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چگونه تاریخچهای از سرمایهداری میتواند همزمان محلی و جهانی باشد؟ چگونه میتوانیم سرگذشتی را
روایت کنیم که هم منطبق بر تجربههای متمایز سرزمینی خاص باشد و هم معطوف به الگوهای کالنتری
که مقولهای همچون «سرمایهداری» را معنادار میکند؟ پاسخهای ما به این پرسشها در گروِ تمایزی ساده
اما پراهمیت است .در فصل حاضر بازتفسیری از تاریخ سرمایهداری در مصر و نه «سرمایهداری مصری» ارائه
میشود ]1[.این تاریخ آشکارا با تاریخ سرمایهداری انگلستان ،هند یا ایاالت متحده تفاوت دارد ،هرچند این
تاریخها هرگز دقیقاً در قالب مرزهای ملی امروزی تعریف نشدهاند .بنابراین ،در این فصل در پیگیری
دگرگونیهای عمیق دو سدهی اخیر دو استدالل مرتبط به هم مطرح میشود.
یکم ،مردم مصر مثل مردم هرجای دیگری همزمان در فضاهای چندگانهی قدرت و انباشت زندگی
میکنند .این فضاها و میانکنشهاشان ممکن است تغییر کند و میکند .چگونگی پدید آمدن این فضاها را
باید موضوع پژوهشی واکاوانه قرار داد ،نه اینکه آنها را ویژگی مفروضِ جغرافیای هر کشوری دانست.
پژوهشهای کنونی دربارهی مصر معموالً تاریخ این کشور را به مرحلههای مجزا تقسیم میکنند :توسعهگرایی
تدافعی ،سرمایهداری استعماری ،سرمایهداری دولتی و نولیبرالیسم .این دورهبندی به شکل سودمندی وقایع
مصر را به الگوهای گستردهتر جهانی پیوند میزند ،هرچند این خطر را در پی دارد که مصر موجودیتی باثبات
در نظر گرفته شود که تغییرات تاریخی آن در نتیجهی تکانشهایی با خاستگاهی بیرونی رخ میدهد .با این
ی ازپیشموجود و راهبردهای انباشت در آن مدام
حال ،مصر صرف ًا مکانی بهشمار نمیآید که گرایشهای بحران ِ
از نو تکرار میشوند .بلکه انواع پویههای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ــ که برخی زاییدهی درون و
برخی بیرون کشور است ــ دست به دست هم دادهاند تا پیکربندیهای یگانهای از قدرت سیاسی و اقتصادی
را در مقیاسهای جغرافیایی مختلفی ایجاد کنند .این پیکربندیهای ناموزون همواره در فرایندهای فرامنطقهای
و فراملی ریشه داشته است بیآنکه صرفاً به این فرایندها تحویلپذیر باشند .این پیکربندیها به ترتیبات حاکم
بر زندگی هرروزه در مصر و نیز به جریانهای کاالها ،مردم ،سرمایه و ایدههایی وابستهاند که این کشور را به
سایر کانونهای منطقهای و جهانی پیوند میدهد.
دوم ،مجموعهای از نقشآفرینان ،در سراسر تاریخ مدرن مصر ،سازوکارهای سیاسی گوناگونی را به کار
بستهاند تا وجوه الزم برای روندهای پیاپی انباشت را فراهم کنند .انباشت سرمایه از راه تولید کاالها مستلزم
این است که وجوهی از پیش وجود داشته باشد تا بتوان آن را بهعنوان سرمایه به کار انداخت .سرمایهدارهای
مصری ،خواه در کاشت پنبه یا ساخت کارخانهها ،اغلب به سرمایهای بیش از آنچه در دست دارند نیاز داشتهاند.
آنها برای رسیدگی به این کمبود سرمایه بر ترکیبهای متغیر مالیاتستانی ،رانت ،بدهی ،کمک و سلبمالکیت
2

ــ بهطور خالصه ،شکلهای انباشتی که بیشتر مستلزم واگذاری سیاسیِ ارزش است تا سودهای تولیدی ــ
متکی بودهاند.
در پژوهشهای جغرافیای تاریخیِ سرمایهداری تا مدتها تأکید میشد که در آن دسته از فرایندهایی که
ی خودگستری سرمایه
مارکس با عنوان «انباشت بدوی» توصیفشان میکند چندان که ویژگی مداوم و ضرور ِ
نمایانده میشود از وجه گذشتهی سرمایه سخنی نمیرود .همانطور که در این حوزهی نظری استدالل شده
است ،تولید سودآور کاالها برای فروش در بازارهای جهانی بر ترکیبی ناپایدار از منابع متکیست که بیرون از
«منزلگاه» خود تولیدشان قرار دارد ]2[.این بینشها اغلب به وابستگیهای اساسی بین استخراج {ارزش} در
مستعمرهها و انباشت اصلی در مامکشور یا متروپل اشاره داشتهاند .با این همه ،آنچه در این برداشتها کمتر
بهچشم میآید میانکنشِ موجود بین این فرآیندهای دوگانه درون فضاهاییست که در نظم جهانی جایگاهی
فرودست دارند.
از این زاویه ،تاریخ سرمایهداری در مصر طی دو سدهی گذشته چندین الگوی شناساییپذیر از خود نشان
داده است .پیش از همه ،نقشآفرینی دولت است ،نه فقط در مقام تضمینکنندهی ترتیباتی که پدیدآورندهی
«{نظام} بازار» است بلکه مستقیماً در خود فرایند تولید .خشونت دولتی ،در انبوهی از شکلها ،برای متوقف
ن سودهای
کردن رشد هزینههای تولید بنگاههای سرمایهداری حیاتی بوده است .دوم ،دولت در مقام خواها ِ
تولید ــ فرقی نمیکند مستقیم از طریق مالکیت دولتی باشد یا غیرمستقیم از راه مالیاتستانی ــ بسیاری
مواقع کوشیده است که نیازمندیهای تولید را با رانتهای برگرفته از جایگاه مصر در تجارت جهانی و جغرافیای
سیاسی برآورده کند .سوم ،حتی زمانی که این راهبردهای رانتجویی به شکلی وارونه بهعنوان نوعی انباشت
بدوی عمل کرده باشند ،باز هم بهندرت نیاز کشور به سرمایه را برآورده کردهاند .کمبودهای سرمایه مدام با
استقراض خارجی جبران میشدند .بدهی همچون اندامی کمکی برای سرمایه میتواند هزینههای جاری را
به طمع سودهای آتی به آینده موکول کند .این امکان بارها به بحرانهای خارجی انباشت مجال داده است تا
مدام خود را همچون راهحلی میسر برای مشکالت مالی مصر بنمایانند.
ال حدود مرزهای ملی
همهی این ابزارهای کسب و بهکارگیری سرمایه با شیوههای پیچیدهای که معمو ً
امروزی را زیرپا گذاشته است ،فضاهای قدرت و انباشت در داخل مصر را به جهان پیرامونش پیوند زده است.
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نگاهی دوباره به سرمایهداری استعماری در مصر
مسیر حرکت مصر در سدهی نوزدهم را گاهی همچون سرگذشت منطقهای مستقل بازگو کردهاند که به
اقتصاد جهانی سرمایهداری کشیده شده است؛ البته بهتر است به این حرکت همچون گذار از یک رشته ترتیبات
امپراتوری به ترتیباتی دیگر نگریست .مصر در چارچوب «اقتصاد دستوری» امپراتوری عثمانی تأمینکنندهی
بسیار مهم غله برای ارتش سلطان و نیز شهرهای مقدس حجاز بود ]3[.در کنار کشت این کاالهای راهبردی،
شبکههای بازرگانی داخلی آمیزهای غنی از تخصصهای محلی در صنایع دستی مرغوب و مواد غذایی خاص
ایجاد کرده بود ]4[.با این همه ،غلهی مصر همچنان عامل اصلی جذابیتش برای قدرتهای رقیب در منطقهی
مدیترانه باقی ماند .یک دهه پیش از تهاجم نظامی ناپلئون در  ،1871تالش عثمانیها برای جلوگیری از انتقال
گندم و برنج مصر به اروپا سبب کشاکشهای فزاینده با فرانسه شده بود ]5[.برخالف ادعاهای نمایشی
امپراتوری ،تا حدی برای رسیدن به غلهی مصر بود که ارتش ناپلئون در  1817دست به تهاجم نظامی زد]6[.
بعد از نبرد انگلستان و عثمانی {در خالل جنگهای ناپلئونی} ،معاون فرماندهی نیروهای نظامی عثمانی
که برای بیرون راندن فرانسویها اعزام شده بودند ،تصدی مصر را در اختیار گرفت .محمدعلی پاشا در مقام
حاکم («والی») جدید عثمانی کوشید با ایجاد ارتشی منظم بر پایهی سربازگیری اجباری ،سلسلهی پادشاهی
مستقلی از خاندان خود ایجاد کند .او به رشتهای عملیات نظامی دست زد ،ابتدا به نمایندگی از سلطان عثمانی
در شبهجزیرهی عربستان و یونان ،و سپس علیه نیروهای نظامی استانبول هنگامی که سوریهی بزرگ را فتح
کرد ]8[.پاشا برای تأمین هزینههای اقدامات مخاطرهآمیز نظامی و پروژههای دولتسازی خود دو تصمیم
سرنوشتساز گرفت.
نخست ،محمدعلی با همراهی کارساالری انگلیسی به نام تامِس وِگهورن []Thomas Waghorn
مسیری زمینی بین اروپا و هند بریتانیا ایجاد کرد .شرکت وگهورن و حکومت مصر با هدایت آمدوشد و بازرگانی
به بندرها و شبکههای حملونقل مصر ،توافق کردند که در رانتهای حاصل از موقیعت منحصربهفرد کشور با
ن دلتای نیل را به کشت پنبهی الیافبلند
یکدیگر سهیم شوند ]7[.دوم ،پاشا در سال  1721رفتهرفته کشاورزا ِ
برای فروش به کارخانههای نساجی انگلستان شمالی واداشت ]1[.تغییر اجباری زمینهای کشاورزی برای
کشت پنبه ،با اینکه مصر سدهها کاالهای کشاورزی صادراتی تولید میکرد ،صرفاً بهمعنای جایگزینی سادهی
کشت یک محصول با محصولی دیگر نبود؛ بلکه مستلزم تغییری بنیادی در اهداف کاری بود که کشاورزان
مصری انجام میدادند .جذابیت اصلی غلهی مصر برای استانبول در کاربرد غذایی آن نهفته بود .در مقابل،
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پنبه بهازای پولی فروخته میشد که بعدتر با آن چیزهای دیگری میشد خرید .به این ترتیب ،دولت نظامی
ــ مالی جدید تا آنجا که میشد این ارزش پولی را از آن خود کرد]11[.
تبدیل پنبه به پول ایجاب میکرد که مصر پا به بازاری جهانی بگذارد که در آن الیاف ارزان و بردهساختِ
ایاالت متحده دست باال را داشت .حکومت محمدعلی برای رقابت با بارآوری حیرتانگیزِ ایالتهای جنوبی
آمریکا کوشید بازار پنبه را به چند بخش مختلف تقسیم کند :از طریق ترویج گونههای الیافبلند پنبه که نسبت
به گونههای «مناطق مرتفع» ،که بخش عمدهی صادرات ایاالت متحده را شامل میشد ،با قیمتهای باالتری
فروش میرفتند .بهعالوه پاشا تا اواخر دههی  1731این محصول را به انحصار نیز درآورد .نظارت بر برداشت
ساالنهی محصول این امکان را به دولت داد تا با تحمیل قیمتهای پایینتر در ورودی مزارع و مذاکره بر سر
قیمتهای صادراتی باالتر با تاجران خارجی حاشیهی سود خود را افزایش دهد ]11[.و رژیم جدید مصر با
اینکه نمیتوانست جا پای «پادشاهی پنبه»ی آمریکایی بگذارد ،با استفاده از قهر تمامعیار راههای دیگری
برای افزایش سودها یافت ]12[.بیگاری ،همانا مالیاتی ساالنه از جنس زمان کار ،سدهها بود که وجود داشت.
محمدعلی موارد بهکارگیری آن را از اساس گسترش داد ]13[.اگرچه تا آن زمان بیگاری اسماً کاری بود که
در امور عامالمنفعه صرف میشد ،طبقات حاکم مصر در دهههای بعدی مشموالن بیگاری را معموالً به امالک
خصوصی خود روانه میکردند]14[.
محمدعلی برای تحکیم حاکمیت خود ،نخبگان مملوک پیشین را به قتل رساند و نظام موجودِ کشت
مالیاتی (التزام [ )]iltizamرا ملغی کرد .تالشهای اولیهی او برای ایجاد نظامی جدید برای عواید حکومتی
با دشواریهای فراوانی روبهرو شد .دهقانان اغلب تمایلی به کاشت پنبه نداشتند؛ بسیاری به جای اینکه به
خواستههای حکومت تن بدهند زمینهایشان را ترک کردند .در این میان ،تاجران خارجی چشمانتظار برچیده
شدن نظام انحصاری بودند .پس از بحران اقتصادی جهانی  1736-38که طی آن قیمتهای پنبه سقوط کرد،
محمدعلی کنترل دولتی بر محصوالت کشاورزی را به ازای مالیاتهای مستقیم زمین کنار گذاشت]15[.
حکومت با چشمپوشی از بخشی از سودهای بالقوهاش توانست خود را از برخی مخاطرههای بیثباتی قیمتهای
جهانی در امان نگاه دارد.
با این همه ،اجرای این نظام عواید دولتی به دو گروه مهم از واسطهها نیاز داشت .یکم ،در این نظام جدید
ل فروشی و تحمیل مطالبات مالیاتی از آن به دهقانان ،به برجستگان روستایی
بهمنظور گسترش کشت محصو ِ
و اعضای خاندان پاشا زمینهای معافازمالیات یا با مالیاتی ناچیز واگذار شد .اینان به مرور زمان به هستهی
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اصلی طبقهای از کالنزمینداران بدل شدند که باریکههای وسیعی از مناطق روستایی را تحت کنترل داشتند
و در بخش عمدهی سدهی بعدی بر سیاست مصر مسلط بودند ]16[.دوم ،با هدف مدیریت دادوستدهای فصلی
محصول پنبه ،حکومت به تاجران و بانکداران خارجی اجازه داد تا در در روستاهای دور از ساحل فعالیت کنند.
این دستهی روبهافزایشِ مهاجران یونانی ،یهودی و منطقهی شام طبقهای از تاجران را شکل دادند که
شرکتهایشان از نفوذی ماندگار در تجارت مصر برخوردار شدند.
محمدعلی پروژههای گوناگونش را در دوران طوالنی حکمرانی خود بدون توسل به بدهی تأمین مالی
کرد ]18[.البته این ترتیبات در زمان جانشینان او تغییر کرد .مرگ پاشا در  1747همزمان شد با بحران اقتصادی
ک اشتغال سودآور بالاستفاده مانده بودند .رهایی
بزرگی در اروپای غربی؛ کار و سرمایه به سبب فرصتهای اند ِ
از این بنبست مستلزم پیوندی نو بین مالیهی کالن و محیط انسانساخت بود .سرمایه با ابزارهای مالی جدید
که سودهای کنونی را به پشتگرمیِ مطالبهی ثروت آتی به وقتی دیگر موکول میکرد ،یکپارچه و به سمت
کارهای عظیم ساختمانی و مهندسی در ابعادی عظیم کشانده شد ]17[.این «ترمیم فضایی» به بازسازی
اقتدارگرایانهی پاریس مدرن توسط بارون هوسمان انجامید ]11[.بحران میانهی سدهی نوزدهم همچنین
تصوری تازه از مستعمرههای اروپا را برانگیخت :عرصههای بالقوهای برای سرمایهگذاری با نرخ سودهایی بیش
از آنچه بازارهای کشورهای مرکز میتوانستند عرضه کنند ]21[،که از پیامدهایش گسترش چشمگیر
زیرساختهای بزرگمقیاس در سراسر جهان بود]21[.
جانشینان محمدعلی در این بافتار از پیشنهادهای کارشناسان مالی خارجی استقبال کردند .سعید پاشا
در  1754به امید دستوپا کردن نقش گذرگاهی جهانی برای مصر ،امتیاز خاکبرداری آبراهی را از میان
تنگهی سوئز به فردینان دو لیسپس واگذار کرد .شرکت سهامی جدیدی به نام شرکت جهانی کانال سوئز [ La
 ]Compagnie Universelle du Canal de Suezبرای عرضهی عمومی سهام در سرتاسر اروپا
آگهی داد .هنگامی که سرمایهگذاران کمدلوجرأت حدود  41درصد از سهام شرکت را خریدارینشده بهجا
گذاشتند ،سعید ناگزیر به خرید آنها شد ]22[.حکومت مصر در همین سالها برای تأمین بودجهی بازمهندسی
محوطههای روستایی که برای پنبه استفاده میشدند ،وامهای بیشتری گرفت؛ آبراهها و آببندهایی احداث
کرد تا آبیاری دائمی به کشت تابستانهی پنبه برسد ،و شبکهای از راهآهن ایجاد کرد تا محصول برداشتی را
برای صادرات به اسکندریه جابهجا کند ]23[.این وامها بر پایهی یک شرطبندی خوشبینانه بود .تا زمانی که
سرعت رشد درآمدهای حکومتی بیش از بهرهی بدهیها بود ،این شرطبندی بازده داشت .وگرنه بدهکار
همچنان بدهکار میماند.
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در دههی  ،1761رویدادهای جهانی به برآوردی اشتباه و فاجعهبار انجامید .در جریان جنگ داخلی آمریکا،
اتحادیه {ایالتهای شمالی}با محاصرهی دریایی بنادر ایالتهای همپیمان {ایالتهای جنوبی} کمبود
جهانی پنبه را موجب شد ]24[.حکومت مصر در دوران اسماعیلپاشا که در  1763به قدرت رسیده بود با امید
بستن به قیمتهای تورمی پنبه وامهای بیشتری گرفت .مصر زمانی که جنگ پایان یافت و قیمتهای پنبه
سقوط کرد با کمبود شدید درآمد روبهرو شد .حکومت در طول دههی بعدی برای انجام تعهدات خود تقال
میکرد .اسماعیل همزمان که مزارع شکر و کارخانههای فرآوری را در منطقهی مصر علیا ایجاد میکرد
اتکای خود را به کار بردهها و همچنین بیگاری بیشتر کرد ]25[.بسیاری از کشاورزان فقیرتر از ترس مأموران
مالیاتستانی گریختند و حکومت نیز زمینهاشان را به مالکان متمولتری واگذار کرد که از عهدهی پرداخت
مالیات برمیآمدند ]26[.دیگران زیر بار قرض سنگین از وامدهندگان محلی رفتند تا از پس نرخهای مالیات
بربیایند که اینک افزون بر توشوتوان مزرعههاشان بود .در  1781حکومت که در صدد بود تا درآمدهای
درازمدت را فدای سودهای کوتامدت کند  ،قانون مقابله [ ]Muqabala Lawرا وضع کرد که براساس
آن کشاورزانی که ارزش پنجسالهی مالیات زمین را پیشپرداخت میکردند از حقوق کامل مالکیت و تخفیف
دائمی در آینده برخوردار میشدند ]28[.با این حال ،مصر برای ساماندهی پرداختهای جاری وامهای جدیدی
از اروپا گرفت و اسماعیل باقی سهام حکومت در کانال سوئز را در سال  1785به حکومت بریتانیا فروخت.
دولت تا  1786دیگر عمالً ورشکسته بود .نمایندگانی از دارندگان اصلی اوراق قرضه کنترل امور مالی دولت
را به دست گرفتند .صندوق بدهی عمومی جدیدی [ ،]the Caisse de la Dette Publiqueکه اجازه
داشت بازپرداخت بدهیها را اولویت اصلی خود قرار بدهد ،کاهشهای ویرانگری در بودجه وضع کرد]27[.
این اقدامات ریاضتی خشم عمومی گستردهای برانگیخت و به شکلگیری جنبشی برای استقالل مالی و
حاکمیت قانونمدار بهرهبری احمد عرابی پاشا ،یک افسر نظامی مصری ،انجامید ]21[.حکومت بریتانیا در سال
 1772از بیم اینکه مصر در صورت موفقیت این قیام تصمیم بگیرد از پرداخت بدهیها سرباز بزند ،دستآویزی
برای حملهی نظامی پیدا کرد ]31[.مصر اگرچه در ظاهر یکی از والیتهای عثمانی باقی ماند ،به کشوری
«تحتالحمایه در لفافه» بدل شد که ستادی از «مستشاران» خارجیِ کنسولگری بریتانیا در قاهره ادارهاش
میکرد .به این ترتیب اشغالگری بریتانیا تضمین کرد که پرداخت تعهدات بدهیهای خارجی کماکان ضرورت
ل دولت مصر باقی بماند .زین پس نزدیک به نیمی از درآمدهای ساالنهی دولت مستقیم به جیب
درجهاو ِ
دارندگان اوراق قرضه سرازیر میشد]31[.
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بریتانیاییها در توضیح ورشکستی مصر آن را از نشانههای «استبداد شرقی» میدانستند .آنان در روایتهای
خود از تاریخ متأخر مصر از روی مصلحت از اشاره به بانکهای خارجیِ سودبُرده از بدبختیهای این کشور
چشمپوشی کردند .و از همین روست که مجموعهای از مشکالت ساختاری را که نتیجهی بدهی خارجی
کمرشکن بود به ناکامیهای کشورداری و داوری اخالقی مصر نسبت دادند .این تشخیص که از روی
منفعتطلبی بود ،مبنایی شد برای خطمشیهایی در کشاورزی که مدتی پا به عرصه گذاشتند تا سرآغاز تغییر
رویکردی در شرایط اقتصادی مصر باشند .در کانون تصور اشغالگران از یک همزیستی پرمنفعت بین دهقانان
و دارندگان خارجی اوراق قرضه نقد طبقاتی روشنی به رژیم خدیوی وجود داشت .آنها استدالل میکردند که
خاندان محمدعلی و مالزمانش با انحصاری کردن منابع عمومی برای نفع خصوصی خود شرایط الزم را برای
تولید کشاورزی متزلزل کردهاند]32[.
طی دو دههی بعدی ،زمامداران بریتانیایی مزرعههای خانوادگی کوچک را ،به همراه کار کودک رایگانی
که به وفور فراهم بود ،مکانی دلخواه برای کشت پنبهی خام ارزان یافتند ]33[.بریتانیاییها برای تغییر توزیع
نابرابر زمینهای کشاورزی هیچ اقدامی نکردند؛ درعوض با استانداردسازی حقوق مالکیت ،بازارزیابی نرخهای
مالیاتی ،گسترش ترابری روستایی و بیش از هرچیز بهبود تأمین آب آبیاری امیدوار بودند که قیدوبند را از
بارآوری دستنخوردهی خردهمالکان بردارند که تالشهای قبلیِ اینان در اثر مانعتراشیِ بهاصطالح استبداد
خدیوی در این راستا بینتیجه مانده بود]34[.
این برنامهی «توسعهی اقتصادی» همچون گذشته نیازمندِ سرمایهگذاری چشمگیری برای احداث
زیرساختهای جدید ،آباد کردن زمینها و خریداری دام و ماشینآالت بود .اما ترتیباتی که بعد از  1786بهدلیل
ورشکستی اعمال شد ،توان دولت مصر را برای گرفتن وامهای جدید محدود کرد .بنابراین ،بریتانیاییها
کوشیدند تا کشور اشغالی را به آزمایشگاهی استعماری برای سرمایهگذاری خارجی از طریق بنگاههای خصوصی
مبدل کنند ]35[.جالبتر از همه تالش لرد کرومر ،سرکنسول بریتانیایی ،بود برای ترویج بهکارگیری سرمایهی
اروپایی در قالب ارائهی وامهای رهنی به کشاورزان مصری]36[.
ن مستعمرهها و تأمینکنندگان مالی مامکشور باز هم
این تالشها برای ایجاد پیوندهای تازه میان کشاوزرا ِ
حکایت از این داشت که کمبود سرمایه در مصر راه چارهای برای مشکالت اقتصادی جای دیگری است .در
اواخر سدهی نوزدهم ،دههها سرمایهگذاری رقابتی در صنعتیسازی ،بهویژه در اروپا و ایاالت متحده ،به افت
شدید و طوالنی اضافهتولید و کاهش قیمت کاالها انجامید که به رکود بزرگ (یا طوالنی) سالهای  1783تا
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 1716شهرت دارد ]38[.همزمان که وجوه عاطلوباطل در لندن ،پاریس و بروکسل انباشته میشدند،
طرفداران بانکداری کشاورزی استدالل میکردند که مزرعههای مصر وادیِ دستنخورده و جذابی برای
سرمایهگذاری است .در اواخر دههی  1711بهنظر میرسید که چشمانداز آرمانشهری اشغالگران از تأمین
مالی کشاورزی به واقعیت میپیوندد .مصر مدتی کوتاه بهعنوان الگویی برای توسعهی استعماری از شهرتی
جهانی برخوردار شد ]37[.در ابتدا ،بانکهای جدید مصر کسبوکار خود را عمدتاً بر ارائهی وام بهاعتبارِ
داراییهای غیرمنقول یا اجناس تجاری متمرکز کردند .اما زمانی که سرمایهگذاری خارجی کشور را فراگرفت،
بسیاری از این نهادها رفتهرفته دستی هم در ابزارهای مالی پولسازتر اما پرخطر پیدا کردند .در اوج رونقِ
سالهای  1115و  ،1116چندین بانک برجسته با سررسید کوتاهمدت و تمدیدپذیر از اروپا استقراض میکردند
تا بر اساس گواهیهای سهامِ شرکتهای مصری وام بدهند؛ بسیاری از این شرکتها مشغول انواع دیگر
دادوستدهای مالی بودند ]31[.فراوانی اعتبار آسانیاب به حباب مالی عظیمی انجامید و موجب تورمی مداوم
در ارزش زمین و قیمت سهام شد.
بانک انگلستان{بانک مرکزی انگلیس}در پاییز  1116تصمیم به افزایش نرخ شاخص بهرهی خود
گرفت .هنگامی که سیل حرکت پولهای بیدردسر از انگلستان متوقف شد ،آن بنای عظیمِ متکی بر بدهیها
فروریخت ]41[.کارگزاران بریتانیایی اصرار داشتند که این تصمیم صرفاً سیاستی موقتی برای اصالح سوداگری
بیشازحد سهام است .با این همه تا تابستان  ،1118مطبوعات عربی از تعلیق کامل اعتبار روستایی گزارش
میدادند .پیامد این اتفاق موج گستردهای از امتناع از بازپرداختها از سوی همان طبقه از خردهمالکانی بود که
بریتانیاییها مدتها سنگ هواخواهی آنها را به سینه میزدند]41[.
در این مقطع نسل تازهای از نویسندگان و کنشگران مصری ،خشمگین از اذعان یا رسیدگی اشغالگران
به ابعاد واقعی بحران ،چشماندازی از استقالل را ترسیم میکردند که از برنامهی چنددهه بعد آنان یعنی
ناسیونالیسم اقتصادی حکایت داشت .بنا به استدالل آنها« ،بیماری» شاخصِ وضعیت استعماری مصر نه فقر
بود و نه توسعهنیافتگی ]42[.بلکه اتکای کشور به سرمایهی خارجی بود که ثبات و همچنین آزادی را از زندگی
عموم مردم مصر ربوده بود .آنها با غنیمت شمردن نقش مصر بهعنوان «کشوری کشاورزی» و تولیدکنندهی
پنبهی خام ،خواستار تأسیس بانکی ملی و شبکهای از انجمنهای تعاونی شدند که چهبسا در کنار هم موجودی
سرمایهی ملی را افزایش دهند.
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جنگ جهانی اول درعمل شرایط را برای قلمروبندیِ اینچنینی سرمایه ایجاد کرد .اما این چشمانداز
اقتصادی ناسیونالیستی در اثر نوعی نقشآفرینی کمتر شناختهشدهی ترفندهای پولی ،به صورت مضحکی به
واقعیت پیوست .اعالم رسمی تحتالحمایگی مصر در سال  1114اختیارات بیسابقهای برای تنظیم تولید
کشاورزی و کنترل نهادهای مالی کشور به بریتانیا بخشید]43[.
تقاضای سربهفلککشیدهی جهانی برای پنبه همراه شد با محدودیتهای وارداتی دوران جنگ برای
دریافت موجودی پولی فزایندهای که ناسیونالیستهای اقتصادی مصر خواهانش بودند .با این همه ،افزایش
ی در گردش بیشتر به نفع تالشهای جنگی بریتانیا تمام شد تا خود مصریها .مستشاران
ارزش پوند مصر ِ
بریتانیاییِ مصرِ تحتالحمایه در آوریل 1116با مشورتِ بانک انگلستان مقرر کردند که پشتوانهی
اسکناسهای کاغذی در مصر نه ذخایر طال بلکه ارواق خزانهداری بریتانیا باشد؛ پس هر پوندی که چاپ
میشد گویی وامی فوری از طرف مصر به حکومت بریتانیا بود ]44[.و چون بدهی بریتانیا عمدتاً به پوند
استرلینگ بود ،مصر را از استاندارد بینالمللی طال کنار گذاشت و گونهای استاندارد مبادلهی استرلینگ را
جایگزین آن کرد .در پی آن ،کاهش ارزش واحد پولی مصر تورم سختی را به مصرفکنندگان عادی تحمیل
کرد .بهعالوه باعث شد که مصر پس از جنگ در دل جغرافیای اقتصادی امپراتوری بریتانیا بیشازپیش متعهد
شود .بدهیهای مصر به بانکهای بریتانیایی انگیزهی اصلی دههها حکمرانی استعماریِ «در لفافه» بوده است.
اینک ،ناتوانی یا بیمیلی بریتانیا به پرداخت بدهیهایش به مصر دلیل دیگری شد بر امکانناپذیری قطع پیوند
استعماری میان آنها]45[.
نگاهی دوباره به توسعهی ملی در مصر
بهرغم تالشهای بریتانیا برای احیای قدرت مالی و سیاسی خود در مصر ،پایان جنگ جهانی اول سرآغازی
شد بر افول امپریالیسم اروپایی و همراه با آن زوال گونهای اقتصاد جهانی که از طریق نهادهای امپراتوری
اداره میشد .در حالی که چهاردههی پیش از جنگ عصر طالیی جهانیسازی امپراتوری بهشمار میآمد ــ که
مشخصهاش رشدی چشمگیر در تجارت جهانی ،گسترش مالیهی بینالمللی ،افزایش مهاجرت و سرمایهگذاری
کالن برونمرزی بود ــ اینک این شالودههای اقتصاد جهانیِ امپراتوری رفتهرفته با مخالفتهای جدی روبهرو
میشد ]46[.مصر همچون ایرلند و هند به عرصهی اصلی مقاومت ضداستعماری در برابر امپراتوری بریتانیا
بدل شد .خیزشی ناسیونالیستی در  1111بهسرعت کشور را فراگرفت .سه سال بعد بریتانیا با اعطای شکل
محدودی از استقالل به مصر موافقت کرد.
10

پس از آن ،ناسیونالیستها کوشیدند نهادهایی را ایجاد یا هدایت کنند تا بتوانند پروژهی حاکمیت مصری
را پیش ببرند .آنها بر این باور بودند که استقالل واقعی مستلزم نوعی بازپیکربندی ترتیبات سیاسی ـ اقتصادی
است که امکان انباشت سرمایه را در مقیاس امپراتوری میسر کند .طولی نکشید که آنها با ایجاد نهادهایی
که فعالیتشان در سطحی ملی سازمان یافته بود به مخالفت با امتیازاتی برخاستند که سرمایهی خارجی از آن
سود میجست.
با اینکه از اوایل سدهی بیستم ایدههای مربوط به توسعه از مؤلفههای استداللیِ ناسیونالیسم مصری
بهشمار میرفت ،در خالل جنگ جهانی اول بود که این ایدهها بهمرور به وصلهی نهادی ماندگارِ پروژهی
ناسیونالیستی بدل شد .کمیسیون تجارت و صنعت که در سال  1116به دستور اسماعیل صدقی ،وزیر دارایی
مصر ،تشکیل شد تالشی اولیه برای پیشبرد چنین پروژهای بود ]48[.پس از جنگ ،ازسرگیری واردات خارجی
تا مدتی از فوریت طرحهای آن کمیسیون کاست .اگرچه در عمل ثابت شد که ایدههای اصلی آن ــ تنوعبخشی
اقتصادی ،بهسازی کشاورزی و حمایت دولتی از صنعتیسازی محدود ــ به شکلی چشمگیر ماندگار
میشوند]47[.
سه نیرو در این سالها بر زندگی اقتصادی در مصر سایه افکنده بود :اولیگارشهای زمیندار ،سرمایهی
خارجی و بورژوازی نوپایی که شامل خارجیهای ساکن در کشور ،بازماندگانشان و گروهی کوچکتر میشد
که رفتهرفته هواخواه هویت ملی مصری میشدند .طلعت حرب در سال  1121یک شرکت سرمایهگذاری
پایهگذاری کرد که به مهمترین اقدام صنعتی این دوره بدل شد :بانک مصر حرب [ Bank Misr.
 ]Harbو محفلش در این شرایط میتوانستند از تندتر شدن احساسات ناسیونالیستی و تحریمهای مردمی
ضدبریتانیا در دورهی بین دو جنگ جهانی سود ببرند ]41[.با این حال ،آنها همچنان بهدنبال انواع و اقسام
سرمایهگذاریهای مشارکتی با سرمایهداران خارجی بودند .کاسبکارانی چون حرب بورژوازی بلندپروازی را
شکل ندادند که در ایجاد صنایع ملی که میتوانست کسبوکار سرمایهدارانه را از چنگ خارجیها برُباید ناکام
مانده باشد .بلکه آنها نمایندهی دستهای از اولیگارشها بودند که اولویتشان انباشت رانتها و سودهای
انحصاری بود]51[.
با این همه ،منظور این نیست که هیچ پیوندی میان سیاستهای ناسیونالیستی و تالشها برای
بازساختاربندی سرمایهدارانه برقرار نبود .نخبگان ملی چشماندازی از حاکمیت اقتصادی را پیش بردند و
کوشیدند مناسبات مادی مصر را با جهان گستردهتر امپراتوری بریتانیا از نو پیکربندی کنند ،هرچند تالشهاشان
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همیشه مستلزم پروژهای روشن برای صنعتیسازی مبتنی بر جایگزینی واردات نبود .بسیاری از هواخواهان
ناسیونالیسم اقتصادی بهجای هرگونه شیفتگی به بازآفرینی مصر براساس الگوی انگلستان صنعتی ،هدف
دیگری در سر داشتند :کاستن از وابستگی مصر به تغییرات نامنظم مالیه ،تجارت و قیمتها در دورهای از
ش روی استقالل واقعی مصر را ناهمسازی تولی ِد بهزعم آنها ثروت
آشفتگی اقتصادی جهانی .آنها مانع پی ِ
«ملی» و گردش آن ورای مرزهای مصر میدانستند ]51[.راهحلشان ایجاد سازوکارهایی بود برای قلمروبندی
گردشِ سودهای حاصل از کشاورزی ،بازرگانی و صنعت در چارچوب مرزهای دولت  -ملت مستقل نوپای خود.
این جهتگیری به سوی انباشتِ مقید به مقیاس ملی شکلهای مختلفی به خود گرفت .یکم ،زمینداران
و متحدانشان کوشیدند تا قدرت تاجران خارجی را در تجارت پنبه محدود کنند .ابراهیم رشاد ،بنیانگذار اولین
ادارهی تعاونیهای کشاورزی مصر ،در  1124اظهار داشت که «اگر ثروت کشور ما افزایش یابد و بعد به جیب
خارجیها سرازیر شود ...باز هم ثروتی ازدسترفته است که تنها سهمی که از آن نصیب ما میشود مشقتیست
که برای خلق آن کشیدهایم ]52[».سیاستگذاران مرتبط با طبقهی کالنزمیندار با آگاهی از این استداللها،
روشهایی را برای کنار زدن تجارتخانههای صادراتی خارجی و برقراری تماس مستقیم کشتکاران با
ریسندگان اروپایی ابداع کردند]53[.
دوم ،ناسیونالیستهای اقتصادی بهدنبال برچیدن امتیازاتی بودند که خارجیها مدتها از آن برخوردار بودند.
دولتِ نخستوزیر اسماعیل صدقی در فوریهی  ،1131زمانی که تاریخ توافقنامهی کاپیتاالسیون مصر با ایتالیا
ض منسوجات پنبهای وارداتی و
به سرآمد ،یک نظام تعرفهی گمرکی سهسطحی ارائه کرد که به افزایش عوار ِ
کاهش چشمگیرِ واردات نساجی طی دههی بعد از آن انجامید ]54[.از آنجا که تعرفههای گمرکی منبع اصلی
درآمد دولت بودند ،هدف از این اصالحات پیشازهمه درآمدزایی برای دولت و صرفاً در وهلهی بعدی کمک
به صنایع داخلی بود ]55[.با این همه ،آنها به مهیا کردن بستری کمک کردند که در آن پروژههایی نظیر
شرکت ریسندگی و بافندگی طلعت حرب مصر میتوانست پا بگیرد]56[.
سوم ،ناسیونالیستها خواهان اصالح مادی و اخالقی دهقانیگری بودند .بحران بزرگ دههی 1131
سبب سقوط قیمتهای پنبه و درآمدهای حاصل از کشت پنبه شد و از این رو دامنهی بینواسازی روستاییان را
به موضوعی بااهمیت بدل کرد .اصالح گران دولتی ،برای احیای تولید ارزش اضافی در مناطق روستایی،
رفتهرفته با شدت بیشتری پیگیر نوعی پروژهی حکومتپذیری روستایی شدند تا کشتکاران مصری را به
رعیتهایی تندرست ،معقول و طرفدار رشد و آبادانی بدل کنند .آنها برای رسیدن به این اهداف نهادهایی از
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جمله تعاونیها ،بانکهای کشاورزی ،درمانگاهها ،مدرسهها ،دهکدههای نمونهساخت و کانونهای اجتماعی
روستایی ایجاد کردند ]58[.هدف از این اصالحات فراهم کردن منابع و همچنین دانش فنی الزم برای خلق
نوع جدیدی از دهقان مصری بود .با این همه ،هیچیک از آن اصالحگران در برابر کالنزمیندارانی که همچنان
جناح مسلط در طبقهی حاکم کشور بودند چالشی جدی ایجاد نکرد .درواقع ،آنان فقر روستایی را به عواملی
چون عقبماندگی دهقانان و کمیابی زمین نسبت میدادند و از همین رو از هر سخنی دربارهی بیعدالتی
اجتماعی پرهیز میکردند ]57[.اما بهزودی ورق برگشت.
درآمد سرانهی واقعی بین سالهای  1121تا  1138حدود  1درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش در
نیمسدهی گذشته بود ]51[.کسادی کشاورزی دو نتیجهی مهم داشت .نخست ،کارساالران که دستیابی به
استقالل تعرفهای به آنان جسارت بخشیده بود به سرمایهگذاری کالنتر در تولید رو آوردند ]61[.دور شدن
تدریجی منافع کالنزمینداران از صاحبان صنایع بدین معنا بود که آن برنامهی توسعهی متوازن در آستانهی
فروپاشی است .در این زمان بود که شمار فزایندهای از روشنفکران و سیاستگذاران مصری رفتهرفته
صنعتیسازی را غایت نوعی پروژهی توسعهمحور یافتند که مناطق روستایی را تابع نیاز کانونهای شهری
میکرد]61[.
دوم ،زمینداران بزرگ به اجاره دادن مساحت بسیار بیشتری از امالک خود رو آوردند .با اینکه در
سال  1131کمتر از  11درصد کل زمینهای مالکدار اجارهای بود ،تا سال  1152این نسبت به  85درصد
افزایش یافت .بنا به اعالم وزارت کشاورزی ،درآمدی که زمینداران از کشتکاری عایدشان شد یکسوم کمتر
از درآمدی بود که از اجاره دادن امالکشان بهدست میآوردند ]62[.در این زمان ،اصالحگران و کنشگران
بیپردهتر دربارهی مسئلهی بازتوزیع بحث و گفتوگو میکردند ]63[.طرح اصالحات ارضی در  1144به مجلس

سنای مصر ارائه شد .سال بعد ،اثر اصالحات ارضیِ [اإلصالح الزراعى] ِمرّیت غالیِ لیبرال و گرفتاری
دهقانان [مشكلة الفالح] احمد صادق سعدِ مارکسیست منتشر شد ]64[.طرحهای پیشنهادی اولیه حاکی
از قطبهای ایدئولوژیک مخالف در بحثی نوپا دربارهی اصالحات ارضی بود .در دههی پس از آن ،موضوع
بازتوزیع زمین به اصل بااهمیتی برای مشروعیت سیاسی بدل میشد.
اصالحگران ،روشنفکران و کنشگران سیاسی مصر در اواخر دههی  1141نسبت به دو مسئله آگاهی
یافتند .یکم ،استثمار جمعیت کارگرِ روستایی نارضایتیهای عمیقی ایجاد کرده بود که باید به آن رسیدگی
میشد .منتقدان نظم ارضی موجود بیش از چهار دهه تأکید میکردند که طبقات تولیدکننده پدیدآورندگان
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اصلی ثروت هستند اما سهمی عادالنه از ارزش آن نصیبشان نمیشود .بهدنبال وقوع جنگ جهانی دوم،
عمدهترین گروههای مخالف دیدگاههای خود را دربارهی اصالحات ارضی بسطوگسترش دادند ،هرچند
حکومت و کالنزمینداران با آنها مخالف بودند .دوم ،پس از دههها تجربهی ایجاد بانکها و صنایع ملی که
با موفقیت کمی همراه بود ،معلوم شد که هر پروژهای برای شکلگیری سرمایهی ملی نمیتواند از مدعای
حاکمیت ملی جدا باشد .استقالل سیاسی و اقتصادی باید در کنار هم محقق میشدند.
در این اوضاعواحوال بود که گروهی سیاسیشده از ارتش مصر ــ به نام افسران آزاد ــ در  1152کنترل
دولت را بهدست گرفتند و سرانجام جمال عبدالناصر را به قدرت رساندند .آنچه به ناصریسم شهرت یافت
مدعی بود که مشکالت دوگانهی استقالل ملی و شکلگیری سرمایهی ملی از سویی و از سوی دیگر موضوع
ایجاد جامعهای از کارگران و دهقانان با مصرف انبوه را میتوان یکباره در نظر داشت .همچون معاصران خود
در جاهای دیگر ،افسران آزاد نیز گمان میکردند که میتوانند توانمندیهای دولتی را در اختیار بگیرند و،
همزمان با اجتماعی کردن بسیاری از هزینههای بازتولید نیروی کار مصر ،برای پیشبرُد صنعتیسازی و رشد
بهکار ببندند ]65[.رژیم ناصری برای دستیابی به این هدف از ایدههای دههی قبل بهره گرفت تا سه سازوکار
بازتوزیعی ایجاد کند :خدمات عمومی (آموزش ،بهداشت ،تنظیم خانواده) ،کنترل قیمتها (یارانهها ،سقف
اجارهبها) و بازتوزیع ثروت (اصالحات ارضی ،مصادرهی داراییها و اشتغال عمومی) .این سیاستها سهم
بیشتری را از هزینههای ایجاد بهبود در معیشت آن گروههایی که پایگاه سیاسی ناصر بهشمار میآمدند بر
دوش دولت گذاشت .گرچه سیاستمداران و کاسبکاران طی دورهی بین دو جنگ جهانی دستبهکارِ پیشبرد
این سیاستها شده بودند ،هر راهحلی در مقیاس ملی برای بحران مصر نیازمند وجوهی هنگفت بود که
حکومتهای پیشین از آن بینصیب اما افسران آزاد با شدت تمام در پیاش بودند.
دولت ناصر برای تأمین مالی برنامههای رفاه اجتماعی خود ترکیبی از منابع فراهم کرد .پیشازهمه
قیمتگذاری برنامهایِ متمرکز بود .مقامهای دولتی از طریق شبکهای سراسری از تعاونیهای کشاورزی
اعتبارات و نهادههای کشاورزی در اختیار گذاشتند و کشاورزان را واداشتند محصوالت صادراتی اساسی مانند
پنبه و برنج تحویل بدهند .حکومت این محصوالت را به قیمتهای ثابتِ ورودی مزارع میخرید و در بازارهای
بینالمللی به قیمت باالتر دوباره میفروخت؛ نتیجهی نهاییاش ،مشابه با نظام انحصاری محمدعلی ،گونهای
جابهجایی ارزش از کشاورزان به دولت بود .این مصادرهی ثروت کشاورزی منبع ارزی مهمی در اختیار گذاشت
که دولت برای یارانه دادن به برنامهی صنعتیسازی خود از آن استفاده میکرد]66[.
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منبع بعدی تأمین مالی بدهی و کمکهای خارجی بود .مصر بدل شد به یکی از ذینفعان اصلیِ کمکهای
خارجی شوروری که شاملِ تخفیف روی جنگافزار و اجناس نیمساخته ،کمک برای تولید آهن و فوالد ،و
ساخت سد اسوان میشد ]68[.وامهای کمبهره با اجناس اولیه مانند پنبه ،برنج و میوه بازپرداخت میشد که
انحصار تجارتشان در دست دولت بود ]67[.تا سال  61 ،1181درصد از صادرات و  24درصد از واردات مصر
در ارتباط با کشورهای بلوک شوروی بود ]61[.با اینکه مصر در اثر کمکها و دادوستد رضایتبخش با اتحاد
جماهیر شوروی به حلقهی شوروی درآمده بود ،ناصر از ابرقدرت رقیب آن نیز کمک دریافت میکرد .دفتر
ح آمریكا [ ]The US Office of Food for Peaceکه بنا به قانون حقوق عمومی
غذا برای صل ِ
 084سال  4590ایجاد شده بود به مصر اجازه داد تا گندم و سایر غالت را با پوند مصری بخرد .مصر در
سالهای  1156تا  1168به یکی از بزرگترین ذینفعان برنامهی غذا برای صلح مبدل شد که نزدیک به
 81درصد کل کمکهای ایاالت متحده به مصر را شامل میشد]81[.
سومین منبع تأمین مالی شامل رانتهای طبیعی و راهبردی میشد .مصر پس از بحران سوئز در سال
 1156ــ آن زمان که اسرائیل ،فرانسه و بریتانیا در واکنش به عزم ناصر برای ملی کردن کانال سوئز به مصر
حملهی نظامی کردند ــ به درآمدهای چشمگیری از عوارض این مسیر مهمِ ترابری جهانی دست یافت .این
درآمدها در سال  1168به بیش از  3111درصد سطح  1155رسید ،ایامی که حکومت مصر به فر و شکوهی
پوشالی دست یافته بود ]81[.همزمان صنعت نفت مصر نیز رفتهرفته رشد میکرد .شرکت ملی نفت که ایجاد
شد ،منابع زیرزمینی کشور نیز به یک منبع حیاتی رانت برای دولت مبدل شد.
چهارمین ،و مهمترین ،منبع تأمین مالی مصادرهی داراییها بهمدد اصالحات ارضی و ملی کردن
کسبوکارهای خصوصی بود .رژیم مصر پس از  1156بهمرور طیف گستردهای از بنگاهها را ملی میکرد ،از
جمله بانکهای بازرگانی ،شرکتهای بیمه و کارخانههای نساجی و همچنین خود شرکت کانال سوئز ]82[.در
برخی برآوردها ارزش سهام و داراییهای فیزیکی که طی سالهای  1152تا  1166به مالکیت عمومی درآمد
نزدیک به  811میلیون پوند ارزیابی شده است]83[.
دولت غرق در درآمدهای تازه به برنامههای توسعهی صنعتی و رفاه اجتماعی خود ادامه میداد .افسران
آزاد در فاصلهی سالهای  1152تا  1161سرانجام با تعیین سقفی  51فدانی {هر فدان معادل 1/142هکتار}
برای مالکیت زمین ،اصالحات ارضی را تحقق بخشیدند .این سیاستها با نشانه گرفتن کالنزمیندارها
سرانجام طبقهای از دهقانان متمول ــ آنان که مالک  5تا  51فدان زمین بودند ــ پدید آورد که بهعنوان یک
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نیروی بانفوذ نوپا در مناطق روستایی سربرآوردند ]84[.آنان در حالی که اصالحات ارضی کمتر از  13درصد
سطح زیر کشت کشور را میان بخشی از جمعیت روستایی از نو توزیع کرد ،محدودیتهایی نیز برای اجارهبهای
زمینهای کشاورزی وضع کردند که به حال بسیاری از اجارهداران فقیرتر مفید بود ]85[.فقیرترین دهقانان که
اکثریت جمعیت کاری روستایی را شامل میشدند ــ کارگران کوچرو (عمال التراحیل) ــ در روستاها
فرصتهای کمتری برای تحرک اجتماعی مییافتند .بسیاری به یافتن شغلهای فصلی در ساختوساز و
نگهداری تأسیسات عمرانی دولتی رو آوردند .آنها همچنان برای تداوم حیات کشاورزیِ صادراتمحور بسیار
اهمیت داشتند اما اکنون جابهجایی فصلی آنان به کمبود نیروی کار انجامیده بود که در بحرانهای اقتصادی
سال  1161و همچنین  1164-65نقشی مؤثر داشت]86[.
در شهرها بسیاری از عناصر آن بورژوازی تجاری و صنعتی که روند ظهورشان به پیش از سال 1152
بازمیگشت سلبمالکیت یا در طبقهی دولتآفریدهی جدید جذب شدند که بیهیچ تناسبی از منافع انباشت
سرمایه بهره میبُرد .آنچه منتقدان بورژوازی دولتی برشمردهاند به رُکن اقتصادی رژیم مصر مبدل شد ،همانا
طبقهای از مقامهای حکومتی در گسترهی انواع گوناگون وزراتخانهها ،شرکتهای بخش دولتی و سازمانها
و مراجع عمومی ]88[.هدف از گسترش آموزش رایگان پدید آوردن ملّتی بود که از پس ایفای نقشهای
گوناگون کاری در یک جامعهی صنعتی بربیاید ،از کارهای رسیدگی به منزل گرفته تا شغلهای دولتی و
حرفههای صنعتی و خدماتی ]87[.موجهای پیاپیِ جذب نیرو در دههی  1161نزدیک به یک میلیون مصری
را وارد بخش دولتی کرد که در آنجا نمایندگی گروهی در اتحادیههای کارگری دولتی در انتظارشان بود.
ترازنامهی ناصریسم بیتردید متناقض بود .سیاستهای رژیم ناصری خدمات بهداشتی و آموزش ،امنیت
تصرف زمین ،مشاغل تضمینشده و تحرک اجتماعی بیسابقهای در اختیار خیلیها گذاشت .البته تداوم این
امتیازها بهایی هم داشت .از نظر سیاسی ،این برنامه به گرایشهای اقتدارگرایانهی دولت دامن زد چرا که
ایجاب میکرد مردم برای منافع مادی قید آزادیهای سیاسی را بزنند .مخالفت کمونیستها ،اسالمگراها و
دیگران بهشدت سرکوب شد .از این گذشته ،این پروژه بهمنزلهی آزمایشی بلندپروازانه در بهکارگیری اهرمهای
دولتی برای مدیریت هزینههای بازتولید نیروی کار مصر ،هزینههای هنگفت خود را خیلی زود نشان داد .در
عمل معلوم شد تداوم استخراج گونهای مازاد از جمعیت کشور بهعالوهی فراهم آوردن مزایای مصرفی فوری
و تأمین مالی مداخلهی نظامی در یمن شمالی بعد از  1163فوقالعاده پرهزینه است ،حتی اگر دولت بخشی از
هزینههای خود را از طریق رانتهای تازه جبران میکرد .مصر در سالهای  1164-65با کسریهایی در
بودجه و تراز پرداختهای خود روبه رو بود که ساختار مالی موجودش توانایی رفع آن را نداشت .ناصر نیز
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همچون نیاکان بلندپرواز خود در سدهای پیشتر ،رو به کمک وامدهندگان خارجی آورد .با این حال ،مذاکرات
با صندوق بینالمللی پول سر طرحی تثبیتی در  1166فور ًا متوقف شد .دولت لیندن جانسون در همان سال

در واکنش به کشمکشهای فزاینده بر سر دخالت مصر در درگیریهای یمن شمالی کمکهای غذایی قانون
عمومی  084را به حکومت ناصر متوقف کرد ]81[.افزون بر این ،مصر در آستانهی درگیری بزرگی ــ جنگ
عربها و اسرائیل در  1168ــ قرار گفته بود که تا سر حد نابودی به پروژهی ناصر آسیب رساند.
شکست مصر در جنگ  1168هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی یک فاجعه بود .تاریخچههای مرسوم
دربارهی این دوره به حد انزجار این استدالل را تکرار کردهاند که شکست تحقیرآمیز نیروهای مصر
شکوتردیدهای تازهای نسبت به وعدهی ناسیونالیسم عربی ایجاد کرد ]71[.اما پیامد این جنگ بیش از هرچیز
برای خود آن نظام اقتصادی ویرانگر بود که به «سوسیالیسم عربی» ناصر امکان داده بود تا برای بخشهای
گستردهای از جامعهی مصر بهبودهای مادی به ارمغان بیاورد.
ناصر در  5ژوئن  1168دستور بستن کانال سوئز را صادر کرد و این کانال به مدت  7سال بسته ماند ،یعنی
جریان عوارض دریافتی حکومت از زمان ملیشدن متوقف شد .مصر با اشغال صحرای سینا از سوی اسرائیل
از مقرهای اصلی تولید نفت خود بینصیب شد .همچنین از درآمدهای حاصل از گردشگری نیز که در
دههی  1161پیوسته روبه افزایش بود ،بعد از جنگ کاسته شد ]71[.افت شدید رانتها فشاری دوچندان بود
چرا که دولت با هزینههای سرسامآور بازسازی و جایگزینی هر آنچه نابودشده روبهرو بود .مهمتر از همه،
هزینهی هنگفت تجهیزات جدید برای ارتش و نیروی هوایی بود .مخارج نظامی طی شش سال بعدی تا
 611درصد افزایش یافت ]72[.در این بین ،حکومت با پابرجاماندن توقف کمکهای غذایی ایاالت متحده
ناگزیر بود هزینهی کامل غلهی وارداتی خود را بپردازد که از اهمیت ویژهای برای نظام یارانهدهی آن برخوردار
بود]73[.
نگاهی دوباره به نئولیبرالیسم در مصر
انور سادات پس از مرگ ناصر در سال  1181به مصاف این وضعیت پرمخاطره رفت .او طی چهار سال
دست به اجرای برنامهی انفتاح یا «درهای باز» زد تا اقتصاد کشور خود را در بستری بینالمللی که چندان
حامیِ توسعهگرایی و صنعتیسازی مبتنی بر جایگزینی واردات نبود از نو ساختاربندی کند .رشتهای از شوکها
در اوایل دههی  1181ترتیبات موجود برای مدیریت جریانهای جهانی مالیه ،سرمایه و کاالها را که مطابق
نظام برتون وودز برقرار بود رفتهرفته از نو پیکربندی میکرد؛ مهمترینشان گسستن دالر آمریکا از معیار طال
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در  1181بود که مشوق سوداگری ارزی و یک بخش برونمرزی مالیِ دالربنیاد شد .این ارزشزدایی واقعی از
دالر آمریکا با یک شوک دیگر نیز مرتبط بود :افزایش قیمت نفت در سال  .1183دولتهای نفتخیز عربی
هم از افزایش قیمتها و هم از ملیشدن کامل یا ناقص صنایع نفتی خود سودهای بادآوردهی هنگفتی بهدست
آوردند ]74[.دولتهای خلیج ،غرق در سودهای نفتی ،رفتهرفته درآمدهاشان را در حسابهای دالری اروپایی
به گردش میانداختند که در رشد چشمگیر بخش بانکداری خصوصی در مقیاس جهانی نقش داشت ]75[.تا
پایان دههی  ،1181استقراض از بانکهای خصوصی  61درصد بدهیهای جنوب جهانی را تشکیل میداد]76[.
نهادهای مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول دست به کار ایجاد نظام جدیدی برای مدیریت
بدهیها شدند .این شوکها در شکلی تازه بخشیدن به شبکههای مالی فراملی مؤثر افتاد که مصر بهزودی
گرفتارشان میشد.
توانایی سادات در جلوگیری از وقوع بحرانی اقتصادی در مصر را گاه به برنامهی آزادسازی او بعد از
جنگ  1183اعراب و اسرائیل نسبت دادهاند .اما مهمتر خود پیامدهایی بود که جنگ در بازگرداندن و بهبود
راههای دستیابی به رانتها ،وامها و کمکهای خارجی داشت .مصر در سایهی اتحاد تازهی خود با
ایاالت متحده توانست از شکوفایی نفتی که خود جنگ در ایجاد آن دست داشت به پاداشهای چشمگیری
برسد ]78[.دو سال مذاکره ،با میانجیگری واشینگتن ،در اکتبر  1185به بازگشایی کانال سوئز و بازگرداندن
کنترل میدانهای نفتی سودر در شبهجزیرهی سینا به مصر انجامید ]77[.صادرات ساالنهی نفت طی پنج سال
بعدی چهاربرابر شد؛ و در پایان این دهه به حدود  22درصد تولید ناخالص داخلی مصر رسید ]71[.درآمدهای
کانال سوئز ،در پیوند با رونق نفتی آن سالها ،از 76/2میلیون پوند در  1165به  411میلیون پوند در 1171
افزایش یافت .ایجاد روابط نزدیکِ دیپلماتیک با دولتهای غربی و کاستن از قیدوبندهای سرمایهگذاری
خارجی ،در افزایش ناگهانی گردشگری مؤثر افتاد و تا  511 1171میلیون پوند دیگر به دست داد ]11[.افزایش
این رانتها اگرچه ارز خارجی مورد نیاز را در اختیار میگذاشت ،در برابر موج وجوه ارسالی کارگران مصری که
پس از  1183به کشورهای خلیج مهاجرت کرده بود جلوهای نداشت؛ ارزش ساالنهی این وجوه ارسالی در 1171
چیزی نزدیک به  1/1میلیارد پوند بود]11[.
ثروت بادآوردهی ناشی از جنگ  ،1183همانگونه که سدهای پیشتر در مورد رونق پنبه در دوران جنگ
داخلی آمریکا رخ داده بود ،گرفتاریهای بیشتری به بار آورد .یکم ،آشفتگی اقتصادیای که در پی داشت
کاهش کشت پنبه را سرعت بخشید .اهمیت روبهکاهش پنبه تا حدی از افول کلی کشاورزی زیر سایهی سایر
منابع درآمدی صادراتی و مهاجرت مداو ِم کارگران روستایی ناشی میشد .و همچنین نشانهای از سرشت
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ناموزون آزادسازی اقتصادی بود .انحصار دولتی بر خرید پنبه ،طی دههی  ،1181همچنان پابرجا بود .بهایی
که کشاورزان برای محصول خود دریافت میکردند ،با اینکه تورم و افزایش قیمت نفت سبب باال رفتن
هزینهی نیروی کار و نهادههای کشاورزی شده بود ،همچنان بسیار پایینتر از قیمتهای صادراتی بود]12[.
بسیاری از کشاورزان که شاهد کاهش تدریجی حاشیهی سودشان بودند کشت پنبه را کنار گذاشتند .در فاصلهی
سالهای  1181تا  1186تولید نزدیک به  31درصد و صادرات بیش از  51درصد کاهش یافت]13[.
دوم ،افزایش ناگهانی درآمدهای دولت با اینکه مانع از بحرانی اقتصادی شد ،از کسری هزینههای دولت
نکاست .طی دههی  1181مخارج حکومت مدام از درآمدهایش پیشی میگرفت ]14[.مصر در دسامبر 1186
وارد مذاکره با صندوق بینالملی پول بر سر توافقی شد که مستلزم حذف یارانههای غذایی بود .گروههای اصلی
پشتیبانِ دولت ناصری ازجمله دانشجویان و کارمندان دولتی به مخالفت با این طرح برخاستند .به اجرا گذاشتن
این برنامه در ژانویهی  1188به دو روز اعتراضات گسترده انجامید که حکومت را ابتدا ناگزیر به اعمال منع
آمدوشد و سپس لغو پیمان خود با صندوق بینالمللی پول کرد ]15[.حکومت سادات از برنامهی خود برای
کاستن از یارانهها دست کشید؛ در واقع ،حکومت زمانی که فهمید مسئلهی آذوقهرسانی دولتی چهبسا به بقای
خودش گره خورده است حتی آن یارانهها را افزایش داد ]16[.جالب اینکه برنامهی یارانهدهی مصر طی دوران
برنامهی انفتاح بهشدت رشد کرد و رفتهرفته از هزینهکردِ سایر خدمات مانند سالمت و آموزش پیشیگرفت.
هزینههای عمومی ،در سایهی درآمدهای فزایندهی نفتی ،کانال سوئز و کمکهای مالی ایاالت متحده ،از
 47درصدِ تولید ناخالص ملی در سال  1184به  61درصد در سال  1171رسید ]18[.ناکامی در استقراض از
صندوق بینالمللی پول فور ًا به بحران مالی جدیتر نینجامید .البته حکومت فقط داشت یک رشته گرفتاریهای
گریزناپذیر را به تعویق میانداخت.
همچنان که مصر طی دههی  1171به استقراض ادامه میداد آرامآرام در مسیر یک بحران بدهی خارجی
قرار گرفت .رژیم مصر این بار هم توانست برخی از فشارهای مالی فزاینده را با نقشآفرینی در امور بینالمللی
تعدیل کند .مصر با امضای پیماننامهی صلح مصر و اسرائیل در مارس  ،1181به جریانهای جدید و
چشمگیر تأمین هزینههای نظامی و کمکهای خارجی از ایاالت متحده دست یافت ]17[.یک دهه بعد ،دولت
مصر که به ازای حمایتش از نیروهای آمریکایی طی جنگ اول خلیج بخشش چشمگیر بدهیها شامل
حالش شد ،توانست دستورات مدیران جهانی بدهیها را برآورده کند .مذاکراتی با صندوق بینالمللی پول سر
نوعی توافقنامهی تعدیل ساختاری در سال  1111زیر نظر رئیسجمهور حسنی مبارک ،جانشین سادات صورت
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گرفت .رژیم مبارک طی دو دههی بعدی برنامهای مبنی بر خصوصیسازی ،مقرراتزدایی ،تجارت آزاد و
انبساط مالی را پیش بُرد .سیاستگذاران و نهادهای مالی بینالمللی از مصر بابت آزادسازی اقتصادی موفقش
تعریف و تمجید کردند .در حقیقت ،اصالحات نئولیبرالی مصر چندان که در پی بازتوزیع منابع و تحویل آن به
طبقهای تازه از دارودستههای کاسبکار بود به دنبال رعایت اصول بازار آزاد نبود.
آمارهای رسمی ،با نشان دادن رشد اقتصادی ،کسریهای بودجه و تورم ،تصویری از اقتصاد پررونق مصر
در دههی  1111را به نمایش میگذارد .با اینهمه ،در پس پردهپوشی دادههای اقتصاد کالن ،اصل ماجرا بر
سر یارانهدهی دولتی به سرمایهگذاران مالی و بسازوبفروشهای شهریِ مشغول در بخشهای اصلی و روبهترقی
کشور بود .دولت بانکهای تجاری را نجات داد ،اراضی عمومی را به قیمت ارزان فروخت و زیرساختهایی
برای حمایت از توسعهی بخش خصوصی ایجاد کرد که در راستای منافع گروهی تازه از سرمایهداران بود که
پیوندی تنگاتنگ با حزب دموکراتیک ملی مبارک داشتند .نسخهی مصری نولیبرالیسم به جای رقم زدن احیای
اقتصادی از طریق دوراندیشی مالی و خصوصیسازی ،بیشتر دربرگیرندهی نوعی «بازآرایی سیاسی و
چندالیهی رانتها ،یارانهها و هدایت منابع» بود ]11[.غولهای تجاری با بندوبستهایی سیاسی در
دهههای  1111و  2111همچنان از همان شبکههای حمایتی بهغایت بهره میبُردند ،درحالی که فرصتهای
شغلی کمی که فراهم کرده بودند برای جبران کاهش مشاغل عمومی کفایت نمیکرد.
گرچه دگرگونی نولیبرالی مصر از برخی جهات همانند الگوهای وابستگی مالی در اواخر سدهی نوزدهم
بوده است ،آنچه دورهی سی سالهی اخیر را متمایز میکند پیکربندی جغرافیایی متغیریست که این
دگرگونیها در بطن آن رخ داده است .فضاهای انباشتی که اینک شامل مصر میشود بیشازپیش به کانونهای
قدرت دولتهای خلیج متمایل شده است .همانطور که در نوشتهی آدام هنیه در کتاب حاضر آشکار میشود،
سرمایهی خلیجی به بخشهای مهم سراسر منطقه ،از جمله صنعت کشت ،بانکداری ،مستغالت و ساختوساز
شهری گسترش یافته است ]111[.سرمایهی خلیجی و سرمایهگذاریهای نظامی آن از زمان کودتای 2113
که ارتشبد عبداهلل االسیسی را به قدرت رساند ،در پروژههای کالن توسعهای در مصر مشارکت داشته است.
دولتهای خلیج همچنین در یمن ،سوریه ،لیبی و فراتر از آن با تمام نیرو مداخله کردهاند .این اقدامات نظامی
موجب ویرانی گستردهی جان و مال مردم شده است که احتماالً فرصتهای سرمایهگذاری آتی را فراهم
خواهد کرد.
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ما فصل پیش رو را با بررسی این موضوع آغاز کردیم که مصر چگونه طی سدهی نوزدهمِ طوالنی از یک
رشته ترتیبات امپراتوری به ترتیبات دیگری جابهجا شد .و با تأملی دوباره دربارهی آن فضاهای سیاسی
ــ اقتصادی که نمای متغیرِ تاریخ سرمایهداری در مصر را رقم زده است ،نتیجهگیری میکنیم .مصر در سدهی
نوزدهم از گرهگاهی حیاتی در دستگاه مدیریت منابع عثمانی مبدل شد به یک وادی نویافتهی کاالها و مقصدی
جذاب برای سرمایهگذاری مالی مامکشورها در چارچوب یک اقتصاد جهانیِ امپراتوری با محوریت بریتانیا]111[.
حاکمان پسااستقالل مصر ،در سدهی بیستم و در میانهی تثبیت جهانی شکل دولت -ملت ،بدنهای اجتماعی
از هوادارن سیاسی را بسیج کردند و از رقابتجوییهای جنگ سرد نهایت استفاده را بُردند .آنان دولتی توسعهگرا
پدید آوردند که شالودهی آن برای پیگیری داخلی رشد و ترقی ریخته شده بود .مصر در پایان سدهی بیستم
به خیل دولتهایی پیوست که در آغوش سیاستهای بازار آزاد جای گرفته بودند که با نوعی گرایش به
منطقهبندی قدرت هژمونیک برپایهی دولتهای خلیج همراه بوده است .این پیکربندیهای متغیرِ قدرت
سیاسی -اقتصادی ،طی دو سدهی اخیر ،بنا به پویههایی شکل گرفته است که همزمان در درون و بیرون
مرزهای کشور در کار بوده است.
شرحی که در اینجا بهاختصار بیان کردهایم نشان میدهد که کندوکاوی تاریخی دربارهی این
پیکربندیهای فضاییِ متغیر که به مناطق مختلفی از مصر اختصاص داشته است چهبسا راهی پیش بگذارد
برای خروج از بنبستی ظاهری در شیوههای بررسی سرمایهداری .این میدان پژوهشی دههها از خالل
کشاکشی پربار شکل گرفته است ،کشاکش تأکید بر هنجارمندیهای بزرگمقیاس و الگودار انباشت سرمایه،
ف تجربهی منطقهای و ملموس .ما این اختالف را چندان جدی نمیدانیم که
و توجه ویژه به تفاوتهای ظری ِ
گویی معضلیست که باید رفع شود بلکه آن را دلیلی میبینیم برای بازنگری در چگونگی تدوینِ سرگذشتهایی
که روایت میکنیم .در تاریخ هیچ زمانی حیات تولیدکنندگان ،بازرگانان و سیاستمداران در فضاهای ناموزونِ
انباشت در درون مصر ،صرف ًا بازتابی از فرایندهای «جهانی» با خاستگاهی دیگر نبوده است .دیگر اینکه آنان
با مردمان سایر بخشهای جهان چندان تفاوت جدی ندارند که آن تجربهها را قیاسناپذیر کند .در گزارشی
که ارائه کردیم بررسی میشود که چنان حیاتی چگونه در پیکربندیهای متغیر قدرت ،خشونت ،انباشت و
وابستگی حک شده است ،پیکربندیهایی که به درجات گوناگونی تداوم داشته و مدام واقعیتهای زندگی
اجتماعی و اقتصادی در مصر مدرن را دگرگون کرده است .البته مقصود این نیست که تاریخچهای از مصر یا
هر جای دیگری از خاورمیانه موظف است که حتماً همزمان تاریخچهای از کل جهان نیز باشد؛ و به این معنا
هم نیست که سرمایهداریِ مصر را میتوان یا باید یک «گونه»ی ملی یا منطقهای متمایز برشمرد یا آن را
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] دیگری دانست که معرفاش تفاوتهاییست که تن به مقایسهی معنادارlifeworld[ زیستجهان
نمیدهند؛ بلکه مقصود اهمیت دادن به این امر است که آن زندگیها چگونه به جغرافیاهای گستردهتری از
 به همین.قدرت و انباشت گره خورده و این جغرافیاها چگونه بارها و بارها در سراسر تاریخ ایجاد شده است
 شاید بهتر باشد که تاریخ سرمایهداری در مصر و تاریخ سرمایهداری جهانی را چشماندازهای یک،دلیل
.سرگذشت واحد و پیوسته دانست
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