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ابلنظر إىل طبيعة االقتصاد الفرنسي العاملي والواقع الذي ال مفر منه ل ـ «التشابكات» ،فقد
أظهر اهنيار سوق األسهم يف عام  2008عمق ترابط االقتصادات الوطنية ببعضها بعض؛ وابلتايل
وضع مفهوم النمو الوطين حتت ضوء عاملي أكرب.
وعلى الرغم من أن الدول تتحكم يف اقتصادها السيادي ،فإن السياسات سيكون هلا أتثري
على السوق العاملي ،وسيتعني على اخلرباء إضافة متغريات أخرى يف حساابهتم .وحينما يكون هناك
منو اقتصادي فإن ذلك يعين أن هناك زايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي (زايدة يف قيمة اإلنتاج
الوطين نسبة لإلنفاق الوطين) الذي بدوره يرتجم إىل زايدة مستوايت املعيشة ،وحيسن اإليرادات
الضريبية ويساعد على خلق فرص عمل جديدة.
يستمر النمو االقتصادي جيب احملافظة على اإلنتاجية والطلب؛ وهو إجناز ليس من
وكي
ّ
السهل حتقيقه دائماً بسبب جمموعة العوامل اليت جيب مواءمتها لدعم هذا النمو .وإن ازدهار فرنسا
االقتصادي االستثنائي يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية هو ابلتأكيد مثال مثري لالهتمام لدولة
حتقق السرعة االقتصادية ،ولكنها فشلت يف إتقان املرونة االجتماعية-االقتصادية.
وعلى مدى ثالثة عقود شهدت فرنسا منواً يف اقتصادها يف عهد «الثالثون اجمليدة» مبعدل
 %7سنوايً .وكانت هذه السرعة بطبيعتها غري مستدامة؛ ألهنا تؤدي يف النهاية إىل إشباع السوق
بغض النظر عن نسبة البطالة واحلراك االجتماعي واإلبداع يف مكان العمل.
ويوضح الرسم البياين رقم ( )1رابطاً واضحاً هو السبب والنتيجة بني اإلنتاجية (اللون
األزرق) والبطالة (اللون األمحر) يف أثناء عقود الثالثني اجمليدة وبعدها .يف الوقت الذي حافظ فيه
الناتج القومي اإلمجايل الفرنسي ( 1)PNBعلى الزايدة املطردة بقيت معدالت البطالة منخفضة.
.1الناتج القومي اإلمجايل هو القيمة السوقية جلميع السلع واخلدمات املنتجة يف عام واحد من العمالة واملمتلكات املقدمة من
مواطين أي بلد.

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وتسببت أزمة النفط إبحلاق الضرر بنح ٍو عنيف هبذا النظام اإليكولوجي االقتصادي؛ مما ّأدى إىل
تراجع فرنسا وأغلب البلدان الصناعية.
وإن أي تغيري مفاجئ يف املتغريات يعكس اجتاه النمو ،ويؤدي إىل تفعيل التأثري املتسلسل
(أتثري الدومينو) ،ما مل يتم وضع تدابري مثل اختبارات الضغط االقتصادي يف وقت مبكر لتحديد
نقاط الضعف ،وتنفيذ التدابري لتهدئة أي تراجع.
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إذا كان «اللحاق ابلركب» بعد احلرب قد عزز االقتصاد ،فإن الديناميكية االقتصادية ما
تزال مرتبطة مبستوى التنمية .وبوضع ذلك يف احلسبان ،جيب مراعاة ما أييت :حبلول عام 2007
كان  %76من السكان الفرنسيني ميتلكون هاتفاً متنقالً ،مما ش ّكل ضغطاً على الشركات املصنعة
لفتح قنوات جديدة بسبب تشبع السوق.
كان املصنعون -وما زالوا -يبحثون عن تكنولوجيات جديدة لتسريع استبدال اهلواتف
النقالة ،ويبحثون عن املشغلني لتقدمي خدمات تستند إىل امليزات اجلديدة املعروضة؛ مما جيرب على
جتديد األسواق على أساس النزعة االستهالكية.
ويقول اخلبري االقتصادي الفرنسي جان فوريسيت -الذي صاغ مصطلح «الثالثون اجمليدة»:-
من املتوقع أن األمة ستعاين قريباً من خطر ارتفاع معدالت البطالة بناءً على ذروة املسرية االقتصادية
لفرنسا؛ نتيجة سعي الصناعات الدائم لتحقيق مكاسب يف اإلنتاجية ،والتشبع النسيب لألسواق
االستهالكية.
ويف الوقت الذي كان فيه الفكر االقتصادي متمسكاً ابلنزعة االستهالكية ،فقد دافع
التغي .وقد أدرك فوريسيت قبل العديد
فوريسيت عن التكيف واإلبداع مع نظام إيكولوجي مايل دائم رُّ
من أقرانه أن اقتصاداً وطنياً مزدهراً ال ميكن أن يتحقق من الفراغ ،وأن عوامل مثل اهلجرة ،والتعليم،
واحلراك االجتماعي ،واالبتكار ،وجمموعة من املتغريات األخرى كلها جيب أن يتم موازنتها لصياغة
2
سياسة متماسكة .وقد أظهر فوريسيت التطور املرتبط ابلقوة الشرائية للفرد مقابل «السعر احلقيقي»
ألي سلعة معينة.
وكي حتافظ الشركات املصنّعة على حصتها يف السوق بل حىت تطويرها ،فإن هذا يعين أن
هناك حاجةً إىل تطوير إما حنو حتسني اإلنتاجية وإما التقدم التكنولوجي مثل توليد النمو املستدام.
تصور الرؤية االقتصادية لفرنسا أبن يضع خبري االقتصاد معياراً عاملياً لقياس
ومن األفضل ّ
السعر احلقيقي للمنتج على وفق حساابته« :العمل مقابل الوقت الذي حيتاجه لتحقيقه»؛ فهذا
يسمح -مبرور الوقت -معرفة مدى التطور يف القوة الشرائية ،وإن طريقة احلساب هذه حتيد آاثر

 .2السعر احلقيقي :سعر املنتج أو الضمان املايل مقاسة ابلشروط السعرية الثابتة للحصول على تعويضات نتيجة التضخم .فمثالً:
على الرغم من أن سعر املنتج يزداد من جنيه إسرتليين واحد إىل  1.10جنيه إسرتليين (زايدة  )%10بني عامي  2002و،2004
فإذا ارتفع السعر العام خالل هذه املدة بنسبة  ،%20فإن السعر احلقيقي للمنتج يكون قد اخنفض.
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زايدة األسعار على وفق القطاعات وزايدة املداخيل اليت ال تتطور ابلسرعة نفسها.
ولتقدمي سياق هلذه النظرية ،يشري فورسييت (على سبيل املثال) إىل السعر الفعلي لساعة
الكيلو واط من الكهرابء اليت اخنفضت بسبب التقدم التكنولوجي منذ عام  ،1925ويف حني
شهدت بعض اخلدمات -مثل حالقة الشعر -زايدةً كبريةً ،متاشياً مع التضخم.
على الرغم من كونه غري معروف على الساحة الدولية ،إال أن الفرنسيني يستشهدون غالباً
بــفورسييت ألنه مبنزلة األب لالقتصاد الوطين الفرنسي؛ فقد أهلم عمله صناع السياسة من خالل تقدمي
أداة مفاهيمية للخرباء اليت مسحت هلم إبضفاء طابع منطقي للعالمة التجارية الفرنسية للرأمسالية
االشرتاكية .ففي كتابه « ”20eme Ciecle Le Grand Espoir duالذي نشر يف عام
 1949ذكر فورسييت نظرايت زايدة اإلنتاجية وتطور القطاعات الثالثة (االبتدائية والثانوية والعايل)،
جمادالً أن التقدم التكنولوجي واإلنتاجية مها احملركان الرئيسيان لفرنسا يف ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن فورسييت مل يكن وحيداً يف دراسته النتعاش اقتصاد فرنسا ،إال أن فهمه
لقيم البالد والعوامل االجتماعية-السياسية الرئيسة الدافعة جعل لتحليله صدى ليس بني اجلمهور
فحسب وإمنا بني مسؤويل الدولة كذلك.
وال ميكن فصل انتعاش فرنسا ،على الرغم من مالءمته للتقدم االقتصادي العاملي ،عن
الفلسفة االقتصادية الفرنسية والطموحات املؤسسية .وإن ما جيعل منو فرنسا خمتلفاً عن معاصريها
يف وقت يتسم ابإلجيابية املالية الشديدة هو التزام الدولة بتوجيه هذا النمو وحشده حبيث يكون
موجوداً ضمن اسرتاتيجية اجتماعية وسياسية حمددة.
وإذا تطلعت فرنسا إىل أن يزدهر اقتصادها ،فإهنا أرادت أن تفعل ذلك لتعزيز املساواة
االجتماعية من خالل العمالة الكاملة .وإن احلق يف العمل متجذر يف الوعي الفرنسي العام ،وهو
امتداد للجمهورية.
وقد أكد فورسييت يف مقابلة أجرهتا الباحثة معه يف وقت سابق ،قائالً“ :قبل كل شيء،
كانت األعوام الثالثون اجمليدة -من الناحية االقتصادية -عهداً رائعاً للغاية ،فهي ثورة غريت البلد
حصل عليه بعدد أقل من ساعات
بنح ٍو عميق  ...إذ مل يصبح اإلنتاج أكثر أمهية فقط ،بل �يُتُ ّ
العمل .ويف السابق ،كان اإلنتاج منخفضاً مع عدد كبري من العمال ،ملاذا؟ ألن تقنيات اإلنتاج
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كانت أقل فعالية مما هي عليه اليوم” .وأضاف“ :زادت احملاصيل لكل هكتار بنحو كبري ،ففيما
خيص القمح ،ازداد من اثين عشر قنطاراً للهكتار الواحد إىل ثالثني؛ أما النبيذ فازداد من مخسة
وعشرين هكتوليرتاً إىل مئة هكتوليرت! وابملقابل ،زاد عدد العمال الزراعيني لكل مئة هكتار من
مثانية وعشرين إىل مثانية ،وهذا يعين أن مثانية أشخاص حيصلون على إنتاج أعلى بكثري من مثانية
وعشرين شخصاً يف عام ”1946؛ ومن هذا يتبني أن فورسييت يعتقد أن كفاءة العمل هي احملرك
الرئيس للنمو.
جيب أن نالحظ أن إدارة فرنسا للعقود الثالثة ،توقفت على خلفية أزمة النفط عام .19733
على الرغم من أن فرنسا مل تتعرض بنحو مباشر للحظر النفطي ،فإن الزايدة اليت بلغت مخسة
أضعاف بني تشرين األول وتشرين الثاين  1973لسعر برميل النفط أثرت بشدة على اقتصادها،
بل حىت األسواق العاملية؛ لدرجة أنه يف  30تشرين الثاين  1973أعلن رئيس الوزراء بيري ميسمري
سلسلة من القرارات خلفض استهالك الطاقة من طريق فرض حظر على اإلعالانت املضيئة،
واإلضاءة يف واجهات املتاجر واملكاتب الفارغة بني الساعة  10مساءً و 7صباحاً ،وإيقاف البث
تلفزيوين بعد الساعة  11مساء ابستثناء أايم السبت واألحد وأايم العطل الرمسية؛ واستعمال التدفئة
بنحو أقل ،وفرض سرعات حمددة على املركبات.
يف غضون بضعة أشهر فقط ،انتقلت مكانة فرنسا االقتصادية من «االزدهار» إىل «االهنيار»،
إذ كشفت عن نقاط الضعف اليت فشلت الدولة يف حتديدها ،لكنها وضعت أحكاماً هلا.
يعد عمل فورسييت يف هذا السياق منطقي للغاية ألن منهجه يستعيد الواقع االقتصادي الذي
تستند عليه اإلحصاءات على أساس املقارنة التأرخيية.
وتستند منهجية فورسييت بنح ٍو أساس على حماولة إعادة بناء احلقائق االقتصادية املاضية
واملعاصرة من خالل مجع اإلحصاءات املتوفرة أو إعادة حساب املفقود منها .لكن الصعوبة كانت
هائلة؛ ألن اإلحصائيات مل تكن متوافرة ،ويف أحسن األحوال كانت مبعثرة أو غري كاملة أو متحيزة
أو خاطئة .ومع عدم وجود نظام حلفظ امللفات وال قاعدة بياانت حموسبة ،عاىن النمو االقتصادي
لفرنسا من نقص يف متابعتها مما جعل األمة يف هناية األمر عرضة للمعاانة االقتصادية.
 16 .3و 17تشرين األول  ،1973أعلنت الدول العربية املنتجة للنفط فرض حظر على شحنات النفط للدول اليت تدعم إسرائيل
يف حرب يوم الغفران.
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إذا كان حدس فورسييت صائباً فإن البياانت ضمن سياقها االجتماعي السياسي هي فقط اليت
ستمكننا من رؤية حقيقية أي موقف اقتصادي ألي دولة ،وابلتايل تسمح ابلتوقعات أو التفكري،
ودراسة التغيرّ ات يف هيكل االستهالك أو االستحواذ ،والتقدم التكنولوجي وكذلك اإلنتاجية ،على
وفق الطريقة املتبعة لتحليل تلك البياانت.
وإن ما يعد مهماً يف عمل فورسييت هو ذلك الرابط الذي حياول أتسيسه بني العناصر املختلفة
للواقع االقتصادي ،إذ يقوم هنجه على حتليل عواقب النمو االقتصادي على الواقع االجتماعي.
يف كتابه «الثالثون اجمليدة» يبدأ اخلبري االقتصادي مبقارنة مصطنعة بني قريتني -برتغالية
وفرنسية -لوصف االختالف بني الدولتني فيما خيص التنمية يف الريف.
ومتثّل القرية األوىل الوضع املشرتك جلميع البلدان متخلفة النمو ،بينما متثّل الثانية النتائج
املرتتبة على حتسني اإلنتاجية على الظروف املعيشية وعلى البنية االجتماعية.
إن التباين اإلحصائي كان الفتاً للنظر منذ البداية ،ففي هاتني القريتني -اللتني متلكان عدد
سكان متقارب تقريباً حوايل ( 534مقابل  -)670كان ( )%74من السكان نشطني بنح ٍو رئيس
يف قطاع الزراعة يف القرية األوىل ،مقابل ( )%24يف الثانية.
وكان عدد العمال أقل بكثري ( %52مقابل  )% 32بسبب التعليم والتقاعد .واختلف كل شيء
بنح ٍو كبري ،مثل :معدل املواليد ( %4مقابل  ،)%2وفيات الرضع ( %9.5مقابل  ،)%1.4والتنقل
( %75من السكان األصليني يف القرية مقابل  ،)%31ونسبة حماصيل القمح لكل هكتار ( 12مقابل
 ،)35أو النبيذ ( 25مقابل  ،)100والعمال لكل هكتار ( 28مقابل  ،)8واستبدال حيواانت احلراثة
( 100إىل  )1ابجلرارات ( 2مقابل  .)40وتتناقض املعدات املنزلية بنح ٍو أكرب ،وعلى النحو اآليت:
الثالجات ( 5مقابل  ،)210الغساالت ( 0مقابل  ،)180املرحاض الداخلي ( 10مقابل ،)150
اهلواتف ( 5مقابل  ،)110املركبات ( 5مقابل  ،)280الراديو ( 50مقابل .)250
مل تكن دراسة فورسييت مصطنعة كما ذكر يف مقدمة كتابه ،ففي الواقع ُربِطت دراسته
بقريتني فرنسيتني ،مها دويل وكويرسي -مفصولني ابلوقت -بداية سنوات الثالثني اجمليدة وهنايتها.
وكانت الفكرة هي التأكيد على االختالفات بني اجملتمع التقليدي واحلديث من منظور اجتماعي
اقتصادي.
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ميكن أن تساعد نتائج فورسييت ونظريته يف ختطيط االقتصادات الناشئة واستباق الصعوابت
اليت قد تواجهها من خالل االستنباط .ومن هذه املقاربة التجريبية ،تبىن فورسييت نظريته االقتصادية،
وهي نظرية أثرت أتثرياً عميقاً على الرؤية االقتصادية لفرنسا.
تتماشى أعمال فورسييت مع أول األحباث التجريبية واإلحصائية واملسوحات االجتماعية.
حينما يصف حالة اإلنتاج يف القرن السابع عشر ،سيظهر على سبيل املثال أن العائد الزراعي يف
القرنني السابع عشر والثامن عشر كان ابلكاد يكفي إلطعام السكان الفرنسيني يف ذلك الوقت؛
وابلتايل ربط السمات األنثروبولوجية للدولة بتطور تكنولوجيتها.
ولكن كيف ميكن تطبيق هذه النظرية -أو ابألحرى فرضية هذه النظرية -يف يومنا هذا يف
الوقت الذي يشهد انعدام اليقني االقتصادي وانعدام االستقرار السياسي؟
إذا كانت السنوات الثالثون اجمليدة ُّ
تعد «عصراً ذهبياً» لفرنسا -حيث أصبح حتقيق املثل
االجتماعية أمراً ممكناً على خلفية ازدهار االقتصاد ،وعلى إثرها شهدت فرنسا إجازات مدفوعة
األجر ،وتوفري الضمان االجتماعي ،والتعليم اجملاين -على سبيل املثال ال احلصر -إال أن فرنسا يف
تلك السنوات واجهت عدة صعوابت.
وقد جيادل املرء يف أن اإلدارة االقتصادية التارخيية لفرنسا كانت حمكوم عليها ابلفشل ،وأن
أزمة النفط يف عام  1973مل تقم سوى بتعجيل ذلك .ويف الوقت الذي خرجت فيه فرنسا من
فقاعات احلرب العاملية الثانية كدولة أقوى وأغىن إىل حد كبري -فإن فشل الدولة يف توقع انعدام
املساواة االجتماعية واالقتصادية اليت ولّدهتا سياساهتا يف هناية املطاف منذ أتسيسها على أساس
االستعمار ّأدت إىل إحباط السرعة االقتصادية لفرنسا.
ما تزال كيفية احلفاظ على النمو االقتصادي يف بيئة دائمة التغري تشكل حتدايً تواجهه
االقتصادات املتقدمة والنامية على حد سواء .وإن أمنوذج فرنسا -الطرق اليت تصوغ هبا اجلمهورية
اسرتاتيجيتها االقتصادية -لتحقيق تطلعاهتا االجتماعية-السياسية ليست سوى مثال على ذلك.
وقد يعتقد املرء أبن درس فرنسا األكرب يكمن يف إخفاقاهتا مث جناحها؛ ألهنا تشري إىل تلك
املتغيرّ ات اليت فشلت الدولة يف النظر فيها عند وضع اسرتاتيجيتها .يكمن التحدي األكرب لدينا
يف قدرة أي دولة على إجياد مصدر دائم للتمويل لالستثمار يف البنية التحتية  -وهو أساس أي
اقتصاد سليم.
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وتكمن الفكرة يف الدراسات املرتابطة ،أو أن الطريقة اليت يتم هبا تصور االقتصاد تتطلّب
بعض املعايرة .وأصبحت االقتصادات الوطنية أكثر تعقيداً وختضع للمزيد من املتغريات بسبب
العوملة على الرغم من تطور قطاعات صناعية جديدة ،وظهور بىن اجتماعية جديدة ،وحركات
سياسية ،والندرة ،والوصول إىل املوارد الطبيعية ،واجتاهات اهلجرة ،وما إىل ذلك وهلم جراً.
وإذا كانت القاعدة ما تزال قائمة على أن اإلنتاجية والطلب يقودان السوق ،فإن جناح أي
التبصر منذ أي وقت مضى.
دولة يف حتقيق مثل هذا التوازن يف املوازنة يتطلب قدراً أكرب من املرونة و ُّ
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