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د. أفیحاي میندیلبلیتبروفسور دانییل ھیرشكوفیتس

المستشار القضائّي للحكومةمفّوض خدمة الدولة

عبر الفاكس واإلیمیل

السّیدان المحترمان،

الموضوع: المالحقة السیاسّیة للعّمال العرب في وزارة الصّحة وطلب التشدید على التعلیمات من أجل منع
مالحقة موّظفي الدولة العرب

نتوّجھ إلیكما بشكٍل طارئ ونقّدم الطلبات التالیة:

إصدار تعلیمات مفّصلة ومنّمقة حول تصریحات موّظفي الدولة، من أجل منع حاالت مالحقة موّظفي)1
الدولة العرب؛

توضیح التقییدات الشدیدة حول انتھاك ومتابعة تصریحات موّظفي الدولة الُمنتمین لمجموعات األقلّیات)2
في الحّیز الخاّص االفتراضّي الخاّص بھم؛

توضیح طارئ للتعلیمات المتعلّقة بمساحة تعبیر موّظفي الدولة، وخصوًصا أولئك الُمنتمین لمجموعات)3
األقلّیات؛

التعامل بشكٍل طارئ – تأدیبّیًا وإدارّیًا – مع السلوك السّيء، والمنحاز، وغیر القانونّي، والذي یصل إلى)4
درجة المالحقة السیاسّیة والتمییز على خلفّیة اآلراء، والذي ارتكبھ مدیر مجال التأدیب في وزارة

الصّحة، السّید یتسحاق أور؛
الیوم،وحّتى13.5تاریخمنبدًءاأوریتسحاقالسّیدأصدرھاالتياالستماعجلساتدعواتجمیعإلغاء)5

وذلك، على األقّل، إلى أن یتّم فحص السلوك بشكٍل شامل وإصدار التعلیمات واإلجراءات كما ُذكر في
بنود أ-ت أعاله.

فیما یلي الخلفّیة:

للمدیرینرسالةالتأدیب،قسمفيالكبیرالمدیردافید،غايالمحاميأصدر13.5.2021تاریخفي.1
العاّمین في الوزارات الحكومّیة والوحدات التابعة لھا، وتشمل الرسالة تعلیمات للوزارات باّتباع "ید من

حدید" بالنسبة للتصریحات التي تشّجع على العنف، أو التصریحات السیاسّیة الممنوعة. تّم نشر ھذه
كما.13.5.2021تاریخفيیبدو،ماعلىالصّحة،وزارةذلكویشملالوزارات،فيالمذكورةالرسالة

تبدو الحالة الّتي سیتم تفصیلھا فیما یلي، كانت الرسالة التي صدرت ضبابّیة، وفّسرتھا وزارة واحدة،
على األقّل، بطریقة أّدت إلى مالحقة موّظفي الدولة العرب.

وزارةفيالتأدیبمجالمدیرأور،یتسحاقالسّیدأصدر،14.5.2021الجمعةیومالتالي،الیومفي.2
الصّحة، مجموعة من الدعوات لجلسات تأدیبّیة طارئة قبل اإلیقاف عن العمل لمجموعة من موّظفي

جھاز الصّحة – وكانوا جمیعھم، وفًقا لمعرفة الموّقعات أدناه، عرًبا.
صیغة رسائل الدعوات للجلسات التأدیبّیة مشابھة، وھي صیغة عاّمة وموّحدة، وتتطّرق إلى منشورات.3

"مسیئة" و"عنصرّیة". أُرسلت الدعوات لمجموعة من الموّظفین العرب، وعلى حّد علمنا – لم ترسل
الرسالة ألّي موّظف یھودّي.

تّم إرسال الدعوات من دون إرفاق المنشورات ذاتھا، ووفًقا لفحص قمنا بھ – یدور الحدیث في جمیع.4
الحاالت عن مشاركات أو منشورات في صفحات الفیسبوك الخاّصة التابعة للموّظفین، صفحات ال
یعّرفون فیھا عن أنفسھم كموّظفي دولة بتاًتا، وصفحات خاّصة مكشوفة لمن اختاروا رؤیتھا – أّي

لألصدقاء فقط.



تّم إرسال الدعوات من دون التمییز بین موّظف وآخر، ومن دون التحّدث مسبًقا مع الموّظفین أنفسھم.5
بواسطة المسؤولین عنھم، ومن دون فحص خلفّیة الموّظفین أو سلوكھم مع المسؤولین عنھم، ومن دون

إعطاء أّي وزن أو استیضاح لظروف النشر، وألقدمّیة الموّظف، أو لكونھ موّظًفا في حالة خاّصة معّینة.
بھذا الشكل، أُرسلت إحدى الدعوات لموّظفة حامل محمّیة وفًقا لقانون عمل النساء. نذكر ھنا أّنھ على

الرغم من ترجمة بعض المنشورات، على األقّل في الحالة الوحیدة التي أُرسلت لنا على ضوء المراسلة
مع السّید أور، كانت الترجمة ركیكة وضعیفة. ھذا یعني أّن السّید أور دعا جزًءا من الموّظفین، على
األقّل، لجلسة استماع بناًء على ترجمة ركیكة یوّفرھا موقع فیسبوك، وال عالقة بینھا وبین ما ورد في

المنشور باللّغة العربّیة.
تّم إرسال الرسائل لموّظفین منتسبین لنقابة العّمال – كما ورد – في یوم الجمعة في ساعات المساء. على.6

الرغم من ذلك، لم تكن النقابة على علم بإرسال الدعوات لجلسات االستماع ولم ُتَتح لھا إمكانّیة الرّد أو
التعبیر عن موقفھا.

تّمت دعوة الموّظفین لجلسات استماع بالتزامن مع عیدھم، وفي وقت طوارئ، وُطلب منھم الحضور.7
بإنذار یوم السبت – من جمیع أنحاء البالد. كما ُذكر أعاله، أُرسلت الدعوة في یوم الجمعة بعد الظھر،

وتّم تحدید جلسة االستماع في یوم األحد في ساعات الصباح والظھر. نتیجة لذلك، لم ُیمنح الموّظفون ولو
یوًما واحًدا إلشراك نقابة العّمال بھذا اإلجراء، أو من أجل إیجاد تمثیل قضائّي الئق. بما أّن مواد

االستماع والتعلیالت لم ُترفق لرسائل جلسة االستماع، فإّن التحضیر الالئق كان أمًرا مستحیالً على أّي
حال.

الرسالةلھذه2وأ1أملحق–مشابھةبصیاغةدعوتینمرفق

بالموازاة، جرت عملیة مالحقة وشیطنة في الشبكات االجتماعّیة التابعة للیمین المتطّرف. وضع جمھور.8
صغیر ومتطّرف ھدًفا أمامھ، وھو إیجاد محتوى لمواطنین عرب، والتسّبب بإقالة كّل من یتجّرأ على

التعبیر عن رأیھ أو مشاركة مواقف تشیر إلى التماثل مع الطرف الثاني من االقتتال، أو إلى نقد أخالقّي
وِقَیمّي لسلوك الجیش والنظام اإلسرائیلّي. أحرزت ھذه المجموعات، بشكٍل مخیف، الھدف الذي وضعتھ

أمامھا في وزارة الصّحة. نشرت ھذه المجموعات الصور التي تظھر في الحسابات الشخصّیة لكّل
"تّمواإلشارة:"V"إشارةأو"نجحنا"،الكلمات:للنشروأرفقتاستماع،لجلسةدعوتھتّمتموّظف

توقیفھا عن العمل" أو "تّمت إقالتھا" وما شابھ. إّن االعتماد على المعلومات التي تّم تمریرھا من خالل
أعضاء ھذه المجموعة بشكٍل عشوائّي، وحقیقة أّن أعضاء المجموعة الیمینّیة المتطّرفة كانوا على علم

بشأن الدعوة لجلسة استماع قبل الموّظفین أنفسھم – تتطلّب بحّد ذاتھا تحقیًقا تأدیبّیًا شامالً.
ال مجال للمبالغة في خطورة األمور: إجراء تأدیبّي موّجھ لمجموعة متمایزة من الموّظفین، یتبعون.9

لمجموعة أقلّیة، من خالل االعتماد على معلومات تّم تمریرھا من جھات متطّرفة، وإرسال دعوات غیر
الئقة على كّل المستویات لمجموعة من الموّظفین العرب – ھي مالحقة سیاسّیة لمجموعة أقلّیة. ھذا حّتى
من دون اإلشارة إلى كّل محتوى على حدة، وإلى أّنھ لم ُتّتخذ اعتبارات شخصّیة تتعلّق بالموّظفین الذین

تّمت دعوتھم، ویبدو أّنھ لم یتكلّف أحد عناء معرفة ھذه التفاصیل، ومن ضمنھا: من ھو الموّظف، ما ھي
الصورة العاّمة لعملھ، ما ھي طبیعة العالقات اإلنسانّیة التي یظھرھا، ما ھي ظروفھ الخاّصة، ما ھو
مستوى تفانیھ في العمل، ما ھو رأي المسؤولون عنھ، وغیرھا. كما ُذكر أعاله، حّتى لو تّمت ترجمة

المنشورات التي ُنشرت بشكٍل صحیح – لم یقم من أرسل الدعوات بالتحضیر للجلسة التأدیبّیة كما یجب.
في الواقع، یبدو أّنھ عدا عن المعلومات التي تّم تمریرھا من تّیار الیمین المتطّرف المذكور – لم یؤخذ أّي.10

شيء بعین االعتبار، وأُرسلت الدعوات على عجل من دون أّي تفكیر أو أّي مرافقة قانونّیة، والتي كان
من شأنھا أن توضح للطرف الُمرِسل ما ھي مستویات التعلیل واألساس المطلوبة عند الدعوة لجلسة

االستماع التأدیبّیة، والتي ستبقى إشارة حولھا في الملّف الشخصّي لموّظف الدولة إلى حین انتھاء طریقھ
المھنّیة.

ھذه األمور خطیرة بشكٍل مضاعف. ففي حین حمل ھؤالء الموّظفون على أكتافھم حمالً ثقیالً طیلة سنة.11
كاملة مع تفّشي وباء عالمّي ووقفوا بضغوطات خیالّیة، قّررت وزارة الصّحة التنكیل بھم.



عالوًة على ذلك، وبما أّن الحقائق المذكورة كافیة، نوّضح أّن األساس القضائّي لھذا المجال المرّكب.12
تكافؤقانونمن2بندالخاّص،الحّیزفيالدولةموّظفيوتصریحاتالعمل،سوقفيبالمبادئالمتعلّق

الفرص في العمل، یمنع المشّغلین من التمییز بین الموّظفین أو المتقّدمین للعمل، ویشمل ذلك اإلقالة،
ألسباب مرفوضة، تشمل المبادئ والرأي.

المبدأ الذي یمنع التمییز ضّد الموّظف بسبب المبادئ أو اآلراء ھو مبدأ منذ القدم، قبل تشریع قانون تكافؤ.13
رفضتموّظفالتماسقبلتعندما1951عاممنذالعلیاالعدلمحكمةقالتھماھذاالعمل؛فيالفرص

وزارة التعلیم طلبھ لقبولھ للعمل كمعلّم على أثر تدّخل وزیر األمن:

ودمھ لیس مباًحا؛ وال نقفل أبواب الرزقإذا كانت آراء المواطن باطلة، فحیاتھ لیست محّرمة،"
یسرائیلد.50/144العلیاالعدل(محكمةفقط".إدارّیةبطریقةحیاتھإلىننظروالبوجھھ
"))شایبقضّیة"یلي:(فیما407-406ص،399ה’حكم،وآخریناألمنوزیرضّدشایب

فیما یتعلّق بقضّیة شایب، تّمت مناقشة قضّیة معلّم لم ُیقبل للعمل في وزارة التعلیم كمعلّم بسبب آرائھ.14
السیاسّیة، حیث تّم االّدعاء بشأنھ بأّنھ "یعظ ضّد جیش إسرائیل ویقّوض أمن الدولة". صدر قرار على ید

القاضي أولشین في ھذه القضّیة أّنھ:

"یبدو لي، أّنھ لو كّنا نرفض التطّرق لطلب المقّدم لكّنا سنساھم بأن یتحّول مبدأ "سیادة القانون"
إلى أمر شكلّي. المعنى األساسّي لھذا المبدأ ھو أّن، التقییدات – التي ال یمكن االمتناع عن

فرضھا على حرّیة الفرد، كي ال ُیمكن أن تسيء ھذه الحرّیة لحرّیة الفرد أو لمصالح المجتمع
– یجب أن یحّددھا القانون، أي على ید المجتمع الذي یعكس رأیھ في القوانین التي یتم تشریعھا
في بیت المشّرعین الذي یمّثلھ، ولیس على ید الحكم اإلدارّي، الذي دوره تنفیذ أو فرض ھذه

التقییدات، وفًقا للقانون المذكور مسبًقا"

إًذا، منعت محكمة العدل العلیا اإلساءة للموّظف على خلفّیة آرائھ وفكره حّتى قبل ترسیخ ھذا الحق في.15
قانون تكافؤ الفرص في العمل. عالوة على ذلك، لیست ھناك عالقة بین أنماط حیاة شخص خارج مكان

بیتمعھدضّدفریدنوریت(قطرّي)5-3לה/نقاشأنظرواالشأن،ھذافيذاتھ.عملھمكانوبینالعمل
، حیث قیل ھناك:یعقوب للمعّلمات

ل،التأدیبّیةالسلطةكانتحیثالبعیدة،blackstoneأّیاموھيأّیام،ھناك"كانت للُمَشغِّ
وسیطرتھ على الموّظف، تشبھ سیطرتھ وقّوتھ على أوالده. "ھذه األّیام ولّت، على الرغم من

Cornin(اآلن"حّتىرؤیتھایمكنأّنھ and Grime, Labour Law, p السلطة).56
ل محدودة في ھذه األّیام: فھي ال تمتّد ألسلوب حیاة الموّظف الشخصّیة، التأدیبّیة للُمَشغِّ

وتقتصر على أعمالھ وإخفاقاتھ في مكان العمل، أو المتعّلقة بالعمل، كما ینّص العمل السلیم
]).2[3-8לה/رقمنقاشفي(حكمللمصنع

الحالة الوحیدة التي جاء المشّرع لتنظیم األمور التأدیبّیة للموّظفین – قانون خدمة الدولة
غیرالسلوك"یعتبر"أّنھُذكرعندمااالستثناء،ھذاعنفیھالتعبیرتّم–1963(تأدیب)

العادل" مخالفة تأدیبّیة، فقط إذا كان "عند تأدیة وظیفتھ (الموّظف) أو في سیاِق مّتصل
عددأكبرعلىیسريالذيالجماعّياالّتفاقمراجعةحّتىالقانون).من)3(17(بندبوظیفتھ"

،اإلقالةتعویضاتقانونمن17بندفيللمحكمة،المشّرعفیھیوّجھوالذيالدولة،موّظفيمن
نجد أّنھ في إطار عالقات العمل في إسرائیل – یقّید الشركاء في عالقات العمل باألدوات

التأدیبّیة المتعّلقة بالعمل نفسھ وبكلّ ما یتعّلق بھ، وال تسري لتصل إلى نمط الحیاة الشخصّي
". [التشدیدات لیست في المصدر]للموّظف



نوّضح أیًضا أّنھ مجّرد الدعوة لجلسة استماع استناًدا إلى تصریحات في الحّیز الخاّص االفتراضّي ُتعتبر.16
ا لخصوصّیة الموّظفین وحریتھم في التعبیر. كما ُذكر، حرّیة التعبیر ھي شریان الحیاة إساءة خطیرة جّدً
ألّي حكم دیمقراطّي. على ضوء ھذه المكانة، ال یمكن تقیید ھذه الحرّیة إّال في حاالت قصوى. في سیاق
موّظفي الدولة، لقد تّم البّت بأّنھ ُیسمح بتقیید حّق موّظف الدولة بالتعبیر عن رأیھ فقط في حال وجود شبھ

یقین للتسّبب في إساءة بقدرتھ على العمل في خدمة الجمھور.

"ختاًما، ینشأ الخّط الفاصل بین التعبیر الجائز عن الرأي وبین النقد الممنوع من االعتبار بأّن

ھناك أنواع من النقد العلنّي لموّظف الجمھور، والذي یتعّدى كونھ تعبیًرا عن الرأي شكًال
ومضموًنا، ویّتخذ شكًال ومحتوى یسيء إلى القدرة على خدمة الجمھور، وإلى صورتھ، وإلى
الثقة التي یكّنھا الجمھور لھ ولمعناه. عندما یكون من المؤّكد تقریًبا بأن یحدث ضرر كالضرر

أعالهالقانونأحكامیخالفالذيوالموّظف،)،5(1بندفيالمذكورالحظرتفعیلیتمالمذكور،
بالدرجة والشكل المذكوران، ال یمكنھ االّدعاء، بأّنھ قام باستخدام حّقة في حرّیة التعبیر. كما تّم

86/5עש"םیحترمھا".أنوعلیھالدولةموّظفعلىتسريتقییداتاألمرلھذاالشرح،

).1986(227,246)4מ(حكم،الدولةخدمةمفّوضضّدسبیرو

یأخذ االنتھاك الجسیم لحرّیة تعبیر موّظفي جھاز الصّحة منحى خطیًرا، وذلك، وكما ذكرنا، ألّنھ تّم ضّد.17
الموّظفین العرب فقط، مّما یحّول تعامل مدیر مجال التأدیب في وزارة الصّحة إلى تعامل تمییزّي لیس

فقط على خلفّیة "آراء" وإّنما أیًضا "االنتماء القومّي" للموّظفین. ھذا التمییز، والذي تّم بحجج مثل:
القومّیة، الدین أو الجنس، یعتبر انتھاًكا خطیًرا على نحو خاّص، و"یضّر بكرامة اإلنسان ضرًرا

جسیًما".

"ھكذا ھو التمییز ضّد العربّي بسبب كونھ عربّیًا، والتمییز الذي یعتمد على الدین أو القومّیة ھو

نفس التمییز. ھذا انتھاك لمبدأ المساواة في المفھوم الضّیق. لذلك، لھ خطورة خاّصة.
مبدأ المساواة بھذا المفھوم ھو شریان حیاة الدیمقراطّیة. ال تتطلّب الدیمقراطّیة صوًتا واحًدا

لكّل إنسان في وقت االنتخابات فقط، وإّنما أیًضا المساواة لكّل إنسان في جمیع األوقات. یكمن
االمتحان الحقیقّي لمبدأ المساواة في التعامل مع األقلّیة: الدینّیة، القومّیة أو أّي أقلّیة أخرى. إذا

98/6924العلیاالعدلمحكمةأیًضا.لألغلبّیةمساواةتوجدفاللألقلّیة،مساواةھناكتكنلم

(فیما)2001(28),5נה(حكم،إسرائیلحكومةضّدإسرائیلفيالمواطنحقوقجمعّیة
).جمعّیة حقوق المواطن في إسرائیلیلي: قضّیة

یذّكر سلوك المسؤول عن مجال التأدیب في وزارة الصّحة بأوقات مظلمة، ویتضّمن احتماًال لوقوع.18
اختراق خطیر لألركان الدیمقراطّیة. على ضوء ذلك، نقّدم لكم المطالب التي وردت في بدایة رسالتنا

ھذه.

باحترام،

غدیر نقوال، محامیةمیخال تاجار، محامیة


