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وا�ض�اف الديحاين �أنه اليوم  ،وبعد
ان ح�از املجل��س اجلدي�د �ش�هادة
االعتراف ب�ش�رعيته وقانونيت�ه
م�ن قب�ل الهيئ�ة العام�ة للق�وى
العاملة ،ميكنن�ا القول باننا قطعنا
�ش�وطا كبيرا اىل االم�ام يف طريق
ا�صالح احلركة النقابية الكويتية،
وانتهين�ا م�ن مرحلة ا�ستم�رت حوايل �سنتين � ،شابها الكثير من القلق
والتوت�ر واالرتب�اك التنظيم�ي � ،سواء عل�ى م�ستوى االحت�اد العام او
عل�ى م�ستوى االحت�ادات املهنية والنقابات والقواع�د العمالية ب�صورة
عامة .وبذلك نك�ون قد دخلنا مرحلة تاريخية جديدة ي�سودها االمن
واال�ستقرار  ،وترتكز على قواعد وا�س�س العمل النقابي ال�سليم ومبادئ
الدميقراطي�ة يف العالقات بين القواعد والقيادات  ،وتلت�زم باللوائح
الداخلية لتنظيماتنا النقابية على خمتلف امل�ستويات .
و�أع�رب الديح�اين عن الأم�ل بان يكون ه�ذا التطور اله�ام هو املدخل
احلقيق�ي العادة بناء هيكلن�ا التنظيمي النقابي عل�ى ا�سا�س متني من
الوح�دة والدميقراطي�ة  ،انطالق�ا م�ن االلتفات اىل ق�ضاي�ا ومطالب
عمالنا وجمعياتنا العمومية وحتقيق م�صاحلهم  ،وامل�ساهمة بفعالية يف
عملية التنمية االقت�صادي�ة واالجتماعية لهذا الوطن العزيز  ،والتي
يحمل لواءه�ا �سمو امري البالد حفظه اهلل ورع�اه وقيادتنا ال�سيا�سية
جمتمعة  ،حيث تلعب حركتنا النقابية دورا ا�سا�سيا يف هذه العملية .
نح�ن ندع�و جمي�ع الزملاء النقابيين اىل فت�ح �صفح�ة جدي�دة ،
واالنخراط يف ور�ش�ة العمل التي يقودها االحتاد العام من اجل وحدة
احلرك�ة النقابية ومن اج�ل خري وم�صلحة الطبق�ة العاملة الكويتية،
ونق�ول له�م ان �ص�در االحتاد الع�ام رح�ب  ،وابوابه مفتوح�ة لكل من
يرغ�ب يف تقوي�ة وتوطي�د اوا�ص�ر الوح�دة النقابي�ة العمالي�ة على
ا�سا�س الدميقراطي�ة واالنفتاح واحلوار والتفاه�م املتبادل والعمل من
اج�ل م�صالح العم�ال وحتقيق مطالبه�م دون النظر للم�صال�ح الذاتية
وال�شخ�صية واالنانية للقيادات من اي م�ستوى كان .
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وتراب��ه الغ��ايل  ،متطلع��ة اىل انف��راج يف الو�ض��ع
االقليم��ي  ،على �أمل حتقيق اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي
ال��ذي ي�س��اهم يف التوج��ه لبناء دول ه��ذه املنطقة
اقت�ص��اديا  ،لك��ي تعي�ش �ش��عوبها ب�أم��ن و�أطمئنان
و�س�لام  ،وت�ش��هد من��وا عل��ى كاف��ة الأ�ص��عدة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
واب��دى امل�ؤمت��رون قلقه��م البال��غ جت��اه االو�ض��اع
ال�سيا�س��ية واالمنية املتوترة ال�سائدة يف املنطقة ،ملا
ترتكه من انعكا�سات �سلبية على ال�ساحة الداخلية.
ويف ه��ذا املج��ال ادان امل�ؤمت��رون االره��اب بكافة
ا�ش��كاله و�ص��وره  ،وع�بروا ع��ن ا�س��فهم ال�ش��ديد
لالح��داث الدموية الت��ي جتري يف ال��دول العربية
وتخل��ف اع��دادا كب�يرة من ال�ض��حايا واخل�س��ائر
الب�شرية واملادية .
وحي��ى امل�ؤمت��رون اخلط��وات الرامي��ة اىل توحي��د
جهود دول جمل�س التعاون اخلليجي وتعزيز دورها،
والتق��دم الذي حققته يف رف��ع كل القيود والعقبات
بني �شعوب هذه املنطقة احليوية من العامل  ،لت�شكل
ق��وة اقت�ص��ادية و�سيا�س��ية ت�س��تطيع م��ن خاللها
مواجه��ة التحدي��ات االقليمي��ة والدولي��ة  ،وحتمي
دوله��ا من �أي اخط��ار قادمة  ،وتك��ون بالتايل نواة
لوح��دة خليجية اقت�ص��ادية واجتماعية و�سيا�س��ية
متكاملة .
واع��رب امل�ؤمت��رون ع��ن ت�أييده��م املطلق لل�ش��عب
الفل�سطيني بتحقيق حقوقه امل�شروعة يف �إقامة دولته
امل�س��تقلة على ار�ضه وعا�ص��متها القد�س ال�شريف،
وادانوا �سيا�س��ة القت��ل والتدم�ير واالغتياالت التي
متار�س��ها ا�س��رائيل بحق ال�ش��عب الفل�س��طيني يف
قطاع غزة وال�ض��فة الغربية  ،وعمليات اال�ستيطان
امل�س��تمرة وخا�ص��ة يف القد���س ال�ش��رقية  ،واعمال
اله��دم التي تقوم بها يف حميط امل�س��جد االق�ص��ى
ال�ش��ريف  ،وطالبوا بتحرير كافة االرا�ضي العربية
املحتلة يف اجلوالن وجنوب لبنان .
�أم��ا على ال�ص��عيد العاملي فقد ع�بر امل�ؤمترون عن
تطلعهم لعامل ي�س��وده ال�س�لام والأمن واال�س��تقرار
ال��دويل  ،حي��ث ان ال�ش��عوب وال��دول تطال��ب الآن
بالتع��اون م��ن اج��ل ت�س��خري ث��ورة التكنولوجي��ا
واالت�ص��االت خل�ير اجلمي��ع ومل�ص��لحة اجلمي��ع ،
فالتنمية �شعار يرفع من �أجل الب�شرية جمعاء ،وبهذا
يحل العدل وي�س��ود ال�س�لام والوئ��ام بدل احلروب
والقتل واالرهاب والدمار  .وطالب امل�ؤمترون جميع
املنظم��ات النقابي��ة  ،والطبق��ة العاملة يف خمتلف
دول وبق��اع الأر�ض بدعم هذه الأهداف والتوجهات
النبيلة .
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