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الثالثون اجمليدة - أتميم الصناعات الرئيسة

 ”Les Trente Glorieuse“ صاغ هذا التعبري جان فوريستري )1907-1990( يف كتابه
أو الثورة غري املرئية من عام 1945 إىل عام 1975”، الذي نشر يف عام 1979. ويشري هذا 
التعبري إىل “ثورة الثالثة اجمليدة” اليت حدثت خالل ثالثة أايم هي: 27، و28، و29 من شهر 
متوز للعام 1830 املعروفة ابسم “ثورة يوليو” )اليت عّب عنها الرسام ديالكروا يف لوحته بعنوان 
“احلرية تقود الشعب”. وحيدد هذا التعبري املدة بي عامي 1945 و1975، يف ضوء التغرّيات اليت 
عادت ابلفائدة لقرية كريسي. وكتب فوريستري “تلك الثالثي سنة كانت اجمليدة”، وتعدُّ وجهة نظر 
فوريستري حول تلك العقود الثالثة يف أتريخ فرنسا األكثر دقة من وجهات نظر العديد من املعلقي 
اآلخرين. وإن كانت تلك العقود هي جميدة ابلفعل من وجهة نظر خبري اقتصادي، بيد أهنا كانت 

بعيدة كل البعد عن كوهنا مثالية.

وقد كانت إعادة اإلعمار يف فرنسا مكلفة جداً، حبيث وصلت إىل حد أن كانت بشرية، 
وقال آخرون إهنا أخالقية أيضاً؛ ألن القيم واألولوايت شهدات تغيرياً كبرياً حنو النزعة الفردية.

النمو  شك  بال  هو   ”Trente Glorieuses“ اجمليدة  الثالثي  لـتعبري  األول  املعىن  إن 
االقتصادي، إذ كّرس املفكر األمريكي روستو دراسة كاملة عام )1986( على الظاهرة االقتصادية 
لفهم آليتها وتركيبتها. وجيادل روستو بنحٍو رئيس أبن “الثالثي اجمليدة” أصبحت ممكنة بفضل سلسلة 
التقدم االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي سلكته فرنسا يف اجتاهها حنو إرساء الدميقراطية يف 

مؤسساهتا. وكي تصل فرنسا إىل السرعة االقتصادية املطلوبة، كان عليها حتديث هنجها. 

الثالثون املجيدة - تاأميم ال�سناعات الرئي�سة
كاثرين شكدام *

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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يقول روستو يف دراسته إن فرنسا قد دخلت “حقبة االستهالك على نطاق شامل” يف 
قطاعات  وبدأت  للمجتمع؛  مساعدات  وقدمت  األمَن  الدولُة  وفرت  إذ  اجمليدة.  الثالثة  العقود 
قطاع  يف  تنمية  وحدثت  العاملة،  القوى  يف  تغيريات  وحدثت  التطور،  يف  الصناعة  من  جديدة 

اخلدمات وإنتاج السلع االستهالكية املعمرة اليت أدت إىل زايدة حادة يف حصتها يف السوق.

إال أن مثل هذا النمو -النمو غري املقيد- دفع العديد منذ ذلك الوقت إىل عّده سبباً يف 
حدوث كسر اجتماعي تغذيه التحوالت الدميوغرافية والبيئية.

ميكن تقسيم هذه املدة من أتريخ فرنسا إىل ثالثة أُطر زمنية مائزة:

 1945 خرجت األمة الفرنسية من احلرب وهي تعاين من العجز ولكنها تتعاىف تدرجيياً.1. 

1955 ميثل اسرتاحة واضحة من الصدمة بعد احلرب العاملية الثانية، إذ شهدت فرنسا . 2
أترجحاً قوايً يف النمو االقتصادي.

 أدت أحداث عام 1968 إىل إيقاف عقد كامل من النزعة االستهالكية.3. 

- من الفقر إىل االنتعاش -

النازية، واجتهت حنو صياغة مستقبلها  أملانيا  احتفلت فرنسا عام 1945 ابنتصارها على 
املؤسسي وطرحت العديد من األسئلة حول كيفية التغلُّب على صدمة احلرب اجتماعياً واقتصادايً. 

وبعد أن استنزفتها احلرب كانت فرنسا عام 1945 مدمرة.

إذا مسح الفرنسيون أبساطري الوحدة والعظمة املتجددة بتهدئتهم، فإن معظمهم كان منشغاًل 
ابلبقاء وهو ما كان اجلنرال ديغول حريصاً على أتكيده؛ إذ حث مسؤويل الدولة على النظر يف إعادة 

اإلعمار من وجهة نظر التخطيط االسرتاتيجي.
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إن اخلسائر املادية اليت تكبدهتا فرنسا يف أعقاب احلرب العاملية الثانية أسوأ بكثري من عام 
غري صاحلة  أصبحت  احلديدية  السكك  شبكة  ونصف  أبكملها،  مدن  تدمري  مت  فقد   ،1918

لالستعمال، كما أن الصناعات مل يتوفر لديها الفحم لتعمل به.

فضاًل عما سبق فإن القوة العاملة يف فرنسا قد ُدّمرت ابلكامل، إذ فقدت العديد من األرواح 
يف القتال، وتضاءل عدد املهاجرين بنحو كبري يف الثالثينيات؛ ونتيجة لذلك، عانت إنتاجية فرنسا 

من عجز بشري خطري؛ مما جعلت عملية إعادة اإلعمار صعبة جداً.

ومللء هذا العجز البشري، جلأت فرنسا إىل سلسلة من اإلجراءات احلامسة لدعم اهلجرة من 
خالل نظام العالوات العائلية، وإنشاء وكالة خمصصة للهجرة العمالية )املكتب الوطين للهجرة(.

»كانت هجرة العمالة القادمة من حوض البحر األبيض املتوسط   إىل مشال غرب أورواب مسة 
رئيسة يف اجلغرافيا الثقافية للقارة يف السنوات اليت تلت احلرب العاملية الثانية. وركزت فرنسا على 
البناء  يعملون ابلزراعة والتعدين ويف وقت الحق يف  الدائمي، حيث كانوا  املهاجرين  استقطاب 
البلدين  ينتقلون حبرية بي  الذين  املومسيون واجلزائريون  املهاجرون  بينما عمل  الثقيلة،  والصناعات 
بنحو حصري يف الزراعة. ومن ضمن العمال املهاجرين الدائمي واملومسيي، كان هناك املهاجرون 
اإليطاليون الذين هيمنوا ملدة طويلة، لكن استبدلوا ابجلماعات األسبانية والبتغالية. ومن الناحية 
اإلقليمية كان توزيع املهاجرين الدائمي واجلزائريي بنحو كبري حول ابريس واملناطق الصناعية يف 
الشمال )لورين، وادي الرون( يف حي أن موقع العمال املومسيي قد ارتبط بنحو وثيق مع توزيع 
احملاصيل، وكان هناك جمموعة معقدة من العوامل االقتصادية والسياسية والثقافية تسببت بتغريات 

يف أمناط احلركة، واجلنسية، وفرص العمل«1.

1. James R McDonald - Labor Immigration in France
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وحاولت ابريس استقطاب انزحيها مرة أخرى إىل املناطق اليت هم يف أمس احلاجة إليها، بل 
وطلبوا من سجناء احلرب إىل قيادة عملية إعادة التنمية. وال تقتصر الصعوابت اليت واجهتها فرنسا 
على تدمري مدهنا وصناعاهتا ورأس ماهلا البشري. وواجهت فرنسا عجزاً جتارايً كذلك. ففي عام 
1945، جتاوزت واردات فرنسا صادراهتا بنسبة 4 إىل 1، اتركًة البالد مفتوحة أمام انعدام األمن 
الغذائي وتقلب األسعار، وكان زمن الوفرة حينما كانت ثروة فرنسا معتمدة على أراضيها الزراعية 

السخية، والتنوع يف حماصيلها قد انتهى منذ زمن بعيد.

ومل حيقق انتصار فرنسا العسكري االنتعاش االقتصادي كما كان متوقعاً، إذ كان يتعي على 
السكان التعامل مع واقع ندرة الغذاء واالعتماد على احلصص الغذائية إىل حي اخلمسينيات، وكان 

اهلم الوحيد للفرنسي هو حصوله على اإلمدادات الغذائية. 

يف شهر أاير من عام 1945، وصلت »احلصة الغذائية« الرمسية إىل 1515 سعرة حرارية 
لكل شخص ابلغ، مما أجب املاليي على اللجوء إىل السوق السوداء لتلبية احتياجاهتم اخلاصة، 

وكان للعجز الغذائي آاثر دراماتيكية على اجملتمع إذ ظهرت الفجوات وانعدام املساواة جديدة.

حترير  فبعد  بتحريرها؛  فيه  احتفلت  الذي  اليوم  يف  االقتصادية  فرنسا  معركة  بدأت  لقد 
أراضيها، أعطت ابريس األولوية إلعادة أتهيل موانئها وجسورها وسككها ابلنحو الذي ميكن فيه 
استعادة حركة املواصالت وإعادة البناء على شبكة قابلة للحياة. وكان هلذا القرار نتائج ملحوظة، 

مع األخذ يف احلسبان الصعوابت الفنية اليت كان على الدولة مواجهتها. 

وحبلول عام 1945، متكنت شركة SNCF )اليت أتسست يف عام 1937( من توفري حركة 
مرورية أعلى بنسبة 20% عن عام 1938، على الرغم من العجز يف املعدات واملوظفي.

بنحو  لو  وسانت  وفاليز،  ودنكرك،  وكان،  بريست،  مثل:  املدن،  من  العديد  تدمري  “مت 
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كامل تقريباً. وعانت املئات من البلدات والقرى واملزارع من املصري نفسه. كل ما قيل، أكثر من 
مليون شخص أصبحوا بال مأوى، وقد حتطمت عدة آالف من الكيلومرتات من خطوط السكك 
احلديدية الرئيسية، ودمر 2300 جسر للسكك احلديدية، وفقدت فرنسا حوايل نصف عرابت 

السكك احلديدية، و80% من قاطرات القطارات اليت كانت متتلكها يف عام 1939”2.

وبعد أن مزقتها احلرب، طالبت فرنسا مواطنيها ابلوحدة ومواجهة الصعوابت، وقد تركت 
معركة البنية التحتية اليت خاضتها ابريس الستعادة فرنسا جملدها السابق بصمة نفسية يف الذاكرة 

اجلماعية؛ مما شجع اجلميع على النجاح.

ولنسيان آالم احلرب اليت مل ينج منها أي أحد وأحلقت األذى ابلكثري، فتجمعت فرنسا 
وراء صناعاهتا وجتارهتا ملواجهة وحمو صدمتها الوطنية. وكانت األولوية األخرى لفرنسا هي الطاقة، 
والسيما إنتاج الفحم. إذ كان الفحم هو تذكرة فرنسا حلصوهلا على طاقة مستقلة، وهو أمر كانت 
ليصبح  الطاقة كان  استقالل  دون  فمن  الصناعي،  قطاعها  لتطوير  إقامته  على  حريصة  ابريس 
األمن  انعدام  أمام  مفتوحة  األمة  يرتك  مما  متقلبة؛  بسوق  مرتبطاً  والتجاري  املايل  فرنسا  مستقبل 

والنكسات السياسية اليت قد تعيق تقدمها.

ويف عام 1945 أنتجت فرنسا 35 مليون طن من الفحم مقابل 67 مليون طن يف عام 
1938، وحبلول عام 1946 متكنت فرنسا من زايدة إنتاجها إىل 47 مليون طن، و55 مليون 

طن حبلول عام 1955.

لقد اضطرت ابريس إىل التفكري يف إعادة اإلعمار من خالل تبين التحديث، وإعادة اهليكلة 
االقتصادية الكبى ملواجهة النقص يف الكهرابء، وغاز الطهي، والوقود، وكذلك املصانع املتهالكة، 

والزراعة املتضائلة بسبب استنفاد الرتبة. 
2.War Damage and Problems of Reconstruction in France, 1940-1945, George 
W. Kyte - Pacific Historical Review Vol. 15, No. 4 )Dec., 1946(, pp. 417-426
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ويعدُّ عام 1945 العام الذي ختلت فيه فرنسا عن التقليدية الريفية، إذ بدأت عقيدة احلركة 
اإلنتاجية كتعبري عن الوطنية، ويف حي أن دواًل مثل الوالايت املتحدة ستبقى حذرة حينما خيتّص 
األمر ابلتخطيط االقتصادي، فإن فرنسا سوف حتتضن ابلكامل التأميم كوسيلة للتحكم، والتوجيه 

حلماية اقتصاد الدولة.

السياسية،  املناقشات  من  العديد  موضوع  فرنسا  يف  االقتصادي  االنتعاش  أصبح  لقد 
حبيث انقش بعضهم اإلنتاجية، والتضخم، واالقرتاض، يف حي انقش آخرون متطلبات االنتعاش 

)كالتقشف املايل، وزايدة ضريبة رأس املال، وسياسة االنكماش(.

وبعد تقشفي ماليي متتالي ُأجبت فرنسا على التفكري خارج نطاق املعهود إلعادة صنع 
اقتصاد وطين، ومل تكن الدولة الوحيدة يف لعبة ختفيض قيمة العملة كوسيلة لدعم قدرهتا التنافسية.

لقد كانت اآلاثر الفورية للحرب العاملية الثانية على االقتصاد األورويب كارثية، إذ أحلقت 
أضراراً بشبكات املواصالت اليت أدت إىل تعطيل عملية نقل مواد اخلام واملنتجات النهائية. وأدى 
انعدام انتظام اإلمدادات للصناعة والتدمري الذي حلق جبهاز اإلنتاج إىل اخنفاض يف القوة الشرائية يف 
وقت استمرت فيه مجيع أنواع املتطلبات يف النمو. واستمر تقني الطعام ملدة طويلة بعد هناية احلرب 
وازدادت  بنحو كبري،  االجتماعية  التفاواتت  السوداء  السوُق  املنتصرة، وعززت  البلدان  وحىت يف 
الوطنية.  للنقل خينق االقتصادات  التحتية  املتزامن للسكن والصناعة والبنية  التعمري  اجلرائم، وكان 
ويف ظل هذه الظروف، كان الناس منشغلي ابلقيود اليت تؤثر على احلياة اليومية، وكانوا جيدون 
صعوبة يف التفكري مبستقبلهم على املدى الطويل، وأدى نقص الفحم يف شتاء 1946-1947 إىل 

اضراابت ومظاهرات مجاهريية واسعة النطاق.
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االقتصادية  الناس ابألزمات  ذّكر  -الذي  العملة  قيمة  واخنفاض  التضخم  أدى شبح  لقد 
وحوادث البورصة يف السنوات اليت تلت احلرب- إىل دفع القادة األوروبيي إىل اختاذ تدابري صارمة. 
وكان عدم التوازن املستمر بي العرض والطلب يف املنتجات االستهالكية احمللية يدفع األسعار إىل 
االرتفاع ويزيد من عجز امليزانية على الصعيدين الداخلي واخلارجي، وكانت البلدان تتعرض للديون 

من أجل متويل برامج إعادة اإلعمار وتصحيح الالمساواة االجتماعية.

يف عام 1944، مضت بلجيكا قدماً يف برانمج رئيس الستعادة قيمة )الفرانك(، الذي 
تضمن اخنفاضاً حاداً يف تداول األوراق النقدية والودائع. وقد مت أتميم بعض القطاعات األساسية 
لالقتصاد األورويب، ومت وضع برامج التحديث وإعادة التهيئة. ويف حي أن البطالة تؤثر على جزء 
كبري من القارة، إال أن بعض البلدان قد واجهت نقصاً يف اليد العاملة يف تلك القطاعات الضرورية 

لإلحياء االقتصادي.

وعلى الرغم من أن اآلالف من أسرى احلرب األملان كانوا قد بدأوا العمل، فقد مت وضع 
برامج تنطوي على هجرة العمال األجانب على نطاق واسع من أجل تلبية االحتياجات اخلاصة 

للزراعة وصناعات الفحم والصلب.

وقد أبرمت بلجيكا وفرنسا مع إيطاليا نتيجة الظروف االقتصادية الصعبة بروتوكواًل بشأن 
التعاون واهلجرة ينص على توريد الفحم إىل إيطاليا، وهو ما حيتاجه اقتصادها بشدة، مقابل هجرة 
آالف العمال اإليطاليي العاطلي عن العمل، وقد هاجر أكثر من 500 ألف إيطايل إىل دول 

أورواب الغربية بي عامي 1946 و1955.

ويف حماولة لتحسي الصادرات ومعاجلة البطالة بنحٍو أكثر فعالية يف سياق النمو االقتصادي 
األورويب، خفضت بريطانيا العظمى اجلنيه اإلسرتليين يف عام 1949 بنسبة 30.5% مقابل معيار 
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الذهب. وكان هلذا االخنفاض احلاد أتثري متسلسل سريع على العمالت األوروبية األضعف األخرى؛ 
إذ خفضت هولندا والدول اإلسكندانفية وفنلندا عمالهتا على الفور ابلنسبة املئوية نفسها للمملكة 

املتحدة، وخّفضت أملانيا بنسبة 25%، وفرنسا بنسبة 22%، وبلجيكا بنسبة %12.5.

وأدى الفقر إىل رفع مطالب لتحقيق العدالة االجتماعية، وأدى اخنفاض مستوى األجور إىل 
العديد من االضراابت -والسيما يف فرنسا وإيطاليا-، وقد خضعت أنظمة الضمان االجتماعي 
الوليدة الختبار صارم من جانب العدد الكبري من األشخاص ذوي اإلعاقة واألرامل وغريهم من 
ضحااي احلرب الذين طالبوا مبعاش تقاعدي؛ وهكذا أتثر اجملتمع برمته من ارتفاع تكاليف الرعاية 
تقاليد  اتباع  أو  احلرب  مت وضعها خالل  معينة  ببامج  اإلميان  ومن خالل  للحرب.  االجتماعية 
جمتمعات ذات منفعة متبادلة، اختذت الدول األوروبية خطوات إلنشاء نظام أمن اجتماعي أوسع 

نطاقاً ووضع األسس لدولة الرفاهية احلديثة.

فمن بي العديد من اإلصالحات اليت تبعت التحرير، ليس هناك إجناز سوى إنشاء وزارة 
الثالثون  عليها  تقوم  اليت  االقتصادي  اإلنتعاش  العريضة خلطة  اخلطوط  الوطين، ووضع  لالقتصاد 

اجمليدة.

فإذا كانت فرنسا قد رمست خطتها بناًء على حليفتها الوالايت املتحدة، فقد عززت أيضاً 
إقامة جمتمع  الرغبة يف  فرنسا-  الدميقراطية يف  املثالية  املطاف  هناية  القيم -اليت حددت يف  تلك 

دميقراطي حقيقي على أساس املساواة واألخوة.

وبينما كانت فرنسا ختوض »معركة اإلنتاج«، اتبعت أيضاً السياسات اليت حددها اجمللس 
الوطين للمقاومة، لضمان أن يتم توزيع الثروة ابلتساوي على مستوى األمم.

وأعلن اجمللس الوطين للمقاومة »احلق يف العمل«؛ مما يضع املسؤولية على عاتق احلكومة 



11

الثالثون اجمليدة - أتميم الصناعات الرئيسة

الفرنسية،  النفس  العمل ملواطنيها، وبقي هذا اإلحساس ابستحقاق »العمل« متأصاًل يف  لتوفري 
ودعت أيضاً الطبقة العاملة إىل أن يكون هلا رأي يف إدارة أماكن عملهم. هذه »الثقافة« االشرتاكية 

اجلديدة كانت مصحوبة مبوجة من التأميم طوال الثالثينيات واألربعينيات.

وأصبحت صناعات احلرب على سبيل املثال حتت سيطرة الدولة، وكذلك السكك احلديدية 
الصناعات  من  والعديد  ابلكامل(،  مؤممة  أصبحت  حينما   1983 عام  حىت  عامة  شبه  )شركة 

الرئيسة، كالسيارات على سبيل املثال.

التحرير؛ األوىل هو  التأميم بعد  وتبز مرحلتان ُنظمتا يف ثالث موجات متتالية يف اتريخ 
مصانع الفحم، وقطاع صناعة احلرب، إذ كان التأميم حيدث مبوجب القواني طوال عامي 1944 
و1945 حتت سلطة احلكومة املؤقتة، يف حي أن املرحلة الثانية كانت نتيجة ختطيط دقيق للغاية 
والية  ذات  وكانت حتت سلطة مجعية  االئتمان، وغريها(،  والتأمينات، وشركات  الطاقة،  )قطاع 

حمددة هلذا الغرض.

ومن املهم مالحظة أن مجيع عمليات التأميم -على الرغم من كوهنا قانونية- كانت دائماً 
معنوية أو أخالقية. فحينما مت ختصيص رينو )شركة صناعة السيارات( بواسطة الدولة يف كانون 
الثاين 1945 على سبيل املثال، ال يتم تقدمي أي تعويض، واُسُتمدت فرضية هذا القرار من فكرة 

أن أي »تعاون« مع أملانيا النازية إابن االحتالل يتطلب عقاابً.

ومل يكن متصوراً أن تنتعش فرنسا -اليت كانت فيما مضى اشرتاكية- اقتصادايً بعيداً عن 
سيطرة الدولة، وعلى الرغم من أن ابريس رمبا تكون قد استمدت أمثلة من أمريكا لتعزيز قوهتا 

االنتعاشية، إال أهنا مل تشرتك أبداً يف فكرة الرأمسالية غري املقيدة.

وسواء أكان ذلك بسبب التقاليد أم الشعور القوي أبن الوطنية يتم التعبري عنها على وفق 
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عن  تتخلى  اليت  الوحيدة  اجلمهورية  فرنسا  تكن  فلم  مواطنيها،  الدولة«  هبا  »ترعى  اليت  الطريقة 
اقتصادها الوطين لتضعها حتت أيدي املضاربي. أصبح النمو شأانً حكومياً إن مل يكن مرتبطاً ارتباطاً 

مباشراً ابألمن القومي.

وبي كانون األول 1945 ونيسان 1946، أمُّمت قطاعات االئتمان وموارد الطاقة وقامت 
احلكومة املؤقتة يف فرنسا بتأمينها، وأتى هذا القرار بعد بضعة أشهر من انتهاء احلرب يف أورواب، ومت 
اإلعراب عن رغبة اجلنرال شارل ديغول يف أتميم قطاعات االقتصاد الفرنسي يف عام 1942 خالل 
خطاب ألقاه يف لندن. وبُررت هذه السياسة من خالل طموحه الستعادة الدور املركزي للدولة 
الفرنسية، وقد ابشر ديغول بتطبيق اقرتاحه حتت حكم احلكومة املؤقتة اليت تشكلت بعد التحرير، 
وحبسب التعريف فإن التأميم هو نقل مشروع من القطاع اخلاص من خالل الدولة إىل القطاع العام.

وأُطلقت املوجة األوىل من عمليات التأميم يف كانون األول عام 1944 ملعاقبة الشركات 
لصناعة  رينو  شركة  يف  احلال  احلرب، كما كان  خالل  األملاين  االحتالل  مع  تعاوهنا  يف  املشتبه 

السيارات اليت مت أتميمها يف 16 كانون الثاين عام 1945. 

وبدأت املوجة الثانية يف 2 كانون األول 1945 اليت أثرت على مصرف كريديت ليوانيس، 
ومصرف ديسكاونت كومبتوا ابريس الوطين، واملصرف الوطين للتجارة والصناعة، ومصرف سوسيتيه 
جينريال. من جانبها، انتقلت شركات الفحم والغاز والكهرابء إىل يد الدولة يف 8 نيسان 1946، 

ويف وقت الحق من نيسان مت أتميم 34 شركة أتمي. 

األساسي  الطابع   )1946 األول  تشرين   27( فرنسا  يف  الرابعة  اجلمهورية  دستور  يؤكد 
للتأميم، إذ يقول: »جيب أن تصبح أي سلعة، أو أي مؤسسة تعمل أو حتصل على خصائص 
اخلدمة العامة الوطنية أو االحتكار الفعلي، جيب ملكاً للمجتمع«. وكانت املوجة الثالثة من التأميم 
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يف عام 1948 وأثرت على قطاعات النقل البي واجلوي والبحري.

الرئيسة ابستثناء  الصناعة  حبلول هناية عام 1946، سيطرت ابريس على مجيع قطاعات 
قطاع الطاقة. وغين عن القول إنه كان هناك نقاش قوي قد ظهر حول احلاجة أو عدمها لتأميم 

قطاع الطاقة ابلكامل يف ضوء انتشاره ابلسوق وأمهيته اجليوسياسية. 

وقد وجَّهت العديد من الدوافع االقتصادية احلكومات يف تنفيذ عمليات التأميم اليت شهدت 
ملكافحة  سياسة  أهنا  على  التأميم  عمليات  إىل  النظر  وميكن  العامل،  أحناء  مجيع  يف  توسعاً كبرياً 
االحتكار، وتصحيح حمتمل إلخفاقات السوق أو طريقة إلعادة هيكلة النظام اإلنتاجي3. فضاًل 
االقتصاد وميكن أن تكون  لتمويل  شاماًل  التأميم أن حتدث إصالحاً  لعمليات  عن ذلك، ميكن 
أداة للتغيري االجتماعي. وتؤدي عمليات اخلصخصة إىل حتسي أداء الشركات؛ مما يسمح بتنمية 
املدخرات »االستثمار يف رأس املال للشركات. وأخرياً، ميكن أن تكون اخلصخصة بدياًل عن الَدين 

ألهنا توفر موارد مالية جديدة للدولة.

القطاع العام يف فرنسا

تطّور نطاق القطاع العام -أي اجملموعة اليت تتكون من شركات عامة متتلك فيها الدولة أكثر 
من 50% من رأس املال- تطوراً كبرياً خالل الثالثي سنة املاضية. وهذه التطورات املتناقضة هي 
نتائج التبادالت السياسية، وعمليات التأميم واخلصخصة املتتالية؛ ومع ذلك فإن إنشاء قطاع عام 

يعدُّ أداة يف يد السلطة التنفيذية.

3. Stoffaes, 1983; Bös, 1991; Willner, 2001
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موجات التأميم الثالث

إن القطاع العام جاء نتيجة العديد من عمليات التأميم اليت أطلقت موجاهتا األوىل حتت 
اجلبهة الشعبية يف عام 1936، ومتثل التأميم عملية قانونية يف نقل ملكية الشركة إىل اجملتمع مقابل 
تعويض من املشاركي. ميكن أن ترتبط بكامل رأس مال الشركة أو جزء منه فقط ولكن بنسبة أكثر 
من 50%؛ ولذلك فإن الشركة العامة هي شركة ختضع لسيطرة مباشرة أو غري مباشرة للسلطات 

العامة )الدولة، السلطات احمللية( بسبب امللكية أو مشاركتها املالية.

كانت اجلبهة الشعبية حاضرة منذ بداية إنشاء املؤسسات العامة وأتميم الشركات اخلاصة؛ 
الثاين  1 كانون  يف   )SNCF( الفرنسية  احلديدية  للخطوط  الوطنية  اجلمعية  إنشاء  مت  ولذلك 
1938 بعد أتميم السكك احلديدية اليت مت تقويض شركاهتا اإلدارية بسبب أزمة عام 1929. 
وهدفت احلكومة حتت قيادة االحتاد اليساري -دون االخنراط يف سياسة االستهداف- إىل توفري 

أدوات االساسية إلدارة االقتصاد يف قطاعات معينة.

ولكن بعد احلرب العاملية الثانية، يف عامي 1945 و1946، اخنرطت احلكومة يف سياسة 
أتميم حازمة، إال أن بعض التأميمات كان هلا بعد سياسي وظهرت كعقاب على الرؤساء الذين 
كانوا ملتزمي للغاية ابلتعاون مع العدو. وهكذا، حتولت شركة رينو للسيارات حتت إدارة وطنية يف 

كانون الثاين 1945.

كان لدى غالبية هذه التأميمات أدوات تدخل يف القطاعات الرئيسة؛ وهذا هو السبب 
يف أن صناعات الغاز والكهرابء )قانون 8 نيسان 1946(، والفحم )قانون 17 أاير 1946(، 
وبنك فرنسا )قانون 2 كانون األول 1945(، وأربعة بنوك إيداع كبرية، وكذلك أكثر من ثالثي 
شركة أتمي، أو شركة اخلطوط اجلوية الفرنسية )قانون 26 حزيران 1945(، أو شركة ابريس للنقل.
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وأتيت املوجة الثالثة من التأميمات بعد وصول احلزب اليساري للسلطة يف عام 1981، مث 
تقوم بتنفيذ برانمج اقتصادي تدخلي، وكان أحد أركان هذا البانمج هو سلسلة من التأميمات اليت 
قررها قانون 11 شباط 1982. ودخل ما ال يقل عن ستة وثالثي بنكا، وشركتي ماليتي مهمتي 
 ،Pechiney ،سانت جوابن ،CGE( مثل السويس وابريباس، ومخس جمموعات صناعية كبى

رون بولينك، طومسون( القطاع العام.

التأميم-  املوجة اجلديدة من  وتتحدث األرقام عن نفسها، ففي عام 1982 -بعد هذه 
استحوذ القطاع العام على 23% من الناتج احمللي اإلمجايل، وضم أكثر من 3000 شركة، ووظفت 

1.9 مليون شخص، أو 9% من القوى العاملة.

استمرار حركة اخلصخصة ملا يقرب من ثالثني عامًا

حينما بدأت احلملة االنتخابية لالنتخاابت التشريعية يف آذار 1986، قدم حزب اليمي 
-الذي فاز يف االنتخاابت- برانجماً اقتصادايً مستوحى من مناذج ريغان واتتشر. ومن بي التدابري 
ويعد  عميق،  بنحو  العام  القطاع  وجه  غريت  اليت  البارزة  اخلصخصة  عملياُت  اختاذها  يتم  اليت 
تتوقف خصخصة  مل  األوىل )1988-1986(  احلكومة  نفذته  أن  منذ  ألنه  التطور حامساً  هذا 

املؤسسات العامة.

وحدد قانون 2 متوز 1986 قائمة الشركات الستي اليت سيتم خصخصتها واختارت أتريخ 
6 آب 1986 لتنفيذ الشروط. وبي عام 1986 إىل عام 1988، مت بيع حوايل عشر شركات 
فقط توزعت على وفق ثالث قطاعات رئيسية، هي: البنوك وشركات التأمي: بنك سوسيتيه جنرال 
)حزيران 1987(، وبنك ابريباس )كانون الثاين 1987(، وشركة السويس )هناية عام 1987( 
 Saint-Gobain أاير 1987(. والصناعة: شركة( Crédit commercial de France وبنك
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 .)1988( Matra وشركة )1986(، والشركة العامة للكهرابء، وشركة الكاتيل املستقبل )1987(
.)1987( TF1و )1987( Havas واالتصاالت: وكالة

ويف العام 1988 اشرتكت احلكومة االشرتاكية يف عمليات خصخصة جزئية، واستخدمت 
عدة وسائل: مثل بيع أنشطة شركات عامة معينة )الشركات الفرعية للمصنوعات الكيميائية اليت 
اشرتهتا جمموعة تواتل(، وختفيض رأس املال الذي تسيطر عليه الدولة، وتغيري وضع بعض الشركات 

يفتح الباب أمام عمليات اخلصخصة األخرى )مثل رينو على وفق قانون 4 متوز 1990(.

ولدى عودة حزب اليمي للحكم يف األعوام )1993-1997( حدثت موجة جديدة من 
اخلصخصة، إذ نص قانون 19 متوز 1993 على نقل 21 شركة من قطاع الصناعة بنحو أساس 
)والسيما رون بولنش عام 1993، وإلف أكيتان يف عام 1994، وسيتا وبيشيين وأوسينور يف عام 
1995، ورينو يف عام 1996(، وكذلك قطاع البنوك والتأمي )BNP وUAP يف عام 1993، 

وAGF يف عام 1996(.

وبي عامي 1997 و2002، واصلت احلكومة االشرتاكية نقل املؤسسات اململوكة للدولة 
إىل القطاع اخلاص، والواقع أن العديد من عمليات فتح رأس املال اجلزئي قد حتققت خالل تلك 
املدة، واستمرت الدولة ابمتالك أغلبية رأس املال، وكان هذا هو احلال على وجه اخلصوص يف القطاع 
الصناعي )Thomson Multimedia يف عام 1999(، وقطاع البنوك والتأمي )CNP  يف عام  
1998(، وقطاع النقل )Air France يف عام 1999(، واالتصاالت )France Telecom يف 
عام 1997(، ولكن يف العديد من احلاالت أدى فتح الشركات العامة إىل رأس املال اخلاص إىل 
 Créditيف عام 1998، و GANو CIC( خصخصتها، إذ قامت الدولة ببيع غالبية حصتها

Lyonnais يف عام 1999، أو Banque Hervet يف عام 2000(.
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ومنذ عام 2002، استمرت الدولة ببيع بعض من أسهمها يف الشركات الفرنسية، بينما 
استمر عمل بعض العمليات الرئيسة؛ لذلك فقد حتولت شركة France Telecom إىل القطاع 
اخلاص يف عام 2004، وكذلك احلال ابلنسبة لـ Air France يف العام نفسه. وميكننا اإلشارة 
لشركة  الكاملة  ابخلصخصة  صّرحا  اللذين   2006 شباط  و16   ،2006 شباط   2 قانوين  إىل 
Autoroutes Paris- وشركة  )Motorways of North and East of France SANEF(

Rhin-Rhône. وتبع ذلك بيع الدولة حلصتها يفAutoroutes du Sud جملموعة Vinci يف 

آذار 2006.

فإذا كانت شركة EDF شركة عامة حمدودة منذ عام  الطاقة-  -فيما خيص قطاع  وأخرياً 
2004، مبا أن الدولة كانت ما تزال متتلك 85% من رأس ماهلا، فإن الوضع قد تغري بنحو كبري 
ابلنسبة لشركة GDF Societe منذ 2004، إذ مت خصخصة شركة GDF، بفضل اندماجها مع 
شركة أخرى، لتصبح GDF-Suez يف 2008، أصبحت مشاركة الدولة برأس مال هذه الشركة 

يسرياً للغاية. 

اتبعت عملية اخلصخصة دوافع خمتلفة  

ويف حي أن عمليات اخلصخصة قد عكست نظرة تقييدية لدور الدولة يف االقتصاد، بيد   
أهنا يف كثري من األحيان كانت توجهها املتطلبات العملية. ويف واقع احلال، فإن عمليات اخلصخصة 
توفر موارد مالية ضرورية يف ظل وجود الديون احلكومية املرتفعة، ومن املقدر أن عائدات اخلصخصة 

بي عامي 1986 و2005 بلغت ما جمموعه 82 مليار يورو. 

ويف سياق املنافسة الدولية القوية، تسمح عمليات اخلصخصة الشركات املعنية ابالستثمار   
من خالل زايدة رأس املال اليت مل تكن الدولة -نظراً لوضعها املايل- قادرة على متويلها. 


