الخميس  17محرم 1440هـ 27 ،سبتمبر 2018م
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

في يومه الوطني

وطن املجد والعلياء
يعانق عنان السماء

فـــر ٌح كبيـــر ســـا َد احتفـــاالت المملكـــة في
يومهـــا الوطنـــي  ،88على مســـتوى القيـــادة والنـــاس ،والقطاعات
العامـــة والخاصـــة ،تجلّى هـــذا الفرح فـــي لوحـــة والء ســـعودية هائلة،
ومبهـــرة مســـاحتها مليونان وربع مليـــون كيلو متر مربـــع .اللون األخضـــر كان صبغة هذه
اللوحـــة ،بينما زينتها وجوه الســـعوديين والســـعوديات الفخوريـــن بوطنهم ،والمع ِّبرين ،بكل الوســـائل،
عن اعتزازهم بماضيه وامتنانهم لحاضره وتفاؤلهم بمستقبله.
ً
شـــمال إلى
مـــن ســـاحل الخليج العربـــي في الشـــرق إلى ســـواحل البحـــر األحمر فـــي الغرب ،ومـــن عرعر
نجـــران جنو ًبـــا ،نثر النـــاس ،كبا ًرا وصغـــا ًرا ،فرحهم الـــذي لفت األنظـــار باعتباره حد ًثا اســـتثنائ ًيا قـــ ّل نظيره في
المملكـــة .البِشـــر في عيـــون األطفال ،المتوشـــحين برايـــة بلدهـــم ،كان أكثر ما أثـــار االغتباط وأدخل الســـرور على
قلب الوطن الطافح بحب أبنائه وبناته.
أيضا ،كانت حاضرة بقـــوة في احتفاالت هذا العـــام لتع ِّبر عـــن امتنانها البالغ للقيـــادة الحكيمة التي
المـــرأة الســـعوديةً ،
م ّكنتهـــا مـــن العمل واإلنتاج واإلبداع لتشـــارك في بناء وطنها ،ورســـم ،معالمـــه وطموحاته الكبرى عن جـــدارة واقتدار .وقد
كانـــت مســـاوي ًة للرجل فـــي التعبير عـــن وطن ّيتهـــا ،وفخرها باالنتمـــاء إلـــى األرض التي تمنحها كثي ًرا من أســـباب ووســـائل
التمكين.
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي ،كان هناك اكتســـاح ســـعودي لكافة المنصـــات .وكانت عبـــارة (للمجـــد والعلياء) هي
الثابت الوحيد في كل الوســـوم التي حققت انتشـــا ًرا كبي ًرا على المســـتوى اإلقليمي والدولي .ولم ينافس هذه الوســـوم سوى
إعالنات الفيديو الخاصة بمناســـبة اليوم الوطني التي تســـابقت إلى إبداعها شـــركات ومؤسســـات القطـــاع العام والخاص.
وقد كان إعالن أرامكو الســـعودية الفتًـــا ،ومله ًما باحتفائه بطاقات البنـــاء واإلبداع والصناعة والتألـــق وحماية حدود الوطن
مـــن جنوده الذيـــن كان حضورهم ،في احتفـــاالت يومه الكبير ،باع ًثا علـــى الفخر بحجم إيمانهم بربهـــم وإخالصهم لقيادتهم
وتراب وطنهم.
لقد أعطى الســـعوديون والســـعوديات أروع األمثلـــة لوطن ينتمي ألصالته ويفـــرح بمجده الذي توالى بنـــاؤه وبهاؤه من جيل
إلـــى جيـــل .وهـــم اآلن أكثـــر قدرة علـــى مواصلـــة البنـــاء وتحقيـــق التقـــ ّدم الذي ينشـــدونه فـــي ظل قيـــادة خـــادم الحرمين
الشـــريفين ،الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،وســـمو ولي عهـــده األمين ،صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز .فهـــم ال يرضـــون أن تقـــل طموحاتهـــم عـــن معانقة
الســـحاب وال يقبلـــون لوطنهـــم إال أن يكـــون دائ ًمـــا وأب ًدا فـــي المقدمة.
ُعراهـــم الوطنية وثيقـــة ،والدليل الـــذي ال تخطئه العين
هـــو يوم فرحهم األكبر ،يوم احتفـــاالت وطنهم بذكرى
توحيده المجيدة .وبالمناســـبة قام رئيس الشركة،
كبيـــر إدارييهـــا التنفيذيين ،المهنـــدس أمين بن
حســـن الناصر برفع رايـــة البالد ،وهـــو العلم
األكبـــر فـــي المنطقـــة الشـــرقية تزامنًا مع
احتفـــاالت المملكـــة بيومهـــا الوطني
الـ.٨٨
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38,000
زائ ــر لمرك ــز المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي العالم ــي (إث ــراء)
احتف ـ ً
ـال بالي ــوم الوطن ــي خ ــال الفت ــرة م ــن  20إل ــى 23
س ــبتمبر ،حيث اس ــتمتع الز َّوار بأكثر من  15فعالية حرصت
على إبراز المواهب الوطنية ،والمنتج الفني السعودي.

أرامكو السعودية ِّ
تؤكد ريادتها
وتجدد التزامها بخفض االنبعاثات
ِّ
املسببة للتغ ُّير املناخي
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ورشة عمل تستعرض إستراتيجية التم ّيز
التشغيلي في العثمانية
أشرف عبدالرحمن

يقدم لمحة عامة عن لوحة العرض
أشرف عبدالرحمن ِّ
بالتميز التشغيلي في إدارة معمل الغاز في العثمانية
الخاصة
ّ
مؤخرا.
قدت
ع
عمل
ورشة
خالل
ُ
ً

العثمانيـة  -تلقـت إدارة معمـل الغـاز فـي العثمانيـة عـد ًدا
عـدة إدارات فـي
مـن طلبـات عمـل المقارنـة المرجعيـة مـن َّ
أرامكـو السـعودية ،وذلـك على إثر إحرازهـا أعلى درجة على
مسـتوى الشـركة فـي التم ّيـز التشـغيلي فـي مجـال عناصـر
التمكيـن ،حيـث حققـت درجـة  ،3.2إضافـة إلـى إحرازهـا
درجة كلية في التم ّيز التشغيلي بلغت .3.05
واسـتجابة لتلك الطلباتّ ،
نظم فريق التم ّيز التشغيلي في
إدارة معمـل الغـاز فـي العثمانيـة ،مؤخ ًرا ،ورشـة عمل لتنفيذ
مقارنـة مرجعيـة علـى مسـتوى الشـركة ،حيـث ُعقدت ورشـة
العمـل فـي القاعـة متعـ ِّددة األغـراض فـي معمـل الغـاز فـي
العثمانية.

مقارنة مرجعية لتحقيق التم ّيز

كانت ورشة عمل المقارنة المرجعية في التم ّيز التشغيلي
فـي معمـل الغـاز فـي العثمانيـة بمثابـة منصـة لعـرض أعمال
مختارة من معمل الغاز في العثمانية ،وذلك اسـتنا ًدا ،بشـكل
كلـي ،إلـى خطـة المقارنـة المرجعيـة فـي معمـل الغـاز فـي
العثمانية لعام 2018م من حيث التنفيذ ،وأفضل الممارسات،

يتحدث عن
التميز التشغيلي،
توماس هوينوارتر ،من إدارة
ّ
ّ
التميز التشغيلي
مؤخرا ،على أعمال
التغيرات التي طرأت،
ّ
ً
وعن أساليب جديدة في عمل المقارنة المرجعية.

إضــــاءة

عبدالوهاب أبو زيد

abdulwahab.bozaid@aramco.com

هيئة التحرير

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبِّر عن آراء ُكتَّابها.

السوشيليون

ً
ومتفائل
فرحـــا
ُ
كنـــت مثل كثيريـــن غيـــري ً
ومستبشـــ ًر ا خيـــ ًر ا مـــع انطالقـــة موجـــة
«السوشـــيال ميديا» وارتفاع مدها المتسارع،
عبـــر قنواتهـــا المختلفـــة والمتكاثـــرة ،لمـــا
وســـعته من
أتاحتـــه مـــن مـــدى رحـــب ،ومـــا ّ
آفاق التعبيـــر الحر غيـــر الخاضع لمشـــارط
الرقيـــب واشـــتراطاته وإمالءاتـــه .غيـــر أن
الفرحـــة تلك والتفـــاؤل ذاك أخـــذا يتراجعان
ويذبالن ويذويان شـــي ًئا فشـــي ًئا حتى أوشـــكا
على أن يتحـــوال إلى نقيضيهما بـــدون مبالغة
وال شـــطط فـــي التعبيـــر .فمـــا الســـبب وراء
ذلك؟
فـــي حقيقـــة األمـــر هنـــاك أســـباب كثيرة
متداخلـــة ومتشـــابكة ،لكـــن أبرزهـــا هـــو أن
المجـــال أتيح لـــكل من لـــه اتصال بالشـــبكة
العنكبوتيـــة ،أ ًيـــا كان زاده المعرفـــي أو درجة
وعيـــه أو خلفيتـــه الثقافية ،ليدلـــي بدلوه في
كل القضايا والمســـائل والمشكالت بمختلف
أبعادهـــا وتعـــ ُّدد أطيافهـــا ،فصار لـــكل واحد
مـــن النـــاس رأيـــه (القاطـــع الجـــازم الذي ال
يأتيـــه الشـــك مـــن بيـــن يديـــه وال مـــن خلفه
غال ًبا) في كل مســـألة اجتماعية أو سياســـية
أو ثقافية أو قانونية مهمـــا صغرت أو كبرت،

وفـرص التحسـين .كمـا وفَّرت ورشـة العمل منصـة للتواصل
بيـن أكثـر مـن  200مـن مسـؤولي األعمـال والمشـرفين
والخبـراء المختصيـن مـن  88إدارة فـي أرامكـو السـعودية
لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وفرص التحسين.
وقـد ناقـش مق ِّدمـو العـروض موضوعـات مثل نظـام إدارة
سلامة األصـول ،ونظـام إدارة الموثوقيـة الكليـة للمعامـل،
وبرنامـج حمايـة البيانـات ،وإدارة المخاطـر ،والمـوارد
البشرية ،وحماية البيئة ،وإدارة الطاقة ،والصيانة والمعاينة،
وشرح السياسات ،وإدارة التغيير ،وإدارة استمرارية األعمال،
واالسـتجابة للحـاالت الطارئـة ،وتحليـل األسـباب الجذريـة،
والتشغيل اآلمن والصيانة ،ونقل المعرفة ،والتصميم وتأمين
المواد والبناء ،ولوحة العرض الخاصة بالتم ّيز التشغيلي في
معمل الغاز في العثمانية.
كمـا قـ ّدم فريـق التم ّيـز التشـغيلي فـي معمـل الغـاز فـي
العثمانيـة دعـوة إلـى ُممثـل إدارة التم ّيـز التشـغيلي لتقديـم
عـرض حـول التعديلات التـي طـرأت ،مؤخـ ًرا ،علـى دليـل
التم ّيز التشغيلي ومتطلبات عملية المقارنة المرجعية.
أبـدى المشـاركون اهتما ًمـا كبيـ ًرا بالتعـرف علـى جوانـب
تطبيق نموذج التم ّيز التشغيلي في معمل الغاز في العثمانية،
ولوحـة العـرض الخاصـة بالتم ّيـز التشـغيلي فـي المعمـل.
وأسـهم فريق التم ّيز التشـغيلي في معمل الغاز في العثمانية

عرضا عن االستجابة
يقدم ً
يظهر في الصورة رائد البسام وهو ِّ
التميز التشغيلي).
للحاالت الطارئة (البند  11.3من دليل
ّ

وصـــار كثيـــر مـــن المدمنيـــن على اســـتخدام
وســـائل التواصل االجتماعي تلـــك ،ومعظمهم
من صغـــار الســـن ،يتكلمـــون (بثقـــة ال تدري
أتحســـدهم عليهـــا أم تشـــفق عليهـــم منهـــا)،
ّ
ويقدمـــون النصائح واإلرشـــادات
وينظـــرون،
ِّ
المجانيـــة ،التي ال يتجرأ علـــى تقديمها عادة
إال من عـــرك الحيـــاة وعركته ،وتـــرك الزمن
وسمه على صفحات وجهه ومدونة أفكاره.
ومما يزيـــد الطين ِبلَّة أن هـــؤالء ال يكتفون
بوســـيلة واحدة ،بـــل تراهم يطلـــون عليك من
كل وســـيلة تواصـــل متاحـــة ،كـــي يضمنـــوا
ألنفســـهم البقـــاء فـــي دائـــرة الضـــوء في كل
مكان وزمـــان ،وحتـــى ال يفوتـــوا نصيبهم من
كعكـــة الشـــهرة التي بـــات القتـــال عليها على
أشُ ّده.
حالـة الفوضى هـذه قوبلـت بنقد ٍ
قـاس من
كثيـر مـن ال ُك َّتـاب والمثقفيـن مـن مختلـف
اللغـات والثقافـات ،لعـل أبرزهـم الكاتـب
والروائـي اإليطالـي الراحـل أمبرتـو إيكـو،
الذعـا علـى بعض وسـائل
الـذي شـن هجو ًمـا
ً
التواصـل تلـك مثـل التويتـر والفيسـبوك،
وقـال فـي حـوار معـه إنهـا «تمنـح حـق الكالم
لفيالـق مـن الحمقـى» .والمصيبـة العظمـى

في إشـباع فضول المشـاركين بعقده جلسـات لتلقي األسـئلة
وتقديـم اإلجابـات لكـي يُضفـي طابـع التفاعليـة علـى أجـواء
ورشة العمل.

أصداء إيجابية
قدم المشاركون
نالت ورشة العمل استحسا ًنا كبي ًرا ،حيث َّ
مالحظات وتعليقات إيجابية ج ًدا عن الجلسـة وجهود فريق
التم ّيـز التشـغيلي فـي معمـل الغـاز فـي العثمانيـة الجديـرة
بالثنـاء ،وجـودة العـروض
المقدمـة ،وتنظيـم أعمـال الورشـة.
ََّ
وقالـت المستشـارة فـي تطوير الكفـاءات الوظيفية فـي إدارة
البرامج والشـراكات األكاديمية ،داليا عبدالجواد« :أعجبتني
الفعالية التي ّ
نظمها فريقكم ،وسرعة استجابته خالل ورشة
ً
العمـل» .مضيفـة« :أنـا ممتنـة إلتاحـة مثـل هـذه الفرصة لي،
منسـق
وأتطلـع إلـى تعزيـز أوجـه التعـاون المشـترك» .أمـا ِّ
التم ّيز التشـغيلي فـي وحدة ضمـان الجودة ومراقبـة االلتزام
فتقدم بالشـكر إلى
فـي إدارة األعمـال البحريـة ،براين ريني،
َّ
الفريـق وإدارة معمـل الغاز في العثمانية على اسـتضافة هذه
دت عدة مجـاالت للتعـاون وأتطلع
الفعاليـة .وقـال« :لقـد حـ ّد ُ
إلـى العمـل معكـم ،ومـع فريقكـم لدعـم مسـعانا لتحقيـق
التم ّيز».

حضر أكثر من  200موظف ورشة عمل المقارنة المرجعية
مؤخرا ،في معمل الغاز في
للتميز التشغيلي التي ُعقدت،
ّ
ً
العثمانية.

والداهيـة األمـر أن بعـض هـؤالء يحظـون
بأعـداد كبيـرة جـ ًد ا (مليونيـة أحيا ًنـا) مـن
ا لمتا بعيـن و ا لمتا بعـا ت و ا لمعجبيـن
والمعجبـات المنخرطيـن فـي حفلـة تتفيـه
وتفاهـة منقطعـة النظيـر ،حتـى أصبحـت
الثقافـة الجـادة والمثقفـون الجـادون ،ممـن
يمتلكـون وع ًيـا عميقًـا وثقافـة رصينـة ولغـة
رفيعـة ،مهمشـين وشـبه معزوليـن ،لكيلا
نقـول منبوذيـن ،مـن ِقبـل الشـريحة األعظـم
من مرتادي وسائل التواصل االجتماعي.
قيـــل قدي ًمـــا إن «العملـــة الرديئـــة تطـــرد
العملـــة الجيـــدة» ،ومـــا يبـــدو ظاهـــ ًرا هو أن
العمـــات الرديئـــة باتـــت تتكاثـــر وتتضاعف
بشـــكل مخيـــف حتـــى أصبحـــت لهـــا الكلمة
العليـــا والصـــوت األقـــوى ،وصـــارت العمالت
الجيدة ،التـــي ما زالـــت تكافح ولم تستســـلم
بعد ،منزوية فـــي األركان المعتمـــة من الغابة
السوشيلية المتشابكة األغصان.
شـــخص ًيا ،ال أنكر أن الحنيـــن يراودني في
كثيـــر مـــن األحيـــان إلـــى زمـــن مـــا قبـــل
السوشـــيال ميديا ،نظ ًرا لغلبة الجـــزء الفارغ
من الكأس علـــى الجـــزء المآلن منـــه ،فماذا
عنك؟
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أرامكو السعودية ّ
وتجدد التزامها
تؤكد ريادتها ِّ
بخفض االنبعاثات املس ّببة للتغ ّير املناخي
القافلة األسبوعية
نيويــورك  -شــاركت أرامكــو الســعودية ،فــي االجتمــاع
الســنوي الرابــع لمبــادرة شــركات النفــط والغــاز بشــأن
المنــاخ ،الــذي جــرت فعالياتــه يــوم اإلثنيــن  14محــرم
1440هـــ(  24ســبتمبر 2018م) فــي مدينــة نيويــورك
بالواليات المتحدة األمريكية.
وخــال االجتمــاع ،ناقــش رؤســاء الشــركات العشــر
األعضــاء فــي المبــادرة ،إلــى جانــب األعضــاء الثالثــة
المنضميــن حدي ًثــا ،آليــات قطــاع النفــط والغــاز للحـ ّد من
االنبعاثــات المسـ ّـببة لظاهــرة االحتبــاس الحــراري .كمــا
أيضــا عــن خططهــا لخفــض متوســط
كشــفت المبــادرة ً
كثافــة انبعاثــات غــاز الميثــان الناتجــة عــن أعمــال
التنقيــب عــن النفــط والغــاز وإنتاجهمــا إلــى أقــل مــن
 %0.25بحلــول عــام 2025م .وتطمــح الشــركات للوصــول
إلــى نســبة  %0.2فيمــا بعــد ،وهــو انخفــاض بمقــدار
الثلث.

أكبر التحديات التي تواجه البشرية
وبهــذه المناســبة ،قــال رئيــس أرامكــو الســعودية وكبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر:
«فــي عصرنــا الحالــي أصبــح تحــدي التغ ّيــر المناخــي
أحــد أكبــر التحديــات التــي تواجــه مســتقبل البشــرية،
وليــس هنــاك كيــان مفــرد ،مهمــا بلــغ تأثيــره ،يســتطيع
التصــدي لهــذا التحــدي الكبيــر دون التكاتــف وتضافــر
الجهــود .ومــن هنــا تأتــي أهميــة إعــان مبــادرة شــركات
النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ اليــوم ،ألنهــا تؤكــد أن
صناعــة النفــط والغــاز ،ممثلــة بالشــركات الكبــرى
األعضــاء فــي المبــادرة ،لديهــا الطمــوح والعــزم وااللتــزام
الموحــدة لتكــون جــز ًءا مــن الحــل العالمــي
باالســتجابة
ّ
للتص ـ ّدي للتحــدي المناخــي .وتُــدرك أرامكــو الســعودية
قــوة التعــاون والشــراكات فــي هــذا المجــال ،لذلــك مــن
خــال صنــدوق اســتثمارات المنــاخ ،وهــو الــذراع
االســتثمارية للمبــادرة ،فإننــا نســخّ ر عزمنــا الجماعــي
ومواردنــا وكفاءاتنــا وتقنياتنــا إليجــاد حلــول ملموســة،
وتسريع نشر التقنيات الرائدة في مختلف الصناعات».
ويهــدف صنــدوق اســتثمارات المنــاخ ،الــذي أُعلــن عنــه
فــي أكتوبــر 2016م ،إلــى تســريع نشــر تقنيــات جديــدة
لحبــس االنبعاثــات الكربونيــة واحتجازهــا أو اســتعمالها
وكشــف ومنــع تســربات غــاز الميثــان ،التــي تــم تطويرهــا
بنجــاح بيــن الشــركات األعضــاء وخارجهــا .كمــا يهــدف
الصنــدوق ،ومــن خــال الشــراكة مــع المبــادرات ذات
التوجــه المماثــل فــي كافــة الجهــات والقطاعــات المعنيــة،
ٍ
ســبل مــن شــأنها خفــض كثافــة الطاقــة فــي
إليجــاد
قطاعــي النقــل والصناعــة ،إيما ًنــا بــأن تأثيــر الحــد مــن
االنبعاثــات يمكــن تعميمــه علــى كافــة المجــاالت
الصناعية.
وأضــاف الناصــر« :أرامكــو الســعودية بحمــد اهلل فــي
مكانــة رائــدة بيــن الشــركات العالميــة الكبرى فــي صناعة
النفــط والغــاز مــن حيــث تنفيــذ إســتراتيجية شــاملة
للتصــ ّدي للتحــدي المناخــي والمحافظــة علــى البيئــة،
وتحقيــق مســتويات أداء مشــ ِّرفة .ويشــمل ذلــك وضــع
معاييــر بيئيــة صارمــة فــي جميــع أعمالنــا ،وإجــراءات
ملموســة لتعزيــز كفــاءة الطاقــة فــي جميــع القطاعــات،
وتكثيــف جهــود البحــث واالبتــكار واالختراعــات لتطويــر
تقنيــات جديــدة ورائــدة فــي هــذا المجــال .وكل هــذه
الجهــود تنســجم بشــكل متم ّيــز مــع تطلعــات المملكــة فــي
تحقيــق ا ال ســتد ا مة ا لبيئيــة أل جيا لنــا ا لحا ضــر ة
والمستقبلية».

أقل االنبعاثات الكربونية
ووف ًقــا لدراســة حديثــة نُشــرت فــي مجلــة (ســاينس)
المرموقــة ،وجــدت بعــد تحليــل االنبعاثــات الصــادرة مــن
قرابــة تســعة آالف حقــل نفــط منتــج فــي  90دولــة حــول
العالــم ،أن إنتــاج النفــط الخــام فــي المملكــة يصاحبــه
أحــد أقــل االنبعاثــات الكربونيــة للبرميــل علــى مســتوى
العالم.
ويُعــد انخفــاض كثافــة االنبعاثــات الكربونيــة التــي

أمين الناصر خالل مشاركته في االجتماع السنوي الرابع لمبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ مع رؤساء الشركات األعضاء في المبادرة.

•
التغير املناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه مستقبل البشرية
• حتدي
ّ

متميز مع تطلعات اململكة يف حتقيق االستدامة البيئية ألجيالنا احلاضرة واملستقبلية
اجلهود تنسجم بشكل
ّ

والوقــود البترولــي وتقنياتــه ،وتوجيــه أنشــطة تحويــل
النفــط الخــام إلــى كيميائيــات ،وتحويــل ثانــي أكســيد
الكربون إلى منتجات مفيدة.
ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول إنجــازات االســتدامة فــي
أرامكو السعودية ،يمكن االطالع على الرابط التالي:

http://www.saudiaramco.com/content/dam/Publications/
annual-review/2017/PDFs-Arabic/08-securing-future_AR.pdf

مبادرة شركات النفط
والغاز بشأن املناخ

يتحدث إلى دانييل يرجين نائب الرئيس لشركة
أمين الناصر
َّ
آي اتش اس ،على هامش االجتماع السنوي الرابع لمبادرة
شركات النفط والغاز بشأن المناخ.

يتم ّيــز بهــا النفــط الخــام الســعودي ثمــرة لعــدة عوامــل،
تشــمل تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي ممارســة إدارة
المكامــن ،والحـ ّد مــن أعمــال حــرق الغــاز ،وإدارة غــازات
االحتبــاس الحــراري ،وبرنامــج كشــف تســريب غــاز
الميثــان ومعالجتــه .وطبقــت الشــركة هــذا البرنامــج فــي
جميــع دوائرهــا وإداراتهــا المنتشــرة فــي جميــع أرجــاء
المملكــة .وتعكــف الشــركة حال ًيــا علــى تحســين كفــاءة
البرنامــج عبــر تقييــم وعــرض تقنيــات اقتصاديــة جديــدة
لرصــد غــاز الميثــان مثــل الكاميــرات الحرارية ،والكشــف
بالليزر ،وأجهزة االستشعار الك ِّمي.
وتعمــل أرامكــو الســعودية علــى تطويــر ونشــر أحــدث
التقنيــات التــي تعمــل علــى خفــض االنبعاثــات مــن
األعمــال التشــغيلية ،وكذلــك تقليــل البصمــة الكربونيــة
للمنتجــات مــع التركيــز علــى أعلــى كفــاءة لوســائل النقــل

تهــدف مبــادرة شــركات النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ
إلــى رفــع مســتوى طمــوح المبــادرات التــي تُطلقهــا
الشــركات األعضــاء فــي المبــادرة ،وإســراع وتيــرة
تنفيذهــا ،وتوســيع نطاقهــا مــن أجــل الحد مــن االنبعاثات
المسـ ّـببة لظاهــرة االحتبــاس الحــراري التــي كان العنصــر
رئيســا في إطالقهــا ،وال ســيما االنبعاثات
البشــري ســب ًبا
ً
الناتجــة مــن إنتــاج النفــط والغــاز واســتخدامهما فــي
توليــد الكهربــاء والتدفئــة والصناعــة والنقــل .ويدعــم
صنــدوق االســتثمارات المناخيــة  -الــذراع االســتثمارية
التــي ترصــد أكثــر مــن مليــار دوالر لتعزيــز مبــادرة
شــركات النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ  -تطويــر تقنيــات
ونمــاذج عمــل بمقدورهــا الح ّد مــن االنبعاثــات الكربونية،
وتطبيقهــا وتوســيع نطاقهــا .ويذكــر أن مبــادرة شــركات
النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ قــد انطلقــت فــي عــام
2014م ،وصارت اآلن تضم  13شركة نفط وغاز.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول مبــادرة شــركات النفــط
والغاز بشأن المناخ ،يمكن االطالع الموقع اإللكتروني:

www.oilandgasclimateinitiative.com

هذه املبادرة تؤكد
أن صناعة النفط
والغاز ،ممثلة
بالشركات الكبرى
األعضاء في
املبادرة ،لديها
الطموح والعزم
وااللتزام باالستجابة
املو ّحدة لتكون جز ًءا
من الحل العاملي
للتصدي للتحدي
ّ
املناخي
أمين الناصر
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خالل مؤمتر صحايف مبناسبة استقبال الدفعة األولى من الطالب

األكاديمية الوطنية للطاقة ِّ
تدشن مرحلة
جديدة من التدريب التقني املو َّجه للصناعة
ناجي عوض

عبدالكريم الغامدي

تم تأسيس
األكاديمية بنموذج
يعتمد على مواكبة
متطلبات قطاع
الطاقة الكهربائية
وصناعتها الوطنية،
وذلك لفهم
احتياجاته واستيعاب
التقدم السريع في
ّ
تقنياته وصناعاته عبر
املستقبل
عبدالكريم الغامدي

عبدالكريم الغامدي وعدد من ممثلي الشركات المساهمة في
إنشاء األكاديمية أثناء زيارتهم إلى أحد الفصول الدراسية
تتميز بكونها األكاديمية الوحيدة في
في األكاديمية ،التي
ّ
المنطقة التي تتمتع بشراكة إستراتيجية مع كلية حكومية
أمريكية متخصصة في مجاالت الطاقة ،هي كلية بسمارك
األمريكية.
تصوير :محمد آل ابن الشيخ

الدمـام  -أكـد نائـب الرئيـس ألنظمـة الطاقـة ،رئيـس
مجلـس أمنـاء األكاديميـة الوطنيـة للطاقـة ،األسـتاذ
عبدالكريـم الغامـدي أن احتياجـات سـوق العمـل تطلّبـت
إطالق مشـروع األكاديمية الوطنية للطاقة في عام 2015م،
وهـو المشـروع الـذي بـدأ كفكـرة داخـل أروقـة أرامكـو
السـعودية ثـم تطـ َّورت إلـى دراسـة جـدوى فـي عـام 2014م،
قادت إلى شـراكة لتأسيسـها بين كل من أرامكو السعودية،
والشركة السعودية للكهرباء ،وشركة تحلية المياه المالحة،
وشـركة مرافـق ،والمؤسسـة العامـة للتدريـب التقنـي
والمهني ،وشركة سيمنز ،وشركة جنرال إلكتريك ،وشركة
شـنايدر ،باإلضافـة إلـى جامعـة الملـك فهـد للبتـرول
والمعـادن كشـريك أكاديمـي ،وبدعـم مالـي مـن صنـدوق
تنمية الموارد البشرية.
وقـال الغامـدي خلال مؤتمـر صحافـي ُعقـد بمقـر
األكاديميـة ،مؤخـ ًرا ،علـى هامـش اسـتقبال أول دفعـة مـن
طلاب األكاديميـة للعـام الدراسـي 2019-2018م« :تـم
تأسـيس األكاديميـة بنمـوذج يعتمـد علـى مواكبـة متطلبـات
قطـاع الطاقـة الكهربائيـة وصناعتهـا الوطنيـة ،وذلك لفهم
احتياجاته واستيعاب التق ّدم السريع في تقنياته وصناعاته
عـدة أوجـه ،أولهـا أنهـا تسـتند
عبـر المسـتقبل ،وذلـك مـن َّ
فـي تأسيسـها علـى أسـاس االحتياجـات الصناعيـة ،لتضم
أكبـر أقطـاب صناعـة الطاقـة حـول العالـم ضمـن مجلـس
أمناء من ممثليها ،في نموذج فريد من نوعه .وثان ًيا ،كونها
األكاديميـة الوحيـدة فـي المنطقـة التـي تتمتـع بشـراكة
إسـتراتيجية مـع كليـة حكوميـة أمريكيـة متخصصـة فـي
مجـاالت الطاقـة ،هـي كليـة بسـمارك األمريكية ،التـي تُعد
مـن األفضـل عالم ًيـا فـي مجـال الطاقـة ،بخبـرة تتجـاوز
األربعين عا ًما عبر أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا».
وأضاف الغامدي« :تُعد األكاديمية بسـماتها النوعية من
المعامل التدريبية المحاكية للواقع الصناعي والمز ّودة من
أفضـل المصنعيـن حـول العالـم ،باإلضافة إلى أن أسـاليب
ومـواد التدريـب المتق ّدمـة تم ّثـل منصـة مثلـى السـتضافة
التخصصـات الحديثـة كالطاقـة النووية والشمسـية وطاقة
الريـاح ،باإلضافـة إلـى كفـاءة الطاقـة والشـبكات الذكيـة
وأمنها المعلوماتي».

وفيمـا يتعلـق بشـراكات األكاديميـة ،أوضـح الغامـدي أن
األكاديمية تسـتند في إنشـائها إلى شـراكة فريدة بين عدة
جهـات محليـة ودوليـة ،فيمـا تم ّثـل بنموذجهـا الفريـد
اسـتثما ًرا إسـتراتيج ًيا يعـود بالنفـع علـى قطـاع الطاقـة
الوطنـي ،وذلـك عبـر نقـل المعرفـة وتوطيـن الخبـرات
الالزمة لرفع كفاءة رأس المال البشـري ،وضمان اسـتدامة
نموه وجودته.
المقرر الحقًا أن يتم قبول الشابات
«من
الغامدي:
وقال
ّ
فروعا
في األكاديمية ،كما سـوف تتوسـع األكاديميـة لتضم
ً
في مدن المملكة المختلفة».

مبادرات وطنية إستراتيجية
ومـن جهتـه ،قـال المديـر التنفيـذي لألكاديمية ،األسـتاذ
أحمـد العيسـى« :لضمـان تحقيـق التـوازن المنشـود ،تعمـل
األكاديميـة علـى تلبيـة الطلـب المتنامـي عبـر تدشـين
المرحلـة األولـى مـن أعمـال األكاديميـة بطاقـة اسـتيعابية
تصـل إلـى  700طالـب سـنو ًيا ،إلـى جانـب التوسـع بالطاقة
االسـتيعابية للوصـول إلـى  2000طالـب سـنو ًيا بحلـول عام
2022م».
وعـن خطـط توسـع األكاديميـة فـي خـارج المنطقـة
الشـرقية ،قـال العيسـى« :تتمثـل رؤيـة األكاديميـة الوطنيـة
للطاقـة بـأن تكـون منصـة وطنيـة بمقاييس عالميـة لخدمة
قطـاع الطاقـة ،وخدمـة جميـع عمالئهـا فـي كامـل النطـاق
الوطني والخليجي».

خيارات اعتماد متع ِّددة

وتحـد ث فـي المؤتمـر السـيد زكريـا ألـن عـن أهـم
َّ
التخصصات التي توفرها األكاديمية ،مبينًا أنها تق ِّدم ستة
برامج تدريبية لمرحلة الدبلوم تشمل :فني كهربائي ،وفني
أجهـزة تحكـم ،وفنـي طاقـة متجـ ِّددة ،وفنـي شـبكات ذكيـة،
وفنـي مراقبـة وحماية ،ومشـغل شـبكة النقـل والتوزيع .كما
ستل ِّبي األكاديمية االحتياجات المتزايدة والطلب من قطاع
الطاقة في المملكة من خالل مسـاراتها التدريبية الثالثة،
باإلضافـة إلى مسـار الدبلـوم لخريجي الثانويـة ،يتم تقديم
دورات قصيـرة ودورات تطويـر مهنيـة في مجـاالت متعددة

للطاقة.
وأضـاف ألن« :تُسـتمد مناهج األكاديمية الدراسـية من
برامـج معتمـدة مـن كلية بسـمارك الحكومية فـي الواليات
المتحـدة اإلمريكيـة .ومن خلال الخبـرات المتراكمة عبر
األربعيـن عا ًمـا الماضيـة فـي تطويـر المناهـج التدريبيـة
المعتـرف بهـا عبـر الواليـات المتحـدة األمريكيـة لشـتى
مجـاالت الطاقـة وتخصيصهـا حسـب طلـب وإشـراف
الصناعـة فـي المملكـة ،يمكـن لألكاديميـة تقديـم مناهـج
متق ّدمـة ومخصصـة بالكامـل لتناسـب واقـع الصناعـة في
المملكـة واحتياجـات الطلاب .ومـع بـدء تشـغيل أعمـال
األكاديميـة ،تتوفـر خيـارات اعتمـاد متعـ ِّددة بمـا فـي ذلـك
االعتمـادات الوطنيـة والدوليـة كهيئـة التعليـم العالـي
لرابطـة كليـات ومـدارس الشـمال األوسـط األمريكـي
( ،)NCAباإلضافـة إلـى خيـارات الحصـول علـى شـهادات
الدرجـات العليـا عبر الجامعات المحليـة واإلقليمية وعبر
كليـة بسـمارك األمريكيـة ،حيـث يمكـن للطلاب الحصول
علـى شـهادة أمريكيـة معتمـدة .وتوفـر األكاديميـة الوطنية
للطاقـة المنصـة التـي توفـق بيـن التدريـب واحتياجـات
الصناعة وتقنياتها الناشئة في قطاع الطاقة.

استكشاف املواهب وصقلها
وبـدوره ،تنـاول أحمـد الغامـدي قضايا التوظيـف والدور
المجتمعـيً ،
قائلا« :تعتمـد األكاديميـة فـي تدريبهـا علـى
نظـام التوظيـف المبتـدئ بالتدريـب ،إذ يحظـى جميـع
متدربيهـا بمقعـد وظيفـي مؤكـد حـال تخرجهـم مـن
األكاديميـة ،وذلـك ضمـن آليـة تعتمـد علـى متطلبـات
األكاديمية ومتطلبات الشركات الراعية».
وبالنسـبة لخطـط األكاديمية في خدمة المجتمع ،أشـار
الغامـدي إلـى أن األكاديميـة تُـدرك األهميـة البالغـة
الستكشـاف المواهـب وصقلهـا فـي ضمـان أمـن الطاقـة
الوطنـي .ومـن هـذا المنطلـق ،واستشـعا ًرا لمسـؤوليتها
موجهة
الوطنيـة تجـاه ذلك ،تسـعى األكاديميـة لبناء برامـج َّ
للناشـئين مـن طلاب المراحـل االبتدائيـة والمتوسـطة
والثانوية لنشـر الوعي بأهمية الطاقة في مسـتقبل بالدنا،
باإلضافـة إلـى بنـاء ثقافـة متكاملـة عـن منظومـة الطاقـة
الكهربائية وتقنياتها المتن ِّوعة.
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يف لقاء تلفزيوني مبناسبة اليوم الوطني

الناصر :أرامكو السعودية ُتسهم في رفد االقتصاد
الوطني باملشروعات العمالقة و ُتع ِّزز التنمية
الظهــران  -فــي لقائــه مــع شــبكة  MBCبمناســبة اليــوم
الوطنــي ،أكــد رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر اإلدارييــن
التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر« :أنــه مــع
إطاللــة اليــوم الوطنــي  88فإننــي باســمي واســم كافــة
موظفــي أرامكــو الســعودية ،أرفــع أســمى التهانــي
والتبريــكات ،إلــى مقــام مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،حفظــه اهلل،
وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ،حفظــه اهلل ،فــي هــذا
اليــوم المجيــد .وأضــاف الناصــر «هــذا العــام يمثــل
الذكــرى الـــ  88لليــوم الوطنــي ومــن الجميــل أن أذكــر أن
أرامكــو الســعودية تأسســت بتوجيــه من الملــك عبدالعزيز
بعــد توحيــده المملكــة بتســعة أشــهر ،لذلــك فقصــة نمــو
وتوســع أرامكــو الســعودية متوازيــة مــع قصــة نمــو المملكة
ومشــاريع التحديــث العمالقــة التــي عاشــتها عبــر
الســنوات ،وقــد كان ألرامكــو شــرف اإلســهام فــي عديــد
مــن تلــك المشــاريع .وســوف يتعــزز هــذا اإلســهام ويــزداد
في إطار رؤية المملكة  2030بإذن اهلل.
وعــن إســهامات أرامكــو الســعودية فــي رفــد االقتصــاد
الوطنــي بالمشــروعات والتنميــة ،شـ َّـدد الناصــر علــى أن
أرامكــو الســعودية تُســهم بشــكل مباشــر فــي رؤيــة المملكة
 2030مــن خــال منظومــة مــن المشــاريع والبرامــج
والمبــادرات ،مثــل التوســع فــي التكريــر والتســويق حــول
العالــم ،فعلــى ســبيل المثــال رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة للغــاز
إلــى  23بليــون قــدم مكعبــة خــال الســنوات المقبلــة ،وفــي
خريــص ســوف تزيــد الطاقــة اإلنتاجيــة  300ألــف برميــل
يوم ًيــا ،ومشــاريع كثيــرة فــي المناطــق البحريــة مثــل
المرجــان والبــري ،كذلــك حقــل الفاضلــي للغــاز ســوف
يضيــف  2.5بليــون قــدم مكعبــة الســنة المقبلــة ،وكذلــك
توســعة حقــل الحويــة ،والتوســع اإلســتراتيجي فــي
الصناعــات الكيميائيــة ،وبرامــج االبتــكار ،وتطويــر
التقنية.
أيضــا برنامــج
وأضــاف الناصــر أن اإلســهامات تشــمل ً
اكتفــاء والمشــاريع الكبــرى المرتبطــة بــه لمضاعفــة
المحتــوى المحلــي وتوطيــن الصناعــة وتوليــد فــرص

العمــل ،إضافــة إلــى برامــج المواطنــة ومــن أبرزهــا مركــز
«إثــراء» ،الــذي نســعى مــن خالله لدعــم المواهــب الوطنية
وبنــاء القــدرات اإلبداعيــة والعلميــة لــدى الشــباب عبــر
برامجــه المتنوعــة .وأوضــح الناصــر فــي إجابــة عــن دور
أرامكــو الســعودية فــي دعــم برامــج التوطيــن فــي
الســعودية ،بــأن الشــركة تقــ ِّدم إضافــة لبرامــج أرامكــو
طموحــا للتدريــب.
برنامجــا وطن ًيــا
التدريبيــة الكبيــرة،
ً
ً
وأضــاف الناصــر قائـ ًـا «لدينــا فــي إطــار برامــج التوطيــن
وبنــاء القــدرات برنامــج كبيــر ورائــد ،يتــم بالشــراكة مــع
المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي وعــدد مــن الشــركات
الكبــرى الســعودية والعالميــة .نتــج عــن هــذا البرنامــج
حتــى اآلن تأســيس  16أكاديميــة فــي عديــد مــن مناطــق
المملكــة» .وأكــد الناصــر أن هــذا البرنامــج الــذي ينتشــر
فــي مختلــف مناطــق المملكــة يوفــر عبــر هــذه المراكــز
تدري ًبــا مهن ًيــا بمســتوى عالمــي ،مرتبــط باحتيــاج الســوق
وينتهــي بالتوظيــف .و ختــم الناصــر لقــاءه بقولــه« :هــذا
العــدد مــن مراكــز التدريــب ســيتضاعف تقري ًبــا ،بــإذن

اهلل ،بحلــول  ،2030وســينتج عنــه فــرص تدريبية وتوظيف
أيضــا
لعشــرات اآلالف مــن الســعوديين ،وهــو مرتبــط ً
بالمشــاريع العمالقــة التــي تُشــيدها أرامكــو الســعودية في
إطــار رؤيــة المملكــة  2030مثــل مشــروع مجمــع الملــك
ســلمان العالمــي للصناعــات والخدمــات البحريــة ومدينــة
الملك سلمان للطاقة».

قصة نمو وتوسع
أرامكو السعودية
متوازية مع قصة
نمو اململكة
ومشاريع التحديث
العمالقة التي
عاشتها عبر
السنوات
أمين الناصر

ُتسهم وحدة التجفيف العمالقة ،في معمل الغاز في الفاضلي ،في تحسين كفاءة عملية معالجة الغاز ،وتساعد في ضمان نقاء
مالئما لتوزيعه على العمالء.
الغاز ليكون
ً

توقيع مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك
ّ
تركز على حلول الثورة الصناعية الرابعة
فيصل اإلسكندراني

نظم إدارة الطاقة ونظام إدارة أعمال التصنيع المتكامل.

الظهـران  -أبرمـت أرامكـو السـعودية مذكـرة تفاهـم مع
شـركة شـنايدر إلكتريـك السـعودية حـول الثـورة الصناعيـة
الرابعـة .وقـد وقَّع مدير إدارة أسـاليب التصنيـع والمراقبة
فـي أرامكـو السـعودية ،األسـتاذ أحمـد الغامـدي ،االتفاقية
فـي إطـار برنامـج التحـ ُّول الرقمـي الـذي يترأسـه النائـب
األعلـى للرئيـس للخدمـات الفنية ،األسـتاذ أحمـد عبداهلل
السعدي ،ورئيس شركة شنايدر إلكتريك السعودية ،السيد
نجيب النعيم ،نيابة عن الشركة األم.
وتغطـي مذكـرة التفاهـم نطا ًقـا واسـ ًعا مـن الموضوعات
ً
تحـول في عديد من الصناعات،
التـي يُتوقع لها أن تُحدث
ومـن بينهـا قطاع النفط والغاز .وتشـمل تلك الموضوعات:
الواقـع االفتراضـي والواقـع المعـزز ،وإنترنـت األشـياء
الصناعـي ،والبيانـات الضخمـة ،والتحليلات المتق ّدمـة،
ومحاكاة األصول ثالثية األبعاد .كما سـتبحث المذكرة في

زيادة نتائج األبحاث
كمـا سـتضع مذكـرة التفاهـم أهدا فًـا لزيـادة نتائـج
ً
فضلا عـن تعزيـز
األبحـاث فـي مجـال الحلـول الرقميـة،
الوجـود المحلـي لشـركة شـنايدر إلكتريـك فـي المملكـة،
خاصـ ًة فـي مجـال تطويـر الحلـول ،والتصنيـع ،والدعـم؛ ما
سـينعكس إيجا ًبـا علـى فـرص تطويـر المواهـب والتدريـب
في المجاالت ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأعـرب الغامـدي عن رغبته في بحـث عديد من جوانب
المذكـرة ،مؤكـ ًدا علـى أهميـة االبتـكار فـي هـذا العصـر
الرقمي سريع التغ ّير.
يُذكـر أن هـذه المذكـرة واحـدة مـن عـدة مذكـرات تـم
توقيعها مع الشـركات ور َّواد الصناعة في مسـعى لمسـاندة
برنامج تح ُّول الشركة  2020وتحقيق رؤية المملكة .2030

أحمد الغامدي ،إلى اليمين ،يصافح
نجيب النعيم بعد توقيع مذكرة
التفاهم حول مجموعة من حلول
الثورة الصناعية الرابعة في إطار
التحول الرقمي الذي تقوده
برنامج
ُّ
الخدمات الفنية في أرامكو السعودية.
وهذه المذكرة هي واحدة من عدة
مذكرات تم توقيعها مع عدد من ر َّواد
تحول
الصناعة العالمية لدعم برنامج ُّ
الشركة  2020وتحقيق رؤية المملكة
.2030
تصوير :محمد آل ابن الشيخ
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تعزي ًزا لدور الذكاء االصطناعي والتعلّم اآللي يف أعمال التنقيب

املتقدمة في إكسبك يعقد
مركز األبحاث
ِّ
منتدى «أسعى» في وادي السيليكون
جودي أومتان
مينلـو بـارك ،كاليفورنيـا -تحـت عنـوان «أسـعى» ،وفـي
إطـار التوجـه نحو أهم مراكز التقنيـة حول العالم ،للبحث
عـن كل مـا هو جديـد لتطوير أسـاليب التنقيب عن النفط
والغـاز وإنتاجهمـا ،عقـد مركـز األبحـاث المتق ِّدمـة فـي
منتـدى في وادي السـيليكون في واليـة كاليفورنيا
إكسـبك
ً
األمريكيـة الـذي يُعـد حلقـة وصـل عالميـة بيـن االبتـكار
والفـرص ،وذلـك بهـدف الوصـول إلـى ر َّو اد األعمـال
والتعـاون معهـم فـي تطبيقـات الـذكاء االصطناعـي وتعلّـم
اآلالت وتحليـل البيانـات فـي قطـاع التنقيـب عـن البتـرول
وإنتاجه.
اسـتمر المنتـدى الـذي ُعقـد فـي مينلـو بـارك الواقعـة
فـي قلب وادي السـيليكون لمـدة يومين .وشـارك فيه أكثر
شـخصا ،مـن بينهـم ممثلـون عـن مركـز األبحـاث
مـن 70
ً
المتق ِّدمـة فـي إكسـبك ،وشـركة خدمـات أرامكـو ،ومركـز
أرامكـو لألبحـاث فـي مدينـة هيوسـتن ،بواليـة تكسـاس
األمريكيـة .وانضم المشـاركون إلـى ر َّواد التقنية في وادي
السـيليكون ،مـن أصحـاب الشـركات وكبـار اإلدارييـن
التنفيذييـن والعلمـاء والمسـتثمرين وأسـاتذة الجامعـات
المتخصصيـن فـي تطبيقـات الـذكاء الصناعـي وتعلّـم
اآلالت وتحليل البيانات والطرق الحاسوبية.
وحضـر المنتـدى كذلـك أعضـاء المجلـس االستشـاري
الدولـي لمركـز األبحـاث المتق ِّدمـة وطلبة ابتعثتهـم أرامكو
السـعودية إلى الجامعات األمريكية ،بما في ذلك طلبة من
جامعـة سـتانفورد القريبـة مـن مـكان انعقـاد المنتـدى.
و ُعقـدت في اليوم األول من المنتدى جلسـة عامة تضمنت
تقديـم عـروض تقنيـة ،فـي حيـن ُعقـدت فـي اليـوم الثانـي
اجتماعات فردية بين مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك
وشركاء محتملين لمناقشة فرص التعاون المحتملة.

التوق للتعرف على إمكانات
الذكاء االصطناعي

افتتـح مديـر مركـز األبحـاث المتق ِّدمـة فـي إكسـبك،
األسـتاذ علي المشاري ،المنتدى بكلمة ترحيبية ،وخاطب
الحضـور ً
قائلا« :نتشـرف بلقائكـم فـي وادي السـيليكون
للتعـاون مـع أنبـغ العقـول فـي مجـال األبحـاث ،للمسـاعدة
فـي إيجـاد حلـول لبعـض أصعـب التحديـات التـي تواجـه
صناعتنـا» .وأضـاف« :نـرى أن هنـاك فرصـة كبيـرة

المتقدمة في إكسبك،
من اليمين إلى اليسار كبير التقنيين في فريق أبحاث التقنيات الجيوفيزيائية في مركز األبحاث
ِّ
مصطفى العلي ،وكبير التقنيين في قسم تحليل التقنية اإلستراتيجي ،أحمد العيدان ،والدكتور بدر الرميح من جامعة
ستانفورد.

لتطبيـق الـذكاء االصطناعـي السـتخالص قيمـة أكبـر مـن
البيانـات التـي نجمعهـا ونخزنهـا فـي أعمالنـا الحقليـة.
ونتـوق للتعـرف علـى مثـل هـذه اإلمكانـات لتعزيـز قدراتنـا
على اتخاذ القرارات ،وتحقيق إنجازات جديدة».
أيضا إن لدى مركـز األبحاث المتق ِّدمة
وقال المشـاري ً
فـي إكسـبك عد ًدا من مشـاريع البحث قيـد التنفيذ ،تتعلق
بـإدارة البيانات واسـتخدامها .وأضاف« :حتى المكاسـب
البسـيطة فـي هـذا المجـال قـد تـؤدي إلـى تحسـينات
تشغيلية كبيرة».
قـدم المستشـار فـي هندسـة البتـرول فـي
مـن جهتـهَّ ،
عرضا
مركز أرامكو لألبحاث في هيوسـتن ،ويتشـانغ لي،
ً
حـول مـا للـذكاء االصطناعـي -تعلّم اآلالت من آثـار كبيرة
علـى قطـاع الطاقـة .وعـ ّدد الفـرص التـي تُم ِّكـن الخبـراء
فـي هـذا المجـال وعلمـاء الحاسـوب مـن العمـل م ًعـا
لتطبيـق التقنيـات الجديـدة المتطـورة ،وتحسـين معالجـة
البيانـات السـيزمية وتفسـيرها ،وتحليـل خصائـص
سـجالت اآلبـار ،ومراقبـة اإلنتـاج ورفعـه ،تعزيـز وكفـاءة
الحفـر والحـد مـن المخاطـر ،وتحديـد خصائـص صخـور
المصدر ومعايرة الخام.

العروض املق ّدمة في
وادي السيليكون
وتكلـم المتحدثـون المشـاركون فـي المنتـدى عـن
اختراعاتهـم وأعمالهـم الجديـدة فـي مجـال الـذكاء
االصطناعـي وتعلّـم اآلالت ،التـي تضـع معاييـر جديـدة
إلدارة البيانـات الضخمـة وتفسـيرها ووضـع نمـاذج لهـا،
بحيـث تصبـح أجهـزة الكمبيوتـر قـادرة علـى تحقيـق نتائج
قد تتجاوز القدرات البشرية حرف ًيا.
فقـد اتفـق الخبـراء عمو ًمـا علـى أن أداء قطـاع النفـط
والغـاز فـي جمـع وتخزيـن البيانـات كان اسـتثنائ ًيا علـى
مـدى العقـود الماضيـة ،إال أن قيمـة هـذه البيانـات لـم
تُسـتغل تما ًمـا ،إذ توجـد ،حسـبما قالـوا ،كميـات ضخمـة
مـن المعلومـات المجمعـة والمخزنـة ،لكنهـا موزعـة علـى
عديـد مـن األعمـال والنطاقـات التشـغيلية التـي ال تتبـادل
هـذه المعلومـات فيمـا بينهـا ،ممـا يجعـل مـن المحـال
اسـتخالص القيمة العميقة «المتوارية» في تلك البيانات،
ُطبق برامج الذكاء االصطناعي وتعلّم اآلالت.
إذا لم ت ّ
وكانـت ألفـا إكـس ديسـجن ساينسـز مـن بيـن الشـركات

املتقدمة يف منتدى أسعى
أعضاء املجلس االستشاري الدولي ملركز األبحاث
ِّ

البروفيسـور الري ليـك« :لطالمـا ارتادت هذه الشـركة
األسـواق بح ًثـا عـن األفـكار وفـرص التعـاون وإسـناد
األعمـال لشـركاء جـدد .وألن تطبيـق برامـج الـذكاء
االصطناعي-تعلّـم اآلالت فـي اإلدارة واسـتخدام
البيانـات الضخمـة يشـ ّكل منعطفًـا مه ًمـا فـي صناعـة
النفـط والغـاز ،فمـن الرائـع رؤيـة أرامكـو السـعودية
ِّ
تنظم فعاليات كمنتدى أسعى»..

البروفيسـور ألبـرت بـي بيسـانو« :هنـاك َمثَـ ٌل قديـم
يقـول :يُعـرف المـرء مـن قرينـه .ولطالمـا فاجأتنـي
أرامكو السعودية وأدهشتني باتخاذها خطوات جريئة
للمحافظـة علـى مركـز الريـادة ،فهـي ال تتبـع المعاييـر
أيضا».
فحسب ،بل وتضعها ً

البروفيسـور بوليـكل أجايـان« :التنقيـب عـن النفـط
علـم يرتكـز علـى البيانـات ،لـذا ،مـن الرائـع أن
والغـاز ٌ
نـرى أرامكو السـعودية تدخل أكثر فأكثـر عالم الذكاء
االصطناعـي -تعلّـم اآلالت .هنـاك بالتأكيـد تطـورات
مشـوقة ومدهشـة بإمكانهـا تغييـر الديناميكيـات فـي
قطاع التنقيب واإلنتاج».

البروفيسـور جيـن م ج فريشـيه« :لتحافـظ علـى مكانة
الريـادة فـي االبتـكار ،مـن المهـم أن تبحـث عـن ر َّواد
التقنيـة فـي شـتى القطاعـات والتخصصـات وأن
تتواصـل معهـم .وقـد وفّر منتـدى أسـعى أرضية صلبة
لتحقيق هذا الهدف .ومن الرائع أن ترى هذا التعاون
بيـن فريق مركز األبحـاث المتق ّدمة في إكسـبك ور َّواد
األعمـال فـي وادي السـيليكون ممـن طـ ّوروا تقنيـات
جديـدة فـي الـذكاء االصطناعـي  -تعلـم اآلالت قـد
تتغلب على التحديات في قطاع التنقيب واإلنتاج».
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عرضا حول األثر الكبير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء االصطناعي -تعلم اآلالت على مجاالت مثل معالجة البيانات السيزمية ومراقبة اإلنتاج وكفاءة الحفر.
المستشار في هندسة البترول في مركز أرامكو لألبحاث في هيوستن ،السيد ويتشانغ لي يقدم ً

المشـاركة فـي تقديـم العـروض ،فتحدثـت كبيرة مسـؤولي
التشـغيل فيهـا ،أرونـا فيسـواناثان ،عـن تطويـر شـركتها
لبرامـج الـذكاء االصطناعـي «التنبـؤي واإللزامـي»،
والحلـول البرمجيـة السـحابية التـي يُمكـن لتطبيقهـا
المسـاعدة فـي تسـريع تبنـي برامـج الـذكاء االصطناعـي
في صناعة النفط والغاز.
وتحـدث عضـو مجلـس إدارة الشـركة نفسـها ،الدكتـور
َّ
رام شـنوي ،عـن اسـتخدامات تعلـم اآلالت وتحليلات
البيانـات ،لتحقيـق دقـة متناهيـة فـي التصويـر السـيزمي
بمـا يسـهل علـى العلمـاء الجيولوجيين تكبير مـا يحتاجون
لرؤيتـه بالضبـط داخـل مكعـب البيانـات السـيزمية بهدف
زيادة درجة الدقة وتحقيق نتائج أسرع.
وقـدم البروفيسـور فـي قسـم التقنيـات الجيوفيزيائيـة
عرضـا عـن تأثيـر
فـي جامعـة سـتانفورد ،بيونـدو بيونـدو،
ً
خوارزميـات تعلـم اآلالت وأجهزتهـا علـى السـمات
السـيزمية الحاسـوبية لتحسـين النتائج .وتسـاءل بيوندو:
«هـل تعلُـم اآلالت ثـورة أم تحـول؟» وأجـاب بنفسـه ً
قائلا:
«إنـه اإلثنـان م ًعا» .وأضاف أن تعلم اآلالت يُفسـح المجال
إلجـراءات جديـدة «ثوريـة» ،تنطـوي علـى بيانـات مكثفـة
لتحسـين أعمـال الحفـر ورفـع كفـاءة اآلبـار ،كمـا أنـه يقود
«تحـوالت» جذريـة فـي اإلجـراءات البيانيـة المكثفـة
القديمـة فـي التصوير السـيزمي ووضـع نمـاذج المكامن-
ووصفها بأنها «عطشى للحوسبة».

العليـا الالتـي ابتعثتهـن أرامكـو السـعودية للدراسـة فـي
جامعـة سـتانفورد ،حيـث تحضـر لرسـالة الماجسـتير فـي
الهندسـة الحاسـوبية والرياضيـة ،والتـي قالـت« :لقـد
اسـتمتعت حقًـا بالعـروض ،التـي بفضلهـا أصبحـت أعرف
كيـف تُطبـق النظريـات التـي تـدرس فـي الصفـوف علـى
أرض الواقـع» .وأضافـت« :أثـارت عـروض التصويـر
السـيزمي إعجابـي علـى وجـه الخصـوص ،وكيـف يوفـر
تعلـم اآلالت لعلمـاء األرض ً
جديـدا مـن األدوات
جيلا
ً
لتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات».

املجلس االستشاري الدولي للمركز
يشارك ويناقش الخطط املستقبلية

أيضـا عدد مـن أعضـاء المجلس
وشـارك فـي المنتـدى ً
االستشـاري الدولـي لمركـز األبحـاث المتقدمـة فـي
إكسـبك ،الـذي يتألـف مـن رواد المجتمـع العلمـي ،وهـم:
رئيـس المجلـس الري ليـك ،الذي يعمل في قسـم هندسـة
البتـرول والجيولوجيـا فـي جامعـة تكسـاس فـي مدينـة

أوسـتن ،وعميـد كليـة جيكوبـس للهندسـة فـي جامعـة
كاليفورنيـا فـي مدينة سـان دييغـو ،البروفيسـور ألبرت بي
بيسـانو ،والبروفيسـور فـي قسـم علـم المـواد وهندسـة
النانـو فـي جامعـة رايـس فـي هيوسـتن ،بوليـكل أجايـان،
والنائـب األعلـى للرئيـس لألبحـاث واالبتـكار والتنميـة
االقتصاديـة فـي جامعـة الملـك عبـداهلل للعلـوم والتقنيـة،
البروفيسور جين م ج فريشيه.
وعبـر أعضـاء المجلـس عـن أفكارهـم حـول منتـدى
َّ
« أ سـعى » و ا لمجـا ال ت ا لنا شـئة ا لمتعلقـة با لـذ كا ء
االصطناعـي -تعلـم اآلالت .كمـا أعربـوا عـن حماسـهم
لولـوج أرامكـو السـعودية هـذا المجـال الجديـد والقـوي،
للمحافظـة علـى مكانـة الشـركة الرائـدة علـى مسـتوى
العالم في التم ّيز التقني.
قدم فيه
وعشية انعقاد المنتدى ،عقد المجلس
اجتماعا َّ
ً
عرضـا حـول أحـدث
مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك
ً
مشـاريع األبحـاث قيد التنفيذ ،وأشـرك أعضا ًء مستشـارين
فـي مناقشـات حـول الخطـط والمبـادرات المسـتقبلية .كمـا
كـرم المركـز نخبـة مـن الطلبـة الذيـن ابتعثتهـم أرامكـو
ّ

السـعودية للدراسـات العليـا فـي جامعـات أمريكيـة علـى
قـدم لـكل منهـم جائـزة الباحـث
تم ّيزهـم األكاديمـي ،حيـث َّ
الشاب من مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك.

مستقبل منتديات أسعى
وبعدمـا كان مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك قـد
عقـد علـى مدى السـنوات القليلـة الماضية عـدة منتديات
تسـاند جهـود الشـركة في التغلـب على تحديـات الصناعة
أيضا فـي كتابة
التشـغيلية فـي الوقـت الحاضـر ،وتسـاعد ً
فصـل جديـد مـن فصـول اسـتدامة الطاقـة ،فإنـه يعتـزم
عقد المزيد من منتديات «أسـعى» في المسـتقبل .إذ قال
المشـاري« :نريـد أن نسـتمر فـي السـعي للحصـول علـى
اإلنجـازات التقنيـة ،سـواء أكانـت علـى مسـتوى العالـم أم
ً
قائلا« :مـن
ضمـن نطـاق مراكزنـا البحثيـة» .وأضـاف
المهـم تطوير هذه الشـراكات ورفع مسـتويات التعاون بما
يُعـزّز دور أرامكـو السـعودية الكبيـر كشـركة رائـدة عالمية
في مجال التقنية».

توجيه طائر بطاقة العقل!
أيضا كانت شـركة
ومـن الشـركات التي ق ّدمـت
ً
عروضا ً
إيموتيـف ،حيـث منحـت نائبـة الرئيس للتطويـر العام ،كيم
أولـد ،المشـاركين فـي المنتـدى فرصة استكشـاف أسـرار
الطاقـة «غيـر المسـتغلة» فـي العقـل البشـري .فتحدثـت
عـن المعلومـات العصبية السـياقية والتطور الذي شـهدته
شـركتها فـي مجـال المستشـعرات الدماغيـة المتقدمـة
والقـادرة علـى قيـاس أنمـاط لمخطـط كهرب ّيـة الدمـاغ
للمسـاعدة فـي فهـم الحـاالت اإلدراكيـة والعاطفيـة
لألشـخاص فـي الوقـت الحقيقـي واالسـتفادة منهـا فـي
تطبيقات التعلم والسالمة.
عرضا توضيح ًيـا خالل المنتـدى يُظهر
وق ّدمـت كذلـك
ً
أن موجـات طاقـة الدمـاغ يمكنهـا «قيـادة طائـرة» بالمعنى
الحرفـي للكلمـة .وتطـوع فـي تقديـم هـذا العـرض منظـم
المنتـدى ،ناشـر بـن حسـن ،مـن مركـز األبحـاث المتقدمة
فـي إكسـبك ،حيـث وضـع أداة استشـعار تُسـمى إيموتيـف
إنسـايت علـى رأسـه ليقود طائـرة من دون طيـار والتحليق
بها عبر قدرة اآلالت على التعلم وإدراك أنماط الدماغ  .
وأثبـت منتـدى «أسـعى» أنـه تجربـة تعليميـة رائعـة،
حسـبما رأت جمانـة الكبيسـي ،إحدى طالبات الدراسـات

كرم نخبة من طلبة الدراسات العليا الذين ابتعثتهم أرامكو السعودية إلى جامعات أمريكية على تحصيلهم األكاديمي المتميز ،ويظهر في الصف األمامي ،من
قبل انعقاد المنتدى بيوم واحدّ ،
اليمين إلى اليسار ،محمد الماجد ،وعمر الدجاني ،وعبدالمحسن العلي ،وإبراهيم آل عطوة ،وطارق المبارك ،وأحمد الراشد.
ويظهر في الصف الخلفي ،من اليمين إلى اليسار ،البروفيسور الري ليك ،والبروفيسورة ماريا زوبر ،والبروفيسور ألبرت بي بيسانو ،والبروفيسور ديفيد تيس ،ومدير مركز األبحاث المتقدمة في
إكسبك ،األستاذ على المشاري ،وأعضاء المجلس االستشاري الدولي ،البروفيسور بوليكل أجايان؛ والبروفيسور جين م .ج .فريشيه.
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رحلة احملافظة على األرواح واملمتلكات استفاد منها أكثر من  6500سائق من مختلف اجلنسيات

األمن الصناعي في املنطقة الغربية ّ
تنظم ورش
عمل توعوية بالسالمة املرورية والسالمة العامة
تعليمــات مهمــة للســامة المرور يــة والســامة
العامــة داخــل المرافــق التابعــة ألرامكــو الســعودية
وخارجها:
•كن ً
يقظا منتب ًها وتوقَّع األخطاء من اآلخرين.
•تجنــب الســرعة الزائــدة ،فالســرعة هــي مــن
أكبر مسببات وف ّيات الطرق.
•اســتخدم اإلشــارات الجانبيــة للمركبــة إلخطــار
اآلخرين قبل تغيير االتجاه.
•خفــف الســرعة فــي األماكــن الســكنية،
واســتخدم حــزام األمــان دو ًمــا ،واتــرك مســافة
كافيــة لــردة فعــل المركبــة التــي تســير أمامــك،
متسامحا وال تغضب.
وكن
ً
•اســتخدم المواقــف بالشــكل الــذي ال يعيــق
اآلخريــن ،وال تقــف فــي األماكــن غيــر
المخصصة.
•تجنــب قيــادة المركبــة وأنــت مرهــق أو تحــت
تأثير األدوية المن ّومة.

رجل األمن الصناعي ،عبدالمجيد الزياني يشرح اإلجراءات األمنية لموظفي إدارة الموانئ البحرية.

حامد العطاس
جــدة  -تشــهد محطــات توزيــع المنتجــات البتروليــة
فــي مختلــف مناطــق األعمــال التابعــة ألرامكــو الســعودية
حركــة دؤوبــة ومســتمرة علــى مــدار الســاعة ،إذ يتــم
تحميــل شــاحنات نقــل المنتجــات البتروليــة المختلفــة
إلمــداد الســوق المحليــة باحتياجاتهــا .وفــي نفــس
المــكان والزمــان يــؤدي موظفــو إدارة أعمــال األمــن
الصناعــي فــي المنطقــة الغربيــة ،ببشاشــتهم ورحابــة
صدورهــم ،أدوا ًرا مهمــة فــي التوعيــة بأصــول الســامة،
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع ،انطال ًقــا مــن اهتمــام إدارة
أعمــال األمــن الصناعــي بتوعيــة قائــدي الشــاحنات مــن
مختلــف الجنســيات ،الذيــن يتحدثــون لغــات مختلفــة،
مثل :العربية ،واإلنجليزية ،والفلبينية ،واألردية.

للسالمة أكثر من وجه

وترتكــز جهــود موظفــي اإلدارة علــى نشــر ثقافــة
الســامة ،والتوعيــة بأهميتهــا بشــكل عــام ،وأثنــاء قيــادة
الشــاحنات بشــكل خــاص ،وضــرورة اتبــاع األنظمــة
المروريــة ،وأهميــة االلتــزام باللوحــات اإلرشــادية ،وأخــذ
القســط الكافــي مــن النــوم والراحــة قبــل رحلــة القيــادة
ليـ ًـا أو نهــا ًرا ،مــع التعريف بأنظمــة وتعليمات الســامة،
واألنظمة المرورية.
وال يقتصــر األمــر علــى ذلــك فقــط ،بــل يمتــد إلــى
توعيتهــم أمن ًيــا ،وذلــك بعــدم قبــول أو اســتالم أي مــواد
مشــبوهة لنقلهــا ،أو التوقــف فــي أماكــن غيــر مأمونــة
لكــي ال تُســتخدم شــاحناتهم كوســيلة إلخفــاء أي مــواد
مشــبوهة مــن قبــل ضعــاف النفــوس ،باإلضافــة إلــى
التوعيــة بأهميــة تفتيــش الشــاحنات والتأكــد مــن

ســامتها ،ومــن كونهــا آمنــة تما ًمــا قبــل التوجــه إلــى
منشآت أرامكو السعودية.
إنهــا رحلــة المحافظــة علــى األرواح والممتلــكات،
والســعي الــدؤوب لنشــر ثقافــة األمــن والســامة؛ لتتأكــد
اإلدارة مــن إلمــام عمالئهــا باألنظمــة والقوانيــن .كمــا
تحــرص إدارة أعمــال األمــن الصناعــي علــى توزيــع
مطويــات تحتــوي علــى تعليمــات وإرشــادات الســامة
ويقدم
المتبعــة داخــل وخــارج مرافــق أرامكــو الســعودية،
ّ
شــرحا واف ًيــا لنظــام المخالفــات المروريــة
موظفوهــا
ً
داخــل الشــركة ،وكيفيــة التواصــل مــع رقــم مركــز
الطــوارئ ( ،)911وطــرق االتصــال من الهاتــف األرضي أو
الج ّوال.
الجديــر بالذكــر ،أن إدارة أعمــال األمــن الصناعــي
فــي المنطقــة الغربيــة ّ
نظمــت ورش عمــل خاصــة لتوعيــة

وتثقيــف أكثــر مــن  6500ســائق مــن مختلــف الجنســيات
علــى مــدى ثالثــة أعوام .ولــم تتوقــف اإلدارة عنــد هــذا
الحــد ،بــل واصلــت المســير قد ًمــا مــن خــال إطــاق
عــدد مــن البرامــج التوعويــة لســائقي األســر ،وذلــك
بتوعيتهــم بالتعليمــات العامــة المتبعــة داخــل المراكــز
الترفيهيــة ألرامكــو الســعودية ،وتذكيرهــم بأهميــة ربــط
حــزام األمــان ،واالنتبــاه ألماكــن عبــور المشــاة،
المحددة.
وااللتزام بالسرعة
َّ
كمــا اســتمرت إدارة أعمــال األمــن الصناعــي فــي
المنطقــة الغربيــة فــي تحقيــق رؤيتهــا ومهمتهــا
باســتهداف فئــة أخــرى مــن عمالئهــا الذيــن ينشــغلون
بمتابعــة وســائل التواصــل االجتماعــي حتــى أثنــاء قيــادة
المركبــات ،أو عبــور الطريــق ،أو صعــود ونــزول الـ َّـدرج،
وكان ذلــك مــن خــال إطــاق حملــة الســامة المروريــة
(كفــى) ،التــي تهــدف إلــى الحــد مــن اســتخدام الهاتــف
الج ّوال أثناء قيادة الشاحنات.
وقــد ألقــى موظفــو اإلدارة الضــوء علــى مخاطــر
التشــتت الذهنــي أثنــاء قيــادة الشــاحنات ،وذلــك عبــر
التدريــب العملــي علــى جهــاز المحــاكاة وعــرض قصــص
واقعيــة للمتضرريــن مــن الحــوادث المروريــة ،ســع ًيا
للتعريــف بأهميــة الســامة المروريــة ودورهــا فــي
المحافظــة علــى األرواح والممتلــكات فــي شــتى
المجــاالت لعمالئهــا بمختلــف فئاتهــم العمريــة مــع
مراعاة تن ُّوع واختالف ثقافاتهم.

وللجيل الناشئ نصيبهم
ونظـ ًرا ألن إدارة أعمـال األمـن الصناعـي تـدرك أن
لـكل فئـة عمريـة مـن عمالئهـا مـا يناسـبها مـن برامـج
خاصـا يختـص بثقافـة
برنامجـا
توعويـة ،فقـد طـ َّورت
ً
ً
السلامة «للجيـل الناشـئ» ،وهـذا البرنامـج يواكـب
متطلبـات وتفكيـر مـن هـم فـي هـذه الفئـة العمريـة مـن
أبنـاء الموظفيـن ،لغـرس ثقافـة السلامة المروريـة
بأسـاليب مبسـطة ومرنـة ألطفـال موظفـي أرامكـو
شـدد البرنامج على عدد مـن التعليمات
السـعودية .وقـد ّ
واإلرشـادات ،مـن بينهـا االنتبـاه أثنـاء عبـور الطريـق مـن
المنطقـة المخصصـة لعبـور المشـاة ،والتوعيـة بأهميـة
اسـتخدام مقاعـد األطفـال ،وربـط أحزمـة األمـان،
وااللتـزام بالسـير علـى األرصفـة أو علـى حافـة الطريـق
فـي حـال عـدم وجـود رصيـف ،واالمتنـاع عـن اللعـب فـي
الطريـق واسـتخدام الحدائـق واألماكـن المخصصـة
عوضا عن ذلك.
للترفيه
ً

شحذ الهمم وتبادل
الخبرات واملعلومات

مشاري الزهراني ،من األمن الصناعي ،يبرز خطورة القيادة أثناء تلف اإلطارات خالل الحملة التي دشنتها إدارة أعمال األمن الصناعي في المنطقة الغربية لتوعية سائقي الشاحنات من
مختلف الجنسيات بقواعد السالمة المرورية.

يعمـل قـادة نوبـات إدارة أعمـال األمـن الصناعي ،على
تطويـر وصقـل مهـارات موظفـي األمـن الصناعـي مـن
خلال تبـادل الخبـرات والمعرفـة وعقـد أنشـطة داخليـة
للتدريب المسـتمر على رأس العمل ،وذلك لضمان جودة
سـير األعمـال ،ولتحديـث وتنشـيط المعلومـات الذهنيـة
واللياقـة البدنيـة والفنيـة ،كـي يصبـح رجـال األمـن
الصناعـي علـى يقظـة واسـتعداد بدنييـن ونفسـيين فـي
جميع األوقات ،مسـتثمرين أوقاتهـم للحد األقصى ،ومن
تلـك البرامـج ،علـى سـبيل المثـال ال الحصـر ،مناقشـة
التعليمـات األمنيـة ،وشـرح إجـراءات التشـغيل الموحـدة،
ومراجعـة آخـر الـدورات األمنية ،ودراسـة كيفيـة التعامل
مع األجسـام المشبوهة ،وتشـغيل أجهزة األشعة السينية
والمصـدات الهيدروليكيـة ،والتعامـل مـع رسـائل التصيد
اإللكترونـي ،واللياقـة البدنيـة والتغذيـة الصحيـة ،وبعض
الفرضيـات المجدولة مع الجهـات المختصة للتعامل مع
حاالت الطوارئ واالقتحام.
وتأتي هذه األنشـطة والفعاليـات ضمن برنامج التم ّيز
التشـغيلي والسـلوكيات األساسـية األربعـة لتحقيق األداء
األمثـل الـذي يضـع األمـن والسلامة نصـب عينيـه دائ ًمـا
فـي كل مرافـق الشـركة ،سـواء لـدى موظفـي الشـركة أو
أفراد أسرهم أو موظفي المقاولين على حد سواء.

القافلة األسبوعية  ٢7سبتمبر 2018
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ذكاء الجغرافيا السعودية
تتبع إيريك واينر ،مؤلِّف كتاب «جغرافيا العبقرية :البحث عن األماكن األكثر تحفيزً ا لإلبداع في
ً
عقول المعة من عباقرة
عصور تاريخية مختلفة
معينة في العالم احتضنت في
ٍ
العالم» ،مناطق َّ
ومبدعين ،رفدوا العالم بإنجازاتهم العظيمة في الفنون ،والفلسفة ،والتقنية ،واالكتشافات
معاصرا ،باحثً ا عن
وآخر
العلمية .ومن المثير ،أن هذا الباحث بعد أن درس ستة أماكن تاريخية
َ
ً
جواب لسؤاله :لماذا ظهر من هذه األماكن عدد َوفِ ير من العقول الالمعة واألفكار النيرة؟ وجد
الحقب الزمنية والمناطق الجغرافية التي ترعرع اإلبداع
ميزت هذه ُ
ثالث سمات مشتركة وواضحة ّ
في كنفها ووفرت تربة خصبة لظهور العبقرية وتجذرها .هذه السمات هي :التمازج بين الثقافات،
والتميز.
والتنوع،
ُّ
ّ
بندر الحربي  -الزميلة مجلة القافلة
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نيوم :عبقرية املكان والقرار  ..ذكا

وبعـد أن اتضحـت للمؤلـف هـذه العالقـة ،قارنهـا مـع
عـدة نظريـات أخـرى تفسـر ظهـور العبقريــة ،مثـل نظريـة
الوراثـة ،ونظريـة التدريـب الجـاد ،ممـا دعـاه إلـى وصـف
أهميـة المـكان ِ
ضيـاف وترجيحـه فـي عمليـة تحفيـز
الم ْ
وبَعث اإلبداع بقوله« :ال شيء يقتل اإلبداع مثل العزلة».

شخصية األماكن
َشـف عالم الجغرافيا المصري ،جمال
است َّ
وقبل عقودْ ،
حمـدان ،قـوة المـكان ودوره فـي الحضـارة اإلنسـانية،
ووضـع مجلداته األربعة الرفيعة «شـخصية مصر :دراسـة
مازجـا في دراسـته بيـن الجغرافيا،
فـي عبقريـة المـكان»،
ً
والتاريـخ ،والسياسـة ،والعلـوم الطبيعيـة واإلنسـانية،
وهادفًـا إلـى توضيـح شـخصية مصـر اإلقليمية والبشـرية
تفـرد شـخصية مكانهـا ،بمـا
والزمانيـة ،وبيـان جوانـب ّ
يسـندها مـن عوامـل حضاريـة وإنسـانية وطبيعيـة .يقـول
حمـدان مؤكـ ًدا على أهمية المكان« :ربما تكون الجغرافيا
صمـاء ،ولكـن مـا أكثـر مـا كان التاريـ ُخ لسـانها ،ولقـد قيل
بحـق إن التاريـخ ِظـل اإلنسـان علـى األرض بمثـل مـا أن
الجغرافيـا ِظـل األرض علـى الزمان» .وقـد وصف المفكر
عبدالوهـاب المسـيري بحـث جمال حمدان عن شـخصية
األماكـن بأنـه عمـ ٌل مبـدع ،كونـه دخـل عال ًمـا جديـ ًدا فـي
تعاملـه مـع علـم الجغرافيا (علـم تبايـن األرض) من خالل
طـرح سـؤال الكيـف ً
بـدل مـن سـؤال الكـم ،والنظـر إلـى
ِ
الجغرافيـا ببُ ٍ
ضـا عـن أحاديـة البُعـد،
عـد ثنائـي ،ع َو ً
والتعامل معها بخصوصية ِن َيابَ ًة عن العمومية.
إن هـذا اإلبداع المرتبط بالمكان والزمان ،الذي وجده

إيريـك واينـر ،نمـا نتيجـة عوامـل طبيعيـة جـرت خلال
أوقـات تاريخيـة مختلفـة ،وفـي أماكـن جغرافيـة محـددة،
مثـل :أثينـا فـي َع ْهـد بريكليـس ،وهانغتشـو الصيـن فـي
عصـر شـين كيـو ،وفلورنسـا فـي زمـن ليونـاردو دافنشـي
ومايـكل أنجلـو ،وأدنبـرة فـي وقـت جـون هاتـون ،وكلكتـا
أثنـاء حيـاة الشـاعر طاغـور ،وفيينـا فـي فتـرة مـوزارت
وبيتهوفـن وهايـدن ،ووادي السـليكون فـي وقتنـا المعاصـر
مـع سـتيف جوبـز .أمـا زاويـة الطـرح تلـك التـي تأملهـا
جمال حمدان ،فقد وسـعت الفهم لدور المكان في سـياق
التاريخ والزمان ،وتأثيره في ثقافــة الشعوب وحضارتها.

عبقرية القرار
عندمـا يوصـف المـكان بالعبقريـة فإنـه يعنـي تحديـ ًدا
تلـك البقعـة التـي يَأ ِتـي منها العمـل الكامل المبـدع .وعند
االقتـراب مـن هـذه العالقـة والنظـر فـوق أرض المملكـة
العربيـة السـعودية الممتـدة لنحـو مليونـي كيلومتـر مربـع،
تحـط علـى أماكــن ّ
ّ
تطـ ُل منهـا حواضـن
فـإن األنظـار
عبقريـات واعـدة .وفـي العـام الماضـي ،ظهـر أحـد هـذه
األماكـن للعيـان ،بعـد أن أعلـن صاحـب السـمو الملكـي
األميـر محمـد بـن سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود ،ولـي
العهـد ،نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ،رئيـس مجلـس إدارة
صنـدوق االسـتثمارات العامـة عـن إطلاق مشـروع نيـوم،
في ذلك المكان (العبقري) شمال غرب المملكة.

تطويع املكان للحياة أم العكس
أن هـذا
ومـن نظـرة إلـى المشـهد اإلعالمـي ،نجـد َّ
حرك خيـاالت الحالميـن وتسـاؤالتهم ،وحفّز
اإلعلان قـد ّ
بـدء العمـل فـي المشـروع طمـوح المبدعيـن .وكمـا يظهـر
مـن وصـف نيـوم فـي الفقـرات التاليـة ،فإنهـا تقتـرب فـي
طبيعتهـا اإلبداعية مـن المناطق التي ذكرها إيريك واينر،
إال أن حداثة تكوينها ،ومقصد أهدافها ،وعزيمة قرارها،
تُعـد مـن عوامـل تفردهـا ،كونها تهـدف إلى تطويـع المكان
أرضها هي من تطوع إرادة الحياة.
إلرادة الحياة ،وليست ُ
إن فكـرة تطويـع المـكان بهـدف تهيئتـه الحتضـان
َّ
اإلبـداع ،ليسـت جديدة ،وإنما الجديد هـو تطبيق الفكرة.
ففـي عـام 1889م ،تقـول الحكايـة إن أربعـة مـن أعظـم
عقـول ذلـك الزمـن :نيكوال تيسلا ،وجـول فيـرن ،وتوماس
أديسـون ،وغوسـتاف إيفـل ،اجتمعـوا فـي باريـس ،وك َّونـوا

جمعيـة سـرية تحمـل شـعار «لنـا الغـ ُد » .وتهـدف هـذه
الجمعيـة إلـى تعزيـز رخـاء اإلنسـانية ،من خلال إيجاد أو
إبـداع مـكان ذي بُ ٍ
عـد خـاص ،متطـور علم ًيا ،يجتـذب ألمع
العباقـرة .وقـد أسـموا هـذا المـكان «أرض الغـد» ،التـي
يسـتطيعون فيهـا اختبـار أفكارهـم وتقنياتهـم الجديـدة
بـدون قيـود أو تدخلات خارجيـة .وفـي عـام 2015م،
التقطـت شـركة أفلام والـت ديزني هـذا العنـوان ،وطورت
الفكـرة لتخـرج فلـم «أرض الغـد» وتصـور هـذه المدينـة
الفاضلة بوصفها واق ًعا حقيق ًيا.

منبع اإلبداع
منبـع اإلبـداع فـي منطقـة مشـروع نيـوم لـن يفتـش عنـه
باحـث فـي التاريـخ ،بـل مـن المفتـرض ،أو لنقـل مـن
ٌ
المقـرر ،أن يصنعـه علمـاء مبدعـون حالمـون فـي مجـال
الـذكاء االصطناعـي ،وتقنيـة النانـو ،والتقنيـة الحيويـة،
وغيرهـم مـن العلمـاء فـي فـروع العلـم والمعرفـة ،كـون
الطبيعـة اإلبداعيـة متأصلـة فـي الفطـرة اإلنسـانية،
وتزدهـر باحتضانهـا في المـكان والزمان المناسـبين .لقد
صممـت هذه المنطقة لتمثل أسـلو ًبا جدي ًدا للحياة ،و ُمنح
ُ
هـذا المـكان فرصـة اسـتثنائية ليبدأ مـن الصفـر ،مختلفًا
عـن المناطـق والمـدن العالميـة التـي كانـت قـد نشـأت
وتطـورت عبـر مئـات السـنين ،ليغتنـم ويطـور طريقـة بنـاء
جديـدة ،تشـمل التقنيـات المسـتقبلية ،التـي تمثـل ركيـزة
أساسـية لبنيـة مشـروع نيـوم التحتيـة .ويصـف المشـرو ُع
حيـاةَ هـذا المـكان المرتقبة بأنهـا مثا ٌل يُحتذى بـه عالم ًيا
في المسـتقبل لالرتقـاء بجودة الحياة بكافـة جوانبها ،من
التعليـم والصحـة والغـذاء والنقـل والترفيـه والصناعـة
التقنيـة الحديثـة ،وفـي توظيف أحـدث تقنيات المسـتقبل
األمنية ،وتوفير فرص اقتصادية كبرى.

املوقع الفريد
منطقـة مشـروع نيوم أكبـر من مدينة نيويـورك  33مرة،
فهـي مـكا ٌن ممتـد بيـن ثلاث دول ،تشـمل أراضـي داخـل
حـدود جمهوريـة مصـر العربيـة والمملكـة األردنيـة
الهاشـمية ،على مسـاحة  26٫500كيلومتر مربع .كما أنها
تُمثـل نقطـة التقـاء بيـن القـارات الثلاث؛ آسـيا وإفريقيـا

وأوروبـا ،وتُم ّكـن  %70من سـكان العالم مـن الوصول إليها
خلال ثمانـي سـاعات كحـد أقصـى .كمـا يتم َّيـز موقعهـا
بقربـه مـن أسـواق التجـارة العالميـة ومسـاراتها؛ إذ يمـر
بالبحـر األحمـر  %10من حركة هذه التجارة .وفيما يتعلق
ٍ
بطقـس َج ِميل فريد ،أكثـر برودة
بالمنـاخ؛ فالموقـع يتمتـع
مـن المناطـق المحيطـة بـه بحوالـي  10درجـات مئويـة.
أضـف إلـى ذلـك تنـ ُّو ع تضاريسـه؛ حيـث الجبـال التـي
يتجـاوز ارتفـاع بعضهـا  2٫500متـر ،والتـي تغطـي الثلـوج
قمـم بعضهـا فـي فصـل الشـتاء ،والصحـراء الشاسـعة
المنبسـطة ،والشـواطئ الخالبـة الممتـدة علـى طـول 460
كيلومتـ ًرا .كما يزخر هـذا المكان بموارده الطبيعية الغنية
مـن النفـط والغـاز والمعادن ،التي سيُسـهم اسـتغاللها في
تعزيـز معاييـر االسـتدامة فـي المشـروع .وتن ُعـم المنطقـة
كذلـك بكميـة وافـرة مـن الطاقـة الشمسـية والريـاح؛ التـي
تُشكل بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

داعم لالقتصاد
ٌ
فـي ظـل سـعي المملكـة القتنـاص الفـرص االقتصاديـة
واالسـتثمار فيهـا مـن أجـل تنـ ُّوع االقتصـاد السـعودي فـي
المسـتقبل ،فإن هذا المشـروع سـيزيد مـن الناتج المحلي
اإلجمالـي للمملكـة ويعـزِّز أهميـة المنطقـة ،عبـر تطويـر
قطاعـات اقتصاديـة تعالـج مسـألة التسـرب االقتصـادي،
فرصـا جديـدة لالسـتثمار في قطاعـات جديدة.
وسـيوفر
ً
صمـم ليكـون منطقـة اقتصاديـة خاصـة
كمـا أن المشـروع ُ
تحكمهـا أنظمتهـا وقوانينهـا الضريبيـة الخاصـة ،ويقـوم
علـى عمليـة دعـم تتجـاوز  500مليـار دوالر أمريكـي مـن
ِقبـل المملكـة العربيـة السـعودية ،وصنـدوق االسـتثمارات
العامة ،والمستثمرين المحليين والعالميين.

مركز رائد للعالم
يهـدف مشـروع نيـوم ،الـذي بـدأ العمـل فـي التخطيـط
لقطاعاتـه االقتصاديـة والبنيـة التحتية المطلوبـة لها ،ألن
يصبـح مركـزًا رائـ ًدا للعالم ،ومحـو ًرا يجمع أفضـل العقول
وأكفـأ المهـارات العالميـة وأصحـاب الفكـر والعلمـاء
والشـركات م ًعـا ،لتخطـي حـدود االبتـكار إلـى أعلـى
مسـتويات الحضارة اإلنسـانية ،وإلى تطبيق رؤية حضرية
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اء الجغرافيا السعودية
فـي مفهومهـا العمرانـي ترتكـز علـى سـتة توجهـات ،هـي:
التركيـز علـى اإلنسـان ،والجيـل القـادم مـن صحـة العيـش
والتنقـل ،وأتمتـة الخدمات/الحكومـة اإللكترونيـة،
والرقمنة ،واالستدامة ،واالبتكار في أعمال اإلنشاء.
قطاعـا اقتصاد ًيـا
ويهـدف المشـروع عبـر أحـد عشـر
ً
إلـى تطويـر قطاعـات المسـتقبل وتعزيـز الحضـور
االقتصـادي لنيـوم .وتتمثـل هـذه القطاعـات فـيً :
أول:
مسـتقبل الطاقـة والميـاه ،التـي سـتعتمد علـى الطاقـة
المتجـددة ،وحلـول تخزيـن الطاقـة ،وحلـول النقـل،
باإلضافـة إلـى التصنيـع ،واألبحـاث والتطويـر .وثان ًيـا:
مسـتقبل التنقـل ،الـذي يشـمل الموانـئ البحريـة،
والمطـارات ،وحلـول النقـل الذاتـي .وثال ًثـا :مسـتقبل
التقنيـات الحيويـة ،وتضـ ّم التقنيـة الحيويـة البشـرية،
وصناعـة األدويـة .وراب ًعا :مسـتقبل الغذاء ،ويشـمل مركزًا
وخامسـا :مسـتقبل
عالم ًيـا البتـكار التقنيـات الغذائيـة.
ً
التصنيـع المتطـور ،الـذي يتضمـن المـواد الجديـدة،
والطباعـة ثالثية األبعـاد ،وصناعة الروبوتات والمركبات.
وسادسـا :مسـتقبل اإلعلام ،عبـر تطويـر صناعـة اإلنتـاج
ً
التلفزيونـي والسـينمائي ،والمحتـوى الرقمـي ،وصناعـة
األلعـاب اإللكترونيـة ،وغيرها .وسـاب ًعا :مسـتقبل الترفيه:
الـذي يشـمل المنشـآت واألنشـطة والفعاليـات الترفيهيـة
والثقافيـة .وثامنًـا :مسـتقبل العلـوم التقنيـة والرقميـة،
ومنهـا الـذكاء االصطناعـي ،وتقنيـات الواقـع االفتراضـي
والمعـزز ،ومراكـز البيانـات ،وإنترنـت األشـياء ،والتجـارة
اإللكترونيـة .وتاسـ ًعا :مسـتقبل السـياحة ،الـذي يضـم
الوجهـات الطبيعيـة مـن الطقـس المعتـدل ،والجبـال
الشـاهقة ،والصحـراء الممتـدة ،باإلضافـة إلـى المنشـآت
والفعاليات واألنشـطة .وعاشـ ًرا :مستقبل الرياضة ،الذي
يشـمل المنشـآت الرياضية الذكية ،والمنافسـات الدولية،
والتجـارب الرياضيـة ،وبرامـج نمـط الحيـاة ،وغيرهـا.
والحادي عشـر :مسـتقبل المعيشـة ،كركيزة أسـاس لباقي
القطاعـات ،وذلـك يشـمل السـكن والتعليـم واألمـن
والسلامة ،والمسـاحات الخضـراء ،والرعايـة الصحيـة،
والضيافة والفندقة.

الثروات في النطاقات األربعة
ومـن المهـم اإلشـارة ،في سـياق هذا الموضـوع ،إلى أن
مشـروع نيـوم يُعـد مـرآة كبـرى أخـرى تعكـس ذكاء
الجغرافيـا عبـر األراضـي السـعودية الغنيـة حضار ًيـا،
والمتن ِّوعـة جغراف ًيـا وجيولوج ًيـا؛ إذ يتسـم هـذا التنـ ُّوع
الجغرافـي بإطاللـة المملكـة علـى سـواحل بطـول 3800

كيلومتر ،وسالسـل مرتفعات جبلية تتسـيدها سـودة جبال
السـروات بعلـو يزيـد على ثالثـة آالف متر .أمـا من ناحية
التنـ ُّوع الجيولوجي ،فهي تقع ضمـن أربعة نطاقات ،وهي:
الـدرع العربـي فـي معظـم الجـزء الغربـي الـذي يمتـد
بمحـاذاة سـاحل خليـج العقبـة والبحـر األحمـر ،و تُعـد
صخـوره من أقـدم صخور الجزيرة العربية وتكتنف معظم
الرواسـب المعدنيـة الفلزيـة فـي المملكـة مثـل الذهـب
والفضـة والنحـاس والزنـك والحديـد .وفـي شـرق هـذا
النطـاق يقـع الرصيـف العربـي الـذي يغطـي ثلثـي مسـاحة
المملكـة ،وتحتـوي صخـوره الرسـوبية علـى الثـروات
الزيتيـة والغـاز ،ورواسـب المعـادن الالفلزيـة مثـل
أيضا موطـن أكبر خزانات
البوكسـايت والفوسـفات ،وهي ً
الحرات
هي
الثالث
والنطـاق
الميـاه العميقـة في المملكة.
ّ
المنتشـرة فـي الجـزء الغربـي مـن المملكـة ،وهـي طفـوح
بازيلتيـة تكونـت مـن الحمـم المنصهـرة التـي تدفقـت مـن
باطـن األرض إلـى سـطحه ،وتتكـ َّون معظمهـا مـن صخـور
البازلت القلوي .وأخي ًرا ،السـهل الساحلي للبحر األحمر،
الـذي تحـده المرتفعـات الغربيـة مـن الشـرق ،ويتكـ َّون مـن
صخور رسوبية ،وشعب مرجانية ،ورواسب سطحية.

سهول ومرتفعات
أمـا عـن تنـ ُّو ع سـطح المملكـة ،فهنـاك السـهالن
السـاحليان للبحـر األحمـر والخليـج العربـي ،وفـي الغـرب
سلسـلة مرتفعـات تمتـد بمحـاذاة سـاحل خليـج العقبـة
والبحـر األحمـر .تلـك السلسـلة التـي تشـكلها جبـال
السـروات ،وجبـال الحجـاز ،وجبـال مديـن فـي قسـمها
الشـمالي .وإلى الشـرق من هذه المرتفعات تقع الهضاب،
التـي تنحـدر بشـكل عـام نحـو الشـرق وتغطـي مسـاحات
واسـعة .أمـا الرمـال فـي المملكـة ،فهـي تترامـى عبـر
مسـاحة  635ألـف كيلومتـر مربـع .فيمـا تنتشـر مئـات
المجـاري المائيـة الموسـمية فـي جميـع مناطـق المملكـة،
التـي تكونـت معظمهـا خلال العصـور المطيـرة .فـي حين
يوجـد كثيـر مـن مصايـد الميـاه السـطحية التـي تكثـر فـي
المناطق الساحلية وقربها.

أغنى بحار األرض بالشعاب املرجانية
أيضـا ،غنيـة بجزرهـا البالـغ عددهـا نحـو
المملكـةً ،
 1٫285جزيـرة مختلفـة المسـاحات علـى طـول سـواحلها
الجزر
فـي البحـر األحمـر والخليـج العربـي ،ومعظـم هـذه ُ
مرجانيـة النشـأة .وتتوفـر فـي سـواحل المملكـة وبعـض
جزرهـا مقومـات الجـذب السـياحي مـن تنـ ُّوع طبوغرافـي
وبيئـي ،يتمثل في الشـواطئ الرملية الناعمة ،والمرتفعات

الجبليـة ،والغطاء النباتي ،إضافة إلى الشـعاب المرجانية
المتن ُّوعـة التـي تحيـط بهـا ،ممـا يؤهلهـا لتكـون مقصـ ًدا
للـزوار وهـواة الصيـد ،والغـوص ،ووجهـة جـذب للباحثيـن
عن الراحة واالسـتجمام في معظم فصول السـنة .ويوجد
فـي الطـرف الشـمالي الغربي مـن البحر األحمـر ،بالقرب
مـن سـواحل نيـوم عـدد مـن أكبـر الجـزر السـعودية فـي
البحـر األحمر ،وهي :تيران بمسـاحة  61.5كيلومتر مربع،
وصنافير بمسـاحة  24.5كيلومتر مربع ،وشيباره بمساحة
وبريـم بمسـاحة  19كيلومتـ ًرا مرب ًعـا.
 19.8كيلومتـر مربـعّ ،
ويُوصـف البحـر األحمـر بأنـه مـن أغنـى بحـار األرض
بالشـعاب المرجانيـة المتن ِّو عـة المتمايـزة بأنواعهـا
وأشـكالها وأنماطهـا وألوانهـا ،إذ تصل أعدادهـا إلى 200
نوعا
نـوع ،فـي حيـن يحتفـظ بحـر الخليـج العربـي بسـتين ً
من المرجان.

ُجزر البحر األحمر

علـى امتـداد  2600كيلومتـر لسـاحلي خليـج العقبـة
والبحـر األحمـر ،هنـاك نحـو  1150جزيـرة ،تُمثـل نسـبة
ً
جمال
 %89مـن جـزر المملكـة .وفـي أحـد األماكن األكثـر
وتنوعـا فـي العالـم مقابـل هذيـن السـاحلين الغنييـن
ً
بالشـعاب المرجانيـة بيـن مدينتـي أملـج والوجـه ،أطلـق
صاحـب السـمو الملكـي األميـر محمـد بـن سـلمان بدايـة
مشـروع سـياحي عالمـي يحمـل اسـم «مشـروع البحـر
األحمـر» يهـدف إلـى تطويـر منتجعات سـياحية علـى أكثر
مـن  50جزيـرة .ويقـع المـكان علـى مسـافات قليلـة مـن
محميـات طبيعيـة متنوعـة بالحيـاة النباتيـة والحيوانيـة،
وبجـوار معالـم براكيـن خاملـة تُعـد األشـهر فـي العالـم،
وبجانـب منطقـة آثـار موقـع الحجـر األثـري (مدائـن
صالـح) .ومـن المقـرر أن يُطـور هـذا المشـروع ليكـون
منطقـة تُطبـق أفضل الممارسـات والخبـرات العالمية في
المجال السياحي.

مكانٌ ضارب في عمق التاريخ
وفــي شــمال غــرب المملكــة كذلــك ،فــي هــذا المــكان
الضــارب فــي عمــق التاريــخ ،ثمــة حكايــات تعــود إلــى
ً
فمثــا أدت األبحــاث
عشــرات اآلالف مــن الســنين،
الجيولوجيــة لألحافيــر التــي أُجريــت مؤخــ ًرا ،بمشــاركة
هيئــة المســاحة الجيولوجيــة الســعودية فــي منطقــة
تســمى «بحيــرة الوســطى القديمــة» الواقعــة شــرق
محافظــة تبــوك بنحــو  140كيلومتــ ًرا ،إلــى اكتشــافات
مدهشــة ،أعــادت ترتيــب المخطــط الزمنــي للهجــرة
البشــرية المبكــرة والتوســع جغراف ًيــا فــي المنطقــة إلى ما
قبــل  85ألــف ســنة أو أقــدم! تســتند هــذه االكتشــافات
إلــى معلومــات جــرى تحليلهــا مــن عظمــة إصبــع ُعثــر
عليهــا فــي رواســب بحيــرات الميــاه العذبــة القديمــة،
داخــل الكثبــان الرمليــة التــي تعــود إلــى زمــن الهولوســين

وحــددت كإحــدى عظــام أصابــع اليــد
الجيولوجــيُ ،
المشــابهة ليــد اإلنســان المعاصــر .ومثلــت أحفــورة
اإلصبــع هــذه أول دليــل مباشــر علــى وجــود اإلنســان فــي
هــذه المنطقــة فــي ذلــك الزمــن ،كمــا أنهــا تُعــد أقــدم
حفريــة قديمــة لإلنســان األول خــارج إفريقيــا وبــاد
الشــام .ونشــرت مجلــة نايتشــر للبيئــة والتطــور نتائــج هذه
األبحــاث فــي شــهر أبريــل مــن هــذا العــام ،ليصبــح هــذا
المــكان عالمــة بــارزة علــى خريطــة العالــم بوصفــه الع ًبــا
أساس ًيا في التوزيع البيولوجي لإلنسان القديم.

تنامي السياحة وتن ُّوعها

لقــد حفــزت هــذه الطبيعــة المتن ِّوعــة تنامــي الســياحة
فــي المملكــة وتوســعها نوع ًيــا ،مثــل الســياحة البيئيــة
والجيولوجيــة واألثريــة .فعلــى ســبيل المثــال ،بعــد دخــول
 250كهفًــا تــم اكتشــافها مؤخــ ًرا إلــى قائمــة الكهــوف
ٍ
جــذب
األخــرى الموجــودة فــي المملكــة ،أُضيــف عامــل
آخــر للســياحة الســعودية مــن المتوقــع أن يُعــزز مــن
مواردهــا ،ففــي العالــم اليــوم خمســة آالف كهــف ســياحي
يزورهــا  250مليــون ســائح ســنو ًيا وتــدر ســياح ًيا مــا
يقــارب مليــا َر ْي دوالر ســنو ًيا .وعــن زيــادة أماكــن الجــذب
الســياحة األثريــة ،فقــد بلــغ عــدد المواقــع األثريــة
المدرجــة فــي ســجل اآلثــار الوطنــي فــي المملكــة حتــى
الربع الثاني من هذا العام  8٫268موق ًعا.

قائمة التراث العاملي
تتوالــى أماكــن فــي المملكــة فــي الدخــول إلــى قائمــة
التــراث العالمــي لمنظمــة اليونيســكو ،ففــي هــذا العــام
ُســجلت واحــة األحســاء ضمــن هــذه القائمــة التــي تهــدف
إلــى تصنيــف المواقــع ذات األهميــة الخاصــة للجنــس
البشــري وتســميتها والمحافظــة عليهــا ،ســواء كانــت
فــإن واحــة
ثقافيــة أم طبيعيــة .ففــي هــذا المــكان،
َّ
األحســاء هــي أكبــر وأشــهر واحــات النخيــل الطبيعيــة فــي
العالــم .تتم ّيــز بأرضهــا ذات الثالثــة مالييــن نخلــة،
وتمورهــا الفاخــرة ،وحدائقهــا ،وآبارهــا ،وعيــون مياههــا
ً
فضــا عــن موقعهــا الجغرافــي ،ودورهــا
العذبــة،
الحضاري والتاريخي منذ عصور الحضارات القديمة.
ويأتــي تســجيل واحــة األحســاء بعــد أربعــة أماكــن
ســعودية أخــرى ،وهــي :موقــع الحجــر األثــري (مدائــن
صالــح) الــذي يُعــد أكبــر موقــع مصــون لحضــارة األنبــاط
جنــوب البتــراء بــاألردن ،ويحمــل شــهادة فريــدة عــن
حضــارة األنبــاط ،كونــه يحــوي مقابرهــم الضخمــة،
وواجهــات مبانيهــم المزخرفــة ،فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة،
فضـ ًـا عــن عــدد مــن رســوم الكهــوف ،وآبــار مائيــة تمثــل
معمــا ًرا اســتثنائ ًيا عــن هــذه الحضــارة .ثــم هنــاك موقــع
حــي الطريــف فــي الدرعيــة ،الــذي يقــع فــي قلــب شــبه
الجزيــرة العربيــة ،شــمال غــرب الريــاض ،والــذي أُســس
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فــي القــرن الخامــس عشــر الميــادي ،وكانــت تــدار منــه
شــؤون الدولــة الســعودية األولــى ،ويحمــل آثــار األســلوب
المعمــاري النجــدي الــذي يتفــرد بــه وســط شــبه الجزيــرة

العربيــة .وكذلــك موقــع فــي منطقــة حائــل ،حيــث الفــن
الصخــري فــي جبــة وراطــا والمنجــور (الشــويمس) ،وهمــا
مــن أهــم وأكبــر المواقــع األثريــة فــي المملكــة التــي يعــود
تاريخهمــا إلــى أكثــر مــن عشــرة آالف ســنة قبــل الميــاد.
ويظهــر هــذا الفــن فــي عديــد مــن ألــواح النقــوش
الصخريــة ،وعــدد كبير مــن األشــكال اآلدميــة والحيوانية.
وهنــاك موقــع علــى ســاحل البحــر األحمــر ،جــدة
التاريخيــة (بوابــة مكــة المكرمــة) ،التــي أُسســت منــذ
رئيســا لطــرق
القــرن الســابع الميــادي لتكــون مينــا ًء
ً
التجــارة فــي المحيــط الهنــدي ،ولتوجيــه البضائــع إلــى

مكــة المكرمــة .وكانــت كذلــك بوابــة للحجــاج إلــى مكــة
الذيــن يصلــون بح ـ ًرا ،ومــن هــذه األدوار تتطــور المدينــة
لتصبــح مركــ ًز ا متعــ ِّد د الثقافــات ،مزدهــرة بتقاليــد
معمارية فريدة.
وفــي األثنــاء ،تتهيــأ منطقــة رجــال ألمــع الشــهيرة فــي
عســير بمبانيهــا الحجريــة العاليــة ذات الواجهــات
الجذابــة ،لالنضمــام إلــى القائمــة ،بعــد أن بــدأت الهيئــة
العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي العمــل علــى ملــف هــذا
الموقــع الفريــد ،وســلمت الملــف لمركــز التــراث العالمــي
باليونيسكو.

فكرة لم يسبق لها مثيل!
مــن المنصــف بعــد النظــر إلــى عبقريــة األماكــن فــوق
أرض المملكــة ،ومعرفــة ســماتها فــي االختــاط ،والتنـ ُّوع،
والتم ّيــز ،أن تصـــف نيــوم نفســها بالفكـــرة التــي لــم يســبق
لهــا مثيــل ،والــذكاء الــذي لــم يُعــرف لــه نظيــر ،ال يح ـ ّده
تاريــخ أو زمــان ،ويُبنــى بأثمــن مــا يملكــه اإلنســان وهــو
اإلبداع!
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الظهران تحتفل باليوم الوطني للمملكة
بدور احلربي
الظهـران  -تم ّيـزت احتفـاالت اليـوم الوطنـي
السـعودي التـي نظمتهـا إدارة أحيـاء السـكن فـي
حديقـة الملـك فـي الظهـران بأنشـطة وفعاليـات
نجاحـا باهـ ًرا ،ومجتذبـة
تقـام ألول مـرة ،محققـة
ً
عـد ًد ا كبيـ ًر ا مـن الـزوار ،كاألوبريـت الغنائـي
الوطنـي ،باإلضافـة إلـى عديـد مـن البرامـج
المتن ِّوعـة لكافـة الفئـات العمرية من الـزوار الذين
قُـ ّد ر عددهـم بأكثـر مـن  12ألفًـا مـن موظفـي
الشـركة وأفـراد أسـرهم ،ممـن أثنـوا علـى تنـ ُّوع
األنشطة ،وتع ّدد الفعاليات ،وحسن التنظيم.
وكجـزء مـن المسـؤولية االجتماعيـة ألرامكـو
السـعودية تجـاه الوطـن وأبنائـه ،دعمـت إدارة

أحيـاء السـكن في الظهـران عدي ًدا مـن الجمعيات
الخيريـة ،ومنحـت الفرصـة لعديـد مـن األسـر
السـعودية المنتجـة للمشـاركة وعـرض منتجاتهـم
وحرفهـم .ومـن بيـن الجمعيـات التـي شـاركت فـي
هـذه المناسـبة الوطنيـة السـعيدة نذكـر جمعيـة
بنـاء لرعايـة األيتـام ،ومركـز مشـاعل الخيـر
لألميـرة جواهـر ،وصنـدوق األميـر سـلطان لتنمية
المـرأة ،ومركـز عطـاء الخيـر التابـع لجمعيـة فتـاة
الخليج.
عبـر المشـاركون فـي هـذه المناسـبة
وقـد ّ
الوطنيـة الكبيـرة عـن امتنانهـم وشـكرهم لـك ّل مـن
وقـف خلف نجاح هذا المهرجـان الوطني المم ّيز،
الـذي أسـعد الجميـعُ ،مبـرزًا أروع معانـي الحـب
واالمتنان والوفاء تجاه مملكتنا الحبيبة.
من كل الجنسيات ،وقف موظفو أرامكو السعودية وعائالتهم يشاهدون العرضة
السعودية ويوثقون إعجابهم بها.

كجزء من مسؤوليتها االجتماعية ،لم تنس أرامكو السعودية األيتام لتكتمل
سعادتها وسعادتهم.
السيارات الكالسيكية كانت حاضرة في احتفاالت اليوم الوطني ليتذكر الجميع «أيام
الطيبين».

عرضت األسر المنتجة إبداعاتها في احتفاالت اليوم الوطني في الظهران
وجذبت األنظار.

«أكتب لك يا وطني رسالة ..إني أحبك» هكذا تسابق الجميع لكتابة رسالة حب
للوطن.

وسجلت فعالياته بالسيلفي
وثقت األسر فرحتها في اليوم الوطني َّ
والفيديو.
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مرافــق وأحيــاء أرامكــو الســعودية تــزدان مبظاهــر

 ٣٨٠٠٠زائر يحتف
بشاير الشريف
الظهـران  -احتفـا ًء باليـوم الوطنـي السـعودي الثامـن والثمانيـن ،شـهد
مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي (إثـراء) إقبـال عـدد قياسـي من
الـزوار بلـغ  38ألـف زائـر خلال الفتـرة مـن  20إلـى  23سـبتمبر ،حيـث
اسـتمتعوا بأكثـر مـن  15فعاليـة ،حرصـت علـى إبـراز المواهـب الوطنيـة،
والمنتـج الفنـي السـعودي .وقـد اسـتقبل (إثـراء) يـوم األحـد الماضـي أكثـر
مـن  19ألـف زائـر ،كأكبر عدد من الضيوف في يـوم واحد منذ افتتاحه في
ديسمبر من عام 2016م.
وكان مـن بيـن فعاليـات االحتفـال باليـوم الوطنـي تقديـم الفنانيـن
السـعوديين عبدالرحمـن محمـد وفيصـل العمـري لمجموعـة مـن األغنيـات
الوطنيـة علـى مـدى األيـام األربعـة ،حيـث غنـى عبدالرحمـن يومـي  21و22
سـبتمبر ،فـي حيـن غنى فيصل خلال األيام األربعـة المخصصة لالحتفال
باليوم الوطني.
كمـا ق ّدمـت سـينما (إثـراء) العـرض المفتـوح األول داخـل المملكـة لفلم
(جـود) ،وهـو أول فلـم سـينمائي سـعودي غيـر معتمـد علـى الحـوار ينتجـه
(إثـراء) .وكان الفلـم قـد ُعـرض عالم ًيـا ألول مـرة فـي مهرجـان كان
السينمائي هذا العام.
وألول مـرة ،افتتـح (مختبـر األفـكار) أبوابـه للـزوار ليشـهد عـد ًدا مـن
عرضـا هوائ ًيا
الفعاليـات وورش العمـل .أمـا القاعـة الكبـرى ،فقـد شـهدت
ً
راقصـا باسـتخدام  30طائـرة بلا طيـار ،فـي مزيـج فريـد بيـن المتعـة
ً
والدهشة.
ودع ًمـا إلبـراز تـراث المملكـة الثقافـي وهويتهـا الوطنيـة ،جـاء االهتمـام
بالرسـوم الجداريـة فـي منطقـة عسـير ،حيـث اتيحـت للـزوار فرصـة إنتـاج
رسـوماتهم ولوحاتهـم علـى غرار ما هو موجود في تلـك المنطقة المعروفة
بتراثها المم ّيز عالم ًيا.

في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ،تبدو اللوحات الفنية الضوئية المبهرة التي تغطي هذا الصرح اإلبداعي في ذكرى
وانتهاء بخادم
بدءا من الملك المؤسس ،رحمه اهلل،
ً
اليوم الوطني ،حيث صور الملوك الكرام الذين صنعوا تاريخ هذا الوطن ً
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده .والجدير بالذكر أن برامج التواصل المجتمعي في المركز هي
جزء من جهود الشركة إلثراء األهداف التي تتناغم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠
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فلون باليوم الوطني في «إثراء»
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احتفال اليوم الوطني  88في رأس تنورة وبقيق

بفرحة غامرة ،حمل األطفال َعلَم المملكة ،وارتدوا اللون األخضر على رؤوسهم وحول أعناقهم ،وبابتسامة عذبة تُع ِّبر عن
سعادتهم باليوم الوطني الذي يأتي هذا العام بفرحة أكبر ،وبتصميم وعزم على مواجهة التحديات ،واالرتقاء لمستقبل أفضل
يصنعه شباب الوطن.

ً
احتفال باليوم الوطني ،السعادة البادية في وجوه األطفال تعكس أهمية أن يعيش
في بقيق ،أقيمت الفعاليات على مدار  3أيام
مزدهرا ومشرقً ا.
سيكون
مستقبله
المرء في وطن األمن واألمان ،والثقة في أن
ً

على رأسها العلم السعودي وفي قلبها سلمان ،هكذا تتغني هذه الطفلة السعودية بمجد بالدها الذي صنعته إرادة ملوك ِعظام
استطاعوا بناء الدولة السعودية الحديثة بعزم وتصميم ،واليوم يحتفي أبناء المملكة باليوم الوطني.

يصطف األطفال ،أمل الغد ،اللتقاط صورة جماعية في احتفاالت اليوم الوطني ،يغلب عليهم المرح والفرحة بهذا اليوم
السعيد الذي ر َّددوا فيه األناشيد الوطنية واستعادوا تراث بالدهم وقوتها ،وسيظل هذا اليوم محفو ًرا في ذاكرتهم.

فجر الصادق

خالد القحطاني

رأس تنـورة  -احتفلـت إدارة خدمـات أحيـاء السـكن فـي منطقـة األعمـال الشـمالية
والمنطقـة الغربيـة باليـوم الوطنـي الثامـن والثمانيـن فـي رأس تنـورة التـي احتضنـت
عبروا عن فرحتهم في يوم المملكة المجيد.
الموظفين وأفراد أسرهم الذين ّ
واحتـوى البرنامـج علـى مجموعـة مم ّيـزة مـن الفعاليـات الترفيهيـة ،كان أبرزهـا
أوبريـت قصصـي روى مسـيرة الجزيـرة العربيـة وتوحيـد المملكـة ،اسـتمتع بـه الحضور
الذين وصل عددهم إلى  17ألف زائر.
كمـا تـ ّم تزييـن منطقـة الفنـاء الخارجـي باألعلام ،والبالونـات ،وكان هنـاك عديد من
المجسـمات الوطنيـة ،حيث أتيحت الفرصـة للز ّوار اللتقاط الصـور التذكارية .وأتيحت
ّ
للـزوار فرصـة زيـارة أركان شـعبية تمثـل بعض مناطـق المملكـة ،وقد ز ّينت تلـك األركان
بالديكـورات التراثيـة واللبـاس الشـعبي الخـاص بـك ّل منطقـة ،وبعض الحـرف المعروفة
بها.
أمـا فـي المسـرح ،فقـد قُـ ِّدم عديـد مـن المسـابقات التفاعليـة مـع الجمهـور ،وربـح
األطفـال هدايـا رمزيـة ،باإلضافة الى توزيع هدايـا العيد الوطني ،واألعلام التي رفعها
ً
تفاعلا أثنـاء العروض والنشـيد الوطني للمملكـة الحبيبة .وق ّدم الـز ّوار بعض
الجمهـور
الفقـرات الترفيهيـة التـي تضمنـت عـرض الرقـص الجنوبـي ،ور َّدد األطفـال األناشـيد
الوطنية.

بقيـق ّ -
نظمـت وحـدة خدمـات الترفيـه فـي بقيـق فعاليـات اليـوم الوطنـي الــثامن
والثمانيـن لالحتفـال بالمناسـبة الوطنيـة الكبيرة ،وإتاحـة الفرصـة للموظفين وأفراد
أسـرهم للمشـاركة ،والتعبيـر عـن مشـاعرهم فـي اليـوم الوطني .فقد حضـر أكثر من
ألفـي زائـر إلـى موقـع الحفـل ،فـي حديقـة الغـزالن ،حيث تـم توزيـع الهدايـا واألعالم
والقبعات التي تحمل اللون األخضر وشعار اليوم الوطني الـ .88
وقـد أدخلـت الفعاليـات األسـرية السـرور فـي قلـوب األطفـال ،واألسـر بمـا احتوت
مـن ألعـاب ومسـابقات مختلفـة ملؤهـا الحمـاس والبهجـة .وكانـت مشـاركة الخيـول
العربيـة فـي الفعاليـة ذات طابـع تراثـي ،لمـا لهـا مـن ارتبـاط كبيـر باليـوم الوطنـي
السـعودي ،والتـراث العربـي واإلسلامي علـى حـ ّد سـواء ،حيـث كان للفرسـان مـع
األعالم السعودية فقرة عرض مسائية جميلة استمتع بها المشاركون كثي ًرا.
كمـا كانـت الفرصـة مواتيـة للمشـاركين فـي االحتفـال العتلاء صهـوة الخيـول
أيضـا ،فقـد
والتقـاط الصـور التذكاريـة .كمـا كان كـرم الضيافـة العربيـة حاضـ ًرا ً
ُق ّدمـت األطعمـة التقليديـة ،باإلضافـة إلـى القهـوة العربيـة والتمور .وغني عـن الذكر
أن احتفاليـة اليـوم الوطنـي كانـت فرصـة سـانحة للموظفيـن وأفـراد أسـرهم للتعبيـر
عـن حبهـم ،ووالئهـم ،وامتنانهـم للوطـن الـذي يسـكنهم ،فقـد اجتمعـت األسـر
واألصدقاء في ساحات االحتفال وأمضوا يو ًما وطن ًيا بامتياز.
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مرافق وأحياء أرامكو السعودية تزدان مبظاهر فعاليات وأفراح االحتفال باليوم الوطني الـ88

وسط الفرح والبهجة  ..جدة والرياض تحتفالن باليوم الوطني
حامد العطاس
جـدة  -نظمـت إدارة خدمات أحياء السـكن في منطقة
األعمـال الشـمالية والمنطقـة الغربيـة ،ممثلـة بقسـم
ً
احتفـال بمناسـبة اليـوم
خدمـات أحيـاء السـكن فـي جـدة
الوطنـي الثامـن والثمانيـن بحضـور  1500موظـف وأفـراد
أسـرهم فـي ملعـب كـرة القـدم الواقـع فـي مجمـع الرحاب
السكني.
وتضمـن الحفـل عـد ًدا مـن الفقـرات ،ومنهـا :أوبريـت
ّ
وطنـي الحبيـب بمشـاركة عدد مـن أبناء وبنـات الموظفين
فـي منطقـة جـدة ،وسـط تفاعـل الجميـع .كمـا شـاركت
فرقـة شـعبية وعرضت ألوا ًنـا متنوعة من الفنون الشـعبية
في المملكة.
مـن جهـة أخـرى تفاعـل أكثـر مـن  ٥٣الـف زائـر مـع
مبـادرات وبرامج أرامكو السـعودية اإلثرائية في معرضها

مدير شرطة منطقة مكة المكرمة المكلف ،اللواء فهد بن أحمد العصيمي ،أثناء زيارته لمعرض أرامكو السعودية الذي أقيم في
العرب مول في جدة بمناسبة االحتفال باليوم الوطني ،يستمع إلى وكيل مدير الشؤون الحكومية للعالقات العامة في المنطقة
الغربية ،خالد الحازمي (يمين) في شرح عن برامج الشركة في مجال المواطنة وإسهاماتها في خدمة المجتمع ،ويبدو وكيل
مدير الشؤون الحكومية في جدة ،خالد الكردي.

ً
كبيرا من قِ َبل الزوار وخاصة قسم المواطنة حيث تعرفوا من خالله على برامج الشركة على مستوى المملكة عبر الواقع االفتراضي.
شهد معرض أرامكو السعودية
إقبال ً

القافلة األسبوعية
الريـاض  -وفـي العاصمـة ،قامـت أرامكـو السـعودية
لبـت مختلـف األذواق
باإلعـداد لهـذا اليـوم بفعاليـات ّ
تعبر عـن بهجتها بهذه المناسـبة
واألعمـار ،فكانت األسـر ّ
الوطنيـة بالمشـاركة بالمسـابقات المتن ِّو عـة ،وقـد
اصطبغـت وجـوه األطفال باأللوان ،ولوحـت األكف برايات
الوطن الخضراء الخفاقة.
عبـرت مالمـح الموظفيـن وأفـراد أسـرهم ،قبـل
وقـد ّ
كلماتهـم ،عـن اسـتمتاعهم بالعـروض المختلفـة ،وشـاركوا
فـي المسـابقات الثقافيـة فـي فقـرة سـؤال وجـواب،
باإلضافـة إلـى مسـابقات الرسـم والتلويـن المختلفـة .وتم
عـرض مسـرحية لألطفـال تفاعلـت معها األسـر المحتفلة
بهـذه المناسـبة ،فـي غمـرة البهجـة التـي ارتسـمت علـى
وجـوه الكبـار واألطفـال على حد سـواء في هذه المناسـبة
المجيـدة التـي تسـتعيد ذكـرى توحيـد المملكـة علـى يـد
الملك عبدالعزيز ،طيب اهلل ثراه.

جانب من الفعاليات التي نظمتها الشركة في الرياض بمناسبة اليوم الوطني.

التفاعلـي لليـوم الوطنـي ،والـذي اختتمـت فعالياتـه يـوم
االثنيـن  ١٤محـرم ١٤٤٠هــ ( 24سـبتمبر 2018م) ،فـي
العـرب مـول فـي جـدة ،حيـث أسـتمرت العـروض المرئيـة
وفنـون العالـم االفتراضـي والبرامـج الثقافيـة والعلميـة
اإلثرائيـة على مدار خمسـة أيام وسـط حضـور جماهيري
عبروا عـن طاقة وطن
كبيـر ،وبمشـاركة شـباب متطوعيـن ّ
وترجموا طموح المملكة الجديدة.
ومـزج المعـرض التفاعلـي بيـن إبداعـات الشـباب،
وتـراث األجداد خلال عروض تفاعليـة ،وتقديم مجموعة
مـن المبـادرات واألفكار وقصص النجـاح التي مزجت بين
الترفيـه والثقافـة ،والتوعيـة بأسـلوب مشـوق ،يعكـس
مفهـوم الـوالء واالنتمـاء ،وتجسـيد روح المواطنـة فـي
أرامكـو السـعودية بيـن أفـراد المجتمـع وإبـراز دورهـا
وإسـهاماتها فـي بنـاء وطـن الغـد ضمـن منظومـة رؤيـة
المملكة .2030
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كتب

العنوان :خرافات التنمية
البشرية
تأليف :الدكتور عمار
عبدالغني
الناشر :مجموعة النيل
العربية
تاريخ النشر2017 :
عدد الصفحات168 :
ردمك9789773772109 :

هل التنمية البشرية خرافة؟
هــل دخلــت الخرافــات فــي مجــاالت التنميــة الذاتيــة
واإلنســانية؟ وهــل أ ّثــر ذلــك علــى مصداقيتهــا لــدى
المتلقــي؟ إذا كنــت ممــن يهتــم بهــذه المجــاالت ،فقــد
تجــد فــي مق ِّدمــة كتــاب «خرافــات التنميــة البشــرية»
لمؤلفــه الدكتــور عمــار عبدالغنــي مــا يثيــر اهتمامــك؛ إذ
إن المؤلــف مــن المدربيــن المعروفيــن فــي مجــاالت
اإلعــام واالتصــال والتنميــة البشــرية .وهــو يســرد بيــن
دفتــي الكتــاب كل الخرافــات التــي شــهدها خالل ســنوات
خبرتــه فــي هــذا المجــال ،حيــث يتســاءل فــي كتابــه:
«لمــاذا يتحــدث البعــض عــن التنميــة البشــرية وكأنهــا
ً
حلول سريعة وطازجة؟».
عصا سحرية تعطيك
يتكـ َّون الكتــاب من ســتة فصــول ،تبــدأ بتعريــف التنمية
البشــرية وتتنــاول أشــكالها بالشــرح ،مــا بيــن التنميــة
المســتدامة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،انتهــا ًء بالتنميــة
الذاتيــة .وقــد حــرص المؤلــف علــى توضيــح أهدافهــا
وشــرح الفــرق بينهــا وبيــن المفاهيــم األخــرى المختلفــة
التــي قــد يُدخلهــا القـ ّـراء فــي ســياق التنمية البشــرية مثل
التحديث والتطوير والتغير والنمو.
ويتنــاول الفصــل الثانــي موضوعــات التنميــة البشــرية،

مــع التركيــز علــى تنميــة الــذات بشــكل خــاص ،وإدارة
الوقــت والتخطيــط للنجــاح والعمــل علــى مهــارات
الحديــث واإلقنــاع ،وبالتالــي الوصــول لمرحلــة التفكيــر
اإليجابــي ،ومــن ثــم اإلبــداع .فــي الفصــل التالــي يق ـ ّدم
توضيحــا لمــا يعنيــه بمفهــوم الخرافــة ،حتــى
المؤلــف
ً
يم ّهــد فــي الفصــل الــذي يليــه لتقديــم الخرافــات ،التــي
بحســب اعتقــاده ،قــد امتزجــت مــع علــوم التنميــة
البشرية.
يشــير الكتــاب لعلــم الطاقــة وقوانيــن الجــذب كونهــا،
باإلضافــة إلــى التنجيــم ،مــن أشــباه العلــوم التــي لــم تكــن
ســوى مــن مصــادر الخرافــة ،بعــد أن اختلــط الحابــل
موضحــا أنهــا ليســت ســوى
بالنابــل ،حســب توصيفــه،
ً
اقتباســات مــن البوذيــة والهندوســية والكونفوشيوســية
وغيرهــا مــن الممارســات الروحيــة التــي دخلــت مجــال
التنميــة البشــرية ،حســبما يشــير إليــه المؤلــف ،عــن
طريق الغرب.
أخي ـ ًرا ،الكتــاب يحمــل الطابــع القصصــي ،مــن خــال
تقريــب المعلومــة للقارئ عبر مشــاهد واقعية أو مشــاهد
وتقر في ال وعيه.
ضا يو ًما ما
يمر بها القارئ َع َر ً
ُّ
قد ُّ

في صحبة خير جليس
العنوان :في صحبة الكتب
تأليف :علي حسين
الناشر :دار أثر
تاريخ النشر :عام 2017
عدد الصفحات272 :
ردمك9782844099372 :

لـكل قـارئ حكايتـه مـع الكتـب والقـراءة ،غيـر أن ثمـة
القـراء علـى صعيـد
لغـة موحـدة تجمـع مـا بيـن جميـع
ّ
واحـد ،وذلـك حينمـا يشـرعون فـي الحديـث عـن مـدى
حبهـم للكتـب والقراءة؛ عـن الطقوس وجماليـات االنفراد
بالكتـاب؛ والتغنـي بجمـال الرحلـة التـي يبدؤونهـا مـع كل
كتـاب؛ والسـفر بيـن الحـروف والعلـوم والمعـارف التـي
يجنونها من الكتب.
يصحـب الدكتـور علـي حسـن فـي كتابـه «فـي صحبـة
قـراءه فـي رحلتـه التـي قطعهـا بيـن مئـة كتـاب
الكتـب» ّ
غ ّيـرت حياته ،وعشـرين كتا ًبا حيرته .ويذكـر المؤلف في
وقرائـه
مق ِّدمـة كتابـه أنـه دائ ًمـا مـا كان وجهـة أصدقائـه ّ
للسـؤال عـن كتـب يمكنهـم قراءتهـا ،وأن معظـم ذكرياتـه
المفضلـة كان محورهـا الكتـاب والقـراءة ،ويعيـد الفضـل
قـرر أن يكتب عن
للكتـب فـي توجيـه مسـار حياته .لذلـك َّ
القـراء ،مق ِّد ًمـا
تجربتـه لعلـه يبعـث الحماسـة فـي نفـوس
ّ
ً
يعـرج فيهـا
لهـم فـي ثنايـا كتابـه ثالثيـن قصـة أو مقـال ّ
علـى عـدد ال بـأس بـه مـن المؤلفـات ،مـور ًدا تفاصيـل
وأسرار صوالته وجوالته في عالم الكتب.
القـراء ال يجب
ولـم يغفـل المؤلـف عن اإلشـارة إلى أن
ّ
أن يلتزمـوا بقائمتـه ،كونهـا نتـاج تجربتـه الخاصـة ،حيـث

يقـول« :مـع التأكيـد بـأن هـذه القوائـم تتعلق بشـخصيتي،
وال يوجـد أي تأكيـد بأنهـا أفضـل الكتـب ،بالتأكيـد هناك
مئـات مـن الكتب ربمـا أفضل منها لكنني لـم أطلع عليها،
أيضا بـأن تضـع قائمـة
وهـذه القائمـة ربمـا تشـجعك ً
خاصة بك».
يبـدأ المؤلـف حديثـه باكتشـافه لمجلـة المعرفـة فـي
مراحـل عمـره المبكـرة ،وتتوالـى بعدهـا الحكايـات التـي
أبطالهـا أسـماء عرفناها وعناوين أضحكتنـا وح ّيرتنا في
كقـر اء .سـنجد الفـن
مراحـل متعـددة مـن حياتنـا
ّ
والصحافـة والفلسـفة والسـير الذاتيـة حاضـرة فـي
السـرد ،حيـث يتحدث بيكاسـو تـارة وجبـرا إبراهيم جبرا
تـارة أخـرى ،وتتمـازج فـي الحكايـة الحكمـة والجنـون
والجمال والقبح أحيا ًنا.
الكتـاب أشـبه بسـرد الحكاواتـي لتفاصيـل يقـف
السـامعون لإلنصـات لهـا كونهـا تنقـل تجاربهـم وتسـرد
لكـن أح ًدا لـم ينطق بهـا بصوت
أفـكا ًرا عرفوهـا مسـبقًاَّ ،
ٍ
القـراء علـى موقـع «قودريـدز»،
عـال ،لذلـك نجـد بعـض
ّ
يعبـرون عـن مـدى
وتقييمهـا،
الكتـب
بقـراءة
المختـص
ّ
صلتهـم بالكتـاب ،مشـبهين إياه بالصالـون األدبي المتنقل
القراء ليتجاذبوا أطراف الصفحات.
الذي يلتقي به كل ّ

أن تكتب كي يفهمك اآلخرون
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يولـي كتاب «أن تكتب بشـكل مفهـوم» ،لمؤلفته آن جانزر،
اهتمامـه لتقنيـات الكتابـة ،ويطـرح فـي مق ِّدمتـه تسـاؤالت
موجهـة للكتّـاب بشـكل عـام ،ومـن بينهـا :هـل ف ّكـرت
مهمـة َّ
يو ًمـا بالكتب التـي تُعد موضوعاتها جـادة ومعقدة لكنها في
الوقـت نفسـه ممتعـة ومكتوبـة بشـكل متسلسـل ومقنـع؟ هـل
للقـراء
تـو ًّد أن تكتـب بـذات الطريقـة لتنجـح فـي الوصـول ّ
المستهدفين؟
تتنـاول المؤلفـة األدوات الالزمـة كـي يحـدد الكتّـاب
قرائهم ،وتلك التي
اإلسـتراتيجيات التي سـتنجح في جذب ّ
التعمـق
يجـب عليهـم أن يبتعـدوا عنهـا قـدر اإلمـكان .وقبـل
ّ
فـي محتـوى كتابها ،لم تَغفل الكاتبة عـن توضيح حقيقة أنه
القـراء .لذلـك ،فـإن
ال يمكـن ألي كاتـب أن يرضـي جميـع
ّ
اختيـار الشـريحة المسـتهدفة هـو أولـى الخطـوات وأهمهـا
بالنسبة لكل كاتب.
ولتقديـم المعلومـات بشـكل متسلسـل ،ولتنـاول جوانـب
قسـمت جانـزر كتابهـا إلـى ثالثـة
عمليـة الكتابـة كافـة؛ ّ
أجـزاء :يتنـاول الجـزء األول كيفيـة فهـم القـارئ مـن خلال
نصائـح مـن حصلـت مؤلفاتهـم علـى أفضـل المبيعـات فـي
مجـاالت مختلفـة ،والكتابـة للجمهـور الواعـي والمثقـف،
وكميـة المعلومـات التي يجب تقديمها بعد دراسـة ما يعرفه
الجمهور مسبقًا.

أمـا الجـزء الثانـي مـن الكتـاب فير ّكـز علـى طـرق شـرح
األفـكار المعقـدة ،والتـي ليـس مـن السـهل الكتابـة عنهـا
غال ًبـا .ويتنـاول هـذا الجـزء االسـتفادة مـن عامـل الفضـول
القـر اء ،وكيـف يقـ ّد م الكاتـب لهـم التفاصيـل غيـر
لـدى
ّ
المفهومـة .وتقـ ِّدم المؤلفـة كل ذلـك فـي قالـب قصصـي
يعتمـد علـى نصائـح بعـض العامليـن فـي المجـاالت
اإلبداعية.
الجـزء الثالـث مـن الكتـاب مخصـص للحديـث عـن الملل
القـراء ،وكيـف يمكـن للكاتـب أن ينـأى
الـذي قـد يقـع فيـه
ّ
المكـر رة التـي قـد تدفـع بالقـارئ
بكتاباتـه عـن األفـكار
َّ
لدوامـة الملـل ،مـن خلال التركيـز علـى النبـرة والنمـط
الكتابـي ،وكيفيـة إدخـال الجانـب الـذي يسـتحث خيـال
القـارئ .ولـم يغفل هذا الجزء عن تنـاول المصداقية ،كونها
تشـكل جـز ًءا كبيـ ًرا مـن الكتابـة الناجحـة .وحتـى تبتعـد
الكتابـة مهمـا كان فحواهـا عـن الجمـود البد من االسـتفادة
من الجانب الفكاهي الذي يخدم الفكرة األساس.
محتـوى الكتـاب موجـه للكتَّـاب المحترفيـن والمبتدئيـن،
حيـث يمكـن اسـتخدامه لمختلـف األغـراض ،سـواء الكتابـة
الحرفيـة أو التدويـن اإللكترونـي .كمـا أن الكتـاب يتضمـن
قائمـة مـن الكتـب التـي تنصـح الكاتبـة باالطلاع عليهـا
واالستفادة منها.

عبداملجيد متراز
كاتب سعودي ومؤسس مشروع
كتبجي .صدر له عدد من الكتب،
من بينها «بوصلة القراءة»،
و«قلم الوجدان».

مجتمعنا متعطش للمعرفة
قبل على القراءة
ُ
وم ِ

•لماذا اخترت مجال القراءة للكتابة عنه؟
الفكرة جاءت تلبية لدافع دفين لدي ألني قرأت كثي ًرا من
الكتب حول القراءة ،وصممت بعض الورش والدورات فكانت
فكرة كتابي األول «كيمياء الــقــراءة» ،الــذي جمعت فيه بين
التقنيات القرائية العملية والتجارب الخاصة ببعض الشباب
عن بدايتهم في القراءة وغيرها ،وقد أثمرت رحلتي مع القراءة
عن سبعة كتب ،أكثرها شهرة هو «  27خرافة شعبية عن
الــقــراءة» ،وشاركني في كتاباته الدكتور ساجد العبدلي من
الكويت ،ويتناول الكتاب أشهر موانع القراءة في مجتمعاتنا.
القراء مع المؤلفات التي تتحدث عن القراءة
•كيف يتفاعل ّ
نفسها ،مؤلفاتك كمثال؟
ً
إقبال
التفاعل جميل ومحفّز ج ًدا ،فمن الواضح أن هناك
كبي ًرا في مجتمعنا على الكتب التي تتحدث عن القراءة والكتب
والمكتبات ،وهذا مالحظ في حجم المبيعات واإلصــدارات
التي زادت في الفترة األخيرة ،وهو ما يدل بالفعل على ازدياد
القراء في بالدنا .وعنّي شخص ًيا ،فقد كان
واضح في عدد ّ
دافعي األساس هو اهتمامي الشخصي بالقراءة سواء بالكتابة
عنها ،أو تعليمها ،أو حتى في مجاالت التدريب والبحث.
•هل يمكن القول إن المجتمع المحلي المهتم بالقراءة قوي
ويهتم بالتفاعل على مواقع التواصل االجتماعي؟
السؤال ينقسم إلى قسمين :األول هل مجتمع القراءة قوي
محل ًيا؟ والقوة هنا لها تفاسير كثيرة ،وأنــا سأنحاز للقوة
بمعنى التأثير في تكوين ثقافة نقدية .أعتقد أنه ال يزال
أمامنا طريق طويل لتكون القراءة أحد أهم أدوات صناعة
المفكر المستقل؛ وبالنسبة للقسم الثاني من السؤال ،والذي
يتناول تفاعل الــقـ ّـر اء فيما بينهم على مــواقــع التواصل
االجتماعي فهو بالفعل قوي ومنتشر بشكل مخيف ،ذلك أننا
فــي المملكة العربية السعودية نتميز بأننا أكثر مجتمع
متفاعل على اإلنترنت ،كما أن هناك ما أطلق عليه ظاهرة
القراءة /الموضة ،أو القارئ الديكور وهي بالنسبة لي مفيدة،
ألنها أسهمت في انتشار ظاهرة القراءة وتقبلها على مستوى
الشباب وإن كان أحيا ًنا بدافع التظاهر.
•هل هناك فعاليات كافية تجمع الـقـ ّـراء على أرض الواقع،
مثل توقيع الكتب أو قراءة علنية لكتاب أو مناقشته؟  
بــرأيــي ال توجد فعاليات كافية ،فنحن مجتمع متعطش
للمعرفة واألنــشــطــة الثقافية ،ونحتاج كثي ًر ا مــن األفــكــار
أيضا
والفعاليات التي تخص القراءة والكتابة ،كما أننا بحاجة ً
إلى لمسة إبــداع في ابتكار أنشطة وفعاليات تجمع القراء،
وتحفِّز غير القراء على االنخراط فيها أم ً
ال في تشجيعهم
على القراءة .هناك قيمتان برأيي في الملتقيات القرائية:
األولى هي التفكير في مشاريع أو أفكار مبتكرة للتشجيع على
القراءة ،والثانية هي التفكير المشترك ومشاركة األفكار حول
المعاني التي استوحيناها من الكتب؛ حيث إن القراءة تُعد
ً
نشاطا فرد ًيا ذات ًيا ،وكل قارئ إنما يقرأ ذاته ويتحصل على
معنى خاص به ،هو عبارة عن خليط من تجاربه الشخصية
ورؤيته للعالم .ولكن القيمة في هذه الملتقيات هي مشاركة
هذه المعاني مع اآلخرين والتفكير فيها ونقدها ،واإلضافة
وأيضا التأكد من صحتها .وانطال ًقا من إيماني بأهمية
إليها،
ً
هذه الفعاليات ،فقد عملنا في كتبجي فكرة مبتكرة تُدعى
(كتابك_عملتك) ،بحيث نشجع الــنــاس على جلب كتبها
وقراءتها في مقهى محدد ،على أن تلتقي في الوقت نفسه
بمختصين أو مرشدين في مجاالت متع ِّددة.
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القافلة األسبوعية
توشـحت القافلـة باللـون األخضـر فـي عددهـا الصـادر
حدي ًثـا لشـهري سـبتمبر  /أكتوبـر 2018م ،حيـث غلـب
األخضـر على غالفها الذي تتوسـطه رايـة التوحيد ،فيما
ظهـرت فـي الخلفيـة صـورة ملتقطـة مـن الفضـاء ألرض
المملكـة العربيـة السـعودية .وضـم هـذا العـدد مشـاركات
خُ صصـت لالحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين ،إلى
جانـب باقـة متجـ ّد دة مـن المقـاالت العلميـة واألدبيـة
والمعرفية.

ذكاء الجغرافيا السعودية
فـي افتتاحيـة العـدد ،التـي عنوانهـا «اليـوم الوطنـي
وشـهود المعرفـة» ،كتـب رئيـس التحريـر« :فـي عامهـا
الــخامس والسـتين تشـارك مجلـة القافلـة فـي احتفـاالت
مشـروعا سعود ًيا
اليوم الوطني الثامن والثمانين ،وتصور
ً
فريـ ًدا مـن نوعـه ،يُدلـل علـى ذكاء التعامـل مـع الجغرافيا
السعودية؛ إنه مشروع «نيوم» الذي يجري اآلن في شمال
غرب المملكة ،ويحتفل مع الوطن للمرة األولى هذا العام
باليـوم الوطنـي» ،كمـا اسـتطلع هـذا المشـروع ضمـن باب
حياتنـا اليـوم ،تحـت عنـوان «نيـوم :عبقريـة المـكان
والقرار ..ذكاء الجغرافيا السعودية» ،في حين استرجعت
أيضا ذكرى اليوم الوطني من ٍ
عدد
زاويـة «ذاكـرة القافلة» ً
خاص صدر في يناير /فبراير 1999م ،بمناسبة االحتفال
بمـرور مئـة عـام ٍ علـى دخـول جاللـة الملـك عبدالعزيـز
طيـب اهلل ثـراه  -إلـى الريـاض ،ومـن بيـن المقـاالتاسـتطالعا
تضمنها ذلك العدد ،ق ّدمت
والتحقيقات التي
ً
َّ
بعنـوان «الريـاض تتقلّـد عقدهـا الماسـي» ،وأوردت
مقتطفات منه.

قصص األناشيد الوطنية
وفـي السـياق نفسـه ،بحـث ملـف العـدد فـي عوالـم
ً
متنقل بين تنويعاتها المعرفية ،معتب ًرا
األناشيد الوطنية،
أن لكل نشيد وطني عالمه الخاص نشأ ًة وتطو ًرا وخلفية،
كمـا هـو حال الوطن الذي ينشـده .وخصص الملف زاوية
عـن النشـيد الوطنـي السـعودي وقصتـه ،حيـث يـروي
المؤرخـون أن فكـرة النشـيد بـدأت مـن وزيـر الدفـاع فـي
َّ
ذلـك الحيـن األمير منصـور بن عبدالعزيـز -رحمه اهلل،-
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ومربوطة بخيط على شكل
في القرن الخامس عشر
ف في أربعينيات القرن
ي القلم وعاشت الورقة
كل خصوصيتها وبساطتها
ح الذي سيتحدَّ ى الزمن.

لكن أشهرها أ
والكثر تطوراً ،الذي أعلنت عنه شركة
غوغل في شهر مايو الماضي ،هو "غوغل دوبلكس"
( ،)Google Duplexوهو جزء من "مساعد غوغل".
يمكن لتقنية "دوبلكس" إجراء مكالمات هاتفية
لحجز أماكن في المطاعم أو دور السينما نيابة عن
المستخدم بمجرد إعطاء أمر صوتي لها .والمقصود
بكلمة "دوبلكس" هو أنه بالإمكان إجراء تواصل ثنائي
متبادل كما بين شخصين بوضع هذه التقنية في
المطعم أو غيره والتواصل مع الزبائن من خالل
التقنية نفسها الخاصة بهم ،فبمجرد أن يعطي
الشخص أمراً صوتياً:
"احجز لي كرسيين في سينما روكسي اليوم الساعة
الثامنة مسا ًء" ،سيتم التواصل بعد ذلك بين
أ
التطبيقين دون تدخل بشري .إن النظمة السابقة
ذات التواصل الثنائي ،التي تتيح للمستخدمين
المحادثة مع الكمبيوتر ،يعتريها كثير من المعوقات،

ماذا بعد عصر السيليكون؟

وقد مـت أبـواب المجلـة األخـرى الجديـد فـي عالـم
َّ
المعرفة ،إذ ناقشـت جلسـة النقاش ،التي عقدتها المجلة
فـي بيـروت ،وشـارك فيهـا عـدد مـن األكاديمييـن
والمترجمين ،الترجمة وطبيعة عمل المترجم والمؤهالت
التـي يجـب أن يتمتع بها والمسـارات الواجـب اتباعها كي
تـؤدي الترجمة النتيجة المتوخاة منها.

مستقبل العلم
وفـي بـاب «علـوم وطاقة» ،تسـاءل الكاتب حسـن خاطر
«مـاذا بعد عصر السـيليكون؟» مقر ًرا أن عصر الكمبيوتر
لم يبدأ بعد .فما لدينا حتى اآلن هو مجرد ألعاب صغيرة
ال تختلـف كثيـ ًرا عـن عـ ّدادات األطفـال ،فالجيـل الرابـع
الحالـي مـن الكمبيوتـر ،والمعتمـد فـي معالجاتـه الدقيقة
علـى السـيليكون ،بـات علـى وشـك إخلاء المجـال لجيـل
آخـر مختلـف ،سـتبدو معـه اإلنجـازات الباهـرة للثـورة
َ
الرقمية الحالية شـي ًئا ينتمي إلى عالم قديم.
وكتـب أميـن نجيـب عـن «األبنيـة المكتفيـة ذات ًيـا
بالطاقة» ،ويذكر أن نسبة قاطني المدن حال ًيا تُمثل أكثر
مـن نصـف سـكان الكـرة األرضيـة ،كمـا تُجمـع كثيـر مـن
اإلحصـاءات علـى أن المبانـي السـكنية تسـتهلك حوالـي
 %40مـن مجمـل مـوارد الطاقـة فـي العالـم ،و %25مـن
مجمل استهالك المياه ،لهذا تصبح مشكلة تحسين كفاءة
اسـتهالك وإنتاج الطاقة في هذه المباني ،مهم ًة للغاية.
أمـا فـي فاصـل «عيـن وعدسـة» مـن هـذا العـدد فقـد
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في الصين بعد حوالي 1000
ل كمجموعة من أ
الوراق

كمبيوتر
المستقبل

ذكاء الجغرافيا
السعودية

جلسة نقاش عن الترجمة

تخصص جديد
ً
حاليا في المدن أكثر من نصف سكان
يسكن
الكرة األرضية .ومن المتوقع أن ترتفع هذه
النسبة ،في المستقبل القريب ،إلى الثلثين.
ويجمع كثير من اإلحصاءات على أن المباني
السكنية تستهلك حوالي  %40من مجمل
موارد الطاقة في العالم ،و %25من مجمل
استهالك المياه ،وتسهم في انبعاث  %33من
ثاني أكسيد الكربون .لهذا تصبح مشكلة تحسين
كفاءة استهالك الطاقة في هذه المباني،
ً
مهمة للغاية .لهذا تتجه
وإنتاجها الذاتي
البحوث التطبيقية في مجال تصميم األبنية إلى
مستويين مهمين :استخدام األنظمة الذكية
لتحسين كفاءة استهالكها للطاقة ،ومن ناحية
أخرى إنتاج هذه الطاقة من المبنى نفسه ،من
خالل تطوير ما صار يُ عرف باألبنية المكتفية
ً
ذاتيا بالطاقة أو “مباني صفر طاقة" في ترجمة
حرفية السمها باإلنجليزية (.)Zero-energy buildings

التعلم اآللي

أبنية جديدة
مكتفية ذاتياً
بالطاقة

طاقة
علوم

دم التكنولوجي بات يقال
رقة وأن الإصبع احتل مكان
تخزن المعلومات بشكل
أو يصيبها الهتراء كما
ن الإصبع ل يمكنه أن يفرغ
ومجاناً .ولكن ،وعلى الرغم
ى الماضي البعيد نجد أنه
في بالد ما بين النهرين قبل
ضعت لكثير من التغييرات
أ
الدوات والوسائل
ت عديدة :من أ
اللواح
اللفية أ
نيقية في أ
الولى قبل

هو بمثابة السكرتير أو السكرتيرة
التقليدية ،يقوم بالمهام نفسها لكنه
أسرع وأدق ،ول يحتاج إلى معاش شهري
أو ضمان صحي وضمان شيخوخة .وبعكس الإنسان،
يتجدد شبابه مع الزمن وتزداد قدراته ويتطور ذكاؤه
باستمرار .وعندما نشعر بعدم ارتياحنا إليه ،نتجاهله
وننتقل إلى بديل أفضل منه من دون أي حرج.
دخلت أول نسخة منه الخدمة منذ ست سنوات على
هواتف أ
اليفون تحت اسم "سيري" ( .)Siriوكانت
شركة أبل قد اشترته من شركة مركز الذكاء الصطناعي
( .)SRI Internationalوتلقّى إصداره أ
الول ردود
فعل متباينة .فبينما حظي بالثناء الكبير على خاصية
التعرف على أ
الصوات ،والمعرفة السياقية بمعلومات
المستخدم الخاصة ،بما في ذلك أوقات المواعيد،
تم انتقاده بسبب الحاجة إلى إعطائه أوامر خشنة
من المستخدم وفقدانه المرونة .كما رأى البعض أنه
يفتقر إلى المعلومات حول بعض أ
الماكن المجاورة
له ،ويعجز عن فهم بعض لهجات اللغة.
تعرض لها بعد إطالقه
لكن المنافسة الشديدة التي ّ
التكنولوجيا أ
الخرى جعلت
بمدة وجيزة من شركات
تقارير إعالمية عديدة تشير إلى أن "سيري" يفتقر إلى
البتكار ،خاصة ضد المساعدين الصوتيين المتنافسين
الجدد .وسببت هذه التقارير مشكالت لشركة أبل
في مجال الذكاء الصطناعي والخدمات القائمة على
الحوسبة السحابية.
وانتشرت منذ فترة قريبة عدة عالمات تجارية لعدد
من تطبيقات المساعدة الشخصية الذكية أهمها
"بيكسبي" ( )Bixbyمن شركة سامسونغ" ،أمازون
أليكسا" (" ،)Amazon Alexaأي آي في سي أليس"
( ،)AIVC Aliceو"كورتانا" ( )Cortanaمن شركة
مايكروسوفت.
بإمكان هذه التقنيات القيام بأعمال عديدة ،منها
مثال إعطاء أمر صوتي:
"هل الشارع رقم  9مزدحم؟" ،فيأتي الجواب فوراً.
وإذا كنت في مزاج سيئ تستطيع إعطاء أمر:
"أخبرني نكتة" أو:
"ما هي آخر طرفة في مدينتنا؟"

حسن الخاطر

نيوم :عبقرية المكان والقرار

علوم وطاقة :كمبيوتر المستقبل..
ماذا بعد عرص
السيليكون؟
ين
ع� وعدسة :ي ن
ب� القصور والحصون
الصوانية والغابات..
نّ
ألمع
يوم ي� رجال َ
ذاكرة القافلة :الرياض ..عندما
الماس
تقلّدت عقدها
ي
ال تن�نت
التقرير :التسوق بع� إ

ُُُ

قـدم المصـور الفوتوغرافـي رشـود الحارثـي ،عـد ًدا مـن
َّ
الصـور الجميلـة لمحافظـة «رجـال ألمـع» .فيمـا كتـب
حسـن آل عامر ،مشـاهداته عـن تلك المنطقـة ،وعنونها
«يـوم فـي رجـال ألمـع» ،تنقـل فيهـا بيـن الجبـال واألودية
وعرج بالحديث على الغطاء النباتي
والحصـون والقالعّ ،
في المنطقة.

رحيل حنا مينة وذاتية اإلبداع
في فضاء األدب والفنون ،كتب ناصر كامل عن األديب
السـوري الراحـل حنـا مينـة ،فقـال :حيـن نشـرت صحـف
ووسـائل إعالميـة وصيـة حنا مينة ،لم يعتـن أحد بالبحث
في األسـئلة التي يثيرها نـص الوصية التي حملت عبارة:
«ال تذيعوا خبر موتي» ،واألسـئلة التـي تثيرها :ما المعنى
الذي يريد حنا أن نعرفه منها؟ ما هي دوافعه ومسوغاته؟
وهـل يحقّق المعنيون بوصية الرجل؟
ً
وكتبت حزامة حبايب« ،اإلبداع شأنا ذات ًيا» .وتذكر أنه
حيـن نتحـ ّد ثُ عـن «الذاتـي» فإ نّنـا نشـير ،مثال ًّيـا ،إلـى
«شـخص «المبدع ،ككاتب أو فنان؛ إلى «ذاته» الشـخصية
إن
وذاتـه التـي هـي نتـاج الحيـاة أو شـريحة منهـا ،وتقـول ّ
النـص اإلبداعـي ،يحتوي على مقتطـف من تاريخ صاحبه
َّ
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ركة ألكثر من خمسين سنة.
حول الورقة الفارغة من

المساعد
الشخصي الذكي

أ
الناشيد الوطنية

فرشاة وإزميل

منتج

ّ
عدادات األطفال" ،يقول الباحث في شركة
الكمبيوتر العمالقة “هوليت-باكارد" ستان
وليامز إن الجيل الرابع الحالي من الكمبيوتر،
والمعتمد في معالجاته الدقيقة على
السيليكــون ،بــات على وشــك إخــالء المجال
لجيل آخرَ مختلـف ،ستبدو معه اإلنجــازات
ً
شيئا ينتمي إلى
الباهرة للثورة الرقمية الحالية،
عالم قديم.

الملف:

نادرون هم الذين ال يحتاجون إلى
دليل خبير ليقودهم عبر عوالم حلمي
التوني الثرية والمتنوعة والمدهشة؛
والملغزة في بعض األحيان .ربما
تكون َحنان وأمها خير دليل .إنهما
شخصيتان في قصة َّألفها التوني
ورسمها ،وحملت عنوان َ
“عرُ َ
وس ُة
َح َنان" ،والقصة بصفحاتها القليلة،
ّ
الدالة ،تصلح كمفتاح
ورسومها
للشفرات المستعصية على الفك
في عوالم التوني ،كما أنها تحمل في
طياتها دالئل على توجهات وأفكار
وجماليات هذه العوالم ،وتفيد بال
شك في العبور بين قارات هذا العالم
المترامي.
منى األمين

عندما تبدأ السيارة بالنزول من أعلى قمة في
ّ
“الصماء" التي تربط
قرية السودة لتسلك عقبة
بين جبال السروات ومحافظة رجال ألمع في
تهامة ،تخطر في البال كلمات الشاعر رسول
ِّ
مقدمة رائعته العالمية
حمزاتوف وهو يكتب
“داغستان بلدي" .فمعالم الطبيعة الخالبة
والجبال الشاهقة التي تتميز بها محافظة
ً
كثيرا عما رواه حمزاتوف
رجال ألمع ال تختلف
حول جمال المكان اآلسر .والتساؤل الذي شغل
ً
أيضا ،وهو :كيف يستطع
حمزاتوف شغلنا
اإلنسان الكتابة بتجرد عن بلده أو مسقط رأسه؟
سؤال لم نجد له إجابة آنذاك ،ولكننا قرَّ رنا أال
ً
كثيرا...
ننشغل به

عين وعدسة
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“إن عصر الكمبيوتر لم يبدأ بعد .ما لدينا حتى
ً
ٍ
ٍ
كثيرا عن
صغيرة ال تزيد
ألعاب
اآلن هو مجرد

الـذي أشـرف علـى تأسـيس موسـيقى الجيـش ...ومضت
السنوات حتى عهد الملك خالد -رحمه اهلل ،-الذي أمر
بـأن يتحـ ّول السلام الملكـي السـعودي إلـى نشـيد وطنـي
ليُعـزَف فـي المناسـبات الرسـمية والوطن ّيـة أسـوة بباقـي
الدول.
ولـم تبتعد زاوية «سـينما سـعودية» عن حـب الوطن ،إذ
اسـتعرضت فيلم «جليد» الذي يصور رحلة سـعوديين إلى
القطـب الشـمالي ،متح ّد يـن األخطـار المحدقـة بهـم،
ومنجزيـن المتطلبـات العصيـة التـي تفرضهـا المهمـة
عليهـم ،ورافعيـن بذلـك َعلَـم المملكـة فـي أقصـى أنحـاء
العالـم ،وال سـيما أن المغامريـن و ُمخـرج الفيلم قد نفذوا
هذه الرحلة إعال ًء السـم الوطن ومليكه.
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مشاركة في احتفاالت
متجددة
الوطن وباقة ّ
من المعرفة

حسن آل عامر
تصوير :رشود الحارثي

أمين نجيب

الفنان حلمي التوني..

أهمها أن المستخدم عليه أن يتكيف مع نظامها.
في "دوبلكس" يتكيف النظام مع الناس ،وهذه
هي القفزة الذكية الكبيرة التي تنجزها هذه التقنية
الجديدة التي تتيح للشخص التكلم مع الكمبيوتر كما
يتكلم مع شخص آخر دون عناء.
يحتوي "دوبلكس" على شبكة عصبية متطورة تم
إنشاؤها باستخدام منصة تعلّم متعمق ،تجعل
النظام قادراً على إجراء مكالمة هاتفية ل يمكن
تمييزها عن مكالمة يجريها إنسان.

شاركنا رأيك
www.qafilah.com

التعلُّم آ
اللي هو شكل من الذكاء
الصطناعي ،يسمح للتطبيقات
البرمجية أن تصبح أدق في توقُّع
النتائج من دون القيام ببرمجتها
صريح .وهو مجال يتوسع
بشكل
ٍ
ٍ
متنوعة ،مثل المعلوماتية
بشكل سريع في مجالت ِّ
الحيوية وكشف الحتيال والتسويق التخصصي
والتمويل والطب واسترجاع المعلومات وتصفية
رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها والكشف
عن التهديدات أ
المنية للشبكة والصيانة التنبؤية وبناء
نشرات أ
الخبار..
يركِّز برنامج الماجستير في التعلُّم آ
اللي على تعليم
أ
السس الرياضية والإحصائية وتطوير الخوارزميات
ً
للعثور على أنماط أو إجراء توقعات انطالقا من
البيانات التجريبية .كما يوفِّر أيضاً خبرة عملية في
آ
كيفية تطبيق تقنيات التعلُّم اللي المناسبة لحل

مشكالت العالم الحقيقي في نطاق واسع من
المجالت.
يبدأ البرنامج بمقررات إلزامية في التعلُّم آ
اللي
ومقرر متقدم في التعلُّم
والذكاء الصطناعي ّ
آ
اللي ومنهجية البحث ،مما يوفِّر مقدِّ مة وأساساً
متيناً للحقل .وابتدا ًء من الفصل الدراسي الثاني
مقررات من ثالثة مجالت تتوافق مع
يختار
الطالب َّ
ساسية ألي خبير في التعلُّم آ
الكفاءات أ
اللي ،وهي:
ال
مجالت التطبيق داخل التعلُّم آ
اللي ،والرياضيات/
الإحصاءات التطبيقية ،وعلوم الكمبيوتر.
الول كيفية استخدام التعلُّم آ
يصف المجال أ
اللي
معينة مثل
تطبيقات
لحل المشكالت في مجالت
َّ
الرؤية الحاسوبية واسترجاع المعلومات ومعالجة
الكالم واللغة والبيولوجيا الحاسوبية والروبوتات.
ويمنح المجال الثاني الطالب فرصة تعلم مزيد من
المقررات النظرية أ
الساسية في الرياضيات التطبيقية
َّ

والإحصاء والتعلُّم آ
اللي .أما المجال الثالث ،فيتيح
للطالب تعميق معرفتهم في علوم الكمبيوتر النظرية
وهندسة البرمجيات والحوسبة المتوازية.
ول شك في أن هناك أهمية متزايدة لهذا التخصص
بما أن الطلب على المهندسين والخبراء في مجال
التعلُّم آ
اللي يتزايد مع ازدياد كمية البيانات في
العالم .ويتركز هذا الطلب بشكل خاص في مهن
مجال البرمجيات والتعلُّم العميق والرؤية الحاسوبية
وتحليل البيانات والتحليل الكمي.
لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة الرابط التالي:

https://cvn.columbia.edu

شاركنا رأيك
www.qafilah.com

بين القصور والحصون
ّ
الصوانية والغابات..

السوريالي
يوم في رجال
الشعبي
المتفائل
ألمع
َ
وادي الصليل ،الطريق المؤدي ي ن
ب� قرية البتلية ومركز حسوة ن ي� جبال رجال ألمع

وشـريط من جغراف ّيته ،وقطعة من قماشة وجوده.

فرشاة حلمي التوني
ومحطات هيروشيجي

أما في زاوية «فرشـاة وأزميل» فقد كتبت منى األمين،
مقالـة بعنـوان «الفنـان حلمي التوني..السـوريالي الشـعبي
المتفائـل» ،تحدثـت فيهـا عـن العوالـم الثريـة والمتن ِّوعـة
لهـذا الفنـان التشـكيلي المصـري ،مشـير ًة إلـى أنـه ربمـا
تكون شـخصية َحنان وأمها فـي القصة التي ألَّفها التوني
خيـر مفتاح للشـفرات المسـتعصية فـي عوالمـه ،كما أنها
تحمـل فـي طياتها دالئـل على توجهات وأفـكار وجماليات
هذه العوالم.
وختا ًمـا فـي زاويـة «فنـان ومـكان» ،يعرفنـا عبـود عطية
علـى الفنـان اليابانـي أوتاغـاوا هيروشـيجي ،الـذي يُعـد
واحـ ًدا مـن أكثـر الفنانيـن اليابانييـن تأثيـ ًرا علـى الفـن
الحديـث فـي بلاده وفـي أوروبـا والعالـم الغربـي ،إذ قـد
رسـم نحـو ثمانمائـة لوحـة ،مـن أشـهرها المجموعـة
المسـماة» المحطـات الثلاث والخمسـون علـى طريـق
توكايـدو» .ويجمع المؤرخون على أن أعماله هذه كان لها
أثرهـا الكبير في ظهور الحركة االنطباعية.

الطفل -الفنان
العتماد على الذات والمثابرة

نمضي مع حنان وأمها ،ونعرف أن التوني منشغل
بالطفولة بعمق وحب كبيرين ،انشغال تتبدَّ ى
فيه كثير من مفاهيمه ومقوماته وتوجهاته الفنية
والجمالية والجتماعية .يبدأ التوني مع الطفل في مراحله أ
الولى ،هكذا
"الشكال أ
نجد هذا التقديم لكتابه أ
واللوان والتلوين" الذي أعده ورسم
صفحاته" :هذا كتاب بال كتابة ،فهو كتاب أ
لالطفال دون سن القراءة.
كتاب "قبل المدرسة" كما يسميه التربويون ..وعلى الرغم من عدم
وجود كلمة واحدة داخل هذا الكتاب ،فهو يسعى لتعليم المعارف
الشكال أ
لالطفال ،وهي أ
الولية أ
أ
الساسية (الدائرة ،المربع ،المثلث)

مسطحة ثم مجسمـة أي (الكرة ،المكعب ،الهرم)..وأيضاً يعلمهم
الزرق) ..ثم أ
الصفر ،أ
(الحمر ،أ
الساسيـة الثالثة أ
اللوان أ
أ
اللوان
أ
ومكونات ٍّكل منها بشكل
المركبة الثالثة (البرتقالي ،الخضر ،البنفسجي) ِّ
جذّ اب وجميل وبسيط".
هذه فقرة متعلَّقة بالفن وقواعده أ
الولية  -التي سنجد تطبيقات
صريحة لها في لوحاته -أما ما يتعلق بالتربوي والجتماعي فنجده في
هذه الفقرة" :يستطيع الطفل استخدام هذا الكتاب بمفرده تماماً
واللوان أ
الشكال أ
وي سن أل يتدخل الكبار إل بتسمية أ
لالطفال الصغار
َحْ
جداً ُ ،وبتشجيعهم الطفل إتمام تلوين كل رسم ،حيث يميل أ
الطفال
واللوان دون إكمال .وإذا استطاع أ
الشكال أ
عادة ،إلى ترك أ
الهل من
خالل استخدام هذا الكتاب تعويد الطفل على الصبر والمثابرة تكون
في هذا فائدة كبرى ،هي اكتساب خصلة حميدة سيحتاجها الطفل في
مستقبل حياته".
لحظت حنان وأمها ،بال شك ،إشارات التوني :العتماد على الذات،
ترك الطفل ليعتمد على نفسه ،الكبار مجرد عامل مساعد ،الصبر
والمثابرة ضرورة للفنان.
وربما عرفتا مدى تأثير تلك "النصائح" على التوني نفسه .فلربما وقعتا
على الحوار الذي أجراه معه أحمد سميح ونشرته جريدة "الحياة" في
أغسطس 2015م ،وهو يجيبه عن سؤال متعلق بالبدايات فيذكر:
"البداية كانت وأنا في عمر سبع سنوات ،مع أول صورة أرسمها وتلقى
استحسان والدي .ما زلت أذكر تلك الواقعة ألنها أثّرت في مجرى
حياتي ،بعدها كنت أمارس الرسم طوال فترات الإجازة وأنا طالب في
المدرسة" .ويكمل التوني وكأنه يوجه الكالم مباشرة إلى حنان وأمها:
"تعثرت قليال ً في دراستي بعد وفاة والدي .وبعد حصولي على الثانوية
العامة ،أردت اللتحاق بكلية الفنون الجميلة في القاهرة ،ولكن أهلي
رفضوا ذلك باعتبار أن الصورة المأخوذة في تلك الفترة عن الفن هي
أنه «ما بيأكلش عيش» .أرادوا أن ألتحق إما بكلية الزراعة أو الهندسة،
وانتهى الصراع بأحد أ
المور الوسط ،وهي أن ألتحق بقسم الديكور
باعتباره أ
القرب إلى الهندسة .لكني تعلقت أكثر بالرسم والتصوير،
فكنت دائم التنقل بين أقسام الرسم والتصوير بالكلية ،وهكذا
بدأت".

نَمْ نَمَ ت الريحُ

هة أ
لالطفال ،وهي
ربما أشارت حنان وأمها إلى باقي كتب التوني الموجَّ
ومتنوعة للغاية ،لكن ربما كانت أجزاء المُ نَمْ نَمات الثالث ذات
عديدة ّ
والمتنوعة والمدهشة،
أهمية خاصة للباحث في عوالم التوني الثرية
ِّ
والملغّ زة في بعض أ
الحيان.
والمُ نَمْ نَمات سلسلة كتب للتلوين تهدف إلى التسلية والتثقيف وتنمية
الذوق والقدرات الفنية ،وتسعى في الوقت نفسه إلى تعريف الفتيان

والفتيات في بالدنا بفنونهم العربية والإسالمية .وهي تتوجه إلى من
هم في سن الثامنة وما فوق .ولذا ،يُالحظ أن تلوينها أصعب وأدق من
لالطفال أ
كتب التلوين المخصصة أ
الصغر سناً .ورسوم هذه السلسلة
ّ
اختارها التوني وأعاد رسمها من مخطوطات قديمة وشهيرة في تاريخ
وتراث الثقافة العربية الإسالمية .ويجد القارئ أسفل كل لوحة
معلومات مفيدة عن اللوحة وعن المخطوط المختارة منه .هنا نجد
أ
أ
تنوعاً كبيراً ،بين منمنمة تصور الفيال والرانب والقمر -من كتاب "كليلة
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كيف يعمل جهاز الرنين املغناطيسي؟

ظهرت تقنية التصوير بالرنين المغناطيســـي
( )MRIأول مـــرة عـــام 1977م .وتعتمـــد فكرتهـــا
األســـاس علـــى التحكـــم باتجـــاه دوران ذرات
الحـــي المـــراد تصويـــره عبـــر
خاليـــا الجســـم
ّ
تعريضهـــا لعـــ ِّدة مجـــاالت مغناطيســـية قويـــة،
ومـــن ثم تعريضهـــا لموجـــات راديوية (شـــبيهة
بأشـــعة إكس) .وبقراءة انعكاس هذه الموجات
نحصـــل على صـــورة داخلية للجســـم .وتتفاوت

باإلضافـــة إلى ذلك ،هنـــاك مغانط تدريجية
التأثيـــر أضعـــف بكثيـــر مقارنـــ ًة بالحقـــل
المغناطيســـي الرئيس .وفي الوقـــت الذي يُنتج
فيـــه المغناطيـــس الرئيـــس ً
حقل مغناطيســـ ًيا
شـــدي ًد ا ومســـتق ًر ا حـــول الجســـم المـــراد
تصويـــره ،تســـمح المغانـــط التدريجيـــة بوجود
حقـــل متغيـــر يســـاعد فـــي مســـح األعضـــاء
المختلفة من الجسم.
ذرة مـــا لمجال مغناطيســـي
وعنـــد
تعـــرض ّ
ُّ
خارجـــي أقوى من المجال المحيـــط بها ،فإنها
تســـتجيب لـــه بدورانهـــا مـــع محـــور المجـــال
المؤثـــر .وبالتالـــي تكـــون حركـــة الـــذرات
باتجاهيـــن يلغي كل منهـــا العزم المغناطيســـي
لآلخر.
الحـــرة ،التي أخذت
الذرات
اســـتهداف
ويتم
ّ
اتجـــاه المجال المغناطيســـي المؤثر .وإلحداث
ظاهــــرة الرنيـــن ،فـــا بـــ ّد مـــن التأثيـــر عليها
بتـــردد مطابـــق لترددهـــا الطبيعـــي ،وذلك من
خـــال موجـــات راديويـــة علـــى شكـــــل نبضات
بتردد يسـاوي التردد الطبيعي.
وعنـــد زوال المؤثـــر (الموجـــات الراديوية)،
تعـــود البروتونـــات فـــي الـــذرات إلـــى مدارها
الطبيعـــي الـــذي كانـــت عليـــه مـــن قبـــل عبـــر
إطـــاق الطاقة المكتســـبة .ويتـــم التقاط هذه
الصـــور وتحليلها رياض ًيا عبر معـــادالت علمية
معروفة ،وتشـــكيل الصورة منهـــا لكل مقطع تم
استهدافه ،وذلك لزيادة الدقة في التشخيص.

تصاميم أجهزة الرنين المغناطيســـي لتتناســـب
مع األنسجة المراد تصويرها.
مغناطيســـا
()MRI
تســـتخدم معظـــم أنظمـــة
ً
فائـــق الناقليـــة يتألَّـــف مـــن عديـــد مـــن لفّات
األســـاك التـــي يجري داخلهـــا تيـــار كهربائي،
مما يـــؤدي إلى نشـــوء حقل مغناطيســـي تصل
شـــد ته إلـــى  20ألـــف ِضعـــف المجـــال
َّ
المغناطيسي لكوكب األرض.

نشر في مجلة القافلة عدد مارس/أبريل 2017م

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خـ ـ ــانـ ـ ــات ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ع ـلــى
ال ـ ــاع ـ ــب إكـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ـب ـك ــة
بواسطة األرقام من  1إلى ،9
شرط استعمال كل رقم مرة
واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ــي ك ــل خط
أفقي وفي كل خط عمودي
وفـ ــي م ــرب ــع م ــن ال ـمــرب ـعــات
التسعة.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
هيثم خليل الجهيران
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،سارة مطر ،عوض العنزي،
هنوف يوسف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

وحيد الغامدي *

املفهوم الخاطئ للتوطين

تمر به القضايا العادلة هو التزييف الذي يلحق
أسوأ ما ّ
بها ،فيحرف مسارها المنطقي إلى مسارات سلبية تخرج
بعدالتها إلى مواضع مؤسفة ،ومن تلك القضايا الساخنة
الــتــي نــرى الــجــدل فيها يتخذ ص ــورة مزيفة هــي قضية
التوطين.
انتشر على مواقع التواصل االجتماعي ،مؤخ ًرا ،الحديث
عن قضية تصريحات مدير جامعة شقراء حول سؤال ألحد
الطلبة المستجدين عن عدم وجــود أساتذة سعوديين في
الجامعة في تخصص بعينه .في الحقيقة ،وإن كان ر ّد مدير
ـاد ا ،إال أنــه حمل منطقية واقعية تجاه سؤال
الجامعة ح ـ ًّ
عاطفي ،مما جعل المنحيين المنطقي والعاطفي في هذه
القضية يُحدثان انقسا ًما
حـــاد ا ،يتجاذب ردود األفعال
ًّ
بطريقة رســمــت معها خــارطــة تلك القضية وتفاصيلها
المعقّدة.
التوطين كما أفهمه قضية محورية في العملية التنموية،
ويكون بخطط طويلة المدى ،من أجل توطين صحيح وعميق
يجتث مشكلة استقدام الكوادر من جذورها ،لكن أن يتح ّول
ّ
إلى مسار لتنفيس الكراهية على مواقع التواصل االجتماعي
أو في اإلعالم تجاه الشعوب األخرى ،ويتم بواسطته خلط
المفاهيم بصورة عشوائية ،فإن هذا مما يؤسف له حقًا.
والبــد أن نذ ّكر أن هناك كثي ًرا من المجاالت التي يصعب
فيها التوطين فعل ًيا ،ومنها المجال الطبي واألكاديمي ،سواء
فــي تــنـ ُّو ع التخصصات أو فــي األع ــداد المطلوبة لعملية
التوطين دون إخالل ،على األقل في المدى المنظور.
يتصور البعض أن مفهوم التوطين يعني ببساطة :إحالل
جنسية مكان أخــرى ،بينما يُفترض أن يكون معناه إحالل
كــوادر وطنية محل كــوادر أجنبية ،وهنا يكمن الفرق بين
مفهوم التوطين الصحيح والمفهوم الــدارج الذي أنتج ذلك
المسار من التنفيس العنصري تجاه الجنسيات األخــرى.
وهي ردة فعل أتفهمها في الحقيقة تجاه حقبة زمنية سابقة
سيطر فيها غير السعوديين على ســوق العمل المحلي
لسنوات وأنتجت عدي ًدا من المشكالت الماثلة اليوم ،إال أن
المفترض أن يتم ترشيد ر ّدة الفعل هذه عبر فهم محتوى
التوطين األكثر عمقًا واألكثر عملية وواقعية ،وليس وفق
الصورة الساذجة التي يتصورها البعض لمفهوم تنموي كبير
وطموح كالتوطين.
لنتذ ّكر أن عدد الجامعات في المملكة قد قفز في أق ّل من
عقدين فقط من سبع جامعات إلى اثنتين وأربعين جامعة
وكلية حكومية وأهلية ،عدا الفروع المتع ِّد دة التابعة لكل
جامعة من تلك الجامعات أو الكليات .ولنا أن نتخيل كيف
يمكن توطين وظــائــف هــذا الــعــدد الضخم مــن األســاتــذة
األجانب دون اإلخالل بسير العملية التعليمية .ولهذا ذكرت
في نقطة سابقة عبارة (في المدى المنظور) ،وهي المقصود
بالواقعية في النظر لعملية التوطين وغيرها من المفاهيم
بجرة قلم!
التي يتصور البعض أن حلّها يمكن أن يتحقق ّ
أيضا أنه في سنوات سابقة اختفت تقري ًبا الكوادر
لنتذ َّكر ً
التعليمية األجنبية في التعليم العام ،باستثناء التعليم األهلي
طب ًعا .هذا اإلحالل التام والشامل يمكن أن يُطبق كما هو
في بقية المجاالت بعد أن يكون هناك من يمأل ذلك الفراغ
بانسيابية وكفاءة.
* إعالمي سعودي

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم وذلك عبر البريد اإللكتروني:

cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف 013 876 ٠٤٥٧

