 75عام ًا

..للوطن طاقات!

يوليو � -أغ�سط�س 2008

عدد خاص

في هذا العدد..

التفاعل ال�شعبي مع احتفال ال�شركة

عدد خا�ص بمنا�سبة الذكرى الخام�سة
وال�سبعين النطالقة �صناعة البترول في
المملكة وت�أ�سي�س �أرامكو ال�سعودية

النا�شر
�شركة الزيت العربية ال�سعودية
(�أرامكو ال�سعودية) ،الظهران
رئي�س ال�شركة ،كبير �إدارييها التنفيذيين
عبداهلل بن �صالح بن جمعة
المدير التنفيذي ل�ش�ؤون �أرامكو ال�سعودية
خالد عبداهلل البريك
رئي�س التحرير
محمد عبدالعزيز الع�صيمي
مدير التحرير الفني
كميل ح ّوا
مدير التحرير
محمد �أبو المكارم
�سكرتير التحرير
عبود عطية
�سكرتير تحرير م�ساعد
د .فكتور �سحاب
قافلة الأبحاث ومكتب جدة
فاطمة الجفري
مكتب بيروت
روالن قطان
مكتب القاهرة
ليلى �أمل
�أمريكا ال�شمالية
�أ�شرف �إح�سان فقيه
الإنتاج والموقع الإلكتروني
طوني بيروتي
المخرج المنفذ
ح�سام ن�صر
ال�صور الفوتوغرافية
�أنور الخليفة
ت�صميم و�إنتاج
المحترف ال�سعودي
طباعة
مطابع التريكي
ردمد ISSN 1319-0547
جميع املرا�سالت با�سم رئي�س التحرير
يعب بال�ضرورة عن ر�أيها
ما ين�شر فـي القافلة ال رِّ
ال يجوز �إعادة ن�شر �أي من مو�ضوعات �أو �صور «القافلة» �إال
ب�إذن خطي من �إدارة التحرير
ال تقبل «القافلة» �إال �أ�صول املو�ضوعات التي مل ي�سبق ن�شرها

5–4

من �سنوات التدابير الم�ؤقتة �إلى
ال�شركة التي ال تغيب عنها ال�شم�س

23–6

الرعاية ال�سامية التي لم تغب يوماً

39–26

�سعوديو �أرامكو

49–40

ثالثة �أجيال تناوبت على الأمانة

61–52

�أرامكو وعالمها في الأدب المحلي

73–64

عندما كان �أبي ي�أتينا بالقافلة

87–76

ما�ض عمالق..
�شواهد �صغيرة في ٍ
التذكارات لو تكلَّمت

101–88

�أرامكو ال�سعودية والم�ستقبل
ماذا يخ ِّبئ �أحدهما للآخر
توزع مجاناً للم�شتركين
العنوان� :أرامكو ال�سعودية
�ص  .ب  ،1389الظهران  31311المملكة العربية ال�سعودية
البريد الإلكترونيalqafilah@aramco.com.sa :
الهواتف:
رئي�س التحرير +966 3 874 5346
فريق التحرير +966 3 897 0607
اال�شتراكات +966 3 874 6948
فاك�س +966 3 873 3336

108–102

القافلة العدد الخاص..

تاري ��خ �أرامكو ي�ستحق �أن ُي ��روى ،لأنك �إذا
1
طالع ��ت البداي ��ة وكيف كان ��ت من حلم في
وج ��دان ملك م�ؤ�س�س ،ثم نظرت �إلى االنت�شار العالمي
اليوم ،ف�سيده�شك هذا الذي حدث .اقر�أ هذه الق�صة.

حين تُ�صدر القافلة عدداً
تذكارياً ،لالحتفال ببلوغ
�أرامكو ال�سعودية الخام�سة
وال�سبعين ،فلهذا غر�ضان:
ت�سجيل ما �أمكن من ق�صة
م�سيرة ملحمية ا�ستمرت
ثالثة �أرباع القرن ،و�إبقاء هذه
الم�سيرة في وجدان الأجيال
الآتية ،لتبني للم�ستقبل،
مثلما بنى الآباء في الما�ضي.
هذا العدد من القافلة تذكاري
بكل ما في الكلمة من معنى،
وقد �صيغ و�أُعد لي�أخذ مكانة
على رف خا�ص ،نطالعه اليوم،
ويطالعه �أبنا�ؤنا غداً ،بعدما
تبني �أرامكو ال�سعودية في
المقبل من الأيام� ،إن �شاء اهلل،
مزيداً من لبنات �صنع الغد
الم�شرق.

2

ث ��م بع ��د ذل ��ك ،انظ ��ر ف ��ي تل ��ك الر�ؤي ��ة
2
الثاقبة التي بدرت عن الملك الم�ؤ�س�س،
يرحم ��ه اهلل ،والرعاي ��ة الت ��ي ل ��م تغب يوماً ع ��ن �أذهان
�أبنائه من بعده ،حتى يومنا هذا..

وحي ��ن تُروى ق�صة �أرامكو ،التي ت�أ�س�ست
3
بتع ��اون �أمريك ��ي �سع ��ودي ،ال ب ��د م ��ن �أن
تع� �رّج عل ��ى تل ��ك الم�سي ��رة المت�صاع ��دة ،الت ��ي نقل ��ت
ال�شركة العمالقة� ،إلى الأيدي الوطنية ال�سعودية.
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وله ��ذا ال ��دور ذكري ��ات ف ��ي وج ��دان �أبناء
6
فتح ��وا عيونهم على مجلة القافلة ،ي�أتي
بها الآباء �إلى البيت ،فتوحي وتوقظ وتُلهم.

ف ��ي ه ��ذه الملحم ��ة ،مث ��ل كل المالح ��م،
4
ق�ص� ��ص �أجي ��ال تعاقب ��ت عل ��ى العم ��ل ف ��ي
�أرامك ��و ،فت�س َّلم ��ت الراي ��ة ث ��م �سلَّمته ��ا للأبن ��اء ،الذي ��ن
�سي�سلم ��ون الأمان ��ة ..ق�ص� ��ص م ��ن �أجي ��ال تعاقب ��ت ف ��ي
�أرامكو.

ل ��م تك ��ن �أرامك ��و مج ��رد �ش ��ركة ت�س ��تخرج
5
النف ��ط وتك� � ِّرره وتبيع ��ه� .إنه ��ا م�ش ��روع
نهو�ض وطني ،له منج ��زات اجتماعية وتربوية وثقافية
�أي�ضاً .كيف كان ح�ضور �أرامكو في الأدب المحلي؟

و فــــــــــــــــــي
7
خمـــــــ�س
و�سبعين �سنة ،تراكمت
�أ�شي ��اء وذكري ��ات ف ��ي
م�ستودع ��ات �أرامك ��و،
الت ��ي تكت�ش ��ف حي ��ن
تزورها �أنها كنز زاخر
ي�ستحق جولة.

ولأن هذا العدد نظرة �إلى الما�ضي ،ومحطة
8
لالنط�ل�اق �إلى الغد ،ف�إن ختامه يطلُّ على
م�شاري ��ع �أرامك ��و ال�سعودية ،وهي م�شاري ��ع تواكب الع�صر،
بل ت�سبقه من �أجل موا�صلة العطاء الوطني المبارك.

3
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التفاعل الشعبي
مع احتفال الشركة
ما الذي يوجد خلف احتفاالت �أرامكو ال�سعودية بمنا�سبة مرور � 75سنة على
ت�أ�سي�سها؟ الأمر ال يحتاج �إلى طول تفكير و�إن احتاج �إلى طول تدبر في
المعاني الكامنة في هذه االحتفاالت ،التي عا�شتها المملكة وتابعها �أبنا�ؤها
بحر�ص ي�شبه حر�صهم على متابعة مباريات الدوري .كثيرون من و�سط
المملكة و�أطرافها ات�صلوا بي بعد االحتفال ،يهنئون ويثمنون لل�شركة هذا
الفخر ال�سعودي ،الذي تجلى في مهابة االحتفال نف�سه ،ورعاية خادم الحرمين
ال�شريفين لهذا االحتفال ،بح�ضور قادة دول مجل�س التعاون الخليجي.
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وما كان بمثابة مفاج�أة لي �أن �أهل المملكة ،رجا ًال ون�سا ًء و�شباب ًا و�أطفاالً،
تابعوا احتفال ال�شركة ولم تفتهم منه �شاردة وال واردة� ،إلى درجة �أن
بع�ضهم �س�ألني عن �أبطال (الأوبريت) ال�صغار والكبار وا�سم ال�شاعرة
لحن الكلمات بهذا الح�س الوطني الرائع .كما �س�ألني البع�ض عن
ومن َّ
ا�سم تلك الطفلة ال�صغيرة التي مثَّلت دور البنت في م�سرحية الأجيال مع
المبدع را�شد الورثان.

في نفو�سهم .ال يوجد مواطن في المملكة ال يعرف معنى قطرة النفط
في حياته .لي�س مهم ًا �أن يلم بتفا�صيل ودقائق قطرات النفط وبراميله.
المهم �أنه يعرف �أن هذا الجهد ال�صناعي النفطي يقف وراء �أدق تفا�صيل
معي�شته ومعي�شة �أوالده ،من الحليب الذي ي�شربونه �إلى الم�صابيح التي
ت�ضيء غرف المذاكرة والطائرات التي تنقلهم �إلى حيث يتزاورون �أو
ي�صطافون� ،أو يتتبعون مواطن �أرزاقهم.

وبالمنا�سبة ،ال بد �أن نذكر هنا باعتزاز م�ستحق �أن �أرامكو ال�سعودية حين وما دام من يحمل هذا الجهد عبر طريق طولها � 75سنة هو �أرامكو
ال�سعودية ،ف�إنها ا�ستحقت منه المتابعة وا�ستحقت الر�صد لم�سيرتها
تخطط لفعالياتها تت�صيد الموهوبين في مجتمعها وتعطيهم الفر�صة
واالطمئنان على حا�ضرها وم�ستقبلها .وكانت االحتفالية الكبرى فر�صة
كاملة لي�شاركوها المنا�سبة .حدث ذلك في االحتفال الما�سي الكبير،
ال تع َّو�ض ليتزود المواطن� ،أي ًا كان مكانه ،بمزيد من المعلومات والحقائق
ويحدث طوال ال�سنة من خالل المنا�سبات االجتماعية التي ترعاها
ال�شركة مو�سمي ًا لالحتفال بالأيتام وكبار ال�سن وذوي الحاجات الخا�صة .والأرقام عن ال�شركة التي تحر�س ،ب�إذن اهلل ،م�ستقبل �أجيالنا.
هناك في ال�شركة تقليد حميد يمتد عبر عمرها الطويل ،وهو تقليد
�أحد المهتمين بمعاني ال�شعارات من زمالئي ال�صحافيين ال�سابقين،
ال�شراكة من �أجل النجاح ،فكون ال�شركة تملك التميز وتحرز الأ�سبقية
�أبدى حر�ص ًا كبير ًا على معرفة من ابتكر ال�شعار اللفظي لالحتفالية:
في كثير من �أعمالها و�ش�ؤونها الداخلية� ،إال �أنها ت�سعى� ،ضمن تقاليدها
العريقة ،لأن تذلل العقبات وتوفر الفر�ص لكي تبقى على م�ستوى التوقعات «طاقة للأجيال» ومن �صمم عالمة االحتفال ذاتها .وكان الجواب في
جيبي :في �أرامكو ال�سعودية العمل دائم ًا جماعي .يتحلق المعنيون حول
لدى مجتمعها و�أو�ساطه المختلفة.
طاولة يناق�شون الم�س�ألة ثم ي�صدرون تو�صياتهم ،التي تذهب لحلقة
وربما هذا هو ما يف�سِّ ر التفاعل ال�شعبي الكبير مع احتفال ال�شركة
جماعية �أخرى وهكذا حتى ت�ستنفد كافة االحتماالت والتف�سيرات ثم يُتخذ
الما�سي .ي�شعر النا�س بقيمة هذه ال�شركة اقت�صادي ًا في حياتهم.
القرار� .أما �شعار االحتفال اللفظي فقد ا�ستفتي فيه �شريحة كبيرة من
ُ
وي�ست�شعرون �أدوارها االجتماعية الممتدة عبر هذا العمر الطويل و�أثر هذه موظفي ال�شركة ،و�أجمعت الغالبية على ما �أقر وظهر للنا�س .وهو �شعار،
الأدوار في �صياغة معي�شتهم ورفاهية حياتهم وت�أمين م�ستقبل �أوالدهم،
غير ما يتمتع به من اخت�صار و�أناقة ،فيه من المعاني الكثير للحا�ضر
ولذلك كان تعاطيهم مع المنا�سبة ال يقل عن تعاطي موظفي ال�شركة معها .والم�ستقبل .ولي�س هنا ،بطبيعة الحال ،مكان تف�صيل هذه المعاني.
النا�س في المملكة ،وهذا ما ك�شفته المنا�سبة الما�سية ،قريبون جد ًا
من المعاني التاريخية ل�صناعة البترول في المملكة و�أبعادها الغائرة

محمد الع�صيمي
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هذه هي ق�صة �أرامكو ال�سعودية في عامها الخام�س وال�سبعين

من سنوات التدابير المؤقتة إلى
الشركة التي ال تغيب عنها الشمس

جاللة الملك عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،يقر�أ برقية تهنئة ت�سلَّمها من ال�سيد فلويد و� .أوليقر من �شركة كاليفورنيا �أريبيان �ستاندرد �أويل في ر�أ�س تنورة ،في مايو 1939م
6
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بد�أت الحكاية من تحالف الر�ؤية مع الطموح :طموح جاللة الملك
عبد العزيز ،يرحمه اهلل ،ب�ضرورة توفير م�صدر دخل ل�شعبه ي�ؤمِّن له
حيا ًة �أف�ضل ،وطموح عدد من الم�ستك�شفين والرواد في مجال التنقيب عن
النفط� ،صارعوا م�شاق العمل كما �صارعوا الإحباط وهزموه في طريقهم
�إلى اكت�شاف الكنز المدفون تحت الرماد في �صحاري المنطقة ال�شرقية من
المملكة .فريق التحرير يروي هنا الف�صول البارزة من هذه الحكاية
�سنوات البحث عن الكنز

عندما كان جاللة الملك عبد العزيز داخ ًال �إحدى الخيام
الت���ي ن�صبت بالقرب من ميناء العقير على الخليج العربي
ف���ي �أوائل دي�سمب���ر عام 1922م ،كان ج���دول �أعمال لقائه
م���ع البريطانيي���ن يت�ض َّم���ن بنود ًا عدي���د ًة �أبرزه���ا تر�سيم
الح���دود ما بي���ن المناطق الواقع���ة تحت �سلطت���ه وكل من
الع���راق والكوي���ت ،والتي ل���م ي�سب���ق �أن ر�سمت بع���د زوال
الدول���ة العثماني���ة .غي���ر �أن الملك عبد العزي���ز الذي كان
يحم���ل �آنذاك لق���ب �سلطان نج���د ،كان يحم���ل على كاهله
ه ّمي���ن رئي�سين ي�سعى �إلى القيام ب�أعبائهما :متابعة توحيد
ال�شيخ عبداهلل ال�سليمان ،وزير المالية ال�سعودي ،وال�سيد لويد
المملك���ة بعدم���ا كان قد نجح ف���ي توحيد نج���د والأح�ساء ،هاملتون ،من �شركة �ستاندرد �أويل �أوف كاليفورنيا ،يو ِّقعان اتفاقية
وتوفي���ر العي�ش الكريم ل�شعبه م���ن خالل العثور على موارد االمتياز الأ�صلية التي �سمحت بالتنقيب عن الزيت داخل المملكة
مالية جديدة تمكنه من ذلك.
يخو�ض���ه المل���ك .ولكنها لم تعمر طوي�ل�اً � .إذ بعدما عجزت
وا�ستناد ًا �إلى ما يقوله الكاتب اللبناني �أمين الريحاني الذي ال�شرك���ة عن �سداد مت�أخرات بلغت  9000جنيه� ،ألغى الملك
كان �إل���ى جانب الملك عبد العزيز �آن���ذاك مترجم ًا له ،ف�إن االمتياز عام 1928م .وعاد التنقيب عن النفط ليبقى مجرد
المل���ك عرف في العقي���ر �أن الميجور فرانك هولمز هو «من طموح عند الملك عبد العزيز.
يقف وراء هذه ال�سلعة التي �ستدر عليه �أموا ًال كثيرة وم�صدر ًا
للدخ���ل يبني به مملكته» .وكان هولمز ق���د �سبق وزار الملك بع���د ذل���ك ب�سنتي���ن ،وذات م�س���اء م���ن ربي���ع 1930م ،كان
عب���د العزيز في الريا�ض قب���ل ب�ضعة �أ�شهر �ساعي ًا للح�صول جيولوجي �أمريك���ي �شاب يدعى فريد ديف�س يقف على �أعلى
نقط���ة ف���ي البحري���ن ،ويتطلع �إلى الت�ل�ال الرملي���ة الواقعة
على امتياز للتنقيب عن النفط في الأح�ساء.
عل���ى ال�ضفة المقابلة من مي���اه الخليج .كانت �شركة �سوكال
فبد ًال من �أن يقدِّ م هولم���ز م�شاريع االتفاقيات الدبلوما�سية ( )Standard Oil Of Californiaق���د �أر�سل���ت ديف�س ليقف
وعه���ود ال���والء ،عر�ض على المل���ك عقد ًا يق�ضي ب����أن تدفع عل���ى �إمكاني���ة العث���ور على النفط ف���ي تلك الجزي���رة .ومن
مجموع���ة اال�ستثم���ارات اللندني���ة الت���ي يمثله���ا والم�سم���اة مرتقاه عل���ى جبل دخان بالبحرين ال���ذي يبلغ ارتفاعه نحو
«�إي�ست���رن �أند جن���رال �سنديكي���ت» �إلى خزين���ة الملك مبلغ  131متر ًا فوق �سطح البحر ،ا�ستطاع هذا الجيولوجي ال�شاب
 3000ذهبي (تع���ادل  2,400,000ريال �سعودي اليوم) لقاء �أن يرى مجموعة تالل ت�شبه ذلك الجبل الذي يقف عليه.
حق التنقيب عن الزيت في الأح�ساء ،على �أن يح�صل الملك
�أي�ض��� ًا على  %20من ر�أ�س مال �أي���ة �شركة ت�ؤ�س�س ال�ستغالل كانت التالل على �شواطئ منطقة الأح�ساء تبعد  26كيلومتر ًا
االمتي���از ،وعل���ى  %1من ر�س���وم جمرك جمي���ع ال�صادرات فق���ط عن جزي���رة البحرين ،ف���دار في خلده �أن���ه �إذا كانت
للنفط.وف���ي �شه���ر ماي���و م���ن ع���ام 1923م ،وقَّ���ع المل���ك طبقات الأر�ض التي يقف عليها في جبل دخان تحوي نفطاً،
عبد العزيز اتفاقية االمتياز هذه مع هولمز .وفّرت عائدات ف����إن التكوين ال�صخ���ري ال�شبيه بالقبة عل���ى الجانب الآخر
هذه االتفاقية بع�ض الم���ال الالزم لدعم الن�ضال الذي كان من الخليج ،يمكنه �أن يحتوي على النفط �أي�ضاً.
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بع���ث ديفي�س برقية �إلى جي .كالرك ق�ستر� ،أحد جيولوجيي
�س���وكال ف���ي �س���ان فران�سي�سكو ،دع���ا فيها ال�شرك���ة �إلى مد
امتي���از الحفر الذي ت�سعى في الح�ص���ول عليه في البحرين
�إل���ى �شبه الجزي���رة العربية .وكان���ت هذه البرقي���ة هي �أول
ت�صريح ر�سمي لموظف في �سوكال ب�ش�أن التنقيب عن النفط
في �شبه الجزيرة العربية.

الفنية .فا�ستمر الملك في البحث عن م�ست�شارين يقا�سمونه
ر�ؤيت���ه .فكان من ه����ؤالء هاري �سانت جون فلب���ي الذي كان
م�ستك�شف ًا م�شهور ًا ل�صح���راء الجزيرة العربية و�ضابط ًا في
الجي����ش البريطاني .وقد �أثار فلب���ي مو�ضوع ًا ح�سا�س ًا ذكره
بعد �سن���وات الحقة في �أحد كتبه الكثي���رة التي ن�شرها حول
الجزي���رة العربية على النح���و التالي« :قلت �إنه ال يوجد لدي
�أي �ش���ك في �أن ب�ل�اده التي تتمتع بم�ساح���ات �شا�سعة ،غنية
بالموارد المعدنية ،و�أن هذه المعادن لن تكون ذات فائدة له
�أو لأي �شخ�ص �آخر �إذا تركت في باطن الأر�ض».

وم�ضت �سنوات ثالث قبل �أن يمنح الملك عبد العزيز �سوكال
ح���ق التنقيب الذي بد�أ بطبيعة الحال ،في الجبال التي ر�آها
ديفيز م���ن البحرين .ولم يك���ن يدور بخلد �أح���د يومئذ� ،أن
هذه البالد �ستملك في غ�ضون ب�ضعة عقود نحو ربع احتياط كان���ت الخط���وة الأول���ى المنا�سبة لإج���راء الم�سح في نظر
الملك عب���د العزيز هي �ضرورة العثور عل���ى �أجنبي ي�ساند
العالم المعروف من النفط الخام.
ب�ل�اده ف���ي معرف���ة نط���اق الث���روات الموجودة ف���ي باطن
�أدرك المل���ك عب���د العزي���ز �أن ب�ل�اده لن تتقدَّم ف���ي �أعمال الأر�ض .وكان فلبي يعرف ال�شخ�ص المنا�سب وكان �صدفة
اال�ستك�ش���اف ما لم ت�صل �إلى ر�أ����س المال الأجنبي والخبرة في المنطقة.

8

القافلة العدد الخاص..

1

الثالثينيّات :عقد تجاوز الإحباط
�أخب���ر فلب���ي الملك ع���ن مليونير ا�سم���ه ت�شارل���ز ر .كرين .البحري���ن ،لمتابع���ة العم���ل هن���اك ،واال�ستف���ادة م���ن بع�ض
فا�ستدع���ى الرجل الذي و�صل �إلى البالط الملكي في �أواخر المعدات ،وتح�سينها ،نظر ًا لتعذر ذلك في مناطق التنقيب.
�شهر فبراير 1931م .و�أ�سرت كيا�سة الملك كرين الذي كان
در����س الإ�سالم ودفع من ماله لترجمة معاني القر�آن الكريم طلبت �سوكال طائ���رة فيرت�شايلد  71م�صنوعة ح�سب طلبها
�إل���ى الإنجليزي���ة .فاقترح عل���ى الملك ا�س���م مهند�س يدعى في م�صنع هاقرز ت���اون في والية مريالند .وكانت لها فتحة
ك����.س .توت�شيل وهو خبير في �أعم���ال التعدين كان قد عمل م���ن �أ�سفلها اللتقاط ال�ص���ور مع نوافذ يمك���ن �إزاحتها على
لح�ساب���ه لمدة �ستة �أ�شهر ف���ي �أثيوبيا واليم���ن .ويقول فلبي الجانبين للغاي���ة نف�سها .وقد جهزت بخ���زان �ضخم للوقود
ف���ي مذكراته« :و�صل ال�سي���د توت�شيل �أول م���رة �إلى المملكة يمكنه���ا من الطيران م�سافة ن�ص���ف قطرها  560كيلومتراً،
العربي���ة ال�سعودية للبحث عن الكنز المدف���ون الذي �أ�شرت وعج�ل�ات �ضخم���ة للتحكم للهب���وط والإقالع عل���ى الرمال.
�إلى الملك بوج���وده عندما كانت البالد تمر ب�أحلك لحظات ووُ�ضعت الطائرة في الخدمة في �أبريل 1934م.
الك�ساد االقت�صادي».
ف���ي � 30أبري���ل 1935م ،ب���د�أ �سلي���م وليم���ز وفري���ق الحف���ر
�أخب���ر توت�شيل الملك عبد العزيز عن توقعه وجود الزيت في اال�ستك�شاف���ي ف���ي حفر البئ���ر رقم  1في قب���ة الدمام ،وهي
تكوين���ات ال�صخور الر�سوبية �أ�سفل منطقة الأح�ساء ،و�ساند البئر الأولى في تاريخ المملكة العربية ال�سعودية.
فك���رة �إن�شاء ميناء ف���ي ر�أ�س تنورة ،بعدم���ا اكت�شفت بابكو،
ال�شركة التابعة ل�س���وكال ،الزيت في البحرين في �شهر مايو ب���د�أت �شواه���د الزيت في الظهور في بئ���ر الدمام ،ولكن لم
1932م على عمق  2,200قدم تقريباً .في الأ�سبوع الأول من يك���ن الإنت���اج بالمقدار التج���اري المج���دي .وم�ضت خم�سة
�شه���ر ماي���و 1933م ،كان اتفاق التنقيب ق���د �أعِ ّد بما يالئم �أع���وام والآم���ال تت����آكل يوم ًا بعد ي���وم .كانت كا�س���وك تنفق
م�صال���ح الطرفينَّ ،
فوج���ه الملك عبد العزي���ز وزير ماليته ماليي���ن ال���دوالرات ،وتوفد مئ���ات الموظفي���ن الأمريكيين
معال���ي ال�شيخ عب���د اهلل ال�سليمان بالتوقيع قائ�ل�اً له« :تو َكّل وال�سعوديين ،بال طائل� .إلى �أن توقف الحفر في جميع الآبار
عل���ى اهلل ووقِّ���ع» .وو َقّ���ع ال�سليم���ان ولويد هاملت���ون محامي با�ستثن���اء بئر واحدة في قبة الدم���ام هي البئر رقم  ،7التي
�شرك���ة �سوكال المفو����ض ،على االتفاق في ج���دة بتاريخ � 29أظهرت بوادر م�شجِّ عة ،رغم الإحباط الذي ت�سبب به الحفر
مايو 1933م ون�شرته «�أم القرى» ،جريدة الحكومة ال�سعودية �إلى م�ستوى النفط في البحرين ،من دون نتيجة �إيجابية.
الر�سمي���ة في  14يولي���و .وفي �أوائل نوفمب���ر1933م� ،أن�ش�أت
�س���وكال �شركة تابعة ت�ض���م �أعمالها ف���ي ال�سعودية� ،سُ ميت :كان ماك�س �ستاينكي كبير جيولوجيي �سوكال يعرف خطوط
كاليفورني���ا �أريبي���ان �ستاندرد �أوي���ل كمبان���ي ( Californiaحق���ل الغوار بو�ض���وح ،وكان يعرف �أنها يمك���ن �أن تكون من
 )Arabian Standard Oil Companyواخت�صاره���ا �أ�ضخ���م مكامن الزيت ف���ي العالم :بقي���ق والقطيف والغوار
«كا�سوك» .وت�أ�س�ست ال�شركة الجديدة في والية ديالوير في وهو الذي �أمر بمتابعة الحفر في البئر رقم  7حتى م�سافات
�أعمق .وبتاريخ  4مار�س 1938م و�صلت �إلى �سان فران�سي�سكو
 8نوفمبر 1933م.
برقية تعلن للجميع �أن البئر الرقم  7تنتج  1,585برمي ًال في
بدء التنقيب
اليوم عند عمق  4,700قدم تقريباً.
تنقل���ت �أعمال التنقيب بين قبة الدم���ام ،والجبيل والهفوف،
ف���ي مناطق ت�ساوي م�ساحتها م�ساحة والية كاليفورنيا .ولعب وف���ي تلك الليلة ن���ام مدي���رو ال�شركة في �س���ان فران�سي�سكو
الدليل خميّ�س بن رمثان دور ًا مهم ًا في مرافقة الم�ستك�شفين وعدد من عمال حقول الزيت في المملكة ملء جفونهم .ومع
والمنقبي���ن .وتعر����ض المنقب���ون لمتاع���ب الح���ر ال�شدي���د ،ا�ستمرار �أعمال التنقيب بطبيعة الحال ،ف�إن االهتمام انتقل
أي�ضا �أن الملك
ولعا�صف���ة ثلجية �سن���ة 1934م .كما �أقاموا لم���دة طويلة في الآن �إل���ى الإنتاج .ويمكن لل�شخ�ص �أن يتخيل � ً
الخي���ام .وكثي���ر ًا م���ا كانوا ي�ضط���رون �إلى ركوب ق���ارب �إلى عب���د العزيز نام ب���دوره قرير العين يحل���م بمملكة مزدهرة
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ه���ي الآن �أقرب �إلى الواق���ع ،والحقيقة باتت على بعد خطوة
واحدة.
وب���د�أ �آن���ذاك �سباق محم���وم لبن���اء مرافق لتحمي���ل الزيت
المكت�ش���ف حديثًا �إلى ال�س���وق .ف�أن�شئت فر�ض���ة �صغيرة في
الخبر في �أ�شهر قليلة ،وبد�أ �شحن الزيت �إلى م�صفاة �شركة
نفط البحرين بحلول �شهر �سبتمبر 1938م .و�أعلنت كا�سوك
للحكومة ال�سعودية ر�سميًا �أنها بلغت الإنتاج التجاري في 16
�أكتوبر 1938م.
وبد�أ مد �شبكة للتجميع والتوزيع ونقل الزيت عبر خط �أنابيب
قط���ره � 25سنتيمتر ًا �إل���ى الحفرة الرملية الت���ي تعرف با�سم
ر�أ�س تنورة على بعد  64كيلومتر ًا �إلى ال�شمال من الظهران.
وفي  1مايو 1939م ،واحتفا ًال بتحميل �أول ناقلة زيت في ر�أ�س
تن���ورة ،دعت كا�سوك الملك عبد العزي���ز لي�شرِّف االحتفال
ويُدي���ر ال�صمام الذي ي�سمح بتدف���ق الزيت من المملكة �إلى
ناقل���ة �سوكال «دي .جي� .سكوفيل���د» .كان االحتفال عظيماً،
ح�ضره الملك وكبار الأمراء و�أربعة وزراء في مقدمهم وزير
المالي���ة عبد اهلل ال�سليمان ،وح�ض���ر ح�شد من ال�شخ�صيات
والخب���راء ،بل���غ �ألف���ي �شخ�ص ،و�صل���وا على �أكث���ر من 500
�سيارة من مكة وجدة والريا�ض.
2

الأربعينيّات :اكت�شاف الغوار وت�أ�سي�س �أرامكو
بحلول مطلع �شهر مار�س من عام 1940م ،لم يكن ثمة �شك
ل���دى الجيولوجي ال�شاب توم بارقر الذي �صار رئي�س �أرامكو
فيم���ا بعد ،ف���ي �أن المنقبين وجدوا �ضالته���م المن�شودة� ،إذ
كتب �إلى زوجته يقول�« :إن هذه ال�شركة �ست�صبح �شركة نفط
كبرى ومكان ًا جيد ًا ل�صنع الم�ستقبل».
فف���ي يناي���ر م���ن ع���ام 1940م ،كان فريق���ان م���ن الف���رق
الجيولوجي���ة في طريق الع���ودة �إلى الحق���ل الواقع على بعد
 30كيلو متر ًا جنوب غرب الحي ال�سكني في الظهران ،حين
�شاهدوا مجرى نهر قديم جاف يعرف با�سم وادي ال�سهباء،
وكان ينبع من اله�ضبة الو�سطى بالقرب من الريا�ض وي�صب
ف���ي الخليج العربي قبل �أكثر من � 6000سنة .زار بارقر هذا
ال���وادي ب�صحب���ة جيولوجي �آخ���ر ،هو جون���ي توما�س .وفي
الي���وم التالي التقى بارقر وتوما�س في مكان محدد �سلف ًا مع
الجيولوجيي���ن الآخرين ليكونوا في انتظ���ار رئي�سهم ماك�س
�ستاينكي .كان هذا ه���و االكت�شاف الأول لمرتفع طبقي على
ما �أ�صبح يعرف الحق ًا بحق���ل الغوار� .إال �أن الحقل لم يُطوّر
حت���ى الع���ام 1948م ،لكن ال�شرك���ة كانت �أيقن���ت ب�ضخامة
اكت�شاف الزيت في التكوين العربي عند قبة الدمام.
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وعندم���ا اكتُ�ش���ف حقل �أبوحدرية في مار����س 1940م ،كانت
منطقة بقيق �صعدت في ر�أي الجميع تقريب ًا �إلى ر�أ�س قائمة
المناط���ق التي يحتمل وج���ود النفط فيه���ا .و�أدى قربها من
الظهران مقارنة ب�أبي حدرية �أو الغوار �إلى �أن تكون المر�شح
الأول لحف���ر �آب���ار اال�سكت�ش���اف .ورغ���م ح���رارة ال�صي���ف
المحرقة في �أغ�سط�س من عام 1940م ،بد�أ فع ًال حفر البئر
رقم  1في بقيق.
وف���ي خري���ف 1940م ،وكانت الح���رب العالمي���ة الثانية قد
ا�شتعلت� ،أغارت طائرة �إيطالية على قبة الدمام ،ولم تحدث
فيه���ا �سوى خ�سائر طفيف���ة ،وكانت في الواق���ع تريد ق�صف
الآبار في البحرين .فالإنجلي���ز كانوا قد دخلوا الحرب �ضد
المح���ور ال الأمريكيون .ولم تكن المملك���ة بالطبع طرف ًا في
الحرب.
لم�ست كا�سوك بالدليل القاطع �أنها تتربع على واحد من �أكبر
حقول الزي���ت المكت�شفة في ذلك الوقت .فالآبار الثالث في
بقيق وف���رت ما يكفي من االحتياط الثابت ما يجعلها �شركة
نفط كبيرة من حيث الإمكانات.
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قافلة من الجِ َم ْال في �إحدى رحالتها بموازاة خط �أنابيب التابالين في عام 1948م

وعل���ى الرغم من الح���رب القائمة ،كان���ت الظهران ال تزال الحل بتوظيف �أكثر من  100بدوي بجمالهم لتحميل اللوازم
ق���ادرة عل���ى �شحن ما بي���ن  12و� 15أل���ف برميل ف���ي اليوم م���ن م�ستودعات ف���ي الظهران �أو م���ن الر�صيف البحري في
بال�صنادل �إلى م�صفاة البحرين للم�ساعدة في توفير الوقود الخبر وتو�صيلها.
للبحرية الملكية البريطانية.
في ه���ذه الأوق���ات الع�صيبة ،ف���ي  31يناير ع���ام 1944م،
بل���غ دخ���ل الحكوم���ة ال�سعودي���ة �سن���ة 1939م 1.9 ،ملي���ون تغ َّي���ر ا�س���م ال�شركة �إلى �شرك���ة الزيت العربي���ة الأمريكية
دوالر .لكن ه���ذا الدخل ت�ضاءل �إلى م���ا يقرب من ال�صفر ،)Arabian American Oil Company( ،الت���ي عرف���ت
بحل���ول �أوائل ع���ام 1944م ،مع تعط���ل الآالت بفعل االفتقار اخت�صار ًا ب�أرامكو .و�أ�شارت التقديرات في �أواخر الحرب،
�إل���ى قطع الغيار في الحرب .كم���ا �أنه لم يكن هناك مراجل �سن���ة 1944م� ،إل���ى �أن ال�شرك���ة الجديدة بحاج���ة �إلى نحو
كافي���ة وال قرميد حراري لإ�صالح المراجل المتاحة .وكانت  1400موظ���ف لتُقل���ع م���ن جدي���د .وكان كثي���ر م���ن ه�ؤالء
المذك���رات الإدارية تكتب على ظهر �أوراق المكاتب القديمة الموظفي���ن الجدد ،ينام���ون على ال�شاطئ ف���ي ر�أ�س تنورة
وحت���ى على �أك���واب الورق الم�سطحة .حت���ى �أن البع�ض وجد ب�سب���ب نق�ص الم�ساك���ن ،ف�أخذوا يعودون م���رة �أخرى �إلى
ا�ستخدام ًا منا�سب ًا لورق المراحي�ض الأ�سترالي فقطع لفافاته الواليات المتحدة بكثرة مفزعة ،فغادر  250موظف ًا بحلول
ك���ي تالئم �آالت الطباع���ة ،وكان ا�ستخدام ًا جيداً .ويقال �إن �أواخر �سبتمبر 1944م.
�أح���د الموظفين ال�سعوديين �أ�صلح ج���رار ًا عتيق ًا با�ستخدام
معجون من هري�س التمر ورب���اط من الخرق .وفي منت�صف وكان���ت ال�شركة قد ح�صلت ف���ي 1943م ،على ت�صريح لبناء
الع���ام 1942م ،كان رجال النفط في الظهران يعانون نق�ص ًا م�صف���اة ر�أ�س تنورة ،لكنها كانت تفتقر �إلى العمال المهرة.
في البنزين وال�شاحنات ال�صالحة لقطع م�سافة رحلة �شاقة فا�ست�أج���رت م���ن ال�سجن���اء الإيطاليين نجاري���ن و�سباكين
طولها  48كيلومت���ر ًا �إلى موقع الحفر رقم  3في بقيق .فكان وبنائي���ن وغيره���م م���ن العمال���ة الماه���رة .و ُرحِّ���ل ن�ص���ف
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ه����ؤالء �أواخر الع���ام 1945م ،بعد اكتم���ال الم�صفاة ،وبقي مار�س 1945م� ،أفاد تقرير �شركة تك�سا�س �أويل ال�سنوي ب�أن
الآخرون.
�أرامكو قد �شرعت فع ًال في �أعمال الم�سح الأولية لبناء ذلك
الخط وفي الح�صول على حقوق المرور من الحكومات التي
الملك عبد العزيز والرئي�س روزفلت
�سيمر في �أرا�ضيها.
بع���د انته���اء م�ؤتمر يالط���ا ،الذي جمع الرئي����س الأمريكي
فرانكلي���ن روزفل���ت ورئي����س وزراء بريطاني���ا ون�ست���ون توقعات ماكفر�سون
ت�شرت�شل والزعي���م ال�سوفياتي ج���وزف �ستالين ،لمناق�شة كان جيم����س ماكفر�س���ون ،نائ���ب رئي�س �س���وكال ،يعلن �أن
الو�ض���ع الدولي في �أعقاب الحرب ،توجه روزفلت �إلى لقاء �أرامك���و ،الم�س�ؤول���ة ع���ن احتي���اط ال نظير له م���ن الزيت
م���ع الملك عب���د العزيز .كان الملك وب�ل�اده قد و�صال �إلى الخ���ام وتمتد �أعمالها م���ن ال�شرق �إلى الغ���رب� ،ست�صبح
مركز مرموق على ال�ساحة العالمية .وعُ قد لقاء الزعيمين «�أعظم �شركة زيت في العالم» ،ولم تت�أخر الأرقام ،لت�ؤكد
في البحيرات المرة في منطقة قناة ال�سوي�س ،حيث �أعرب �صح���ة ما توق���ع ماكفر�س���ون ،فقد تزاي���د �إنت���اج ال�شركة
الرئي����س روزفل���ت للملك عب���د العزيز عن اهتم���ام بالده الفتي���ة �أكثر من � 25ضعف ًا م���ن  21,296برمي ًال في اليوم
بالمملكة بعد انتهاء الحرب ،و�أكد له �أنه لن يقف �أي موقف ع���ام 1944م �إلى  476,736برمي ًال ف���ي اليوم �أوائل العام
عدوان���ي من العالم العرب���ي ،و�أن الحكوم���ة الأمريكية لن 1949م ،و�أخ���ذت ال�شرك���ة ُتح���دث نهم��� ًا ل���دى �ش���ركات
تغيِّر �سيا�ستها فيما يتعلق بالو�ضع الفل�سطيني «دون ت�شاور ل���م تكن في البدء ق���د اهتمت بالتنقيب .فف���ي �شهر مايو
كامل م���ع الع���رب والفل�سطينيي���ن» .وعقب اللق���اء �أعطى 1946م اجتم���ع م�س�ؤولون من �شرك���ة �ستاندارد �أويل �أوف
المل���ك �إ�شارة الب���دء ب�إن�شاء خ���ط �أنابيب عل���ى الأرا�ضي نيوجير�س���ي مع نظرائهم في �سوكال وتك�سا�س �أويل لبحث
ال�سعودي���ة لنقل النفط من �شرق المملكة �إلى موانئ البحر الميل �إلى �شراكة محتملة.
المتو�سط.
وفي �شهر يوليو من ذلك العام ،طلبت �شركة نيو جير�سي من
وق���د انتهت الح���رب العالمية الثانية قبل �أق���ل من �شهر من م�س�ؤولي �سوكوني فاك���وم ،ح�ضور االجتماعات مع ال�شركات
ت�شغيل �أول وحدة لتقطير الزيت الخام في معمل ر�أ�س تنورة .الثالث الأخرى .ووافقت جير�س���ي و�سوكوني على الح�صول
وبنهاي���ة ال�سن���ة ،كان الم�صنع ِ
يكرّر ما يزي���د على  37,000عل���ى ح�صة موح���دة ف���ي ال�شركة تبل���غ  ،%40تمل���ك منها
برمي���ل زي���ت خام ف���ي اليوم .من ذل���ك التاري���خ ف�صاعداً ،جير�سي ( %30فتت�ساوى مع ن�سبة كل من �سوكال وتك�سا�س)
�أخذت وتيرة الإنتاج في االزدياد ،فكرر المعمل  2,932,882بينما تح�صل �سوكوني على  %10فقط.
برمي���ل زيت خام في الأ�شهر الأخيرة من العام 1945م و29
مليون��� ًا عام 1946م و 39مليون ًا عام 1947م و 45مليون ًا عام وخ�ل�ال الن�صف الثاني من ذلك العقد ،ا�ستمر �إنتاج النفط
1948م.
في المملك���ة يتعاظم من دون توقف .فبلغ �سنوي ًا الم�ستويات
التالية:
لك���ن التركي���ز ظل ،طبعاً ،عل���ى التنقيب ،كم���ا ي�شهد على
ذل���ك اكت�ش���اف حق���ل ال�سفّانية ع���ام 1951م ،وه���و �أكبر
1944م
 7,794,420برمي ًال
حقل زي���ت في المناط���ق المغمورة في العال���م ،واكت�شاف
ال�سع���ة الحقيقي���ة في حقل الغ���وار العمالق ف���ي منت�صف
 21,310,996برمي ًال
1945م
الخم�سينيات.
وكان �سع���ر الزي���ت الخ���ام يت�ضاع���ف بي���ن عام���ي 1945م
و1948م ،ول���م يعد �أم���ام الواليات المتح���دة خيار ،وقد زاد
ا�ستهالكه���ا عل���ى �إنتاجها� ،س���وى اال�ستي���راد .وبحلول عام
1948م� ،أ�صبح���ت �أمريكا م�ست���ورد ًا �صرف ًا للزيت �أول مرة.
حتى ذلك الوقت ،لم يكن من طريق لت�سويق النفط العربي،
من الخليج �إلى الغرب� ،سوى المرور في قناة ال�سوي�س ،محم ًال
في ناقالت .وقررت �شركتا �سوكال وتك�سا�س التخطيط لبناء
خ���ط �أنابيب يزيد طوله على  1,600كيلومتر ،يربط الحقول
�ش���رق المملك���ة ،بموانئ البحر الأبي����ض المتو�سط .وفي 14
12

1946م

 59,943,766برمي ًال

1947م

 89,851,646برمي ًال

1948م

 142,852,989برمي ًال

1949م

 174,008,629برمي ًال

1950م

 199,546,638برمي ًال
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رئي�س الجيولوجيين ديك ميز ،ومحمد بن عبد اهلل ،ميكانيكي الميدان ،يطالعان حالة بوا�سطة مزواة لقيا�س الزوايا ،في دي�سمبر 1958م
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الناقلة الأولى التي حملت الزيت  -د .جي� .سكوفيلد  -في مياه ر�أ�س تنورة في عام 1939م

3

الخم�سين َّيات :في البحر بعد ال�صحراء
في �شهر �أكتوبر 1948م ،وقَّعت �أرامكو اتفاق ًا مع حكومة المملكة حق�ل�اً عمالق ًا واحد ًا ه���و �أكبر حقل زيت عل���ى وجه الأر�ض،
ال�ستك�ش����اف المنطقة المغمورة في الخليج .وا�شترط االتفاق �أن وما زال كذلك حتى اليوم.
تدفع �أرامكو للحكومة ريع ًا �سنوي ًا قدره مليونا دوالر حد ًا �أدنى.

ت�أ�سي�س �أوبك

ف���ي ع���ام 1952م ،وافق مجل����س �إدارة �أرامك���و على نقل كبار
م�س�ؤولي ال�شرك���ة من نيويورك �إلى الظه���ران .وكان االنتقال
م���ن نيوي���ورك �إلى الظهران ف���ي م�صلحة �أرامك���و والحكومة
ال�سعودية :فبد ًال من انتظار القرار من نيويورك �أو لندن �صار
ذلك القرار ي�صدر من مكان طلبه.

لم تكن فكرة �إنتاج الزيت من المنطقة المغمورة فكرة جديدة.
�إذ قادت الخبرة المتجمعة من �أعمال الم�سح الجوي في �أوا�سط
الثالثينيّات و�أعمال الم�س���ح الزلزالي في �أواخر ذلك العقد،
�إلى التركيز على منطقة تبعد �أميا ًال قليلة عن �ساحل المملكة
العربية ال�سعودي���ة في 1939م ،فر�سمت ال�شركة �سهم ًا �أحمر
على الخريطة ي�شير �إلى موقع ي�سمى ال�سفّانية .وفي 1950م،
�أن�ش����أت ال�شركة �أول من�صة حفر ف���ي ذلك الموقع الذي يبعد من جهة �أخ���رى ،وبعد ظهور �سجال ما بين ال�شركات المنتجة
للزي���ت والحكومات في معظ���م الدول المنتجة ح���ول الت�سعير
نحو  3كيلومترات عن ال�شاطئ.
و�سيا�ست���ه و�أم���ور �أخرى كما ح�صل في �صي���ف 1960م عندما
تو�صلت �أرامك����و �إلى �أن حقل ال�سفّاني����ة وحقل الخفجي القريب خف�ضت �ش���ركات النفط الأ�سعار مرة �أخ���رى دون الت�شاور مع
من����ه حقل واحد عم��ل�اق ،وقدرت احتياط الزي����ت فيه بنحو  25حكوم���ات الدول المنتجة ،عندئذ التقى ممثلو المملكة العربية
بلي����ون برميل ،ويجعله هذا التقدير �أكبر حقل مغمور في العالم ،ال�سعودي���ة وفنزويال والكويت والعراق و�إي���ران ،وهي دول تنتج
واكت�شفت ع����ام 1957م حقل منيفة العمالق الآخر في المنطقة �أكثر من  %80من �صادرات الزيت الخام العالمية ،في بغداد.
المغمورة ،ويقدر احتياطه بنحو  11بليون برميل من الزيت .وفي
عام 1950م وحده� ،ضاعفت �أرامكو عدد خطوط �أنابيبها ب�إن�شاء وفي غ�ض���ون �أ�سبوع� ،أن�ش����أ المجتمعون منظم���ة تمكنهم من
 480كيلومتر ًا من الأنابيب معظمها من �آبار الإنتاج �إلى بقيق .التعام���ل مع �شركات النف���ط ،وهي منظمة ال���دول الم�صدرة
للبترول ،المعروفة با�سم «�أوبك» .وفي ال�ستينيّات ،ا�شتد تركيز
ف���ي الخم�سينيات ،ب���د�أ ا�سم الغ���وار يطلق �شيئ��� ًا ف�شيئ ًا على الدول المنتجة وال�شركات عل���ى زيادة الإنتاج لزيادة الأرباح،
التكوي���ن الجيولوجي ب�أكمله .و�أكدت بئ���ر ا�ستك�شاف جديدة فم���ن 1957م حتى 1962م ،زاد �إنتاج المملكة �أكثر من %50
تبع���د �أكث���ر م���ن ن�ص���ف كيلومت���ر م���ن خط���اف تثبيت خط (م���ن  1.02مليون برميل في اليوم �إلى  1.64مليون برميل في
الأنابيب ،حفرت ف���ي الحوية عام 1954م ،و�آبار اال�ستك�شاف الي���وم) ،وت�صاعد الإيراد من  296.3مليون دوالر في 1957م
التي حفرت بعدئذ� ،أن مجموعة الحقول هذه ت�ؤلف في الواقع �إلى  409.7ماليين دوالر في 1962م.
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ال�ستينيّات :لمزيد من االكت�شافات
�شهدت ال�ستينيّات اكت�شاف عدد من حقول الزيت ،ال �سيما في
مياه الخليج العربي .فف���ي 1963م اكت�شف جيولوجيو �أرامكو
حق���ل �أب���و �سعفة ،وف���ي ال�سنة التالي���ة اكت�شفوا حق���ل البري،
ال���ذي يمتد جزء منه تحت مياه الخليج .وفي 1965م اكت�شف
حق���ل الظلوف في المنطقة المغم���ورة ،وفي 1967م اكت�شفت
�أرامكو ثالثة حقول �أخرى في المنطقة المغمورة ،وهي حقول
المرج���ان وكران وجنا .وب���د�أت �أرامكو العمل ف���ي �أول معمل
لفرز الغاز من الزيت في المناطق المغمورة ،على م�سافة 40

كيلومتر ًا من ال�سفّانية ف���ي الخليج العربي .وفي عام 1968م
اكت�شفت �أرامكو الزيت في منطقة �أبعد من ذلك ،فبعد عقود
م���ن �أعم���ال اال�ستك�شاف بي���ن الكثبان الرملي���ة ال�شاهقة في
الربع الخالي ،وكان قد بد�أها توم بارقر ورفاقه عام 1938م،
عُ ث���ر على الزيت في ذلك الحق���ل العمالق .غير �أن م�صاعب
�إنتاج الزيت ونقله في مثل تلك البيئة القا�سية ،ووفرة الحقول
التي ب���د�أ الإنت���اج منها في ذل���ك الحين ،دفع���ت �أرامكو �إلى
متابعة الحفر الهيكلي في المنطقة وت�أجيل الإنتاج.

�إطاللة �صوب الجنوب الغربي من على جبل الظهران ،وتقع البئر الرقم  ،7التي اك ُت�شف فيها النفط �أوال على  500ذراع� ،شمال مع�سكر الظهران1936 ،م

العيش الكريم
ال في لويزيانا،
منذ �أن كنت طف ً
كنت �أحلم بم�شاهدة بقية العالم.
لكن لم يُتح لي ال�سفر و�أنا ولد.
لذا بد�أت العمل حالما تخرجت،
وفي ذهني �أن �أجد �شركة تف�سح لي
فر�صة العمل في �أنحاء العالم .وفي
بداية �سنوات عملي ،كنت �أركز على
ال�شركات الدولية التي تمنح وظائف
في الخارج.
وهكذا ح�صل زميل لي على عمل مع �شركة
خدمات �أرامكو ،وكان عمله الأول هو �أن ير�شد
الموظفين الجدد توجيهاً في عملهم .وكان
يحتاج �إلى من يقيّم خطابه ،ولذا دعاني �إلى
بيته في يوم �أحد ،لجل�سة نقد .بعدما ا�ستمعت
�إلى عر�ضه� ،س�ألته �أن ير�سل �إلي ا�ستمارة طلب
وظيفة .لقد كانت تلك «ال�شركة» التي �أردت �أن
�أعمل لها.

كاري برات�شر /متقاعد في 2006م

كان ذلك في �أكتوبر 1977م .وو�صلت �إلى
نظام ال�سالمة فيفوق النظم العادية .لكن كل
المملكة العربية ال�سعودية في يونيو من ال�سنة عنا�صر التفوق هذه ،ال تقارن مكانتها بالأ�صدقاء
التالية ،ومثل معظم النا�س ،كنت �أخطط للعمل الأعزاء الذين ارتبطنا بهم ونحن في ال�سعودية.
في ال�شركة بين �سنتين وخم�س �سنوات ،و�سداد
ديني ،والعودة �إلى الواليات المتحدة.
الأمر المحزن هناك ،هو �أننا من �أ�صقاع
الدنيا المترامية ،وال بد �إذن في يوم ما ،من
وقد تخطى الوقت الذي �أم�ضيته في العمل
�أن نغادر ،ويفترق بع�ضنا عن البع�ض .وال �شك
لأرامكو والمكوث في المملكة ،كل ما كنت
في �أننا عقدنا �أوا�صر �صداقة جديدة مع كث ٍر
�أتوقع� ،سواء في عملي المهني �أو في حياتي
منذ التقاعد ،لكن ثمة �شيئاً خا�صاً جداً في
االجتماعية .فقد انتهى بي الأمر �إلى البقاء
�أ�صدقائنا في ال�سعودية.
في �أرامكو � 28سنة .لقد لم�ست في �أرامكو �أن
الوظائف العديدة التي توليتها ،كانت وظائف
لو كان لي �أن �أعاود عي�ش حياتي مرة �أخرى،
تحدٍ تنطوي على عامل حافز على ال�صعيد
لكنت فعلت �أمراً واحداً مختلفاً :لكنت ذهبت
المهني .وقد ا�ستمتعت بالعمل مع طواقم
من فور تخرجي ،للعمل في �أرامكو .و�أرجو �أال
موظفين من جن�سيات �شديدة التنوع ،و�أتيحت
يُفهم قولي خط�أ� .إنني �أحب كوني «متقاعداً».
لي �أي�ضاًفر�صة �أن �أقيم داخل هذا المجتمع.
وقد يكون �صعباً �أن تفهم عائلة �شابة هذا
وكانت الحياة العائلية في �أرامكو ممتازة .لقد
القول .لكننا ا�ستطعنا الآن �أن نحيا حياة هانئة،
وفرت ال�شركة طيفاً وا�سعاً جداً من الأن�شطة،
بف�ضل عملي مع �أرامكو ال�سعودية ،ويمكننا الآن
لكل الهوايات تقريباً .فالمدار�س ممتازة وو�سائل �أن ن�سافر �إلى �أقطار العالم المختلفة ،لزيارة
الترفيه من �أف�ضل ما ر�أيت في حياتي .و�أما
�أ�صدقائنا الآخرين.
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ال�سبعينيات
ت�صاع���د تهاف���ت العالم عل���ى النف���ط الخام ف���ي �أوائل
ال�سبعينيّ���ات نتيج���ة االنتعا����ش الن�سب���ي ف���ي الوالي���ات
المتح���دة و�أوروبا واليابان .وكان ه���ذا �سبب �أكبر طفرة
نفط بعد الحرب في �أواخر الأربعينيّات .وا�ستجابة لهذا
االتج���اه ،تحوَّلت ال�شركة �إلى نه���ج التو�سع خالل �أ�شهر.
فف���ي ع���ام 1971م ،قفز �إنت���اج �أرامكو  %27ع���ن ال�سنة
ال�سابقة ليبلغ  4.5ماليين برميل في اليوم .و�أدت تو�سعة
معام���ل فرز الغاز م���ن الزيت �أو �إ�ضاف���ة معامل جديدة،
�إل���ى زيادة طاق���ة الإنتاج اليومية نح���و � 700ألف برميل.
و�أن�ش���ئ ر�صي���ف بح���ري طوله ثالث���ة كيلومت���رات داخل
البح���ر في المنطقة العميقة ال�ستيع���اب الناقالت عابرة
المحيطات.
وا�ضطلع���ت المملكة العربية ال�سعودية ،بحك���م الأمر الواقع،
بال���دور الذي لعبته الوالي���ات المتحدة ف���ي ال�سابق ،وهو دور
المرجح .وزادت ح�ص���ة المملكة من �صادرات النفط
المن ِتج ِّ
العالمية من  %13في عام 1970م �إلى  %21في عام 1973م.
وتوا�صل���ت طفرة الإن�ش���اء والإنتاج .وف���ي 1974م ،زاد معدل
�إنتاج �أرامكو اليومي �إلى  8.2ماليين برميل في اليوم .وخالل
ال�سن���وات الأربع الأولى من ال�سبعينيّات� ،أ�ضافت ال�شركة �إلى
من�ش�آته���ا توربينات ومولدات تزيد قيمته���ا على بليون دوالر،
الكثير منه���ا هو الأ�ضخم من نوعه على الإطالق .ومدت نحو
 1300كيلومتر من خطوط الأنابيب ،وحفرت نحو  1000بئر،
و�أن�ش�أت نحو  24معم ًال لفرز الغاز من الزيت.
وفي عام 1971م ،كان لدى �أرامكو  10,107موظفين،
منهم (� )8,324سعودي���ون  ،وخالل �سنوات خم�س ت�ضاعف
ه���ذا الع���دد ليبل���غ  20,067منه���م  )14,837( %74كان���وا
�سعوديين .وزادت جهود تدري���ب موظفي �أرامكو ومقاوليها،
ولك���ن �إدارة التدريب كانت ت�ص���ارع من �أجل مواكبة طوفان
الموظفي���ن الج���دد .فم���ن 1970م �إل���ى 1975م ،قف���ز عدد
المتدربي���ن في مراك���ز التدريب ال�صناعي م���ن � 1,000إلى
 .5,500وزاد الإنف���اق على المع���دات وم�شاريع الإن�شاء �أكثر
من � 11ضعفاً ،من  40مليون دوالر �إلى  450مليون دوالر ،ثم
�أكثر م���ن � 11ضعف ًا مرة �أخرى� ،إلى نحو  5باليين دوالر في
ال�سنة ،ب�أثر تراكمي ،ثم �إلى  7باليين دوالر.
%82

كان���ت طاقة �إنت���اج حق���ل ال�سفّاني���ة العمالق ف���ي المنطقة
المغم���ورة قد زادت من � 200ألف برميل ف���ي اليوم �إلى 1.5
موظفون من �أرامكو �أمام م�صفاة
ر�أ�س تنورة ،في دي�سمبر 1973م
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ح�سن الح�سيني
ملي���ون برمي���ل في �أوائ���ل ال�سبعينيّ���ات .حتى �ص���ارت طاقة
ا�ستيع���اب ميناء الدم���ام المحدودة عقبة تح���ول دون جلب
مزي���د م���ن المع���دات والل���وازم .وت�أقلم���ت �أرامك���و مع هذا
الو�ضع ببناء مزيد م���ن الموانئ على �ساحل الخليج بالقرب
من الظهران.
اكت�شف���ت �أرامك���و حقل المرج���ان  -الظلوف ف���ي المنطقة
المغمورة قبل بداية طف���رة النفط مطلع ال�سبعينيّات ،وبد ًال
من �أن تن�شئ خط �أنابيب مكلف ًا في المنطقة المغمورة قررت
بن���اء فر�ضة عائمة تمتد م�ساف���ة  64كيلومتر ًا داخل الخليج
يعالَج فيها النفط ثم ُيح َّمل مبا�شرة على ناقالت مجاورة.
ا�شت���رت �أرامكو لهذا الغر�ض الناقل���ة نجازاكي و�سعتها
ملي���ون برمي���ل ،وكان ال بد م���ن تعديلها لت�ض���م معم ًال لفرز
الغاز م���ن الزيت ومهبط ًا للطائ���رات الحوامة على ظهرها.
وكان الم�شروع كله م�شروع ًا رائداً ،لم يكن الخبراء الأجانب
ي�صدقون �أن���ه �سوف ينجح .لكن الفر�ض���ة افتُتحت في عام
1974م ،بطاقة مبدئية بلغت مليون برميل في اليوم.

1.8

لم تقت�صر ريادة �أرامكو في تلك الحقبة على ابتكار �أ�ساليب
جديدة ف���ي �صناعة النفط فق���ط ،ب���ل كان للقانونيين فيها
ال�سب���ق بين ال�ش���ركات في و�ض���ع م�سودة اتف���اق الم�شاركة،
الت���ي كانت تطالب بها الدول المنتجة ،حين �أوكل الم�ست�شار
القانوني في �أرامكو بيل �أوين �إلى �أحد م�ساعديه خبير قانون
ال�ضرائ���ب ،ويدعى لي�سلي لوي����س ،مهمة و�ضع م�سودة اتفاق
م�شارك���ة م���ع الحكومة ال�سعودية .وف���ي  20دي�سمبر 1972م
و َّقع���ت ال�ش���ركات م���ع حكومت���ي الريا����ض و�أبو ظب���ي اتفاق
الم�شاركة ،ال���ذي يعطي الحكومات  %25من ملكية النفط،
على �أن تزاد الن�سبة �إلى  %51في 1982م .وان�ضمت حكومتا
الكويت وقطر �إلى االتفاق.
وف���ي � 11سبتمب���ر 1973م ،بل���غ �سعر برميل الخ���ام العربي
الخفيف  3.06دوالرات ،فيما كان يبلغ  1.80دوالر ًا في يناير
1971م قبل توقيع االتفاق .وفي  1يناير 1974م ،ارتفع �سعر
برميل الخام العربي الخفيف �إلى  11.65دوالراً.
وفي 1974م ،قف���زت ن�سبة ما تملكه الحكومة بموجب اتفاق
�أوبك �إلى  %60مبا�شرة .ور�أت الحكومة ال�سعودية في ذلك
ح�ل�اً و�سط ًا في ظل هذه الظ���روف� ،إذ كان ال�ضغط ال�شديد
عن���د الأع�ضاء الآخرين في �أوب���ك يدفع نحو الت�أميم الكامل
والفوري.

أعظم درس تعلمناه

ال
السالمة أو ً

حين كنت طالباً في دورة ال�صيف عام 1975م� ،أتيح لي �أن �أتلقى دورة
ا�ستمرت يومين ،في ال�سالمة وال�سياقة الوقائية في �أرامكو .و�أخبرت
كثيراً من النا�س �أن هذه كانت �أعظم دورة درا�سية في حياتي! وقد تلقيت
في �أرامكو الحقاً دورتين كبيرتين �أخريين ،بعدما ُو ِّظفت في ال�شركة
عام 1979م ،وهما دورتان في تنظيم الوقت ،وفي الإ�سعاف الأولي .كانت
�أرامكو ال�سعودية مدر�سة كبيرة لي ،ففيها تلقيت نحو اثنتي ع�شرة دورة
تدريب ،حتى تقاعدي في 1998م.

كنت قد طلبت توظيفي �أول مرة في �أرامكو� ،سنة 1967م ،بعدما تخرجتُ
في جامعة بيروت الأمريكية� ،إال �أنني انتظرت اثنتي ع�شرة �سنة حتى
قُبل طلبي .وخالل هذه ال�سنوات� ،سافرت وعملت محرراً في �أربع
دول في ال�شرق الأو�سط ،وح�صلت في الواليات المتحدة على درجة
ماج�ستير ،فيما كنت �أعمل ل�صحيفة .وبعد ال�صيف الذي تلقيت فيه
دورة تدريب ال�سواقة ،عملت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،
قبل �أن �أن�ضم �إلى �أرامكو م�ست�شار توظيف .يمكنك القول �إنني كنت
خبيراً في �ش�ؤون طلب الوظائف .ولكن لنعد �إلى ال�سواقة الآمنة! لقد
مات والدي �سنة 1968م في حادث �سير خارج الدمام ،مع ثمانية �آخرين.
وتوفيت �شقيقة زوجتي في حادث �سير بين الطائف ومكة .وقد ابتليت
معظم العائالت ال�سعودية بم�آ�سي حوادث ال�سير .وفي ال�سنوات القليلة
الما�ضية ،تُح�صى في العالم  1.2مليون وفاة كل �سنة بحوادث �سير .فيما
ي�صاب نحو  10ماليين �آخرين �إ�صابات خطرة .وتفوق هذه الأرقام ما
يمكن �أن تبلغه �أرقام �ضحايا �أي مر�ض �أو حرب.
ولذا ال بد من �أن ن�شيد بت�شديد �أرامكو ال�سعودية على ال�سالمة،
وال �سيما �سالمة الطرق .و�أتمنى لو �أن دورة تدريب ال�سالمة وال�سواقة
الوقائية ،تعطى لكل تلميذ في المدار�س ال�سعودية وفي العالم .و�أود �أن
�أقول للجميع في كل وقت� ،إن عليهم �أن يخ�شوا حوادث ال�سير� ،أكثر مما
يخ�شون �أي حرب �أو مر�ض �أو كارثة طبيعية.
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6

الثمانين ّيات :ا�ضطراب الأ�سعار وا�ستقرار الكفاءات ال�سعودية على القمة
ت�ضخم �إي���راد ال�شركة بحلول ع���ام 1980م �إلى �أكثر من 98
بلي���ون دوالر ،حي���ن ارتفع �سع���ر البرميل م���ن  12.70دوالر ًا
ع���ام 1978م �إلى  26دوالر ًا في يناير 1980م .وللتعوي�ض عن
تقل�ص �إنتاج الزيت الإيراني ،زادت �أرامكو �إنتاجها �إلى �أرقام
قيا�سية بلغت  9.63ماليين برميل في اليوم عام 1980م.

وو�ص���ل �سع���ر الزيت �إلى �أعل���ى م�ستوى ع���ام 1981م عند
 42دوالر ًا البرمي���ل .وعندما بد�أت الأ�سع���ار في التدهور،
وافق���ت �أوبك على خف�ض الإنت���اج ،بيد �أن الأ�سعار وا�صلت
هبوطها خالل عام 1982م ،ففقدت المملكة نحو  39بليون
دوالر ف���ي دخل عام 1982م ،مقارن���ة بالعام ال�سابق .وفي
1986م ،انخف����ض ال�سع���ر �أكثر من  %50قب���ل �أن ي�ستقر
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دون  10دوالرات للبرمي���ل .كان �إنت���اج �أرامك���و ينخف����ض
�أحيان��� ًا �إلى مليون���ي برميل في اليوم م���ع انكما�ش الطلب.
وف���ي 1985م ،توقف متو�سط �إنت���اج �أرامكو عند  3ماليين
برمي���ل في الي���وم ،وهو �أدن���ى م�ستوى منذ ع���ام 1969م.
غي���ر �أن تط���ور ًا �آخر كان يختم���ر على ال�صعي���د الداخلي
في ال�شركة .ففي  16ماي���و من عام 1983م� ،أقيم احتفال
و�سط مجمع المكاتب المركزية في الظهران بذكرى مرور
خم�سين �سنة على توقيع اتفاق امتياز التنقيب عن الزيت.
وكان على ر�أ�س الح�ضور خادم الحرمين ال�شريفين الملك
فهد بن عبد العزي���ز ،يرحمه اهلل ،الذي كرَّم «ال�سعوديين
الذي���ن بذلوا الجهد العظيم و�أ�سهموا في جعل �أرامكو على
م���ا ه���ي اليوم» .فبع���د خم�سي���ن عام ًا من خو����ض معترك

القافلة العدد الخاص..

ال�صناعة الجدي���دة ،بات عدد كبير من ال�شباب ال�سعودي
يتمت���ع بالأهلي���ة الالزم���ة ل�شغل ع���دد م���ن المنا�صب في
ال�شركة و�ص���و ًال �إلى �أعالها .وفي نوفمب���ر من ذلك العام
ع َّي���ن مجل����س �إدارة �أرامكو علي بن �إبراهي���م النعيمي �أول
رئي�س �سعودي لل�شركة.

وفي �أواخر الثمانينيّات ،تطلب الإنتاج المو�سع تحديث خطي
�أنابيب الزي���ت الخام �شرق غرب ،اللذين كانا قد �أنجزا في
1982م ليربطا مرافق المنطقة ال�شرقية بينبع على ال�ساحل
الغرب���ي ،وكان �أحدهما ل�ضخ �سوائل الغ���از الطبيعي والآخر
للزيت الخام.
وفي ع���ام 1986م� ،أع���ادت الحكومة ال�سعودي���ة �إلى �أرامكو
ال�سعودية حقوقها الأ�صلية في التنقيب عن الزيت في مناطق
كان���ت تخلَّ���ت عنها ،من امتي���از 1933م واالتف���اق التكميلي
عام 1939م .وبلغت م�ساحة منطق���ة التنقيب المو�سعة نحو
ثلث���ي م�ساحة المملكة� ،أي  1.5ملي���ون كيلومتر تقريباً ،وهي
م�ساحة �أكبر من �ألمانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا مجتمعة.

و�أعق���ب تعيي���ن النعيم���ي رئي�س���اً ،انتخاب���ه لمن�ص���ب كبير
الإداريي���ن التنفيذيي���ن ف���ي ع���ام 1988م ،فتر�س���خ و�ض���ع
ال�شرك���ة الكام���ل في الي���د ال�سعودي���ة .وعُ ين ه�ش���ام ناظر،
رئي�س��� ًا لمجل�س الإدارة .وكان رئي����س ال�شركة كبير �إدارييها
في ال�سابق جان كلبرر� ،آخ���ر �أمريكي يقود �أرامكو .و�سميت
ال�شرك���ة �أرامكو ال�سعودية في  8نوفمبر 1988م ،بعدما �أدت
�إع���ادة هيكلتها الالحقة �إلى تحوله���ا �إلى �شركة �سعودية في
�صورته النهائية.
وخ�ل�ال ال�سنوات الخم�س من عام 1989م �إلى عام 1994م،
اكت�شفت �أرامكو ال�سعودية  15حق ًال للزيت والغاز في الأجزاء
الو�سطى والغربية وال�شمالية الغربية من المملكة.
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7

الت�سعين ّيات :تحديات البيئة وتو�سع ال تغيب عنه ال�شم�س
واجه���ت �أرامك���و ال�سعودي���ة خ�ل�ال الت�سعينيات ع���دد ًا من و�أعلنت ف����ي �أغ�سط�س 1991م عن �شراء  %35في �شركة
التحدي���ات .كان �أكبره���ا وال �شك الت�س���رب النفطي الناجم «�سانق يونق �أويل ريفايننق كمبني» الكورية.
عن غ���زو الع���راق للكويت ،والذي ق���دِّ ر حجمه بنح���و �أربعة
ماليين برميل ،تدفقت على مياه الخليج العربي .الأمر الذي وف���ي 1993م� ،ضمت �أرامكو ال�سعودي���ة �شركة بترومين،
�ش���كَّل كارثة بيئية وخطر ًا عل���ى كل المرافق الحيوية الواقعة و�أ�س�س���ت مرك���ز �أعمال جدي���د ًا �سلمته �أعم���ال الت�صنيع
عل���ى ال�شاط���ئ ال�شرقي للمملكة .ولك���ن ال�شركة تمكنت من لدم���ج خط���ي التكري���ر والتوزي���ع ،والت�صني���ع والتوري���د
والنقل.
مكافحة الت�سرب.
وبع����د انتهاء الحرب ،كثفت �أرامك����و ال�سعودية ات�صاالتها وفي الع���ام التالي ،ا�شترت  %40من بت���رون كوربوري�شن،
ب����دول العال����م ،ال �سيما ف����ي مج����ال التكري����ر والت�سويق� .أكب���ر م�صفاة و�شرك���ة ت�سويق للزيت الخام ف���ي الفلبين.
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م�شهد جوي لمجمع ال�صهاريج في ر�أ�س تنورة

�إذ تبل���غ طاقة تكريره���ا � 155ألف برميل في اليوم ،ولديها
مجموعة محطات خدمة.
وف���ي ع���ام 1998م ،ان�ضمَّ���ت �أرامك���و ال�سعودي���ة �إل���ى
االتح���ادات الكبرى ف���ي �صناعتي ت�سوي���ق البنزين والتكرير
الأمريكيتي���ن .ودمج���ت �شرك���ة التكري���ر ال�سعودي���ة (ف���رع
ل�شرك���ة خدمات �أرامك���و ،مركزها في هيو�ست���ن ،تك�سا�س)
وتك�ساك���و ،م�شروعهم���ا الم�شت���رك المع���روف با�س���م �ستار
�إنتربراي���ز ف���ي �أ�صول �شل �أويل كمبني ،ف���ي جنوب الواليات
المتح���دة و�شرقه���ا ،لتكوين �شرك���ة موتيف���ا �إنتربرايزز �إل.

�إل� .س���ي ،ف�أ�صب���ح م�شروع تحالف التكري���ر والت�سويق ي�ضم
 26والي���ة .كذل���ك �أ�صبح الم�شروع ثاني �أكب���ر م�سوق تجزئة
للبنزين في الواليات المتح���دة ،من محطات بيع المنتجات
بالعالمتي���ن التجاريتين �ش���ل وتك�ساكو ،وثام���ن �أكبر �شركة
ٍ
م�صاف
تكرير ف���ي �أمريكا .وي�شار �إلى �أن موتيفا تملك �أربع
طاقته���ا � 820ألف برميل في الي���وم ،و�أكثر من  50م�ستودع ًا
للمنتجات ،ومن�ص���ات تحميل وما يزيد على � 14ألف محطة
خدمة ي�ص���ل مجموع مبيعها �إلى � 600ألف برميل في اليوم.
وت�ض َّمن���ت ال�صفق���ة عقد ًا مدته ع�شرون �سن���ة ،يلزم موتيفا
�ش���راء ما ال يقل عن � 450ألف برمي���ل زيت �سعودي خام في
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الي���وم .وتغيرت ن�سب االمتالك قلي ًال عندما �أ�صبحت �شركة عنيف��� ًا يخترق الأر����ض ،ثم تلتقط جيوفون���ات معقدة �صدى
التكري���ر ال�سعودية و�شل �شركاء منا�صف���ة في موتيفا ،عقب ال�صوت.
اندماج تك�ساكو و�شيفرون عام 2002م.
وعندم���ا بد�أت �أرامك���و ال�سعودية ت�ستخ���دم التقنية الثالثية
النعيمي وزيراً
الأبعاد في �أعم���ال التنقيب ،كانت ت�ستع���د ال�ستخدام تقنية
في عام 1995مُ ،ع ِّين المهند�س علي النعيمي وزير ًا للبترول جدي���دة �أخرى ه���ي تقنية الحف���ر الأفقي ،وه���ي من �أحدث
والث���روة المعدني���ة .فاختير عبد اهلل جمع���ة ،نائب الرئي�س التقني���ات ،التي تو�سِّ ع مجال التنقي���ب واال�ستخراج ،وت�سهِّل
التنفيذي للأعمال الدولية الذي كان ير�أ�س الأعمال الدولية العمل في المناطق التي ي�صعب الحفر فيها.
والم�شاري���ع الم�شترك���ة ،رئي�س��� ًا لأرامك���و ال�سعودي���ة وكبير ًا
ال�شَّ يبة
لإدارييها التنفيذيين.
كان تطوي���ر حقل الزيت ف���ي ال�شَّ يبة الذي تبل���غ تكلفته 1.7
من جه���ة �أخرى وبنهاية ع���ام 1994م ،ا�ستط���اع جيولوجيو بلي���ون دوالر ،في �أعماق الربع الخالي ،قمة منجزات �أرامكو
ال�شرك���ة حفر  15بئ���ر ًا جدي���دة للزيت والغاز ف���ي الأجزاء ال�سعودية في الت�سعينيّات في �أكثر من ناحية .فالحقل الذي
الو�سط���ى وال�شمالية الغربية م���ن المملكة العربية ال�سعودية اكتُ�ش���ف عام 1968م لم يُ�ستغل �إال عند تقدم تقنيات الحفر
وعل���ى طول �ساح���ل البحر الأحمر .ويع���زى الف�ضل في ذلك الت���ي جعلت ا�ستغالله مجدياً� ،إذ ال ب َّد من قطع م�سافة 800
�إلى تقني���ة الت�صوير الزلزالي الثالث���ي الأبعاد .كان الم�سح كيلومت���ر لي�صل الزيت من ال�شَّ يب���ة �إلى الظهران عبر كثبان
الزلزال���ي يقت�ضي تفجير ديناميت لعمل �أمواج �صدم تُ�سجَّ ل رملي���ة قد ي�ص���ل ارتفاع بع�ضها �إلى  333مت���راً .وكان �إن�شاء
عند رجوعها� .أما الآن ،ف�صارت ال�شركة ت�ستخدم �شاحنات مراف���ق �إنتاج في ال�شَّ يبة يتطلب جهد ًا خارقاً� ،إذ يقع الحقل
�ضخمة لدفع �ألواح معدنية بقوة في الأر�ض ،محدثة اهتزاز ًا عل���ى بعد مئات الكيلومترات من �أق���رب طريق في المملكة،
ناهيك بظروف المناخ القيا�سية ،حرار ًة وجفافاً.
في عام 1995م� ،أ�صبحت �أرامكو ال�سعودية جاهزة لمواجهة
التح���دي .وكان االكت�ش���اف مذه�ل�اً حق��� ًا للجيولوجيي���ن
والمهند�سي���ن :فحقل ال�شَّ يبة وحده يحتوى على �أكثر من 14
بليون برميل� ،أي ما ي�س���اوي كل االحتياط في بحر ال�شمال،
وعلى  25تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وكان���ت الأعم���ال اللوج�ستية المطلوبة لتطوي���ر حقل ال�شَّ يبة
تحيِّ���ر العقل .فف���ي 1996م فقط ،ا�ستخدم���ت ال�شركة 300
�شاحن���ة لنقل ما يزي���د على � 3,800شحنة ت���زن في مجملها
 90,000طن من الم���واد �إلى موقع الإن�شاء .وفي �أواخر عام
1997م ،وافق���ت �أرامك���و ال�سعودي���ة ،لأول م���رة من���ذ �أربعة
�أع���وام ،عل���ى رف���ع �سق���ف الإنت���اج .ول�سوء الح���ظ �صادفت
الزي���ادة وقت حدوث �أزمة مالية ع�صفت بمعظم دول �آ�سيا،
وقلل���ت كثير ًا طلب المنطقة على الزي���ت الخام .وكان �شتاء
�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا �شتا ًء دافئ ًا عامي 1996م و1997م،
ف���زاد مخ���زون الزيت و�أدى �إل���ى انخفا�ض كبي���ر في ال�سعر
ال���ذي و�صل �إل���ى  22دوالر ًا �أواخ���ر 1996م ومن ثم دون 10
دوالرات �أواخر 1998م.
وف���ي تل���ك الحقب���ة ،كان ثمة م�ش���روع �آخر قي���د التنفيذ هو
م�ش���روع تطوير معم���ل التكرير في ر�أ�س تن���ورة والذي بلغت
كلفته  1.3بليون دوالر.
موظف من �أرامكو ال�سعودية في معمل القطيف2004 ،م
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م�شهد ليلي لمعمل الغاز في حر�ض� ،سنة 2004م

8

القرن الجديد
ب���د�أت المملكة القرن الميالدي الجديد ،باالت�صال ب�شركاء طاقة الإنتاج الق�صوى الثابتة �إلى  15مليون برميل في اليوم
المملك���ة التجاريين وحلفائه���ا الكبار .وقد �أعي���د في �أوائل باكر ًا العقد القادم.
الع���ام 2005م ،تقييم حاجة المملكة والعالم �إلى الطاقة في
فخ�ص�ص لزيادة
المدى البعيد .كان لدى المملكة �أخبار من �ش�أنها �أن تت�صدر �أم���ا المبل���غ الباقي ويبلغ  30بلي���ون دوالرِّ ،
الن�شرات وتح���رك �أ�سواق الزيت ،عندم���ا �أُعلن في مايو �أن طاق���ة تكرير �أرامك���و ال�سعودية لإنتاج مقادي���ر �أكبر بكثير،
الحكومة َّ
خ�ص�صت نح���و  80بليون دوالر في �سنوات خم�س ،من الغ���از الطبيعي والمنتج���ات ذات ال�صل���ة .و�س ُي�ستخدم
لأ�ضخ���م برنامج �إنفاق ر�أ�سمالي ف���ي تاريخ زمن ال�سلم 50 ،الغ���از لتوفير وق���ود للنم���و ال�صناعي ف���ي المملك���ة ،ولقيم
بليون ًا منه���ا ،لإن�شاء �ستة من المراف���ق لإنتاج الزيت ،و�أحد �صناعتها البتروكيميائية .و�ستحفز �صناعة اللدائن وغيرها
ه���ذه المرافق ي�ستح���ق مو�ضعه في �سج���ل منجزات �صناعة م���ن �صناعة الم���واد البتروكيميائية المرحل���ة التالية لقطاع
الزيت القيا�سية .وبحلول عام 2009م ،عند ت�شغيل �آخر هذه الت�صنيع ف���ي المملكة .ومع اطّ راد النمو في هذه ال�صناعة،
المراف���ق الجديدة� ،ستزي���د طاقة الإنتاج الق�ص���وى الثابتة ف�إنه���ا �ست�ساع���د المملكة ف���ي تنويع قاعدته���ا االقت�صادية،
نحو مليوني برميل في اليوم ،لتبلغ  12مليون برميل .و�ستوفر وتوف���ر فر�ص عمل �أكثر لل�شب���اب ال�سعودي ،في �إطار محطة
ه���ذه الزي���ادة طاقة فائ�ضة تمكِّ���ن المملكة م���ن اال�ستجابة من محطات التنمية والنه�ضة ال�شاملة التي انطلقت قبل 75
للح���وادث غير المتوقعة .وقد ر�سم���ت �أرامكو خطط ًا لزيادة عاماً ،والم�ستمرة �إلى ما �شاء اهلل.
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أيام العيش هنيئ ًا
و�صلنا �إلى المملكة العربية ال�سعودية في
دي�سمبر �سنة 1974م ،ليعمل زوجي مهند�ساً
كهربائياً في البنية التحتية .وكنت �أنا
ربَّة منزل �أمكث في البيت .بقينا في ر�أ�س
تنورة �ست �سنوات ،تاريخ تقاعد زوجي من
العمل.
�أذكر من �سنواتنا الأولى لو�صولنا �إلى المملكة� ،إذ كان معنا ثالثة
�أوالد ورابع في الطريق .ا�ستقبلَنا كفيلُنا و�أخذنا �إلى ر�أ�س تنورة.
و�شاهدت في طريقنا ،ما ظننت �أنه فنادق �صغيرة «موتيالت» .ثم
فهمت فيما بعد بالطبع� ،أنها لم تكن فنادق �صغيرة ،وعرفت �أن ما
خبِرتُه في الحياة حينئذ ،ال ينطبق على هذه البالد.
�سُ ررنا بالح�صول على منزل ب�سبع غرف ،مع �أ�سرّة و�أثاث و�صحون،
وكانت كل �صنابير الماء ،توفر ماء لي�س �صالحاً لل�شرب� ،إال واحداً
في المطبخ .كان الماء ممتازاً للغ�سل ،لكنني �أعددت كوبين من
ع�صير البرتقال بالماء العادي ،قبل �أن �أتعلم �أن ثمة فارقاً بين
م�صادر الماء المختلفة في البيت.
لقد علمني الب�ستاني الحكيم محمد ،وكان يبدو في ال�سابعة
والثمانين مع �أنه كان يدّعي �أنه في الخام�سة والثالثين ،الجملة
الأولى باللغة العربية�« :صك الباب اليجي الذباب».

زوجة يان كو�ستا�س
تقاعد في 1986م
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كنا هناك حين تلقت �أرامكو حافالتها المكيفة الأولى .كانت
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الخارج .وال داع للقول �إنها لم تكن ناجحة في مهمتها هذه .فحين
تكون الحرارة في الخارج  121درجة فهرنهايت ،ف�أي فرق كبير� ،أن
تكون �أنت في حافلة حرارتها  100درجة.
ُنظم لنا رحالت �إلى الخُ بر ،ونحن نلب�س
في كل �أ�سبوع ،كانت ت َّ
«ثياب الت�سوق» .و�سرعان ما تعلمنا �أين المحال التي فيها دورات
مياه :المكتبة ،والزامل ،حيث تجد كل �شيء ،من القما�ش �إلى
الألعاب والدهان ،وفي �أي محل يمكنك �أن تجد الأطعمة الطازجة
والفاكهة ،و�أين تجد اللحم ،و�أف�ضل مطاعم ال�شاورمة وع�صير
البرتقال الطازج .كان يمكنك �أن تحرِّر �شيكاً ،وال �أحد ي�س�ألك عن
بطاقة هويتك .كل هذا كان يجب �أن يكون بين مواعيد ال�صالة،
فعند الموعد ،تُقفَل كل المحال ب�أبوابها ال�صفيح ،بعد خروج
المت�سوقين� .أما �إذا �صدف وكنت عند وكيل ال�سفر ،فيمكنك �أن
تبقى في الداخل لإتمام الحجز ،حين غلق الأبواب.

ُنظم لنا رحالت �إلى الخُ بر،
كانت ت َّ
و�سرعان ما تعلمنا �أين المحال
التي فيها دورات مياه :المكتبة،
والزامل ،حيث تجد كل �شيء ،من
القما�ش �إلى الألعاب والدهان ،وفي
�أي محل يمكنك �أن تجد الأطعمة
الطازجة والفاكهة ،و�أين تجد
اللحم ،و�أف�ضل مطاعم ال�شاورمة
وع�صير البرتقال الطازج.

�أكثر ما �أذكره عن �سنواتنا الأولى هو تنظيم الوقت .وقت للعائلة،
ووقت للأ�صدقاء .للوقت مهمة ،والمال للإنفاق ،ولكن �إذا لم تكن
تحتاج �إلى �شيء ت�شتريه ،وال تنوي الذهاب �إلى �أي مكان ،فما الذي
تفعله؟ كنا نجل�س معاً نت�سامر على ع�شاء �أو نلعب بع�ض الألعاب.
�أو كنا نذهب �إلى المكتبة� ،أو نتم�شى على ال�شاطئ.
لقد كان عي�شاً هنيئاً ،و�أ�سلوب عي�ش مريحاً .لم نكن ن�ستعجل
في �شيء� ،إال للحاق بالحافلة عند الذهاب �إلى الت�سوق .لقد كان
المخزن يلبي الحاجة تماماً ،لكنه كان مجمع �سلع دولية ،ففيه
الحليب من هولندا ،والزبدة والجبنة من الدانمرك ،والبرتقال
من المغرب ،والل‑حم من �أوروبا .وحين كنا نرى �ألواح ال�شوكوالتا
�أو جبنة المودزاريلال على الرفوف ،كانت جميع الهواتف تبد�أ
بالرنين ،وي�أخذ البع�ض في الم�سارعة لنقل الخبر.
كان حي ال�سكن مجتمعاً حقيقياً .فجميع �أ�صدقائك وجيرانك هنا،
وهنا �أي�ضاً ت�سمع �آخر الأخبار التي تهمك .و�إال ف�إن مركز البريد،
بعد ظهر كل يوم ،كان يمدك بما تريد .لم يكن ثمة احتمال �أن
تنعزل يوماً .في �أحياء �أرامكو ال�سكنية وفرة من الزهر وال�شجر،
والنخيل والع�شب الأخ�ضر .لم �أكن يوماً �أتوقع مثل هذا ،وقد ظل
يثير في نف�سي الإعجاب والر�ضا .كل حي �سكن واحة حقيقية� ،أما
في الجوار المبا�شر ،خارج ال�سور ،ف�صحراء قاحلة.
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على مدى ال�سنوات الطوال الما�ضية من عمر ال�صناعة النفطية
ال�سعودية وعمر �أرامكو ال�سعودية ،كان هناك ما لم يغب يوماً عن
�أعمالها� ،أال وهو الدعم الم�ستمر والتوجيه الحكيم الذي حظيت
به ال�شركة من لدن قيادة المملكة ،بدءاً بجاللة الملك الم�ؤ�س�س
عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،و�صو ًال �إلى عهد خادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،يحفظه اهلل.
فبموازاة الثقة التي �أوالها القادة لل�شركة ،وانعك�ست قدراً كبيراً
من اال�ستقاللية والمرونة في �إدارة �ش�ؤونها ،حر�صت ال�شركة على
اتباع توجيهات قادة المملكة والعمل وفق تطلعاتهم الهادفة �إلى
تعزيز مكانة ال�صناعة النفطية لحيوية دورها االقت�صادي الوطني
ورفاهية ال�شعب .وهنا عر�ض موجز لبع�ض الزيارات الكريمة
التي �شرف بها ملوك البالد ال�شركة وموظفيها ،ولمحات عن �أهم
المنجزات في كل عهد.
فريق القافلة ي�سجِّ ل هنا �أبرز ال�صفحات الم�ضيئة في هذه الرعاية
الملكية لأرامكو و�أعمالها.
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الملك عبدالعزيز
(من � 1902إلى 1953م)

العهد الذي �شهد تحقيق الحلم..

ه���و الم�ؤ�س�س الذي ق���اده طموحه وب�صيرت���ه الثاقبة و�إحاطت���ه باكت�شافات
الزي���ت التي تحققت في مواقع �أخرى م���ن المنطقة� ،إلى ال�سعي نحو البحث
ع���ن مثل هذه الثروات ف���ي بالده .ولما جاءت نتائج البح���ث الأولي م�شجِّ عة
ومعززة للآمال� ،سعى جاللته �إلى توظيف خبرات �إحدى ال�شركات العالمية
للتنقي���ب عن الموارد النفطية في مملكته ،لأنه ر�أى �أن هذه الثروات �ستعينه
عل���ى قي���ادة م�سيرة التنمي���ة التي يطمح له���ا لبالده اليافعة .فف���ي  29مايو
1933م ،وبع���د �أ�شهر من المفاو�ضات ،وجَّ ه المل���ك عبدالعزيز وزير ماليته
�آنذاك �إلى توقيع «اتفاقية االمتياز» مع �شركة �ستاندرد �أويل �أوف كاليفورنيا
(�سوكال) ،ف���ي خطوة �أدت في نهاية المطاف �إلى �إحداث نقلة نوعية هائلة
ف���ي حياة ال�شعب ال�سع���ودي ،وفي �صناعة النفط ،لي�س ف���ي المملكة وحدها
فح�سب ،بل في العالم �أجمع.
ا�ضطر الملك عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -و�شعبه وبالده �إلى االنتظار حوالي
خم�س���ة �أع���وام حتى ت�ؤت���ي خطوته ثماره���ا ،عندما عثرت ال�شرك���ة المنقبة
(كا�سوك) على الزيت بكميات تجارية في بئر الخير؛ بئر الدمام رقم  7في
غرة محرم 1357هـ الموافق  3مار�س 1938م.
وبعدم���ا يزيد على الع���ام بقليل ،وتحديد ًا في يوم الخمي�س  1مايو 1939م،
�أدار المل���ك عبدالعزي���ز� ،أثن���اء زيارت���ه الأول���ى لمناطق �أعم���ال ال�شركة
ف���ي الظه���ران ور�أ�س تنورة ،ال�صم���ام الذي �ضخ �أول �شحن���ة زيت �سعودية
للت�صدير �إل���ى الأ�سواق العالمية .وفي العام التالي ،اكت�شفت كا�سوك حقل
بقي���ق ،ال���ذي كان واحد ًا من الدالئ���ل الرئي�سة التي ع���زَّزت احتمال وجود
احتياط���ات �ضخم���ة من النفط ف���ي �أرا�ض���ي المملكة العربي���ة ال�سعودية،
و�إمكاني���ة �أن ت�صب���ح ال�شركة ،التي �سمِّيت با�سم جدي���د ،هو �شركة الزيت
العربي���ة الأمريكي���ة� ،أو �أرامكو ،في عام 1944م ،واح���دة من �أهم �شركات
النفط العالمية في التاريخ.

موظف �أرامكو ال�سيد فلويد �أوليقر يرافق الملك
عبدالعزيز بن �سعود ،يرحمه اهلل ،خالل زيارة
جاللته لمرافق الزيت في الظهران عام 1939م
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وكان���ت �آخ���ر زيارة قام بها المل���ك عبدالعزيز  -يرحم���ه اهلل � -إلى �أرامكو
ف���ي �شهر يناير عام 1947م ،عندما قام �شخ�صي���اً� ،ضمن ن�شاطات �أخرى،
با�ستقبال حوالي 200
موظف �أمريكي وزوجاتهم و�أوالدهم وتبادل الأحاديث
ٍ
الودي���ة معه���م .وفي �إ�شارة جدي���دة �إلى الأهمي���ة المتنامية الت���ي اكت�سبتها
�أرامكو في �صناعة البترول العالمية خالل عهد الملك عبدالعزيز� ،شهد عام
1948م ،ان�ضم���ام �شركة �ستاندرد �أوي���ل �أوف نيوجير�سي و�شركة �سوكوني-
فاكيوم �أويل (اللتين تحمالن حالي ًا ا�سم �إك�سون موبيل) �إلى �شركتي �سوكال
وتك�ساكو (�شيفرون حالياً) في ملكية �أرامكو ،وهي الخطوة التي �أ�سهمت في
توفير اال�ستثمارات لأعمال ال�شركة ومنافذ لت�سويق �إنتاجها.
وعم�ل�ا بالتوجيهات الر�شيدة
ً
وف���ي ال�سنوات الأولى م���ن العقد التالي،
الت���ي تلقتها ال�شركة من ل���دن الملك عبدالعزيز ت���م تنفيذ م�شروعين
مهمي���ن عب���ر �أرا�ضي المملكة .الم�ش���روع الأول هو خ���ط الأنابيب عبر
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�أفراد طاقم الناقلة د .جي� .سكوفيلد وهم يحيون جاللة الملك عبد العزيز عند و�صوله
�إلى الناقلة في عام 1939م ،وهي �أول ناقلة تحمل الزيت ال�سعودي الخام �إلى الخارج

هو الم�ؤ�سِّ �س الذي
قاده طموحه وب�صيرته
الثاقبة و�إحاطته
باكت�شافات الزيت التي
تحقَّقت في مواقع
�أخرى من المنطقة،
�إلى ال�سعي نحو البحث
عن مثل هذه الثروات
في بالده

الب�ل�اد العربي���ة� ،أو التابالي���ن ،الذي يمتد م���ن مناطق �إنت���اج النفط
ف���ي �شرقي المملكة �إلى مين���اء �صيدا في لبنان ،وال���ذي �أنجز في عام
1950م .وكان الغر����ض من���ه نقل الزيت الخام ال�سع���ودي بوتيرة �أ�سرع
وب�أق���ل قدر ممكن من التكاليف �إلى الأ�سواق الأوروبية والأمريكية .وفي
الع���ام التالي� ،أكمل���ت �أرامكو �إنجاز الم�شروع الثان���ي ،وهو خط ال�سكة
الحديدي���ة م���ن الدمام �إل���ى الريا�ض ،و�سلَّمت���ه لحكوم���ة المملكة بعد
االنتهاء من تنفيذه.
وف���ي ع���ام 1952م ،وه���و العام ال���ذي �سبق الع���ام الذي توف���ي فيه الملك
عبدالعزي���ز  -يرحمه اهلل  -وفي خطوة ترمز �إلى الأهمية المتنامية التي
اكت�سبتها المملكة العربية ال�سعودية في عالم �صناعة النفط ،تم نقل مقر
�إدارة �أرامك���و م���ن مدينة نيويورك ف���ي الواليات المتح���دة الأمريكية �إلى
الم���كان الذي بقي فيه �إلى الي���وم؛ في مدينة الظه���ران بالمملكة العربية
ال�سعودية.
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الملك سعود
(من � 1953إلى 1964م)

عهد تطوير اليد العاملة ال�سعودية وت�أ�سي�س �أوبك

زار المل���ك �سعود  -يرحم���ه اهلل � -أثناء واليته العهد ،مناطق �أعمال �أرامكو
ال�سعودي���ة ثالث م���رات .كانت الأولى ف���ي �شهر دي�سمبر م���ن عام 1937م،
والثاني���ة في ع���ام 1950م ،زار خاللها �إحدى المدار����س المهنية وتفقَّد عن
كثب عدد ًا من ال�شب���اب ال�سعوديين وهم يتعلمون المهارات التي يحتاجونها
لأداء �أعمالهم في مجال �صناعة البترول ،وهو ما كان ي�شكِّل مثا ًال مبكر ًا على
التح���ول الذي راح ي�شهده المجتم���ع ال�سعودي .حين بد�أ �أبناء غوا�صي الل�ؤل�ؤ
وال�صيادين والتجار والفالحي���ن والبدو الرحَّ ل ،في الترقي في �سلم التطور
المهني والتعليمي ،ليتمكنوا بعد جيلين اثنين فقط من ت�سنم �أعلى المراتب
و�أرقاه���ا في الهيكل التنظيمي ل�شركة �أرامك���و� .أما زيارته الثالثة فكانت في
العام 1953م .وخالل هذه الزيارة� ،أ�صدر جاللته �أمر ًا بمنح موظفي �أرامكو
ال�سعوديي���ن زي���ادات كبيرة ف���ي العوائد الت���ي يتلقونها م���ن ال�شركة ،وذلك
لي�ساعد ف���ي �سد الفجوة التي كانت تف�صل بين موظف���ي �أرامكو ال�سعوديين
وغيره���م من الموظفين الأجان���ب .كما �أقنع جاللته �أرامك���و بتبني م�شروع
تق���وم ال�شركة بموجبه ببناء وتحمل تكاليف الت�شغيل لع�شر مدار�س حكومية
في المنطقة ال�شرقي���ة .وقد كان هذا الم�شروع بداية برنامج بناء المدار�س
الحكومي���ة ال���ذي نه�ضت به ال�شرك���ة لعقود عديدة بع���د ذلك.وقد لقي هذا
البرنام���ج رعاي���ة ومتابع���ة واهتمام ًا من ل���دن خادم الحرمي���ن ال�شريفين،
الملك فهد  -يرحمه اهلل  -الذي كان حينئذ وزير ًا للمعارف.

في زيارة لأرامكو �أقنع
الملك �سعود ال�شركة
بتبني م�شروع بناء
ع�شر مدار�س حكومية
في المنطقة ال�شرقية.
وكان هذا بداية برنامج
نه�ضت به ال�شركة
عقوداً عديدة.
جاللة الملك �سعود بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،يفتتح �أول مدر�سة
حكومية تبنيها ال�شركة ،الدمام1954 ،م
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وف���ي  7دي�سمب���ر عام 1954م ،كان جاللة الملك �سع���ود  -يرحمه اهلل  -في
مقدم���ة ال�شخ�صيات والوفود التي ح�ضرت افتتاح �أول مدر�سة من المدار�س
الت���ي بنيت بموجب هذا البرنامج في مدينة الدمام .وبعد ذلك بثالثة �أيام،
افتتح جاللته المدر�سة الثانية في مدينة الخبر .ثم �أخذ عدد هذه المدار�س
يتنامى �إلى �أن و�صل �إلى  139مدر�سة للبنين والبنات ،تتولى �أرامكو ال�سعودية
�صيانتها والعناية بها �إلى يومنا هذا.
وف����ي عهد الملك �سعود ح َّقق����ت �أرامــكو عدد ًا من الإنجازات المهمة في مجال
تطوي����ر المجتمع ال�سعودي بوجه عام .فعلى ال�صعيد االجتماعي الثقافي ،فقد
�أ�صدرت مجل����ة «قافلة الزيت» ،قبل �شهر واحد فقط من توليه مقاليد الحكم،
لتحت����ل الحق ًا مكانتها المتميِّزة في ال�ساحة الثقافي����ة العربية وال�سعودية .وقد
�أ�سهم����ت هذه المجلة في �إلهام عدد من الكتَّاب المعا�صرين في العالم العربي
دخول معترك الكتابة ال�صحفية والفكرية ،كما كانت تمثل منه ًال عذب ًا لتحقيق
الن�ضج الفكري لعدد كبير من المثقفين العرب عموم ًا وال�سعوديين خ�صو�صاً.
وبعد ذلك ب�أربعة �أعوام ،بد�أ تلفزيون �أرامكو البث لي�صبح �أول محطة تلفزيونية
تبث باللغة العربية في المملكة وثاني محطة في ال�شرق الأو�سط.
جاللة الملك �سعود بن عبدالعزيز ،ولي العهد حينئذ ،في زيارة الظهران1950 ،م

و�إ�ضاف���ة �إلى ما تق���دَّم ،تحقَّقت في عهد الملك �سعود قف���زات نوعية هائلة
وعدي���دة في مجال تطوي���ر الأيدي العاملة ال�سعودية ف���ي �شركة �أرامكو ،بما
ف���ي ذلك �إن�ش���اء �أول مراكز تدريبي���ة �صناعية ومهني���ة لل�سعوديين في عام
1955م .وف���ي عام 1959م ،بد�أت �أرامكو ب�إر�س���ال الواعدين من الموظفين
ال�سعوديين ال�شب���اب للدرا�سة في الكليات والجامعات الأمريكية .وفي العام
نف�س���ه ،وتحديد ًا في �شه���ر �أكتوبر� ،أعلن الملك �سع���ود ،طيب اهلل ثراه ،عن
دعم���ه الكام���ل لإن�شاء مدار����س البنات عل���ى م�ستوى المملك���ة ،الأمر الذي
حدا ب�أرامكو في ع���ام 1961م� ،إلى االلتزام ببناء مدار�س لبنات الموظفين
ال�سعوديين �إلى جانب التزامها ال�سابق ببناء مدار�س للبنين.
و�شه���دت الإدارة العلي���ا في �أرامكو تط���ور ًا مهم ًا �أي�ضاً .فف���ي �شهر مايو من
عام 1959م ،تم تعيين �أول �سعودييْن ،هما عبداهلل الطريقي وحافظ وهبة،
ع�ضوان في مجل�س �إدارة �أرامكو.

جاللة الملك �سعود بن عبدالعزيز ،ولي العهد حينئذ ،في زيارة لأحد مراكز التدريب
في الظهران1950 ،م

وفي الأعوام الأخيرة من عهد الملك �سعود  -يرحمه اهلل  -برز على ال�ساحة
حدثان في غاية الأهمية في عالم �صناعة النفط ،كان �أحدهما على ال�صعيد
العالم���ي ،ف���ي حي���ن كان الآخر عل���ى ال�صعي���د الوطني .فف���ي عام1380هـ
الموافق لعام 1960م ،تم ت�أ�سي�س منظمة الدول الم�صدرة للبترول (�أوبك).
وبعد ذل���ك بثالثة �أعوام� ،أ�صدر الملك �سعود مر�سوم��� ًا ملكي ًا بت�أ�سي�س كلية
البت���رول والمعادن ،التي تحولت �إل���ى جامعة فيما بعد ،في مدينة الظهران.
وقد ن�ش�أت وتطورت بين الجامعة ،التي تعرف الآن با�سم جامعة الملك فهد
للبت���رول والمعادن ،و�أرامكو ال�سعودية عالق���ات طويلة الأمد ات�سمت بتبادل
الم�صالح الم�شتركة والتعاون.
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الملك في�صل

�شه���د عه���د الملك في�ص���ل  -يرحم���ه اهلل  -تغي���رات هائلة عل���ى الأ�صعدة
العالمي���ة والإقليمية والوطنية ،وال �شك ف���ي �أن تلك التغيرات طالت ال�شركة
�أي�ض���اً .وتعزَّزت خ�ل�ال تلك الفترة متان���ة العالقة التي ربط���ت بين حكومة
المملكة و�أرامكو في مواجهة تلك الفترة الع�صيبة.

عهد تعاظم اال�ستك�شاف والإنتاج
وتملك  %60من ال�شركة

فف���ي ع���ام 1965م ،افتت���ح الملك في�ص���ل كلية البت���رول والمعادن في
مدين���ة الظهران ،التي كان���ت �أرامكو قد �أب���دت التزامها بدعمها منذ
�إن�شائها.

(من � 1964إلى 1975م)

وف���ي عهد الملك في�ص���ل  -يرحم���ه اهلل � -أي�ضاً ،ب���د�أ البرنامج الخا�ص
ببن���اء مدار�س لبنات الموظفين ال�سعوديي���ن و�صيانتها ي�ؤتي ثماره ،وذلك
بعدم���ا �سلَّمت ال�شركة للحكومة �أول مدر�ستي���ن للبنات في مدينتي الخبر
ورحيمة.
وف���ي تل���ك الفترة� ،أنه���ت �أرامكو تنفيذ ع���دد من الم�شروع���ات في مجاالت
التنقي���ب والإنت���اج والتوزي���ع دعم��� ًا لمكان���ة ال�شرك���ة بي���ن �ش���ركات النفط
العالمي���ة .وق���د اكت�ش���ف حقل الزي���ت في البري ف���ي ع���ام 1964م .ثم تلته
�سل�سل���ة من االكت�شاف���ات المهمة ،بما فيها اكت�شاف حق���ل الظلوف في عام
1965م ،وحق���ول المرجان وكران وجنا في ع���ام 1967م ،وحقل ال�شيبة في
ع���ام 1968م .وفي العام نف�سه� ،أ�صبحت �أرامكو �أول �شركة في التاريخ تنتج
بليون برميل من الزيت في عامٍ واحد.
وتطوير ًا للعملي���ات المتعلقة بتوفير الإمدادات النفطية الحيوية �إلى العالم،
�شهد عه���د الملك في�صل ،ت�شغيل �أول ر�صيفين لتحميل الناقالت في فر�ضة
الجزي���رة البحرية ال�صناعية في ر�أ�س تن���ورة في عام 1966م ،ثم ر�صيفين
�آخري���ن في عام 1972م .وفي عام 1971م ،ارتفع �إنتاج الزيت بن�سبة %25
عن الع���ام الذي قبله .كما بد�أ ت�شغيل فر�ضة بحرية �أخرى في عام 1974م،
ه���ي فر�ضة الجعيمة التي بلغت طاقته���ا اال�ستيعابية االبتدائية مليون برميل
في اليوم.
و�إ�ضاف���ة �إلى ذلك ،بد�أت حكوم���ة المملكة ،في عهد الملك في�صل  -يرحمه
اهلل  -المفاو�ض���ات الت���ي تمخَّ �ضت ،ف���ي عام 1973م ،عن �ش���راء الحكومة

جاللة المغفور له ،ب�إذن اهلل ،الملك في�صل ابن
عبدالعزيز �آل �سعود
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جاللة الملك في�صل بن عبدالعزيز ،وزير الخارجية حينئذ ،يتفح�ص قطع �شهاب في
الحديدة في �صحراء الربع الخالي1951 ،م

في عهد الملك في�صل
بد�أ التفاو�ض الذي
تمخَّ �ض �سنة 1973م عن
�شراء ال�سعودية ح�صة
 %25في �أرامكو .وفي
العام التالي زادت هذه
الن�سبة �إلى  %60تمهيداً
لتملك الحكومة �أرامكو
ال
تملكاً كام ً

جاللة الملك في�صل بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،في زيارة لر�أ�س تنورة1963 ،م

لح�ص���ة م�شاركة ن�سبتها  %25في �شركة �أرامكو .وفي العام التالي ،ارتفعت
ه���ذه الن�سب���ة �إلى  .%60وكانت هات���ان الخطوتان تمهي���د ًا لتملك الحكومة
لأرامك���و ب�شكلٍ كامل ،وهو ما تحقَّق لها في ع���ام 1980م .وكان هذا التوجه
الهادف �إلى تملك الحكومة ال�سعودية كامل �أ�سهم ال�شركة عن طريق �شرائها
م���ن مالكيها الأ�صليين ،دلي ًال �آخر عل���ى متانة العالقات الودية المبنية على
االحترام والثقة بين حكومة المملكة وال�شركات المالكة ل�شركة �أرامكو.
وكان �إقرار الخطة الخم�سي���ة الثانية للمملكة التي �صدرت في عام 1975م،
واحد ًا من �آخر القرارات التي اتخذها الملك في�صل  -يرحمه اهلل  .-وكان
�أحد البنود المهمة التي وردت في تلك الخطة يتعلَّق بدعوة �أرامكو لت�صميم
�شبك���ة الغاز الرئي�س���ة و�إن�شائها وت�شغيله���ا من �أجل توفير �إم���دادات الوقود
واللقي���م للقطاعات ال�صناعي���ة المتنوعة في المملكة .فج���اءت �شبكة الغاز
الرئي�سة هذه ،التي تعد �إحدى م�آثر الملك في�صل والملك خالد  -يرحمهما
اهلل  -بمثاب���ة العم���ود الفق���ري للنه�ضة ال�صناعي���ة التي �شهدته���ا المملكة
الحقاً.
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الملك خالد
(من � 1975إلى 1982م)

اعتمدت �أرامكو في ال�سنوات الخم�س الأولى من
عهد الملك خالد برنامج م�شروعات عمالقاً لم
ي�سبق له مثيل في تاريخ �صناعة النفط

�شه���دت المملك���ة ف���ي عه���د جالل���ة المل���ك خال���د  -يرحم���ه اهلل  -نمو ًا
اقت�صادي��� ًا و�صناعي ًا هائ ًال ا�ستند في المقام الأول �إلى التو�سع الكبير في
�أعم���ال �إنتاج الزيت في �أرامك���و ،والتو�سع الأكبر في �إنتاج الغاز الطبيعي.
وق���د بدا هذا النمو وا�ضح ًا في ع���ام 1976م ،عندما �أ�صبحت �أرامكو �أول
�شركة ف���ي العالم تنتج �أكثر من ثالثة باليين برميل من الزيت الخام في
عام واحد.
وفي الن�ص���ف الثاني من �سبعيني���ات القرن المي�ل�ادي الما�ضي� ،أطلقت
�أرامك���و برنام���ج م�شروعات �ضخم��� ًا لم ي�سبق له مثيل ف���ي تاريخ �صناعة
النف���ط .ففي عام 1977م ،كانت �أرامك���و تعمل على تنفيذ ثالثة من �أكبر
الم�شروع���ات في العالم في وقت واحد وهي� :إن�شاء �شبكة الغاز الرئي�سة،
ومعم���ل فرز الغ���از من الزيت رقم  2ف���ي الظلوف ،ومعم���ل معالجة مياه
البح���ر في القريّة .وفي �شهر نوفمب���ر من العام نف�سه ،د�شَّ ن الملك خالد
معم���ل الغ���از في البري ،وه���و �أول معمل يت���م �إنجازه �ضم���ن �شبكة الغاز
الرئي�سة.
وف���ي الع���ام التالي ،ت���م تنفيذ �أحد الأج���زاء المهم���ة المندرجة تحت
مراف���ق �شبكة الغاز الرئي�سة ،وذلك عندما �أن�ش�أت �أرامكو خط �أنابيب
�سوائ���ل الغاز الطبيعي الذي يمتد من �شدق���م �إلى ينبع .وبموازاة ذلك
وف���ي الإط���ار العام وال�شام���ل ل�شبكة الغ���از الرئي�سة ،ب���د�أت الحكومة
بن���اء مدينتين �صناعيتي���ن عمالقتين ،واحدة ف���ي الجبيل على �ساحل
الخلي���ج العرب���ي والأخرى ف���ي ينبع عل���ى �ساحل البح���ر الأحمر .وقد
�ضم���ت المدينة ال�صناعية في ينبع ،الت���ي افتتحت ب�صورة ر�سمية في
ع���ام 1399هـ الموافق لعام 1979م ،عدد ًا م���ن المرافق التابعة ل�شركة
�أرامكو.
و�إنف���اذ ًا للمر�س���وم الملك���ي الكري���م ال���ذي �أ�ص���دره الملك خالد ف���ي �شهر
�أغ�سط����س من ع���ام 1976م ،ب�إن�شاء ال�شركة ال�سعودي���ة الموحَّ دة للكهرباء،
�سكيك���و ،ف���ي المنطقة ال�شرقي���ة ،واالتفاق مع �أرامكو عل���ى ت�أ�سي�س ال�شركة
وت�شغيلها و�إدارتها لمدة خم�س �سنوات ،عملت �أرامكو على �إعداد خطة ترمي
�إل���ى توحيد � 26شركة محلي���ة لتوليد الطاقة الكهربائي���ة منت�شرة في �أرجاء
المنطق���ة� ،إ�ضاف���ة �إلى مجمعات تولي���د الطاقة الكهربائي���ة التابعة لأرامكو
نف�سه���ا ،ليتم بذلك �إن�شاء �شرك���ة موحَّ دة لتوليد الطاق���ة الكهربائية تغطي
حاجة المنطقة ال�شرقية.

جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،مع خادم الحرمين
ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ،ولي العهد حينئذ ،في زيارة
للجبيل1980 ،م
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كان م�شروع �إن�شاء �شبكة
الغاز الرئي�سة وم�شروع
�إن�شاء ال�شركة ال�سعودية
الموحدة للكهرباء
ال وا�ضحاً على الثقة
دلي ً
الكبيرة التي تحظى
بها �شركة �أرامكو لدى
القيادة الر�شيدة

لقد كان م�شروع �إن�شاء �شبكة الغاز الرئي�سة وم�شروع �إن�شاء ال�شركة ال�سعودية
الموح���دة للكهرباء دلي ًال وا�ضح ًا على الثق���ة الكبيرة التي تحظى بها �شركة
�أرامك���و ل���دى القيادة الر�شيدة ف���ي المملكة التي تدرك ق���درة ال�شركة على
التعامل مع �أكبر التحديات ال�صناعية والهند�سية في البالد .وفي نهاية هذا
العق���د ،وتحديد ًا في عام 1400ه���ـ الموافق لع���ام 1980م ،ا�شترت المملكة
الح�ص���ة المتبقي���ة من �أرامكو ل���دى ال�شركات الم�ؤ�س�سة له���ا وقدرها %40
م���ن �أ�سهم ال�شرك���ة ،وهكذا باتت �أرامك���و ملك ًا �صرف ًا للحكوم���ة ال�سعودية،
الأم���ر الذي مهَّد الطريق لت�أ�سي�س �شركة الزي���ت العربية ال�سعودية؛ �أرامكو
ال�سعودية.

جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،يفتتح معمل الغاز في البري1977 ،م
35

القافلة العدد الخاص..

الملك فهد
(من � 1982إلى 2005م)

ت�أ�سي�س �شركة الزيت العربية ال�سعودية
(�أرامكو ال�سعودية) ،وتحولها �إلى �شركة عالمية
متكاملة

ات�س���م عهد خادم الحرمين ال�شريفين الملك فه���د  -يرحمه اهلل  -بفترات
م���ن النمو الباه���ر �إلى جانب فترات �أخ���رى �شكَّلت تحدي ًا حقيقي��� ًا بالن�سبة
�إل���ى �أعمال �أرامكو .ففي هذه الفت���رة ،تعرَّ�ضت ال�شركة لأ�شكال مختلفة من
التحدي���ات ،ولكنها ،بال �شك ،برزت من خاللها لت�ؤكد �أنها ال�شركة الرائدة
الأول���ى في عال���م �صناعة النفط ،وهو الموقع ال���ذي ال تزال تحتفظ به حتى
يومن���ا هذا .وقد �شهد عهد الملك فه���د  -طيب اهلل ثراه  -تعيين المهند�س
عل���ي بن �إبراهيم النعيمي �أول رئي����س �سعودي ل�شركة �أرامكو ،وذلك اعتبار ًا
من �شهر يناير عام 1984م.
وف���ي �شهر مايو من عام 1983م ،زار المل���ك فهد  -يرحمه اهلل  -الظهران
ليرعى احتف���ال �أرامكو بمنا�سبة مرور خم�سين عام ًا على انطالق ال�صناعة
البترولي���ة ال�سعودية وت�أ�سي�س ال�شركة ،وهي الزي���ارة التي افتتح فيها مركز
التنقي���ب وهند�سة البت���رول (�إك�سبك) ال���ذي �أتاح لل�شرك���ة تنفيذ عدد من
المهام المتع ِّلق���ة بالمجاالت الجيولوجية وهند�سة البترول في المملكة ،بعد
�أن كانت ال�شركة تلج�أ �إلى تنفيذ هذه الأعمال خارج المملكة.
و�شه���د العام التالي ت�أ�سي�س �شركة النقل البح���ري العالمية التابعة لأرامكو،
�شركة فيال البحرية العالمية المحدودة.
واحتفا ًء بالزيارة التي قام بها الملك فهد  -يرحمه اهلل  -للمنطقة ال�شرقية
ف���ي �شهر دي�سمبر عام 1986م� ،أعيدت ت�سمية جامعة البترول والمعادن في
الظه���ران لت�صبح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .كما افتتح  -يرحمه
اهلل � -أثن���اء هذه الزيارة مركز التدريب التابع لأرامكو في ر�أ�س تنورة .وفي
العام التالي ،تم افتتاح معر����ض �أرامكو الجديد للجمهور ،لي�ست�ضيف مئات
الآالف من الزوار ،ويقدِّ م لهم المعلومات المهمة عن �صناعة النفط وتاريخ
العلوم عند الم�سلمين.
وف���ي  8نوفمب���ر 1988م� ،أ�صدر الملك فهد  -يرحم���ه اهلل  -مر�سوم ًا ملكي ًا
يق�ض���ي بت�أ�سي�س �شركة الزيت العربية ال�سعودية� ،أو �أرامكو ال�سعودية ،لتحل
محل �أرامكو وتتحمَّل جميع م�س�ؤولياتها.
وف���ي الع���ام نف�سه ال���ذي �أُ�س�ست في���ه �أرامك���و ال�سعودية ،اتخ���ذت خطوتها
الأول���ى في �سبيل تحولها �إل���ى �شركة بترولية عالمية متكامل���ة بكل ما تعنيه
ه���ذه العبارة من معنى ،وذلك من خالل ال�شراكات الكثيرة التي عقدتها مع
�شركات بترولية في الواليات المتحدة وكوريا والفلبين.

خادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،يغادر
�أرامكو ال�سعودية بعد افتتاحه مبنى مركز التنقيب وهند�سة البترول في
الظهران1983 ،م
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وفي ع���ام 1989م ،نجحت �أرامكو ال�سعودية في تحقيق �أول اكت�شاف لحقول
الزي���ت في المنطقة الو�سطى من المملكة العربي���ة ال�سعودية ،وقد تلت هذا
االكت�ش���اف الممي���ز اكت�شافات عديدة للزيت والغاز ف���ي نف�س المنطقة وفي
مناط���ق �أخ���رى من المملك���ة ،منها اكت�شاف���اتٌ تمت في ع���ام 1992م ،على
�ساح���ل البح���ر الأحمر في المنطق���ة الغربية من المملك���ة .وقد جاءت هذه
االكت�شافات نتيج��� ًة لتوجيهات حكومة المملكة لل�شركة بتو�سعة نطاق �أعمال
التنقيب.
وف���ي �شه���ر محرم من عام 1414ه���ـ الموافق ل�شهر يوليو م���ن عام 1993م،
�أ�ص���در المل���ك فه���د مر�سوم��� ًا ملكي��� ًا يق�ضي بدم���ج جميع مراف���ق التكرير
م�صاف م�شتركة في �أرامكو
ٍ
والتوزيع في المملكة وح�صة الحكومة في ثالث
ال�سعودي���ة ،وبهذا �أ�صبحت �أرامكو ال�سعودية واحدة من �أكبر �شركات تكرير
النف���ط في العالم ،وتحولت �إلى �شركة بترول عالمية متكاملة تغطي �أعمالها
جميع جوانب ال�صناعة النفطية وتنت�شر في جهات العالم الأربع.

خادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،عند و�صوله �إلى
م�صفاة ر�أ�س تنورة1986 ،م

في عهد الملك فهد
ُعيِّن علي النعيمي
�أول رئي�س �سعودي
لأرامكو .وفي 1988م
�صدر المر�سوم الملكي
بت�أ�سي�س �شركة الزيت
العربية ال�سعودية،
لتحل محل �أرامكو
وتتحمَّل جميع
م�س�ؤولياتها

خادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،يفتتح مركز �أرامكو
ال�سعودية للتدريب في ر�أ�س تنورة1986 ،م
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الملك عبدالله

كان ي���وم الثالث���اء الواق���ع ف���ي  20ماي���و 2008م يوم��� ًا تاريخي ًا ف���ي �أرامكو
ال�سعودي���ة� ،إذ ت�شرف���ت ال�شرك���ة والعامل���ون فيها بح�ضور خ���ادم الحرمين
ال�شريفي���ن الملك عبداهلل بن عبدالعزيز �إلى مقره���ا في الـظهران لرعاية
االحتفال المركزي بذكرى مرور � 75سنة على ت�أ�سي�س ال�شركة.

عهد �أكبر الم�شروعات التطويرية في تاريخ �أرامكو

وقد ح�ضر هذا االحتفال التاريخي بع�ض قادة دول مجل�س التعاون الخليجي
و�أ�صحاب ال�سمو الملكي الأمراء والوزراء وكبار الم�س�ؤولين في ال�شركة .وقد
و�صف خادم الحرمين ال�شريفين ،حفظه اهلل ،هذه الزيارة بالقول« :ما هي
�إال زي���ارة لدور تنموي وطني ،بل و�سيا�سي �أي�ضاً ،بما �سعت وت�سعى �إليه هذه
ال�شركة ال�سعودية بكفاءة».

(من 2005م وحتى الآن)

والواقع �أن هذه الزي���ارة التاريخية كانت واحدة من زيارات عديدة ت�شرفت
بها ال�شركة التي حظيت دائم��� ًا بن�صيب وافر من الدعم والرعاية والتوجيه
من لدن خ���ادم الحرمين ال�شريفي���ن ،الملك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز �أثناء
واليت���ه للعه���د وبع���د ت�سلمه مقالي���د الحكم ،الأم���ر الذي عزَّز م���ن مكانتها
الوطنية والعالمية .ف�أطلقت �أكبر برنامج للم�شروعات التطويرية في تاريخها
الطوي���ل وتوج كل هذا بتكليفها ،من قبل خ���ادم الحرمين ال�شريفين ،الملك
عب���داهلل � -أي���ده اهلل � -إن�ش���اء جامعة م���ن الطراز العالم���ي ُتعْنى بمجاالت
البحث والتطوير.
�أثناء واليته للعهد� ،شرَّف خادم الحرمين ال�شريفين ،الملك عبداهلل �أرامكو
ال�سعودية بعدد من الزيارات رعى فيها منا�سباتها المتميِّزة والخا�صة ب�إكمال
و�إط�ل�اق عددٍ من الم�شروعات العمالق���ة .ففي عام 1997م ،رعى االحتفال
بافتت���اح مراف���ق الإنتاج من حقول جنوب الريا����ض ،وفي عام 1999م ،رعى
حف���ل افتتاح وبدء ت�شغي���ل حقل ال�شيبة الذي عدت �صناع���ة النفط العالمية
�إنج���ازه ف���ي �صح���راء الربع الخالي عم�ل�اً هند�سي��� ًا و�إنجاز ًا فني��� ًا متميزاً.
كم���ا رعى ف���ي نف�س العام افتتاح خ���ط �أنابيب نقل المنتج���ات البترولية من
الظه���ران �إلى الق�صيم ،مرور ًا بالأح�س���اء والريا�ض ،وافتتاح م�شروع تطوير
م�صفاة ر�أ�س تن���ورة .وفي عام 2002م� ،شرَّف  -يحفظه اهلل  -حفل افتتاح
معم���ل الغاز ف���ي الحوية ،تم رعى في ع���ام 2004م ،االحتفال بافتتاح معمل
الغ���از ومرافق �إنتاج الزيت في حر�ض .وكانت رعايته الفتتاح مرافق الإنتاج
ف���ي القطيف عام 2004م ،ت�شريف ًا لواحد من �أكب���ر م�شروعات الإنتاج التي
�شهدتها �صناعة النفط العالمية ،حيث ي�ضيف هذا الم�شروع وحده � 800ألف
برمي���ل من الزيت الخام يومي ًا �إلى الطاق���ة الإنتاجية التي تتمتع بها �أرامكو
ال�سعودية.
خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،يوقِّع �سجل
الزيارات على ال�شا�شة الإلكترونية لدى زيارته لموقع احتفال ال�شركة
بمنا�سبة مرور  75عاماً على ت�أ�سي�سها في  20مايو 2008م

38

وفي العام التالي ،ك�شفت حكومة المملكة و�أرامكو ال�سعودية عن �أكثر برامج
الم�شروع���ات التطويرية طموح ًا في تاريخ ال�شركة ،وهو عبارة عن مجموعة
م���ن الم�شروعات في مج���ال �إنتاج الزيت الخ���ام �سترفع الطاق���ة الإنتاجية
الق�صوى الثابتة للمملكة بمق���دار مليوني برميل يومي ًا لت�صل �إلى حوالي 12
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�أثناء واليته للعهد� ،شرَّف خادم
الحرمين ال�شريفين ،الملك
عبداهلل �أرامكو ال�سعودية
بعدد من الزيارات رعى فيها
منا�سباتها المتميِّزة والخا�صة
ب�إكمال و�إطالق عد ٍد من
الم�شروعات العمالقة
خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،يحفظه اهلل ،مع م�ستقبليه
من الأطفال �أثناء ت�شريفه الحتفال الأهالي في المنطقة ،يونيو 2006م

مليون برميل يومياً .بحلول عام 2009م .وت�ساوي هذه الزيادة وحدها �إنتاج
بع�ض كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم.
وم���ن جان���ب �آخر ذي عالقة بتعزي���ز قدرات المملكة في مج���ال �إنتاج الغاز
الطبيع���ي ،ال���ذي يعد مع���دل الطلب عليه ف���ي المملكة من �أعل���ى المعدالت
ف���ي العالم ،دخل���ت �أرامكو ال�سعودي���ة ،بتوجيهات من حكوم���ة المملكة ،في
مفاو�ضات مع �شركات النفط العالمية للبحث في �إن�شاء م�شروعات م�شتركة
للتنقي���ب ع���ن الغ���از و�إنتاجه في المملك���ة .وفي عام 2004م ت���م توقيع �آخر
اتفاقي���ة م���ن اتفاقي���ات الم�شروعات الم�شترك���ة الأربعة للتنقي���ب عن الغاز
و�إنتاجه في �صحراء الربع الخالي.
و�إل���ى جان���ب ت�أ�سي����س م�شروع���ات م�شترك���ة داخ���ل المملكة م���ن �أجل دعم
االقت�صاد الوطني ،دخلت �أرامكو ال�سعودية ،بتوجيهات من الملك عبداهلل -
يحفظه اهلل  -في م�شروعات م�شتركة طويلة الأمد خارج المملكة من �ش�أنها
�إ�ضافة المزيد من الأ�سواق الثابتة للزيت الخام ال�سعودي.

ونظ���ر ًا لإدراك خادم الحرمين ال�شريفين ،للحاجة �إلى المهارات المتطورة
في مج���االت العلوم المختلف���ة لمواجهة تحديات التنمي���ة التي تواجه �شعب
المملك���ة وجميع �شعوب الأر�ض ،فقد �أعلن عن �إن�شاء جامعة رفيعة الم�ستوى
لبح���وث الدرا�س���ات العليا ،هي جامعة الملك عب���داهلل للعلوم والتقنية .وقد
خادم الحرمين ال�شريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،كان ولياً للعهد حينئذ ،يفتتح �أ�سند �إلى �أرامكو ال�سعودية مهمة تطوير هذه الجامعة و�إن�شائها .فتم �إطالق
م�شروع م�شروع القطيف 2004م
�أعم���ال تنفيذ هذه الجامعة في �شهر �أكتوبر ع���ام 2007م ،في احتفال بهيج
�ش َّرف���ه خادم الحرمي���ن ال�شريفي���ن برعايته .علم��� ًا ب�أن الدرا�س���ة في هذه
الجامع���ة �ستب���د�أ  -ب����إذن اهلل تعالى  -مع بداية الع���ام الدرا�سي في خريف
عام 2009م.
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احت�ضنتهم ال�شركة ،ليقودوها
الحقاً �إلى العالمية
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�إن ما نعرفه اليوم عن قدرات المواطن ال�سعودي على القيام بمختلف
الأعمال التي ال ح�صر لها في �صناعة النفط ،و�أهليته لقيادة �أرامكو
ال�سعودية ،لم ي�أت بين ليلة و�ضحاها ،بل كان ثمرة جهود خارقة و�ضعت
�أ�س�سها منذ الأيام الأولى لظهور �صناعة النفط في بالدنا� .أنور الخليفه �أع َّد
هذا التقرير حول هذه الجهود في �أبرز محطاتها.
الروَّاد الأوائل

فق���د اعتمد الجيولوجي���ون الأوائل خالل مرحلة التنقي���ب ،وكانوا كلهم من
الأجان���ب ،على المترجم عجب خان ،والدليل خمي�س بن رمثان ،اللذين كانا
م���ن الروَّاد في تعاط���ي المواطنين ال�سعوديين مع ه���ذه ال�صناعة التي تلوح
معالمها في الأفق.

ومنذ �شرع فلويد �أوليقر ،مدير كا�سوك المقيم ببناء �أول ر�صيف لل�شركة في
الخبر� ،شهد هذا الم�شروع �أول توظيف جماعي لل�سعوديين� .إذ وظَّ ف �أوليقر
ما بين  400و� 500شخ�ص من العمالة المحلية .وكان من �أوائل الذين وظفوا
�أحم���د ال�صومالي ،ال���ذي لقبه الأمريكيون بـ «مو�سولين���ي» لأنه كان يتحدث
الإيطالية بطالقة.

من � 2إلى

10000

وكان م���ن الطبيع���ي �أن يرتفع عدد ال�سعوديين في العق���د الالحق ،مع تو�سع
�أعم���ال ال�شركة .فم���ا �أن حل الع���ام 1950م ،حتى كانت �أرامك���و ت�ضم نحو
 17,500موظ���ف ،منهم نح���و � 10,000سع���ودي و� 3,000أمريك���ي ،و1,000
فل�سطين���ي ،والباقي من جن�سي���ات �أخرى ت�شمل �إيطاليي���ن ويمنيين وهنود ًا
وباك�ستانيين و�سودانيين .وم���ن �أبرز الم�س�ؤولين ال�سعوديين الذين كان لهم
�أث���ر مبا�شر في تعزيز دور المواطن ال�سعودي في ال�شركة �آنذاك كان الوزير
عبداهلل الطريقي.
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دفعة من طالب مدر�سة الجبل في �أرامكو لعام 1947-1946م

كان الوزير عبداهلل الطريقي من
�أبرز الذين عزَّزوا دور المواطن
ال�سعودي في �أرامكو .و�أدى تعاونه
مع القادة في الدول المنتجة
للنفط �إلى ت�أ�سي�س منظمة "�أوبك"

ح�صل الطريقي عل���ى بكالوريو�س من جامعة القاهرة عام 1944م ،ثم على
الماج�ستي���ر في جيولوجي���ا البترول من جامعة تك�سا�س .وع���اد �إلى المملكة
العربي���ة ال�سعودية عام 1948م .ولم يم�ض وق���ت طويل حتى حقَّق الطريقي
نجاح��� ًا كبير ًا ف���ي �صف���وف الإدارة ال�سعودية بما عرف عنه م���ن ذكاء حاد
و�إخال����ص ف���ي �أداء الخدم���ة العامة .ففي ع���ام 1954م ،عيِّن مدي���ر ًا عام ًا
للبترول والموارد المعدنية و�أ�صبح �أول وزير بترول في المملكة ،بعد ت�أ�سي�س
وزارة البت���رول والث���روة المعدنية عام 1960م .وظ���ل يطالب بتبادل المزيد
م���ن المعلومات بي���ن �أرامك���و وحكومت���ه ،وبو�ضع نظ���م مالية �أع���دل و�أكثر
�إن�صاف��� ًا بين الجهتين .في ع���ام 1960م� ،أدى تعاونه مع القادة الذين كانوا
ي�شاطرون���ه الأفكار نف�سه���ا في الدول المنتجة للبترول �إل���ى ت�أ�سي�س منظمة
الدول الم�صدرة للبترول «�أوبك».
من جهة �أخرى ،ومن���ذ �أيام التفاو�ض للم�شاركة بالمنا�صفة في الأرباح عام
1950م� ،أخ���ذت الحكوم���ة تركِّز �شيئ ًا ف�شيئ ًا على الوظائ���ف الإدارية العليا.
وكان���ت تحث �أرامكو على �إ�شراك مزيد من ال�سعوديين مراكز اتخاذ القرار
في ال�شركة .وتناول التفاو�ض الذي �أدى �إلى نقل �أرامكو مكتب كبير �إدارييها
التنفيذيي���ن ورئي�سه���ا من نيوي���ورك �إلى الظهران ع���ام 1952م طلب تمثيل
ال�سعوديي���ن في مجل����س �إدارة �أرامكو .وانتهى الأم���ر ب�إ�ضافة �سعوديين �إلى
المجل����س عام 1959م هما الطريق���ي وحافظ وهبة ،ال�سفير العام ال�سعودي
ال�ساب���ق في لندن .وتوال���ت حركة �صعود ال�سعوديين� ،إل���ى المراكز الإدارية
العلي���ا ،فق���د �أ�صبح ظافر الح�سين���ي ،الذي التحق بالعمل ف���ي ال�شركة عام
1952م� ،أول مدي���ر �سعودي لإدارة توزي���ع المنتجات ،ومقرها في الظهران،
ف���ي 1965م� .أم���ا م�صطف���ى الخان بو�أحم���د ،الذي ان�ضم �إل���ى ال�شركة في
1944م ،ف�أ�صب���ح ثاني �سعودي ي�شغل �أحد منا�صب الإدارة التنفيذية عندما
عين في عام 1969م مدير ًا لإدارة العالقات العامة.
و�أدرك���ت �أرامك���و �أن ال�سعوديين �إذا كان لهم �أن يتول���وا المنا�صب العليا في
ال�شرك���ة فال بد م���ن ح�صول كثير منهم عل���ى التعليم العال���ي .ولذا �أتاحت
لل�سعوديي���ن الذين �أحرزوا تقدم ًا في برامج الدرا�سة المتو�سطة والعليا التي
توفرها ال�شركة ،الفر�صة لاللتحاق بالبرامج الجامعية على ح�سابها �أو ًال في
ال�ش���رق الأو�سط ،ثم في الكليات والجامع���ات الأمريكية .وقد تطور برنامج
االبتعاث الذي ترعاه ال�شركة تطور ًا كبير ًا بعدئذ ،ف�أتاحت ال�شركة الفر�صة
لمئ���ات ال�سعوديي���ن كي يدر�س���وا ويكت�سبوا الخبرة الالزم���ة لي�صبحوا قادة
لل�شركة.
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�ستة �شبان �سعوديين في حرم الجامعة
الأمريكية في بيروت ،في �أثناء
تح�صيلهم العلمي .وهم من الي�سار:
محمد �سالمة و�إبراهيم المحت�سب
و�سليمان الربيع وفهمي ب�صراوي
و�إح�سان توفيق وعبد القادر بوب�شيت،
�سنة 1953م
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من �أبرز قدامى مبتعثي �أرامكو علي
النعيمي الذي �صار رئي�ساً لل�شركة ثم
وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
تالميذ في داخل ال�صف ،في مدر�سة الجبل ،في �أرامكو الظهران ،ال�سنة الدرا�سية
1948-1947م

فقد بد�أت �أرامكو برنام���ج االبتعاث للجامعات عام 1951م .وكانت ال�شركة
تمن���ح ع�شرة �سعوديين كل عام فر�صة ابتعاث جامعية كاملة مع عالوة �سكن
وطع���ام ومالب�س ون�سبة  %75من راتبه���م ال�سنوي .وعندما ح�صل �إبراهيم
المحت�سب ،وهو من جدة ،على بكالوريو�س التجارة في 1954م من الجامعة
الأمريكي���ة في بيروت� ،أ�صبح �أول خريجي تلك الجامعة من مبتعثي �أرامكو.
وكان م���ن �أب���رز المبتعثين �آنذاك عل���ي النعيمي ،الذي �ص���ار رئي�س ًا لأرامكو
ووزير ًا للبترول والثروة المعدنية ،وحمد الجريفاني الذي �أ�صبح الحق ًا نائب
رئي�س �أرامكو و�أول رئي�س �سعودي ل�شركة خدمات �أرامكو.

م�ساعدة الآخرين على الو�صول

ومع ارتقاء ال�سعوديين في �صفوف الإدارة ،تولد لديهم �إح�سا�س بالم�س�ؤولية
تج���اه �أقرانه���م ال�سعوديي���ن ،فيما يخ����ص م�ساعدتهم وت�شجيعه���م على �أن
يح���ذوا حذوهم .ويقول �سعود عبدالرحمن الأ�شقر ال���ذي تقاعد نائب ًا �أعلى
للرئي����س للأعم���ال الدولي���ة ف���ي 1997م ،وقد عم���ل رئي�س وح���دة في �أحد
المعام���ل في ر�أ����س تنورة �أوائل ال�سبعينيات« :لقد ر�أي���ت �أن جزء ًا من دوري
ه���و البحث عن من�سقي التناوب وبدالئي المحتملين .ونظر ًا �إلى وجود ثالثة
معامل لغ���از البترول الم�سال ،يحتاج كل منه���ا �إلى مالحظ عمال ،خطَّ طت
لنجع���ل من�سقي المناوبة مالحظين للعمال ،ثم نقوم بعمل نوع من الإ�شراف
على الم�شغلين كي ي�صبحوا من�سقين للمناوبة» .كان �أحد ال�سعوديين الأوائل
الذي���ن �ساعدهم الأ�شق���ر في الترقي في �صف���وف الإدارة� ،إبراهيم الربدي
ال���ذي �أ�صبح ناظ���ر ًا لق�سم �سوائل الغ���از الطبيعي ف���ي �إدارة الم�صفاة عام
1977م.
عبداهلل رحمن ،في موقع �أبو �سعفة ،ينقل �أداة الحفر القديمة بعد
تركيب الأداة الجديدة وجمعها� ،أغ�سط�س 1964م
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بحلول عام 1984م بلغ عدد
موظفي الإ�شراف ال�سعوديين
 3,343موظفاً �أي  %62من
وظائف الإ�شراف في ال�شركة.
وكان تدريبهم في قمة �أولويات
�أرامكو.

الم�سيرة في ذروتها

وواجه���ت ال�شرك���ة عدد ًا من التحدي���ات في الثمانيني���ات ،لكنها فعلت ذلك
وال�سعوديون يدي���رون دفتها بقوة وثبات .فبحلول عام 1985م ،بلغ موظفيها
� 33,382سعودي���اً ،منه���م  1700من الم�ستوى المهني .وعل���ى الرغم من �أن
ذل���ك يعد تح�سن ًا كبيراً ،بعد العدد البال���غ  197مهني ًا �سعودي ًا قبل عقد� ،إال
�أن ه���ذا العدد كان ي�شغل  %21فقط من عدد الوظائف المهنية في ال�شركة
البال���غ  8,000وظيفة .و�إذا تركنا الأرقام جانباً ،فقد كان تمثيل ال�سعوديين
�أف�ض���ل ف���ي الرتب العلي���ا� ،إذ كان  18من  31من وظائ���ف الإدارة التنفيذية
ي�شغلها �سعوديون.
�س َّرع���ت �أرامكو خالل تلك الحقبة برنامج توظيف طالب المدار�س الثانوية
ال�سعوديي���ن ،للوفاء بالحاجة المتنامية �إلى الموظفي���ن .وفي العقد ال�سابق
لع���ام 1979م ،كان���ت ال�شرك���ة توظِّ ف ف���ي المتو�سط  90خريج��� ًا من حملة
ال�شه���ادة الثانوية ،وفي تلك ال�سنة ت�ضخم العدد �إلى  796خريجاً .وفي عام
1980م قف���ز الرق���م مرة �أخرى �إلى  ،1281وكان برنام���ج التوظيف ال�سريع
للكلي���ات ،ال���ذي بد�أته ال�شركة في ع���ام 1979م ،قد لقي �إقب���ا ًال هائ ًال لدى
ط�ل�اب المدار����س الثانوية .وكان الط�ل�اب الذين يح�صل���ون على معدل 85
م���ن � 100أو �أف�ضل والذين يوافقون على االن�ضمام �إلى �أرامكو ،ير�سلون �إلى
الوالي���ات المتحدة .وبحلول عام 1984م ،بلغ ع���دد موظفي �أرامكو 55,819
موظفاً ،ع���دد ال�سعوديين منه���م  ،34,226يحتل  3,343وظائ���ف �إ�شرافية،
�أي م���ا يقارب  %62من وظائف الإ�شراف ف���ي ال�شركة .وكان تدريب ه�ؤالء
الموظفي���ن في قمة �أولوي���ات �أرامكو ،التي كانت ق���د نظمت في ذلك الوقت
�أكبر تجمع للتدريب في القطاع الخا�ص في العالم.
كان علي النعيمي ترقى �إلى وظيفة النائب الأعلى للرئي�س لأعمال النفط في
ع���ام 1978م ،وكانت هذه �أعلى مرتبة يبلغها �سعودي في ال�شركة عند ذاك.
ولما خلف جون كيلبرر جونقرز رئي�س ًا لمجل�س �إدارة �أرامكو وكبير ًا لإدارييها
التنفيذيين في 1978م� ،أمر بمراجعة م�سيرة ال�سعودة ،ف�أ�سفرت المراجعة
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ع���ن عدد م���ن التو�صيات .وقد كان مفت���اح خطته �إن�شاء لجن���ة لليد العاملة
ال�سعودية «�سامكو» وتعيين علي النعيمي نف�سه �أول رئي�س لها.
كان اله���دف من هذه اللجنة ،كما �أف���اد النعيمي الحق ًا «هو التق�صي والتتبع
ل�ضمان تطوير اليد العاملة ال�سعودية على جميع الم�ستويات �سواء القادمون
م���ن المدر�سة الثانوي���ة �أو الذاهبون �إلى الجامع���ة� ،أو العائدون �إلى برنامج
التطوير المهني ،والتيقن من عودتهم بعد االنتهاء من هذا البرنامج لمتابعة
م�سارهم الوظيفي».

 ...و�أرامكو �سعودية

خمي�س بن رمثان ،دليل ال مثيل له في معرفة ال�صحراء

�أعلن���ت الحكومة في فبراي���ر 1979م اتفاق ًا ل�شراء ما بقي من �أ�سهم �أرامكو
وامتالكه���ا كاملة .ولم يكن في ذلك مفاج����أة لأحد ،فالم�س�ؤولون في �أرامكو
وال�شركات الأربع الحاملة لأ�سهمها كانوا يتوقعون منذ �سنوات هذا الحدث.
وقد ُوقِّع االتفاق عام 1980م ،ب�أثر مالي رجعي يعود �إلى عام 1976م.
وبعدم���ا �أ�صبحت ملك ًا خال�ص ًا للحكومة ال�سعودي���ة ،ومع عودة التركيز على
دف���ع ال�سعوديين �إل���ى ال�صفوف الأولى� ،ساعدت �أرامك���و في هند�سة واحدة
م���ن �أكف�أ حمالت االنتق���ال �إلى الملكية الوطنية ف���ي العالم .فبد ًال من قطع
عالقاته���ا مع ال�ش���ركات الغربية التي طوَّرت �صناعة النف���ط فيها ،كما كان
العرف ف���ي ال�صناعة ،احتفظ���ت �أرامكو ال�سعودية بعالق���ات تجارية وفنية
قوية مع ال�شركات التي كانت تملكها في ال�سابق.

مختبرات التدريب ال�صناعي توفر التعليم الأ�سا�سي للمهارة اليدوية المتخ�ص�صة .الظهران ،دي�سمبر 1960م.
47

القافلة العدد الخاص..

48

القافلة العدد الخاص..

وق���د عمل ال�سعوديون بثق���ة ،كما فعل كثير م���ن الم�س�ؤولين الأمريكيين
الذي���ن عمل���وا لل�شرك���ة� ،إل���ى �أن و�ص���ل �أخي���ر ًا ف���ي الثمانيني���ات �أحد
ال�سعوديين �إلى القمة ،في عام 1984م ،عندما عيِّن علي النعيمي رئي�س ًا
لل�شرك���ة ،ف���كان ذل���ك تحقيق ًا لطم���وح وطني ما فتئ يكب���ر منذ ن�صف
ق���رن ،وم�ؤ�شر ًا على ع�صر جديد ،من �أبرز �سماته الثقة بقدرة المواطن
ال�سع���ودي على رف���ع كل تحديات العمل في �أرامك���و ال�سعودية ،وقيادتها
على �أف�ضل وجه.

�شعار �أرامكو الجديد

ف���ي �إطار محاولت���ه الرامية �إلى االنتق���ال بال�شركة �إلى �آف���اق �أرحب ،قاد
الأ�ست���اذ عبداهلل جمعة جهود ًا كبيرة لإع���ادة �صياغة المفاهيم ،وتزامن
ذل���ك المجهود مع فج���ر الألفية الجدي���دة .فقد قامت ال�شرك���ة باعتماد
�شع���ار جديد لأرامك���و ال�سعودية من �ش�أنه �أن ي�ساعد ف���ي تر�سيخ �صورتها
باعتباره���ا �شركة ذات نظرة م�ستقبلية .ويق���ول الأ�ستاذ جمعة�« :إن �شارة
تعري���ف ال�شرك���ة الجديدة التي �أزي���ح عنها ال�ستار ف���ي � 24أبريل 2000م
ترمز �إلى انبعاث الطاقة الديناميكي الذي تم التعبير عنه باللون الأبي�ض
عب���ر م�ساحة العالم التي رم���ز �إليها بامتزاج اللوني���ن الأزرق والأخ�ضر».
و�أ�ض���اف�« :إن انبع���اث الطاقة ه���ذا ال يمثل فقط الت���زام مجتمعنا بتلبية
حاج���ة العالم من الطاقة فح�سب ،ولكن توفي���ر الطاقة الب�شرية التي يتم
ح�شده���ا من خ�ل�ال العمل الجماع���ي الذي قف���ز ب�أرامك���و ال�سعودية �إلى
عتبات القرن الجديد».

و�صل �أخيراً في الثمانينيات �أحد
ال�سعوديين �إلى القمة في عام
1984م  ،حين ُعيِّن علي النعيمي
رئي�ساً لل�شركة ،فكان ذلك تحقيقاً
لطموح وطني مافتئ يكبرمنذ
ن�صف قرن.

فلويد دبليو �أوليقر يتفح�ص
�صخوراً عند ر�صيف الخبر �أثناء
�إن�شاء الم�شروع في ربيع 1935م
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الخ َّباز األمريكي
والفرَّان السعودي
لي�س غريباً �أن يكون هناك تفاعل له �أثر
�إيجابي بين ال�سعودي والأمريكي لأن ثمة
م�صلحة م�شتركة قائمة بين الطرفين
وهي م�صلحة الجهة التي يعمالن فيها.
وهذه الم�صلحة هي �أداء واجب الوظيفة
التي يقوم بها كل منهما .ويمكن ت�شبيه
هذه العالقة بالعالقة التي تربط �أفراد
الفريق الواحد .وكما نعلم ف�إن «روح
الفريق» يجب �أن ت�سود هذه العالقة.
المحامي د� .إ�سماعيل الناظر
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�صناعة الزيت قام بها خبّازها
الأمريكي ثم �سلمها لفرّانها
ال�سعودي ،الذي قام بها (و�شهادة
هلل تعالى) خير قيام..

وحتى ال نعمم كثيراً ف�سوف نتكلم عن عالقة �أرامكو مع
موظفيها ال�سعوديين وغير ال�سعوديين ،والتفاعل القائم بينهم.
ونبد�أ باالعتراف ب�أن ال�سعودي تغلِب عليه نظرة االعتزاز ب�أنه
مواطن يخدم وطنه� .أما الأمريكي فهو �صديق لل�سعودي يك�سب
دخ ً
ال �شريفاً لما يقدِّمه للمواطن من خدمات .ولوال هذه
العالقة بهذا المفهوم لما ظل الموظف ال�سعودي والموظف
الأمريكي في خدمة �أرامكو ال�سعودية ،جنباً �إلى جنب رغم
�أنف المفكر الكبير كبلنغ القائل« :ال�شرق �شرق والغرب غرب،
ولن يلتقيا».
لقد التقى ال�شرق بالغرب في جهة مهمة في المملكة العربية
ال�سعودية ،فقد �أعطي االمتياز لأرامكو في عام 1933م ،وكانت
مهمة الفرد الأمريكي تقديم الخبرة والمعرفة لم�شروع �أرامكو
التي كانت �أمريكية ،ثم ،والحمد هلل ،هي �سعودية مائة بالمائة.
وما كان ذلك �إال بتوفيق من اهلل �سبحانه وتعالى وفهم و�إدراك
الأمريكيين الذين ظل الكثير منهم يعملون في �أرامكو التي
�أ�صبحت �أرامكو ال�سعودية بتوفيق من اهلل ،وهمة ال�سعوديين
الذين ورثوا مهمة ت�شغيل ال�شركة ،دون الحاجة �إلى ت�أميم �أو
نزع ملكية .فقد برزت همة ال�سعودي ،وف�سحت الجهة الأمريكية
المجال المنتظر والطبيعي ،ف�صناعة الزيت قام بها خ ّبازها
الأمريكي ثم �سلمها لف ّرانها ال�سعودي ،الذي قام بها (و�شهادة هلل
تعالى) خير قيام .و�إذا كانت �أرامكو �سابقاً� ،أرامكو ال�سعودية الآن،
من �أعظم �شركات العالم ،فذلك يعزى �إلى المنطق والواقع
وح�سن ت�صرف كل من الطرف ال�سعودي والطرف الأمريكي.
وعليه فقد التقى ال�شرق والغرب ونتج من ذلك االلتقاء الخير
والبركة.
وندعو اهلل �أن يظل الخير والبركة في هذه ال�صناعة الوطنية
�أو ًال للبلد وثانياً للإن�سانية عامة،
واهلل المو ِّفق.
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ثالثة أجيال

تناوبت على األمانة

فريق تنقيب في موقع العمل1938 ،م
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في كل �سنة من الخم�س وال�سبعين الما�ضية ،وربما في كل يوم منها ،كان
ين�ضم �إلى فريق العمل في �أرامكو ،وكان هناك �أي�ضاً من
هناك �شباب طموح َّ
�أدَّى ق�سطه من العمل ف�سلَّم الأمانة لغيره .عبدالعزيز الغامدي يحدثنا عن
الأجيال الثالثة التي تعاقبت على القيام ب�أعباء العمل في �أرامكو ال�سعودية،
لت�صنع من ال�شركة ما هي عليه اليوم.ومن دون و�ضع فوا�صل زمنية محددة
بدقة ما بين جيل و�آخر يمكننا �أن نالحظ الفوارق الكبيرة في المهمات
والمهارات واختالف ظروف العمل التي طبعت عمل الرعيل الأول ،وتلك التي
تطبع عمل �أحفادهم اليوم.
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الرعيل الأول

الماء لذيذ ولو لم يكن بارداً ،في نظر �إبراهيم بن جلوي المعاون
ال�سعودي في فريق االختبار الزلزالي .في دي�سمبر 1953م

كان���ت بدايتهم �أ�شبه ما تك���ون بالم�سير في ليلٍ �سرم���دي �شديد البرودة ،ال
يعرفون فيه وجهتهم ،و�أين �سيحط رحالهم ،ومتى يب�صرون ب�صي�ص نور �أو
�أم���ل ،يبعث في جوانبهم الدفء وي�شعرهم باالطمئنان .ولكن ذلك الليل لم
يط���ل كثير ًا على �أولئك الرجال .ف�سرعان م���ا �شحذوا هممهم للعمل و العلم
معاً .التحقوا بال�شركة في مقتبل العمر� ،شبان ًا يافعين يحلمون بعي�ش كريم،
وقول المتنبي هو الأقرب في و�صف حالهم:
و�إذا ك���ان���ت ال��ن��ف��و���س ك���ب���ار ًا
ت��ع��ب��ت ف���ي م���راده���ا الأج�����س��ام
ب���د�أ �أحمد الزاهر عمله في ال�شركة في الع���ام 1945م ،بمنطقة ر�أ�س تنورة
ومك���ث فيها ثالثين عاماً ،ف�سخّ ���ر عقله وقلبه لخدمة ال�شركة والوطن .ولأن
طموح���ه و�أماله �أكب���ر بكثير من �أن يحتملها قلب���ه المتعب ،عجز ج�سمه عن
�إكم���ال الم�سي���ر وتوقف ليغيب عنا ف���ي العام 1975م� .أحم���د و�إن غاب فهو
حا�ض���ر ف���ي ذهن كل من عرف���وه �أو تعاملوا مع���ه .كان حالة ن���ادرة� ،إذ بد�أ
بفت���ح نوافذ للتحاور مع زمالئ���ه القادمين من ثقافات مختلفة ،و�سرعان ما
تفاعل���وا معه ون�ش�أت عالق���ة وطيدة مع عدد منهم ،فقدَّم �صورة م�شرِّفة عن
حقيق���ة المواطن ال�سعودي والعربي عموماً .وقد ظهرت هذه ال�صورة الحق ًا
في المقالة الت���ي كتبها فرانك فيوجيت بعنوان «العرب الذين عرفتهم» بعد
�أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر .2001
54

�صف التدريب الميكانيكي في �إبقيق ،ويظهر طالب
�سعوديون يتدربون علي معدات �آلية في نوفمبر 1953م

القافلة العدد الخاص..

لكل حكاية بدايتها

وقدم الج���د �سعيد القحطاني ،م���ن �أق�صى الجنوب والتح���ق ب�أرامكو في
�أوائ���ل الع���ام 1947م .وبعدما عمل فيه���ا �سنتين ،عاد �أدراج���ه �إلى قريته
لظ���روف عائلية ،وم���ا كان �أكثرها في ذلك الزمان .بقي���ت �أرامكو عالقة
ف���ي ذهن���ه ،حتى عاد �إليه���ا في الع���ام 1954م ،ليعمل فيه���ا حتى تقاعده
ع���ام 1986م .لم يكن كغيره من الرعي���ل الأول الذين غلب عليهم هاج�س
مواجه���ة �صعوبة الحياة ،بالبحث عن العم���ل فقط ،بل كان يرى �أن التعلّم
�أه���م �سالح لمواجهة الم�ستقبل .وحي���ن كان عائد ًا من المنطقة الجنوبية
بع���د ق�ضاء �إجازته في العام 1960م ،كان ي�سير بجانبه طفل ا�سمه �سالم،
لم يكن قد بلغ حينئذ ال�ساد�سة من عمره ،نترك الحديث عنه م�ؤقت ًا لنعود
�إليه الحقاً.

علي محمد البلو�شي (�أبو �صالح)

وكان عل����ي محمد البلو�شي (�أبو �صالح) واحد ًا من �أولئك الأجداد .فقد التحق
بال�شرك����ة في عام 1948م وهو في الرابعة ع�ش����رة� .أكمل الدرا�سة في مدار�س
ال�شركة،
وابتُعث في عام 1960م للح�صول على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال.
وف����ي العام 1977م �أر�سل لمهمة عمل في الواليات المتحدة ،ووا�صل الدرا�سة،
وح�صل على درجة الماج�ستير في علم االجتماع.
تقلَّ���د الج���د علي ،ع���دد ًا م���ن المنا�صب والمه���ام ،خ�ل�ال م�سيرته في
ال�شرك���ة ،وحين يتحدث عن ذلك ،ت�شع���ر ب�أنه يحر�ص على كل �صغيرة
وكبي���رة في �أعمال ال�شركة �إلى الي���وم� .أخذ على عاتقه ال�سير ببرنامج
ال�سعْ��� َودَة .فحر�ص عل���ى تنفيذه في كل �إدارة عمل فيه���ا .وحين اعتلى
َّ
من�ص���ب المدي���ر العام في دائ���رة خدمات �أحياء ال�سك���ن ،حر�ص على
ابتع���اث ع���دد م���ن ال�شب���ان ال�سعوديي���ن للدرا�سة ف���ي مختل���ف �أبواب
التخ�ص�ص ذات العالقة بخدمة �أحياء ال�سكن ،لتهيئة ال�شباب ال�سعودي
للعم���ل في هذا الحقل من �أجل االرتق���اء بم�ستوى الخدمة التي تقدِّ مها
الدائرة للموظفين.

فتح �أحمد الزاهر نوافذ للتحاور
مع زمالئه القادمين من ثقافات
مختلفة ،وقدَّم �صورة م�شرِّفة عن
حقيقة المواطن ال�سعودي والعربي
عموماً.

يق����ول �أبو �صالح «�أن����ا مدين لل�شركة بكل م����ا و�صلت �إليه الي����وم ،فقد حر�صت
ال�شرك����ة على تعليمي وتدريب����ي وتطويري ،و�أعدتني لتحم����ل الم�س�ؤولية ،بينما
�أتيتها خالي اليدين �إ ّال من العزيمة والإ�صرار» .وي�ضيف �أن عند بداية انطالق
ال�شركة كان الجميع يتطلعون �إلى العمل فيها ،لأنها �أف�ضل الموجود ،ولم يتغ َّير
ذلك حتى اليوم.
وبع����د التقاعد تع����دَّدت �أعم����ال �أبو �صال����ح و�أوج����ه اهتمامه ،فق����د كان ير�أ�س
جمعي����ة المتقاعدي����ن ف����ي المنطق����ة ال�شرقية ،وه����و ع�ضو في ع����دة لجان في
الغرفة التجاري����ة .وير�أ�س اليوم لجنة الزراعة والث����روة ال�سمكية في المنطقة
ال�شرقية.
55

القافلة العدد الخاص..

في فر�ضة ر�أ�س تنورة
 5رياالت في اليوم

َق ِدم الجد �سعيد القحطاني من
�أق�صى الجنوب ليلتحق ب�أرامكو،
وعندما كان عائداً لل�شركة من
�إجازته عام 1960م ،كان طفله �سالم
بجانبه ،ولم يكن قد بلغ ال�ساد�سة
من العمر بعد..

�أم���ا عب���داهلل ال�سرحاني ،الذي غادر م�سقط ر�أ�سه ف���ي جنوب المملكة عام
1953م ،مخلف��� ًا وراءه بلدة ترقد في هدوء ،ال يعكِّره غير �أحالم �شبانها في
غدهم وكيف يتدبرونه ،وهل ي�شبه يومهم ذاك �أم انه يحمل في طياته �شيئ ًا
جدي���د ًا يخفف عنه���م معاناة الحياة وق�سوتها ،في ذل���ك الزمن الذي كانت
الزراعة والرعي �أهم مقوماته.
بد�أ عمله في ال�شركة بمنطقة ر�أ�س تنورة وراتبه خم�سة رياالت في اليوم .ثم
عمل في عدد من المعامل والإدارات ،وفي عام 1963م نُقل �إلى فر�ضة ر�أ�س
تنورة وبقي فيها حتى تقاعد في عام 1994م.
ويرى عبد اهلل �أن �أرامكو ال�سعودية تعد العمود الفقري القت�صاد المملكة .فلها
الف�ض����ل في التنمي����ة التي طالت �شتى �أنحاء المملك����ة ،وهي تحمل على عاتقها
م�س�ؤولي����ة كبي����رة جداً� ،إذ انها الم�ص����در الأول للطاقة ف����ي العالم ،لذلك فقد
انتقلت من الم�س�ؤولية المحلية �إلى العالمية .وهذا يجعلها تحر�ص دوم ًا على �أن
تكون في المقدمة ،و�أن ت�سعى في تطوير عملها كي تتمكن من الوفاء بعهدها.

الجيل الثاني

كان للرعي���ل الأول دور بارز في زرع ثقافة االنتماء والوالء في نفو�س الأبناء،
تج���اه �أرامكو ال�سعودية ،وقد ب���دا ذلك في �إ�صرار الجيل الثاني في كثير من
تلك الأ�سر ،على موا�صلة الم�سير والعمل في ال�شركة.
ه���ل تذكرون �سالم ال���ذي كان ي�سير بجان���ب الجد �سعيد ف���ي عام 1960م،
قادم��� ًا من قرية ف���ي �أق�صى الجنوب ،لي����س فيها من مقوم���ات الحياة غير
ن���زر قلي���ل ال يكفي �ساكنيها .هو ابن���ه الذي لم يتج���اوز ال�ساد�سة حينذاك،
ج���اء به �إلى ر�أ�س تنورة و �ألحقه بالمدر�سة الوحيدة فيها �آنذاك ،كي ي�ضمن
ل���ه م�ستقب ًال �أف�ض���ل من ن�صيبه هو ون�صيب جيل���ه .و�سرعان ما ر�سم �سالم
لنف�س���ه طريق النجاح ،وك�أن الحرمان هو حافز المبدعين على مر الأزمان.
ل���م يحقِّق �سالم رغبة وال���ده فح�سب بل تجاوز ذلك كثير ًا ج���داً ،فقد �أكمل
درا�سة المرحلة المتو�سط���ة ،والتحق بال�شركة لي�ساعد والده في ك�سب لقمة
العي�ش .وبقي كغيرة من ذلك الجيل يعمل �صباحاً ،ويتلقى علمه في مدار�س
ال�شرك���ة م�ساءً ،حتى ابتُعث �إلى الوالي���ات المتحدة الأمريكية ليعود ب�شهادة
بكالوريو����س في الهند�سة الميكانيكية عام 1979م .تدرج في وظائف ومهام
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مختلف���ة خ�ل�ال العق���ود الثالث���ة الما�ضية ،لي�صن���ع مع زمالئ���ه المنجزات
المتتالي���ة ،حتى �أ�صبح اليوم ي�شار �إليه بالبنان ،فقد و�صل �إلى من�صب نائب
الرئي�س الأعلى.
وك�أن التاري���خ يعي���د نف�سه ،فقد حر�ص �سالم على تعلي���م �أبنائه ،كما حر�ص
وال���ده على تعليمه ،ول�سان حاله يقول« :زرع���وا ف�أكلنا ونزرع لي�أكلوا» ،فلديه
�أربع���ة من الأبناء يعملون في �أرامك���و ال�سعودية ،وهم يحملون جميعا �شهادة
البكالوريو�س في الهند�سة الكيميائية.

�أرامكو العطاء

يعم���ل �صال���ح عل���ي البلو�شي كبي���ر مهند�سي���ن ف���ي �إدارة الم�شاري���ع ،وكان
لوال���ده �أثر كبي���ر في قراره االلتح���اق بالعمل في ال�شركة ف���ي عام 1977م.
فبع���د ان�ضمامه �إلى �أ�سرة �أرامك���و ال�سعودية في عام 1983م تم ابتعاثه �إلى
�أمريكا من �أجل درا�سة الهند�سة الكهربائية ،عاد في عام 1987م ،وعمل في
م�شاريع مختلفة .وحين يتحدث �صالح البلو�شي عن �أرامكو ال�سعودية ،ت�شعر
�أن المتحدث ه���و والده .فهما يتفقان �إلى حد التطابق ،في كثير من الأفكار
وال���ر�ؤى ،في�شعرك ب�أن لل�شرك���ة دور ًا كبير ًا وبارز ًا ف���ي م�سيرة حياته ،ففي
المدار�س التي �شيدتها تلقى علمه االبتدائي والمتو�سط .وفي �أروقة �صفوفها
المتوا�ضعة �آنذاك بد�أ م�شواره العلمي لإكمال المقررات الالزمة للعمل ،ومن
خالله���ا ابتُعث �إلى الواليات المتحدة الأمريكية ،وفيها تدرَّب وطوَّر مهارته،
ومن طريق برنامج تملك البيوت ،حظي بالم�سكن المالئم له ولأ�سرته .وهو
يردِّد دوم��� ًا �أنه فخور بانتمائه لأرامكو ال�سعودية الت���ي ي�صفها ب�أنها عطاء،
و�أنه مهما قدَّم من �أعمال �أو منجزات فلن يفيها حقها.

�صالح علي البلو�شي

يق���ول �صالح« :تعلَّمت من والدي الكثي���ر ،كاالن�ضباط والإخال�ص واالجتهاد
ف���ي �أداء العمل ،وهو مرجعي وم�ست�شاري الأول ف���ي كل ما يعتر�ض طريقي،
ولتوجيهه �أثر كبير في م�سيرتي العملية».

رعتنا �صغاراً ونرعاها كباراً

ال يختلف كثير ًا عزيز عبد اهلل ال�سرحاني الذي التحق بال�شركة عام 1981م،
عن زمالئه الذين يمثلون الجيل الثاني لأ�سرهم في �أرامكو ال�سعودية� ،إذ كان
لوال���ده الأثر الأكبر في قرار التحاقة ب�أرامك���و ال�سعودية .بد�أ حياته العملية
ف���ي �إدارة خدم���ات �أحياء ال�سك���ن بالمنطق���ة ال�شمالية ،و�أكم���ل المقررات
المخ�ص�صة في عمله ،ثم التحق بق�سم التكييف والتبريد فتدرج في وظائف
عدي���دة ،وهو ير�أ����س اليوم وحدة التكيي���ف والتبريد ب����إدارة خدمات �أحياء
ال�سكن في ر�أ�س تنورة .يقول عزيز« :كنت �ألحظ دوم ًا ما يحظى به من�سوبو
�أرامك���و ال�سعودية في المجتمع المحلي ،من تقدير واحترام ،وما يتمتعون به
من علم و ثقافة ،وما يميزهم من غيرهم� ،سواء في ال�سكن �أو في الخدمات
الطبي���ة التي توفرها لهم ال�شركة ،وغير ذلك م���ن الميزات الأخرى ،لذلك
حر�صت على �أن �أكون �أحدهم».

عزيز عبد اهلل ال�سرحاني
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والتحق زكي �أحمد الزاهر ،الذي فقد والده وهو ابن الثانية ع�شرة ،ب�أرامكو
ال�سعودي���ة في العام 1982م .ويتذكر زكي رائحة الزيت التي كانت تفوح من
مالب�س والده ،حين كان يعود لق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع مع عائلته .ويقول:
«ت���رك والدي لنا �إرث ًا عظيماً ،من ال�سمعة الح�سنة ،لذلك تجدنا نحمل على
كاهلنا �أمانة المحافظة على ذلك الإرث باتباع خطاه وم�سلكه».
وي�ضي���ف �أن���ه كان لوالده ع���دد من الأ�صدق���اء الأمريكيي���ن وغيرهم ،ولكن
عائلت���ه ال تن�س���ى «العم» فرانك فوجي���ت الذي تقاعد من العم���ل في �أرامكو
ال�سعودي���ة وهو ف���ي من�صب نائب �أعلى للرئي�س .يق���ول« :نحن ندعوه «العم»
فران���ك لأنه قريب �إل���ى قلوبنا ،وكان نع���م ال�صديق لوالدنا ،فق���د ا�ست�أمنه
علين���ا قبل مغادرته المملكة في رحلة ع�ل�اج .وبقي العم فرانك يتردد علينا
كثير ًا ويزودن���ا ما ًال تركه والدنا عنده لق�ضاء حاجتنا .لقد كان العم فرانك
جدير ًا ب�أن ت�أتمنه على قنطار من ذهب ،لأنه ي�ؤديه �إليك دون �أن تكون قائم ًا
عليه».

زكي �أحمد الزاهر وابنه عقيل

الجيل الثالث

ويتميَّز الجيل الثالث في عديد من الأ�سر ،بن�ش�أته في كنف �أرامكو ال�سعودية
من���ذ والدته .فكثيرون منهم ول���دوا في �أحد م�ست�شفي���ات �أرامكو ال�سعودية،
وترع���رع داخل �أحيائها ال�سكنية .لذل���ك فلي�س غريب ًا �أن يحر�ص عدد منهم
على اللح���اق بالركب ،لإكمال م�سي���رة عائلته في ال�شرك���ة ،دونما ت�أثير من
والده �أو جده ،و�إن كان لتوجيه الآباء دور في بع�ض الحاالت.

ال�سعي �إلى الأعلى

خال���د �سعد المِ ِذّن ،م���ن مواليد 1963م� ،أكمل المرحل���ة المتو�سطة والتحق
بال�شرك���ة ف���ي 1983م ،يعم���ل ف���ي �إدارة خط���وط الأنابي���ب �ش���رق – غرب
(المحطة الرقم  ،)3ويعد الجيل الثالث من عائلة المِ ِذّن في ال�شركة.

يق���ول �إن �أرامك���و ال�سعودي���ة زرع���ت ف���ي نفو����س موظفيها ح���ب المناف�س،
لذل���ك فه���م يتناف�سون لأج���ل بلوغ �أعل���ى الدرجات .وي�ضيف قول���ه« :والدي
المث���ال الحي الذي �أقتفيت �أثره ،من ناحي���ة االن�ضباط في العمل ،والتفاني
والإخال�ص في �أداء المهام الموكلة �إليه� ،إ�ضافة �إلى ما كان دوم ًا ي�ؤكده عن
ا�ستغ�ل�ال فر�صة التعلم في ال�شركة واالجتهاد في �أداء العمل .وكان يحر�ص
على تعليمي ثالث خ�صال ،وهي التزام الوقت ،والمثابرة على التعلم ،واتباع
�أ�صول ال�سالمة».
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بن�ش�أته في كنف �أرامكو ال�سعودية.
لذلك ،لي�س غريباً �أن يحر�ص
كثيرون من �أبناء هذا الجيل على
االلتحاق بال�شركة لإكمال م�سيرة
العائلة..
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وي�ضي���ف قول���ه�« :شه���دت ح�ضور االحتف���ال بمرور � 50سن���ة على قيام
ال�شرك���ة ،وكنت حدي���ث العهد بالعمل �آنذاك .ولك���ن �شعوري اليوم في
االحتف���ال بم���رور خم�س���ة و�سبعين عام ًا عل���ى ت�أ�سي�سه���ا يختلف ،فقد
�شارك���ت في بناء ه���ذه ال�شركة على م���دى � 25سنة .و�أ�شع���ر �أنني قدر
م���ا �أحتفل به���ذه الذكرى ،ك�أنما يُحتفَ���ي بي �أنا �أي�ض���اً .و�أ�س�أل اهلل �أن
يطي���ل في عمري ،لأرى ابني ي�شارك ف���ي احتفال ال�شركة عند �إكمالها
المئة».

خالد �سعد المِ ِذّن

�أم����ا خالد �إبراهي����م العناي�شة الدو�س����ري ،الذي يمثِّل الجي����ل الثالث في
�أ�سرت����ه ،فالتح����ق ب�أرامكو ال�سعودية ف����ي عام 1997م ،ويعم����ل اليوم في
وظيفة الناظر الإداري لق�سم التدريب االحترافي .ح�صل على ماج�ستير
ف����ي تدري�����س اللغ����ة الإنجليزي����ة ،و ماج�ستي����ر �آخر ف����ي تطوي����ر الموارد
الب�شري����ة ،وهو يرى �أن �أرامك����و ال�سعودية لم ولن تبخل بمواردها لتطوير
موظفيها ،ويعتقد �أن نظام التعليم والتطوير الذي تعتمده ال�شركة ،ي�ؤهلها
لأن تك����ون جامع����ة ،لأنها تملك م����ن عنا�صر التدري����ب والتطوير ما يفوق
عدد ًا ما الجامعات.

ميزة الإخال�ص والوفاء

وحي���ن �س�ألن���اه عن جده ،تغيَّرت مالمح وجهه ،وعل���ت محياه م�سحة حزن،
فهو لم ي َر جده ،لكنه يذكر ق�صته ال�شهيرة جداً� ،إذ توفي وهو يعمل في بئر
الدم���ام الرقم  ،12من ج��� َّراء حريق ن�شب فيها ع���ام 1939م .يقول خالد:
«كان يرحم���ه اهلل �أح���د الذين �ضحوا بحياتهم من �أج���ل ال�شركة .لقد كان
جي�ل�اً يتمي���ز بقوة �شخ�صيته وحب���ه لل�شركة .لذلك فدورن���ا اليوم �أن نكمل
الم�سير».

�أحمد �سالم �سعيد القحطاني

ومن هنا �سار �أجدادنا

«حي���ن �أ�سير في �أحياء ال�سكن بالظه���ران �أو ر�أ�س تنورة� ،أ�شعر �أنني �أقتفي
�أث���ر �أبي وج���دي .فقد �س���ارا هن���ا ذات يوم» .هذا م���ا يقوله �أحم���د �سالم
القحطان���ي الذي التحق بال�شركة ف���ي عام 1998م� ،ضمن برنامج الإعداد
الجامع���ي ،وقد ابتُعث �إلى الواليات المتحدة لدرا�سة الهند�سة الكيميائية،
وع���اد في الع���ام 2003م .وهو يعمل في �إدارة الم�شاري���ع ،و�أُوكلت �إليه الآن
مهم���ة عمل في المملكة المتحدة� ،ضمن فريق عمل الإ�شراف على م�شروع
منيف���ة ،الذي يعد �أحد م�شاريع ال�شركة العمالق���ة ،والمزمع بدء عمله في
عام 2011م.

"حين �أ�سير في �أحياء ال�سكن
بالظهران �أو ر�أ�س تنورة� ،أ�شعر
�أني �أقتفي �أثر �أبي وجدي .فقد
�سارا هنا ذات يوم"..

ويق���ول �أحم���د �إن �أرامكو ال�سعودية جزء مركزي في حي���اة �أ�سرته ،فقد
ن�ش�أ ف���ي �أحياء ال�سكن التابع���ة لل�شركة .وهو يرى ف���ي ال�شركة مجتمع ًا
متكام�ل�ا .فلها ف�ضل كبير على المنطق���ة ،وعلى �أرجاء المملكة عموماً،
ً
�إذ كان���ت وال تزال المث���ال النموذجي لل�شركة الوطني���ة ذات الم�س�ؤولية
االجتماعية.
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تعاقب الأجيال يعزز االنتماء

م�شعل �صالح البلو�شي

وي�ؤم���ن �أحمد ب�أن تعاقب الأجيال من الأ�سرة الواحدة على العمل في �أرامكو
ال�سعودي���ة يع���زِّ ز االنتماء لهذا الكي���ان ال�شامخ ،ويبعث ف���ي النفو�س الفخر
واالعت���زاز .ويرى �أنه يتعين في احتفال ال�شركة بمرور خم�سة و�سبعين عام ًا
عل���ى ت�أ�سي�سها ،تج���اوز المفهوم الب�سي���ط والأولي عن الذك���رى ،فهي دافع
ومحفّ���ز لنفك���ر جميع ًا كيف �ستك���ون �أرامكو ال�سعودية بع���د خم�سة و�سبعين
عام��� ًا من الآن ،وكي���ف لنا �أن نحافظ عل���ى ا�ستمرار العط���اء والتطوير بما
ي�ضمن البقاء في القمة.
وي�ش���دِّ د �أحم���د على وج���وب ا�ستف���ادة الجيل الحا�ض���ر من التقني���ة لإنجاز
الأعم���ال ،وموا�صلة العمل م���ن �أجل تطوير تلك التقنية لأنه���ا تلغي �أ�ساليب
الأم����س .و�ستتف���وق تقنية الغ���د دون �شك عل���ى ما نملك الي���وم منها .لذلك
يج���ب العمل بوتيرة مت�سارعة ل�ضم���ان البقاء في المقدِّ مة في مجال التقنية
والتكنولوجيا.

محمد عزيز ال�سرحاني

االبتكار والإبداع ميزة الجيل القادم

م�شعل �صال���ح البلو�شي ،الذي التحق بال�شركة �أخي���راً ،مطلع العام 2008م،
عا�ش �سنوات داخل الحي ال�سكني بالظهران ،لذلك يردد �أنه «ابن ال�شركة»،
وهو حا�صل على �شهادة بكالوريو�س هند�سة كيميائية ويعمل في �إدارة الحفر
بالظهران .وعن التحاقة ب�أرامكو ال�سعودية يقول« :ن�ش�أت في بيت �أرامكوي.
فج���دي كان يعمل في �أرامكو ال�سعودية ،و�أبي و�أعمامي يعملون فيها ،ونظرة
المجتم���ع لم���ن يعمل في �أرامكو ال�سعودية تختلف كثي���ر ًا عن نظرته �إلى من
يعمل في �أي �شركة �أو قطاع �آخر� ،إذ يعده متميز ًا في كل �شيء».
وي���رى م�شعل �أن على الجي���ل الحا�ضر م�س�ؤولية كبي���رة ،لوفرة كل ما يحتاج
�إلي���ه من تقني���ة وعل���وم ،افتقدها الرعي���ل الأول في ال�شرك���ة ،وعلى الرغم
م���ن افتقاده���م تلك العنا�ص���ر� ،إ ّال �أنهم ا�ستطاعوا �أن ي�صل���وا بال�شركة �إلى
مراح���ل متقدمة .وكان لعملهم مع موظفين م���ن بلدان مختلفة دور بارز في
�إث���راء ثقافتهم و�أ�سهم في نجاحهم وتقدمهم .ويعتق���د �أن االبتكار والإبداع
�سيميزان الجيل القادم في �أرامكو ال�سعودية.
وع���ن المناف�سة يقول م�شع���ل�« :إن مجال المناف�سة مفت���وح للجيل الحا�ضر،
وكل م���ا يحت���اج �إليه هو التوجيه والتقدير» ،وي�ش���دد على �أن التقدير ال يكون
بال�ضرورة مادياً ،ويمكن �أن يكون بالدعم والم�ساندة.
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"نظرة المجتمع لمن يعمل
في �أرامكو ال�سعودية تختلف
كثيراً عن نظرته �إلى من يعمل
في �أية �شركة �أخرى� ،إذ يعدّه
متميزاً في كل �شيء"
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�صورة جماعية لعائلة ال�سرحاني

الجد يفخر بحفيده الذي
يكمل م�سيرة العائلة في �أرامكو
ال�سعودية ،والحفيد يتابع من
ال�شركة درا�سته الجامعية �إر�ضا ًء
لوالده..

�صورة جماعية لعائلة البلو�شي

التقنية قربت البعيد

�أما محمد عزيز ال�سرحاني ،فيذكر �أنه حين كان ي�سير في �شوارع مدينة ر�أ�س
تنورة ،وكان في المرحلة الثانوية ،كان يرى �أعمدة المعامل تنفث دخانها في
�سم���اء المدينة ،وي�سمع هدير المعامل ،فيتمنى لو كان با�ستطاعته �أن يدخل
ليراه���ا عن قرب .واليوم يف�ص���ل محمد عن ذلك الحل���م �أ�شهر معدودات،
�سينهي خاللها برنامج التدرج الوظيفي ،الذي التحق به نهاية عام 2006م،
ليتمكن من دخول تلك المعامل ،ال لم�شاهدتها فح�سب ،بل ل�صيانة معداتها
الدقيقة� ،إذ انه يدر�س لي�صبح «فني �أجهزة دقيقة».
وق���د خالف محمد ال�سرحاني رغبة والده في �إكمال درا�سته الجامعية ،لكنه
ك�سب ود جده ،الذي يفاخر ب�أن حفيده اليوم يكمل م�سيرة العائلة في �أرامكو
ال�سعودي���ة .ولكن���ه قطع على نف�سه عهد ًا �أن يكم���ل درا�سته الجامعية بعد �أن
يلتح���ق ب�إدارته ،نهاية العام الج���اري 2008م ،لأن و�سائل االت�صال الحديثة
جعلت �إكمال الدرا�سة الجامعية �أ�سهل بكثير مما كانت في ال�سابق .ويرى �أن
العلم الآن �أ�صبح في متناول الجميع ،وعلى الجيل الحا�ضر �أن ي�ستغل التقنية
الحديثة ،للح�صول على كل ما يعود عليه بالنفع والفائدة.
وتحقَّ���ق حلم عقيل زكي الزاهر ،بالعمل في �أرامك���و ال�سعودية عند التحاقه
ببرنام���ج التدرج الوظيفي في العام 2004م ،وه���و يعمل اليوم بالخر�سانية.
وي�ؤك���د عقي���ل �ض���رورة اال�ستثم���ار ف���ي الإن�س���ان وتطويره لمواجه���ة تحدي
الم�ستقبل ،واال�ستفادة من التقنية المتاحة.
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األصدقاء السعوديون
يثلجون قلوبنا
في م�أدبة الغداء التي �أقيمت لمنا�سبة تقاعدي
في دي�سمبر 1986م ،قلت للحا�ضرين �إن زوجتي
و�أنا نغادر ،لكن قلبينا يبقيان في ال�سعودية .فما
كان �أ�صدق تلك الكلمة ،وما كان �أدقها تعبيراً عن
م�شاعرنا ،حتى الآن .كيف يمكن لمن عا�ش بين
�أ�صدقائنا العرب �أال يحزن للمغادرة؟ لقد حظينا
بم�صادقة الكثير من ال�سعوديين وبالعمل مع الكثير
من الموظفين ال�سعوديين ،مدة زادت على  33عاماً،
مكثناها في المملكة .وال تزال م�شاعر ال�صداقة
هذه على قوتها ،بعد م�ضي � 21سنة على التقاعد.

فرانك فيوجيت
نائب رئي�س �أول (متقاعد)
وع�ضو �سابق في مجل�س �إدارة �أرامكو
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لقد كان ذاك وقت الرحيل بعد عملي الطويل لل�شركة .وكنت �أقول
لزمالئي الأمريكيين في �أرامكو� ،إننا هنا لتدريب ال�سعوديين.
وكان ثمة �شخ�صين �سعوديين جاهزين للحلول في مكاني .قلت
لرئي�سي علي النعيمي� ،إن الوقت حان لرحيلي� .إن الوقت حان
لتنفيذ ما كنت �أب�شر به .لكن االفتراق عن جميع ه�ؤالء الأ�صدقاء
ال�سعوديين ،وقد ال نرى معظمهم ثانية� ،أمر محزن حقاً.
قلت في المقالة التي كتبتها لمنا�سبة تقاعدي ،في مطبوعة:
� ،The Arabian Sunإنني تعلمت �أموراً في الحياة من
ال�سعوديين� ،أكثر مما تعلموا مني في الهند�سة .لقد كان ذلك
�صحيحاً جداً .فال يمكنك حقاً �أن تفهم �شعباً من ال�شعوب� ،إذا لم
تزره في قراه ،وبيوته ،وتتقبل �ضيافته ،وت�شرب قهوته ،وتك�سر
الخبز معه .ولقد كنت محظوظاً� ،إذ ت�سنَّى لي كل هذا مرات عدة.
بعد هجمات الحادي ع�شر من �سبتمبر 2001م ،كتبت في رد فعلي
على الم�شاعر العادية للعرب ،التي �شاعت في و�سائل الإعالم،
مقالة ق�صيرة ،عنوانها :العرب الذين عرفتهم ،وفوجئت بانت�شار
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المقالة انت�شاراً وا�سعاً على ال�شبكة الدولية الإنترنت .وحظيت
بانتباه المواقع ال�سيا�سية ،ومنها  ،Counterpunch.orgوبع�ض
المواقع الإخبارية ،وال�صحف المحلية .في هذه المقالة حاولت
�أن �أبيِّن ،من خالل تجربتي ال�شخ�صية مع ال�سعوديين والعرب
الآخرين ،بع�ض المالمح التي الحظتها ،و�أثارت �إعجابي .وهي
مالمح جعلتني �أحبهم ،و�أرى فيهم نقي�ض ما كان يُن�شر في
الإعالم وال يزال يُن�شر �إلى اليوم عنهم .وقد تلقيت �أكثر من �ألف
ر�سالة �إلكترونية ت�شكرني على مقالتي هذه.
يمكنني هنا ،في هذه ال�سانحة� ،أن �أ�ضرب �أمثلة �أخرى .ول�ست راغباً
في التركيز على النجاح الم�ستمر الذي �أحرزته �أرامكو ال�سعودية
التي يديرها الآن ال�سعوديون وحدهم .فهذا �أمر معروف على
ال�صعيد الدولي ،ولي�س بحاجة �إلى �شهادة مني .ما �أود �أن �أتناوله
هو طبيعة ال�شعب ال�سعودي.
لقد �أ�سيء فهم هذا ال�شعب ،و�شُ ِّوهَت �صورته� .أما الحقيقة فهي �أنه
�شعب يقدِّ�س القيم العائلية ،ويفخر بتراثه ،ويتوق �إلى الإنجاز,
ويع�شق بالده ،وال يرغب �إال في ال�سالم وفي القبول المتبادل مع
ال�شعوب الأخرى .طبعاً ثمة في ال�سعوديين متطرفون ،تماماً
مثلما في الأمريكيين متطرفون �أي�ضاً� .إنما �أريد �أن �أتكلم عن
ماليين ال�سعوديين ،وهم من ال�صنف الممتاز ،الذين يُعزى نجاح
�أرامكو الكبير هذا� ،إلى طبيعتهم نف�سها.
�صالح هو ابن المرحوم �أحمد الزاهر ،الذي تحدثت عنه في
مقالتي :العرب الذين عرفتهم ،وال �أزال �أتبادل و�إياه الر�سائل
الإلكترونية .كان �أحمد �صديقاً حقيقياً ،كان نجاراً غير متعلم،
ورئي�س دهَّانين في �صيانة معمل التكرير،لكنه طوَّر نف�سه حتى
ابتعث في مهام تدريبية خارج المملكة ،ثم �أ�صبح ناظراً �إدارياً في
ور�ش ال�شركة .و�إنه ل�شرف لي �أن يخاطبني �صالح بعبارة« :العم
فرانك»! لقد �أر�سل لي �صور �أوالده ،و�أوالد �إخوته� ،أبناء �أحمد
الآخرين� .إن هذه الأ�سرة نموذج ممتاز للتحول الذي حدث في
ال�سعودية .ف�أبناء �أحمد موظفون ناجحون في �أرامكو ،و�أ�شعر �أننا
عائلة واحدة ،من �أمريكيين و�سعوديين.
بُعيد تقاعدي� ،أر�سل �إلي عبد العزيز الفالح ،والد خالد الفالح،
ر�سالة ق�صيرة قال فيها« :عذراً ،لم �أتمكن من الح�ضور �إلى المطار
لأودعك .لقد قر�أت مقالتك في  ،The Arabian Sunلكنني لم
�أكن بحاجة �إلى قراءتها ،حتى �أ ِكنَّ لك بهذا الإعجاب ،فالعالقة
المبا�شرة الق�صيرة معك� ،أ�شعرتني بالإح�سا�س نف�سه ،الذي كان لي
حيال مقالتك .لقد ت�أكد �إح�سا�سي فقط».
ما �أود قوله ،لي�س في م�ضمون الر�سالة نف�سها ،بل الوقت الذي
�أنفقه عزيز ليكتب لي الر�سالة .لقد �أر�سلها ،لأنها تمثِّل معدناً
طيباً داخلياً ،و�صداقة �صادقة لدى العرب الذين عرفتهم .وهم
غير القلة المتطرفة التي يريد الإعالم من الأمريكيين �أن يظنوا

�أنها مثال ل�سلوك كل العرب.
�أما حمد الدغير ،فهو ابن �صديق كبير �آخر لي� ،أعني يحيى
قويم�ش الدغير .ويعمل حمد الآن في �أرامكو ال�سعودية ،ويتبادل
معي الر�سائل الإلكترونية .وقد �أر�سل لي �أخيرا �صورة يحيى.
عندما قابلت يحيى �أول مرة ،كان ير�أ�س م�شغل �صفائح المعدن
في ر�أ�س تنورة .كنا نجل�س معاً ونتكلم في �أمور العائلة والعي�ش
في �أمريكا ونجران .وكان زمالئي العمال ال�سعوديون في ال�صيانة
ي�س�ألونني :من �أين �أنت؟ وكنت �أقول لهم� :أنا نجراني .ولدي في
بيتي الآن هدايا تذكارية معرو�ضة ،جاء لي بها يحيى من نجران.
وقد حادثني في الأعياد من الخبر.
ولدي �صديق عزيز جداً �أي�ضاً ،هو خالد التركي .لقد �سافر
خ�صي�صاً �إلى �أو�ستن ،تك�سا�س ،حين علم �أنني كنت في الم�ست�شفى.
كنا نجل�س خالد و�أنا في مكتبي ،ونتحدث في كل �شيء و�أي �شيء.
وهو يعزو �إليَّ من الف�ضل في ت�أ�سي�س مدر�سة الظهران الأهلية
�أكثر مما �أ�ستحق.
عندما زارنا �سعود ومنيرة الأ�شقر ثالثة �أيام في �سنة 2006م،
كان ذاك حدث ال�سنة الخا�ص .لقد بعثت ر�ؤية ه�ؤالء الأ�صدقاء
القدامى في قلوبنا حرارة متجددة .حين قابلت �سعوداً �أول مرة،
كان مهند�ساً �شاباً في ر�أ�س تنورة .وقد غمرتني �سعادة عارمة ،حين
وافق فيما بعد على االن�ضمام �إليَّ في تنظيم �إدارة الم�شاريع .كان
نجاح �سعود في �أرامكو بادياً لكل عين .وكذلك منيرة.
كنت �أحلم و�أنا طفل ،ب�أن �أعمل في بالد بعيدة .وقد دفعني هذا
الحلم �إلى درا�سة الهند�سة وتعلم اللغة الإ�سبانية .وحين تخرّجت،
خدمت في الجي�ش ،في حرب كوريا .و�صدف �أن �أقمت مع لغويين
عرب ،حدثوني عن �أرامكو .فطلبت فيها وظيفة وقُبل طلبي .لقد
تقرر م�صيري حينئذ.
ال يمكنني �أن �أنوب في الكالم عن متقاعدين غيري .لكن ر�أيي
المتوا�ضع ،هو �أن مكوثنا في ال�سعودية ،وع�شرتنا مع �أ�صدقائنا
ال�سعوديين� ،أثرت حياة زوجتي ماري وحياتي� ،أكثر مما كان يمكننا
�أن نت�صور .لقد كان العمل لأرامكو ,و�إن�شاء مرافق لهذه ال�شركة
المميزة ،تجربة عظيمة ،يحلم بها كل مهند�س ،لكنها في الحقيقة
كانت في المرتبة الثانية ،دون مرتبة العالقة التي ربطتني
بالموظفين والمواطنين ال�سعوديين ،عموماً.
كنت �أتمنى لو كان لدي مت�سع �أرحب لأروي تجارب �أخرى� ،صنعت
لماري ولي روابط ال�صداقة الدائمة التي ت�شدنا �إلى ال�سعوديين.
لدينا قول م�أثور« :النار دفء للبدن ،وال�صديق دفء للقلب».
وقلب ماري وقلبي ،ا�ستمدا دفئاً كثيراً من �سنوات �أم�ضيناها في
ال�سعودية.
هذا المقال كُتب في ذكرى مرور � 75سنة على ت�أ�سي�س �أرامكو ال�سعودية.
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بيئة التحوالت وعنوانها في عيون الروائيين وال�شعراء

64

القافلة العدد الخاص..

�أحدث اكت�شاف البترول ،وتطور �صناعته ،وما واكب
ذلك من ازدهار اقت�صادي تحو ًال اجتماعياً وثقافياً
كبيراً في المملكة.
ولما كان الإبداع الأدبي والفني �صورة مو�ضوعية
للواقع و�أداة للتعبير عنه ،فقد �أدى اكت�شاف النفط
�إلى ن�شوء و�ضع جديد ،وظهور بع�ض الأعمال
الأدبية المرتبطة بذلك الو�ضع ،تناولت �أوجه
التحول االقت�صادي واالجتماعي والثقافي،
ح�سن ال�سبع يعر�ض الأثر المبا�شر الذي تركته
�أرامكو على الأدب المحلي ،وتمثَّل في بع�ض الأعمال
بمالم�سة تغير �أنماط العي�ش ،واالنفتاح على العالم
الخارجي ،وال َتّما�س مع الآخر المختلف� ،سواء
�ضمن الثقافة الواحدة �أو ثقافة ال�شعوب الأخرى،
وعبّر بع�ضها عن بداية ت�شكّل وعي اجتماعي
و�سيا�سي جديد .كما وعك�ست بع�ض الأعمال �صدمة
التحديث ،وردود الفعل المتباينة �إزاء المخترعات
الحديثة و�صورت الحنين �إلى الما�ضي بقيمه
وعاداته التي لم ت�صمد �أمام موجة التحديث،
بعاطفة موغلة في الرومان�سية .وتباينت مع كل
ذلك دالالت تلك الأعمال الأدبية وفقاً لتباين
التوجات وزوايا الر�ؤية المختلفة.
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كان���ت المِ الح���ة والزراعة والتجارة ع�ص���بَ الحياة االقت�صادية ف���ي المنطقة قبل اكت�شاف
النف���ط ،ث���م تغيرت عنا�ص���ر المعادلة .وم���ن الأدبيات الأول���ى التي تناول���ت النفط ب�صفته
مح���رك ًا للتنمية والتطوير ،ق�صيدة باللهج���ة العامية لل�شاعر البحريني المال عطية بن علي
الجم���ري ،نَظَ مها ع���ام 1934م ،وهي عبارة عن مناظرة بين الغو����ص ومنابع النفط ،وفيها
َّيدع���ي كل منهما الف�ضلَ لنف�سه على الآخر ،ويرى �أن���ه م�صدر الثروة والرخاء االقت�صادي،
وفيه���ا ُين َِّ�صب ال�شاعر نف�سه حكم ًا بينهما ،ومع انه حاول جهده التزام الحياد والمو�ضوعية
()
�إال �أنه ر�أى ،في ختام الق�صيدة� ،أن الم�ستقبل لمنابع النفط.
1

كان لأرامك���و ح�ض���ور في كثير من �أعم���ال الأدب ال�سعودية ،و�إذا لم تك���ن ال�شركة مو�ضوع ًا
�أ�سا�سي���اً� ،إال �أنها كانت في بع�ض الأعمال الأدبية �إطار ًا �أو بيئة طبيعية للأحداث .وال ي�سعى
ه���ذا المقال �إلى تناول تلك الأعمال الأدبي���ة تناو ًال فنياً ،قدر ما يحاول ت�سليط ال�ضوء على:
كي���ف ُو ِّظفت بيئة �أرامكو �إط���ار مكان لهذه الأعمال .ربما كان ذل���ك التوظيف متوا�ضع ًا في
مجال ال�شعر ،فال يجد المتابع غير �شذرات من ال�شعر ال�شعبي �أو الف�صيح هنا وهناك .وقد
كان ل�شعراء العامية الن�صيب الأوفر في هذا المجال.

في ال�شعر �أو ًال
بالعاميّة �أكثر من الف�صحى

الدكتور عبد العزيز جار اهلل الجار اهلل

في مقال للدكت���ور عبد العزيز جار اهلل الجار اهلل ،عنوانه�« :أرامكو و�شاعر
بري���دة» ،ي�شي���ر الجار اهلل �إل���ى ال�شاعر ال�شعبي علي ب���ن طريخم (- 1300
1374هـ) معتبر ًا ق�صيدت���ه «الظهران» ،دلي ًال �إجرائي ًا على ما كانت تمر به
العمال���ة ال�سعودية المت�سابقة للعمل في �أرامكو ،حين كان العمل في ال�شركة
حل���م ال�شب���اب والطامحي���ن والمتطلعين والفق���راء والراغبي���ن في تح�سين
()1وردت الق�صي���دة في كتاب (تنفيه الخاط���ر و�سلوة القاطن
والم�سافر) ت�أليف :محمد علي النا�صري.
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و�ضعه���م ) (.كذلك يمكن الإ�شارة �إلى �أبي���ات ال�شاعر فهد الأزيمع ال�شهيرة
ومطلعه���ا« :وي���ن انت يا اللي تب���ي الظهران /ترى الوعد را����س تنورة» .وفي
الذاكرة بي���ت يتيم (من ق�صيدة �شعبية ال �أعرف قائلها) يقول« :الحمد هلل
()
ال�صاحبْ ق َيّد الواره /ثالثة �أريل وربعٍ فوقْ جِ ِّتيْها».
َّ
2

3

وللم��ل�ا عب����د المح�س����ن الن�ص����ر(1990 – 1908م) ق�صيدة عامي����ة عنوانها:
«ق�ص����ة المفقودين في بر الظهران» ،نظمها ع����ام 1936م في رثاء �أخيه وابن
عمه اللذين تاها في البر ،وهما في طريقهما �إلى الظهران لاللتحاق بال�شركة،
ثم عثر على جثمانيهما بعد ثالثة �أ�شهر في منطقة ت�سمى مريكبات.
وفي ق�صي���دة لل�شاعر الراحل عبد الوهاب ح�س���ن المهدي� ،صاحب ديوان:
«بقاي���ا رماد» ،بعنوان�« :أنا كولي» ) (،يخاطب عامل من عمال �شركة �أرامكو
زوجته بقوله:
4

ي��ا اب �ن � َة ال� �ع � ِ�مّ ،ي��ا � �ش��ري �ك � َة عمري
��س��وف �أم���ض��ي لل�شغل فانتظريني
ل��م �أع � ْد ع��اط�لاً ،ول��ي م��ن طموحي
ه� �م ��ة ال �� �س �ع��ي ل �ل �ع�ل�ا �صدقيني
ف� �غ ��داً �أب � ��رح ال ��دي ��ا َر �إل� ��ى الظهرا
نِ ف��اب �ق��ي ف��ي ال �ب �ي��ت وانتظريني
وم �ت ��ى �أق� �ب ��ل ال �خ �م �ي ����س َل � � �دَى الـ
ع���ص��ر ف�ق��وم��ي وا َّزي� �ن ��ي وارقبيني
و�إذا ال �ج �م �ع��ة ان �ق �� �ض��تْ ب�سال ٍم
ودن � � ��ا ال� ��� �س� �ب ��ت ،ب� �ع ��ده ��ا ذكريني
ح �ي��ث �أدع� � ��وك �أن َت �� ُ��ض � ِّب��ي ثيابي
وب� � �ق � ��اي � ��ا ح � ��وائ� � �ج � ��ي و�� � �ش� � ��ؤون � ��ي
واح��ر� �ص��ي ال ت�ضيع (ن �م ��رةُ) �شغـ
لي �أو َكبُو�سي العتيق ،فوق جبيني
وا� �ش �ه��دي �ن��ي م ��ع ال� ��رف� ��اق �سراعا
ن �ت �ب��ارى ل�ل�ب��ا���ص ك��ي ي�سبقوني
()5

الق�صيدة حافلة بالتفا�صيل ،وتتكون من �سبعة وخم�سين بيتاً ،وفيها ي�صوّر
المه���دي فرح العامل بالتحاقه بال�شركة ،كذلك يعبِّر في نهايتها عن قلقه
من �أن يعود �إلى البيت خالي الوفا�ض من «الغوازي» حين ت�ستغني ال�شركة
ل�سبب �أو لآخر عن خدمته( ).
6

وم����ن الق�صائد المرتبطة ب�أجواء العمل في �أرامكو ق�صيدة بعنوان« :رحلة �إلى
رحيم����ة» ،لل�شاعر علي بن محمد الرم�ض����ان ) (.تحكي كيف رافقه ابنه محمد
7

( )2جريدة الريا�ض :العدد  14427في  24دي�سمبر 2007م.
( )3واره� :ساعة  hourجتي :مذكرة chit
( )4كولي :عامل )5( .كبو�س :القبعة
( )6الغوازي �ضرب من الم�سكوكات القديمة ي�ساوي الواحد منها نحو ع�شرين قر�ش ًا.
( )7دي���وان وح���ي ال�شع���ور :م�ل�ا علي ب���ن محم���د الرم�ض���ان .المطبع���ة الحيدرية النج���ف 1383
(1963م)
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�سعيد �إلى مطعم ر�ضوى ،وكان قد ذهب �إلى هناك ليراجع الطبيب .وق�صيدة
�أخرى ي�صف فيها حجرة ابنه الأنيقة في حي ر�ضوى برحيمة ومنها:

«ه � ��ي ق� ��د �� �س� � ّم� �ي ��تْ ب ��ر�� �ض ��وى على
� �س��اك��ن ر�� �ض ��وى م ��ن رب � ��ه مر�ضا ُة
ب� �ق� �ع ��ة ق � ��د � � �س � �م� ��تْ وراق � � � � ��ت فللــ
راق� �ي ��ن ت �ت��رى ل �ه��م ب �ه��ا الخـيراتُ
ك� �ل� �م ��ا ُك� � � � � � � � � � ِّر َرتْ ب � �ه� ��ا ال � �ن � �ـ � �ظ� ��راتُ
َو َج � � �ـ � � � َد ْت � � �ـ � � � َه� � ��ا ك � ��أن � �ـ � �ه� ��ا ال� � �م� � �ـ � ��ر�آة
َر�� � �َ ��س � � � � َت � � � �ـ� � � ��اتٌ ن � �ق � �ي � �ـ� ��ة وت� � �ي� � �ـ� � �ـ � ��ولٌ
()8
َ
م� � �ـ � ��اث �ل��اتٌ ك � ��أن � �ـ � �ه� ��ا �أ ِل � � � �ـ � � � � َف� � � ��اتُ
ك� � ��ل � � � �س � � �ي � ��ار ٍة ب� �ـ� �ه ��ا م� �ث� �ـ ��ل ط� �ـ� �ي� � ٍر
ذي ج � �ن� ��ا ٍح ت� ��� �س ��ري ب� ��ه ال� �ع� �ج�ل�اتُ
ك � � ��م ب � �ـ� ��ر� � �ض� ��وى م � �ك� ��ائ � �ـ� ��ن و�أن � � �ـ � ��ا
ب� �ي ��ب و�أع� � �م � ��ال ف� �ك ��رة مده�شات»

وف���ي نهاية الق�صي���دة يب�ش���ر ال�شاعر ابنه موظ���ف ال�شرك���ة بعي�ش رغيد
وم�ستقبل حافل بالخير.

الح�ضور الكبير في الرواية
�إطار لل�سرد عند الق�صيبي والحمد

لك����ن ح�ضور �أرامك����و و�صناعة النف����ط كان طاغي ًا في مج����ال الق�صة والرواية
المحلية بالذات .ذلك �أن الإبداع الق�ص�صي والروائي يمثل ب�شكل �أف�ضل الحياة
العامة ويلت�صق بتفا�صيلها اليومية �أكثر من ال�شعر ب�صفته تجربة ذاتية.

الدكتور غازي الق�صيبي

فف���ي رواي���ة الدكتور غ���ازي الق�صيب���ي الكوميدي���ة�« :أبو �ش�ل�اّ خ البرمائي»،
ال�ص���ادرة عام 2000م ،تح�ض���ر �أرامكو ب�شكل وا�ضح .وما فعله الق�صيبي هو
المف�صخ
َّ
�أن���ه عك�س ا�سم ال�شركة لي�صبح «وكمارا» .كان بطل الرواية يعقوب
(�أب���و �شالخ) من �أوائل موظف���ي ال�شركة .ويروي يعقوب كي���ف قابل وثمانية
م���ن ال�شبان رئي�س ال�شركة �آن���ذاك الم�ستر بانكر ،الذي خاطبهم بلغة عربية
ال تخلو من لكنة تك�سانية ،ليب�شِّ رهم بالم�ستقبل الواعد ،وكيف �أحالهم الرئي�س
على مركز تدري���ب تابع لل�شركة ليتعلموا الإنجليزي���ة ،وبع�ض المهارات التي
تحتاج �إليها طبيعة العمل في �شركة الزيت .ثم يتمادى �أبو �شالخ في تهويماته
فيق����ص على �صاحبه توفيق (�أب���و لمياء) ملحمته الخال���دة التي �أنجزها مع
زمالئ���ه بعد مرحلة التدريب ،وهي مد خط���وط التابالين� .إذ انطلق الفريق
ومع���ه خم�سة بعاري���ن هزيلة وثالث خي���ام :واحدة للمطب���خ والأكل ،وواحدة
للنوم ،والثالثة للم����ؤن ،وطباخ هندي يدعى برو�شتم« :انطلقنا نحن الت�سعة،
ذات �صباح �ضبابي حزين من ر�أ�س تنورة ،بد�أنا نتوغَّ ل في �أح�شاء ال�صحراء
الملتهب���ة ونم���د الخط .كن���ا نعمل فريق��� ًا متعاون��� ًا متجان�س ًا متكام�ل�اً  .كان
رْكِ ي�ضان ينطل���ق �أمامنا وي�ستك�شف الطري���ق ،وكان ْدلِيالن يراجع الخرائط
( )8ر�ستات� :شوارع .تيول� :أعمدة ال �سلكي.
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ويحدد م�سار الخط ،وكان ْثوِيران ينقل الأنابيب »..كان لكل منهم ا�سم حاول
ال���راوي �أن ينا�س���ب المهمة الموكل���ة �إليه .ويروي �أبو �ش�ل�اخ كيف و�صل خط
التابالي���ن �إل���ى نهايته عند البح���ر الأبي�ض المتو�سط بع���د �سنوات ثالث من
انطالق���ه وزمالئه من ر�أ�س تنورة ،وكي���ف ا�ستقبلهم رئي�س ال�شركة ا�ستقبا ًال
حافالً ،و�أعطى ك ًال منهم �شهادة تقدير وقَّعها رئي�س الواليات المتحدة(!!).
وال يكتفي �أبو �شالخ بملحمة مد خط التابالين ،بل يذهب �إلى �أبعد من ذلك،
في���روي كيف ا�ستطاع بم�ساع���دة «�ض َبّان البر» �أن يحفر «حق���ل الغ َوّار» حيث
«انفجر الذهب الأ�سود من الأر�ض وك�أنه �شالالت نياجارا»!
المف�صخ العاطفية في
الرواي���ة حافلة بكثير م���ن التفا�صيل عن مغامرات يعق���وب َّ
البر �أثناء مد خطوط التابالين ،ثم بعد ذلك داخل كامب ال�شركة ،وهي مغامرات
غالب ًا ما تنتهي نهاية تراجيدية ،لأن «بال الرجاجيل من الن�ساوين!» كما يقول.
اتخذت �أرامكو �إط���ار ًا لل�سرد ،كذلك ،في رواية الدكتور تركي الحمد� :شرق
ال���وادي ،ال�ص���ادرة ع���ام 1999م .فعندما �ضاق الحال ببط���ل الرواية جابر
ال�س���درة ،جاء من يقول ل���ه� :إن الأمريكان ي�ست�أج���رون العمال في الظهران
ال�ستخ���راج الزي���ت من باط���ن الأر�ض ،و�إنه���م يدفعون ما ال يق���ل عن ثالثة
ري���االت عربي���ة يومي ًا لعماله���م» .عندئذ �ش���د جابر الرحال �إل���ى الظهران،
وكلمات ال�شاعر فهد الأزيمع تطن في ر�أ�سه:

تركي الحمد

وي � � ��نْ ان � ��ت ي ��ال �ل ��ي ت �ب ��ي ال �ظ �ه ��ران
ت� � � � ��رى ال� � � � � � َو َع� � � � � � ْد را� � � � � � ��س ت� � �ن � ��وره
م� ��ن ف � � ��وقْ م� ��ا ي �� �ص �ن��ع ال� �ن� ��� �ص ��رانْ
ف� � � � � � � � ْر ٍت َح� � � � � َم� � � � � ْر � � � �س� � ��اط� � ��عٍ ن � � ��وره
م � � � ّلَ � � � ْي� � ��تْ م� � ��ن م� �ق� �ع ��د ال � �ح � �ق� ��ران
()9
ي � �ن � �ع� ��افْ ل � ��و م ��اك � �ل ��ي ُه � � � � � � � ْورَه

( )9ف ْر ٍت َح َم ْر� :سيارة فورد حمراء .هورة :نوع من الرز.
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وف����ي الظهران يمر جاب����ر بنقلة اجتماعية �أو ثقافية مربك����ة نتيجة لل َتّما�س مع
الآخر المختلف� ،سواء من الثقافة نف�سها� ،أو من الثقافات الأخرى .في�سكن مع
ثالث����ة رفاق من القطيف والأح�ساء في غرفة �صغيرة في حي ال�سالمة الجديد
الم�سم����ى�« :سع����ودي كامب» ،على ال�سفح ال�شرقي لجب����ل الظهران« .بعيد ًا عن
�شب����ك الأمري����كان»� .أخذت �أعم����ال ال�شركة ف����ي التو�سع فنقل جاب����ر �إلى ر�أ�س
تن����ورة ،للعمل في م�صفاة النف����ط بعدما �أ�صبح يتقن اللغ����ة الإنجليزية .ورقي
بعد ذلك �إلى رتب����ة مراقب عمال ،ووعده رئي�سه ببعثة درا�سية �إلى هيو�ستن �أو
�أو�ستن في والية تك�سا�س للح�صول على �شهادة عالية في الهند�سة البترولية �أو
�إدارة المن�ش�آت ال�صناعية.
علي الدميني

الم�س�ألة الثقافية عند الدميني ومنيف

في رواي���ة�« :شرق ال���وادي» ،تفا�صيل كثيرة عن عالق���ات جابر االجتماعية
ون�شاطه العمال���ي ،وحياته العاطفية ،و�صراعه الداخل���ي مع نف�سه الموزعة
بين مفاهيم وقيم وعادات و�أفكار مختلفة في البيئة الجديدة.
�أبيات ال�شاعر فهد الأزيمع تلك يتغنى بها �صفوان في رواية ال�شاعر علي الدميني:
«الغيم����ة الر�صا�صية» ،ال�صادرة ع����ام 1998م� ،أي قبل رواية تركي الحمد بعام
واح����د .وفي الف�صل المعنون« :عتمة الم�صابيح م����ن �أوراق عزة» ،يقول الراوي
على ل�س����ان عزة« :الي����وم ا�صطحبنا حم����دان ب�سيارته �إلى مطع����م «مكدونالد»
�شمال الظهران في حي جديد �أطلقوا عليه ا�سم الدانة .في «ماكدونالد» جل�سنا
وتحلق حولن����ا الأطفال مبتهجين بالع�شاء الذي ال يروق لي ،لكنني كنت �سعيدة
بوج����ود حم����دان معنا .وم�ضيت وزوج����ة �سهل الجبلي نتابع حم����دان حين �صعد
ال�صخ����رة الق�صية وتنف�س بعمق مثق����ل بال�شجن والحنين .ق����ال لنا :في م�ساء
كه����ذا وطئت قدماي ظهر هذا التل يوم ف����ررت من القرية واتجهت نحو محطة
�أم �سال����م .هناك وجدت جموع���� ًا من النا�س قادمة من مختلف الأماكن البعيدة
متجهة �صوب الظهران� .سمعت لأول مرة عن البترول ..و�أرامكو ..والأمريكان..
والعمل والم�ستقبل الجميل ..وكان �صفوان يغني:

وي � ��نْ �أن � ��ت ي ��ا ال �ل��ي ت �ب��ي الظهران
ت� � � � ��رى ال � � � � � � َو َع � � � � � � ْد را� � � � � � ��س ت� � �ن � ��ورة
ِق� � � � � � � ��لْ ل� � � � ��ه ت� � � � ��ران� � � � ��ا ت � � � �ط � � � � َوّرن � � ��ا
ك � � � � � � � � ٍّ�ل ُي � � � � � � � َو ّل � � � � � ��ع ب � � � � � ��داف � � � � � ��وره..

كان���ت الخي���ام تغط���ي ال�سهوب وتمت���د حتى الم�سج���د الكبير ف���ي «�سعودي
كامب»� .أفواج من الب�شر جاءت من كل �صوب تبحث عن بريق الأمل المكنون
في �أعم���اق الأر�ض .كان حمدان يعتبر هذا الم���كان ميالد ًا له ،بعدما هرب
من الوادي ،ومن انتظار دوره في الزواج من �إحدى مطلقات �إخوانه .هنا بد�أ
يخ���ط معنى جديد ًا لحياته بعدما �أ�صبح عام ًال في ور�شة الكفرات والزيوت
في �أرامكو .لكن حمدان العامل الب�سيط ا�ستطاع �أن يكمل درا�سته الجامعية
ف���ي �أمريكا ،ويرتبط ويت���زوج من �أمريكية «بعد عالق���ة ممزوجة من حنين
الغ���رب لل�ش���رق ،وتعلق ال�ش���رق بالغ���رب ( )...فال هي ارتوتْ م���ن حنينها
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لل�ش���رق وانف�صلتْ عن جذورها ،وال �أنا امتلأتُ ب�شوقي للغرب وان�سلختُ من
تاريخي» وانتهى ذلك بالطالق.

عبد الرحمن منيف

وف����ي مجال الرواية �أي�ض ًا �سبق الروائ����ي الراحل عبد الرحمن منيف كثير ًا من
الروائيي����ن ال�سعوديين في اتخاذ بيئ����ة �أرامكو �إطار ًا لجزء من خما�سيته :مدن
المل����ح .ففي الج����زء المعنون «لتي����ه» ،كانت جميع الأحداث ت����دور حول ن�شاط
ال�شرك����ة في مراح����ل الت�أ�سي�س الأول����ى ،وما �صاحب ذلك الن�ش����اط من تفاعل
اجتماعي وثقافي ،وردود فعل متباينة في التعامل مع الثقافة الجديدة الوافدة،
ومع المخترعات الحديثة التي ارت�ؤيت �آنذاك� ،أمور عجيبة خارقة .لكن القارئ
من �أبناء هذه المنطقة الخبير بجغرافيتها الطبيعية والب�شرية ،والم�ش َّبع بروح
الم����كان وعادات����ه وتقاليده ،ال يلم�����س �أثر ًا لإن�س����ان هذه المنطق����ة الجغرافية
ال����ذي �أبلى في مراحل الت�أ�سي�س بال ًء ح�سناً .وهو الجانب الذي ا�ستطاع غازي
الق�صيب����ي وترك����ي الحمد التعبير عنه ب�شكل �أف�ضل ف����ي روايتيهما�« :أبو �شالخ
البرمائ����ي» ،و«�شرق ال����وادي» ،نظر ًا اللت�صاقهما بالبيئ����ة الطبيعية للأحداث،
دون االتكاء على الخيال وحده.

وفي الق�صة الق�صيرة ..بيئة التحوالت وال�سرد

وللقا�����ص خلي����ل الفزيع رواية عنوانه����ا« :النخلة وهم�س للجب����ل والبحر» ،ن�شرت
ف����ي مجل����ة «الجيل» ،ر�صد من خالله����ا التحوالت التي ط����ر�أت على المجتمع في
المنطق����ة نتيج����ة �إقب����ال المواطنين عل����ى العمل ف����ي حقول النفط ب����دل حقول
الزراعة تحت �إغراء العمل الأقل جهد ًا والأوفر مادة .وفي ق�صة ق�صيرة للفزيع
بعن����وان« :الغرفة رق����م  ،»5من مجموعته الق�ص�صية« :بع�����ض الظن» ،ال�صادرة
عام 1993م ،تغدو �أمنية الأماني لدى بطل الق�صة العمل في ال�شركة ،فقد «كانت
عودة العمال �إلى القرية لق�ضاء �إجازة الأ�سبوع تلهب خياله بالت�صورات المبهمة
ع����ن عالم ال�شركة الغري����ب المده�ش� ..أناقة الأجانب ..رق����ة ن�سائهم ..رفاهية
عي�شه����م» .لك����ن ما �إن ينخرط �أبو ج�س����وم ،نزيل الغرفة  5بالعم����ل في ال�شركة،
حت����ى ت�ؤرق����ه الرغبة في العودة �إلى العمل في الحق����ل ..كان عمال ال�شركة يرون
�إنهاء الخدمة (الفن�ش) كارثة الكوارث .لكن نزيل الغرفة رقم  5المتفائل دوم ًا
والمحب للأر�ض ،نظر �إلى خبر �إحالته على التقاعد نظرة �إيجابية.

خليل الفزيع

وف���ي ق�صة ق�صي���رة �أخرى بعنوان�« :أفياء في هجي���ر العمر» ،من مجموعته
الق�ص�صية« :العذاب ال���ذي ال يموت» ،ال�صادرة عام 1998م ،عمد الأ�ستاذ
الفزي���ع �إلى تن���اول التحول الذي لم يقت�صر عل���ى مظاهر الحياة وح�سب بل
امت���د ليطال جوه���ر العالقات الإن�سانية عبر ذيول تطف���و على �سطح ذاكرة
بط���ل ق�صته ،ال���ذي عمل في ال�شركة مذ كان ف���ي الرابعة ع�شرة من العمر.
ومع فر�ص التعليم التي �أتيحت له ،تقلب في عدة وظائف �إلى �أن �شغل وظيفة
ذات �ش�أن .وبخالف �أبو ج�سوم ،نزيل الغرفة رقم  5الذي �أحيل على التقاعد
المبك���ر ،تتعاقد ال�شركة مع بط���ل هذه الق�صة بعد تقاعده ليعمل في مكتبها
فيما وراء البحار ،وذل���ك لال�ستفادة من ت�أهيله وخبرته� ،إال �أن الحنين �إلى
الأر�ض والتعلق به���ا ينت�صر على ذلك العر�ض المغري�« .شعر �أن ندا ًء خفي ًا
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يدعوه �إل���ى الحقل ،للأر�ض التي خط على �أديمها ح���روف ذكرياته الأولى،
لبي���وت الطين بجدرانها الواهنة ،للأزقة ال�ضيقة المتربة ،للعجائز الغافين
تح���ت �أ�شعة ال�شم����س في ال�صباحات ال�شتائية .كل ج���زء من بلدته هو جزء
من ت�ضاري�س فكره وخارطة وجدانه» .ولذلك رف�ض عر�ض ال�شركة المغري.
ويب���دو الت�شب���ث بالأر����ض هاج�س ًا ملح ًا ف���ي الأعمال ال�سردي���ة الثالثة التي
وظف���ت �أج���واء العمل في �أرامك���و بيئة للأحداث ،حيث بقي���ت �أجواء القرية
وجوهر عالقاتها االجتماعية مرت�سمة بالذاكرة ال تفارقها.

�أحمد بوقري

وفي ق�صة ق�صيرة عنوانها« :خارطة للحزن والزيت» ،وهو العنوان نف�سه الذي
اخت���اره القا�ص والناقد �أحمد بوقري لمجموعت���ه الق�ص�صية الأولى ،يوظف
بوق���ري �أح���داث رحلة عمل يقوم بها بطل ق�صت���ه (ت) الموظف في ال�شركة
وزميله الأمريكي (بيل) من الظهران �إلى عمق ال�صحراء� ،إطار ًا للتعبير عن
ال�شع���ور باالغت���راب ،والعي�ش على الهام�ش في مكتب���ه المغمور و�سط مكاتب
ال�شركة الهائل���ة المعزولة عن بع�ضها بحواجز رمادية اللون« .موظف �صغير
�أن���ت ي���ا (ت) تتعثر في تجرب���ة العمل ..ماذا تعني ل�شرك���ة هائلة تطحن في
جوفه���ا تجربة الزمان والمكان ..ليتني �أكون الريح ،والريح الم�ضادة ،تجلب
كل الأ�شياء الهامة �أمامي كومات ..كومات لأعيد ترتيبها بنف�سي» .كان هدف
الرحلة فح�ص �أداء محطات �ضخ الزيت ،وكذلك م�ضخاتها ال�ضخمة للتيقن
م���ن �أنها تعمل ب�شكل جيد ،والكت�شاف �أي ت�شقق في العتبات الخر�سانية التي
تنام عليها تلك الأنابيب .قال بيل مقترب ًا من م�ؤ�شر حنفية هائلة وقد اكت�سبت
�سحنت���ه عالمات القلق الم�صطنع« :انظر يا (ت) كمية ال�ضغط هنا مرتفعة
عن المعدل ،هذه مخالفة �صريحة (ل�ستاندرد) ال�شركة الفنية ..انظر �أي�ض ًا
هنا ( )...ت�شقق فادح عند حافة �إحدى الخر�سانات ( )...ال  ..ال  ..ال ..هذا
عي���ب فني غير مقبول» .ويبدو �أن مخالف���ة الموا�صفات �أو المعايير ت�ؤدي في
النهاية �إلى �إ�صابة عمل تنتهي بالموظف (ت) �إلى الم�ست�شفى.
وتتخذ �أرامكو بيئة لل�سرد في ق�صة عنوانها« :مثلما هو في البطاقة» ،للقا�ص
عوا�ض �شاهر الع�صيمي� ،ضمن مجموعته الق�ص�صية المعنونة« :ذات مرة»،
ال�ص���ادرة عام 1417هـ .تدور �أحداث الق�ص���ة بين حي المنيرة ( ) والعيادة
الطبي���ة ،ومرك���ز التدريب� .إنه���ا عبارة عن تداعي���ات �أو هذيان���ات محموم
تتداخل فيها الأماكن والأزمنة والأحداث .وينتاب بطلها ال�شعور بالتحول �إلى
رقم �أو تر�س في �آلة كبيرة« :ر�أيته يدخل مركز التدريب ،ويختفي وراء الباب
الزجاج���ي الم�ضبوط عل���ى جهاز �إلكترون���ي ينفتح وينغلق م���ن تلقاء نف�سه،
وبجانب���ه رجل الأم���ن ال�صناعي .الزمان بداي���ة الثمانيني���ات ،حيث ي�سجِّ ل
ال���راوي لحظ���ة ح�صوله عل���ى بطاقة �أرامك���و ب�أ�سلوب ق�ص�ص���ي ال يخلو من
المجاز ال�شعري بقوله 1982« :دخلتُ في بطاقة �صغيرة ،وتغ َّلف ُْت جيد ًا تحت
رقم طويل .قالوا� :إن �أحد ًا لن يعرفك هنا بدونه� .س�ألت نف�سي بعدما خرجت
من مكينة التغليف :ماذا ت�شعر؟» ويتابع�« :أ�ضحك و�أرتجف من �أمي جاءتني
متغطية بخمار �سميك ت�س�أل عن ابنها الذي ي�شبهني �إذا كنت ر�أيته؟ ت�س�ألني
10

عوا�ض �شاهر الع�صيمي

( )10المنيرة :حي ل�سكن المتدربين والموظفين العزاب في الظهران.
72

القافلة العدد الخاص..

�ألي�ست هذه الظهران ..ولدي يقول �إنه هنا» .الق�صة بمجملها محاولة للتعبير
ع���ن حالة من فق���دان الإح�سا�س بالذات .ويبدو التقارب ف���ي ر�ؤية القا�صين
بوق���ري والع�صيمي في التعبير عن حال���ة من حاالت االغتراب �أو ال�ضياع في
غياب جاذبية ما ت�شد بطل الق�صة �إليها لتحفظ توازنه النف�سي.
ومن الم�ؤكد �أن �أعما ًال �أدبية محلية �أخرى قد اتخذت من بيئة �أرامكو �إطار ًا
له���ا .ناهيك باليومي���ات والمذكرات والأعمال الأدبية الت���ي كتبها الوافدون
�إل���ى ه���ذه المنطقة من مختل���ف الثقافات الأخ���رى ..من ذل���ك على �سبيل
المثال ال الح�صر رواي���ة المغترب  expatriateلم�ؤلفها بد رود�سيل المولود
ف���ي بورتالند والي���ة �أوريجن الأمريكي���ة ،وهو جيولوجي عمل ف���ي المملكة،
وت���دور روايته ح���ول �شخ�صية تدع���ى كولن ماكن���زي ،ن�ش�أ ف���ي المملكة في
الخم�سيني���ات من القرن الميالدي المن�صرم ،وعاد �إليها بعد  18عام ًا ليقع
ف���ي حب تري�ستا مادي�سون التي تعمل ممر�ضة في م�ست�شفى �أرامكو .ويحاول
ال���راوي �أن ي�سلِّ���ط ال�ضوء على جان���ب من الحياة االجتماعي���ة في المملكة،
ذل���ك الجان���ب الذي لم ي�ستطع ر�ؤيت���ه كثير من الغربيي���ن الذين عا�شوا في
هذا البل���د ،الذي �أ�صبح فيما بع���د تحت �أ�ضواء الق�ص����ص المثيرة والعالم
المتعط�ش للنفط .لكن هذا مو�ضوع �آخر.
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قوة
المجتمع
الباقية
قلنا بثقة مطلقة�« :سنتان� .سنتا تعليم في
مدار�س �أرامكو ال�سعودية ،ثم نذهب �إلى
مكان �آخر .ربما ال�شرق الأق�صى� .سنتان».
وبعد �ست ع�شرة �سنة ،ن�س�أل �أنف�سنا« :ما
الذي حدث لقولنا �سنتين فقط؟» لقد كبر
الأوالد وم�ضوا ،وال�شعر َو َخ َطه ال�شيب،
وعالم الذكريات �صار وراءنا ،ولم ن�شاهد
ال�شرق الأق�صى� ،إال في رحالت� ،أيام
العطلة .لماذا تغيرت خططنا ،وما الذي
حدث حتى اقتنعنا بالبقاء ،والمكوث بقي َة
عمرنا المهني نعمل في �أرامكو ال�سعودية؟
بو وميمي ويك�ستد
تقاعدا �سنة 2007م.
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الجواب ب�سيط :المجتمع .بكل معنى هذه الكلمة« ،المجتمع»
هو العن�صر الوحيد الذي �أبقانا في الظهران .ف�أياً كانت تجاربك
ال�سابقة �أو المكان الذي �أتيت منه ،فما �إن ت�صبح �أرامكوياً ،حتى
ت�صبح مع الآخرين في القارب نف�سه.
بيتك ،مثل بيوت كل الآخرين ،لونه طحيني .ويكون لك رقم
موظف ،ورتبة ،ويهمك �أن ت�ستطلع ملفك ،لتعرف كم تجمّع لك
من نقاط الإ�سكان .ومثل جارك ،تح�صل على تعليم وتدريب
جيدين ،وي�أخذك عملك �إلى �أف�ضل �سنوات عمرك المهني ،وتك�سب
الخبرة في حقلك ،لكنك ال تكون بع ُد قد بلغتَ ال�ستين .و�إذا كنت
وافداً ،وترغب في المخاطرة والح�ضور �إلى هنا ،ف�ستترك خلفك
عائلتك و�أ�صدقاءك وهم يحكّون ر�ؤو�سهم �سائلين :ما الذي �أ�صابك
ومتى �ستعود �إلى الوطن� .إن لدى الأرامكويين مالمح مت�شابهة،
لكن ت�شابه الظروف وحده ال يقيم مجتمعاً .لذا �سنروي لكم بع�ض
خ�صو�صيات الحياة اليومية هنا.
تمار�س ريا�ضة الجري حول ملعب الجولف في الظهران ،وتحيي
�صديقاً كل مئة متر.تمتلئ الرزنامة المو�ضوعة فوق الثالجة،
بمواعيد الن�شاط االجتماعي والحفالت ،حتى �أنك تحتاج �إلى
ترتيبها ،لتختار ما الذي ال بد منه ،ويتقدَّم على غيره.
�ضيافة م�ضيفينا ال�سعوديين ،الذين يقدمون لك ال�شاي في غرفة
االنتظار .الرك�ض لبلوغ ح�صة المدر�سة الليلية مت�أخراً ،لكثرة
قدامى الأ�صدقاء الذين �صادفتهم فعانقوك ،واهتموا ب�إخبارك ما
يهمك من �أخبار.

رئي�سك ،في ملعب كرة الم�ضرب� ،أو في ملعب البولنج� ،أو في قارب
�صيد ال�سمك .اكت�شاف ا�سمك على �أعلى قائمة االنتظار ،لدى
موظفة اال�ستقبال والممر�ضة والطبيب ،عند و�صولك �إلى العيادة
ومعك ابنك المك�سورة ذراعه  .اكت�شاف جارك على الخ�شبة ،فوق
م�سرح الإنتاج الجماعي في الظهران ،وكنت ال تتخيل �أنه ي�ستطيع
الغناء �أو الرق�ص �أو التمثيل.
�أرقام الهاتف التي لم يكن عليك �أن تتذكر منها� ،إال �أربعة �أعداد،
لأن الكل يبد�أ رقمه بالرمز  .878 -التقاء من غير موعد ،ب�أعز
�أ�صدقائك ،في قاعة مطار �سخيبول في �أم�ستردام� ،أو في قرية
تركية �صغيرة� ،أو في فندق فخم في كيب تاون� .أثاث �أرامكو ،كلنا
بد�أنا به ،وكلنا ننتهي به .حفلة توديع �صديق ،تنتهي في ال�شارع.
تقول مو�سوعة ويكيبيديا� ،إن ال�شعور باالنتماء �إلى مجتمع ،يحدث
«حين يحتل المجتمع  ...حياة كاملة ،وحين ي�صبح النا�س �أحراراً
�إلى درجة الم�شاركة فيما بينهم ،وحين يح�سون بالأمن �إلى درجة
البقاء معاً� .إنه حال االت�صال و�إن�شاء �شبكات اجتماعية».
ولي�س من �شك في �أن الحياة في �أرامكو تت�سم بهذه ال�صفات ،وهذا
هو بالذات ،الإح�سا�س بالمجتمع الذي نظن �أننا لن نجده ب�سهولة
في �أي مكان �آخر.

ليلة المطبخ الهندي ،يوم الإثنين ،في قاعة الطعام.العودة من م�أدبة
لم ي�سبق لها مثيل ،ومع ذلك اال�ستمتاع ب�أنك �صرت في البيت.
تكت�شف في معر�ض الفن ال�سنوي� ،أن �أمينة �سر مكتبك ر�سامة
�أكواريل مده�شة« .الت�صنيف الريا�ضي» الذي يتيح لك «تدمير»
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عندما كان أبي يأتينا

بالقافلة
منذ الأيام الأولى لت�أ�سي�سها ،ا�ست�شعرت �أرامكو حاجتها �إلى ن�شر ثقافة
�صناعتها الجديدة في �أبناء بيئتها المحلية الذين راح اعتمادها عليهم يزداد
�أكثر ف�أكثر .ف�أ�صدرت في العام 1952م مجلة قافلة الزيت ،التي �سرعان ما
تحوَّلت �إلى مجلة ثقافية عامة تتناول �شتى االهتمامات الأدبية والعلمية
�إلى جانب �صناعة الزيت .ليتغيَّر ا�سمها الحقاً �إلى «القافلة» فقط.
وخالل عملنا اليوم في القافلة ،كثيراً ما نتلقى اليوم ر�سائل من قراء
يحدثوننا فيها عن بدايات معرفتهم بالمجلة .وكثيرون �أولئك الذين
يعودون بهذه المعرفة �إلى �أيام �صغرهم عندما كانوا ي�شاهدون القافلة في
�أيدي �آبائهم �أو �أقربائهم ،يحملونها معهم من العمل �إلى البيت.
ال�شاعر والكاتب محمد الجلواح يعر�ض لنا باقة من �شهادات ه�ؤالء.
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كم ي�سمع العاملون في القافلة حين يقابلون �أ�شخا�صاً
في لقاءات اجتماعية�« :آه ..قافلة الزيت ..كم كنا في
�صغرنا نتلهَّف ليوم ي�أتي بها الوالد الى البيت».
كانت القافلة ت�صل �أو ًال �إلى �أيدي موظفي ال�شركة مرة كل �شهر .ولكن ر�سائل
الق َّراء التي نطالعها اليوم ،كثير ًا ما تك�شف لنا �أن �أعداد المجلة لم تكن لت�ستقر
ف���ي يد واح���دة ،فيتناوب على قراءتها �أف���راد العائلة والجي���ران والأ�صدقاء.
وكان َت َن ـقُّ���ل الن�سخة الواحدة من يد �إلى ي���د يتعزَّز بقلة المجالت والدوريات
ر�سخت القافلة �صورة وجودها في
الثقافي���ة المتوافرة �آنذاك .وبمرور الأي���ام َّ
البي���ت في �أذه���ان الأبناء ،الذين كبروا اليوم وبات���وا يجدون فيها رفيقة عمر
يحر�صون على بقائها �إل���ى جانبهم ،فيتوجهون �إلى المجلة بطلبات ا�شتراك،
غالب ًا ما يذكرون فيها الأثر الذي تركته القافلة على ن�ش�أتهم وثقافاتهم.
ول���م يقت�صر �إ�شعاع القافلة الثقافي عل���ى المنطقة ال�شرقية وال على محيط
�أرامكو المبا�شر ،و�إن تركَّز فيها ب�شكل رئي�س .فها هو الأ�ستاذ عبد الرحمن
اب���ن عبد العزيز الرا�شد يكتب من �شقرا يلف���ت االنتباه في طلبه اال�شتراك
بالمجلة �إلى المرحلة المبكرة التي و�صلت فيها المجلة �إلى بلدته ال�صغيرة،
في زمن كانت فيه الموا�صالت على ما كانت عليه.
ولي����س غريب��� ًا �أن تتلق���ى القافلة من قارئ م���ن بلدة رجال �ألم���ع في ع�سير،
ر�سال��� ًة يطلب فيه���ا بع�ض الأع���داد القديمة لتكملة مجموعت���ه الخا�صة من
القافلة التي كانت تتجمع على يد والده.
ويمكن لبع�ض الر�سائل �أن تك�شف عن ذكريات طريفة مع القافلة ،منها قيام
�أحد ق���راء المجلة بتقديم ن�سخة منها هدية �إلى ُم َع ِّل ِمه في نهاية ال�ستينيات
الميالدي���ة المن�صرم���ة حي���ن كان ذاك المعلم يعامل ه���ذا الطالب وهو في
المرحلة المتو�سطة ،و�أ�صبح الآن جَ ـ ّداً ،بق�سوة وجفاء رغم تفوقه في مادته.
فم���ا كان من هذا الطالب �إال �أن �أح�ضر الع���دد التا�سع من المجلد الخام�س
ع�شر (ع���دد �شهر رم�ض���ان المبارك 1378ه���ـ ،دي�سمب���ر 1967م) ،والذي
احتلت غالفه �صورة للقب���ة الخ�ضراء للم�سجد النبوي ال�شريف ،وجانب ًا من
نخيل المدينة المنورة ،و�أهداه �إلى ذلك المعلم.
ويق���ول المهند�س فهد محمد البوفهد من الأح�ساء :قدَّمت هذه المجلة التي
كان �أب���ي الموظ���ف في ال�شركة ،ي�أتين���ا بها �إلى المنزل ،هدي���ة �إلى الأ�ستاذ
بمنا�سبة دخول �شه���ر رم�ضان المبارك .فما كان منه �إال انفرجت �أ�ساريره،
وابت�س���م ابت�سامة لم نعهده���ا منه ،و َربَتَ على كتفي �شاك���راً ،ومنذئذ تحول
الأ�ست���اذ� ،إلى «ول���ي حميم» ب�سبب القافلة ..ثم ا�ستم���ر تقديمي للمجلة �إلى
الأ�ستاذ حتى �سافر �إلى بالده.
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(�أر�شيف القافلة) :جميل حطاب �أثناء تقديمه �إحدى حلقات برنامج الأطفال الذي كان ي�شرف عليه ..و�صفوف التدري�س الأولى في الظهران� ،سنة 1940م

ولك���ن ماذا لو تركنا الحديث لأولئ���ك الذين تعرفوا �إلى القافلة وهم �صغار،
وربم���ا اكتفوا �آن���ذاك بت�صفحه���ا .ومن ثَمّ راح���وا يقر�ؤونه���ا ،فتغ َّير العالم
ب�أ�سره من حولهم الحقاً ،وكبرت كفاءاتهم الأدبية والثقافية ،وبقيت القافلة
على مكانتها عندهم؟

ندوة احتفالية للمجلة

هذه المجلة هي عالمة بارزة في م�شهدنا الثقافي ال�سعودي .وهي بحق �أحد
�إنج���ازات �أرامكو التي �أتق َّدم من خالله���ا بالتهنئة الخال�صة بهذه المنا�سبة
التاريخية بمرور خم�سة و�سبعين عام ًا على �إن�شائها.

حمد القا�ضي

ع�ض ��و جمل� ��س ال�ش ��ورى ,رئي� ��س حتري ��ر
«املجلة العربية» �سابقاً – الريا�ض
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كن���ت �أح�صل على المجلة و�أقر�أها و�أنا �صغير في بيت �أحد �أقاربي في مدينة
عني���زة ال���ذي كان يح�صل عليه���ا من مدر�سة عني���زة االبتدائي���ة الأولى� ،إذ
كان���ت ت�أت���ي ب�شكل �أو ب�آخر �إل���ى المدر�سة فيتلقفها المعلم���ون لقراءتها� ..إذ
يب���دو �أن ال�شرك���ة كانت تزود المدار����س بن�سخة منها ،وكان ذل���ك في �أوائل
ال�ستيني���ات الميالدية ..وحينئذ ،لم �أكن عل���ى توا�صل منتظم بقراءتها حتى
بد�أت ت�صلني قبل حوالي خم�سة ع�شر عام ًا ب�شكل منتظم .وهنا �أنتهز فر�صة
ه���ذا الحديث لأهم����س بم�سامع القائمين على هذه المجل���ة العريقة باقتراح
�أراه مفيد ًا �-إن �شاء اهلل تعالى -وهو �أن تقام ندوة فكرية ثقافية في احتفالية
كبي���رة تتم الدعوة لها من الداخل والخ���ارج وخا�صة الذين كتبوا في المجلة
على مدى �سنواتها .و�أن تتناول الدور الثقافي والفكري الذي قامت به المجلة
في ت�شكيل المخزون المعرفي للقراء ،وذلك لأكثر من يوم واحد.
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كنت �أ�سرقها من �أخي

د  .فاطمة �إليا�س

كاتبة وناقدة و�أديبة �سعودية  -جدة

(ي���اااااااه  ...م�ش معقول  ،)!!..به���ذه العبارة التعجبية باللهجة المحكية..
ا�ستقبلت الدكت���ورة فاطمة �إليا�س ات�صالنا بها للحديث عن المجلة ،فما �أن
ذكرناه���ا لها ..حتى انهم���ر حديثها كال�شالل ،وف���ي كل كلمة منه ذكريات،
و�أ�صداء ،و�شج���ون ،وم�شاعر ،ومواقف ،وحنين للقافل���ة التي انقطعت عنها
ف���ي الفت���رة الأخيرة .ونت���رك للدكتورة فاطم���ة زمام الحدي���ث لتقول كنت
�أم�س���ك بتالبيب القافلة منذ ال�صغر .فقد كانت َم ْـد َر�سـتي االبتدائية الأولى
في الن�صف الأول من ال�سبعينيات الميالدية من دون مبالغة �أو منازع .وكنت
�أم�سك بها ب�شيء من حب التملك الجارف ،و�أعيد قراءة المقال مراراً.
�إنن���ي �أنثر �أف���كاري هنا عن المجلة م���ن دون ترتيب ،فدعن���ي �أقدم التهنئة
الخال�ص���ة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية العمالق���ة التي �أخرجت لنا هذه المجلة
المفخ���رة ،والتي كن���ت �أ�سرقها من �أخ���ي الأكبر ،ال���ذي كان يح�صل عليها
بطريقته الخا�صة.
في فترة �سابقة من الزمن ،كانت متوافرة في مكتبة هي «مكتبة �إجياد» بمكة
المكرمة حيث كنت �أدر�س .وكنت طفلة لكنني كنت �أدرك �أنني �أم�سك ب�شيء
ثمي���ن ي�شبه الكتاب !..فكبرت مع هذه المجلة ،وكنت ال �أتوقف عن الإنكباب
على حروفها حتى ي�أتي العدد التالي منها..
عن���دي حني���ن وحب ج���ارف يجذبني �إل���ى ه���ذه المطبوعة الت���ي ت�أتينا من
�سح���ر المنطقة ال�شرقية وجمالها وهدوئها .فهي ق���د �شكَّلت الق�سط الأكبر
م���ن ثقافتي الأول���ى ،ثم تفرقت بنا ال�سبل والظ���روف و�سافرت للبعثة خارج
المملكة ،وتغ َّيرت �أمور كثيرة في حياتي ال�شخ�صية والعلمية والعملية .وفج�أة
�أجدن���ي �أفتقد القافل���ة ،فعدت �أ�س�أل عنها ،و�أ�س�أل و�أ�س����أل ولم يجبني �أحد،
ووجدتن���ي �أفك���ر في العودة �إليها ب����أي �شكل ،وه�أنتم تت�صل���ون بي لت�س�ألوني
عنها ..دعوني �أنا �أ�س�ألكم عنها...
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الحب من �أول نظرة

حماد ال�ساملي

نائ ��ب رئي� ��س ن ��ادي الطائ ��ف الأدبي ،
كاتب و�أديب �سعودي  -الطائف

كان عه���دي بالمجلة منذ المرحل���ة المتو�سطة ،حينم���ا �شاركت �أحد زمالء
ال�ص���ف الدرا�سي قراء ته���ا ولم �أتذكر كيف كان هو ق���د ح�صل عليها .فكل
م���ا �أذكره ه���و �أن المجلة لفتت انتباهي من �أول لحظ���ة وقعت عيناي عليها.
و�أ�ستطيع �أن �أقول بكل ثقة وت�أكيد �إني قد وقعت في «الحب من �أول نظرة»..
دون مبالغ���ة  ،فم���ا �أن فرغت من قراءة العدد ،حتى ب���ادرت بمرا�سلتها و�أنا
طالب في المرحلة المتو�سطة وذلك في عام 1968م وطلبت اال�شتراك فيها.
وبالفع���ل فقد تم قبول ا�شتراكي و�صارت القافلة ت�صلني با�ستمرار وبانتظام
منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة ونحن في عام 2008م ،دون انقطاع .وكنا
نتداولها بالقراءة وبخا�صة �صفحات المقاالت الد�سمة وال�صفحة ال�ضاحكة
و�صفحات الطب والعلم واالختراع وذلك في المرحلة المتو�سطة والثانوية.

من الغالف �إلى الغالف

اعتدال عطيوي

فنانة ت�شكيلية �سعودية،
وباحثة في التراث ال�شعبي  -جدة

القافلة �صديقة حقيب���ة المدر�سة االبتدائية في �أوائل ال�ستينيات الميالدية،
و�أول عه���دي بها كان بال�صدف���ة البحتة من �أحد �أ�صدق���اء الوالد الذي كان
يعم���ل على نقل الكتب والب�ضائ���ع والأثاث بين الريا�ض وج���دة ،فكان يجلب
مع���ه بع�ض الكتب والمجالت التي يح�صل عليها م���ن هنا وهناك .وكان من
بينها مجلة (قافلة الزيت) التي كانت تبهرنا من �أول لحظة من الغالف �إلى
الغالف ،وا�ستمر هذا االنبهار حتى اللحظة.

�صوت الطلبة

كان �أول عه���دي بالمجل���ة عن طري���ق �أحد موظف���ي ال�شركة بقري���ة الج�شة
بالأح�س���اء ،حي���ن كان ي�أت���ي بها ونح���ن في المرحل���ة المتو�سطة ف���ي بداية
ال�سبعيني���ات الميالدي���ة .وكن���ت �أتابع فيه���ا �صفحتـَـي «�ص���وت الطلبة» التي
كان���ت تن�شر �أخبار ومقاالت الطلبة في الظهران والمنطقة ال�شرقية  ،ولفت
انتباهي ما كانت تت�ضمَّنه من تحقيقات و�صور ملونة كانت تده�شنا في ذلك
الوقت .ومنذ �آنذاك لم تنقطع عني  ..حتى اللحظة.

خليل الفزيع

كاتب و�شاعر ،ع�ضو جمل�س �إدارة نادي
املنطقة ال�شرقية الأدبي  -الدمام

�صورة من �أحد �أغلفة القافلة
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القراءة الجماعية

كن���ت �أح�صل عليها عن طريق �أحد الأقارب ال���ذي يعمل في ال�شركة ،وذلك
في الثمانينيات الميالدية ،وكنا نقر�أها داخل المنزل جماعياً..

�سمري ال�ضامر

�أديب وكاتب �سعودي  -الأح�ساء

(�أر�شيف القافلة) :موظفون في المطبعة يراجعون تحرير واحدة من مطبوعات
�أرامكو عام 1962م

ال ..لإعارة المجلة

د� .أمرية ك�شغري

كاتبة وباحثة �أكادميية �سعودية  -جدة

القافل���ة ه���ي متنف�سي الوحيد ف���ي ال�صغ���ر ،والأكبر في الكب���ر .فقد كنت
�أح�ص���ل عليه���ا عن طريق �أح���د �أقاربي الذي يعمل ف���ي ال�شركة ،وذلك في
الن�ص���ف الأول م���ن ال�سبعيني���ات الميالدية الما�ضية ،ثم بع���د ذلك ،باتت
ت�صلن���ي عن طريق �أخت���ي ال�شاعرة بديعة ك�شغري الت���ي كانت هي الأخرى
تعم���ل في ال�شرك���ة .وكنت �أحتفظ به���ا ،وحين قمت ب�إعارة �أح���د �أعدادها
لإح���دى �صديقات���ي ،ولم تعده �إل���يّ  ،ق���ررت �أ َّال �أعير هذه المجل���ة النفي�سة
لأح���د ،وذلك لحر�صي ال�شديد على اقتنائها واالحتفاظ بها ،وقراءتها التي
ا�ستمرت معي حتى اللحظة.

هدية الجار ال�شهرية

كن���ا نح�صل على المجلة من خالل الق���راءة الجماعية ،كان جارنا الموظف
ف���ي �أرامكو يجلبه���ا لأ�سرته كل �شهر ،وكن���ا �صغار ًا في المرحل���ة االبتدائية
ف���ي ال�ستينيات .وكان يلفت نظري فيه���ا وجود كتـَّـاب و�أدباء كبار من البالد
العربية ،رغم عدم فهمنا بعد لما نقر�ؤه غالب ًا من تلك المو�ضوعات.

�صادق حممد ح�سن العلي
موظف حكومي متقاعد  -الأح�ساء
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الرافد الثقافي

د .عبد العزيز ال�شبل
الكلية التقنية فـي الدمام

�أول عهدي بالقافلة في �أوائل ال�سبعينيات حينما كنا في المرحلة المتو�سطة،
وكان���ت ت�أتي مع بع�ض موظفي �أرامكو �إل���ى المنطقة الو�سطى حيث ن�سكن،
وبع���د ذلك تفرقت بن���ا ال�سبل والظروف فل���م �أعد �أتابعه���ا ب�شكل منتظم.
لكنها كانت بحق رافد ًا مهم ًا في ثقافتي وحبي للقراءة.

حنين يتنامى

�أميمة اخلمي�س

�أديبة وكاتبة �سعودية  -الريا�ض

كان وال���دي الأدي���ب المع���روف الأ�ستاذ عب���د اهلل بن خمي�س ي�أت���ي بها �إلى
المن���زل ب�ش���كل غير منتظم لكنن���ا كنا نتلقفه���ا ب�سرعة ،ونلتهمه���ا قراءة،
ون�س����أل عنه���ا كلما ت�أخ���رت �أو غابت .ووج���دت �أن هناك حنين��� ًا خا�ص ًا لها
ب���د�أ ينمو ويت�س���ارع .خا�صة ونحن نراها تلبي رغبتن���ا وت�شبع نهمنا الثقافي
بم���ا تحويه من مو�ضوع���ات مختلفة ،وكذلك في ظل عدم وجود ما يناف�سها
وي�شبهها من مطبوعات �أخرى محلي ًا وعربياً.

غير قابلة للهجر

كان عام 1971م عام التقائي بالمجلة� .إذ كنت على مقاعد الدرا�سة ،وكانت
ت�أتي �إلى المنزل عن طريق جارنا الذي يعمل في ال�شركة .ومنذ ذلك الوقت،
تقدم لي مع كل
ل���م �أتركها حتى اللحظة ،وحين �أقول بعدم تركه���ا ..فلأنها ِّ
عدد كل مرة �إ�ضافة جديدة من النواحي المعرفية والفكرية.

عبد اهلل ال�شايب

مهند�س معماري  -الأح�ساء

(�أر�شيف القافلة)� :صورة
تاريخية لفريق م�صوري
القافلة التقطت عند فوهة
بئر الخير (البئر رقم )7
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المحيط المنزلي ،وال�صور الملوَّنة

حميدة ال�سنان

ل���م تكن معرفتي بالمجل���ة وا�ضحة ..حيث كنت �أراها ف���ي بيت �أحد �أقاربي
ال���ذي كان يح�صل عليها من �أحد �أ�صدقائه العاملين في ال�شركة ,وذلك في
�أواخر ال�سبعينيات الميالدية الما�ضية ,لم يكن هناك ذلك االهتمام بالمجلة
في المحيط المنزل���ي الذي كنت �أعي�ش فيه (�أي الجيران وغيرهم) .لكنها
كان���ت تلفت نظري بال�صور الملوَّنة الب���ارزة للمو�ضوعات التي كانت تتطرَّق
�إليه���ا ،والتي كانت� ،أي ال�صور الملوَّنة ،مبكرة جد ًا على ال�صحافة العالمية
ب�ش���كل عام .والمحلية ب�شكل خا�ص ،ثم ب���د�أت �أترقبها حتى �صارت �صديقة
الحروف المالزمة لي.

فنانة ت�شكيلية �سعودية  -القطيف

البعيد ..قريب من القلب

�أول عه���دي به���ا كان ع���ن طريق �أح���د �أ�صدق���اء الوالد ال���ذي كان يعمل في
ال�شرك���ة ،والذي كان ال يمي���ل للقراءة .ورغم بعد منزله ع���ن بيتنا فقد كنا
نذه���ب �إليه لن�أخذها منه ،فكان يقدِّ مها لنا ب�شكل غير منتظم ووفق ًا لإتيانه
بها من ال�شركة ،كان ذلك في �أواخر ال�سبعينيات الميالدية.

عقيل امل�سكني

�شاعر وكاتب �صحافـي �سعودي � -سيهات

(�أر�شيف القافلة) :طالب يت�صفح �أحد الكتب في دار الكتب ال�سعودية بالريا�ض 1959م

�أكثر من مرة

�شريفة ال�شمالن

�أديبة وقا�صة �سعودية  -الدمام

وقع���ت عين���اي عليها و�أنا في الع�شرينيات من عم���ري حين كان الوالد ي�أتي
به���ا ب�شكل غير منتظم .وكنت �أقر�أه���ا بنهم .غير �أنه ي�ؤ�سفني �أنني لم �أكن
�أحتفظ ب�أعدادها وال بغيرها من المجالت الأخرى .لكنني كنت �أعيد قراءة
بع�ض المقاالت منها �أكثر من مرة واحدة.
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هل يكتبون لها �أم ين�سخون؟

�أول ما وقعت عيناي على المجلة كان في بيتنا الكبير ،حيث كان �أخي الأكبر
الموظ���ف في ال�شرك���ة ي�أتي بها �إلين���ا ونتناولها بالتناوب ق���راءةً ،وذلك في
بداي���ة ال�ستينيات من القرن الميالدي المن�ص���رم .وكنت �أنده�ش من وجود
مو�ض���وع للكاتب والأديب العمالق عبا�س محمود العقاد ،فال �أكاد �أ�صدق �أن
هذا الأديب الكبير يكتب في مجلة ال تزال فتية وغير معروفة عربي ًا بعد ،بل
كانت في بداياتها..

مبارك بو ب�شيت

ع�ضو جمل�س �إدارة �أدبي املنطقة
ال�شرقية �سابقاً �شاعر و�أديب  -الأح�ساء

وبقي���ت �أ�س�أل :هل هو يكتب فيها �أم �أن المجلة ت�صوِّر مو�ضوعاته وتن�سخها؟
�إل���ى �أن قر�أت مو�ضوع ًا له يتحدث فيه عن مدلوالت كلمة (القافلة) و�آفاقها
اللغوية والتاريخية ثم مدلوالت كلمة (الزيت) حيث كان ا�سم المجلة «قافلة
الزي���ت» ويتطرق في مو�ضوعه �إلى اتجاهات الكلم���ة �أي�ض ًا ووجوهها اللغوية
والتاريخي���ة ،ف�أدركت �أن �أ�ستاذنا الكبير هو من يكت���ب للقافلة فع ًال وب�شكل
مبا�شر ،وبقيت عا�شق ًا لها منذئذ وحتى هذه اللحظة.

حفيد ابني  /ابن حفيدي

حممد ح�سني النا�صر

موظف متقاعد من �أرامكو  -اخلـُرب

كنت �أعمل في ق�سم الحركة والنقل في �أرامكو بين الظهران وبقيق والأح�ساء
ور�أ�س تنورة ،وذلك في �أواخر الخم�سينيات .وكان رئي�سي الأمريكي يبادرني
بن�سخ���ة جدي���دة م���ن المجلة في كل م���رة ،فكنت �أحفظها ف���ي مكان خا�ص
أقدمها لأ�سرت���ي في الأح�ساء .ومنذ ذلك
بال�سي���ارة حتى �أعود �إلى منزلي ف� ِّ
الوق���ت لم تنقطع المجلة ع���ن الأ�سرة ،بل يزداد ال�س����ؤال عنها حتى بعد �أن
�ص���ار حفيد ابني (اب���ن حفيدي) يقر�أه���ا ،ويقدِّ مها لزمالئ���ه ومعلميه في
المدر�سة.

(�أر�شيف القافلة) :موظفان من المطبعة يراجعان �أحد �أعداد القافلة �أمام ماكينة الطباعة عام 1962م ..و ماكينة «�سلندر» كانت �ضمن �أول المكائن التي طبعت القافلة
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تلفزيون �أم ق�صيدة �شعر

حممد �أمني �أبو املكارم

كاتب و�شاعر  -العوامية

كن���ت في ح���دود ال�ساد�سة من العمر حي���ن كان بع�ض �أ�صدق���اء الوالد ي�أتي
بالقافل���ة لتنتظم بي���ن زميالتها من المج�ل�ات والكتب العربي���ة في مكتبته
العام���رة بالأ�صدق���اء المثقفي���ن وال�شع���راء والأدب���اء ..ومنه���م المعلم���ون
المغتربون القادمون للعمل في �سلك التعليم من ال�سودان وم�صر وفل�سطين.
و�أول ي���وم جذبني فيه الف�ض���ول �إلى محتويات القافلة الحظ���ت �أن مقاالتها
مر�صوف���ة في عمودين متقابلين بما ي�شبه �شط���ري البيت ال�شعري ،فذهبت
�أق���ر�أ المق���االت على �أنها �شع���ر ،متنق ًال م���ن ال�سطر في العم���ود الأول �إلى
م���ا يوازيه في العمود الثان���ي .لكنني وجدت �أن ما �أق���ر�أه لي�س �شعراً ،ولي�س
مترابط ًا في المعنى ..فطل���ب مني �أحد الحا�ضرين القراءة ب�صوت مرتفع،
فقر�أت ،فقال لي :يا بني هذا لي�س �شعراً ..وكان ثمن �إدراكي لعمودي المقال
ال�صحف���ي عا�صفة م���ن ال�ضحك المحبب م���ن الح�ضور .غي���ر �أن لي ق�صة
�أخرى مع القافلة قبل هذا العهد ..حين كنت وبع�ض �أ�صدقاء الطفولة نقطع
�أوراقها ونل�صقها ببع�ضها ونطويها على قطعة خ�شب ون�صنع منها مع كرتون
تلفزيوناً ..عندما كان التلفزيون �شحيح ًا في البيوت.

مقال  ..وديع

حممود فرج

�أديب وكاتب م�صري  -القاهرة

تع َّرف���ت �إل���ى القافل���ة في مكت���ب العالق���ات العام���ة بجريدة الأه���رام �سنة
1975م ،حينما ر�أيت �إحدى الزميالت تت�صفحها وتعجب من ال�صور الملوَّنة
والمو�ضوع���ات الد�سم���ة ،ومن بينه���ا مقال كتب���ه الأديب الم�ص���ري الكبير
ودي���ع فل�سطي���ن ،ومنذ ذلك الوقت لم �أتوقف ع���ن ال�سفر في حروفها بع�شق
متجدد.

85

القافلة العدد الخاص..

(�أر�شيف القافلة) :فريق الم�صورين داخل ا�ستوديو الت�صوير عام 2002م

�أظفر بها ..ف�ألتهمها

هدى فهد املعجل

كاتبة و�أديبة �سعودية  -الدمام

كن���ت على مقاع���د درا�ست���ي الثانوية حينما كن���ت �أجد المجل���ة بين يدي
�أخي الأكب���ر �إبراهيم .وكنت �ألم�س مدى تميزها وهي تختلف في ت�صميم
الغ�ل�اف وم�ستوى ال���ورق و�سمكها .كان���ت ت�شعرني ب�شرقيت���ي وهي تتم َّيز
بكونه���ا م���ن مدين���ة �صناعية م���ن �أر�ضها نب���ع النفط الخ���ام .كانت منذ
�ص���درت جامعة ثقافية مكثفة وكنت �أ�شع���ر ب�أني �أنتمي �إلى مجتمع �أرامكو
كلم���ا ت�صفحته���ا و�إن ل���م �أكن في ذلك الوق���ت �أظفر بدخ���ول ال�شركة �إال
لزي���ارة قريب لنا هن���اك .كنت �أح�صل عليها ب�صعوب���ة نوع ًا ما من خالل
قري���ب �أو زميل لأخي .لم يكن الح�صول عليها �سه�ل�اً  .ولهذا ال�سبب ربما
كن���ت �أكثر تعلق ًا بها حينما �أن���ال �شيئ ًا منها� ،أو �أناله���ا .ولم �أكن �أ�ستطيع
االحتف���اظ بها لأنها لم تك���ن خا�صتي وملكي تمنَّيت حينئ���ذ �أن �أجمِّ ل بها
�أرف���ف مكتبتي المتوا�ضعة ف���ي غرفة نومي .وعندما لم يتحقَّق لي اكتفيت
بالتهامها كلما ظفرت بها.

�سوق �سوداء لبيع القافلة

فوجئنا خالل هذا اال�ستطالع بوجود بع�ض المفارقات في رحلة بحث القرَّاء عن المجلة..
ففي الوقت الذي كان هناك من يتم�سك بتالبيبها ،ويالحقها ليح�صل عليها بطرق �شتى،
كما ر�أينا ،نجد �أن بع�ض �أعداد المجلة كان يجد طريقه �إلى �أ�صحاب «الب�سطات» ال�شعبية
في الأ�سواق العامة لتباع في «ال�سوق ال�سوداء»..
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ال ثمن للمجلة ..ال �شيء يعادلها

جواد ح�سني الرم�ضان

م�ؤرخ و�أديب ،ع�ضو جمل�س �إدارة �أدبي
ال�شرقية �سابقاً  -الأح�ساء

كنت �أجدها في �سوق الخمي�س بالهفوف ،وفي «الب�سطات» ال�شعبية وغيرها
�أم���ام القي�صرية .وكانت تباع بمبلغ زهيد جد ًا ال يتجاوز ربع �أو ن�صف ريال
�آن���ذاك .وف���ي الغالب ،كان ه����ؤالء الباعة يح�صلون على �أع���داد قليلة منها
بط���رق �شتى في�ضمونه���ا �إلى ب�سطاته���م لبيعها والتك�سب منه���ا لح�صولهم
عليه���ا غالب ًا بالمجان من بع�ض الموظفين .وما �أن ينزل �صاحب «الب�سطة»
ب�أ�شيائ���ه حت���ى يتهافت النا�س على �شراء القافل���ة دون مفا�صلة �أو جدل مع
البائ���ع ،وب�أي �سع���ر يريده ،وفي هذه الفت���رة الواقعة في بداي���ة ال�ستينيات
�ساف���رت �إل���ى �سوري���ا للعمل ،وم���ن هناك را�سل���ت المجلة ،وبات���ت ت�صلني
بانتظام حتى اللحظة.

اكتبوا على م�س�ؤوليتي:
رائدة المجالت الثقافية الخليجية

ف���ي �أحد �أيام ع���ام 1961م ..كنت �أزور �أحد �أقارب���ي المري�ض في م�ست�شفى
بقي���ق .ولقيت ف���ي الم�ست�شف���ى �أحد موظف���ي ال�شركة من بلدت���ي (القارة)
بالأح�س���اء ال���ذي ا�ست�ضافني مع بع����ض الأقارب ،وقدَّم لي ع���دد ًا من مجلة
القافلة وهو يقول لي« :خذ هذي ..ما حد يحب هالقراطي�س غيرك» ،وما �أن
ت�صفحتها حتى علق قلبي بها ،و�صرت �أ�س�أل عنها.

عبد اهلل �أحمد العلي
معلم متقاعد  -الأح�ساء

وفوجئت في �أحد �أيام الخمي�س بوجود ب�سطة في ال�سوق يبيع �صاحبها �أعداد ًا
مختلف���ة منها ب�سعر ربع ري���ال للعدد الواحد ،فا�شتريت م���ا �سمح لي المبلغ
المتواف���ر لدي حينئ���ذ ،ومنذئذ را�سل���ت المجلة للح�صول عليه���ا ا�شتراكاً،
فغدت ت�صلني حتى اللحظة.
و�أرجو �أن تكتبوا عن ل�ساني ،وعلى م�س�ؤوليتي �أن مجلة القافلة فيما �أعلم هي
رائ���دة المجالت الثقافية الخليجية� .أُ ِخـذ عنه���ا الكثير من خطها و�أ�سلوبها
من قِـبَـل المطبوعات الأخرى.
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من معدات و�أدوات اال�ستك�شاف الأولى
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في الفلك المحيط بالمهمة الأ�سا�س لأية �شركة ،تدور جملة احتياجات ت�ستدعي
القيام بجملة �أعمال لتلبيتها .وكلما كبرت ال�شركة ،تعاظم عدد هذه االحتياجات
وتعددت مداراتها ،حتى تبدو وك�أن ال عالقة لها بالمهمة الأ�سا�س .ومع ذلك ،فهي
مكملة لهذه المهمة ،ت�سهلها ،وتجعل القيام بها �أمراً ممكناً ،وتدخل بالتالي في
�صميم ال�صورة العامة لل�شركة.
ولو �شاء �أحدهم اليوم �أن ير�سم ال�صورة العامة لعالم �أرامكو العمالقة ،لجمد في
مكانه �أمام ات�ساع هذا العالم وتنوع عنا�صره حتى ليكاد �إنتاج الزيت والغاز يختفي
عن نظره في بع�ض نواحي هذا العالم.
عبود عطية ي�سعى هنا �إلى ر�سم �صورة مخت�صرة جداً عن هذا العالم الذي ما برح
ينمو ويتطور على مدى خم�س و�سبعين �سنة متوا�صلة ،واختار لهذه الغاية جولة
على الما�ضي ت�شهد عليه بِ�صمْت ،وت�ساعد بر�سم �صورة �أولية فقط وعامة جداً عن
عالم �أرامكو.

�آلة لجمع الأرقام عائدة لـ «تابالين»

�شارات تعريف من منت�صف القرن الما�ضي
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في القبو تحت المعر�ض

يلخ�ص المبنى الذي ي�ضم «معر�ض �أرامكو ال�سعودية» في الظهران ،وب�شكل
مجه���ري ،ات�ساع عالم �أرامكو .فالقاع���ة الرئي�سة المفتوحة للزوار ،تت�ض َّمن
معرو�ض���ات تثقيفي���ة تتعلَّق كله���ا مبا�شرة ب�صناعة الزيت ب���دء ًا بت�شكله في
باط���ن الأر����ض ،و�صو ًال �إل���ى ا�ستخراجه .وهو ي�شبه ف���ي عالقته بالجمهور،
عالقة المعلوم���ات الأ�سا�سية حول �أرامكو ال�سعودية والمفا�صل الرئي�سة في
تاريخه���ا ،وحج���م �إنتاجها م���ن الزيت والغاز و�إلى م���ا هنالك من معلومات
يُعد االطالع عليها �أمر ًا مهم ًا بالن�سبة لأي �شخ�ص .ولكن تحت تلك القاعة
الكبي���رة ،يوجد م�ستودع غير مفتوح للزوار .تتك َّد�س فيه �أ�شياء و�أ�شياء على
م�ساحة تزيد على  800متر مربع .و�أي �أ�شياء؟؟

�إنه���ا �أ�شي���اء �أنتجت في �أوقات مح َّددة لت�أدي���ة وظيفة محددة .وانتهت قيمة
ا�ستعماله���ا ،وف���ي بع����ض الحاالت ب�شكل م�ؤق���ت ،ولكن قيمته���ا الأ�سا�س لم
تفقد ،فاتجهت �إلى هذا القبو الكبير لت�ستقر فيه.
قد ال يكون هناك طراز �أو مقيا�س من ال�صناديق �إال وتمثل في هذا الم�ستودع.
بدء ًا بال�صناديق الخ�شبية القديمة ،وبع�ضها يحمل ا�سم «�أرامكو» فقط� ،أي
�أنه يعود �إلى ما قبل ت�أ�سي�س «�أرامكو ال�سعودية» ،و�صو ًال �إلى �صناديق حديثة
م�صنوع���ة من الألومينيوم والجلد الأ�سود مثل ذاك الذي ي�ضم �أ�شيا ًء تتعلَّق
بقم���ة «�أوبي���ك» التي عقدت في الع���ام الما�ضي في الريا����ض .وما بين هذا
وذاك مئ���ات عل���ب الكرتون ،ال�صغي���رة منها والكبيرة .و�أينم���ا كان ما بين
ه���ذه ال�صنادي���ق والعلب تتناثر �أ�شياء ال رابط ما بينها .حتى �أنها لتبدو من
تجمي���ع فنان �سوريالي تمكَّن من جمع �أ�شياء ال �صلة بينها في لوحة عمالقة
واحدة .وعلى الرغم من ح�سن ترتيب هذا القبو ،ف�إن النظر يتوه في غرابة
الخلطة التي تحتويها.

من ال�شراع �إلى الناقلة

�أول م���ا ا�ستوق���ف نظراتن���ا الحائرة ،وب�ش���كل ع�شوائ���ي كان منظر مج�سم
ال���زورق ال�شراعي الجميل .لم نفكِّر كثير ًا في عالقته ب�أعمال �أرامكو .ربما
يك���ون �أحد الم�س�ؤولي���ن في ال�شركة تلقاه هدية� ،أو ربم���ا زين لبع�ض الوقت
�أح���د مكاتبه���ا ،كرمز للتراث البح���ري في المنطقة ال�شرقي���ة .ولكن وجود
هذا المج�سم �أ�صبح ذا معنى عندما �شاهدنا في مكان �آخر مج�سم ًا جمي ًال
وبال���غ الدقة للناقل���ة العمالقة «�آل بالي �ستار» التي بنته���ا �أرامكو ال�سعودية
قب���ل �سنوات قليلة لأ�سطولها البح���ري .وبجوار مج�سم الناقلة ،مج�سم �آخر
لزورق القطر «عين دار» الذي كان قد بني قبل ذلك بعدة �سنوات ..ويكتمل
عق���د هذا الأ�سطول ال�صغير بنماذج عدي���دة ل�سفن ال�شحن وغيرها تتبعثر
هنا �أو هناك ،حيثما وجد العمال مكان ًا مالئم ًا لها.
مج�سم الناقلة «�آل بي �ستار»
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و�أرامكو الثقافية

وم���ن دون �أن نفت���ح �أي �صن���دوق ،وقع نظرنا على عدد م���ن مجلدات قديمة
لمجل���ة «�أرامك���و وور�س���و» التي ت�صدره���ا ال�شركة بالإنجليزي���ة .مجلد فوق
ه���ذا ال�صندوق ،و�آخر تحت �صندوق �آخر .ونفتح ع�شوائي ًا �صندوق ًا �صغيراً،
لتطالعن���ا ن�سخة م���ن الإ�صدار الخام�س الذي �أ�صدرت���ه القافلة في الذكرى
المئوية لتوحيد المملكة ،ومجموعة كتب ثقافة عامة وتوعية اجتماعية.

وعل���ى م�ساف���ة قريب���ة م���ن �صنادي���ق المطبوع���ات ،خزانة م�ل��أى بال�صور
الفوتوغرافية الموطرة ،المئات والمئات منها .ومعظمها يعود �إلى ال�سنوات
الأول���ى لت�أ�سي�س ال�شركة .ترى فيها �صور المل���وك وحكام البالد المجاورة،
ور َّواد ال�صناعة النفطية في المملكة( .ولح�سن الحظ ف�إن هذه ال�صور هي
مجرد ن�سخ للأعمال الأ�صلية المحفوظة في �أماكن �أخرى.ويبدو �أنها �أعدت
لمعر����ض ما في زمان م�ض���ى .وما بين هذه ال�ص���ور الفوتوغرافية �شاهدنا
ملف ًا �ضخم��� ًا من الكرتون� .ألقينا نظرة خاطفة على محتواه لنرى مجموعة
م���ن ر�سوم الأطف���ال .الأمر ال���ذي عاد بذاكرتن���ا �إلى ه���ذه الم�سابقة التي
�أطلقته���ا ال�شرك���ة قبل نح���و ثالثين عاماً .وعلى رفوف �أخ���رى مجاورة كان
هناك الع�شرات من هذه الر�سوم م�ؤطرة بالزجاج� ،إذ يبدو �أنها ا�ستخدمت
لتزيين بع�ض الأماكن في مباني ال�شركة في وقت ما.
من مجموعة ال�صور التاريخية

ر�سوم �أطفال الأم�س

ن�سخ عدد «�أرامكو وورلد»
الخا�ص لمنا�سبة المئوية

..و�آخر من «القافلة»
للمنا�سبة نف�سها
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عينات من الزيت

وبين ال�صناديق والعلب تتناثر
�أ�شياء ال رابط بينها ،حتى �أنها
لتبدو من تجميع فنان �سوريالي
تمكن من جمعها في لوحة
عمالقة واحدة.
..وغالونات البنزين
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�أ�شياء مختلفة على الم�شاهد
�أن يتخيَّل �أمام كل منها ما
الذي �أتى بها �إلى هناك ،و�أي
دور �أدّته �سابقاً

و�أرامكو االحتفاالت

ولت�صوي���ر مج�س���م لأح���د ال���زوارق ،كان علين���ا �أن نت�سلَّق ت ًال م���ن ال�سجاد
الملف���وف .فم���ا الذي تفعل���ه هذه الكمي���ة من ال�سج���اد هنا؟ �إنه���ا للفر�ش
خ�ل�ال االحتف���االت الر�سمية لل�شركة خ�ل�ال تد�شين الم�شاري���ع على �سبيل
المثال .وفي مكان �آخر ،تج َّمعت مئات ق�ضبان الكروم الم�ستخدمة لتحديد
الم�س���ارات ف���ي االحتف���االت الكبي���رة .فك���م وكم م���ن ال�شخ�صي���ات م�شت
عل���ى هذا ال�سج���اد؟ الجواب غير المبا�شر ي�أتي عب���ر مجموعة المج�سمات
التذكاري���ة الموجودة في �إحدى زوايا هذا القب���و ،وت�ؤرخ الحتفاالت تد�شين
ع���دد من م�شاريع ال�شركة ومن�ش�آتها.وفي مكان �آخر ،حتى ولو بعد عن هذه
المج�سم���ات ،ال يعود م�ستغرب��� ًا �أن ي�شاهد المتطل���ع دالل القهوة النحا�سية
و�أقداح الزجاج وغير ذلك من م�ستلزمات ال�ضيافة.

من معدات و�أدوات اال�ستك�شاف والتنقيب الأولى

�أما الم�ستغرب فهو..

ولكن ما عددناه حتى الآن ال يحتل �أكثر من ن�صف م�ساحة هذا القبو الوا�سع.
و�إذا �أمك���ن جم���ع م���ا �سبق ذكره تح���ت عناوين م�شتركة ،فثم���ة ما ال يمكن
جمع���ه تحت �أي عنوان .ونذكر على �سبيل المثال ولي�س الح�صر الم�ستحيل:
ك���رة �أر�ضية يبلغ قطرها نحو المت���ر ا�ستقرت فوق �إحدى الخزائن ،مج�سم
لت���اج محل الهندي م�صنوع م���ن الرخام ،يعلو طاولة كرة قدم (طاولة بيبي
فوت) ،عمود من طراز  .....مذهب ،مكتب فاخر من الخ�شب المحفور من
ط���راز ريجن�سي ،وكرا�سي متجان�سة مع المكت���ب ،ولكنها �أكثر عدد ًا من �أن
تك���ون مرافقة له ،نباتات �صناعي���ة ،مجموعة زجاجات �صغيرة تحتوي على
عينَّ���ات مختلفة من الزيوت ،م�صباح منارة بحرية قديمة ،بقايا مطبوعات
و ِّزع���ت ف���ي �إطار توعي���ة �صحية� ..إلى م���ا هنالك من �أ�شي���اء مختلفة ،على
الم�شاهد �أن يتخيل �أمام كل منها ،ما الذي �أتى بها �إلى هناك ،و�أي دور �أدته
�سابق���اً .وم���ن خالل رحلة الخيال هذه يمكن للمرء �أن ير�سم �صورة �ضبابية
و�أولي���ة ،لي�س عن عالم �أرامكو ،بل عن حدوده التي تبدو وك�أنها تتال�شى في
الأف���ق .وهنا فق���ط ،ن�ستطيع �أن ن�صحح وجهة النظر الت���ي �أبديناها �سابق ًا
عندما قلنا �إن اجتماع هذه الأ�شياء المختلفة في مكان واحد يبدو �سوريالياً.
�إذ �إن���ه في حقيقة الأمر واقعي .فكل هذه الأ�شياء ترتبط فيما بينها بخيوط
غير مرئية ،لتن�سج منها عالم ًا واحداً ،علينا �أن نتخيله.

 ..كانت �ضرورية لمعرفة الجغرافيا
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في معر�ض تراث المجتمع

لح�سن الحظ ،لي�ست كل تذكارات ما�ضي �أرامكو في هذا القبو المقفل �أمام
الجمه���ور ،وال ه���ي متكدِّ �سة كلها فوق بع�ضها بمث���ل هذه الع�شوائية .فبجهد
مميَّ���ز من ف�ؤاد �صالح الذي كان مدي���ر ًا تنفيذي ًا لخدمات المجتمع ،ت�أ�س�س
في عام 1992م «معر�ض تراث المجتمع» لعر�ض التذكارات الخا�صة بتاريخ
�أرامك���و� .أم���ا المكان الذي اختي���ر لإقامة هذا المعر����ض الدائم فهو البيت
ال���ذي �سكنه تي بي �ألك�سندر� ،أول طبيب عمل في �أرامكو ،كما �أنه واحد من
�أول ع�شري���ن م�سكن ًا تم �إن�شا�ؤها في الحي ال�سكني في الظهران .وبعد ذلك
ب�سنوات ثالث ،كانت المجموعة التي ي�ضمها المعر�ض قد ت�ضخَّ مت �إلى حد
ا�ستدع���ى �إلحاق البي���ت المجاور به ،بحيث باتت المعرو�ض���ات تتوزَّع اليوم
عل���ى هذين المبنيين .وخالل الأ�شهر القليلة الما�ضية ،خ�ضع هذا المتحف
الأرمكوي �إلى �إعادة تنظيم على يد الم�شرفة عليه ال�سيدة كاترينا بيري�سكي
تعاونه���ا خم�س متطوعات ،و�أعي���د افتتاحه ر�سمي ًا في ال�سابع ع�شر من مايو
الما�ضي على يد رئي�س ال�شركة الأ�ستاذ عبد اهلل جمعة.
�آلة تكبير ال�صور

وب�ش���كل ع���ام ،يتوزع محتوى ه���ذا المعر�ض �إل���ى ق�سمين :الق�س���م الأ�صغر
يعبِّ���ر ع���ن البيئة ومعالم الحياة االجتماعية التي عا����ش فيها الرواد الأوائل
ف���ي ثالثينيات القرن الما�ض���ي ،ويتخذ �أ�سا�س ًا �شكل غ���رف لال�ست�ضافة �أو
للق���اءات م�صممة وفق الت���راث المحلي� .أما الق�سم الأكب���ر فيت�ضمَّن عدد ًا
وفير ًا من الأ�شياء والأدوات المع ِّبرة لي�س فقط عن مراحل العمل في �أرامكو
ال�سعودية ،بل �أي�ض ًا لعدد من �أوجه الحياة في ال�شركة.

من �أدوات اال�ست�شكاف الأولى

لل�صناعة ..الرواد �أو ًال
كتب حول
ي�ض���م �أحد المبنيين ،وعل���ى م�ساحة غرفة كاملة تقريب���اً ،خيمة تمثِّل خير جغرافية
تمثي���ل ما عرفه ال���ر َّواد الأوائل من جيولوجيين ومنقبين عن الزيت .رف�ش ،المنطقة
ومعول ،و�ستيريو �سكوب ،ومناظير نحا�سية و�أدوات م�سح طوبوغرافية داخل
�صنادي���ق خ�شبية ،وحاويات وقود معدنية �سعة ع�شري���ن ليتراً ،وقناديل كاز
و�أ�سِ رَّة �صغيرة نقالة ،وم�ساطر للر�سم ...و�أمام هذه الخيمة ال يمكن للمرء
�إال �أن يتخيَّل الم�شاق التي تحملها ه�ؤالء الروَّاد.

جانب من معر�ض تراث المجتمع
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وفي م���كان �آخر من المعر�ض ،هناك �آلة الت�صوي���ر الفوتوغرافية ال�ضخمة
التي ا�ستخدمت على متن طائرة للم�سح الجغرافي من الجو خالل ثالثينيات
الق���رن الما�ضي .تدل على ذلك ال�ص���ور الفوتوغرافية للكاميرا نف�سها على
مت���ن الطائ���رة وبجانبها �صورة �أخرى للطائرة ف���ي الجبيل التي لم تكن قد
�أ�صبحت �صناعية ..بل مجرد �أر�ض رملية م�ستوية ت�صلح لهبوط الطائرات.
وبج���وار �آلة الت�صوير ،هناك ما ي�شبه �آلة الت�صوير التي كانت و�سيلة لتكبير
ال�صور الملتقطة من الجو..
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اال�ستك�شاف والتنقيب
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ومن الع�صر الو�سيط

وتتوال���ى المعرو�ض���ات العائدة �إلى العق���ود التالية لت�أ�سي����س ال�شركة .تكثر
الأدوات المكتبية� :آالت طباع���ة ميكانيكية ،وم�ساطر بال�ستيكية للح�سابات
الهند�سية ،و�أجهزة هات���ف وال�سلكي و�آالت لترقيم ال�شيكات ،واحدة �صدئة
منها كانت خا�صة بالـ «تابالين» .ولمنا�سبة الحديث عن ال�شيكات والأموال،
يج���د الزائ���ر هن���اك �صندوق ًا معدني��� ًا كان ي�ستعم���ل لخزن �أم���وال ال�شركة
وف���ق فئاتها المختلفة ،والأداة الخ�شبية ال�صغي���رة التي كانت ت�ستخدم لعد
الري���االت الف�ضيَّ���ة ،و�أكيا����س القما�ش الت���ي كانت تنقل به���ا .وبجوار عالم
الف�ض���ة هذا ،هناك قطعت���ان نقديتان من ذهب داخل علب���ة زجاجية .فما
ق�صتهما؟
لم���ا كانت العملة المتداولة في المملكة �آنذاك تقت�صر على الريال الف�ضي،
ولم���ا كانت ال�شركة تحتاج �شهري ًا �إلى ع�ش���رات الأطنان من الف�ضة لت�سيير
كافة �أعمالها ،فقد لج�أت �إلى �سك قطعتين من الذهب في �أمريكا .القطعة
الأول���ى هي من فئة �أربع دوالرات ،والثاني���ة من فئة دوالر واحد .وتحمل كل
م���ن القطعتين ن�ص ًا عل���ى الوجه يقول �إنها �ضربت ف���ي «دار�سك فيالدلفيا
بالوالي���ات المتح���دة الأمريكية»� .أما م���ن الجهة الأخ���رى ،فتحمل القطعة
الكبيرة �إ�شارة �إلى عيار الذهب و 916بالألف� ،أما القطعة ال�صغيرة فتكتفي
بالإ�ش���ارة �إلى �أنه ذهب خال�ص (999؟) .ويمك���ن للزائر �أن ي�شاهد هاتين
القطعتين داخل علبة زجاجية قريب ًا من �صندوق الف�ضة.
�أداة عد الرياالت و�أكيا�س جمعها

وف���ي حي���ن �أن قيمة الذهب م���ن القطعتين (نحو  40غرام���اً) ت�ساوي اليوم
حوال���ي  4000ري���ال �سع���ودي ،ف�إن تج���ار العم�ل�ات والأثريات ف���ي ال�سوق
يعر�ضونها حالي َا للبيع ب�سعر تراوح بين  9000و 10000ريال...
وطالما �أننا ب�صدد الحديث عما هو ثمين ،نتوقف هنا �أمام درة المعر�ض.

مقعد لثالثة ملوك

على من�صة خ�شبية ترفعه قلي ًال وب�شكل الئق عن الأر�ض ،و�ضع كر�سي فاخر
م���ن الخ�ش���ب والجلد الأخ�ض���ر ،يحيط به علم المملكة م���ن جهة ،و�شجيرة
م���ن الجه���ة الثانية .وهذا المقع���د الذي �صنع في بيروت ف���ي الخم�سينيات
م���ن القرن الما�ض���ي وفق موا�صفات مح���ددة ،كان خا�ص��� ًا بالملوك الذين
�ش َّرف���وا ال�شركة في زياراتهم لها .وت�شير الوثائق وال�صور الفوتوغرافية �إلى
�أن ثالث���ة ملوك جل�سوا عليه ،وهم� :أ�صح���اب الجاللة الملك �سعود والملك
في�ص���ل والملك خالد ،يرحمهم اهلل ،ليبقى حتى اليوم �شاهد ًا على الرعاية
الملكية التي نعمت بها �أرامكو على الدوام.

من �أجهزة االت�صال:
ال�سلكي وهاتف
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�ساعة عليها
�صورة الملك
�سعود

القافلة العدد الخاص..

المقعد الذي جل�س عليه ثالثة ملوك
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من الذهب �إلى المرطبات

وف���ي خزان���ة زجاجية كبيرة ،هي �أول ما يطال���ع الداخل في هذا المعر�ض،
ر�صف���ت مجموع���ة �أ�شياء �صغيرة ت�شهد لوحدها عل���ى ات�ساع عالم ال�شركة.
فهن���ا �ساع���ة جيب من الذهب الخال�ص تحمل �ص���ورة الملك �سعود ،يرحمه
اهلل ،تق���ول اللوح���ة الإر�شادية ال�صغيرة عنها �إنه���ا قُدِّ مت هدية عند زيارة
الأمير �سعود بن عبد العزيز في عام 1948م .وبجوار ال�ساعة الذهبية هناك
قبعات حماية من عهود مختلفة بدليل �أن ك ًال منها يحمل �شعار ال�شركة من
مرحل���ة ما ،كما تلفتنا قبعة �ضابط الأمن الأنيق���ة المو�شاة بخيوط ذهبية،
وحقائ���ب ال�سف���ر التي تحمل �شعار ال�شركة ونظ���ارات حماية الأعين لل�سبب
نف�س���ه ..وو�سط كل هذا ،تنت�صب زجاجت���ان فاخرتان من زجاجات بيب�سي
ك���وال ،تحم���ل �إحداهما من الخلف كتابة ت�شير �إلى �أنه���ا عُ بِّئت في �أرامكو..
نعم ،كان على ال�شركة القائمة �أ�سا�س ًا على ا�ستخراج الزيت وبيعه� ،أن ت�ؤمِّ ن
عل���ى هام�ش هدفها الأ�سا����س ،تعبئة المرطبات تلبي���ة لحاجة موظفيها في
زم���ن كانت الأ�سواق المج���اورة (�إذا كان يمكن ت�سميتها فع ًال بهذا اال�سم)
تفتق���ر �إل���ى الكثير م���ن �أب�سط الحاج���ات الأ�سا�سي���ة ..وهذا م���ا تعبِّر عنه
�أي�ض��� ًا مجموعة الإ�صدارات الخا�صة بالجغرافي���ا واللغة العربية ،والعادات
والتقاليد المحلية التي كانت موجهة للوافدين �إلى العمل في �أرامكو.
و�إ�ضاف���ة �إل���ى كل ما تق���دَّم ،يحتوي ع���دد كبير من الخزائ���ن على ع�شرات
الوثائ���ق التاريخي���ة� ،أو على �ص���ور عنها ،تبد�أ ب�صورة ع���ن اتفاقية االمتياز
الأول���ى ،وت�ص���ل �إل���ى برام���ج تلفزي���ون �أرامكو ،وعق���ود �ش���راء الأفالم له،
المذك���رات المتع ِّلق���ة بتنظيم بع�ض �أوج���ه الحياة االجتماعي���ة للموظفين.
و�أينما جال المرء في هذا المعر�ض ،ال بد �أن ت�ستوقفه المجموعة العمالقة
م���ن ال�ص���ور الفوتوغرافية التي تزيِّن الجدران .والتي تعبِّر في معظمها من
خالل مجموعات ت�ضم الواحدة منها نحو خم�سين �صورة ،عن حال ال�شركة
و�أبرز ن�شاطها و�أوجه تطورها خالل كل عقد على حدة .وال يمكننا �أن نغادر
«معر����ض تراث المجتمع» م���ن دون التنويه بالذوق الرفي���ع الذي يتجلى في
جمع هذه ال�صور على �شكل باقات داخل الإطار الواحد.

قبعة الأمن ال�صناعي قديماً
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بيان" :عم ً
ال بن�صيحة �أهل الر�أي المخل�صين"...

تعبئة �أرامكو
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�أغلى التذكارات ..حجر

ويقودن���ا البح���ث ع���ن ت���ذكارات الما�ض���ي �إل���ى مبنى �آخ���ر ال يبع���د كثير ًا
ع���ن معر�ض الت���راث� .إنه مجمع «تحلي���ل ال�صخور وعين���ات الآبار» .للوهلة
الأول���ى يبدو هذا المجمع من الداخ���ل وك�أن ال عالقة له بمو�ضوع بحثنا وال
بالما�ض���ي ،فهو يعج بالعلماء والفنيين وبمالب����س العمل الع�صرية البي�ضاء
ونظارات الحماية و�أدوات المختبرات الحديثة.
تكمن مهمة هذا المجمع في ا�ستقبال كل عينات ال�صخور التي ت�ستخرج من
باطن الأر�ض على �شكل �أ�سطوانات طويلة ،وتحليلها مخبري ًا لمعرفة ما �إذا
كان الموقع الذي ا�ستخرجت منه يحتوي زيتاً .ولكن ،ولأ�سباب علمية ولي�س
م���ن باب جمع التذكارات ،يحتفظ هذا المجمع بكل عيِّنة يحللها ويدر�سها،
بعد �أن يعطيها رقم ًا ت�سل�سلي ًا ي�سهل العثور عليها ،وي�ضعها على الرف.
ويقودن���ا رئي����س المجم���ع اال�ست�ش���اري البيولوجي ل����ؤي محم���د المانع �إلى
الم�ست���ودع العم�ل�اق ال���ذي ت�ستق���ر فيه ه���ذه العين���ات .وو�س���ط متاهة من
الرف���وف المعدني���ة التي تعل���و من الأر�ض وحت���ى ال�سقف ،وت�ض���م ع�شرات
الأل���وف م���ن ال�صنادي���ق الم�ستطيل���ة التي تحوي م���ا يبلغ طول���ه � 540ألف
ق���دم من لب ال�صخ���ر ،يتجه المهند����س المانع �إلى �صندوقي���ن مت�شابهين
ومتجاورين ،لينقلهما من مكانهما وبفتحهما �أمامنا.
�شاهدنا في كل منها �أ�سطوانة حجرية جمعت �أجزا�ؤها المحطمة والمت�آكلة
ن�سبي��� ًا عند �أطرافه���ا .وبالعين المجردة بدت هذه الحجارة مثل �أي حجارة
بلله���ا الم���ازوت �أو الزي���ت .بدا ذلك وا�ضح ًا حتى لأعينن���ا التي ال خبرة لها
في هذا المجال ،خا�صة و�أننا كنا قد �شاهدنا قبل دقائق عينات من �صخور
ال تحتوي زيتاً .غير �أن فرادة هذه الحجارة ال�صغيرة التي وقفنا �أمامها هنا
تكمن في �أنها م�ستخرجة من بئر الدمام رقم  .7البئر المعطاءة الأولى في
تاريخ �صناعة النفط ال�سعودية ،والتي بها بد�أ عالم �أرامكو و ..كل �شيء.

و�سط متاهة من الرفوف
المعدنية وع�شرات الألوف
من ال�صناديق ،اختار دليلنا
�صندوقين م�ستطيلين
ي�ضمَّان �أغلى التذكارات..

مج�سم تذكاري الفتتاح
معمل غاز الحوية
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أرامكو السعودية

والمستقبل..

ماذا يخبئ �أحدهما للآخـر؟
بم ��وازاة الحفاظ عل ��ى مكت�سبات الما�ض ��ي و�إدارة
�أعمال الحا�ضر ،تبقي �أرامكو عينها على الم�ستقبل
وم ��ا ق ��د يحمل ��ه �إليه ��ا م ��ن تط ��ورات وتحدي ��ات.
والتطل ��ع �إل ��ى الم�ستقبل في �أرامك ��و ال�سعودية ال
يعن ��ي انتظ ��اره ،بل التخطيط للقائ ��ه على �أف�ضل
وجه.
خال ��د الطويل ��ي يعر� ��ض هن ��ا بع� ��ض �أوج ��ه ه ��ذا
التخطي ��ط للم�ستقب ��ل بن ��ا ًء عل ��ى الوع ��ي لأهمية
م ��ا تنتج ��ه ال�شرك ��ة م ��ن طاقة تحتاجه ��ا عجالت
االقت�صاد الدولي والمحلي ،لكي توا�صل الدوران
م ��ن �أج ��ل رخ ��اء العي� ��ش وال�سل ��م االجتماع ��ي في
�أرجاء الأر�ض ،و�إدراك �ضرورة �إي�صال ذلك الإمداد
بالمق ��دار المطل ��وب �إل ��ى م�ستهلكي ��ه م ��ن عمالء
ال�شرك ��ة ح ��ول العالم ،على نحو �آم ��ن وفي الوِقت
المنا�س ��ب ،تعزيزاً للثق ��ة بال�شركة التي تتمتع بها
ل�سمعتها لدى م�ستوردي منتجاتها.
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يقول رئي�س ال�شركة ،كبير �إدارييها التنفيذيين،
الأ�ستاذ عبد اهلل بن �صالح بن جمعة:

«ال يمكن ت�صور الحياة المعا�صرة من دون
البترول والمنتجات العديدة والمتنوعة،
التي ال يمكن اال�ستغناء عنها».
وم���ن �إدراكنا ،نحن ف���ي �أرامكو ال�سعودي���ة� ،أن دور البترول
يمت���د من رف���ع م�ستوى العي����ش في مجتمع���ات ب�أ�سرها� ،إلى
تمكين الأفراد �أينما كانوا ،من �أن يحيوا حيا ًة �أكثر انطالق ًا
وحيوية و�سع���ادة ،نعرف يقين ًا �أن نجاحنا الحقيقي ال يقا�س
بالبرامي���ل وال بالأق���دام المكعب���ة ،و�إنما بالوف���اء بالوعود،
وبالإ�سه���ام ف���ي �صن���ع الرخ���اء ،وبالم�ساع���دة ف���ي تحقيق
الطموحات».

ت�أمين الإمدادات المتعاظمة

وم���ع �أن م�س�أل���ة �إمداد الزي���ت مهمة جد ًا الي���وم� ،إال �أنه من
المتوق���ع �أن تكت�سب �أهمية �أكبر ف���ي ال�سنوات القادمة .وقد
التزمت �أرامك���و ال�سعودية ب�أن تلع���ب دور ًا محوري ًا في تلبية
زي���ادة الطلب في الم�ستقبل ،ودعم���ت هذا االلتزام ب�إطالق
�أ�ضخ���م برام���ج اال�ستثمار في تاريخه���ا ،ف�شرعت في تنفيذ
م�شاريع عمالقة لزيادة �إنتاجه���ا من الزيت الخام ،لتعوِّ�ض
بذلك عن نق�ص الإنتاج الطبيعي ،فيما يدعم الباقي الطاقة
الإنتاجي���ة الق�ص���وى لتبلغ  12مليون برميل ف���ي اليوم نهاية
2009م .كذل���ك و�ضعت ال�شركة ت�صور ًا عملي��� ًا لزيادة هذه
الطاقة �إذا دعت حاجة ال�سوق �إلى ذلك.

توفي���ر عوائد مجزية �إ�ضافة �إل���ى توفير مزيد من الوظائف
للمواطنين ال�سعوديين .و�س���وف ت�صمم هاتان الم�صفاتان
لتكري���ر الزيت الخام الثقي���ل والمر وتحويل���ه �إلى منتجات
عالية الج���ودة ،ومنخف�ضة الكبريت ،لتطاب���ق الموا�صفات
المعتم���دة الآن وتلك التي �ستعتم���د في الم�ستقبل في �أوروبا
والوالي���ات المتحدة .وبالإ�ضاف���ة �إلى ذلك تم�ض���ي �أرامكو
ال�سعودية قدم ًا ف���ي ا�ستكمال م�شروع بترورابغ وهو م�شروع
متكام���ل للتكري���ر والبتروكيميائيات.يق���ول الدكتور محمد
ال�سق���اف ،مدي���ر مركز الأبح���اث المتقدِّ م���ة «�إك�سبك» في
�أرامك���و ال�سعودي���ة�« :إن �أرامكو ال�سعودية ت���درك تمام ًا �أن
طلب العالم الطاقة �سيزيد في الع�شرين �سنة القادمة .ومع
ان ن�سب���ة م���ن زيادة الطلب ه���ذه �ستلبيها م�ص���ادر الطاقة
الأخرى ،مثل م�صادر الطاق���ة البديلة والطاقة النووية� ،إال
�أن الزيادة من هذه الم�ص���ادر �ستقل عن الزيادة المطّ ردة
في الطل���ب عموم���اً .وبذلك ،ف����إن دور هذه مكمِّ���ل للطاقة
الم�ستم���دة م���ن الم�ص���ادر التقليدية كالنف���ط والغاز ،على
الأق���ل في ال�سنوات الع�شري���ن المقبلة .ويعني ذلك �أن طلب
الطاق���ة المتزاي���د �سيعن���ي ازدياد طل���ب م�ص���ادر الطاقة
التقليدية الم�شتقة من النفط والغاز».

وم���ن جانب �آخ���ر� ،أتاحت التحدي���ات الحا�ض���رة التي تمر تح�سين الأداء في القطاعات المختلفة

بها �صناعة التكري���ر العالمية مجموعة متميزة من الفر�ص
لل�شركات الراغبة في اغتنامها .ولذا �سعت �أرامكو ال�سعودية
بج���د لتعزي���ز طاقته���ا التكريري���ة ح���ول العال���م من خالل
م�شروعاته���ا الم�شتركة .وا�ستعدت ال�شركة لبناء م�صفاتين
جديدتي���ن للت�صدي���ر طاقة كل منهم���ا � 400ألف برميل في
الي���وم في الجبيل وينب���ع .و�ست�سهم هات���ان الم�صفاتان في
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وب�سب���ب ه���ذه المعلوم���ات التي يتف���ق عليها الخب���راء حول
العالم ،ف�إن �أرامكو ال�سعودية بد�أت برنامج ًا فريداً ،للتنقيب
ع���ن الزيت والغاز لتو�سعة طاقته���ا الإنتاجية ،وبد�أت مراكز
�أبح���اث ال�شرك���ة ببح���ث �أف���كار رائدة ف���ي و�سائ���ل تح�سين
جدوى الآبار من �أجل ا�ستخال�ص مقدار �أكبر من الزيت من
مكامنه ال�صخرية ،كذلك توا�صل ال�شركة ابتعاث عدد كبير
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من خريج���ي الثانوية ال�سعوديين داخ���ل المملكة وخارجها،
ف���ي مج���االت لها عالق���ة بحاج���ة ال�شركة و�صناع���ة الزيت
والغاز في الم�ستقبل ،لك���ي يجدوا مكانهم في �صناعة حلول
الم�ستقبل بعد تخرجهم.
والمعروف �أن �أرامكو ال�سعودي���ة تدير منذ �إن�شائها واحد ًا
م���ن �أكب���ر برام���ج التدريب ال�صناع���ي والمهن���ي في هذه
ال�صناع���ة .وبف�ضل هذا ،تمكن���ت ال�سواعد الوطنية ،وهي
الج���زء الأكبر من ق���وة العمل ف���ي ال�شركة ،م���ن االرتقاء
به���ا �إلى المكان���ة المتميزة الت���ي تتبو�أها الي���وم ،والهدف
في الم�ستقبل هو اال�ستمرار ف���ي اتجاه بناء الإن�سان الذي
تع���ي ال�شرك���ة �أن الم�ستقب���ل ي�صنع ب���ه ولأجل���ه .وتوا�صل
�أرامك���و ال�سعودي���ة اليوم تطوي���ر �أحدث برام���ج التدريب
المهن���ي وتطوير الكف���اءات على جميع الم�ستوي���ات ،بدء ًا
م���ن الهند�س���ة والتنقي���ب ،و�صو ًال �إل���ى الرعاي���ة ال�صحية
وتقنية المعلومات لتج���اوز م�صاعب الحا�ضر والم�ستقبل،
ف���ي �إيج���اد الم���وارد الب�شري���ة الم�ؤهل���ة والمدرب���ة ،لبلوغ
�أه���داف الم�ستقبل وللتعامل مع التحدي���ات القادمة .ومن
اال�ستراتيجي���ات الكبرى لإعداد موظف���ي ال�شركة لتتحدى
الم�ستقب���ل ،ا�ستراتيجي���ة التطوي���ر الذات���ي .ويع���د التعلم
الإلكترون���ي عن�صر ًا فاع�ل�اً في ه���ذه اال�ستراتيجية .وقد
انخرط �أكثر من  35300موظف في دورة واحدة على الأقل
في هذا المجال.

دور التكنولوجيا وتوظيفه

ولكن ر�ؤي���ة �أرامك���و ال�سعودي���ة و�أه���داف الم�ستقبل التي
تعتم���د على بن���اء الإن�س���ان ،تنظ���ر �أي�ض ًا �إل���ى التحديات
البعي���دة والمتو�سط���ة الم���دى ،فيم���ا يخ����ص التط���ور
ال�صناع���ي ،وتعتمد حل���و ًال تكنولوجية و�أبحاث��� ًا ودرا�سات
م�ستفي�ض���ة ،يتواله���ا ه���ذا الإن�سان الذي تجهِّ���زه .وت�سير
�أرامك���و ال�سعودية نحو بلوغ �أهداف الم�ستقبل ال�صناعية،
عل���ى نحو عملي قابل للتطبيق على �أر�ض الواقع .ولكل من
هذه المراحل الزمنية تخطيط خا�ص يحاول �أن ي�ستك�شف
الم�صاع���ب �أو التحديات التي ق���د تواجه ال�صناعة خالل
تلك المرحلة المعينة ،ومحاول���ة �إيجاد الحلول لتجاوزها
قبل �أن تقع فعالً.
و ُيع���د ذلك تحدي��� ًا كبير ًا تتعام���ل ال�شركة مع���ه على المدى
المتو�سط بزيادة قدرة �إنتاجها من النفط بن�سبة  ،%20من

105

القافلة العدد الخاص..

من �أعلى ن�سب اال�ستخال�ص العالمي���ةً� ،إذ يراوح معدل ن�سبة
اال�ستخال�ص في العالم بين  30و ،%35وبذلك ف�إن ما حققته
�أرامك���و ال�سعودية �أف�ضل بكثير م���ن معدل هذه الن�سبة .وعلى
الرغ���م م���ن ذلك ،تعت���زم ال�شركة دف���ع طاقتها �إل���ى �أق�صى
حدودها لبلوغ معدل ا�ستخال�ص مرتفع ي�صل �إلى ن�سبة %70
في الحقول الكبرى المنتجة كما �أ�شرنا.

الآبار والحقول الذكية

 10ماليين برميل من النفط في اليوم في  ،2004و�صو ًال �إلى
 12ملي���ون برميل من النفط في اليوم في نهاية  .2009ولأن
زيادة طلب الطاقة ظاهرة طويلة الأمد ،و�سوف تتطلب تبع ًا
لذل���ك حلو ًال طويلة الأم���د �أي�ضاً ،و�ضعت �أرامك���و ال�سعودية
ن�ص���ب عينيها هدفين مهمين جد ًا ت�سعى في بلوغهما خالل
الع�شري���ن �سنة القادمة ،هم���ا تو�سعة قاعدة م���وارد ثروتها
النفطية وزيادة ن�سبة ا�ستخال�ص النفط من تلك الموارد.
تبل���غ ث���روة النفط في المملك���ة اليوم  722بلي���ون برميل من
م���وارد النفط المكت�شَ فة (النفط ف���ي مو�ضعه) .وي�شمل هذا
الرق���م نحو  109باليين برميل م���ن النفط �أُنتجت حتى الآن
من �أعمال �أرامكو ال�سعودية ،وهي تلك الموارد التي ا�ستهلكها
عمال�ؤه���ا في جمي���ع �أنحاء العال���م� .أما االحتي���اط الآن� ،أي
النف���ط القابل لال�ستخال����ص با�ستخدام التقني���ة المتوافرة
الي���وم ،فيبلغ نح���و  260بليون برميل� ،أي م���ا يعادل نحو ربع
مجم���وع احتياط العالم .ويُبقي ذلك نح���و  350بليون برميل
�أخ���رى ت�ص َنّف عل���ى �أنها موارد محتملة ،وه���ي موارد يمكن
ا�ستخال�صه���ا في الم�ستقب���ل �إذا تطورت التقني���ة المنا�سبة
لإنتاجه���ا .الأمر ال���ذي يحر�ض على �ض���رورة تطوير التقنية
الحديثة لمواكبة طلب العالم المتزايد للطاقة.

�إن التحدي الماثل �أم���ام �أرامكو ال�سعودية ،و�شركات النفط
عموم ًا الي���وم هو التفكي���ر بالم�ستقبل وو�ض���ع ر�ؤية لتقنيات
الم�ستقبل .وهناك �سبعة م�شاري���ع تقنية �أ�سا�سية تط َوّر الآن
في مركز «�إك�سبك» للأبحاث المتقدِّ مة في �أرامكو ال�سعودية،
ومنه���ا تقني���ة الآب���ار الذكية ال�شدي���دة التفرع ،وه���ي الآبار
الذكي���ة التي �سيكون فيها عدد كبير من الفروع الجانبية في
عمق الأر�ض لإنت���اج النفط على نحو �أ�سل�س و�أغزر ،وت�سهيل
الو�صول �إلى المكونات ال�صخرية ال�صعبة والمعزولة.
كذلك يعمل مرك���ز «�إك�سبك» للأبحاث المتقدِّمة على تطوير
ط���رق علمية حديثة ال�ستب���دال الأذرع الآلية ب�أجهزة ال�سلكية
ال�صمامات
ب�صمام���ات الفروع الذكية ،فتزود ه���ذه ِ
للتحكم ِ
بالطاق���ة م���ن بطاري���ات قابل���ة لل�شحن ف���ي باط���ن الأر�ض،
تُ�شحَ ن بتي���ار كهربائي يولّده جري���ان ال�سوائل في فروع البئر
الذكي���ة هذه .وبتطوير تقني���ة الآبار الذكي���ة ال�شديدة التفرع
�سوف تتمكن �أرامكو ال�سعودية من التخل�ص من الأذرع الآلية
وا�ستبداله���ا بالتوا�صل الال�سلكي وتولي���د الكهرباء في باطن
الأر����ض من جريان ال�سوائل ،وبذا يمكن �أن تح�صل على عدد
غير مح���دود من الفروع الذكية التي يمكن �أن تحتويها البئر.
وق���د تحتوي ه���ذه الآبار على عدد من الف���روع الذكية ي�صل
�إلى خم�سين �أو مئة فرع ،ويطلق على هذه التقنية ا�سم الآبار
الذكي���ة ال�شدي���دة التفرع .و�أرامك���و ال�سعودي���ة الآن ب�صدد
تطوي���ر هذه التقنية .ويتوقع �أن تدخ���ل حيز التجريب خالل
ال�سنوات الثالث القادمة.

ت�سعى الر�ؤية طويلة الأمد لدى �أرامكو ال�سعودية �إلى هدفين،
الأول هو زيادة الثروة النفطية �إلى  900بليون برميل بحلول
عام  ،2025والثاني هو العمل على �إي�صال ن�سبة ا�ستخال�ص
النف���ط �إلى  %70في الحقول الكب���رى المنتجة ،با�ستخدام ومن التقنيات الواعدة �أي�ض���اً ،تقنية الحقول الذكية الآلية،
تقنية اال�ستخال����ص التقليدية المطوّرة وتقنية اال�ستخال�ص الت���ي �ستجمع المعلومات عن خ�صائ����ص ال�سوائل من باطن
الثالثي.
الأر����ض ،وتدمجه���ا م���ع المعلوم���ات ال�سطحي���ة ،ث���م تعمل
مح���اكاة فوري���ة وم�ستم���رة للمكمن،حت���ى ي�ستطي���ع الحقل
ويبل���غ احتي���اط النف���ط القاب���ل لال�ستخال�ص ف���ي ال�سعودية بنف�س���ه �أن ي�سل���ك الطريقة المثلى للإنت���اج في �أي وقت من
الآن نح���و  %50من مجم���وع ثروة النفط ،و ُتع���د هذه الن�سبة عمر الحقل .ثم ير�س���ل الحقل بنف�سه وبطريقه �آليه الأوامر
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ال�صمام���ات الذكية ف���ي كل بئر ،لتنفيذ خط���ة الإنتاج بالخي���ر� ،إذ انها تمكن���ت من ك�شف �ص���دوع �أر�ضية ال يمكن
�إل���ى ِ
ه���ذه التي اختارها الحقل الذكي .وبذلك ف�إن الحقل الذكي ك�شفها بالط���رق التقليدية ،والخطة ت�سي���ر الآن نحو تطوير
ه���ذه التقنية حتى تتمكن ال�شركة من التكهن على نحو فعال
�سيفكر في النهاية بنف�سه وينفذ بنف�سه �أي�ضاً.
بطريقة جريان ال�سوائل في مكامن النفط.

الر�صد ال�سموغرافي

�إح���دى التقنيات المثيرة الأخرى التي يعمل مركز «�إك�سبك»
للأبحاث المتقدِّ مة في تطويره���ا هي ر�صد موجات الأر�ض
ال�س�سموغرافية (الزلزالية) الذاتية .فر�صد هذه الموجات
يعتم���د عل���ى طاق���ة الأر����ض الذاتية الت���ي تن�ش�أ م���ن حركة
الق�ش���رة الأر�ضي���ة الت���ى تولد موج���ات منخف�ض���ة الطاقة،
ال يمكن ك�شفها ب�أجهزة الر�صد العادية .ويوجد الآن م�شروع
ف���ي حقل الغ���وار ،لر�ص���د ه���ذه الموج���ات ال�س�سموغرافية
الذاتية ب�أجهزة ا�ست�شعار �شديدة الح�سا�سية في عمق الآبار
وعلى �سط���ح الأر�ض .وتب�شر النتائج الأولي���ة لهذا الم�شروع

�إن ه���دف �أرامكو ال�سعودية في المدى البعيد ،هو دفع عجلة
التق���دم في ه���ذه التقنية �إل���ى م�ستويات �أعل���ى بكثير ،حتى
تتمكن من مح���اكاة مكامن �ضخمة مثل حقل الغوار بنماذج
دقيقة تزي���د على بليون خلية .وال�شرك���ة الآن ب�صدد تطوير
الجي���ل الثاني من نظم المحاكاة هذه ،وقد اختبرت الطراز
االبتدائي بنجاح عل���ى نموذج يحتوي على  258مليون خلية.
وم���ع ه���ذا الإنجاز تك���ون �أرامك���و ال�سعودية ق���د قطعت ربع
ال�شوط نحو بلوغ نماذج البليون خلية.
وثم���ة تقنية �أخرى �سيك���ون لها دورها الفاع���ل في الم�ستقبل
م���ن �أجل زيادة ن�سب �إنتاج النفط وا�ستخال�صه وخف�ض ن�سب
�إنت���اج الماء الم�صاحب له ،وه���ي تقنية حقن ال�سوائل الذكية
في المكمن ،لت�ضفي �سلوك ًا معين ًا مرغوب ًا فيه ،داخل المكونات
ال�صخرية المنتجة للنفط والغاز ،مثل منع تدفق الماء في هذه
المكونات ال�صخرية ،وال�سماح بتدفق الزيت تدفق ًا تلقائيا.
�أما تقني���ات الم�ستقبل البعيدة المدى ،الت���ي تُدرَ�س وتُبحَ ث
ف���ي المرك���ز الآن ،ا�ستع���داد ًا لتحديات قد تظه���ر في مدى
ال�سن���وات الع�شر القادمة� ،أو ربما بع���د عدة عقود من الآن،
فمنه���ا تقنية الآبار الحيوية (البيوني���ة) .تحاكي هذه الآبار
ال�شج���ر ف���ي نمو جذوره���ا .فعندما ت���زرع �أية �شج���رة ،ف�إن
جذرها يمد فرع ًا منه �إلى منطقة تحتوي على الرطوبة ،ف�إذا
جفت ه���ذه المنطقة قطع الجذر ذلك الف���رع ومد فرع ًا �آخر
�إلى منطق���ة �أخرى ،ال تزال تحتوى على الرطوبة ،وهلم جراً.
و�ستحاكي الآبار الحيوية نم���ط هذه الجذور� ،إذ �ستُحفر هذه
الآبار في عمق الأر�ض ،ثم تتولى البئر ا�ست�شعار منطقه تحتوي
على النفط ،وتمد فرع ًا �إلى هذه المنطقة ،حتى �إذا ما ن�ضب
النفط هناك ،قطع���ت البئر ذلك الفرع ومدت فرع ًا �آخر �إلى
منطق���ة ال تزال تحتوى على النفط ،بطريقة ت�شبه مد ال�شجر
جذوره���ا في باط���ن الأر�ض� ،إل���ى �أن يتم ا�ستخ���راج محتوى
المكمن كامالً.
وهك���ذا ف�إن البئ���ر �ستقرر بنف�سه���ا ما �إذا كان���ت المكونات
ال�صخري���ة تحت���وي عل���ى النف���ط �أو الم���اء ،وتفت���ح فروع ًا
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جانبي���ة باتجاه المكونات الحاوية للنفط ،ثم تقطعها عندما
ت�ستنفد ،وتفتح فروعا �أخرى من جديد ،وهلم جراً .قد يبدو
ه���ذا المفهوم من وحي الخيال العلمي �أو م�ستحيل التحقيق،
لكن �أرامكو ال�سعودية لي�س���ت في الواقع بعيدة عن بلوغ هذه
الر�ؤي���ة ،فقد قطعت �صناعة النفط �أ�شواط ًا بعيدة في طريق
تحقيق هذا الحلم.

تقنية النانو في الخدمة!

و�آخر التقنيات التي ت�ستعد �أرامكو ال�سعودية الآن لتطويرها
هي تقنية المج�سّ ات «الروبوتية» المجهرية (النانوروبوت).
كل من هذه المج�سات هو عبارة عن �إن�سان �آلي في غاية في
ال�صغر� ،إذ ال يزيد قطره عن ب�ضع مئات فقط من النانومتر،
�أي نحو واحد في المائة من قطر �شعرة الإن�سان.
ويج���ب �أن تكون ه���ذه المج�سّ ات بهذا الحج���م الالمتناهي
في ال�صغر حتى تتمكن م���ن المرور خالل الفُ�سَ ح الم�سامية
والمجازات ال�ضيقة للغاية في ال�صخور ،حيث مكامن النفط
ف���ي باطن الأر�ض .و�ستُ�صنَع ه���ذه المج�سات ب�أعداد كبيرة
وت َُ�ض���خ كجي�ش في باط���ن الأر�ض مع الماء ال���ذي يُحقَن في
المكمن لدف���ع النفط .و�ستم�ضي ه���ذه المج�سات  -يحملها
الم���اء والنف���ط  -خ�ل�ال المكم���ن ،وتجم���ع خ�ل�ال رحلتها
معلومات عن �ضغط ال�سوائل وحرارتها ونوعها ،وتخزن هذه
المعلومات ف���ي ذاكرة �إلكترونية .ومع م�ض���ي الإنتاج قدماُ،
�سيحم���ل النفط هذه المج�سات �إلى الآب���ار المنتجة للنفط،
وم���ن ثم �ستُلتقَط من النفط المُنتَ���ج وتُ�ستخلَ�ص المعلومات
م���ن ذاكرته���ا .وبهذه الطريق���ة �سنتمكن م���ن ر�سم خارطة
دقيق���ة لخوا����ص المكم���ن ،على نح���و ال يمكن تخيل���ه الآن.
و�ستك���ون هذه خطوة نوعي���ة وثورة كبيرة ف���ي مجال قدرتنا
على ر�صد ما في باطن المكامن.
لق���د ب���د�أت �أرامك���و ال�سعودية الرحل���ة الطويل���ة لتطوير هذه
المج�سات «الروبوتية» المجهرية ،وت�شمل خطة ال�شركة �أبحاث ًا
تتعلَّق بت�صغير �أجهزة اال�ست�شعار �إلى م�ستويات عالية الدقة،
وتطوي���ر �أنظمة التوا�صل مع ه���ذه المج�سات ،و�صنع ذاكرات
حا�سوبي���ة مجهرية وعدة �أ�شياء �أخ���رى .ولكننا يجب �أن نبد�أ
بالإجاب���ة عن �س�ؤال ب�سيط ج���د ًا �أوالً :ما حجم �أكبر مج�س �أو
روب���وت يمكن له �أن يمر خالل المكم���ن ،من دون �أن يعلق في
الفُ�سَ ح الم�سامية والمجازات ال�ضيقة لل�صخور الجوفية؟
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وللو�ص���ول �إلى الم�ست���وى الأمثل ل�صغر حج���م المج�سّ ات
نظ���ر الباحثون في �أرامكو ال�سعودي���ة �إلى توزيع المجازات
ال�ضيق���ة ف���ي حق���ل الغ���وار ،وحللوا �أكث���ر م���ن  850عينة
�صخرية ودر�سوا حجم المج���ازات فيها .وي�صف ال�سقاف
ه���ذه المجازات ب�أنه���ا «�صغيرة جداً ،لك���ن معظمها يفوق
 500نانومت���ر ،وهكذا �أ�صبح لدينا ه���دف �أولي ترمي �إليه
جه���ود الت�صغير .ونح���ن ننفّذ الآن �أول تجرب���ة في العالم
الختب���ار هذه النتيج���ة اختب���ار ًا عملياً .في ه���ذه التجربة
�صنعن���ا «روبوتات» مجهري���ة ذات �أحج���ام مختلفة تُحقَن
ف���ي عينات �صخرية من حق���ل الغ���وار ،ويُح�سَ ب عدد هذه
الج�سيمات الدقيقة التي تتمكن من المرور خالل العينات
ال�صخرية ،فتدخل م���ن �أحد �أطرافها وتخرج من الطرف
الآخ���ر .وبذل���ك نتمكن من الإجاب���ة عن ال�س����ؤال المتعلق
بحجم المج�سّ ات �إجابة عملية».
وبالطب���ع «فالروبوت���ات» الت���ي �صنعت لغر�ض ه���ذه التجربة
ه���ي روبوت���ات «غبية» ال تحت���وي على �أية �أجه���زة ا�ست�شعار،
فه���ي ج�سيمات دقيقة فح�س���ب ،لأن المهم في هذه المرحلة
هو اختبار الحجم فق���ط .وتقنية الج�سيمات الدقيقة للغاية
«النانو» واحدة من التقنيات الأ�سرع نمو ًا وتطور ًا في العالم،
ال �سيم���ا في التطبيق الطبي وعلم المواد ،و�أرامكو ال�سعودية
ه���ي م���ن رواد ت�سخي���ر ه���ذه التقني���ة المتطورة ف���ي قطاع
النفط.
لك���ن �أف���ق الم�ستقب���ل ال ينح�ص���ر عن���د �أرامك���و ال�سعودية
ف���ي بلوغ ه���ذه الأه���داف ال�صناعي���ة فقط الت���ي تنتمي �إلى
�أعماله���ا الأ�سا�سية ب�صفتها �شركة نفط عمالقة ،بل �إن هذا
الأف���ق يبد�أ م���ن داخل تفكي���ر �أرامكو ال�سعودي���ة ووجدانها،
لال�ستمرار في بلوغ �أهداف الم�ستقبل الأخرى ب�أبعاد �أو�سع،
مثل ت�سويق منتجاتها حول العالم ،وا�ستمرارها في التوا�صل
االجتماع���ي ،وتحقيق �أهداف المواطنة التي تفيد المجتمع،
وحركة االقت�صاد المحلي ونموه ،وتجهيز ال�شركات المحلية
للو�صول �إلى ق���درات عالمية .ومن الأهداف كذلك ما يتعلق
بالمحافظ���ة عل���ى البيئة المحيط���ة ب�أعماله���ا ،و�إنتاج وقود
نظيف ،والمحافظة على �صحة موظفيها ومقاوليها ،و�سالمة
جمي���ع من ينتمون �إليها داخل بيئة العم���ل التي يعملون فيها
وخارجه���ا ،وهي قي���م ت�ضعه���ا �أرامكو ال�سعودي���ة على �أعلى
�أولوياتها.
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