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فراس أبو مصلح

مل����وارد ال��ن��ف��ط وال��غ��از امل��ت��وق��ع��ة ف��ي امل��ي��اه 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خ���اص���ة إم��ك��ان��ي��ة 
»ت���ح���وي���ل« االق���ت���ص���اد وامل��ج��ت��م��ع، ورغ���م 
والسياسي  الخبري  الطابع  يطغى  ذل��ك، 
اإلع��ام  معالجة  على  السطحي  باملعنى 
ال��ن��ف��ط وال��غ��از  ق��ط��اع  اللبناني مل��واض��ي��ع 
والتحليل  التحقيق  حساب  على  الوليد، 
االقتصادية   ���� االجتماعية  ال��ج��وان��ب  ف��ي 
والبيئية، وتكثر األخطاء في نقل الوقائع 
للمصطلحات  الدقيق  غير  واالس��ت��خ��دام 
اإلع�������ام  ي���ظ���ه���ر  ال  ك����ذل����ك  ال����ص����ل����ة؛  ذات 
بالتطورات  ال��واج��ب  االه��ت��م��ام  اللبناني 
ال����ج����وار،  ف����ي دول وك����ي����ان����ات  ال���ن���ف���ط���ي���ة 
ك���ق���ب���رص و»إس�����رائ�����ي�����ل«، رغ�����م ت��أث��ي��ره��ا 
الكبير في آفاق تطور القطاع النفطي في 
لبنان. كانت تلك أبرز الخاصات لتقرير 
النفط  لقطاع  اللبناني  اإلع���ام  »تغطية 
الصادر عن مركز »عيون سمير  والغاز« 
»حرية اإلع��ام والحرية  قصير« املعني ب�
الخارجية  وزارة  م��ن  بتمويل  الثقافية«، 
النروجية، وبالتعاون مع »املركز الدولي 
ل���ل���ص���ح���اف���ة وال����دي����م����وق����راط����ي����ة« ال���ت���اب���ع 
ل��ج��ام��ع��ة »س����ام ه��ي��وس��ن« ف��ي ال��والي��ات 
 Middle Eastاملتحدة األميركية، ومؤسسة
Strategic Perspectives »اإلستشارية« في 

بيروت.
إذا  »ديموقراطية«  ع��ن  الحديث  يمكن  ال 
ل��م يكن امل��واط��ن ق���ادرًا على ال��وص��ول إلى 
امل��ع��ل��وم��ات ال���واف���ي���ة ف���ي م���ج���االت ال��ش��أن 
العام كافة، ولوسائل اإلعام دور محوري 
ف��ي ه��ذه امل��ع��ادل��ة، ق��ال أيمن مهنا، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز »ع���ي���ون س��م��ي��ر قصير« 
ف����ي م���ن���اس���ب���ة إط������اق ال���ت���ق���ري���ر امل����ذك����ور. 
تجارب إدارة مختلف قطاعات االقتصاد 

ال��ل��ب��ن��ان��ي ت��ت��رك »ال��ق��ل��ي��ل م��ن ال��ث��ق��ة« عند 
املواطنني، يقول مهنا، مشيرًا إلى أهمية 
تيقظ وس��ائ��ل اإلع���ام الح��ت��م��االت »س��وء 
اإلدارة والفساد« في قطاع النفط والغاز 

الناشئ، ومتابعته بِحرفية ودقة. 
النفط وال��غ��از بعد  التنقيب ع��ن  ي��ب��دأ  ل��م 
بسبب »ان��س��داد األف���ق ال��س��ي��اس��ي«، فيما 
ح��ق��ق��ت ق��ب��رص و»إس���رائ���ي���ل« اك��ت��ش��اف��ات 
نفطية م��ه��م��ة، ي��ق��ول ال��ت��ق��ري��ر، الف��ت��ًا إل��ى 
»ال��ص��ع��وب��ة ال��ك��ب��ي��رة« ف��ي ت��ق��دي��ر امل����وارد 
ال��ب��ت��رول��ي��ة امل���ت���واف���رة دون االس��ت��ك��ش��اف 
البيانات  »دف��ع��ت  ذل���ك،  ورغ���م  بالتنقيب. 
واملياه  الطاقة  وزي��ر  اآلن  لغاية  املتوافرة 
إلى اإلعان في تشرين األول من عام 2013 
الحالية لحوالى 45% من  أن »التقديرات 
املياه اإلقليمية، وباحتمال 50%، وصلت 
الغاز،  ق��دم مكعب من  إل��ى 95.9 تريليون 
و865 مليون برميل من النفط««، بحسب 
التقرير. وفي مطلع عام 2014، قام مركز 
»عيون سمير قصير« على مدى أسابيع 
ع�����دة ب���رص���د ت��غ��ط��ي��ة ع��ي��ن��ة م����ن اإلع�����ام 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ق��ط��اع ال��غ��از وال��ن��ف��ط ال��ول��ي��د، 
وخمسة  تلفزيونية  ق��ن��وات  ستة  شملت 
ص���ح���ف ي���وم���ي���ة وم���وق���ع���ني إل��ك��ت��رون��ي��ني 
إخ��ب��اري��ني  ومجلة واح���دة، وك���ان الهدف 
ال���ت���ي  ال����ص����ل����ة  ذات  امل�����واض�����ي�����ع  ت����ب����ي����ان 
ق��ارب��ت��ه��ا أو ل��م ت��ق��ارب��ه��ا وس��ائ��ل اإلع���ام 
ودقتها. بحسب  التغطيات  تلك، ووتيرة 
املذكور »سمعة سيئة«،  للقطاع  التقرير، 
إذ يفترض الكثير من املواطنني، »عن حق 
أو عن غير حق، أن شركات النفط العاملية 
الحكوميني،  املسؤولني  رش��وة  إلى  تعمد 
وت���ع���ط���ي األول�����وي�����ة ل���ل���رب���ح ع���ل���ى ح��م��اي��ة 
ال��ب��ي��ئ��ة واح����ت����رام امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة«؛ 
البلدان  »في  ف� وال غرابة في املوقف ه��ذا، 
ذات املستويات العالية من الفساد وذات 

ال��س��ج��ل ال��س��ي��ئ ف��ي ال��ش��ف��اف��ي��ة، غ��ال��ب��ًا ما 
ُي��س��اء إدارة ري��وع النفط وال��غ��از. ولبنان 
ال���ذي يفتقر إل��ى ق��ان��ون لحرية ال��وص��ول 
ف��ي مرتبة متدنية  امل��ع��ل��وم��ات، يحل  إل��ى 
على مقياس الشفافية؛ وفيه بيروقراطية 

���ش ف��ي��ه��ا ال���ف���س���اد، ب��ح��س��ب ت��ق��ري��ر 
ّ

ي���ع���ش
ح��ك��وم��ي ص���ادر ع���ام 2011«. ه���ذا ال��واق��ع 
يجعل من الضروري بالنسبة إلى وسائل 
اإلع�����ام أن »ت��ف��ه��م ج��ي��دًا وت��غ��ط��ي ب��دق��ة« 
منتقدًا  التقرير،  يقول  القطاع،  مجريات 

أداء »األغلبية الساحقة من وسائل اإلعام 
ال���ت���ي رك������زت ع���ل���ى ال���ج���ان���ب ال���س���ي���اس���ي، 
وأع��ط��ت ال��ق��ل��ي��ل ج���دًا م��ن االه��ت��م��ام لألثر 
ال���ب���ت���رول���ي���ة ودور  ل���ألن���ش���ط���ة  ال���ب���ي���ئ���ي« 

»املجتمع املدني« في مراقبته. 
»ال ب����د م����ن دح������ض األرق����������ام ال���وه���م���ي���ة« 
امل�����ت�����داول�����ة ف�����ي ال����ع����دي����د م�����ن ال����وس����ائ����ل 
اإلع���ام���ي���ة ح����ول ك��م��ي��ات ال���غ���از وال��ن��ف��ط 
امل����ت����واف����رة، وع��ق��ل��ن��ة »األح����������ام« امل��ب��ن��ي��ة 
ع���ل���ي���ه���ا، ي���ق���ول م���ه���ن���ا، الف���ت���ًا إل�����ى أن�����ه ال 
أو حتى  »اكتشافات«  عن  الحديث  يمكن 
البترولية  امل��وارد  تقديرات موثوقة حول 
امل��ت��وق��ع��ة ق��ب��ل االس��ت��ك��ش��اف ال��ف��ع��ل��ي عبر 
ع��دي��دة  زواي����ا  إل���ى  مهنا  يشير  التنقيب. 
م��م��ك��ن��ة مل���ق���ارب���ة اإلع������ام مل���وض���وع ال��غ��از 
وال���ن���ف���ط، م��ن��ه��ا األث�����ر ال��ب��ي��ئ��ي ل��ألن��ش��ط��ة 
البترولية، و»الضمانات« املمكن توفيرها 
ل��ل��ح��ؤول دون وق�����وع ال����ك����وارث، وت��أث��ي��ر 
االقتصاد،  قطاعات  مختلف  ف��ي  القطاع 
ك��ال��ب��ن��اء وال��ص��ن��اع��ة وال��س��ي��اح��ة، واآلث���ار 

االجتماعية للعوامل السابقة الذكر. 
ي����ع����رض م���ه���ن���ا أب��������رز امل�����اح�����ظ�����ات ع��ل��ى 
معالجة وسائل اإلعام في لبنان ملختلف 
ال���غ���از  ب���ق���ط���اع  ال���ص���ل���ة  امل����واض����ي����ع ذات 
والنفط، فيشير بداية إلى شيوع األخطاء 
في استخدام املصطلحات في غير محلها، 
وأب���رزه���ا ال��ح��دي��ث ع��ن »اك��ت��ش��اف��ات« ب��دل 
»ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از معقد  ت��وق��ع��ات، ف���
معرفة  األك��ث��ر  التقنيون  وال��خ��ب��راء  ج���دًا، 
ب���ه ك��ث��ي��رًا م���ا ي��س��ت��خ��دم��ون م��ص��ط��ل��ح��ات 
ي��ص��ع��ب ع���ل���ى ال���ج���م���ه���ور ف���ه���م���ه���ا«، ك��م��ا 
جاء في التقرير ال��ذي يلحظ كذلك تكرار 
األخ�����ط�����اء ف����ي ن���ق���ل ال����وق����ائ����ع، واس���ت���ن���اد 
الصحافيني إلى مصادر تعطي معلومات 
غير دقيقة، أو اقتباس الصحافيني لكام 

املصادر على نحو خاطئ.

التغطية اإلعالمية لقطاع النفط: سطحية وغير دقيقة
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