
75 عامًا
..للوطن طاقات!

ص
خا

دد 
ع

2
0
0
8

س 
�
ط

�س
غ

 �أ
-

و 
ي
ل
و

ي





39–26 الرعاية ال�سامية التي لم تغب يوماً

23–6
من �سن��ت �لتد�بير �لم�ؤقتة �إلى 

�ل�سركة �لتي ال تغيب عنها �ل�سم�س

49–40 �سع�دي� �أر�مك�

61–52 ثالثة �أجيال تناوبت على �الأمانة

73–64 �أر�مك� وعالمها في �الأدب �لمحلي

87–76 عندما كان �أبي ياأتينا بالقافلة

101–88
�س��هد �سغيرة في ما�ٍض عمالق..

�لتذكار�ت ل� تكلَّمت

108–102
�أر�مك� �ل�سع�دية و�لم�ستقبل

ماذ� يخبِّئ �أحدهما لالآخر

5–4 �لتفاعل �ل�سعبي مع �حتفال �ل�سركة

د..
عد

 ال
ذا

 ه
في عدد خا�س بمنا�سبة �لذكرى �لخام�سة 

و�ل�سبعين النطالقة �سناعة �لبترول في 

�لمملكة وتاأ�سي�س �أر�مك� �ل�سع�دية

النا�شر

�سركة �لزيت �لعربية �ل�سع�دية

)�أر�مك� �ل�سع�دية(، �لظهر�ن

رئي�س ال�شركة، كبير اإدارييها التنفيذيين

عبد�هلل بن �سالح بن جمعة

المدير التنفيذي ل�شوؤون اأرامكو ال�شعودية

خالد عبد�هلل �لبريك

رئي�س التحرير

محمد عبد�لعزيز �لع�سيمي

مدير التحرير الفني

كميل حّ��

مدير التحرير

محمد �أب� �لمكارم

�شكرتير التحرير

عب�د عطية

�شكرتير تحرير م�شاعد

د. فكت�ر �سحاب

قافلة الأبحاث ومكتب جدة

فاطمة �لجفري

مكتب بيروت

روالن قطان

مكتب القاهرة

ليلى �أمل

اأمريكا ال�شمالية

�أ�سرف �إح�سان فقيه

الإنتاج والموقع الإلكتروني

ط�ني بيروتي

المخرج المنفذ

ح�سام ن�سر

ال�صور الفوتوغرافية

�أن�ر �لخليفة

ت�صميم واإنتاج

�لمحترف �ل�سع�دي

طباعة

مطابع �لتريكي

 ISSN 1319-0547 ردمد

 جميع املرا�صالت با�صم رئي�س التحرير

  ما ين�صر فـي القافلة ل يعبرِّ بال�صرورة عن راأيها

  ال يجوز اإعادة ن�صر اأي من مو�صوعات اأو �صور »القافلة« اإل 

باإذن خطي من اإدارة التحرير

  ل تقبل »القافلة« اإل اأ�صول املو�صوعات التي مل ي�صبق ن�صرها

ت�زع مجاناً للم�ستركين

�لعن��ن: اأرامكو ال�شعودية

�س . ب 1389، الظهران 31311 المملكة العربية ال�صعودية

alqafilah@aramco.com.sa :البريد االإلكتروني

�له��تف:

رئي�س التحرير 5346 874 3 966+

فريق التحرير 0607 897 3 966+

اال�شتراكات 6948 874 3 966+

فاك�س 3336 873 3 966+ 



تاري���خ �أر�مك� ي�ستحق �أن ُي���روى، الأنك �إذ� 

طالع���ت �لبد�ي���ة وكيف كان���ت من حلم في 

وج���د�ن ملك م�ؤ�س�س، ثم نظرت �إلى �النت�سار �لعالمي 

�لي�م، ف�سيده�سك هذ� �لذي حدث. �قر�أ هذه �لق�سة. 

ث����م بع����د ذل����ك، �نظ����ر ف����ي تل����ك �لروؤي����ة 

�لثاقبة �لتي بدرت عن �لملك �لم�ؤ�س�س، 

يرحم����ه �هلل، و�لرعاي����ة �لت����ي ل����م تغب ي�ماً ع����ن �أذهان 

�أبنائه من بعده، حتى ي�منا هذ�..

وحي����ن ُتروى ق�سة �أر�مك�، �لتي تاأ�س�ست 

بتع����اون �أمريك����ي �سع�����دي، ال ب����د م����ن �أن 

تع����ّرج عل����ى تل����ك �لم�سي����رة �لمت�ساع����دة، �لت����ي نقل����ت 

�ل�سركة �لعمالقة، �إلى �الأيدي �ل�طنية �ل�سع�دية. 
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حين ُت�سدر �لقافلة عدد�ً 

تذكارياً، لالحتفال ببل�غ 

�أر�مك� �ل�سع�دية �لخام�سة 

و�ل�سبعين، فلهذ� غر�سان: 

ت�سجيل ما �أمكن من ق�سة 

م�سيرة ملحمية ��ستمرت 

ثالثة �أرباع �لقرن، و�إبقاء هذه 

�لم�سيرة في وجد�ن �الأجيال 

�الآتية، لتبني للم�ستقبل، 

مثلما بنى �الآباء في �لما�سي. 

هذ� �لعدد من �لقافلة تذكاري 

بكل ما في �لكلمة من معنى، 

وقد �سيغ و�أُعد لياأخذ مكانة 

على رف خا�س، نطالعه �لي�م، 

ويطالعه �أبناوؤنا غد�ً، بعدما 

تبني �أر�مك� �ل�سع�دية في 

�لمقبل من �الأيام، �إن �ساء �هلل، 

مزيد�ً من لبنات �سنع �لغد 

�لم�سرق. 
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ل���م تك���ن �أر�مك���� مج���رد �س���ركة ت�س���تخرج 

م�س���روع  �إنه���ا  وتبيع���ه.  ره  وتك���رِّ �لنف���ط 

نه��س وطني، له منج���ز�ت �جتماعية وترب�ية وثقافية 

�أي�ساً. كيف كان ح�س�ر �أر�مك� في �الأدب �لمحلي؟

وله���ذ� �ل���دور ذكري���ات ف���ي وج���د�ن �أبناء 

فتح����� عي�نهم على مجلة �لقافلة، ياأتي 

بها �الآباء �إلى �لبيت، فت�حي وت�قظ وُتلهم. 

وف������������������ي 

خم��������س 

و�سبعين �سنة، تر�كمت 

ف����ي  وذكري����ات  �أ�سي����اء 

�أر�مك�����،  م�ست�دع����ات 

حي����ن  تكت�س����ف  �لت����ي 

تزورها �أنها كنز ز�خر 

ي�ستحق ج�لة.

والأن هذ� �لعدد نظرة �إلى �لما�سي، ومحطة 

لالنط���الق �إلى �لغد، فاإن ختامه يطلُّ على 

م�ساري���ع �أر�مك���� �ل�سع�دية، وهي م�ساري���ع ت��كب �لع�سر، 

بل ت�سبقه من �أجل م���سلة �لعطاء �ل�طني �لمبارك.

ف���ي ه���ذه �لملحم���ة، مث���ل كل �لمالح���م، 

ق�س����س �أجي���ال تعاقب���ت عل���ى �لعم���ل ف���ي 

�أر�مك����، فت�سلَّم���ت �لر�ي���ة ث���م �سلَّمته���ا لالأبن���اء، �لذي���ن 

�سي�سلم����ن �الأمان���ة.. ق�س����س م���ن �أجي���ال تعاقب���ت ف���ي 

اأرامكو.
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ما �لذي ي�جد خلف �حتفاالت �أر�مك� �ل�سع�دية بمنا�سبة مرور 75 �سنة على 

تاأ�سي�سها؟ �الأمر ال يحتاج �إلى ط�ل تفكير و�إن �حتاج �إلى ط�ل تدبر في 

�لمعاني �لكامنة في هذه �الحتفاالت، �لتي عا�ستها �لمملكة وتابعها �أبناوؤها 

بحر�س ي�سبه حر�سهم على متابعة مباريات �لدوري. كثيرون من و�سط 

�لمملكة و�أطر�فها �ت�سل�� بي بعد �الحتفال، يهنئ�ن ويثمن�ن لل�سركة هذ� 

�لفخر �ل�سع�دي، �لذي تجلى في مهابة �الحتفال نف�سه، ورعاية خادم �لحرمين 

�ل�سريفين لهذ� �الحتفال، بح�س�ر قادة دول مجل�س �لتعاون �لخليجي.

التفاعل الشعبي 
مع احتفال الشركة
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وما كان بمثابة مفاجاأة لي اأن اأهل المملكة، رجاًل ون�صاًء و�صبابًا واأطفاًل، 

تابعوا احتفال ال�صركة ولم تفتهم منه �صاردة ول واردة، اإلى درجة اأن 

بع�صهم �صاألني عن اأبطال )الأوبريت( ال�صغار والكبار وا�صم ال�صاعرة 

ن الكلمات بهذا الح�س الوطني الرائع. كما �صاألني البع�س عن  ومن لحَّ

ا�صم تلك الطفلة ال�صغيرة التي مثَّلت دور البنت في م�صرحية الأجيال مع 

المبدع را�شد الورثان. 

وبالمنا�صبة، ل بد اأن نذكر هنا باعتزاز م�صتحق اأن اأرامكو ال�صعودية حين 

تخطط لفعالياتها تت�صيد الموهوبين في مجتمعها وتعطيهم الفر�صة 

كاملة لي�صاركوها المنا�صبة. حدث ذلك في الحتفال الما�صي الكبير، 

ويحدث طوال ال�صنة من خالل المنا�صبات الجتماعية التي ترعاها 

ال�صركة مو�صميًا لالحتفال بالأيتام وكبار ال�صن وذوي الحاجات الخا�صة. 

هناك في ال�صركة تقليد حميد يمتد عبر عمرها الطويل، وهو تقليد 

ال�صراكة من اأجل النجاح، فكون ال�صركة تملك التميز وتحرز الأ�صبقية 

في كثير من اأعمالها و�صوؤونها الداخلية، اإل اأنها ت�صعى، �صمن تقاليدها 

العريقة، لأن تذلل العقبات وتوفر الفر�س لكي تبقى على م�صتوى التوقعات 

لدى مجتمعها واأو�صاطه المختلفة. 

ر التفاعل ال�صعبي الكبير مع احتفال ال�صركة  وربما هذا هو ما يف�صرِّ

الما�صي. ي�صعر النا�س بقيمة هذه ال�صركة اقت�صاديًا في حياتهم. 

وي�صت�صعرون اأدوارها الجتماعية الممتدة عبر هذا العمر الطويل واأثر هذه 

الأدوار في �صياغة معي�صتهم ورفاهية حياتهم وتاأمين م�صتقبل اأولدهم، 

ولذلك كان تعاطيهم مع المنا�صبة ل يقل عن تعاطي موظفي ال�صركة معها. 

النا�س في المملكة، وهذا ما ك�صفته المنا�صبة الما�صية، قريبون جدًا 

من المعاني التاريخية ل�صناعة البترول في المملكة واأبعادها الغائرة 

في نفو�صهم. ل يوجد مواطن في المملكة ل يعرف معنى قطرة النفط 

في حياته. لي�س مهمًا اأن يلم بتفا�صيل ودقائق قطرات النفط وبراميله. 

المهم اأنه يعرف اأن هذا الجهد ال�صناعي النفطي يقف وراء اأدق تفا�صيل 

معي�صته ومعي�صة اأولده، من الحليب الذي ي�صربونه اإلى الم�صابيح التي 

ت�صيء غرف المذاكرة والطائرات التي تنقلهم اإلى حيث يتزاورون اأو 

ي�صطافون، اأو يتتبعون مواطن اأرزاقهم.

 

وما دام من يحمل هذا الجهد عبر طريق طولها 75 �شنة هو اأرامكو 

ال�صعودية، فاإنها ا�صتحقت منه المتابعة وا�صتحقت الر�صد لم�صيرتها 

والطمئنان على حا�صرها وم�صتقبلها. وكانت الحتفالية الكبرى فر�صة 

ل تعوَّ�س ليتزود المواطن، اأيًا كان مكانه، بمزيد من المعلومات والحقائق 

والأرقام عن ال�صركة التي تحر�س، باإذن اهلل، م�صتقبل اأجيالنا. 

اأحد المهتمين بمعاني ال�صعارات من زمالئي ال�صحافيين ال�صابقين، 

اأبدى حر�صًا كبيرًا على معرفة من ابتكر ال�صعار اللفظي لالحتفالية: 

»طاقة لالأجيال« ومن �صمم عالمة الحتفال ذاتها. وكان الجواب في 

جيبي: في اأرامكو ال�صعودية العمل دائمًا جماعي. يتحلق المعنيون حول 

طاولة يناق�صون الم�صاألة ثم ي�صدرون تو�صياتهم، التي تذهب لحلقة 

جماعية اأخرى وهكذا حتى ت�صتنفد كافة الحتمالت والتف�صيرات ثم ُيتخذ 

القرار. اأما �صعار الحتفال اللفظي فقد ا�صتفتي فيه �صريحة كبيرة من 

موظفي ال�صركة، واأجمعت الغالبية على ما اأُقر وظهر للنا�س. وهو �صعار، 

غير ما يتمتع به من اخت�صار واأناقة، فيه من المعاني الكثير للحا�صر 

والم�صتقبل. ولي�س هنا، بطبيعة الحال، مكان تف�صيل هذه المعاني. 

محمد �لع�سيمي
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من سنوات التدابير المؤقتة إلى 
الشركة التي ال تغيب عنها الشمس

هذه هي ق�سة �أر�مك� �ل�سع�دية في عامها �لخام�س و�ل�سبعين

جاللة �لملك عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، يقر�أ برقية تهنئة ت�سلَّمها من �ل�سيد فل�يد و. �أوليقر من �سركة كاليف�رنيا �أريبيان �ستاندرد �أويل في ر�أ�س تن�رة، في ماي� 1939م
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�سن��ت �لبحث عن �لكنز

عندما كان جاللة الملك عبد العزيز داخاًل اإحدى الخيام 

التـــي ن�صبت بالقرب من ميناء العقير على الخليج العربي 

فـــي اأوائل دي�صمبـــر عام 1922م، كان جـــدول اأعمال لقائه 

ـــن بنودًا عديـــدًة اأبرزهـــا تر�صيم  مـــع البريطانييـــن يت�صمَّ

الحـــدود ما بيـــن المناطق الواقعـــة تحت �صلطتـــه وكل من 

العـــراق والكويـــت، والتي لـــم ي�صبـــق اأن ر�صمت بعـــد زوال 

الدولـــة العثمانيـــة. غيـــر اأن الملك عبد العزيـــز الذي كان 

يحمـــل اآنذاك لقـــب �صلطان نجـــد، كان يحمـــل على كاهله 

هّميـــن رئي�صين ي�صعى اإلى القيام باأعبائهما: متابعة توحيد 

المملكـــة بعدمـــا كان قد نجح فـــي توحيد نجـــد والأح�صاء، 

وتوفيـــر العي�س الكريم ل�صعبه مـــن خالل العثور على موارد 

مالية جديدة تمكنه من ذلك.

وا�صتنادًا اإلى ما يقوله الكاتب اللبناني اأمين الريحاني الذي 

كان اإلـــى جانب الملك عبد العزيز اآنـــذاك مترجمًا له، فاإن 

الملـــك عرف في العقيـــر اأن الميجور فرانك هولمز هو »من 

يقف وراء هذه ال�صلعة التي �صتدر عليه اأمواًل كثيرة وم�صدرًا 

للدخـــل يبني به مملكته«. وكان هولمز قـــد �صبق وزار الملك 

عبـــد العزيز في الريا�س قبـــل ب�صعة اأ�صهر �صاعيًا للح�صول 

على امتياز للتنقيب عن النفط في الأح�صاء. 

م هولمـــز م�صاريع التفاقيات الدبلوما�صية  فبدًل من اأن يقدرِّ

وعهـــود الـــولء، عر�س على الملـــك عقدًا يق�صي بـــاأن تدفع 

مجموعـــة ال�صتثمـــارات اللندنيـــة التـــي يمثلهـــا والم�صمـــاة 

»اإي�صتـــرن اأند جنـــرال �صنديكيـــت« اإلى خزينـــة الملك مبلغ 

3000 ذهبي )تعـــادل 2,400,000 ريال �صعودي اليوم( لقاء 

حق التنقيب عن الزيت في الأح�صاء، على اأن يح�صل الملك 

اأي�صـــًا على 20% من راأ�س مال اأيـــة �صركة توؤ�ص�س ل�صتغالل 

المتيـــاز، وعلـــى 1% من ر�صـــوم جمرك جميـــع ال�صادرات 

ـــع الملـــك  للنفط.وفـــي �صهـــر مايـــو مـــن عـــام 1923م، وقَّ

عبد العزيز اتفاقية المتياز هذه مع هولمز. وّفرت عائدات 

هذه التفاقية بع�س المـــال الالزم لدعم الن�صال الذي كان 

يخو�صـــه الملـــك. ولكنها لم تعمر طويـــاًل. اإذ بعدما عجزت 

ال�صركـــة عن �صداد متاأخرات بلغت 9000 جنيه، األغى الملك 

المتياز عام 1928م. وعاد التنقيب عن النفط ليبقى مجرد 

طموح عند الملك عبد العزيز.

بعـــد ذلـــك ب�صنتيـــن، وذات م�صـــاء مـــن ربيـــع 1930م، كان 

جيولوجي اأمريكـــي �صاب يدعى فريد ديف�س يقف على اأعلى 

نقطـــة فـــي البحريـــن، ويتطلع اإلى التـــالل الرمليـــة الواقعة 

علـــى ال�صفة المقابلة من ميـــاه الخليج. كانت �صركة �صوكال 

)Standard Oil Of California( قـــد اأر�صلـــت ديف�س ليقف 

علـــى اإمكانيـــة العثـــور على النفط فـــي تلك الجزيـــرة. ومن 

مرتقاه علـــى جبل دخان بالبحرين الـــذي يبلغ ارتفاعه نحو 

131 مترًا فوق �صطح البحر، ا�صتطاع هذا الجيولوجي ال�صاب 

اأن يرى مجموعة تالل ت�صبه ذلك الجبل الذي يقف عليه.

كانت التالل على �صواطئ منطقة الأح�صاء تبعد 26 كيلومترًا 

فقـــط عن جزيـــرة البحرين، فـــدار في خلده اأنـــه اإذا كانت 

طبقات الأر�س التي يقف عليها في جبل دخان تحوي نفطًا، 

فـــاإن التكوين ال�صخـــري ال�صبيه بالقبة علـــى الجانب الآخر 

من الخليج، يمكنه اأن يحتوي على النفط اأي�صًا.

بد�أت �لحكاية من تحالف �لروؤية مع �لطم�ح: طم�ح جاللة �لملك 

ن له  عبد �لعزيز، يرحمه �هلل، ب�سرورة ت�فير م�سدر دخل ل�سعبه ي�ؤمِّ

حياًة �أف�سل، وطم�ح عدد من �لم�ستك�سفين و�لرو�د في مجال �لتنقيب عن 

�لنفط، �سارع�� م�ساق �لعمل كما �سارع�� �الإحباط وهزم�ه في طريقهم 

�إلى �كت�ساف �لكنز �لمدف�ن تحت �لرماد في �سحاري �لمنطقة �ل�سرقية من 

�لمملكة. فريق �لتحرير يروي هنا �لف�س�ل �لبارزة من هذه �لحكاية

�ل�سيخ عبد�هلل �ل�سليمان، وزير �لمالية �ل�سع�دي، و�ل�سيد ل�يد 

عان �تفاقية  هاملت�ن، من �سركة �ستاندرد �أويل �أوف كاليف�رنيا، ي�قِّ

�المتياز �الأ�سلية �لتي �سمحت بالتنقيب عن �لزيت د�خل �لمملكة
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بعـــث ديفي�س برقية اإلى جي. كالرك ق�صتر، اأحد جيولوجيي 

�صـــوكال فـــي �صـــان فران�صي�صكو، دعـــا فيها ال�صركـــة اإلى مد 

امتيـــاز الحفر الذي ت�صعى في الح�صـــول عليه في البحرين 

اإلـــى �صبه الجزيـــرة العربية. وكانـــت هذه البرقيـــة هي اأول 

ت�صريح ر�صمي لموظف في �صوكال ب�صاأن التنقيب عن النفط 

في �صبه الجزيرة العربية. 

وم�صت �صنوات ثالث قبل اأن يمنح الملك عبد العزيز �صوكال 

حـــق التنقيب الذي بداأ بطبيعة الحال، في الجبال التي راآها 

ديفيز مـــن البحرين. ولم يكـــن يدور بخلد اأحـــد يومئذ، اأن 

هذه البالد �صتملك في غ�صون ب�صعة عقود نحو ربع احتياط 

العالم المعروف من النفط الخام.

م فـــي اأعمال  اأدرك الملـــك عبـــد العزيـــز اأن بـــالده لن تتقدَّ

ال�صتك�صـــاف ما لم ت�صل اإلى راأ�ـــس المال الأجنبي والخبرة 

الفنية. فا�صتمر الملك في البحث عن م�صت�صارين يقا�صمونه 

روؤيتـــه. فكان من هـــوؤلء هاري �صانت جون فلبـــي الذي كان 

م�صتك�صفًا م�صهورًا ل�صحـــراء الجزيرة العربية و�صابطًا في 

الجي�ـــس البريطاني. وقد اأثار فلبـــي مو�صوعًا ح�صا�صًا ذكره 

بعد �صنـــوات لحقة في اأحد كتبه الكثيـــرة التي ن�صرها حول 

الجزيـــرة العربية على النحـــو التالي: »قلت اإنه ل يوجد لدي 

اأي �صـــك في اأن بـــالده التي تتمتع بم�صاحـــات �صا�صعة، غنية 

بالموارد المعدنية، واأن هذه المعادن لن تكون ذات فائدة له 

اأو لأي �صخ�س اآخر اإذا تركت في باطن الأر�س.«

كانـــت الخطـــوة الأولـــى المنا�صبة لإجـــراء الم�صح في نظر 

الملك عبـــد العزيز هي �صرورة العثور علـــى اأجنبي ي�صاند 

بـــالده فـــي معرفـــة نطـــاق الثـــروات الموجودة فـــي باطن 

الأر�س. وكان فلبي يعرف ال�صخ�س المنا�صب وكان �صدفة 

في المنطقة.
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اأخبـــر فلبـــي الملك عـــن مليونير ا�صمـــه ت�صارلـــز ر. كرين. 

فا�صتدعـــى الرجل الذي و�صل اإلى البالط الملكي في اأواخر 

�صهر فبراير 1931م. واأ�صرت كيا�صة الملك كرين الذي كان 

در�ـــس الإ�صالم ودفع من ماله لترجمة معاني القراآن الكريم 

اإلـــى الإنجليزيـــة. فاقترح علـــى الملك ا�صـــم مهند�س يدعى 

ك.�ـــس. توت�صيل وهو خبير في اأعمـــال التعدين كان قد عمل 

لح�صابـــه لمدة �صتة اأ�صهر فـــي اأثيوبيا واليمـــن. ويقول فلبي 

فـــي مذكراته: »و�صل ال�صيـــد توت�صيل اأول مـــرة اإلى المملكة 

العربيـــة ال�صعودية للبحث عن الكنز المدفـــون الذي اأ�صرت 

اإلى الملك بوجـــوده عندما كانت البالد تمر باأحلك لحظات 

الك�صاد القت�صادي.«

اأخبـــر توت�صيل الملك عبد العزيز عن توقعه وجود الزيت في 

تكوينـــات ال�صخور الر�صوبية اأ�صفل منطقة الأح�صاء، و�صاند 

فكـــرة اإن�صاء ميناء فـــي راأ�س تنورة، بعدمـــا اكت�صفت بابكو، 

ال�صركة التابعة ل�صـــوكال، الزيت في البحرين في �صهر مايو 

1932م على عمق 2,200 قدم تقريبًا. في الأ�صبوع الأول من 

�صهـــر مايـــو 1933م، كان اتفاق التنقيب قـــد اأِعّد بما يالئم 

ـــه الملك عبد العزيـــز وزير ماليته  م�صالـــح الطرفين، فوَجّ

ل  معالـــي ال�صيخ عبـــد اهلل ال�صليمان بالتوقيع قائـــاًل له: »توَكّ

ـــع ال�صليمـــان ولويد هاملتـــون محامي  ـــع«. ووَقّ علـــى اهلل ووقرِّ

�صركـــة �صوكال المفو�ـــس، على التفاق في جـــدة بتاريخ 29 

مايو 1933م ون�صرته »اأم القرى«، جريدة الحكومة ال�صعودية 

الر�صميـــة في 14 يوليـــو. وفي اأوائل نوفمبـــر1933م، اأن�صاأت 

�صـــوكال �صركة تابعة ت�صـــم اأعمالها فـــي ال�صعودية، �ُصميت: 

 California( كاليفورنيـــا اأريبيـــان �صتاندرد اأويـــل كمبانـــي

واخت�صارهـــا   )Arabian Standard Oil Company

»كا�صوك«. وتاأ�ص�صت ال�صركة الجديدة في ولية ديالوير في 

8 نوفمبر 1933م.

بدء �لتنقيب

تنقلـــت اأعمال التنقيب بين قبة الدمـــام، والجبيل والهفوف، 

فـــي مناطق ت�صاوي م�صاحتها م�صاحة ولية كاليفورنيا. ولعب 

الدليل خمّي�س بن رمثان دورًا مهمًا في مرافقة الم�صتك�صفين 

والمنقبيـــن. وتعر�ـــس المنقبـــون لمتاعـــب الحـــر ال�صديـــد، 

ولعا�صفـــة ثلجية �صنـــة 1934م. كما اأقاموا لمـــدة طويلة في 

الخيـــام. وكثيـــرًا مـــا كانوا ي�صطـــرون اإلى ركوب قـــارب اإلى 

البحريـــن، لمتابعـــة العمـــل هنـــاك، وال�صتفـــادة مـــن بع�س 

المعدات، وتح�صينها، نظرًا لتعذر ذلك في مناطق التنقيب.

طلبت �صوكال طائـــرة فيرت�صايلد 71 م�صنوعة ح�صب طلبها 

في م�صنع هاقرز تـــاون في ولية مريالند. وكانت لها فتحة 

مـــن اأ�صفلها للتقاط ال�صـــور مع نوافذ يمكـــن اإزاحتها على 

الجانبين للغايـــة نف�صها. وقد جهزت بخـــزان �صخم للوقود 

يمكنهـــا من الطيران م�صافة ن�صـــف قطرها 560 كيلومترًا، 

وعجـــالت �صخمـــة للتحكم للهبـــوط والإقالع علـــى الرمال. 

وُو�صعت الطائرة في الخدمة في اأبريل 1934م.

فـــي 30 اأبريـــل 1935م، بـــداأ �صليـــم وليمـــز وفريـــق الحفـــر 

ال�صتك�صافـــي فـــي حفر البئـــر رقم 1 في قبـــة الدمام، وهي 

البئر الأولى في تاريخ المملكة العربية ال�صعودية.

بـــداأت �صواهـــد الزيت في الظهور في بئـــر الدمام، ولكن لم 

يكـــن الإنتـــاج بالمقدار التجـــاري المجـــدي. وم�صت خم�صة 

اأعـــوام والآمـــال تتـــاآكل يومًا بعد يـــوم. كانت كا�صـــوك تنفق 

مالييـــن الـــدولرات، وتوفد مئـــات الموظفيـــن الأمريكيين 

وال�صعوديين، بال طائل. اإلى اأن توقف الحفر في جميع الآبار 

با�صتثنـــاء بئر واحدة في قبة الدمـــام هي البئر رقم 7، التي 

عة، رغم الإحباط الذي ت�صبب به الحفر  اأظهرت بوادر م�صجرِّ

اإلى م�صتوى النفط في البحرين، من دون نتيجة اإيجابية.

كان ماك�س �صتاينكي كبير جيولوجيي �صوكال يعرف خطوط 

حقـــل الغوار بو�صـــوح، وكان يعرف اأنها يمكـــن اأن تكون من 

اأ�صخـــم مكامن الزيت فـــي العالم: بقيـــق والقطيف والغوار 

وهو الذي اأمر بمتابعة الحفر في البئر رقم 7 حتى م�صافات 

اأعمق. وبتاريخ 4 مار�س 1938م و�صلت اإلى �صان فران�صي�صكو 

برقية تعلن للجميع اأن البئر الرقم 7 تنتج 1,585 برمياًل في 

اليوم عند عمق 4,700 قدم تقريبًا. 

وفـــي تلك الليلة نـــام مديـــرو ال�صركة في �صـــان فران�صي�صكو 

وعدد من عمال حقول الزيت في المملكة ملء جفونهم. ومع 

ا�صتمرار اأعمال التنقيب بطبيعة الحال، فاإن الهتمام انتقل 

ا اأن الملك  الآن اإلـــى الإنتاج. ويمكن لل�صخ�س اأن يتخيل اأي�صً

عبـــد العزيز نام بـــدوره قرير العين يحلـــم بمملكة مزدهرة 

�لثالثينّيات: عقد تجاوز �الإحباط1
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وعندمـــا اكُت�صـــف حقل اأبوحدرية في مار�ـــس 1940م، كانت 

منطقة بقيق �صعدت في راأي الجميع تقريبًا اإلى راأ�س قائمة 

المناطـــق التي يحتمل وجـــود النفط فيهـــا. واأدى قربها من 

الظهران مقارنة باأبي حدرية اأو الغوار اإلى اأن تكون المر�صح 

الأول لحفـــر اآبـــار ال�صكت�صـــاف. ورغـــم حـــرارة ال�صيـــف 

المحرقة في اأغ�صط�س من عام 1940م، بداأ فعاًل حفر البئر 

رقم 1 في بقيق.

وفـــي خريـــف 1940م، وكانت الحـــرب العالميـــة الثانية قد 

ا�صتعلت، اأغارت طائرة اإيطالية على قبة الدمام، ولم تحدث 

فيهـــا �صوى خ�صائر طفيفـــة، وكانت في الواقـــع تريد ق�صف 

الآبار في البحرين. فالإنجليـــز كانوا قد دخلوا الحرب �صد 

المحـــور ل الأمريكيون. ولم تكن المملكـــة بالطبع طرفًا في 

الحرب.

لم�صت كا�صوك بالدليل القاطع اأنها تتربع على واحد من اأكبر 

حقول الزيـــت المكت�صفة في ذلك الوقت. فالآبار الثالث في 

بقيق وفـــرت ما يكفي من الحتياط الثابت ما يجعلها �صركة 

نفط كبيرة من حيث الإمكانات.

هـــي الآن اأقرب اإلى الواقـــع، والحقيقة باتت على بعد خطوة 

واحدة.

وبـــداأ اآنـــذاك �صباق محمـــوم لبنـــاء مرافق لتحميـــل الزيت 

المكت�صـــف حديًثا اإلى ال�صـــوق. فاأن�صئت فر�صـــة �صغيرة في 

الخبر في اأ�صهر قليلة، وبداأ �صحن الزيت اإلى م�صفاة �صركة 

نفط البحرين بحلول �صهر �صبتمبر 1938م. واأعلنت كا�صوك 

للحكومة ال�صعودية ر�صمًيا اأنها بلغت الإنتاج التجاري في 16 

اأكتوبر 1938م.

وبداأ مد �صبكة للتجميع والتوزيع ونقل الزيت عبر خط اأنابيب 

قطـــره 25 �صنتيمترًا اإلـــى الحفرة الرملية التـــي تعرف با�صم 

راأ�س تنورة على بعد 64 كيلومترًا اإلى ال�صمال من الظهران.

وفي 1 مايو 1939م، واحتفاًل بتحميل اأول ناقلة زيت في راأ�س 

ف الحتفال  تنـــورة، دعت كا�صوك الملك عبد العزيـــز لي�صررِّ

وُيديـــر ال�صمام الذي ي�صمح بتدفـــق الزيت من المملكة اإلى 

ناقلـــة �صوكال »دي. جي. �صكوفيلـــد«. كان الحتفال عظيمًا، 

ح�صره الملك وكبار الأمراء واأربعة وزراء في مقدمهم وزير 

الماليـــة عبد اهلل ال�صليمان، وح�صـــر ح�صد من ال�صخ�صيات 

والخبـــراء، بلـــغ األفـــي �صخ�س، و�صلـــوا على اأكثـــر من 500 

�صيارة من مكة وجدة والريا�س. 

بحلول مطلع �صهر مار�س من عام 1940م، لم يكن ثمة �صك 

لـــدى الجيولوجي ال�صاب توم بارقر الذي �صار رئي�س اأرامكو 

فيمـــا بعد، فـــي اأن المنقبين وجدوا �صالتهـــم المن�صودة، اإذ 

كتب اإلى زوجته يقول: »اإن هذه ال�صركة �صت�صبح �صركة نفط 

كبرى ومكانًا جيدًا ل�صنع الم�صتقبل«. 

ففـــي ينايـــر مـــن عـــام 1940م، كان فريقـــان مـــن الفـــرق 

الجيولوجيـــة في طريق العـــودة اإلى الحقـــل الواقع على بعد 

30 كيلو مترًا جنوب غرب الحي ال�صكني في الظهران، حين 

�صاهدوا مجرى نهر قديم جاف يعرف با�صم وادي ال�صهباء، 

وكان ينبع من اله�صبة الو�صطى بالقرب من الريا�س وي�صب 

فـــي الخليج العربي قبل اأكثر من 6000 �صنة. زار بارقر هذا 

الـــوادي ب�صحبـــة جيولوجي اآخـــر، هو جونـــي توما�س. وفي 

اليـــوم التالي التقى بارقر وتوما�س في مكان محدد �صلفًا مع 

الجيولوجييـــن الآخرين ليكونوا في انتظـــار رئي�صهم ماك�س 

�صتاينكي. كان هذا هـــو الكت�صاف الأول لمرتفع طبقي على 

ما اأ�صبح يعرف لحقًا بحقـــل الغوار. اإل اأن الحقل لم ُيطّور 

حتـــى العـــام 1948م، لكن ال�صركـــة كانت اأيقنـــت ب�صخامة 

اكت�صاف الزيت في التكوين العربي عند قبة الدمام. 

�الأربعينّيات: �كت�ساف �لغ��ر وتاأ�سي�س �أر�مك�22
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وعلـــى الرغم من الحـــرب القائمة، كانـــت الظهران ل تزال 

قـــادرة علـــى �صحن ما بيـــن 12 و15 األـــف برميل فـــي اليوم 

بال�صنادل اإلى م�صفاة البحرين للم�صاعدة في توفير الوقود 

للبحرية الملكية البريطانية.

بلـــغ دخـــل الحكومـــة ال�صعوديـــة �صنـــة 1939م، 1.9 مليـــون 

دولر. لكن هـــذا الدخل ت�صاءل اإلى مـــا يقرب من ال�صفر، 

بحلـــول اأوائل عـــام 1944م، مع تعطـــل الآلت بفعل الفتقار 

اإلـــى قطع الغيار في الحرب. كمـــا اأنه لم يكن هناك مراجل 

كافيـــة ول قرميد حراري لإ�صالح المراجل المتاحة. وكانت 

المذكـــرات الإدارية تكتب على ظهر اأوراق المكاتب القديمة 

وحتـــى على اأكـــواب الورق الم�صطحة. حتـــى اأن البع�س وجد 

ا�صتخدامًا منا�صبًا لورق المراحي�س الأ�صترالي فقطع لفافاته 

كـــي تالئم اآلت الطباعـــة، وكان ا�صتخدامًا جيدًا. ويقال اإن 

اأحـــد الموظفين ال�صعوديين اأ�صلح جـــرارًا عتيقًا با�صتخدام 

معجون من هري�س التمر وربـــاط من الخرق. وفي منت�صف 

العـــام 1942م، كان رجال النفط في الظهران يعانون نق�صًا 

في البنزين وال�صاحنات ال�صالحة لقطع م�صافة رحلة �صاقة 

طولها 48 كيلومتـــرًا اإلى موقع الحفر رقم 3 في بقيق. فكان 

الحل بتوظيف اأكثر من 100 بدوي بجمالهم لتحميل اللوازم 

مـــن م�صتودعات فـــي الظهران اأو مـــن الر�صيف البحري في 

الخبر وتو�صيلها.

في هـــذه الأوقـــات الع�صيبة، فـــي 31 يناير عـــام 1944م، 

ـــر ا�صـــم ال�صركة اإلى �صركـــة الزيت العربيـــة الأمريكية  تغيَّ

عرفـــت  التـــي   ،)Arabian American Oil Company(

اخت�صارًا باأرامكو. واأ�صارت التقديرات في اأواخر الحرب، 

�صنـــة 1944م، اإلـــى اأن ال�صركـــة الجديدة بحاجـــة اإلى نحو 

1400 موظـــف لُتقلـــع مـــن جديـــد. وكان كثيـــر مـــن هوؤلء 

الموظفيـــن الجدد، ينامـــون على ال�صاطئ فـــي راأ�س تنورة 

ب�صبـــب نق�س الم�صاكـــن، فاأخذوا يعودون مـــرة اأخرى اإلى 

الوليات المتحدة بكثرة مفزعة، فغادر 250 موظفًا بحلول 

اأواخر �شبتمبر 1944م. 

وكانـــت ال�صركة قد ح�صلت فـــي 1943م، على ت�صريح لبناء 

م�صفـــاة راأ�س تنورة، لكنها كانت تفتقر اإلى العمال المهرة. 

فا�صتاأجـــرت مـــن ال�صجنـــاء الإيطاليين نجاريـــن و�صباكين 

ـــل ن�صـــف  وبنائيـــن وغيرهـــم مـــن العمالـــة الماهـــرة. وُرحرِّ

قافلة من �لِجَماْل في �إحدى رحالتها بم��ز�ة خط �أنابيب �لتابالين في عام 1948م
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مار�س 1945م، اأفاد تقرير �صركة تك�صا�س اأويل ال�صنوي باأن 

اأرامكو قد �صرعت فعاًل في اأعمال الم�صح الأولية لبناء ذلك 

الخط وفي الح�صول على حقوق المرور من الحكومات التي 

�صيمر في اأرا�صيها.

ت�قعات ماكفر�س�ن

كان جيم�ـــس ماكفر�صـــون، نائـــب رئي�س �صـــوكال، يعلن اأن 

اأرامكـــو، الم�صوؤولـــة عـــن احتيـــاط ل نظير له مـــن الزيت 

الخـــام وتمتد اأعمالها مـــن ال�صرق اإلى الغـــرب، �صت�صبح 

»اأعظم �صركة زيت في العالم«، ولم تتاأخر الأرقام، لتوؤكد 

�صحـــة ما توقـــع ماكفر�صـــون، فقد تزايـــد اإنتـــاج ال�صركة 

الفتيـــة اأكثر من 25 �صعفًا مـــن 21,296 برمياًل في اليوم 

عـــام 1944م اإلى 476,736 برمياًل فـــي اليوم اأوائل العام 

1949م، واأخـــذت ال�صركـــة ُتحـــدث نهمـــًا لـــدى �صـــركات 

لـــم تكن في البدء قـــد اهتمت بالتنقيب. ففـــي �صهر مايو 

1946م اجتمـــع م�صوؤولون من �صركـــة �صتاندارد اأويل اأوف 

نيوجير�صـــي مع نظرائهم في �صوكال وتك�صا�س اأويل لبحث 

الميل اإلى �صراكة محتملة. 

وفي �صهر يوليو من ذلك العام، طلبت �صركة نيو جير�صي من 

م�صوؤولي �صوكوني فاكـــوم، ح�صور الجتماعات مع ال�صركات 

الثالث الأخرى. ووافقت جير�صـــي و�صوكوني على الح�صول 

علـــى ح�صة موحـــدة فـــي ال�صركة تبلـــغ 40%، تملـــك منها 

جير�شي 30% )فتت�صاوى مع ن�صبة كل من �صوكال وتك�صا�س( 

بينما تح�صل �صوكوني على 10% فقط.

وخـــالل الن�صف الثاني من ذلك العقد، ا�صتمر اإنتاج النفط 

في المملكـــة يتعاظم من دون توقف. فبلغ �صنويًا الم�صتويات 

التالية: 

هـــوؤلء اأواخر العـــام 1945م، بعد اكتمـــال الم�صفاة، وبقي 

الآخرون.

�لملك عبد �لعزيز و�لرئي�س روزفلت

بعـــد انتهـــاء موؤتمر يالطـــا، الذي جمع الرئي�ـــس الأمريكي 

ون�صتـــون  بريطانيـــا  وزراء  ورئي�ـــس  روزفلـــت  فرانكليـــن 

ت�صرت�صل والزعيـــم ال�صوفياتي جـــوزف �صتالين، لمناق�صة 

الو�صـــع الدولي في اأعقاب الحرب، توجه روزفلت اإلى لقاء 

مـــع الملك عبـــد العزيز. كان الملك وبـــالده قد و�صال اإلى 

مركز مرموق على ال�صاحة العالمية. وُعقد لقاء الزعيمين 

في البحيرات المرة في منطقة قناة ال�صوي�س، حيث اأعرب 

الرئي�ـــس روزفلـــت للملك عبـــد العزيز عن اهتمـــام بالده 

بالمملكة بعد انتهاء الحرب، واأكد له اأنه لن يقف اأي موقف 

عدوانـــي من العالم العربـــي، واأن الحكومـــة الأمريكية لن 

ر �صيا�صتها فيما يتعلق بالو�صع الفل�صطيني »دون ت�صاور  تغيرِّ

كامل مـــع العـــرب والفل�صطينييـــن«. وعقب اللقـــاء اأعطى 

الملـــك اإ�صارة البـــدء باإن�صاء خـــط اأنابيب علـــى الأرا�صي 

ال�صعوديـــة لنقل النفط من �صرق المملكة اإلى موانئ البحر 

المتو�صط. 

وقـــد انتهت الحـــرب العالمية الثانية قبل اأقـــل من �صهر من 

ت�صغيل اأول وحدة لتقطير الزيت الخام في معمل راأ�س تنورة. 

ر ما يزيـــد على 37,000  وبنهايـــة ال�صنـــة، كان الم�صنع يكِرّ

برميـــل زيـــت خام فـــي اليوم. من ذلـــك التاريـــخ ف�صاعدًا، 

اأخذت وتيرة الإنتاج في الزدياد، فكرر المعمل 2,932,882 

برميـــل زيت خام في الأ�صهر الأخيرة من العام 1945م و29 

مليونـــًا عام 1946م و39 مليونًا عام 1947م و45 مليونًا عام 

1948م.

لكـــن التركيـــز ظل، طبعًا، علـــى التنقيب، كمـــا ي�صهد على 

ذلـــك اكت�صـــاف حقـــل ال�صّفانية عـــام 1951م، وهـــو اأكبر 

حقل زيـــت في المناطـــق المغمورة في العالـــم، واكت�صاف 

ال�صعـــة الحقيقيـــة في حقل الغـــوار العمالق فـــي منت�صف 

الخم�صينيات.

وكان �صعـــر الزيـــت الخـــام يت�صاعـــف بيـــن عامـــي 1945م 

و1948م، ولـــم يعد اأمـــام الوليات المتحـــدة خيار، وقد زاد 

ا�صتهالكهـــا علـــى اإنتاجها، �صـــوى ال�صتيـــراد. وبحلول عام 

1948م، اأ�صبحـــت اأمريكا م�صتـــوردًا �صرفًا للزيت اأول مرة.

حتى ذلك الوقت، لم يكن من طريق لت�صويق النفط العربي، 

من الخليج اإلى الغرب، �صوى المرور في قناة ال�صوي�س، محماًل 

في ناقالت. وقررت �صركتا �صوكال وتك�صا�س التخطيط لبناء 

خـــط اأنابيب يزيد طوله على 1,600 كيلومتر، يربط الحقول 

�صـــرق المملكـــة، بموانئ البحر الأبي�ـــس المتو�صط. وفي 14 

7,794,420 برمياًل1944م

21,310,996 برمياًل

59,943,766 برمياًل

89,851,646 برمياًل

142,852,989 برمياًل

174,008,629 برمياًل

199,546,638 برمياًل

1945م

1946م

1947م

1948م

1949م

1950م
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رئي�س �لجي�ل�جيين ديك ميز، ومحمد بن عبد �هلل، ميكانيكي �لميد�ن، يطالعان حالة ب���سطة مزو�ة لقيا�س �لزو�يا، في دي�سمبر 1958م
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عت اأرامكو اتفاقًا مع حكومة المملكة  في �صهر اأكتوبر 1948م، وقَّ

ل�صتك�صــــاف المنطقة المغمورة في الخليج. وا�صترط التفاق اأن 

تدفع اأرامكو للحكومة ريعًا �صنويًا قدره مليونا دولر حدًا اأدنى. 

لم تكن فكرة اإنتاج الزيت من المنطقة المغمورة فكرة جديدة. 

اإذ قادت الخبرة المتجمعة من اأعمال الم�صح الجوي في اأوا�صط 

الثالثينّيات واأعمال الم�صـــح الزلزالي في اأواخر ذلك العقد، 

اإلى التركيز على منطقة تبعد اأمياًل قليلة عن �صاحل المملكة 

العربية ال�صعوديـــة في 1939م، فر�صمت ال�صركة �صهمًا اأحمر 

على الخريطة ي�صير اإلى موقع ي�صمى ال�صّفانية. وفي 1950م، 

اأن�صـــاأت ال�صركة اأول من�صة حفر فـــي ذلك الموقع الذي يبعد 

نحو 3 كيلومترات عن ال�صاطئ. 

تو�صلت اأرامكــــو اإلى اأن حقل ال�صّفانيــــة وحقل الخفجي القريب 

منــــه حقل واحد عمــــالق، وقدرت احتياط الزيــــت فيه بنحو 25 

بليــــون برميل، ويجعله هذا التقدير اأكبر حقل مغمور في العالم، 

واكت�صفت عــــام 1957م حقل منيفة العمالق الآخر في المنطقة 

المغمورة، ويقدر احتياطه بنحو 11 بليون برميل من الزيت. وفي 

عام 1950م وحده، �صاعفت اأرامكو عدد خطوط اأنابيبها باإن�صاء 

480 كيلومترًا من الأنابيب معظمها من اآبار الإنتاج اإلى بقيق. 

فـــي الخم�صينيات، بـــداأ ا�صم الغـــوار يطلق �صيئـــًا ف�صيئًا على 

التكويـــن الجيولوجي باأكمله. واأكدت بئـــر ا�صتك�صاف جديدة 

تبعـــد اأكثـــر مـــن ن�صـــف كيلومتـــر مـــن خطـــاف تثبيت خط 

الأنابيب، حفرت فـــي الحوية عام 1954م، واآبار ال�صتك�صاف 

التي حفرت بعدئذ، اأن مجموعة الحقول هذه توؤلف في الواقع 

 حقـــاًل عمالقًا واحدًا هـــو اأكبر حقل زيت علـــى وجه الأر�س،

وما زال كذلك حتى اليوم.

تاأ�سي�س �أوبك

فـــي عـــام 1952م، وافق مجل�ـــس اإدارة اأرامكـــو على نقل كبار 

م�صوؤولي ال�صركـــة من نيويورك اإلى الظهـــران. وكان النتقال 

مـــن نيويـــورك اإلى الظهران فـــي م�صلحة اأرامكـــو والحكومة 

ال�صعودية: فبدًل من انتظار القرار من نيويورك اأو لندن �صار 

ذلك القرار ي�صدر من مكان طلبه. 

من جهة اأخـــرى، وبعد ظهور �صجال ما بين ال�صركات المنتجة 

للزيـــت والحكومات في معظـــم الدول المنتجة حـــول الت�صعير 

و�صيا�صتـــه واأمـــور اأخرى كما ح�صل في �صيـــف 1960م عندما 

خف�صت �صـــركات النفط الأ�صعار مرة اأخـــرى دون الت�صاور مع 

حكومـــات الدول المنتجة، عندئذ التقى ممثلو المملكة العربية 

ال�صعوديـــة وفنزويال والكويت والعراق واإيـــران، وهي دول تنتج 

اأكثر من 80% من �صادرات الزيت الخام العالمية، في بغداد. 

وفي غ�صـــون اأ�صبوع، اأن�صـــاأ المجتمعون منظمـــة تمكنهم من 

التعامـــل مع �صركات النفـــط، وهي منظمة الـــدول الم�صدرة 

للبترول، المعروفة با�صم »اأوبك«. وفي ال�صتينّيات، ا�صتد تركيز 

الدول المنتجة وال�صركات علـــى زيادة الإنتاج لزيادة الأرباح، 

فمـــن 1957م حتى 1962م، زاد اإنتاج المملكة اأكثر من %50 

)مـــن 1.02 مليون برميل في اليوم اإلى 1.64 مليون برميل في 

اليـــوم(، وت�صاعد الإيراد من 296.3 مليون دولر في 1957م 

اإلى 409.7 ماليين دولر في 1962م.

�لخم�سينيَّات: في �لبحر بعد �ل�سحر�ء3

�لناقلة �الأولى �لتي حملت �لزيت - د. جي. �سك�فيلد - في مياه ر�أ�س تن�رة في عام 1939م
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�صهدت ال�صتينّيات اكت�صاف عدد من حقول الزيت، ل �صيما في 

مياه الخليج العربي. ففـــي 1963م اكت�صف جيولوجيو اأرامكو 

حقـــل اأبـــو �صعفة، وفـــي ال�صنة التاليـــة اكت�صفوا حقـــل البري، 

الـــذي يمتد جزء منه تحت مياه الخليج. وفي 1965م اكت�صف 

حقـــل الظلوف في المنطقة المغمـــورة، وفي 1967م اكت�صفت 

اأرامكو ثالثة حقول اأخرى في المنطقة المغمورة، وهي حقول 

المرجـــان وكران وجنا. وبـــداأت اأرامكو العمل فـــي اأول معمل 

لفرز الغاز من الزيت في المناطق المغمورة، على م�صافة 40 

�ل�ستينّيات: لمزيد من �الكت�سافات4

منذ �أن كنت طفاًل في ل�يزيانا، 

كنت �أحلم بم�ساهدة بقية �لعالم. 

لكن لم ُيتح لي �ل�سفر و�أنا ولد. 

لذ� بد�أت �لعمل حالما تخرجت، 

وفي ذهني �أن �أجد �سركة تف�سح لي 

فر�سة �لعمل في �أنحاء �لعالم. وفي 

بد�ية �سن��ت عملي، كنت �أركز على 

�ل�سركات �لدولية �لتي تمنح وظائف 

في �لخارج.

كاري بر�ت�سر /متقاعد في 2006مالعيش الكريم

كيلومترًا من ال�صّفانية فـــي الخليج العربي. وفي عام 1968م 

اكت�صفت اأرامكو الزيت في منطقة اأبعد من ذلك، فبعد عقود 

مـــن اأعمـــال ال�صتك�صاف بيـــن الكثبان الرمليـــة ال�صاهقة في 

الربع الخالي، وكان قد بداأها توم بارقر ورفاقه عام 1938م، 

ُعثـــر على الزيت في ذلك الحقـــل العمالق. غير اأن م�صاعب 

اإنتاج الزيت ونقله في مثل تلك البيئة القا�صية، ووفرة الحقول 

التي بـــداأ الإنتـــاج منها في ذلـــك الحين، دفعـــت اأرامكو اإلى 

متابعة الحفر الهيكلي في المنطقة وتاأجيل الإنتاج.

وهكذ� ح�سل زميل لي على عمل مع �سركة 

خدمات �أر�مك�، وكان عمله �الأول ه� �أن ير�سد 

�لم�ظفين �لجدد ت�جيهاً في عملهم. وكان 

يحتاج �إلى من يقّيم خطابه، ولذ� دعاني �إلى 

بيته في ي�م �أحد، لجل�سة نقد. بعدما ��ستمعت 

�إلى عر�سه، �ساألته �أن ير�سل �إلي ��ستمارة طلب 

وظيفة. لقد كانت تلك »�ل�سركة« �لتي �أردت �أن 

�أعمل لها.

كان ذلك في �أكت�بر 1977م. وو�سلت �إلى 

�لمملكة �لعربية �ل�سع�دية في ي�ني� من �ل�سنة 

�لتالية، ومثل معظم �لنا�س، كنت �أخطط للعمل 

في �ل�سركة بين �سنتين وخم�س �سن��ت، و�سد�د 

ديني، و�لع�دة �إلى �ل�اليات �لمتحدة.

 وقد تخطى �ل�قت �لذي �أم�سيته في �لعمل 

الأر�مك� و�لمك�ث في �لمملكة، كل ما كنت 

�أت�قع، �س��ء في عملي �لمهني �أو في حياتي 

�الجتماعية. فقد �نتهى بي �الأمر �إلى �لبقاء 

في �أر�مك� 28 �سنة. لقد لم�ست في �أر�مك� �أن 

�ل�ظائف �لعديدة �لتي ت�ليتها، كانت وظائف 

تحٍد تنط�ي على عامل حافز على �ل�سعيد 

�لمهني. وقد ��ستمتعت بالعمل مع ط��قم 

م�ظفين من جن�سيات �سديدة �لتن�ع، و�أتيحت 

لي �أي�ساًفر�سة �أن �أقيم د�خل هذ� �لمجتمع. 

وكانت �لحياة �لعائلية في �أر�مك� ممتازة. لقد 

وفرت �ل�سركة طيفاً و��سعاً جد�ً من �الأن�سطة، 

لكل �له��يات تقريباً. فالمد�ر�س ممتازة وو�سائل 

�لترفيه من �أف�سل ما ر�أيت في حياتي. و�أما 

نظام �ل�سالمة فيف�ق �لنظم �لعادية. لكن كل 

عنا�سر �لتف�ق هذه، ال تقارن مكانتها باالأ�سدقاء 

�الأعز�ء �لذين �رتبطنا بهم ونحن في �ل�سع�دية.

�الأمر �لمحزن هناك، ه� �أننا من �أ�سقاع 

�لدنيا �لمتر�مية، وال بد �إذن في ي�م ما، من 

�أن نغادر، ويفترق بع�سنا عن �لبع�س. وال �سك 

في �أننا عقدنا �أو��سر �سد�قة جديدة مع كثٍر 

منذ �لتقاعد، لكن ثمة �سيئاً خا�ساً جد�ً في 

�أ�سدقائنا في �ل�سع�دية.

ل� كان لي �أن �أعاود عي�س حياتي مرة �أخرى، 

لكنت فعلت �أمر�ً و�حد�ً مختلفاً: لكنت ذهبت 

من ف�ر تخرجي، للعمل في �أر�مك�. و�أرج� �أال 

ُيفهم ق�لي خطاأ. �إنني �أحب ك�ني »متقاعد�ً«. 

وقد يك�ن �سعباً �أن تفهم عائلة �سابة هذ� 

�لق�ل. لكننا ��ستطعنا �الآن �أن نحيا حياة هانئة، 

بف�سل عملي مع �أر�مك� �ل�سع�دية، ويمكننا �الآن 

�أن ن�سافر �إلى �أقطار �لعالم �لمختلفة، لزيارة 

�أ�سدقائنا �الآخرين. 

�إطاللة �س�ب �لجن�ب �لغربي من على جبل �لظهر�ن، وتقع �لبئر �لرقم 7، �لتي �كُت�سف فيها �لنفط �أوال على 500 ذر�ع، �سمال مع�سكر �لظهر�ن، 1936م
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ت�صاعـــد تهافـــت العالم علـــى النفـــط الخام فـــي اأوائل 

ال�صبعينّيـــات نتيجـــة النتعا�ـــس الن�صبـــي فـــي الوليـــات 

المتحـــدة واأوروبا واليابان. وكان هـــذا �صبب اأكبر طفرة 

نفط بعد الحرب في اأواخر الأربعينّيات. وا�صتجابة لهذا 

لت ال�صركة اإلى نهـــج التو�صع خالل اأ�صهر.  التجـــاه، تحوَّ

ففـــي عـــام 1971م، قفز اإنتـــاج اأرامكو 27% عـــن ال�صنة 

ال�صابقة ليبلغ 4.5 ماليين برميل في اليوم. واأدت تو�صعة 

معامـــل فرز الغاز مـــن الزيت اأو اإ�صافـــة معامل جديدة، 

اإلـــى زيادة طاقـــة الإنتاج اليومية نحـــو 700 األف برميل. 

واأن�صـــئ ر�صيـــف بحـــري طوله ثالثـــة كيلومتـــرات داخل 

البحـــر في المنطقة العميقة ل�صتيعـــاب الناقالت عابرة 

المحيطات.

وا�صطلعـــت المملكة العربية ال�صعودية، بحكـــم الأمر الواقع، 

بالـــدور الذي لعبته الوليـــات المتحدة فـــي ال�صابق، وهو دور 

ح. وزادت ح�صـــة المملكة من �صادرات النفط  المنِتج المرجرِّ

العالمية من 13% في عام 1970م اإلى 21% في عام 1973م. 

وتوا�صلـــت طفرة الإن�صـــاء والإنتاج. وفـــي 1974م، زاد معدل 

اإنتاج اأرامكو اليومي اإلى 8.2 ماليين برميل في اليوم. وخالل 

ال�صنـــوات الأربع الأولى من ال�صبعينّيات، اأ�صافت ال�صركة اإلى 

من�صاآتهـــا توربينات ومولدات تزيد قيمتهـــا على بليون دولر، 

الكثير منهـــا هو الأ�صخم من نوعه على الإطالق. ومدت نحو 

1300 كيلومتر من خطوط الأنابيب، وحفرت نحو 1000 بئر، 

واأن�شاأت نحو 24 معماًل لفرز الغاز من الزيت. 

وفي عام 1971م، كان لدى اأرامكو 10,107 موظفين، %82 

منهم )8,324( �صعوديـــون ، وخالل �صنوات خم�س ت�صاعف 

هـــذا العـــدد ليبلـــغ 20,067 منهـــم 74% )14,837( كانـــوا 

�صعوديين. وزادت جهود تدريـــب موظفي اأرامكو ومقاوليها، 

ولكـــن اإدارة التدريب كانت ت�صـــارع من اأجل مواكبة طوفان 

الموظفيـــن الجـــدد. فمـــن 1970م اإلـــى 1975م، قفـــز عدد 

المتدربيـــن في مراكـــز التدريب ال�صناعي مـــن 1,000 اإلى 

5,500. وزاد الإنفـــاق على المعـــدات وم�صاريع الإن�صاء اأكثر 

من 11 �صعفًا، من 40 مليون دولر اإلى 450 مليون دولر، ثم 

اأكثر مـــن 11 �صعفًا مرة اأخرى، اإلى نحو 5 باليين دولر في 

ال�صنة، باأثر تراكمي، ثم اإلى 7 باليين دولر. 

كانـــت طاقة اإنتـــاج حقـــل ال�صّفانيـــة العمالق فـــي المنطقة 

المغمـــورة قد زادت من 200 األف برميل فـــي اليوم اإلى 1.5 

�ل�سبعينيات55

م�ظف�ن من �أر�مك� �أمام م�سفاة 

ر�أ�س تن�رة، في دي�سمبر 1973م
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مليـــون برميـــل في اأوائـــل ال�صبعينّيـــات. حتى �صـــارت طاقة 

ا�صتيعـــاب ميناء الدمـــام المحدودة عقبة تحـــول دون جلب 

مزيـــد مـــن المعـــدات واللـــوازم. وتاأقلمـــت اأرامكـــو مع هذا 

الو�صع ببناء مزيد مـــن الموانئ على �صاحل الخليج بالقرب 

من الظهران. 

اكت�صفـــت اأرامكـــو حقل المرجـــان - الظلوف فـــي المنطقة 

المغمورة قبل بداية طفـــرة النفط مطلع ال�صبعينّيات، وبدًل 

من اأن تن�صئ خط اأنابيب مكلفًا في المنطقة المغمورة قررت 

بنـــاء فر�صة عائمة تمتد م�صافـــة 64 كيلومترًا داخل الخليج 

ل مبا�صرة على ناقالت مجاورة. يعاَلج فيها النفط ثم ُيحمَّ

ا�صتـــرت اأرامكو لهذا الغر�س الناقلـــة نجازاكي و�صعتها 1.8 

مليـــون برميـــل، وكان ل بد مـــن تعديلها لت�صـــم معماًل لفرز 

الغاز مـــن الزيت ومهبطًا للطائـــرات الحوامة على ظهرها. 

وكان الم�صروع كله م�صروعًا رائدًا، لم يكن الخبراء الأجانب 

ي�صدقون اأنـــه �صوف ينجح. لكن الفر�صـــة افُتتحت في عام 

1974م، بطاقة مبدئية بلغت مليون برميل في اليوم.

لم تقت�صر ريادة اأرامكو في تلك الحقبة على ابتكار اأ�صاليب 

جديدة فـــي �صناعة النفط فقـــط، بـــل كان للقانونيين فيها 

ال�صبـــق بين ال�صـــركات في و�صـــع م�صودة اتفـــاق الم�صاركة، 

التـــي كانت تطالب بها الدول المنتجة، حين اأوكل الم�صت�صار 

القانوني في اأرامكو بيل اأوين اإلى اأحد م�صاعديه خبير قانون 

ال�صرائـــب، ويدعى لي�صلي لوي�ـــس، مهمة و�صع م�صودة اتفاق 

م�صاركـــة مـــع الحكومة ال�صعودية. وفـــي 20 دي�شمبر 1972م 

عـــت ال�صـــركات مـــع حكومتـــي الريا�ـــس واأبو ظبـــي اتفاق  وقَّ

الم�صاركة، الـــذي يعطي الحكومات 25% من ملكية النفط، 

على اأن تزاد الن�صبة اإلى 51% في 1982م. وان�صمت حكومتا 

الكويت وقطر اإلى التفاق. 

وفـــي 11 �صبتمبـــر 1973م، بلـــغ �صعر برميل الخـــام العربي 

الخفيف 3.06 دولرات، فيما كان يبلغ 1.80 دولرًا في يناير 

1971م قبل توقيع التفاق. وفي 1 يناير 1974م، ارتفع �صعر 

برميل الخام العربي الخفيف اإلى 11.65 دوالرًا. 

وفي 1974م، قفـــزت ن�صبة ما تملكه الحكومة بموجب اتفاق 

اأوبك اإلى 60% مبا�صرة. وراأت الحكومة ال�صعودية في ذلك 

حـــاًل و�صطًا في ظل هذه الظـــروف، اإذ كان ال�صغط ال�صديد 

عنـــد الأع�صاء الآخرين في اأوبـــك يدفع نحو التاأميم الكامل 

والفوري.

السالمة أواًل
أعظم درس تعلمناه

ح�سن �لح�سيني

حين كنت طالباً في دورة �ل�سيف عام 1975م، �أتيح لي �أن �أتلقى دورة 

��ستمرت ي�مين، في �ل�سالمة و�ل�سياقة �ل�قائية في �أر�مك�. و�أخبرت 

كثير�ً من �لنا�س �أن هذه كانت �أعظم دورة در��سية في حياتي! وقد تلقيت 

فت في �ل�سركة  في �أر�مك� الحقاً دورتين كبيرتين �أخريين، بعدما ُوظِّ

عام 1979م، وهما دورتان في تنظيم �ل�قت، وفي �الإ�سعاف �الأولي. كانت 

�أر�مك� �ل�سع�دية مدر�سة كبيرة لي، ففيها تلقيت نح� �ثنتي ع�سرة دورة 

تدريب، حتى تقاعدي في 1998م.

كنت قد طلبت ت�ظيفي �أول مرة في �أر�مك�، �سنة 1967م، بعدما تخرجُت 

في جامعة بيروت �الأمريكية، �إال �أنني �نتظرت �ثنتي ع�سرة �سنة حتى 

ُقبل طلبي. وخالل هذه �ل�سن��ت، �سافرت وعملت محرر�ً في �أربع 

دول في �ل�سرق �الأو�سط، وح�سلت في �ل�اليات �لمتحدة على درجة 

ماج�ستير، فيما كنت �أعمل ل�سحيفة. وبعد �ل�سيف �لذي تلقيت فيه 

دورة تدريب �ل�س��قة، عملت في جامعة �لملك فهد للبترول و�لمعادن، 

قبل �أن �أن�سم �إلى �أر�مك� م�ست�سار ت�ظيف. يمكنك �لق�ل �إنني كنت 

خبير�ً في �س�ؤون طلب �ل�ظائف. ولكن لنعد �إلى �ل�س��قة �الآمنة! لقد 

مات و�لدي �سنة 1968م في حادث �سير خارج �لدمام، مع ثمانية �آخرين. 

وت�فيت �سقيقة زوجتي في حادث �سير بين �لطائف ومكة. وقد �بتليت 

معظم �لعائالت �ل�سع�دية بماآ�سي ح��دث �ل�سير. وفي �ل�سن��ت �لقليلة 

�لما�سية، ُتح�سى في �لعالم 1.2 ملي�ن وفاة كل �سنة بح��دث �سير. فيما 

ي�ساب نح� 10 ماليين �آخرين �إ�سابات خطرة. وتف�ق هذه �الأرقام ما 

يمكن �أن تبلغه �أرقام �سحايا �أي مر�س �أو حرب. 

ولذ� ال بد من �أن ن�سيد بت�سديد �أر�مك� �ل�سع�دية على �ل�سالمة، 

وال �سيما �سالمة �لطرق. و�أتمنى ل� �أن دورة تدريب �ل�سالمة و�ل�س��قة 

�ل�قائية، تعطى لكل تلميذ في �لمد�ر�س �ل�سع�دية وفي �لعالم. و�أود �أن 

�أق�ل للجميع في كل وقت، �إن عليهم �أن يخ�س�� ح��دث �ل�سير، �أكثر مما 

يخ�س�ن �أي حرب �أو مر�س �أو كارثة طبيعية.
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�لثمانينّيات: ��سطر�ب �الأ�سعار و��ستقر�ر �لكفاء�ت �ل�سع�دية على �لقمة6

ت�صخم اإيـــراد ال�صركة بحلول عـــام 1980م اإلى اأكثر من 98 

بليـــون دولر، حيـــن ارتفع �صعـــر البرميل مـــن 12.70 دوالرًا 

عـــام 1978م اإلى 26 دولرًا في يناير 1980م. وللتعوي�س عن 

تقل�س اإنتاج الزيت الإيراني، زادت اأرامكو اإنتاجها اإلى اأرقام 

قيا�صية بلغت 9.63 ماليين برميل في اليوم عام 1980م.

وو�صـــل �صعـــر الزيت اإلى اأعلـــى م�صتوى عـــام 1981م عند 

42 دولرًا البرميـــل. وعندما بداأت الأ�صعـــار في التدهور، 

وافقـــت اأوبك على خف�س الإنتـــاج، بيد اأن الأ�صعار وا�صلت 

هبوطها خالل عام 1982م، ففقدت المملكة نحو 39 بليون 

دولر فـــي دخل عام 1982م، مقارنـــة بالعام ال�صابق. وفي 

1986م، انخف�ـــس ال�صعـــر اأكثر من 50% قبـــل اأن ي�صتقر 

دون 10 دولرات للبرميـــل. كان اإنتـــاج اأرامكـــو ينخف�ـــس 

اأحيانـــًا اإلى مليونـــي برميل في اليوم مـــع انكما�س الطلب. 

وفـــي 1985م، توقف متو�صط اإنتـــاج اأرامكو عند 3 ماليين 

برميـــل في اليـــوم، وهو اأدنـــى م�صتوى منذ عـــام 1969م. 

غيـــر اأن تطـــورًا اآخر كان يختمـــر على ال�صعيـــد الداخلي 

في ال�صركة. ففي 16 مايـــو من عام 1983م، اأقيم احتفال 

و�صط مجمع المكاتب المركزية في الظهران بذكرى مرور 

خم�صين �صنة على توقيع اتفاق امتياز التنقيب عن الزيت. 

وكان على راأ�س الح�صور خادم الحرمين ال�صريفين الملك 

م »ال�صعوديين  فهد بن عبد العزيـــز، يرحمه اهلل، الذي كرَّ

الذيـــن بذلوا الجهد العظيم واأ�صهموا في جعل اأرامكو على 

مـــا هـــي اليوم«. فبعـــد خم�صيـــن عامًا من خو�ـــس معترك 
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ال�صناعة الجديـــدة، بات عدد كبير من ال�صباب ال�صعودي 

يتمتـــع بالأهليـــة الالزمـــة ل�صغل عـــدد مـــن المنا�صب في 

ال�صركة و�صـــوًل اإلى اأعالها. وفي نوفمبـــر من ذلك العام 

ـــن مجل�ـــس اإدارة اأرامكو علي بن اإبراهيـــم النعيمي اأول  عيَّ

رئي�س �صعودي لل�صركة.

واأعقـــب تعييـــن النعيمـــي رئي�صـــًا، انتخابـــه لمن�صـــب كبير 

الإدارييـــن التنفيذييـــن فـــي عـــام 1988م، فتر�صـــخ و�صـــع 

ال�صركـــة الكامـــل في اليـــد ال�صعوديـــة. وُعين ه�صـــام ناظر، 

رئي�صـــًا لمجل�س الإدارة. وكان رئي�ـــس ال�صركة كبير اإدارييها 

في ال�صابق جان كلبرر، اآخـــر اأمريكي يقود اأرامكو. و�صميت 

ال�صركـــة اأرامكو ال�صعودية في 8 نوفمبر 1988م، بعدما اأدت 

اإعـــادة هيكلتها الالحقة اإلى تحولهـــا اإلى �صركة �صعودية في 

�صورته النهائية.

وفي اأواخر الثمانينّيات، تطلب الإنتاج المو�صع تحديث خطي 

اأنابيب الزيـــت الخام �صرق غرب، اللذين كانا قد اأنجزا في 

1982م ليربطا مرافق المنطقة ال�صرقية بينبع على ال�صاحل 

الغربـــي، وكان اأحدهما ل�صخ �صوائل الغـــاز الطبيعي والآخر 

للزيت الخام. 

وفي عـــام 1986م، اأعـــادت الحكومة ال�صعوديـــة اإلى اأرامكو 

ال�صعودية حقوقها الأ�صلية في التنقيب عن الزيت في مناطق 

كانـــت تخلَّـــت عنها، من امتيـــاز 1933م والتفـــاق التكميلي 

عام 1939م. وبلغت م�صاحة منطقـــة التنقيب المو�صعة نحو 

ثلثـــي م�صاحة المملكة، اأي 1.5 مليـــون كيلومتر تقريبًا، وهي 

م�صاحة اأكبر من األمانيا وفرن�صا واإ�صبانيا مجتمعة. 

وخـــالل ال�صنوات الخم�س من عام 1989م اإلى عام 1994م، 

اكت�صفت اأرامكو ال�صعودية 15 حقاًل للزيت والغاز في الأجزاء 

الو�صطى والغربية وال�صمالية الغربية من المملكة.
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�لت�سعينّيات: تحديات �لبيئة وت��سع ال تغيب عنه �ل�سم�س 7

واجهـــت اأرامكـــو ال�صعوديـــة خـــالل الت�صعينيات عـــددًا من 

التحديـــات. كان اأكبرهـــا ول �صك الت�صـــرب النفطي الناجم 

ر حجمه بنحـــو اأربعة  عن غـــزو العـــراق للكويت، والذي قـــدرِّ

ماليين برميل، تدفقت على مياه الخليج العربي. الأمر الذي 

ل كارثة بيئية وخطرًا علـــى كل المرافق الحيوية الواقعة  �صـــكَّ

علـــى ال�صاطـــئ ال�صرقي للمملكة. ولكـــن ال�صركة تمكنت من 

مكافحة الت�صرب.

وبعــــد انتهاء الحرب، كثفت اأرامكــــو ال�صعودية ات�صالتها 

بــــدول العالــــم، ل �صيما فــــي مجــــال التكريــــر والت�صويق. 

واأعلنت فــــي اأغ�صط�س 1991م عن �صراء 35% في �صركة 

»�صانق يونق اأويل ريفايننق كمبني« الكورية.

وفـــي 1993م، �صمت اأرامكو ال�صعوديـــة �صركة بترومين، 

واأ�ص�صـــت مركـــز اأعمال جديـــدًا �صلمته اأعمـــال الت�صنيع 

لدمـــج خطـــي التكريـــر والتوزيـــع، والت�صنيـــع والتوريـــد 

والنقل.

وفي العـــام التالي، ا�صترت 40% من بتـــرون كوربوري�صن، 

اأكبـــر م�صفاة و�صركـــة ت�صويق للزيت الخام فـــي الفلبين. 
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اإذ تبلـــغ طاقة تكريرهـــا 155 األف برميل في اليوم، ولديها 

مجموعة محطات خدمة.

اإلـــى  ال�صعوديـــة  اأرامكـــو  ـــت  ان�صمَّ 1998م،  عـــام  وفـــي 

التحـــادات الكبرى فـــي �صناعتي ت�صويـــق البنزين والتكرير 

الأمريكيتيـــن. ودمجـــت �صركـــة التكريـــر ال�صعوديـــة )فـــرع 

ل�صركـــة خدمات اأرامكـــو، مركزها في هيو�صتـــن، تك�صا�س( 

وتك�صاكـــو، م�صروعهمـــا الم�صتـــرك المعـــروف با�صـــم �صتار 

اإنتربرايـــز فـــي اأ�صول �صل اأويل كمبني، فـــي جنوب الوليات 

المتحـــدة و�صرقهـــا، لتكوين �صركـــة موتيفـــا اإنتربرايزز اإل. 

اإل. �صـــي، فاأ�صبـــح م�صروع تحالف التكريـــر والت�صويق ي�صم 

26 وليـــة. كذلـــك اأ�صبح الم�صروع ثاني اأكبـــر م�صوق تجزئة 

للبنزين في الوليات المتحـــدة، من محطات بيع المنتجات 

بالعالمتيـــن التجاريتين �صـــل وتك�صاكو، وثامـــن اأكبر �صركة 

تكرير فـــي اأمريكا. وي�صار اإلى اأن موتيفا تملك اأربع م�صاٍف 

طاقتهـــا 820 األف برميل في اليـــوم، واأكثر من 50 م�شتودعًا 

للمنتجات، ومن�صـــات تحميل وما يزيد على 14 األف محطة 

خدمة ي�صـــل مجموع مبيعها اإلى 600 األف برميل في اليوم. 

نـــت ال�صفقـــة عقدًا مدته ع�صرون �صنـــة، يلزم موتيفا  وت�صمَّ

�صـــراء ما ل يقل عن 450 األف برميـــل زيت �صعودي خام في 

م�سهد ج�ي لمجمع �ل�سهاريج في ر�أ�س تن�رة
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اليـــوم. وتغيرت ن�صب المتالك قلياًل عندما اأ�صبحت �صركة 

التكريـــر ال�صعودية و�صل �صركاء منا�صفـــة في موتيفا، عقب 

اندماج تك�صاكو و�صيفرون عام 2002م.

�لنعيمي وزير�ً

في عام 1995م، ُعيرِّن المهند�س علي النعيمي وزيرًا للبترول 

والثـــروة المعدنيـــة. فاختير عبد اهلل جمعـــة، نائب الرئي�س 

التنفيذي لالأعمال الدولية الذي كان يراأ�س الأعمال الدولية 

والم�صاريـــع الم�صتركـــة، رئي�صـــًا لأرامكـــو ال�صعوديـــة وكبيرًا 

الإدارييها التنفيذيين.

من جهـــة اأخرى وبنهاية عـــام 1994م، ا�صتطـــاع جيولوجيو 

ال�صركـــة حفر 15 بئـــرًا جديـــدة للزيت والغاز فـــي الأجزاء 

الو�صطـــى وال�صمالية الغربية مـــن المملكة العربية ال�صعودية 

وعلـــى طول �صاحـــل البحر الأحمر. ويعـــزى الف�صل في ذلك 

اإلى تقنيـــة الت�صوير الزلزالي الثالثـــي الأبعاد. كان الم�صح 

ل  الزلزالـــي يقت�صي تفجير ديناميت لعمل اأمواج �صدم ُت�صجَّ

عند رجوعها. اأما الآن، ف�صارت ال�صركة ت�صتخدم �صاحنات 

�صخمة لدفع األواح معدنية بقوة في الأر�س، محدثة اهتزازًا 

عنيفـــًا يخترق الأر�ـــس، ثم تلتقط جيوفونـــات معقدة �صدى 

ال�صوت.

وعندمـــا بداأت اأرامكـــو ال�صعودية ت�صتخـــدم التقنية الثالثية 

الأبعاد في اأعمـــال التنقيب، كانت ت�صتعـــد ل�صتخدام تقنية 

جديـــدة اأخرى هـــي تقنية الحفـــر الأفقي، وهـــي من اأحدث 

ل  ع مجال التنقيـــب وال�صتخراج، وت�صهرِّ التقنيـــات، التي تو�صرِّ

العمل في المناطق التي ي�صعب الحفر فيها.

يبة �ل�سَّ

يبة الذي تبلـــغ تكلفته 1.7  كان تطويـــر حقل الزيت فـــي ال�صَّ

بليـــون دولر، في اأعماق الربع الخالي، قمة منجزات اأرامكو 

ال�صعودية في الت�صعينّيات في اأكثر من ناحية. فالحقل الذي 

اكُت�صـــف عام 1968م لم ُي�صتغل اإل عند تقدم تقنيات الحفر 

التـــي جعلت ا�صتغالله مجديًا، اإذ ل بدَّ من قطع م�صافة 800 

يبـــة اإلى الظهران عبر كثبان  كيلومتـــر لي�صل الزيت من ال�صَّ

رمليـــة قد ي�صـــل ارتفاع بع�صها اإلى 333 متـــرًا. وكان اإن�صاء 

يبة يتطلب جهدًا خارقًا، اإذ يقع الحقل  مرافـــق اإنتاج في ال�صَّ

علـــى بعد مئات الكيلومترات من اأقـــرب طريق في المملكة، 

ناهيك بظروف المناخ القيا�صية، حرارًة وجفافًا. 

في عام 1995م، اأ�صبحت اأرامكو ال�صعودية جاهزة لمواجهة 

للجيولوجييـــن  حقـــًا  مذهـــاًل  الكت�صـــاف  وكان  التحـــدي. 

يبة وحده يحتوى على اأكثر من 14  والمهند�صيـــن: فحقل ال�صَّ

بليون برميل، اأي ما ي�صـــاوي كل الحتياط في بحر ال�صمال، 

وعلى 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. 

يبة  وكانـــت الأعمـــال اللوج�صتية المطلوبة لتطويـــر حقل ال�صَّ

ـــر العقل. ففـــي 1996م فقط، ا�صتخدمـــت ال�صركة 300  تحيرِّ

�صاحنـــة لنقل ما يزيـــد على 3,800 �صحنة تـــزن في مجملها 

90,000 طن من المـــواد اإلى موقع الإن�صاء. وفي اأواخر عام 

1997م، وافقـــت اأرامكـــو ال�صعوديـــة، لأول مـــرة منـــذ اأربعة 

اأعـــوام، علـــى رفـــع �صقـــف الإنتـــاج. ول�صوء الحـــظ �صادفت 

الزيـــادة وقت حدوث اأزمة مالية ع�صفت بمعظم دول اآ�صيا، 

وقللـــت كثيرًا طلب المنطقة على الزيـــت الخام. وكان �صتاء 

اأمريكا ال�صمالية واأوروبا �صتاًء دافئًا عامي 1996م و1997م، 

فـــزاد مخـــزون الزيت واأدى اإلـــى انخفا�س كبيـــر في ال�صعر 

الـــذي و�صل اإلـــى 22 دولرًا اأواخـــر 1996م ومن ثم دون 10 

دوالرات اأواخر 1998م.

وفـــي تلـــك الحقبـــة، كان ثمة م�صـــروع اآخر قيـــد التنفيذ هو 

م�صـــروع تطوير معمـــل التكرير في راأ�س تنـــورة والذي بلغت 

كلفته 1.3 بليون دولر.

م�ظف من �أر�مك� �ل�سع�دية في معمل �لقطيف، 2004م
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�لقرن �لجديد8

طاقة الإنتاج الق�صوى الثابتة اإلى 15 مليون برميل في اليوم 

باكرًا العقد القادم.

�س لزيادة  اأمـــا المبلـــغ الباقي ويبلغ 30 بليـــون دولر، فخ�صرِّ

طاقـــة تكرير اأرامكـــو ال�صعودية لإنتاج مقاديـــر اأكبر بكثير، 

من الغـــاز الطبيعي والمنتجـــات ذات ال�صلـــة. و�صُي�صتخدم 

الغـــاز لتوفير وقـــود للنمـــو ال�صناعي فـــي المملكـــة، ولقيم 

�صناعتها البتروكيميائية. و�صتحفز �صناعة اللدائن وغيرها 

مـــن �صناعة المـــواد البتروكيميائية المرحلـــة التالية لقطاع 

الت�صنيع فـــي المملكة. ومع اّطراد النمو في هذه ال�صناعة، 

فاإنهـــا �صت�صاعـــد المملكة فـــي تنويع قاعدتهـــا القت�صادية، 

وتوفـــر فر�س عمل اأكثر لل�صبـــاب ال�صعودي، في اإطار محطة 

من محطات التنمية والنه�صة ال�صاملة التي انطلقت قبل 75 

عامًا، والم�صتمرة اإلى ما �صاء اهلل.

بـــداأت المملكة القرن الميالدي الجديد، بالت�صال ب�صركاء 

المملكـــة التجاريين وحلفائهـــا الكبار. وقد اأعيـــد في اأوائل 

العـــام 2005م، تقييم حاجة المملكة والعالم اإلى الطاقة في 

المدى البعيد. كان لدى المملكة اأخبار من �صاأنها اأن تت�صدر 

الن�صرات وتحـــرك اأ�صواق الزيت، عندمـــا اأُعلن في مايو اأن 

�صت نحـــو 80 بليون دولر في �صنوات خم�س،  الحكومة خ�صَّ

لأ�صخـــم برنامج اإنفاق راأ�صمالي فـــي تاريخ زمن ال�صلم، 50 

بليونًا منهـــا، لإن�صاء �صتة من المرافـــق لإنتاج الزيت، واأحد 

هـــذه المرافق ي�صتحـــق مو�صعه في �صجـــل منجزات �صناعة 

الزيت القيا�صية. وبحلول عام 2009م، عند ت�صغيل اآخر هذه 

المرافـــق الجديدة، �صتزيـــد طاقة الإنتاج الق�صـــوى الثابتة 

نحو مليوني برميل في اليوم، لتبلغ 12 مليون برميل. و�صتوفر 

ـــن المملكة مـــن ال�صتجابة  هـــذه الزيـــادة طاقة فائ�صة تمكرِّ

للحـــوادث غير المتوقعة. وقد ر�صمـــت اأرامكو خططًا لزيادة 

م�سهد ليلي لمعمل �لغاز في حر�س، �سنة 2004م
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و�سلنا �إلى �لمملكة �لعربية �ل�سع�دية في 

دي�سمبر �سنة 1974م، ليعمل زوجي مهند�ساً 

كهربائياً في �لبنية �لتحتية. وكنت �أنا 

ربَّة منزل �أمكث في �لبيت. بقينا في ر�أ�س 

تن�رة �ست �سن��ت، تاريخ تقاعد زوجي من 

�لعمل.

أيام العيش هنيئًا

�أذكر من �سن��تنا �الأولى ل��س�لنا �إلى �لمملكة، �إذ كان معنا ثالثة 

�أوالد ور�بع في �لطريق. ��ستقبلَنا كفيُلنا و�أخذنا �إلى ر�أ�س تن�رة. 

و�ساهدت في طريقنا، ما ظننت �أنه فنادق �سغيرة »م�تيالت«. ثم 

فهمت فيما بعد بالطبع، �أنها لم تكن فنادق �سغيرة، وعرفت �أن ما 

خِبرُته في �لحياة حينئذ، ال ينطبق على هذه �لبالد. 

�ُسررنا بالح�س�ل على منزل ب�سبع غرف، مع �أ�سّرة و�أثاث و�سح�ن، 

وكانت كل �سنابير �لماء، ت�فر ماء لي�س �سالحاً لل�سرب، �إال و�حد�ً 

في �لمطبخ. كان �لماء ممتاز�ً للغ�سل، لكنني �أعددت ك�بين من 

ع�سير �لبرتقال بالماء �لعادي، قبل �أن �أتعلم �أن ثمة فارقاً بين 

م�سادر �لماء �لمختلفة في �لبيت.

لقد علمني �لب�ستاني �لحكيم محمد، وكان يبدو في �ل�سابعة 

و�لثمانين مع �أنه كان يّدعي �أنه في �لخام�سة و�لثالثين، �لجملة 

�الأولى باللغة �لعربية: »�سك �لباب اليجي �لذباب«.

كنا هناك حين تلقت �أر�مك� حافالتها �لمكيفة �الأولى. كانت 

�ألمانية، وت�سمن �أن تك�ن حر�رة �لد�خل 20 درجة دون حر�رة 

زوجة يان كو�ستا�س

تقاعد في 1986م
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م لنا رحالت �إلى �لُخبر،  كانت ُتنَظّ

و�سرعان ما تعلمنا �أين �لمحال 

�لتي فيها دور�ت مياه: �لمكتبة، 

و�لز�مل، حيث تجد كل �سيء، من 

�لقما�س �إلى �الألعاب و�لدهان، وفي 

�أي محل يمكنك �أن تجد �الأطعمة 

�لطازجة و�لفاكهة، و�أين تجد 

�للحم، و�أف�سل مطاعم �ل�ساورمة 

وع�سير �لبرتقال �لطازج.

�لخارج. وال د�ع للق�ل �إنها لم تكن ناجحة في مهمتها هذه. فحين 

تك�ن �لحر�رة في �لخارج 121 درجة فهرنهايت، فاأي فرق كبير، �أن 

تك�ن �أنت في حافلة حر�رتها 100 درجة.

م لنا رحالت �إلى �لُخبر، ونحن نلب�س  في كل �أ�سب�ع، كانت ُتنَظّ

»ثياب �لت�س�ق«. و�سرعان ما تعلمنا �أين �لمحال �لتي فيها دور�ت 

مياه: �لمكتبة، و�لز�مل، حيث تجد كل �سيء، من �لقما�س �إلى 

�الألعاب و�لدهان، وفي �أي محل يمكنك �أن تجد �الأطعمة �لطازجة 

و�لفاكهة، و�أين تجد �للحم، و�أف�سل مطاعم �ل�ساورمة وع�سير 

ر �سيكاً، وال �أحد ي�ساألك عن  �لبرتقال �لطازج. كان يمكنك �أن تحرِّ

بطاقة ه�يتك. كل هذ� كان يجب �أن يك�ن بين م��عيد �ل�سالة، 

فعند �لم�عد، ُتقَفل كل �لمحال باأب��بها �ل�سفيح، بعد خروج 

�لمت�س�قين. �أما �إذ� �سدف وكنت عند وكيل �ل�سفر، فيمكنك �أن 

تبقى في �لد�خل الإتمام �لحجز، حين غلق �الأب��ب. 

�أكثر ما �أذكره عن �سن��تنا �الأولى ه� تنظيم �ل�قت. وقت للعائلة، 

ووقت لالأ�سدقاء. لل�قت مهمة، و�لمال لالإنفاق، ولكن �إذ� لم تكن 

تحتاج �إلى �سيء ت�ستريه، وال تن�ي �لذهاب �إلى �أي مكان، فما �لذي 

تفعله؟ كنا نجل�س معاً نت�سامر على ع�ساء �أو نلعب بع�س �الألعاب. 

�أو كنا نذهب �إلى �لمكتبة، �أو نتم�سى على �ل�ساطئ. 

لقد كان عي�ساً هنيئاً، و�أ�سل�ب عي�س مريحاً. لم نكن ن�ستعجل 

في �سيء، �إال للحاق بالحافلة عند �لذهاب �إلى �لت�س�ق. لقد كان 

�لمخزن يلبي �لحاجة تماماً، لكنه كان مجمع �سلع دولية، ففيه 

�لحليب من ه�لند�، و�لزبدة و�لجبنة من �لد�نمرك، و�لبرتقال 

من �لمغرب، و�لل-حم من �أوروبا. وحين كنا نرى �أل��ح �ل�س�ك�التا 

�أو جبنة �لم�دز�ريلال على �لرف�ف، كانت جميع �له��تف تبد�أ 

بالرنين، وياأخذ �لبع�س في �لم�سارعة لنقل �لخبر. 

كان حي �ل�سكن مجتمعاً حقيقياً. فجميع �أ�سدقائك وجير�نك هنا، 

وهنا �أي�ساً ت�سمع �آخر �الأخبار �لتي تهمك. و�إال فاإن مركز �لبريد، 

بعد ظهر كل ي�م، كان يمدك بما تريد. لم يكن ثمة �حتمال �أن 

تنعزل ي�ماً. في �أحياء �أر�مك� �ل�سكنية وفرة من �لزهر و�ل�سجر، 

و�لنخيل و�لع�سب �الأخ�سر. لم �أكن ي�ماً �أت�قع مثل هذ�، وقد ظل 

يثير في نف�سي �الإعجاب و�لر�سا. كل حي �سكن و�حة حقيقية، �أما 

في �لج��ر �لمبا�سر، خارج �ل�س�ر، ف�سحر�ء قاحلة.
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على مدى �ل�سن��ت �لط��ل �لما�سية من عمر �ل�سناعة �لنفطية 

�ل�سع�دية وعمر �أر�مك� �ل�سع�دية، كان هناك ما لم يغب ي�ماً عن 

�أعمالها، �أال وه� �لدعم �لم�ستمر و�لت�جيه �لحكيم �لذي حظيت 

به �ل�سركة من لدن قيادة �لمملكة، بدء�ً بجاللة �لملك �لم�ؤ�س�س 

عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، و�س�اًل �إلى عهد خادم �لحرمين �ل�سريفين 

�لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، يحفظه �هلل.

فبم��ز�ة �لثقة �لتي �أوالها �لقادة لل�سركة، و�نعك�ست قدر�ً كبير�ً 

من �ال�ستقاللية و�لمرونة في �إد�رة �س�ؤونها، حر�ست �ل�سركة على 

�تباع ت�جيهات قادة �لمملكة و�لعمل وفق تطلعاتهم �لهادفة �إلى 

تعزيز مكانة �ل�سناعة �لنفطية لحي�ية دورها �القت�سادي �ل�طني 

ورفاهية �ل�سعب. وهنا عر�س م�جز لبع�س �لزيار�ت �لكريمة 

�لتي �سرف بها مل�ك �لبالد �ل�سركة وم�ظفيها، ولمحات عن �أهم 

�لمنجز�ت في كل عهد.

ل هنا �أبرز �ل�سفحات �لم�سيئة في هذه �لرعاية  فريق �لقافلة ي�سجِّ

�لملكية الأر�مك� و�أعمالها.
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هـــو الموؤ�ص�س الذي قـــاده طموحه وب�صيرتـــه الثاقبة واإحاطتـــه باكت�صافات 

الزيـــت التي تحققت في مواقع اأخرى مـــن المنطقة، اإلى ال�صعي نحو البحث 

عة  عـــن مثل هذه الثروات فـــي بالده. ولما جاءت نتائج البحـــث الأولي م�صجرِّ

ومعززة لالآمال، �صعى جاللته اإلى توظيف خبرات اإحدى ال�صركات العالمية 

للتنقيـــب عن الموارد النفطية في مملكته، لأنه راأى اأن هذه الثروات �صتعينه 

علـــى قيـــادة م�صيرة التنميـــة التي يطمح لهـــا لبالده اليافعة. ففـــي 29 مايو 

ه الملـــك عبدالعزيز وزير ماليته  1933م، وبعـــد اأ�صهر من المفاو�صات، وجَّ

اآنذاك اإلى توقيع »اتفاقية المتياز« مع �صركة �صتاندرد اأويل اأوف كاليفورنيا 

)�صوكال(، فـــي خطوة اأدت في نهاية المطاف اإلى اإحداث نقلة نوعية هائلة 

فـــي حياة ال�صعب ال�صعـــودي، وفي �صناعة النفط، لي�س فـــي المملكة وحدها 

فح�صب، بل في العالم اأجمع.

ا�صطر الملك عبدالعزيز - يرحمه اهلل - و�صعبه وبالده اإلى النتظار حوالي 

خم�صـــة اأعـــوام حتى توؤتـــي خطوته ثمارهـــا، عندما عثرت ال�صركـــة المنقبة 

)كا�صوك( على الزيت بكميات تجارية في بئر الخير؛ بئر الدمام رقم 7 في 

غرة محرم 1357هـ الموافق 3 مار�س 1938م.

وبعدمـــا يزيد على العـــام بقليل، وتحديدًا في يوم الخمي�س 1 مايو 1939م، 

اأدار الملـــك عبدالعزيـــز، اأثنـــاء زيارتـــه الأولـــى لمناطق اأعمـــال ال�صركة 

فـــي الظهـــران وراأ�س تنورة، ال�صمـــام الذي �صخ اأول �صحنـــة زيت �صعودية 

للت�صدير اإلـــى الأ�صواق العالمية. وفي العام التالي، اكت�صفت كا�صوك حقل 

زت احتمال وجود  بقيـــق، الـــذي كان واحدًا من الدلئـــل الرئي�صة التي عـــزَّ

احتياطـــات �صخمـــة من النفط فـــي اأرا�صـــي المملكة العربيـــة ال�صعودية، 

يت با�صم جديـــد، هو �صركة الزيت  واإمكانيـــة اأن ت�صبـــح ال�صركة، التي �صمرِّ

العربيـــة الأمريكيـــة، اأو اأرامكو، في عام 1944م، واحـــدة من اأهم �صركات 

النفط العالمية في التاريخ.

وكانـــت اآخـــر زيارة قام بها الملـــك عبدالعزيز - يرحمـــه اهلل - اإلى اأرامكو 

فـــي �صهر يناير عام 1947م، عندما قام �صخ�صيـــًا، �صمن ن�صاطات اأخرى، 

با�صتقبال حوالي 200 موظٍف اأمريكي وزوجاتهم واأولدهم وتبادل الأحاديث 

الوديـــة معهـــم. وفي اإ�صارة جديـــدة اإلى الأهميـــة المتنامية التـــي اكت�صبتها 

اأرامكو في �صناعة البترول العالمية خالل عهد الملك عبدالعزيز، �صهد عام 

1948م، ان�صمـــام �صركة �صتاندرد اأويـــل اأوف نيوجير�صي و�صركة �صوكوني-

فاكيوم اأويل )اللتين تحمالن حاليًا ا�صم اإك�صون موبيل( اإلى �صركتي �صوكال 

وتك�صاكو )�صيفرون حاليًا( في ملكية اأرامكو، وهي الخطوة التي اأ�صهمت في 

توفير ال�صتثمارات لأعمال ال�صركة ومنافذ لت�صويق اإنتاجها.

وفـــي ال�صنوات الأولى مـــن العقد التالي، وعمـــاًل بالتوجيهات الر�صيدة 

التـــي تلقتها ال�صركة من لـــدن الملك عبدالعزيز تـــم تنفيذ م�صروعين 

مهميـــن عبـــر اأرا�صي المملكة. الم�صـــروع الأول هو خـــط الأنابيب عبر 

)من 1902 �إلى 1953م(

�لعهد �لذي �سهد تحقيق �لحلم..

الملك عبدالعزيز

م�ظف �أر�مك� �ل�سيد فل�يد �أوليقر ير�فق �لملك 

عبد�لعزيز بن �سع�د، يرحمه �هلل، خالل زيارة 

جاللته لمر�فق �لزيت في �لظهر�ن عام 1939م
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البـــالد العربيـــة، اأو التاباليـــن، الذي يمتد مـــن مناطق اإنتـــاج النفط 

فـــي �صرقي المملكة اإلى مينـــاء �صيدا في لبنان، والـــذي اأنجز في عام 

1950م. وكان الغر�ـــس منـــه نقل الزيت الخام ال�صعـــودي بوتيرة اأ�صرع 

وباأقـــل قدر ممكن من التكاليف اإلى الأ�صواق الأوروبية والأمريكية. وفي 

العـــام التالي، اأكملـــت اأرامكو اإنجاز الم�صروع الثانـــي، وهو خط ال�صكة 

الحديديـــة مـــن الدمام اإلـــى الريا�س، و�صلَّمتـــه لحكومـــة المملكة بعد 

النتهاء من تنفيذه.

وفـــي عـــام 1952م، وهـــو العام الـــذي �صبق العـــام الذي توفـــي فيه الملك 

عبدالعزيـــز - يرحمه اهلل - وفي خطوة ترمز اإلى الأهمية المتنامية التي 

اكت�صبتها المملكة العربية ال�صعودية في عالم �صناعة النفط، تم نقل مقر 

اإدارة اأرامكـــو مـــن مدينة نيويورك فـــي الوليات المتحـــدة الأمريكية اإلى 

المـــكان الذي بقي فيه اإلى اليـــوم؛ في مدينة الظهـــران بالمملكة العربية 

ال�شعودية.

�س �لذي  ه� �لم�ؤ�سِّ

قاده طم�حه وب�سيرته 

�لثاقبة و�إحاطته 

باكت�سافات �لزيت �لتي 

قت في م��قع  تحقَّ

�أخرى من �لمنطقة، 

�إلى �ل�سعي نح� �لبحث 

عن مثل هذه �لثرو�ت 

في بالده

�أفر�د طاقم �لناقلة د. جي. �سك�فيلد وهم يحي�ن جاللة �لملك عبد �لعزيز عند و�س�له 

�إلى �لناقلة في عام 1939م، وهي �أول ناقلة تحمل �لزيت �ل�سع�دي �لخام �إلى �لخارج

29

القافلة العدد الخاص..



زار الملـــك �صعود - يرحمـــه اهلل - اأثناء وليته العهد، مناطق اأعمال اأرامكو 

ال�صعوديـــة ثالث مـــرات. كانت الأولى فـــي �صهر دي�صمبر مـــن عام 1937م، 

د عن  والثانيـــة في عـــام 1950م، زار خاللها اإحدى المدار�ـــس المهنية وتفقَّ

كثب عددًا من ال�صبـــاب ال�صعوديين وهم يتعلمون المهارات التي يحتاجونها 

ل مثاًل مبكرًا على  لأداء اأعمالهم في مجال �صناعة البترول، وهو ما كان ي�صكرِّ

التحـــول الذي راح ي�صهده المجتمـــع ال�صعودي. حين بداأ اأبناء غوا�صي اللوؤلوؤ 

ل، في الترقي في �صلم التطور  وال�صيادين والتجار والفالحيـــن والبدو الرحَّ

المهني والتعليمي، ليتمكنوا بعد جيلين اثنين فقط من ت�صنم اأعلى المراتب 

واأرقاهـــا في الهيكل التنظيمي ل�صركة اأرامكـــو. اأما زيارته الثالثة فكانت في 

العام 1953م. وخالل هذه الزيارة، اأ�صدر جاللته اأمرًا بمنح موظفي اأرامكو 

ال�صعودييـــن زيـــادات كبيرة فـــي العوائد التـــي يتلقونها مـــن ال�صركة، وذلك 

لي�صاعد فـــي �صد الفجوة التي كانت تف�صل بين موظفـــي اأرامكو ال�صعوديين 

وغيرهـــم من الموظفين الأجانـــب. كما اأقنع جاللته اأرامكـــو بتبني م�صروع 

تقـــوم ال�صركة بموجبه ببناء وتحمل تكاليف الت�صغيل لع�صر مدار�س حكومية 

في المنطقة ال�صرقيـــة. وقد كان هذا الم�صروع بداية برنامج بناء المدار�س 

الحكوميـــة الـــذي نه�صت به ال�صركـــة لعقود عديدة بعـــد ذلك.وقد لقي هذا 

البرنامـــج رعايـــة ومتابعـــة واهتمامًا من لـــدن خادم الحرميـــن ال�صريفين، 

الملك فهد - يرحمه اهلل - الذي كان حينئذ وزيرًا للمعارف.

الملك سعود

في زيارة الأر�مك� �أقنع 

�لملك �سع�د �ل�سركة 

بتبني م�سروع بناء 

ع�سر مد�ر�س حك�مية 

في �لمنطقة �ل�سرقية. 

وكان هذ� بد�ية برنامج 

نه�ست به �ل�سركة 

عق�د�ً عديدة.

)من 1953 �إلى 1964م(

عهد تط�ير �ليد �لعاملة �ل�سع�دية وتاأ�سي�س �أوبك

جاللة �لملك �سع�د بن عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، يفتتح �أول مدر�سة 

حك�مية تبنيها �ل�سركة، �لدمام، 1954م
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وفـــي 7 دي�صمبـــر عام 1954م، كان جاللة الملك �صعـــود - يرحمه اهلل - في 

مقدمـــة ال�صخ�صيات والوفود التي ح�صرت افتتاح اأول مدر�صة من المدار�س 

التـــي بنيت بموجب هذا البرنامج في مدينة الدمام. وبعد ذلك بثالثة اأيام، 

افتتح جاللته المدر�صة الثانية في مدينة الخبر. ثم اأخذ عدد هذه المدار�س 

يتنامى اإلى اأن و�صل اإلى 139 مدر�صة للبنين والبنات، تتولى اأرامكو ال�صعودية 

�صيانتها والعناية بها اإلى يومنا هذا.

قــــت اأرامــكو عددًا من الإنجازات المهمة في مجال  وفــــي عهد الملك �صعود حقَّ

تطويــــر المجتمع ال�صعودي بوجه عام. فعلى ال�صعيد الجتماعي الثقافي، فقد 

اأ�صدرت مجلــــة »قافلة الزيت«، قبل �صهر واحد فقط من توليه مقاليد الحكم، 

زة في ال�صاحة الثقافيــــة العربية وال�صعودية. وقد  لتحتــــل لحقًا مكانتها المتميرِّ

اأ�صهمــــت هذه المجلة في اإلهام عدد من الكتَّاب المعا�صرين في العالم العربي 

دخول معترك الكتابة ال�صحفية والفكرية، كما كانت تمثل منهاًل عذبًا لتحقيق 

الن�صج الفكري لعدد كبير من المثقفين العرب عمومًا وال�صعوديين خ�صو�صًا. 

وبعد ذلك باأربعة اأعوام، بداأ تلفزيون اأرامكو البث لي�صبح اأول محطة تلفزيونية 

تبث باللغة العربية في المملكة وثاني محطة في ال�صرق الأو�صط.

قت في عهد الملك �صعود قفـــزات نوعية هائلة  م، تحقَّ واإ�صافـــة اإلى ما تقـــدَّ

وعديـــدة في مجال تطويـــر الأيدي العاملة ال�صعودية فـــي �صركة اأرامكو، بما 

فـــي ذلك اإن�صـــاء اأول مراكز تدريبيـــة �صناعية ومهنيـــة لل�صعوديين في عام 

1955م. وفـــي عام 1959م، بداأت اأرامكو باإر�صـــال الواعدين من الموظفين 

ال�صعوديين ال�صبـــاب للدرا�صة في الكليات والجامعات الأمريكية. وفي العام 

نف�صـــه، وتحديدًا في �صهـــر اأكتوبر، اأعلن الملك �صعـــود، طيب اهلل ثراه، عن 

دعمـــه الكامـــل لإن�صاء مدار�ـــس البنات علـــى م�صتوى المملكـــة، الأمر الذي 

حدا باأرامكو في عـــام 1961م، اإلى اللتزام ببناء مدار�س لبنات الموظفين 

ال�صعوديين اإلى جانب التزامها ال�صابق ببناء مدار�س للبنين.

و�صهـــدت الإدارة العليـــا في اأرامكو تطـــورًا مهمًا اأي�صًا. ففـــي �صهر مايو من 

عام 1959م، تم تعيين اأول �صعوديْين، هما عبداهلل الطريقي وحافظ وهبة، 

ع�صوان في مجل�س اإدارة اأرامكو.

وفي الأعوام الأخيرة من عهد الملك �صعود - يرحمه اهلل - برز على ال�صاحة 

حدثان في غاية الأهمية في عالم �صناعة النفط، كان اأحدهما على ال�صعيد 

العالمـــي، فـــي حيـــن كان الآخر علـــى ال�صعيـــد الوطني. ففـــي عام1380هـ 

الموافق لعام 1960م، تم تاأ�صي�س منظمة الدول الم�صدرة للبترول )اأوبك(. 

وبعد ذلـــك بثالثة اأعوام، اأ�صدر الملك �صعود مر�صومـــًا ملكيًا بتاأ�صي�س كلية 

البتـــرول والمعادن، التي تحولت اإلـــى جامعة فيما بعد، في مدينة الظهران. 

وقد ن�صاأت وتطورت بين الجامعة، التي تعرف الآن با�صم جامعة الملك فهد 

للبتـــرول والمعادن، واأرامكو ال�صعودية عالقـــات طويلة الأمد ات�صمت بتبادل 

الم�صالح الم�صتركة والتعاون.

جاللة �لملك �سع�د بن عبد�لعزيز، ولي �لعهد حينئذ، في زيارة الأحد مر�كز �لتدريب 

في �لظهر�ن، 1950م

جاللة �لملك �سع�د بن عبد�لعزيز، ولي �لعهد حينئذ، في زيارة �لظهر�ن، 1950م
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�صهـــد عهـــد الملك في�صـــل - يرحمـــه اهلل - تغيـــرات هائلة علـــى الأ�صعدة 

العالميـــة والإقليمية والوطنية، ول �صك فـــي اأن تلك التغيرات طالت ال�صركة 

زت خـــالل تلك الفترة متانـــة العالقة التي ربطـــت بين حكومة  اأي�صـــًا. وتعزَّ

المملكة واأرامكو في مواجهة تلك الفترة الع�صيبة.

ففـــي عـــام 1965م، افتتـــح الملك في�صـــل كلية البتـــرول والمعادن في 

مدينـــة الظهران، التي كانـــت اأرامكو قد اأبـــدت التزامها بدعمها منذ 

اإن�شائها.

وفـــي عهد الملك في�صـــل - يرحمـــه اهلل - اأي�صًا، بـــداأ البرنامج الخا�س 

ببنـــاء مدار�س لبنات الموظفين ال�صعودييـــن و�صيانتها يوؤتي ثماره، وذلك 

بعدمـــا �صلَّمت ال�صركة للحكومة اأول مدر�صتيـــن للبنات في مدينتي الخبر 

ورحيمة.

وفـــي تلـــك الفترة، اأنهـــت اأرامكو تنفيذ عـــدد من الم�صروعـــات في مجالت 

التنقيـــب والإنتـــاج والتوزيـــع دعمـــًا لمكانـــة ال�صركـــة بيـــن �صـــركات النفط 

العالميـــة. وقـــد اكت�صـــف حقل الزيـــت في البري فـــي عـــام 1964م. ثم تلته 

�صل�صلـــة من الكت�صافـــات المهمة، بما فيها اكت�صاف حقـــل الظلوف في عام 

1965م، وحقـــول المرجان وكران وجنا في عـــام 1967م، وحقل ال�صيبة في 

عـــام 1968م. وفي العام نف�صه، اأ�صبحت اأرامكو اأول �صركة في التاريخ تنتج 

بليون برميل من الزيت في عاٍم واحد.

وتطويرًا للعمليـــات المتعلقة بتوفير الإمدادات النفطية الحيوية اإلى العالم، 

�صهد عهـــد الملك في�صل، ت�صغيل اأول ر�صيفين لتحميل الناقالت في فر�صة 

الجزيـــرة البحرية ال�صناعية في راأ�س تنـــورة في عام 1966م، ثم ر�صيفين 

اآخريـــن في عام 1972م. وفي عام 1971م، ارتفع اإنتاج الزيت بن�صبة %25 

عن العـــام الذي قبله. كما بداأ ت�صغيل فر�صة بحرية اأخرى في عام 1974م، 

هـــي فر�صة الجعيمة التي بلغت طاقتهـــا ال�صتيعابية البتدائية مليون برميل 

في اليوم.

واإ�صافـــة اإلى ذلك، بداأت حكومـــة المملكة، في عهد الملك في�صل - يرحمه 

�صت، فـــي عام 1973م، عن �صـــراء الحكومة  اهلل - المفاو�صـــات التـــي تمخَّ

الملك في�صل
)من 1964 �إلى 1975م(

عهد تعاظم �ال�ستك�ساف و�الإنتاج

وتملك 60% من �ل�سركة

جاللة �لمغف�ر له، باإذن �هلل، �لملك في�سل �بن 

عبد�لعزيز �آل �سع�د
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لح�صـــة م�صاركة ن�صبتها 25% في �صركة اأرامكو. وفي العام التالي، ارتفعت 

هـــذه الن�صبـــة اإلى 60%. وكانت هاتـــان الخطوتان تمهيـــدًا لتملك الحكومة 

ق لها في عـــام 1980م. وكان هذا التوجه  لأرامكـــو ب�صكٍل كامل، وهو ما تحقَّ

الهادف اإلى تملك الحكومة ال�صعودية كامل اأ�صهم ال�صركة عن طريق �صرائها 

مـــن مالكيها الأ�صليين، دلياًل اآخر علـــى متانة العالقات الودية المبنية على 

الحترام والثقة بين حكومة المملكة وال�صركات المالكة ل�صركة اأرامكو.

وكان اإقرار الخطة الخم�صيـــة الثانية للمملكة التي �صدرت في عام 1975م، 

واحدًا من اآخر القرارات التي اتخذها الملك في�صل - يرحمه اهلل -. وكان 

اأحد البنود المهمة التي وردت في تلك الخطة يتعلَّق بدعوة اأرامكو لت�صميم 

�صبكـــة الغاز الرئي�صـــة واإن�صائها وت�صغيلهـــا من اأجل توفير اإمـــدادات الوقود 

واللقيـــم للقطاعات ال�صناعيـــة المتنوعة في المملكة. فجـــاءت �صبكة الغاز 

الرئي�صة هذه، التي تعد اإحدى ماآثر الملك في�صل والملك خالد - يرحمهما 

اهلل - بمثابـــة العمـــود الفقـــري للنه�صة ال�صناعيـــة التي �صهدتهـــا المملكة 

لحقًا.

في عهد �لملك في�سل 

بد�أ �لتفاو�س �لذي 

�س �سنة 1973م عن  تمخَّ

�سر�ء �ل�سع�دية ح�سة 

25% في �أر�مك�. وفي 

�لعام �لتالي ز�دت هذه 

�لن�سبة �إلى 60% تمهيد�ً 

لتملك �لحك�مة �أر�مك� 

تملكاً كاماًل

جاللة �لملك في�سل بن عبد�لعزيز، وزير �لخارجية حينئذ، يتفح�س قطع �سهاب في 

�لحديدة في �سحر�ء �لربع �لخالي، 1951م

جاللة �لملك في�سل بن عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، في زيارة لر�أ�س تن�رة، 1963م
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�صهـــدت المملكـــة فـــي عهـــد جاللـــة الملـــك خالـــد - يرحمـــه اهلل - نموًا 

اقت�صاديـــًا و�صناعيًا هائاًل ا�صتند في المقام الأول اإلى التو�صع الكبير في 

اأعمـــال اإنتاج الزيت في اأرامكـــو، والتو�صع الأكبر في اإنتاج الغاز الطبيعي. 

وقـــد بدا هذا النمو وا�صحًا في عـــام 1976م، عندما اأ�صبحت اأرامكو اأول 

�صركة فـــي العالم تنتج اأكثر من ثالثة باليين برميل من الزيت الخام في 

عام واحد.

وفي الن�صـــف الثاني من �صبعينيـــات القرن الميـــالدي الما�صي، اأطلقت 

اأرامكـــو برنامـــج م�صروعات �صخمـــًا لم ي�صبق له مثيل فـــي تاريخ �صناعة 

النفـــط. ففي عام 1977م، كانت اأرامكـــو تعمل على تنفيذ ثالثة من اأكبر 

الم�صروعـــات في العالم في وقت واحد وهي: اإن�صاء �صبكة الغاز الرئي�صة، 

ومعمـــل فرز الغـــاز من الزيت رقم 2 فـــي الظلوف، ومعمـــل معالجة مياه 

ن الملك خالد  البحـــر في القرّية. وفي �صهر نوفمبـــر من العام نف�صه، د�صَّ

معمـــل الغـــاز في البري، وهـــو اأول معمل يتـــم اإنجازه �صمـــن �صبكة الغاز 

الرئي�شة.

وفـــي العـــام التالي، تـــم تنفيذ اأحد الأجـــزاء المهمـــة المندرجة تحت 

مرافـــق �صبكة الغاز الرئي�صة، وذلك عندما اأن�صاأت اأرامكو خط اأنابيب 

�صوائـــل الغاز الطبيعي الذي يمتد من �صدقـــم اإلى ينبع. وبموازاة ذلك 

وفـــي الإطـــار العام وال�صامـــل ل�صبكة الغـــاز الرئي�صة، بـــداأت الحكومة 

بنـــاء مدينتين �صناعيتيـــن عمالقتين، واحدة فـــي الجبيل على �صاحل 

الخليـــج العربـــي والأخرى فـــي ينبع علـــى �صاحل البحـــر الأحمر. وقد 

�صمـــت المدينة ال�صناعية في ينبع، التـــي افتتحت ب�صورة ر�صمية في 

عـــام 1399هـ الموافق لعام 1979م، عددًا مـــن المرافق التابعة ل�صركة 

اأرامكو.

واإنفـــاذًا للمر�صـــوم الملكـــي الكريـــم الـــذي اأ�صـــدره الملك خالد فـــي �صهر 

دة للكهرباء،  اأغ�صط�ـــس من عـــام 1976م، باإن�صاء ال�صركة ال�صعوديـــة الموحَّ

�صكيكـــو، فـــي المنطقة ال�صرقيـــة، والتفاق مع اأرامكو علـــى تاأ�صي�س ال�صركة 

وت�صغيلها واإدارتها لمدة خم�س �صنوات، عملت اأرامكو على اإعداد خطة ترمي 

اإلـــى توحيد 26 �صركة محليـــة لتوليد الطاقة الكهربائيـــة منت�صرة في اأرجاء 

المنطقـــة، اإ�صافـــة اإلى مجمعات توليـــد الطاقة الكهربائيـــة التابعة لأرامكو 

دة لتوليد الطاقـــة الكهربائية تغطي  نف�صهـــا، ليتم بذلك اإن�صاء �صركـــة موحَّ

حاجة المنطقة ال�صرقية.

الملك خالد
)من 1975 �إلى 1982م(

�عتمدت �أر�مك� في �ل�سن��ت �لخم�س �الأولى من

عهد �لملك خالد برنامج م�سروعات عمالقاً لم

ي�سبق له مثيل في تاريخ �سناعة �لنفط

جاللة �لملك خالد بن عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، مع خادم �لحرمين 

�ل�سريفين �لملك فهد بن عبد�لعزيز، ولي �لعهد حينئذ، في زيارة 

للجبيل، 1980م
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لقد كان م�صروع اإن�صاء �صبكة الغاز الرئي�صة وم�صروع اإن�صاء ال�صركة ال�صعودية 

الموحـــدة للكهرباء دلياًل وا�صحًا على الثقـــة الكبيرة التي تحظى بها �صركة 

اأرامكـــو لـــدى القيادة الر�صيدة فـــي المملكة التي تدرك قـــدرة ال�صركة على 

التعامل مع اأكبر التحديات ال�صناعية والهند�صية في البالد. وفي نهاية هذا 

العقـــد، وتحديدًا في عام 1400هــــ الموافق لعـــام 1980م، ا�صترت المملكة 

الح�صـــة المتبقيـــة من اأرامكو لـــدى ال�صركات الموؤ�ص�صة لهـــا وقدرها %40 

مـــن اأ�صهم ال�صركـــة، وهكذا باتت اأرامكـــو ملكًا �صرفًا للحكومـــة ال�صعودية، 

د الطريق لتاأ�صي�س �صركة الزيـــت العربية ال�صعودية؛ اأرامكو  الأمـــر الذي مهَّ

ال�شعودية.

كان م�سروع �إن�ساء �سبكة 

�لغاز �لرئي�سة وم�سروع 

�إن�ساء �ل�سركة �ل�سع�دية 

�لم�حدة للكهرباء 

دلياًل و��سحاً على �لثقة 

�لكبيرة �لتي تحظى 

بها �سركة �أر�مك� لدى 

�لقيادة �لر�سيدة

جاللة �لملك خالد بن عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، يفتتح معمل �لغاز في �لبري، 1977م
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ات�صـــم عهد خادم الحرمين ال�صريفين الملك فهـــد - يرحمه اهلل - بفترات الملك فهد 

لت تحديًا حقيقيـــًا بالن�صبة  مـــن النمو الباهـــر اإلى جانب فترات اأخـــرى �صكَّ

�صت ال�صركة لأ�صكال مختلفة من  اإلـــى اأعمال اأرامكو. ففي هذه الفتـــرة، تعرَّ

التحديـــات، ولكنها، بال �صك، برزت من خاللها لتوؤكد اأنها ال�صركة الرائدة 

الأولـــى في عالـــم �صناعة النفط، وهو الموقع الـــذي ل تزال تحتفظ به حتى 

يومنـــا هذا. وقد �صهد عهد الملك فهـــد - طيب اهلل ثراه - تعيين المهند�س 

علـــي بن اإبراهيم النعيمي اأول رئي�ـــس �صعودي ل�صركة اأرامكو، وذلك اعتبارًا 

من �صهر يناير عام 1984م.

وفـــي �صهر مايو من عام 1983م، زار الملـــك فهد - يرحمه اهلل - الظهران 

ليرعى احتفـــال اأرامكو بمنا�صبة مرور خم�صين عامًا على انطالق ال�صناعة 

البتروليـــة ال�صعودية وتاأ�صي�س ال�صركة، وهي الزيـــارة التي افتتح فيها مركز 

التنقيـــب وهند�صة البتـــرول )اإك�صبك( الـــذي اأتاح لل�صركـــة تنفيذ عدد من 

المهام المتعلرِّقـــة بالمجالت الجيولوجية وهند�صة البترول في المملكة، بعد 

اأن كانت ال�صركة تلجاأ اإلى تنفيذ هذه الأعمال خارج المملكة.

و�صهـــد العام التالي تاأ�صي�س �صركة النقل البحـــري العالمية التابعة لأرامكو، 

�صركة فيال البحرية العالمية المحدودة.

واحتفاًء بالزيارة التي قام بها الملك فهد - يرحمه اهلل - للمنطقة ال�صرقية 

فـــي �صهر دي�صمبر عام 1986م، اأعيدت ت�صمية جامعة البترول والمعادن في 

الظهـــران لت�صبح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما افتتح - يرحمه 

اهلل - اأثنـــاء هذه الزيارة مركز التدريب التابع لأرامكو في راأ�س تنورة. وفي 

العام التالي، تم افتتاح معر�ـــس اأرامكو الجديد للجمهور، لي�صت�صيف مئات 

م لهم المعلومات المهمة عن �صناعة النفط وتاريخ  الآلف من الزوار، ويقدرِّ

العلوم عند الم�صلمين.

وفـــي 8 نوفمبـــر 1988م، اأ�صدر الملك فهد - يرحمـــه اهلل - مر�صومًا ملكيًا 

يق�صـــي بتاأ�صي�س �صركة الزيت العربية ال�صعودية، اأو اأرامكو ال�صعودية، لتحل 

ل جميع م�صوؤولياتها.  محل اأرامكو وتتحمَّ

وفـــي العـــام نف�صه الـــذي اأُ�ص�صت فيـــه اأرامكـــو ال�صعودية، اتخـــذت خطوتها 

الأولـــى في �صبيل تحولها اإلـــى �صركة بترولية عالمية متكاملـــة بكل ما تعنيه 

هـــذه العبارة من معنى، وذلك من خالل ال�صراكات الكثيرة التي عقدتها مع 

�صركات بترولية في الوليات المتحدة وكوريا والفلبين.

)من 1982 �إلى 2005م(

تاأ�سي�س �سركة �لزيت �لعربية �ل�سع�دية 

)�أر�مك� �ل�سع�دية(، وتح�لها �إلى �سركة عالمية 

متكاملة

خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك فهد بن عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، يغادر 

�أر�مك� �ل�سع�دية بعد �فتتاحه مبنى مركز �لتنقيب وهند�سة �لبترول في 

�لظهر�ن، 1983م
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وفي عـــام 1989م، نجحت اأرامكو ال�صعودية في تحقيق اأول اكت�صاف لحقول 

الزيـــت في المنطقة الو�صطى من المملكة العربيـــة ال�صعودية، وقد تلت هذا 

الكت�صـــاف المميـــز اكت�صافات عديدة للزيت والغاز فـــي نف�س المنطقة وفي 

مناطـــق اأخـــرى من المملكـــة، منها اكت�صافـــاٌت تمت في عـــام 1992م، على 

�صاحـــل البحـــر الأحمر في المنطقـــة الغربية من المملكـــة. وقد جاءت هذه 

الكت�صافات نتيجـــًة لتوجيهات حكومة المملكة لل�صركة بتو�صعة نطاق اأعمال 

التنقيب.

وفـــي �صهـــر محرم من عام 1414هــــ الموافق ل�صهر يوليو مـــن عام 1993م، 

اأ�صـــدر الملـــك فهـــد مر�صومـــًا ملكيـــًا يق�صي بدمـــج جميع مرافـــق التكرير 

والتوزيع في المملكة وح�صة الحكومة في ثالث م�صاٍف م�صتركة في اأرامكو 

ال�صعوديـــة، وبهذا اأ�صبحت اأرامكو ال�صعودية واحدة من اأكبر �صركات تكرير 

النفـــط في العالم، وتحولت اإلى �صركة بترول عالمية متكاملة تغطي اأعمالها 

جميع جوانب ال�صناعة النفطية وتنت�صر في جهات العالم الأربع.

في عهد �لملك فهد 

ُعيِّن علي �لنعيمي 

�أول رئي�س �سع�دي 

الأر�مك�. وفي 1988م 

�سدر �لمر�س�م �لملكي 

بتاأ�سي�س �سركة �لزيت 

�لعربية �ل�سع�دية، 

لتحل محل �أر�مك� 

ل جميع  وتتحمَّ

م�س�ؤولياتها

خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك فهد بن عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، عند و�س�له �إلى 

م�سفاة ر�أ�س تن�رة، 1986م

خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك فهد بن عبد�لعزيز، يرحمه �هلل، يفتتح مركز �أر�مك� 

�ل�سع�دية للتدريب في ر�أ�س تن�رة، 1986م
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كان يـــوم الثالثـــاء الواقـــع فـــي 20 مايـــو 2008م يومـــًا تاريخيًا فـــي اأرامكو 

ال�صعوديـــة، اإذ ت�صرفـــت ال�صركـــة والعاملـــون فيها بح�صور خـــادم الحرمين 

ال�صريفيـــن الملك عبداهلل بن عبدالعزيز اإلى مقرهـــا في الـظهران لرعاية 

الحتفال المركزي بذكرى مرور 75 �صنة على تاأ�صي�س ال�صركة.

وقد ح�صر هذا الحتفال التاريخي بع�س قادة دول مجل�س التعاون الخليجي 

واأ�صحاب ال�صمو الملكي الأمراء والوزراء وكبار الم�صوؤولين في ال�صركة. وقد 

و�صف خادم الحرمين ال�صريفين، حفظه اهلل، هذه الزيارة بالقول: »ما هي 

اإل زيـــارة لدور تنموي وطني، بل و�صيا�صي اأي�صًا، بما �صعت وت�صعى اإليه هذه 

ال�شركة ال�شعودية بكفاءة«.

والواقع اأن هذه الزيـــارة التاريخية كانت واحدة من زيارات عديدة ت�صرفت 

بها ال�صركة التي حظيت دائمـــًا بن�صيب وافر من الدعم والرعاية والتوجيه 

من لدن خـــادم الحرمين ال�صريفيـــن، الملك عبداهلل بـــن عبدالعزيز اأثناء 

ز مـــن مكانتها  وليتـــه للعهـــد وبعـــد ت�صلمه مقاليـــد الحكم، الأمـــر الذي عزَّ

الوطنية والعالمية. فاأطلقت اأكبر برنامج للم�صروعات التطويرية في تاريخها 

الطويـــل وتوج كل هذا بتكليفها، من قبل خـــادم الحرمين ال�صريفين، الملك 

عبـــداهلل - اأيـــده اهلل - اإن�صـــاء جامعة مـــن الطراز العالمـــي ُتْعنى بمجالت 

البحث والتطوير.

ف خادم الحرمين ال�صريفين، الملك عبداهلل اأرامكو  اأثناء وليته للعهد، �صرَّ

زة والخا�صة باإكمال  ال�صعودية بعدد من الزيارات رعى فيها منا�صباتها المتميرِّ

واإطـــالق عدٍد من الم�صروعات العمالقـــة. ففي عام 1997م، رعى الحتفال 

بافتتـــاح مرافـــق الإنتاج من حقول جنوب الريا�ـــس، وفي عام 1999م، رعى 

حفـــل افتتاح وبدء ت�صغيـــل حقل ال�صيبة الذي عدت �صناعـــة النفط العالمية 

اإنجـــازه فـــي �صحـــراء الربع الخالي عمـــاًل هند�صيـــًا واإنجازًا فنيـــًا متميزًا. 

كمـــا رعى فـــي نف�س العام افتتاح خـــط اأنابيب نقل المنتجـــات البترولية من 

الظهـــران اإلى الق�صيم، مرورًا بالأح�صـــاء والريا�س، وافتتاح م�صروع تطوير 

ف - يحفظه اهلل - حفل افتتاح  م�صفاة راأ�س تنـــورة. وفي عام 2002م، �صرَّ

معمـــل الغاز فـــي الحوية، تم رعى في عـــام 2004م، الحتفال بافتتاح معمل 

الغـــاز ومرافق اإنتاج الزيت في حر�س. وكانت رعايته لفتتاح مرافق الإنتاج 

فـــي القطيف عام 2004م، ت�صريفًا لواحد من اأكبـــر م�صروعات الإنتاج التي 

�صهدتها �صناعة النفط العالمية، حيث ي�صيف هذا الم�صروع وحده 800 األف 

برميـــل من الزيت الخام يوميًا اإلى الطاقـــة الإنتاجية التي تتمتع بها اأرامكو 

ال�شعودية.

وفي العام التالي، ك�صفت حكومة المملكة واأرامكو ال�صعودية عن اأكثر برامج 

الم�صروعـــات التطويرية طموحًا في تاريخ ال�صركة، وهو عبارة عن مجموعة 

مـــن الم�صروعات في مجـــال اإنتاج الزيت الخـــام �صترفع الطاقـــة الإنتاجية 

الق�صوى الثابتة للمملكة بمقـــدار مليوني برميل يوميًا لت�صل اإلى حوالي 12 

الملك عبدالله
)من 2005م وحتى �الآن(

عهد �أكبر �لم�سروعات �لتط�يرية في تاريخ �أر�مك�

ع �سجل  خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، ي�قِّ

�لزيار�ت على �ل�سا�سة �الإلكترونية لدى زيارته لم�قع �حتفال �ل�سركة 

بمنا�سبة مرور 75 عاماً على تاأ�سي�سها في 20 مايو 2008م
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مليون برميل يوميًا. بحلول عام 2009م. وت�صاوي هذه الزيادة وحدها اإنتاج 

بع�س كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم.

ومـــن جانـــب اآخر ذي عالقة بتعزيـــز قدرات المملكة في مجـــال اإنتاج الغاز 

الطبيعـــي، الـــذي يعد معـــدل الطلب عليه فـــي المملكة من اأعلـــى المعدلت 

فـــي العالم، دخلـــت اأرامكو ال�صعوديـــة، بتوجيهات من حكومـــة المملكة، في 

مفاو�صات مع �صركات النفط العالمية للبحث في اإن�صاء م�صروعات م�صتركة 

للتنقيـــب عـــن الغـــاز واإنتاجه في المملكـــة. وفي عام 2004م تـــم توقيع اآخر 

اتفاقيـــة مـــن اتفاقيـــات الم�صروعات الم�صتركـــة الأربعة للتنقيـــب عن الغاز 

واإنتاجه في �صحراء الربع الخالي.

واإلـــى جانـــب تاأ�صي�ـــس م�صروعـــات م�صتركـــة داخـــل المملكة مـــن اأجل دعم 

القت�صاد الوطني، دخلت اأرامكو ال�صعودية، بتوجيهات من الملك عبداهلل - 

يحفظه اهلل - في م�صروعات م�صتركة طويلة الأمد خارج المملكة من �صاأنها 

اإ�صافة المزيد من الأ�صواق الثابتة للزيت الخام ال�صعودي. 

ونظـــرًا لإدراك خادم الحرمين ال�صريفين، للحاجة اإلى المهارات المتطورة 

في مجـــالت العلوم المختلفـــة لمواجهة تحديات التنميـــة التي تواجه �صعب 

المملكـــة وجميع �صعوب الأر�س، فقد اأعلن عن اإن�صاء جامعة رفيعة الم�صتوى 

لبحـــوث الدرا�صـــات العليا، هي جامعة الملك عبـــداهلل للعلوم والتقنية. وقد 

اأ�صند اإلى اأرامكو ال�صعودية مهمة تطوير هذه الجامعة واإن�صائها. فتم اإطالق 

اأعمـــال تنفيذ هذه الجامعة في �صهر اأكتوبر عـــام 2007م، في احتفال بهيج 

فـــه خادم الحرميـــن ال�صريفيـــن برعايته. علمـــًا باأن الدرا�صـــة في هذه  �صرَّ

الجامعـــة �صتبـــداأ - بـــاإذن اهلل تعالى - مع بداية العـــام الدرا�صي في خريف 

عام 2009م.

ف خادم  �أثناء واليته للعهد، �سرَّ

�لحرمين �ل�سريفين، �لملك 

عبد�هلل �أر�مك� �ل�سع�دية 

بعدد من �لزيار�ت رعى فيها 

منا�سباتها �لمتميِّزة و�لخا�سة 

باإكمال و�إطالق عدٍد من 

�لم�سروعات �لعمالقة

خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، يحفظه �هلل، مع م�ستقبليه 

من �الأطفال �أثناء ت�سريفه الحتفال �الأهالي في �لمنطقة، ي�ني� 2006م

خادم �لحرمين �ل�سريفين �لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز، كان ولياً للعهد حينئذ، يفتتح 

م�سروع م�سروع �لقطيف 2004م
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�حت�سنتهم �ل�سركة، ليق�دوها

الحقاً �إلى �لعالمية
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�د �الأو�ئل �لروَّ

فقـــد اعتمد الجيولوجيـــون الأوائل خالل مرحلة التنقيـــب، وكانوا كلهم من 

الأجانـــب، على المترجم عجب خان، والدليل خمي�س بن رمثان، اللذين كانا 

اد في تعاطـــي المواطنين ال�صعوديين مع هـــذه ال�صناعة التي تلوح  مـــن الروَّ

معالمها في الأفق. 

ومنذ �صرع فلويد اأوليقر، مدير كا�صوك المقيم ببناء اأول ر�صيف لل�صركة في 

ف اأوليقر  الخبر، �صهد هذا الم�صروع اأول توظيف جماعي لل�صعوديين. اإذ وظَّ

ما بين 400 و500 �صخ�س من العمالة المحلية. وكان من اأوائل الذين وظفوا 

اأحمـــد ال�صومالي، الـــذي لقبه الأمريكيون بـ »مو�صولينـــي« لأنه كان يتحدث 

الإيطالية بطالقة.

من 2 �إلى 10000 

وكان مـــن الطبيعـــي اأن يرتفع عدد ال�صعوديين في العقـــد الالحق، مع تو�شع 

اأعمـــال ال�صركة. فمـــا اأن حل العـــام 1950م، حتى كانت اأرامكـــو ت�صم نحو 

17,500 موظـــف، منهم نحـــو 10,000 �صعـــودي و3,000 اأمريكـــي، و1,000 

فل�صطينـــي، والباقي من جن�صيـــات اأخرى ت�صمل اإيطالييـــن ويمنيين وهنودًا 

وباك�شتانيين و�شودانيين. ومـــن اأبرز الم�صوؤولين ال�صعوديين الذين كان لهم 

اأثـــر مبا�صر في تعزيز دور المواطن ال�صعودي في ال�صركة اآنذاك كان الوزير 

عبداهلل الطريقي.

�إن ما نعرفه �لي�م عن قدر�ت �لم��طن �ل�سع�دي على �لقيام بمختلف 

�الأعمال �لتي ال ح�سر لها في �سناعة �لنفط، و�أهليته لقيادة �أر�مك� 

�ل�سع�دية، لم ياأت بين ليلة و�سحاها، بل كان ثمرة جه�د خارقة و�سعت 

�أ�س�سها منذ �الأيام �الأولى لظه�ر �سناعة �لنفط في بالدنا. �أن�ر �لخليفه �أعدَّ 

هذ� �لتقرير ح�ل هذه �لجه�د في �أبرز محطاتها.
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ح�صل الطريقي علـــى بكالوريو�س من جامعة القاهرة عام 1944م، ثم على 

الماج�صتيـــر في جيولوجيـــا البترول من جامعة تك�صا�س. وعـــاد اإلى المملكة 

ق الطريقي  العربيـــة ال�صعودية عام 1948م. ولم يم�س وقـــت طويل حتى حقَّ

نجاحـــًا كبيرًا فـــي �صفـــوف الإدارة ال�صعودية بما عرف عنه مـــن ذكاء حاد 

واإخال�ـــس فـــي اأداء الخدمـــة العامة. ففي عـــام 1954م، عيرِّن مديـــرًا عامًا 

للبترول والموارد المعدنية واأ�صبح اأول وزير بترول في المملكة، بعد تاأ�صي�س 

وزارة البتـــرول والثـــروة المعدنية عام 1960م. وظـــل يطالب بتبادل المزيد 

مـــن المعلومات بيـــن اأرامكـــو وحكومتـــه، وبو�صع نظـــم مالية اأعـــدل واأكثر 

اإن�صافـــًا بين الجهتين. في عـــام 1960م، اأدى تعاونه مع القادة الذين كانوا 

ي�صاطرونـــه الأفكار نف�صهـــا في الدول المنتجة للبترول اإلـــى تاأ�صي�س منظمة 

الدول الم�صدرة للبترول »اأوبك«.

من جهة اأخرى، ومنـــذ اأيام التفاو�س للم�صاركة بالمنا�صفة في الأرباح عام 

ز �صيئًا ف�صيئًا على الوظائـــف الإدارية العليا.  1950م، اأخـــذت الحكومـــة تركرِّ

وكانـــت تحث اأرامكو على اإ�صراك مزيد من ال�صعوديين مراكز اتخاذ القرار 

في ال�صركة. وتناول التفاو�س الذي اأدى اإلى نقل اأرامكو مكتب كبير اإدارييها 

التنفيذييـــن ورئي�صهـــا من نيويـــورك اإلى الظهران عـــام 1952م طلب تمثيل 

ال�صعودييـــن في مجل�ـــس اإدارة اأرامكو. وانتهى الأمـــر باإ�صافة �صعوديين اإلى 

المجل�ـــس عام 1959م هما الطريقـــي وحافظ وهبة، ال�صفير العام ال�صعودي 

ال�صابـــق في لندن. وتوالـــت حركة �صعود ال�صعوديين، اإلـــى المراكز الإدارية 

العليـــا، فقـــد اأ�صبح ظافر الح�صينـــي، الذي التحق بالعمل فـــي ال�صركة عام 

1952م، اأول مديـــر �صعودي لإدارة توزيـــع المنتجات، ومقرها في الظهران، 

فـــي 1965م. اأمـــا م�صطفـــى الخان بواأحمـــد، الذي ان�صم اإلـــى ال�صركة في 

1944م، فاأ�صبـــح ثاني �صعودي ي�صغل اأحد منا�صب الإدارة التنفيذية عندما 

عين في عام 1969م مديرًا لإدارة العالقات العامة.

واأدركـــت اأرامكـــو اأن ال�صعوديين اإذا كان لهم اأن يتولـــوا المنا�صب العليا في 

ال�صركـــة فال بد مـــن ح�صول كثير منهم علـــى التعليم العالـــي. ولذا اأتاحت 

لل�صعودييـــن الذين اأحرزوا تقدمًا في برامج الدرا�صة المتو�صطة والعليا التي 

توفرها ال�صركة، الفر�صة لاللتحاق بالبرامج الجامعية على ح�صابها اأوًل في 

ال�صـــرق الأو�صط، ثم في الكليات والجامعـــات الأمريكية. وقد تطور برنامج 

االبتعاث الذي ترعاه ال�صركة تطورًا كبيرًا بعدئذ، فاأتاحت ال�صركة الفر�صة 

لمئـــات ال�صعودييـــن كي يدر�صـــوا ويكت�صبوا الخبرة الالزمـــة لي�صبحوا قادة 

لل�صركة.

كان �ل�زير عبد�هلل �لطريقي من 

زو� دور �لم��طن  �أبرز �لذين عزَّ

�ل�سع�دي في �أر�مك�. و�أدى تعاونه 

مع �لقادة في �لدول �لمنتجة 

للنفط �إلى تاأ�سي�س منظمة "�أوبك"

دفعة من طالب مدر�سة �لجبل في �أر�مك� لعام 1946-1947م
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�ستة �سبان �سع�ديين في حرم �لجامعة 

�الأمريكية في بيروت، في �أثناء 

تح�سيلهم �لعلمي. وهم من �لي�سار: 

محمد �سالمة و�إبر�هيم �لمحت�سب 

و�سليمان �لربيع وفهمي ب�سر�وي 

و�إح�سان ت�فيق وعبد �لقادر ب�ب�سيت، 

�سنة 1953م
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فقد بداأت اأرامكو برنامـــج البتعاث للجامعات عام 1951م. وكانت ال�صركة 

تمنـــح ع�صرة �صعوديين كل عام فر�صة ابتعاث جامعية كاملة مع عالوة �صكن 

وطعـــام ومالب�س ون�صبة 75% من راتبهـــم ال�صنوي. وعندما ح�صل اإبراهيم 

المحت�شب، وهو من جدة، على بكالوريو�س التجارة في 1954م من الجامعة 

الأمريكيـــة في بيروت، اأ�صبح اأول خريجي تلك الجامعة من مبتعثي اأرامكو. 

وكان مـــن اأبـــرز المبتعثين اآنذاك علـــي النعيمي، الذي �صـــار رئي�شًا الأرامكو 

ووزيرًا للبترول والثروة المعدنية، وحمد الجريفاني الذي اأ�صبح لحقًا نائب 

رئي�س اأرامكو واأول رئي�س �صعودي ل�صركة خدمات اأرامكو.

م�ساعدة �الآخرين على �ل��س�ل

ومع ارتقاء ال�صعوديين في �صفوف الإدارة، تولد لديهم اإح�صا�س بالم�صوؤولية 

تجـــاه اأقرانهـــم ال�صعودييـــن، فيما يخ�ـــس م�صاعدتهم وت�صجيعهـــم على اأن 

يحـــذوا حذوهم. ويقول �صعود عبدالرحمن الأ�صقر الـــذي تقاعد نائبًا اأعلى 

للرئي�ـــس لالأعمـــال الدوليـــة فـــي 1997م، وقد عمـــل رئي�س وحـــدة في اأحد 

المعامـــل في راأ�ـــس تنورة اأوائل ال�صبعينيات: »لقد راأيـــت اأن جزءًا من دوري 

هـــو البحث عن من�صقي التناوب وبدلئي المحتملين. ونظرًا اإلى وجود ثالثة 

طت  معامل لغـــاز البترول الم�صال، يحتاج كل منهـــا اإلى مالحظ عمال، خطَّ

لنجعـــل من�صقي المناوبة مالحظين للعمال، ثم نقوم بعمل نوع من الإ�صراف 

على الم�صغلين كي ي�صبحوا من�صقين للمناوبة«. كان اأحد ال�صعوديين الأوائل 

الذيـــن �صاعدهم الأ�صقـــر في الترقي في �صفـــوف الإدارة، اإبراهيم الربدي 

الـــذي اأ�صبح ناظـــرًا لق�صم �صوائل الغـــاز الطبيعي فـــي اإدارة الم�صفاة عام 

1977م.

من �أبرز قد�مى مبتعثي �أر�مك� علي 

�لنعيمي �لذي �سار رئي�ساً لل�سركة ثم 

وزير�ً للبترول و�لثروة �لمعدنية.

تالميذ في د�خل �ل�سف، في مدر�سة �لجبل، في �أر�مك� �لظهر�ن، �ل�سنة �لدر��سية 

1947-1948م

عبد�هلل رحمن، في م�قع �أب� �سعفة، ينقل �أد�ة �لحفر �لقديمة بعد 

تركيب �الأد�ة �لجديدة وجمعها، �أغ�سط�س 1964م
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بحل�ل عام 1984م بلغ عدد 

م�ظفي �الإ�سر�ف �ل�سع�ديين 

3,343 م�ظفاً �أي 62% من 

وظائف �الإ�سر�ف في �ل�سركة. 

وكان تدريبهم في قمة �أول�يات 

اأرامكو.

�لم�سيرة في ذروتها

وواجهـــت ال�صركـــة عددًا من التحديـــات في الثمانينيـــات، لكنها فعلت ذلك 

وال�صعوديون يديـــرون دفتها بقوة وثبات. فبحلول عام 1985م، بلغ موظفيها 

33,382 �صعوديـــًا، منهـــم 1700 من الم�صتوى المهني. وعلـــى الرغم من اأن 

ذلـــك يعد تح�صنًا كبيرًا، بعد العدد البالـــغ 197 مهنيًا �صعوديًا قبل عقد، اإل 

اأن هـــذا العدد كان ي�صغل 21% فقط من عدد الوظائف المهنية في ال�صركة 

البالـــغ 8,000 وظيفة. واإذا تركنا الأرقام جانبًا، فقد كان تمثيل ال�شعوديين 

اأف�صـــل فـــي الرتب العليـــا، اإذ كان 18 من 31 من وظائـــف االإدارة التنفيذية 

ي�صغلها �صعوديون.

عـــت اأرامكو خالل تلك الحقبة برنامج توظيف طالب المدار�س الثانوية  �صرَّ

ال�صعودييـــن، للوفاء بالحاجة المتنامية اإلى الموظفيـــن. وفي العقد ال�صابق 

ف فـــي المتو�صط 90 خريجـــًا من حملة  لعـــام 1979م، كانـــت ال�صركـــة توظرِّ

ال�صهـــادة الثانوية، وفي تلك ال�صنة ت�صخم العدد اإلى 796 خريجًا. وفي عام 

1980م قفـــز الرقـــم مرة اأخرى اإلى 1281، وكان برنامـــج التوظيف ال�صريع 

للكليـــات، الـــذي بداأته ال�صركة في عـــام 1979م، قد لقي اإقبـــاًل هائاًل لدى 

طـــالب المدار�ـــس الثانوية. وكان الطـــالب الذين يح�صلـــون على معدل 85 

مـــن 100 اأو اأف�صل والذين يوافقون على الن�صمام اإلى اأرامكو، ير�صلون اإلى 

الوليـــات المتحدة. وبحلول عام 1984م، بلغ عـــدد موظفي اأرامكو 55,819 

موظفًا، عـــدد ال�صعوديين منهـــم 34,226، يحتل 3,343 وظائـــف اإ�صرافية، 

اأي مـــا يقارب 62% من وظائف الإ�صراف فـــي ال�شركة. وكان تدريب هوؤالء 

الموظفيـــن في قمة اأولويـــات اأرامكو، التي كانت قـــد نظمت في ذلك الوقت 

اأكبر تجمع للتدريب في القطاع الخا�س في العالم.

كان علي النعيمي ترقى اإلى وظيفة النائب الأعلى للرئي�س لأعمال النفط في 

عـــام 1978م، وكانت هذه اأعلى مرتبة يبلغها �صعودي في ال�صركة عند ذاك. 

ولما خلف جون كيلبرر جونقرز رئي�صًا لمجل�س اإدارة اأرامكو وكبيرًا لإدارييها 

التنفيذيين في 1978م، اأمر بمراجعة م�صيرة ال�صعودة، فاأ�صفرت المراجعة 
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عـــن عدد مـــن التو�صيات. وقد كان مفتـــاح خطته اإن�صاء لجنـــة لليد العاملة 

ال�صعودية »�صامكو« وتعيين علي النعيمي نف�صه اأول رئي�س لها.

كان الهـــدف من هذه اللجنة، كما اأفـــاد النعيمي لحقًا »هو التق�صي والتتبع 

ل�شمان تطوير اليد العاملة ال�صعودية على جميع الم�صتويات �صواء القادمون 

مـــن المدر�صة الثانويـــة اأو الذاهبون اإلى الجامعـــة، اأو العائدون اإلى برنامج 

التطوير المهني، والتيقن من عودتهم بعد النتهاء من هذا البرنامج لمتابعة 

م�صارهم الوظيفي«.

... و�أر�مك� �سع�دية

اأعلنـــت الحكومة في فبرايـــر 1979م اتفاقًا ل�صراء ما بقي من اأ�صهم اأرامكو 

وامتالكهـــا كاملة. ولم يكن في ذلك مفاجـــاأة لأحد، فالم�صوؤولون في اأرامكو 

وال�صركات الأربع الحاملة لأ�صهمها كانوا يتوقعون منذ �صنوات هذا الحدث. 

ع التفاق عام 1980م، باأثر مالي رجعي يعود اإلى عام 1976م. وقد ُوقرِّ

وبعدمـــا اأ�صبحت ملكًا خال�صًا للحكومة ال�صعوديـــة، ومع عودة التركيز على 

دفـــع ال�صعوديين اإلـــى ال�صفوف الأولى، �صاعدت اأرامكـــو في هند�صة واحدة 

مـــن اأكفاأ حمالت النتقـــال اإلى الملكية الوطنية فـــي العالم. فبدًل من قطع 

رت �صناعة النفـــط فيها، كما كان  عالقاتهـــا مع ال�صـــركات الغربية التي طوَّ

العرف فـــي ال�صناعة، احتفظـــت اأرامكو ال�صعودية بعالقـــات تجارية وفنية 

قوية مع ال�صركات التي كانت تملكها في ال�صابق.

خمي�س بن رمثان، دليل ال مثيل له في معرفة �ل�سحر�ء

مختبر�ت �لتدريب �ل�سناعي ت�فر �لتعليم �الأ�سا�سي للمهارة �ليدوية �لمتخ�س�سة. �لظهر�ن، دي�سمبر 1960م.
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وقـــد عمل ال�صعوديون بثقـــة، كما فعل كثير مـــن الم�صوؤولين الأمريكيين 

الذيـــن عملـــوا لل�صركـــة، اإلـــى اأن و�صـــل اأخيـــرًا فـــي الثمانينيـــات اأحد 

ال�صعوديين اإلى القمة، في عام 1984م، عندما عيرِّن علي النعيمي رئي�شًا 

لل�صركـــة، فـــكان ذلـــك تحقيقًا لطمـــوح وطني ما فتئ يكبـــر منذ ن�صف 

قـــرن، وموؤ�صرًا على ع�صر جديد، من اأبرز �صماته الثقة بقدرة المواطن 

ال�صعـــودي على رفـــع كل تحديات العمل في اأرامكـــو ال�صعودية، وقيادتها 

على اأف�صل وجه.

�سعار �أر�مك� �لجديد

فـــي اإطار محاولتـــه الرامية اإلى النتقـــال بال�صركة اإلى اآفـــاق اأرحب، قاد 

الأ�صتـــاذ عبداهلل جمعة جهودًا كبيرة لإعـــادة �صياغة المفاهيم، وتزامن 

ذلـــك المجهود مع فجـــر الألفية الجديـــدة. فقد قامت ال�صركـــة باعتماد 

�صعـــار جديد لأرامكـــو ال�صعودية من �صاأنه اأن ي�صاعد فـــي تر�صيخ �صورتها 

باعتبارهـــا �صركة ذات نظرة م�صتقبلية. ويقـــول الأ�صتاذ جمعة: »اإن �صارة 

تعريـــف ال�صركـــة الجديدة التي اأزيـــح عنها ال�صتار فـــي 24 اأبريل 2000م 

ترمز اإلى انبعاث الطاقة الديناميكي الذي تم التعبير عنه باللون الأبي�س 

عبـــر م�صاحة العالم التي رمـــز اإليها بامتزاج اللونيـــن الأزرق والأخ�صر«. 

واأ�صـــاف: »اإن انبعـــاث الطاقة هـــذا ل يمثل فقط التـــزام مجتمعنا بتلبية 

حاجـــة العالم من الطاقة فح�صب، ولكن توفيـــر الطاقة الب�صرية التي يتم 

ح�صدهـــا من خـــالل العمل الجماعـــي الذي قفـــز باأرامكـــو ال�صعودية اإلى 

عتبات القرن الجديد«.

و�سل �أخير�ً في �لثمانينيات �أحد 

�ل�سع�ديين �إلى �لقمة في عام 

1984م ، حين ُعيِّن علي �لنعيمي 

رئي�ساً لل�سركة، فكان ذلك تحقيقاً 

لطم�ح وطني مافتئ يكبرمنذ 

ن�سف قرن. 

فل�يد دبلي� �أوليقر يتفح�س 

�سخ�ر�ً عند ر�سيف �لخبر �أثناء 

�إن�ساء �لم�سروع في ربيع 1935م
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لي�ض غريباً �أن يك�ن هناك تفاعل له �أثر 

�إيجابي بين �ل�سع�دي و�الأمريكي الأن ثمة 

م�سلحة م�ستركة قائمة بين �لطرفين 

وهي م�سلحة �لجهة �لتي يعمالن فيها. 

وهذه �لم�سلحة هي �أد�ء و�جب �ل�ظيفة 

�لتي يق�م بها كل منهما. ويمكن ت�سبيه 

هذه �لعالقة بالعالقة �لتي تربط �أفر�د 

�لفريق �ل��حد. وكما نعلم فاإن »روح 

�لفريق« يجب �أن ت�س�د هذه �لعالقة.

از األمريكي  الخبَّ
ان السعودي والفرَّ

المحامي د. اإ�سماعيل الناظر 
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�سناعة �لزيت قام بها خّبازها 

�الأمريكي ثم �سلمها لفّر�نها 

�ل�سع�دي، �لذي قام بها )و�سهادة 

هلل تعالى( خير قيام..

وحتى ال نعمم كثير�ً ف�س�ف نتكلم عن عالقة �أر�مك� مع 

م�ظفيها �ل�سع�ديين وغير �ل�سع�ديين، و�لتفاعل �لقائم بينهم. 

ونبد�أ باالعتر�ف باأن �ل�سع�دي تغِلب عليه نظرة �العتز�ز باأنه 

م��طن يخدم وطنه. �أما �الأمريكي فه� �سديق لل�سع�دي يك�سب 

مه للم��طن من خدمات. ول�ال هذه  دخاًل �سريفاً لما يقدِّ

�لعالقة بهذ� �لمفه�م لما ظل �لم�ظف �ل�سع�دي و�لم�ظف 

�الأمريكي في خدمة �أر�مك� �ل�سع�دية، جنباً �إلى جنب رغم 

�أنف �لمفكر �لكبير كبلنغ �لقائل: »�ل�سرق �سرق و�لغرب غرب، 

ولن يلتقيا«.

لقد �لتقى �ل�سرق بالغرب في جهة مهمة في �لمملكة �لعربية 

�ل�سع�دية، فقد �أعطي �المتياز الأر�مك� في عام 1933م، وكانت 

مهمة �لفرد �الأمريكي تقديم �لخبرة و�لمعرفة لم�سروع �أر�مك� 

�لتي كانت �أمريكية، ثم، و�لحمد هلل، هي �سع�دية مائة بالمائة. 

وما كان ذلك �إال بت�فيق من �هلل �سبحانه وتعالى وفهم و�إدر�ك 

�الأمريكيين �لذين ظل �لكثير منهم يعمل�ن في �أر�مك� �لتي 

�أ�سبحت �أر�مك� �ل�سع�دية بت�فيق من �هلل، وهمة �ل�سع�ديين 

�لذين ورث�� مهمة ت�سغيل �ل�سركة، دون �لحاجة �إلى تاأميم �أو 

نزع ملكية. فقد برزت همة �ل�سع�دي، وف�سحت �لجهة �الأمريكية 

�لمجال �لمنتظر و�لطبيعي، ف�سناعة �لزيت قام بها خّبازها 

�الأمريكي ثم �سلمها لفّر�نها �ل�سع�دي، �لذي قام بها )و�سهادة هلل 

تعالى( خير قيام. و�إذ� كانت �أر�مك� �سابقاً، �أر�مك� �ل�سع�دية �الآن، 

من �أعظم �سركات �لعالم، فذلك يعزى �إلى �لمنطق و�ل��قع 

وح�سن ت�سرف كل من �لطرف �ل�سع�دي و�لطرف �الأمريكي.

وعليه فقد �لتقى �ل�سرق و�لغرب ونتج من ذلك �اللتقاء �لخير 

و�لبركة.

وندع� �هلل �أن يظل �لخير و�لبركة في هذه �ل�سناعة �ل�طنية 

�أواًل للبلد وثانياً لالإن�سانية عامة، 

ق. و�هلل �لم�فِّ
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ثالثة أجيال
تناوبت على األمانة

فريق تنقيب في م�قع �لعمل، 1938م
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في كل �سنة من �لخم�س و�ل�سبعين �لما�سية، وربما في كل ي�م منها، كان 

م �إلى فريق �لعمل في �أر�مك�، وكان هناك �أي�ساً من  هناك �سباب طم�ح ين�سَّ

�أدَّى ق�سطه من �لعمل ف�سلَّم �الأمانة لغيره. عبد�لعزيز �لغامدي يحدثنا عن 

�الأجيال �لثالثة �لتي تعاقبت على �لقيام باأعباء �لعمل في �أر�مك� �ل�سع�دية، 

لت�سنع من �ل�سركة ما هي عليه �لي�م.ومن دون و�سع ف���سل زمنية محددة 

بدقة ما بين جيل و�آخر يمكننا �أن نالحظ �لف��رق �لكبيرة في �لمهمات 

و�لمهار�ت و�ختالف ظروف �لعمل �لتي طبعت عمل �لرعيل �الأول، وتلك �لتي 

تطبع عمل �أحفادهم �لي�م.
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�لرعيل �الأول

كانـــت بدايتهم اأ�صبه ما تكـــون بالم�صير في ليٍل �صرمـــدي �صديد البرودة، ل 

يعرفون فيه وجهتهم، واأين �صيحط رحالهم، ومتى يب�صرون ب�صي�س نور اأو 

اأمـــل، يبعث في جوانبهم الدفء وي�صعرهم بالطمئنان. ولكن ذلك الليل لم 

يطـــل كثيرًا على اأولئك الرجال. ف�صرعان مـــا �صحذوا هممهم للعمل و العلم 

معًا. التحقوا بال�صركة في مقتبل العمر، �صبانًا يافعين يحلمون بعي�س كريم، 

وقول المتنبي هو الأقرب في و�صف حالهم:

كـــبـــارًا الــنــفــو�ــس  كـــانـــت  واإذا 

ـــا الأجــ�ــصــام ـــراده تــعــبــت فـــي م

بـــداأ اأحمد الزاهر عمله في ال�صركة في العـــام 1945م، بمنطقة راأ�س تنورة 

ومكـــث فيها ثالثين عامًا، ف�صّخـــر عقله وقلبه لخدمة ال�صركة والوطن. ولأن 

طموحـــه واأماله اأكبـــر بكثير من اأن يحتملها قلبـــه المتعب، عجز ج�صمه عن 

اإكمـــال الم�صيـــر وتوقف ليغيب عنا فـــي العام 1975م. اأحمـــد واإن غاب فهو 

حا�صـــر فـــي ذهن كل من عرفـــوه اأو تعاملوا معـــه. كان حالة نـــادرة، اإذ بداأ 

بفتـــح نوافذ للتحاور مع زمالئـــه القادمين من ثقافات مختلفة، و�صرعان ما 

فة عن  م �صورة م�صررِّ تفاعلـــوا معه ون�صاأت عالقـــة وطيدة مع عدد منهم، فقدَّ

حقيقـــة المواطن ال�صعودي والعربي عمومًا. وقد ظهرت هذه ال�صورة لحقًا 

في المقالة التـــي كتبها فرانك فيوجيت بعنوان »العرب الذين عرفتهم« بعد 

اأحداث الحادي ع�صر من �صبتمبر 2001.

�لماء لذيذ ول� لم يكن بارد�ً، في نظر �إبر�هيم بن جل�ي �لمعاون 

�ل�سع�دي في فريق �الختبار �لزلز�لي. في دي�سمبر 1953م

�سف �لتدريب �لميكانيكي في �إبقيق، ويظهر طالب 

�سع�دي�ن يتدرب�ن علي معد�ت �آلية في ن�فمبر 1953م
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لكل حكاية بد�يتها

وقدم الجـــد �صعيد القحطاني، مـــن اأق�صى الجنوب والتحـــق باأرامكو في 

اأوائـــل العـــام 1947م. وبعدما عمل فيهـــا �صنتين، عاد اأدراجـــه اإلى قريته 

لظـــروف عائلية، ومـــا كان اأكثرها في ذلك الزمان. بقيـــت اأرامكو عالقة 

فـــي ذهنـــه، حتى عاد اإليهـــا في العـــام 1954م، ليعمل فيهـــا حتى تقاعده 

عـــام 1986م. لم يكن كغيره من الرعيـــل الأول الذين غلب عليهم هاج�س 

مواجهـــة �صعوبة الحياة، بالبحث عن العمـــل فقط، بل كان يرى اأن التعّلم 

اأهـــم �صالح لمواجهة الم�صتقبل. وحيـــن كان عائدًا من المنطقة الجنوبية 

بعـــد ق�صاء اإجازته في العام 1960م، كان ي�صير بجانبه طفل ا�صمه �صالم، 

لم يكن قد بلغ حينئذ ال�صاد�صة من عمره، نترك الحديث عنه موؤقتًا لنعود 

اإليه لحقًا.

وكان علــــي محمد البلو�صي )اأبو �صالح( واحدًا من اأولئك الأجداد. فقد التحق 

بال�صركــــة في عام 1948م وهو في الرابعة ع�صــــرة. اأكمل الدرا�صة في مدار�س 

ال�شركة،

 وابُتعث في عام 1960م للح�صول على درجة البكالوريو�س في اإدارة الأعمال. 

وفــــي العام 1977م اأر�صل لمهمة عمل في الوليات المتحدة، ووا�صل الدرا�صة، 

وح�صل على درجة الماج�صتير في علم الجتماع.

تقلَّـــد الجـــد علي، عـــددًا مـــن المنا�صب والمهـــام، خـــالل م�صيرته في 

ال�صركـــة، وحين يتحدث عن ذلك، ت�صعـــر باأنه يحر�س على كل �صغيرة 

وكبيـــرة في اأعمال ال�صركة اإلى اليـــوم. اأخذ على عاتقه ال�صير ببرنامج 

ْعـــَوَدة. فحر�س علـــى تنفيذه في كل اإدارة عمل فيهـــا. وحين اعتلى  ال�َصّ

من�صـــب المديـــر العام في دائـــرة خدمات اأحياء ال�صكـــن، حر�س على 

ابتعـــاث عـــدد مـــن ال�صبـــان ال�صعودييـــن للدرا�صة فـــي مختلـــف اأبواب 

التخ�ص�س ذات العالقة بخدمة اأحياء ال�صكن، لتهيئة ال�صباب ال�صعودي 

مها  للعمـــل في هذا الحقل من اأجل الرتقـــاء بم�صتوى الخدمة التي تقدرِّ

الدائرة للموظفين.

يقــــول اأبو �صالح »اأنــــا مدين لل�صركة بكل مــــا و�صلت اإليه اليــــوم، فقد حر�صت 

ال�صركــــة على تعليمي وتدريبــــي وتطويري، واأعدتني لتحمــــل الم�صوؤولية، بينما 

اأتيتها خالي اليدين اإّل من العزيمة والإ�صرار«. وي�صيف اأن عند بداية انطالق 

ر  ال�صركة كان الجميع يتطلعون اإلى العمل فيها، لأنها اأف�صل الموجود، ولم يتغيَّ

ذلك حتى اليوم. 

دت اأعمــــال اأبو �صالــــح واأوجــــه اهتمامه، فقــــد كان يراأ�س  وبعــــد التقاعد تعــــدَّ

جمعيــــة المتقاعديــــن فــــي المنطقــــة ال�صرقية، وهــــو ع�صو في عــــدة لجان في 

الغرفة التجاريــــة. ويراأ�س اليوم لجنة الزراعة والثــــروة ال�صمكية في المنطقة 

ال�صرقية.

علي محمد �لبل��سي )�أب� �سالح(

فتح �أحمد �لز�هر ن��فذ للتحاور 

مع زمالئه �لقادمين من ثقافات 

فة عن  م �س�رة م�سرِّ مختلفة، وقدَّ

حقيقة �لم��طن �ل�سع�دي و�لعربي 

عم�ماً. 
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في فر�سة ر�أ�س تن�رة 

5 رياالت في �لي�م
اأمـــا عبـــداهلل ال�صرحاني، الذي غادر م�صقط راأ�صه فـــي جنوب المملكة عام 

ره غير اأحالم �صبانها في  1953م، مخلفـــًا وراءه بلدة ترقد في هدوء، ل يعكرِّ

غدهم وكيف يتدبرونه، وهل ي�صبه يومهم ذاك اأم انه يحمل في طياته �صيئًا 

جديـــدًا يخفف عنهـــم معاناة الحياة وق�صوتها، في ذلـــك الزمن الذي كانت 

الزراعة والرعي اأهم مقوماته.

بداأ عمله في ال�صركة بمنطقة راأ�س تنورة وراتبه خم�صة ريالت في اليوم. ثم 

عمل في عدد من المعامل والإدارات، وفي عام 1963م ُنقل اإلى فر�صة راأ�س 

تنورة وبقي فيها حتى تقاعد في عام 1994م.

ويرى عبد اهلل اأن اأرامكو ال�صعودية تعد العمود الفقري لقت�صاد المملكة. فلها 

الف�صــــل في التنميــــة التي طالت �صتى اأنحاء المملكــــة، وهي تحمل على عاتقها 

م�صوؤوليــــة كبيــــرة جدًا، اإذ انها الم�صــــدر الأول للطاقة فــــي العالم، لذلك فقد 

انتقلت من الم�صوؤولية المحلية اإلى العالمية. وهذا يجعلها تحر�س دومًا على اأن 

تكون في المقدمة، واأن ت�صعى في تطوير عملها كي تتمكن من الوفاء بعهدها.

 

�لجيل �لثاني

كان للرعيـــل الأول دور بارز في زرع ثقافة النتماء والولء في نفو�س الأبناء، 

تجـــاه اأرامكو ال�صعودية، وقد بـــدا ذلك في اإ�صرار الجيل الثاني في كثير من 

تلك الأ�صر، على موا�صلة الم�صير والعمل في ال�صركة.

هـــل تذكرون �صالم الـــذي كان ي�صير بجانـــب الجد �صعيد فـــي عام 1960م، 

قادمـــًا من قرية فـــي اأق�صى الجنوب، لي�ـــس فيها من مقومـــات الحياة غير 

نـــزر قليـــل ل يكفي �صاكنيها. هو ابنـــه الذي لم يتجـــاوز ال�صاد�صة حينذاك، 

جـــاء به اإلى راأ�س تنورة و األحقه بالمدر�صة الوحيدة فيها اآنذاك، كي ي�صمن 

لـــه م�صتقباًل اأف�صـــل من ن�صيبه هو ون�صيب جيلـــه. و�صرعان ما ر�صم �صالم 

لنف�صـــه طريق النجاح، وكاأن الحرمان هو حافز المبدعين على مر الأزمان. 

ق �صالم رغبة والـــده فح�صب بل تجاوز ذلك كثيرًا جـــدًا، فقد اأكمل  لـــم يحقرِّ

درا�صة المرحلة المتو�صطـــة، والتحق بال�صركة لي�صاعد والده في ك�صب لقمة 

العي�س. وبقي كغيرة من ذلك الجيل يعمل �صباحًا، ويتلقى علمه في مدار�س 

ال�صركـــة م�صاًء، حتى ابُتعث اإلى الوليـــات المتحدة الأمريكية ليعود ب�صهادة 

بكالوريو�ـــس في الهند�صة الميكانيكية عام 1979م. تدرج في وظائف ومهام 

عبد�هلل �ل�سرحاني

َقِدم �لجد �سعيد �لقحطاني من 

�أق�سى �لجن�ب ليلتحق باأر�مك�، 

وعندما كان عائد�ً لل�سركة من 

�إجازته عام 1960م، كان طفله �سالم 

بجانبه، ولم يكن قد بلغ �ل�ساد�سة 

من �لعمر بعد..
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مختلفـــة خـــالل العقـــود الثالثـــة الما�صية، لي�صنـــع مع زمالئـــه المنجزات 

المتتاليـــة، حتى اأ�صبح اليوم ي�صار اإليه بالبنان، فقد و�صل اإلى من�صب نائب 

الرئي�س الأعلى.

وكاأن التاريـــخ يعيـــد نف�صه، فقد حر�س �صالم على تعليـــم اأبنائه، كما حر�س 

والـــده على تعليمه، ول�صان حاله يقول: »زرعـــوا فاأكلنا ونزرع لياأكلوا«، فلديه 

اأربعـــة من الأبناء يعملون في اأرامكـــو ال�صعودية، وهم يحملون جميعا �صهادة 

البكالوريو�س في الهند�صة الكيميائية.

�أر�مك� �لعطاء

يعمـــل �صالـــح علـــي البلو�صي كبيـــر مهند�صيـــن فـــي اإدارة الم�صاريـــع، وكان 

لوالـــده اأثر كبيـــر في قراره اللتحـــاق بالعمل في ال�صركة فـــي عام 1977م. 

فبعـــد ان�صمامه اإلى اأ�صرة اأرامكـــو ال�صعودية في عام 1983م تم ابتعاثه اإلى 

اأمريكا من اأجل درا�صة الهند�صة الكهربائية، عاد في عام 1987م، وعمل في 

م�صاريع مختلفة. وحين يتحدث �صالح البلو�صي عن اأرامكو ال�صعودية، ت�صعر 

اأن المتحدث هـــو والده. فهما يتفقان اإلى حد التطابق، في كثير من الأفكار 

والـــروؤى، في�صعرك باأن لل�صركـــة دورًا كبيرًا وبارزًا فـــي م�صيرة حياته، ففي 

المدار�س التي �صيدتها تلقى علمه البتدائي والمتو�صط. وفي اأروقة �صفوفها 

المتوا�صعة اآنذاك بداأ م�صواره العلمي لإكمال المقررات الالزمة للعمل، ومن 

ر مهارته،  ب وطوَّ خاللهـــا ابُتعث اإلى الوليات المتحدة الأمريكية، وفيها تدرَّ

ومن طريق برنامج تملك البيوت، حظي بالم�صكن المالئم له ولأ�صرته. وهو 

د دومـــًا اأنه فخور بانتمائه لأرامكو ال�صعودية التـــي ي�صفها باأنها عطاء،  يردرِّ

م من اأعمال اأو منجزات فلن يفيها حقها. واأنه مهما قدَّ

يقـــول �صالح: »تعلَّمت من والدي الكثيـــر، كالن�صباط والإخال�س والجتهاد 

فـــي اأداء العمل، وهو مرجعي وم�صت�صاري الأول فـــي كل ما يعتر�س طريقي، 

ولتوجيهه اأثر كبير في م�صيرتي العملية«. 

رعتنا �سغار�ً ونرعاها كبار�ً

ل يختلف كثيرًا عزيز عبد اهلل ال�صرحاني الذي التحق بال�صركة عام 1981م، 

عن زمالئه الذين يمثلون الجيل الثاني لأ�صرهم في اأرامكو ال�صعودية، اإذ كان 

لوالـــده الأثر الأكبر في قرار التحاقة باأرامكـــو ال�صعودية. بداأ حياته العملية 

فـــي اإدارة خدمـــات اأحياء ال�صكـــن بالمنطقـــة ال�صمالية، واأكمـــل المقررات 

المخ�ص�صة في عمله، ثم التحق بق�صم التكييف والتبريد فتدرج في وظائف 

عديـــدة، وهو يراأ�ـــس اليوم وحدة التكييـــف والتبريد بـــاإدارة خدمات اأحياء 

ال�صكن في راأ�س تنورة. يقول عزيز: »كنت األحظ دومًا ما يحظى به من�صوبو 

اأرامكـــو ال�صعودية في المجتمع المحلي، من تقدير واحترام، وما يتمتعون به 

من علم و ثقافة، وما يميزهم من غيرهم، �صواء في ال�صكن اأو في الخدمات 

الطبيـــة التي توفرها لهم ال�صركة، وغير ذلك مـــن الميزات الأخرى، لذلك 

حر�صت على اأن اأكون اأحدهم«.

�سالح علي �لبل��سي 

عزيز عبد �هلل �ل�سرحاني 
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والتحق زكي اأحمد الزاهر، الذي فقد والده وهو ابن الثانية ع�صرة، باأرامكو 

ال�صعوديـــة في العام 1982م. ويتذكر زكي رائحة الزيت التي كانت تفوح من 

مالب�س والده، حين كان يعود لق�صاء عطلة نهاية الأ�صبوع مع عائلته. ويقول: 

»تـــرك والدي لنا اإرثًا عظيمًا، من ال�صمعة الح�صنة، لذلك تجدنا نحمل على 

كاهلنا اأمانة المحافظة على ذلك الإرث باتباع خطاه وم�صلكه«.

وي�صيـــف اأنـــه كان لوالده عـــدد من الأ�صدقـــاء الأمريكييـــن وغيرهم، ولكن 

عائلتـــه ل تن�صـــى »العم« فرانك فوجيـــت الذي تقاعد من العمـــل في اأرامكو 

ال�صعوديـــة وهو فـــي من�صب نائب اأعلى للرئي�س. يقـــول: »نحن ندعوه »العم« 

فرانـــك لأنه قريب اإلـــى قلوبنا، وكان نعـــم ال�صديق لوالدنا، فقـــد ا�صتاأمنه 

علينـــا قبل مغادرته المملكة في رحلة عـــالج. وبقي العم فرانك يتردد علينا 

كثيرًا ويزودنـــا ماًل تركه والدنا عنده لق�صاء حاجتنا. لقد كان العم فرانك 

جديرًا باأن تاأتمنه على قنطار من ذهب، لأنه يوؤديه اإليك دون اأن تكون قائمًا 

عليه«.

�لجيل �لثالث

ويتميَّز الجيل الثالث في عديد من الأ�صر، بن�صاأته في كنف اأرامكو ال�صعودية 

منـــذ ولدته. فكثيرون منهم ولـــدوا في اأحد م�صت�صفيـــات اأرامكو ال�صعودية، 

وترعـــرع داخل اأحيائها ال�صكنية. لذلـــك فلي�س غريبًا اأن يحر�س عدد منهم 

على اللحـــاق بالركب، لإكمال م�صيـــرة عائلته في ال�صركـــة، دونما تاأثير من 

والده اأو جده، واإن كان لتوجيه الآباء دور في بع�س الحالت. 

�ل�سعي �إلى �الأعلى

ن، مـــن مواليد 1963م، اأكمل المرحلـــة المتو�صطة والتحق  خالـــد �صعد الِمِذّ

بال�صركـــة فـــي 1983م، يعمـــل فـــي اإدارة خطـــوط الأنابيـــب �صـــرق – غرب 

ن في ال�صركة. )المحطة الرقم 3(، ويعد الجيل الثالث من عائلة الِمِذّ

يقـــول اإن اأرامكـــو ال�صعوديـــة زرعـــت فـــي نفو�ـــس موظفيها حـــب المناف�س، 

لذلـــك فهـــم يتناف�صون لأجـــل بلوغ اأعلـــى الدرجات. وي�صيف قولـــه: »والدي 

المثـــال الحي الذي اأقتفيت اأثره، من ناحيـــة الن�صباط في العمل، والتفاني 

والإخال�س في اأداء المهام الموكلة اإليه، اإ�صافة اإلى ما كان دومًا يوؤكده عن 

ا�صتغـــالل فر�صة التعلم في ال�صركة والجتهاد في اأداء العمل. وكان يحر�س 

على تعليمي ثالث خ�صال، وهي التزام الوقت، والمثابرة على التعلم، واتباع 

اأ�صول ال�صالمة«.

يتميَّز �لجيل �لثالث في �أ�سر عدة 

بن�ساأته في كنف �أر�مك� �ل�سع�دية. 

لذلك، لي�س غريباً �أن يحر�س 

كثيرون من �أبناء هذ� �لجيل على 

�اللتحاق بال�سركة الإكمال م�سيرة 

�لعائلة..

زكي �أحمد �لز�هر و�بنه عقيل
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وي�صيـــف قولـــه: »�صهـــدت ح�صور الحتفـــال بمرور 50 �صنـــة على قيام 

ال�صركـــة، وكنت حديـــث العهد بالعمل اآنذاك. ولكـــن �صعوري اليوم في 

الحتفـــال بمـــرور خم�صـــة و�صبعين عامًا علـــى تاأ�صي�صهـــا يختلف، فقد 

�صاركـــت في بناء هـــذه ال�صركة على مـــدى 25 �صنة. واأ�صعـــر اأنني قدر 

مـــا اأحتفل بهـــذه الذكرى، كاأنما ُيحتَفـــي بي اأنا اأي�صـــًا. واأ�صاأل اهلل اأن 

يطيـــل في عمري، لأرى ابني ي�صارك فـــي احتفال ال�صركة عند اإكمالها 

المئة«.

اأمــــا خالد اإبراهيــــم العناي�صة الدو�صــــري، الذي يمثرِّل الجيــــل الثالث في 

اأ�صرتــــه، فالتحــــق باأرامكو ال�صعودية فــــي عام 1997م، ويعمــــل اليوم في 

وظيفة الناظر الإداري لق�صم التدريب الحترافي. ح�صل على ماج�صتير 

فــــي تدري�ــــس اللغــــة الإنجليزيــــة، و ماج�صتيــــر اآخر فــــي تطويــــر الموارد 

الب�صريــــة، وهو يرى اأن اأرامكــــو ال�صعودية لم ولن تبخل بمواردها لتطوير 

موظفيها، ويعتقد اأن نظام التعليم والتطوير الذي تعتمده ال�صركة، يوؤهلها 

 لأن تكــــون جامعــــة، لأنها تملك مــــن عنا�صر التدريــــب والتطوير ما يفوق

عددًا ما الجامعات.

ميزة �الإخال�س و�ل�فاء

وحيـــن �صاألنـــاه عن جده، تغيَّرت مالمح وجهه، وعلـــت محياه م�صحة حزن، 

فهو لم يَر جده، لكنه يذكر ق�صته ال�صهيرة جدًا، اإذ توفي وهو يعمل في بئر 

اء حريق ن�صب فيها عـــام 1939م. يقول خالد:  الدمـــام الرقم 12، من جـــرَّ

»كان يرحمـــه اهلل اأحـــد الذين �صحوا بحياتهم من اأجـــل ال�صركة. لقد كان 

جيـــاًل يتميـــز بقوة �صخ�صيته وحبـــه لل�صركة. لذلك فدورنـــا اليوم اأن نكمل 

الم�شير«.

ومن هنا �سار �أجد�دنا

»حيـــن اأ�صير في اأحياء ال�صكن بالظهـــران اأو راأ�س تنورة، اأ�صعر اأنني اأقتفي 

اأثـــر اأبي وجـــدي. فقد �صـــارا هنـــا ذات يوم«. هذا مـــا يقوله اأحمـــد �صالم 

القحطانـــي الذي التحق بال�صركة فـــي عام 1998م، �صمن برنامج الإعداد 

الجامعـــي، وقد ابُتعث اإلى الوليات المتحدة لدرا�صة الهند�صة الكيميائية، 

وعـــاد في العـــام 2003م. وهو يعمل في اإدارة الم�صاريـــع، واأُوكلت اإليه الآن 

مهمـــة عمل في المملكة المتحدة، �صمن فريق عمل الإ�صراف على م�صروع 

منيفـــة، الذي يعد اأحد م�صاريع ال�صركة العمالقـــة، والمزمع بدء عمله في 

عام 2011م.

ويقـــول اأحمـــد اإن اأرامكو ال�صعودية جزء مركزي في حيـــاة اأ�صرته، فقد 

ن�صاأ فـــي اأحياء ال�صكن التابعـــة لل�صركة. وهو يرى فـــي ال�صركة مجتمعًا 

متكامـــاًل. فلها ف�صل كبير على المنطقـــة، وعلى اأرجاء المملكة عمومًا، 

اإذ كانـــت ول تزال المثـــال النموذجي لل�صركة الوطنيـــة ذات الم�صوؤولية 

االجتماعية.

ن خالد �سعد �لِمِذّ

�أحمد �سالم �سعيد �لقحطاني

�ل�سكن  �أحياء  في  �أ�سير  " حين 
بالظهر�ن �أو ر�أ�س تن�رة، �أ�سعر 

�أني �أقتفي �أثر �أبي وجدي. فقد 

�سار� هنا ذ�ت ي�م"..
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تعاقب �الأجيال يعزز �النتماء 

ويوؤمـــن اأحمد باأن تعاقب الأجيال من الأ�صرة الواحدة على العمل في اأرامكو 

ز النتماء لهذا الكيـــان ال�صامخ، ويبعث فـــي النفو�س الفخر  ال�صعوديـــة يعـــزرِّ

والعتـــزاز. ويرى اأنه يتعين في احتفال ال�صركة بمرور خم�صة و�صبعين عامًا 

علـــى تاأ�صي�صها، تجـــاوز المفهوم الب�صيـــط والأولي عن الذكـــرى، فهي دافع 

ومحّفـــز لنفكـــر جميعًا كيف �صتكـــون اأرامكو ال�صعودية بعـــد خم�صة و�صبعين 

عامـــًا من الآن، وكيـــف لنا اأن نحافظ علـــى ا�صتمرار العطـــاء والتطوير بما 

ي�صمن البقاء في القمة.

د اأحمـــد على وجـــوب ا�صتفـــادة الجيل الحا�صـــر من التقنيـــة لإنجاز  وي�صـــدرِّ

الأعمـــال، وموا�صلة العمل مـــن اأجل تطوير تلك التقنية لأنهـــا تلغي اأ�صاليب 

الأم�ـــس. و�صتتفـــوق تقنية الغـــد دون �صك علـــى ما نملك اليـــوم منها. لذلك 

مة في مجال التقنية  يجـــب العمل بوتيرة مت�صارعة ل�صمـــان البقاء في المقدرِّ

والتكنولوجيا.

�البتكار و�الإبد�ع ميزة �لجيل �لقادم

م�صعل �صالـــح البلو�صي، الذي التحق بال�صركة اأخيـــرًا، مطلع العام 2008م، 

عا�س �صنوات داخل الحي ال�صكني بالظهران، لذلك يردد اأنه »ابن ال�صركة«، 

وهو حا�صل على �صهادة بكالوريو�س هند�صة كيميائية ويعمل في اإدارة الحفر 

بالظهران. وعن التحاقة باأرامكو ال�صعودية يقول: »ن�صاأت في بيت اأرامكوي. 

فجـــدي كان يعمل في اأرامكو ال�صعودية، واأبي واأعمامي يعملون فيها، ونظرة 

المجتمـــع لمـــن يعمل في اأرامكو ال�صعودية تختلف كثيـــرًا عن نظرته اإلى من 

يعمل في اأي �صركة اأو قطاع اآخر، اإذ يعده متميزًا في كل �صيء«.

ويـــرى م�صعل اأن على الجيـــل الحا�صر م�صوؤولية كبيـــرة، لوفرة كل ما يحتاج 

اإليـــه من تقنيـــة وعلـــوم، افتقدها الرعيـــل الأول في ال�صركـــة، وعلى الرغم 

مـــن افتقادهـــم تلك العنا�صـــر، اإّل اأنهم ا�صتطاعوا اأن ي�صلـــوا بال�صركة اإلى 

مراحـــل متقدمة. وكان لعملهم مع موظفين مـــن بلدان مختلفة دور بارز في 

اإثـــراء ثقافتهم واأ�صهم في نجاحهم وتقدمهم. ويعتقـــد اأن البتكار والإبداع 

�صيميزان الجيل القادم في اأرامكو ال�صعودية.

وعـــن المناف�صة يقول م�صعـــل: »اإن مجال المناف�صة مفتـــوح للجيل الحا�صر، 

وكل مـــا يحتـــاج اإليه هو التوجيه والتقدير«، وي�صـــدد على اأن التقدير ل يكون 

بال�صرورة ماديًا، ويمكن اأن يكون بالدعم والم�صاندة.

م�سعل �سالح �لبل��سي

 محمد عزيز �ل�سرحاني

يعمل  لمن  �لمجتمع  "  نظرة 
في �أر�مك� �ل�سع�دية تختلف 

كثير�ً عن نظرته �إلى من يعمل 

في �أية �سركة �أخرى، �إذ يعّده 

متميز�ً في كل �سيء"
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�لتقنية قربت �لبعيد

اأما محمد عزيز ال�صرحاني، فيذكر اأنه حين كان ي�صير في �صوارع مدينة راأ�س 

تنورة، وكان في المرحلة الثانوية، كان يرى اأعمدة المعامل تنفث دخانها في 

�صمـــاء المدينة، وي�صمع هدير المعامل، فيتمنى لو كان با�صتطاعته اأن يدخل 

ليراهـــا عن قرب. واليوم يف�صـــل محمد عن ذلك الحلـــم اأ�صهر معدودات، 

�صينهي خاللها برنامج التدرج الوظيفي، الذي التحق به نهاية عام 2006م، 

ليتمكن من دخول تلك المعامل، ل لم�صاهدتها فح�صب، بل ل�صيانة معداتها 

الدقيقة، اإذ انه يدر�س لي�صبح »فني اأجهزة دقيقة«.

وقـــد خالف محمد ال�صرحاني رغبة والده في اإكمال درا�صته الجامعية، لكنه 

ك�صب ود جده، الذي يفاخر باأن حفيده اليوم يكمل م�صيرة العائلة في اأرامكو 

ال�صعوديـــة. ولكنـــه قطع على نف�صه عهدًا اأن يكمـــل درا�صته الجامعية بعد اأن 

يلتحـــق باإدارته، نهاية العام الجـــاري 2008م، لأن و�صائل الت�صال الحديثة 

جعلت اإكمال الدرا�صة الجامعية اأ�صهل بكثير مما كانت في ال�صابق. ويرى اأن 

العلم الآن اأ�صبح في متناول الجميع، وعلى الجيل الحا�صر اأن ي�صتغل التقنية 

الحديثة، للح�صول على كل ما يعود عليه بالنفع والفائدة.

ـــق حلم عقيل زكي الزاهر، بالعمل في اأرامكـــو ال�صعودية عند التحاقه  وتحقَّ

ببرنامـــج التدرج الوظيفي في العام 2004م، وهـــو يعمل اليوم بالخر�صانية. 

ويوؤكـــد عقيـــل �صـــرورة ال�صتثمـــار فـــي الإن�صـــان وتطويره لمواجهـــة تحدي 

الم�صتقبل، وال�صتفادة من التقنية المتاحة.

�لجد يفخر بحفيده �لذي 

يكمل م�سيرة �لعائلة في �أر�مك� 

�ل�سع�دية، و�لحفيد يتابع من 

�ل�سركة در��سته �لجامعية �إر�ساًء 

ل��لده.. �س�رة جماعية لعائلة �ل�سرحاني

�س�رة جماعية لعائلة �لبل��سي

61

القافلة العدد الخاص..



لقد كان ذ�ك وقت �لرحيل بعد عملي �لط�يل لل�سركة. وكنت �أق�ل 

لزمالئي �الأمريكيين في �أر�مك�، �إننا هنا لتدريب �ل�سع�ديين. 

وكان ثمة �سخ�سين �سع�ديين جاهزين للحل�ل في مكاني. قلت 

لرئي�سي علي �لنعيمي، �إن �ل�قت حان لرحيلي. �إن �ل�قت حان 

لتنفيذ ما كنت �أب�سر به. لكن �الفتر�ق عن جميع ه�ؤالء �الأ�سدقاء 

�ل�سع�ديين، وقد ال نرى معظمهم ثانية، �أمر محزن حقاً. 

 قلت في �لمقالة �لتي كتبتها لمنا�سبة تقاعدي، في مطب�عة:

The Arabian Sun، �إنني تعلمت �أم�ر�ً في �لحياة من 

�ل�سع�ديين، �أكثر مما تعلم�� مني في �لهند�سة. لقد كان ذلك 

�سحيحاً جد�ً. فال يمكنك حقاً �أن تفهم �سعباً من �ل�سع�ب، �إذ� لم 

تزره في قر�ه، وبي�ته، وتتقبل �سيافته، وت�سرب قه�ته، وتك�سر 

�لخبز معه. ولقد كنت محظ�ظاً، �إذ ت�سنَّى لي كل هذ� مر�ت عدة.

بعد هجمات �لحادي ع�سر من �سبتمبر 2001م، كتبت في رد فعلي 

على �لم�ساعر �لعادية للعرب، �لتي �ساعت في و�سائل �الإعالم، 

مقالة ق�سيرة، عن��نها: �لعرب �لذين عرفتهم، وف�جئت بانت�سار 

في ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقيمت لمنا�سبة تقاعدي 

في دي�سمبر 1986م، قلت للحا�سرين �إن زوجتي 

و�أنا نغادر، لكن قلبينا يبقيان في �ل�سع�دية. فما 

كان �أ�سدق تلك �لكلمة، وما كان �أدقها تعبير�ً عن 

م�ساعرنا، حتى �الآن. كيف يمكن لمن عا�س بين 

�أ�سدقائنا �لعرب �أال يحزن للمغادرة؟ لقد حظينا 

بم�سادقة �لكثير من �ل�سع�ديين وبالعمل مع �لكثير 

من �لم�ظفين �ل�سع�ديين، مدة ز�دت على 33 عاماً، 

مكثناها في �لمملكة. وال تز�ل م�ساعر �ل�سد�قة 

هذه على ق�تها، بعد م�سي 21 �سنة على �لتقاعد.

األصدقاء السعوديون 
يثلجون قلوبنا

فرانك فيوجيت

نائب رئي�س �أول )متقاعد(

وع�س� �سابق في مجل�س �إد�رة �أر�مك�
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�أنها مثال ل�سل�ك كل �لعرب.

�أما حمد �لدغير، فه� �بن �سديق كبير �آخر لي، �أعني يحيى 

ق�يم�س �لدغير. ويعمل حمد �الآن في �أر�مك� �ل�سع�دية، ويتبادل 

معي �لر�سائل �الإلكترونية. وقد �أر�سل لي �أخير� �س�رة يحيى. 

عندما قابلت يحيى �أول مرة، كان ير�أ�س م�سغل �سفائح �لمعدن 

في ر�أ�س تن�رة. كنا نجل�س معاً ونتكلم في �أم�ر �لعائلة و�لعي�س 

في �أمريكا ونجر�ن. وكان زمالئي �لعمال �ل�سع�دي�ن في �ل�سيانة 

ي�ساأل�نني: من �أين �أنت؟ وكنت �أق�ل لهم: �أنا نجر�ني. ولدي في 

بيتي �الآن هد�يا تذكارية معرو�سة، جاء لي بها يحيى من نجر�ن. 

وقد حادثني في �الأعياد من �لخبر.

ولدي �سديق عزيز جد�ً �أي�ساً، ه� خالد �لتركي. لقد �سافر 

خ�سي�ساً �إلى �أو�ستن، تك�سا�س، حين علم �أنني كنت في �لم�ست�سفى. 

كنا نجل�س خالد و�أنا في مكتبي، ونتحدث في كل �سيء و�أي �سيء. 

وه� يعزو �إليَّ من �لف�سل في تاأ�سي�س مدر�سة �لظهر�ن �الأهلية 

�أكثر مما �أ�ستحق. 

عندما ز�رنا �سع�د ومنيرة �الأ�سقر ثالثة �أيام في �سنة 2006م، 

كان ذ�ك حدث �ل�سنة �لخا�س. لقد بعثت روؤية ه�ؤالء �الأ�سدقاء 

�لقد�مى في قل�بنا حر�رة متجددة. حين قابلت �سع�د�ً �أول مرة، 

كان مهند�ساً �ساباً في ر�أ�س تن�رة. وقد غمرتني �سعادة عارمة، حين 

و�فق فيما بعد على �الن�سمام �إليَّ في تنظيم �إد�رة �لم�ساريع. كان 

نجاح �سع�د في �أر�مك� بادياً لكل عين. وكذلك منيرة.

كنت �أحلم و�أنا طفل، باأن �أعمل في بالد بعيدة. وقد دفعني هذ� 

�لحلم �إلى در��سة �لهند�سة وتعلم �للغة �الإ�سبانية. وحين تخّرجت، 

خدمت في �لجي�س، في حرب ك�ريا. و�سدف �أن �أقمت مع لغ�يين 

عرب، حدث�ني عن �أر�مك�. فطلبت فيها وظيفة وُقبل طلبي. لقد 

تقرر م�سيري حينئذ.

ال يمكنني �أن �أن�ب في �لكالم عن متقاعدين غيري. لكن ر�أيي 

�لمت���سع، ه� �أن مك�ثنا في �ل�سع�دية، وع�سرتنا مع �أ�سدقائنا 

�ل�سع�ديين، �أثرت حياة زوجتي ماري وحياتي، �أكثر مما كان يمكننا 

�أن نت�س�ر. لقد كان �لعمل الأر�مك�، و�إن�ساء مر�فق لهذه �ل�سركة 

�لمميزة، تجربة عظيمة، يحلم بها كل مهند�س، لكنها في �لحقيقة 

كانت في �لمرتبة �لثانية، دون مرتبة �لعالقة �لتي ربطتني 

بالم�ظفين و�لم��طنين �ل�سع�ديين، عم�ماً. 

كنت �أتمنى ل� كان لدي مت�سع �أرحب الأروي تجارب �أخرى، �سنعت 

لماري ولي رو�بط �ل�سد�قة �لد�ئمة �لتي ت�سدنا �إلى �ل�سع�ديين.

لدينا ق�ل ماأث�ر: »�لنار دفء للبدن، و�ل�سديق دفء للقلب«. 

وقلب ماري وقلبي، ��ستمد� دفئاً كثير�ً من �سن��ت �أم�سيناها في 

ال�سعودية.

هذ� �لمقال ُكتب في ذكرى مرور 75 �سنة على تاأ�سي�س �أر�مك� �ل�سع�دية. 

�لمقالة �نت�سار�ً و��سعاً على �ل�سبكة �لدولية �الإنترنت. وحظيت 

بانتباه �لم��قع �ل�سيا�سية، ومنها Counterpunch.org، وبع�س 

�لم��قع �الإخبارية، و�ل�سحف �لمحلية. في هذه �لمقالة حاولت 

�أن �أبيِّن، من خالل تجربتي �ل�سخ�سية مع �ل�سع�ديين و�لعرب 

�الآخرين، بع�س �لمالمح �لتي الحظتها، و�أثارت �إعجابي. وهي 

مالمح جعلتني �أحبهم، و�أرى فيهم نقي�س ما كان ُين�سر في 

�الإعالم وال يز�ل ُين�سر �إلى �لي�م عنهم. وقد تلقيت �أكثر من �ألف 

ر�سالة �إلكترونية ت�سكرني على مقالتي هذه.

يمكنني هنا، في هذه �ل�سانحة، �أن �أ�سرب �أمثلة �أخرى. ول�ست ر�غباً 

في �لتركيز على �لنجاح �لم�ستمر �لذي �أحرزته �أر�مك� �ل�سع�دية 

�لتي يديرها �الآن �ل�سع�دي�ن وحدهم. فهذ� �أمر معروف على 

�ل�سعيد �لدولي، ولي�س بحاجة �إلى �سهادة مني. ما �أود �أن �أتناوله 

ه� طبيعة �ل�سعب �ل�سع�دي. 

َهت �س�رته. �أما �لحقيقة فهي �أنه  لقد �أ�سيء فهم هذ� �ل�سعب، و�ُس�ِّ

�س �لقيم �لعائلية، ويفخر بتر�ثه، ويت�ق �إلى �الإنجاز،  �سعب يقدِّ

ويع�سق بالده، وال يرغب �إال في �ل�سالم وفي �لقب�ل �لمتبادل مع 

�ل�سع�ب �الأخرى. طبعاً ثمة في �ل�سع�ديين متطرف�ن، تماماً 

مثلما في �الأمريكيين متطرف�ن �أي�ساً. �إنما �أريد �أن �أتكلم عن 

ماليين �ل�سع�ديين، وهم من �ل�سنف �لممتاز، �لذين ُيعزى نجاح 

�أر�مك� �لكبير هذ�، �إلى طبيعتهم نف�سها.

�سالح ه� �بن �لمرح�م �أحمد �لز�هر، �لذي تحدثت عنه في 

مقالتي: �لعرب �لذين عرفتهم، وال �أز�ل �أتبادل و�إياه �لر�سائل 

�الإلكترونية. كان �أحمد �سديقاً حقيقياً، كان نجار�ً غير متعلم، 

ر نف�سه حتى  انين في �سيانة معمل �لتكرير،لكنه ط�َّ ورئي�س دهَّ

�بتعث في مهام تدريبية خارج �لمملكة، ثم �أ�سبح ناظر�ً �إد�رياً في 

ور�س �ل�سركة. و�إنه ل�سرف لي �أن يخاطبني �سالح بعبارة: »�لعم 

فر�نك«! لقد �أر�سل لي �س�ر �أوالده، و�أوالد �إخ�ته، �أبناء �أحمد 

�الآخرين. �إن هذه �الأ�سرة نم�ذج ممتاز للتح�ل �لذي حدث في 

�ل�سع�دية. فاأبناء �أحمد م�ظف�ن ناجح�ن في �أر�مك�، و�أ�سعر �أننا 

عائلة و�حدة، من �أمريكيين و�سع�ديين.

ُبعيد تقاعدي، �أر�سل �إلي عبد �لعزيز �لفالح، و�لد خالد �لفالح، 

ر�سالة ق�سيرة قال فيها: »عذر�ً، لم �أتمكن من �لح�س�ر �إلى �لمطار 

الأودعك. لقد قر�أت مقالتك في The Arabian Sun، لكنني لم 

�أكن بحاجة �إلى قر�ءتها، حتى �أِكنَّ لك بهذ� �الإعجاب، فالعالقة 

�لمبا�سرة �لق�سيرة معك، �أ�سعرتني باالإح�سا�س نف�سه، �لذي كان لي 

حيال مقالتك. لقد تاأكد �إح�سا�سي فقط«.

ما �أود ق�له، لي�س في م�سم�ن �لر�سالة نف�سها، بل �ل�قت �لذي 

�أنفقه عزيز ليكتب لي �لر�سالة. لقد �أر�سلها، الأنها تمثِّل معدناً 

طيباً د�خلياً، و�سد�قة �سادقة لدى �لعرب �لذين عرفتهم. وهم 

غير �لقلة �لمتطرفة �لتي يريد �الإعالم من �الأمريكيين �أن يظن�� 
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بيئة �لتح�الت وعن��نها في عي�ن �لرو�ئيين و�ل�سعر�ء
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اأحدث اكت�صاف البترول، وتطور �صناعته، وما واكب 

ذلك من ازدهار اقت�صادي تحواًل اجتماعياً وثقافياً 

كبيراً في المملكة. 

ولما كان االإبداع االأدبي والفني �صورة مو�صوعية 

للواقع واأداة للتعبير عنه، فقد اأدى اكت�صاف النفط 

اإلى ن�صوء و�صع جديد، وظهور بع�ض االأعمال 

االأدبية المرتبطة بذلك الو�صع، تناولت اأوجه 

 التحول االقت�صادي واالجتماعي والثقافي، 

ح�صن ال�صبع يعر�ض االأثر المبا�صر الذي تركته 

اأرامكو على االأدب المحلي، وتمثَّل في بع�ض االأعمال 

بمالم�صة تغير اأنماط العي�ض، واالنفتاح على العالم 

الخارجي، والَتّما�ض مع االآخر المختلف، �صواء 

�صمن الثقافة الواحدة اأو ثقافة ال�صعوب االأخرى، 

وعّبر بع�صها عن بداية ت�صّكل وعي اجتماعي 

و�صيا�صي جديد. كما وعك�صت بع�ض االأعمال �صدمة 

التحديث، وردود الفعل المتباينة اإزاء المخترعات 

الحديثة و�صورت الحنين اإلى الما�صي بقيمه 

وعاداته التي لم ت�صمد اأمام موجة التحديث، 

بعاطفة موغلة في الرومان�صية. وتباينت مع كل 

ذلك دالالت تلك االأعمال االأدبية وفقاً لتباين 

التوجات وزوايا الروؤية المختلفة. 
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في �ل�سعر �أواًل

بالعامّية �أكثر من �لف�سحى

في مقال للدكتـــور عبد العزيز جار اهلل الجار اهلل، عنوانه: »اأرامكو و�صاعر 

بريـــدة«، ي�صيـــر الجار اهلل اإلـــى ال�صاعر ال�صعبي علي بـــن طريخم )1300 - 

1374هـ( معتبرًا ق�صيدتـــه »الظهران«، دلياًل اإجرائيًا على ما كانت تمر به 

العمالـــة ال�صعودية المت�صابقة للعمل في اأرامكو، حين كان العمل في ال�صركة 

حلـــم ال�صبـــاب والطامحيـــن والمتطلعين والفقـــراء والراغبيـــن في تح�صين 

)1(  وردت الق�صيـــدة في كتاب )تنفيه الخاطـــر و�صلوة القاطن 

والم�صافر( تاأليف: محمد علي النا�صري.

�لدكت�ر عبد �لعزيز جار �هلل �لجار �هلل

كانـــت الِمالحـــة والزراعة والتجارة ع�صـــَب الحياة القت�صادية فـــي المنطقة قبل اكت�صاف 

النفـــط، ثـــم تغيرت عنا�صـــر المعادلة. ومـــن الأدبيات الأولـــى التي تناولـــت النفط ب�صفته 

محـــركًا للتنمية والتطوير، ق�صيدة باللهجـــة العامية لل�صاعر البحريني المال عطية بن علي 

الجمـــري، َنَظمها عـــام 1934م، وهي عبارة عن مناظرة بين الغو�ـــس ومنابع النفط، وفيها 

عـــي كل منهما الف�صَل لنف�صه على الآخر، ويرى اأنـــه م�صدر الثروة والرخاء القت�صادي،  يَدّ

ب ال�صاعر نف�صه حكمًا بينهما، ومع انه حاول جهده التزام الحياد والمو�صوعية  وفيهـــا ُيَن�صرِّ

)1(

اإل اأنه راأى، في ختام الق�صيدة، اأن الم�صتقبل لمنابع النفط.

كان لأرامكـــو ح�صـــور في كثير من اأعمـــال الأدب ال�صعودية، واإذا لم تكـــن ال�صركة مو�صوعًا 

اأ�صا�صيـــًا، اإل اأنها كانت في بع�س الأعمال الأدبية اإطارًا اأو بيئة طبيعية لالأحداث. ول ي�صعى 

هـــذا المقال اإلى تناول تلك الأعمال الأدبيـــة تناوًل فنيًا، قدر ما يحاول ت�صليط ال�صوء على: 

فت بيئة اأرامكو اإطـــار مكان لهذه الأعمال. ربما كان ذلـــك التوظيف متوا�صعًا في  كيـــف ُوظرِّ

مجال ال�صعر، فال يجد المتابع غير �صذرات من ال�صعر ال�صعبي اأو الف�صيح هنا وهناك. وقد 

كان ل�صعراء العامية الن�صيب الأوفر في هذا المجال.
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)2( جريدة الريا�س: العدد 14427 في 24 دي�شمبر 2007م.

 chit جتي: مذكرة hour 3( واره: �صاعة(

)4( كولي: عامل. )5( كبو�س: القبعة 

)6( الغوازي �صرب من الم�صكوكات القديمة ي�صاوي الواحد منها نحو ع�صرين قر�صًا.

)7( ديـــوان وحـــي ال�صعـــور: مـــال علي بـــن محمـــد الرم�صـــان. المطبعـــة الحيدرية النجـــف 1383 

)1963م(

 كذلك يمكن الإ�صارة اإلى اأبيـــات ال�صاعر فهد الأزيمع ال�صهيرة 
)2(

و�صعهـــم.

ومطلعهـــا: »ويـــن انت يا اللي تبـــي الظهران/ ترى الوعد را�ـــس تنورة«. وفي 

الذاكرة بيـــت يتيم )من ق�صيدة �صعبية ل اأعرف قائلها( يقول: »الحمد هلل 

)3(

احْب قَيّد الواره/ ثالثة اأريل وربٍع فوْق ِجِتّْيها«. ال�صَّ

وللمــــال عبــــد المح�صــــن الن�صــــر)1908 – 1990م( ق�صيدة عاميــــة عنوانها: 

»ق�صــــة المفقودين في بر الظهران«، نظمها عــــام 1936م في رثاء اأخيه وابن 

عمه اللذين تاها في البر، وهما في طريقهما اإلى الظهران لاللتحاق بال�صركة، 

ثم عثر على جثمانيهما بعد ثالثة اأ�صهر في منطقة ت�صمى مريكبات. 

وفي ق�صيـــدة لل�صاعر الراحل عبد الوهاب ح�صـــن المهدي، �صاحب ديوان: 

 يخاطب عامل من عمال �صركة اأرامكو 
)4(

»بقايـــا رماد«، بعنوان: »اأنا كولي«،

زوجته بقوله:

، ي���ا ���س��ري��ك��َة عمري ي���ا �ب���ن���َة �ل����ع����ِمّ

فانتظريني لل�سغل  �أم�����س��ي  ���س���ف 

ل��م �أع���ْد ع��اط��اًل، ول��ي م��ن طم�حي

�سدقيني ل���ل���ع���ال  �ل�������س���ع���ي  ه���م���ة 

�لظهر� �إل�����ى  �ل����دي����اَر  �أب������رح  ف���غ���د�ً 

و�نتظريني �ل��ب��ي��ت  ف���ي  ف��اب��ق��ي  ِن 

وم���ت���ى �أق����ب����ل �ل��خ��م��ي�����س َل�������َدى �ل�

و�رقبيني  ي����ن����ي  و�َزّ ف��ق���م��ي  ع�����س��ر 

ب�سالٍم �ن���ق�������س���ْت  �ل���ج���م���ع���ة  و�إذ� 

ذكريني ب���ع���ده���ا  �ل�������س���ب���ت،  ودن�������ا 

ثيابي ���ي  ���ِبّ َت�������سُ �أن  �أدع��������ك  ح��ي��ث 

وب�����ق�����اي�����ا ح�������ئ�����ج�����ي و������س������ؤون�����ي

�سغ� )ن���م���رُة(  ت�سيع  ال  و�ح��ر���س��ي 

جبيني ف�ق  �لعتيق،  َكُب��سي  �أو  لي 

�سر�عا  �ل����رف����اق  م����ع  و�����س���ه���دي���ن���ي 

ي�سبق�ني)5( ك���ي  ل��ل��ب��ا���س  ن��ت��ب��ارى 

الق�صيدة حافلة بالتفا�صيل، وتتكون من �صبعة وخم�صين بيتًا، وفيها ي�صّور 

ر في نهايتها عن قلقه  المهـــدي فرح العامل بالتحاقه بال�صركة، كذلك يعبرِّ

من اأن يعود اإلى البيت خالي الوفا�س من »الغوازي« حين ت�صتغني ال�صركة 

 .
)6(

ل�صبب اأو لآخر عن خدمته

ومــــن الق�صائد المرتبطة باأجواء العمل في اأرامكو ق�صيدة بعنوان: »رحلة اإلى 

 تحكي كيف رافقه ابنه محمد 
)7(

رحيمــــة«، لل�صاعر علي بن محمد الرم�صــــان.
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�صعيد اإلى مطعم ر�صوى، وكان قد ذهب اإلى هناك ليراجع الطبيب. وق�صيدة 

اأخرى ي�صف فيها حجرة ابنه الأنيقة في حي ر�صوى برحيمة ومنها: 

»ه������ي ق�����د ����س���ّم���ي���ْت ب����ر�����س�����ى على

مر�ساُة رب�����ه  م����ن  ر�����س�����ى  ����س���اك���ن 

فلل�� ور�ق������������ت  �����س����م����ْت  ق������د  ب����ق����ع����ة 

�لخ�ير�ُت ب��ه��ا  ل��ه��م  ت���ت���رى  ر�ق���ي���ن 

َرْت ب����ه����ا �ل����ن���������ظ����ر�ُت ك����ل����م����ا ُك�������������������ِرّ

َوَج�������������َدْت�������������َه������ا ك�����اأن�����������ه�����ا �ل�����م�����������ر�آة

���������َت�������������������اٌت ن�����ق�����ي�����������ة وت�����ي������������������ٌل َر����������سَ

)8(
م�������������اث������الٌت ك����اأن���������ه����ا �أَِل�������������������َف���������اُت

ك�������ل �������س������ي������ارٍة ب���������ه����ا م����ث���������ل ط�������ي���ٍر

�ل���ع���ج���الُت ب�����ه  ت�������س���ري  ذي ج�����ن�����اٍح 

ك�������م ب�����������ر������س������ى م����ك����ائ���������ن و�أن�������������ا

مده�سات« ف����ك����رة  و�أع������م������ال  ب���ي���ب 

وفـــي نهاية الق�صيـــدة يب�صـــر ال�صاعر ابنه موظـــف ال�صركـــة بعي�س رغيد 

وم�صتقبل حافل بالخير. 

�لح�س�ر �لكبير في �لرو�ية

�إطار لل�سرد عند �لق�سيبي و�لحمد

لكــــن ح�صور اأرامكــــو و�صناعة النفــــط كان طاغيًا في مجــــال الق�صة والرواية 

المحلية بالذات. ذلك اأن الإبداع الق�ص�صي والروائي يمثل ب�صكل اأف�صل الحياة 

العامة ويلت�صق بتفا�صيلها اليومية اأكثر من ال�صعر ب�صفته تجربة ذاتية. 

ففـــي روايـــة الدكتور غـــازي الق�صيبـــي الكوميديـــة: »اأبو �صـــاّلخ البرمائي«، 

ال�صـــادرة عام 2000م، تح�صـــر اأرامكو ب�صكل وا�صح. وما فعله الق�صيبي هو 

خ  اأنـــه عك�س ا�صم ال�صركة لي�صبح »وكمارا«. كان بطل الرواية يعقوب المف�صَّ

)اأبـــو �صالخ( من اأوائل موظفـــي ال�صركة. ويروي يعقوب كيـــف قابل وثمانية 

 مـــن ال�صبان رئي�س ال�صركة اآنـــذاك الم�صتر بانكر، الذي خاطبهم بلغة عربية

رهم بالم�صتقبل الواعد، وكيف اأحالهم الرئي�س  ل تخلو من لكنة تك�صانية، ليب�صرِّ

على مركز تدريـــب تابع لل�صركة ليتعلموا الإنجليزيـــة، وبع�س المهارات التي 

تحتاج اإليها طبيعة العمل في �صركة الزيت. ثم يتمادى اأبو �صالخ في تهويماته 

فيق�ـــس على �صاحبه توفيق )اأبـــو لمياء( ملحمته الخالـــدة التي اأنجزها مع 

زمالئـــه بعد مرحلة التدريب، وهي مد خطـــوط التابالين. اإذ انطلق الفريق 

ومعـــه خم�صة بعاريـــن هزيلة وثالث خيـــام: واحدة للمطبـــخ والأكل، وواحدة 

للنوم، والثالثة للمـــوؤن، وطباخ هندي يدعى برو�صتم: »انطلقنا نحن الت�صعة، 

ل في اأح�صاء ال�صحراء  ذات �صباح �صبابي حزين من راأ�س تنورة، بداأنا نتوغَّ

الملتهبـــة ونمـــد الخط. كنـــا نعمل فريقـــًا متعاونـــًا متجان�صًا متكامـــاًل. كان 

ْرِكي�صان ينطلـــق اأمامنا وي�صتك�صف الطريـــق، وكان ْدِليالن يراجع الخرائط 

)8( ر�صتات: �صوارع. تيول: اأعمدة ل �صلكي.

 �لدكت�ر غازي �لق�سيبي
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)9( فْرٍت َحَمْر: �صيارة فورد حمراء. هورة: نوع من الرز. 

تركي �لحمد

ويحدد م�صار الخط، وكان ْثِويران ينقل الأنابيب..« كان لكل منهم ا�صم حاول 

الـــراوي اأن ينا�صـــب المهمة الموكلـــة اإليه. ويروي اأبو �صـــالخ كيف و�صل خط 

التاباليـــن اإلـــى نهايته عند البحـــر الأبي�س المتو�صط بعـــد �صنوات ثالث من 

انطالقـــه وزمالئه من راأ�س تنورة، وكيـــف ا�صتقبلهم رئي�س ال�صركة ا�صتقباًل 

عها رئي�س الوليات المتحدة)!!(.  حافاًل، واأعطى كاًل منهم �صهادة تقدير وقَّ

ول يكتفي اأبو �صالخ بملحمة مد خط التابالين، بل يذهب اإلى اأبعد من ذلك، 

ار« حيث  ان البر« اأن يحفر »حقـــل الغَوّ فيـــروي كيف ا�صتطاع بم�صاعـــدة »�صَبّ

»انفجر الذهب الأ�صود من الأر�س وكاأنه �صاللت نياجارا«! 

خ العاطفية في  الروايـــة حافلة بكثير مـــن التفا�صيل عن مغامرات يعقـــوب المف�صَّ

البر اأثناء مد خطوط التابالين، ثم بعد ذلك داخل كامب ال�صركة، وهي مغامرات 

غالبًا ما تنتهي نهاية تراجيدية، لأن »بال الرجاجيل من الن�صاوين!« كما يقول.

اتخذت اأرامكو اإطـــارًا لل�صرد، كذلك، في رواية الدكتور تركي الحمد: �صرق 

الـــوادي، ال�صـــادرة عـــام 1999م. فعندما �صاق الحال ببطـــل الرواية جابر 

ال�صـــدرة، جاء من يقول لـــه: اإن الأمريكان ي�صتاأجـــرون العمال في الظهران 

ل�صتخـــراج الزيـــت من باطـــن الأر�س، واإنهـــم يدفعون ما ل يقـــل عن ثالثة 

ريـــالت عربيـــة يوميًا لعمالهـــم«. عندئذ �صـــد جابر الرحال اإلـــى الظهران، 

وكلمات ال�صاعر فهد الأزيمع تطن في راأ�صه: 

وي�������ْن �ن������ت ي���ال���ل���ي ت���ب���ي �ل���ظ���ه���ر�ن 

ت�����������رى �ل������������َ�َع������������ْد ر���������������س ت������ن�������ره

م�����ن ف���������ْق م�����ا ي�������س���ن���ع �ل���ن�������س���ر�ْن

ف����������������ْرٍت َح���������َم���������ْر �������س������اط������ٍع ن���������ره

م������لَّ������ْي������ْت م������ن م����ق����ع����د �ل����ح����ق����ر�ن

)9(
ُه���������������ْ�َره  ل������� م����اك����ل����ي  ي�����ن�����ع�����اْف 
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وفــــي الظهران يمر جابــــر بنقلة اجتماعية اأو ثقافية مربكــــة نتيجة للَتّما�س مع 

الآخر المختلف، �صواء من الثقافة نف�صها، اأو من الثقافات الأخرى. في�صكن مع 

ثالثــــة رفاق من القطيف والأح�صاء في غرفة �صغيرة في حي ال�صالمة الجديد 

الم�صمــــى: »�صعــــودي كامب«، على ال�صفح ال�صرقي لجبــــل الظهران. »بعيدًا عن 

�صبــــك الأمريــــكان«. اأخذت اأعمــــال ال�صركة فــــي التو�صع فنقل جابــــر اإلى راأ�س 

تنــــورة، للعمل في م�صفاة النفــــط بعدما اأ�صبح يتقن اللغــــة الإنجليزية. ورقي 

بعد ذلك اإلى رتبــــة مراقب عمال، ووعده رئي�صه ببعثة درا�صية اإلى هيو�صتن اأو 

اأو�صتن في ولية تك�صا�س للح�صول على �صهادة عالية في الهند�صة البترولية اأو 

اإدارة المن�صاآت ال�صناعية.

�لم�ساألة �لثقافية عند �لدميني ومنيف

في روايـــة: »�صرق الـــوادي«، تفا�صيل كثيرة عن عالقـــات جابر الجتماعية 

ون�صاطه العمالـــي، وحياته العاطفية، و�صراعه الداخلـــي مع نف�صه الموزعة 

بين مفاهيم وقيم وعادات واأفكار مختلفة في البيئة الجديدة. 

اأبيات ال�صاعر فهد الأزيمع تلك يتغنى بها �صفوان في رواية ال�صاعر علي الدميني: 

»الغيمــــة الر�صا�صية«، ال�صادرة عــــام 1998م، اأي قبل رواية تركي الحمد بعام 

واحــــد. وفي الف�صل المعنون: »عتمة الم�صابيح مــــن اأوراق عزة«، يقول الراوي 

على ل�صــــان عزة: »اليــــوم ا�صطحبنا حمــــدان ب�صيارته اإلى مطعــــم »مكدونالد« 

�صمال الظهران في حي جديد اأطلقوا عليه ا�صم الدانة. في »ماكدونالد« جل�صنا 

وتحلق حولنــــا الأطفال مبتهجين بالع�صاء الذي ل يروق لي، لكنني كنت �صعيدة 

بوجــــود حمــــدان معنا. وم�صيت وزوجــــة �صهل الجبلي نتابع حمــــدان حين �صعد 

ال�صخــــرة الق�صية وتنف�س بعمق مثقــــل بال�صجن والحنين. قــــال لنا: في م�صاء 

كهــــذا وطئت قدماي ظهر هذا التل يوم فــــررت من القرية واتجهت نحو محطة 

اأم �صالــــم. هناك وجدت جموعــــًا من النا�س قادمة من مختلف الأماكن البعيدة 

متجهة �صوب الظهران. �صمعت لأول مرة عن البترول.. واأرامكو.. والأمريكان.. 

والعمل والم�صتقبل الجميل.. وكان �صفوان يغني:

�لظهر�ن  ت��ب��ي  �ل���ل���ي  ي���ا  �أن�����ت  وي�����ْن 

ت�����������رى �ل������������َ�َع������������ْد ر���������������س ت������ن�������رة

رن��������ا ِق�����������������ْل ل����������ه ت����������ر�ن����������ا ت��������ط��������َ�ّ

ك������������������ٍلّ ُي��������������َ�ّل��������������ع ب��������������د�ف���������������ره.. 

كانـــت الخيـــام تغطـــي ال�صهوب وتمتـــد حتى الم�صجـــد الكبير فـــي »�صعودي 

كامب«. اأفواج من الب�صر جاءت من كل �صوب تبحث عن بريق الأمل المكنون 

في اأعمـــاق الأر�س. كان حمدان يعتبر هذا المـــكان ميالدًا له، بعدما هرب 

من الوادي، ومن انتظار دوره في الزواج من اإحدى مطلقات اإخوانه. هنا بداأ 

يخـــط معنى جديدًا لحياته بعدما اأ�صبح عاماًل في ور�صة الكفرات والزيوت 

في اأرامكو. لكن حمدان العامل الب�صيط ا�صتطاع اأن يكمل درا�صته الجامعية 

فـــي اأمريكا، ويرتبط ويتـــزوج من اأمريكية »بعد عالقـــة ممزوجة من حنين 

الغـــرب لل�صـــرق، وتعلق ال�صـــرق بالغـــرب )...( فال هي ارتوْت مـــن حنينها 

علي �لدميني
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لل�صـــرق وانف�صلْت عن جذورها، ول اأنا امتالأُت ب�صوقي للغرب وان�صلخُت من 

تاريخي« وانتهى ذلك بالطالق.

وفــــي مجال الرواية اأي�صًا �صبق الروائــــي الراحل عبد الرحمن منيف كثيرًا من 

الروائييــــن ال�صعوديين في اتخاذ بيئــــة اأرامكو اإطارًا لجزء من خما�صيته: مدن 

الملــــح. ففي الجــــزء المعنون »لتيــــه«، كانت جميع الأحداث تــــدور حول ن�صاط 

ال�صركــــة في مراحــــل التاأ�صي�س الأولــــى، وما �صاحب ذلك الن�صــــاط من تفاعل 

اجتماعي وثقافي، وردود فعل متباينة في التعامل مع الثقافة الجديدة الوافدة، 

ومع المخترعات الحديثة التي ارتوؤيت اآنذاك، اأمور عجيبة خارقة. لكن القارئ 

ع بروح  من اأبناء هذه المنطقة الخبير بجغرافيتها الطبيعية والب�صرية، والم�صبَّ

المــــكان وعاداتــــه وتقاليده، ل يلم�ــــس اأثرًا لإن�صــــان هذه المنطقــــة الجغرافية 

الــــذي اأبلى في مراحل التاأ�صي�س بالًء ح�صنًا. وهو الجانب الذي ا�صتطاع غازي 

الق�صيبــــي وتركــــي الحمد التعبير عنه ب�صكل اأف�صل فــــي روايتيهما: »اأبو �صالخ 

البرمائــــي«، و»�صرق الــــوادي«، نظرًا للت�صاقهما بالبيئــــة الطبيعية لالأحداث، 

دون التكاء على الخيال وحده.

وفي �لق�سة �لق�سيرة.. بيئة �لتح�الت و�ل�سرد

وللقا�ــــس خليــــل الفزيع رواية عنوانهــــا: »النخلة وهم�س للجبــــل والبحر«، ن�صرت 

فــــي مجلــــة »الجيل«، ر�صد من خاللهــــا التحولت التي طــــراأت على المجتمع في 

المنطقــــة نتيجــــة اإقبــــال المواطنين علــــى العمل فــــي حقول النفط بــــدل حقول 

الزراعة تحت اإغراء العمل الأقل جهدًا والأوفر مادة. وفي ق�صة ق�صيرة للفزيع 

بعنــــوان: »الغرفة رقــــم 5«، من مجموعته الق�ص�صية: »بع�ــــس الظن«، ال�صادرة 

عام 1993م، تغدو اأمنية الأماني لدى بطل الق�صة العمل في ال�صركة، فقد »كانت 

عودة العمال اإلى القرية لق�صاء اإجازة الأ�صبوع تلهب خياله بالت�صورات المبهمة 

عــــن عالم ال�صركة الغريــــب المده�س.. اأناقة الأجانب.. رقــــة ن�صائهم.. رفاهية 

عي�صهــــم«. لكــــن ما اإن ينخرط اأبو ج�صــــوم، نزيل الغرفة 5 بالعمــــل في ال�صركة، 

حتــــى توؤرقــــه الرغبة في العودة اإلى العمل في الحقــــل.. كان عمال ال�صركة يرون 

اإنهاء الخدمة )الفن�س( كارثة الكوارث. لكن نزيل الغرفة رقم 5 المتفائل دومًا 

والمحب لالأر�س، نظر اإلى خبر اإحالته على التقاعد نظرة اإيجابية.

وفـــي ق�صة ق�صيـــرة اأخرى بعنوان: »اأفياء في هجيـــر العمر«، من مجموعته 

الق�ص�صية: »العذاب الـــذي ل يموت«، ال�صادرة عام 1998م، عمد الأ�صتاذ 

الفزيـــع اإلى تنـــاول التحول الذي لم يقت�صر علـــى مظاهر الحياة وح�صب بل 

امتـــد ليطال جوهـــر العالقات الإن�صانية عبر ذيول تطفـــو على �صطح ذاكرة 

بطـــل ق�صته، الـــذي عمل في ال�صركة مذ كان فـــي الرابعة ع�صرة من العمر. 

ومع فر�س التعليم التي اأتيحت له، تقلب في عدة وظائف اإلى اأن �صغل وظيفة 

ذات �صاأن. وبخالف اأبو ج�صوم، نزيل الغرفة رقم 5 الذي اأحيل على التقاعد 

المبكـــر، تتعاقد ال�صركة مع بطـــل هذه الق�صة بعد تقاعده ليعمل في مكتبها 

فيما وراء البحار، وذلـــك لال�صتفادة من تاأهيله وخبرته، اإل اأن الحنين اإلى 

الأر�س والتعلق بهـــا ينت�صر على ذلك العر�س المغري. »�صعر اأن نداًء خفيًا 

عبد �لرحمن منيف

خليل �لفزيع 
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يدعوه اإلـــى الحقل، لالأر�س التي خط على اأديمها حـــروف ذكرياته الأولى، 

لبيـــوت الطين بجدرانها الواهنة، لالأزقة ال�صيقة المتربة، للعجائز الغافين 

تحـــت اأ�صعة ال�صم�ـــس في ال�صباحات ال�صتائية. كل جـــزء من بلدته هو جزء 

من ت�صاري�س فكره وخارطة وجدانه«. ولذلك رف�س عر�س ال�صركة المغري. 

ويبـــدو الت�صبـــث بالأر�ـــس هاج�صًا ملحًا فـــي الأعمال ال�صرديـــة الثالثة التي 

وظفـــت اأجـــواء العمل في اأرامكـــو بيئة لالأحداث، حيث بقيـــت اأجواء القرية 

وجوهر عالقاتها الجتماعية مرت�صمة بالذاكرة ل تفارقها.

وفي ق�صة ق�صيرة عنوانها: »خارطة للحزن والزيت«، وهو العنوان نف�صه الذي 

اختـــاره القا�س والناقد اأحمد بوقري لمجموعتـــه الق�ص�صية الأولى، يوظف 

بوقـــري اأحـــداث رحلة عمل يقوم بها بطل ق�صتـــه )ت( الموظف في ال�صركة 

وزميله الأمريكي )بيل( من الظهران اإلى عمق ال�صحراء، اإطارًا للتعبير عن 

ال�صعـــور بالغتـــراب، والعي�س على الهام�س في مكتبـــه المغمور و�صط مكاتب 

ال�صركة الهائلـــة المعزولة عن بع�صها بحواجز رمادية اللون. »موظف �صغير 

اأنـــت يـــا )ت( تتعثر في تجربـــة العمل.. ماذا تعني ل�صركـــة هائلة تطحن في 

جوفهـــا تجربة الزمان والمكان.. ليتني اأكون الريح، والريح الم�صادة، تجلب 

كل الأ�صياء الهامة اأمامي كومات.. كومات لأعيد ترتيبها بنف�صي«. كان هدف 

الرحلة فح�س اأداء محطات �صخ الزيت، وكذلك م�صخاتها ال�صخمة للتيقن 

مـــن اأنها تعمل ب�صكل جيد، ولكت�صاف اأي ت�صقق في العتبات الخر�صانية التي 

تنام عليها تلك الأنابيب. قال بيل مقتربًا من موؤ�صر حنفية هائلة وقد اكت�صبت 

�صحنتـــه عالمات القلق الم�صطنع: »انظر يا )ت( كمية ال�صغط هنا مرتفعة 

عن المعدل، هذه مخالفة �صريحة )ل�صتاندرد( ال�صركة الفنية.. انظر اأي�صًا 

هنا )...( ت�صقق فادح عند حافة اإحدى الخر�صانات )...( ل .. ل .. ل.. هذا 

عيـــب فني غير مقبول«. ويبدو اأن مخالفـــة الموا�صفات اأو المعايير توؤدي في 

النهاية اإلى اإ�صابة عمل تنتهي بالموظف )ت( اإلى الم�صت�صفى.

وتتخذ اأرامكو بيئة لل�صرد في ق�صة عنوانها: »مثلما هو في البطاقة«، للقا�س 

عوا�س �صاهر الع�صيمي، �صمن مجموعته الق�ص�صية المعنونة: »ذات مرة«، 

 والعيادة 
)10(

ال�صـــادرة عام 1417هـ. تدور اأحداث الق�صـــة بين حي المنيرة 

الطبيـــة، ومركـــز التدريب. اإنهـــا عبارة عن تداعيـــات اأو هذيانـــات محموم 

تتداخل فيها الأماكن والأزمنة والأحداث. وينتاب بطلها ال�صعور بالتحول اإلى 

رقم اأو تر�س في اآلة كبيرة: »راأيته يدخل مركز التدريب، ويختفي وراء الباب 

الزجاجـــي الم�صبوط علـــى جهاز اإلكترونـــي ينفتح وينغلق مـــن تلقاء نف�صه، 

ل  وبجانبـــه رجل الأمـــن ال�صناعي. الزمان بدايـــة الثمانينيـــات، حيث ي�صجرِّ

الـــراوي لحظـــة ح�صوله علـــى بطاقة اأرامكـــو باأ�صلوب ق�ص�صـــي ل يخلو من 

المجاز ال�صعري بقوله: »1982 دخلُت في بطاقة �صغيرة، وتغلَّْفُت جيدًا تحت 

رقم طويل. قالوا: اإن اأحدًا لن يعرفك هنا بدونه. �صاألت نف�صي بعدما خرجت 

من مكينة التغليف: ماذا ت�صعر؟« ويتابع: »اأ�صحك واأرتجف من اأمي جاءتني 

متغطية بخمار �صميك ت�صاأل عن ابنها الذي ي�صبهني اإذا كنت راأيته؟ ت�صاألني 

عوا�ض �ساهر �لع�سيمي

�أحمد ب�قري

)10( المنيرة: حي ل�صكن المتدربين والموظفين العزاب في الظهران.
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األي�صت هذه الظهران.. ولدي يقول اإنه هنا«. الق�صة بمجملها محاولة للتعبير 

عـــن حالة من فقـــدان الإح�صا�س بالذات. ويبدو التقارب فـــي روؤية القا�صين 

بوقـــري والع�صيمي في التعبير عن حالـــة من حالت الغتراب اأو ال�صياع في 

غياب جاذبية ما ت�صد بطل الق�صة اإليها لتحفظ توازنه النف�صي. 

ومن الموؤكد اأن اأعماًل اأدبية محلية اأخرى قد اتخذت من بيئة اأرامكو اإطارًا 

لهـــا. ناهيك باليوميـــات والمذكرات والأعمال الأدبية التـــي كتبها الوافدون 

اإلـــى هـــذه المنطقة من مختلـــف الثقافات الأخـــرى.. من ذلـــك على �صبيل 

المثال ل الح�صر روايـــة المغترب expatriate لموؤلفها بد رود�صيل المولود 

فـــي بورتالند وليـــة اأوريجن الأمريكيـــة، وهو جيولوجي عمل فـــي المملكة، 

وتـــدور روايته حـــول �صخ�صية تدعـــى كولن ماكنـــزي، ن�صاأ فـــي المملكة في 

الخم�صينيـــات من القرن الميالدي المن�صرم، وعاد اإليها بعد 18 عامًا ليقع 

فـــي حب تري�صتا مادي�صون التي تعمل ممر�صة في م�صت�صفى اأرامكو. ويحاول 

ـــط ال�صوء على جانـــب من الحياة الجتماعيـــة في المملكة،  الـــراوي اأن ي�صلرِّ

ذلـــك الجانـــب الذي لم ي�صتطع روؤيتـــه كثير من الغربييـــن الذين عا�صوا في 

هذا البلـــد، الذي اأ�صبح فيما بعـــد تحت اأ�صواء الق�ص�ـــس المثيرة والعالم 

المتعط�س للنفط. لكن هذا مو�صوع اآخر.
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قلنا بثقة مطلقة: »�سنتان. �سنتا تعليم في 

مد�ر�س �أر�مك� �ل�سع�دية، ثم نذهب �إلى 

مكان �آخر. ربما �ل�سرق �الأق�سى. �سنتان«.

وبعد �ست ع�سرة �سنة، ن�ساأل �أنف�سنا: »ما 

�لذي حدث لق�لنا �سنتين فقط؟« لقد كبر 

�الأوالد وم�س��، و�ل�سعر َوَخَطه �ل�سيب، 

وعالم �لذكريات �سار ور�ءنا، ولم ن�ساهد 

�ل�سرق �الأق�سى، �إال في رحالت، �أيام 

�لعطلة. لماذ� تغيرت خططنا، وما �لذي 

حدث حتى �قتنعنا بالبقاء، و�لمك�ث بقيَة 

عمرنا �لمهني نعمل في �أر�مك� �ل�سع�دية؟ 

قوة
المجتمع

الباقية

بو وميمي ويك�ستد

تقاعد� �سنة 2007م.

74

القافلة العدد الخاص..



�لج��ب ب�سيط: �لمجتمع. بكل معنى هذه �لكلمة، »�لمجتمع« 

ه� �لعن�سر �ل�حيد �لذي �أبقانا في �لظهر�ن. فاأياً كانت تجاربك 

�ل�سابقة �أو �لمكان �لذي �أتيت منه، فما �إن ت�سبح �أر�مك�ياً، حتى 

ت�سبح مع �الآخرين في �لقارب نف�سه.

بيتك، مثل بي�ت كل �الآخرين، ل�نه طحيني. ويك�ن لك رقم 

م�ظف، ورتبة، ويهمك �أن ت�ستطلع ملفك، لتعرف كم تجّمع لك 

من نقاط �الإ�سكان. ومثل جارك، تح�سل على تعليم وتدريب 

جيدين، وياأخذك عملك �إلى �أف�سل �سن��ت عمرك �لمهني، وتك�سب 

�لخبرة في حقلك، لكنك ال تك�ن بعُد قد بلغَت �ل�ستين. و�إذ� كنت 

و�فد�ً، وترغب في �لمخاطرة و�لح�س�ر �إلى هنا، ف�ستترك خلفك 

عائلتك و�أ�سدقاءك وهم يحّك�ن روؤو�سهم �سائلين: ما �لذي �أ�سابك 

ومتى �ستع�د �إلى �ل�طن. �إن لدى �الأر�مك�يين مالمح مت�سابهة، 

لكن ت�سابه �لظروف وحده ال يقيم مجتمعاً. لذ� �سنروي لكم بع�س 

خ�س��سيات �لحياة �لي�مية هنا.

تمار�س ريا�سة �لجري ح�ل ملعب �لج�لف في �لظهر�ن، وتحيي 

�سديقاً كل مئة متر.تمتلئ �لرزنامة �لم��س�عة ف�ق �لثالجة، 

بم��عيد �لن�ساط �الجتماعي و�لحفالت، حتى �أنك تحتاج �إلى 

م على غيره. ترتيبها، لتختار ما �لذي ال بد منه، ويتقدَّ

�سيافة م�سيفينا �ل�سع�ديين، �لذين يقدم�ن لك �ل�ساي في غرفة 

�النتظار .�لرك�س لبل�غ ح�سة �لمدر�سة �لليلية متاأخر�ً، لكثرة 

قد�مى �الأ�سدقاء �لذين �سادفتهم فعانق�ك، و�هتم�� باإخبارك ما 

يهمك من �أخبار.

ليلة �لمطبخ �لهندي، ي�م �الإثنين، في قاعة �لطعام.�لع�دة من ماأدبة 

لم ي�سبق لها مثيل، ومع ذلك �ال�ستمتاع باأنك �سرت في �لبيت. 

تكت�سف في معر�س �لفن �ل�سن�ي، �أن �أمينة �سر مكتبك ر�سامة 

�أك��ريل مده�سة. »�لت�سنيف �لريا�سي« �لذي يتيح لك »تدمير« 

رئي�سك، في ملعب كرة �لم�سرب، �أو في ملعب �لب�لنج، �أو في قارب 

�سيد �ل�سمك. �كت�ساف ��سمك على �أعلى قائمة �النتظار، لدى 

م�ظفة �ال�ستقبال و�لممر�سة و�لطبيب، عند و�س�لك �إلى �لعيادة 

ومعك �بنك �لمك�س�رة ذر�عه . �كت�ساف جارك على �لخ�سبة، ف�ق 

م�سرح �الإنتاج �لجماعي في �لظهر�ن، وكنت ال تتخيل �أنه ي�ستطيع 

�لغناء �أو �لرق�س �أو �لتمثيل.

�أرقام �لهاتف �لتي لم يكن عليك �أن تتذكر منها، �إال �أربعة �أعد�د، 

الأن �لكل يبد�أ رقمه بالرمز - 878. �لتقاء من غير م�عد، باأعز 

�أ�سدقائك، في قاعة مطار �سخيب�ل في �أم�سترد�م، �أو في قرية 

تركية �سغيرة، �أو في فندق فخم في كيب تاون. �أثاث �أر�مك�، كلنا 

بد�أنا به، وكلنا ننتهي به. حفلة ت�ديع �سديق، تنتهي في �ل�سارع.

تق�ل م��س�عة ويكيبيديا، �إن �ل�سع�ر باالنتماء �إلى مجتمع، يحدث 

»حين يحتل �لمجتمع ... حياة كاملة، وحين ي�سبح �لنا�س �أحر�ر�ً 

�إلى درجة �لم�ساركة فيما بينهم، وحين يح�س�ن باالأمن �إلى درجة 

�لبقاء معاً. �إنه حال �الت�سال و�إن�ساء �سبكات �جتماعية«.

ولي�س من �سك في �أن �لحياة في �أر�مك� تت�سم بهذه �ل�سفات، وهذ� 

ه� بالذ�ت، �الإح�سا�س بالمجتمع �لذي نظن �أننا لن نجده ب�سه�لة 

في �أي مكان �آخر.
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عندما كان أبي يأتينا

بالقافلة

ثقافة  ن�سر  �إلى  حاجتها  �أر�مك�  ��ست�سعرت  لتاأ�سي�سها،  �الأولى  �الأيام  منذ 

�سناعتها �لجديدة في �أبناء بيئتها �لمحلية �لذين ر�ح �عتمادها عليهم يزد�د 

�أكثر فاأكثر. فاأ�سدرت في �لعام 1952م مجلة قافلة �لزيت، �لتي �سرعان ما 

لت �إلى مجلة ثقافية عامة تتناول �ستى �الهتمامات �الأدبية و�لعلمية  تح�َّ

�إلى جانب �سناعة �لزيت. ليتغيَّر ��سمها الحقاً �إلى »�لقافلة« فقط.

قر�ء  من  ر�سائل  �لي�م  نتلقى  ما  كثير�ً  �لقافلة،  في  �لي�م  عملنا  وخالل 

�لذين  �أولئك  وكثيرون  بالمجلة.  معرفتهم  بد�يات  عن  فيها  يحدث�ننا 

يع�دون بهذه �لمعرفة �إلى �أيام �سغرهم عندما كان�� ي�ساهدون �لقافلة في 

�أيدي �آبائهم �أو �أقربائهم، يحمل�نها معهم من �لعمل �إلى �لبيت.

�ل�ساعر و�لكاتب محمد �لجل��ح يعر�س لنا باقة من �سهاد�ت ه�ؤالء.
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كم ي�سمع �لعامل�ن في �لقافلة حين يقابل�ن �أ�سخا�ساً 

في لقاء�ت �جتماعية: »�آه.. قافلة �لزيت.. كم كنا في 

ف لي�م ياأتي بها �ل��لد �لى �لبيت.« �سغرنا نتلهَّ

كانت القافلة ت�صل اأوًل اإلى اأيدي موظفي ال�صركة مرة كل �صهر. ولكن ر�صائل 

اء التي نطالعها اليوم، كثيرًا ما تك�صف لنا اأن اأعداد المجلة لم تكن لت�صتقر  القرَّ

فـــي يد واحـــدة، فيتناوب على قراءتها اأفـــراد العائلة والجيـــران والأ�صدقاء. 

ز بقلة المجالت والدوريات  ـــل الن�صخة الواحدة من يد اإلى يـــد يتعزَّ وكان َتَنــقُّ

خت القافلة �صورة وجودها في  الثقافيـــة المتوافرة اآنذاك. وبمرور الأيـــام ر�صَّ

البيـــت في اأذهـــان الأبناء، الذين كبروا اليوم وباتـــوا يجدون فيها رفيقة عمر 

يحر�صون على بقائها اإلـــى جانبهم، فيتوجهون اإلى المجلة بطلبات ا�صتراك، 

غالبًا ما يذكرون فيها الأثر الذي تركته القافلة على ن�صاأتهم وثقافاتهم.

ولـــم يقت�صر اإ�صعاع القافلة الثقافي علـــى المنطقة ال�صرقية ول على محيط 

ز فيها ب�صكل رئي�س. فها هو الأ�صتاذ عبد الرحمن  اأرامكو المبا�صر، واإن تركَّ

ابـــن عبد العزيز الرا�صد يكتب من �صقرا يلفـــت النتباه في طلبه ال�صتراك 

بالمجلة اإلى المرحلة المبكرة التي و�صلت فيها المجلة اإلى بلدته ال�صغيرة، 

في زمن كانت فيه الموا�صالت على ما كانت عليه.

ولي�ـــس غريبـــًا اأن تتلقـــى القافلة من قارئ مـــن بلدة رجال األمـــع في ع�صير، 

ر�صالـــًة يطلب فيهـــا بع�س الأعـــداد القديمة لتكملة مجموعتـــه الخا�صة من 

القافلة التي كانت تتجمع على يد والده. 

ويمكن لبع�س الر�صائل اأن تك�صف عن ذكريات طريفة مع القافلة، منها قيام 

اأحد قـــراء المجلة بتقديم ن�صخة منها هدية اإلى ُمَعلرِِّمه في نهاية ال�صتينيات 

الميالديـــة المن�صرمـــة حيـــن كان ذاك المعلم يعامل هـــذا الطالب وهو في 

المرحلة المتو�صطة، واأ�صبح الآن َجـّدًا، بق�صوة وجفاء رغم تفوقه في مادته. 

فمـــا كان من هذا الطالب اإل اأن اأح�صر العـــدد التا�صع من المجلد الخام�س 

ع�صر )عـــدد �صهر رم�صـــان المبارك 1378هــــ، دي�صمبـــر 1967م(، والذي 

احتلت غالفه �صورة للقبـــة الخ�صراء للم�صجد النبوي ال�صريف، وجانبًا من 

نخيل المدينة المنورة، واأهداه اإلى ذلك المعلم.

مت هذه المجلة التي  ويقـــول المهند�س فهد محمد البوفهد من الأح�صاء: قدَّ

كان اأبـــي الموظـــف في ال�صركة، ياأتينـــا بها اإلى المنزل، هديـــة اإلى الأ�صتاذ 

بمنا�صبة دخول �صهـــر رم�صان المبارك. فما كان منه اإل انفرجت اأ�صاريره، 

وابت�صـــم ابت�صامة لم نعهدهـــا منه، وَرَبَت على كتفي �صاكـــرًا، ومنذئذ تحول 

الأ�صتـــاذ، اإلى »ولـــي حميم« ب�صبب القافلة.. ثم ا�صتمـــر تقديمي للمجلة اإلى 

الأ�صتاذ حتى �صافر اإلى بالده.
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حمد �لقا�سي 

حتري���ر  رئي����س  �ل�س����رى،  جمل����س  ع�س���� 

»�ملجلة �لعربية« �سابقاً – الريا�ض

ولكـــن ماذا لو تركنا الحديث لأولئـــك الذين تعرفوا اإلى القافلة وهم �صغار، 

وربمـــا اكتفوا اآنـــذاك بت�صفحهـــا. ومن َثّم راحـــوا يقروؤونهـــا، فتغيَّر العالم 

باأ�صره من حولهم لحقًا، وكبرت كفاءاتهم الأدبية والثقافية، وبقيت القافلة 

على مكانتها عندهم؟ 

ندوة �حتفالية للمجلة 

هذه المجلة هي عالمة بارزة في م�صهدنا الثقافي ال�صعودي. وهي بحق اأحد 

م من خاللهـــا بالتهنئة الخال�صة بهذه المنا�صبة  اإنجـــازات اأرامكو التي اأتقدَّ

التاريخية بمرور خم�صة و�صبعين عامًا على اإن�صائها.

كنـــت اأح�صل على المجلة واأقراأها واأنا �صغير في بيت اأحد اأقاربي في مدينة 

عنيـــزة الـــذي كان يح�صل عليهـــا من مدر�صة عنيـــزة البتدائيـــة الأولى، اإذ 

كانـــت تاأتـــي ب�صكل اأو باآخر اإلـــى المدر�صة فيتلقفها المعلمـــون لقراءتها.. اإذ 

يبـــدو اأن ال�صركـــة كانت تزود المدار�ـــس بن�صخة منها، وكان ذلـــك في اأوائل 

ال�صتينيـــات الميالدية.. وحينئذ، لم اأكن علـــى توا�صل منتظم بقراءتها حتى 

بداأت ت�صلني قبل حوالي خم�صة ع�صر عامًا ب�صكل منتظم. وهنا اأنتهز فر�صة 

هـــذا الحديث لأهم�ـــس بم�صامع القائمين على هذه المجلـــة العريقة باقتراح 

اأراه مفيدًا -اإن �صاء اهلل تعالى- وهو اأن تقام ندوة فكرية ثقافية في احتفالية 

كبيـــرة تتم الدعوة لها من الداخل والخـــارج وخا�صة الذين كتبوا في المجلة 

على مدى �صنواتها. واأن تتناول الدور الثقافي والفكري الذي قامت به المجلة 

في ت�صكيل المخزون المعرفي للقراء، وذلك لأكثر من يوم واحد.

)�أر�سيف �لقافلة(: جميل حطاب �أثناء تقديمه �إحدى حلقات برنامج �الأطفال �لذي كان ي�سرف عليه.. و�سف�ف �لتدري�س �الأولى في �لظهر�ن، �سنة 1940م
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د . فاطمة �إليا�س 

كاتبة وناقدة و�أديبة �سع�دية - جدة 

كنت �أ�سرقها من �أخي

)يـــاااااااه ... م�س معقول ..!!(، بهـــذه العبارة التعجبية باللهجة المحكية.. 

ا�صتقبلت الدكتـــورة فاطمة اإليا�س ات�صالنا بها للحديث عن المجلة، فما اأن 

ذكرناهـــا لها.. حتى انهمـــر حديثها كال�صالل، وفـــي كل كلمة منه ذكريات، 

واأ�صداء، و�صجـــون، وم�صاعر، ومواقف، وحنين للقافلـــة التي انقطعت عنها 

فـــي الفتـــرة الأخيرة. ونتـــرك للدكتورة فاطمـــة زمام الحديـــث لتقول كنت 

اأم�صـــك بتالبيب القافلة منذ ال�صغر. فقد كانت َمـْدَر�صـتي البتدائية الأولى 

في الن�صف الأول من ال�صبعينيات الميالدية من دون مبالغة اأو منازع. وكنت 

اأم�صك بها ب�صيء من حب التملك الجارف، واأعيد قراءة المقال مرارًا.

اإننـــي اأنثر اأفـــكاري هنا عن المجلة مـــن دون ترتيب، فدعنـــي اأقدم التهنئة 

الخال�صـــة ل�صركة اأرامكو ال�صعودية العمالقـــة التي اأخرجت لنا هذه المجلة 

المفخـــرة، والتي كنـــت اأ�صرقها من اأخـــي الأكبر، الـــذي كان يح�صل عليها 

بطريقته الخا�صة.

في فترة �صابقة من الزمن، كانت متوافرة في مكتبة هي »مكتبة اإجياد« بمكة 

المكرمة حيث كنت اأدر�س. وكنت طفلة لكنني كنت اأدرك اأنني اأم�صك ب�صيء 

ثميـــن ي�صبه الكتاب..! فكبرت مع هذه المجلة، وكنت ل اأتوقف عن الإنكباب 

على حروفها حتى ياأتي العدد التالي منها..

عنـــدي حنيـــن وحب جـــارف يجذبني اإلـــى هـــذه المطبوعة التـــي تاأتينا من 

لت الق�صط الأكبر  �صحـــر المنطقة ال�صرقية وجمالها وهدوئها. فهي قـــد �صكَّ

مـــن ثقافتي الأولـــى، ثم تفرقت بنا ال�صبل والظـــروف و�صافرت للبعثة خارج 

المملكة، وتغيَّرت اأمور كثيرة في حياتي ال�صخ�صية والعلمية والعملية. وفجاأة 

اأجدنـــي اأفتقد القافلـــة، فعدت اأ�صاأل عنها، واأ�صاأل واأ�صـــاأل ولم يجبني اأحد، 

ووجدتنـــي اأفكـــر في العودة اإليها بـــاأي �صكل، وهاأنتم تت�صلـــون بي لت�صاألوني 

عنها.. دعوني اأنا اأ�صاألكم عنها...
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خليل �لفزيع 

كاتب و�ساعر، ع�س� جمل�س �إد�رة نادي 

�ملنطقة �ل�سرقية �الأدبي - �لدمام

حماد �ل�ساملي

نائ���ب رئي����س ن���ادي �لطائ���ف �الأدبي ، 

كاتب و�أديب �سع�دي - �لطائف

�عتد�ل عطي�ي

فنانة ت�سكيلية �سع�دية،

وباحثة في �لتر�ث �ل�سعبي - جدة

�لحب من �أول نظرة 

كان عهـــدي بالمجلة منذ المرحلـــة المتو�صطة، حينمـــا �صاركت اأحد زمالء 

ال�صـــف الدرا�صي قراء تهـــا ولم اأتذكر كيف كان هو قـــد ح�صل عليها. فكل 

مـــا اأذكره هـــو اأن المجلة لفتت انتباهي من اأول لحظـــة وقعت عيناي عليها. 

واأ�صتطيع اأن اأقول بكل ثقة وتاأكيد اإني قد وقعت في »الحب من اأول نظرة«.. 

دون مبالغـــة ، فمـــا اأن فرغت من قراءة العدد، حتى بـــادرت بمرا�صلتها واأنا 

طالب في المرحلة المتو�صطة وذلك في عام 1968م وطلبت ال�صتراك فيها. 

وبالفعـــل فقد تم قبول ا�صتراكي و�صارت القافلة ت�صلني با�صتمرار وبانتظام 

منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة ونحن في عام 2008م، دون انقطاع. وكنا 

نتداولها بالقراءة وبخا�صة �صفحات المقالت الد�صمة وال�صفحة ال�صاحكة 

و�صفحات الطب والعلم والختراع وذلك في المرحلة المتو�صطة والثانوية.

من �لغالف �إلى �لغالف 

القافلة �صديقة حقيبـــة المدر�صة البتدائية في اأوائل ال�صتينيات الميالدية، 

واأول عهـــدي بها كان بال�صدفـــة البحتة من اأحد اأ�صدقـــاء الوالد الذي كان 

يعمـــل على نقل الكتب والب�صائـــع والأثاث بين الريا�س وجـــدة، فكان يجلب 

معـــه بع�س الكتب والمجالت التي يح�صل عليها مـــن هنا وهناك. وكان من 

بينها مجلة )قافلة الزيت( التي كانت تبهرنا من اأول لحظة من الغالف اإلى 

الغالف، وا�صتمر هذا النبهار حتى اللحظة.

�س�ت �لطلبة

كان اأول عهـــدي بالمجلـــة عن طريـــق اأحد موظفـــي ال�صركة بقريـــة الج�صة 

بالأح�صـــاء، حيـــن كان ياأتـــي بها ونحـــن في المرحلـــة المتو�صطة فـــي بداية 

ال�صبعينيـــات الميالديـــة. وكنـــت اأتابع فيهـــا �صفحتـَـي »�صـــوت الطلبة« التي 

كانـــت تن�صر اأخبار ومقالت الطلبة في الظهران والمنطقة ال�صرقية ، ولفت 

نه من تحقيقات و�صور ملونة كانت تده�صنا في ذلك  انتباهي ما كانت تت�صمَّ

الوقت. ومنذ اآنذاك لم تنقطع عني .. حتى اللحظة.

�س�رة من �أحد �أغلفة �لقافلة
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د. �أمرية ك�سغري

كاتبة وباحثة �أكادميية �سع�دية - جدة

�سمري �ل�سامر 

�أديب وكاتب �سع�دي - �الأح�ساء 

�سادق حممد ح�سن �لعلي

م�ظف حك�مي متقاعد - �الأح�ساء 

�لقر�ءة �لجماعية 

كنـــت اأح�صل عليها عن طريق اأحد الأقارب الـــذي يعمل في ال�صركة، وذلك 

في الثمانينيات الميالدية، وكنا نقراأها داخل المنزل جماعيًا..

ال.. الإعارة �لمجلة

القافلـــة هـــي متنف�صي الوحيد فـــي ال�صغـــر، والأكبر في الكبـــر. فقد كنت 

اأح�صـــل عليهـــا عن طريق اأحـــد اأقاربي الذي يعمل فـــي ال�صركة، وذلك في 

الن�صـــف الأول مـــن ال�صبعينيـــات الميالدية الما�صية، ثم بعـــد ذلك، باتت 

ت�صلنـــي عن طريق اأختـــي ال�صاعرة بديعة ك�صغري التـــي كانت هي الأخرى 

تعمـــل في ال�صركـــة. وكنت اأحتفظ بهـــا، وحين قمت باإعارة اأحـــد اأعدادها 

لإحـــدى �صديقاتـــي، ولم تعده اإلـــّي، قـــررت األَّ اأعير هذه المجلـــة النفي�صة 

لأحـــد، وذلك لحر�صي ال�صديد على اقتنائها والحتفاظ بها، وقراءتها التي 

ا�صتمرت معي حتى اللحظة.

هدية �لجار �ل�سهرية

كنـــا نح�صل على المجلة من خالل القـــراءة الجماعية، كان جارنا الموظف 

فـــي اأرامكو يجلبهـــا لأ�صرته كل �صهر، وكنـــا �صغارًا في المرحلـــة البتدائية 

اب واأدباء كبار من البالد  فـــي ال�صتينيات. وكان يلفت نظري فيهـــا وجود كتـَـّ

العربية، رغم عدم فهمنا بعد لما نقروؤه غالبًا من تلك المو�صوعات.

)�أر�سيف �لقافلة(: م�ظف�ن في �لمطبعة ير�جع�ن تحرير و�حدة من مطب�عات 

�أر�مك� عام 1962م
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�أميمة �خلمي�س

�أديبة وكاتبة �سع�دية - �لريا�س

عبد �هلل �ل�سايب

مهند�س معماري - �الأح�ساء

�لر�فد �لثقافي

اأول عهدي بالقافلة في اأوائل ال�صبعينيات حينما كنا في المرحلة المتو�صطة، 

وكانـــت تاأتي مع بع�س موظفي اأرامكو اإلـــى المنطقة الو�صطى حيث ن�صكن، 

وبعـــد ذلك تفرقت بنـــا ال�صبل والظروف فلـــم اأعد اأتابعهـــا ب�صكل منتظم. 

لكنها كانت بحق رافدًا مهمًا في ثقافتي وحبي للقراءة.

حنين يتنامى

كان والـــدي الأديـــب المعـــروف الأ�صتاذ عبـــد اهلل بن خمي�س ياأتـــي بها اإلى 

المنـــزل ب�صـــكل غير منتظم لكننـــا كنا نتلقفهـــا ب�صرعة، ونلتهمهـــا قراءة، 

ون�صـــاأل عنهـــا كلما تاأخـــرت اأو غابت. ووجـــدت اأن هناك حنينـــًا خا�صًا لها 

بـــداأ ينمو ويت�صـــارع. خا�صة ونحن نراها تلبي رغبتنـــا وت�صبع نهمنا الثقافي 

بمـــا تحويه من مو�صوعـــات مختلفة، وكذلك في ظل عدم وجود ما يناف�صها 

وي�صبهها من مطبوعات اأخرى محليًا وعربيًا.

غير قابلة للهجر

كان عام 1971م عام التقائي بالمجلة. اإذ كنت على مقاعد الدرا�صة، وكانت 

تاأتي اإلى المنزل عن طريق جارنا الذي يعمل في ال�صركة. ومنذ ذلك الوقت، 

م لي مع كل  لـــم اأتركها حتى اللحظة، وحين اأقول بعدم تركهـــا.. فالأنها تقدرِّ

عدد كل مرة اإ�صافة جديدة من النواحي المعرفية والفكرية.

د. عبد �لعزيز �ل�سبل 

�لكلية �لتقنية ف�ي �لدمام

)�أر�سيف �لقافلة(: �س�رة 

تاريخية لفريق م�س�ري 

�لقافلة �لتقطت عند ف�هة 

بئر �لخير )�لبئر رقم 7(
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حميدة �ل�سنان

فنانة ت�سكيلية �سع�دية - �لقطيف

عقيل �مل�سكني

�ساعر وكاتب �سحاف�ي �سع�دي - �سيهات

�سريفة �ل�سمالن

�أديبة وقا�سة �سع�دية - �لدمام

نة �لمحيط �لمنزلي، و�ل�س�ر �لمل�َّ

لـــم تكن معرفتي بالمجلـــة وا�صحة.. حيث كنت اأراها فـــي بيت اأحد اأقاربي 

الـــذي كان يح�صل عليها من اأحد اأ�صدقائه العاملين في ال�صركة، وذلك في 

اأواخر ال�صبعينيات الميالدية الما�صية، لم يكن هناك ذلك الهتمام بالمجلة 

في المحيط المنزلـــي الذي كنت اأعي�س فيه )اأي الجيران وغيرهم(. لكنها 

ق  نة البـــارزة للمو�صوعات التي كانت تتطرَّ كانـــت تلفت نظري بال�صور الملوَّ

نة، مبكرة جدًا على ال�صحافة العالمية  اإليهـــا، والتي كانت، اأي ال�صور الملوَّ

ب�صـــكل عام. والمحلية ب�صكل خا�س، ثم بـــداأت اأترقبها حتى �صارت �صديقة 

الحروف المالزمة لي.

�لبعيد.. قريب من �لقلب

اأول عهـــدي بهـــا كان عـــن طريق اأحـــد اأ�صدقـــاء الوالد الـــذي كان يعمل في 

ال�صركـــة، والذي كان ل يميـــل للقراءة. ورغم بعد منزله عـــن بيتنا فقد كنا 

مها لنا ب�صكل غير منتظم ووفقًا لإتيانه  نذهـــب اإليه لناأخذها منه، فكان يقدرِّ

بها من ال�صركة، كان ذلك في اأواخر ال�صبعينيات الميالدية.

�أكثر من مرة

وقعـــت عينـــاي عليها واأنا في الع�صرينيات من عمـــري حين كان الوالد ياأتي 

بهـــا ب�صكل غير منتظم. وكنت اأقراأهـــا بنهم. غير اأنه يوؤ�صفني اأنني لم اأكن 

اأحتفظ باأعدادها ول بغيرها من المجالت الأخرى. لكنني كنت اأعيد قراءة 

بع�س المقالت منها اأكثر من مرة واحدة.

)�أر�سيف �لقافلة(: طالب يت�سفح �أحد �لكتب في د�ر �لكتب �ل�سع�دية بالريا�س 1959م
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مبارك ب� ب�سيت

ع�س� جمل�س �إد�رة �أدبي �ملنطقة 

�ل�سرقية �سابقاً �ساعر و�أديب - �الأح�ساء 

حممد ح�سني �لنا�سر

م�ظف متقاعد من �أر�مك� - �خل�رُب

هل يكتب�ن لها �أم ين�سخ�ن؟

اأول ما وقعت عيناي على المجلة كان في بيتنا الكبير، حيث كان اأخي الأكبر 

الموظـــف في ال�صركـــة ياأتي بها اإلينـــا ونتناولها بالتناوب قـــراءًة، وذلك في 

بدايـــة ال�صتينيات من القرن الميالدي المن�صـــرم. وكنت اأنده�س من وجود 

مو�صـــوع للكاتب والأديب العمالق عبا�س محمود العقاد، فال اأكاد اأ�صدق اأن 

هذا الأديب الكبير يكتب في مجلة ل تزال فتية وغير معروفة عربيًا بعد، بل 

كانت في بداياتها..

ر مو�صوعاته وتن�صخها؟  وبقيـــت اأ�صاأل: هل هو يكتب فيها اأم اأن المجلة ت�صورِّ

اإلـــى اأن قراأت مو�صوعًا له يتحدث فيه عن مدلولت كلمة )القافلة( واآفاقها 

اللغوية والتاريخية ثم مدلولت كلمة )الزيت( حيث كان ا�صم المجلة »قافلة 

الزيـــت« ويتطرق في مو�صوعه اإلى اتجاهات الكلمـــة اأي�صًا ووجوهها اللغوية 

والتاريخيـــة، فاأدركت اأن اأ�صتاذنا الكبير هو من يكتـــب للقافلة فعاًل وب�صكل 

مبا�صر، وبقيت عا�صقًا لها منذئذ وحتى هذه اللحظة.

حفيد �بني / �بن حفيدي

كنت اأعمل في ق�صم الحركة والنقل في اأرامكو بين الظهران وبقيق والأح�صاء 

وراأ�س تنورة، وذلك في اأواخر الخم�صينيات. وكان رئي�صي الأمريكي يبادرني 

بن�صخـــة جديـــدة مـــن المجلة في كل مـــرة، فكنت اأحفظها فـــي مكان خا�س 

مها لأ�صرتـــي في الأح�صاء. ومنذ ذلك  بال�صيـــارة حتى اأعود اإلى منزلي فاأقدرِّ

الوقـــت لم تنقطع المجلة عـــن الأ�صرة، بل يزداد ال�صـــوؤال عنها حتى بعد اأن 

مها لزمالئـــه ومعلميه في  �صـــار حفيد ابني )ابـــن حفيدي( يقراأهـــا، ويقدرِّ

المدر�شة.

)�أر�سيف �لقافلة(: م�ظفان من �لمطبعة ير�جعان �أحد �أعد�د �لقافلة �أمام ماكينة �لطباعة عام 1962م.. و ماكينة »�سلندر« كانت �سمن �أول �لمكائن �لتي طبعت �لقافلة
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حمم�د فرج

�أديب وكاتب م�سري - �لقاهرة

تلفزي�ن �أم ق�سيدة �سعر

كنـــت في حـــدود ال�صاد�صة من العمر حيـــن كان بع�س اأ�صدقـــاء الوالد ياأتي 

بالقافلـــة لتنتظم بيـــن زميالتها من المجـــالت والكتب العربيـــة في مكتبته 

العامـــرة بالأ�صدقـــاء المثقفيـــن وال�صعـــراء والأدبـــاء.. ومنهـــم المعلمـــون 

المغتربون القادمون للعمل في �صلك التعليم من ال�صودان وم�صر وفل�صطين. 

واأول يـــوم جذبني فيه الف�صـــول اإلى محتويات القافلة لحظـــت اأن مقالتها 

مر�صوفـــة في عمودين متقابلين بما ي�صبه �صطـــري البيت ال�صعري، فذهبت 

اأقـــراأ المقـــالت على اأنها �صعـــر، متنقاًل مـــن ال�صطر في العمـــود الأول اإلى 

مـــا يوازيه في العمود الثانـــي. لكنني وجدت اأن ما اأقـــراأه لي�س �صعرًا، ولي�س 

مترابطًا في المعنى.. فطلـــب مني اأحد الحا�صرين القراءة ب�صوت مرتفع، 

فقراأت، فقال لي: يا بني هذا لي�س �صعرًا.. وكان ثمن اإدراكي لعمودي المقال 

ال�صحفـــي عا�صفة مـــن ال�صحك المحبب مـــن الح�صور. غيـــر اأن لي ق�صة 

اأخرى مع القافلة قبل هذا العهد.. حين كنت وبع�س اأ�صدقاء الطفولة نقطع 

اأوراقها ونل�صقها ببع�صها ونطويها على قطعة خ�صب ون�صنع منها مع كرتون 

تلفزيونًا.. عندما كان التلفزيون �صحيحًا في البيوت.

مقال .. وديع

فـــت اإلـــى القافلـــة في مكتـــب العالقـــات العامـــة بجريدة الأهـــرام �صنة  تعرَّ

نة  1975م، حينما راأيت اإحدى الزميالت تت�صفحها وتعجب من ال�صور الملوَّ

والمو�صوعـــات الد�صمـــة، ومن بينهـــا مقال كتبـــه الأديب الم�صـــري الكبير 

وديـــع فل�صطيـــن، ومنذ ذلك الوقت لم اأتوقف عـــن ال�صفر في حروفها بع�صق 

متجدد.

حممد �أمني �أب� �ملكارم

كاتب و�ساعر - �لع��مية
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هدى فهد �ملعجل

كاتبة و�أديبة �سع�دية - �لدمام

�أظفر بها ..فاألتهمها

كنـــت على مقاعـــد درا�صتـــي الثانوية حينما كنـــت اأجد المجلـــة بين يدي 

اأخي الأكبـــر اإبراهيم. وكنت األم�س مدى تميزها وهي تختلف في ت�صميم 

الغـــالف وم�صتوى الـــورق و�صمكها. كانـــت ت�صعرني ب�صرقيتـــي وهي تتميَّز 

بكونهـــا مـــن مدينـــة �صناعية مـــن اأر�صها نبـــع النفط الخـــام. كانت منذ 

�صـــدرت جامعة ثقافية مكثفة وكنت اأ�صعـــر باأني اأنتمي اإلى مجتمع اأرامكو 

كلمـــا ت�صفحتهـــا واإن لـــم اأكن في ذلك الوقـــت اأظفر بدخـــول ال�صركة اإل 

لزيـــارة قريب لنا هنـــاك. كنت اأح�صل عليها ب�صعوبـــة نوعًا ما من خالل 

قريـــب اأو زميل لأخي. لم يكن الح�صول عليها �صهـــاًل. ولهذا ال�صبب ربما 

كنـــت اأكثر تعلقًا بها حينما اأنـــال �صيئًا منها، اأو اأنالهـــا. ولم اأكن اأ�صتطيع 

ل بها  يت حينئـــذ اأن اأجمرِّ الحتفـــاظ بها لأنها لم تكـــن خا�صتي وملكي تمنَّ

ق لي اكتفيت  اأرفـــف مكتبتي المتوا�صعة فـــي غرفة نومي. وعندما لم يتحقَّ

بالتهامها كلما ظفرت بها.

�س�ق �س�د�ء لبيع �لقافلة

�ء عن �لمجلة..  ف�جئنا خالل هذ� �ال�ستطالع ب�ج�د بع�س �لمفارقات في رحلة بحث �لقرَّ

ففي �ل�قت �لذي كان هناك من يتم�سك بتالبيبها، ويالحقها ليح�سل عليها بطرق �ستى، 

كما ر�أينا، نجد �أن بع�س �أعد�د �لمجلة كان يجد طريقه �إلى �أ�سحاب »�لب�سطات« �ل�سعبية 

في �الأ�س��ق �لعامة لتباع في »�ل�س�ق �ل�س�د�ء«..

)�أر�سيف �لقافلة(: فريق �لم�س�رين د�خل ��ست�دي� �لت�س�ير عام 2002م
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ج��د ح�سني �لرم�سان

م�ؤرخ و�أديب، ع�س� جمل�س �إد�رة �أدبي 

�ل�سرقية �سابقاً - �الأح�ساء 

ال ثمن للمجلة.. ال �سيء يعادلها

كنت اأجدها في �صوق الخمي�س بالهفوف، وفي »الب�صطات« ال�صعبية وغيرها 

اأمـــام القي�صرية. وكانت تباع بمبلغ زهيد جدًا ل يتجاوز ربع اأو ن�صف ريال 

اآنـــذاك. وفـــي الغالب، كان هـــوؤلء الباعة يح�صلون على اأعـــداد قليلة منها 

بطـــرق �صتى في�صمونهـــا اإلى ب�صطاتهـــم لبيعها والتك�صب منهـــا لح�صولهم 

عليهـــا غالبًا بالمجان من بع�س الموظفين. وما اأن ينزل �صاحب »الب�صطة« 

باأ�صيائـــه حتـــى يتهافت النا�س على �صراء القافلـــة دون مفا�صلة اأو جدل مع 

البائـــع، وباأي �صعـــر يريده، وفي هذه الفتـــرة الواقعة في بدايـــة ال�صتينيات 

�صافـــرت اإلـــى �صوريـــا للعمل، ومـــن هناك را�صلـــت المجلة، وباتـــت ت�صلني 

بانتظام حتى اللحظة.

�كتب�� على م�س�ؤوليتي:

ر�ئدة �لمجالت �لثقافية �لخليجية

فـــي اأحد اأيام عـــام 1961م ..كنت اأزور اأحد اأقاربـــي المري�س في م�صت�صفى 

بقيـــق. ولقيت فـــي الم�صت�صفـــى اأحد موظفـــي ال�صركة من بلدتـــي )القارة( 

م لي عـــددًا من مجلة  بالأح�صـــاء الـــذي ا�صت�صافني مع بع�ـــس الأقارب، وقدَّ

القافلة وهو يقول لي: »خذ هذي.. ما حد يحب هالقراطي�س غيرك«، وما اأن 

ت�صفحتها حتى علق قلبي بها، و�صرت اأ�صاأل عنها.

وفوجئت في اأحد اأيام الخمي�س بوجود ب�صطة في ال�صوق يبيع �صاحبها اأعدادًا 

مختلفـــة منها ب�صعر ربع ريـــال للعدد الواحد، فا�صتريت مـــا �صمح لي المبلغ 

المتوافـــر لدي حينئـــذ، ومنذئذ را�صلـــت المجلة للح�صول عليهـــا ا�صتراكًا، 

فغدت ت�صلني حتى اللحظة.

واأرجو اأن تكتبوا عن ل�صاني، وعلى م�صوؤوليتي اأن مجلة القافلة فيما اأعلم هي 

رائـــدة المجالت الثقافية الخليجية. اأُِخـذ عنهـــا الكثير من خطها واأ�صلوبها 

من ِقـَبـل المطبوعات الأخرى.

عبد �هلل �أحمد �لعلي

معلم متقاعد - �الأح�ساء

87

القافلة العدد الخاص..



قبعة من �أزمنة قديمةمن معد�ت و�أدو�ت �ال�ستك�ساف �الأولى
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في �لفلك �لمحيط بالمهمة �الأ�سا�س الأية �سركة، تدور جملة �حتياجات ت�ستدعي 

�لقيام بجملة �أعمال لتلبيتها. وكلما كبرت �ل�سركة، تعاظم عدد هذه �الحتياجات 

وتعددت مد�ر�تها، حتى تبدو وكاأن ال عالقة لها بالمهمة �الأ�سا�س. ومع ذلك، فهي 

مكملة لهذه �لمهمة، ت�سهلها، وتجعل �لقيام بها �أمر�ً ممكناً، وتدخل بالتالي في 

�سميم �ل�س�رة �لعامة لل�سركة.

ول� �ساء �أحدهم �لي�م �أن ير�سم �ل�س�رة �لعامة لعالم �أر�مك� �لعمالقة، لجمد في 

مكانه �أمام �ت�ساع هذ� �لعالم وتن�ع عنا�سره حتى ليكاد �إنتاج �لزيت و�لغاز يختفي 

عن نظره في بع�س ن��حي هذ� �لعالم.

عب�د عطية ي�سعى هنا �إلى ر�سم �س�رة مخت�سرة جد�ً عن هذ� �لعالم �لذي ما برح 

ينم� ويتط�ر على مدى خم�س و�سبعين �سنة مت���سلة، و�ختار لهذه �لغاية ج�لة 

على �لما�سي ت�سهد عليه ِب�سْمت، وت�ساعد بر�سم �س�رة �أولية فقط وعامة جد�ً عن 

عالم اأرامكو. 

�سار�ت تعريف من منت�سف �لقرن �لما�سي�آلة لجمع �الأرقام عائدة ل� »تابالين«
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في �لقب� تحت �لمعر�س

يلخ�س المبنى الذي ي�صم »معر�س اأرامكو ال�شعودية« في الظهران، وب�صكل 

ن  مجهـــري، ات�شاع عالم اأرامكو. فالقاعـــة الرئي�شة المفتوحة للزوار، تت�صمَّ

معرو�صـــات تثقيفيـــة تتعلَّق كلهـــا مبا�شرة ب�صناعة الزيت بـــدءًا بت�صكله في 

باطـــن الأر�ـــس، و�صوًل اإلـــى ا�صتخراجه. وهو ي�صبه فـــي عالقته بالجمهور، 

عالقة المعلومـــات االأ�شا�شية حول اأرامكو ال�شعودية والمفا�صل الرئي�شة في 

تاريخهـــا، وحجـــم اإنتاجها مـــن الزيت والغاز واإلى مـــا هنالك من معلومات 

ُيعد الطالع عليها اأمرًا مهمًا بالن�شبة الأي �صخ�س. ولكن تحت تلك القاعة 

�س فيه اأ�شياء واأ�شياء على  الكبيـــرة، يوجد م�شتودع غير مفتوح للزوار. تتكدَّ

م�صاحة تزيد على 800 متر مربع. واأي اأ�صياء؟؟

دة لتاأديـــة وظيفة محددة. وانتهت قيمة  اإنهـــا اأ�صيـــاء اأنتجت في اأوقات محدَّ

ا�صتعمالهـــا، وفـــي بع�ـــس الحاالت ب�صكل موؤقـــت، ولكن قيمتهـــا االأ�شا�س لم 

تفقد، فاتجهت اإلى هذا القبو الكبير لت�صتقر فيه.

قد ال يكون هناك طراز اأو مقيا�س من ال�صناديق اإال وتمثل في هذا الم�شتودع. 

بدءًا بال�صناديق الخ�صبية القديمة، وبع�شها يحمل ا�صم »اأرامكو« فقط، اأي 

اأنه يعود اإلى ما قبل تاأ�شي�س »اأرامكو ال�شعودية«، و�صوًل اإلى �صناديق حديثة 

م�صنوعـــة من الألومينيوم والجلد االأ�شود مثل ذاك الذي ي�صم اأ�شياًء تتعلَّق 

بقمـــة »اأوبيـــك« التي عقدت في العـــام الما�صي في الريا�ـــس. وما بين هذا 

وذاك مئـــات علـــب الكرتون، ال�صغيـــرة منها والكبيرة. واأينمـــا كان ما بين 

هـــذه ال�صناديـــق والعلب تتناثر اأ�شياء ال رابط ما بينها. حتى اأنها لتبدو من 

ن من جمع اأ�شياء ال �صلة بينها في لوحة عمالقة  تجميـــع فنان �شوريالي تمكَّ

واحدة. وعلى الرغم من ح�صن ترتيب هذا القبو، فاإن النظر يتوه في غرابة 

الخلطة التي تحتويها. 

من �ل�سر�ع �إلى �لناقلة

اأول مـــا ا�صتوقـــف نظراتنـــا الحائرة، وب�صـــكل ع�صوائـــي كان منظر مج�صم 

ر كثيرًا في عالقته باأعمال اأرامكو. ربما  الـــزورق ال�شراعي الجميل. لم نفكِّ

يكـــون اأحد الم�صوؤوليـــن في ال�شركة تلقاه هدية، اأو ربمـــا زين لبع�س الوقت 

اأحـــد مكاتبهـــا، كرمز للتراث البحـــري في المنطقة ال�صرقيـــة. ولكن وجود 

هذا المج�صم اأ�صبح ذا معنى عندما �شاهدنا في مكان اآخر مج�شمًا جمياًل 

وبالـــغ الدقة للناقلـــة العمالقة »اآل بالي �شتار« التي بنتهـــا اأرامكو ال�شعودية 

قبـــل �شنوات قليلة الأ�شطولها البحـــري. وبجوار مج�صم الناقلة، مج�صم اآخر 

لزورق القطر »عين دار« الذي كان قد بني قبل ذلك بعدة �شنوات.. ويكتمل 

عقـــد هذا الأ�صطول ال�صغير بنماذج عديـــدة ل�شفن ال�شحن وغيرها تتبعثر 

هنا اأو هناك، حيثما وجد العمال مكانًا مالئمًا لها.

�أ�سياء �أُنتجت في �أوقات محددة 

لتاأدية وظيفة محددة، و�نتهت 

قيمة ��ستعمالها، ولكن قيمتها 

�الأ�سا�س لم ُتفقد.. 

مج�سم �لناقلة »�آل بي �ستار«
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و�أر�مك� �لثقافية

ومـــن دون اأن نفتـــح اأي �صنـــدوق، وقع نظرنا على عدد مـــن مجلدات قديمة 

لمجلـــة »اأرامكـــو وور�صـــو« التي ت�صدرهـــا ال�شركة بالإنجليزيـــة. مجلد فوق 

هـــذا ال�صندوق، واآخر تحت �صندوق اآخر. ونفتح ع�شوائيًا �صندوقًا �صغيرًا، 

لتطالعنـــا ن�صخة مـــن الإ�صدار الخام�س الذي اأ�صدرتـــه القافلة في الذكرى 

المئوية لتوحيد المملكة، ومجموعة كتب ثقافة عامة وتوعية اجتماعية. 

وعلـــى م�صافـــة قريبـــة مـــن �صناديـــق المطبوعـــات، خزانة مـــالأى بال�صور 

الفوتوغرافية الموطرة، المئات والمئات منها. ومعظمها يعود اإلى ال�شنوات 

الأولـــى لتاأ�شي�س ال�شركة. ترى فيها �صور الملـــوك وحكام البالد المجاورة، 

اد ال�صناعة النفطية في المملكة. )ولح�شن الحظ فاإن هذه ال�صور هي  وروَّ

مجرد ن�صخ لالأعمال الأ�صلية المحفوظة في اأماكن اأخرى.ويبدو اأنها اأعدت 

لمعر�ـــس ما في زمان م�صـــى. وما بين هذه ال�صـــور الفوتوغرافية �شاهدنا 

ملفًا �صخمـــًا من الكرتون. األقينا نظرة خاطفة على محتواه لنرى مجموعة 

مـــن ر�صوم الأطفـــال. االأمر الـــذي عاد بذاكرتنـــا اإلى هـــذه الم�صابقة التي 

اأطلقتهـــا ال�صركـــة قبل نحـــو ثالثين عامًا. وعلى رفوف اأخـــرى مجاورة كان 

هناك الع�شرات من هذه الر�صوم موؤطرة بالزجاج، اإذ يبدو اأنها ا�صتخدمت 

لتزيين بع�س االأماكن في مباني ال�شركة في وقت ما.

ر�س�م �أطفال �الأم�س

ن�سخ عدد »�أر�مك� وورلد« 

�لخا�س لمنا�سبة �لمئ�ية

..و�آخر من »�لقافلة« 

للمنا�سبة نف�سها

من مجم�عة �ل�س�ر �لتاريخية
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وبين �ل�سناديق و�لعلب تتناثر 

�أ�سياء ال ر�بط بينها، حتى �أنها 

لتبدو من تجميع فنان �س�ريالي 

تمكن من جمعها في ل�حة 

عمالقة و�حدة.

عينات من �لزيت

..وغال�نات �لبنزين
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و�أر�مك� �الحتفاالت

ولت�صويـــر مج�صـــم لأحـــد الـــزوارق، كان علينـــا اأن نت�صلَّق تاًل مـــن ال�شجاد 

الملفـــوف. فمـــا الذي تفعلـــه هذه الكميـــة من ال�صجـــاد هنا؟ اإنهـــا للفر�س 

خـــالل الحتفـــالت الر�شمية لل�صركة خـــالل تد�شين الم�صاريـــع على �صبيل 

عت مئات ق�صبان الكروم الم�صتخدمة لتحديد  المثال. وفي مكان اآخر، تجمَّ

الم�صـــارات فـــي الحتفـــالت الكبيـــرة. فكـــم وكم مـــن ال�صخ�صيـــات م�صت 

علـــى هذا ال�صجـــاد؟ الجواب غير المبا�شر ياأتي عبـــر مجموعة المج�شمات 

التذكاريـــة الموجودة في اإحدى زوايا هذا القبـــو، وتوؤرخ لحتفالت تد�شين 

عـــدد من م�شاريع ال�شركة ومن�صاآتها.وفي مكان اآخر، حتى ولو بعد عن هذه 

المج�صمـــات، ال يعود م�صتغربـــًا اأن ي�شاهد المتطلـــع دلل القهوة النحا�شية 

واأقداح الزجاج وغير ذلك من م�صتلزمات ال�صيافة.

�أما �لم�ستغرب فه�..

ولكن ما عددناه حتى الآن ال يحتل اأكثر من ن�صف م�صاحة هذا القبو الوا�شع. 

واإذا اأمكـــن جمـــع مـــا �صبق ذكره تحـــت عناوين م�شتركة، فثمـــة ما ال يمكن 

جمعـــه تحت اأي عنوان. ونذكر على �صبيل المثال ولي�س الح�صر الم�صتحيل: 

كـــرة اأر�صية يبلغ قطرها نحو المتـــر ا�صتقرت فوق اإحدى الخزائن، مج�صم 

لتـــاج محل الهندي م�صنوع مـــن الرخام، يعلو طاولة كرة قدم )طاولة بيبي 

فوت(، عمود من طراز ..... مذهب، مكتب فاخر من الخ�صب المحفور من 

طـــراز ريجن�شي، وكرا�شي متجان�شة مع المكتـــب، ولكنها اأكثر عددًا من اأن 

تكـــون مرافقة له، نباتات �صناعيـــة، مجموعة زجاجات �صغيرة تحتوي على 

ـــات مختلفة من الزيوت، م�صباح منارة بحرية قديمة، بقايا مطبوعات  عينَّ

عـــت فـــي اإطار توعيـــة �صحية.. اإلى مـــا هنالك من اأ�صيـــاء مختلفة، على  وزرِّ

الم�شاهد اأن يتخيل اأمام كل منها، ما الذي اأتى بها اإلى هناك، واأي دور اأدته 

�صابقـــًا. ومـــن خالل رحلة الخيال هذه يمكن للمرء اأن ير�صم �صورة �صبابية 

واأوليـــة، لي�س عن عالم اأرامكو، بل عن حدوده التي تبدو وكاأنها تتال�صى في 

الأفـــق. وهنا فقـــط، ن�شتطيع اأن ن�صحح وجهة النظر التـــي اأبديناها �صابقًا 

عندما قلنا اإن اجتماع هذه االأ�شياء المختلفة في مكان واحد يبدو �شورياليًا. 

اإذ اإنـــه في حقيقة االأمر واقعي. فكل هذه االأ�شياء ترتبط فيما بينها بخيوط 

غير مرئية، لتن�شج منها عالمًا واحدًا، علينا اأن نتخيله.

�أ�سياء مختلفة على �لم�ساهد 

�أن يتخيَّل �أمام كل منها ما 

�لذي �أتى بها �إلى هناك، و�أي 

دور �أّدته �سابقاً

من معد�ت و�أدو�ت �ال�ستك�ساف و�لتنقيب �الأولى

.. كانت �سرورية لمعرفة �لجغر�فيا

93

القافلة العدد الخاص..



في معر�س تر�ث �لمجتمع

لح�شن الحظ، لي�صت كل تذكارات ما�صي اأرامكو في هذا القبو المقفل اأمام 

�شة كلها فوق بع�شها بمثـــل هذه الع�شوائية. فبجهد  الجمهـــور، وال هـــي متكدِّ

ـــز من فوؤاد �صالح الذي كان مديـــرًا تنفيذيًا لخدمات المجتمع، تاأ�ش�س  مميَّ

في عام 1992م »معر�س تراث المجتمع« لعر�س التذكارات الخا�صة بتاريخ 

اأرامكـــو. اأمـــا المكان الذي اختيـــر لإقامة هذا المعر�ـــس الدائم فهو البيت 

الـــذي �صكنه تي بي األك�شندر، اأول طبيب عمل في اأرامكو، كما اأنه واحد من 

اأول ع�صريـــن م�شكنًا تم اإن�شاوؤها في الحي ال�شكني في الظهران. وبعد ذلك 

مت اإلى حد  ب�صنوات ثالث، كانت المجموعة التي ي�شمها المعر�س قد ت�صخَّ

ع اليوم  ا�صتدعـــى اإلحاق البيـــت المجاور به، بحيث باتت المعرو�صـــات تتوزَّ

علـــى هذين المبنيين. وخالل االأ�شهر القليلة الما�صية، خ�شع هذا المتحف 

االأرمكوي اإلى اإعادة تنظيم على يد الم�صرفة عليه ال�شيدة كاترينا بيري�شكي 

تعاونهـــا خم�س متطوعات، واأعيـــد افتتاحه ر�شميًا في ال�شابع ع�شر من مايو 

الما�صي على يد رئي�س ال�شركة االأ�شتاذ عبد اهلل جمعة. 

وب�صـــكل عـــام، يتوزع محتوى هـــذا المعر�س اإلـــى ق�صمين: الق�صـــم الأ�صغر 

ـــر عـــن البيئة ومعالم الحياة االجتماعية التي عا�ـــس فيها الرواد الأوائل  يعبرِّ

فـــي ثالثينيات القرن الما�صـــي، ويتخذ اأ�شا�شًا �صكل غـــرف لال�صت�صافة اأو 

ن عددًا  للقـــاءات م�صممة وفق التـــراث المحلي. اأما الق�صم الأكبـــر فيت�صمَّ

رة لي�س فقط عن مراحل العمل في اأرامكو  وفيرًا من االأ�شياء واالأدوات المعبِّ

ال�شعودية، بل اأي�شًا لعدد من اأوجه الحياة في ال�شركة.

لل�سناعة.. �لرو�د �أواًل

ي�صـــم اأحد المبنيين، وعلـــى م�صاحة غرفة كاملة تقريبـــًا، خيمة تمثرِّل خير 

اد الأوائل من جيولوجيين ومنقبين عن الزيت. رف�س،  تمثيـــل ما عرفه الـــروَّ

ومعول، و�شتيريو �شكوب، ومناظير نحا�شية واأدوات م�شح طوبوغرافية داخل 

�صناديـــق خ�شبية، وحاويات وقود معدنية �شعة ع�صريـــن ليترًا، وقناديل كاز 

ة �صغيرة نقالة، وم�شاطر للر�صم... واأمام هذه الخيمة ال يمكن للمرء  واأ�ِشرَّ

اد.  اإال اأن يتخيَّل الم�صاق التي تحملها هوؤالء الروَّ

وفي مـــكان اآخر من المعر�س، هناك اآلة الت�صويـــر الفوتوغرافية ال�صخمة 

التي ا�صتخدمت على متن طائرة للم�صح الجغرافي من الجو خالل ثالثينيات 

القـــرن الما�صي. تدل على ذلك ال�صـــور الفوتوغرافية للكاميرا نف�شها على 

متـــن الطائـــرة وبجانبها �صورة اأخرى للطائرة فـــي الجبيل التي لم تكن قد 

اأ�صبحت �صناعية.. بل مجرد اأر�س رملية م�شتوية ت�صلح لهبوط الطائرات. 

وبجـــوار اآلة الت�صوير، هناك ما ي�صبه اآلة الت�صوير التي كانت و�صيلة لتكبير 

ال�صور الملتقطة من الجو..

�آلة تكبير �ل�س�ر

من �أدو�ت �ال�ست�سكاف �الأولى

كتب ح�ل 

جغر�فية 

�لمنطقة

جانب من معر�س تر�ث �لمجتمع
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�ال�ستك�ساف و�لتنقيب 

�الأولى
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ومن �لع�سر �ل��سيط

وتتوالـــى المعرو�صـــات العائدة اإلى العقـــود التالية لتاأ�صي�ـــس ال�شركة. تكثر 

االأدوات المكتبية: اآلت طباعـــة ميكانيكية، وم�شاطر بال�صتيكية للح�صابات 

الهند�شية، واأجهزة هاتـــف ول�صلكي واآلت لترقيم ال�شيكات، واحدة �صدئة 

منها كانت خا�صة بالـ »تابالين«. ولمنا�شبة الحديث عن ال�شيكات والأموال، 

يجـــد الزائـــر هنـــاك �صندوقًا معدنيـــًا كان ي�صتعمـــل لخزن اأمـــوال ال�شركة 

وفـــق فئاتها المختلفة، واالأداة الخ�صبية ال�صغيـــرة التي كانت ت�صتخدم لعد 

ـــة، واأكيا�ـــس القما�س التـــي كانت تنقل بهـــا. وبجوار عالم  الريـــالت الف�صيَّ

الف�صـــة هذا، هناك قطعتـــان نقديتان من ذهب داخل علبـــة زجاجية. فما 

ق�صتهما؟

لمـــا كانت العملة المتداولة في المملكة اآنذاك تقت�صر على الريال الف�شي، 

ولمـــا كانت ال�شركة تحتاج �شهريًا اإلى ع�صـــرات االأطنان من الف�شة لت�شيير 

كافة اأعمالها، فقد لجاأت اإلى �صك قطعتين من الذهب في اأمريكا. القطعة 

الأولـــى هي من فئة اأربع دوالرات، والثانيـــة من فئة دوالر واحد. وتحمل كل 

مـــن القطعتين ن�صًا علـــى الوجه يقول اإنها �صربت فـــي »دار�صك فيالدلفيا 

بالوليـــات المتحـــدة االأمريكية«. اأما مـــن الجهة الأخـــرى، فتحمل القطعة 

الكبيرة اإ�شارة اإلى عيار الذهب و916 بالألف، اأما القطعة ال�صغيرة فتكتفي 

بالإ�صـــارة اإلى اأنه ذهب خال�س )999؟(. ويمكـــن للزائر اأن ي�شاهد هاتين 

القطعتين داخل علبة زجاجية قريبًا من �صندوق الف�شة.

وفـــي حيـــن اأن قيمة الذهب مـــن القطعتين )نحو 40 غرامـــًا( ت�شاوي اليوم 

حوالـــي 4000 ريـــال �صعـــودي، فاإن تجـــار العمـــالت واالأثريات فـــي ال�صوق 

يعر�صونها حاليَا للبيع ب�شعر تراوح بين 9000 و10000 ريال... 

وطالما اأننا ب�صدد الحديث عما هو ثمين، نتوقف هنا اأمام درة المعر�س.

مقعد لثالثة مل�ك

على من�صة خ�شبية ترفعه قلياًل وب�صكل لئق عن الأر�س، و�صع كر�شي فاخر 

مـــن الخ�صـــب والجلد الأخ�صـــر، يحيط به علم المملكة مـــن جهة، و�شجيرة 

مـــن الجهـــة الثانية. وهذا المقعـــد الذي �صنع في بيروت فـــي الخم�صينيات 

مـــن القرن الما�صـــي وفق موا�صفات محـــددة، كان خا�صـــًا بالملوك الذين 

فـــوا ال�شركة في زياراتهم لها. وت�شير الوثائق وال�صور الفوتوغرافية اإلى  �صرَّ

اأن ثالثـــة ملوك جل�صوا عليه، وهم: اأ�صحـــاب الجاللة الملك �شعود والملك 

في�صـــل والملك خالد، يرحمهم اهلل، ليبقى حتى اليوم �شاهدًا على الرعاية 

الملكية التي نعمت بها اأرامكو على الدوام.

�أد�ة عد �لرياالت و�أكيا�س جمعها

من �أجهزة �الت�سال: 

ال�سلكي وهاتف

�ساعة عليها 

�س�رة �لملك 

�سع�د
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من �لذهب �إلى �لمرطبات

وفـــي خزانـــة زجاجية كبيرة، هي اأول ما يطالـــع الداخل في هذا المعر�س، 

ر�صفـــت مجموعـــة اأ�شياء �صغيرة ت�شهد لوحدها علـــى ات�شاع عالم ال�شركة. 

فهنـــا �صاعـــة جيب من الذهب الخال�س تحمل �صـــورة الملك �شعود، يرحمه 

مت هدية عند زيارة  اهلل، تقـــول اللوحـــة االإر�شادية ال�صغيرة عنها اإنهـــا ُقدرِّ

االأمير �شعود بن عبد العزيز في عام 1948م. وبجوار ال�شاعة الذهبية هناك 

قبعات حماية من عهود مختلفة بدليل اأن كاًل منها يحمل �شعار ال�شركة من 

مرحلـــة ما، كما تلفتنا قبعة �صابط االأمن الأنيقـــة المو�شاة بخيوط ذهبية، 

وحقائـــب ال�صفـــر التي تحمل �شعار ال�شركة ونظـــارات حماية االأعين لل�صبب 

نف�صـــه.. وو�صط كل هذا، تنت�صب زجاجتـــان فاخرتان من زجاجات بيب�شي 

ئت في اأرامكو..  كـــول، تحمـــل اإحداهما من الخلف كتابة ت�شير اإلى اأنهـــا ُعبِّ

ن  نعم، كان على ال�شركة القائمة اأ�شا�شًا على ا�صتخراج الزيت وبيعه، اأن توؤمِّ

علـــى هام�س هدفها الأ�صا�ـــس، تعبئة المرطبات تلبيـــة لحاجة موظفيها في 

زمـــن كانت الأ�صواق المجـــاورة )اإذا كان يمكن ت�شميتها فعاًل بهذا ال�صم( 

ر عنه  تفتقـــر اإلـــى الكثير مـــن اأب�صط الحاجـــات الأ�صا�صيـــة.. وهذا مـــا تعبِّ

اأي�صـــًا مجموعة الإ�صدارات الخا�صة بالجغرافيـــا واللغة العربية، والعادات 

والتقاليد المحلية التي كانت موجهة للوافدين اإلى العمل في اأرامكو.

م، يحتوي عـــدد كبير من الخزائـــن على ع�شرات  واإ�صافـــة اإلـــى كل ما تقـــدَّ

الوثائـــق التاريخيـــة، اأو على �صـــور عنها، تبداأ ب�صورة عـــن اتفاقية االمتياز 

الأولـــى، وت�صـــل اإلـــى برامـــج تلفزيـــون اأرامكو، وعقـــود �صـــراء الأفالم له، 

المذكـــرات المتعلرِّقـــة بتنظيم بع�س اأوجـــه الحياة الجتماعيـــة للموظفين. 

واأينما جال المرء في هذا المعر�س، ال بد اأن ت�صتوقفه المجموعة العمالقة 

ر في معظمها من  مـــن ال�صـــور الفوتوغرافية التي تزيرِّن الجدران. والتي تعبِّ

خالل مجموعات ت�صم الواحدة منها نحو خم�شين �صورة، عن حال ال�شركة 

واأبرز ن�شاطها واأوجه تطورها خالل كل عقد على حدة. وال يمكننا اأن نغادر 

»معر�ـــس تراث المجتمع« مـــن دون التنويه بالذوق الرفيـــع الذي يتجلى في 

جمع هذه ال�صور على �صكل باقات داخل االإطار الواحد.

من معد�ت و�أدو�ت �ال�ستك�ساف و�لتنقيب �الأولى

بيان: "عماًل بن�سيحة �أهل �لر�أي �لمخل�سين..."

تعبئة �أر�مك��سندوق لخزن �لنق�دقبعة �الأمن �ل�سناعي قديماً
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�أغلى �لتذكار�ت.. حجر

ويقودنـــا البحـــث عـــن تـــذكارات الما�صـــي اإلـــى مبنى اآخـــر ال يبعـــد كثيرًا 

عـــن معر�س التـــراث. اإنه مجمع »تحليـــل ال�صخور وعينـــات الآبار«. للوهلة 

الأولـــى يبدو هذا المجمع من الداخـــل وكاأن ال عالقة له بمو�صوع بحثنا وال 

بالما�صـــي، فهو يعج بالعلماء والفنيين وبمالب�ـــس العمل الع�صرية البي�شاء 

ونظارات الحماية واأدوات المختبرات الحديثة.

تكمن مهمة هذا المجمع في ا�صتقبال كل عينات ال�صخور التي ت�صتخرج من 

باطن الأر�س على �صكل اأ�شطوانات طويلة، وتحليلها مخبريًا لمعرفة ما اإذا 

كان الموقع الذي ا�صتخرجت منه يحتوي زيتًا. ولكن، والأ�شباب علمية ولي�س 

نة يحللها ويدر�شها،  مـــن باب جمع التذكارات، يحتفظ هذا المجمع بكل عيِّ

بعد اأن يعطيها رقمًا ت�صل�صليًا ي�صهل العثور عليها، وي�شعها على الرف.

ويقودنـــا رئي�ـــس المجمـــع ال�صت�صـــاري البيولوجي لـــوؤي محمـــد المانع اإلى 

الم�صتـــودع العمـــالق الـــذي ت�صتقـــر فيه هـــذه العينـــات. وو�صـــط متاهة من 

الرفـــوف المعدنيـــة التي تعلـــو من الأر�س وحتـــى ال�صقف، وت�صـــم ع�شرات 

الألـــوف مـــن ال�صناديـــق الم�صتطيلـــة التي تحوي مـــا يبلغ طولـــه 540 األف 

قـــدم من لب ال�صخـــر، يتجه المهند�ـــس المانع اإلى �صندوقيـــن مت�شابهين 

ومتجاورين، لينقلهما من مكانهما وبفتحهما اأمامنا.

�شاهدنا في كل منها اأ�شطوانة حجرية جمعت اأجزاوؤها المحطمة والمتاآكلة 

ن�صبيـــًا عند اأطرافهـــا. وبالعين المجردة بدت هذه الحجارة مثل اأي حجارة 

بللهـــا المـــازوت اأو الزيـــت. بدا ذلك وا�صحًا حتى لأعيننـــا التي ال خبرة لها 

 في هذا المجال، خا�صة واأننا كنا قد �شاهدنا قبل دقائق عينات من �صخور

ال تحتوي زيتًا. غير اأن فرادة هذه الحجارة ال�صغيرة التي وقفنا اأمامها هنا 

تكمن في اأنها م�صتخرجة من بئر الدمام رقم 7. البئر المعطاءة الأولى في 

تاريخ �صناعة النفط ال�شعودية، والتي بها بداأ عالم اأرامكو و.. كل �شيء. 

و�سط متاهة من �لرف�ف 

�لمعدنية وع�سر�ت �الأل�ف 

من �ل�سناديق، �ختار دليلنا 

�سندوقين م�ستطيلين 

ان �أغلى �لتذكار�ت.. ي�سمَّ

مج�سم تذكاري الفتتاح 

لب �ل�سخر من معمل غاز �لح�ية

بئر �لدمام رقم 7
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أرامكو السعودية 
والمستقبل..

ماذ� يخبئ �أحدهما لالآخ�ر؟

بم�����ز�ة �لحفاظ عل���ى مكت�سبات �لما�س���ي و�إد�رة 

�أعمال �لحا�سر، تبقي �أر�مك� عينها على �لم�ستقبل 

وم���ا ق���د يحمل���ه �إليه���ا م���ن تط����ر�ت وتحدي���ات. 

و�لتطل���ع �إل���ى �لم�ستقبل في �أر�مك���� �ل�سع�دية ال 

يعن���ي �نتظ���اره، بل �لتخطيط للقائ���ه على �أف�سل 

وجه.

خال���د �لط�يل���ي يعر����س هن���ا بع����س �أوج���ه ه���ذ� 

�لتخطي���ط للم�ستقب���ل بن���اًء عل���ى �ل�ع���ي الأهمية 

م���ا تنتج���ه �ل�سرك���ة م���ن طاقة تحتاجه���ا عجالت 

�القت�ساد �لدولي و�لمحلي، لكي ت���سل �لدور�ن 

م���ن �أج���ل رخ���اء �لعي����س و�ل�سل���م �الجتماع���ي في 

�أرجاء �الأر�س، و�إدر�ك �سرورة �إي�سال ذلك �الإمد�د 

بالمق���د�ر �لمطل����ب �إل���ى م�ستهلكي���ه م���ن عمالء 

�ل�سرك���ة ح����ل �لعالم، على نح� �آم���ن وفي �لِ�قت 

�لمنا�س���ب، تعزيز�ً للثق���ة بال�سركة �لتي تتمتع بها 

ل�سمعتها لدى م�ست�ردي منتجاتها.
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ومـــن اإدراكنا، نحن فـــي اأرامكو ال�صعوديـــة، اأن دور البترول 

يمتـــد من رفـــع م�صتوى العي�ـــس في مجتمعـــات باأ�صرها، اإلى 

تمكين الأفراد اأينما كانوا، من اأن يحيوا حياًة اأكثر انطالقًا 

وحيوية و�صعـــادة، نعرف يقينًا اأن نجاحنا الحقيقي ل يقا�س 

بالبراميـــل ول بالأقـــدام المكعبـــة، واإنما بالوفـــاء بالوعود، 

وبالإ�صهـــام فـــي �صنـــع الرخـــاء، وبالم�صاعـــدة فـــي تحقيق 

الطموحات.«

تاأمين �الإمد�د�ت �لمتعاظمة

ومـــع اأن م�صاألـــة اإمداد الزيـــت مهمة جدًا اليـــوم، اإل اأنه من 

المتوقـــع اأن تكت�صب اأهمية اأكبر فـــي ال�صنوات القادمة. وقد 

التزمت اأرامكـــو ال�صعودية باأن تلعـــب دورًا محوريًا في تلبية 

زيـــادة الطلب في الم�صتقبل، ودعمـــت هذا اللتزام باإطالق 

اأ�صخـــم برامـــج ال�صتثمار في تاريخهـــا، ف�صرعت في تنفيذ 

�س  م�صاريع عمالقة لزيادة اإنتاجهـــا من الزيت الخام، لتعورِّ

بذلك عن نق�س الإنتاج الطبيعي، فيما يدعم الباقي الطاقة 

الإنتاجيـــة الق�صـــوى لتبلغ 12 مليون برميل فـــي اليوم نهاية 

2009م. كذلـــك و�صعت ال�صركة ت�صورًا عمليـــًا لزيادة هذه 

الطاقة اإذا دعت حاجة ال�صوق اإلى ذلك.

ومـــن جانب اآخـــر، اأتاحت التحديـــات الحا�صـــرة التي تمر 

بها �صناعة التكريـــر العالمية مجموعة متميزة من الفر�س 

لل�صركات الراغبة في اغتنامها. ولذا �صعت اأرامكو ال�صعودية 

بجـــد لتعزيـــز طاقتهـــا التكريريـــة حـــول العالـــم من خالل 

م�صروعاتهـــا الم�صتركة. وا�صتعدت ال�صركة لبناء م�صفاتين 

جديدتيـــن للت�صديـــر طاقة كل منهمـــا 400 األف برميل في 

اليـــوم في الجبيل وينبـــع. و�صت�صهم هاتـــان الم�صفاتان في 

»ال يمكن ت�س�ر �لحياة �لمعا�سرة من دون 

�لبترول و�لمنتجات �لعديدة و�لمتن�عة، 

�لتي ال يمكن �ال�ستغناء عنها«.

يق�ل رئي�س �ل�سركة، كبير �إد�رييها �لتنفيذيين، 

�الأ�ستاذ عبد �هلل بن �سالح بن جمعة:

توفيـــر عوائد مجزية اإ�صافة اإلـــى توفير مزيد من الوظائف 

للمواطنين ال�صعوديين. و�صـــوف ت�صمم هاتان الم�صفاتان 

لتكريـــر الزيت الخام الثقيـــل والمر وتحويلـــه اإلى منتجات 

عالية الجـــودة، ومنخف�صة الكبريت، لتطابـــق الموا�صفات 

المعتمـــدة الآن وتلك التي �صتعتمـــد في الم�صتقبل في اأوروبا 

والوليـــات المتحدة. وبالإ�صافـــة اإلى ذلك تم�صـــي اأرامكو 

ال�صعودية قدمًا فـــي ا�صتكمال م�صروع بترورابغ وهو م�صروع 

متكامـــل للتكريـــر والبتروكيميائيات.يقـــول الدكتور محمد 

مـــة »اإك�صبك« في  ال�صقـــاف، مديـــر مركز الأبحـــاث المتقدرِّ

اأرامكـــو ال�صعوديـــة: »اإن اأرامكو ال�صعودية تـــدرك تمامًا اأن 

طلب العالم الطاقة �صيزيد في الع�صرين �صنة القادمة. ومع 

ان ن�صبـــة مـــن زيادة الطلب هـــذه �صتلبيها م�صـــادر الطاقة 

الأخرى، مثل م�صادر الطاقـــة البديلة والطاقة النووية، اإل 

اأن الزيادة من هذه الم�صـــادر �صتقل عن الزيادة المّطردة 

ـــل للطاقة  في الطلـــب عمومـــًا. وبذلك، فـــاإن دور هذه مكمرِّ

الم�صتمـــدة مـــن الم�صـــادر التقليدية كالنفـــط والغاز، على 

الأقـــل في ال�صنوات الع�صريـــن المقبلة. ويعني ذلك اأن طلب 

الطاقـــة المتزايـــد �صيعنـــي ازدياد طلـــب م�صـــادر الطاقة 

التقليدية الم�صتقة من النفط والغاز.«

تح�سين �الأد�ء في �لقطاعات �لمختلفة

وب�صبـــب هـــذه المعلومـــات التي يتفـــق عليها الخبـــراء حول 

العالم، فاإن اأرامكو ال�صعودية بداأت برنامجًا فريدًا، للتنقيب 

عـــن الزيت والغاز لتو�صعة طاقتهـــا الإنتاجية، وبداأت مراكز 

اأبحـــاث ال�صركـــة ببحـــث اأفـــكار رائدة فـــي و�صائـــل تح�صين 

جدوى الآبار من اأجل ا�صتخال�س مقدار اأكبر من الزيت من 

مكامنه ال�صخرية، كذلك توا�صل ال�صركة ابتعاث عدد كبير 
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من خريجـــي الثانوية ال�صعوديين داخـــل المملكة وخارجها، 

فـــي مجـــالت لها عالقـــة بحاجـــة ال�صركة و�صناعـــة الزيت 

والغاز في الم�صتقبل، لكـــي يجدوا مكانهم في �صناعة حلول 

الم�صتقبل بعد تخرجهم.

والمعروف اأن اأرامكو ال�صعوديـــة تدير منذ اإن�صائها واحدًا 

مـــن اأكبـــر برامـــج التدريب ال�صناعـــي والمهنـــي في هذه 

ال�صناعـــة. وبف�صل هذا، تمكنـــت ال�صواعد الوطنية، وهي 

الجـــزء الأكبر من قـــوة العمل فـــي ال�صركة، مـــن الرتقاء 

بهـــا اإلى المكانـــة المتميزة التـــي تتبواأها اليـــوم، والهدف 

في الم�صتقبل هو ال�صتمرار فـــي اتجاه بناء الإن�صان الذي 

تعـــي ال�صركـــة اأن الم�صتقبـــل ي�صنع بـــه ولأجلـــه. وتوا�صل 

اأرامكـــو ال�صعوديـــة اليوم تطويـــر اأحدث برامـــج التدريب 

المهنـــي وتطوير الكفـــاءات على جميع الم�صتويـــات، بدءًا 

مـــن الهند�صـــة والتنقيـــب، و�صوًل اإلـــى الرعايـــة ال�صحية 

وتقنية المعلومات لتجـــاوز م�صاعب الحا�صر والم�صتقبل، 

فـــي اإيجـــاد المـــوارد الب�صريـــة الموؤهلـــة والمدربـــة، لبلوغ 

اأهـــداف الم�صتقبل وللتعامل مع التحديـــات القادمة. ومن 

ال�صتراتيجيـــات الكبرى لإعداد موظفـــي ال�صركة لتتحدى 

الم�صتقبـــل، ا�صتراتيجيـــة التطويـــر الذاتـــي. ويعـــد التعلم 

الإلكترونـــي عن�صرًا فاعـــاًل في هـــذه ال�صتراتيجية. وقد 

انخرط اأكثر من 35300 موظف في دورة واحدة على الأقل 

في هذا المجال.

دور �لتكن�ل�جيا وت�ظيفه

ولكن روؤيـــة اأرامكـــو ال�صعوديـــة واأهـــداف الم�صتقبل التي 

تعتمـــد على بنـــاء الإن�صـــان، تنظـــر اأي�صًا اإلـــى التحديات 

التطـــور  يخ�ـــس  فيمـــا  المـــدى،  والمتو�صطـــة  البعيـــدة 

ال�صناعـــي، وتعتمد حلـــوًل تكنولوجية واأبحاثـــًا ودرا�صات 

ـــزه. وت�صير  م�صتفي�صـــة، يتولهـــا هـــذا الإن�صان الذي تجهرِّ

اأرامكـــو ال�صعودية نحو بلوغ اأهداف الم�صتقبل ال�صناعية، 

علـــى نحو عملي قابل للتطبيق على اأر�س الواقع. ولكل من 

هذه المراحل الزمنية تخطيط خا�س يحاول اأن ي�صتك�صف 

الم�صاعـــب اأو التحديات التي قـــد تواجه ال�صناعة خالل 

تلك المرحلة المعينة، ومحاولـــة اإيجاد الحلول لتجاوزها 

قبل اأن تقع فعاًل.

وُيعـــد ذلك تحديـــًا كبيرًا تتعامـــل ال�صركة معـــه على المدى 

المتو�صط بزيادة قدرة اإنتاجها من النفط بن�صبة 20%، من 
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من اأعلى ن�صب ال�صتخال�س العالميـــًة، اإذ يراوح معدل ن�صبة 

ال�صتخال�س في العالم بين 30 و35%، وبذلك فاإن ما حققته 

اأرامكـــو ال�صعودية اأف�صل بكثير مـــن معدل هذه الن�صبة. وعلى 

الرغـــم مـــن ذلك، تعتـــزم ال�صركة دفـــع طاقتها اإلـــى اأق�صى 

حدودها لبلوغ معدل ا�صتخال�س مرتفع ي�صل اإلى ن�صبة %70 

في الحقول الكبرى المنتجة كما اأ�صرنا.

�الآبار و�لحق�ل �لذكية

اإن التحدي الماثل اأمـــام اأرامكو ال�صعودية، و�صركات النفط 

عمومًا اليـــوم هو التفكيـــر بالم�صتقبل وو�صـــع روؤية لتقنيات 

ر الآن  الم�صتقبل. وهناك �صبعة م�صاريـــع تقنية اأ�صا�صية تطَوّ

مة في اأرامكو ال�صعودية،  في مركز »اإك�صبك« لالأبحاث المتقدرِّ

ومنهـــا تقنيـــة الآبـــار الذكية ال�صديـــدة التفرع، وهـــي الآبار 

الذكيـــة التي �صيكون فيها عدد كبير من الفروع الجانبية في 

عمق الأر�س لإنتـــاج النفط على نحو اأ�صل�س واأغزر، وت�صهيل 

الو�صول اإلى المكونات ال�صخرية ال�صعبة والمعزولة.

مة على تطوير  كذلك يعمل مركـــز »اإك�صبك« لالأبحاث المتقدرِّ

طـــرق علمية حديثة ل�صتبـــدال الأذرع الآلية باأجهزة ل�صلكية 

مامات  مامـــات الفروع الذكية، فتزود هـــذه ال�صِ للتحكم ب�صِ

بالطاقـــة مـــن بطاريـــات قابلـــة لل�صحن فـــي باطـــن الأر�س، 

ُت�صَحن بتيـــار كهربائي يوّلده جريـــان ال�صوائل في فروع البئر 

الذكيـــة هذه. وبتطوير تقنيـــة الآبار الذكيـــة ال�صديدة التفرع 

�صوف تتمكن اأرامكو ال�صعودية من التخل�س من الأذرع الآلية 

وا�صتبدالهـــا بالتوا�صل الال�صلكي وتوليـــد الكهرباء في باطن 

الأر�ـــس من جريان ال�صوائل، وبذا يمكن اأن تح�صل على عدد 

غير محـــدود من الفروع الذكية التي يمكن اأن تحتويها البئر. 

وقـــد تحتوي هـــذه الآبار على عدد من الفـــروع الذكية ي�صل 

اإلى خم�صين اأو مئة فرع، ويطلق على هذه التقنية ا�صم الآبار 

الذكيـــة ال�صديـــدة التفرع. واأرامكـــو ال�صعوديـــة الآن ب�صدد 

تطويـــر هذه التقنية. ويتوقع اأن تدخـــل حيز التجريب خالل 

ال�صنوات الثالث القادمة.

ومن التقنيات الواعدة اأي�صـــًا، تقنية الحقول الذكية الآلية، 

التـــي �صتجمع المعلومات عن خ�صائ�ـــس ال�صوائل من باطن 

الأر�ـــس، وتدمجهـــا مـــع المعلومـــات ال�صطحيـــة، ثـــم تعمل 

محـــاكاة فوريـــة وم�صتمـــرة للمكمن،حتـــى ي�صتطيـــع الحقل 

بنف�صـــه اأن ي�صلـــك الطريقة المثلى لالإنتـــاج في اأي وقت من 

عمر الحقل. ثم ير�صـــل الحقل بنف�صه وبطريقه اآليه الأوامر 

10 ماليين برميل من النفط في اليوم في 2004، و�صوًل اإلى 

12 مليـــون برميل من النفط في اليوم في نهاية 2009. والأن 

زيادة طلب الطاقة ظاهرة طويلة الأمد، و�صوف تتطلب تبعًا 

لذلـــك حلوًل طويلة الأمـــد اأي�صًا، و�صعت اأرامكـــو ال�صعودية 

ن�صـــب عينيها هدفين مهمين جدًا ت�صعى في بلوغهما خالل 

الع�صريـــن �صنة القادمة، همـــا تو�صعة قاعدة مـــوارد ثروتها 

النفطية وزيادة ن�صبة ا�صتخال�س النفط من تلك الموارد.

تبلـــغ ثـــروة النفط في المملكـــة اليوم 722 بليـــون برميل من 

مـــوارد النفط المكت�َصفة )النفط فـــي مو�صعه(. وي�صمل هذا 

الرقـــم نحو 109 باليين برميل مـــن النفط اأُنتجت حتى الآن 

من اأعمال اأرامكو ال�صعودية، وهي تلك الموارد التي ا�صتهلكها 

عمالوؤهـــا في جميـــع اأنحاء العالـــم. اأما الحتيـــاط الآن، اأي 

النفـــط القابل لال�صتخال�ـــس با�صتخدام التقنيـــة المتوافرة 

اليـــوم، فيبلغ نحـــو 260 بليون برميل، اأي مـــا يعادل نحو ربع 

مجمـــوع احتياط العالم. وُيبقي ذلك نحـــو 350 بليون برميل 

اأخـــرى ت�صَنّف علـــى اأنها موارد محتملة، وهـــي موارد يمكن 

ا�صتخال�صهـــا في الم�صتقبـــل اإذا تطورت التقنيـــة المنا�صبة 

لإنتاجهـــا. الأمر الـــذي يحر�س على �صـــرورة تطوير التقنية 

الحديثة لمواكبة طلب العالم المتزايد للطاقة. 

ت�صعى الروؤية طويلة الأمد لدى اأرامكو ال�صعودية اإلى هدفين، 

الأول هو زيادة الثروة النفطية اإلى 900 بليون برميل بحلول 

عام 2025، والثاني هو العمل على اإي�صال ن�صبة ا�صتخال�س 

النفـــط اإلى 70% في الحقول الكبـــرى المنتجة، با�صتخدام 

تقنية ال�صتخال�ـــس التقليدية المطّورة وتقنية ال�صتخال�س 

الثالثي. 

ويبلـــغ احتيـــاط النفـــط القابـــل لال�صتخال�س فـــي ال�صعودية 

الآن نحـــو 50% من مجمـــوع ثروة النفط، وُتعـــد هذه الن�صبة 
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بالخيـــر، اإذ انها تمكنـــت من ك�صف �صـــدوع اأر�صية ل يمكن 

ك�صفها بالطـــرق التقليدية، والخطة ت�صيـــر الآن نحو تطوير 

هـــذه التقنية حتى تتمكن ال�صركة من التكهن على نحو فعال 

بطريقة جريان ال�صوائل في مكامن النفط.

اإن هـــدف اأرامكو ال�صعودية في المدى البعيد، هو دفع عجلة 

التقـــدم في هـــذه التقنية اإلـــى م�صتويات اأعلـــى بكثير، حتى 

تتمكن من محـــاكاة مكامن �صخمة مثل حقل الغوار بنماذج 

دقيقة تزيـــد على بليون خلية. وال�صركـــة الآن ب�صدد تطوير 

الجيـــل الثاني من نظم المحاكاة هذه، وقد اختبرت الطراز 

البتدائي بنجاح علـــى نموذج يحتوي على 258 مليون خلية. 

ومـــع هـــذا الإنجاز تكـــون اأرامكـــو ال�صعودية قـــد قطعت ربع 

ال�صوط نحو بلوغ نماذج البليون خلية.

وثمـــة تقنية اأخرى �صيكـــون لها دورها الفاعـــل في الم�صتقبل 

مـــن اأجل زيادة ن�صب اإنتاج النفط وا�صتخال�صه وخف�س ن�صب 

اإنتـــاج الماء الم�صاحب له، وهـــي تقنية حقن ال�صوائل الذكية 

في المكمن، لت�صفي �صلوكًا معينًا مرغوبًا فيه، داخل المكونات 

ال�صخرية المنتجة للنفط والغاز، مثل منع تدفق الماء في هذه 

المكونات ال�صخرية، وال�صماح بتدفق الزيت تدفقًا تلقائيا.

اأما تقنيـــات الم�صتقبل البعيدة المدى، التـــي ُتدَر�س وُتبَحث 

فـــي المركـــز الآن، ا�صتعـــدادًا لتحديات قد تظهـــر في مدى 

ال�صنـــوات الع�صر القادمة، اأو ربما بعـــد عدة عقود من الآن، 

فمنهـــا تقنية الآبار الحيوية )البيونيـــة(. تحاكي هذه الآبار 

ال�صجـــر فـــي نمو جذورهـــا. فعندما تـــزرع اأية �صجـــرة، فاإن 

جذرها يمد فرعًا منه اإلى منطقة تحتوي على الرطوبة، فاإذا 

جفت هـــذه المنطقة قطع الجذر ذلك الفـــرع ومد فرعًا اآخر 

اإلى منطقـــة اأخرى، ل تزال تحتوى على الرطوبة، وهلم جرًا. 

و�صتحاكي الآبار الحيوية نمـــط هذه الجذور، اإذ �صُتحفر هذه 

الآبار في عمق الأر�س، ثم تتولى البئر ا�صت�صعار منطقه تحتوي 

على النفط، وتمد فرعًا اإلى هذه المنطقة، حتى اإذا ما ن�صب 

النفط هناك، قطعـــت البئر ذلك الفرع ومدت فرعًا اآخر اإلى 

منطقـــة ل تزال تحتوى على النفط، بطريقة ت�صبه مد ال�صجر 

جذورهـــا في باطـــن الأر�س، اإلـــى اأن يتم ا�صتخـــراج محتوى 

المكمن كاماًل. 

وهكـــذا فاإن البئـــر �صتقرر بنف�صهـــا ما اإذا كانـــت المكونات 

ال�صخريـــة تحتـــوي علـــى النفـــط اأو المـــاء، وتفتـــح فروعًا 

مامـــات الذكية فـــي كل بئر، لتنفيذ خطـــة الإنتاج  اإلـــى ال�صِ

هـــذه التي اختارها الحقل الذكي. وبذلك فاإن الحقل الذكي 

�صيفكر في النهاية بنف�صه وينفذ بنف�صه اأي�صًا.

�لر�سد �ل�سم�غر�في

اإحـــدى التقنيات المثيرة الأخرى التي يعمل مركز »اإك�صبك« 

مة في تطويرهـــا هي ر�صد موجات الأر�س  لالأبحاث المتقدرِّ

ال�ص�صموغرافية )الزلزالية( الذاتية. فر�صد هذه الموجات 

يعتمـــد علـــى طاقـــة الأر�ـــس الذاتية التـــي تن�صاأ مـــن حركة 

 الق�صـــرة الأر�صيـــة التـــى تولد موجـــات منخف�صـــة الطاقة،

ل يمكن ك�صفها باأجهزة الر�صد العادية. ويوجد الآن م�صروع 

فـــي حقل الغـــوار، لر�صـــد هـــذه الموجـــات ال�ص�صموغرافية 

الذاتية باأجهزة ا�صت�صعار �صديدة الح�صا�صية في عمق الآبار 

وعلى �صطـــح الأر�س. وتب�صر النتائج الأوليـــة لهذا الم�صروع 
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جانبيـــة باتجاه المكونات الحاوية للنفط، ثم تقطعها عندما 

ت�صتنفد، وتفتح فروعا اأخرى من جديد، وهلم جرًا. قد يبدو 

هـــذا المفهوم من وحي الخيال العلمي اأو م�صتحيل التحقيق، 

لكن اأرامكو ال�صعودية لي�صـــت في الواقع بعيدة عن بلوغ هذه 

الروؤيـــة، فقد قطعت �صناعة النفط اأ�صواطًا بعيدة في طريق 

تحقيق هذا الحلم.

تقنية �لنان� في �لخدمة! 

واآخر التقنيات التي ت�صتعد اأرامكو ال�صعودية الآن لتطويرها 

هي تقنية المج�ّصات »الروبوتية« المجهرية )النانوروبوت(. 

كل من هذه المج�صات هو عبارة عن اإن�صان اآلي في غاية في 

ال�صغر، اإذ ل يزيد قطره عن ب�صع مئات فقط من النانومتر، 

اأي نحو واحد في المائة من قطر �صعرة الإن�صان.

 ويجـــب اأن تكون هـــذه المج�ّصات بهذا الحجـــم الالمتناهي 

في ال�صغر حتى تتمكن مـــن المرور خالل الُف�َصح الم�صامية 

والمجازات ال�صيقة للغاية في ال�صخور، حيث مكامن النفط 

فـــي باطن الأر�س. و�صُت�صَنع هـــذه المج�صات باأعداد كبيرة 

ـــخ كجي�س في باطـــن الأر�س مع الماء الـــذي ُيحَقن في  وُت�صَ

المكمن لدفـــع النفط. و�صتم�صي هـــذه المج�صات - يحملها 

المـــاء والنفـــط - خـــالل المكمـــن، وتجمـــع خـــالل رحلتها 

معلومات عن �صغط ال�صوائل وحرارتها ونوعها، وتخزن هذه 

المعلومات فـــي ذاكرة اإلكترونية. ومع م�صـــي الإنتاج قدمُا، 

�صيحمـــل النفط هذه المج�صات اإلى الآبـــار المنتجة للنفط، 

ومـــن ثم �صُتلتَقط من النفط الُمنَتـــج وُت�صتخَل�س المعلومات 

مـــن ذاكرتهـــا. وبهذه الطريقـــة �صنتمكن مـــن ر�صم خارطة 

دقيقـــة لخوا�ـــس المكمـــن، على نحـــو ل يمكن تخيلـــه الآن. 

و�صتكـــون هذه خطوة نوعيـــة وثورة كبيرة فـــي مجال قدرتنا 

على ر�صد ما في باطن المكامن.

لقـــد بـــداأت اأرامكـــو ال�صعودية الرحلـــة الطويلـــة لتطوير هذه 

المج�صات »الروبوتية« المجهرية، وت�صمل خطة ال�صركة اأبحاثًا 

تتعلَّق بت�صغير اأجهزة ال�صت�صعار اإلى م�صتويات عالية الدقة، 

وتطويـــر اأنظمة التوا�صل مع هـــذه المج�صات، و�صنع ذاكرات 

حا�صوبيـــة مجهرية وعدة اأ�صياء اأخـــرى. ولكننا يجب اأن نبداأ 

بالإجابـــة عن �صوؤال ب�صيط جـــدًا اأوًل: ما حجم اأكبر مج�س اأو 

روبـــوت يمكن له اأن يمر خالل المكمـــن، من دون اأن يعلق في 

الُف�َصح الم�صامية والمجازات ال�صيقة لل�صخور الجوفية؟

 وللو�صـــول اإلى الم�صتـــوى الأمثل ل�صغر حجـــم المج�ّصات 

نظـــر الباحثون في اأرامكو ال�صعوديـــة اإلى توزيع المجازات 

ال�صيقـــة فـــي حقـــل الغـــوار، وحللوا اأكثـــر مـــن 850 عينة 

�صخرية ودر�صوا حجم المجـــازات فيها. وي�صف ال�صقاف 

هـــذه المجازات باأنهـــا »�صغيرة جدًا، لكـــن معظمها يفوق 

500 نانومتـــر، وهكذا اأ�صبح لدينا هـــدف اأولي ترمي اإليه 

جهـــود الت�صغير. ونحـــن ننّفذ الآن اأول تجربـــة في العالم 

لختبـــار هذه النتيجـــة اختبـــارًا عمليًا. في هـــذه التجربة 

�صنعنـــا »روبوتات« مجهريـــة ذات اأحجـــام مختلفة ُتحَقن 

فـــي عينات �صخرية من حقـــل الغـــوار، وُيح�َصب عدد هذه 

الج�صيمات الدقيقة التي تتمكن من المرور خالل العينات 

ال�صخرية، فتدخل مـــن اأحد اأطرافها وتخرج من الطرف 

الآخـــر. وبذلـــك نتمكن من الإجابـــة عن ال�صـــوؤال المتعلق 

بحجم المج�ّصات اإجابة عملية«.

وبالطبـــع »فالروبوتـــات« التـــي �صنعت لغر�س هـــذه التجربة 

هـــي روبوتـــات »غبية« ل تحتـــوي على اأية اأجهـــزة ا�صت�صعار، 

فهـــي ج�صيمات دقيقة فح�صـــب، لأن المهم في هذه المرحلة 

هو اختبار الحجم فقـــط. وتقنية الج�صيمات الدقيقة للغاية 

»النانو« واحدة من التقنيات الأ�صرع نموًا وتطورًا في العالم، 

ل �صيمـــا في التطبيق الطبي وعلم المواد، واأرامكو ال�صعودية 

هـــي مـــن رواد ت�صخيـــر هـــذه التقنيـــة المتطورة فـــي قطاع 

النفط. 

لكـــن اأفـــق الم�صتقبـــل ل ينح�صـــر عنـــد اأرامكـــو ال�صعودية 

فـــي بلوغ هـــذه الأهـــداف ال�صناعيـــة فقط التـــي تنتمي اإلى 

اأعمالهـــا الأ�صا�صية ب�صفتها �صركة نفط عمالقة، بل اإن هذا 

الأفـــق يبداأ مـــن داخل تفكيـــر اأرامكو ال�صعوديـــة ووجدانها، 

لال�صتمرار في بلوغ اأهداف الم�صتقبل الأخرى باأبعاد اأو�صع، 

مثل ت�صويق منتجاتها حول العالم، وا�صتمرارها في التوا�صل 

الجتماعـــي، وتحقيق اأهداف المواطنة التي تفيد المجتمع، 

وحركة القت�صاد المحلي ونموه، وتجهيز ال�صركات المحلية 

للو�صول اإلى قـــدرات عالمية. ومن الأهداف كذلك ما يتعلق 

بالمحافظـــة علـــى البيئة المحيطـــة باأعمالهـــا، واإنتاج وقود 

نظيف، والمحافظة على �صحة موظفيها ومقاوليها، و�صالمة 

جميـــع من ينتمون اإليها داخل بيئة العمـــل التي يعملون فيها 

وخارجهـــا، وهي قيـــم ت�صعهـــا اأرامكو ال�صعوديـــة على اأعلى 

اأولوياتها.
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