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خطوة تاريخية يف مسيرة الشركة ..
أرامكو السعودية تتم صفقة استحواذها

على حصة 70% في سابك
من صندوق االستثمارات العامة

رسالة رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها 
التنفيذيين إلى موظفي الشركة

أعلنـت أرامكـو السـعودية عـن نجاحهـا بحمـداهلل فـي إتمـام صفقـة اسـتحواذها علـى حصـة 70% فـي الشـركة السـعودية 
للصناعات األساسية )سابك( من صندوق االستثمارات العامة.
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الناصر: االستحواذ على 70% من سابك سيجعل أرامكو السعودية 
واحدة من كبريات شركات البتروكيميائيات على مستوى العالم

يتذكـرون أن أرامكو السـعودية وضعت قبـل نحو 10 أعوام 
هدًفـا رئيًسـا فـي مسـيرة تحولهـا اإلسـتراتيجي ألن تكون 
بحلـول العـام 2020 الشـركة العالميـة الرائـدة والمتكاملـة 
فـي الطاقة والكيميائيات. وبحمـد اهلل، يتحقق اليوم هذا 
جوهـر  فـي  هـي  لتـي  ا الصفقـة  هـذه  عبـر  لهـدف  ا
إسـتراتيجية تنميـة قطـاع التكريـر والمعالجـة والتسـويق 
فـي أرامكـو السـعودية بحيـث يكـون متكافًئـا فـي الحجـم 
واألهميـة مـع قطـاع التنقيـب واإلنتـاج، كمـا أنهـا سـتعزز 
فرص أرامكو السـعودية وسـابك في االسـتفادة المشتركة 
مـن آفاق النمو العالمي فـي قطاع البتروكيميائيات والذي 
يُتوقـع أن يتصـدر طليعـة القطاعـات األسـرع نمـًوا فـي 

الطلب على النفط الخام خالل السنوات القادمة.
ج  نتـا إ سـّجل  فقـد   ، م قـا ألر ا بلغـة  تحدثنـا  لـو  و
البتروكيميائيات في أرامكو السـعودية وسـابك مجتمعتين 
قرابـة 90 مليـون طـن خـالل عـام 2019 م، وهـو مـا يؤّكـد 
فـرص  وحجـم  اإلسـتراتيجية  الصفقـة  هـذه  طبيعـة 
التكامـل. وبنـاًء عليـه، فـإن وجـوه االسـتفادة مـن هـذه 
التكريـر  قطـاع  فـي  أعمالنـا  علـى  سـتنعكس  الصفقـة 
القـدرات  مـن  ستسـتفيد  والتـي  والتسـويق  والمعالجـة 
الممّيـزة التـي تملكهـا سـابك فـي مجـال البتروكيميائيـات 
فـي مجموعـة متنوعة مـن المناطق الجغرافية والمشـاريع 
حـول العالـم وبالتعـاون مـع شـركاء جـدد. وفـي الوقـت 

نفسـه، سـوف تسـتفيد سـابك من إنتـاج أرامكو السـعودية 
ولقيـم  المكـررة  والمنتجـات  والغـاز  الخـام  النفـط  مـن 
الكيميائيـات ومـن قدرتهـا علـى االسـتثمار فـي مشـاريع 

النمو الضخمة وتنفيذها بتمّيز.
وترتكـز هـذه الصفقـة علـى النظـرة بعيـدة المـدى فـي 
ءمـة  لموا الفرصـة  تهيئـة  وعلـى  المسـتقبل،  تطويـر 
والسـعي لتضافـر  المشـتركة،  التكامليـة  إسـتراتيجياتنا 
الشـراء  فـي مجـاالت  أيًضـا  التكامـل  الجهـود وتحقيـق 
وسلسـلة التوريـد والتصنيـع والتسـويق والمبيعـات وجهـود 
الطريـق ألرامكـو  المحلـي، ممـا يمهـد  المحتـوى  تنميـة 
إلـى ذلـك،  للنمـو مًعـا. باإلضافـة  السـعودية و«سـابك« 
أغلبيـة  اختيـار  صالحيـة  السـعودية  ألرامكـو  سـتكون 
أعضـاء مجلـس إدارة »سـابك«. وقد تم تشـكيل لجنة على 
المسـتوى التنفيـذي للتعـاون والتكامـل بهـدف تعزيز أوجه 

التعاون في أعمال خلق القيمة.
وبالرغـم مـن جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد الـذي 
اضطر العديد من الشـركات إلى إعـادة النظر أو مراجعة 
إسـتراتيجيتها طويلـة األجـل، إال أن قـوة الشـركة الماليـة 
ومرونتهـا وبُعـد نظـر إدارتها أسـهم في تمكينها مـن إتمام 
هـذه الصفقـة التاريخيـة، وذلـك مـا يمّثـل بدايـة مرحلـة 
جديـدة فـي تاريـخ شـركتينا نحو آفاق مسـتقبلية مشـرقة، 
وعالمـة مهمـة فـي سـبيل تحقيق إسـتراتيجيتنا فـي قطاع 

التكريـر والمعالجة والتسـويق على المـدى البعيد. كما أن 
وفيمـا  اليوميـة.  ومسـؤولياتنا  أولوياتنـا  يغّيـر  ال  ذلـك 
نواصـل التصدي للتحديـات التي تفرضها جائحة فيروس 
كورونـا المسـتجد، فـإن تركيزنـا يسـتمر فـي المحافظـة 
علـى أعمالنـا آمنـة وموثوقـة، والوفـاء بالتزاماتنـا تجـاه 

العمالء.
إخواني وأخواتي

إن القـادم مبّشـر، بعـون اهلل تعالـى، ونتطلـع إلـى رسـم 
المسـتقبل مًعـا، مـع المضـي قدًما فـي دعم رؤيـة المملكة 
2030 بمـا يحقـق تطلعـات النمو واالزدهـار ويحافظ على 

مصلحة الموظفين والمساهمين والعمالء.

أمين بن حسن الناصر
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

الزمالء األعزاء موظفي وموظفات أرامكو السعودية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

أعلنـت أرامكـو السـعودية عـن نجاحها، بحمـد اهلل، في 
إتمـام صفقـة اسـتحواذها علـى حصـة 70% فـي الشـركة 
السـعودية للصناعـات األساسـية )سـابك( مـن صنـدوق 
االسـتثمارات العامـة، وهـو الصنـدوق السـيادي للمملكـة 
العربيـة السـعودية. وتُعد سـابك فخر الصناعة السـعودية 
وواحـدة مـن أهـم وأكبـر شـركات الكيميائيـات فـي العالـم 
وأكثرهـا تنوًعـا. وال شـك أن هـذه الصفقـة التـي تُعـد مـن 
بيـن األبـرز في العالـم هي أكبـر صفقات االسـتحواذ التي 
قامـت بهـا أرامكـو السـعودية فـي تاريخهـا علـى مـدى 87 
عاًمـا. ومـن هنـا، فإنـي أدعوكـم للترحيـب معـي بشـركة 
أرامكـو  شـركات  مجموعـة  ضمـن  وموظفيهـا  سـابك 
السـعودية؛ لما تمثله من إضافـة كبرى بمواردها المتميزة 
وقدراتهـا العاليـة وامتدادهـا العالمـي وموظفيهـا الذيـن 

يتجاوز عددهم 33 ألف موظف حول العالم.
وال يخفـى أن أرامكـو السـعودية اليـوم هي فـي الطليعة 
بيـن شـركات العالـم، وسـتزيدها صفقـة االسـتحواذ علـى 
70% مـن سـابك قـوة إلـى قوتهـا، بـإذن اهلل، كمـا سـتجعل 
شـركات  كبريـات  مـن  واحـدة  السـعودية  أرامكـو  مـن 
البتروكيميائيـات علـى مسـتوى العالـم. ولعـل كثيرين منكم 
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بدأت أرامكو السعودية في التوسع عالمًيا من خالل 
المصافي المشتركة.

بدأت هذه المرحلة من خالل إنشاء شركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات )بترو رابغ(، التي تُعدُّ أكبر مجمع 

متكامل للتكرير والبتروكيميائيات من مرحلة واحدة على 
مستوى العالم، كما تم تعزيز قطاع الكيميائيات من 

خالل إنشاء شركة صدارة.

هت أرامكو السعودية  ●  مع بزوغ فجر األلفية الجديدة، توجَّ
نحو التحويل الكامل في المشاريع المشتركة الجديدة 
باإلضافة إلى المصافي المملوكة بالكامل للشركة في 
المملكة. وقد تمت إضافة 1.2 مليون برميل يومًيا إلى 

الطاقة االستيعابية للمعالجة، وذلك إلنتاج أنواع الوقود 
رة، باإلضافة إلى البتروكيميائيات، عبر توظيف  الُمكرَّ

أحدث التقنيات المستخدمة في التحويل.
● تقع مصفاة جازان في منطقة جازان على البحر األحمر 

وهي عبارة عن مجمع مصافي سيكون أحدث منشأة مملوكة 
بالكامل للشركة في المملكة، بطاقة تكرير تبلغ 400000 

برميل يومًيا. جنًبا إلى جنب مع معمل الغاز الذي يعمل 

بالدورة المتكاملة، والفرضة.
●  في عام 2013م، بدأت أول منشأة للتحويل الكامل أعمالها 

من خالل شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 
والبتروكيماويات )ساتورب(، وذلك في مدينة الجبيل على 

ساحل الخليج العربي، حيث يمتلك هذا المشروع 
المشترك مع شركة توتال الفرنسية القدرة على معالجة 

400000 برميل من النفط الخام يومًيا.
●  في عام 2014م، أُنشئت شركة أرامكو سينوبيك للتكرير 
في ينبع )ياسرف(، على ساحل البحر األحمر، كمشروع 
مشترك بين أرامكو السعودية وشركة سينوبيك الصينية 

بطاقة تكرير تبلغ ٤٠٠٠٠٠ برميل من الزيت الخام.

عالبدايةاالكتشاف رالتوسُّ التطوُّ

ع عالمًيا النموالتكاملالتوسُّ

رحلة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

في عام 1938م، بدأت أعمال اإلنتاج من بئر الدمام، 
المعروف ببئر الخير، حيث بلغ اإلنتاج اليومي أكثر من 

١٥٠٠ برميل.

في عام 1945م، بدأت مصفاة من الحجم الصغير في 
رأس تنورة أعمالها. وفي منتصف األربعينيات، كان 

مجمع أعمال التكرير في رأس تنورة يمتدُّ على كامل 
مساحة نتوء ساحلي رملي ضيق، فيما كان النفط يُحفظ 
انات بانتظار ناقالت النفط التي  داخل صفوف من الخزَّ

كانت تقصد إلى الُفرضة هناك.

ع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق إستراتيجًيا،  توسَّ
حيث تم إنشاء مصفاتين في جدة والرياض لتلبية 
الطلب المتنامي على الطاقة، كما تم تمديد شبكة 

ع في نطاق  واسعة من خطوط األنابيب لتعزيز التوسُّ
أعمال هذا القطاع.

بدأت مرحلة التطوُّر من خالل تشغيل مصفاة ينبع، 
والمرحلة الثانية من مصفاة الرياض، ليعقب هذه 

الخطوة تدشين مصفاتين أُنشئتا كمشروعين مشتركين 
للتحويل الجزئي، هما مصفاتي ساسرف وسامرف.
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يف صفقة بلغت قيمتها أكثر من 259 مليار ريال

أرامكو السعودية تتم استحواذها
على حصة 70% في سابك

من صندوق االستثمارات العامة 
ــة  ــا صفق ــت أرامكــو الســعودية إتمامه ــران - أعلن الظه
اســتحواذها علــى حصــٍة نســبتها 70% فــي ســابك مــن 
الســيادي  الصنــدوق  العامــة،  االســتثمارات  صنــدوق 
للمملكــة العربيــة الســعودية، لقــاء مبلــغ إجمالــي قــدره 

259.125 مليار ريال )69.1 مليار دوالر(.
وتمثــل هــذه الصفقــة، التــي تُعــد األكبــر فــي الســوق 
ــا لوجــود أرامكــو  ــًزا قوًي ــداول«، تعزي ــة الســعودية »ت المالي
علــى مســتوى  البتروكيميائيــات  قطــاع  فــي  الســعودية 
العالــم، الــذي يتوقــع أن يتصــدر طليعــة القطاعات األســرع 
نمــًوا فــي الطلــب علــى النفــط الخــام خــالل الســنوات 
القادمــة. وبلــغ حجــم إنتــاج البتروكيميائيــات فــي عــام 
2019م فــي أرامكــو الســعودية وســابك مًعــا قرابــة 90 
مليــون طــن، متضمًنــا المغذيــات الزراعيــة والمنتجــات 

المتخصصة.

تعزيز مكانة الشركتين في األسواق
وتتماشــى هــذه الصفقة مــع إســتراتيجية قطــاع التكرير 
والمعالجــة والتســويق طويلــة األجــل فــي أرامكــو الســعودية 
والراميــة إلــى رفــع نســبة التكامــل، وإيجــاد المزيــد مــن 
القيمــة فــي سلســلة الهيدروكربونــات. وتعزز هــذه الصفقة 
ــي  ــو الســعودية ف ــد إســتراتيجية أرامك ــى وجــه التحدي عل
تنويــع نطــاق أعمالهــا ومصــادر دخلهــا وتكاملهــا وأنهــا 
ليســت شــركة نفــط وغــاز فقــط بــل أيًضــا واحــدة مــن 
كبريــات شــركات الطاقــة والبتروكيميائيــات علــى مســتوى 
ــو  ــا تنتجــه أرامك ــن م ــل بي ــة التكام ــزز الصفق ــم. وتع العال
الســعودية مــن نفــط وغــاز ومنتجــات مكــررة مــع اللقيــم 
الخــاص بســابك. كمــا تســهم الصفقــة فــي توســيع نطــاق 
قــدرات أرامكــو الســعودية فــي مجــال التوريــد وسلســلة 
اإلمــداد والتصنيــع والتســويق والمبيعــات، واالســتفادة مــن 
وجودهــا فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة ودخولهــا فــي 
ــادة  ــى زي ــدة مــع شــركاء جــدد، باإلضافــة إل مشــاريع جدي
قدرتهــا علــى تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن خــالل الفــرص 
الناتجــة عــن تكامــل األعمــال وتضافــر الجهــود. ومــن 
المتوقــع أيًضــا أن تســتفيد ســابك مــن لقيــم الكيميائيــات 
الــذي ينتجــه قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق فــي 
أرامكــو الســعودية ومــن قدرتهــا علــى االســتثمار فــي 

مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها على نطاق أوسع.   

إنجاز تاريخي لألطراف الثالثة
صنــدوق  محافــظ  معالــي  قــال  المناســبة  وبهــذه 
أرامكــو  إدارة  مجلــس  رئيــس  العامــة  االســتثمارات 
الســعودية، األســتاذ ياســر بــن عثمــان الرميــان: »تمثل هذه 
الصفقــة إنجــاًزا تاريخًيــا كبيــًرا ألطرافهــا الثالثــة وهم من 
أهــم الكيانــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية. فهــي توفر 
رأس المــال الــذي يعــزز إســتراتيجية االســتثمار طويلــة 
األجــل لصنــدوق االســتثمارات العامــة، وفــي نفــس الوقــت 
تقــود التحــول االقتصــادي والنمــو فــي المملكــة، بمــا يعــود 
أن هــذه  إلــى  باإلضافــة  وبلدنــا.  بالنفــع علــى شــعبنا 
الصفقــة تعــزز الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا أرامكــو 
الســعودية لتطويــر أعمالهــا فــي قطــاع التكريــر والمعالجــة 
م  والتســويق وتعزيــز بصمتهــا علــى الســاحة الدوليــة، وتقــدِّ
ــًدا فــي قطــاع الطاقــة  لســابك مســاهًما إســتراتيجًيا جدي

له القدرة على دعم مشاريع النمو«.
هدف إستراتيجي ألرامكو السعودية 

ومــن جانبــه، قــال، رئيــس أرامكــو الســعودية، كبيــر 

القافلة األسبوعية

إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن بــن حســن الناصــر: 
»نحــن ســعداء ومتفائلــون بإتمــام هــذه الصفقــة التاريخيــة، 
التــي تُعــد مــن أكبــر الصفقــات العالميــة، وهــي تحقــق 
ألرامكــو الســعودية هدفهــا اإلســتراتيجي فــي أن تكــون 
الشــركة العالميــة الرائــدة والمتكاملــة فــي مجــال الطاقــة 
والكيميائيــات. فأرامكــو الســعودية اليــوم، وبحمــد اهلل، 
فــي الطليعــة بيــن شــركات العالــم، وســتزيدها صفقــة 
االســتحواذ علــى 70% مــن ســابك قــوة إلــى قــوة. فســابك 
عمــالق وفخــر للصناعــة الســعودية وتــدار بكفــاءة واقتدار، 
ولهــا حضــور عالمــي مميــز. والصفقــة تمثــل بالنســبة لنــا 
قفــزة كبيــرة نحــو المزيــد مــن التكامــل وتنويــع مصــادر 
الدخــل. ومــا مــن شــك فــي أن هــذا التكامــل اإلســتراتيجي 
بيــن قــدرات أرامكــو الســعودية مــن حيــث مــا تنتجــه مــن 
نفــط خــام وغــاز ومنتجــات مكــررة ولقيــم للصناعــات 
فــي  الكيميائيــات  قــدرات صناعــة  وبيــن  الكيميائيــة، 
ســابك، وقــدرات االبتــكار والتســويق وتطويــر األعمــال فــي 
كلتــا الشــركتين، ســيثمر عــن خلــق فــرص لتعزيــز التكامــل 
فــي المجــاالت المحــددة التــي تدعــم النمــو وتحقــق القيمة 
بالنســبة للمســاهمين، كمــا أنهــا تتوافــق بشــكل إيجابــي مع 

رؤية المملكة 2030 في النمو وتنويع مصادر الدخل«.
وأضــاف الناصــر: »رغــم تحديــات جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد، التــي أجبــرت العديــد مــن الشــركات 
بعيــدة  إســتراتيجيتها  أو مراجعــة  النظــر  إعــادة  علــى 
ــة  ــة المالي ــة والمرون ــا، والصالب ــد نظرن المــدى، إال أن بُع
التــي تتمتــع بهــا أرامكــو الســعودية، بحمــداهلل، مّكنتنــا مــن 
إتمــام هــذه الصفقــة التاريخيــة. وهــي صفقــة تمّثــل بدايــة 
فصــٍل جديــٍد فــي تاريــخ الشــركتين، كمــا أنهــا عالمــة 

فارقــة فــي تنفيــذ إســتراتيجيتنا وهــي إســتراتيجية تتوجــه 
للمستقبل وترتكز على المدى البعيد«.

تطوير قطاع عالمي متكامل 
والمعالجــة  للتكريــر  للرئيــس  النائــب األعلــى  وقــال 
والتســويق فــي أرامكــو الســعودية، األســتاذ عبدالعزيــز بــن 
محمــد القديمــي: »يمثــل إتمــام هــذه الصفقة خطــوة كبرى 
أرامكــو  تبذلهــا  التــي  المســتمرة  الجهــود  إطــار  فــي 
للتكريــر  ومتكامــل  عالمــي  قطــاع  لتطويــر  الســعودية 
والمعالجــة والتســويق يهــدف إلــى تحقيــق القيمــة عبــر 
الهيدروكربونيــة. ومــع  القيمــة  جميــع مراحــل سلســلة 
انضمــام ســابك إلــى مجموعــة شــركات أرامكــو الســعودية، 
نتوقــع تحقيــق قيمــة إضافيــة مــن خــالل التكامــل فــي 
مجــاالت التوريــد وسلســة اإلمــداد والتصنيــع والتســويق 

والمبيعات«.
أمــا نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
لشــركة ســابك، األســتاذ يوســف عبــداهلل البنيــان، فقــال: 
»تعــود العالقــة الوطيــدة لســابك مــع صندوق االســتثمارات 
العامــة وأرامكــو الســعودية إلــى تاريــخ تأسيســها فــي عــام 
1976م. وتعــرب ســابك عــن عميــق شــكرها وتقديرهــا 
ــى الدعــم  ــان عل ــن عثمــان الرمي ــي األســتاذ ياســر ب لمعال
القــوي والمســتمر الــذي تلقتــه ســابك مــن معاليــه ومــن 
صنــدوق االســتثمارات العامــة. وســتتوفر فــرص نمــو كبيرة 
ســابك  أعمــال  خــالل حجــم  مــن  الســعودية  ألرامكــو 
وبصمتهــا الواضحــة علــى الســاحة العالميــة ومكانتهــا 
البــارزة باعتبارهــا إحــدى أكبــر شــركات الكيميائيــات علــى 

مســتوى العالــم. وباعتبارهــا منصــة النمــو فــي قطــاع 
الكيميائيــات«. وأضــاف: »تتوقــع ســابك أن تســتفيد مــن 
االســتثمارية  والقــدرات  والتقنيــات،  األعمــال،  حجــم 
وفــرص النمــو الهائلــة التــي ســتجلبها أرامكــو الســعودية 
علــى صعيــد اإلنتــاج المتكامــل للطاقــة والكيميائيــات. 
وتتطلــع ســابك لإلســهام فــي نمــو قطــاع الكيميائيــات علــى 
ــة  ــا لرؤي ــة دعمه ــوازي مــع مواصل المســتوى العالمــي، بالت

المملكة 2030«.
وبحكــم أن أرامكــو الســعودية أصبحــت المســاهم األكبر 
فــي ســابك، فــإن ذلــك يمنحهــا الصالحيــة الختيــار غالبيــة 
أعضــاء مجلــس إدارة ســابك. وســيعمل مجلــس إدارة 
ــٍد  ــق مزي ــى ضمــان التوافــق اإلســتراتيجي، وخل ســابك عل
مــن القيمــة لشــركة ســابك وجميــع مســاهميها، حيــث 
أصبحــت واحــدة مــن أهــم الشــركات فــي مجموعــة أرامكو 

السعودية.
وتــم تشــكيل لجنــة تنفيذيــة مشــتركة للتعــاون والتكامــل 
لرفــع التوصيــات بشــأن ســبل التعــاون والتكامــل المتوقــع 
ــق قيمــة لشــركة ســابك بشــكل خــاص ولمجموعــة  أن تخل
أرامكــو الســعودية بشــكل عــام، وســيترأس هــذه اللجنــة 
وســتضم عضويــن  ســابك  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

آخرين من سابك وثالثة أعضاء من أرامكو السعودية.

SAUDI ARAMCO: COMPANY GENERAL USE

تجمع بين عوامل القوة وتحقيق المصالح للشركتين 
العالميتين بما يعزز مكانتهما التنافسية

توسع القدرة الشرائية وسلسلة التوريد واإلمداد 
والتصنيع والمبيعات والتسويق لكلتا الشركتين

الصفقة تدعم أهداف
رؤية المملكة 2030
للتنمية االقتصادية

تعمل على المواءمة والتكامل بين إنتاج أرامكو 
السعودية من المواد الوسيطة لصناعة الكيميائيات 

وبين قاعدة إنتاج سابك من المواد الكيميائية

نمو في األهداف التجارية والصناعية في قطاع 
البتروكيميائيات، باعتباره أسرع قطاع في تنمية 

الطلب على النفط



نطاق أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق

شركة ساتورب
شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 

والبتروكيماويات )ساتورب( هي مشروع 
مشترك بين أرامكو السعودية، التي تبلغ 

حصتها 62.5%، وشركة توتال أويل كو، التي 
تمتلك 37.5% من الشركة. وتقع شركة 

ساتورب في الجبيل، وقد بدأت أعمالها في 
عام 2014م، بطاقة تكرير إجمالية تبلغ 

400000 برميل يومًيا.

شركة صدارة
شركة صدارة للكيميائيات هي مشروع مشترك في مدينة الجبيل، 

بين أرامكو السعودية، التي تبلغ حصتها 65%، وشركة داو 
كيميكال كومباني، التي تمتلك 35% من الشركة. وتبلغ المواد 

الخام الُمعالجة 85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز 
اإليثان، و35 ألف برميل يومًيا من وقود النافثا، فيما تبلغ الطاقة 

القصوى لإلنتاج أكثر من 3 ماليين طن سنوًيا من المنتجات 
الكيميائية والبالستيكيات االستهالكية ذات القيمة الُمضافة 

العالية. وتُعدُّ صدارة أكبر موقع متكامل إلنتاج مركبات 
آيزوسيانيت على مستوى العالم.

مصفاة ساسرف
شركة مصفاة أرامكو السعودية ِشل 

)ساسرف( هي مشروع مشترك يقع في 
مدينة الجبيل، مملوك بالمناصفة بين 

أرامكو السعودية وشركة ِشل. وقد بدأت 
مصفاة ساسرف أعمالها في عام 1984م، 
بطاقة تكرير تبلغ 305000 برميل يومًيا. 

وفي 18 سبتمبر 2019م، استحوذت أرامكو 
السعودية على حصة شركة ِشل، التي تبلغ 

50% من حقوق ملكية المصفاة.

مصفاة رأس تنورة
تُعدُّ هذه المصفاة، التي تقع على ساحل 

الخليج العربي، أول مصفاة يتم إنشاؤها في 
المملكة، وذلك في عام 1945م، حيث تعمل 

بطاقة تكرير تبلغ 550000 برميل في 
اليوم.

شركة إس-أويل
ن نشاط األعمال الرئيس لهذه الشركة إنتاج وبيع منتجات  يتضمَّ

كات والبتروكيميائيات، باإلضافة إلى  التكرير وزيوت المحرِّ
استيراد وتصدير منتجات النفط الخام. وتقع هذه الشركة في 

كوريا الجنوبية، وتبلغ طاقتها اإلجمالية للتكرير 669000 برمياًل 
في اليوم، كما تمتلك أرامكو السعودية 61.6% من حقوق الملكية 

فيها.

شركة هيونداي أويلبانك
هيونداي أويلبانك هي مصفاة تقع في كوريا الجنوبية، أُنشئت في 

ن أهم الُمنشآت  عام 1964م. ويُعدُّ مجمع دايسان، الذي يتضمَّ
التابعة لهذه الشركة، معماًل متكاماًل ألعمال التكرير، حيث تبلغ 
طاقته االستيعابية للمعالجة 650000 برمياًل من النفط الخام 
في اليوم. وفي 17 ديسمبر 2019م، استحوذت أرامكو السعودية 

على 17% من حقوق الملكية هذه الشركة.

شركة فريب
شركة فوجيان للتكرير 

والبتروكيميائيات )فريب( 
هي منشأة متكاملة تبلغ 

طاقتها االستيعابية 
280000 برميل في اليوم، 
وقد بدأت أعمالها في عام 
2007م في إقليم فوجيان 

في الصين. وتستحوذ 
أرامكو السعودية على 

حصة تبلغ 25% من ملكية 
هذه الشركة.

شركة بريف كيم
تُعدُّ شركة بينغرانغ للتكرير 

والبتروكيميائيات )بريف كيم(، التي 
تأسست في عام 2018م، مشروًعا 

مشترًكا مملوًكا بالمناصفة بين أرامكو 
السعودية وشركة بتروناس. وستكون 
الطاقة االستيعابية لمجمع التكرير، 

الواقع في منطقة بينغرانغ الماليزية، 
300000 برميل يومًيا.

شركة إديميتسو كوسان
نشأت هذه الشركة نتيجة الندماج بين شركة 

إديميتسو وشركة شوا ِشل سيكيو، حيث 
تمتلك أكثر من 6400 من محطات بيع الوقود 

بالتجزئة في اليابان وتقوم بتشغيلها، كما 
تتملَّك حصًصا في ست مصاٍف في اليابان، 

ر الطاقة اإلجمالية للتكرير 945000  حيث تُقدَّ
برميل في اليوم. وتمتلك أرامكو السعودية 

7.7% من حقوق الملكية في شركة إديميتسو 
كوسان.
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مصفاة ينبع
بدأت مصفاة ينبع أعمالها في ثمانينيات القرن الماضي على 

الساحل الغربي للمملكة، وتبلغ طاقتها االستيعابية 250000 برميل 
في اليوم.

مصفاة ياسرف
شركة أرامكو سينوبيك للتكرير في ينبع )ياسرف( هي مشروع 

مشترك بين أرامكو السعودية وشركة سينوبيك الصينية. وتمتلك 
أرامكو السعودية حصة تبلغ 62.5% من هذه المصفاة التي تم 
تشغيلها في عام 2015م، بطاقة تكرير إجمالية تبلغ 400000 

برميل يومًيا.

مصفاة سامرف
تقع مصفاة أرامكو السعودية موبيل )سامرف( في ينبع، وهي 
مملوكة بالتساوي بين أرامكو السعودية وشركة إكسون موبيل. 
وبدأت مصفاة سامرف أعمالها في الثمانينيات، بطاقة تكرير 

إجمالية تبلغ 400000 برميل في اليوم. 

شركة لوبريف
تمتلك شركة أرامكو السعودية للزيوت األساس )لوبريف( معملين 

في المملكة يقعان في جدة وينبع. وتُنتج شركة لوبريف، التي 
تمتلك أرامكو السعودية 70% منها، زيوًتا أساًسا عالية الجودة من 

الفئتين األولى والثانية، يتم تصنيعها في كال المعملين.

شركة بترو رابغ
تُعدُّ شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 

)بترو رابغ( مشروًعا مشترًكا تم إنشاؤه في 
عام 2005م، حيث تمتلك أرامكو السعودية 

حصة تبلغ 37.5%، كما تمتلك شركة 
سوميتومو كيميكال اليابانية 37.5% من 

الشركة، فيما تعود الحصة المتبقية التي 
تبلغ 25% إلى الملكية العامة. وتبلغ الطاقة 

اإلجمالية لبترو رابغ 400000 برميل 
يومًيا.

شركة موتيفا إنتربرايزز
شركة موتيفا إنتربرايزز، هي شركة تابعة 
مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية، حيث 

تقوم بتشغيل مصفاة بورت آرثر في مدينة 
بورت آرثر في والية تكساس، التي تُعدَّ أكبر 

مصفاة في الواليات المتحدة األمريكية، 
بطاقة استيعابية تبلغ 635000 برميل في 

اليوم. في أكتوبر ٢٠١٩م امتلكت موتيفا 
حصة تبلغ ١٠٠% من شركة موتيفا 

للكيميائيات والتي كانت تعرف سابًقا باسم 
فلنت هيلز وهي معمل كيميائيات في بورت 

آرثر.

مصفاة جازان
إن مجمع مصفاة جازان 

سيكون أحدث منشأة 
مملوكة بالكامل للشركة 

في المملكة، بطاقة 
تكرير تبلغ 400000 

برميل يومًيا. جنًبا إلى 
جنب مع معمل الغاز 
الذي يعمل بالدورة 

المتكاملة، والفرضة. 

شركة أرالنكسيو
هي شركة عالمية رائدة 
للمطاط الصناعي، تم 

إنشاؤها في شهر أبريل من 
عام 2016م، كمشروع 

مشترك بين شركة 
النكسيس وأرامكو 

السعودية. وفي 31 ديسمبر 
2018م، أجرت أرامكو 

السعودية صفقة لشراء 
حصة شركة النكسيس في 

هذه الشركة.

مصفاة الرياض
تم إنشاء مصفاة الرياض 
في عاصمة المملكة في 

الثمانينيات، بطاقة تكرير 
تبلغ 130000 برميل من 

النفط يومًيا.
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اململکة

Aramco SABIC 

األمریکیتین

أوروبا آسیا

ملیون طن تقریًبا،  بلغ حجم إنتاج 
البتروکیمیائیات الذي سجلته أرامکو 
السعودیة وسابك مجتمعتین خالل

عام 2019م.

90
املقر الرئیس لسابك

املقر الرئیس
ألرامکو

ل في تحقیق إستراتیجیة أرامکو السعودیة لقطاع التکریر  وثبة عالیة نحو األمام، ُتعِجّ
واملعالجة والتسویق، وتعِزّز من تکامل أعمال التکریر والبتروکیمیائیات.

التنقیب واإلنتاج
• إنتاج 1 من بین کِلّ 8 برامیل من النفط.

• 258.6 ملیار برمیل هو مقدار االحتیاطیات اُملوَثّقة.
• طاقة إنتاج تبلغ 13.2 ملیون برمیل مکافئ

   نفطي یومًیا.
• طاقة معالجة تبلغ 17.0 ملیار قدم مکعبة

   قیاسیة یومًیا من الغاز.
• کثافة کربونیة منخفضة ألعمال التنقیب واإلنتاج تبلغ 10.1

   کلیوغرام من ثاني أکسید الکربون لکل برمیل
   مکافئ نفطي.

التکریر واملعالجة والتسویق
ن هذا القطاع أعمال التکریر، والکیمیائیات، • یتضَمّ

   والزیوت األساس، وزیوت التشحیم، والبیع بالتجزئة.
• تبلغ طاقة التکریر اُملشترکة العاملیة 6.4 ملیون

   برمیل في الیوم.
• یمِثّل القطاع %38.

البتروکیمیائیات
• یبلغ حجم إنتاج الکیمیائیات
   21.7 ملیون طن في السنة.

املنتجات الکیمیائیة
• تتضمن املرکبات األروماتیة، ومرکبات

  البولي أولیفن، واآلیزوسیانیت، واملطاط الصناعي.

التوسع عاملًیا
• مقرها الرئیس في الظهران.

• 79 ألف موظف في أنحاء العالم.
• 12 مرکًزا للبحوث والتطویر.

لة ضمن مکتب • 524 براءة اختراع في 2019م، ُمسَجّ
   براءات االختراع في الوالیات املتحدة األمریکیة.

النتائج املالیة في 2019م
• بلغت األرباح 329.8 ملیار دوالر.

• بلغ صافي الدخل 88 ملیار دوالر.
• بلغت التدفقات املالیة الحَرّة 78 ملیار دوالر.

• بلغت نفقات رأس املال 33 ملیار دوالر.

کیمیاء وتواصل
3 وحدات أعمال إستراتیجیة، باإلضافة إلی أعمال املعادن:
• البتروکیمیائیات: مرکبات کیمیائیة وبولیمرات
لالستهالك العام والصناعي.
صة. • منتجات البالستیك املتخِصّ
صة. یات الزراعیة املتخِصّ یات الزراعیة: األسمدة واملغِذّ • املغِذّ
• املعادن (شرکة حدید): شرکة مملوکة بالکامل،
ُتنتج منتجات الُصلب املسطحة والطویلة.

البتروکیمیائیات
• 67.9 ملیون طن هو حجم اإلنتاج من الکیمیائیات 
صة. یات الزراعیة واملنتجات املتخِصّ واملغِذّ

اُملنتجات الکیمیائیة
قت عدًدا املراکز املتقدمة طاقة إنتاج الشرکة حَقّ
وفًقا للتصانیف العاملیة، من ضمنها:
• املرکز 2 من حیث إنتاج اإلیثیلین، الذي ُیعُدّ ضرورًیا إلنتاج أکثر أنواع
البالستیك استعماًال، وکذلك املنتجات القابلة للتدویر،
التي یمکن إعادة استخدامها في صناعة منتجات أخرى.
• املرکز 1 من حیث إنتاج مرکب میثیل ثالثي بوتیل اإلیثر
(MTBE)، وهو مادة ُمضافة شائعة االستخدام في وقود
املحرکات، حیث ُتسهم في خفض االنبعاثات.
• املرکز 7 من حیث إنتاج البروبیلین، الذي یکثر استعماله في 
مجال التغلیف، وقطع غیار املرکبات، واُملنتجات القماشیة.
املصدر: آي إتش إس مارکیت

التوسع عاملًیا
• مقرها الرئیس في الریاض.
• 33 ألف موظف في 50 دولة.
• 21 مرکًزا للتقنیة واالبتکار.
• 68 منشأة تصنیع.
• 12540 براءة اختراع.

النتائج املالیة في 2019م
• بلغت األرباح 37 ملیار دوالر.
• بلغ صافي الدخل 1.5 ملیار دوالر.
• بلغت التدفقات املالیة الحَرّة 4.2 ملیار دوالر.
• بلغت نفقات رأس املال 3.5 ملیار دوالر.
ر مجموع األصول بـ 83 ملیار دوالر. • ُیقَدّ

إمکانات صناعة 
البتروکیمیائیات.

نطاق املحفظة االستثماریة 
للُمنتجات.

من خالل االستحواذ علی غالبیة حقوق امللکیة في 
سابك، ستستفید أرامکو السعودیة التکامل في:

أرامکو السعودیة وسابك..
تعزیز القدرة علی املنافسة في صناعة البتروکیمیائیات العاملیة

مًعا سُنصبح أکثر ذکاء ومرونة، وأقدر علی املنافسة

نتخطی توقعات العمالء      |      نصنع القیمة      |      نرتقي باُملستقبل

في شهر مارس من عام 2019م، 
أعلنت أرامکو السعودیة عن عزمها 

علی االستحواذ علی حصة تبلغ %70 
في شرکة سابك، من صندوق 

االستثمارات العامة.

تم تشکیل فریق مشترك 
إلعداد خطط التکامل ومحاذاة 

األهداف عقب إغالق الصفقة.

تم تحصیل املوافقات وفًقا ألکثر من 
20 اختصاًصا قانونًیا، بحسب ما هو 

مطلوب عاملًیا.

أصبحت سابك عضًوا جدیًدا ضمن أسرة 
أرامکو السعودیة، لتکون األخیرة 

بذلك العًبا رئیًسا في صناعة 
البتروکیمیائیات علی مستوى العالم.

إغالق الصفقة إحراز املوافقات النظامیةخطط التکاملتوقیع االتفاقیة

املبیعات والتسویق في 
أکثر من 50 دولة في جمیع 

العالم. أنحاء 

إنتاج قطاع التنقیب واإلنتاج، 
وإنتاج الکیمیائیات األولیة من 

التکریر واملعالجة  قطاع 
والتسویق.

من خالل االلتحاق بأسرة أرامکو السعودیة، 
ستستفید سابك من:

أصول قطاع التکریر 
والتسویق. واملعالجة 

القدرة علی االستثمار 
وتنفیذ مشاریع نمو علی 

نطاق واسع.
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ملیون طن تقریًبا،  بلغ حجم إنتاج 
البتروکیمیائیات الذي سجلته أرامکو 
السعودیة وسابك مجتمعتین خالل

عام 2019م.
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املقر الرئیس
ألرامکو

ل في تحقیق إستراتیجیة أرامکو السعودیة لقطاع التکریر  وثبة عالیة نحو األمام، ُتعِجّ
واملعالجة والتسویق، وتعِزّز من تکامل أعمال التکریر والبتروکیمیائیات.

التنقیب واإلنتاج
• إنتاج 1 من بین کِلّ 8 برامیل من النفط.

• 258.6 ملیار برمیل هو مقدار االحتیاطیات اُملوَثّقة.
• طاقة إنتاج تبلغ 13.2 ملیون برمیل مکافئ

   نفطي یومًیا.
• طاقة معالجة تبلغ 17.0 ملیار قدم مکعبة

   قیاسیة یومًیا من الغاز.
• کثافة کربونیة منخفضة ألعمال التنقیب واإلنتاج تبلغ 10.1

   کلیوغرام من ثاني أکسید الکربون لکل برمیل
   مکافئ نفطي.

التکریر واملعالجة والتسویق
ن هذا القطاع أعمال التکریر، والکیمیائیات، • یتضَمّ

   والزیوت األساس، وزیوت التشحیم، والبیع بالتجزئة.
• تبلغ طاقة التکریر اُملشترکة العاملیة 6.4 ملیون

   برمیل في الیوم.
• یمِثّل القطاع %38.

البتروکیمیائیات
• یبلغ حجم إنتاج الکیمیائیات
   21.7 ملیون طن في السنة.

املنتجات الکیمیائیة
• تتضمن املرکبات األروماتیة، ومرکبات

  البولي أولیفن، واآلیزوسیانیت، واملطاط الصناعي.

التوسع عاملًیا
• مقرها الرئیس في الظهران.

• 79 ألف موظف في أنحاء العالم.
• 12 مرکًزا للبحوث والتطویر.

لة ضمن مکتب • 524 براءة اختراع في 2019م، ُمسَجّ
   براءات االختراع في الوالیات املتحدة األمریکیة.

النتائج املالیة في 2019م
• بلغت األرباح 329.8 ملیار دوالر.

• بلغ صافي الدخل 88 ملیار دوالر.
• بلغت التدفقات املالیة الحَرّة 78 ملیار دوالر.

• بلغت نفقات رأس املال 33 ملیار دوالر.

کیمیاء وتواصل
3 وحدات أعمال إستراتیجیة، باإلضافة إلی أعمال املعادن:
• البتروکیمیائیات: مرکبات کیمیائیة وبولیمرات
لالستهالك العام والصناعي.
صة. • منتجات البالستیك املتخِصّ
صة. یات الزراعیة املتخِصّ یات الزراعیة: األسمدة واملغِذّ • املغِذّ
• املعادن (شرکة حدید): شرکة مملوکة بالکامل،
ُتنتج منتجات الُصلب املسطحة والطویلة.

البتروکیمیائیات
• 67.9 ملیون طن هو حجم اإلنتاج من الکیمیائیات 
صة. یات الزراعیة واملنتجات املتخِصّ واملغِذّ

اُملنتجات الکیمیائیة
قت عدًدا املراکز املتقدمة طاقة إنتاج الشرکة حَقّ
وفًقا للتصانیف العاملیة، من ضمنها:
• املرکز 2 من حیث إنتاج اإلیثیلین، الذي ُیعُدّ ضرورًیا إلنتاج أکثر أنواع
البالستیك استعماًال، وکذلك املنتجات القابلة للتدویر،
التي یمکن إعادة استخدامها في صناعة منتجات أخرى.
• املرکز 1 من حیث إنتاج مرکب میثیل ثالثي بوتیل اإلیثر
(MTBE)، وهو مادة ُمضافة شائعة االستخدام في وقود
املحرکات، حیث ُتسهم في خفض االنبعاثات.
• املرکز 7 من حیث إنتاج البروبیلین، الذي یکثر استعماله في 
مجال التغلیف، وقطع غیار املرکبات، واُملنتجات القماشیة.
املصدر: آي إتش إس مارکیت

التوسع عاملًیا
• مقرها الرئیس في الریاض.
• 33 ألف موظف في 50 دولة.
• 21 مرکًزا للتقنیة واالبتکار.
• 68 منشأة تصنیع.
• 12540 براءة اختراع.

النتائج املالیة في 2019م
• بلغت األرباح 37 ملیار دوالر.
• بلغ صافي الدخل 1.5 ملیار دوالر.
• بلغت التدفقات املالیة الحَرّة 4.2 ملیار دوالر.
• بلغت نفقات رأس املال 3.5 ملیار دوالر.
ر مجموع األصول بـ 83 ملیار دوالر. • ُیقَدّ

إمکانات صناعة 
البتروکیمیائیات.

نطاق املحفظة االستثماریة 
للُمنتجات.

من خالل االستحواذ علی غالبیة حقوق امللکیة في 
سابك، ستستفید أرامکو السعودیة التکامل في:

أرامکو السعودیة وسابك..
تعزیز القدرة علی املنافسة في صناعة البتروکیمیائیات العاملیة

مًعا سُنصبح أکثر ذکاء ومرونة، وأقدر علی املنافسة

نتخطی توقعات العمالء      |      نصنع القیمة      |      نرتقي باُملستقبل
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أعلنت أرامکو السعودیة عن عزمها 

علی االستحواذ علی حصة تبلغ %70 
في شرکة سابك، من صندوق 

االستثمارات العامة.

تم تشکیل فریق مشترك 
إلعداد خطط التکامل ومحاذاة 

األهداف عقب إغالق الصفقة.

تم تحصیل املوافقات وفًقا ألکثر من 
20 اختصاًصا قانونًیا، بحسب ما هو 

مطلوب عاملًیا.

أصبحت سابك عضًوا جدیًدا ضمن أسرة 
أرامکو السعودیة، لتکون األخیرة 

بذلك العًبا رئیًسا في صناعة 
البتروکیمیائیات علی مستوى العالم.

إغالق الصفقة إحراز املوافقات النظامیةخطط التکاملتوقیع االتفاقیة

املبیعات والتسویق في 
أکثر من 50 دولة في جمیع 

العالم. أنحاء 

إنتاج قطاع التنقیب واإلنتاج، 
وإنتاج الکیمیائیات األولیة من 

التکریر واملعالجة  قطاع 
والتسویق.

من خالل االلتحاق بأسرة أرامکو السعودیة، 
ستستفید سابك من:

أصول قطاع التکریر 
والتسویق. واملعالجة 

القدرة علی االستثمار 
وتنفیذ مشاریع نمو علی 

نطاق واسع.
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بالشراكة مع منظمة اليونيسكو

إثراء يناقش الفرص والتحديات التي تواجه 
صناعة اإلبداع والثقافة

الظهـران - يسـتضيف مركـز الملـك عبـد العزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( بالشـراكة مـع منظمـة األمـم المتحـدة للثقافة 
والعلـوم والتربيـة )اليونيسـكو(، جلسـات النقـاش االفتراضيـة 
العالميـة )صمـود الفـن( للمـرة األولـى علـى مسـتوى الخليـج 
العربـي، التـي تتمحـور حـول التحديـات والفـرص التـي تواجـه 
مجـال الصناعـة اإلبداعيـة والثقافيـة، فـي ظـل المسـتجدات 
الطارئـة علـى القطـاع الثقافـي نتيجـة جائحـة كوفيـد - 19. 
وذلـك يـوم الخميـس 26 شـوال 1441هـ )18 يونيـو 2020م(، في 
تمام الساعة الثامنة مساًء، بمشاركة خمسة من المتخصصين 
فـي مجالـي الثقافـة والفـن فـي المنطقـة. وسـتبحث جلسـة 
النقـاش التـي تأتي تحت عنوان )من الديسـتوبيا إلى اليوتوبيا: 
مشـهدنا الثقافـي المتغيـر(، التغيـرات علـى المشـهد الثقافـي 
الحالي والمسارات المحتملة مستقباًل من الناحية االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية من منظور العالم العربي. 
فيـه  تخـرج  الـذي  الوقـت  فـي  النقـاش  جلسـات  وتأتـي 
المؤسسـات الثقافيـة مـن حالـة اإلغـالق إلـى عالـم مختلـف 
الـذي عهدتـه منـذ أشـهٍر قليلـة بسـبب جائحـة  تماًمـا عـن 
تلـك  أثـر ذلـك علـى  التسـاؤل حـول  يثيـر  كوفيـد - 19، مـا 
المؤسسـات ومسـتقبل الفـن والثقافـة، عـالوة علـى مسـاعدة 
بعـد  مـا  عالـم  ومواجهـة  اسـتيعاب  علـى  المؤسسـات  هـذه 

الجائحة.
مـن جانبـه قـال مديـر مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( األسـتاذ حسـين حنبظاظـة: »المركز قائم 
علـى إثراء الفكـر و إلهام الخيـال وتنمية اإلبـداع واالبتكار، 
فقـد كان هدفنا دائًما تغيير المشـهد الثقافي، إال أنه وفي 
خضـم األزمـة، نحتـاج إلـى المزيـد مـن العمـل أكثـر مـن أي 
وقـٍت مضـى، حيـث هنـاك عديـد مـن األمـور لمناقشـتها 
وإلنجازهـا، والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود كي نتمكن من 

تخطي هذه المرحلة نحو مستقبٍل ثقافي أفضل«.القافلة األسبوعية

دور المركز في تنمية الثقافة 
ويسـعى )إثـراء( عبـر اسـتضافته هـذا النـوع مـن النقاشـات 
الثقافيـة ذات الطابـع العالمـي، فـي هـذا الوقـت تحديـًدا، إلـى 
التأكيد على أهمية ضمان استمرارية صناعة الفنون والثقافة 
واإلبـداع سـواًء علـى مسـتوى العالـم العربـي، أو علـى مسـتوى 
العالـم، ممـا يعطـي داللـة واضحـة علـى دور المركـز فـي تنمية 
القطـاع الثقافـي وهـو الـدور الـذي ترتكـز عليـه برامـج )إثـراء( 

ومبادراته. 
وقـد اسـتضاف )إثـراء( خـالل الفتـرة الماضيـة عـدًدا مـن 
المعـارض العالميـة مثـل معـرض إدفـارد مونـك، وفـان جـوخ، 
الكثيـر مـن معـارض متنقلـة  وليونـاردو دافينشـي، وغيرهـا 
وعروض مسرحية متنوعة من حول العالم، إلى جانب تنظيمه 
جائـزة »إثـراء للفنون«  بالتعاون مع هيئـة دبي للثقافة والفنون، 
إثـراء مـن معـارض مؤقتـة  يقدمـه متحـف  مـا  عـالوة علـى 

ومجموعة من القطع الفنية واألثرية.
وسـيتناول النقـاش الـذي يسـتمر على مدى سـاعتين عديًدا 
مـن الموضوعـات مثـل: كيـف أثـرت جائحـة كوفيـد - 19 علـى 
اسـتهالك وإنتاج ونشـر الثقافة، واألدوار الحالية والمسـتقبلية 
للمؤسسـات والحكومـات والقطـاع الخـاص في دعـم االقتصاد 
الثقافـي، ومـا هـو حـال قطـاع الثقافـة اآلن؟ وكيـف نريـده أن 
يصبـح مسـتقباًل؟ وكيف سـيتغير اإلنتاج الثقافـي؟ وغيرها من 

المحاور.
يشـار إلـى أن منظمـة اليونيسـكو أطلقـت جلسـات النقـاش 
العالميـة )صمـود الفـن( بالتزامـن مـع يـوم الفـن العالمـي الذي 
صـادف 15 أبريـل 2020م، وهـو جهـد عالمـي كان قـد بـدأ 
لجائحـة  المـدى  بعيـد  التأثيـر  حـول  افتراضيـة  بنقاشـات 

كوفيد - 19 على قطاع الثقافة. 

الدیستوبیا إلی الیوتوبیا
#صمــود الفن

د. لیندا کوماروف 
رئیسة قسم فنون الشرق األوسط

بمتحف لوس أنجلوس للفنون

 أحمد مطر 
فنان سعودي

:مدیرة الحوار 
لورا إیغیرتون 

 کاتبة وقّیمة فنیة 
ُمقیمة في ُدبي

 أکرم زعتري 
فنان لبناني

د. ندى شبوط 
   أستاذة في تاریخ الفن

 ومدیرة مبادرة الدراسات
الثقافیة العربیة واإلسالمیة املعاصرة
 (CAMCSI) في جامعة شمال تکساس 

في الوالیات املتحدة األمریکیة

الشیخة هال بنت محمد آل خلیفة
 مدیر عام الثقافة والفنون

بهیئة البحرین للثقافة واآلثار

مساًء8:00 یونیو18 نبتعد اليوم...
لنلتقي غًدا 

قـــد ال تكـــون رجـــل أمـــن لتقـــف فـــي خـــط المواجهـــة 
ضـــد فيـــروس كورونـــا، وقـــد ال تكـــون طبيًبـــا أيًضـــا، 
ــد  ــرتك قـ ــع أسـ ــات مـ ــن ممارسـ ــه مـ ــوم بـ ــا تقـ ــن مـ ولكـ

يكون الخط الفاصل بين الحياة والموت.
 فخـــالل جائحـــة كوفيـــد - 19، لمســـنا مـــدى أهميـــة 
ـــذي يعكـــس الصـــواب والخطـــأ ومـــا  الســـلوك الفـــردي ال
يتخـــذون  لذيـــن  ا فاألشـــخاص   . عليهمـــا يترتـــب 
اإلجـــراءات المناســـبة كغســـل اليديـــن، وتجنـــب االتصـــال 
الجســـدي، والمحافظـــة علـــى التباعـــد االجتماعـــي، 
وارتـــداء الكمامـــات فـــي األماكـــن العامـــة، هـــم أقـــل 
ــر  ــة لنشـ ــل احتماليـ ــروس، وأقـ ــة بالفيـ ــة لإلصابـ عرضـ
ـــوا  ـــى أصدقائهـــم وزمالئهـــم وأســـرهم إذا كان العـــدوى إل

يحلمونه دون علمهم بذلك.
كمجتمـــع ســـعودي، فقـــد حققنـــا مًعـــا تقدًمـــا كبيـــًرا فـــي 
األســـابيع الماضيـــة فـــي إبطـــاء انتشـــار الفيـــروس فـــي 
ــع  ــة ومنـ ــود علـــى الحركـ ــع القيـ ــع رفـ ــن مـ ــة، ولكـ المملكـ
التجـــوال، نّحـــى بعـــض األفـــراد واألســـر الحيطـــة والحـــذر 
جانًبـــا، وتجاهلـــوا نصائـــح األطبـــاء، وعقـــدوا تجمعـــات 
ـــرة  ـــة الســـعودية طف ـــة العربي ـــرة. واآلن تشـــهد المملك كبي
جديـــدة فـــي حـــاالت اإلصابـــة المؤكـــدة، وقـــد وصـــل 
عـــدد الحـــاالت المؤكـــدة حتـــى يـــوم 21 شـــوال 1441هــــ )13 
يونيـــو 2020م( 123,308 حالـــة إصابـــة مؤكـــدة فـــي 
بســـبب  شـــخص   900 مـــن  أكثـــر  وتوفـــي  المملكـــة، 

المـــرض حتـــى اآلن، وهنـــاك أكثـــر مـــن 1800 حالـــة 
حرجـــة فـــي وحـــدات العنايـــة المركـــزة بالمستشـــفيات. 
اكتظاًظـــا  األيـــام  هـــذه  المستشـــفيات  تواجـــه  كمـــا 
بالمصابيـــن، ووصلـــت إلـــى أقصـــى ســـعة اســـتيعابية لهـــا. 
ــاتنا فـــي التعامـــل مـــع إجـــراءات  وإذا لـــم تتغيـــر ممارسـ

الوقاية، فإن عدد الوفيات سيزداد حتًما.
إن الجديـــة التامـــة فـــي التعامـــل مـــع الفايـــروس هـــي 
الطريقـــة الوحيـــدة لوقفـــه وال شـــيء ســـواها. يجـــب 
وانصياعنـــا  انضباطنـــا  علـــى  المحافظـــة  علينـــا 
للتعليمـــات، كمـــا يجـــب أال نفقـــد تركيزنـــا، أو نتراخـــى. 
التـــي  والمكتســـبات  اإلنجـــاز  نخســـر  أن  نريـــد  ال 
حققناهـــا وكافحنـــا مـــن أجلهـــا علـــى مـــدى األشـــهر 

الماضية.
ـــم  ـــة بعضه ـــود للســـماح لألســـر رؤي ـــع القي ـــم رف ـــد ت لق
بعًضـــا مـــرة أخـــرى مـــع التأكيـــد علـــى أن هنـــاك طرًقـــا 
آمنـــة للتـــزاور. ولكـــن إذا كنـــا نحـــب أفـــراد أســـرنا، 
علـــى  المحافظـــة  خـــالل  مـــن  نحميهـــم  أن  فيجـــب 
ــة إلـــى  ــزال بحاجـ ــا ال نـ ــن. إننـ ــد الجســـدي اآلمـ التباعـ
فتـــرة أطـــول لمقاومـــة الرغبـــة الطبيعيـــة فـــي عنـــاق 
أحبائنـــا، فلـــو كنـــت ســـبًبا فـــي نقـــل الفيـــروس إلـــى أحـــد 
أحبائـــك، وأصيـــب بالمـــرض أو، ال قـــّدر اهلل توفـــي، فلـــن 
ـــى أن  ـــاج إل ـــا نحت ـــذا، فإنن ـــد. ل ـــا لألب ـــه بعده ـــرب من تقت

نتباعد اآلن لكي نلتقي مجدًدا.

وحدة العائلة هي ما يبقينا متماسكين مًعا خالل هذه األوقات 
الصعبة والسعادة الحقيقية هي رؤية أحبائك بصحة وأمان.

 
اتبع اإلرشادات التالية لحمايتهم عندما تزورهم:

• قبل الزيارة، تأكد من عدم ظهور أعراض كوفيد-19 على أحد 
من أفراد عائلتك

• ال تخلع كمام الوجه طوال فترة الزيارة
• اغسل يديك بانتظام (قبل وأثناء وبعد الزيارة)

• حافظ على التباعد الجسدي بمسافة مترين (تجنب المعانقة 
والتقبيل والمصافحة)

• عند زيارتهم، ابقوا في منطقة جيدة التهوية كحديقة المنزل
• تجنب مشاركتهم أي من األدوات أو الطعام أو المشروبات

• شجعهم على تعقيم األسطح قبل وبعد زيارتك (امسح 
األسطح كالطاوالت)
• الحد من عدد الزوار

 

 هل تفتقد جديك؟





عصفــت جائحــة كورونــا بالعالــم فــي نهايــة 
ــة هــذا  ــى كتاب ــت مســتمرة حت عــام ٢٠١٩ وال زال
المقــال، نســأل اهلل أن يزيلهــا قريًبــا. »العالــم 
ــن يكــون كمــا كان قبلهــا«.  ــا ل بعــد جائحــة كورون
هــذه المقولــة ذكرهــا المختصــون فــي جميــع 
ــة.  ــة واالجتماعي الشــؤون السياســية واالقتصادي
ــع أخــذ  ــب مــن الجمي ــا تتطل إذن فجائحــة كورون
ــر  ــا لمســتقبل أكث ــر للمضــي قدًم ــدروس والعب ال
إشــراقا للعالــم أجمــع. هــذا العالــم كان يعيــش 
ــة  ــة الرابع ــورة الصناعي ــى مــن الث المراحــل األول
والتــي مــن أهــم ركائزهــا التحــول الرقمــي. فمــن 
والتقبــل  التقنيــة  التحتيــة  البنيــة  يملــك  كان 
ذلــك  ســاعده  فقــد  التحــول  لهــذا  البشــري 
لتســريع هــذا التحــول وممارســته علــى الرغــم 
مــن بعــض القصــور فــي بعــض النواحــي، ممــا 
أدى لتقليــل الكثيــر مــن الخســائر الناتجــة عــن 

هذه الجائحة.
مــن ناحيــة أخــرى، أرى أن كورونــا الجائحــة 
ســتكون مانحــة لعــدة نواحــي جديــدة فــي حياتنــا 
بشــكل عــام وحياتنــا المهنيــة بشــكل خــاص. 
فالحاجــة الكتســاب »مهــارات اإلدارة عــن بعــد« 
ســتكون رافــًدا الســتدامة اإلنتاجيــة مــع االتجــاه 
للعمــل والتعامــل عــن بعــد داخــل المؤسســات 
للتحــول  كنتيجــة  مهــا  أحجا اختــالف  علــى 
ــاج أن يمتلــك مهــارة »اإلدارة عــن  الرقمــي. ويحت

بــاإلدارة الوســطى أو الدنيــا  بعــد« المعنيــون 
كورونــا.  بعــد  مــا  لعالــم  للتصــدي  بالــذات 
وسأســتعرض هنــا ثــالث مهــارات داعمــة للقيــام 

بمهام اإلدارة عن بعد:
لــى  إ والمهمــات  المشــاريع  تقســيم   : أوالً
مشــاريع ومهمــات صغيــرة لتســهيل إنجازهــا مــن 
الوقــت  فــي  والتحكــم  عنهــا  المســؤول  قبــل 
الــالزم لهــا. بهــذه الطريقــة اإلداري ســيضمن 
المــرؤوس وسيشــبع  مــع  اإليجابــي  التواصــل 
شــغف المــرؤوس باالهتمــام اإلداري عــن بعــد 
والشــعور باألهميــة، ومــن ثــم بــذل المزيــد مــن 
الجهــد لتــرك بصمــة رائعــة و ذكــرى حســنة لــدى 
ة  لصغيــر ا ت  لمهمــا فا  . شــر لمبا ا له  و مســؤ
الناجحــة نتائجهــا كبيــرة فــي النهايــة و قــد قيــل 
»األشــياء الصغيــرة قــد تصنــع األشــياء الكبيــرة«. 
وقيــل أيًضــا »ال تحقــرن صغيــرًة/ إنَّ الجبــال 

من الحصى«.
ثانًيــا: المتابعــة والتواصــل المقنــن للمهمــة 
وهــذه المهــارة يجــب أن يتقنهــا اإلداري إن كانــت 
تــه  خبرا يســتثمر  و  أ لــه  لنســبة  با جديــدة 
إلنجازهــا بــدون أن يتدخــل فــي التفاصيــل التــي 
بالمتابعــة  للمهمــة. فالشــعور  المــؤدي  تخــص 
اللصيقــة يفقــد الثقــة بالنفــس وخاصــة مــع عــدم 
التواصــل المباشــر، ممــا قــد يــؤدي إلــى تأويــالت 

خاطئة من الطرفين.

ثالًثــا: تطويــر مهــارات التواصــل االجتماعــي 
ــي  ــن والت لتأســيس عالقــات أعمــق مــع الموظفي
ســتدخل منحــى جديــًدا، حيــث ســتتطور العالقــة 
ــا  بإســباغها بعالقــات اجتماعيــة  المهنيــة تلقائًي
نظــًرا لدخــول المديــر إلــي بيــوت الموظفيــن مــن 
خــالل التقنيــة. فنالحــظ دائًمــا أن متطلبــات 
العمــل التــي تكــون خــارج وقــت الــدوام الرســمي 
ــا  ــل. وهن ــق العم ــن فري ــر بي ــة أكث ــز بحميمي تتمي
أحــد  فــي  عملــت  عندمــا  تجربتــي  أتذكــر 
أمتــع  مــن  كانــت  حيــث  الكبــرى،  المشــاريع 
بيــن  التواصــل  حيــث  مــن  المهنيــة  التجــارب 
أفــراد الفريــق علــى جميــع مســتوياته، وانعكاســه 
مــن  الرغــم  علــى  العمليــة  اإلنتاجيــة  علــى 
الضغــوط المهنيــة، وذلــك عندمــا اضطــر فريــق 
لعطــل  ا و د  األعيــا وقــت  للعمــل  لمشــروع  ا
الرســمية. ممــا يعــزز مــا نلمســه عنــد حضــور 
المؤتمــرات أو االجتماعيــات المهنيــة الشــهرية 
والتــي عــادة مــا تتالشــى الحواجــز بيــن الجميــع 
إلــى  يــؤدي  ممــا  مســتوياتهم،  مختلــف  علــى 
األريحيــة فــي تبــادل الطــرح المهنــي ومــن ثــم 

التحفيز المهني لدى اليافعين. 
وختاًمــا أقــول: »إن عالــم مــا بعــد كورونــا 
المؤسســي ســيكون مختلًفــا ومــن ثــم ســيحتاج 
إلــى اســتعدادات ومهــارات مختلفــة أحــد أهــم 

ركائزها »اإلدارة عن بعد«.

ما بعد الجائحة .. ثالث مهارات لإلدارة عن بعد 
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.

محمد النفاعي
mohammad.nefai@aramco.com

إدارة خدمات تطبيقات الحاسب 
لهندسة البترول

لماذا يتهاون الناس في اتباع اإلجراءات االحترازية؟ 
... خبير نفسي يجيب على السؤال الصعب 

فــي األزمــات، كمــا يحــدث هــذه األيام مــع فيــروس كورونا 
المســتجد، تظهــر علــى المجتمعــات ســلوكات مســتحدثة، أو 
كانــت مدفونــة، لكّنهــا تتفاقــم وقــت األزمــة، مثــل العدوانيــة 
والهلــع والعنصريــة والشــائعات، وحّتــى النكتــة. كلهــا ظواهــر 
يعّبــر بهــا المجتمــع عــن نفســه. الســؤال، لمــاذا ظهــرت مثــل 
هــذه الســلوكات اآلن بعــد تفشــي فيــروس كورونا المســتجد. 

هذا ما يحاول علماء السلوك دراسته. 
فــي هــذا اللقــاء مــع باحــث دكتــوراه العلــوم الســلوكية 
واالجتماعيــة للصحــة العامــة، الدكتــور محمــد الحاّجــي، 

نسعى لإلجابة على هذه األسئلة.

■  كيــف تعاملــت المجتمعــات المختلفــة مــع أزمــة فيروس 
كورونــا المســتجد، ومــا هــو ســر تهــاون البعــض فــي اتبــاع 

اإلجراءات االحترازية؟
مــع تزايــد التحذيــرات التــي تطلقهــا منظمــة الصحــة 
ــاع  ــى اتب ــا، والتشــديد عل ــة يومًي ــا والحكومــات الدولي عالمًي
اإلجــرءات االحترازيــة للســالمة مــن أجــل الوقايــة مــن 
اإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، ومــع ذلــك 
فــإن أعــداد اإلصابــات مســتمرة باالرتفــاع بشــكل كبيــر، 
ويرجــع ذلــك إلــى تهــاون وتخلــي النــاس عــن اتبــاع التدابيــر 
الوقائيــة وعــدم استشــعار مــدى خطــورة الوضــع الحالــي، 
ولكــن يكُمــن وراء هــذا التســاهل عّدة آمــور متعلقــة بالطبيعة 

البشرية.
فالفيروســات كائنــات دقيقــة ال تـُـرى بالعيــن المجردة، وال 
يمكــن اإلحســاس والشــعور بهــا إال بعــد التعــرض لإلصابــة، 
الكــوراث  تبــدأ مــن شــيء غيــر ظاهــر عكــس  فاألوبئــة 
اإلحســاس  فــإن  لــذا،  والبراكيــن.  كالــزالزل  الطبيعيــة 
بالخطــر غيــر مرتفــع، وأيًضــا يميــل البشــر للتفــاؤل الســلبي، 
وهــو عندمــا يكــون الشــخص واثًقــا بأنه لــن يُصــاب بالمرض 
بــل ســيصيب أناًســا غيــره، ولذلــك فــإن االســتجابة وتطبيــق 

اإلجراءات الوقائية بين الناس ضعيف إلى حٍد ما.

ومــع انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا، انتشــرت حالــة 
ــى  ــاس إل ــة، فاتجــه الن ــع وفقــدان الســيطرة والعقالني الهل
شــراء اإلمــدادات الغذائيــة والمســتلزمات بكميــات كبيــرة 
وفــي وقــت قصيــر، ومــن أجــل الحصــول علــى المــؤن فــإن 
ذلــك يتطلــب الخــروج وبالتالــي كســر التدابيــر الوقائيــة 
القصــوى واالبتعــاد عــن  الخــروج إال للضــرورة  كعــدم 

التجمعات، فأصبح البشر يصارعون من أجل البقاء.

■  لمــاذا تنتشــر الشــائعات خــالل أوقــات األزمــات ومــن 
هم الفئات األكثر تصديًقا لها؟

ــه دور كبيــر فــي حــدوث التهــاون    انتشــار الشــائعات ل
ــى اإلحســاس الزائــف  ــن األفــراد، فانتشــارها يبعــث عل بي
باألمــان جزئًيــا، فالشــائعات تعــّد رّدة فعــل لمــا يحــدث، 

فالنــاس ســتبحث عــن أي ســبب لمعرفــة كيــف انتشــر 
ــا  ــر النــاس تصديًق الفيــروس. وبحســب األبحــاث فــإن آكث

للشائعات هم كبار السن والمصابون بالقلق المزمن.

■  لماذا تنتشر العنصرية خالل األزمات واألوبئة؟
ــر فــي حــاالت  ــة تتفشــى آكث ــا أن العنصري لوحــظ أيًض
انتشــار األوبئــة، وهــذه مشــكلة معروفــة عبــر التاريــخ، 
فالبشــر أثنــاء األوبئــة يبحثــون عــن كبش فــداء ليلقــوا عليه 
اللــوم فــي ســبب انتشــار الفيــروس، والنــاس تســعى للبحــث 
عــن أي تفســير للظواهــر التــي تقلقهــم، فاالتجــاه إلــى 
جميــع  عبــر  متــداول  أمــر  اآلخريــن  ولــوم  العنصريــة 

األزمنة.
أيًضــا تنتشــر النكتــة فــي مثــل هــذه الظــروف، فالنكتــة 

تصنــع بيئــة اجتماعيــة أثنــاء هــذا التباعــد االجتماعــي، 
كمــا تُعــد أداة تكّيــف وتواصــل خــالل األزمــات، وأيًضــا أداة 
يتــم  قــد  نــه  أ فــي  خطرهــا  يكمــن  ولكــن  للتوعيــة، 

استخدامها للتضليل والسخرية.

■  مــا هــي النصائــح التــي توجههــا للنــاس خــالل هــذه 
الظروف؟

تــزداد معــدالت القلــق واالكتئــاب فــي األزمــات والتحدي 
أصبــح صعًبــا، وأعتقــد أن أهــم الخطــوات التــي يجــب 
اتباعهــا خــالل هــذه الفتــرة هــي تقنيــن الوقــت والمصــادر، 
ــاد عــن الشــائعات، وعــدم االنشــغال الكامــل بهــذه  واالبتع
الجائحــة نفســًيا وإيجــاد بدائــل خــالل أوقــات العــزل، 

ومحاولة شغل أنفسنا بأفكار إيجابية.

محمد الحاّجي

شذا العتيبي
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الخميس ٢٦ شوال 144١هـ، ١٨ يونيو 20٢٠م

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: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
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.

9 7 2 3 1 5
1 5 7 6 8

6 9 4 2
5 7 4 9 8

8 2 4
4 2 3 8 1 5 6

5 9 1 3 7
1 3 6 7 9
7 9 6 3 1

9 7 8 2 3 4 5 1 6
5 4 1 6 7 8 9 2 3
2 3 6 9 5 1 7 8 4
7 5 2 3 8 9 6 4 1
4 1 9 7 2 6 3 5 8
6 8 3 1 4 5 2 7 9
3 6 4 5 1 2 8 9 7
1 2 7 8 9 3 4 6 5
8 9 5 4 6 7 1 3 2

* حل العدد الماضي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

اعتـاد فالسـفة العلـم علـى أن يفرقـوا بيـن أربعـة أنمـاط مـن التفكيـر 
فـي أي مشـكة أو قضيـة. هنـاك أواًل التفكيـر العلمـي الـذي يبحـث فـي 
السـبب المباشـر لألزمـات والمشـكالت. ومـن هنـا نجـد العلمـاء يبحثون 
عـن المريـض صفـر ثـم المريـض واحـد ثـم المريـض اثنيـن لمعرفـة أيـن 
المريـض  التـي جعلـت هـذا  أواًل ومـا هـي المالبسـات  المـرض  ظهـر 
يصـاب بالمـرض. ويسـألون أسـئلة مـن قبيـل: خالـط مـن؟ مـاذا أكل 
وشـرب؟ ما هـي التركيبـة المناعية لجسـده؟ هل سـبق وأصيـب بأمراض 
مشـابهة؟ ثـم يعكفـون علـى تحليـل دمـه وُمخرجـات جسـده علـى أمـل أن 
يعرفـوا لمـاذا هـو وغيـره أصيبـوا دون غيرهـم. ثـم يبـدأون فـي توسـيع 
الدائـرة فـي خصائـص المـرض نفسـه وكيفيـة انتشـاره من مريـض آلخر 

انتهاء ببروتوكالت العالج والمصل المحتمل واللقاح المرجو.
هنـاك ثانًيـا التفكيـر الفلسـفي الـذي يـرى أن األمـراض، كمـا الحروب 
كمـا الثـورات كمـا فتـرات الكسـاد العظيـم، هـي تـوازن أسـمى فـي الكـون 
ال يتـرك مثقـال ذرة مـن تقـدم أو تخلـف، مـن صحـة أو مـرض، مـن ثـراء 
أو فقـر، مـن قـوة أو ضعـف إال لتُعقـب عليـه طبيعـة الحيـاة بمـا توازنـه، 
فـال يكـون نقـص هنـا أو اجحـاف هنـاك، إال ابتغـاء تكامـل أسـمى يجعـل 
الكـون ال ينفلـت مـن سـيطرة الطبيعـة التـي تعاقـب كمـا تكافـىء، تعطـي 
الفـرص وتمنعهـا، تحابـي اإلنسـان بالخيـر، وتعاقبـه بالشـر، تُحسـن إليـه 
باالسـتمتاع وتنـال منـه بالعقوبـات. إذن، كورونـا عنـد الفالسـفة هـي 
ابتـالء عالمـي، أو عقوبـة جماعية للبشـر، وفرصـة عظيمة ومنحـة كبيرة 

لبقية الكائنات التي طالما عانت من افتئات اإلنسان عليها.
هنـاك ثالًثـا التفكيـر الدينـي الـذي يربـط كل مـا يحـدث للبشـر بقـدرة 
الخالـق سـبحانه وتعالـى علـى توجيـه البشـر وابتالئهـم كـي يعـودوا إليـه، 
فـال عبث فـي الكون »وكل شـيء عنده بمقـدار« وفي آية أخرى »أحسـبتم 
أنمـا خلقناكـم عبًثـا« وفـي ثالثـة »مـا أصـاب مـن مصيبـة فـي األرض وال 
فـي أنفسـكم إال في كتـاب من قبـل أن نبرأهـا، إن ذلك على اهلل يسـير«. 
إذن، وفـق لتفكيـر الدينـي، هـذه الجائحـة مـا هـي إال دعـوة إلهيـة لبنـي 
البشـر كـي ينسـوا حولهـم وقوتهـم وأن يلجـأوا لحـول اهلل وقوتـه ألنـه 

»ليس لها من دون اهلل كاشفة«.
وهنـاك رابًعـا التفكيـر الخرافـي الـذي يربـط المصادفـات بعضهـا 
بعًضـا ويجعـل منهـا مسـببات ترجـع لوجـود أمـور ال يدركهـا إال العالمـون 
بهـا مـن المنجميـن والمخرفيـن ومـن يؤمنـون بكالمهـم. فالمتنبـىء هـذا 
فـالن   والمنّجـم  العالـم،  دمـار  عـام  سـيكون  2020م  عـام  بـأن  تنبـأ 
اسـتخلص مـن وجـود بلوتـو علـى خـط واحـد مـع المشـتري أن العـام 
الحالـي سـيرى موًتـا وخراًبـا غيـر مسـبوقين. ويضـاف إلـى هـؤالء أهـل 
التآمـر الـالإرادي الـذي يـرون أن الكـون كتلـة مـن المؤمـرات التـي يقـوم 
فيهـا »مجلـس إدارة العالـم«  بفعـل مـا يفعـل حتـى يمـوت كبـار السـن، أو 
حتـى تسـيطر الصيـن علـى العالـم، أو ألن أمريـكا تدمـر الصيـن، أو ألن 
روسـيا سـتدمر الصيـن وأمريـكا، أو أن للصهيونيـة الماسـونية العالميـة 
يـًدا في األمر. وحيـن نبحث في التفاصيـل الدقيقة للموضوع سنكتشـف 
أنهـم يحاولـون اسـتخدام المنهـج العلمـي بطريقـة غيـر علميـة، فيصعـب 
التيقـن ممـا يريدونـه تحديـًدا غيـر إثبـات أن الحيـاة تـدار مـن قبـل قـوى 

غير بريئة تريد بالعالم شًرا.
ال مجـال للمفاضلـة مـن الناحيـة العمليـة بيـن هـذه الطرائـق، فـاهلل 
موجـود وقـادر علـى كل شـيء، وتـوازن الحيـاة بيـن مخلوقاتهـا مسـألة 
مباشـر  فـي عـالج علمـي  يفكـر  أن  بـد  البشـري ال  والعقـل  منطقيـة، 
لمشـكالته، وال محالـة سـيظل هنـاك مـن ال يسـتطيع اسـتيعاب المناهـج 
الثالثـة األولـى فيلجـأ للخرافـة والمؤامـرات غيـر المنطقيـة. المهـم أن 

نكون على علم بطريقة تفكيرنا.

كورونا وتحدي 
العقل البشري

معتز باهلل عبدالفتاح * مدينة البندقية الساحرةالتقط صورة:
البندقية أو فينيسيا 
هي مدينة إيطالية 

تتشكل من  عدة جزر 
متصلة ببعضها عن 
طريق جسور وتطل 
المدينة على البحر 

األدرياتيكي. ُتعد 
المدينة من أهم 

المدن اإليطالية ومن 
أكثر المدن جمااًل في 

أوروبا لما تتمتع به 
من مباٍن تاريخية 

يعود أغلبها إلى عصر 
النهضة في إيطاليا، 
كما تتميز بقنواتها  
المائية المتعددة ما 

يجعلها فريدة من 
نوعها على مستوى 

العالم.
الزميل إسماعيل 

عالمي التقط هذه 
الصورة خالل زيارة 

سابقة للمدينة 
بجواله اآليفون 6، 
يعمل إسماعيل في 
الظهران كمستشار 
لمعالجة الغاز في 

إدارة أنظمة األعمال 
والتحكم، وقد انضم 

للشركة منذ 26 
عاًما.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وكاتب مصري 



يستهدف برنامج هذا العام احملتاجني حتت هذه األهداف الثالثة. وستتبرع الشركة مببلغ يعادل 100% يف ذات الهدف الذي سيقع عليه اختيارك. 

االجتماعي
• األيتام

• األرامل
• أسر السجناء

• أجهزة قياس السكر
• أجهزة غسيل الكلى

• مساندة مرضى السرطان

• املواد التعليمية
• التعليم االفتراضي 

• البرامج التعليمية

نرجو أن تساهم يف أحد أو كل صناديق التبرعات الثالثة التالية:  

x2.أنت تتبرع، والشركة تماثل تبرعك
فيتضاعف األثر. 

تنتهي احلملة يف 18 يونيو 

لنبادر بترك بصمات إيجابية ومد يد العون للمحتاجني 
من أسر وأفراد يف مختلف أنحاء اململكة.

ميكننا مد يد العون.

حقق أحالمهم 

Donate Now
CSR@aramco.com 

تبرع اآلن
Contribute today through MyHome.




