
برنامج

أرامكو السعودية
ع الحيوي يبسط للتنوُّ

ظالله في أبها

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٤ صفر 144١هـ، ٣ أكتوبر 201٩م

ذكر العظاءة الصخرّية يستعرض ألوانه تحت أشعة 
الشمس في موقع أعمال الشركة في أبها، بين صخور 

الجبال في الجنوب الغربي من المملكة، حيث 
تتجّلى ذكور العظاءات للعيان في ألوان زاهية زرقاء 

وبرتقالية، بينما تختبئ في لون بني باهت إذا ما 
أرادت االختفاء في محيطها الصخري.

تصوير: بريجيدو الكيدي

تقع أبها البهّية ضمن منطقة تُعّد من بين 36 مأوى للتنّوع 
الحيوي المحلّي في العالم، كما أّنها إحدى محميات 

عديدة تتنّفس فيها الحياة البرّية بجانب مناطق 
أعمال الشركة، وفي كّل واحدة من هذه المحميات 

شواهد صامتة على عقود من حماية البيئة، 
وهي تزدهر إلى جانب صناعة النفط والغاز.

ويُعّد موقع أعمال الشركة في أبها محمّية 
ذات قيمة عالمية للحياة البرية، في 
واحدة من أغنى المناطق الطبيعية 

الحيوية على وجه األرض، بين جبال 
عسير الشاهقة.
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قبـل سـنوات مـررت بفصـول دراسـية ُمتقطعـة 
مـع بروفيسـور أمريكـي يُدعـى »بيـل«، كمـا أرادنـا 
أن ندعـوه دون ألقـاب. كان ضخـم البنيـة وأبيـض 
الشـعر بالكامـل ويرتـدي نظـارة يجـوب بهـا بيـن 

الصفوف في نظرة أبوية حكيمة. 
فـي أحـد أحاديثنـا معـه علمنـا أن بحوثـه التـي 
يجريهـا، والتـي قـد تتبناهـا الجامعة أو مؤسسـات 
كثيـر خاصـة  تُكلـف  الجامعـة،  مـع  ذات شـراكة 
فيمـا يُدفـع لـه شـخصًيا كباحـث. ولعـل مـا يزيـد 
أجـره أمران: شـعره األبيض الذي يوحـي بالخبرة، 
ولوحـة  تبـة  لكا ا آللـة  ا علـى  بتـه  كتا وسـرعة 
المفاتيح، فلم يحتج لشخص آخر يقوم بالمهمة. 

 130 تكتـب  توصلـت ألن  كيـف  سـأله أحدهـم 
كلمـة فـي الدقيقـة وأنـت بهـذا العمـر؟! فأجـاب 
بـأن والدتـه علمتـه العـزف علـى البيانـو منـذ كان 
علـى  أصابعـه  فتمرسـت  مـن عمـره  الثانيـة  فـي 
خفـة الحركة، كمـا أن والدتـه اهتمت بغـرس فكرة 
فـي  مسـتديمة  بصفـة  النفـس  فـي  االسـتثمار 

أبنائها، ما جعلهم طالب علم طيلة حياتهم.  
علـى  كانـت حاصلـة  أيًضـا  بيـل  دكتـور  زوجـة 
درجـة الدكتـوراة، ممـا جعلهمـا علـى درجـة كبيـرة 
مـن التناغـم الفكـري. كان لـه مـن األبنـاء ولـدان، 

ذوي  مـن  جميعهـم  أطفـال،  سـتة  التبنـي  ومـن 
االحتياجـات الخاصـة. كنـا مبهوريـن بهـذا الشـيخ 
واألبحـاث  لعلـم  ا عـن  لعمـر  ا يثنـه  لـم  لـذي  ا
والموسـيقى والتربيـة. فلمـا استشـعر اسـتغرابنا 
قـال لنـا كلمـة مؤثـرة: »نحـن نكبُـر.. تلـك حقيقـة 
فذلـك  الحيـاة..  عـن  نتوقـف  أن  لكـن  علميـة، 
اختيـار شـخصي«. لدينـا جميًعـا وحتـى آخـر رمـق 
قـدرة علـى فعـل شـيء مـا مـن شـأنه أن يُشـعرنا 
التأمـل، ولسـنا  أننـا بشـر نـؤدي أدواًرا تسـتحق 

دمى متحركة على مسرح. 
يقـول دكتور بيل إن سـنواته المتقادمـة لم تمنعه 
لـكل سـنة يعيشـها، فـإن  مـن رصـد هـدف كبيـر 
ـق فـي إنجـازه، كان دعًمـا نفسـًيا كبيـًرا لـه، وإن  ُوفِّ
ًعـا  موضو مـا  إ يجعلـه  بذلـك  نـه  فإ فـق  يُو لـم 

للدراسة، أو يُرحله إلى السنة المقبلة. 
انقطـع ظهـور بيـل بانتهـاء السـبب، لكنه مـا زال 
يعـاود الظهور فـي ذهني كلمـا صادفـت العزيزة أم 
فـي  عـدة  متقا ُمتعلمـة  ة  سـيد وهـي  حمـد،  أ
تزويـج  فـي  وفقـت  عمرهـا،  مـن  الخمسـينيات 
أبنائهـا و بنـاء منـزل جميـل وتجميـل نفسـها بمـا 
يليـق بسـنها، وانتهـى بهـا المطـاف إلـى ذلـك! لـم 
تشـأ الدخـول فـي أي نشـاط يجـدد عمرهـا سـوى 

بضـع جلسـات مـن تقنيـات اسـتعادة الشـباب فـي 
عيادات التجميل. 

لكـن مـا الضيـر فـي اسـتثمار التقاعـد لتجربـة 
مـا حرمتنـا الوظيفـة منـه، فاليـوم هنـاك كثيـر مـن 
النـوادي المختصـة بـكل مـا يتناسـب مـع الهوايـات 
والحاجـات مـن نـوادي تعليـم الغوص وحتـى نوادي 
أن  والشـك  المختصـة،  القهـوة  إعـداد  تعليـم 
االلتحـاق بـأي منهـا أمـر يسـتحق التجربـة، فهـو 
إمـا إضافة معرفيـة أو إضافـة اجتماعيـة تفتح لنا 

آفاًقا لم تكن مفتوحة من قبل. 
لـم يفـت األوان لشـيء ولـم تتوقـف حياتـك عنـد 
مثـل  وأنـت،  معيـن.  لسـن  وصولـك  أو  التقاعـد 
والتهذيـب  التطويـر  رواد  بـكل  متصـل  غيـرك، 
وجهدهـم  وقتهـم  مـن  بذلـوا  الذيـن  االجتماعـي 
الكثيـر لكـي يجعلـوا منـك نسـخة أفضـل فـي تقبل 
العالـم مـن حولـك، إن لـم يكـن مـن أجلـك فمـن 
أفـراد  وأولهـم  منـك،  اآلخـرون  يعانـي  أال  أجـل 
أسـرتك؛ فالشـخص الـذي ينتصـر آلرائـه دوًمـا، 
أن  يقبلـون  ال  فاآلخـرون  منبـوًذا،  وحيـًدا  يبقـى 

يكونوا صدى لك أو مرآة ألفكارك.
أنـت دائًمـا فـي العمـر المناسـب لخلـق نسـخة 

ُمحسنة من نفسك. فضاًل، ابدأ اآلن!

نسخة محسنة من نفسك
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خالل 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

تهاني الرمضان
tahany.ramadhan.2@aramco.com

إدارة خدمات الخزينة

شؤون أرامكو السعودية تفتح بوابات االبتكار والتفكير اإلبداعي

مـــت دائـــرة شـــؤون أرامكـــو الســـعودية،  الظهـــران - نظَّ
مؤخـــًرا، حملـــة توعويـــة تُحّفـــز موظفيهـــا علـــى تبنـــي 
ثقافـــة االبتـــكار فـــي بيئـــة العمـــل، وتســـاعد الحملـــة أيًضـــا 
فـــي جعـــل الموظفيـــن علـــى درايـــة تامـــة بالكيفيـــة التـــي 

سيحّول بها االبتكار مستقبل الشركة.
وباإلضافـــة إلـــى نشـــر الوعـــي حـــول أهميـــة ثقافـــة 
ـــاُم  ـــة إله ـــن هـــذه الحمل ـــدف م ـــكار  النشـــطة، كان اله االبت
ــع  ــة، مـ ــة واإلبداعيـ ــم الخاصـ ــد أفكارهـ ــن لتوليـ الموظفيـ
تشـــجيع اإلدارات أيًضـــا علـــى وضـــع اآلليـــات الالزمـــة 
لمتابعـــة وإدارة األفـــكار التـــي تـــم تقديمهـــا عبـــر »بوابـــة 
االبتـــكار« المتوفـــرة علـــى الشـــبكة اإللكترونيـــة، التـــي تُعـــدُّ 
منصـــًة لالبتـــكار واإلبـــداع واســـتقطاب أفـــكار غيـــر 
ــن  ــة مـ ــم المنصـ ــث تُمّكنهـ ــن، حيـ ــن الموظفيـ ــبوقة مـ مسـ

عرض أفكارهم، واالطالع عليها، واإلدالء بآرائهم.

بناء ثقافة حقيقية لالبتكار
ــب الرئيــس لشــؤون  ــات، شــّدد نائ ــاح الفعالي وفــي افتت
أرامكــو الســعودية، األســتاذ نبيــل الجامــع، فــي كلمتــه أمام 
الحضــور علــى أهميــة توفيــر بيئــة محفــزة لالبتــكار داخــل 
الشــركة، مؤكًدا أن أي شــيء يســتحق أن يُنجز يأتي دائًما 
مــع عــدٍد مــن التحديــات. وقــال الجامــع: »مــن أجــل بنــاء 
ثقافــة حقيقيــة لالبتــكار فــي قطاعنــا داخــل الشــركة، 
يجــب علينــا أواًل أن نتّغلــب علــى التحــدي الكبيــر الــذي 

هنوف السليم
يقف في طريقنا، أال وهو حاجز المشاركة«.

وأكـــد الجامـــع التـــزام الشـــركة ببنـــاء نظـــام يتغلّـــب علـــى 
هـــذه التحديـــات والحواجـــز مـــن خـــالل تشـــكيل لجـــان فـــي 
كل قســـم لمراجعـــة األفـــكار، وتعييـــن مديريـــن لقنـــوات 
المنصـــة المختلفـــة، ووضـــع معاييـــر خاصـــة للتقييـــم، 
وعقـــد اجتماعـــات ربـــع ســـنوية لمراجعـــة كل فكـــرة، 

وتيسير عملية تتبع األفكار للمشاركين.
ـــر الحضـــور أن أفكارهـــم  ـــه بتذكي ـــم الجامـــع كلمت واختت
ــع  ــى صنـ ــعودية علـ ــو السـ ــؤون أرامكـ ــرة شـ ــاعد دائـ ستسـ

طريق المستقبل باقتدار ومرونة ونجاح.

أنشطة إبداعية
المتحدثيـــن  مـــن  عـــدد  مشـــاركة  الحملـــة  وشـــهدت 
الضيـــوف، مـــن بينهـــم تركـــي فقيـــرة، مـــن شـــركة أطيـــاف 
االبتـــكار )هيـــود(، وهـــي وكالـــة استشـــارية لالبتـــكار واإلبـــداع 

تتخذ العاصمة الرياض مقًرا لها.
الملـــك  مـــن مركـــز  بعـــده روبـــرت فريـــث،  وشـــارك 
عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء(، مـــع فريقـــه مـــن 
»مختبـــر األفـــكار« فـــي المركـــز فـــي تقديـــم عـــدد مـــن 
النشـــاطات اإلبداعيـــة للحضـــور، حيـــث مـــن شـــأن تلـــك 

األفكار أن تُسهم في فتح آفاق اإلبداع للموظفين.
بعـــد ذلـــك، عـــّرف عبـــداهلل العبـــداهلل، وهـــو أحـــد 
موظفـــي وحـــدة االبتـــكار المؤسســـي فـــي قســـم الدعـــم 
الهندســـي، ببوابـــة االبتـــكار وشـــرح للحضـــور طريقـــة تقديـــم 

فكرة عبر البوابة.
وفـــي نهايـــة المناســـبة، اختتـــم الجلســـة مديـــر إدارة 
االتصـــال المؤسســـي، األســـتاذ خالـــد الزامـــل، مشـــيًدا 
بحـــرص الحضـــور الفاعـــل والممّيـــز، ومعرًبـــا عـــن أملـــه 
الكبيـــر فـــي مســـتقبل أكثـــر إشـــراًقا ونجاًحـــا لدائـــرة شـــؤون 

أرامكو السعودية.

التحّلي بروح االبتكار.. 
وااللتزام بالتمكين

ويرّكـــز برنامـــج االبتـــكار بشـــكٍل عـــام علـــى تشـــجيع روح 
االبتـــكار ، والحـــث علـــى توظيـــف آخـــر التقنيـــات فـــي أداء 

األعمـــال، وعـــدم الكـــف عـــن التطـــور والتعلـــم وإدراج 
التحســـينات الالزمـــة باســـتمرار، لتعزيـــز القـــدرة علـــى 
ــل  ــة العمـ ــي بيئـ ــورات فـ ــة التطـ ــة ومواكبـ ــز والمنافسـ التميُّـ

المتغيرة.
ويدعـــو البرنامـــج الموظفيـــن مـــن جميـــع المســـتويات إلـــى 
ــتفادة  ــات والـــدروس المسـ ــل الممارسـ التعـــرف علـــى أفضـ
وتقييمهـــا وتطويرهـــا ومـــن ثـــم اعتمادهـــا، لتحســـين جـــودة 

األداء، وزيادة القدرة على تحقيق النتائج المرجوة.
ـــق  ـــى طري وقـــد تســـارعت خطـــوات أرامكـــو الســـعودية عل
بنـــاء ثقافـــة ابتـــكار تُعـــدُّ األفضـــل فـــي فئتهـــا؛ فقـــد انتهجـــت 
الشـــركة فـــي ذلـــك أســـلوًبا نشـــًطا، ووضعـــت نصـــب عينيهـــا 
هدًفـــا يتمثـــل بتســـخير أفضـــل الســـبل الســـتقطاب أفـــكار 

موظفيها الشباب. 
ويقـــّدم البرنامـــج بوابـــة إلكترونيـــة ونظاًمـــا شـــاماًل 
لمختلـــف القطاعـــات داخـــل الشـــركة، حيـــث تتيـــح البوابـــة 
للقطاعـــات المختلفـــة إشـــراك الموظفيـــن فـــي توليـــد 
األفـــكار، والمشـــاركة فـــي حـــل المشـــكالت عـــن طريـــق 
تبـــادل تلـــك األفـــكار ومراجعتهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل منهجيـــة 

متعددة الجهات والقنوات.
ــا  ــوار، إلتاحتهـ ــة للحـ ــة فاعلـ ــا آليـ ــة بكونهـ ــز البوابـ ـ تتميَّ
فرصـــة التفاعـــل مـــع الخبـــراء والتواصـــل مـــع ذوي المعرفـــة، 
ـــرق  ـــم تشـــكيل ف ـــا يت ـــة شـــاملة. كم ـــوى بطريق ـــم المحت لتقيي
خاصـــة لـــكل جهـــة أو قطـــاع داخـــل الشـــركة، وتتمثـــل 
ــليمها  ــم تسـ ــي تـ ــكار التـ ــع األفـ ــي جمـ ــق فـ ــؤولية الفريـ مسـ
إلـــى ذلـــك القطـــاع، حيـــث يتـــم بعـــد ذلـــك تقييـــم كل فكـــرة 

وتسخير الجهود الممكنة لتطبيقها على أرض الواقع.

نبيل الجامع، يتجّول 
بين الحضور أثناء 

أدائهم لألنشطة 
اإلبداعية التي 

مها فريق مختبر  نظَّ
األفكار من مركز 

)إثراء(.

حرصت الحملة التوعوية التي نّظمتها دائرة شؤون أرامكو السعودية على ُتحّفيز موظفيها على تبني ثقافة االبتكار في بيئة العمل، كما سعت إللهام الموظفين لتوليد أفكارهم الخاصة 
تصوير: بريجيدو الكيدي واإلبداعية.              
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مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ ُتطلق إجراءات 
جديدة في القمة السنوية الخامسة في نيويورك

نيويـــورك - اســـتحدثت مبـــادرة منـــاخ النفـــط والغـــاز، 
وهـــي مجموعـــة مـــن شـــركات الطاقـــة الرائـــدة، تدابيـــر 
جديـــدة لمواجهـــة تحديـــات المنـــاخ فـــي مؤتمرهـــا 
ـــات  ـــورك فـــي الوالي ـــة نيوي الســـنوي الخامـــس فـــي مدين
المتحـــدة األمريكيـــة، الـــذي شـــاركت فيـــه أرامكـــو 
الســـعودية. وأكـــدت المبـــادرة أنهـــا تحـــرز تقدًمـــا فـــي 

الحد من انبعاثات الميثان.
ومـــن بيـــن الجهـــود الجديـــدة المبذولـــة فـــي هـــذا 
المجـــال، تحفيـــز االســـتثمارات واســـعة النطـــاق فـــي 
ــه،  ــتخدامه وتخزينـ ــون واسـ ــتخالص الكربـ ــة اسـ أنظمـ
بهـــدف أســـاس هـــو مضاعفـــة كميـــة الكربـــون المخزنـــة 
حالًيـــا علـــى مســـتوى العالـــم قبـــل عـــام 2030م. ويُعـــد 
ــًرا  ــه عنصـ ــتخدامه وتخزينـ ــون واسـ ــتخالص الكربـ اسـ

رئيًسا في الجهود الرامية لخفض االنبعاثات.
وتعليًقـــا  علـــى مشـــاركة أرامكـــو الســـعودية فـــي 
المؤتمـــر، قـــال كبيـــر اإلدارييـــن التقنييـــن، األســـتاذ 
ــل  ــات عمـ ــي جلسـ ــارك فـ ــذي شـ ــر، الـ ــد الخويطـ أحمـ
المؤتمـــر: »إننـــا ملتزمـــون بالمســـاعدة فـــي تحقيـــق 
االنبعاثـــات  لتخفيـــض  الدولـــي  المجتمـــع  أهـــداف 
الكربونيـــة، مـــع تلبيـــة احتياجـــات الطاقـــة لمليـــارات 
ـــادة فـــي  األشـــخاص بشـــكل موثـــوق لعقـــود قادمـــة والري
أحـــدث التقنيـــات«.  وأضـــاف قائـــًأ: »إن مشـــاركتنا 
فـــي مبـــادرة شـــركات النفـــط والغـــاز بشـــأن المنـــاخ 

تعكس مدى التزامنا«.
كمـــا شـــددت الشـــركات المشـــاركة فـــي مبـــادرة 
النفـــط والغـــاز بشـــأن المنـــاخ أيًضـــا علـــى أن أعضاءهـــا 
ــون  ــان والكربـ ــات الميثـ ــة انبعاثـ ــل كميـ ــون بتقليـ ملتزمـ
فـــي أعمـــال التنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز وإنتاجهمـــا، 

ــدد سوزان قونزالس وتيري وايد ــي تحـ ــبة التـ ــة المناسـ ــات الحكوميـ ــم السياسـ ودعـ
قيمـــة للكربـــون كوســـيلة لخفـــض االنبعاثـــات الكربونيـــة. 
وأكـــدت المجموعـــة أنهـــا خّفضـــت بالفعـــل بصـــورة 
جماعيـــة مـــن كميـــة انبعـــاث الميثـــان بنســـبة ٩٪، وفـــي 
 ٪20 طريقهـــا لتحقيـــق تخفيـــض تراكمـــي بنســـبة 
بحلـــول عـــام 2025م. كمـــا تعمـــل المجموعـــة اآلن علـــى 
ــون  ــة الكربـ ــط كثافـ ــي لمتوسـ ــل الجماعـ ــدف التقليـ هـ

أيًضا.

تحسين كفاءة استهالك الطاقة
ـــل  ـــون إجـــراءات مث ـــن الحـــد مـــن كثافـــة الكرب ويتضّم
تحســـين كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة، والحـــد مـــن حـــرق 
الغـــاز، وتطويـــر المرافـــق، والتوليـــد المشـــترك. ولعبـــت 
المؤسســـين  األعضـــاء  أحـــد  الســـعودية،  أرامكـــو 
ــاز بشـــأن المنـــاخ، دوًرا  لمبـــادرة شـــركات النفـــط والغـ
ـــون فـــي أعمـــال النفـــط  ـــًدا فـــي خفـــض كثافـــة الكرب رائ
إلـــى بوابـــة المصفـــاة.  والغـــاز، مـــن فوهـــة البئـــر 
والجديـــر بالذكـــر أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
تمتلـــك أقـــل كثافـــة كربونيـــة مـــن أي بلـــد مـــن البلـــدان 
المنتجـــة للنفـــط، حيـــث يبلـــغ وزنهـــا 4.6 غـــرام فقـــط 
مـــن مكافـــئ ثانـــي أكســـيد الكربـــون لـــكل ميغـــا جـــول، 
وفًقـــا لدراســـة أجرتهـــا جامعـــة ســـتانفورد ونشـــرتها 

في مجلة ساينس العلمية، مؤخًرا.
كمـــا قـــام أعضـــاء المجموعـــة بإنشـــاء صنـــدوق رأس 
مـــال مشـــترك بأكثـــر مـــن مليـــار دوالر، حيـــث اســـتثمر 
ــل  ــي تعمـ ــئة التـ ــركات الناشـ ــي الشـ ــدوق فـ ــذا الصنـ هـ
علـــى تطويـــر وتوســـيع ونشـــر التقنيـــات لتخفيـــض 
انبعاثـــات الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس الحـــراري. 
ــتثمارات جديـــدة  ــا قامـــت المجموعـــة بســـبعة اسـ فيمـ

ـــرة  ـــات مؤث ـــي شـــركات ذات تقني ـــام الماضـــي ف ـــي الع ف
ـــغ  تمتـــد عبـــر سلســـلة القيمـــة فـــي مجـــال الطاقـــة. ويبل

عدد الشركات التي تم االستثمار فيها ١٥ شركة.
كمـــا بـــدأت المجموعـــة أيًضـــا برنامـــج التمويـــل 
المجتمعـــي )كيكســـتارتر( لتســـهيل تشـــغيل تقنيـــات 
فـــي  وتخزينـــه  واســـتخدامه  الكربـــون  اســـتخالص 
المراكـــز الصناعيـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 

والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا والصين.
ـــًدا  ـــع 11 بل ـــى نطـــاق أشـــمل، تعمـــل المجموعـــة م وعل
تدعـــم مبـــادرة المؤتمـــر الـــوزاري للطاقـــة النظيفـــة مـــن 
أجـــل إنشـــاء صناعـــة تجاريـــة عالميـــة لتخزيـــن الكربـــون 
انضمـــت  كمـــا  باريـــس.  اتفاقيـــة  هـــدف  لتحقيـــق 
ـــاخ  ـــول المن ـــة حل ـــادرة رؤي ـــى مب الشـــركات المشـــاركة إل
الطبيعـــي التـــي عقدهـــا المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي 

ومجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة.

وفد إعالمي محلي في زيارة ميدانية لمنشآت بقيق

ـــوم األحـــد  الظهـــران - اســـتضافت أرامكـــو الســـعودية ي
الماضـــي 30 محـــرم 1441هــــ )29 ســـبتمبر 2019م( وفـــًدا 
ــاء  ــن رؤسـ ــدًدا مـ ــم عـ ــة ضـ ــالم المحليـ ــائل اإلعـ ــن وسـ مـ
تحريـــر الصحـــف وقـــادة الـــرأي، حيـــث تـــم تنظيـــم برنامـــج 
زيـــارة لمقـــر الشـــركة الرئيـــس فـــي الظهـــران، باإلضافـــة 
إلـــى مرافقهـــا فـــي بقيـــق. والتقـــى الوفـــد فـــي نـــدوة نقـــاش 
خـــالل زيارتـــه رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا 
التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، وأعضـــاء 

اإلدارة العليا للشركة. 
حـــول  عـــرض  إلـــى  اإلعالمـــي  الوفـــد  واســـتمع 
إســـتراتيجية أرامكـــو الســـعودية وأعمالهـــا ومشـــاريعها 
واالســـتدامة  التقنـــي  التطويـــر  وبرامـــج  المســـتقبلية 
ــي  ــي فـ ــغيلي والمالـ ــوة األداء التشـ ــة وقـ ــج المواطنـ وبرامـ
أرامكـــو الســـعودية، كمـــا اطلـــع الوفـــد علـــى أعمـــال أرامكـــو 
الســـعودية فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى البيئـــة وريادتهـــا 
ــاع  ــي قطـ ــة فـ ــة الكربونيـ ــاض الكثافـ ــي انخفـ ــة فـ العالميـ

الطاقة.
ـــى دور الشـــركة فـــي اإلســـهام  وتعـــّرف الوفـــد كذلـــك عل
فـــي تنويـــع االقتصـــاد وتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030. كمـــا 
زار الوفـــد مركـــز تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد النفـــط، ومركـــز 
التنقيـــب وهندســـة البتـــرول، إضافـــة إلـــى مركـــز الثـــورة 
الصناعيـــة الرابعـــة فـــي بـــرج المـــدرا. ودارت نقاشـــات 
تتســـم بالحيويـــة والعمـــق بيـــن قياديـــي الشـــركة وقـــادة 
االعـــالم والـــرأي، حيـــث تـــم تبـــادل اآلراء واألفـــكار حـــول 

نطاٍق واسٍع من الموضوعات.
وتضّمنـــت جولـــة الوفـــد زيـــارات إلـــى مواقـــع الهجـــوم 
ــم  ــى حجـ ــف علـ ــث وقـ ــق، حيـ ــل بقيـ ــي معمـ ــي فـ التخريبـ
األضـــرار التـــي لحقـــت بالمعمـــل وجهـــود الشـــركة فـــي 
ـــى مســـتوياته الســـابقة خـــالل  ـــاج إل إصالحـــه وعـــودة اإلنت

القافلة األسبوعية

ـــى  وقـــٍت قياســـٍي، لضمـــان اســـتمرار إمـــدادات الطاقـــة عل
المستويين المحلي والعالمي.

موثوقية راسخة
ـــال الناصـــر:  ـــي، ق ـــد اإلعالم ـــام الوف ـــه أم ـــة ل ـــي كلم وف
ــو  ــة أرامكـ ــيمة أن موثوقيـ ــداث الجسـ ــذه األحـ ــت هـ »أثبتـ
الســـعودية راســـخٌة وقويـــة وأهـــل لالعتمـــاد عليهـــا، فـــي 
أصعـــب الظـــروف، وذلـــك ألنهـــا، بفضـــل اهلل، تســـتند إلـــى 
ـــى اإلطـــالق،  ـــا عل ـــا، وأهمه ـــة؛ أوله ـــة عناصـــر جوهري ثالث

ثروتنـــا البشـــرية المتمّيـــزة فـــي كفاءتهـــا وإخالصهـــا، والتـــي 
أثبتـــت، فـــي مختلـــف الظـــروف واألحـــداث، تفانيهـــا 
اإلبـــداع،  العاليـــة وقدرتهـــا علـــى  ومهنيتهـــا وهّمتهـــا 
والعنصـــر الثانـــي هـــو احتياطياتنـــا الهائلـــة مـــن المـــوارد 
ــة  ــا التحتيـ ــو بنيتنـ ــث هـ ــر الثالـ ــة، والعنصـ الهيدروكربونيـ

الضخمة من المرافق والمعدات.
وممـــا يبعـــث علـــى البهجـــة والفخـــر أنـــه، علـــى الرغـــم 
مـــن ُســـحب الدخـــان األســـود التـــي غطـــت ســـماء بقيـــق 
تلـــك  ورغـــم فداحـــة  الصبـــاح،  ذلـــك  فـــي  وخريـــص 
الهجمـــات اإلرهابيـــة، لـــم يلحـــق الضـــرر إال بأجـــزاء مـــن 

البنيـــة التحتيـــة فقـــط، ولـــم تتأثـــر احتياطياتنـــا، وأهـــم مـــن 
ذلـــك، لـــم يُصـــب، بحمـــد اهلل، أٌي مـــن موظفـــي الشـــركة 

بسوء«.
وأطلـــع المســـؤولون فـــي أرامكـــو الســـعودية الوفـــد 
ــا  ــت بهـ ــي قامـ ــريعة التـ ــتجابة السـ ــى االسـ ــي علـ اإلعالمـ
فـــرق الطـــوارئ التابعـــة للشـــركة فـــور وقـــوع هجمـــات 14 
ـــال  ـــي أعم ـــدم الســـريع ف ـــد التق ـــا شـــهد الوف ســـبتمبر. كم
اإلصالحـــات التـــي قامـــت بهـــا فـــرق الشـــركة، ممـــا يـــدل 
علـــى مرونتهـــا واســـتعدادها فـــي تنفيـــذ خطـــة إدارة 

األزمات والطوارئ.

رؤساء التحرير وقادة الرأي مع رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين وعدد من أعضاء اإلدارة العليا، في لقطة تذكارية عقب الزيارة الميدانية التي زاروا فيها مقر الشركة الرئيس في 
الظهران ومنشآت الشركة في بقيق، حيث وقفوا على مواقع الهجوم التخريبي في معمل بقيق، واطلعوا عن كثب على حجم األضرار التي لحقت بالمعمل وجهود الشركة في إصالحه وعودة 

اإلنتاج إلى مستوياته السابقة خالل وقٍت قياسٍي، لضمان استمرار إمدادات الطاقة على المستويين المحلي والعالمي.

إننا ملتزمون 
بالمساعدة في 

تحقيق أهداف 
المجتمع الدولي 

لتخفيض 
االنبعاثات 

الكربونية، مع 
تلبية احتياجات 

الطاقة لمليارات 
األشخاص 

بشكل موثوق 
لعقود قادمة.

أحمد الخويطر

األستاذ أحمد الخويطر، يتحدث خالل جلسة عمل في 
االجتماع السنوي الخامس لمبادرة شركات النفط والغاز 

بشأن المناخ، في مدينة نيويورك في الواليات المتحدة 
األمريكية.
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ضمن احتفاالت اليوم الوطني السعودي 89

سينما إثراء تحتضن العرض األول لـ»ُوِلد ملًكا«

الظهـــران - شـــهدت ســـينما مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز 
الثقافـــي العالمـــي إثـــراء، مؤخـــًرا، وضمـــن احتفـــاالت 
89، العـــرض األول للفلـــم  اليـــوم الوطنـــي الســـعودي 
ــس  ــمو رئيـ ــور سـ ــك بحضـ ــًكا«، وذلـ ــد ملـ ــينمائي »ُوِلـ السـ
ـــك فيصـــل للبحـــوث والدراســـات  ـــز المل ـــس إدارة مرك مجل
اإلســـالمية األميـــر تركـــي الفيصـــل، وســـمو نائـــب أميـــر 
المنطقـــة الشـــرقية األميـــر أحمـــد بـــن فهـــد بـــن ســـلمان، 
وبحضـــور رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا 

التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.
يتناول الِفلْـــم زيـــارة الملـــك فيصـــل لبريطانيـــا عـــام 
ـــده  ـــا مـــن وال ـــة عشـــرة مبعوًث ـــن كان بعمـــر الثالث 1919م حي
الملـــك عبدالعزيـــز ومـــا واجهـــه فـــي رحلتـــه مـــن مصاعـــب 
للتفـــاوض حـــول مســـتقبل المنطقـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة 
األولى. وقـــد تـــم تصويـــر الِفلْـــم بيـــن لنـــدن والعاصمـــة 
ـــاج مشـــترك )ســـعودي،  ـــن إنت ـــاض، وهـــو م الســـعودية الري
مليـــون   12 بلغـــت  وبميزانيـــة  وإســـباني(،  إنجليـــزي، 
دوالر. ولعـــب دور الملـــك فيصـــل الممثـــل عبـــد اهلل علـــي، 

الملـــك شايستا خان دور  راكان عبدالواحـــد  الممثـــل  لعـــب  بينمـــا 
عبدالعزيز. 

منتـــج الفلـــم اإلســـباني الحاصـــل علـــى جائـــزة االوســـكار، 
ــت  ــل كانـ ــك فيصـ ــة الملـ ــال: »إن قصـ ــس غوميز قـ أندريـ
مصـــدر إلهـــام إلنتـــاج هـــذا الفلـــم، وكانـــت تجربـــة العمـــل 
ــة«.  ــة عظيمـ ــعوديين تجربـ ــباب سـ ــع شـ ــة ومـ ــي المملكـ فـ
وذكـــر غوميـــز، الـــذي عمـــل علـــى أكثـــر مـــن 130 فلًمـــا 
ســـينمائًيا أن صناعـــة الســـينما فـــي المملكـــة تتطـــور 
بشـــكل كبيـــر، وتنبـــأ لهـــا باحتـــالل مركـــز ريـــادي علـــى 

مستوى العالم العربي. 
أرامكـــو  موظـــف  للفلـــم،  المشـــارك  المنتـــج  أمـــا 
علـــى  الـــذي عمـــل  نميـــس،  تـــود  الســـعودية ســـابًقا، 
المســـاعدة فـــي اختيـــار الممثليـــن وتطويـــر الجـــزء المتعلـــق 
الممثليـــن  »اختيـــار  فقـــال:  الفلـــم،  فـــي  بالمملكـــة 
المناســـبين كان تحدًيـــا، حيـــث تقـــدم أكثـــر مـــن 1000 
شـــخص لعـــروض تجـــارب األداء، وكان التحـــدي إيجـــاد 
الملـــك عبدالعزيـــز،  ممثـــل بمالمـــح قريبـــة لمالمـــح 
باإلضافـــة الـــى صعوبـــة إيجـــاد بعـــض األدوات مثـــل 
األســـلحة التـــي اســـتعملت فـــي بعـــض المشـــاهد«. وبـــدأ 

نيمـــس متحمًســـا بعـــد نهايـــة العـــرض األول للفلـــم، قائـــاًل: 
»كنـــت أشـــاهد ردود أفعـــال الحضـــور خـــالل عـــرض 
الفلـــم، ويمكـــن مالحظـــة تفاعلهـــم ومشـــاعرهم تجـــاه 
ــات  ــك انطباعـ ــت تلـ ــعيدة وكانـ ــة والسـ ــاهد الحزينـ المشـ

جيدة«. 
الممثـــل راكان عبدالواحـــد، 32 ســـنة، الـــذي لعـــب دور 
الملـــك عبدالعزيـــز، تـــم اختيـــاره لهـــذا الـــدور بعـــد عـــدة 
عـــروض أداء تجريبيـــة فـــي لـــوس انجلـــس، قـــال: »أنـــا 
فخـــور جـــًدا بالقيـــام بهـــذا الـــدور لشـــخصية عظيمـــة 
ــذا  ــي هـ ــل فـ ــذي عمـ ــعودي الـ ــم السـ ــكل الطاقـ ــور بـ وفخـ
الفلـــم. لقـــد كانـــت مكافـــأة لـــي أن أرى ردود أفعـــال 

الجمهور على الفلم«. 
 الكاتـــب الســـعودي، موظـــف أرامكـــو الســـعودية في 
إدارة تخطيـــط المنشـــآت، بـــدر الســـماري، أحـــد الكّتـــاب 
المســـهمين فـــي كتابـــة الفلـــم، ســـبق وعلـــق، قائـــال: »فلـــم 
ــاء فـــي الوقـــت المناســـب فـــي  ــاج الضخـــم جـ بهـــذا اإلنتـ
ـــون  ـــي تدعـــم الثقافـــة والفن ـــة المملكـــة 2030، الت ظـــل رؤي
بشـــكل ال محـــدود، ولعـــل هـــذا الِفلْـــم يؤســـس لمرحلـــة 
جديـــدة فـــي الســـينما الســـعودية فـــي ظـــل انتشـــار دور 

احتفاالت اليوم الوطني تمتد 
إلى مباني الشركة ومكاتبها

الظهران - احتفاًء باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، نّظمت إدارة خدمات المكاتب حفاًل خاًصا للموظفين في 
أول أيـام الـدوام الرسـمي بعـد اإلجـازة الوطنيـة األخيـرة. وفـي مواقـع مختلفـة مـن الشـركة، مـن بينهـا المنطقـة المركزية 
ومبنـى المـدرا فـي الظهـران، وأحيـاء الشـركة فـي رأس تنـورة والعضيليـة وبقيـق، حيـث ُدعـي الموظفـون للمشـاركة فـي 

فعاليات متنوِّعة.
وقال مدير إدارة خدمات المكاتب، األستاذ أحمد الزاهد: »الفكرة الرئيسة الحتفاالتنا هذا العام تتمّثل في أن األشياء 
العظيمة تبدأ بالتفاصيل الصغيرة، ومن هنا قّدمت اإلدارة فكرتها المبتكرة والجذابة لإلدارة التنفيذية في الشركة، وهي 

توظيف األحاجي التركيبية الجدارية إلشراك مستخدمي مباني الشركة في االحتفاء بيوم الوطن«.
وإلـى جانـب ذلـك، حرصـت إدارة خدمـات المكاتـب على تزيين جنبـات المباني في الشـركة، ومكاتـب الموظفين باللون 

األخضر، باإلضافة إلى الشارات التي ُصّممت لالحتفاء بالوطن في يومه التاسع والثمانين.

القافلة األسبوعية

 سمو األمير تركي 
الفيصل، وسمو األمير 

أحمد بن فهد بن سلمان، 
والمهندس أمين الناصر، 
ونبيل الجامع وعدد من 

أعضاء إدارة أرامكو 
السعودية أثناء وجودهم 

في مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي 

العالمي )إثراء(، لحضور 
العرض األول لِفْلم )ُوِلد 
ملًكا( في سينما المركز.

 تصوير: محمد آل ابن 
الشيخ

باقر آل قريشرشا الغامديأحمد الزهرانيفاطمة برناويعلي الغنيمي

اليوم الوطني في عيونهم
استطلع قسم اإلنتاج اإلعالمي آراء عدد 

من موظفي الشركة حول ما ُيثله لهم 
اليوم الوطني وكانت هذه إجاباتهم..

شاهدوا العرض 
الدعائي لِفْلم 

)ُوِلد ملًكا(

ماذا قالوا عن 
الِفْلم؟

العـــرض اآلن، ويرتقـــي بصناعـــة الســـينما خصوًصـــا فـــي 
مجال الدراما التاريخية«.

أوقســـتي  اإلســـباني  إخـــراج  مـــن  الفلـــم  ختاًمـــا، 
فيالرونغـــا ويعـــرض حالًيـــا فـــي قاعـــات الســـينما فـــي 

المملكة.



5
القافلة األسبوعية    ٣ أكتوبر ٢٠١٩ 

أرامكو السعودية تواجه تحديات سالمة مرافقها 
بإستراتيجية شاملة

الظهـــران - يحفـــل العمـــل فـــي قطـــاع النفـــط والغـــاز 
بطبيعتـــه بتحديـــات كبيـــرة فـــي مجـــال الســـالمة. 
وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن أرامكـــو الســـعودية تعـــي ذلـــك 
برامـــج  علـــى  الشـــديد  تركيزهـــا  وتواصـــل  جيـــًدا 
ـــف لشـــركة  ـــا. ولكـــن كي وإســـتراتيجيات ســـالمة أعماله
كبيـــرة ذات هيـــكل شـــديد التشـــعب أن تحـــدد مخاطرهـــا 
وتديرهـــا بشـــكل منهجـــي؟ وكيـــف تحقـــق التميُّـــز فـــي 
مســـتوى أدائهـــا مـــن حيـــث الســـالمة، وكيـــف تحافـــظ 

على ذلك التميُّز؟ 

البداية 
ــائر  ــع الخسـ ــو الســـعودية دليـــل منـ ــتبدلت أرامكـ اسـ
فـــي عـــام 2004م، وأحلـــت محلـــه نظـــام إدارة الســـالمة، 
ـــز فـــي الســـالمة. ودخلـــت  معلنـــة عـــن عهـــد جديـــد للتميُّ
ـــى قطـــاع النفـــط والغـــاز بعـــد  أنظمـــة إدارة الســـالمة إل
وقـــوع كارثـــة بايبـــر ألفـــا فـــي البحـــر الشـــمالي، التـــي 
أودى فيهـــا حريـــق نشـــب بأحـــد أجهـــزة الحفـــر بحيـــاة 
167 عامـــاًل. وكشـــفت هـــذه الكارثـــة عـــن مـــدى الحاجـــة 
علـــى  الســـيطرة  إلـــى  يهـــدف  محـــدد  نظـــام  إلـــى 
المخاطـــر وتوجيـــه الجهـــود المبذولـــة فـــي مجـــال 

السالمة على مستوى قطاع النفط والغاز ككل.
إرشـــادية  خطـــة  الســـالمة  إدارة  نظـــام  يوفـــر 
للشـــركات لتحـــدد بموجبهـــا رؤيتهـــا للســـالمة وتنشـــرها 
ـــا  ـــا، ومعاييره ـــن سياســـاتها، وإجراءاته ـــزم م ـــا يل ـــع م م
لضمـــان فاعليـــة تطبيـــق النظـــام وســـالمة إجـــراءات 

المساءلة عن أداء الشركة في مجال السالمة. 

السالمة في بؤرة االهتمام 
يركـــز نظـــام إدارة الســـالمة فـــي أرامكـــو الســـعودية 
علـــى زيـــادة فـــرص تحســـين الســـالمة. فهـــو يقـــّدم 
والعمليـــات  البنـــود  يحـــدد  داخلًيـــا  عمـــل  إطـــار 
ـــا  ـــفر تنفيذهـــا والمحافظـــة عليه ـــي يُس واإلجـــراءات الت

عن كفاءة أداء المنشأة للسالمة. 
ــد  ــاءة، ال بـ ــالمة بكفـ ــام إدارة السـ ــل نظـ ــي يعمـ ولكـ
مـــن أن تلتـــزم بـــه إدارة المنشـــأة، فضـــاًل عـــن التـــزام 
جميـــع موظفيهـــا التزاًمـــا شـــخصًيا حتـــى يمكـــن تحقيـــق 
أهـــداف المنشـــأة مـــن حيـــث مســـتوى أدائهـــا للســـالمة. 

كما ينبغي أن يكون الغرض منه مفهوًما. 

فوائد نظام إدارة السالمة 
ويحقـــق نظـــام إدارة الســـالمة منافـــع عديـــدة، منهـــا 
تحســـين الســـالمة والوقايـــة مـــن اإلصابـــات والخســـائر 
باتخـــاذ تدابيـــر مناســـبة للســـيطرة علـــى المخاطـــر، 
ـــة وخفـــض التكاليـــف، وتحســـين  ورفـــع مســـتوى الفاعلي
معنويـــات الموظفيـــن بشـــكل عـــام. وبالتالـــي، فـــإن 

وجـــود نظـــام فاعـــل إلدارة الســـالمة يُعـــد وســـيلة مهمـــة القافلة األسبوعية
لتحسين أرباح الشركة. 

ينقســـم دليـــل نظـــام إدارة الســـالمة فـــي أرامكـــو 
ــة  ــد مجموعـ ــاول كل بنـ ــًدا. ويتنـ ــى 11 بنـ ــعودية إلـ السـ
مـــن األهـــداف التـــي يجـــب علـــى دوائـــر الشـــركة 
تحقيقهـــا. وتلعـــب إدارة الشـــركة دوًرا محورًيـــا فـــي 
قيـــادة الجهـــود المبذولـــة لتطبيـــق متطلبـــات دليـــل 
نظـــام إدارة الســـالمة. وقـــد أُعـــدت جميـــع البنـــود 
بحيـــث ينتـــج عنهـــا نظـــام فاعـــل وشـــامل لجميـــع 

أعمال الشركة. 
منـــع  إدارة  تتعـــاون  النظـــام،  فاعليـــة  ولتعزيـــز 
الخســـائر مـــع دوائـــر الشـــركة للتأكـــد مـــن أن دليـــل 
ـــرة يتناســـب  ـــكل دائ نظـــام إدارة الســـالمة المخصـــص ل

مع طبيعة عملها. 

تطبيق نظام إدارة السالمة 
وتلعـــب إدارة منـــع الخســـائر دوًرا رئيًســـا فـــي تطبيـــق 
ــث  ــعودية، حيـ ــو السـ ــي أرامكـ ــالمة فـ ــام إدارة السـ نظـ
تدعـــم اإلدارات المعنيـــة فـــي تصميـــم أدلـــة خاصـــة بهـــا 

وتطبيقها وتقييمها والعمل على تطويرها باستمرار. 
ـــم  ـــام األول مـــن خـــالل تقدي ـــي المق ـــك ف ـــق ذل ويتحق
دعـــم ميدانـــي يومـــي فاعـــل ومتواصـــل، والتفاعـــل معهـــم 
لضمـــان تقديـــم التوجيـــه فـــي وقتـــه المناســـب لجميـــع 

إدارات الشركة. 
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تســـاعد عمليـــة مراجعـــة 
ــة  ــائر اإلدارات المعنيـ ــع الخسـ ــات منـ ــزام بمتطلبـ االلتـ
علـــى تحديـــد مواطـــن القـــوة والضعـــف فـــي أدلـــة نظـــام 
مجـــاالت  وإبـــراز  بهـــا،  الخاصـــة  الســـالمة  إدارة 
ــع  ــذل إدارة منـ ــام. وتبـ ــر النظـ ــم تطويـ ــين، ودعـ التحسـ
الخســـائر جهـــوًدا أخـــرى تشـــمل التدريـــب والدعـــم 
مـــن  لـــكل  محـــددة  موضوعـــات  فـــي  االستشـــاري 
مســـؤولي اإلدارة ومســـؤولي إجـــراءات نظـــام إدارة 
الســـالمة. وقـــد نتـــج عـــن ذلـــك تحســـن مســـتمر فـــي 

أداء السالمة، بحيث أمكن قياسه وتحديد حجمه. 

التحديات المستقبلية
وطبقـــت أرامكـــو الســـعودية نظـــام إدارة الســـالمة 
بنجـــاح فـــي كافـــة إدارات الشـــركة، وتبقـــى هنـــاك 
تحديـــات تتطلـــب المواجهـــة، وفـــرص ينبغـــي االســـتفادة 
منهـــا. وستســـتمر إدارة منـــع الخســـائر بالعمـــل مـــع 
اإلدارات المختلفـــة لمواجهـــة التحديـــات والتركيـــز 
علـــى إجـــراءات تحســـين الســـالمة، باإلضافـــة إلـــى رفـــع 
لتحديـــد  للشـــركة  والجماعيـــة  الفرديـــة  القـــدرات 
المخاطـــر التشـــغيلية التـــي تواجـــه الشـــركة بشـــكل 

يومي وإدارتها وتخفيف آثارها. 
ويُشـــار فـــي هـــذا الســـياق إلـــى مـــا تتمتـــع بـــه أرامكـــو 
الســـعودية مـــن ســـجل مشـــهود فـــي تطويرهـــا الثابـــت 

والمستمر ألدائها وممارساتها المتعلقة بالسالمة. 

ويعـــود ذلـــك بشـــكل أســـاس إلـــى مســـاعي الشـــركة 
لتبنـــي فلســـفة نظـــام إدارة الســـالمة ودمجهـــا فـــي كل 
جوانـــب الشـــركة؛ حيـــث يحـــدد نظـــام إدارة الســـالمة 

يرّكز أحد البنود الرئيسة لنظام إدارة السالمة في أرامكو السعودية على سالمة األصول، ويوّضح دورة اإلجراءات اإلدارية 
تصوير: محمد آل ابن الشيخ عة.     للمحافظة على سالمة أصول الشركة المتنوِّ

نهـــج أرامكـــو الســـعودية فـــي إدارة الســـالمة، ويبقـــى 
عنصـــًرا مركزًيـــا فـــي التغلـــب علـــى التحديـــات مـــع 

المحافظة على ثقافة التميز في السالمة. 

دليل بنود نظام إدارة السالمة
القيادة والمسؤولية: يعّزز هذا البند شفافية 

القيادة على مستوى اإلدارة والمسؤولية الشاملة 
عن السالمة بصفتها أحد عناصر اإلدارة 

الرأسية، ويلخص هذا البند مسؤوليات كل من 
المديرين والموظفين والمقاولين عن السالمة.

التواصل: يطرح هذا البند طرق إيصال 
المعلومات الخاصة بالسالمة ومنع الخسائر 

داخل كل إدارة.

تقدير مستوى المخاطر وإدارتها: يوضح 
هذا البند كيفية تقدير مستوى المخاطر 
وإدارتها لحماية األفراد وحفظ أصول 
الشركة. 

الكفاءة والتدريب: يقّدم هذا البند مواصفات 
الكفاءة والتدريب المطلوب توافرها لدى جميع 
الموظفين حتى يمكنهم أداء عملهم وفًقا 
لمعايير إدارة منع الخسائر والتي تشمل 
السالمة والصحة والبيئة والجودة واإلنتاج. 

سالمة األعمال: يوّضح هذا البند عديًدا من 
الخطوات والبرامج واإلجراءات الالزمة 
للوصول إلى مستوى عالمي في سالمة 
األعمال، مركًزا على السلوكيات اآلمنة. 

االستعداد لحاالت الطوارئ: يشمل هذا 
البند قياس مستوى االستجابة المناسبة 
لحاالت طارئة ومدى االستعداد لها .

توعية المجتمع وااللتزام بأصول السالمة 
خارج العمل: يذكر هذا البند التزام أرامكو 
السعودية المتواصل منذ نشأتها بأصول 
السالمة خارج العمل وفي األحياء السكنية. 

سالمة األصول: يشرح هذا البند إجراءات 
إدارة فترة خدمة أصول الشركة للمحافظة على 

سالمة أصولها المتنّوعة، وال سيما المعدات. 

المقاولون والموردون وغيرهم: يحدد هذا البند 
توقعات اإلدارة من أنشطة الطرف الثالث التي 

تؤثر بشكل متزايد على أعمال الشركة وربحيتها. 
ويقصد بالطرف الثالث المقاولون وموردو 

المنتجات والمعدات وكذلك المشاريع المشتركة.

اإلبالغ عن الحاالت وتحليلها: يحدد هذا البند 
متطلبات اإلبالغ عن الحاالت والتحقيق فيها 

بهدف تحليل المتطلبات وتحسينها. 

التحسين المستمر: يوفر هذا البند إطار 
العمل الالزم لتحسين نظام إدارة السالمة 

باستمرار من خالل إجراء قياسات ومراجعات 
دورية.
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ع  برنامج أرامكو السعودية للتنوُّ
الحيوي يبسط ظالله في أبها

أبهـــا - تزدهـــر منطقـــة أبهـــا الواقعـــة علـــى ســـفوح 
سلســـلة مـــن الجبـــال الشـــاهقة جنـــوب غـــرب المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية ببعـــض أشـــكال التنـــوع الحيـــوي التـــي 
تُعـــد مـــن بيـــن األنفـــس علـــى اإلطـــالق علـــى هـــذا 
الكوكـــب. ويمتـــد موقـــع عمـــل أرامكـــو الســـعودية فـــي 

جانيت بنهيرو

ـــاردة  ـــة ب ـــا، فـــي بيئ ـــًرا مربًع أبهـــا علـــى مســـافة 49 كيلومت
ممطـــرة، حيـــث تنمـــو النباتـــات واألشـــجار المورقـــة علـــى 
طـــول تلـــك القمـــم العتـــاق الشـــواهق بأســـطحها الملســـاء 
بّنيـــة اللـــون، فيمـــا يرهـــُف الســـمُع لهمســـات األحيـــاء 

البرية تدب بين األغصان والجذور وأوراق الشجر.

األخطـــار، ونحـــن نحـــرص دائًمـــا قـــدر اإلمـــكان أثنـــاء 
قيامنـــا بأعمالنـــا فـــي أبهـــا علـــى المحافظـــة علـــى 
الطبيعـــة البكـــر فـــي هـــذا المـــكان، وتـــرك أقـــل قـــدر مـــن 

األثر البشري عليه«.

إدارة المواقع بحذر
ويبّيـــن مشـــرف التشـــغيل فـــي إدارة التوزيـــع فـــي 
المنطقـــة الغربيـــة، يحيـــى األحمـــري، أن المحافظـــة علـــى 
ــا يشـــمل إدارة النفايـــات وفـــق  ــّوع الحيـــوي فـــي أبهـ التنـ
أفضـــل الممارســـات الخاصـــة بالشـــركة، وتقليـــل قيـــادة 
ـــى  ـــا مت ـــدة، أو تجنبه ـــر الطـــرق المعّب ـــى غي ـــات عل المركب
مـــا أمكـــن. وقـــد قـــرر القائمـــون علـــى الموقـــع، مؤخـــًرا، 
ـــات  ـــن لجـــذب الحيوان ـــن ُمصّممتي ـــن صناعيتي ـــاء بركتي بن

البرية المحلية، بينما تُدرس فكرة إنشاء بركة ثالثة. 
ـــوع  ـــا التدخـــل فـــي التن يقـــول األحمـــري: »نتجنـــب دائًم
الحيـــوي للموقـــع؛ ولذلـــك ترددنـــا كثيـــًرا فـــي بنـــاء البـــرك 

تحتجـــب أبهـــا وراء ضبـــاب لطيـــف يلـــّف جبـــل عســـير، 
وهـــي تقـــع ضمـــن منطقـــة أدرجتهـــا المنظمـــة الدوليـــة 
لحفـــظ الطبيعـــة فـــي عـــام 2019م كواحـــدة مـــن مناطـــق 
ــل  ــي األصيـ ــوع البيئـ ــن ذات التنـ ــت والثالثيـ ــم السـ العالـ
المعرضـــة للخطـــر؛ فهـــي بالتالـــي بقعـــٌة شـــديدة الثـــراء 

الحيوي، في معرض الخطر الداهم.
ويوضـــح مديـــر إدارة التوزيـــع فـــي المنطقـــة الغربيـــة، 
ـــة  ـــة الشـــركة للبيئ ـــد اهلل الغامـــدي، أن حماي األســـتاذ عب
ــّد  ــا، يُعـ ــة عليهمـ ــا والمحافظـ ــي أبهـ ــوي فـ ــوع الحيـ والتنـ
إســـهاًما مهًمـــا منهـــا فـــي المحافظـــة علـــى اإلرث الثقافـــي 

والطبيعي لجبال عسير ذات األهمية العالمية.
يقـــول الغامـــدي: »منطقـــة عمـــل أرامكـــو الســـعودية 
فـــي أبهـــا هـــي منطقـــة بريـــة ذات أهميـــة علـــى المســـتوى 
المحلـــي، وتقـــع ضمـــن إحـــدى أكثـــر البيئـــات أهميـــة مـــن 
الناحيـــة الحيويـــة علـــى وجـــه األرض، وهـــي عســـير. 
ولكـــن المؤســـف أن هـــذه المنطقـــة بشـــكل عـــام تتهّددهـــا 

أبها.. أنفاسها ألوان الحياة 
تحـت ظـل الجبـال الشـاهقة، ينبـض قلـب أبهـا بأصـوات وادعـة 
تُنبـئ عـن تنّوع حيوي غنّي، تسـمعها فـي رفرفة الفراشـات، وزقزقة 
العصافيـر، وطنيـن الحشـرات، ودبيـب السـحالي، وحفيـف أشـجار 

السنط وهي تلوي أغصانها وتثنيها.
 )SAEP-359( وتنص إجراءات أرامكو السـعودية الهندسـية رقـم
علـى تحديـد المناطـق ذات التنـّوع الحيـوي الكبيـر، أو ذات النظـام 

البيئي القّيم، ووسمها لتقديم الحماية واإلدارة المناسبة.
وقـال الناظـر اإلداري لقسـم أعمـال التشـغيل فـي أبهـا، عدنـان 
الصبحـي، إن المسـوحات التـي أُجريـت أظهـرت أن التنـوع الحيـوي 
لهـذا الموقـع يـؤوي مـا ال يقل عـن 37 نوًعا مـن النباتـات، و 18 نوًعا 
مختلًفـا مـن الثدييـات، و61 نوًعـا مـن الطيـور، وسـتة أنـواٍع مـن 

الزواحف.
إلى جانب ذلك، تتضّمن قائمة الموقع:

-  23 نوًعـا مـن أصـل 50 نوًعـا أدرجتهـا المملكـة كأنـواع ذات 

أولوية قصوى في المحافظة عليها.
-  أربعة أنواع مهددة باالنقراض دولًيا أو معرضة لالنقراض.

-  عشرة أنواع مستوطنة أو شبه مستوطنة إقليمًيا.
-  ست سالالت مستوطنة إقليمًيا. 

ويوّضـح الصبحـي، قائـاًل: »ال شـك فـي أن إجـراء مزيـٍد مـن 
المسوحات، سيزيح الستار عن وجود أنواع أكثر في المنطقة«. 

ونظير كونها منطقة غابات جبلية وأراضي شـجيرات غضة ذات 
أوديـة نباتيـة، أصبحـت أبها اسـتراحة ثمينـة للطيور المهاجـرة التي 
تجتـاز أحـد ثالثـة طـرق دوليـة لهجـرة الطيـور تربـط بيـن إفريقيـا 
وآسـيا وأوروبـا والهنـد. ويُرّجـح تواجـد مـا يقـرب مـن 120 نوًعـا من 

الطيور المهاجرة في الموقع خالل العام.
ويقـول الصبحـي إنـه وفقًـا لما سـتتوصل إليـه الدراسـات العلمية 
عن الطاقة االستيعابية الحيوية للمكان، قد يُنظر في إعادة توطين 

أنواع محلية منقرضة مثل الوعل النوبي المعرض للخطر.
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أرامكو السعودية تحمي البيئات الطبيعية وتنميها
 محميات التنّوع البيئي التابعة للشركة

 مناطق ذات تنّوع بيئي غني تابعة للشركة

أبها



الصناعيـــة، ولكننـــا قررنـــا أن تحســـين مـــوارد الميـــاه 
ــة  ــن بركـ ــدف مـ ــة. وكان الهـ ــة البيئـ ــي حمايـ ــهم فـ سيُسـ
الميـــاه هـــو تزويـــد الحيوانـــات بالمـــاء خـــالل فصـــل 
الشـــتاء، حتـــى ال تغـــادر للبحـــث عنـــه وتواجـــه مخاطـــر 

اصطيادها«.
ويضيـــف األحمـــري: »نحـــن نتشـــارك جميًعـــا ميـــاه 
هـــذا الكوكـــب وأراضيـــه ونباتاتـــه ومخلوقاتـــه، وتعمـــل 
أرامكـــو الســـعودية، فـــي إطـــار رؤيـــة المملكـــة 2030، 

علـــى تعزيـــز اســـتدامة البيئـــة، مـــن أجـــل حمايـــة البيئـــة 
الطبيعيـــة  لكوكبنـــا. يحتـــاج الكوكـــب ألنظمـــة صحيـــة 
وأســـلوب  صحتنـــا  ســـتتضرر  وإال  الحيـــوي  للتنـــوع 

حياتنا«.

المناخ والعزل 
ــى  ــاء علـ ــي اإلبقـ ــهما فـ ــران أسـ ــالن مؤثـ ــك عامـ هنالـ

أصالـــة الحيـــاة البريـــة فـــي أبهـــا. يتمّثـــل أحدهمـــا فـــي أن 
الموقـــع محـــاط بســـياج أمنـــي مـــزّود بأســـالك شـــائكة، 
علـــى امتـــداد 50 كيلومتـــًرا وارتفـــاع متريـــن ونصـــف؛ ممـــا 
ـــر  ـــة عـــن النشـــاط البشـــري والرعـــي الجائ عـــزل المنطق
للحيوانـــات المحليـــة مثـــل الجمـــال والماعـــز واألغنـــام. 
ـــرة  ـــل مدم ـــن عوام ـــا م ـــع أيًض ـــا يحمـــي الســـياج الموق كم
أخـــرى مثـــل الصيـــد واالحتطـــاب وهوايـــة القيـــادة علـــى 

غير الطرق المعّبدة.

أمـــا العامـــل الثانـــي هنـــا، فهـــو المنـــاخ المناســـب 
المعتـــدل الـــذي يتميـــز بالبـــرودة شـــتاًء بمتوســـط درجـــة 
حـــرارة تصـــل إلـــى 19.5 درجـــة مئويـــة، وبدرجـــات أدفـــأ 
مـــن ذلـــك فـــي فصـــل الصيـــف تصـــل إلـــى 28 درجـــة 
مئويـــة، مصحوبـــة بأمطـــار صيفيـــة مســـتمرة؛ ممـــا 
يجعلهـــا أحـــد أكثـــر المناطـــق خصوبـــة فـــي المملكـــة 

العربية السعودية.
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ضمن معرض »إبداعات من صنع يدي« يف جّدة

تحويل األدوات القديمة إلى ُتَحٍف فنّية
ــو  ــي أرامك ــراد أســر موظف ــن أف جــدة - شــارك 200 م
الســعودية فــي تحويــل أدوات قديمــة إلــى تحــف فنيــة 
جميلــة، وذلــك ضمــن معــرض »إبداعــات مــن صنــع يــدي« 
الــذي نّظمــه قســم خدمــات أحيــاء الســكن فــي مبنــى 
أســبوع  مــدى  علــى  جــدة  مدينــة  فــي  المســاعدية 
كامل، وذلــك الكتشــاف ودعــم الموهوبيــن وتنميــة مهاراتهم 
فــي مختلــف المجــاالت، باإلضافــة إلــى إبــراز أعمالهــم 
الفنيــة، وتحفيزهــم لخدمــة المجتمــع، وتنميــة الــذوق 

الفني.
واســتخدم المشــاركون األخشــاب، والبراميل المستعملة 
فــي اغــراض البنــاء والتصنيــع، كأدوات عــرض للتحــف 
الفنيــة واللوحــات عوًضــا عن الطــاوالت، وأســاليب العرض 
التــي  التقليديــة. وقــد اعتمــدت معظــم المعروضــات، 
القديمــة  األدوات  تدويــر  إعــادة  علــى  يدوًيــا  صنعــت 
المســتخدمة فــي المنــزل مــن أواٍن، وأدوات زينــة، وأثــاث، 

وإطارات سيارات قديمة.
وقــال الناظــر اإلداري لخدمــات أحياء الســكن فــي جدة، 
ضيــاء الزبيــدي: »احتضــن المعــرض المواهــب مــن عمــر 6 
ســنوات فمــا فــوق، وحظــي باهتمــام ومشــاركة مســؤولي 
الشــركة وموظفيهــا. وجّســد المعــرض حــرص أرامكــو 
ــات  ــن والموهوب ــى اكتشــاف ودعــم الموهوبي الســعودية عل
وتنميــة قدراتهــم فــي مختلــف المجــاالت، ورفــع معنوياتهــم 
أنفســهم  وخدمــة  مواهبهــم  طــرح  فــي  لالســتمرار 

حامد العطاس

ومجتمعهم«.
كمــا أّكــد مشــرف خدمــات أحيــاء الســكن فــي جــدة، 
عطيــة مدنــي، أهميــة مثــل هــذه المعــارض فــي تنميــة 

وتشــجيع المواهــب قائــاًل: »كشــف المعــرض عــن مخــزون 
كبيــر مــن المهــارات والفنــون واإلبداعــات لــدى مجتمــع 
أرامكــو مــن أبنــاء وبنــات وزوجــات الموظفيــن، وبرهــن على 

أن ثّمــة كثيــًرا مــن المواهــب التــي تنتظــر الفرصــة للتعبيــر 
عــن نفســها، وأننــا قــادرون علــى صنــع بيئــة ملهمــة وخالقة 
ــات محــدودة، فــي حــال  مــن خــالل أشــياء بســيطة وإمكان

ُوظفت المهارات اليدوية بشكل جيد«.
وشــددت مشــرفة المركــز الترفيهــي النســائي فــي جــدة، 
ماجــدة القرافــي، علــى أن االهتمــام بأبنــاء وزوجــات 
الموظفيــن جــزء أصيــل مــن اهتمامــات أرامكــو الســعودية، 
التــي تعمــل علــى صنــع بيئــة عمــل نموذجيــة لــكّل مواردهــا 
البشــرية، وتهيــئ لهــم ســبل اإلبــداع واالبتــكار واإللهــام، 
مشــيرة إلــى أن الفعاليــات التــي تقــام فــي هــذا اإلطــار تنبع 
مــن مســؤولية الشــركة االجتماعيــة، وتحفــز الجميــع علــى 

تقديم إبداعاتهم بطريقة متمّيزة.
وتضّمــن المعــرض عــدة أقســام، أهمهــا قســم إعــادة 
التدويــر الــذي يهــدف إلــى حمايــة البيئــة مــن أضــرار 
النفايــات وتحويلهــا الــى مســتلزمات منزليــة، وقطــع فنيــة 
جميلــة. وقســم للرســم علــى عــدة خامــات منهــا الــورق، 
والمالبــس، واألوانــي المنزليــة، وقســم يُجســد الماضــي 
بنكهــة حديثــة، وذلــك مــن خــالل تحويــل األوانــي القديمــة 
إلــى ديكــورات منزليــة فنيــة. كمــا تضّمــن المعــرض قســًما 
ــة جــدة،  ــا مدين ــز به ــي تتمّي ــة الت ــة البحري ــا للبيئ مخصًص
وقســًما لقطــع الزينة النســائية من أســاور وعقــود وأقراط، 
ــة اختيارهــا حســب األوقــات. وقــد  ــاء وكيفي وقســًما لأزي
ــل  ــّم تحوي ــث ت ــاث الخارجــي األنظــار، حي ــَت قســم األث لف
الخشــب وإطــارات الســيارات المســتعملة الــى مقاعــد 

مبتكرة للحدائق المنزلية. 

يستعرض أحد الزوار عدًدا من المنتجات في معرض »إبداعات من صنع يدي« الذي نّظمه قسم خدمات أحياء السكن في مبنى 
المساعدية في مدينة جدة على مدى أسبوع كامل.

ُعقدت دورته التدريبية األولى قبل أيام

إطالق برنامج لتطوير ٣٠٠٠ مستشار في اإلدارة 
االستباقية والمنهجية لعقود المقاوالت

الظهـران - نّظمـت األكاديميـة المهنيـة للخدمـات الفنيـة 
في أرامكو السعودية، مؤخًرا، دورة تجريبية لبرنامج المهارة 
فـي عقـد المقـاوالت، الـذي نُظـم بالتعـاون مـع جامعـة جورج 

واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية.
وشـارك في البرنامج عدد من القادة والمهنيين الملهمين 
من مختلف دوائر الشركة، لطرح آرائهم وخبراتهم المختلفة 
في مجاالت تخصصية ومهنية متنّوعة، واطلعوا على أفضل 

الممارسات العالمية في مجال إدارة المقاوالت.
وشـهد البرنامـج علـى مـدى أربعـة أيـام، درجـة عاليـة مـن 
التفاعل، حيث جمع بين المواد النظرية والتطبيقات العملية 
للمفاهيم باسـتخدام مجموعة متنّوعة من دراسـات الحاالت 

المتعلقة بهذا المجال.

وكـوَّن المشـاركون في اليوميـن األولين مـن البرنامج فهًما القافلة األسبوعية
سـليًما لمبادئ عقـد المقـاوالت، وتوريد الخدمات األسـاس، 
وتأثيـر الطـرق المختلفة لعقد المقاوالت فـي التحكم باألداء 
وتحقيـق القيمـة، فيمـا جـرى التركيـز فـي اليوميـن اآلخريـن 
علـى ممارسـات أرامكـو السـعودية فـي عقـد المقـاوالت، 
وإتاحـة الفرصـة للتواصـل مـع خبـراء الشـركة لفهـم سـبل 

تطبيق المفاهيم المطروحة في البرنامج.

تمكين القادة
وتحدث نائب الرئيس لدائرة الشـراء وسلسـلة اإلمداد في 
أرامكـو السـعودية، األسـتاذ محمـد الشـمري، قائـاًل: »يمثـل 
برنامـج المهـارة في عقـد المقاوالت خطوة مهمة في مسـيرة 
تحقيق األهداف الطموحة لمركز التميز في عقد المقاوالت، 

فنحـن نسـعى مـن خـالل البرنامـج إلـى تمكيـن قـادة أرامكـو 
السـعودية، بتزويدهـم بالمعرفـة في عقـد المقـاوالت الالزمة 

لمساندة مسيرة الشركة نحو تحقيق التميز«.
عقـد  فـي  التمّيـز  مركـز  »يعمـل  الشـمري:  وأضـاف 
المقـاوالت علـى ترسـيخ أفضـل الممارسـات العالميـة فـي 
مجـال إدارة المقـاوالت فـي الشـركة، األمـر الـذي أُشـير إليه 
الخدمـات  قطـاع  فـي  المهمـة  التحسـين  مجـاالت  كأحـد 

الفنية«.
ويأتـي هـذا البرنامـج اسـتمراًرا للـدورات التدريبيـة فـي 
مركـز التمّيـز في عقد المقاوالت. وفي هذا اإلطار، أسسـت 
األكاديميـة المهنيـة للخدمـات الفنيـة برنامـج تأهيـل أسـاس 
فـي مجـال إدارة العقـود مدته ثالثـة أسـابيع، وبرنامج تأهيل 
متقـّدم مدته أربعة أسـابيع، ويشـّكل هذان البرنامجـان جزًءا 
مـن خطـة تطويـر مـا يقـرب مـن 3000 مستشـار ومسـؤول 

إداري في مجال العقود.
وقـال مديـر إدارة العقـود والمقـاوالت، األسـتاذ سـعود 
الجلعـود: »يضاعـف تنامـي أعمـال أرامكـو السـعودية داخـل 
المملكـة وخارجهـا مـن أهميـة اإلدارة االسـتباقية والمنهجية 

للعقود، ابتداًء من مرحلة الطرح وانتهاًء بمرحلة اإلرساء«.

تحسينات مطلوبة
وتخطـط أرامكـو السـعودية لتوسـيع نطـاق إنفاقهـا خـالل 
فـي  التوسـع  هـذا  وسـيتطلب  المقبلـة،  العشـرة  األعـوام 
األعمـال، فـي ظـل المنـاخ االقتصـادي الملـيء بالتحديـات، 
تحسـين الممارسـات المتبعـة فـي إدارة العقـود والمقـاوالت 

في الشركة.
العائـد علـى  ورفـع مسـتوى  ولتلبيـة هـذه االحتياجـات 
االسـتثمار، أطلقـت دائـرة الشـراء وسلسـلة اإلمـداد مبـادرة 
إدارة عقـود المقـاوالت بهـدف رفـع مسـتوى األداء فـي هـذا 
المجـال، والحـد مـن التكاليـف، وتبـادل الخبـرات، وتحسـين 

الكفاءة، والحد من المطالبات المحتملة.

جون موزلي، من إدارة التخطيط واألداء، يشارك في الدورة 
التجريبية لبرنامج المهارة في عقد المقاوالت، التي أطلعت 

متخصصين من مختلف دوائر الشركة على أفضل الممارسات 
العالمية في إدارة عقود المقاوالت.

تصوير: يارا زياد

البرنامج خطوة 
مهمة في 

مسيرة مركز 
التمّيز في عقد 

المقاوالت
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املواطنة واملسؤولية االجتماعية..

قيمة راسخة جّسدتها أرامكو السعودية على مدار تاريخها
علـــى مـــدار تاريـــخ أرامكـــو الســـعودية، لعبـــت الشـــركة 
دوًرا رائـــًدا فـــي التأثيـــر اإليجابـــي فـــي حيـــاة المواطنيـــن 
الســـعوديين فـــي الجوانـــب االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
والفكريـــة، باإلضافـــة إلـــى اهتمامهـــا الجوهـــري بحمايـــة 

البيئة عموًما، وضمن نطاق أعمالها بشكل خاص.
إســـتراتيجًيا  هدًفـــا  تـــزال  وال  المواطنـــة  وكانـــت 
للشـــركة، وقيمـــة تســـعى إلـــى تجســـيدها علـــى كل صعيـــد، 
تتفاعـــل مـــن خاللهـــا مـــع المجتمـــع الـــذي تعمـــل فيـــه، 
وتتـــرك بصمتهـــا مـــن خـــالل مبادراتهـــا التـــي جعلـــت 
المحافظـــة علـــى البيئـــة مـــن أولوّياتهـــا، كزراعـــة أشـــجار 
المانغـــروف، وإنشـــاء المحميـــات البيئيـــة التـــي حافظـــت 
علـــى ســـالالت حيوانيـــة ونباتيـــة كانـــت علـــى وشـــك 

االنقراض.
ــا فـــي المجتمـــع  ولعبـــت أرامكـــو الســـعودية دوًرا ملهًمـ
فـــي التمكيـــن والدعـــم والتدريـــب ونشـــر الثقافـــة. ويمّثـــل 
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( 
البصمـــة الثقافيـــة األكبـــر للشـــركة التـــي واصلـــت بنـــاء 
جســـور الثقافـــة بيـــن المملكـــة والعالـــم، ففيـــه تُقـــام 
معـــارض الفنانيـــن، وتُعـــزف موســـيقى عالميـــة تجّســـر 

الهوة بين الثقافات، وتقارب بين شعوب العالم.
وفـــي المجـــال االقتصـــادي دعمـــت أرامكـــو الســـعودية 
ســـاندت  كمـــا  والصغيـــرة،  المتوســـطة  المشـــروعات 
أصحـــاب المهـــن المختلفـــة بالمعرفـــة واألدوات المختلفـــة، 
مـــن أجـــل تمكينهـــم وجعلهـــم أفـــراًدا مؤثريـــن بشـــكل 
إيجابـــي فـــي المجتمـــع، كمـــا قّدمـــت التدريـــب المناســـب 
ألصحـــاب المهـــارات، وخّرجـــت المهنييـــن الذيـــن أســـهموا 

في اقتصاد المملكة.
وتواصـــل أرامكـــو الســـعودية إســـتراتيجية المواطنـــة مـــن 
ــي  ــاة التـ ــودة الحيـ ــي جـ ــي فـ ــر حقيقـ ــداث تغييـ ــل إحـ أجـ
يعيشـــها المواطنـــون، وهـــي فـــي ســـعي مســـتمر إلـــى 
إطـــالق العنـــان إلمكانـــات المواطنيـــن حيثمـــا ُوجـــدوا، مـــن 
توفـــر  مجتمعيـــة  مواطنـــة  مبـــادرات  طـــرح  خـــالل 
للمواطنيـــن، وال ســـيما الشـــباب منهـــم، األدوات الالزمـــة 

الغتنام الفرص في المستقبل.

محمد العداربة

مبادرات ملهمة
•  صناعـــة العســـل: ارتفـــع إنتـــاج العســـل فـــي المملكـــة 
بنســـبة 32%، و87% مـــن المســـتفيدين مـــن مبـــادرة 
ـــة  ـــن قـــّرروا االســـتمرار فـــي تربي أرامكـــو الســـعودية الذي

النحل.
•  مبـــادرة زراعـــة البـــن فـــي جـــازان: 19 ألـــف شـــتلة مـــن البـــن 
تّمـــت زراعتهـــا مّمـــا نتـــج عنـــه زيـــادة 100 طـــن فـــي 

اإلنتاج منذ سنة 2017م.
•  مصنـــع الـــورد فـــي الطائـــف: يهـــدف البرنامـــج لتمكيـــن 21 

أسرة بحلول عام 2019م.
•  مشـــروع دعـــم صيـــادي جـــازان: يهـــدف البرنامـــج لدعـــم 

80 من صيادي جازان ذوي المداخيل المحدودة.
•  مبـــادرة صنـــع فـــي مكـــة: يهـــدف المشـــروع لتمكيـــن 100 

أسرة من مكة المكرمة بحلول عام 2020م.
ــادة  ــى زيـ ــادرة إلـ •  مركـــز قيطـــان للخياطـــة: تهـــدف المبـ
فـــي إنتـــاج المركـــز ليصـــل إلـــى 56400 قطعـــة مـــن 

المالبس الطبية واألمنية مع نهاية عام 2019م.
•  مبـــادرة التعليـــم فـــي الحـــد الجنوبـــي )STEM( : تـــم 

ــة وقريـــة فـــي  تدريـــب 44000 مســـتفيد فـــي 15 مدينـ
الحد الجنوبي للمملكة.

•  مبـــادرة مليـــون شـــجرة: تهـــدف المبـــادرة إلـــى المحافظـــة 
علـــى البيئـــة ومواجهـــة تحديـــات التلـــوث، باإلضافـــة إلـــى 

تزيين المشهد الطبيعي.
•  المبـــادرات الصحيـــة: دعـــم المرضـــى المحتاجيـــن فـــي 

مختلف مدن المملكة باألجهزة الطبية المختلفة. 
•  مبـــادرة زراعـــة وإعـــادة تأهيـــل المانغـــروف: زراعـــة 200 
مليـــون شـــجرة مانغـــروف علـــى امتـــداد ســـاحل المنطقـــة 

الشرقية. 
•  محميـــة الشـــيبة الطبيعيـــة فـــي الربـــع الخالـــي: تمتـــد 
أكبـــر  مـــن  وتُعـــد  مربًعـــا،  كـــم   637 علـــى مســـاحة 

المحميات الطبيعية في العالم داخل األسوار.
•  برنامـــج واعـــد لدعـــم رّواد األعمـــال: وّفـــرت المبـــادرة 
1500 فرصـــة عمـــل منهـــا 35 % مـــن المهـــن التـــي تّمـــت 

سعودتها. 
•  مراكـــز التدريـــب المهنـــي: بحلـــول عـــام 2030م ســـتصل 
إلـــى 30 أكاديميـــة ومركـــز تدريـــب عاملـــة تســـتوعب 

360 ألف متدرب.

تواصل أرامكو 
السعودية 
إستراتيجية 

المواطنة من 
أجل إحداث 

تغيير حقيقي 
في جودة الحياة
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قصر الكتب

العادات الذرية

تحّدث مع الغرباء!

•  لماذا اخترت أن تبدأ الكتابة بالقصة القصيرة وهو نوع 
ــًزا كــبــيــًرا على  ــي يــتــطــلــب تــكــثــيــًفــا لــلــمــعــنــى وتـــركـــيـ ــ أدبـ

المفارقة؟
أكــاد أجــزم أنــي لــم أختر هــذا الــنــوع الكتابي بقدر ما 
يختار  اإلبــداعــي هو من  فالجنس  لكتابته،  اختارني هو 
صاحبه، وليس العكس؛ فاإلنسان ال يختار أن يكون شاعًرا 

أو قاًصا أو فناًنا تشكيلًيا.
•  من يقرأ قصصك يتبين أنك تلعب كثيًرا على ما يمكن 
تسميته بــالــواقــع االجــتــمــاعــي الــيــومــي الــُمــرّمــز، تــارًكــا 
للقارئ مساحة أكبر للتأويل. ما الدافع العتمادك مثل 

هذه التقنية في الكتابة؟
القارئ العادي ال يمكن أن تواجهه بمشاكله بشكل مباشر، 
فــاإلنــســان الــعــادي ال يحب الصدمة فــي واقــعــه المعاش 
والمعتاد، وكذلك القارئ المثقف ال يحب المباشرة، فمن 
هذه الناحية ال بد من استخدام الترميز. وكذلك بالنسبة لي 
كمبدع، ال يمكن أن يكون الحدث القصصي حدًثا مباشًرا. 
فكما يقول الجاحظ المعاني »مطروحة في الطريق«، لكن 
الفرق بين المبدع واإلنسان العادي هو في طريقة النظم 
وتخير األلفاظ، وفي النص السردي يكون النظم وتخير 
األلفاظ من خالل السرد وحبكته والمفارقة المختلفة التي 

تجعل النص السردي ممّيًزا عن غيره.
•  في مجموعتك األخيرة »عتمة« سرد لحاالت وجدانية 
تغلب عليها مشاعر الحزن وتتأجج بالصراع النفسي 
الداخلي وتسكنها العزلة والمعاناة..هل لديك تفسير 

لذلك؟ 
لعل ذلك ناتج عن واقع الحياة العربية، اإلنسان العربي 
بشكل عام يعيش صراًعا داخلًيا وخارجًيا حتى توالت عليه 
الهزائم النفسية وغيرها، من هنا أرى أن المبدع العربي ال 
يمكن أن ينتج إال ما هو حزين في الشعر والقصة والرواية، 
فال يمكن عند السارد العربي أن يتزوج الحبيبان في نهاية 
القصة، ليس ذلك بدًءا بعنترة وعبلة وال انتهاًء بقصة زينب 
لهيكل وما بعدها من نصوص بل معظم النصوص السردية 

والشعرية تنتهي نهاية مأسوية.
•  نشعر فــي مجموعة »نـــاي« أن ثمة حالة مــن التماهي 
بين الــــراوي وبــيــن مــا يــرويــه، وكـــأن ال فـــرق بينه وبين 
أبطال القصص. في رأيك ما المساحة التي يمكن أن 
ــرة شــخــصــيــاتــه  ــيــ تــتــقــاطــع فــيــهــا ســـيـــرة الـــمـــؤلـــف وســ

المتخيلة؟
يُــعــد الــــراوي أحـــد نــتــاجــات العملية الــســرديــة وأحــد 
المشاركين في صناعتها، أو يكون هو ذلك الكائن العلوي 
ــراوي  ــذي يتحكم في أبطاله، وال ينفصل ال في النص ال
الخارجي عن الــراوي الداخلي غالًبا، بل إن شخصيتيهما 
تتماهيان فتتسرب من الكاتب الخارجي بعض من أفكاره 
باعتباره منتًجا للنص نحو الراوي الداخلي باعتباره منتًجا 

مشارًكا في عملية إنتاج هذا النص اإلبداعي. 
•  هل ستتجه مستقباًل لكتابة الــروايــة باعتبارها النوع 

األدبي األكثر شيوًعا في الفترة الحالية؟ 
ال أعتبر النص الروائي مشروًعا أبحث عن كتابته وعن 
إنتاجه، لكن إذا قررت فكرةٌ ما داخلي أن تكون نًصا روائًيا 
فلن أمانع من كتابتها، لكني أصر على رأي قديم لي، وفحواه 
أن كثيًرا من كتاب القصة الذين قرروا كتابة نصوص روائية 

لم يكتبوا رواية بل كتبوا قصة فضفاضة سّموها رواية.

الجنس األدبي 
يختار صاحبه

عبداجلليل احلافظ
قاص سعودي صدرت له 

مجموعتان قصصيتان بعنوان 
»عتمة« و»ناي«.

ال يــدرك القــارئ فــي كثيــر مــن األحيــان، بــل قــد ال 
ــه، ومــا  ــاب إلي يفكــر مــن األســاس، كيــف وصــل أي كت
الــذي دفــع كاتبــه إلــى تأليفــه، ومــاذا دار تحديــًدا فــي 
ــة  ــف والنشــر«، بداي ــس التألي ــه »كوالي ــن وصف ــا يمك م
مــن نشــوء فكــرة الكتــاب إلــى معانــاة كتابتــه وحتــى 

استقراره على رفوف المكتبات.
ــاب »قصــر  ــع كت ــك أن تطال ــم هــذا األمــر يكفي ولفه
الكتــب«، الــذي يحكــي فيــه الفرنســي روجيــه غرينييــه، 
الــذي كان يشــغل منصًبــا إدارًيــا رفيًعــا فــي واحــدة مــن 
ــة وهــي دار نشــر  ــرز دور النشــر الفرنســية والعالمي أب
جاليمــار، عــن تجربتــه مــع الكتــب ومؤلفيهــا ويقــّدم 
ــى الدراســة  ــون إل ــا تك ــرب م ــدة أق ــة ناق ــراءة تحليلي ق

المحكمة لعملية الكتابة والتأليف عموًما.  
ــال أن دار نشــر  ــى ســبيل المث ــاب عل ــي الكت ــرأ ف نق
جاليمــار تتلقــى قرابــة عشــرة آالف مخطــوط فــي 
الســنة. لكــن بالطبــع ليــس كل مــا تتلقــاه الــدار تنشــره، 
ألن وظيفــة الناشــر هــو أن يقتنــع بــذكاء وحساســية 
صاحــب المخطــوط وذوقــه الفنــي، وال يتــم ذلــك كثيــًرا 
بــل إنــه يمّثــل حــاالت اســتثنائية إذا مــا تــم األخــذ فــي 
االعتبــار آالف المخطوطــات التــي تُرفــض كل عــام. 

علــى  الكتــاب،  هــذا  مؤلــف  كليــر،  يقتــرح جيمــس 
القــارئ، بــل ينصحــه بضــرورة التخلــص مــن عاداتــه 
الســيئة والقيــام بمجموعــة مــن التغييــرات الصغيــرة 
ليحقــق مــا ســّماه »النتائــج المذهلــة«. ويشــرح كليــر 
الضيــف الدائــم علــى كثيــر مــن الجامعــات حــول العالــم 
والــذي يــزور موقعــه اإللكترونــي المالييــن كل شــهر، كيف 
نســتطيع تحويــل البيئــة المحيطــة بنــا علــى اختــالف 
أنماطهــا إلــى بيئــة تحّفــز علــى اإلنجــاز، وكيــف نســتطيع 

إيجاد الوقت من أجل اكتساب عادات جديدة ومفيدة.
ويشــير المؤلــف إلــى أن الســبب الحقيقــي وراء أهميــة 
العــادات ليــس أنهــا مــن الممكــن أن تجلــب لإلنســان 
نتائــج أفضــل، وإنمــا ألنهــا يمكــن أن تغّيــر مــا مــن شــأنه 
أن يعرقــل تقّدمــه. ويقــول إن تكــرار العــادة يُعــدُّ أمــًرا 
مهًمــا مــن أجــل بنــاء البراهيــن علــى الهويــة الجديــدة 
التــي يريــد أن يكتســبها المــرء ليكــون ناجًحــا، لكــن 
ــرة ضــده وتعيقــه  ــان كثي ــة تعمــل فــي أحي ــه األصلي هويت
عــن الوصــول إلــى مســتوى النمــو المنشــود وهكــذا تخلــق 
نوًعــا مــن »الِكبــر« الــذي يشــجعه علــى إنــكار مواطــن 
ضعفــه، وهــذا يمثــل فــي ذاته أحــد العيــوب الكبيــرة لبناء 

العادات الجيدة. 

»ال تتحـدث مـع الغربـاء!« كثيـًرا مـا يوجـه اآلبـاء هـذه 
النصيحـة ألطفالهـم خوًفـا عليهـم مـن مجهـول يُحتمل أن 
يمسـهم بسـوء. تلـك النصيحـة الشـهيرة كانـت موضوًعـا 
الكنـدي ذي األصـول  للكاتـب  أيـام  منـذ  لكتـاب صـدر 
اإلنجليزية مالكولم جالدويل، الذي نشـر من قبل خمسـة 
فـي  مبيًعـا  األكثـر  الكتـب  قائمـة  احتلـت جميعهـا  كتـب 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة لفتـرات طويلـة. الكتـاب 
بعنـوان »التحـدث مـع الغربـاء: مـا يجـب أن نعرفـه عـن 

األشخاص الذين ال نعرفهم«.
كل  تطبيقيـة  حـاالت  خـالل  مـن  جالدويـل  يناقـش 
جوانـب العالقـة التـي يمكـن أن تنشـأ بيـن أشـخاص ال 
يرتبطـون فـي مـا بينهـم بمعرفـة سـابقة، ويدحـض بعـض 
األوهـام التـي قـد تمنع حـدوث التفاهـم بينهـم. ويقول إن 
سـوء الفهـم ينشـأ بسـبب افتقـاد أدوات التواصـل الفاعـل 
وإسـتراتيجياته. وهكـذا حيـن نتعثـر فـي تحقيـق التناغم، 
يولـد الصـراع وتهيمـن أفـكار الرغبـة فـي السـيطرة علـى 
اآلخـر وخداعـه. وتكمـن المشـكلة كمـا يشـير الكاتـب في 

»أننا ال نجيد التحدث مع الغرباء«. 
ويقتـرح الكتـاب، الـذي يتكـون مـن خمسـة أجـزاء و12 
فصـاًل، التخلـي عـن الفكـرة المسـبقة التـي تحـذر مـن 
التعامـل أو حتـى مـن التحـدث مـع الغربـاء ويطـرح فكـرة 

لكــن المثيــر والمدهــش أن هــذه األعمــال تُرفــض »دون 
أي تعليــق«. ورغــم أن ذلــك الرفــض منطقــي ألنــه مــن 
المحــال نشــر كل هــذه األعمــال، إال أن مؤلــف الكتــاب 
يطالــب بضــرورة احتــرام تلــك المخطوطــات ســواء 

كانت جيدة أم سيئة، ألنها تعني كثيًرا له.
الكــم  الدافــع وراء هــذا  ويتســاءل غرينييــه عــن 
إلــى  الكبيــر مــن البشــر الذيــن يشــعرون بالحاجــة 
الكتابــة ويجيــب عــن ســؤاله بخالصــة توصــل إليهــا مــن 
ــب مؤداهــا  ــة وســط الكت ــه« شــبه الدائم خــالل »إقامت
إلــى أن هــؤالء »ال يصلحــون لغيــر ذلــك« وهــي اإلجابــة 
نفســها التــي أّكدهــا الكاتــب المســرحي اإليرلنــدي 
صامويــل بيكيــت عندمــا ُطــرح عليــه ســؤال »لمــاذا 

يكتب؟«. 
لكــّن هنــاك أســباًبا أخــرى للكتابــة منهــا: الحاجــة 
ــة،  إلــى الشــعور بالنجــاح، واإلحســاس بالوحــدة والعزل
يمكــن  ال  وكضــرورة  الــذات،  أجــل  مــن  والكتابــة 
تفســيرها، وللحاجــة إلــى التواصــل. وهنــاك مــن يكتــب 
ألنــه يشــعر بالحاجــة إلعــالن الحقيقــة، وهنــاك مــن 
يكتــب ألنــه يشــعر بالحاجــة الختــراع األكاذيــب، أو 

ليصير محبوًبا وذا شعبية جماهيرية من نوٍع ما. 

لكــن الكتــاب يؤكــد لنــا أن بوســعنا جميًعــا تفــادي هــذا 
العيــب بعــدم التركيــز علــى مــا ســّماه »هويــة واحــدة 
صغيــرة« نرتبــط بهــا دون غيرهــا ونؤســس عليهــا عاداتنــا 

في جل تفاصيل الحياة اليومية.
ويتضّمــن الكتــاب عــدًدا كبيــًرا مــن األمثلــة لحــاالت 
ــة الخاصــة  ــا الذري إنســانية نجحــت فــي صناعــة عاداته
تــؤدى بصــورة دوريــة  أنشــطة وســلوكيات  باعتبارهــا 
البســيطة  العــادات  تلــك  بهــا  والمقصــود  وتلقائيــة، 
والصغيــرة التــي تعــد جــزًءا مــن نظــام أكبــر، ومثلمــا 
فــإن  للجزيئــات،  البنائيــة  الوحــدات  الــذرات  تشــكل 
العــادات الذريــة هــي الوحــدات البنائيــة للنتائــج التــي 
يمكــن أن يحققهــا كل شــخص حيــن يتبناهــا ويراكمهــا 
ويحــرص علــى االلتــزام بهــا ألنهــا باختصــار عــادات 
حســنة تــدوم العمــر كلــه، لذلــك أحســن جيمــس كليــر 
حيــن وصــف كتابــه بـــ »الدليــل التشــغيلي«، الــذي ســيجد 
فيــه القــارئ« النصائــح العمليــة معروضــة بشــكل مباشــر 
إلــى نمــوذج متكامــل مــن العلــوم  وصريــح«، اســتناًدا 
المعرفيــة والســلوكية يتحــرك مــن خــالل قوانيــن أربعــة: 
وضــوح العــادة، وجاذبيتهــا، وســهولة تطبيقهــا، ودرجــة 

الرضا الناتجة عن ممارستها.

مناقضـة لذلـك تماًمـا مؤداهـا أنـه البـد مـن التعامـل مـع 
الغربـاء والتوقـف عـن افتـراض أن ذلـك سـيمّثل خطـورة 
ينبغـي تفاديهـا. ويـرى أن التعامـل مـع مـن ال نعرفهم البد 
أن ينطلـق مـن رغبتنـا الفعليـة فـي التعـرف عليهـم، وأن 
تعاملنـا ذلـك لن يكـون إيجابًيا إال إذا حاولنا فهم أنفسـنا 

أواًل وفهم بيئتنا المحيطة بكل عناصرها. 
ويسـتعرض الكاتـب في سـبيل إضـاءة فكرته عـدًدا من 
الوقائـع، التـي تصـّدرت أخبارهـا وسـائل اإلعـالم فـي 
حينهـا، والتـي كانـت لهـا نتائج مأسـاوية بسـبب مـا حدث 
مـن سـوء فهـم بيـن أطـراف مختلفـة فشـلوا فـي التعامـل 

فيما بينهم. 
أصالـة موضوعـه،  إلـى  باإلضافـة  الكتـاب،  ويتمّيـز 
بطريقـة بارعـة فـي السـرد تجعـل جالدويـل يقتـرب مـن 
عمـل الروائـي، لكـن االختـالف هنـا أنـه يـروى أحداًثـا 
فعليـة ليبرهـن بهـا علـى وجهـة نظـره مسـتخدًما تقنيـات 
السـرد األدبـي، فهـو ال ينقـل لـك بشـكل توثيقـي بحـت 
قصًصـا عـن العالقـات بيـن البشـر علـى اختـالف درجـة 
مدروسـة  حبكـة  إطـار  فـي  يسـردها  لكنـه  شـهرتهم، 
تتصاعـد بشـكل درامـي تـزداد معـه درجـة تشـويق القارئ 
لفهـم داللـة تلـك القصـص وتكويـن وجهـة نظـر مختلفـة 

بشأنها في النهاية.

العنوان: قصر الكتب
المؤلف: روجيه غرينييه

ترجمة: زياد خاشوق
الناشر: دار المدى
عام النشر: 2018 م

عدد الصفحات: 182 صفحة
ردمك:٢٨٤٣٠٩١٤٩٠ -٩٧٨

العنوان: العادات الذرية، كيف 
نبني عادات جيدة ونتخلص من 

العادات السيئة
تحرير: جيمس كلير

ترجمة: محمد فتحي خضر
الناشر: منشورات الرمل

عام النشر: 2019
عدد الصفحات: 304 صفحة

ردمك: ٢-٠٣٠-٨٢٨-٩٧٧-٩٧٨

 Talking to :العنوان
 Strangers: What We

 Should Know about the
People We Don't Know

Malcolm Gladwell :تأليف
 Little Brown and :الناشر

Company
عام النشر: 2019م

عدد الصفحات: 401 صفحة
ردمك: ٦-٤٧٨٥٢-٣١٦-٠-٩٧٨

إعداد: أمين عبدالهاديكتب
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ـــف  مـــا مـــن زائـــر أو عابـــر ســـبيل مـــّر باألحســـاء إاَلّ وتوَقّ
ـــن  ـــذ زم ـــارة؛ فمن ـــل ق ـــا: جب ـــي فيه ـــم طبيع ـــرز َمعلَ ـــام أب أم
بعيـــد، ُعرفـــت كهوفـــه بأنهـــا كانـــت ملجـــأ الهاربيـــن مـــن 
ُعـــرف  يبيتـــون فيهـــا لبرودتهـــا. كمـــا  حـــر الصيـــف، 
بتشـــكيالته الصخريـــة الفريـــدة مـــن نوعهـــا وشـــموخه 

بجوار بساتين النخيل والمزارع الخضراء.

صخور حمراء في الواحة الخضراء
علـى بعـد 12 كيلومتـًرا مـن الهفـوف فـي األحسـاء، يقـع 

القـارة، كمـا اشـتهر االسـم فـي العقـود  جبـل قـارة، أو 
األخيـرة، الـذي يرّد الجيولوجيون تشـّكله إلـى ما قبل 2.5 

مليون سنة، ويرتفع عن سطح البحر 210 أمتار.
ويتكـَوّن هـذا الجبل من صخور رسـوبية تميل إلى اللون 
األحمـر، ويشـرف علـى مسـاحات شاسـعة مـن أشـجار 
النخيـل والبسـاتين، وعـدد مـن القـرى بينها )القـارة( التي 
اتخـذ الجبـل اسـمه منهـا، إلـى جانـب الدالـوة والتهيميـة 

والتويثير.
أمـا مـا صنـع شـهرة هـذا الجبـل، فهـو احتـواؤه على 12 
مغـارة مختلفـة األشـكال واألطـوال، تتمّيـز ببـرودة جّوهـا 
الداخلـي، حيـث تبقى الحرارة في حدود 20 درجة مئوية، 

حتى في أحّر أيام الصيف.

مغارات الجبل والقرى األربع
وأرجـع العالمـة حمـد الجاسـر فـي معجمـه الجغرافـي 
بـرودة كهـوف جبـل قـارة إلـى وقوعهـا أسـفل الواحـة، مـا 
إلـى حجـب  الملحوظـة، إضافـة  الطـراوة  تلـك  يمنحهـا 
الصخـور لحـرارة الشـمس، مـا يسـهم فـي تبريـد التيارات 
الهوائية الداخلة. وفي أثناء توغلك في المكان وتشعباته، 
يتفاوت اتسـاع الممرات والمغارات وضيقها تفاوًتا كبيًرا، 
فبعضهـا ال تسـتطيع ولوجـه إاّل منحنًيـا أو جاثًيـا علـى 
ركبتيـك، وبعضهـا اآلخـر قد يصل اتسـاعه إلـى بهو قصر 
كبيـر، مثـل مغـارة الناقـة التـي تسـتوعب أكثـر مـن 500 

شخص.
ويلفتنـا اإلعالمي وابن القـارة جعفر عمران، إلى أن ما 
ال يعرفـه السـياح هـو وجـود مغـارات فـي القـرى األربـع 
المجاورة للجبل، وهي مغارات معروفة عند أهالي القرية 
نفسـها. أمـا تلـك التي هي في قرية القـارة فهي المغارات 
الرئيسـة الشـهيرة، وكلها تحتوي على حكايات ضاربة في 
عمـق تاريـخ الجبل، ومنهـا غار العيد وغـار الميهوب وغار 

عزيز.

في البحث عن تاريخ الجبل
 ويبـدو اسـتطالع تاريخ الجبل أمـًرا مغرًيا حتى ألولئك 
الذين ال يتمتعون بفضول كبير. ومن ينطلق في اسـتطالع 
هـذا التاريـخ مـن االسـم، سـيجد روايـات تـرده إلـى قبيلـة 
جاهليـة حذقت في الرماية، وُسـميت القارة لبراعة أهلها 
فـي رمـي السـهام. لكـن تضاريـس الموقـع ترّجـح صحـة 
التعريـف بـأّن معنـى االسـم هو )جبـل صغيٌر منفرٌد أَسـوُد 

مستديٌر ملموٌم طويٌل في السماء(.
وتفيد بعض كتب التاريخ أن جبل قارة كان هو المقصود 
باسـم المشـّقر الذي ورد قديًما عند المؤّرخين والرّحالة، 
فقـد كتـب العاّلمـة حمـد الجاسـر فـي كتابـه )المعجـم 
الجغرافي للبالد العربية السعودية( أن المؤّرخين اختلفوا 
فـي موضـع الُمشـّقر، فقيل »إنـه موضع في الحجـاز، وواٍد 
فـي أجـا أحـد جبلـي طـيء، وحصـن فـي البحريـن، وهـذا 

أشهرها«.
ـل إليـه الباحـث عبدالخالـق الجنبـي فـي  وهـذا مـا توَصّ
بحـث تاريخـي صـدر فـي كتـاب بعنـوان )هجـر وقصباتهـا 
الثـالث، الُمشـّقر والصفـا ومحلّـم(، حيـث يؤكـد أن القـارة 
ُسـمّيت بهـذا االسـم ألن جنوبهـا يلتصق بتّل كبيـر الحجم، 

عبدالوهاب العريض

جبل قارة.. صخور وكهوف وتاريخ وحكايات

غريب الشكل والتكوين فوقه صخرة كبيرة منحوتة بشكل 
عجيـب، وهـذا الجبل ما زال يُعرف حتى اليوم باسـم جبل 
رأس القـارة، وهـو الـذي عنـاه الجغرافيـون العـرب، وأن 
حصن الُمشّقر هو هذا التّل العجيب التكوين، وهو تكوين 

إلهي ال يد لإلنسان فيه.
ومن تاريخ الجبل األحدث من ذلك، يروي المعّمرون أن 
مغـارات قـارة كانـت موضًعـا للتعليـم قبـل ظهـور التعليـم 
النظامي، فكان المتعلمون من كبار السن يجمعون األطفال 
فـي باحـات الجبـل المكشـوفة، أو عنـد مداخـل مغاراتـه، 

لتعليمهم قراءة القرآن الكريم.
ومـن بيـن العـادات التـي كانـت رائجـة أن أهالـي القـرى 
المجاورة للجبل كانوا يدفنون أوراقهم الخاصة في جنبات 
الجبل، وقد تأكدت صحة هذه الرواية بعثور البعض على 
وثائق قّيمة داخل هذه المغارات. ومن هؤالء المؤّرخ جواد 
الرمضـان، الـذي عثـر علـى بعضهـا واسـتفاد منهـا، إذ 

احتوت على تاريخ بعض األعالم واألسر األحسائية.

نُشر في مجلة القافلة عدد سبتمبر/أكتوبر 2017م

استهالك البالستيك في ميزان الوعي
ال يســتطيع المــرء حصــر عــدد المنتجــات البالســتيكية 
التــي يســتخدمها، ولــو فقــط فــي الدقائــق العشــر األولــى 
مــن يومــه. فأيــن تذهــب هــذه المنتجــات بعــد الفــراغ مــن 
اســتخدامها؟ ومــاذا سيحـــــّل بهــا بعــــد أن نرميهــا فــي 
القمامــة؟ ومــا العمــل مــع هــذه المــادة الحاضــرة دائًمــا فــي 
ــه أن يحفــظ  ــاك مــن حــل يمكن ــة؟ وهــل هن ــا اليومي حياتن

كوكبنا من االختناق بالبالستيك؟

نتيجتها اليوم
تشــير تقديــرات إلــى أن ســوق البالســتيك العالميــة 
ســتصل إلــى أكثــر مــن 600 مليــار دوالر بحلــول عــام 
ر باحثــون مــا تــمَّ إنتاجه من البالســتيك منذ  2020م. ويقــدِّ
العــام 1950م وحتــى اآلن بنحــو 9.1 مليــار طــن. ولتصــّور ما 
يعنيــه ذلــك، نشــير إلــى أن هــذه الكميــة تكفــي ألن تدفــن 
ــا، بطبقــة  ــًرا مربًع ــغ مســاحتها نحــو 60 كيلومت ــرة تبل جزي

من البالستيك تبلغ سماكتها ثالثة كيلومترات.وفاء خالد
ل بعــض النفايــات البالســتيكية اليــوم ُجــزًرا كبيرة  وتشــكِّ
تســبح فــي المحيطــات، أشــهرها تلــك التــي فــي المحيــط 
الهــادئ والمعروفــة باســم )كومــة الباســيفيكي العظيمــة(، 
والتــي أصبحــت رمــًزا للتلــوث العالمــي. تســبح هــذه الكومة 
الرهيبــة فــي المحيــط المفتــوح بيــن ُجــزر هــاواي وســواحل 
كاليفورنيــا، وتتكــوَّن حســب التقديــرات مــن ســبعة مالييــن 
طــن مــن النفايات، ينتشــر قلبهــا الرئيس على مســاحة ميل 

مربع، وتبلغ سماكته تسعة أقدام.

من أين يبدأ الحل؟
مشــكلة البالســتيك تمســنا جميًعــا، ويمكننا أن نتشــارك 
فــي حلّهــا. لكــن الحــّل يجــب أن يبــدأ مــن الشــركات التــي 
تنتجــه أو تســتخدمه بإفراط. هذه الشــركات لديهــا القدرة 
علــى تمويــل األبحــاث التــي توجــد بعــض الحلــول لمشــكلة 
التغليــف وابتــكار منتجــات صديقــة للبيئــة، وجعلهــا مجدية 

أكثر من البالستيك.

أّمــا دور المســتهلك فيمكــن أن يبــدأ بالحــرص علــى 
اســتخدام أكــواب قهــوة مــن الخــزف بــداًل عــن البالســتيك، 
وأكيــاس تســوق يُعــاد اســتخدامها، وباالبتعــاد عــن شــراء 
المنتجــات التــي ال يمكــن إعــادة تدويرهــا، كمــا يمكنــه أن 
يفــرز نفاياتــه ويحــرص علــى إيداعهــا فــي حاويــات إعــادة 

التدوير.
ومــن الضــروري رفــع وعــي المســتهلك بحجــم مشــاركته 
الصغيــرة هــذه علــى المــدى الطويــل، بربــط نتائجهــا 
بصحتــه وصحــة أوالده وأحفــاده، كمــا يجــب تيســير هــذه 
المهمــات عليه وتشجيعــــه عليهــا، وكذلك إدخــال األمر في 
نمــط حياتــه العــادي فــال تصبـــــح مهمــة إضافيــة بــل عــادة 

يومية بسيطة.

التعلم من تجارب الدول
إننــا نحتــاج إلــى إعــادة تدريــب مــرة أخــرى كــي »نُفَطــم« 
عــن البالســتيك. ولهــذا يكــون االعتمــاد علــى نقطتــي 
الســهولة والمصلحــة الشــخصية لــكل فــرد أمــًرا مهًمــا. 

ويمكننـا التعلّم من تجارب بعض الدول في هذا الموضوع.
المســتهلك  وعــي  علــى  أواًل  تعتمــد  الــدول  فبعــض 
والطبقــة المتوســطة، وتســهيل المهمــة عليــه بتوفيــر أماكن 
تســتقبل إيداعــات النــاس مــن القواريــر والعلــب فــي المكان 
نفســه الــذي يشــترون منــه احتياجاتهم، وتدفع لهــم مقابلها 
مبالــغ بســيطة، أو تشــتري منهــم قماماتهــم القابلــة إلعــادة 
التدويــر، وتجمعهــا مــن منازلهــم بعــد أن يفرزوهــا، أو 

تفرض هذا األمر بالقانون والغرامات.
ومــن األمثلــة الرائــدة فــي هــذا المجــال ألمانيــا التــي 
وصلــت إلــى أعلــى معــدل إعــادة تدويــر فــي أوروبــا بنســبة 
65% عــام 2016م، واليابــان التــي وصلــت إلــى نســبة %77 
مــن إعــادة تدويــر البالســتيك، والســويد التــي تســعى 
إلــى هــدف )صفــر نفايــات(، وتعــاون معهــا  للوصــول 
المجتمــع حتــى وصلــت إلــى مســتوى غيــر مســبوق يتمثــل 
ــاء  ــد الكهرب ــدول األخــرى لتولي فــي شــراء القمامــة مــن ال

عندها.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

مدير قسم النشر بالوكالة: 
جمشيد محمود دين

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: محمد العداربة، ميثم ضياء 
الموسوي، مصلح جميل الخثعمي، سارة 

مطر، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

ل اللغــة البنــاء األهــمَّ فــي النــص األدبــي، وهــي التــي  تشــكِّ
ــل فــي تشــكيل العناصــر األخــرى، فبهــا يتبلور اإلحســاس،  تتدخَّ
ــإنَّ  ــي ف ــال، وبالتَّال ــى الخي ــا تأخــذ الصــورة أبعادهــا ويتجلَّ وبه
اللغــة تأخــذ وظيفــة جماليــة إبداعيــة تقــوم علــى اإلدهــاش 
وكســر النمــط المألــوف، أي إنَّهــا تُنتــُج معنــى مــا مــن خــالل 
هــذه الوظيفــة، أو تســتحدث نمًطــا جديــًدا فــي إيصــال معنــى 
قــد يكــون مســتهلًكا كمعنــى الكــرم والشــجاعة مثــاًل، فيكــون 
لكاتــب النــص فضــل التالعــب باأللفــاظ إليصــال هــذا المعنــى 
أو ذاك، فــي حيــن أنَّ اللغــة فــي غيــر النــص األدبــّي تأخــذ 
ــة ضمــن شــروط المعاجــم العربيــة، أي إنَّهــا  وظيفــة تواصليَّ

تستهلك معنى موجوًدا بطريقة معروفة.
النــص  ــة  وخاصَّ األدبــّي،  النــص  فــي  الغمــوض  ويأتــي 
ــة، وليــس غايــًة يســعى  ــعري، نتيجــًة لهــذه الوظيفــة الجماليَّ الشِّ
إليهــا األديــب، فمــن الطبيعــي إذا انحرفــت مفــردات اللغــة عــن 
داللتهــا المعجميــة، ومــن خــالل تراكيــب غيــر معهــودة، فــإنَّ 
المعنــى ســينحرف معهــا ويخفــى علــى القــارئ للوهلــة األولــى، 
فعلــى القــارئ حيــن يقــف أمــام نــص شــعرّي أن ينفــض رداء 
ــى يصطــاد  ة ثانيــة وثالثــة حتَّ ــل مــرَّ الكســل عــن مداركــه، ويتأمَّ

معنى وفق الشرط الجمالي الذي يقوم عليه ذلك النص.
ُســِئل األديــب الراحــل حســن الســبع عــن حالــة الغمــوض فــي 

النصوص الشعرية، فأجاب:
)كان الغمــوض ومــا زال قريــن الشــعر فــي كلِّ األزمنــة، 
، وال يشــبه الخطــاب  فالخطــاب الشــعري خطــاب مجــازيٌّ
ــي هنــا أشــير إلــى الغمــوض  اليومــّي الــذي يفهمــه الجميــع، لكنِّ
ـف النصــوص المســتغلقة علــى  وليــس إلــى اإلبهــام الــذي يغلِـّ
يــن، فهنــاك مــن يمــارس لعبــة لغويــة علــى  فهــم نخبــة المتلقِّ
وينقصهــا  ؤيــة  الرُّ تنقصهــا  لغويــة  لعبــة  المعنــى؛  حســاب 
الصــدق العاطفــي والفنِّــي..(. جريــدة الجزيــرة/ 21 يوليــو 

1996م.
ــة فــي مســألة الغمــوض الفنــي والــذي يكــون  إنَّهــا إشــارة مهمَّ
ور األكبــر، ففــي اللغــة طاقــات ال تنفــد فــي  للغــة فيــه الــدَّ
عالقــات مفرداتهــا وتراكيبهــا ضمــن ســياق مــا، ومــن يمتلــك 
مهــارة التَّالعــب باللغــة وفتنــة التجريــب، فلــن يعــدم الحيلــة 
مــع  التالعــب  هــذا  ينســجم  أن  بــدَّ  ال  ولكــن  والوســيلة، 
ــا  ــه أديبن ــر عن ــذي عبَّ ــات الفكــر، وال اختالجــات النفــس وتجلِّي

دق(. ؤية والصِّ الراحل بـ)الرُّ
ــعرية التــي تســتهويها لعبــة اللغــة  كثيــر مــن النُّصــوص الشِّ
تقــع فــي حفــرة اإلبهــام، حيــن تضــرب صفًحــا عــن صوتهــا 
الداخلــي، فمــا إن تقــرأ مطلــع القصيــدة؛ لتذهــب إلــى مــا بعــده 
إالَّ ويتفلَّــت المعنــى مــن بيــن يديــك كالمــاء، وتضيــع فــي حفلــة 

من المفرقعات اللغوية.
هل كان الشاعر أثناء الكتابة يعيش إحساًسا حقيقّيًا؟

هل كان يعبِّر بصدٍق عن حالٍة ما؟
هل في باله موضوع يريد إيصاله إلينا؟
ل في فكرٍة ما؟ هل لديه حالة من التأمُّ

مجموعــة مــن األســئلة تنتابنــي حينمــا أَقــرأ قصائــد ليــس 
لها إالَّ اللعبة اللغوية فقط وفقط.

الغمــوض طبيعــة النصــوص الشــعرية، كــون اللغــة فيهــا لغــة 
خاصــة خــارج التــداول العــام، ولكــن ومــع هــذه الخبــرة اللغويــة 

ال بدَّ من الكتابة بإحساس حقيقي غير مزيَّف، أو متكلَّف.

لعبة اللغة 

حسن الربيح  * طبيعة خاّلبة التقط صورة:

تقع مدينة بيهاتش في شمال غرب البوسنة والهرسك، وتمتاز بروعة مناظرها الطبيعية في فصل الصيف، حيث تزداد أعداد السياح المتجهين إليها، الزميل 
حسن اليحيى من إدارة اإلنتاج في الشيبة التقط هذه الصورة الخالبة لبحيرة بيهاتش بجواله آيفون.

* شاعر وكاتب سعودي.


