
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

والباقيات الصالحات خير )2-1(
 البنون في القرآن الكريم 

ْنَيا” ”ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
ْنَيا”، وقال  قال تعالى: “اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة  َما اْلَحَياُة الدُّ سبحانه: “اْعَلُموا أَنَّ
وقال  َواأَلْوالِد”،  اأَلْمَواِل  ِفي  َوَتَكاُثٌر  َبْيَنُكْم  َوَتَفاُخٌر 
تعالى:  وقال  َنَفرًا”،  َوأََعزُّ  َماال  ِمْنَك  أَْكَثُر  “أََنا  تعالى: 
َوَوَلدًا”،  َماال  أُلوَتَينَّ  َوَقاَل  ِبآَياِتَنا  َكَفَر  الَِّذي  “أََفَرأَْيَت 
وقال القرطبي رحمه اهلل: “إنما كان المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا؛ ألن في المال جمااًل ونفعًا، وفي 
الدنيا”، وقال  الحياة  زينة  البنين قوة ودفعًا، فصارا 
المال والبنين،  أن  “أخبر تعالى  السعدي رحمه اهلل: 
زينة الحياة الدنيا؛ أي: ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي 
ه: الباقيات الصالحات”،  يبقى لإلنسان وينفعه ويسرُّ
عن  ينهى  ال  واإلسالم  الحياة،  زينة  والبنون  فالمال 
المتاع بالزينة في حدود الطيبات، ولكنه يعطيهما 
القيمة التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود وال 
يجوز  فما  قيمة؛  ليستا  ولكنهما  زينة  إنهما  يزيد، 

أساسهما  على  روا  يقدَّ أن  وال  الناس  بهما  يوَزن  أن 
في الحياة؛ إنما القيمة الحقة للباقيات الصالحات 
من األعمال واألقوال والعبادات... “رمضانيات” تفتح 

ملف البنين في القران الكريم ... 

إنجازات  ويروي  يحكي  وطنيا  صرحا  بل  للبترول  متحفا  كونها  من  أكثر  هي  النفط  دار 
النفط  لصناعة  شامال  ومرجعا  جامعا  متحفا  تعد  التي  والدار  واألجداد،  اآلباء  ونجاحات 
والبترول تابع لشركة نفط البحرين “بابكو” أقيمت بعد دراسة مستفيضة ليتزامن افتتاحها 
مع مرور 60 عامًا على اكتشاف النفط في البحرين في عهد المغفور له بإذن اهلل الشيخ 
المحاذي ألول  النفط بموقعها  دار  يونيه 1992، ويتميز   2 آل خليفة في  بن سلمان  عيسى 
مر  وعلى  إدارتها،  بابكو  شركة  وتتولى  الدخان  جبل  سفح  عند  النفط  الستخراج  تحفر  بئر 
السنين تطورت دار النفط لتصبح مركزًا تعليميًا ومعلمًا سياحيًا يرتادها السياح والمهتمون 
من  تضمه  لما  نظرًا  البالد،  في  النفط  صناعة  لتاريخ  ومرجعًا  البحرين،  في  النفط  بصناعة 
معروضات نادرة تسعى من خالله لتحقيق أهدافها في المحافظة على هذه المقتنيات 
التاريخية، وعلى نشر المعرفة عن النفط الذي أصبح مادة هامة ليس للبحرين فحسب، بل 
الصروح  أهم  أحد  على  الضوء  تلقي  “رمضانيات”  أيضًا..  به  الغنية  العربي  الخليج  لمنطقة 

الوطنية ودوره الهام في رواية تاريخ صناعة النفط بالبالد ...

تحولت لمركز تعليمي هام ومعلم سياحي بارز
دار النفط .. 25 عامًا من التاريخ
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“يوم ال ينفع مال وال بنون”
اِلِحيَن“ البنون في القرآن الكريم ... “َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّ

رزق من اهلل 

فهو  ومالكه،  شيء  كل  خالق  وتعالى  سبحانه  اهلل 
“وإن  تعالى:  قال  كما  شيء  كل  خزائن  بيده  سبحانه 
معلوم”،  بقدر  إال  ننزله  وما  خزائنه  عندنا  إال  شيء  من 
وأصناف  األرزاق،  جميع  أي:  سعدي:  ابن  الشيخ  وقال 
يعطي  بيده،  فخزائنها  اهلل،  إال  أحد  يملكها  ال  األقدار، 
ورحمته  حكمته  بحسب  يشاء،  من  ويمنع  يشاء،  من 
واألرض  السموات  ملك  “هلل  وجل:  عز  وقال  الواسعة، 
يشاء  لمن  ويهب  إناثا  يشاء  لمن  يهب  يشاء  ما  يخلق 
يشاء  من  ويجعل  وإناثا  ذكرانا  يزوجهم  أو  الذكور 
إخبار  فيها  اآلية  هذه  ولعل  قدير”،  عليم  إنه  عقيما 
عن سعة ملكه تعالى، ونفوذ تصرفه في الملك في 
الخلق لما يشاء، والتدبير لجميع األمور، فاهلل تعالى هو 
الذي يعطيهم من األوالد ما يشاء، وقال تعالى وهو 
أزواجكم  من  لكم  “وجعل  عباده:  على  نعمه  يعدد 
بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات”، ويخبر تعالى عن 
أزواجا،  لهم  جعل  حيث  عباده،  على  العظيمة  منته 
تقر  أوالدا  أزواجهم  من  لهم  وجعل  إليها،  ليسكنوا 
حوائجهم،  ويقضون  ويخدمونهم،  أعينهم  بهم 
من  ورزقهم  كثيرة،  وجوه  من  بهم  وينتفعون 
الظاهرة  والنعم  والمشارب  المآكل  من  الطيبات، 
قال  كذلك  يحصوها،  أن  على  العباد  يقدر  ال  التي 
بأموال  “وأمددناكم  إسرائيل:  بني  مخاطبا  سبحانه 
نوح  لسان  على  وقال  نفيرا”،  أكثر  وجعلناكم  وبنين 
لكم  ويجعل  وبنين  بأموال  “ويمددكم  السالم:  عليه 
يسأل  أن  المسلم  فعلى  أنهارا،  لكم  ويجعل  جنات 
اهلل تعالى من فضله، ويدعوه أن يهب له ما يريد من 
األموال واألوالد؛ ألنه وحده القادر على ذلك، فال يسأل 
غير اهلل، وال يرجو أحدا سواه كما قال صلى اهلل عليه 

وسلم : “إذا سألت فاسأل اهلل”.

حسن التوجيه 

ومن شكر النعمة العمل بها على ما يرضي المنعم، 
أن  المسلم  فواجب  يسخطه،  فيما  صرفها  وعدم 
قال  كما  وصرفا  وحفظا  كسبا  أمواله  تدبير  يحسن 
بينكم  أموالكم  تأكلوا  ال  آمنوا  الذين  “يأيها  تعالى: 
بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم”، وقال صلى 
اهلل عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

تحريم  في  كثيرة  نصوص  وجاءت  عليكم”،  حرام 
أنفاق  في  واإلسراف  والتبذير  المحرمة  المكاسب 
األموال، وكذلك من واجب المسلم حسن تربية أوالده 
الحميدة  واألخالق  الكريمة  القيم  على  وتنشئتهم 
“يأيها  وجل:  عز  قال  كما  الحنيف،  الدين  بها  جاء  التي 
ذلك  ففي  نارا”،  وأهليكم  أنفسكم  قوا  آمنوا  الذين 
اجتنابا،  ونهيه  امتثاال،  اهلل  أمر  بإلزامها  األنفس  وقاية 
ووقاية  العذاب،  ويوجب  اهلل،  يسخط  عما  والتوبة 
األهل واألوالد، بتأديبهم، وتعليمهم، وإجبارهم على 
أمر اهلل، فال يسلم العبد إال إذا قام بما أمر اهلل به في 

نفسه، وفيمن تحت واليته وتصرفه.

االغترار بالبنين

وظلم  للطغيان  سببا  تكون  واألنصار  البنون  وكثرة 
نمدهم  ما  أن  “أيحسبون  وجل:  عز  قال  كما  الناس، 
وذكر  الخيرات”،  في  لهم  نسارع  وبنين  مال  من  به 
إياهم  زيادتنا  أن  أيظنون  أي  ذلك  في  المفسرون 
الخير  أهل  من  أنهم  على  دليل  واألوالد  باألموال 
مقدم  وهذا  واآلخرة،  الدنيا  خير  لهم  وأن  والسعادة، 
لهم، ليس األمر كذلك “بل ال يشعرون”، أنما نملي لهم 
ونمهلهم ونمدهم بالنعم حتى يزدادوا إثما وليتوفر 
عقابهم في اآلخرة، ولهذا حذرنا القرآن من ذلك فقال 

عز وجل: “وما أرسلنا في قرية من نذير إال قال مترفوها 
إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواال وأوالدا 
تعالى  اهلل  أن  المفسرون  ويروي  بمعذبين”،  نحن  وما 
أنها  للرسل  المكذبة  الماضية  األمم  حالة  عن  يخبر 
محمد  لرسولهم  المكذبين  الحاضرين  هؤالء  كحال 
بها  وفخروا  نعمتهم  وأبطرتهم  مترفوها،  به  كفر 
فالذي  بعثوا  ولو  بمبعوثين،  ليسوا  بأنهم  محتجين 
الدنيا سيعطيهم أكثر  أعطاهم األموال واألوالد في 
من ذلك في اآلخرة وال يعذبهم، فأجابهم اهلل تعالى 
زعمتم؛  ما  على  دليال  ليس  وتضييقه  الرزق  بسط  بأن 
يبسط  ربي  إن  فقال:قل  اهلل  مشيئة  تحت  الرزق  فإن 
الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس ال يعلمون وما 
إال  زلفى  عندنا  تقربكم  بالتي  أوالدكم  وال  أموالكم 
من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما 
في  األمر  وحقيقة  آمنون،  الغرفات  في  وهم  عملوا 
هذه المسألة ما قاله تعالى: “يوم ال ينفع مال وال بنون 
أتى اهلل بقلب سليم”، فالنجاة عند اهلل تعالى  إال من 

في امتثال أمره ال بالمفاخرة بنعمه.

حب البنون 

والبنون مما فطر اإلنسان على حبه كما قال عز وجل: 
“زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
يحذر  المسلم  أن  إال  والفضة”،  الذهب  من  المقنطرة 
من تفضيل الزينة الفانية على الحقيقة الباقية، ويقول 
المفسرون أخبر سبحانه عن حالة الناس في إيثار الدنيا 
الجسيم  والفرق  العظيم،  التفاوت  وبين  اآلخرة،  على 
األمور،  هذه  لهم  زينت  الناس  أن  فأخبر  الدارين،  بين 
وعكفت  بالقلوب،  واستحلوها  باألبصار،  فرمقوها 
إلى  تميل  الناس  النفوس، كل طائفة من  لذاتها  على 
همهم،  أكبر  هي  جعلوها  قد  األنواع،  هذه  من  نوع 
ومبلغ علمهم، وهي -مع هذا- متاع قليل، منقض 
عنده  واهلل  الدنيا  الحياة  “متاع  فهذا  يسيرة  مدة  في 
“المال  تعالى:  قوله  إن  القرطبي  وقال  المآب”،  حسن 
خير  الصالحات  والباقيات  الدنيا  الحياة  زينة  والبنون 
زينة  والبنون  المال  كان  إنما  أمال”،  وخير  ثوابا  ربك  عند 
البنين  وفي  ونفعا،  جماال  المال  في  ألن  الدنيا  الحياة 
قوة ودفعا ، فصارا زينة الحياة الدنيا، لكن معه قرينة 
زينة  والبنون  المال  المعنى:  ألن  والبنين;  للمال  الصفة 
وهو  نفوسكم،  تتبعوها  فال  المحتقرة  الحياة  هذه 
بالغنى  افتخروا  لما  وأمثاله  حصن  بن  عيينة  على  رد 
والشرف، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا 
فهو غرور يمر وال يبقى كالهشيم حين ذرته الريح إنما 
يبقى ما كان من زاد القبر وعدة اآلخرة، وكان يقال: ال 
تعقد قلبك مع المال ألنه فيء ذاهب، وال مع النساء 
السلطان  مع  وال  غيرك،  مع  وغدا  معك  اليوم  ألنها 
اهلل  قول  هذا  في  ويكفي  لغيرك،  غدا  لك  اليوم  ألنه 
تعالى:  وقال  فتنة”،  وأوالدكم  أموالكم  “إنما  تعالى: 
فاحذروهم”،  لكم  عدوا  وأوالدكم  أزواجكم  من  “إن 
من  حباه  ما  على  تعالى  اهلل  شكر  المسلم  فواجب 
ينفع  ال  اآلخرة،”يوم  الدار  إلى  قنطرة  وجعلهما  بنين، 

مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم”.

قه إلى الشكر  األموال واألوالد قد تكون نعمة يسبغها اهلل على عبد من عباده؛ حين يوفِّ
الضمير،  مطمئن  هو  فإذا  اهلل؛  إلى  بها  والتوجه  األرض،  في  بها  واإلصالح  النعمة،  على 
م لنفسه ذخرًا، وكلما  ساكن النفس، واثق من المصير؛ فكلما أنفق احتسب وشعر أنه قدَّ
أصيب في ماله أو بنيه احتسب؛ فإذا السكينة النفسية تغمره واألمل في اهلل ُيَسرِّي عنه، 
وقد تكون نقمة يصيب اهلل بها عبدًا من عباده؛ ألنه يعلم من أمره الفساد والدخل؛ فإذا 
ل حياته جحيمًا، وإذا الحرص عليها يؤرِّقه وُيتِلف أعصابه،  القلق على األموال واألوالد يحوِّ
وإذا هو ينفق المال حين ينفقه في ما يتلفه ويعود عليه باألذى، وإذا هو يشقى بأبنائه 
بون بأبنائهم لسبب من األسباب  وا وكم من الناس يعذَّ إذا مرضوا ويشقى بهم إذا صحُّ
وهؤالء الذين يملكون األموال ويرزقون األوالد، ُيعِجب الناَس ظاهُرها، وهي لهم عذاب... 

“رمضانيات” تفتح ملف البنين في القران الكريم ...
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تتميز بموقعها المحاذي ألول بئر بالبحرين
دار النفط .. تاريخ يحكي ويروي

مقتنيات هامة 

التذكارية  للصور  معرضًا  النفط  دار  وتضم 
االهتمام  تظهر  التي  الفريدة  والخرائط  والوثائق 
التاريخي بالرغبة في اكتشاف النفط، والخصائص 
النفط  من  وعينات  البحرين  لصخور  الجيولوجية 
سجالت  من  ونماذج  األخرى  المعدنية  والمواد 
تعني  ما  وبقدر  وتطويرها،  اآلبار  حفر  عمليات 
الصخور-،  -نفط  “بتروليوم”  االغريقية  الكلمة 
موطن  هي  الصخور  من  ومكوناتها  األرض  فإن 
كثيرًا  تضم  النفط  دار  فإن  ولذلك  فعاًل،  النفط 
األرض،  وتاريخ  بالصخور  المتصلة  المعروضات  من 
متجددًا،  متحفًا  كونها  بحكم  النفط  دار  وتعتبر 
عالم  في  متغيرات  من  طرأ  لما  واقعية  مرآة 

النفط.

ماضي مجيد 

وعرف أهل البحرين النفط منذ زمن طويل عندما 
باسم  يعرف  فيما  األرض  على  له  آثارًا  شاهدوا 
أول  أن  غير  الدخان،  جبل  من  بالقرب  القار”  “عين 
 1840 عام  إلى  يعود  البحرين  نفط  فيه  ورد  سجل 
عندما قدم الكابتن كونستابل عينات من صخور 
البحرين إلى الدكتور كارتر الذي نشر نتائج تحليلها 
من  جماعة  أبلغت   1904 عام  وفي  1860م،  عام 
بأن  البريطانية  السلطات  البحرينيين  الصيادين 
في  وهم  القار  تشبه  مادة  اكتست  قواربهم 
الباحثين  اهتمام  الرواية  وأثارت هذه  البحر،  عرض 
يجربه  جيولوجي  مسج  بأول  القيام  إلى  وأدت 
جي. إي. بيلجرم من إدارة المساحة في الهند في 
باحتمال  تفاؤله  عن  بيلجرم  وأعرب  العام،  نفس 
إكتشاف النفط في تكوين جيولوجي عرف فيما 

بعد باسم “قبة العوالي”.

التفاصيل  من  الكثير  طياته  في  يحوي  طوياًل  تاريخًا  تحكي  البحرين  في  النفط  قصة 
الهامة بدءًا من البحث عنه ومرورًا باكتشافه وتطويره ووصواًل إلى ما أحدثه من تأثير في 
الحياة االجتماعية واالقتصادية لسكان البحرين، ونظرًا ألهمية القصة لألجيال المتعاقبة 
بدأت الخطوات قبل 25 عامًا من اآلن لدراسة إنشاء صرح وطني يسرد من خالل مقتنياته 
ووثائقه ومعروضاته قصة إنتقال البحرين من بلد ارتبطت شهرته منذ العصور القديمة 
عن  البحث  أن  كيف  ويروي  نفطية،  دولة  إلى  وصناعته،  واستخراجه  الطبيعي  باللؤلؤ 
إثر وعد منحه المغفور له بإذن  النفط،  المياه الجوفية في البحرين أدى إلى البحث عن 
اهلل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى النيوزيلندي الميجور فرانك هولمز... قصة “دار 

النفط” ترويها “رمضانيات” احتفاءًا بمرور 25 عامًا على تأسيسها...

تشكل  كانت  التي  اللؤلؤ  صناعة  في  تدهور  من 
آلت  النهاية  وفي  البحرين،  في  االقتصاد  أساس 
أويل  ستاندرد  شركة  إلى  النفط  عن  التنقيب  حقوق 
نفط  شركة  أسست  التي  كاليفورنيا  أوف  كومبني 
كندا  في  وسجلتها  “بابكو”  المحدودة  البحرين 
وفي  البحرين،  في  النفط  عمليات  لتتولى   1929 عام 
بئر عند سفح جبل  بابكو في حفر  1931، شرعت  عام 
الدخان، وتفجرت منها النفط في يونيو 1932 وليصبح 
أول نفط يكتشف في المنطقة، فكانت البحرين أول 
ذلك  بعد  جاء  ثم  العربي،  الخليج  في  نفطية  دولة 
السعودية  العربية  المملكة  في  النفط  اكتشاف 

والكويت.

أول شحنة

 1934 عام  أي  النفط  اكتشاف  من  عامين  وخالل 
حقل  من  المستخرج  النفط  من  شحنة  أول  صدرت 
للشحن  جديد  مرفأ  من  اليابان  إلى  الجديد  العوالي 

الترخيص األول

آل  علي  بن  عيسى  الشيخ  له  للمغفور  تبين  وحين 
الطلب  تنامي  مدى  آنذاك  البحرين  حاكم  خليفة 
“نفط  الكتشاف  ترخيص  منح  قرر  الكيروسين،  على 
الحرب  وبعد   ،1914 عام  حوالي  في  الكيروسين” 
البحرين  إلى  هولمز  الميجر  جاء  األولى،  العالمية 
حوالي عام 1924 وحفر فيها آبارًا قادته إلى اكتشاف 
ترخيص  أول  منح  اإلنجاز  بهذا  له  ومكافأة  الماء، 
النفط إلى هولمز عام 1925 بصفته ممثاًل  الكتشاف 
وعرف  البريطانية  الشركات  من  مجموعة  التحاد 
عند أهل البحرين فيما بعد بلقب “أبو النفط”، ويعود 
الثاقبة  النظرة  إلى  الترخيص  هذا  منح  في  الفضل 

الشيخ  اهلل  بإذن  له  المغفور  بها  يتصف  كان  التي 
ذلك  في  الحاكم  نائب  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
بعد  المشرق  المستقبل  عن  رؤية  كّون  فقد  الحين، 
البحرين  تشهده  كانت  ما  أثر  على  النفط،  اكتشاف 

المغفور له الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة والى 
يمينه ابنه سمو الشيخ دعيج وعن يساره سمو الشيخ مبارك، 
ويظهر ميجور فرانك هولمز على اليمين واشرف الذي كان 
مترجما على اليسار وأخذت هذه الصورة بمناسبة التوقيع 

على االمتياز في قصر الصخير.  

قبل إكتشاف النفط كان صيد اللؤلؤ المصدر الرئيسي للدخل 
في البحرين، اال أن الدخل من هذا المصدر التقليدي بدأ في 

التقلص بسبب دخول اللؤلؤ الصناعي.
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وقود  لتزويد  البحرين  وشركة  الوطنية  البحرين  غاز 
البتروكيماويات  لصناعة  الخليج  وشركة  الطائرات 
وشركة ألمنيوم البحرين وشركة الخليج لالستثمارات 
المبتدئة  الزمنية  الفترة  شهدت  وقد  الصناعية، 
النفط  صناعة  وازدهار  نشأة  السبعينات  عقد  من 
الوطنية، ثم تدرجها إلى التملك الكامل لهذا المورد 
في  وبابكو  بنوكو  شركتي  دمج  وجاء  االستراتيجي، 
ديسمبر 1999 ليشكل كيانًا تام التكامل والتعاون بين 
أنشطة  في  التكرير  وقطاع  والتسويق  اإلنتاج  قطاع 
ثقافة  وليتبنى  وخارجها،  البحرين  داخل  الشركة 
الفاعلية  من  مزيد  إلى  تهدف  جديدة  مؤسسية 

تتواصل  ذلك،  وأثناء  الوطني.  لالقتصاد  والتعزيز 
الجهود للبحث عن مصادر جديدة للنفط، وكان 
 1998 عام  تم  قد  األبعاد  ثالثي  زلزالي  مسح  أول 
نفطية  مدخرات  عن  معلومات  توفير  إلى  وأدى 

محتملة على اليابسة وفي المناطق المغمورة.

مستقبل مشرق

إلى  مجيد  ماض  من  قدمًا  اآلن  البحرين  وتسير 
برؤية  ذلك  في  مسترشدة  مشرق  مستقبل 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المفدى، وصاحب السمو  البالد  آل خليفة عاهل 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
القائد  نائب  األمين  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

بئر األمل – االكتشاف التاريخي وما تاله

لقد تم نقل وتجميع أجهزة الحفر خالل بضعة 
الساعة  وفي  الدخان  جبل  سفوح  عند  شهور 
1931م  أكتوبر   16 يوم  صباح  من  عشرة  الحادية 
موقع  عند  جرى  احتفال  في  العمليات  بدأت 
الئر الذي أصبح رمزا لألمل. وقد قام المغفور له 
نائب الحاكم  الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، 
على  للحفارة  األولى  الضربات  بتدشين  آنذاك، 
عهد  بداية  نقطة  تلك  فكانت  الحفرة  نقطة 

النفط في البحرين.

وفي صباح يوم 2 يونيو 1932م بدأ البئر في قذف 
معدل  وكان  والماء  والطين  النفط  من  كتل 
الساعة،  في  برميل   400 للبئر  المبدئي  التدفق 
فتح  مما  البحرين  حقل  إكتشاف  تم  وبذلك 
النفط  وجود  احتماالت  على  الفاؤل  من  نافذة 
في المنطقة باسرها وآثار االهتمام بالتنقيب عن 
النفط في المملكلة العربية السعودية والكويت 

أنشئ في سترة، وفي 1936 شيدت مصفاة البحرين 
بإذن  له  المغفور  برعاية   1937 عام  رسميًا  وافتتحت 
اهلل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وتلى ذلك بناء 
خط بحري لألنابيب عام 1945 لنقل النفط الخام من 
البحرين،  مصفاة  إلى  السعودية  العربية  المملكة 
المصفاة  شهدت  المذكور  العام  في  بنائها  ومنذ 
عند  طاقتها  لتستقر  وتطوير  تحديث  عمليات  عدة 
250 ألف برميل في اليوم، وكانت آخر عملية تحديث 
2000م،  يونيو  في  اكتملت  قد  للمصفاة  أجريت 
في  اكتشفت  التي  الغاز  احتياطيات  أصبحت  وقد 
مصدرًا   ،1948 عام  العميقة  الجيولوجية  التكوينات 
مهمًا لإلضاءة المنزلية وللتنمية الصناعية في البالد، 
الكهرباء  لتوليد  محطات  عدة  البحرين  في  وتوجد 
أن  كما  انقطاع  دون  الكهربائي  التيار  توصيل  تضمن 
الصناعية  الحد  محطة  إلى  الغاز  نقل  أنابيب  شبكة 
هناك استكملت عام 2000م واعتبرت واحدًا من أهم 

المشاريع الكبيرة في البحرين.

التنمية الصناعية 

بإذن  له  للمغفور  الحكيمة  القيادة  ظل  وفي 
شهدت  خليفة،  آل  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  اهلل 
الستينيات  عقد  من  ابتداء  األربعة  الزمنية  العقود 
في  تمثل  البحرين،  في  النفط  لصناعة  هائاًل  نموًا 
عمل  فرص  وفرت  التي  المتسارعة  الصناعية  التنمية 
في  الحياة  نوعية  ورفعت  البحرينيين  للمواطنين 
قيام  شهد  الذهبي  العصر  ذلك  أن  كما  البحرين، 
شركة  ومنها  البالد  في  التحويلية  الصناعات  أكبر 

حفر أول بئر مائي في البحرين سنة 1925

أول بئر في البحرين سنة 1932

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل في 
إحدى الزيارات لمنشآت النفط في عام 1944
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وقطر، وقد علق أحد رواد النفط د.دفيس، بعد ذلك 
بسنوات طويلة: لقد فاق ما وجدناه افضل مما كنا 

نأمل به في أحالمنا.

بدأت عملية حفر البئر رقم 2 في نفس العام، ومع 
حلول الفجر العام الجديد كان الحفر قد وصل إلى 
عمق 20018 اقدام )العمق الذي حالف فيه الحظ البئر 
البئر.  1( عندما انطلق الغاز والنفط من فوهة  رقم 
وقد قال شارلز بلجريف )مستشار حكومة البحرين 
األودية..  إلى  يتدفق  األسود  النفط  كان  آنذاك( 
وكان يوما عظيما لميجور هولمز الذي يشهد اآلن 

البرهان الواضح على ما كان يؤمن به دائما.

وفي 29 ديسمبر 1934 منح المغفور له الشيخ حمد 
امتيازا  بابكو  شركة  خليفة  آل  علي  بن  عيسى  بن 

للتعدين لمدة 55 سنة على مساحة 100,000 فدان.

 8 يضم  الذي  النفط  حقل  بئرا   21 أول  حددت  لقد 
طبقات منتجة تعرف باسم تكوين )البحري( وبذلك 
خلد اسم البحرين في سجالت تاريخ صناعة النفط. 
واعتبارا من 1936م بدأ البحث عن احتياطيات أخرى 

للنفط بتمعيق اآلبار القديمة وحفر آبار جديدة.

المواد  اكتشاف  تم  1938–1937م،  عام  وبحلول 
عمقا  األكثر  )العرب(  تكويت  في  الهيدروكربونية 
في  انتاجيته  الوقت  ذلك  في  أثبت  قد  كان  الذي 
منطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية..وفي 
سنة 1938 أثيب الحفر على أعماق أبعد في تكوين 
)العرب( وجود كميات معتدلة من النفط وكميات 
من  واحدا  بعد  فيما  أصبح  الذي  الغاز  من  كبيرة 

أهم ثروات البالد.

حفر  النفط  الكتشاف  التاليان  العامان  شهد  وقد 
تم  كما  االحتياطية.  المكامن  لمراقبة  لالنتاج  آبار 
ببناء  تجاري  نطاق  على  النفط  النتاج  االستعداد 

منشآت الحقل.

المحافظة  أن  إلى  هندسية  دراسة  توصلت  كما 
إلى رفع  المكامن قد تؤدي  الغاز في  على ضغط 
المودود  تكوين  من  النفط  استخالص  مستوى 
المنتج وذلك عن طريق حقنه بالغاز الذي اكتشف 

في تكوين )العرب(.

بدأ انتاج النفط في البحرين من تكوين )العرب( في 
 21,000 إلى  االنتاج  وصل  بسنة  ذلك  ةبعد  1938م،  عام 
في  برميل   30,000 إلى  ارتفع  ثم  اليوم  في  برميل 
اليوم بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1957م 
توجهت عمليات التطوير نحو التكوينات األقل عمقا 
والى االمتداد الجنوبي لحقل   النفط فوصل معدل 
االنتاج إلى 45,000 برميل في اليوم، وتزايد االنتاج الذي 
األعلى  حده  إلى  وصل  أن  إلى  1936م  عام  في  بدأ 

وهو 76,639 برميل في اليوم، سنة 1970م.

علق الجيولوجي سوكال ف. ا. ديفيس تعليقا مشجعا على 
احتماالت العثور على النفط في البحرين سنة 19230 م واختار 

موقع الحفر قرب جبل الدخان.

بئر األمل وتدفق النفط صباح يوم 2 يونيه 1932، حيث أصبح رمزًا 
الكتشاف النفط في البحرين والخليج العربي.



4867 Chevrolet Ramadan 2017-SUV-Sedan-RAMDANIYAT -FP-Ad-320mmH x 245mmW-FInal.indd   2 5/31/17   2:14 PM



 الخميس  27  رمضان  1438  هجرية  •  22  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   8262

مجلس سعيد الصيرفي
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مجلس مازن العمران
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مركز �سرطة املحرق واأمامه �سارية العلم الطويلة ويظهر يف ميني م�ستو�سف بابكو بالقرب من م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية يف اخلم�سينيات

ال�سورة مبنى بريد املحرق

 املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة و�ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة وملكة بريطانيا اإليزيبيث وزوجها خالل 

زيارتهما اإىل البحرين عام 1979م 

مبنى باب البحرين يف ال�سبعينيات

ق�سر الق�سيبية القدمي يف اخلم�سينيات 
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عني بوزيدان يف اخلم�سينيات

م�سجد اخلمي�س يف اخلم�سينيات

عني الدوبية يف ال�ستينيات

فر�سة املنامة يف ال�ستينيات



 الخميس  27  رمضان  1438  هجرية  •  22  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   12262

 العدد 9 رمضان 1731 السنة الثانية

رياضيًا. وكان  المعارف مهرجانًا  • أقامت مديرية 
على  فللقائمين  للغاية  موفقًا  قصره  رغم 

تنظيمه خالص تهانينا.

مدرسة  مع  باالشتراك  البنات  مدارس  أقامت   •
الصناعة معرضها السنوي. وقد حفل كالعادة 
لفت  وقد  الممتازة  البرة  أشغال  من  من  بكثير 
نظرنا في معرض مدرسة الصناعة آلة للنجارة 

قام تالميذ المدرسة بسبكها وتركيبها. 

فللمدرسة تهانينا على هذه الخطوة الموفقة   
راجين أن تتلوها خطوات.

جديدة  ورشة  بناء  البحرين  حكومة  قررت   •
واسعة لمدرسة الصناعة. وقد طلبت لها آالت 

عديدة من انجلترا.

وقد  السنوية.  حفلتها  الغربية  المدرسة  أقامت   •
بالروح  أعجبنا  وقد  ورائعًا.  حافاًل  البرنامج  كان 
أولها  من  الحفة  على  هيمنت  التي  التوجيهية 

حتى نهايتها.

أبنائنا،  أرواح  به  تتغذى  زاد  الحفلة  هذه  مثل  أن   
األهواء  طوفان  في  الطريق  لهم  ينير  وقبس 
مثل  اقامت  فالى  العربي.  العالم  تتعاور  التي 

هذه الحفالت ندعو المدارس األخرى.

السنوي.  معرضها  الشرقية  المدرسة  أقامت   •
استاذ  عرضها  التي  الرسوم  فيه  ما  أبرز  وكان 
السني  قاسم  أحمد  السيد  بالمدرسة  الرسم 

فقد كان بعضها رائعًا حقًا.

المباريات  من  موجة  األيام  هذه  البحرين  تجتاح 
موجودة  عديدة  كؤوس  القدم  كرة  في  الرياضية 
في ظاهر القول عديمة الوجود في الحقيقة. هذه 
نرى  يوم  كل  ففي  نراها.  وال  عنها  نسمع  الكؤوس 
المباريات  إحدى  إلجراء  بالمشاهدين  مليئة  المالعب 
النهاية  على  المباراة  هذه  أوشكت  ما  إذا  حتى 
رافقتها المعارك المؤلمة من جانب المشاهدين مرة 
والمشاجرات  المناقشان  هذه  أخرى  مرة  والالعبين 
وعالمات االستهزاء وفقد األعصاب وسوء الخلق في 
المباريات الرياضية كل ذلك وال شك منشؤوه ضعف 
والمخجلة  المؤسفة  الحوادث  هذه  الرياضية.  الروح 
لها  وليس  صورها  أفظع  في  تتكرر  واحد  آن  في 
من رادع. أننا اآلن ال نستطيع أن نتحكم في أعصابنا 
تصرف  وتنصرف  الصحيحة  الطريق  على  ونتعرف 

الرياضيين الحقيقيين.

ان كل فريق يتحين الفرص ليوقع بالفريق اآلخر بكل 
أي  بها  يتحلى  أن  يجب  ال  ووسائل  قوة  من  أوتي  ما 
كانت  مهما  الكأس  يكسب  أن  سبيل  في  رياضي 
حقًا  مواطن  كل  يؤسف  كما  ويؤسفني  النتيجة. 
أو يلغى  أو يسحب  المباريات  أن ينسحب فريق هذه 
الكأس بسبب خالفات بسيطة. وهذا حدث وياألسف 

في جميع المباريات.

ليعلم اخواني األعزاء جميعًا أن هذه الكؤوس وسيلة 
وإبداء  والمحبة  األخوة  عرى  لتوثيق  وسيلة  غاية.  ال 

لجمع  وسعيًا  نشدها  التي  الحقة  الرياضية  الروح 
على  للقضاء  وسيلة  الصفوف  وتوحيد  الكلمة 
المباريات  هذه  ان  والعنصرية.  الجنسية  العصبية 
التي كنا نأمل فيها كل خير لوطننا العزيز أصبحت 
معول هدم بدل أن تكون أداة بناء. هذه المباريات 
في  نبنيه  ما  واحدة  لحظة  في  تهدم  أصبحت 

سنة كاملة.

إلى  حاجة  في  أننا  نعتقد  تجعلنا  حقائق  وأمامنا 
الداء  أن  كما  المشكالت.  هذه  تجاه  حاسم  عمل 
للعيان  ظاهرة  الفتاكة  والجرثومة  وجلي  واضح 
ومع ذلك فان الشجاعة لم تزل تنقصنا للحيلولة 

دون استفحال الداء وتفشيه في حياتنا الرياضية. 

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

من أرشيف الصحف البحرينية
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تتضمن الباقة:

تمويل دون مرابحة لمدة 5 سنوات  -
ضمان وخدمة لمدة 5 سنوات  -

خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات  -
تظليل مّجاني للنوافذ  -

جاكوار تعود بالجود

 أسعار مميزة مع تمويل دون 
مرابحة لمدة 5 سنوات

 استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات 
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك، اكتشف عروضنا

السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.

السيارات األوروبية
هاتف: 460 460 17 973+

jaguar-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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