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تمتلك بريطانيا في أقاليمها األربعة أكثر من 200 ألف منظمة خيرية تنفيذية، وقرابة عشرة آالف منظمة خيرية مانحة وماليين 
األجسام الخيرية والتطوعية غير المسجلة

العمل التطوعي
وعي بريطاني بضرورة المساهمات االجتماعية

لندن ـ الرا إدريس ستورم

ماذا لو طلب منك مباشرة عملك 
السابعة صباحًا في  الساعة  في 
ظــل طــقــس أقـــل مــا يــقــال عــنــه إنــه 
صــعــب، ودون أجـــر مــــادي، ألــيــس الــفــراش 

الدافئ والتمتع بقهوة الصباح أفضل؟
سؤال يجيب عنه آدم جونسون بالقول »ال 

أراه كذلك”. 
ويؤكد آدم، الصحافي واملذيع في محطة 
شـــمـــال  ــــل«  ــيـ ــ هـ ذي  أون  هـــــــــارو  »راديــــــــــــو 
يستمتع  أنه  لندن،  البريطانية  العاصمة 
بتقديم برنامج خيري بعنوان »ما يرغبه 
املــســتــمــعــون« ملــرضــى مــســتــشــفــى “نــــورث 
السابعة صباحا  الساعة  فــي  بـــارك«  ويــك 
وملدة 45، دقيقة في حوار شبه مباشر مع 
مستمعيه من ذوي األمراض املستعصية 
أو كــبــار الــســن. حـــوار آدم وجــمــهــوره هو 
لبدء  بها  ٌيشحن  الــتــي  اإليجابية  الطاقة 
يوم عمل قد يكون طويال، مرة كل أسبوع 

وعلى مدى 18 عاما.
آدم ليس إال واحــدًا من حوالي 22 مليون 
التطوعي  العمل  فــي  يشاركون  بريطاني 
ــام فـــــي املـــمـــلـــكـــة،  ــ ــ وبــــشــــكــــل رســــمــــي كـــــل عـ
ويرونه واجبًا وطنيًا. ونصف املتطوعني 
انــخــرطــوا فـــي الــعــمــل الــخــيــري ألنـــه طلب 

منهم تقديم العون واملساعدة.
األربــعــة  أقاليمها  فــي  بريطانيا  وتمتلك 
أكثر من 200 ألف منظمة خيرية تنفيذية، 
وقرابة عشرة آالف منظمة خيرية مانحة 
ومــاليــني األجـــســـام الــخــيــريــة والــتــطــوعــيــة 
غــيــر املــســجــلــة، تــدعــمــهــا ســــوق تــبــرعــات 
رائجة تقدر بـ9.3 مليارات جنية إسترليني 
سنويا، ويعمل في قطاعها الخيري قرابة 
775 ألف موظف، فيما تبلغ ساعات العمل 
الرسمي 90 مليون ساعة عمل  التطوعي 

كل أسبوع.
ــــرى كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت املــمــلــكــة املــتــحــدة  تـ
تحقيق هذه اإلنجازات على صعيد العمل 

التطوعي؟
قبل أكثر من 400 عــام، وضعت بريطانيا 
وكــــان  الــــخــــيــــري  لــلــعــمــل  األول  ــانــــون  ــقــ الــ
مــخــتــصــرًا، لــكــنــه تــطــور عــلــى مـــر الــســنــني 
ليصبح عمالقا، حيث توجد داخل القطاع 
الـــخـــيـــري الـــبـــريـــطـــانـــي مــنــظــمــات خــيــريــة 
ــدًا تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــقــطــاع  كــبــيــرة جــ
ــات وبــنــاء  ــ ــدراسـ ــ بــالــتــدريــب والـــبـــحـــث والـ
املــعــايــيــر املــهــنــيــة مــثــل املــجــلــس الــوطــنــي 
ومــنــظــمــة   NCVO الـــخـــيـــريـــة لــلــمــنــظــمــات 
مساعدة املنظمات الخيرية CAF ورابطة 
ومعهد   ACF املانحة  الخيرية  املنظمات 
جمع التبرعات IF ومركز أبحاث التطوع 
 ،TSRC ومركز أبحاث القطاع الثالث IVR
التعليمية  الــبــرامــج  إلـــى عــشــرات  إضــافــة 
ــيــــا املـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــلــ الـــجـــامـــعـــيـــة والــــعــ

مجاالت اإلدارة للمنظمات الخيرية.
وتوفر الحكومة البريطانية  أكثر من 4500 
املحلية  للمنظمات  مالي  وبرنامج  منحة 
خالل عام واحد تقدر بمليارات الجنيهات 
لتشجيع قيم وثقافة العمل التطوعي في 

هوامش

)Getty/تضم لندن مئات المتاجر التي يعود ريع مبيعاتها للعمل الخيري )ديفيد بينيت

التربية  وزارة  تــولــي  بـــدورهـــا،  املــجــتــمــع. 
والتعليم اهتماما بالغًا للعمل التطوعي 
في وضع مناهج وبرامج مدرسية تهدف  
لدى  والــعــطــاء  التطوع  ثقافة  تعميق  الــى 
الحكومية  املــدارس  في  والطلبة  التالميذ 

والخاصة.
ــاب  ــبـ ــشـ ــة الـ ــئــ ــلــــى تـــشـــجـــيـــع فــ وكــــمــــثــــال عــ
لـــالنـــخـــراط فـــي الــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي، تــذكــر 
أن يطلق عليها،  أرادت  أو كما  “انغريد«، 
ــدادي، ومــتــطــوعــة لجمع  ــ ــ وهــــي طــالــبــة اعـ
الـــتـــبـــرعـــات مــــن املــــنــــازل لـــصـــالـــح مــنــظــمــة 
 ،)cancer research( الــســرطــان”  »ابـــحـــاث  
التطوعي هو جــزء من مقررها  أن عملها 
املـــدرســـي وعــلــيــه يــجــب أن تــعــمــل ملـــدة 50 
ــدعـــم ذلــــك بــرســالــة  ســـاعـــة فـــي الـــســـنـــة، وتـ
تعهد وتقرير مفصل من الجهة التي تقوم 
بــالــعــمــل لــصــالــحــهــا. وتــــرى أنــغــريــد أنــهــا 
فرصة للمساهمة في خدمة املجتمع، وال 
تمانع لو كان ذلك في دار رعاية اجتماعية، 
أو قراءة كتاب لضرير، أو تسلية أطفال في 
العمل  فــي  بريطانيا  األيــتــام. تجربة  دور 

الخيري ليست متميزة بمردود مادي، أو 
كرم فردي فحسب، بل هي وعي بضرورة 
رد الجميل للمجتمع، ونفع أناس بحاجة 

للمساعدة. 
ــردود  ــ ويــــقــــول خــــبــــراء عـــلـــم الـــنـــفـــس إن املــ
العائد  يــفــوق  الــتــطــوعــي  للعمل  املــعــنــوي 
ــادي بــكــثــيــر فـــي أهــمــيــتــه وفـــائـــدتـــه، لــذا  ــ املـ
يــنــصــح بـــه كــثــيــرا فـــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

لعالج االكتئاب، واإلحساس بالوحدة.
هذا ما وثقته خبيرة دار االزياء »غوتشي« 
سابقا، سيليو كراوثر، املرأة األنيقة التي 
تخطت عامها السبعني، والتي تقف على 
خــدمــة املــشــتــريــن فـــي أحــــد أرقــــى مــحــالت 
الــخــيــريــة،   Save the children“ جــمــعــيــة 
لــبــيــع املــالبــس الــتــي يــجــود بــهــا االغــنــيــاء 
تقل  ال  بأسعار  بيعها  واملشاهير، ويعاد 
ليذهب ريعها  االصــلــي،  كثيرا عن ثمنها 

إلنقاذ األطفال حول العالم.
ــر لــــ “الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد” إن  ــراوثـ وتـــقـــول كـ
أربع  أكثر من  التطوعي ال يكلفها  عملها 
ــان عــالجــا  ســـاعـــات فـــي األســــبــــوع لــكــنــه كــ

ــة اكــــتــــئــــاب ووحــــــــــدة، ومــلــل  ــلـ ــعــــاال ملـــرحـ فــ
ــقــــدت زوجــــهــــا مــنــذ  ــا بـــعـــد أن فــ ــهـ ــرت بـ ــ  مــ

سنتني. 
ــاء  ــ وبـــاالضـــافـــة الــــى عــودتــهــا ملـــجـــال األزيـ
فــإن كــراوثــر تــرى أن  واستمتاعها بــذلــك، 
فـــكـــرة الــعــمــل الــتــطــوعــي وبـــــذل كــثــيــر من 
الــجــهــد بــعــد انـــقـــطـــاع، والـــحـــركـــة إلنــجــاز 
املــهــام كــاســتــالم مــا يــجــود بــه املــواطــنــون 
وإعــادة فــرزه بسرعة ودقــة، وإن لزم األمر 
كيه او غسله، بديل رياضي مفيد للجسم، 

واكتساب القوة الجسمية والذهنية.
كما يشيد ديفيد بــني هــاتــن، مــديــر هيئة 
“مــايــتــري« الــتــي تــرعــى مــن يــمــرون بأزمة 
للعودة  ومساعدتهم  لالنتحار  تدفعهم 
إلـــى االنـــخـــراط فــي الــحــيــاة، بــمــا يــقــوم به 
املــتــطــوعــون مــن مختلف الــفــئــات. ويــؤكــد 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد” أن هــيــئــتــه تــقــدم  لـــــ “الــ
لــلــنــزالء، لكن  آمــنــا وفــرصــة للراحة  مكانا 
آذانــًا  يــوفــر  مــن  املتطوعني والعاملني هــم 
صـــاغـــيـــة لـــســـمـــاع مــــا بـــداخـــلـــهـــم مــــن دون 

الحكم عليهم.

قبل أكثر من 400 
عام، وضعت بريطانيا 
القانون األول للعمل 

الخيري وكان 
مختصرًا، لكنه تطور 

على مر السنني.

■ ■ ■
توفر الحكومة 

البريطانية  أكثر من 
4500 منحة وبرنامج 
مالي للمنظمات املحلية 
خالل عام واحد تقدر 

بمليارات الجنيهات.

■ ■ ■
تبلغ ساعات العمل 

التطوعي الرسمي 90 
مليون ساعة عمل كل 

أسبوع.

باختصار

نجوى بركات

عــن »الــقــضــيــة 23« الــتــي تــحــّولــت إلـــى قــضــيــة، وصــار 
صعبا أن يدلي املرء برأيه فيها على قاعدة فنية. 

يحضرني هنا موقف املخرج إيليا كازان الذي تراجع 
لــه، لكي  أمـــام ضــغــوط املكارثية عليه، فــوشــى بــزمــالء 
ا في 

ّ
تبقى أبواب صناعة األفالم مفتوحة أمامه. وإن كن

الــيــوم نحيا مكارثية مــن نــوع جــديــد، فــال تصّح  لبنان 
لألسف مقارنة زياد دويري بالعمالق إيليا كازان، وال 
إيجابيات،  فيه من  ما  »القضية 23«، على  فيلم  يرقى 
على  بالقوة،  نفسها  تفرض  فنيٍة  تحفٍة  مستوى  إلــى 
الــرغــم مــن شــطــارة مــخــرجــه، وربــمــا حتى »انــتــهــازيــة« 

متذبذبة ومؤكدة.
تحّوال  ستعرفان  رئيسيتني،  شخصيتني  أمــام  نحن 
ــة هي  ــة. األزمــ فــي نــهــايــة الــفــيــلــم، إثـــر تعّرضهما ألزمــ
شــتــيــمــة يــوّجــهــهــا يـــاســـر، الـــالجـــئ الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
ــزراب مــخــاِلــف.  ــ طـــونـــي الــلــبــنــانــي الـــقـــّواتـــي، بــســبــب مــ
بشكل  األمــر  ويتطّور  بــاالعــتــذار،  األول  الثاني  يطالب 
طوني  املحكمة.  فــي  مواجهة  إلــى  لينتهي  تصعيدي، 
يملك مــرآبــا لتصليح الــســيــارات، ويــاســر هــو املشرف 
ترميم في  األصـــل( على ورشــة  فــي  )مهنته مهندس 
السيناريو، وإن  األشرفية.  السيوفي، في منطقة  حّي 
األميركية  السينما  غالبا  تعتمدها  لوصفة  تبعا  تب 

ُ
ك

إلنتاج كوميديا اجتماعية ناجحة، أراد لنفسه عرض 
رسالة سياسية واضحة: لقد أخطأت الحركة الوطنية، 
إلــى حرب  البالد  الفلسطينيني، في جــّر  بتحالفها مع 
ُمجريا  يتوقف هنا،  أن  لدويري  األفضل  كــان  أهلية.  
للذات  بذلك عملية مراجعٍة محمودٍة وإعــادة محاسبة 
 ما 

ّ
ولآلخر، وهما شرطا كل مصالحة حقيقية، وجل

طوائفهم،  مختلف  في  جميعا  اللبنانيون  إليه  يحتاج 
ومــا بــدأتــه الــقــيــادات الفلسطينية إثــر انــتــهــاء الــحــرب، 
حني اعتذرت من الشعب اللبناني. بيد أن دويري ذهب 
اتجاه معاكس، منتقال إيديولوجيًا من موقع إلى  في 
لــم يخطئ أهــل اليسار فحسب، بــل كان  آخـــر، قــائــال: 
 .

ّ
املحق اللبنانية، هو  القوات  اليمني، وعلى رأسه حزب 

لذا نراه مثال ُيظهر سمير جعجع )رفعت طربيه( في 
قا في 

ّ
موضعني، في ما ُيشبه توجيه التحية إليه، معل

الــذي قــّدم اعتذارا،  أكثر من مقابلة ولقاء بأنه الوحيد 
وتخلى عن نهجه الحربّي.

هـــذا هــو بــاخــتــصــار املــضــمــون الــســيــاســي الـــذي أســـاء، 
ــي، وقـــد حــّولــه، 

ّ
بـــرأيـــي، إلـــى الــفــيــلــم عــلــى املــســتــوى الــفــن

على الرغم مما فيه من إيجابيات، إلى ما يشبه أفالم 
أيديولوجية  رسالة  تــرّوج  التي  السياسية،  البروباغندا 
 التركيز على الجوانب اإلنسانية والفنية 

ً
معّينة، مهملة

أكثر  أن  واملــفــارقــة  إبــداعــي.  أي عمل  لنجاح  األساسية 
الفيلم منه هو ســوء رســم شخصية طوني  ما يعاني 

القّواتي الرئيسية، فعلى الرغم من ميل املخرج عاطفيا 
إلــيــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن مــوهــبــة عـــادل كـــرم ومــقــدرتــه 
ــة عــلــى تــلــويــن الــشــخــصــيــات، بــــدت لــألســف  ــعـــروفـ املـ
فقيرة جــدا، أقــرب إلى التسطيح واالخــتــزال، ما أبقاها 
شخصية ورقـــيـــة، بــاهــتــة املـــالمـــح، لــم يــصــل إلــيــنــا من 
»الكاريكاتورية«  عدائيتها  فباستثناء  شــيء.  نبضها 
أعيننا  تــحــت  طــونــي  »يــعــيــش«  ال  الفلسطيني،  حــيــال 
وكرهه  تعقيداته  وبطبقات  املثقل،  املــأســوي  بماضيه 
ُيبنى عاموديا.  أن  دون  مــن  أفقيا،  بــل يسير  وخــوفــه، 
وقد يكون السبب )كما صّرح دويري بنفسه(، اهتمامه 
يا عن هذا العالم، فيما 

ّ
بكتابة هذا الدور، هو القصّي كل

اهتّمت شريكته، جويل توما، بكتابة دور الفلسطيني 

أداء  األّول، أفضل  بــدا، على عكس  الــذي  )كامل باشا( 
وإقناعا )إلى جانب ريتا حايك، ديامان بو عبود، جوليا 

قّصار، إلخ( ألنه أفضل تركيبا وأكثر حياة. 
يضع طوني تسجيال  لخطب بشير الجميل في مرآبه، 
انــتــخــابــه رئــيــســا للجمهورية،  الــتــي ســبــقــت  وتــحــديــدا 
الفلسطينيني  كــراهــيــة  عــن  التعبير  فــي  »ُيــبــدع«  حيث 
»الغرباء«، وإلقاء تبعات الحرب كلها عليهم، هكذا من 
أنه  املحكمة  لدى مثوله في  ثم نكتشف  دون مناسبة. 
ليس حزبيا ولم يشارك في الحرب. وحني يجتمع، هو 
وياسر، برئيس الجمهورية الذي يدعوهما إلى قصره 
وقلة  حــدة  بكل  الرئيس  يجيب  نــراه  املصالحة،  بهدف 
احترام، ويقاطعه في أكثر من مرة مستاًء، ليقّرر من 
بــعــدهــا مــبــاشــرة، إثـــر مــغــادرتــهــمــا، أن يصلح ســيــارة 

ياسر املتعطلة في باحة القصر الجمهوري!
منذ هذه اللحظة، يفقد الفيلم ما تضمنه من عناصر 
تشويق وإيــقــاع رشــيــق )ســاعــتــه األولــــى(، ليدخل في 
ساعته الثانية، في إطاالٍت ومفاجآٍت متالحقة، تكشف 
لنا أخيرا سبب كراهية طوني وانسحاب ياسر: مجزرة 
طوني صغيرا، حني  منها  نجا  التي  الفظيعة  الــدامــور 
حمله والده وهرب به، ومجزرة أيلول األسود في األردن 
التي نجا منها ياسر. .. والعبرة؟ ليست املعاناة حكرا 
الفيلم »سعيدا« بتبرئة ياسر،  على أحد. هكذا ينتهي 

وبتعاطٍف ما بني الخصمني اللدودين.

ماذا عن »القضية 23«؟

وأخيرًا

ال يرقى فيلم »القضية 23«، 
على ما فيه من إيجابيات، 

إلى مستوى تحفة فنية 
تفرض نفسها بالقوة
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