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أنماط الحياة ستكون مختلفة بعد جائحة “كورونا”
فخـــرو: الجامعـــات أولـــى القطاعـــات بالمســـارعة إلـــى االســـتثمار فـــي التعليـــم اإللكترونـــي

أكد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “كي بي 
إم جـــي “ فـــي مملكـــة البحريـــن جمـــال 
فخـــرو أهميـــة مبـــادرة الجامعـــات إلـــى 
زيارة مواقع العمـــل والتعرف الميداني 
الدقيـــق علـــى احتياجات ســـوق العمل 
تخريـــج  علـــى  الجامعـــات  تعمـــل  وأن 
مزيـــد مـــن المتميزين فـــي التكنولوجيا 
العامليـــن  وليـــس  المعلومـــات  وتقنيـــة 
فـــي المكاتـــب، الفتا إلـــى أن العديد من 
أنمـــاط الحيـــاة ســـتكون مختلفـــة بعـــد 
جائحة كورونا عما كانت عليه قبلها، ما 
يستوجب من المهندسين والمحاسبين 
وغيرهم مـــن الخريجين الجامعيين أن 
يكونوا على أعلـــى درجات الكفاءة من 

الناحية التكنولوجية.
“الجامعـــات  منتـــدى  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
ومتطلبات ســـوق العمل بعد الجائحة”، 
الـــذي ضم عـــددا مـــن قيـــادات وخبراء 
والخليجـــي  البحرينـــي  العمـــل  ســـوق 
مـــع  الصناعـــة  دمـــج  فضايـــا  وناقـــش 
التعليـــم الجامعي لتطويـــر أداء التعليم 
والتعلـــم واألبحـــاث المشـــتركة، برعاية 
األهليـــة  للجامعـــة  المؤســـس  الرئيـــس 
رئيس مجلس األمنـــاء عبدهللا الحواج 
الـــذي أوضـــح فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة 
للمنتـــدى بـــأن التعليم شـــهد العديد من 
أنمـــاط التطويـــر على مـــدار 200 - 300 
ســـنة الماضيـــة، ولكن تحـــدي “فيروس 
كورونـــا” الـــذي نواجهـــه اليـــوم يعد من 
أكبـــر التحديـــات التـــي يتـــم مواجهتها، 
مؤكدا أن التعليم بشتى طرقه سيكون 
مختلفـــا بعد هذه الجائحـــة، وأن البنية 
البحريـــن  لمملكـــة  المتقدمـــة  التحتيـــة 
فـــي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
أكبـــر مســـاعد للجامعات والمؤسســـات 

التعليمية على مواجهة هذا التحدي.
وأشـــار فخـــرو فـــي فعاليـــات المنتـــدى 
إلـــى أن التكنولوجيـــا الرقميـــة إحـــدى 
أهـــم عناصـــر التطويـــر، وأن الجامعات 
والمؤسسات التعليمية أولى القطاعات 
بالمســـارعة إلى االســـتثمار في التعليم 
تطويـــر  علـــى  والعمـــل  االلكترونـــي 
ســـلوكيات الطلبة وأنمـــاط تفاعلهم، بما 

يمكنهـــم من اإلنجـــاز والتميـــز واإلبداع 
من وراء شاشـــات الكمبيوتر ومن أجل 
مواجهة أي أزمات من مثل كورونا بكل 
يســـر وســـهولة ومـــن دون توقف عجلة 
الدراســـة والعمـــل واإلنتـــاج عموما. كما 
دعا إلى تشـــجيع الموظفيـــن والعاملين 
إلى اكتســـاب مهارات العمل من المنزل 
ورعـــة الثقة لديهم وزيـــادة انتاجياتهم 
مـــن خـــالل اكســـابهم أخالقيـــات العمل 

ومبدائه.
وأكـــد فخـــرو أهميـــة التواصـــل المثمـــر 
بين الجامعات والمؤسســـات الصناعية 
والتجاريـــة لتبادل االفـــكار واالقترحاتا 
والـــرؤى والحلول لمختلف المشـــكالت، 
ويمكن لمؤسســـات القطاعين الصناعي 
مـــن  كثيـــرا  االســـتفادة  والتجـــاري 
الدراسات واالبحاث التي يجريها طلبة 

الماجستير والدكتوراه في الجامعات.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه  مـــن 
قســـما  إن  البقالـــي  علـــي  ألبـــا  لشـــركة 
واســـعا مـــن القطـــاع الصناعي ســـيظل 
بحاجـــة للعاملين في مواقـــع العمل كما 
هـــو الحـــال في شـــركة ألبا مثـــال، حيث 

الحاجة الملحة للطاقات البشـــرية على 
رأس العمـــل لتشـــغيل اآلالت واألجهزة 

الستمرار عملية التصنيع.
“نعـــم  موضحـــا:  البقالـــي  واســـتدرك 
اســـتجابة لتوجيهات القيـــادة الحكيمة 
وفي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التي 
نمر بها تم تحويل عمل شريحة واسعة 
مـــن اإلدارييـــن إلـــى المنـــزل كالعاملين 
اإلداريين فـــي المكاتـــب والعاملين في 
البشـــرية  والمـــوارد  التســـويق  أقســـام 
الـــذي  التحـــدي  لكـــن  والمحاســـبين، 
واجهناه في األشهر الماضية هو كيفية 
الحفـــاظ على عملية اإلنتـــاج والتصنيع 
مـــن خـــالل إعـــداد خطـــة طـــوارئ يتـــم 
تنفيذهـــا فـــي مثل هذه الظـــروف للحد 
من حجم التأثر، وكان هدفنا المحافظة 
على االنتاجيـــة بالتزامن مع المحافظة 
فـــي  العامليـــن  جميـــع  ســـالمة  علـــى 
الشـــركة، وقـــد حققنا نجاحـــا كبيرا في 

هذا الجانب.
تلـــي  بيكـــر  بمركـــز  أول  المديـــر  ودعـــا 
العربيـــة  بالمملكـــة  لالستشـــارات 
الســـعودية إلى شـــراكة بيـــن الجامعات 

والقطـــاع الخـــاص مـــن أجـــل مواجهـــة 
التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، 
فالجامعات وتأهيل الخريجين استثمار 
أمثل للقطـــاع الخاص الذي يحتاج إلى 
خريجين على أعلى درجات االحترافية 

والخبرة التقنية في المرحلة المقبلة.
أوائـــل  لمركـــز  العـــام  المديـــر  وأعـــد 
للمحاســـبين العموميين والمستشـــارين 
اإلدارييـــن عبـــاس رضـــي مهمـــة تعليـــم 
التكنولوجيـــا فـــي الجامعـــات ضـــرورة 
حتميـــة، إلـــى جانـــب مهمتهـــا فـــي بناء 
الطلبـــة وصقـــل مهاراتهـــم وإعدادهـــم 
لمرحلة سوق العمل، كما أكد على أهمية 
تركيـــز الجامعات على تنميـــة المهارات 
الشـــخصية لدى طلبتهـــا كالحفاظ على 
ســـالمتهم وإدارة الوقـــت وصنع الدافع 

الذاتية والعمل في إطار الفريق.
وأكـــد المدير العـــام لشـــركة بروتيفيتي 
الشـــرق األوســـط ارفينـــد بنانـــي أهمية 
لمبـــادئ  الجامعييـــن  الطلبـــة  اكتســـاب 
بعـــد  خصوصـــا  العمـــل  وأخالقيـــات 
الجائحـــة؛ لضمـــان الحفاظ على ســـرية 
األعمـــال والمهـــام الُمزاولة عن بعد مثل 
االجتماعات، ورفدهم بمهارات جديدة 
حيـــث مـــن الصعب بنـــاء العالقـــات مع 
التقليـــدي  بالنمـــط  والعمـــالء  الزبائـــن 
مـــع أزمة الجائحة. وشـــدد علـــى أهمية 
تعزيز العمل من المنزل لضمان ســـالمة 
وأمن العامليـــن والمتدربين في الوقت 
الحاضـــر مـــع الحـــرص علـــى المحافظة 

على نسب إنتاج مرتفعة.
حلـــول  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ودعـــا 
واي  أي  بمركـــز  واالمتثـــال  التدريـــب 
المتخصص في الخدمات االستشـــارية 
للمحاســـبة الماليـــة إلى تدريـــب الطلبة 
الجامعييـــن وتطويرهـــم لخلق مخزون 
معرفي متقدم وواسع موازي لمتطلبات 
ســـوق العمل إلى جانب تحديد وإثبات 
جـــودة المخرجـــات وحجـــم اإلنتاجيـــة 
واالندمـــاج  االنخـــراط  كيفيـــة  وتعلـــم 
والعمـــل في إطار الفريـــق عبر االتصال 

الرقمي.

الجامعة األهلية تعقد منتدى “الجامعات ومتطلبات سوق العمل بعد الجائحة

المنامة - الجامعة األهلية

رعايا إيران من العرب الشيعة وأحاديث مع الوزير )1 - 3(
Û  الغــرض والهــدف مــن هــذا المقــال هــو االســتمرار

والتنبيــه،  التوعيــة  أجــراس  قــرع  ومواصلــة 
وتأديــة واجــب مخاطبــة أبناء جلدتــي من العرب 
الشــيعة فــي البحريــن وباقي الــدول العربية، لكي 
يقفــوا جميًعــا رافعــي الرؤوس بكل فخــر واعتزاز 
بهويتهــم العربيــة وعقيدتهــم اإلســالمية ووالئهم 
الوطني وانتمائهم المذهبي، مصرين على ترسيخ 
تمســكهم باإلخالص والــوالء ألوطانهــم، رافضين 
تقزيــم وتهميــش أنفســهم حتــى ال يصبحــوا فعــاًل 
أقليــة فــي ديارهــم، معززيــن وجودهــم ودورهــم 
واندماجهم كمكون أساســي وجزء عضوي مكمل 
وتنميــة  أوطانهــم  فــي خدمــة  ومشــارك  وفاعــل 
مجتمعاتهــم العربيــة، متجنبيــن الوقــوع فريســة 
لوهــم “المظلوميــة”؛ فالمظلومية إن وجدت اليوم 
فــي أي مجتمــع فستشــمل وتطــال الجميــع، ولــن 
ينجــو منهــا أحد، ولــن يكونوا وحدهــم ضحاياها، 
أكثــر  بأنهــم  والظــن  اإلحســاس  يتملكهــم  ال  وأن 
حاجــة إلــى اإلنصــاف مــن غيرهــم، وعليهــم أن ال 
ينســوا أن قادة وســادة التشــيع هــم العرب وليس 
ومعقلــه  التشــيع  رأس  مســقط  وأن  غيرهــم، 
يــزال وســيبقى عــراق  وبــؤرة إشــعاعه كان ومــا 
األمــة العربية وليــس غيرها؛ ففيهــا مراقد أئمتهم 
وعتباتهــم المقدســة ومركــز مرجعيتهــم األصليــة 
األصيلة، ويجب أال يســمحوا ألحد بتعطيل وشــل 
عقولهــم، ومحــو ذاكرتهــم أو اختطــاف خطابهــم، 
كما عليهم االنخراط بكل ثقة وتفاؤل في العطاء 
والحــراك الوطنــي بعناوينهــم وهوياتهــم الوطنية 

وليس بانتماءاتهم المذهبية.
Û  إن الهــدف والغــرض مــن هــذا المقــال أيًضــا هــو

المســاهمة المتواضعة في تعزيز انتفاضة “الوعي 
العربي الشيعي” لدى العرب الشيعة، التي تفجرت 
في داخل وجدانهم، بعد أن اتضحت الصورة لهم، 
وانكشــفت األهــداف الحقيقيــة لمشــروع “تصدير 
الثورة ونظرية والية الفقيه”؛ وبعد أن أدرك العرب 

الشيعة، أو غالبيتهم على األقل أن النظام الحاكم 
في طهران ليس نظاما إلهيا مقدسا كما يدعي بل 
هو نظام سياسي أكثر من غيره عنفا وتشددا في 
جعــل تحقيــق المصالــح الوطنيــة اإليرانية جوهر 
ولــب وجــوده وهدفــه، ووضعهــا فــوق وقبــل أي 
اعتبار آخر، وهو على كل حال ليس نظاًما مخوال 
أو مؤهال لرعاية وحماية الشيعة في كل مكان كما 
يقول؛ هذا على افتراض أن الشــيعة في أوطانهم 
في حاجة إلى رعاية أو حماية أي طرف خارجي.

Û  وعندمــا نقول النظام الحاكــم في إيران فإننا بكل
وضــوح ال نعنــي أو نشــير إلــى الشــعب اإليرانــي 
التقديــر واالحتــرام،  لــه كل  الــذي نكــن  الصديــق 
ونتعاطــف معــه، ونعتقــد أنــه أكبــر الضحايــا ومن 
أكبــر المتضرريــن والخاســرين جــراء السياســات 

التوسعية التي تتبعها حكومته.
Û  إن انتفاضــة الوعــي العربي الشــيعي تجلت أنصع

شــبابنا  قادهــا  التــي  االحتجاجــات  فــي  صورهــا 
الشــيعي العربــي فــي اآلونــة األخيــرة فــي العراق 
مشــاريع  لخطــورة  إدراكهــم  بعــد  لبنــان،  وفــي 
النظــام الحاكــم في إيران التــي أدت إلى إفقارهم 
هدفهــا  وكان  أوطانهــم،  وتدميــر  وتقهقرهــم 
اقتالعهــم من جذورهــم العربية، وانتزاع هويتهم 
الوطنية، واستدراجهم الرتكاب العنف واإلرهاب، 
وتوظيــف شــعورهم وانتمائهم المذهبــي لتحقيق 
األطمــاع التاريخيــة الساســانية فــي بالدنــا،  )كمــا 
يحاول أن يفعل العثمانيون الجدد في اســطنبول 
بالنســبة ألشــقائنا الســنة( واســتخدام أجســادهم 
نفوذهــم، وحطبــا  لبســط  فوقهــا  للعبــور  جســورا 
الشــعال نيــران الفتنــة واالقتتال فــي مجتمعاتهم 
بغيــة إحــداث الشــروخ التي ســتمكنهم مــن تمرير 
مشــروعهم السياســي المغلف بغطاء ديني شيعي 
مزيــف ألصقــوا عليــه عالمــة “والية الفقيــه”؛ وهو 
مشــروع فكــري توســعي متطــرف؛ بعيــد كل البعد 
عــن المبــادئ االســالمية وعــن قيــم التشــيع التــي 

تشــمل شــعار “حب األوطان من اإليمان”؛ مشروع 
غايته التحكم في العرب الشيعة ومصادرة القرار 
مــن يدهــم، ويــراد منــه شــد الشــيعة إلــى الــوراء 
وتعزيــز روح االنكفــاء واالنعــزال الطائفــي لديهم، 
بــداًل من روح االصطفاف الوطني، واشــغالهم في 
اجترار آالم الماضي على حســاب آمال المستقبل، 
مشــروع يراد من خاللــه التهيئة للتدخل والهيمنة 
بافتعال “المسألة الشيعية” ومأسسة الطائفية في 
الوطن العربي، واســتخدام ســالح الفــرز والتفرقة 
العربيــة  المجتمعــات والــدول  واالســتقطاب فــي 
تنفيــذا لقاعــدة “فــرق تســد”، واســتنهاض مفهــوم 
“المظلومية التاريخية” المدفونة في ضمير الكثير 
مــن الجماعــات الشــيعية، وبغيــة خلــق حالــة مــن 
االحتقان والتأزيم والتمزيق الطائفي في المنطقة 
إلضعاف الجســم العربي تمهيــًدا لالنقضاض علية 

وابتالعه.
Û  لقــد نجــح النظــام الحاكــم فــي إيران فــي اختراق

صفــوف بعــض الشــيعة العــرب، والوصــول إلىهــم، 
والهيمنــة علــى أوطانهــم بعــد التســلل مــن خــالل 
شــقوق االختــالل فــي عالقتهــم بحكوماتهــم. لقد 
والســعودية  البحريــن  فــي  العــرب  الشــيعة  رأى 
وباقي دول الخليج العربية بأمهات أعينهم أحوال 
إخوانهم الشيعة العرب في الدول العربية األخرى 
الذيــن كانــوا قــد صدقــوا واســتجابوا وانخدعــوا 
بشــعارات ورايات ونــداءات تصدير الثورة؛ فرأوا 
مــا آلــت إليــه أحــوال الشــيعة اللبنانييــن بــل ما آل 
إليه مصير لبنان الجميل بأسره من خراب ودمار، 
وكذلك الحال بالنسبة لشيعة العراق الذين يبكون 
اآلن بدمــع مــن دم لمــا آل إليــه مصيرهــم ومصيــر 

وطنهم من هدم وتدمير وتفتيت وتمزيق.
Û  إن علــى رجــاالت الشــيعة العرب أن يســتمروا في

انتمائهــم  تســييس  محــاوالت  ومقاومــة  رفــض 
المذهبــي؛ بــل عليهم االســتماتة فــي الحفاظ على 
الهويــة  بوتقــة  فــي  علــى صهــره  والعمــل  نقائــه، 

الوطنية الجامعة.
Û  ولنعــد اآلن إلــى عنــوان مقالنــا لهذا األســبوع وهو

“رعايــا إيــران مــن العــرب الشــيعة وأحاديــث مــع 
حســين  الســيد  هــو  المقصــود  والوزيــر  الوزيــر”؛ 
كمالــي وزير العمل والشــؤون االجتماعية األســبق 
بجمهوريــة إيران اإلســالمية، والذي يشــغل اليوم 

منصب رئيس حزب العمل اإلسالمي في إيران.
Û  فقــد التقيــت وتعرفــت علــى الســيد كمالــي عندما

ترأســت وفــد مملكــة البحرين وشــاركت في العام 
1996 ألول مرة في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل 
الدوليــة الــذي يعقــد فــي شــهر يونيو مــن كل عام 
في مدينة جنيف السويســرية، ونَمت بيني وبينه 
منــذ لقائنــا األول عالقــة صداقة ومــودة واحترام 
متبــادل، وتبادلنا فيما بعد الزيارات الرســمية بين 
بلدينــا، وقــد زار الســيد كمالــي البحريــن مرتيــن، 
إيــران مرتيــن كدلــك، وقــد دارت  وبــدوري زرت 
بيننا أحاديث كثيرة أثناء لقاءاتنا المتعددة حول 
تحديات أسواق العمل وقضايا التدريب والتأهيل 
واألمور السياســية والدينية والعالقات بين إيران 

ودول الجوار وغيرها من المواضيع.
Û   التقينا ألول مرة لتناول القهوة في كافتيريا مبنى

“باليــز دي ناســيونز” أو “قصــر األمــم”، فــي جنيف، 
وهــو المبنــى الــذي يضــم المقــر األوروبــي لمنظمة 
األمــم المتحــدة، والــذي ينعقــد فيــه مؤتمــر العمل 

الدولي في كل عام.
Û  غــًدا ســنحاول أن نتطــرق إلــى بعــض المواضيــع

التــي تحدثنــا حولها بما في ذلــك أحوال وأوضاع 
الشــيعة فــي البحريــن مقارنــة برعايــا جمهوريــة 
إيــران االســالمية مــن إخواننــا العرب الشــيعة في 
إيران، كما سنتطرق إلى لقائي في طهران بالسيد 
محمــد  اإليرانــي  الرئيــس  نائــب  حبيبــي  حســن 
خاتمــي خــالل زيارتــي الرســمية إليــران في شــهر 
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رفعــت رئيســة جمعيــة الصيادلــة رحــاب النعيمــي، باألصالــة عــن 
أســمى  الجمعيــة،  إدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  نفســها 
آيــات الشــكر والتقديــر والعرفــان لرئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة على اللفتــة الكريمة 
بتفضله سموه بإصدار أمره بإعفاء الكوادر الطبية الذين يعملون 
بالخطوط االمامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد 
“كوفيد 19” والذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم منذ فبراير 
2020، مــن أي غرامــات أو متأخــرات ماليــة أو مخالفــات لتجديد 

تراخيصهم، وأال يترتب عليهم أي اجراءات في هذا الشأن.

وأكدت النعيمي في تصريحات 
يعكـــس  القـــرار  أن  “البـــالد”:  لــــ 
حرص ســـموه على دعم ورعاية 
مملكـــة  فـــي  الطبـــي  الـــكادر 
البحرين وما يلقاه جميع أفراده 
وطواقمـــه من تشـــجيع مســـتمر 
مـــن لـــدن ســـموه بمـــا لذلـــك من 
أثر في شـــحذ الطاقات وتحفيز 
الهمـــم. وأوضحـــت أن مواقـــف 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
األطبـــاء  مـــع  النبيلـــة  الـــوزراء 
للقطـــاع  الالمحـــدود  ودعمـــه 
بالمســـتغرب  ليـــس  الصحـــي 
علـــى ســـموه والـــذي أســـهم فى 
إيجـــاد منظومة طبيـــة متكاملة 
قـــادرة علـــى مواجهـــة األزمات، 
مثمنـــة فى الوقـــت ذاته الجهود 
العظيمـــة التي بذلتهـــا الحكومة 
برئاســـة ســـموه للحد من انتشار 
الجديـــد  كورونـــا  فيـــروس 
بتوجيهـــات ومتابعـــة  وتفشـــيه 
من عاهل البالد صاحب الجاللة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، كما أشـــادت بمـــا أظهره 
األطباء البحرينيـــن من مواقف 

مشرفة خالل تلك الجائحة.
صاحـــب  إن  النعيمـــي،  وقالـــت 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
يحـــرص دائمـــا علـــى متابعة كل 
األمور المتعلقة بالقطاع الصحى 
وتوفيـــر كافة التســـهيالت التي 
تســـهم في االرتقاء بهذا القطاع 
الحيوى حتى أصبحت البحرين 

فـــى مصـــاف الـــدول المتقدمـــة 
الرعايـــة  خدمـــات  تقديـــم  فـــى 
الصحيـــة، الفتـــة إلـــى أن اللفتة 
الكريمة برهنت بأن سموه يقف 
خلف كل الفرق والكوادر الطبية 
والصحية التي تتصدى لجائحة 
كورونا،وعلـــى اســـتعداد لتوفير 
ســـالمة  لضمـــان  يلـــزم  مـــا  كل 

المواطنين والمقيمين..
جمعيـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
الصيادلـــة، أن الخطـــوة الكريمة 
من سموه تأتي تأكيدًا منه على 
نهـــج المملكة الراســـخ في دعم 
الكـــوادر الوطنيـــة وتحفيز بيئة 
العمل في كافة األوقات وتحت 
دعـــم  مؤكـــدًة  الظـــروف،  كل 
ســـموه لجمعية الصيادلـــة إيماًنا 
من ســـموه بما يقدمـــه الصيادلة 
ضمـــن الفريـــق الطبـــي المعالـــج 
باعتبارهـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن 

المنظومة.
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