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رت الشركة من الطاقة ما يكفي لتلبية االحتياجات      اليومية لـ 2.3 مليون منزل.. خالل 20 عاًما وفَّ

أرامكو السعودية تكرم الفائزين بجوائز       كفاءةاستهالك الطاقة لعام 2020م

جانيت بنهيرو

توفيـــر الطاقـــة هـــو أحـــد أهـــم األســـاليب للحـــد مـــن 
ظاهـــرة تغيـــر المنـــاخ؛ ومـــن هـــذا المنطلـــق، أطلقـــت 
ـــة  ـــاءة اســـتهالك الطاق ـــا لكف ـــو الســـعودية برنامجه أرامك

منذ أكثر من 20 عاًما.

وعلـــى مـــدى عقديـــن مـــن الزمـــن، أدى االســـتخدام 
ـــا  ـــل منه ـــات أق ـــة، والســـعي الســـتثمار كمي ـــم للطاق الحكي
لتحقيـــق النتيجـــة نفســـها، إلـــى تحقيـــق وفـــورات هائلـــة 

في هذا المورد الثمين.

يقـــول كبيـــر المهندســـين فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
ـــة إلدارة الطاقـــة فـــي الشـــركة،  ـــة التوجيهي ورئيـــس اللجن

األســـتاذ جميـــل البقعـــاوي: »هـــذه الوفـــورات تكفـــي 
ـــون  ـــة لــــ 2.3 ملي ـــة مـــن الطاق ـــة االحتياجـــات اليومي لتلبي

منزل في المملكة«.

ويضيـــف قائـــاًل: »يتضمـــن برنامـــج كفـــاءة اســـتهالك 
ـــي  ـــو الســـعودية ترشـــيد اســـتهالكها ف ـــي أرامك ـــة ف الطاق
ـــدة مصممـــة  منشـــآتنا، والتأكـــد مـــن أن المنشـــآت الجدي

لتكون موفرة للطاقة«.

أكثر من ٢40 مبادرة
ـــى خفـــض التكاليـــف،  ـــؤدي اســـتخدام طاقـــة أقـــل إل وي
والحـــد مـــن انبعـــاث الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس 

الحراري.

خمس إدارات فائزة
جت جوائز كفاءة استهالك الطاقة لعام 2020م إنجازات خمس إدارات فائزة، باإلضافة إلى تكريمها لمبادرات األفراد والفرق عن الفئتين الصناعية وغير الصناعية. توَّ

أفضـل أداء فـي مجـال كفـاءة اسـتهالك الطاقـة لعـام 
2020م بيـن إدارات أرامكو السـعودية كان من نصيب إدارة 
16 مبـادرة  ـذت  نفَّ التـي  الغربيـة،  التوزيـع فـي المنطقـة 
لترشـيد الطاقـة، أسـفرت عـن توفيـر كميـات كبيـرة مـن 

براميل النفط المكافئة على مدار العام.
وتتولَّـى اإلدارة مسـؤولية ضخ منتجـات الوقود وتخزينها 
فـي غـرب المملكـة، مـن خـالل شـبكة كبيـرة تمتـد مـن 
الشـمال إلـى الجنـوب. ومـن أبـرز مبادراتهـا علـى هـذا 
الصعيـد، تقليـل اإلضـاءة عنـد منطقـة السـياج فـي خمـس 
القديمـة  اإلطـارات  واسـتخدام  التوزيـع،  مـن محطـات 
لرصـف الطريـق ضمـن مشـروع توسـعة محطـات التوزيـع 

شمال جدة.

إدارة التوزيع في المنطقة الغربية

إدارة اإلنتاج على اليابسة في السفانيةإدارة مصفاة الرياض

ومـن غيـر تكاليـف تُذكـر، ودون خفـض اإلضـاءة إلـى مـا 
هو أدنى من المستوى المطلوب، أدَّى تقليل إضاءة السياج 

إلى توفير آالف الدوالرات.
وقـال مديـر إدارة التوزيـع في المنطقة الغربية، األسـتاذ 
عبـداهلل الغامـدي، إن تقليـل إضـاءة السـياج واسـتخدام 
المطاط األسـفلتي أسـهم بقرابة 55% من وفورات الطاقة 

لإلدارة.
األمـن  مسـاندة  إدارة  مـع  »عملنـا  الغامـدي:  وقـال 

الصناعي ومركز الطوارئ 911، لتقليل اإلضاءة من مصباح 
واحـد لـكل عشـرة أمتـار إلـى مصبـاح واحـد لـكل 20 متًرا، 
مـع إبقـاء مسـتويات اإلضـاءة ووضـوح الرؤيـة الليلية ضمن 

اشتراطات التميُّز التشغيلي«.
اإلطـارات  مـن  لالسـتفادة  »كان  الغامـدي:  وأضـاف 
القديمـة فـي صنـع المكونـات الرئيسـة الالزمـة لرصـف 
طريـق جـدة الجديـد فوائـد كبيـرة فـي إطـار االقتصـاد 

الدائري، ومن بينها توفير استهالك الطاقة«.

ز التشغيلي فيما يتصل  دون اإلخالل باشتراطات التميُّ
بمستويات اإلضاءة، خفضت إدارة التوزيع في المنطقة 

الغربية إضاءة السياج المحيط بخمس محطات توزيع تابعة 
لها، في كل من ضباء وتبوك والمدينة المنورة وشمال جدة 

وأبها.

ت االقتصاد الدائري، فاستخدمت المطاط  قت إدارة التوزيع في المنطقة الغربية وفورات عالية في الطاقة عندما تبنَّ حقَّ
كمكون رئيس في رصف الطريق الجديد المؤدي إلى محطات التوزيع.

مبـادرات  عـدة  الريـاض  مصفـاة  إدارة  ـذت  نفَّ
2020م، حيـث  الطاقـة خـالل عـام  للمحافظـة علـى 
حققـت انخفاًضـا كبيـًرا فـي إجمالي اسـتهالك الطاقة 
بلـغ أكثـر مـن 34 مليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة فـي 

الساعة.
وأدَّى اكتمـال مشـروع تطوير المعالجة الهيدروجينية 
كفـاءة  تحسـين  إلـى  الماضـي  العـام  خـالل  بنجـاح 
اسـتهالك الطاقـة فـي المصفـاة، عـن طريـق تحقيـق 

خفـض كبيـر فـي إجمالـي اسـتهالكها مـن الوقـود، وفي 
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

قبـل شـركة  مـن  بالتكريـم  المصفـاة  وقـد حظيـت 
)سـولمان أسوشـييتس( المتخصصة فـي أنظمة تحليل 
قطـاع الطاقـة، بوصفهـا مـن أكثـر المصافـي كفـاءة فـي 
استهالك الطاقة على مستوى منطقة الشرق األوسط، 
حيث صنَّفتها ضمن الشـريحة الربعية األولى من حيث 

األداء على مدار أربعة تقييمات متتالية.

ـــي الســـفانية  ـــى اليابســـة ف ـــاج عل ـــز أداء إدارة اإلنت تميَّ
بتحقيـــق توفيـــر كبيـــر فـــي الطاقـــة، مـــع المحافظـــة علـــى 

مستويات اإلنتاج.
وأوضحـــت مؤشـــرات أداء اإلدارة لعـــام 2020م تحســـًنا 
إجمالًيـــا بنســـبة 2% فـــي كثافـــة اســـتخدام الطاقـــة، 
اســـتهالك  متوســـط  فـــي   %20 بنســـبة  وانخفاًضـــا 

2019م،  الطاقـــة الشـــهري مقارنـــة بمســـتويات عـــام 
باإلضافـــة إلـــى انخفـــاض اســـتهالك غـــاز الوقـــود بنســـبة 

.%9
وكانـــت مرافـــق إدارة اإلنتـــاج علـــى اليابســـة فـــي 
مـــت بحيـــث تعمـــل جميـــع أفرانهـــا فـــي  الســـفانية قـــد ُصمِّ
الوقـــت نفســـه، ولكـــن مـــع انخفـــاض الطلـــب علـــى اإلنتـــاج 

ت مراجعة احلسابات الهندسية يف إدارة اإلنتاج على اليابسة يف  أدَّ
السفانية إلى إغالق فرن يف معملي السفانية ورأس تناقيب، باإلضافة 

ر 215 مليون وحدة  إلى البنية التحتية املرتبطة بهما، وهو ما وفَّ
حرارية يف الساعة من الطاقة على مدار العام.

أداء الطاقة

مبادرات كفاءة 
استهالك 

الطاقة

م اللجنة التوجيهية إلدارة  تقيِّ
الطاقة في أرامكو السعودية اإلدارات 
المختلفة في مجال كفاءة استهالك 

الطاقة ضمن أربعة مجاالت، هي: 
كفاءة استهالك الطاقة، واإلدارة، 

واألداء، وتطوير الكفاءات.
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رت الشركة من الطاقة ما يكفي لتلبية االحتياجات      اليومية لـ 2.3 مليون منزل.. خالل 20 عاًما وفَّ

أرامكو السعودية تكرم الفائزين بجوائز       كفاءةاستهالك الطاقة لعام 2020م

وتتحقـــق وفـــورات الطاقـــة المؤثـــرة بقـــدر كبيـــر عندمـــا 
المكونـــة  األنظمـــة  أداء  الصناعيـــة  المنشـــآت  تعـــزز 

لبنيتها التحتية، وتقلِّل من استهالكها للطاقة.

ــعودية 241  ــو السـ ــذت أرامكـ ـ ــام 2020م، نفَّ ــالل عـ وخـ
ى  ـــادرة للطاقـــة فـــي منشـــآتها داخـــل المملكـــة، ممـــا أدَّ مب

إلى توفير كميات كبيرة من الطاقة.

ز على الطاقة أربعة مجاالت تركِّ

م اللجنـــة التوجيهيـــة إلدارة الطاقـــة اإلدارات  وتكـــرِّ
دة،  التـــي تحقـــق نتائـــج عاليـــة ضمـــن أربعـــة مجـــاالت محـــدَّ
ـــاءة اســـتهالك  ـــز الســـنوية لكف ـــل الجوائ ـــك خـــالل حف وذل

الطاقة.

وتشـــمل مجـــاالت التركيـــز األربعـــة كاًل مـــن: أداء 
ــة، وبرامـــج  ــاءة اســـتهالك الطاقـ ــادرات كفـ ــة، ومبـ الطاقـ
ــادل  ــاءات وتبـ ــر الكفـ ــع، وتطويـ ــي الموقـ ــة فـ إدارة الطاقـ

المعرفة والتواصل مع الجمهور.

ـــز لألفـــراد والفـــرق عـــن  إلـــى جانـــب ذلـــك، تُمنـــح جوائ
ـــر  ـــة وغي ـــن الصناعي ـــي الفئتي ـــة ف ـــادرات الطاق أفضـــل مب

الصناعية، باإلضافة إلى فئة الطاقة المتجددة.

ـــي شـــهدها  ـــة الت ـــات العالمي ـــن التحدي ـــى الرغـــم م وعل
عـــام 2020م، اســـتمرت جهـــود االبتـــكار فـــي أرامكـــو 
الســـعودية فـــي  مجـــال كفـــاءة اســـتهالك الطاقـــة، لتشـــمل 
تطويـــر حلـــول لترشـــيد اســـتخدامها خـــالل فتـــرات 

انخفاض الطلب على اإلنتاج.

إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار

إدارة اإلنتاج في شمال الغوار

كثافة استخدام الطاقة.. انخفاٌض مستمر

فـي إطـار التزامهـا بتحقيـق أفضـل إنتـاج نفطـي صديق 
للبيئـة قـدر المسـتطاع، قامـت إدارة اإلنتـاج فـي جنـوب 
الغـوار باستشـارة خبـراء مـن داخـل الشـركة وخارجهـا، من 
أجـل إجـراء دراسـات مفصلـة إليجـاد طـرق جديـدة لتوفير 

الطاقة.
ومـن بيـن أهـم األسـباب، التـي أدت إلـى تحقيـق اإلدارة 
لمسـتويات أداء عاليـة فـي مجـال كفـاءة اسـتهالك الطاقـة 
لعـام 2020م، هـو ابتكارهـا لخوارزمية رياضية اسـتُخدمت 
فـي تطويـر حـل رقمي يمكنـه تحديد وضع التشـغيل األكثر 

كفاءة من حيث استخدام الطاقة.
وخـالل فتـرة انخفـاض الطلـب علـى اإلنتـاج فـي عـام 
2020م، اسـتخدم الفريـق هذا الحـل الرقمي إلغالق ثالثة 

معامل من أصل 14 معماًل لفرز الغاز من الزيت بنجاح.

تتوقع إدارة اإلنتاج في جنوب الغوار أن ُيسهم نظام تكييف 
الهواء المعتمد على الطاقة الشمسية، والذي تم إدراجه في 
مكتبها ومبنى الصيانة في العضيلية في شهر نوفمبر لعام 
2020م، في تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى %45.

مـن بين العوامـل، التي سـاعدت إدارة اإلنتاج في شـمال 
الغـوار علـى توفيـر الطاقـة، تطبيـق نمـوذج السـلوكيات 
األفـراد،  بيـن  الحـوار  تشـمل  التـي  األربعـة،  األساسـية 

والتمكين، والتعاون، واتخاذ القرار.
ومـن خـالل التعـاون والتنسـيق مـع النظـراء فـي جميـع 
أنحاء الشـركة، واسـتخدام تقنية الثـورة الصناعية الرابعة، 

استطاعت اإلدارة تحسين نظام التوزيع عبر مرافقها.
االبتـكار  مفهومـي  مـن  العمـل  فريـق  اسـتفاد  وقـد 
واالقتصـاد الدائـري للتوصـل إلـى طريقـة التشـغيل األكثـر 
كفـاءة فـي اسـتهالك الطاقـة أثنـاء فتـرة انخفـاض الطلـب 

على اإلنتاج بسبب جائحة كوفيد-19.

ت  ا ر د مبـا ت  سـفر أ
تحسـين الطاقة فـي أرامكو 
انخفـاض  عـن  السـعودية 
مسـتمر في كثافة استخدام 
الطاقـة فـي مرافقهـا داخـل 
المملكة. وفي عـام 2020م، 
اسـتخدام  كثافـة  تحسـنت 
كيلـو   1.7 بمقـدار  الطاقـة 
بريطانيـة  حراريـة  وحـدة 

الوحدة: كيلو وحدة حرارية بريطانية لكل برميل نفط مكافئ.لكل برميل نفط مكافئ.

خـــالل عـــام 2020م، خضعـــت الحســـابات الهندســـية 
ـــى المراجعـــة، ممـــا  ومعـــادالت حفـــظ المـــادة والطاقـــة إل
أســـفر عـــن إغـــالق فرنيـــن اثنيـــن لمـــدة 250 يوًمـــا 
ـــق وفـــورات طاقـــة بمقـــدار 215  متتالًيـــا، وهـــو مـــا حقَّ
مليـــون وحـــدة حراريـــة بريطانيـــة فـــي الســـاعة علـــى 

مدار العام.

ُتشجع جوائز أرامكو السعودية لكفاءة 
استهالك الطاقة على استخدام هذا المورد 
الثمين بحكمة في المرافق الصناعية وغير 

م حفل  الصناعية على حد سواء. وقد ُنظِّ
التكريم لعام 2020م افتراضًيا في أواخر 

شهر مارس من العام الجاري.

برامج إدارة 
الطاقة في 

الموقع

تطوير 
المواهب 
وتبادل 
المعرفة
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كجزء من جهود الشركة يف مجال املواطنة .. 

١٣٦ من متدربي أرامكو السعودية يشمرون 
عن سواعدهم للتطوع في خدمة المجتمع

ع أكثــر مــن 100 متــدرب مــن برنامــج الشــركة  تطــوَّ
ــًرا، لمســاعدة  ــي فــي أنحــاء المملكــة، مؤخَّ ــدرج المهن للت
الجمعيــات المحليــة فــي تجهيــز وجبــات وســالل غذائيــة 

صحية للمحتاجين.
رمضــان  شــهر  مــن   24 إلــى   13 مــن  الفتــرة  وفــي 
ــر  ــدرج لغي ــاون 136 مشــارًكا مــن برنامــج الت ــارك، تع المب
الموظفيــن، إلــى جانــب موظفــي إدارة التدريــب الصناعي، 
عــت بهــا اإلدارة،  لتجهيــز هدايــا رمضانيــة غذائيــة تبرَّ
حيــث أســهم المتطوعــون بـــ 855 ســاعة عمــل خــالل 
12 يوًمــا، وأســفر ذلــك عــن  المبــادرة التــي اســتمرت 
تــم  غذائيــة  ســلة  و400  وجبــة صحيــة   500 تجهيــز 

إيصالها للمستفيدين.
مــت هــذه المبــادرة التطوعيــة بالتعــاون مــع  وقــد نُظِّ
)إطعــام(، وهــي جمعيــة خيريــة لحفــظ النعمــة تعمــل علــى 
تجهيــز الوجبــات الغذائيــة وإيصالهــا للمحتاجيــن فــي 
ــة  ــع جمعي ــاون م ــب التع ــى جان ــة، إل ــع أنحــاء المملك جمي
رضــوى الخيريــة النســائية، وجمعيــة البــر والخدمــات 

االجتماعية الخيرية في ينبع.

تعزيز المسؤولية االجتماعية
لقســم  اإلداري  الناظــر  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
التدريــب فــي المنطقتيــن الوســطى والغربيــة بالوكالــة 
آنــذاك، نــواف الشــريف، إن األنشــطة التطوعيــة تعمــل 
باالعتــزاز  وتنميــة شــعورهم  المتدربيــن  تمكيــن  علــى 
المســؤولية  تعزيــز حــس  فــي  تُســهم  كمــا  بالمجتمــع، 

االجتماعية لديهم.
ــخته  وقــال الشــريف: »إننــا نعمــل وفــق التقليد الذي رسَّ

أرامكو السعودية في التفاعل مع المجتمع«.
وأضــاف قائــاًل: »تعاملــت إدارة التدريــب الصناعــي مــع 
التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة مــن خــالل منهجيــات 

ثابتة في مجال المواطنة المؤسسية والتطوع«.

القافلة األسبوعية

ــام(،  ــة )إطع ــذي لجمعي ــس التنفي ــال الرئي ــه، ق ــن جانب م
األســتاذ فيصــل الشوشــان، إن الجمعيــة تعتــزُّ بالــدور الــذي 

تؤديه أرامكو السعودية في مجال المسؤولية االجتماعية.
وقــال الشوشــان: »نعمــل علــى تحقيــق تحالــف فاعــل مــع 
ــى  القطــاع الخــاص، بهــدف التخصــص فــي المحافظــة عل
الطعــام، وتقديــم الدعــم المناســب لألســر ذات الدخــل 

المحدود«.

الحرص على سالمة المتطوعين
ــا مــع بــدء  وكانــت األنشــطة التطوعيــة قــد توقفــت مؤقًت

جائحــة كوفيــد-19 لضمــان ســالمة الموظفيــن والمتدربيــن. 
ومــع اســتقرار تدابيــر الوقايــة الالزمــة الحًقــا، قــام مســؤولو 
الســالمة وممثلــو فريــق االلتــزام بتدابيــر كوفيــد-19 فــي 
إدارة التدريــب الصناعــي بإرشــاد المتطوعيــن مســبًقا حــول 
األنشــطة التــي سيشــاركون فيهــا، كمــا عملــوا إلــى جانبهــم 
باإلرشــادات  االلتــزام  مــن  التأكــد  بهــدف  الموقــع  فــي 

الضرورية في هذا الصدد.
وقــال مــدرب المهارات الصناعية ومســؤول الســالمة في 
مركــز التدريــب الصناعــي فــي شــمال الظهــران، أحمــد 
العجرفــي: »يظل المتدربــون المتطوعون فــي إدارة التدريب 
الصناعــي ملتزميــن تجــاه تلبيــة احتياجــات مجتمعنــا خــالل 
ــى  ــم فــي الوقــت نفســه عل ــد-19، مــع حرصه جائحــة كوفي

المحافظة على السالمة كأولوية قصوى«.
التنســيق  ـب توفيــر  وأوضــح العجرفــي أن ذلــك يتطلَـّ
وأمــن  ســالمة  أن  مــن  للتأكــد  الالزميــن  والمســاندة 

المتطوعين يبقيان في أقصى مراتب األهمية.
ــى  ــون عل وخــالل أعــوام مضــت، كان المتطوعــون يعمل
إيصــال الســالل للمســتحقين، لكــن هــذه الخطــوة تــم 
تجاوزهــا هــذا العــام مراعــاة للظــروف التــي فرضتهــا 
القفــازات  المتطوعيــن  كافــة  ارتــدى  كمــا  الجائحــة. 
والكمامــات، مــع مراعــاة قواعــد التباعــد االجتماعــي مــن 
خــالل االنتشــار عبــر مســاحات مرافــق العمــل، إلنجــاز 

عملهم على وجه آمن.

التعاون على البر
وجــاء المتطوعــون المشــاركون مــن جميــع مراكز الشــركة 
وبقيــق  والمبــرز  تنــورة  رأس  فــي  الصناعــي  للتدريــب 
والظهــران وينبــع وجــدة والريــاض، حيــث ُقدمــت الوجبــات 

والسالل للمستفيدين في كل من هذه المدن.
ســعادتهم  عــن  المبــادرة  فــي  المتطوعــون  وأعــرب 
ــة  ــغ، المتدرب ــة الصاي ــت هب ــث قال ــا، حي بالمشــاركة ضمنه
الظهــران:  شــمال  فــي  الصناعــي  التدريــب  مركــز  فــي 
»ســاورني شــعور رائــع بالتطــوع مــع جمعيــة )إطعــام(، وكلمــا 
عملــت أكثــر كانــت ســعادتي بذلــك أكبــر، وقــد كان الجميــع 
أنــي  مــن  واثقــة  أنــا  متعاونيــن ومســاعدين ومنظميــن. 
هــذه  بخــوض  الجميــع  وأنصــح  أخــرى،  مــرة  ســأتطوع 

التجربة«.
وفــي الســياق نفســه، قالــت مريــم الطويلــب، وهــي أيًضــا 
متدربــة فــي مركــز التدريــب الصناعي فــي شــمال الظهران: 
»التطــوع هــو فرصــة قيمــة لــكل مــن يملــك شــغًفا بمســاعدة 
المجتمــع واآلخريــن«. وأضافــت: »رحلتــي فــي التطــوع مــع 
وأنــا أنصــح  تُنســى،  جمعيــة )إطعــام( كانــت تجربــة ال 

بخوضها بكل تأكيد«.

ًرا، لمساعدة الجمعيات المحلية في  ع أكثر من 100 متدرب من برنامج الشركة للتدرج المهني في أنحاء المملكة، مؤخَّ تطوَّ
تجهيز وجبات وسالل غذائية صحية للمحتاجين.

أسهم المتطوعون بـ 855 
ساعة عمل خالل المبادرة 

التي استمرت 12 يوًما، 
وأسفر ذلك عن تجهيز 

500 وجبة صحية و400 
سلة غذائية تم إيصالها 

للمستفيدين.

تعمل األنشطة 
التطوعية على 

تمكين المتدربين 
وتنمية شعورهم 

باالعتزاز بالمجتمع، 
كما ُتسهم في تعزيز 

حس المسؤولية 
االجتماعية لديهم.

نواف الشريف

أنا واثقة من أني 
سأتطوع مرة أخرى، 

وأنصح الجميع بخوض 
هذه التجربة

هبة الصايغ
متدربة في مركز
التدريب الصناعي

التطوع هو فرصة 
قيمة لكل من يملك 

شغًفا بمساعدة 
المجتمع واآلخرين

مريم الطويلب
متدربة في مركز
التدريب الصناعي

136
مشارًكا من برنامج
855التدرج لغير الموظفين

ساعة عمل أسهم بها المتطوعون

500
400وجبة صحية تم تجهيزها

سلة غذائية تم إيصالها 
للمستفيدين
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حني يفيض القلب بالشعور وتعجُّ الروح بالذكريات..

البلوشي يرصد تجارب عقود من الزمن في سيرته الذاتية

الــذي شــغل منصــب  أصــدر األســتاذ علــي البلوشــي، 
المديــر العــام لخدمــات أحيــاء الســكن فــي أرامكــو الســعودية 
ــة  ــة اإلنجليزي ــا باللغ ــا، كتاًب ــذ نحــو 30 عاًم ــل تقاعــده من قب
بعنــوان )علــي محمــد البلوشــي.. القلــب والــروح(، حيــث 
رصــد فيــه ســيرته الذاتيــة، مســتنًدا علــى نطــاق واســع مــن 
الخبــرات فــي العمــل والحياة، ومســتذكًرا كثيًرا مــن التجارب 

التي خاضها على مدى عقود من الزمن.
ــًرا، أرامكــو الســعودية برفقــة  وقــد زار البلوشــي، مؤخَّ
ــر  ــح وحســين، حيــث التقــى برئيــس الشــركة، كبي ــه صال ابني
إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس أميــن حســن الناصــر، مهدًيــا 

إياه نسخة من الكتاب.

بين الماضي والحاضر
الشــركة  ماضــي  حــول  الحديــث  دار  اللقــاء،  وخــالل 
وحاضرهــا، ومــدى التوافــق واالختــالف بيــن أجيــال األمــس 
م المهنــدس الناصــر شــكره للبلوشــي،  واليــوم، حيــث قــدَّ
قائــاًل: »أســعدني حديــث الذكريــات، وكيــف كانــت أرامكو في 

الماضي في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات«.
وأوضــح الناصــر أن البلوشــي يوثــق تجربــة شــخصية 
غطــت نحــو 70 ســنة فــي العمــل واإلنجــاز، وهــو شــاهٌد 
ــرة  ــد فت ــي التحقــت بالشــركة بع ــى الت ــال األول عاصــر األجي
االكتشــاف، وشــهد انطالقــة الشــركة بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، ونموهــا وتحولهــا مــن شــركة أمريكيــة إلــى ســعودية، 
ــر فــي  ــي أســهمت بشــكل كبي ــال الت وهــو نمــوذج حــي لألجي
نمــو الشــركة، وبنــاء القاعــدة الصلبــة التــي تســتند عليهــا 

اليوم في ريادتها العالمية في مجال الطاقة والكيميائيات.
ــن الناصــر أن الشــركة حرصــت  ــدس أمي ــد المهن وقــد أك
علــى توزيــع نســخ مــن الكتــاب إلــى األجيــال الجديــدة مــن 
الســعودية، ممثلــة فــي  أرامكــو  الشــباب فــي  الموظفيــن 
وذلــك  الشــباب،  االستشــاريين  القــادة  مجلــس  أعضــاء 
ــزت ســيرة األســتاذ  لالســتفادة مــن التجربــة الثريــة، التــي ميَّ

علي البلوشي.

تجارب ودروس
ــد البلوشــي القــول األثيــر:  وبيــن ثنايــا الكتــاب، يجسِّ
ــه  ــٌم مســتفاد«؛ فهــو ينتقــل بيــن مفاصــل حيات »التجــارب عل
األســرية والدراســية والعمليــة واالجتماعيــة، مســتعرًضا 
مالمحهــا، ومســتخلًصا منهــا دروًســا تزخــر بالخبــرات، 

ــس فيهــا مــا يختصــر عليــه ميثم املوسوي ليُهــدي للقــارئ خالصــة قــد يتلمَّ
عناء التجارب.

وتــزداد هــذه الســيرة قيمــة بالنظر إلــى أنها تــؤرخ لتجارب 
شــخصية تتزامــن مــع الطفــرة الكبيــرة والتغيــرات الهائلــة 
التــي مــرت بهــا المملكــة وأرامكــو الســعودية منــذ البدايــات 
ــل  ــد روح الرعي ــك تجسِّ ــي بذل ــى الكتشــاف النفــط، فه األول
مختلــف  عاصــروا  الذيــن  الشــركة،  موظفــي  مــن  األول 

المراحل التي مرت بها، والمصاعب التي تجاوزتها.
ومــن خــالل التجــارب والقصــص التــي يســردها، يُعــرب 
البلوشــي عــن امتنــان عميــق ألســرته التــي نشــأ فيهــا، وكذلك 
ــا  ــث كان لهم ــة، حي ــا طويل ــا أعواًم ــي قضــى فيه للشــركة الت
الفضــل فــي تقديــم فــرص اغتنمهــا ليعيــش حيــاة هنيئــة، 
تنعــم بعديــد مــن الصداقــات الحقيقيــة طويلــة األمــد مــع 

أشخاص من بلدان مختلفة.

مسيرٌة مهنية حافلة
وعبــر فصــول الســيرة، يســتعرض البلوشــي مســيرة  نحــو 
41 عاًمــا مــن الخدمــة مــع أرامكــو الســعودية، التــي التحق بها 
ج فيهــا عبــر أدوار  عــام 1949 م كمراســل بيــن المكاتــب، وتــدرَّ
ــر  أ منصــب المدي ــوَّ ــد أن تب ــة، ليغادرهــا بع ومناصــب مختلف

العام لخدمات أحياء السكن.
ويســتذكر البلوشــي عديــًدا مــن الذكريــات التــي ترتبــط 
ــل فيهــا بيــن بقيــق ورأس تنــورة  بتلــك الرحلــة، التــي تنقَّ
والظهــران، ُمســهًما فــي تطويــر األحيــاء الســكنية التابعــة 

ألرامكو السعودية وتوفير الخدمات لموظفيها.
الواليــات  إلــى  ســفره  تفاصيــل  البلوشــي  يذكــر  كمــا 
المتحــدة األمريكيــة لخــوض تجربــة الدراســة، التــي أســهمت 
ــث  ــة، حي ــى ثقافــة مختلف ــه عل فــي صقــل شــخصيته وتعريف
ــن بطبيعتــه االجتماعيــة مــن التأقلــم معهــا واالســتفادة  تمكَّ
ًنــا مــن خاللهــا شــبكة مــن العالقات التي اســتمرت  منهــا، مكوِّ

زمًنا طوياًل.

نشاط ما بعد التقاعد
ق الكتــاب إلــى األدوار الفاعلــة التــي نشــط فيها  كمــا يتطــرَّ
البلوشــي عقــب تقاعــده، ومــن بينهــا مشــاركته فــي تأســيس 
اللجنــة االستشــارية لمتقاعــدي أرامكــو الســعودية، التــي 
مــة  تُعنــى بالعمــل مــع الشــركة علــى تحســين الخدمــات المقدَّ
ــة فــي  ــب مشــاركته الفاعل ــى جان ــن، إل ــا المتقاعدي لموظفيه
تنظيــم لقــاءات جمــع الشــمل الخاصــة بهــؤالء الموظفيــن 
وحضــوره الدائــم ضمنهــا، وكذلــك إســهامه فــي تأســيس 

الجمعية الوطنية للمتقاعدين.
الجمعيــة  تجربتــه ضمــن  عــن  البلوشــي  ث  يتحــدَّ كمــا 
التعاونيــة الزراعيــة بالدمــام، التــي عمــل رئيًســا لمجلــس 
إدارتهــا مــدة عشــرين عاًمــا، متطرًقــا أيًضــا إلــى الــدور الــذي 

أسهم به في مجال الترفيه والسياحة.

شغٌف بالرياضة
ق إلــى قصتــه مــع  وال ينســى البلوشــي فــي كتابــه أن يتطــرَّ
كــرة القــدم، هوايتــه المفضلــة وشــغفه الكبيــر، حيــث يســرد 
نــت ممارســة  حكايتــه مــع المعشــوقة المســتديرة، التــي تضمَّ
اللعبــة، وخــوض غمــار العمــل فــي األنديــة الرياضيــة، حيــث 
كان أول رئيــس لنــادي القادســية فــي مســقط رأســه بمدينــة 

الخبر.
ويحفــل الكتــاب بعديــد مــن الصــور، التــي ترصــد المراحل 
المختلفــة التــي عايشــها البلوشــي، لتُعيــن القــارئ علــى أن 
ــن األجــواء المحيطــة باألحــداث التــي ترويهــا الســطور،  يتبيَّ
وتُضيــف فواصــل بصريــة ترتــاح عندهــا العيــن قبــل أن 

تواصل السير مع قوافل الكلمات.
وفــي هــذه الصــور، يظهــر عــدد مــن رجــاالت الشــركة 
الذيــن عاصرهــم البلوشــي وعمــل معهــم، كمــا يظهــر عديــد 
مــن أصدقائــه وزمالئــه وأفــراد أُســرته وأبنــاء مجتمعــه، 

لتشي بحياة اجتماعية ممتدة األبعاد، ومليئة بالحكايات.

نموذٌج لشباب اليوم
ومــن بيــن الذيــن قــرأوا الكتــاب رئيــس الشــركة كبيــر 
إدارييهــا التنفيذييــن األســبق، األســتاذ عبــداهلل جمعــة، الذي 
وصــف الكتــاب بالممتــع جــًدا بمــا يحملــه مــن طابــع إنســاني 
عميــق، مشــيًرا إلــى أن مــا أورده البلوشــي عــن مرحلة نشــأته 
ــة فــي  ــم األصيل ــل القي ــه يمث ــه مــع والدي فــي أســرته وعالقت

العائلة السعودية.
وأشــار جمعــة إلــى أن البلوشــي هــو نمــوذج حــي يمثــل 
الشــخصية التــي نحــاول أن نعززهــا فــي شــباب اليــوم، وهــي 
عمــق التواصــل مــع اآلخريــن المختلفيــن عنــا ثقافًيــا، مضيًفا 
ــًزا فــي هــذا الجانــب منــذ أن كان طالًبــا فــي  أنــه كان مميَّ
الجامعــة، ومــا يــزال يبنــي ويرعــى نمــو هــذه العالقــات، وأن 
واالهتمــام  االحتــرام  علــى  قائمــة  مــن جســور  بنــاه  مــا 
والصداقــة وروح التواضــع مــع مئــات الموظفيــن وأفــراد 
ــع،  ــر رائ ــارات هــو أم ــف الجنســيات والق ــن مختل ــرهم م أُس
وكذلــك اســتمراره فــي التواصــل معهــم والمشــاركة فــي 
لقــاءات دوريــة بهــم بعــد ســنوات عديــدة مــن مغادرتهــم 
المملكــة، عاكًســا صــورة مميَّــزة عــن المملكــة وثقافتهــا، وعــن 

روح الخير والمحبة والوفاء في اإلنسان السعودي.

لو كان ألسرة 
أرامكو السعودية 

العالمية شخص 
يكون بمثابة 

األب لها، فإن 
هذا الشخص 

سيكون حتًما 
علي البلوشي

أمين حسن الناصر

أساليب البناء القديمة في منطقة نجد
ــف بأشــعة  ــن المجفَّ ــاد مــن اللِب ــوت تُش ــت البي ــم، كان ــاض والقصي ــي الري فــي منطقت
الشــمس، وهــي نــادًرا مــا ترتفــع إلــى أكثــر مــن طابقيــن، مــا عــدا بعــض القصــور والقــالع 
الضخمــة، كقلعــة المصمــك التاريخيــة فــي الريــاض. ويقــوم البنــاء فــي نجــد حــول فنــاء 
فســيح، وتعلــو جدرانــه عــن ســطحه حوالــي متريــن أو أكثــر، وتُحلَّى األجــزاء العلويــة منها 

بفتحات تشبه فتحات المعاقل والحصون.
وتتميــز مبانــي هــذه المنطقــة بُســْمك جدرانهــا وارتفــاع نوافذهــا وضيقهــا. وفيمــا 
عــدا خــرط خشــب األبــواب وحفــر نقوش فيــه وطالئــه باأللــوان الزاهيــة، وتزيين بعض 
ــل هــذه  ــي، ال يالحــظ فــي مث ــاء بزخــارف مــن الجبــس أو الخشــب المطل أجــزاء البن

األبنية إال زخرف بدائي بسيط.
بيــد أن أبنيــة الخاصــة فــي مختلــف هــذه المناطــق، تختلــف عــن أبنيــة العامــة 
وتبرزهــا مــن حيــث الســعة والعلــو والزخــرف، وإن كانــت فــي أغلــب األحيــان غيــر ذات 
طابــع واحــد مميــز. ولعــل قصــر المربــع الــذي بنــاه جاللــة المغفــور لــه الملــك 
ــل نحــو  ــة قب ــة الســعودية الحديث ــة ومؤســس الدول ــرة العربي ــد الجزي ــز موحِّ عبدالعزي
نصــف قــرن أفضــل مثــال علــى ذلــك. فالقصــر أمــوي النمــط مــن حيــث قيامــه حــول 
ســاحة مبلطــة تتوســطها بركــة ذات نوافيــر، وأبوابــه محــالة بنقــوش وزخــارف أّخــاذة، 
فــي حيــن تضفــي ألــواح الزجــاج الصغيــرة الملونــة علــى نوافــذه رونًقــا رائًعــا. ويتألــف 
ــة وشــرفات ذات حواجــز  ــا فســيحة وردهــات رحب ــان غرًف ــن يضّم القصــر مــن طابقي

مزخرفة.
أمــا ســوره ومدخلــه فتقليديــان مــن حيــث االرتفــاع والشــكل، وأمــام البوابــة دهليــز 
مســقوف ذو صفــات ومقاعــد حجريــة، وإلــى جانــب القصــر تقــوم غرف رجــال الحرس 
والقائميــن علــى خدماتــه. أمــا أرضيــة القصــر فمــن إســمنت أبيــض أو ملــّون شــبيه إلى 
حــد مــا بالبــالط التقليــدي المســتعمل فــي أيامنــا هــذه. وتتميَّز غــرف القصــر وردهاته 

بسعتها وارتفاع سقوفها وزخرفة أبوابها، وهو ال يزال بحالة جيدة.
نشر في مجلة القافلة عدد مارس/ أبريل 2021م

د الجزيرة العربية ومؤسس الدولة السعودية الحديثة قبل نحو نصف قرن أفضل مثال على نمط  قصر المربع الذي بناه جاللة المغفور له الملك عبدالعزيز موحِّ
عمارة منطقة نجد.

بين زمنين
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صحتك

 Inquiries@JHAH.com :لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت 

الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

تعزيز صحتنا النفسية
رحاب عشري

وفًقـا لمنظمة الصحـة العالمية، فإن »الصحة النفسـية 
مـن األمـور الرئيسـة لتوطيـد قدرتنـا الجماعيـة والفرديـة 
علـى التفكيـر والتأثـر، والتفاعـل بعضنـا مـع بعض كبشـر، 
وكسـب لقمـة العيـش، واالسـتمتاع بالحيـاة. وعلـى هـذا 
األسـاس، يمكـن اعتبـار تعزيز الصحـة النفسـية وحمايتها 
عـات  لجما ا و د  لألفـرا ًيـا  حيو غاًل  شـا تها  د سـتعا وا

والمجتمعات في جميع أنحاء العالم«.
غالًبـا مـا نهمـل صحتنـا النفسـية ونركـز علـى صحتنـا 
الجسـدية، ولكـن الصحـة النفسـية هـي جـزء رئيـس مـن 
الصحـة، فصحتنـا ال تكتمـل مـن دون تعزيزهـا. وفـي ظـل 
العزلـة الناتجـة عـن اسـتمرار أزمـة كوفيـد-19، يمكننـا 
اكتشـاف آفـاق جديدة لتعزيز صحتنا النفسـية، وليتاح لنا 
بهـم،  واالهتمـام  باآلخريـن  التفكيـر  فـي  االسـتمرار 

ومشاركتهم الشعور باالمتنان للنعم التي نحظى بها.
وفيمـا يلـي مجموعـة مـن نصائـح خبـراء مركـز جونـز 

هوبكنز أرامكو الطبي حول الصحة النفسية:

الشعور باالمتنان
يسـاعد التفكير الواعـي وتذكُّر النعم التي أنعم اهلل بها 
علينـا علـى تعزيز الصحة النفسـية والجسـدية، كما يمكن 
لآلخريـن،  االمتنـان  عـن  المنتظـم  التعبيـر  يسـاعد  أن 
وللنفـس كذلـك، فـي المحافظـة علـى المشـاعر اإليجابيـة 
وزيـادة الرضـا عـن أسـلوب الحيـاة واكتسـاب المرونـة 

النفسية.
وفـي هـذا الصـدد، تقـول أخصائيـة طـب األسـرة فـي 
أريـج  الدكتـورة  الطبـي،  أرامكـو  هوبكنـز  جونـز  مركـز 
العـادات  عبـر  االمتنـان  ممارسـة  »يمكننـا  الدوسـري: 
لشـكر  الوقـت  بعـض  تخصيـص  خـالل  مـن  اليوميـة، 

و  أ ل  لقـو با  ، أحدهـم
بالرسـائل النصيـة مثاًل، 
الشـعور  يصبـح  بحيـث 
باالمتنـان متأصـاًل فـي 

طبيعتنا«.

ضبط النفس
تحقيـق  مـن  ء  جـز
األهـداف طويلـة األمـد 
ضبـط  علـى  يعتمـد 
وحـدة خدمـات  مديـرة  تقـول  اإلرادة.  وتعزيـز  النفـس 
التغذية السـريرية في المركـز، غادة الحبيب: »يُعد ضبط 
النفـس أمًرا رئيًسـا لتعديل أسـلوب الحيـاة، ومنع اإلصابة 
بمـرض السـكري مـن النـوع الثانـي وغيـره مـن المشـاكل 
علـى  مسـاعدتنا  خـالل  ومـن  تأخيرهـا.  أو  الصحيـة، 
االسـتمرار في مسـاعينا، يُعد ضبط النفس مفتاًحا مهًما 

للنجاح في تحقيق أهدافنا«.

التواصل مع اآلخرين
معظـم األشـخاص يشـعرون بالحاجـة إلـى التفاعـل مـع 
اآلخريـن والعالقات االجتماعية بشـكل عام، ولكن بسـبب 
أزمة كوفيد-19 قد نشـعر بالوحـدة والعزلة. ويقول رئيس 
قسـم الطـب النفسـي فـي المركـز، الدكتـور عبدالصمـد 
الجشـي، إن عـدم تلبيـة احتياجـات التواصـل االجتماعـي 
يولِّـد شـعوًرا بالوحـدة والعزلـة االجتماعيـة، ممـا يمكن أن 

يؤدِّي لظهور أعراض القلق واالكتئاب على األفراد.
جديـدة  طـرق  بإيجـاد  »يُنصـح  الجشـي:  ويضيـف 
لتباعـد  ا بقواعـد  م  االلتـزا ر  اسـتمرا مـع  للتواصـل 
والمحادثـات  الهاتفيـة  االتصـاالت  مثـل  االجتماعـي، 

النصية ومكالمات الفيديو ومراسـلة األصدقاء واألقارب، 
مسـتمر،  بشـكل  اآلخريـن  مـع  التواصـل  المفيـد  فمـن 

ومناقشة مشاعرنا وأفكارنا معهم«.
يمكنـك  النفسـي،  الدعـم  خدمـات  علـى  للحصـول 
إلـى  013، مـن األحـد   870  1919 الرقـم  االتصـال علـى 
الخميـس بيـن السـاعة 7:00 صباًحـا و4:00 عصـًرا؛ أو 
فـي يومـي الجمعـة والسـبت بيـن السـاعة 10:00 صباًحـا 

و4:00 عصًرا.

نصائح للتقليل من استهالك 
الملح

هـل تعلـم أن الوجبـــات التـي تحتـوي عــلى كميــة 
مرتفعــة مــن الصوديــوم تزيــد مــن خطــر اإلصابــة 
بارتفـاع ضغـط الـدم، الـذي يُتلـف عديًدا من أعضـاء 
الجسـم الحيويـة، كالقلـب والدمـاغ والعينيـن والـكلى.

التزم بخمـسة غرامـات مـن الملح، أي ملعقـة شاي 
واحـدة، في اليوم. وإليــك بعــض النصائــح التــي قــد 

تسـاعدك في الحـد مـن اسـتهالكه:
■  ال تُضـــف الملـــح إلـى طعامـــك، واســـتعض عنـــه 
والبصــل  والثـــوم  كالتوابـــل  أخـــرى،  بمنكهـــات 
والليمــون والخــل والبهــارات المركبــة، ولكـن انتبه 

إلى كمية الملح المكتوبة على العلبة.
إلـى  الطازجـــة  الفواكـــه والخـــضراوات  ■  أضـــف 

وجباتــك اليوميــة بــداًل مــن المنتجــات المعلبــة.
■  اقـرأ دائًمـا مـا هـو مكتـوب عـــى األطعمـة قبـــل أن 
الملـح.  قليلــة  المنتجـات  تقـرر شـراءها، واختـر 
يمكنــك مقارنــة المنتج نفسه مـن شركات مختلفـة 

لتختار منهـا األقل احتواء على الملح.
■  قلـل مـن اســـتهالك اللحـــوم المعالجـــة، كالنقانـق 

والمورتديـال واللحــم المقدد والمدخن.
■  قلل من اســـتهالك األطعمة المملحة، كالبســكويت 
لحـة  لما ا لتتبيـــالت  ا و ت  لصلصـــا ا و لـح  لما ا
المالـح  والفشـــار  المالـح  والجـبــن  والكاتشـــب 

ومكعبــات الطبــخ.
■  عنـد تناول العشـــاء خـــارج المنــزل، اختـر المطعم 
الـذي يقدم أطباًقا قليلة الملح أو خالية منـــه. كما 
يمكنــك أن تطلب تحضـير طبقك خالًيا مــن الملح 

.)MSG( أو غلوتمــات أحــادي الصوديــوم

ليال اخلطيب، والدكتور جعفر آل توفيق
فيـروس  ضـد  بالكامـل  ًنـا  محصَّ الفـرد  ُيعـد  متـى 

كوفيد-19؟
نين بالكامل بعد مرور أسـبوعين  يكـون األفراد محصَّ
ـي الجرعـة الثانيـة مـن لقـاح كوفيـد-19، أو إذا  علـى تلقِّ
ـوا جرعـة واحـدة مـن اللقـاح بعـد ُمضـيِّ سـتة أشـهر  تلقَّ

على التعافي من اإلصابة بالفيروس.

نيـن بالكامـل ضـد  هـل يحمـي اللقـاح األفـراد المحصَّ
كوفيد-19 من اإلصابة به؟

ـوا اللقاح  تنخفـض معـدالت إصابـة األفـراد الذين تلقَّ
بالفيروس، أو بأشـكال أشـد خطورة منـه، كما أنهم أقل 
عرضـة للحاجـة إلـى دخـول المستشـفى، أو التعـرض 

لخطر الوفاة.

ـن علـى األفـراد المحصنيـن بالكامـل ضـد  هـل يتعيَّ
كوفيد-19 االستمرار باتباع اإلجراءات االحترازية؟

■  يمكـن لألفـراد الذيـن تـم تحصينهـم بالكامـل زيـارة 

بعضهـم بعًضـا في أماكن خاصة مغلقـة، مثل المنازل 
العمـل، دون الحاجـة الرتـداء كمامـات أو  وأماكـن 

مراعاة التباعد الجسدي.
■  يجـب االلتـزام باإلجـراءات االحترازية عنـد التواصل 
المباشـر مـع أفـراد لـم يتلقـوا كامـل جرعـات اللقـاح، 
العامـة. كمـا يجـب  التواجـد فـي األماكـن  أو عنـد 
إرشـادات مركـز جونـز هوبكنـز  باتبـاع  االسـتمرار 
أرامكـو الطبـي المتمثِّلـة فـي ارتـداء الكمامة، وغسـل 
التباعـد  علـى  والمحافظـة  تعقيمهمـا،  أو  اليديـن 

الجسدي.

لقـاح  ـوا  تلقَّ الذيـن  األفـراد  إصابـة  احتمـال  مـا 
كوفيد-19 والمعاناة من أعراضه؟

ـر اللقاح حماية جيـدة ضد كوفيد-19، إال أنه من  يوفِّ
الممكـن اإلصابـة بالفيـروس، وقـد تظهـر أعراضه، مثل 
السـعال وارتفـاع الحـرارة وضيـق النفـس واأللـم فـي 
الحلـق، باإلضافـة إلـى أعـراض أخـرى. ويُعـد األفـراد 
ـوا اللقـاح أقـل عرضـة للحاجـة إلـى دخـول  الذيـن تلقَّ

المستشفى، أو اإلصابة بأشكال خطيرة من المرض.

ما الذي يجب فعله عند ظهور أعراض كوفيد-19؟
إذا ظهـرت أعـراض كوفيد-19، يجب اتباع الخطوات 

التالية:
يـة  الرعا ئـي  أخصا قبـل  مـن  للكشـف  ■  الخضـوع 

الصحية، وإجراء الفحص الخاص بالفيروس.
■  البقـاء فـي المنـزل وتجنُّـب التواصـل عـن ُقـرب مـع 
اآلخريـن. وفـي حال الحصـول على النتيجـة إيجابية، 

يجب االلتزام بالعزل الصحي حتى التعافي.

كيف يمكن أخذ اللقاح؟
لحمايـة نفسـك واآلخريـن مـن كوفيـد-19، يمكنـك 
تحديـد موعـد اللقـاح فـي اليـوم نفسـه أو فـي اليـوم 

التالي.
■  يُرجـى زيـارة الموقع اإللكترونـي لمركز جونز هوبكنز 
أرامكـو الطبـي، لالطـالع على شـروط الحصول على 
واألسـئلة  والتوجيهـات  الخدمـة  وسـاعات  اللقـاح 

الشائعة:
JHAH.com> New Coronavirus> COVID-19 Vaccination

■  يمكـن لألفـراد المسـجلين لتلقـي الرعايـة الصحيـة 
فـي مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي اسـتخدام 
حسـاباتهم علـى منصـة )مـاي تشـارت( لحجـز موعد 

لتلقي اللقاح.
■  كمـا يمكـن لجميـع األفـراد المؤهليـن حجـز موعـد 
ألخـذ اللقاح عبـر االتصال بمركز االتصـال المركزي 
الطبـي علـى  أرامكـو  لمركـز جونـز هوبكنـز  التابـع 

الرقم 4444 305 800 واختيار تحويلة رقم 9.

ٌن بالكامل؟ هل أنت محصَّ

الحمل والرضاعة ولقاح كوفيد-19
بنــاًء علــى توصيــة وزارة الصحــة ومراكــز 
فــإن  منهــا،  والوقايــة  األمــراض  مكافحــة 
ــى  بإمــكان النســاء الحوامــل أو المقبــالت عل
وحديثــات  المرضعــات  وكذلــك  الحمــل، 

الوضع، أخذ لقاحات كوفيد-19.
قــد تكــون النســاء الحوامــل المصابــات 
بكوفيــد-19 أكثــر عرضــة لإلصابــة بأمــراض 
خطيــرة مقارنــة مــع النســاء الحوامــل غيــر 
المصابــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإن النســاء 

أكثــر   19 بكوفيــد- بــات  المصا الحوامــل 
عرضــة لمخاطــر نتائــج الحمــل الســلبية، مثــل 

الوالدة المبكرة.
ويُمــد لقــاح كوفيــد-19 النســاء الحوامــل 
فيــروس  مــن  ممكنــة  يــة  حما فضــل  بأ

كوفيد-19.
إذا كانــت لديــك أي أســئلة أو استفســارات 
حــول هــذا األمــر فيمكنــك التحــدث مــع مقدم 

الرعاية الصحية الخاص بك.

J H A H. قــع  مو ة  ر يــا ز يمكنك  كمــا 
com لمعرفــة شــروط األهليــة للحصــول علــى 
واألســئلة  لخدمــة،  ا وســاعات  للقــاح،  ا

الشائعة.
ويمكــن للمؤهليــن للرعايــة الصحيــة مــن 
أرامكــو الســعودية البالغيــن مــن العمــر 18 
عاًمــا تحديــد مواعيــد فــي اليوم نفســه أو في 
اليــوم التالــي، للحصــول علــى جرعة أولــى 

من اللقاح وحماية أنفسهم من كوفيد-19.

الدكتور عبدالصمد الجشي

غادة الحبيب

الدكتورة أريج الدوسري

دليل إرشادات رعاية 
الصحة النفسية

األسئلة الشائعة حول 
الحصول على لقاح 
كوفيد-١٩
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كيف ننجو بأنفسنا من دوامة الصور الالمتناهية؟
فـي عصـر تهيمـن فيـه الصـورة وتسـويق الـذات، بـل 
وتسـليعها واسـتغاللها مـن حيـث نشـعر أو ال نشـعر، ومـن 
حيـث نعـرف أو ال نعـرف، ثمـة حاجـة للتوقـف والتأمـل 
قليـاًل قبـل أن يجرفنـا مـد الصـور الالمتناهيـة بسـيله، 
ويكـون الخـروج من دوامـة الصور أمًرا مسـتصعًبا أو ربما 

خارج دائرة اإلمكان. 
ثمـة رغبـة ملحـة أصبحـت تتنامـى وتكبـر، سـواء أكنـا 
واعيـن بهـذا األمـر أم لـم نكـن واعيـن بـه، تدفعنـا للرغبـة 
فـي الظهـور وأن يكـون لنـا حضور دائـم، صـورة وصوًتا أو 
كليهمـا مًعـا، عبـر منافـذ ومنصـات ما فتئـت تتكاثـر لتلبي 
وال  تضمحـل  وال  تفتـر  ال  التـي  الرغبـة  هـذه  مطالـب 

تتراجع. 
لقـد بتنـا مهووسـين بفكـرة الظهـور والشـهرة وصرنـا 
نتسـابق علـى اجتـذاب العدد األكبر مـن المتابعين وحصد 
الكـم األكبـر من »الاليـكات«، بل إن بعض النـاس أصبحوا 
ال يتورعـون عـن فعـل أغـرب األشـياء وربمـا أقبـح األفعال 

ليحظوا بفرصة أن يكونوا »تحت األضواء«.
هـذا الهـوس والتسـابق ألن يكـون لـكل منـا موطـئ قـدم 
فـي هـذه العوالـم االفتراضيـة المتزاحمـة بمـا ال يحصـى 
ثقيـاًل علينـا  يشـكل عبًئـا  بـات  واألصـوات  الصـور  مـن 
جميًعـا، وهـو ذو أبعاد وانعكاسـات نفسـية واجتماعية، بل 
ووجوديـة ال ينبغـي االسـتهانة بها أو التقليل من شـأنها أو 

إشاحة الطرف عنها.

 ولغرض تحليل هذه الظاهرة ودراسـتها ومسـاعدة من عبدالوهاب أبو زيد
يشـكون منهـا والراغبيـن فـي الخـروج مـن دائـرة تأثيرهـا، 
أو علـى أقـل تقديـر، التخفيـف مـن حدتهـا، لجـأ بعـض 
المتخصصيـن والمهتميـن بهـذه الظاهرة ودراسـة أبعادها 
وآثارهـا إلـى كتابة دراسـات وإنتـاج أفالم وثائقيـة وتأليف 
كتـب تخضـع هـذه الظاهـرة لمجسـات التحليـل ومباضـع 
النقـد. ومـن بين هـؤالء الباحثـة والكاتبـة األمريكية أكيكو 
بـوش فـي كتابهـا )كيـف نختفـي: مالحظـات عـن التخفـي 
 How to Disappear: Notes on الشـفافية  زمـن  فـي 
Invisibility in a Time of Transparency( الصـادر عـن دار 

بنغوين عام 2019م.
هـذا الكتـاب، وعلـى عكـس مـا قـد يوحـي بـه عنوانـه 
الرئيس، ال يقّدم دلياًل إرشـادًيا عملًيا ومبسـطًا ومباشـًرا 
يسـاعد القراء في الخروج من دوامة الصور الالمتناهية، 
بـل إنـه يقـدم عبر مقاالتـه اإلحـدى عشـرة، باإلضافة إلى 
مقدمتـه المطولـة، تأمـالت تغوص في أعمـاق كل ما يمت 
بصلـة للخفـاء والشـفافية )والشـفافية هنـا بمعنـى أن كل 
شـيء بـات مرئًيـا( فـي عالمنا المحكم النسـيج بالشـبكات 
والمشـبع بمـا ال حصـر وال انتهـاء لـه مـن الصـور. فنحـن 
اليـوم، وأكثـر مـن أي وقت مضى، نجد أنفسـنا مدفوعين، 
بـل ومهيئيـن للكشـف عـن خبايـا ذواتنـا وإلطـالع اآلخرين 
عليهـا، ولتسـويقها أيًضا في بـازار مفتوح يمتد من أقصى 

العالم إلى أقصاه.
والضغـوط التـي نتعـرض لهـا لكـي نقـدم ونبـرز أنفسـنا 
في المجال العام ال تأتي من أقراننا وأصدقائنا فحسـب، 

بـل مـن شـركات التقنيـة الكبـرى المهيمنـة التـي تريـد أن 
تجنـي األربـاح مـن أنمـاط سـلوكنا ورغباتنـا وتفضيالتنـا 

في كل مجاالت وميادين الحياة.
وأفـراد  الشـخصية،  عـن حياتهـا  كتابتهـا  مـن خـالل 
أسـرتها، وعـن زيارتهـا لبعـض أبعـد األماكـن فـي العالـم 
المحبـة  الكاتبـة  تتطـرق  غرابـة وخصوصيـة،  وأكثرهـا 
للطبيعـة واللصيقـة بهـا عمـا يحتويه بقاء المرء أو الشـيء 

المرئًيا من متعة وسكينة.
الرسـالة التـي تحرص بـوش على إبرازهـا وإيصالها لنا 
هـي أن البقـاء بعيـًدا، حتى وإن كان ذلك بشـكل غير كلي، 
عـن أضـواء السوشـيال ميديـا، هـو نقطـة قوتنـا ودرعنـا 
الـذي يحمينـا في وجـه الهجوم الضاري الذي تشـنه علينا 
كل يـوم لتسـلب منـا االسـتمتاع بمتـع الحيـاة البسـيطة مـع 
مـن نحـب مـن أفـراد أسـرتنا أو حتـى وحدنـا، كأن يشـرد 
ذهننـا ونحـن نسـتحم أو نسـتمع لموسـيقى نحبهـا أو حين 
نمشـي أو نهـرول معطين ألجسـادنا بعض حقهـا علينا، أو 
حيـن نحـدق ونتأمـل فـي جمـال الطبيعـة مـن حولنـا، أو 
حيـن نمشـي علـى أرصفـة مـدن مزدحمـة ال يعرفنـا فيهـا 

أحد.
فـي األسـاطير اليونانيـة نعثـر علـى أسـطورة نرسـيس، 
الشـاب الجميـل الـذي يقـع فـي غـرام نفسـه حيـن تبصـر 
عينـاه صورتـه منعكسـة علـى مـاء النبـع، ويطيـل التحديـق 
فيهـا ويقتـرب منها كثيًرا حتى يقع فـي النبع ويغرق ويلقى 
حتفـه فـي نهايـة المطـاف. ما تسـعى بـوش فـي كتابها هو 
أن تنقذنـا مـن المصيـر الـذي انتهـى إليـه نرسـيس الـذي 

قـاده ولعـه بصورتـه وهوسـه بهـا إلـى الهـالك. إنهـا تنبهنـا 
إلـى أن غيابنـا مهـم بقـدر أهميـة حضورنـا، بـل إنـه ربمـا 
يكـون أكثر أهمية لنحظى بحياة متوازنة يسـودها السـالم 

النفسي وتظللها السكينة.

معرض »ثرى« يف إثراء..

تجربة بيئية تعليمية فريدة من نوعها
الظهــران - مــن بيــن األفعــال الروتينيــة التي نقــوم بها 
كل يــوم دون تأمــل أو تفكيــر هــو أننــا جميًعــا، دون 
اســتثناء تقريًبــا، أصبحنــا نســتخدم بطاقاتنــا البنكيــة 
المصنوعــة مــن البالســتيك لنشــتري الكثيــر من األشــياء 
ومــن بيــن ذلــك الطعــام الــذي يدخــل أجســادنا ويصبــح 
ــا لــك معرفــة أن  جــزًءا منهــا، ولكــن هــل ســيكون صادًم
يعــادل حجــم  مــا  يســتهلك  المتوســط  فــي  اإلنســان 

البطاقة البنكية من ذرات البالستيك كل أسبوع؟ 
ــل  ــاج القطــن العضــوي يتســبب بأق ــم أن إنت وهــل تعل
ــادي؟  ــه القطــن الع ــذي يتســبب ب ــوث ال ــن نصــف التل م
وهــل تصــدق أن 450 غراًمــا مــن شــرائح اللحــم التــي 
اســتمتعت بهــا فــي عشــائك البارحــة تحتــاج إلــى مــا 
ــة مــن المــاء العــذب؟ يجــدر بــك أن  يعــادل 14000 قنين
ــد  ــذي كان مصــدًرا للحــم ق ــوان ال ــك، فالحي تصــدق ذل
ــكل  ــاء ل ــن الم ــًرا م ــن 160 لت ــرب م ــا يق شــرب وحــده م
ــات  ــك كمي ــى ذل ــف إل ــن نضي ــه، وحي ــن وزن كيلوغــرام م
الميــاه المســتخدمة فــي زراعــة الحبــوب واألعــالف التي 

استهلكها سيقفز الرقم إلى ما يزيد عن 15000 لتر. 

معرض فني بطابع مختلف
يســتضيف مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمي 

)إثــراء( حالًيــا معرًضــا جديــًدا تحــت اســم »ثــرى«، الــذي دان كاني
ينظمــه  معــرض »أركاديــا إيــرث« المعنــّي بالتوعيــة 
وإثــارة الحــوار حــول القضايــا البيئيــة الملحــة علــى 
مســتوى العالــم بصــورة توظــف الفــن الحديــث وتقنيــات 

الواقع االفتراضي المتقدمة.
ــز  وبهــذا االعتبــار فــإن »ثــرى« هــو معــرض فنــي يتمّي
بتقديــم أعمــال تركيبيــة تفاعليــة مــن خــالل الواقــع 
االفتراضــي والمعــزز، وذلــك إلعــادة النظــر فيمــا تعنيــه 
االســتدامة البيئيــة وكيــف يمكــن أن نؤثــر فــي عافيــة 
ومســتقبل كوكبنــا. ويوظــف »ثــرى«، عبــر تركيــزه علــى 
تمكيــن األفــراد، معلومــات مألوفــة ليوضــح كيــف يمكــن 
أن تصبــح أبســط األفعــال التــي يقــوم بهــا كلُّ واحــد منــا 

جزًءا من حل عالمي.

تركيبات فنية مدهشة
والمدهــش فــي هــذا المعــرض أن  هنــاك توازًنــا 
ملحوًظــا بيــن الجانبيــن المعرفــي المعلوماتــي مــن جهــة، 
والجانــب الجمالــي البصــري مــن جهــة أخــرى. ويلحــظ 
الزائــر ذلــك مــن خــالل التركيبــات الفنيــة المدهشــة 
التــي طورهــا فنانــون مرموقــون مــن جميــع أنحــاء العالــم 

رة وقابلة إلعادة االستعمال.  باستعمال مواد مدوَّ
البوابــة  هــو  زواره  »ثــرى«  بــه  يســتقبل  مــا  وأول 
العجيبــة، التــي شــكلها الفنــان دانييــل بوبــر مــن جنــوب 

أفريقيــا، من الخشــب الــذي أعيــد اســتخدامه والنباتات 
الخضــراء علــى هيئــة يديــن ضخمتيــن -كل واحــدة 
منهمــا أكبــر مــن حجــم إنســان بالــغ- ممتدتيــن فــي 

إشارة ترحيب بالزوار. 
بشــكل  يذهلــك  المدهشــة بصرًيــا  األعمــال  ومــن 
ــة المقيمــة فــي  ــوان« مــن عمــل الفنان خــاص »كهــف األل
نيويــورك، باســيا غاستشينســكا. الكهــف المســتوحى من 
كهــف أفالطــون )حيــث واقعــك يعتمــد علــى المعلومــات 
التــي تتلقاهــا( هــو عبــارة عــن مغــارة مضــاءة بمصابيــح 
مصنوعــة مــن آالف األكياس البالســتيكية المهملة، التي 
ــب  ــى جان ــا عل ــى به ــى الشــاطئ أو يُلق ــرف عل ــن تُج حي

الطريــق تتحــول إلــى ذرات البالســتيك التــي أصبحــت 
اليوم متفشية في سلسلتنا الغذائية. 

ا تجربة مختلفة كليًّ
وبتزكيــة مــن جيــن غــودال، عالمــة األنثربولوجيــا 
العالميــة وســفيرة األمــم المتحــدة للســالم، فــإن »الحيــاة 
البريــة الغامــرة« هــو أول محميــة للحيــاة البريــة فــي 
العالــم تعــرض مــن خــالل تقنيــة الواقــع االفتراضــي 
بنطــاق 360 درجــة. وبالمقارنــة مــع رؤية صــور حيوانات 
ــإن القــدرة  ــر الوحشــية، ف ــة والحمي ــل األســود والفيل مث
علــى معاينتهــا عــن قــرب هــي عالــم جديــد بالكامــل 

وتجربة مختلفة تماًما.
إن الهــدف مــن »ثــرى« هــو رفــع وعــي المجتمــع حــول 
ــك مــن جــودة  ــة، بمــا يشــمله ذل ــات حفــظ الطبيع تحدي
الميــاه والهــواء، والتنــوع البيئــي، واالســتدامة. وإلــى 
جانــب كل ذلــك، تظــل زيــارة هــذا  المعــرض األنيــق 
تجربــة ممتعــة ومثيــرة؛ فالتحليــق مــع طيــور البشــروش 
الشــامبانزي،  مــع  األشــجار  وتســلق  )الفالمنغــو(، 
واستكشــاف الشــعاب المرجانيــة وأشــجار المانغــروف، 
هــو مــا يجعــل »ثــرى« مغامــرة تعليميــة وترفيهيــة فريــدة 

من نوعها.
 جديــر بالذكــر أن المعــرض مســتمر حتى نهاية شــهر 

سبتمبر من هذا العام.
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27 مايو ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

دعوة لاللتحاق ببرنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية لعام 2021م

برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية
ألن الغد يبدأ اليوم 

يبدأ التسجيل يف ٣١ مايو 2021،

وينتهي يف ٧ يونيو 2021.       

للتسجيل ومعرفة شروط التقدمي، 

ُيرجى املسح على رمز االستجابة 

السريع أدناه. 

مدة البرنامج:أهداف البرنامج:
• إعداد الطلبة السعوديين لاللتحاق بوظائف مختلفة

  بحسب مستوياتهم األكاديمية يف أرامكو السعودية.

• التدريب على املهارات األكاديمية والوظيفية الالزمة 
   للمساهمة يف نجاحهم يف وظائفهم املستقبلية

تختلف حسب املسار الوظييف، ولكن 

عادة تستغرق عامني.

• التدريب األكاديمي على اللغة اإلنجليزية والرياضيات
   ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسالمة. 

• تطوير مهارات التواصل ومهارات القيادة، باإلضافة
   لألنشطة الرياضية.

التقط صورة: شروق مع زهرة عباد الشمس
التقطت سارة القزاز هذه الصورة لزهرة دوار الشمس أثناء 

رحلة إلى فرنسا عام 2018م. الصورة التي الُتقطت عند 
شروق الشمس في بروفانس، جنوب فرنسا ، كانت واحدة من 
عدة صور التقطتها خالل رحلتها هناك. تعمل سارة القزاز 

في إدارة التحول الرقمي وانضمت إلى الشركة منذ ست 
سنوات.
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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

قانون الفوضى حديث األلوان:
شارك الفنان حسين آل 

إسماعيل في عدد من 
المعارض والمهرجانات 

والمناسبات الفنية 
المحتلفة، وأقام معرضه 

الشخصي األول بعنوان 
)إطار( في جمعية الثقافة 

والفنون بالدمام عام 2013م. 
يوظف آل إسماعيل في عمله 

الذي يزين جدران وممرات 
مدينة الملك عبداهلل 

الرياضية في جدة، والمكون 
من لوحتين، مفهوم الفوضى 

والقانون الخاص به مع 
نظرية أثر الفراشة حتى 

يثبت أن الثوابت الفيزيائية 
يمكن أن تكون غير متوقعة 

وتحتمل نتائج قد تكون 
مدمرة ومن هنا جاء اإللهام 

في صنع تجريد لوني في 
صفة فوضوية غير متوقعة.

النصـــوص واآلثـــار والنبـــوءات القديمـــة المرتبطـــة بنهايـــة 
التاريـــخ، وفـــي مختلـــف الثقافـــات، تحيـــل دائًما على مشـــهدية 
بصريـــة وواقعيـــة مطابقة تماًمـــا لواقـــع الحياة زمـــن والدة تلك 
النصـــوص، وكأن تلـــك المرويـــات تنطلـــق مـــن فرضيـــة ثبـــات 
المشـــهد الحياتـــي واســـتمراره علـــى نســـق واحـــد، بمعـــزل عن 

التراكم الحضاري ومنطق التطور. 
وعلـــى الرغـــم من انضـــواء كثيـــر من نصـــوص نهايـــة التاريخ 
ضمـــن دائـــرة األســـاطير ومـــوروث الحكايـــات الشـــعبية؛ إال أن 
المرجعية الدينيـــة، والموثوقيـــة الروائية والتاريخيـــة لقدر كبير 
مـــن تلـــك المرويـــات، كاألحاديـــث واآلثـــار النبويـــة الصحيحة؛ 
تســـبغ عليها أهمية عاليـــة، وجدية كبيـــرة في القبـــول والتلقي، 
مثلمـــا أنها تفصـــح عن مفارقـــة تتعلـــق بمشـــاهد وتفاصيل تلك 
المرويـــات التـــي يفتـــرض أن وقتهـــا لـــم يحـــن بعـــد، وأن زمـــن 

تحققها هو المستقبل. 
فـــإذا أخذنا فـــي االعتبـــار التنامـــي التقنـــي والحضـــاري في 
واقعنـــا المعاصر، مـــع بدائية صـــورة الحياة في تلـــك المرويات 
التـــي تخبـــر مثـــاًل أن حـــروب نهايـــة التاريـــخ ســـيكون عتادهـــا 
الســـيوف والرماح والخيل، رغـــم أن زمنها هو المســـتقبل التالي 
لزمـــن الـــذرة وحـــروب الصواريـــخ العابـــرة للقـــارات، والتقنيات 
المذهلـــة؛ نخلـــص مـــن ذلك إلـــى نتيجتيـــن: أوالهما التشـــكيك 
في تلـــك المرويات، وهو مـــاال يصح مع الصحيـــح الموثوق منها 
كما تقـــدم، ومثلمـــا هو الحـــال فـــي األحاديـــث النبويـــة الثابتة، 
فيما يخص أشـــراط الســـاعة، وأخبـــار نهاية الزمـــن، وأحاديث 
الفتـــن والمالحـــم ومـــا شـــاكلها، والثانيـــة اإلذعان إلـــى حقيقة 
مروعة مفادهـــا أن الحياة ســـترتكس مجدًدا إلـــى نقطة الصفر 
التي انطلقت منها، وســـتعود الدنيـــا إلى بدائيتهـــا خالية من كل 
تقـــدم، وكأن خطـــًرا مـــا يـــؤذن بنهايـــة فادحـــة تترصـــد كل مـــا 
أحـــرزه البشـــر مـــن تقـــدم تقنـــي، ومنجـــز علمـــي وحضـــاري؛ 
لتنســـفه كاماًل، وتوقف نمـــو الزمـــن وتقدمه والتتابـــع المنطقي 

ألحداثه. 
والفرضيـــة الثانية محتملـــة جًدا، ويعـــزز احتمـــاالت تحققها 
جنـــون اإلنســـان، الـــذي أنجـــز مـــع أســـباب الحيـــاة والتحضـــر 
والرفـــاه عوامـــَل الدمـــار والفنـــاء الشـــامل بمختلـــف أشـــكالها. 
وعلـــى الرغم مما قدمتـــه الحـــروب الكبرى وويالتها وأســـلحتها 
مـــن مقاربـــة منطقية لهـــذه الفكرة واحتمـــاالت تحققهـــا؛ إال أن 
جائحـــة كورونـــا - بغـــض النظر عـــن أســـباب نشـــوئها والجدل 
الدائـــر حولهـــا -اســـتطاعت علـــى نحـــو بعيـــد تبســـيط الفكرة 
وتقريبهـــا ووضعها فـــي متنـــاول النظـــر والتدبر لكل أحـــد، كما 
لم تفعـــل جائحـــة أخرى مـــن قبـــل، أو حتـــى حرب مـــن حروب 
التاريخ المعاصر، وهي تشـــل مفاصل الحيـــاة جميعها، وتضرب 
أســـباب التقدم منذ عاميـــن تقريًبـــا، وتفرض على البشـــرية أن 
تتباعـــد عـــن كثير مـــن مناشـــطها وتفاصيـــل أيامها، حتـــى تلك 
التقنيـــات التـــي كانـــت تختـــزل الزمـــن وتناجـــز الريـــح باتـــت 
أســـاطيل معطلة وتقنيات كاســـدة، بينما الجائحة تخلي مســـرح 
الحياة علـــى نحو رأينـــا معـــه الوحوش تجـــول آمنة في شـــوارع 
المـــدن الخاويـــة مـــن حراكهـــا ولهـــاث حضارتهـــا، فـــي مشـــهد 

بدائي يشبه بروفة أولى لنهاية التاريخ!.

بروفة أولى
لنهاية التاريخ

محمد الراشدي *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

* كاتب وناقد سعودي.


