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ملخص: 
العام  القطاع  خ�سخ�سة  تاأثري  مدى  معرفة  اإىل  رئي�س  ب�سكل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
اآلية  وما  عامليًا،  عليها  املتعارف  اخل�سخ�سة  اأنواع  من  عليها  ينطبق  وما  الفل�سطيني، 
اإىل  العالقة  ذات  القطاعات  خ�سخ�سة  توؤدي  وهل  الفل�سطيني،  العام  القطاع  خ�سخ�سة 
تنمية هذه القطاعات كما هو مطلوب منها، وهل اأدت اىل احتكار بع�س القطاعات اخلا�سعة 
الدرا�سة  اأهداف  القطاعات، ولتحقيق  التنمية امل�ستدامة لهذه  للخ�سخ�سة، وهل مت حتقيق 
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، ولقد تبني اأن القطاعات اخلا�سعة للخ�سخ�سة يف القطاع 
من  فر�ست  التي  اخل�سخ�سة  نوع  من  كانت  والت�سالت  الكهرباء  مثل  الفل�سطيني  العام 
واجلانب  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  املوقعة  اأو�سلو  اتفاقيات  خالل  من  اخلارج، 
ال�رشائيلي. واإن اخل�سخ�سة يف هذه القطاعات تقوم على الحتكار ل املناف�سة. للتخفيف 
من الأعباء املالية امللقاة على ميزانية الدولة. كما يجب على الدول اأن تعمل على حتفيز 
العاملني على العمل والإنتاج، والتملك لأ�سهم بع�س وحدات القطاع العام، واإ�سالح الهيكل 

الإداري واملايل والت�سويقي لوحدات القطاع العام واإيجاد جمال للمناف�سة. 
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Privatization of the public sector in Palestine 
between monopoly and sustainable development 
in reading theories and economic consequences

Abstract: 

The aim of this study is to investigate the effect of privatization of the 
Palestinian public sector, types of privatization that are known internationally 
and the mechanism of privatization of the Palestinian public sector. I question 
whether privatization develops public sectors as it is required, or ends to 
monopolize some of them. To achieve the objectives of the study, the researcher 
used the descriptive approach. The study shows that the privatized sectors in 
the Palestinian public sector, such as electricity and communications, were 
imposed from abroad through Oslo’s Agreement between PLO and Israeli. 
Privatization in these sectors was based on monopoly and not on competition 
to alleviate the financial burden placed on the state budget. Governments 
should work hard to motivate employees to work, produce and have shares 
in public sector, and reform administrations and financial and marketing 
structure to create competition. 
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مقدمة: 
الن�ساط  الدولة يف  اأمد لي�س ببعيد ظهر بو�سوح حتول فكري وعملي حيال دور  منذ 
نظمًا  وميَّز  القت�ساد،  علماء  بني  عظيم  جدل  حمل  طويلة  لفرتة  ظل  والذي  القت�سادي، 
ا�سرتاكية  ودول  راأ�سمالية  دول  اإىل  العامل  ق�سم  حيث  العامل،  دول  من  �سا�سعة  وقطاعات 
واأخرى نامية، وكما نرى الأزمات القت�سادية التي تع�سف بجميع هذه النظم، وذلك ملا 
تتعر�س له من ف�سل ذريع يف حل بع�س امل�سكالت القت�سادية كالفقر والبطالة والك�ساد 

والت�سخم. 
يف  العام  القطاع  دور  وتقلي�س  اخل�سخ�سة،  مو�سوع  الهتمامات  هذه  قمَة  واحتل 
الن�ساط القت�سادي، ومل يقف الأمر عند هذا احلد بل تعداه اإىل التطبيق العملي، فعم العامل 

من اأق�ساه اإىل اأق�ساه هذا الفكر بغ�س النظر عن نوع النظام القت�سادي فيه. 
بالو�سع  النهو�س  يف  اإجمالها  ميكن  متعددة  مقا�سد  الدوافع  هذه  وراء  وكان 
القطاع  به  يتمتع  الذي  الدور  منطلق  من  احلكومات  على  الأعباء  وتخفيف  القت�سادي، 
الدوافع  متنا�سني  غري  العامل،  دول  بع�س  لدى  القت�سادي  القطاع  تطوير  يف  اخلا�س 

املذهبية الراأ�سمالية من وراء دوافع اخل�سخ�سة. 
اليونان،  الأوروبي،  الحتاد  دول  بع�س  عّم  الذي  العاملي  القت�سادي  للركود  ونظراً 
العامة،  املوازنة  يف  امل�ستمر  والعجز  النامية  الدول  يف  وكذلك  وغريها،  اإيطاليا  اإ�سبانيا، 
وجلوء الدول املتقدمة لفر�س هيمنتها و�سيطرتها على الدول النامية، من خالل كثري من 
التفاقيات واملنظمات القت�سادية )منظمة التجارة العاملية( . )GATT( لفتح الأ�سواق 
العاملية للت�سدير من الدول النامية اإىل الدول الغربية املتقدمة �سناعيًا، متذرعة ب�رشوط 

اجلودة وحماية البيئة، والدور املتمم للبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل. 
يف  املتمثلة  الدولية  املوؤ�س�سات  ت�سعها  التي  ال�رشوط  كاأحد  اخل�سخ�سة  ت�سبح 
�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل؛ متهيداً؛ لإعادة جدولة الديون اخلارجية طبقًا للقواعد 
املعروفة بنادي باري�س القت�سادي ونادي لندن، وكاأحد احللول املقرتحة ملعاجلة الأزمات 

القت�سادية، ولالرتقاء مب�ستوى الكفاءة والأداء القت�سادي. 
ومع الت�سليم بدور هذه التفاقيات يف تطوير القت�ساد الدويل، اإل اأن الدول النامية 
امل�سنعة، ومعاناة م�ستمرة يف  لل�سلع  للمواد اخلام وم�ستوردة  تبقى يف املعرتك م�سدرة 
املوازنات العامة، وتراكم الديون اخلارجية، وتزايد حدة البطالة، و�سعف الت�سدير وزيادة 
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النامية غري جمٍد  الدول  الو�سع القت�سادي والجتماعي يف  الواردات، مع كل هذا ي�سبح 
لعمليات اخل�سخ�سة املتبعة يف هذه الدول، حيث جندها تتحول وبالتدريج اإىل موؤ�س�سات 
احتكارية تتحكم مبفا�سل القت�ساد ونذكر منها )الكهرباء، واملياه، والت�سالت، والوقود، 

واملوؤ�س�سات ذات الأهمية الكربى يف الدولة( . 
لي�س ثمة �سك يف اأن مو�سع اخل�سخ�سة له من ال�سلبيات والإيجابيات ما يدفعنا اإىل 
التقدم القت�سادي مع  اأثر يف  ال�سلبيات والإيجابيات وما لها من  التعمق يف درا�سة هذه 

الختالف يف النتائج والتطبيق من دولة اإىل اأخرى. 
عملية  فاإن  الإداري  التطور  اأو  والجتماعي  القت�سادي  التقدم  م�ستوى  بلغ  ومهما 
اخل�سخ�سة عملية معقدة وذات اأبعاد واآثار �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وت�رشيعية تاأخذ 
ا�سرتاتيجيات اخل�سخ�سة،  والوطنية عند ر�سم  البيئية  الظروف واملتغريات  العتبار  بعني 
واإعداد براجمها التنفيذية، وهناك قناعة لدى املخت�س�سني باأن عملية اخل�سخ�سة ل ميكن 
نقلها بكاملها من دولة اىل اأخرى، لذلك تبقي جتارب وخربات بع�س الدول درو�سًا مهمة 

وميكن ال�ستفادة منها يف �سبط وتوجيه برامج اخل�سخ�سة اإىل بع�س الدول الأخرى. 

مشكلة البحث: 

توؤكد الدرا�سات باأن اخل�سخ�سة عملية اقت�سادية �ساملة وم�ستدامة، وتقوم بالأ�سا�س 
واإحداث  النهو�س بالقت�ساديات املتعرثة،  اأجل  الدولة من  القرار يف  اأ�سحاب  على عاتق 
حتولها  وعدم  النامية،  الدول  اقت�ساديات  يف  جذرية  تغريات  اإىل  توؤدي  م�ستدامة  تنمية 
اىل موؤ�س�سات احتكارية غري تناف�سية، ومن هنا تربز م�سكلة الدرا�سة املتمثلة يف الإجابة 
خ�سخ�سة  نتيجة  الفل�سطيني  القت�ساد  تواجه  التي  امل�سكالت  ما  الآتي:  الت�ساوؤل  على 
النمو  واآفاق  التنمية امل�ستدامة  واإ�سقاطات ذلك على  الفل�سطينية،  العامة  القطاعات  بع�س 

القت�سادي والتطور الدائم. 

أهمية البحث: 

اإبراز اأهمية اخل�سخ�سة للنهو�س بالقت�ساد الفل�سطيني. . 1
ا�ستخدام اخل�سخ�سة لإحداث تنمية م�ستدامة. . 2
عدم حتويل اخل�سخ�سة اإىل نظام احتكاري ي�رش باملواطن الفل�سطيني. . 3
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أهداف البحث: 
اخل�سخ�سة . 1 اأ�ساليب  واإىل  الفل�سطيني  العام  القطاع  خ�سخ�سة  اآلية  اإىل  التعرف 

وم�سارها و�سلبياتها. 
اإحداث . 2 اإيجابيات اخل�سخ�سة يف  واإىل  اإىل مناذج عملية من اخل�سخ�سة  التعرف 

تنمية م�ستدامة. 
القت�سادية . 3 القطاعات  بكفاءة  الرتقاء  يف  اخل�سخ�سة  اإ�سهامات  اإىل  التعرف 

الرائدة. 
�سيا�سات . 4 تطوير  يف  منها  ال�ستفادة  ميكن  وتو�سيات  ا�ستنتاجات  اإىل  التو�سل 

اخل�سخ�سة للنظام العام لدى احلكومات الفل�سطينية. 
وال�سيا�سي . 5 القت�سادي  الو�سع  ا�ستثناءات  �سوء  يف  اخل�سخ�سة  م�سامني  قراءة 

الفل�سطيني. 

منهجية البحث: 
العام وعر�س متطلبات  اُ�ستخدم املنهج الو�سفي لدرا�سة اخل�سخ�سة ومفهومها  لقد 
التدرج  وا�ستخدام  الفل�سطيني،  القت�سادي  الو�سع  خ�سو�سية  مع  فل�سطني،  يف  جناحها 
لت�سمل  للدرا�سة  املراجع  تنوعت  التجارب يف اخل�سخ�سة. بحيث  بع�س  لعر�س  التاريخي 

كتب عربية واأجنبية اقت�سادية. 

الدراسات السابقة: 

القت�ساد  يف  اخل�سخ�سة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي   )2003( عوي�صة  درا�سة 
الفل�سطيني، وحتديد العوامل التي دفعتنا للجوء اإىل اخل�سخ�سة وتطبيقاتها يف املوؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  التي تواجه عملية تطبيق اخل�سخ�سة يف  الفل�سطينية، والتعرف اىل املعوقات 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  اخل�سخ�سة يف  تطبيق  عملية  اإىل خمرجات  والتعرف  الفل�سطينية، 
ب�ّسقيها الإيجابي وال�سلبي. وتو�سلت اإىل اأن زيادة النمو القت�سادي، وزيادة كفاءة القطاع 
الدوافع  اأهم  الدولية، من  ال�سيا�سة  التغريات يف  العام، وخلق فر�س عمل جديدة، ومراعاة 
يف  اخل�سخ�سة  جمالت  اأن  كما  الفل�سطيني.  القت�ساد  يف  اخل�سخ�سة  �سيا�سة  لنتهاج 
الفل�سطينية،  الت�سالت  �رشكة  وهي  خ�سخ�ستها،  فعال  مت  �رشكات  اإىل  مق�سمة  فل�سطني 
وقطاع الطاقة، و�سوق فل�سطني لالأوراق املالية، ومواقع اأخرى مر�سحة للخ�سخ�سة، وهي 
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هي  املوؤ�س�سات  وهذه  ال�سناعية،  واملناطق  واملدن  املياه  وقطاع  ومطارها،  غزة  ميناء 
الأقرب اىل تطبيق اآلية ال�سوق اأكرث من املوؤ�س�سات الأخرى. 

القت�سادية،  اخل�سخ�سة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  والتي   ،  )2005( قنوع  درا�سة 
ايجابياتها و�سلبياتها، وا�ستعرا�س اأ�سكال اخل�سخ�سة واأ�ساليبها، ومناق�سة وحتليل جتارب 
بع�س البلدان التي اتبعت اخل�سخ�سة، واأظهرت اأن اخل�سخ�سة ب�سقيها الهيكلي والتلقائي 
تعدُّ عالجًا ل بد منه للو�سعية غري ال�سحيحة وغري املتوازنة ملوؤ�س�سات القطاع العام يف 
ن�ساط  على  يرتكز  منها  دولة  اأية  اقت�ساد  و�سعية  حتويل  اأن  كما  العربية،  البلدان  معظم 
اأكرب  القطاع اخلا�س ب�سكل  اقت�ساد حر ت�سوده املناف�سة، ويتعاون فيه  اإىل  العام  القطاع 
اإنه يف الوقت الذي ينجح فيه بلد عربي بتطبيق خ�سخ�سة هيكلية،  واأف�سل من ذي قبل، 
ينتج منها كثري من الإجنازات الإيجابية ل�سالح جمتمعها ب�سكل خا�س، ويف الوقت ذاته 
نرى اأن بلداً عربيًا اآخر ل يحبذ تطبيق هذا النوع من اخل�سخ�سة، ويركز يف الوقت نف�سه على 
تنفيذ برنامج اإ�سالح اقت�سادي وفق خ�سخ�سة تلقائية، يطمح من خاللها اإىل جني ثمار 

اأف�سل مما هو احلال يف النوع الآخر. 
ال�سناعي  القطاع  خ�سخ�سة  معرفة  اإىل  هدفت  والتي   )2003( الكرمي  عبد  درا�سة 
ومعرفة  املقرتحة،  وال�ساليب  القت�سادي،  الإ�سالح  يف  ودورها  اليمنية،  اجلمهورية  يف 
على  الإقدام  قيم  فر�س  وعلى  اخلا�سة،  امللكية  نطاق  تو�سيع  على  اخل�سخ�سة  تعمل  هل 
الفر�سة  تهيئ  اخل�سخ�سة  اأن  واأظهرت  املخاطرة،  وحتمل  امل�سوؤولية  وحتمل  العمل، 
اأفراد  من  عري�سة  قاعدة  حتول  خالل  من  التنمية،  عملية  فى  الفعلية  ال�سعبية  للم�ساركة 
ال�سعب اإىل �رشكاء فى التنمية، ولي�س جمرد موظفني بريوقراطيني، وفى هذه احلالة يعملون 
وي�ساركون فى زيادة الإنتاج وحت�سني نوعيته، وهو ما يعمق ال�سعور بالنتماء القت�سادى 
والجتماعي، على عك�س حالة الغرتاب التى تن�ساأ فى ظل امللكية العامة؛ اإذ ي�سعر الأفراد 
اأنهم على هام�س املجتمع، الأمر الذى ميكن من خلق طبقة من رجال الأعمال اأو املنظمني، 

وهو ما تفتقر اإليه كثري من الدول النامية. 
وهدفت  والآليات،  للمفهوم  حتليلية  درا�سة  اخل�سخ�سة   )2008( العموري  درا�سة 
التداعيات  ور�سد  القت�سادي،  ال�سالح  �سيا�سيات  لفهم  ومنظم  دقيق  تاأ�سي�س مدخل  اإىل 
الجتماعية ال�سلبية الناجمة عن تطبيق ال�سالح القت�سادي يف الدول العربية، منذ اأوائل 
توفري  بعد  اإل  جيدة  بثمار  تاأتي  اأن  للخ�سخ�سة  ميكن  ل  اإنه  اإىل  وتو�سلت  الت�سعينيات، 
بيئة اقت�سادية م�ستقرة، كما اأن اخل�سخ�سة توؤدي اإىل ال�ستغناء عن عدد من العاملني يف 
امل�ساريع التي يتم خ�سخ�ستها، وت�سعى احلكومات العربية اإىل ا�ستخدام ح�سيلة اخل�سخ�سة 
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يف  احل�سيلة  من  جزء  ا�ستثمار  واإعادة  البنوك  م�ستحقات  وت�سوية  احلكومة،  ديون  ل�سداد 
م�رشوعات جديدة وحت�سني املراكز املالية لل�رشكات بعد خ�سخ�ستها. 

درا�سة لطيف )2011( التي هدفت اىل معرفة اخل�سخ�سة من حيث ن�ساأتها واإيجابياتها 
و�سلبياتها، واأظهرت �سيطرة القطاع اخلا�س على املوارد العامة، واإحكام ال�سيطرة على حركة 
حتقيق  وهو  واحد  بهدف  والإنتاج،  الب�سائع  وحركة  والتجارة  للنقل  الإنتاجية  العنا�رش 
الأرباح القت�سادية، واأظهرت �سيطرة مفهوم ال�سوق احلر على مقومات ال�سعوب، وتقلي�س 

دور الدولة يف اإحداث تنمية اقت�سادية يف �سوء �سيطرة الأفراد على الأعمال والإنتاج. 
درا�سة املانع )2003( التي هدفت اإىل معرفة مدى تلبية اخل�سخ�سة اإىل احتياجات 
وال�سيا�سي  القت�سادي  البناء  يف  التغري  واأظهرت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  التعليم 
اجلهات  التنوع يف  واإتاحة  املجتمع،  العام يف  القطاع  نفقات  والتقليل من حجم  للدولة، 
التي تقدم اخلدمة التعليمية، واأظهرت اأن اخل�سخ�سة يف جمال التعليم تخفف على الدولة 
من عبء النفاق على التعليم، وت�سد العجز الظاهر حاليًا عن تلبية كثري من الحتياجات 
التعليمية، كما اأنها ت�سهم يف تطوير التعليم وتو�سعة جماله، والبحث عن حل مل�سكلة البطالة 
بني ال�سباب، والتي ُتن�سب يف اأغلبها اإىل ف�سل التعليم يف اإعداد ال�سباب اإعداداً جيداً وتوفري 
اأن ي�ساحب خ�سخ�سة التعليم ظهور  اأظهرت تخوفًا من  اأنها  احتياجات �سوق العمل. كما 
م�سكالت  جديدة �سواء اأكادميية اأو مادية، ويف مقدمتها التخوف من اأن تتحول مهنة التعليم 
اإىل ميداٍن للتجارة، فيق�سى بذلك على دميقراطية التعليم، التي يراها الكثريون اأمراً جوهريًا 
متى  اأن يخ�سع  التعليم  من  التخوف  كذلك  الأحوال.  عنه  باأي حال من  التخلي  ينبغي  ل 
مَتَّ خ�سخ�سته ملتطلبات ال�سوق بحثا عن الربح، بدل من اخل�سوع  لالحتياجات املعرفية 

والعلمية. 
اإىل معرفة اخل�سخ�سة، وتاأثريها على  التي هدفت   )2010( الفيا�س  عبا�س  درا�سه 
العراق على اقت�ساد �سوق واآليات اخل�سخ�سة هو  العراقي، واأن ما مييز اعتماد  القت�ساد 
جتلي العملية بتاأثري مبا�رش من املديونية اخلارجية، وفر�س الإ�سالح القت�سادي يف اإطار 
املعونة الدولية، وكذالك هدفت الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على م�سمون هذا الإ�سالح، الذي 
تروج له مدار�س عديدة، ت�سرتك يف الفل�سفة والغايات التي تهدف اإىل اعتماد ال�سوق حموراً 
للن�ساط القت�سادي، وترويج ملفهوم وممار�سة اخل�سخ�سة. وتو�سلت اإىل دعم املقرتحات 
للتنمية  وطنية  ا�سرتاتيجية  وتطبيق  �سيغة  اإىل  بحاجة  اليوم  العراق  اأن  اإىل  ت�سري  التي 
القت�سادية والجتماعية والبيئة باجتاه دور الدولة التنموي، واملحفز وتنظيم القت�ساد 
الوطني، ومعاجلة جديدة، مما يعانيه القت�ساد العراقي، وال�ستفادة من اخلربات العلمية 

والعملية. 
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درا�سة  )Belfield, Levin (2010 التي هدفت اإىل معرفة دور اخل�سخ�سة يف التعليم، 
وت�سم فقط املدار�س اخلا�سة، وت�سمنت اأي�سا جمموعة من الرتتيبات التعليمية الأخرى التي 
لديها عنا�رش مهّمة من التحويل اخلا�س والعمليات واخلدمات، وا�ستملت هذه الدرا�سة على 
عينة من طالب املدار�س، ومن بني ما تو�سلت اإليه هذه الدرا�سة اأن ا�ستخدام اخل�سخ�سة يف 
التعليم له دور اإيجابي ومردود جيد على الطالب وعلى اأولياء الأمور، وتو�سح لهم اأهمية دور 
اخل�سخ�سة يف احلياة العملية، ودورها الفعال يف املجالت القت�سادية. واأظهرت نتائج 
هذه الدرا�سة اأن هناك معايري خا�سة ومهمة لتقومي اخل�سخ�سة التعليمية، وم�ساهمتها يف 

حرية الوالدين يف الختيار، والكفاءة الإنتاجية للموارد التعليمية، والتما�سك الجتماعي. 
درا�سة  )Mildred E. Warner and Germa Bel (2008 وهدفت اإىل التعرف اإىل 
املتحدة  الوليات  املحلية بني  العامة  اخلدمات  ومقارنة خ�سخ�سة  والحتكار،  املناف�سة 
وال�رشف  املياه  تقدمي خدمات  ترتيب  اأنه عند مقارنة  اإىل  واإ�سبانيا، وتو�سلت  الأمريكية 
ال�سحي للحكومات املحلية يف الوليات املتحدة واإ�سبانيا تبني اأن م�ستويات اخل�سخ�سة 

هي اأعلى يف اإ�سبانيا، مما كانت عليه يف الوليات املتحدة. 

ملخص الدراسات السابقة: 
من خالل ا�ستعرا�س ما �سبق من درا�سات واأبحاث، تبني للباحث اأنها توؤكد يف معظمها 
بع�س  ل�سيطرة  الأمر  ترك  عدم  مع  الدولة،  يف  القطاعات  لبع�س  اخل�سخ�سة  اأهمية  على 
الأفراد وال�رشكات الكربى املطلقة على مفا�سل الدولة الأ�سا�سية، والتحكم مب�سري ال�سعوب، 
واملبالغة يف خ�سخ�سة القطاعات ذات الأهمية ال�سرتاتيجية يف الدولة، وتوؤكد يف غالبها 
على خماوف حتول خ�سخ�سة بع�س القطاعات اإىل �سيطرة ال�رشكات على هذه القطاعات 
�سيطرة مطلقة، بحيث تتحكم يف حتديد اإي�سال اخلدمات ذات الأهمية الق�سوى للمواطنني، 
مثل الكهرباء واملياه والت�سالت وغريها، وحتويلها اإىل ما ي�سمى بنظرية الحتكار، وعدم 
الدرا�سات  الباحث من هذه  وا�ستفاد  املواطنني،  على  بالنفع  تعود  تنمية حقيقية  تنميتها 
يف بناء م�سكالت البحث وحتديدها، وتبني للباحث اأن هذه الدرا�سة تختلف عن �سابقاتها 
يف اأنها تربز مو�سوع اخل�سخ�سة كاأحد اأهم م�سكالت القت�ساد الفل�سطيني، والتي تتمثل 
يف افتقار ال�سلطة ال�سيطرة على الو�سائل القت�سادية الفل�سطينية، وتردي القدرة الت�سغيلية 
التحتية،  البنية  يف  �سعف  من  رافقه  وما  الفل�سطيني،  القت�ساد  يف  الإنتاجية  للقطاعات 
واختالف  وترهله،  احلكومي  القطاع  وت�سخم  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  وعدم  الأمن،  وانعدام 
وا�ستخدام  الفل�سطيني،  العام  الدَّين  وت�سخم  احلكومي،  للقطاع  والإداري  الوظيفي  الهيكل 
التوظيف يف القطاع احلكومي كو�سيلة للتخفيف من عبء البطالة التي تعّد من اأهم اأ�سباب 
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ت�سخم القطاع احلكومي. واأن اخل�سخ�سة يف فل�سطني كانت مبوجب اتفاقيات ُعقدت مع 
الكهرباء والت�سالت،  القطاعات، مثل  تلك  الذي كان من قبل ميتلك  الإ�رشائيلي،  اجلانب 
بحيث كانت من نوع اخل�سخ�سة التي ُفر�ست من اخلارج، واإن اخل�سخ�سة يف هذه القطاعات 

تقوم على الحتكار ل املناف�سة؛ للتخفيف من الأعباء املالية امللقاة على ميزانية الدولة. 

اإلطار النظري: 
رئي�سة  و�سيلة  باعتبارها  وا�سع  نطاق  على  الأخرية  الآونة  يف  اخل�سخ�سة  تطرح 
للنمو وحل امل�سكالت القت�سادية امل�ستع�سية التي تعاين منها الدول. فمنذ بداية القرن 
تو�سل  اإدارية  واأ�ساليب  اقت�سادية  لنظريات  تطبيقات جادة  يبحث عن  والعامل  الع�رشين 
حتقق  ال�سوق  اآليات  باأن  ينادي  كان  النظريات  تلك  من  بع�س  املن�سودة،  الرفاهية  اإىل 
 ، الراأ�سمايل(  الفكر  ذلك  مثَّل  )وقد  الأف�سل  ترعى  التي  املناف�سة  خالل  من  الرفاهية 
وبع�سها الآخر كان ينادي باأن على الدولة اأن تزيد الن�ساط القت�سادي من خالل تطوير 
القطاع العام )الفكر ال�سرتاكي( ، وهنا ياأتي التخطيط املركزي بدياًل لقوى اآليات ال�سوق. 

)عبدالرحيم، 2007، �س41( . 
وقد �سادف كال املنهجني فرتات من املد واجلزر، فمن الك�ساد العاملي الكبري يف بداية 
الأداء  ال�سديد يف  التدهور  اإىل  الراأ�سمايل  اأدى بالفكر  الذي  القرن املا�سي  الثالثينيات من 
�سلبيات  اأو�سح  مما  ال�سرتاكي،  الأداء  اأ�سلوب  ب�سدة  اأدان  الذي  العام،  للقطاع  القت�سادي 
معظم  �سادفت  التي  النتيجة  وكانت  الثمانينيات،  نهاية  يف  للم�رشوعات  العامة  امللكية 
وبداأ  للتنمية،  كاأ�سلوب  ال�سرتاكي  اأم  الراأ�سمايل  املنهج  تبنت  التي  �سواء  النامية،  الدول 
اأمام خيار واحد ل منا�س من  الدول  العاملية، واأ�سبحت هذه  باأزمة املديونية  ُيعرف  ما 
اتباعه اإن اأرادت ال�ستعانة باملوؤ�س�سات املالية الدولية للخروج من حمنتها، وهو الإ�سالح 
اأي  ال�سوق،  اآليات  على  والعتماد  القت�ساد  ُي�سمى حترير  ما  على  يقوم  الذي  القت�سادي 
واأ�سلوب  �سيناريو للخ�سخ�سة  اأكرث من  التحول نحو اخل�سخ�سة، وكان ذلك مدعاة لطرح 

اإدارتـها يف اأكرث من مكان يف العامل. )هندي، 2004، �س48( . 
يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  زيادة  اأنها  على  اخل�سخ�سة  الدويل  البنك  عّرف  ولقد 
)نيقول�س  عّرف  وكما  متلكها،  اأو  احلكومة  عليها  ت�سيطر  التي  والأ�سول  الأن�سطة  ملكية 
التعاقد  باأنها عبارة عن  القت�سادي اخل�سخ�سة  للنمو  الدويل  البنك  اأرديتوبارليتا( مدير 
اأو بيع خدمات اأو موؤ�س�سات ت�سيطر عليها اأو متتلكها الدولة اإىل اأطراف القطاع اخلا�س، اأما 
املفهوم ال�سامل للخ�سخ�سة: فهو زيادة يف امللكية اخلا�سة، مع دعم القطاع اخلا�س للقيام 
بدور اإيجابي يف التنمية عن طريق بيع معظم القطاعات الإنتاجية العامة اأو جزئيًا للقطاع 
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 . )World Bank. 1995. P10( .اخلا�س

دور الشفافية يف تنمية اخلصخصة: 
الفنية  اخلدمات  لتقدمي  واتفاقيات  وعقوداً  كثرية  اأعماًل  اخل�سخ�سة  تتطلب 
لكرثة  ونتيجة  بها،  املعمول  والقوانني  لالأنظمة  وفقًا  ذلك  وكل  وال�ست�سارية،  واملالية 
هذه الأعمال فاإنه ل بد من توفري ال�سفافية فيها، وعليه فاإنه ل بد من وجود ال�سفافية 
يتطلب  اخل�سخ�سة  يف  ال�سفافية  تطبيق  اإن  اخل�سخ�سة.  خطوات  من  خطوة  كل  يف 
تتمثل يف:  ال�رشوط  وهذه  اأهدافها  ت�ستطيع حتقيق  لكي  توفري �رشوط م�سبقة  �رشورة 

 . )32i31 2006، �س  )عبوي، 
الوارد . 1 التن�سيق  وجلان  الإدارة  جمال�س  وقرارات  ات  مهمَّ احرتام  يتم  اأن  �رشورة 

اأّن تعطيلها  اأمور ل يجوز امل�سا�س بها كما  الن�س عليها وعلى ت�سكيلها وت�رشيعها، وهي 
يجب اأن يكون مو�سوع م�ساءلة. 

الإداري . 2 الأداء  على  والرقابة  العامة  الوظيفة  اأجهزة  باأن  امللزم  الوطني  الإعالن 
هم  بها  والعاملون  وقادتها  م�ستقلة،  مركزية  فنية  اأجهزة  هي  الف�ساد  ومكافحة  واملايل 

خارج دائرة الت�سيي�س. 
اأو وظائف . 3 قيادية  ي�سغل وظيفة  لكل من  املالية  الذمة  اإ�سهار  تاأكيد مبداأ  يتم  اأن 

حمدودة تت�سل باملال العام. 
�رشورة التزام كل دائرة بو�سع برنامج �سنوي للتطوير الإداري خا�س بها، مبا يف . 4

ذلك اإجراءات العمل وخدمة اجلمهور، ومراقبة اللتزام بذلك، وم�ساءلة املعنيني، والإعالن 
عن ذلك. 

اإعادة النظر يف ظروف واأو�ساع العاملني يف القطاع العام املعني باخل�سخ�سة. . 5
اأف�سل لالحتياجات يف . 6 ت�ستجيب ب�سورة  التنظيمية حتى  الأجهزة  اإعادة هيكلية 

جميع اأنحاء الدولة. 

تاريخ اخلصخصة: 
وما اأن انت�سف القرن الع�رشين حتى بدت عوامل التحول من نهج �سيطرة القطاع العام 
واجتماعية  اقت�سادية  رويداً. من جراء ظهور متغريات وم�ستجدات  رويداً  اإىل نهج مغاير، 
و�سيا�سية. واأخذ القطاع اخلا�س يحتل مكانه �سيئًا ف�سيئًا اإىل اأن دخل الربع الأخري من هذا 
القرن، حيث كان التحول قد و�سل اإىل ذروته، فاأخذ الفكر اجلديد ويف ركابه التطبيق ينادي 
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ب�سيادة و�سيطرة وهيمنة القطاع اخلا�س، وانح�سار دور القطاع العام، وكّف الدولة يدها عن 
الكثري مما كانت يف املا�سي تب�سطها عليه. )ن�رش، 2004، �س19( . 

و�سيطر على هذا الفكر وتطبيقاته م�سطلح اخل�سخ�سة، كما �سيطر من قبله م�سطلح 
التاأميم، و�ساد جهاز ال�سوق كما �ساد من قبل جهاز التخطيط، والأيام ُدول حتى بني الأنظمة 

وامل�سطلحــات. )النا�سف، 2000، �س299( . 
ومن الطبيعي اأن يكون وراء هذه التحولت الجتماعية والقت�سادية الكربى العديد من 
العوامل والعتبارات واملالب�سات. فمنذ حوايل عقدين تعر�س القت�ساد العاملي يف عديد 
من الدول لبع�س الختاللت الكبرية الداخلية واخلارجية، فهناك عجز متزايد يف املوازنات 
العامة وعجز متزايد يف موازين املدفوعات، وارتفاع يف معدلت البطالة ومعدلت الت�سخم، 

وتزايد كبري يف حجم الديون املحلية والأجنبية. )هندي، 1995، �س43( . 
يف  حكامها  بع�س  لدى  قوية  رغبة  تولدت  املتقدمة  الراأ�سمالية  الدول  �ساحة  وعلى 
الكفاءة القت�سادية ومن ثم رفع م�ستوى املعي�سة  تو�سيع قاعدة امللكية، وكذلك يف رفع 
يكون  اإمنا  ذلك  العاملية. وحتقيق  ي�سري ب�رشعة نحو  �سوق  التناف�سية، يف  القدرات  وتعزيز 
من خالل تقليل النفقات والتكاليف، واملزيد من التجديد والتحديث يف املعدات والأدوات 
ونظم الإدارة. وقد كانت هذه الدول الراأ�سمالية �سباقة يف تبني هذا التوجه الذي مثلت فيه 
اخل�سخ�سة حموراً رئي�سًا، وعلى راأ�س هذه الدول اجنلرتا، ففي عام 1977 عر�ست �رشكة 
الطريان، ثم �رشكات املياه والكهرباء وغريها. وتبع  للبيع، ثم �رشكة  الربيطانية  البرتول 
اجنلرتا يف ذلك العديُد من الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء، حتى لقد اأ�سبح مبثابة 
الدويل  النقد  و�سندوق  الدويل  البنك  من  كل  قام  وقد  العامل.  بلدان  خمتلف  غطت  موجة 
الدويل فقد مت خالل  البنك  لتقارير  الدول وترغيبها يف �سلوك هذا امل�سلك، وطبقًا  بتحفيز 
وخالل  عام،  م�رشوع   6800 على  يزيد  ما  خ�سخ�سة  الع�رشين  القرن  من  الثمانينيات 
الت�سعينات مت خ�سخ�سة ما تزيد قيمته على 19 مليار دولر اأمريكي من امل�رشوعات يف 

ربوع البالد النامية وحدها. )النجار، 1998، �س118( . 
يو�صح لنا التطور التاريخي ل�صيا�صات التكيف والت�صحيح الهيكلي يف معظم 

البلدان العربية اأنها قد مرت مبرحلتني رئي�صتني )العبداهلل، 1999، �س 38( : 
بتجميد  ♦ ال�سوق  اآليات  اإىل  للتحول  الأر�سية  تهيئة  خاللها  يتم  االأوىل:  املرحلة 

القيود الإدارية يف ال�سيا�سات املالية والنقدية، وقد اهتمت �سيا�سات الت�سحيح الهيكلي يف 
هذه املرحلة باإلغاء الدعم، وتعومي اأ�سعار �رشف العمالت الوطنية اجتاه العمالت الأجنبية، 
وتخفيف ال�سغوط على اأ�سعار الفائدة، مع الإبقاء على الهيكل اجلامد لالأجور، ومتتد هذه 
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املرحلة من منت�سف ال�سبعينيات يف بع�س البلدان وحتى بداية الت�سعينات. 
اإىل  ♦ )اأقرب  عالية  ومبعدلت  ال�سعي  املرحلة  هذه  يف  مت  الثانية:  املرحلة 

واأ�سلوب  الإنتاج  و�سائل  ملكية  هيكلية  يف  جوهرية  تغريات  اإحداث  اإىل  ال�سدمة(  نظام 
اإطار  وفق  ال�سوق،  اآلية  �رشوط  توفري  على  والعمل  )اخل�سخ�سة(  الوطني  القت�ساد  اإدارة 
هذا،  يومنا  اإىل  م�ستمرة  وهي  الت�سعينيات  بداية  منذ  املرحلة  هذه  ومتتد  النيوكال�سيكي، 

ويرى بع�س القت�ساديني اأنها ما زالت يف بدايتها رغم ت�سارعها. 

نظريات اخلصخصة املعاصرة: 
ت�ستمد اخل�سخ�سة مربراتها من النظرية القت�سادية ال�سائدة )الليربالية اجلديدة( التي 
املنفعة  مفهوم  على  تقومان  املنتج  ونظرية  امل�ستهلك  نظرية  اأّن  الأ�سا�سية  فرو�سها  من 
احلدية لعنا�رش الإنتاج، وحتقيق هذه املنفعة هو الذي يقود الأفراد اإىل ال�ستثمار الأمثل 
للموارد، وبالتايل فاإن امللكية اخلا�سة لهذه املوارد جتعل ا�ستثمارها اأف�سل، وعلى اأ�سا�س 
هذه الفر�سية يطالب دعاة هذه النظرية بتحويل امللكية العامة اإىل ملكية خا�سة. )عبوي، 

 . )12 2006، �س 
لقد تاأثر الفكر التنموي يف البلدان النامية بالفكر ال�سائد يف الغرب الراأ�سمايل، وال�رشق 
التنمية  اإ�سرتاتيجية  النموذجني  كال  يف  وغابت  العربي،  العامل  ذلك  يف  مبا  ال�سرتاكي، 
يف  ال�ستثمار  على  املعتِمد  للتنمية  التقليدي  املفهوم  و�ساد  احلديث،  مبفهومها  ال�ساملة 
راأ�س املال الثابت والدفعة القوية، مما جعل اقت�سادياتها عاجزة عن امت�سا�س ال�سدمات 

والتحولت يف القت�ساديات العاملية. )ماهر، 2003، �س 113( . 
تبعية  ذلك  ومن  املتقدمة،  لالقت�ساديات  النامية  القت�ساديات  تبعية  يت�سح  وبداأ 
القت�ساد الفل�سطيني لالقت�ساد الإ�رشائيلي، حيث كرَّ�ست اأمناط واأ�ساليب التنمية التقليدية 
يف هذه الدول هذه التبعية يف اأ�سلوبي الإنفاق والإدارة، مما جعلها بحاجة اإىل اإعادة تقومي 
مل�سريتها، والقيام باإ�سالحات �ساملة للخروج من اأزمتها، والنطالق يف تنمية اقت�سادية 
اأزمات  وتواجه  التخلف  من  تعاين  التي  النامية  الدول  اأّن  اإل  م�ستدامة.  �ساملة  اجتماعية 
اقت�سادية متعددة وت�سعى جادة للح�سول على م�ساعدات املوؤ�س�سات املالية الدولية التي 
بدورها اأخ�سعتها لتوجيهاتها واإلزامها بربامج اإ�سالح هيكلي معد من قبل هذه املوؤ�س�سات، 
اأ�سا�سيًا  والذي تعتربه اأمنوذجًا �ساحلًا يف راأيها لكل زمان ومكان، والذي ا�ستخدم حموراً 
األ وهو نقل امللكية العامة اإىل امللكية اخلا�سة، واأ�سبحت اخل�سخ�سة حموراً لعملية اإعادة 

الهيكلة. )مرزوق، 1999، �س 112( . 
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من  جمموعة  وو�سع  جهودهما،  بتن�سيق  الدوليني  والبنك  النقد  �سندوق  قام  حيث 
فهم  على  تقوم  الربامج  هذه  فاإن  الطرفني،  مبوافقة  حتظى  بينها  فيما  املتكاملة  الربامج 
اأويل للعجز يف ميزان املدفوعات وللمديونية اخلارجيةـ مفاده اأن ال�سبب يف ذلك هو اخللل 
تن�سب  لذلك  املال،  راأ�س  حركة  حرية  على  املفرو�سة  والقيود  الداخلي  الطلب  هيكل  يف 
بنية  الداخلي ويف  الطلب  بنية وم�ستوى  اإحداث تغيريات يف  الربامج على  اهتمامات هذه 
الربامج  وفق  االهتمامات  هذه  وتق�صم  املعني.  القت�ساد  ال�سائدة يف  الإنتاج  وعالقات 

املطروحة اإىل ثالث جمموعات: )مرزوق، 1999، �س115( : 
املجموعة االأوىل: ترتكز على �سايف مدخرات القطاع اخلا�س، من خالل تخفي�س  ♦

ال�رشائب على الدخول والإيرادات للقطاع اخلا�س، وتقدمي اإعانات وت�سهيالت لراأ�س املال 
للمنتجات  الت�سعري  يف  الدولة  تدخل  واإلغاء  اجلديدة،  امل�رشوعات  يف  والأجنبي  املحلي 
والرقابة عليه، وتقدمي اإعفاءات جمركية على الواردات ال�ستثمارية والو�سيطة للم�رشوعات 

اجلديدة، وزيادة �سعر الفائدة على الودائع الدخارية. 
تقلي�س  ♦ خالل  من  العامة،  املوازنة  يف  العجز  على  ترتكز  الثانية:  املجموعة 

العام،  للقطاع  الدعم  واإلغاء  ال�رشورية،  ال�ستهالكية  لل�سلع  الدعم  واإلغاء  العام،  الإنفاق 
وزيادة اأ�سعار ال�سلع واخلدمات التي تقدمها الدولة، واإلغاء التزام الدولة بتعيني اخلريجني 
اجلدد من املعاهد واجلامعات، وجتميد الأجور اأو تخفي�سها، وو�سع حد لالئتمان امل�رشيف 
للحكومة والقطاع العام بالإ�سافة اإىل زيادة بع�س ال�رشائب غري املبا�رشة، وبيع من�ساآت 

القطاع العام للتخل�س من عبئها وزيادة املوارد. 
وراأ�س  ♦ النقد  على  احل�سول  على  امل�سجعة  ال�سيا�سات  ت�سمل  الثالثة:  املجموعة 

املال الأجنبي، وهي ترتكز على تخفي�س قيمة العملة الأجنبية، وحترير التجارة اخلارجية، 
واإلغاء القيود الكمية والنوعية على الواردات كافة، وتخفي�س الر�سوم اجلمركية اإىل حدودها 
الدنيا، واإلغاء الرقابة على ال�رشف، واإعطاء راأ�س املال املحلي والأجنبي احلرية التامة يف 
التنقل، وتقدمي حمفزات واإعفاءات مغرية لراأ�س املال الأجنبي لال�ستثمار وخا�سة يف جمال 

الت�سدير. 
وغالبًا ما يتم تطبيق هذه الربامج على مرحلتني اأو اأكرث. تعالج املرحلة الأوىل م�ساألة 
جمموعة  وتركز  التثبيت،  برامج  خالل  من  العامة  واملوازنة  املدفوعات  ميزان  يف  اخللل 
الربامج املطبقة يف املرحلة الثانية على التعديل الهيكلي والتحرير القت�سادي التي ت�سمل 
اإىل القطاع اخلا�س وحترير التجارة اخلارجية وفتح الأ�سواق  نقل ملكية املن�ساآت العامة 

ب�سكل وا�سع )الع�سماوي، 2006، �س75( . 
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التي  الفر�سيات  الربامج بعدد من  بـهذه  الدولية تربر مت�سكها  املالية  املوؤ�س�سات  اإن 
تعتربها م�سلمات، وهي اأن حترير الأ�سعار والتجارة ونقل ملكية املن�ساآت العامة اإىل القطاع 
اخلا�س من �ساأنه اأن يعزز فر�س النمو، ويقود اإىل ال�ستقرار املايل والقت�سادي. واإن اأي 
تدخل من قبل الدولة ي�سوه فعل اآليات ال�سوق ويعيق حتقيقها للتوازن التلقائي، واإن الأزمة 
التي تعاين منها الدول النامية هي نتيجة ل�سيا�سات القت�ساد املوجه التي اتبعتها، وعليه 
فاإن لدى الدول النامية مربرات مو�سوعية لإجراء اإ�سالحات جذرية وعميقة يف �سيا�ساتـها 
القت�سادية واإدارتـها العامة والقت�سادية للتخل�س من ال�سلبيات التي راكمتها خالل فرتة 
النمو ال�سابقة، وملواجهة انعكا�سات التغريات القت�سادية والجتماعية العاملية واحلد من 

اآثارها ال�سلبية عليها. )مهنا، 2006، �س48( . 

أشكال اخلصخصة: 

تاأخذ اخل�صخ�صة اأ�صكاالً خمتلفة: 
ح�سب الظروف اخلا�سة التي متر بها الدولة املعنية. . 1
ح�سب املرحة التي قطعتها يف عملية اإعادة الهيكلة. . 2
هذه . 3 ومن  للخ�سخ�سة.  املناه�سة  القوة  بها  متر  التي  املقاومة  م�ستوى  ح�سب 

االأ�صكال )الع�سماوي، 2006، �س83( : 
اأوًل: تخ�سي�س الإدارة: ويكون من خالل عقود الإدارة، وهي العقود التي تربمها  �

احلكومة اأو اجلهة العامة مع املوؤ�س�سات والأفراد املحليني والأجانب لإدارة املن�ساأة العامة 
لقاء اأجور حمددة. 

قبل  � والأ�سول من  املوارد  ا�ستثمار  اإمكانية  التاأجري  وتتيح عقود  التاأجري:  ثانيًا: 
القطاع اخلا�س. 

انت�ساراً  � الطرق  اأكرث  وهو  املبا�رش:  الكلي  البيع  الكتتاب،  اجلزئي،  البيع  ثالثًا: 
وا�ستخدامًا لنقل امللكية. 

العوامل والركائز اليت جيب أن تستند عليها اخلصخصة: 
لتحقيق  و�سيلة  واإمنا هي  ذاتـها،  اخل�سخ�سة ل متثل غاية يف حد  اأن  املعروف  من 
غايات، ولتحقيق هذه الغايات ينبغي اأن ت�ستند �سيا�سة اخل�سخ�سة على مقومات وركائز 
اقت�سادية واإدارية وموؤ�س�سية ت�رشيعية متكن من تكيفها مبا يتنا�سب مع ظروف الواقع الذي 

تطبق فيه. من هذه املقومات والركائز: 
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حيث  ♦ القت�سادي،  الإ�سالح  �سيا�سات  مع  التخ�س�سية  ال�سيا�سة  تكامل  اأوالً: 
اإدارة  فل�سفة  من  جزءاً  متثل  فهي  فراغ،  من  تنطلق  ل  اخلا�س  للقطاع  التحول  �سيا�سة  اإن 
القت�ساد القومي، من خالل بعث اآليات ال�سوق واملناف�سة وت�سجيع ال�ستثمار، ومّلا كانت 
ثمة  فاإن  املوارد،  وا�ستخدام  تخ�سي�س  كفاءة  لزيادة  و�سيلة  التخ�س�سية  العملية 
الهدف،  هذا  لتحقيق  تتوافر  اأن  ينبغي  م�ساندة  اقت�سادية  واآليات  اقت�ساديًا   مناخًا 
القيود  من  حتريرها  مت  �سوق  اآليات  ظل  يف  اإل  يتحقق  ل  للموارد  الكفء  فالتخ�سي�س 
القت�سادية املعيقة، بحيث يقوم جهاز الثمن وقوى الطلب بتوجيه قرارات امل�رشوعات 
وحترير  وتن�سيط  الأ�سعار  هياكل  ت�سميم  فاإن  لذا  والإنتاج،  والتوظف  ال�ستثمار   يف 
التخ�س�سية  ال�سيا�سات  لنجاح  اأ�سا�سية  متطلبات  تعترب  واملناف�سة  ال�سوق  اآليات 

 .  )Bhatia. 1997. p34(
ال�سيا�سية  ♦ وهي  البديلة،  املجالت  مع  تتعامل  وا�سحة  �سيا�سة  بلورة  ثانياً: 

واحداً  جماًل  �سوى  العامة  الأموال  م�رشوعات  ملكية  من  التحول  ميثل  ل  اإذ  التخ�س�سية، 
فح�س  اإىل  ت�ستند  وا�سحة  �سيا�سة  بلورة  املهم  ومن  اخل�سخ�سة،  عملية  جمالت  من 
وتقومي املجالت املختلفة من الأن�سطة التي متار�سها الدولة، والتي ميكن تطبيق ال�سيا�سة 
ميكن  التي  والأولويات  ال�سرتاتيجية  تتبلور  التقومي  هذا  �سوء  ويف  عليها،  التخ�س�سية 

تطبيقها على جمالت الن�ساطات املر�سحة للتخ�سي�س. )الع�سماوي، 2006، �س117( . 
بتحويل  ♦ تخ�سي�سها  يتقرر  التي  العامة  امل�رشوعات  اأو�ساع  ت�سحيح  ثالثاً: 

اأو  وال�سيانة  التمويلي،  الهيكل  يف  الختالل  معاجلة  خالل  من  اإدارتـها،  اأو  ملكيتها 
الآخر، بحيث يتم  البع�س  اأو دمج  اإفال�س واقعي،  التي تعّد يف حالة  ت�سفية امل�رشوعات 
امل�رشوعات  انـهيار هذه  اأو  ف�سل  منعًا لحتمالت  اخلا�س،  القطاع  اإىل  التحول  قبل  هذا 

 . بعد تخ�سي�سها. )الفايز، 1999، �س80( 
رابعاً: عالج م�سكالت تقومي امل�رشوعات املطروحة للبيع، ومعاجلة الختالل يف  ♦

القيمة الدفرتية التاريخية لالأ�سول عن قيمتها ال�سوقية. )العطية، 1998، �س29( . 
خام�صاً: �سالمة معايري اختيار امل�رشوعات والأن�سطة التي �سيتم تخ�سي�سها.  ♦
�صاد�صاً: تو�سيع وتنويع قاعدة امللكية.  ♦
�صابعاً: تطوير موؤ�س�سات القطاع املايل وامل�رشيف والتي �ستوؤدي دوراً يف عمليات  ♦

الالزمة  والقرو�س  ال�سيولة  املال، ويف توفري  �سوق  الأوىل، ثم يف دعم تعامالت  الإ�سدار 
عامة.  ب�سفة  الأعمال  قطاع  ومل�رشوعات  ملكيتها،  تخ�سي�س  �سيتم  التي  للم�رشوعات 

)عجالن، 1999، �س33( . 
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ثامناً: تطوير الت�رشيعات، وهو اأحد الركائز الرئي�سة للخ�سخ�سة، اإذ اإن التحول يف  ♦
نطاق اأدوار الدولة نتيجة الأخذ ب�سيا�سة التخ�سي�س، وتبني منهج جديد يف اإدارة القت�ساد، 
يعتمد على ت�سجيع ال�ستثمار يف القطاع اخلا�س، وحترير التجارة وتن�سيط املناف�سة، وهذا 
يقت�سي مراجعة �ساملة وتطوير جوهري للت�رشيعات التي انبعثت عن نـهج خمتلف للدولة 
يدخل  الذي  التطور  يعك�س  اأن  وينبغي  اخلا�س،  القطاع  مع  والتعامل  القت�ساد  اإدارة  يف 
على هذه الت�رشيعات فل�سفة وروح الإ�سرتاتيجية اجلديدة يف اإدارة القت�ساد، والتوجه نحو 

القطاع اخلا�س. )النجار، 1999، �س82( . 

بعض النماذج العاملية للخصخصة: 
منوذج ال�صني: تعدُّ ال�سني من اأكرث البلدان حتقيقًا للنتائج اجليدة يف اخل�سخ�سة،  ♦

املرحلة  تركيزاً يف  العقد(  امل�سوؤولية  )نظام  مبداأ  على  اعتماداً   1979 عام  بداأت يف  وقد 
الأوىل على القطاع ال�سناعي، ومن ثم على ال�سناعات الريفية، ومن ثم بداأ الهتمام ب�سكل 
اأكرب يف القطاعات احل�رشية واحلكومية واملوؤ�س�سات العامة، وقد اتخذت احلكومة التدابري 
الآتية حلل نظام الكميونات، وحتويل الأرا�سي اإىل وحدات زراعية اأ�رشية، واإ�سالح ال�سيا�سة 
والتخطيط  الإدارية،  الهياكل  واإ�سالح  ال�سوق،  لقوى  ال�سلع  واملالية، وترك معظم  ال�سعرية 
الإمنائي من خالل خطة قومية مع الالمركزية يف اإدارة املوؤ�س�سات، وت�سجيع امل�رشوعات 
املنتجات.  وتوزيع  اإنتاج  يف  احلكومي  التدخل  وتقلي�س  والأجنبية،  والتعاونية  اخلا�سة 

)مهنا، 2006، �س117( . 
تذكر حتى  ♦ نتائج  1985 ومل حتقق  العام  منذ  الهند  بداأت جتربة  الهند:  منوذج 

العام 1991 عندما بداأت احلكومة اجلديدة يف الإ�سالحات، مما اأدى اإىل حتقيق بع�س النمو 
يف العام 1992 وذلك باتباع الأتي: تخفي�س قيمة العملة املحلية، وجعلها قابلة للتداول 
ال�سلع  ا�سترياد  على  الر�سوم  وتخفي�س  الواردات،  على  الكمية  القيود  وتخفي�س  جزئيًا، 
الإنتاج عند  ترخي�س  احل�سول على  واإلغاء �رشط  والدعم،  الإعانات  الإنتاجية، وتخفي�س 
الإنتاج، وتخفي�س القيود على حتويل ال�رشكات الأجنبية لأرباحها اإىل اخلارج، واإعفاءات 
جزئية من ال�رشائب على اأرباح الت�سدير، وبيع جزء من اأ�سهم القطاع العام لبع�س ال�رشكات 
مع تخفي�س قيود ال�ستثمار الأجنبي، وتعديل نظام �رشيبة الدخل الفردي. ولكن النموذج 
الهندي مل َيْخُل من بع�س امل�سكالت، مثل ارتفاع الت�سخم، وركود الإنتاج ال�سناعي وعدم 
بع�سها  ت�سفية  اإىل  اأدى  مما  الأجنبي،  الإنتاج  مناف�سة  على  املحلية  ال�سناعات  قدرة 

وانخفا�س الإنتاج الزراعي. )جميد، 2005، �س118( . 
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النموذج الرو�صي: اتبعت احلكومة اأ�سلوب العالج بال�سدمات. ومنذ العام 1992  ♦
القيمة  وا�ستحداث �رشيبة  الإنفاق احلكومي،  والأ�سعار، وتخفي�س  التجارة  بتحرير  قامت 
و�سبق  وبطر�سربغ،  مو�سكو  حمالت  ن�سف  وخ�سخ�سة  للعملة،  جزئي  وحتويل  امل�سافة، 
بيع نحو )5000( موؤ�س�سة كربى، وتوزيع �سندات ملكيتها على جميع املواطنني مع حرية 
النموذج  ولكن  ال�سوق.  يف  الإنتاج  وبيع  الزراعية  القطع  بتملك  وال�سماح  فيها،  ت�رشفهم 
والجتماعية،  العامة  اخلدمات  موازنات  تخفي�س  منها  م�سكالت،  من  َيْخُل  مل  الرو�سي 
وتقدمي قرو�س اإىل ال�سناعة باأ�سعار فائدة �سالبة، مما عّزز ال�سغوط الت�سخمية وحماولة 
اإيجاد بدائل لل�سناعات احلربية التي ت�ستوعب اأكرث من 20% من العمالة والإنتاج القومي. 

)عبدالرحيم، 2007، �س92( . 
يف  ♦ العام  للقطاع  القت�سادية  الأو�ساع  يف  يتعلق  فيما  اأما  العربي:  النموذج 

القت�سادي،  التحرر  يف  �سائرة  الدول  جميع  اأن  عام  ب�سكل  يالَحظ  العربية،  الدول  بع�س 
على  قطعتها  التي  اخلطوات  ولكن  اخلا�س،  للقطاع  واحلوافز  احلرية  من  املزيد  واإعطاء 
طريق اخل�سخ�سة حتديداً، ل تزال متفاوتة، فالو�سع يرتاوح من احلالة ال�سورية مبا تعنيه 
اإىل القطاع اخلا�س، مروراً باحلالة الأردنية التي  اأو كلي للملكية والإدارة  من نقل جزئي 
دخلت اخل�سخ�سة فيها دائرة التبني الر�سمي وهي الآن على ال�سعيد التنفيذي يف مراحلها 
التمهيدية، واحلالة اللبنانية التي ميكن القول اإن اخل�سخ�سة فيها ل تزال يف دائرة النوايا. 
وقد جاء التبني الر�سمي للخ�سخ�سة يف كل من م�رش والأردن ا�ستجابة لطلب من الهيئات 
الدولية، ويف اإطار التثبيت والت�سحيح الهيكلي �ساركت هذه الهيئات يف و�سعه. )النا�سف، 

 .  )304  303i2000، �س

التجربة املصرية يف اخلصخصة: 
الهيكلي؛ ملواجهة  والتكّيف  القت�سادي  الإ�سالح  برنامج   1991 عام  اأطلقت م�رش 
الظروف القت�سادية امللحة، واأَجرب الو�سُع املايل ال�سعب احلكومَة على اإعادة جدولة الدَّين 
بوترية  القت�سادي  الإ�سالح  برنامج  وحترك   ،1991 �سنة  1987ثم  �سنة  مرتني،  العام 
بطيئة حتى عام 2003، حني بداأت احلكومة بتبني �سيا�سة النفتاح القت�سادي، وقد قامت 
بتعومي �سعر �رشف اجلنيه امل�رشي، تبعته �سل�سلة من ال�سيا�سات التي تهدف اإىل نقل م�رش 

من اقت�ساد مركزي اإىل اقت�ساد ال�سوق احلر. 
مل  فاإنها  الإ�سالحات،  هذه  عن  نتج  الذي  اجليد  القت�سادي  الأداء  من  الرغم  وعلى 
لتبني  مقنعة  حججًا  النظام  يقدم  مل  ذلك،  على  وعالوة  �سيا�سية،  باإ�سالحات  ُت�ستكمل 



181

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )2( - حزيران 

النفتاح  ل�سيا�سة  انتقادات حادة  اإىل توجيه  اأدى  الأمر  القت�سادي، هذا  النفتاح  �سيا�سة 
القت�سادي، اإذ اإنها ُو�سفت بالفا�سدة وتعمل ل�سالح املوؤ�س�سات وال�رشكات الكربى. 

وكانت اخل�سخ�سة اإحدى الركائز الأ�سا�سية لربنامج الإ�سالح القت�سادي والتكّيف 
بع�سها  للدولة،  مملوكة  موؤ�س�سة   382 خ�سخ�سة  متت  الربنامج  لهذا  ونتيجة  الهيكلي، 
خ�سخ�سة كلية واأخرى جزئية، وبلغ اإجمايل ح�سيلة بيع ال�رشكات العامة مبوجب برنامج 
اخل�سخ�سة 57.4 مليار جنيه م�رشي )حوايل 9.4 مليار دولر تقريبًا( حتى عام 2009، 
فعلى  عام،  بوجه  القت�سادي  الإ�سالح  عملية  قوة  مع  اخل�سخ�سة  برنامج  منط  وتالقى 
بلغ  وعندما   )2005i1991( عامي  بني  بطيئة  بوترية  منهما  كل  حترك  املثال،  �سبيل 
متت  اأخرى،  ناحية  من  �رشكة،   15 حوايل  ال�سنة  يف  املخ�سَخ�سة  ال�رشكات  عدد  متو�سط 
خ�سخ�سة 77 �رشكة فيما بني 2004 و 2006 مبتو�سط 25 �رشكة يف ال�سنة، وهي فرتة 

�سهدت اإ�سالحات اقت�سادية وا�سعة النطاق. 
وتباين اأداء ال�رشكات املخ�سَخ�سة بح�سب درجة نقل ملكية الأ�سول، اإما خ�سخ�سة 
لزيادة  نظراً  بالكامل،  املخ�سخ�سة  ال�رشكات  اأداء  اأو خ�سخ�سة جزئية، وحت�سن  بالكامل 
بعد  الت�سغيلية  والكفاءة  الراأ�سمالية  النفقات  اأي�سًا  حت�سنت  ذلك،  على  وعالوة  الأرباح، 
اخل�سخ�سة، لكن تراجعت فر�س العمل والتوظيف حوايل 75% من ال�رشكات املخ�سخ�سة. 
وما يثري العجب اأن اأداء ال�رشكات املخ�سخ�سة جزئيًا مل يظهر اأي حت�سن، ويرجع ال�سبب 
الرئي�س يف ذلك اإىل اأن اخل�سخ�سة اجلزئية ل جُترِب على تغيري الإدارة، واعُترب اأداء ال�رشكات 
الرئي�س  الهدف  لأن  وذلك  باأكمله؛  اخل�سخ�سة  لربنامج  مهم  جناح  مبثابة  املخ�سخ�سة 
لربنامج الإ�سالح كان نقل م�رش اإىل اقت�ساد ال�سوق احلر. وَتطّلب هذا حل ال�رشكات عدمية 
القت�سادي  الأداء  العامة، مع حت�سني  املالية  ا�ستدامة  للدولة، وحت�سني  اململوكة  الكفاءة 

بوجه عام يف ذات الوقت. 
ويف عام 2011 اأُعلن عن وقف برنامج اخل�سخ�سة، وقد اأ�سعل هذا الربنامج العديد 
من الإ�رشابات العمالية، واأثار حنق اجلماهري وغ�سبها من �سيا�سة النفتاح القت�سادي، 
ال�رشكات، ول تزال معظم هذه  40 دعوى ق�سائية لإلغاء خ�سخ�سة بع�س  ومت رفع نحو 
الق�سايا اأمام املحاكم، لكن مت �سدور اأحكام ق�سائية باإعادة بع�س هذه ال�رشكات للقطاع 
العام، ويقوم بع�س امل�ستثمرين حاليًا برفع ق�سايا حتكيم دويل للمطالبة بتعوي�س مقابل 

 . )148i147 ا�ستثماراتهم املفقودة. )را�سد، 2007، �س
ومن اجلدير بالذكر اأّنه يجب مراعاة متطلبات جناح اخل�سخ�سة، ومنها: تهيئة مناخ 
اإعادة تنظيم وحدات القطاع اخلا�س، ال�ستقرار النقدي، حترير واإ�سالح القطاع  تناف�سي، 
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لربنامج  والرتويج  العالية،  بالكفاءة  تتمتع  مالية  اأ�سواق  توفري  الأ�سعار،  حترير  املايل، 
اخل�سخ�سة. )مهنا، 2006، �س 49( 

كما تواجه اخل�سخ�سة العديد من املعوقات، ومن اأبرزها معار�سة الراأي العام، حيث 
تواجه عمليات اخل�سخ�سة معار�سة كبرية من قبل جمموعات عدة، تتعار�س م�ساحلها مع 
ال�سيا�سات اجلديدة املتبعة، ول�سيما فئة العاملني يف القطاع العام اأو احلكومي، حيث تنظر 
هذه املجموعات اإىل عملية اخل�سخ�سة باأنها ت�ستغني عن جزء كبري من الأيدي العاملة، عند 
حتويل امل�ساريع للقطاع اخلا�س، اأو عند اإجراء التغريات يف قوانني العمل، هذا بالإ�سافة اإىل 
خوف عامة النا�س من �سيطرة ال�ستثمارات الأجنبية على القت�ساد الوطني، واإ�سعاف دور 
العاملة، و�سعف  الأيدي  ت�سغيل  الإنتاجية والأ�سعار، وعدم  العمليات  الرقابي على  الدولة 

 . )20i19 الدعم احلكومي للموؤ�س�سات املالية وغريها. )عبد الرحيم، 2011، �س

اخلصخصة يف فلسطني: 
ويجوز  احلّر،  القت�ساد  مبادئ  اأ�سا�س  على  فل�سطني  يف  القت�سادي  النظام  يقوم 
فل�سطني،  يف  القت�سادي  )النظام  بقانون.  تنظم  عامة  �رشكات  اإن�ساء  التنفيذية  لل�سلطة 

 . 2003، املادة21( 
لال�ستقالل  مكملة  خطوة  للدولة  مملوك  اأعمال  وقطاع  عامة  �رشكات  اإن�ساء  ويعدُّ 
القطاعات املهمة والتي تتبع  تاأميم كثري من  النامية، ومن ثم  الدول  ال�سيا�سي يف معظم 
املالية  والقطاعات  وال�سناعات  التحتية،  بالبنى  يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ستعمرة،  الدول 

ال�سرتاتيجية يف الدولة. )�سربي، 2003، �س5( . 
خدمات  تقدمي  على  يعمل  الذي  القطاع  ذلك  باأنه  احلكومي  العام  القطاع  ويعَرف 
كالدفاع،  ثمن،  مقابل  لالأفراد  ت�سويقها  وي�سعب  العام،  النظام  ل�سمان  مطلوبة  اأ�سا�سية 
والعدالة، والأمن الداخلي، وعادة ما متولها املوازنة العامة للدولة، والتي توؤمن اإيراداتها 
بالدرجة الأوىل من ال�رشائب املفرو�سة على ال�سعب؛ للم�ساهمة يف حتمل نفقات اخلدمات 

العامة. )�سربي، 2003، �س135( . 
تنزع  ول  م�سونة،  اخلا�سة  امللكية  اأن  اإىل  فل�سطني  يف  القت�سادي  النظام  وي�سري 
للقانون.  وفقا  العامة،  للمنفعة  اإل  واملنقولت  العقارات  على  ال�ستيالء  يتم  ول  امللكية، 

)املادة21، 2003( . 
وبدون  مرجتلة،  ب�سورة  للحكومة  اململوكة  الأعمال  من�ساآت  من  العديد  ن�ساأت  وقد 
قرارات  �سدور  وبدون  اأجلها،  من  اأن�سئت  التي  ال�سيا�سية  اأو  القت�سادية  للدوافع  و�سوح 
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)�سربي،  للحكومة.  مملوك  اأعمال  قطاع  تاأ�سي�س  ينظم  قانوين  اإطار  بو�سع  تتعلق  اإدارية 
 . 2003، �س9( 

اخلصخصة واالحتكار: 
اإن اخل�سخ�سة يف القطاع العام الفل�سطيني، تقود وبطريقة غري مبا�رشة اإىل الحتكار 
التام، والدليل على ذلك خ�سخ�سة �رشكة الت�سالت الفل�سطينية و�رشكة الكهرباء، حيث 
املقدمة  ال�رشورية  العامة  اخلدمات  اإ�سناد  اإىل  املتقدمة،  الدول، وخا�سة  تلجاأ كثري من 
للمواطنني اإىل �رشكات القطاع اخلا�س، يف اإطار م�سمى “اخل�سخ�سة”، وال�سلطة الوطنية 
من  انتقاداً  هناك  اأن  غري  حمدود.  نحو  على  الأ�سلوب  هذا  طبقت  التي  الأنظمة  بني  من 
ال�سفافية احلقيقية.  قبل متلقي اخلدمات واملخت�س�سني؛ لوجود عن�رش الحتكار وغياب 

 . )Robinsons، 2000(
اأنواع  نوع من  اإىل  يقود  اأنه  نظام اخل�سخ�سة  اإىل  التحول  �سلبيات  اأبرز  اأن من  كما 
الحتكار، من خالل �سعي القائمني عليه اإىل حتقيق اأرباح “يف ظل غياب املناف�سة”، وبالرغم 
من اأن اخل�سخ�سة هدفت اإىل دعم ال�سلطة ماليا، من خالل دعم املوازنة العامة، اإل اأنها مل 
العمل ومتكنه  غنية يف  له جتربة  الفل�سطيني  اخلا�س  القطاع  اأن  وكما  فعليًا.  دعمًا  تقدم 
من حتقيق منو اقت�سادي اإل اأن الحتالل عمد اإىل تدمريه على مدار ال�سنوات املا�سية، اإما 
العام.  القطاع  �رشكات  متلك  على  يت�سجع  يعد  فلم  احل�سار،  بفر�س  اأو  املبا�رش،  بالتدمري 
كما ويجب فر�س �رشائب على ال�رشكات التي يتم خ�سخ�ستها، كي تتمكن ال�سلطة من دعم 
الفئات الفقرية، كي ل يكون للقطاع اخلا�س �سيطرة ب�سكل مطلق، واأن يقوم القطاع العام 

بالدور الرقابي. )�ساق اهلل، 2011( . 
اإن الفل�سطينيني يف مرحلة حترر وطني، واإن اخل�سخ�سة خالل هذه الفرتة ت�رش بها، 
لذا يجب اأن يبقى للقطاع العام دور يف اإعادة اإعمار البنية التحتية، ول توكل املهمة للقطاع 
اخلا�س ب�سكل منفرد، واأن يخ�سع عمل القطاع اخلا�س للرقابة، واأن ُيفر�َس عليه يف حال 
مت خ�سخ�سة �رشكات جديدة اأن يوظف اأعداداً اأكرب من اخلريجني العاطلني عن العمل. )�ساق 

اهلل، 2011( . 

اخلصخصة والتنمية املستدامة يف فلسطني: 

أوالً- سيناريو اخلصخصة يف القطاع العام الفلسطيين بسبب ضعف البنية التحتية: 

للحفاظ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  ذلك  يف  مبا  النامية  الدول  احتياجات  ب�سبب 
على ان�سباط املالية العامة، واحرتام احلدود املو�سوعية لل�رشائب، واملحافظة على احلد 
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الأدنى من العجز والدين العام، يفرت�س عليها توزيع مواردها املحدودة بني احتياجاتها 
راأ�س املال املادي، وال�ستثمار يف  ال�ستثمار يف  التوازن بني  املتباينة، على نحو يحقق 
راأ�س املال الب�رشي، كالتعليم، والرعاية ال�سحية، والقطاعات الجتماعية الأخرى، وتنمية 
التطور  يف  تفاوت  اأو  اآخر،  قطاع  دون  قطاع  تطور  دون  للحيلولة  متواٍز؛  ب�سكل  املناطق 

للمناطق اجلغرافية. )احلرباوي، 2013، �س18( . 
وقد لوحظ يف العديد من دول العامل الثالث، مبا فيها مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، اأنها 
باإن�ساء طرق جديدة  يتعلق  فيما  التحتية، وخا�سة  البنية  ال�ستثمار يف  تعاين من �سعف 
وحت�سني �سيانة الطرق القائمة، وكذلك اختناقات يف قطاعات اأخرى مثل املوانئ والطاقة 

والت�سالت واملياه وال�رشف ال�سحي وكذلك الكهرباء. )اأكيتوبي، 2007، �س183( . 
وهنالك خماطر للتفاوت يف املوؤ�رشات القت�سادية بني املحافظات الفل�سطينية، توؤثر 
على بنية املجتمع الفل�سطيني ب�سبب هجرة العمالة الفل�سطينية هجرة داخلية من حمافظة 
اإىل اأخرى، خا�سة اإىل حمافظتي رام اهلل والبرية، حيث ت�سري الدلئل اإىل حدوث هذا فعاًل، اإذ 
اإن هناك تزايداً يف نزعة �سكان املحافظات ال�سمالية واجلنوبية يف ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة لالنتقال وللعي�س يف رام اهلل والبرية، وهذا ينذر بحدوث خلل دميوغرايف يف توزيع 
التغلب  العمل، ول ميكن  املحافظات هو  للعي�س يف هذه  النتقال  اأ�سباب  وغالبًا  ال�سكان، 
على هذه امل�سكلة اإل بتدخل �سانعي القرار بتنفيذ م�ساريع تنموية خا�سة فيما يتعلق يف 

خدمات البنية التحتية للمحافظات. )�سالح، 2009، �س28( . 
التحتية، يف  البنية  لال�ستثمار يف  ما�سة  بحاجة  ال�سلطة  مناطق  اأن  �سبق  يتبني مما 
املوانئ  وكذلك  القائمة،  كالطرق  املوارد  هذه  تكون  اأن  مانع  فال  الذكر،  اآنفة  املوا�سيع 
والطاقة والت�سالت واملياه وال�رشف ال�سحي وكذلك الكهرباء، قائمة على مبداأ امل�ساركة 
بني القطاعني ولي�س ا�ستحواذ القطاع اخلا�س عليها؛ ملا يف ذلك من اأهمية يف تعزيز �سمود 
املواطن الفل�سطيني، وتخفيف اأعباء احلياة وتكاليف املعي�سة عليه، وكذلك القيام بالتطوير 

املنا�سب لهذه القطاعات. 

ثانياً- سيناريو اخلصخصة من أجل حتفيز االدخار الطوعي واإلجباري: 

من الناحية املحّلية يالَحظ وجود فجوة عميقة بني الدخار يف املجتمع الفل�سطيني 
الفل�سطينية، و�سعف  البنوك يف املناطق  وبني ال�ستثمار، وذلك من خالل الإيداعات لدى 
ثقافة ال�ستثمار لدى املجتمع واحلكومات املتعاقبة، وذلك ب�سبب القيود املفرو�سة من قبل 
للموارد  امل�ستثمر  وا�ستنزاف  املالية،  واملوارد  والعمالة  ال�سلع  تدفقات  على  العام  القطاع 

القت�سادية الفل�سطينية، . )الونكتاد، 2001( 
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والعمالة  ال�سلع  تدفقات  على  قيود  وجود  اأي�سًا  لوحظ  الحتاللية،  الناحية  ومن 
املفرو�سة  القيود  رفع  واإن  الفل�سطيني.  لالقت�ساد  امل�ستمر  وال�ستنزاف  املالية،  واملوارد 
ة  مهمَّ دفع  قوة  يوفر  اأن  �ساأنه  من  املوقعة  التفاقيات  ب�سبب  الفل�سطينية  القطاعات  على 

لتحريك الطلب الكلي. )الونكتاد، 2001( . 
تنمية  عنها  ينتج  خ�سخ�سة  لإيجاد  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات  يخ�س  فيما  اأما 
م�ستدامة حقيقية، فلي�ست مدرجة يف اأجندة اأ�سحاب ال�ساأن يف الوقت احلا�رش؛ وذلك لق�رش 
�سيناريو  منها:  ونذكر  الفل�سطيني.  القت�ساد  وه�سا�سة  و�سعفها،  القت�سادية  الأو�ساع 
�سيناريو  واملادي،  الب�رشي  الراأ�سمال  على  اعتماداً  ال�سادرات  تنمية  اأجل  من  اخل�سخ�سة 
اخل�سخ�سة  �سيناريو  التكنولوجي،  والتملك  الإنتاجية  الكفاءة  زيادة  اأجل  من  اخل�سخ�سة 
من اأجل الرتكيز على ال�سناعات والقطاعات املميزة، �سيناريو اخل�سخ�سة من اأجل تنمية 

اأ�سواق العمل واأ�سواق راأ�س املال. )عبد الرحيم، 2011، �س74( . 

اخلامتة واالستنتاجات: 
اإّن معار�سي عملّية اخل�سخ�سة، كفكرة؛ لأنها تقوم بتوجيه العملية الإنتاجية والعمل 
بتحويل  املتقدمة  الدول  احلا�سل يف  والتكنولوجي  العلمي  التطور  تطويرها ملواكبة  على 
امل�ساريع من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س، والتحول اإىل نظام ال�سوق، هذا بالإ�سافة 
اإىل تخوف املواطننيi خا�سة من يعي�س حتت الحتاللi من �سيطرة ال�ستثمارات الأجنبية 

على مفا�سل القت�ساد الوطني الفل�سطيني وحياة املواطنني. 
دور  واإ�سعاف  اخل�سخ�سة،  بعملية  العالقة  ذات  للم�ساريع  الن�سبية  الأهمية  واإن 
الرقابة للدولة على العملية الإنتاجية، وا�سطالع الدولة على دورها الداعم يف امل�ساهمة 
اأعباء نفقات اخلدمات العامة، كل هذا و�سع عملية اخل�سخ�سة يف فل�سطني يف  يف حتمل 
ماأزق حتولها اإىل نوع من اأنواع الحتكار، وال�سيطرة املطلقة لل�رشكات اخلا�سة على هذه 

القطاعات، وارتفاع اأ�سعار اخلدمات التي تقدمها، مقارنة مع الدول العربية املجاورة. 
جي�س  من  الكبرية  الأعداد  ل�ستيعاب  احلكومي  القطاع  على  امل�ستمر  ال�سغط  واإن 
العاطلني عن العمل، و�سعف القدرة ال�ستيعابية يف هذا القطاع يف الوقت احلايل، كل هذا 
اأظهر عدم جدوى خ�سخ�سة بع�س القطاعات القت�سادية، واأظهر اأهمية الأجهزة الرقابية 
التي تتوىل �سبط �سلوك ال�رشكات التي مت خ�سخ�ستها لعملها يف ظروف تاأخذ بعني العتبار 

اأو�ساع املواطنني حتت الحتالل ال�رشائيلي. 
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كما اأن تو�سيع قاعدة متلك الرثوة من خالل اخل�سخ�سة، ل بد اأن ي�ساحبها برنامج 
احلوافز الذي يكفل حق الأفراد على الحتفاظ مبلكيتهم من الأ�سهم لفرتات طويلة، حتى ل 
ترتكز الرثوة يف يد فئة قليلة من خالل عملية اإعادة البيع، والعمل على ا�ستقطاب التقنيات 
واخلربات الالزمة لتطوير اأعمال هذه ال�رشكات، وزيادة كفاءة القطاع العام، وتركيز دوره 
يف تخفيف العراقيل اأمام عملية التنمية القت�سادية، وتهيئة املناخ ال�ستثماري املالئم، 

واملحفز لال�ستثمارات املحلية والأجنبية عن طريق اخل�سخ�سة. 
الفل�سطيني،  لل�سعب  القت�سادية  والظروف  تتالءم  ل  اخل�سخ�سة  �سيا�سة  انتهاج  اإن 
امل�ستخدمة،  والأ�ساليب  املوؤ�س�سات،  اأنواع  حيث  من  املجاورة،  الدول  يف  احلال  هو  كما 
النظر يف طريقة اخل�سخ�سة  واإعادة  املوؤ�س�سات،  تلك  اإعادة هيكلة  والتمويل، وعليه يجب 
التي اُنتهجت يف الأرا�سي الفل�سطينية؛ وذلك لعدم ت�سابه ظروف هذه الدول واأو�ساعها مع 

الواقع الفل�سطيني. 
بع�س  يف  بالنفع  يعود  اأمر  هو  اخل�سخ�سة  �سيا�سة  انتهاج  باأن  القول  ميكن  وعليه 
ي�سمي  وما  التعليم  مثل  بيعها  اأو  خ�سخ�ستها  يجب  ل  م�ساريع  تظل  اأنه  اإل  امل�ساريع، 
تر�سيدها  ت�ستلزم  والتي  اخلا�س،  للقطاع  وراءها  فائدة  ل  التي  الإ�سرتاتيجية  بامل�ساريع 
وح�سن اإدارتها لتحقق هدفها، ولي�س هناك اأ�سلوب وحيد ي�سلح للرت�سيد لكل الوحدات، بل 
هناك اأ�ساليب عدة يختار من بينها الأ�سلوب اأو الأ�ساليب التي ت�سلح لكل وحدة، وذلك يف 

�سوء ت�سخي�س امل�سكالت التي تعاين منها. 
وفقًا  عامة  ملكية  تكون  اأن  يجب  ل  التي  العام  القطاع  وحدات  بع�س  بيع  وب�ساأن 
للقواعد والقوانني والت�رشيعات املتبعة يف الدولة، ولو قمنا برت�سيد البع�س الآخر الذي يجب 
اأن يكون ملكية عامة من الناحية الإدارية واملالية والت�سويقية لتحقق اخلري وجنم عن ذلك 

منافع �صتى منها ما ياأتي: 
التخفيف من الأعباء املالية امللقاة على ميزانية الدولة. . 1
العام . 2 القطاع  العمل والإنتاج والتملك لأ�سهم بع�س وحدات  العاملني على  حتفيز 

)اخل�سخ�سة اجلزئية( . 
واإيجاد جمال . 3 العام  القطاع  لوحدات  والت�سويقي  واملايل  الإداري  الهيكل  اإ�سالح 

للمناف�سة. 
من . 4 اخلا�س  الن�ساط  وتطهري  والت�سويق  والإنتاج  ال�ستثمار  يف  انطالق  حتقيق 

الف�ساد. 



187

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )2( - حزيران 

التوصيات: 
متابعة تقومي عملية خ�سخ�سة �رشكة الكهرباء وتطبيق ذلك على قطاعات اأخرى . 1

يف حال تبني جدوى هذه التجربة. 
اأن تتن�سط ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ت�سجيع و�سن قوانني وت�رشيعات ت�ساعد . 2

ت�سغيل  عملية  يف  احلكومة  اأعباء  من  للتخفيف  والأجنبي؛  املحلي  ال�ستثمار  ت�سجيع  يف 
العاطلني عن العمل، وتطوير القطاعات ذات الأهمية ال�سرتاتيجية للدولة. 

املعدة . 3 امل�ساريع  حتويل  لعدم  الرقابة؛  عملية  يف  الدولة  ا�سطالع  �رشورة 
للخ�سخ�سة ل�ستنزاف القدرة القت�سادية للمواطنني والدولة على حد �سواء. 

تقدمي الدعم الكايف للم�ساريع احليوية للمواطنني الفل�سطينيني؛ لدعم �سمودهم يف . 4
بالدهم وعدم تركهم فري�سة لل�رشكات الربحية. 

العمل يف املحافل الدولية للتقليل من حدة ممار�سات الحتالل التي اأعاقت عمل . 5
القطاع اخلا�س يف فل�سطني واأدت اإىل هجرة روؤو�س الأموال اإىل اخلارج. 

العمل على ا�ستقطاب التقنيات واخلربات الالزمة لتطوير اأعمال هذه ال�رشكات التي . 6
متت خ�سخ�ستها. 

التنمية، . 7 عملية  اأمام  العراقيل  وتخفيف  العام،  القطاع  كفاءة  زيادة  على  العمل 
وتهيئة املناخ ال�ستثماري املالئم لال�ستثمارات املحلية والأجنبية مع مراعاة خ�سو�سية 

الواقع الفل�سطيني. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
اأكيتوبي، برناردين، واآخرون، )2007( : ال�ستثمار العام وال�رشاكة بني القطاعني العام . 1

واخلا�س، �سندوق النقد الدويل، الن�سخة العربية، وا�سنطن، الوليات املتحدة الأمريكية. 
اأو�سلو، . 2 : القت�ساد الفل�سطيني بعد اتفاقية  احلرباوي، حممد نافذ، واآخرون، )2013( 

معهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني، ما�س، رام اهلل، فل�سطني. 
را�سد، عبد املجيد )2007( : النتائج القت�سادية ل�سيا�سة اخل�سخ�سة يف م�رش، جملة . 3

اقت�ساديات �سمال افريقيا، العدد ال�سابع، اجلزائر، اجلزائر. 
مواطن، . 4 الفل�سطيني،  القت�ساد  �سمن  العام  القطاع   :  )2003( ر�سيد،  ن�سال  �سربي، 

املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سات الدميقراطية، رام اهلل، فل�سطني. 
بني . 5 والجتماعية  القت�سادية  املوؤ�رشات  منو  تفاوت   :  )2009( عبيدة،  �سالح، 

اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني، ما�س، رام  املحافظات الفل�سطينية، معهد 
اهلل، فل�سطني. 

عبدالرحيم، زاهر حممد، )2011( : اإدارة اخل�سخ�سة بني النظرية والتطبيق، ط1، دار . 6
الراية للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن. 

اخل�سخ�سة، . 7 للمنظمات،  العاملية  املتغريات   :  )2007( اإبراهيم،  حممد  عبدالرحيم، 
العوملة، اقت�ساد املعرفة، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الإ�سكندرية، م�رش. 

اليمنية . 8 اجلمهورية  يف  ال�سناعي  القطاع  خ�سخ�سة   :  )2003( في�سل،  الكرمي،  عبد 
جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  املقرتحة،  ال�ساليب  القت�سادي:  ال�سالح  يف  ودورها 

الأزهر، القاهرة، م�رش. 
والتطبيق، . 9 النظرية  بني  العامة  الإدارة  يف  اخل�سخ�سة   :  )2006( منري،  زيد  عبوي، 

املعتز للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن. 
اآيار، . 10  ،221 العدد  العربية،  امل�سارف  جملة  التخ�س�سية،   :  )1999( �سربي،  عجالن، 

القاهرة، جمهورية م�رش العربية. 
الع�سماوي، �سكري رجب، )2006( : اخل�سخ�سة، احتاد العاملني وامل�ساهمني، مفاهيم، . 11

جتارب دولية وعربية، الدار اجلامعية، الإ�سكندرية، م�رش. 
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