قصة التنقيب عن النفط في حضرموت
أشرف جرجرة
بدأ كل شيء خالل فترة الحكم البريطاني لعدن والمحميات.
"في أواخر القرن التاسع عشر ،وسعت الحكومة البريطانية حماية إمبراطورة الملكة لتشمل أراضي الحكام
في حضرموت القعيطي والمهره والواحه من خالل االتفاقيات التي تفاوض عليها المقيم البريطاني في عدن،
والذي كان تحت إمرت حكومة بامباي1".
منذ فترة طويلة كانت سلطنة القعيطي وسلطنة الكثيري والحماة البريطانيين يتفاوضون مع شركات النفط
ً
تعقيدا هو إدراج
المختلفة للتنقيب .ولم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن شروط شركات النفط ،وما جعل األمر أكثر
عنصر القبائل التي سكنت في مناطق االستكشاف وكانوا من رعايا هذه الحكومات .ورفض بعضهم العرض
الذي قدمته بعض الشركات النفطية وطالبت باتفاقية نفطية مماثلة لتلك الموقعة مع دول الخليج.
" أنشأت شركة كنسيشن البترول المحدودة PLCعام  1591قاعدة جيولوجية بالقرب من البئر البدوي في
في ثمود2".
" أثبت بحث شركة نفط العراق عن النفط عدم جدواه في النهاية.وفي عام  ،1595تخلت الشركة عن
حضرموت بعد فشلها في االتفاق مع السالطين ،وفي العام التالي انسحبت من المحمية تمامًا .شركة بي بي،
التي قامت بالتحقيق بشكل منفصل في جزيرة كمران في البحر األحمر ،انسحبت أيضا ً1".
في ذلك الوقت كانت الرواية الرسمية البريطانية تقول إنه لم تكن هناك كميات تجارية كافية من النفط في
المنطقة عندما أثبتت المسوحات الجيولوجية في وقت الحق أنها خاطئة.
في وقت التنقيب عن النفط ،احتفل الشعراء والمغنون الحضارم بهذه المناسبة للترحيب ببشارة التنقيب عن
النفط .يعزو بعض النقاد إغالق منصات النفط إلى تفاهم سياسي بين الحكام البريطانيين والسعوديين .وقد قام
حسين محمد البار بتأليف أغنية لحنها وغناها المرحوم محمد جمعة خان وتقول أبياتها :
ياحضـرمـوت افـرحـي كـلـيـن بـالـسـر بـــاح واحــــــيــــــي الـــلـــيـــالـــي الــــــمـــــــالح
قولـوا لبـن زيـن شـل الجوهـره مـن صـالح والــــــجـــــــد مـــــــاهـــــــو الـــــــمـــــــزاح
مسكيـن مسكيـن بـو حضـرم تـغـرب وســاح طـــــــايــــــــر واللـــــــــــــــه جـــــــنــــــــاح
بتـرولـنـا بـايـجـي مـالـيـوم خـلــو الـصـيــاح ريــــــحـــــــه بــــاالحــــقـــــاف فــــــــــــــاح
بـتـرولـنـا الظــهــر بـايـظـهـر اال الــصـــالح عـــــــلـــــــى جــــمـــــيـــــع الـــــبـــــطـــــاح
وتـرو الــذي بايجيبـونـه مــن اهــل الكـفـاح رجــــــــــــــال قـــــــــــــــوه صـــــــحــــــــاح
يـامــا صـبـرنـا لبـسـنـا الـــذل وهللا وشــــاح ســــنـــــيـــــن مــــــــــــــرت شـــــــحـــــــاح

والـهــون ذقـنــاه والـغـربـه وكـلـيـن صـــاح وال لــــــقـــــــى شـــــــــــــي الــــصــــيـــــاح
والـيـوم بتـرولـنـا بـاالحـقـاف فـيــه الـفــالح والـــــمـــــخـــــرجـــــه والـــــــنـــــــجـــــــاح
اليوم “ ،كان لدى اليمن احتياطي نفطي مؤكد يبلغ حوالي ثالثة مليارات برميل اعتبارً ا من  1يناير 2112
ويمثل النفط ما يقرب من  ٪ 29من الناتج المحلي اإلجمالي و  ٪ 01من اإليرادات الحكومية .ومع ذلك
عانت البنية التحتية للبالد  ،وال سيما خطوط األنابيب  ،من التخريب  ،مما أدى إلى انقطاع خطير في تدفق
النفط .وأدت القرصنة وإنتشار الفساد إلى تقليص النشاط في الخارج .وإذا استمر الوضع الداخلي الصعب
فإن المستقبل القريب للتنقيب عن النفط في البالد يبدو غير مؤكد4".
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