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تعتبررر مجا ررة غاب وررال مغ ررظع مررم ل اررح غة مررال غام فررظة غاترر   ررظ    رر  اررل 

، 1944إاررع  ررا   1943غابرظطررا       رر  غا ترررع مررم  ررا   غاكمام ظرراا غا كرر  

مرررا  لك رررر مرررم    رررة م ظرررظم   رررظا بغرررب  غاجرررم  مغرررم  غاتو ظرررة، مغررر ط 
 م ظظم آخرمم      ر مظقح 

 
مجا رررة إارررع غااررررم  غاجمظرررة اغررر مغ   ظظرررظع،  ررراغ غابرظطرررا ظمم غرررب  غا

م  ررا غاورر غ ، كمررا اررم ل كررا كا رر  كار ررة طبظعظررة و م ررر م كررا   غاظررم ، ظت رر  
معاررر  غابرررا  ظم  ارررع لم غةامرررة كا ررر  مرررم صررر ح غ  غرررام، مكرررام غاغرررب  
غارئظغرر  مرغ   ارر   ررم غات ررخ   رر  مقرر  غا ررر  غارر ا ظ ررح لغررعار غاورر غ  

 بعظًظغ  م مت امل غاظظ 
 

ظررا بعررظ  غا ظررا  بمررا ظك رر  ااتخ ظرر  مررم  ررظع غامجا ررة   اكررم تكمرر  برظطا  ا ررظ غ  
 2 اامرررة غوقتصررراظ لمتغرررا بات ظررر  عغةب رررال غا ظظ رررة غاتررر  قامررر  بكرررا غاخبظرررر
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Utsa Patnaik   كرراتفررظر إاررع لم  رر ا غا كاظررة  رر  لك ررر مررم  ارر    إم لب ا 

تكفرر  لم غات ررخ  ارر  ظكررم  ر ررًظا، كمررا غ ترررا معارر  مررم كتبررمغ  ررم  رر ا 
غظاغرررة متعمرررظع، صرررممكا غوقتصررراظا غابرظطرررا   جرررمم كرررام غامجا رررة، ماك ررر  
، [1965-1874]   ا م غرررررتمم تفرفرررررلم  ررررر  [ 1946-1883]ماظ رررررارظ كظ رررررا 

ات مظرررل غامرررمغرظ بعظرررًظغ  رررم ل  رررر غاك رررمظ مرررم لجرررل ترررم ظر غام م رررة اا رررمغ  
 ظة مغةمرظكظة مظ   غة فطة غامتعا ة باا ر  غابرظطا  

 
ا كرر  مررا  ررظل خرر ل غةربعظ ظررا  مررم غا رررم غاما رر ، مررم غامكرر  لم   كرر  ل رر  

 1765   مررم  ررا  غاكمام ظرراا جررا   رر  ل  ررا  مررا ظ ررر  مررم قررر ظم مررم غا كرر  

، غ تا ررر  غا كممرررة غابرظطا ظرررة مرررم غاك رررظ غررراعًا تباررر  قظمتكرررا 1938إارررع  رررا  

ظمورغ  م رر    ررمظ غاظررم ، مغاترر  ترر  غغررتك ككا إمررا  رر  برظطا ظررا ترظاظم ررا  غارر 
(  مغغررتخظ   رر غ غارررب  غام رراج  اب ررا  1لم ترر  إ رراظع تصررظظر ا مررم لجررل غارررب   

غاب ظرررة غات تظرررة ظغخرررل برظطا ظرررا، بمرررا  ررر   اررر  غاطرررر  مغامصرررا ح مغاخرررظما  
 ظرررة غاعامرررة، مكررر ا  اتممظرررل غاتصررر ظح  ررر  غامغرررتعمرغ  غوغرررتظطا ظة غابرظطا

مغةمرمبظررة غاوربظررة   ا ررظ جررا  تممظررل غات مظررة  رر  فررمال غاكرررع غةر ررظة  رر  
  غاكمام ظاا جا  كبظر م   مم غا ك  

 
 تصميم المجاعة 

 
، غ كررار غاكمام ظرراا باا غرربة ااك ررمظ، كررام  رر غ غا اررا  مررظمًرغ    مررح غفررتظغظ غا كرر  
مغرغمررا  كظا 210 صررظ  غا رررظ مررم غغررتك   غا بررم  غاو غئظررة  رر  غاك ررظ مررم 

ا غررر مًظا ب ارررمل  كاظرررة  157غررر مًظا  ررر  لمغئرررل غا ررررم غاعفررررظم إارررع  كظامغرغمرررً

 م م ما تفظر إاظ  بات ظ  باغ  "غاتظ مر غاو غئ  غافظظظ"  -غا   ظ ظا   
 

مررا  ررظل خرر ل غا ررر  غاعاامظررة غا ا ظررة لظه إاررع ت رراق   رر غ غام ررح إاررع  ررظ 
إاررع غاب وررال افررم  ماظررا   كبظررر    مررح تررظ   غا ررمغ  غةمرظكظررة مغابرظطا ظررة
ة مرغرررمًما ظ  ررر ، غاكمام ظااظررر  غررركرظة  رررظ غاظابرررام، لصرررظر  غا كممرررة 

با  ررا ة إاررع آاظررا  غا كرر  غا ااظررة، بتوطظررة جمظررح غاتكررااظ  غامرتبطررة ب  فررطة 
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غا ا رررا   ررر  غام ط رررة برررااممغرظ غاك ظظرررة، بفررركل غظرررر م رررظمظ،  ترررع  كاظرررة 
 غا ر  

 
ا ااغظاغرررة غامااظرررة مغا  ظظرررة غاك ظظرررة فرررار  كظ رررا، غاررر ا كرررام مغتفررراًرغ خ  اصرررً

مماظررر غاخاغ ررة، ب فرراط  رر  غاتخطررظط وغررترغتظجظا  غاتممظررل مقرر   اتفرفررل
غا ررر    إ  غررعع إاررع غبتكررار آاظررة ات مظررل غامررمغرظ بعظررًظغ  ررم غاغرركام غام اظررظم 
مررم لجررل تررم ظر غامررمغرظ ااتمغررح غاعغرركرا   كررام ل ررظ غاخظررارغ   ررم  رررا 

ماكررم ارر  ظكررم   ررا  مررا ظك رر  مرر ك  اتررم ظر قا ررظع  رررغئ   اررع غةغ ظررا ، 
مررمغرظ كبظرررع بمررا  ظرر  غاك اظررة    كررام غابررظظل  ررم  رررا  رررغئ   اررع غا ررا  
غاعرراظظظم، اكررم كظ ررا كررام ظعارر  لم  رررا لا  رررغئ  مبافرررع  اررع غاغرركام 

 غا ظم كا مغ بائغظم لصً  مم غام تمل لم ظ ظا إاع ل مال فو  
 

مبافررررع، مرررم خررر ل غظاغرررة ت رررخمظة  اررر ا  ظ رررا إارررع  ررررا  ررررظبة غظرررر
متعمررظع   مإاظرر  كظ ظررة  ماكررا   خرر ل غةربعظ ظررا  مررم غا رررم غاما رر ، طبعرر  

   ائاررة مررم غا  ررمظ اا  ررا  غاعغرركرا   تغررب  كررل ظرراة كمغاكمام ظااظرر غا كممررة 
 رر غ غاطارر  غاجظظررظ  رر  غرت ررا  غةغررعار، خاصررة باا غرربة ااغرراح غةغاغررظة     ررظ 

 رر  غامائررة   ماكررم  اررًرغ ةم غةجررمر ارر  ترت ررح  300غرت ررح غررعر غةرا ب غرربة 

 م  ًا ارر ا ،   ررظ ترر  ظ ررح غا ررا  غاعرراظظظم إاررع غاماظررظ مررم غا  ررر، ممررا لجبررر    اررع
غا ررظ ب بفرركل كبظررر مررم غغررتك كك  ااورر غ  مغاغرراح غةخررره   م رر  غامقرر    غرر ، 
 رر م لا لربرراح إ ررا ظة اصرراا  لصرر ا  غة مررال  تظجررة ات ررخ  غةغررعار كا رر  

 ة غاكمام ظااظ تخ ح اا رظبة مم قبل غاظماة 
 

ارر  ظكررم  صررمل غات ررخ  مررم قبظررل غاصررظ ة   مارر  ظكررم غا  ررر مررم قبظررل غاصررظ ة   
مم  صررررغ ةً "ات اظرررل غغرررتك   غا  ررررغ "،  ارررع إ  لم  غاغظاغرررة غابرظطا ظرررة صرررة

 ررظ تعبظررر كظ ررا، مررم لجررل تررم ظر غامررمغرظ اا ررمغ  غابرظطا ظررة مغةمرظكظررة، مررم 
خرر ل "غات مظررل غا غرررا اا ررمع غافرررغئظة" مررم غا ررا  غاعرراظظظم إاررع غاجررظ    مترر  

 رظغررة   رررا غات فرر  بفرركل لك ررر قغررمع  اررع فررع  غاب وررال، غارر ظم صررارمغ
امجا ررة فررظظظع، بظ مرررا ترر  تخصررظا غ مرررظغظغ  غاو غئظررة مت مظاكررا ا غرررتخظغ  

 غاعغكرا 
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باغرر  ق ررظة غا ا ررا ، قتارر  غاغظاغررا  غاترر   ر رركا كظ ررا متفرفررل لك ررر مررم 

 رر اظا كررل لك ررر بعررظع مرررغ  مررم غاعررظظ غ جمرراا  ا -   ررة م ظررظم فررخا 
م مغامررررظ ظظم خرررر ل غاعغرررركرظظ برظطا ظررررا مغاموظررررا  غامت ررررظع مجتمعررررظم مررررم 

غا ررر    ظكرراظ ظكررمم مررم غامغررت ظل  كرر   جرر   رر ا غام غرراع   إ غ ترر  رصرر  
 رر  غاغرراة متصرراة،    كررا غررتمتظ  اررع طررمل إ جاترررغ،  ]غاك ررمظ[ ج ررل غا رر اظا

مررم ظم ررر ] رر  لقصررع غاج ررم ( إاررع غا ررظمظ غوغرركتا ظظة ] رر  لقصررع غافررمال[، 
 مرغ    10ما ظ ر  مم  

 
ظظ مرررم غامغررر ماظم  ررر  غاك رررظ تفرفرررل  رغرررال خررر ل  ررر ا غةامرررة،  افرررظ  ررر 

غامغررا ظع، اكررم طابرراتك  قمبارر  برراار ا مرررغًرغ متكرررغًرغ   مبررظوً مررم  ارر ، 
ا: مغصرررا  غا كممرررة غابرظطا ظرررة  كررر  غارررظخل مرررم غاك رررظ   رررظل غاعكررر  تمامرررً

 20ماظرررار ج ظررر  إغرررتراظ     15اتممظرررل إ  اقكرررا غام اررر ، مغاررر ا باررر  إجمااظررر  
  1944إاع  ا    1939مظ غامق  غا ا ر، مم  ا  ماظار ظمور(، م     

 
متفررظر بات ظرر  إاررع لم  رر غ غاتررظخل و ظمكررم تبرظرررا باغرر  غامجكررمظ غا ربرر    
ا ررظ غختررار كظ ررا متفرفررل تممظررل ل مررال غا ا ررا  مررم خرر ل غوغررتظ    اررع 
غاورر غ  مغامررمغرظ غةخررره مررم غافررعم  غامغررتعمرع، غاترر  اررظ  اكررا رلا  رر  

ب مكررا ك   عررل  ارر  بطررر  لخررره    اررع غرربظل غام ررال، كررام اكررم كررام  -غةمررر 
ب مكرررام غاموظرررا  غامت رررظع مبرظطا ظرررا غغرررتخظغ  ممغرظ مرررا غاخاصرررة برررظوً مرررم 
 ارر ، غةمررر غارر ا كررام غررظتطا   رررا  رررغئ   اررع ممغط ظكمررا بمررا و ظاظررظ 

  م ج ظ  إغتراظ   مغ ظ اا رظ 
 

 إرث ملوث 
 

ظجبر ررا  رر غ غاتررارظ   اررع غات كظررر  رر  إرل غافخصررظا  غاترر  ظررت  غو ت ررا  بكررا 
 اررع  طررا  مغغررح غاظررم    اطاامررا كررام م كممرراً لم تفرفررل ظتب ررع آرغ   ررمل 

، غظ رررع لم 1902 رررا  معررر  ت رررم  غاجررر   غةبرررظا     ررر  م ابارررة لجرظررر  

"غاع صرررر غ را غظ تصرررر"  ارررع "غةمررر  غابربرظرررة غاعاظمرررة"   ملفرررار إارررع 
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غاك ررمظ  اررع ل كرر  "جرر   كرظرر "، لا "فررع  م فرر  مررح ظظررم م فرر "   خرر ل 

، 2020اعررا   Black Lives Matter  ركررة  ظرراع غاغررمظ مكمررة غ تجاجررا 

كا رر    ررا  ظ ررمغ   اغاررة تم ررال تفرفررل مررم مغتم غررتر   بررمرظ  جم غررمم 
]رئررظ  غاررمارغ  غا رراا   رر  غامماكررة غامت ررظع[، ل ررظ غامعجبررظم بتفرفررل، ر ررا 

تررارظ  برظطا ظررا    "edit" رر ا غاررظ مع  اررع لغررا  ل رر  و ظ بورر  ا ررا "تعررظظل" 

 -غاكاماررة  رل تفرفررل  إ غ كررام غةمررر كرر ا ،  عاظ ررا غات كررظ مررم غرررظ غا صررة
تفررظظظ  صرر  ترر كارا ا   ررة م ظررظم   ررظا قةتاررمغ ظجرر  مبجا رر  كررل تم ررال ارر  

 بغب  غظاغات  مغا ظم ظظظم اك  غ تصار غا ا ا     غا كاظة 
 

ا   اك رر  كظ ررا، مررم جا برر ، فخصررظة لك ررر تع ظررًظغ إ  ظ ت ررع برر  با تبررارا ت ررظمًظ 
ي اغرررظظة  ا، رم  ا إمبرظااظررً  رررغ  " رر   غارجررل غةبررظا" ا كرر  "غةكررام لظ ررً

غاخا رررعة" مامصرررا تك    مفرررار  ب فررراط  ررر   كررر  غاك رررظ غامغرررتعمرع ملظغم 
   م  ررظما ل فرر  غاب رر  غاررظما  مصرر ظم  غا  ررظ غاررظما  1857غاتمرررظ غاك ررظا  ررا  

، ت كرررظ مرررم ظمرررا غاك رررظ مغامغرررتعمرغ  غةخرررره  ررر  غا ارررا  1944 ررر   رررا  

غ بغررظطا   ررط مررم قررمع غاتصررمظ  غاترر  بفرررمط غظررر متكا ئررة، مررح م  كررا جررا 
م ررم ترتظرر  و ظرراغل غررارًظا  تررع  -غررت ت ا بكررا برظطا ظررا مغاموظررا  غامت ررظع 

ظمم ررا  رر غ   ظ ررظ  ب ررل بات ظرر  إاررع  رر ا غاصررمرع مررم خرر ل غاكفرر   ررم 
 ظمرا    غرتكا  مجا ة غاب وال     ا جرظمة ظج  ممغجكتكا 

 
م ررم مررا  - ؟  غو ترر غر، باات كظررظ مررا غامطاررم  مررم برظطا ظررا  رر  اررل  رر غ غاتررارظ 

ا ق رررظة مبافررررع  اررر  ظرررت  ت ظظمررر   ترررع غ م   اكرررم  ررر ا غامجا رررة  ررر  لظ رررً
ااتعمظ ررا    ا ررظ غررع  لاما ظررا إاررع ت ررظظ  تعمظ ررا   ررم غام رقررة مغ برراظع 

   امرررا غ و ت عرررل 3 امررا، م ررر غ  رررم غا عررل غاصررر ظ - ظرظررررم افرررع  غاجما ظررة 
 برظطا ظا غاف     غ ؟

 
غ باظع غاجما ظة ااكظرظرم م امرراكمغ لم غ برراظع غاجما ظررة ااكظرظرررم م امررا، م رر   ماررة إبرراظع  رقظررة م  ررا    3

تعتبررر لمل إبرراظع جما ظررة جما   ف تكا غ مبرغطمرظة غةاما ظة    غغتعمار ا اج م  غر  إ رظ ظا غةاما ظررة   م
  1908م  1904   غا رم غاعفرظم،  ظ   بظم  ام  

ااماظرررررررررررررررررظ مرررررررررررررررررم غامعاممرررررررررررررررررا  رغجرررررررررررررررررح غاممغرررررررررررررررررم ة غا ررررررررررررررررررع: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Herero_and_Namaqua_genocide 

https://en.wikipedia.org/wiki/Herero_and_Namaqua_genocide


 
 

ي 
 االقتصادي االستعماري  تاري    خ ال أوراق ف 

 
 

 

 
ي البنغال كيف تسّبب  جيسون هيكل 

ي خلق المجاعة ف 
يطانيون ف   6ن م 6 صفحة المستعمرون البر

 

 
 ]كات  غام ال[  م  اا 

ماظرررار  .510باوررر   1938إارررع  1765لم غا ظمرررة غامطا رررة ا غرررت اغ  مرررم  4ظ غررر  بات ظررر  مبات ظررر  (1 
 ظمور  غظررر معظاررة اات ررخ (، م ررم لك رررر مررم غا رراتا غام ارر  غ جمرراا  ااك رررظ  رر   كاظررة تارر  غا تررررع  

 1.95غررر مظًا، اكا ررر  قرررظ باوررر   %5ملفررارغ إارررع ل ررر  إ غ تررر  غغرررت مار قظمرررة غاب رررائح غامغرررت ا ة ب غررربة 
اظررمم ظمور  رر   ررا  ترظ 66 اكررام غوغررت اغ  ،غ ارر    غارر كا، مغغررتمرغر1947ترظاظررمم ظمور  رر   ررا  

2020  
 

اا غررببكا غةغررا  غررخة غرراب ة مررم  رر ا غام ااررة لم غامجا ررة  جررا   رر تصرر ظ :  اج ررا ت ترر  تعظظارر  ا  ررة
با  ررا ة إاررع  ارر ، تمرر  إ ررا ة   رم  غاجمظررة غاغررظئة غاغررب  ظكمررم بكررل  ررا   رر  غاارر  ا  ترررغ  برر م

  .ةغاكمام ظااظ   غا  بة غاك ظ  غت اغ افرح  غابا  بات ظ  مبات ظ  و  ام 

 
رحووو     .فووور ووني ويووو  عووو أن روبولوهأهجيووو  لزمأووول لعزيووو  كأة ليووون كأ   يووون أ   وووهي ،جيسوووهي يي يووو * 

 كت ب أه:

The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and Its Solutions (2017, 
Penguin Random House) 

 

 ** زصب ح ك  ل، ك تب فر قض ن  كأتأزين 

 
 .إلى المصدر اإلشارة بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق 

http://iraqieconomists.net/ar/ 

 
 

 ا   م   غ باظع غات  كام ظ م  بكا ما  باجظكررا اظمبماررظ غا ررا      رر    رر  ممارغررا  غامارر  قبل  ا  كا    
 اظمبماظ غا ا   رغجح:

John Tully, The Devil’s Milk: A Social History of Rubber (New York: Monthly Review 
Press, 2011)   122-101    صل ظ مل   مغم "قا  غاا  : غامطاط مغاظ     غاكم وم"، ا 

 
    لمغئل غا رم غاعفرظم كت  مار  تمظم بغخرظة غظاغظة و  ة كتاباً صوظرغً  م  اا ا  غاما  اظمبماظ:

Mark Twain, King Leopold's Soliloquy (Berlin: Seven Seas Books, 1961.  1st ed. 1905). 
 مكت      لظ اً:

Adam Hochschild, King Leopold's Ghost (London: Macmillan, 1999), Ch 13, Breaking 
into the Thieves’ Kitchen, pp 195-208. 

 غ فارع   ا اكتا : 4

Utsa Patnaik and Prabhat Patnaik, Capital and Imperialism: Theory, History, and the 
Present (New York: Monthly Review Press, 2021) 

http://monthlyreview.org/press/author/johntully/

