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د. مظهر محمد صالح*: االغتراب على أطراف اإلنتاج 
 الرأسمالي المركزي

 تمهيد -١

 االغتراب -أ

ينصررررغتراب ررررغافراجواررررغرةررررطريعانررررفرانارررريرةررررير وي رررر ن را ن رررر نييرن ييرررريراج رررري رةررررطر
وارررالراج اررر يقراج وارررطدرااررر ريع رررارا ب رررغافرةررريراجررر ا رن ييررريرجارررعيرا ن ررر يرراي ارررتري  ررر 

يرةرررطر واررريراي ا ةيرررير   ررروفرشغعةنررر رةرررطر و ررر اراجاررر  رةرررير ن ررر ني  در  ر يرررق ايرايا نيايررر 
يراب ررررغافراج اررررغر ةررررطرا  و  رررر ررAlienationحررررااراجاااررررغرااجارررر نطرارررر غغرارررر غالرعاصررررا 

اج ارررر غرهنا ررررن ر ريا ناررررعيراجان يرررر  راج ررررطرورررر يرر1883-1818اج ررررطراا ررررا روررررييرااةررررعا ر

هررررعرهيراج  اررررغرياارررراررAlienationي انررررعيرةنررررار ن  ينرررر درة ا رررر لراجنشررررغ رج ب ررررغافر

يراجارراغلرةنررار حايررارا رر غا راجحيرر لرعاجاصرريغرةنرراا ريحررغ رارريراجحرر رةررطراج اايررغرهعر اائارر 
اررري  راجان يرررير صررعغرنا ررر راارررايغراة  جررر رع حايرراراج   ررر  رارررترا  رررغييرعاارر   ر نررر راا

ر ا راجايايرايراج نترعاج اا  راج طرين ين رةان د

ي ريرر  ر يرا  صرر اي  عةنرراراجررغب رارريرهيراج  اررغرهررعر ن رر يرا رر اغرو ا رر كر  رهنرر راوصررا  راي نرر 
 عيينرر ر جرررارههرررااترو يننررر رع حعينررر ر جررراراجنارر    راج رررطر انينررر راج واررريراجغه رررا جييراجا جارررير

قاعراجحرراراا صرراراررير يارريراج اررغراجا افررغروااررااغرةرر ئ رجع رر ئغرا ن رر كر جرر رارريرهيررغران رر
راجايايرةطر و قراج ن ةلروييراجاعىراجغه ا جييرنا ن د

 التطور نظرية االغتراب بين العمل ورأس الم -ب

يرنشغيرررر رير ررررعغ راجاااررررغرارررر غغررAlienationكرةعررررارا ب ررررغافرأوالا  ةررررطره   رررري   راانعارررر 

ارررر غالرةررررطرا  و  رررر رااعجرررراراجا ررررا ل راجا  ع رررر  راجان رررراييرعا   صرررر اييراجصرررر اغلرةررررطر
ر دEPM-Economic and Philosophic Manuscriptsار-1844اج   ر

حيرررطر  رررغقراررر غغراررر غالرةرررطر نررر راجا  ع ررر  ر جرررارهغو ررريرهعيررر راررريرا ب رررغافراج رررطر
نرررر  ريعاينرررر راج  رproductاررررغرةررررطراجاي اررررتراجغه ررررا جط رهعجنرررر كرهررررعرا ب ررررغافرةرررريراجاع

نا رر ورعاا ررغكرهررعرا ب ررغافرةررطرنارر  راج اررغورعاجف جررطكرهررعراب ررغافراج اررغرةرريرعاحررالر
ارررير عاصررر را ن ررر نييورعاجغاورررتكرهرررعرا ب رررغافرةررريرا  رررغييرعاجاي ارررتدرعاج  ارررغراا يرررغر

ج اررغر ن ررع رةنررارنارر  رارريرنررععرارر رعينرر  ري ي رراروااررغلرهيريايررترااةارر غراج ررطري اينرر را
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ارريئي رارريرنررععرارر ري ايرر ر ن رر يرةررطرنررععرارريراج ررو قرا ن رر نطدرجرر ارياارريراة ورر غرا ب ررغافر
وارراغرةرر  رةنرراراجا رر عىرااافررغر يغيرراايكرواف ورريرا    رر  رجن رري غلراررير رر غرا ناصرر غر

ايررر يراجررر  رةرررير رررايره   رررييرجنررر ا رعواررراغرهافرررغر حايررراايكرةصرررغراجا ةرررغرةررريرشرررغعتراج
ري اغرةي د

ا  ةرررغرانررر راررريرهافرررغراجاصررر نح  ر ررر فيغاررAlienationكراررر رقاغرينشرررغر جرررارا ب رررغافرثانياااا

ةررطراجنشغيرريرا   صرر اييراجا غا ررييكرعينشررغر جيرر رةرررطراجع رر رنا رر رو نرر راحررارهافررغراجااررر هي ر

يرعيررررررا يرةررررررطراج صررررررغراجصررررررن ةطراجررررررغاهيرةصررررررغراج عجاررررررير درglobalisationباعضرررررر 

اج ررر وايراج رررطرشنررر ر غارررقرةنررراراجان رررايراجاوارررغلرجاررر غغراررر غالكرةررر يررةرررو  ترااةاررر غ
اج عينررر  راجااغيررريراجغاهنرررريره ررر  ر عضرررر ر ا ررريغا را ررر حافيرج ب ررررغافرعاج رررطرعيررررا ر

ر ا يغا را  يالرح ارةطرا  و  را غغرا غالراجا   غلرنا  د

ةررررطرهعرانرررر ر ررررايرا  صررررنيررsubjectiveةوررررا يراررررير صررررعغرا ب ررررغافرو نرررر ر يغوررررير ا يررررير

اج نشرررري را ي ارررر ةطكرةرررر يراجان ةرررر  راجيايررررالر ررررغىرةررررطرا ب ررررغافكرعورررر جا ناراجا غا ررررطر
اارررر ريارررر غر شنررررغريررررغا ررobjectiveنا رررر كرواعنرررر رةانيرررريراعضررررعةييرهعرةانيرررريراررررط ر

  صررري رحصرررينيرا ن ررر كرع حعيننررر ر جرررارغهلراررر غكره ر رررغ و روررر ج غاا راجغه رررا جطرنا ررر در
حررر يرجناارررا  راجنشغيررريراجغئي ررريراج رررطرانرررااي رر يرافرررغرهررر  راج ا ررريغا ريااننررر رهير يرررا

يرونشغيرررريرا ب ررررغافر درعوارررراغر رررر  رارررر ر ويننرررر راجنشغيرررريرAlienation theory انيرررراي 

وارررر يراجاررررعىرا ي ا ةيرررريرعاج قجرررريراج ررررطر ايررررق رونرررر ررparadoxاجا غا ررررييرارررريراا غ ررررير

يرررررقراجاي ا ررررر  راجغه رررررا جييراجاغاقيررررريراجا  صرررررغلرعاج رررررطرها ر جرررررار افيرررررترااررررر ةغراج 
عاجعحرررالرةنررراراجرررغب راررريراجقيررر اا راجاعضرررعةييرةرررطراجارررعلرا ي ا ةيررريراجوارررغييرعا ة اررر ار
اجا وررر اغرةياررر رويننررر درع رياصررراراررر غغراررر غالرهنررر رااررر ريارررعغره ررر   راج نرررع راج ي  رررييرةرررطر

ر2010ةررررررطروحفرررررر راجاناررررررعغرةررررررطراج رررررر  ررAsher HorowitzاجانايرررررريررYorkي ا ررررررير

وررر يرا ب رررغافرايرررغار  اررريغراع رررتررMarx ’s Theory of Alienationعاجاع رررع  ر

هعرارررر عغرارررر  روح جرررريراج  رررري غلراةنرررراراجررررغب رارررريرهيراب ررررغافراج اررررغر ررررارياررررعير
ير ير ا يررر  يرعيااررريراجنرررغعفرانررر رعاا عا ررر  ر  رهيراررر غالر رينررر  روررر رواعنررر رارررغ   اح ع ررر 

subjectiveدرةررررر  ب غافرهرررررعراجنيارررررغراجاعضرررررعةطرobjectiveجن يغوررررريرعاجناررررر  رةرررررطرر

تراجغه ررا جطدرةرر رياارريرجناي اررتراجغه ررا جطرهيري رري رارريراعنرر رارر رجرر ريااررتراجنرر لراجاي ارر
رةطرافغر ج راجنياغراجاعضعةطرهعرا ن  يطراجا ئ رهعرهيرياع روااغرهةضغد

ا لثاااثا ةنررراراجرررغب رااررر ر ارررا كرةررر يردرركراجغه رررا جييرعا ب رررغافرةرررطراجارررغيراجحررر ا رعاج ارررغييا
 ا ررريغرنشغيررريرا ب رررغافراجا غا رررييرةرررطراجارررغيرراج   ررريرورررييراجغه رررا جييرعا ب رررغافرةرررط

ير  رررغرااررر ريررر  رةرررطر رناررراي  اجحررر ا رعاج ارررغييرهعراج صرررغراجغ ارررطراجرررغاهيكر ررراره ررر  رانحررراي
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اجاغا رريراجا ايرررقلراج ررطرنارررغ ن راجاينررريرااعغعويرريرجننشغيررريرا ي ا ةيررريرو ررااه راجصررر اغرةرررطر
ر ح رةنعاي ر2021اج   ر

Capitalism and Alienation: Towards a Marxists Theory of 
Alienation for 21st Centuryد 

ع ر ررريا رورررييررGrundrisse  ر ن عجررر راجاغا ررريرا  وررر  راررر غغراررر غالرةياررر ر ررراطرو جررر ر

ج اررراغراا ررر لر ةررر الرناررر  رةارررغلرا ب رررغافرايرررااايرةرررطرةصرررغرر1858-1857ااةرررعا ر

ار ا رري راج   ررريرورررييراجنيوغاجيرريراجيايرررالرعاج عجارريدرع  ررريا رةنرراا ر  رررغقراررر غغرارر غالر جررر
اج اررررغرعاجاي اررررتر جررررارهغوررررتر  ررررعا رةررررطر  غيررررترا ب ررررغافرع ن صرررر رواياررررعة ييدر
اجاياعةررريرااعجررراكرانصرررغة رنحرررعرااج وي ررريراجوارررغيي ره راج ارررغرعاجاي ارررترجارررطري رررغتر
ا ب رررغافرواعنررر رةانيررريرن ياررريرةررريرا ن ررر كرعايرررتريررر  ر  صررري راج ارررغرهعر عشياررر رهعر

غهلراررر غرا ي رررادرهاررر راجاياعةررريراجف نيررريراررريراج  رررعا ر اغي ررر رعاررريرفررر ر حعينررر ر جرررار
واررر ير  غيرررترا ب رررغافكرةينصرررغتر جرررار  رررعغراجاارررغراجا غا رررطرع صررراي رجاعضرررععرهفرررغر
اجغه ررررا جييرةنرررراراج  ررررعغرا ي ارررر ةطرنا رررر در جرررر ر وررررغراجعجررررعكرةررررطرةاررررغلرهيراج  ررررعغر

ج ارررر  راجغه ررررا جطرع اا ني  رررر راجا  ررررعغلريرررر  راا عا نرررر راررررير رررر غرياجيرررريرا ب ررررغافرعا
ا ي ارررر ةطكرحيررررطريرررر  را  ورررر غراج ع ررررتراجاعضررررعةطرةررررطراجاررررعلرا ي ا ةيرررريرعا ة ارررر ار

راجا و اغرةنارهن رقي الراا ونيرةطرح جيرايراجض ترعاج قجيد

ارررررريراجااغ ررررررير ر1990-1918ارAlthusserج ع رررررريغر عهنرررررر ريرررررر اغراجا  ررررررفراجاغن ررررررطر

وررر يررFor Marxاجرررعاغالرةرررطرا  وررر رر1965اجا غا رررييراجيايرررالرةرررطره غعح ررر رةرررطراج ررر  ر

  للخ    ككككككك    نصرررررررع راررررررر غغراررررررر غالرااعجرررررررارواررررررر رةرررررررطرد
 
ذلكككككككل نشكككككككل للخطوككككككك     

قكككككككككك  نككككككككككال قصككككككككككشة   كككككككككك  ل خ لكككككككككك  لل   ككككككككككة  كككككككككك   كككككككككك   ق كككككككككك ة  EPMلالقتصكككككككككك فية  لل ش كككككككككك  ة 
ل     عرق ككككككككة  قكككككككك  ق ةكككككككك   ككككككككك     كككككككك  سا  ةةكككككككك   فهككككككككرب لل كككككككك   ة   كككككككك  ن  يكككككككك    ةكككككككك   لال كككككككك  

Alienation  ن هككككككككككككك ال  
 
   للخ فيكككككككككككككة للت     كككككككككككككة   

 
 كككككككككككككو  ةككككككككككككك  لل صككككككككككككك     ككككككككككككك   قش ككككككككككككك ت   

ل  ي ككككككككككككككك     Althusserللخجتخكككككككككككككككر لالقتصككككككككككككككك ف   ن ككككككككككككككك  ب      ككككككككككككككك     ككككككككككككككك     ةككككككككككككككك   لال ككككككككككككككك  
     كككك  

  ةكككك ف ةكككك ور ل  كككك   
و
   ككككان  ل  ل unified human essence  كككك   

 
لخ  س كككك ة  

للعشخ ككككككة ن كككككك    ككككككو ق  عككككككة ةت  ككككككة  ككككككر ككككككك  فه  ككككككة ل  كككككك  للتكككككك   كككك   لل    ككككككة  ككككككو ةكككككك ور 
  للخ  ككككككككككككك       جخككككككككككككك   و  كككككككككككككة ف   ككككككككككككك   

كككككككككككك ة ل   للجككككككككككككك ور لال  ككككككككككككك    ك لآل  ككككككككككككك  ب ق ل ا عكككككككككككككة للالم
ل 
و
  نجعكككككككككككككككك  لال  كككككككككككككككك    ق  كككككككككككككككك 

ككككككككككككككك     لل صكككككككككككككككك  ي للع ش ككككككككككككككككة  للج كككككككككككككككك ية  للر   ككككككككككككككككة للكككككككككككككككك   ك سالم
ل و ردددب بلم
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 العولمة الرأسمالية واالغتراب -ج

 رررررغىراجنشغيررررر  را ي ا ةيررررريراجحايفررررريروررررر يرا ب رررررغافر ررررريقااار  اراررررر ر رررررقاايراج  رررررعغر
يتراج اررغرنا رر رعاج  ررعي رع ر رريا ر  ارارر ر رر ر اايرر را ن رر يطراج انعجررعيطراررترةانيرر  ر  ررن

ا   رررر  راجايااغا يرررريرع اغيررررغراجاصرررريغراجيارررر ةطرعا رررر وااجن رو جيرررر  راج ررررعقر جرررر راررررير
 ررر غراج ارررر ع روررررييراج ارررر غرعهصررررح فرغهلراجاررر غدرعهرررر ار ريانررررترارررريرهير اررررعيراجائرررر  ر

يراارررريراجاررررعىرا ي ا ةيرررريرا يرجاررررعىراج ررررعقرعااافررررغرحغا نرررر  جارررر فغلرةررررطرااافررررغر  غضرررر 
شرررغعةن را ي ا ةيررري را غضررريرواررراغر ررر  رج  رررغراج يررر غفراج ا يررريرعجنحررر   راجااغيرررير
عاجارررر عغرو جعحررررالرعاجيرررر لرعاف جنرررر رنارررر  راجاررررغا  راجا  رررراالراجين رررري  رةررررطراجانرررر   ر
ا ن  ييرررريراجاحي يرررريرةررررطراج رررر ج رعاجارررر  ا را ن  ييرررريراج رررر وغلرجننعيرررريرهعره ررررغاتراجنشرررر  ر

ا ريح صرررغراجيرررعهغرا ن ررر نطراجاعحررراروااررراايرهعيررريرا ن اررر  رجارررعلراجغه رررا جطراجاغارررق رةنرررا
ةنرررراررglobalized alienationاج اررررغراجا  ايرررريراجين ررررييرجيضررررحارا ب ررررغافراجا ررررعج ر

ره ص  د

 تقسيم العمل واالغتراب: إطاللة في التاريخ االقتصادي -٢

ارها ارر ر وررغرةنررارااررناره ئررغران ارررا  ررو نطةررطريررع رارريرهيرر  راج غيررتكر  نررتر جرر راجارر فر
 يرررفري  رررنغرورررييرحن يررر راجرررنالرو ا رررارغهيريغررر اغراغةررر رااينررريراجونا يررريراجنررر ا رعاجيرررعراج

اج رر فكرارر ري ررغرهو ررغلراجصررغاعراجن اررويرةررطرهةا  رر ر  افررترعهررعرياررعغرةررطر ررغ ر يراجحيرر لر
يرجن ي ئررررفكرعايرهحررررقايراجرررراني ر عيررررار رج فررررو راجنارررر رعجاررررير جرررر ر  نرررر ر  رج اررررعيرا ررررغح 

جعغارررر رةررررطرااينرررريراجونا يرررريررا  ررررو نطاي ايرررريرارررر يراجارررر فر1436اج رررر  رج  رررر غه يرةاررررطر

اجااينرريرااجونا يرري ر ررانن راجحغويررير نرر ا درعجرر ر-ا ي  جيرريريررغىرونا رر رايررترا نرر ر ع ررن راعجرري
ي رررتراجانشرررغراجافيرررغرجن  رررن رعاج ينيرررقرنا ررر رةرررطراغةررر راجونا يررريكرجررر ج رةررر يرجعغاررر راررر هار

كريرررع را نررر راجونا يررير ينرررقر رررانن ر  ررو ني  ر جررراراارر  لراج ارررغرونا رر رعهرررعرةرررطر غيرر رةعا ررر
اجعاحررالرو رراراا ررغىرعو ررغةيرعا رريرةرر جي ييرج ا اررغرةانيرريراج ينيررقرو  ررغراررير رر ةيدر  اررغر

و جررر   ئغراجحغويررريرعاجا عنررريررا  رررو نييجعغاررر راجايايررريراج رررطرا نررر ر ينرررقرونررر راج رررايراجحغويرررير
ترةرررطر هنررر رحاياررريرهيراجااررر  لراج قاررريرجياررر غير جررر رواررر راررر يرييرررغ رةرررطراجونا يررريرعهرررعريضررر

و جرر   ئغررا  ررو نييةررطراج اررغر ياررير ريااررير ي هننرر كرةاررار حررشرهير ينيررقراج ررايراجحغويررير
عاجاررر يريررر  رارررغلرعاحرررالرعوحاررراروارررغ راررريراج ررر انييكرةرررطرحرررييراررر يرييرررغ راج ارررلرةرررطر
اجونا يرريكرحيررطر ع ررحفراج رراينير جررارعاحررالرارريراجانررعا رعهفنرر  راغعغهرر رهارر  راجاغةرر راجا نررار
ي ررررعجاران يررررطراج رررر لرعاجرررر  يغلراررررغرح ررررفرا  ص صرررر رورررر ج ينيقرعهعجعي رررر كره روررررا اير

رورررر   غر عةنررررار ررررعغراجانرررر لراجارررر اعغلدرجاررررار رررريغرجعغارررر رةررررطراااغ رررر رورررر اعغرعان نرررر  ي
اجيعايررريكرا ررر ئ ره رررو نطرعاجاررر هارااعغرةنررراراج نرررعراجررر  رونغررر ر ا ررري راج ارررغرعافن ررر رهعائرررغر
  رررع را ن ررر كرةرررطراج ررر ج رعاج رررطراو ررراه ن راجونا يررريرةرررطراجارررغيراج ررر الرةارررغراجاررري ا در  ر
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جررارةررطراجاررغيراجفرر ايرةاررغرعاجرر  رااررير رر ةار ا رري راج اررغرةررطر اررا راجفررعغلراجصررن ةييرااع
ررا ر ا رري راج اررغرواف وررير يدرجاررارةب ونرراايراج رر ج رارريراج ح ررييراجاارر يجرةررطرا ن  ييرريرعاجفررغعلرا رر 

ر غياير ن  كرافنار اتراجيع رعغا راغرهاتر صني طرن  نترجن ن ييرو رعايرف ر حايا د

ا   صررر اراجا  رررياطكرراي ايرررير رررا  ر ا ر ررراطكرا  رررلرةنررر ر1776ةرررطرا  وررر رافرررغعلراااررر  ر

اف جررر راجارررنيغرةرررطر يررر لرا ن ررر كرعا ن  ييررريراجن ياررريرةررريراج  صررر رع ا ررري راج ارررغرةرررطر
اصرررنتراجررراو ويلرةرررطر نان رررغار ررر ئ ي راةنررراا رييرررغ ر صرررنيتراجررراو ويلرةرررير غيررر راج ارررغر
ير اجيررراع رةررر يراررر ري ررر  يترهيرين يررر راج  ارررغراجعاحرررارونا ررر رةرررطريرررع راج ارررغر ري  ررراىراوع ررر 

رارررريراج ارررر غرعاحرررراايدر عجارررريرةررررطراصررررنتراجرررراو ويلرةنرررراا ريرررر  ر ا رررري راج اررررغروررررييرةرررراا 
اجا  صصرررييكرحيرررطريارررع رااعغرو رررحفراجا رررايرعيارررع راجفررر نطرو رررع يغ رو  ررر ا ايكرةرررطرحررريير
ي ررررعجاراجف جررررطر   رررر رعي ررررعجاراجغاوررررتر اغيورررر رعياررررع راج رررر الروصرررراغرغهلراجرررراوعلراجرررر  ر

 يرررغلراج رررطري ع هررر راج  ارررغراج  ارررغدرع يري  نرررفرةاني رررييرهعرف فررريرعصرررع ير جررراراج انيررريراا
يرواياعةنررر رفاررر نطرةارررغلرةانيررريدر  ياررر جطراج انيررر  كراج رررطريارررع رونررر راج اررر غراج ارررغلكر باعرررع 

هجررتراوررعلكراارر رر48ع يراياررععرارر رين يرر راج ارر غراج اررغلرةررطريررع راج اررغراجعاحررار رريون ر

 شرررر راج  صرررر رهجررررترو جا ئررررييرعونرررر ارير40ي نررررطرهير ن  ييرررريراج ارررر غراج اررررغلر ررررارونغرررر ر

رع ا ي راج اغرا ن  كرعا ن  يييرعاجناعرا   ص ا رعفغعلرااا رةطر يرعاحاد

عةنررراراجرررغب رااررر ر ارررا رعيرررار ا ر رررايطرهيرفاررريرا ررر  غري غانررر راج  صررر رع ا ررري راج ارررغر
ةررررطرصررررعغ  راجاررررايالرةررررطر رررراغلراج ارررر غرةنررررار ييرررر ارةغصرررريرةاررررغرةنرررراراجو  جرررريرو رررروفر

يراج اررغرع ر ررريا رةاررر غراجانررر ي رهعرةاررر غرصرررن ةيرانرر غ ن راجاا صرررغلرةنرررارجرررعيرعاحررراراررر
اج ررري غا رةررررطراجع رررر راجررررغاهيرهعربيررررغه درااررر رهير يرررر  راج  اررررغراجاارررر غغرو اررررغاغراج انيررررير
ير ررراريارررعار جررراراج ارررعي راجررر هنطرجررر رع   ررروفرةرررطرااب رررغافر ا ن  ييررريراجضررريايرنا رررن ريعايررر 

ارررر ر ا ر ررررايطرةرررريرو ضررررن راجررررو   رعهررررعرا صرررر  لراجرررر  ره نرAlienationاج رررر انيير

عهيرررررا راررررر غغراررررر غالرةنرررررارصررررري بيروي نررررر راجاررررريعةطررalienationعه رررررا  روررررر  ب غافر

اجا ررراارااجا نيا ررر ع رعاعغ رةرررطر ررر غيمراجحغاررريراج ا جيررريرةرررطراجارررغيراج   رررترةارررغدرااررر ر
اي ايررريرةن رررايرا ب رررغافر1936ي  ررراراررر غجطراررر ونيرةرررطرةيناررر راجارررنيغراااقانررريراجحايفررري ر

جيونرررر راجصررررا  راج ررررطر ر ررررغح رعهررررعريحاررررطر صرررريرا ن رررر يراجرررر  رةررررطرةرررر ج راجصررررن ةيرعاعا
يرياررونن رعي حررغ رافننرر رج ن رررح ر  رر حا رورر را جرريرهعراح عجرريرا جرريرورر ير ي ررغرا ن رر يرا ئنرر 
ورررغا لرا ن ررر نييرونررر رعاررريرهيننررر درعهرررعرااارررغراجررر  راررر يريحررراطرهفنررر  رة رررغلراجا ررر اراج شررري ر

عوغرر راجنشررغرةرريرهرر ارع ا كرةاررارشرررغررةررطرهايغارر رةررطرا نررترف فينيرر  راجاررغيراجا ضررطدر
اج  صرر رع ا ررري راج ارررغراصرراغر جنررر  رعنارررعرع  ررعغرةرررطرحيررر لرااارر راجصرررن ةييراجاغاقيرررير
اجحايفررريكرع ريرررقاغريافرررغراجيرررق رااافرررغر رررعلرعااارررارههايررريرةرررطر ارررايغراجان ررر را   صررر ا ر

رةطر اعييرفغعلرااا د
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 االغتراب الصناعي والتقسيم الدولي الجديد للعمل -٣

 رنصرراقرورر ا راااررغرا رر ا ن رورر يراج ا رري راجرراعجطراجيايررارجن اررغرهررعرن رر كراج عجارريرع عاهرر رجرر
ير نش رررغعيرا   صررر ايعيرارررغح  ا   صررر اييراج ررر وغلرج ررري الراااررر رع ر ررريا رو رررارهير هرررفراجاع
ع ا رررريغايرجن حررررعغراجاارررر نطرجنصررررن ةيرعا ن ارررر غرونرررر رارررريرا   ننرررر راجاايارررريراج ررررطرا رررر ع ن ر

اانن راا راجا غعوعجيررر ر جررراراجونررراايراجن ايررريرةرررطراح عجررريريايرررالرج عصررريتراج ررر ج رااعغرعونررر
شرر هغلر ا رري راج ارررغرااررعلراع عجاررريدرة نرراا ر ررر اراج ا رري راجررراعجطرجن اررغرواررران راجارراي را نررر ر
يرةرررطرحررريير اجارررعىراج  انررريرااييرررغلر رررارننضررر رع غارررق رةرررطراجاي ا ررر  راجصرررن ةييرحصرررغي 

اج ررر ج راجف جرررطرةورررغراجصرررن ة  را  ررر  غايييرهعرعيرررا ر نررر راجارررعىرااييرررغلرا اررر رجنررر رةرررطر
اجا انيررريرعةرررطراجناررر    راجقغاةيررريراجاويرررغلراجا ئاررريرةنررراراجا ررر يغلرعاج صرررايغكر  رهير نررر ر
اجارررعىرااييرررغلرةرررطراجونررراايراجن ايررريرااج رررطرهرررطراررريرهارررو  راجارررعلراج  انررريراجوغعجي  غيررري را نررر ر

نررر راجاغعيررريرعورررييراجرررنا راج يررر غ ر افرررغرحاورررير  غي يرررير يارررترورررييراجحيررر لراجا حيررريرعهنا  
راجحضغ رجنااينيد

هنارررر  راجغه ررررا جيي راةررررطرا جارررر راجاع ررررع ررDavid Coatesياررررعغراجا  ررررفرايايرررراراررررع لر

اجنارررعرعاجغارررعارةرررطراجحاوررريراج  غي يررريراجحايفررري راجصررر اغرةررريرااغرنارررغراورررعج ط رةرررطراج ررر  ر
يرورررر يرعشياررريرغهلراجارررر غرهرررطراجوحررررطرةررريراج اررررغراجرررغ ي رعهررررعر2000 اااررررغرراعضرررح 

ا يررييرة اررغرةررطرر3اجرر  ر رر ار جرراراضرر ةايرةايرراراج رر انييرةررطراجحاررغراجصررن ةطر جررارنحررعر

اج رررنعا راجف فرررييراا يرررغلراررريراجارررغيراج ارررغييدرةنرررار رررويغراجافررر غكرع  ررريا رةرررطراجونرررااير
اجن ايررريكر رررغىرهيراج ينررريراجغئي ررريراج رررطر ررر ا ر جررراران اررر غراجرررنا راجغه رررا جطرج ن ررر كرةرررطر

طرشنرررعغراررر ري ررراارو ج  ررر عيرا ن اررر جطراجررراعجطكر  ر نررر اارهررر اراجرررنا راررريراج ررر ج راجف جرررطرهررر
ر7اج  ررر عيرةرررطر اررر ةيرا ن ررر كراجصرررن ةطر ررر غراجغورررتراا يرررغراررريراجارررغيراج ارررغييرارررير

هجرررترعحرررالرصرررن ةييرةرررطراج ررر  رر26جيصرررو رونحرررعرر1973  ترعحرررالرصرررن ةييرةرررطراج ررر  ر

رررشرهنررر رورررييراج ررر  ر1993 يبْنحب ايررريراجف جفررريران اضررر را ررر هايراج ررر ج رعح رررارا نرررترااجر1953كرعب

و جا ئررريرةرررطرحررريير ضررر ةا رر77و جا ئرررير جرررارر95ااعغرةرررطرا ن ررر كراجصرررن ةطراج ررر جاطرارررير

و جا ئرررير ررر غرر23و جا ئرررير جرررارر5حصررريراجونررراايراجن ايررريرةرررطراجنررر   راجصرررن ةطراج ررر جاطرارررير

راجا غلرنا ن رهة  د

 ررر ج راجف جرررطرع صررر ةا رحرررا ن رةرررطر  ررر ش ر ررراة را  ررر فا غا راج  غييررريرنحرررعرونررراايراجرجارررا
  رر يني  راجاررغيراجا ضررطكرةنرراراجررغب رارريرهيراجافيررغراررير نرر را  رر فا غا ر ررار هورر ر جررار
اجونررراايراجصرررن ةييراا رنا رررن كرااررر رهيرهةضرررغرناررر  كرةانيررريرا ن اررر غراج  ررر عنطر افرررغرونارررعر

اعغق رةرررطرانررر   را  صررر اييرحرررغلرعاج رررطره نررر رةنينررر رااررر اي راجاصرررن ييشررر هغلراجعحررراا ر

حيرررطر عرررا رر1965ااايغايررريكر  ر اررران رنعا نررر رةرررطراج ررر  ر-ةرررطران اررريراجحررراعاراجاا ررريايي
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و   ارريران ارريرا  صرر اييرحررغلراا ررا رةنررار ررعاغراجان ارريراجحاعايرريرجناا رري راررتراجع يرر  ر
هايرررر غكرعه يحرررر رج نرررر راجاصرررر نترا رررر يغاارر10اجا حررررالرااايغايرررريرعوان ارررريرة قجرررريرةاانرررر ر

اجغيررر غرةنررراره ررر لرا ةاررر  راج ررر  راررريراج  غةررريراجياغايررريرارررغي يرهيراجارررعاارااعجيررريرع  رررتر
ي ررر ار صرررايغراجان يررر  راجن ياررريرةرررير صرررني ن را ةررريدرعينحرررشرهيرشررر هغلراررر اي اعغقر رررار

ةنررراا را نررر راجاا ررري رارررتراجع يررر  رر1993ا  ررر  رع ضررر ةترناررر  ن ر  ررريا رو ررراراج ررر  ر

يغاررر راجارررا جييران ة ررر  رحيرررطرهقينررر راجا حرررالرااايغايررريرو  ا  يررريراج يررر غلراجحرررغلرجان اررريرها
اجايرررعاراج ي غيررريراجا وايررريرا ةررريدرعجررر ريانرررتر جررر را  اررر قراجا ررر فاغييرااعغعويرررييرعاجي وررر نييير
ةضرر يرةرريرااايررغايييراررير حغيرر رغ علرهاررعاجن رنحررعر ررعلراج اررغراجررغ ي رعا   نرر رةررطر

ي يررريرةنررراراررر اي اعغقدرةاررراريرررغىرنصرررفرا  تراررريراجا  ارررغراجاافنررريرجنصرررن ة  راج يا
ااايغايررريكر رررعا رةرررطرصرررن ةيراج ررري غا ره رةرررطرصرررن ةيراج رررنتر- رررعغراجحررراعاراجاا ررريايي

اجانغو ئيررريرعبيغهررر راررريراج رررنتراجانقجيررريراجا ارررغلرعاجن رررييييدراررريراج ةررر رهنررر ري ورررغراجحررراعار
يرغيررررر غرااةاررررر غراجا غةرررررعيرعارررررايغعراجارررررغا  رعاوررررر غراجا ررررر فاغيير اجاررررر اعغلريعايررررر 

يير ح ارررارا  ترارررير رررعلراج ارررغراجاا رررياييرو رررعاويغران شررر غروحررر ة  ن راجا غهررريكرةرررطرحررر
او رررار ياررري ن راررريرانررر   رةارررعائي  ن رهعراررر ري رررااروارررايراجصررراي راجايررر عغل رجيعضررر عار
ةررطرحرر ة  راجناررغراجا ينرريرنحررعرهارر ايرهةارر جن رعاجاا ررالرةنررار ررعغراجحرراعارعةغضررن راررتر

ا   صررر اييراجاعجيررريرهيرشررر هغلراجع يررر  راجا حرررالرااايغايررريدرع  ارررارااوحررر طرعاجاغا ررر  ر
اج ارررغراجرررغ ي رهرررطرجي ررر رو ررروفرةرررغ راج ارررغربيرررغراجاحررراعارةرررطراجان اررريرا   صررر ايير
اجحررغلراارر اي اعغق رعجاررير جرر ريرر  طراررير ارراي  راجاررعىراج  انرريربيررغراجانشارريرعاجو يررالر
رةررريراجرررنش راجغ  ويررريكرو وررر غلره رررغىرهننررر ر رررعلرةا جيررريران يرررير ر  ضرررترايررريرا ررر ييغرغ  ويررري

راعجيير ضايرحاع ن د

 االستنتاجات -٤

ةرررطراج صرررغراجغ ارررطراجرررغاهيرعةعجاررريراج ارررغكرةررر يراررر ري ررراا روررر جيعهغرا ن ررر نطراجاعحرررار
unified human essenceجن ارررغراج ررر وغرجنين رررييري ضرررترجشررر هغلراب رررغافر  يرررغلرر

ر ي اه رةعااغرف طرااياا رااهايي 

 ر ررري غلراجاارررغراجنيوغاجرررطراجيايرررارةنررراراجنشررر  را   صررر ا راج ررر جاطرعان ررراا رةارررغلراألولاااى

ةنرررررراراجاررررررعىراج  انرررررريرةررررررطراجنارررررر    ررorganic intellectualاجافاررررررتراج ضررررررع ر

اجغه رررا جييراج ررر وغلراجين رررييراج رررطر اررر غغرةرررطراررر  ا راجانررر   راجصرررن ةييراجحرررغلرهعراج ررر وغلر
هعراجانررر   را   صررر اييراج  صررريررSpecial Economic Zonesجن ررري الرعاج رررطر  ررراار

SEZsيععجععْييب رعهررطره ررغفر كرحيررطريررغىرهيراج وارريراج  انرريراجا عجارريرايررغار ررعىراغيورريرهبْيرراق

 traditional جرررار ب غيرررتراررر ري ررراارو جان رررايراجا غا رررييرااعغعويررريراوررر جافاتراج انيرررا ر
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intellectualننرررر رةين ررررعتر ره رواعننرررر ر وارررريراناصررررنيرةرررريراي ا ةي  نرررر راارررر رةوررررغرة

ةرررررطرا  وررررر ر ر1937-1891ارAntonio Gramsci ي  جيررررر راجااارررررغرهن عنيرررررعربغااارررررطر

اغ رر ئغراج رريي رعهررطراجا  ورر  راجان رراييراج ررطرا ونرر ربغاااررطرةررطر ررين ررو نررعايراجاناررعغ
رد1935-1929 حايااروييرااةعا ر

ج اررررغر رررري الراجنيانرررريراجفا ةيرررريرعةنررررارعةرررر ران رررر راجنيوغاجيرررريراجيايررررالرةنرررراران  رررر  را ير
عاج ررررطر نصررررغتر حايررررااررNew Liberalism Intellectual Hegemonyاجا ررررعج ر

 جررراراج رررري رورررر  ب غافراعير ررررعاةغره ريررررعهغر ن ررر نطراعحرررراري و ررررغرةرررريراصرررر ج راجاررررعىر
اج  انررريرةرررطرا  ا نررر راجاغ غوررريراج ررر وغلرجوع ررر يرعحا يررريرحاع نررر راجا نعنيررريرعا ن ررر نييرعهرررعر

عهررررعره  ررررغراشرررر هغرا ب ررررغافراجرررر  ررglobalising alienationا ب ررررغافراجا ررررعج ر

يا ارررررررغرجارررررررغع  را ي ا ةيررررررريرا ن ررررررر نييراجاعحرررررررالرةرررررررطره رررررررغاتراج ررررررر ج راجغه رررررررا جطر
peripheriesان اررريرصرررن ةيير  صررريرةرررطراج ررر ج رر5400در  رياررراغرهنررر  رحرررعاجطرSEZsكر

رررر رارررريرحررررعاجطرر147عةوررررغر ان اررررير وررررغر اررررلر ررررنعا كرر4000ا  صرررر اياراجيررررع كراغ ا ةي

ان اررريرا  صررر ايير  صررريريايرررالرةرررطر رررعغرا ةرررااادرعي ارررغرةينررر رر500اررريرعهنررر  رهافرررغر

ردtransnational laborsا يييراج ا غراج  وغييرجنين يير

عةنرررارعةررر راجا غا رررييراجيايرررالر نصرررغتر جررراررcultural hegemonyة جنيانررريراجفا ةيرررير

وفا ةررير جرر رهيانرريراي اررترا نررععرفارر ةطراررير وررغراج وارريراجح اارريرهعراجانيانرريراج ررطر   ةررفر
وحيررررطرر- ررررعا رةررررطراجا  ارررراا رهعراج ا رررريغا رعاج صررررعغا رعاجارررري رعااةررررغاتر-اجاي اررررت

 صرررو راجنشرررغلراج  جايررريرجن واررريراجح ااررريراررريرهصرررح فراجارررغا  رعاجارررايغييراجررراعجيييرهرررطر
اجا ةرررالراجفا ةيررريراجااوعجررريدرعهنررر ر صرررو راجارررعىراجغه رررا جييراجا جاررريرع ااغا نررر رةرررطراجارررغا  ر

ةررررطرةصررررغراج عجارررريراجحرررر جطرهررررطررtransnational corporationsيراجا  ايرررريراجين رررري

 globalاجاررررر حا رعاجا  رررررلرجننيانررررريراجفا ةيررررريرةرررررطرااررررر  ا را ب رررررغافراجا عجارررررير
havensر د

 يراررررريره  رررررغرشرررررعاهغرا ب رررررغافرةرررررطراج صرررررغرةوعايررررريرهعرصرررررناييراج رررررن يدرركرنياااااةا ثاال
 Globalised ررن يراجا عجارريراجنيوغاجررطراجيايررارهررعرارر ري رراارو وعايرريراج ررن يرهعر اررايلراج

Fetishismةوررررييرا نرررر راجايارررري راجصررررن ةييرجنانرررر  رةررررطراجارررر  ا راجصررررن ةييرا انرررريرةررررطرر

اجاحرررري راجغه ررررا جطراجا ررررعج رعوررررييرا حايرررر راجايارررري رةررررطراغااررررقرا  رررر ن  راجاغاقيرررريكر
 ررررغ و رورررر جيعهغرا ن رررر نطررobjectiveي حررررعغراب ررررغافراج اررررغرارررريرشرررر هغلراعضررررعةيير

 جرررررارشررررر هغلرارررررايالرا ب رررررغافرعاررررر ري رررررااررunified human essenceاجاعحررررار

و ررررروفراناصررررر غراي اررررررترا ن ررررر كرةررررريراي اررررررتررsubjectوررررر  ب غافراشررررر هغلر ا يررررررير

رseparated alienationا  رررر ن  رع حارررر راناصرررر غر ضرررر ةطرةررررطرشرررر هغلرا ب ررررغافر
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 اررررييريةررررطرشررررغرةوعايرررريراج ررررن يراجا عجارررريدرةاررررطراجان ررررايراجا غا ررررييكريعضرررر راصرررر ن راة
اج ررررنترهعرةوعايرررريراج ررررنت رة  رررر  را ن رررر كرعاج ورررر اغرةنررررارهننرررر رة  رررر  راي ا ةيرررريرورررريير
اااررري  رااجاررر غرعاج رررنت رعجررريلرا   ررر  رورررييراجنررر لكرااررراغراررريرهارررا غراج ي ررريادر ننررر ر

ةررررطرهررررعلرهعرةوعايرررريراج ررررنترةنررررارهننرررر را  صررررنيرةررررطررvalueةن رررراير اررررا را رررر جيراجاياررررير

  راجا صرررييرهعرا ن ررر نييراج رررطرهن يررر راج رررن يرنا رررن دراج رررنتكرعجي ررر رن ارررئيرةررريراج   ررر

يكر ررررا رارررر غغرارررر غالراعضررررععرةوعايرررريراج ررررن يرهعر رcommodity Fetishism  غي يرررر 

 Das ر1867ةرررررطراجاصرررررغرااعغراررررريرا  وررررر رغهلراجاررررر غ رنارررررارا   صررررر اراج ي  رررررطرا
Kapitalكرalso known as Capital: A Critique of Political Economyر

ي رهيراج نشررري را ي اررر ةطرجن ارررغريررر  رارررير ررر غر وررر اغراج رررعقكرعارررغا رعويرررتر جررر رج عضررر
اررريريصرررنترر-اج رررنترعاج ررراا  درعهاررر اكرةررر يراج   ررر  را ي ا ةيررريراجغه رررا جييرورررييراجنررر ل

هررطرر-ارر  ا كرعارريري اررغرارريرهيررغرارري كرعع رر را ن رر كرارريرهيررغر ررن يرارر كرعارر ر جررار جرر 
رهغرا ن  نطراجاعحادة    راي ا ةييروييراااي  ر وحطرةيراجيع

جارررارعج رررا راج عجاررريرحغاررر  راررر اقغلرجاعاينررريردرركرا ب رررغافرعاجحعااررريرا ي ا ةيررريالثالثاااة
اج حرررعغرةرررطرا ب رررغافرعاغ رررااا راررريرح ج ررر رااجاعضرررعةيي رضرررايراجيرررعهغراجوارررغ راجاعحرررار
 جررارح ج ررر رااج ا يررري راررريراشرر هغراج ااررر رةرررطر رررعلراج اررغرعاج حرررعغرنحرررعراجعحاانيررريرا ن رررعا ر

ر قجيرعا رغ فراير نفرةطرحاعقراج اغراعير عىر  نعنييرعاي ا ةييرن شايدعاج

حغاررريراي ا ةيررريراعجيرررير  اهررر رن اررر  يرر1988عةنررراراجرررغب رارررير جررر كرشنرررغ رانررر راج ررر  ر

اررررغايرةررررطراجع يرررر  راجا حررررالرةررررطراينرررريرر100صررررحاي يريررررع ر رررر رناررررغر  ئارررريرو ةضررررغر

Fortuneةيرررررريرعاجا رررررر عجييرعةرررررراه رارررررريرهةضررررررغراجاررررررغا  رةررررررطراجاا غ رررررر  را ي ا ر

accountabilityعايرررترحااررر راجااررر  لراجا جيررريرعاجااررر  لرا ي ا ةيرررير يررر  راج ررر انييرةرررطرر

 Environmental, Social and يرعاحررررارعضررررايرف فرررريراه ا ارررر  ره نرررر رةنينرررر ر
Governanceعص غ ر  غترو حغةن رااعغركررESG 

 ير  رررعغراج   ررريرورررييراااا راجاررر جطرعاجا ررر عجييرا ي ا ةيررريرعاج رررعاقيرويننررر رهصرررو رهحرررارر
ةعاارررغر اعيررريراررر رهارررغن ر جيررر روررر جيعهغراجوارررغ راجاعحررراراجضررر ايرج ب رررغافرعةرررا ر حعجررر ر
اررريراجشررر هغلراجاعضرررعةيير جررراراجشررر هغلراج ا يررريدر  ره ررر  راجارررغا  راجا  ررراالراجين رررييرةرررطر

نررريرةرررطراجاررر  ا راجصرررن ةييرا انرررير  ضرررترةرررطرااررر  لرا ررر فا غا ن راحررري راجغه رررا جييرعاج  ا
Investment efficiencyجررررارا يرررر غر  ررررعيغرةعااررررغراجحعاارررريراجويئيرررريرعا ي ا ةيرررريرر 

در  رينصرررررغتراجا يررررر غراررررريراجن حيررررريرا ي ا ةيرررررير جرررررارحارررررعقرا ن ررررر يرESGعاجا   ررررريير

اج  ارررغرع ارررغيغراجصرررغ غرعاجصرررحيرعاج ررر ايرهفنررر  راج ارررغرةضررر يرةررريراجارررغ راجا  ررر عييدر
 ضرررر ةير جرررراراج صررررا رجاعضررررععرويئرررريراج اررررغرعاج نررررععراجويعجررررعيطرعهنشاررررير ااغلراجويئررررير
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انحررر ررESG Rating Agencyعاج نرررعطرارررتر عايرررارعا جرررير صرررنيتر ا راج   رررير  ررراار

هجرررترارررن الر ايياررر رجنارررغا  رحرررعغراج ررر ج رجضرررا يرةرررا رر٣٠ح ررراراجع ررر راجح ضرررغر غاورررير
 ■ةيراجيعاهغرا ن  نطراجاعحار غايترا ب غافر

ر

اجا  ارررر غراجارررر جطرعا   صرررر ا رجررررغئيلراجررررعقغا ر ا راارررر اياطرعو حررررطرعا  ررررفرا  صررررر *ا
راج غا ط

 ا ار غل وارغ  اجنارغ و ةر ال اج رغا يييدرري را  ا   صر اييي جارواي احاعشري اجنارغ حارعق
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