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فالح جمعان العازمي
االمني املايل
االحتاد العام لعمال الكويت

الإرهاب
و«الهجرة غري
ال�شرعية»

�شرف���ت بامل�شارك���ة �ضمن وف���د االحتاد العام لعم���ال الكويت يف ن���دوة « احلرب على
االرهاب وحتديات الهجرة» التي نظمها االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب بالتعاون
مع احتاد عمال العراق يف �شهر نوفمري املا�ضي بالعا�صمة العراقية بغداد..
وق���د كان���ت الندوة ناجحة بكل املقايي�س تنظيما وح�ض���ورا من قبل خمتلف التنظيمات
النقابية العربية ،وزادها جناحا ح�س���ن �إختيار املو�ض���وع يف �ض���وء ما يعانيه العامل من
م�آ�سي ب�سبب التوتر والإرهاب ..وقد قدمت يف الندوة �أوراق قطرية ومداخالت ودارت
نقا�ش���ات حول حماور مو�ض���وع الندوة وهو االرهاب وما خلفه من هجرة ق�سرية وغري
�ش���رعية للب�ش���ر وخا�ص���ة الطبقة العاملة العربية ومدي ت�أثري ذلك على االقت�ص���اديات
العربية.
فالهج���رة غري ال�ش���رعية هي مو�ض���وع قدمي متجدد وقائمة منذ زم���ن طويل ،ولكن يف
االون���ة االخرية زادت ب�ش���كل كبري ،ب�س���بب التوت���ر واحلروب واالرهاب الذي متار�س���ه
العديد من اجلماعات امل�س���لحة يف اكرث من منطقة وخا�ص���ة يف ال�شرق االو�سط ..مما
حول الهجرة غري ال�ش���رعية �إىل عمل منظم يتم حتت �إ�ش���راف �شبكات �إجرامية دولية
وتنظيمات خمتلفة مهمتها تهريب املهاجرين عرب و�س���ائل نقل حمفوفة باملخاطر تكون
نتيجتها يف معظم الأحيان فقدان ه�ؤالء الب�س���طاء حياتهم وحياة �أ�سرهم وتعر�ضهم يف
اقل تقدير اىل اال�ص���ابات واالمرا�ض ب�سبب طول االنتظار على احلدود وقلة املقومات
ال�ض���رورية حلياة االن�سان ..وقد تابعنا ونتابع يوميا احلاالت امل�أ�ساوية واحلوادث التي
يتعر�ض لها ه�ؤالء املهاجرين وخا�ص���ة االطفال .ويكفي �أن نعلم وفقا لآخر �إح�ص���ائيات
عام �« 2015أن العمليات الإرهابية التي �ش���هدها العامل يف الفرتة الأخرية� ،أوجدت ما
يقرب من � 750ألف مهاجر ،و�ص���لوا �إيل �أوروبا عرب البحر املتو�س���ط ،ورمبا مثل هذا
العدد مازال ينتظر الفر�صة ،خماطرين بحياتهم هربا من االو�ضاع ال�سيئة و�شبح املوت
والفقر الذي يهددهم جراء احلروب وال�ص���راعات يف بالدهم ،حاملني بتحقيق م�س���توى
معي�ش���ي اف�ضل يف بالد �آوروبا املتقدمة ذات االقت�صاديات القوية واال�ستقرار االمني..
ولك���ن ه���ذه الدول رغم حاجتها لوجود هذه القوة العاملة لتوفري ايدي عاملة ب�أجر �أقل
وذات مهن خمتلفة� ..إال ان هناك تخوف عند هذه الدول من ت�سرب االرهابيني وتهديد
امنها وا�س���تقرارها ،كما حدث م�ؤخرا يف فرن�س���ا والعمليات االرهابية التي نفذت على
�أرا�ضيها وراح �ضحيتها عدد كبري من االرواح واال�صابات املختلفة.
والواق���ع يق���ول انه من ال�ص���عب الق�ض���اء نهائيا على ظاهرة الهجرة غري ال�ش���رعية يف
وق���ت قريب ،ولكن على االقل يج���ب تعاون جميع الدول لتقليلها واحلد منها من خالل
ايجاد حلول �س���لمية ت�ض���من وقف احلروب وال�ص���راعات والعمل ب�ش���كل جدي ملحاربة
االرهاب بكل �أ�ش���كاله وجتفيف منابعه وتغيري مالمح وطبيعة البيئات احلا�ض���نة لهذه
اجلماع���ات الدموية التي تنت�ش���ر وتتكاثر يف املناطق امل�ش���تعلة واملتوترة .وكذلك يجب
تع���اون جمي���ع الدول لبح���ث ومواجهة اال�س���باب الدافعة للهجرة غري ال�ش���رعية والتي
تتلخ�ص يف الفقر والبطالة و�ضعف اقت�صاد العديد من الدول والعمل ب�شكل جدي على
تنمية هذه املجتمعات واال�ستفادة من القوى العاملة املتوفرة لديها يف التنمية ال�صناعية
والزراعية وغريها من القطاعات التي تخدم هذه البالد و�أي�ضا العامل �أجمع..
ويف نهاية حديثنا نتقدم ب�شكرنا اجلزيل لقيادات االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب
و�أي�ض���ا لقي���ادات احتاد عم���ال العراق على ح�س���ن التنظيم وكرم ال�ض���يافة� ،أملني لهم
جميعا التوفيق والنجاح يف كل ما يخدم الطبقة العاملة العربية وحركاتها النقابية.
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