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االسـتهالك  ألنمـاط  نقـدي  مصطلـح  هـي  االسـتهالكية  الثقافـة  إن 

الغربيـة. هـذا الموضـوع هـو موضـوع معقـد عابـر للتخصصـات، ولديـه 

واالقتصاديـة  واالجتماعيـة  البيئيـة  الجوانـب  مـن  متنوعـة  مجموعـة 

والسياسـية والنفسـية وغيرهـا. عنـد العمـل فـي هـذا المجـال ينبغـي 

فـي  مسـاهمته  علـى  للنجـاح،  قياسـنا  كيفيـة  علـى  تأثيراتـه  فحـص 

تكاليـف  علـى  الخارجـي  الطابـع  وإضفـاء  الذاتيـة،  والصـورة  العالقـات 

وتوزيـع المـوارد، وعلـى إنتـاج التلـوث والنفايـات ومـا إلـى ذلـك.  لمراكـز 

االسـتدامة المحليـة هنـاك إمكانيـات كبيـرة تسـمح لهـا بالعمـل علـى 

إنشـاء بديـل إيجابـي. بدائـل تسـاهم فـي تعزيـز هويتنـا المدنيـة على 

أفضـل  بديـل  إن طـرح  عامـة،  االسـتهالكية. كقاعـدة  حسـاب هويتنـا 

وأكثـر إيجابيـة يـؤدي إلـى تغييـر أكبر من االفـراط باالنشـغال بالجوانب 

تلـك  مثـل  تأكيـد  بـكل  وحساسـة  بعمـق  متجـذرة  ألنمـاط  السـلبية 

االسـتهالك.  بثقافـة  المتعلقـة 

أعضـاء  تمنـح  فهـي  غنيـة،  محليـة  ثقافـة  لتطويـر  عـدة  مزايـا  هنـاك 

المجتمـع فرصـة لقضـاء جزء من وقتهـم في المجتمع المحلي، وتسـاهم 

فـي تطويـر صمـود جماهيـري وتفاعـالت بشـرية إيجابيـة فـي الفضـاء 

المشـترك، وقـد تشـجع علـى تعزيـز صناعـة إبداعيـة كرافعـة لالقتصاد 

المحلـي، وهـي تضـع التجربة قبل اسـتهالك المنتج، وتتيـح طرق تعبير 

مختلفـة، وهـي أكثـر مسـاواة ألنها متاحـة أكثر وأقل تكلفـة لمجموعات 

متنوعـة من السـكان.  

عنـد التعامـل مـع موضـوع معقد كهذا فـي الفضاء المحلـي علينا اختيار 

مواضيـع التركيـز التـي نريـد العمل عليها. في هذه الكراسـة اإلرشـادية 

اخترنـا التركيـز علـى االسـتهالك وثقافـة الترفيـه المحليـة، واالقتصـاد 

المحلـي واالقتصـاد التعاونـي كبدائـل للثقافـة االسـتهالكية. بكلمـات 

أخـرى – مجتمـع ومحليـة vs ثقافة اسـتهالكية. 

المحلـي  للنشـاط  األفـكار  مـن  متنوعـة  مجموعـة  الدليـل  هـذا  سـيوفر 

مـن  لمزيـد  ربـط  ذلـك  فـي  بمـا  الحـي،  مسـتوى  وعلـى  واالجتماعـي 

أخـرى.  وأدوات  ملهمـة  وقصـص  المعلومـات، 

الثقافـة االسـتهالكية،  للتعمـق وللحصـول علـى خلفيـة فـي موضـوع 

التاليـة:  المـواد  بإمكانكـم قـراءة 

זה  כמה  השאלות:  שאלת  “זאת   .)2015( ליה.  אטינגר, 
للمقـال.  رابـط   .2015 אוגוסט  גיליון  החינוך,  הד  מספיק?”. 
הצריכה  תרבות  ורעבתנות:  ראוותנות  ג’רמי.  בנשטיין, 
הישראלית והשלכותיה. כתב עת פנים: תרבות חברה וחינוך, 

للمقـال. رابـط   .  2002 ,קיץ   21 גליון 

بالنجاح!
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فيما يلي بعض التعريفات اإلضافية 
التي سنستخدمها خالل عملنا في هذا المجال:

• “التجربـة بـدال مـن المنتـج” - هـذا هـو مبـدأ رئيسـي، وهـو نسـخة 	

لنمـوذج »الخدمـة بـدال مـن المنتـج«١. مـا يقولـه هـذا النمـوذج فـي 

األسـاس هـو أننا لسـنا حقـا بحاجة إلـى منتجات، ولكننـا نحتاج إلى 

الخدمـات التـي توفرهـا هـذه المنتجـات. علـى سـبيل المثـال، نحن 

لسـنا بحاجـة إلـى غسـالة أو آلـة نسـخ، مـا نحتـاج إليـه هـو الخدمات 

التـي توفرهـا الغسـالة أو آلـة النسـخ. أنـا لسـت بحاجـة لشـراء اآللـة 

من المزود، وإنما اسـتئجار اسـتخدام اآللة. بهذه الطريقة، سـيكون 

مـن مصلحـة المـزود اسـتخدام آالت تكـون تكلفـة صيانتهـا أقل ما 

يمكـن وحياتهـا طويلـة. وبهـذه الطريقـة نقـوم بتوفيـر النفايـات 

التي ننتجها في نموذج »اسـتخدم وارِم” أو اسـتراتيجية “تعطيل 

متعمـد” )obsolescence planned( والتـي يسـتخدمها الكثيـر 

مـن المصنعيـن بهـدف دفعنـا إلـى التخلـص مـن المنتـج بصـورة 

أسـرع واالسـتهالك مجددا. 

عندمـا يـدور الحديـث عـن مبـدأ »التجربـة بـدال مـن المنتـج« فنحـن 

نقـوم بالسـير خطـوة أخـرى. بـدال مـن تلبية حاجـة داخلية في شـراء 

منتـج، نعطـي األفضليـة لتجربـة إنسـانية وشـخصية واجتماعيـة. 

بـدال مـن قضـاء الوقـت الشـائع فـي مراكـز التسـوق، الـذي ينطـوي 

علـى عالقـة تجاريـة وغريبـة مـع الفضـاء والنـاس الذيـن فـي داخله، 

نـّود خلـق تجربـة إنسـانية غيـر تجاريـة.    

• اقتصـاد محلـي مسـتدام٢ -  وهـي اسـتراتيجية لتطوير اقتصادي 	

فـي  ثـروة  تـرك  إلـى  فيهـا  المختلفـة  األدوات  تسـعى  محلـي 

الفضـاء وفـي المجتمـع المحلييـن، ورفـع مسـتوى الرفاهيـة بصـورة 

منصفـة للمجتمـع المحلـي بأكملـه، والحفـاظ علـى الثـروة البيئيـة 

واالجتماعيـة ومـا إلـى ذلـك. جميعنـا نعرف الشـعار »نشـتري أزرق-

لنـا فهـم أن خيـار شـراء منتجـات محليـة  السـهل  أبيـض«، ومـن 

أكبـر  نجـد صعوبـة  ولكننـا  اإلسـرائيلي.  االقتصـاد  تدعـم  الصنـع 

فـي فهـم أن الشـراء فـي شـبكة متاجـر كبيـرة، يدعـم صاحـب رأس 

المـال الغيـر محلـي، ويضـر بالمصالـح التجاريـة الصغيـرة والمحلية 

التابعـة ألعضـاء المجتمـع. يأخذ مجال االقتصاد المحلي المسـتدام 

السـاحة  إلـى  ـر بصـورة عالميـة واعمـل بصـورة محليـة« 
ّ
نهـج »فك

االقتصاديـة. إن شـراء منتجـات وخدمـات مـن الجـار أو فـي المركـز 

التجـاري الصغيـر داخل الحـي يعزز االقتصـاد والمجتمع المحليين. 

عمليـا، فـإن معظـم سـكان الحـي أو السـلطة المحليـة يعملـون فـي 

مصالـح تجاريـة صغيـرة أو متوسـطة، وهـم القلـب النابـض للجهـاز 

اجتماعيـة  قيمـة  هنـاك  هـؤالء  دعـم  وفـي  المحلـي،  االقتصـادي 

واقتصاديـة وبيئيـة كبيـرة. 

• كعكـة طبقـات المجتمـع الصناعـي – هيـزل أندرسـون هـي مـن 	

الطبقـات عندمـا حاولـت أن تفسـر البنتهـا  ابتكـرت مثـل كعكـة 

الجـزء  هـو  الكعكـة  مـن  العلـوي  الجـزء  االقتصـاد.  يعمـل  كيـف 

الـذي يمكـن قياسـه بواسـطة المـال الـذي يمـر مـن خاللـه – القطاع 

العـام وعليـه، كريمـا الكعكـة، القطـاع الخـاص. الطبقات األساسـية 

قـاس 
ُ
للكعكـة، تلـك التـي مـن دونهـا لـن تكـون هنـاك كعكـة، ال ت

بالمـال عـادة. هذه الطبقـات التي وصفتها أندرسـون بالطبيعة األم 

واقتصـاد الحـب. عندمـا تكـون لدينـا عالقـات جيـرة يكـون بإمكاننا 

فـي إطارهـا طلـب المسـاعدة )جليسـة أطفـال، كوب سـكر( ال ينتقل 

المـال مـن يـد إلـى يـد. عندمـا يقـدم أحـد المـارة المسـاعدة لسـيدة 

١  تمعـن فـي الكتـاب الممتـاز للكيميائـي األلمانـي بروفسـور ميخائيـل براونغـارت والمهنـدس المعمـاري والمصمـم األمريكـي ويليـام ماكدونـو، :Cradle to Cradle من ثقافة االستهالك إلى ثقافة االستدامة 
Remaking the Way We Make Things. تمـت ترجمـة الكتـاب إلـى اللغـة العبريـة تحـت عنـوان ’ مـن المهـد إلـى المهـد’. 

٢ تمعن في الدليل العملي لتعزيز االقتصاد المحلي المستدام في هذا الرابط

تعريفات
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مسـنة فـي اجتيـاز الشـارع، هـي ال تقـوم بدفـع المـال لـه. عندمـا 

نتنفـس الصعـداء، أو نتمتـع بمناظـر الطبيعـة، نحـن ال نقوم بشـراء 

منتـج مـا. لـكل هـذه األمـور قيـم اقتصاديـة هامة جـدا بالنسـبة لنا 

ولكنهـا ليسـت بتجربـة تجاريـة. وأكثـر مـن ذلـك – مـن دون هـذه 

القيـم لـن نكـون، كمـا ذكرنـا سـابقا، قادرين علـى التمتـع بالطبقات 

االقتصـادي  الجهـاز  أسـاس  يتواجـد  اليـوم  الكعكـة.  مـن  العليـا 

فـي  لمنتـج،  التسـويق  يتـم  ذلـك  وبحسـب  قياسـه،  يتـم  الـذي 

الجـزء العلـوي مـن الكعكـة، المـكان الـذي ينتقـل فيـه المـال مـن 

يـد إلـى يـد. عندمـا نعمـل علـى وضـع بدائـل لثقافـة االسـتهالك، 

تنتـج الثـروة الموجـودة فـي الطبقتيـن الدنيتين فـرص عديدة في 

الفضـاء المحلـي. وبعبـارة أخـرى – إن الهـدف هـو توسـيع اقتصـاد 

الحـب قـدر اإلمـكان.  

• 	 )Sharing or Collaborative Economy( تعاونـي  اقتصـاد 

– هـي مجموعـة مـن المؤسسـات االجتماعيـة واالقتصاديـة التـي 

تتيـح وصـوال مشـتركا للمنتجـات والخدمـات والمواهـب. تتواجـد 

أنظمـة االقتصـاد التعاونـي بأشـكال مختلفـة، جـزء منهـا يسـتغل 

ـن 
ّ
تمك التـي  اإلنترنـت(  شـبكة  )خاصـة  المعلومـات  تكنولوجيـا 

مـن نشـر ومشـاركة وإعـادة اسـتخدام فائـض قائـم مـن المـوارد 

والخدمـات. هنـاك افتـراض شـائع في المجال وهو أنـه عندما يكون 

هنـاك مشـاركة للمعلومـات حـول المنتـج، تـزداد قيمة هـذا المنتج 

التعاونـي  االسـتهالك  والمجتمـع.  واألفـراد  للشـركات  بالنسـبة 

)Collaborative Consumption( هـو مجموعـة مـن المؤسسـات 

إلـى  الوصـول  فـي  أعضاؤهـا  فيهـا  يتشـارك  التـي  االقتصاديـة 

المنتجـات والخدمـات بـدال مـن اسـتهالكها بشـكل حصـري. يكـون 

هـذا النمـوذج ممكنـا عـادة بفضـل دمـج التكنولوجيـا والمجتمعات 

إلـى التعريـف فـي موقـع أكو-ويكـي(.  يوصـى  التعاونيـة )انظـر 

التـي  اإللكترونيـة  المجلـة  مسـتجدات  علـى  للحصـول  االشـتراك 

تتنـاول طرقـا مختلفـة وأمثلـة مـن كل العالـم القتصـاد تعاونـي. 

• الشـركات 	 المزاعـم ضـد  إلـى  باإلضافـة   – االسـتهالكية  الثقافـة 

والبيئيـة  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  األضـرار  بشـأن  الكبـرى 

والصحيـة، بـدأت تظهـر مقاومـة لظاهـرة ثقافيـة ظهـرت فـي ظـل 

اسـتراتيجيات التسـويق العنيفة التي تستخدمها هذه الشركات. 

المجتمعـات  فـي  تحـدث  ظاهـرة  هـي  االسـتهالكية”  “الثقافـة 

الغربيـة )ومنهـا إسـرائيل(، يعتبـر فيهـا األفراد المشـتريات أو كما 

ُيقـال “الشـوبينغ” كترفيـه، كهـدف لقضـاء وقت الفراغ، وتنتشـر 

فيهـا مراكـز التسـوق. تتسـلل اإلعالنـات لحياتنا مـن كل ركن وهي 

موضـع اهتمـام كوسـيلة إعالم بحـد ذاتها. مثال متطـرف على ذلك 

يمكـن رؤيتـه على سـبيل المثـال في مقاطع فيديو موسـيقية التي 

كانـت فـي األصـل إعالنـات لموسـيقى ألفهـا فنانـون، ومـع الوقـت 

تحولـت إلـى إعـالن للمنتـج نفسـه.  

انتقـد الكثيـرون هـذه الظاهـرة، بدعـوى أن األدوات والرمـوز التـي 

تسـتخدمها »الثقافـة االسـتهالكية« تمس بالمسـتهلكين بصورة 

خفيـة. تقـوم اإلعالنـات بتشـويه جهاز القيـم لدى الفـرد – وخاصة 

األطفال، وتضع على رأسـه السـعي وراء المال والمادة، والسـعي وراء 

مثاليـة الجمـال الهوليـوودي الـذي ال يمكن الحصول عليـه، والنظرة 

وليـس  وثروتـه  الخارجـي  مظهـره  بحسـب  ُيقـاس  االنسـان  بـأن 

بحسـب أفعالـه وأفـكاره. يـرى الكثيـرون فـي الثقافة االسـتهالكية 

أثـرا جانبيـا مباشـرا لزيـادة قـوة الشـركات التـي تهـدف إلـى الربـح 

أن  يعتبـر  الـذي  الغربـي،  الرأسـمالي  االقتصـاد  ومـن  والتسـويق، 

من ثقافة االستهالك إلى ثقافة االستدامة 

تعريفات
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النمـو ينبـع مـن اإلنتـاج )ويشـجع االسـتهالك بهـدف الحفـاظ على 

أهـداف الطلـب( وال يـرى فـي النمـو البشـري واالجتماعـي والبيئـي 

كمؤشـر القتصـاد ناجـح. تشـجع الثقافـة االسـتهالكية علـى النمـو 

مـن أجـل النمـو وتزيـد بصـورة كبيـرة مـن بصمتنـا البيئيـة مـن دون 

أن تكـون هنـاك عالقـة لمسـاهمة المنتجـات فـي رفاهيـة األفـراد. 

من ثقافة االستهالك إلى ثقافة االستدامة 

حدث محلي بيت شيمشسوق لألغراض المستعملة مركز االستدامة غيلوفنون محلية مركز االستدامة غيلو

تعريفات
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لقـد مـر المجتمع اإلنسـاني فـي القرون األخيـرة بتغييرات ثوريـة. الثورة 

الصناعيـة واإلنتـاج الصناعـي لألغذيـة الـذي جلبتـه معهـا، يخلقـان مـن 

جهـة وفـرة لـم تعرفهـا البشـرية من قبل، ومـن جهة أخـرى طريقة انتاج 

جديـدة تماما. 

يعيـش االنسـان المعاصـر فـي عالـم مـن السـلع التجاريـة، ويلبـي كل 

ليتـم  انتاجهـا  يتـم  تجاريـة  سـلع  سـوق  مـن  الجسـدية  احتياجاتـه 

تداولهـا وبيعهـا. يكـون الفـرد منفصـال عـن عمليـة اإلنتـاج، وينظـر إلـى 

كمسـتهلك.   نفسـه 

منفصلـة،  عوامـل  إلـى  مقسـمة  اإلنتـاج  عمليـة  تكـون  المقابـل  فـي 

وهدفهـا هـو بيـع أكبـر كميـة ممكنـة مـن البضائـع.  يـدرك الفـرد أنه لم 

يعـد يشـتري وفقـا الحتياجاتـه، وإلشـباع جوعـه ومالبـس للحفـاظ علـى 

حـرارة جسـمه ومنـزل يحميـه مـن الشـتاء وهكـذا دواليـك. بدال مـن ذلك 

يصبـح جـزءا مـن دورة اإلنتـاج التي تدفع طـوال الوقت نحـو إنتاج المزيد 

والمزيـد مـن البضائـع.

تضـر هـذه الـدورة باألفـراد الذيـن هـم جـزء مـن عمليـة اإلنتـاج، سـواء 

الذيـن  الـدورة  هـذه  هـدف  ُيعتبـرون  ومـن  المسـتهلكين  لألشـخاص 

يسـتهلكون أكثـر مـن حاجتهم، وكذلـك للبيئة الغير قـادرة على تحمل 

رقابـة، وتنتـج  المـوارد دون  التـي تسـتهلك  اإلنتـاج  تداعيـات عمليـة 

نفايـات، مـن دون تحمـل تكاليفهـا فـي سـعر المنتـج. 

مـن أجـل خلق بديل، نريد إنشـاء طـرق متنوعة لتلبيـة احتياجات األفراد 

فـي المجتمـع بصـورة بديلـة. الحديث ال يـدور عن بديل للفقـراء، أو بديل 

مسـاومة. مـن أجـل صنـع تغييـر جوهـري فـي الثقافـة االسـتهالكية، ال 

بـد أن يتفـوق البديـل فـي جودتـه علـى النمـط القائـم. وبالفعـل، فـي 

انتظارنـا تحـد كبير.  

مشاريع مثيرة لالهتمام في البالد

• مـن 	 »الخـروج  جمعيـة  تأسـيس  تـم   – الصنـدوق”  مـن  “الخـروج 

الصنـدوق« فـي عـام 2010 مـن قبـل مجموعـة مـن الشـبان بهـدف 

تعزيـز مجـال التصميـم فـي إسـرائيل واسـتخدام التصميـم كأداة 

لتغييـر اقتصـادي واجتماعـي وثقافـي فـي المجتمـع اإلسـرائيلي. 

تعمـل الجمعيـة علـى إنشـاء منصـة للمصمميـن الشـباب، وتوفيـر 

أدوات وفـرص لإلبـداع والتعلـم والعمـل المشـترك، وتسـعى إلـى 

التجريـب  مـن  الشـباب  المصمميـن  تمكـن  عمـل  فضـاءات  إقامـة 

والمبـادرة. كل هـذا مـن خـالل اسـتخدام المعرفـة واألدوات التـي 

اكتسـبوها مـن أجـل تمريرهـا وتعزيـز المجتمـع الـذي نعيـش فيـه 

برامـج تعليميـة تسـتخدم  بتطويـر  الجمعيـة  مـن خاللهـا. تقـوم 

فـي  بذلـك  وتسـاعد  الضعيفـة،  المجتمعـات  لتمكيـن  التصميـم 

تقليـص الفجـوات فـي المجتمـع. 

رابط لموقع الجمعية اإللكتروني

• حركة ثقافية – هي بمثابة إطار للشـبان والشـابات الفنانين الذين 	

يعملـون علـى تصميـم صورة المجتمع اإلسـرائيلي مـع التركيز على 

األنشـطة الثقافيـة والفنيـة والتربويـة فـي صفـوف أبنـاء الشـبيبة 

علـى  الضواحـي. تعمـل جمعيـة »حركـة ثقافيـة«  فـي  والمجتمـع 

إنشـاء مجموعـات فنانين-مربيـن يقيمون في الضواحـي الجغرافية 

االجتماعيـة لدولـة إسـرائيل، والذيـن يعتبـرون المـكان بيتـا لهـم 

مركـز  باعتبارهـا  والثقافـة  وللتربيـة  للفـن  بالتـزام  ويشـعرون 

مهمتهـم ونشـاطهم. 

رابط لموقع الجمعية اإللكتروني.  

Polany, Karl. The Great Transformation 3من ثقافة االستهالك إلى ثقافة االستدامة 

املجتمع 

واملحلية

الثقافة 

االستهالكية
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تخيل أجواء احتفالية في سـاحة في وسـط الحي أو الحديقة. قام طالب 1

المدرسـة المحليـة بتزييـن السـاحة، وفـي وسـطها تـم فـرش حصائـر 

واألطفـال يجـرون مـن حـول الكبـار. مـن حولهـا، أكشـاك ملونـة ومتنوعـة 

ومليئـة بالمفاجئـات. مـن وراء كل كشـك يجلـس أحـد الجيـران صاحـب 

الوجـه المألـوف الـذي يقـوم بعـرض بضاعته. مـن بعيد، تتركـز مجموعة 

مـن األطفـال مـن حول سـاحر مع أصوات الضحك المسـموعة عـن بعد.  ال 

تشـعر بأجـواء تجاريـة فـي هـذه البيئـة، والبضائـع لـم تأتي مـن الصين. 

يحـدث كل هـذا فـي الفضـاء العـام، الملـك العـام الـذي يرتـدي أجـواء 

احتفاليـة، فـي المسـاحة المشـتركة، التـي ال يكـون السـكان فيها مجرد 

مشـاركين وزوار يسـتهلكون نشـاطا حضريـا، وإنمـا هـم أيضـا جـزء مـن 

طبيعـة الحـدث وتنظيمه.  

مـن  فـي كل حـي، هنـاك مجموعـة متنوعـة  الحـي،  فـي  أعـاله،  كـر 
ُ
ذ كمـا 

أصحـاب المصالـح التجاريـة الصغيـرة. لذلـك يتحول حدث محلـي، يتم فيه 

إعـداد أكشـاك ألصحاب هـذه المصالح التجارية لعرض بضائعهم، بسـرعة 

كبيـرة إلـى حـدث جماهيـري ناجـح جـدا. فـي حـدث كهـذا، بإمـكان سـكان 

الحـي الكشـف عـن هواياتهـم وتحويلها ليـوم واحد لمصلحـة تجارية لبيع 

أعمالهـم الفنيـة واألطعمـة المنزليـة وعـالج شياتسـو ومـا إلـى ذلك. 

إلنجـاح حـدث كهـذا، ينبغـي أن يكـون هـذا الحـدث قـادرا علـى جـذب 

سـكان الحي. إن الحافز وراء إقامة كشـك هو اقتصادي في المقام األول، 

ولذلـك يجـب ضمـان وجـود حركـة كافية من المشـاركين. باإلمـكان فعل 

ذلـك مـن خـالل دمـج وتنويـع الفعاليـات فـي مجـال األنشـطة لألطفـال 

وفنانـون  وراقصـون  سـاحر  وألعـاب...  وأنشـطة  )مسـرحيات  والكبـار 

محليـون...(، سـوق يـد ثانيـة، نزهـة، أفـالم، محاضـرات ومـا شـابه ذلـك. 

مـن المفضـل تنظيـم مثل هذا الحـدث بالتعاون مع المديـر الجماهيري/

مـن  أكبـر  عـدد  أخـرى.  محليـة  ومنظمـات  المحلـي  الجماهيـري  المركـز 

الشـركاء فـي تنظيـم الحـدث = فرصة أكبـر للنجاح. بمـا أن الحديث يدور 

عـن حـدث مـع احتمـال مشـاركة واسـعة، فـإن لـدى المديـر الجماهيـري 

أو المركـز الجماهيـري المعرفـة والخبـرة فـي العمـل مـع المسـؤولين فـي 

المالئمـة.  التصاريـح  علـى  الحصـول  ذلـك  فـي  بمـا  والشـرطة،  البلديـة 

وفـي حـال وجـود مجموعـة ناشـطين، فـإن تنفيـذ عمليه تحديد أكشـاك 

محتملـة، واإلعـالن عـن الحـدث، وتنظيـم الفضـاء وإدارة الحـدث تصبـح 

أكثـر سـهولة والـروح الجماهيريـة تصبـح أقـوى. 

مبادئ عمل أساسية 

• إشـراك شـركاء وسـكان – إن الحـدث هـو حـدث من أجـل الحي ومن 	

أجل السـكان وعلـى صورتهم.

• عـن 	 االمتنـاع   – المناسـبة  التصاريـح  علـى  الحصـول  ضمـان 

السـلطات ووضـع معاييـر عاليـة  االحتـكاكات غيـر الضروريـة مـع 

والسـالمة. للجـودة 

• المشـاركين 	 مـن  أكبـر  عـددا  التنـوع  يجـذب   – األنشـطة  تنويـع 

احتفاليـة.  أجـواء  ويخلـق 

• منـع تحويـل الحـدث إلـى حـدث تجـاري – التركيـز يجـب أن يكون 	

يجـب  الحـب.  اقتصـاد  وعلـى  االجتماعـي  والتواصـل  القيـم  علـى 

االمتنـاع عـن مـلء الفضـاء بإعالنـات والفتـات للرعـاة.

• خلـق تقاليـد – يعمـل نشـاط مـن هـذا النـوع علـى أسـاس شـهري 	

علـى خلـق مجتمـع وتوسـيع دائـرة الناشـطين وتنويـع النشـاط. 

• شـبكات 	 فـي  الحـدث  أخبـار  نشـر   – ومشـاركته  النجـاح  توثيـق 

مـع  محليـة  هويـة  خلـق  علـى  يسـاعد  قـد  االجتماعـي  التواصـل 

مجـاورة.   أحيـاء  مـن  مشـاركين  وجـذب  النشـاط 

سلة أدوات لتعزيز الثقافة المحلية 

تنظيم 

بازار أو حدث 

احتفايل 

محيل
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ألسـواق المقايضة أسـماء عدة – سـوق »خذ وهات«، يد ثانية، مقايضة، 

سـوق بشـيكل وغير ذلك.  بإمكان إدارة كل سـوق من هذا النوع بطريقة 

مختلفـة قليـال، ولكنـه يعتمـد هـذا النوع من األسـواق في األسـاس على 

المبـدأ ذاتـه – اسـتهالك أكبـر للمنتجـات المسـتعملة وتوفيـر المـال 

والنفايـات واسـتهالك المـوارد الجديـدة. يمكـن أن يكـون للسـوق فكرة 

مركزيـة )سـوق أزيـاء تنكريـة بمناسـبة عيـد المسـاخر، بـذور اسـتعدادا 

لفتـرات الزراعـة، كتـب بمناسـبة افتتـاح السـنة الدراسـية...( أو أن يكون 

عامـا، يعـرض فيـه كل مشـترك )بمـا فـي ذلـك األطفـال!( األغـراض التي 

ال يحتاجهـا ويقـوم بأخـذ أو شـراء أغـراض مسـتعملة بمبلـغ رمـزي. يقوم 

األطفـال ببيـع لعبـة سـئموا منهـا مقابل شـيكل واحد وشـراء لعبـة أخرى 

أعجبتهـم. ويقـوم األهـل بتجديـد مالبسـهم أو اسـتبدال كتاب. 

نماذج لسوق المقايضة

• سـوق »خـذا وهـات« مجانـي – فـي هـذا النـوع مـن األسـواق بإمكان 	

للدخـول(  )ليـس شـرطا  أغـراض مسـتعملة  المجتمـع جلـب  أفـراد 

لطـاوالت مشـتركة ويكـون بإمـكان جميـع المشـاركين أخذ األشـياء 

التـي تعجبهـم. 

• الدخـول مقابـل رسـوم دخـول – بحسـب هـذا النمـوذج، يقـوم كل 	

شـخص فـوق سـن معينـة بدفـع مبلـغ تتـراوح قيمتـه مـا بيـن 10-

20 شـيكل لتغطيـة تكاليـف اإلنتـاج. وال يدفـع المشـاركون المـال 

المعروضـة، ويجلـب كل شـخص معـه أي شـيء  مقابـل األغـراض 

يريده. 

• سـعر رمـزي للقطعـة – يعطـي السـوق بشـيكل، أو حتى 5 شـيكل، 	

حافـزا إضافيـا لألطفـال للمشـاركة فـي النشـاط. إضافـة تسـعيرة 

حواجـز  علـى  التغلـب  علـى  معينـة  مجتمعـات  تسـاعد  بالشـيكل 

تمنعهـا مـن اسـتهالك منتـج مسـتعمل أو مجانـي )وخاصـة فـي 

الضعيفـة(.  المجتمعـات 

• سـعر رمـزي بغـرض تجنيد مـوارد – مثل البند السـابق، لكن الفرق 	

هنـا هـو أنـه يتـم تخصيـص األربـاح لهـدف محـدد مسـبقا. تنظـم 

العائـالت  النـوع، حيـث تقـوم  المـدارس أحيانـا أنشـطة مـن هـذا 

واسـتثمار  ببيعهـا  األطفـال  ويقـوم  مسـتعملة،  أغـراض  بإحضـار 

األمـوال فـي نشـاط مدرسـي أو للتبـرع لجمعيـة معينـة. أحيانـا يتم 

مسـبقا شـراء قسـائم يتـم مـن خاللهـا شـراء األغـراض المسـتعملة. 

مبادئ نشاط أساسية

• تمعن مجددا في مبادئ البند أ	

• مالئمـة نـوع السـوق – فـي مجتمعـات مختلفـة، يتـم مالئمـة أنواع 	

السـوق المختلفة. ُينصح باستشـارة الشركاء بشـأن النموذج األكثر 

مالئمـة للمجتمـع ذي الصلة. 

• أن يكـون سـوق 	 أعـاله، ُيستحسـن  كـر 
ُ
ذ تنويـع األنشـطة – كمـا 

الحـدث. عناصـر  أحـد  المقايضـة 

• إعداد خطة فائض – بعد كل سـوق مقايضة تبقى هناك مجموعة 	

مـن األغـراض التي لم يأخذها أو يشـتريها أحد. ينبغي االسـتعداد 

مسـبقا وتحضيـر قـوى عمـل مالئمـة وحلـول مناسـبة للفوائـض – 

تكريرهـا أو التبـرع بهـا أو تخزينهـا حتى الحـدث القادم. 

• خلـق تقاليـد – تحويـل هذه األسـواق لنوع من التقاليد قد يسـاعد 	

فـي جـذب جـزء مـن االسـتهالك المنزلـي إليهـا. فالعائـالت التـي 

تعرف أنه سـيتم تنظيم سـوق مقايضة بعد أسـبوعين سـتتجنب 

القيـام بمشـتريات ال حاجـة لهـا، وبذلـك يكـون بإمكانهـا توفيـر 

المال. 

سلة أدوات لتعزيز الثقافة المحلية 

تنظيم 

سوق 

مقايضة
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عربـة األلعـاب هـي، كمـا يشـير إليهـا اسـمها، صنـدوق مفاجـآت كبيـر 

علـى عجـالت يحتـوي علـى ألعـاب مميـزة، غيـر متوفـرة فـي كل بيـت. إن 

عربـة األلعـاب هـي مورد مشـترك يديـره المجتمع بهدف خلـق تفاعالت 

مجتمعيـة ممتعـة، ودفـع األطفال إلى المشـاركة في فضاء عام مشـترك 

ومـن دون تكاليـف. بـدال مـن الذهـاب مـع العائلـة لقضاء وقت فـي مركز 

تسـوق أو فـي فضـاء وتجربـة تجارييـن، كل مـا يجـب فعلـه هـو تنسـيق 

إخـراج عربـة األلعـاب مـن المخـزن وإخـراج ألعاب ألـواح كبيرة ولعبـة بازل 

ضخمـة وحبـال قفـز وصحـون طائرة وعكاكيز وأشـياء أخرى كثيـرة منها، 

ليكـون لدينـا نشـاط مجانـي وقريب مـن البيت.   

مبادئ عمل أساسية

• تشـغيل العربـة – كمـا هـو الحـال مـع مشـاريع أخـرى، فـإن وجـود 	

وتشـغيل  لصيانـة  متطوعيـن  بينهـا  ومـن  عائـالت  مجموعـة 

اسـتخدام العربـة هـو شـرط أساسـي لنجـاح المشـروع لمـدة طويلة. 

يمكـن لهـذه المجموعـة أن تقـوم بجمع األلعاب المناسـبة للمجتمع 

فـي سـاعة/يوم  النشـاط  لموقـع  بجلبهـا  واالهتمـام  إعدادهـا(،  )أو 

محـدد/ة فـي األسـبوع وتوسـيع دائـرة المسـتفيدين. 

• مـكان التخزيـن – يجـب االهتمـام بـأن يكـون هنـاك مـكان تخزيـن 	

مناسـب للعربـة، يكـون قريبـا بمـا فيـه الكفايـة منـه الفضـاء العـام 

المناسـب لنشـاط مـن هـذا النـوع.  هنـاك توتـر بيـن الحفـاظ علـى 

ممتلـكات الغـرض منهـا أن تكـون متاحة للمسـتخدمين، وأن تكون 

فـي الوقـت نفسـه محفوظـة بما يكفي لمنـع اختفائهـا أو تعرضها 

للتخريب. 

• صيانـة – ال بـد مـن وضـع عالمـات علـى األلعـاب بطريقـة تظهـر 	

أنهـا جـزء مـن عربـة األلعـاب، وأن يكـون هنـاك اسـتعداد الهتـراء 

المعـدات وتجديـد األلعـاب مـن وقـت آلخـر. 

سلة أدوات لتعزيز الثقافة المحلية 

فعاليات وألعاب عائلية  بيت شيمش

إعداد عربة 

ألعاب 

مشرتكة
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 Little( ’سـمى ’المكتبـة الصغيـرة المشـتركة
ُ
ال تـزال الظاهـرة التـي ت

Free Library( فـي بداياتهـا. فـي أماكـن قليلـة باإلمـكان العثـور علـى 

بوضـع  قامـت  أبيـب  تـل  بلديـة  الحافـالت.  محطـات  فـي  كتـب  رفـوف 

مكتبـات مجـرورة فـي روتشـيلد وفـي شـاطئ »متسيتسـيم«، ووضعـت 

منظمـات أخـرى خزانـات كتـب فـي أماكن مركزيـة في مكاتبهـا. لكن في 

أوروبـا وفـي أمريكا الشـمالية، هنـاك آالف المكتبات الصغيرة المنتشـرة 

المكتبـات  هـذه  مـن  جـزء  ومجتمعـات.  أفـراد  بمبـادرة  الشـوارع  فـي 

»متخصصـة« فـي كتـب األطفـال وأخـرى فـي األدب القصصـي. تسـاهم 

هـذه المكتبـات فـي محـو األميـة، وفـي جعـل الكتـب متاحـة، وتقلـل من 

النفايـات وتضيـف طابعـا خاصـا للفضـاء العـام ولتجربـة المسـتخدم. 

تخلـق مكتبـه كهـذه فـي مـكان مظـل بجانـب مقعـد اسـتخداما جديـدا 

وخاصـا للفضـاء العـام وتتيـح فرصـة للقـاءات جماهيريـة تلقائيـه. 

فـي موقـع Little Free Library سـتجدون عـددا ال يحصـى مـن الصـور 

الملهمـة، ومسـح عالمي للمكتبـات الصغيرة وأفكارا أخرى. إنشـاء مكتبة 

صغيـرة عنـد مدخـل روضـة األطفـال أو المدرسـة، ومكتبـة صغيـرة عنـد 

مدخـل المبنـى السـكني أو المركـز الجماهيـري وغيـر ذلك. 

مبادئ نشاط أساسية

• فـي 	 أو  أعـاله  الموقـع  تصفـح  فـي  ترغـب  قـد   – إبداعيـة  طـرق 

Pinterest لالطـالع علـى اإلبـداع الـذي ال يعـرف حـدودا لمؤسسـي 

الصغيـرة.  المكتبـات 

• المشـروع ال ينتهـي 	 أن  علـى  المبـدأ  بالـغ مسـؤول – ينـص هـذا 

بعـد زوال الحمـاس فـي مرحلـة البنـاء. يجـب التفكيـر والتخطيـط 

لصيانـة المكتبـة الصغيـرة. فـي حال كان المشـروع ناجحا سـيهتم 

المسـتخدمون بأنفسـهم بصيانة وتنظيف المكتبـة وإحضار مزيد 

مـن الكتـب وبصفـة عامة، الحفـاظ على سـالمة المكتبة )واسـتبدال 

معنـي  أحـد  يكـون  لـن  كتـب  فيهـا  تراكمـت  إذا  فيهـا  الكتـب 

بقراءتهـا...(. إذا بـدأ المشـروع بوتيـرة بطيئـة، فتأكـد مـن أن يكـون 

هنـاك مـن هـو على اسـتعداد لتحمل المسـؤولية، وليـس بالضرورة 

أن يكـون بالغـا بالطبـع. 

• أناقـة وجماليـة – صندوق خشـبي بـال ومهمل لن يفـي بالغرض. 	

ال بـد مـن أن تكـون المكتبـة الصغيـرة جذابـة ومصممـة بصـورة 

مبتكـرة، لتـروي قصـة حتـى قبـل أن نفتـح البـاب ألخـذ أو وضـع 

الحفـاظ  فـي  الجماليـة  تسـاعد  قـد  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة  كتـاب. 

عليهـا مـن التخريـب. ويجـب أن تكـون أيضـا قـادرة علـى الصمـود 

فـي ظـروف الصيـف والشـتاء اإلسـرائيليين. قـد تسـاعد عمليـة 

اإلنشـاء بحـد ذاتها في بنـاء مجموعة ملتزمة باسـتمرارية وصيانة 

المكتبـة. 

• أهميـة الموقـع – للموقـع الـذي يتـم اختياره إلنشـاء المكتبة تأثير 	

سـيقومون  هـل  أمامهـا،  سـيقفون  الذيـن  األشـخاص  عـدد  علـى 

بإلقـاء نظـرة فقـط، أم أنهم سـيتصفحون الكتب، وهـل هي مريحة 

للتشـغيل أم أنهـا مريحـة للتخريـب، وهـل سـيجلب النـاس كتبـا 

لوضعهـا فيهـا. مكتبـة صغيـرة + مقعـد + ظـل قـد تحـول ركنـا 

مهجـورا فـي حديقـة عامـة إلـى فضـاء ذي طابـع واسـتخدام مميزيـن. 

• افعـل وال تفعـل – نحـن لسـنا معتاديـن علـى اسـتخدام تعاونـي 	

كهـذا فـي الفضـاء العـام، ولـذا ُيفضـل وضـع الفتـة وديـة وملفتـة 

للنظـر بجـوار المكتبـة إلعطـاء شـرح صغيـر عـن طريقـة اسـتخدام 

المكتبـة. سـتجد مثـاال لالفتـة كهـذه فـي الصفحـة التاليـة. 

إنشاء 

مكتبة 

صغرية
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مرحبـا! هـذه مكتبـة صغيـرة تعاونيـة. هي ملـك لنا جميعـا ومن أجلنا 

جميعـا. أنتـم مدعـوون ألخـذ كتـاب وتـرك كتـاب آخـر مكانـه. الرجـاء 

 الحـرص علـى إغالق باب المكتبة جيدا والحفـاظ عليها نظيفة ومرتبة.

إذا كان لديكم الكثير من الكتب غير المستخدمة، 

يرجى االتصال بـ

أو التبرع بالكتب لـ

شكرًا!

سلة أدوات لتعزيز الثقافة المحلية 

إنشاء 

مكتبة 

صغرية
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األرقـام مذهلـة. مثقـب جيـد تـم تصميمـه وتركيبـه مـن أجـل العمـل 

لمئـات السـاعات فـي السـنة، يعمـل 8 دقائـق باإلجمـال وبالمعـدل فـي 

الغبـار،  التـي يتراكـم عليهـا  المثاقـب،  المنـازل. كل هـذه  السـنة فـي 

تشـغل مسـاحة ومصنوعـة مـن مـواد غاليـة الثمـن. ال يوجـد هنـاك أي 

تناسـب بيـن االسـتثمار فـي اإلنتاج وبيـن المنفعة في االسـتخدام.  في 

الواقـع، نحـن لسـنا بحاجـة حقيقيـة لمثقـب. مـا نحتاجـه مـن وقـت آلخـر 

هـو ثقـب فـي الحائـط. تخيـل أنـه بـدال مـن شـراء هـذا المثقـب نفسـه 

بثمـن باهـظ وتخزينـه كل العـام، أن يكـون بإمكانـك التوجـه إلـى مكتبة 

أداوت العمـل المحليـة، ودفـع مبلـغ رمـزي مقابـل االسـتخدام ليـوم واحد 

والحصـول علـى أدوات عمـل ذات جودة. تعمل في العالم المزيد والمزيد 

مـن هـذه المكتبـات )وخاصـة فـي الواليـات المتحدة( – انظر على سـبيل 

المثـال إلـى مكتبـة أدوات العمـل فـي تورنتـو، فـي كالغـاري، فـي دنفـر، 

ومكتبـة عمـل ألدوات المطبـخ )فـي تورنتـو أيضـا(. فـي إسـرائيل، هناك 

مختبـر االسـتدامة الجماهيريـة الـذي يديـر مكتبـة أدوات.  

نظـرا ألن الحديـث يـدور عـن اسـتثمار كبيـر فـي نقطـة البدايـة، فمـن 

لـه عالقـة بهـذا الموضـوع.  إلـى مشـروع قائـم  المستحسـن االنضمـام 

ورشـات عمـل فـي المدارس، ومختبـرات FabLubXLN فـي المدارس وما 

شـابه، ومحـالت محليـة لمـواد البنـاء أو كل هيئـة قـد تكـون شـريكة فـي 

إطـالق مكتبـة مـن هـذا النـوع. 

مبادئ عمل أساسية

• هـذا 	 لمثـل  يكـون  أن  البديهـي  مـن  ليـس   – الجـدوى  دراسـة 

المشـروع مـا يكفـي مـن المسـتخدمين ليكـون مجديـا مـن الناحيـة 

االقتصاديـة، أو أن يغطـي تكاليفـه علـى األقـل. مـن المفضل بداية 

إجـراء مسـح للمسـتخدمين ومحاولـة التحقـق مـن عـدد األشـخاص 

اسـتخدام  مقابـل  المـال  لدفـع  اسـتعداد  علـى  الذيـن سـيكونون 

أدوات العمـل المختلفـة ليـوم واحـد )مفـك براغـي، مثقـب، مطرقـة، 

منشـار دائـري، جيغسـو ومـا شـابه(. 

• فريـق تأسـيس – مـن المستحسـن دخـول مشـروع كهـذا فقط في 	

حـال وجـود أفـراد محلييـن يهمهـم هـذا الموضـوع. مـن دونهـم 

سـيكون مـن الصعـب إطـالق المشـروع، وإيجـاد ميزانية لالسـتثمار 

األولـي وتأسـيس مجموعـة مسـتخدمين أولـى وثابتـة لبـدء المشـروع. 

• نظـام تأجيـر أدوات عمـل – ينبغـي التخطيط لنظـام مالئم لتأجير 	

األدوات. فـي بيـت شـيمش، وفـي كيبوتـس تمـوز، هنـاك مجموعـة 

»واتسـآب«، يتـم بواسـطتها إطـالع المشـتركين فـي المشـروع على 

طلـب اسـتخدام األدوات. يمكـن القيـام بذلـك بواسـطة مجموعـة 

إلكترونـي  أو فـي أي موقـع  أو اسـتمارة فـي »غوغـل«  »فيسـبوك«، 

متخصـص. يعتمـد ذلـك علـى حجـم المشـروع وطبيعتـه. 

• طاقـم عمـل – إذا كان المشـروع يعتمـد على متطوعيـن، فيجب بناء 	

منظومـة تطـوع توفر اسـتجابة فعالة لمسـتخدمي األدوات من دون 

أن يتسـبب ذلك بإرهـاق المتطوعين.

• آليـة إيجـار – مـن الضـروري التخطيـط لكيفيـة تأجيـر أو اسـتخدام 	

األدوات بالصـورة الصحيحـة. ُيوصـى بوضـع وثيقـة تحـدد تكاليف 

ـع 
ّ
ليوق االسـتخدام،  خـالل  األدوات  علـى  والمسـؤولية  االسـتخدام 

المسـتخدم عليهـا عنـد اسـتعارته ألدوات العمـل. 

تنظيم 

مكتبة 

أدوات عمل
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فـي العديـد مـن األماكن تقوم مراكـز جماهيرية ومصالـح تجارية محلية 

قام 
ُ
ومنظمـات مجتمـع مدنـي بتنظيـم دورات إثـراء مختلفـة للمجتمـع. ت

الكثيـر مـن هـذه الفعاليات داخـل الصفوف والقاعات، بعيـدا عن العين 

وأحيانـا عـن الجيـب أيضـا. تهـدف دورات الشـارع إلـى إتاحـة فعاليـات 

مختلفـة يكـون إنتاجهـا وتنفيذهـا بسـيطا جـدا للمجتمع – فـي الفضاء 

العـام وأمـام الجميع. 

درس فـي إصـالح الدراجـة، ورشـة يويـو، بسـتنة وألعـاب الكـرة مـا هـي 

الخيـارات لألطفـال )وحتـى  إال جـزء بسـيط مـن مجموعـة متنوعـة مـن 

الكبـار( فـي الحديقـة العامـة أو حتـى فـي موقـف سـيارات تحـت البيـت. 

تخيـل مجموعـة مـن األهل تقـرر تنظيم فعاليـة بعد الظهـر لمرتين في 

األسـبوع تكـون مفتوحـة ومجانيـة ألطفـال الحـي. كل مـا يلزم هـو إيجاد 

متطوعيـن إلدارة الفعاليـة ووسـيلة لنشـر المعلومـات فـي المجتمـع. 

إن مثـل هـذا النشـاط يخلـق تجربـة إيجابيـة فـي الفضـاء العـام، ويولـد 

تفاعـال بيـن األجيـال فـي صفـوف سـكان الحي، وهـو ليس بتجـاري ومن 

دون حاجـز دخـول اقتصـادي. 

مبادئ عمل أساسية

• الذيـن 	 األشـخاص  سـيتطوع  عـادة   – متطوعيـن  مجموعـة  بنـاء 

لديهـم مصلحـة فـي إتاحـة فرصـة من هـذا النـوع ألبنائهـم، الذين 

يتمتعـون بموهبـة معينـة يمكنهـم من خاللها خلق نشـاط معين. 

باإلضافـة إلـى هـؤالء، فإن كل مجتمـع لديه متقاعدون صغار السـن 

وموهوبـون قـد يجـدون هـم أيضـا المتعـة فـي تنظيـم نشـاط مـن 

هـذا النـوع. يمكـن لمجموعة المتطوعين تقسـيم الحمل في العمل 

التطوعـي مـن جهـة وتنويـع األنشـطة مـن جهـة أخرى. 

• خطـة عمـل -  يمكـن لخطـة العمـل أن تكـون مبنيـة )نـوع النشـاط 	

والزمـان والمـكان( أو حـرة )الزمـان والمـكان مـن دون تحديـد طبيعـة 

النشـاط(. تتـم صياغـة تقسـيم المهـام وسـاعات التطوع بنـاء على 

هـذه الخطـة. يجـب التأكيـد فـي خطـة العمـل علـى عـدم وجـود أي 

تواصـل ودفـع بيـن مـن يديـر النشـاط والمشـاركين. 

• بنشـر 	 يوصـى  العمـل،  وبرنامـج  المجموعـة  إنشـاء  بعـد   – النشـر 

علـى  ووضعهـا  المحليـة  »فيسـبوك«  مجموعـة  علـى  المعلومـات 

المبانـي. مداخـل  جـدران 

• تقييـم – مـع مـرور الوقـت، يمكـن تحديـد أي مـن األنشـطة األكثـر 	

نجاحـا وتلـك األقـل نجاحـا وألي أعمـار، وباالسـتناد علـى ذلك يمكن 

تنويـع األنشـطة ومالءمتهـا الحتياجـات المجتمـع.   

دورات 

شارع
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فـي الصيـف األخيـر، مـرة فـي كل أسـبوعين، تـم عـرض فيلـم فـي حـي 

»دالـت مـزراح« فـي بئـر السـبع على جـدار عـازل للصوت يفصـل الحي عن 

السـكة الحديديـة. احتشـد العشـرات مـن سـكان الحـي، أطفـاال وكبـارا 

علـى حد سـواء، لتنـاول الفشـار/البطيخ، والجلوس على حصائـر، وتحويل 

الفضـاء العـام إلـى سـينما حقيقيـة. تجذب األفـالم السـينمائية الناس، 

وخاصـة إذا كان الطقـس لطيفـا فـي الخـارج فـي سـاعات المسـاء. هـذا 

النشـاط الـذي يتطلـب فـي األيـام العاديـة سـفرا فـي سـيارة خاصـة إلى 

للمشـاهد  نحـو 35 شـيكل  قيمتهـا  تبلـغ  بطاقـة  السـينما وشـراء  دار 

الواحـد وهـو سـعر ال يشـمل الفشـار، يتحـول إلـى نشـاط محلـي مجانـي 

أو مقابـل سـعر رمـزي. تنظيـم أمسـية كهـذه ال يكلـف كثيـرا عـادة. كل 

مـا يلـزم هـو جهـاز عـرض بيانـات جيـد وجـدار أبيـض بمـا فيـه الكفايـة 

وسـماعات وكمبيوتر وفيلم. إذا كان العرض رسـميا، يجب شـراء نسـخة 

مرخصـة فـي شـبكة »أوزن شيلشـيت« لتجنـب انتهـاك حقـوق النشـر.   

مبادئ عمل أساسية

• خدماتـه 	 االسـتدامة  مركـز  يوفـر  أن  يمكـن   - اقتصاديـة  فرصـة 

للمركـز الجماهيـري أو للمديـر الجماهيـري كمنتـج لسلسـلة أفـالم 

تنظيـم  باإلمـكان  يكـون  بسـيطة  وبميزانيـة  وبذلـك  الحـي،  فـي 

رائعـة.  جماهيريـة  فعاليـة 

• بسـيط ورخيـص الثمـن – مـن األفضـل إيجـاد جـدار مالئـم بدال من 	

بنـاء شاشـة، ومـن األفضـل وضـع حصائر بدال مـن المقاعـد. كقاعدة 

عامـة، يجـب التفكيـر بأبسـط طريقـة ممكنـة إلنتـاج حـدث من هذا 

النـوع ألنـه كلمـا كان ذلك أكثر بسـاطة، سـيكون من السـهل جعله 

حدثـا روتينيـا وجزئا مـن التقاليـد المحلية. 

• جـودة – علـى الرغـم مما سـبق، من المفضل أن تكـون جودة الصورة 	

والصوت معقولة. 

• األفـالم حتـى 	 نوعيـة  مـن  التحقـق  األفـالم – يستحسـن  اختيـار 

العائليـة  األفـالم  المجتمـع.  مـن  واسـعة  لشـرائح  مالئمـة  تكـون 

تفـي عـادة بالغـرض. ولكـن باإلمـكان مـن وقـت آلخـر تنويـع األفالم 

وتخصيصهـا لفئـات عمريـة مختلفـة. األفـالم الناجحـة هـي األفالم 

التـي تجـذب جمهـورا واسـعا، وتكـون ذات قيمـة مضافـة يمكـن 

مناقشـتها فـي محاضـرة قصيـرة قبـل عـرض الفيلـم وفـي النقاش 

مـع المعنييـن فـي البقـاء بعـد العـرض. 

عرض 

فيلم 

يف الحي



16 سلة أدوات لتعزيز الثقافة المحلية 

وصـل المشـاركون إلـى أمسـية تنـاول الحسـاء وعـرض المبـادرات األولى 

التـي بـادرت إليهـا بينـي ريفـن مـن مدينـة شـفيلد فـي إنجلتـرا. دفـع 

المشـاركون، الذيـن تراوحـت أعمارهـم بيـن 15 و65 عامـا، رسـوم دخـول 

بقيمـة نحـو 30 شـيكل، واسـتمتعوا بصحـن حسـاء واسـتمعوا إلـى رواد 

أعمـال محلييـن عـن مبادراتهـم لتعزيـز المجتمع المحلي. بعـد االختالط 

بينـي  أجـرت  المبـادرات،  وعـرض  الحسـاء  وتنـاول  الحـي  سـكان  بيـن 

تصويتـا. المشـروع الفائـز، والـذي حصـل علـى جائـزة بقيمـة 540 جنيـه 

إسـترليني، يتنـاول جمـع فائـض الطعـام مـن مصـادر مختلفـة وإتاحتـه 

للمجتمـع. مـن المشـاريع األخـرى التـي تـم عرضهـا خـالل المسـاء كان 

هنـاك مشـروع حـول اسـتخدام المطابـع ثالثيـة األبعـاد ومشـروع آخـر 

حـول النشـاط فـي مركـز رياضـة محلـي لألشـخاص المعاقيـن.

انتشـر الدمـج العبقـري بيـن الطعـام ولقاء مجتمعـي ودعـم روح المبادرة 

المحليـة كسـرعة انتشـار النـار فـي الهشـيم فـي إنجلتـرا وحتـى شـهر 

أكتوبـر 2015 تـم جمـع أكثـر مـن 64,000 جنيـه إسـترليني لمجموعـة 

.)BBC متنوعـة مـن المشـاريع )للمقالـة الكاملـة فـي

مبادئ عمل أساسية

• الجماهيـري 	 والمركـز  نشـطاء  لمجموعـة  يمكـن   – شـراكات  بنـاء 

وبيـوت  ومطاعـم  ماركـت  سـوبر  )محـالت  محليـة  أغذيـة  ومحـالت 

بسـهولة.  كهـذه  أحـداث  تنظيـم  اسـتضافة...( 

• الشـيف المنـاوب – إذا كان هنـاك فـي الحـي صاحـب مطعـم أو 	

شـيف، فمـن المفضـل دعوتـه لإلشـراف علـى تحضيـر الوجبـات – 

الحسـاء )أو أي نـوع طعـام آخـر(. 

• بنـاء تقاليـد – مـن خـالل تنظيـم حـدث شـهري مـن هـذا النـوع 	

الموسـمية  للنكهـات  الطعـام  وجبـات  مالئمـة  باإلمـكان  سـيكون 

الخصـوص  وجـه  علـى  ذلـك  يسـاعد  وقـد  والمناسـبات،  ولألعيـاد 

فـي جمـع أفـراد المجتمـع فـي لقـاء آخـر لالطـالع علـى مسـتجدات 

المبـادرات التـي فـازت فـي المـرات السـابقة وتشـجيع رواد أعمـال 

المحلـي.   المجتمـع  جـدد لتعزيـز األنشـطة فـي 

أمسية 

تناول حساء 

وعرض 

مبادرات 

يف الحي
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هنـاك العديـد مـن األنشـطة الثقافيـة والمبدعيـن المحلييـن فـي كل 

ذلـك.  وغيـر  ودورات  فنـون  وفصـول  موسـيقية  معاهـد  وزمـان.  مـكان 

القيـام بمسـح لهـذه المبـادرات وجعلها متاحـة للمجتمـع المحلي يمكن 

أن يولـد أحداثـا ولقـاءات مثيـرة لالهتمـام. فكر فيما يمكـن أن يحدث لو 

تـم تنظيـم عـرض موسـيقي أو عرض رقـص أو معرض لفنانيـن محليين 

وربمـا أيضـا حـدث احتفالـي محلـي خـالل يـوم لألهـل في المدرسـة. 

عـادة ال تكـون هنـاك للفنانيـن الهـواة في المجتمـع، الذين ال يسـارعون 

علـى  انتاجاتهـم  لعـرض  كثيـرة  وديـة  فرصـا  أعمالهـم،  عـرض  إلـى 

العالـم. عنـد تنظيـم حـدث جماهيـري، وبغـض النظـر عـن موضوعـه، قد 

تكـون فكـرة دعـوة هـؤالء الفنانيـن المحلييـن إلـى مشـاركة أعمالهم مع 

المجتمـع فكـرة جيـدة. كل مـا يلـزم أحيانـا هـو جـدار أو حامـل لوحـات 

أو عـدد مـن الطـاوالت، لتوفيـر مـكان ألولئـك الراغبيـن ولكـن يشـعرون 

بالخجـل، أو ال يوجـد لديهـم الكثيـر مـن الوقـت لعرض قصتهـم الفنية. 

إذا الحظـت وجـود فنانيـن فـي مجتمعـك، يجـدر بـك جمعهم لمناقشـة 

متلهفـة  تكـون  مجموعـة  تجـد  بـأن  كبيـر  احتمـال  هنـاك  الموضـوع. 

للمشـاركة فـي مشـروع ثقافـي وإبداعـي محلـي. 

إبداع

محيل
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فـي هـذه الكراسـة الصغيـرة اخترنـا رسـم اتجـاه لخلـق ثقافـة محليـة 

قدمنـا  االسـتهالكية.  الثقافـة  واتجاهـات  تأثيـرات  مواجهـة  فـي 

عـددا مـن المصطلحـات المثيـرة لالهتمـام فـي مجـال البدائـل للثقافـة 

االسـتهالكية وعرضنـا أمثلة تفصيلية لمشـاريع يمكـن أن تحقق نجاحا 

علـى المسـتوى المحلـي أو على مسـتوى مركز االسـتدامة المحلي. هناك 

أيضـا العديـد مـن االحتمـاالت األخـرى – أسـواق مزارعيـن، دعم مشـاريع 

محليـة  عمـالت  تطويـر  وغيرهـا(،  أغـورة  ثانيـة،  )يـد  أغـراض  مشـاركة 

والتـراث  الروايـة  لتطويـر  عمـل  ورشـات  وغيرهـا(،  مامـزون   ،O-Share(

المحلييـن، إنشـاء مسـارات تنـزه محليـة )هنـاك مسـارات ناجحـة فـي 

حيفـا وحـوف هكرمل وجسـر الزرقاء وأوفكيم ويروحـام وغيرها( والمزيد. 

للمشـاريع التي ُعرضت في هذه الكراسـة ولمشـاريع عديدة أخرى هناك 

طـرق تنفيـذ متنوعـة. نوصـي بشـدة اختيـار الطريقـة األكثـر مالئمـة 

للثقافـة المحليـة وللمجتمـع واحتياجاتـه ولشـركائكم فـي العمـل. 

سـنكون سـعداء فـي الحصـول علـى أي نـوع من الـردود وقصـص النجاح 

والـدروس لالسـتمرار والتحسـين. بالنجاح!

من ثقافة االستهالك إلى ثقافة االستدامة 

حدث احتفالي محلي يوكنعام حدث احتفالي محلي مركز االستدامة غيلوحدث احتفالي محلي بيت شيمش

متهيد
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