
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٠ رجب 144٢هـ، ٤ مارس 20٢١م

أرامكو السعودية تعرض رؤيتها
لالقتصاد العالمي في أسبوع سيرا

مستقبل صناعة 
الطاقة في 

أسبوع البترول 
العالمي

صفحة ٣

صفحة ٥

جناٌح يتجاوز الصعابفي
يف خريص

على  الضوء  السالمة  جولة  سلَّطت 
قت في خريص،  تحقَّ التي  النجاحات 
وأبرزت المرونة والتصميم اللذين تتحلَّى 

بهما الشركة وموظفوها.

صفحة ٤

بعد بئر اخلير.. ثالث عقبات 
تكشف عن عزمية موظفي أرامكو 

السعودية األوائل
83 عاًما مضت على اكتشاف بئر الخير، 
نحو  بعدها  المملكة  انطلقت  التي 
االزدهار. في بداية تلك الرحلة، نجح 
موظفو الشركة األوائل في اجتياز عقبات 

صعبة اعترضت طريقهم.

صفحة ٦ و٧

)إثراء( ُيعلن عن بدء التسجيل 
حلضور  برنامج التواصل العلمي 

)بايكون(
أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي )إثراء( عن فتح باب التسجيل 
لحضور برنامج )بايكون(، الذي يتيح 
الفرصة للمهتمين بالعلوم لالنضمام إلى 
رب  لتجا ا و رات  ا لحو ا من  سلسلة 

والعروض العلمية.

صفحة ١٠

حتى نعود إلى حياتنا الطبيعية.. 
علينا املبادرة إلى أخذ اللقاح

وقت  في  الجائحة  هذه  نتجاوز  حتى 
قريب، علينا أن نحرص على أخذ اللقاح، 
كما علينا االستمرار في اتباع التدابير 

الوقائية.

صفحة ١٠

هذا العدد

يمكنك تحميل أرامكو اليف اليوم
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٤ مارس فبراير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

بعد رحلة امتدت لـ٣٦ عاًما..

العساف يتقاعد من منصب نائب الرئيس 
لتطوير األعمال الجديدة 

أســـدل نائـــب الرئيـــس لتطويـــر األعمـــال الجديـــدة، 
األســـتاذ محمـــد العســـاف، الســـتار علـــى مســـيرته المهنيـــة 

مع أرامكو السعودية عقب 36 عاًما من الخدمة.
وقـــد احتفـــى رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا 
التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، وأعضـــاء 
ـــم فـــي  مـــن اإلدارة الُعليـــا، بالعســـاف فـــي حفـــل خـــاص نُظِّ

مقر الشركة الرئيس في الظهران.القافلة األسبوعية
وقبـــل اضطالعـــه بمســـؤولية قيـــادة دائـــرة تطويـــر 
األعمـــال الجديـــدة، كان العســـاف قـــد شـــغل منصـــب 

نائب الرئيس لخطوط األنابيب والتوزيع والُفرض.
وقـــد التحـــق العســـاف بأرامكـــو الســـعودية عـــام 1985م 
ــة  ــي الهندسـ ــوم فـ ــوس العلـ ــة بكالوريـ ــاز درجـ ــد أن حـ بعـ

الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ـــد مـــن برامـــج  وخـــالل مســـيرته، التحـــق العســـاف بعدي

كبـــار  برنامـــج  ذلـــك  فـــي  بمـــا  القيـــادات،  تطويـــر 
ــن  ــا ُعيِّـ ــال، كمـ ــيد( لألعمـ ــد )إنسـ ــي معهـ ــن فـ التنفيذييـ
عضـــًوا فـــي مجلـــس اإلدارة لبعـــض المشـــاريع التابعـــة 

للشركة.
ومنـــذ عـــام 2009م وحتـــى تعيينـــه نائًبـــا للرئيـــس 
ـــدة عـــام 2016م، شـــغل العســـاف  ـــر األعمـــال الجدي لتطوي
منصـــب مديـــر إدارة فـــي عـــدد مـــن إدارات الشـــركة كإدارة 
تخطيـــط إمـــدادات الزيـــت، والتخطيـــط العـــام، ومبـــادرة 
ل اإلســـتراتيجي. كمـــا تولَّـــى مســـؤولية قيـــادة  التحـــوُّ
التخطيـــط والتســـويق المحلـــي للغـــاز وســـوائل الغـــاز 
الطبيعـــي منـــذ عـــام 2006م، حيـــث اســـتمرَّ فـــي هـــذا 

المنصب لما يقارب ثالث سنوات.
عـــت خبـــرة العســـاف فـــي الشـــركة بيـــن قطـــاع  وقـــد تنوَّ
التنقيـــب واإلنتـــاج وقطـــاع التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق، 
ــف  وُكلِـّ المنشـــآت،  مـــن  لعديـــد  حيـــث عمـــل مديـــًرا 

بمسؤولية اإلدارة بالوكالة لبعضها.

مسيرة مهنية غنية
ث العســـاف عـــن مســـيرته المهنيـــة الغنيـــة،  وتحـــدَّ
واصًفـــا إياهـــا بــــالنسيج متنـــوِّع األلـــوان، وقـــال: »لقـــد كان 
عملنـــا هنـــا هـــو وظيفـــة العمـــر، لـــذا فـــإن أرامكـــو 
الســـعودية تعنـــي لـــي كل شـــيء. لقـــد احتوتنـــي الشـــركة 
منـــذ أن كنـــت حديـــث التخـــرج مـــن الجامعـــة إلـــى حيـــاة 

العمل«.

ث العســـاف عـــن الفرصـــة الفريـــدة، التـــي حظـــي  وتحـــدَّ
بهـــا مـــن خـــالل عملـــه ضمـــن عـــدد مـــن المناصـــب 
المختلفـــة، موضًحـــا أنـــه يعتقـــد أن تعيينـــه فـــي منصـــب 
نائـــب الرئيـــس لتطويـــر األعمـــال الجديـــدة جـــاء ليجمـــع 

كافة خبراته السابقة مًعا.
وقـــال العســـاف: »يبـــدو أنـــه كان مقـــدًرا لـــي أن يحـــدث 
كل شـــيء علـــى هـــذا النحـــو، حيـــث إن جميـــع المناصـــب 

التي شغلتها كانت مسبوقة بالخبرات المناسبة لها«.

وجهة ال ُبد منها
ث العســـاف عـــن التقاعـــد مشـــيًرا إليـــه  كمـــا تحـــدَّ
بوصفـــه وجهـــة ال منـــاص مـــن بلوغهـــا، مضيًفـــا بقولـــه: 
ــارب،  ــن القـ ــزول مـ ــبة للنـ ــة المناسـ ـ ــة المحطَّ ــه بمثابـ »إنـ

وإفساح المجال لشخص آخر للركوب«.
وقـــال العســـاف: »تمـــرُّ الشـــركة دائًمـــا بمراحـــل تغيُّـــر 
ـــا للتجـــوُّل واالســـتجمام،  وتحـــوُّل. إنهـــا لـــم تكـــن أبـــًدا قارًب

ولن تكون كذلك أبًدا«.
وأشـــار العســـاف إلـــى أن التقاعـــد ســـيمنحه الفرصـــة 
ـــرته، ولتخفيـــف بعـــض  ـــد مـــن الوقـــت مـــع أُس لقضـــاء مزي
العـــبء عـــن زوجتـــه، التـــي بذلـــت كثيـــًرا مـــن الُجهـــد 
ـــة،  ـــة خـــالل مســـيرته المهني واضطلعـــت بمســـؤوليات ثقيل
مشـــيًرا إليهـــا بوصفهـــا شـــريكته الحقيقيـــة، التـــي كانـــت 
تقـــف بُمفردهـــا خلـــف نجاحـــه. كمـــا أوضـــح العســـاف أنـــه 

ط أيًضا لقضاء مزيد من الوقت مع أبنائه. يخطِّ

تمرُّ الشركة دائًما 
ر  بمراحل تغيُّ

ل. إنها لم  وتحوُّ
تكن أبًدا قارًبا 

ل  للتجوُّ
واالستجمام، ولن 

تكون كذلك أبًدا

محمد العساف

بعد رحلة ثالثة عقود..

سعيد الحضرمي يتقاعد من منصب نائب 
الرئيس للبيع بالتجزئة وتطوير الزيوت األساس

اختتـــم نائـــب الرئيـــس للبيـــع بالتجزئـــة وتطويـــر 
الزيـــوت األســـاس، األســـتاذ ســـعيد الحضرمـــي، مســـيرته 
المهنيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية عقـــب أكثـــر مـــن 30 

عاًما من الخبرة في صناعة النفط والغاز.
وقـــد حظـــي الحضرمـــي بالتكريـــم فـــي حفـــل شـــارك 
إدارييهـــا  كبيـــر  الســـعودية،  أرامكـــو  رئيـــس  فيـــه 
ـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، وأعضـــاء  التنفيذيي
ـــه  ـــث أعـــرب الُمحتفـــى ب ـــا للشـــركة، حي مـــن اإلدارة الُعلي
عـــن فخـــره بـــأن يكـــون فـــرًدا مـــن أفـــراد أســـرة أرامكـــو 

السعودية.
ــم  ــرف عظيـ ــبة: »شـ ــذه المناسـ ــي بهـ ــال الحضرمـ وقـ
ـــو الســـعودية«.  ـــط اســـمه بأرامك ـــا أن يرتب ألي واحـــد من
وأضـــاف قائـــاًل: »تمنحـــك الشـــركة شـــعوًرا بالفخـــر 
نظيـــر إنجازاتهـــا؛ إن شـــعوري بأنـــي قـــد أســـهمت بمـــا 
حققتـــه الشـــركة مـــن إنجـــازات لهـــو أمـــٌر يجعلنـــي فـــي 

غاية الفخر«.
الـــذي يحملـــه  بالتفانـــي  الحضرمـــي  أشـــاد  كمـــا 
الموظفـــون تجـــاه أعمالهـــم وشـــركتهم، وهـــو أمـــٌر منقطـــع 
النظيـــر بحســـب قولـــه، برغـــم التحديـــات الضخمـــة التـــي 

تواجهها صناعة النفط والغاز.

خبرٌة واسعة
وخـــالل مســـيرته المهنيـــة الطويلـــة، قـــاد الحضرمـــي 

القافلة األسبوعية

اســـتثمارات ضخمـــة فـــي أمريـــكا الشـــمالية والصيـــن 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  وإندونيســـيا  والهنـــد  وماليزيـــا 
ــع  ــر والبيـ ــال التكريـ ــن مجـ ــل ضمـ ــث عمـ ــان، حيـ واليابـ
بالتجزئـــة علـــى تنميـــة المحفظـــة االســـتثمارية لقطـــاع 
التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق، إلـــى جانـــب تطويـــر 
ـــن نجـــاح  ز م ـــزِّ ـــا يع إســـتراتيجيات للقطـــاع وتنفيذهـــا بم

الشركة على الصعيد العالمي.
وقـــد تولَّـــى الحضرمـــي منصـــب الرئيـــس والمديـــر 
التنفيـــذي لعـــدد مـــن الشـــركات فـــي قطـــاع التكريـــر 
ـــا،  ـــة أو خارجه ـــي المملك والمعالجـــة والتســـويق ســـواًء ف
كمـــا شـــغل منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة فـــي شـــركة 
أرامكـــو لمـــا وراء البحـــار، وشـــركة أرامكـــو للخدمـــات، 

وشـــركة أرامكـــو الســـعودية توتـــال للبيـــع بالتجزئـــة، 
ــس اإلدارة  ــن مجلـ ــًوا ضمـ ــه عضـ ــى تعيينـ ــة إلـ باإلضافـ

لعدد من الشركات األخرى.
ويتمتـــع ســـعيد الحضرمـــي بخبـــرات واســـعة النطـــاق، 
كمـــا ســـاعد فـــي إنشـــاء مؤسســـات لمتابعـــة وتنســـيق 
االســـتثمارات العالميـــة، واضطلـــع بـــدور رئيـــس فـــي 
ــة  ــاريع المحليـ ــن المشـ ــدد مـ ــة بعـ ــات المتعلقـ المفاوضـ

المشتركة، بما فيها مشروع بترورابغ.
جديـــٌر بالذكـــر أن الحضرمـــي هـــو أحـــد خريجـــي 
جامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعـــادن، وقـــد أكمـــل 

تدريبه في مجال اإلدارة في جامعة هارفارد.

التقاعد
وحـــول تقاعـــده، قـــال الحضرمـــي: »هـــو أشـــبه شـــيء 
ــق المالكـــم قفـــازه  باعتـــزال المالكميـــن، حيـــث يعلِـّ
ــيرتك  ــي مسـ ــع أن تنهـ ــن الرائـ ــه لمـ ــة! إنـ ــابيع قليلـ ألسـ
المهنيـــة بصـــورة مشـــرفة، وهـــذا هـــو األمـــر المهـــم 
بالنســـبة لـــي. إن األمـــر برمتـــه يكمـــن فيمـــا أســـتطيع أن 
والمملكـــة،  والمجتمـــع  أُســـرتي  تجـــاه  بـــه  أُســـهم 
واالســـتفادة ممـــا تعلَّمتـــه خـــالل ثالثيـــن ســـنة مضـــت. 
إننـــي أتطلـــع بشـــغف لالســـتفادة مـــن هـــذه المعرفـــة فـــي 

المستقبل«.
كمـــا أعـــرب الحضرمـــي عـــن تطلُّعـــه إلـــى قضـــاء 
مزيـــد مـــن الوقـــت مـــع أُســـرته، واالســـتمتاع بممارســـة 

هوايته في صيد السمك.

شرف عظيم ألي 
فرد أن يرتبط 

اسمه بأرامكو 
السعودية، فهي 

تمنحك شعوًرا 
بالفخر نظير 

إنجازاتها

سعيد الحضرمي
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يف مؤمتر أسبوع سيرا للطاقة..

أرامكو السعودية تعرض رؤيتها
لالقتصاد العالمي

أرامكـو  فـي  التنفيذييـن  المسـؤولين  كبـار  ناقـش 
قطـاع  واتجاهـات  االقتصاديـة  االتجاهـات  السـعودية 
النفـط والغـاز والتحول فـي قطاع الطاقة فـي دورة مؤتمر 
أسـبوع سـيرا للطاقـة لعـام 2021م، الـذي يعـد واحـًدا مـن 

أبرز مؤتمرات الطاقة على مستوى العالم. 

نُظمـت هـذه الـدورة مـن المؤتمـر عـن بُعـد فـي أعقـاب 
2020م اسـتثنائية الصعوبـة التـي أفـرزت جائحـة  سـنة 
كورونـا خاللهـا تداعيات عميقة طالـت االقتصاد العالمي 
وقطـاع الطاقـة، ولكـن أرامكـو السـعودية حققـت فـي هذه 
السـنة عـدًدا مـن اإلنجـازات المتمثلـة باالسـتحواذ علـى 
حصة تبلغ 70% في شـركة سـابك، والوصول إلى مستوى 
التـي  العالـم بالطاقـة  إنتـاج تاريخـي، ومواصلـة إمـداد 

يحتاجها بموثوقية وأمان. 

وشـارك معالـي رئيـس مجلـس إدارة أرامكـو السـعودية، 
أرامكـو  ورئيـس  الرميـان،  عثمـان  بـن  ياسـر  األسـتاذ 
السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن بن 
حسـن الناصر، فـي المؤتمر الذي ينظم هذا األسـبوع من 
المؤتمـر مسـؤولون  5 مـارس، كمـا يشـارك فـي  إلـى   1
فكـر  وقـادة  حكوميـون  ومسـؤولون  بـارزون  تنفيذيـون 
وأكاديميـون ورواد فـي ابتكارات التقنية وقـادة من القطاع 

المالي. 

مزيد من الفرص في االستثمار
وأشـار األسـتاذ ياسـر الرميـان خـالل جلسـة أسـئلة 
وإجابـات جمعتـه مـع نائب رئيس مجلس إدارة شـركة )آي 
إتـش إس ماركـت( ورئيـس مؤتمـر أسـبوع سـيرا للطاقـة، 
ألرامكـو  األولـي  العـام  الطـرح  أن  إلـى  يرقـن،  دانييـل 
البدايـة  يكـون مجـرد  أن  2019م يمكـن  السـعودية عـام 
لدخـول الشـركة إلـى األسـواق العالميـة بوصفهـا شـركة 

مدرجة في السوق المالية. 

األولـي ألرامكـو  العـام  الطـرح  »كان  الرميـان:  وقـال 
السـعودية عـام 2019م هو األكبر من نوعـه، وأعتقد أنه ال 
لتحسـن  تلمسـنا  حـال  أنـه  أعتقـد  كمـا  كذلـك،  يـزال 
األوضـاع االقتصاديـة ولزيـادة إقبال المؤسسـات واألفراد 
أسـهم  مـن  مزيـد  بيـع  سـندرس  فإننـا  االسـتثمار  علـى 
أرامكـو السـعودية، والقـرار بشـأن ذلـك يعـود لحكومـة 

المملكة«.

ويأتـي المؤتمـر فـي وقـت ينطـوي علـى تغيـرات كبيـرة 
الطاقـة  قطـاع  ولمكانـة  العالمـي.  لالقتصـاد  بالنسـبة 
باعتبارهـا من العوامل التي تدفـع عجلة النمو، فالتقنيات 
المتقدمـة والقطاعـات الجديـدة والناشـئة والتحـول فـي 
أنمـاط االسـتهالك وتزايد الطلـب على الحلـول منخفضة 
االنبعاثـات الكربونيـة تسـهم جميعهـا فـي تغييـر المشـهد، 
الـذي يجـب علـى قـادة قطـاع الطاقـة اتخـاذ قـرارات فـي 
هـذه  إبـراز  فـي  كورونـا  أسـهمت جائحـة  وقـد  إطـاره. 
المسـائل ألنهـا دفعـت قـادة قطـاع الطاقـة إلـى التكيـف 
االقتصاديـة  العجلـة  حركـة  تسـتمر  حتـى  واالبتـكار 

العالمية.  

مواجهة الجائحة بالمرونة والرقمنة
وقـد قـال المهنـدس أميـن الناصـر خـالل حلقـة نقـاش 
نظمـت عـن بعد مع رئيس شـركة شـيفرون، كبيـر إدارييها 
التنفيذييـن، مايـك ويـرث، وأدار يرقـن دفتهـا: »فرضـت 
الجائحـة علـى العالـم واقًعـا ينطـوي علـى جوانـب قاسـية، 
ولكنهـا مكنتنـا مـن التركيز بشـكل أكبر علـى المرونة التي 
منحتنـا القـدرة علـى التكيـف بمـا يكفـل التجـاوب السـريع 
مـع التقلبـات التـي تشـهدها األسـواق. فنحـن نواجـه أكبـر 
أزمـة خـالل قـرن مـن الزمـن، ولكـن قطـاع أعمالنـا معتـاد 
»دفعـت  الناصـر:  وأضـاف  الصعبـة«.  الظـروف  علـى 

سكوت بالدوف
الجائحـة المؤسسـات إلـى تحسـين الطـرق التـي تمـارس 
بهـا أعمالهـا وتسـريع وتيرة المضـي في خططنـا المتمثلة 
بالتحـول إلـى التقنيـات الرقميـة فـي أعمالنـا باسـتخدام 
تقنيـات الـذكاء االصطناعـي والبيانات الضخمـة وإنترنت 

األشياء في القطاع الصناعي«.

ويُعـد االبتـكار التقنـي مـن بيـن نقـاط القـوة التـي تتمتع 
بهـا أرامكـو السـعودية. ففـي السـنة الماضيـة، على سـبيل 
فـي  الغـاز  معمـل  إلـى  خريـص  معمـل  انضـم  المثـال، 
العثمانية، ليكون منارة صناعية بحسـب تصنيف المنتدى 
الثـورة  لتقنيـات  اعتمـاده  نظيـر  العالمـي،  االقتصـادي 
الصناعيـة الرابعـة مثـل مجسـات اآلبـار الذكيـة وتقنيـة 
تعلـم اآلالت وروبوتـات التفتيـش عـن بعـد. باإلضافـة إلـى 
مثـل  أخـرى  مبتكـرة  تقنيـات  الشـركة  اسـتخدمت  ذلـك 
الخـوذة الرقميـة للمفتشـين، التـي تتيـح إمكانيـة اسـتقبال 
البـث المباشـر من المفتشـين في الميـدان وتجنب تعرض 

عدد أكبر من كوادر فرق التفتيش للمخاطر.    

فرص التعافي تشع في األفق
وعلـى الصعيد االقتصادي، أعـرب الناصر عن هاجس 
التعافـي مـن مشـكلة فقـد عديـد مـن  بالـه وهـو  يشـغل 
النـاس لوظائفهـم خـالل فتـرة الجائحـة، ولكنـه أشـار إلـى 
التعافـي االقتصـادي ونمـو  تـدل علـى  وجـود مؤشـرات 
التـي كان  المسـتويات  إلـى  النفـط ليصـل  الطلـب علـى 
عليهـا قبـل ظهـور الجائحـة فـي الصين وشـرق آسـيا وفي 
لناصـر:  ا وأضـاف  الخصـوص.  وجـه  علـى  لهنـد  ا
»اقتصـادات أوروبـا والواليـات المتحدة األمريكيـة تتعافى 
بوتيـرة أبطـأ، ولكـن االنتشـار السـريع للقاحـات مدعـاة 

للتفاؤل«. 

واسـتطرد فـي حديثـه قائـاًل: »بعـد االنخفـاض الـذي 
شـهده العـام الماضـي فـي الطلـب علـى النفط فـإن هناك 
مؤشـرات إيجابيـة حالًيـا تـدل علـى أن السـوق تتحسـن 

اليوم«.

مواصلة االلتزامات البيئية 
وقـال الناصـر إن أرامكـو السـعودية كانـت وال تـزال 
الوقـود  بحلـول  المتعلقـة  بالتزاماتهـا  بالوفـاء  مسـتمرة 
النظيف الذي سيسـهم في الحد من االنبعاثات الكربونية 
بمـا فـي ذلـك زيـادة إنتاج الغـاز الطبيعـي باعتبـاره مصدر 
وقـود أنظـف ألسـواق الطاقـة المحليـة والعالميـة، مضيًفا 
أن الشـركة سـتتمتع بإمكانـات كبيـرة علـى صعيـد تطويـر 

الهيدروجين كمصدر للوقود.

وإذا مـا أخذنـا بعين االعتبار شـحنات األمونيـا الزرقاء 
غيـر المسـبوقة التـي وردتهـا الشـركة لليابـان فـي شـهر 
تحقيـق  مـن  تمكنـت  أنهـا  فسـنرى  الماضـي  سـبتمبر 

مستويات جديدة في الحد من انبعاثات الكربون. 

ومـا اإلنجـازات التـي تحققـت فـي مجـال أنـواع الوقـود 
التـي  النظيفـة سـوى مثـال واحـد فقـط علـى الطريقـة 
تضطلـع الشـركة مـن خاللها بدورهـا الجاد كشـركة رائدة 
فـي قطـاع الطاقـة العالمي، فخططهـا المتعلقـة بالقضايا 
آثـار  لتحقيـق  معـدة  والحوكمـة  واالجتماعيـة  البيئيـة 
إيجابيـة علـى مسـتوى العالـم وفـي المناطـق التـي تمـارس 

فيها أعمالها. 

وقـال الناصـر: »تشـكل القضايـا البيئيـة واالجتماعيـة 
والحوكمـة جـزًءا ال يسـتهان بـه مـن إسـتراتيجية أرامكـو 
لـح  مصا علـى  تركيزنـا  انصـب  ولطالمـا  السـعودية. 

األطراف ذات العالقة«.

البيئيـة  القضايـا  جميًعـا  »ندعـم  قائـاًل:  وأضـاف 
واالجتماعيـة والحوكمـة، ولكـن وجـود إطـار عمـل واحد 

يُعتقـد أنـه يناسـب الجميـع أو عدٍد كبير مـن أطر العمل 
لـن يجـدي نفًعـا، إذ يجـب أن يُركـز إطـار العمـل علـى 
األطـراف المعنيـة، وأن يكـون شـاماًل بالدرجـة األولـى، 
فعلـى سـبيل المثـال؛ لدينـا قاعـدة عمـالء عالميـة ولكن 
ثالثـة أربـاع عمالئنـا تقريًبـا موجـودون فـي األسـواق 
الناشـئة، وهـذا هـو السـبب الـذي يدعـو للتـوازن عنـد 

فرضت الجائحة على العالم واقًعا 
ينطوي على جوانب قاسية ولكنها 
مكنتنا من التركيز بشكل أكبر على 

المرونة التي منحتنا القدرة على 
التكيف بما يكفل التجاوب السريع مع 

التقلبات التي تشهدها األسواق. فنحن 
نواجه أكبر أزمة خالل قرن من الزمن 

ولكننا معتادون على الظروف الصعبة. 
وقد دفعتنا الجائحة إلى تحسين الطرق 
التي نمارس بها أعمالنا وتسريع وتيرة 
المضي في خططنا المتمثلة بالتحول 

إلى التقنيات الرقمية
أمين الناصر

إعداد إطار عمل مشـترك«.

جديـٌر بالذكـر أن جلسـات ومحـاور دورة مؤتمـر أسـبوع 
سـيرا للطاقـة لعـام 2021م مسـتوحاة مـن  كتـاب يرقـن 
الجديـد الـذي جـاء بعنـوان: »الخارطـة الجديـدة: الطاقـة 

والمناخ وصدام األمم«.
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جناٌح يتجاوز الصعاب يف خريص..

إميون هيوسنت

ــر  ــعودية، كبيـ ــو السـ ــس أرامكـ ــرب رئيـ خريـــص - أعـ
ـــن حســـن الناصـــر،  ـــدس أمي ـــن، المهن ـــا التنفيذيي إدارييه
ـــاج  ـــا موظفـــو إدارة اإلنت ـــي بذله ـــره للجهـــود الت عـــن تقدي
فـــي خريـــص فـــي مواجهـــة التحديـــات الكبـــرى، وذلـــك 
فـــي إطـــار جولـــة للســـالمة أجرتهـــا اإلدارة التنفيذيـــة 
مطلـــع األســـبوع الحالـــي فـــي مرافـــق الشـــركة فـــي 

خريص.
وكمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لبقيـــق، كانـــت مرافـــق 
ضـــت لهجمـــات فـــي شـــهر  الشـــركة فـــي خريـــص قـــد تعرَّ
ســـبتمبر مـــن عـــام 2019م، لكنهـــا تجاوزتهـــا بنجـــاح 
منقطـــع النظيـــر، قبـــل أن تنطلـــق إدارة اإلنتـــاج فـــي 
خريـــص فـــي رحلـــة التصـــدي لجائحـــة كوفيـــد-19 
العالميـــة العـــام الماضـــي، دون تســـجيل أي حالـــة نشـــطة 

لإلصابة بالفيروس.
تلـــك  أعقـــاب  فـــي  ـــق  تحقَّ »مـــا  الناصـــر:  وقـــال 
ــا،  ــًرا رائًعـ ــق كان أمـ ــذا الفريـ ــالل هـ ــن خـ ــات مـ الهجمـ
فقـــد جعلتمونـــا جميًعـــا فـــي غايـــة الفخـــر. إنهـــا قصـــٌة 

تستحق أن تُروى لألجيال المقبلة«.

٢٠٢٠م عام التحديات
وخـــالل الجولـــة، أوضـــح الناصـــر أن 2020م كان 
عاًمـــا زاخـــًرا بالتحديـــات، ولكـــن الموظفيـــن تمكنـــوا مـــن 

صنع الفارق.
وأكمـــل الناصـــر حديثـــه حـــول العـــام الماضـــي مشـــيًرا 
علـــى  األعـــوام صعوبـــة  أكثـــر  أحـــد  كان  أنـــه  إلـــى 
اإلطـــالق، وأنـــه ألحـــق ضـــرًرا بالًغـــا بصناعـــة الطاقـــة، 
ـــًدا التـــزام أرامكـــو الســـعودية تجـــاه تنويـــع أعمالهـــا  مؤكِّ

وخفض االنبعاثات.
ـــي  ث الناصـــر عـــن برنامـــج الشـــركة الداخل ـــا تحـــدَّ كم
لتقديـــم اللقـــاح ضـــد كوفيـــد-19 مـــن خـــالل شـــريك 

الرعايـــة الصحيـــة، مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو 
الطبـــي، حاّثًـــا جميـــع الموظفيـــن علـــى مواصلـــة االهتمـــام 

بصحتهم وصحة من حولهم خالل الجائحة.
ـــه، قـــال الناصـــر إن الشـــركة تســـعى  ـــام حديث وفـــي خت
إلـــى تعزيـــز االســـتفادة مـــن التقنيـــات الرقميـــة فـــي 
أهدافهـــا  تحقيـــق  علـــى  سيســـاعد  ممـــا  أعمالهـــا، 
وتطلعاتهـــا، مضيًفـــا أنـــه يتطلـــع إلـــى رؤيـــة مزيـــد مـــن 

التقنيات وهي تدخل حيِّز التطبيق.

استعراض اإلنجازات
وقـــد رافـــق الناصـــر فـــي جولتـــه كلٌّ مـــن نائـــب 
األعمـــال  منطقـــة  فـــي  الزيـــت  ألعمـــال  الرئيـــس 
الجنوبيـــة، األســـتاذ خالـــد البريـــك، والمديـــر العـــام 
إلنتـــاج الزيـــت فـــي منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة بالوكالـــة، 
األســـتاذ عبدالعزيـــز الصالـــح، ومديـــر إدارة اإلنتـــاج فـــي 
خريـــص، األســـتاذ صـــالح الجعيـــدان، إلـــى جانـــب نائـــب 
ــتاذ عالـــي  ــي، األسـ ــن الصناعـ الرئيـــس للســـالمة واألمـ
ــية،  ــات الهندسـ ــذي للخدمـ ــر التنفيـ ــي، والمديـ الزهرانـ

األستاذ معتز المعشوق.
الجعيـــدان  العـــرض االفتتاحـــي، أوضـــح  وخـــالل 
اإلنجـــازات الرئيســـة للمنشـــأة خـــالل األوقـــات العصيبـــة 
الماضيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك إعـــادة مرفـــق المعالجـــة 
المركزيـــة فـــي خريـــص إلـــى حالـــه الـــذي كان عليـــه قبـــل 
ـــة  ـــز المحلي ـــد مـــن الجوائ ـــوز بعدي هجمـــات 2019م، والف
والعالميـــة، بمـــا فيهـــا تكريـــم المنتـــدى االقتصـــادي 
ـــة فـــي مجـــال  ـــارة صناعي ـــا من العالمـــي للمنشـــأة بوصفه
تبنِّـــي تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، وجائـــزة 

الملك عبدالعزيز للجودة من الفئة الذهبية.
كمـــا جـــاءت اإلشـــارة إلـــى إتمـــام مشـــروع زيـــادة 
اإلنتـــاج فـــي خريـــص بنجـــاح، حيـــث يُعـــدُّ أحـــد المشـــاريع 
الرئيســـة فـــي المنشـــأة، وقـــد أســـهم فـــي رفـــع اإلنتـــاج 
ــوم،  ــي اليـ ــل فـ ــون برميـ ــدار 300 مليـ ــي خريـــص بمقـ فـ

وقـــد جـــاء ذلـــك علـــى الرغـــم مـــن توقـــف المشـــروع 
مرتيـــن، أوالهمـــا خـــالل عـــام 2016م، والثانيـــة أثنـــاء 

الجائحة.
إلـــى جانـــب ذلـــك، أوضـــح الجعيـــدان أن اإلدارة قـــد 
نجحـــت فـــي تخطـــي هدفهـــا فيمـــا يرتبـــط بااللتـــزام 

باألمن السيبراني بنسبة بلغت %2.

عروٌض تقديمية
م  نـــت الجولـــة سلســـلة مـــن العـــروض، حيـــث قـــدَّ وتضمَّ
ـــز حـــول  ـــا تركَّ ـــن، عرًض ـــدر البابطي مالحـــظ األشـــغال، ب
ـــز فـــي  الجهـــود المبذولـــة لتحقيـــق أعلـــى مســـتويات التميُّ
جوانـــب الصحـــة واألمـــن والســـالمة. وشـــملت نقـــاط 
ــال،  ــتمرارية األعمـ ــا: اسـ ق إليهـ ــُرّ ــم التطـ ــوة التـــي تـ القـ
ونظـــام إدارة المخاطـــر، وشـــراء المـــواد وإدارتهـــا، 
والتوطيـــن. كمـــا تمـــت اإلشـــارة إلـــى التـــزام اإلدارة تجـــاه 

البيئة.
م محمـــد العبدالمحســـن، وهـــو مستشـــار  كمـــا قـــدَّ
أعلـــى ألعمـــال التشـــغيل، لمحـــة عامـــة عـــن )الســـالمة 
فـــي عصـــر التحـــوُّل الرقمـــي(، حيـــث أشـــار إلـــى األعمـــال 
الذكيـــة فـــي مجـــال إنجـــاز اآلبـــار، واالســـتفادة مـــن 
م  ـــم اآللـــة، كمـــا قـــدَّ الروبوتـــات المتقدمـــة وتطبيقـــات تعلُّ
نبـــذة عـــن مركـــز الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة التابـــع 

ألعمال الزيت في منطقة األعمال الجنوبية.
وكانـــت حلـــول إنترنـــت األشـــياء لتحســـين أعمـــال 
مـــه  اإلنتـــاج وتعزيـــز الســـالمة موضـــوع العـــرض الـــذي قدَّ

مهندس اإلنتاج، فارس طلبه.
م مهنـــدس أعمـــال التشـــغيل، حاتـــم باجعيفـــر،  كمـــا قـــدَّ
عرًضـــا مختصـــًرا حـــول ســـالمة األعمـــال عنـــد الحاجـــة 
ث مهنـــدس  إلـــى تجـــاوز وحـــدة تركيـــز النفـــط، فيمـــا تحـــدَّ
أعمـــال التشـــغيل، عبـــداهلل الزهرانـــي، عـــن العـــزل 
ـــن  ـــة م ـــط المصنوع ـــز النف ـــن إلحـــدى وحـــدات تركي اآلم

سبائك معدنية تحتوي على التيتانيوم.

إلـــى جانـــب ذلـــك، اســـتعرض معـــاذ محمـــود، المنســـق 
نحـــو خفـــض  اإلدارة  رحلـــة  فـــي خريـــص،  البيئـــي 
م مهنـــدس أعمـــال  انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة، بينمـــا قـــدَّ
ـــة  ـــاز لموازن التشـــغيل، ياســـر الشـــعالن، شـــرًحا عـــن جه

الرافعة الشوكية.
واســـتعرض بنـــدر الحربـــي، خبيـــر أعمـــال اللحـــام، 
العـــزل  ألـــواح  قلـــب  فـــي  يُســـاعد  متنقـــاًل  جهـــاًزا 
لألنابيـــب، فيمـــا أعطـــى المهنـــدس، عمـــر الجـــالل، نُبـــذة 

عن تطبيقات المواد الالمعدنية وسير األعمال.

التصميم
وأوضـــح الجعيـــدان لـــإلدارة التنفيذيـــة أن إتمـــام 
مشـــروع زيـــادة اإلنتـــاج فـــي خريـــص خـــالل الجائحـــة كان 
ـــا  ـــى بهم ـــن تتحلَّ ـــة اللذي ـــم والمرون ـــى التصمي شـــاهًدا عل

الشركة وموظفيها.
وقـــال الجعيـــدان: »هـــذه اإلنجـــازات كانـــت أيًضـــا 
شـــاهًدا علـــى التـــزام وتفانـــي الجميـــع فـــي مواجهـــة 

التحديات«.
وأضـــاف الجعيـــدان: »نجحنـــا فـــي بلـــوغ ســـقف جديـــد 
مـــن خـــالل الفـــوز بجائزتيـــن مرموقتيـــن العـــام الماضـــي، 
الملـــك عبدالعزيـــز للجـــودة، وجائـــزة  همـــا جائـــزة 

المنتدى االقتصادي العالمي«.
وقـــال الجعيـــدان: »أود أيًضـــا أن أشـــير إلـــى أن 
النباتـــات  مـــن  لعديـــد  األم  الموطـــن  هـــي  خريـــص 
ــال  ــاق أعمـ ــداد نطـ ــل امتـ ــي ظـ ــة، فـ ــات البريـ والحيوانـ
الشـــركة ليشـــمل المناطـــق البيئيـــة ومناطـــق التنـــوع 
الحيـــوي فـــي المملكـــة. ولـــذا، فإننـــا نأخـــذ بعيـــن 
االعتبـــار حمايـــة واســـتدامة البيئـــة الطبيعيـــة لألجيـــال 
المقبلـــة، حيـــث إن ذلـــك يمثِّـــل جـــزًءا مـــن نجاحنـــا 

المستمر«.

جولة السالمة تشهد على المرونة والتصميم 
في وجه التحديات غير المسبوقة

المهندس أمين الناصر برفقة عدد من أعضاء اإلدارة خالل جولة السالمة في خريص.
تصوير: حسن المبارك

ل إتمام مشروع  يمثِّ
زيادة اإلنتاج في 

خريص خالل الجائحة 
شاهًدا على 

التصميم والمرونة 
اللذين تتحلَّى بهما 

الشركة 
وموظفوها، حيث 
ُيسهم المشروع 
في زيادة اإلنتاج 
بمقدار 300 ألف 
برميل من النفط 

يومًيا.
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القحطاني يناقش في أسبوع البترول العالمي 
فرص التحول في عالم ما بعد كوفيد-19

الظهـــران - أكـــد النائـــب األعلـــى للرئيـــس للتكريـــر 
والمعالجـــة والتســـويق، األســـتاذ محمـــد القحطانـــي، أن 
التأثيـــر الـــذي تســـببت بـــه جائحـــة كوفيـــد-19 علـــى 
الطلـــب العالمـــي للزيـــت فـــي عـــام 2020م كان مدمـــًرا 
بشـــأن  تفاؤلـــه  عـــن  أعـــرب  كمـــا  مســـبوق،  وغيـــر 

المستقبل.
وقـــال القحطانـــي: »تعافـــت الصيـــن بشـــكل ملحـــوظ، 
وكذلـــك حافظـــت الـــدول فـــي آســـيا علـــى وضـــع جيـــد، 
مثـــل اليابـــان وكوريـــا. وال زالـــت بعـــض تحديـــات الطلـــب 
قائمـــة فـــي أوروبـــا والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، 
ــا  ــا«. كمـ ــت قريًبـ ــي الزيـ ــارع تعافـ ــع أن يتسـ ــا نتوقـ ولكننـ
أشـــار إلـــى أن الســـوق بـــدأت باالســـتجابة فعلًيـــا وأن 

الصناعة بدأت تشهد انخفاًضا في المخزون.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمـــة لـــه ألقاهـــا لـــدى مشـــاركته فـــي 
أســـبوع البتـــرول العالمـــي بعنـــوان » فـــرص التحـــول فـــي 

عالم ما بعد كوفيد-19«.مايكل آيفز
ر القحطانـــي مـــن أن  وعلـــى الرغـــم مـــن تفاؤلـــه، حـــذَّ
الخطـــر الـــذي قـــد يحـــدث فـــي المســـتقبل يرتبـــط بنقـــص 
ــر  ــب األمـ ــا يصعـ ــاج. ومـ ــب واإلنتـ ــي التنقيـ ــتثمار فـ االسـ
هـــو أن االســـتثمارات التـــي تمـــت، مؤخـــًرا، كانـــت بالدرجـــة 
األولـــى فـــي منشـــآت قائمـــة ودورات قصيـــرة المـــدى. 
ولذلـــك فـــإن عواقـــب هـــذا األمـــر ســـتتمثل فـــي أن 

أساسات إنتاج الزيت ستضعف شيًئا فشيًئا.

التحديات التي تواجهها 
مصادر الطاقة الجديدة 

وبالنظـــر إلـــى المســـتقبل والتحـــول القائـــم للطاقـــة، 
أشـــار القحطانـــي إلـــى أن مصـــادر الطاقـــة الجديـــدة 
تواجـــه عديـــًدا مـــن التحديـــات التقنيـــة واالســـتثمارية. 
ــا يكفـــي مـــن  ــه مـــن المهـــم أن يتوفـــر للعالـــم مـ وبيـــن أنـ
الطاقـــة وبأســـعار معقولـــة. وبالنظـــر إلـــى ذلـــك، فـــال 
ينبغـــي أن نهمـــل مصـــادر الطاقـــة الموجـــودة حالًيـــا، حيـــث 

ال بـــد أن تشـــكل جـــزًءا مـــن مزيـــج الطاقـــة العالمـــي. 
وقـــال: »يحتـــاج العالـــم إلـــى سياســـة عمليـــة ومتوازنـــة 

للطاقة«.
ـــث عـــن  ـــون المنبع ـــة الكرب ـــي أن كثاف وأوضـــح القحطان
إنتـــاج أرامكـــو الســـعودية للزيـــت تعتبـــر مـــن بيـــن األقـــل 

عالمًيا.
وقـــال: »إن ذلـــك لـــم يـــأت نتيجـــة لكـــون حقـــول أرامكـــو 
الســـعودية عاليـــة الجـــودة فحســـب، بـــل هـــو أيًضـــا نتيجـــة 

لســـنوات طويلـــة مـــن اإلدارة الدقيقـــة والحـــرص علـــى 
كشف تسربات الميثان وإصالحها«. 

ــن  ــه مـ ــى أنـ ــي إلـ ــار القحطانـ ــاء، أشـ ــام اللقـ ــي ختـ وفـ
المتوقـــع أن يكـــون مســـتقبل أرامكـــو الســـعودية قوًيـــا جـــًدا، 
ــويق مـــن  ــة والتسـ ــر والمعالجـ ــل بيـــن التكريـ ــع التكامـ ومـ
ـــه  ـــة أخـــرى، فإن ـــر مـــن جه ـــدور كبي ـــام ســـابك ب ـــة، وقي جه
ــة.  ــادة فـــي الربحيـ ــود ذلـــك إلـــى زيـ ــع أن يقـ مـــن المتوقـ

وقال مختتًما: »أنا متفائل جًدا لهذا العام«.

ــل  ــتقبل؟ هـ ــي المسـ ــل فـ ــح العمـ ــتبدو مالمـ ــف سـ كيـ
ســـنكون فـــي مواجهـــة الشاشـــات إلـــى األبـــد بـــداًل مـــن 
لقـــاء النـــاس؟ كيـــف يمكـــن إجـــراء محادثـــات عـــن التنـــوع 
والشـــمول؟ لقـــد بـــرزت هـــذه األســـئلة فـــي الجلســـة 
النقاشـــية »مســـتقبل العمـــل« التـــي أقيمـــت كجـــزء مـــن 

أسبوع البترول العالمي.
وإلـــى جانـــب خمســـة متحدثيـــن آخريـــن، شـــاركت 
رئيســـة قســـم المـــوارد البشـــرية والخدمـــات المســـاندة 
فـــي دائـــرة الكيميائيـــات، ريـــم الغانـــم، فـــي الجلســـة 
النقاشـــية التـــي شـــهدتها الفعاليـــات والتـــي تناولـــت 
موضوعـــات تنوعـــت ابتـــداء مـــن بدايـــة المســـيرة المهنيـــة 
ــول  ــر تحـ ــي عصـ ــركات فـ ــادة الشـ ــات قيـ ــى متطلبـ وحتـ

الطاقة.
وفـــي اإلجابـــة عـــن الســـؤال الموجـــه لهـــا حـــول 
ـــي  ـــن التحـــول ف ـــون جـــزًءا م ـــة ألن نك ـــارات المطلوب المه
ـــكار  ـــأن االبت ـــم ب ـــت الغان ـــد-19، أجاب ـــد كوفي ـــا بع ـــة م بيئ

هو المفتاح للقوى العاملة المستقبلية.
ــل  ــن قبـ ــا مـ ــورة حديًثـ ــة المنشـ ــى المقالـ ــارت إلـ وأشـ
ـــي كشـــفت  ـــال، الت ـــي ســـلون( إلدارة األعم ـــة )إم آي ت كلي

ــل،  ــة التواصـ ــز فاعليـ ــن تعزيـ ــم مـ ــى الرغـ ــه علـ ــن أنـ عـ
ــة، إال  ــة، باألخـــص خـــالل الجائحـ والشـــفافية، والنزاهـ
أن مزيـــًدا مـــن التركيـــز ينبغـــي أن ينصـــب علـــى المرونـــة  

كإحدى مكونات االبتكار.

الشمولية النوعية
وقالـــت الغانـــم إن التقنيـــة دون شـــك ســـتلعب دوًرا 
ـــا فـــي مجـــال االبتـــكار، كمـــا ســـتكون محـــوًرا رئيًســـا  مهًم
ـــة  ـــة فـــي القـــوى العامل ـــارات المطلوب فيمـــا يرتبـــط بالمه

المستقبلية.
وبينـــت أنـــه كجـــزء مـــن بيـــان مجموعـــة تمكيـــن المـــرأة 
ــة  ــادة مجموعـ ــة قـ ــل قمـ ــدر قبـ ــذي أصـ W20 2020 الـ

العشـــرين، فـــإن أحـــد المقاييـــس الرئيســـة لتعافـــي 
االقتصـــاد هـــو تعزيـــز قـــدرة النســـاء والفتيـــات علـــى 
المناطـــق  فـــي  وباألخـــص  التقنيـــة،  إلـــى  الوصـــول 
ــب  ــذا يتطلـ ــم أن هـ ــت الغانـ ــة. وأضافـ ــة والنائيـ الريفيـ
وزيـــادة  االتصـــاالت،  وتطويـــر  تحتيـــة،  بنيـــة  بنـــاء 

التدريب.
وأشـــارت الغانـــم إلـــى منتـــدى المـــرأة الخليجيـــة 

وجهـــوده فـــي تطويـــر الشـــمولية النوعيـــة فـــي مقـــر 
العمـــل، وتشـــجيع مزيـــد مـــن الشـــابات للعمـــل فـــي قطـــاع 
العلـــوم،  تعلـــم  علـــى  الفتيـــات  وتحفيـــز  الصناعـــة، 
والتقنيـــة، والهندســـة، والرياضيـــات. وأضافـــت أن هنـــاك 
ــا  ــب، كمـ ــذه الجوانـ ــي هـ ــم فـ ــر مهـ ــى تغيـ ــرات علـ مؤشـ
تبيـــن ذلـــك مـــن خـــالل منتـــدى )ليـــواس( للعـــام الماضـــي، 
حيـــث إن مزيـــًدا مـــن المؤسســـات والرجـــال أظهـــروا 

تأييدهم فيما يتصل بهذا الشأن.

مواصلة التدريب والتطوير
بعـــد  مـــا  مرحلـــة  متطلبـــات  حـــول  وبالحديـــث 
الجائحـــة، قالـــت الغانـــم إن التدريـــب ســـيكون فـــي غايـــة 
األهميـــة، مشـــيرة إلـــى أن أرامكـــو الســـعودية تمتلـــك 

دائًما برامج تدريبية وتطويرية مكثفة.
وقالـــت: »لقـــد كنـــا قادريـــن علـــى تحويـــل كثيـــر مـــن هـــذه 
ــة  ــوى العاملـ ــن القـ ــد، لنمكـ ــن بعـ ــم عـ ــى التعلـ ــج إلـ البرامـ
مـــن االســـتمرار فـــي تطويـــر وتحســـين نقـــاط قوتهـــم، حتـــى 

حينما لم يعد خيار التعلم وجًها لوجه ممكًنا«.

شـــهد ملتقـــى أرامكـــو االفتراضـــي للطاقـــة، الـــذي 
عقـــد قبـــل أيـــام، انضمـــام خبـــراء فـــي مجـــاالت الصحـــة 
ودراســـات الطاقـــة إلـــى قيـــادات الشـــركة لمناقشـــة 

تطور الصناعة بمنظور جديد.
ــات  ــت تعليقـ ــى اإلنترنـ ــد علـ ــدى المنعقـ ــهد المنتـ وشـ
وأســـئلة أجـــاب عنهـــا كل مـــن نائـــب الرئيـــس للتســـويق 
أحمـــد  األســـتاذ  اإلمـــداد،  وتخطيـــط  والمبيعـــات 
الســـبيعي، وكبيـــر المســـؤولين التقنييـــن، األســـتاذ أحمـــد 

الخويطر.
مســـتهل  فـــي  الســـبيعي  أحمـــد  األســـتاذ  وقـــال 
مشـــاركته: »لقـــد جســـدت أحـــداث العـــام المنصـــرم 
إلـــى نجـــاح أرامكـــو  مرونـــة صناعتنـــا. وباإلضافـــة 
ــا أتمـــت  ــا أيًضـ الســـعودية فـــي األعمـــال اليوميـــة، فإنهـ
ــى  ــا علـ ــة بحصولهـ ــي الصناعـ ــات فـ ــم الصفقـ ــد أهـ أحـ

حصة األغلبية في سابك«.
ونـــوه الســـبيعي بالتـــزام أرامكـــو الســـعودية بـــاألداء 
البيئـــي المنضبـــط بكونهـــا أحـــد أقـــل المنتجيـــن فـــي 

ــى  ــاج علـ ــب واإلنتـ ــا للتنقيـ ــي أعمالهـ ــون فـ ــة الكربـ كثافـ
مستوى هذه الصناعة.

ــى  ــذي عانـ ــرم، الـ ــام المنصـ ــن العـ ــث عـ ــي الحديـ وفـ
ــه  ــبيعي حديثـ ــى السـ ــد-19، أنهـ ــن كوفيـ ــم مـ ــه العالـ فيـ
ــا  ــن، وإنهـ ــن المتفائليـ ــا مـ ــه: »أنـ ــة بقولـ ــات متفائلـ بكلمـ

لطبيعتنا البشرية أن نسعى لالزدهار«.

استثمارات متنوعة لمستقبل 
منخفض الكربون

ـــه، تحـــدث األســـتاذ أحمـــد الخويطـــر فـــي  مـــن جانب
الســـياق نفســـه، مشـــيًرا إلـــى أن أرامكـــو الســـعودية 
منخفضـــة  الفـــرص  الغتنـــام  مالئمـــة  حـــال  فـــي 

الكربون.
فمـــن خـــالل االســـتثمار فـــي التقنيـــات التـــي تســـاعد 
فـــي خفـــض االنبعاثـــات، واســـتخالص قيمـــة أكبـــر مـــن 
المنتجـــات  فـــي  واالســـتثمار  المملكـــة،  مـــوارد 
منخفضـــة الكربـــون مثـــل األمونيـــا الزرقـــاء، تهـــدف 
أرامكـــو الســـعودية إلـــى أن تُســـهم فـــي المضـــي نحـــو 

مستقبل منخفض الكربون.
وباإلشـــارة إلـــى األمونيـــا الزرقـــاء، فقـــد أشـــار 
ــا ال تـــزال  ــا، وإلـــى أنهـ الخويطـــر إلـــى تحديـــات نقلهـ
ـــه بالنظـــر  ـــة حـــال، فإن ـــى أي ـــال: »عل ســـوًقا ناشـــئًة، وق
إلـــى عـــدد المشـــاريع المثيـــرة لالهتمـــام فـــي هـــذا 

ـــر  ـــة أن يؤث ـــا نؤمـــن بإمكاني ـــم، فإنن المجـــال حـــول العال
ذلـــك علـــى مزيـــج الطاقـــة بحلـــول العـــام 2030م، 

وأنه سيبدأ التأثير بشكل كبير في 2040م«.
كمـــا أشـــار الخويطـــر إلـــى المجـــاالت التـــي تســـتثمر 
ـــل االســـتثمار  ـــون، مث ـــي خفـــض الكرب ـــا ف الشـــركة فيه
الحـــرق،  وخفـــض  الكربـــون،  اســـتخالص  فـــي 
واالســـتثمار فـــي معامـــل التوليـــد المشـــترك. ومـــع 
القفـــزات التقنيـــة التـــي تأخذهـــا الشـــركة - والعالـــم - 
ــر  ــح الخويطـ ــود، أوضـ ــواع الوقـ ــة أنـ ــادة نظافـ ــي زيـ فـ
أننـــا ســـنقوم باســـتخدام المـــواد الهيدروكربونيـــة 

السائلة لعديد من العقود القادمة.
ـــاءة  ـــى مكاســـب الكف ـــد أشـــار إل ـــه، فق ـــا لتوقع ودعًم
المذهلـــة التـــي تـــم تحقيقهـــا فـــي المحـــركات وأنـــواع 
الوقـــود منـــذ ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، مشـــيًرا إلـــى 
أن الصناعـــة اســـتمرت تاريخًيـــا فـــي إيجـــاد طـــرق 

جديدة لتوفير أنواع أنظف من الوقود للعالم.

السبيعي والخويطر يرسمان مشهًدا جديًدا للطاقة

الغانم: تبني االبتكار محور حاسم في عالم ما بعد الجائحة

أليدا ريوزمحمد القحطاني

أحمد الخويطر وأحمد السبيعي
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83 عاًما مضت على اكتشاف بئر الخير

ـــام-7،  ـــر الدم ـــي بئ ـــاج ف ـــدأ اإلنت ـــارس 1938م، ب ـــي 4 م ف
ـــة  ـــك المملك ـــد ذل ـــق بع ـــر، لتنطل ـــر الخي ـــة باســـم بئ المعروف
فـــي رحلتهـــا لتصبـــح أكبـــر دولـــة علـــى صعيـــد إنتـــاج النفـــط 
فـــي العالـــم، وفًقـــا لمـــا تخبرنـــا بـــه الروايـــة التاريخيـــة 
ـــك  ـــل تل ـــع؛ لكـــن الخـــوض فـــي تفاصي ـــة لـــدى الجمي المقبول
الروايـــة يكشـــف لنـــا أمـــًرا مهًمـــا، وهـــو أن العاميـــن التالييـــن 
الكتشـــاف تلـــك البئـــر كانـــا غايـــة فـــي الصعوبـــة، حيـــث 
نـــا ثالثـــة أحـــداث رئيســـة كان علـــى الموظفيـــن األوائـــل  تضمَّ

التغلُّب عليها خالل تلك األيام العصيبة.

ق البئر الثانية.. الحفر إلى عمق ال ُيصدَّ
بحلـــول شـــهر أكتوبـــر مـــن عـــام 1938م، كان حقـــل الدمـــام 
ــأن  ــر بـ ـ ــا بشَّ ــو مـ ــم، وهـ ــمًيا للعالـ ــن رسـ ــد وأُعلـ ــد اعتُمـ قـ
ـــن بالنســـبة  ـــرام. لك ـــا يُ ـــر م ـــى خي ـــت تمضـــي عل ـــور كان األم
لشـــركة ســـتاندرد أويـــل أوف كاليفورنيـــا )ســـوكال(، الشـــركة 
التـــي وقعـــت اتفاقيـــة االمتيـــاز للتنقيـــب عـــن النفـــط 
وأصبحـــت فيمـــا بعـــد أحـــد أربعـــة مالكيـــن ألرامكـــو، فـــإن 

وجود حقل نفط واحد لم يكن كافًيا على اإلطالق.
ــي،  ــالدي الماضـ ــرن الميـ ــات القـ ــى ثالثينيـ ــودة إلـ وبالعـ
كانـــت الدمـــام والخبـــر قريتيـــن صغيرتيـــن، ولـــم يكـــن فيهمـــا 
مـــا يشـــبه البنيـــة التحتيـــة الشـــائعة فـــي القـــرن العشـــرين 
مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد. لذلـــك، كان علـــى شـــركة )ســـوكال( 
أن تتدبـــر بنفســـها مهمـــة إحضـــار أو إنشـــاء أي شـــيء 
تريـــده. وبمـــا أن حقـــاًل واحـــًدا للنفـــط لـــم يكـــن ليرضـــي 
المســـاهمين، ونتيجـــة الحاجـــة إلـــى تغطيـــة النفقـــات 
الباهظـــة، كان مـــن الضـــروري بالنســـبة لــــ )ســـوكال( أن 

تجد حقاًل ثانًيا.
ـــة  قـــت الشـــركة طعـــم النجـــاح فـــي حقـــل قب وبعـــد أن تذوَّ
ــد 160  ــي تبعـ ــة، التـ ــو حدريـ ــة أبـ ــارت منطقـ ــام، اختـ الدمـ
كيلومتـــًرا إلـــى الشـــمال الغربـــي مـــن الظهـــران، لتبـــدأ 

أعمال الحفر هناك مطلع عام 1939م.
وكان مـــن بيـــن الجيولوجييـــن الشـــباب فـــي الفريـــق، 
الجيولوجـــي تومـــاس بارغـــر، الـــذي أصبـــح رئيـــس أرامكـــو، 
كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي. 
د مواهبـــه، فقـــد  كانـــت مهارتـــه  ـــز بتعـــدُّ وكان بارغـــر يتميَّ
فـــي اســـتخدام البنـــادق محـــل إعجـــاب مـــن حولـــه بمـــا 

ـــب، وهـــم  ـــى جن ـــا إل ـــون جنًب ـــل الســـعوديون واألمريكي عم
ــر  ــر أكثـ ــى تطويـ ــون علـ ــح مقبلـ ــى األرجـ ــم علـ ــون أنهـ يعلمـ
مواقـــع استكشـــاف النفـــط حيويـــة علـــى وجـــه األرض. وكان 
ـــغ  ـــوام، وبل ـــك بســـتة أع ـــل ذل ـــد أُنشـــئ قب الحـــي الســـكني ق
بـــه حســـن التنظيـــم أن اجتـــذب عـــدًدا كبيـــًرا مـــن أُســـر 
الموظفيـــن األمريكييـــن للُســـكنى فيـــه علـــى مـــدى عاميـــن 
قبـــل ذلـــك التاريـــخ. إلـــى جانـــب ذلـــك، جـــرى توظيـــف 
مئـــات الســـعوديين، وانتعـــش االقتصـــاد المحلـــي نتيجـــة 
النمـــو الهائـــل فـــي النشـــاط؛ وباختصـــار كان كل شـــيء يبـــدو 

مشرًقا.
وفـــي ظهيـــرة أحـــد أيـــام الصيـــف، تشـــهد البئـــر-12 

انفجاًرا لم يعلم أحد أسبابه تماًما.
كان الفريـــق يُِعـــدُّ جهـــاز الثقـــب االختبـــاري عندمـــا حـــدث 
الحـــي  أرجـــاء  كافـــة  فـــي  ى صوتـــه  دوَّ كبيـــر  انفجـــار 
الســـكني. ومـــا هـــي إال لحظـــات حتـــى تطاولـــت ألســـنة 
ــواء. كان النفـــط  ــاع 200 قـــدم فـــي الهـ ــران إلـــى ارتفـ النيـ
ـــد ميـــل فـــي األســـفل،  ـــى بُع الـــذي يخضـــع لضغـــط كبيـــر عل
يغـــذي الحريـــق بمعـــدل ثمانيـــة آالف برميـــل يومًيـــا. وفـــي 
ـــا  ـــر هاوًي ـــرج الحف ـــر بُ ـــا، انصه ـــق تقريًب غضـــون عشـــر دقائ

في جحيم النيران.
ـــة أن الحريـــق  ـــم بالوكال ـــر المقي وســـريًعا مـــا أدرك المدي
قـــد يتســـبب فـــي انخفـــاض الضغـــط فـــي كافـــة نواحـــي 
حقـــل النفـــط، وتوجيـــه المـــاء إلـــى المنطقـــة النفطيـــة، ممـــا 
ل كارثـــة ماليـــة. وكان االحتمـــال األســـوء هـــو أن  قـــد يشـــكِّ
تقـــذف البئـــر بالنفـــط المحتـــرق نتيجـــة الضغـــط، ليدمـــر 
الحـــي الســـكني برمتـــه. وفـــي مواجهـــة هـــذا الخطـــر 

الداهم، لم يكن هناك رجال إطفاء ُخبراء يُلَجأ إليهم.

فريق العمل يهبُّ للنجدة
ــن  ــة مـ ــة مصنَّعـ ــدالت حمايـ ــا وبـ ــركة دروًعـ ــت الشـ طلبـ
مـــادة األسبســـتوس مـــن الشـــركة الشـــقيقة فـــي البحريـــن، 
وتـــم تنظيـــم فريقيـــن لإلطفـــاء اقتحمـــا بشـــجاعة ال تُوصـــف 
قلـــب الحريـــق، فيمـــا كانـــت خراطيـــم المـــاء تـــرش مـــن 

فوقهم.
وعلـــى مـــدى ســـبعة أيـــام أعقبـــت االنفجـــار، ارتجـــل 
الفريقـــان سلســـلة محـــاوالت لمعالجـــة الوضـــع، كانـــت 

ـــه  ـــت قدرت ـــا كان ـــن، كم ـــن الماهري ـــن المحليي ـــم الصيادي فيه
علـــى تعلـــم العربيـــة محـــط إعجـــاب الملـــك عبدالعزيـــز 

رحمه اهلل.
وكان بارغـــر قـــد تـــزوج ســـًرا قبـــل أن يغـــادر الواليـــات 
ـــي  ـــى غـــرار حديث ـــزة. وعل ـــرة وجي ـــة بفت المتحـــدة األمريكي
ــى  ــه علـ ــل حياتـ ــه تفاصيـ ــارك زوجتـ ــزواج، أراد أن يشـ الـ
ـــن 11  ـــأكثر م ـــا بـ ـــي تفصـــل بينهم ـــن المســـافة الت الرغـــم م
ألـــف كيلومتـــر. وكانـــت رســـائله إلـــى بـــالده، التـــي احتفـــظ 
بهـــا ابنـــه ونشـــرها فيمـــا بعـــد، كنـــًزا مذهـــاًل يـــروي 
تفاصيـــل مـــا كانـــت عليـــه حيـــاة مستكشـــفي النفـــط 

القدامى.
ضمـــن إحـــدى تلـــك الرســـائل، بتاريـــخ 26 فبرايـــر 1939م، 
يذكـــر بارغـــر أنـــه إذا كانـــت بئـــر )أبـــو حدريـــة( بئـــًرا جافـــة، 
ــن  ــيحدُّ مـ ــث سـ ــر، حيـ ــلبي كبيـ ــر سـ ــك تأثيـ ــيكون لذلـ فسـ
فـــرص العثـــور علـــى النفـــط فـــي أماكـــن أخـــرى إلـــى حـــد 

كبير.
بـــدأ فريـــق الحفـــر بالعمـــل، وعندمـــا وصلـــت أعمـــال 
ـــي  ـــر ف ـــه الحف ـــى إلي ـــذي انته ـــى العمـــق نفســـه، ال ـــر إل الحف
بئـــر الدمـــام-7، طاولـــت اآلمـــال الســـحاب، ثـــمَّ لـــم تلبـــث أن 
ـــرت. لكـــن مقولـــة ماكـــس ســـتاينكي عندمـــا يأســـت  تبخَّ
الشـــركة مـــن الحفـــر فـــي بئـــر الدمـــام كانـــت ال تـــزال عالقـــة 
ـــر«. وهكـــذا اســـتمرَّ  ـــى عمـــق أكب فـــي األذهـــان: »احفـــروا إل
الحفـــر، الـــذي لـــم يتوقـــف حتـــى مـــع انـــدالع الحـــرب فـــي 

أوروبا في شهر سبتمبر من العام نفسه.
ــى  ــر إلـ ــاب الحفـ ــل مثقـ ــام 1940م، وصـ ــع عـ ــي مطلـ وفـ
عمـــق ثالثـــة كيلومتـــرات، أي أعمـــق بمرتيـــن مـــن بئـــر 
ـــم  ـــث ل ـــذاك، حي ـــا ال يُصـــدق آن ـــك عمًق الدمـــام-7، وكان ذل

يسمع به أحد قبل ذلك في العالم كله.

محاولٌة أخيرة ُتفضي إلى النجاح
ويتذكـــر بارغـــر الجـــدل الكبيـــر الـــذي دار بيـــن كبـــار 
الموظفيـــن، حيـــث كان أحـــد الطرفيـــن يميـــل إلـــى تعميـــق 
البئـــر أكثـــر، بينمـــا كان الطـــرف اآلخـــر ال يـــرى فائـــدة 

لذلك، حيث إن البئر وصلت إلى عمق 10 آالف قدم.
إدارة شـــركة  مـــن مجلـــس  الفاصـــل  القـــرار  وجـــاء 
)ســـوكال(، الـــذي أرســـل أمـــًرا مختصـــًرا إلـــى الظهـــران 

يقضـــي بإغـــالق البئـــر. قبـــل الحفـــارون األمـــر علـــى 
مضـــض، ثـــمَّ حانـــت منهـــم التفاتـــة إلـــى مجموعـــة أنابيـــب 
الحفـــر األخيـــرة الجاهـــزة لالســـتخدام؛ كان هنـــاك ســـتة 
ـــا. تبـــادل الحفـــارون  أنابيـــب طـــول كل واحـــد منهـــا 90 قدًم
ـــكالم،  ـــى ال نظـــرات كانـــت ذات مغـــزى، ومـــن دون حاجـــة إل
اتخـــذوا قرارهـــم، فأضـــاع أحدهـــم البرقيـــة دون أن يرتـــاب 
لذلـــك أحـــد، ودون أن يتـــم التعـــرُّف عليـــه حتـــى اليـــوم، 

وواصل الجميع الحفر!
وقبـــل االنتهـــاء مـــن اســـتخدام تلـــك األنابيـــب األخيـــرة، 
اكتُشـــف النفـــط أخيـــًرا. ويُشـــير بارغـــر إلـــى األهميـــة 
العظيمـــة لذلـــك االكتشـــاف فـــي رســـالته الشـــهيرة بتاريـــخ 3 
مـــارس 1940م، حيـــث جـــاء فيهـــا: »النفـــط فـــي أبـــو حدريـــة 
ـــا الكثيـــر. ســـتبدأ الشـــركة اآلن فـــي تركيـــب جهـــاز  يعنـــي لن
حفـــر آخـــر فـــي مـــكان يُســـمى بقيـــق. هـــذه الشـــركة 
ســـتصبح شـــركة نفـــط عظيمـــة«؛ وكـــم كان بارغـــر محًقـــا 

في ذلك!

ظهيرة صيف لم ُيعرف مثلها
فـــي 8 يوليـــو 1939م، وبعـــد شـــهرين تماًمـــا مـــن مغـــادرة 
أول ناقلـــة للنفـــط الخـــام الســـعودي مـــن رأس تنـــورة، حيـــث 
تراقبـــان  الملـــك عبدالعزيـــز رحمـــه اهلل  كانـــت عينـــا 
ــا  ــي أوجهـ ــة فـ ــروح المعنويـ ــت الـ ــب، كانـ ــن كثـ ــهد عـ المشـ

لدى أفراد الحي السكني في الظهران.

ستيوارت بيرت

في 8 يوليو 1939م، بلغت حرارة النار المشتعلة في بئر الدمام 
رقم-12 درجة لم تستطع معها منصة الحفر البالغ ارتفاعها 41 
متًرا الصمود أكثر من 10 دقائق تقريًبا. وقد لجأت فرق العمل 

إلى ابتكار حل لقطع تدفق النفط وإخماد النار.

الظهران، عام 1936م

توماس بارغر
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تُســـهم كل مـــرة فـــي تحجيـــم ألســـنة النيـــران لبعـــض الوقـــت. 
ـــا،  ـــن رجـــل اإلطفـــاء المعـــروف عالمًي ـــك، أعل ـــاء ذل وفـــي أثن
مايـــرون كينلـــي مـــن واليـــة تكســـاس األمريكيـــة، أنـــه يســـتعد 
للطيـــران فـــوق المحيـــط األطلســـي، فـــي خطـــوة كانـــت 
ـــى شـــيء مـــن المخاطـــرة آنـــذاك، وذلـــك بهـــدف  تنطـــوي عل

المساعدة في إخماد الحريق المستعر في الظهران.
ــراء  ــدة الخبـ ــال النجـ ــه رجـ ــذي كان فيـ ــت الـ ــي الوقـ وفـ
يُعـــدون أنفســـهم لتقديـــم العـــون، كان فريـــق العمـــل األقـــل 
ـــط  ـــر رب ـــدان عب ـــي المي ـــرة ف ـــم األخي ـــون حيلته ب ـــرة يجرِّ خب
وصلـــة علـــى خـــط التحويـــل الفرعـــي، فـــي محاولـــة إلدخـــال 
الطيـــن إلـــى البئـــر ومنـــع تدفـــق النفـــط. كانـــت األعيـــن 
القلقـــة تراقـــب المثقـــاب وهـــو يشـــق طريقـــه عبـــر األنبـــوب، 

وُسرعان ما اختفى الحريق!
البرقيـــة التـــي أُرســـلت إلـــى مركـــز الشـــركة الرئيـــس فـــي 
كاليفورنيـــا كانـــت فـــي غايـــة الوضـــوح واالختصـــار: »أُخمـــد 
الحريـــق. حفـــرة البئـــر ممتلئـــة طيًنـــا، وال حاجـــة إلـــى رجـــال 

إطفاء محترفين«.
ـــي  ـــم العشـــرة، وأدَّت الشـــجاعة الت ـــام الجحي انقضـــت أي
تفـــوق التصـــور، واإلبـــداع اإلســـتثنائي إلـــى إنقـــاذ حقـــل 
ـــا  ـــة الحـــي الســـكني عندم ـــت الفرحـــة الصاخب ـــط. عمَّ النف
ــًرا، وكانـــت تلـــك اللحظـــة دون أدنـــى  أُخمـــد الحريـــق أخيـ

شك لحظة فارقة في فجر تاريخ الشركة.
لكـــن الحـــدث فـــي نفســـه كان بمثابـــة صدمـــة أثـــارت 
الحـــزن لـــدى جميـــع الموظفيـــن وأفـــراد أُســـرهم. ومـــن 
علـــى  التغييـــرات  مـــن  عديـــد  أُدخلـــت  الحيـــن،  ذلـــك 
إجـــراءات العمـــل، وأصبحـــت ثقافـــة الســـالمة جـــزًءا 
ــك  ــزال كذلـ ــا تـ ــة، ومـ ــل اليوميـ ــة العمـ ــن طبيعـ ــا مـ محورًيـ

حتى وقتنا الحاضر.

الرعب يلوح في األفق
عندمـــا أعلنـــت فرنســـا وبريطانيـــا الحـــرب علـــى ألمانيـــا 
النازيـــة، فـــي 3 ســـبتمبر 1939م، بـــدا لموظفـــي الظهـــران أن 
ـــر األمـــر  تلـــك الحـــرب هـــي شـــأن أوروبـــي خالـــص. ولـــم يتغيَّ
كثيـــًرا عندمـــا انضمـــت إيطاليـــا إلـــى ألمانيـــا فـــي 10 يونيـــو 
ــلَّ  ــا حـ ــا عندمـ ــًرا جذرًيـ ــهد تغيـ ــك شـ ــن كل ذلـ 1940م. لكـ

مساء التاسع عشر من شهر أكتوبر في ذلك العام.

ففـــي تلـــك الليلـــة، أقلعـــت قاذفـــات القنابـــل الجويـــة 
اإليطاليـــة مـــن جزيـــرة رودس، التـــي كانـــت تحـــت الســـيطرة 
اإليطاليـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، وكانـــت مهمتهـــا تعطيـــل 

اإلمـــدادات النفطيـــة إلـــى البحريـــة البريطانيـــة فـــي الخليـــج 
العربي، مستهدفة مصفاة بابكو النفطية في البحرين.

ــق فـــوق الجبـــال  وبينمـــا كانـــت الســـرية الجويـــة تحلِـّ
اللبنانيـــة، انفصلـــت إحـــدى الطائـــرات عنهـــا، وواصلـــت 
النفطيـــة.  الشـــعالت  بعـــض  رصـــدت  حتـــى  التحليـــق 
ــة  ــي 30 قنبلـ ــا، وأســـقطت حوالـ ــرة نحوهـ ــدرت الطائـ انحـ

أمطرت بها تالل الظهران!
ــمي  ــاد الرسـ ــب الحيـ ــذت جانـ ــد اتخـ ــة قـ ــت المملكـ كانـ
فـــي هـــذه الحـــرب. وكذلـــك كان األمـــر بالنســـبة للواليـــات 
ــاء  المتحـــدة األمريكيـــة حتـــى الهجـــوم اليابانـــي علـــى مينـ
)بيـــرل هاربـــر(، فـــي 7 ديســـمبر 1941م، الـــذي جعلهـــا 
ــة  ــك الليلـ ــرات تلـ ــت التفجيـ ــك، كانـ ــرب. لذلـ ــوض الحـ تخـ
مرعبـــة بالنســـبة للمقيميـــن فـــي الظهـــران، بـــل ويقـــف 

الوصف عنها عاجًزا.
بعـــد الغـــارة بقليـــل، تداعـــت األنبـــاء مـــن المذيـــاع مخبـــرة 
بـــأن القصـــف كان عـــن طريـــق الخطـــأ مـــن الطائـــرة 
األراضـــي  فـــوق  أنـــه  طاقمهـــا  ظـــنَّ  التـــي  الضالـــة، 
البحرينيـــة. وفـــي الواقـــع، فـــإن الضـــرر المباشـــر الـــذي 
ضـــت لـــه الظهـــران فـــي ذلـــك الحـــادث لـــم يكـــن جســـيًما  تعرَّ

لحسن الحظ.

تجاوز أضرار الغارة
كان األثـــر الـــذي خلَّفتـــه الغـــارة فـــي أعقابهـــا بالًغـــا، فعلـــى 
بـــدأت الشـــركة تشـــهد انخفاًضـــا فـــي حجـــم  الفـــور، 

أعمالهـــا شـــيًئا فشـــيًئا. وفـــي غضـــون ســـتة أشـــهر، انخفـــض 
عـــدد األمريكييـــن العامليـــن فـــي الظهـــران إلـــى أقـــل مـــن 
الربـــع. ومـــع هـــذا االنخفـــاض، كان علـــى الشـــركة تأجيـــل 
ــاة  ــا أُغلقـــت مصفـ ــاج، كمـ ــادة اإلنتـ ــر فـــي خطـــط زيـ النظـ
ـــار  ـــة األمـــر، أُغلقـــت 10 آب ـــدة. وفـــي نهاي ـــورة الجدي رأس تن
مـــن أصـــل 16 بئـــًرا فـــي حقـــل قبـــة الدمـــام. وبالتالـــي، 
عانـــت المملكـــة انخفاًضـــا واســـًعا فـــي الدخـــل، األمـــر 

ر عدًدا كبيًرا من المشاريع العامة. الذي أخَّ
ــي  ــات التـ ــة الصعوبـ ــر نتيجـ ــاس بالخطـ ــم اإلحسـ وتفاقـ
واجههـــا مركـــز الشـــركة الرئيـــس فـــي كاليفورنيـــا فيمـــا 
يخـــص شـــحن اإلمـــدادات الضروريـــة إلـــى المملكـــة. لكـــن 
هـــذه العزلـــة رغـــم مرارتهـــا لـــم تكســـر عزيمـــة أولئـــك 
الذيـــن ثبتـــوا فـــي أماكنهـــم. فقـــد بـــدأت أعمـــال الحفـــر فـــي 
ـــع عـــام 1941م، وتـــم اكتشـــاف حقـــل  نفطـــي بـــدا  بقيـــق مطل
ــوارد  ــاك مـ ــن هنـ ــم تكـ ــام. لـ ــل الدمـ ــن حقـ ــر مـ ــر بكثيـ أكبـ
ـــار معـــدل التدفـــق  ـــع، لكـــن أخب ـــر هـــذا الحقـــل بالطب لتطوي
االســـتثنائي فـــي بئـــر بقيـــق-1، الـــذي بلـــغ 9720 برميـــاًل فـــي 

ر الجميع بأن المثابرة مجدية. اليوم، كانت تبشِّ
ــب أولئـــك الموظفـــون األوائـــل علـــى ثـــالث عقبـــات  تغلَـّ
جســـام بعـــد اكتشـــاف بئـــر الخيـــر، فقـــد كان لهـــم الفضـــل 
فـــي التخلـــص مـــن الضغـــوط عبـــر استكشـــاف حقـــل نفطـــي 
ـــع الـــذي نشـــب  ـــمَّ ثالـــث، كمـــا أخمـــدوا الحريـــق المري ـــاٍن ث ث
فـــي البئـــر-12، وأخيـــًرا تجـــاوزوا آثـــار الغـــارة الجويـــة. 
ـــات، كان مـــن الواضـــح أن ال شـــيء يمكـــن  ـــك العقب ـــد تل وبع

له أن يعيقهم عن المضي ُقدًما!

لت الناقلة دي. جي. سكوفيلد،  في 1 مايو 1939م، ُحمِّ
الراسية على ُبعد كيلومتر واحد من الشاطئ، بالنفط الخام 
من فرضة رأس تنورة بواسطة خط أنابيب مغمور. وبافتتاح 

رأس تنورة كفرضة لناقالت النفط، ارتبطت موارد الطاقة 
الهائلة للمملكة بالعالم.

على ُبعد 160 كيلومتًرا إلى الشمال الغربي من الظهران، نجح فريق الحفر في 
أبو حدرية في اكتشاف النفط بكميات تجارية مطلع العام 1939م على عمق 

3050 متًرا، أي ما يزيد على ضعفي عمق بئر الدمام-7.

لحظة انبعاث النفط من إحدى اآلبار في الظهران في أوائل العام 1938م. وقد 
أعلن اختبار ُأجري للبئر رقم-7 بتاريخ 3 مارس 1938م مولد عصر جديد، 

لتلحق المملكة بركب الدول المنتجة للنفط.
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حصل على عشر جوائز من عدد من منظّمات املوارد البشرية والتعلم والتطوير املرموقة

برنامج أرامكو السعودية للتدريب المهني 
واألكاديمي يواصل سلسلة من النجاحات 

فــي  واألكاديمــي  المهنــي  التدريــب  برنامــج  حصــل 
أرامكــو الســعودية، مؤخــًرا علــى جائزتيــن من جوائــز »بيئة 
العمــل فــي المســتقبل«، التــي تُعنــي بتكريــم المنظّمــات 
التــي تُســهم فــي تطويــر مهنــة الموارد البشــرية في الشــرق 

األوسط.
يُشــار إلــى أن دائــرة التدريــب والتطوير أطلقــت وطورت 
برنامــج التدريــب المهنــي واألكاديمي المســتند علــى األداء 
ر  عــام 2018م. ويوظــف البرنامــج محتــوى مخصًصــا ُطــوِّ
داخــل الشــركة، ويمكــن للمتلقــي االســتفادة منــه رقمًيــا، 
حيــث يوفــر لــه التدريــب األكاديمــي التأسيســي، والتدريــب 
لتطويــر  يهــدف  الــذي  والتدريــب  بالوظيفــة،  المتعلــق 

المهارات الشخصية للعاملين في الشركة.
وقــد حصــل البرنامــج علــى عشــر جوائــز مــن عــدد مــن 
منظّمــات المــوارد البشــرية والتعلــم والتطويــر المرموقــة، 
فــي  العمــل  »بيئــة  جوائــز  مــن  جائزتــان  مــن ضمنهــا 
المســتقبل«. وفــاز البرنامــج بجائــزة أفضــل اســتخدام 
للتقنيــة فــي مجــال التعلــم والتطويــر، حيــث ُمنــح البرنامــج 
وســام التميُّــز فــي فئــة أفضــل مبــادرة مبتكــرة للتعلــم 

والتطوير.

جيم كوك

التــي حققهــا  بالنتائــج  إشــادة  تُمّثــل  الجوائــز  هــذه 
البرنامــج والتــي منهــا، انخفــاض معــدالت التغيــب عــن 
العمــل والتســرب، وزيــادة رضــا األطــراف المعنيــة، وزيــادة 
رضــا المشــرفين عــن مســتوى المتدربيــن فــي مهــارات 
اللغــة اإلنجليزيــة والمهــارات الكتابيــة والشــخصية، وتقليل 
ــا بنســبة  ــب المطــور تجارًي ــوى التدري ــى محت ــاد عل االعتم
70%، وتقليــل الوقــت المخصــص لمراجعــة دورات برنامــج 
وتحقيــق  كبيــر،  بشــكل  واألكاديمــي  المهنــي  التدريــب 

وفورات في التكلفة تصل إلى 400 ألف دوالر سنوًيا.

دورات تفاعلية وممتعة 
وعلقــت المحللــة فــي قســم إعــداد وتقييــم البرامــج 
التابــع لدائــرة التدريــب والتطويــر، ســوزان ســمير بقولهــا 
إن البرنامــج الُمطــّور داخلًيــا يمثــل نموذًجــا مميــًزا ألفضــل 
الممارســات التعليميــة، وأضافــت: »يعــزز فوزنــا بهــذه 
الجوائــز فكــرة أن برنامــج التدريــب المهنــي واألكاديمــي 

نجــح فــي اســتقطاب المرشــحين مــن ذوي الكفــاءة العالية، 
باإلضافــة إلــى تقليــل معــدالت التســرب والتغيــب عــن 
أفضــل  بشــكل  البرنامــج  خريجــي  وتهيئــة  البرنامــج، 

لمباشرة العمل«. 
وأشــارت إلــى أن هــذه المجموعــة مــن البرامــج القائمــة 
علــى األداء قــد ُصممــت علــى نحــو مــرن، إلــى جانــب كونها 
ذات محتــوى تفاعلــي وتشــاركي ومتوافقــة مــع احتياجــات 

العمل.
وأضافــت أن جائحــة كوفيــد-19 قــد أظهــرت لنــا أن 
وجــود نظــم رقميــة قويــة إليصــال المحتــوى التعليمــي أمــر 

مهم لمنظمات التعلم والتطوير.
جديــر بالذكــر أن دائــرة التدريــب والتطويــر تواصــل 
تحســين برنامــج التدريــب المهنــي واألكاديمــي وتســعى فــي 
المنصــة  لجعــل  خيــارات  الراهــن الستكشــاف  الوقــت 
ــى األجهــزة  الخاصــة بالبرنامــج محايــدة، بحيــث تعمــل عل
بغــض النظــر عــن أنظمــة التشــغيل التــي تســتخدمها، إذ أن 

المحتوى التفاعلي متاح حالًيا على أجهزة اآليباد فقط. 

قبــل التطــورات التقنيــة، ربمــا كانــت هنــاك متعــة 
معرفيــة يمكــن وصفهــا بالفائقــة فــي البحــث العلمــي 
بشــكل عــام، ســواء كان ألغــراض أكاديميــة، أو لغــرض 
الكتابــة المنهجيــة أو اإلبداعيــة، فمصــادر المعلومــات 
فــي  كبيريــن  إلــى جهــد ومشــقة  وتحتــاج  متناثــرة 
الحصــول عليهــا أواًل، ثــم قراءتهــا وتحديــد حجــم 
الفائــدة منهــا. وخــالل كل ذلــك يتعــرض الباحــث لكــم 

كبير وواسع من المعارف التي تُثري فكره.
ـل ذلــك بالضــرورة مــن قيمــة مــا وفرتــه  وال يقلِـّ
التقنيــة الحديثــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي، مــن 
إليهــا  الوصــول  يمكــن  ومتعــددة  غزيــرة  معــارف 
بطريقــة ســهلة ومختصــرة. ولكــن األمــر يبــدو فــي 
بعــض األحيــان، خاصــة لألجيــال التقليديــة، وكأنــه 
أشــبه بوجبــات )التيــك أوي( الســريعة، مــن حيــث 
عــدم االضطــرار إلــى الذهــاب إلــى المكتبــات العامــة، 
التــي تُعــد مــن أهــم مصــادر المعرفــة واالطــالع، 
وكذلــك انقطــاع التواصــل مــع هــذا المثقــف أو ذاك 
األكاديمــي، للمســاعدة فــي العثــور علــى كتــاب هنــا أو 

معلومة هناك.
لقــد خلقــت التقنيــة الرقميــة المعاصــرة، بجانــب 
وســائل التواصــل االجتماعــي، كثيــًرا مــن الســهولة 
التــي يمكــن أن تتضــرر منهــا المعرفــة، علــى األقــل 

فــي المرحلــة الثقافيــة الراهنــة، قبــل أن يتــدارك 
ــة  ــات الضروري المختصــون األمــر، ويكتشــفوا المقارب
فــي التواصــل المعرفــي اإلثرائــي. فعالــم الشــبكات 
ــى  ل إل ــذي تحــوَّ ــدأ البحــث، ال ــف مب ــة أضع العنكبوتي
ضغطــة زر ال تســتتبع مجهــوًدا يمكــن أن يجــد فيــه 
الباحــث، وهــو فــي طريقــه إلــى المعلومــة، كثيــًرا مــن 

المعارف ذات الصلة.
جانــب آخــر تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا، وهــو ضعــف 
العوالــم  توفــر  إذ  الحقيقــي،  أو  الفعلــي  التواصــل 
االفتراضيــة مســاحات كبيــرة لالتصــال، لكنهــا ليســت 
فــي  لثقا وا اإلبداعــي  والحضــور  لعمــق  ا بــذات 
اإلطــار  فــي  ســائدين  كانــا  اللذيــن  والمعرفــي، 
وأنشــطة  األدبيــة،  األنديــة  خــالل  مــن  التقليــدي 
وبيــوت  الثقافيــة،  والجمعيــات  العامــة،  المكتبــات 
ــن  الشــباب، وبرامــج المعرفــة الشــاملة، التــي تتضمَّ
وإبــراز  الظهــور  وفــرص  والمنتديــات  المســابقات 

القدرات اإلبداعية.
يتراجــع كل ذلــك اآلن، وتتراجــع معــه فــرص نمــو 
المجــال  ويضيــق  والمعرفــي،  االجتماعــي  الوعــي 
البحثــي ممــا يعنــي مزيــًدا مــن الســطحية، وغيــاب 
العمــق الضــروري لتطــور الــذات المعرفيــة والثقافيــة. 
أصحــاب  فــي  تأكيــد  بــكل  ســلًبا  ســيؤثر  وذلــك 

المواهــب والقــدرات، الذيــن يحتاجــون إلــى الحافــز 
والدعــم مــن محيــط ووســط اجتماعــي أكثــر فهًمــا 
ــًرا لمــا ينتجــه هــؤالء. وبالتالــي، فإننــا نتعــرض  وتقدي
لضغــط عــال مــن موجــة العولمــة التقنيــة، التــي تجعــل 

كل شيء سريًعا وسهاًل.
مــن المهــم النظــر إلــى إيجابيــات التقنيــة الرقميــة 
المبدعــون  يجــد  حتــى  ســلبياتها،  لــى  إ وكذلــك 
نطــاق  فــي  اإلبداعــي  إنتاجهــم  لتقديــم  فرصهــم 
معرفــي يعــي قيمــة وأهميــة أعمالهــم فــي مختلــف 
المجــاالت، وأنهــا نتــاج موهبــة وروح تمتلــك الكثيــر 
مــه. وذلــك يتطلــب أال  المتفــرد الــذي يمكــن أن تقدِّ
يتلمــس  الــذي  الناشــئ  خاصــة  المبــدع،  يُصــاب 
طريقــه المعرفــي واإلبداعــي، باإلحبــاط والهزيمــة 
إلــى اإلبــداع  يــزال بحاجــة  الداخليــة. فعالمنــا ال 
واالبتــكار، وإنجــاز أشــياء ذات قيمــة معرفيــة وثقافيــة 
تعــزز الوعــي فــي جميــع المجتمعــات اإلنســانية، التــي 
بــال شــك يوجــد فيهــا كثيــر مــن المبدعيــن والمتلقيــن 
الذيــن يمكنهــم أن يمارســوا هواياتهــم فــي البحــث 
والتقصــي، وتوظيــف ســهولة البحــث المعاصــر كقيمــة 
مضافــة تقلــل الجهــد، وليــس كعمليــة آليــة تضعــف 
لبحــث  ا متعــة  مــن  ـل  وتقلِـّ عــي،  اإلبدا اإلنتــاج 

والمعرفة.

معرفٌة كالوجبة السريعة..
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.

أحمد خليفة الحمادي
ahmad.hammadi@aramco.com
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في أحد الفصول الدراسية 

قبل تفشي جائحة 
كوفيد-19.

فوزنا بهذه 
الجوائز يعزز 

فكرة أن برنامج 
التدريب 
المهني 

واألكاديمي 
نجح في تهيئة 
خريجي البرنامج 

بشكل أفضل 
لمباشرة 

العمل.

سوزان سمير

نتائج تطبيق التدريب 
التفاعلي في برنامج التدريب 

المهني واألكاديمي:
■  انخفاض معدالت التغيب والتسرب

■  زيادة رضا األطراف المعنية
■  تقليـل االعتمـاد علـى محتـوى التدريـب المطـور 

تجارًيا بنسبة %70
■  تقليل الوقت المخصص للمراجعة بشكل كبير

■  تحقيـق وفـورات فـي التكلفـة تصـل إلـى 400 ألـف 
دوالر سنوًيا
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ابتكر تقنية إلدارة وأمتتة البيانات والتحكم يف املرافق الصناعية

موظف الشركة سليمان الماضي يفوز بجائزة 
التميز في االبتكار الفني 

وهـــو  الماضـــي،  ســـليمان  حصـــل   - الظهـــران 
ـــع  ـــي إدارة أســـاليب التصني ـــى ف مستشـــار هندســـي أعل
والمراقبـــة، علـــى جائـــزة التميـــز فـــي االبتـــكار الفنـــي 

التي تمنحها الجمعية الدولية لألتمتة. 
وتُعـــد الجائـــزة تقديـــًرا إلســـهامات ســـليمان الماضـــي 
فـــي تطويـــر نمـــوذج أولـــي لجهـــاز كمبيوتـــر عالـــي 
ــة  ــن أنظمـ ــات مـ ــى البيانـ ــل علـ ــذي يحصـ ــة، والـ التقنيـ
ــن  ــا ضمـ ــم بهـ ــل ويتحكـ ــل المعامـ ــدة وداخـ ــة بعيـ فرعيـ

عملية صناعية مؤتمتة. 
وجـــرت تجربـــة النمـــوذج األولـــي بنجـــاح فـــي مركـــز 
ـــو الســـعودية فـــي  ـــي أرامك ـــة ف ـــة الرابع ـــورة الصناعي الث
الظهـــران، حيـــث يعـــد واحـــًدا مـــن المبـــادرات الرائـــدة 

التي يحتضنها هذا المرفق الجديد.
ويُعـــد الجهـــاز تقنيـــة تحـــول رقمـــي ثوريـــة فـــي مجـــال 
أجهـــزة القيـــاس والتشـــغيل الصناعـــي اآللـــي، ويســـتند 
إلـــى واحـــدة مـــن بـــراءات االختـــراع المشـــتركة لســـليمان 

الماضي في الواليات المتحدة األمريكية.
ويجـــري تنفيـــذ العمليـــات فـــي هـــذا الكمبيوتـــر 
ـــه،  ـــات أو بالقـــرب من المتطـــور جـــًدا فـــي مصـــدر البيان
ــؤدي  ــل. ويـ ــافة النقـ ــات ومسـ ــم البيانـ ــل حجـ ــا يقلـ ممـ
هـــذا القـــرب لتحســـين زمـــن االســـتجابة، وتخفيـــض 
تكاليـــف عـــرض النطـــاق والتخزيـــن وتعزيـــز األمـــن. 
وهـــذا الكمبيوتـــر المتطـــور جـــًدا يتألـــف مـــن جهـــاز 

وبرامج تسمح بالدخول للشبكة.القافلة األسبوعية

تقدير عالمي
وتأسســـت الجمعيـــة الدوليـــة لألتمتـــة فـــي عـــام 
1945م، وهـــي مؤسســـة دوليـــة غيـــر ربحيـــة تختـــص 
بوضـــع معاييـــر األتمتـــة. وتقـــوم الجمعيـــة، التـــي يقـــع 
مقرهـــا فـــي واليـــة كاروالينـــا الشـــمالية فـــي الواليـــات 
وتمنـــح  المعاييـــر،  بوضـــع  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
االعتمـــاد للمهنييـــن فـــي هـــذا القطـــاع وتوفـــر التعليـــم 

والتدريب لتعزيز االبتكار.
ـــا  ـــي منحه ـــزة الت ـــاز ســـليمان الماضـــي بالجائ وقـــد ف
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  فـــرع  األولـــى  للمـــرة 
للجمعيـــة الدوليـــة لألتمتـــة، التـــي أسســـتها مجموعـــة 
ـــو الســـعودية  ـــي أرامك ـــاس ف ـــزة القي مـــن مهندســـي أجه

في أكتوبر 1980م. 

تطبيقات جديدة للتقنية
وهنـــأ كبيـــر المهندســـين فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
األســـتاذ جميـــل البقعـــاوي، ســـليمان الماضـــي علـــى 
ـــع المهندســـين  ـــى عمـــل جمي ـــزة، وأثنـــى عل فـــوزه بالجائ

في الشركة.  
ـــد  ـــد التحـــول الرقمـــي مصـــدر إلهـــام لعدي وقـــال: »يُع
لتقنيـــة  ا مجـــال  فـــي  الجديـــدة  المفاهيـــم  مـــن 

ــو  ــا هـ ــاوز مـ ــكار وتجـ ــز لالبتـ ــم المحفـ ــونا هـ ومهندسـ
ممكن بكثير«.  

يحتضـــن مركـــز الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة كثيـــًرا مـــن 
المفاهيـــم الجديـــدة. وجـــرى اختبـــار جهـــاز الحوســـبة 
ـــا فـــي عـــام 2020م باالســـتفادة  عالـــي التقنيـــة افتراضًي

من أحدث قدرات التعاون المباشر.
وقـــال مديـــر إدارة أســـاليب التصنيـــع والمراقبـــة، 
األســـتاذ بســـام الدوســـري: »هـــذا إنجـــاز كبيـــر، حيـــث 
نـــرى أن قـــدرات مركـــز الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة 
تُســـهل اختبـــار األداء والمرافـــق وتســـد الفجـــوة فـــي 
ـــات، إلـــى جانـــب مـــا تُســـهم  ـــر المعـــدات والبرمجي تطوي

به في مجال مواجهة الجائحة«.
مـــن  لعديـــد  كبيـــرة  إمكانـــات  الجهـــاز  ويمتلـــك 
االســـتخدامات فـــي تطبيقـــات االستشـــعار والتحكـــم 
فـــي معامـــل أرامكـــو الســـعودية، وكذلـــك فـــي المرافـــق، 

والنقل وشبكات الكهرباء.  
ـــي  وقـــال الرئيـــس العـــام لقســـم أنظمـــة التشـــغيل اآلل
بنـــدر  الذكيـــة،  المعامـــل  وقائـــد مســـار  للعمليـــات 
اليوســـف: »يمكـــن لهـــذا الكمبيوتـــر المتطـــور جـــًدا أن 

سليمان الماضي، الحاصل على جائزة التميز في االبتكار يكون األساس للمعامل الذكية في المستقبل«.
الفني التي تمنحها الجمعية الدولية لألتمتة.



10
٤ مارس ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

حتى نعود إلى حياتنا الطبيعية.. علينا 
المبادرة إلى أخذ اللقاح

ـس العالـم الصعداء عندما تم اإلعـالن عن لقاحات  تنفَّ
كوفيـد-19 واعتمادهـا، والبـدء فـي توزيعهـا فـي جميـع 

أنحاء العالم.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن خطـر كوفيـد-19 ال يـزال 
ُمحدًقـا بنـا، وال يمكننـا أن نتسـاهل فـي اتبـاع التدابيـر 
الوقائيـة مـع اسـتمرار المواجهـة ضد الفيـروس، بل يجب 

أن نبقى يقظين دائًما.
وسـواء أكنـت قـد حصلـت علـى لقـاح كوفيـد-19 أم ال، 
يجـب عليـك االسـتمرار في اتبـاع التدابيـر الوقائيـة للحد 
مـن مخاطر الفيـروس، وااللتزام بـ )األلفات الثالثة( حتى 

تطبيق صحتي

نتغلب على هذه الجائحة.

بادر إلى إبداء رغبتك في 
الحصول على اللقاح

أخـذ لقـاح كوفيـد-19 يحميـك؛ بـادر إلـى إبـداء رغبتك 
فـي الحصول على اللقاح لـدى وزارة الصحة، عبر تحميل 

تطبيق )صحتي(.
مـن  أُسـرهم  وأفـراد  الشـركة،  لموظفـي  يمكـن  كمـا 
المسـتحقين، التسـجيل للحصـول على اللقـاح عبر مرافق 

التطعيم التابعة لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
ولمزيـد مـن المعلومـات حـول لقـاح كوفيـد-19، يُرجـى 
االتصـال بخـط مسـاعدة كوفيـد-19 التابع لـوزارة الصحة 

على الرقم 937.

ما هي النصائح قبل أخذ اللقاح؟
■  أبلـغ الطبيـب إذا كانـت لديك أعـراض كوفيد-19، أو 

أعراض ألي مرض آخر.
■  أخبـر الطبيـب عـن تاريخـك الطبـي إذا كنـت تعانـي 

من مرض مزمن، كالسكري أو الربو.
■  أخبـر الطبيب إذا كنت تتنـاول أدوية، أو إذا كنت تعاني 

من حساسية تجاه أي لقاحات أو أدوية معروفة.
ولمزيـد مـن المعلومـات، يُرجـى زيـارة صفحـة لقـاح 
كوفيـد-19 علـى الموقـع اإللكترونـي لمركـز جونـز هوبكنز 

أرامكو الطبي.
ولمزيـد مـن المعلومـات عن فيـروس كورونا المسـتجد، 
يُرجـى زيارة الموقـع اإللكتروني للمركـز، واتباع الخطوات 

التالية: 
JHAH.com< فيروس كورونا الجديد <مصادر مفيدة.

ضمن برامج دعم العلوم والتقنية ونشر املعرفة

مركز »إثراء« يعلن عن بدء التسجيل لحضور 
برنامج التواصل العلمي »بايكون«

الظهـران - أعلـن مركـز الملـك عبـد العزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( عـن فتـح بـاب التسـجيل لحضـور برنامـج 
التواصل العلمي »بايكون« في نسـخته األولى خالل الفترة 
من 26 رجب - 1 شعبان 1442 هـ )10- 14 مارس 2021م(، 
والـذي يقـام بالتزامـن مع االحتفـال باليوم العالمـي للثابت 
الرياضـي )باي Pi(؛ إلتاحة الفرصـة للمبدعين والمهتمين 
بالعلـوم والتقنيـة لالنضمـام إلـى سلسـلة مـن الحـوارات 
الملهمـة، والتجـارب والعـروض العلميـة التفاعليـة التـي 

تُسهم في إلهام الفكر وتعزيز اإلبداع وروح االبتكار.
إذ يهـدف البرنامـج، الـذي سـينطلق افتراضًيـا، ويمتـد 
علـى مـدار 5 أيـام، إلـى دعـم الشـباب لخـوض تجـارب 
فريـدة مـن خالل إقامـة مجموعة حوارات وألغـاز وتجارب 

القافلة األسبوعية

علمية تُسـهم في تنمية جوانب التواصل العلمي والتجديد 
عبـر  وذلـك  واالبتـكار،  المعرفـة  حقـول  فـي  المسـتمر 
اسـتضافة مجموعـة مـن المتحدثيـن والخبـراء المحلييـن 

للنهـوض  المعرفـة  ونشـر  العلـم  فـي مجـال  والعالمييـن 
بالحركة العلمية على جميع المستويات.

حيـث سـيتضمن البرنامـج حـوارات افتراضيـة يقدمهـا 
مجموعـة مـن الخبـراء، مـن أبرزهـم، مهندسـة الطيـران 
مشـاعل الشـميميري فـي حـوار »السـفر بيـن الكواكـب«؛ 
لتقـدم للمشـاركين نبـذة عـن أنـواع الصواريـخ المختلفـة، 
وتسـتعرض تجاربهـا في صناعـة الصواريخ. كما سـيتحدث 
»مغـادرة  جلسـته  خـالل  هادفيلـد  كريـس  الفضـاء  رائـد 
األرض«، عـن علـوم الفضـاء وتجربتـه مـع محطـة الفضـاء 
الدوليـة، إلـى جانـب حـوار البروفيسـور برايـن غريـن عـن 
»عجائـب العلوم«. وسـيتم تسـليط الضوء علـى كيفية العمل 
الدفـع  نظـم  تطويـر  مهندسـة  مـع  الفضـاء  قطـاع  فـي 
الصاروخـي، ديانـا سـندي، باإلضافـة إلـى جلسـة حواريـة 
مصحوبـة بعـرض ألحـد األفـالم  يتحـدث خاللهـا المـدون 

السـينمائي، راكان الشـايع عـن خفايـا كتابـة وعـرض العلـوم 
في السينما.

العـروض  مـن  مجموعـة  البرنامـج   سـيتخلل  كمـا 
باريسـتا روبـوت »  التفاعليـة منهـا عـرض »  والتجـارب 
لتقديم القهوة و«مايسـترو روبوت« الموسـيقي، إضافًة إلى 
تقديـم العديـد مـن األلغـاز العلميـة التـي تهدف إلى إشـباع 

شغف المشاركين وبناء مهاراتهم اإلدراكية.
الجديـر بالذكـر أن مركـز الملـك عبـد العزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( يحـرص علـى تقديـم مبـادرات افتراضيـة 
متنوعة تسـتهدف الشباب بمختلف اهتماماتهم، وذلك من 
خـالل توفيـر مسـاحة للمبتكريـن والموهوبيـن، وخلـق بيئـة 
والعلـوم  الفنـون  فـي مجـاالت  األفـكار  لتبـادل  تفاعليـة 
والتقنيـة وريـادة األعمـال؛ لتطويـر ودعـم صناعـة اإلبـداع 

في المملكة العربية السعودية.

تخيل أكثر

البروفيسور براين غرين )يمين(، ورائد الفضاء كريس 
هادفيلد، ومهندسة الطيران مشاعل الشميميري، من بين 

المشاركين في البرنامج.
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التلّوث داخل البيوت.. خطٌر خفّي يتفاقم مع الجائحة
لم يكن مفهوم الداخل والخارج، أي داخل األماكن 
العصرية  الحياة  نمط  قبل  وخارجها،  المقفلة 
واضًحا. كان الداخل قبل الثورة الصناعية، التي 
يقتصر  عشر،  الثامن  القرن  أواخر  في  انطلقت 
بمعظمه على المنازل أو بعض دور العبادة أحياًنا. 
وحتى ذلك الحين، لم تتغيَّر وظيفة المنزل كثيًرا 
بالنسبة لمعظم سكان الكرة األرضية عن وظيفة 
األكواخ األولى التي بدأ يبنيها اإلنسان في العصر 
النوم  9000 سنة؛  الحجري الحديث قبل حوالي 
يقضي  اإلنسان  وكان  المخاطر.  من  واالحتماء 

معظم أوقاته خارًجا في الطبيعية والحقول.
أما اليوم فقد أصبحنا ننظر إلى مفهوَمي الخارج 
تماًما.  مختلفان  مفهومان  أنهما  على  والداخل، 
فالداخل هو حيث نعيش، ونعمل، وندرس، وحيث 
البقالة، وحيث نمضي  نحصل على حاجياتنا من 
أوقات التسلية. وبحسب الوكالة األمريكية لحماية 
البيئة فإن الفرد هناك يقضي اليوم 87% من وقته 
في الداخل، و6% داخل السيارات، ويبقى فقط %7 
إصدار  عند  واألرجح،  خارًجا.  يقضيه  وقته  من 
تقرير الوكالة الالحق، أن ينخفض أكثر هذا الوقت 
الحجر  بفعل  خارًجا،  الفرد  يقضيه  الذي  القليل 
أثناء وباء كوفيد-19، الذي جعل الداخل ينحصر 

بمعظمه في البيوت.
والتلّوث هو ذلك النوع من الخطر وتلك السمة 
الواقعّية التي ينسبها معظم الناس إلى الخارج. غير 
أن بيوتنا في الداخل، تنطوي على مخاطر التلّوث 
من ذاتها. فأي شيء، من مواد التنظيف ومنتجات 
أن  يمكن  الطهو،  من  يَنتج  وما  بالبشرة،  العناية 
يُصِدر ملّوثاٍت وسموًما. وعالوة على هذا، ال يمكننا 
من  تماًما  نحتمي  أن  الداخل،  في  ونحن  أيًضا، 
في  مكوثنا  يجعل  وهذا  الخارج،  ملوثات  مخاطر 

الداخل يحتمل خطًرا أكبر حّتى من الذهاب إلى وسام بشير
جائحة  ظروف  في  الخصوص،  وعلى  الخارج؛ 

كوفيد19-، التي تُفاِقم مخاطر الداخل.

مضار التلوث الداخلي
في التقرير األخير الصادر عن الوكالة األمريكية 
في  الملّوثات  تََركُّز  لنسبة  يُمكن  البيئة،  لحماية 
الداخل، أن تبلغ بين ضعفين وخمسة أضعاف نسبة 
ترّكزها في الخارج وحتى أكثر من تلك النسبة في 
أثناء الحجر الصحّي التي لم يشملها التقرير بعد. 
وهذا ينطوي على خطر جدّي للغاية. ويشير التقرير 
إلى مصادر عديدة للتلّوث الداخلي، لها آثار متفاوتة 
في الجسم البشري. فالمواد الجانبّية الناتجة من 
االحتراق، كالتدخين، وغاز المواقد، وحرق الخشب 
وكذلك  والطهو،  التسخين  أدوات  في  والفحم 
المدافئ، يمكن أن تؤّدي إلى مجموعة كاملة من 
أمراض الرئة والقلب، وإلى السرطان أيًضا. ويمكن 
وفرو  الربيع  أثناء  الزهر  ولقاح  والغبار  للعّث 
بعض  لدى  حساسّيات  تسّبب  أن  نات،  الحيوا
األشخاص. أما المرّكبات العضوّية المتطايرة من 
الدهان، والمبيدات الحشرّية، والخشب االصطناعي 
المرّكب، والعطور االصطناعّية، ومواد التنظيف، 
أن  فيمكنها  وغيرها،  الزينة،  ومنتجات  والغبار، 
تسّبب تهّيًجا في العينين واألنف والبلعوم، وصداًعا، 
ودواًرا وإعياء. والتراب الناتج من التسّرب، وسوء 
والتنظيف  الغسل  من  الناشئ  والترّكز  التهوية، 

والطبخ، قد تؤّدي إلى تهييج األنف والجلد.
الداخلي، هو  للتلّوث  آخر  ة مصدر أساس  وثَمَّ
مواد البناء، مثل ألياف األسبستوس، التي يمكنها أن 
قد  مة  متقدِّ حاالت  وفي  تنفسّية  أمراًضا  تسّبب 
تسبِّب السرطان، ومنتجات الخشب المضغوط التي 
تنتج غازات كيميائّية )فورمالديهايد(، يمكنها أن 

تهّيج العينين واألنف والبلعوم.

كيفية الوقاية
لمواجهة ذلك، يجب عدم التدخين في الداخل؛ 
تهوية المنزل بانتظام؛ تنظيف الغبار؛ واستخدام 
الوسائل الطبيعّية للتنظيف من حول المنزل؛ إزالة 
كومة التراب والغبار المتراكم؛ أيًضا تهوية شراشف 

الفراش وتبديلها بانتظام.
إن الجزيئات السامة للجلد، هي نوع من التلّوث 
 New« الداخلي. فقد جاء في مقال نشرته مجلّة
Scientist«، في يناير 2020م: »أن جزيًئا في الجلد 
مستحضرات  بعُض  لنا  تُسّبب  لماذا  يفّسر  قد 

الَتصميم الَبارامتري.. أحدث ابداعات فن العمارة
ظهـــرت العمارة الحديثـــة في بداية القرن العشـــرين 
الميالدي، وشـــهدت تنّوًعا كبيًرا في الطرز واألَســـاليب 
المعمارية، واتســـمت بالبســـاطة في التعبير والبُعد عن 
التجميـــل ونبـــذ الَزخرفـــة واالعتمـــاد علـــى األَشـــكال 
دة. وينظر بعـــض المؤرِّخين إلى العمارة الحديثة  المجرَّ
ِباعتبارها نشـــاًطا اجتماعًيا مرتبًطا ِبالحداثة والتَنوير 
نتيجـــة للتغيُّـــر االجتماعـــي واالقتصادي ومـــا نتج عنه 

ِمن تطوُّر تكنولوجي وهندسي كبير.
فقـــد أَحدثـــت الثـــورة الصناعية فـــي أُوروبـــا طفرة 
كبيـــرة فـــي مجـــال العمـــارة والتصميـــم الداخلـــي؛ لما 
صاحبـــه مـــن توفـــر مـــواد ِبنـــاء حديثـــة مثـــل الحديد 
والخرســـانة المســـلَّحة والزجـــاج واللدائـــن المصنعـــة 
وغيرهـــا التـــي أدت ِبدورها إلـــى ابتـــكارات َجديدة في 
تكنولوجيـــا البنـــاء. وقـــد أســـهم ذلـــك في تغييـــر فكر 
الَقديمـــة  الِتقنيـــات  قيـــود  مـــن  وتحـــّرره  المصّمـــم 

التقليدية. 

اتجاهات العمارة الحديثة
تقـــوم العمارة الحديثـــة على اعتبار المباني أشـــكااًل 
التاريخيـــة  اإِلشـــارات  وِإزالـــة كل  دة  كتـــاًل مجـــرَّ أو 
التفاصيـــل الوظيفيـــة، وتظهـــر  والزخرفيـــة لصالـــح 
المبانـــي هيكلهـــا اإِلنشـــائي مـــن الحديـــد واألَســـطح 
الخرســـانية بداًل ِمـــن تخبئتهـــا خلف أشـــكاٍل تقليدية. 
كمـــا تتجـــه أيًضا إلـــى اســـتخدام الخطوط الهندســـية 
التـــي تتســـم ِبالبســـاطة. وتمّثلـــت اتجاهـــات العمـــارة 
الحديثـــة فـــي عـــدة مـــدارس هـــي؛ مدرســـة عمـــارة 
الحداثـــة المســـتقبلية، والتعبيريـــة، والتكعيبيـــة. مـــن 
الخصائص العامـــة المميِّزة للعمـــارة الحديثة التخلُّص 
من الَقوالـــب الزخرفيـــة المتقنة أو تبســـيطها إلى حدٍّ 
كبيـــر، والتأكيد على اســـتخدام األَشـــكال المســـتطيلة 
علـــى  والتركيـــز  والعموديـــة،  األُفقيـــة  والخطـــوط 
المســـاحات الداخليـــة المفتوحة والمتدفقـــة؛ حيث لم 

د. أحمد عبدالرحمن 

دة ِبالجـــدران واألَبواب  تعد مســـاحات المعيشـــة محـــدَّ
ـــق مًعـــا كجـــزٍء مـــن  والممـــرات، بـــل تميـــل إلـــى التدفُّ
مســـاحة داخلية واحدة متجـــاورة، مما يعكس أُســـلوب 
حيـــاة أَكثـــر راحـــة واســـترخاًء. كمـــا تمتـــاز العمـــارة 
الحديثة باالســـتخدام الكبيير للزجـــاج ومصادر الضوء 
الطبيعـــي، فلـــم تعـــد النَوافـــذ مجـــرد فتحـــات علـــى 
الخارج، بل مســـاحات شاســـعة ِمن الزجـــاج ممتدة ِمن 
األَرض إلى الســـقف لتُوفر مناظر رائعة وتدخل الضوء 

الطبيعي إلى المنشآت.

العمارة الحديثة والحركة 
التفكيكية

ثُم بـــدأ االتجاه الَمعروف باســـم »العمـــارة التَفكيكية 
أو التَهديميـــة« التـــي أَصبحـــت مركـــز نظريـــات الَفـــن 

والعمارة فـــي أَمريكا في فترة الثمانينيـــات، وهو اتجاه 
ينطـــوي َعلى تعقيد عاٍل وهندســـة غيـــر ُمنتظمة. ومن 
َخصائص التفكيكية الُمميِّزة؛ أّنها تعتمد على أســـاليب 
المـــواد  وتســـتخدم  والفصـــل،  والتحويـــر  التفكيـــك 
اإلنشـــائية الَجديدة في تصاميمها، وقد تمّيزت ِبشـــكٍل 
له  خاص باســـتخدامها الحديد لمـــا يَتميز به مـــن تحمُّ
لدرجات كبيـــرة من أحمال الَشـــّد والضغـــط، وهذا ما 
نهـــا مـــن تنفيـــذ تشـــكيالت حـــرة وجريئـــة تتمّيـــز  مكَّ

ِبالديناميكية العالية. 
ـــة تطـــوُّر جديـــد في العمـــارة الحديثـــة خرج من  وثَمَّ
رحـــم العمـــارة التفكيكيـــة، وهـــو التصميـــم البارامتري 
الـــذي أصبـــح واحًدا مـــن أَحـــدث صيحـــات التصاميم 
الِمعماريـــة، وجـــاء نَتيجـــة للتقنيـــات الحديثـــة وتطـــوُّر 
أَســـاليب التكنولوجيا الرقميـــة في البنـــاء، ويعتمد في 
أُصولـــه المعمارية على االســـتلهام ِمـــن الطبيعة. ويعبِّر 

الرســـم  البارامتـــري عـــن مرحلـــة تطـــّور  التصميـــم 
الهندســـي وتحّوله ِمـــن النظـــام التناظري إلـــى النظام 

الرقمي.

مفهوم التصميم البارامتري
هو نهج جديد فـــي العمارة والفنون نشـــأ مع النظام 
عـــة، مـــن أَجـــل  الرقمـــي وبرامجـــه التطبيقيـــة المتنوِّ
التجديد فـــي التصميـــم المعماري وفق نظام حســـابي 
رقمي يقـــوم على مفهـــوم المعلومات. فهـــو يعتمد على 
دات الخاصـــة ِبالمبنى المراد  ِإدراج عديـــد من المحـــدِّ
تصميمـــه مـــن طول وعـــرض وارتفـــاع ووزن ومـــادة كل 
عنصـــر من عناصـــره ِبهدف تَشـــكيل قاعـــدة معلومات 
يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي اتخـــاذ القـــرارات خالل 
فه  جميـــع مراحـــل تنفيذ مجّســـم التصميـــم، ولـــذا يُعرِّ
البعـــض بمصطلـــح  )نمذجـــة التصميـــم(، أو التصميم 

المعياري أو المقياسي أو التصميم الُمتغير.
خصائص التَصميم البارامتري ومميزاته

ة مميـــزات، لَعـــل  يتســـم التصميـــم البارامتـــري ِبعـــدَّ
الخطـــوط  علـــى  أَساســـي  بشـــكل  اعتمـــاده  أهمهـــا 
المتدّفقـــة والمنحنيـــة التـــي تشـــبه النســـيج وتمتـــاز 
باإلنســـيابية والحركة، وهذا ما يعطي التصميم الشكل 
الفريـــد الذي يجـــذب إليـــه األَنظـــار. كمـــا يَتميز هذا 
النوع من التصميـــم باعتماده على الكيانات الهندســـية 
الهندســـية  األَشـــكال  اســـتخدام  ِمـــن  بـــداًل  الحّيـــة 
الكالســـيكية َكالمكعب أو األُســـطوانة والهرم وغيرها. 
ومن أهم المبـــادئ واألَولويـــات األساســـية للبارامترية 

)الديناميكية والمالءمة والتكّيف(.
ويتميز بســـهولة التنفيذ والتصنيع نظًرا الستخدامه 
وحـــدات تكراريـــة، كما أّنه قابـــٌل للتعديـــل والتغيير في 
أي وقـــت؛ وعنـــد القيـــام بأي تعديـــل فـــي أّي جزء من 
أجـــزاء التصميـــم يظهـــر آلًيا فـــي باقي األجـــزاء، فهو 
الـــذي  الكبيريـــن  والجهـــد  الوقـــت  يختصـــر  بذلـــك 

يتطلّبهما تنفيذ وتجربة هذه التعديالت يدوًيا.
نشر في مجلة القافلة عدد يناير/ فبراير2021م

التجميل طفًحا جلدّيًا«، وقد أُلقي الضوء على آلّية 
ردود الفعل التحّسسّية التي يبديها بعض األشخاص 
حيال مستحضراٍت مثل معجون األسنان، والعطور، 
َسة المستعَملة  ومراهم الجلد. فبعض المواّد الُمَحسِّ
في منتجات المراهم الجلدّية، تّتحد مع پروتين في 
جلدنا يُدعى  CD1a، فتطلق رّد فعٍل مناعّيًا، يظهر 
يكون  قد  الكشف  هذا  إن  حساسّي.  فعل  كرّد 
الحساسّيات  معالجة  اتجاه  في  األولى  الخطوة 
الجلدّية. لكن في انتظار ذلك، إذا كان المرء مّمن 
فالحل  لتجميل،  ا مستحضرات  من  يتحّسسون 
الوحيد هو تجّنبها، أو استخدام منّشطات لتلطيف 

رد الفعل المناعي.
نشر في مجلة القافلة عدد يناير/ فبراير2021م



الخميس ٢٠ رجب 144٢هـ، ٤ مارس 20٢١م

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

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

خيوط األمل التقط صورة:
في كل صباح يتجدد األمل، ينسحب الليل وهو يلملم 

عباءته السوداء، وتلقي الشمس خطوطها البيضاء على 
استحياء مخترقة ُسحب األمس وبقايا الظالم. تنفض 

الطيور ريشها بحماس وتطير في رحلتها اليومية بحًثا عن 
الرزق. تنتفض تربة األرض بما تحمله داخلها من بذور 
وجذور. تنطلق منظومة الكون في سعي ال ينقطع حتى 

يرخي الليل سدوله مرة أخرى.
الزميل عبداهلل البطاح اقتنص هذه اللحظة التي تتكرر 

يومًيا منذ أن خلق اهلل األرض ومن عليها، لكنها ال تخلو 
من العظمة والسحر في كل مرة.

البطاح التقط هذه الصورة في منطقة تناقيب، بكاميرا 
جواله آيفون 12برو ماكس.

»عليـك أال تقبـل بجائـزة. وفـوق ذلـك، أال تحـاول أن تسـتحق 
واحـدة«. هكذا كان الشـاعر والرسـام وصانع األفالم الفرنسـي 
جـان كوكتـو يحـّذر مـن الوقـوع فـي قبضـة الجوائـز، ليـس فقط 
تلـك التـي ينشـدها المبـدع ويسـعى القتناصهـا، بـل وحتـى تلـك 
التـي يتـم ترشـيحه لهـا نظيـر تجربـة إبداعية مـا. وهـذا بالفعل 
مـا قـام بـه مواطنـه الفيلسـوف جـان بـول سـارتر، حيـن اعتـذر 
عـام ١9٦٤م عـن قبول جائـزة نوبل لـآداب، خوًفا مـن أن تحد 

نوبل، بطابعها المؤسسي، من تأثير كتاباته.
شـّكل »غـزو« العالم هاجًسـا لدى المبدع البشـري منذ نقشـه 
مشـاهَد الصيـد علـى الصخـور، وهـل ثمـة وسـيلة أنجع وأسـرع 
لغـزو اآلفـاق اليـوم، مـن انتـزاع الجوائـز واأللقـاب، سـوى أن 

تزّكي أوبرا وينفري كتاًبا لك على شاشة التلفاز؟ 
إن الجوائـز األدبيـة، وإن كانـت فـي صميمهـا آلـة تشـجيع 
وتفريـغ للكّتـاب الفارقيـن، فـإن وظيفتهـا األهـم فـي نظـري هي 
بمثابـة  فهـي  لمجتمعاتهـم؛  وتقديمهـم  هـؤالء  عـن  الكشـف 
والحسـك،  الَحـب  بيـن  للتمييـز  القـراء  يسـتخدمها  غرابيـل 

باألخص حين تفشل غرابيل النقد األدبي في ذلك.
ليـس مـن اليسـير أن تتخلـى عـن األوسـمة وهـي تُمـد لـك، 
وتديـر ظهـرك إلى الجوائـز وهي تناديـك بكحل أعينهـا وتغويك 
بعطرهـا. إنما يزهد فـي فتنة الجوائـز من اتخـذ تجربته زوجة 
وحبيبـة، وكانـت حياتـه معهـا مكتملـة األركان، غزيـرة اإللهـام، 
عميقـة الدوافـع، دانيـة الثمار، وسـاخنة علـى الـدوام. وهذا هو 
المسـتحيل بعينـه، وإن تحقـق لكوكتـو وسـارتر، البرجوازييـن 
اللذيـن لـم تكـن تعوزهمـا لقمـة العيـش، أو المعنـى مـن الحيـاة، 
االعتـراف  أو  العاليـة،  المقروئيـة  أو  المجـردة،  الشـهرة  أو 

بالعبقرية، وفوق كل ذلك، لم يكن يعوزهما التأثير.
أعـزب  إذن،  والتقديـرات،  بالجوائـز  يطمـع  أن  يمكـن  أال 
التجربـة، أو أرملهـا، أو طليقهـا، أو خائنهـا؟ أعـزب التجربـة 
الـذي لم يصـادف شـغفه الحقيقـي بعد، ولم يتسـّن له اكتشـاف 
مـا يريـده منهـا؟ أو أرملهـا، المحـارب القديـم، المرابـط علـى 
ثغـور الكتابـة حتـى شـاخت وجفـت منابعـه، فعافهـا بحًثـا عمـا 
الـذي هجرتـه حوريـة اإللهـام  أو طليقهـا،  يواسـيه ويبهجـه؟ 
الجوائـز  سـوق  علـى  يتـردد  فظـل  رسـائلها،  عنـه  وانقطعـت 
يحـب  الـذي  خائنهـا  أو  بينهمـا؟  الصلـح  هديـة  لهـا  ليسـرق 
تجربتـه صدًقا، لكنـه ال يتورع، في سـاعات غيابها، عـن مغازلة 
الجوائـز والمسـابقات، فهـو )يخونُهـا كـي يشـتهيها( علـى حـد 

تعبير الشاعر محمد زايد األلمعي؟
وهـل تحـد الجوائز األدبيـة من تأثيـر الكتابة حًقـا؟ هل جودة 
التجربـة وتلقـي األوسـمة علـى طرفـي نقيـض بالفعـل؟ يقـول 
عبـد الوهـاب أبوزيـد: »لـم نتغيـر كثيـًرا.. باألمـس كان الشـعراء 
يقفـون علـى أبـواب الخلفـاء واألمـراء، واليـوم أصبحـوا يقفـون 
علـى أبـواب الجوائـز، والخاسـر األكبـر هـو الشـعر«. أتفهـم أن 
معضلـة الجوائـز هـو الهـوس بهـا، والتهافـت عليهـا، والترصـد 
لهـا، والتعـرض لنوالهـا مـرة بعـد مـرة، حتـى ال يتبقـى للمبـدع 
مـن عمـره ومخيلتـه مـا يكفـي للطيـران المتخفـف واالجتـراح 
الكاتـب  علـى  أخشـى  ولكنـي  ذلـك،  كلَّ  واهلل  أعـي  الحـر. 
حيـان  أبـي  إحبـاط  ومـن  اإلغفـال،  مـرارة  مـن  المخلـص 
التوحيـدي، حيـن انقلبت بـه األيام، وتجـّرع اإلهمـال والحرمان، 

فأحرق كتبه!

الجائزة األدبية بين 
سارتر وأبي حّيان

حيدر العبداهلل *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* شاعر سعودي 


