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امللخ�ص التنفيذي

ركزت الدرا�سة على و�سائل االعالم املحلية يف العراق وقد ا�ستند التحليل على ثالث م�صادر رئي�سية وهي  :جريدة ال�صباح وجريدة
الزمان واخريا على وكالة ا�صوات العراق.
يف املجموع مت ن�رش  161مقالة تخ�ص الطاقة يف ال�شهرين املا�ضيني (ايلول وت�رشين االول من عام  , )2010مت حتليليها يف جزئني:
االول حتليل عام بحث يف مكونات البيان و دقة امل�صادر  ,والثاين حتليل متخ�ص�ص يتعلق ب�صناعة النفط من �ضمنه البحث يف دقة
املعلومات التقنية.
من املقاالت التي مت حتليلها  72%منها اعتمدت على م�صدر واحد ,ومن املذهل انه  82%منها اعتمدت على م�صادر حكومية ر�سمية.
اكرث من ن�صف املقاالت افتقرت اىل امل�صادر مما ي�ؤثر ب�شكل وا�ضح على م�صداقيتها.
مما يت�ضح لنا هو ان االعالم العراقي مازال يعتمد اغلبه على الت�رصيحات والبينات الر�سمية للدولة ,يف حني ان احلكومة العراقية
تعتقد ان االعالم هو جزء من احلياة العامة وانه يتعامل مع احتياجاتهم .جميع امل�صادر اي�ضا تقوم �شهريا بن�رش اخبار ر�سمية عن
كميات النفط امل�صدر وعن العائدات .فاملقرتح هو اذا مامت التحاور مع ال�سلطات الثراء املعلومات التي يقومون بن�رشها �سوف ي�ؤثر
ب�شكل كبري على املعلومات التي ت�صل لعامة املواطنني .وهذه الدرا�سة تن�صح ببد�أ الت�شاور با�رسع وقت ممكن مع امل�ؤ�س�سات النفطية يف
القطاع النفطي يف العراق اليجاد الفر�ص املتاحه الثراء ا�صداراتهم باملعلومات والبيانات املهمة.
مت الك�شف عن بع�ض االخطاء يف نقل الوقائع يف املقاالت وعلى �سبيل املثال 12% :من املقاالت قد اخطات يف تقدير كميات احتياطي
النفط املقدر يف العراق ,وكذلك هو احلال يف اخطاء �سياقات املقاالت ,حيث  15%فقط من العينات التي مت حتليلها ميكن اعتبارها
�سليمة من ناحية ال�سياق العام للمقال .فعلى �سبيل املثال املقاالت التي تناولت اخلالف مابني احلكومة يف بغداد وحكومة اقليم كرد�ستان
مل تذكر �سبب اخلالف ومواقف كل من الطرفني يف ذلك.
ان االخطاء املوجودة يف املقاالت �سواء كانت يف نقل الوقائع او يف ال�سياقات العامة توحي لنا بان االعالم العراقي مل يعد م�سيطر
عليه ,ولهذا يوجد هنالك ت�ضليل وا�سع يف نقل املعلومات والذي ينطبق على الن�رش و على اليات اعداد التقارير .ولكن يف الوقت نف�سه
اليوجد هنالك تطوير يف القدرات املهنية يف اعداد التقارير واملقاالت  ,ففي كثري من االحيان املوا�ضيع االخبارية دون امل�ستوى حيث
ان املعلومات منقولة من م�صدر واحد والتوجد هنالك القابلية يف و�ضع هذه املعلومات يف �سياق جيد يعطي القارئ ت�صور وفهم جيد
للمو�ضوع.
ان حتليل تواريخ االحداث يبني رجحان التوار يخ اىل بغداد .اكرث من ن�صف املقالت ن�سبت احداثها اىل بغداد ولكن يف واقع احلال
ان الب�رصة وكركوك لهما تاثري ملحوظ اي�ضا .الغياب الكامل الية مقالة تتعامل مع القطاع النفطي مب�ستوى مفهم للجميع هو دليل
اخر على ذلك.
االخبار املحلية ال�سيا�سة هو االطار املهيمن على املقاالت النفطية يف العراق 34% ,من املوا�ضيع تناولت ارقام اح�صائية ودرا�سات
ا�ستق�صائية  28% ,منها تناولت االعمال والتجارة  20% ,منها تناول العالقات الدولية  17% ,منها تناول الق�ضايا االجتماعية  ,اما
على �صعيد البئية مفقودة بالكامل تقريبل من املقاالت التي تغطي �صناعة النفط يف العراق.
ظهرت مو�ضوعني ب�صورة متكررة خالل هذه الفرتة �أالول� :أهمية العالقات مع الدول املجاورة للعراق يف قطاع الطاقة  ،مع
تقارير عديدة من املفاو�ضات مع الكويت وتركيا وايران و�سوريا  ،والثاين :الوقود وانقطاع الكهرباء الذي ي�سود البالد خالل �صيف
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كان هناك التغطية متوا�ضعة ملبادرة ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية  ،والتي ان�ضم العراق اليها يف �شباط  ،2010حتى ان التغطية
مل ت�رشح او تو�ضح ماهية املبادرة وماهي االجراءات املتبعة فيها.
كما �أجرينا �سل�سلة من املقابالت مع  17مديرا لبع�ض من و�سائل الإعالم العراقية وقطاع الطاقة .من بني النتائج الرئي�سية العينة كانت
بالإجماع تقريبا ت�ؤيد مبادرة ال�شفافية يف �صناعة النفط يف العراق  ،عدد قليل جدا منهم و�ضح بالتف�صيل ما من �ش�أنه ان يعود بالنفع من
هذه املبادرة.
عموما  ،مل يكن هناك فهم كاف حول ما هي املعلومات الواجب توفرها واتاحتها لو�سائل االعالم .وكان عدد قليل جدا من امل�ستطلعني
قد �سمعوا عن هذه املبادرة  ،ما تنطوي عليه من اجراءات وماذا �سيكون مطلوبا من احلكومة العراقية و�رشكات النفط الدولية العاملة
هناك.
هنالك تباين يف االراء يف ما يخ�ص م�صلحة االمن القومي بني ما يعتقده امل�شاركون وبني ما تن�شد اليه املبادرة.
لي�س غريبا ان القائمني على و�سائط االعالم بالعراق ي�ؤمنون بان االختالف يف االراء يظهر بان هنالك �شفافية عالية على عك�س ما
تظنه اجلهات العاملية.
كما انق�سم امل�شاركون اىل ق�سمني من حيث اهمية الرثوة النفطية يف العراق كونها هبة يحلم بها اجلميع ,بع�ضهم متفائل بان م�شاكل
النفط ترتبط مبا�ضي العراق ال�سيا�سي املتخبط وبع�ضهم مت�شائم من هذه الرثوة كونها باعتقادهم متثل م�شكلة اخرى ت�ضاف اىل م�شاكل
ال�رصاع بني ال�سيا�سيون وق�ضايا حول احلاكمية.
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 2.1ت�شكيلة مواد اخلا�ضعة للدرا�سة
ال فقد كان ا�سهل من الناحية اللوج�ستية تنظيم جمموعة املواد داخل العراق .ثاني ًا
ان هذه الدرا�سة تركز على املطبوعات ل�سببني .او ً
ف�إن ادبيات حتليل املحتوى يف جماالت اخرى ،مثل تغطية و�سائل الإعالم للتغري املناخي حول العامل ،ت�شرياىل �إنه بالرغم من ان
املطبوعات قد تكون اقل انت�شار ًا داخل البلد وذات ت�أثري مبا�رش اقل ،اال انها غالب ًا ما حتدد االجندة يف الق�ص�ص اخلربية ذات املحتوى
التقني املعقد .لذا ف�إنه على الرغم من ان و�سائل الإعالم املطبوعة يف العراق ذات انت�شار حمدود اال انها قد تكون م�ؤثرة من حيث انها
(ت�ضع نظام للعمل) يف القنوات التلفزيونية العراقية وبالن�سبة لوا�ضعي ال�سيا�سيات يف العراق.
لقد اخرتنا ثالث �صحف يف الفرتة املمتدة من �شهر اغ�سط�س اىل �شهر �سبتمرب  :2010ال�صحيفة ال�شبه ر�سمية واملوالية للحكومة ال�صباح،
�صحيفة املعار�ضة الزمان ،والوكالة االخبارية امل�ستقلة ا�صوات العراق .باملجموع قمنا بتحليل  161ق�صة خربية يف الإعالم العراقي
وبعد ذلك قمنا مبقارنتها مع التغطية االعالمية العاملية لنف�س املوا�ضيع يف ذات الفرتة.

 2.2معايري�صحفية
يهتم اجلزء االول من التحليل بق�ضايا تعترب عامة يف جمال التغطية ال�صحفية الي قطاع .يتم ب�شكل خا�ص درا�سة طبيعة وم�ستوى
جودة م�صادر الق�ص�ص اخلربية بانواعها املختلفة ب�شيء من التف�صيل ،وكذلك هيكلية الق�صة اخلربية -اي فيما اذا مت دعم الإدعاء
املذكور يف عنوان الق�صة ال�صحفية يف الفقرة االوىل من الق�صة اخلربية ام يف الق�صة اخلربية كلها (والذي يعترب الأ�سلوب املتفق عليه
عاملي ًا يف جمال التقارير ال�صحفية) .مت التطرق اىل ق�ضايا مثل الن�سب ال�صحيح للق�صة وكذلك ا�ستخدام العناوين الفرعية وعناوين
اخرى ت�شري اىل الزمان واملكان.
يف الوقت الذي ال تعترب هذه الق�ضايا خا�صة بعملية كتابة التقارير حول موا�ضيع الطاقة والغاز يف العراق ،يجب بالرغم من ذلك
التطرق اليها حتى يرتفع مت�سوى التغطية االخبارية يف هذا املجال .ي�ؤمل ان ي�صبح جزء «املمار�سات العامة» هذا من الدرا�سة مو�ضوع ًا
لردود ومقرتحات الزمالء مورد ًا للتطوير ،بحيث ت�ضع االو�ساط املهتمه يف تطوير ال�صحافة من داخل وخارج العراق يف نظر
االعتبار تبني مقايي�س معيارية لتحليل حمتوى عنا�رص قابلة للمقارنة املبا�رشة.

� 2.3ش�ؤون تخ�ص�صية
املجال الثاين الذي يجب النظر فيه متعلق ب�شكل خا�ص ب�صناعة النفط .هل ان الإفرتا�ضات واالدعاءات ت�صمد امام احلقائق وتكون
معقولة؟ هل يتم التحويل بني املقايي�س املختلفة ب�صورة �صحيحة (من برميل يف اليوم اىل طن يف ال�سنة على �سبيل املثال)؟ هل ان اجلوانب
التقنية لل�صناعة ،مثل الت�صنيفات املختلفة لالحتياطي النفطي ون�سبة االحتياطي اىل االنتاج وكذلك ا�ستخدام الت�صنيفات للمنتجات النفطي
املختلفة مفهومة ومعرو�ضة ب�شكل وا�ضح؟
تتطرق الدرا�سة اىل هذه اال�سئلة بطريقتني :االوىل كمية والثانية نوعية .اي حالة عدم تطابق داخلية ،خط�أ يف ال�سياق ،او خط�أ يف
احلقائق يتم ادارجه يف جدول منف�صل يف عالقة واحد-اىل-متعدد مع املقالة نف�سها .بعد ذلك يتم اجراء تقييم نوعي وفق حمورين.
االول يتمثل بدرجة ت�أثري االخطاء يف ال�سياق او احلذف او الإ�ضافة على الق�صة اخلربية ،والثاين بالدرجة التي ادى اخلط�أ يف احلقائق
اىل ن�شوء �سوء يف الفهم.

 2.4التحليل النقدي للمعاجلة (ال�صحفية)
امل�ستوى الثالث من التحليل هو حتليل معاجلة املو�ضوع ال�صحفي .من املهم التمييز ب�أنه على الرغم من ان حتليل املعاجلة للق�صة اخلربية
يكون يف م�ستوى اعلى من ا�سا�سيات حتليل الكفاءة التقنية للكيفية التي مت فيها ت�أليف الق�صة اخلربية ،اال انها لي�ست مرتبطة بعالقة مبا�رشة
معه .فهي ترتبط باحلكم املحرر الكلي لكيفية «ت�أطري» االخبار حول مو�ضوع معني .على �سبيل املثال ،ميكن ان تكون طبعة �صحفية
�صحيحة تقني ًا من حيث التجان�س الداخلي ،واال�ستخدام ال�صحيح للم�صادر والدقة يف اجلانب الفني ملو�ضوع املادة املغطاة ولكن مع ذلك

7

تعك�س انحياز ًا خا�ص ًا ب�إختيار الق�صة .وب�صورة مماثلة ،ف�إنه من املمكن ان يكون اختيار الق�صة وا�سع ًا ولكن حمتوى الق�صة خاطئاً .اذا
كان التحليل التقني املو�صوف يف الفقرة ال�سابقة يحاول االجابة على �س�ؤال كيفية ت�أليف ق�صة خربية ،ف�إن حتليل معاجلة الق�صة اخلربية
ي�سعى اىل االجابة على ت�سا�ؤل املتعلق مباهية حبكة الق�صة اخلربية واين ميكن ان تكون ممكنة .بهذه الطريقة ،باالمكان التو�صل اىل
نتائج ت�ساعد االعالمي العراقي على تو�سيع مداركه يف ما يخ�ص نوعية الق�ص�ص املمكنة.
لقد ا�ستخدمنا نظام ًا ت�صنيف ًا ب�سيط ًا والذي يكون هيكلي ًا وتزامنياً ،والذي ي�أخذ نف�س منوذج الدرا�سة امل�ستخدم يف و�سائل االعالم
اجلماهريية يف الهند واململكة املتحدة حول تغري املناخ .ان مثل هذا النظام ،والذي ي�شمل فح�ص العنواين والفقرات الرئي�سية للق�ص�ص
االخبارية من اجل حتديد املو�ضوع الرئي�سي لها ،ميكن بالطبع ان يختلف من باحث اىل �آخر ،ومثل هذه املتغريية تزداد يف الواقع
كون فريق البحث كان يعمل يف اماكن متخلفة ،ومت�أثر بالو�ضع االمني ،والذي الآن بد�أ باكت�ساب اخلربة يف تقنيات حتليل املحتوى.
ال من
ن�ضيف اىل ذلك حقيقة كون االحداث اخلارجية يكمن لها يف اي وقت ان تقود بالتغطية ب�شكل طبيعي اىل نوع واحد من احلبكة بد ً
�أخرى .على �سبيل املثال ميكن ان تكون احلبكة الطبيعية للحرب هو جمريات القتال .لذلك تكون هنالك حاجة اىل عدم اال�ستنتاج الزائد
من حتليل املعاجلة التي جنريه يف هذه الدرا�سة .مع ذلك تظهر هنالك ميول عامة معينة والتي تتحتمل النقا�ش واملزيد من املتابعة.
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ان اال�شارة اىل امل�صادر هي امل�شكلة االكرب من حيث اجلودة يف التغطية االعالمية العراقية لق�ضايا الطاقة .يف الوقت الذي حقق فيه
االعالم تقدم كبري ًا يف فرتة ما بعد عام  ،2003وال �شك يف ان التعددية واال�ستقاللية مفهومة وم�ستخدمة ب�شكل وا�سع يف االعالم اليوم،
يبدواحلال وك�أن االغلبية من الق�ص�ص اخلربية ال تعاين من م�شاكل يف جمال امل�صادر من حيث اجلودة والكمية.

 3.1امل�صادر احادية اجلانب
من بني الق�ص�ص اخلربية التي مت حتليلها ،كانت  72%منها ت�أتي من م�صدر
ال قيا�سي ًا لل�س�ؤال املتعلق حول كم من امل�صادر كان مطلوب ًا
وحيد .لقد اتبعنا مدخ ً

للق�صة اخلربية .يف الوقت الذي يعترب وفق ًا للنظرية ال�صحافة احلديثة الذكر
االكرث للم�صادراكرث هو االف�ضل ف�إنه عملي ًا تتطلب بع�ض الق�ص�ص اخلربية

م�صادر اكرث من غريها.
ف�إن اعالن ما ،على �سبيل املثال،من قبل منظمة ت�سويق النفط
الوطني (�سومو) حول كمية النفط الذي مت بيعه يف ال�شهر ال�سابق بالكاد يحتاج
اىل ت�أييد ًا ا�ضافياً،حيث ان �سومو تعترب امل�صدر املخول الوحيد للق�صة االخبارية
يف هذه احلالة ،ومن غري املتوقع ان يكون هنالك تناق�ص ًا او اختالف ًا حول االرقام التي ت�صدرها نف�س املنظمة .اما عندما متثل فيه الق�صة
اخلربية جانب ًا واحد ًا من خالف قائم ،على �سبيل املثال بني احلكومة املركزية وحكومة اقليم كرد�ستان ،ف�إن االمر بحاجة اىل تعليق من
قبل اجلانبني لتحقيق التوازن.
مع ذلك ،ف�إنه حتى مع اخذ هذا العامل املخفف من حدة االمر يف نظراالعتبار ،اال ان الق�ص�ص اخلربية ب�شكل عام كانت تعاين من
نق�ص يف امل�صادر يف ال�صحف الثالث التي متت مراجعتها يف الدرا�سة .من بني الق�ص�ص اخلربية التي كان لها م�صدر واحد ،كان
ما يقارب  72%منها بحاجة اىل ذكر م�صادر ا�ضافية بدرجات خمتلفة .النتيجة النهائية تكون بذلك وجود نق�ص يف اكرث من ن�صف
الق�ص�ص ( )52%االخبارية املتعلقة بقطاع الطاقة التي ظهرت يف الإعالم العراقي يف ال�شهرين التي ركزت الدرا�سة عليها اىل م�صادر
بال�شكل الذي ي�ؤثر ب�صورة وا�ضحة اىل م�صداقية الق�صة اخلربية.
لذلك يكون من املهم التمييز هنا بني النق�ص يف امل�صادر واال�ستقاللية ال�صحفية .كل من
ال�صحف التي مت اجراء امل�سح عليها كانت م�ستعدة ب�صورة وب�أخرى بان تذكر ق�ص�ص
خربية تعك�س اكرث من وجهة نظر واحدة .لذلك ف�إن ذكر م�صدر وحيد لي�س مرتبط ًا
بال�رضورة ب�سيطرة حزب او جهة �سيا�سية واحدة على االعالم كما كان احلال يف فرتة
ما قبل عام .2003

 3.2جودة امل�صادر
لقد مت التطرق �إىل جودة امل�صادر ب�أكرث من طريقة .اوالً ،فقد ان�ش�أنا ت�صنيف ًا ا�سميناه
“امل�صادر الر�سمية” ،عرفناه على �إنه اي �شخ�ص يعمل او ميثل جهة ر�سمية يف الدولة
العراقية .يف �سياق قطاع الطاقة على �سبيل املثال ،ال ي�شمل ذلك م�س�ؤيل حكومة بغداد
ً
املقاطعات ( من �ضمنهم م�س�ؤولني كرد بالدرجة التي ميكن اعتبار اجهزة
املركزية فقط ،بل واي�ض ًا م�س�ؤولني من املحافظة وم�س�ؤويل
اقليم كرد�ستان تعمل ر�سمي ًا �ضمن الدولة العراقية) واي�ضاً ،ب�شكل حا�سم ،الهيئات ال�شبه حكومية ك�رشكة النفط احلكومية والتي تنتج
وتبيع النفط العراقي .يف احلاالت التي متلك فيها الق�صة اخلربية اكرث من م�صدر ،ف�إننا نعرف طبيعة امل�صدر الرئي�سي .ان املواد
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االخبارية التي كانت تعتمد ب�شكل رئي�سي على امل�صادر الر�سمية الّفت ب�شكل
مرتاكم حوايل  82%من املجموع يف ال�صحف الثالث .عندما متت مقارنة
هذه املواد مع املواد ذات امل�صدر الواحد ،تبني اي�ض ًا بان فقط اكرثمن ن�صف
الق�ص�ص اخلربية كان لها م�صدر اخباري واحد والذي كان ر�سمياً.
كما واظفنا ت�صنيفني �آخرين لتحديد امل�صادر :فيما اذا كان قد مت ت�سمية
ال بالت�رصيح .ان الت�صنيف الأخري يختلف
امل�صدر ،وفيما اذا كان امل�صدر خمو ً
عن ت�صنيف امل�صدر الر�سمي ،النه يعالج ق�ضية فيما اذا كان امل�صدر املعني
ميتلك �صالحية الت�رصيح يف املو�ضوع الذي يتحدث عنه .على �سبيل املثال،
بامكان م�صدر حملي يف مقاطعة ان ميتلك �صالحية الت�رصيح حول م�صاريف
خطط جمل�س بلدي معني ،ولكن لي�س حول خطط مت و�ضعها من قبل وزارة
النفط لفعاليات ا�ستك�شاف وا�ستخراج النفط.
هنالك ن�سبة معقولة كبرية من امل�صادر املذكورة واملخولة يف امل�سح الذي اجريناه .ما يقارب 74%من الق�ص�ص اخلربية حتتوي اىل
ا�سماء امل�صادر ،وب�شكل مت�ساوي  74%كانت امل�صادر فيها خمولة بالت�رصيح .وبجمع الق�ص�ص اخلربية التي ميكن ت�صنيفها وفق هاتني
ال بالت�رصيح.
الت�صنيفني كان لدينا ما يقارب  60%من الق�ص�ص اخلربية التي كانت حتتوي على ا�سم امل�صدر وكان امل�صدر خمو ً
ان ال�صورة التي تنعك�س عن ذلك هو ان االعالم العراقي ما زال يعتمد بال�شكل الغالب على الدولة كم�صدر للت�رصيحات والتو�ضيحات،
يف الوقت الذي ا�صبحت الدولة العراقية اكرث تكيفي ًا مع االعرتاف باالعالم كجزء من احلياة العامة وا�صبحت تتعامل مع احتياجاته.
على االقل ال توجد هنالك اي حالة الي ق�صة خربية بدون م�صدر معرتف به .ولكن من جانب �آخر ،كانت هنالك فقط ق�صتان
خربيتان يف امل�سح اعتمدت على ال�رشكات االجنبية كم�صدار معلومات لها ،وحتى ذلك كان يف �سياق زيارة ر�سمية لتلك ال�رشكات اىل
دوائر ر�سمية حكومية ،والتي كانت قد ا�ستدعت بنف�سها ال�صحافة من اجل تغطية االجتماع (بالتايل ،وان كان امل�صدر نظري ًا اجنبياً،
اال ان االمر قد مت ترتيبه من قبل م�ؤ�س�سة حكومية).

11

 4امناط التغطية
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 4.1ت�أليف الق�صة اخلربية
هنالك طرق ًا عديدة لتحليل حمتوى الق�صة اخلربية .مبا ان هذا البحث هي�أ بهدف تقدمي تو�صيات عملية من اجل توفري تدريب مطلع،
ال
ف�إن الدرا�سة كر�ست نف�سها لت�سجيل البيانات وفق ًا ملعيارين :عندما كانت هنالك اخطاء يف احلقائق املقدمة ،وعندما كانت هنالك م�شاك ً
يف ال�سياق بال�شكل الذي �أثر على الفهم ال�صحيح للق�صة.
مت اكت�شاف اخطاء يف احلقائق املذكورة يف الق�ص�ص اخلربية يف  12%منها –
اال انه يجب ان ن�ضع يف بالنا ب�أن ذلك ميثل احلد االدنى ومن املمكن ان يكون
ال
ال ماليني بد ً
الرقم الفعلي اعلى من ذلك .بع�ض ًا منها كانت اخطاء امالئية – مث ً
من مليارات .ولكن معظهما كانت اخطاء كبرية تك�شف عن نق�ص يف الفهم لدى
ال�صحفي ،واحيان ًا كان هذا اخللل يف فهم اب�سط احلقائق املتعلقة بقطاع الطاقة .على
�سبيل املثال:
•اخللط بني اخلزين النفطي املحتمل واخلليط النفطي الفعلي  -وهو املعيار
ال�صناعي الذي بوا�سطته يتم التنبوء بكمية االنتاج امل�ستقبلية.
•عدم فهم �آلية املناق�صات العراقية بال�صورة ال�صحيحة حيث يتم اخللط بني حتقيق �رشوط املناق�صة ( � 45رشكة نفط عاملية حققت
�رشوط املناق�صة) وبني التقدمي الفعلي للمناق�صات.
•اخللط بني جمال العقود لل�رشكات مع الآخرى ،مع عدم الك�شف على معلومات حول العقد يف الوقت التي تكون تلك املعلومات
متاحة للعامة.
•و�صف عملية �ضخ املياه يف االبار النفط العراقي اجلنوبية على انها من اجل زيادة االنتاج “احللو” (اي �صالح لل�رشب) وبالتايل
عدم فهم الآليات اال�سا�سية يف �صناعة النفط.
•اال�شارة اىل ا�شرتاك �رشكة نفط العراق يف �صفقة معينة ،يف الوقت الذي مل متتلك احلكومة العراقية منذ عام � 1987رشكة �شبه
حكومية على م�ستوى العراق كله ،وان ق�ضية ان�شاء تلك ال�رشكة يجب ان يعاد طرحها للنقا�ش العام.
ال من “غني بالأوكتان “.
•ا�ستخدام عبارة بانزين “غني االك�سجني” بد ً
•االفرتا�ض بان انبوب نفط “نابوككو”  Nabuccoالقادم من ا�سيا الو�سطى �سيتم بناءه ،يف الوقت الذي ما زال يعترب و�ضعه
غري م�ستقر على االطالق.
•ت�رصيحات حول جودة درجات النفط اخلام (خفيف وحلو) على انه �سيتم ا�ستخراجها من حقول غري م�ستخدمة بعد.
•ت�رصيحات خاطئة حول احتمالية اكت�ساب العراق ع�ضوية دول م�صدرة يف منظمة الغاز الطبيعي ال�سائل Liquefied Natural
.)Gas (LNG
يف بع�ض احلاالت يبدو الأمر وك�أن االخطاء ت�أتي من امل�صدرذاته  ،ولي�س اخطاء م�صدرها ال�صحفي .هذا االنطباع يتم تديعمه
مبقارنة االخطاء التي حت�صل يف البيانات املذكورة مع طول الق�صة اخلبرية .و�سطي ًا تزداد االخطاء الكبرية يف احلقائق املذكورة بن�سبة
 40%يف الق�ص�ص اخلبرية االطول ( 403كلمة) عن املقاالت متو�سطة الطول ( 288كلمة) ،ومتيل اىل ان تكون يف مقاالت اكرث
عمقاً.
اما الو�ضع بالن�سبة لالخطاء املتعلقة بال�سياق فمختلف نوع ًا ما .فقط  15%من الق�ص�ص يف العينة ميكن اعتبارها خالية من م�شاكل يف
ال�سياق .حوايل  50%من املقاالت االخبارية كانت حتتوي على اخطاء متو�سطة الدرجة يف ال�سياق والثلث الباقي من املقاالت على
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اخطاء اىل درجة من ال�سوء بحيث كان من ال�صعب فهم الق�صة اخلربية -او اال�سوء من ذلك -تكوين فهم خاطيء لدى القارئ .يف
ما يلي امثلة حول ال�سياقات اخلاطئة:
•ق�ص�ص خربية حول تطوير حقل نفطي معني او مع �رشكات ال �صلة لها بعقود واتفاقيات جوالت الرتاخي�ص بني عام
.2010-2009
•تطورات حول اخلالف امل�ستمر بني احلكومة املركزية وحكومة اقليم كرد�ستان بدون الإ�شارة اىل م�سببات اخلالف ،وموقف
الطرفني منه.
•مقاالت مبنية على ا�سا�س بع�ض االرقام اجلديدة ،مثل عدد الآبار التي مت حفرها يف حقل معني ،او كمية النفط التي مت انتاجها
وت�صديرها ،بدون اال�شارة اىل م�صدر الرقم – على �سبيل املثال عدد الآبار املحفورة حلد الآن يف احلقل ،او مقارنة بني �آخر
ارقام لت�صدير النفط من ال�شهر املا�ضي مع ارقام ال�شهر احلايل ،اومع نف�س ال�شهر يف ال�سنة املا�ضية.
•الكتابة ب�شكل م�سهب حول �صفقات مت الإعالن عنها تتعلق مب�شاريع تخ�ص خطوط انابيب النفط تت�ضمن �سوريا و�إيران بدون
ال واالمر ال يتعدى �سوى تفعيلها ،او احلاجة اىل بناءها واذا
ذكر اي م�صادر او فيما اذا كانت خطوط انابيب النفط موجودة ا�ص ً
كان االمر ذلك ذكر مل يتم التطرق اىل ال�سقف الزمني والكلفة..الخ.
•ن�رش ق�ص�ص خربية حول توظيف عراقيني بدون الإ�شارة اىل عدد الوظائف مقارنه بحجم الإ�ستثمارات املالية ،او البطالة ب�شكل
عام.
•ن�رش ق�ص�ص خربية حول توقف خط انابيب كركوك-جيهان عن العمل ب�سبب م�شاكل فنية دون ذكر كم من النفط يتم ت�صديره
عربهذا اخلط وما الن�سبة التي ي�شكلها من املجموع الكلي للنفط امل�صدر.
•يبدو انه ال تتبع اي من ال�صحف الثالث �سيا�سية لتحويل وحدات القيا�س امل�ستخدمة على �سبيل املثال :اليرت ،الربميل ،طن...
الخ .لذا ي�صبح من ال�صعب بالن�سبة للقارئ العام ان يحكم على اهمية الق�ص�ص اخلربية التي تتحدث عن كميات النفط او املنتجات
النفطية الداخلة او اخلارجة من ال�سوق.
ان الفرق بني معدل االخطاء املتعلقة باحلقائق وبني االخطاء املتعلقة بال�سياق ذو داللة .فال توجد جهة مركزية ت�سطريعلى ال�صحافة
العراقية ،لذلك هنالك درجة كبرية من املعلومات اخلاطئة ،وكذلك ينطبق الأمر على الن�رش و�آليات نقل اخلرب .ولكن يف الوقت ذاته،
مل تطور ال�صحافة العراقية قدرات �صحفية احرتافية ،ويف الكثري من احلاالت ف�إن الق�ص�ص اخلربية تزخر باملعلومات القادمة من
م�صدر واحد بدون امكانية و�ضعها يف اي �سياق يعطي للقارئ فهم ًا حقيقي ًا عما تعنيه الق�صة اخلربية.
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 4.2االمناط
 4.2.1الإنت�شار اجلغرايف
ي�شري حتليل العناوين الفرعية للزمان واملكان على ان بغداد يتم اال�شارة اليها اكرث من غريها ،على الرغم من ان ال�صحف الثالث
منت�رشة يف كافة انحاء العراق .يف اكرث من ن�صف متت اال�شارة فيها اىل بغداد .من بني اال�شارات الأخرى التي تتعلق ب�صناعة النفط،
كانت هنالك الإ�شارات اىل كركوك والب�رصة متثل ن�سبة هامة .على الرغم من ان ذلك ي�شري اىل تركيز خا�ص على بغداد ،ف�إن ذلك
ال يعترب �شيئ ًا ذو اهمية كبرية يف قطاع تطغي فيه االحداث الدائرة يف املركز على موا�ضيع الق�ص�ص اخلربية التي تتحدث عنه .ت�شري
درا�سات مقارنة للتغطية االعالمية يف دول �أخرى اىل ان وجود ن�سبة اعلى لال�شارات من حيث املكان اىل املركز -ان الرتكيز على
العا�صمة واملدن هو ق�ضية م�ؤرخة يف الإعالم العاملي.
ما ميكن مالحظته ب�صورة اكرب هو ان الق�ص�ص اخلربية التي تتحدث عن املحافظات متيل اىل ان تكون م�صادرها احادية اجلانب
و ر�سمية ،وغالب ًا ما تكون ب�شكل او ب�آخر اعالنات ر�سمية .من ذلك ميكن الإ�ستنتاج ب�إن هذه الق�ص�ص اخلربية يتم انتاجها من قبل
مرا�سلني حمليني وفق نف�س النفط الذي يعمل وفقه مرا�سلو بغداد ،حيث انهم يقومون مبعاجلة معلومات من م�صادر ر�سمية ولكن نادر ًا
ما يدخلون يف جمال كتابة التقارير ال�صحفية ( حيث يظهر بال�صورة الطبيعية اكرث من م�صدر)� .إن الغياب الكلي لأي ق�صة خربية
تتعامل مع الت�أثري املحلي ل�صناعة النفط هو دليل �آخر على ذلك.
ق�ص�ص خربية اخرى تناقلت ت�رصيحات عن م�صادر حملية حتدث عن �صفقات �سيتم ابرامها مع وفود رجال اعمال اجانب حول
م�شاريع تطويرية ولكنها كانت خارج نطاق �صالحية ال�سلطات املحلية حتى يقرروا ب�ش�أنها مبفردهم .بكلمات اخرى ،ف�إن ذات النمط
يبدو م�سيطر ًا على امل�ستوى املحلي كما هو احلال بالن�سبة للم�ستوى الوطني ،وهم م�س�ؤولني يعملون مع �صحفيني من اجل اخراج
اجنداتهم اىل االعالم العام.

 4.2.2م�صادر من ال�رشكات
ان �رشكات النفط ،بنوعيها املحلي والدويل ،متثل جزء ًا هام ًا من م�شهد �صناعة الطاقة يف العراق ،مع ذلك يكون و�صول ال�صحافيني
اليها حمدوداً .ان �رشكات النفط املحلية ،وب�شكل خا�ص ال�رشكات املنتجة وهي �رشكة نفط ال�شمال ،و�رشكة نفط اجلنوب ،و�رشكة
نفط مي�سان ،يتم ا�ستخدامها يف امل�صادر بن�سبة  6%من الق�ص�ص التي اخ�ضعناها للم�سح ،ولكن ال يتم ابد�أ النقل عن اي �رشكة اجنبية
ب�صورة مبا�رش.
باملقارنة ف�إن م�س�ؤويل املحافظات املحليني يتم النقل عنهم يف العديد من الق�ص�ص اخلربية على الرغم من انه ال ميكن دائم ًا اعتبارهم

خمولني بالت�رصيح يف جماالت حمددة يقومون باعطاء الت�رصيحات حولها .على �سبيل املثال يقول ع�ضو ًا يف جمل�س حمافظة ذي قار،

ب�أن وزارة النفط �سوف تدرج بع�ض املناطق املحلية �ضمن م�رشوع �ستتم املناق�صة عليه يف جولة الرتاخي�ص التالية مع �رشكات نفط
دولية .مع ذلك يجب ان حتتوي مثل تلك الق�صة على ت�أكيد من وزارة النفط نف�سها ،وعلى ا�شارة اىل اي جولة تراخي�ص يق�صد بها
( ان الق�ضية االخرية كانت تتعلق بحقل نفطي يف �شهر اغ�سط�س ،يف الوقت الذي كانت جولة الرتاخي�ص التالية متعلقة بحقول الغاز
ح�رصياً).

 4.2.3البرتودوالر
يف الق�ص�ص اخلربية التي ظهرت يف �شهر �سبتمرب مت ذكر عدد من املرات ما ي�سمى الـ «برتودوالر» ،وامل�صطلح يتعلق باالعالن
يف �شهر يناير  2010ب�إنه �سيخ�ص�ص ب�شكل مبا�رش دوالر واحد ًا من عائدات كل برميل نفط يتم ت�صديره للمحافظة التي يتم انتاج النفط
فيها ،باال�ضافة اىل معادالت اخرى يتم وفقها تخ�صي�ص عائدات مبا�رشة للمحافظات الغري منتجة للنفط .وكانت الق�ص�ص اخلربية
ت�أتي من الب�رصة ،وكركوك ،والأنبار ،واماكن اخرى حول كمية املال التي �سيتم تخ�صي�صها جراء جدولة البرتودوالر ،وامل�شاريع
التنموية التي تخطط ال�ستخدام ذلك املال.
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ان هذه الق�ص�ص كانت تعاين من م�شاكل يف ال�سياق -على �سبيل املثال ،مت ن�رش تقارير اخبارية حول خطط ملدينة كركوك لإ�ستخدام
البرتودوالر لتطوير حمطات حملية لتوليد الطاقة بدون الإ�شارة اىل حقائق ت�ؤكد على ان احلكومة املحلية حتتفظ لنف�سها بحق حتديد
�سيا�سية الطاقة والكهرباء على امل�ستوى الوطني .فيما اذا �سيم تطبيق هذه ال�سيا�سية ام ال عندما تنطلق عملية اعادة اعمار العراق ،فحقيقة
كون هذه ال�سيا�سية موجودة يتحتم على معدي التقرير اخباري حول تطوير الطاقة الإقليمية الإ�شارة اليه.
مع ذلك ،ف�إن �سيا�سية البرتودوالر يبدو لها ت�أثري مرحب به لي�س فقط يف جمال ت�أثريها املبا�رش املتمثل يف توجيه جزء من عائدات
النفط اىل املجتمعات يف العراق التي تعترب «املالك» النهائي لهذا املورد ،بل واي�ض ًا يف توليد تغطية اعالمية نادرة حول �رصف عائدات
النفط على م�ستوى املحافظات وعلى امل�ستوى املحلي.

 4.2.4اح�صائيات ر�سمية
كل ال�صحف اخلا�ضعة للدرا�سة اوردت بيانات �صحفية ر�سمية حول حجم النفط امل�صدر واملوارد التي مت احل�صول عليها .هذا ي�شري
على ان العمل مع اجلهات الر�سمية لتو�سيع نطاق وتفا�صيل البيانات الر�سمية ب�إمكانه ان يكون ذو ت�أثري كبري على جودة املعلومات
املتوفرة للعامة .يف الوقت احلايل ت�صدر الوزارة بيان ًا ر�سمي ًا �شهري ًا يبني ب�شكل مب�سط املبيعات النفط وال�صادرات من قبل �رشكة
�سومو .لل�رشكات ال�شبه حكومية مواقع على االنرتنت ولكنها تدار ب�شكل غري منظم واملعلومات املعرو�ضة فيها لي�ست وا�ضحة .ان
الدرا�سة تو�صي ب�أن يتم جعل العقود متاحة للجميع ب�أ�رسع وقت ممكن يف او�سع مدى من امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال قطاع النفط من
ان يكون بالإمكان ر�ؤية ما هي امكانيات ا�صدارات املو�سعة واملنظمة للمعلومات.

 4.2.5ذكر الأ�سماء

كال ال�صحيفتني التي مت اجراء امل�سح عليها (ولكن لي�س وكالة الأنباء) يبدو انها مت�ساهلة يف ق�ضية ذكر ا�سم ال�شخ�ص املعد للتقرير وذلك
من حيث انه يتم ذكر ا�سم �صحفي عراقي على ق�صة خربية يف والوقت الذي ت�أتي فيه معظم املحتوى ب�شكل مبا�رش من وكاالت انباء،
�سواء كانت حملية او دولية .على �سبيل املثال ،يف ق�صة خربية ق�صرية حول �سعر النفط يف اال�سواق العاملية ،او�رسد تاريخي ملجريات
مفاو�ضات �رشكة نفط عاملية بلغة ت�شبه تقرير �صادر عن وكالة انباء .هذا ي�شري اىل ان قدرة اعداد التقارير للم�ؤ�س�سات اخلا�ضعة للدرا�سة
اقل مما تعك�س عن نف�سها.
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قمنا بعد ا�ست�شارة جمموعة وا�سعة من اخلرباء العراقيني والدوليني بان�شاء هيكلية ت�صنيف ،لتحديد «االطار» الطاغي للق�صة بناء ًا على
العنوان الرئي�سي والفقرتني االولتني للق�صة اخلربية .يجب املالحظة هنا اىل ان االطار ي�شري اىل الق�صة اخلربية التي يعر�ضها ال�صحفي
بغ�ض النظر عن املعلومات التي حتتويها .يف بع�ض احلاالت ،يكمن للق�صة ان يكون لها مو�ضوع رئي�سي غري وا�ضح ولذلك قد تكون
اهم معلومات حول ق�ضية واحدة يف حني ان ال�صحفي قد اختار الرتكيز على جمموعة اخرى من املعلومات واحلبكات .ان الت�صنيفات
اال�سا�سية هي :االعمال ،ال�سيا�سة ،العالقات الدولية ،املجتمع والبيئة .كل من الت�صنيفات الرئي�سية مت تق�سيمها اىل  4اىل  5ت�صنيفات
فرعية حيث كانت النتيجة كالتايل:
من خالل هذا يربز اال�ستنتاج الرئي�سي التايل:
ال ما يقارب
•كانت ال�سيا�سة املحلية متثل اطار امل�ستوى االول االكرث ورود ًا يف الق�ص�ص اخلربية حول قطاع الطاقة يف العراق ،ممث ً
 34%من االخبار يف نتائج امل�سح ،تليه االعمال بن�سبة  ،28%ومن ثم العالقات الدولية بن�سبة  20%واخري ًا الق�ضايا االجتماعية

 .17%ان م�صطلح البيئة غائب تقريب ًا عن التغطية االعالمية العراقية ل�صناعة النفط.
•تظهر هنالك مو�ضوعتان ب�صورة متكررة وبقوة :االوىل هي اهمية عالقات العراق مع جريانه بالن�سبة لقطاع الطاقة ،مع العديد
من التقارير حول مفاو�ضات مع الكويت ،تركيا ،ايران ،و�سوريا .الثانية هي النق�ص يف الوقود والكهرباء التي الزمت العراق
يف �صيف عام  .2010العديد من الق�ص�ص اخلربية كانت متثل تو�ضيحات من قبل م�س�ؤولني حول كيفية و�سبب ظهور النق�ص،
وكيف ان الو�ضع كان حتت ال�سيطرة – وهذا دليل قوي على ح�سا�سية املو�ضوع.
•يف الدائرة ال�سيا�سية كان اخلالف بني احلكومة املركزية وحكومة اقليم كرد�ستان كانت له اال�سبقية با�ستمرار .هنالك خا�صيتني
ميكن مالحظتهما يف هذه التغطية :االوىل هي ان الق�ص�ص اخلربية حول اخلالف كانت يف امل�ؤ�س�سات االعالمية التي يف بغداد
بن�سبة اكرثمن �ضعف الق�ص�ص اخلربية التي كانت تظهر يف امل�ؤ�س�سات االعالمية يف االقليم – حاملة تاريخ او ا�شارة اىل مكان
كردي او م�صدر كردي .وثاني ًا الق�ص�ص كانت تركز على اخلالفات كانت حتمل يف طياتها موا�ضيع رئي�سية اخرى .يف احدى
الدوريات االعالمية والتي كانت يت�صدرها خرب ت�رصيح احد امل�س�ؤولني يف بغداد حول اخل�سائر التي ي�سببها رف�ض اقليم كرد�ستان
بت�صدير النفط كجزء من اخلالف ،ذكر امل�س�ؤول اي�ض ًا ب�أن واردات العراق كانت اكرثبـ  2مليار دوالر يف �آخر تقرير عما كان
يتوق ب�سبب توقع ارتفاع ا�سعار النفط يف ال�سوق العاملية .ومع امل�شاكل احلالية املتعلقة بازدياد العجز يف ميزانية العراق ،وم�شاكل
متويل كل من التو�سعات يف �صناعة النفط بالإ�ضافة اىل خطة التطوير الوطنية ،ف�إن خري التمويل الإ�ضايف من املمكن انه �شكل
الق�صة االكرث ا�ستحقاق ًا لالهتمام من الق�ضية االخرى .اال ان „اطار“ اخلالفات االقليم مع املركز قد �أخذت اال�سبقية.
•ان تغطية االخبار املتعلقة باملجتمع كانت تطغي عليها ق�ضية الأزمات .الق�ص�ص اخلربية الوحيدة التي كانت تتحدث حول عمليات
القطاع النفطي التي ت�ؤثر على املجتماعات املحلية كانت الت�رصيحات الر�سمية فيها حول التوظيف� ،سواء كان ذلك توظيف ًا فعلي ًا ام
خمططاً .مل تكن هنالك مقاالت على امل�ستوى االجتماعي التي كان املحليني ي�شكلون فيها امل�صدر الرئي�سي.
•كانت هنالك تغطية حمدودة جد ًا ملبادرة �شفافية ال�صناعات اال�ستخراجية ( )EITIوالتي انظم اليها العراق يف �شهر فرباير عام
 ،2010وكذلك ف�إن التغطية التي ح�صلت مل تعك�س اي فهم لآلياتها.
•ان تغطية ال�ش�أن البيئي كانت غائبة ب�شكل م�ؤثر ،والق�صة اخلربية الوحيدة التي وقعت �ضمن هذا الت�صنيف كانت حول �ضخ املياه
يف احلقول النفطية اال انها تعاملت مع املو�ضوع ب�صورة �ضغيفة ومن وجهة نظر عملياتية.
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ميكن ب�سهولة مالحظة افتقار االعالم العراقي اىل اجندة عندما يتم مقارنته مع التغطية االعالمية الدولية يف نف�س الفرتة الزمنية .ما
يلي نبذة خمتارة من الق�ص�ص اخلربية التي ظهرت يف  Reuters ,Forum Oil Iraq ,Report Oil Iraqوهي ن�رشات خمت�صة
(يحتوي امللحق �أ على املزيد من التفا�صيل) .اىل ان ذلك بعيد عن ان يكون كامالً.

 6.1مدى الق�ص�ص االخباري
•مت حل ق�ضية ق�ضائية يف بغداد �ضد احلكومة العراقية و�ضد �رشكة  BPكانت قد رفعت من قبل ع�ضو برملان �سابق ،وادعى كاتب
املقال ب�إن عقد الرميلة النفطي مت الغاءه عندما ادعى الق�ضاء الأعلى بان العقد كان غري قانوني ًا لأنه مل تتم املوافقة عليه من قبل
الربملان.
•كانت هنالك تقارير ت�شري اىل ان احلكومة املركزية وحكومة كرد�ستان كانتا قريبتان من ابرام اتفاق حول مبادرة جديدة حلل
خالفهما حول قانونية حقول نفطية منتجة ،وباالخ�ص يف حقل كركوك العمالق.
•كانت هنالك على االقل ق�ضيتني رفعت من قبل مواطنني عراقيني عاديني تطالب بتعوي�ضات بعد ان مت اجبارهما على مغدارة
ارا�ضيهم بغية اجراء تو�سعات يف حقول نفطية.
•ا�ستقالة م�س�ؤول م�صفى بيجي ،وهو اكرب م�صفى يف العراق واكرث جزء من البنية التحتية النفطية ا�ستهداف ًا من قبل امل�سلحني
والهجمات االجرامية ،مدعي ًا انه مل يعد قادر ًا على اداء واجبه واالدعاء بعدم كفاءة امل�س�ؤولني.
•زملاي خليل زاد ،ال�سفري االمريكي ال�سابق لدى العراق ،اعلن يف البداية ب�أنه �سوف ينظم اىل جمل�س ادارة �رشكة نفط دولية
كانت قد ابرمت اتفاق ًا مع اقليم كرد�ستان .ان ذلك �شكل احراج ًا كبري ًا لل�سيا�سية االمريكية يف العراق حيث ان ذلك يتعار�ض
ب�شكل كبريمع ال�سيا�سة العامة ب�أن حكومة بغداد ت�سيطر على �سيا�سية النفط على الأرا�ضي العراقية .بعد عدة �أيام تخلى خليل زاد
عن قراره.
•متت مناق�شة بنود مناق�صة الغاز القادمة ب�شكل وا�سع ،وباالخ�ص �رشوط احلكومة التي بدت انها متغرية با�ستمرار واملتعلقة
ال من تغذية حمطات توليد الكهرباء املحلية به.
بح�صة الغاز املنتج من تلك احلقول و الذي �سيتم ت�صديره بد ً
كل هذه عبارة عن تقارير اخبارية عامة ،اال ان ال�صحافة الدولية ن�رشت اي�ض ًا جمموعة من املقابالت مع م�س�ؤولني ووا�ضعي
�سيا�سات من �ضمنها:
•ثامر الغ�ضبان ،امل�ست�شار االول لرئي�س الوزراء يف ق�ضايا الطاقة ،مركزة على ق�ضية الت�رشيعات امل�ؤجلة لتنظيم �صناعة النفط
ب�شكل اكرث و�ضوح ًا (.)Forum Oil Iraq
•وزير الطاقة الرتكي عندما زار بغداد يف حفل توقيع جتديد عقد خط انابيب كركوك-جيهان (.)Report Oil Iraq
•رئي�س �رشطة النفط حول الو�ضع الراهن مثل امل�شاكل املتعلقة باالمن حول من�ش�أت العراق النفطية .اتى ذلك بعد ان مت اغالق
خط انابيب جيهان لعدة ايام بعد هجوم حمتمل وبعد ان ا�ستوىل قرا�صنة على �سفينتني يف اخلليج (.)Reuters
•م�س�ؤولني اكراد حول عقد جديد مع �رشكة املانية النتاج الغاز يف كرد�ستان ،حيث يعترب ذلك عقد ًا ا�ستفزازي ًا حلكومة بغداد.
•ان ق�ضية االطالع على �رشوط جولة الرتاخي�ص الثالثة خالل اجتماع يف ا�سطنبول بداية �شهر اغ�سط�س كانت م�ؤثرة ب�صورة
خا�صة .يف الوقت الذي غطى الإعالم العراقي الإجتماع ،بدى ان ال�صحافيني العراقيني مل يكونوا هناك ويبدو انهم كانوا يبثون
ال عن و�سائل اعالم اخرى .ان مراجعة جزئية لتغطية رويرتز تظهر جمموعة من الق�ص�ص اخلربية حول الق�ضية ،مثل
نق ً
ال عن م�س�ؤولني تنفيذيني فيها) ،املراجعة امل�ستمرة للبنود املرتبطة ببنود م�رشوع
الإهتمام املحتمل ل�رشكات غربية ورو�سية (نق ً
اال�ستفادة من غاز اجلنوب  Utilization Gas Southاملوازي لهذا امل�رشوع والتي يت�ضمن �رشكة  ،Shellوبيع حزم بيانات
اىل �رشكات من املحتمل ان ت�شارك يف املناق�صة.
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 6.2ق�ضايا مل يتم التطرق اليها
�إن الطبيعة املحدودة للتغطية الإعالمية تكون ذو ت�أثريقا�س ب�شكل خا�ص عندما يتم و�ضع الق�ضية التالية يف نظر االعتبار وهي ان
ال لر�أي اجلماهري العراقية ،من املتوقع ان لديه اجندة اكرثعمق ًا وات�ساع ًا حول ق�ضية الطاقة من االعالم الدويل.
االعالم العراقي ،ممث ً
التايل قائمة باالمور التي كانت دارجة بني وا�ضع �سيا�سات دوليني يف ما يخ�ص نفط العراق يف تلك الفرتة:
•عجز امليزانية امل�ستمر ،والذي بد�أ بالنمو يف الوقت الذي و�ضع فيه العراق خطط العادة اعمار طموحة .فقد مت ذكر ذلك ب�شكل
م�ستمر يف الإعالم العراقي ولكن مل تكن هنالك تغطية مميزة للكيفية التي للمو�ضوع عالقة بالتنبوء بالدخل من عائدات النفط.
•ا�ستثمار ر�أ�س املال يف البنية التحتية النفطية :مع ا�ستمرار تو�سع العراق يف جمال النفط ،ي�صبح من الوا�ضح اكرث انه حتى
لو مت االتفاق على خطط العمل مع ال�رشكات الدولية فيما يخ�ص من�ش�آت اجلزء االعلى من �سل�سلة التوريد يف احلقول النفطية
نف�سها ،اال ان البنية التحتية للمعاجلة والنقل مطلوبة من اجل ا�ستخراج النفط من البئر ونقله اىل اال�سواق العاملية .ان ال�س�ؤال
يتعلق باالطراف التي �ستقدم اال�ستثمارات والبالغة مليارات الدوالرات وحتت اي �رشوط مل يتم ح�سمه بعد� .شهدت هذه الفرتة
ق�ص�ص خربية تعلن عن اتفاقات بني احلكومة العراقية وجريانها ب�شكل اويل لال�ستمرار يف اخلطط .اال ان �س�ؤال كيفية ت�أثر تلك
امل�شاريع كان اكرث اكرثاحلاحاً.
•اال�رشاف على عائدات النفط .خالل تلك الفرتة كانت احلكومة العراقية على و�شك الإنتهاء من اخلطط من اجل تقدميها اىل
االمم املتحدة لو�ضع �آلية ال�ستبدال جمل�س تفتي�ش ومراقبة العراق يف دوره احلايل لال�رشاف على �صندوق تنمية العراق .DFI
منذ عام  2003مت و�ضع كل عائدات العراق من النفط يف ح�ساب واحد يف م�رصف اخلزينة الفدرايل يف نيويورك من اجل املزيد
من ال�شفافية .ان هذا االتفاق من �ش�أنه ان يعطي للعراق بع�ض من ا�ستقاللية يف الت�رصف باموال ال�صندوق ،اال ان موعد تنفيذ
هذا االتفاق مت ت�أجيله مرار ًا النه مل يتم اقرتاح اى �آلية.
•ت�أثري تو�سع �صناعة النفط على املجتمعات املحلية .حيث ان تقارير ال�صحافة الدولية ال�صادرة يف تلك الفرتة اوردت انباء عن بد�أ
و�صول االالف من العمال االجانب يف املناطق املحيطة بالب�رصة خالل فرتة امل�سح .ما هي املجتمعات املحلية ايل ميكن ان تت�أثر
بعملية تطوير احلقول امل�شمولة بعقود جوالت الرتاخي�ص؟
•ب�صورة م�شابه ف�إنه يف الوقت الذي تت�سارع فيه وترية التو�سع يف �صناعة النفط ،تبقى ق�ضية ان�شاء العراق ل�رشكة نفط وطنية كما
كانت لديه يف ال�سبعينات والثمانينات ق�ضية ملحة.
ال على تطوير خربات حملية بنف�س امل�ستوى املوجود يف �رشكات
•ق�ضايا تتعلق بالقدرات املحلية .اىل اي حد يكون العراق قاب ً
النفط العاملية؟ العديد من الق�ص�ص اخلربية تدعي با�رصارا �إن العراق لديه الآن خربات متقدمة يف جمال النفط دون ذكر اية
تفا�صيل.
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عملية تطبيق مباردة  EITIيف العراق
يف يوم  23من �شهر اغ�سط�س اوردت احدى ال�صحف ق�صة خربية ،ف�صلت فيها ما جرى يف االجتماع االول للمعنيني يف �ش�ؤون
تطبيق مبادرة  EITIيف العراق .وقد احتوى العنوان الرئي�سي واملو�ضوع الرئي�سي على ت�رصيح نقل حرفي ًا عن وزيرالنفط

امللحق االول:

ح�سني ال�شهر�ستاين و�صف فيه وزراة النفط العراقي „كنموذج يحتذى به“ يف ال�شفافية.

ملخ�ص مقابالت ا�ستق�صاء مواقف �صانعي

اال ان ال�صحفي بدى وكانه مل يكن على علم بان  EITIهي مبادرة قائمة واداة م�ستخدمة دولياً .جاء يف الفقرة الثانية من

وال�شفافيةال�ش�أن والذى مت عقده
ي�ضم مهتمني يف ذلك
حولللمجل�س
االجتماع االول
يفخالل
أيذلك
ال�شهر�ستاين)
النفط
العراق
التقرير ال�صحفي  „ :وجاء (خطاب الر�
حتت �شعار ’مبادرة ال�شفافية يف ال�صناعات اال�ستخراجية’ يف العراق“ .ال ي�ؤجد م�ؤ�رش بان ال�شعار ي�شري اىل املبادرة الدولية،
وكذلك ال يوجد تفا�صيل حول من هي تلك املجموعة املهتمة بهذا ال�ش�أن .ي�ضيف التقرير اىل ان ثالث وزارات حكومية قد
وجهت دعوة عامة اىل من يريد حظور هذا االجتماع والذي كان اي�ض ًا حتت „رعاية“ جمموعات املتعلقة بال�شفافية الدولية.
هذا يعطي انطباع ًا خاطئ ًا ب�إن عملية مبادرة ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية يف العراق م�صدرها احلكومة العراقية ،وهو
انطباع يتم ت�أكيده بعد فقرتني عندما يتم اقتبا�س ت�رصيح لالمني العام ملبادرة ال�شفافية لل�صناعات ال�ستخراجية عندما يقول „هذه
املبادرة هي االوىل من نوعها يف املنطقة ،والتي �شجعت احلكومة العراقية على ان ت�صبح ع�ضو ًا يف منظمة ال�شفافية الدولية“.
من الظاهر ان ال�صحفي يظن بان العراق قد ان�ش�أ مبادرته اخلا�صة وفوق ذلك ي�سعى للح�صول على ع�ضوية يف منظمات دولية
اكرب.
كما ان ال�صحفي نقل عن الناطق الر�سمي با�سم وزارة النفط عا�صم جهاد قوله ب�أن العراق قد مت تر�شيحه ملبادرة ال�شفافية
لل�صناعات اال�ستخراجية ب�سبب ما يبديه من �شفافية عالية يف االح�صائات واالرقام ،يف حني ان العراق يف الواقع قد مت قبوله
كدولة مر�شحة ب�سبب اعالن ا�ستعداده على ابداء ال�شفافية يف االرقام املقدمة حول وزارة النفط.
اي�ض ًا ف�إن الق�صة اخلربية مليئة بالعموميات والتي بدون ايراد التفا�صيل ال ت�ؤدي اىل اي فهم او معلومات ا�ضافية لدى القارئ
العام .على �سبيل املثال„ :وقد او�ضح (امل�س�ؤول يف وزراة النفط) بان وزارة النفط قد تعاملت مع متطلبات االنظام اىل املباردة،
من خالل ابداء درجة عالية من ال�شفافية� ،سواء يف تعامالت جوالت الرتاخي�ص او االرقام املتعلقة بالإيرادات والإنتاج املحلي
للنفط“.
على الرغم من ان الق�صة اخلربية حول مبادرة ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية ،اال انه مل يتم اقتبا�س اي ت�رصيح من اي من
اع�ضاء اللجنة كم�صدر ،وال التطرق اىل اي من الق�ضايا اال�سا�سية واالجرائية املتعلقة بع�ضوية العراق يف املباردة.
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تبنى املعهد العراقي لال�صالح االقت�صادي بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة للتنمية �سل�سة من املقابالت مع  17قائد ًا يف االعالم
العراقي وقطاع الطاقة .جميع املقابالت قد مت اجراءها دون ذكر اال�سماء با�ستخدام هيكلية «�شبه مفتوحة» ،اي انه مت طرح نف�س
ال�سل�سة من اال�سئلة بنف�س الرتتيب .ونظر ًا حل�سا�سية املوا�ضيع التي متت مناق�شتها فقد مت �ضمان ابقاء ا�سماء الذين متت مقابتلتهم جمهولة
بحيث كان بامكانهم التحدث بحرية.
فيما يلي قائمة باملحاور اال�سا�سية التي مت طرحها يف املقابالت التي مت اجراءها:
•على الرغم من ان اال�شخا�ص الذين متت مقابلتهم كانوا م�ؤيدين لل�شفافية يف ال�صناعة النفطية يف العراق ،كان بامكان القليل
منهم فقط ان يبينوا بالتف�صيل ماذا يعني ذلك .ب�شكل عام مل يكن هنالك فهم كايف حول نوع املعلومات التي باالمكان جعلها متاحة
لالعالم والر�أي العام حتى يكون باالمكان �صياغة اهداف ل�سيا�سات وا�ضحة مع وجود مطالبة عامة للمزيد من ال�شفافية.
•وب�شكل اخ�ص ،مل يكن اي من الذين متت مقابلتهم قادر ًا على حتديد ما هي مبادرة ال�شفافية الدولية لل�صناعات اال�ستخراجية،
وماذا تت�ضمنه من اجراءات ،وما هو املطلوب من قبل احلكومة العراقية وال�رشكات النفطية الدولية العاملة يف العراق لتحقيق
متطلباتها ،على الرغم من اغلبية الذين متت مقابلتهم كانوا اخ�صائيني يف جمال االعالم او قطاع الطاقة .والقليل ممن متت
مقابلتهم قد �سمعوا عن مبادرة ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية بالتف�صيل ،حتى الذين لديهم معرفة يف ال�ش�ؤون النفطية
العراقية.
•كان باالمكان التمييز بو�ضوح بني االجوبة التي مت احل�صول عليها من امل�شاركني الكرد وامل�شاركني العرب .فقد كان الكرد
اكرث ت�شكيك ًا حول امكانية حتقيق ال�شفافية ،ب�سبب عدم ثقتهم يف الدوافع وكذلك كفائة احلكومة املركزية يف بغداد .ولكنهم كانوا
ال اىل ان يكونوا قلقني ب�ش�أن ردة الفعل املحتملة ل�رشكات نفطية دولية جتاه متطلبات يتعني عليهم تلبيتها تتعلق بالتقارير
اكرث مي ً
كنتيجة ملبادرة ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية او اي �آلية تتعلق بال�شفافية .هذا على الرغم من ان املدخل اخلا�ص حلكومة اقليم
كرد�ستان يف ما يتعلق بتوقيع العقود مع �رشكات النفط قد متيز بجهود رامية لتحقيق لتحقيق ال�شفافية ،كن�رش بنود ومناذج العقود
يف �صفحتها اخلا�صة على االنرتنت.
•مل ي�ؤمن اي من الذين مت اجراء املقابلة معهم يف ان الهدف الذي و�ضعته احلكومة بالو�صول اىل طاقة انتاجية تبلغ  12مليون
برميل يف اليوم عام  2016قابل للتحقيق .وعندما مت طرح �س�ؤال حول تقديراتهم للكمية التى �سي�صل اليها االنتاج يف ذلك الوقت
(من الطاقة االنتاجية احلالية البالغة  2.5مليون برميل يف اليوم) ،كان هنالك اجماع يف التخمني على انه �سيبلغ بني  6اىل 8
مليون برميل يف اليوم .مل يكن احلال هكذا يف تخميناتهم املتعلقة باالحتياطي النفطي ،حيث ان الكثري منهم عربوا عن اعتقادهم
بان العراق ميلك احتياطي ًا نفطي ًا اكرب مما مت ت�أكيده ر�سمي ًا حلد الآن .ان اال�سباب الكامنة وراء عدم الوثوق بامكانية حتقيق
هدف احلكومة هذا تتعلق بامل�شاكل اللوج�ستية واالمنية يف هيكلية البنية التحتية املطلوبة من اجل انتاج املزيد من النفط من احلقول
ونقلها اىل اال�سواق العاملية.
•كان هنالك ا�ستيعاب على م�ستوى مو�سع بني الذين متت مقابلتهم حول م�شاركة ال�رشكات النفط الدولية يف تطوير ال�صناعة
النامية للعراق .على الرغم من ان اغلبية من متت مقابلتهم عربوا عن اعتقادهم بان دور ًا لل�رشكات النفط االجنبية قد يكون
�رضوري ًا يف �ضوء العزلة التي عانت منها ال�صناعة العراقية يف ال�سنني القليلة املا�ضية ،اال انه اغلبيتهم عربعن �شكوكه وانتقاده
لطول عقود اخلدمة التي مت توقيعها مع �رشكات النفط العاملية (ت�صل طولها حتى  20عاماً) .ب�شكل ملفت للنظر كان هنالك ت�أيد ًا
وا�سع ًا لنتيجة واحدة جلولة الرتاخي�ص ال�سابقة وهي تنوع ال�رشكات النفط االجنبية العاملة يف القطاع العراقي.
•على الرغم من ان اغلبية من اجابوا كانوا على دراية بان احلكومة قد ادعت بان جولة الرتاخي�ص ال�سابقة كانت �شفافة اىل
درجة كبرية ،اال ان االغلبية اما قالوا بانهم غري قادرين على ان يحكموا بانف�سهم على دقة هذا االدعاء او�شككوا فيه .خرباء يف
ال�صناعة النفطية قالوا ان املناق�صة كانت �شفافة فقط يف بع�ض جوانبهااملتعلقة بخطط العمل ،وال�سماح با�ستخدام احتياطي مل يتم
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ت�أكيده ر�سمي ًا �ضمن املناطق امل�شمولة بالعقد ،وترتيبات لتعوي�ض التكاليف ،وجوانب اخرى من العقود.
•انق�سم الر�أي حول قانونية االتفاقيات اجلديدة ،وفيما اذا كانت تتطلب موافقة برملانية .ان موقف احلكومة كان ان اتفاقيات
اخلدمة مل تت�ضمن تنازالت مهمة ال�صول عراقية وبالتايل ال تقع �ضمن ت�صنيف االتفاقيات الدولية التي تتطلب موافقة ت�رشيعية،
وميكن ابراهما بنف�س ال�صورة التي ح�صلت يف الواقع ،مبوجب امر تنفيذي من جمل�س الوزراء .فيما ادعت جمموعات �سيا�سية
�سيا�سية بان االتفاقيات تتطلب موافقة برملانية ،كما حدث ذلك يف �سابق ًا عرب التاريخ العراقي .حقيقة كون العينة التي متت
املقابالت معها حيادية جتاه هذه امل�س�ألة جديرة باالهتمام لكون اغلبية عنا�رصها مل تكن تابعة جلهات �سيا�سية معينة ويوحي ذلك
�ضمني ًا بان دعم موقف حكومة العراق احلايل ل�صيغ االتفاقيات املربمة مع ال�رشكات االجنبية لي�س قوي ًا وعميق ًا بني نخب اتخاذ
القرار يف العراق.
•انق�سمت االجابات لدى من متت مقابلتهم وفق ًا للقطاع الذي يعملون فيه ما يخ�ص م�صالح االمن القومي ،واحتمالية ح�صول
التعار�ض بني تلك امل�صالح مع مبادئ ال�شفافية .ابدى القادة االعالميني ،مبا ال يثري الده�شة ،بانه لن يح�صل تعار�ض يف
امل�صالح او انه �سيح�صل تعار�ض طفيف وان على العراق ان يخطوا باجتاه ال�شفافية اكرب قدر ممكن ،معربين عن �شك كبري يف
الر�أي القائل بان ذلك �سي�رض مب�صالح االمن القومي .البع�ض منهم ربط الق�ضية مبا�رشة مببادرات حرية املعلومات ،واالعتقاد
بان البيئة الت�رشيعية العراقية احلالية بحاجة اىل املراجعة من اجل ان�شاء جو ي�سمح اكرث بحرية املعلومات .يف حني �شدد من كان
اقرب اىل القطاع النفطي على اعتقادهم بانه يجب توخي احلذر يف ما يتعلق باالرقام كتلك حول احتياط العراق النفطي والبنود
التجارية للعقود التي مت ابرامها مع �رشكات النفط االجنبية.
•امل�شاركون كان منق�سمني اي�ض ًا يف ما يتعلق مبا ي�سمى بلعنة املوارد .العاملني يف القطاع النفطي كانوا م�رصين على ان امل�شاكل
التي ح�صلت يف املا�ضي واملتعلقة بتطوير قطاع العراق النفطي كانت بب�ساطة نتيجة للتفاعالت ال�سيا�سية ،وبان النفط بذاته ميثل
ال اىل االعتقاد بان جمرد وجود النفط ميثل يف يومنا احلايل �سبب ًا
فر�صة كبرية للعراق ،يف حني كان العاملني يف االعالم اكرث مي ً
لل�رصاع بني االطراف العراقية للو�صول اىل احلكم ونيل املزيد من ال�سيطرة.
•كان هنالك اجماع تقريب ًا على ان النفط �سيحدد طبيعة عالقة العراق بجريانه ،وباالخ�ص بايران ،وال�سعودية ،و�سوريا.
هنالك اعتقاد قوي بانه عندما يحني الوقت املنا�سب� ،سيح�صل العراق على ح�صة كبرية من انتاج النفط يف منظمة اوبيك ،وانه
يتكيفوا مع العراق ب�سبب
اذا تطلب االمر ف�إنه يتعني على منتجني �آخرين التنازل او القبول بتخفي�ض ح�صتهم من الإنتاج حتى ّ
ظروف ا�سواق النفط يف العقدين املن�رصمني.
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امللحق الثاين:
منوذج من ق�ص�ص خربية بالتف�صيل
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عملية تطبيق مباردة  EITIيف العراق
يف يوم  23من �شهر اغ�سط�س اوردت احدى ال�صحف ق�صة خربية ،ف�صلت فيها ما جرى يف االجتماع االول للمعنيني يف �ش�ؤون
تطبيق مبادرة  EITIيف العراق .وقد احتوى العنوان الرئي�سي واملو�ضوع الرئي�سي على ت�رصيح نقل حرفي ًا عن وزيرالنفط ح�سني
ال�شهر�ستاين و�صف فيه وزراة النفط العراقي „كنموذج يحتذى به“ يف ال�شفافية.
اال ان ال�صحفي بدى وكانه مل يكن على علم بان  EITIهي مبادرة قائمة واداة م�ستخدمة دولياً .جاء يف الفقرة الثانية من التقرير
ال�صحفي „ :وجاء (خطاب ال�شهر�ستاين) ذلك خالل االجتماع االول للمجل�س ي�ضم مهتمني يف ذلك ال�ش�أن والذى مت عقده حتت �شعار
’مبادرة ال�شفافية يف ال�صناعات اال�ستخراجية’ يف العراق“ .ال ي�ؤجد م�ؤ�رش بان ال�شعار ي�شري اىل املبادرة الدولية ،وكذلك ال يوجد
تفا�صيل حول من هي تلك املجموعة املهتمة بهذا ال�ش�أن .ي�ضيف التقرير اىل ان ثالث وزارات حكومية قد وجهت دعوة عامة اىل من
يريد حظور هذا االجتماع والذي كان اي�ض ًا حتت „رعاية“ جمموعات املتعلقة بال�شفافية الدولية.
هذا يعطي انطباع ًا خاطئ ًا ب�إن عملية مبادرة ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية يف العراق م�صدرها احلكومة العراقية ،وهو انطباع
يتم ت�أكيده بعد فقرتني عندما يتم اقتبا�س ت�رصيح لالمني العام ملبادرة ال�شفافية لل�صناعات ال�ستخراجية عندما يقول „هذه املبادرة هي
االوىل من نوعها يف املنطقة ،والتي �شجعت احلكومة العراقية على ان ت�صبح ع�ضو ًا يف منظمة ال�شفافية الدولية“ .من الظاهر ان
ال�صحفي يظن بان العراق قد ان�ش�أ مبادرته اخلا�صة وفوق ذلك ي�سعى للح�صول على ع�ضوية يف منظمات دولية اكرب.
كما ان ال�صحفي نقل عن الناطق الر�سمي با�سم وزارة النفط عا�صم جهاد قوله ب�أن العراق قد مت تر�شيحه ملبادرة ال�شفافية لل�صناعات
اال�ستخراجية ب�سبب ما يبديه من �شفافية عالية يف االح�صائات واالرقام ،يف حني ان العراق يف الواقع قد مت قبوله كدولة مر�شحة
ب�سبب اعالن ا�ستعداده على ابداء ال�شفافية يف االرقام املقدمة حول وزارة النفط.
اي�ض ًا ف�إن الق�صة اخلربية مليئة بالعموميات والتي بدون ايراد التفا�صيل ال ت�ؤدي اىل اي فهم او معلومات ا�ضافية لدى القارئ العام.
على �سبيل املثال„ :وقد او�ضح (امل�س�ؤول يف وزراة النفط) بان وزارة النفط قد تعاملت مع متطلبات االنظام اىل املباردة ،من خالل
ابداء درجة عالية من ال�شفافية� ،سواء يف تعامالت جوالت الرتاخي�ص او االرقام املتعلقة بالإيرادات والإنتاج املحلي للنفط“.
على الرغم من ان الق�صة اخلربية حول مبادرة ال�شفافية لل�صناعات اال�ستخراجية ،اال انه مل يتم اقتبا�س اي ت�رصيح من اي من
اع�ضاء اللجنة كم�صدر ،وال التطرق اىل اي من الق�ضايا اال�سا�سية واالجرائية املتعلقة بع�ضوية العراق يف املباردة.

اعمدة �صحفية حول تطور ال�صناعة النفطية يف العراق
ن�رشت �صحيفة الزمان عمودين حول النفط يف �شهري اغ�سط�س و�سبتمرب .وتعطي هذه املقاطع التي تعرب عن ر�أي كاتبيها فكرة عن
طريقة التفكري ال�سائدة لدى بع�ض العراقيني.
ال حتت عنوان ا�ستفزازي كان كالتايل «هل ان العراق دولة نفطية؟» .كانت النقطة
يف يوم  11اغ�سط�س كتب ((عماد الو)) مقا ً
الرئي�سية التي ركز عليها طريفة ،وهي ان ال�شعب العراقي قد مر عليه الكثري من الزمن بعد �سقوط النظام ال�سابق بدون ان ي�شهد اي
تطور كبري يف ال�صناعة النفطية اىل درجة انه بد�أ ان ي�شك يف ان العراق دولية نفطية حق ًا بقوله« :كان العراقيني �سعداء جد ًا عندما كانو
يفكرون يف اوجه �رصف ح�صتهم من عائدات النفط .هل انهم �سي�سافرون اىل منتجعات اوروبية ،كما يفعل مواطنو دول النفط الغنية
يف اخلليج؟ هل �سوف يركبون �سيارات امريكية فخمة؟ هل �سوف ي�ستوردون خدم لبيوتهم من تايالند وبنغالد�ش؟هل �سوف يبنون
ناطحات �سحاب ،او جزر يف و�سط البحر؟ هل �سوف يذهبون للحج يف اي وقت ا�شتهوا ذلك؟» بعد ذلك يبد�أ مبقارنة الو�ضع العراق
الراهن القا�سي ،حيث مئات الآالف من املهاجرين يف الداخل ويذكر ان االمني العام لالمم املتحدة قد ا�صدر تقرير ًا ي�ؤكد فيه انه ما
زالت هنالك حاجة اىل امل�ساعدات االن�سانية داخل البلد مقتب�س ًا عن بان كي مون قلقله حول االنقطاعات امل�ستمرة يف الطاقة وازمات
الوقود التي من املمكن ان ي�ؤدي اىل عدم ا�ستقرار اجتماعي و�سيا�سي خطري يف العراق.
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يف ر�أي �آخر ن�رش يف يوم  21من �سبتمرب يعرب فيه كاتب املقال عن �شكوكه يف اال�سرتاتيجية التي يطبقها وزير النفط ح�سني ال�شهر�ستاين،
والذي وفقها يتم اعطاء عقود اخلدمة ل�رشكات اجنبية « :ان الوزير ،وح�سب م�س�ؤواليته ،يبذل كل اجلهد من اجل زيادة وتطوير
االنتاج .ولكننا ن�س�أله :هل اجتمع وناق�ش مع كادره يف الوزارة هذه اخلطط وامكانية تطبيقها؟ هل عاد اىل اخلربات االدارية العراقية
يف وزارة النفط وا�ستف�رس حول امكانية زيادة االنتاج وما هي اف�ضل طريقة للقيام بذلك؟ هل حافظت الوزارة على اجنازات املدراء
واخلرباء والذين متكنوا من حتقيق انتاج قيمته  4ماليني برميل يف اليوم؟ هل ا�ست�شار زمالئه الذي �شغلوا املن�صب قبله ،والذين
رف�ضوا العقود التي وافق عليها هو؟ هل تعترب عقود زيادة االنتاج مع ثمانية �رشكات جهده ال�شخ�صي ،ام قام باخذ اال�ست�شارة من
الآخرين؟».
ان النربة التي يتحدث فيها الكاتب ا�ستفزازية ب�شكل وا�ضح ،موحية بان الوزير مل يت�رصف ل�صالح العراق ،مثلما كان ليفعل لو
ا�ست�شار اخلرباء العراقيني .ان اال�سئلة التي يطرحها الكاتب بالغية فالبطبع �سي�ست�شري اي وزير يريد ابرام اي نوع من العقود خرباء
من خمتلف امل�ستويات.
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 1البيانات الو�صفية اال�سا�سية

 1.1تاريخ الن�رش
نوع احلقل :حقل ن�صي
تعريف احلقل :تاريخ ن�رش الق�صة اخلربية (والذي يختلف عن تاريخ اال�ضافة اىل قاعدة البيانات).
 1.2املنفذ االعالمي
نوع احلقل :قائمة من�سدلة .االختيار يتم من املنافذ االعالمي املعرفة يف جدول املنافذ االعالمية با�ستخدام عالقة املفتاح اال�سا�سي
(.)relationship key primary
تعريف احلقل :من خالل اي منفذ اعالمي مت ن�رش الق�صة اخلربية .احلقل ال ي�أخذ يف نظر االعتبار م�صدر املادة اخلربية ،حيث يتم
حتدد ذلك يف احلقول املتعلقة با�سناد اخلرب.
 1.3العنوان الرئي�سي
نوع احلقل :حقل ن�صي ( )Varchar Textب�سعة  100حرف.
تعريف احلقل :ن�ص العنوان الرئي�سي للخرب كما ظهر .قم بق�ص ول�صق الن�ص رقمي ًا اذا كان ذلك ممكناً ،واال بقم بادخاله يدوياً.
 1.4املوقع
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :هل مت ا�ضافة �سطر التاريخ واملكان يف الق�صة اخلربية؟ ان املمار�سة املثلى تكون يف ال�سماح للقارئ مبعرفة املكان الذي
مت فيه اعداد الق�صة اخلربية ،ولكن ال يتبع ذلك دائماً.
معرف املكان ()Location ID
ّ 1.5
نوع احلقل :قائمة من�سدلة يتم اختيار منها ما مت ادخاله من ت�صنيفات يف جدول االمكان.
تعريف احلقل :ان االختيارات يف القائمة املن�سدلة مت اختيارها بال�شكل الذي يتالئم مع مو�ضوع �صناعة النفط يف العراق .لذلك
يتم حتديد بغداد ،الب�رصة ،وكركوك ب�شكل مفرد ولكن هنالك ت�صنيفات اخرى مثل :مناطق اخرى يف اجلنوب ،مناطق اخرى يف
الو�سط ،اقليم كرد�ستان ،خارج العراق.
 1.6الرابط على �شبكلة االنرتنت ()URL
نوع احلقل :ن�صي ( ،varcharي�أخذ  100حرف)
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تعريف احلقل :الرابط على �شبكلة االنرتنت الذي تتوفر عليه الق�صة اخلربية .ميكن ان يكون الرابط �صفحة على االنرتنت يحتوي
على املقال او ملف  PDFلل�صفحات من اجلريدة التي حتتوي على الق�صة اخلربية .غري ان ن�ص املقال اال�صلي يجب ان تكون متوفرة
يف اي �شكل من اال�شكال ،حتى وان تطلب االمر خزن املوقع حملياً.
 1.7رقم ال�صحفة ()Page Number
نوع احلقل :عدد �صحيح ()Integer
تعريف احلقل :يخت�ص هذا احلقل مب�صادر مثل اجلرائد التي تخزن املادة اخلربية على �شكل ملف  PDFوالتي تقابل ال�صفحات
ح�سب ظهورها يف الن�سخة الورقة للجردية .ميكن تخزين اكرث من �صفحة داخل ملف  PDFلذلك يتم ت�سجيل رقم ال�صفحة التي ظهر
ال لتعريف اخلرب .ان هذا احلقل اختياري وال ينبغي ملأه اذا كانت الق�صة اال�صلية متتلك رابط ًا خا�ص ًا بها على �شبكة
فيها اخلرب ت�سهي ً
االنرتنت.
 1.8ا�سناد اخلرب اىل الذات ()Own Attribution
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
ال
تعريف احلقل :ان هذا احلقل من اجل ت�سجيل فيما اذا كان املنفذ االخباري ين�سب اخلرب اىل منظمة اخبارية اخرى كوكالة انباء مث ً
ام ال .اذا كان االمر كذلك ينبغي عدم الت�أ�شري على املربع .واال يجب الت�أ�شري عليه .ان املمار�سة املثلى هي ان يتم ن�سب اخلرب اىل
االخرين اذا كانوا بالف�صل م�صدر اخلرب ،ولكن يف بع�ض االحيان ال تقوم اجلرائد بذلك ،بل تقوم بذكر ا�سماء العاملني فيها يف التقارير
اخلربية التي مل يكن لها كثري ًا اليد يف ت�أليفها.
 1.9اال�سناد اىل االخرين ()Other Attribution
نوع احلقل :ن�صي ( varcharب�سعة  100حرف)
تعريف احلقل :ينبغي ملئ هذا احلقل فقط اذا كان املربع ال�سابق م�ؤ�رش ًا وكان هنالك م�صادر اخرى للخرب.
 1.10العنوان الفرعي ()Byline
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :ي�سجل هذا احلقل فيما اذا مت ادراج ا�سم �صحفي معني اىل اخلرب .ميكن ان تختلف �سيا�سة العنوان الفرعي من منظمة
اخبارية اىل اخرى ،ولكن بالعادة ت�ستخدم اجلرائد العنوان الفرعي ب�شكل اكرب ،واملنظمات االخبارية ب�شكل اقل .ان الق�ص�ص
االخبارية االطول والتي ا�ستلزمت فعلي ًا جهد ًا اكرب يف اعدادها ميكن ان حتتوي على عنوان فرعي اكرث من الق�ص�ص االخبارية

الق�صرية (امل�ؤلفة من  5فقرات او اقل).
 1.11معرف العنوان الفرعي ()Byline ID
نوع احلقل :ن�صي ( varcharم�ؤلف من  100حرف).
تعريف احلقل :ينبغي ملئ هذا احلقل فقط اذا مت ت�أ�شري املربع ال�سابق وكان هنالك عنوان فرعي.
 1.12الطول
نوع احلقل :عدد �صحيح
تعريف احلقل :ميثل عدد الكلمات يف ق�صة خربية ن�صية .يف حال ق�صة خربية يتوفر ن�صها ب�شكل رقمي تكون ا�سهل طريقة هي ق�ص
ول�صق الن�ص يف معالج ن�صو�ص وبعد ذلك ا�ستخدام ميزة ح�ساب الكلمات فيه .ويف حال كان الن�ص على �شكل ملف  PDFميكن
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ح�ساب عدد الكلمات ب�شكل تقريبي من خالل ح�ساب معدل عدد الكلمات يف �سطر ومن ثم �رضب الناجت بعدد اال�سطر يف امللف.
 1.13ن�ص الق�صة اخلربية ()Story Text
نوع احلقل :ن�صي ( ،varcharم�ؤلف من  5000حرف)
تعريف احلقل :ان الن�ص الكامل للق�صة اخلربية متوفر ب�سهولة .هذا ميكن من اجراء حتليالت اخرى على الن�ص يف تواريخ اخرى،
مثل اجراء حتليل لغوي لدالالت االلفاظ من اجل اجراء بحوث تقريبية وحتليالت للتحديد توجه وميل الق�صة اخلربية.

 2تركيبة الق�صة اخلربية

 2.1العنوان ()Headline
 2.1.1هل حمتوى الق�صة اخلربية تدعم ما ورد العنوان()Story Supports Headline
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :اذا كان حمتوى الق�صة اخلربية يدعم االدعاء اواالفادة الواردة يف العنوان فيجب الت�أ�شري على هذا املربع .واال يجب
تركه فارغاً .ان املمار�سة املثلى تتطلب عنوان يجب ان يتم ت�أكيده واثباته من خالل املعلومات الواردة يف منت الق�صة اخلربية .الحظ
انه اذا كان العنوان نف�سه يقتب�س من م�صدر معني ف�إن الق�صة اخلربية ككل يجب ان ت�ؤكد فقط بان امل�صدر قد قام بافادة والذي يربر
عنوان الق�صة اخلربية ،ولي�س بان االفادة بحد ذاته �صحيحة .على �سبيل املثال ،اذا قال م�صدر يف وزارة النفط بان احلكومة الرتكية
قد وافقت على زيادة يف حماية انبوب كركوك جيهان ،ف�إن الق�صة اخلربية بحاجة فقط اىل ايراد املزيد من التفا�صيل عن افادة وزارة
النفط ،ولي�س االثبات ب�أن االتراك قد تعهدوا بالفعل للقيام بذلك.
مثال (عنوان غري مدعوم يف املقال) :اورد وكالة ا�صوات العراق ق�صة خربية يف اغ�سط�س  2010 ،9حتت عنوان مفاده بان
العراق �سي�صبح م�صدر رئي�سي للغاز الطبيعي خالل عامني .غري ان الق�صة اخلربية كان مبنية على ا�سا�س االفرتا�ض بان العراق
�سيكون قادر ًا على الت�صدير اىل اوروبا عرب انبوب غازي با�سم نابوكو .وكان الق�صة اخلربية ت�شري اىل ان�شاء االنبوب هو �شيء
حتمي ،يف حني مل يتم العمل فعلي ًا على هذا االنبوب ولي�س االمر م�ؤكد ًا باال�ضال الن يبد�أ العمل على ان�شاءه .لذلك ف�إن االدعاء
الوارد يف العنوان مبني على ا�سا�س افرتا�ض غري مثبت ،ولي�س مدعوم ًا من خالل اي معلومة واردة يف منت الق�صة اخلربية.
 2.1.2املقدمة تدعم ما ورد يف العنوان
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :اذا كانت املقدمة او م�ضمون الفقرة االوىل للخرب يدعم االدعاء او االفادة الواردة يف العنوان يجب الت�أ�شري على هذا
املربع .واال يجب تركه فارغاً .ان املمار�سة املثلى تقت�ضي بان يكون يتم اثبات العنوان وتربيره يف املقدمة او الفقرة االوىل .كما هو
احلال بالن�سبة للق�صة اخلربية ككل ،ف�إن املقدمة حتتاج اىل ان ت�ؤكد بان امل�صدر قال ما ورد يف العنوان ،ولي�س �صحة افادة امل�صدر.
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 2.1.3املقدمة املغمورة
نوع احلقل :بولياين
تعريف احلقل :اذا مل يحتوي العنوان وال املقدمة على اكرث املعلومات اهمية يف الق�صة اخلربية ،يقال عن املقدمة انها «مغمورة» –
مبعنى انه مت و�ضعها يف موقع ادنى يف الق�صة اخلربية الن ال�صحفي مل يتعرف على االهمية الن�سبية للمعلومة يف الق�صة اخلربية.
مثال :يف  1اغ�سط�س من عام  ،2010ن�رشت وكالة ا�صوات العراق ق�صة خربية بعنوان يقتب�س عن م�س�ؤول حكومي قوله بان احلكومة
كانت تخ�رس عائدات من انتاج اكرث من  100,000برميل يف اليوم ،والتي كانت �ست�أتي من اقليم كرد�ستان لو مل يفر�ض قادة االقليم منع
النتاج النفط كجزء من اخلالف الدائر مع حكومة بغداد حول ادارة �صناعة النفط .ولكن يف موقع اندى من الق�صة ذكر امل�س�ؤول اي�ض ًا
ويبدوا ان الوكالة الحظت ذلك للمرة االوىل ،بان احلكومة قد ك�سبت  2مليار دوالر اكرث مما كانت تتوقعه يف الفرتة ال�سابقة الن �سعر
النفط قد ا�صبح اعلى مما كان قد مت اتفرا�ضه يف الفرتة ال�سابقة الن �سعر النفط احلايل قد مت افرتا�ضه ب�شكل اعلى مما كان قد مت توقعه عن
و�ضع امليزانية .ان هذه املعلومة اكرث اهمية من اخل�سارة احلا�صلة جراء اخلالف الكردي الن هذه ال�سيا�سة معروفة م�سبقاً ،لذلك ف�إن
مقدمة الق�صة اخلربية كان يجب ان تكون حول االرتفاع الغري متوقع مل�ستوى الدخل.
 2.2ذكر امل�صادر
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :ان املمار�سة املثلى تتمثل باالقتبا�س الدائم للم�صدر ولكن ا�سوء انواع املعلومات يف و�سائل االعالم يتم ن�رشها احيان ًا
بدون ا�سناد املعلومة اىل م�صدر ،وكانها حقيقة غري قابلة للنقا�ش.
 2.2.2م�صدر وحيد ()Single
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :هنالك م�صدر يتم ا�ستخادمه مرة واحدة خالل الق�صة اخلربية ،او يتم ا�ستخادم اكرث من م�صدر .الحظ ان امل�صدر
تقرير ميكن ان يتقب�س عن «م�صادر ديبلوما�سية» كجمع ولكن يتم اعتبار هذه كم�صدر وحيد اال اذا مت التحديد خالف ًا لذلك ،كعبارة مثل
ال اىل اكرث من م�صدر.
«بع�ض من امل�صادر قالت ،»...بحيث تو�ضع بان ا�ستخدام اجلمع يف «امل�صادر» ي�شري اىل فع ً
 2.2.3م�صدر م�سمى ()Named
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :يف�ضل ان يكون ا�سم امل�صدر م�سمى ،حيث ت�صبح املعلومة اكرث قابلية للم�سائلة.
 2.2.3م�صدر ر�سمي ()Official
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :هل ينتمي امل�صدر اىل احلكومة؟ ي�شمل ذلك كل امل�ؤ�س�سات اململوكة او اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة مثل ال�رشكات ال�شبه
حكومية ،البنك املركزي ،القوات امل�سلحة ،االحتادات اخلا�ضعة لل�سيطرة احلكومية واىل اخره .يف حال كان هنالك اكرث من م�صدر يف
الق�صة بالكامل ،ف�إن ت�صنيف رم�سي او غري رم�سي يجب ان يتم تطبيقه اىل امل�صدر الرئي�سي.
 2.2.5م�صدر خمول
نوع احلقل :بولياين ()Boolean
تعريف احلقل :هل امل�صدر خمول من حيث املعلومات واملو�ضوع الذي مت مناق�شته يف التقرير االخباري .من املهم طرح هذا ال�س�ؤال
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يف ما يتعلق مب�صدر ر�سمي ،حتى وان كان عايل امل�ستوى .فقد يختلف م�ستوى ال�صالحية لذات امل�صدر عندما يتعلق االمر باملو�ضوع
الذي يتحدث عنه هو او هي .فعلى �سبيل املثال ميكن ان يكون مدير �رشكة ما م�صدر خمول للتحدث عن امور تتعلق بان�شطة �رشكته،
وكذلك م�صدر خمول للتحدث عن ال�سيا�سات املطبقة من قبل وزارة النفط والتي تتعلق ب�شكل مبا�رشبالطريقة التي تعمل بها ال�رشكة،
ولكنه ميتلك �صالحية متو�سطة امل�ستوى فيما يتعلق مبجاالت �سيا�سية الطاقة التي يديرها م�س�ؤولني يتعامل معهم هو ،وغري خمول متاما
للت�رصيح فيما يتعلق بق�ضايا تتعلق بتوزيع الواردات بني احلكومة املحلية واملحافظات.
 2.2.6املطلوب ذكر اكرث من م�صدر
نوع احلقل :قائمة من�سدلة ،حتتوي على اخليارات التالية «كال»« ،اىل حد ما»« ،ب�شدة».
تعريف احلقل :ان ذكر اكرث من م�صدر يكون دائم ًا حمبب ًا يف جمال ال�صحافة .ولكن يف التطبيق تختلف درجة احلاجة اىل ذكر اكرث
من م�صدر تبع ًا لطبيعة الق�صة اخلربية .فتقرير اخباري ق�صريعلى �سبيل املثال والذي يقتب�س عن ما ذكره امل�س�ؤولني يف ميناء امر ق�رص
يذكر ارقام ًا تتعلق بعدد �سفن ال�شحن وكمية احلمولة امل�شحونة التي تعرب امليناء اليتطلب على وجه التدقيق االقتبا�س عن م�صدر اخر،
ال لالختالف .على نحو ممثال ،اذا كان االمر جمرد البيان ال�شهري االخري وكان البيانات
حيث من غري املحتمل ان تكون املعلومة حم ً
ال�شهرية ال�سابقة موثوقة وغري م�شكوك يف �صحتها ،ف�إن ذلك يقلل من احلاجة اىل ذكر اكرث من م�صدر.
ولكن اي ق�صة خربية تعالج اختالف ًا يف وجهات النظر ،او عندما يكون للم�صدر الرئي�سي م�صلحة مبا�رشة الن ي�صدق االخرون ما
ي�رصح به ،تكون هنالك حاجة اىل ذكر م�صدر اخر ي�ؤكد خال�صة الق�صة اخلربية .ت�صنف الق�صة اخلربية اىل انها بحاجة اىل حد ما اىل
ذكر اكرث من م�صدر اذا كان امل�صدر اال�ضايف يعزز بب�ساطة الق�صة ،وت�صنف اىل انها بحاجة ب�شدة اىل اىل ذكر اكرث من م�صدر اذا مل
يكن بامكاننا الوثوق بامل�صدر الوحيد .ان احلاجة اىل م�صادر ا�ضافية تتعلق عادة مبا اذا كان امل�صدر الرئي�سي للق�صة خمول بالت�رصيح
ام ال.
مثال :يف  2اغ�سط�س� 2010 ،صدرت وكالة انباء ا�صوات العراق ق�صة خربية تقول فيها بان احد امل�س�ؤولني املحليني يف احدى
املقاطعات اعلن انه �سيتم ادراج بع�ض من حقول النفط كجزء من املنطقة امل�شمولة بعقود دورة الرتاخي�ص «القادمة» التي �سيتم طرحها
ال من قبل وزارة النفط ،ف�إن احلاجة اىل ذكر
من قبل �رشكات النفط الدولية .ولكن مبا ان امل�س�ؤول املحلي هذا لي�س م�صدر ًا خمو ً
م�صدر ا�ضايف يف الق�صة اخلربية ،ويف حالتنا هذه م�صدر من وزارة النفط ،يكون �شيء ملحاً.
مثال :يف  8من �شهر اغ�سط�س  2010ن�رشت وكالة ا�صوات العراق خرب ًا عن ال�رشكة املاليزية برتونا�س على انها �سوف ت�ساهم
يف اعادة بناء املدار�س يف ق�ضاء الذي �سوف متار�س فيه ان�شطتها يف الب�رصة .وقد مت االقتبا�س من م�س�ؤولني حمليني ،والذين ميكن
اعتبارهم م�صادر منا�سبة للحقائق الب�سيطة الواردة يف الق�صة اخلربية .ولكن �سيعزز اخلرب من خالل ذكر م�صادر اخرى ،على
�سبيل املثال ،تلك التي تكون قادرة على تو�ضيح ال�سببب الذي اختارت فيه ال�رشكة هذا النوع من اال�ستثمار بالذات ،او متى �سيتم
تنفيذ هذا امل�رشوع ،او كم من املتوقع ان يكلف ذلك .طبق ًا لذلك مت ت�صنيف الق�صة اخلربية على انها بحاجة اىل حد ما اىل ذكر م�صادر
ا�ضافية.
 2.2.7االقتبا�س من امل�صدر
نوع احلقل :ن�صي ( varcharب�سعة  100حرف).
تعريف احلقل :يتم ا�ستخدام هذا عندما يتم يكون امل�صدر حمدد ب�شكل ف�ضفا�ض كـ «م�صادر يف احلكومة» .ان الكلمات امل�ستخدمة
بالتحديد يكمن ان يتم ادراجها من اجل اعطاء فكرة اكرث دقة حول جودة امل�صدر.
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 3اخللل

ان مربع اخللل هو عبارة عن منوذج داخل منوذج .هذا ي�ساعد على تكوين عالقة واحد-اىل-عدة بني اخللالت امل�سجلة وبني عدد
املقاالت ،بحيث يكون باالمكان ت�سجيل اى عدد من اخللالت ب�شكل منف�صل ،غري حمدد بالعوامل املتغرية يف النموذج .يتم ت�سجيل
اخللالت يف جدول �ضمني منف�صل ا�سمه «خلالت» مع املعرف الوحيد للمقال املرفق .هذا ي�سمح باجراء حتليالت اح�صائية للمقاالت
حول اخللالت من منافذ اعالمية حمددة ،على �سبيل املثال ،او يف جماالت معينة.
ان حتليل املحتوى قد تطرق اىل نوعني من انواع اخللل :اخللل املتعلق بالقرينة ،حيث يف�شل التقرير يف توفري معلومات حول خلفية
املو�ضوع والتي ت�ساعد القارئ على فهم اهمية املعلومات اجلديد التي مت ذكرها ،واالخطاء الفعلية ،والتي يكون ال�صحفي قد ارتكب
بب�ساطة خط�أً .كل خط�أ يتقدمه نوع اخلط�أ الذي مت ارتكابه با�ستخدام الكلمات قريني او فعلي.
مثال (خط�أ يف القرينة) :يف الق�صة اخلربية اعاله ال�صادرة يف  8اغ�سط�س عام  2010عن وكالة ا�صوات العراق ،ف�إن املعلومات
املتعلقة بال�سبب وراء تعهد ال�رشكة املاليزية برتونا�س ب�إعادة بناء املدار�س مفقودة .املطلوب هو فقرة ق�صرية تلخ�ص االن�شطة املعروفة
لل�رشكة يف العراق ،احتاد ال�رشكات الذي تنتمي اليه ال�رشكة ،ويف اي جمال فازت ال�رشكة بعقود ،واي بند معروف حول التزامات
ال�رشكة االجتماعية املرفقة بهذه العقود .لهذه اال�سباب يتم ادخال قيد يف �سجل اخللالت والذي يو�ضح ذلك.
مثال (خط�أ فعلي) :يف ق�صة خربية �صادرة عن وكالة ا�صوات العراق يف � 2سبتمر  2010ف�إن اخلرب ت�شري اىل مدير يورد كمية النفط
املنتجة برقم اما يزيد او ينق�ص  50%عن الرقم الفعلي .ان ذلك يعترب هام�ش ًا كبري ًا جد ًا بحيث يكون من دون اي معنى وا�شد بكثري مما
ميكن توقعه .لذلك ال�سبب يكون خط ًا بهام�ش اقل بكثري.
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 4تقييم
 4.1القرينة
يطلب من املدقق تقييم درجة فقدان القرينة من ق�صة خربية وفق لثالث خيارات «كال»« ،اىل حد ما»« ،ب�شدة» .ان احلكم �سيكون
مبني ًا على ا�سا�س اخللالت املفردة التي مت ذكرها يف اجلدول اعاله .ولكن من املهم اال�شارة اىل انه لي�س كل خلل ميكن اعتباره دائم ًا
خطرياً ،بحيث ان عدد اخللالت ال يعرب بال�رضورة عن درجة �شدة فقدان القرينة.
 4.2االخطاء الفعلية
يطلب من املراجع ان يحدد درجة االخطاء الفعلية التي مت ارتكابها يف الق�صة اخلربية من خالل االختيارات التالية« :كال»« ،اىل حد
ما»« ،ب�شدة» .ان احلكم على ذلك �سيكون بناء على اخللالت املفردة التي مت ارتكباها والتي مت ذكرها يف اجلدول اعاله .ولكن كما هو
احلال بالن�سبة للخلل يف القرينة ،ف�إنه من املهم جد ًا اال�شارة اىل انه لي�ست جميع اخللالت تعترب ب�شكل عام جادة ،بحيث ان عدد اخللالت
ال يعرب بال�رضورة عن درجة جدية فقدان القرينة.

 5التحليل النقدي للمقال CDA
ان التحليل النقدي للمقال  )CDA( Analysis Discourse Criticalيتعامل مع م�ستوى من التحليل الذي يكون اعلى من «هند�سة»
املكونات اال�سا�سية التي حتدد فيما اذا مت ت�أليف املقال ب�صورة احرتافية من جانب ذكر امل�صادر او عملية كتابة املقال .ان التحليل النقدي
يبحث عن �صياغة الق�صة اخلربية .من بني كل ما ميكن �رسده حول النفط العراقي ،ما هي الق�ص�ص االخبارية التي تف�ضلها و�سائل
االعالم على ق�ص�ص اخرى؟ ان التحليل النقدي مت ا�ستخادمه ب�شكل مكثف يف حتليل حمتوى للتغطية املتعلقة بالتغيرّ املناخي يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية من قبل باحثني مثل بويكوف ، Boykoffن�سبت  ،Nisbetومووين .Mooney
يف مثل هذه احلاالت اخرتنا ان نقدم ق�ص�ص حمتملة حول النفط العراقي من الفرتة الزمنية التي تغطيها الدرا�سة ،خالل العام ،2010
مع هيكلية ت�صنيف ذات اق�صاء متبادل :اعمال� ،سيا�سة حملية ،عالقات دولية ،بيئة ،وهموم اجتماعية .كل من الت�صنيفات الرئي�سية
تق�سم بعد ذلك اىل ت�صنيفات فرعية وفقط الطريقة املو�ضحة ادناه.
وقد متت مالحظة كون الق�صة اخلربية باالمكان اخ�ضاعها اىل اكرث من منوذج او �رسد .مع ذلك ال ميكن ا�سناد الق�صة اال اىل ت�صنيف
واحد .ان هذا الت�صنيف الهيكلي مت ت�صميمه من اجل ت�سهيل تكوين فهم متبادل بني املدونني وكذلك تدقيق «االعتمادية بني املدونني».
فالدرا�سة الناجتة واخلال�صات بذلك ت�أتي اكرث متانة على ح�ساب خ�صارة بع�ض الفارق.
كل ت�صنيف رئي�سي يف الهيكلية يحتوي على اكرث من خم�س ت�صنيفات فرعية .على �سبيل املثال ،ال�سيا�سة حتتوي على الت�صنيفات
الفرعية التالية :حكومة اقليم كرد�ستان ،ويعني ذلك الق�ص�ص االخبارية التي يكون مو�ضوعها اال�سا�سي متعلق باخلالف القائم حول
�سيا�سة الطاقة بني حكومة بغداد وحكومة اقليم كرد�ستان؛ الت�رشيع ،والذي ي�شمل اي ق�صة خربية تركيزها الرئي�سي على كيفية �صياغة
�سيا�سة الطاقة وكيفية ادارتها؛ االنفاق ،وي�شمل الق�ص�ص االخبارية التي تركز على انفاق احلكومة باالعتماد ب�شكل خا�ص على واردات
النفط ،اما على مت�سوى وطني او مت�سوى حملي؛ االمن ،ويتعلق باي ق�صة خربية تتحدث عن الهجمات �ضد �صناعة النفط ومنتجاتها
كجزء من العنف ال�سيا�سي القائم يف العراق؛ واخرى ،وهو ت�صنيف لي�شمل كل الق�ص�ص االخبارية التي تعترب �سيا�سية ولكن ال تقع
�ضمن اي من الت�س�صنيفات الفرعية االخرى.
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امللحق د:
ملخ�ص للق�ص�ص االخبارية التي مت تغطيتها يف الدرا�سة
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التغطية التخ�صية الدولية للر�سائل االخبارية خالل فرتة درا�سة حتليل املحتوى لالعالم العراقي
املنتدى النفطي العراقي
http://www.iraqoilforum.com/?cat=5&paged
مقابلة مع ا�شتي حمراوي
 6اغ�سط�س
حتدث وزير املوارد الب�رشية يف اقليم كرد�ستان امام روبا ح�رصي يف اربيل يف نهاية �شهر يوليو حول اخر التطورات يف قطاع
النفطي العلوي وال�سفلي للنفط ،واي�ض ًا حول اجلدل املتعلق بالتهريب ،واخلالفات بني بغداد حول ت�صدير النفط اخلام وم�صري قانون
النفط والغاز.
�ضخ يف كربالء
 11اغ�سط�س
اربيل – يبدو ان بغداد واربيل قد تو�صلتا اىل اتفاق �ضمني حول كيفية توزيع احلقول املتنازع عليها بني االقليم ووباقي مناطق
العراق .او هذا على االقل ما يبدو ان يحدث يف قبة خورماال ،احدى القبب الثالث العمالقة التي تكون حقل كركوك النفطي.
تاريخ من التبديد
� 3سبتمرب
ا�سقط وزير النفط خيار ت�صدير النفط الذي طرحه على �رشكات نقط دولية كانت قد تناف�ست يف دورة الرتاخي�ص الثالثة من اجل
تطويرثالث حقول غازية ،بعد ان ادرك بان هذا اخليار غري واقعي.
التنقيب حول الغاز ،هل هو اولوية احلكومة؟
 26من �سبتمرب
يف الوقت الذي حتدث فيه دورة الراخي�ص الثالثة ببط ،تتخللها ت�أخريات متتالية ،بدون اي هيكلية جتارية قابلة للتطبيق يف م�سودة
العقد وارتباك حول كيفية اال�ستفادة من الغاز املنتج ،ف�إن احلكومة القادمة على حال اف�ضل اذا زادت خزين النفطي الغازي من خالل
اطالق جولة تنقيب حول م�صادر غازية جديد وتطويرها.
مقابلة مع ثامر الغ�ضبان
 26من �سبتمرب
بقى قانون النفط والغاز مطروح ًا على جمل�س النواب منذ عام  2007ثم حلقه بعد ذلك م�سودة قانون امل�شتقات الغازية .كانت هنالك
عدة ا�سباب وراء الت�أخر يف الت�رشيع ،ولكن ال�سبب الرئي�سي هو طلب الكتلة الربملانية الكرد�ستانية ت�أجيل النقا�ش حول قانون النفط حلد
التو�صل اىل توافق حول الق�ضايا العالقة بقانون النفط والغاز .ان الق�ضية اال�سا�سية تتعلق باملطالبة بالتغيريات التي كانت من اجلانب
الكردي ،املتمثلة بوزارة املوارد الطبيعية.
التقرير النفطي العراق
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http://www.iraqoilreport.com/oil/production-exports/american-base-in-basra-on-frontline-ofoil-boom-4871/
قاعدة عمليات الطوارء يف الب�رصة ،العراق – تتواىل زيارات امل�س�ؤولني اىل هذه القاعدة االمريكية ،القاعدة الربيطانية ال�سابقة
املت�صلة مبطار الب�رصة ،البغ�ض منهم من االجل االجتماع بامل�س�ؤولني االمريكان ،حيث يبيت فيها البع�ض ليلة او اكرث.
ان البعثة االمريكية يف الب�رصة ،وهي عا�صمة النفط العراقي ،تختلف من اي بعثة امريكية ديبلوما�سية يف العامل :فالغر�ض منها هو
�ضمان عدم تغر�ض �رشكات النفط اىل م�شاكل كثرية من اجل البد�أ بالعمل وفق عقود نفطية والتي �ستجعل من العراق اكرب م�صدر
للنفط يف العامل.
http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/iraqi-nat-gas-future-bright-thoughuncertain-4879/
 3اغ�سط�س
اجل العراق ملدة �شهر على االقل مناق�صة حول ثالث حقول نفطية والتي من املمكن ان متكن �رشكات نفطية من تطوير موارد تكفي
الن تغطي احتاجات ال�سوق املحلية من النفط وتن�شئ قطاع ت�صدير جديد.
ولكن مل تر�سخ بعد البنود العقود التي �سوف تطرح يف االول من اكتوبر ،ح�سب ما قالت وزارة النفط.
كما ان قيمة العقد �ستت�أثر ببنود عقد �آخر للغاز :وهو البند املتعلق بان�شاء �رشكة م�شرتكة بني �رشكة غاز اجلنوب ورويال دوت�ش من
اجل احل�صول اىل الغاز املحرتق يف حمافظة الب�رصة.
http://www.iraqoilreport.com/business/companies/bp-lawsuit-future-uncertain-4883
 7اغ�سط�س
لقد كان االمر �شاق بالن�سبة ل�شذى املو�سوي :فقد امرتها املحكمة يف جل�سة ا�ستماع حول �صحة عقد حقل الرميلة مع �رشكة بي بي بان
تدفق  257,000دوالر حتى ت�ستمر يف الق�ضية.
فمنذ ان مت تفجري بيتها عام  – 2007و خ�صو�ص ًا بعد ازدادت التهديدات �ضد حياتها بعد رفعت رفعها للق�ضية اىل املحكمة – تعي�ش النائبة
ال من بغداد م�سقط ر�أ�سها.
�شذى يف اربيل بد ً
http://www.iraqoilreport.com/politics/oil-policy/farmers-lawsuit-demands-compensation-for-oilland-4888
 10اغ�سط�س 2010
ينتظر فالح غا�ضب قرار املحكمة حول تعوي�ضه مبلغ قدره  2مليون دوالر مدعي ًا بان �رشكة نفط اجلنوب قد ا�ستولت على ار�ضه
من دون ان تدفع له اي تعوي�ضات ،وهو امتحان مبكر للحكومة حول نية وكيفية تعوي�ض املهجرين او املت�أثرين ب�شدة من التطويرات
املتعلقة بقطاع النفط.
فقد اكد ال�شيخ �سعدون حامد على ان عمليات تطوير النفط قد بد�أت يف مزرعته يف حمافظة مي�سان عام  .2001ف�رشكة نفط مي�سان هي
�رشكة حكومية جديدة تتوىل عمليات تطوير النفط يف املحافظة.
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http://www.iraqoilreport.com/security/energy-sector/pirates-rob-american-ship-in-u-s-guardediraqi-waters-4896
 10اغ�سط�س
قامت جمموعة من القرا�صنة حتمل ر�شا�شات الكال�شينكوف باقتحام و�رسقة على االقل �سفينتان لل�شحن ،احداها امريكية ،والتي
كانت تر�سو يف مياه عراقية �صباح اليوم  8من اغ�سط�س .فهذه العملية اجلريئة قد ك�شفت امل�شاكل االمنية التي مازالت تهدد العراق
واقت�صاده.
وقد كانت ال�سفينتان بالقرب من ميناء ام ق�رص وحمطتي الب�رصة وخور االمايا ،والتي يقدر جمموع الوارد الذي جتلبه للبالد ما
يقارب  95%من واردات العراق .يف مثل هذا املركز االقت�صادي املهم ميكن ان ت�ؤثر مثل هذه ال�رسقات االفعال االجرامية على
االق�صاد ب�شدة -واي هجمة ارهابية ناجحة ميكنها ان ت�شل االقت�صاد العراقي والت�سبب ب�رضر بيئي بالغ.
http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/pipeline-to-feed-iraq-with-iranian-gas-4893
 10اغ�سط�س
تتوجت اللقاءات على م�ستوى عايل بني م�س�ؤولني ايرانيني وعراقيني قدت يف بغداد قبل ا�سبوعني بالتو�صل اىل اتفاق �شبه نهائي
على بناء انبوب للغاز من ايران اىل العراق.
ان ال�صفقة �ست�ساعد العراق على تغذية قطاع الكهرباء العراقي املتنامي ،والذي �شهد تعرثات ب�سبب الطلب املتزايد والبنية التحتية
املتقادمة والتغذية الغري كافية من الغاز الطبيعي .كما تعترب ال�صفقة ن�رص ًا ديبلوما�سي ًا للعراق ،حيث �سي�ساهم االنبوب يف متتني العالقات
االقت�صادية بني البلدين.
http://www.iraqoilreport.com/oil/production-exports/khalilzad-wont-join-dno-4900
 12اغ�سط�س
رف�ض م�س�ؤول عراقي �سابق من�صب ع�ضو جمل�س ادارة �رشكة نفط نرويجية لها ان�شطة يف كرد�ستان ،ولكن �سيبقى ع�ضو يف
جمل�س ادارة  ،RAKوالتي متلك  30%من .DNO
http://www.iraqoilreport.com/oil/production-exports/rumaila-deal-clears-legal-hurdle-4916
 16اغ�سط�س
رف�ضت املحكمة العراقية العليا مرافعة �ضد احلكومة مع �رشكتي  BPو CNPCتدعي بانها غري د�ستورية.
http://www.iraqoilreport.com/oil/refineries-fuel/after-leading-turnaround-beiji-refinery-chiefquits-4926
 19اغ�سط�س 2010
كركوك – العراق مت تكرمي على العبيدي على طرده ملجموعة مهربني ول�صو�ص من اكرب م�صفاة نفطية يف العراق ،ولكنه مل يتمكن
من التغل�ص من عواقب فعله :فلكونه هدف ملجموعة اجرامية ،منها تنظيم القاعدة الذي ي�ستفاد من التجارة الغري �رشعية للنفط فقد مت
ا�سكات علي العبيدي.
يف يوم ال�سبت قدم العبيدي ا�ستقالته ،وفق مل�صادر عراقية من داخل �رشكة نفط ال�شمال وكذلك م�س�ؤولني امريكان ،غري ان املكتب
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االعالمي لوزارة النفط مل يتمكن من ت�أكيد اخلرب ،منهي ًا م�سريته املهنية ذات الثالثني عام يف القطاع النفطي العراقي والتي تتوجت
مبهمة ا�ستمرت لثالث �سنوات الغر�ض منها تخفي�ض الف�ساد وزيادة االنتاج يف م�صفى بيجي يف �شمال حمافظة �صالح الدين.
http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/interview-the-future-of-iraqi-natural-gas-4920
 19اغ�سط�س
يف الوقت الذي يحاول فيه العراق الن ي�صبح اكرب م�صدر للنفط يف العامل ،م�ضاعف ًا قدرته االنتاجية اكرث من  4مرات لت�صل اىل
 12.5مليون برميل يف اليوم ،ف�إن عليه ان ال يتجاوز فقط التحديات االعتيادية فقط ،ولكن اي�ض ًا التحديات االدارية واالمنية التي
تواجه بلد يحاول جاهد ًا للو�صول اىل ا�ستقال تام.
فقط ت�سبب موجة حر دامت ملدة �شهر باحداث ارتفاع حاد يف الطلب على الطاقة الكهربائية ،وانقطات مطولة للكهرباء ،واالعتماد
املتزايد على املولدات ،وطلب متزايد على النفط .يف يوم الثالثاء قتل اكرث من � 60شخ�ص يف عملية انتحارية.
http://www.iraqoilreport.com/oil/turkey-eyes-iraq-as-major-energy-partner-4972
 21اغ�سط�س
لي�ست تركيا فقط  ،جار العراق ال�شمايل ،مق�صد ربع �صادرات العراق من النفط ،وامنا ت�سعى تلك اي�ض ًا اىل ان تكون املحور
الرئي�سي لل�صادرات القادمة للعراق من النفط والغاز.
ال �صادرات الغاز من ا�سيا
ان تركيا تعترب تقاطع العامل للطاقة -وباالخ�ص اذا عرب انبوب غاز نابوكو املخطط ان�شاءها عربها مو�ص ً
وال�رشق االو�سط اىل الزبائن يف اوروبا ،مما يقلل من االعتماد على م�صادر رو�سيا النفطية.
http://www.iraqoilreport.com/security/energy-sector/iraq-readies-for-aqi-strike-on-oilsector-4934
 24اغ�سط�س
تت�أهب القوات العراقية ل�صد هجمات ارهابية على مفا�صل قطاع النفط يف العراق بعد ورود تقرير ا�ستخباراتي من القادة االمنيني
اىل رئي�س الوزراء نوري املالكي.
وقد اخرب املالكي امل�س�ؤولني اال�ستخباراتيني يوم االحد بان “القاعدة يف العراق تخطط ل�شن هجمة على املن�ش�أت النفطية العراقية ب�شكل
عام وعلى االنابيب النفطية ب�شكل خا�ص” ح�سب ما اوردته العميد الركن حامد عبد الله ابراهيم ،قائد مديرية �رشطة النفط يف وزارة
الداخلية.
http://www.iraqoilreport.com/politics/oil-policy/kurds-eu-gas-deal-irks-baghdad-on-eve-of-u-stransition-4943
� 1سبتمرب
يحاول العراق جاهد ًا على ب�سط �سيطرته الفدرالية على �صادرات النفط والغاز ،بعد ان اعلن اقليم كرد�ستان عن �صفقة لت�صدير النفط
اىل اوروبا ،يف نف�س اال�سبوع الذي تنهي فيه الواليات املتحدة اعمالها القتالية يف العراق.
يف ت�رصيح م�شرتك مع حكومة اقليم كرد�ستان اعلنت �رشكة  RWEبانها �سوف ت�ساعد يف تطوير الغاز العراقي الطبيعي يف ال�شمال
من اجل الت�صدير عرب انبوب نفط بابوكو اىل اوروبا .اعلنت احلكومة العراقية متفاجئة بانها ت�شجب عقد ال�صفقة.
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http://www.iraqoilreport.com/politics/oil-policy/expanding-oilfields-versus-ancientfarmlands-4952
� 2سبتمرب
الب�رصة ،العراق :ان عملية احل�صاد التقليدية يف القرية الب�رصاوية التاريخية التالية ال تقارن مبح�صول العراق للمال – الآ وهو
النفط .ان الـ  250عائلة من قرية حميطات من بني العوائل املتزايدة املطالبة برتك ارا�ضيها التي يقع حتتها النفط الغاز والذي �سوف
ي�سهاف مب�ضاعفة �صادرات العراق من النفط  4مرات.
“فقد اعتدنا على زراعة انواع خمتلفة من املحا�صيل كالرز وكان كل منا ميلك  1000نخلة” ح�سب ما يقوله ال�شيخ و�صمي في�ضي
احلمداين البالغ من العمر 60عام ًا وهو �شيخ قرية حمطيات قرب اهوار �صاليل يف �شمال حمافظة الب�رصة وحقل القرنة ال�شمايل للنفط.
“كان املوارد املائية متوفرة ب�شكل كبري وكان املكان جنة اىل حد منت�صف الت�سعينات”.
http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/gas-fields-bidding-round-delayed-tooct-20-4960
� 18سبتمرب
�سيتم اعطاء �رشكات خمت�صة بتطوير الغاز والنفط يف العراق يف تطوير ثالث من حقول النفط العراقية مدة ثالث ا�سابيع لدرا�سة بنود
املناق�صة ،ح�سب ما اكده م�س�ؤول رفيع امل�ستوى.
http://www.iraqoilreport.com/oil/production-exports/pipeline-deals-prepare-iraq-for-exportboom-4968
 2ايلول2010 ،
مع توقيع اتافقني الن�شاء انابيب نفطية بني العراق و�سوريا وتركيا ،قام العراق باجراء خطوات مهمة جتاه هدفه بان ي�صبح امل�صدر
الرئي�سي للنفطفي العامل.
ان البنية التحتية الغري منا�سبة هي احدى اكرب خماوف ال�رشكات النفطية االجنبية والتي ت�ستثمر مليارات الدوالرات يف قطاع العراق
النفطي.
http://www.iraqoilreport.com/oil/iraq-moves-to-regain-stature-atop-opec-4978
� 23سبتمرب
قبل  50خم�سني عام ًا كان للعراق ال�رشف با�ست�ضافة ال�سعودية ،الكويت ،ايران ،وفنزويال الن�شاء منظمة الدول امل�صدر للنفط
(اوبيك) التي ت�ضم الآن  12ع�ضواً .الآن بعد عقود من احلرب واحل�صار ي�سعى العراق للعودة اىل مكانته االوىل.
العراق اليوم مقييد بالكوتا االوبيك ال�سيئة ال�سيط ،والتي تهدف اىل تقييد ال�صادرات من النفط اىل باقي انحاء العامل من خالل �ضخ
النفط ب�شكل يتنا�سب مع احتياطي الدولة الع�ضو.ميتلك العراق ثالث اكرب احتياطي يف العامل ،لذلك عليه ان ي�ضخ وفق ًا لهذه الن�سبة.
وكالة رويرتز لالنباء
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http://uk.reuters.com/article/idUKLA56469320080810
 10اغ�سط�س
العراق ي�أمل يف و�ضع اللم�سات االخرية على �صفقة حقل نفطي مع ال�صني
(رويرتز) – قالت وزارة النفط العراقية ان وزيرالنفط العراقي �سوف يقوم بزيارة اىل ال�صني نهاية �شهر اغ�سط�س مناجل حماولة
و�ضع اللم�سات االخرية على �صفقة لتطوير حقل االحدب جنوب بغداد وبناء حمطة كهربائية بالقرب منه.
وزير النفط ح�سني ال�شهر�ستاين اعلن يف �شهر ابريل بان العراق �سوف يلتزم بال�صفقة البالغة قيمتها  650مليون دوالر مت توقيعها يف
 1997مع �رشكة الفنط الوطنية ال�صينية  CNPCوحكومة �صدام ح�سني ،ولكن بنود العقد �ستطرح مرة اخرى للنقا�ش.
http://in.reuters.com/article/idINIndia-51287920100904
م�ستقبل العراق النفطي قد يكون معر�ض للخطر بعد خروج القوات االمريكية من العراق
� 3سبتمرب
(رويرتز) – بعد ان دمرت عبوة نا�سفة �سيارة كانت تقل عمال نفط �صينيني يف العراق منت�صف �شهر يوليو ،قال متعهدين امنيني بان
امل�ستهدف كان على االرجح اجلي�ش االمريكي ولي�س �رشكة داكنك برتوليوم ال�صينية.
فقد مزقت العبوة النا�سفة امل�صممة من قبل احلر�س الثوري االيراين وامل�ستخدمة ب�شكل كبري من قبل امليلي�شيات ال�شيعية يف العراق
م�ؤخرة ال�سيارة وخرج من اجلهة االخرى خلف مقعاد اجللو�س.
تلقى ثالث عمال �صينني كانوا ي�ساعدون يف تطوير اكرب حقل الرميلة ،اكرب حقل نفطي يف العراق بع�ض الكدمات واجلروح.
وا�صيب حار�س امني كان جال�س يف املقعد االمامي ببع�ض ال�ش�ضايا.
حلد الآن مل تبدي �رشكات نفطية اي اهتمام بالق�ضية االمنية بعد ابرام ع�رشات من العقود والتي من �ش�أنها ان ت�ضاعف �صادرات النفط
العراقي اربعة ا�ضعاف ملناف�سة �صادرات ال�سعودية البالغة  13مليار برميل.
http://in.reuters.com/article/idINTRE6823AR20100903?loomia_ow=t0:s0:a54:g12:r1:c0.600774:b3
7077026:z3
مقابلة :العراق ي�شدد يف امن احلقول النفطية يف اجلنوب
(رويرتز) – �شدد العراق من اجراءاته االمنية حول البنية التحتية النفطية واحلقول النفطية كرد فعل على معلومات ا�ستخباراتية
مفادها ان تنظيم القاعدة وغريه من التنظيمات االرهابية يخططون ل�شن هجمات على من�ش�أت النفط ،ح�سب م�س�ؤول امني.
على املالكي ،رئي�س اللجنة االمنية يف املجل�س البلدي يف التجمع النفطي اجلنوبي يف الب�رصة ،قال بان املعلومات ت�شري اىل ان تنظيم
القاعدة يف العراق وحزب البعث ال�صدامي اخلارج عن القانون كانوا يتبادلون الر�ؤى حول اهداف اقت�صادية و�رشكات نفطية.
“لقد تلقينا معلومات ا�ستخباراتية حول خطة ال�ستهداف من�ش�أت نفطية ،من �ضمنها حقول نفط ،من قبل تنظيم القاعدة وجمموعات
م�سحلة”� ،رصح املالكي لوكالة انباء رويرتز يف مقابلة اجريت معه.
http://in.reuters.com/article/idINIndia-50553620100801
العراق ي�ؤخر دورة تراخي�ص الغاز اىل االول من اكتوبر
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(رويرتز) – اجل العراق موعد اجراء مناق�صة �رشكات عاملية ترغب يف تطوير ثالث حقول غازية ملدة �شهر ،وفق ما �رصح به
تنفيذيني يف م�س�ؤوليني نفطيني عراقيني يوم االحد.
وقالت بغداد انها �سوف تدعو كل الـ � 45رشكة التي ت�أهلت ب�شكل اويل يف مناق�صتني حول النفط العام الفائت من اجل املناف�سة على
تطوير حقل االكا�س يف ال�صحراء الغربية� ،صبا يف املجمع النفطي جنوب الب�رصة ،واملن�صورية يف �رشق العراق.
http://www.reuters.com/article/idUKLDE68P01J20100926
العراق ي�ستق�صي حول رغبة �رشكات نفطية يف متويل م�شاريع ت�صدير
بغداد� 26 ،سبتمرب (رويرتز) -ا�ستق�صى العراق من �رشكات نفط عاملية فازت بتطوير خزينه النفطي الهائل فيما اذا كانت مهتمة يف
متويل م�شاريع ت�صدير النفط اخلام العمالقة يف البالد.
يبحث وزير النفط العراقي يف كل اخليارات املتاحة لتمويل خطط املكلفة لتطوير البنية التحتية الت�صديرية ،من �ضمنها طرح مو�ضع
التمويل اما على متويل م�شرتك او تقدمي م�شاريع قيد االجناز او عقود خدمة ح�سب ما قاله عبد الكرمي اللعيبي ،ويكل وزير النفط.
بي بي تقوم ان ت�أخر ت�شكيل احلكومة العراقية ال ي�ؤثر على اعمالها حقل الرميلة
http://www.reuters.com/article/idUKLNE68K03D20100921
� 21سبتبمر
(رويرتز) – اعلنت �رشكة النفط الكربى بي بي انها ال ترى اي ت�أثري للم�أزق ال�سيا�سي الذي ت�سبب يف ت�أخري ت�شكيل احلكومة العراقية
الكرث من �ستة ا�شهرعلى اعمالها يف اكربحقل نفطي يف العراق ،ح�سب ما �رصح به م�س�ؤول يف ال�رشكة.
ت�ستمر بي بي ويف تطوير حقل الرميلة العمالق ومن املمكن ان تطرح عقود جديدة للعمل يف احلقل الحق ًا هذا العام ،ح�سب ما قاله
رئي�س ال�رشكة يف العراق مايكل تون�شيند لرويرتز.
http://www.reuters.com/article/idUKLDE68J18K20100920
�رشكة لوك اويل الرو�سية تعلن عن  4تندرات يف العراق
اعلنت �رشكة لوك اويل ،التي تعترب الرقم الثاين يف انتاج النفط يف رو�سيا ،يوم االثنني يف م�ؤمتر �صحفي بانها و�رشكاء لها طرحوا
 4تندرات جديدة لعقود طاقة وبناء يف حقل القرنة املرحلة الثانية.
ان التندرات هي لبناء انبوب للت�صدير ،وجمموعة جزانات يف طوبا ،وحمطة لتوزيع الطاقة وحمطة ملعاجلة العاز مرتبطة بها،
ونظام جلمع النقط ،ومن�ش�أت معاجلة مركزية ونظام تغذية مائية.
http://www.reuters.com/article/idUSLDE68R0ZL20100928
العراق مينح عقد بقيمة  733مليون دوالر لزيادة ت�صدير النفط
� 28سبتمرب
(رويرتز) – وافق جمل�س الوزراء العراقي على عقد بقيمة  733مليون دوالر لزيادة ت�صدير النفط ل�رشكة اليتون اوف�شور بريفيت،
ح�سب املتحدث با�سم احلكومة العراقية.
ان امل�رشوع والذي فازت �رشكة فو�سرت وييلر بعقد خدمة ا�ست�شارة يف ادارة امل�شاريع ( )PMCيف �شهر يوليو ،من املتوقع ان يزيد
قدرة العراق على ت�صدير نفط العراق من املنطقة اجلنوبية ملدينة الب�رصة من  1.8برميل اىل  3ماليني برميل يف اليوم حالياً ،كما
�رصح املتحدث با�سم احلكومة علي الدباغ لرويرتز.
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