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הקדמה :דבר העורכת
מדריך זה הוא תוצר של מחקר שטח ועבודת שדה של שנים והוא אוצר בתוכו את החכמה,
התבונה ,הידע והניסיון של מחבריו ,דרור איתן ,פתחי מרשוד וננסי סטריכמן ,כמו גם של
מנהלים ומנהלות משותפים/ות של ארגוני חברה משותפת בישראל .המדריך מציף וחושף
ברגישות ובכנות את האתגרים הייחודיים הניצבים בפני ארגוני חברה משותפת ומציע דרכים
להתמודד עמם.
אך המדריך עושה יותר מכך; הוא משרטט קווים לדמותם של ארגונים אלה כ"מעבדה"
ליצירת חברה משותפת ,כמרחבים שבהם מתקיימים – לא פעם ביתר שאת – המתחים,
הניגודים והמחלוקות הקיימים בחברה הישראלית בכל הנוגע ליחסים שבין הרוב היהודי לבין
המיעוט הפלסטיני אזרחי ישראל.

דרך ניתוחי מקרה וסיפורים מחייהם של ארגונים ,מגולל המדריך את הסיפור הגדול יותר
והמורכב עד מאוד של אלה העושים במלאכה של בניית מרחבים של חברה משותפת בישראל,
לא פעם בתוך אווירה כללית העוינת את הרעיון .בפרק הפותח ,העוסק בחזון ואסטרטגיות
פעולה ,חולקים עמנו מחברי המדריך את התובנה כי אף בארגוני החברה המשותפת אין
בהכרח הסכמה כיצד צריכה להיראות חברה שכזו ודנים בהרחבה כיצד ניתן ליצור חזון מעורר
השראה ומניע לפעולה גם אם עמום ורחב מספיק כדי להכיל בתוכו מגוון רחב של קולות
והשקפות.
התנהלות אפקטיבית ומכוונת השפעה בתחום המזמן חדשות לבקרים אתגרים ומשברים בין
המדינה לאזרחיה הערבים היא אמנות ,מעשה חושב .המדריך אינו מציע פתרונות קסם ,אלא
מציע אסטרטגיות ודרכי פעולה – הן כאלה מכוונות לניהול הפנימי של הארגון והן לניהול
קשריו עם העולם – אשר נוסו ושוכללו לאורך השנים.
המדריך מקדיש מקום של כבוד לדרכי התנהלות פנים-ארגונית שנועדו לחזק את החוסן
של ארגונים ולהפכם למרחבים של שיח פתוח ונוקב ,אך גם בטוח ומכבד ,כבסיס חיוני לכינון
חברה שוויונית יותר.

הפרק השלישי במדריך מוקדש לסוגיית הניהול המשותף ,הייחודית לארגוני חברה משותפת,
ונועד להציע מודל ניהולי שוויוני ,המודע לפערים וליחסי הכוח הקיימים בין יהודים וערבים.
אף שמודל זה אינו נפוץ בארגונים אחרים ,הרי שניתן ללמוד ממנו רבות ,מפני שמודל הניהול
המשותף מציע תובנות בכל הנוגע להתנהלות המודעת לדינמיקות גלויות וסמויות של יחסי
כוח ובכך מאפשר לחשוף ולתקן אותן .אף שהמדריך מיועד לארגוני חברה משותפת ,אני
סבורה שארגונים רבים נוספים ,הפועלים למען צדק חברתי ,חלוקתי וסביבתי ,שוויון ,זכויות
אדם ופלורליזם ימצאו בו תובנות ועצות מועילות .זאת ,לאור האופי המגוון של ארגונים
לשינוי חברתי והצורך המתמיד שלהם לפעול ולהשפיע תוך הקשבה לקולות שונים ,בין אם
של תורמים וקרנות ,גורמים בממסד וארגוני חברה אזרחית עמם הם עובדים בשיתוף פעולה,
ובין אם של חברי וחברות הוועד המנהל והצוות.
שני חלקי המדריך מוקדשים בהתאמה לסוגיות של חזון ואסטרטגיות ארגוניות ולסוגיות של
ניהול הון חברתי ואנושי וכוללים ניתוח של האופנים הייחודיים בהם באות סוגיות אלה לכדי
ביטוי בארגוני חברה משותפת וכן תובנות והמלצות מעשיות .מבנה המדריך מאפשר קריאה
רצופה ,כאשר כל פרק מוביל אל משנהו ומהדהד תובנות חשובות שעוברות כחוט השני בין
דפיו ועם זאת ,כל פרק גם עומד בפני עצמו וניתן לעיין ולהתעמק בפרקי המדריך בכל סדר
שמתאים לך ,הקורא והקוראת.
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בנוסף ,המעצבת הנפלאה שלנו ,אוסו באיו ,יצרה שלושה סמלילים יפים ,מעין שלטי הכוונה
או תמרורים ,המסמנים שלוש תמות מרכזיות החוזרות במהלך המדריך:

המדריך מיועד לנשים וגברים ולכן הוא כתוב בשפה המנכיחה את שני המגדרים ובאופן
המבקש להתמודד עם טיבה הממוגדר של הלשון העברית.
אני מבקשת להודות למחבריו על ההזדמנות להיות שותפה ,כעורכת המדריך ,לסופו של המסע
הארוך שהוביל לפרסומו .למדתי והחכמתי תוך כדי מלאכת העריכה ונמלאתי הערכה לכל
אלה העושים ועושות במלאכת הבנייה של חברה משותפת .אני מאמינה שהמדריך הזה יתרום
לכל מי שיקרא בו ויעשיר את השיח החשוב בנושא.
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על מחברי המדריך ותהליך המחקר והכתיבה
דרור איתן :יועץ ארגוני בכיר ומומחה לפיתוח וניהול ארגוני בארגונים ללא כוונת רווח
ובמגזר הציבורי .בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בלימודי
עבודה מאוניברסיטת תל-אביב .דרור מעורב במספר יוזמות שמטרתן חיזוק ופיתוח היכולות
של ארגונים ופעילים/ות לחולל שינוי חיובי בחברה הישראלית ,עם דגש מיוחד על תחום
החברה המשותפת היהודית-ערבית .לדרור ניסיון נרחב בהובלת תהליכי ייעוץ והנחיה ,החל
מקבוצות של פעילי/ות שטח ועד לארגונים ארציים .בנוסף ,דרור מתמחה בפיתוח מנהיגות
וכישורי ניהול ותהליכי שיתוף הציבור.
פתחי מרשוד :יועץ ארגוני בכיר ומומחה בתהליכי פיתוח ארגוני והערכה .פתחי שימש כמנהל
משרד שתי"ל בחיפה וכראש תחום חברה משותפת וכיועץ ארגוני לארגונים מובילים בתחום
השינוי החברתי בכלל ובחברה הערבית בישראל ,בפרט .בעל תואר ראשון בחינוך
מאוניברסיטת חיפה ,תואר שני בחינוך מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל ציבורי
מבי"ס קנדי ,אוניברסיטת הארוורד.
ננסי סטריכמן :מומחית להערכה וחשיבה אסטרטגית בארגוני חברה אזרחית ומחברת
דוחות מחקר פעולה בנושאי מגדר וחברה משותפת .עבודת הדוקטורט שלה עוסקת ביכולות
ההסתגלות של ארגוני שינוי חברתי בישראל .מלמדת קורס בנושא הערכה וחשיבה אסטרטגית
בתוכנית  GLOCALבאוניברסיטה העברית.
מדריך זה הוא תוצאה של מחקר פעולה משתף שערכנו במהלך מספר שנים יחד עם קבוצה של
ארגוני חברה משותפת בישראל:

המדריך והמחקר הפעיל נועדו לשרת שתי מטרות מרכזיות :ראשית ,ליצור ידע חדש ולהמשיג
ידע קיים בכל הנוגע לניהול ארגוני חברה משותפת יהודית-ערבית בישראל ולהעניק להנהגות
של ארגוני חברה משותפת גישות ,תפיסות וכלים שנבדקו ונוסו בשטח שיסייעו להם לתפקד
בצורה אפקטיבית להשגת המטרות המשותפות ,להתמודד בהצלחה עם מציאות מורכבת
ומשתנה ולהגביר את יכולתם להשפיע ולהוביל בתחומם .שנית ,לזהות ולחלוק דילמות
ותובנות מרכזיות העולות מעבודתם של ארגוני חברה משותפת באופן שיעשיר את השיח
הציבורי על חברה משותפת בישראל ועל האתגרים וההזדמנויות הטמונים בה.
הארגונים לחברה משותפת יהודית-ערבית אשר לקחו חלק בקבוצת המחקר והפעולה
מהווים ,לדעתנו" ,מעבדה" בה מתרחשת מידי יום התנסות פעילה בסוגיות חשובות כגון:
פיתוח חזון משותף ורחב לחיים בחברה משותפת ,יצירת שיח משתף ופתוח סביב סוגיות
"נפיצות" ושנויות במחלוקת ,הנהגה וניהול משותפים ופיתוח יכולות לפעול באפקטיביות
ובגמישות מרבית בתוך מציאות מורכבת ,דינמית ולעתים ,גם עוינת.

ברצוננו להודות למנהלים ולמנהלות ,לפעילים/ות ולחברי/ות הוועד המנהל של ארגונים אלה
על שחלקו עמנו בפתיחות ובכנות את הדילמות והשאלות המורכבות ,התובנות והניסיון הרב
שצברו ועל המחויבות העמוקה שלהם/ן לרעיון של חברה משותפת ושוויון.
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מהו ארגון חברה משותפת?
חברה משותפת אינה נוצרת מעצמה .כינונה של חברה משותפת דורש חזון ומחויבות למימושו.
ההגדרה שמציע מדריך זה לארגון חברה משותפת היא :ארגון בו א/נשי צוות ,חברי/ות ועד
מנהל ובעלי/ות עניין נוספים/ות – יהודים/ות וערבים/ות  -פועלים/ות ומובילים/ות יחדיו,
במטרה לקדם רעיונות ,תפיסות ,מושגים ודרכי התנהלות של חברה משותפת בישראל ,על פי
ההגדרה המקובלת בארגון.
אף שבישראל יש מוסדות ,ארגונים ומרחבים רבים בהם יהודים/ות וערבים/ות עובדים
בכפיפה אחת ,הרי שמספר ארגוני החברה המשותפת – על פי ההגדרה המוצעת כאן  -הוא קטן
בהרבה .אך המדריך מכיל ידע ,מידע ותובנות בעלי ערך הן לארגונים חדשים המעוניינים
ללמוד מהניסיון המצטבר של הארגונים הוותיקים והן לארגונים ותיקים המחויבים
להתבוננות עצמית ולחשיבה פעילה כיצד ניתן לנהל את הארגון ואת השותפות היהודית-
ערבית בצורה טובה אף יותר .המדריך מציע המלצות מעשיות כיצד לנהל את יחסי העבודה
בין יהודים וערבים הן בשגרה והן בעתות משבר או הסלמה במחלוקת ציבורית ולכן יכול
לסייע גם לארגונים נוספים – שאינם בהכרח ארגוני חברה משותפת – בהם עובדים יחד
יהודים וערבים ,כגון:
•
•
•
•
•
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בתי חולים
תחנות משטרה
ארגוני שירותים :מוקדי שרות לקוחות מסוגים שונים ,מסעדות ובתי קפה ועוד.
קמעונאות :סופר-מרקטים ,חנויות בגדים ועוד.
ארגונים חברתיים :עמותות המספקות שירותים ,מתנ"סים ועוד.
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הנחת היסוד שלנו היא ,שכל ארגון באשר הוא זקוק לרעיון אחד ברור ומעורר השראה ,המלכד
את כל בעלי ובעלות העניין בארגון בשאיפה להשיגו ,קרי ,חזון ארגוני .מהחזון הארגוני נגזרים גם
הייעוד הייחודי ,תיאוריית השינוי של הארגון ודרכי הפעולה המרכזיות להגשמתו.
הספרות הארגונית מלמדת אותנו כי תפקידם החיוני של החזון ,מטרות העל ,הייעוד ותיאוריית
השינוי ,הוא לעצב אסטרטגיות פעולה המשקפות את מהות הארגון ,מתוות את פעולותיו ונותנות
ביטוי ברור למטרות ויעדים; מדיניות ,סדרי עדיפויות ותכניות עבודה ,מנגנוני קבלת החלטות
והקצאת משאבים.
כאשר מדובר בארגון חברה משותפת ,הנחת יסוד זו מאותגרת כבר בשלב הגדרת החזון
והמטרות המשותפות; שהרי הגדרת החזון מכוונת אל נקודת קצה ברורה  -תמונה של חברה
אידיאלית  -שאליה שואף הארגון להגיע .במחקר שערכנו ,מצאנו כי לרוב המכריע של ארגוני
החברה המשותפת בישראל אין תמונה עתידית שלמה ,ברורה ומפורטת שכזו; בעיקר בשל
העדר קונצנזוס על צביונה של מדינת ישראל או כיצד אמורה להיראות החברה המשותפת
בישראל כאשר משימתו של הארגון תושלם .הפערים המשמעותיים הם בעיקר בין
השותפים/ות הערבים/ות לבין השותפים/ות היהודים/ות בארגון ,אך לא רק .פרק זה מציע
אם כן הסתכלות ייחודית על אופי גיבוש החזון ותכניו בהקשר של ארגוני חברה משותפת.

חזון:

חזון של ארגון חברה משותפת חייב להתייחס לחזון כולל של החברה בישראל ואיך היא תראה
כאשר יושג חזון זה.
ניסיונות לנסח חזון כזה הסתיימו במקרים רבים בכישלון; בין אם מדובר בחזון עליו
מסכימים מעט מאד אנשים ,או בהצהרה כה כללית ועמומה עד שאינה מהווה חזון כלל.
המחלוקות בנושא טעון זה בין החברה היהודית לחברה הערבית ובתוך כל אחת מהקהילות
הללו הן כה עמוקות ,עד שפעמים רבות הן אינן מאפשרות לגבש הצהרת חזון משותפת
ומוסכמת.
עם זאת ,ראוי לציין כי לא בכל המקרים כך הוא הדבר וראינו גם מקרים בהם ארגונים אכן
מצליחים להסכים על חזון משותף.
במחקר אשר ערכנו בקרב ארגוני חברה אזרחית המקדמים חברה המשותפת בישראל ,העידו
חברים וחברות בארגונים כי במקרים רבים הניסיונות לנסח חזון ארגוני משותף ומוסכם גרמו
למחלוקות ועימותים קשים בתוך הארגון ,שיצרו לא פעם דינמיקה מפרקת .לפיכך ,לעתים
התהליך של בניית תמונה של עתיד אידיאלי אליו שואף הארגון ואשר מהווה מקור למשמעות
והנעה לפעולה ,לא זו בלבד שלא צלח אלא אף השיג את ההיפך :תחושה שאין באמת סיכוי
או שהשותפות אינה אמתית.
אי לכך ,נראה כי נדרשת כאן גישה ארוכת טווח ורב – ממדית יותר המבטיחה שהחזון הארגוני
אכן יחבר ויניע להשגת השפעה ולא יהיה בבחינת אוטופיה מחד ,או פשרה "אנמית" מאידך.
לשם כך נדרשת מנהיגות אמתית המסוגלת לנהל מורכבות ,להתוות חזון כולל ומכיל ולהטמיע
גישה משתפת ומשותפת בגיבוש אסטרטגיה ברורה וממוקדת ,לצד אימוץ גישה ריאליסטית
וגמישה ליישומה .גישות המעודדות גמישות ושיתוף הן חיוניות לכל ארגון ,קל וחומר בארגוני
חברה משותפת .זאת ,בשל הצורך לחבר בעלי ובעלות עניין משתי קהילות לאומיות לפחות.
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גישות המעודדות גמישות ,שיתוף ,הכלה והקשבה עמוקה יסייעו ביצירת תחושת משמעות,
התכווננות והנעה לפעולה משותפת ,למרות ריבוי השקפות על החזון ארוך הטווח .יש להדגיש,
כי אין מדובר ב"טקס" של שיתוף או בשיתוף למראית עין ,אלא למחויבות אמתית להקשיב,
להתייחס ולקחת בחשבון את מכלול הדעות ולוודא שהן באות לידי ביטוי בהחלטות
המתקבלות .מצב בו נעשה שימוש מניפולטיבי בתהליכי שיתוף ,ללא השפעה גם של דעות
שאינן אורתודוקסיות – הוא מזיק.

המלצות | תוכן החזון:
התמקדות באינטרס המשותף :החזון הארגוני צריך לשקף את האינטרסים
והערכים המשותפים של בעלי ובעלות העניין משתי הקהילות ,היהודית והערבית.
במקביל ,החזון צריך לשקף את ולהתמודד עם מגוון ההשקפות והערכים המרכזיים בתוך כל
קהילה .לעיתים מידת השוני בתוך כל קהילה יכולה להיות שווה ואף גדולה מהמחלוקת בין
הקהילות .משתמע מכך שפעמים רבות הגדרת החזון המשותפת תהיה תחומה ומצומצמת
יותר או לחילופין ,כללית ועמומה יותר ,מתוך רצון מודע לזהות את המשותף והמוסכם
ולהתמקד בו.
אין הכוונה לומר שלא ניתן או לא צריך לגבש חזון ארוך טווח ,כולל ומוסכם של פני החברה
הישראלית כחברה משותפת .אלא שמחקר השטח שלנו מעיד על כך שהדבר אינו מתאפשר
בעת הנוכחית לכן ,הצעדים הבאים ,קרובים ומדודים יותר ,ייבנו יסודות חזקים דיים
שעליהם ניתן יהיה לבנות את החזון הרצוי בעתיד ,הן לארגון והן לחברה בכללותה.

חזון תחום בזמן ובתוכן :הגישה לגיבוש אסטרטגיה ארגונית מלמדת אותנו שככל
שהחזון הארגוני מצייר בבהירות תמונה של עתיד רצוי ,רב שנים וכולל עבור כלל בעלי
ובעלות העניין בארגון ,כך הוא משרת את תפקידו בצורה טובה יותר.
יחד עם זאת ,כאשר מדובר בארגונים משותפים ,החזון צריך להיות – באופן מודע ומכוון –
תחום יותר הן בזמן והן בתוכן ,כלומר ,להתמקד בטווח זמן קרוב יותר ובנושאים שיש לגביהם
הסכמה רחבה ולהימנע במודע מנושאים שנויים במחלוקת עמוקה .יש נושאים מסוימים
שהם "חולות טובעניים" שהעיסוק בהם עלול לשאוב את הארגון לתוכם מבלי יכולת לצאת
ולהמשיך לפעול ביחד למען המטרה המשותפת .חוק השבות מחד וזכות השיבה מאידך או
הגדרת מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית מחד או מדינת כל אזרחיה מאידך הן כמה
דוגמאות לסוגיות המצויות במחלוקת קשה ומרה.

הניסיון בשטח מראה כי הסיכוי שיהודים/ות וערבים/ות  -המייצגים לפחות במידה מסוימת
את עמדת הזרמים המרכזיים של כל אחד מהלאומים  -יגיעו להסכמה בנוגע לסוגיות הללו
בעת הנוכחית הוא קטן מאד .מעבר לכך ,הסיכוי שהם יצליחו להמשיך ולהגדיר אסטרטגיה
ארגונית משותפת אחרי דיון על נושאים אלה ,קטן גם הוא.
המשמעות היא שיש מקום להשאיר התייחסות כללית ,חלקית ועמומה במקרים רבים
לסוגיות מסוג זה  -לא בשביל להשתיקן או להתעלם מהן  -אלא בכדי להגיע אליהן ולדון
בהן אחרי שתשתיות הקשרים והשותפות הפנים – ארגונית יהיו חזקים מספיק או כאשר
ההקשר והאקלים הפוליטיים במדינה יצרו את ההזדמנות לכך.

תוכן החזון צריך להכיר בכך שקונצנזוס מלא על כל נושא עלול להיות בלתי אפשרי וסוגיות
מסוימות יושארו חלקיות ועמומות במידה כזו או אחרת באופן מכוון ומודע .מדובר אם כן
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בבחירה אסטרטגית ומודעת המשקפת חוסן ותפיסה ריאליסטית ומעשית ולא בהכחשה,
הימנעות ,חולשה או חוסר נכונות להתמודד.
בכדי שהחזון יניע ויכוון לפעולה ולהשפעה ,יש מקום להבחין בין נושאים שהם בטווח
השפעתו המעשית של הארגון ,לבין לאלה שאינם.

דוגמה אחת לנושא כזה הוא זהותה העתידית של המדינה .זוהי סוגיה מורכבת וחשובה עד מאוד
שלא ניתן להגיע להסכמות רחבות לגביה בעת הזו .לפיכך ,ארגוני חברה משותפת רבים נמנעים
מלמצות את הדיון בסוגיה זו ואינם מנסים לחתור להסכמה רחבה בקרב חברי וחברות הצוות,
הוועד המנהל ובעלי עניין נוספים .שמירה על עמימות מכוונת ומודעת תאפשר לארגון לפעול
באפקטיביות וליצור השפעה חברתית ופוליטית כלפי חוץ; אך באותה נשימה ,על הארגון לשמור
גם על בהירות פנימית וליצור מרחב פנים ארגוני הנותן מקום לצוות ובעלי/ות העניין את החופש
לחשוב ולהתבטא בתוכו )בהמשך ,בפרק העוסק בהון האנושי בארגון ,נרחיב על חשיבותו של
חופש זה( .המלצתנו היא לעודד שיח אידיאולוגי וערכי חי ונוקב אשר לא ידיר אף דעה או
השקפה ,לרבות אלה אשר אינן עולות בקנה אחד עם עמדותיו המוצהרות של הארגון.
חשוב לציין שהעמימות צריכה להיות שמורה רק לנושאים שהם בבחינת "בורות" או "חולות
טובעניים" ,ואילו נושאים שאפשר להגיע לגביהם להסכמה רחבה מן הראוי שיקבלו ביטוי
במסרים ברורים ונהירים .מהמחקר שלנו עולה כי בתהליך הירידה מהחזון הרחב אל
אסטרטגיה ,מטרות ויעדים ותוכניות עבודה ,אפשר וצריך לשאוף לבהירות גבוהה ולדיוק יתר.

המלצות | תהליך ניסוח החזון:
השתתפות פעילה וייצוג מלא ומגוון של בעלי ובעלות עניין :בכל ארגון יש
חשיבות רבה לכך שהכוחות ,השקפות העולם והדעות השונות בו יבואו לידי ביטוי
בתהליכי קבלת ההחלטות .ידוע הוא ,שתהליכים משתפים הנותנים ביטוי למגוון הדעות
מניבים החלטות טובות ומושכלות יותר ומגבירים את הסיכויים ליישומן בפועל .על אחת כמה
וכמה כאשר מדובר בניסוח החזון של ארגונים הפועלים לקידום חברה משותפת.
בכדי שהחזון הארגוני יהיה רלוונטי למציאות בה הארגון פועל ,המלצתנו היא לתת למגוון
עמדות ,דעות ואידיאולוגיות הנשמעות ומשפיעות על שיח הציבורי לחלחל פנימה ולהשפיע
גם בתוך הארגון .כוונתנו היא ,שהזרמים התודעתיים – פוליטיים המרכזיים בשני העמים
ואשר משפיעים על השיח ועל האקלים הפוליטי בחברה ,חייבים להיות מיוצגים ומשפיעים
בדיון הפנימי .במידה מסוימת יש כאן צורך לראות דעות ואידיאולוגיות ,ולא רק אנשים
ספציפיים )בתוך הארגון( ,כמעין בעל עניין אשר חייב להיות מיוצג בדיונים על החזון ,גם אם
אין אדם ספציפי אשר מייצג אותם באופן מלא .ארגון אשר יעשה לעצמו הנחות וינהל דיון
שיכיל רק את הדעות והעמדות של החברים והחברות במעגל הפנימי של הארגון –שהם
בעלי/ות מחויבות ,מעורבות וידע גבוהים  -עלול לגבש חזון שאיננו רלוונטי דיו ואסטרטגיות
שאינן אפקטיביות דיין ,בהתחשב בזירה עליה הוא מבקש להשפיע.

וכאן נשאלת השאלה :היכן בכל זאת עובר הגבול בין קשב ומתן ייצוג לעמדות והשקפות
המייצגות חברה משותפת ,בגרסה כזו או אחרת ,לבין עמדות העוינות אותה ומהוות מעין
"סוס טרויאני" בתוך תהליך קבלת ההחלטות של הארגון? הגבול עובר בהסכמה לרעיון של
חברה משותפת ,תהא הגדרתה אשר תהא ובמחויבות לעיקרון השוויון .דוגמה אחת מובהקת
לעמדות שהן "מחוץ לגבול" ,מהצד היהודי או הערבי ,אשר רואות את אחד העמים כבעל זכות
טבעית ובלעדית על הארץ ואת העם השני כ"אורח" שנוכחותו "נסבלת" ,אך זכויותיו
כקולקטיב לאומי – לא כפרטים – אינן שוות .בארגון חברה משותפת צריכה להיות הסכמה
בכל הנוגע לקיומו של אי שוויון מבני ולצורך בתיקונו ,שאם לא כן ,לשם מה הארגון קיים?
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כאשר קיימת הסכמה בסיסית ,גם כאשר הדעות חלוקות באשר לגורמי אי השוויון או הדרכים
לתיקונו – הרי שיהיה קל יותר לעבוד יחד ולשרטט את קו הגבול.
מציאת "שבילי זהב" והצטלבות של אינטרסים וצרכים :תהליך גיבוש חזון ארגוני כמתואר
בחלק הקודם ,הוא אם כן מלאכה מורכבת של מציאת נוסח המהווה "שביל זהב" בין
הדעות השונות ונקודת מפגש של מגוון רחב של אינטרסים של כל בעלי ובעלות העניין
בארגון .בחיפוש אחר אותו "שביל זהב" שיאפשר לארגון לפעול באפקטיביות ובשיתוף
מומלץ לדון בשאלות המשמעותיות הבאות :עד כמה המטרה מקדשת אמצעים ומתי
האמצעים עלולים להסיט אותנו ממנה? איך ליצור ולשמר איזון מיטבי בין הרצון ליצור ניסוח
חזון רחב ,המניע ורותם מגוון של א/נשים ועמדות ,לבין השאיפה לבטא ולשקף את צדקת
הדרך כפי שרואות אותה הדמויות המרכזיות בארגון? הלכה למעשה ,אפשר לתרגם את
השאלות הללו לבעלי ובעלות העניין בארגון באופן הבא" :מה את/ה מוכן/ה לעשות בכדי
להשפיע ולקדם את רעיון החברה המשותפת בישראל ומה אינך מוכן/ה לעשות?"

המלצות | ייצוג בעלי/ות עניין בניסוח החזון:
טיב הייצוג :חשוב לתת את הדעת על אופן הייצוג של בעלי ובעלות העניין השונים
בארגון ולאתר א/נשים המסוגלים/ות ומוכנים/ות לייצג לא רק את עצמם/ן ,אלא
לייצג זרם מסוים ,קהילה או תת קהילה מסוימת .יש לכך חשיבות רבה בהקשר של ניסוח
חזון משותף המבטא "שביל זהב" והצטלבות של אינטרסים משותפים ולא דווקא את אלה
של בעלי ובעלות עניין כפרטים .הכוונה היא לאתר דמויות ספציפיות שניחנו ביכולת לייצג את
קולות הקהילה ושיש להן הלגיטימציה לעשות זאת .הציפייה ,אם כן ,מדמויות אלה היא
להנכיח את עמדת אותה קהילה באופן משמעותי ,כך שתבוא לידי ביטוי בנוסח המשותף
המתהווה ,ועם זאת ,לגלות גמישות טקטית ויצירתיות כדי לבנות הסכמות יציבות .המלצה
זו באה על רקע הנטייה הקיימת פעמים רבות לייצוג בלתי מתפשר ,אשר כשמו כן הוא ובכך
הוא אינו מאפשר תהליך יצירה של משהו חדש ואחר ,המחבר בין מגוון של עמדות ואינטרסים
משותפים .חילוקי דעות ואי הסכמות עלולים להתגלות בכל אחד ואחד מהשלבים של גיבוש
הנוסח המוסכם ,החל מהדיון על מטרות והאמצעים להשגתן ,מהותן של פשרות טקטיות
ואיתור של אינטרסים וצרכים משותפים .לכן ,חשוב למצות את הדיון המעמיק בכל אחת
ואחת מהסוגיות הללו .מחלוקת שלא קיבלה התייחסות הולמת עלולה לפגוע בהמשך
התהליך .כתבנו בהרחבה על החשיבות של קשב ומתן ייצוג למגוון רחב של דעות ועמדות
בנושא חברה משותפת הקיימות בציבוריות הישראלית בתהליכי גיבוש חזון ארגוני מוסכם.
ציינו כי הטמעת עמדות הקיימות מחוץ לארגון תורמת לרלוונטיות ולתקפות של דרכי הפעולה
וההשפעה של הארגון .עם זאת ,צריך לשים לב שהכנסת קולות רבים מהחוץ עלולה להעצים
את המתחים והקונפליקטים בתוך הארגון ,באופן שיקשה מאוד לנהל דיונים בונים ואף ייצור
על לכידותו של הארגון ועל עצם העבודה המשותפת.
אפשר לומר כי במקרים רבים קיים יחס חליפין בארגוני חברה משותפת ,בין הומוגניות
פנימית בכל הנוגע לעמדות לגבי החברה הישראלית ובדגש על אופי השיתוף הערבי – יהודי
שבה ,לבין הטרוגניות פנימית המאפשרת לעמדות רבות יותר בציבוריות הישראלית
ובחברה ,להיות מיוצגות ברמה מספקת בארגון .ההומוגניות הפנימית תורמת להקטנת
פוטנציאל הקונפליקט וחילוקי הדעות המהותיים בתוך הארגון ,בעוד שההטרוגניות
מאפשרת לנתח ולהגיב באופן אפקטיבי להתרחשויות ומגמות בחברה .אין נוסחת פלא כיצד
ליצור ולשמר איזון נכון בין הגישות ,על היתרונות והחסרונות שלהן ,אך יש דרכים בהן ניתן
ליצור איזון ולשמר את המתח הבריא ביניהן ,העולות מהתובנות שחלקנו עד כה:
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 .1להבחין בין אידיאולוגיות לגישות פרגמטיות :שמירה על "עמוד שידרה" אידיאולוגי
ברור לצד אימוץ גישות פרגמטיות המשרתות את השגת מטרות הארגון;
 .2להפוך מחלוקות ל"מקרי בוחן" שהם הזדמנות ללמידה והפקת לקחים ותובנות בכל
הנוגע לגבולות הגמישות
 .3לתת מקום של כבוד ל"דעת המיעוט" ,בתוך הארגון ,כלומר דעות פחות
פופולריות בארגון ובשיח המקובל )ולא המיעוט הלאומי(

אסטרטגיה

לאחר השלמת תהליך ניסוח החזון ,קרי ,המענה על שאלת ה"מה?" יש לבנות קונצנזוס על
אסטרטגיות הפעולה של הארגון ,כלומר ,להשיב על שאלת ה"איך?" .יש לעקוב באופן שוטף
שאסטרטגיות הפעולה היומיומיות אכן משקפות את סדר היום והחזון המשותף וכי אלה באים
לידי ביטוי הולם בתשתיות הארגון ,בנורמות ובערכים שלו .הקפדה על הלימה גבוהה בין כל
אלה תתרום לחוסן הארגוני ולקיימות לאורך זמן וללא תלות בדמות מובילה זו או אחרת.
במדריך זה ,המונח "אסטרטגיה" ,הקרויה בספרות המקצועית גם בשם " אסטרטגיית
השירות" ,מייצג את מכלול הפעולות שהארגון מתכנן ומבצע במסגרת תכנית עבודה רב שנתית
בכדי להשיג את חזונו.
אסטרטגיה זו משקפת את החשיבה השוררת בכל עת נתונה בארגון בנוגע לפעילויות שיכולות
לקדם את יעדי הארגון באופן מיטבי ,מתוך מגוון של פעילויות אפשריות .פעילויות אלה
ממוקדת בהשגת היעדים לפי החזון שגובש בארגון.
שאלות המאפיינות את תהליך גיבוש האסטרטגיה הן :לאיזה כיוון פעולה יש הסיכויים
הטובים ביותר לקדם את השגת החזון שלנו? האם הפעולות תואמות את החזון והייעוד של
הארגון כפי שנוסחו על ידי הוועד המנהל וצוות הארגון ,והאם הן מוסכמות על בעלי/ות העניין
שלנו? מי הם קהלי היעד של התכניות שלנו? מי הם השותפים שנבחר לשתף אתם פעולה?
בפרק הקודם המתייחס לחזון הארגון המלצנו לאמץ גישה של "עמימות מאפשרת" ומיקוד
החזון סביב סוגיות שיש לגביהן הסכמה רחבה .אך כאשר מדובר באסטרטגיה ותכנית
העבודה הנגזרת ממנה – יש צורך בבהירות ,דיוק ומיקוד.
הצוות חייב לפעול לפי תכנית עבודה מוגדרת היטב ומתורגמת למשימות ולוחות זמנים
ברורים וידועים המשקפים אסטרטגיה ידועה ומוסכמת להשגת מטרות הארגון .בין היתר,
הארגון נדרש להגיב כל הזמן לאירועים חיצוניים המשפיעים עליו ודורשים ממנו לעשות
התאמות או לפחות חשיבה עליהן והוא יתקשה לעשות זאת ללא אסטרטגיה ברורה ,ידועה
ומוסכמת.
כל ארגון ,באשר הוא ,נדרש לשאלת המטרות והאמצעים; מה הוא יכול ומוכן לעשות בכדי
להשיג את מטרותיו .אולם ,כאשר מדובר בארגון משותף יהודי-ערבי ,יש לשאלה הזו היבטים
ייחודיים .זאת ,לאור אותה "עמימות מאפשרת" של החזון הארגוני המותירה ,באופן מכוון,
סוגיות נפיצות מחוץ להגדרת החזון .אך ,העמימות הזו עלולה להוות מכשול להגדרת דרכי
פעולה שונות ויצירתיות ,או "מעקפים" כאלה ואחרים הנדרשים לא פעם במסגרת פעולה
לקידום נושא המצוי במחלוקת פוליטית ואינו מצוי בלב הקונצנזוס.
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קידום נושא כה מורכב כמו חברה משותפת בישראל ,דורש פתיחות וסקרנות ,במטרה
לאפשר בהמשך איתור ומימוש אסטרטגיות פעולה יצירתיות ולא ברורות מאליהן.
אסטרטגיות שעלולות להיראות בנקודות מסוימות אפילו כסטייה מהעיקר )שגם הוא בתורו,
כאמור ,פעמים רבות לא מוגדר בפירוט ובהירות רבה( .למשל :חיבור בין האוכלוסייה
הערבית לתעשיית ההי – טק או חיבור בין בני נוער יהודים וערבים דרך עבודה משותפת על
פרויקטים טכנולוגיים משותפים .היעדר הגדרה ברורה של האסטרטגיה הארגונית מחד
והגדרה מספקת ,גם אם עמומה במתכוון של החזון הארגוני ,מאידך ,עלול להוביל לאחד
מהשניים :א .קשיחות ונוקשות שלא יאפשרו את הפתיחות והסקרנות .ב .שלל פעולות אשר
לא נאספות לכלל השפעה משמעותית.

המלצות | טיב האסטרטגיה הארגונית
גמישות  -אמצעים ומטרות :אחת הסוגיות המרכזיות המעסיקה את ארגוני החברה
המשותפת בישראל בתקופה זו היא עד איזו מידה מקדשת המטרה את האמצעים?
כמה רחוק מוכן הארגון ללכת בכדי לקדם את החזון של החברה המשותפת ,בלי לסטות
מהדרך אל החזון ,ועד כמה הוא מוכן ויכול לנקוט בשיטות ודרכים אשר אינן תואמות
לחלוטין את ערכי הארגון ואף להסתכן באובדן ערכים אלה? לדוגמה :מדינת ישראל
משקיעה בתקופה זו תקציבים רבים מאשר בעבר בקידומה של האוכלוסייה הבדואית
בדרום ,והדבר מהווה הזדמנות לארגונים לשתף פעולה עם משרדי ממשלה שונים ,הן כדי
לקדם מטרות והן כדי לחזק את הקיימות הכלכלית .סדר היום הממשלתי אינו תואם
לחלוטין ,במקרים רבים ,את המניעים האידיאולוגיים ואת החזון של הארגונים ומכאן שהוא
מציג דילמה :עד כמה הישענות על תקציבים ממשלתיים הוא בגדר ניצול ומינוף של
הזדמנות מחד ,ועד כמה הוא מהווה אובדן דרך ואסטרטגיה ,מאידך .דילמה אסטרטגית
נוספת היא ,המגבלות והאתגרים של שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה .מחד ,תמיכות
ממשלתיות יכולות לתרום ליציבות הכלכלית של הארגון ,אך מאידך ,לא תמיד ניתן לסמוך
על כך שהתשלומים יגיעו במועדם או במלואם .ברמה המהותית ,שיתוף פעולה עם הממסד,
הארצי והמקומי ,מעלה לא פעם דילמות ערכיות ומלווה בחשש להתערבות או לניסיונות
להצר את חופש הפעולה של הארגון .ומצד שני ,שיתוף פעולה עם הדרגים הפוליטיים
והמקצועיים במשרדי ממשלה יכול גם לפתוח הזדמנויות להשפעה ,הן ברמת התודעה והן
ברמת המדיניות ,הקצאת המשאבים ושילוב א/נשי מקצוע מהחברה הערבית במשרדי
הממשלה .כל אלה יכולים להניב הצלחות משמעותיות בקידום מטרות הארגונים בשטח.
המלצתנו היא גיבוש אסטרטגיה ארגונית גמישה מחד ובעלת גבולות ברורים ,מאידך,
המבוססים על ערכים יציבים ומנוסחים בבהירות .ככל שערכים אלה יוטמעו בDNA-
ובעקרונות הפעולה של הארגון ויהיו נהירים ומקובלים על כלל בעלי/ות העניין ,כן יוכל
הארגון לגלות גמישות ולמנף הזדמנויות ראויות ,מבלי לאבד כיוון ומבלי לסטות מהמהות
של האסטרטגיה הארגונית .יתרה מזאת ,הטמעת ערכים ועקרונות ברורים מהווים מעין
מצפן המנחה את הארגון מתי להתקדם בכיוון מסוים ומתי לעצור ,מפני שכיוון פעולה מסוים
חורג מערכי הארגון או מסכן אותם .אסטרטגיה ארגונית טובה ויציבה היא אם כן כמו עמוד
שדרה האחראי הן לגמישות ולהן לחוסן ולעמידה הזקופה של הארגון.

"אופורטוניזם ריאלי" :ארגוני החברה המשותפת בישראל נמצאים במצב בו הנושא
אותו הם מקדמים רחוק מלהיות בקונצנזוס וחלקים נרחבים בחברה הישראלית
מגלים כלפיו אדישות ,הסתייגות וגם עוינות .לא זו בלבד שאין מדובר ב"גל שאפשר לרכב
עליו" או מגמה פוליטית אופנתית שניתן למנף אותה ,נהפוך הוא ,על פי רוב ,התחושה היא
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של שחייה נגד הזרם .במצב כזה יש מקום לבחינה של כל הזדמנות הנקרית בפני הארגון או
כל מגמה שהארגון חוזה או מזהה ,בכדי לקדם את סדר היום המשותף .פעמים רבות,
הזדמנויות ומגמות אלה יהיו בהלימה מסוימת ואף מועטה עם סדר היום והחזון האמתי של
הארגון וידרשו ממנו גמישות ויכולת תגובה מהירה .לכן ,המלצתנו כאן היא על אופורטוניזם
ריאלי ,כלומר על יכולת גבוהה של הארגון לזהות ולהעריך סיכויים והזדמנויות ,להיערך
ולתכנן )תוך הפגנת גמישות( ולפעול כאשר הוא מזהה פתח להשפעה .בחרנו במילה
"ריאלי" כדי להדגיש את העובדה שפעמים רבות אסטרטגיות שהארגון ינקוט בהן ופעולות
שיעשה ,לא יהיו בהכרח בהתאמה רבה לחזון ולערכי הארגון ,אך הם יסייעו לו מבחינה
ריאלית ,לממש את ייעודו בסביבה קשה .דברים אלה תקפים לגבי מרבית הארגונים ,ודאי
אלה הפועלים לשינוי חברתי ,אך המחקר שערכנו בקרב ארגוני חברה משותפת מובילים
בישראל מראה ,כי בזירה בה הם פועלים יש משנה חשיבות לאופורטוניזם ריאלי מסוג זה.

תהליך גיבוש האסטרטגיה הארגונית:
רמת שיתוף :ככל שהסביבה בה פועל ארגון היא יותר ודאית ויציבה ,כן עולה יכולתו לצפות
את הפעולות הנדרשות ממנו כדי לקדם את מטרותיו היא גבוהה .כמו כן ,במציאות של ודאות
גבוהה ויציבות ,יכולה הנהלת הארגון לנקוט בגישה של  , Top – downכלומר ,לגבש את
האסטרטגיה הארגונית ותהליכי העבודה הנגזרים ממנה ולהעבירם כלפי מטה לצוות
המקצועי ולבעלי/ות עניין בצורה של נהלים ברורים .אין באבחנה זו משום תמיכה בגישה זו,
אך יש בהחלט ארגונים הנוקטים בה.
לעומת זאת ,במצב בו הסביבה בה הארגון פועל היא פחות ודאית ויציבה ויכולתו לשלוט
ולצפות את המתרחש בזירה בה הוא פועל קטנה יותר  -וזוהי המציאות בה פועלים ארגוני
החברה המשותפת בישראל כיום  -הארגון תלוי הרבה יותר במעורבות הפעילה והמחויבת של
הצוות וכלל בעלי ובעלות העניין .זאת ,מכיוון שקשה הרבה יותר להניח בפניהם מערך של
כללים ,נהלים והוראות שייתנו מענה הולם למצבים שונים שמציאות מורכבת זו מזמנת תדיר.
לכן ,הארגון חייב ליזום ולעודד מעורבות של הצוות ובעלי/ות העניין בגיבוש האסטרטגיה,
וחייב יהיה ,בהמשך ,לעקוב מקרוב ולהיות קשוב לאופן היישום בפועל על ידי כל אחד ואחת
מאנשי ונשות הצוות .כלומר ,הארגון לא יכול להרשות לעצמו שלא לנקוט בגישה מערבת
ומשתפת ,גם אם גישה זו אינה תואמת את נטיות הלב או הסגנון הניהולי של ההנהלה.

המלצות | תהליך גיבוש האסטרטגיה הארגונית
המלצתנו היא לגבש את האסטרטגיה הארגונית תוך שיתוף מרבי של כמה שיותר בעלי ובעלות
עניין בארגון :מנכ"לים/ות ומנהלים/ות בדרג ביניים ,צוות ועובדי/ות שטח ,שיצטרכו לפעול
לאור האסטרטגיה בתנאים משתנים ולא פשוטים ,וכן חברי וחברות הוועד מנהל שיידרשו
לגבות ,לתמוך ,לסייע לגייס משאבים ולהיות פנים ציבוריות של הארגון בתנאים אלה .כמו
כן ,חשוב לערב בתהליך שותפים אסטרטגים ומובילי/ות דעת קהל כדי להעלות את מחויבותם
לאסטרטגיה וכן נציגי/ות ציבור שיסייעו לחזק את יכולתו של הארגון לחזות באופן מדויק
יותר את פוטנציאל ההשפעה של האסטרטגיות שלו.
פעולה מתמשכת לאור האסטרטגיה:
שינויים והתאמות באסטרטגיה והטקטיקות :אירועים חיצוניים המשפיעים על
הארגון ועל דרכי פעולתו ,מאתגרים את האידיאולוגיה שלו ומכריחים אותו לעיתים
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לבחון מחדש את האסטרטגיה שלו .אירועים כגון מלחמות ומתיחות קשה בגבול הדרום או
הצפון ,או לחילופין ,החלטה ) 922הגדלת תקציבים לחברה הערבית( או הזמנה להציג בפני
משתתפי/ות פרויקט תגלית ,מתרחשים בתכיפות רבה למדי ויש להם השלכות על פעילותם
של ארגוני חברה משותפת בישראל .כדי להגיב באופן אפקטיבי לאירועים חיצוניים ,על
הארגון להקים ולקיים מנגנונים פנימיים להתמודדות הן עם דילמות המתעוררות לאור
הזדמנויות שונות והן עם משברים חיצוניים בלתי נמנעים ,פוליטיים או בטחונים .מנגנונים
אלה כוללים ניתוח של השפעתם של אירועים חיצוניים דרמטיים מחד ,וחישוב של סיכונים
וסיכויים מול הזדמנויות הנפתחות בפני הארגון למצב את עצמו כשחקן משמעותי או לחזק
את הקיימות הכלכלית שלו באמצעות שיתופי פעולה עם מוסדות מהזרם המרכזי.
התעלמות או הפניית גב לאירועים חיצוניים והזדמנויות חדשות עלולה לפגוע באפקטיביות
של הארגון ויכולת ההשפעה שלו ,אך התייחסות אליהם דורשת יציאה מאזורי נוחות אל
מעבר למה שברור ,מוסכם ולא מאתגר .דוגמה משמעותית מאד לאירועים חיצוניים מסוג
זה היוותה החלטת ממשלה  922להקצאת משאבים ממשלתיים לפיתוח האוכלוסייה
הערבית .קשה היה לצפות מראש מתי החלטה מסוג זו תתקבל סופית ותתוקצב ולכן אישור
החלטה זו ויישומה בפועל הציבו בפני ארגוני החברה המשותפת הזדמנות ודילמה בו –
זמנית :כיצד להתייחס אליה ועד כמה והאם לפעול לאור התייחסות זו .גם כיום ,אחרי
שחלקים ממנה תוקצבו ויצאו לדרך ,קיים דיון ער לגבי היקף ואופי השפעתה ועל תפקידה
של החברה האזרחית בהתייחס אליה.

המלצה לארגון :לכנס "צוות תגובה" ,שיהווה מעין מיקרוקוסמוס של החברה
הישראלית על גווניה השונים; מעבדה המנתחת ,בוחנת ומעבדת את הסביבה בה
פועל הארגון ועליה הוא מבקש להשפיע .חשוב מאוד שצוותים אלה יורכבו מא/נשים עם
דעות שונות ומגוונות – ללא קשר למיקום בהיררכיה הארגונית  -ויעזרו גם בא/נשים מחוץ
לארגון ובמידע ממקורות מגוונים .כמובן שככל שיש בארגון ייצוג למגוון רחב לדעות
הרווחות מחוץ לארגון.

השפעות פנימיות של אירועים חיצוניים :אירועים חיצוניים מאתגרים גם את
החוסן הפנימי של הארגון ולכן חשוב לכונן מנגנון מובנה ומוסכם מראש אשר מטרתו
להכיל ,לטפל ולהתמודד בהצלחה עם הקונפליקטים והמתחים הפנימיים שיעלו תוך כדי
הפעולה המתמשכת ליישום האסטרטגיה והתכניות .אפשר ואף מומלץ להיעזר גם בייעוץ
וסיוע מקצועי חיצוני .ארגונים רבים נעזרים בהנחיה חיצונית בישיבות המוקדשות לעיבוד של
תהליכים אישיים ובין אישיים הפועלים על הארגון ובתוכו עקב אירועים כמו סבבי לחימה,
מלחמה ,אירועים ביטחוניים ,פוליטיים ומדיניים.
נתייחס בפירוט לנושא זה בהמשך ,בפרק העוסק בהון החברתי של הארגון.

יוזמה לעומת תגובה :בחלק זה ,כבחלקים נוספים בהמשך המדריך ,ניתן דגש גם על
החשיבות וההכרח שיש לארגוני החברה המשותפת להיות מסוגלים להגיב במהירות
וביעילות לאירועים פוליטיים ,חברתיים ,ביטחוניים ונוספים .אך ראוי להדגיש שיש בכך גם
סכנה .ניהול אפקטיבי של כל ארגון באשר הוא ,דורש מינון נכון בין גישה פרואקטיבית
הנובעת מהאסטרטגיה ותוכניות הפעולה השנתיות ,לבין יכולת לגלות גמישות ולהגיב
לאירועים חיצוניים הדורשים שינויים והתאמות בתכנית העבודה.
גם במקרה זה ,הדברים הללו תקפים גם לגבי ארגוני חברה משותפת .אולם ,התנודתיות ,אי
היציבות והאינטנסיביות של התהליך גבוהה מאשר ברוב הארגונים ,והצורך להגיב לאירועים
18
17

המשנים את המציאות חייב להתקיים יחד ובמקביל לגישה יוזמת המעצבת את המציאות ולא
רק מגיבה אליה.
הקצב והאינטנסיביות של האירועים יכולים בקלות לגרום לצוות ארגון חברה משותפת
להקדיש זמן ומשאבים ניכרים בתגובה למציאות המשתנה והמשנה ,הזדמנויות וסיכונים
כאחד .אולם ,אם התגובות של הארגון לשינויים בסביבה אינן במסגרת אסטרטגיה ממוקדת
וייחודית ,הן עלולות להתפזר ולהתמסמס ויכולתו של הארגון להשפיע בעיצוב החברה
המשותפת ,תיפגע .ראינו גם ארגונים שהמציאות התזזיתית של החברה בישראל מהווה
עבורם תירוץ להיעדר אסטרטגיה מובילה ומכוננת משלהם לקידום החברה המשותפת ובכך
הם הופכים קושי מוכתב לאידיאולוגיה ומאבדים מיכולתם להשפיע ולשנות את החברה
הישראלית לחברה יותר סובלנית ומשותפת.
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קידום סדר היום של חברה משותפת בסביבה שאינה בהכרח אוהדת ובתנאים של אי ודאות,
דורש ארגון יציב ובעל קיימות ,המסוגל לפעול אסטרטגית ולאורך זמן  ,מחד ,ולגלות זריזות,
גמישות ,יצירתיות וחדשנות ,מאידך.
אחד המרכיבים החיוניים לחיזוק היציבות והגמישות גם יחד הוא ההון החברתי של הארגון.
הון חברתי הוא חיוני לכל ארגון – ממשלתי ,עסקי או חברתי – אך הוא מקבל משנה חשיבות
בארגונים הפועלים לפרוץ דרך ולהוביל שינוי משמעותי .ההון החברתי של ארגוני חברה
משותפת מתבטא באיכות העבודה המשותפת של הצוות המקצועי ,חברי וחברות הוועד המנהל,
מובילי/ות דעה בקהילות שאליהן מחובר הארגון ,פעילי/ות שטח ושותפים/ות לדרך .כלומר,
החיבורים ,הלכידות והיכולת לנהל דיאלוג פתוח ,נוקב ומכבד בין כל אלה אשר תורמים/ות
לחיזוק הלגיטימציה והעמידה הציבורית ,המיצוב המקצועי והחיבור לקהילות בשטח.
ההון החברתי מתבטא בשני אופנים הקשורים קשר חזק אחד לשני; הפנימי והחיצוני .הראשון
הוא ההון החברתי – אנושי הפנימי של הארגון; האיכות והחוסן של הפעולה המשותפת
היהודית-ערבית ויצירה של מעין "מעבדה" בה נוצרים רעיונות ,פעילויות ופרויקטים המתווים
דרכים חדשות ויצירתיות לחיבור בין שתי הקהילות .השני הוא ההון החברתי החיצוני הנדרש;
הארגון נתפס כבעל עמידה ציבורית ,מייצג ,רלוונטי ומועיל לשתי הקהילות ,היהודית והערבית.
המשימה המרכזית העומדת אם כן בפני הנהלת הארגון והצוות היא יצירת אקלים ותהליכים
אשר יוצרים ,משמרים ומחזקים את ההון החברתי בארגון.
חיבור למגמות בעולם ניהול הארגונים :מגמה הרווחת יותר ויותר בארגונים בישראל
ובעולם בתקופה זו היא לייחס חשיבות רבה לידע הנוצר מלמטה ,קרי ,מאנשי ונשות הצוות
המצויים בקשר הקרוב ביותר עם השטח ועם הקהילות שהארגון משרת ומייצג .גישה זו
מייצגת מגמה המנוגדת למקובל בעבר הלא רחוק וגם בהווה ,בארגונים במהפכה התעשייתית
– כור מחצבתו של הארגון המודרני  -לפיה הידע נבע מלמעלה ,מההנהלה הבכירה ומיכולתה
המשוערת לקבל החלטות נכונות ואחר כך חלחל כלפי מטה באמצעות נהלים והנחיות .אולם,
עם השנים למדו ארגונים חברתיים ,ממשלתיים ועסקיים את היתרונות הגלומים בתפיסה
הדוגלת בכך שהצוות כולו מהווה מקור לידע ושותף בתהליכי קבלת ההחלטות .זאת ,במסגרת
מאמציהם של ארגונים להישאר רלוונטיים ומובילים בתחומם ומתוך הבנה שהצוות הקרוב
יותר לשטח ,ללקוחות "ולרצפת הייצור" של הארגון ,רואה דברים שההנהלה לא תראה כלל
או תראה מאוחר מדי.

המקרה הייחודי של ארגונים משותפים :מעבר למגמה הכללית שתיארנו זה עתה ,כאשר
מדובר בארגוני חברה משותפת ,נראה כי הצורך ביצירת ידע מלמטה מקבל משנה חשיבות,
בכל הנוגע לחוסן וליכולת ההשפעה של הארגון הסיבה לכך היא שארגונים אלה פועלים
בתנאים של אי ודאות מתמדת הנוצרת ומוחזקת על ידי גורמים חיצוניים ופנימיים ,הכרוכים
זה בזה .גורמים חיצוניים ,כפי שכתבו בהרחבה בפרק הקודם ,יכולים להיות אירועים
ביטחוניים ,פוליטיים ומדיניים בארץ וברחבי העולם ,וכן אירועים תרבותיים )דרישה של שרת
התרבות להפסיק מימון למוסד תרבות בשל תוכנה של יצירה מסוימת ,למשל( .הגורם השני
לאי הודאות הוא שארגוני חברה אזרחית נדרשים במידה רבה לסלול את הדרך תוך כדי
הליכה ,זאת ,בהיעדר תשובה אחת לשאלה :איך לקדם ולקיים חברה משותפת יהודית-
ערבית בישראל .גם היכולת ללמוד ממודלים במקומות אחרים בעולם היא מוגבלת;
מהשתתפות בסמינרים ומפגשים רבים ברחבי העולם התרשמנו כי רב השונה על הדומה בין
חברות ומדינות שונות ובהיבטים רבים.
הנאמר לעיל אינו מבטל כלל וכלל את הפעילות הרבה והמבורכת של ארגונים ,קבוצות
ויחידים לקידום החברה המשותפת ,שתרמו רבות לנושא חשוב זה ולחברה בישראל
בכללותה .נהפוך הוא ,פעילותם של ארגוני חברה משותפת היא הקרקע הפורייה שהניבה
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מחקר זה .טענתנו היא כפולה :ראשית ,כל הפעילויות שנעשו עד לכתיבת שורות אלה ממש
נוצרו ופותחו על ידי ארגונים וא/נשים שפעלו בתנאי אי ודאות וללא "ספר הוראות" המלמד
כיצד לקדם שיתוף בין שני עמים הלפותים ומסובכים אחד עם השני שנים רבות ,אלפי שנים –
יש אשר יאמרו .שנית ,המציאות משתנה כל הזמן ובצעדי ענק .אתגרים ,הזדמנויות ובעיות
חדשות צצות בקצב מהיר ובעוצמה מפתיעה ולכן דרכי הפעולה של הארגון חייבות להישאר
מעודכנות אם ברצונו לשרוד ואף לשגשג ,להישאר רלוונטי ולמנף את ההשפעה שלו .יתרה
מזו ,כדי לשגשג ולהשפיע על הארגון לפתח יכולת להיות צעד אחד קדימה; קרי ,לא רק לנבא
מגמות ,אלא לעצב אותן ולהציע מענים רלוונטיים .שורשיה של עוצמה ארגונית שכזו נעוצים
עמוק ביכולתם של שותפים ובעלי עניין בכל הרמות בארגון לזהות את המתרחש בשטח,
להניחו על סדר היום הארגוני וליזום דרכים חדשות וחדשניות לפעולה.

בכדי לעשות זאת על הארגון לקדם תרבות ארגונית של פתיחות וסקרנות המעוגנת בתהליכי
עבודה ובבחירה קפדנית של ההון האנושי.
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פעולות ודגשים לחיזוק ההון החברתי
של הארגון:

א .עידוד יוזמות מהשטח
ייזום פרויקטים :המלצתנו לארגונים היא לעודד את הצוות :עובדים ומתנדבים כאחד ,לזהות
הזדמנויות ולהציע פרויקטים ותכניות חדשות .העיקרון המנחה אם כן הוא ביזור סמכויות
ואחריות ,חיזוק הרצון והיכולת של א/נשי צוות ומתנדבים/ות ליזום מהלכים חדשים
המבוססים על קריאה קרובה של המציאות והשטח.

המלצות | חיזוק ההון החברתי
על מנת לאפשר ייזום פרויקטים על ידי הצוות ובעלי ובעלות עניין אחרים בארגון יש לשים
דגש על הדברים הבאים:
קידום תרבות ארגונית של פתיחות וסקרנות המאפשרת ומעודדת את הדחף החיובי של
חברי/ות הארגון להציע ולנסות מהלכים חדשים ,כולל האפשרות והזכות לטעות .אחת
ההגדרות הקולעות ביותר לתרבות ארגונית היא" :ככה זה אצלנו" .אמירה זו משקפת את
המקובל בארגון ,את הערכים והנורמות המאפיינים אותו הלכה למעשה .כיצד נוצרת נורמה
שכזו? ובכן ,כאשר מקובל בארגון לעודד את כל בעלי ובעלות העניין ,כולל צוות ,פעילים
ופעילות ושותפים אחרים ,להעלות רעיונות הנובעים מהשטח ,מצד אחד ,ואילו והמערכת
הארגונית ובעיקר ההנהלה ,מפגינה קשב ,התייחסות ונכונות להטמיע את הידע והרעיונות
הללו במסגרת עיצוב פעולותיו של הארגון בכל הרמות .כאשר יש הערכה והוקרה כלפי
הא/נשים אשר עשו ויזמו ,בוודאי כאשר זה מצליח אבל גם כאשר לא ,אזי מתחזקת
התחושה שזוהי אכן הנורמה הרווחת בארגון ,היוצרת קרקע פורייה ובטוחה לסקרנות
ויצירתיות ונכונות להתנסות ולקחת סיכונים .הדבר בא לידי ביטוי במתן תוקף רשמי ולא
רשמי לרעיונות מלמטה וטיפוחם בעזרת עיצוב תהליכים ארגוניים ושגרות ניהול
המאפשרות ,מעודדות ומבנות יוזמות מהרעיון הגולמי ועד ליישומו.

דוגמה :הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל
הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל מהווה דוגמה למספר סוגיות שברצוננו להדגיש:
•
•
•

יוזמה אשר מגיעה מא/נשי שטח כתגובה להזדמנות וצורך שהם מזהים/ות בשטח.
שימוש באסטרטגיית "שלא לשמה" או "."Non – Issue
יצירת שותפות עם שותפים לא מובנים מאליהם שנושא החברה המשותפת אינו
המטרה המרכזית שלהם.

הפרויקט נולד כיוזמה מקומית של פעילים ואנשי שטח אשר הנושא היה קרוב לליבם והם
חשבו שהנושא קרוב גם ללב האוכלוסייה היהודית והערבית באזור הצפון ,הסובלת מרמת
שירותי בריאות נמוכה באופן משמעותי ביחס למרכז הארץ .הנושא לא סומן בתחילתו כנושא
אשר סביבו צריך למקד מאמצים לבניית פעולה ערבית – יהודית משותפת ובתחילתו הוא אכן
לא נועד לכך.
גם בהמשך הפעילות רבת השנים של הפרויקט ,הוא לא סומן כפועל לקידום חברה משותפת
בלבד .הוא התפתח להיות מוקד פעילות אשר חיבר פעילים ופעילות וא/נשי מקצוע משתי
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הקהילות לפעולה משותפת נרחבת אשר כללה מספר רב של א/נשים ומוסדות וזכתה
לשיתוף פעולה משמעותי מהממסד .יוזמה זו רשמה הישגים משמעותיים הן בקידום שירותי
בריאות והן בטיפוח תודעה אזורית והיוותה דוגמה חיה לעוצמת ההשפעה המבוססת על
איחוד כוחות.
היוזמה מלמטה של פעילים אשר הבינו את הלך הרוח בתוך הקהילה שלהם )האזורית,
במקרה זה( ,והיכולת להתחיל את הפעילות מנושא שנבע מהצרכים המידיים של תושבי
ותושבות האזור היא זו שאפשרה הישגים משמעותיים ופתיחת דלתות שהיו סגורות לפני כן
אל קהלים רבים.

היכולת של הנהלות ושל תורמים מעבר לים לזהות הזדמנויות ומגמות חדשות תהיה תמיד
מוגבלת או לפחות שונה מזו של אלה הפועלים/ות בשטח .החיבור והאיזון בין יוזמות ופעולות
הבאות משני הכיוונים היא הכרחית ולכן חשוב לנו להדגיש את החשיבות של טיפוח נורמה
ארגונית המעודדת יוזמות מהשטח וכינון מנגנונים ארגוניים המאפשרים לא/נשי השטח
להשפיע מבפנים.

ב .שותפות עם הצוות:
גישה ניהולית מאפשרת ומעודדת לקיחת סיכונים
"דילמת השיתוף" נוכחת בחיי כל מנהל ומנהלת ונוגעת ליתרונות ולחסרונות של גישת
הניהול המשתף .בלב הדילמה ניצב המתח בין היתרונות והחסרונות של ביזור כוח ,סמכויות
ואחריות .כלומר ,ככל שרמת השיתוף והמעורבות של בעלי ובעלות העניין השונים בקבלת
החלטות גבוהה יותר ,כן מצטמצמת רמת השליטה של המנהל או המנהלת על אופי
ההחלטה והדרכים ליישומה .במקביל ,עולה רמת המחויבות של בעלי ובעלות העניין ליישם
החלטות ולהגשימן בהצלחה .בעלות על קבלת החלטות אמנם מעניקה שליטה גבוהה יותר
בכל הנוגע לאופיין ,אך עלולה להיות כרוכה גם בבדידות גדולה יותר בכל הנוגע ליישומן.
מאידך ,ויתור על שליטה ואימוץ גישה משתפת יכולה בהחלט להוביל לקבלת החלטות
שאינן בהכרח עולות בקנה אחד עם הרעיונות של המנהל או המנהלת .הדילמה אם כן היא
כזו :מצד אחד ,כמנהל/ת יש לך הרצון ,היכולת והידע להתוות כיוון ודרך בעבור הארגון או
התחום שתחת ניהולך ולהציע פתרונות טובים לבעיות מסוימות .אך מצד שני ,לא תמיד יש
לך כל הידע הנדרש או התמונה העדכנית והמדויקת ביותר לכל אירוע ונושא ,כפי שיש
לא/נשים בצוות שלך .בנוסף ,לצוות יש יכולת לתרום משמעותית לליטוש ,מיקוד ויישום
החלטות או פתרונות שונים ולתרום לחשיבה עשירה ,מגוונת ויצירתית יותר .אך אם הצוות
מודר מקבלת ההחלטות ואינו חש בעלות עליהן ,רמת המחויבות שלו לביצוען ויישומן
המוצלח ,תיפגע .הנכונות לקחת סיכונים ו"ללכת את הקילומטר הנוסף" בעבור משהו שאין
לנו חלק בו נמוכה יותר מזו שמתגלה כאשר יש שותפות ומעורבות של אמת בקבלת
החלטות .הפתרון אותה מציעה "המנהיגות המאפשרת" הוא :יצירת רמת מעורבות מיטבית,
בהתאם לאופי וטיב ההחלטות שיש לקבל .כלומר :לשתף את הצוות ברמה הגבוהה ביותר
האפשרית למצב נתון .פתרון זה הוא נכון וראוי בעבור כל מנהל ומנהלת.
כאשר מדובר בארגוני חברה משותפת ,המלצתנו היא להעלות את רמת המעורבות אף
מעבר לכך והקו המנחה המוצע במדריך זה הוא להציב רף גבוה מאד של שיתוף הצוות
בקבלת ההחלטות; בין אם מדובר בסוגיות שההנהלה הבכירה מביאה לשולחן ,ובין אם אלה
שההנהלה מעודדת את הצוות ליזום ולהציע.

גישה זו הוכיחה את עצמה מכמה סיבות .1 :רמת אי ודאות גבוהה :כמפורט בחלקים קודמים
במדריך ,ארגוני החברה המשותפת פועלים בסביבה פוליטית וחברתית תזזיתית ובלתי יציבה.
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הזדמנויות וסכנות צצות חדשות לבקרים והיכולת לראות אותן ולהגיב להן תלויה במידה רבה
בזרימה שוטפת וטובה של מידע ,ידע ,תחושות ופתרונות אפשריים המגיעים מהשטח על ידי
כלל בעלי ובעלות העניין בארגון .כדי ליצור את המוטיבציה לעשות זאת ,על בעלי ובעלות
העניין להרגיש רמה גבוהה של בעלות על הפעילות בארגון ,רמה אשר תושג על ידי שיתופם
ביוזמות ובהחלטות .2 .תגמול :עבודה בארגון חברה משותפת היא קשה ,נטולת זוהר וחשופה
ליחס שלילי מצד הסביבה ,ערבית ויהודית כאחד .הרבה פעמים קשה לראות תוצאות חיוביות
ברורות בטווח זמן קצר ואף בינוני והמאמץ יכול להיות סיזיפי מאד .טיפוח של ושמירה על
רמת שיתוף ,השתתפות ומעורבות גבוהה היא כלי ניהולי חשוב לטיפוח ופיתוח הצוות וההון
האנושי של הארגון לאורך זמן.

ג .טיפוח ההון החברתי כמדיניות ניהול משאבי אנוש:
"מדיניות של ניהול משאבי אנוש כוללת עקרונות וקווי יסוד היוצרים התנהגות ניהולית ברורה
ועקבית בתחום ניהול האנשים בארגון ,מעבר להחלטות מזדמנות לגבי אירועים בלתי צפויים.
מדיניות זו מבוססת לעתים על פילוסופיה או על אידיאולוגיה ארגונית ביחס לניהול אנשים,
הנגזרת מתוך השקפה ארגונית כוללת" ) שתיל :ניהול אנשים בארגון חברתי מדריך למנהל/ת(.
כל אחת ואחד רוצה להרגיש "בבית" במקום העבודה; להרגיש שייכות ,לעבוד בסביבה
אנושית שנחווית כנוחה וטבעית וליהנות מחברת העמיתים/ות לעבודה גם כבני ובנות אדם.
לכל עובד ועובדת חשוב שתהיה הבנה של ושייכות לכללים והנורמות הבלתי כתובות
המאפיינות את מקום העבודה ,ולקבל יחס של כבוד והערכה .כאשר צרכים אלה מקבלים
מענה ,המוטיבציה והתפקוד המקצועי לאורך זמן עולים בהתאמה.
בארגוני חברה משותפת המשימה עלולה להיות יותר מורכבת; הן בשל רמת השונות הגבוהה
יותר בין אנשי הצוות ,הנובעת מהשיתוף היהודי – ערבי ,והן משום שהנושאים הפוליטיים לא
רק שאינם מסתתרים מתחת לפני השטח אלא ,נהפוך הוא ,הם הנושא הניצב במרכז השולחן.
הצעדים המוצעים להלן מבוססים על ההתרשמות והתובנות שלנו מהמדיניות המוצהרת
ודרכי היישום בפועל ארגוני החברה המשותפת בישראל נוקטים לטיפוח ההון החברתי.

 .1מגוון וגיוון של זהויות:

טיפוח סביבה ארגונית המשקפת את הזהויות המגוונות של הצוות ויוצרת בו בזמן תחושה
של שייכות וקשר למרחב משותף מחייב מתן ביטוי לשתי הקבוצות הלאומיות ולשתי
התרבויות בכל היבטי החיים הארגוניים .הדבר יכול לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים:
•
•
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עיצוב מרחב העבודה באופן הנותן ביטוי לשני הלאומים והתרבויות :חפצי נוי
ועבודות אמנות ,תשומת לב לצבעים ,גוונים וסמלים תרבותיים ולאומיים.
שימוש בשתי השפות ומעמדה של השפה הערבית :באופן כמעט גורף ,גם בארגוני
חברה משותפת ,הערבים/ות דוברי/ות עברית ,אך לא להיפך .הדבר גורם לכך
שתפעולית ,קל בהרבה מקרים לנהל את שגרת העבודה בעברית והערבית נעלמת או
משמשת רק ביציאה החוצה אל כלל האוכלוסייה הערבית או במפגשים עם ארגונים
ערביים .ניתן ,גם במצב כזה ,לתת נוכחות לשפה הערבית בשגרת הארגון על ידי מתן
לגיטימציה ואף עידוד שיחות בערבית בין א/נשי צוות ערבים/ות בנוכחות של א/נשי
צוות יהודים/ות .דרך נוספת היא שהארגון יעודד ויקצה משאבים לא/נשי צוות
יהודים/ות ללמוד ערבית .בנוסף ,מומלץ לארגון לוודא כי כל הפרסומים הפנימיים
והחיצוניים שלו ,כאשר מדובר בהודעות הדוברות לעיתונות ,המדיה החברתית
ובאתר ,יהיו תמיד בעברית ובערבית.

•

ציון החגים והמועדים של כל הדתות :הארגון צריך לציין באותה הרמה את חגי כל
הדתות והעדות של החברים והחברות בארגון ולתת לכך ביטוי מלא בלוח החופשות
של הארגון ובמפגשים חגיגיים.

מעבר לסממנים התרבותיים – סביבתיים ,טיפוח מגוון הזהויות דורש מהארגון ליצור ולשמר
מרחב בטוח ומוגן בכל הדיונים והישיבות; מרחב המאפשר להביע קולות ,דעות ועמדות ללא
חשש ,גם אם מדובר בעמדות שאינן מקובלות על הרוב או אף על כל יתר א/נשי הצוות .יש
חשיבות רבה לטיפוח יכולת ארגונית להקשבה וניסיון להבנה והכלה גם במקום בו אין
הסכמה ,ובמקביל לפתוח את מנגנון קבלת ההחלטות הארגוני גם לדעות לא אורתודוכסיות
שיכולות לפתוח הזדמנויות חדשות.
לדוגמה :בעת מצבי חירום בטחונים ,קיומו של שיח פתוח גם על הבנה והזדהות עם
הפלסטינים בשטחים הכבושים וגם בהבנה והזדהות עם הצורך של ישראל לביטחון ,עלול
להיות בעל פוטנציאל נפיץ ולאיים על הלכידות הארגונית .ויחד עם זאת ,אין להימנע משיח
זה ,שהרי הוא נוכח ויש בצוות בני ובנות שני הלאומים וכל אחד ואחת רואה את האירועים
מזווית אחרת .הדבר נכון במיוחד בצוותים הטרוגניים שיש בהם ייצוג למגוון רחב של דעות.
גם אירועים פוליטיים אחרים כמו התבטאויות שנויות במחלוקת ,יוזמות חקיקה והחלטות
של גופים פוליטיים ומפלגתיים יכולים להוביל למחלוקות מורכבות .המסוגלות של הארגון
לנהל דיונים גם על נושאים "נפיצים" תסייע לו בשני היבטים :הראשון הוא היכולת לקבל את
ההחלטות הטובות ביותר לגופו של נושא או עניין ,מתוך זווית ראייה רחבה .השני ,והמרכזי
לנושא טיפוח ההון האנושי של הארגון ,הוא טיפוח אווירה ארגונית המאפשרת לכל איש ואשת
צוות להביע דעות ולשים על השולחן את מי שהם/ן ואת האמונות שלהם/ן ולקבל הקשבה
ולגיטימציה ,גם אם עמדותיהם/ן אינן מתקבלות בסופו של דבר .הצורך לצנזר את עצמך ואת
עמדותיך סותר את היכולת להרגיש בבית בבואך לעבודה.
נקודה נוספת היא הקפדה על שקיפות רבה בכל מה שנוגע למדיניות ותהליכי קבלת החלטות
במטרה לטפח אמון ולשקף איזון כוחות מלא בין ערבים ליהודים ועמדותיהם ,בכל חלקי
הארגון .בארגון חברה משותפת הפועל למען השיתוף צריך להיות איזון מלא בתהליכי קבלת
ההחלטות בין נקודות המבט של בני ובנות שני הלאומים כפי שנאמר בפרק העוסק
בתהליכים האסטרטגיים .בהיבט של ההון האנושי ומגוון הזהויות ,הדגש הוא על הנראות
והשקיפות של תהליכי קבלת ההחלטות .הארגון צריך להראות ולהדגיש מיוזמתו את קיומו
של תהליך קבלת ההחלטות המבוסס על שוויון וייצוג מלא .הדבר יסייע לחברי/ות צוות
להרגיש כי הלאום שלהם/ן יוצג בתהליך ויצור תחושה שכאן ,בארגון ובניגוד למה שקורה
פעמים רבות מחוץ לו ,המקום שלי הוא שווה ומלא.
דוגמה :באחד הראיונות שקיימנו במהלך המחקר עליו מבוסס מדריך זה ,סיפר לנו מנהל
באחד ארגונים על אירוע בו חברת צוות ערביה הביעה התנגדות עזה להחלטה ניהולית מסוימת
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לבחון את יחסי הכוח בין שני הלאומים גם דרך עדשות נוספות .המודעות ליחסי כוח מורכבים
המתקיימים מחוץ לארגון ואולי גם בתוכו פנימה היא צעד חשוב לקראת פתיחות לקבלה
ואולי אף אימוץ של עמדות מיעוט בתוך הארגון.

 .2רגישות חברתית – פוליטית:

ארגון משותף הפועל לקידום חברה משותפת צריך לפתח ולהטמיע אקלים והתנהלות
ארגוניים המבטאים הלכה למעשה רגישות למקומות השונים מהם הגיעו חברי וחברות
הצוות והשותפים בארגון ומכלול העמדות ,האמונות ,הערכים והתרבות המעצבים אותם/ן.
הרגישות הזו תסייע להשתלבות טובה ומהירה יותר בהתחלה ותחושת שייכות משמעותית
ביותר בהמשך העבודה בארגון .נקודות אליהן אני מציעים לשים לב:
•

טלטלה ערכית :בתחילת העבודה בארגון ,המפגש עם עולם הערכים של החברה
המשותפת יכול לגרום לתחושת אי נוחות ,חוסר התמצאות ואף לטלטלה .הדבר נכון
גם בקרב אלה שעבדו לפני כן במקומות עבודה שיש בהם צוות מעורב ,יהודי-ערבי,
כגון ארגונים ממשלתיים ,עמותות שירותים ועוד.

הגורם לטלטלה הוא בעיקר ערעור עולם הערכים שמתגבש אצל כל אחת ואחד מאתנו לאורך
שנים ואשר מעצב את התפיסה העצמית שלנו בכל הנוגע לעשייה חיובית ,מוסר ומחויבות
לשותפות יהודית-ערבית .המפגש עם עולם הערכים המתקדם והמנוסח היטב המאפיין את
ארגוני החברה המשותפת והצוותים שלהם פותח פתח למרחב של ידע ,עומק ועושר רב ,אך
לא פעם כרוך גם בקשיים ומורכבות.
לדוגמה :חברי צוות יהודים עלולים להיתקל בארגון משותף בכך שלמונח "ציונות" יש לעיתים
הקשר ומשמעות אחרים לגמרי מההקשר והמשמעות אותם הם מכירים .הם יגלו כי לעיתים
הוא שנוי במחלוקת ואף נתפס כאידיאולוגיה כובשת ומנשלת .זו אינה בהכרח הדרך שבה
התרגלו לראות את הציונות והנרטיב האישי שלהם/ן עשוי להיות אחר לחלוטין .למשל,
שהציונות מאפשרת ונותנת מקום לשיתוף הערבי – יהודי ולשוויון ולא עומדת בסתירה
לערכים אלה .ככל שיחושו שיש התייחסות לעמדה זו ולעולם המושגים הנובע ממנה – הן עם
כניסתם לארגון והן בהמשך הדרך  , -כך יחושו יותר שייכות ופחות ניכור או צמצום של זהותם
ויוכלו לתרום תרומה רבה יותר לארגון.
עבור הערבים והערביות בארגון ,למשל ,עצם ההשתייכות לארגון משותף יהודי -ערבי –
הנתמך לרוב על ידי קרנות ותורמים/ות מהעולם היהודי  -ותוך עשיית מה שנתפס כפשרה
קשה וכואבת אל מול הנרטיב והזהות הפלסטיניים ,יכולה להיות קשה לעיכול .גם כאן מתן
אפשרות ולגיטימציה להביע תחושות אלה יעלה את תחושת השייכות ויעזור למציאת חיבור
חזק יותר לארגון ולמטרותיו.
שימוש במונחים )טרמינולוגיה( :מושגים ,שמות והגדרות עשויים להיתפס באופן שונה
לחלוטין בקרב יהודים וערבים הפועלים יחד באותו ארגון .המרחב והסיפור הארגוני
מעוצבים ומוחזקים במידה רבה גם על ידי המונחים שבהם נעשה שימוש בארגון .לפיכך,
פיתוח של ושימוש בשפה ארגונית מוסכמת הם ביטוי הן ללגיטימציה פנימית למגוון רחב
של השקפות ודעות בנוגע לנושאים שעל הפרק והן לרגישות תרבותית וחברתית המקדמת
בברכה את הקבוצות הלאומיות והאתניות אליהן משתייכים/ות א/נשי הצוות.
לדוגמה :המונח "המגזר הערבי" אינו מקובל ואינו אהוד בקרב החברה הערבית ,אך הוא נפוץ
מאוד בציבוריות היהודית .הטמעת מונחים כגון "האוכלוסייה הערבית" או "החברה
הערבית" מהווה דוגמה בסיסית לרגישות ,פתיחות ויצירת שפה של שותפות.
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דוגמה נוספת ופחות טריוויאלית נוגעת לחלקה המזרחי של ירושלים .בעוד שהמונח "מזרח
ירושלים" ,מהווה עבור רבים מהשותפים הערבים ביטוי לשוני לכך שזהו חלקה המזרחי של
עיר אחת שהיא ירושלים הישראלית ,המונח "ירושלים המזרחית" ,מהווה הכרה בכך שמדובר
בסוגיה השנויה במחלוקת פוליטית מרה הן בישראל ,והן בעולם .ירושלים המזרחית סופחה
על ידי מדינת ישראל ,ולתושביה ניתן מעמד של תושבות שאינו מקנה זכויות אזרחיות מלאות
– כמו למשל הצבעה לבחירות לכנסת – או זכויות חברתיות וכלכליות מלאות .בעוד שבעבור
חלק ניכר מהרוב היהודי בישראל ירושלים היא "העיר שחוברה לה יחדיו" ,הרי שבעבור
החברה הערבית בישראל ותושבי ירושלים המזרחית זוהי עיר תחת כיבוש ,הנפרדת מירושלים
המערבית ,הישראלית .המודעות למשמעות הסימבולית והמעשית של מונחים ואימוץ מינוח
המבטא את עמדת המיעוט מאפשרים הכרה במחלוקת ויצירת קירבה ושותפות ,לאו דווקא
מתוך הסכמה מלאה ,אך כן מתוך הקשבה ,הבנה ,כבוד ורגישות לצד השני .הקרבה והשותפות
הללו יעזרו לצוות הארגון ליצור הדברות אמתית ולפתח תהליכי קבלת החלטות משותפים
ומשמעותיים .הקרבה ותחושת השותפות יכולות לסייע לארגון לצלוח מצבי משבר הנובעים
מאירועים חיצוניים כגון מלחמות ,פיגועים ,אירועים פוליטיים או מדיניים ולשמר את
העבודה המשותפת ולהגן על המרקם המשותף מפני השפעות שליליות .בהמשך לדברים הללו,
חשוב לציין כי לא די בכך שארגון מגלה נכונות לגלות קשב ופתיחות לנקודות רגישות כאלה
או אחרות .יש צורך גם ללכת את הצעד הנוסף ,להבין ולהכיר את המקורות והשורשים שלהן.
פירוש הדבר הוא שהארגון צריך להיות מחויב ללמידה פעילה של סוגיות רגישות ונפיצות
פוליטית .היעדר מחויבות שכזו עלולה להשאיר את הדברים בגדר של "אוורור רגשות ועמדות"
מבלי שתהיה לכך השפעה של ממש על עקרונות הארגון ,עמדותיו ופעולותיו .למידה פעילה
ושיח פתוח הנותן מקום לליבון של מחלוקות ובחינה של דעות קדומות )כן ,גם בארגוני חברה
משותפת( יחזקו את השותפות ,את חוסנו של הארגון ואת יכולתו להתמודד בהצלחה עם
הטלטלות שהמציאות הפוליטית מזמנת חדשות לבקרים.

 .3האישי הוא הפוליטי  -סיפורים ורקע אישי:

ארגוני חברה משותפת ,כמו ארגוני שינוי חברתי רבים ,מתאפיינים ברמה גבוה של הזדהות
ושל שותפות ערכית מצד א/נשי הצוות וכלל בעלי ובעלות העניין בארגון .אמנם גם בארגונים
מסוג אחר ,כולל ארגונים עסקיים ,קיימת רמה כזו או אחרת של תחושת הזדהות ושותפות,
לעיתים אף גבוהה מאד .במקביל ,גם בארגוני שינוי חברתי יש התייחסות אל הארגון כמקום
עבודה ומקור פרנסה ,אך עדיין הציפייה ההדדית להזדהות הערכית היא גבוהה יותר.
פירוש הדבר הוא שלזהות האישית של א/נשי צוות ומתנדבים/ות ,לביוגרפיה האישית
ולמקורות האמונות ותפיסות העולם בכל הנוגע לחברה משותפת בישראל יש השלכות
משמעותיות על אופן מילוי התפקיד ומידת המחויבות בארגון חברה משותפת .היכולת
להביא את הביוגרפיה האישית לתוך המנגנון הארגוני תורמת להגברת המחויבות לארגון
ולתחושה שאכן ניתן ביטוי וייצוג לעמדות שלו או שלה .יתרה מזו ,מתן מקום וביטוי לעמדות
האישיות המגוונות של א/נשי הארגון יכול להעיד גם על המידה בה הארגון מזין חלק
משמעותי מהעמדות בחברה הישראלית בכלל ,לתוך מנגנון קבלת ההחלטות הארגוני.
נניח למשל ,שאשת צוות בארגון משותף היא בת למשפחה שכולה .ייתכן שהסיפור האישי שלה
יוצר הסתכלות ספציפית ומיוחדת על נושאים השנויים במחלוקת בחברה הישראלית בין
יהודים וערבים כמו יום הזיכרון והעצמאות ,עמדות כלליות לגבי הצבא ומערכת הביטחון
ומקומם בחברה ,ההסתכלות על מלחמות מסוימות או על נושא השכול בשני הצדדים .דוגמה
נוספת יכולה להיות חברת צוות פלשתינית שהיא בת למשפחה אשר הכפר בו התגוררו במשך
דורות נהרס בנכבה )או במלחמת השחרור .כל אחד והנרטיב שלו ,כמובן( ועל הריסותיו קם
ישוב יהודי  .חברת צוות כזו יכולה להביא את נקודת המבט של פלסטינים רבים שחולקים
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עמה סיפור דומה  ,כמו גם את הציפיות ,הרגשות והגישה שלה לתהליכי חשיבה ,תכנון או
ניסיונות פיוס.

המלצות | טיפוח ההון החברתי כמדיניות ניהול מ"א
להכיר את הביוגרפיה האישית של א/נשי הארגון ולתת לה פומביות )בהסכמה מלאה,
כמובן( .לאפשר לא/נשים בארגון את הפלטפורמות לדבר עליה ודרכה על נושאים
מהותיים ומורכבים.
להפוך את הביוגרפיות והסיפורים האישיים של א/נשי הארגון לכלי עבודה לעבוד
אתה ,ככלי עבודה )סטוריטלינג אישי ,קבוצתי וארגוני(.
בהמשך למה שכתבנו בפרק הראשון בנוגע לתהליכי ניסוח חזון ואסטרטגיה ,הייצוג של
מגוון הדעות וההשקפות  -כולל אלה שהן בעלות פוטנציאל להכביד ולהקשות על הדיון -
מעצים את יכולתו של הארגון לקיים דיון המעוגן במציאות ורלוונטי לחברה הישראלית,
ומכאן שהוא מחזק גם את יכולתו לאתר מנופים לשינוי ולממש אותם .בנוסף ,היכרות כזו
מחזקת את החוסן הארגוני ,את תחושת השייכות ,השותפות והאמון .מתוך אלה יכולות
לצמוח גם התקווה והאמונה ביכולת ובכוח לחולל שינוי.

 .4תנאי העסקה:

טיפוח סביבת עבודה הדוגלת בשוויון מלא ומיישמת אותו הלכה למעשה הוא אחד ההיבטים
המשמעותיים ביותר המייחדים ארגוני חברה משותפת מהחברה הסובבת אותם ואשר אותה
הם פועלים לשנות .אחד הביטויים המעשיים של ערך השוויון הוא הבטחת תנאי העסקה
שווים לאנשי ונשות הצוות ,היהודים/ות והערבים/ות )וכמובן גם לגברים ונשים(.
אחת המלכודות בדרך ליישום ערך זה היא הצמדות למדדים ארגוניים אובייקטיביים ,כביכול,
כגון :מיקום בהיררכיה הארגונית ,ותק וניסיון קודם ,ועוד .היבט נוסף של אותה מלכודת היא
ההצהרה שמדיניות השכר היא "עיוורת לשיוך האתני" של העובד או העובדת .אלא ,שלעתים
קרובות ומסיבות רבות ,ליהודים/ות יהיה קל יותר להגיע לעמדות בכירות בארגונים ולצבור
ותק וניסיון בתפקידים בכירים .לכן ,מדיניות מוצהרת של שוויון בתנאי העסקה חייבת לקחת
בחשבון היבטים מבניים של אפליה ואי שוויון הזדמנויות ולתת להם מענים הולמים .אחת
המשמעויות המעשיות של מדיניות זו היא שאם בארגון יש יותר יהודים בעמדות בכירות יותר,
אשר אחת המשמעויות שלהן הן תנאי העסקה טובים יותר ,עליו לבדוק את עצמו האם הוא
משכפל פנימה את המציאות מחוץ לארגון ,בשם האובייקטיביות .לדוגמה :משרות בכירות
רבות דורשות ,כדרישה אובייקטיבית והגיונית ,רמת אנגלית גבוהה והיכרות טובה עם
התרבויות האמריקאית והאירופאית בעיקר מפני שמשם מגיעות מרבית התרומות .לרוב
הערבים ,עבורם אנגלית היא שפה שלישית ,עלולה להיות אנגלית פחות טובה .כאשר בשם
צורך אובייקטיבי מסוג זה ,נוצר בתוך הארגון מנגנון מדיר ,הוא יוצר פער בתנאי העסקה ופוגע
הלכה למעשה בעיקרון שוויון ההזדמנויות .על הארגון להיות מודע למנגנוני הדרה אלה ,בין
אם גלויים או סמויים ,להבין את האופן בו הם פוגעים במיצוי ההון האנושי ולנטרל אותם.
אם נחזור לנושא השליטה בשפה האנגלית ,ניתן להסיר סעיף זה מדרישות הסף של תפקיד
מסוים ובמקביל להשקיע בהכשרה מקצועית הולמת .מחקר השטח שלנו מלמד שכדאי
בהחלט להשקיע בהכשרה אינטנסיבית של עובדים/ות עם פוטנציאל מאוד גבוה ויכולת למידה
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גבוהה בין אם בשפה ,או בתחום מומחיות מקצועי אחר :עבודת לובי בכנסת ,פיתוח משאבים,
תכנון וביצוע פרויקטים ועוד.
המלצתנו היא לשמור על שקיפות מלאה ולקיים בארגון מנגנונים פורמליים הנוגעים בתנאי
העסקה :משכורות ,החזרי הוצאות נסיעה ,שטח משרד וכדומה ,במטרה לוודא שיש שוויון
מלא בין יהודים וערבים בארגון ולוודא שהשוויון הזה נראה ,מורגש ונוכח .השוויון צריך
להיות אבסולוטי ומעבר לתפקידים ,כך שלא יתאפשר מצב בו א/נשי צוות מהחברה הערבית
)או היהודית ,לצורך העניין ,אך זה נדיר יותר( ,מקבלים/ות תנאי העסקה טובים פחות בשל
היותם בדרגים ניהוליים נמוכים יותר.

 .5גיוס ומיון א/נשי צוות חדשים/ות לארגון:

בעת גיוס ומיון עובדים ועובדות לארגון משותף המקדם חברה משותפת יש לקחת בחשבון
באופן מיוחד שני היבטים:
א .הקפדה על רמה מקצועית הגבוהה ביותר ,איכויות אישיות וההתאמה מרבית לדרישות
התפקיד המוצע .המלצה זו תקפה כמובן לכל ארגון ,אך מהסיבות אשר כתבנו עליהן בהרחבה
קודם לכן לגבי הצורך ביוזמה ,גמישות ,יצירתיות ,נחישות והתמודדות עם מורכבויות ,קשיים
והתנגדויות ,הדבר מקבל משנה חשיבות בארגונים משותפים.
ב .ההתאמה הערכית והאידיאולוגית של המועמד או המועמדת לעבודה בארגון שהוא גם
משותף וגם מקדם את השיתוף .עד כמה יש הבנה עמוקה של הנושא ושל הארגון? מה מידת
המודעות לקונפליקט ,ממדיו וביטוייו? מהי רמת היכולת להשתלב בצוות ובארגון המונע
במידה כה רבה על ידי ערכים ברורים?
לארגוני חברה משותפת יש נטייה להעדיף א/נשים בעלי/ות השקפת עולם העולה בקנה אחד
עם זו על הארגון והנהגת הארגון .זוהי נטייה טבעית וגם נכונה המידה רבה ,גם לאור האמור
לעיל לגבי חשיבות ההתאמה הערכית והאידיאולוגית .אך הליכה אחר הפיתוי הטבעי לגייס
לארגון רק א/נשים עם עמדות הזהות לאלה של ארגון טומנת בחובה גם סכנה .הפיתוי מובן,
שהרי ,מעבר לקשיים ולאתגרים של קליטת איש או אשת צוות חדש/ה בארגון כלשהו,
הקשיים הפוטנציאליים בארגון משותף גדולים עוד יותר ולכן יש נטייה לתת עדיפות למועמד
או מועמדת שמבינים למשל שדעות או סמלים מסוימים אינם מובנים מאליהם; למישהו/י
שמגלה רגישות גבוהה לשפה מקדמת ויודע/ת להימנע מביטויים או מושגים שמהווים מכשול
לשיתוף ,או למועמד/ת שנראה כמי שיתמודד בהצלחה עם שאלות קשות סביב שולחן ארוחת
הערב המשפחתית .מקדם אי הודאות לגבי כל הסוגיות הללו זה הוא קטן יותר ככל שהמועמד
או המועמדת נתפסים כ"אחד או אחת משלנו" ,שמכיר או מכירה את השדה ואת השפה .מצד
שני ,בחירה זו היא גם בעלת פוטנציאל של סכנה לארגון מכיוון שככל שצוות הארגון מייצג
ומשקף את המספר הלא גדול של אזרחים בישראל שעבורם החברה המשותפת ,כרעיון
וכסביבת עבודה ,היא דבר מובן וטבעי ,כך המסוגלות של הארגון להבין ,לייצג ,לפעול להשפיע
על החברה הכללית יורדת.

המלצות | גיוס ומיון עובדים חדשים לארגון
בעת המיון של המועמדים/ות הסופיים/ות בעלי/ות יכולות וכישורים ההולמים את
התפקיד ,כדאי לתת עדיפות למועמד או מועמדת אשר יתרמו להעשרת השיח
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בארגון ולהרחבת הייצוג של עמדות וערכים שונים בחברה הישראלית .שילוב א/נשי צוות
מרקעים שונים וקהילות שונות תתרום למגוון בארגון .שימת דגש על פתיחות וסקרנות כלפי
דמות שונה ופחות מובנת מאליה יכולה להעניק הזדמנות לאיתור מועמדים/ות שיוכלו לתרום
למגוון זה ולמתן במידת מה את הנטייה האנושית להעדיף את הדומים או הדומות לנו.

יחד עם זאת ,חשוב להקשות ולשאול ,היכן עובר הגבול? האם נקבל לארגון גם אנשים
שמעשיהם ,שיוכם האידיאולוגי המוצהר ואפילו מקום מגוריהם סותר את ערכי הארגון? הדיון
בשאלות אלה יסייע לארגון לדייק את ערכיו ואת הציפיות והדרישות מאנשי ונשות צוות
חדשים/ות.
בחלק גדול תהליכי מיון ובחירת עובדים ועובדות לארגון קיימת תופעה של פערים בהתאמה
לתפקיד אשר מתגלים רק לאחר קבלת העובד/ת לתפקיד .במקרה הספציפי של בחירת
וקליטת עובד/ת לארגון חברה משותפת יכולה התופעה להיות חמקמקה ובעייתית עוד יותר,
מכיוון שלעתים עשוי/ה המועמד/ת לגלות שרמת הסובלנות שלו/ה למגוון הדעות ועוצמתן,
אינה כפי שחשבו לפני שנקלטו לעבודה בארגון .הפתרון ההולם לבעיה זו הוא לעדכן ,למקד
ולדייק את השאלות המוצגות למועמדים/ות בתהליך המיון ,תוך למידה מניסיון העבר.
דוגמה אחת היא מועמדים/ות יהודים/ות אשר לשאלה ישירה ,אך מעט כללית ,כמו" :באיזו
מידה הם מאמינים בשוויון או ברעיון של חברה משותפת" ,יענו ביושר ובכנות בחיוב ,בזמן
שלשאלה מעט יותר ממוקדת כמו "איך ירגישו לעבוד בארגון בו לנרטיב הפלסטיני לגבי
הבעלות על הארץ יש משקל שווה לנרטיב הציוני?" הם עשויים/ות יכולים לענות במעט יותר
הסתייגות .דוגמה נוספת לשאלות מבחינות מסוג זה היא" :כיצד תרגיש לעבוד בארגון בו
יום הזיכרון לרצח רבין אינו יום הנמצא בקונצנזוס כללי?" ברצוננו להדגיש שהכוונה
בשאלות אלה אינה לבחון את הדעה האישית של המועמד/ת בסוגיה ספציפית ,אלא יותר
להתרשם מהיכולת להכיל מורכבות ,להסתגל ליחסי כוח שונים מאלה המתקיימים מחוץ
לארגון ,לשמוע עמדות שקשות לעיכול ולהתמודד עם מחלוקות קשות באופן בונה .בנוסף,
שאלות מדויקות יותר ,הנובעות מסוג השיח המתקיים בארגון ,יתנו גם למועמד/ת הזדמנות
להתרשם מטיבו של הארגון וערכיו ולבדוק את מידת ההתאמה גם מנקודת מבטו/ה .לכן,
שאלות ממוקדות ,מדויקת וגם מאתגרות יותר יכולות לסייע הן לארגון והן למועמד/ת
לבחון באמת עד כמה מתאימה הדרך המשותפת כבר בשלב המיון וכך למזער ככל האפשר
קבלה של א/נשים אשר יתקשו להשתלב בארגון .לעיתים יש לא/נשי צוות ותיקים/ות
תחושה מוטעית כאילו התובנות שיש להם/ן לגבי החיים המשותפים בישראל הן ברורות,
מקובלות או רווחות בקרב כלל האוכלוסייה ,ובוודאי בקרב מועמדים/ות למשרה בארגון
חברה משותפת ,אך לא כך המצב .חשוב לזכור שמחוץ לעולם הסגור במקצת של ארגונים
אלה מתקיימת מציאות שונה לעתים אף הפוכה בחברה הישראלית .המפגש בין אדם שראה
את עצמו פתוח וסובלני יחסית לחברה ,עלול להיות קשה כאשר יצטרך לבחון את עצמו
בקנה המידה של ארגוני החברה המשותפת.
דוגמאות נוספות לשאלות לראיון:
•
•

כיצד לדעתך ראוי שארגון משותף יתייחס לאירועי יום העצמאות ,בהתחשב בכך שיש
השקפות ודעות שונות בקרב א/נשי הצוות?
האם לדעתך צריך להיות לארגון עמדה או התייחסות ליום השנה לרצח רבין? אם כן,
מהי? כיצד לדעתך יש לציין את החגים והמועדים של הדתות השונות בארגון?

 .6פיטורים

גם כאשר יש החלטה לפטר איש או אשת צוות ,הדבר צריך להיעשות תוך שקיפות רבה ככל
הניתן ,במסגרת שמירה על פרטיות העובד/ת ,כמובן .זאת ,על מנת למנוע חרושת שמועות
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הקושרות בין פיטורי איש או אשת צוות לבין מוצאו/ה הלאומי; מצב המתסיס את הצוות
ופורם את רקמת האמון בעבודה המשותפת בארגון ,או לחילופין שרחשו שמועות שאיש או
אשת צוות לא פוטר מאותה סיבה בדיוק .כך או כך ,שמועות אלה נוגדות את הנורמות הנכונות
של עבודה אפקטיבית בארגון וכן סותרות את הנחת היסוד שיש א/נשים מוכשרים/ות
ומתאימים/ות – בין אם ממוצא יהודי או ערבי  -ולכן ניתן לאייש כל תפקיד שמתפנה בעקבות
סיום העסקה .באופן פרדוקסאלי ,כאשר משאירים בארגון איש או אשת צוות בשל מוצא,
גם בהיעדר התאמה לתפקיד ,הרי שדבר עשוי דווקא לחזק את הסטריאוטיפים השליליים
והדעות הקדומות ,וכך לגרום יותר נזק.
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המבנה הארגוני המשותף –
משמעויות והשלכות
ניהול משותף:
נקודת המוצא שלנו היא ,שבארגון משותף הפועל לקידום חברה משותפת ,חייב הניהול של כל
היבטי הפעילות להביא לידי ביטוי שווה ושוויוני את נקודות המבט הערבית והיהודית גם יחד.
למעשה ,ניהול שאינו עושה זאת לא יכול ,בהגדרה ,לקיים את ההמלצות שכללנו בפרקים
הקודמים וגם בפרק זה .המחשבה ,שצד אחד בלבד בשותפות יכול לנסח חזון או לפתח
אסטרטגיה ותכניות עבודה מעידה על יוהרה ואף התנשאות ,שתי נטיות אנושיות שעלולות
לסכל כל פעילות משותפת עוד בטרם החלה.
ולכן ,לא יכול להתקיים מצב בו ארגון הפועל בתחום החברה המשותפת יקיים לצורך העניין
תהליך אסטרטגי מבלי לאפשר לבעלי ובעלות העניין מהחברה הערבית לייצג ולבטא באופן
שווה ,או לכל הפחות משמעותי ,את הקולות ,ההשקפות וסדרי העדיפויות שלהם/ן ,עקב
היעדר איזון ביחסי כוח פנימיים .התוצר של תהליך שכזה ייתפס ויחווה על ידי רבים ורבות
מהשותפים והשותפות של הארגון  -מחוץ לו או בתוכו  -כמנותק מהצרכים ,המגמות
וההזדמנויות שהם קראו בשטח .להיעדר מתן ייצוג שוויוני בתהליכי משמעותיים יהיו
השלכות שליליות מרחיקות לכת על היקף הצוות ,התכניות וההשפעה של הארגון .ארגון
משותף חייב לשמור באופן תמידי על איזון מלא בין הקולות של שתי האוכלוסיות ,בכל תהליך
שהוא עושה ובכל היבט בחייו.

מהכתוב לעיל עולה השאלה ,כיצד בא הניהול המשותף לידי ביטוי ומימוש מלא? ככלל ישנן
שתי גישות :הראשונה ,ניהול כפול בכל המחלקות ובכל הדרגים ,כלומר; מנהל/ת יהודי/ה
ומנהל/ת ערבי/ה מדרג המנכ"לות ולאורך כל שדרות הניהול .הגישה השנייה מבוססת על
מנהל/ת יחיד/ה בכל דרג ובכל מחלקה ,תוך שמירה על איזון מספרי מלא בין מנהלים/ות
יהודים/ות וערבים/ות בארגון בכללותו .מבחינת ההמלצות שלנו אין העדפה לגישה זו או
אחרת .העיקרון החשוב הוא לשמור על השוויון והאיזון בניהול הארגוני .היתרון של הגישה
הראשונה הדוגלת בניהול הכפול שהיא אמורה להבטיח – לפחות מבחינה פורמאלית – מצב
של שוויון מלא בארגון .לגישת הניהול הכפול יש שתי חולשות פוטנציאליות :ראשית ,עומס
תקציבי עקב כפל המשרות בכל דרג ניהולי ,במיוחד אם אין ניצול מיטבי ואפקטיבי של משאבי
האנוש הניהוליים .שנית ,סרבול ועומס בתהליכי קבלת החלטות באופן שוטף ,צורך בסנכרון
ותיאום מתמיד ברמה גבוהה הן כלפי פנים והן כלפי חוץ .הגישה השנייה המבוססת על
מנהל/ת יחיד/ה לארגון ולכל מחלקה היא אמנם מסורתית ומקובלת יותר ,אך גם לה חסרונות
אפשריים :החיסרון העיקרי הוא בכך שהיא עלולה ליצור אי שוויון מובנה ושכפול של יחסי
כוח ,במיוחד במקרים בהם בראש הארגון עומד/ת יהודי/ת .אף שניתן לאזן זאת באמצעות
ועד מנהל חזק עם רוב ערבי ,הרי שעדיין למנכ"ל/ית הארגון יש כוח והשפעה רבים .קושי
אפשרי נוסף הוא באיתור א/נשי מקצוע למשרות ניהול או ריכוז כאשר התפקיד חייב להיות
מאויש על ידי איש או אשת צוות מלאום מסוים ,יהודי או ערבי,
איזון פורמאלי לעומת איזון הלכה למעשה :במהלך המחקר נתקלנו במספר מקרים בהם אף
שלארגון היה ניהול כפול משותף מבחינה פורמאלית ,הרי שהדעות הרווחות היו שבפועל יש
דמות ניהולית אחת שהיא הדומיננטית יותר – בדרך כלל המנהל/ת היהודי/ת – ואילו הדמות
השנייה היא "המאזנת" .קל מאד ליפול למקום הזה; קל יותר לאתר א/נשי מקצוע יהודים/ות
בתחום ניהול ארגוני חברה אזרחית ,כי מספרם/ן עולה על אלה של א/נשי מקצוע ערבים/ות.
מהותית ,הרוב היהודי נוטה לא פעם להשתלט ולקבוע את הטון בטענה שמדובר בשיקולים
מקצועיים בלבד .מקרה אחד בו נתקלנו במהלך המחקר ,היה ניהול משותף של שני מנהלים
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שהיה ברור שהיהודי מוביל והשותף הערבי שווה לו רק בהצהרה וכלפי חוץ .לאחר שעזב
המנהל השותף היהודי ,לא יכול היה המנהל הערבי לשקם את הניהול שלו ולתפוס מקום שווה
מול המנהל השותף החדש ,מכיוון שהוא כבר היה ממותג כ"עלה תאנה" .במצב כזה ,כאשר
הניהול המשותף אינו מקדם ואולי אף פוגע במטרות לשמן הוא קיים ,חשוב לאתר ולגייס
צוות ניהולי משותף שיבטא ויישם את עקרונות השוויון והשיתוף ולא ישכפל את יחסי הכוח
המתקיימים בחברה.
הועד המנהל :כל האמור לעיל נכון אפילו במידה רבה יותר כאשר מדובר בוועד המנהל של
הארגון .המלצתנו היא לקיים בוועד המנהל שוויון מספרי מלא ואף להקפיד על יושבות ראש
משותפת .שוויון מלא בהרכב הוועד המנהל וסמכויותיו הוא משמעותי במיוחד לאור העובדה
שחלק ניכר מהגופים התורמים והתומכים – מהארץ ומחו"ל – הם יהודים .משמעות הדבר
שיש תת ייצוג מובנה להשקפה הפלסטינית שחייב להיות מאוזן על ידי ועד מנהל בו מתקיים
שוויון מלא במבנה הכוח .ועד מנהל כזה יוכל גם להיות מאזן ,מפקח ואף מתווה דרך שיתופית
ושווה עבור הצוות של הארגון.
גם הוועד המנהל צריך לענות על ההגדרה של ייצוג מגוון הדעות בחברה הישראלית ,ערבית
ויהודית .חשוב להדגיש בהיבט זה שלא מספיק איזון מספרי ופורמאלי .במספר מקרים
נתקלנו באמירות לפיהם חברי הועד מקבוצה אחת )כמעט תמיד היהודים ,מטבע הדברים(
הם למעשה חזקים יותר ,מפני שיש להם גישה לרשתות ,קשרים וקירבה למקורות מימון או
מוקדי כוח ,ולכן השוויון הוא רק למראית עין .שוויון למראית עין פוגע ברעיון החברה
המשותפת אף יותר מהיעדר שוויון מוצהר.

פיתוח ותחזוקה של הניהול המשותף:
מנקודת מבט ניהולית ,מודל הניהול הכפול איננו בהכרח מיטבי ,וכפי שכתבנו לעיל ,הוא עלול
להיות הצהרתי ולא מהותי ,ואזי גם מיותר ואף מזיק .זהו מודל הדורש מידה רבה של תיאום
והכנה בכדי לשמור על אחידות נחוצה מול הצוות ,הוועד המנהל ועמיתים/ות בארגונים
אחרים .זאת ,מפני שהמערכת הארגונית דורשת תשובות ,התייחסויות ,הוראות והחלטות
אחידות מכל פונקציה ניהולית בארגון .מודל הניהול הכפול עשוי להיות מבלבל ומתסכל
במיוחד בעבור הצוות ומזמן מצבים אבסורדיים בהם איש או אשת צוות עשויים לקבל הנחיות
כפולות ,שונות ואף סותרות .לפיכך ,מודל הניהול הכפול מחייב רמות גבוהות מאוד של
תיאום ובניית הסכמות.
תיאום ,סנכרון ובניית הסכמות באופן שוטף הם חיוניים לצורך קריאת מצב ,חשיבה וקבלת
החלטות הלוקחת במידה שווה את ההסתכלות הערבית והיהודית כאחד .אך לא די בתיאום;
מודל הניהול הכפול מחייב גם רמת מיומנות גבוהה בעבודה משותפת ,כולל ליבון מעמיק
ופתרון חילוקי דעות מהותיים סביב סוגיות מורכבות ושנויות במחלוקת .הפוטנציאל
הקונפליקטואלי של מחלוקות אלה הוא ברור ,שכן השותפים/ות לניהול הכפול אמורים
לייצג את הקשת הרחבה ביותר של הלאום אליו הם/ן שייכים/ות ,מחד ,ומאידך ,להוביל
לקריאה והבנה של המצב ולהחלטות המחברות ,משלבות ולעתים אף מכריעות בין הדעות
השונות.
חלק משמעותי מהפיתוח והתחזוקה של הניהול המשותף הוא ייעוץ וליווי הממוקד בהיבטים
הייחודים של מודל זה .בנוסף לייעוץ וליווי מקצועי המועיל לכל מנהל/ת ,הניהול המשותף
הוא סוגיה מורכבת הדורשת התייחסות ייחודית ונפרדת המעצימה את הצורך בייעוץ וליווי
מקצועי הממוקד בתחזוקה ,פיתוח ושכלול המודל והפרקטיקה של ניהול כפול ושותפות
מלאה בסמכויות ותחומי אחריות באופן המאפשר עבודה ארגונית אפקטיבית .האתגר
המרכזי של מודל הניהול הכפול המשותף שהוא מחייב את השותפים/ות לניהול לשקוד על
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תיאום ובניית הסכמות מחד ,תוך הקפדה לייצג בצורה מיטבית מגוון קולות והשקפות של
קהילות הלאום שלהם/ן .הייצוג השוויוני והמלא לשני הלאומים הוא המהות והליבה של
מודל הניהול הכפול המשותף ואם הוא איננו מתקיים בפועל ,הרי שאין לו באמת הצדקה.

המלצות | ניהול משותף
כדי להפיק את המרב והמיטב ממודל הניהול הכפול המשותף וכדי לצמצם ככל
האפשר את השלכותיו השליליות יש לשקוד על פיתוח של מיומנויות ניהוליות
ייחודיות הממוקדות בניהול שיח משותף במצבי קונפליקט ובקבלת הכרעות משותפות
בהיעדר סמכות ניהולית יחידה )שכן בניהול כפול ומשותף הסמכויות הן שוות( .בניהול כפול
משותף יש להקפיד ביתר שאת על קריאת מצב וקבלת החלטה אותנטית וייחודית להסתכלות
של חברה משותפת ,הגדרה הדוקה של תחומי האחריות והסמכות של השותפים/ות לניהול
ושל תהליכי יידוע והיוועצות אינטנסיביים יחסית כשגרות ניהול מחייבות .מדובר בתהליכים
שצורכים זמן והשקעה והימנעות מקיצורי דרך .חשוב שחלוקת התפקידים בין המנהלים/ות
השותפים תהיה עניינית ומקצועית ,באופן שייתן ביטוי מלא לחוזקות של כל אחד ואחת
ויבסס את המעמד המקצועי והסמכות הניהולית שלהם/ן בעיני הצוות ,כך ששניהם יתפסו
ויראו כבעלי סמכות מקצועית וניהולית בעיני הצוות.

דגשים לייעוץ לניהול המשותף:
•

היכרות מעמיקה ובקיאות בעולם התוכן של ארגונים משותפים לחברה משותפת:
רצוי שהייעוץ יינתן על ידי א/נשי מקצוע הבקיאים/ות בעולם התוכן של הארגונים
המשותפים והעבודה בהם .הניהול המשותף הערבי – יהודי הוא תחום התמחות
ועולם תוכן רחב בפני עצמו הכולל תהליכים ,מושגים ודקויות לשוניות ותרבותיות
שלא בהכרח מוכרים למי שאינו מצוי/ה בתחום .יחסי כוחות וביטוייהם
בטרמינולוגיה ,הצורך בייצוג הדעה הקבוצתית מעבר לדעה האישית ,הניואנסים של
השפה ועוד ,הם ייחודיים וייעוץ שלא יכירם עלול לפספס מהות ויכולתו לסייע תפגע
בשל כך.

•

הייעוץ צריך להיות "אמיץ" .העבודה הערבית – יהודית לקידום חברה משותפת היא
מורכבת מאוד ודורשת נכונות ואומץ לעסוק בסוגיות שרוב האוכלוסייה – היהודית
אולי אף יותר מהערבית  -בוחרת שלא לעסוק בהם או לעסוק בהם במידה
מצומצמת .בהתאם לכך ,גם הייעוץ חייב להיות אמיץ ולא לחשוש להיכנס לעובי
הקורה בתוך אותם תהליכים סבוכים ,רגשיים ובעלי פוטנציאל נפיץ ,אחרת הוא
עלול להיות בעל השפעה מועטה.
פתיחות ויצירתיות .ככתוב במדריך זה" ,הספר" על ניהול ארגון משותף לא קיים
והוא נכתב תוך כדי תנועה ועשייה על ידי הארגונים והא/נשים העוסקים בתחום.
המשמעות היא שגם מא/נשי מקצוע בתחום הייעוץ הארגוני נדרשת יצירתיות
וגמישות רבה ונכונות לבחון מבנים ,תהליכים ודרכי פעולה חדשות וחדשניות שאולי
עוד לא נוסו.

•
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תפיסות תפקיד והגדרותיו:
בכדי לקיים את האמור בפסקה הקודמת ,חשוב לפתח ולהקנות למנהלים/ות ולצוות בארגון
בניהול משותף תפיסת תפקיד השונה במידה רבה ,לפחות בחלק מתחומי הטיפול הניהוליים,
מזו המקובלת ורווחת בארגונים אחרים .אחד הדגשים המשמעותיים בתפיסת התפקיד
הניהולית בארגון משותף הפועל לקידום חברה משותפת הוא הצורך לבחינה ,עדכון ושינוי
שוטפים של תהליכי העבודה של הארגון .הערנות ,הגמישות והיכולת להגיב ביעילות למציאות
דינמית המזמנת משברים וגם הזדמנויות ,הן חיוניות להגברת האפקטיביות ומינוף ההשפעה
של הארגון .נובע מכך הצורך של כלל בעלי ובעלות העניין בארגון ,בדגש מיוחד על הצוות
בשכר ,לגלות מודעות ומחויבות לחשוב יצירתי ,לאתר אפשרויות חדשות לפעולה ,לנסח אותם
ולקדמן בתוך הארגון ,גם כאשר הדבר כרוך בהתמודדות עם התנגדויות ורצון לשמר מצבים
קיימים .נדרשת כאן תפיסת תפקיד של יחידת הניהול המשותפת כמניעה ,מחזקת ,תומכת
ומדרבנת לרוח של סקרנות ,חקרנות ,יצירתיות ופתיחות .לא רק בסגנון וברוח הדברים אלא
גם בתהליכים ושגרות ניהול היוצרות דינמיקה של פתיחות והתנסות בחיפוש אחרי הדבר
הבא .הדבר נכון לגבי כלל הארגונים ,אך חיוני ביתר שאת בארגוני חברה משותפת הפועלים
לקדם שינוי חברתי עמוק ומהותי.
תפיסת והגדרת התפקיד של יחידת ניהול משותפת נבדלת מזו הרווחת בארגונים אחרים בשני
מובנים מהותיים:
 .1יחידת הניהול המשותפת כמעבדה לפירוק יחסי כוח ,שותפות מלאה ומתן ייצוג
לעמדות ותפיסות בקרב קבוצת השייכות:
 .2שיתוף מלא בסמכויות ,חלוקה שוויונית של תחומי אחריות ויצירת יחידת ניהול
שלמה הגדולה מסך חלקיה
יחידת הניהול המשותפת כמעבדה לפירוק יחסי כוח ,פיתוח שותפות מלאה ומתן ייצוג
לעמדות ותפיסות בקרב קבוצת השייכות :דוגמה :בתום דיון שעסק בפרויקט בתוך ארגון
משותף ,חש חלק מהצוות שהעמדה של הקבוצה הלאומית שלהם אינה מיוצגת כראוי על
ידי המנהל המייצג את הקהילה שלהם .הם הרגישו שהוא הסכים לשינוי מהותי במתווה
הפרויקט ,שנראה היה להם כנוגד את ההשקפה והאינטרסים של העם שלהם .התחושה
הייתה שהוא לא מילא כראוי את תפקידו בניהול המשותף של הפרויקט בכך שלא ייצג ביתר
תוקף את מגוון העמדות בקרב קבוצת השייכות שלו .אי הנחת יצרה אווירה עכורה בארגון
וביקורת קשה נמתחה על אותו מנהל ,כולל פניה של אנשי צוות לוועד המנהל בבקשה לסיוע
במה שהם ראו כתת – ייצוג .בדיון המשך אשר התקיים ,נשאל המנהל ישירות האם תמיכתו
בשינוי בפרויקט משקפת דעה מקצועית ניהולית או עמדה ערכית – אידיאולוגית כחלק
מהעם ממנו הוא בא .שאלה זו ממחישה הן את המתח שבין הממד המקצועי והממד
האידיאולוגי והן את התפקיד הכפול של ניהול משותף המחויבת להחזיק את המתח הזה
ולהוביל קבלת החלטות ארגוניות מקצועיות אשר באותה עת נותנות ביטוי למנעד רחב של
עמדות ותפיסות אידיאולוגיות בקרב קבוצת השייכות .היעדר יכולת לייצג נאמנה את קבוצת
השייכות מתוך עמדה של ניהול ,מייתרת למעשה את תפקיד הניהול המשותף ,שכן קבלת
החלטות מקצועיות יכולה להיעשות גם על ידי מנהל/ת יחיד/ה ,כפי שקורה במרבית
הארגונים .תפיסת התפקיד של ניהול משותף מבוססת אם כן על מחויבות מלאה והקפדה
רציפה לייצג את מגוון ההשקפות והעמדות קבוצת השייכות הלאומית ,לרבות אלה אשר
אינן בהכרח משקפות את עמדתך האישית .היבט חשוב ומרכז נוסף העולה מהדוגמה
שנתנו לעיל הוא ,ההקפדה היתרה שלא לשעתק את יחסי הכוח בעולם שמחוץ לארגון
ולשקוד על פיתוח ותחזוק שותפות מלאה ועמוקה .מצבים בהם המנהל השותף היהודי
דומיננטי יותר משותפו הערבי ,או שהגבר הוא המנהל הדומיננטי יותר מהאישה ,שותפתו
לניהול ,חותרים תחת הבסיס הערכי של הארגון ופוגעים ביכולת של הארגון להוות מעבדה
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המפתחת נוסחאות חדשות ומשופרות לחברה משותפת אפשרית .מכאן ,ששכפול יחסי כוח
קיימים פוגע באופן משמעותי ביכולת של הארגון להשפיע על החברה ולחולל שינוי.
שיתוף מלא בסמכויות ,חלוקה שוויונית של תחומי אחריות ויצירת יחידת ניהול שלמה
הגדולה מסך חלקיה ניהול כפול ומשותף מציב דילמה מרכזית :הוא מחייב רמה גבוהה
מאוד של תיאום והשקעה של זמן בליבון של סוגיות ,קבלת החלטות משותפות וניהול שוטף
של העבודה ושל הצוות .מודל זה עשוי ליצור רמות חפיפה וכפילות גבוהות מאוד שעלולות
לפגוע ביעילות ,להאט את קצב העבודה ולהקשות על התפקוד השוטף ,מחד .מאידך ,אם
תחומי האחריות המקצועיים והמשימות השוטפות נחלקים באופן שווה בין השותפים/ות
לניהול ,הדבר חוסך זמן ומאפשר יתר עצמאות וגמישות בחיי היום יום .אולם ,הדבר עלול
הלכה למעשה לרוקן מתוכן או לפגוע בעיקרון החשוב שציינו בפסקה הקודמת ,בדבר
המחויבות של מנהל/ת בארגון משותף לייצג את קבוצת השייכות הלאומית שלו או שלה,
על כל מגוון ההשקפות .לדילמה זו אין פתרון מלא; היא בעיקר מחדדת ומדייקת את
הדרישות הגבוהות מא/נשי המקצוע בניהול כפול ומשותף :רקע ניהולי חזק ,כישורים בין
אישיים ובין קבוצתיים טובים מאוד ,יכולת לייצג מגוון של קולות הקיימים בקהילת השייכות
הלאומית ומסוגלות לקיים דיאלוג מתמשך ופורה עם שותף/ה בעל/ת דעות והשקפות
שונות ולעתים אף סותרות .ממחקר השטח שלנו עולה כי הערך המוסף של הניהול הכפול
והמשותף נוצר מתוך האינטראקציה וההפריה ההדדית המתמדת בין התפיסות
הניהוליות והאידיאולוגיות של השותפים/ות לניהול; אינטראקציה שיכולה להוביל
לחשיבה חדשנית ויצירתית ,מורכבת ופורצת גבולות .במקרים בהם הניהול הכפול
והמשותף אינו מייצר את הערך המוסף הזה ,הרי שהוא עלול להיות מיותר ואף מזיק.

המלצות | תפיסות תפקיד והגדרותיו
חשוב להגדיר ולהבהיר כי הן הסמכות והן האחריות הן משותפות לחלוטין ,ללא
היררכיה גלויה או סמויה בין השותפים/ות לניהול הארגון ,המחלקות והתכניות
השונות .אולם ,בכדי למקסם את הערך המוסף ,את הרווח התפעולי השוטף וכדי למנוע

כפילויות מיותרות ,המלצתנו היא להחליט יחד על חלוקה ברורה של תחומי הניהול
השוטף וכלל משימות הניהול :הדרכה וליווי של א/נשי צוות ,השתתפות בישיבות
ופגישות פנים וחוץ ארגוניות ועוד .על פי מודל זה ,כל אחת ואחד בצמד הניהול
המשותף אחראי/ות הן לניהול הכולל של הארגון והן על תחומים מקצועיים
ספציפיים ולפיכך ,כפוף/ה בעצמו/ה ליחידת הניהול המשותף .אף שמבנה זה נשמע
מסורבל ,כאשר הוא מיושם בהצלחה ,הוא מאפשר ריבוי של נקודות מבט מחד ,והתנהלות
שוטפת יעילה ,מאידך.
שרטוט מס'  1מציג מבנה ניהולי עקרוני של ניהול משותף ,הכולל צמד אנ/שים הממלאים/ות
יחדיו ארבעה תפקידים ,הלכה למעשה ,במטרה למקסם את הרווח הפוטנציאלי מהניהול
המשותף ולמזער את מחיריו ,בעזרת חלוקה פונקציונאלית ובמקביל שמירה על ניהול כפול.

שרטוט  - 1מבנה ארגוני של ניהול כפול:
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הממד האישי – אנושי:
המטרה של הניהול המשותף בארגוני חברה משותפת היא לקדם שוויון ואיזון ביחסי הכוחות.
אם הניהול המשותף אינו משיג מטרה זו בפועל ,ספק אם כדאי בכלל ליישם מודל שכזה.
בפועל ,נוצר מצב בו צמד א/נשים שתמיד יהיו שונים/ות :באופי ,בסגנון העבודה ,ביכולות,
בהכשרה וברקע המקצועי .העבודה המשותפת דורשת הוקרה של והכרה בשוני ,הגדרת
העבודה המשותפת באופן הממצה את היתרונות ונותן מענה לחולשות של השותפים/ות
לניהול .מדובר בתהליך מתמשך של פיתוח ותחזוק של העבודה המשותפת ,של למידה הדדית
ובחינה מתמדת של יחסי הכוחות ,חלוקת העבודה ורמת השיתוף ואיכותו הלכה למעשה.
יתרה מזו ,הניהול המשותף מחייב שימת לב והתמודדות עם הפערים ,ההבדלים והמחלוקות
ובגיבוש עמדות מתואמות מול הצוות ,הוועד המנהל ושותפים חיצוניים.

קונפליקטים ,משברים ושיח משברי

המציאות הישראלית מוכיחה שוב ושוב שכאשר מדובר ביחסים השבריריים ממילא בין
יהודים לערבים ,השאלה איננה האם יהיה עוד משבר אלא מתי הוא יתרחש .רשימה ארוכה
של אירועים ביטחוניים ,פוליטיים ומדיניים מעידה עד כמה חיוני שארגונים משותפים יהיו
מוכנים וערוכים להתמודד עם ההשלכות של אירועים משבריים.
כפי שציינו מספר פעמים לאורך המדריך ,הצורך בתגובה אפקטיבית לאירועי משבר חיצוניים
הוא כפול :ראשית ,מניעה או מזעור של נזקים ,ושנית ,הזדמנות לתיקון .נזקים אפשריים
יכולים להיות :היווצרות מתחים בתוך הצוות ופרימה של המרקם העדין של העבודה
המשותפת ,או לחילופין ,השתקה ,השטחה ורידוד של השיח הפנים ארגוני למקום בו אומרים
רק את מה שמוסכם על הכלל .דווקא בעתות משבר המוסכם מצטמצם עד מאוד והימנעות
משיח עמוק ונוקב עלולה לפגוע בהון החברתי של הארגון המתבטא בצוות רב – גוני הפועל
יחדיו גם בעתות משבר .אולם ,מצבים משבריים יכולים גם לתרום לחיזוק המחויבות למטרות
המשותפות ,לערכים ולעשייה למען חברה משותפת .לדוגמא ,הנה הדברים ששמענו מפיו של
איש מקצוע העובד עם מספר ארגונים:
"במבצע צוק איתן בקיץ  2014לא הייתי חודש בארץ .חזרתי מטיול ארוך ומניתוק מתקשורת
והרמתי טלפון לארגונים שאני עובד אתם בכדי לשאול לשלומם .אחד הדברים ששמעתי שוב
ושוב מארגונים ,בעיקר מארגוני  Grass – rootשל פעילי ופעילות שטח בהתנדבות ,היה:
"לא התפרקנו ולא התרחקנו .היו לנו חילוקי דעות רבים אבל המשכנו לדבר ואפילו לפעול
ביחד על מה שהסכמנו .מבחינתי היכולת להמשיך ולפעול ביחד ולא להתרחק מצביעה על
הון חברתי משמעותי שיש לקבוצות כאלה ומאפשר להם לפעול לאורך זמן בתוך המציאות
הישראלית שהיא משברית בהגדרתה".

דוגמה הפוכה מהווה אירוע בו אמר חבר צוות יהודי ,בשעת מבצע צבאי בלבנון" :מבחינתי
שימותו כל ילדי לבנון ושהילדים שלי לא יהיו פליטים" .דבריו עוררו סערה והתקוממות בקרב
א/נשי הצוות הערבים/ות שהתנגדו לחלוקה הדיכוטומית בין אזרחים ישראלים שצריך להגן
עליהם לבין אזרחים לבנוניים שמותר לפגוע בהם .האירוע נגמר בעזיבתו של העובד את
הארגון לאור הקושי הרב מצד א/נשי הצוות הערבים/ות להמשיך ולעבוד עמו .במקרה
המדובר הנהלת הארגון בחרה שלא להתייחס לאירוע ולטפל בו ,המשמעות הייתה שהמשבר
לא טופל והמשיך לבעבע ולפגוע בעבודה המשותפת.
פוטנציאל השיפור ,הצמיחה והגדלת יכולת ההשפעה של הארגון במצבים אלה הוא גדול
והקלישאה של משבר שהופך להזדמנות יכולה בהחלט להיות אמתית ותקפה .זאת ,מכיוון
שכאשר יש בצוות מתיחות בעוצמה מסוימת סביב אירועי לחימה או משבר ,היא מהווה
השתקפות של מתיחות כזו בחברה הישראלית בכללותה .השתקפות זו מתבטאת באופן
מוקטן וממותן יותר ,בדרך כלל ,מכיוון שבארגונים וקבוצות משותפות יש ברוב המקרים
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א/נשים בעלי/ות יכולת גבוהה הרבה יותר לפלורליזם מחשבתי ולקשב לדיעות שונות
והבנת האחר ,מאשר בחברה ככלל .המשמעות היא שכאשר הצוות בארגון מצליח
להתמודד עם המתיחות וליצור דרכים לשמור על השותפות – גם במקרים של מחלוקות
קשות ומטלטלות  -הוא יוצר למעשה מודל אשר ניתן להמשיג ,לפתח ולהתנסות בהחלה
שלו על כלל החברה .במקרים בהם ההפך קורה והצוות בארגון לא מוצא את הדרך לעבד
קונפליקט מסוים בצורה בונה ומועילה ,גם זה יכול ללמד את הארגון משהו משמעותי על
העולם עליו הוא מנסה להשפיע :אם אפילו בקרב האנשים אשר בחרו לעבוד בארגון משותף
לא נמצאת הדרך להקשיב ,להכיל ,לחלוק ולהמשיך לשתף פעולה ,מה לנו כי נלין על כלל
האוכלוסייה שאיננה נמצאת באותו המקום וצריך להתחשב בכך כנתון.

המלצות | הממד האישי – אנושי
המערכת חייבת לפעול .אין לה האפשרות או הבחירה שלא להתייחס לאירועים
היוצרים משבר או שהם בעלי פוטנציאל ליצור משבר ,לרבות אירועים שעלולים
ליצור קרע קטן באחד החוטים המחזיקים את מרקם העבודה והחיים המשותפים בתוך
הארגון .אך גם בעתות של שגרה לכאורה ,ללא אירועי משבר בולטים ,חשוב לארגון לדבר,
לעבד ,לא להתעלם מקונפליקטים .חשוב לעשות ולחדד את ההבחנה בין הנכונות להקשיב
ולהבין ,לבין הנכונות להסכים לחזק את המוכנות לפעול ביחד ,גם כאשר ההסכמה איננה
מלאה אבל יש הצטלבות של אינטרסים .בהמלצה זו יש קריאה להתייחס אל כל אירוע בו
העולם החיצון "פולש" אל תוך הארגון ויוצר חריקה או הפרעה ,כהזדמנות לקחת את הקושי,
לעבד אותו ,למצוא את הדרך להביא את המשבר לכלל פתרון .עם שוך המשבר והטיפול
המוצלח בו ,חשוב להפיק תובנות ולקחים ולבחון מה אפשר ללמוד מהמשבר ומאופן הטיפול
בו על הדרכים לקידום חברה משותפת בישראל .התמודדות מודעת מסודרת ועקבית מסוג זה
תסייע גם לשמירת הלכידות בצוות מבלי "לחנוק" או להשתיק דיונים חיוניים ונוקבים
ושיתוף בעמדות שונות.
ניהול נכון של קונפליקטים פנים ארגוניים המתעוררים בתגובה לאירועים פוליטיים חיצוניים
יכול לחזק את תחושת השייכות והאמון ולנסוך תחושה שהארגון הוא מרחב בטוח שמציע
תמיכה גם ודווקא בעת משבר .צמד ניהול משותף המשכיל לחזק את השותפות באופן שוטף,
ללבן מחלוקות ולא להתעלם מהן ולעבוד יחדיו תוך תיאום מלא וכבוד הדדי ,יכול להוביל את
הארגון בבטחה גם בעתות משבר.
דוגמה אחת שהוצגה בפנינו הייתה של שני מנהלים של ארגון ארצי שבמאורעות  2000באו
לסניף הצפוני של הארגון ואמרו שמטרתם היא אחת :להיות כאן ולחבק את הצוות .האמון
והקרדיט שקיבלו מהצוות היה רב ולאורך זמן.
המלצתנו למנהלים/ות שותפים היא לגבש מתודה מוסכמת ומוסדרת להתמודדות עם מצבים
משבריים והקונפליקטים שהם מעוררים .הנה כמה רעיונות שהוכיחו את עצמם ,לאור הניסיון
הנצבר בשטח ולאור ממצאי המחקר :ראשית ,הקמת "צוות תגובות/חירום" ובו ייצוג שוויוני
לשני הלאומים אשר תפקידו לתכנן וליישם מהלכים להתמודדות עם האיומים החיצוניים
והפנימיים בעקבות משבר .שנית ,להסתייע בהנחיה חיצונית אשר תסייע ליצור מרחב בטוח
ומאפשר .ולבסוף ,להשקיע באופן שוטף בבניית העמידות והחוסן של הארגון למצבי משבר,
ולשקוד על פיתוח כלים יישומיים לניהול תקשורת פתוחה ,מקשיבה ומכבדת ,בדגש על הבדלי
עמדות ותפיסות ,גם אם הם עמוקים ומקשים .פיתוח יכולות שיח בונה ומכבד יחזק את
החוסן הארגוני ויכול למנוע "פלישה" של משברים חיצוניים .בנוסף ,הדבר יכול לחזק את
היכולות של הצוות לפעול בזירה שהיא רוויית קונפליקטים גם בעתות שגרה.
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התאמה בין-אישית:
העבודה המשותפת של צמד מנהלים/ות שותפים/ות היא כפי הנראה רמת הקרבה הגבוהה
ביותר הקיימת בין שני אנשים בהקשר של עבודה בארגון .ניהול כפול משותף הוא יותר
מעבודה קרובה וצמודה באותו צוות ,שהרי מהות השותפות בניהול היא למלא את אותו
התפקיד ולעמוד על אותה משבצת.
אחת המשמעויות של הנאמר לעיל היא שיש חשיבות רבה עד מאוד ל"כימיה אישית" ,כלומר,
בכינון יחסי עבודה המושתתים על אמון וכבוד הדדי ,הבנה ושפה משותפת מעבר להבדלים
לאומיים ,אישיים ומקצועיים .ללא כימיה שכזו ,יהיה קשה מאוד לעבוד יחד באופן יעיל
ומועיל.
המשמעויות המעשיות של האמור לעיל הן :במיון ובבחירת מנהל/ת שותף/ה ,צריך לתת דגש
רב מהרגיל על איתור ,מיון וגיוס מנהל/ת שותף/ה אשר נראה כי הכימיה האישית והמקצועית
עם המנהל/ת השותף/ה השני/ה היא גבוהה ביותר .בנוסף ,במקרים רבים ,המנהל/ת השותף/ה
המכהן/ת מעורב/ת בתהליך המיון והאיתור של המנהל/ת השותף/ה החדש/ה .יש לכך
יתרונות וחסרונות .החיסרון העיקרי הוא שהמנהל/ת המכהן/ת עלול/ה לבחור במישהו/י
שדומה לו/ה או חלש/ה ממנו/ה ,מה שעלול להטות את הבחירה או למנוע איתור של האדם
המתאים/ה ביותר לתפקיד .היתרון המרכזי הוא שכך גוברים הסיכויים לכינון יחסי עבודה
טובים בין השותפים/ות לניהול מבלי לכפות על המנהל/ת המכהן/ת שותף/ה שלא היה לו או
לה כל חלק בבחירתו/ה.

לסיכום :נורמות ארגוניות ותרבות ארגונית
המלאכה המתמשכת של יצירת חברה משותפת בתוך הארגון וקידום השפעה בכיוון זה בעולם
שמחוץ לארגון דורשת פיתוח של שני היבטים מרכזיים:
 .1מנגנוני העבודה הרשמיים בארגון :נהלי עבודה ,תרשימי זרימה של קבלת החלטות,
אורח ניהול ישיבות צוות הניהול והעבודה בארגון
 .2התרבות הארגונית :הנורמות והנהלים הבלתי כתובים המגדירים מה רצוי ומה
מקובל בארגון.

נורמות ארגוניות )גלויות וסמויות(:
בחלק זה ננסה לשרטט ולהמשיג היבטים של התרבות הארגונית והנורמות הארגוניות אותן
בדקנו הן במסגרת המחקר והן בעבודתנו עם ארגוני חברה משותפת ומצאנו שהם מחזקים
את יכולתו של הארגון לקדם את מטרותיו .נעשה זאת בעזרת סימון נורמות כאלה במקביל
לסימון הצעות ודוגמאות לאמצעים לקידום והטמעת כל נורמה רצויה .כמובן שכל ארגון צריך
ויכול לפתח את התרבות המתאימה לו ,למציאות בה הוא פועל ,להיסטוריה והאופי
הארגוניים ולתרבות שהתפתחה בו לאורך השנים.

 .1אתגור "בעלי סמכות" ומבנה הכוח בארגון

לארגון יש בעלי סמכות ומקורות לסמכות :רשמית או לא רשמית ,מקצועית או ניהולית,
סמכות הנובעת מקרבה למשאבים הכספיים של הארגון ,כמו תורמים ונציגיהם ,סמכות
רוחנית או פוליטית של דמויות היכולות להימצא מחוץ לארגון אך עדיין דעתן תיתפס כבעלת
משקל רב ,וכמובן :סמכות ניהולית הנובעת מההיררכיה הארגונית והמבנה שלו .כפי שכבר
כתבנו בתחילת המדריך ,כל אלה מתקיימים בהקשר של עבודה באי ודאות והתלבטות
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מתמדת מהו הדבר הנכון ביותר לעשות בכל עת נתונה כדי להשפיע ולקדם חברה משותפת.
בנוסף ,סביבה זו והתנאים בהם פועל הארגון נוטים להשתנות ולספוג זעזועים וטלטלות באופן
תדיר .נורמה ארגונית לפיה יש קשב והתחשבות לדעות וידע המגיעים מהשטח – בין אם
מהצוות או משותפים חיצוניים – ויש הטמעה של הידע הנובע מהשטח בקבלת ההחלטות
תורמת לגמישות וליצירתיות הארגונית ,בעיקר בזמנים מאתגרים .בנוסף ,ארגוני החברה
המשותפת פועלים ,במידה רבה ,לערעור מוסכמות ומבני כוח בחברה הישראלית; מלאכת
הערעור עליהם מן הראוי שתתחיל בתוך הארגון ,בנכונות וביכולת שלו לאתגר אותם ולפתח
להם חלופות .חופש הביטוי וחובת ההקשבה :כמו בסעיף הקודם ,גם כאן יש השלכות
והשפעות הדדיות של "החוץ" ו"הפנים" .במעבדה שהארגון מהווה ,בין היתר ,למציאת
התנאים הנכונים ביותר ליצירת חברה משותפת ,נראה ראוי ואף מועיל כי בארגון תינתן לכל
אחד ואחת להתבטא בחופשיות .הנורמה שכדאי לקדם כאן היא שלצד החופש להתבטא ,יש
לכל אחת ואחד גם המחויבות להקשיב ולהבין ,גם אם לא להסכים .חופש הביטוי וחובת
ההקשבה תומכים בתורם ביכולת לאתגר את השיח ואת קבלת ההחלטות בארגון ,כאמצעי
לשמירה על מעודכנות ויצירתיות ארגונית.

 .2גמישות מכוונת מטרה
נורמה ארגונית רצויה בארגוני החברה המשותפת היא החיבור בין מכוונות עמוקה להשגת
תוצאות וליצירת שינוי אמתי בזירות שונות אל מול קשיים ותסכולים ,לבין נכונות לגמישות
מחשבתית ,מעשית ולעיתים אפילו ערכית ,למען השגת התוצאות .הכוונה היא לנכונות
לפעול עם בעלי עניין לא מובנים מאליהם ,לנקוט באסטרטגיות וטקטיקות עקיפות )ולשנות
אותן לפי התפתחויות וצורך( ,ולעשות כל זאת מתוך נכונות להגמשה טקטית של ערכים
אישיים בדרך להגשמת אותם עקרונות וערכים .כמובן שהאמור לעיל פותח פתח לסתירות
וקונפליקטים פנימיים .למשל :העבודה עם דמויות בכירות במשרדי הממשלה ועם
פוליטיקאים/ות ונבחרי/ות ציבור יכולה לאתגר מאד את סולם הערכים של א/נשי צוות
בארגוני החברה המשותפת ,מכיוון שהחיבור הערכי בינם/ן לבין דמויות בממסד הוא חלקי
או אף מזערי .במקרים כאלה ,החיבור והעבודה המשותפת ייעשו על בסיס אינטרסים
משותפים ,גם כשר אין הלימה ואף סתירה בערכים .הנורמה לפיה "אצלנו בארגון מוכנים
לבחון את גבולותינו בכדי להשיג מטרה וערכים שאנו מאמינים בהם" ,יכולה לסייע לארגון
ולעובדיו ,אך יש לה כמובן גבולות.

 .3פתיחות ,סקרנות וחקרנות

התייחסנו מספר פעמים לצורך של ארגונים המקדמים את הרעיון של חברה משותפת
בישראל ,לזהות ולפתח שיטות פעולה חדשות ליישומו הלכה למעשה .למלאכה החשובה הזו
של פיתוח מתמיד של ידע אין "חוברת הוראות הפעלה" והמציאות מציגה קשיים והזדמנויות
כאחד חדשות לבקרים .ארגון אשר יטמיע את הסקרנות כנורמה ואת הפתיחות הנגזרת ממנה
לחקר אפשרויות וכיווני פעולה לא מובנים מאליהם ,יגביר בכך את סיכויי ההשפעה שלו
לאורך זמן.

41
40

ﺴیﺎق اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ظروف ﻋدم اﻟیﻘین واﻟحیرة اﻟداﺌمﺔ ﺤول اﻹﺠراء اﻷﻓضﻞ اﻟذي �جب اﻟﻘیﺎم �ﻪ ﻓﻲ
اﻟمشترك .إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟبیئﺔ واﻟظروف
ﻛﻞ وﻗت ﻤﻌین ﺒﻬدف اﻟتﺄﺜیر واﻟدﻓﻊ ُﻗُد ًﻤﺎ �ﺎﻟمجتمﻊ
َ
ﱠ
ﺘتﻌرض ﻋﻠﻰ ﻨحو ﻤتواﺘر ﻟﻠتﻐییرات واﻟصدﻤﺎت واﻟﻬزات .أﻤﺎ إذا اﻋتمدت
اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ اﻟمنظمﺔ ﻓیﻬﺎ ّ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﻤﻌیﺎ ار ﺘنظیمیﺎ ﯿوّﻓر اﻻﺴتمﺎع ﻟﻶراء واﻟمﻌﺎرف اﻟﻘﺎدﻤﺔ ﻤن اﻟمیدان – ﺴواء ﻋبر ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ
َ
ارت،
ﻤﻌیﺎر �ﺄﺨذ ﺘﻠك اﻵراء واﻟمﻌﺎرف �ﺎﻟحسبﺎن و�ستﻔید ﻤنﻬﺎ ﻋند اﺘّخﺎذ اﻟﻘر ا
ًا
أم اﻟشر�ﺎء اﻟخﺎرﺠیین –
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘسﺎﻫم ﻓﻲ ﺘدﻋیم اﻟمروﻨﺔ اﻟتنظیمیﺔ واﻹﺒداع اﻟتنظیمﻲ ،ﻻ ﺴیمﺎ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻌصیبﺔ .ﻓضﻼ
اﻟمشترك �شكﻞ �بیر ﻋﻠﻰ ﻤحﺎر�ﺔ اﻷﻋراف وﻫیﺎﻛﻞ اﻟﻘوى ﻓﻲ
ﻋن ذﻟك ،ﺘﻌمﻞ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﻨﻔسﻬﺎ ،ﻤن ﺨﻼل اﺴتﻌدادﻫﺎ
اﻟمجتمﻊ اﻻﺴراﺌیﻠﻲ؛ ﻟكن ،ﻤن اﻟﻼﺌق أن ﺘبدأ ﻫذﻩ اﻟﻌمﻠیﺔ ﻓﻲ
ﺜم َﺔ
ّ
ﻟﻠتصدي ﻟﻬﺎ وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إ�جﺎد ﺒداﺌﻞ ﻟﻬﺎ .ﺤر�ﺔ اﻟتﻌبیر ووﺠوب اﻻﺼﻐﺎءً :
أﺴوة �ﺎﻟبند اﻟسﺎﺒقّ ،
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﻫﻲ �مثﺎ�ﺔ ﻤختبر ﯿﻬدف
ﻤتبﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﻨتﺎج ﻟـ"اﻟخﺎرج" و"اﻟداﺨﻞ".
ﻫنﺎ أ�ضﺎ ﺘداﻋیﺎت وﺘﺄﺜیرات َ
ﱠ
ﻤشترك .إذن ﻤن اﻟﻼﺌق ،ﺒﻞ واﻟمﻔید ،أن ﺘتیﺢ
اﻟمنظمﺔ ﻟكﻞ
إﻟﻰ إ�جﺎد أﻓضﻞ اﻟظروف ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤجتمﻊ َ
�ﻌبر ﻋن ﻨﻔسﻪ �حر�ﺔ .اﻟمﻌیﺎر اﻟذي �جدر ﻫنﺎ اﻟدﻓﻊ �ﻪ ﻫو أﻨﻪ �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺤر�ﺔ اﻟتﻌبیر،
ّ
ْ
ﻓرد أن ّ
َ
ﻤﻠزوﻤیﺔ �ذﻟك ﻟﻼﺴتمﺎع إﻟﻰ اﻵﺨر وﻓﻬمﻪ ،ﺤتﻰ إن ﻟم ﯿتّﻔق ﻤﻌﻪ .ﺤر� ُﺔ اﻟتﻌبیر
ﻓﺈن ﻟكﻞ ﻓرد
ّ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ �وﺴیﻠﺔ ﻟﻠحﻔﺎظ
واﻻﺴتمﺎعُ ﯿدﻋمﺎن ﺒدورﻫمﺎ اﻟﻘدرةَ ﻋﻠﻰ ﺘحﻔیز اﻟحوار واﺘخﺎذ اﻟﻘ اررات ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋمﻠﻬﺎ اﻟتنظیمﻲ ﺒوﺼﻔﻪ إﺒداﻋی�ﺎ و�جﺎري اﻻﺤتیﺎﺠﺎت اﻟراﻫنﺔ.
ﱠ
اﻟﻤﺼﻮﺑﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﮭﺪف:
 .2اﻟﻤﺮوﻧﺔ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺮّﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﯿّﺔ
اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وإﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت واﻟﺘﺼ ّ
ﺪي ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت واﻹﺣﺒﺎطﺎت،
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺤﻠّﻲ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻜﺮﻳّﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ،ﺑﻞ ﻗِﯿَﻤﯿّﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ،ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻧﻘﺼﺪ ھﻨﺎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ أطﺮاف ﻣﻌﻨﯿّﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﺮوغ ﻣﻨﮭﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت
وﺗﻜﺘﯿﻜﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )وﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ طﺒ ًﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات واﻟﺤﺎﺟﺔ( ،واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪاﻓﻊ اﻻﺳﺘﻌﺪاد
ﻹظﮭﺎر ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻜﺘﯿﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ إﺑّﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ.

ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻣﺎ ﺟﺎء أﻋﻼه ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ .اﻟﻌﻤﻞ،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻊ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ
وﻣﻤ ِﺜّﻠﻲ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﺳﻠ ﱠﻢ ﻗِﯿَﻢ أﻋﻀﺎء طﻮاﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﱠﻤﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ،ﻷن اﻟﺮاﺑﻂ اﻟ ِﻘﯿَﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻤﻌﮭﻢ ﺑﻤﻤﺜّﻠﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ھﻮ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺿﺌﯿﻞ ﺟﺪا .ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﻳﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ،
أو ﺣﺘﻰ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ .اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن "ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
َ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻋﺎﻣﻠﯿﮭﺎ،
ﺣﺪودﻧﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف وﻗﯿﻢ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ" ﻳﻤﻜﻨﻪ
ْ
ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺪوده ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
 .3اﻻﻧﻔﺘﺎحُ ،
ﺣ ّ
ﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء:

ِ
إ�جﺎد
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ إﻟﻰ
ﻟﻘد أﺸرﻨﺎ ﻋدة ﻤرات إﻟﻰ ﺤﺎﺠﺔ اﻟمنظمﺎت اﻟتﻲ ﺘُ ْﻌﻠﻲ ﻓكرة اﻟمجتمﻊ
َ
ﺘصورات وأﺴﺎﻟیب ﻋمﻞ ﺠدﯿدة ﺘترﺠمﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ،وﺘ ِ
خرﺠﻬﺎ ﻤن إطﺎر اﻟنظر�ﺔ إﻟﻰ
ُ
وو ْ
ﻀ ِﻊ ّ
َ
ٍ
وﻓرﺼﺎ .اﻟمنظمﺔ اﻟتﻲ ﺘﻐرس
ﺼﻌو�ﺎت
اﻟتطبیق .ﻻ ﯿوﺠد "ﻛتﺎب ﺘﻌﻠیمﺎت" ،واﻟواﻗﻊ �طرح �ﺎﺴتمرار
ً
ٍ
ٍ
إﻤكﺎﻨیﺎت
ظﻒ اﻻﻨﻔتﺎح اﻟمستمﱠد ﻤن ﺤب اﻻﺴتطﻼع ﻻﺴتﻘصﺎء
ُﺤب اﻻﺴتطﻼع
�مﻌیﺎر ،وﺘو ِّ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
ٍ
اﺘجﺎﻫﺎت ﻟﻠﻌمﻞ ﻏیر ﻤﻔروغ ﻤنﻬﺎ ،ﺘز�د ﻤن ﻓرص ﺘﺄﺜیرﻫﺎ ﻤﻊ ﻤرور اﻟزﻤن.
و
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اﻟﻤﻮا َءﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص:
اﻟﻌمﻞ اﻟمشترك ﻟزوج ﻤن اﻟمدﯿر�ن اﻟمشﺎر�ین ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿبدو ،أﻋﻠﻰ ﻤستوى ﻤن اﻟتﻘﺎرب
�مّثﻞ
ُ
اﻟﻘﺎﺌم ﺒین ﺸخصین ﻓﻲ ﺴیﺎق اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﻤن ﱠ
ظمﺔ .اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ اﻟمشتر�ﺔ ﻫﻲ أﻛثر ﻤن ﻤجرد
َ
اﻟﻌمﻞ ﻋن ﻗرب و�شكﻞ وﺜیق ﻓﻲ ﻓر�ق واﺤد ،ﻷن ﺠوﻫر اﻟشراﻛﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ﻫو اﻟﻘیﺎم ﺒنﻔس
اﻟوظیﻔﺔ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻟمرﱠ�ﻊ.
أﺤد ﻤدﻟوﻻت ﻤﺎ ﺠﺎء أﻋﻼﻩ ﻫو أن ﻟـ"اﻟكیمیﺎء اﻟشخصیﺔ" أﻫمیﺔ �برى ،وﻨﻘصد ﻫنﺎ  -ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﻋمﻞ ﻗﺎﺌمﺔ ﻋﻠﻰ اﻟثﻘﺔ واﻻﺤترام اﻟمتبﺎدل واﻟتﻔﺎﻫم واﻟﻠﻐﺔ اﻟمشتر�ﺔ ﺘتجﺎوز اﻻﺨتﻼﻓﺎت اﻟﻘوﻤیﺔ

ﻤﻌﺎ �ﻔﻌﺎﻟیﺔ و�ﻔﺎءة.
واﻟشخصیﺔ واﻟمﻬنیﺔ .ﺒدون ﻫذﻩ اﻟكیمیﺎء ،ﻤن اﻟصﻌب ً
ﺠدا اﻟﻌمﻞ ً
ﻀوء أﻛبر
اﻟمدﻟوﻻت اﻟﻌمﻠیﺔ ﻟمﺎ ُذﻛر أﻋﻼﻩ ﻫﻲ أن ﺘصنیﻒ واﺨتیﺎر اﻟمدﯿر اﻟشر�ك �جب أن �سّﻠطﺎ
ً
ﻤن اﻟمﻌتﺎد ﻋﻠﻰ إ�جﺎد وﺘصنیﻒ وﺘوظیﻒ اﻟمدﯿر اﻟشر�ك اﻟذي ﯿبدو أﻨﻪ �متﻠك �یمیﺎء ﺸخصیﺔ
وﻤﻬنیﺔ ﻤﻊ اﻟمدﯿر اﻟشر�ك اﻟثﺎﻨﻲ أﻛثر ﻤن ﻏیرﻫﺎ� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ �ثیر ﻤن اﻟحﺎﻻت� ،شﺎرك
ِّ
�ك
اﻟمتصرف ﻓﻲ ﻋمﻠیﺔ ﺘصنیﻒ و��جﺎد اﻟمدﯿر اﻟشر�ك اﻟجدﯿد .ﻟﻬذا اﻟنﻬﺞ ﻤزا�ﺎﻩ وﻋیو�ﻪ.
اﻟمدﯿر اﻟشر ُ
ُ
ِّ
ﻤشﺎﺒﻬﺎ ﻟﻪ أو أﻀﻌﻒ ﻤنﻪ ،ﻤمﺎ ﻗد ﯿؤدي
ﺸخصﺎ
اﻟمتصرف ﻗد �ختﺎر
اﻟﻌیب اﻟرﺌیسﻲ ﻫو أن اﻟمدﯿر
ً
ً
إﻟﻰ اﻟتحیﱡز ﻓﻲ اﻻﺨتیﺎر أو ﻤنﻊ اﻟﻌثور ﻋﻠﻰ اﻟشخص اﻷﻨسب ﻟﻠوظیﻔﺔ .أﻤﺎ اﻟمیزة اﻟرﺌیسیﺔ ﻓتكمن
ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟمدﯿر
ﻓﻲ أن ﻓرص إﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋمﻞ ﺠیدة ﺒین اﻟشر َ
�كین ﻓﻲ اﻹدارة أﻛبر ،دون أن ُ� َ
ِّ
أي دور ﻓﻲ اﺨتیﺎرﻩ.
�ك ﻟم �كن ﻟﻪ ﱡ
اﻟمتصرف ﺸر ٌ

ﺧﻼﺻﺔ :اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
ﻤشترك داﺨﻞ اﻟمنظمﺔ وﺘﻌز�ز اﻟتﺄﺜیر ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘجﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻤﺎ ﻫو
اﻟﻌمﻞ اﻟمستمر ﻹﻨشﺎء ﻤجتمﻊ
َ
ﺌیسیین:
ﺠﺎﻨبین ر َ
ﺨﺎرج اﻟمنظمﺔ ﯿتطﻠب ﺘطو�ر َ
 .1آﻟیﺎت اﻟﻌمﻞ اﻟرﺴمیﺔ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ :أﻨظمﺔ اﻟﻌمﻞ ،اﻟمخططﺎت اﻻﻨسیﺎﺒیﺔ ﻻﺘخﺎذ اﻟﻘ اررات،
طر�ﻘﺔ إدارة ﺠﻠسﺎت ﻓر�ق اﻹدارة واﻟﻌمﻞ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ،
 .2اﻟثﻘﺎﻓﺔ اﻟتنظیمیﺔ :اﻟمﻌﺎﯿیر واﻷﻨظمﺔ ﻏیر اﻟمكتو�ﺔ اﻟتﻲ ﺘحدد ﻤﺎ ﻫو ﻤحبﱠذ وﻤﺎ ﻫو ﻤﻘبول
ّ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ.
ﻓﻲ

اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ )اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ واﻟﻤﺨﻔﯿ ّﺔ(:
ﺴوف ﻨحﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘسم أن ﻨرﺴم وﻨﻔﻬم ﺠواﻨب اﻟثﻘﺎﻓﺔ اﻟتنظیمیﺔ واﻟمﻌﺎﯿیر اﻟتنظیمیﺔ اﻟتﻲ درﺴنﺎﻫﺎ ،ﺴواء

اﻟدﻓﻊ
ﻓﻲ إطﺎر ﻫذا اﻟبحث أم ﻓﻲ ﻋمﻠنﺎ ﻤﻊ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟمشترك ،ووﺠدﻨﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌزز ﻗدرة اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ ّ
َ
ﺠنبﺎ إﻟﻰ ﺠنب ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ اﻗتراﺤﺎت
ُﻗ ُد ًﻤﺎ �ﺄﻫداﻓﻬﺎ .ﺴنﻔﻌﻞ ذﻟك ﻋن طر�ق اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ ﻤثﻞ ﺘﻠك اﻟمﻌﺎﯿیرً ،
وأﻤثﻠﺔ ﻟوﺴﺎﺌﻞ ﺘسﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻌز�ز واﺴتیﻌﺎب �ﻞ ﻤﻌیﺎر ﻤحبﱠذ� .ﻞ ﻤنظمﺔ �ﺎﻟطبﻊ �جب وﺘستطیﻊ أن ِ
ﺘطور
ّ
اﻗﻊ اﻟذي ﺘﻌمﻞ ﻓیﻪ ،ﺘنﺎﺴب ﻤﺎﻀیﻬﺎ واﻟشخصی َﺔ اﻟتنظیمیﺔ واﻟثﻘﺎﻓﺔ اﻟتﻲ
اﻟثﻘﺎﻓﺔ اﻟتﻲ ﺘنﺎﺴبﻬﺎ ،وﺘنﺎﺴب اﻟو َ
ﺘطورت ﻓیﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤر اﻟزﻤن.

 .1ﺗﺤﺪي "أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت" وﻣﺒﻨﻰ اﻟﻘﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ:

ﻟﻠشخصیﺎت اﻟتﻲ ﻗد ﺘكون ﺨﺎرج اﻟمنظمﺔ وﻟكن ﻟرأﯿﻬﺎ وزن ﺜﻘیﻞ ،و�ﺎﻟطبﻊ �ذﻟك ،اﻟنﻔوذ اﻹداري اﻟنﺎ�ﻊ
ﻤن اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻤﻲ اﻟتنظیمﻲ وﻫیكﻠﻪ� .مﺎ ﺴبق أن أوردﻨﺎ ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ اﻟدﻟیﻞ� ،ﻞ ﻫذﻩ ﻤوﺠودة ﻓﻲ
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ﻓﻤﺎ ﻟﻨﺎ ﻧﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؟ إﻧﻪ أﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﺧﺬه
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛ ُ
ﻤﻌﻄﻰ.

ﺗﻮﺻﯿﺎت | اﻟ ُﺒﻌﺪ اﻟﺸﺨﺼﻲ  -اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺘجﺎﻫ ِﻞ اﻷﺤداث اﻟتﻲ ﺘخﻠق أزﻤﺔ
اﻟحق ﻓﻲ
اﻟب َذ َخ أو
ﱠ
ُ
ﯿتحرك .إﻨﻪ ﻻ �مﻠك َ
ﻋﻠﻰ اﻟجﻬﺎز أن ّ
ﺼﻐیر
ًا
أو اﻟتﻲ �مكن أن ﺘﻘود إﻟﻰ ﻨشوء أزﻤﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺤداث اﻟتﻲ ﻗد ﺘخﻠق َﺨ ْرًﻗﺎ
ﻓﻲ أﺤد اﻟخیوط اﻟتﻲ ﺘُ ِ
اﻟمشتر�ین داﺨﻞ اﻟمنظمﺔ .وﻟكن ،ﺤتﻰ ﻓﻲ
ﻨسیﺞ اﻟﻌمﻞ واﻟتﻌﺎ�ش
مسك
َ
َ
اﻷوﻗﺎت اﻟتﻲ ﺘبدو روﺘینیﺔ وﺨﺎﻟیﺔ ﻤن اﻷزﻤﺎت اﻟكبیرة ،ﻤن اﻟمﻬم أن ﺘتكّﻠم اﻟمنظمﺔ ﻋن اﻟنزاﻋﺎت،
ﻤﻘﺎﺒﻞ
أن ﺘﻌﺎﻟجﻬﺎ وأن ﻻ ﺘتجﺎﻫﻠﻬﺎ .ﻤن اﻟمﻬم اﻟتﻔر�ق اﻟواﻀﺢ ﺒین اﻻﺴتﻌداد ﻟﻼﺴتمﺎع واﻟﻔﻬم،
َ
اﻻﺴتﻌداد ﻟﻠمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌز�ز اﻟرﻏبﺔ ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ ًﯿدا ﺒید ،ﺤتﻰ ﻋندﻤﺎ ﻻ �كون اﻻﺘﻔﺎق �ﺎﻤﻼ وﻟكنّ
ﺘﻘﺎطﻌﺎ ﻓﻲ اﻟمصﺎﻟﺢ .إﻨنﺎ ﻨدﻋو ﻓﻲ ﺘوﺼیتنﺎ ﻫذﻩ إﻟﻰ اﻟتﻌﺎطﻲ ﻤﻊ �ﻞ ﺤدث "ﯿتسّﻠﻞ" ﻓیﻪ اﻟﻌﺎﻟم
ﻫنﺎك
ً
ﺼوت ٍ
ﻟتنﺎول اﻟصﻌو� َﺔ وﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ
اﻟخﺎرﺠﻲ إﻟﻰ اﻟمنظمﺔ ُﻤ ْح ِدﺜًﺎ ﻓیﻬﺎ
َ
ﻨشﺎز أو إز ً
ﻋﺎﺠﺎ� ،ﺎﻋتبﺎرﻩ ﻓرﺼ ًﺔ ُ
اﻟتوﺼﻞ
و��جﺎد اﻟسبیﻞ ﻟحﻞ اﻷزﻤﺔ اﻟنﺎﺠمﺔ ﻋنﻪ .ﻤﻊ اﻨتﻬﺎء اﻷزﻤﺔ واﻟنجﺎح ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ ،ﻤن اﻟمﻬم
ّ
وﺨﻼﺼﺎت ،وﻓحص ﻤﺎ �مكن ﺘﻌﻠمﻪ ﻤن اﻷزﻤﺔ وﻤن طر�ﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟجتﻬﺎ �مﺎ �خدم
إﻟﻰ اﺴتبصﺎرات ُ
اﻟممنﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟنحو �سﺎﻫم
اﻟدﻓﻊ ُﻗُد ًﻤﺎ �ﺎﻟمجتمﻊ
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ .اﻟتﻌﺎﻤﻞ اﻟواﻋﻲ ،اﻟمنت َ
َ
ظم و َ
ﻓﻲ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟتمﺎﺴك ﻓﻲ اﻟﻔر�ق دون اﻟتسبﱡب ﻓﻲ "ﺨنق" أو إﺴكﺎت اﻟمنﺎﻗشﺎت اﻟحیو�ﺔ واﻟثﺎﻗبﺔ
ﱠ
اﻟمنظمﺎت �رد ﻓﻌﻞ ﻷﺤداث
ﺤول اﻟمواﻗﻒ اﻟمختﻠﻔﺔ� .ﺈﻤكﺎن اﻹدارة اﻟسﻠیمﺔ ﻟﻠنزاﻋﺎت اﻟتﻲ ﺘنشﺄ داﺨﻞ
ّ
ﺴیﺎﺴیﺔ ﺨﺎرﺠیﺔ أن ﺘﻌزز اﻟشﻌور �ﺎﻻﻨتمﺎء واﻟثﻘﺔ ،وأن ﺘخﻠق
ﺸﻌور �ﺄن اﻟمنظمﺔ ﺤیز آﻤن ﯿوﻓر
ًا
ٌ
ٌ
ّ
اﻟدﻋم ﺤتﻰ ،و�ﺎﻟذات ،ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻤﺎت .زوج اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ اﻟذي ﯿنجﺢ ﻓﻲ ﺘﻌز ِ
�ز اﻟشراﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
ِ
وﻤنﺎﻗشﺔ اﻟخﻼﻓﺎت وﻋدم ﺘجﺎﻫﻠﻬﺎ ،و ِ
اﻟﻌمﻞ ﯿدا ﺒید ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻤن اﻟتنسیق اﻟتﺎم
أﺴﺎس ﻤستمر،
ً
اﻟمتبﺎدل� ،مكنﻪ ﻗیﺎدة اﻟمنظمﺔ �ﺄﻤﺎن ﺤتﻰ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻤﺎت.
واﻻﺤترام
َ
اﻨضمﺎ إﻟﻰ ﻓرﻋﻬﺎ اﻟشمﺎﻟﻲ أﺜنﺎء
ﻤدﯿر�ن ﻟمنظمﺔ ﻗطر�ﺔ
أﺤد اﻷﻤثﻠﺔ اﻟتﻲ ُﻋ َ
رﻀت ﻋﻠینﺎ �ﺎن ﻋن َ
ّ
أﺤداث ﻋﺎم  ،2000وﻗﺎﻻ إن ﻫدﻓﻬمﺎ واﺤد :أن ﻨكون ﻫنﺎ وﻨحتضن ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ .اﻟثﻘﺔ واﻟرﺼید
�بیر�ن وﻷﻤد طو�ﻞ.
اﻟﻠذان ﺘﻠﻘﺎﻫمﺎ اﻟمدﯿران اﻟمذ�وران ﻤن اﻟﻔر�ق �ﺎﻨﺎ َ
ﻨوﺼﻲ اﻟمدﯿر�ن واﻟشر�ﺎء �صیﺎﻏﺔ طر�ﻘﺔ ﻤتَّﻔق ﻋﻠیﻬﺎ ﻟﻠتﻌﺎطﻲ ﻤﻊ اﻷزﻤﺎت واﻟصراﻋﺎت اﻟتﻲ ﺘثیرﻫﺎ.
ﻓیمﺎ ﯿﻠﻲ �ﻌض اﻷﻓكﺎر اﻟتﻲ أﺜبتت ﻨﻔسﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻀوء اﻟخبرة اﻟمتراﻛمﺔ ﻓﻲ اﻟمیدان وﻓﻲ ﻀوء ﻨتﺎﺌﺞ
اﻟبحث :أوًﻻ ،إﻗﺎﻤﺔ "ﻓر�ق اﺴتجﺎ�ﺔ /طوارئ" �ضم ﺘمثیﻼ ﻤتسﺎو�ﺎ ﻟكﻼ اﻟﻘوﻤیتین ﺘنﺎط �ﻪ ﻤﻬمﺔ ﺘخطیط
ُ
َ
ﺜﺎﻨیﺎ ،اﻻﺴتﻌﺎﻨﺔ �ﺈرﺸﺎد
وﺘنﻔیذ ﺘداﺒیر
ّ
اﻟتصدي ﻟﻠتﻬدﯿدات اﻟخﺎرﺠیﺔ واﻟداﺨﻠیﺔ اﻟنﺎﺠمﺔ ﻋن اﻷزﻤﺎتً .
ِّ
ﺤیز آﻤن
أﺨیرا ،اﻟﻌمﻞ �ﺎﻨتظﺎم ﻋﻠﻰ ﺒنﺎء ﺼمود اﻟمنظمﺔ
ﺨﺎرﺠﻲ �سﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻨشﺎء ّ
وﻤمكن .و ً
ٍ
ص ٍﻎ
وﺘمﺎﺴكﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻷزﻤﺎت ،و� ْذل اﻟجﻬود ﻟتطو�ر أدوات ﻋمﻠیﺔ ﺘتیﺢ إدارةَ ﺘواﺼﻞ ﻤﻔتو ٍحُ ،ﻤ ْ
اع ،ﻤﻊ اﻟتر�یز ﻋﻠﻰ اﻻﺨتﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟمواﻗﻒ واﻟتصورات ﺤتﻰ ﻟو �ﺎﻨت ﻋمیﻘﺔ وﺼﻌبﺔ .ﺘطو�ر
وﻤر ٍ
ُ
ﱡ
ِ
"ﺘسﻠﻞ" اﻷزﻤﺎت اﻟخﺎرﺠیﺔ إﻟﻰ
ﻊ
ن
ﻤ
ﺸﺄﻨﻪ
وﻤن
اﻟتنظیمﻲ
اﻟتمﺎﺴك
ز
�ﻌز
اﻋﻲ
ر
اﻟم
و
اﻟبنﺎء
ار
و
اﻟح
ات
ﻗدر
ّ
ْ
َ
َ
ُ
ﱠ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك� ،مكن أن ِ
�ﻌزز ﻗدرة اﻟﻔر�ق ﻋﻠﻰ اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﺤﻠبﺔ ﻤشبﻌﺔ �ﺎﻟصراع ﺤتﻰ
اﻟمنظمﺔ،
ْ
ّ
َ
ً
َ
ُ
ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟروﺘینیﺔ.
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اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،اﻷزﻣﺎت وﺧﻄﺎب اﻷزﻣﺎت:

أﺼﻼ ﺒین اﻟیﻬود واﻟﻌرب،
ار وﺘكرًا
ﯿثبت اﻟواﻗﻊ اﻹﺴراﺌیﻠﻲ ﻤرًا
اﻟﻬ ّشﺔ ً
ار �ﺄﻨﻪ ﻋندﻤﺎ ﯿتﻌﻠق اﻷﻤر �ﺎﻟﻌﻼﻗﺔ َ
ﻓﺎﻟسؤال اﻟمطروح ﻫو ﻟیس ﻫﻞ ﺴتنشﺄ أزﻤﺔ أﺨرى ،ﺒﻞ ﻤتﻰ ﺴوف ﺘنشﺄ .ﺘشﻬد اﻟﻘﺎﺌمﺔ اﻟطو�ﻠﺔ ﻤن
اﻷﺤداث اﻷﻤنیﺔ واﻟسیﺎﺴیﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى أﻫمیﺔ إﻋداد وﺘجﻬیز اﻟمنظمﺎت اﻟمشتر�ﺔ ﻟﻠتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ إﺴﻘﺎطﺎت
اﻷزﻤﺎت.
ﻛمﺎ ﺴبق وأﺸرﻨﺎ ﻤرات ﻋدة ﻋﻠﻰ اﻤتداد اﻟدﻟیﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻐﺎ�ﺔ ﻤن اﻻﺴتجﺎ�ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸزﻤﺎت اﻟخﺎرﺠیﺔ
ذات ﺸﱠﻘین :أوًﻻ ،ﻤنﻊ اﻟضرر أو ﺨﻔضﻪ إﻟﻰ أدﻨﻰ ﺤد ﻤمكن ،وﺜﺎﻨیﺎً ،ﻓرﺼﺔ اﻟتصحیﺢ.

اﻷﻀرار اﻟمحتمﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ :ﻨشوء ﺘوﺘر داﺨﻞ طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ وﺘﻔتﱡق اﻟنسیﺞ اﻟﻬش ﻟﻠﻌمﻞ اﻟمشترك،
ّ
ّ
ُ
أو ،ﻓﻲ اﻟمﻘﺎﺒﻞ،
اﻟمیﻞ إﻟﻰ إﺴكﺎت اﻟخطﺎب اﻟتنظیمﻲ اﻟداﺨﻠﻲ وﺘمﻠیسﻪ �حیث ﻻ �ﻘﺎل إﻻ ﻤﺎ ﻫو
ُ
ﺤجم اﻟمتَّﻔق ﻋﻠیﻪ،
ﻤﻘبول ﻋﻠﻰ اﻟجمیﻊ .ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻤﺎت ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟتحدﯿد ﯿتﻘﻠص إﻟﻰ ﺤد �بیر ُ
وﻤن ﺸﺄن ﺘجﱡنب اﻟخطﺎب اﻟﻌمیق واﻟثﺎﻗب اﻹﻀرار ﺒرأس اﻟمﺎل اﻟبشري ﻟﻠمنظمﺔ اﻟذي �جد ﺘﻌبیرﻩ
ﻓﻲ وﺠود طﺎﻗم ِ
ﻤتنوع �ﻌمﻞ ًﯿدا ﺒید ﺤتﻰ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻤﺎت .ﻤﻊ ذﻟك ،ﻗد ﺘسﺎﻫم ﺤﺎﻻت اﻷزﻤﺎت
ّ
اﻟمشتركِ .
ﻨورد ،ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ
ﻓﻲ ﺘﻌز�ز اﻻﻟتزام �ﺎﻷﻫداف واﻟﻘیم واﻟﻌمﻞ اﻟمشترك ﻟصﺎﻟﺢ اﻟمجتمﻊ
َ
اﻟمثﺎل ،ﻤﺎ ﺴمﻌنﺎﻩ ﻤن أﺤد أﺼحﺎب اﻟمﻬن اﻟذي �ﻌمﻞ ﻤﻊ ﻋدد ﻤن اﻟمنظمﺎت:
"ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﻟ ﱠ
َ
ﺻﯿﻒ ﻋﺎم  ،2014ﻟﻢ أﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﺪ َة ﺷﮭﺮ .ﻋﺪت ﻣﻦ رﺣﻠﺔ
ﺠﺮْف اﻟﺼﺎﻣﺪ
طﻮﻳﻠﺔ ﻛﻨﺖ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻨﻘﻄ ًﻌﺎ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،واﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻤﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻟﻠﺴﺆال
ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﮭﺎ .أﺣﺪ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺘﮭﺎ ﻣﺮارًا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت Grass – root
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻧﺸﻄﺎء ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﻧﺸﯿﻄﺎت ﻣﺘﻄﻮﻋﺎت ،ﻛﺎﻧﺖ" :ﻟﻢ ﻧﺘﻔﻜّﻚ وﻟﻢ ﻧﺘﺒﺎﻋﺪ .ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ
ﺧﻼﻓﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻨﻨﺎ واﺻﻠﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺑﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﻲ ،اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ وﻋﺪم اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد رأس ﻣﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذي وزن ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻳﻤﻜّﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺘﺮ ًة طﻮﻳﻠ ًﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﻤﻌ ﱠﺮف ﻛﻮاﻗﻊ ﻣﺘﺄ ِّزم".

ﺼرح ﻋنﻪ ﻋضو طﺎﻗم ﯿﻬودي ﺨﻼل ﻋمﻠیﺔ ﻋسكر�ﺔ ﻓﻲ ﻟبنﺎن" :ﻤن
ﻤوﻗﻔﺎ
ﺴمﻌنﺎ �ذﻟك ً
ﻤﻌﺎﻛسﺎ ّ
ً
ﯿتحول أطﻔﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻻﺠئین" .أﺜﺎر ﻫذا اﻟﻘول ﻋﺎﺼﻔﺔ
ﻨﺎﺤیتﻲِ ،ﻟَی ُم ْت �ﻞ أطﻔﺎل ﻟبنﺎن ﻋﻠﻰ أﻻ
ّ
اﻟد�كوﺘوﻤﻲ ﺒین اﻟمواطنین اﻹﺴراﺌیﻠیین
واﻨتﻔﺎﻀﺔ ﺒین أﻋضﺎء اﻟﻔر�ق اﻟﻌرب اﻟذﯿن ﻋﺎرﻀوا
اﻟتﻘسیم ّ
َ
ِ
اﻟﻌﺎﻤﻞ
اﻟذﯿن �جب ﺤمﺎﯿتﻬم واﻟمواطنین اﻟﻠبنﺎﻨیین اﻟذﯿن �مكن ﺘﻌر�ضﻬم ﻟﻸذى .اﻨتﻬﻰ اﻟوﻀﻊ �مﻐﺎدرة
ﱠ
ِ
اﻟمنظم َﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟصﻌو�ﺔ اﻟكبیرة اﻟتﻲ ﺸﻌر ﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﻠون واﻟﻌﺎﻤﻼت اﻟﻌرب �مواﺼﻠﺔ
اﻟمذ�ور
اﻟتطرق إﻟﻰ اﻟموﻀوع وﻤﻌﺎﻟجتﻪ ،ﻤﺎ أ�ﻘﻰ اﻷزﻤ َﺔ
ذ�ر �ﺄن إدارة اﻟمنظمﺔ اﺨتﺎرت ﻋدم
اﻟﻌمﻞ ﻤﻌﻪُ .ﯿ َ
ّ
ﻤﻌّﻠﻘ ًﺔ دون ﻋﻼج واﺴتمرت اﻷزﻤ ُﺔ ﻓﻲ ﺘﻬییﺞ اﻟﻌمﻞ اﻟمشترك و�ﻟحﺎق اﻟضرر �ﻪ.
ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ واﻟﻨﻤﻮ وزﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻷوﺿﺎع ﻛﺒﯿﺮة ،واﻟﻘﻮل
اﻟﻤﺒﺘ َﺬل ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮّل إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺤﯿﺤﺎ وﺳﺎرﻳﺎ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﺤ ّ
ﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎرك أو أزﻣﺔ ،ﻓﻠﯿﺲ ذﻟﻚ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺘﻮﺗﺮ
ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺗﺮ ﺑ ِ
ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻛﻜﻞ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ھﺬا اﻻﻧﻌﻜﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮًا ﻋﻨﻪ ﺑﻤ ًﺪى أﻗﻞ
ً
اﻋﺘﺪاﻻ ،ﻷن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻀﻢ ،ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ،أﺷﺨﺎ ً
وأﻛﺜﺮ
ﺻﺎ
ﻟﺪﻳﮭﻢ ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤَﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺼﺎت إﻟﻰ
اﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﮭﻢ اﻵﺧﺮ .ھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺧﻠﻖ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ  -ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﻤﻘﻠ ِﻘﻠﺔ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻳ َْﺨﻠِﻖ ﻧﻤﻮذ ً
ﺟﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮّ ُره وﺗﻄﻮﻳﺮه وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺄﺳﺮه .اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ طﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ إﻳﺠﺎد
اﻟﺴﺒﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺻﺮاع ﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎءة وﻣﻔﯿﺪةُ ،ﻳ ْ
ﻤﻜﻨﮭﺎ ﺑﺪورھﺎ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤ َﺔ ﺷﯿ ًﺌﺎ
ٍ
ﻣﮭ ً
ﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﺗﺤﺎول اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﻪ :إن ﻛﺎن ﺣﺘﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﺠﺪون اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﻀﻤﯿﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون،
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ﺗﻮﺻﯿﺎت | إدراك اﻟﻮظﯿﻔﺔ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮظﯿﻔﺔ
اﻟمشﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟصﻼﺤیﺎت وﻓﻲ اﻟمسؤوﻟیﺎت �ذﻟك ﻫﻲ
أن
إﻨﻪ َﻟمن اﻟمﻬم اﻟتشدﯿد واﻟتوﻀیﺢ ﻋﻠﻰ ّ
َ
ﻀمنﻲ ﺒین ﺸر�ﺎء اﻹدارة ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ وﻓﻲ اﻷﻗسﺎم
ﻤكشوف أو
ﺘسﻠسﻞ ﻫرﻤ�یﺎ
أن ﻻ
ﱞ
ﻤشﺎرﻛﺔ ﺘﺎﻤﺔ ،و ْ
ٌ
َ
َ
واﻟخطط اﻟمختﻠﻔﺔ .ﻟكن ،ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﺘﻌظیم اﻟﻘیمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ وﺠدوى اﻟتﻔﻌیﻞ اﻟجﺎري وﺘجنب اﻻزدواﺠیﺔ ﻏیر
جم ِﻞ ﻤﻬﺎم اﻹدارة:
�حدد
اﻟضرور�ﺔ ،ﻨوﺼﻲ �ﺎﺘخﺎذ ﻗرار
ﻤشترك ّ
ﺘﻘسیمﺎ و ً
َ
وﻤ َ
اﻀحﺎ ﻟمجﺎﻻت اﻹدارة اﻟجﺎر�ﺔ ُ
ً
ﱠ
اﻟمنظمﺔ
ﺘدر�ب أﻋضﺎء وﻋضوات طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ وﺘوﺠیﻬ ِﻬم ،واﻟمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻻﺠتمﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات اﻟمنﻌﻘدة ﻓﻲ
أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ ،وﻏیر ذﻟك .وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟنموذج ،ﻓﺈن �ﻞ ﻓرد ﻤن ﻋضوي ﻓر�ق اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ﯿتحمﻞ اﻟمسؤوﻟیﺔ
ً
ْ
ُ
ّ
َ
ﱠ
ﻟﻠمنظمﺔ ،و�ذﻟك ،ﻋن ﻤجﺎﻻت ﻤﻬنیﺔ ﻤحددة ،و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ،ﻓﻬو �خضﻊ ﻟوﺤدة اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ.
ﻋن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ
ِ
ﱡ
أداء
�ﺎﻟرﻏم ّ
ﻤمﺎ ﯿبدو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻬیكﻞ ﻤن ﺘﻌﻘید ،ﻓﺈﻨﻪ ﯿتیﺢ ،إن ُﻨّﻔذ ﺒنجﺎح ،ﺘﻌد َد وﺠﻬﺎت اﻟنظر ﻤن ﺠﻬﺔ ،و ً
ﻓﻌ ًﺎﻻ ﻤن ﻨﺎﺤیﺔ أﺨرى.
ﺠﺎرً�ﺎ ّ
ٍ
ﻤﻌﺎ �ﺄر�ﻊ
ُ�ظ ِﻬر اﻟرﺴم 1
زوﺠﺎ ﻤن اﻷﺸخﺎص �ﻘوﻤﺎن ً
ﻫیكﻞ إدارة ﻤبدﺌی�ﺎ ﻟﻺدارة اﻟمشتر�ﺔ ،وﻫو ﯿتضمن ً
َ
وظﺎﺌﻒ �شكﻞ ﻋمﻠﻲ ،ﺒﻬدف ز�ﺎدة اﻟجدوى اﻟمحتمﻠﺔ ﻤن اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ وﺘﻘﻠیﻞ ﺘكﺎﻟیﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻟحد اﻷدﻨﻰ
ﻤن ﺨﻼل اﻟتﻘسیم اﻟوظیﻔﻲ ،ﻤﻊ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ.

اﻟﺮﺳﻢ  – 1ھﯿﻜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺰدوﺟﺔ:

اﻟ ُﺒﻌﺪ اﻟﺸﺨﺼﻲ – اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ:
اﻟدﻓﻊ ُﻗ ُد ًﻤﺎ �ﺎﻟمسﺎواة وﺘوازن اﻟﻘوى .إن
اﻟﻬدف ﻤن اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ﻓﻲ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟمشترك ﻫو ّ
َ
ﻟم ﺘحﻘق اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ﻫذا اﻟﻬدف ﻤن اﻟنﺎﺤیﺔ اﻟﻌمﻠیﺔ ،ﻓمن اﻟمشكوك ﻓیﻪ اﻻﺴتﻔﺎدة ﻤن اﺘّبﺎع ﻫذا
اﻟنموذج .ﻓﻔﻲ اﻟممﺎرﺴﺔ اﻟﻌمﻠیﺔ ،ﯿنشﺄ وﻀﻊ �كون ﻓیﻪ زوج اﻷﺸخﺎص اﻟمذ�ور ﻤختﻠﻔین داﺌمﺎ :ﻤن
َ
ً
ﺤیث اﻟشخصیﺔ وأﺴﻠوب اﻟﻌمﻞ واﻟﻘدرات واﻟتدر�ب واﻟخﻠﻔیﺔ اﻟمﻬنیﺔ .ﯿتطﻠب اﻟﻌمﻞ
َ
اﻟمشترك اﺤتراﻤﺎً
اف ﺒﻬﺎ ،وﺘﻘﺎﺴم اﻟﻌمﻞ اﻟمشترك ﻋﻠﻰ ﻨحو �ستوﻓﻲ اﻟمزا�ﺎ و�راﻋﻲ ﻨﻘﺎط اﻟضﻌﻒ
ﻟﻼﺨتﻼﻓﺎت واﻻﻋتر َ
ُ
َ
�كﻲ اﻹدارة .إﻨﻬﺎ ﺴیرورة ﻤتواﺼﻠﺔ ﻤن ﺘنمیﺔ اﻟﻌمﻞ اﻟمشترك وﺼیﺎﻨتﻪ ،ﻤن ﱡ
اﻟمتبﺎدل
اﻟتﻌﻠم
ﻟدى ﺸر َ
َ
وﺘﻘﺎﺴم اﻟﻌمﻞ وﻤستوى
واﻟﻔحص اﻟمستمر ﻟتوازن اﻟﻘوى،
اﻟتشﺎرك وﺠودﺘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ .ﻋﻼوة
ُ
ُ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ﺘتطﻠب اﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟﻔجوات واﻟﻔروق واﻟخﻼﻓﺎت ،واﻟتﻌﺎطﻲ ﻤﻌﻬﺎ،
اﻗﻒ ﻤتَّﻔ ٍق ﻋﻠیﻬﺎ ﺘجﺎﻩ ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ وﻤجﻠس اﻹدارة وﺸر�ﺎء اﻟخﺎرج.
وﺘستدﻋﻲ ﺼیﺎﻏ َﺔ ﻤو َ
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ﻻ ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﺜّﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .اﻋﺘﺒﺮ ھﺆﻻء أن
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻨﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮوه ﻣﻨﺎﻗ ً
ﻀﺎ
ْ
ُ
ﻳﻠﺰَم ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺪﻳﺮ
ﺑﺄن
ﻟﻮﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﮭﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ .ﻛﺎن اﻟﺸﻌﻮر
ﻛﻤﺎ
ﺑﺪوره
ﻢ
ﻳﻘ
ﻟﻢ
َ
طﯿﻒ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ .أﺛﺎر
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،إذ ﻟﻢ ﻳﻤﺜّﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﺟﮭَﺖ ﺗُﮭَﻢ ﺷﺪﻳﺪة ﺑﺤﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﻳﺮ ،وﺗﻮ ﱠ
ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ و ُو ّ
ھﺬا اﻻﺳﺘﯿﺎء ﺟ ًﻮا ﻗﺎﺗ ً
ﺟﻪ ﺑﻌﺾ
ً
ﺗﻤﺜﯿﻼ ﺿﻌﯿ ًﻔﺎ .ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
أﻋﻀﺎء اﻟﻄﺎﻗﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة طﺎﻟﺒﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﯿﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮوه
ﻻﺣﻘﺔُ ،
ﺳﺌﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إن ﻛﺎن دﻋﻤﻪ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﻜﺲ رأﻳًﺎ ﻣﮭﻨﯿ�ﺎ إدارﻳًﺎ أم
ﻣﻮﻗ ًﻔﺎ ﻗِﯿَﻤﯿ�ﺎ ﻳﻤﺜّﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ .ﻳﻌﺒ ّﺮ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ اﻟ ُﺒﻌﺪ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟ ُﺒﻌﺪ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﻤﺰدوج ﻟﻺدارة
ﱠ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮭﺎ أن ﺗﻠﺠﻢ ھﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ وأن ﺗﺘّﺨﺬ ﻗﺮارات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺗﻌﺒ ّﺮ ﻋﻦ
طﯿﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء .ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ إداري ،ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ اﻟﺤﺎﺟ َ
ﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺮّد وﺟﻮد
اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،إذ أن اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬھﺎ ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ ﺑﻤﻔﺮده،
ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺎت .ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻔﮭﻮم دور اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻘﻮم
ﻒ وِ ْ
ﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﻚ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋ ِ
ﺟﮭﺎتِ ﻧ َﻈَﺮِ وﻣﻮاﻗ ِ
ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ طﯿ ِ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻮﻗ َﻔﻚ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ.
ﺣ ْﺮ ً
ﺻﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺴﺎخ
ﺟﺎﻧﺐ ھﺎم آﺧﺮ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ھﻮ اﻟﺤﺮص ِ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ ،واﻟﻤﺜﺎﺑَﺮة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ
ﺗﺎﻣﺔ وﻋﻤﯿﻘﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ .اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪﻳ ُﺮ اﻟﺸﺮﻳ ُ
ﻚ اﻟﯿﮭﻮدي ذا ﻧﻔﻮذ أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أو ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﻞ ذا ﻧﻔﻮذ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأ ِة ،ﺷﺮﻳﻜﺘِﻪ ﻓﻲ اﻹدارة ،ﺗﻘ ِﻮّض ﻗﺎﻋﺪ َة
ﺔ و ُﺗ ْ
وﻣﺤﺴﻨ ً
ﱠ
ﺔ اﻟ ِﻘﯿَﻤﯿ ّ َ
ﺔ
ﻀ ِﻌﻒ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ ُﻳﺼﯿﻎ ﻣﻌﺎدﻻتٍ ﺟﺪﻳﺪ ًة
اﻟﻤﻨﻈﻤ ِ
ﱡ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻳﻤﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ
ة
اﻟﻘﻮ
ﻋﻼﻗﺎت
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮَك ﻣﺤﺘﻤَﻞ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﺳﺘﻨﺴﺎخ
ﺑﻘﺪرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.

اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ،وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة،
وإﻧﺸﺎء وﺣﺪة إدارة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﺟﺰاﺋﮭﺎ :ﺗﻄﺮح اﻹدارة اﻟﻤﺰدوﺟﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻌﻀﻠ ًﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ :ﻓﮭﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺴﺘ ًﻮى ﻋﺎﻟﯿًﺎ ﺟ ًﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ وﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،واﻹدارة اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﻠﻄﺎﻗﻢ .ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج
ﻄﺊ وﺗﯿﺮة
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتٍ ﻋﺎﻟﯿ ًﺔ ﺟ ًﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻻزدواﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗﻀ ِﻌﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿّﺔ ،و ُﺗﺒ ِ
اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻀﻊ اﻟﺼﻌﺎب ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎري ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ .ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،إذا ﻛﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻹدارة ،ﻓﺈن ھﺬا ﻳﻮﻓّﺮ
اﻟﻮﻗﺖ وﻳﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎ َ
ل أﻣﺎم ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ
ﻳﺆدي ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﺰوﻣﯿﺔ ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠَﻒ طﯿﻒ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮھﺎ – إﻟﻰ
إﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه أو اﻹﺿﺮار ﺑﻪ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ؛ إﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول
ﺪد ﺑﺼﻮرة أﺷ ّ
ﺗﺸﺤﺬ وﺗﺤ ّ
ﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠّﺒﺎتِ اﻟﻌﺎﻟﯿ َﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب وﺻﺎﺣﺒﺎت اﻟﻤﮭﻦ ﻓﻲ اﻹدارة
اﻟﻤﺰدوﺟﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ :اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻲ اﻹدارة ،اﻟﻤﮭﺎرة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد
وﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ طﯿﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ،
واﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺣﻮار ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺜﻤﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺤﻤﻞ آرا ًء ووﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮٍ ﻣﻐﺎﻳﺮة ،ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﻀ ًﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ .ﻳﺘﺒﯿ ّﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ اﻟﺬي أﺟﺮﻳﻨﺎه أن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺨﺼﯿﺐ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟَﯿﻦ
ﻟﻺدارة اﻟﻤﺰدوﺟﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻟﱠﺪ ﻣﻦ
ِ
واﻟﻤﺴﺘﻤ َﺮﻳﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺼﻮّرات اﻹدارﻳﺔ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎء اﻹدارة؛ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي
ِ
ﱠ
ُ
ُ
اﻟﻤﺰدوﺟﺔ
اﻹدارة
ﻣﻌﻘﺪ وﻛﺎﺳﺮ ﻟﻠﺤﺪود.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﺑﺘﻜﺎري وإﺑﺪاﻋﻲ
ٍ
ُ
ﻀﺮّة.
واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺗﻲ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤ َﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓ َﺔ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﻞ و ُﻣ ِ
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اﻟدﻗیﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻏیر ذﻟك ،ﻫﻲ أﻤور ﻓر�دة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ ،و�ن ﻟم ﺘﺄﺨذﻫﺎ اﻻﺴتشﺎرةُ �ﻌین
ﺘﻔوت اﻟجوﻫر ،ﻤﺎ ﻗد ﯿ ِ
اﻻﻋتبﺎر ﻓﺈﻨﻬﺎ ِ
اﻟضرر �ﻘدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎﻋدة.
ﻠحق
ُ
َ
َ
ّ

ٌ
اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻻﺑﺘﻜﺎر :ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
"ﻛﺘﺎب" ﺣﻮل إدارة
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وأن اﻟﻜﺘﺎب ُﻳﻜﺘَﺐ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل .وھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن أﺻﺤﺎب وﺻﺎﺣﺒﺎت
اﻟﻤﮭﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟَﺒﻮن وﻣﻄﺎﻟَﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﻠّﻲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع واﻟﻤﺮوﻧﺔ ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ھﯿﺎﻛﻞ وﺳﯿﺮورات وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻟﻌﻠّﮭﺎ ﻟﻢ ﺗُﺠ ﱠﺮب ﺑﻌﺪ.

•

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺸﺎرة "ﺟﺮﻳﺌﺔ" :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﯿﮭﻮدي ﺑﮭﺪف اﻟﺪﻓﻊ ُﻗ ُﺪ ًﻣﺎ
ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ھﻮ أﻣ ٌﺮ ﻣﻌﻘﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﺪا ًدا وﺷﺠﺎﻋ ًﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎطﻲ
ُ
ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن – اﻟﯿﮭﻮد ،رﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب  -ﻋﺪ َ
م اﻻﻧﺨﺮاط
ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀّﻞ
ُ
ﻓﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﻌﺎﻣ َ
اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺪورھﺎ
ﻞ ﻣﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺤﺪود .طﺒ ًﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﱠ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ
ﺟﺮﻳﺌﺔ وأﻻ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﺨﻮضَ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻟﻠﺴﯿﺮورات
ﱡ
ﻟﻠﺘﻔﺠﺮ ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﺪواھﺎ ﺿﺌﯿﻠﺔ.
واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ

•

ﱡ
ﺗﺼﻮرات وﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ:
ﺘصوٍر ﻋن وظیﻔﺔ اﻟمدﯿر�ن وأﻋضﺎء
وﻏرس ﱡ
وﻀﻊ َ
ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﺘنﻔیذ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟسﺎ�ﻘﺔ ،ﻤن اﻟمﻬم ْ
ْ
ُ
ُ
ٍ
ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﻤنظمﺎت اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ،
ﺤد �بیر ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ �ﻌض
ﱡ
ﺘصوٍر �ختﻠﻒ إﻟﻰ ّ
ﱠ
ﺘصور
ﻤجﺎﻻت اﻻﻫتمﺎم اﻹدار�ﺔ ،ﻋن اﻟمﺄﻟوف واﻟراﺌﺞ ﻓﻲ ﻏیرﻫﺎ ﻤن
اﻟمنظمﺎت .أﺤد أﻫم اﻟنﻘﺎط ﻓﻲ ﱡ
ﻤشترك ﻫو اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ دراﺴﺔ وﺘحدﯿث
اﻟوظیﻔﺔ اﻹدار�ﺔ ﻓﻲ ﻤنظمﺔ ﻤشتر�ﺔ ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻤجتمﻊ َ
وﺘﻐییر أﺴﺎﻟیب ﻋمﻞ اﻟمنظمﺔ �ﺎﺴتمرار .اﻟیﻘظﺔ واﻟمروﻨﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺴتجﺎ�ﺔ �ﻔﻌﺎﻟیﺔ ﻟﻠواﻗﻊ
ِ
اﻟﻔرص ،ﻫﻲ أﻤور ﻀرور�ﺔ ﻟز�ﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟیﺔ ورﻓﻊ ﻤستوى ﺘﺄﺜیر
اﻟدﯿنﺎﻤیكﻲ اﻟذي �ستثیر اﻷزﻤﺎت و َ
اﻟمنظمﺔ .ﻤن ﻫنﺎ ﺘبرز ﺤﺎﺠﺔ ﺠمیﻊ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ،ﻻ ﺴیمﺎ ﻤن �ﻌمﻞ ﺒراﺘب ،ﻹظﻬﺎر اﻟوﻋﻲ
َ
ِ
ِ
ِ
داﺨﻞ اﻟمنظمﺔ ،ﺤتﻰ
ودﻋمﻬﺎ
ﺼیﺎﻏتﻬﺎ
ﻹ�جﺎد إﻤكﺎﻨیﺎت ﻋمﻞ ﺠدﯿدة،
واﻻﻟتزام �ﺎﻟتﻔكیر اﻹﺒداﻋﻲ،
َ
اﻀﺎت واﻟر ِ
إذا اﻗتضﻰ اﻷﻤر ﻤواﺠﻬ َﺔ اﻻﻋتر ِ
ﻏبﺔ ﻓﻲ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﻀﻊ اﻟﻘﺎﺌم .ﻤن اﻟضروري ﻫنﺎ
ُ
ِّ
ِّ
أن ﺘتحّﻠﻰ وﺤدةُ اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ﺒروح
اﻟمﻌزز ،اﻟداﻋم واﻟمحِّﻔز ﻟ ُح ّب اﻻﺴتطﻼع
اﻟمحرك،
واﻻﺴتﻘصﺎء واﻹﺒداع واﻻﻨﻔتﺎح ،ﻟیس ﻓﻘط ﻓﻲ اﻷﺴﻠوب واﻟجوﻫر ،ﺒﻞ �ذﻟك ﻓﻲ ﺴیرورات و�ﺠراءات
اﻹدارة اﻟتﻲ ﺘخﻠق دﯿنﺎﻤیكیﺔ ﻤن اﻻﻨﻔتﺎح واﻟخبرة ﻓﻲ اﻟبحث ﻋن اﻷﻤر اﻟتﺎﻟﻲ .ﻫذا ﺼحیﺢ �ﺎﻟنسبﺔ
اﻟمشترك اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ
ﻟجمیﻊ اﻟمنظمﺎت ،ﻟكن أﻫمیتﻪ ﺘﻌﻠو أﻛثر �ﺎﻟنسبﺔ ﻟمنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
ُﻗُد ًﻤﺎ �ﻘضیﺔ اﻟتﻐییر اﻻﺠتمﺎﻋﻲ اﻟﻌمیق واﻟكبیر.
ذاﻛین اﻟدارﺠین ﻓﻲ ﻏیرﻫﺎ ﻤن
�ف وظیﻔﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻤنظمﺔ اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك �ختﻠﻔﺎن ﻋن َ
ﻤﻔﻬوم وﺘﻌر ُ
َ
َ
ُ
اﺜنین:
اﻟمنظمﺎت �مدﻟوَﻟین َ
ا
 .1وﺤدة اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ �صﻔتﻬﺎ
ﻤختبر ﻟتﻔكیك ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة ،ﻟﻠشراﻛﺔ اﻟكﺎﻤﻠﺔ ،وﻟتمثیﻞ ﻤواﻗﻒ
ً
وﺘصورات اﻟمجموﻋﺎت اﻟمنتسبﺔ،
ﻟمشﺎرﻛﺔ اﻟكﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟصﻼﺤیﺎت ،وﺘﻘسیم اﻟمسؤوﻟیﺎت ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟمسﺎواة ،و�ﻨشﺎء وﺤدة إدارة �ﺎﻤﻠﺔ
 .2ا َ
ﻤن ﻤجموع أﺠزاﺌﻬﺎ.
وﺣﺪة اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﻣﺨﺘﺒ ًﺮا ﻟﺘﻔﻜﯿﻚ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى ،ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻣﻮاﻗﻒ وﺗﺼﻮرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ :ﻣﺜﺎل :ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺷﻌﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ طﺎﻗﻢ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ
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اﻟمشترك� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمنﺎﻗشﺔ اﻟمتﻌمﻘﺔ ﻟﻠخﻼﻓﺎت اﻟجوﻫر�ﺔ ﺤول اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟمﻌﻘدة واﻟمثیرة ﻟﻠجدل
ﻔترض ﻤن ﺸر�ﺎء اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ
وﺤّﻠﻬﺎ .ﻻ ﺸك ﻓﻲ اﺤتمﺎل ظﻬور ﻨزاع ﺤول ﻫذﻩ اﻻﺨتﻼﻓﺎت ،إذ ُ� َ
وﻓﻬم ﻟﻠوﻀﻊ
أن �مّثﻠوا أوﺴﻊ طیﻒ ﻤن اﻟﻘوﻤیﺔ اﻟتﻲ ﯿنتمون ﻟﻬﺎ ،ﻤن ﻨﺎﺤیﺔ ،وأن ﯿنتﻬوا إﻟﻰ ﻗراء ٍة
ٍ
وﺘ ْجمﻊ ﺒین اﻵراء اﻟمختﻠﻔﺔ ،ﺒﻞ واﻟحﺎﺴمﺔ أﺤیﺎﻨﺎ .ﺠزء �بیر ﻤن
ﻒ َ
و�ﻟﻰ اﺘخﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﺘؤِّﻟ ُ
اﻛبﺔ اﻟتﻲ ﺘر�ز ﻋﻠﻰ اﻟجواﻨب
ﺒنﺎء اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ وﺼیﺎﻨتﻬﺎ �ستند إﻟﻰ ّ
ﺘﻠﻘﻲ اﻟمشورة واﻟمو َ
اﻟخﺎﺼﺔ ﻟﻬذا اﻟنموذج .اﻟمشورة واﻟمسﺎﻋدة اﻟمﻬنیﺔ اﻟﻠتﺎن ﺘﻌودان �ﺎﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ �ﻞ ﻤدﯿر ﻏیر
ﻨﻬﺞ ﱠ
ﻤﻌﻘد ﯿتطّﻠب ﻤﻌﺎَﻟجﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﻤنﻔصﻠﺔ،
َ
ﻛﺎﻓیتین إن �ﺎﻨت اﻹدارة ﻤشتر�ﺔ .ﻓﺎﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ٌ
ِ
ﺘر�زان ﻋﻠﻰ
اﻛب ٍﺔ
ﺼیﺎﻨﺔ وﺘطو�ر وﺘحسین ﻨموذج
و�ﻔرض اﻟحﺎﺠ َﺔ إﻟﻰ ّ
ﻤﻬنیتین ّ
ﺘﻠﻘﻲ ﻤشورٍة وﻤو َ
َ
ﻨحو ِّ
�مكن
وﻤمﺎرﺴﺔ اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟمشﺎر�ﺔ اﻟكﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟصﻼﺤیﺎت واﻟمسؤوﻟیﺎت ﻋﻠﻰ ٍ
َ
ﻗیﺎم اﻟمن ﱠ
ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟمستوى اﻟتنظیمﻲ.
ظمﺔ �ﻌمﻞ ّ
َ
ﯿوﺠب ﺸر�ﺎء وﺸر ِ
ﯿتمثﻞ اﻟتحدي اﻟرﺌیسﻲ ﻟنموذج اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ﻓﻲ أﻨﻪ ِ
�كﺎت اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟتنسیق
َ
ِ
و�نﺎء اﻟتواﻓﻘﺎت ﻤن ﻨﺎﺤیﺔ ،ﻤﻊ اﻟحرص ﻋﻠﻰ أن �مّثﻠوا و�مِثّْﻠن ،ﻋﻠﻰ أﺤسن وﺠﻪ ،اﻷﺼو ِ
ووﺠﻬﺎت
ات
َ
ِ
اﻟنظر
اﻟمتنوﻋ َﺔ ﻟمجتمﻌﺎﺘﻬم اﻟﻘوﻤیﺔ .إن اﻟتمثیﻞ اﻟمتسﺎوي واﻟتﺎم ِﻟ ِكﻼ اﻟﻘوﻤیتَین ﻫو ﺠوﻫر وُﻟ ﱡب ﻨموذج
ُ
ّ
َ
اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ اﻟمشتر�ﺔ ،و�ذا ﻟم �طبﱠق ﻫذا ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ،ﻓﻼ ﻤبرر ﻟﻪ.

ﺗﻮﺻﯿﺎت | اﻹدارة اﻟ ُ
ﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻤن أﺠﻞ ﺘحﻘیق اﻻﺴتﻔﺎدة اﻟﻘصوى واﻷﻤثﻞ ﻤن ﻨموذج اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ وﺨﻔض آﺜﺎرﻩ اﻟسﻠبیﺔ
إﻟﻰ أدﻨﻰ ﺤد ،ﻤن اﻟضروري اﻻﺠتﻬﺎد ﻓﻲ ﺘطو�ر ﻤﻬﺎرات إدار�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ِّ
ﺘر�ز ﻋﻠﻰ إدارة
ﺤوار ﻤشترك ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟنزاع وﻓﻲ اﺘخﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟمشتر�ﺔ ﻓﻲ ﻏیﺎب اﻟصﻼﺤیﺔ اﻹدار�ﺔ اﻟواﺤدة
اﻟمشترﻛﺔ ﻤتسﺎو�ﺔ( .ﻓﻲ اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ� ،جب اﻟحرص �صورة
)ﻓﺎﻟصﻼﺤیﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ و َ
اﻟمشترك ،واﻟحرص ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء
وﻤتمیز �شﺄن اﻟمجتمﻊ
أﺸد ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻷوﻀﺎع واﺘخﺎذ ﻗرار أﺼیﻞ
ّ
ِّ
َ
ﺘﻌر�ف دﻗیق ﻟمجﺎﻻت ﻤسؤوﻟیﺔ وﺼﻼﺤیﺎت اﻟشر�ﺎء ﻓﻲ اﻹدارة ،واﻋتبﺎر ﺘبﺎدل اﻟمﻌﻠوﻤﺎت واﻟتشﺎور
ُ
ﱠ
ﺒذل اﻟجﻬود وﺘجﱡن َب
اء إدار��ﺎ ُﻤْﻠ ِزًﻤﺎ .ﺘﻠك إﺠر ٌ
اءات ﺘستﻐرق وﻗتًﺎ طو�ﻼ وﺘتطّﻠب َ
�صورة ﻤكثﻔﺔ أﻛثر إﺠر ً
اﻻﺨتصﺎرات .ﻤن اﻟمﻬم أن �كون ﺘوز�ﻊ اﻷدوار ﺒین اﻟمدﯿر�ن اﻟشر�ﺎء ﻋمﻠیﺎ وﻤﻬنیﺎ� ،صورة ﺘﻌكس
ً
ً
�ﺎﻟكﺎﻤﻞ طﺎﻗﺔ �ﻞ ﺸر�ك وﺸر�كﺔِ ،
وﺘثبت ﻤر�زﻩ اﻟمﻬنﻲ وﺴﻠطتﻪ اﻹدار�ﺔ ﻓﻲ ﻨظر ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ ،ﻋﻠﻰ
َ
ّ
ٍ
ٍ
ﺼﻼﺤیﺎت ﻤﻬنیﺔ و�دار�ﺔ.
أﺼحﺎب وﺼﺎﺤبﺎ ِت
وﻓیﻬ ﱠن
َ
ﻨحو �جﻌﻞ اﻟﻔر َ
�ق ﯿرى ﻓیﻬم ُ
ﻧﻘﺎط ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘ َﺮﻛﺔ:

اﻟتﻌرف اﻟﻌمیق ﻋﻠﻰ ﻋﺎَﻟم اﻟمضمون ﻓﻲ اﻟمن ﱠ
اﻟمشترك واﻹﻟمﺎم
ظمﺎت اﻟمشتر�ﺔ ﻟﻠمجتمﻊ
•
ّ
َ
�ﻪ :ﻤن اﻟمحبﱠذ أن �كون اﻟمستشﺎرون أﺼحﺎب ﻤﻬنﺔ ﻤﻠمین �ﻌﺎﻟ ِم اﻟمضمون اﻟمﻌتمد ﻓﻲ
َ
َ
ّ
َ
ﱠ
ِ
ﺤﻘﻞ ﯿتطّﻠب
اﻟمنظمﺎت اﻟمشتر�ﺔ و�ﺎﻟﻌمﻞ ﻓیﻬﺎ .اﻹدارة اﻟﻌر�یﺔ اﻟیﻬود�ﺔ اﻟمشتر�ﺔ ﻫﻲ ٌ
اﻟتخصص وﻋﺎَﻟم ﻤضمو ٍن واﺴﻌﺎ �شمﻞ ﺴیرور ٍ
وﺘﻔﺎﺼیﻞ ﻟﻐو� ًﺔ وﺜﻘﺎﻓی ًﺔ ﻟیست
وﻤﻔﺎﻫیم
ات
ً
َ
َ
َ
َ
ﻤﺄﻟوﻓﺔ �ﺎﻟضرورة ﻷوﻟئك اﻟذﯿن ﻟم �ﻌمﻠوا ﻟم َ� ْﻌ َمْﻠ َن ﻓﻲ ﻫذا اﻟحﻘﻞ .ﺘوازن اﻟﻘوة واﻟتﻌبیرات
واﻟمصطﻠحﺎت ،واﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘمثیﻞ رأي اﻟمجموﻋﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرأي اﻟشخصﻲ ،واﻟﻔروق
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ﻋددا ﻤن اﻟحﺎﻻت ﻓﻲ ﻤنظمﺎت ﺘﻌتمد
اﻟتوازن اﻟرﺴمﻲ
ﻤﻘﺎﺒﻞ اﻟتوازن اﻟﻔﻌﻠﻲ :واﺠﻬنﺎ ﺨﻼل اﻟبحث ً
َ
رﺴمی�ﺎ اﻹدارةَ اﻟمزدوﺠ َﺔ ،ﻏیر أن اﻟرأي اﻟسﺎﺌد �ﺎن أﻨﻪ ﻤن اﻟنﺎﺤیﺔ اﻟﻌمﻠیﺔ ﻫنﺎك ﺸخصیﺔ إدار�ﺔ
واﺤدة ﻤﻬیمنﺔ أﻛثر – اﻟمدﯿر اﻟیﻬودي ﻋﺎدةً  -ﻓیمﺎ �ﺎﻨت اﻟشخصی ُﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ "اﻟجﻬ َﺔ اﻟمو ِازﻨﺔ" .ﺴﻬﻞ
ﺠدا اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻫذا اﻟمكﺎن؛ ﻤن اﻷﺴﻬﻞ إ�جﺎد ﻤﻬنیین ﯿﻬود ﻓﻲ ﻤجﺎل إدارة ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ،
ّ
ﻷن أﻋدادﻫم ﺘﻔوق
ﻐﺎﻟبﺎ ﻤﺎ ﺘمیﻞ اﻷﻏﻠبیﺔ اﻟیﻬود�ﺔ إﻟﻰ
َ
أﻋداد اﻟمﻬنیین اﻟﻌرب .أﻤﺎ ﻓﻲ اﻟجوﻫر ،ﻓ ً
�حجﺔ اﻻﻋتبﺎرات اﻟمﻬنیﺔ اﻟبحتﺔ .إﺤدى اﻟحﺎﻻت اﻟتﻲ واﺠﻬنﺎﻫﺎ أﺜنﺎء
اﻟسیطرة وﺘحدﯿد اﻟبوﺼﻠﺔّ ،
ظﻬر ﻓیﻬﺎ ﺒوﻀوح أن اﻟیﻬودي �ﺎن اﻟﻘﺎﺌد وأن اﻟشر�ك
اﻟبحث �ﺎﻨت إدارة ﻤشتر�ﺔ ﻟمدﯿر�ن اﺜنین َ
َ
َ
اﻟمدﯿر اﻟشر ِ
ِ
ِ
اﻟیﻬودي
�ك
ﻤسﺎو�ﺎ ﻟزﻤیﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟمستوى اﻟﻠﻔظﻲ واﻟخﺎرﺠﻲ ﻓﻘط� .ﻌد ﺘَ ْرك
اﻟﻌر�ﻲ �ﺎن
ً
ﻤنصبﻪ ،ﻟم �ستطﻊ اﻟمدﯿر اﻟﻌر�ﻲ إﻋﺎدة اﻟروح ﻟﻺدارة وﺸﻐﻞ ﻤر ٍ
ﺘبﺔ ﺘكﺎﻓﺊ ﻤرﺘب َﺔ اﻟمدﯿر اﻟشر�ك
َ
َ
ََْ
ﻤجرد "ورﻗﺔ ﺘین" .ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ ،ﻋندﻤﺎ ﻻ ﺘﻔﻠﺢ اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ �ﺎﻟدﻓﻊ
اﻟجدﯿد ،ﻓﻘد �ﺎن �ﺎﻟﻔﻌﻞ ّ
ِ
ﺘ
ﻟﻌﻠﻬﺎ
ﺒﻞ
ﺘحﻘیﻘﻬﺎ،
ﻟﻐرض
ت
ُﻗیم
ﻠحق اﻟضرر ﺒﻬﺎ ،ﻤن اﻟمﻬم إ�جﺎد وﺘجنید
ُ
ُﻗ ُد ًﻤﺎ �ﺎﻷﻫداف اﻟتﻲ أ َ
ِ
اﻟتشﺎرك و�نﻔذﻫﺎ وﻻ ﯿنسﺦ ﺘوازن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﺌم ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ.
ﻓر�ق إدارة ﻤشترك �ﻌّبر ﻋن ﻤبﺎدئ اﻟمسﺎواة و ُ
ﻤجﻠس اﻹدارة :ﻛﻞ ﻤﺎ ﺴبق ﻗد �كون ﻨﺎﻓ ًذا أﻛثر ﻋندﻤﺎ ﯿتﻌﻠق اﻷﻤر �مجﻠس إدارة اﻟمنظمﺔ .ﻨوﺼﻲ
�ﺎﻟحرص ﻋﻠﻰ ﺘوﻓیر ﻤسﺎواة ﻋدد�ﺔ �ﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤجﻠس اﻹدارة ،ﺒﻞ وﻀمﺎن رﺌﺎﺴﺔ ﻤشتر�ﺔ .ﺘتسم
اﻟمسﺎواة اﻟكﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ُﺒنیﺔ وﺼﻼﺤیﺎت ﻤجﻠس اﻹدارة �ﺄﻫمیﺔ ﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟنظر إﻟﻰ أن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻬیئﺎت
ﺘمثیﻼ ُﻤ ْد َﻤ ًجﺎ
اﻟمﺎﻨحﺔ واﻟداﻋمﺔ  -ﺴواء ﻤن إﺴراﺌیﻞ أو ﻤن اﻟخﺎرج – ﻤن اﻟیﻬود� .ﻌنﻲ ﻫذا أن ﻫنﺎك
ً
ﻟوﺠﻬﺔ اﻟنظر اﻟﻔﻠسطینیﺔ �جب ﻤوازﻨتﻪ ﻋﻠﻰ ﯿد ﻤجﻠس اﻹدارة اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎواة اﻟتﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫیكﻞ
ﺘحﻘیق اﻟتوازن ،وﻤتﺎ� ِ
ﻌﺔ اﻷوﻀﺎع ،وﻋﻠﻰ ﺸق طر ٍ
ِ
�ق ﺘشﺎرﻛیﺔ
ﺴﻠطتﻪ .ﻤجﻠس إدارة �ﻬذا ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
ّ
َ
ُ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎواة.
ﻟطﺎﻗم ﻋمﻞ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﱡ
َ
ﺗﻨﻮع اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ،
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺪوره ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ
ِ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﯿﮭﻮدي .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣ ُﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺪدي واﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻘﻂ .ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺳﻤﻌﻨﺎ أﻗﻮاﻻ ﻣﻔﺎ ُدھﺎ أن أﻋﻀﺎء

اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘَﯿﻦ )اﻟﯿﮭﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ داﺋ ً
ﻤﺎ ،ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل( ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ
ﻗﻮ ًة أﻛﺒﺮ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﺻﻼﺗﮭﻢ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺑﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮى
وﻗﺮﺑﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺎواة ﻟﯿﺴﺖ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ ﻻ ﻏﯿﺮ .اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻈﺎھﺮﻳﺔ ﺗﻀﺮ
ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻌﻠَﻦ.

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ:
ﻤن وﺠﻬﺔ اﻟنظر اﻹدار�ﺔ ،ﻻ �مكن اﻟﻘول �ﺄن ﻨموذج اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ ﻫو اﻷﻤثﻞ �ﺎﻟضرورة ،و�مﺎ
ذ�رﻨﺎ أﻋﻼﻩ ،ﻓﻘد �كون إﺸﻬﺎر��ﺎ وﻟیس ﺠوﻫر�ﺎ ،وﻤن ﻫنﺎ – ﻻ ﻟزوم ﻟﻪ ﺒﻞ إﻨﻪ ﻀﺎر� .ﻘتضﻲ ﻫذا
�بیر ﻤن اﻟتنسیق واﻹﻋداد ﻤن أﺠﻞ اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻟصﻒ اﻟﻼزﻤﺔ ﺘجﺎﻩ اﻟطﺎﻗم
اﻟنموذج ﻗد اًر ًا
وﻤجﻠس اﻹدارة واﻟزﻤﻼء واﻟزﻤیﻼت ﻓﻲ اﻟمنظمﺎت اﻷﺨرى .ﻓﺎﻟجﻬﺎز اﻟتنظیمﻲ ﯾﺘﻮ ّﻗﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫیئﺔ
ٍ
ٍ
ﱠ
وﺘﻌﻠیمﺎت وﻗ اررات ﻤتجﺎﻨسﺔ .ﻗد �كون ﻨموذج اﻹدارة
إﺠﺎ�ﺎت وﻤراﺠﻊ
اﻟمنظمﺔ أن ﺘﻌطیﻪ
إدار�ﺔ ﻓﻲ
َ
طﺎ ﻷﻋضﺎء اﻟطﺎﻗم ﺨﺎﺼﺔ ،وﻤن ﺸﺄﻨﻪ إﺜﺎرة ﺤﺎﻻت ﻋبثیﺔ ،ﻓﻘد ﯿتﻠﻘﻰ ﻋضو
اﻟمزدوﺠﺔ ﻤر�ِكﺎ وﻤحِب ً
ً
ٍ
ﺘﻌﻠیمﺎت ﻤزدوﺠ ًﺔ ،ﻤختﻠﻔ ًﺔ ،ﺒﻞ وﻤتضﺎر�ﺔ .ﻤن ﻫنﺎ ﻓﺈن ﻨموذج اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ
اﻟطﺎﻗم
أو ﻋضوة ﻓﻲ
ٍ
ﺠدا ﻤن اﻟتنسیق و�نﺎء اﻟتواﻓﻘﺎت.
ﯿتطﻠب ﻤستو�ﺎت ﻋﺎﻟی ًﺔ ً
ظم أﻤور ﻀرور�ﺔ ﻟﻘراءة اﻟوﻀﻊ واﻟتﻔكیر واﺘخﺎذ
اﻟتنسیق واﻟتوا ُﻗت و�نﺎء اﻟتواﻓﻘﺎت �شكﻞ ﻤنت َ
اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﺘﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر ،و�ﺎﻟتسﺎوي ،اﻟمنظور�ن اﻟﻌر�ﻲ واﻟیﻬودي ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء .ﻟكن
َ
اﻟتنسیق ﻻ �كﻔﻲ؛ ﻓنموذج اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ ِ
ﻋﺎﻟیﺎ ﻤن اﻟمﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ
ﯿوﺠب �ذﻟك ﻤستوى ً
35
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اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك – اﻟﻤﻔﮭﻮم واﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت
اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ:
ﺘﻘوم ﻨﻘطﺔ اﻨطﻼﻗنﺎ ﻋﻠﻰ أن إدارة ﺠمیﻊ ﺠواﻨب اﻟنشﺎط ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ اﻟمشتر�ﺔ اﻟتﻲ ﺘسﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻤﺔ
ﻤجتمﻊ
ﻤشترك �جب أن ﺘؤدي إﻟﻰ ﻀمﺎن اﻟتﻌبیر اﻟمتسﺎوي واﻟمتكﺎﻓﺊ ﻋن وﺠﻬﺎت اﻟنظر اﻟﻌر�یﺔ
َ
ٍ
ﺘتمكن ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر� ،حكم
ﺤد ﺴواء .إن ﻟم ﺘحرص اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘیﺎم ﺒذﻟك ،ﻟن ّ
واﻟیﻬود�ﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﺘﻌر�ﻔﻬﺎ ،ﻤن ﺘﻠبیﺔ اﻟتوﺼیﺎت اﻟتﻲ أدرﺠنﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔصول اﻟسﺎ�ﻘﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔصﻞ أ�ضﺎ .اﻻﻋتﻘﺎد �ﺄن
طرًﻓﺎ واﺤدا ﻓﻘط ﻤن اﻟشراﻛﺔ �مكنﻪ ﺼیﺎﻏﺔ رؤ�ﺎ أو ﺘطو�ر اﺴتر ٍ
ِ
وﺨطط ٍ
اﺘیجیﺔ
ﻋمﻞ �شﻬد ﻋﻠﻰ اﻟﻐطرﺴﺔ
ً
ﺒﻞ واﻟﻌجرﻓﺔ ،وﻫمﺎ ْﻨزﻋتﺎن �شر�تﺎن ﻗﺎدرﺘﺎن ﻋﻠﻰ إﺤبﺎط أي ﻨشﺎط ﻤشترك ،ﺤتﻰ ﻗبﻞ ﻤبﺎﺸرﺘﻪ.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻜﻠّﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻗﯿﺎ ُم ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﺑﺈﺟﺮاء

ﺳﯿﺮورة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻤﺜﯿ َ
ﻞ أﺻﻮاﺗﮭﺎ ووﺟﮭﺎت
ﻧﻈﺮھﺎ وﺳﻠّﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﮭﺎ ،واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ،أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ذي ﺷﺄن ،ﻧﺘﯿﺠ َ
ﺔ

وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﺧﻠﻲ .اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎء وﺷﺮﻳﻜﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ – ﺳﻮاء ﻣَﻦ ُ
ھﻢ
ﱠ
وھﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ أم داﺧﻠَﮭﺎ  -ﺳﻮف ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺮورة ﻻ ﺗﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ھ ْﺪﻧَﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ .ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻌﺎدل
واﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎھﺪوﻧﮭﺎ وﻳﺸﺎ ِ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮورات ذات اﻟﺸﺄن ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ طﯿّﺎﺗﻪ ﻋﻮاﻗﺐَ ﺳﻠﺒﯿ ًﺔ ﺑﻌﯿﺪ َة اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة

ﻢ أﻋﻀﺎ ٍء وﻋﻀﻮاتٍ ﻣﺘﻨﻮّعٍ وﻓ ّﻌﺎل ،وﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ
اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ طﺎﻗ ِ
ﺗﻀﻌﮭﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻮازن ﺗﺎم ﺑﯿﻦ
أﺻﻮات اﻟﺸﻌﺒَﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﯿﺮورة ﺗُ ْ
ﻄﻠﻘﮭﺎ وﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﺸﺎطﮭﺎ.

ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم �ظﻬر اﻟسؤال اﻟتﺎﻟﻲ� :یﻒ ﺘترﺠم اﻹدارةُ اﻟمشتر�ﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﺘتحّﻘق �شكﻞ
َ
ﺘوﺠﻬﺎن اﺜنﺎن :ﯿتمّثﻞ اﻷول �ﺎﻋتمﺎد اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ ﻓﻲ ﺠمیﻊ اﻷﻗسﺎم وﻋﻠﻰ
ﺘﺎم؟ ﻫنﺎك
ﻋموﻤﺎ ّ
ً
ﺠمیﻊ اﻟمستو�ﺎت ،أي :ﻤدﯿر ﯿﻬودي وﻤدﯿر ﻋر�ﻲ اﺒتداء ﻤن ﻤنصب اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻋﻠﻰ اﻤتداد �ﺎﻓﺔ
ً
اﻟتوﺠﻪ اﻟثﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤدﯿر واﺤد ﻓﻲ �ﻞ ﻤستوى وﻓﻲ �ﻞ ﻗسم ،ﻤﻊ
ﻤستو�ﺎت اﻹدارة ،و�ﻌتمد
ّ
اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘوازن ﻋددي �ﺎﻤﻞ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ َ� ُكﻞ ﺒین اﻟمدﯿر�ن اﻟیﻬود واﻟﻌرب .ﻻ ﺘحمﻞ ﺘوﺼیﺎﺘنﺎ
اﻟتوﺠﻪ أو ﻟذاك .اﻟمبدأ اﻷﻫم ﻫو اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎواة واﻟتوازن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟتنظیمیﺔ.
أي ﺘﻔضیﻞ ﻟﻬذا ّ
رﺴمیﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻔترض أن ﺘضمن -
ﺘتمثﻞ َﻤ ِزّ�ﺔ اﻟنﻬﺞ اﻷول اﻟذي ّ
ً
ﯿتبنﻰ اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ُ� َ
ٍ
ﻀﻌﻒ
 ﺤﺎﻟ ًﺔ ﻤن اﻟمسﺎواة اﻟكﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ .ﻟكن ﻨﻬﺞ اﻹدارة اﻟمزدوﺠﺔ ﯿنطوي ﻋﻠﻰ ﻨﻘطتَﻲﻤحتمﻠتین :اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻌبء اﻟمﺎﻟﻲ اﻟنﺎﺠم ﻋن ﻤضﺎﻋﻔﺔ اﻟمنﺎﺼب ﻓﻲ �ﻞ اﻟمستو�ﺎت اﻹدار�ﺔ ،ﻻ
ﱠ
اﻻﺴتخدام اﻷﻓضﻞ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠموارد اﻟبشر�ﺔ اﻹدار�ﺔ .ﻨﻘطﺔ اﻟضﻌﻒ اﻟثﺎﻨیﺔ
اﻟمنظمﺔ
ﺴیمﺎ إن ﻟم ﺘحّﻘق
َ
ﺘنﻌكس ﻓﻲ ﺘﻌﻘید وﺘر�یب ﺴیرورات اﺘّخﺎذ اﻟﻘ اررات �صورة ﺠﺎر�ﺔ ،واﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺄﻤین اﻟتنسیق اﻟداﺌمَ
وﻋﻠﻰ ﻤستوى ٍ
ﻋﺎل ،ﺴواء ﺘجﺎﻩ اﻟداﺨﻞ أم اﻟخﺎرج.

ﱠ
اﺌﺞ أﻛثر ،ﻟكنﻪ ،ﺒدورﻩ� ،ﻌﺎﻨﻲ
ﻟﻠمنظمﺔ وﻟكﻞ ﻗسم،
اﻟنﻬﺞ اﻟثﺎﻨﻲ ،اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤدﯿر واﺤد
ﱞ
ﺘﻘﻠیدي ور ٌ
وﻨ ْس ِخﻪ ﻟمبنﻰ اﻟﻘوة
ﻋیو�ﺎ ﻤحتمﻠﺔ :اﻟﻌیب اﻟرﺌیسﻲ ﯿتمّثﻞ ﻓﻲ اﺤتمﺎل ﺘرﺴیخﻪ ﻟحﺎﻟﺔ ﻻ ﻤسﺎو ٍاة
ﻫیكﻠیﺔ َ
ّ
ً
ﯿﻬودي ﻓﻲ رأس اﻟمنظمﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﻤن اﻟممكن ﻤو َازﻨﺔ
وﻗﻒ
اﻟسﺎﺌدة ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ ،ﺨﺎﺼﺔ إن َ
ٌ
ﱠ
�ظﻞ ﯿتمتﻊ �ﻘوة وﺘﺄﺜیر
اﻟوﻀﻊ ﻤن ﺨﻼل ﻫیئﺔ إدارة ﻗو�ﺔ ذات أﻏﻠبیﺔ ﻋر�یﺔ ،ﻓﺈن اﻟمدﯿر اﻟﻌﺎم ﻟﻠمنظمﺔ ّ
ﻟش ْﻐﻞ اﻟوظﺎﺌﻒ اﻹدار�ﺔ
ﻤﻬنیین
ﺜم َﺔ ﺼﻌو�ﺔ
وﻤﻬنیﺎت َ
ّ
ﻤحتمﻠﺔ إﻀﺎﻓیﺔ ﺘتمثﻞ ﻓﻲ ﻀرورة إ�جﺎد ّ
َ
ﻛبیر�نّ .
َ
ﻤﻌین ،ﯿﻬودي أو ﻋر�ﻲ.
ﯿتبوأﻫﺎ ﻋضو ﻤن أﺼﻞ ﻗوﻤﻲ ّ
اﻟمر�ز�ن اﻟتﻲ �جب أن ّ
أو وظﺎﺌﻒ ُ
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ﺘوﺠﻪ ﻤﺎ �شﺄن ﯿوم ذ�رى اﻏتیﺎل راﺒین؟ إن �نت ﺘدﻋم
ﻫﻞ �جب ،ﺒرأ�ك ،أن �كون ﻟﻠمنظمﺔ ﻤوﻗﻒ أو ّ
ذﻟك� ،یﻒ ﺘرِى ذﻟك اﻟموﻗﻒ أو اﻟتوﺠﻪ؟ �یﻒ ﺒرأ�ك ﯿنبﻐﻲ اﻻﺤتﻔﺎء �ﺄﻋیﺎد و�منﺎﺴبﺎت اﻟد�ﺎﻨﺎت
َ
ّ
اﻟمختﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ؟

 .6اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ:

ﺤتﻰ ﻋندﻤﺎ ُﯿ ّت َخذ ﻗرار �ﺈﻗﺎﻟﺔ ﻋضو أو ﻋضوة ﻤن طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ� ،جب أن ﯿتم ذﻟك �ﺄﻛبر ﻗدر ﻤمكن
ﻤن اﻟشﻔﺎﻓیﺔ ،ﻤﻊ اﻟحرص طبﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺤمﺎ�ﺔ ﺨصوﺼیﺔ اﻟﻌﺎﻤﻞ .اﻟتصرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟنحو �جِنب
ّ
ّ
ﺸﺎﺌﻌﺎت ﺘر�ط ﺒین إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻌضو وأﺼﻠﻪ اﻟﻘوﻤﻲ ،ﻤﻊ ﻤﺎ ﻗد ﯿنجم ﻋن ذﻟك ﻤن إﺜﺎرة ﻟمشﺎﻋر
اﻟمن ﱠظم َﺔ
ٍ
اﻟطﺎﻗم وزﻋزﻋﺔ اﻟثﻘﺔ �ﺎﻟﻌمﻞ اﻟمشترك أو ،ﻓﻲ اﻟمﻘﺎﺒﻞ ،اﻨتشﺎر ﺸﺎﺌﻌﺎت �ﺄن اﻟﻔصﻞ ﻋن اﻟﻌمﻞ ﻟم
ِ
�ﺄت ﻟﻠسبب اﻟرﺴمﻲ اﻟمﻌَﻠن .ﻓﻲ �ﻠتﺎ اﻟحﺎﻟتین ،ﺘتﻌﺎرض ﻫذﻩ اﻟشﺎﺌﻌﺎت ﻤﻊ اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟصحیحﺔ
ﺜم َﺔ ﻤؤ ﱠﻫﻠین وﻤؤﻫﻼت  -ﺴواء
اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ،وﺘتنﺎﻗض ً
ﻟﻠﻌمﻞ ّ
أ�ضﺎ ﻤﻊ اﻟﻔرﻀیﺔ اﻟﻘﺎﺌﻠﺔ �ﺄن ّ
ﻓض ﺘﻌﺎ ُﻗ ٍد ﻟﻠﻌمﻞ.
ﺠراء ّ
ﻤن أﺼﻞ ﯿﻬودي أم ﻋر�ﻲ  -ﻗﺎدر�ن وﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ َﻤ ْﻞء أي وظیﻔﺔ َﺘ ْش َﻐر ّ
أ�ﻘت اﻟمن ﱠظمﺔ ﻋضوا أو ﻋضوة ﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﻔوﻓﻬﺎ ﺤتﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم
إﻨﻪ َﻟمن اﻟمﻔﺎرﻗﺔ أﻨﻪ إن ْ
ﻤﻼءﻤتﻪ ﻟﻠوظیﻔﺔ� ،مكن أن ﯿؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺘﻌز�ز اﻟصور اﻟنمطیﺔ اﻟسﻠبیﺔ واﻷﻓكﺎر اﻟﻘد�مﺔ ،ﻤمﺎ
ّ
َ
�سبب ﻀر ار أﻛبر.
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أﺸخﺎﺼﺎ
أ�ضﺎ
ﻤﻊ ذﻟك ،ﻤن اﻟمﻬم أن ﻨطرح اﻟسؤال اﻟصﻌب اﻟتﺎﻟﻲ :أﯿن �ﻘﻊ اﻟحد؟ ﻫﻞ �مكن أن ﻨﻘبﻞ ً
ً
ِ
ﻗیم اﻟمنظمﺔ؟ ﻤن ﺸﺄن
ﺘُنﺎﻗض أﻓﻌﺎُﻟﻬم ،أو ﯿنﺎﻗض اﻨتمﺎؤﻫم اﻷﯿدﯿوﻟوﺠﻲ اﻟمﻌَﻠن وﺤتﻰ ﻤكﺎن إﻗﺎﻤتﻬم َ
ِ
وﺘوﻗﻌﺎﺘﻬﺎ وﻤطﺎﻟبﻬﺎ ﺘجﺎﻩ أﻋضﺎء
ﻤنﺎﻗشﺔ ﻫذﻩ اﻷﺴئﻠﺔ ﻤسﺎﻋدةُ اﻟمنظمﺔ ﻓﻲ ﺘحدﯿد ِﻗَی ِمﻬﺎ ،ﻤن ﺠﻬﺔ،
اﻟجدد وﻋضواﺘﻪ اﻟجدﯿدات.
ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ ُ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ دون اﻨكشﺎف
ﯿنتﻬﻲ ﻋدد �بیر ﻤن ﺴیرورات ﺘصنیﻒ واﺨتیﺎر اﻟﻌﺎﻤﻠین واﻟﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ
ﱠ
اﻟﻌینیﺔّ ،إ�ﺎن اﺨتیﺎر
ﻤﻼءﻤتﻪ ﻟﻠوظیﻔﺔ إﻻ �ﻌد ﻗبوﻟﻪ ﻟﻠﻌمﻞ .ﻓﻲ ﺤﺎﻟتنﺎ
ّ
اﻟﻔجوات اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﺒین اﻟمرﺸﺢ و َ
ﱠ
ﻤشترك� ،مكن أن �كون
ﯿتبین
اﻟحﺎل أﻛثر ﻤو َار� ًﺔ و ً
�ﺸكﺎﻻ ،إذ ﻗد ّ
واﺴتیﻌﺎب اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻓﻲ ﻤنظمﺔ ﻤجتمﻊ َ
ُ
ﱠ
ﺘنوع اﻵراء ِ
اﻟمنظمﺔ ﻤنﻪ ﻗبﻞ
وﺤّدﺘﻬﺎ ﻟیس �ﺎﻟمستوى اﻟذي ﺘوّﻗﻌتﻪ
ﻟﻠمرﺸﺢ أن ﻤستوى ﺘسﺎﻤحﻪ ﻟجﻬﺔ ﱡ
اﻨضمﺎﻤﻪ إﻟﻰ ﺼﻔوﻓﻬﺎ .اﻟحﻞ اﻟصحیﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟمشكﻠﺔ �كمن ﻓﻲ ﺤتﻠنﺔ وﺘوﻀیﺢ وﻀبط اﻷﺴئﻠﺔ
اﻟمطروﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمرﺸحین واﻟمرﺸحﺎت ّإ�ﺎن ﻋمﻠیﺔ اﻟتصنیﻒ ،ﻤﻊ اﻻﺴتﻔﺎدة ﻤن ﺘجر�ﺔ اﻟمﺎﻀﻲ .أﺤد
ٍ
�صدق
اﻷﻤثﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨذ�ر ﻫنﺎ ﻫو اﻟمرﺸﺢ اﻟیﻬودي اﻟذي ﯿرد ،أو اﻟمرﺸحﺔ اﻟیﻬود�ﺔ اﻟتﻲ ﺘرﱡد
ّ
َ
ُ
ُ
ٍ
�ﺨﻼص �ﺎﻹ�جﺎب ﻋﻠﻰ ﺴؤال ﻤ ٍ
بﺎﺸر،
ﻋموﻤﻲ �ﻌض اﻟشﻲءِ ،ﻤن ﻗبیﻞ" :إﻟﻰ أي ﻤدى ﺘؤﻤن �ﻔكرة
و
ٍ
َ
َ
ّ
اﻟمشترك؟" ﺒینمﺎ ﻟو ﺼیﻎ اﻟسؤال �صورة ﱠ
ﻤحددة أﻛثر ،ﻋﻠﻰ ِﻤنوال" :ﻛیﻒ ﺴیكون ﺸﻌورك
اﻟمجتمﻊ
َ
ﻟو ﻋمﻠت ﻓﻲ ﱠ
ﻤنظمﺔ ﺘتسﺎوى ﻓیﻬﺎ اﻟروا�ﺔ اﻟﻔﻠسطینیﺔ �شﺄن ﻤْﻠكیﺔ اﻟبﻼد ﻤﻊ اﻟروا�ﺔ اﻟصﻬیوﻨیﺔ؟" ،ﻗد
ُ
ﺘكون اﻹﺠﺎ�ﺔ ﻤشو�ﺔ ﺒبﻌض اﻟتحﱡﻔظ.
ٍ
ﻤثﺎل آﺨر ﻋﻠﻰ أﺴئﻠﺔ اﺴتكشﺎﻓیﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ ﻫو" :ﻤﺎ ﻫو ﺸﻌورك ﺤیﺎل اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﻤنظمﺔ ﯿومُ
ذ�رى اﻏتیﺎل راﺒین ﻓیﻬﺎ ﻻ �حظﻰ ﺒتواﻓق ﻋﺎم؟".
ﻨنوﻩ ﻫنﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻐرض ﻤن ﻫذﻩ اﻷﺴئﻠﺔ ﻟیس ﻓحص اﻟرأي اﻟشخصﻲ ﻟﻠمرﺸﺢ �شﺄن ﻤسﺄﻟﺔ
َ
ﻨود أن ّ
اﺴتطﻼع ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺤتواء اﻟحﺎﻻت اﻟمﻌﱠﻘدة ،واﻟتكیﱡﻒ ﻤﻊ ﺘوازٍن ﻟﻠﻘوى �ختﻠﻒ ﻋنﻪ اﻟﻘﺎﺌم
ﻤحددة ،ﺒﻞ
َ
�صﻌب ﻫضمﻬﺎ واﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻟخﻼﻓﺎت اﻟصﻌبﺔ �شكﻞ ّﺒنﺎء.
ﺨﺎرج اﻟمنظمﺔ ،واﻻﺴتمﺎع إﻟﻰ ﻤواﻗﻒ ْ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺴئﻠﺔ اﻷﻛثر دﻗﺔ ،اﻟمنبثﻘﺔ ﻋن ﻨوع اﻟخطﺎب اﻟجﺎري ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ،ﺘمنﺢ
ﺒدورﻫﺎ اﻟمرﺸﺢ ﻓرﺼ ًﺔ ﻟﻠتﻌر ِ
ف ﻋﻠﻰ طبیﻌﺔ اﻟمنظمﺔ وﻗیمﻬﺎ ،واﻟتحﱡﻘ ِق ﻤن درﺠﺔ ﻤﻼءﻤتﻪ ﻟﻬﺎ ﻤن
ّ
َ
َ
ﱠ
وﺠﻬﺔ ﻨظرﻩ ﻫو أ�ضﺎ .وﻋﻠیﻪ ،ﻓﺈن اﻷﺴئﻠﺔ
اﻟمر�زة واﻟدﻗیﻘﺔ واﻟصﻌبﺔ أﻛثر �مكن أن ﺘسﺎﻋد اﻟمنظمﺔَ
ً
ٍ
ﺒدءا �مرﺤﻠﺔ اﻟتصنیﻒ ،و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ اﻟتﻘﻠیﻞ
ﻤﻼءﻤﺔ اﻟطر�ق اﻟمشتر�ﺔ ً
واﻟمرﺸﺢ ﻓﻲ آن ﻋﻠﻰ اﺨتبﺎر ﻤدى َ
ﻤن ﻗبول اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن ﺴیجدون ﺼﻌو�ﺔ �ﺎﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ .ﺜم َﺔ ﻓﻲ �ﻌض اﻷﺤیﺎن ﺸﻌور
ّ
ﺨﺎطﺊ ﻟدى اﻟمخضرﻤین ﻤن أﻓراد طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﱠ
ﻤنظمﺔ ﻤجتمﻊ
ﻤشترك �ﺄن اﺴتبصﺎراﺘﻬم ﺤول
َ
اﻟحیﺎة اﻟمشتر�ﺔ ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ واﻀح ٌﺔ أو ﻤﻘبوﻟﺔ أو ﺴﺎﺌدة ﺒین ﻋموم اﻟسكﺎن ،وﻫم واﺜﻘون �ﺄن اﻟمرﺸحین
ﻟش ْﻐﻞ ﻤنصب ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤنظمتﻬم ﻻ �ختﻠﻔون ﻋنﻬم .ﻟكن ﻫذا ﻟیس واﻗﻊ اﻟحﺎل .ﻤن اﻟمﻬم أن ﻨتذ�ر أﻨﻪ
َ
ِ
ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ،ﻫنﺎك واﻗﻊ ﻤختﻠﻒ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻹﺴراﺌیﻠﻲ ،ﺒﻞ وﻤﻌﺎﻛس
ﺨﺎرَج ﻋﺎَﻟ ِم ﻫذﻩ اﻟمنظمﺎت
اﻟمﻐﻠق ً
أﺤیﺎﻨﺎ .ﻗد �جد اﻟشخص اﻟذي �ﻌتبر ﻨﻔسﻪ ﻤنﻔتحﺎ وﻤتسﺎﻤحﺎ ﺤیﺎل اﻟمجتمﻊ ﻤشّﻘ ًﺔ ﻓﻲ اﻟتﺄﻗﻠم ﻤﻊ
ً
ً
َ
اﻟمشترك.
اﻷﺴس اﻟتﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠیﻬﺎ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
أﻤثﻠﺔ إﻀﺎﻓیﺔ ﻟﻸﺴئﻠﺔ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻼت اﻟتوظیﻒ:

اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ ﻤراﺴم ﯿوم اﻻﺴتﻘﻼلِ ،ﻋْﻠمﺎ �ﺄن ﻫنﺎك وﺠﻬﺎت ﻨظر
ﺒرأ�ك� ،یﻒ ﻋﻠﻰ اﻟمنظمﺔ اﻟمشتر�ﺔ
ً
ُ
وآراء ﻤختﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟشﺄن ﺒین أﻋضﺎء طﺎﻗم ﻋمﻠﻬﺎ؟
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 .5ﺗﻮﺻﯿﺎت | اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ

ﻤشترك� ،جب إﯿﻼء
ّإ�ﺎن ﺘجنید وﺘصنیﻒ اﻟﻌﺎﻤﻠین واﻟﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ ﻤنظمﺔ ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻤجتمﻊ
َ
اﺜنین:
ﻷﻤر�ن َ
اﻫتمﺎم ﺨﺎص َ
أ .اﻟحرص ﻋﻠﻰ اﻻﺨتیﺎر
اﻟمصوب ﻟجﻬﺔ أﻋﻠﻰ ﻤستوى ﻤن اﻻﺤتراف واﻟصﻔﺎت اﻟشخصیﺔ
ﱠ
اﻟمﻼءﻤﺔ اﻟﻘصوى ﻟمتطﻠبﺎت اﻟوظیﻔﺔ اﻟمﻘترﺤﺔ .ﺘسري ﻫذﻩ اﻟتوﺼیﺔ� ،ﺎﻟطبﻊ ،ﻋﻠﻰ �ﻞ
و َ
اﻟمنظمﺎت ،وﻟكن ﻟﻸﺴبﺎب اﻟتﻲ ذ�رﻨﺎﻫﺎ �ﺎﺴتﻔﺎﻀﺔ ﺤول اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟمبﺎدرة واﻟمروﻨﺔ
واﻹﺒداع واﻟتصمیم واﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ اﻟتﻌﻘیدات واﻟصﻌو�ﺎت واﻻﻋتراﻀﺎت ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟتوﺼیﺔ
ﺘكتسب أﻫمیﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﱠ
اﻟمشترك.
ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
ب .اﻟتواﻓق ِ
اﻟﻘَیمﻲ واﻷﯿدﯿوﻟوﺠﻲ ﻟﻠمرﺸﺢ أو اﻟمرﺸحﺔ ﻟﻠﻌمﻞ ﻓﻲ ﻤنظمﺔ ﻤشتر�ﺔ ﺘرﻓﻊ ﻟواء
ﻓﻬمﺎ ﻟﻠموﻀوع وﻟﻠمنظمﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ
ُ
اﻟتشﺎرك .إﻟﻰ أي ﻤدى �مﻠك اﻟمرﺸﺢ أو اﻟمرﺸحﺔ ً
وﻋیﻪ أو وﻋیﻬﺎ ﻟﻠصراع ،أ�ﻌﺎدﻩ وأﺸكﺎﻟﻪ؟ ﻤﺎ ﻫو ﻤستوى ﻗدرﺘﻪ أو ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ
ﺤد �بیر ﻋﻠﻰ ﻗیم واﻀحﺔ؟
ﻗﺎﺌمین إﻟﻰ ّ
ﻓر�ق وﻤؤﺴسﺔ َ
اﻟمشترك إﻟﻰ ﺘﻔضیﻞ اﻷﺸخﺎص ذوي اﻟنظرة اﻟﻌﺎﻟمیﺔ اﻟتﻲ ﺘتّﻔق ﻤﻊ ﻨظرة اﻟمنظمﺔ
ﺘمیﻞ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
اءﻤﺔ اﻟﻘیمیﺔ
وﻗیﺎدﺘﻬﺎ .إﻨﻪ ﻤیﻞ طبیﻌﻲ وﺼحیﺢ إﻟﻰ ﺤد �بیر� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك إزاء ﻤﺎ ﺴبق وُذﻛر ﻋن أﻫمیﺔ اﻟمو َ
واﻹﯿدﯿوﻟوﺠیﺔ .ﻟكن اﻟخضوع ﻟﻺﻏراء اﻟطبیﻌﻲ اﻟذي �ﻘود إﻟﻰ اﻗتصﺎر اﻟتوظیﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﺸخﺎص ذوي اﻟمواﻗﻒ
اﻟممﺎﺜﻠﺔ ﻟمواﻗﻒ اﻟمنظمﺔ ،ﯿنطوي ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻤخﺎطر .اﻹﻏراء ﻤﻔﻬوم ،إذ إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟصﻌو�ﺎت واﻟتحد�ﺎت اﻟتﻲ
ٍ
ﻤنظمﺔ
�جﺎﺒﻬﻬﺎ اﺴتیﻌﺎب ﻋضو ﺠدﯿد أو ﻋضوة ﺠدﯿدة ﻓﻲ ﻓر�ق ﻋمﻞ اﻟمنظمﺔ ،ﻓﺈن اﻟصﻌو�ﺎت اﻟمحتمﻠﺔ ﻓﻲ

ٍ
ﻟمرﺸﺢ �ﻔﻬم ،أو ﻟمرﺸحﺔ ﺘﻔﻬم ،ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻟمثﺎل،
ﻤیﻞ إﻟﻰ إﻋطﺎء اﻷﻓضﻠیﺔ
ٍ
ﺜم َﺔ ٌ
ﺤجمﻬﺎ أﻛبر ،ﻟذﻟك ّ
ﻤشتر�ﺔ ُ
ِ
رﻤوز ﻤﻌینﺔ ﻏیر ﻤتَّﻔق ﻋﻠیﻬﺎ ِ
ٍ
ﻤسﺎﻫم ًﺔٍ ،
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘجنب
ﺸخص �ﻌتمد ﻟﻐ ًﺔ
ﻀمًنﺎ؛ ﻤیﻞ إﻟﻰ
اء أو ًا
ٌ
ْ
أن ﻫنﺎك آر ً
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟتﻌﺎطﻲ ﺒنجﺎح ﻤﻊ أﺴئﻠﺔ
ﻟمرﺸﺢ ﯿبدو ًا
اﻟتشﺎرك ،أو
ﺘشكﻞ ﻋﻘبﺔ أﻤﺎم
ٍ
اﻟتﻌبیرات أو اﻟمﻔﺎﻫیم اﻟتﻲ ّ
ُ
ﺼﻌبﺔ ﺘُطرح ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌدة اﻟﻌشﺎء اﻟﻌﺎﺌﻠیﺔ .ﻤ ِ
ﺤجمﺎ إن
ﻌﺎﻤﻞ ﻋدم اﻟیﻘین ﺤول �ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘضﺎ�ﺎ �كون أﺼﻐر
َ
ً
ُ
"ﺸخصﺎ ﻤنﺎ" �ﻌرف أو ﺘﻌرف اﻟمیدان واﻟﻠﻐﺔ.
اﻋتُِبر اﻟمرﺸﺢ أو اﻋتُ َبرت اﻟمرﺸحﺔ
ً
ﱠ
�ﺎﻟمنظمﺔ .إذ �ﻘدر ﻤﺎ �كون طﺎﻗم
ﻓﻲ اﻟمﻘﺎﺒﻞ ،ﯿنطوي ﻫذا اﻟخیﺎر ﻋﻠﻰ ﺨطر ﻤحتمﻞ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ إﻟحﺎق اﻟضرر
َ
اﻟمنظمﺔ �مِثﻞ و�ﻌكس ﻋددا أﺼﻐر ﺤجمﺎ ﻤن ﻤواطنﻲ إﺴراﺌیﻞ ،اﻟذﯿن ﯿرون ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك� ،ﻔكرٍة ِ
ﱠ
و�یئﺔ
ّ
ً
َ
َ
ً
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ ِم اﻟمجتمﻊ اﻟﻌﺎمِ ،
ِ
ٍ
اﻟﻌمﻞ ﻤﻌﻪ و ِ
اﻟتﺄﺜیر ﻓیﻪ ﺘتراﺠﻊ.
ﺘمثیﻠﻪ،
ﻀمنﺎ – ﻓﺈن ﻗدرة
ﻤﻔﻬوﻤﺎ
أﻤر
ﻋمﻞً ،ا
ً
ً

ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﱠﻤﺔ:
ّ
اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﯿﻦ واﻟﻤﺮﺷﺤﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺎت ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن واﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳَ َﺘ َ
ﻤﺘّ ْﻌﻦَ ﺑﻘﺪرات وﻣﮭﺎرات ﺗﺘّﻔﻖ واﻟﻮظﯿﻔﺔ ،ﻳﺠﺪر إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ أو ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﺔ اﻟﻘﺎدرَﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ .ﻣﻦ ﺷﺄن دﻣﺞ أﻋﻀﺎء طﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﯿﺎت وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ٍ
ُ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺈﻏﻨﺎء اﻟﺘﻨﻮّع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح و ُ
ﺣ ّ
ﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺗﺠﺎه
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ّ
ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻗﺎدرﻳﻦ،
ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺿﻤ ًﻨﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم إﻳﺠﺎد
وﻣﺮﺷﺤﺎت ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮّع اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ إﻟﻰ ﺣ ٍّ
ﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ وطﺄة
اﻟﻤﯿﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣَﻦ ﻳﺸﺒﮭﻨﺎ أو ﺗﺸﺒﮭﻨﺎ.
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 .4ظﺮوف اﻟﻌﻤﻞ:

ﺘمیز
إﻨشﺎء ﺒیئﺔ ﻋمﻞ ﺘؤﻤن �ﺎﻟمسﺎواة اﻟكﺎﻤﻠﺔ وﺘطبﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟممﺎرﺴﺔ ﻫو أﺤد أﻫم اﻟجواﻨب اﻟتﻲ ّ
ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟمشترك ﻋن اﻟمجتمﻊ اﻟمحیط ﺒﻬﺎ اﻟذي ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘﻐییرﻩ .أﺤد أﺸكﺎل اﻟتﻌبیر
َ
اﻟﻌمﻠیﺔ ﻟﻘیمﺔ اﻟمسﺎواة ﻫو ﻀمﺎن ظروف ﻋمﻞ ﻤتسﺎو�ﺔ ﻷﻋضﺎء وﻋضوات طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ ،اﻟیﻬود
واﻟﻌرب )وﻟﻠرﺠﺎل واﻟنسﺎء �ﺎﻟطبﻊ أ�ضﺎ(.
أﺤد اﻟﻌواﺌق اﻟتﻲ ﺘﻌترض طر�ق ﺘنﻔیذ ﻫذﻩ اﻟﻘیمﺔ ﺘتمّثﻞ ﻓﻲ
اﻟتمسك �مﺎ ُ�ﻌتَﻘد أﻨﻬﺎ ﻤؤﺸرات ﺘنظیمیﺔ
ّ
ﻤوﻀوﻋیﺔ ،ﻤثﻞ :اﻟموﻗﻊ ﻓﻲ اﻟتسﻠسﻞ اﻟﻬرﻤﻲ اﻟتنظیمﻲ ،واﻷﻗدﻤیﺔ واﻟخبرة اﻟسﺎ�ﻘﺔ ،وﻏیر ذﻟك .ﺸكﻞ
آﺨر ﻟﻠﻌﺎﺌق اﻟمذ�ور ﻫو اﻟﻘول �ﺄن ﺴیﺎﺴﺔ اﻷﺠور "ﻻ ﺘُ ِ
اﻻﻨتمﺎء اﻟﻌرﻗﻲ" ﻟﻠﻌﺎﻤﻞ أو اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ.
بصر
َ
ﻤﻊ ذﻟك ،ﻤن اﻷﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟیﻬود ﻓﻲ �ثیر ﻤن اﻷﺤیﺎن وﻷﺴبﺎب ﻋدة اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻟمنﺎﺼب اﻟﻌﻠیﺎ
ﻓﻲ اﻟمنظمﺎت واﻛتسﺎب اﻷﻗدﻤیﺔ واﻟخبرة ﻓیﻬﺎ .ﻟذﻟك� ،جب أن ﺘراﻋﻲ اﻟسیﺎﺴ ُﺔ اﻟتﻲ ِ
اﻋتمﺎدﻫﺎ
ﺘﻌﻠن
َ
اﻨب اﻟﻬیكﻠیﺔ ﻟﻠتمییز وﻋد ِم اﻟمسﺎواة ﻓﻲ اﻟﻔرص ،وأن ﺘحرص ﻋﻠﻰ
اﻟمسﺎو َاة ﻓﻲ ظروف اﻟﻌمﻞ اﻟجو َ
إ�جﺎد اﻟحﻠول اﻟمنﺎﺴبﺔ ﻟﻬﺎ .أﺤد اﻟمﻌﺎﻨﻲ اﻟﻌمﻠیﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟسیﺎﺴﺔ ﻫو أﻨﻪ إذا �ﺎن ﻋدد أﻛبر ﻤن اﻟیﻬود
َ� ْش َﻐﻞ اﻟمنﺎﺼب اﻟﻌﻠیﺎ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ،ﻤﺎ �ﻌنﻲ ﻤن ﻀمن أﺸیﺎء أﺨرى ﺤصوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺸروط ﻋمﻞ
ﱠ
اﻗﻊ ﻤن ﺨﺎرج اﻟمنظمﺔ إﻟﻰ داﺨﻞ ﺼﻔوﻓﻬﺎ،
أﻓضﻞ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟمنظمﺔ أن ﺘدرس ﻤﺎ إذا �ﺎﻨت ﺘنسﺦ اﻟو َ
�ﺎﺴم اﻟموﻀوﻋیﺔ .ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻟمثﺎل ،ﯿتطﻠب اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟمنﺎﺼب اﻟﻌﻠیﺎ� ،شرط ﻤوﻀوﻋﻲ وﻤنطﻘﻲ،
ﺠیدا �ﺎﻟثﻘﺎﻓتَین اﻷﻤر�كیﺔ واﻷورو�یﺔ ،ﻻ ﺴیمﺎ وأن ﻤﻌظم
�ﻟمﺎﻤﺎ ً
ﻤستوى ً
ﻋﺎﻟیﺎ ﻤن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨجﻠیز�ﺔ و ً
اﻟتبرﻋﺎت �ﺄﺘﻲ ﻤن ﻫنﺎك .اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨجﻠیز�ﺔ ﻟمﻌظم اﻟﻌرب ﻟﻐﺔ ﺜﺎﻟثﺔ ،وﻤن ﻫنﺎ ،ﻗد �كون اﺴتخداﻤﻬم
ٌ
ٍ
ﱠ
إﻗصﺎء �ﺎﺴم ﺤﺎﺠﺔ ﻤوﻀوﻋیﺔ ﻤن ﻫذا اﻟنوع ،ﺘنشﺄ ﻓجوة
اﻟمنظمﺔ آﻟی ُﺔ
ﻟﻬﺎ أﻗﻞ ﺠودة .ﻋندﻤﺎ ﺘنشﺄ ﻓﻲ
و�ْﻠحق
ﻀرر ﻓﻌﻠﻲ �مبدأ ﺘكﺎﻓؤ اﻟﻔرص� .جب أن ﺘكون اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ درا�ﺔ
ٌ
ﻓﻲ ﺸروط اﻟتوظیﻒ َ
�ﺂﻟیﺎت اﻹﻗصﺎء ﻫذﻩ ،ﺴواء �ﺎﻨت ﻋﻠنیﺔ أم ﻀمنیﺔ ،ﻟﻔﻬم ﺘﺄﺜیرﻫﺎ ﻓﻲ �یﻔیﺔ اﺴتﻐﻼل رأس اﻟمﺎل
اﻟبشري و��طﺎل ذﻟك اﻟتﺄﺜیر .إذا ﻋدﻨﺎ إﻟﻰ ﻤسﺄﻟﺔ إﺘﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨجﻠیز�ﺔ� ،مكن إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟبند ﻤن
ﻤتطﻠبﺎت اﻟحد اﻷدﻨﻰ ﻟوظیﻔﺔ ﻤﺎ ،وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت اﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ اﻟتدر�ب اﻟمﻬنﻲ اﻟمنﺎﺴبِ �ُ .
ظﻬر
�حثنﺎ اﻟمیداﻨﻲ أن ﺜم َﺔ ﺠدوى ﱠ
ﻤؤ�دة ﻓﻲ اﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ اﻟتدر�ب اﻟمكثﱠﻒ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠین اﻟذﯿن ﯿتمتﻌون،
ّ
واﻟﻌﺎﻤﻼت اﻟﻠواﺘﻲ ﯿتمتﱠﻌن �ﻘدرات �ﺎﻤنﺔ ﻋﺎﻟیﺔ وﻗدرة ﱡ
ﺘﻌﻠم ﻋﺎﻟیﺔ ،ﺴواء ﻓﻲ اﻟحﻘﻞ اﻟﻠﻐوي أم ﻓﻲ
َْ
ﻤجﺎﻻت ﻤﻬنیﺔ أﺨرى ِﻤن َﻗِبیﻞ :ﻨشﺎط اﻟﻠو�ﻲ ﻓﻲ اﻟكنیست ،ﺘطو�ر اﻟموارد ،ﺘخطیط وﺘنﻔیذ اﻟمشﺎر�ﻊ،
وﻏیرﻫﺎ.
ﻨوﺼﻲ �ﺎﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻓیﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟمن ﱠ
ظمﺔ واﻋتمﺎد آﻟیﺎت ﻤنﻬجیﺔ ﺘتصﻞ �شروط اﻟتوظیﻒ:
اﻟتحﻘق ﻤن وﺠود ﻤسﺎواة
اﻷﺠور ،ﺴداد ﻤصﺎر�ف اﻟسﻔر ،ﻤسﺎﺤﺔ اﻟمكتب ،وﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺒﻬدف
ّ
اﻟتحﻘق ﻤن أن ﻫذﻩ اﻟمسﺎواة ﻤرﺌیﺔ ،ﻤحسوﺴﺔ وﻗﺎﺌمﺔ.
ﻛﺎﻤﻠﺔ ﺒین اﻟیﻬود واﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ و ّ
�جب أن ﺘكون اﻟمسﺎواة ﻤطﻠﻘﺔ وأن ﺘتجﺎوز اﻟوظﺎﺌﻒ� ،حیث ﻻ �كون ﻤن اﻟممكن أن �حصﻞ أﻓراد
اﻟطﺎﻗم اﻟﻌرب )أو اﻟیﻬودِ ،وْﻓق اﻟحﺎل ،ﻤﻊ أن ﻫذا ﻨﺎدر أﻛثر( ﻋﻠﻰ ظروف ﻋمﻞ أﺴوأ ﻨتیجﺔ ﺸ ْﻐ ِﻠﻬم
َ
َ
ﻤستو�ﺎت إدار� ًﺔ ﻤنخﻔضﺔ أﻛثر.
ٍ
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وﺴیرﺘﻬن
�ﻌنﻲ ﻫذا أن اﻟﻬو�ﺔ اﻟشخصیﺔ ﻷﻓراد اﻟطﺎﻗم واﻟمتطوﻋین واﻟمتطوﻋﺎت ،وﺴیرﺘﻬم
ﱠ
اﻟشخصیﺔ ،وﻤصﺎدر ﻤﻌتﻘداﺘﻬم
اﻫ ﱠن اﻟﻌﺎﻟمیﺔ ﻓیمﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟمجتمﻊ
ورؤ ُ
ُ
وﻤﻌتﻘداﺘﻬ ﱠن ُ
ورؤاﻫم ُ
اﻟﻌمﻞ وﻤدى اﻟتزاﻤﻬم واﻟتزاﻤﻬنّ
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ ﻟﻬﺎ آﺜﺎر �بیرة ﻋﻠﻰ طر�ﻘﺔ أداﺌﻬم وأداﺌﻬنّ
َ
َ
ﺒتنظیمِ ﻤجتمﻊ
ﻤشترك .ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ إدﺨﺎل اﻟسیرة اﻟشخصیﺔ إﻟﻰ اﻵﻟیﺔ اﻟتنظیمیﺔ ﺘسﺎﻫم ﻓﻲ
َ
ز�ﺎدة ﻤﻠزوﻤیتﻪ ﺘجﺎﻩ اﻟمنظمﺔ وﺸﻌورﻩ �ﺄن اﻟمن ﱠ
ظمﺔ ﺘتیﺢ ﻟﻪ اﻟتﻌبیر ﻋن ﻤواﻗﻔﻪ وأﻨﻬﺎ ﺘﻌطﻲ ﺘﻠك
ِ
اﻟمنظمﺔ أﻓرادﻫﺎ ﺤی ًاز ﻟﻠتﻌبیر ﻋن ﻤواﻗﻔﻬم
اﻟتمثیﻞ اﻟﻼﺌق .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن إﻋطﺎء
اقف
َ
اﻟمو َ
ّ
َ
أ�ضﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﺴتنﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺠزء �بیر ﻤن اﻟمواقف ﻓﻲ
اﻟشخصیﺔ اﻟمتنوﻋﺔ� ،مكن أن �شﻬد ً
اﻟمجتمﻊ اﻹﺴراﺌیﻠﻲ �شكﻞ ﻋﺎم ،ﻓﻲ آﻟیﺔ ﺼنﻊ اﻟﻘرار اﻟتنظیمﻲ.
ﻟنﻔرض ﻤثﻼ أن إﺤدى أﻓراد اﻟطﺎﻗم ﻓﻲ ﻤنظمﺔ ﻤشتر�ﺔ ﻫﻲ اﺒنﺔ ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺜكﻠﻰ .ﻤن اﻟممكن أن ﺘخﻠق
ﺨﺎﺼﺎ وﻤمﱠی ًاز ﺤول اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟمثیرة ﻟﻠجدل ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻹﺴراﺌیﻠﻲ ﺒین
ًا
ﻗصتﻬﺎ اﻟشخصیﺔ
ﻤنظور ً
اﻟیﻬود واﻟﻌرب َ�َیوم اﻟذ�رى ،واﻻﺴتﻘﻼل ،واﻟمواﻗﻒ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟجیش و�جﻬﺎز اﻷﻤن وﻤكﺎﻨتﻬمﺎ
ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ ،ﺤول �ﻌض اﻟحروب أو ﻤسﺄﻟﺔ اﻟثكﻞ ﻋﻠﻰ �ﻼ اﻟجﺎﻨبین .ﻤثﺎل آﺨر �مكن أن ﯿتمّثﻞ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﺘنتمﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺌﻠﺔ ُﻫِدﻤت ﻗر�تُﻬﺎ اﻟتﻲ ﻋﺎﺸت ﻓیﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻋضوة ﻓﻠسطینیﺔ ﺘﻌمﻞ ﻓﻲ طﺎﻗم
َ
أﻗیمت ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎﻀﻬﺎ
ﺎن اﻟنكبﺔ )أو ﻓﻲ ﺤرب اﻟتحر�ر – ﱞ
ﻤدى أﺠیﺎل ّإ� َ
�ﻞ ورواﯿتﻪ اﻟخﺎﺼﺔ ،طبﻌﺎ( و َ
ﺒﻠدة ﯿﻬود�ﺔ� .مكن ﻟﻌضوة اﻟطﺎﻗم ﻫذﻩ أن ﺘحمﻞ ﻤﻌﻬﺎ وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻔﻠسطینیین اﻟذﯿن
ﻗصصﺎ ﻤشﺎﺒﻬﺔ ،ﻓضﻼ ﻋن ﺘوﻗﻌﺎﺘﻬﺎ وﻤشﺎﻋرﻫﺎ وﻨﻬجﻬﺎ ﻓیمﺎ ﯿتﻌّﻠق �سیرورات اﻟتﻔكیر أو
�شﺎطروﻨﻬﺎ
ً
اﻟتخطیط أو ﻤحﺎوﻻت اﻟمصﺎﻟحﺔ.

ﺗﻮﺻﯿﺎت | ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﯿﺎﺳﺔ
ﻹدارة اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ وﻋرﻀﻬﺎ )�مواﻓﻘتﻬم طبﻌﺎ( .ﺘوﻓیر اﻟمنصﺎت ﻷﻓراد
اﻟتﻌرف ﻋﻠﻰ ِﺴیر ﺤیﺎة أﻓراد
ﱡ
ُ
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﻟﻠحدﯿث ﻋن ﻗصصﻬم ،وﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ  -ﻋن اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟحیو�ﺔ و ﱠ
اﻟمر�بﺔ.
ﺘحو�ﻞ ِﺴَیر
)ﺴ ْرد
اﻟﻌمﻞ َ

ﱠ
اﻟمنظمﺔ وﻗصصﻬم اﻟشخصیﺔ إﻟﻰ أداة ﻋمﻞ واﻋتمﺎد ﻫذﻩ اﻷداة ﻓﻲ
ﺤیﺎة أﻓراد
ﺸخصﻲ أو ﺠمﺎﻋﻲ أو ﺘنظیمﻲ ﻟﻠﻘصﺔ(.

َﻋ ْ
ﻄ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺮؤﻳﺎ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻤﺜﯿﻞ
طﯿﻒ اﻵراء ووﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ  -ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﻘﺎشَ أﻛﺜﺮ ﻣَﺸ ّﻘ ً
ﺔ
ﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وذاتِ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺔ ﻧﺎﺑﻌ ٍ
وﺻﻌﻮﺑﺔ  -ﻳﻌﺰز ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸ ٍ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﻌﺰز أﻳ ً
ﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد اﻟﺮاﻓﻌﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وإﺧﺮاج ﺗﻠﻚ
اﻟﺮاﻓﻌﺎت إﻟﻰ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻳﻌﺰز ھﺬا اﻟﺘﻌﺮ ُ
ّف اﻟﻤﺘﺎﻧ َﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺜﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪورھﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻠﻖ اﻷﻣﻞ واﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة واﻟﻘﻮة
ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.
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اﺴﻊ ﻤن
ﺘطو�ر واﺴتخدام ﻟﻐﺔ ﺘنظیمیﺔ ﻤﱠت َﻔق ﻋﻠیﻬﺎ ﻫمﺎ ﺘﻌبیر ﻋن اﻟشرﻋیﺔ اﻟداﺨﻠیﺔ
ٍ
ﻟطیﻒ و ٍ
وﺠﻬﺎت اﻟنظر واﻵراء ﺤول اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟمطروﺤﺔ ،و�ذﻟك ﻋن اﻟحس اﻟثﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠتمﺎﻋﻲ اﻟذي ﯿرﺤب

اﻻﺜنیﺔ اﻟتﻲ ﯿنتمﻲ أﻓراد ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ إﻟیﻬﺎ.
�ﺎﻟمجموﻋﺎت اﻟﻘوﻤیﺔ و ّ
ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻟمثﺎل ،اﻟمصطﻠﺢ "اﻟوﺴط اﻟﻌر�ﻲ" ﻏیر ﻤﻘبول وﻻ ﻤ ِ
نﺎﺼ َر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟﻌر�ﻲ ،ﻟكنﻪ
ُ
ٍ
ﻤصطﻠحﺎت ﻤثﻞ "اﻟسكﺎن اﻟﻌرب" أو "اﻟمجتمﻊ
ﺠدا ﻋﻠﻰ أَْﻟ ُسن اﻟجمﻬور اﻟیﻬودي .اﻋتمﺎد
ﺸﺎﺌﻊ ً
اﻟﻌر�ﻲ" ﻫو �مثﺎ�ﺔ ﺘﻌبیر أوﻟﻲ ﻋن اﻟحس واﻻﻨﻔتﺎح وﺨﻠق ﻟﻐﺔ ﺸراﻛﺔ.

اﺒتذاﻻ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟجزء اﻟشرﻗﻲ ﻤن اﻟﻘدس� .مِثّﻞ اﻟمصطﻠﺢ "ﺸرق اﻟﻘدس" ﻤن وﺠﻬﺔ
ﻤثﺎل آﺨر أﻗﻞ
ً
ﻘصد ﻤنﻪ اﻟجزء اﻟشرﻗﻲ ﻟمدﯿنﺔ واﺤدة ﻫﻲ اﻟﻘدس
ًا
ﻨظر اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟشر�ﺎء اﻟﻌرب
ﺘﻌبیر ﻟﻐو��ﺎ ُ� َ
حﻞ
اﻻﺴراﺌیﻠیﺔ ،ﺒینمﺎ َﯿرْو َن ﻓﻲ اﺴتخدام اﻟمصطﻠﺢ "اﻟﻘدس اﻟشرﻗیﺔ" اﻋت ارًﻓﺎ �ﺄن ﻓﻲ اﻷﻤر ﻗضی ًﺔ ﻤ ﱠ
َ
اﻟﻘدس اﻟشرﻗیﺔ ،وﻤنحت
ﺨﻼف ﺴیﺎﺴﻲ ﺤﺎد ،ﺴواء ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ أم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﻟﻘد ﻀمت دوﻟﺔ إﺴراﺌیﻞ
َ
ﺴكﺎﻨﻬﺎ وﻀﻌیﺔ اﻟمﻘیمین اﻟتﻲ ﻻ ﺘمنﺢ ﺤﻘوﻗﺎ ﻤدﻨیﺔ �ﺎﻤﻠﺔ � -ﺎﻟتصو�ت ﻓﻲ اﻨتخﺎ�ﺎت اﻟكنیست -
أو ﺤﻘوﻗﺎ اﺠتمﺎﻋیﺔ واﻗتصﺎد�ﺔ �ﺎﻤﻠﺔ .ﻓﻲ ﺤین ﯿرى ﺠزء �بیر ﻤن اﻷﻏﻠبیﺔ اﻟیﻬود�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدس
"اﻟمدﯿن َﺔ اﻟواﺤدة
اﻟموﺤدة" ،ﻓﺈن اﻟﻘدس اﻟشرﻗیﺔ ﺒنظر اﻟمجتمﻊ اﻟﻌر�ﻲ ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ وﺴكﺎن اﻟﻘدس
ﱠ
اﻟشرﻗیﺔ ﻫﻲ ﻤدﯿن ٌﺔ ﺘحت اﻻﺤتﻼل ﻤنﻔصﻠﺔ ﻋن اﻟﻘدس اﻟﻐر�یﺔ ،اﻻﺴراﺌیﻠیﺔ .إدراك اﻟمﻌنﻰ اﻟرﻤزي
اف �ﺎﻟخﻼف
ﺘﻌبر ﻋن ﻤوﻗﻒ اﻷﻗﻠیﺔ ﯿتیحﺎن اﻻﻋتر َ
واﻟﻌمﻠﻲ ﻟﻠمصطﻠحﺎت واﻋتمﺎد اﻟمصطﻠحﺎت اﻟتﻲ ّ
و�ﻗﺎﻤﺔ ﺘﻘﺎرب وﺸراﻛﺔ ،ﻟیس �ﺎﻟضرورة ﻤن ﻤنطَﻠق اﻻﺘﻔﺎق اﻟتﺎم ،وﻟكن ،و�ﺎﻟتﺄﻛید ،ﻤن ﻤنطﻠق اﻹﻨصﺎت
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠق
طﺎﻗم
واﻟتّﻔﻬم واﻻﺤترام واﻟحس ﺘجﺎﻩ اﻟجﺎﻨب اﻵﺨر� .سﺎﻋد ﻫذا اﻟتﻘﺎرب واﻟشراﻛﺔ َ
نﻊ ﻗرار ﻤشتر�ﺔ ذات ﺸﺄن .اﻟتﻘﺎرب واﻟشﻌور �ﺎﻟشراﻛﺔ �سﺎﻋدان
ﺼِ
ﺤوار ﺤﻘیﻘﻲ وﺘطو�ر ﺴیرورات ُ
اﻟمنظم َﺔ ﻓﻲ ﱡ
اﻟتﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻷزﻤﺎت اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن اﻷﺤداث اﻟخﺎرﺠیﺔ ﻤثﻞ اﻟحروب واﻟﻬجمﺎت واﻷﺤداث
اﻟسیﺎﺴیﺔ ،واﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌمﻞ اﻟمشترك وﺤمﺎ�ﺔ اﻟنسیﺞ اﻟمشترك ﻤن اﻟتﺄﺜیرات اﻟسﻠبیﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟك ،ﻤن اﻟمﻬم اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أﻨﻪ ﻻ �كﻔﻲ أن ﺘكون اﻟمنظمﺔ ﻤستﻌدة ﻟﻠتیﱡﻘظ واﻻﻨﻔتﺎح ﻋﻠﻰ �ﻌض
أ�ضﺎ ﻀرورة ﻻﺘخﺎذ اﻟخطوة اﻹﻀﺎﻓیﺔ َ -ﻓ ْﻬم ﻤنﺎ�ﻊ ﺘﻠك اﻟنﻘﺎط وﺠذورﻫﺎ
ﺜم َﺔ ً
اﻟنﻘﺎط اﻟحسﺎﺴﺔ ،إذ ّ
واﻟتﻌرف ﻋﻠیﻬﺎ ،وﻫذا �ﻌنﻲ أن ﻋﻠﻰ اﻟمنظمﺔ أن ﺘﺄﺨذ ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻬﺎ ﻋﻬدا �ﺄن ﺘتﻌّﻠم �جد�ﺔ اﻟﻘضﺎ�ﺎ
ً
َ
ّ
ْ
ِ
حول ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻘضﺎ�ﺎ
اﻟحسﺎﺴﺔ واﻟمتﻔجرة
ً
ﺴیﺎﺴیﺎ .إن ﻟم ﺘسر اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟطر�ق ،ﻗد ﯿت ّ
اﻟمذ�ورة إﻟﻰ ﻨوع ﻤن "ﺘﻬو�ﺔ اﻟمشﺎﻋر واﻟمواﻗﻒ" دون أن �كون ﻟﻸﻤر أي ﺘﺄﺜیر ﺤﻘیﻘﻲ ﻓﻲ ﻤبﺎدئ
ﻤجﺎﻻ ﻟمنﺎﻗشﺔ اﻟخﻼﻓﺎت
اﻟمنظمﺔ ،ﻤواﻗﻔﻬﺎ وأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ .اﻟتﻌﻠم اﻟنشط واﻟحوار اﻟمﻔتوح اﻟذي �ﻌطﻲ
ً
واﻷﻓكﺎر اﻟمسبﻘﺔ )أَ َﺠﻞ ،ﻓﻲ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك أ�ضﺎ( �ﻌززان اﻟشراﻛ َﺔ وﺘمﺎﺴ َك اﻟمنظمﺔ
َ
َ
ْ
ُ
وﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﺒنجﺎح ﻤﻊ اﻻﻫت اززات اﻟتﻲ ﯿثیرﻫﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟسیﺎﺴﻲ.
َ

 .3اﻟﺸﺨﺼﻲ ھﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ – ﻗﺼﺺ وﺧﻠﻔﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ:

ﺘتمیز ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك ،ﻤثﻠﻬﺎ ﻤثﻞ اﻟﻌدﯿد ﻤن ﻤنظمﺎت اﻟتﻐییر اﻻﺠتمﺎﻋﻲ� ،مستوى ٍ
ﻋﺎل
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ.
ﻤن اﻟتمﺎﻫﻲ واﻟشراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘیم ﻤن ﺠﺎﻨب أﻓراد طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ وﻤجمﻞ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻓﻲ
ْ
َ
ُ
ﺼحیﺢ أن ﻫنﺎك ﱠ
ﻤنظمﺎت ذات طﺎ�ﻊ ﻤختﻠﻒ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمنظمﺎت اﻟمﻬنیﺔ ،ﺘمتﺎز ﻫﻲ ﺒدورﻫﺎ
�مستوى ﻤﺎ ﻤن اﻟتمﺎﻫﻲ واﻟشراﻛﺔ ،ﺒﻞ �مستوى ٍ
ﻋﺎل ﺠدا أﺤیﺎﻨﺎ  -ﻟكن ﻓﻲ ﻤنظمﺎت اﻟتﻐییر
ً
ظر أ�ضﺎ إﻟیﻬﺎ �مكﺎن ٍ
ٍ
وﻤصدر ﻟﻠدﺨﻞ ،ﺘبﻘﻰ اﻟتوﻗﻌﺎت اﻟمتبﺎدﻟﺔ
ﻋمﻞ
اﻻﺠتمﺎﻋﻲ� ،ﺎﻟرﻏم ﻤن أﻨﻪ ﯿن َ
ً
ُ
ﻓیﻬﺎ �شﺄن اﻟتمﺎﻫﻲ ِ
اﻟﻘَیمﻲ ﻓﻲ اﻟمرﺘبﺔ اﻷﻋﻠﻰ.
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ﺤ ّ
ﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ:
 .2اﻟ ِ

ﺘحتﺎج ﻤنظمﺔ اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ﻗدﻤﺎ �مجتمﻊ ﻤشترك إﻟﻰ ﺘطو�ر واﺴتیﻌﺎب
ُ
ّ
ُ
َ
َ
ً
ﻤنﺎخ وﺴﻠوك
ﺘنظیمیین �ﻌكسﺎن �صورة ﻓﻌﻠیﺔ ِﺤ �سﺎ ﻤرﻫ ًﻔﺎ ﺘجﺎﻩ ﻤختَﻠ ِﻒ اﻷﻤﺎﻛن اﻟتﻲ ﯿنتمﻲ إﻟیﻬﺎ
ْ
َ
ُ
ِ
وﻤجموﻋﺔ اﻟمواقف واﻟمﻌتﻘدات واﻟﻘیم واﻟثﻘﺎﻓﺔ اﻟتﻲ ﺘشكﻠﻬم� .سﺎﻋد
أﻋضﺎء طﺎﻗم اﻟمنظمﺔ وﺸر�ﺎؤﻫﺎ
وﻻﺤﻘﺎ ،ﻤﻊ ﱡ
ﺘﻘدم ﻋمﻠﻬم
اﻟجدد ﻓﻲ اﻟمن ﱠظمﺔ �صورة أﻓضﻞ وأﺴرع،
ً
ﻫذا اﻟحس ﻋﻠﻰ دﻤﺞ اﻷﻋضﺎء ُ
وﻨﻔوﺴﻬن .اﻟنﻘﺎط اﻟتﻲ ﻨﻘترح
وﻋمﻠﻬ ﱠن ﻓﻲ اﻟمن ﱠظمﺔ  -ﻋﻠﻰ زرع إﺤسﺎس أﺸد �ﺎﻻﻨتمﺎء ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم
ﱠ
ٍ
ّ
ُ
اﻻﻨتبﺎﻩ إﻟیﻬﺎ:
• اﻻﻫتزاز ِ
اﻟﻘَیمﻲ :ﻓﻲ ﺒدا�ﺔ اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ،ﻗد ﺘتسبب اﻟمواﺠﻬ ُﺔ ﻤﻊ ﻋﺎﻟم ﻗیم اﻟمجتمﻊ
اﻟمشترك ﺒنشوء ﺸﻌور �ﻌدم اﻟراﺤﺔ واﻻرﺘبﺎك وﺤتﻰ اﻻﻫتزاز .ﯿنطبق ﻫذا �ذﻟك ﻋﻠﻰ أوﻟئك
َ
اﻟذﯿن ﺴبق أن ﻋمﻠوا ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻋمﻞ ﺘضم ﻓر�ﻘﺎ ﻤختﻠطﺎ ،ﯿﻬود�ﺎ ﻋر�یﺎ� ،ﺎﻟمنظمﺎت
ً
َ
ً
ً
ً
اﻟحكوﻤیﺔ وﺠمﻌیﺎت اﻟخدﻤﺎت وﻏیرﻫﺎ.
�ﻌود ﺴبب اﻻﻫتزاز ﻓﻲ اﻟمﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ ﺘﻘوض ﻋﺎﻟم اﻟﻘیم اﻟذي ﯿنمو ﻓﻲ �ﻞ واﺤد ﻤنﺎ
ﱡ
َ
�شكﻞ ﻤدر ِ
ِ
ﻛﺎﺘنﺎ اﻟذاﺘی َﺔ ﻓیمﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟﻌمﻞ اﻹ�جﺎﺒﻲ واﻷﺨﻼق واﻻﻟتزام
ﻋﻠﻰ ﻤر اﻟزﻤن ،واﻟذي ّ ُ ْ َ
ِ
�ﺎﻟشراﻛﺔ اﻟیﻬود�ﺔ اﻟﻌر�یﺔ .اﻻﺤتكﺎك �ﻌﺎَﻟم اﻟﻘیم اﻟمتﻘدم اﻟمصﺎغ ﺠیدا اﻟذي ِ
ﻤنظمﺎت
�میز
ّ
ّ
ُ
اﻟمجتمﻊ
ﺤیز �بیر ﻤن اﻟمﻌرﻓﺔ واﻟﻌمق واﻟثروة،
اﻟمشترك وﻓر َق ﻋمﻠﻬﺎ� ،ﻔتﺢ اﻟبﺎب أﻤﺎم ّ
َ
�ثیر ﻤﺎ �كون
ﻤشو�ﺎ �صﻌو�ﺎت وﺘﻌﻘید.
وﻟكنﻪ ًا
ً
ﯿﻬود�ﺎت ،ﻤنظم ًﺔ ﻤشتر�ﺔ َ� ْحمﻞ ﻤصطﻠﺢ
ات طﺎﻗ ٍم
ﻤثﻼ :ﻗد �صﺎدف
أﻋضﺎء طﺎﻗ ٍم ٌ
ٌ
ﯿﻬود ،أو ﻋضو ُ
ُ
ﺘمﺎﻤﺎ ﻋن اﻟسیﺎق واﻟمدﻟول اﻟمﺄﻟوَﻓین ﻟدﯿﻬم
�ﻌض اﻷﺤیﺎن ﺴیﺎ ًﻗﺎ وﻤدﻟوًﻻ
َ
"اﻟصﻬیوﻨیﺔ" ﻓیﻬﺎ َ
ﻤختﻠﻔین ً
ِ
�ﻌبر
و�ن َ
ظر إﻟیﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ّ
ﻟدﯿﻬ ﱠن .ﺴوف �كتشﻔون ،وﺴوف �كتشْﻔ َن أن اﻟمصطﻠﺢ ﯿثیر اﻟجدل ،ﺒﻞ ُ
أو ُ
ﻋن أﯿدﯿوﻟوﺠیﺔ اﺤتﻼل وﺴْﻠب .ﻟیست ﺘﻠك �ﺎﻟضرورة اﻟطر�ﻘ َﺔ اﻟتﻲ اﻋتﺎدوا ،أو اﻋتَ ْد َن ﻋﻠﻰ رؤ�ﺔ
وﻫ ﱠن َﯿ َرْ� َن
ﺘمﺎﻤﺎ .ﻓﻬم َﯿ َرْو َن ُ
اﻟصﻬیوﻨیﺔ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ،وﻗد ﺘكون رواﯿتﻬم أو رو ُ
اﯿتﻬ ﱠن اﻟشخصیﺔ ﻤختﻠﻔﺔ ً
أن اﻟصﻬیوﻨیﺔ ﺘﻔسﺢ اﻟمجﺎل ﻓﻲ وﺠﻪ اﻟتﻌﺎون اﻟﻌر�ﻲ اﻟیﻬودي واﻟمسﺎواة وأﻨﻬﺎ ﺘُتیﺢ ﺘﻌﺎوﻨﺎ �ﻬذا ،وأﻨﻬﺎ
ً
ﱠ
�ﺎﻟمنظمﺔ ،أو ﻻﺤًﻘﺎ ﺨﻼل
اﻟتحﺎﻗﻬ ﱠن
ﻻ ﺘتﻌﺎرض ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘیم� .ﻘدر ﻤﺎ �شﻌر ﻫؤﻻء – ﻋند اﻟتحﺎﻗﻬم و
ُ
یش ُﻌ ْرَن �مز�د
ﻤختﻠﻔﺎ
ﻤوﻗﻔﺎ آﺨر وﻋﺎَﻟ ًمﺎ ﻤﻔﺎﻫیمی�ﺎ
ﻤستم�دا ﻤنﻪ ،ﺴیشﻌرون وﺴ ْ
ً
اﻟﻌمﻞ ﻓیﻬﺎ  -أن ﻫنﺎك ً
َ
ﯿتمكنون و�تم َك ﱠن ﻤن ﻟﻌب
ﻤن اﻻﻨتمﺎء و�درﺠﺔ أﻗﻞ ﻤن اﻻﻏتراب أو اﻟمس ﺒﻬو�تﻬم وﻫو�تﻬ ﱠن ،وﺴوف ّ
ّ
ُ
َ
دور أﻛبر ﻓﻲ ﻋمﻞ اﻟمنظمﺔ.
ﻤجرد اﻻﻨتسﺎب إﻟﻰ ﻤنظمﺔ ﯿﻬود�ﺔ
�ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠﻌرب واﻟﻌر�یﺎت ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻟمثﺎل ،ﻓﺈن ّ
ﻋر�یﺔ ﻤشتر�ﺔ  -ﺘتﻠّﻘﻰ اﻟدﻋم ﻋﺎدة ﻤن ﺼنﺎدﯿق وﻤﺎﻨحین وﻤﺎﻨحﺎت ﻤن اﻟﻌﺎﻟم اﻟیﻬودي  -إﻟﻰ ﺠﺎﻨب
اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﺼﻔوﻓﻬﺎ  -اﻷﻤر اﻟذي ُﯿنظر إﻟیﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺤﻞ وﺴط ﺼﻌب وﻤؤِﻟم ﻓﻲ ظﻞ اﻟروا�ﺔ واﻟﻬو�ﺔ
اﻟﻔﻠسطینیﺔ � -مكن أن �كون ًا
أ�ضﺎ ،إﺘﺎﺤﺔ اﻟتﻌبیر و�ﻀﻔﺎء اﻟشرﻋیﺔ ﻋﻠﻰ
أﻤر �صﻌب ﻫضمﻪ .ﻫنﺎ ً
اﻟحق ﻓﻲ اﻟتﻌبیر ﻋن ﻫذﻩ اﻟمشﺎﻋر ﯿز�دان ﻤن اﻟشﻌور �ﺎﻻﻨتمﺎء و�سﺎﻋدان ﻓﻲ إ�جﺎد ﺼﻠﺔ أﻗوى
�ﺎﻟمنظمﺔ و�ﺄﻫداﻓﻬﺎ.
ﻨحو�ن
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت :ﻗد �ﻔﻬم اﻟیﻬود واﻟﻌرب
اﻟمﻔﺎﻫیم واﻷﺴمﺎء واﻟتﻌﺎر�ف ﻋﻠﻰ َ
َ
ﱠ
اﻟحیز اﻟتنظیمﻲ� ،مﺎ
ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟمنظمﺔ.
ﯿتشكﻞ ّ
ﻤختﻠ َﻔین ﺘمﺎﻤﺎ� ،ﺎﻟرﻏم ﻤن أﻨﻬم �ﻌمﻠون ً
ً
طبﻘﺎ ﻟﻠمصطﻠحﺎت اﻟمستخدﻤﺔ ﻓﻲ اﻟمن ﱠ
ظمﺔ .ﻤن ﻫنﺎ ،ﻓﺈن
وﺘتشكﻞ اﻟﻘصﺔ اﻟتنظیمیﺔ إﻟﻰ ﺤد �بیر ً
ّ
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أﺤداث ﺴیﺎﺴیﺔ أﺨرى ،ﻤثﻞ اﻟتصر�حﺎت اﻟمثیرة ﻟﻠجدل ،واﻟمبﺎدرات اﻟتشر�ﻌیﺔ ،واﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﺘتخذﻫﺎ
اﻟﻬیئﺎت اﻟسیﺎﺴیﺔ واﻟحز�یﺔ ،ﻫﻲ ﺒدورﻫﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻘود إﻟﻰ اﻨدﻻع ﻨزاﻋﺎت ﻤﻌﻘدة .ﻗدرة اﻟمنظمﺔ
ﻋﻠﻰ إﺠراء ﻤنﺎﻗشﺎت ﺤول اﻟﻘضﺎ�ﺎ "اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻨﻔجﺎر" ﺘسﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨبین اﺜنین :ﱡ
أوﻟﻬمﺎ اﻟﻘدرةُ ﻋﻠﻰ
َ
َ
وﺜﺎﻨیﻬمﺎ ،وﻫو اﻷﻫم ﻟموﻀوع
اﺘخﺎذ أﻓضﻞ اﻟﻘ اررات ﺤول ﻤوﻀوع أو ﻗضیﺔ ﻤﺎ ،ﻤن ﻤنظور واﺴﻊ.
ُ
ﺘنمیﺔ رأس اﻟمﺎل اﻟبشري ﻟﻠمنظمﺔ ،ﯿتمّثﻞ ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤنﺎخ ﺘنظیمﻲ ﯿتیﺢ ﻟكﻞ ﻋضو وﻋضوة ﻓﻲ اﻟﻔر�ق
وطرَح ﻤﻌتﻘداﺘﻪ أو ﻤﻌتﻘداﺘﻬﺎ اﻟشخصیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ ،وﻨیﻞ اﻻﻫتمﺎم
َ
ْ
اﻟتﻌبیر ﻋن رأ�ﻪ أو رأﯿﻬﺎْ ،
َ
َ
واﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟشرﻋیﺔ ،ﺤتﻰ ﻟو ﻟم ﯿتم ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟمطﺎف ﻗبول ﻤواﻗﻔﻪ أو ﻤواﻗﻔﻬﺎ.
اﻀطرارك إﻟﻰ ﺘسﻠیط اﻟرﻗﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔسك وﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻔك ﻋندﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ أو ﺘﺄﺘین إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ ﯿتنﺎﻗض ﻤﻊ
إﻤكﺎﻨیﺔ ﺸﻌورك �ﺄﻨك ﻓﻲ اﻟبیت.
ﺜم َﺔ ﻨﻘطﺔ أﺨرى ﻫﻲ اﻟحرص ﻋﻠﻰ وﺠود ﺸﻔﺎﻓیﺔ ﻋﺎﻟیﺔ �كﻞ ﻤﺎ ﯿتﻌّﻠق ﺒنﻬﺞ وﺴیرورات ﺼنﻊ اﻟﻘرار
ّ
ﻤن أﺠﻞ ﺘﻌز�ز اﻟثﻘﺔ وﺘوﻓیر ﺘوازن ﺘﺎم ﻟﻠﻘوة ﺒین اﻟﻌرب واﻟیﻬود وﻤواﻗﻔﻬم ﻓﻲ اﻷﻗسﺎم اﻟتﺎ�ﻌﺔ
ﻟﻠمنظمﺔ .ﻓﻲ ﻤن ﱠ
اﻟتشﺎرك� ،جب أن �كون ﻫنﺎك ﺘوازن
اﻟمشترك اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻤن أﺠﻞ
ظمﺎت اﻟمجتمﻊ
ُ
َ
ﻛﺎﻤﻞ ﻓﻲ ﺴیرورات ﺼنﻊ اﻟﻘرار ﺒین وﺠﻬﺎت ﻨظر أﻓراد اﻟﻘوﻤیتین� ،مﺎ ﻫو ﻤذ�ور ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ اﻟذي
وﺘنوع اﻟﻬو�ﺎت� ،جب اﻟتر�یز ﻋﻠﻰ
ﯿتنﺎول اﻟسیرورات اﻻﺴتراﺘیجیﺔ .ﻤن ﺤیث رأس اﻟمﺎل اﻟبشري ﱡ
وﻀوح وﺸﻔﺎﻓیﺔ ﺴیرورات ﺼنﻊ اﻟﻘرار .ﻋﻠﻰ اﻟمنظمﺔ أن ُﺘ ِ
بﺎﻋﻬﺎ ﺴیرورَة
ظﻬر وﺘؤ�د ﺒنﻔسﻬﺎ اّﺘ َ
ﺼنﻊ ﻗر ٍار ﺘستند إﻟﻰ اﻟمسﺎواة واﻟتمثیﻞ اﻟكﺎﻤﻞ� .سﺎﻋد ﻫذا اﻷﻤر أﻋضﺎء وﻋضو ِ
ات اﻟﻔر�ق ﻋﻠﻰ
ِ
ُ
َ
اﻟشﻌور �ﺄن ﻗوﻤیتﻬم وﻗوﻤیتﻬ ﱠن ﺴوف ﺘكون ﻤمﱠثﻠﺔ ﻓﻲ اﻟسیرورات وﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﺸﻌور �ﺄن ﻤكﺎﻨﻬم
ُ
ﻫنﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمن ﱠ
ﺨﺎرﺠﻬﺎ.
ﻤتسﺎو وﺘﺎم ،ﻋﻠﻰ ﻋكس ﻤﺎ �حدث �ثی ار
ظمﺔ
ٍ
َ
أﺨبرﻨﺎ ﻤدﯿر إﺤدى
ﻤثﻞ :ﻓﻲ إﺤدى اﻟمﻘﺎﺒﻼت اﻟتﻲ أﺠر�نﺎﻫﺎ أﺜنﺎء اﻟبحث اﻟذي اﺴتند إﻟیﻪ ﻫذا اﻟدﻟیﻞَ ،
ٍ
ﻤدﻋی ًﺔ
اﻟمنظمﺎت ﻋن واﻗﻌﺔ اﻋترﻀت ﻓیﻬﺎ ﻤوظﻔﺔ ﻋر�یﺔ ﻤن ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ �شدة ﻋﻠﻰ ﻗرار إداري ﻤﺎّ ،
�ﺄن اﻟﻘرار "ﯿﻬودي" ﻻ �ﺄﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر اﻟمصﻠحﺔ ووﺠﻬﺔ اﻟنظر اﻟﻌر�یﺔ .وأﻀﺎﻓت �ﺄن اﻟﻘرار اﻟمذ�ور
َ
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻓیﻬﺎ وﻤن اﻟمﻔترض أن ﺘتمتﻊ ﻓیﻬﺎ �ﺎﻟمسﺎواة ،ﻫﻲ ﻓﻲ
ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘشﻌر �ﺄﻨﻬﺎ ﻫنﺎ ،ﻓﻲ
ِ
ٍ
ﻀﻌﻒ �ﻌر�یﺔ .ﻓﻘط �ﻌدﻤﺎ اﻟتﻘﻰ ﺒﻬﺎ اﻟمدﯿرون اﻟﻌرب ،اﻟذﯿن ﺸﺎر�وا ﻓﻲ اﻟنﻘﺎش ،وﻋرﻀوا ﻋﻠیﻬﺎ
ﺤﺎﻟﺔ
ﺘمكنت ﺘﻠك اﻟموظﻔﺔ ﻤن اﻻﺴتمرار
ﺠیدا ﻟﻠجمﻬور اﻟﻌر�ﻲّ ،
آراءﻫم اﻟشخصیﺔ اﻟتﻲ ﺘرى أن اﻟﻘرار �ﺎن ً
ﻓﻲ ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻟﻘرار اﻟذي ﺘﻌﺎرض ﻤﻊ رأﯿﻬﺎ اﻟشخصﻲ ،اﻟذي �ختﻠﻒ ﻋن آراء اﻟمدﯿر�ن اﻟﻌرب ﻓﻲ
اﻟمنظمﺔ ،وﻟكن ﺸﻌورﻫﺎ �ﺄن اﻟﻌرب ﻏیر ﻤمﱠثﻠین ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ﱠ
ﺘﻘﻠص .ﻋندﻤﺎ ﯿتﻌﻠق اﻷﻤر �ﻘ اررات ﻗد
ِ
ﺘوﻀﺢ اﻟمنظم ُﺔ
ﯿتمكن
ﻋضو ،أو ﻻ ّ
ﻻ ّ
ﯿوﺼﻰ �ﺄن ّ
ٌ
ﺘتمكن ﻋضوةٌ ﻓﻲ اﻟﻔر�ق ﻤن ﻗبوﻟﻬﺎ ﺒداﻓﻊ ﻗوﻤﻲَ ،
وﺘصﻒ �مبﺎدرﺘﻬﺎ اﻟخﺎﺼﺔ اﻋتم َﺎدﻫﺎ اﻟتوازَن ﻓﻲ ﺼنﻊ اﻟﻘرار ،ﻟیكون ذﻟك �مثﺎ�ﺔ ﺘﻌبیر و�یﺎن داﺨﻠﻲ
ﻗو�ین �ﺄﻨنﺎ ﻫنﺎ �ﻠنﺎ ﻓﻲ اﻟبیت .ﻨود ﻫنﺎ اﻟتﺄﻛید ﻤرة أﺨرى ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ أن �كون اﻟبیت ﻤشتر�ﺎ،
ّ
َ
اﻟتشﺎرك واﻟشراﻛﺔ ﻻ �ﻘوﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟمخﺎدﻋﺔ ،وأن ﺜم َﺔ ﺠواﻨب إﻀﺎﻓیﺔ،
ﻤن اﻟضروري اﻟتحّﻘق ﻤن أن
ُ
ّ
ﻤحصنﺔ ﻓﻲ
اﻟمشترك ﻟیست
ﻛﺎﻟجﺎﻨب اﻟجندري ﻤثﻼ ،ﺘؤﺨذ �ﻌین اﻻﻋتبﺎر .ﺤتﻰ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
ﱠ
َ
ﻤﻌﺎﯿنﺔ ﺘوازن اﻟﻘوة ﺒین اﻟﻘوﻤیتَین ﻤن
وﺠﻪ ﺘﺄﺜیر ﺘوازن اﻟﻘوة اﻟجندري أو اﻟطبﻘﻲ ،ﻟذﻟك ﻤن اﻟمﻬم َ
أ�ضﺎ ،ﻫو
ﺨﻼل ﻋدﺴﺎت إﻀﺎﻓیﺔ .اﻟتنبﱡﻪ إﻟﻰ ﺘوازن اﻟﻘوة اﻟمﻌﱠﻘد اﻟﻘﺎﺌم ﺨﺎرج اﻟمنظمﺔ ،ور�مﺎ داﺨﻠﻬﺎ ً
داﺨﻞ اﻟمنظمﺔ.
ﺘبنﻲ ﻤواﻗﻒ ﺘطرﺤﻬﺎ اﻷﻗﻠیﺔ
ﺨطوة ﻤﻬمﺔ ﻨحو اﻻﻨﻔتﺎح ﻋﻠﻰ ﺘﻘبﱡﻞ ،ﺒﻞ ور�مﺎّ ،
َ
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ﱡ
ﱡ
وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ:
ﺗﻌﺪد اﻟﮭﻮﻳّﺎت
.1

وﻓیﻬ ﱠن ﻓﻲ اﻟوﻗت
ﺘنمیﺔ ﺒیئﺔ ﺘنظیمیﺔ ﺘﻌكس اﻟﻬو�ﺎت اﻟمتنوﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠین واﻟﻌﺎﻤﻼت وﺘخﻠق ﻓیﻬم ُ
ﻨﻔسﻪ إﺤسﺎﺴﺎ �ﺎﻻﻨتمﺎء إﻟﻰ ﻓضﺎء ﻤشترك ﯿرﺘبطون و�رَﺘ ِب ْطن �ﻪ ،ﺘتطﻠب ﺘوﻓیر اﻟمجﺎل ِ
ﻟكﻼ
َْ َ
َ
َ
ً
اﻟثﻘﺎﻓتین ﻟﻠتﻌبیر ﻋن اﻟنﻔس ﻓﻲ ﺠمیﻊ ﺠواﻨب اﻟحیﺎة اﻟتنظیمیﺔ� .مكن إﺨراج ذﻟك
اﻟمجموﻋتین و َ
َ
ﺤیز اﻟتنﻔیذ �ﻌدة طرق:
إﻟﻰ ّ
• ﺘصمیم ﻓضﺎء اﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻨحو �ﻔسﺢ ﻤجﺎل اﻟتﻌبیر ﻟِكﻼ اﻟﻘوﻤیتَین واﻟثﻘﺎﻓتَین ،وذﻟك ﻤن
طﻊ اﻟز�نﺔ واﻷﻋمﺎل اﻟﻔنیﺔ اﻟتﻲ �حتو�ﻬﺎ اﻟﻔضﺎء اﻟمذ�ور ،واﻻﻨتبﺎﻩ إﻟﻰ اﻷﻟوان
ﺨﻼل ِﻗ َ
واﻟظﻼل واﻟرﻤوز اﻟثﻘﺎﻓیﺔ واﻟوطنیﺔ ﻓیﻪ.
• اﺴتخدام اﻟﻠﻐتین و�ﻋطﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر�یﺔ ﺤﱠﻘﻬﺎ :ﻓﻲ �ﻞ اﻷﻤﺎﻛن ﺘﻘر�بﺎ ،ﺤتﻰ ﻓﻲ ﻤنظمﺎت
اﻟﻌرب وﺘتكّﻠم اﻟﻌر ّ�یﺎت اﻟﻠﻐ َﺔ اﻟﻌبر�ﺔ ،ﻓیمﺎ ﻻ ﯿتكّﻠم اﻟیﻬود
اﻟمشترك ،ﯿتكﻠم
اﻟمجتمﻊ
ُ
َ
اﻟﻌمﻠیﺔ ،ﺘصبﺢ إدارة روﺘین اﻟﻌمﻞ
واﻟیﻬود�ﺎت اﻟﻠﻐ َﺔ اﻟﻌر�یﺔ .ﻤن ﻫنﺎ ،ﻓﻲ �ثیر ﻤن اﻟحﺎﻻت
ّ
�ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌبر�ﺔ أﺴﻬﻞ �كثیر ،وﺘختﻔﻲ اﻟﻌر�یﺔ ،أو �ﻘتصر اﺴتخداﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟخﺎرج ﻓﻘط ،ﺒﻬدف
اﻟتواﺼﻞ ﻤﻊ ﻋموم اﻟسكﺎن اﻟﻌرب ،أو ﻻﺴتخداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎءات ﻤﻊ اﻟمنظمﺎت اﻟﻌر�یﺔ .ﻻ
�ﺄس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ أ�ضﺎ ﻓﻲ ﻓتﺢ اﻟمجﺎل ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر�یﺔ ﻋﻠﻰ روﺘین اﻟمنظمﺔ ﻤن ﺨﻼل
إﻀﻔﺎء اﻟشرﻋیﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯿتكّﻠم أﻓراد اﻟطﺎﻗم اﻟﻌرب �ﺎﻟﻌر�یﺔ ،ﺒﻞ وﺘشجیﻌﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك،
و�حضور اﻟزﻤﻼء اﻟیﻬود .ﻫنﺎك طر�ﻘﺔ أﺨرى ﺘتمثﻞ ﻓﻲ ﻗیﺎم اﻟمنظمﺔ ﺒتشجیﻊ وﺘخصیص
ﱡ
ﯿوﺼﻰ �ﺄن ﺘتحّﻘق
اﻟموارد ﻷﻓراد اﻟطﺎﻗم اﻟیﻬود ﻟتﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر�یﺔ� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟكَ ،
اﻟمنظمﺔ ﻤن أن ﺠمیﻊ ﻤنشوراﺘﻬﺎ اﻟداﺨﻠیﺔ واﻟخﺎرﺠیﺔ ،ﻋندﻤﺎ ﯿتﻌﻠق اﻷﻤر �ﺎﻟنشر اﻟصحﺎﻓﻲ
و�وﺴﺎﺌﻞ اﻟتواﺼﻞ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ واﻟموﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨﻲْ �َ ،ص ُدر �ﺎﻟﻠﻐتین اﻟﻌبر�ﺔ واﻟﻌر�یﺔ.
• اﻻﺤتﻔﺎل �ﺄﻋیﺎد و�منﺎﺴبﺎت �ﺎﻓﺔ اﻷد�ﺎن� :جب أن ﺘحتﻔﻞ اﻟمنظمﺔ ﺒنﻔس اﻟمستوى �ﺄﻋیﺎد
ﺠمیﻊ اﻷد�ﺎن واﻟطواﺌﻒ اﻟتﻲ ﯿنتسب إﻟیﻬﺎ أﻋضﺎء وﺘنتسب إﻟیﻬﺎ ﻋضوات اﻟمنظمﺔ ،وأن
ﺘﻌبیر ﻟﻪ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﻓﻲ رزﻨﺎﻤﺔ اﻟمنظمﺔ و�ﺎﻟﻠﻘﺎءات اﻻﺤتﻔﺎﻟیﺔ.
اﻷﻤر ًا
�جد
ُ
ﺒتﻌدد اﻟﻬو�ﺎت ﻤن اﻟمنظمﺔ
إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻻﻫتمﺎم �ﺎﻟخصﺎﺌص اﻟثﻘﺎﻓیﺔ واﻟبیئیﺔ ،ﯿتطﻠب اﻻﻋتنﺎء ّ
ﺤی ٍز �سمﺢ
آﻤن
ﺤی ٍز ٍ
وﻤحمﻲ ﻓﻲ ﺠمیﻊ اﻟمنﺎﻗشﺎت واﻻﺠتمﺎﻋﺎت ،واﻟحرص ﻋﻠﻰ دواﻤﻪ؛ ّ
إﻨشﺎء ّ
َ
ٍّ
اقف ﻻ ﺘﻘبﻠﻬﺎ اﻷﻏﻠبیﺔ،
�ﺎﻟتﻌبیر ﻋن اﻷﺼوات واﻵراء واﻟمواقف دون ﺨوف ،ﺤتﻰ ﻟو �ﺎﻨت ﺘﻠك ﻤو َ
أو �ﺎﻓﺔ أﻓراد ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ .ﻤن اﻟمﻬم ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ ﺘنمیﺔ ﻗدرة ﺘنظیمیﺔ ﻟﻼﺴتمﺎع وﻤحﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻬم واﻹدﻤﺎج،
ﺤتﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم وﺠود ﺘواﻓق ﻓﻲ اﻵراء� ،ﺎﻟتوازي ﻤﻊ ﻓتﺢ اﻵﻟیﺔ اﻟتنظیمیﺔ ﻻﺘخﺎذ اﻟﻘ اررات أﻤﺎم
ﻓرﺼﺎ ﺠدﯿدة.
وﺠﻬﺎت ﻨظر ﻏیر ﻋﺎد�ﺔ ﻗد ﺘﻔتﺢ ً
ﻋﻠﻰ ﺴبیﻞ اﻟمثﺎل ،ﺨﻼل ﺤﺎﻻت اﻟطوارئ اﻷﻤنیﺔ� ،مكن ﻟﻠنﻘﺎش اﻟمﻔتوح ﺤول ﻤوﻀوع ﺘﻔ ﱡﻬم
اﻟﻔﻠسطینیین ﻓﻲ اﻟمنﺎطق اﻟمحتﻠﺔ واﻟتضﺎﻤن ﻤﻌﻬم ،وﻓﻲ اﻟمﻘﺎﺒﻞ  -ﺘﻔ ﱡﻬم ﺤﺎﺠﺔ إﺴراﺌیﻞ إﻟﻰ اﻷﻤن
واﻟتمﺎﻫﻲ ﻤﻌﻬﺎ ،أن ﯿنطوي ﻋﻠﻰ ﻤخﺎطر ﺘﻬدد وﺘﻔجر اﻟتمﺎﺴك اﻟتنظیمﻲ .ﻤﻊ ذﻟك ،ﻻ ﯿنبﻐﻲ ﺘجنب
ّ
ّ
و�ﻞ ﯿرى اﻷﺤداث ﻤن زاو�ﺔ
إﺠراء ﺤوار �ﻬذا ،ﻷﻨﻪ ﻗﺎﺌم ،وﻷن اﻟطﺎﻗم
�ضم أﻓرًادا ﻤن اﻟﻘوﻤیتین ،ﱞ
ّ
طیﻒ واﺴﻊ ﻤن اﻵراء.
ﻤختﻠﻔﺔ .ﻫذا ﺼحیﺢ �شكﻞ ﺨﺎص ﻓﻲ اﻟطواﻗم ﻏیر اﻟمتجﺎﻨسﺔ اﻟتﻲ �مﱠثﻞ ﻓیﻬﺎ ٌ
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اﺗﺨﺎذھﺎ ،أي إﺷﺮاك ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﯿﺤﻪ اﻟﻮﺿﻊ .ھﺬا اﻟﺤﻞ ﺻﺤﯿﺢ
وﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﺮ وﻣﺪﻳﺮة.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ إﻟﻰ
أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،واﻟﺤ ّ
ل ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺪ اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﺬي ﻧﻘﺘﺮﺣﻪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ھﻮ وﺿﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ ٍ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار؛ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ،
ُ
أم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ّ
َ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﮭﺎ وإطﻼﻗﮭﺎ.
اﻹدارة
ﺠﻊ

ﻟﻘد أﺜبت ﻫذا اﻟنﻬﺞ ﻨﻔسﻪ ﻟﻌدة أﺴبﺎب .1 :اﻟمستوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤن ﻋدم اﻟیﻘین� :مﺎ ذ�رﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻗسﺎم
اﻟمشترك ﻓﻲ ﺒیئﺔ ﺴیﺎﺴیﺔ واﺠتمﺎﻋیﺔ ﻤتﻘِّﻠبﺔ وﻏیر ﻤستﻘرة.
اﻟسﺎ�ﻘﺔ ﻤن اﻟدﻟیﻞ ،ﺘﻌمﻞ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
ﺘنشﺄ اﻟﻔرص واﻟمخﺎطر �ﺎﺴتمرار ،وﺘﻌتمد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ رؤ�تﻬﺎ واﻻﺴتجﺎ�ﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺤد �بیر ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓق
اﻟجید ﻟﻠمﻌﻠوﻤﺎت واﻟمﻌرﻓﺔ واﻟمشﺎﻋر واﻟحﻠول اﻟممكنﺔ اﻟتﻲ ﺘوّﻓرﻫﺎ ﺠمیﻊ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻤن اﻟمیدان.
ٍ
ﻤﻠكیﺔ ٍ
ﻤن أﺠﻞ ﺨﻠق اﻟحﺎﻓز ﻟﻘیﺎم اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ﺒذﻟك� ،جب أن �شﻌر ﻫؤﻻء �مستوى
ﻋﺎل ﻋﻠﻰ
ﻨشﺎط اﻟمنظمﺔ ،اﻷﻤر اﻟذي �مكن أن ﯿتحﻘق ﻤن ﺨﻼل ﻤشﺎر�تﻬم ﻓﻲ اﻟمبﺎدرات واﻟﻘ اررات .2 .اﻟم ِز�ﺔ:
ّ
َ
اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﱠ
ﻤشترك أﻤر ﺼﻌب� ،ﻔتﻘر إﻟﻰ اﻟتﺄّﻟق و�تﻌرض ﻟمواﻗﻒ ﺴﻠبیﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب
ﻤنظمﺔ ﻤجتمﻊ
َ
ٍ
ﺤد ﺴواء� .ثی ار ﻤﺎ �كون ﻤن اﻟصﻌب رؤ�ﺔ ﻨتﺎﺌﺞ إ�جﺎﺒیﺔ واﻀحﺔ ﻓﻲ
اﻟبیئﺔ ،اﻟﻌر�یﺔ واﻟیﻬود�ﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﻓترة زﻤنیﺔ ﻗصیرة أو ﺤتﻰ ﻤتوﺴطﺔ ،وﻗد �كون اﻟجﻬد ِﺴ ِ
یسﻔی�ﺎ ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ .اﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺘنمیﺔ ﻤستوى ٍ
ﻋﺎل
اﻟتشﺎرك واﻟمشﺎر�ﺔ واﻻﻨخراط ،ﻫو �مثﺎ�ﺔ أداة إدار�ﺔ ﻤﻬمﺔ ﻟتنمیﺔ وﺘطو�ر ﻓر�ق اﻟﻌﺎﻤﻠین
وﻤستدام ﻤن
ُ
ورأس اﻟمﺎل اﻟبشري ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ﻷﻤد طو�ﻞ.
ج .ﺗﻨﻤﯿﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﯿﺎﺳﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:

وﻤﻘوﻤﺎت ﺘُ ِ
"ﺘشتمﻞ ﺴیﺎﺴﺔ إدارة اﻟموارد اﻟبشر�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤبﺎدئ ِ
ﺴﻠو�ﺎ إدار�ﺎ واﻀحﺎ وﻤنتَظمﺎ ﻓﻲ
نشﺊ
ً
ً
ً
ّ
ً
ﱠ
�ﺎﻟمنظمﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻨحو ﯿتجﺎوز اﻟﻘ اررات اﻟﻌرﻀیﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻷﺤداث ﻏیر اﻟمتوﻗﻌﺔ.
ﻤجﺎل إدارة اﻷﻓراد
ﺘستند ﻫذﻩ اﻟسیﺎﺴﺔ أﺤیﺎﻨﺎ إﻟﻰ ﻓﻠسﻔﺔ أو أﯿدﯿوﻟوﺠیﺔ ﺘنظیمیﺔ ﻓیمﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺈدارة اﻷﻓراد،
ﻤستمدﺘین ﻤن
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺎت اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ ،دﻟیﻞ ﻟﻠمدﯿر(.
)ﺸِتیﻞ :إدارة اﻷﻓراد ﻓﻲ
ﻤنظور ﺘنظیمﻲ ﺸﺎﻤﻞ" َ
ﺒیت ﻟﻪ؛ أن �شﻌر �ﺎﻻﻨتمﺎء ،أن �ﻌمﻞ ﻓﻲ ﺒیئﺔ إﻨسﺎﻨیﺔ ﺘوّﻓر
اﻟجمیﻊ ﯿر�د أن �شﻌر �ﺄن ﻤكﺎن اﻟﻌمﻞ ٌ
�شر �ذﻟك .ﯿتمنﻰ �ﻞ
ﻟﻪ اﻟراﺤﺔ واﻻﺴترﺨﺎء واﻻﺴتمتﺎع �صحبﺔ زﻤﻼء وزﻤیﻼت اﻟﻌمﻞ �صﻔتﻬم ًا
ﺘﻔﻬ ًمﺎ ﻻﺤتیﺎﺠﺎﺘﻪ،
ﺘﻔﻬ ًمﺎ ﻻﺤتیﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻤكﺎن اﻟﻌمﻞ،
ّ
وﺘتمنﻰ �ﻞ ﻋﺎﻤﻠﺔ أن ﺘتﻠّﻘﻰ ّ
ﻋﺎﻤﻞ أن ﯿتﻠّﻘﻰ ّ
ﯿتصرف وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد
وﺘﻌﺎﻤﻞ �ﺎﺤترام وﺘﻘدﯿر ،وأن اﻟجمیﻊ
�ﻌﺎﻤﻞ
ّ
َ
أن �شﻌر وﺘشﻌر �ﺎﻻﻨتمﺎء إﻟیﻪ ،أن َ
ﻌتمد ﻓﻲ ﻤكﺎن اﻟﻌمﻞ .ﻋند ﺘﻠبیﺔ ﻫذﻩ اﻻﺤتیﺎﺠﺎت ،ﯿزداد
واﻟمﻌﺎﯿیر ﻏیر اﻟمكتو�ﺔ اﻟتﻲ �جب أن ﺘُ َ
ﯿوﻤﺎ �ﻌد ﯿوم.
اﻟداﻓﻊ واﻷداء اﻟمﻬنﻲ ً
ﻓﻲ ﱠ
ﺘﻌﻘیدا؛ إذ ﺘسود ﻫنﺎك ﺤﺎﻟﺔ ﺘبﺎﯿن أﻛثر ِﺤّد ًة
ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟمشترك ﻗد ﺘكون اﻟمﻬمﺔ أﻛثر
ً
َ
ﺘبﺎﯿن ﻨﺎ�ﻊ ﻤن
اﻟتشﺎرك اﻟیﻬودي اﻟﻌر�ﻲ ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟسیﺎﺴیﺔ ﻻ ﺘختﻔﻲ
ﺒین أﻓراد اﻟطﺎﻗمُ ،
ُ
ﻫنﺎك ﺘحت اﻟسطﺢ ،ﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌكس ،إﻨﻬﺎ ﺘحتﻞ ﻤر�ز اﻟطﺎوﻟﺔ .ﺘستند اﻟخطوات اﻟمﻘترﺤﺔ أدﻨﺎﻩ إﻟﻰ
اﻨطبﺎﻋﺎﺘنﺎ واﺴتبصﺎراﺘنﺎ ﺤول اﻟسیﺎﺴﺔ اﻟمﻌَﻠنﺔ وأﺴﺎﻟیب اﻟتطبیق اﻟﻔﻌﻠیﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌتمدﻫﺎ ﻤنظمﺎت
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ ﻟتنمیﺔ رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ.
اﻟمجتمﻊ
َ
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ٍ
وظنوا أﻨﻪ ﻗر�ب �ذﻟك إﻟﻰ ﻗﻠوب اﻟسكﺎن اﻟیﻬود واﻟﻌرب ﻓﻲ ﻤنطﻘﺔ اﻟشمﺎل اﻟتﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤستوى
ﺨدﻤﺎت
ظر إﻟﻰ اﻷﻤر ﻓﻲ اﻟبدا�ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ �ستدﻋﻲ ﺒذل اﻟجﻬود
ﻗیﺎﺴﺎ �ﻪ ﻓﻲ ﻤر�ز اﻟبﻼد .ﻟم ﯿن َ
ّ
ُ
ﻤتدﻨًیﺎ ً
اﻟﻬدف ﻤنﻪ.
ﻤشتركِ ،ﻋْﻠ ًمﺎ �ﺄن ذﻟك ﻟم �كن ﻓﻲ اﻷﺼﻞ
ﻹﺤداث ﻓﻌﻞ ﻋر�ﻲ ﯿﻬودي
َ
َ
وﻣﻊ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﺪ ًة طﻮﻳﻠﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ُﻳﻨﻈَﺮ إﻟﯿﻪ ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮَك .ﻟﻘﺪ ﻧﻤﺎ وﺗﺤﻮّل إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎط َ
ﺟﻤَﻊ ﻧﺸﻄﺎ َء
َ
اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،اﻟﯿﮭﻮدي واﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺣﻮل ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮَك واﺳﻊ
وﻧﺸﯿﻄﺎت ،ﻣﮭﻨﯿّﯿﻦ وﻣﮭﻨﯿّﺎت ﻣﻦ
اﻟﻨﻄﺎق َ
ﻤﻞ ﻋﺪدا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﺣﻈﻲ ﺑﺘﻌﺎون ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺷ ِ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ .ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة إﻧﺠﺎزات ﻛﺒﯿﺮة ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ أم ﻓﻲ
ً
ﻣﺜﺎﻻ ﺣﯿًﺎ ﻟﻘﻮة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﻮى.
إﺣﺪاث وﻋﻲ إﻗﻠﯿﻤﻲ ،ﻣﺸﻜِّﻠ ًﺔ
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎع ﻟﻨﺸﻄﺎء ﻓﮭﻤﻮا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺰاﺟﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ )ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ْ
ﻧﺒﻌﺖ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﻮرﻳﺔ
ﺳﻜﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ھﺬه( ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط ﺣﻮل ﻗﻀﯿﺔ
ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻓﺘﺤﺘﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻧﺠﺎزات ﻛﺒﯿﺮة وﺷﺮ ْ
ّﻋﺖ أﺑﻮاﺑًﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺻﻮدة أﻣﺎم
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت.

ﻗدرة اﻹدارات واﻟمﺎﻨحین ﻤن اﻟخﺎرج ﻋﻠﻰ ﺘشخیص اﻟﻔرص واﻻﺘجﺎﻫﺎت اﻟجدﯿدة ﻤحدودةٌ ﻫﻲ أو،
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﺘختﻠﻒ ﻋن ﺘﻠك اﻟتﻲ ﯿراﻫﺎ اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ اﻟمیدان .اﻟر�ط واﻟموازﻨﺔ ﺒین اﻟمبﺎدرات
َ
ّ
ِ
ﺘجﺎﻫین ﻫمﺎ أﻤر ﻻ ﺒد ﻤنﻪ .وﻋﻠیﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟمﻬم ﻟنﺎ أن ﻨؤ�د ﻋﻠﻰ أﻫمیﺔ
واﻟنشﺎطﺎت ﻤن �ﻼ اﻻ َ
وﻀﻊ ﻤﻌیﺎر ﺘنظیمﻲ �شجﻊ اﻟمبﺎدر ِ
ات ﻤن اﻟمیدان و�ﻨشﺎء آﻟیﺎت ﺘنظیمیﺔ ﺘﻔتﺢ اﻟمجﺎل أﻤﺎم اﻟﻌﺎﻤﻠین
ّ
َ
واﻟﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ اﻟمیدان ﻟﻠتﺄﺜیر ﻤن اﻟداﺨﻞ.
ب .اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ:
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮭﺞ إداري ﻳﺘﯿﺢ وﻳﺸ ّ
ﺠﻊ اﻟﻤﺠﺎ َزﻓﺔ
ﺳﻦ وﻋﯿﻮب
"ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﺸﺎ ُرك" ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮ وﻣﺪﻳﺮة ،وھﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺎ ِ
ً
أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎدم ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ وﻋﯿﻮب ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮة
ﻧﮭﺞ اﻹدارة اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ .إﻧﮭﺎ ﺗﻜﻤﻦ
ﱡ
وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷطﺮاف
واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺸﺎ ُرك
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺪﻳﺮ أو اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺮار
وطﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬه .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ازداد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺰام اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات
ﱡ
ﺗﺤﻜ ً
ﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﻪ،
وﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺠﺎح .ﺻﺤﯿﺢ أن ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺗﻤﻨﺢ
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮي أﻳ ً
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى،
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﮭﺞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدﻳ ّﺎ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻻ
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮ أو اﻟﻤﺪﻳﺮة .ﺗﺘﺠﻠّﻰ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ إذن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﯿﺔ ،ﻛﻤﺪﻳﺮ أو ﻛﻤﺪﻳﺮة ﻟﺪﻳﻚ اﻹرادة واﻟﻘﺪرة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﻻﺗﺠﺎه واﻟﻤﺴﺎر ﻟﻠﻤﻨﻈﱠﻤﺔ أو
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻹدارﺗﻚ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﺟﯿﺪة ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻟﯿﺲ
ﻟﺪﻳﻚ داﺋ ً
ﻤﺎ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أو اﻟﺼﻮرة اﻷﺣﺪث واﻷﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﺪث وﻗﻀﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ
اﻟﺤﺎل ﻟﺪى أﻓﺮاد ﻓﺮﻳﻘﻚ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ،ﺗَﺒْﺌﯿﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات أو اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟ ﱠﺪﻟﻮ ﺑﺂراء أﻛﺜﺮ ﺛﺮا ًء وﺗﻨﻮ ًﻋﺎ وإﺑﺪا ًﻋﺎ .ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻄﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﻟﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄن اﻟﻘﺮارات
ُﻣ ْﻠ ٌ
ﻚ ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺈﺧﺮاﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺳﻮف ﻳﻀﻌﻒ.
اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺠﺎزﻓﺔ و"اﻟﺴﯿﺮ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮًا إﺿﺎﻓﯿ�ﺎ" ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﺮٍ ﻻ دو َر ﻟﻨﺎ ﻓﯿﻪ ﻟﯿﺴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﯿﻨﮭﺎ
ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺷﺮاﻛﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺣﻘﯿﻘﺘَﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .اﻟﺤﻞ اﻟﺬي ﺗﻄﺮﺣﻪ "اﻟﻘﯿﺎدة
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ" ھﻮ ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻄﺎﺑﻊ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
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ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس
اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؟
أ .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎ َ
درة وﻣﺸﺎرﻳﻊ bottom – up

ﱠ
ِ
اﻟمنظمﺎت ﺒتشجیﻊ طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ ،اﻟﻌﺎﻤﻠین واﻟﻌﺎﻤﻼت،
اﻟمتطوﻋین
إطﻼق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ :ﻨوﺼﻲ
ّ
ٍ
ﺤد ﺴواء ﻋﻠﻰ ﺘشخیص ﻤشﺎر�ﻊ وﺨطط ﺠدﯿدة .اﻟمبدأ اﻟتوﺠیﻬﻲ ﻫو ﺘحﻘیق
واﻟمتطوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻼﻤر�ز�ﺔ ﻓﻲ اﻟصﻼﺤیﺎت واﻟمسؤوﻟیﺔ ،وﺘﻌز�ز رﻏبﺔ وﻗدرة أﻓراد اﻟطﺎﻗم ،اﻟمتطوﻋین واﻟمتطوﻋﺎت
ﺘحسس اﻟواﻗﻊ واﻟمیدان.
ﻹطﻼق ﺴیرورات ﺠدﯿدة ﺘستند إﻟﻰ ﱡ

ﺗﻮﺻﯿﺎت | ﺗﻌﺰﻳﺰ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ،ﯿنبﻐﻲ اﻟتر�یز
ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﺘسﻬیﻞ إطﻼق اﻟمشﺎر�ﻊ ﻋﻠﻰ ﯿد طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ واﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
ﱡ
ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح و ُ
ﺣ ّ
ﻲ ﻷﻋﻀﺎء
ﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع
ﺗﺤﺚ اﻟﺤﺎﻓ َﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑ َ
ﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
وﻋﻀﻮات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﻗﺘﺮاح وﺗﺠﺮﺑﺔ ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﺸ ّ ِ
ذﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﮭﻢ اﻷﺧﻄﺎء وﻟﺪﻳﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ .أﺣﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﻛﺜﺮ وﺿﻮ ً
ﺣﺎ
ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ھﻮ" :ھﺬا ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪﻧﺎ" .ﻳﻌﻜﺲ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺎ ھﻮ دارج ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ،
واﻟﻘﯿ َ
ﻢ واﻟﻤﻌﺎﻳﯿ َﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ .ﻛﯿﻒ ﺗﻨﺸﺄ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻮك ھﺬه؟ إﻧﮭﺎ ﺗﻨﻤﻮ إن
َد َر ْ
ﺟﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿّﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ
واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ،ﻋﻠﻰ طﺮح أﻓﻜﺎر ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻳﺪأب اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ،اﻹدارة ﺧﺼﻮﺻﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺼﺎت إﻟﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻻھﺘﻤﺎم
ْ
دأﺑﺖ
ﺑﻤﻌﺎرﻓﮭﻢ واﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت .إن
ْ
اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻳﺒﺎدرون،
وﺣﺮﺻﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم
ْ
ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ إن ﻟﻢ ﺗُ َ
ﺆت ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻤﺎ ُر،
ﺑﺬﻟﻚ إن ﺣ ّﻘﻖ ﻣﺠﮭﻮ ُد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺜﻤﺎ َر اﻟﻤﺮﺟﻮّة ،ﺑﻞ و
ُ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ
ﻳﺘﻌﺰّز اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن ھﺬا ھﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
أر ً
ﺿﺎ ﺧﺼﺒﺔ وآﻣﻨﺔ ﻟ ُ
ﺤ ّ
ﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع واﻹﺑﺪاع واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺨﻮض اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﻳﺠﺪ اﻷﻣ ُﺮ ﺗﺮﺟﻤ ً
ﺔ ﻟﻪ ﺑِ َ
ﻤ ْﻨﺢ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة
ورﻋﺎﻳﺘﮭﺎ ،ﻋ ْﺒ َﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺮوراتٍ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارﻳﺔ ﺗﺘﯿﺢ وﺗﺸﺠﻊ وﺗﺘﺒﻨّﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات،
ﺑﺪ ًءا ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﺎم وﺣﺘﻰ إﺧﺮاﺟﮭﺎ إﻟﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

ﻤثﺎل :اﻟمنتدى اﻟمدﻨﻲ ﻟتطو�ر اﻟصحﺔ ﻓﻲ اﻟجﻠیﻞ
ﻨود اﻟتنو�ﻪ إﻟیﻬﺎ:
�شكﻞ اﻟمنتدى اﻟمدﻨﻲ ﻟتطو�ر اﻟصحﺔ ﻓﻲ اﻟجﻠیﻞ
ّ
ﻨموذﺠﺎ ﻟﻌدد ﻤن اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟتﻲ ّ
ً
• اﻟمبﺎدرات اﻟتﻲ �طرﺤﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﻠون واﻟﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ اﻟمیدان اﺴتجﺎ� ًﺔ ﻤنﻬم ﻟﻔرﺼﺔ وﺤﺎﺠﺔ
ﺸخصوﻫﺎ ﱠ
وﺸخ ْصَنﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمیدان.
ّ
• اﺘّبﺎع اﺴتراﺘیجیﺔ "ﻻ ﻀرورة ﻟﻪ" ،أو "."Non – Issue
ٍ
أﻤر ﻤﻔروﻏﺎ ﻤنﻪ وﻗضی ُﺔ اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك ﻟیست
ﺠﻬﺎت اﻟﻌمﻞ ﻤﻌﻬﺎ ﻟیس ا
• إﻗﺎﻤﺔ ﺸراﻛﺔ ﻤﻊ
ً
َ
ً
ُ
ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎس.
ﻤیداﻨیین �ﺎن اﻟموﻀوع ﻗر�بﺎ إﻟﻰ ﻗﻠو�ﻬم،
ﻤحﻠیﺔ ﻟنﺎﺸطین وﻋﺎﻤﻠین
ّ
ﻨشﺄ اﻟمشروع ﻋﻠﻰ ﺸكﻞ ﻤبﺎدرة ّ
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ﻳﮭﻮدي ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻳﻤﻮﻣﺘﻪ .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج
ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪودة ھﻲ أﻳ ً
ﻀﺎ؛ اﺗﱠﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات
واﻟﻠﻘﺎءات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أن أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ وﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺜﯿﺮة.
ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﻣﺎ ورد أﻋﻼه ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻨﺸﺎطَ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎرَك ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
واﻷﻓﺮاد ﻟﻠ ّ
ﺪﻓﻊ ُﻗ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ،ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻋﺎد ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬه
اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻛﻜﻞ .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أﻧﺸﻄﺔ
ْ
أﺛﻤﺮت ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ .ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء ،ﻛﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ھﻲ اﻷرض اﻟﺨﺼﺒﺔ اﻟﺘﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬه اﻟﺴﻄﻮر ُأﺟﺮِﻳَﺖ وطﻮّرَت ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎتٍ ﻋﻤﻠﺖ
ِ
ﻳﻌﻠ ّﻢ ﻛﯿﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ
وأﻓﺮا ٍد ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ظﺮوف ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ وﺑﺪون "دﻟﯿﻞ" ِ
َ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﯿﻦ وﻣﺘﺨﺎﺻﻤَﯿﻦ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ طﻮﻳﻞ ،ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ – ﻗﺪ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ .ﺛﺎﻧﯿﺎً،
ﺷﻌﺒَﯿﻦ
ُ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻳﺘﻐﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻊ طﻮال اﻟﻮﻗﺖ وﺑﺨﻄﻮات ﻋﻤﻼﻗﺔ .ﺗَﻈﮭﺮ
ﺑﻮﺗﯿﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺑﻘﻮة ﻣﺪھﺸﺔ .ﻣﻦ ھﻨﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺮص اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ُ
ﺳﺒﻞ
ﻋﻤﻠﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﺎء ،وأن ﺗﻈﻞ ذات ﺻﻠﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ.
ُ
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺤ ِ ّ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ازدھﺎرَھﺎ وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ،ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﻘﻖ
ﺿﻤﺎن ﺗﻘ ّ
ﺪﻣﮭﺎ ﺧﻄﻮ ًة واﺣﺪ ًة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒ ّﺆ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎھﺎت ،ﺑﻞ أن
ﺗﺸﻜّﻠﮭﺎ وأن ﺗﻄﺮح اﻟﺤﻠﻮل ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﺗﻜﻤﻦ ﺟﺬور ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة
اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﻠﻰ
ِ
أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،و ْ
ﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ واﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد طﺮق ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة
ِ
ِ
َ
وﻣﺒﺘﻜﺮة.

ٍ
ﻤن أﺠﻞ اﻟﻘیﺎم ﺒذﻟك� ،جب أن ﺘحرص اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ اﻨتﻬﺎج ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘنظیمیﺔ ﻤن اﻻﻨﻔتﺎح و ُﺤبّ
اﺴتطﻼع ﻤثب ٍ
ِ
اﻟمسﺎوم ﻟرأس ﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟبشري.
ﱠتﺔ ﻓﻲ ﺴیرورات ﻋمﻠﻬﺎ وﻓﻲ اﺨتیﺎرﻫﺎ ﻏیر
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ﯿتطﻠب ﺘدﻋیم أﺠندة اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك ﻓﻲ ﺒیئﺔ ﻏیر ﻤتﻌﺎطﻔﺔ �ﺎﻟضرورة وﻓﻲ ظﻞ ظروف ﻤن ﻋدم
َ
ﱠ
اﻟیﻘین ،أن ﺘكون
اﻟمنظمﺔ ﻤستﻘرةً وﻤستداﻤ ًﺔ ﻗﺎدرةً ﻋﻠﻰ اﻟتصرف �شكﻞ اﺴتراﺘیجﻲ وﻷﺠﻞ طو�ﻞ ،ﻤن
َ
ﺠﻬﺔ ،و�سرﻋﺔ وﻤروﻨﺔ و�ﺒداع واﺒتكﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسﻪ.
أﺤد اﻟﻌنﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴیﺔ ﻟتﻌز�ز اﻻﺴتﻘرار واﻟمروﻨﺔ ﻫو رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻟﻠمنظمﺔ .رأس اﻟمﺎل
اﻻﺠتمﺎﻋﻲ أﻤر ﻀروري ﻷي ﱠ
ﻤنظمﺔ  -ﺴواء �ﺎﻨت ﺤكوﻤیﺔ أم ﺘجﺎر�ﺔ أم اﺠتمﺎﻋیﺔ  -وﻟكنﻪ أﻛثر
أﻫمیﺔ ﻓﻲ اﻟمنظمﺎت اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﺸق اﻟطر�ق وﻋﻠﻰ إﺤداث ﺘﻐییر �بیر .ﯿنﻌكس رأس اﻟمﺎل
ّ
اﻟمشترك ﻓﻲ ﺠودة اﻟﻌمﻞ اﻟمشترك ﻟﻠطﺎﻗم اﻟمﻬنﻲ وﻷﻋضﺎء وﻋضوات
اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻟمنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
ﻤجﻠس اﻹدارة وﻗﺎدة اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻔئﺎت اﻟتﻲ ﺘرﺘبط ﺒﻬﺎ اﻟمنظمﺔ ،واﻟنﺎﺸطین اﻟمیداﻨیین واﻟنﺎﺸطﺎت
اﻟدرب .أي أن رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﯿنﻌكس ﻋﻠﻰ اﻟروا�ط واﻟتمﺎﺴك
اﻟمیداﻨیﺎت وﺸر�ﺎء وﺸر�كﺎت ّ
ّ
ِ
�سﺎﻫمن ﻓﻲ
اع ﺒین �ﻞ أوﻟئك اﻟذﯿن �سﺎﻫمون واﻟﻠواﺘﻲ
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺠراء ﺤوار ﻤﻔتوح ،ﻤﻌ ﱠمق وﻤر ٍ
َ
ْ
ُ
ﱠ
ﺘﻌز�ز ﺸرﻋیﺔ
اﻟمنظمﺔ وﻤكﺎﻨتﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻟمﻬنﻲ وﺘواﺼﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻟجمﺎﻫیر.
�جد رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﺘرﺠم ًﺔ ﻟﻪ �شكَﻠین اﺜنین ﯿرﺘبط اﻟواﺤد �شدة �ﺎﻵﺨر؛ واﺤد داﺨﻠﻲ واﻵﺨر
َ
ﱠ
ﺨﺎرﺠﻲ .اﻷول ﻫو رأس ﻤﺎل
اﻟمنظمﺔ اﻻﺠتمﺎﻋﻲ  -اﻹﻨسﺎﻨﻲ اﻟداﺨﻠﻲ؛ أي ﺠودة وﻤتﺎﻨﺔ اﻟﻌمﻞ
اﻟیﻬودي اﻟﻌر�ﻲ اﻟمشترك اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ وﺠود "ﻤختبر" ﺘتبﻠور ﻓیﻪ اﻷﻓكﺎر واﻷﻨشطﺔ واﻟمشﺎر�ﻊ اﻟتﻲ ﺘحدد
طرًﻗﺎ ﺠدﯿدة وﻤبتكرة ﻟﻠوﺼﻞ ﺒین اﻟمجتمﻌین .واﻟثﺎﻨﻲ ﻫو رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ اﻟخﺎرﺠﻲ اﻟمطﻠوب؛
أي اﻟﻌنصر اﻟذي �منﺢ اﻟمنظمﺔ اﻟمكﺎﻨﺔ اﻟجمﺎﻫیر�ﺔ و�ﻌطﻲ ﻋنﻬﺎ اﻟصورة ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘمِثﻞ وﺘﻌمﻞ ﻓﻲ
ّ
َ
َ
َ
ﺨدﻤﺔ
اﻟجمﻬور�ن  -اﻟیﻬودي واﻟﻌر�ﻲ .ﺘتمثﻞ اﻟمﻬمﺔ اﻟرﺌیسیﺔ إذن اﻟتﻲ ﺘواﺠﻪ إدارَة اﻟمنظمﺔ وﻓر�قَ
َ
ﱠ
ﻋمﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﻨشﺎء ﻤنﺎخ وﺴیرورات ﺘخﻠق رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ
وﺘﻌززﻩ.
ﻟﻠمنظمﺔ ،ﺘحﺎﻓظ ﻋﻠیﻪ ّ
اﻟتواﺼﻞ ﻤﻊ اﻟتﻐیرات اﻟسﺎﺌدة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم إدارة اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟر�حیﺔ :ﺜ ﱠم َﺔ ﻓﻲ اﻟمنظمﺎت اﻹﺴراﺌیﻠیﺔ
اﯿدا ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﯿتمّثﻞ ﻓﻲ إﯿﻼء أﻫمیﺔ �بیرة ﻟﻠمﻌﺎرف اﻟنﺎﺸئﺔ ﻤن
واﻟدوﻟیﺔ اﺘجﺎﻩ �شﻬد ً
إﻗبﺎﻻ ﻤتز ً
أﺴﻔﻞ ،أي ﻤن أﻋضﺎء وﻋضوات اﻟطواﻗم اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻼت وﺜیﻘﺔ أﻛثر ﻤن ﺴواﻫﺎ ﻤﻊ اﻟمیدان وﻤﻊ
ﻤخﺎﻟﻔﺎ ﻟمﺎ �ﺎن دارﺠﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔئﺎت اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ اﻟمنظمﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤتﻬﺎ وﺘمثﻠﻬﺎ� .مّثﻞ ﻫذا اﻟنﻬﺞ اﺘجﺎﻫﺎ
ً
ً
ُ
ً
ﱠ
اﻟمنظم َﺔ اﻟحدﯿثﺔ – وﻤﺎ زال دارﺠﺎ
أﻨجب
اﻟمﺎﻀﻲ ﻏیر اﻟبﻌید  -ﻤنذ اﻟثورة اﻟصنﺎﻋیﺔ ،اﻟمنج ِم اﻟذي
ً
َ
اﻟمو� ِ
ﱠ
ﻠﺔ
ﺤتﻰ ﯿوﻤنﺎ ﻫذا ﻓﻲ �ﻌض اﻷﻤﺎﻛن �ذﻟك  -ﺤیث ﺘنشﺄ اﻟمﻌرﻓﺔ ﻤن أﻋﻠﻰ ،ﻤن اﻹدارِة اﻟﻌﻠیﺎ
ﻔترض أن ﺘكون ﺼحیحﺔ ،ﻟتتﻐﻠﻐﻞ ﺘﻠك اﻟﻘ اررات ِﻤن ﺜَ ّم َﺔ إﻟﻰ أﺴﻔﻞ ﻋ ْب َر أﻨظمﺔ
�ﺎﺘخﺎذ اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ُ� َ
اﺌد اﻟكﺎﻤنﺔ ﻓﻲ
وﺘوﺠیﻬﺎت .ﻤﻊ ﻤرور اﻟزﻤن ،اﻛتشﻔت اﻟمنظمﺎت اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ واﻟحكوﻤیﺔ واﻟمﻬنیﺔ اﻟﻔو َ
ٍ
اﻟموﻗﻒ اﻟﻘﺎﺌﻞ إن اﻟطﺎﻗم� ،كﻞ ِّ
�كﺎ ﻓﻲ ﺼنﻊ
ﻤر�بﺎﺘﻪّ ،
�شكﻞ ﻤصدر ﻤﻌرﻓﺔ و�نبﻐﻲ أن �كون ﺸر ً
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺎت ﻟكﻲ ﺘبﻘﻰ ذات ﺼﻠﺔ وراﺌدة ﻓﻲ ﻤجﺎﻟﻬﺎ،
ﻋب َر اﻟجﻬود اﻟتﻲ ﺒذﻟتﻬﺎ
اﻟﻘرار .ﱠ
ﺘطوَر ﻫذا اﻻﺘجﺎﻩ ْ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ و"ﻗﺎﻋدة إﻨتﺎﺠﻬﺎ" ﯿرو َن
وﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ ،وﻫو اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟمیدان وز�ﺎﺌن
ا
َ
أﻤورً
ْ
ﻻ ﺘراﻫﺎ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق أو ﻗد ﺘراﻫﺎ �ﻌد ﻓوات اﻷوان.
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﯿﱠﺰة ﻟﻠﻤﻨﻈﱠﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘ َﺮﻛﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮَك،
ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم اﻟﺬي وﺻﻔﻨﺎه ﻟﻠﺘﻮ ،ﻳﺒﺪو أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ
ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻟﺤﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺘﮭﺎ وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ،وﻳﻜﻤﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ أن
ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ظﻞ ظﺮوف ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﺗﻨﺸﺄ وﺗﺒﻘﻰ ﻧﺘﯿﺠ َ
ﺔ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﺎرﺟﯿﺔ وداﺧﻠﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أﺣﺪاﺛًﺎ أﻣﻨﯿﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ أو ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ أﺣﺪاﺛًﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ )ﻣﺜﻼ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺎ(.
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ھﻮ أن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟَﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ
ﺑِﺸ ّ
ﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﺛﻨﺎء ﺳﯿﺮھﺎ وﺑﻐﯿﺎب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال :ﻛﯿﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟ ّ
ﺪﻓﻊ ُﻗ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ:
رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﺻﺪى ﻛﺒﯿﺮا ﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻗﻢ  922ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮارد ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب .ﻛﺎن
ﱡ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
اﻟﺘﻜﮭﻦ ﺑﻤﻮﻋﺪ اﺗّﺨﺎذ ﻗﺮار ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع وإدراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ
ُ
ﺿ َ
َو َ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار وإﺧﺮاﺟﻪ إﻟﻰ ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻨﻈﻤﺎتِ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك أﻣﺎم ﻓﺮﺻﺔ
ﻊ
وﻣﻌﻀﻠﺔ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ :ﻛﯿﻒ ﻧﻘﺎرب ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ،وھﻞ ﻧﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺿﻮء
ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرَﺑﺔ .وﻣﺎ زال اﻟﻮﺿﻊ اﻟﯿﻮم أﻳﻀﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ رﺻﺪ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮھﺎ ،ﻳﺜﯿﺮ
ً
ﺸﻄًﺎ ﺣﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮار وطﺒﯿﻌﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮه ودور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻌﻪ.
ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻧ ِ
ﱠ
ﱠ
ﻣﺼﻐﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ :إﻧﺸﺎء "ﻓﺮﻳﻖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ" ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻤﻮذجٍ
اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻣﺨﺘﺒﺮٍ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﺸﺨﯿﺺ وﻣﻌﺎﻟَﺠﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ .إﻧﻪ ﻟَﻔﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷھﻤﯿﺔ أن ﻳﺘﻜﻮّن ﻣﺜﻞ ھﺬا
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ذوي آراء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ  -ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
اﻟﮭﺮﻣﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ – وأن ُﻳﺴﺘﻌﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ھﺬا ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺧﺎر َ
ج ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ.

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ :ﺘضﻊ اﻷﺤداث اﻟخﺎرﺠیﺔ اﻟتحد ِ
�ﺎت �ذﻟك
ُ
ّ
ﻓﻲ وﺠﻪ ﺘمﺎﺴك ا ﱠ
ﺴﻠﻔﺎ
ﻟمنظمﺔ اﻟداﺨﻠﻲ ،ﻤن ﻫنﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟمﻬم إﻗﺎﻤﺔ ﺠﻬﺎز
ﺒنیوي ﻤتَّﻔق ﻋﻠیﻪ ً
ّ
ﯿﻬدف إﻟﻰ ﻤواﺠﻬﺔ واﺤتواء وﻤﻌﺎﻟجﺔ اﻟنزاﻋﺎت واﻟتوﺘرات اﻟداﺨﻠیﺔ اﻟتﻲ ﺘنشﺄ أﺜنﺎء اﻟﻌمﻞ اﻟمتواﺼﻞ
مسﺎﻋدة ﺨﺎرﺠیتَین.
ﻟتنﻔیذ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ واﻟخطط .ﻤن اﻟممكن ً
ستحسن اﻻﺴتﻌﺎﻨﺔ �مشورة و� َ
أ�ضﺎ ،ﺒﻞ ُ
و� َ
�ستخدم اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟمنظمﺎت اﻹرﺸﺎدات اﻟخﺎرﺠیﺔ ﻓﻲ اﺠتمﺎﻋﺎﺘﻬﺎ اﻟمخصصﺔ ﻟمﻌﺎﻟجﺔ اﻟسیرورات
ٍ
أﺤداث �ﺎﻟمﻌﺎرك
اﻟشخصیﺔ وﺴیرورات ﻤﺎ ﺒین اﻷﺸخﺎص اﻟتﻲ ﺘنشﺄ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب وﻗوع
اﻟﻘتﺎﻟیﺔ واﻟحرب واﻷﺤداث اﻷﻤنیﺔ واﻟسیﺎﺴیﺔ.
ﱠ
ﯿتطرق إﻟﻰ رأس ﻤﺎل
ﺒتوﺴﻊ ﻻﺤًﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ اﻟذي
ﺴوف ﻨتنﺎول ﻫذا اﻟموﻀوع
اﻟمنظمﺔ.
ّ
ّ

اﻟﻤﺒﺎ َدرة ﻣﻘﺎﺑﻞ رد اﻟﻔﻌﻞ :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘسم� ،مﺎ ﻫو اﻟحﺎل ﻓﻲ اﻷﺠزاء اﻷﺨرى ﻤن
اﻟدﻟیﻞ ،ﯿتم اﻟتر�یز �ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻫمیﺔ وﻀرورة أن ﺘكون
اﻟمشترك ﻗﺎدرًة ﻋﻠﻰ
ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
ُ
َ
اﻻﺴتجﺎ�ﺔ �سرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟیﺔ ﻟﻸﺤداث اﻟسیﺎﺴیﺔ واﻻﺠتمﺎﻋیﺔ واﻷﻤنیﺔ وﻏیرﻫﺎ .ﻟكن� ،جدر اﻟتنو�ﻪ ﻫنﺎ إﻟﻰ
أن اﻷﻤر ﻤشوب �خطورة �ﺎﻤنﺔ .ﻓﺎﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻷي ﱠ
ﻤنظمﺔ ﺘتطﻠب إﺠراء ﺤسﺎ�ﺎت ﺼحیحﺔ ﺒین اﻟنﻬﺞ
ٌ
اﻻﺴتبﺎﻗﻲ اﻟنﺎﺘﺞ ﻋن اﻻﺴتراﺘیجیﺔ وﺨطط اﻟﻌمﻞ اﻟسنو�ﺔ ،ﻤن ﺠﻬﺔ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر اﻟمروﻨﺔ
واﻻﺴتجﺎ�ﺔ ﻟﻸﺤداث اﻟخﺎرﺠیﺔ اﻟتﻲ ﺘﻘتضﻲ إﺠراء ﺘﻐییرات وﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ ﺨطﺔ اﻟﻌمﻞ.
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ �ذﻟك ،ﯿنطبق ﻤﺎ ﻨﻘول ﻋﻠﻰ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك أ�ضﺎ .ﻤﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻤﺎ ﺘشﻬدﻩ
ً
اﻟسیرورة ﻤن ﱡ
أﺸد ﻋنﻪ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻟمنظمﺎت اﻷﺨرى،
ﺘﻘﻠب وﻋدم اﺴتﻘ ارر وﺘواﺘُر ﯿتجّﻠﻰ ﻫنﺎ �صورة ّ
وﺘﻠبیﺔُ اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻻﺴتجﺎ�ﺔ ﻟﻸﺤداث اﻟتﻲ ﺘﻐیر اﻟواﻗﻊ �جب أن ﺘتم ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسﻪ و�ﺎﻟتوازي ﻤﻊ
ّ
ّ
ﻨﻬﺞ ِ
ﻤبﺎد ٍر ﯿؤﺜّر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﻻ �كتﻔﻲ ﺒرد اﻟﻔﻌﻞ ﺘجﺎﻫﻪ ﻓﻘط.
اﻋتمﺎد ٍ

ﻤن ﺸﺄن وْﻗﻊ اﻷﺤداث وﺘواﺘرﻫﺎ أن �ضطر طﺎﻗم ﻋمﻞ اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك إﻟﻰ ﺘكر�س وﻗت طو�ﻞ
ّ
َ
َ
َ
اﻟمﻐیر ،وﻤﻊ اﻟﻔرص واﻟمخﺎطر ﻓﻲ ٍ
آن واﺤد .ﻟكن ،إذا
وﻤوارد �بیرة ﻓﻲ ﺘﻌﺎطیﻪ ﻤﻊ اﻟواﻗﻊ
اﻟمتﻐیر و ِّ
ِّ
ﻀمن اﺴتراﺘیجیﺔ ﱠ
ﻤر�زة وﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻘد ﯿتبدد و�ذوب،
ﺘﻌﺎﻤﻞ اﻟمنظمﺔ ﻤﻊ اﻟتﻐیرات ﻓﻲ اﻟبیئﺔ
ّ
َ
ﻟم �كن ُ
ٍ
ﻤنظمﺎت
اﻟمشترك .ﻟﻘد رأﯿنﺎ �ذﻟك
ﻓتضﻌﻒ ﻗدرة اﻟمنظمﺔ �ﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟتﺄﺜیر ﻓﻲ ﺼیﺎﻏﺔ اﻟمجتمﻊ
َ
ﺘتّخذ ﻤن اﻟواﻗﻊ اﻟمحموم ﻟﻠمجتمﻊ اﻹﺴراﺌیﻠﻲ ذر�ﻌ ًﺔ ﻟﻌدم اﻋتمﺎد اﺴتراﺘیجیﺔ ﻗﺎﺌدة وﺘﺄﺴیسیﺔ ﺨﺎﺼﺔ
اﻟمشترك ،أي أﻨﻬﺎ ِ
ﺘحول ﺼﻌو� ًﺔ ﻤﻔروﻀﺔ إﻟﻰ أﯿدﯿوﻟوﺠیﺔ ،ﻓتَﻔﻘد ﻗدرﺘَﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺒﻬﺎ ﻟﻠنﻬوض �ﺎﻟمجتمﻊ
َ
ّ
اﻟتﺄﺜیر وﺘحو�ﻞ اﻟمجتمﻊ اﻹﺴراﺌیﻠﻲ إﻟﻰ ﻤجتمﻊ أﻛثر
وﻤشﺎرﻛﺔ.
ﺘسﺎﻤحﺎ
َ
ً
18
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اﻟمستمّدة ﻤنﻬﺎ وﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺴﻔﻞ ،إﻟﻰ اﻟطﺎﻗم واﻷطراف
وﻀﻊ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ اﻟتنظیمیﺔ وﺴیرورات اﻟﻌمﻞ
ْ
َ
اﻟمﻌنیﺔ ﻋﻠﻰ ﺸكﻞ إﺠراءات واﻀحﺔ .ﻻ �ﻌبر ﻤﺎ ﻨﻘول ﻫنﺎ �ﺎﻟضرورة ﻋن دﻋ ٍم ﻟﻬذا اﻟنﻬﺞ ،وﻟكن
ّ
ﺘتبنﺎﻩ.
ﻫنﺎك �ﺎﻟتﺄﻛید ﻤنظمﺎت ّ
اﻟتحكم
أﻗﻞ ﻗدرةً ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟمﻘﺎﺒﻞ ،إن �ﺎﻨت اﻟمنظمﺔ ﺘﻌمﻞ ﻓﻲ ﺒیئﺔ ﻻ ﺘوّﻓر اﻟیﻘین واﻻﺴتﻘرار ،و�ﺎﻨت ﱠ
ّ
وﺘوﱡﻗﻊ ﺘطورات اﻟسﺎﺤﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻓیﻬﺎ  -وﻫذا ﻫو اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺘﻌمﻞ ﻓیﻪ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك
َ
اﻟمشﺎرﻛﺔ اﻟنشطﺔ واﻟمﻠتزﻤﺔ ﻟﻠطﺎﻗم
ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ اﻟیوم – ﻓﺈن ﻋﻠیﻬﺎ اﻻﻋتمﺎد ﺒدرﺠﺔ أﻛبر �كثیر ﻋﻠﻰ
َ
وﻟﻸطراف اﻟمﻌنیﺔ ،إذ أﻨﻪ ﻤن اﻟصﻌب ﻋﻠیﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ ﺘزو�دﻫم �مجموﻋﺔ ﻤن اﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات
واﻟتﻌﻠیمﺎت اﻟتﻲ ﺘوﻓر ﺤﻠوًﻻ ﻤنﺎﺴبﺔ ﻟمختﻠﻒ اﻷوﻀﺎع اﻟتﻲ �ثی ار ﻤﺎ ﯿنشئﻬﺎ ﻫذا اﻟواﻗﻊ .ﻟذﻟك� ،جب
ْ
ُ
وﺴیتﻌین
اﻟمﻌنیﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ،
أن ﺘبﺎدر اﻟمنظمﺔ إﻟﻰ ﺘشجیﻊ طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ واﻷطراف
ّ
ّ
ﺘتﺎ�ﻊ ﻋن �ثب وﺘرﺼد ﺒتنبﱡﻪ اﻟتنﻔی َذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤن ﺠﺎﻨب �ﻞ ﻓرد ﻤن أﻓراد طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ.
َ
ﻋﻠیﻬﺎ ﻻﺤًﻘﺎ أن َ
ﱠ
ﻟﻠمنظمﺔ ﺘﻔﺎدي اﻋتمﺎد ﻨﻬﺞ اﻟمشﺎرﻛﺔ واﻟتﻘﺎﺴم ،ﺤتﻰ ﻟو ﻟم ﯿتﻔق ﻫذا اﻟنﻬﺞ ﻤﻊ
�مﻌنﻰ آﺨر ،ﻻ �مكن
ّ
َ
اﻟمیول اﻹدار�ﺔ ﻟﻺدارة.

ﺗﻮﺻﯿﺎت| ﺳﯿﺮورة ﺑﻠﻮرة اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
ﻨوﺼﻲ �ﺄن ﯿتم وﻀﻊ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ اﻟتنظیمیﺔ �مشﺎر�ﺔ أﻛبر ﻋدد ﻤمكن ﻤن اﻷطراف اﻟمﻬنیﺔ ﻓﻲ
ّ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ :اﻟمدﯿر�ن اﻟﻌﺎﻤین ،اﻟمدﯿرات اﻟﻌﺎﻤﺎت ،وﻤدﯿري ،ﻤدﯿرات اﻟمراﺘب اﻟوﺴطﻰ ،طﺎﻗم اﻟﻌمﻞ،
واﻟﻌﺎﻤﻠین اﻟمیداﻨیین ،اﻟﻌﺎﻤﻼت اﻟمیداﻨیﺎت اﻟذﯿن ﺴیضطرون ،واﻟﻠواﺘﻲ ﺴی ﱠ
ضطرْرَن ﻟﻠﻌمﻞ طبًﻘﺎ
َ
ﻟﻼﺴتراﺘیجیﺔ ﻓﻲ ظروف ﻤتﻘّﻠبﺔ وﻏیر ﻤر�حﺔ ،إﻟﻰ ﺠﺎﻨب أﻋضﺎء وﻋضوات ﻤجﻠس اﻹدارة اﻟمطﺎَﻟبین
ﱠ
ﻟﻠمنظمﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟمذ�ورة.
اﻟتصرف �ممّثﻠین
واﻟمطﺎَﻟبﺎت �جمﻊ ودﻋم
َ
وﻤسﺎﻋدة وﺘجنید اﻟموارد ،و ّ
أ�ضﺎ إﺸراك اﻟشر�ﺎء اﻻﺴتراﺘیجیین وﻗﺎدة اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌمﻠیﺔ ﻟرﻓﻊ
ﻤﻠزوﻤیتﻬم
ﻫذا ،وﻤن اﻟمﻬم ً
ّ
ﺘجﺎﻩ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻤمثﻠﻲ وﻤمثﻼت اﻟجمﻬور ﻟﻠمسﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﻌز�ز ﻗدرة اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟتنﱡبؤ ﺒدﻗﺔ أﻛبر �ﺎﻟتﺄﺜیر اﻟمحتمﻞ ﻻﺴتراﺘیجیﺎﺘﻬﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺘﻜﺘﯿﻜﺎت :ﺗﺆﺛﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﻤﻠﮭﺎ ،ﺗﻀﻊ اﻟﺘﺤ ّﺪﻳﺎت ﻓﻲ وﺟﻪ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮭﺎ وﺗﺠﺒﺮھﺎ أﺣﯿﺎﻧًﺎ
ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ .ﺗﺼﻄﺪم اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺄﺣﺪاث ﻛﺎﻟﺤﺮوب واﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ أو اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ،أو ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺎﻟﻘﺮار ) 922زﻳﺎدة ﻣﻮازﻧﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ( ،أو اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ واﻟﻤﺸﺎرِﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﱠﻤﺔ
"ﺗَ ْ
ﭽﻠِﯿﺖ" ،وﺗﺘﺮك ھﺬه اﻷﺣﺪاث ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.
ُ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺪﻳﺮ آﻟﯿﺎتٍ داﺧﻠﯿ ًﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻔ ّﻌﺎل ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗُﻨﺸﺊ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف ،وﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو
اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﮭﺎ أﻳﻀﺎ .ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷﺣﺪاث اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺪراﻣﯿﺔ
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﺣﺴﺎب اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻟﻮﺿﻊ
ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻻﻋﺒًﺎ ذا ﺷﺄن ،أو ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ
اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪ .ﺗﺠﺎ ُ
ھﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة ،أو اﻻﻧﺼﺮاف ﻋﻨﮭﺎ ،ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻨﺎ ُول ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺨﺮو َ
ج ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺮاﺣﺔ إﻟﻰ
ﺢ ،ﻣﺘّ َﻔ ٌ
ﻣﺎ ھﻮ وراء ﻣﺎ ھﻮ واﺿ ٌ
ﻖ ﻋﻠﯿﻪ وﻏﯿﺮ ﺻﻌﺐ .ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ
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ُ
اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ دواﻓﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ورؤﻳﺎھﺎ ،ﻣﻦ ھﻨﺎ،
اﻟﺤﺎﻻت ،ﻻ ﺗﺘّﻔﻖ
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻀﻠﺔ :إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺸﻜّﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎ ُد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ راﻓﻌ ًﺔ
ّ
ﺪد ھﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎ ُد
ﻳﮭ
ﻣﺪى
أي
إﻟﻰ
و
ﺟﮭﺔ،
ﻣﻦ
ﻣﻨﮭﺎ
ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ
أن
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻲ
ﻠﻔﺮص
ﻟ
اﻟﻨﮭ َ
ﺞ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى .ﻣﻌﻀﻠﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﺧﺮى ھﻲ اﻟﻘﯿﻮد واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻀﻌﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﻋﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻜﻦ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻮﺻﻮل اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ
ُ
ﻣﻮﻋﺪھﺎ أو ﻛﺎﻣﻠ ً
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ،
ﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﻮھﺮي ،ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﯿﺮ
ﺳﻮاء اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أم اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻣﻌﻀﻼتٍ ﻗِﯿَﻤﯿ ّ ًﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑًﺎ ﺑﺎﻟﺨﺸﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ أو ﻣﺤﺎوﻻت
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻓﺮ ً
ﺻﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ أم
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،و َر ْ
ﺻﺪ اﻟﻤﻮارد وإدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .ﻳﻤﻜﻦ
ﻤﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺄھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻟﻜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ أن ُﺗ ْﺜ ِ
إﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮﻧﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،ﻟﻜﻦ ذات ﺣﺪود واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى
ُ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ راﺳﺨﺔ وﻣﺼﺎﻏﺔ ﺑﻮﺿﻮح .ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ُﺗﺴﺘﻮ َﻋ ُ
اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
ﺐ ھﺬه
ﻟﻠﻤﻨﻈﱠﻤﺔ وﺗﺼﺒﺢ واﺿﺤﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،ﺗﺘﻤﻜّﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ إظﮭﺎر
اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،دون ﻓﻘﺪان اﻻﺗﺠﺎه ودون اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﺟﻮھﺮ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﺑﻮﺻﻠﺔ ﺗﻮ ِ ّ
ﺟﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ :ﻣﺘﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻣﺎ ،وﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻷن اﺗﺠﺎه
اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﻳﻌﺮّﺿﮭﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إذن ﺑﺄن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
ُ
اﻟﺠﯿﺪة واﻟﺮاﺳﺨﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻋﻦ
ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺻﻤﻮدھﺎ.
"اﻻﻧﺘﮭﺎزﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ" :ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ
ﻻ ﺗﺤﻈﻰ ﻓﯿﻪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﻨﮭﻮضَ ﺑﮭﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﺠﻤﮭﻮر ،وأﺟﺰا ٌء ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻨﻪ
ﻈﮭﺮ ﻻﻣﺒﺎﻻ ًة ﺑﮭﺎ ،ﺗﺘﺤ ّﻔﻆ ﻣﻨﮭﺎ أو ﺗﻌﺎدﻳﮭﺎ .ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
ﺗُ ِ
ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﯿﺴﺖ "ﻣﻮﺟ ًﺔ ﻳﻤﻜﻦ رﻛﻮﺑﮭﺎ" أو اﺗﺠﺎ ً
ھﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ راﺋ ً
ﺠﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺷﻌﻮرھﺎ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺒﺢ ﺿﺪ اﻟﺘﯿّﺎر.
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أو ﻛﻞ ﻣﻨﺤﻰ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو
ﺗﺸ ّ
ﺨﺼﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﺟﻨﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻨﺎﺣﻲ ﻣﺘّ ِﻔﻘﺔ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ أو ﺑﺪرﺟﺔ ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻣﻊ أﺟﻨﺪة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ورؤﻳﺎھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠ ّﺐ ﻣﻨﮭﺎ إظﮭﺎر
اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ .ﻣﻦ ھﻨﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻻﻧﺘﮭﺎزﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ،
أي اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻟﻔﺮص ،اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ )ﻣﻊ إﺑﺪاء
اﻟﻤﺮوﻧﺔ( ،واﻟﺘﺼﺮف ﻣﻊ ظﮭﻮر ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ .ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻛﻠﻤﺔ "واﻗﻌﯿﺔ" ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﺨﺬھﺎ ،ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ رؤﻳﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻗﯿﻤﮭﺎ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ
ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺻﻌﺒﺔ .ﻣﺎ ﻧﻘﻮل ھﻨﺎ ﻳﺼ ّ
ﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺟﺮﻳﻨﺎه ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ راﺋﺪة ُﻳ ْ
ﻈﮭﺮ أﻧﻪ
ِ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺛ ّ
ﻤ َﺔ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻻﻧﺘﮭﺎزﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ.

ﺳﯿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﱠ
حﻞ �ﻘین وﻤستﻘرة ،ﺘز�د ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟتشﺎرك� :ﻘدر ﻤﺎ ﺘكون اﻟبیئﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻓیﻬﺎ
ﻤدى
اﻟمنظمﺔ ﻤ ﱠ
ُ
ّ
َ
ﺘوﻗﻊ اﻹﺠراءات اﻟمطﻠو�ﺔ ﻤنﻬﺎ ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﱠ
اﻟدﻓﻊ ُﻗُد ًﻤﺎ �ﺄﻫداﻓﻬﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ ظﻞ درﺠﺔ ﻋﺎﻟیﺔ
ﻨﻬﺞ "ﻤن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺴﻔﻞ" ) ،(Top – downأي
ﻤن اﻟیﻘین واﻻﺴتﻘرار� ،مكن ﻹدارة اﻟمنظمﺔ اﺘّبﺎعُ ِ
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ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﺤول اﻷﻨشطﺔ اﻟتﻲ �مكن أن ﺘﻌزز
اﻟتﻔكیر اﻟسﺎﺌد ﻓﻲ أي وﻗت ُﻤﻌطﻰ ﻓﻲ
ﺘﻌكس ﻫذﻩ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ
َ
أﻫداف اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ أﻓضﻞ وﺠﻪ ﻤن ﻀمن طیﻒ ِ
ﻤتﻌدد ﻤن اﻷﻨشطﺔ اﻟممكنﺔ .ﺘر�ز ﻫذﻩ اﻷﻨشطﺔ ﻋﻠﻰ
ّ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠرؤ�ﺎ اﻟتﻲ وﻀﻌتﻬﺎ اﻟمنظمﺔ.
ﺘحﻘیق اﻷﻫداف اﻟنﻬﺎﺌیﺔ ً
ﺘمیز ﻋمﻠیﺔ وﻀﻊ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ ﻫﻲ :ﻤﺎ ﻫو اﺘجﺎﻩ اﻟﻌمﻞ اﻟذي ﯿتمتﻊ �ﺄﻓضﻞ اﻟﻔرص ﻟﻠدﻓﻊ ُﻗ ُد ًﻤﺎ
اﻷﺴئﻠﺔ اﻟتﻲ ّ
ﺒرؤ�ﺎﻨﺎ؟ ﻫﻞ ﺘتواﻓق اﻹﺠراءات ﻤﻊ رؤ�ﺎ ورﺴﺎﻟﺔ اﻟمنظمﺔ �مﺎ ﺼﺎﻏﻬمﺎ ﻤجﻠس اﻹدارة وطﺎﻗم اﻟمنظمﺔ ،وﻫﻞ
ﻫﻲ ﻤﻘبوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ �منظمتنﺎ؟ ﻤن ﻫﻲ ﻓئﺎت اﻟﻬدف ﻟبراﻤجنﺎ؟ ﻤن ﻫم اﻟشر�ﺎء اﻟذﯿن ﺴوف
َ
ﻨختﺎر ﻟﻠتﻌﺎون ﻤﻌﻬم؟
اﻟمتیحﺔ" واﻟتر�یز ﻓﻲ اﻟرؤ�ﺎ
ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ اﻟسﺎﺒق ،اﻟذي ﯿتنﺎول رؤ�ﺎ اﻟمنظمﺔ ،أوﺼینﺎ �ﺎﻋتمﺎد َ
ﻤﻘﺎر�ﺔ "اﻟضبﺎﺒیﺔ ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟتﻲ ﺘحظﻰ �ﺎﺘﻔﺎق واﺴﻊ .وﻟكن ﻋندﻤﺎ ﯿتﻌﻠق اﻷﻤر �ﺎﻻﺴتراﺘیجیﺔ وﺨطﺔ اﻟﻌمﻞ اﻟمستمدة ﻤنﻬﺎ
َ
 -ﻫنﺎك ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟوﻀوح واﻟدﻗﺔ واﻟتبئیر.

ﻤحددة ﺠیدا ﻤترﺠ ٍ
ٍ
مﺔ إﻟﻰ ﻤﻬﺎم وﺠداول زﻤنیﺔ واﻀحﺔ وﻤﻌروﻓﺔ ﺘﻌكس
�جب أن �ﻌمﻞ اﻟطﺎﻗم ِوْﻓق ﺨطﺔ ﻋمﻞ
ً
َ
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ .ﻤن ﺠمﻠﺔ ذﻟك� ،جب أن ﺘتﻔﺎﻋﻞ اﻟمنظمﺔ �ﺎﺴتمرار
وﻤتﻔًﻘﺎ ﻋﻠیﻬﺎ ﻟتحﻘیق أﻫداف
اﺴتراﺘیجی َﺔ ﻤﻌروﻓ ًﺔ َ
ﻤﻊ اﻷﺤداث اﻟخﺎرﺠیﺔ اﻟتﻲ ﺘؤﺜر ﻓیﻬﺎ وﺘتطّﻠب ﻤنﻬﺎ إﺠراء ﺘﻌدﯿﻼت ،أو اﻟتﻔكیر ﻓیﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﻟن �كون
وﻤتﻔق ﻋﻠیﻬﺎ.
ﻤن اﻟسﻬﻞ ﻋﻠیﻬﺎ اﻟﻘیﺎم ﺒذﻟك دون اﺴتراﺘیجیﺔ واﻀحﺔ ،ﻤﻌروﻓﺔ َ

ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ،أﻳ�ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﻣﺘﺤﺎن اﻷھﺪاف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ؛ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﮭﺎ ﻓﻌﻠﻪ وﻣﺎ اﻟﺬي
ھﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻪ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ .ﻟﻜﻦ ،إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠ ّ ًﻘﺎ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﮭﻮدﻳﺔ
ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﺈن ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺆال ﺟﻮاﻧﺐ ﺧﺎﺻﺔ .وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ "اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﯿﺤﺔ" ،اﻟﺘﻲ
ذﻛﺮﻧﺎھﺎ ،ﻟﻠﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك ﻋﻦ ﻋﻤﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ َة ﺧﺎر َ
ج ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮؤﻳﺎ .ﻣﻊ ذﻟﻚ،
َ
ﻗﺪ ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ ﻋﻘﺒ ًﺔ أﻣﺎم ﺷ ّ
وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ ،أو ﻧﻮ ًﻋﺎ ﻣﻦ "اﻟﻄﺮق
ﻖ طﺮق ﻣﻐﺎﻳﺮة
اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﯿّﺔ" اﻟﺘﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟَﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻳَ ُﺪ ﱡ
ب ﺣﻮﻟﻪ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﻲ وﻻ ﻳﺤﻈﻰ
ٍ
ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮَﻛﺔ.

ﺣﺎ و ﱠ
اﻟﺪﻓﻊ ُﻗ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻳﺘﻄﻠّﺐ اﻧﻔﺘﺎ ً
ﺣﺐ
اﺳﺘﻄﻼع ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻻﺣ ًﻘﺎ إﻳﺠﺎد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻋﻤﻞ إﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺿﻤ ًﻨﺎ.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتٍ ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﮭﺎ اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
)اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺪورھﺎ ،ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وﺗﺒﯿّﻦ ﻟﻨﺎ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺤ ﱠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ُﻣ ْ
ﺴﮭَﺐ
ﺻ ُ
ف( .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎلَ :و ْ
ﻞ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ،أو
وﺑﻮﺿﻮح ﻛﺎ ٍ
اﻟﺠﻤ ُﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﯿﮭﻮدي واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ " ُﻣﻨﻰ" .ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺿﺢ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ
ﺟﮭﺔ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻘﺒﻮل ،وإن ﻛﺎن ﻋﻦ ﻗﺼ ٍﺪ ﺿﺒﺎﺑﯿ�ﺎ ،ﻟﻠﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻗﺪ
ﱡ
ﺣ ﱠ
حو ُ
وﺗﺸﺪد ﻻ ﻳﺘﯿﺤﺎن اﻻﻧﻔﺘﺎ َ
ﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع،
ﻳﺆوﻻن إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻨﺘﯿﺠﺘَﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘَﯿﻦ) :أ( ﺗﺼﻠﱡﺐ
)ب( ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻌ ّ
ﺪدة ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗَ ْﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﺛﯿﺮ ذي اﻟﺸﺄن.

ﺗﻮﺻﯿﺎت | طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ:
اﻟﻤﺮوﻧﺔ – اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷھﺪاف :إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَ ْ
ﺸ َﻐﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎتِ
ُ
اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ھﻲ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﺒﺮِّر
اﻟﻮﺳﯿﻠ َﺔ؟ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺬھﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺮؤﻳﺎ
ﻣﺴﺘﻌﺪة وﻣﮭﯿﱠ ٌ
ٌ
ﺄة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك دون اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺮؤﻳﺎ ،وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ھﻲ
ﻻﻋﺘﻤﺎ ِد أﺳﺎﻟﯿﺐ وطﺮق ﻻ ﺗﺘّﻔﻖ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻞ اﻟﻤﺨﺎطَﺮ ِة ﺑﻔﻘﺪان ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﻢ؟
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ،ﻣﺎ ﻳﻮﻓّﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻋﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺪﻓﻊ ُﻗ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻷھﺪاف وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
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اﻟمواﻗﻒ واﻟمصﺎﻟﺢ اﻟمشتر�ﺔ .اﻻﺨتﻼف ﻓﻲ اﻟرأي وﺘبﺎﯿن اﻟمواﻗﻒ ﻗد ﯿنشﺂ ﻓﻲ أي ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤﻞ
ﻤرور �جوﻫر اﻟتسو�ﺎت اﻟتكتیكیﺔ
اﻟمتﻔق ﻋﻠیﻪْ ،ﺒد ًءا �منﺎﻗشﺔ اﻷﻫداف واﻟوﺴﺎﺌﻞ ﻟتحﻘیﻘﻬﺎً ،ا
ﺼیﺎﻏﺔ اﻟنص َ
�ﻞ ﻗضیﺔ ﻤن
وﺘحدﯿد اﻟمصﺎﻟﺢ واﻻﺤتیﺎﺠﺎت اﻟمشتر�ﺔ .ﻟذﻟك ،ﻤن اﻟمﻬم أن ﺘستوﻓﻲ اﻟمنﺎﻗشﺔُ اﻟمﻌ ﱠمﻘﺔ ﱠ
ﻫذﻩ اﻟﻘضﺎ�ﺎ .أي اﺨتﻼف ﻻ ﺘتم ﻤﻌﺎﻟجتﻪ �شكﻞ ﺼحیﺢ ﻗد �ضر ﺒتَ ْكمﻠﺔ اﻟسیرورة .ﻟﻘد �تبنﺎ �ﺎﺴتﻔﺎﻀﺔ
ﺎن ﺼیﺎﻏﺔ رؤ�ﺎ ﺘنظیمیﺔ ﻤتﻔق ﻋﻠیﻬﺎ ،إﻟﻰ �ﺎﻓﺔ اﻵراء وﺘوﻓیر اﻟتمثیﻞ ﻟطیﻒ
ﻋن أﻫمیﺔ اﻻﺴتمﺎعّ ،إ� َ
واﺴﻊ ﻤن اﻵراء واﻟمواﻗﻒ ﺤول ﻤوﻀوع اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﻓﻲ اﻟجمﻬور اﻹﺴراﺌیﻠﻲ .أﺸرﻨﺎ إﻟﻰ
َ
ِ
اﻟمنظمﺔ �ﺎﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺘﻌمﻞ ﻓﻲ �نﻔﻪ،
اﻟمﻌتمدة ﺨﺎرج اﻟمنظمﺔ �سﺎﻫم ﻓﻲ ر�ط
أن اﻻﻨﻔتﺎح ﻋﻠﻰ اﻟمواﻗﻒ
َ
اﻟتنبﻪ إﻟﻰ أن إدﺨﺎل اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﺼوات
ﯿز�د ﻤن ﻤصدا ّﻗیتﻬﺎ وﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟتﺄﺜیر .ﻤﻊ ذﻟك� ،جب ّ
نﺎﻛﻔﺎت داﺨﻞ اﻟمنظمﺔ ،ﻤمﺎ �خﻠق ﺼﻌو�ﺔ �بیرة ﻓﻲ وﺠﻪ
ﻤن اﻟخﺎرج ﻗد ﯿز�د ﻤن ﺤدة اﻟتوﺘرات واﻟم َ
ُ
ﯿﻬدد ﺘمﺎﺴك اﻟمنظمﺔ واﻟﻌمﻞ اﻟمشترك ﻓیﻬﺎ.
إﺠراء ﻤنﺎﻗشﺎت ّﺒنﺎءة ،ﺒﻞ وﻗد ّ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ھﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻼﻗ ًﺔ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك،
ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲِ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺸﺎ ُرك اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﯿﮭﻮدي ﻓﯿﻪ ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،واﻟﺘﻐﺎ ُﻳ ِﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﯿﺢ ﺗﻤﺜﯿﻼ
واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿَﯿﻦ .ﻳﺴﺎھﻢ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ
ﺗﻘﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺠﻮھﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻳﺘﯿﺢ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺗﺤﻠﯿﻼ
ُ
وﺗﻔﺎﻋﻼ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺣﺪاث واﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﯿﻐﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﺧﻠﻖ

ً
طﺮﻗﺎ
ﺗﻮازن ﺻﺤﯿﺢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرَﺑﺎت ،ﺑﻤﺰاﻳﺎھﺎ وﻋﯿﻮﺑﮭﺎ ،ﻟﻜﻦ ھﻨﺎك
ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ
ِ
ً
طﺮﻗﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺼﺎرات اﻟﺘﻲ طﺮﺣﻨﺎھﺎ أﻋﻼه:
ﺗﻮازن واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ،

 .1اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﯿﻦ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،واﻟﻤﻘﺎرَﺑﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻷﺧﺮى :اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ "ﻋﻤﻮد ﻓﻘﺮي" أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﺿﺢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ
أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؛
 .2ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت إﻟﻰ "ﺣﺎﻻت اﺧﺘﺒﺎر" ﺗﻤ ِﺜّﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس
واﻻﺳﺘﺒﺼﺎرات ﺣﻮل ﺣﺪود اﻟﻤﺮوﻧﺔ؛

داﺨﻞ اﻟمنظمﺔ ،أي ﻟوﺠﻬﺎت اﻟنظر اﻷﻗﻞ ﺸﻌبیﺔ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ
َ .3ﻤ ْنﺢ ﻤكﺎن ﻻﺌق ﻟـ"رأي اﻷﻗﻠیﺔ"
َ
وﻓﻲ اﻟخطﺎب اﻟسﺎﺌد )وﻟیس اﻷﻗﻠیﺔ اﻟﻘوﻤیﺔ(.

اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
�ﻌد اﻻﻨتﻬﺎء ﻤن ﺴیرورة ﺼیﺎﻏﺔ اﻟرؤ�ﺎ ،أي اﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋن اﻟسؤال "ﻤﺎذا؟"� ،جب إﻗﺎﻤﺔ إﺠمﺎع ﻋﻠﻰ اﺴتراﺘیجیﺎت
ﻋمﻞ اﻟمنظمﺔ ،أي اﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋن اﻟسؤال "ﻛیﻒ؟" .ﻤن اﻟمﻬم اﻟحرص اﻟداﺌم ﻋﻠﻰ أن ﺘﻌكس اﺴتراﺘیجیﺎت اﻟﻌمﻞ
اﻟمشتر�تین ،وأن ﺘنﻌكس ﻫذﻩ اﻻﺴتراﺘیجیﺎت �شكﻞ ﻻﺌق ﻋﻠﻰ ﺒنیﺔ اﻟمنظمﺔ،
اﻟیوﻤیﺔ �ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻷﺠندةَ واﻟرؤ�ﺎ
َ
ﻤﻌﺎﯿیرﻫﺎ وِﻗَیمﻬﺎ .اﻟحرص ﻋﻠﻰ ﺘثبیت درﺠﺔ ﻋﺎﻟیﺔ ﻤن اﻟتواﻓق ﺒین �ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌنﺎﺼر �سﺎﻫم ﻓﻲ اﻟتمﺎﺴك
طﺎ ﺒﻬذﻩ اﻟشخصیﺔ أو ﻏیرﻫﺎ.
اﻟتنظیمﻲ واﻻﺴتداﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻟزﻤن ،دون أن �كون اﻷﻤر ﻤنو ً
ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﻟیﻞ،
أ�ضﺎ ﻓﻲ اﻟمراﺠﻊ اﻟمﻬنیﺔ �ﺎﺴم "اﺴتراﺘیجیﺔ اﻟخدﻤﺔ"،
اﻟمصطﻠﺢ "اﺴتراﺘیجیﺔ" ،واﻟمﻌروف ً
ُ
ﻤجمﻞ اﻹﺠراءات اﻟتﻲ ﺘخطط ﻟﻬﺎ اﻟمنظمﺔ
ﻛوﻨﻬﺎ ﺘخدم اﻟمنظمﺔ ﻓﻲ ﻤسﺎرات ﻋمﻠﻬﺎ �شكﻞ اﺴتراﺘیجﻲ �مّثﻞ َ
وﺘنﻔذﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺨطﺔ ﻋمﻞ ﻤتﻌددة اﻟسنوات ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﺘحﻘیق رؤ�ﺎﻫﺎ.
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ﱠ
ٌ
ﺷﺨﺺ
ﻣﻤﺜ ًﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﺮؤﻳﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﻨﺎك
ﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ف ﻣﻌﻨ ّ
طﺮ ٍ
ْ
ﻣﺤﺪد ﻳﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .إن اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ ﺳﺒﯿ َ
وأدارت ﻧﻘﺎﺷﺎتٍ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ آراء
ﻞ اﻻﺧﺘﺰال
ﱠ
ﱠ
واﻟﻤﻤﺜﻼت داﺧﻞ داﺋﺮﺗﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ  -ﻧﺘﯿﺠ َ
ﺔ
اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ
وﻣﻮاﻗﻒ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻌﻀﻮات

وﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ – ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻊ رؤﻳﺎ ﻻ ﺗﻤ ّ
ﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﻧﺸﺎطﮭﻢ
ﻣﻠﺰوﻣﯿﺎﺗﮭﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ِ
ِ
ٍ
ت ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ.
ﻟﻠﺤﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺢ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ ٍ
وھﻨﺎ ُﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال :أﻳﻦ ﻳﻘﻊ اﻟﺤﺪ ﺑﯿﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ووﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ
ً
ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ،ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ أو آﺧﺮ ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻲ ھﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤ ًﻌﺎ
ﱡ
ﻳﻤﺮ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﱡﻞ ﻓﻜﺮة
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ "ﺣﺼﺎن طﺮوادة" ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؟
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ،أﻳ�ﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ،وﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة .أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ "اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود" ،اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺒَﯿﻦ اﻟﯿﮭﻮدي واﻟﻌﺮﺑﻲ ،ھﻮ ذاك
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺣ َﺪ اﻟﺸﻌﺒَﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐَ اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﺤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ،واﻟﺸﻌﺐَ اﻵﺧ َﺮ
ﺟﻮ ُده "ﻣﻘﺒﻮ ٌ
"ﺿﯿ ًﻔﺎ" ُو ُ
ل" ،أﻣﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ – ﻻ ﻛﺄﻓﺮاد – ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺮى أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﺮف ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺎواة
ھﯿﻜﻠﯿﺔ وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻠﯿﺤﮭﺎ ،وإﻻ ،ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؟ إذا ﺗﻮﻓّﺮ اﻻﺗﻔﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ،
ﺣﺘﻰ إن اﻧﻘﺴﻤﺖ اﻵراء ﺣﻮل أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة أو طﺮق ﻋﻼﺟﻪ ،ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ أﻛﺜﺮ

اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ ورﺳﻢ اﻟﺤ ّ
ﺪ.

ُ
وﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت :ﻋﻤﻠﯿﺔ
إﻳﺠﺎد "اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺬھﺒﯿﺔ"
ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ وﺿّﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ھﻲ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺒﺤﺚ
ِّ
ﺗﺸﻜﻞ "ﻣﺴﺎرًا ذھﺒﯿًﺎ" ﺑﯿﻦ اﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﻘﻄ َﺔ اﻟﺘﻘﺎ ٍء ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ
ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ .ﻟﺪى اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ "اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺬھﺒﻲ"
ّ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ َﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ وﺗﺸﺎ ُرك ،ﻳﻮ َ
ﺻﻰ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ
اﻟﺬي
ُ
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠ َﺔ ،وﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺳﯿﻠﺔ أن ﺗﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ؟
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﺒ ِﺮّر
ﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ رؤﻳﺎ واﺳﻌﺔ ﺗﺤ ِ ّﻔﺰ
ﻛﯿﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻏﺒ ِ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻋﺪاﻟﺔ
وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋ ًﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻤﻮاﻗﻒ ،واﻟﺮﻏﺒ ِ
اﻟﻤﺴﺎر ﻛﻤﺎ ﺗﺮاه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؟ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ
طﺮح ھﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ" :أي أﻣﺮ
أﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻪ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟ ّﺪﻓﻊ ُﻗ ُﺪ ًﻣﺎ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﻓﻲ
إﺳﺮاﺋﯿﻞ ،وﻣﺎ ھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻪ؟"

ﺗﻮﺻﯿﺎت | اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ:
ﱠ
اﻟمنظمﺔ،
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ :ﻤن اﻟمﻬم اﻟنظر ﻓﻲ �یﻔیﺔ ﺘمثیﻞ ﻤختَﻠﻒ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻓﻲ
اﻟتوﺠﻪ إﻟﻰ اﻷﺸخﺎص اﻟﻘﺎدر�ن ﻋﻠﻰ ﺘمثیﻞ ﻟیس أﻨﻔسﻬم ﻓﻘط ،ﺒﻞ وﺘمثیﻞ ﺘیﺎر ﻤﻌین أو ﺠمﻬور
و ّ
أو ﺠﺎﻟیﺔ ﻤﺎ ،اﻟمستﻌدﯿن ﻟﻠﻘیﺎم ﺒذﻟك .إﻨﻪ َﻷﻤر ﻤﻬم ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ ﻟﻌمﻠیﺔ ﺼیﺎﻏﺔ رؤ�ﺎ ﻤشتر�ﺔ ﺘﻌبر ﻋن "ﻤسﺎر
ّ
اﻟتوﺠﻪ إﻟﻰ ﺸخصیﺎت
ذﻫبﻲ" وﺘﻘﺎ ُ
طﻊ اﻟمصﺎﻟﺢ اﻟمشتر�ﺔ ،ﻻ ﻤصﺎﻟﺢ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ �ﺄﻓراد .ﻨﻘصد ﻫنﺎ ّ
توﺨﻰ ﻤن ﺘﻠك اﻟشخصیﺎت
وﺘمﻠُك اﻟشرﻋیﺔ ﻟﻠﻘیﺎم ﺒذﻟك .ﯿُ ّ
ﻤحددة ﻟدﯿﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘمثیﻞ أﺼوات اﻟمجتمﻊ ْ
ِ
ئ ﻤوﻗﻒ ذاك اﻟمجتمﻊ �صورة ذات وزن ،ﻋﻠﻰ ٍ
اﻟموﻗﻒ ﺘﻌبی ار ﻋنﻪ ﻓﻲ
ﻨحو ﯿوﻓر ﻟذﻟك
ّ
إذن أن ﺘَُبِّو َ
َ
ِّ
اﻟمتشكﻠﺔ ،ﻤﻊ اﻟحرص ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسﻪ ﻋﻠﻰ اﻟمروﻨﺔ اﻟتكتیكیﺔ واﻹﺒداﻋیﺔ ﻤن أﺠﻞ
اﻟصیﻐﺔ اﻟمشتر�ﺔ
اﻟتوﺼﻞ إﻟﻰ ﻨﻘﺎط اﺘﻔﺎق ﻤستداﻤﺔ .ﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻟتوﺼیﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔیﺔ اﻟﱡنزوع ﻋﺎدةً إﻟﻰ اﻟتمثیﻞ اﻟذي ﻻ
ٍ
ﻤتنوع ﻤن
ﻫوادة ﻓیﻪ ،وﻫذا ﻻ ﯿتیﺢ ﻤن ﺤیث اﻟجوﻫر َﺨْﻠ َق ﺸﻲء ﺠدﯿد وﻤختﻠﻒ ﯿر�ط ﺒین طیﻒ ّ
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ھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮّق إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻤﻘﺎرَﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺟﺰﺋﯿﺔ وﺿﺒﺎﺑﯿﺔ  -ﻟﯿﺲ
ﺑﮭﺪف إﺳﻜﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أو ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ – ﺑﻞ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻨﯿﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﱠﻤﺔ ﻗﻮﻳ ًﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ُ
ُ
اﻟﺴﯿﺎق واﻟﻤﻨﺎخ
َﺨﻠﻖ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﺻ َﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

ﻻ ﺒد ﻟو ِ
ستحیﻼ ،وأن �ﻌض
اﻀﻌﻲ اﻟرؤ�ﺎ أن ﯿدر�وا �ﺄن اﻹﺠمﺎع اﻟتﺎم ﺤول �ﻞ اﻟمواﻀیﻊ ﻗد �كون ﻤ
ً
اﻟﻘضﺎ�ﺎ ﺴوف ﯿتم ﺘنﺎوﻟﻬﺎ ،ﻋن ﻗصد و�وﻋﻲ� ،صورة ﺠزﺌیﺔ وأﻨﻬﺎ ﺴوف ﺘبﻘﻰ ﻀبﺎﺒیﺔ إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ.
إﻨﻪ إذن ﺨیﺎر اﺴتراﺘیجﻲ و ٍ
اع �ﻌكس ﻤتﺎﻨ ًﺔ ﺘنظیمیﺔ و�در ً
ﻨﻔیﺎ أو اﻤتنﺎﻋﺎً
ٌ
اﻛﺎ ﺤﻘیﻘی�ﺎ وﻋمﻠی�ﺎ ،وﻻ �ﻌنﻲ ً
ٍ
اﺴتﻌداد ﻟﻠتﻌﺎطﻲ ﻤﻊ اﻟمﻌضﻠﺔ.
ﻋدم
أو
ً
ﻀﻌﻔﺎ أو َ
ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜّﻦ اﻟﺮؤﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ واﻟﺘﻮﺟﯿﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ٌ
ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﯿﮭﺎ ،وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﺪر َة ﻟﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﻟﻠﻤﻨﻈﱠﻤﺔ

ٍ
أﺤد اﻷﻤثﻠﺔ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻘضﺎ�ﺎ ﻫو ﻫو�ﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟمستﻘبﻠیﺔ .إﻨﻬﺎ ﻗضیﺔ �ﺎﻟﻐﺔ اﻟتﻌﻘید واﻷﻫمیﺔ إﻟﻰ ﺤدّ
ﻻ �مكن
اﻟتوﺼﻞ �شﺄﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻫمﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن .ﻤن ﻫنﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻌدﯿد ﻤن ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
ّ
اﻟتوﺴﻊ ﻓﻲ ﺨوﻀﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘضی َﺔ ،وﻻ �جﺎﻫد
ﻟﻠتوﺼﻞ إﻟﻰ اﺘﻔﺎق واﺴﻊ �شﺄﻨﻬﺎ ﺒین
َ
ّ
اﻟمشترك �متنﻊ ﻋن ّ
أﻋضﺎء وﻋضوات اﻟطﺎﻗم وﻤجﻠس اﻹدارة وﻏیرﻫم ﻤن أﺼحﺎب اﻟشﺄن .اﻟحﻔﺎظ اﻟمتﻌ ﱠمد وﻋن وﻋﻲ
ٍ
ﻋﻠﻰ اﻟضبﺎﺒیﺔ ِّ
�ﻔﻌﺎﻟیﺔ وﺨْﻠ ِق ﺘﺄﺜیر اﺠتمﺎﻋﻲ وﺴیﺎﺴﻲ ﻨحو اﻟخﺎرج؛ وﻟكن،
�مكن اﻟمنظم َﺔ ﻤن اﻟﻌمﻞ
ﺤی ًاز ﺘنظیم�یﺎ داﺨﻠ�یﺎ ﯿتیﺢ
وﻓﻲ ﻨﻔس اﻟوﻗت� ،جب أن ﺘحﺎﻓظ اﻟمنظمﺔ ﻋﻠﻰ وﻀوح داﺨﻠﻲ وأن ﺘخﻠق ّ
اﻟمجﺎل ﻟﻠطﺎﻗم وﻟﻸطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻟﻠتﻔكیر واﻟتﻌبیر ﻋن أﻨﻔسﻬم �حر�ﺔ داﺨَﻠﻬﺎ )وﺴوف ﻨتوّﻗﻒ ﺒتوﺴﻊ
َ
ﻋند أﻫمیﺔ ﻫذﻩ اﻟحر�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ اﻟذي ﯿتنﺎول رأس ِ
اﻟمﺎل اﻟبشر ﱠي ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ( .إﻨنﺎ ﻨوﺼﻲ ﺒتشجیﻊ
َ
ِ
أي رأي أو وﺠﻬ َﺔ ﻨظر� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻵراء ووﺠﻬﺎت
ﺤﻲ
ﺤو ٍار أﯿدﯿوﻟوﺠﻲ ِﻗیمﻲ،
وﻤتﻌمق ﻻ �ستثنﻲ ﱠ
ّ
َ ٍ ٍّ
اﻟنظر اﻟتﻲ ﻻ ﺘتﻔق ﻤﻊ ﻤواقف اﻟمن ﱠ
ظمﺔ اﻟمﻌَﻠنﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻟﻤﻨﻈ ﱠ ُ
ﻤﺔ
أن إﻟﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻻ ﻳﺮْﻗﻰ إﻟﻰ ﺣ ٍّ
ﺪﻳ َ
ﻤﻜِّﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ،أو أن ﻣﻌﺎﻟﺠَﺘﮭﺎ ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ "رﻣﺎل ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ".
ﱠ
ﺣﻘﮭﺎ َﻋ ْﺒ َﺮ
أﻣﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،ﻓﺎﻷ َ ْوﻟﻰ أن ﺗَﺄﺧﺬ
رﺳﺎﺋﻞ واﺿﺤﺔ وﺟﻠﯿّﺔ .ﻳﺘﺒﯿّﻦ ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ طﻮر اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞُ ،ﻳ ْﻤﻜﻦ وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻄﻤﻮح
إﻟﻰ وﺿﻮح ودﻗّﺔ أﻛﺒﺮ.

ﺗﻮﺻﯿﺎت | ﺳﯿﺮورة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺮؤﻳﺎ:
اﻟﻤﺸﺎ َر ُ
م واﻟﻤﺘﻌ ّ
ﺸﻄﺔ واﻟﺘﻤﺜﯿ ُ
ﺪ ِد ﻟﻸطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ :ﺜم َﺔ أﻫمیﺔ
ﻛﺔ اﻟﻨ ِ
ﻞ اﻟﺘﺎ ِ
ّ
ﱠ
ﺘﻌبیر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴیرورات
اﻟمنظمﺔ ًا
�ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أن ﺘجد �ﺎﻓﺔ اﻟﻘوى ،اﻟمواﻗﻒ وﻤختَﻠﻒ اﻵراء اﻟممﱠثﻠﺔ ﻓﻲ
ﺘنوع اﻵراء ﺘُْﻔضﻲ إﻟﻰ ﻗ اررات أﻓضﻞ
ﺘﻌبر ﻋن ﱡ
اﺘّخﺎذ اﻟﻘ اررات .ﻤن اﻟمﻌروف أن اﻟﻌمﻠیﺎت اﻟتشﺎر�یﺔ اﻟتﻲ ِّ
وأﻛثر اﺴتنﺎرةً وﺘز�د ﻤن ﻓرص إﺨراﺠﻬﺎ إﻟﻰ ﺤیز اﻟتنﻔیذ� .م �ﺎﻟحري ﻋندﻤﺎ ﯿتﻌﻠق اﻷﻤر �صیﺎﻏﺔ اﻟرؤ�ﺎ ﻓﻲ
ّ
َ
اﻟمشترك.
اﻟمنظمﺎت اﻟتﻲ ﺘرﻓﻊ ﻟواء اﻟمجتمﻊ
َ

ُ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺛﯿﻘ َﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻔﺘﺢ
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮؤﻳﺎ

اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻵراء واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﺆﺛِ ّﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻲ ﺗﺠﺪ ھﺬه
ﺑﺪورھﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮا ﻟﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .ﻧﻘﺼﺪ ھﻨﺎ ﺑﺄن ﺗﯿﺎرات اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺸﻌﺒﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﱠ
ﻣﻤﺜﻠﺔ وذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺧﻠﻲ .إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ھﻨﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻵراء
وﻋﻠﻰ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺎت  -وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد ﺑﺬاﺗﮭﻢ )داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ( – ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
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ﱠ
ﺤیز اﻟتنﻔیذ.
اﺴتراﺘیجیﺔ واﻀحﺔ
ﻤﻘﺎر�ﺔ واﻗﻌیﺔ وﻤرﻨﺔ ﻹﺨراج اﻟرؤ�ﺎ إﻟﻰ ّ
وﻤحددة ،إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻋتمﺎد َ
ﻤنظمﺔ ،ﻓكم �ﺎﻟحري إن �ﺎﻨت ﻫذﻩ ﱠ
اﻟنﻬﺞ اﻟذي �شجﻊ اﻟمروﻨ َﺔ واﻟتشﺎرك أﻤر �ﺎﻟﻎ اﻷﻫمیﺔ ﻟكﻞ ﱠ
ﻤنظم َﺔ
َ ٌ
ﻤجتمﻊ ﻤشترك ،إذ أن اﻟﻐﺎ�ﺔ ﻫنﺎ ﺘَ ْكمن ﻓﻲ ﺘوﺤید أطر ٍ
اف ﺘنتمﻲ إﻟﻰ ﻤجموﻋتَین ﻗوﻤیتَین ﻤختﻠﻔتَین
ٍ
َ
اﺜنتَین ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .اﻟنﻬﺞ اﻟذي �شجﻊ اﻟمروﻨ َﺔ واﻟتشﺎرك ،اﻟتضمین واﻹﻨصﺎت ﻟﻠرأي اﻵﺨر �سﺎﻫم
َ
ِ
ﺘﻌدد وﺠﻬﺎت
ﻓﻲ ﺨﻠق ﺸﻌور �ﻘیمﺔ
اﻟنیﺔ واﻟرﻏبﺔ ﻓﻲ اﻟﻌمﻞ اﻟمشترك �ﺎﻟرﻏم ﻤن ّ
اﻟمشﺎرﻛﺔ� ،صدق ّ
َ
ﯿتحول اﻷﻤر إﻟﻰ "طﻘس"
اﻟنظر ﺤول اﻟرؤ�ﺎ �ﻌیدة اﻟمدى .ﻻ ﺒد ﻤن اﻟتﺄﻛید ﻫنﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ �جب أﻻ ّ
اﻟتطرق إﻟﻰ ﻤختَﻠﻒ
ﺘشﺎرك ﺘظﺎﻫري ،ﺒﻞ أن ﯿؤول إﻟﻰ اﻟتزام ﺤﻘیﻘﻲ �ﺎﻹﻨصﺎت و ّ
ﻟﻠتشﺎرك أو إﻟﻰ ُ
اﻵراء وأﺨذﻫﺎ �ﺎﻻﻋتبﺎر ،واﻟحرص ﻋﻠﻰ َﻨ ِیﻠﻬﺎ ﺤﱠﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ اررات اﻟمتﱠخذة .اﻟتﻼﻋب �سیرورات
اﻟتشﺎرك،
ُ
ِ
ﯿؤﺘﻲ إﻻ �ﺎﻟضرر.
دون اﻷﺨذ �ﺎﻟحسبﺎن ﻟوﺠﻬﺎت اﻟنظر اﻷﺨرى ،ﺤتﻰ إن �ﺎﻨت ﻤحﺎﻓظﺔ ،ﻻ ْ

ﺗﻮﺻﯿﺎت | ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮؤﻳﺎ:
اﻟمصﺎﻟﺢ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘ َﺮﻛﺔ� :جب أن ﺘﻌكس اﻟرؤ�ﺎ اﻟتنظیمی ُﺔ
َ
اﻟمجتمﻌین ،اﻟیﻬودي واﻟﻌر�ﻲ� .ﺎﻟتوازي ﻤﻊ ذﻟك،
اﻟﻘیم اﻟمشتر�ﺔ ﻟﻸطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻤن ِ�ﻼ
َ
و َ
اﻟﻘیم اﻟمر�ز�ﺔ ﻓﻲ �ﻞ ﻤجتمﻊ .درﺠﺔ اﻻﺨتﻼف
�جب أن ﺘﻌكس اﻟرؤ�ﺎ وﺘتنﺎول ﻤختَﻠ َ
ﻒ وﺠﻬﺎت اﻟنظر و َ
ﺤد ًة ﻤن درﺠﺔ اﻻﺨتﻼف اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﺒین اﻟمجتمﻌین.
أﺸد ّ
داﺨﻞ �ﻞ ﻤجتمﻊ ﺘكون أﺤیﺎﻨﺎ ﻤسﺎو�ﺔ ،أو ﺤتﻰ ّ
َ
َ
أﺸد ﺼراﻤ ًﺔ وﻤسﺎﺤﺎت أﻀیق ،أو
ﻤﺎ �ﻌنﻲ أن ﺘﻌر�ف اﻟرؤ�ﺎ
ﯿوﻀﻊ أﻤﺎم ﺤدود ّ
اﻟمشترﻛﺔ �ثی ار ﻤﺎ َ
َ
�كون ﻋموﻤی�ﺎ وﻀبﺎﺒی�ﺎ أﻛثر ﻤن ﻤنطَﻠق اﻟرﻏبﺔ اﻟواﻋیﺔ ﻓﻲ ﺘشخیص اﻟمشترك واﻟمتﻔق ﻋﻠیﻪ ،واﻟتر�یز
َ
ّ
َ
ﻋﻠیﻪ.

ٍ
ﺸﺎﻤﻠﺔ وﻤتﻔ ٍق ﻋﻠیﻬﺎ ﻟﻠمجتمﻊ
ﻻ �ﻌنﻲ ﻫذا أﻨﻪ ﻻ �مكن أو ﻻ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺼیﺎﻏﺔ رؤ�ﺎ طو�ﻠﺔ اﻷﺠﻞ،
َ
ّ
اﻹﺴراﺌیﻠﻲ �مجتمﻊ
ﻤشترك .إﻻ أن اﻟبحث اﻟمیداﻨﻲ اﻟذي أﺠر�نﺎﻩ �ﻔید �ﺄن اﻷﻤر ﻫذا ﻏیر ﻤمكن ﻓﻲ
َ
ﺘمكننﺎ ﻤن وﻀﻊ
اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ،و�ﺎﻟتﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒد أن ﺘكون اﻟخطوات اﻟتﺎﻟیﺔ أﻛثر ُﻗر�ﺎ وﻤﻘﺎﺴ ًﺔ ّ
ً
َ
ﱠ
أﺴس ﻗو�ﺔ �مﺎ ﻓیﻪ اﻟكﻔﺎ�ﺔ ﻟبنﺎء اﻟرؤ�ﺎ اﻟمنشودة ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ،ﺴواء
ﻟﻠمنظمﺔ أم ﻟﻠمجتمﻊ �ﺄﻛمﻠﻪ.
ﱠ
اﻟﻤﺤﺪدة زﻣﻨﯿ�ﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ� :ﻌّﻠمنﺎ ﻨﻬﺞ وﻀ ِﻊ اﻻﺴتراﺘیجیﺎت اﻟتنظیمیﺔ �ﺄﻨﻪ
اﻟﺮؤﻳﺎ
ْ
ُ
ْ
ٍ
ِ
ٍ
وﺸﺎﻤﻞ
اﻷﺠﻞ
طو�ﻞ
،
ﻤنشود
ﻟمستﻘبﻞ
اﻀحﺔ
و
ة
ر
ﺼو
رﺴم
ﻓﻲ
اﻟتنظیمیﺔ
�ﻘدر ﻤﺎ ﺘنجﺢ اﻟرؤ�ﺎ
ﱠ
دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨحو أﻓضﻞ .ﻓضﻼ ﻋن ذﻟك،
ﻟكﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻓﻲ اﻟمنظمﺔ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘخدم َ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮؤﻳﺎ – ﻋﻦ وﻋﻲ وﻗﺼﺪ  -ﻣﺤ ﱠﺪدة أﻛﺜﺮ،

ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ أم ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن ،أي ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ أﻗﺮب وﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻈﻰ

ﱡ
ٌ
وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮ ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة .ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ "رﻣﺎ ٌ
ل
ﺑﺘﻮاﻓﻖ واﺳﻊ،
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ" ﻣﻦ
ﺷﺄن اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﮭﺎ َ
ﺟ ﱡﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﮭﺎ دون اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻼت ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻮاﺻﻠﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻣ ًﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﮭﺪف اﻟﻤﺸﺘﺮك" .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة" )חוק השבות( ،ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،و"ﺣﻖ

ﺔ ﻳﮭﻮدﻳ ً
ﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ دوﻟ ً
ﺔ ودﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ
اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ" ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻷﺧﺮى ،أو ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﻟ ِ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،أو دوﻟ ً
ﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ھﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺜﯿﺮة
ﻟﺨﻼﻓﺎت ﺷﺎﻗﺔ و ُﻣﺮّة.

ﺘوﺼﻞ اﻟیﻬود واﻟﻌرب – أوﻟئك اﻟذﯿن �مّثﻠون ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺘشﻬد اﻟتجر�ﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ �ﺄن اﺤتمﺎل ﱡ
ﻀئیﻞ
اﻟتیﺎر�ن اﻟمر�زَ�ین ﻟكﻼ اﻟﻘوﻤیتَین – إﻟﻰ اﺘﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟمذ�ورة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻀر
َ
ٌ
ﻤوﻗﻒ َ
ﺠدا .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻓرص ﻨجﺎﺤﻬم ﻓﻲ ﻤواﺼﻠﺔ ﻋمﻠﻬم ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﺴتراﺘیجیﺔ ﺘنظیمیﺔ ﻤشتر�ﺔ
أ�ضﺎ.
�ﻌد ﻤنﺎﻗشﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘضﺎ�ﺎ ﺼﻐیرةٌ ﻫﻲ ً
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اﻟمنظمﺎت� ،ﺄن �ﻞ ﱠ
ﱠ
ﻨﻔترض ﻫنﺎ� ،مﺎ ﻫو اﻟحﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم إدارة
ﻤنظمﺔ ،ﻤﻬمﺎ �ﺎﻨت ،ﺘحتﺎج إﻟﻰ ﻓكرة
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ﺤول ﻫدف ﺘحﻘیﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض
�ﻞ اﻷطراف اﻟمﻌنیﺔ ﻓﻲ
وﻤْﻠ ِﻬمﺔ ﺘجمﻊ ﱠ
واﺤدة واﻀحﺔ ُ
ِ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ
ﺘحدد رﺴﺎﻟ َﺔ
اﻟواﻗﻊ ،أي أﻨﻬﺎ �حﺎﺠﺔ إﻟﻰ رؤ�ﺎ ﺘنظیمیﺔ ،ﻋْﻠ ًمﺎ �ﺄن اﻟرؤ�ﺎ اﻟتنظیمیﺔ ﻫﻲ اﻟتﻲ ّ
وﺴُب َﻞ اﻟﻌمﻞ اﻷﺴﺎﺴیﺔ ﻟتحﻘیﻘﻬﺎ.
اﻟخﺎﺼﺔ ،وﻨظر� َﺔ اﻟتﻐییر اﻟتﻲ ﺘضﻌﻬﺎُ ،
اﻟمستمّدة ﻤنﻬﺎ،
ﺘﻌِّﻠمنﺎ اﻷدﺒیﺎت اﻟتنظیمیﺔ �ﺄن اﻟمﻬمﺔ اﻷﺴﺎﺴیﺔ ﻟرؤ�ﺎ أي ﻤنظمﺔ ،واﻷﻫداف اﻟسﺎﻤیﺔ
َ
ﱠ
ٍ
ﺘحدد
ﻤﺎﻫی َﺔ اﻟمنظمﺔّ ،
ﺼ ْوغ اﺴتراﺘیجیﺔ ﻋمﻞ ﺘﻌكس ّ
واﻟرﺴﺎﻟﺔ وﻨظر�ﺔ اﻟتﻐییر اﻟتﻲ ﺘنتﻬجﻬﺎ ﺘتمّثﻞ ﻓﻲ َ
آﻟیﺎت
ﺘﻌبیر واﻀحﺎ ﻋن أﻫداﻓﻬﺎ وﻏﺎ�ﺎﺘﻬﺎ؛ ﺴیﺎﺴتﻬﺎ،
ًا
ﻤسَﻠ َك أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ وﺘوّﻓر
أوﻟو�ﺎﺘﻬﺎ و�راﻤﺞ ﻋمﻠﻬﺎ و ّ
ّ
ورﺼد اﻟموارد ﻓیﻬﺎ.
ﺼنﻊ اﻟﻘرار ْ
ﱠ
ﻤشترك ،ﻓﺈن اﻟتﻌﺎطﻲ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔرﻀیﺔ ﯿتم ّإ�ﺎن ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻌر�ف
�منظمﺔ ﻤجتمﻊ
ﻋندﻤﺎ ﯿتﻌﻠق اﻷﻤر
َ
ّ
ٍ
ﻨﻬﺎ�ﺔ واﻀحﺔ  -ﺼورة
وﻀﻊ ﻨﻘطﺔ
اﻟرؤ�ﺎ واﻷﻫداف اﻟمشتر�ﺔ؛ إذ أن ﺘﻌر�ف اﻟرؤ�ﺎ ﯿﻬدف إﻟﻰ ْ
ﱠ
ﻟمنظمﺎت
ﻟمجتمﻊ ﻤثﺎﻟﻲ  -ﺘطمﺢ اﻟمنظمﺔ ﻟبﻠوﻏﻬﺎ .ﺒینت اﻟدراﺴﺔ اﻟتﻲ أﺠر�نﺎﻫﺎ أن اﻟسواد اﻷﻋظم
ّ
وﻤﻔصﻠﺔ �ﻬذﻩ؛ ﻤﺎ �ﻌود ﻓﻲ
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ �ﻔتﻘد ﺼورة ﻤستﻘبﻠیﺔ ﻤتكﺎﻤﻠﺔ ،واﻀحﺔ
اﻟمجتمﻊ
ﱠ
ً
َ
ِ
ِ
اﻟشكﻞ اﻟذي ﯿنبﻐﻲ أن ﯿتّخذﻩ
ﻏیﺎب اﻹﺠمﺎع ﺤول طﺎ�ﻊ دوﻟﺔ إﺴراﺌیﻞ ،أو إﻟﻰ
اﻟمﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ
ﱠ
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ �ﻌد اﻛتمﺎل ﻤﻬمﺔ
اﻟمجتمﻊ
اﻟمنظمﺔ .ﺘتجّﻠﻰ اﻟﻔجوات اﻷﺴﺎﺴیﺔ ﻓﻲ اﻟمﻘﺎم اﻷول
ّ
َ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ ،ﻟكن اﻷﻤر ﻻ �ﻘتصر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘط .وﻋﻠیﻪ ،ﻓﺈن
ﺒین اﻟشر�ﺎء اﻟﻌرب واﻟشر�ﺎء اﻟیﻬود ﻓﻲ
اﻟمشترك.
ﻫذا اﻟﻔصﻞ �ﻘدم ﻨظرة ﺨﺎﺼﺔ ﺤول طر�ﻘﺔ ﺼیﺎﻏﺔ اﻟرؤ�ﺎ وﻤضﺎﻤینﻬﺎ ﻓﻲ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ

اﻟﺮؤﻳﺎ:
أي رؤ�ﺎ ﱠ
ﻤشتر ٍك �جب أن ﺘتنﺎول اﻟسیﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠمجتمﻊ ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ ،وﻋﻠﻰ أي ﻨحو
ﻤجتمﻊ
ﻟمنظمﺔ
ٍ
َ
ﺴوف ﯿبدو ﻫذا اﻟمجتمﻊ �ﻌد ﺘحﻘیق ﺘﻠك اﻟرؤ�ﺎ.

�ﺎء �ﺎﻟﻔشﻞ؛ ﺴواء ﻷن ﻋددا ﺼﻐی ار ﺠدا ﻤن اﻷﺸخﺎص ﻓﻘط َﻗِبﻞ
اﻟﻌدﯿد ﻤن ﻤحﺎوﻻت ﺼیﺎﻏﺔ ﱡ
اﻟرؤى َ
ٍ
ﺤد أﻓﻘدﻩ ﺘمﺎﻤﺎ روح اﻟرؤ�ﺎ .اﻟخﻼﻓﺎت
ﻤیزت ﱠ
اﻟنص إﻟﻰ ّ
اﻟرؤ�ﺎ ،أم ﻨتیج َﺔ اﻟصیﻐﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟضبﺎﺒیﺔ اﻟتﻲ ّ
َ
ً
وداﺨﻞ �ﻞ ﻤجتمﻊ ﻤن ﻫذﯿن
ﺤول ﻫذﻩ اﻟﻘضیﺔ اﻟمشحوﻨﺔ ﺒین اﻟمجتمﻊ اﻟیﻬودي واﻟمجتمﻊ اﻟﻌر�ﻲ،
َ
ﺼ ْوغ رؤ�ﺎ ﻤشتر�ﺔ وﻤتَّﻔق ﻋﻠیﻬﺎ.
اﻟمجتمﻌین ،ﻋمیﻘ ٌﺔ ﻟدرﺠﺔ أﻨﻬﺎ ًا
َ
�ثیر ﻤﺎ ﻻ ﺘتیﺢ َ
ٍ
ﺤﺎﻻت أﻓﻠحت ﻓیﻬﺎ
ﺸﺎﻫدﻨﺎ
وﻗد
اﻟحﺎل،
ﻫذﻩ
ﻋﻠﻰ
داﺌمﺎ
ﻟیس
اﻟوﻀﻊ
أن
إﻟﻰ
ة
ر
اﻹﺸﺎ
ﺘجدر
ذﻟك،
ﻤﻊ
ْ
ﱠ
�ﺎﻟتوﺼﻞ إﻟﻰ رؤ�ﺎ ﻤشتر�ﺔ.
اﻟمنظمﺎت
ّ
ﻓﻲ دراﺴﺔ أﺠر�نﺎﻫﺎ ﺒین ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ اﻟتﻲ ِ
ﺘروج ﻟمجتمﻊ إﺴراﺌیﻠﻲ ﻤشترك ،أﻓﺎد أﻋضﺎء
ّ
�ثیر ﻤﺎ ﺘثیر
وﻋضوات ﻓﻲ اﻟمنظمﺎت �ﺄن ﻤحﺎوﻻت ﺼیﺎﻏﺔ رؤ�ﺎ ﺘنظیمیﺔ ﻤشتر�ﺔ وﻤتَّﻔق ﻋﻠیﻬﺎ ًا
وﺘﻬدد وﺤدة اﻟمنظمﺔ أﺤیﺎﻨﺎ .ﯿتبیﱠن ﻟنﺎ إذن �ﺄن ﺴیرورة
ﺤﺎدة داﺨﻞ اﻟمنظمﺔ ،ﺒﻞ ّ
ﺨﻼﻓﺎت وﺼراﻋﺎت ّ
َ
ٍ
ﻤصدر ﻟﻼﻗتداء
ًا
و�شكﻞ
ﻤثﺎﻟﻲ ﺘطمﺢ إﻟیﻪ اﻟمنظمﺔ
ﻟمستﻘبﻞ
ﺒنﺎء ﺼورة
وداﻓﻌﺎ ﻟﻠﻌمﻞ ،ﻟم ﺘﻔشﻞ ﻓﻘط
ٍ
ّ
ً
ﻓﻲ ﺒﻠوغ ُﻤرادﻫﺎ ،ﺒﻞ ﺤﻘﻘت ﻋكس ذﻟك :اﻟشﻌور �ﻌدم وﺠود ﻓرﺼﺔ ﺤﻘیﻘیﺔ أو أن اﻟشراﻛﺔ �حد ذاﺘﻬﺎ
ّ
ﻨﻬﺞ ذي أ�ﻌﺎد
ﻏیر أﺼیﻠﺔ .ﯿبدو ﻤن ﻫنﺎ إذن أن ﻫنﺎك ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟتحﻠﻲ �صبر أطول واﻋتمﺎد ٍ
ّ
ِ
�حوﻟﻬﺎ
ّ
ﻤتﻌددة أﻛثر �ضمن ﻨجﺎح اﻟرؤ�ﺎ اﻟتنظیمیﺔ ﻓﻲ ﺘوﺤید اﻟصﻔوف واﻟتحﻔیز ﻟتحﻘیق اﻟتﺄﺜیر ،وﻻ ّ
ٍ
ﺤﻞ َو َﺴط "ﻻ َﺤ ْول ﻟﻪ" ،وﻫذا ﯿتطﻠب ﻗیﺎدة ﺤﻘیﻘی ًﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟتﻌﺎطﻲ ﻤﻊ
ً
إﻟﻰ وﺜیﻘﺔ طو�ﺎو�ﺔ أو إﻟﻰ ّ
َ
ِ
ِ
وﺘشﺎرﻛﻲ ﻓﻲ ﺼیﺎﻏﺔ
ﻤتشﺎرك
وﻤضمنﺔ ،واﻋتمﺎد ﻨﻬﺞ
اﻷوﻀﺎع اﻟمﻌﱠﻘدة ،وﻋﻠﻰ وﻀﻊ رؤ�ﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ
ُ
ّ
10
11

اﻟﺠﺰء اﻷول:
اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ – اﻟﺮؤﻳﺎ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
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ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑـ"ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﺘ َﺮك"؟
ﻻ ﯿنشﺄ اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔسﻪ .إﻨشﺎؤﻩ ﯿتطﻠب رؤ�ﺎ واﻟتزاﻤﺎ ﺒتحﻘیﻘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ.
َ
ً
ِ
ِ
طﺎﻗمﻬﺎ وأﻋضﺎء ﻤجﻠس إدارﺘﻬﺎ
�ﻌرف ﻫذا اﻟدﻟیﻞ "ﻤنظمﺔ ﻤجتمﻊ ﻤشترك" ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ :ﻤنظم ٌﺔ أﻓرُاد
ّ
َ
ُ
ﻤﻌﺎ ﻟﻠدﻓﻊ ُﻗُد ًﻤﺎ �ﺄﻓكﺎر
و
أﺼحﺎب اﻟشﺄن اﻵﺨرون ﻓیﻬﺎ ً -
ﯿﻬودا وﻋرً�ﺎ – �ﻌمﻠون و�دﯿرون و�تﻌﺎوﻨون ً
ُ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ.
ﺘﻌرﻓﻪ
ط ُرق أداء اﻟمجتمﻊ
وﻤ ْد َرﻛﺎت وﻤﻔﺎﻫیم و ُ
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟذي ّ
َ
ُ
ﯿوﺠد ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟمؤﺴسﺎت و ﱠ
اﻟمنظمﺎت واﻟﻔضﺎءات اﻟتﻲ �ﻌمﻞ ﻓیﻬﺎ ﯿﻬود وﻋرب ﻓﻲ ﻓﻠك
واﺤد� ،ﺎﻟمستشﻔیﺎت واﻟحواﻨیت واﻟمجمﻌﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟمؤﺴسﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ،إﻻ أن ﻋدد ﱠ
ﻤنظمﺎت
ّ
اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك  -وﻓﻘﺎ ﻟﻠتﻌر�ف اﻟوارد ﻫنﺎ – أﺼﻐر ﻤن ذﻟك �كثیر� .ضم ﻫذا
ً
اﻟدﻟیﻞ ﻤﻌﺎرفَ
َ
ُ
وﻤﻌﻠوﻤﺎت واﺴتبصﺎر ٍ
ٍ
ﱠ
ﱠ
اﻟمنظمﺎت
ﻟﻠمنظمﺎت اﻟجدﯿدة اﻟمﻌنیﺔ �ﺎﻟتﻌّﻠم ﻤن ﺨبرة
ات ذات ﻗیمﺔ ﺨﺎﺼﺔ
اﻛمﺔ ،و�ذﻟك ﻟ ﱠ
اﻟمخضرﻤﺔ اﻟمتر ِ
ﻠمنظمﺎت ﻏیر اﻟحدﯿثﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسﺎﺤﺔ اﻟتﻲ َ� ْجدر ﺒﻬﺎ إﺠراء ﻤراﺠﻌﺔ
َ
ذاﺘیﺔ واﻟتﻔكیر َﻤﻠی�ﺎ ﻓﻲ ُﺴُبﻞ ﺒﻠوغ ﻤستوى ﺘحسین أﻓضﻞ ﻟﻺدارة اﻟتنظیمیﺔ وﻟﻠشراﻛﺔ اﻟیﻬود�ﺔ اﻟﻌر�یﺔ.
ّ
ٍ
طرق إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌمﻞ ﺒین اﻟیﻬود واﻟﻌرب ،ﺴواء ﻓﻲ اﻷ�ﺎم اﻟﻌﺎد�ﺔ
ﻋمﻠی ًﺔ ﻟ ُ
ّ
�ﻘدم اﻟدﻟیﻞ ﺘوﺼیﺎت ّ
ُ
ﺘصﺎﻋد اﻟخﻼﻓﺎت ﻓﻲ أواﺴط اﻟجمﻬور .ﻤن ﻫنﺎ ،ﻓﺈن اﻟدﻟیﻞ �مكن أن
أم ﻓﻲ اﻷزﻤﺎت أم ﻓﻲ أوﻗﺎت
ُ
ﱠ
ﱠ
ﻤشترك ،اﻟتﻲ �ﻌمﻞ
�كون ً
ﻤﻔیدا ﻟمز�د ﻤن اﻟمنظمﺎت ﻏیر اﻟمحسو�ﺔ �ﺎﻟضرورة ﻋﻠﻰ ﻤنظمﺎت ﻤجتمﻊ َ
ﻓیﻬﺎ ﯿﻬود وﻋرب ًﯿدا ﺒید ،وﻤنﻬﺎ:
• اﻟمستشﻔیﺎت.
• ﻤراﻛز اﻟشرطﺔ.

ﱠ
اﻟمنظمﺎت اﻟخدﻤﺎﺘیﺔ :ﻤراﻛز ﺨدﻤﺔ اﻟز�ﺎﺌن �مختﻠﻒ أﻨواﻋﻬﺎ ،اﻟمطﺎﻋم ،اﻟمﻘﺎﻫﻲ وﻏیرﻫﺎ.
•
ِ
�ﺎﻟمﻔرق :اﻟسو�رﻤﺎر�ﺎت ،ﺤواﻨیت اﻟمﻼ�س وﻏیرﻫﺎ.
ﻤتﺎﺠر اﻟتسو�ق
•
ﱠ
ﱠ
ﺘﻘدم اﻟخدﻤﺎت ،اﻟمراﻛز اﻟجمﺎﻫیر�ﺔ وﻏیرﻫﺎ.
•
اﻟمنظمﺎت اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ :اﻟجمﻌیﺎت اﻟتﻲ ّ
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اﻟﻔﮭﺮس
3
5

9

ِ
ِّ
اﻟمحررة
ﻤﻘدﻤﺔ� :ﻠمﺔ
ّ
ِ
اﻟدﻟیﻞ وﺴیرورةُ اﻟبحث واﻟكتﺎ�ﺔ
ﻤؤِّﻟﻔو
اﻟﺠﺰء اﻷول :اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ –
اﻟﺮؤﻳﺎ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ

اﻟبنیﺔ اﻟتنظیمیﺔ اﻟمشتر�ﺔ – اﻟمﻌﺎﻨﻲ واﻟتداﻋیﺎت اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ
ُ .2
ﺘطو�ر وﺼیﺎﻨﺔ اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ
ﺘصورات وﺘﻌر�ﻔﺎت اﻟوظیﻔﺔ
ﱡ
اﻟرﺴم  :1اﻟﻬیكﻞ اﻟتنظیمﻲ ﻟﻺدارة اﻟمزدوﺠﺔ
ّ
اﻟنزاﻋﺎت ،اﻷزﻤﺎت وﺨطﺎب اﻷزﻤﺎت
اءﻤﺔ ﺒین اﻷﺸخﺎص
اﻟمو َ
اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟتنظیمیﺔ واﻟثﻘﺎﻓﺔ اﻟتنظیمیﺔ
اﻟمخﻔیﺔ
اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟتنظیمیﺔ اﻟمكشوﻓﺔ و ّ

34
35
36
39
40
42
42
42

أس ِ
 .1ﻤﺎ اﻟذي �جب ﻓﻌﻠﻪ واﻟتر�یز ﻋﻠیﻪ ﻟتﻌز�ز ر ِ
اﻻﺠتمﺎﻋﻲ؟
ﻤﺎل اﻟمنظمﺔ
ِ
اﻟمبﺎدرات اﻟمیداﻨیﺔ
ﺘشجیﻊ
َ
اﻟشراﻛﺔ ﻤﻊ ﻓر�ق اﻟﻌمﻞ
ﺘنمیﺔ رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ �سیﺎﺴﺔ ﻹدارة اﻟموارد اﻟبشر�ﺔ
ِ
اﻟح ّس اﻻﺠتمﺎﻋﻲ اﻟسیﺎﺴﻲ
ظروف اﻟﻌمﻞ
ﱠ
اﻟمنظمﺔ
ﺘجنید وﺘصنیﻒ اﻟﻌﺎﻤﻠین اﻟجدد ﻓﻲ ﺼﻔوف
اﻟﻔصﻞ ﻋن اﻟﻌمﻞ

22
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27
30
31
33

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ – رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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 .2اﻻﺴتراﺘیجیﺔ
طبیﻌﺔ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ اﻟتنظیمیﺔ
ﺴیرورة وﻀﻊ اﻻﺴتراﺘیجیﺔ اﻟتنظیمیﺔ
اﻟﻌمﻞ اﻟمتواﺼﻞ ﻓﻲ ﻀوء اﻻﺴتراﺘیجیﺔ اﻟتنظیمیﺔ

14
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16
17

 .1اﻟرؤ�ﺎ :ﺘحﻠیﻞ ﻋﺎم ،اﺴتبصﺎرات وﺘوﺼیﺎت
ﻤضمون اﻟرؤ�ﺎ
ﱠ
اﻟرؤ�ﺎ
اﻟمحددة زﻤنی�ﺎ وﻤضموﻨﺎً
ﺴیرورة ﺼیﺎﻏﺔ اﻟرؤ�ﺎ
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12
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ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك اﻟﯿﮭﻮدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻤﻞ
َﺸﮭﺪ ﻛ ﱠ
ﻞ ﻳﻮم اﺧﺘﺒﺎرا ﺣﯿ�ﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﺔ ِﻣﻦ َﻗﺒﯿﻞ :و ْ
ﺗﺸﻜِّﻞ ﺑﺮأﻳﻨﺎ "ﻣﺨﺘﺒﺮًا" ﻳ ْ
ﺿﻊ رؤﻳﺎ

ْ
ك وﻣﻔﺘﻮح ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ب
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ورﺣﺒﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮَك،
ﻣﺘﺸﺎر ٍ
وﺧﻠﻖ ﺧﻄﺎ ٍ
ِ
"اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر" واﻟﺨﻼﻓﯿﺔ ،وإﻧﺘﺎج ﻗﯿﺎدة وإدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻗﺼﻰ
ﱠ
ﻣﺮﻛﺐ ودﻳﻨﺎﻣﯿﻜﻲ ،ﺑﻞ وﻣﻌﺎ ٍد أﺣﯿﺎﻧًﺎ.
درﺟﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﯿّﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ واﻗﻊٍ

إﻨنﺎ ﻨوﺠﻪ اﻟشكر ﻟﻠمدﯿر�ن واﻟمدﯿرات ،ﻟﻠنﺎﺸطین واﻟنﺎﺸطﺎت ،وﻷﻋضﺎء وﻋضوات ﻤجﻠس اﻹدارة ﻓﻲ
ّ
اﻟمر�بﺔ ،اﻻﺴتبصﺎر ِ
ِ
ﱠ
ﱠ
ات
اﻟمﻌضﻼت واﻷﺴئﻠ َﺔ
اﻟمنظمﺎت اﻟمذ�ورة ﻋﻠﻰ ﻤشﺎطرﺘنﺎ� ،صراﺤﺔ وﺼدق،
واﻟخبرةَ اﻟجمﺔ اﻟتﻲ ﺘراﻛمت ﻓﻲ ﺠﻌبتﻬم وﺠﻌبتﻬ ﱠن ،وﻋﻠﻰ ﻤﻠزوﻤیتﻬم وﻤﻠزوﻤیﱠتﻬ ﱠن اﻟﻌمیﻘﺔ ﺘجﺎﻩ ﻓكرة
ّ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
اﻟمشترك واﻟمسﺎواة.
اﻟمجتمﻊ
َ
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ﻣﺆﻟِ ّﻔﻮ اﻟﺪﻟﯿﻞ وﺳﯿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ُدو ُرون إﻳﺘﺎن :درور إﯿتﺎنُ :ﻤستشﺎر ﺘنظیمﻲ �بیر ﻤتخصص ﻓﻲ اﻟتطو�ر واﻹدارة اﻟتنظیمیﺔ ﻓﻲ
اﻟمؤﺴسﺎت ﻏیر اﻟر�حیﺔ وﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم� .حمﻞ اﻟﻠﻘب اﻷول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟنﻔس ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤیﻔﺎ واﻟﻠﻘب
اﻟثﺎﻨﻲ ﻓﻲ دراﺴﺎت اﻟﻌمﻞ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻞ أﺒیب�ُ .شﺎرك درور ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻟمبﺎدرات اﻟتﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ
اﻟمؤﺴسﺎت واﻟنﺎﺸطین ﻤن أﺠﻞ اﻟتﻐییر اﻹ�جﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻹﺴراﺌیﻠﻲ ،ﻤﻊ
ﺘﻌز�ز وﺘطو�ر ﻗدرات ُ
اﻟمشترك اﻟیﻬودي -اﻟﻌر�ﻲ .ﯿتمتﻊ درور ﺒتجر�ﺔ ﻋمیﻘﺔ ﻓﻲ ﻗیﺎدة
اﻟتر�یز ﻋﻠﻰ ﻤجﺎل اﻟمجتمﻊ ُ
ﺒدء ﻤن ﻤجموﻋﺎت اﻟنشطﺎء اﻟمیداﻨیین وﺤتﻰ اﻟمنظمﺎت اﻟﻘطر�ﺔ.
ﺴیرورات اﻻﺴتشﺎرة واﻟتوﺠیﻪً ،
�ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯿتخصص درور ﻓﻲ ﺘطو�ر اﻟﻘیﺎدة واﻟمﻬﺎرات اﻹدار�ﺔ وﺴیرورات ﻤشﺎر�ﺔ اﻟجمﻬور.
ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺮﺷﻮد :ﻤستشﺎر ﺘنظیمﻲ �بیر وﻤتخصص �سیرورات اﻟتطو�ر اﻟتنظیمﻲ واﻟتﻘییمَ .ﺸ َﻐﻞ
ّ
ﻓتحﻲ ﻤنصب ﻤدﯿر ﻤكتب َﺸتیﻞ ﻓﻲ ﺤیﻔﺎ ،وﻋمﻞ رﺌیسﺎ ﻟمجﺎل اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك وﻤستشﺎ ار ﱠ
ﻟمنظمﺎت
َ
َ
راﺌدة ﻓﻲ ﻤیدان اﻟتﻐییر اﻻﺠتمﺎﻋﻲ ﻋموﻤﺎ ،واﻟمجتمﻊ اﻟﻌر�ﻲ اﻻﺴراﺌیﻠﻲ ﺨصوﺼﺎ .ﺤﺎﺼﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻘب اﻷول ﻓﻲ اﻟتر�یﺔ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤیﻔﺎ ،واﻟﻠﻘب اﻟثﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟتر�یﺔ ﻤن اﻟجﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌبر�ﺔ ،واﻟﻠﻘب اﻟثﺎﻨﻲ

�ﻠیﺔ �ندي ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎرڤرد.
ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤن ّ
ﻧﺎﻧﺴﻲ ْ
ﺳﺘِﺮْﺧﻤﺎ ْﻳﻦ :ﺨبیرة ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟتﻘییم واﻟتﻔكیر اﻻﺴتراﺘیجﻲ ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ .أﻋدت
ّ
ﺘﻘﺎر�ر ﻟ ٍ
بحوث ﻤیداﻨیﺔ ﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﻲ اﻟجندر واﻟمجتمﻊ اﻟمشترك .ﺘتنﺎول أطروﺤتﻬﺎ ﻟشﻬﺎدة اﻟد�توراﻩ
َ
َ
َ
ﻗدر ِ
ات ﱠ
ﻤنظمﺎت اﻟتﻐییر اﻻﺠتمﺎﻋﻲ اﻻﺴراﺌیﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟتكیﻒِ .
ﺘدرس دورة ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟتﻘییم واﻟتﻔكیر
ً
ّ
ّ
اﻻﺴتراﺘیجﻲ
ﻀمن ﺒرﻨﺎﻤﺞ  GLOCALﻓﻲ اﻟجﺎﻤﻌﺔ اﻟﻌبر�ﺔ.
َ
ق
ظمﺎت اﻟمجتمﻊ
ﻀم ﻋددا ﻤن ﻤن ّ
ﻫذا اﻟدﻟیﻞ ﺤصیﻠﺔ �حث إﺠراﺌﻲ ُ
ﺘشﺎرﻛﻲ اﺴتﻐر ﻋدة ﺴنوات ّ
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ:
َ

ﯿرﻤﻲ ﻫذا اﻟدﻟیﻞ واﻟبحث اﻹﺠراﺌﻲ إﻟﻰ ﺘحﻘیق ﻫد َﻓین أﺴﺎﺴیین اﺜنین :ﱡ
إﻨتﺎج ﻤﻌﺎرف ﺠدﯿدة
أوﻟﻬمﺎ –
َ
ُ
َ
مجتمﻊ ﻤشتر ٍك ﯿﻬودي ﻋر�ﻲ ﻓﻲ
ووﻀ ُﻊ ﻤﻔﻬوم ﻟمﻌﺎرف ﻗﺎﺌمﺔ �كﻞ ﻤﺎ ﯿتصﻞ �ﺎﻹدارة اﻟتنظیمیﺔ ﻟ
ٍ
ّ
ْ
َ
ٍ
ِ
صت واﺨتُ َبرت ﻤیداﻨی�ﺎ ﺘسﺎﻋدﻫﺎ
إﺴراﺌیﻞ ،واﻟتوﻓیر ﻟﻘیﺎدات ﺘﻠك اﻟمنظمﺎت
ﻤﻔﺎﻫیم وأدوات ﺴبق أن ُﻓح َ
َ
ﱠ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟتحﻘیق اﻷﻫداف اﻟمشتر�ﺔ ،واﻟتﻌﺎطﻲ ﺒنجﺎح ﻤﻊ اﻟواﻗﻊ
اﻟمر�ب
ﻋﻠﻰ أداء ﻋمﻠﻬﺎ �صورة ّ
اﻟمتﻐیر ،وﺘﻌز�ز ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟتﺄﺜیر وﺘبﱡوء اﻟصدارة ﻓﻲ ﻤجﺎل ﻨشﺎطﻬﺎ .ﺜﺎﻨﻲ ﻫد َﻓﻲ ﻫذا اﻟدﻟیﻞ
َ
و ّ
َ
طرة اﻟمﻌ ِ
ضﻼت واﻟمدرﻛﺎت اﻷﺴﺎﺴیﺔ اﻟتﻲ ﺘنشﺄ وﺘتكون ﺨﻼل ﻋمﻞ
واﻟبحث ﯿتمّثﻞ ﻓﻲ ﺘشخیص وﻤشﺎ َ
ْ
ْ
َ
ّ
ُ
ُ
ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك ،ﻋﻠﻰ ٍ
اﻟتحد�ﺎت
ﻨحو ﯿ ْثري اﻟخطﺎب اﻟﻌﺎم ﺤول اﻟمجتمﻊ اﻟمشترك وﺤول
ّ
ُ
َ
َ
َ
واﻟﻔرص اﻟكﺎﻤنﺔ ﻓیﻪ.

56

ﺘتنّﻘﻞ ﻋبر اﻟصﻔحﺎت ،وﻤﻊ ذﻟك ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسﻪ ،ﻓﺈن �ﻞ ﻓصﻞ ﻗﺎﺌم ﺒذاﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻨحو ِّ
�مكن اﻟﻘﺎرئ
وﺴْبر ﻓصوﻟﻪ �ﺄي ﺘرﺘیب ﯿنﺎﺴبﻪ أو ﯿنﺎﺴبﻬﺎ.
واﻟﻘﺎرﺌﺔ ﻤن ﺘصﻔﺢ اﻟدﻟیﻞ َ
�ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻗﺎﻤت اﻟمصممﺔ اﻟجراﻓیكیﺔ اﻟراﺌﻌﺔ ،أوﺴو �ﺎﯿو ،ﺒتصمیم ﺜﻼث أ�ﻘوﻨﺎت ﺠمیﻠﺔ
ﺘُشكﻞ إﺸﺎرات ﺘوﺠیﻬیﺔ ﺘُشیر إﻟﻰ ﺜﻼث ر�ﺎﺌز ﻤتكررة ﻋﻠﻰ طول اﻟدﻟیﻞ:

ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟمشترك �مختبر
ُ

اﻟﻌمﻞ اﻟتدر�جﻲ
واﻟتﺄﺜیر اﻟمتراﻛم
ﻋﻠﻰ اﻷﻤد اﻟطو�ﻞ

اﻟتوازن ﺒین ﻗیمﺔ
اﻟمروﻨﺔ واﻟمبﺎدئ
اﻟثﺎﺒتﺔ

أود أن أﺸكر ﻤؤّﻟﻔﻲ اﻟدﻟیﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺼﺔ اﻟتﻲ أﺘیحت ﻟﻲ ﻷﻛون ﺸر�كﺔ �صﻔﺔ ِ
ﻤحررة ﻟﻠدﻟیﻞ ﻓﻲ ﺨتﺎم
ً
ّ
َ
ﺘﻌﻠمت واﺴتبرﺼت ﺨﻼل ﻋمﻠیﺔ اﻟتحر�ر ،وﺸﻌرت �ﺎﻟتﻘدﯿر
اﻟرﺤﻠﺔ اﻟطو�ﻠﺔ اﻟتﻲ أﻓضت إﻟﻰ ﻨشرﻩ .ﻟﻘد
ُ
ﻤشترك .إﻨﻲ ﻤﻘتنﻌﺔ �ﺄن ﻫذا اﻟدﻟیﻞ ﺴوف �ﻌود
اﻟكبیر ﺘجﺎﻩ �ﻞ َﻤن �سﺎﻫم وﺘسﺎﻫم ﻓﻲ ﺒنﺎء ﻤجتمﻊ
َ
�ﺎﻟﻔﺎﺌدة ﻋﻠﻰ �ﻞ ﻤن �ﻘرأﻩ وﺴوف ُﯿ ْثري اﻟحو َار اﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟموﻀوع اﻟذي ﯿتنﺎوﻟﻪ.
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ﻣﻘ ِّ
ﺮرة
ﺪﻣﺔ :ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺤ ِّ
اﻟدﻟیﻞ اﻟذي ﻨضﻌﻪ ﻫنﺎ ﺒین أﯿد�كم ﻫو ﺤصیﻠﺔ دراﺴﺔ ﻤیداﻨیﺔ اﺴتمرت ﺴنو ٍ
ات ،وﻫو
ﱠ
ﯿتضمن �صیرةَ
ّ
ّ
ِ
ِ
وﻤدﯿر�ن ﻤشتر�ین
ﻌﺎرف وﺨبرة ﻤؤﻟّﻔیﻪ ْدرور إﯿتﺎن وﻓتحﻲ ﻤرﺸود وﻨﺎﻨسﻲ ﺴِترﺨمﺎﯿن،
َ
ْ
ْ
ُ
وﻤ َ
ْ
وﻤدار َك َ
ﱠ
ﻟمنظمﺎت ﻤجتمﻊ ﻤشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ� .ستﻌرض اﻟدﻟیﻞ و�كشﻒ ِ
�ح ٍ
س وﺼدق
وﻤدﯿرات ﻤشتر�ﺎت
ّ
َ
اﻟمشترك ،و�ﻌرض طرًﻗﺎ ﻟﻠتﻌﺎطﻲ ﻤﻌﻬﺎ.
اﻟتحد�ﺎت اﻟممﱠیزة اﻟتﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
َ
ﺑﻞ إﻧﻪ ﻳﺬھﺐ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻓﮭﻮ ﻳﺮﺳﻢ ﺧﻄﻮطًﺎ ﻟﮭﻮﻳﺔ ﻣﻨﻈﱠﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮَك

ﺤ ّ
ﺪة أﻛﺒﺮ  -اﻟﺘﻮﺗﺮات
ت ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﺎ ﺗﺸﮭﺪ  -وﺑ ِ
ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ "ﻣﺨﺘﺒَﺮًا" ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﺘﺮَك وﻓﻀﺎءا ٍ
واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘّﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ
اﻟﯿﮭﻮدﻳﺔ واﻷﻗﻠﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ.

ٍ
ﱠ
ٍ
اﻟمنظمﺎت ،ﯿروي اﻟدﻟیﻞ اﻟحكﺎ� َﺔ اﻷﻛبر �ﺎﻟﻐ َﺔ اﻟتﻌﻘید،
وﻗصص ﻤن ﺤیﺎة
ﺤﺎﻻت
ﻤن ﺨﻼل ﺘحﻠیﻞ
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ ،و�ثی ار ﻤﺎ ﯿواﺠﻬون
ﺤكﺎ� َﺔ أوﻟئك اﻟذﯿن �ﻌمﻠون ﻋﻠﻰ ﺒنﺎء ﻓضﺎءات اﻟمجتمﻊ
َ
ﻤنﺎﺨﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻌﺎد�ﺎ ﻟﻠﻔكر اﻟذي �حمﻠون .ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ اﻷول ﻤن اﻟدﻟیﻞ ،اﻟذي ﯿتنﺎول اﻟرؤ�ﺎ واﺴتراﺘیجیﺔ
ً
ً
ً
ِ
ط ﱠ
اﻟمشترك ﻟیس
ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
�شﺎطرﻨﺎ ﻤؤِّﻟﻔو اﻟدﻟیﻞ
اﻟﻌمﻞ،
وﺴ َ
اﻻﺴتنتﺎج اﻟذي ُ
َ
َ
ﻤﻔﺎدﻩ أﻨﻪ ﺤتﻰ ْ
ﻓیتطرﻗون
اﻟمشترك ﻓﻲ إﺴراﺌیﻞ،
ﻔﺎق ﺤول اﻟشكﻞ اﻟذي ﯿنبﻐﻲ أن ﯿتّخذﻩ اﻟمجتمﻊ
ﻫنﺎك �ﺎﻟضرورة اﺘّ ٌ
ّ
َ
ٍ
ِ
د�میﺔ وواﺴﻌﺔ �مﺎ �كﻔﻲ ﻟتشمﻞ
�ﺎﺴتﻔﺎﻀﺔ إﻟﻰ اﻟسبیﻞ ﻨحو ﺨﻠق رؤ�ﺎ ﻤْﻠ ِﻬمﺔ وﻤحّﻔزة ،ﺤتﻰ ﻟو �ﺎﻨت ﺴ ّ
ُ
َ
ﻤجموﻋ ًﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷﺼوات واﻵراء.
ٍ
ﻤجﺎل ﺘحﻔﻞ ﻓیﻪ اﻟتحد�ﺎت واﻷزﻤﺎت ﺒین اﻟدوﻟﺔ وﻤواطنیﻬﺎ اﻟﻌرب،
صوب ﻨحو اﻟتﺄﺜیر ﻓﻲ
اﻷداء اﻟﻔﻌﺎل اﻟم ﱠ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ّ
ُ
ُ
ﻓن وﻓﻌﻞ ﻤﻬم .ﻻ �طرح اﻟدﻟیﻞ ﺤﻠوﻻ ﺴحر�ﺔ ،ﺒﻞ اﺴتراﺘیجی ٍ
ﻫو ﱞ
ﺎت وﺴبﻞ ﻋمﻞ � -ﻌضﻬﺎ ﻤوﺠﻪ ﻟﻺدارة
ً
ً
ٌ
ّ
ٌ
ّ
ُ
َ
ُ
ﱠ
طِّوَرت ﻋﻠﻰ ﻤدى أﻋوام.
اﻟداﺨﻠیﺔ ﻓﻲ
اﻟمنظمﺔ و�ﻌضﻬﺎ ﻹدارة ﺼﻼﺘﻪ �ﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟخﺎرﺠﻲ – ُﺠِّرَ�ت و ُ
ُ
ﻟﻄ ُﺮق اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺘﺎﻧﺔ
ﻳﻜﺮّس اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺣﯿ ّ ًﺰا ﻛﺒﯿﺮًا
ْ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺗﺤﻮﻳﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﻀﺎءاتِ ﺣﻮار ﻣﻔﺘﻮح وﻣﺘﻌ ِ ّ
ﻟﻜﻦ آ ِﻣﻦ ورَزﻳﻦ ﻓﻲ اﻵن ،ﻛﺄﺳﺎس
ﻤﻖ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ﺿﺮوري ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎواة.

اﻟمشترك،
ﺘتمیز ﺒﻬﺎ ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟﻔصﻞ اﻟثﺎﻟث ﻤن اﻟدﻟیﻞ ﱠ
ﻤكرس ﻟﻘضیﺔ اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ ،اﻟتﻲ ّ
َ
وﻫو ﯿﻬدف إﻟﻰ طرح ﻨموذج ﻹدارة ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎواة ،ﻤﻊ أﺨذ اﻟﻔجوات وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﺌمﺔ ﺒین
اﻟیﻬود واﻟﻌرب �ﺎﻟحسبﺎن .وﻟكن ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﻫذا اﻟنموذج ﻏیر ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ اﻟمنظمﺎت اﻷﺨرى،
ﱠ
إﻻ أﻨﻪ �مكن ﱡ
اﻟمنظمﺎت� .طرح ﻨموذج
ﺘﻌﻠم اﻟكثیر ﻤنﻪ ﻋن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘوة اﻟﻌﻠنیﺔ واﻟسر�ﺔ ﻓﻲ ﻗیﺎدات
اﻹدارة اﻟمشتر�ﺔ اﺴتبصﺎر ٍ
ات �كﻞ ﻤﺎ ﯿتصﻞ �ﺎﻟسﻠوك اﻟواﻋﻲ
ﻟدﯿنﺎﻤیكیﺎت اﻟﻘوة اﻟمكشوﻓﺔ واﻟكﺎﻤنﺔ،
ّ
اﻟمشترك،
�شَﻔﻬﺎ وﺘصحیحﻬﺎ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻟدﻟیﻞ ﻤخصص ﻟمنظمﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻷﻤر اﻟذي ﯿتیﺢ ْ
َ
ﻓﺈﻨﻲ أﻋتﻘد أن اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟمنظمﺎت اﻷﺨرى اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﺘحﻘیق ﻋداﻟﺔ اﺠتمﺎﻋیﺔ ﺘكﺎﻓؤ�ﺔ
ّ
و�یئیﺔ واﻟمسﺎواة وﺤﻘوق اﻹﻨسﺎن واﻟتﻌدد�ﺔ ،ﺴوف ﺘجد ﻓﻲ اﻟدﻟیﻞ اﺴتبصﺎر ٍ
ات وﻨصﺎﺌﺢ ﻤﻔیدة .ﻫذا
َ
ِ
ِ
وﺤﺎﺠتﻬﺎ اﻟداﺌمﺔ إﻟﻰ اﻟﻌمﻞ
اﻟطبیﻌﺔ اﻟمتنوﻋﺔ ﻟﻠمنظمﺎت اﻟتﻲ ﺘرﻓﻊ ﻟواء اﻟتﻐییر اﻻﺠتمﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻀوء
واﻟتﺄﺜیر ،ﻤﻊ اﻻﺴتمﺎع ﻓﻲ اﻵن ﻨﻔسﻪ إﻟﻰ ﻤختﻠﻒ اﻷﺼوات  -أﺼوات اﻟمﺎﻨحین واﻟصنﺎدﯿق ،وأﺼوات
أوﺴﺎط اﻟمؤﺴسﺔ اﻟرﺴمیﺔ ،وأﺼوات ﱠ
ﻤنظمﺎت اﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ اﻟتﻲ ﺘتﻌﺎون ﻤﻌﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﺼوات
أﻋضﺎء وﻋضوات ﻤجﻠس اﻹدارة وﻓر�ق اﻟﻌمﻞ.
ﻤكرﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ ﻟﻘضﺎ�ﺎ اﻟرؤ�ﺎ واﻻﺴتراﺘیجیﺎت اﻟتنظیمیﺔ
�ﻘوم اﻟدﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ﺠ أزَﯿن اﺜنین ،وﻫمﺎ ﱠ
ﺘحﻠیﻼ ﻟﻠطرق اﻟﻔر�دة اﻟتﻲ ﺘجد ﻓیﻬﺎ ﻫذﻩ
و�تضمنﺎن
وﻗضﺎ�ﺎ إدارة رأس اﻟمﺎل اﻻﺠتمﺎﻋﻲ واﻟبشري،
ً
ّ
اﻟمشترك ،إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺴتبصﺎرات واﻟتوﺼیﺎت اﻟﻌمﻠیﺔ.
ﺘﻌبیر ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ ﻤؤﺴسﺎت اﻟمجتمﻊ
اﻟﻘضﺎ�ﺎ ًا
َ
�ﻞ ﻓصﻞ إﻟﻰ ﺘﺎﻟیﻪ ،طﺎرﺤﺎ اﺴتبصﺎر ٍ
ﺘتیﺢ ﺒنی ُﺔ اﻟدﻟیﻞ ﻗراءة ﻤتواﺼﻠﺔ ،ﺤیث ﯿ ِ
ات ﻫﺎﻤ ًﺔ ﻤﻬمﺔ
وﺼﻞ ﱡ
ً
ُ
ُ
ً
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ِ
ﺨمﺎﯿن
اﻟتﺄﻟیﻒْ :د ُرور إﯿتﺎن وﻓتحﻲ ﻤرﺸود وﻨﺎﻨسﻲ ْﺴت ْر ْ
اﻟتحر�رً :ﺤ ُموطﺎل ُﭽورِي
ﺘصمیم :أوﺴو �ﺎﯿو

إﺴراﺌیﻞ2019 ،

اﻟمذ�ر ﻓﻘط ﺒﻬدف اﻟتسﻬیﻞ.
اﻟدﻟیﻞ ﻤوﺠﻪ ﻟﻠنسﺎء واﻟرﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء .ﺘم اﺴتﻌمﺎل ﺼیﻐﺔ
ّ
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اﻟﺘﺄﻟﯿﻒْ :د ُرور إﻳﺘﺎن ،وﻓﺘﺤﻲ ﻣﺮﺷﻮد ،وﻧﺎﻧﺴﻲ ْ
ﺳﺘِﺮْﺧﻤﺎ ْﻳﻦ
ﻤﻮطﺎل ُ
ﺣ ُ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮً :
ﻮري
ﭼ ِ
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