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 ورد كاسوحة

ى قطاعات علإلنقاذ االقتصادات الرأسمالية الرئيسية، تبدو المقاربة هذه المّرة أكثر بنيوية لجهة التركيز بشكل أكبر  2008عام بالمقارنة مع األموال التي ُرِصدت في أزمة 
لتبادالت شّل حركة ا أزمة الطلب، هذه المّرة، تبدو أعمق بسبب اإلنتاج، بدل االكتفاء بإنقاذ المصارف أو معالجة اختالالت الطلب، كما حصل في األزمة السابقة. صحيح أنّ 

ل في انتقالها سريعًا إلى مرحلالرأسمالية بالكامل، ولكّنها بخالف المّرة السابقة تأتي مصحوبة بانحسار كبير في عملية اإلنت ة اج، وهو ما يمّيز هذه األزمة عن سواها، ويعجِّ
 .ثرالكساد، بعد مرور بفصلي ركود أو أك

 
 معالجة أزمة الطلب

عالجة ن انحسار الطلب، حيث تقوم المكانت تحفظ دورًا أكبر للمصارف المركزية، كونها مخّولة أكثر من الحكومات الرأسمالية لمعالجة االختالالت الناجمة عالمقاربة السابقة 
اسة الضريبية، ك مع قيام الحكومات بتغيير السيمن األزمة على معاودة اإلنفاق. ويترافق ذلعلى تخفيض ِنَسب الفائدة وشراء الديون الهالكة بغرض حّث الشرائح التي تضّررت 

تحّكم به، إّما عبر امتصاص السيولة الفائضة أثناء الكساد، أو عبر خلقها في فترات االنكماش والركود، ألّن وظيفة الضرائب في أوقات األزمات ليست مجّرد توزيع الدخل بل ال
، كانت الحاجة أكبر إلى تحريك الطلب 2008لحّث الناس، إّما على زيادة اإلنفاق أو على التقليل منه. في أزمة عام  ن تكون الغاية هي توفير أداة نقدية إضافيةوفي الحالَتي

ى لو تسبَّب تطّلب التعويض عن فقدان الثقة باالقتصاد، حسبب فقدان المنازل والمّدخرات والحقًا الوظائف، وهو ما انعكس زيادًة في اإلنفاق وحتى العجز، ألّن األزمة كانت تتب
ر األكبر، ولكّن معاودة تحريك العجلة االقتصادية كانت تتذلك بزيادة كبيرة في حجم الدين. ليس ثّمة وظائف جديدة هنا، على اعتبار أّن قطاع اإلنتاج لم يكن هو  طّلب المتضرِّ

ة الديون والرهونات العقارية، فاعتمدت سياسة اإلنفاق وتخفيض الضرائب كحّل مؤقت، صًا بعد فقدانهم الثقة في المصارف إثر أزمالحّد من اعتماد الناس على مّدخراتهم، وخصو 
ف على نطاق أوسعريثما يعود النمّو من جديد، وتبد  .أ بعده جباية الثمن كالمعتاد، عبر رفع الضرائب واعتماد سياسات التقشُّ

 
 بنيوية األزمة

 نّ إلى قطاع اإلنتاج. صحيح أّن ثمة فائضًا في العرض، خصوصًا في القطاعات الريعية من االقتصاد العالمي )النفط(، ولك ال تبدو هذه المعادلة ممكنة اليوم مع انتقال األزمة
ل في شكل المقاربة ذلك ال يجعل منها أزمة طلب مجددًا، بدليل تراجع الدور المنوط بالمصارف المركزية لمصلحة الحكومات مباشرًة، بكلّ  لرأسمالية ا ما يعنيه ذلك من تحوُّ

بية الُرزم التي ُأقّرت للمصارف وأسواق المال كما حصل سابقًا، بل لألزمة. إذ باإلضافة إلى التدّخل المباشر للحكومات، ثّمة تغّير واضح في وجهة الدعم، حيث لم تذهب غال
هت في معظمها إلى قطاعات اإلنتاج الصغيرة  ي راءت اإلقفال. ويبدو أّن االّتكال على هذه القطاعات سيكون كبيرًا، ليس فقط فوالمتوّسطة التي تضّررت أكثر من سواها بإجُوجِّ

ي ظّل إعادة االعتبار ف في الحفاظ على نمط التراكم الداخلي الذي تأّثَر كثيرًا بموجات العولمة، قبل أن يأتي الفيروس، ليعّطله تمامًا حتىمعاودة تحريك االقتصاد، بل أساسًا 
ها عبر إعادة ضّخ السيولة وسحبكبيرة للحمائية االقتصادية. األزمة بهذا المعنى ليست أزمة طلب، حتى تقتصر المعالجة على تكليف المصارف المركزية بإليه مع العودة ال

لحة ستبعاد دور المصارف مرحليًا، لمصم في الداخل أو في الخارج. ومن هنا يأتي اتوزيع الدخل، بل هي أزمة ُتصيب قلب النظام الذي هو عملية اإلنتاج، سواء عبر التراك
لى قواها العاملة، كون استئناف اإلنتاج بسرعة يتطّلب المحافظة على مهارات هؤالء العّمال، قنوات اإلنتاج التي ذهبت السيولة ليس فقط للحفاظ على خطوط عملها، بل أيضًا ع

عم على العمالة نفسها، بداًل من تشغيل خطوط اإلنتاج بالسرعة التي تريدها هذه الحكومات. الخشية هنا شآت التي ُدعمت حكوميًا إلى إنفاق هذا الدبحيث ال ُتضطر هذه المن
تقباًل ستكون بنيتها، خصوصًا أن الوجهة مست التسريح بحّد ذاتها، بل من تأثيرها في حال كانت كبيرة ـــ وهي كذلك بالفعل ـــ على فعالية العملية اإلنتاجية و ليست من عمليا

بت معظم في القطاعات ذات اإلنتاجية العالية والتي ذه ليست فقط لخفض األكالف، بل إلنتاجية تعتمد على عدد أقّل من العّمال، مع االحتفاظ في الوقت نفسه بالعمالة الماهرة
 .ُرزم الدعم إليها

 
 لنفط( ولكّن ذلك ال يجعل منها أزمة طلب مجدداً صحيح أّن ثمة فائضًا في العرض وخصوصًا في القطاعات الريعية من االقتصاد العالمي )ا

 
 تحّديات معاودة اإلنتاج

حكومات الرأسمالية أمام تحدٍّ آخر، وهو التكيُّف مع استمرار أزمة تقييد الحركة التجارية، ة، واالحتفاظ بالعمالة من عدمه، ستكون البعد حّل مشكلة الهيكلية اإلنتاجية الجديد
الدول الوطنية، ألّن  إلنتاج في نطاقوالرساميل وحتى األفراد. فالصناعة، اآلن، حتى في ظّل الحمائية التجارية، ال تستطيع بحكم طابعها العالمي مزاولة الجهة حرية تنقُّل السلع 

زمة للصناعة ثورة الصناعية. استقدام المواد الخام الالوحدها، بل بنمط التراكم الرأسمالي منذ ال التبادل لم يعد يكتفي حتى بالفضاءات اإلقليمية، وهو أمٌر غير مرتبط بالعولمة
ومة الرأسمالية ولو على شكل أطراف، وحين صعدت منها تجارب مثل الهند والبرازيل وأندونيسيا و... إلخ ـــ من دول الجنوب في حقبة االستعمار، أدخل هذه الدول في المنظ
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ر الرأسمالي. فانضّمت إلى أطر العولمة المختلفة، وعلى رأسها من بة مختلفة إلى حّد كبير ـــ لم تجد أمامهاالصين تجر  مة ظّ بعد انهيار المنظومة االشتراكية سوى طريق التطوُّ
صناعية الرأسمالية الزايا تنافسية تؤّهلها، ليس لمنافسة الدول التجارة العالمية لتحفظ لها دورًا في األسواق الدولية، على اعتبار أّن جزءًا كبيرًا من صناعاتها بات يملك م

ّنما لجعل أنماط التبادل التجاري على مستوى العالم متناسبة أكثر مع مساهمتها. ه ات ذا التشبيك يجعل من دولة نامية صناعيًا كالمكسيك، قادرة على منافسة الواليبالضرورة، وا 
ود هنا، هو استحالة العودة صناعيًا وتجاريًا حتى إلى ما قبل العولمة، ألّن أشكال التبادل هذه ّفة الميزان التجاري معها لمصلحتها. المقصالمتحدة تجاريًا، ال بل على ترجيح ك

الد ترامب ذروة هذا ية التي يقودها دونة اإلنتاج، وفي تركيبة القوى العاملة، إلى درجة أّن النكوص عنها قد أصبح مستحياًل، ويمكن اعتبار الحمائية التجار غيَّرت حتى في طبيع
ي ليين الرئيسيين مثل االتحاد األوروبي. فإاّل بمقدار ما يسمح لها بجني مكاسب أكثر من العولمة، على حساب شركائها الرأسما« النكوص»سعى. وهي ذاتها ال تريد الم

لعة أو السلع ميل والبضائع واليد العاملة. بمعنى أّن السالذي يفترض حرّيًة مطلقة في تنقُّل الرسا المقابل، ثّمة صعوبة بالغة في الحفاظ على سالسل اإلنتاج، بشكلها الحالي
ى مستوى العالم ستخسر من قيمتها لجهة الكلفة والجهذ المبذول والتسويق ونمط االستهالك، وكّل ما يتعّلق بمزاياها المنَتجة بهذه الطريقة، وبعد تحّوِلها إلى قيمة مضافة عل

ميات كد صعوبة إنتاجها في حال استمرار القيود الحالية لفترة أطول. وهو ما ينطبق أيضًا على فرص وصولها إلى المستهلكين بلتنافسية مع السلع األخرى، وبالتالي ستزداا
 .«الوقت ذاتهفي »كبيرة، وبشكل متزامن، أي ما لم تكن في متناول المستهلك في الصين والواليات المتحدة وأوروبا والبرازيل 

 
 خاتمة

د  وعلى األرجح، أّن هذا ًا في البداية، كون الوصول إليها محدودالتي سي« األسواق الجديدة»هو ما سيتغّير في المرحلة المقبلة حين يعود النشاط اإلنتاجي بشكل مقيَّد، إذ ستحدِّ
قط تجميع اجها بسبب طبيعته المعولمة يتطّلب ليس فا التي كانت تصل إلى أسواق أبعد، وكان إنت، وما إذا كانت أقّل أو أكثر من سابقته«بلد واحد»كلفة اإلنتاج الحاصلة في 

. والحال أّن هذه الكلفة ستنعكس بدورها على بنية اإلنتاج، لجهة عدد العّمال والزمن الالزم للعمل، وحتى مواد أولية من مصادر مختلفة، بل أيضًا تصنيعها في أماكن متعّددة
، بل أيضًا إلى سوق لم تستقّر آليات التبادل فيها بعد. لكن هذا المتغّير ال ينسحب على المعالجات «واصفات جديدةبم»د المطلوب، بحيث يخرج المنَتج ليس فقط كمية الجه

، مع أنها تتحّدد بها جقتصاد أكثر ثباتًا بكثير من عملية اإلنتانقدية التي تقوم بها الحكومات الرأسمالية والمصارف المركزية، فالتعامالت النقدية والمالية والمؤّشرات الكّلية لالال
في  كذلك أن حصلت لالقتصادات الرأسمالية في مفاصل تاريخية عديدة. التدّخل في النهاية، وهو ما يجعلها العنصر الثابت في كّل التقّلبات الحاصلة حاليًا، والتي سبق لها

الذي يحفظ النظام الرأسمالي من االندثار، ويبقي تقّلباته عند حدود معّينة، بحيث ال تنهار  الحكومات أو المصارف المركزية(، هو الهيكلالسوق مركزيًا بهذا المعنى )سواًء عبر 
م آليات التوزيع إذا حصل سياسة بأسعار الفائدة وال ركود أو انكماش، وال تتعّطل قنوات اإلنتاج لدى الوصول إلى الكساد. ضّخ السيولة وسحبها من السوق، ومعها التحكُّ

تمرار، وفي ال يغني عن نقدها باسات ال تصدأ بالفعل، ومع الكينزية التي وجدت المخرج ألزمة فائض اإلنتاج ازدادت صالحيتها أضعافًا مضاعفة. لكن ذلك الضريبية هي أدو 
 .ا الحقًا، حين تنضج الظروف لذلككّل منعطف تمّر به الرأسمالية، ألّن معرفة طريقة عملها هو السبيل الوحيد لتجاوزه
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