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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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نظرة عامة

تنفست معظم الدول األوروبية الصعداء بعد سقوط برلي يف هناية احلرب العاملية الثانية عام 
1945 وسقوط احلكومة النازية، لكّن العديد من الدول قد وجدت نفسها على حافة اإلفالس 
املايل. وكانت فرنسا تعاين مثل العديد من جرياهنا من عجز اقتصادي، فقد استنزفتها احلرب اليت 
مل تكتف فقط بثروهتا وقدرهتا على استغالل مواردها الطبيعية، ولكنها أثرت بنحٍو كبري على القوى 
العاملة بسبب حصيلة قتلى احلرب، وكانت فرنسا تفكر إبعالن إفالسها، إال أهنا قد شهدت منواً 

وتطوراً كبرياً يف السنوات التالية. 

شهدت فرنسا منواً اقتصادايً دون انقطاع بعد انتهاء الصراع العسكري الذي أجرب االقتصاد 
الفرنسي على التدهور، فاضطرت إىل تبين التغيري من خالل إصالح معايريها االجتماعية واالقتصادية، 
وأتكيد قوهتا أبن تصبح قوة صناعية وليس من خالل القوة العسكرية. وقد ولدت فرنسا اجلديدة 

على أنقاض فرنسا القدمية، إذ جلأت حنو استعمال التكنولوجيا.

وكان عهد الثالثي اجمليدة »Trente Glorieuses« )1945-1975( مبنزلة عهد 
النمو القوي واملستمر الذي أعطى البالد مكانتها كالعب رئيس يف االقتصاد العاملي. لكن مثل هذا 
النجاح االقتصادي مل يتحقق دون حدوث اضطراابت، فحىت حينما عاد اجلنرال ديغول إىل السلطة 
السلطة  فرنسا يف كيفية تصور  الذي شهد اخرتاقاً جوهرايً يف أتريخ  التأريخ  عام 1958 -وهو 

السياسية- كان على البالد أن تناضل مع احلروب االستعمارية، وانعدام االستقرار السياسي1.
وال ميكننا فهم االبتكار االقتصادي لفرنسا ابلكامل دون مراعاة السياق الذي حدثت فيه، 
ولكن إذا كان علينا استخالص شيء من تلك املدة، فهو رغبة األمة أبن تتطلع إىل األمام وتتخلص 

من تلك التقاليد اليت تعيق التغيري.
1- Les Trente Glorieuses: Ou la révolution invisible de 1946 à 1975, By Jean 
Fourastié

االنتعاش والنمو االقتصادي بعد الحرب
سرعة دوران االقتصاد الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية

كاثرين شكدام *

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اقتصادي قوي، ومسحت  بنمو  السبعينيات  امنازت األوضاع بعد احلرب وحىت منتصف  لقد 
ابستقالل اجتماعي مايل كبري، يف الوقت الذي تزايد فيه النمو السكاين والتغريرُّ االجتماعي، وعلى 
عكس أي حقبة أخرى يف أترخيها، شهدت فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية دخول النساء إىل السوق.

ويعد النظام االقتصادي واالجتماعي الذي أنشئ بعد احلرب يف فرنسا وغريها من الدول 
الغربية الرئيسة يف أورواب مسؤواًل بنحو كبري عن النمو القوي الذي شهدوه. إذ إن الفهم األفضل 
من  واسع؛ وابلتايل حّسن  تطور  االجتماعي مسح حبدوث  والبناء  االقتصادي  النمو  بي  للعالقة 

الوضع االقتصادي للطبقة الوسطى.

ويف ظل هذا النظام االقتصادي اجلديد نُّظم اجملتمع لإلنتاج واالستهالك على نطاق واسع، 
بنحو مماثل لألمنوذج األمريكي الذي ابتكره اتيلور. وكان توق فرنسا وأورواب يف رسم خريطة إعادة 
إعمارها اعتماداً على األمنوذج األمريكي له عالقة كبرية ابالعتمادات اليت قدمتها الوالايت املتحدة 
يف إطار مشروع مارشال. ويف غضون بضع سنوات أصبحت مبادئ اتيلور ونظريته يف اإلدارة املبكرة 
أساس االنتعاش االقتصادي الرائع الذي حققته فرنسا2، وكان أتثري نظريته واضحاً بنحٍو كبري على 

الطريقة اليت يفكر هبا اجملتمع نفسه.

واقرتح فريدريك وينسلو اتيلور -اخلبري االقتصادي يف القرن العشرين- أنه من خالل حتسي 
الوظائف وتيسريها ستزداد اإلنتاجية. واقرتح فكرة أن العمال واملديرين حباجة إىل التعاون مع بعضهم 
بعضاً، وكان هذا خمتلفاً متاماً عن الطريقة اليت كان يتم العمل هبا يف الشركات مسبقاً. وكان مدير 
املصنع يف ذلك الوقت على اتصال مع العمال لكنه قليل، وكان يضع على عاتقهم مسؤولية إنتاج 
املنتجات الضرورية، ومل يكن هناك توحيد ابلعمل، وكان الدافع الرئيس للعمال هو استمرارهم يف 

العمل؛ لذلك مل يكن هناك حافز للعمل ابلسرعة أو أبكرب قدر ممكن من الكفاءة.

يعتقد اتيلور أن الدافع الوحيد للعمال هو املال؛ لذا روج لفكرة مفادها »أجر يوم عادل 
ألجل عمل عادل«. وبعبارة أخرى: إذا مل ينتج العامل ما يكفي يف يوم واحد، فهو ال يستحق أن 

حيصل على أجر مماثل لعامل آخر كان منتجاً أكثر.

كان اتيلور -الذي حيمل شهادة ابهلندسة امليكانيكية- مهتماً جداً ابلكفاءة، فطّبق املنهج 

2- Taylorism; the new doctrine of the second industrial revolution - Yü-chʻüan 
Ku, Cornell University, May, 1931 - Business & Economics
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العلمي لدراسة الطريقة املثلى للقيام أبي نوع من املهام يف مكان العمل، ومتكن من خالل حساب 
الوقت الالزم إلجناز العناصر املختلفة للمهمة، تطوير “أفضل” طريقة إلكمال تلك املهمة.

وأّدت دراسات اتيلور حول “الوقت واحلركة” إىل استنتاج أن بعض األشخاص ميكن أن 
يعملوا بنحٍو أكثر كفاءة من اآلخرين. وهؤالء هم األفراد الذين على املديرين السعي إىل توظيف 
مهارهتم أكرب قدر ممكن؛ لذلك، كان اختيار األشخاص املناسبي للعمل هو جزء مهم من الكفاءة 
يف مكان العمل، وطّور اتيلور أربعة مبادئ لإلدارة العلمية استناداً إىل التجارب اليت قام هبا يف مكان 

العمل، وهي معروفة أيضاً ابسم مبادئ اتيلور: 

استبدال مفهوم ثقافة العمل بكفاءة العمل؛ وابلتايل الرتكيز على التدريب والتحفيز.	 

مراقبة أداء العمال، وتقدمي اإلرشادات واإلشراف عليهم للتأكد من أهنم يتبعون أكثر 	 
الطرق فعالية يف العمل.

توزيع العمل بي املدراء والعاملي حبيث يقضي املديريون وقتهم يف التخطيط والتدريب، 	 
مما يسمح للعمال أبداء مهامهم بكفاءة.

ويستند جمتمع اإلنتاج واالستهالك على ما يسمى آلية »تسوية فورد«، حبيث جترب أصحاب 
لإلنتاج  إنتاج الشركات، فاألجور ختلق بذلك منفذاً  يتناسب مع  العمل على توزيع أجور بنحٍو 
)بنحو أكثر دقة، تفرتض تسوية فورد أن منو األجور جيب أن تتناسب مع منو إنتاجية العمالة( 
ولكن هذا األمنوذج األمريكي هو لتوليد السرعة االقتصادية، فكان على الدولة أن متارس السيطرة 

من خالل سلسلة من اللوائح وهكذا ظهرت سياسة تدخل الدولة.

الثالثينات اجمليدة، كان االقتصاد مدفوعاً ابلسوق ولكن حتت سيطرة حكومية  ويف عهد 
صارمة، كان هلذه السيطرة دور كبري يف النمو. وحىت قيام احلرب العاملية الثانية مل تكن فرنسا تفهم 
االقتصاد القومي ابلطريقة اليت تعمل هبا اآلن )امتداداً لسيادهتا(، وأدى أتثري أمريكا املتزايد على 
االقتصاد العاملي يف أعقاب احلرب العاملية الثانية إىل إحداث ثورة كاملة يف الطريقة اليت قامت هبا 
الدول صياغة اقتصادها السيادي؛ فأصبح االقتصاد أداة سياسية ميكن استخدامها كوسيلة للتأثري 

على الساحة العاملية.
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من عدة نواح، كان هذا سبب االندفاع الكبري حنو تصنيع االقتصاد الوطين وهو اخلطوة 
االقتصادات  مع  تتكامل  والثقافات  اجملتمعات  أصبحت  احلي،  ذلك  ومنذ  العوملة.  حنو  األوىل 

الوطنية واإلقليمية، من خالل الشبكة العاملية للتجارة واالتصاالت واهلجرة والنقل.

ويف املاضي القريب، كانت العوملة تركز يف الغالب على اجلانب االقتصادي من العامل، مثل 
التجارة واالستثمار األجنيب املباشر وتدفقات رؤوس األموال الدولية، ويف اآلونة األخرية ُوّسع هذا 
املصطلح ليشمل جمموعة واسعة من اجملاالت واألنشطة مثل الثقافة، ووسائل اإلعالم، والتكنولوجيا، 
والعوامل االجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحىت البايولوجية، كتغري املناخ على سبيل املثال. ومنت 
التجارة العاملية بنحو كبري منذ احلرب العاملية الثانية، وقد منت التجارة الدولية يف السلع املصنعة 
حوايل 100 مرة، أي من 95 مليار دوالر إىل 12 تريليون دوالر يف 50 سنة منذ عام 1955، 

ومع ذلك، تعدرُّ العوملة أكثر من جمرد التجارة.

يف السنوات العشرين األخرية، ازداد حجم العالقات وعمقها بي األمم وبي املناطق بنحٍو 
اليومي بنحو سهل عرب  هائل، إذ اخنفضت تكاليف االتصاالت بنحٍو كبري؛ مما مسح ابلتواصل 
شبكة اإلنرتنت واهلاتف؛ مما مكن من االستعانة مبصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات وغريها من 
اخلدمات. لقد امناز عهد الثالثينيات اجمليدة ابنضمام فرنسا ألول مرة إىل االقتصاد العاملي؛ مما أدى 

إىل فتح إمكاانت وفرص مل ُتستغل بعد، ويتجلى على النحو اآليت:

نظمت الدولة اخلدمات العامة اليت متلكها وحتتكرها، فضاًل عن أهنا أّدت دوراً تنظيمياً يف 
االقتصاد )فرض ضوابط على األسعار، وضوابط الصرف، تنظيم االئتمان، وغريها(.

لقد بدأت فرنسا بتطبيق املبادئ الكينزية لتنظيم النشاط االقتصادي من خالل السياسات 
املالية والنقدية لتفعيل انتعاشها االقتصادي، اليت ترتجم ابإلشراف على سوق العمل )قانون العمل 
حلماية مصاحل املوظفي، وحتديد احلد األدىن لألجور(؛ وألن الشركات اململوكة للدولة ضخمة فقد 

حددت القواعد ملمارسة األعمال اجلديدة وكذلك االستثمار االسرتاتيجي.

حماولة  عند  قيوداً  تفرض  -اليت  فقط  اخلاصة  األعمال  رايدة  على  االعتماد  عن  وعوضاً 
صياغة سرد اقتصادي وطين- أصبحت الدولة فاعاًل نشطاً من طريق السماح ابلتحديث الصناعي 

والتخطيط بتنسيق النمو على املستوى الوطين.
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كان اهلدف من تدخل الدولة هو السعي وراء املصلحة العامة وجتنب األزمات واالختالالت، 
والسيما البطالة؛ وحلماية اجلهات الفاعلة يف الضعف اهليكلي، واملستهلكي، واملوظفي، واألشخاص 
الذين يعانون من صعوابت اجتماعية احلد من انعدام املساواة، والقيام ابستثمارات مجاعية واسعة 

النطاق )النقل، الطاقة، وغريها(.

وقد وضع هذا النظام -الذي جيمع بي اقتصاد السوق والتدخل العام- يف سياق إعادة 
ذات  اآلليات  بعض  بدأت ابلفعل  )وقد  واملركزي  القوي  الدولة  تدخل  تربير  إىل  اإلعمار، ودعا 
عام  أزمة  عواقب  مع  للتعامل  البلدان  من  العديد  ويف  فرنسا  يف  الثالثينيات  يف  نفسها  الطبيعة 
)1929(. ويفّسر إدخال هذا االقتصاد املختلط سبب هيمنة األفكار االجتماعية والتقدمية طوال 
فرتة الثالثينيات اجمليدة. إذ قامت احلكومات -اليت استقرت بعد التحرير- بتطبيق الربانمج التقدمي 
فرنسا ابالنتقال إىل مستوى جديد، وحتول  للمقاومة؛ مما مسح القتصاد  الوطين  للمجلس  التابع 
اجملتمع كلياً. وأدى إنشاء نظام »Sécurité Sociale« الفرنسي إىل إحداث ثورة يف اجملتمع 

بصورة أكرب من أي إصالحات أخرى.
السكان،  تغطية مجيع  العام يف عام 1945، وكان اهلدف األول هو  ومت تقدمي املخطط 
ويتكون الضمان االجتماعي من جمموعة من املؤسسات اليت تعمل على محاية األفراد من عواقب 
أربعة  وهناك  االجتماعية،  ابملخاطر  إليها  -عادة-  ويشار  تصيبهم،  قد  مواقف  أو  أحداث  أي 
فروع يف نظام الضمان االجتماعي يف فرنسا، هي: األمراض، والعجز، ورواتب التقاعد، والصحة 
آخر  خمطط  وحيمي  السكان،  عموم  اإلجباري  العام”  “املخطط  ويغطي  العمل.  يف  والسالمة 
)املخطط الزراعي( الذي يشمل موظفي القطاع الزراعي والعمال غري األجور ضد مجيع املخاطر، 
وفضاًل عن ذلك، يقدم خطط رواتب التقاعد التكميلية )ARRCO وAGIRC(، وهي إلزامية 

جلميع موظفي القطاع اخلاص املنتسبي إىل املخططات العامة والزراعية3.
وشارك الضمان االجتماعي املنظم يف أثناء التحرير يف حتسي الصحة وإطالة العمر. وبقيت 
أوجه عدم التكافؤ يسرية، ومت ضمان التوظيف الكامل، وأصبحت فرنسا مكتفية ذاتياً من حيث 
الغذاء، ومن مث أصبحت مصدرة للمنتجات الزراعية، ويف ظل هذا النظام اجلديد انضمت األسر 

إىل االستهالك العام، والتنقل عرب السيارات، واحلصول على مساكن جديدة.

3- L›organisation de la Sécurité sociale. )2011, January 5(.Le portail du service 
public de la Sécurité sociale / Usagers /. Retrieved June 11, 2014, from http://
www.securite-sociale.fr/L-organisation-de-la-Securite-sociale?type=part.
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ومع ذلك جيب أن ينظر إىل التوازن بي حقبة الثالثينيات اجمليدة ونظام االقتصاد املختلط 
بنحٍو نسيب، إذ إنه يف الظاهر يعد النجاح ابهراً، بيد أن تدّخل الدولة كان مصحوابً بتجاوزات 
خمتلفة؛ فقد أدى إىل إساءة استخدام السلطة يف القطاع العام، يف حي أن العديد من الشركات 

تضّخمت أمهيتها العددية، وموقعها االسرتاتيجي للحصول على االمتيازات وأتمي سيطرهتا.

فرنسا  أجرت  األمريكي،  النظام  على  معتمدة  االقتصادي  منوها  معامل  ويف سعيها حنو رسم 
إصالحات ذات آاثر مدمرة. فعلى سبيل املثال: أدى أتسيس السياسة الزراعية املنتجة إىل اختفاء 
الفالحي التقليديي ودفعهم إىل النزوح من الريف بنحٍو هائل؛ وقد أّدى هذا بدوره إىل فرض وجود 
مساكن منخفضة التكلفة اليت غذت يف هناية املطاف مسألة انعزال األقليات. وقد أدى تطوير جتار 
التجزئة على نطاق واسع إىل تدمري املتاجر احمللية؛ مما دفع اآلالف من الشركات الصغرية إىل اإلغالق.

ومل تكن خارطة االقتصاد الفرنسية خالية من األضرار اجلانبية، فكان أحد النواتج الفرعية 
لعملية إعادة التخطيط هذه هو هجرة العمالة على نطاق واسع إلبقاء التكلفة منخفضة، وجتنرُّب 
الشركات من خالل زايدة القوى العاملة من أجل القيام ابستثمارات كبرية حنو اإلنتاجية، ودعمت 
انعدام  إىل  أّدى  الذي  اهلجرة  إجراءات  ختفيف  خالل  من  حدٍّ كبري  إىل  السياسة  هذه  الدولة 
االستقرار االجتماعي. وميكن القول إن نقص البصرية وسوء التخطيط االجتماعي االقتصادي قد 

ترجم إىل قلق اجتماعي مل حيلنْ بعد.

وميكن أن ينظر إىل عهد الثالثينيات اجمليدة على الصعيد العاملي أبهنا حقبة سعيدة. وكانت 
السياسات العامة املتبعة متسقة وكانت غالباً إجيابية، والسيما بسبب االرتباط الناجح بي الدولة 
والسوق، ولكن يف الوقت نفسه فإن االفتقار إىل التخطيط أو رمبا فهم الديناميكيات اجملتمعية قد 

فتح ابب مليء ابألزمات أمام فرنسا.


