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نشأة قطاع النفط في المملكة

 توقيع اتفاقية االمتياز للتنقيب عن النفط اخلام مع شركة
 ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا، التي أّسست شركة كاليفورنيا
 أرابيان ستاندارد أويل (سي إيه إس أو سي) إلدارة االتفاقية

 اكتشاف النفط اخلام يف بئر الدمام رقم 7
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 إعادة تسمية الشركة إلى أرابيان أميركان أويل
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ع مرحلة التوس�

 إنتاج النفط اخلام يصل إلى 500 ألف برميل
يف اليوم

 انتقال املقّر الرئيس ألرامكو من مدينة
نيويورك إلى الظهران

إنتاج النفط اخلام يتخطى حاجز املليون برميل يف اليوم

تبوؤ مكانة فريدة

 إنتاج النفط اخلام يتخطى حاجز
املليونَي برميل يف اليوم

 متوسط إنتاج النفط اخلام يبلغ 4.5 مليون
برميل يف اليوم

 أصبحت أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط يف
العالم، من حيث حجم اإلنتاج السنوي

 افتتاح معمل الغاز يف البري، وهو أول ُمنشأة تُشَغّل ضمن شبكة
 الغاز الرئيسة، التي ُصّممت من أجل االستفادة من موارد

اململكة من الغاز الطبيعي يف النهوض بقطاع الصناعة احمللي

 رفعت حكومة اململكة العربية السعودية من حّصتها يف
 اتفاقية االمتياز للتنقيب عن النفط ألرامكو، باإلضافة

 إلى اإلنتاج واملرافق والتابعة للشركة، إلى %100

تأسيس أرامكو السعودية وتغيير اسمها رسمًيا

أرامكو السعودية شركة عالمية

 الشركة تدشن أول مشاريعها املشتركة الدولية يف
 قطاع التكرير واملعاجلة والتسويق يف الواليات

املتحدة األمريكية ل مرحلة التحو�

 الشركة تدشن أول مشاريعها املشتركة
 الدولية يف قطاع التكرير واملعاجلة

والتسويق يف كوريا اجلنوبية

 تدشني اإلنتاج يف مشروع بترورابغ – باكورة
معامل الشركة يف مجال البتروكيميائيات

تأسيس شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)

االستحواذ الكامل على شركة (أرالنكسيو)  االستحواذ الكامل على موتيفا إنتربرايزز
يف الواليات املتحدة األمريكية (موتيفا)

 تدشني اإلنتاج يف مصفاتي
ساتورب وياسرف

 أرامكو السعودية تطرح أسهمها يف السوق املالية السعودية
 (تداول)، لتُعلن بذلك دخولها كشركة مساهمة عامة

أرامكو السعودية.. من االنطالقة .. للطرح األول في تداول
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أرامكو السعودية يف )تداُول(..

أضخم اكتتاب في العالم.. حقبٌة جديدٌة 
في تاريخ الشركة ترسم معالم المستقبل

الرياض - من خالل العرض األول السم أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية )تداُول(، أعلن كٌلّ من محافظ 
صندوق االستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميَّان، ورئيس الشركة، كبير 
إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، عن حقبة جديدة في تاريخ أرامكو السعودية الحافل باإلنجازات، 

والباعث على الفخر.
في القاعة الرئيسة لفندق )فيرمونت( في الرياض، تألألت أضواءُ شعار أرامكو السعودية بلونيه األزرق واألخضر،  
وتواجد كلٌّ من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية في أرامكو السعودية، وسعادة رئيسة مجلس إدارة 
)تداُول(، األستاذة سارة بنت جماز السحيمي، والمدير التنفيذي لـ )تداُول(، األستاذ خالد بن عبداهلل الحصان، باإلضافة 

إلى عدد من كبار الشخصيات الممثلة لقطاعات حكومية، لالحتفاء بهذا الحدث التاريخي.
وعلى جدران القاعة الرئيسة، الحت عبارةٌ تختصر الحكاية؛ )صناعة التاريخ(. وقد افتُِتح الحفل بكلمة ألقتها األستاذة 

سارة السحيمي، فيما تضّمن الحفل كلمات ألقاها كلٌّ من معالي األستاذ ياسر الرمّيان، والمهندس أمين الناصر.

يُعدُّ إدراج أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية 
)تـداُول(، فـي 11 ديسـمبر مـن 2019م، مرحلـة جديـدة فـي 
تاريخ الشركة، تجّسُد امتداًدا لرحلة هذه الشركة المذهلة 
فـي التمّيـز علـى الصعيديـن التشـغيلي والمالـي، بـدًءا مـن 
توقيـع اتفاقيـة االمتيـاز للتنقيب عـن النفط الخـام في عام 
1933م، ومـروًرا بتصديـر أولـى شـحنات النفـط الخـام فـي 
العربيـة  المملكـة  حكومـة  برفـع  وانتهـاًء  1939م،  عـام 
عـة، باإلضافـة إلى  السـعودية لحّصتهـا فـي االتفاقيـة الُموقَّ

اإلنتاج والمرافق التابعة للشركة إلى %100.
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تتمة .. أضخم اكتتاب في العالم.. حقبٌة جديدٌة 
في تاريخ الشركة ترسم معالم المستقبل

وقـــد أثبـــت هـــذا الحـــدث التاريخـــي جدارتـــه باالحتفـــاء، 
حيـــث شـــهد الطـــرح العـــام األَولـــي ألرامكـــو الســـعودية 
نجاًحـــا منقطـــع النظيـــر، إذ بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة لـــه 
ــار  ــادل 25.6 مليـ ــا يعـ ــو مـ ــعودي، وهـ ــال سـ ــار ريـ 96 مليـ
دوالر أمريكـــي،  وســـاهم فيـــه أكثـــر مـــن خمســـة مالييـــن 
ـــغ ســـعر االكتتـــاب الحـــد األعلـــى للنطـــاق  مكتتـــب، فيمـــا بل
الســـعري الُمعلَـــن عنـــه؛ مّمـــا أســـفر عـــن أكبـــر عمليـــة 

طرح لألسهم في العالم.
ـــل إدراج  ـــام القياســـية، يمّث ـــب تحطيمـــه األرق ـــى جان وإل
الشـــركة فـــي ســـوق المـــال حجـــر زاويـــة فـــي رؤيـــة المملكـــة 
النمـــو  تعزيـــز  فـــي   تُســـهم  رئيســـة  2030، ومحّطـــة 
االقتصـــادي فـــي المملكـــة وتنويعـــه، وصنـــع الفـــرص 
ـــو الســـعودية،  ـــح هـــذه الخطـــوة ألرامك ـــا تُتي ـــة، كم الوظيفي
ـــا  ـــم عـــن أدائه ـــداول، أن تكشـــف للعال كشـــركة ُمدرجـــة للت

االستثنائي، وريادتها في قطاع الصناعة.
ويُعـــدُّ هـــذا النجـــاح تكليـــاًل لـــذروة أعـــوام مـــن الجهـــد 
الـــدؤوب، الـــذي بذلتـــه المملكـــة  العربيـــة الســـعودية، 
وهيئـــة الســـوق الماليـــة، والســـوق الماليـــة الســـعودية 
)تـــداُول(، إلـــى جانـــب الجهـــود المبذولـــة مـــن أرامكـــو 
الســـعودية. وترجـــع بدايـــة هـــذه الجهـــود إلـــى عـــام 2016م، 
حيـــث كشـــف صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، ولـــي العهـــد، نائـــب 
ـــة  ـــر الدفـــاع، الســـتار عـــن رؤي ـــوزراء، وزي رئيـــس مجلـــس ال

المملكة 2030.

لحظة فخر تاريخية
الحـــدث  هـــذا  إطـــار  فـــي  ألقاهـــا  كلمـــة  وخـــالل 
التاريخـــي، قـــال معالـــي األســـتاذ ياســـر بـــن عثمـــان 
ـــان: »ســـتة وثمانـــون عاًمـــا مضـــت علـــى تأســـيس  الرميَّ
ـــادة،  أرامكـــو الســـعودية، ســـعت فيهـــا الشـــركة للنمـــو والري
ونجحـــت فـــي أن تصبـــح أكبـــر منتـــج متكامـــل للنفـــط 
والغـــاز فـــي العالـــم. واليـــوم، إذ يبـــدأ تـــداول أســـهم أرامكـــو 
الســـعودية فـــي الســـوق الســـعودية )تـــداُول(، تضيـــف 

الشركة نجاًحا إضافًيا إلى ِسجل إنجازاتها«.
ــة  ــة العربيـ ــت المملكـ ــد أن كانـ ــان: »بعـ ــاف الرمّيـ وأضـ
الســـعودية المســـاهم الوحيـــد فـــي الشـــركة، أصبـــح لـــدى 
الشـــركة قاعـــدة مـــن المســـاهمين تضـــم أكثـــر مـــن خمســـة 
ـــون،  ـــون ومقيمـــون وخليجي ـــم مواطن ـــن ُمســـاهٍم، منه ماليي
ومؤسســـات اســـتثمارية وطنيـــة وإقليميـــة وعالميـــة. فـــي 
هـــذا اليـــوم، يحـــقُّ لموظفـــي أرامكـــو الســـعودية كاّفـــة، 
بالفخـــر  يشـــعر  أن  المملكـــة  فـــي  شـــخص  ولـــكل 

واالعتزاز«.
هـــذا  »إن  قائـــاًل:  فـــي حديثـــه،  الرمّيـــان  ومضـــى 
ـــة  ـــي ضـــوء رؤي ـــة ف ـــٌب لالتجاهـــات الوطني ـــاب، مواك االكتت
المملكـــة 2030، وداعـــٌم لهـــا، ومبلـــوٌر لغايـــات ســـيدي 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز 
آل ســـعود، حفظـــه اهلل، وســـيدي صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، 
ـــاع،  ـــر الدف ـــوزراء وزي ـــس ال ـــس مجل ـــب رئي ـــد نائ ـــي العه ول

ــعودية  ــة السـ ــة العربيـ ــون المملكـ ــي أن تكـ ــه اهلل، فـ حفظـ
كافـــة  علـــى  العالـــم  فـــي  ورائـــًدا  ناجًحـــا  نموذًجـــا 

األصعدة«.
وقـــد قـــّدم الرمّيـــان شـــكره لهيئـــة الســـوق الماليـــة 
و)تـــداول(، علـــى الجهـــود التـــي بذلوهـــا وأثمـــرت عـــن 
وصـــول أرامكـــو الســـعودية لهـــذه اللحظـــة التاريخيـــة، كمـــا 
شـــكر اإلدارة المتميـــّزة فـــي الشـــركة، علـــى جهودهـــم التـــي 
أثمـــرت عـــن تنفيـــذ هـــذا االكتتـــاب وســـعيهم لتحقيـــق 

إستراتيجية الشركة ورؤيتها.

»هـذه لحظـة مهّمـة بالنسـبة ألرامكـو السـعودية، 
حيـث يبرهـن إدراج الشـركة فـي السـوق علـى ريادتها 

العالمية في قطاع الطاقة والبتروكيميائيات«.
أحمد آل حلزاء
مساعد مالحظ أشغال الحفر
دائرة الحفر وأعمال الصيانة

»بالنسـبة لـي، سـيفتح اإلدراج البـاب أمـام فـرص 
جديـدة، وسـيكون ممّكًنـا حقيقًيا لطريقـة جديدة في 
التفكيـر وأداء األعمـال، كمـا أرى أن مـن شـأنه أن 
المملكـة  نحـو  السـعودية  أرامكـو  التـزام  يعضـد 
والمسـتثمرين الُجدد. إلى جانب ذلك، سـيمّكننا هذا 
األمـر مـن مشـاركة القيمـة الُمقترحـة الفريـدة التـي 

توّفرها أرامكو السعودية مع العالم«.
داليا أبوشليح
أخصائية الموارد البشرية
إدارة تطوير الكفاءات اإلدارية والمهنية

»إنهـا لحظـة فخـر بالنسـبة لـي؛ أن أرى االكتتـاب 
األكبـر مـن نوعـه، يجـد طريقـه إلـى السـوق الماليـة 
ذات حجـم  شـركة  يخـص  اكتتـاب  إنـه  السـعودية. 
وأهمية فريدين من نوعهما؛ إنها أرامكو السعودية«.
فهد العصيمي
مدير مشاريع
إدارة مشاريع منشآت الغاز

سارة السحيميأمين الناصرياسر الرمّيان

أصبح لدى 
الشركة قاعدة 

من المساهمين 
تضم أكثر من 
خمسة ماليين 
ُمساهمٍ، منهم 

مواطنون 
ومقيمون 

وخليجيون، 
ومؤسسات 

استثمارية 
وطنية وإقليمية 

وعالمية. في 
هذا اليوم، يحقُّ 

لموظفي أرامكو 
السعودية كاّفة، 

ولكل شخص 
في المملكة أن 

يشعر بالفخر 
واالعتزاز

ياسر الرمّيان

ُقرع الجرس .. الشركة في )تداول(

اسـتقطبت عمليـة الطـرح أكثـر مـن خمسـة 
لت مجمـوع طلبـات  مالييـن مكتتـب، كمـا سـجَّ
4.65 اكتتـاب ُتمّثـل نسـبة تغطيـة تزيـد علـى 

أضعاف إجمالي عدد األسهم المطروحة.
وقـد باعـت المملكـة ثالثة مليارات سـهم من 
ـل  خـالل عمليـة االكتتـاب العـام، وهـو مـا يمثِّ
1.5% مـن رأس مـال الشـركة، وبسـعر بلـغ الحـد
األعلى للنطاق السعري الُمعَلن عنه بقيمة 32 
ريـااًل للسـهم. وقـد بلغـت القيمـة اإلجماليـة 
للطـرح 96 مليـار ريـال سـعودي، وهـو مـا يعـادل  
25.6 مليـار دوالر أمريكـي، لتكـون بذلـك أكبـر

عملية اكتتاب من نوعها في العالم.
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وختـــم الرمّيـــان حديثـــه قائـــاًل: »كمـــا أودُّ اإلشـــادة 
الســـابقين  الســـعودية،  أرامكـــو  وموظفـــات  بموظفـــي 
والحالييـــن، وبعملهـــم الـــدؤوب، الـــذي ســـاعد علـــى تحقيـــق 

هذا اإلنجاز«.

شركٌة بتاريخ عريق
ـــن حســـن الناصـــر،  ـــدس أمي ـــك، تحـــّدث المهن عقـــب ذل
ُمشـــيًرا إلـــى أن إدراج أرامكـــو الســـعودية فـــي )تـــداُول( 
ألول مـــرة منـــذ تأسيســـها، يمثِّـــل بدايـــة مرحلـــة جديـــدة 

من مسيرة االزدهار  التي امتّدت ألكثر من 86 عاًما.
ـــخ  ـــو الســـعودية شـــركة ذات تاري ـــال الناصـــر: »أرامك وق
عريـــق فـــي المملكـــة، وســـجٍل حافـــٍل علـــى مســـتوى العالـــم، 
وقـــد اســـتمدت نجاَحهـــا، منـــذ البدايـــات، مـــن أســـس 
مهنيـــٍة قويـــة، وقيـــم عمـــل راســـخة، أرســـاها موظفـــو 

زتها األجيال الالحقة منهم«. الشركة السابقون، وعزَّ
ــي  ــعودية فـ ــو السـ ــاح أرامكـ ــر: »إن نجـ ــاف الناصـ وأضـ
بيـــع أســـهٍم بقيمـــة 96 مليـــار ريـــال، أو 25.6 مليـــار دوالر، 
جعـــل االكتتـــاب العـــام األولـــي فيهـــا أكبـــر اكتتـــاب شـــهده 

العالم«.
ـــال  ـــأن حجـــم اإلقب ـــا ب ـــع تماًم ـــا مقتن وقـــال الناصـــر: »أن
ـــراد، ومـــن  ـــن المســـتثمرين األف ـــذي شـــهدناه، مـــن ماليي ال
مئـــات المؤسســـات االســـتثمارية،  يعكـــس حجـــم الثقـــة 
فـــي  لثقـــة  ا وكذلـــك  لُممّيـــز،  ا الشـــركة  أداء  فـــي 
إســـتراتيجيتنا بعيـــدة المـــدى، ورؤيِتنـــا لنكـــون الشـــركة 

الرائدة والمتكاملة عالمًيا«.
وأضـــاف الناصـــر: »فـــي هـــذه اللحظـــة التاريخيـــة 
الحاســـمة، أودُّ أن أؤّكـــد أننـــا عازمـــون علـــى ترســـيخ 
واســـتدامة األســـس والمبـــادئ، ونقـــاط القـــوة التـــي قامـــت 

عليها الشركة«.

م الناصـــر بشـــكره  ووســـط موجـــة مـــن التصفيـــق، تقـــدَّ
لموظفـــي الشـــركة قائـــاًل: »أيهـــا الحضـــور الكـــرام، أودُّ أن 
لموظفـــي  بالشـــكر  ألتقـــدم  الفرصـــة  هـــذه  أغتنـــم 
منهـــم  لييـــن  الحا لســـعودية،  ا أرامكـــو  وموظفـــات 
والســـابقين، الذيـــن أثمـــرت جهودهـــم عـــن تبـــوؤ الشـــركة 

المكانة التي هي عليها اليوم«.
واختتـــم الناصـــر كلمتـــه قائـــاًل: »وكلّـــي ثقـــة بـــأن 
لفـــرص  با ا  مـــًر وعا  ، ًقا مشـــر ســـيكون  لمســـتقبل  ا
واإلمكانـــات، التـــي يتحقـــق مـــن خاللهـــا النمـــو لشـــركتنا، 
واالزدهـــار لوطننـــا العزيـــز. ويســـرني الترحيـــب بمســـاهمي 
الشـــركة الجـــدد، لنصنـــع التاريـــخ مًعـــا وننطلـــق، فـــي 
مســـيرتنا المســـتقبلية، التـــي يبـــدو ظاهرهـــا وكأننـــا نعمـــل 
فـــي  ولكننـــا  والعالـــم،  للوطـــن  الطاقـــة  توفيـــر  علـــى 
جوهرهـــا نضـــخ فـــي شـــرايين الوطـــن والعالـــم وقـــود 

االنطالق نحو التنمية واالزدهار والتطوُّر«.

 "إنها مرحلة بارزة بالنسـبة للشـركة، تعلن بوضوح 
أن أرامكـو السـعودية هـي القـوة المحركـة لقيمنـا. 
أشـعر بالفخـر أن أكـون جـزًءا مـن هـذه الرحلـة التـي 
 ،2030 تمضـي جنًبـا إلـى جنـب مـع رؤيـة المملكـة 
وهـذا اإلعـالن يحّفزنـي علـى االسـتمرار فـي السـعي 

من أجل التميُّز".
في الدوسري
محلّلة تسويق محلي

مجموعة تطوير وتنمية زيوت التشحيم ومبيعات 
التجزئة

"أفخـر أن أكـون موظًفـا فـي أرامكـو السـعودية، 
وهـي تخطـو هـذه الخطـوة المهّمـة. تمـّر المملكة في 
التحـّول  مشـروع  تواكـب  مذهلـة،  تحـّول  مرحلـة 
االقتصـادي الطمـوح لصاحـب السـمو الملكـي األمير 
محمـد بـن سـلمان، ورؤية المملكـة الطموحـة 2030. 
وأنـا فخـوٌر بـأن ألعب دوًرا، من خـالل عملي في هذه 

الشركة الضخمة".
كرم اليتيم
مشرف لهندسة اإلنتاج
إدارة هندسة اإلنتاج وخدمات اآلبار في منطقة 
األعمال الشمالية

"هـذه لحظـة تاريخيـة بالنسـبة للشـركة والمملكـة. 
نحـن ننطلق فـي رحلة جديدة من شـأنها أن تعّزز من 
والعالميـة. وهـذا  المحلّيـة  انتشـارنا فـي األسـواق 
اإلدراج، هـو مثـال جلـّي يعكـس إصرارنـا علـى تحّدي 
أنفسـنا مـن أجل الوصـول إلى آفاق جديـدة، وتحقيق 
نجاحـات أكبـر. إنهـا أوقـات مثيـرة؛ أن تكـون شـاهًدا 

على هذا التحّول الفريد، وأنا أتطلّع لما هو قادم".
ماريه الفرج،
مهندسة
إدارة التفتيش

فـي  الشـركة  أسـهم  إدراج  يمّثـل  لـي،  "بالنسـبة 
)تـداول( النمـو واالزدهـار لـكل مـن أرامكو السـعودية 

والمملكة".
ريم الغانم

الناظر اإلداري لقسم الموارد البشرية وخدمات 
المساندة في دائرة الكيميائيات

وخـــالل كلمتهـــا االفتتاحيـــة، عّبـــرت األســـتاذة ســـارة 
الســـحيمي، عـــن عظيـــم االعتـــزاز بالثقـــة التـــي منحتهـــا 
أرامكـــو الســـعودية للســـوق الماليـــة الســـعودية )تـــداُول(، 
ـــأت رئيـــس  باختيارهـــا  الســـتضافة هـــذا اإلدراج، كمـــا هّن
الشـــركة، وكافـــة أعضـــاء فريـــق العمـــل علـــى هـــذا اإلنجـــاز 

الذي تحقق في فترة قياسية. 
ـــن،  ـــت أنظـــاَر الحاضري ـــاء الكلمـــات، اجتذب وعقـــب انته
ــعودية  ــو السـ ــيرة أرامكـ ــتعرضت مسـ ــة اسـ ــاهد ُملهمـ مشـ
عبـــر التاريـــخ، منـــذ بداياتهـــا وحتـــى هـــذا اليـــوم التاريخـــي. 
ــع  ــن مـ ــاس، ليعلـ ــي األنفـ ــدُّ التنازلـ ــَس العـ ــى ذلـــك، حبَـ تلـ
ــي  ــداُول(، فـ ــي )تـ ــمًيا فـ ــركة رسـ ــن إدراج الشـ ــه عـ انتهائـ
تمـــام الســـاعة العاشـــرة والنصـــف، حيـــث قـــرع األســـماَع 
ـــن  ـــن أمي ـــه  كلٌّ م ـــن خالل ـــن م ـــذي دّش صـــوُت الجـــرس، ال
ـــدة تســـتقبلها  ـــة جدي ـــد الحصـــان عـــن حقب الناصـــر و خال

أرامكو السعودية.

حّطم الطرح األولي العام ألرامكو السعودية األرقام القياسية ليصبح أكبر عملية من نوعها في التاريخ، وُيعدُّ هذا النجاح تكلياًل لذروة أعوام من الجهد الدؤوب، الذي بذلته المملكة  العربية السعودية، وهيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية )تداُول(، 
إلى جانب الجهود المبذولة من أرامكو السعودية.

إلى اليمين، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، معالي األستاذ 
ياسر الرمّيان، يتسلّم هدية تذكارية من سعادة رئيسة مجلس 

إدارة السوق المالية السعودية )تداُول(، األستاذة سارة بنت جماز 
السحيمي.

وإلى اليسار، رئيس أرامكو السعودية، كبير اإلداريين التنفيذيين، 
المهندس أمين الناصر، يتسلّم هدية تذكارية من المدير 

التنفيذي للسوق المالية السعودية )تداُول(، األستاذ خالد بن 
عبداهلل الحصان، وذلك على هامش اإلدراج الرسمي للشركة في 

السوق.
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موظفو أرامكو السعودية يحتفون باليوم 
التاريخي لشركتهم

جازان

خريص

الرياض

الشيبة
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الظهران

ينبع

السفانية

منيفة

الجعيمةأبوعلي

الخرسانية
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بالشراكة مع )إثراء( وعلى مدى 4 أيام

مؤتمر »فكر17« يختتم أعماله 
ويطرح توصيات من أجل فكر 

عربي جديد
الظهران - أسـدلت مؤسسـة الفكر العربي الستار على 
مؤتمرهـا السـنوي )فكـر17(، الـذي نُّظـم علـى مـدى أربعـة 
عبدالعزيـز  الملـك  مركـز  مـع  بالشـراكة  متتاليـة  أيـام 
الثقافـي العالمـي )إثـراء(، واحتضنتـه أروقـة المركـز بدًءا 
مـن الثانـي مـن ديسـمبر الجـاري. وتُعـد هـذه النسـخة من 
العربيـة  المملكـة  فـي  تُقـام  لتـي  ا األولـى  المؤتمـر، 
جديـد«،  عربـي  فكـر  »نحـو  عنـوان  وتحـت  السـعودية. 
لسياسـيين  وا لمفّكريـن  ا مـن  كبيـر  عـدد  وبحضـور 
واإلعالمييـن والمثقفيـن نوقـش كثيـر مـن القضايـا التـي 
وتضّمـن  والتربيـة.  واالقتصـاد  والثقافـة  الفكـر  تخـص 
جـدول المؤتمـر 12 جلسـة توزعـت بيـن القاعـة الكبـرى 
وبـرج المعرفـة ومكتبـة إثـراء، شـارك فيهـا 80 متحدًثـا 
والحلـول  الـرؤى  مـن  بالكثيـر  العربـي  الفكـر  أثـروا 

والتوصيات لمستقبل اإلنسان العربي ومنطقته. 

الفكر العربي وآفاق التجديد
بالجلسـة  الثالثـاء  صبـاح  المؤتمـر  أعمـال  وبـدأت 
االفتتاحيـة التـي أقيمـت في القاعـة الكبرى، تحـت عنوان 
»الفكـر العربـي وآفـاق التجديـد«، التـي هدفـت إلـى رسـم 
اإلطـار العـام لمداخـالت المؤتمـر ومناقشـاته مـن خـالل 
واسـتخالص  المعاصـر  العربـي  الفكـر  تشـخيص حالـة 
تياراتـه  أبـرز  علـى  الضـوء  وتسـليط  العامـة  سـماته 
وإشـكالياته. قـّدم الجلسـة اإلعالمـي محمـود الـورواري، 
التعـاون  لمنظمـة  السـابق  العـام  األميـن  فيهـا  وشـارك 
اإلسـالمي، معالـي األسـتاذ إيـاد مدنـي، ووزيـر الثقافـة 
السـعودي سابًقا، وأستاذ علم نفس اإلبداع الدكتور شاكر 
فـي جامعـة  الدسـتوري  القانـون  وأسـتاذ  عبدالحميـد، 
السـلطان قابـوس الدكتـور امحمـد مالكـي. وفـي مداخلته 
المدنـي  المجتمـع  نمـا  مـا  »متـى  مدنـي:  الدكتـور  قـال 
وبسـقت مؤسسـاته، أمكـن لالجتهـادات الفكريـة أن تجـد 
المنـاخ المالئـم لتبيـن الّسـمات االجتماعيـة والمحطـات 
التاريخيـة والخصوصيـات الثقافيـة التـي تميزنـا كعـرب 
وكيـف يمكـن أن ننسـج منها فكًرا سياسـًيا يخصنا ويحول 

دون ذوبان وجودنا في سياق آخر«.  
بينمـا تطّرق الدكتور عبدالحميد في ورقته التي عنونها 
وأهميـة  واالبتـكار  الثقافـة  إلـى  واللؤلـؤة«  »القوقعـة  بــ 

مصلح جميل اخلثعمي

االنفتـاح، وأّكـد فيهـا عـدم وجـود مؤّسسـات أو مشـروعات 
متخّصصـة لتطويـر الثقافـة وصناعتهـا، داعًيـا إلـى البـدء 
عربيـة  مشـروعات  وإطـالق  ثقافيـة،  خارطـة  بتصميـم 
مشـتركة حول الصناعات الثقافيـة اإلبداعية، في مجاالت 
النشـر والسـينما والفنـون التشـكيلية والِحـَرف الشـعبية 

والتراثية وغيرها. 
بعـد ذلـك تحـّدث الدكتـور امحمـد مالكـي عـن النكـوص 
والتراجـع في مسـيرة الفكر العربي خالل العقـود األخيرة، 
مشـّدًدا على اكتشـاف العرب المتأّخر لمفاهيم بناء الدولة 
العصريـة وأدواتهـا المنهجيـة. وأّكـد فـي ورقتـه الحاجـة 
الماّسـة إلـى إعـادة النظـر والتفكيـر فـي معنـى العروبـة، 

ومعنى أن يكون اإلنسان عربًيا. 

العاَلم اليوم...العالُم غًدا
وبعـد اسـتراحة قصيـرة، عـاد الحضـور للقاعـة الكبرى 
لحضـور الجلسـة العامـة األولـى بعنـوان »العالَـم اليـوم...

العالـم غـًدا: التحـوُّالت والتحّديـات والـرؤى« قـّدم لهـا 
الدكتـور  الدوليـة  الدوليـة والوسـاطة  العالقـات  أسـتاذ 
جوزيـف مايـال، موضًحـا أّن هـدف الجلسـة هـو عـرض 
 ، لًيـا حا لـم  لعا ا يشـهدها  لتـي  ا لكبـرى  ا الت  لتحـّو ا
مختلـف  علـى  تطرحهـا  التـي  والتحّديـات  وانعكاسـاتها 

األصعدة. 
وأّكد أستاذ العالقات الدولية في المدرسة العليا للعلوم 
االقتصاديـة والتجاريـة في فرنسـا، فريدريك تشـاريون، أّن 
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا ال يـزاالن فـي مركـز 
الصـدارة فـي المنافسـة اإلسـتراتيجية الدوليـة، الفًتـا إلـى 
أصعـدة:  ثالثـة  علـى  العربـي  لواقـع  ا فـي  الجمـود 
االضطرابـات االجتماعيـة واإلحبـاط، والجمود السياسـي، 
وعـدم وجـود نفـوذ دولـي. ونّبـه رئيـس مركـز الدراسـات 
العاّمـة الدوليـة اليابانـي، ناوكـي تانـاكا، علـى التحـّول لـدى 
مؤّيـدي النظـام العالمي من قوى عظمـى إلى قوى إقليمية، 
مرّكـًزا علـى الـدور الرئيـس لـكّل مـن الواليـات المّتحـدة 
األمريكيـة وروسـيا والصيـن، الذيـن سـيؤّدون دوراً أساسـياً 

في الشرق األوسط في المستقبل.
مـن جهتـه، أشـار المديـر العـام لمعهـد جنـوب ووسـط 
آسـيا السـفير حسـين حقاني إلى سـيطرة قضّية فلسـطين 
علـى الخطـاب السياسـي العربـي، إذ كانـت بمثابـة الوحـدة 
وأصبحـت  تراجعـت  الوحـدة  هـذه  أّن  مبيًنـا  العربيـة، 
المصالـح القوميـة ومصالـح الدولـة أكثـر أهّميـة، الفًتا إلى 
أّن معظـم العلمـاء األمريكيين يـرون أّن الفكـر العربي راكد 
ويحتاج إلى االسـتعادة، وأّن تحديد مسـتقبل العالم العربي 

سيتّم من خالل قدرته على إحياء فكٍر جديد. 

الثورة الرقمية والتنّبؤ بالمستقبل
ُعقـدت الجلسـة العاّمـة الثانيـة تحـت عنـوان »الثـورة 
الصناعيـة الرابعـة«، وشـهدت الجلسـة نقاًشـا غنّيًـا تنـاول 
تطبيقـات الثـورة الرقميـة والتقنيـة علـى مناحـي الحيـاة 
كاّفـة عبـر الروبوتـات والـذكاء االصطناعـي وتقنيـة النانـو 
والتقنيـة الحيويـة، والطباعـة ثالثيـة األبعـاد، والمرّكبـات 
المسـتقلّة وغيرهـا. أدار الجلسـة األميـن العـام السـابق 
للمجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة، الدكتور معيـن حمزة، 
ا  اإلسـكو لمركـز  لتنفيـذي  ا لمديـر  ا فيهـا  وشـارك 
للتكنولوجيـا فـي لبنـان، الدكتـور فـؤاد مـراد؛ والرئيـس 
التنفيـذي لمجموعـة سـتاليون للـذكاء االصطناعـي فـي 

في مقابل االنطباع السـلبي عن حالة الفكر العربي 
بصورتـه الراهنـة، شـهدُت فـي مؤتمـر فكـر 17 مالمـح 
ميـالد فكر جديـد، ال يتخذ 
من الكتب واألفكار النظرية 
رحًمـا ومنطلًقـا لـه، وذلـك 
مـن خـالل حضـوري لبعض 
مهـا  قّد لتـي  ا ت  ا و لنـد ا
لجيـل  ا فيهـا  ك  ر شـا و
الجديـد من الشـباب القادم 
العالـم  أصقـاع  كافـة  مـن 
العربـي، ممـن يتكلمـون لغـة 
جديـدة ويحملـون أهداًفـا جديـدة ووسـائل تحقيقهـا 
كأنمـا هـي بيـن أيديهـم وأعنـي بهـا التقنيـات الحديثـة 

التي يحسنون التعامل معها.

د. معجب الزهراني
مدير معهد العالم العربي في باريس

أعتقـد إنهـا خطـوة مهمـة أن ينعقـد مؤتمـر فكـر 17 
فـي الظهـران وفـي مركـز إثـراء تحديـًدا، وأن يحضـر 
مـن  المتميـز  العـدد  هـذا 
يـن  لمفكر ا و لمثقفيـن  ا
واألدبـاء العـرب وهـم نخبـة 
الكتـاب  خيـرة  مـن  المعـة 
يـن  للذ ا يمييـن  د كا أل ا و
اشـتغلوا علـى قضايـا الفكر 
 ، ع ا بـد إل ا و فـة  لثقا ا و
خصوًصـا وأن الفكـرة التـي 
تمـر  لمؤ ا هـذا  يطرحهـا 
تتعلـق بتجديـد الفكـر العربـي. وأعتقـد أن انعقـاد هذا 
المؤتمـر فـي الظهـران هـو انعـكاس طبيعـي لسياسـة 
االنفتـاح التـي تنتهجهـا المملكـة والنهـج الجديـد الذي 
أسـس لـه الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز منـذ توليـه 

الحكم. 

الدكتور عبدالحسين شعبان
كاتب ومفكر عراقي

إن مركـز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء( 
نمـوذج يجـب أن يُحتـذى بـه ويُعمـم فـي العالـم العربـي 
مـن  للكثيـر  ونحتـاج  ككل، 
فقـد  المراكـز.  هـذه  مثـل 
ُصمـم بشـكل نموذجـي مـن 
لمعنـى،  وا لمبنـى  ا حيـث 
وفيه جمال وعمق وشـمول، 
مـع  لتعليـم  ا بيـن  مًعـا  جا
اإلبـداع والفـن لـكل الفئـات 
العمريـة. كمـا أنـه يمـزج مـا 
الثقافيـة  الصناعـات  بيـن 
واإلبداعية. وهو ليس وسـيلة للتعليم وتنشـيط الخيال 
ثقافـي  مركـز  إنـه  بـل  فحسـب،  اإلبداعـي  والفكـر 

اقتصادي متكامل. 
شاكر عبدالحميد
وزير الثقافة المصري السابق

أجمل ما في محاور مؤتمر فكر 17 أنها لم تستغرق 
وكان  المسـتقبل.  نحـو  توجهـت  بـل  التاريـخ،  فـي 
 ، ي هـر لجو ا ع  ضـو لمو ا
هـي   ، يـة ا لبد ا نقطـة  و
الثقافـة، وعالقـة المثقـف 
العربـي،  المسـتقبل  ببنـاء 
تحديـات  مواجهـة  وكيفيـة 
العصـر، علـى كل األصعدة. 
وكان الحضـور البهي لنخبة 
رائعـة مـن المفكريـن، مـن 
أصقـاع األرض، هـو ميـزة 
أخـرى للمؤتمـر، ممـا جعـل منـه واجهـة جميلـة بألـوان 

بهيجة، مطرزة بالعلم والمعرفة.

د. يوسف مكي
أمين سر اللجنة التنفيذية سابًقا
مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت

ومديـر  عبيـدات؛  سـامر  الهاشـمية،  األردنيـة  المملكـة 
المسـتدامة،  للطاقـة  المغربيـة  لـة  الوكا فـي  البحـث 
المهنـدس هشـام بوزكـري؛ ورئيسـة المنتـدى الوطنـي عـن 
الثـورة الصناعية الرابعة في فلسـطين الدكتورة،  ميسـون 
العـوز الصناعـي فـي  إبراهيـم، ورئيسـة وحـدة أبحـاث 
مستشـفى الملـك فيصـل التخّصصـي بالريـاض، الدكتورة 

مها المزيني. 
وتطّرقـت المزينـي إلـى القطـاع الطّبـي والطمـوح فـي 
الوصـول إلـى مرحلـة التنّبـؤ بالمـرض قبـل حدوثه، مشـيرة 
إلـى أّن الوصـول إلـى هـذه المرحلـة يحتـاج لوجـود قاعـدة 
بيانـات. ورأى بوزكـري أّن الثورة الصناعيـة الرابعة تختلف 
عـن الثـورات السـابقة، فهـي ثـورة المعلومـات، وأّي ثـورة 
تحمـل فـي داخلها إعـادة ترتيـب األدوار واإلسـهامات، فقد 
كّنـا ُمسـتهلكين للثـورات السـابقة، لكّننـا اليـوم نسـتطيع أن 

نغّير ونكون مساهمين في هذا التغّير.

نحّو مفهوم جديد للمثّقف 
العربي ودوره

واختُتمـت فعالّيـات مؤتمـر »فكـر17« بجلسـة عاّمـة ثالثـة 
تحـت عنـوان »المثّقفـون العـرب ودورهـم في تجديـد الفكر 
العربـي«، ناقشـت التحّديـات التـي تواجـه الثقافـة العربيـة، 
والمسـؤولّيات التـي تقـع علـى عاتـق المثّقفيـن العـرب فـي 
نقـد الفكـر السـائد، وفـي التوعيـة واالسـتنهاض، وتبّنـي 
مـن  الفكـر  تحريـر  أجـل  مـن  والتغييـر،  التطويـر  ثقافـة 

المعّوقات التي تقّيده، ومّده بالحيوية الخاّلقة. 
شـارك فـي الجلسـة كلٌّ مـن أميـن سـّر اللجنـة التنفيذية 
سـابًقا فـي مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة فـي بيـروت، 
الدكتور يوسـف مكي، والسـفير اإلماراتي السـابق، الدكتور 
يوسـف الحسـن، واألسـتاذ فـي جامعـة محمـد الخامـس، 
الجلسـة  أدار  فيمـا  بنعبدالعالـي،  عبدالسـالم  الدكتـور 

األكاديمي اللبناني الدكتور أنطوان رشيد سيف.
واختُتمت الجلسـة بكلمة لصاحب السمّو الملكي األمير 
بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة مؤّسسة الفكر 
األسـاس  الشـريك  بالشـكر  فيهـا  خـص  التـي  العربـي، 
لمؤّسسـة الفكـر العربـي، أرامكـو السـعودية، ومركـز الملك 
احتضـن  الـذي  )إثـراء(،  العالمـي  الثقافـي  عبدالعزيـز 
فعاليـات المؤتمـر وسـخر لـه كامـل الطاقـات واإلمكانـات، 

التي أدت لنجاحه على كل األصعدة. 

األمير بندر بن خالد الفيصل
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جلسات متخصصة
تضّمـن جـدول فكـر17، جلسـات متخصصـة أقيمت في 
مـن  عـدد  فيهـا  شـارك  إثـراء،  بمبنـى  المعرفـة  بـرج 
المفكريـن واإلعالمييـن والسياسـيين والتربوييـن. وقـد 
بـدأت أولـى الجلسـات المتخّصصـة فـي اليـوم الثانـي مـن 
الدولـة  فـي مفاهيـم  النظـر  »تجديـد  بعنـوان  المؤتمـر، 
والمَواطنة والعلوم اإلنسـانية واالجتماعية« بإدارة الدكتور 
علـي فخـرو، ومشـاركة الدكتـور علـي القرنـي والدكتـورة 
الفهـري.  الفاسـي  عبدالقـادر  والدكتـور  مسـعد  نيفيـن 
ور الجديـد  وهدفـت هـذه الجلسـة إلـى رسـم َمعالـم الـدَّ
الـذي يجـب أن يضّطلـع بـه قطـاع التربيـة والتعليـم فـي 

العالَـم العربـي، بهـدف اإلسـهام فـي والدة فكـر عربـّي 
جديـد. وعقـدت الجلسـة المتخصصـة الثانيـة حـول دور 
الُعلـوم االجتماعّيـة واإلنسـانّية في تجديد الفكـر العربي. 
وأدار الجلسـة الدكتور عدنان األمين، وشـارك بها كلٌّ من 
المصـري،  سـعيد  والدكتـور  عمامـو،  حيـاة  الدكتـورة 

والدكتورة فاديا كيوان. 
عنـوان  تحـت  الثالثـة  المتخّصصـة  الجلسـة  وعقـدت 
»تجديـد النظر في مفاهيـم الدولة والمواطنة والمشـاركة« 
تنـاول فيهـا المتحّدثـون مـا يحتاجـه الفكـر من بيئـة مؤاتية 
حتـى ينمـو ويتطـّور، وضـرورة األخـذ فـي االعتبـار المبادئ 
واحتـرام  واإلنصـاف،  العدالـة  تحّقـق  التـي  والقواعـد 
الحرّيـات الشـخصية والعاّمـة، والمسـاواة فـي الحقـوق. 

وشـارك فيهـا الدكتـور محمـد المعـزوز، والدكتـورة آمـال 
يحيى المعلمي، واألسـتاذ جعفر الّشـايب، والدكتورة سـهام 

الفريح. 
وابتـدأت جلسـات اليـوم الثالـث مـن المؤتمـر بجلسـة 
تحـت عنـوان »مفهـوٍم جديـد للتنميـة« وهدفـت مـن ناحيـٍة 
أولـى إلـى مراجعـة األفـكار االقتصادّيـة التقليدّيـة فـي 
مفاهيـم  وظهـور  الناهضـة،  التنموّيـة  التجـارب  ضـوء 
الرأسـمالّية الشـعبّية واالقتصـاد االحتوائـّي واالقتصـاد 
األخـالق  تضميـن  إلـى  الدعـوة  وازديـاد   ، االجتماعـيّ
والنزاهـة فـي التحليـل االقتصادّي وعدم االكتفـاء بمعايير 
الربـح، وتجـاوز مفهـوم النمـّو االقتصـادّي إلـى التنميـة 
الُمسـتدامة. وهدفـت هـذه الجلسـة مـن ناحيٍة أخـرى إلى 

وّفـر مؤتمـر فكـر 17 منصـة مهمـة بجمـع مفّكريـن 
وباحثين من بلدان عربية مختلفة ليتحاوروا من خالل 
تلـك المنصـة، وليتشـاركوا 
مـع المهتمين والجمهور في 
حـوار مفتـوح قـد تتغيـر بـه 
اآلفـاق  وتتفتـح  القناعـات 
نحـو وعي جديد. وتلك هي 
لتـي  ا لمؤتمـرات  ا مهمـة 
نحتـاج إليهـا مـن أجـل فهـم 
أكثـر عقالنيـة لواقـع عربـي 
ظـل يـراوح مكانـه واليمكنـه 

أن يغادر هذا المكان المظلم إال بنور الفكر.

محمد جميل أحمد 
كاتب وشاعر سوداني

يُعـد مؤتمـر الفكـر العربـي مـن أهـم المؤتمـرات 
الفكريـة الثقافيـة علـى مسـتوى العالـم العربـي وقـد 
ل  خـال هميتـه  أ ّسـَخ  ر
16 الماضيـة  الــ  السـنوات 
فكـري  ثقـل  مـن  لـه  بمـا 
مـن  يصـدره  بمـا  وتأثيـر 
تقاريـر وأوراق عمـل علـى 
المستويات العربية الفكرية 
واالقتصاديـة واالجتماعيـة 
أن  شـك  وال  السياسـية. 
إثـراء  مركـز  فـي  إقامتـه 
برعايـة أرامكـو السـعودية ومناقشـته موضوًعـا حيوًيـا 
ومهًمـا يتمثل فـي الفكر العربي الجديد، يعكس أهمية 
المرحلة الفكرية الثقافية التي تعيشـها المملكة خالل 

رؤية 2030. 

حليمة مظفر
كاتبة سعودية

سـعيدة جـًدا بمشـاركتي في المؤتمـر الذي أتـاح لنا 
نحن الشباب اإلسهام بأفكارنا وعرض ما نقوم به من 
أنشـطة نسـعى مـن خاللهـا 
بـي  إيجا تغييـر  إلحـداث 
ينعكـس أثـره علـى الوضـع 
الراهـن.  العربـي  الفكـري 
هـو  المؤتمـر  محـور  وألن 
الجديـد،  العربـي  الفكـر 
الـذي يعنـي الشـباب أكثـر 
مـن  بـد  فـال  مـن غيرهـم، 
سـماع أفكارهـم واإلصغـاء 

إلى احتياجاتهم فهم من سيصنعون المستقبل.  

هيلين الجنابي
مؤِسسة المسرح العربي في السويد

لهـذه النسـخة طابعهـا الممّيـز ألنهـا تعقـد للمـرة 
الملـك  مركـز  فـي  وانعقادهـا  المملكـة  فـي  األولـى 
عبدالعزيز الثقافي العالمي 
)إثراء(، الذي أضفى طابًعا 
خاًصـا علـى المؤتمـر لكونه 
صرًحـا ثقافًيـا كبيـًرا علـى 
فـة  كا مـن  ٍل  عـا ٍز  ا طـر
األصعـدة، ممـا أسـهم فـي 
لـذي  ا  ، تمـر لمؤ ا ح  نجـا
لشـباب  ا نحـن  احتضننـا 
ووّفـر لنا منصة للتعبير عن 
أفكارنا. وكانت إحدى توصياتنا في المؤتمر المطالبة 
مـن  كمسـتفيد  ليـس  العربـي  بالشـباب  باالعتـراف 
تجديـد الفكر العربي فحسـب، بل كمشـارك فاعل في 

ذلك التجديد.

أنمار خالد
منسق دولي عام
شبكة Y-PEER الدولية

فحـص مـدى وجـود هـذه األفـكار الجديـدة فـي الفكـر 
االقتصـادّي التنمـوّي العربـّي، مـن خـالل عـدٍد مـن الـرؤى 
والتجارب، مع تسـليط الضـوء على »رؤية المملكة 2030« 
كنمـوذج. أدار الجلسـة األسـتاذ قصـي البـدران وشـارك 
المنيـف، وسـعادة  الدكتـور ماجـد  فيهـا كلٌّ مـن معالـي 
األسـتاذ عبـاس علـي النقـي، والدكتـور فهـد السـلطان، 

والدكتور محمد مراياتي. 
الجلسـة المتخصصـة الثانيـة كانـت حـول »االقتصـاد 
الرقمـّي«، وناقـش فيهـا المشـاركون مـا ورد فـي جميـع 
المؤّشـرات والدراسـات الصـادرة عـن مراكـز البحـث، التي 
تشـير إلـى أّن االقتصـاد الرقمـّي سـيصبح هـو المحـّرك 
الرئيـس للنمـّو والتنميـة مسـتقباًل، ألّنه سـيوّفر دفعـة قوّية 
للقـدرة التنافسـّية فـي جميـع القطاعـات، وفرًصـا جديـدة 
التجارّيـة، وسـباًل جديـدة  لنشـاط األعمـال والمشـاريع 
للوصـول إلـى األسـواق الخارجّيـة والمشـاركة فـي سالسـل 
القيمـة اإللكترونّيـة العالمّيـة. كمـا يوّفـر أدوات جديـدة 
لمعالجـة مشـاكل التنميـة المسـتدامة. وفـي المقابـل فإّنـه 
يأتـي مع مجموعـة من التحّديات السياسـّية، كالحاجة إلى 
سـّد الفجـوة الرقمّيـة، وتقليل اآلثـار االجتماعّيـة والتنموّية 
الدكتـور  الجلسـة  فـي هـذه  المحتَملَـة. شـارك  السـلبّية 
المهنـدس علـي محمـد الخـوري، والدكتـور عدنـان البـار، 
والدكتـور هشـام بـن عبـاس، واألسـتاذ عثمـان سـلطان، 

وأدارها جمال غيطاس.
وكانـت الجلسـة الثالثـة المتخصصـة تـدور حـول »دور 
هيئـات المجتمـع األهلـّي في تجديـد الفكر العربـّي« واتفق 
المشـاركون فيهـا علـى أن الفكـر العربـي الجديـد مدعـو 
للتجلـي فـي مختلـف مجـاالت الحيـاة ومياديـن النشـاط 
اإلنسـانّي وقطاعاتـه، وهـو مـن جهـٍة ثانيـة يتطلّـب إسـهام 
جميـع مكّونـات المجتمـع وفئاتـه وشـراِئحه. أدار الجلسـة 
األسـتاذ إبراهيم بادي، وشـارك فيها كلٌّ من األسـتاذة هند 
طويصات، والدكتور عبدالحسـين شـعبان، والمهندسة مها 

البغلي، واألستاذة سالفة بترجي. 

توصيات الشباب العربّي 
طـرح الشـباب المشـاركون فـي مؤتمـر »فكـر17« خـالل 
الجلسـة التـي ُخّصصـت لهـم، وأدارهـا أميـن مكتبـة إثـراء 
طـارق الخواجـي وحضرها صاحب السـمّو الملكـي األمير 
بنـدر بـن خالـد الفيصـل، رئيـس مجلـس إدارة مؤّسسـة 
الفكـر العربي، والمدير العاّم للمؤّسسـة البرفيسـور هنري 
العويـط، عـدًدا مـن التوصيـات التـي كانـت نتـاج عـدد مـن 
حلقات النقاش الخاصة بالشـباب التي استضافتها مكتبة 

إثراء، وذلك ضمن فعالية مقهى الشباب. 
وضّمـت الجلسـة نخبـة مـن الشـباب العربـي هـم: أنمار 
خالـد وعمـاد العبـداهلل وناريمان الدخيـل وهيلين الجنابي 
وعبدالرحمـن الزغـول وسـالفة بترجـي. وقـّدم الشـباب 
عروًضا ملهمًة لتجاربهم الشخصية وعدًدا من التوصيات، 
حيث كانت أبرز التوصيات، إنشاء مجلس الشباب للتعليم 
اإلثرائي، وتأسيس الصندوق العربي للبحث العلمي. وذكر 
فـي  ودورهـم  بالشـباب  االعتـراف  أهميـة  أنمـار خالـد 
صناعـة التنميـة، قائـاًل: »العالـم العربـي عالم شـاب ويافع 
وكل األرقام اإلحصائية تدل على ِنسـبٍ كبيرة للشـباب في 

تعداد سكان العالم العربي«. 
بتمكيـن  الزغـول  عبدالرحمـن  أوصـى  جانبـه،  ومـن 
وتوسـيع مشـاركة الشـباب فـي اتخـاذ القـرار واسـتحداث 
مجالـس شـبابية ذات صيغـة تشـريعية واستشـارية فـي 

المؤسسـات الرسـمية. وعـرض عمـاد العبـداهلل تجربتـه 
الشـخصية كمهاجـر سـوري فـي السـويد ورحلتـه الملهمـة 
بإنشـاء مشـروعه الشـخصي الذي يقوم على تقديم الدعم 
النفسـي لألطفـال، والـذي أهلّـُه للحصـول علـى جائـزة 
السـويدية  العاصمـة  2018م فـي  لعـام  الجـدد  البنائيـن 

سـتوكهولم وتكريمـه مـن قبل ملك السـويد، وهـذه التجربة 
أعتبرهـا مدير الجلسـة الخواجـي، بأنها تسـتحق أن تكون 
توصية بحد ذاتها. واقترحت سـفيرة الشباب في مؤّسسة 
»الصنـدوق  تأسـيس  الدخيـل  ناريمـان  العربـي،  الفكـر 
العربـي« للبحـث العلمي والمبادرات المبتكـرة، بهدف دعم 

أفـكار الشـباب وتشـجيع طموحاتهـم نحـو اإلنجـاز العلمـي 
التـي  والتحّديـات  المعوقـات  فـي ظـّل  وذلـك  والتقنـي، 
تعتـرض تنفيـذ مبادراتهـم وابتكاراتهـم اإلبداعيـة، وأّكـدت 
الحاجـة إلعـادة تعريـف مفهـوم النخـب الثقافيـة، وتنويـع 

قنوات المصادر الثقافية.

جانب من الجلسة العامة األولى »العاَلم اليوم..العالُم غًدا: التحّوالت والتحديات والرؤى«.          تصوير: أحمد آل ثاني

شباب فكر المشاركون في حلقات »مقهى الشباب« في صورة جماعية مع سمو األمير بندر بن خالد الفيصل. وكانت حلقات النقاش قد عقدت في مكتبة إثراء وأدارها أمين المكتبة طارق 
الخواجي، )األول وقوًفا من اليسار(.
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األمن السيبراني يف عصر الرقمنة..

يات األمنية  تقنية المعلومات تناقش التحدِّ
الُمرتبطة بإنترنت األشياء

 10 ر بنحــو  يُقــدَّ ــع اتصــال مــا  الظهــران - مــع توقُّ
مليــارات جهــاز باإلنترنــت بحلــول نهايــة العــام المقبــل، 
يقــع علــى عاتقنــا تأميــن إنترنــت األشــياء؛ وفــي هــذا 
ــًرا، مؤتمــًرا  مــت دائــرة تقنيــة المعلومــات، مؤخَّ اإلطــار، نظَّ
للتبــادل التقنــي حــول األمــن الســيبراني تحــت عنــوان 

»األمن السيبراني في عصر الرقمنة«.
وخــالل المؤتمــر، تفاعــل مــا يقرب مــن 1600 مشــارك، 
العمــل،  مــن ورش  مــع مجموعــة  يوميــن،  مــدار  علــى 
يــات  والعــروض التقديميــة التقنيــة، التــي ناقشــت تحدِّ
األمــن الســيبراني، وســعت إلــى إيجــاد طــرق للتصــدي 
يــات الرقميــة الحاليــة، بمــا فــي ذلــك  لعــدد مــن التحدِّ
إيجــاد التــوازن بيــن ســهولة االســتخدام، وبيــن األمــن 

والخصوصية.
وتضّمنــت الموضوعــات التــي شــملها المؤتمــر، التكامل 
وآخــر  األعمــال،  وتقنيــات  المعلومــات  تقنيــات  بيــن 
التهديــدات التــي تواجــه شــبكات االتصــاالت مــن الجيــل 
الخامــس، باإلضافــة إلــى طــرق إســهام الــذكاء الصناعــي 
ــزت ورش  ــم اآللــي فــي األمــن الســيبراني، فيمــا رّك والتعلُّ
العمــل علــى كيفيــة إتقان تحليــل األدلة العدلية باســتخدام 
ــم كيفيــة حمايــة األجهــزة الذكيــة  أجهــزة األندرويــد، وتعلُّ

في منازلنا.
نائــب  ســلَّط  للمؤتمــر،  االفتتاحيــة  الكلمــة  وخــالل 
الســعودية،  أرامكــو  فــي  المعلومــات  لتقنيــة  الرئيــس 
تغييــر  الضــوء علــى كيفيــة  العليــان،  األســتاذ يوســف 
بهــا،  األعمــال  ونديــر  نعمــل  التــي  للطريقــة  الرقمنــة 

ونعيش من خاللها.
المؤّسســات  ومّمثلــي  بالخبــراء  لعليــان  ا ــب  ورحَّ
صــة، المحليــة والدوليــة، مشــيًرا إلــى أن أرامكــو  المتخصِّ
الســعودية، مــن خــالل تنظيــم هذا الحــدث، تجمــع األفراد 
والمؤّسســات فــي شــراكات، لتشــجيع تبــادل الــدروس 
الُمســتفادة، وتطويــر مبــادرات للمحافظــة علــى ســالمة 

األعمال واألفراد.
تغييــر شــكل  الرقمنــة علــى  »تعمــل  العليــان:  وقــال 
الصناعــة، مــن خــالل دمــج بيانــات تحليــل المعلومــات. 
المــادي  فيهــا  اندمــج  إلــى مرحلــة  اآلن  لقــد وصلنــا 
والرقمــي، وهــو مــا يفــرض علــى الشــركات أن تتخــذ 

تدابير لألمن السيبراني، في جميع جوانب أعمالها«.مايكل آيفز
ــد العليــان أنــه علــى الرغــم مــن الفوائــد الكبيــرة  وأكَّ
ــي  ــه مخاطــره الت ــإن ل ــي، ف ــا التحــوُّل الرقم قه ــي يحقِّ الت
الخصوصيــة،  انتهــاك  مــن  بــدًءا  منهــا،  الحــّد  يجــب 

ووصواًل إلى احتمال تلف البنية التحتية لإلنتاج.
الســعودية عضــو  أرامكــو  أن  إلــى  العليــان  وأشــار 
المنتــدى  فــي  الســيبراني  األمــن  مركــز  فــي  مؤســس 
العالمــي، وهــي كذلــك عضــو فــي لجنــة  االقتصــادي 
المخاطــر اإللكترونيــة وتبــادل المعلومــات فــي قطــاع 

النفط والغاز في منطقة الخليج.
عــن جهــود  العليــان  ث  تحــدَّ ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الشــركة فــي هــذا اإلطــار علــى المســتوى المحلي، مشــيًرا 
إلــى ثــالث مبــادرات رئيســة. ويجمــع اتحــاد صناعــة 
الطاقــة لتبــادل المعلومــات 14 شــركة طاقــة إقليميــة، 
األمــن  علــى  التهديــدات  تأثيــر  مــن  الحــدِّ  بهــدف 
الســيبراني، مــن خــالل تبــادل المعلومــات عــن الهجمــات 

السيبرانية الحالية والُمحتملة.
كمــا أنشــأت أرامكــو الســعودية كرســًيا بحثًيــا لألمــن 
ــادن،  ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــي جامع الســيبراني ف
وفرًعــا محلًيــا لجمعيــة األمــن وأنظمــة المعلومــات للجمــع 

بين متخّصصي المعلومات.
وقــال العليــان: »نعمــل عــن كثــب مــع جامعتــي اإلمــام 
لتشــجيع  فيصــل،  والملــك  ســعود،  بــن  عبدالرحمــن 
األمــن  مجــال  فــي  أكبــر  بشــكل  لمــرأة  ا مشــاركة 

السيبراني«.
وأبــرز العليــان أن هــذا المؤتمــر، وجميــع الفعاليــات 
المرتبطــة بتبــادل المعلومــات، هــي مصّممــة لتســهيل 
ـم  صيــن، وتمكيــن التعلُـّ التواصــل بيــن الخبــراء المتخصِّ
المشــترك وتبــادل المعرفــة، والبقــاء علــى اطــالع حــول 
واألمــن  الرقمنــة  مجــال  فــي  االتجاهــات  أحــدث 

السيبراني.

يات الجديدة التغلُّب على التحدِّ
وقــال مديــر إدارة حمايــة المعلومــات، األســتاذ باســم 
ر أعمــال األمــن الســيبراني  الرويعــي: »يجــب أن تتطــوَّ
يات  بشــكل طبيعــي، لتكــون قــادرة على التغلُّــب علــى التحدِّ

الجديدة التي تجلبها تقنيات الرقمنة«.

وأضــاف الرويعــي أن تطويــر المواهــب فــي األمــن 
الســيبراني عنصــر أســاس لتمكيــن جاهزية الشــركات في 

عصر التحوُّل الرقمي.
وفــي بدايــة اليــوم الثانــي للمؤتمر، أشــار كبير مســؤولي 
ــى  ــي، إل ــد الحرب ــة، األســتاذ خال ــات بالوكال أمــن المعلوم
والماديــة  الرقميــة  العوالــم  اندمــاج  اآلن  نشــهد  أننــا 
والحيويــة، ولذلــك يُعــدُّ األمــن الســيبراني فــي الشــركة 
د الحربــي علــى مــا ذكــره  أولويــة إســتراتيجية. وشــدَّ
العليــان ُمســبًقا، مــن أن الرقمنــة تجلــب معهــا مخاطــر 

رها. كبيرة، على الرغم من الفرص الكبيرة التي توفِّ
وقــال الحربــي: »يجــب علينــا أن نضــع األمــن فــي 

صميم جميع خطط األعمال لمكافحة هذه المخاطر«.
وأضــاف الحربــي، إنــه مــع تقديــم الرقمنــة لعديــٍد مــن 
الفــرص الجديــدة غيــر المســتغلَّة، فــإن االســتفادة الُمثلــى 

منها غير ُممكنة إالَّ من خالل توحيد الجهود. 
وقــد مّثــل المؤتمــر مثــااًل واضًحــا لتوحيــد الجهــود، 
حيــث اجتمــع األكاديميــون والمهنيــون وأبــرز خبــراء األمــن 
الســيبراني تحــت ســقٍف واحــد. ومّثــل المشــاركون فــي 
ــاٍت ســعودية، و25 مؤسســة وشــركة  ــر ســبع جامع المؤتم
ســعودية، باإلضافــة إلــى 23 مؤسســة إقليميــة ودوليــة، 
ــة ناقشــت سلســلًة  ــه  34 جلســة تقني بينمــا ُعقــدت خالل

كاملًة من موضوعات األمن السيبراني.

يات مجموعة من االختبارات والتحدِّ
المؤتمــر  شــّجع  لوثيــق،  ا لتعــاون  ا نــب  جا لــى  وإ
ــار مهاراتهــم مــن خــالل مجموعــة  ــى اختب المشــاركين عل
يــات التنافســية. وفــي  واســعة مــن االختبــارات والتحدِّ
اليــوم األول، تفــوَّق ثالثــة طــالب جامعييــن ســعوديين علــى 
جميــع المشــاركين فــي اختبــار لألمــن الســيبراني، حيــث 
حصلــوا علــى المراكــز الثالثــة األولى فــي اختبــار المعرفة 

والسرعة.
ومّثــل تحــّدي )غرفــة الهــروب(، التــي أُحضــرت مــن 
يًصــا لهــذا المؤتمــر، فرصــًة للمشــاركين  هولنــدا خصِّ
يــات فــي مجــال األمــن الســيبراني،  للتعامــل مــع التحدِّ
حيــث اختبــرت قدرتهــم علــى معالجــة مجموعــة مــن 
يــات  المواقــف بســرعة وبهــدوء، لتخّطــي عــدد مــن التحدِّ

واالختبارات، في وقت قصير.

ُتصمم الفعاليات 
المرتبطة بتبادل 

المعلومات 
لتسهيل التواصل 

بين الخبراء 
صين،  المتخصِّ

وتمكين التعلُّم 
المشترك وتبادل 
المعرفة، والبقاء 
على اطالع حول 
أحدث االتجاهات 

في مجال 
الرقمنة واألمن 

السيبراني

يوسف العليان

ح المحتوى التفاعلي المعروض لألستاذ، يوسف العليان،  وأعضاء آخرين في دائرة تقنية المعلومات، خالل المعرض  ل نظم تقنية المعلومات في إدارة حماية المعلومات، يوضِّ وائل عالقي، محلِّ
المصاحب للمؤتمر.

تصوير: ميامين الحمود

محمد المحسن، أخصائي أنظمة التشغيل في إدارة أعمال 
الكمبيوتر، يشارك في جلسة نقاش تقني، ناقشت عدًدا من 

موضوعات األمن السيبراني والرقمنة.
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استدامة التميُّز من خالل املقارنة املعيارية..

اإلعالن عن إنشاء مركز جديد للمقارنة 
المعيارية وتبادل المعرفة

الخبــر - عقــدت دائــرة الخدمــات الهندســية فــي أرامكو 
ــًرا، مؤتمرهــا األول للمقارنــة المعياريــة  الســعودية، مؤخَّ
أمــام حشــد كبيــر مــن المشــاركين، تحــت شــعار »اســتدامة 

التميُّز من خالل المقارنة المعيارية«.
ــم هــذا المؤتمــر ليتيــح لعــدد مــن كبــار الخبــراء  وقــد نُظِّ
مــن جميــع أنحــاء العالــم، فرصــة مشــاركة المعرفــة بشــأن 
أفضــل ممارســات المقارنــة المعياريــة، باإلضافــة إلــى 

األدوات والتقنيات الُمتاحة لتطبيق هذه الممارسات.
كمــا شــاهد  1200 مشــارك،  المؤتمــر  وقــد حضــر 
فعالياتــه 550 آخريــن مــن خــالل شــبكة )شــاهد( الخاصــة 
بالشــركة. ومّثل المشــاركون في المؤتمر 202 إدارة من 32 

دائرة في أرامكو السعودية.

المقارنة المعيارية كنمط تفكير
ويأتــي المؤتمــر، الــذي ُعقــد برعايــة النائــب األعلــى 
للرئيــس للخدمــات الفنيــة فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ 
أحمــد بــن عبدالرحمــن الســعدي، فــي إطــار جهود الشــركة 
ة للتحــوُّل إلــى شــركة عالميــة رائــدة متكاملــة فــي  المســتمرَّ

مجال الطاقة والكيميائيات.
ــا فــي  ــة بالنســبة لن ــة المعياري وقــال الســعدي: »المقارن
د مجموعــة مــن المقاييــس؛  أرامكــو الســعودية ليســت مجــرَّ
بــل هــي نمــط تفكيــر يدفعنــا ألن نكــون نحــن مــن يضــع 

اد أَُول في كلِّ ما نقوم به«. ز مكانتنا كروَّ القواعد، ويعزِّ
وأشــار الســعدي إلــى أن الســعي وراء التميُّــز ليــس بأمــر 
جديــد بالنســبة إلــى أرامكــو الســعودية، التي لطالما ســعت 

لجعل أعمالها آمنة وموثوقة وفاعلة ومربحة.
ــا  ــد هــو قدرتن ــا: »إن الجدي وأضــاف الســعدي، موّضًح
علــى االســتفادة مــن أدوات تحليــل البيانــات، والتقنيــات 
الرقميــة، فــي تحديــد فــرص التحســين، وتحقيــق نتائــج 
مســتدامة« ، ذاكــًرا عــدًدا من األمثلة على كيفية االســتفادة 
فــي  التميُّــز  فــي دفــع عجلــة  الجديــدة  التقنيــات  مــن 

األعمال.
يــات التــي  ث الســعدي عــن التحدِّ إلــى جانــب ذلــك، تحــدَّ
ى  تواجههــا المقارنــة المعياريــة، قائــاًل: »يجــب أن نتصــدَّ
لهــذه التحديــات وجًهــا لوجــه، لكــي يُنظــر إلــى المقارنــة 
التشــغيلي  التميُّــز  لتحقيــق  رئيســة  المعياريــة كمنصــة 

واســتدامته«. وقــد شــّدد الســعدي علــى أن التعــاون هــو ميثم املوسوي
المفتاح في هذا الصدد.

ة لبنــاء  وأضــاف الســعدي أن أرامكــو الســعودية مســتعدَّ
ــز إقليمــي  التعــاون وتعزيــزه، مــن خــالل إنشــاء مركــز  تميُّ
ــر لمختلــف الجهــات  للمقارنــة المعياريــة، مــن شــأنه أن يوفِّ
منصــًة إلدارة المعرفة، وُملتًقى لتبادل أفضل الممارســات، 
يدعــم فيــه األعضــاء بعضهــم بعًضــا مــن خــالل التعــاون 

م. والتفاعل المنظَّ

بذرة المقارنة المعيارية
وفــي كلمــة رئيســة خالل المؤتمر، كشــف حســام الدليم، 
الخدمــات  دائــرة  فــي  األعلــى  الهندســي  المستشــار 
الهندســية، عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول مركــز المقارنــة 

المعيارية المزمع تأسيسه.
وقــال الدليــم: »إن الهــدف مــن مركــز المقارنــة المعيارية 
هــو أن يكــون َمجمًعــا معرفًيــا لمــا يرتبــط بالمقارنــات 
اد هــذا  المعياريــة، ومشــاركة أفضــل الممارســات بيــن روَّ

القطاع، إقليمًيا ومحلًيا«.
وأوضــح الدليــم أن أرامكــو الســعودية، مــن خــالل هــذه 
المبــادرة، تــزرع بــذرة مــن شــأنها أن تُســهم فــي االســتفادة 
مــن مزايــا المقارنــة المعياريــة فــي القطاعــات الصناعيــة، 
ــع  ــادرة تتماشــى م ــا أن هــذه المب ــا، مضيًف ــا ومحلًي إقليمًي
رؤيــة المملكــة  2030 فــي أن تصبــح دولــة نموذجيــة رائــدة 
فــي جميــع الجوانــب، كمــا أنهــا تتوافــق مــع ميثــاق المركــز 

الوطني لقياس أداء األجهزة العامة )أداء(.
ــة،  ــر ربحي ــم: »ســيكون المركــز مؤسســة غي وقــال الدلي
ــز علــى تحســين أداء  ــوَّل مــن األعضــاء والشــركاء، وتركِّ تُم
القطاعــات اإلقليميــة، مــن خــالل تبنــي فكــر المقارنــة 

المعيارية وتطبيق أفضل الممارسات«.

فرٌص لتبادل المعرفة
ــن المؤتمــر  وباإلضافــة إلــى كلمــات رئيســة أخــرى، تضمَّ
جلســاٍت، شــارك فيهــا بعــض الخبــراء العالمييــن البارزيــن 
فــي هــذا المجــال مــع الحضــور، قصــص نجــاح فــي تطبيــق 

المقارنة المعيارية.
ًصا،  إلــى جانــب ذلك، ُعقدت جلســات نقاش أكثــر تخصُّ
وإلماًمــا بالتفاصيــل، مــن خــالل ســتة مســارات مختلفــة 

المقارنة 
المعيارية 

بالنسبة لنا في 
أرامكو 

السعودية 
ليست مجرَّد 
مجموعة من 

المقاييس؛ بل 
هي نمط تفكير 

يدفعنا ألن 
نكون نحن من 

يضع القواعد، 
ويعزِّز مكانتنا 

اد ُأَول في  كروَّ
كلِّ ما نقوم به

أحمد السعدي

ز إقليمي  أحمد السعدي يعلن عن نية الشركة إنشاء مركز تميُّ
للمقارنة المعيارية، كوسيلة لتزويد المؤسسات بمنصة إلدارة 

المعرفة، وملتقى لتبادل أفضل الممارسات، مع تعزيز 
التعاون بين األعضاء. وخالل المؤتمر األول للمقارنة 

ث  المعيارية الذي نّظمته دائرة الخدمات الهندسية، تحدَّ
ز من خالل المقارنة  السعدي حول »استدامة التميُّ

المعيارية«.

تصوير: عبدالعزيز المعيويد

خالل كلمة حول مركز 
المقارنة المعيارية 
الذي تعتزم أرامكو 

السعودية إنشاءه، قال 
حسام الدليم، إن الهدف 
منه هو أن يكون َمجمًعا 

معرفًيا لما يرتبط 
بالمقارنات المعيارية، 

ومشاركة أفضل 
اد  الممارسات بين روَّ
هذا القطاع، إقليمًيا 

ومحلًيا.

ــزت علــى تبــادل المعرفــة  متعلقــة بقطــاع النفــط والغــاز، ركَّ
المؤتمــر  ــر  وفَّ كمــا  المعياريــة،  المقارنــة  مجــال  فــي 
للمشــاركين فرًصــا لتبــادل المعرفــة مــن خــالل جلســات 

ُمنفردة مع الخبراء في هذ المجال.

توفير التدريب، وتقديم 
شهادات االعتماد

تعزيز الوعي بالمقارنة 
المعيارية وثقافتها

نشر أفضل ممارسات 
المقارنة المعيارية 

تقديم التوجيه والدعم

إجراء الدراسات والمشاريع 
البحثية

وضع مقاييس للمقارنة المعيارية 
واإلرشادات المرجعية

ز  مركز التميُّ
اإلقليمي 
للمقارنة 
المعيارية
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املتطوعون يف مبادراته وبرامجه املختلفة ينجزون ربع مليون ساعة 

)إثراء( يحتفي باليوم العالمي 
عة من الفعاليات  ع بباقة متنوِّ للتطوُّ

الظهــران - احتفــى مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( باليــوم العالمــي للتطــّوع، الــذي اعتمدتــه 
منظمــة اليونيســكو العالميــة فــي الخامــس مــن ديســمبر مــن 
باقــة ممّيــزة  المناســبة  بهــذه  المركــز  كل عــام. وأطلــق 
ومتنوعــة مــن الفعاليــات والنشــاطات لمــدة أســبوع تحــت 
شــعار »إثــراء وعطــاء«، تمتــد خــالل الفتــرة مــن 9 إلــى 17 

ربيع اآلخر 1441هـ )6-14 ديسمبر 2019م(.
ويأتــي هــذا االحتفــاء ضمــن جهــود )إثــراء( فــي اســتثمار 
الطاقــات الشــبابّية، وتقديــًرا لجهــود متطوعــي إثــراء البالــغ 
3 آالف متطــّوع ومتطّوعــة أنجــزوا ربــع مليــون  عددهــم 
ســاعة تطوعيــة، حيــث تهــدف الفعاليــة إلــى انتهــاز هــذه 
وصقــل  المتطوعيــن  تطويــر  فــي  الســنوية  المناســبة 
مهاراتهــم، لمــا لهــم من دور فــي تحقيق التنميــة االجتماعية، 
وذلــك عبــر مجموعــة مــن النشــاطات تمتــد علــى مــدى 

أسبوع.

أول موقع إلكتروني للتطّوع
وتتويًجــا لفعاليــات االحتفــال بهــذه المناســبة وتأكيــًدا 
لهــذا االهتمــام الكبيــر بقيمــة التطــوع، أطلــق مركــز الملــك 
إثــراء  منصــة  )إثــراء(،  العالمــي  الثقافــي  عبدالعزيــز 
التطوعيــة  العمليــة  لتنظيــم  للتطــّوع، وذلــك  اإللكترونيــة 
وإدارتهــا بشــكل مؤسســي، وإبــراًزا لطاقــات اإلبــداع لــدى 

المهتمين بهذا القطاع.
وتتضّمــن فعاليــات برنامــج المركــز لالحتفــاء بالتطــوع 
باقــة متنوعــة مــن النشــاطات، يتصدرهــا »منتــدى إثــراء 
وعطــاء« علــى مســرح إثــراء، حيــث يجمــع الخبــرات البــارزة 
التــي  التحديــات  أهــم  لبحــث  المجــال االجتماعــي  فــي 
واجهتهــم فــي العمــل التطوعــي وكيفيــة تجاوزهــا، وإلهــام 
الحضــور عبــر ســرد تجاربهــم المتعــّددة فــي هــذا الحقــل 
لإلســهام فــي نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي وتعزيــز مفهومــه 
فــي المملكــة. كمــا تشــمل الفعاليــات تنظيــم معــرض يســلّط 
الضــوء علــى مجهــودات متطوعــي إثــراء، واســتعراض أبــرز 
إنجازاتهــم التطوعيــة، حيــث ينّظــم المعــرض جلســات نقاش 

مع متطوعين مختصين، ولوحات تفاعلية عن التطوع. 
ــاول  وتحفــل الفعاليــات بعديــد مــن ورش العمــل التــي تتن
عــدًدا مــن الموضوعــات، تُســهم فــي رفــع معــدالت إنتاجيــة 
العمــل  فــي  االجتماعــي  االســتثمار  منهــا  المتطوعيــن، 
التطوعــي، وإدارة الوقــت والتخطيــط للمبــادرة التطوعيــة، 

عالوة على تعزيز الذكاء العاطفي من خالل التطوع.

إطالق طاقات الشباب اإلبداعية
وبهــذه المناســبة، أكــد المديــر العــام للشــؤون العامــة فــي 

القافلة األسبوعية

أرامكــو الســعودية، األســتاذ فهــد الضبيــب، أن توفيــر مزيــٍد 
لبنــاء  يُعــد وســيلة فاعلــة  التطوعــي  العمــل  فــرص  مــن 
المهــارات الشــخصية للمتطوعيــن وإثــراء خبراتهــم العمليــة 
ــى  ــا عل وإطــالق طاقــات اإلبــداع لديهــم، بمــا ينعكــس إيجاًب

تماسك المجتمع وقوته.
وأشــار الضبيــب إلــى أن وحــدة العمــل التطوعــي فــي 
الشــركة تُعــد أول جهــة تطّبــق رســمًيا المعاييــر المعتمــدة 
للعمــل التطوعــي فــي القطــاع الخــاص بالمملكــة، حيث حقق 
مركــز إثــراء فــي العــام الماضــي نحــو 250 ألــف ســاعة عمل 
تطوعــي، و50 ألــف ســاعة مــن الجهــود اإلثرائيــة، قّدمهــا 
3000 متطــّوع ومتطّوعــة. وقــال: » نســعى للتوســع عبــر 
الشــراكات المجتمعيــة لتمكيــن أكثــر مــن 100 ألــف متطــوع 
ومتطوعــة مــن المشــاركة اإليجابيــة فــي خدمــة المجتمــع 

بحلول عام 2030، بإذن اهلل«.  
وربــط الضبيــب بيــن التربيــة المنزليــة وتحفيــز بــذرة 
التطــوع لــدى الناشــئة، مؤكــًدا أن العمــل التطوعــي فــي 
ــق أهــداف  ــهم فــي تحقي ــى التراحــم ويُس ــوم عل جوهــره، يق
التنميــة المســتدامة وجــودة الحيــاة وخدمــة اإلنســان، عطًفــا 
علــى وجــود أكثــر مــن مليــار متطــوع حــول العالــم، ال يدفعهــم 
ومســاعدة  المشــكالت  لحــل  ســعيهم  إال  العمــل  لذلــك 
اآلخريــن فــي قضاياهــم االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة، 

لصنع الفارق اإليجابي. 
وشــّدد الضبيــب فــي كلمتــه علــى أهميــة نشــر ثقافــة 
أنــه فــي  التطــوع، وتحفيــز المبــادرات المبتكــرة، مبيًنــا 
المتطلبــات  جميــع  اســتخدام  يتــم  الســعودية  أرامكــو 
والتطبيقــات لخدمــة المجتمــع، عبــر منصــة إثــراء بمــا تمثله 

من إشراقة ثقافية مجتمعية.

ع إثراء المنصة الرائدة للتطوُّ
مــن جانبهــا، أوضحــت رئيــس خدمــات المتطوعيــن فــي 
مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، هديــل 
العيســى، أن المركــز يســعى ليكــون المنّصــة الرائــدة للعمــل 
لتبــادل  إثرائيــة  تطوّعيــة  فــرص  تقديــم  عبــر  التطوعــي، 
المعلومــات وتطويــر المهــارات وتغذيــة اإلبــداع والتواصــل 

الحضاري مع العالم. 
كمــا يحــرص المركــز علــى غــرس مفهــوم المواطنــة وأهمّيــة 
العمــل التطّوعــي بشــّتى أنواعــه فــي مســتقبل الفــرد والمجتمع 
والوطــن بأكملــه، حيــث يرتكــز البرنامــج التطوعــي فــي المركــز 
علــى تدريــب الشــباب، ووضــع معايير تُســهم فــي اســتثمار تلك 
ــى اكتســاب  ــا يخــدم المجتمــع ومســاعدتهم عل ــات فيم الطاق
خبــرات ومهــارات ميدانيــة حياتيــة وإداريــة، باإلضافــة إلــى 
إكســابهم القــدرة علــى التعامــل مــع مختلــف الفئــات العمريــة 

وفي ظروف مختلفة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اعتمــاد الخامــس مــن ديســمبر يوًمــا 
العالــم أجمــع  1985م، ليحتفــي  للتطــوع كان منــذ  عالمًيــا 
بالمتطوعيــن ولشــكر جهودهــم وتقديــر عطائهــم، حيــث يحيــي 
العالــم بأســره فــي هــذا اليــوم تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي 
كقيمــة إنســانية نبيلــة وتكريًمــا للمتطوعيــن لدورهــم البــارز 
فــي تنميــة مجتمعاتهــم، وتشــجيًعا علــى فكــرة العطــاء بــال 
مقابــل، ســواء كان ذلــك ببــذل الوقــت أو الجهــد أو العلــم 

والخبرة كأحد أهم صور التطوع.
ومــن جانبــه، يســعى مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
ــى  ــة إل ــر الفــرص التطوعي ــن خــالل توفي ــراء(، م ــي )إث العالم
تمكيــن المجتمــع للمشــاركة فــي مســيرة الثقافــة العالميــة التي 

المعرفــة،  اقتصــاد  علــى  قائــم  بنــاء مجتمــع  إلــى  تهــدف 
واعتراًفــا بالتأثيــر الــذي تقّدمــه البرامــج التطوعيــة فــي بنــاء 

مجتمع قوي ومتماسك بوصفه العمل األساسي للمواطنة. 

350 وحدة تطوعية حكومية
وكانــت مديــر عــام اإلدارة العامــة للتطــوع والمشــاركة 
ــة، مشــاعل  ــة االجتماعي ــي وزارة العمــل والتنمي ــة ف المجتمعي
مبخــوت آل مبــارك، أعلنــت عــن نيــة الــوزارة إلنشــاء 350 
وحــدة تطوعيــة فــي القطــاع الحكومــي وغيــر الربحــي، مــع 
لضوابــط  وفًقــا  المطلوبــة  المعاييــر  تطبيــق  علــى  العمــل 
الــوزارة، منوهــة إلــى قــرب إطــالق نظــام العمــل التطوعــي 

وصدور ميثاقه.
واســتعرضت آل مبــارك فــي حديثهــا فــي »منتــدى إثــراء 
عــدد  بلــغ  حيــث  التطوعــي،  العمــل  مؤشــرات  وعطــاء«، 
ــي 120 ألــف متطــوع، وســيصبح  المتطوعيــن فــي العــام الحال
300 ألــف متطــوع فــي العــام المقبــل. ووفًقــا لرؤيــة المملكــة، 
توقعــت أن يصــل عددهــم فــي القطاعــات الحكوميــة والخاصة 
وغيــر الربحيــة مليــون متطــوع، معتبــرة أن األمــر ليــس أرقاًمــا 
وإنمــا قيــاس أثــر ملمــوس كنتيجــة للعمــل التطوعــي، مــع 

أهمية تطبيق المعايير المعتمدة.
وبينــت أن عــدد الفــرص التطوعيــة بلــغ حتــى اآلن  48٫125 
فرصــة، وســتصل إلــى 112٫000 فرصــة فــي العــام المقبــل، مــع 
إمكانيــة رفــع عــدد الســاعات التطوعيــة مــن 50 مليــون ســاعة 

تطوعية، إلى 500 مليون ساعة. 

ميثاق للعمل التطوعي
وأوضحــت آل مبــارك أن عــدم تجديــد وصيانــة مشــروع 
للكفــاءات  الصحيــح  االختبــار  وعــدم  بدقــة،  التطــوع 
والتخصصــات المطلوبــة، إضافــة إلــى ضعــف اإلدارة الفاعلــة 
واإلشــراف علــى المشــاريع، تُعــد أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
العمــل التطوعــي، مشــيرة إلــى أن الــوزارة أصــدرت ضوابــط 
لمعرفــة حقــوق وواجبــات المتطوعيــن وتــم توزيعهــا علــى 
الجهــات المعنيــة، لكيــال يتــم اســتغالل أهــداف التطــوع، 
وفيمــا يتعلــق فــي الميثــاق الخــاص بالعمــل التطوعــي، أكــدت 
أنــه ســيتم اإلعــالن عنــه الحًقــا عبــر بوابــة وزارة العمــل 

والتنمية االجتماعية.

مشاعل آل مبارك     تصوير: أحمد آل ثاني فهد الضبيب

املساهمة في النجاح
ینبع تحصد الجائزة

موظف من نوع جدید

بدیهة حاضرة تقي من الحریق

موسم أمراض البرد
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تحت األضواء

نّظمت إدارة خطوط األنابيب والتوزيع والفرض في منطقة المدينة المنورة، حفل توزيع جوائز الخدمة المستمرة، وحفل المتقاعدين لعام 2019م، برعاية المدير التنفيذي لخطوط األنابيب والتوزيع والفرض، األستاذ عبداهلل المنصور، تكريًما لموظفي إدارة التوزيع 
في منطقة األعمال الغربية، و إدارة خطوط األنابيب شرق/غرب، ممن أكملوا 25 و30 و35 و40 عاًما من الخدمة المستمرة في أرامكو السعودية، والبالغ عددهم 18 موظًفا بلغت مدة خدمتهم في الشركة ما مجموعه 570 سنًة من الخدمة المستمرة. وقد حضر الحفل 

كلّ من المدير العام لخطوط األنابيب، األستاذ محمد الهطالني، ومدير إدارة التوزيع في منطقة األعمال الغربية، األستاذ عبداهلل الغامدي.
وبهذه المناسبة ألقى المنصور كلمًة أشاد فيها بجهود المكّرمين الصادقة التي بذلوها خالل سنوات عملهم مشيًدا بدورهم المتمّيز من خالل العمل بروح الفريق، وإسهاماتهم مع زمالئهم بكّل ِجّد في خدمة الشركة، وتحقيق النجاحات التي كان لها األثر الطيب، 
متمنًيا لهم التوفيق واالستمرار في العطاء، كما أثنى على المتقاعدين وتمنى لهم حياة كريمة وهانئة. وفي الختام، أشاد المنصور بمبادرة التكريم التي قامت بها إدارة التوزيع بالمنطقة الغربية، وذلك بدعوة أسر المكّرمين امتناًنا وعرفاًنا لجهودهم خالل سنوات 

ن الحفل عديًدا من الفقرات حول السالمة، والصحة، وبعدها تّم توزيع الجوائز على المحتفى بهم. خدمتهم في أرامكو السعودية. كما تضمَّ

نّظمت إدارة شؤون الموظفين في ينبع حفل تكريم للموظفين المتقاعدين لعام 2019م. وبهذه المناسبة، ألقى مدير إدارة معمل الغاز في ينبع، األستاذ محمد الغامدي، كلمة ذكر فيها اهتمام أرامكو السعودية بموظفيها المتقاعدين، وأثنى على المحتفى بهم لما 
قّدموه أثناء سنوات خدمتهم في أرامكو السعودية، مشيًرا إلى أن ذلك يعّبر عن مدى امتنان الشركة وتقديرها لهم على جهودهم المبذولة خالل العقود الماضية. من جهة أخرى، ألقى الموظف المتقاعد خالد الحداد، كلمة نيابة عن المتقاعدين عّبر فيها عن شكره 

لهذه المبادرات التي يصبغها الوفاء من أرامكو السعودية لموّظفيها على رأس عملهم، وأثناء تقاعدهم على حّد سواء. كما تخّلل الحفل عرًضا عن أهم المبادرات االجتماعية التي قامت بها الشركة حول مناطق المملكة. 

احتفت إدارة مصفاة الرياض، مؤخًرا، بتكريم عدد من موظفيها الذين أكملوا 25 و30 و35 سنة من الخدمة المستمرة، وذلك بحضور نائب الرئيس للتكرير وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، األستاذ سليمان البرقان، الذي شكر الجميع على تفانيهم وجهودهم خالل تلك 
السنوات، مثمًنا دور أسرهم في مساندتهم خالل مسيرة عملهم في الشركة. كما حضر الحفل مدير إدارة مصفاة الرياض، األستاذ عبدالرحمن الفاضل. 

المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن  ُيكرِّم أرامكو السعودية 

ــع،  ــل وينب ــة للجبي ــة الملكي ــة رئيــس الهيئ ــع - برعاي ينب
انطلقــت  الســعدان،  إبراهيــم  بــن  المهنــدس عبــداهلل 
أعمــال المؤتمــر والمعــرض الدولــي الثامــن لبيئــة المــدن 
ــة  ــك فهــد الحضــاري فــي مدين ــز المل ــام 2019م، بمرك لع
ــر 2019م،  ــن 25 نوفمب ــوم اإلثني ــك ي ــة، وذل ــع الصناعي ينب
تحــت شــعار »االقتصــاد األخضــر ودوره فــي التنميــة 
االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة تعزيًزا لالســتدامة في 
المــدن«، وذلــك بحضــور محافــظ ينبــع، األســتاذ ســعد 
مــرزوق الســحيمي، والرئيــس التنفيــذي للهيئــة الملكيــة 
فــي ينبــع، المهنــدس عدنــان العلونــي، وممثلــون عــن 
الشــركات الصناعيــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر 

الحكومية.
وكــّرم الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الملكيــة فــي ينبــع، 
أرامكــو الســعودية كــراٍع باليتينــي للمؤتمــر، وتســلّم درع 

التكريــم، مديــر إدارة مصفــاة أرامكــو الســعودية فــي ينبــع، فواز بسيوني 
األستاذ عبداللطيف الشامي.

وأكــد رئيــس الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع، فــي كلمتــه، 
التــي ألقاهــا نيابــة عنــه، المهنــدس عدنــان العلونــي، 
أهميــة هــذا المؤتمــر فــي ظــل التحديــات المتســارعة 
مســتعرًضا دور الهيئــة الملكيــة فــي تحويــل ميــاه الصــرف 
ــة إلــى مصــدر  ــى البيئ الصحــي والصناعــي مــن عــبٍء عل
لتحويــل مدنهــا إلــى واحــات خضــراء، حيــث بلغت مســاحة 
المســطحات الخضــراء ثالثــة مالييــن و700 ألــف متــر 
ــون وســتمائة  ــر مــن ملي ــى زراعــة أكث ــة إل ــع، باإلضاف مرب

ألف شجرة أسهمت في التوازن البيئي.

عبداللطيف الشامي، ) الثالث من 
م الدرع التكريمية نظير  اليمين(، يتسلَّ

رعاية أرامكو السعودية فعاليات المؤتمر.
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كل شيء عن العقل

نحن والزمن..من يمنح اآلخر معناه؟

بسبب اإلنترنت..اللغة تغّير جلدها!

●  بدأت الكتابة عام 1990 وكانت بمثابة »التحريض اإلبداعي« 
كما ذكـــرت فــي حـــوار لــك مــن قبل، كيف تكون الكتابة فعال 

تحريضًيا؟ وما الدافع وراءها؟
القيمة في مضامينه،  أدبًيا خالًصا عالَي  عندما تقرأ نًصا 
فذلك مدعاة الستثارة قلمك، إلدخالك في منطقة تحٍد معه، وقد 
يكون صراًعا غير متفق عليه، على أن تأتي بنٍص يتفوق عليه. 
كانت العرب تقول: »احذر ثالثة، ومنهم ابن مهنتك«، فالتنافس 
بين المبدعين أو ُكتاب الجنس األدبي الواحد هو حرب باردة، هو 
جمر تحت الرماد، عدا أن النصوص الفاخرة بطبيعتها مغرية، 
وعندما يغار المبدع الطبيعي الخالي من األمراض النفسية فإنه 

يحاول اإلتيان بنص أكثر جمااًل من النص الذي حّرضه.
●  تتباين عوالم شخصياتك لكن يبدو أنها تــدور جميًعا في 
فلك واحـــد وهـــدف أســـاس هــو محاولة النجاة مــن تعثرات 
الواقع، هل ترى أن الخيال السردي بوسعه أن يساعد القارئ  
إيجابًيا حتى لو بالهروب أحياًنا من الواقع، أم أن عليه أن 

ينتقد بال هوادة هذا الواقع؟
االثنان: الخيال السردي، واالنتقاد بال هوادة كالهما مطروحان 
كحل إيجابي، وقد يعمل أحدهما لوحده دون اآلخر وقد يعمل 
االثنان مًعا، ذلك شيء القارئ هو من يستطيع أن يجيب عنه وأن 
يعّبر عن ذلك أحسن تعبير، ولكن المشكلة في عالمنا العربي أنه 
ال توجد حوارية مباشرة بين المؤلف والقارئ، وإن وجدت فهي 
نــادرة جــًدا جــًدا، أي أن قياس ذلــك غير متأٍت أبـــًدا، وتغيير 

السلوك من خالل القراءة في الغالب بطيء جًدا.
●  وما السر إذن في غلبة المنظور المتشائم نوًعا في إبداعاتك 
حتى أن عديًدا منها يحمل عناوين تؤكد ذلك مثل »الجنين 

الميت« أو »الغصن اليتيم«، أو »الموت في المدينة«؟ 
قاع المجتمع منجم يغّص بشخصيات وافرة جاهزة للترحيل 
إلى عالم القصة والــروايــة، والمآسي واآلالم التي تعانيها هذه 
الشخصيات تشّدني إلى كتابتها. إنها تحّرك قيم اإلنسان التي 
في داخلي، فالفقر الشديد مثاًل يبكيني، بينما الغنى الكبير ال 
أهتم بــه، وعــادًة الشخصيات البرجوازية ألمها غير مكشوف 
للجميع، ومعاناتها مغلق عليها في خزائن الذهب والفضة وال 
تناديني لتتبعها، أو أنها تغويني للتسجيل السردي أو لحكيها فنًيا 
ويمكن  باختصار شخصيات طـــاردة.  أو حتى مسرحتها، هي 
ويسار ال  يمين  المسألة مسألة  أن  تقريب وجهة نظري على 

يتفقان وفرص الجمع بينهما قليلة ونادرة. 
●  َثّمة تركيز أكبر على تقنية الوصف في كتاباتك، هل تتعمد 
مثل هذا االستخدام المكثف للوصف بهدف إحداث نوع من 

التأثير الحسي يتوافق مع حيوية السرد؟ 
إجــمــااًل ليست قصدية وال عــامــدة، وليست  الكتابة عندي 
انتقائية أيًضا، ويمكن أن أصف نفسي بأنني كاتب وّصاف وأنني 
أجد راحة كبيرة عندما أصف الطبيعة مثاًل أو أصف الشخصيات 
أو األحـــداث القصصية والــروائــيــة، ولكن وصفي يأتي بحذر، 
وأصــف ما يجّمل نصي لدى القارئ ويعلي من فنيته وليس ما 

يدعو إلى ترهل السرد وجّره إلى منطقة الشيخوخة والعجز.
●  هــل تميل إلــى التوجه النقدي الـــذي يــرى أن على الـــراوي 
الوقوف على الحياد مع ما يكتبه، أم أنك تذهب مع الرأي 
الذي يقول إن اإلبداع يحمل دائًما جوانب من سيرة صاحبه 

الذاتية؟ 
أنا من أنصار الفريق الذي يقول بحياد المؤلف، الحياد التام، 
فكتابة القصص القصيرة وكتابة الروايات وكتابة المسرحيات 
تختلف عن كتابة السير الذاتية، فأنا ضد من يقول إن اإلبداع 

يحمل دائًما جوانب من سيرة صاحبه الذاتية.

التنافس بين 
المبدعين مثل 

الحرب الباردة

ناصر اجلاسم
روائي وقاص سعودي. نشر عدًدا من الروايات، منها 
»العاصفة الثانية« و»الغصن اليتيم«. كما نشر عدًدا 
من  المجموعات القصصية منها »النوم في الماء« 

و»العبور«.

التـي  المؤلفـات  مـن كالسـيكيات  الكتـاب  يُعـد هـذا 
عالجـت موضـوع العقـل البشـري، ورغـم ذلـك لـم تفقـد 
أطروحاتـه أصالتهـا العلميـة رغـم التطـور الكبيـر الـذي 
شـهده هـذا المجـال. ويمكـن اعتبـار هـذا العمـل بمثابـة 
دليـل عملـي أولـي لفهـم الطريقـة التـي يعمـل بهـا العقـل 
فـي المراحـل العمريـة المختلفـة لإلنسـان عبـر عـدد مـن 
العلمـاء  التـي وضعهـا مجموعـة مـن أشـهر  الدراسـات 

البريطانيين أبرزهم سيرل بيرت، وإرنست جونز.
 10 ينقسـم الكتـاب إلـى جزأيـن، يضـم الجـزء األول 
الالشـعور  مفاهيـم  تفصيلـي  بشـكل  تناقـش  فصـول 
واألحـالم والتحليـل النفسـي ودور ذلـك كلـه في فهـم آلية 
عمـل العقـل، ويرّكـز على الطريقة التي يتطـور بها الطفل 
التطـور بغرائـزه  العقلـي وعالقـة ذلـك  علـى المسـتوى 
ومخاوفـه وعاداتـه وأنمـاط لعبـه. وينطلـق الجـزء الثانـي 
مـن الكتـاب مـن سـؤال أسـاس هو: كيـف يعمـل العقل في 
المجتمـع، ويناقـش الفرضيـات الخاصـة بذلـك السـؤال 
علـى مـدار سـتة فصول، فيبحـث في عالقة العقـل بالنوع 
والشـعور الجمعـي والتقاليـد االجتماعيـة وتأثيـر الفـن 

والسياسة والدين على نمو اإلنسان الذهني.
وتتأسـس األبحـاث التـي يضمهـا الكتـاب علـى توجـه 
أسـاس مفـاده أننـا ال نعـرف عـن عقولنا إال اليسـير، وأنه 
ال يمكن فهم الطريقة التي يعمل بها عقل اإلنسـان سـواء 

لمـاذا نتذّكـر الماضـي ال المسـتقبل؟ وهـل نوجـد فـي 
الزمـن، أم يوجـد الزمـن فينـا؟ مـاذا يعنـي حًقـا قولنـا إن 
الزمن يمر؟ وما الذي يربط الزمن إلى طبيعتنا كأشـخاص، 
أو إلى نظرتنا الذاتية؟ هذه عّينة من األسـئلة التي يطرحها 
الباحـث اإليطالـي كارلـو روفيللـي ويجيـب عنهـا فـي كتابـه 
العربيـة  إلـى  ترجمتـه  فـي  الـذي صـدر  الزمـن(،  )نظـام 

مؤخًرا. 
يوّضـح الكتـاب، حسـبما أشـار ملحـق صحيفـة نيويـورك 
تايمـز للكتـب، كيـف أطاحـت الفيزيـاء الحديثـة بالمفاهيـم 
الشـائعة عـن الزمـن، ألنـه يعيـد تعريـف الزمـن مـن منظـور 
جديـد عبـر سـرد ممتـع لحقائـق علميـة تتحـدى التصـورات 

السائدة عن الزمن والمكان، بل وعن الحقيقة.
وينقسـم هـذا العمـل إلـى ثالثـة أقسـام، يُلخـص القسـم 
األول منهـا نظريـات الفيزيـاء التقليديـة عـن الزمـن باعتباره 
شـيًئا بسـيًطا وأساسـًيا يتدفـق علـى نحـو متجانـس مسـتقاًل 
المسـتقبل ويمكـن  إلـى  الماضـي  عـن كل شـيء آخـر مـن 
المنظـور  السـاعات. ويمكـن مـن هـذا  قياسـه مـن خـالل 
التعامـل مـع كل مـا يحـدث باعتبـاره سلسـلة منتظمـة علـى 
المسـتوى الزمنـي. ورغـم ذلـك، يوضـح الكاتـب خطـأ مثـل 
هـذا التصـور ألن الزمـن ال يمكـن التعامل معه بهـذا التصور 

التـي اعتدنـا عليهـا واكتسـبناها خـالل  اللغـة  تعـد  لـم 
مراحل تعلمنا المختلفة والتي اسـتقرت قواعدها التركيبية 
والنحويـة ومـا تحملـه من معنـى، وانتقلت من جيـل إلى آخر 
هـي نفسـها، بـل لقـد طالهـا تغييـر جوهـري مـسَّ مفرداتهـا 

بشكل أساس، والسبب في ذلك ببساطة هو اإلنترنت. 
وقـد باتت هذه األطروحـة مؤكدة تماًما وصارت واقًعا ال 
مفـر منـه يتعيـن رصـده وتحليلـه وهـو مـا قامـت بـه الكاتبـة 
الكنديـة جريتشـن ماكولـوك فـي كتابهـا الـذي يحمـل عنوان 
)بسـبب اإلنترنـت: مـن أجـل فهـم القواعـد الجديـدة للغـة(، 
حيـث ناقشـت التأثيـر الـذي أحدثـه اإلنترنـت علـى مختلـف 

اللغات بشكل عام، وعلى اللغة اإلنجليزية بوجه خاص.
تقول جريتشـن إن اللغة تطوَّرت إلى شـكل جديد ومبتكر 
يتغيـر باسـتمرار بسـبب كـم المحادثـات والتعليقـات اليومية 
الذي ال حصر له بين مسـتخدمي اإلنترنت، وصارت مواقع 
التواصـل االجتماعـي بمثابـة »المعمـل الكبيـر«، الـذي يتـم 
تصنيـع اللغـة فيـه بشـكل غيـر مسـبوق، ولـم يعـد شـرًطا 
إلنتاجهـا أن تكـون مفرداتهـا منقحـة أو سـليمة مـن حيـث 

المعنى.
وتنشـغل مؤلفـة هـذا الكتـاب، الـذي اعتبرتـه صحيفـة 
واشـنطن بوسـت أفضـل الكتـب التـي نشـرت عـام 2019م، 
أساًسـا بتحليـل اللغـة المتداولـة علـى اإلنترنـت ولهـا مدونة 

يبلـغ مرحلـة الرشـد  أكان فـي طـور الطفولـة أم حيـن 
والنضـج إال عبـر دراسـة شـاملة لكافـة المؤثـرات البيئيـة 
الخارجيـة التـي تحيـط بـه، وأيًضـا مـن خـالل فهـم مـا 
يعرف بـ»المنطقة الالشـعورية من العقل«، وهي المنطقة 
البشـري.  العقـل  فـي  العميقـة  الدوافـع  تشـكلها  التـي 
وهكـذا يفهـم القـارئ، وكما كتب إرنسـت جونـز في فصل 
بعنوان »الالشـعور« أن أعماق العقل تشـهد »كفاًحا عنيًفا 
مسـتعًرا بين مناطقه المختلفة، ولكننا ال نراها على تلك 
الحـال، بـل نـرى النتائـج النهائيـة فقـط، وأن كثيـًرا مـن 
جهودنـا واهتمامنـا وانفعاالتنـا وكفاحنـا مـع أنفسـنا ليس 
فـي جوهـره إال محاوالت نبذلها في الحياة لتسـكين ذلك 

التطاحن الالشعوري«. 
وتعـد الفصـول التـي عالجـت النمـو العقلـي للطفـل من 
أبـرز مـا ورد في هـذا الكتاب ألنها بحثت باسـتفاضة في 
أنمـاط هـذا النمـو ورصـدت التغيـرات التـي يمـر الطفـل 
منـذ والدتـه، ودعمـت ذلـك بعديـد مـن األمثلة التي تشـير 
جميعهـا إلـى ضـرورة االلتفات إلـى الفوارق بيـن األطفال 
فيمـا يخـص الغرائـز والسـلوك والعـادات والتوقـف عنـد 
نموهـم  فـي  انحرافـات  وجـود  إلـى  تشـير  أي مظاهـر 
العقلـي والذهنـي ودراسـتها لتجنـب أي تأثيـر ضـار قـد 
يمـس حيـاة اإلنسـان فـي طفولتـه ويالزمـه فـي مـا بعـد 

طوال حياته.

مـن  لبُنـى  ا مـن  معّقـدة  »مجموعـة  يُعـد  ألنـه  البسـيط 
الطبقات«. 

ويسـتعرض الكتاب كيف تّفتت تلـك الطبقات في النهاية، 
وأحدثـت وضًعـا بـدا فيـه العالـم خالًيـا مـن أي أثـر للزمنيـة؛ 
أي صـار، وبحسـب تعبيـر المؤلـف، »عالًمـا بـال زمـن«، وهـو 
الموضـوع الـذي يناقشـه القسـم الثانـي مـن الكتـاب، وفيـه 
يؤكـد روفيللـي علـى أنه ال يقصـد أن العالم قد صـار جامًدا 
وثابًتـا ال تغييـر فيـه، إنما أراد أن يقول إن العالم هو »شـبكة 
مـن األحـداث«، وأن تلـك األحداث التي ال تُحصـى »ال تتوزع 
بالضـرورة علـى نحـو مرّتـب ومنّظـم«، لكنهـا أحـداث تتمّيـز 

دة. بالتبدد والتشتت ألن لها فترة زمنية محدَّ
أمـا القسـم الثالـث من الكتـاب، والذي وصفـه الكاتب في 
مـة بأنه األشـد صعوبة واألكثر أهميـة، فهو يبحث في  المقدَّ
تجليـات الزمن كما اعتدنا عليـه بنظامه وبماضيه المختلف 
عـن المسـتقبل، ويحـاول أن يكتشـف »لغـزه« والوقـوف علـى 
مصـادره، بمعنـى آخـر يحـاول المؤّلـف أن يعيـد فيـه بنـاء 
الزمـن الـذي نعيشـه وأن يفهـم مـن أيـن يأتـي، ويبرهـن علـى 
أن البشـر أنفسـهم يلعبـون دوًرا فـي تحديـد معنـى الزمـن 
وفًقـا لنمـط حياتهـم اليومـي، حتى أن بوسـعهم إنـكار وجوده 

رغبة منهم في الهروب من القلق الذي يسببه لهم.

رقميـة بعنـوان »كل األشـياء لغويـة«،  وقـد تبنـت فـي سـرد 
مضمونـه، علـى مدار ثمانيـة فصول، طريقة مميـزة فجعلته 
أقـرب إلـى الروايـة لكنها لم تعتمد فيها علـى حبكة خيالية، 
بـل اسـتندت إلـى مجموعـات متباينـة مـن النمـاذج النصيـة 
اإللكترونيـة، وقامـت بدراسـة متأنيـة لمعناهـا لتتمكـن فـي 
النهايـة مـن تحديـد المـراد منهـا وتصنيفهـا ضمـن فئـات 

لغوية وتعبيرية جديدة.
وال يعنـي رصدهـا للتحـّول، الـذي حـدث للغـة عموًمـا 
بسـبب اإلنترنت حتى صارت لغة غير رسـمية لها قواعدها 
الخاصـة، أنهـا تتبنـى موقًفـا نقدًيـا تـذم مـن خاللـه اآلثـار 
السـلبية للتقنيـة الرقميـة، ألنهـا فعلـت فـي الواقـع العكـس، 
فهـي تبتعـد عـن األفـكار التقليديـة المرتبطـة بتعلـم اللغـة 
سـواء داخـل جـدران المنـازل أو فـي الفصـول الدراسـية 
أوفـي قاعـات المحاضـرات فـي الجامعـات، وهـي األفـكار 
التـي جعلـت كل مـن يـدرس اللغـة يخشـى باسـتمرار الوقـوع 
في الخطأ، فما من مسـتخدم في عالم اإلنترنت سـيتعّرض 
ألي عقوبـة حيـن يسـتخدم اللغـة بطريقـة شـخصية وغيـر 
الكاتبـة  الملزمـة. وهكـذا تحتفـي  القواعـد  مـع  متوافقـة 
باألنمـاط اللغويـة الجديـدة التـي فرضهـا اإلنترنـت وتعدهـا 
تطـوًرا طبيعًيـا للغـة في ظل هـذا العالم الرقمـي الذي نحيا 

فيه.

العنوان: كيف يعمل العقل
المؤلف: سيرل بيرت، إرنست 

جونز وآخرون
ترجمة: رياض عسكر، محمد 

خلف اهلل
الناشر: آفاق

عام النشر: 2019م
عدد الصفحات: 318

ردمك: 978-977-765-241-4

العنوان: نظام الزمن
المؤلف: كارلو روفيللي

ترجمة: إيهاب عبدالحميد
الناشر: التنوير

عام النشر: 2019م
عدد الصفحات: 208

ردمك: 978-977-828-039-5

 Because Internet: :العنوان
 Understanding the New

 Rules of Language
 Gretchen :تأليف

McCulloch
Riverhead Books :الناشر

عام النشر: 2019م
عدد الصفحات: 336 

ردمك:  978-0735210936

كتب
إعداد: د. أمين عبدالهادي



الخميس ١٥ ربيع اآلخر 144١هـ، ١٢ ديسمبر 201٩م

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: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

الخثعمي، 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.
* حل العدد الماضي

تقليدًيــا، تُطــرح شــركة مــا طرًحــا خاًصــا العتبــارات ماليــة 
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الســعودية، فالطــرح ســيضع الشــركة العمالقــة أمــام أفــٍق جديــد، 
إذ إن االكتتــاب ســيحّولها مــن شــركة نفــط حكوميــة إلــى شــركة 
ــى  ــا إل ــا، ومنه ــة مرحلًي ــة ُمدرجــة فــي الســوق المحلي نفــط عالمي

أسواق أخرى. 
اآلن وقــد طرحــت الشــركة، واألرجــح أن شــريحة واســعًة مــن 
اء هــذه األســطر مســاهمون فــي أرامكــو، فمــا كان كلٌّ مّنــا  قــرَّ
ينظــر إليــه أنــه الخــزان، أو لعــل المفــردة األصــح هــي »الخزينــة«، 
التــي تمــول انتقالنــا -اقتصادًيــا واجتماعًيــا- مــن حــاٍل إلــى حــال، 
ــب  ــد للتنقي ــت مــن بعي ــراًرا؛ فمــن شــركة أت قــد مــارس التحــوَل ِم
واســتخراج النفــط فــي العــام 1933م، حتــى أصبحــت بعــد 86 
عاًمــا عمالًقــا ال منافــس لــه بيــن شــركات العالــم، ليــس ذلــك 
فحســب، بــل إنهــا أســهمت بــال كلــٍل فــي تََشــّكّل ووالدة اقتصــاد 

عمالق. 
بــل  فقــط،  للمــال  نســبتها  باإلمــكان  ليــس  إنجــازات  هــذه 
ــك  ــت بنظــرة المل ــا فتحّول ــي أُتيحــت لبالدن ــف الفرصــة الت لتوظي
المؤســس الثاقبــة مــن مجــرد اســتغالل ثــروٍة طبيعيــة مــن ِقبــل 
ــق  ــة القتصــاد راســٍف فــي مضائ ــٍة هائل ــى رافع ــة، إل شــركة أجنبي
الفقــر والعــوز، واالنتقــال بــه ليصبــح أكبــر اقتصــاد فــي إقليمــِه 
مــن حيــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وقبــل ذلــك االهتمــام بتمويــل 
برنامــج للبنيــة التحتيــة والتنميــة االجتماعيــة؛ إذ كان البــد مــن 
البــدء مــن البدايــة حيــث الفيافــي والقفــار الممتــدة عبــر ربــط 
األوصــال المقطعــة واألقاصــي المتباعــدة بشــبكات مــن الطــرق 
والمطــارات وشــبكات االتصــال. وفــوق ذلــك كلــه، تمويــل تنميــة 
اجتماعيــة مــن رعايــة صحيــة وشــخصية وتعليــم وتنميــة القــدرات 

والمهارات للتغلب على الفقر والجوع والمرض.
 ليــس باإلمــكان اختــزال تاريــخ يقــارب تســعة عقــود ويزيــد فــي 
ــوم، وقــد شــهدنا طــرح  ــد فــي هــذا الي ــارات معــدودة، لكــن الب عب
كيــان لطالمــا كان حاضــًرا أثــره فــي كل ميزانيــة وخطــة خمســية 
نذكــر  أن  الكبيــر،  تأثيــره  رغــم  القليــل  عنــه  نعلــم  كنــا  لكنــا 
البدايــات، ولــو علــى عجــل، ليــس مــن بــاب اجتــرار الماضــي، بــل 
الفصــول، وفصــول  تتعاقــب  ثــم  بدايــة  لــكل قصــة  إن  للقــول 
ــا كحضــن  ــا كشــركة، ولموطنه ــًوا متواصــاًل له ــت نم ــو« كان »أرامك

وحصن.  
والفصــل الجديــد الــذي نختطــه مــع مــن أطلــق وتبنــى رؤيــة 
قــوة  نســتنهض  أن  هــو  ســلمان،  بــن  محمــد  األميــر   ،2030
التــي تســتبطن فــي  العمالقــة،  الشــركة  االســتثمار فــي هــذه 
جوفهــا شــركات وتقنيــات وبــراءات اختــراع، واألهــم مــن ذلــك 
رجــااًل ونســاًء مــن أبنــاء هــذا الوطــن، ممــن يختزنــون علًمــا وخبــرة 
للوطــن والســعي  ومعــارف متنّوعــة؛ وكل ذلــك مجبــول بحــٍب 
لتقّدمــه وارتقــاء اقتصــاده. فكمــا مّولــت إيــرادات أرامكــو عبــر 
العقــود التنميــَة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وجعلــت مــن اإلنفــاق 
ــح عضــًوا فــي  ــى أصب الحكومــي قاطــرًة لالقتصــاد الســعودي حت
العالــم، فســتصنع حصيلــة  20 اقتصــاًدا فــي  أكبــر  مجموعــة 
اكتتــاب أرامكــو الســعودية -بــإذن اهلل- للقطــاع غيــر النفطــي 
آفاًقــا أوســع وأكثــر تنوًعــا، بمــا يُســهم فــي اســتحضار أنشــطة 
اقتصاديــة  ترتكــز إلــى المزايــا التنافســية أكثــر مــن ارتكازهــا 

على المزايا النسبية الصرفة. 
ــي  ــة، الت ــد يضــع القطاعــات االقتصادي ــرق جدي ــوم هــو مفت الي
عاشــت فــي الظــل دهــًرا، فــي مركــز االهتمــام لتتجــاوز تحديــات 

الحاضر، ولتصنع نجاحات المستقبل.

كان تحدًيا فغدا نجاًحا

د.إحسان علي بوحليقة  * التقط صورة:

تزخر المملكة العربية السعودية بالمعالم الطبيعية والتاريخية الرائعة التي تأسر قلوب محبي الطبيعة والتاريخ. ومنها هذه األعجوبة الطبيعية المسماة 
بـ»المطل« والذي ُيعرف باللغة اإلنجليزية بـ»Edge of the world« أو حافة العالم، وهو مكان يقع في منطقة صحراوية شمال الرياض، وتحديًدا بالقرب من 

شعيب الحيسية ووادي حنيفة، وهو امتداد لسلسلة جبال طويق، التي تمتد على مساحة 700 كيلومتر. ويحرص عديد من المواطنين والمقيمين والسياح من 
خارج المملكة على زيارته واكتشافه. ويقع المطل على ارتفاع حوالي 300 متر، ويطل على وادي واسع يمتد فيه النظر إلى ما ال نهاية. الزميل نعيم المطوع، من 

إدارة المشروعات، التقط هذه الصورة أثناء زيارته للمنطقة.
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مناسبة تاريخية تدعونا للفخر وجديرة باالحتفاء.

فنحن جميًعا نحتفي بهذا النجاح الذي صنعناه مًعا، وكذلك نفعل يف كل إجنازاتنا القادمة.
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