
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٠ رمضان 144٢هـ، ٢٢ أبريل 20٢١م

في رمضان الخير.. 
تبرُّعاتنا تصنع الفارق
كما جرت العادة في شهر الخير، تنطلق حملة التبرع الرمضانية مرة أخرى هذا 

العام تحت شعار "لنساعد من ال يملك"، حيث يمكننا جميًعا تقديم الدعم ألولئك 
الذين هم في أمس الحاجة إليه، عبر الصندوقين االجتماعي والطبي. هذه 

التبرعات من شأنها أن تصنع الفارق للمستفيدين، وستقوم أرامكو السعودية، حرًصا 
ع به المشاركون. منها على تعظيم األثر، بدفع مبلغ مماثل للمبلغ الذي يتبرَّ

انضم لعشرات اآلالف من 
متصفحي أرامكو اليف واحصل 

على آخر أخبار الشركة

صفحة ٤ و٥

معايرة النفط الخام.. عقوٌد من ضمان الجودة لمنتجات النفط

مركز "إثراء" يحصد جائزة مسار في
املؤّسسات الثقافية من وزارة الثقافة 

حصد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
"المؤّسسات  جائزة  )إثراء(،  العالمي 
الثقافية" التي منحتها وزارة الثقافة لعام 
2021م، في الحفل الختامي للجوائز 
الثقافية الوطنية في العاصمة الرياض. 

صفحة ٢

إستراتيجية جديدة لتنفيذ أعمال 
حلام وصالت األنابيب قيد التشغيل

أسفرت الجهود المتضافرة لفريق العمل 
في أرامكو السعودية عن إنجاز عملية 
بالغة الخطورة أُجريت للحام وصالت 
تابع  التشغيل  قيد  أنابيب  خط  على 
ذ  للشركة، وهي المرة األولى التي تُنفَّ
فيها مثل هذه العملية عبر جهة خارجية.  

صفحة ٣

الشؤون القانونية تفوز بجائزة 
)ايه إل بي( ألفضل فريق داخلي 

للشركات يف مجال الطاقة
منحت شركة األعمال القانونية اآلسيوية 
التابعة لشركة تومسون  )ايه إل بي(، 
في  القانونية  الشؤون  دائرة  رويترز، 
أرامكو السعودية جائزة العام عن أفضل 
فريق قانوني داخلي للشركات في مجال 

الطاقة والموارد البشرية.

صفحة ٣

القبيلة العاملية 
ينطلق هذا الكتاب من فكرة رئيسة هي 
أن مفهوم القبيلة فقد طبيعته المحلية، 
وصار عالمًيا وحاضًرا في كل مكان. 
ولكن بسبب زيادة عدد القبائل وتنوعها، 
قائد  إلى  كبير  احتياج  هناك  صار 
يستطيع التعامل معها وإرشادها نحو 

الوجهة الصحيحة. 

صفحة ٦

هذا العدد

صفحة 7

ُتظهر الصورة على اليمين موظًفا سعودًيا أثناء عمله في مختبرات فحص النفط الخام في رأس تنورة، خالل شهر يناير من عام 1969م. وعلى اليسار، يقوم أحد خبراء قسم الخدمات الفنية بفحص خصائص سوائل النفط.
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٢٢ أبريل ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

ضمن مبادرة وزارة الثقافة لدعم القطاع الثقايف واملعريف باململكة ..

مركز )إثراء( يحصد جائزة »مسار المؤّسسات الثقافية 
الكبيرة والناشئة من القطاع الخاص« لعام 2021م

الثقافـي  عبدالعزيـز  الملـك  مركـز  الظهـران -حصـد 
العالمـي )إثـراء(، جائزة "المؤّسسـات الثقافية" التي أقامتها 
وزارة الثقافـة لعـام 2021م، فـي الحفـل الختامـي للجوائـز 
الثقافيـة والوطنيـة فـي العاصمـة الريـاض، حيـث تهـدف 
الجائـزة إلـى إشـهار المؤسسـات الثقافيـة فـي القطاعيـن 
الخـاص وغيـر الربحـي، وتكريمهـا بنـاء علـى أدائهـا الـذي 
يعـزز دور القطـاع الثقافـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية، 
وذلـك من خالل األنشـطة والمبـادرات النوعية التي تقدمها 
المرتبطـة  األهـداف  تحقيـق  فـي  يسـهم  ممـا  للمجتمـع؛ 

بالثقافة في رؤية المملكة 2030.القافلة األسبوعية
وأوضـح مديـر مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمي 
)إثراء(، األستاذ حسين حنبظاظة: " نفخر في مركز "إثراء" 
بحصولنـا علـى جائـزة المؤسسـات الثقافيـة التـي تشـكل 
حافـًزا لنـا لتقديـم مزيـد مـن البرامـج واألنشـطة الثقافيـة، 
وهـذه الجائـزة هـي تكريـم لفريـق عمـل )إثـراء( حيـث تأتـي 
لتتـوج المسـار الثقافـي الـذي ُصمـم المركز له، حتـى أصبح 
اليـوم مـن أهـم العالمـات البـارزة فـي المشـهد الثقافـي 
بالمملكـة مـن خـالل تنظيمـه أكثر مـن 11 ألـف برنامـج، و22 
عرًضـا مسـرحًيا، وإنتـاج 20 ِفلًما سـينمائًيا، كما اسـتضاف 
أكثـر مـن  1.6 مليون زائر، إلى جانب تسـمية المركز كواحد 

مـن أفضـل 100 وجهـة للزيارة في العالـم ضمن قائمة مجلة 
تايم األمريكية، وحصوله على 20 جائزة ثقافية متنوعة".

وأضـاف: "يعـد إثراء بتقديم البرامـج الثقافية واإلبداعية 
والتفاعليـة في جميع المجـاالت ولمختلف الفئـات العمرية، 
حيـث تأتـي هـذه الجائـزة لتكون محفـًزا لنـا محلًيـا وإقليمًيا 
لنكـون الوجهـة األولـى للزيـارة فـي المنطقة الشـرقية، حيث 
قـدم المركـز منـذ افتتاحـه أكثـر مـن مليـون سـاعة تعليميـة، 
فـي أكثـر مـن 100 مدينـة حـول العالـم، كمـا حقـق متطوعـو 
"إثراء" أكثر من 250 ألف سـاعة تطوعية بمشـاركة أكثر من 
3 آالف متطـوع ومتطوعـة، حيـث إن المركـز يشـارك هـذا 
اإلبـداع انطالًقـا مـن كونـه منصـة ثقافية تعزز شـغف التعلم 

أفضـل  علـى  يرتكـز  الـذي  المعرفـي  والتبـادل  واالبتـكار 
الممارسـات الحديثـة والفاعلـة"، مضيًفـا، "تنطلـق مبـادرات 
إثـراء وبرامجه وفعالياته الموسـمية والمسـتمرة في خمسـة 
ركائـز، وهـي: اإلبـداع والثقافـة والمعرفـة والفـن والمجتمع، 
والتـي تمضـي فـي مسـارات متوازية ومتسلسـلة تتكامـل مًعا 
لتجسـد الـدور الحضـاري والوطنـي الـذي يقـوم بـه المركـز، 
لتمضـي بشـكل مـدروس لتحقيـق ثالث رسـائل إسـتراتيجية 
محـددة؛ وهـي تطويـر المواهـب وتعزيـز المهـارات، ودعـم 
المحتوى المحلي وتمكين إنتاجه، وجعل إثراء منصة رئيسة 
لرعايـة اإلبـداع والتبـادل الثقافـي علـى الصعيـد المحلـي 

والعالمي على حد سواء".

ج  بندر الحربي »من قسم النشر« ُيتوَّ
بالمركز الثالث في جائزة الترجمة

م رئيـس  ضمـن حفـل "الجوائـز الثقافيـة الوطنيـة"، ُكـرِّ
وحدة المنشـورات في قسـم النشـر بأرامكو السـعودية، 
فـي جائـزة  الثالـث  بالمركـز  الحربـي،  بنـدر محمـد 
الترجمـة، التـي اسـتهدفت تكريـم المترجميـن الذيـن 
كان لهم أثٌر اسـتثنائي في مجال الترجمة بالمملكة 

على مدار العامين المنصرمين.
وفـي معـرض حديثـه حـول الجائـزة، أعـرب 
التتويـج، قائـاًل:  بهـذا  الحربـي عـن سـعادته 

"أشـعر بالفخـر والسـعادة بهذا التكريـم الذي 
ازداد ألًقـا برعايـة سـمو سـيدي ولـي العهـد 
الريـاض، واهتمـام  وحضـور سـمو أميـر 
سـمو وزيـر الثقافة بهـذه المبـادرة المهمة 

التى تتضمن مسار الترجمة".
وأضاف الحربي: "مشـاركتي في هذه 
المبادرة جاءت تشرًفا بصفتها الوطنية، 

فـي  القـادم  وبدروهـا  بتميُّزهـا  وإيماًنـا 
تحفيـز العمـل الثقافي في المملكـة. وأنا على 

يقيـن بـأن هـذه المبـادرة سـتصنع فارًقـا خـالل 
السنوات القليلة القادمة في المجال الثقافي والمجاالت المرتبطة به".

وقال الحربي: "يشهد نشاط الترجمة في المملكة قفزة نوعية، تحفزها 
وزارة الثقافـة ممثلـة بقطـاع األدب والنشـر والترجمـة، مـن خـالل دعـم دور 
النشـر السـعودية فـي ترجمة الكتب من اللغة العربية وإليهـا، باالضافة إلى 
البرامـج والمبـادرات التـي يقدمهـا القطـاع، وآخرهـا مبـادرة "ترجـم"، التـي 
تُعنـى بتشـجيع الحـراك الترجمي فـي المملكة. ومـن آثار  هذه المبـادرات، 

يبرز دور الترجمة المهم في نقل المعرفة ومواكبة وتيرة تطورها".

الخوض في غمار المعنى
ث الحربـي حـول تجربتـه فـي مجـال الترجمـة، قائـاًل: "الترجمـة  وتحـدَّ
تمثـل لـي أكثـر مـن هوايـة، ورغبـة فـي االكتشـاف، ومسـاحة للتـدرب علـى 
اإلتقـان. هذه الدوافع والتطور المعرفي المتسـارع همـا اللذان يدفعان بي 

لالستمرار في الترجمة".
وأضـاف الحربـي: "بـدأ اهتمامـي بالترجمـة منـذ حوالـي عقـد مـن 
الزمـن، وترجمت مجموعة من الكتب، بين الكتب العلمية والمعرفية 
واألدبيـة، إضافـة إلى عدد من النصوص والمقـاالت. وصدر من 
النفسـية،  العلـوم  فـي  كتـب:  خمسـة  اآلن  حتـى  ترجماتـي 

واللغويات، والكيمياء، والتاريخ، وأحدثها في الرواية واألدب".
يتعلـق  ألعمالـه  المترجـم  اختيـار  أن  الحربـي  وأوضـح 
باهتماماته. وأضاف قائاًل: "أعتقد أن ما يجمع بين األعمال 
التي ترجمتها مع اختالف موضوعاتها هو فرادتها وتميُّزها 
فـي مجالهـا؛ فمثـاًل كتـاب جـزر العبقريـة، وهـو أول كتـاب 
ترجمتـه وأقربهـا لـي، يُعـد الوحيـد فـي مجالـه فـي اللغـة 

اإلنجليزية وهذا ما يضيف أهمية أخرى الختياره".
جديـٌر بالذكـر أن الحربـي يشـغل منصـب رئيـس التحرير 
لمجلة القافلة، التي تُصدرها أرامكو السعودية، منذ شهر سبتمبر 
مـن عـام 2018م. كمـا أن لـه عـدة أعمـال بـارزة فـي مجـال الترجمـة مـن اللغـة 

اإلنجليزية إلى العربية، وهي:
■  جزر العبقرية، دارولد تريفيرت، 2012م.

■  وداًعا بابل، مايكل إيرارد، 2013م.
■  الملعقة المختفية، سام كين، 2014م.

■  الضجيج: تاريخ إنساني للصوت واإلصغاء، ديفد هندي، 2016م.
■  ببغاء فلوبير )رواية(، جوليان بارنز، 2018م.

مبادرة »الجوائز الثقافية 
الوطنية«

�  برعايـــة كريمـــة من صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، ولي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، حفظـــه اهلل، احتفـــت مبـــادرة "الجوائـــز 

الثقافية الوطنية" بالفائزين بجوائز الدورة األولى منها.
�  ُعقـــد حفل الجوائز، الـــذي نظمتـــه وزارة الثقافة، مســـاء اإلثنين 
الماضـــي في قصر الثقافـــة بالحي الدبلوماســـي بالرياض، حيث 
م صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر فيصـــل بـــن بنـــدر بـــن  كـــرَّ

عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الفائزين.
�  تســـعى الجوائز إلـــى االرتقـــاء بالتنميـــة الثقافية إلى مســـتويات 
أعلى، من خـــالل تقدير المثقفين والمثقفـــات، وتكريم منجزاتهم 
مها  ـــزة، وتأتـــي تقديًرا للجهـــود الرائعة التـــي يقدِّ الثقافيـــة المميَّ
أبناء وبنـــات الوطـــن في المجـــاالت الثقافيـــة المتنوعـــة، لتدعم 
بذلـــك تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030 مـــن خـــالل برنامـــج جودة 
الحيـــاة، عن طريـــق تبنـــي الثقافـــة كنمط حيـــاة، وتعزيـــز مكانة 

المملكة دولًيا.
�  تتمثَّـــل أهـــم أهـــداف هـــذه المبـــادرة فـــي االحتفـــاء باإلنجازات 
الوطنيـــة، وتشـــجيع وتحفيـــز اإلنتـــاج الثقافـــي، وتكريـــم رواد 
المجـــاالت الثقافيـــة المختلفة، وتســـليط الضوء علـــى المواهب، 
الخـــاص  القطـــاع  المجتمعيـــة، وتحفيـــز  المشـــاركة  وتشـــجيع 

والمؤسسات غير الربحية لتبني وتطوير المواهب الوطنية.
�  تحتفـــي المبـــادرة بالمبدعيـــن في مختلـــف القطاعـــات الثقافية، 
وهـــي: فنـــون الطهـــي، واألزيـــاء، والفنـــون البصريـــة، واألفـــالم، 
والتـــراث الوطنـــي، والموســـيقى، والمســـرح والفنـــون األدائيـــة، 
م  واألدب، والترجمة، والنشـــر، وفنون العمـــارة والتصميم، كما تُكرِّ
شـــخصية العام الثقافية، وتمنح جائزة الثقافة للشـــباب، وتحتفي 

بالمؤسسات الثقافية عبر المسارات المختلفة.

رعاية الفنانين والمبدعين 
يفخـر المركـز برعايـة مجموعـة مـن الفنانيـن والمبدعيـن فـي المجـاالت الثقافيـة 
والفنيـة، الذيـن تـم تكريمهم فـي الحفل الختامـي للجوائز الثقافيـة الوطنية التابـع لوزارة 

الثقافة، وهم:
■  الفنان أكرم مطر - جائزة الموسيقى

قدم المركز للفنان أكرم الفرصة األولى لألداء على خشبة مسرح إثراء عام 2021م.
■  الفنانة زينة عماد - جائزة الموسيقى

شاركت زينة عماد ألول مرة في أمسية "ليالي الشعر" بمركز إثراء.
■  الفنانة لولوة الحمود - جائزة الفنون البصرية

 ساهم المركز في دعم األعمال الفنية الخاصة بها في »بينالي لندن« عام 2017م.
■  الفنانة دانة عورتاني - جائزة الفنون البصرية

حصلت على جائزة »Ithra Art Residency« في نيويورك كجزء من مبادرة »جسور« التي 
ينظمها المركز.

■  الفنان أحمد عنقاوي - جائزة الفنون البصرية
تم اختياره في منتدى "إثراء لإلبداع"  عام 2014م.

حسين حنبظاظة، 
يمين، يتسلم الجائزة 
من معالي نائب وزير 

الثقافة، حامد بن 
محمد فايز.
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القافلة األسبوعية      ٢٢ أبريل ٢٠٢١ 

الشؤون القانونية تفوز بجائزة )ايه إل بي( ألفضل 
فريق داخلي للشركات في مجال الطاقة 

31 مــن شــهر مــارس الماضــي، منحــت شــركة  فــي 
األعمــال القانونيــة اآلســيوية )ايــه إل بــي(، التابعة لشــركة 
تومســون رويتــرز، الشــؤون القانونية في أرامكو الســعودية 
جائــزة العــام عــن أفضــل فريــق قانونــي داخلــي للشــركات 
فــي مجــال الطاقــة والمــوارد البشــرية، وذلــك خــالل 
الحــدث االفتتاحــي لحفــل توزيــع الجوائــز علــى الشــركات 

القانونية الفائزة في منطقة الشرق األوسط.
وإضافــة إلــى فــوز الشــركة بهــذه الجائــزة، احتفــى 
ًجــا  الحفــل بالطــرح األولــي العــام ألرامكــو الســعودية متوِّ
ســوق حقــوق  فئــة  عــن  العــام  بجائــزة صفقــة  إيــاه 

الملكية.

أفضل ممارسات األعمال
للرئيــس  النائــب األعلــى  قــال  الصــدد،  وفــي هــذا 
للشــؤون القانونيــة، والمستشــار القانونــي العــام، األســتاذ 
نبيــل المنصــور: »أود أن أشــكر كافــة أعضــاء القطاع على 
التــي بذلوهــا خــالل هــذه األوقــات  الكبيــرة  الجهــود 
العصيبــة لجائحــة كوفيــد-19، وإننــي فــي غايــة الفخر بما 

حققناه كشركة وكقطاع خالل العام الماضي«.
آخــر  تكريــم  الجائــزة هــي  »هــذه  قائــاًل:  وأضــاف 
متهــا الشــؤون القانونيــة،  لإلســهامات البــارزة التــي قدَّ
ــي  ــة الت ــام اإلنجــازات التاريخي ــق أم ــدت الطري ــي مهَّ والت

حققتها الشركة«.
ق  وفــي حديــث لــه مــع الجهــة المنظمــة للجائــزة، تطــرَّ
المنصــور إلــى أفضــل الممارســات واالبتــكارات التــي 

طبقهــا الفريــق أثنــاء الجائحــة للمحافظــة علــى األداء القافلة األسبوعية
المميَّز، مع االلتزام بتطلعات األطراف ذات المصلحة.

وقــال المنصــور: »فــي الشــؤون القانونيــة ألرامكــو 
ــد  ــع الشــركة الرائ ــرد بدعــم موق الســعودية، يفخــر كل ف
كأكبــر منتــج للنفــط فــي العالــم. وعلــى الرغــم مــن أن 
الجائحــة كانــت وال تــزال صعبــة جــًدا علــى الجميــع، فــإن 
صفقــات  بإبــرام  التحــدي  قــدر  علــى  كان  الفريــق 

ومعامالت ُمحتًفى بها على الصعيد العالمي«.
وأضــاف المنصور: »فيمــا يخــص ممارســات األعمــال، 
بمختلــف  المحاميــن  كبــار  تضــم  عمــل  فــرق  لنا  شــكَّ
الخبــرات التخصصيــة، إليجــاد حلــول ســريعة للقضايــا 
القانونيــة الجديــدة التــي جــاءت بهــا الجائحــة. كمــا تمكنَّــا 
اســتمرارية  بشــأن  االســتباقية  خططنــا  تعزيــز  مــن 
األعمــال، واســتفدنا مــن التقنيــات المتقدمــة لتوفيــر 
تجربــة عمــل تشــبه بيئــة العمــل فــي المكتــب لــكل عضــو 
مــن أعضــاء الفريــق، لضمــان توفيــر الدعــم المســتمر 

ألعمال الشركة".

مشاريٌع تحت األضواء
وتشــمل المشــاريع التــي احتفــى بهــا هــذا الحــدث 
القانونيــة،  اإلنجــازات  تكريــم  فعاليــات  مــن  وغيــره 
االكتتــاب األولــي العــام ألرامكــو الســعودية، الــذي كان 
أضخــم اكتتــاب أولــي عــام فــي التاريــخ. ويعــود جــزءٌ مــن 
الفضــل فــي ضخامــة االكتتــاب إلــى الحلــول المبتكــرة 
ــا مــن العمــل  التــي ُطبقــت علــى مــدى أربعــة أعــوام تقريًب

د لهذا اإلنجاز. القانوني الذي مهَّ
صفقــة  حجــم  ضخامــة  ورغــم  آخــر،  جانــب  مــن 

االســتحواذ علــى أســهم شــركة ســابك، إال أن الجانــب 
ــل فــي تعقيدهــا، وهــو مــا  الصعــب فــي هــذه الصفقــة تمثَّ
لعبــت الجهــود التــي بذلهــا الفريــق القانونــي الداخلــي 
للشــركة دوًرا محورًيــا فــي تذليلــه. وفــي إطــار هــذه 
ق  وصنــدو ية  د لســعو ا مكــو  ا ر أ مــت  قدَّ  ، لصفقــة ا
تصاريــح  علــى  للحصــول  طلًبــا  العامــة  االســتثمارات 
اإلخطــارات المســبقة لمكافحــة االحتــكار، وحصلتا عليها 
مــن 21 ســلطة قضائيــة دوليــة، قبــل أن تســتحوذ الشــركة 
علــى 70% مــن حصــة صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي 
ر بـــ 69  ســابك فــي 16 يونيــو 2020م، فــي صفقــة تُقــدَّ

مليار دوالر تقريًبا.
إحــدى الصفقــات األخــرى التــي حصلــت علــى التكريــم 
تمثَّلــت فــي مشــروع تمويــل شــركات المشــاريع المشــتركة 
بيــن أرامكــو الســعودية وشــركة )بتروناس(، ضمن مشــروع 
ــات.  ــر والبتروكيميائي ــة لمصافــي التكري ــة المتكامل التنمي
واســتغرق إتمــام هــذا المشــروع ســبع ســنوات تقريًبــا، 
وشــمل ســت وكاالت للتمويــل التصديــري، و23 مصرًفــا 
تجارًيــا. وقــد كان للمشــروع إطــار عمــل مفصــل خصيًصــا 
ــن أحــد المشــاريع المشــتركة بيــن أرامكــو  لــه، حيــث تضمَّ
بينغرانــغ  مجمــع  فــي  )بترونــاس(  وشــركة  الســعودية 
قعــه  بمو  ، نــاس( بترو ( لشــركة  بــع  لتا ا مــل،  لمتكا ا
ــى  ــة عل ــة جوهــور الماليزي ــوب والي اإلســتراتيجي فــي جن
ــة  ــة مــن طــرق الشــحن الرئيســة واألســواق اإلقليمي مقرب

والمراكز التجارية.

حول الجائزة
تحتفــي جوائــز شــركة األعمــال القانونيــة اآلســيوية 

تعزيًزا الستمرارية أعمال املشاريع..
إستراتيجية جديدة لتنفيذ أعمال لحام وصالت األنابيب 

قيد التشغيل عبر المقاولين

رأس تنــورة - أســفرت الجهــود المتضافــرة لفريــق العمــل 
فــي أرامكــو الســعودية عــن إنجــاز عمليــة بالغــة األهميــة 
ــًرا، للحــام وصــالت علــى خــط أنابيــب قيــد  أُجريــت، مؤخَّ
ــى  ــد هــذه هــي المــرة األول ــع للشــركة، حيــث تُع التشــغيل تاب
ــذ فيهــا مثــل هــذه العمليــة عبر جهــة خارجيــة تمثَّلت  التــي تُنفَّ

في أحد مقاولي تقديم الخدمات.
وتحــت إشــراف فريــق العمــل، نجــح المقــاول، الــذي اُختيــر 
عقــب اجتيــاز مرحلــة تقييــم شــامل، فــي تنفيــذ هــذه العمليــة 
علــى خــط أنابيــب القطيف-بقيــق للنفــط الخــام بالقــرب مــن 
رأس تنــورة، الــذي يبلــغ قطــره 42 بوصــة، وبطريقــة آمنــة 

ضمنت إنجاز العمل دون التسبب في انقطاع تدفق النفط.
ــل قســم  ــن قب ــال تُنجــز ســابًقا م ــل هــذه األعم ــت مث وكان
أعمــال لحــام وصــالت األنابيــب فــي إدارة خطــوط األنابيــب 

في منطقة األعمال الشمالية.

وجــاء القــرار بتوظيــف مقــاول ألداء هذه العمليــة باإلجماع عبدالرحمن احلمادي، وعبدالرحمن الغامدي
بيــن كلٍّ مــن إدارة مشــاريع خطــوط األنابيــب، وإدارة خطــوط 
منــع  وإدارة  الشــمالية،  األعمــال  منطقــة  فــي  األنابيــب 
الخســائر، وإدارة الخدمــات االستشــارية، وذلك بهــدف إنجاز 
د لــه، ليمضــي العمــل  المشــروع ضمــن اإلطــار الزمنــي المحــدَّ
وفًقــا لهــذا اإلجــراء بعــد عمليــة تقييــم صارمــة لمؤهــالت 

الجهة المنفذة.

تقييم المؤهالت
وكان جيوفــري جوزفــي، األخصائــي فــي وحــدة الخدمــات 
فريــق  الخســائر، عضــًوا ضمــن  منــع  إدارة  فــي  الفنيــة 
متخصــص أشــرف علــى تقييــم المؤهــالت، حيــث شــارك فــي 
مــه المقــاول  ــي قدَّ ــع علــى عــرض عمل ــة التقييــم، واطل مرحل

لطريقة التنفيذ.
وقــال جوزفــي: »أوضــح المقــاول قدرتــه علــى تنفيــذ هــذه 

ــن  ــار يمك ــي تأســيس معي ــة، وأســهم ف ــة آمن ــال بطريق األعم
اســتخدامه لقيــاس أداء المقدميــن اآلخريــن المحتملين لمثل 

هذه الخدمات«.

إيجاد حلول مناسبة
مــن جانبــه، قــال مديــر إدارة خطــوط األنابيــب فــي منطقة 
األســتاذ عبــداهلل  آنــذاك،  بالوكالــة  الشــمالية  األعمــال 
الرويشــد، إنــه كان مــن الضــروري البحــث عــن مقدمــي 
خدمــات جــدد للقيــام بأعمــال لحــام الوصــالت علــى خطــوط 
ــد التشــغيل، وإســناد جــزء مــن المشــروع لجهــة  ــب قي األنابي

خارجية تحت إشراف الخبراء في اإلدارة.
وأضــاف الرويشــد: »نظًرا لكثرة مثل هــذه العمليات ضمن 
هــذا المشــروع بالتحديــد، والتحــدي المتمثــل فــي إنجــاز 
المرحلــة الرئيســة منــه، كان مــن الضروري للغايــة البحث عن 

حل مناسب بصورة أكبر«.

ذ فيها عملية لحام  ُتعد هذه هي المرة األولى التي ُتنفَّ
وصالت على خط أنابيب قيد التشغيل تابع للشركة، عبر 

لت في أحد مقاولي تقديم الخدمات. جهة خارجية تمثَّ

)ايــه إل بــي( بالتميُّــز واإلنجــازات البــارزة للشــركات 
م  القانونيــة، وللفــرق القانونيــة داخــل الشــركات، كمــا تكــرِّ
كبــرى الصفقــات ومهندســي الصفقــات فــي المنطقــة. 
ومــن بيــن الفائزيــن الســابقين البارزيــن الذيــن حصلــوا 
علــى هذه الجوائز: شــركة غوغل، وشــركة مايكروســوفت، 

وشركة آي بي إم،  وشركة مورغان ستانلي.
ــٌر بالذكــر أن شــركة األعمــال القانونيــة اآلســيوية  جدي
مملوكــة مــن قبــل شــركة تومســون رويتــرز، وهــي تكتــل 
إعالمــي متعــدد الجنســيات، يقــوم بتشــغيل عــدد مــن 
العالمــات التجاريــة المرموقــة، ومــن بينهــا وكالــة أنبــاء 
رويتــرز، وإحــدى المصــادر الرائــدة عالمًيــا للمعلومــات 
الذكيــة للشــركات والمهنييــن فــي منطقــة آســيا والمحيــط 

الهادي ومنطقة الشرق األوسط.

فواز فيصل بسيوني 

ـــر ســـعود  ـــع - دشـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمي ينب
بـــن خالـــد نائـــب أميـــر منطقـــة المدينـــة المنـــورة، مؤخـــًرا، 
الورشـــة المتنقلـــة لصيانـــة الكراســـي المتحركـــة وذلـــك 
ـــر  ـــي تهـــدف إلـــى توفي بدعـــم مـــن أرامكـــو الســـعودية والت
عنـــاء مشـــقة الحضـــور للورشـــة الثابتـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة 

ـــادرات أرامكـــو الســـعودية  ـــة، وذلـــك فـــي إطـــار مب الحركي
للمسؤولية االجتماعية. 

وبهـــذه المناســـبة، ثمـــن نائـــب أميـــر منطقـــة المدينـــة 
ــو  ــركة أرامكـ ــة بشـ ــؤولية االجتماعيـ ــورة  دور المسـ المنـ
جميـــع  ودعـــا  الفئـــة  بهـــذه  واهتمامهـــا  الســـعودية 
الشـــركات والقطاعـــات بمنطقـــة المدينـــة المنـــورة لتقديـــم 
مزيـــد مـــن برامـــج المســـؤولية االجتماعيـــة. كمـــا شـــكر 

مديـــر عـــام جمعيـــة طيبـــة لإلعاقـــة الحركيـــة، األســـتاذ 
عبدالمحســـن القشـــعمي، أرامكـــو الســـعودية علـــى دعمهـــا 
للجمعيـــة وذلـــك مـــن خـــالل تجهيـــز ورشـــة متنقلـــة 
ـــي تعـــد ضمـــن حزمـــة  ـــة والت ـــة الكراســـي المتحرك لصيان
ــة لألشـــخاص  ــا الجمعيـ ــي تقدمهـ ــة التـ ــج النوعيـ البرامـ
ـــم  ـــث ت ـــا، حي ـــة وعددهـــا 13 برنامًج ذوي اإلعاقـــة الحركي
تنفيـــذ 95% منهـــا فـــي أقـــل مـــن أربـــع ســـنوات بدعـــم مـــن 

وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة والقطـــاع 
ـــه،  ـــي مقدمت ـــو الســـعودية ف ـــي أرامك ـــذي تأت الخـــاص وال
وأكـــد أن الجمعيـــة تتطلـــع إلـــى مزيـــد مـــن الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع أرامكـــو الســـعودية لخدمـــة هـــذه الفئـــة 
ـــورة وزوارهـــا مـــن داخـــل  ـــة المن ـــاء المدين ـــة مـــن أبن الغالي

المملكة وخارجها.  

تدشين الورشة المتنقلة لصيانة الكراسي المتحركة
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معايرة النفط اخلام يف أرامكو السعودية..

النفـــط مناســـًبا لمصفـــاة محـــددة، حيـــث يـــؤدي فهـــم 
تعقيـــدات النفـــط الخـــام إلـــى تجنُّـــب المشـــكالت المتعلقـــة 

باإلنتاج والجودة والبيئة.

معاينة أسرار الذهب األسود
ـــرات التابعـــة  ـــت المختب ـــى مـــدى عقـــود مضـــت، تولَّ وعل
ألرامكـــو الســـعودية مهمـــة دراســـة األســـرار العميقـــة 
ـــا، تصـــل عينـــات  للنفـــط العربـــي. وكل ســـتة أســـابيع تقريًب
قوامهـــا 15 لتـــًرا مـــن النفـــط الُمســـتخَرج مـــن مكامـــن 
ـــي  ــر ف ــوث والتطويـ ــز البحـ ــى مركـ ــو الســـعودية إلـ أرامكـ

مقر الشركة في الظهران.
وداخـــل أســـوار المركـــز، يقـــوم علمـــاء وفنيـــون مـــن 
قســـم الخدمـــات الفنيـــة بفحـــص خصائـــص ســـوائل النفـــط 
البراقـــة المثيـــرة لالهتمـــام. وتبـــدأ عمليـــة الفحـــص داخـــل 
ـــاز  ـــث يُصـــب النفـــط الخـــام فـــي جه ـــر، حي ـــر التقطي مختب
ــًرا  ــا مصغـ ــبه مرفًقـ ــذي يشـ ــير، الـ ــر التكسـ ــر عبـ التقطيـ

للمعالجة والتكرير.
الجاذبيـــة  وســـائل  علـــى  التقطيـــر  جهـــاز  ويعتمـــد 
والتســـخين والتبريـــد فـــي تحليـــل النفـــط بدقـــة إلـــى عـــدة 
الجزئيـــة.  بالعناصـــر  تُعـــرف  منتجـــات هيدروكربونيـــة 
وتشـــمل هـــذه المنتجـــات، التـــي يصـــل عددهـــا إلـــى 13 

منتًجا، كاًل من البنزين والديزل والكيروسين والبيتومين.

تسويق النفط العربي للعالم
وعنـــد الدخـــول إلـــى الممـــر الطويـــل بالقـــرب مـــن 
مرفـــق التقطيـــر، نجـــد خلـــف كل بـــاب فـــي الممـــر مختبـــًرا 
ـــن مـــن  ًمـــا لفحـــص عنصـــر جزئـــي معيَّ ضخًمـــا مصمَّ
ئـــي  لجز ا لعنصـــر  ا مختبـــر  كل  ويُخِضـــع  لنفـــط.  ا
المخصـــص لـــه إلـــى تحليـــل منهجـــي مكثـــف يفحـــص 
الخصائـــص الجزيئيـــة والفيزيائيـــة والكيميائيـــة. وتســـهم 
هـــذه النتائـــج مجتمعـــًة فـــي إنجـــاز عمليـــة المعايـــرة 
الشـــاملة، حيـــث يُعـــد هـــذا التحليـــل الكيميائـــي المعقـــد 

والمهم ركًنا رئيًسا في تسويق النفط الخام.
ـــح رئيســـة وحـــدة تحديـــد خصائـــص الزيـــت  وتوضِّ
ـــة، أمانـــي مشـــارة، أن البيانـــات  الخـــام والمنتجـــات بالوكال
التـــي تُســـفر عنهـــا عمليـــة معايـــرة النفـــط الخـــام تُســـهم 
فـــي تحديـــد كيفيـــة اســـتخدام اللقيـــم. تقـــول أمانـــي: 
ــا  ــرارات فيمـ ــاذ القـ ــة التخـ ــم مهمـ ــرة اللقيـ »بيانـــات معايـ

يتصل بأعمال التكرير«.
ــئ  ــم خاطـ ــتخدام لقيـ ــن السـ ــه يمكـ ــي أنـ ــح أمانـ ـ وتوضِّ
ــق  فـــي مصفـــاة معينـــة أن يتســـبب فـــي مشـــكالت تتعلَـّ

باإلنتاج والجودة والبيئة.
وتُضيـــف أمانـــي: »نحـــرص فـــي أرامكـــو الســـعودية علـــى 
يلبِّـــي  المســـتهلك  مـــن  المطلـــوب  المنتـــج  أن  ضمـــان 

احتياجاته«.

سالمة مرافق األعمال
ـــط الخـــام  ـــي تســـويق النف ـــب المســـاعدة ف ـــى جان وإل
فـــي  الخـــام  النفـــط  فحـــص  يُســـهم  للمســـتهلكين، 
المحافظـــة علـــى ســـالمة مرافـــق اإلنتـــاج والمعالجـــة. 
أثنـــاء  بتغيـــرات  الهيدروكربونيـــة  المنتجـــات  وتمـــر 
عمليـــة اإلنتـــاج، فقـــد ترتفـــع مثـــاًل نســـبة الكبريـــت أو 
تنخفـــض فـــي غضـــون فتـــرات قصيـــرة، أو ربمـــا يُصبـــح 
خـــط  عبـــر  التدفـــق  يعيـــق  بمـــا  مســـتحلًبا  اللقيـــم 

األنابيب.
يقـــول رئيـــس وحـــدة مســـاندة عمليـــات المعالجـــة، 
ســـعيد الشـــهراني: »يمكـــن لدفعـــة مـــن النفـــط الخـــام 
التســـبب بمشـــكالت ألعمـــال اإلنتـــاج والمعالجـــة، ويوظـــف 
علماؤنـــا خبراتهـــم فـــي مجـــال الكيميـــاء لحـــل مثـــل تلـــك 

المشكالت«.
ـــا تنتشـــر  ـــًرا ميدانًي ل أرامكـــو الســـعودية 13 مختب ـــِغّ وتُش
هـــذه  تســـتلم  حيـــث  أعمالهـــا،  مرافـــق  كافـــة  عبـــر 
المرافـــق  مـــن  الخـــام  النفـــط  عينـــات  المختبـــرات 

وتفحصها كل يوم.
ـــا بالنســـبة للغـــاز المنتـــج فـــي أرامكـــو الســـعودية، فـــإن  أمَّ
ـــز  معظمـــه يُســـتخدم فـــي توليـــد الكهربـــاء محلًيـــا، ويتميَّ
بأنـــه أقـــل تعقيـــًدا مـــن حيـــث التركيـــب، ويجـــري فحصـــه 

في الموقع في أكثر األحيان.

جانيت بنهيرو

معايرة النفط الخام
يساعد التحليل المفصل لعينات النفط الخام في تسويق 

النفط العربي للعالم.

ت المختبرات التابعة  على مدى عقود مضت، تولَّ
ألرامكو السعودية مهمة كشف األسرار العميقة للنفط 

العربي، حيث تصل عينات قوامها 15 لتًرا من النفط 
الُمستخَرج من مكامن أرامكو السعودية إلى مركز 

البحوث والتطوير في مقر الشركة في الظهران، كل ستة 
أسابيع تقريًبا.

المشغل الميداني، باسل العنزي، يعمل على جمع عينة من النفط الخام بهدف تحليلها في إحدى مختبرات أرامكو السعودية في خريص، حيث يقع أحد أكبر 
مرافق إنتاج النفط في العالم.

ال يوجـــد هنـــاك تطابـــٌق تـــام بيـــن أي عينتيـــن مـــن 
النفـــط الخـــام؛ فمثلمـــا أن كل حبـــة رمـــل تختلـــف عـــن 
ــام خصائـــص  ــن النفـــط الخـ ــوع مـ ــكل نـ ــإن لـ ــرى، فـ األخـ
كيميائيـــة وجزيئيـــة تميِّـــزه. وبـــذات الطريقـــة التـــي تهـــبُّ 
ل كثبـــان الرمـــال، فـــإن مكامـــن  فيهـــا ريـــاح الصحـــراء لتُشـــِكّ
ـــر تكويـــن الســـوائل الموجـــودة فيهـــا مـــع  النفـــط والغـــاز تُغيِّ

مرور الوقت.
وتُعـــرف عمليـــة الكشـــف عـــن األلغـــاز المحيِّـــرة للنفـــط 
بعمليـــة )معايـــرة النفـــط الخـــام(. ويُعـــد الكشـــف عـــن 
ـــة بالنســـبة  ـــة األهمي ـــن النفـــط الخـــام فـــي غاي أســـرار تكوي
للمســـتهلكين، كمـــا أنـــه أمـــٌر جوهـــري للمحافظـــة علـــى 

سلسلة قيمة إنتاج النفط والغاز في أرامكو السعودية.

معايرة النفط الخام
ـــي  ـــم الكيميائ ـــة التقيي ـــرة النفـــط الخـــام هـــي عملي معاي
للَقيـــم النفـــط الخـــام، التـــي تُجـــرى فـــي المختبـــرات 
المعـــدة لفحـــص النفـــط. وتُســـفر هـــذه العمليـــة عـــن 
د  ا لمـــو ا محتـــوى  حـــول  مكثفـــة  تحليليـــة  نـــات  بيا
الهيدروكربونيـــة فـــي النفـــط، لتســـتفيد منهـــا المصافـــي 

وتجار النفط ومنتجيه.
ـــا  ـــي أنه ـــات بوجـــه خـــاص ف ـــة هـــذه البيان ـــن أهمي وتكم
ــم  ــا إذا كان لقيـ ــد مـ ــر فـــي تحديـ ــق التكريـ ــاعد مرافـ تسـ

عقوٌد من ضمان الجودة لمنتجات النفطعقوٌد من ضمان الجودة لمنتجات النفط



يمكن الستخدام 
لقيم خاطئ في 
مصفاة معينة أن 

يتسبب في 
ق  مشكالت تتعلَّ
باإلنتاج والجودة 

والبيئة
أماني مشارة

النفط العربي استثنائي
تُنتج أرامكو السعودية بعض أفضل أنواع النفط الخام في العالم، وهي النفط العربي الممتاز، 

والعربي الخفيف جًدا، والعربي الخفيف، والعربي المتوسط، والعربي الثقيل.
وتتوافق هذه األنواع الخمسة من النفط العربي، وأنواع المزيج التي يمكن إنتاجها منها، بدرجة 

كبيرة مع معظم المصافي في العالم.
وتُعد الكثافة العامل األهم في تحديد القيمة السوقية للنفط الخام؛ فالكثافة العالية، التي تعني 

سوائل هيدروكربونية أخف، تُشير إلى قيمة أعلى ألنها تتيح المجال إلنتاج نسبة أكبر من 
المنتجات عالية الربحية.

ويُعد النفط الخام العربي منتًجا استثنائًيا نظًرا لمعدالت كثافته العالية، وانخفاض كثافة 
االنبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمال التنقيب عنه وإنتاجه.

ل النفط العربي الممتاز والعربي الخفيف  وتُعد أنواع النفط الخفيفة أهم المنتجات، حيث شَكّ
جًدا والعربي الخفيف حوالي ٦9% من إنتاج النفط الخام اإلجمالي في أرامكو السعودية في عام 

٢٠٢٠م.

النفط العربي الممتاز
الكثافة تزيد على 40 درجة

المحتوى الكبريتي تقل نسبته عن %0.5

النفط العربي الخفيف جًدا
الكثافة تتراوح بين 36 و40 درجة

المحتوى الكبريتي يتراوح بين 0.5% و%1.3

النفط العربي الخفيف
الكثافة تتراوح بين 32 و36 درجة

المحتوى الكبريتي يتراوح بين 1.3% و%2.2

النفط العربي المتوسط
الكثافة تتراوح بين 29 و32 درجة

المحتوي الكبريتي يتراوح بين 2.2% و%2.9

النفط العربي الثقيل
الكثافة أقل من 29 درجة

المحتوى الكبريتي أعلى من 9.٢%

عقوٌد من ضمان الجودة لمنتجات النفطعقوٌد من ضمان الجودة لمنتجات النفط
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خذ اللقاح

فلننِه الوباء

تجنُّب 
التجمعات 

وسيلتنا 
للنجاة
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األعداد وبناء اإلنسان

القبيلة العالمية

وصفة بيل جيتس إلنقاذ الكوكب

■  اخترت كتابة القصة القصيرة، وباألخص القصة القصيرة جًدا، 
هل هناك دافع وراء هذا االختيار؟

تُعد القصة القصيرة جًدا ظاهرة أدبية طارئة آخذة في االنتشار 
والذيوع، إذ استطاعت بقصر حجمها أن تحفر لها مكاًنا مميًَّزا في 
عدد  تنامي  إلــى  باإلضافة  وإلكترونًيا،  ورقــًيــا  الثقافي  المشهد 
اإلصدارات والمقاربات النقدية. وكتابة القصة القصيرة جًدا تهبنا 
حيًزا إلبراز مفارقات الواقع وزيفه بما قلَّ وأدهش. على المستوى 
الشخصي، عندما تختلجني فكرة كتابة أي نص، ال أفكر مطلًقا في 
عــدد الــمــفــردات؛ معنى ذلــك أن الفكرة هــي التي تفرض شكلها 
وقالبها، فهناك أفكار تأتي في شكل كبسولة، وأخرى تأخذ حيًزا 

أوسع.
■  وهــل تــرى أن بوسع هــذا النوع الــســردي، بما يتميز به من إيجاز 
ر عن مفردات الحبكة التي ينبغي أن  وتكثيف للغة والصور، أن يعبِّ

تتوفر في عملية القص؟
يقول د. جميل حمداوي، وهو ناقد متخصص في القصة القصيرة 
جــًدا، إن هذا النمط جنس أدبــي جديد يعتمد التكثيف الموحي، 
الموضوعية والعضوية، والمفارقة  والــوحــدة  المحبَّكة،  والحكاية 
التوتر  المستفزة، ويتسم بخاصيتي االتساق واالنسجام، وانبثاق 
الدرامي، والتأرجح بين الواقعية والشاعرية والرمزية المقنعة. ومن 
وجهة نظري الشخصية، هناك من يخلط بين الخاطرة وبين القصة 
القصيرة جًدا، وبالتالي يستسهل كتابتها. وهذا خطأ كبير؛ إن كتابة 
القصة القصيرة جًدا وفق ما تطرق له د.حمداوي تحملنا مسؤولية 

االعتناء بالنص قبل طرحه.
■  بالحديث كذلك عن طبيعة القصة القصيرة جًدا، ُتَعد المفارقة 
كلمة الــســر فــي نسج المعنى الــمــراد منها، لكن فــك شــفــرة هذا 
المعنى يعتمد على القارئ نفسه الذي يفسره كما يريد. هل ترى 
أن هذا النوع األدبي يفترض وجود قارئ واع على درجة كبيرة من 

النضج البالغي حتى ينجح في تأويل المعنى؟
ال، فالقصة القصيرة جــًدا هــي فــن وسطي مــا بين التصريح 
والتلغيز. والمباشرة تفسد النص، كما هو الحال بالنسبة للغموض 
المبالغ فيه، فال بـُـد أن يستمتع القارئ بما يقرأ من حيث اللغة 
والحبكة والقفلة المدهشة. أما مسألة »المعنى في بطن القاص«، 

فأنا ضده تماًما.
■  صدرت لك مجموعتان قصصيتان، ما طبيعة التجربة الشعورية 
لت السياق العام لطرح موضوعاتهما؟ والحالة الوجدانية التي شكَّ
العام، مثل الفساد  أغلب نصوصي تحضر فيها قضايا الشأن 
ة كافية للمرضى، والسرقة والنفاق،  ــرَّ واإلرهـــاب، وعــدم توفر أِس
و»الهياط«، وتحطم العالقات الزوجية، وغيرها. كما تحضر فيها 
أيًضا قضايا فلسفية ذات صلة بتساؤالت مضنية، ومن ذلك البحث 
عن براءة الطفولة المصادرة، وغرائب األقدار، وكيفية الهروب من 
ــك. وبــعــض قصص  ــســان بــالــظــل، ونــحــو ذلـ الـــواقـــع، وعــالقــة اإلن
المجموعة تقتات على تناقضات النفس اإلنسانية، وتلبسها ثوًبا غير 

ثوبها في أحيان كثيرة.
ر المساحة الــتــي يجب أن تتقاطع فيها ككاتب، بما  ■  وكــيــف تــقــدِّ

تحمله من سيرة حياتية، مع ما تنتجه من نصوص؟
ما بين ضيق الواقع ورحابة الخيال يتنقل القاص. عندما أكتب 
فكرة ما تتشابك خيوط السرد بين حقيقة الفكرة كواقع ملموس، 

وبين البناء السردي المشوق الذي يعتني باللغة وفنية الصياغة.
■  هــل تفكر مستقباًل فــي كــتــابــة الـــروايـــة بــمــا تتيحه مــن إمكانية 
لمعالجة قضايا وتناقضات الواقع على نحو أوســع؟ أم سيستمر 

تفضيلك للقصة القصيرة؟
يختلف نمط كتابة الرواية عن نمط كتابة القصة والقصة القصيرة 
جــًدا، من حيث الخطاب والشخوص والزمن ومــدار أفعال النص. 
وبالتالي عملية التماثل ما بين القصة والرواية أمر صعب جًدا. 
وبشكل عام أميل للتنويع ما بين فنون السرد. ويحتاج القاص كي 

يصبح روائًيا أن يكون ملًما بقواعد وأدوات النفس الروائي الطويل.

القصة القصيرة جًدا 
ُتبرز الواقع بما قلَّ 

وأدهش

محمد علي مدخلي
قاص سعودي، صدرت له مجموعتان 

قصصيتان بعنوان »ثمن الحرية« 
و»كان له أمل«.

يبحـث هـذا الكتـاب فـي تاريـخ العالقـة بيـن األعـداد 
وعمليـات الحسـاب واإلنسـان، ويؤكـد أن األعـداد منسـوجة 
فـي حاضرنـا، ومنقوشـة فـي ماضينـا، وتطبـع حياتنـا كلهـا 

كبشر على نحو يستحيل معه االستغناء عنها.
الكتـاب بعنـوان »األعـداد وبنـاء اإلنسـان، العد ومسـارات 
الحضـارة اإلنسـانية«، مـن تأليـف األمريكـي كيليـب إفريت، 
أسـتاذ األنثروبولوجيـا بجامعـة ميامي، وقد تُرجـم إلى أكثر 
مـن لغـة نظـًرا ألصالـة موضوعـه، وأسـلوب كتابتـه الـذي 
التاريخـي  والسـرد  الرصيـن  العلمـي  البحـث  بيـن  جمـع 

المشوق.
يوضـح الكاتـب كيـف أن األعـداد، ويقصـد بهـا الكلمـات 
وغيرهـا مـن الرمـوز التـي تُسـتخدم لإلشـارة إلـى كميـات 
محـددة، ليسـت إال مجموعة من االختراعات التي أسـهمت 
فـي تميـز نوعنا، ونجحت في تغييـر البيئات التي نحيا فيها 
ونتطـور، مثلهـا فـي ذلـك مثـل الطهـي واألدوات الحجريـة 
وغيرهـا مـن االبتـكارات. وهـو يـرى أن دور األعـداد فـي 
الكافـي  باالنتبـاه  يحـظ  لـم  اإلنسـاني  الحضـاري  البنـاء 
مقارنة بتركيز العلماء الكبير على مخترعات مهمة أخرى.

ينقسـم الكتـاب إلـى ثالثـة أجـزاء. يتنـاول الجـزء األول 
التـي تؤكـد تغلغـل األعـداد فـي  بالتفصيـل كافـة األوجـه 
الحيـاة اإلنسـانية، ويسـتعرض الجـزء الثانـي بعـض ثقافـات 
مجموعـة مـن الشـعوب فـي التعبيـر عـن الكميـات واألرقـام 
فـي حياتهـا اليوميـة. أما الجـزء الثالـث فجاء تحـت عنوان: 
»األعـداد وتشـكيل حياتنـا«، وهـو يُعـد بحًثـا متكامـاًل فـي 

ينطلـق هـذا الكتـاب مـن فكـرة رئيسـة هـي أن مفهـوم 
القبيلـة فقـد طبيعتـه المحليـة، وصـار عالمًيـا وحاضـًرا 
فـي كل مـكان. ولكـن بسـبب زيادة عـدد القبائـل وتنوعها، 
صـار هنـاك احتيـاج كبيـر إلـى قائـد يسـتطيع التعامـل 
معهـا وإرشـادها نحـو الوجهـة الصحيحـة. يحمـل الكتـاب 
الـذي صدرت ترجمتـه حديًثا إلى العربيـة عنوان »قبائل، 
نحتـاج منـك أن تكـون قائـًدا لنـا«، وهـو لألمريكـي سـيث 
جوديـن، مؤلـف أكثـر الكتـب مبيًعـا فـي مجـال التسـويق 

وإدارة األعمال والقيادة.
الكتـاب، الـذي جـاء على شـكل أفكار مركـزة، هو دعوة 
موهبـة  نفسـه  فـي  يـرى  كل شـخص  لتحفيـز  صريحـة 
وقـدرة مـا ليصيـر قائـًدا فـي مجالـه، علـى قبيلتـه التـي 

يمكن له أن يؤسسها طالما توفرت له شروط ذلك.
ووفًقـا لجوديـن، فالقبيلـة هـي »مجموعـة أشـخاص 
مرتبطيـن بعضهـم ببعـض، كما يرتبطـون بقائـد وبفكرة«، 
وهـو يشـير إلـى أن أي مجموعـة مـن األشـخاص تحتـاج 
إلى أمرين فقط لتكون قبيلة: مصلحة مشـتركة، وطريقة 
للتواصـل. وال يمكـن أن توجد القبيلة بـدون القائد، الذي 
يمكـن أن يكـون شـخًصا واحـًدا، كمـا يمكـن فـي أحيـان 

أخرى أن يتولى القيادة أكثر من شخص.
ويوضـح الكتـاب أن الثـورة الرقميـة، ومـا أفرزتـه مـن 
زت مـن فكـرة  أشـكال متعـددة مـن وسـائل التواصـل، عـزَّ

ال شـك أن مصداقيـة مـا يـرد فـي أي كتـاب ترتبـط 
بمـدى مـا يحظـى به مؤلفـه مـن مصداقية وتأثيـر. وحين 
يكتـب األمريكـي الشـهير بيـل جيتـس عمـاًل فـي مجـال 
بعينه، فال شـك أنه سـيلقى قبواًل لـدى قطاعات عريضة 
مـن القـراء والخبـراء علـى حد سـواء، لما يرتبط به اسـم 
مؤلفـه مـن نجاح مشـهود وخبـرة كبيرة في العمـل المهني 

والعام.
شـركة  مؤسـس  جيتـس،  يضـع  لـم  ة  لمـر ا هـذه 
مايكروسـوفت والمبرمـج المعـروف، كتاًبـا عـن أحـدث 
تطبيقـات الحواسـيب أو أنظمـة تشـغيلها، بـل عـن قضيـة 
المنـاخ، التـي تُعـد األكثـر إلحاًحـا وأهميـة فـي عالمنـا 
الكارثـة  تجنـب  »كيفيـة  بعنـوان:  الكتـاب  المعاصـر. 
لتـي  ا واالبتـكارات  لدينـا  لتـي  ا الحلـول  المناخيـة: 
الموضوعـات  مـن  عـدد  إلـى  يتطـرق  وهـو  نحتاجهـا«، 
المرتبطـة بالممارسـات البشـرية فـي البيئـات المختلفـة، 
التـي مـن شـأنها أن تهـدد وبقـوة سـالمة اإلنسـان وكافـة 
الكائنـات علـى كوكـب األرض، بـل وتنـذر بكارثـة مناخيـة 
إلـى أسـبابها،  يتـم االلتفـات  لـم  إذا  وشـيكة سـتدمره، 

والعمل على الحد منها والتقليل من آثارها السلبية.
ويأتـي كتـاب بيل جيتس في وقته كمـا أكدت عديد من 
القـراءات النقدية التي نُشـرت حوله، وفيـه يضع الكاتب، 
الـذي أمضـى فتـرة طويلة مـن الزمن في االسـتقصاء عن 

مسـألة اختـراع األعـداد والحسـاب، وتأثيرهمـا فـي نمـط 
المعيشة وتطور أدواتها.

وفـي سـياق هـذه األجـزاء، يضـرب المؤلـف عديـًدا مـن 
األمثلـة علـى الـدور الحيـوي الـذي تلعبـه األعـداد فـي حيـاة 
البشـر، مثـل السـؤال البسـيط الـذي قـد يُوجـه ألحدنـا وهو 
»كـم عمـرك؟«، والـذي يُعـد كافًيـا للغايـة لتوضيـح مثـل هذا 
الـدور، ألن إجابتـه التـي ال تسـتغرق مـن تفكيرنا سـوى قدر 
د  ضئيـل مـن الثوانـي وال يوجـد مـا هـو أسـهل منهـا، تحـدِّ

عديًدا من أوجه حياتنا نفسها.
يقـول إفريـت: »علـى خـالف ما كنـا نعتقده من قبـل، فإن 
د مفاهيـم تتولَّـد لـدى األفـراد بصـورة  األعـداد ليسـت مجـَرّ
تلقائيـة وفطريـة. وعلى الرغم مـن أن الكميات ومجموعات 
خبرتنـا  عـن  بعيـًدا  مسـتقلة  توجـد  أن  يمكـن  العناصـر 
العقليـة، فاألعـداد ابتـكاٌر مـن العقـل البشـري، واختـراع 
معرفـي قـد غيَّـر كيفيـة إدراكنـا للكميـات وتمييزهـا إلـى 

األبد«.
وسـيتأكد القـارئ مـن خـالل صفحـات هـذا الكتـاب مـن 
نجـاح مؤلفـه فـي تحقيـق هدفـه الرئيـس منـه، حيـث أعـاد 
االعتبـار لألعـداد وطـرق الحسـاب واألرقـام، التـي تماثـل 
أهميتهـا فـي نظـره أهميـة الـدور الـذي لعبـه اختـراع رمزي 
آخـر هـو اللغة؛ فاألعداد هي باختصار االختراع الذي مكن 
اإلنسـان مـن إدراك الوقـت ومـروره بطـرق جديـدة، وسـاعد 
مـن دون شـك فـي تغييـر خبراتنـا اإلدراكيـة والسـلوكية إلـى 

األبد.

زيـادة أعدادهـا علـى مسـتوى  فـي  القبائـل، وأسـهمت 
العالـم بشـكل غيـر مسـبوق. وبمقـدور متصفـح مواقـع 
الحقيقـة، حيـث  بنفسـه علـى هـذه  يقـف  أن  اإلنترنـت 
سـيجد آالًفـا من مجموعات المسـتخدمين ذات االهتمام 
المشـترك، فهـذه الوسـيلة االسـتثنائية نجحـت فـي إزالـة 
الحواجـز الجغرافيـة، وأصبـح إنشـاء قبيلـة وقيادتهـا فـي 
ظلهـا أمـًرا يسـيًرا، بـل إنهـا قـد وسـعت فعلًيـا مـن مفهـوم 
القبيلـة التـي تتقيـد بفضاء محدد، وسـاعدت علـى تكبير 
حجمهـا والربـط بيـن أنشـطتها، فصـارت القبيلـة علـى 
صفحاتهـا عالميـة الطابـع والهويـة. لكـن اإلنترنـت طـرح 
في الوقت نفسـه سـؤااًل حول شـروط ومواصفات القيادة 
المناسـبة، التـي يكـون بوسـعها توجيـه كل مجموعـة مـن 

هذه المجموعات.
ويتعامـل مؤلـف الكتـاب مـع مفهـوم القبيلـة بمنظـور 
إيجابـي، فالقبائـل حسـب تعبيـره »تجعـل حياتنـا أفضل«، 
وكل فـرد فيها يمكـن أن يصير هو قائدها. وقائد القبيلة 
فـي  هـو  لمـا  التغييـر  لهـا  يحقـق  أن  بوسـعه  مـن  هـو 
صالحهـا، مـن حيـث إنتـاج األفـكار ومـن حيـث تنفيذهـا. 
وألن »قيـادة القبيلـة هي أفضل حياة يمكننا أن نعيشـها«، 
فهـذا يعنـي أن أي فـرد يتجاهـل فرصـة أن يصبـح هـو 
قائـد القبيلـة أو أحـد قادتهـا يكـون قـد فـوَّت علـى نفسـه 

إمكانية االرتقاء والتطور على كافة المستويات.

أسـباب األزمـة المناخيـة بمسـاعدة خبـراء ومتخصصيـن 
مشـهود لهـم بالكفـاءة ، خطـة محكمـة وواضحـة المعالـم 
المسـببة  الغـازات  انبعاثـات  زيـادة  تحـدي  لمواجهـة 
لظاهـرة االحتبـاس الحـراري، ومنع انتشـارها فـي الوقت 
المناسـب، وخفضها إلى الصفـر قبل أن تحل كارثة بيئية 

محققة يكون أوان التصدي لها قد فات.
وتسـتند خطة جيتس، التي شـرح عناصرها باستفاضة 
فـي 12 فصـاًل شـكلت متن كتابه، إلى قـراءة تحليلية علمية 
وواعيـة فـي مـا يحتاجـه العالـم بالفعـل مـن اختراعـات 
وابتـكارات بوسـعها أن تكون صديقة للبيئـة، أي تعمل على 
تقليل االنبعاثات الضارة، ويكون بوسـعها في الوقت نفسـه 

مساعدة اإلنسانية في عديد من المجاالت.
الطمـوح مـن وجهـة نظـر  الهـدف  ولـن يتحقـق هـذا 
للسياسـات  لحكومـات  ا تبنـي  خـالل  مـن  لـف  لمؤ ا
والتوجهـات الرشـيدة نحـو المنـاخ والبيئـة فحسـب، ولكن 
أيًضـا حيـن يشـعر أصحـاب األعمـال ورؤوس األمـوال 
بمسـؤوليتهم فـي ذلـك، بـل وحيـن يؤمـن كل فـرد يعيـش 
علـى األرض بـدوره فـي هـذا األمـر؛ ألن بوسـع الجميـع 
انتهـاج سـلوكيات أخـرى غيـر تلـك التـي توجـه حياتهـم 
بشـكل سـلبي يـؤذي البيئـة عموًمـا، ومنهـا علـى سـبيل 
المثـال مـا هـو شـديد البسـاطة وقابـل للتطبيـق، وهـو 

تناول الغذاء الطبيعي واالبتعاد عن األطعمة المصنعة.
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فاإلهـداء  للبيـوت؛  المداخـل  أهميـة  الكتـب  فـي  األولـى  للصفحـات 
والمقدمـة، أًيـا كان اسـمها: »خطبـة الكتـاب« أو »التوطئـة« أو »التمهيـد«، 
تحـاول أن تُهيِّـئ القـارئ وتؤثـر علـى حكمه، فـي اتجـاه معين من خـالل تلك 

العتبات.
لكـن هنـاك عتبـة محيـرة تخـص الروايـة وحدهـا، نراهـا كثيًرا فـي صورة 
هـذا التنويـه: »كل شـخصيات وأحـداث هـذه الرواية مـن وحي الخيـال، وأي 
تشـابه مـع الواقـع هـو مـن قبيـل الصدفـة«. ولألسـف تعلمـت السـينما هـذه 

الحيلة وأثقلت بها كثيًرا من أكتاف األفالم.
وال أعـرف حالـة واحـدة قـام فيهـا هـذا التنويـه بحمايـة صاحبـه مـن 
المخاطـر التي يخشـاها، سـواًء كانت غضب شـخص قوي أو سـلطة مجتمع 
هـذه  يكتبـون  مـن  معظـم  أن  نتوقـع  أن  يمكننـا  لـذا  أو سـلطة سياسـية. 
الكلمـات ال يقصـدون معناهـا الحقيقـي بـل عكسـه بالضبـط؛ فهـم يريـدون 

إيهام المتلقي بأن الوقائع حقيقية!
يمكننـا معاملـة هـذا التنويـه بوصفـه وعـًدا بوجبـة مـن النميمـة واألخبـار 
التـي يطلبهـا قـارئ األدب، لكـن القـارئ يطلـب فـي الوقـت نفسـه أن تكـون 
هـذه الحقيقـة مثـل الكـذب، يطلب خفـة الخيال، مـن أجـل االنعتاق مـن ثقل 
واقعـه الخـاص. والكاتـب مـن جهتـه يسـتنكف أن يكتـب نشـرة أخبـار؛ ألن 
مجـده يأتـي من قدرتـه على صناعـة الخيـال، ويريد إتقـان ذلك حتـى يجعل 

خياله مثل الحقيقة.
وبسـبب الرغبـة في الشـيء ونقيضه لـدى القـارئ والكاتـب، ال مناص من 
ه الناقـد اإلنجليـزي تيـري إيغلتـون شـرًطا  التواطـؤ بيـن الطرفيـن الـذي يعـدُّ
لوجـود األدب. فالقـارئ يختـار نًصـا خيالًيـا لكنـه مسـتعد العتبـاره حقيقًيا، 
وعلـى الكاتـب أن يضعـه فـي حالـة »البيـن بين« هـذه مـن خـالل المماحكات 

على عتبات الرواية.
وباإلضافـة إلـى حيلـة التبـرؤ مـن واقعيـة األحـداث، هنـاك حيلـة ادعـاء 
العثـور علـى مخطـوط، تيمًنـا بسـرفانتيس فـي روايـة )دون كيخوتـه(، التـي 
ادعـى أن أصلهـا مخطـوط كتبـه العربـي سـيدي حامد بـن الجيلـي. ولم تزل 

هذه الحيلة ُمغرية لمنح الرواية قوة الوثيقة.
وبعـض الالعبيـن المهـرة يتركـون العتبـات، وينثـرون مماحكاتهـم علـى 
مـدار الحكـي. فالكولومبـي ماركيـز كتـب روايتـه القصيـرة )قصـة مـوت 
م فيـه كل األقـوال عـن حيـاة ومـوت  معلـن( بتقنيـات تحقيـق صحفـي، قـدَّ

سنتياغو نصار!
يقـوم الـراوي فـي تلـك النوفيـال العذبـة بـدور المحقـق ناسـًبا المقـوالت 
إلـى أصحابهـا، ويعقـد المقابـالت بيـن أقـوال الشـهود المتضاربـة، لكنـه لـم 
الـراوي؛ فيحشـر فـي  أنـه هـو نفسـه  بـل يجعلنـا متأكديـن  يكتـف بذلـك 
يضـع  أنـه  كمـا  بهـا.  التقـى  وكيـف  بارتشـا،  مارثيـدس  زوجتـه  الروايـة 
لينفـي عنهـا  تلـك  أو  الغريبـة  الواقعـة  السـاخرة علـى هـذه  المالحظـات 
صفتهـا الخياليـة: »لـم أرغـب فـي االقتنـاع بـأن تلـك المـرأة هـي المـرأة 
نفسـها التـي كنـت أتصورهـا، ألننـي قاومـت الموافقـة علـى فكـرة أنـه يمكـن 

للحياة أن تنتهي إلى أن تكون مشابهة جًدا لألدب الرديء«.
ومـا نفهمـه مـن عبـارة كهـذه هـو إدانـة ماركيـز لإلفـراط فـي الخيـال، 
فهـذه سـمة مـن سـمات األدب الـرديء، وألنـه يخشـى أن يتهمه القـارئ بهذه 
التهمـة الشـنيعة؛ يصـرُّ علـى أنـه يكتـب الواقـع، وال ذنـب لـه إن بـدا ذلـك 

خيااًل مفرًطا.
كذلـك لـم يُفـرِّط ماركيـز فـي حيلـة المخطوط؛ حيـث يشـير إلى اسـتناده 
فـي تحقيقـه على ملـف القضية في أرشـيف قصـر العـدل، وفي جملـة تالية 
يـزرع الشـك فـي قـوة الوثيقـة نفسـها، مرجًحـا أن القاضـي، الـذي لـم يعثـر 
علـى اسـمه، كان مكتوًيـا بنـار األدب، ألنـه »انسـاق أحياًنـا فـي اسـتغراق 
شـاعري مناقـض لوظيفتـه الصارمـة، ولـم يكـن ليسـتوعب، بصـورة خاصـة، 
كيـف يمكـن للحيـاة أن تسـتفيد مـن مصادفات كثيـرة محظـورة علـى األدب، 

لتتم دون أية عرقلة عملية موت معلنة إلى ذلك الحد«.
وهكـذا، يطلـب األدب مـن الكاتـب أن يكـون بهلواًنـا يتقـدم علـى خيـط 
مشـدود، متأرجًحـا بيـن الخيـال والواقـع، بحيـث ال يفقـد حيـاة روايتـه أو 

فضول قارئه.

تأرجٌح بين الخيال 
والواقع

عزت القمحاوي *

* كاتب وروائي مصري 

القافلة األسبوعية

منـذ عـام 2002م، وتحديـًدا فـي شـهر الخيـر والعطـاء، شـهر رمضـان 
المبـارك، جـرت العـادة أن نُطلق حملة تبرعات الموظفين؛ وسـتكون حملة 
التبـرع لهـذا العـام اسـتمراًرا لهـذه العـادة الكريمـة، تحـت شـعار "لنسـاعد 
مـن ال يملـك"، حيـث يمكننـا جميًعـا تقديـم الدعـم ألولئـك الذيـن هـم فـي 

أمس الحاجة إليه، عبر الصندوقين االجتماعي والطبي.
وفيمـا مضـى، أسـهم الموظفين فـي تقديم الدعم للطـالب المحتاجين من 
خـالل حملـة الحقيبـة المدرسـية، كمـا تـم إطـالق أنشـطة خيرية أخـرى، مثل 
مبـادرة هدايـا العيد التي اسـتهدفت فئة األيتام، وبرامج زيارة كبار السـن في 

األعياد، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكافة األفراد للتفاعل مع المجتمع.
نت الحمالت التي أسـهمنا من  وخالل السـنوات القليلـة الماضية، تضمَّ
خاللهـا حملـة التضامـن مـع األطفـال السـوريين، وحملـة "أريد أن أسـمع"، 

وحملـة "بقـاؤك فـي المنـزل ضمـان لسـالمتك" لمسـاندة الفئـات األكثـر 
تضرًرا من الجائحة.

وخـالل العـام الماضـي، أسـهمنا فـي تغييـر حيـاة أكثـر من ثمانيـة آالف 
شـخص فـي مختلـف مـدن المملكـة. وهـذا العـام، لدينـا خيـار التبـرع عبر 
مجاليـن للخيـر همـا الصنـدوق االجتماعـي والصنـدوق الطبـي، كمـا أن 

بإمكاننا اإلسهام من خاللهما مًعا.
تبرعاتكـم يمكـن لهـا أن تصنـع الفـارق للفئـات المتعففـة، ومـن بينهـا 
األيتـام، مـن خـالل توفير المـؤن الغذائية، وكذلـك المسـاندة الطبية، التي 

تشمل توفير أجهزة فحص السكري ومحاليل الغسيل الكلوي.
وسـواًء اختـرت التبـرع عبـر أحـد هذيـن الصندوقيـن أو كليهمـا، فـإن 
أرامكـو السـعودية، جرًيـا علـى عادتهـا فـي كل عـام وحرًصـا علـى تعظيـم 
ع بـه، بما من شـأنه أن  األثـر، سـتقوم بدفـع مبلـغ مماثـل للمبلـغ الـذي تتبـرَّ

يُسهم في تغيير حياة المستفيدين نحو األفضل.

في شهر الخير والعطاء.. "لنساعد من ال يملك"
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يمكنك تحميل أرامكو اليف اليوم




