المقدسي تواصل دعمها وحمايتها للعمال الفلسطينيين في القدس
تحت شعار "حقوق العمال حقوق إنسان"
حيتفل العامل يف األول من أيار من كل عام بعيد العمال العادلي للتذكري مبعاااااة
ىذه الشرحية ،واليت تعترب أكرب شارحياة بااعاتاماس الافالاكاماياج ،و لا مان أ ال
حتكني أوضاعهم وظروفهم ادلعيشياة وتاريفاري ماتامالاياات الاعاياك الا ا والا ار
ذلم.
ويف ظل احتفال عمال العامل هبذه ادلناسية اليت تعترب رمزاً لتحقي أىدافهم عرب
صراع طرييل مس أرباب العمال ،ال الن واعاس الاعاامال الافالاكاماياج ما اايار ااماا،
حيا تارتافاس ماعاد ت الاياماالاة يف األراضاي الافالاكاماياناياة ويف الاقادس ب اريرة
خاصة.
وىذا بمييعة احلال اتيجة للرياعس ادلرير الذي يعيشو اعتمس الفلكميج ،يف ظل
اريسااس ،وسااد الاماارىل وادل انااافااذ ،باااإلضااافااة ال
اإلغا عااات ،و اادار التاام وال اتا ق
ا اتهاكات اليت تماال الاعاماال مان عايال سالاماات ا حاتا ل عان طاريا عادم
الصدار ت اريح العمل ذلم ،ويف ىذه احلالة ت يح معاااة الاع قاماال عالاا ادلاعاابار
واحلريا ز اإلسرا يلية ع ة حبد اهتاا حايا يايادأ الاعاامال ياريماو ماناذ ماناتا ا
الليل حماو التكلل علا خماطره ،وينتهي يريمو ال ا ذمح بالاعايارير لايا ً لايايادأ مارة
أخرى .ااىي عن تعرض عشرات العمال للترب وا عتداء من عيل سلمات
ا حاتا ل و /أو ادلشا اال و /أو ادلكاتااريطانااني و لا ال،اناااء عامالاهاام ،أو ال،اناااء
ىااهبام وعاري هتام لالاعامال فاقاد ساجالاخ عشارات احلاا ت وخااصاة يف ماديانااة
القدس ،ويف ادلناط اإلسرا يالاياة وادلكاتاريطاناات ،وأ قت يف باعاىل احلاا ت ال
حا ت الريفاة أو اإلعاعة اجلكدية واجلروح اخلمرية.
العماال
كما وعمدت سلمات ا حت ل و /أو ادلش ل اإلسرا يلي علا سلب ق
حاقااريعاهاام ،و لا عان طاريا الاتامايايااز ضادىاام يف كاال ماان الاتااريظايا  ،وعايامااة
األ اارير ،وساااعااات وأوعااات الاعاماال ،وعاقااري الاعاماال ،والاتاعاارييتااات ،وشااروط
ال حة والك مة ادلهنية ،وحرية احلركة والتنقل ،والتأمني ال حي ،ااىايا عان
ادلش لة األكرب وىي المار الاتاعاكافاي حايا حيارم الاعاامال يف ىاذه احلاالاة مان
حقريعو ويتعارض لالا الام واا اران تاعاياو و اهاده خا ل فاًتة الاعامال .كاماا حيارم
العمال من حقريعهم األساسية ادلن ريص عليها يف القاارين الدويل واحمللي ،ومن
ق
امتيازات الريظيفة ،واتيجة دلاعاد ت الاياماالاة ادلارتافاعاة ول اعاريباة احل اريل عالاا
وظيفة وت اريح للعمل يقيل العمال الفلكمينيرين يف كثري من األحياان الاعامال
يف ظروف عمل ون ادلكتريى الذي يتمنو ذلم القاارين ،ففي عام 7002

فرضخ احل ريمة اإلسرا يلية عرارا
يتتمن تميي القاارين األر ين علا العمال
الفلكمينيني دما حيرم عشرات العمال
من امتيازاهتم ا را للتريية ادلرتفعة خاصة لذوي الرواتب ادلنخافاتاة .وياعاتارب
ىاذا الاقارار خمااالافااا لاقارارات حما امااة الاعاادل الاادولايااة .ىاذا يف الااريعااخ الااذي
يتري ب فيو علا اسرا يل كاقارية حماتالاة ان تتامان حاقاريىل اإلاكاان وكاراماتاو،
العمال ،كما ا خ ادلا تان الكا ساة والكااباعاة مان أحا اام الاعاهاد
وخاصة ق
الدويل اخلاص باحلقريىل الكياساياة وادلادااياة ،والايت حتاماي احلا يف الاعامال يف
ظل ظروف عمل مناسية ،حي ان السرا يل ملزمة مبري ب القاارين اإلاكااين
الدويل ان تتمن س مة ورفاه الفلكمينيني وحقريعهم.
وبدورىا تدعري ادلقدسي اعتمس الدويل واألمم ادلتحدة ومن مة العمل الدولية
ال العمل علا حتكني ظروف العمال ا عت ا ية وا تماعية وادلعيشية،
و ل عن طري الت ط علا سلمات ا حت ل لتميي القريااني واألعراف
الدولية ادلتعلقة حبقريعهم وخاصة ميثاىل العمل الدويل ،والقيام بريا ياهتا
اجتاىو ىذه الشرحية من اعتمس الفلكميج والعمل علا احلد من تزايد اكية
اليمالة ادلرتفعة من راء اإلغ عات وعدم الصدار الت اريح للعمل .ويف ىذا
اليريم ،حتيي ادلقدسي صمري أسرااا األبمال يف سجرين اإلحت ل ،ومن
العمال الشرفاء ادلشاركني حاليا يف اضراب ال رامة ،كما وتق
ضمنهم ق
معهم يف معركتهم العا لة ،وبذات الريعخ ،هتنئ ادلقدسي كافة العمال
الفلكمينيني وتثمن وتقدر اذمازاهتم ،وحتيي صمري ىم ومثابرهتم يف اإلصرار
علا العيك ال ر بشىت الكيل والريسا ل ادلتاحة ذلم رغم ال لم الذي يقس
عليهم .كما وتؤكد ادلقدسي علا استمرارىا يف تقد كافة اخلدمات
القاارياية ،و ل من خ ل ا ستشارات القاارياية والدفاع القااريين ،والصدار
النشرات القاارياية ادلتعلقة بالقريااني الدولية واحمللية والنشرات التريعريية،
والعدا اللقاءات واحملاضرات ادلتعلقة حبقريىل العمال وسيل حت يلها بالمرىل
القاارياية ادلم نة .وتكت مل العمل علا تريفري كافة اخلدمات القاارياية
للعمال واليت تتتمن استحقاىل حقريعهم وتعزيز صمري ىم وتريفري
والفنية ق
العيك ادل م ذلم ،و ينهم اعت ا يا من خ ل حت يل احلقريىل
والتعرييتات ادلالية اليت حرمريا منها تعكفيا من عيل ادلش ل اإلسرا يلي.

www.Al-Maqdese.org

حقوق اإلنسان اوال© Human Rights First

في يوم العمال العالمي

