
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس 21 ذو القعدة 144٢هـ، 1 يوليو 20٢١م

يف سعيها املستمر لتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة يف املستقبل..

أرامكو السعودية تعتزم زيادة االستثمار 
في الهيدروجين األزرق
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احصل على الجرعة الثانية 
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أرامكو السعودية تنضم 
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االقتصادي العالمي 

لمساندة ذوي اإلعاقة
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مًعا نقضي على الوباء
احصل على الجرعة الثانية واحجز موعًدا لطفلك

الظهـــران - أعلـــن مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو 
الطبـــي عـــن بـــدء الحصـــول علـــى الجرعـــة الثانيـــة مـــن 

لقـــاح كوفيـــد-19 لمـــن يبلـــغ مـــن العمـــر 50 عاًمـــا فأكثـــر القافلة األسبوعية
للحاصليـــن علـــى الجرعـــة األولـــى مـــن اللقـــاح. وكذلـــك 
ــة  ــح ألداء فريضـ ــى تصريـ ــون علـ ــخاص الحاصلـ األشـ
الحـــج هـــذا العـــام مـــن موظفـــي أرامكـــو الســـعودية 

للمزيد من 
المعلومات، 
الرجاء استخدام 
الرمز التالي

برنامج التطعيم الخاص بالحج ضد المكورات السحائية 
مرضى المرافق الطبية 
)MDF( المتعاقد معها

يجــب علــى الموظفيــن والمعاليــن المســجلين 
لــدى المرافــق الطبيــة المتعاقــد معهــا االتصــال 
بمقــدم الرعايــة الصحيــة المســجلين لديــه أو أحــد 
علــى  االطــاع  يمكــن  الصحــة.  وزارة  مراكــز 
التفاصيــل المتعلقــة بمتطلبــات الحــج والمســائل 

ذات الصلة على موقع وزارة الصحة السعودية:
http://www.moh.gov.sa

الجرعة الثانية لحجاج هذا العام 
إذا كنـــت بحاجـــة ألخـــذ الجرعـــة الثانيـــة من 
اللقـــاح ألداء فريضـــة الحـــج هـــذا العـــام، الرجاء 
االتصـــال علـــى الرقـــم 4444-305-800 ألخـــذ 

موعـــد حتى يتم توجيهـــك لمركز اللقاح المناســـب 
لك حســـب نوع اللقـــاح الـــذي تلقيته فـــي جرعتك 
األولـــى كمـــا يمكنك الحضـــور بدون موعـــد. يجب 
إبراز تصريح الحج المحتوي على رمز االســـتجابة 
الســـريع )QR code( للحصول على اللقاح وال يكفي 

إبراز الرسالة النصية.
تعـرف علـى مزيـد مـن المعلومـات حـول التهابات 
والمسـببات،  واألعـراض،  السـحائية،  المكـورات 
والعـاج، والوقايـة في الموسـوعة الصحية الخاصة 

بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
JHAH.com/health-encyclopedia

المركزالغرفة

مركز الظهران الصحيالرعاية األولية، غرفة التطعيم 201- 13 أ

مركز األحساء الصحيالرعاية األولية، غرفة التطعيم 6066 

مركز بقيق الصحي الرعاية األولية، غرفة التطعيم ب 2- 01

مركز رأس تنورة الصحيالرعاية األولية، مبنى 2، غرفة العاج 

مركز العضيلية الصحي الرعاية األولية، غرفة 1030

أرامكــو  هوبكنــز  جونــز  مركــز  دشــن 
الطبــي برنامــج التطعيــم ضــد المكــورات 
الســحائية، حيــث ينطلــق البرنامــج مــن 1 
يوليــو إلــى 15 يوليــو مــن الســاعة 8 صباًحا 
إلــى الســاعة 2 ظهــًرا، مــن األحــد إلــى 
الخميــس، دون الحاجــة إلــى حجــز موعــد 

في المراكز الصحية التالية:

للمزيد من 
المعلومات، 
الرجاء استخدام 
الرمز التالي

وأفراد أسرهم المستحقين للعاج.
ــة مـــن  ــة الثانيـ كيـــف يمكـــن أن أحجـــز موعـــد الجرعـ

اللقاح؟
بـــدأ مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي بحجـــز 
مواعيـــد الجرعـــة الثانيـــة مـــن لقـــاح كوفيـــد-19 حســـب 
تعليمـــات وزارة الصحـــة منـــذ الخميـــس الماضـــي 24 
يونيـــو. إذا كنـــت ممـــن يســـتوفي الشـــروط لتلقـــي 
الجرعـــة الثانيـــة ســـوف تصلـــك رســـالة نصيـــة بوقـــت 
ـــاي  ـــق م ـــى تطبي ـــا عل ـــم. ســـيظهر الموعـــد أيًض موعدك
تشـــارت إن كان لديكـــم حســـاب بـــه. إن لـــم تســـتلم 

رســـالة نصيـــة بعـــد أســـبوع، يرجـــى التواصـــل مـــع 
فريق جدولة المواعيد على الرقم:

.800-305-4444

الجرعة األولى لألطفال
ـــن المركـــز توافـــر مواعيـــد الجرعـــة األولـــى  كمـــا أعل
ــة أو  ــنة مياديـ ــن 12 سـ ــال البالغيـ ــاح لألطفـ ــن اللقـ مـ
أكثـــر مـــن أفـــراد أســـر موظفـــي أرامكـــو الســـعودية 

المستحقين للعاج.
إذا كنـــت مســـجًا للحصـــول علـــى الرعايـــة فـــي 
مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي، يمكنـــك حجـــز 
موعـــد أول جرعـــة تطعيـــم ألطفالـــك فـــي تطبيـــق مـــاي 
تشـــارت. يمكنـــك أيًضـــا االتصـــال بمركـــز االتصـــال 

الخاص بنا على 4444-305-800 وحجز موعد.
ويمكنـــك الحصـــول علـــى لقـــاح كوفيـــد-19 لألطفـــال 
البالغيـــن 12 ســـنة مياديـــة أو أكثـــر فـــي األماكـــن 

التالية:
■ عيادة الرعاية األولية بمركز الظهران الصحي

■ مركز األحساء الصحي 

وقبـــل الحضـــور للموعـــد تأكـــد مـــن أن طفلـــك جاهـــز 
ــة  ــل بصحبـ ــون الطفـ ــا يجـــب أن يكـ ــاح كمـ ــي اللقـ لتلقـ
ـــك جرعـــة باراســـيتامول  وصـــي. بإمكانـــك إعطـــاء طفل

للتخفيف من أعراض اللقاح الجانبية.

لقـــاح  مـــن  الثانيـــة  للجرعـــة  بحاجـــة  أنـــا  هـــل 
كوفيد-19؟

نعـــم، إن كنـــت قـــد حصلـــت علـــى الجرعـــة األولـــى 
مـــن لقـــاح كوفيـــد-19، ســـواء كان أســـترازينيكا أم 
فايـــزر، فســـتحتاج إلـــى الجرعـــة الثانيـــة مـــن هـــذه 
قـــد  كنـــت  اللقاحـــات ذات الجرعتيـــن، ولكـــن إن 
أصبـــت مـــن قبـــل بكوفيـــد-19، فســـتحتاج إلـــى جرعـــة 

واحدة فقط بعد ستة أشهر من إصابتك.
ــي  ــن لتحمـ ــى الجرعتيـ ــل علـ ــم أن تحصـ ــن المهـ مـ

ــة  ــى الجرعـ ــك علـ ــد-19. فحصولـ ــن كوفيـ ــك مـ نفسـ
األولـــى قـــد ال يســـاعد نظـــام المناعـــة فـــي جســـمك 

على محاربة الفيروس إن تعرضت له.

متى سأكون محمًيا من اإلصابة بكوفيد-19؟
ـــا  بنـــاًء علـــى تعليمـــات وزارة الصحـــة، تعتبـــر محصًن
بعـــد مـــرور أســـبوعين مـــن أخـــذ الجرعـــة الثانيـــة فـــي 
ـــزر  ـــاح فاي ـــن لق ـــن م ـــن، كأخـــذ جرعتي سلســـلة جرعتي
أو أســـترازينيكا علـــى ســـبيل المثـــال. إن لـــم تكـــن 

تســـتوفي هـــذه المتطلبـــات، فأنـــت لســـت محصًنـــا 
بالكامل.

هـــل ال يـــزال بإمكانـــي نقـــل فيـــروس كوفيـــد-19 إن 
كنت قد حصلت على اللقاح؟

كوفيـــد-19  نقـــل  بإمكانـــك  يكـــون  قـــد  نعـــم، 
ــي  ــاح، فتلقـ ــى اللقـ ــت علـ ــو حصلـ ــى لـ ــن، حتـ لآلخريـ
إصابتـــك  منـــع  علـــى  يســـاعد  كوفيـــد-19  لقـــاح 

بالمرض إذا أصبت بالفيروس..

أسئلة وإجابات
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فرص االستثمار يف الهيدروجني األزرق تستهدف تلبية الطلب 
العاملي املتزايد على حلول الطاقة منخفضة الكربون

أرامكو السعودية بصدد التوسع في الهيدروجين 
بوصفه الوقود منخفض الكربون للمستقبل

الظهـــران - أصبحـــت جهود أرامكو الســـعودية لتعزيز 
وتطوير حلـــول الوقود المســـتدامة محـــط اهتمام عديد 
من الجهـــات العلميـــة ووكاالت األنبـــاء العالمية؛ فخال 
زيارة إعامية لمرافق الشـــركة قامت بهـــا وكالة بلومبرج 
لألنبـــاء، مؤخـــًرا، صـــرح كبيـــر اإلدارييـــن التقنييـــن في 
الشـــركة، األســـتاذ أحمـــد الخويطـــر، للوكالـــة عـــن إن 
أرامكو الســـعودية تستكشف فرص االســـتثمار والشراكة 
في الهيدروجيـــن األزرق لتلبية الطلـــب العالمي المتزايد 
علـــى حلـــول الطاقـــة منخفضة الكربـــون، وذلـــك بعد أن 
ســـلمت للمرة األولى مصـــدًرا للوقود منخفـــض الكربون 

إلى اليابان العام المنصرم.

فتوحات علمية عديدة
وتُســـهم فتوحات علمية عديدة في تمكيـــن إنتاج ونقل 
الهيدروجيـــن علـــى الرغـــم مـــن كونـــه عنصـــًرا ســـريع 
التبخـــر. ومـــن خـــال تحويـــل الهيدروجين إلـــى أمونيا، 
وهـــو مركب يتكـــون من ثاثـــة أجـــزاء مـــن الهيدروجين 
وجزء واحد من النيتروجين، تســـتطيع أرامكو الســـعودية 
نقل هـــذا الوقود الخالـــي من الكربون بأمـــان، وذلك في 
مواجهـــة للتحـــدي المتمثل في تلبيـــة احتياجـــات العالم 

المتزايدة من الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة.
وقال الخويطر إن شـــحنة األمونيا الزرقاء إلى اليابان 
في ســـبتمبر 2020م كانت مشـــروًعا تجريبًيا، مضيًفا أن 
اإلنجـــازات المبكـــرة للشـــركة فـــي مجـــال الهيدروجيـــن 

سكوت بالدوف

األزرق وضعتهـــا فـــي موقـــع يمكنهـــا من الحصـــول على 
»حصة كبيرة« من الســـوق. وأضـــاف أن الدافع وراء ذلك 
هـــو االســـتجابة لمطالب ســـوق الطاقة العالميـــة، وذلك 
قبل القيام بمزيد من االســـتثمارات لزيادة إنتاج الشـــركة 

من الهيدروجين األزرق.
وصرح الخويطـــر لبلومبرج قائًا: »ليـــس من المتوقع 
أن يحدث هذا التوســـع قبل عـــام 2030م«. وأضاف: »لن 
نـــرى كميـــات ضخمـــة مـــن األمونيـــا الزرقاء قبـــل ذلك 

الحين«.

وقال: »منـــذ الوقت الـــذي تتوصل فيه إلـــى اتفاقيات 
واضحـــة، فإننا نتحـــدث عن دورة لـــرأس المـــال تتراوح 
مدتهـــا مـــن خمـــس إلـــى ســـت ســـنوات لاســـتثمار في 
متطلبـــات اإلنتاج والتحويـــل«. وأضـــاف: »الحديث يدور 

هنا عن مقياس زمني طويل جًدا«.

شحنة األمونيا الزرقاء
واإلنجـــاز الـــذي تحقـــق فـــي العـــام الماضـــي إلنتـــاج 

شاهد أول 
شحنة من 
األمونيا الزرقاء

ُتعدُّ المواد الهيدروكربونية مصدًرا 
موثوًقا ومعقول التكلفة للهيدروجين 
واألمونيا منخفضي الكربون، ووجود 
البنية التحتية الضخمة في أرامكو 

السعودية، المخصصة للمعالجة 
وخطوط األنابيب والتكرير، إضافة إلى 
خبراتها في احتجاز الكربون، يعني أن 
الشركة في وضع يمكنها من اإلسهام 

عملًيا في اقتصاد ذي طاقة هيدروجينية 
منزوعة الكربون.

وشـــحن 40 طًنـــا مـــن األمونيـــا الزرقـــاء، والـــذي أصبح 
ممكًنـــا من خال التعاون مع ســـابك ومعهـــد اقتصاديات 
الطاقة فـــي اليابان، يســـلط الضوء على واحـــد من عدة 
مســـارات ضمـــن مفهـــوم االقتصـــاد العالمـــي للكربـــون 
الدائـــري. ويقتـــرح إطـــار الطاقـــة الجديد هـــذا معالجة 
انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربـــون بطريقة شـــاملة. وبداًل 
مـــن اقتصـــار التركيز علـــى الحد مـــن اســـتخدام الوقود 
الهيدروكربونـــي، ينبغـــي خفـــض االنبعاثـــات وإزالتهـــا 
وإعـــادة تدويرها وإعادة اســـتخدامها عبـــر كافة تمثات 

نظام الطاقة.
وإلثبـــات إمكانـــات الهيدروجيـــن وقابليـــة اســـتعماله 
كوقـــود لتوليـــد الطاقـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، تم 
التصـــدي لتحـــدي الشـــحن بتحويـــل الهيدروجيـــن إلـــى 
األمونيـــا الزرقـــاء. وبالنســـبة للشـــحنة المرســـلة إلـــى 
اليابـــان الســـتخدامها فـــي محطـــات توليد الطاقـــة، تم 
احتجـــاز 30 طًنا من ثاني أكســـيد الكربـــون أثناء العملية 
وُخصصت لاســـتخدام في إنتـــاج الميثانول في منشـــأة 
ابن ســـينا التابعة لشركة ســـابك، و20 طًنا آخر من ثاني 
أكســـيد الكربـــون تـــم احتجازهـــا لتســـتخدم فـــي تعزيز 
اســـتعادة النفط فـــي مرافق إنتاج النفط التابعة للشـــركة 

في العثمانية.
وعقـــب وصول الشـــحنة إلى اليابـــان العـــام الماضي، 
اســـتخدام  ينمـــو  أن  المتوقـــع  »مـــن  الخويطـــر:  قـــال 
الهيدروجيـــن فـــي نظـــام الطاقـــة العالمي، ويشـــكل هذا 
المثـــال الحـــي األول من نوعه فـــي العالم فرصـــة مثيرة 
ألرامكـــو الســـعودية لعـــرض إمكانـــات الهيدروكربونـــات 
واألمونيـــا منخفَضـــي  للهيدروجيـــن  موثـــوق  كمصـــدر 
الكربون. كما يســـلط هذا اإلنجاز الضوء على الشـــراكة 
الدوليـــة الناجحـــة ومتعـــددة الصناعـــات بيـــن المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية واليابان، حيـــث تُعد الشـــراكات بين 
الـــدول المفتـــاَح لتحقيق االقتصـــاد الكربونـــي الدائري، 
كمـــا أكدتـــه رئاســـة مجموعـــة العشـــرين فـــي المملكـــة 
العربية الســـعودية وأقرته دول مجموعة العشـــرين. وفي 
ســـبيل مجابهـــة التحديـــات المناخيـــة والبيئيـــة، تواصل 
أرامكو الســـعودية العمل مع مختلف الشـــركاء في جميع 
أنحاء العالم، عبر استكشـــاف الحلـــول والنهوض بها من 
خـــال تطويـــر ونشـــر تقنيـــات مبتكـــرة إلنتـــاج طاقـــة 

منخفضة الكربون«.

من المتوقع أن ينمو استخدام الهيدروجين 
في نظام الطاقة العالمي، ويشكل هذا 

المثال الحي األول من نوعه في العالم فرصة 
مثيرة ألرامكو السعودية لعرض إمكانات 

الهيدروكربونات كمصدر موثوق للهيدروجين 
واألمونيا منخفَضي الكربون

أحمد الخويطر

تتوافق استثمارات أرامكو السعودية في الهيدروجين األزرق مع مبدأ االقتصاد الدائري في الكربون الذي يتم فيه احتجاز جزيئات الكربون في المصدر. وعبر تحويل الغاز الطبيعي إلى 
هيدروجين يتم تقليل االنبعاثات وإزالتها وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها. وتطبق أرامكو السعودية حالًيا تقنية وقود الهيدروجين ضمن بعض المركبات في أسطول النقل الخاص بها..
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مبشاركة ١٩٧ من املوظفني الشباب من مختلف إدارات الشركة ..
معمل الحوية يدشن المنتدى االفتراضي للتخطيط 

المالي واألداء لعام 2021م

البنك الدولي: تمكين المرأة في مكان العمل 
بالمملكة يحقق مستويات متقدمة

ـــاز  ـــة - اســـتضاف معمـــل اســـتخاص ســـوائل الغ الحوي
افتراضًيـــا  منتـــدى  الحويـــة، مؤخـــًرا،  فـــي  الطبيعـــي 
»التخطيـــط  المالـــي واألداء تحـــت شـــعار  للتخطيـــط 
الفعـــال والرقابـــة الماليـــة والحوكمـــة«. يهـــدف المنتـــدى 
لتوفيـــر منصـــة لتبـــادل المعرفـــة لألفـــكار المطـــورة داخلًيـــا 
فـــي التخطيـــط والرقابـــة الماليـــة والحوكمـــة. وحضـــر 
دوائـــر  مختلـــف  مـــن  موظًفـــا   197 حوالـــي  المنتـــدى 

الشركة.
ح  الفتتـــا ا كلمـــة  لقـــى  أ
ــل  ــر إدارة معمـ ــدى مديـ للمنتـ
الغـــاز  اســـتخاص ســـوائل 
 ، يـــة لحو ا فـــي  لطبيعـــي  ا
الحربـــي،  أحمـــد  األســـتاذ 
الـــذي ســـلّط الضـــوء علـــى 
يلعبـــه  ي  لـــذ ا ر  و لـــد ا
التخطيـــط المالـــي وقيـــاس 
األداء فـــي المنظمـــات، ونبـــه 
علـــى أن التخطيـــط المالـــي 
بالتخطيـــط  يبـــدأ  لقـــوي  ا
يعتمـــد  لـــذي  ا لتفصيلـــي  ا

علـــى البيانـــات التـــي تـــم التحقـــق منهـــا، والمراجعـــة 

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة 
فـي القـوى العاملة لتصل إلـى 30٪. واسـتكمااًل لهذا الهدف 
يأتي تمكين المرأة لشـغل المناصب القيادية، والذي سـيلعب 
دوًرا حيوًيا في تطوير القيادات النسائية المؤهلة التي تشغل 
مناصـب فـي اإلدارة العليـا بحيـث تصبـح جـزًءا مـن عمليـة 

صنع القرار في كل من القطاعين العام والخاص.

عاطف الدبيني 

إعداد رمي الهاشم وسلفيان كوت *

المنتظمة لألداء، والحوكمة، والتحقق من النتائج.

برنامج تطوير القادة
ة  حـــد و ئيـــس  ر م  قـــّد
مجـــة  لبر ا و لتخطيـــط  ا
 ، لمعمـــل ا فـــي  لـــة  كا لو با
ـــي، جلســـة  ـــداهلل الحضرم عب
ليـــة  لما ا لفطنـــة  ا عـــن 
ب  صحـــا أل يـــة  ر لتجا ا و
تُقـــدم  المناصـــب الرئيســـة 
دورة  عـــن  معلومـــات  فيهـــا 
ــا  ــة، ومـ ــط والميزانيـ التخطيـ
الرئيســـة  المكونـــات  هـــي 
شـــرح  مـــع  العمـــل  لخطـــة 
يمكـــن  لتـــي  ا ليـــف  لتكا ا

التحكم فيها وأنواع أعمال الصيانة.

إطار التحقق من الفوائد
مّثـــل إدارة التميـــز التشـــغيلي، بييـــر نـــادر، الـــذي شـــارك 
ــا  ــب بهـ ــد المطالـ ــة الفوائـ ــن صحـ ــق مـ ــار التحقـ ــي إطـ فـ

العمل، مما أدى إلى زيادة نسـبة المشـاركة النسـائية بنحو 14 
نقطـة مئويـة )مـن 19٪ إلـى 33٪( - متجـاوزة بذلـك الهـدف 
3٪ فكمـا يظهـر فـي الرسـم  2030 بنسـبة  األولـي لرؤيـة 
البياني، فإن أداء المملكة يعتبر جيًدا نسبًيا من خال النظر 
إلى عدد من المؤشـرات وذلك بالمقارنة مع أداء دول مجلس 
التعـاون الخليجـي األخـرى. فقـد احتلـت المملكـة العربيـة 
السـعودية مرتبـة تفـوق نظيراتهـا فـي دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي مـن حيـث األجـور، وقوانيـن وأنظمـة مـكان العمـل، 

بيـــن المشـــاركين. والغـــرض مـــن هـــذا المنتـــدى هـــو توفيـــر 
فرصـــة لتبـــادل المعرفـــة لألفـــكار المطـــورة داخلًيـــا فـــي 
ــة  ــين آليـ ــة لتحسـ ــة والحوكمـ ــة الماليـ ــط والرقابـ التخطيـ

تتبع التكلفة التي يمكن التحكم فيها.
عيل  ســـما إ م  قـــّد ثـــم 
ــة  ــل الحويـ ــن معمـ ــزي مـ العنـ
الطبيعـــي  لغـــاز  ا لســـوائل 
ليـــة  لما ا الحوكمـــة  نظـــام 
المطبـــق للتحكـــم فـــي جميـــع 
نفقـــات األنشـــطة التشـــغيلية 

ذات الصلة. 
حمـــد  أ ك  ر شـــا كمـــا 
المغثـــاوي مـــن إدارة معمـــل 
الغـــاز  ســـوائل  اســـتخاص 
الطبيعـــي فـــي ينبـــع، بعـــرض 
التخطيـــط  بعنـــوان »عمليـــة 

لتخطيـــط  ا عمليـــة  أهميـــة  ول  تنـــا تيجي«  اإلســـترا
اإلستراتيجي في تحقيق األهداف اإلستراتيجية لإلدارة.

تأثير كشف المعلومات السرية
ثـــم قـــّدم حمـــود الكليبـــان مـــن إدارة إنتـــاج الغـــاز فـــي جنـــوب 

والقـدرة علـى التنقـل، وتيسـير عمليـة بـدء النسـاء باألعمـال 
التجاريـة وإدارتهـا. وعنـد مقارنـة المملكـة بكل دولـة من دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي علـى حـدة، كان المؤشـر الوحيـد 
المملكـة فـي فئـة »األمومـة« مقارنـة  الـذي تراجعـت فيـه 
 .٪20 التـي تفوقـت بنسـبة  باإلمـارات العربيـة المتحـدة، 
ويقيـس مؤشـر األمومـة القوانين التـي تؤثر على عمـل المرأة 

أثناء الحمل وبعده.

أثر تغييرات رؤية ٢٠٣٠
أسهمت التغييرات في السياسات التي تلت رؤية المملكة، 
فـي إزالـة العديـد من القيـود التي تحـد من قدرة المـرأة على 
التصـور  الحكومـة  إذ غيـرت  العمـل.  إلـى سـوق  الدخـول 
الموجـود بـأن مـكان العمـل بيئـة غيـر آمنـة، كمـا حظـرت 
النسـاء الحوامـل وتعريضهـم  أيًضـا فصـل  العمـل  سياسـة 
للتمييـز. ومـن ضمـن التغييـرات اإليجابيـة فـي السياسـات، 
قـرار السـماح بقيـادة المـرأة الـذي أدى إلـى تحسـين القـدرة 

على التنقل. 

تقدم تمكين المرأة
يقـدم مؤشـر البنـك الدولـي نظـرة شـمولية لقيـاس مـدى 
سـهولة دخـول المـرأة إلى سـوق العمل. كما أن زيادة مشـاركة 
المـرأة فـي القـوى العاملـة هـي أولـى الخطـوات نحـو تمكيـن 
المـرأة فـي مـكان العمـل، األمـر الذي يحقـق تقدًمـا متواصًا 
فـي المملكة. على الرغم مـن التقدم الكبير في مجال تمكين 
المـرأة، إال أنـه ال يـزال أمامنـا طريـق طويـل في سـبيل تعزيز 
مكانـة المـرأة فـي القـوى العاملـة، ودعمهـا لشـغل المناصـب 
اإلداريـة العليـا، وتشـجيعها على إحداث التأثيـر ودفع التغيير 

في مستقبل المملكة.

*  المرأة وأنشطة األعمال والقانون 2021، الصادر عن البنك الدولي
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/hand
.9781464816529/35094/le/10986
pdf?sequence=7&isAllowed=y
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الوصفالمؤشر
قياس القيود المفروضة القدرة على التنقل

على حرية التنقل.

تحليل القوانين التي تؤثر مكان العمل
على قرار المرأة بدخول 

سوق العمل.
قياس القوانين واللوائح األجور

التي تؤثر على األجر الذي 
تتقاضاه النساء.

قياس القوانين التي تؤثر األمومة
على العمل بعد اإلنجاب.

تقييم القيود القانونية الزواج
المتعلقة بالزواج. 

تحليل القيود التي تواجهها ريادة األعمال 
النساء أثناء بدء األعمال 

التجارية وإدارتها.
دراسة الفروق بين األصول

الجنسين في الملكية 
والميراث.

تقييم القوانين التي تؤثر المعاش التقاعدي
على حجم المعاش 

التقاعدي للمرأة.

ــن  ــا عـ ــا تقديمًيـ ــوار، عرًضـ الغـ
وتقديـــر  المالـــي  التخطيـــط 
تقديـــم  خـــال  مـــن  التنبـــؤ 
التقديـــرات المســـاعدة للقـــرار 
ـــات  ـــع التقلب ـــة لتوق ـــي المنظم ف

المالية.
كذلــك شــارك زيهــاو يانــج 
علــى  ج  إلنتــا ا ة  ر ا د إ مــن 
 ، نية لســفا ا فــي  بســة  ليا ا
بعــرض تقديمــي عــن جهــود 
المالــي  التخطيــط  »توجيــه 
والتحســين«.  الحكمــة  نحــو 
العرفــج  أحمــد  قــّدم  كمــا 
كشــف  تأثيــر  عــن  نصيحــة 
المعلومــات الســرية وباألخص 
الماليــة وكيــف يمكــن أن تؤثــر 
بشــكل  ت  مــا لمعلو ا ه  هــذ
الشــركة،  ســمعة  كبيرعلــى 
علــى  ظفيــن  لمو ا حــث  و
االلتــزام بـ»تصنيــف ومعالجــة 
 » ســة لحسا ا ت  مــا لمعلو ا

ألرامكو السعودية.

وقـد طور البنـك الدولي إطـاًرا لقياس مدى تمكيـن المرأة 
علـى الصعيـد العالمـي، يتألـف مـن عـدة مؤشـرات تحـاول 
قيـاس معـدل التمكيـن مـن عـدة جوانـب مـع ضمـان إجـراء 
مقارنـات موثوقـة بيـن مختلـف االقتصـادات. فيمـا يتصـل 

بزيادة تمكين المرأة.
تشـير النتائـج التي توصـل إليها البنك إلـى أن رؤية 2030، 
التـي انطلقـت عـام 2016م، قـد أسـهمت بدرجـة كبيـرة فـي 
التطور في تمكين المرأة من خال تيسـير وصولها إلى سوق 

مؤشرات تمكين المرأة
دول الخليج العربي

القدرة على التنقل

مكان العمل

األجور

الزواج

ريادة األعمالاألمومة

األصول

المعاش 
التقاعدي

المملكة العربية السعودية

إسماعيل العنزي عبداهلل الحضرمي

أحمد الحربي

زيهاو يانج

أحمد العرفج
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القافلة األسبوعية      ١ يوليو ٢٠٢١ 

حتت عنوان »إنشاء محتوى رقمي فعال«
»إثراء« يطلق برنامج الحلول اإلبداعية 2021 بالتعاون 

مع خبراء عالميين
الظهـــران - تنطلـــق قريًبـــا فعاليـــات برنامـــج االبتـــكار 
الســـنوي لمركـــز الملـــك عبـــد العزيـــز الثقافـــي العالمـــي 
)الحلـــول اإلبداعيـــة 2021(، حيـــث يتعـــاون متخصصـــون مـــن 
تخصصـــات متعـــددة فـــي الفنـــون والعلـــوم والتقنيـــة مـــع 

خبراء لتطوير حلول قابلة للتطبيق لموضوع بحثي ما.
وقـــد تـــم تحديـــد موضـــوع 2021 ليكـــون »إنشـــاء محتـــوى 
رقمـــي فعـــال«، حيـــث نجحـــت فـــي تحقيـــق معاييـــره أفـــكار 
30 فريًقـــا وفـــرًدا، ممـــا أهلهـــم للحصـــول علـــى فرصـــة 
المشـــاركة فـــي هـــذا البرنامـــج، وذلـــك مـــن بيـــن مئـــات 
العـــروض والمقترحـــات التـــي ُقِدمـــت لهـــذا الهـــدف. 
وعلـــى إثـــر ذلـــك ســـيتم توجيـــه المشـــاركين فـــي برنامـــج 
الحلـــول اإلبداعيـــة مـــن قبـــل خبـــراء ومستشـــارين 
المتحـــدة  الواليـــات  مثـــل  دول  مـــن  وموجهيـــن 
األمريكيـــة والبرازيـــل وكنـــدا والمملكـــة المتحـــدة فـــي 

ـــوذج  ـــر النم ـــرة وتطوي ـــم الفك ـــي تقيي ـــة تشـــمل مرحلت رحل
األولي..

أهداف ونتائج متوقعة
تشـــمل أهـــداف برنامـــج الحلـــول اإلبداعيـــة تطويـــر 
ـــة للتســـويق  ـــواًل قابل ـــدة وحل ـــي وتجـــارب فري ـــوى أصل محت
لبنـــاء نظـــام بيئـــي للمبتكريـــن يدعـــم نمـــو االقتصـــاد 
تنتـــج  أن  لـــه  المخطـــط  ومـــن  المحلـــي.  اإلبداعـــي 
مجموعـــة المشـــاركين فـــي البرنامـــج لهـــذا العـــام محتـــوى 
وتجـــارب وحلـــواًل مبتكـــرة باســـتخدام تقنيـــات رقميـــة 

دانيال كاني

غامـــرة مثـــل الحقائـــق االفتراضيـــة والمعـــززة والمختلطـــة 
والممتدة، والصوت الغامر، وغيرها..

فوائد للمشاركين
فــي دروس مميــزة،  المختــارون  المتقدمــون  يشــارك 
ــى فــرص للتواصــل  ــون عل ــراء، ويحصل ــن الخب ــون م ويتعلم

اإلســتراتيجي والتجــاري، حيــث يمكنهــم عــرض مشــاريعهم 
علــى المســتثمرين المهتميــن والمتعاونيــن المحتمليــن. كمــا 
يمكــن للمشــاركين الوصــول إلــى مختبــر األفــكار التابــع 
إلثــراء وشــبكة المعرفــة وأدواتهــا، بمــا فــي ذلــك مختبــر 
التكنولوجيــا الغامــرة األول مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط، 
كمــا يمكــن لهــم المشــاركة خــال فتــرة البرنامــج فــي أعمال 
معمــل األفــكار الخاصــة بالتفكيــر التصميمــي، واإلبــداع 

المشترك، واالبتكار المفتوح.

االطالع على تجارب اآلخرين
الــدروس المقدمــة للمشــاركين ضمــن  وجــاءت إحــدى 
فعاليــات البرنامــج مركــزة علــى ســرد القصــص الواقعيــة التي 
أفضــت إلــى إيجــاد حلــول إبداعيــة، بقيــادة خبــراء اإلبــداع 
 ، اإلدارة  مــن  جينكينســون  هاميــش  لنــدن  فــي  الغامــر 
وتهــدف هــذه  التجربــة.   آلــة  مــن  بيرســون  وكريســتوفر 
الــدروس التدريبيــة إلــى تعريــف المجموعة المشــاركة بمفهوم 
كيفيــة تطويــر قصــة الحــل اإلبداعــي التــي تشــمل طــرح 
مشــكلة مــا أو تحــٍد أو حاجــة غيــر ملبــاة والجمهــور المتأثــر 
وتحويــل الحــل- إلــى واقــع ملمــوس. وجمعــت الجلســة مزيًجــا 
مــن دراســات الحالــة الواقعيــة مــع شــروح مــن قبــل خبــراء 
عالمييــن متنوعــي المجــاالت حــول كيفيــة تعاملهــم مــع عمليــة 

سرد أبحاثهم.

تقديم المشاركين لحلولهم 
ســـيتم اختيـــار خمســـة مـــن المرشـــحين النهائييـــن 

وســـيحصلون علـــى مبلـــغ 75000 ريـــال لدعـــم تطويـــر 
نمـــاذج أوليـــة إلثبـــات مفهـــوم تلـــك الحلـــول علـــى مـــدى 16 
أســـبوًعا بدعـــم مـــن خبـــراء االبتـــكار الدولييـــن كموجهيـــن 
ومديـــري مشـــاريع وشـــركاء التنفيـــذ.  وســـيقدم المتأهلـــون 
فـــي التصفيـــات النهائيـــة حلولهـــم للجمهـــور وعـــدد مـــن 
قـــادة الصناعـــة الذيـــن يمكنهـــم المســـاعدة فـــي طـــرح 
الحلـــول  عـــرض  يـــوم  فـــي  الســـوق  فـــي  المشـــاريع 
اإلبداعيـــة فـــي ديســـمبر فـــي مهرجـــان إثـــراء لإلبـــداع 
ــاريع  ــرض المشـ ــك عـ ــد ذلـ ــيتم بعـ ــن(. وسـ ــد )تنويـ الرائـ
المكتملـــة فـــي معـــرض ترويجـــي دولـــي فـــي المملكـــة 

المتحدة.

فرصة كبيرة
الحلـــول  برنامـــج  رئيـــس  فيليـــب جوميـــز،  يوضـــح 
اإلبداعيـــة: »هنـــاك أربعـــة أهـــداف للنتائـــج«. »ســـتصبح 
بعـــض المشـــاريع شـــركات ناشـــئة. ويمكـــن للفنانيـــن 
ـــل  ـــدة، مث ـــات عـــرض جدي ـــى واجه ـــور عل ـــن العث والمبدعي
المعـــارض ألعمالهـــم. وقـــد يجـــد بعـــض المشـــاركين 
مســـاًرا وظيفًيـــا جديـــًدا أو وظيفـــة أفضـــل. ســـتتجاوز 
الميزانيـــة العالميـــة لهـــذا النـــوع مـــن إنشـــاء المحتـــوى 
وال  المقبليـــن.  العاميـــن  فـــي  دوالر  تريليـــون  نصـــف 
ــاع  ــول لقطـ ــر علـــى حلـ ــاء المحتـــوى المبتكـ ــر إنشـ يقتصـ
ــل  ــات، مثـ ــع الصناعـ ــق بجميـ ــل يتعلـ ــب، بـ ــة فحسـ الطاقـ
هـــذا  يمثـــل  ولذلـــك  وغيرهـــا.  الصحيـــة،  الرعايـــة 
البرنامـــج فرصـــة كبيـــرة القتصـــاد المعلومـــات واإلبـــداع 

المزدهر في المملكة«.

تعزيًزا جلهودها يف مجال التنوع واالندماج..

أرامكو السعودية تنضم إلى مبادرة المنتدى 
االقتصادي العالمي لمساندة ذوي اإلعاقة

دأبـت أرامكـو السـعودية علـى االلتـزام بـإدراج التنـوع 
والمسـاواة واالندماج على قائمة أولوياتها، باذلة منذ العام 
الماضي مزيًدا من الجهود على هذا الصعيد حرًصا منها 

على أن يكون لذوي اإلعاقة حضورهم في الشركة.
ويتمثَّـل أحـد أهم اإلنجازات التي تحققت هذا العام في 
انضمام أرامكو السعودية إلى مبادرة )فاليابل 500(، وهي 
شـبكة عالميـة تضـم 500 مـن أكثـر قـادة األعمـال تأثيـًرا، 
وتهدف إلى التركيز على التغيير المنهجي في جوانب ذات 
صلة بالقيم التجارية واالجتماعية واالقتصادية التي تمس 

األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف أنحاء العالم.

االحتفاء بتنوع طاقاتنا البشرية
وفـي إطـار هـذه المبـادرة الفريدة، التي تقـع تحت مظلة 
المنتـدى االقتصادي العالمـي، اتفق كبار القادة التنفيذيين 
للشـركات والمؤسسـات مـن أنحـاء مختلفة مـن العالم على 
إدراج اإلعاقة والشمول على جدول أعمالهم، بغية الوقوف 
علـى قيمة وأهمية شـريحة تضم 1.3 مليار شـخص يعانون 

من اإلعاقة في شتى أصقاع المعمورة.
وتُعـد هـذه الشـريحة مـن أبـرز أولويـات األعمـال فـي 
أرامكو السعودية انطاًقا من التزامها بوضع إستراتيجيات 
شـاملة للتنـوع والمسـاواة واالندماج، بما يكفـل وضع إدماج 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة كقيمـة مـن قيمهـا الرئيسـة فيمـا 

يتصل بقيادة األعمال.

داليا درويش

وفـي هـذا الشـأن، قـال نائـب الرئيس للمـوارد البشـرية، 
األسـتاذ نبيـل الدبـل: »نـدرك تماًمـا الكفـاءات واإلمكانـات 
والمزايا، التي يرفد بها ذوو اإلعاقة الشـركة بشـكل خاص 
والمملكـة بشـكل عـام، واسـتمرارنا فـي االحتفـاء بتنـوع 
طاقاتنـا البشـرية يجعـل مـن أرامكـو السـعودية بيئـة أكثـر 

شمواًل للجميع«.
أرامكـو  العـام، أصبحـت  وفـي وقـت سـابق مـن هـذا 
السـعودية جـزًءا مـن منتـدى األعمال لـذوي اإلعاقـة، الذي 
يمثل شـراكة مع شـبكة خاصـة باألفـراد ذوي اإلعاقة حول 
العالـم تهـدف إلـى مسـاعدة المؤسسـات علـى إنشـاء عالـم 
مائـم ألفـراد هـذه الفئـة. كمـا تجـدر اإلشـارة فـي هـذا 
الصـدد إلـى أن الشـركة احتفلـت العـام الماضـي باليـوم 

العالمي لذوي اإلعاقة.

خطواٌت نحو االندماج
تعكف الشـركة حالًيا على بذل جهود تشـمل تنظيم ورش 
لجميـع  الفـرص  لتوفيـر  اإللكترونيـة،  والنـدوات  العمـل 
الموظفيـن للمشـاركة فـي حـوار حـول سـبل تعزيـز االندمـاج 

لألشخاص ذوي اإلعاقة. وشمل ذلك:
■  نـدوة إلكترونيـة بعنـوان )التسـهيات المعقولة(، سـعت 
إلـى توفيـر فهـم عـام لهـذا المصطلـح وتوعيـة قـادة 
األعمـال باألنـواع المختلفـة للتسـهيات التـي يمكـن 

توفيرها في مقر العمل.
■  نـدوة إلكترونيـة بعنـوان )العقبـات التـي تعتـرض سـبيل 
إدمـاج األشـخاص ذوي اإلعاقـة(، هدفت إلى مسـاعدة 
المشـاركين علـى فهـم طبيعة العقبـات التي تحـول دون 

إدماج هذه الفئة في المجتمعات وقطاعات األعمال.
كمـا تعكـف الشـركة أيًضـا علـى تكثيـف جهودهـا علـى 
صعيـد التوظيـف، فالتنوع والشـمول جزء مـن الطريقة التي 

تمضي بها أرامكو السعودية قدًما في ممارسة أعمالها.
وقالـت الناظـرة اإلداريـة لقسـم التنـوع واالندمـاج فـي 
المـوارد البشـرية، هالـة البتيـري: »توقيـع رئيـس أرامكـو 
السـعودية، كبيـر إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسـن 
الناصـر، علـى الوفـاء بهـذا التعهـد يعكـس جديـة التـزام 
الشركة، وتوافقه مع طموحها بأن تصبح نموذًجا يُحتذى به 

في مجال التنوع واالندماج على صعيد المملكة وخارجها«.
وتؤكـد هـذه الجهـود األولويـة اإلسـتراتيجية التـي توليهـا 
الشركة ألن تصبح بيئة العمل األفضل، مع حرصها على أن 
تسـتقطب أفضـل الكـوادر المتنوعة في الوقت نفسـه، حيث 

تخطـط إلنشـاء بيئة شـاملة تعزز التنـوع وتمكـن الجميع من 
التفوق.

قياس األداء
وفـي إطـار هذا االلتزام، سـتُقاس األهـداف التالية لتُرفع 
تقاريـر بشـأنها بوصفهـا مؤشـرات علـى األداء فيمـا يرتبـط 

بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة:
■  االسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة والمرافق لضمـان تكافؤ 
الفرص، وتوفير التسـهيات المائمة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة من خال عملية التوظيف.
■  تعزيـز جهود التوظيف، وتحسـين الخطـط، واالنضمام 
إلـى منصـات النقـاش التـي تعـزز مـن مسـتوى الوعـي 
بالتنـوع واالندمـاج فـي مختلـف إدارات الشـركة وبيـن 

صفوف موظفيها.
إلـى  باإلضافـة  للموظفيـن،  داخليـة  شـبكات  ■  بنـاء 
مجموعـات المـوارد البشـرية، لمسـاندة الموظفيـن من 

ذوي اإلعاقة.
التنفيذييـن،  إدارييهـا  كبيـر  الشـركة،  رئيـس  ويأخـذ 
إدمـاج  العليـا  واإلدارة  الناصـر،  أميـن حسـن  المهنـدس 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى محمـل الجـد، فخـال حفـل 
جوائـز الرئيـس للتميُّز الذي ُعقد مؤخـًرا، كان وائل العمري 
مـن  الشـركة  موظفـي  مثَّـل  الحفـل، حيـث  مقدمـي  أحـد 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة خـال هـذا الحـدث المرمـوق، وإن 
دل ذلـك علـى شـيء فهو يدل مـرة أخرى على التـزام أرامكو 

السعودية بإدماج أفراد هذه الفئة في بيئة أعمالها.
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خط التابالين.. بين زمنين

مالحظات عن الحزن في زمن الجائحة

فـــي شـــتاء 2014م، كنـــا فـــي رحلـــة عمل في شـــمال 
المملكـــة، أنا وزمائـــي الكاتب كريســـتوفر بالدوف، من 
قســـم النشـــر، ومحمـــد الفقيـــه وســـعيد الزهراني، من 
دائـــرة التنقيب. وفي أحد صباحـــات رحلتنا التي امتدت 
ألربعة أيـــام، انطلقنا شـــرًقا مـــن مدينة طريـــف باتجاه 
مدينـــة عرعـــر حيـــن لمحنـــا خـــط األنابيـــب المعروف 

باسم التاباين، يمتد بجوار الطريق السريع.
في تلـــك اللحظـــة، كان الطقس بـــارًدا جـــًدا كما هي 
أجواء الشـــمال في منتصف شـــهر يناير، وكانت الشمس 
ال تزال تتثاقل في الشـــروق. كانت هنـــاك رغبة جماعية 
بالتوقف أمـــام هذا المعلـــم، ولكن برودة الجـــو وامتداد 
خـــط األنابيب بالجهـــة اليمنـــى محاذًيا الطريـــق أغرانا 

بمواصلة القيادة لمسافة أخرى قبل التوقف.
حيـــن ارتفعت الشـــمس قليـــًا وبدأ الـــدفء يدب في 
األجـــواء، قررنـــا أخذ اســـتراحة قصيـــرة والوقوف على 
واحـــد من أهم اإلنجازات الهندســـية فـــي تاريخ صناعة 
النفـــط: خـــط األنابيـــب الـــذي بُنـــي قبـــل ســـبعة عقود 
بطـــول 1648 كيلومتـــًرا لنقـــل النفـــط الخام مـــن حقول 
النفـــط فـــي شـــرق المملكـــة إلـــى مينـــاء مدينـــة صيدا 

اللبنانية على البحر األبيض المتوسط.
انعطفنا يميًنـــا مبتعدين عن الطريق الســـريع لنوقف 
مركبتنـــا بجـــوار التابايـــن. ثمـــة صمـــت يخّيـــم علـــى 
المكان إال من أصوات محركات الشـــاحنات وســـيارات 
قليلـــة مســـافرة علـــى الطريـــق الســـريع الـــذي يمتـــد 
بمحـــاذاة التاباين حتـــى يختفيان مًعـــا وراء األفق. قبل 
توقـــف ضخ النفـــط في خـــط األنابيب فـــي 1990م كان 
الصيانـــة  أعمـــال  وأصـــوات  النفـــط  تدفـــق  صـــوت 
ومحـــركات مركبـــات وطائـــرات المراقبة تعـــمُّ المكان، 
ولكنـــه اآلن فـــي لحظة صمـــت تليق به كنصـــب تذكاري 

وإرث صناعي.
فـــي اســـتراحتنا القصيـــرة، تفرقنـــا مـــن حـــول خط 
األنابيـــب نتأمل تفاصيـــل بنائه المتقنة بشـــكل مدهش، 
حيـــث حلقـــات فوالذيـــة تلـــف جســـد األنبـــوب لتثبيتـــه 
باألرض بقواعـــد خرســـانية تبعد الواحدة عـــن األخرى 
20 متـــًرا. وخـــال وقوفنا، كانـــت ُصور زمائنـــا البالغ 
عددهـــم 16 ألًفـــا ممن صممـــوا وبنوا وعملـــوا على هذا 
المشـــروع منـــذ أكثر مـــن 70 عاًما تلـــوح فـــي المخيلة. 
ولكـــن الوقـــوف علـــى التابايـــن كان تجربـــة مختلفـــة، 
خاصـــة بالنســـبة لنـــا نحـــن أبنـــاء الجيـــل الحالـــي من 

من أصعب وأقســـى التجارب الحياتيـــة التي يمر بها 
أي إنســـان فقـــُد عزيٍز عليـــه، أو مقـــرب منـــه، أو أثير 
لديـــه. ويكـــون األمـــر أشـــد صعوبـــة وأكثر قســـوة حين 
يحدث ذلـــك وهو بعيـــد عنـــه، كأن يكونا فـــي بلدين أو 
آالف  بينهمـــا  مـــا  تفصـــل  قارتيـــن مختلفتيـــن  ربمـــا 
الكيلومتـــرات، ويزيـــد الطيـــن بلة أال يســـتطيع الســـفر 
ليـــودع ذلك اإلنســـان المقرب منه وداًعـــا أخيًرا قبل أن 

يوارى جسده الثرى. 
نعرف جميًعا أعـــداد الوفيات المرتفعـــة التي نجمت 
عـــن وبـــاء الكورونـــا وما تـــزال منـــذ عام ونصـــف على 
األقـــل في كل مكان في العالم. وعلى المســـتوى القريب 
منا، شـــهدنا وســـمعنا عن عدد كبير من حـــاالت الفقد 
الموجع نتيجـــة التعرض لهـــذا الوباء، الـــذي ندعو اهلل 

أن يعجل بتخليص البشرية جمعاء منه.
ردة الفعـــل المباشـــرة والمتوقعـــة بطبيعـــة األمر ألي 
حالـــة مـــن حـــاالت الرحيـــل هـــذه هـــو الحـــزن والبكاء 
وتجـــرع مـــرارة الفقـــد، وربما التعبيـــر عن ذلك شـــعًرا 
-إن كان المـــرء شـــاعًرا - أو حتـــى نثـــًرا، إن كان كاتًبا، 
كما حـــدث مع الكاتبة النيجيرية المعروفة تشـــيماماندا 
نغوزي آديتشـــي، التـــي فقدت والدها وهو فـــي الثمانية 
والثمانيـــن من عمره في يونيو من عـــام 2020م، فكتبت 
مقالة حول ذلك نشـــرتها في بـــادئ األمر في النيويورك 
تايمـــز، ومن بعد ذلك توســـعت فيها وطبعتهـــا في هيئة 
كتاب قصيـــر بعنـــوان »ماحظات حول الحـــزن«، صدر 

مصلح اخلثعمي

عبدالوهاب أبو زيد

موظفي أرامكو الســـعودية، ونحن نرى صرًحا هندســـًيا 
بناه الجيل األول من موظفي الشركة. 

وبعد ســـبع ســـنوات من تاريـــخ التقاط تلـــك الصورة، 
وفي ديســـمبر 2020م، اختارت وزارة الثقافة الســـعودية 
التابايـــن ليكـــون أول موقـــع للتـــراث الصناعـــي فـــي 
التـــراث العالمـــي  المملكـــة، إلدراجـــه ضمـــن قائمـــة 

فـــي مايو 2021م. ورغم أن الســـبب المعلن لوفاة والدها 
هو مضاعفات الفشـــل الكلوي الـــذي كان يعاني منه، إال 
أنها كمـــا عبرت في كتابهـــا لم تســـتبعد أن يكون لموته 

عاقة بالوباء الذي اكتسح كل أركان العالم.
وبغض النظر عن الســـبب الكامـــن وراء موته، فإن ما 
جعل من أمـــر وفاته مرتبًطـــا ارتباًطا وثيًقـــا بالوباء هو 
أنه حدث في أوج تفاقم الوبـــاء حين أغلقت معظم دول 
العالـــم حدودهـــا وتوقفـــت رحـــات الطيـــران عالمًيـــا 
بشـــكل غير مســـبوق على اإلطاق في تســـارع كابوسي 

لألحداث ليس له مثيل. 
لقـــد رحـــل والدهـــا دون أن تتمكـــن هـــي وأشـــقاؤها 
وشـــقيقاتها المتوزعـــون في أكثر من بلد فـــي العالم من 
وداعـــه أو أن يكونـــوا قريبين منه لحظـــة رحيله، أو من 

والدتهم لمواساتها في رحيل زوجها وشريك حياتها.
يتكـــون الكتاب مـــن 30 مقطًعا متفاوتـــة الطول، وإن 
غلـــب عليها القصـــر إجمااًل، وكأن في ذلـــك تعبيًرا عن 
الحـــزن الـــذي ال يمكـــن عقلنتـــه والنظـــر إليـــه نظـــرة 
تحليليـــة ومنطقية »بـــاردة«، والذي ال تســـتطيع الكاتبة 
التعامـــل معه إال علـــى دفعات ونوبات مـــن الكتابة التي 
تحـــاول بهـــا التعبيـــر عنـــه والتحـــرر منـــه فـــي الوقت 

نفسه.
تكتب أديتشـــي عن كونها واحدة مـــن المايين الذين 
فقدوا أعزاء عليهـــم وأحباب لهم في الفتـــرة الماضية، 
وتتنـــاول األبعـــاد الشـــخصية المألوفة في هـــذه الحالة 
وكذلـــك األبعـــاد الثقافيـــة للحـــزن. تكتـــب عـــن الحزن 
والغضـــب والشـــعور بالعجـــز إزاء مـــوت أقـــرب النـــاس 

لليونيســـكو، وحينهـــا تذكرت تلك الصـــورة، ثم الحت لي 
فكـــرة أن يتم دمجها مـــع إحدى الصور األرشـــيفية التي 
وثقت مراحل بناء وصيانة وتشـــغيل خـــط األنابيب. وقع 
االختيار على صورة أرشـــيفية باألبيض واألســـود لعمال 
ســـعوديين يقومـــون بأعمـــال صيانـــة للتاباين لتشـــابه 
موقعهـــا وزاويتهـــا مـــع الصـــورة التـــي التقطـــت. ثـــم 

إليهـــا. كما أنهـــا تمزج فـــي كتابهـــا بيـــن تأماتها حول 
الحـــزن جـــراء رحيـــل والدها وبيـــن خيوط من ســـيرته 
وقصـــة حياتـــه، بـــدًءا مـــن نجاته مـــن الحـــرب األهلية 
النيجيرية، أو ما تعرف باســـم حـــرب بيافرا، التي كتبت 
روايتهـــا األشـــهر عنهـــا وهـــي روايـــة »نصـــف شـــمس 
صفـــراء«، وانتقـــااًل إلى عمله كأســـتاذ جامعـــي معروف 
فـــي علـــم اإلحصـــاء، وصواًل إلـــى أيـــام الجائحـــة التي 
كانـــت يتواصل فيها مـــع أوالده وأحفاده عبـــر مكالمات 

الفيديو.
تعري أديتشـــي لحظات الضعف اإلنساني واالنكسار 
والشـــعور بالضياع الذي يعتمل في نفســـها فنكاد نسمع 
صـــوت عويلهـــا علـــى الصفحات ونوشـــك أن نـــرى أثًرا 
من دموعهـــا على أصابعنا ونحن نقلـــب صفحات كتابها 

عرضتهـــا علـــى زميلـــي المصمـــم حســـام نصـــر الـــذي 
شـــاركني حمـــاس دمـــج الصورتين وعمـــل بإتقـــان على 
ذلك ليُخـــرج لنا تصميًمـــا فنًيا يحكي لمحـــة من زمنين 
مـــن قصة التابايـــن ويوثق جـــزًءا من تاريخـــه وحاضره 
ليتحقق فـــي الصورة ما ال ســـبيل لتحقيقه فـــي الواقع، 

أال وهو اجتماع الماضي والحاضر على صعيد واحد. 

من فـــرط صدقها فـــي التعبير عـــن الحزن في أقســـى 
تجلياتـــه وأصعـــب أوقاتـــه ليظل هـــذا الكتاب شـــاهًدا 
آخـــر علـــى أن فـــي الكتابة بحـــد ذاتهـــا مهرًبـــا وملجًأ، 
وربمـــا عاًجـــا لمـــا نحـــن فـــي عرضـــة دائمـــة لـــه من 

الخسران والتفجع والفقد. 

الكاتبة تشيماماندا نغوزي آديتشي
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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

ـه، وأيُّ جهـل أو عدم  باللغـة يسـتطيع أن يُقيم الشـاعر نصَّ
اكتـراث بـروح اللغـة، وحساسـيتها المفرطـة قـد يتسـبب فـي 
انهيـار النَّـص كامـًا. وال أعنـي باللغـة اللغـَة الجاهـزة علـى 
الطريقـة المعجميـة ذات المعانـي المحـددة، إنمـا أَعنـي بهـا 
لغـَة الشـعر، تلـك التـي ال وسـيلة لهـا إال الجمـال واإلبهـار 
والفتنـة والسـحر، فاللغـة في الشـعر غايـة في ذاتهـا، فا بدَّ 
ـه مـن الـرداءة،  مـن هـذا الوعـي؛ كـي ينتشـل الشـاعر نصَّ

والنظم البارد.
تكـون  أن  يؤهلهـا  مـا  علـى  باغتهـا  فـي  اللغـة  تنطـوي 
د واالبتكار من خـال ظاهرة  شـاعرية بامتيـاز، وقابلة للتجـدُّ
المجـاز، والظواهـر األخـرى كاالنزيـاح، وما تطرحـه الباغة 

الحديثة من مناهج في استعادة اللغة إلى بكارتها.
يمكـن أن نسـجل ماحظـة نقديـة على كثيـر مـن القصائد 
ـق مـن  أَنَّهـا شـعر، ظّنًـا بـأن الشـعر يتحقَّ التـي تُقـرأ علـى 
خـال الضوابـط الظاهريـة كالـوزن والقافيـة مثـًا، والقليـل 
األقـل مـن القصائـد التـي تشـرق فيهـا اللغـة، فتنقلـك مـن 
الظـام إلـى النـور، ومـن النـوم إلـى الركـض علـى المـاء فـي 

اللَّحاق بأصداء الموجة.
مـن  كثيـر  فـي  اللغـة  جمـاح  يكبـح  الـذي  مـا  أدري  ال 
القصائـد، فتبـدو خافتـة مهادنـة لما هو فـي ذاكـرة المعاجم 
دون أن تحـدث فتنـة أو بدعـة، هل يعود ذلك إلـى مدى وعي 
الشـاعر بلغتـه وبالتالـي مـدى وعيـه بمفهـوم الشـعر؟ هل هو 
بسـبب التأثيـر الجمعـي، فيكـون الشـاعر مسـتجيًبا لمـا هـو 
مسـتقر فـي أذهـان الجماعـة مـن لغـة بسـيطة تقـوم علـى 
إيصـال المعنـى القريـب منهـم؟ هـل هـو خـوف الشـاعر مـن 

الناس بأن يُرمى بالغموض والشعوذة اللغوية؟ 
ومـع كلِّ هـذه األسـئلة نجـد فـي تراثنـا وحتـى فـي عصرنـا 
ت هـذه العقبـة الكـؤود ورفعـت صوتهـا، فكانت  قصائـد تحـدَّ

اللغُة فيها مشرقًة َولُوًدا إلى حدٍّ كبير.
هـل علـى الشـاعر أن ينـزع عـن اللغـة الثيـاب السـابقة أو 
يكسـوها ثياًبـا جديـدة؟ والحقيقـة أنَّ الشـاعر يصنـع االثنين 

مًعا.
وبليـت  أسـاليبها،  اسـتهاك  تـمَّ  العصـور  عبـر  اللغـة 
مفرداتهـا مـن كثرة االسـتعمال أو بشـكل أدق بسـبب حبسـها 
يه  فـي دالالت معجميـة، وقوالـب جاهـزة، وهـذا مـا أسـمِّ
بحـرق اللغة، حيـث ال يبقى منهـا إال ما هو لإلنشـاء ووظيفة 
التـي تقـوم علـى  النثـر  لغـة  المعنـى، وهـذا يائـم  إيصـال 

الشرح والتوضيح.
ومـع هـذا االسـتعمال يأتـي الشـعر، فيحـدث برًقـا لغوّيًـا 
د ما بلي مـن المفردات واألسـاليب والتراكيـب، فالكلمة  يجـدِّ
حيـن تعبـر لغـة الشـعر، فإنهـا تصـاب بنوبـٍة طارئـة بسـبب 
تبـّدل العاقـات السـابقة بعاقـات لـم تعهدهـا، فهـي تأخـذ 
أَبعـاًدا أُخـرى ليـس منهـا األبعـاد المعجميـة بالضـرورة، بـل، 
د عليـه  وعلـى العكـس تماًمـا، فإنهـا تتجـاوز المعجـم وتتمـرَّ
مـن خال دخولهـا في سـياقات وأسـاليب تطور مـن معناها، 

وتكسبها معاٍن جديدة.
معجًمـا  معجميـن:  للغـة  بـأنَّ  القـول  نسـتطيع  هنـا  مـن 
تـه إيصـال المعنـى، ومعجًمـا شـعرّيًا وغايتـه  وظيفّيًـا ومهمَّ

خلق المعنى.

اللغة وخلق 
المعنى

حسن الربيح *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

فينيسيا الصغيرة التقط صورة: 

تعتبر مدينة كولمار ثالث أكبر مدينة في منطقة األلزاس في شمال شرقي فرنسا، وتشتهر المدينة بمعالمها المعمارية القديمة وانتشار المتاحف وروعة جسورها 
وطبيعتها. وتعد هذه المدينة التاريخية وجهة مميزة لمحبي التاريخ والثقافة والحضارات المتعاقبة على مر العصور، حيث تنتشر فيها المتاحف والبنايات 

القديمة التي تروي تاريخ هذه المدينة الصغيرة. وتتميز كولمار بالشبكة الكبيرة من الجسور والقنوات التي تعبر فوق نهر الالش، لذلك أطلقوا عليها اسم 
)فينيسيا الصغيرة( نظًرا للشبه الكبير بينها وبين مدينة البندقية أو فينيسيا اإليطالية. الزميل هادي حسين مكوع، مهندس مشاريع ثالث في اإلدارة الهندسية 

بمصفاة جازان التقط هذه الصورة خالل زيارة سابقة للمدينة.

* شاعر وكاتب سعودي. 



ارتِد كمامة الوجه في 
األماكن العامة.

عند مخالطتك اآلخرين في 
أماكن العمل وخارجها.

اغسل يديك بالماء والصابون 
من 40 إلى 60 ثانية. أو 

استخدم ُمطهر اليدين لمدة 
20 ثانية.

تجنب التجمعات
سواء في محيط العمل أو في 

محيط األسرة واألصدقاء.

حافظ على مسافة
آمنة من اآلخرين
ال تقل عن مترين.

ال تلمس وجهك.
تجنب لمس عينيك

وأنفك وفمك.

كوفيد-19 لم ينته بعد 
ال تكن متساهاًل، ألنك قد تكون ناقاًل للمرض دون أن تعلم

أوصـت منظمـة الصحـة العالميـة بـأن يسـتمر الجميـع فـي ارتـداء الكمامـة، حتـى هؤالء 
الذين تلقوا كامل جرعات التطعيم.

حافظ على صحتك وصحة من حولك والتزم بارتداء الكمامة داخل العمل وخارجه.

التساهل قد ُيدمر حياة أشخاص آخرين.


