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  بروليتارية جديدة لحركة المفتاح-القضية

 
الجرائد والمحطات  من األولىفي الصفحات  الوافدين المهاجرينو المهاجرين النازحينال يمضي يوم دون أن تثار فيه مواضيع 

نصفهم امي )براء" من صحافيين وبرلمانيين...الخ "خزمرة  التلفزية وشبكات التواصل االجتماعي منذ ما يناهز عقدين من الزمن.
ارة والمخدرات والدع االجرامكمختلف االثام بتتهمهم  ،على حد السواء(غالبا ما يكونون اميين ومموهين وونصف مزور 

مكراء في سوق الشغل  نا ومشايخنا وعرقنا. انهم منافسونهويتنا وثقافتنا وقيمنا ونساءواالمراض والعادات البدائية، يطمسون 
منها المكتوبة بانتظام، ن أتو ليعتاشوا على كرم نعيم رعايتنا. ينتهكون قوانينا المقدسة ا". انهم مستغلولنيسرقون العمل "لعما

 كونقد يحقيقية. استنفار  حالةخلق بيجب ابعاده بكل الوسائل التي نمتلكها،  اخطير ا، تهديدارهيب ابذلك خطر يشكلون انهم .والشفهية
هم معهم هنا، على االراضي احين، على استعداد لتسوية حساباتمن السف مسلحة عصاباتأو أوباشو مهمشون، ومنحرفون هناك

نّيتي في ليبيا، المجرمين المتآمرين باوامر  أصدقاؤنا يَْكف   لمالوطنية، في ماتشيراتا وفيرينتسي وروزارنو، هذا إن  وسالفيني، م 
عد واغراقهم واغراقهن حشودا في البحر االبيض المتوسط، بذيبهن واغتصابهم واغتصابهن على االراضي الليبية لتعذيبهم وتع

 السطو على مدخراتهم البئيسة.
  

هدف هم "المهاجرون السريون" وطالبو اللجوء، تكان المس األخيرة اآلونة حسب الزمن: ففي المستهدفةالرمز -وتتغير الصورة
األلبان والغجر والرومانيون والمسلمون  هم. وقد كان المستهدفون فيما قبل بشكل تسلسلي أفريقيا من منهموخاصة القادمين 

لسيت  األخرىالفينة وتم استهدافها بين ي. وفي كل االحوال، فالجماعات التي  (...ذلك على موراتّيالمتهورة والصينيون )كم ندمت 
، رسميا الى االستثناءات اإلشارةحينما تتم  حتى ."األجانب"كلاستهدف يتم فباستهدافها وحدها من تم اذاللها وتجريمها وشيطنتها، 

 يتم استعمالها الثبات القاعدة. انما
 

في الصفحات االولى  ونراالمث المهاجرون النازحون والمهاجرون الوافدونلكنه ال يمضي يوم على مر هذه العقود دون أن يعمل 
 بشتى أنواع استطاعتهمقدر  ، علىعللهمصوتهم وإسماع من الجرائد والمحطات التلفزية وشبكات التواصل االجتماعي على 

 مراكز تحديد الهوية والترحيلوفي  حقول جني الخضروات والفاكهةوانتفاضات في : احتجاجات المقاومة الفردية منها والجماعية
 أغانيوكتب وعرائض ومقابالت ونضاالت نقابية، ومنظمات وجمعيات و، مظاهرات، االستثنائية االستقبالوفي مراكز 

فداء المشاكل االجتماعية التي ابتليت بها  كون كبشقبل أن يال ي نشاطا ووعيا من البروليتاريا الوافدة األكثر الجزء. انتحاراتو
نفس هذه الشرور الكامنة في االستغالل المفرط، وانعدام كل  من مضاعف وبشكلالطبقة العاملة األصلية، النهم يعانون هم أيضا 

 واألمن وغياب المستقبل.من االستقرار 
 

 أوزان متغيرة، ذات ،الوافدينو منهم النازحين والعامالت المهاجرينالعمال القوى الرأسمالية ضد  التي أطلقتها ،هذه الحرب الطبقية
وال تخص العمال والعامالت  . فالرهانات كثيرةأمامهامحايدين  نبقىأن ال يمكننا  قضايا، لعصرنا القضايا الرئيسية إحدىهي 

الذين يعيشون من عرق جبينهم. يلجأ أرباب العمل والحكومات لكل  أو تحرر كل عبودية مسألةإنها  .فقطالمهاجرين الوافدين 
من أجل خلق  ،البروليتاريين األصليين ضد البروليتاريين المهاجرين الوافدينالوسائل، مكشوفة كانت أو مغلفة، من أجل إثارة 

عالوة على التضاد  ،التصدعهذا  .الجنسياتحاجز من سوء الفهم والكره بينهما، وبين مختلف المهاجرين الوافدين من مختلف 
 .في أماكن العمل وفي المجتمع سلطة الرأسمالاستقرار  سرهو  ،المفترض بين العاملين والعاطلين عن العمل

 
يجب إلقاء الضوء على اِتحاد الحاجات والمصالح المشتركة بين جل العمال األصليين ، وكشف هذا السر وتمزيقه اربا اربا يجب

تتوغل ، أوربا يطالي، كما هو الحال في باقيفي المجتمع اال عنصرية الدولة ألنهي عملية عاجلة.  .الهاجرين الوافدينوالعمال 
العقود  خاللالمؤسساتية األجهزة الحكومات وكل من به  قامتفي ذلك يعود الى العمل القذر الذي . والفضل العامة أكثر فأكثر بين

حركة خمس من  ،في نفس الوقتومنهجية ، بطريقة أكثر مكرا و اليمينيين القدماء منهم والجدد، من رابطة الشمال، ومن األخيرة
المختلفين، والفقراء  حمايةل ، مع ملتمسطبقية قوية في الميدان. المعاداة للعنصرية ذات الجوهر االنساني معارضة أيةدون  نجوم

، هما الحدودالتنديد بالدفاع عن حرية الهجرة و إلىالليبرالي التي تنتهي  الطابعوالضعفاء والبؤساء، أو المعاداة للعنصرية ذات 
 .التدخالت القمعية للدولو الرأسماليةالدعاية  نازيرخأمام  جسور هشة 

 
 الوافدين. والمهاجرين النازحينالمهاجرين حربا حقيقية على  الرأسماليونتحاد األوربي وواالالدولة اإليطالية كل من أعلنت 

 À la guerre comme à la guerre!  والهيكلية  الدائمة الجوهرية األسباب عرفةلمَ ، الجذور التاريخيةفي يعني لنا هذا البحث
مروجي هذه الحرب. عن  كشفال ، وبالتالياإلمبريالية لألمس و لليوم-السيطرة االستعماريةميكانيزمات  فَهمو، الدولية للهجرات

للقوة العاملة وستعمال الرأسمالي والُمعادي للعمال االاستنكار  ."غزوـ"الهجرة كو "الة طوارئحـ"الهجرة كيعني تفكيك مفاهيم 
، التي تعتبر األوربيةوتعهيد الحدود  الحصن-ألورباالبوليسية "االنغالق"  لسياسات استنكار المهمة الحقيقية، والُمجبرة على الهجرة

، الدور الطالئعي ويعني في الوقت نفسه، تفسير، بالنسبة للحاضر والماضيحركة خمس نجوم أبطالها، -رابطة الشمال حكومة
 مقاومة إمكانية ةأيلهم، سم يشل ويقتل  يكنان كانا ذانلالالعداء والكره  كيف أن إظهار، وللكفاح الذي خاضته البروليتاريا الوافدة

 .ا االصليةلبروليتاريل
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