اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
بيروت – االسكوا  28كانون اول 2015

تحت شعر "أدعم الحق في العمل لحين العودة" نظم إئتالف حملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان
وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في لبنان وحقه في العمل وبمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية وممثلي
مؤسسات محلية ودولية وبحضور اآلف اللبنانيين والفلسطينيين واألجانب امام مقر االسكوا وفي اقرب نقطة
الى البرلمان اللبناني.
أفتتحت الوقفة التضامنية بترحيب من السيد فارس عايش ،إئتالف حملة حق العمل ،حيث وجه كالمه الى
جمهور المشاركين ومما قاله " أود ان اشكر حضوركم للمشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني ،هذا اليوم الذي يوفر فرصة لرفع الصوت عاليا ومطالبةالمجتمع الدولي بأن ال أمن وال سالم في
المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه غير القابلة للتصرف ،خاصة الحق في تقرير
المصير ،وفي االستقالل الوطني والسيادة الكاملة على األراضي الفسطينية المحتلة بحدود عام ،1967
والحق في العودة إلى الديار والممتلكات التي شردوا وهجروا منها".
كلمة إئتالف حملة حق العمل ألقتها منسقة إئتالف الحملة و برنامج المناصرة في جمعية النجدة اإلجتماعية،
ملفينا ابو ردينة حيث طالبت الدولة اللبنانيةبإصدر مرسوم تنفيذي للتعديالت الصادرة على قانون العمل في
عام  .2010كما ومنح اجازات العمل الذي توقفت عن منحها منذ بداية العام  2014وعدم تجديدها
ألجازات العمل لمن كان يمتلكها قبل ،إذا يشكل هذا انتهاكا واضحا لشرعة حقوق االنسان واالتفاقيات
الدولية التي صادق عليها لبنان.

كلمة المؤسسات الدولية غير الحكومية ألقاها ممثل مؤسسة الدياكونيا في لبنان رودلف جبرايل فشدد على
شمولية وعدم تجزأة حقوق اإلنسان ،وعلى حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان لضمان حياة كريمة
وعادلة لهم الى ان يتحقق حقهم بالعودة الى اراضيهم ،ودعا لبنان الى إحترام وتطبيق إلتزاماته الدولية
واإلقليمية بتطبيق مبدأ عدم التمييز.
أما الكلمة االخيرة فكانت لصوت الفن ،القاها الفنان معين شريف ،فأشاد بهذه الوقفة التضامنية مع الشعب
الفلسطيني ،واكد على ان مطلب الالجئين الفلسطينيين هو مطلب حق ،وقدم اغنية موطني مع الجمهور.
وفي ختام الوقفة التضامنية سُلمت مذكرة موجهة الى كل من دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بري،
دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ تمام سالم ،صاحب المعالي وزير العمل األستاذ سجعان قزي.
قدمت فرقة اشبال العودة رقصة فلكلورية من التراث الفلسطين

