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ر�ؤى املا�ضي على الطريقة التي ينظر بها الفرن�سيون
�إىل االق��ت�����ص��اد .ح��ي��ث ي�����ش��ك��و م��ع��ظ��م االق��ت�����ص��ادي�ين
الفرن�سيني  -كما فعل توما�س بيكيتي ،م�ؤلف ر�أ�س
امل��ال الأك�ثر مبيعا يف القرن احل��ادي والع�شرين ب�أن
«االق��ت�����ص��ادي�ين ال يحظون ب��اح�ترام كبري يف العامل
الأك��ادمي��ي والفكري �أو النخب ال�سيا�سية واملالية».
وينتقد ال�سيا�سيون الفرن�سيون الليربالية اجلديدة.
وه���ذا يظهر يف ان��ت��ق��اد نيكوال�س ���س��ارك��وزي «�أوروب���ا
الأجنلو �ساك�سونية ،ال�سوق الكبرية» ،وقال مرارا �إن
مهمته هي ت�أكيد قيم الإن�سانية الفرن�سية والأوروبية
كبديل للنظام االق��ت�����ص��ادي ال����دويل .وم��ن هنا ف���إن
التقليد الفرن�سي ينظر �إىل النه�ضة القومية ورفع
الكفاءة التناف�سية ب�شكل �أويل ول��وك��ان على ح�ساب
التنظري االقت�صادي.
ومي���ك���ن ت��ل��خ��ي�����ص ال��ت��ق��ل��ي��د االق���ت�������ص���ادي ال��ف��رن�����س��ي
احل��دي��ث يف �أن ال��ق��واع��د ي��ج��ب �أن تخ�ضع للعملية
ال�سيا�سية وميكن �إع��ادة التفاو�ض ب�ش�أنها .و�أي�ضاً،
تتطلب �إدارة الأزم����ات ا�ستجابة م��رن��ة ،و�أن تقييد
ح��ري��ة احل��ك��وم��ة يف ال��ت�����ص��رف واالق�ت�را����ض �سينظر
�إليها �أنها عملية م�ضادة للدميوقراطية .كما يجب
ا�ستخدام ال�سيا�سة النقدية خلدمة �أه��داف �أعم من
جم��رد ا�ستقرار الأ�سعار (الت�ضخم) ،مثل االهتمام
بالنمو االق��ت�����ص��ادي .ت�شمل درو����س الك�ساد العظيم
مبد�أ �أن التكيف مع االخ��ت�لاالت الدولية ينبغي �أن
يتم ب�صورة متناظرة ،مع قيام البلدان التي لديها
ف��وائ�����ض .ك��م��ا ي��رى التقليد االق��ت�����ص��ادي الفرن�سي
�أن��ه مع �إمكانية وج��ود ت��وازن��ات متعددة ،من املرجح
�أن ي���ؤدي اختيار م�سار غري �سار للحا�ضر �إىل �إدام��ة
عوائق النمو بد ًال من �إزالتها.
وهذا التقليد يظهر جلياً حني وقعت �أملانيا �ضد حزم
�إن��ق��اذ ال��ي��ورو ،يف املقابل وقعت فرن�سا �ضد املذاهب
الأملانية و�ضد �سيا�سات التق�شف .ويف عام  ،2010وقع
�أك�ث�ر م��ن  700م��ن االق��ت�����ص��ادي�ين الفرن�سيني بيانا
ن�شر على نطاق وا�سع ب�ش�أن «ا�سرتاتيجية اقت�صادية
واجتماعية بديلة» لأوروب��ا ،يهاجمون «اال�ستفزازات
االقت�صادية الكاذبة» للعقيدة الليربالية اجلديدة.
وثمة بعد �آخ��ر من �أبعاد التفكري االقت�صادي الذي
تختلف فيه الفل�سفات الأملانية والفرن�سية اختالفا
ملحوظا �أال وهو العالقات االقت�صادية الدولية ،وال
�سيما فيما يتعلق بتدفقات ر�أ���س امل��ال عرب احل��دود.
وق��د اندلعت ه��ذه اخل�لاف��ات خ�لال املفاو�ضات التي
�سبقت الت�صديق على معاهدة ما�سرتيخت يف عام
 .1992فالفل�سفة االق��ت�����ص��ادي��ة الأمل��ان��ي��ة ت��دع��و �إىل
التجارة احلرة واملناف�سة العادلة ،وفتح �أ�سواق ر�أ�س
امل����ال ال���دول���ي���ة .واع���ت�ب�رت ال�����ض��واب��ط ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة
تع�سفية ،ودع��ت �إىل ال�ضغط ال�سيا�سي .كما �أن هذه
الفل�سفة تف�ضل �أن ت��ك��ون �أ���س��ع��ار ال�����ص��رف ح���رة يف
التحرك ،حيث ال توجد ت��دخ�لات من�سقة �ضرورية
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ����ص���دم���ات االق���ت�������ص���اد ال���ك���ل���ي .وع��ل��ى
النقي�ض م��ن ذل���ك ،ف����إن الفل�سفة الفرن�سية �أق��رب
بكثري �إىل املوقف الكينزي الأ�صلي والذي تطور كرد
ف��ع��ل ع��ل��ى ال��ك�����س��اد ال��ك��ب�ير لأ���س��ع��ار ال�����ص��رف الثابتة،
ومراقبة تدفقات ر�أ���س امل��ال ،وتعزيز التكيف متعدد
الأط���راف ع��ن طريق �سيا�سات الت�ضخم يف البلدان

الفائ�ضة .فلو نظرنا ملثلث االقت�صاد الكلي الدويل،
ف���إن��ه ال ميكن القت�صاد �أي��ة دول��ة �أن يكون لها �سعر
���ص��رف ث��اب��ت ،و�سيا�سة نقدية م�ستقلة ،و�أن ي�سمح
ل��ر�أ���س امل��ال بالتدفق بحرية يف الوقت نف�سه؛ حيث
يجب اخ��ت��ي��ار اث��ن�ين م��ن �أ���ص��ل ث�لاث��ة .وه���ذا اخليار
له �آث��ار عميقة على قدرة االقت�صاد على التكيف مع
�صدمات االقت�صاد الكلي املعاك�سة .تختلف الفل�سفات
الأملانية والفرن�سية ب�شكل ملحوظ يف مواقفها جتاه
ا���س��ت�����ص��واب ت��دف��ق��ات ر�ؤو�����س الأم�����وال وك��ي��ف ينبغي
ل�لاق��ت�����ص��ادات املختلفة ،وخ��ا���ص��ة تلك املرتبطة عن
طريق �آل��ي��ة �سعر ال�����ص��رف� ،أن ت�ستجيب لل�صدمات
غ�ير امل��ت��م��اث��ل��ة .ف���الأمل���ان اخ���ت���اروا ج��ان��ب ال��ت��ح��ك��م يف
ال�سيا�سة النقدية ،يف حني ف�ضل الفرن�سيون �أ�سعار
ال�صرف الثابتة .ومن الناحية العملية ،هناك درجات
متفاوتة م��ن االل��ت��زام بنظام �سعر ال�صرف الثابت،
وب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة م���ن االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ر�أ������س امل���ال
ال���دويل ،وب��درج��ات متفاوتة م��ن اال�ستقالل الذاتي
لل�سيا�سة النقدية.
م��ا ب�ين ع���ام���ي( ،)1914 -1880ظ��ه��ر م��ع��ي��ار ال��ذه��ب
كو�سيط يف عملية ال�صرف بحيث مت �صرف النقود
على هيئة معدن الذهب وم��ن ثم حتويلة �إىل دولة
�أخرى ليتم �صرفه على هيئة عملة الدولة امل�ستلمة
ل��ل��ذه��ب ،حيث �إن لكل عملة قيمة حم���ددة م��ن هذا
امل��ع��دن .ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،اج��ت��م��ع��ت كل
من الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�سا
وغريها من الدول يف فندق بريتون وودز يف العا�صمة
وا�شنطن لتحديد النظام املايل العاملي خالفا ملعيار
الذهب ،وقد مت توقيع االتفاقية والتي عرفت با�سم
بريتون وودز� .أه��م ب��ن��ود االتفاقية ه��ي رب��ط جميع
العمالت ب��ال��دوالر الأم��ري��ك��ي وال��ذي ال ي��زال ب��دوره
ثابتاً على الذهب ،حيث �إن ال��دول حتتفظ بالدوالر
الأمريكي ب��د ًال من الذهب .وك��ان هذا النظام �أقرب
�إىل الفرن�سيني �أك�ثر من املثل الأعلى الأمل��اين .لكن
فرن�سا مل يعجبها اعتمادها على الدوالر.
وقد �سمح نظام بريتون وودز ب�إعادة التنظيم يف بع�ض

الأح��ي��ان ،ولكنه ال ي��زال ،كما هو احل��ال يف �أي نظام
ثابت ل�سعر ال�صرف يلوح يف الأفق مب�شكلة التكيف.
وازدادت التوترات ب�شكل خا�ص يف املراحل الالحقة
من نظام بريتون وودز ،خا�صة يف �أواخر ال�ستينيات،
حيث عززت �أملانيا ب�شكل متزايد فوائ�ض التجارة التي
تعك�س مكا�سب الإنتاجية ف�ضال عن احتواء تكاليف
الأجور من خالل نهج تعاوين لتحديد الأجور .ولكن
هذه ال�سيا�سة مل تل َق قبوال من قبل البنك املركزي
الأمل���اين وذال��ك ب�سبب الت�ضخم .وك��ان ه��ذا البديل
غري ج��ذاب �أي�ضاً للنخبة ال�سيا�سية الفرن�سية لأنه
ق��ي��د ال��ن��م��و وي�����ض��م��ن ع���دم �شعبية االن��ت��خ��اب��ات .ويف
�أواخر  ،1971انهار نظام بريتون وودز؛ ف�إنه بب�ساطة
ال يت�ضمن ط��ري��ق��ة م��وث��وق��ة للتعامل م��ع التكيف.
وبعد ذل��ك ،ب��د�أ نظام �سعر ال�صرف العاملي يتحرك
قريبا ج��دا من النموذج الأمل��اين وال��ذي يعتمد على
تدفقات ر�أ�س املال احلرة و�أ�سعار ال�صرف العائمة.
ق���دم ال��ك��ت��اب ت�سل�سال ت��اري��خ��ي��ا ح���ول �إن�����ش��اء العملة
امل��وح��دة ب�ين ال��ب��ل��دان الأوروب���ي���ة لتحقيق التكامل
امل��ج��ت��م��ع��ي .ف��ل��و ن��ظ��رن��ا �إىل ال��دول��ت�ين امل���ؤ���س�����س��ت�ين
ل�لاحت��اد الأوروب����ي (�أمل��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا) ،ف���إن الفل�سفة
االق��ت�����ص��ادي��ة الأمل��ان��ي��ة ت��ع��ت�بر ال�������ص���ادرات ال�����ص��اف��ي��ة
مقيا�سا للقدرة التناف�سية و�إ�شارة �إىل ال�صحة والقوة
االقت�صادية .كما يف�ضل الأملان �أ�سعار ال�صرف املرنة
يف ب��ي��ئ��ة دول��ي��ة ذات �أ����س���واق ر�أ�����س م���ال م��ف��ت��وح��ة .يف
امل��ق��اب��ل ،بالن�سبة للتقاليد االقت�صادية الفرن�سية،
ف�إن ال�صادرات املرتفعة جدا لي�ست دليال على القوة،
و�إمنا هي م�ؤ�شر على تطبيق مبد�أ افقار اجلار مقابل
ال��ن��زع��ة ال��ت��ج��اري��ة .ك��م��ا تنظر ال��ت��ق��ال��ي��د الفرن�سية
�أن ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام ال��ن��ق��دي ال���دويل متعدد الأق��ط��اب،
وينبغي �أن ي�شمل التن�سيق الفعال لل�سيا�سات الإدارة
الن�شطة لتدفقات ر�ؤو�س الأموال لتحقيق اال�ستقرار
يف حت��رك��ات �أ�سعار ال�صرف� .أ�سعار ال�صرف الثابتة
ه��ي انعكا�س م��رغ��وب فيه ل��ق��درة ال���دول على فر�ض
االن�ضباط يف الأ�سواق الغري من�ضبطة.
ك��ت��اب ال��ي��ورو وم��ع��رك��ة الأف��ك��ار ه��و ب��ح��د ذات���ه �إجن��از
مثري للإعجاب .يقودنا الكتاب يف رحلة �إىل تاريخ
من الر�ؤى الأملانية والفرن�سية وكيف مت بناء االحتاد
االقت�صادي والنقدي الأوروب��ي .يقدم حتليال دقيقا
ل�ل�احت���اد امل�����ص��ريف الأوروب�������ي ورك����ائ����زه .وم���ا يجعل
الكتاب مثريا لالهتمام هو �أن م�ؤلفي الكتاب �أتوا من
خلفيات خمتلفة .الق��ى الكتاب ا�ستح�سان املفكرين
االقت�صادين والقراء على حد �سواء ،ويتوقع منه �أن
يكون الكتاب االقت�صادي الأول لهذا العام.
----------------------ا�سم الكتاب :اليورو ومعركة الأفكار
م���ؤل��ف��و ال��ك��ت��اب :م��ارك��و���س ب���رون�ي�رم�ي�ر ،وه���ارول���د
جيم�س ،وجان بيري النداو.
النا�شرPrinceton University Press :
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اليورو ومعركة األفكار

لماركوس برونيرمير وهارولد جيمس وجان بييرالنداو
محمد السالمي *
يت�ساءل املُراقبون الدوليون ع َّما �إذا كان بو�سع االحتاد النقدي الأوروبي البقاء على قيد احلياة ،وذلك نتيجة �سل�سلة من ال�صعوبات االقت�صادية التي واجهت
اليونان و�أ�سبانيا و�إيطاليا ودو ًال �أخرى يف منطقة اليورو .ي�أتي كتاب اليورو ومعركة الأفكار ل ُيبني �أنَّ امل�شكلة الأ�سا�سية مع اليورو تكمن يف االختالفات الفل�سفية
بني البلدان امل�ؤ�س�سة يف منطقة اليورو ،وال �سيما بني �أملانيا وفرن�سا .حيث يناق�ش امل�ؤلفون كيف �أنَّ امل�شاكل التي يواجهها اليورو دفعت دول الأع�ضاء �إىل الرتكيز على
اال�ستجابات الوطنية ،ولي�س اجلماعية ،القواعد ُمقابل ال�سلطة التقديرية ،وامل�س�ؤولية مقابل الت�ضامن ،والتخزين مقابل ال�سيولة ،والتق�شف مقابل التحفيز .كما
يظهر الكتاب كيف ميكن التوفيق بني هذه االختالفات ل�ضمان بقاء �أوروبا .فالكتاب من ت�أليف ماركو�س برونريمري « ،”Markus K. Brunnermeierوهارولد
جيم�س  ،”Harold” Jamesوجان بيري النداو « . ”Jean-Pierre Landauفماركو�س برونريمري هو �أ�ستاذ االقت�صاد يف جامعة برين�ستون ومدير مركز بنهامي
للتمويل يف برين�ستون .بينما هارولد جيم�س هو �أ�ستاذ التاريخ وال�ش�ؤون الدولية يف نف�س اجلامعة ،وجان بيري النداو هو النائب ال�سابق لبنك فرن�سا واملدير
التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،وهو �أ�ستاذ م�شارك يف االقت�صاد والعلوم يف باري�س.
ي������رى م�����ؤل����ف����و ال����ك����ت����اب �أنَّ ال���ت���ق���ال���ي���د الأمل����ان����ي����ة
ال���ق���دمي���ة ،وامل����ع����روف����ة ب���ا����س���م ال���ل���ي�ب�رال���ي���ة امل��رت��ب��ة
“ ،”Ordoliberalismك���ان���ت ع���ام�ل�ا م����ؤث���را
بعمق يف �أملانيا وك��ان لها ت�أثري �سيا�سي كبري؛ حيث
�إن ال��ق��واع��د يجب �أن ت�صاغ ب�شكل ع��ام؛ وينبغي �أن
تقت�صر �إج����راءات ال��دول��ة على �إن��ف��اذ ه��ذه القوانني
ال��ع��ام��ة م��ث��ل ق��وان�ين امل��ن��اف�����س��ة وم��ك��اف��ح��ة االح��ت��ك��ار،
خالفاً للناقد النم�ساوي فريدري�ش هايك ،الذي �أ�صر
�أك�ثر ف�أكرث على اخللق التلقائي للنظام والقواعد.
و�أم����ا ت��ق��ال��ي��د ع�����ص��ر م��ا ب��ع��د احل����رب ف���إن��ه��ا مت��ار���س
بالت�أكيد ب�شكل جوهري لكثري من الأمل���ان ،وخا�صة
ل�صانعي ال�سيا�سات يف البنك املركزي الأمل��اين ورمبا
�أي�ضاً يف وزارة املالية .كما َّ
مت متثيله ب�شكل وا�ضح يف
�صفحات االقت�صاد يف �صحيفة فرانكفورت ،وغريها
م��ن ال�����ص��ح��ف الأمل��ان��ي��ة ال���ك�ب�رى .ف��م��ن��ذ ع���ام ،2009
ك��ل م��ن ه��ذه ال�صحف الأمل��ان��ي��ة الكبرية قلقة ب�ش�أن
الآث��ار الأخالقية املرتتبة على تدابري �إنقاذ اليورو.
هذه التقاليد متثل ما �أ�سماه كينز بعبارته ال�شهرية
«التعدي التدريجي للأفكار» التي جعلت ال�سيا�سيني
وال���رج���ال امل���ؤث��ري��ن «ع��ب��ي��داً ل��ب��ع�����ض االق��ت�����ص��ادي�ين
املنحدرين» على و�صف كينز ،ومبا �أن البنك املركزي
الأمل��اين كان له م�ساهمة رئي�سية يف ت�صميم االحتاد
النقدي الأوروب���ي ،ف���إن بع�ض املعلقني يتكلمون عن
«�إ�ضفاء ال�صبغة ال�شرعية على �أوروبا».
يتمحور التقليد الفكري االق��ت�����ص��ادي الأمل���اين على
الرتكیز يف الأ�س�س القانونية والأخالقية وال�سیا�سیة
ل�ل�أ���س��واق احل���رة وال��ت��ي ق��د ت��ق��ود ه��ذه ال��ق��واع��د �إىل
معاهدات �أو قواننی �أو تفاهمات م�شرتاة .كما يتميز
بت�شديد قوي على املُ�ساءلة بحيث �إنّها حتتاج �إىل دفع
ثمن الف�شل .و�أي�ضاً ،ينبه هذا التقليد ملخاوف احتمال
اخلطر الأخالقي الناجم عن �أن�شطة مقر�ض املالذ



الأخ�ي�ر حيث انتقد امل�����س���ؤول��ون الأمل���ان ب�شدة حزمة
الإن���ق���اذ امل���ايل ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل
للمك�سيك يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين ع��ام��ي  1994و،1995
ور�أوا �أنَّ هذا الأمر ي�شجع بع�ض الدول على ال�سلوك
املتهور بزيادة احتماالت عمليات الإنقاذ امل�ستقبلية.
القلق من عمل املقر�ض الأخ�ير قد یف�سد ال�سیا�سة
النقدية؛ لأن البنك املركزي یلتزم بالتعدد يف �إعطاء
الأول����وی����ة ال���س��ت��ق��رار ال��ق��ط��اع امل����ايل ع��ل��ی ا���س��ت��ق��رار
الأ�سعار .كما ي��رى التقليد االقت�صادي الأمل��اين ب�أن
ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل ق��واع��د ���ص��ارم��ة حلماية ال�سيا�سة
النقدية من هيمنة ال�سيا�سة املالية ،وذلك من خالل
رف��ع امل�ستوى الدائم للنفقات دون زي��ادة ال�ضرائب،
حيث ميكن للحكومة �أن ت�ؤثر على التدفقات احلالية
وامل�ستقبلية للقاعدة النقدية ،وبالتايل زيادة املخزون
�صارما جتاه
نهجا
ً
النقدي .وب��ذل��ك ،ف�أملانيا تنتهج ً
ال�� َّد ْي��ن احل��ك��وم��ي .حيث �إن��ه��ا رائ���دة يف النهج ال��ذي
تقرتحه الآن على �أوروبا ،مع قانون عام  2009الذي
يفر�ض ح��د العجز على امل�ستوى االحت���ادي  0.35يف
املئة من الناجت املحلي الإج��م��ايل ،واق�تراح  2016يف
الق�ضاء على العجز للدول بحلول ع��ام  .2020يرى
الأمل��ان ب���أن النمو ال يتحقق عن طريق توفري �أم��وال
�أو م����وارد �إ���ض��اف��ي��ة ،و�إمن����ا ب���إ���ص�لاح��ات هيكلية و�أن
التق�شف يكاف�أ بفوائد م�ستقبلية.
�أما التقليد الفرن�سي اجلديد فلم تكن جذوره عميقة
ج����� ًدا ،ب���ل ت���أ���ص��ل يف ع��م��ل االق��ت�����ص��ادي�ين العمليني
الذين مت تدريبهم يف م�ؤ�س�سات موجهة نحو خدمة
ال��دول��ة ،ف��ت��م �إن�����ش��اء فيلق اجل�����س��ور وال��ط��رق يف ع��ام
 .1716وك���ان ال��ق�����ص��د الأ���ص��ل��ي م��ن ه���ذا ال��ف��ي��ل��ق هو
عمل خرائط دقيقة ل�شبكة الطرق الوطنية لكامل
فرن�سا .وقد الحظ النقاد �أن املدار�س فخورة بجهلها
ال��ت��ام ب��امل��ب��ادئ االق��ت�����ص��ادي��ة لتقليل املنفعة احل��دي��ة

والقيمة الزمنية لر�أ�س املال .يف عام  ،١٩٤٦مت و�ضع
خطة مونيت الأوىل لل�صناعات الثقيلة (وال �سيما
ال�صلب) ،وظ��ه��رت ب�شكل ب��ارز يف خطط اال�ستثمار
الوطنية .وكانت احلكومة مهوو�سة بالتزايد ب�سرعة
�أك�ب�ر م��ن ال�صلب الأمل����اين ودرء ال��ت��ح��دي الإي��ط��ايل
اجلديد ال��ذي يهدد �إ�سرتاتيجيتها ال�صناعية .وقد
دع��ا املهند�س املعماري الرئي�سي خلطة فرن�سا جان
مونيت يف مرحلة ما بعد احلرب� ،إىل «ال�سيا�سة من
�أجل العظمة» ،ور�أى يف الواقع بع�ض الآليات لتو�سيع
ال�سيطرة الفرن�سية على �صناعة ال�صلب الأوروبية
مفتاحا ملا بعد احلرب .ويف �أعقاب
القارية باعتبارها
ً
احل����رب م��ب��ا���ش��رة ،ج���رت م��ن��اق�����ش��ة م��ك��ث��ف��ة ل��ل��ت���أم��ي��م
كو�سيلة لزيادة الإنتاج .حيث يعتقد �صناع ال�سيا�سة
الفرن�سيون �أنَّ االحتاد ال�سوفياتي قد جتنب الك�ساد
الكبري يف الثالثينات وفاز باحلرب ب�سبب التخطيط.
كما �ساعدت مبادرات مثل خطة مار�شال على �إثبات
ف��ك��رة �أن ال��ت��خ��ط��ي��ط ق���د ي��ح��ول ال��ه��ي��ك��ل ال��ت��ج��اري
الأوروبي ب�أكمله .فتم �إن�شاء االحتاد الأوروبي للفحم
وال�صلب (�إك�سك) .وظلت جوانب التقاليد القدمية
يف جمال واحد :احلجة القائلة ب�أن ا�ستقرار العملة
هو هدف هام من �أهداف ال�سيا�سة العامة ،و�أن اعتماد
املعيار الذهبي هو ان�ضباط دويل مرغوب فيه ،وله
نداء قوي.
ك��م��ا ه��و احل���ال يف �أمل��ان��ي��ا ،ف����إنَّ معظم االقت�صاديني
الفرن�سيني احلديثني قد ابتعدوا �إىل حد كبري عن
املخاوف التقليدية لكل من االقت�صاديني الليرباليني
يف القرن التا�سع ع�شر وال�سيا�سة الفرن�سية يف مرحلة
م���ا ب��ع��د احل����رب وم��رح��ل��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط .وال���واق���ع �أن
الأك��ادمي��ي�ين الفرن�سيني ق��دم��وا �إ�سهاما حا�سما يف
الأدب��ي��ات ب�ش�أن ات�ساق الوقت وم��ا يرتتب على ذلك
من �أهمية ل�صياغة القواعد ب�شكل �صحيح .وت�ؤثر

