في مواجهة الحرب و الزأمة القاتصادية :

ل يجب على الطبقة العاملة

تقديم أية تضحيات
إطلقا العنان لبربرية الحرب في أوكرانيا يعني أن العضضالم بأسضضره قاضضد أصضضبح عرضضضة "لضضضرارها"

الجانبية  ،خاصضة تف اقام الفق ر الع المي  ،و م ن خللا الهجمضات المتزاي دة عل ى مسضتوى معيشضة
الطبقة العاملة  :تفاقام الستغللا  ،ارتفاع السعار و تفاقام البطالة  .إضافةة إلضضى مخضضاطر الضضضربات
النووية الروسية المحتملة و تسرب الغازأات المشعة من محطات الطاقاة النووية الوكرانية الضضضتي
تتضضضرر بفعضضل القتضضالا  ،هنضضاك الجضضراءات الضضتي اتخضضذتها أو تنضضوي بلضضدان عديضضدة اتخاذهضضا لركضضاع
القاتصاد الروسي  ،و التي قاد تعرض القاتصاد العالمي بأسره لعدم الستقرار  .أكضضثر مضضن ذلضضك و
مع التصعيد المأساوي الخير للحرب فإن التجاه القضضوي لزيضضادة النفضضاقا العسضضكري ) ألمانيضضا مثةل
قاررت مضاعفة إنفاقاها العسكري مؤخرا ( سيشكل عامةل إضافةيا فضضي إضضضعاف اقاتصضضاديات الضضدولا
المشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاركة فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضي هضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضذه السياسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضات .
نحضضضضضضضضضضضو ركضضضضضضضضضضضود اقاتصضضضضضضضضضضضادي عضضضضضضضضضضضالمي جديضضضضضضضضضضضد و تجضضضضضضضضضضضدد الحضضضضضضضضضضضروب
إن آثار العقوبات القاتصادية ضد روسيا ستؤدي إلى نقص في المواد الخام فضضي كضضثير مضضن الضضدولا
الوروبية و فقدان السوقا الروسية بالنسبة لبعضها  .ستستمر أسعار المضضواد الخضضام بالرتفضضاع و
لوقات طويل و سترتفع معها بالتالي أسعار الكثير من البضائع  .سيضرب الركود العضضالم بضضأكمله و
سيجلب معه تفاقام الفقر و استغللا الطبقة العاملة  .ل توجد أية مبالغات في هذه التنبضضؤات  ،كضضان
هذا ما أظهرته تصريحات الخبراء اللمان الذين كانوا يحاولون طمأنة "الرأي العام المتابع جيةدا"
و القلق عما قاد يحمله المستقبل بينما يدافعون في نفس الوقات عن مصضضالح البورجوازأيضضة " :إننضضا
نتحدث عن أزأمة اقاتصضضادية جديضضة فضي ألمانيضضا و معهضضا أوروبضضا"  .إن "انهيضضار الشضضركات و ارتفضضاع
البطالة" هو ما ينتظرنا و لوقات طويل " :نحن ل نتحدث عن ثلثة أيام أو ثلثة أسابيع" " ,بل عضضن
ثلثة سنوات" )  ... ( 1في هذا السياقا فإن أسعار الطاقاضضة المرتفعضضة الضضتي وصضضلت آلضضى مسضضتويات
قاياسية تاريخ ةيا سيكون لها آثار أبعد بكضثير مضن ألماني ا فقضط و أوروبضا  ،و سضيكون تأثيرهضا أشضد
على الدولا الفقيرة  .في النهاية يمكن لهذه الزيادة أن تؤدي  ،كما قايل بالمس " ،إلى انهيار دولا
بأكملها في آسيا  ،أفريقيا و اميركا الجنوبية" )  . ( 2لكن اتساع و عمق الجراءات التي اتخذت
ضد روسيا  ،على الرغم من حدتها التي ل يمكن إنكارها  ،ل تكفي فقضط لتفس ير ه ذا التس ونامي
القاتصادي الذي على وشك أن يضرب العالم  .إن المسضضتوى الحضضالي لضضتراجع القاتصضضاد العضضالمي ،
الذي هو نتاج عملية طويلة من تفاقام الزأمة العالمية للرأسمالية  ،يجب أن يؤخضضذ بعيضضن العتبضار
أول  .لكن الخبراء يفضضلون الص مت فيم ا يتعلضق به ذه المسضألة تحدي ةدا كيل يع ترفوا ب أن س بب
تراج ع رأس الم الا الع المي يع ود بالدرج ة الول ى إل ى أزأمت ه التاريخي ة و المستعص ية  ،تماةم ا
كحرصهم على عدم اعتبار هذه الحرب كبقية الحروب التي اندلعت منذ الح رب العالمي ة الول ى ،
أنها نتيجة أخرى لزأمة الرأسمالية بالذات  .كمضضا أنهضضم ل يضضذكرون بعضض النتائضضج المعينضضة لضدخولا
القاتصاد في حالة أزأمة و اشتداد سخونة الحروب التجاريضضة الضضتي ترافقهضضا  :و هضضي تزايضضد التضضوتر
بيضضن المبرياليضضات و التجضضاه المتسضضارع إلضضى النزاعضضات المسضضلحة )  ... ( 3بعضضض المضضدافعين عضضن
الرأسمالية قالقون من نتائج شح بعض الغذية الساسية التي كانت تنتجها أوكرانيا في السابق ،
و من الضطرابات الجتماعية التي قاد تنتج عن ذلك في عدد من البلدان دون أي اكتراث بمعانضضاة

الجمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاهير الجائعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة .

اقاتصضضضضضضضضضاد عضضضضضضضضالمي يكضضضضضضضضضاد يطيضضضضضضضضح بضضضضضضضضه تراكضضضضضضضضضم تناقاضضضضضضضضضات الرأسضضضضضضضضمالية
لقد عرت جائحة الكوفيد الضعف المتزايد في القاتصاد الذي يعود للتقاء عدة عوامل خاصضضة فضضي
هضضذه المرحلضضة مضضن حيضضاة الرأسضضمالية بعضضد انهيضضار المعسضضكر الشضضرقاي و مضضا تله مضضن انحللا كل
المعسضضكرين السضضابقين  .كضضانت الرؤيضضة قاصضضيرة النظضضر قاضضد دفعضضت الرأسضضمالية للتضضضحية بعضضدد مضضن
الضرورات التي ل غنى عنها لي نظام استغللي للبقاء و الستمرار  -كالحفاظ مثةل علضضى صضضحة
من تستغلهم  -لحساب متطلبات أزأمة القاتصاد العالمي و متطلبات المنافسة المتزايدة فيضضه  .هكضضذا
لم تفعل الرأسمالية أي شيء لتمنع جائحة الكوفيد التي كانت بح د ذاتهضا منتةجضا اجتماعةي ا خالةص ا
إذا أخذنا بالعتبار طريقة انتقالها من الحيوان إلضى النسضضان و انتشضارها اللحضق عضبر الكضضوكب ،
على الرغم من تحذيرات العلماء من هذه المخاطر  .أكثر من ذلك فإن تضضدهور منظومضضات الرعايضضة
الصحية على مدى الثلثين عاةما الخيرة ساهمت في جعل الجائحة أكثر فتةكا  .بنفس الطريقة كان
مدى الكارثة و عواقابها على القاتصاد قاد تضخمت أكثر باعتماد توجه "كضضل إنسضضان يسضضاعد نفسضضه
أو مسؤولا عن نفسه" على كل مستويات المجتمع ) و هذه خاصضضية مميضضزة للمرحلضضة الحاليضضة مضضن
انحطاط الرأسمالية (  ،مما أدى إلى تفاقام التظاهرات التقليديضضة للمنافسضضة و إلضضى أشضضكالا مضضن هضضذه
المنافسة ل يمكن تصديقها كالحروب على الحصولا على الكمامات و أجهزة التنف س الصضطناعي
و اللقاحات الخ  ،ليس فقط بين البلدان المختلفة بل أيةضا بين أجهزة الدولة و الخضضدمات الخاصضضة
داخل البلد الواحد  .مات المليين حولا العالم و أدى الشلل الجزئي للنشاطات القاتص ادية و سضوء
إدارتها إلى أسوأ ركود عالمي منذ الح رب العالمي ة الثاني ة ف ي ع ام  ... 2020بآثاره ا تل ك عل ى
القاتصاد العالمي كشفت الجائحة أي ةض ا المشضاكل الجديضدة ف ي النتضاج الرأسضمالي  ،مثضل هشاش ة
سلسل المداد و تأثرها بعوامل مختلفة  .بالفعل كان يكفي تعطل حلقة واحضضدة فضضي هضضذه السلسضضل
كي تتعطل السلسلة بأكملها  ،سواةء بسبب الجائحضة أو الضضطرابات السياسضية ) فضي بلضد مضا ( أو
التغيرات المناخية لكي يتأخر وصولا المنتج النهائي أحياةنضضا بطريقضة مضؤثرة جضةدا علضضى الضضضد مضن
حاجات السوقا  .هكذا بقي عدد كبير من السيارات في بعض البلدان بانتظار بعض القطضضع خاصضضة
تلك التي تأتي من روسيا .تواجه الرأسمالية ارتدادات "عولمة" القاتصاد الذي دفعت البورجوازأية
باتجاهه منذ ثمانينات القضرن العشضضرين  ،بهضدف زأيضادة أربضضاح رأس المضضالا عضبر نقضل النتضاج إلضى
مناطق ذات عمالة أرخص بكثير  .أكثر من ذلك تضواجه الرأسضمالية أكضثر ف أكثر الكضوارث الناتجضة
عن ارتفاع درجة حضضرارة الرض ) الحرائضضق الهائلضضة  ،النهضضار الضضتي تضضدمر ضضضفافها  ،الفيضضضانات
الضخمة ( و التي تؤثر بشك لل أكبر فأكبر ليس فقط على النتاج الزراعي  ،بل على النتاج ككضضل .
تدفع الرأسمالية ثمن استغللها المفرط و تدميرها للطبيعة منذ عام  ..) 1945الذي أصبحت آثضضاره
واضحة منذ السبعينات ( من خللا احتدام المنافسة بين الرأسماليات المختلفضضة بحةثضضا عضضن مصضضادر
جديدة للربح الذي كانت مصادره تتراجع باستمرار  .الصورة التي رسضضمناها للتضضو ليسضضت اكتشضضاةفا
حدي ةثا  ،بل نتيجة لكثر من مئة عام من انحطاط الرأسمالية  ،بدأت مع الحرب العالميضضة الولضضى ،
كان على هذا النظام أن يتعامل خللها بشكل متكرر مع نتائج أزأمة فرط النتاج التي تقع في قالضضب
تناقاضات الرأسمالية  .هذه الزأمة هضضي أصضضل كضضل مراحضضل الركضضود الضضتي شضضهدها هضضذا النظضضام  :أوةل
الركود العظيم في الثلثينات ثضضم  ،بعضضد المظهضضر الخضضارجي للتعضضافي القاتصضضادي فضضي الخمسضضينات و
الستينيات و الذي عرف "بطفرة ما بعد الح رب"  ,ك انت الزأم ة الص ريحة ال تي ب دأت م ع نهاي ة
الستينيات  .كل واحد من هذه التعابير عن الزأمة أدى إلى ركود أكثر حدة مضن س ابقيه ، 1967 :
 . 2009 ، 2001 ، 1991 ،1982 ، 1975 ، 1970في كل مرة كان النظام القاتصادي ينجو

بفضل لجوئه إلى مزيد من القاتراض  .بحيث أن كل تظاهر جديد للزأمضضة كضضان أكضضثر حضضدة فضضي كضضل
م رة بينم ا ك انت وس يلة التع اطي مع ه  ،أي القا تراض و المزي د م ن القا تراض  ،تمث ل تهدي دا
متزايةدا لستقرار القاتصاد  .التباطؤ في النمو فضي السضضنوات العشضضر التاليضضة علضى النهيضضار المضضالي
لعام  2008تطلب المزيد من القاتراض أكثر من أي وقات مضى  ،أمضا انخفضاض النت اج ف ي ع ام
 2020الذي كان المراد منه  ،كما رأينا  ،دعم القاتصاد في وجه مجموعة من العوامل "الجديدة"
) الوباء  ،التغير المناخي  ،هشاشة سلسل المداد الخ ( التي ساهمت في وصولا الضضدين العضضالمي
إلى مستوى قاياسي بحيث أصبح منفصةل عن القاتصاد الواقاعي ) قافز ال دين الع المي إل ى ٪ 256
من الناتج الجمالي العالمي (  .هذا الواقاع مهم للغاية  .فهو سيؤدي إلضضى انخفضضاض قايمضضة العملت
و بالتالي إلى زأيادة التضخم  .اسضتمرار ارتفضضاع السضضعار لضضوقات طويضضل يحمضضل مخضضاطر اضضطرابات
اجتماعية مختلفة ) صراع طبقي و صراع داخل الطبقات ( و يشكل عائةقا مهةما في وجضضه التجضضارة
العالمية  .لهذا ستضطر البورجوازأية أكثر فأكثر لتخاذ إجراءات موازأية لعضضادة التضضوازأن و الضضتي
سضضتأتي بضضدورها بمخضضاطر أكضضبر  ،و ذلضضك فضضي محاولتهضضا التعضضاطي مضضع حضضاجتين متناقاضضضتين :
 رفضضضضع أسضضضضعار الفائضضضضدة لمواجهضضضضة التضضضضضخم و الضضضضذي سضضضضيؤدي إلضضضضى إنقضضضضاص القاضضضضتراض دعضضضضضضم اقاتصضضضضضضاد ل يمكنضضضضضضه السضضضضضضتمرار مضضضضضضن دون الضضضضضضضخ المسضضضضضضتمر للقضضضضضضروضو هذا في المحصلة سيؤدي إلى الركود القاتصادي المترافق مع تضخم مرتفع  .أكثر من ذلك مثل
هذا الوضع سيبقى عرضة لنفجار فقاعات المضاربات التي قاضد تضؤدي إلضى اضضطراب فضي مجمضل
العمالا و التجارة العالمية ) كما حصل في قاطاع العقارات في الوليات المتحدة عام  2008و في
.
(.................
الصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضين عضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضام 2021
أكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاذيب البرجوازأيضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة
في مواجهة كل كارثة سوا ةء كانت الحرب أو تظاهرات الزأمة القاتصادية تقدم البرجوازأيضضة دائةمضضا
مجموعة من التفسيرات المختلفة لكن غير المقنعة تشترك جميعها في أنها تحاولا أل تضع اللضضوم
على الرأسمالية نفسها في كل تلك المصائب التي تلحضضق بالبشضضرية  .عضضام  ..) 1973سضضنة لضضم تكضضن
سوى لحظة في تفاقام الزأمة العلنية التي أصبحت منذ ذلك الوقات دائمة بشكل من الشكالا ( فسر
زأيادة التضخم و البطالة بزيادة أسعار النفط  .لكن زأيادة أسعار النفط لم تكضضن ال نتيجضضة لمنظومضضة
التجارة الرأسمالية و ليست شيةئا خارةجا عنه )  ... ( 4الوضع الحالي هو أفضضضل مثضضالا علضضى هضضذه
القاعدة  .يلقى اللوم على الحرب ف ي أوكرانيضا عل ى روسضيا الس لطوية ل عل ى أزأمضة الرأس مالية
المتعفنة  ،كما لو أن روسيا لم تكن جزةء ل يتجزأ م ن النظ ام الرأس مالي العضالمي  .ف ي مواجهضة
احتمضضالت تفضضاقام الزأمضضة القاتصضضادية تعضضد البورجوازأيضضة السضضاس لكضضي تضضدفع البروليتاريضضا للقبضضولا
بالتضحيات الرهيبة الضضتي سضضتفرض عليهضضا  ،مقدمضضة هضذه التضضضحيات علضضى أنهضضا نتائضضج ضضرورية
للجراءات المتخذة ضد روسيا  .هذه هي الرسالة كما يراد صياغتها " :يمكن لكضم أن تختضاروا أن
تطفئوا التدفئة أو أن تقللوا ما تأكلون تضامةنا مع الش عب الوكران ي لن ه ذا ه و الثم ن ال ذي ل
غنى عنه لضعاف روسضيا"  .منضذ  1914ك ان عل ى الطبقضة العاملضة أن تعي ش ف ي الجحيضم  :إمضا
كبارود للمدافع ) وقاود للحروب ( في حربين عضضالميتين و فضضي نزاعضضات اقاليميضضة ل تقضضل فتةكضضا و بل
توقاف أو كضحية لرتفاع البطالة في فترة الكساد العظيم في الثلثينضات أو أن تكضره عل ى تشضمير
سواعدها لعادة بناء بلدان و مجتمعات دمرتها الحربين الع الميتين أو أن يلق ى به ا ف ي مه اوي
الفقر و العوزأ مع كل ركود جديد منذ عودة الزأمات القاتصادية العالمية مع نهاية ستينيات القرن
العشرين  .مع النحدار الجديد باتجضضاه الزأمضضة القاتصضضادية و فضضي مواجهضضة خطضضر الحضضرب المتزايضضد
ستكون كارثة حقيقية إذا استمعت الطبقة العاملضة لمطضالب البورجوازأيضضة لهضا بتقضديم "المزيضد مضن

التضحيات"  .على العكس تما ةما  ،يجب على الطبق ة العامل ة الس تفادة م ن تناقاض ات الرأس مالية
التي كشفتها الحرب و الهجمات القاتصادية المتبادلة لكضي ت دفع قاضدةما بالص راع الطبق ي و تطضور
بشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضك لل واع مقضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدمات الطاحضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة بالرأسضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضمالية
سضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضيلفيو 28 ،
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