
 

  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



 

نعتبر الشعوب المهاجرة  ال ،المتعفنينأولئك ضد  الثارتهم "الخالصين" نيالبروليتاريبين الذين يذهبون للبحث االبدي عن  منلسنا 

  بتقسيمهم الطبقي االجتماعيتام نحن على علم المستغلين مستعدين للكفاح الطبقي المعادي للراسمالية.  كوحدة متنافرة منالوافدة 

يبقى المعطى الحقيقي ان  .سنتطرق طبعا إلى هذه التعقيدات"قيمنا" الفردانية المنحلة.  المتصاص المتزايدتعرضهم  والمتصاعد 

لمآت الماليين من المستغلين  النارية التحررتوقعات  (وبأوربا )يعني بإيطاليا الفحل والجديد للعمل المأجور قد حمل هناهذا المكون 

بلدانهم وفي البلدان االوربية  : فياستعمارية-النيواالستعمارية ومن السيطرة  قرونمن ثقل  والمستغالت الملونات، ارادتهم التخلص

د نجد قو. تلتهب. بهذا الخصوص ايضا هناك حيث ترى الرماد، تجد النار نهمجبيوبعرق التي اغتنت عبر القرون على اكتافهم 

مجال الخدمات  الوافدات وراينا منهم الكثير في ايطاليا فيالعمال والعامالت المهاجرات  اريجها يشعل بإيطاليا شعالت كفاح

 !أماكن احتجازهموفي وفي القرى  اللوجستيكية
 

طبقتنا في  الدولية تغير تركيبةالهجرات . فقد بدأت القائمةالعمليات موضوعية ضد روح الزمن القاتمة، لدينا ايمان اوال في 

متعددة الجنسيات واالعراق  بروليتاريا ظهرت تبدأالمصانع وفي المخازن، وفي المكاتب نفسها.  ، وفي ورشات البناء وفيالحقول

المرحلية ، فإن هذه العملية العنصري منشرة ببراعةوالثقافات  في ايطاليا وفي اوربا. وكيفما كانت االحكام المسبقة والتمييز 

ة تتقدم اتجاه العمق. والخوف من قوتها الخارقة هو ما يدفع كل الحواجز الوطنية. هي عملية جزيئية، وحيويحتما ستضعف 

التشكيالت العنصرية االكثر عدوانية للخروج الى الضوء، وفتح باب مطاردة المهاجرين الوافدين. هم على عجلة من أمرهم النهم 

هم في  االول الصفكراكيز أن يعرفون أن الزمن ليس من صالحهم. حيث أن يد الراسمالية العظمى والدول تقف وراءهم، حتى لو 

 .من المهمشين يكونونغالبا ما  السُّذَج حيث أنن{ ميووهن }أو متعصبو متعصبون ن صغاروبورجوازياالحيان معظم 

 

من طرف االزمة للتناقضات المثارة  التدرجيالتعقد و القائمةالعمليات ضد روح الزمن القاتمة، على اساس الثقة في موضوعية 

منذ عقود تحت وطأة الهجوم في  يتواجدونن . حتى العمال االصليوإنه لم يتقرر شيء بعد، نقول: 2008 سنةتفجرت الخانقة التي 

 وفي البورصات والبنوك والحكومات والبرلمانات التي تنحرهم، ليس المهاجرون الوافدون "السريون" اوربا.في  ال سيماوايطاليا 

المتشكلة والجماهير المتنامية  بين القوى انعدام الثقة واالستياء على التنقيب انعطاففقد عمل  !القانون يُمليمن وال طالبو اللجوء 
من المأجورين، والمواطنين العاديين الذين ال يستغلون عمل أحد. لذا فتحفيز التضامن وامكانية الوحدة بين العمال والعامالت 

وعلى هذا النهج يمكن، المأجور موحدة؛ ا. حرب الرأس مال على العمل االصليين والمهاجرين الوافدين ليس برنامجا دونكيشوطي
قديمة ضد راس المال. في حرب أيامنا هذه ليست البروليتارية االممية تركة  المأجورالعمل  مقاومة وتحرر تسيربل وينبغي أن 

كل  في، بالفعل عاصرة التي كانت أمميةهي العبارة الطبيعية والحيوية لحقيقة الطبقة المها، المخزن وتنظيف من إخراجهايمكن 
" نيالسيادييين اليسار" ومع هذه الحقيقة التي ستكسر قرون هذا الحشد من، في كل مدينة وفي عدد كبير من أماكن العمل. بلد

 .بصبغة "اجتماعية" والعنصري المعادية للبروليتاريافي تدوير مواضيع اليمين القومي المتشدد  يالمتفان

 
لمآت تبقى المجلة مجلة، طبعا. كما الحالمين، ال يممكنا أن نطمح لجمهور واسع. لكننا نأمل أن نكون قد أعطينا سالح نضال حاد 

 توى العامة. والباقي حتما سياتي.الستخدامه على مسقُّرائنا من 


