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 را یسرگذشتیم توانزمان محلی و جهانی باشد؟ چگونه میتواند همداری میای از سرمایهچگونه تاریخچه

تری به الگوهای کالن معطوف های متمایز سرزمینی خاص باشد و همکنیم که هم منطبق بر تجربه روایت

ها در گروِ تمایزی ساده های ما به این پرسش؟ پاسخکندرا معنادار می «داریسرمایه»ای همچون که مقوله

ارائه  «داری مصریسرمایه»داری در مصر و نه در فصل حاضر بازتفسیری از تاریخ سرمایه اما پراهمیت است.

ین ، هرچند اتفاوت دارد متحده ایاالتداری انگلستان، هند یا تاریخ سرمایه[ این تاریخ آشکارا با 1]شود.می

 در پیگیریدر این فصل بنابراین، اند. ها هرگز دقیقاً در قالب مرزهای ملی امروزی تعریف نشدهتاریخ

  شود.ی اخیر دو استدالل مرتبط به هم مطرح میدو سده های عمیقدگرگونی

ی قدرت و انباشت زندگی زمان در فضاهای چندگانههرجای دیگری همیکم، مردم مصر مثل مردم 

را  اهچگونگی پدید آمدن این فضا کند.تغییر کند و می ممکن استشان هاکنشفضاها و میان اینکنند. می

را ویژگی مفروضِ جغرافیای هر کشوری دانست.  هاکه آنباید موضوع پژوهشی واکاوانه قرار داد، نه این

گرایی کنند: توسعههای مجزا تقسیم میی مصر معموالً تاریخ این کشور را به مرحلههای کنونی دربارهپژوهش

دی وقایع سودمن بندی به شکلاین دوره رالیسم.بداری دولتی و نولیداری استعماری، سرمایهتدافعی، سرمایه

در پی دارد که مصر موجودیتی باثبات  زند، هرچند این خطر راتر جهانی پیوند میمصر را به الگوهای گسترده

دهد. با این رخ می بیرونی هایی با خاستگاهیی تکانشدر نظر گرفته شود که تغییرات تاریخی آن در نتیجه

مدام  در آن و راهبردهای انباشت موجودازپیش های بحرانیِ که گرایشآید شمار نمیبهحال، مصر صرفاً مکانی 

درون و  یزاییدهبرخی که  محیطی ــهای اجتماعی، اقتصادی و زیستبلکه انواع پویهشوند. تکرار میاز نو 

ادی ای از قدرت سیاسی و اقتصهای یگانهاند تا پیکربندیدست هم داده به ــ دست بیرون کشور استبرخی 

ای نطقهندهای فرامهای ناموزون همواره در فرایهای جغرافیایی مختلفی ایجاد کنند. این پیکربندیرا در مقیاس

ها به ترتیبات حاکم این پیکربندی. باشندپذیر تحویل این فرایندها به که صرفاًآنبی است و فراملی ریشه داشته

ه که این کشور را ب اندیی وابستههاها، مردم، سرمایه و ایدههای کاالبه جریاننیز زندگی هرروزه در مصر و  بر

 دهد.جهانی پیوند میو ای های منطقهکانونسایر 

ار به کرا  سازوکارهای سیاسی گوناگونی ،در سراسر تاریخ مدرن مصر ،آفرینانای از نقشمجموعهدوم، 

ستلزم موجوه الزم برای روندهای پیاپی انباشت را فراهم کنند. انباشت سرمایه از راه تولید کاالها  تا اندبسته

دارهای سرمایه عنوان سرمایه به کار انداخت.بتوان آن را به تا این است که وجوهی از پیش وجود داشته باشد

 اند.چه در دست دارند نیاز داشتهای بیش از آنها، اغلب به سرمایهمصری، خواه در کاشت پنبه یا ساخت کارخانه

مالکیت سلب کمک و ، بدهی،رانتستانی، های متغیر مالیاتبرای رسیدگی به این کمبود سرمایه بر ترکیبها آن
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ــ  یسیاسیِ ارزش است تا سودهای تولید واگذاری بیشتر مستلزم های انباشتی کهشکلطور خالصه، به ــ

 .اندمتکی بوده

آن دسته از فرایندهایی که  در شد کهتأکید می هاداری تا مدتجغرافیای تاریخیِ سرمایهی هاپژوهشدر 

 ویژگی مداوم و ضرورِی خودگستری سرمایه کند چندان کهتوصیفشان می« انباشت بدوی»مارکس با عنوان 

ی نظری استدالل شده طور که در این حوزههمان .رودسخنی نمی ی سرمایهاز وجه گذشته شودنمایانده می

از ه بیرون ست کاست، تولید سودآور کاالها برای فروش در بازارهای جهانی بر ترکیبی ناپایدار از منابع متکی

ر د }ارزش{ استخراج های اساسی بینوابستگی بهها اغلب این بینش [2]تولیدشان قرار دارد. خود «منزلگاه»

تر کم هابرداشتچه در این آناند. با این همه، اشاره داشته یا متروپل کشورمام ها و انباشت اصلی درمستعمره

ی که در نظم جهانی جایگاهست درون فضاهایی گانهبین این فرآیندهای دو موجود کنشِمیانآید چشم میبه

 دارند.  فرودست

نشان  از خودپذیر چندین الگوی شناسایی ی گذشتهطی دو سده داری در مصرزاویه، تاریخ سرمایهاز این 

 یدیدآورندهپ ی ترتیباتی کهکنندهفقط در مقام تضمین آفرینی دولت است، نهنقش پیش از همه،داده است. 

متوقف  رایبها، انبوهی از شکلمستقیماً در خود فرایند تولید. خشونت دولتی، در  است بلکه« نظام{ بازار»}

دوم، دولت در مقام خواهاِن سودهای  داری حیاتی بوده است.های سرمایههای تولید بنگاهکردن رشد هزینه

ــ بسیاری  انیستغیرمستقیم از راه مالیاتکند مستقیم از طریق مالکیت دولتی باشد یا فرقی نمی تولید ــ

یای مصر در تجارت جهانی و جغراف جایگاههای برگرفته از های تولید را با رانتمواقع کوشیده است که نیازمندی

باشت عنوان نوعی انجویی به شکلی وارونه بهکه این راهبردهای رانت سوم، حتی زمانی .کند برآوردهسیاسی 

ا های سرمایه مدام باند. کمبودکشور به سرمایه را برآورده کرده ندرت نیازباشند، باز هم بهبدوی عمل کرده 

های جاری را تواند هزینهشدند. بدهی همچون اندامی کمکی برای سرمایه میاستقراض خارجی جبران می

 اداده است تمجال های خارجی انباشت به بحران بارهاسودهای آتی به آینده موکول کند. این امکان  طمع به

  مصر بنمایانند. برای مشکالت مالی میسرحلی راه چونهممدام خود را 

مرزهای ملی  معمواًل حدود ای کههای پیچیدهشیوه کارگیری سرمایه بای این ابزارهای کسب و بههمه

 زیرپا گذاشته است، فضاهای قدرت و انباشت در داخل مصر را به جهان پیرامونش پیوند زده است. امروزی را
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 داری استعماری در مصر نگاهی دوباره به سرمایه

ه اند که بای مستقل بازگو کردهمنطقه سرگذشتچون ی نوزدهم را گاهی هممسیر حرکت مصر در سده

رتیبات چون گذار از یک رشته تالبته بهتر است به این حرکت هم است؛داری کشیده شده اقتصاد جهانی سرمایه

ی کنندهأمینت امپراتوری عثمانی  « دستوریاقتصاد »مصر در چارچوب به ترتیباتی دیگر نگریست.  یامپراتور

[ در کنار کشت این کاالهای راهبردی، 3برای ارتش سلطان و نیز شهرهای مقدس حجاز بود.] غلهبسیار مهم 

 اصخهای محلی در صنایع دستی مرغوب و مواد غذایی ای غنی از تخصصهای بازرگانی داخلی  آمیزهشبکه

 ییب در منطقههای رقعامل اصلی جذابیتش برای قدرت همچنان ی مصر[ با این همه، غله4ایجاد کرده بود.]

ها برای جلوگیری از انتقال ، تالش عثمانی1871 انه باقی ماند. یک دهه پیش از تهاجم نظامی ناپلئون درمدیتر

برخالف ادعاهای نمایشی  [5]های فزاینده با فرانسه شده بود.کشاکش سببگندم و برنج مصر به اروپا 

  [6دست به تهاجم نظامی زد.] 1817 ارتش ناپلئون دری مصر بود که حدی برای رسیدن به غله ، تایامپراتور

ثمانی ع نظامی هاینیرو یهای ناپلئونی{، معاون فرمانده}در خالل جنگ انگلستان و عثمانی نبرد بعد از

 محمدعلی پاشا در مقام. ، تصدی مصر را در اختیار گرفتندشده بوداعزام ها که برای بیرون راندن فرانسوی

ی پادشاهی اجباری، سلسله سربازگیری یپایه منظم بر یارتشجدید عثمانی کوشید با ایجاد ( «والی»)حاکم 

 ثمانینمایندگی از سلطان ع عملیات نظامی دست زد، ابتدا به ایاو به رشتهخود ایجاد کند.  خاندانمستقلی از 

فتح  را زرگی بکه سوریه هنگامیو سپس علیه نیروهای نظامی استانبول  ،ی عربستان و یونانجزیرهدر شبه

سازی خود دو تصمیم های دولتآمیز نظامی و پروژههای اقدامات مخاطرهپاشا برای تأمین هزینه [8کرد.]

 ساز گرفت.سرنوشت

 [Thomas Waghorn] تامِس وِگهورننخست، محمدعلی با همراهی کارساالری انگلیسی به نام 

و بازرگانی  وشدبا هدایت آمد شرکت وگهورن و حکومت مصر ایجاد کرد.مسیری زمینی بین اروپا و هند بریتانیا 

شور با فرد کهای حاصل از موقیعت منحصربهونقل مصر، توافق کردند که در رانتهای حملبه بندرها و شبکه

بلند ی الیافرفته کشاورزاِن دلتای نیل را به کشت پنبهرفته 1721 [ دوم، پاشا در سال7دیگر سهیم شوند.]یک

های کشاورزی برای تغییر اجباری زمین [1های نساجی انگلستان شمالی واداشت.]برای فروش به کارخانه

ی نی سادهمعنای جایگزیصرفاً بهکرد، ها کاالهای کشاورزی صادراتی تولید میکه مصر سدهبا این ،کشت پنبه

شاورزان کاری بود که کتغییری بنیادی در اهداف مستلزم بلکه  ؛کشت یک محصول با محصولی دیگر نبود

ی مصر برای استانبول در کاربرد غذایی آن نهفته بود. در مقابل، دادند. جذابیت اصلی غلهمصری انجام می
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امی به این ترتیب، دولت نظ خرید.شد میچیزهای دیگری بعدتر با آن  شد کهازای پولی فروخته میپنبه به

 [11کرد.] از آن خودارزش پولی را  اینشد ا که میمالی جدید تا آنج ــ

ساختِ الیاف ارزان و برده در آن کرد که مصر پا به بازاری جهانی بگذارد کهتبدیل پنبه به پول ایجاب می

ی های جنوبانگیزِ ایالتحکومت محمدعلی برای رقابت با بارآوری حیرت داشت.را باال  دست متحده ایاالت

لند پنبه که نسبت بهای الیافگونه از طریق ترویج :کوشید بازار پنبه را به چند بخش مختلف تقسیم کند آمریکا

 ریهای باالتشد، با قیمترا شامل می متحده ایاالتی صادرات ، که بخش عمده«مناطق مرتفع»های به گونه

 برداشت نظارت براین محصول را به انحصار نیز درآورد.  1731 یپاشا تا اواخر دهه عالوهبه رفتند.فروش می

ر مزارع و مذاکره بر ستر در ورودی های پایینی محصول این امکان را به دولت داد تا با تحمیل قیمتساالنه

با  یم جدید مصررژ[ و 11ی سود خود را افزایش دهد.]های صادراتی باالتر با تاجران خارجی حاشیهقیمت

دیگری  هایعیار  راهی آمریکایی بگذارد، با استفاده از قهر تمام«پنبه پادشاهی» جا پایتوانست نمی کهاین

ها بود که وجود داشت. سده ،[ بیگاری، همانا مالیاتی ساالنه از جنس زمان کار12]برای افزایش سودها یافت.

کاری بود که  اسماًاگرچه تا آن زمان بیگاری  [13کارگیری آن را از اساس گسترش داد.]به موارد محمدعلی

 امالک به معموالًمشموالن بیگاری را  های بعدیدر دههطبقات حاکم مصر  د،شالمنفعه صرف میدر امور عام

 [14].ندکردروانه میخصوصی خود 

ین را به قتل رساند و نظام موجودِ کشت پیش مملوکمحمدعلی برای تحکیم حاکمیت خود، نخبگان 

ی او برای ایجاد نظامی جدید برای عواید حکومتی های اولیهملغی کرد. تالشرا [( iltizamمالیاتی )التزام ]

که به غلب تمایلی به کاشت پنبه نداشتند؛ بسیاری به جای اینرو شد. دهقانان افراوانی روبه هایدشواریبا 

یده برچانتظار در این میان، تاجران خارجی چشم .هایشان را ترک کردندهای حکومت تن بدهند زمینخواسته

های پنبه سقوط کرد، که طی آن قیمت 1736-38 پس از بحران اقتصادی جهانی شدن نظام انحصاری بودند.

 [15های مستقیم زمین کنار گذاشت.]مالیاتبه ازای محمدعلی کنترل دولتی بر محصوالت کشاورزی را 

های متثباتی قیبی هایمخاطرهخود را از برخی توانست اش های بالقوهاز بخشی از سود پوشیحکومت با چشم

 جهانی در امان نگاه دارد.

 در این نظام جدید ها نیاز داشت. یکم،با این همه، اجرای این نظام عواید دولتی به دو گروه مهم از واسطه

 یروستای نبرجستگاکشت محصولِ فروشی و تحمیل مطالبات مالیاتی از آن به دهقانان، به  منظور گسترشبه

ی اینان به مرور زمان به هسته .واگذار شدناچیز  یمالیات با یا مالیاتازهای معافزمینو اعضای خاندان پاشا 
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تند روستایی را تحت کنترل داشهای وسیعی از مناطق داران بدل شدند که باریکهزمینکالنای از اصلی طبقه

[ دوم، با هدف مدیریت دادوستدهای فصلی 16ی بعدی بر سیاست مصر مسلط بودند.]ی سدهبخش عمده در و

داران خارجی اجازه داد تا در در روستاهای دور از ساحل فعالیت کنند. محصول پنبه، حکومت به تاجران و بانک

ای از تاجران را شکل دادند که طبقه ی شام  یهودی و منطقه نی،افزایشِ مهاجران یوناروبه یدستهاین 

 .ندندگار در تجارت مصر برخوردار شدنفوذی ما از شانیهاشرکت

تأمین مالی  دوران طوالنی حکمرانی خود بدون توسل به بدهیدر  های گوناگونش راپروژهمحمدعلی 

زمان شد با بحران اقتصادی هم 1747 [ البته این ترتیبات در زمان جانشینان او تغییر کرد. مرگ پاشا در18کرد.]

ودند. رهایی ب های اندکِ اشتغال سودآور بالاستفاده ماندهکار و سرمایه به سبب فرصتبزرگی در اروپای غربی؛ 

ید مالی جدسرمایه با ابزارهای ساخت بود. ی کالن و محیط انساننو بین مالیه بست مستلزم پیوندیاز این بن

سمت  به پارچه ویککرد، ی ثروت آتی به وقتی دیگر موکول میگرمیِ مطالبهکه سودهای کنونی را به پشت

به بازسازی « ترمیم فضایی»[ این 17شد.] کشاندهکارهای عظیم ساختمانی و مهندسی در ابعادی عظیم 

چنین همنوزدهم ی ی سده[ بحران میانه11ی پاریس مدرن توسط بارون هوسمان انجامید.]اقتدارگرایانه

یش گذاری با نرخ سودهایی بای برای سرمایههای بالقوههای اروپا را برانگیخت: عرصهتصوری تازه از مستعمره

گیر گسترش چشماز پیامدهایش  که[ 21]،توانستند عرضه کنندچه بازارهای کشورهای مرکز میاز آن

 [21مقیاس در سراسر جهان بود.]های بزرگزیرساخت

ید پاشا سع از پیشنهادهای کارشناسان مالی خارجی استقبال کردند. در این بافتارجانشینان محمدعلی 

از میان  راهی راآببرداری ، امتیاز خاکوپا کردن نقش گذرگاهی جهانی برای مصربه امید دست 1754 در

 La] جدیدی به نام شرکت جهانی کانال سوئز ی سوئز به فردینان دو لیسپس واگذار کرد. شرکت سهامیتنگه

Compagnie Universelle du Canal de Suezی عمومی سهام در سرتاسر اروپا عرضه [ برای

جا نشده بهخریداری را از سهام شرکتدرصد  41حدود  وجرأتدلگذاران کمسرمایههنگامی که  آگهی داد.

 ی بازمهندسیها برای تأمین بودجهدر همین سالحکومت مصر [ 22].شدها آن ناگزیر به خریدگذاشتند، سعید 

حداث ابندهایی ها و آبراه؛ آبتری گرفتهای بیشوام ،دندشهای روستایی که برای پنبه استفاده میمحوطه

تی را ایجاد کرد تا محصول برداشآهن ای از راهبرسد، و شبکه پنبه یهتابستانکشت به  کرد تا آبیاری دائمی

 بینانه بود. تا زمانی کهبندی خوشیک شرط یبر پایهها [ این وام23].جا کندبرای صادرات به اسکندریه جابه

بدهکار بندی بازده داشت. وگرنه ها بود، این شرطی بدهیبیش از بهره حکومتی هایدرآمد سرعت رشد

 ماند.چنان بدهکار میهم
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انجامید. در جریان جنگ داخلی آمریکا، بار به برآوردی اشتباه و فاجعه ، رویدادهای جهانی1761ی در دهه

مبود کهای جنوبی{ }ایالت پیمانهمهای ی دریایی بنادر ایالتهای شمالی{با محاصره}ایالت اتحادیه

به قدرت رسیده بود با امید  1763 پاشا که درمصر در دوران اسماعیل[ حکومت 24موجب شد.] را جهانی پنبه

های پنبه تری گرفت. مصر زمانی که جنگ پایان یافت و قیمتهای بیشوام های تورمی پنبهبستن به قیمت

انجام تعهدات خود تقال  برای ی بعدیدر طول دههحکومت رو شد. سقوط کرد با کمبود شدید درآمد روبه

 کردمیایجاد  مصر علیای های فرآوری را در منطقهمزارع شکر و کارخانه زمان کههم اسماعیل کرد.می

مأموران  ترس تر از[ بسیاری از کشاورزان فقیر25تر کرد.]بیشبیگاری  همچنین ها وبه کار بردهرا اتکای خود 

رداخت ی پاز عهدهواگذار کرد که  تریرا به مالکان متمولشان هازمین نیزگریختند و حکومت ستانی تمالیا

 های مالیاتدهندگان محلی رفتند تا از پس نرخ[ دیگران زیر بار قرض سنگین از وام26آمدند.]مالیات برمی

درآمدهای صدد بود تا  درحکومت که  1781 هاشان بود. دروتوان مزرعهافزون بر توشبربیایند که اینک 

که براساس  [ را وضع کردMuqabala Law] قانون مقابله، کند مدت های کوتادرازمدت را فدای سود

خفیف ت از حقوق کامل مالکیت و کردندمیداخت پری مالیات زمین را پیشسالهآن کشاورزانی که ارزش پنج

های جدیدی های جاری  وامپرداختدهی با این حال، مصر برای سامان [28].شدندمیدائمی در آینده برخوردار 

 به حکومت بریتانیا فروخت. 1785 در سالاز اروپا گرفت و اسماعیل باقی سهام حکومت در کانال سوئز را 

الی دولت ر مودارندگان اصلی اوراق قرضه کنترل ام ی ازدیگر عمالً ورشکسته بود. نمایندگان 1786تا دولت 

 اجازهکه  ،[the Caisse de la Dette Publique] ی. صندوق بدهی عمومی جدیدرا به دست گرفتند

 [27وضع کرد.] بودجهگری در ویران های، کاهشخود قرار بدهد اصلیها را اولویت بازپرداخت بدهیداشت 

گیری جنبشی برای استقالل مالی و شکل بهای برانگیخت و این اقدامات ریاضتی خشم عمومی گسترده

در سال  حکومت بریتانیا [21.]انجامیدنظامی مصری، رهبری احمد عرابی پاشا، یک افسر مدار بهحاکمیت قانون

ویزی آتها سرباز بزند، دساین قیام تصمیم بگیرد از پرداخت بدهی موفقیت که مصر در صورتبیم ایناز  1772

ماند، به کشوری های عثمانی باقی والیت یکی از مصر اگرچه در ظاهر [31]پیدا کرد. ی نظامیبرای حمله

اش گری بریتانیا در قاهره ادارهخارجیِ کنسول «مستشاران»بدل شد که ستادی از  «لفافه درالحمایه تحت»

ضرورت  های خارجی کماکانکرد که پرداخت تعهدات بدهیتضمین گری بریتانیا اشغال به این ترتیب کرد.می

 یبج ی دولت مستقیم بهنزدیک به نیمی از درآمدهای ساالنه زین پسمصر باقی بماند.  اوِل دولتدرجه

 [ 31شد.]دارندگان اوراق قرضه سرازیر می
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های روایتان در آندانستند. می« استبداد شرقی»های ها در توضیح ورشکستی مصر آن را از نشانهییبریتانیا

 های این کشوربدبختی رده ازسودبُ خارجیِهای بانک اشاره به روی مصلحت از ازتاریخ متأخر مصر از  خود

ی بدهی خارجی نتیجهای از مشکالت ساختاری را که از همین روست که مجموعهو  .پوشی کردندچشم

این تشخیص که از روی  نسبت دادند. های کشورداری و داوری اخالقی مصرناکامی کمرشکن بود به

سرآغاز تغییر  تا نددر کشاورزی که مدتی پا به عرصه گذاشتهایی مشیمبنایی شد برای خط ،طلبی بودمنفعت

دهقانان  زیستی پرمنفعت بینگران از یک همدر کانون تصور اشغال د.نرویکردی در شرایط اقتصادی مصر باش

که  کردندمیها استدالل آنو دارندگان خارجی اوراق قرضه نقد طبقاتی روشنی به رژیم خدیوی وجود داشت. 

رای برا شرایط الزم  خودخاندان محمدعلی و مالزمانش با انحصاری کردن منابع عمومی برای نفع خصوصی 

  [32اند.]تولید کشاورزی متزلزل کرده

رایگانی را، به همراه کار کودک  های خانوادگی کوچکداران بریتانیایی مزرعه، زمامی بعدیطی دو دهه

ها برای تغییر توزیع بریتانیایی [33].ی خام ارزان یافتندخواه برای کشت پنبهدلمکانی  ،بودکه به وفور فراهم 

های با استانداردسازی حقوق مالکیت، بازارزیابی نرخدرعوض  ؛های کشاورزی هیچ اقدامی نکردندنابرابر زمین

 بند را ازوبودند که قیدمیدوار از هرچیز بهبود تأمین آب آبیاری ا مالیاتی، گسترش ترابری روستایی و بیش

بداد اصطالح استتراشیِ بهمانع اینان در اثر های قبلیِمالکان بردارند که تالشی خردهنخوردهبارآوری دست

 [34].نتیجه مانده بودبیدر این راستا خدیوی 

گیری برای احداث چشمگذاری سرمایهنیازمندِ  همچون گذشته «ی اقتصادیتوسعه»ی این برنامه

 دلیلبه 1786 بعد ازکه  آالت بود. اما ترتیباتیها و خریداری دام و ماشینهای جدید، آباد کردن زمینزیرساخت

ها بریتانیایی ،های جدید محدود کرد. بنابراینوام تنبرای گرف را اعمال شد، توان دولت مصرورشکستی 

های خصوصی گذاری خارجی از طریق بنگاهسرمایهکوشیدند تا کشور اشغالی را به آزمایشگاهی استعماری برای 

ی سرمایه کارگیریترویج بهبود برای  ،از همه تالش لرد کرومر، سرکنسول بریتانیایی ترجالب [35]مبدل کنند.

 [36های رهنی به کشاورزان مصری.]ی واماروپایی در قالب ارائه

باز هم  ورکشکنندگان مالی مامها و تأمینمستعمره ها برای ایجاد پیوندهای تازه میان کشاوزرانِ این تالش

ر داست.  یدیگر جایبرای مشکالت اقتصادی  ایچاره راهحکایت از این داشت که کمبود سرمایه در مصر 

 ، به افتمتحده ایاالتویژه در اروپا و ، بهسازیگذاری رقابتی در صنعتیها سرمایهی نوزدهم، دههاواخر سده

تا  1783 هایکاالها انجامید که به رکود بزرگ )یا طوالنی( سال تولید و کاهش قیمتاضافه شدید و طوالنی
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، شدنددر لندن، پاریس و بروکسل انباشته می وباطلزمان که وجوه عاطلهم [38]شهرت دارد. 1716

برای  ینخورده و جذابدست وادیِ های مصر کردند که مزرعهمین بانکداری کشاورزی استدالل ادارطرف

گران از تأمین شهری اشغالآرمان اندازچشمرسید که نظر میبه 1711 یاواخر دههدر  .گذاری استسرمایه

هرتی ی استعماری از شالگویی برای توسعهعنوان پیوندد. مصر مدتی کوتاه بهمالی کشاورزی به واقعیت می

اعتبارِ ی وام بهار خود را عمدتاً بر ارائهوکهای جدید مصر کسبدر ابتدا، بانک [37جهانی برخوردار شد.]

گذاری خارجی کشور را فراگرفت، اما زمانی که سرمایه های غیرمنقول یا اجناس تجاری متمرکز کردند.دارایی

قِ در اوج رون اما پرخطر پیدا کردند. ترسازرفته دستی هم در ابزارهای مالی پولها رفتهبسیاری از این نهاد

 کردنداستقراض می از اروپا پذیرمدت و تمدیدبا سررسید کوتاه، چندین بانک برجسته 1116و  1115 هایسال

مشغول انواع دیگر  هااین شرکتبسیاری از های مصری وام بدهند؛ های سهامِ شرکتتا بر اساس گواهی

مید و موجب تورمی مداوم یاب به حباب مالی عظیمی انجافراوانی اعتبار آسان [31وستدهای مالی بودند.]داد

 در ارزش زمین و قیمت سهام شد.

ی خود تصمیم به افزایش نرخ شاخص بهره 1116 در پاییز}بانک مرکزی انگلیس{بانک انگلستان

 هادهیبنای عظیمِ متکی بر بآن از انگلستان متوقف شد،  دردسرهای بیکه سیل حرکت پول گرفت. هنگامی

 سوداگری سیاستی موقتی برای اصالح صرفاً تصمیم[ کارگزاران بریتانیایی اصرار داشتند که این 41.]فروریخت

عربی از تعلیق کامل اعتبار روستایی گزارش  مطبوعات، 1118 است. با این همه تا تابستان ازحد سهامبیش

که  مالکانی بودوی همان طبقه از خردهها از سای از امتناع از بازپرداختدادند. پیامد این اتفاق موج گستردهمی

 [41]زدند.را به سینه می هاها سنگ هواخواهی آنها مدتبریتانیایی

 گرانالاشغ گران مصری، خشمگین از اذعان یا رسیدگیای از نویسندگان و کنشدر این مقطع نسل تازه

 نییع آنانی چنددهه بعد که از برنامه کردندمیاندازی از استقالل را ترسیم به ابعاد واقعی بحران، چشم

ه فقر شاخصِ وضعیت استعماری مصر ن« بیماری» ،هابنا به استدالل آناقتصادی حکایت داشت. ناسیونالیسم 

ی خارجی بود که ثبات و همچنین آزادی را از زندگی [ بلکه اتکای کشور به سرمایه42نیافتگی.]بود و نه توسعه

ی دهو تولیدکنن« کشاورزی یکشور»عنوان ها با غنیمت شمردن نقش مصر بهآنبود.  ربودهعموم مردم مصر 

موجودی  بسا در کنار همهای تعاونی شدند که چهای از انجمنشبکه ی خام، خواستار تأسیس بانکی ملی وپنبه

 ی ملی را افزایش دهند.سرمایه
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انداز اما این چشم چنینی سرمایه ایجاد کرد.قلمروبندیِ این را برای درعمل شرایط جنگ جهانی اول

ضحکی به ی ترفندهای پولی، به صورت مشدهتر شناختهآفرینی کمنقش نوعی در اثرناسیونالیستی اقتصادی 

ای برای تنظیم تولید سابقهیارات بیاخت 1114 الحمایگی مصر در سالاعالم رسمی تحتواقعیت پیوست. 

 [43]ای مالی کشور به بریتانیا بخشید.کشاورزی و کنترل نهاده

دوران جنگ برای های وارداتی همراه شد با محدودیت جهانی برای پنبهی هکشیدفلکسربهتقاضای 

فزایش ا . با این همه،اقتصادی مصر خواهانش بودند هایناسیونالیستکه  ایپولی فزاینده موجودی دریافت

تشاران مسها. مصریخود های جنگی بریتانیا تمام شد تا تر به نفع تالشبیش پوند مصرِی در گردش ارزش

ی مقرر کردند که پشتوانه بانک انگلستانبا مشورتِ 1116 در آوریلالحمایه بریتانیاییِ مصرِ تحت

بریتانیا باشد؛ پس هر پوندی که چاپ داری ذخایر طال بلکه ارواق خزانه نه های کاغذی در مصراسکناس

عمدتاً به پوند  [ و چون بدهی بریتانیا44شد گویی وامی فوری از طرف مصر به حکومت بریتانیا بود.]می

ترلینگ را ی اسای استاندارد مبادلهکنار گذاشت و گونهالمللی طال استرلینگ بود، مصر را از استاندارد بین

کنندگان عادی تحمیل کاهش ارزش واحد پولی مصر  تورم سختی را به مصرفگزین آن کرد. در پی آن، جای

متعهد  یشازپفیای اقتصادی امپراتوری بریتانیا بیشدر دل جغرا از جنگ مصر پسعالوه باعث شد که . بهکرد

 بوده است. «لفافه در»رانی استعماریِ ها حکمی اصلی دهههای بریتانیایی انگیزههای مصر به بانکشود. بدهی

پیوند اپذیری قطع نامکاندیگری شد بر  هایش به مصر دلیلمیلی بریتانیا به پرداخت بدهیاینک، ناتوانی یا بی

 [45].هااستعماری میان آن

 ی ملی در مصرنگاهی دوباره به توسعه

رآغازی اول سهای بریتانیا برای احیای قدرت مالی و سیاسی خود در مصر، پایان جنگ جهانی رغم تالشبه

ی ورتاای اقتصاد جهانی که از طریق نهادهای امپرشد بر افول امپریالیسم اروپایی و همراه با آن زوال گونه

ه ک آمد ــشمار میبهی ازی امپراتورسعصر طالیی جهانی ی پیش از جنگ شد. در حالی که چهاردههاداره می

گذاری المللی، افزایش مهاجرت و سرمایهی بینیهگیر در تجارت جهانی، گسترش مالاش رشدی چشممشخصه

رو وبههای جدی ررفته با مخالفترفتهی امپراتور های اقتصاد جهانیِاینک این شالوده ــ مرزی بودکالن برون

ماری در برابر امپراتوری بریتانیا عی اصلی مقاومت ضداستبه عرصه چون ایرلند و هندهممصر [ 46شد.]می

سرعت کشور را فراگرفت. سه سال بعد بریتانیا با اعطای شکل به 1111 درناسیونالیستی خیزشی بدل شد. 

 محدودی از استقالل به مصر موافقت کرد.
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ت مصری ی حاکمیپروژه ندتا بتوانکوشیدند نهادهایی را ایجاد یا هدایت کنند  هاناسیونالیست پس از آن،

اقتصادی  ـ ینوعی بازپیکربندی ترتیبات سیاس که استقالل واقعی مستلزمها بر این باور بودند . آنببرندرا پیش 

دهایی با ایجاد نها هاآنطولی نکشید که میسر کند. ی است که امکان انباشت سرمایه را در مقیاس امپراتور

از آن  ی خارجیکه سرمایه برخاستند به مخالفت با امتیازاتی یافته بود شان در سطحی ملی سازمانکه فعالیت

 .جستسود می

مصری  مسیونالیناسهای استداللیِ های مربوط به توسعه از مؤلفهی بیستم ایدهکه از اوایل سدهبا این

ی ماندگارِ پروژه نهادی یوصلهمرور به ها بهرفت، در خالل جنگ جهانی اول بود که این ایدهشمار میبه

وزیر دارایی  ،به دستور اسماعیل صدقی 1116 در سال بدل شد. کمیسیون تجارت و صنعت کهناسیونالیستی 

ازسرگیری واردات خارجی  ،پس از جنگ [48ای بود.]چنین پروژه پیشبردتشکیل شد تالشی اولیه برای  ،مصر

بخشی عتنو های اصلی آن ــایده در عمل ثابت شد که اگرچهکمیسیون کاست.  آن هایتا مدتی از فوریت طرح

ماندگار  گیری چشمبه شکل ــ سازی محدودکشاورزی و حمایت دولتی از صنعتیاقتصادی، بهسازی 

  [47.]شوندمی

ی یهدار، سرماهای زمیناولیگارش :سایه افکنده بودزندگی اقتصادی در مصر بر  هادر این سال سه نیرو

شد تر میکوچک شان و گروهیهای ساکن در کشور، بازماندگانخارجیکه شامل  ییخارجی و بورژوازی نوپا

گذاری یک شرکت سرمایه 1121 طلعت حرب در سال شدند.هویت ملی مصری می هواخواه رفتهرفتهکه 

 .Bank Misr] بانک مصر حرب صنعتی این دوره بدل شد:اقدام ترین گذاری کرد که به مهمپایه

Harb]  های مردمی و تحریمناسیونالیستی تندتر شدن احساسات از  توانستنددر این شرایط میو محفلش

 دنبال انواع و اقسامبههمچنان ها حال، آن این با [41سود ببرند.] جهانی جنگ بین دو یضدبریتانیا در دوره

ا رکارانی چون حرب بورژوازی بلندپروازی داران خارجی بودند. کاسبهای مشارکتی با سرمایهگذاریسرمایه

ناکام د ها برُبایدارانه را از چنگ خارجیوکار سرمایهتوانست کسبکه می صنایع ملی در ایجادکه  شکل ندادند

ای ها و سودهها بودند که اولویتشان انباشت رانتای از اولیگارشی دستهنمایندهها بلکه آن .ه باشدماند

 [51]انحصاری بود.

ای ها برو تالشناسیونالیستی های با این همه، منظور این نیست که هیچ پیوندی میان سیاست

اندازی از حاکمیت اقتصادی را پیش بردند و . نخبگان ملی چشمنبوددارانه برقرار ساختاربندی سرمایهباز

شان هارچند تالشه از نو پیکربندی کنند، بریتانیاتر امپراتوری با جهان گستردهرا کوشیدند مناسبات مادی مصر 
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واهان بسیاری از هواخمبتنی بر جایگزینی واردات نبود.  سازیبرای صنعتیای روشن همیشه مستلزم پروژه

دف به بازآفرینی مصر براساس الگوی انگلستان صنعتی، ه شیفتگیجای هرگونه اقتصادی به سمیونالیناس

ای از رهدر دوها کاستن از وابستگی مصر به تغییرات نامنظم مالیه، تجارت و قیمت دیگری در سر داشتند:

ثروت  هازعم آنبه تولیدِ  سازیناهمرا  مصر استقالل واقعی پیِش رویها مانع آشفتگی اقتصادی جهانی. آن

هایی بود برای قلمروبندی شان ایجاد سازوکارحل[ راه51دانستند.]میو گردش آن ورای مرزهای مصر  «ملی»

 ملت مستقل نوپای خود. - مرزهای دولتگردشِ سودهای حاصل از کشاورزی، بازرگانی و صنعت در چارچوب 

داران های مختلفی به خود گرفت. یکم، زمینشکل مقید به مقیاس ملی انباشتِسوی گیری به این جهت

ذار اولین گبنیان ،کوشیدند تا قدرت تاجران خارجی را در تجارت پنبه محدود کنند. ابراهیم رشاد و متحدانشان

اگر ثروت کشور ما افزایش یابد و بعد به جیب »اظهار داشت که  1124 ، درمصر های کشاورزیتعاونی یاداره

ست یشود مشقتکه تنها سهمی که از آن نصیب ما می است رفتهازدستها سرازیر شود... باز هم ثروتی خارجی

 ،هااستدالل این با آگاهی ازدار زمینی کالنمرتبط با طبقه گذاران[ سیاست52]«.ایمکه برای خلق آن کشیده

کاران با های صادراتی خارجی و برقراری تماس مستقیم کشتخانهکنار زدن تجارت برایرا هایی روش

 [53.]ابداع کردند ریسندگان اروپایی

. دار بودندرها از آن برخوها مدتدنبال برچیدن امتیازاتی بودند که خارجیاقتصادی بههای ناسیونالیست دوم،

لیا سیون مصر با ایتای کاپیتاالنامه، زمانی که تاریخ توافق1131 یدر فوریهوزیر اسماعیل صدقی دولتِ نخست

ارداتی و ای وسطحی ارائه کرد که به افزایش عوارِض منسوجات پنبهی گمرکی سهیک نظام تعرفهبه سرآمد، 

های گمرکی منبع اصلی تعرفه که جاآن از[ 54ی بعد از آن انجامید.]گیرِ واردات نساجی طی دههکاهش چشم

ی بعدی کمک ازهمه درآمدزایی برای دولت و صرفاً در وهلهپیش الحاتاص ایناز  هدف، نددرآمد دولت بود

هایی نظیر ها به مهیا کردن بستری کمک کردند که در آن پروژهآن ،همهبا این  [55به صنایع داخلی بود.]

 [56د.]توانست پا بگیرمی ریسندگی و بافندگی طلعت حرب مصرشرکت 

 1131 یدهه بحران بزرگگری بودند. خواهان اصالح مادی و اخالقی دهقانیها ناسیونالیست سوم،

ان را ی بینواسازی روستاییو از این رو دامنه های پنبه و درآمدهای حاصل از کشت پنبه شدسقوط قیمت سبب

گران دولتی، برای احیای تولید ارزش اضافی در مناطق روستایی، الح. اصبه موضوعی بااهمیت بدل کرد

 به را مصری کارانکشت تا شدند پذیری روستاییی حکومتتری پیگیر نوعی پروژهرفته با شدت بیشرفته

ها برای رسیدن به این اهداف نهادهایی از بدل کنند. آن طرفدار رشد و آبادانی درست، معقول وهایی تنرعیت
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های اجتماعی ساخت و کانونهای نمونهها، دهکدهها، مدرسه، درمانگاههای کشاورزیها، بانکجمله تعاونی

خلق فراهم کردن منابع و همچنین دانش فنی الزم برای  این اصالحاتهدف از  [58روستایی ایجاد کردند.]

 نانهمچدارانی که زمیندر برابر کالن گراناز آن اصالح یکچیهبا این همه،  نوع جدیدی از دهقان مصری بود.

ایجاد نکرد. درواقع، آنان فقر روستایی را به عواملی  چالشی جدی ندی حاکم کشور بوددر طبقه جناح مسلط

 عدالتیی بیدادند و از همین رو از هر سخنی دربارهماندگی دهقانان و کمیابی زمین نسبت میچون عقب

 زودی ورق برگشت.اما به[ 57]کردند.می پرهیزاجتماعی 

ترین کاهش در درصد کاهش یافت که بیش 1حدود  1138تا  1121 هایی واقعی بین سالدرآمد سرانه

نخست، کارساالران که دستیابی به  ی مهم داشت.کسادی کشاورزی دو نتیجه [51]ی گذشته بود.سدهنیم

دور شدن  [61].تر در تولید رو آوردندگذاری کالنای به آنان جسارت بخشیده بود به سرمایهاستقالل تعرفه

ی ر آستانهدی متوازن ی توسعهداران از صاحبان صنایع بدین معنا بود که آن برنامهزمینتدریجی منافع کالن

ه رفتگذاران مصری رفتهای از روشنفکران و سیاست. در این زمان بود که شمار فزایندهفروپاشی است

ای شهری همحور یافتند که مناطق روستایی را تابع نیاز کانونی توسعهغایت نوعی پروژهرا سازی صنعتی

 [61کرد.]می

که در با اینآوردند. رو امالک خود  ی ازتربیش یاربسمساحت دادن  داران بزرگ به اجارهدوم، زمین

درصد  85این نسبت به  1152 ای بود، تا سالدار اجارههای مالکدرصد کل زمین 11تر از کم 1131 سال

 ترکم سومکاری عایدشان شد یکداران از کشتی، درآمدی که زمینزاعالم وزارت کشاورافزایش یافت. بنا به 

گران گران و کنش[ در این زمان، اصالح62آوردند.]دست میدادن امالکشان به درآمدی بود که از اجاره از

به مجلس  1144[ طرح اصالحات ارضی در 63کردند.]و میگوبازتوزیع بحث و گفتی مسئلهی دربارهتر پردهبی

 فتاریگرو  لیبرال ِمرّیت غالیِ [اإلصالح الزراعى] اصالحات ارضیِاثر  سال بعد، سنای مصر ارائه شد.

 حاکیهای پیشنهادی اولیه [ طرح64احمد صادق سعدِ مارکسیست منتشر شد.] [مشكلة الفالحدهقانان ]

پس از آن، موضوع ی ی اصالحات ارضی بود. در دههدر بحثی نوپا درباره های ایدئولوژیک مخالفاز قطب

 د.شبازتوزیع زمین به اصل بااهمیتی برای مشروعیت سیاسی بدل می

ی نسبت به دو مسئله آگاه 1141 یدر اواخر دهه گران سیاسی مصرگران، روشنفکران و کنشاصالح

 رسیدگی نباید به آکه  بود ایجاد کرده عمیقیهای روستایی نارضایتی گرِاستثمار جمعیت کار. یکم، یافتند

گان کننده پدیدآورندکردند که طبقات تولیدمنتقدان نظم ارضی موجود بیش از چهار دهه تأکید می .شدمی
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 جنگ جهانی دوم،دنبال وقوع به شود.از ارزش آن نصیبشان نمی سهمی عادالنههستند اما  اصلی ثروت

 هرچندوگسترش دادند، ی اصالحات ارضی  بسطدرباره را خود هایدیدگاه های مخالف گروهترین عمده

 ملی که ها و صنایعایجاد بانک یتجربهها دوم، پس از دهه. مخالف بودندها آن باداران زمینحکومت و کالن

ی تواند از مدعای ملی نمیگیری سرمایهبرای شکلای که هر پروژهمعلوم شد با موفقیت کمی همراه بود، 

  شدند.استقالل سیاسی و اقتصادی باید در کنار هم محقق می حاکمیت ملی جدا باشد.

کنترل  1152 ــ در آزاد افسرانبه نام  شده از ارتش مصر ــسیاسی گروهیواحوال بود که در این اوضاع

چه به ناصریسم شهرت یافت عبدالناصر را به قدرت رساندند. آندست گرفتند و سرانجام جمال دولت را به

وضوع می ملی از سویی و از سوی دیگر گیری سرمایهی استقالل ملی و شکلمشکالت دوگانه که مدعی بود

چون معاصران خود . همدر نظر داشت بارهیکتوان میرا مصرف انبوه با  از کارگران و دهقانان یاایجاد جامعه

د و، بگیرنهای دولتی را در اختیار مندیتوانند توانکردند که میهای دیگر، افسران آزاد نیز گمان میدر جا

 ازی و رشدسبرُد صنعتیبرای پیش ی بازتولید نیروی کار مصر،هازمان با اجتماعی کردن بسیاری از هزینههم

ی قبل بهره گرفت تا سه سازوکار های دههایدهیابی به این هدف از رژیم ناصری برای دست[ 65کار ببندند.]به

 ها، سقفها )یارانهخانواده(، کنترل قیمت تنظیمبازتوزیعی ایجاد کند: خدمات عمومی )آموزش، بهداشت، 

ها سهم این سیاست ها و اشتغال عمومی(.دارایی یو بازتوزیع ثروت )اصالحات ارضی، مصادره (بهااجاره

آمدند بر شمار میهایی که پایگاه سیاسی ناصر بهگروهمعیشت آن های ایجاد بهبود در تری را از هزینهبیش

 بردشپی کارِبهدست ی بین دو جنگ جهانیطی دوره کارانمداران و کاسبسیاست گرچهدوش دولت گذاشت. 

وجوهی هنگفت بود که  نیازمندبحران مصر  ملی برای حلی در مقیاسراه ، هرشده بودندها این سیاست

 اش بودند.با شدت تمام در پیافسران آزاد  امانصیب از آن بیهای پیشین حکومت

 هازهمپیشترکیبی از منابع فراهم کرد. های رفاه اجتماعی خود برای تأمین مالی برنامه دولت ناصر

 های کشاورزی سراسری از تعاونیی اشبکه از طریقدولتی  هایمقام متمرکز بود. ایِگذاری برنامهقیمت

و کشاورزان را واداشتند محصوالت صادراتی اساسی مانند  در اختیار گذاشتند های کشاورزیاعتبارات و نهاده

رهای در بازاخرید و می مزارعورودی  های ثابتِپنبه و برنج تحویل بدهند. حکومت این محصوالت را به قیمت

 ایگونه ،نظام انحصاری محمدعلی مشابه بااش، ی نهایینتیجه ؛فروختدوباره میالمللی به قیمت باالتر بین

ی ثروت کشاورزی منبع ارزی مهمی در اختیار گذاشت این مصادره جایی ارزش از کشاورزان به دولت بود.جابه

 [66کرد.]سازی خود از آن استفاده میی صنعتییارانه دادن به برنامهکه دولت برای 
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 هاینفعان اصلیِ کمکمصر بدل شد به یکی از ذی .بود خارجی هایکمکو  بدهیمنبع بعدی تأمین مالی  

کمک برای تولید آهن و فوالد، و  ساخته،و اجناس نیمافزار جنگ روی شاملِ تخفیف که خارجی شوروری

ه شد کبازپرداخت می میوهبهره با اجناس اولیه مانند پنبه، برنج و های کموام [68]شد.ساخت سد اسوان می

مصر  درصد از واردات 24صادرات و  درصد از 61، 1181 [ تا سال67].شان در دست دولت بودانحصار تجارت

اتحاد بخش با ستد رضایتها و دادومصر در اثر کمکبا اینکه  [61کشورهای بلوک شوروی بود.] در ارتباط با

تر دفکرد. ناصر از ابرقدرت رقیب آن نیز کمک دریافت می درآمده بود، شورویی به حلقه جماهیر شوروی

حقوق عمومی که بنا به قانون  [The US Office of Food for Peace] غذا برای صلحِ آمریكا

پوند مصری بخرد. مصر در با  ت راگندم و سایر غال تا به مصر اجازه دادیجاد شده بود ا 4590سال  084

 که نزدیک به مبدل شد ی غذا برای صلحبرنامه نفعانذییکی از بزرگترین  به 1168تا  1156 هایسال

  [81].شدبه مصر را شامل می متحده ایاالتهای درصد کل کمک 81

ر سال د بحران سوئزاز  پس مصر شد.های طبیعی و راهبردی میسومین منبع تأمین مالی شامل رانت

بریتانیا در واکنش به عزم ناصر برای ملی کردن کانال سوئز به مصر آن زمان که اسرائیل، فرانسه و  ــ 1156

یافت. این  گیری از عوارض این مسیر مهمِ ترابری جهانی دستچشم هایبه درآمد ــ ی نظامی کردندحمله

شکوهی  و ، ایامی که حکومت مصر به فررسید 1155 درصد سطح 3111به بیش از  1168 درآمدها در سال

شرکت ملی نفت که ایجاد . کردرشد میرفته زمان صنعت نفت مصر نیز رفته[ هم81.]ه بودیافتپوشالی دست 

 شد، منابع زیرزمینی کشور نیز به یک منبع حیاتی رانت برای دولت مبدل شد.

مدد اصالحات ارضی و ملی کردن ها بهی داراییترین، منبع تأمین مالی  مصادرهچهارمین، و مهم

کرد، از را ملی می هاای از بنگاهمرور طیف گستردهبه 1156 خصوصی بود. رژیم مصر پس ازوکارهای کسب

[ در 82های نساجی و همچنین خود شرکت کانال سوئز.]های بیمه و کارخانههای بازرگانی، شرکتجمله بانک

 یت عمومی درآمدبه مالک 1166 تا 1152 هایهای فیزیکی که طی سالبرخی برآوردها ارزش سهام و دارایی

  [83ارزیابی شده است.] پوندمیلیون   811 ک بهنزدی

داد. افسران ی صنعتی و رفاه اجتماعی خود ادامه میهای توسعهبه برنامه دولت غرق در درآمدهای تازه

هکتار{ 142/1 فدان معادلفدانی }هر  51سرانجام با تعیین سقفی  1161 تا 1152 هایی سالآزاد در فاصله

دارها نزمیها با نشانه گرفتن کالناین سیاست ، اصالحات ارضی را تحقق بخشیدند.زمین برای مالکیت

عنوان یک پدید آورد که به فدان زمین بودند ــ 51تا  5 ای از دهقانان متمول ــ آنان که مالکسرانجام طبقه



16 

 

درصد  13تر از کم ارضی اصالحاتحالی که در آنان [ 84]نیروی بانفوذ نوپا در مناطق روستایی سربرآوردند.

بهای اجاره براینیز هایی میان بخشی از جمعیت روستایی از نو توزیع کرد، محدودیت سطح زیر کشت کشور را

فقیرترین دهقانان که  [85داران فقیرتر مفید بود.]های کشاورزی وضع کردند که به حال بسیاری از اجارهزمین

در روستاها ــ  )عمال التراحیل( روکوچکارگران  ــ ندشدروستایی را شامل میاکثریت جمعیت کاری 

وساز و های فصلی در ساختیافتند. بسیاری به یافتن شغلتری برای تحرک اجتماعی میهای کمفرصت

ار بسی محورصادرات ها همچنان برای تداوم حیات کشاورزیِنگهداری تأسیسات عمرانی دولتی رو آوردند. آن

قتصادی های اجایی فصلی آنان به کمبود نیروی کار انجامیده بود که در بحراناما اکنون جابه اهمیت داشتند

 [86نقشی مؤثر داشت.] 1164-65و همچنین  1161 سال

 1152 که روند ظهورشان به پیش از سالبورژوازی تجاری و صنعتی آن در شهرها بسیاری از عناصر 

افع انباشت من از هیچ تناسبیبیکه  ی جدید جذب شدندآفریدهی دولتمالکیت یا در طبقهگشت سلببازمی

مانا ه رژیم مصر مبدل شد، اقتصادی به رُکن اندبرشمردهبورژوازی دولتی  چه منتقدان آن .بُردبهره میسرمایه 

ها سازمانهای بخش دولتی و شرکتها، خانهانواع گوناگون وزرات یگسترههای حکومتی در ای از مقامطبقه

های پدید آوردن ملّتی بود که از پس ایفای نقش [ هدف از گسترش آموزش رایگان 88و مراجع عمومی.]

لتی و های دواز کارهای رسیدگی به منزل گرفته تا شغل ی صنعتی بربیاید،گوناگون کاری در یک جامعه

نزدیک به یک میلیون مصری  1161 یپیاپیِ جذب نیرو در دهههای موج[ 87های صنعتی و خدماتی.]حرفه

 .ن بوددر انتظارشاهای کارگری دولتی جا نمایندگی گروهی در اتحادیهکه در آن را وارد بخش دولتی کرد

 منیتاهای رژیم ناصری خدمات بهداشتی و آموزش، سیاست تردید متناقض بود.ی ناصریسم بیترازنامه

داوم این البته تها گذاشت. ای در اختیار خیلیسابقهشده و تحرک اجتماعی بیتضمین، مشاغل تصرف زمین

دولت دامن زد چرا که  یهای اقتدارگرایانهها بهایی هم داشت. از نظر سیاسی، این برنامه به گرایشامتیاز

ا و گراهها، اسالمکمونیست را بزنند. مخالفتهای سیاسی آزادیبرای منافع مادی قید کرد مردم ایجاب می

های یری اهرمکارگزانه در بهای آزمایشی بلندپرومنزلهاین پروژه به شدت سرکوب شد. از این گذشته،دیگران به

در  اد.نشان دخیلی زود های هنگفت خود را های بازتولید نیروی کار مصر، هزینهدولتی برای مدیریت هزینه

ی فراهم آوردن مزایای مصرفی فوری عالوهبهای مازاد از جمعیت کشور تداوم استخراج گونه عمل معلوم شد

العاده پرهزینه است، حتی اگر دولت بخشی از فوق 1163 ی نظامی در یمن شمالی بعد ازو تأمین مالی مداخله

هایی در با کسری 1164-65های مصر در سالکرد. جبران می تازههای های خود را از طریق رانتهزینه

ناصر نیز رو بود که ساختار مالی موجودش توانایی رفع آن را نداشت. های خود روبهبودجه و تراز پرداخت
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با این حال، مذاکرات  دهندگان خارجی آورد.تر، رو به کمک وامای پیشهمچون نیاکان بلندپرواز خود در سده

فوراً متوقف شد. دولت لیندن جانسون در همان سال  1166 درسر طرحی تثبیتی  المللی پولصندوق بینبا 

انون ق های غذاییکمک های یمن شمالییمصر در درگیر دخالتسر  های فزاینده برکشمکشدر واکنش به 

جنگ  بزرگی ــ ی درگیری[ افزون بر این، مصر در آستانه81متوقف کرد.]را به حکومت ناصر  084عمومی 

 ی ناصر آسیب رساند.ــ قرار گفته بود که تا سر حد نابودی به پروژه 1168 ها و اسرائیل درعرب

 مرسومهای بود. تاریخچه فاجعه یک هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی 1168شکست مصر در جنگ 

اند که شکست تحقیرآمیز نیروهای مصر به حد انزجار این استدالل را تکرار کردهی این دوره درباره

از هرچیز پیامد این جنگ بیش  [ اما71]عربی ایجاد کرد.ناسیونالیسم  یوعده به ای نسبتتازهوتردیدهای شک

های خشبرای بناصر امکان داده بود تا « سوسیالیسم عربی»گر بود که به نظام اقتصادی ویران خود آنبرای 

 ی مصر بهبودهای مادی به ارمغان بیاورد.ای از جامعهگسترده

، یعنی سال بسته ماند 7دستور بستن کانال سوئز را صادر کرد و این کانال به مدت  1168 ژوئن 5ناصر در 

شدن متوقف شد. مصر با اشغال صحرای سینا از سوی اسرائیل جریان عوارض دریافتی حکومت از زمان ملی

در گری نیز که های حاصل از گردشهمچنین از درآمد نصیب شد.از مقرهای اصلی تولید نفت خود بی

 بودها فشاری دوچندان افت شدید رانت[ 71]پیوسته روبه افزایش بود، بعد از جنگ کاسته شد. 1161 یدهه

تر از همه، مهمرو بود. شده روبهچه نابودگزینی هر آنآور بازسازی و جایهای سرسامدولت با هزینه چرا که

مخارج نظامی طی شش سال بعدی تا ی هنگفت تجهیزات جدید برای ارتش و نیروی هوایی بود. هزینه

 متحده ایاالتهای غذایی توقف کمک با پابرجاماندن ، حکومتدر این بین [72]درصد افزایش یافت. 611

دار دهی آن برخورای برای نظام یارانهی وارداتی خود را بپردازد که از اهمیت ویژهی کامل غلهناگزیر بود هزینه

 [73بود.]

 نئولیبرالیسم در مصرنگاهی دوباره به 

ن وضعیت پرمخاطره رفت. او طی چهار سال ای به مصاف 1181پس از مرگ ناصر در سال  انور سادات

ه چندان ک المللیزد تا اقتصاد کشور خود را در بستری بین« درهای باز»یا  انفتاح یدست به اجرای برنامه

ها ای از شوکگزینی واردات نبود از نو ساختاربندی کند. رشتهسازی مبتنی بر جایگرایی و صنعتیحامیِ توسعه

مطابق  کهرا  هاهای جهانی مالیه، سرمایه و کاالترتیبات موجود برای مدیریت جریان 1181 یدر اوایل دهه

طال عیار گسستن دالر آمریکا از م شانترینکرد؛ مهماز نو پیکربندی می رفتهرفته نظام برتون وودز برقرار بود
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ز یی واقعی ازدااین ارزش مرزی مالیِ دالربنیاد شد.و یک بخش برون سوداگری ارزی مشوق بود که 1181 در

خیز عربی های نفت. دولت1183 دالر آمریکا با یک شوک دیگر نیز مرتبط بود: افزایش قیمت نفت در سال

دست ههنگفتی ب یبادآورده د سودهایصنایع نفتی خو ناقص یاشدن کامل ها و هم از ملیهم از افزایش قیمت

های دالری اروپایی رفته درآمدهاشان را در حساب، رفتهغرق در سودهای نفتی ،های خلیجدولت [74]آوردند.

[ تا 75].نقش داشت داری خصوصی در مقیاس جهانیگیر بخش بانکانداختند که در رشد چشمگردش می به

 [76داد.]را تشکیل می های جنوب جهانیدرصد بدهی 61های خصوصی بانک، استقراض از 1181 یپایان دهه

دست به کار ایجاد نظام جدیدی برای مدیریت  المللی پولصندوق بینالمللی مانند نهادهای مالی بین

زودی مؤثر افتاد که مصر بههای مالی فراملی ها در شکلی تازه بخشیدن به شبکهها شدند. این شوکبدهی

 .شدمی انشگرفتار

ی آزادسازی او بعد از سادات در جلوگیری از وقوع بحرانی اقتصادی در مصر را گاه به برنامهتوانایی 

بازگرداندن و بهبود  درجنگ  ی بود کهپیامدهای تر خودمهماند. اما اعراب و اسرائیل نسبت داده 1183 جنگ

ی خود با ی اتحاد تازهمصر در سایه داشت.های خارجی ها و کمکها، وامهای دستیابی به رانتراه

یری گهای چشماز شکوفایی نفتی که خود جنگ در ایجاد آن دست داشت به پاداش توانست متحده ایاالت

بازگرداندن بازگشایی کانال سوئز و  به 1185 در اکتبر ،گری واشینگتنبا میانجی ،[ دو سال مذاکره78برسد.]

ی نفت طی پنج سال صادرات ساالنه [77به مصر انجامید.] ی سیناجزیرهدر شبه ودرهای نفتی سمیدان کنترل

درآمدهای  [71درصد تولید ناخالص داخلی مصر رسید.] 22بعدی چهاربرابر شد؛ و در پایان این دهه به حدود 

 1171 پوند درمیلیون  411 به 1165 میلیون پوند در 2/76ها، ازکانال سوئز، در پیوند با رونق نفتی آن سال

گذاری های غربی و کاستن از قیدوبندهای سرمایهایجاد روابط نزدیکِ دیپلماتیک با دولت افزایش یافت.

[ افزایش 11به دست داد.] میلیون پوند دیگر 511 1171 گری مؤثر افتاد و تادر افزایش ناگهانی گردش ،خارجی

وجوه ارسالی کارگران مصری که  موجگذاشت، در برابر می در اختیارها اگرچه ارز خارجی مورد نیاز را این رانت

 1171 ی این وجوه ارسالی درای نداشت؛ ارزش ساالنهجلوه به کشورهای خلیج مهاجرت کرده بود 1183 پس از

 [11]میلیارد پوند بود. 1/1 نزدیک بهچیزی 

رونق پنبه در دوران جنگ تر در مورد پیشای گونه که سدههمان ،1183 ی ناشی از جنگروت بادآوردهث

اشت ای که در پی دآشفتگی اقتصادی، یکمتری به بار آورد. های بیش، گرفتاریه بودرخ داد داخلی آمریکا

ی سایر تا حدی از افول کلی کشاورزی زیر سایه کاهش پنبهاهمیت روبه کاهش کشت پنبه را سرعت بخشید.

سرشت  از یانشانههمچنین شد. و مداوِم کارگران روستایی ناشی میمنابع درآمدی صادراتی و مهاجرت 
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، همچنان پابرجا بود. بهایی 1181 ی. انحصار دولتی بر خرید پنبه، طی دههآزادسازی اقتصادی بود موزوننا

که تورم و افزایش قیمت نفت سبب باال رفتن ، با اینکردندخود دریافت می که کشاورزان برای محصول

 [12های صادراتی بود.]تر از قیمته بود، همچنان بسیار پایینهای کشاورزی شدی نیروی کار و نهادههزینه

ی هشان بودند کشت پنبه را کنار گذاشتند. در فاصلی سودکاهش تدریجی حاشیه که شاهد کشاورزانبسیاری از 

  [13]درصد کاهش یافت. 51درصد و صادرات بیش از  31تولید نزدیک به  1186 تا 1181 هایسال

ت های دولاز کسری هزینه ،مانع از بحرانی اقتصادی شدکه با ایندوم، افزایش ناگهانی درآمدهای دولت 

 1186 [ مصر در دسامبر14گرفت.]مخارج حکومت مدام از درآمدهایش پیشی می 1181 یدهه طینکاست. 

های اصلی های غذایی بود. گروهشد که مستلزم حذف یارانه یالملی پول بر سر توافقوارد مذاکره با صندوق بین

پشتیبانِ دولت ناصری ازجمله دانشجویان و کارمندان دولتی به مخالفت با این طرح برخاستند. به اجرا گذاشتن 

انجامید که حکومت را ابتدا ناگزیر به اعمال منع  به دو روز اعتراضات گسترده 1188 یاین برنامه در ژانویه

ی خود برای از برنامه [ حکومت سادات15المللی پول کرد.]وشد و سپس لغو پیمان خود با صندوق بیندآم

بقای  سا بهبچه رسانی دولتیی آذوقهها دست کشید؛ در واقع، حکومت زمانی که فهمید مسئلهکاستن از یارانه

دهی مصر طی دوران ی یارانهرنامهکه بجالب این [16]داد. ها را افزایشخودش گره خورده است حتی آن یارانه

گرفت. مانند سالمت و آموزش پیشی سایر خدماتکردِ هزینهرفته از شدت رشد کرد و رفتهبه انفتاح یبرنامه

، از متحده ایاالتهای مالی ی نفتی، کانال سوئز و کمکی درآمدهای فزایندههای عمومی، در سایههزینه

در استقراض از  ناکامی[ 18رسید.] 1171 در سال درصد 61به  1184 سالدر  درصدِ تولید ناخالص ملی 47

های تر نینجامید. البته حکومت فقط داشت یک رشته گرفتاریفوراً به بحران مالی جدیالمللی پول صندوق بین

 انداخت.گریزناپذیر را به تعویق می

آرام در مسیر یک بحران بدهی خارجی آرام دادبه استقراض ادامه می 1171 یکه مصر طی دهه همچنان

المللی آفرینی در امور بینبا نقشرا  قرار گرفت. رژیم مصر این بار هم توانست برخی از فشارهای مالی فزاینده

های جدید و به جریان، 1181 در مارس ی صلح مصر و اسرائیلنامهپیمانامضای  باتعدیل کند. مصر 

[ یک دهه بعد، دولت 17.]دست یافت متحده ایاالتهای خارجی از ظامی و کمکهای نچشمگیر تأمین هزینه

 ها شاملگیر بدهیچشم بخشش جنگ اول خلیجاز نیروهای آمریکایی طی  شحمایت به ازایکه مصر 

ول سر المللی پمذاکراتی با صندوق بینها را برآورده کند. دستورات مدیران جهانی بدهی حالش شد، توانست

ین سادات صورت جمهور حسنی مبارک، جانشرئیسزیر نظر  1111 ی تعدیل ساختاری در سالنامهتوافقنوعی 
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ارت آزاد و زدایی، تجسازی، مقرراتای مبنی بر خصوصیی بعدی برنامهگرفت. رژیم مبارک طی دو دهه

 شوفقزادسازی اقتصادی مالمللی از مصر بابت آو نهادهای مالی بینگذاران رد. سیاستانبساط مالی را پیش بُ

 حویل آن بهتدر حقیقت، اصالحات نئولیبرالی مصر چندان که در پی بازتوزیع منابع و  تعریف و تمجید کردند.

  کار بود به دنبال رعایت اصول بازار آزاد نبود.های کاسبای تازه از دارودستهطبقه

و تورم، تصویری از اقتصاد پررونق مصر های بودجه دادن رشد اقتصادی، کسری با نشان ،آمارهای رسمی

های اقتصاد کالن، اصل ماجرا بر پوشی دادههمه، در پس پردهگذارد. با ایننمایش می را به 1111 یدر دهه

ترقی های اصلی و روبههای شهریِ مشغول در بخشبفروشبسازو گذاران مالی ودهی دولتی به سرمایهسر یارانه

هایی های تجاری را نجات داد، اراضی عمومی را به قیمت ارزان فروخت و زیرساختدولت بانک کشور بود.

ه داران بود کی بخش خصوصی ایجاد کرد که در راستای منافع گروهی تازه از سرمایهبرای حمایت از توسعه

احیای  رقم زدن به جای ی مصری نولیبرالیسم. نسخهپیوندی تنگاتنگ با حزب دموکراتیک ملی مبارک داشتند

 بازآرایی سیاسی و»نوعی  یدربرگیرندهتر بیش ،سازیاز طریق دوراندیشی مالی و خصوصی اقتصادی

هایی سیاسی در بستهای تجاری با بندو[ غول11بود.]« ها و هدایت منابعها، یارانهی رانتچندالیه

های ُبردند، درحالی که فرصتبهره میغایت بهحمایتی  هایشبکه همان همچنان از 2111 و 1111 یهادهه

 کرد.شغلی کمی که فراهم کرده بودند برای جبران کاهش مشاغل عمومی کفایت نمی

دهم ی نوزهمانند الگوهای وابستگی مالی در اواخر سدهدگرگونی نولیبرالی مصر از برخی جهات گرچه 

ن ست که ایمتغیری پیکربندی جغرافیاییکند را متمایز می ی اخیری سی سالهدوره چهآن، ه استبود

 هایانونکازپیش به بیششود در بطن آن رخ داده است. فضاهای انباشتی که اینک شامل مصر می هادگرگونی

ود، شی آدام هنیه در کتاب حاضر آشکار میطور که در نوشتهمتمایل شده است. همان های خلیجقدرت دولت

وساز داری، مستغالت و ساختسراسر منطقه، از جمله صنعت کشت، بانک های مهمبخش به یی خلیجسرمایه

 2113 از زمان کودتای های نظامی آنگذاریو سرمایه یی خلیجسرمایه [111شهری گسترش یافته است.]

است.  ای در مصر مشارکت داشتههای کالن توسعه، در پروژهکه ارتشبد عبداهلل االسیسی را به قدرت رساند

 ظامیاین اقدامات ن اند.مداخله کرده و فراتر از آن با تمام نیرو در یمن، سوریه، لیبی همچنین های خلیجدولت

گذاری آتی را فراهم های سرمایهفرصت احتماالًاست که  جان و مال مردم شدهی ویرانی گسترده موجب

 خواهد کرد.
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ک طوالنی از ی ی نوزدهمِآغاز کردیم که مصر چگونه طی سده موضوعاین  بررسی با رو را ما فصل پیش

 یاسیآن فضاهای س یدوباره درباره یو با تأمل جا شد.به ترتیبات دیگری جابه ی رشته ترتیبات امپراتور

ی در سده مصر کنیم.گیری میمصر را رقم زده است، نتیجه در داریسرمایه نمای متغیرِ تاریخاقتصادی که  ــ

ها و مقصدی کاال ینویافته وادییک  مبدل شد به گاهی حیاتی در دستگاه مدیریت منابع عثمانیاز گره نوزدهم

[ 111با محوریت بریتانیا.] یدر چارچوب یک اقتصاد جهانیِ امپراتور کشورهامامگذاری مالی جذاب برای سرمایه

ای اجتماعی بدنهملت،  -تثبیت جهانی شکل دولت یدر میانهو ی بیستم در سدهحاکمان پسااستقالل مصر، 

گرا سعهرا ُبردند. آنان دولتی تو استفادههای جنگ سرد نهایت جوییاز رقابت بسیج کردند و را سیاسی از هوادارن

ی بیستم ریخته شده بود. مصر در پایان سده ترقیرشد و  برای پیگیری داخلی ی آنشالوده پدید آوردند که

ه گرایش ب با نوعی های بازار آزاد جای گرفته بودند کههایی پیوست که در آغوش سیاستدولتبه خیل 

 های متغیرِ قدرتاین پیکربندی های خلیج همراه بوده است.ی دولتبندی قدرت هژمونیک برپایهمنطقه

است که همزمان در درون و بیرون  شکل گرفته یهایی اخیر، بنا به پویهاقتصادی، طی دو سده -سیاسی

  در کار بوده است. مرزهای کشور

ی این دهد که کندوکاوی تاریخی دربارهنشان می مایهکرد اختصار بیانبهجا که در این شرحی

 یش بگذاردپ بسا راهیهای فضاییِ متغیر که به مناطق مختلفی از مصر اختصاص داشته است چهپیکربندی

ها از خالل این میدان پژوهشی دهه .داریبررسی سرمایه هایشیوه در بستی ظاهریبرای خروج از بن

 ،ت سرمایهالگودار انباش ومقیاس بزرگ هایهنجارمندی تأکید بر کشاکششکل گرفته است،  کشی پربارکشا

ه دانیم کو ملموس. ما این اختالف را چندان جدی نمیای ی منطقهتجربه های ظریفِ به تفاوت توجه ویژهو 

هایی ینِ سرگذشتچگونگی تدوبینیم برای بازنگری در ست که باید رفع شود بلکه آن را دلیلی میگویی معضلی

ناموزونِ  در فضاهای مدارانتولیدکنندگان، بازرگانان و سیاست حیات . در تاریخ هیچ زمانیکنیمروایت میکه 

آنان که ندیگر ایبا خاستگاهی دیگر نبوده است. « هانیج»صرفًا بازتابی از فرایندهای  ،انباشت در درون مصر

 گزارشیدر  کند. ناپذیرها را قیاسجدی ندارند که آن تجربه تفاوتچندان  های جهانبا مردمان سایر بخش

 های متغیر قدرت، خشونت، انباشت ودر پیکربندی شود که چنان حیاتی چگونهبررسی می که ارائه کردیم

ندگی های زمدام واقعیتو تداوم داشته  به درجات گوناگونیکه  هاییپیکربندی ،شده است حکوابستگی 

ر یا ای از مصتاریخچه البته مقصود این نیست که اجتماعی و اقتصادی در مصر مدرن را دگرگون کرده است.

به این معنا  و ؛شدبانیز  ای از کل جهانزمان تاریخچههم حتماً موظف است که هر جای دیگری از خاورمیانه

ا متمایز برشمرد یا آن ر ایملی یا منطقه ی«گونه» یک توان یا بایدمصر را می داریِهم نیست که سرمایه



22 

 

ی معنادار که تن به مقایسهست هاییتفاوت اشکه معرف[ دیگری دانست lifeworld] جهانزیست

ری از تبه جغرافیاهای گسترده چگونه هااست که آن زندگی امربه این  اهمیت دادن؛ بلکه مقصود دندهنمی

 . به همینستا خورده و این جغرافیاها چگونه بارها و بارها در سراسر تاریخ ایجاد شده قدرت و انباشت گره

اندازهای یک چشمداری جهانی را سرمایه داری در مصر و تاریختاریخ سرمایه شاید بهتر باشد که دلیل،

 واحد و پیوسته دانست.سرگذشت 
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