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 في غزة خطير وينذر بتداعيات كارثية وقطع رواتب قرار الحكومة بالحسم من املرتبات

 

لدى استالمهم رواتبهم عبر أجهزة الصراف اآللي  األول  تفاجأ املوظفون الحكوميون في قطاع غزة مساء يوم أمس

طعت رواتب بخصم الحكومة الفلسطينية 
ُ
من  543نسب متفاوتة من رواتبهم تجاوز حدها األدنى ثلث الراتب، فيما ق

 نيتها القيام بأية خصومات من رواتب العاملين في جامعة األقص ى الحكومية بغزة
ً
.  ورغم أن الحكومة لم تعلن مسبقا

 ملبادئ الشفافية، إال أن الناطق الرسمي باسمها، يوسف املحمود، علل تلك الخصومات أو قطعها ظفيناملو 
ً
 وفقا

 
ً
 بـ"الحصار املالي الخانق املفروض على دولة فلسطين املحتلة". الحقا

 

إن مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية إذ يستهجن تطبيق أية سياسات حكومية تقشفية إثر الحصار املالي 

 
ً
 وظروفا

ً
 خانقا

ً
 حصارا

ً
صعبة، فإنه يدعو الحكومة حياتية على موظفي قطاع غزة فقط، والذين يعيشون أساسا

الحياة في احي مناته الكارثية التي ستطال مجمل الفلسطينية إلى سرعة التراجع عن قرارها الخطير والنظر في تداعي

قطاع غزة.  ويرى أن أية سياسات تقشفية يجب أن تطال كافة النفقات الحكومية، ومن أعلى هرمها، وفق سياسات 

 واستراتيجيات تقشفية منهجية ال تمس بكرامة املوظفين وحقوقهم املالية.

 

موظفي قطاع غزة دون غيرهم ال يفتقر ألي مسّوغ قانوني  قرار الخصم الذي يستهدفويرى مجلس املنظمات أن 

موال حيث ان توظيف األ  ،الداخليالسياس ي وحسب؛ بل يندرج ضمن الصراع السياس ي الناش ئ عن حالة االنقسام 

 اسو إدارتها من قبل الحكومة لخدمة موقف سياس ي يشكل أالعامة 
ً
 للكرامة اإلنساللسلطة تغالال

ً
 مهينا

ً
 نية.، وتمييزا

 

ويؤكد مجلس املنظمات بأن الراتب الذي يتقاضاه املوظف العمومي وعالواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، 

كفله القانون األساس ي الفلسطيني والقوانين ذات العالقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن أية قرارات تتعلق 

 القانون ومبادئ القانون األساس ي. باألموال العامة وأوجه صرفها وانفاقها يجب أن تستند إلى

 

ويخش ى مجلس املنظمات من التداعيات الكارثية لهذا القرار خاصة وأن غالبية املوظفين لديهم التزامات مالية 

وقروض بنكية، وحقوق مالية وقانونية آلخرين، وهذه الخصومات ستسهم في عجز املوظفين عن الوفاء في سداد تلك 

تهم بشكل عام وحياة املوظفين وعائالغزة قطاع تبقى من اقتصاد في  بشكل خطير على ما االلتزامات، مما سينعكس

 وكرامتهم بشكل خاص.
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مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية إذ يدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي ملختلف مناحي حياة 

د القضية الوطنية الفلسطينية وصمو املواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة االنقسام السياس ي البغيض على 

وجه االحتالل االستعماري اإلسرائيلي، فإنه يؤكد بأن املخرج الوحيد لألزمة كافة أماكن تواجده باملواطنين في 

طر منظمة التحرير 
ُ
الفلسطينية الراهنة هو املصالحة الوطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وتجديد أ

 الفلسطينية.

 

 

 -انتهى-
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 نية:يأعضاء مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسط
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 اإلنسانمركز امليزان لحقوق 

  املدير العام -عصام يونس 

 

رع ف -الحركة العاملية للدفاع عن األطفال 

 فلسطين

  املدير العام -خالد قزمار 
 

املركز الفلسطيني ملصادر حقوق  -بديل 

 املواطنة والالجئين

  املدير العام -نضال العزة 
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