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يـســتـعـدون لــغـزو الـعــراق. أمـا الـطــبـعـة
الثـانيـة فـقد اصـدرها االمـام اثر الـعدوان
عــلى الـــعــرب فـي حــزيــران  1967. وفي
كـلمـات شـعـبـان  حمل  نـشـر الـكـتاب في
ذلك التـاريخ " داللة رمـزية جـديدة تـتعلق
ـدى تمـسك صـاحـبه بـفـكـرة الـدفاع عن
الـوطن واحلق في مـقـاومـة االحتالل. ....
وفي الــوقت نــفــسه ال يــخــلــو مـن حــنـ
لـذكريـات مـقـاومـته االحـتالل الـبـريـطاني

فضال عن مشاركته في ثورة العشرين. 
ولعل احلـسني البـغدادي احلـفيـد باعادة
طـــبع الـــكــتـــاب مـــجــددا بـــعـــد االحــتالل
االمـــريــكـي لــلـــعـــراق عــام  2003اراد ان
يقـول : انه ال يسـير عـلى خطى احلـسني
الـــبــغـــدادي الـــكـــبــيـــر فـــحــسـب بل هــو

( ص. 27).  استمرار جلده اجملاهد...."ً
اذن فـلــلــكـتــاب طـبــعــات ثالث كل واحـدة
مــنــهــا اســـتــجــابــة حلــادث جــلل.  اال ان
الـدكـتـور عـبـد احلـسـ  اذ يـوفي كـتـاب
وجـوب الــنــهـضــة حـقـه  وجـمــيـلــة جـدا
ــقـــتــطـــفــات الــتـي اخــتــارهـــا  مــنه في ا
ا الـصـفـحـات االخـيـرة فـهـو ال يكـتـفـي 
فـيه  بل يـنـطـلق مـحـلـقـا في آفـاق اوسع
تـهم مجـتـمـعنـا او مـجـتمـعـاتـنا الـعـربـية
عــلى نــحــو يـــذكــرنــا بــتــلك اآلفــاق الــتي
عرفـناهـا خاصة مـنذ مـرحلـة التـنظـيمات
العـثمـانيـة . هي آفاق شـهدت خـصومات
ـؤلف رائدا من وخلـفت ضحـايا. نـعرف ا
رواد حقوق االنسان في بالدنـا العربية 
ونخـشى علـيه اذ يـعالج مـوضوعـا دقيـقا
هـو الــدين والـتــدين   نــخـشى عــلـيه من
عثرات الطريق التي كانت نصيب  بعض

من سبقه.  قرأت بحرص . 
واشهـد أن صـديقـنـا لم يـعثـر  في طـريقه
الـــوعــر الـى تــبـــيـــان احلق واجلـــهــر به

منطلقا من اساسيات تكوينه الفكري. 
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زيج من الفرح والـتحسب تـلقيت دعوة
الـصـديق الـقـد الـدكـتـور عـبـد احلـسـ
شعـبان لـلـحديث عن كـتـابه اجلديـد الذي
يـعـرفــني بـشــخص لم اعـرفه ســابـقـا هـو

االمام احلسني البغدادي. 
يــأتــيـك الــفــرح من جتـــربــة اخلــوض في
مـجـال جــديـد مع بــاحث مـحـتــرم. يـاتـيك
الـتـحـسب من طــبـيـعـة اجملـال  حـيث قـد
يـأخــذك تـعـبــيـر عـارض الى مــا ال حتـمـد

عقباه. 
 -2- 

لـعل كـتاب الـدكـتـور شـعـبـان اجلـديـد هو
االلـصق  من بــ عـديـد كـتــبه بـالـتـراث
الفكري الـذي تشربه في بـيئته العـائلية .

تـعارف  عليه  ابن ؤلف بالتـصنيف ا ا
عـائـلـة شـيـعـيــة لـهـا مـكـانـهـا في الـنـجف
االشــرف. وهــو في كـــتــابه  يــخــوض في

تفاصيل لها معانيها اجللية عنده . 
والكتاب غني بتفـاصيله وباستطراداته 
وكلها مؤثر في النـتائج التي تستخلص.
كــأن ابــا يــاســر وكــثــيــرا مــا خــاض في
تفاصيل وضع الـيسار في العراق  احب
ان يـظـهـراطالعه عـلى وضع الـشـيـعـة في
الــعـراق  بـل وعـلى شــغــفه  بــهــذا االمـر
الـذي يحـظى مـنـذ عـقد ونـصف بـاهـتـمام
سـياسـي ملـحـوظ.  تـسـلـيط الـضـوء على
الـدين والـتـدين من خالل الـتـأريخ لالمـام
احلـسـني الــبـغـدادي واالهـتــمـام بـتـراثه
كن لـلمـعـنيـ بالـشأن الفـكري  اغـنـاء 
الـــعــام الـــعــراقـي االفــادة مـــنه في بـــنــاء
ـسـتـقـبل.  يـتـعـامل الـكـتـاب اسـاسـا مع ا
كتاب:" وجوب النهـضة حلفظ البيضة"  
ذلك الـكـتـاب الـذي ظـهـرت طـبـعـته االولى
ـيـة االولى واالجنـلـيز اثـناء احلـرب الـعـا

"لم تـعـد مـضـمـونـة" طـوال الـوقـت كـما
اضي وأمـر كهذا سـيجعل كـانت في ا
ستغنى عن صاحبه على رأس قائمة ا
خـدماتهم إن تطلب األمر خفض نفقات
الـعـمل.ويـضيف كـوبـر أن هنـاك "نـوعا
ــوظف ــعــنــوي بــ ا من الـــتــعــاقــد ا
ــوظف أن وصـــاحب الــعـــمل وعـــلى ا
يــؤدي دوره مـتـمــثال في األداء اجلـيـد"
ـمـنـوحــة.هـنـاك مـشـكـلـة ـيـزة ا لـقــاء ا
أخــرى في تـعـريـف "احلـيـوان األلـيف"
حــسـبـمـا يــقـول جـون بــرادشـو مـديـر
معهد العالقات ب اإلنسان واحليوان
تـحدة مـلكـة ا بـجـامعـة بريـستـول بـا
والــذي درس كـثــيـرا طــبـيــعـة الــعالقـة
الـــتي تـــربط الــبـــشــر بـــحـــيــوانـــاتــهم
األلـيـفـة.يقـول بـرادشو: "ال أظن أنه من
ــنح أربـاب الــعـمل إجـازة ــمـكن أن  ا
لـفـقـد حـيـوان ألـيف لـيس ألن صـاحب
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مَنْ مِنْ العراقي يعتقد ويتصورْ أن العراق بلد احلضارات يصل
ــنــحــدر وإلى هــذا األنــحــطــاط وفي جــمــيع الــنــواحي إلى هــذا ا
الـســيـاسـيـة األقــتـصـاديـة األجــتـمـاعـيــة الـثــــــــقـافــيـة بل وحـتى
األخـــــالقــيـة ٠٠٠ بــفـضل وجــهـاديـة أحــزاب األسالم الـســيـاسي
دنية جمـيعهـا والأستثني مـنها أحـدا حتى التي تـدّعي األصالح وا
دنية  من األحزاب األسالميـة والتي حتالـفت مع بعض التيـارات ا
هدي  قـدرات تشكـيل حكـومة عـادل عبـد ا وهـا هي اليـوم تلـعب 
نسوبية والوالء فتُنصب هذا وتنحي ذاك على أساس احملسوبية وا
والقـرب والدفع  فالـوزارة الفالنيـة بكذا مـليون واألخـرى بكذا أقل

الي حسب موارد الوزارة ودسومتها٠ أو أكثر من ا
ـصـيـر الـذي مـرَ بـه الـعراق لُـعِـنتَ أيـهـا الـزمن الـرديئ عـلى هـذا ا
رُ به في قابل األيام (والذي راح يجي أتعس وأنكس)٠ والذي 

هل يُـعقل وزارة  تُـعـطى لشـخص قضى جُـلَ وقته بل كل وقـته وهو
نـائم في وزارة األمن الـوطنـي مكـافأةً وتـقـديراً جلـهـوده في حمـاية

واطن والوطن ٠ أمن ا
ـنـطــقي? أن تُـسـلم وزارة اخــرى  إلى ذبـاح داعـشي من وهل من ا
الـطراز األول فـبدالً من إلقـاء القـبض عليه ومـحاكـمته بتـهمـة القتل

واألرهاب يُكافأ بأعطائه وزارة (هدية مامن وراها جزية)٠
وهل من اإلنصاف والعـدل أن تتولى وزارة شابة ال يـتجاوز عمرها
ـعقـول أن يتـولى وزارة شخص الـوظيـفي بضع سـنوات وهل من ا

يجهل أبجديتها ٠
ان عندما نعم هذا هو الذي صـار والذي شاهدناه في جلسـة البر
هـدي كابـينـته الوزاريـة ولكن قـدم دولة رئـيس الوزراء عـادل عبـد ا
باركة الرحمة نـزلت عندما أشار الرئـيس الدكتور البيـطري  بيده ا
ـكـلف بــأن يـتـوقف بـعــد أن قـدمَ أربـعـةَ عـشـر إلى رئــيس الـوزراء ا
وزيـراً بأن يـتـوقف ويـجـلس حـيث أشـار الرئـيس الـدكـتـور نـصار 
ـان وهــذا مــاكــشـفــته الــنــائــبـة عن كــذلك فــــــــعل مع رئــيس الــبــر
سـائـرون الـسـيـدة مـاجـدة الـتـمـيـــــــمي فـلـقـد أشـــــــار له احلـاكم
ـهدي تـبـقي من كابـينـة تـكنـوقراط عـبد ا بأمـره  فتـأجل تـنصـيب ا

الوزارية٠
صير العراق والعراقي فئة من أحزاب األسالم أن الذي يتحكم 
ئة السيـاسي اليشكلـون مع أنصارهم وأتبـاعهم أكثر من عـشرة با
من نسـبة سـكان الـعراق وهذا يـعنـي أن األقلـية تتـحكـم باألكـثرية
صير اجملهول واألكثـرية ساكتة فهل يرضيكم هذا وجترها الى ا

ياشيوخ وكهول وشباب ونساء العراق?
ـصـيـركم قـطـاع الـطـرق وشـذاذ االفـاق هل يـرضـيـكـم أن يـتـحـكم 
(الخــيـــر في عـــيش اجلــــــــبـــان يـــحــوطـه ٠٠٠ من جــانـــبـــيه الــذل

واألمالقُ)٠
قال هـو لقائي هـذا اليـوم مع الشيخ أن مـا دعاني إلى كتـابة هـذا ا
شخـابي احلسجة أبـو محمد في مـقهى من مقاهي مـدينة النجف ا

ة فبادرني بعد اجللوس بالسؤال األتي: القد
سـكـنة كـتـله ها خـيـر ابو (بـوية شـجـاكم الله كـتب عـلـيكم الـذلـة وا
مـحـمـد كــال يـا خـيـر هــو بـقه بـعـد شي يــنـسـكت عـلــيه ولـكم كـافي
ذلـة أبـو عـمامـة الـسودة والـبـيضـة يـتحـكم والـله كـرهنـاهـا ولكم هـا
لـيش سـاكـتـ  حزب الـدعـوة خـمـصـطـعش سـنـة حـكم بـوك ونهب
وسـلب وقتل وتـفرهد وخـراب وتفـليش كل فـليسـاتنه نـهبـوها واحنه
ساكـت عود طـلعنه مـظاهرات خجـولة وهم اجهـضوها بـصاية الله
وصايـة السيـد  ماعولنه خـلصنه من عـدهم إلى غير رجـعه طلعونه
األصـالح من كـتـر عـود يــبـشـرون بـاخلــيـر والـبـنــاء من كـتـر وأحـنه
نــعــرفــهم كــلش زين الاصالح  والبــنــاء ألن جــربــنــاهم وعــرفـنــاهم
وخـضـيـنـاهم مـابـيـهم غـيـر الـوغف زبـد مـاكـو والـسـاتر الـله  عـمي
ـان وتـنصـيب فالن معـقولـة يصـير ريس شفت مـهزلـة تشـكيل الـبر
علـيي وعلـيك طاحـظك يازمن هـذا مصـير الـعراق مـعقـولة  سـكتـنا
ـهــدي خـلـوه مـثل حـديـده عن وغـمـنه لـهـلـسـكــته ادور اجـانه عـبـد ا
الـطــنـطل هــذا يـجــره مـنـا وذاك يــدفـعه مــنـا ونــصـار اشــارله بـيـده
ـلي عليي ـسكـ كعد وهـو كبل كـال اني ابو زيـد الهاللي مـحد  ا
شروطه استقـالتي بجيبي وهـسه صار مثل الريشـة بس ينفخ يطير
خــطــيه هــذا الــسـمــ الــضــخم ويه مــا اشــرله فـالن صـار  يــخف
ـقراطية الريـشة عمي جنـاح وين أحنه ماكو شـريف يخلـصنه الد
غـصـيـنه بـيـها واخـتـنـكـنه حلـد هاي الـلـحـظـة أجه عـلـيه ابنـه ودعني
وصـعـد بـالــسـيـارة وهــو يـكـول شــوكت الـفـرج٠٠٠٠) نــعم سـيـأتي

الفـرج ولـكن عـنـدمـا يـعي الـشـعب دوره ويـعرف
ــرتـزقـة والــدجـالـ أن حـكــامه مـجــمـوعـة من ا
ــا يُــمـلى عــلــيـهـم من دول اجلـوار يــأتــمـرون 
فيزلزل األرض حتت أقدامهم٠ وأن غدا لناظره

لقريب٠

يـبـدو ان مـجيء وزيـر من اهل بـيت الـثـقـافـة بـات مطـلـبـا صـعـبـا.فـهذه
وترأس القصة انتهت مع ايام اجلواهري ح صـار نقيبا للصحفي

ايضا احتاد االدباء والكتاب كذلك.
ارجو ان ال نقول ان ذلك كان زمنـا جميال الن االزمنة اي زمن فيه ما
هو سيء ومـا هو حـسن.لكن اظن ان من االفـضل ان نرى في تـعاسة
حيـاتنـا خطوة واقـعيـة.ومن اهم اخلطوات الـواقعـية هو ان نـرى مثـقفا
حـقيـقـيـا يتـرأس اهم وزارة في الـبـلد.لـكن مع االسف لم يـحـصل هذا
ـثقفـ والفـنان يـعتـرضون بقـوة على الـتصرف الشيء الـذي جعل ا
وان هنـاك من يرثـها. الـكل كان في وزارة الـثقـافة وكأنـها وزارة مـيتـة
يـتـمنى ان يـرى خـطوة اصالحـيـة قويـة نـلـمسـهـا على االقل في وزارة
ـؤسف ان كل تلك االعـوام لم تاتنـا اال بوزير هي واجهـة للبـلد.?ومن ا
قـادم مـن عـبــاءة حــزبه الــواسـعــة.وزيــر ال يـعــرف كــيف يـعــمل النه ال
وهم يومي ال يـستـطـيع االحسـاس بان الـثـقافـة هي عـملـية فـهم كـبيـرة
وهو ينـتهي.وال بـد ان يتـذكر وزيـر اليـوم ان مالـرو كان وزيـرا للـثقـافة
الوجودي الذي كان يـخوض حربه الشخصـية مع الوجود بكل ما في
الـكـلمـة من مـعـنى. اذن تقـرر االمـر ولم نشـهـد تـغيـرا حـقيـقـيا في كل
تـشـكـيـلـة احلـكـومـة وان كـنــا نـرى بـوادر ضـعـيـفـة عـلى كـسـر سـطـوة
شـكـلـة االكـبـر ح تـصـرفت االحـزاب بـالوزارات احملـاصـصـة.لـكن ا
وكـأنهـا هدايـا مـقررة حـسب ما تـشـتهي ذائـقة هـذه اجلـماعـة او تلك.
ـثــقــفــون الـفــانــون عـلـى اخـتــيــار وزيـر ال مــاذا يــعـنـي ان يـعــتــرض ا
ـثـقـف سـيـظـلـون يعـانـون من عـدم الـتواصل مع ـثـلـهم.?.يـعني ان ا
ثقف وكل ما يتـعلق بالثقافة من نشاط وحضور وان مشاكل ا الوزير
كن وعالم كبير سيـضمحل الن معرفة عـمل الوزارة سيكون سهال و
اداؤه في اشهـر لكن كـيف يبـتكـر الوزيـر ويسـند وزارته ومـثقـفيه هذه
واتـمنى ان ثـقفـون جميـعا هي الـقضـية. خـطوة جـيدة حـ اعتـرض ا
ـثـقـفـ والـفــنـانـ العـادة الـنـظـر تـكـون هـنــاك وقـفـة كـبـيـرة جلـمــيع ا
طلبهم الـذي ينص على استيزار شـخص يدرك ان وزارة الثقافة لن
ـثقـف جمـيعا من تكـون هديـة حزبيـة بسـيطة الن هـذا يعـني حرمان ا

نشاطـهم احلقيقي. مـهما يـكن من امر فانا ال اشك
ا استطاع ان في ان اجلواهري لو كان موجودا 
يصل الى كرسي وزارة الثـقافة الن للـمحاصصة
اجلـديـدة كـلـمـتـهـا.وهــذا مـا جـربـنـاه مـنـذ سـقـوط

النظام السابق.

ومعه الـدكتـور عـبد احلـس بـاستـذكار "
نـقول عن االمـام السـجاد دعاء الـثغـور" ا
سلـم بعزتك :" اللهم.... حصن ثـغور ا
وأيد حمـاتها بقـوتك...". أليس في موقف
االمـامـ جوهـر فـكـرة الـوطـنـيـة ومـعـها
ـواطـنـة ومــعـهـمـا فـكـرة عـلـويـة فـكـرة  ا
الــدولــة الــتي ال تــنـال مــنــهــا الــفــروقـات

ذهبية?  ا
ويوقفك الكـتاب عند فكـرة متالزمة مع ما

سبق اال وهي فكرة اجلهاد الدفاعي .
الدفـاع هـنـا عن جـمع مـع بـكـامـله  هو

الـشـعب او  االمـة او الـدولـة او احلـكم.
ا

ـواجــهـة اخلـطـر اخلـارجي. لـكل واحـد 
ا تلك فـكـرة مفـيدة لـدول  في مـقاومـتهـا 
يــراد  لــهــا من تــشــرذم ســواء بــفــعل من
اخلارج او بـفـعل من ابنـائـها او بـتـعاون

أســـرنـي في الـــكـــتـــاب شــــغف صـــاحـــبه
باجواء  اجلـدل في النـجف االشرف. كان
لالمـــام احلــســنـي الــبـــغــدادي مــجـــلــسه
ـتـمـيـز الـذي ــكـان ا االسـبـوعي في ذلك ا
يقـارنه الدكـتـور عبـد احلسـ بالـزيتـونة
واالزهر والـقيـرويـ . في أجواء الـنجف
كــانت آلراء االمــام الـبــغــدادي اصــداؤهـا
الفاعلـة. ويكفي ان اشيـر هنا الى واحدة
من تـلك اآلراء. أصدر مـرجع ديـني كـبـير
عــام   1960 فــتـــوى ضــد الـــشــيـــوعــيــة
بصفـتهـا كفـرا  فكـان من صاحب وجوب
يز ب شيوعي ملحدين النهضة رأي 

 . وشيوي مؤمن
-3 -

كثيرة هي النقاط التي يحسن
الــتـــوقف عــنـــدهــا فـي كــتــاب
مـزدحم بـاالسـمـاء والـعـنـاوين
والـتــفــاصـيـل واالسـتــطـرادات
واالحــاالت واالســتــشــهــادات .
والمارس هـوايتي في االنـتقاد:
كـان عـلى كـتـاب كـالـذي احتدث
عــنـه  كــان عـــلــيـه ان يــتـــحــلى
بـــفـــهـــارس اســـمــاء وعـــنـــاوين

وموضوعات.
فألعـــــد الـى بــــعـض نــــقـــــاط في

الكتاب يحسن التوقف عندها. 
توقفت اوالعند الـفكرة التي يبدو
انـــهــــا دفـــعـت االمـــام احلــــســـني
الــبــغــدادي الى تــالــيف كــتــابه: "
وجوب النهضة حلفظ البيضة ". 
هي مـنــاهـضــة الـغـزو الــقـادم الى
الـــعــراق مـــكــتـــســحـــا في طـــريــقه
اخلالفة العـثمانيـة . قامت اخلالفة
ـذهـب احلنـفي  الـعـثـمـانيـة عـلى ا
ـذاهب الـسـنـيـة. اال ان تـلك ارحب ا
الرحـابة لـم تتـسع للـفـقه اجلعـفري.
لـيس ســرا ان احلـكم الــعـثــمـاني لم
يــكـن عــلى عـالقــة ود مع الـــشــيـــعــة
والسيـمـا في العـراق حـيث وجودهم
االكثف ضمن نطاق الدولة العثمانية
اجلغـرافي. شـاءت مـقـادير الـسـيـاسة
الــــدولـــيــــة ان تـــنــــشب احلــــرب بـــ
الـعــثــمـانــيــ واالجنـلــيــز . أين يـقف

االمام الشيعي الـذي عرفنا عـليه الدكتور
شعبان? 

يــقف مـع الــدولــة حــتـى ولــو قــيل ان في
. ويـجود عـليـنا االمام كتـابه مظـنة تـس

منهم مع اخلارج .  
تشـعر في ثنـايا كـتاب شـعبـان  ان مؤلفه
ال يحـدثك عن االمـام الـذي يحـمل الـكـتاب
اســمه بــقــدر مــا يــحــدثك عـن اوضــاعــنـا
الـــراهـــنـــة  بــقـــدر مـــا يـــصف لك عـالجــا

الوضاعنا الراهنة .
ذات يـوم مـن ايـام االقــدام  صــرحت بـان
التراث كثيـرا ما يستحـضر ال ليهتدى به

 بل ليستشهد به . 
وكـــانت ضـــجـــة  وكـــان احلــاح عـــلى ان
الــتــراث صــالح لــكل زمــان ومــكــان. ومــا
نـفـعـت مـحـاجــجـتي بـان الــقـاعـدة
الــــفـــقــــهــــيـــة ذات الــــرقم  70 من
جـلة ـلـحقـة  القـواعد الـفـقهـية ا
االحـكــام الـعــدلـيــة  تـبــيح تــغـيـر

االحكام بتغير االزمان.
في زمنــــــنا هذا اتوقع ان تكون
الــــــــــــضـــــــــــــــــــجـــــــــــة ذات وقـع
اخـــف.تغـيـرت االزمان وتـغـيرت

االحكام.  
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ـساررة واخـتم  جـولـتي هـذه 
ـا ايـضا في مكـانـها هـنا  ور

مذكرات لن تكتب. 
 فـريـد امـر الـدين كـمـا يـرسـمه
تـديـنون.  يـحكـم جمـاعة من ا
الـــنــاس بـــاســلـــوب ويـــحــكم
جماعة غيـرها  باسلوب آخر

والدين واحد . 
والــــدين خــــيــــر كــــله  اال ان
ــتـــديــنـــ يـــنــسب بــعـض ا
أقصى الشر الى بعض  آخر

. تدين من ا
فاذا نظرنا الى  ما اريق من
دماء عبر التاريخ  والى ما
يـــــــــــراق مـن دمــــــــــاء اآلن 
لــــوجـــــدنـــــا في االرجح ان
الـدين كـان الـسـبب  األبـرز
الــذي اشـــهـــره ويــشـــهــره

تدينون  الراقة الدماء. ا
مـــــــا الــــــعـــــــمـل اذن? ومن

عقود عليه االمل بعمل?  ا
سؤاالن يستمران مفتوح   رغم ان في
كتـاب الـدكـتور شـعـبـان اجابـات احـيـانا

واشارات الى اجابات احيانا اخرى. 
{ قرئت الكـلمـة في ندوة سوسـيولـوجيا

الدين والتدين

ولـــكن حـــتى هـــذه الـــشـــركــة ال تـــنص
ســيـاســتـهـا عــلى تـخــصـيص إجـازات
لـهــذا الـسـبب بل يـتم الـتـعـامل مع كل
حــالـــة عــلى حــدة. فــهـل يــتــغــيــر هــذا
الـوضع?طـرحت على سـوزان سـتيـليك
مــديـــرة بــرنــامج االتــصــاالت اإلداريــة
بـجامـعة نـيويـورك سؤاال حـول ما إذا
ـوظـف إجـازة بـعد كـان يـتـع مـنح ا
فــقــد حــيـوان ألــيف فــجــاء ردهـا: "من
ــتـعــلق بــشـؤون الــعـامــلـ اجلــانب ا
أبـــادر بـــالـــقـــول: ال" مـــشــيـــرة إلى أن
الــعــديــد من الــعــامــلــ فـي مــجــالــهـا
اســتــغــربــوا كــثــيــرا من مــجــرد طــرح
الـسؤال.لكن مع التفكير في األمر مليا
بـدأت تغير نـبرتها. وتقـول ستيليك إن
دراء اجلـانب اإلنساني يـتطلب إبداء ا
تـفهما لذلك الوضع "فعليهم أن يدركوا
دير مدى تعلق البشر بأمور معينة فا
الــذي ال يــتــحـلـى بـالــتــعــاطف يــعـطي
ـوظف فـرصـة ليـقـول إن بـيئـة الـعمل ا
سـيـئـة".ويقـول كـاري كـوبر أسـتـاذ علم
الـنفس الوظيفي بجامعة مانشستر إن
جتـاهل طـلـبـات من هـذا الـقـبـيل يـثـبط
ــــوظف فــــدون مـــنـح الـــوقت هــــمـــة ا
ـــنـــاسب لـــلـــتــعـــامـل مع ألم الـــفـــقــد ا
ـوظف بـجـسـده (في مـكـان "يـتــواجـد ا

العمل) أما عقله فيكون غائبا".
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لـكن ماذا لـو ادعى البعض أنه بـحاجة
إلجـــازة لــفـــقــد حــيـــوان ألــيف دون أن
يـكون األمـر حقـيقـيا? يـقول رايان: "هل
سـتــطـلب حـيـنـهــا رسـالـة من الـطـبـيب
الـبيطري تـثبت أن الكلب نـفق بالفعل?
األمــر غــيـر مــألــوف حــقـا".وال يــقــصـد
رايـان أن أصـحاب احلـيـوانات األلـيـفة
كــاذبـون بل إن "الــبـعض يــسـعى بـأي
وسـيلة الستغالل اللوائح والسياسات
في مـكان الـعمـل".ويعـتقـد كوبـر أن قلة
هـم من سـوف يـسـيـئون اسـتـغـالل أمر
كــهـــذا ألن هــذا قــد يــؤدي إلى فــقــدان
وظـائفـهم إن انكـشف األمر فـالوظائف
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كــان "جـبــار" اسـمــا عـلى غــيـر مــسـمى
لـذلك الـكـلب األلـيف مـن نـوع الكـورغي
الـقزم الذي كـان عمره خـمس سنوات
وكــانت تــمـلــكه كـايــتي أدكـيــنـز.تــقـول
أدكـيـنـز: "في البـدايـة كان األمـر مـزحة
ألنه كـان قـصيـرا جدا ولـكنه كـان يرى
نــفـسه 'جــبـارا 'ومــفــعـمــا بــاحلـيــويـة
والـذكـاء". وحـينـمـا نفـق قالت أدكـيـنز
إنـــهــا شـــعــرت أنــهـــا فــقـــدت "عــزيــزا"
لــديــهــا.وتــضــيف: "كــان كـلــبي األول..
ـواقف وكـثــيـرا مـا رافـقـني في شـتى ا
مع تــقــلب األصــحـاب وتــغـيــر الــسـكن
واجلــيـران وكـان مـعـي حـ اشـتـريت
بــيـتي األول".وحـيـنــمـا أعـطـتــهـا جـهـة
الــعــمل يــومــ إجــازة لــذلك الــســبب
شـعرت أدكيـنز بامتـنان جم وتقول إن
مـــديــرتــهـــا "أبــدت تـــعــاطــفـــا شــديــدا
وســـارعت بــالــقــول إنـه لــيس عــلي أن
أقـلق جتـاه الـعـمل بـل علـي أن آخـذ ما
ا لن دراء ر يـلزمني من وقت".أغلب ا
يُــبــدوا هـذا الــقــدر من الــتـفــهم بل إن
ـــا يُــــقـــابل ــــوظف إجــــازة ر طــــلب ا
بــــاالســــتــــغــــراب فـي مــــعــــظم أمــــاكن
ـــتــزايــد الـــعــمل.لـــكن مع االهـــتــمــام ا
بـاحلـيـوانـات األليـفـة سـواء في الـعمل
أو الـبـيت وزيادة اإلنـفاق عـلـيهـا يظل
الــسـؤال عـمـا إذا كــان الـوقت قـد حـان
ن يـفـقـد حـيـوانه لـتــخـصـيص إجـازة 
األلـيف.وتـقـول مـؤسـسة "جي إف كي"
كـــبــرى هــيـــئــات بــحـــوث الــســوق في
انيا إن أكثر من نصف سكان العالم أ
فـي عام  2016كـان لـديهم فـي حيـاتهم
حـــيــــوان ألـــيف كـــالـــكـالب والـــقـــطط
وأســمـاك وطــيـور الــزيـنــة.ويـقـول دان
رايــان خـبــيـر الـتــوظـيف بــاجلـمــعـيـة
ـوارد الـبـشـرية إن األمـريـكـيـة إلدارة ا
احلــيــوانــات األلــيـفــة "انــتــشـرت وزاد
أثـرها عـلى حيـاتنـا بشـكل مطرد خالل
الــــســــنــــوات اخلــــمس إلـى الــــعــــشـــر
ـــاضــيـــة".ويــدلـل عــلى ذلـك بــحــاالت ا

تـقـد العالج الـكـيمـياوي لـلـحيـوانات
ـصابـة بالـسرطـان فضال عن األلـيـفة ا
تـــقــد مــضـــادات االكــتـــئــاب وإجــراء
جـراحـات السـتـبـدال مـفـاصل لـهـا. وقد
زادت هــذه األمـور كــثـيــرا عن ذي قـبل
حــتـى بــاتت رعــايــة تــلك احلــيــوانــات
ـاضي جتــارة ضـخــمـة بــلــغت الـعــام ا
مــــلــــيـــارات مـن الـــدوالرات عــــلى 110
مـــســـتــوى الـــعـــالم بـــحـــسب مـــرصــد
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كـما بدأت احليوانـات تنتشر في أماكن
الـعـمل الـتي أصـبح عـدد متـزايـد مـنـها
كن خـاللها لـلموظف يـخصص أيـاما 
اصــطــحــاب حــيـوانـه األلـيـف وأفـسح
بـعــضـهـا اجملـال بـالـكـامل لـوجـود تـلك
احلـيوانات في مكتب الـعمل.فالشركات
الــعــمالقــة في وادي الــسـلــيــكــون مـثل
غـوغل وأمـازون تـعج بالـكالب وشـركة
بن آنــد جــيــري لــلــمــثــلــجــات تـنــتــهج
ســيـاسـة اسـتــقـبـال الـكـالب الـيـوم كـله
طـيلـة األسـبوع بـينـما تـستـقبل شـركة
ـعــلـومـات في فــيـراي لـتــكـنـولـوجــيـا ا
طــــــوكـــــــيــــــو قــــــطـط الــــــعـــــــامــــــلــــــ
والـــعـــامالت.وذهــبـت إحــدى شـــركــات
ــنـيــابـولــيس بـالــواليـات الــتـســويق 
ــنـــحـــهــا ـــتـــحــدة ألبـــعـــد من ذلـك  ا
مـوظفـيهـا عطـلة خـاصة لـقضـاء الوقت
مع حيواناتهم األليفة اجلديدة.لكن هل
ـتـد هذا الـتفـهم إلى حد الـوقوف إلى
ـــنـــحـــهـم إجــازة ـــوظـــفـــ  جـــانب ا
مـواسـاة بـعـد فـقـد حـيـوان ألـيف عـزيز
لـديـهم ومـواراته الثـرى?تـعمل أدكـيـنز
في واليــــة تــــيـــنــــيــــسي األمــــريـــكــــيـــة
كـمـتـخـصـصـة في الـعالمـات الـتـجـارية
الـرقـمـيـة بـشـركة مـارز بـيـتـكـيـر كـبرى
شـركـات أغـذيـة احليـوانـات األلـيـفة في
ا ظن البعض أن تحدة.ور الواليات ا
مـن الــــبـــــديـــــهي أن تـــــمـــــنح شـــــركــــة
مـتخصصـة في مستلـزمات احليوانات
مـوظفيها إجازة بعد نفوق حيواناتهم

ذلك احلــيــوان ال يــحـتــاج مــواسـاة بل
لــصـــعــوبــة اخلـــروج بــتــعـــريف قــاطع
لـلحيوان األليف".فبينما يعتبر اإلنسان
ـدلــلـة حـيـوانـات أسـمــاكه أو زواحـفه ا
ألــيـــفــة يــقـــتــصــر تـــعــريف الـــرابــطــة
األمـريكـية لـلـطب البـيطـري للـحيـوانات
األلــيـفـة عــلى الـكـالب والـقـطـط وطـيـور
الــزيـــنــة واخلـــيــول بـــاعــتــبـــارهــا من
احلـيـوانـات "الـرفـيـقـة لـلبـشـر" ومن ثم
يـتـوقع برادشـو صـعـوبة في تـقـرير من
يـستحق مـثل تلك اإلجازة.ويتـفق خبير
الــتـوظـيف رايـان مـع هـذا الـرأي قـائال
إنه ســـيـــتــعـــ قــبـل إقــرار أي شـــركــة
سـيـاسـة مــتـعـلـقـة بـهـذا األمـر الـوقـوف
بــوضـوح عــلى الـتــعـريف.كــذلك يــشـيـر
بـرادشــو إلى "وجـود اخـتالفـات دقـيـقـة
بـ حزن البشر عـلى فقد حيوان أليف
واألسى لـفـقد إنـسان قـريب" فـكثـير من

أصـحاب احلـيـوانات يـستـعيـضون عن
ــفـقـود بـآخــر خالل أشـهـر حــيـوانـهم ا
قالئل بــيـنــمـا يــبـقى ألم فــراق األحـبـة
الــعــديـد مـن الـســنــوات.ويــردف قـائال:
"كـثيرا ما يـتحدث أصحـاب احليوانات
عن حـيواناتهم كأفراد في األسرة لكنه
تـعــبـيـر مـجــازي".وأيـا كـانت الــطـريـقـة
الـتي يــقـررهـا أصـحـاب الـعـمل لـلـوفـاء
ـــتـــغـــيـــرة ومع بـــحـــاجـــات الـــعـــمل ا
االنـتـشار الـواسع لـلحـيـوانات األلـيـفة
فــلـيس مــتـوقـعــا أن يـتم الــبت في تـلك
الـقضـية دون وجـود حلـول كافـية رغم
ـئة من األسر في الواليات أن  68 في ا
ـتـحـدة تـربي حـيـوانـات ألـيـفـة.تـقـول ا
ســـتــــيـــلــــيك: "األرقــــام ال تـــكـــذب. وإذا
أصـبـحت الـغـالـبـيـة تـنـظـر لـهـذا األمــر
بــجــديـة فــســيـتــعــ عـلى الشــركــات

مواكبة ذلك التغيير".
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عـندمـا أرادت كيران مـازومدار شو أن
حتـصل عـلـى وظيـفـة فـي شبـابـهـا في
مـــصـــنع لــلـــجـــعــة أوصـــدت جـــمــيع
األبـواب في وجههـا جملرد أنها امرأة.
لــكــنـهــا اآلن صــارت صــاحـبــة شــركـة
"بـيوكون" للـصناعات الـدوائية فكيف

تمكنت من حتقيق ذلك?
تــعـود بـدايـة الــقـصـة إلى عـام 1978
وكـانت مـازومـدار شـو قـد عـادت لـلـتو
إلى وطـنها الهند بعد أن حصلت على
شـهـادة مـاجـسـتـيـر في إعـداد اجلـعة

من إحدى اجلامعات في أستراليا.
وبـالرغم من أنـها كانت حتـمل الدرجة
الـعلمية التي تؤهلها للعمل في مجال
تـصـنيع اجلـعـة إال أن جمـيع شـركات

اجلعة في الهند رفضت تعيينها.
وتـقـول مـازومـدار شـو الـتي تبـلغ من
الـــــعــــمــــر األن  65عـــــامــــا: "قـــــال لي
مـســؤولـو الـتـوظـيف بـهـذه الـشـركـات
صـراحة إنهم ال يـحبذون تـعي امرأة

في مجال صناعة اجلعة".
ــا ال شـك فــيه أن هــذا الــوضع كــان
مـجـحفـا بـحـقهـا وغـير مـنـصف ولكن
ـــا شــاءت األقـــدار أن تــواجه هــذه ر
الــعـراقـيل لـتــبـتـعـد تـمــامـا عن مـجـال

صناعة اجلعة.
وعـنـدمـا خـابت مـسـاعـيـهـا لـلـحـصول
عــلى وظـيــفـة في مــصـانع اجلــعـة في
قابل الـهند قررت مازومدار شو في ا

أن تـــــؤسـس شـــــركــــــة "بـــــيـــــوكـــــون"
للصناعات الدوائية.

والـــيـــوم جتـــاوزت قــيـــمـــة الـــشـــركــة
الـــســوقــيه  400 مـــلــيــار روبــيه مــا
يـعادل  5.6 مـليار دوالر وتـقدر ثروة
مـازومدار شـو الشـخصـية بـنحو 3.5
مـلـيار دوالر. وتـعد الـسـيدة مـازومدار
ـليـارديـرة العـصامـيـة الوحـيدة شـو ا
فـي الهـند.ولـدت مـازومدار شـو ألسرة
مـتـوسطـة احلـال في مديـنـة بنـغـالور
وحصلت على درجة البكالوريوس في
عــلم احلـيــوان من جـامــعـة بـنــغـالـور
وبـعدها سافرت إلى أستراليا لدراسة

تصنيع اجلعة.
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وبـعد أن رفضت جميع مصانع اجلعة
في الـهـند تـوظيـفهـا قررت الـبحث عن

وظيفة في اخلارج.
لــكن عــنــدمــا حــان مــوعــد تــســلــمــهـا
الــــوظـــيــــفـــة فـي مـــصــــنع جــــعـــة في
اسـكتـلنـدا أتيـحت لهـا فرصـة مقـابلة
رائــد أعـمـال أيــرلـنـدي يُـدعـى لـيـسـلي
أوشــيــنـكــلـوس الــذي كــان يـرغب في
إقـامة مشروع للصناعات الدوائية في
الـهـنـد. وأبهـرته فـطـنة مـازومـدار شو
وشـخـصيـتـها إلى حـد أنه طـلب منـها

أن تصبح شريكته وترأس الشركة.
رفــضـت مــازومــدار شــو الــعــرض في
الـبـدايـة وتقـول: "أخـبـرته أنـني لست
ـهمـة فـأنـا لـيست ـرة لـهـذه ا أهال بـا

لـدي أي خـبرة في الـتـجارة واألعـمال
وال أملك ماال ألستثمره".

لـكن أوشينكـلوس استطاع أن يـقنعها
في الـنـهـاية بـأن جتـرب حظـهـا لعـلـها
تـنــجح ومن هـنـا كـانت بـدايـة شـركـة

"بيوكون" في عام 1978.
وأســست مـازومــدار شـو الــشـركـة في
مــرآب ســيــارات واســتـثــمــرت فــيــهـا
جــمـيع مــدخـراتــهـا الــتي لم تــتـجـاوز
 150دوالرا لـكن العقبات التي وقفت
في طـريقهـا كانت تشـمل التمـييز ضد
ـسـبـقـة ــرأة والـقـوالب الـنـمـطــيـة ا ا
لـلــحـكم عـلى الـنـاس إذ لم جتـد أحـدا
يــرغب في الـعــمل في شـركــة تـرأسـهـا
امــرأة.وتـقـول مـازومـدار شـو: "جـمـيع
ــتـقـدمــ لـلـعـمـل رجـاال ونـسـاء لم ا
يــتــصــورا الـعــمل حتت قــيــادة امـرأة
تـديـرهم. فـعـنـدما كـانـوا يـدخـلون إلى
ـرآب كـانوا يـظنـون أنني سـكرتـيرة ا
بـالشركة".وبعد أن قابلت  40 مـتقدما
لـلـوظـيـفـة استـطـاعت في الـنـهـاية أن
تـعـ أول مـوظف لـديـهـا وكـان عـامل
ســـابق فـي ورشــة إصالح وصـــيـــانــة
ســيـارات.وكــان الـتـحــدي األخـر الـذي
ـــال إذ واجــــهــــته هــــو جـــمـع رأس ا
ــصــارف إقــراضــهـا رفــضت جــمــيع ا

شروع. ال الالزم لبدء ا ا
وتـقـول مـازومـدار شـو: "كنـت أبلغ من
الـعمر حينها  25عـاما وعندما كانت
ـصارف تنظر في طلبي وجتد أنني ا

فـــتـــاة وأحــاول أن أؤسس شـــركــة ال
يـفهم نشاطهـا أحد كانت ترفضه ألن
هــذين الــســبــبــ كـفــيالن بــرفض أي
طلب للحصول على قرض في الهند".
وفـي النهايـة وافق مسؤول واحد في
ــال فـي عــام بـــنك عـــلى إقـــراضـــهـــا ا

.1979
في الــبـدايـة كـانت "بــيـوكـون" تـصـنّع
ــات الـتي تـسـتـخـدم في إنـتـاج اإلنـز
ـشروبات الكحولـية والورق وغيرها ا
ـنـتـجـات. وكـان مـعـظم عـمـالئـها من ا

تحدة وأوروبا. في الواليات ا
ات صانع اجلعة إنز وكـانت تصنّع 
مــســتــخــرجــة من ثــمــرة الــبــابــاظ أو
الـبابـايا تمـنع حدوث التـفاعالت التي
تــؤدي إلى ظــهــور عــكــارة في اجلــعـة

عند تبريدها.
وفـي مــطــلـع الــقــرن احلـــالي شــرعت
الـــشــركــة في الـــتــركــيــز عـــلى إنــتــاج
ــــســـتــــحـــضــــرات الـــصــــيـــدالنــــيـــة ا
الـبـيولـوجـية وهي أدويـة مـشتـقة من
مـصــادر حـيـويـة.وقـد أدر عـلـيـهـا هـذا
الـنشاط ربحـا وفيرا وفي عام 2004
أصـبحت شركـة "بيوكـون" ثاني شركة
ليار دوالر في هـندية تتخطى حاجز ا
الـيـوم الـذي طـرحت فـيه أسـهـمـهـا في

البورصة الوطنية في الهند.
وتــقـول مــازومـدار شــو الـتي تــتـولى
مـنصب رئيـسة مجـلس إدارة الشركة:
ـرة "كــانت مــفـاجــأة لم أتــوقـعــهـا بــا

فــرغم أنـنـا كـنـا نــدرك أن نـخـتـلف عن
سـائـر الـشـركات في الـسـوق الـهـندي
إال أنـنا لم نهتـم بإعادة تقيـيم الشركة
الـتي ارتفعت قيمة أسهمها منذ بداية
تـأسـيـسـهـا".وبـلـغت إيـرادات الـشـركة
ـــالـــيــة األخـــيــرة 172 عـن الــســـنــة ا
مــلـيـون دوالر ووصل إجـمـالي الـربح
إلى  18مليون دوالر. وأصبح للشركة
فــروع في مـا يــربـو عـلى  100 دولـة
ــئــة من وجتـــني الـــشــركــة  68 فـي ا
ــيــة. عـــائــداتـــهــا من األســـواق الــعـــا
وتــســهم مــسـتــحــضـرات اإلنــســولـ
بـأنـواعهـا بالـنصـيب األكبـر في أرباح
الـشــركـة.يـقـول أبـهـيــمـانـيـو سـوفـات
ـــجــمـــوعــة رئـــيس قـــسم األبـــحــاث 
الـيـة بـالـهـند: "إنـفـوالين" لـلـخـدمـات ا
"تـــلــتــزم كـــيــران بـــجــمـــيع مــعـــايــيــر
ـــســتـــحـــضــرات وضـــوابط إنـــتـــاج ا
الـصـيـدالنـية الـبـيـولـوجـية وتـطـبـقـها
بــصـــرامــة".ويــضــيف: "وإذا تــمــكــنت
الــشـركــة من احلـصــول عـلى مــوافـقـة
اجلـهات التنظيمية في دول أخرى قد
تــتــضــاعف أربــاحــهـا أربـع أو خـمس

مرات مع حلول عام ."2021
وتـأمل مازومدار شو التي تمتلك 40
ـئـة من أسـهم شـركـة "بـيـوكـون" فـي ا
ــســـتـــقل أن تـــنــافس كـــبـــريــات فـي ا
شــركـات األدويــة في الـغــرب. وتـقـول:
ـنـافـسـة مع "أريــد أن أدخل مـضـمـار ا

هذه الشركات العمالقة".

وتـــوجت جنــاحـــاتــهـــا في الـــتــجــارة
واألعــمــال بـجــائــزة "بـادمــا بــوشـان"
وهـي واحـــدة مـن أرفع اجلــــوائـــز في
الــهـــنــد بــاإلضــافــة إلـى الــعــديــد من
اجلـوائز األخـرى.تقـول مازومـدار شو
إنـها عندما تنظر إلى مجتمع التجارة
واألعــمـال في الـهـنــد تـشـعـر "بــخـيـبـة
أمـل" لــعـــدم وجـــود أي مــلـــيـــارديــرة

عصامية أخرى.
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لـكنهـا ال تزال تعـلق أماال علـى النساء
في الــهـنــد لـتـغــيـيـر الــوضع احلـالي
وتـــــقــــول: "أتـــــمــــنـى أن يــــزداد عــــدد
ـلـيـارديـرات الـعصـامـيـات في الـهـند ا
ـقـبـلـة. أما في في الـسـنـوات الـعـشر ا
الــــوقـت احلــــالي فــــأتــــمــــنى أن أرى
ســيـدات أعــمـال نــاجـحــات سـواء كن
عـصـاميـات أو غيـر عصـاميـات. كل ما
ــــزيــــد من أريــــده هــــو أن تــــتـــــولى ا
الـــســيـــدات أدوارا قــيـــاديــة فـي عــالم

التجارة واألعمال".
وتــــقــــدم مــــازومــــدار شــــو الــــنــــصح
واإلرشــاد لــلــكـثــيــر من رواد األعــمـال

الواعدين من الرجال والنساء.
وتـقـول مـازومـدار شـو إن نصـيـحـتـها
لــرواد األعــمــال هـي: "اإلخــفــاق حـدث
عــابــر لـــكن االســتــسالم هــو نــهــايــة
ــطـاف. فال تـخـشى من اإلخـفـاق. بل ا
عـــلــيك أن تـــقــاوم وتـــتــحــمـل وتــبــذل

قصارى جهدك لبلوغ خط النهاية".
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