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األوزان النسبیة و الرتب التي حصلت علیها التكرارات و یوضح مختلف :  )2(جدول رقم 
في كل مصدر و على  ″لقضایا البیئة الطبیعیةالبیئي المطبوع  اإلعالممسایرة ″فئة 

   : مستوى المصادر الثالث مجتمعة
  

البیئي فئة مسایرة اإلعالم 
  لقضایا البیئة الطبیعیة المطبوع 

ك ف ط       
  ) ،مج،قند(

  ن ف ط 
) ،مج،قند(

إلى مج ك 
   4ف

  ) ،مج،قند(

  ر ف ط 
  بین

   4مج ر ف 
  ) ،مج،قند(

  ر ف ط 
  بین 

  1مج رف ر
  )،مج،قند(

  مج
  ك

  ف ط 
   3م

  ن ف ط 
  إلى 

مج ك 
   3م 4ف

  ر ف ط 
  بین 

مج ر 
   3م 4ف

  ...البیئیةالثقافة ″ الندوة الفكریة
   ″الوعي الغائب

44  5.41 %  4  2    
195  

  
14.95   

  
4   

  2  3  %  22.97  51  مجلة منبر البیئة 
قانون حمایة البیئة في إطار 

  التنمیة المستدامة 
100  37.17  %  2  2  

  

  . لقضایا البیئة الطبیعیة المطبوع  البیئيفئة مسایرة اإلعالم : ف ط 
  . تكرارها : ك 
  . وزنها النسبي : ن 
  . رتبتها : ر 

:                   حدا علىفي كل مصدر  األربعكرارات الفئات ت إجمالي) : ،مج،قند( 4مج ك ف
 حمایة البیئة″قانون : ، ق  ″منبر البیئة″مجلة : ، مج  ″الثقافة البیئیة″ الندوة الفكریة:  ند

  .  ″في إطار التنمیة المستدامة
  . في كل مصدر  األربعرتب فئات التحلیل  إجمالي) : ،مج،قند( 4مج ر ف

  . في التحلیل  األولىرتب الفئة الرئیسیة  إجمالي:  1مج ر ف ر
في  ″لقضایا البیئة الطبیعیة اإلعالممسایرة ″تكرارات فئة  إجمالي:  3مج ك ف ط م

  ) .  3م( المصادر الثالث 
  ) .  3م ( في المصادر الثالث  األربعتكرارات فئات التحلیل  إجمالي:  3م 4مج ك ف
  .في المصادر الثالث  األربعتحلیل رتب فئات ال إجمالي:  3م 4مج ر ف

إذا حصلت هذه الفئة على تكرار و نسبة مئویة أكثر من المتوسط ، تدخل ضمن قائمة  *
  .الفئات السائدة في كل مصدر 
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  : بتطبیق القاعدة لكل مصدر ) س(تم الحصول على المتوسط الحسابي  - 
  مجموع تكرارات كل مصدر              

                                  =            س
  عدد فئات التحلیل                

   100× س                      
  %=  س

           مجموع تكرارات كل مصدر               
    813                                                                    :أي 
   203.25=        4     =س ند :  ″..الثقافة البیئیة″فكریة المتوسط الحسابي للندوة ال −

                 203.25  ×100                                    
  %        25=               813% =          س ند *
                                                                     55.5=      222=     س مج :  ″منبر البیئة″المتوسط الحسابي لمجلة  -
                                                       4   %          25=      100×  55.5% =   س مج * 

                       222                                                                                    
                                    67.25=          269   =س ق : المتوسط الحسابي لقانون حمایة البیئة  -
      4              % 25=     100×  67.25  % =  س ق *

                         269  
ئمة تدخل ضمن قاالعام كبر من المتوسط ونسبة مئویة أعلى تكرار إذا حصلت هذه الفئة  *

  . الثالث در االفئات السائدة في المص
لقضایا البیئة البیئي المطبوع  اإلعالممسایرة ″تم الحصول على المتوسط الحسابي لفئة  −

  : بحساب 3ف ط م سفي المصادر الثالث  ″الطبیعیة
  : في المصادر الثالث  لفئات التحلیلالعام المتوسط الحسابي  −
     326=     1304=   3م 4س ف −

                       4   
  %        25=       100 × 326  =   % 3م 1ف س *

                            1304   
في  ″المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة البیئي اإلعالممسایرة ″المتوسط الحسابي لفئة  -

  : المصادر الثالث 
      65=        195  =   3ف ط م س −

                         3   
  %        19.93=       100 × 65 =   %3ف ط م س

                          326   
من المتوسط تدخل ضمن قائمة الفئات  أكثركل فئة حصلت على تكرار و نسبة مئویة * 

  . السائدة في المصادر الثالث 
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لقضایا البیئة المطبوع البیئي  اإلعالممسایرة ″فئة  أنمعطیات الجدول یبدو من خالل    
و ذلك في  إلیهاالمرتبة الثانیة بالنسبة للمجموعة الرئیسیة المنتمیة  احتلتقد  ″ الطبیعیة

نالمصادر الثالث و   األول، حیث و في المصدر  خرآلتختلف من مصدر  كانت نسبتها إ
دا تقدر ب حققت هذه الفئة نسبة ضئیلة ج ″الوعي الغائب..البیئیةالثقافة ″الندوة الفكریة 

تمدة في المع األربعفقط ما جعلها تحتل المركز الرابع و األخیر بین الفئات %  5.412
صغر بكثیر و تكرارها أ% )  25( متوسط العام قل بكثیر من الالتحلیل ، و جعل نسبتها أ

لیكون ) تكرارا 203.25(من متوسط التكرار العام لهذه الفئة و الذي بلغ في هذا المصدر 
  .  الندوة الفكریةن الفئات الغیر سائدة في بذلك م

قد  "لقضایا البیئة الطبیعیة  اإلعالممسایرة "فئة أن) 3(من خالل الجدول كما یتضح    
من إجمالي % )  22.37( ما نسبته  ″منبر البیئة″األربع بمجلة  سجلت بین مجموع الفئات

األربع و المرتبة الثانیة دائما في  فئات هذا المصدر محتلة بذلك المرتبة الثالثة بین الفئات
أما عن موقع هذه الفئة بین إجمالي  137.5المنتمیة إلیها و نسبته مجموعتها الرئیسیة 

الفئات األربع في هذا المصدر فیمكن أن نصفها في خانة دون المتوسط أیضا ، حیث لم 
تكرارا  55.5: لي والى التتستطع أن تبلغ عتبة المتوسط الحسابي و نسبته المئویة و هما ع

  . من الفئات الغیر سائدة في هذا المصدر وكسابقتها %  25و 
هذه الفئة قد سجلت حضورا معتبرا حیث  أنتظهر معطیات ذات الجدول  أخرىمن جهة    

التنمیة  إطاربقانون حمایة البیئة في  األربعالفئات  إجماليمن %  37.17حققت ما نسبته 
كزا متقدما من فئات التحلیل المعتمدة ، فجاءت في نفس المركز المستدامة محتلة بذلك مر 

مجموعتها على مستوى  أولنفس المصدر  األربعمحتلة المرتبة الثانیة سواء بین فئات التحلیل 
  % .  41.84ما نسبته  األخیرةمحققة في هذه  إلیهاالرئیسیة المنتمیة 

تكون من الفئات السائدة على  أن أهلتهار هذه النتائج المحققة لهذه الفئة و في هذا المصد   
و نسبة مئویة    67.25بتكرار بعید عن المتوسط العام و الذي قدر ب  األخیرمستوى هذا 

  % .  25فاقت نسبة المتوسط العام %  37.17
و  ″قضایا البیئة الطبیعیةل البیئي اإلعالممسایرة ″فئة  أن إلى اإلشارةتجدر  أخرىمن جهة    

السائدة على مستوى المصادر  فئاتالن ملم تكن  أنهاضح من خالل نتائج الجدول او كما هو 
%  19.93  نسبة قدرت ب  بأضعفالتحلیل و  الثالثة مجتمعة إذ احتلت المركز الرابع بین فئات

 25الث المقدر ب ما قورن بمتوسط نسبة المئویة للمصادر الث إذالیكون حضورها دون المتوسط 
  . قل بكثیر من المتوسط أ 195و بتكرار % 
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و الرتب التي حصلت علیھا األوزان النسبیة التكرارات و یوضح مختلف :  )3(جدول رقم 
في كل مصدر و على  ″لقضایا البیئة البشریةالبیئي المطبوع مسایرة اإلعالم " فئة 

  . مستوى المصادر الثالث مجتمعة 
  

  
المطبوع   البیئي مسایرة اإلعالم

  البشریة  لقضایا البیئة 

ك ف ب          
  ) ،مج،قند(

  ن ف ب 
) ،مج،قند(

إلى مج ك 
   4ف

  ) ،مج،قند(

  ر ف ب
  بین

   4مج ر ف 
  ) ،مج،قند(

  ر ف ب 
  بین 

  1مج رف ر
  )،مج،قند(

  مج
  ك

  ف ب  
   3م

  ن ف ب 
  إلى 

مج ك 
   3م 4ف

  ر ف ب 
  بین 

مج ر 
   3م 4ف

الثقافة ″ الندوة الفكریة
   ″الوعي الغائب...البیئیة

354  43.54  1  1    
578  

  
44.32  

  
1  

  1  1  38.28  85   ″منبر البیئة″مجلة 
حمایة البیئة في إطار ″قانون 

   ″التنمیة المستدامة
139  51.67  1  1  

  
  .  ″لقضایا البیئة البشریة البیئي المطبوع مسایرة اإلعالم″فئة : ف ب 

  . تكرارھا : ك 
  . وزنھا النسبي : ن 
  . رتبتھا : ر 

لقضایا البیئة البیئي المطبوع اإلعالم  مسایرة"إجمالي تكرارات فئة:3ك ف ب ممج 
   . في المصادر الثالث ″البشریة

كبر من المتوسط تدخل ضمن الفئات على تكرار و نسبة مئویة أھذه الفئة  حصلتإذا  *
  . السائدة في كل مصدر 

  . % 25= % ند س             203.25= ند س      :  للندوة الفكریةالمتوسط الحسابي  −
  . % 25= %مج  س            55.5= مج  س   : الحسابي لمجلة منبر البیئة  طالمتوس −
  % .  25=  %ق س          67.25= ق  س: ″حمایة البیئة″المتوسط الحسابي لقانون  −
ة تدخل ضمن قائمالعام كبر من المتوسط أعلى تكرار و نسبة مئویة ھذه الفئة حصلت  إذا* 

  . الفئات السائدة في المصادر الثالث 
  .  326=3م 4ف س :لمصادر الثالث التحلیل في الفئات العام والمتوسط الحسابي  −

    % .   25= 3م 4ف س%                                                             
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ب المئویة و المراكز المتقدمة لهذه یمكن للمالحظ لهذا الجدول أن یسجل بسهولة قوة النس  
، حیث سجلت حضورا  "لقضایا البیئة البشریة البیئي المطبوع مسایرة اإلعالم " فئة : الفئة 

 ,%  43.54( جد معتبرا بین مجموع الفئات المعتمدة في التحلیل محققة ما نسبته 
،  ″الوعي الغائب...ةیالثقافة البیئ″ الندوة الفكریةفي كل من ) %  51.67، %  38.288

، %  188.74( و  ″حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة″و قانون  ″منبر البیئة″مجلة 
سب مسجلة لهذه الفئة على مستوى إجمالي فئة التحلیل نك% )  58.15، %  62.5

  . و على الترتیب  أعالهفي المصادر الثالثة المذكورة  إلیهاالتي تنتمي  األولىالرئیسیة 
حتلتها على مستوى كل لتي إه النسب المئویة التي سجلتها هذه الفئة و مراكز الصدارة اهذ

الوعي ...الثقافة البیئیة″الفئات السائدة في كل من الندوة الفكریة ن تكون منأل أهلتهامصدر 
محققة نسبا مئویة تتعدى المتوسط  ″..حمایة البیئة″و قانون  ″منبر البیئة″و مجلة ″الغائب
 تكرار في 203.26متوسط العام الذي بلغ العن أیضا و تكرار بعید %  25الذي بلغ  العام

حمایة ″تكرار في قانون  67.25و  ″منبر البیئة″تكرار في مجلة  55.5،  الندوة الفكریة
  .  ″البیئة
في  األربعهذا و قد سجلت ذات الفئة حضورا قویا حتى على مستوى فئات التحلیل    

تعدى بكثیر المتوسط ، و )  578( بتكرار  األولىمجتمعة محتلة المرتبة  المصادر الثالثة
من الفئات السائدة  أیضافاقت نسبة المتوسط العام ، لتكون % )  44.32(    نسبة مئویة 

  . على مستوى المصادر الثالثة مجتمعة 
أو  نعرج أن ارتأینامن خالل التحلیل  إلیهاقبل الخوض في تفسیر هذه النتائج المتوصل    

و التي تدل على المواكبة  لقضایا البیئة الطبیعیة و البشریة اإلعالممسایرة مفهوم ب أوال نذكر
  . حمایتها  أسالیبللمواضیع المتعلقة بالبیئة بما في ذلك مشكالتها و  اإلعالمیةالتغطیة و 

من  كبراألهتمام من خالل معطیات الجدول على اإلضح تدل هذه النتائج و كما هو وا   
ل قضایا البیئة البشریة ما تناو بالبیئیة و في المصادر الثالث  اإلعالمیةقبل محرري المادة 

و حتى بین الفئات  إلیهافي مجموعتها الرئیسیة المنتمیة  األولىحتاللها المرتبة یعكس إ
 أننطالقا من فكرة و لعلنا نفسر ذلك إالمعتمدة في التحلیل و في كل مصدر ،  األربع

ن مناقشة و بالتالي فإ اإلنسانة بشكل عام هو من صنع طر الذي یتهدد البشریة و البیئلخا
  . على عاتقه  و مسؤولیة حمایتها تلقى إلیهقضایاها و مشكالتها موجهة 
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هتمام الملفت لقضایا البیئة البشریة في المصادر الثالث أنه و رغم اإل إلى اإلشارةتجدر    
 ″منبر البیئة″هتمام بقضایا البیئة الطبیعیة خاصة في مجلة و اإل هذا ال ینفي وجودها أن إال

 أساساالذي كان موجها  األخیرهذا ، ″التنمیة المستدامة إطارحمایة البیئة في ″و قانون 
  . مواردها الطبیعیة حفاظا علیها لألجیال القادمة و ردع مخربیها  و صون لحمایتها

ایا البیئة الطبیعیة من خالل الرسالة المطبوعة یكتسي لقض اإلعالميالتناول  فأهمیة إذا    
 تبدأو بیئته هي عالقة التفاعل التي  اإلنسانالعالقة السلیمة بین  أنتنطلق من فكرة  أهمیة

طبیعیة التي یعیش فیها و فهمه و إحترامه لقوانینها و من خالل تعریف الجمهور بالبیئة ال
كوارث و مشكالت فیها و تحمل مسؤولیة حمایتها  في تجنببشكل كبیر الذي یسهم تزانها و إ

  . من قبل الجمیع في حال حدوثها 
الثقافة "  األوللقضایا البیئة الطبیعیة في المصدر  اإلعالمستحواذ فئة مسایرة و لعل ا   

ة من المنظم ر بكون هذه الندوةیبر أن على نسبة ضئیلة جدا ، یمكن  ″الوعي الغائب..البیئیة
بالبیئة ما  اإلنسانضم مواضیع تناقش عالقة فكر واإلبداع بوالیة الوادي قد قبل رابطة ال

   .تعكسه محاور هذه الندوة
وعیة المواطنین من ت إلىمیال في تناولها للبیئة البشریة متطلعة في ذلك  أكثر أنهاأي    

من  إالها مشكالت أوعلى البیئة الطبیعیة خالل نشر ثقافة بیئیة لحمایة البیئة دون التركیز 
و " ة جتماعیة للبیئرؤى إقتصادیة و إ" في محور " ي الصحراء واقع البیئة ف" خالل موضوع 

و قد , المصنفة في خانة البیئة الطبیعیة مواضیع المن  نهالذي یتضح من خالل عنوانه أ
تعرض تفاصیل و ممیزات البیئة الصحراویة عموما و والیة الوادي  األفكارضم مجموعة من 

 :الذهب األبیض" تب علي مناعي و في هذا الصدد یقول الكا, وجه الخصوص  على
قصد به الملح المتواجد في والیة الوادي على مستوى شطوط مهمة كشط ملغیغ ، شط ون

حراء و خاصة والیة الوادي ونقصد به ثروة الماء المتوفرة في الص : األزرقالذهب . مروان 
 إلىومضات تشیر  أو إشاراتمن خالل كذلك " . الماء بالوالیة المریضة بكثرةة الموصوف

 إلى" حمد زغب في موضوع البیئة و الموروث الشعبي أ. د أشارالبیئة الطبیعیة ، فمثال فقد 
البیئة الطبیعیة بمظاهر كبیرة  إشادةنلمح  إذو البیئة الطبیعیة ،  رتباط الضروري بین البدواإل

و ما یسبقها من برق و سحاب و  أمطاریة و حیوانات و مجاري مائمن نبات و شجر و 
نجد عددا كبیرا من " رعود ، و في معرض وصفه لنباتات البیئة الصحراویة یقول الكاتب 

في مدونة  أحصینافقد  أصالالشجر و النباتات على الرغم من البیئة الصحراویة الفقیرة 
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 ,س و عرفج بدان، عضید ، لسل األعشابقصیرة خمسة و عشرین نوعا من النباتات و 
الشجر كالنحل و السرو و  أنواع إلى باإلضافة. لخ إ... الشیح ,ارةالح,لرقیة اللص

 .  الصفصاف و الصنوبر
 تحلیل بین المصادر الثالث حول فئتيمن خالل ال إلیهاالنتائج المتوصل  اختالف   

 احتلتقد  یرةاألخكانت هذه  إنو  ″لقضایا البیئة الطبیعیة و البشریة اإلعالممسایرة ″
معالجة قضایا البیئة و الذي  أسلوبعلى  أیضاعكس نی –كما ذكرنا سابقا و – األولىالمراتب 

فبینما تركزت بعض المواضیع على  ألخرو من مصدر  آخر   إلىكان یختلف من موضوع 
 أو األحداثتوقفت التغطیة لبقیة المواضیع على البیئة بتعمق و أسلوب علمي طرح قضایا 

  :  إلىیمكن تقییم المواضیع البیئیة عامة ات المثیرة و التطور 
منبر ″االحتباس الحراري و الذي كان ملف العدد في مجلة كموضوع :  مشكالت بیئیة

شرح هذه الظاهرة ، و كذا موضوع التلوث البیئي في ذات  إلىو الذي تعرض  ″البیئة
  . المصدر 

و الكریم و الذي تناول فیه الكاتب كموضوع  حقائق علمیة في القران :  مواضیع علمیة
، في  من القران الكریم بآیاتمفصل حقیقة خلق الماء و النبات مدعما تفسیراته بشرح علمي 

  .  ″منبر البیئة″مجلة 
 اإلسالمیةختراع المدینة ، إمن المستجدات التي غطتها المجلة دائما : مستجدات 

الذي تحدث عن مواصفات هذه المدینة و "  لوط بوناطیرو"  االیكولوجیة من قبل الدكتور
  . مقاومتها للكوارث الطبیعیة 

الذي ضم مواضیع مختلفة  ″الثقافة البیئیة″ كالتي جاءت في ندوة:  مواضیع بیئیة مختلفة
" ، " الثقافة البیئیة ″في محور  ″لموروث الشعبيالبیئة و ا: " نذكر منها على سبیل المثال 

 إستراتیجیة" ، " السیاحة البیئیة ″تنمیة المستدامة في محور ظل ال في ″السیاحة البیئیة
  .  " حمایة البیئة″في محور  ″حمایة البیئة

، " البواقي  أمواقع البیئة في والیة " نذكر منها موضوع " منبر البیئة " و في مجلة    
مایة ح″في قانون  أما  -الجمعیة المشرفة على المجلة  –حمایة البیئة  -جمعیة  أصداء
 اإلعالمتسییر البیئة ، الذي ضم ستة فصول منها  أدواتنذكر ما جاء في باب  ″البیئة

البیئة ، و ما جاء في باب مقتضیات الحمایة البیئیة و الذي یندرج  األنشطةالبیئي ، تخطیط 
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 اإلطارستة فصول منها مقتضیات حمایة التنوع البیولوجي ، حمایة  اآلخرتحته هو 
  . المعیشي 

خصصت  أنهتمام واضح بشؤون البیئة في المصادر الثالث بعد هناك إ أنمن المالحظ    
ؤون البیئة موجود و قد هتمام بشاإل أنما یسجل  إذا، " مواضیع بیئیة " جمیعها للحدیث عن 
و  األنباءهتمام عالمي و تزاید المواضیع البیئیة التي توزعها وكاالت یكون ذلك إنعكاسا إل

 أیضامتداد إنه ، كما أ االبیئیة بشكل ملفت للنظر و اإلهتمام و الكتابة عنهت تفاقم المشكال
وزارة البیئة و هیئات بیئیة حكومیة و تكاثر الجمعیات البیئیة على غرار باقي الدول  إلنشاء

بها التشریعات و من یكت السؤال یبقى محتوى هذه المواضیع و المقاالت و أنالعربیة ، غیر 
ن معظم من المصادر المعنیة بالدراسة ، فإعتبارها مجلة منبر البیئة بإ فبالحدیث عن ،

عن مقاالت مصدرها الشبكة  مأخوذةالمواضیع العلمیة المتخصصة التي تصدت لها كانت 
دیثنا المواضیع في المجلة و حكما هو واضح من خالل فهرسة هذه " االنترنت " العنكبوتیة 

مصادر  إلىمن دون الرجوع  األحیانغلبعتماد كان في أ، هذا اإل مع أحد المشرفین علیها
في مقال مالئم ، ما معلومات متنوعة و من ثم صیاغتها ستقصاء وجهات نظر و متعددة إل

  . فتقار محررین علمیین في هذه المجلة یدل على إ
واقع " قتصرت في هذه المجلة حول ة حول شؤون البیئة ، إعن التحقیقات المحلی أما   

المجلة مع والي الوالیة و الذي تركز حول  أجرتهمن خالل حوار " البواقي  أمفي والیة  البیئة
المنتهجة لحمایة البیئة في هذه الوالیة من خالل عدة مشاریع في مجال التنمیة  سیاسة الدولة

اجیاتها من المیاه نجاز السدود عبر الوالیة لتلبیة حالل إمن خالفالحیة  و الثروة المائیة 
ا ، الحد من مشكلة النفایات و ، للصناعة و للزراعة و طریقة توزیعهالحة للشربالص
الحدیث عن المشكالت البیئیة المحلیة فقد خص في هذه الحوار  أماستثمار السیاحي ، اإل

: نقاط هي  أربعةحول تعلیق والي الوالیة حول مشكلة تضخم المد العمراني و الذي ضم 
للبناء ،  أرضیةقطع  إلىو تحویل المساحات الخضراء , غابیة سمنت على الثروة الزحف اإل
و  .نتشار بیوت الصفیح ظاهرة إ إلى باإلضافةطالئها هتمام المواطنین بسكناتهم و و عدم إ

الدولة وضعت برنامجا للقضاء على  أنالموضوع صرح سیادة الوالي في حدیثه عن هذا 
  . اطن الجزائري ستبدالها بسكنات تلیق بالمو و ا  البیوت الهشة

و الذي یعتبر " البواقي  أمتضخم المد العمراني في والیة : " الحدیث عن هذا الموضوع    
كمسالة بیئیة هامة كغیره من المسائل  و المشكالت البیئیة المحلیة التي لم تتعرض لها 
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تي كانت قضایا البیئیة الستنزاف الموارد الطبیعیة و تلوث المیاه و غیرها من الكإالمجلة 
م المد كتفاء بالنشر عن موضوع كتضختستدعي إهتماما أكبر من قبل المحررین دون اإل

الدول  مهما یصف الواقع من خالل سیاسةكان  إنالعمراني بتعلیق من خالل حوار و 
نه لم یتعرض لهذه المشكلة المحلیة أ إالیجابیا ذي یعد مؤشرا إالالمنتهجة في هذا المجال و 

ظهورها و  إلى أدتقتصادیة التي و اإلجتماعیة تحلیل للعوامل اإلمناقشة و  وأبتعلیق علمي 
،  أخطارهاتفاقمهما لخلق نقاش واع داخل المجتمع المحلي وصوال لفهم الظاهرة للحد من 

التعلیق و  إلىالمطبوع یتجاوز نقل الخبر  اإلعالم أنتتمثل في  أساسیةنطالقا من فكرة إ
  . ستقصاء التحلیل و اإل

 في ندوة" المستدامة في الجزائر  التنمیة" ة بعنوان نفس المالحظة تسجل في مداخل   
الموضوع و المصدر یختلفان ، فقد وقف الكاتب كان  إنو  ″الوعي الغائب..الثقافة البیئیة″

 أبعادهامجموعة من النقاط هي تعریف التنمیة المستدامة و  إلىفي حدیثه عن الموضوع 
التنمیة المستدامة في الجزائر " صادیة و التكنولوجیة ، و في فصل بعنوان قتاإلاإلجتماعیة و 

كتفى الكاتب بعرض مشكالت البیئة في الجزائر على شكل نقاط مختصرة مثال مشكلة إ" 
التصحر ، مشكلة التوسع العمراني لیختتم الموضوع بفقرة حول الرسوم البیئیة في النظام 

  . عن واقع التنمیة المستدامة  إشارةمن خالله أي  البیئي الجزائري و الذي لم نلمس
یطة عن هكذا مواضیع بیئیة مهمة بس إشارات أوهذه التغطیة المقتصرة على نقل خبر  إذا   
تترك  أنملحة في طرحها و التي ال تلمس الموضوع و تعالجه بشكل جدي من شانها و 

البیئیة حدوث هذه المشكالت  تجنب إلىالجماهیر دون خلق معرفة بیئیة و وعي بیئي یؤدي 
حجم  إلى، كونها ال ترقى  )1(وقعت  إن ثارهاآالحد من  والمشاركة في حلها مستقبال أو 

 موضوع تم طرحه كمداخلة في ندوةنه و في التي تشكلها بالمقابل فإ األبعادو  األخطار
حد  إلىقد وفق الكاتب ، ف" جتماعیة و دالالته اإل التلوث اللساني" بعنوان  ″..الثقافة البیئیة″

زة ز المعلومة العلمیة الموثوقة المع مبسط یعتمد على تقدیم بأسلوبتغطیة الموضوع كبیر في 
بالجدار لیتطرق  اإلنسانبتفسیر وتحلیل الظاهرة ، و قد تمحورت نقاط المداخلة حول عالقة 

لها محاوال في  جتماعيو اإلنوع الكتابات الجداریة و من ثم التحلیل اللساني  إلىالكاتب 
 الوقت ذاته ربط هذا التحلیل بالواقع المحلي و ذلك بقراءة في الكتابات الجداریة بالوادي ،

 
 
 
  .   178نور عصام ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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من حیث  بأنهاتتمیز الرسالة المكتوبة على الجدران : " في مثل قول الكاتب في هذا الصدد  
ابوهات المحرمة في تلك البیئة نتهاك الطغالبا حول إ تتمحور إذالمضمون جریئة الخطاب 

لصور ملتقطة لبعض الكتابات  إشارة، في )   4،  3،  2،  1نظر الصورة أ( اإلجتماعیة 
قتراح طرق عملیة لمعالجة مداخلته بإ األخیرالجداریة لتقریب المعنى من الجمهور لیختتم في 

تحویل الكتابة  إلىنوجه الشباب  أن: " بالتوجیه  یقول الكاتب في طریقة المعالجة إذالظاهرة ، 
في موضع ما  لم ال یكون ذلك في مناسبات تخصهم حیث یبنى جدارفن ، و  إلىعلى الجدران 

و في ذات  بحریة أنفسهمللتعبیر عن یمنحون كل الوسائل للكتابة علیه داخل فضاء جواري ، و 
                                .ن في الفنون التشكیلیةمتخصصی بإشرافالوقت بمستوى رمزي و فني و یتم ذلك 

تخرج الموضوع  أنالبشریة من شانها  أوللمواضیع البیئیة الطبیعیة  إعالمیةهكذا تغطیة    
دائرة محاكاة الواقع خاصة المحلي القریب  إلىمن كونه یحمل معلومات عامة نظریة مجردة 

نطباعا عند القارئ محققا الغایة و الهدف من إ و محیطه المعیشي الذي یترك من الجمهور
فعلیة حمایة  تحقیقو  أضرارهاو هو التغلب على المشكلة و الحد من  اإلعالمیةنشر الرسالة 

  . لبیئة ل
لقضایا البیئة الطبیعیة و البشریة  اإلعالمیةالتغطیة  أنن ما یالحظ فإ أخرىمن ناحیة    

قضایا قتصر على قد ا إعالمیةوجود تغطیة  أن إذ،  في المناطق الریفیة تكاد تكون منعدمة
المناطق  أهمیةفي المناطق الحضاریة على الرغم من و البشریة التي تقع  البیئة الطبیعیة
لما تتمیز به من تمثل هذه المناطق و نظرا  إذبالنسبة للجزائر كدولة نامیة ،  الریفیة خاصة

لدعم وتیرة التنمیة و دفع  أساسیةون ركیزة تك أنخامات بشریة من شانها مؤهالت طبیعیة و 
ریسا لمفهوم عجلتها بما یخدم ویحافظ على البیئة الطبیعیة و البشریة على حد سواء تك

نحو مواءمة  اإلنسانعلیه في سعي  كالتاإلعتبارها مرتكزا یجب التنمیة المستدامة بإ
 . مع البیئة الطبیعیة  البشریة نشاطاته

 أنالدراسات ، و كما ذكرنا سابقا في الجانب النظري  أوضحتد و في هذا الصدد فق   
كبیرا في نشر الوعي في المناطق الریفیة لعدة  إخفاقاخفق في الدول النامیة قد أ اإلعالم
البیئیة و سیطرة الحكومات على  اإلعالمیةضعف البرامج  إلىترجعها هذه الدراسات  أسباب
في هذه المناطق ما یصعب على  األمیةمعدالت تفاع ر إ إلى باإلضافةعامة   اإلعالموسائل 
)1(بدوره المطبوع القیام  اإلعالم

  .  
 
 
  .  178مرجع سابق ، ص  ، عصامنور ) 1(
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مكتوبة متخصصة  إعالمیةكوسیلة  ″منبر البیئة″في مجلة  اإلعالمیةو الحدیث عن المعالجة    
التصدي لقضایا البیئة الطبیعیة  أننجد  ما سبق ذكره إلى باإلضافةفي مجال البیئة و قضایاها 

غشاها ضبابیة تتعامة جدا  إماوالبشریة تمیز في معظم الحاالت بالغموض ، فالمعالجات تكون 
تضخم المد " كاالكتفاء بتعلیق حول مشكلة مهمة محلیا  )1(ضیق إطارمحدودة في  أو إنشائیة

بحمالت  اطات في مجال حمایة البیئةمثال قصر النش أو ألبعادهادون تحلیل دقیق " العمراني 
   . النظافة و التشجیر

هدف  كأنهایتصدى لموضوع البیئة على نحو شاعري واصفا الجبال و الماء و الهواء  فالتعمیم   
عند  ″الثقافة البیئیة″ ندوةعلى موضوع في  أیضاو هو ما ینطبق  اإلنسانفي حد ذاته بمعزل عن 

مؤهالت طبیعیة  صحراویة واصفا والیة الوادي بما تتوفر علیه منحدیث الكاتب عن واقع البیئة ال
  . بمعزل عن اإلنسان 

عتبره العشوائي الذي إ الذي یحصر الموضوع في مشكلة محدودة كتنامي البناء التخصیصو    
عتبره كأنه وا. لمساحات الخضراء في الجزائر حول موضوع ا" منبر البیئة " كاتب المقال في مجلة 

قضي على هذه  إذن مشاكل البیئة جمیعا تحل ، ع البیئة الحضریة في الجزائر ، كأول واقمؤشر ح
  . البناءات 

عناصر مهمة لكن موضوع البیئة  فالماء و الهواء و القضاء على البناءات العشوائیة كلها   
 . یبقى أكثر شموال 

لصادرة عن جمعیة ا" منبر البیئة " بقي أن نشیر إلى نقطة مهمة تخص توزیع مجلة    
البیئة ببلدیة عین فكرون التي تتمیز بتوزیعها المحدود جدا إن لم نقل أنه یقتصر على حمایة 

المكاتب الممثلة لوزارة البیئة و تهیئة اإلقلیم بالوالیة ، كما أنها ال تتجاوز العددین منذ العدد األول 
على تامین الرعایة ، ألنها لم  و یبدو أن وتیرة صدورها ترتبط بقدرتها, 2007من صدورها في

تتحول بعد إلى مطبوعة رائجة بین الجمهور و توزیعها كما قلنا محدود جدا مما قد یؤثر على قوة 
  . تأثیرها و تحقیقها لهدفها في مجال حمایة البیئة  

ة المختارة في الندوة المنظمة حول الثقافة البیئی من جهة أخرى فقد تمیزت المواضیع البیئیة    
من قبل رابطة الفكر و اإلبداع و التي ضمت ثمانیة محاور تمثلت في اإلنسان و البیئة ، 
البیئة في اإلسالم ، الثقافة البیئیة ، السیاحة البیئیة ، رؤى إقتصادیة و إجتماعیة للبیئة ، 
حمایة البیئة و أخیرا التربیة البیئیة وكل واحد من هذه المحاور ضم مجموعة من المواضیع 

 لتي لها عالقة بالعنوان الرئیسي لكل محورا
 
   15:30. 6/05/2005:بتاریخ,shabablak.com:، نقال عن اإلعالم و البیئةخنفر عاید راضي ، ) 1( 
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حد  إلىتشكل و  أنهذه العناوین المنتقاة ومن خالل ستطاعت قد إ −المواضیع −أنها أي ،
كنا  إن، و  أبعادموضوع الرئیسي من عدة تغطیة ال إلىتساندا وظیفیا فیما بینها یصل كبیر 

ذات العالقة بالبیئة البشریة و كما هو واضح من خالل المعنى  األفكارقد سجلنا طغیان 
الموضحة من خالل و  المعبرة عن المضمون التحلیلحتى من خالل نتائج  أوللمحاور  األولي
   ).4(و )3(الجدول

و البشریة ، فقد تمیزت و من خالل الطبیعیة لقضایا البیئة  اإلعالمیةو عن المعالجة    
المشاركین في هذه  أغلبیةلكون نعكاس واضح العلمي و ذلك إ بأسلوبهاالمداخالت عموما 

المركز  أساتذة إلى باإلضافةمختصین قدموا من عدة جامعات وطنیة  أساتذةهم  الندوة
خالل اإلطالع على من ذلك یالحظ من جهة أخرى ,بالبیئة الجامعي بالوادي و مهتمین 

در متعددة من قوامیس و كتب و مواقع مصا إلى غلب محرریهارجوع أ محاضرات الندوة
المدروس ، و هو  أونترنیت و الذي توج بمعلومات متعددة و متنوعة حول الموضوع المثار أ

  .  اإلعالمیةالمواد  أویجابي یحسب لهذه المداخالت إ أمر
هي  اإلعالمیةهذه المادة  أنعتبار بعین اإل أیضا یأخذ أنما ینبغي  لكن من ناحیة أخرى   

قراء ممن توفرت ال إلىموجهة لكافة شرائح المجتمع بدءا من الجماهیر الحاضرة  باألساس
ا هو واضح من خالل العنوان الذي ن كان الهدف هو تحقیق ثقافة بیئیة كملهم هذه المادة فإ

تطویر  إلى باألساسها و التي تهدف تحاور التي عالجالم أو" الثقافة البیئیة "  ندوةحمله الت
یجابي و دائم و الذي یكون بغیة بلورة سلوك بیئي إ األساسیةالوعي البیئي و خلق المعرفة 

فعال في حمایة البیئة یؤدي دوره بشكل  أنكي یستطیع كل شخص  أساسيبمثابة شرط 
ختصاص اإل أصحابفقط  أحیاناالمعقد و الذي قد یفهمه  األسلوبستعمال ذلك فإن إ ألجل

قد  أونتباه القارئ یشتت إ أننه المحدودة من الجمهور العادي من شأو ال یفهمه ذو الثقافة 
جاء في مداخلة ، و مثالنا على ذلك ما  إلیههتمامه بالموضوع كونه مبهم بالنسبة یلغي إ
من هنا  : " ...ضوع اتب في حدیثه عن المو یقول الك إذ" المذهب الصوفي البیئة و " بعنوان 

نرى المذهب الصوفي كیف یشكل كونه خالل جوهر التوحید و التكرار المتواصل باللسان و 
العرفان هو ثنائیات  أهلنتباه عند اء في الحضرة ، و لعل ما یلفت اإلالقلب الذكر أي البق

و  قرب   إثباتید في سبیل السالم و الحق قبض و بسط و محو و الحال سیر و سفر المر 
یلج  أنغیبة و حضور و هذا یدل على شكل البیئة التي یسعى العارف بعد صحو وسكر و 
  . " فیها بمنطق الطیر 
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یفهمه العام و  سلس بأسلوبلقضایا البیئة  اإلعالمیةن تبسیط المعالجة في المقابل فإ   
من  التقلیل أودها عن قواع اإلعالمیةالخاص من جمهور القراء ال یعني خروج الرسالة 

د من مسائل بیئیة مهمة بشرح مبسط لعدتناولت  شأنها ، فهناك عدة محاضرات
التلوث " بعنوان  تي قد تكون مبهمة للعدید من القراء، فمثال في محاضرةالمصطلحات ال

مبسطة  و وفق الكاتب في توصیل المعلومة بطریقة علمیة" جتماعیة اإلاللساني و دالالته 
عناصر التواصل الست للخطابات الجداریة  إلىسبیل المثال  تعرض و على إذواحد  آنفي 
  . ، الشیفرة ، القناة ، السیاق ، الرسالة  إلیهالمرسل ، المرسل : 
جمالي ، طرق معالجة هذه الظاهرة عن طریق تنمیة طرائق التعبیر ال إلىكما تعرض     

لسیاق یقول الكاتب في لخ بشيء من التوضیح المبسط ، في هذا اإ.... المعالجة بالتوجیه 
تلك الكتابات التي تعبر عن مكبوتات الشباب یمكن  إن" : طرائق التعبیر الجمالي شرحه ل

 أنستطعنا إ إذامن قصة و خاطرة و شعر و لوحات تشكیلیة  أدبیة أعمال إلىتحول  أن
 ل مجاالتظ نأیمكن  أنفسهاالجدران ، و حتى بشكل جمیل  أنفسهمنمكنهم من التعبیر عن 
و رمزیة ال تفقدهم خصوصیتهم و تجسید مشاكلهم و  جمالیة أكثرلتعبیرهم و لكن بطرق 

                 .المجتمع  كما ال تجعلهم في صدام مع أحالمهم
تعرض الكاتب  أین، " قتصادیة لحمایة البیئة اإل اآللیات" یحسب لموضوع  األمرو نفس    

و ذلك في سلس غیر معقد  بأسلوبائب و الغرامات قتصادیة و هي الضر اإل اآللیاتهذه  إلحدى
شرحه لمختلف المصطلحات ذات العالقة بالموضوع و التي قد یصعب فهمها على غیر 

 إلىقتصادیة ، كعنصر الجبایة البیئیة الذي تعرض فیه الكاتب من ال یملك ثقافة إ أوالمختصین 
 األخیرةالبیئیة ، الرسوم البیئیة معرفا هذه  األتاوىالضرائب البیئیة ، : الجبایة البیئیة  أنواعشرح 
الدولة و تقتطع  لهقتطاعات نقدیة جبریة یدفعها المكلف مقابل منفعة خاصة تقدمها هي إ" بقوله 

  " مرة في السنة مثل الضریبة على النشاطات الملوثة 
هتم بطریقة تقدیم ت أنما ال بد  ئيیالموجهة لمعالجة موضوع بالمطبوعة  اإلعالمیةفالرسالة  إذا   

بشكل سلس غیر معقد مع تجنب المصطلحات العلمیة  تكون أنیجب  إذالمعلومة للمتلقي ، 
علمي بحیث تكون  تكون هذه المعلومة معدة بشكل أنذلك ، مع ضرورة  أمكنكلما المعقدة 

المجتمع من المواطن البسیط جمیع شرائح  أنعتبار ممتعة و جاذبة إلنتباه المتلقي على إ
 إلىكانت الغایة هي خلق ثقافة بیئیة و تحقیق توعیة بیئیة وصوال  إذامهمة متخذ القرار  لىإ

   )1( .حمایة حقیقیة للبیئة الطبیعیة و البشریة 
  
  

  .  صعب نجیب ، مرجع سابق ، ص) 1(



  یر البیانات و مناقشة النتائجعرض و تحلیل و تفس                           : الفصل السادس 

346 
 

المتعلق بحمایة  10-3لقانون رقم  اإلعالمیةقبل الخوض في تحلیل المعالجة القانونیة    
مصادر التحلیل في هذه الدراسة ، من  اعتبرإطار التنمیة المستدامة و الذي  البیئة في

یرتبط هذا الفرع من القانون بالبیئة التي  إذعلى مفهوم القانون البیئي  أوالنعرج  أن إرتأینا
العوامل الطبیعیة المحیطة بدء من ماء و هواء و كائنات حیة و جمادات ، و  اإلنسانتشمل 

ا یرتبط بذلك من مع هذه العوامل و م اإلنسانروف الناشئة عن تفاعل هذا فضال عن الظ
نه ة ، و بهذا الوصف العام للبیئة فإن القانون البیئي قد عرف على أجتماعیعوامل ثقافیة وا

  . )1(و ردع مخربیها  نظام القانون لحمایة البیئة و تنمیتها
  یئة في الجزائر من خالل قانون رقم للتشریعات التي عنیت بالب اإلعالمیةفالمعالجة  إذن   
قد تناولت عناصر تكوینات البیئة بطریقة مباشرة كحمایة الهواء و الجو ، حمایة  3-10

و  األرضعناصر حمایة  إلى باإلضافةالتنوع البیولوجي من المهددات البیئیة ، هذا 
ت التي لها مجموعة من التشریعا إلى باإلضافةالسمعیة  األضرارمقتضیات الحمایة من 

  . بالبیئة وموضوعاتها  بآخر أوصلة بشكل 
غلب القوانین المرتبطة بالبیئة قواعد علمیة و عامة مثل مقتضیات هذا و قد تضمنت أ   

حمایة التنوع  )**(59المادة  األرضو مقتضیات حمایة  )*( 49حمایة المیاه المادة 
بعد ثبات القواعد التقنیة  إالتطبیق و التي ال تكون قابلة لل  )***(42المادة  البیولوجي 

هیئات ذات طابع علمي و فني تسهر على وضع  أو أجهزة إلىالخاصة بها و التي تحتاج 
 .  )2(هذه القواعد 

 
 
 11:15 .5/08/2008بتاریخ  , www.greenline.com: ، نقال عن  القوانین البیئیة عقبات و صعوبات) 1(

یة و مجاري المیاه و البحیرات و البرك و المیاه الساحلیة ، و كذلك مجموع األوساط تكون المیاه السطحیة و الجوف(*) 
مدیریة البیئة ,وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة,الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة(المائیة محل جرد مع بیان درجة تلوثها 

في ,43العدد,الجریدة الرسمیة,المستدامة قانون یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة,لوالیة أم البواقي
  )28ص.19/7/2003

تكون األرض و باطن األرض و الثروات التي تحتوي علیها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غیر قابلة لطابعها ، و (**) 
  ) 31ص,نفس المرجع.(یجب أن یكون استعمالها ألغراض تجعل منها غیر قابلة لالسترداد محدودا

ل شخص حیازة حیوان شریطة مراعاته لحقوق الغیر و مستلزمات إطار المعیشة و الصحة و األمن و یحق لك(***) 
  )26ص,نفس المرجع.(النظافة  و دون المساس بحیاة هذا الحیوان 

، رسالة دكتوراه منشورة ، كلیة الحقوق ، جامعة  أبوبكر  اآللیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائریحي وناس ، ) 2(
 . 174، ص  2007, لقاید  تلمسان ،الجزائرب

http://www.greenline.com
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بیئته و  اإلنساننه و بالرغم من وجود تشریعات قانونیة تنظم العالقة بین لكن ما یالحظ أ   
األكثر زدیاد حدة المشاكل البیئیة في الجزائر ، فمن مظاهر الخلل البیئي أننا نشهد إ إال، 

ة ، و تدهور و زیادة الرقعة المتصحر  ختفاء الغطاء النباتيوضوحا و عمقا في الجزائر إ
تلوث الهواء و میاه الشرب و غیرها  إلى باإلضافةو هشاشتها  هاخصائص التربة و تملح

الذي یقودنا  األمرمن المشكالت التي كنا قد تحدثنا عنها بشرح مفصل في الشق النظري ، 
ال و عدم التكامل بین نفصو اإلالمعالجة التشریعیة تمیزت بالسطحیة  أننتیجة مفادها  إلى

حمایة البیئة بمفهومها الشمولي الحدیث ال تتماشى مع الطریقة  أن إذعناصر البیئة ، 
تعاملها  أنالتقلیدیة التي تخص مختلف العناصر الطبیعیة بمراكز قانونیة منفصلة ودون 

  . متجانسة كما هو الحال في هذا القانون  لوجیةإیكو كنظم 
للعالقات وفعالة عالجة قانونیة جدیدة لبحث عن مدى وجود ما األمر استدعىلذلك    

انطالقا من األهمیة التي یكتسیها بقاء العناصر الطبیعیة  استمراریةاإلیكولوجیة لضمان 
التشریع البیئي في مجال حمایة البیئة والمحافظة على مواردها من شتى أنواع الهدر 

ذلك أن مواجهة المشاكل المرتبطة , میةواإلستنزاف البشري لها وخاصة في البلدان النا
فینصب , بحمایة البیئة في الدول المتقدمة یطرح بصفة أساسیة من وجهة نظر اقتصادیة 

أما بالنسبة للدول المتخلفة فان المشكلة تطرح في الوهلة األولى على , على الجانب التقني 
فالوسیلة القانونیة .لها المتشعبةمستوى اآللیات القانونیة التي تسمح بمواجهة الظاهرة في أشكا

والمحافظة على الموارد  هي الوسیلة األولى التي یجب إعدادها في مجال حمایة البیئة
لألجیال القادمة دون إغفال أهمیة التوعیة و اإلعالم البیئي كعناصر فعالة تحد من 

تعاني الجزائر ومنها وفي هذا المجال یالحظ أن جل الدول . المشكالت البیئیة في المجتمع 
من نقص بین فیما یخص إیجاد الوسائل القانونیة المناسبة لمواجهة المخاطر التي تهدد 

 .للبیئة األساسیةاستقرار المكونات 
تشریعات وطنیة تتناسب  إیجادوجود العدید من المیكانیزمات الدولیة ال یحول دون  إن   

بمواجهة ممارسات محلیة أو حمایة والواقع المحلي وخصوصیاته خاصة عندما یتعلق األمر 
الدولة أو حمایة أصناف معینة  إقلیممظاهر فیزیقیة خاصة بالرقعة الجغرافیة التي یقع علیها 

  .من النباتات أو الحیوانات التي تنفرد بحیازتها الدولة الراغبة في تكریس الحمایة
تبقى دائما عاجزة  فإنهایتها تفاقیات الدولیة وشمولمكن القول بأنه مهما كانت سعة اإللذا ی   

ومن هنا تبدو األهمیة التي یكتسیها العمل التشریعي ,عن اإللمام بالخصوصیات الوطنیة
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هذه الظاهرة سارعت الدول  وأمام..الوطني في مجال حمایة البیئة ومواجهة مظاهرها المتباینة
بحمایة البیئة وفقا  نصوصا قانونیة جدیرة أوجدتتطویر وسائل الحمایة القانونیة بحیث  إلى

القضاء العادي المدني منه  وأ اإلداريسهر على ضمان تطبیقها إما القضاء ی , لما تبتغیه
لة تهم إلى مسألة حمایة البیئة من مسالة تخص الدولة وتدریجیا تطورت مسأ,  أو الجزائي

   .)1(اإلنسانالمجتمع لتصبح في آخر المطاف ترتبط بحقوق 
معظم النصوص التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة  أن إلى اإلشارةتجدر  أخرىمن جهة    

تناول بعض جوانب من تالبیئة بشكل متخصص ، بل  إلىفي هذا الكتاب لم توجه مباشرة 
 أن، أي  تأثیرهاو طبیعة المؤثرات على البیئة و حدود  ألنواعالبیئة وفق تصور ضیق 

و جتهاد لنص القانوني لإلالمشرعین فیترك ا أذهانالصورة الكاملة لحالة البیئة غائبة عن 
تستند  أننه من المعروف عن تطبیق النصوص الجزائیة ال بد و إذ أ, یخرج به عن مقاصده 

بنص  إالال جریمة و ال عقوبة " القانوني الثابت القائل  بالمبدأنص قانوني واضح عمال  إلى
  .)2(" في القانون 

التدخل الوقائي  أسالیبالقواعد التقنیة في  أحدثتهالذي و على الرغم من التغیر الجذري    
نیة الحقیقة العلمیة یقتعترضها بعض الصعوبات المتعلقة بیال زالت  أنها إاللحمایة البیئة 

ستثناءات طبیق هذه المعاییر الوقائیة و اإلقتصادیة لتو باإلنعكاسات اإلجتماعیة و اإل ذاتها
   .  )3(تطبیق هذه القواعد  للتنصل من اإلداریة أوالتشریعیة 

هناك بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالبیئة التي لم تتناولها  أنما تقدم  إلىو یضاف    
النصوص المعمول بها حالیا من خالل هذا القانون مما یعني وجود فراغ تشریعي في 

ألجل كل ذلك فقد  ، إدارتهامین حمایة البیئة و السند القانوني الملزم لتأو  المعالجة القانونیة
النظر في التشریعات  إعادة اإلیقاعستدعت الحاجة الناتجة عن التطور التقني المتسارع إ

مزید من التعدیالت علیها لتتالءم مع المستویات المطلوبة  إجراء إلىالمتعلقة بالبیئة والدعوة 
مثال و  زراعیةبط بالبیئة التالتي تر كالجوانب بعض السالمة البیئیة خاصة في لصحة و من ا

، كما ترتبط بالموارد الطبیعیة و ملبسه  مأكلهو  اإلنسانحتیاجات التي لها عالقة مباشرة بإ
 , )4(و الحفاظ علیها و تنمیتها بشكل مستدام صیانتها  إلىالحیویة التي تدعو الضرورة 

 .53,52ص ,مرجع سابق , طاشور عبد الحمید ) 1(
 11:15 .5/08/2008بتاریخ ,  www.greenline.com: ، نقال عن  وباتالقوانین البیئیة عقبات و صع) 2(
  .  5,  4یحي وناس ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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حفظ الطبیعة ، " ریر لها تق أولفي الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة  أشارتفقد و في هذا الصدد  
الطبیعي كالمساحات الغابیة و عتماد سیاسة للمحافظة على التراث أنه یجب إ" آفاق تقییم و 

الطبیعیة في الجزائر من  األوساطالتدهور الذي تعاني منه هذه  أبرزتالسهوب و الصحراء ، و 
اء على المساحات الغابیة و و التعمیر و الحرائق و القضجراء تطور الطرقات و الهیاكل القاعدیة 

التربة و الرعي  انجرافو البیئیة الهشة  األنظمة مناطقنتشار الزراعة في األراضي وا إهمال
نشغاالت البیئیة و حمایة الطبیعة لم تصبح مهمة سهلة حتى ، و بالتالي فإن اإلالمركز والجفاف

 إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  10-3القوانین المتعلقة بحمایة البیئة كقانون رقم  إصداربعد 
     . )1(التنمیة المستدامة 

عدم مرونة هذه التشریعات المعمول  إلىالتشریعات البیئیة  بعض قصور أسبابهذا و یرجع    
 إحداث إلى أدتالتطور السریع في الجوانب الحیاتیة المختلفة و التي  یالءمبها بالشكل الذي 

مالئمة ، معالجات قانونیة  إیجادالبیئیة ، مما یقتضي  نشطةاألو متنوعة على  واسعة تأثیرات
في  عن ذلك من عدم الوضوح صوص المتعلقة بالبیئة ، و ما ینشأزدواجیة النباإلضافة إلى إ

عدم تناول النصوص لكثیر من المستجدات الهامة  إلى باإلضافةعتماد النص الواجب التطبیق إ
   . )2(المتصلة بالبیئة 

رى فلو رجعنا للقوانین المتعلقة بحمایة البیئة لوجدنا بعض النصوص التشریعیة من جهة أخ   
 –إن صح التعبیر  –صعبة التنفیذ و صعبة اإلقناع من المطلع علیها ، كونها بعیدة عن المنطق 

فبعضها یصل إلى معاقبة الشخص حتى داخل منزله أو في الصحراء و البراري الشاسعة ، كمثال 
 3أیام إلى  10من نفس القانون ، على أنه یعاقب بالحبس من  81علیه المادة  على ذلك ما تنص

أشهر و بغرامة من خمسة آالف دینار إلى خمسین ألف دینار ، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 
كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حیوان داجن أو ألیف ، أو محبوس في العلن أو الخفاء 

فهل من الممكن تطبیق هذا القانون " اس ، و في حالة العود تضاعف العقوبة ، أو عرضه لفعل ق
؟  طبعا ال یمكن و بالتالي ال بد من العمل بإستراتیجیات موازیة للقوانین و تعمل على تطبیقها و 
صیانتها حتى تكون أكثر مخاطبة لعقل الجمهور القارئ والمطلع على القانون فیأتي اإلعالم و 

كالها المختلفة في مقدمة هذه اإلستراتیجیات بهدف تثقیف و خلق وعي بیئي لتغییر التربیة بأش
السلوك السلبي باإلیجابي لدى الجمهور و تقریب القانون للمواطن و تسهیل اإلطالع علیه من أجل 

  . ، و حتى ال یظل مبهما بالنسبة إلیه  )3(تفادي وقوع المشكالت البیئیة المختلفة 
  .  3مرجع سابق ، ص  یحي وناس ،) 1(
  .11:15. 5/08/2008بتاریخ ,  www.greenline.com: ، نقال عن  القوانین البیئیة عقبات و صعوبات) 2(
الرابطة ,الوعي الغائب...ة السابعة حول الثقافة البیئیةمحاضرات الندوة الفكری, اآللیات االقتصادیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة: برحماني محفوظ ) 3(

  . 233، ص 2008,الجزائر,الوادي,مزوار للنشر والتوزیع, 2007مارس 26,25,24, الجزائر,الوادي,الوالئیة للفكر واإلبداع

http://www.greenline.com
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ختصاص لبیئة على الحد من التشابك في اإلنلمس عجز قانون حمایة ا أخرىمن ناحیة    
البیئیة في الدولة مما یجعل المطلع على القانون تائه في معرفة الجهة  اتاإلدار البیئي بین 
ات حمایة البحر و التي من مقتضی 57كما هو الحال في المادة   )1(عن تنفیذه  المسؤولة 
سامة ، و تعبر  أوخطیرة  أونه یتعین على ربان كل سفینة تحمل بضائع ملوثة جاء فیها أ

یبلغ عن حادث مالحي یقع في  أنداخلها ،  أولقضاء الجزائري بالقرب من المیاه الخاضعة ل
،  )2(الوسط البحري و المیاه و السواحل الوطنیة  إفساد أویهدد بتلویث  أنمركبه و من شانه 

   .  هذا القانون قد تشترك فیه وزارة النقل  الموارد المائیة ، و كذا وزارة البیئة 
الصحیح تكمن في إتخاذ التدابیر الالزمة لفك اإلشتباك  هاألولى في اإلتجان الخطوة لذا فإ   

تقنن التداخل في المواد التي  إلغاءختصاصات التنفیذیة لتفعیل القانون و القائم حالیا في اإل
 .  )3(ختصاص البیئي اإل
الجسیمة التي  األضرارالمخاطر و  إطارفقد نص ذات القانون و في  آخرفي سیاق    

ة أمر المنشأنه یجوز للمحكمة على أللبیئة ا المنشآت المصنعة الملوثة أن تتسبب فیهیمكن 
هدف ة ، و یحددها لصاحب المنشأاآلجال التي تضمن  األصلیةحالتها  إلى األماكن بإرجاع
حالته  إلىالوسط الذي تعرض للتلوث  إرجاع إلىما كان علیه  إلىالحال  بإعادةالحكم 
و نظرا لكون ,  اإلمكانقرب منها بقدر الة تكون أإلى ح أوقبل حدوث التلوث  األصلیة
إن لم نقل منعدما ، فإنه ال یزال یستحق في الحیاة العملیة نادرا هذا  اإلجراءهذا  إلىاللجوء 

هتمام و التوضیح للغموض الذي یكتنفه في جوانب متعددة تتعلق بمعرفة من الكثیر من اإل
في حالة  أوفي حالة تصفیتها  أوالمنشاة  المال ؟ سواء في حالة وقف بإعادةهو المدین 

  .)4(ة الملوثة األرض التي تقع ضمنها المنشأبیع  أو تأجیر
یجدر بنا التنویه إلى أنه و بالرغم من إمكانیة إنكار وجود إعتبار قانوني واضح لتأطیر    

كن إنكار العالقات اإلیكولوجیة داخل النظام البیئي الواحد في هذا القانون ، إال أنه ال یم
بعض التحوالت في التفكیر القانوني لتنظیم العالقات اإلیكولوجیة من خالل دراسة مدى 

  التأثیر
  
  .  163سید محمدین لواء ، مرجع سابق ، ص ) 1(
ق بحمایة قانون یتعل: مدیریة البیئة لوالیة أم البواقي,وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة,الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة) 2(

  .  31ص , 19/7/2003في ,43العدد,الجریدة الرسمیة,البیئة في إطار التنمیة المستدامة
  .  163سید محمدین لواء، مرجع سابق ، ص ) 3(
 . 275یحي وناس ، مرجع سابق ، ص ) 4(
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ي غیر مباشرة على البیئة و الت أوالتي تؤثر بطریقة مباشرة على البیئة لقبول المشاریع 
زن المزمع القیام به على التواالنشاط  تأثیریكولوجیة و سة مختلف المسارات اإلتتضمن درا

القانون  اهتمامأن  اعتباركونة للنظام البیئي ، لذلك یمكن یكولوجي لمختلف العناصر الماإل
یع مجال تدخل عبر تطویر و تنمیة و توس إالیتم  أنیكولوجیة ال یمكن بالعالقات اإل

   . )1(علمیة للتوازنات الطبیعیة الالدراسات التقنیة و 
قات ذات یكولوجیة بین مختلف العناصر و تفاعالتها تعد عالأن العالقات اإلعتبار و بإ   

ال یمكن  اجتماعیةعلوما  باعتبارهاطابع علمي و تقني محض فإن العلوم القانونیة لوحدها 
لمسارات د حمایة فعالة لالقانون لقواع احتضانلنجاح  األساسين الشرط ، لذلك فإأن تأطرها

للقواعد التقنیة و للخبرة في حصر الخلل  أوسعمجاالت  إعطاءیكولوجیة یتم من خالل اإل
)2(و طرق عالجه  أسبابهالواقع بین مختلف العناصر البیئیة و 

 .  
النقاط التي بدت علیها التشریعات البیئیة بما فیها من قصور و التي  أهمتلك هي  إذا   

 اإلعالم أن إلىالجمهور القارئ ، و ینبغي التنویه  إلىمن خالل طریقة عرضها تناولناها 
ما ینتج عن تلوثها من حمایة البیئة و  بأهمیةیتحمل جزءا كبیرا من المسؤولیة في التعریف 
لتزام بالسلوك البیئي الصحیح من خالل تقدیم أضرار صحیة على المواطنین و دعوتهم لإل

و حثهم على وعقوباتها ریبها من الجمهور و تبصیرهم بأحكامها تقو التشریعات البیئیة 
یتجلى التكامل الوظیفي  أخرىحمایتها هذا من جهة ، و من جهة خدمة لقضایا البیئة و حترامها إ

ة البیئي في توافر المعلومات البیئیة التي تعین على التعرف على حالة البیئ اإلعالمبین القانون و 
ملوثاتها و حجم هذا التلوث من خالل  أنواعماء و تربة و تحدید من هواء و في عناصرها المختلفة 

للرصد البیئي لدى صانعي القرار و المسؤولین عن  شبكات متطورةلمعلومات البیئیة و بنك متكامل ل
البیئة ، تجعل الدولة و ما یصدر عنها من تشریعات قادرة على مواجهة مشكالت تلوث البیئة 

 أنالمختلفة طبقا للتكلفة و العائد بالتدرج الالزم ، كما  األولویاتتیح لها وضع بصورة فعالة كما ی
یتیح تثقیفا بیئیا و یرفع درجة الوعي البیئي لدى جماهیر  اإلعالمنشر هذه المعلومات عن طریق 

یشركهم في البیئیة ، و  األحوالالمجتمع و الجماعات المدنیة على  أفراد القراء ، حیث یطلع
    . )3(جتماعیة القائمةاسبة لها بما یتناسب و الظروف اإلقتصادیة و اإللحلول المنا إیجاد

  
  .  234یحي وناس ، مرجع سابق ، ص ) 1(
، دار المعرفة الجامعیة ،  1، طدراسات في العلوم اإلنسانیة و قضایا البیئة محمد محي الدین السعدي حسن ، ) 2(

  .  83سوتیر  اإلسكندریة ، مصر ، ص 
  .  80,  79مرجع سابق ، ص , محمد محي الدین السعدي حسن ) 3(
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النسبیة و الرتب التي حصلت علیها  األوزان التكرارات و یوضح مختلف) : 4(جدول رقم 
في كل مصدر  "العلمیة البیئیة العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة  الرأيتوجیه ″فئة 

  . و على مستوى المصادر الثالث مجتمعة  
  

  
ئة توجیھ الرأي العام لحمایة ف

 البیئیة البیئة عن طریق التوعیة
  العلمیة  

  
  ت عل ك ف 

  )،مج،قند(

  ن ف ت عل 
  ) ،مج،قند(إلى

   4مج ك ف
  ) ،مج،قند(

  ر ف ت عل 
،مج،ند(بین

  )ق
   4مج ر ف

   )،مج،قند(

ر ف ت 
  عل بین 

   2رمج ر ف
)   ،مج،قند(

مج ك 
ف ت 
عل 

   3م

ن ف ت 
 إلىعل 

مج ك 
   3م 4ف

ف ت  ر
عل بین 
مج ر 

   3م 4ف

الثقافة ″ الندوة الفكریة
   ″الوعي الغائب..البیئیة

213  26.19  %  2  1    
282  

  
21.62    

  
2  

  1  2  %  23.87  53  مجلة منبر البیئة 
قانون حمایة البیئة في إطار 

  التنمیة المستدامة 
16  5.94   %  3  1  

  
  . العلمیة البیئیة ة عن طریق التوعیة فئة توجیه الرأي العام لحمایة البیئ: ف ت عل 

  . تكرارها : ك 
  . نسبتها : ن 
  . رتبتها : ر 

  . إجمالي رتب الفئة الرئیسیة الثانیة في التحلیل :  2مج ر ف ر
إجمالي تكرارات فئة توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة :  3مج ك ف ت عل م

  . العلمیة 
من المتوسط ، تدخل ضمن قائمة الفئات  أكثرعلى تكرار و نسبة مئویة هذه الفئة حصلت إذا  *

  .السائدة في كل مصدر 
   .%25=% س ند       203.25= ند س:  ″ةیالبیئ الثقافة″ط الحسابي للندوة الفكریة المتوس −
  % .  25= %مج  س        55.5= مج  س:  ″منبر البیئة″المتوسط الحسابي لمجلة  −
  % .  25= %ق  س          67.25= ق  س: ″حمایة البیئة″الحسابي لقانون  سطالمتو  −
تدخل ضمن قائمة العام كبر من المتوسط هذه الفئة على تكرار و نسبة مئویة أحصلت  إذا *

  . الفئات السائدة في المصادر الثالث 
= %3م 4فس /  326=  3م 4ف س:بالمصادر الثالث التحلیلفئات المتوسط الحسابي ل −

25 %.  
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 التوعیة  عن طریقة العام لحمایة البیئ الرأيتوجیه ″فئة  أنتظهر معطیات الجدول    
و %  26.19بوزن نسبي قدره  ة في الندوة الفكریةالمرتبة الثانی احتلت، قد  ″لعلمیةاالبیئیة 

%  51.32بنسبة  األولىحتلت المرتبة عیة المعتمدة في التحلیل ، فیما إذلك بین الفئات الفر 
جلته هذه الفئة على مستوى ، هذا الوزن النسبي الذي س إلیهافي مجموعتها الرئیسیة المنتمیة 

تكرار ب أیضاو كان بعیدا %  25المتوسط العام  قد فاق نسبة%  26.19التحلیل أي  فئات
ن تكون من كوكبة الفئات أهلها أل، هذا الحضور  203.25الذي بلغ  عن المتوسط  213

  .  ″الوعي الغائب..الثقافة البیئیة″ الندوة الفكریةعلى مستوى السائدة 
حتلت ذات الفئة المرتبة الثانیة و ذلك بالنسبة لترتیب الفئات في فقد إ أخرىمن جهة    

لقضایا  اإلعالممسایرة ″فئة بذلك نسبة  مقاربة %  23.87و بنسبة  ″منبر البیئة″مجلة 
  . حد بعید  إلىلیكون حضور الفئتین متقارب %  22.97في ذات المصدر  ″الطبیعیةالبیئة 

 إلى اإلشارةبنسبة في مجموعتها الرئیسیة ، تجدر  األولىذات الفئة المرتبة  احتلتو قد    
حتلت ذات المراتب في قد إالعام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العلمیة  الرأيفئة توجه  أن

فة و ذلك نسبیة مختل بأوزانو  ″منبر البیئة″، مجلة  ″الثقافة البیئیة″ الندوة الفكریةمصدري 
إلیها في كل مصدر و كذا ترتیبها في المجموعة المنتمیة التحلیل فئات بالنسبة لترتیبها بین 

  . هتمام المتقاربة لهذه الفئة في المصدرین ما یعكس درجة اإل
للتكرار 53(لت حیث سج% )  55.5،25( هذه الفئة لم تبلغ الظهور المتوسط  أن إال   
في مجلة لتكون بذلك غیر مؤهلة للحضور بین الفئات السائدة  )كوزن نسبي % 23.87و

  . منبر البیئة 
، فقد حلت هذه  ″حمایة في إطار التنمیة المستدامة″أما بالنسبة للمصدر الثالث قانون    

ة في التحلیل ، بین الفئات المعتمد%  5.94جدا  الفئة في المرتبة الثالثة و بنسبة ضئیلة 
بنسبة  إلیهاعلى مستوى مجموعتها الرئیسیة المنتمیة  األولىالمرتبة  األخرىمحتلة هي 

 5.94لمتوسط للظهور بوزن نسبي ، هذا و قد كانت هذه الفئة دون المستوى ا%  53.33
ن ن تكون ماألخرى ألمما یمنعها هي % 25ن نسبة المتوسط التي تبلغ قل بكثیر مأ% 

  . سائدة في هذا المصدرالفائدة ال
من الفئات السائدة على مستوى المصادر  أیضان ذات الفئة لم تكن أخرى فإمن جهة    

( رارها كان وزنها و تك أن إال التحلیل فئاتم مجیئها في المركز الثاني بین الثالث رغ
  ) . للتكرار  326، %  25( قل من وزن و تكرار المتوسط كانا أ)  282،  21.62
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التي حصلت علیھا النسبیة و الرتب  األوزان التكرارات ویوضح مختلف :  )5(رقم  جدول
في كل مصدر  "العامة البیئیة العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة  الرأيتوجیھ " فئة 

  . و على مستوى المصادر الثالث مجتمعة 
  

  
فئة توجیھ الرأي العام لحمایة 

 البیئیة البیئة عن طریق التوعیة
  لعامة   ا

  
  ك ف ت عا 

  )،مج،قند(

  ن ف ت عا 
  ) ،مج،قند(إلى

   4مج ك ف
  ) ،مج،قند(

  ر ف ت عا 
  )،مج،قند(بین

   4مج ر ف
  ) ،مج،قند(

ر ف ت عا 
  بین 
   2رمج ر ف

)   ،مج،قند(

مج ك 
ف ت 
  عا 

   3م

ن ف ت 
عا إلى 
مج ك 

   3م 4ف

ر ف ت 
عا بین 
مج ر 

   3م 4ف
الثقافة ″الفكریة ندوةال

   ″لوعي الغائبا...البیئیة
213  26.19  %  2  1    

282  
  

21.62    
  
2  

  1  2  %  23.87  53   ″منبر البیئة″مجلة 
حمایة البیئة في إطار ″قانون 

   ″التنمیة المستدامة
16  5.94   %  3  1  

        
  

  . العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العامة  الرأيفئة توجیه : ف ت عا 
  . تكرارها : ك 
  .سبتها ن: ن 
  . رتبتها : ر 

توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق ″إجمالي تكرارات فئة :  3مج ك ف ت عا م
  .  ″التوعیة العامة

إذا حصلت هذه الفئة على تكرار و نسبة مئویة أكثر من المتوسط ، تدخل ضمن قائمة  *
  .الفئات السائدة في كل مصدر 

  % .  25= %  س ند              203.25= س ند  :لندوة الفكریةل المتوسط الحسابي - 
  % .  25= %مج  س         55.5= مج  س:  ″منبر البیئة″المتوسط الحسابي لمجلة  - 
  %  25=  % ق س          67.25= ق  س: المتوسط الحسابي لقانون حمایة البیئة  - 
تدخل ضمن العام وسط على تكرار و نسبة مئویة اكبر من المتهذه الفئة حصلت  إذا * 

  . قائمة الفئات السائدة في المصادر الثالث 
 4ف س/ 326=  3م 4ف س:بالمصادر الثالثلفئات التحلیل العام المتوسط الحسابي  - 
    % 25=  %3م
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 ″العامةالبیئیة العام نحو حمایة البیئة عن طریق التوعیة  الرأيتوجیه ″بالنسبة لفئة    
و  التحلیلفئات في المرتبة الثالثة ضمن مجموعة ول مجيء هذه الفئة نتائج الجد أظهرتفقد 

، و  ″الوعي الغائب..الثقافة البیئیة″ الندوة الفكریة األولفي المصدر %  24.84بنسبة 
،  إلیهاتكرارات فئتها الرئیسیة التي تنتمي  إلجماليبالنسبة % 48.67بوزن نسبي قدره 

  . یةلة بهذه النتیجة المرتبة الثانمحت
، و لمیة في هذا المصدر التقارب النسبي بین فئة التوعیة العامة والع إلى اإلشارةتجدر    

 ألهمیة إدراكهمو  الندوةالمتدخلین في مواضیع  هي نقطة إیجابیة تعكس درجة اهتمام
الوعي البیئي و نشر مفهوم التنمیة  إیجادفي  أساسیارا شقیها  كونها عنصبالتوعیة البیئیة 

  . من خالل المداخالت  )6(و )5(و هو ما تعكسه نتائج الجدول تدامة لحمایة البیئةالمس
على مستوى  األخیرةالرتبة الرابعة و  ″منبر البیئة″و قد حققت هذه الفئة في مجلة    

، % 14.86 وزنا نسبیا قدرهعطاها ة في نفس المصدر و هو ما أرتب الفئات الفرعی إجمالي
 إلیهاتكرارات فئتها الرئیسیة المنتمیة  إلجماليبالنسبة %  48.67كما سجلت ما مقداره 

  . محتلة المرتبة الثانیة 
ئة لم تظهر بین الفئات السائدة على مستوى المجلة ، حیث هذه الف أن إلى اإلشارةتجدر    
ب  اكتفتحیث  55.5ن الفئات السائدة و هو متوسط الظهور بیتكرارها لم یبلغ نصاب  أن
  % .  25من نسبة المتوسط العام البالغة  أیضاقل أ 14.86وزنا نسبیا  أعطاهاما  تكرارا 33
هذا و یتضح من خالل معطیات نفس الجدول التدني الواضح لنسب هذه الفئة في قانون    

ما جعلها تحتل  التحلیلفئات  إجماليمن %  5.20حیث لم تسجل سوى  ″حمایة البیئة″
نسبة بحتلت المرتبة الثانیة في مجموعتها الرئیسیة و في حین إ،  األخیرةالمرتبة الرابعة و 

  % 46.66مئویة قدرها 
بین فئات التحلیل في قانون %  5.20تحقیق هذه الفئة لهذه النتیجة الضئیلة المقدرة ب    

جعلها غیر مؤهلة للظهور بین الفئات السائدة في ذات المصدر ، كون  ″حمایة البیئة″
  % ) .  25( متوسط إذا ما قورن بمتوسط النسبة حضورها یبقى دون ال

لكون  لعامة في هذا المصدر قد یكون مردهالتوعیة العلمیة و ا هذا التمثیل الضعیف لفئتي   
ة و البشریة من خالل ضبط القواعد للتعامل مع البیئة الطبیعیل أساساهذا القانون موجه 

جل التوعیة كان فقط من أ جاء في صدد او م األولىالمواد القانونیة بالدرجة التشریعات و 
  . تقدیم توجیهات عامة تشرح هذه المواد و توضحها  أوتوضیح بعض المفاهیم 
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حمایة البیئة عن طریق التوعیة ل العام الرأيتوجیه ″كون فئة  إلى یجدر بنا التنویه   
مجتمعة حیث توى المصادر الثالثة من الفئات السائدة على مس األخرى هيلم تكن  ″العلمیة

نسبة متوسط  بعیدة عن تكرار و%  19.09ونسبة مئویة  249حتلت المركز الثالث بتكرار إ
  % ) .  25،  326( في المصادر الثالث  التحلیلفئات الظهور بین مجموعة 

توجیه ″فئة مضمون مصادر التحلیل یتضح لنا أن تحلیل قراءة و  مما تقدم ومن خالل   
و قد ظهرت في العدید من المواضیع  ″یئة عن طریق التوعیة العلمیةالرأي العام لحمایة الب

عبارة عن مفاهیم و تعریفات لمصطلحات  األحیانغلب و كانت في أ ةفي المصادر الثالث
 ″الثقافة البیئیة″ ندوةفي  مفهوم التربیة البیئیة في محاضرة لها عالقة بالموضوع على غرار

عدة تعریفات  إلىحیث یتعرض فیها الكاتب  ″هوم و الغایةالبیئیة بین المفالتربیة ″بعنوان 
من المصطلحات الجدیدة یعتبر مصطلح التربیة البیئیة " البیئیة في مثل قوله  التربیة حول

       .  ″...التي برزت نتیجة التفاعل الحاصل بین مفهومي التربیة و البیئة 
و في ذات " المستدامة في الجزائر  التنمیة" و في مداخلة بعنوان  آخرو كذا في موضع    

قتصادي یة المستدامة من خالل التعریف اإلمفهوم التنم إلىتعرض الكاتب  أینالمصدر 
حتیاجات الحاضر دون تلبیة إ" .... تنمیة المستدامة و مما جاء فیهتعریف اللجنة العالمیة للو 

       " احتیاجاتهااألجیال المقبلة على تلبیة قدرة تدمیر  إلىتؤدي  أن
حتباس الحراري المفاهیم مثال في تعریف ظاهرة اإلفقد تجلت  ″منبر البیئة″و في مجلة    
هو : " إذ یقول الكاتب " حتباس الحراري اإل″الة علمیة حول الظاهرة بعنوان ذلك في مقو 

الن الطاقة الحراریة من البیئة الحرارة في بیئة ما نتیجة تغییر في سیرتفاع درجة ظاهرة إ
لیهاو   إلىتعرض الكاتب  أین ″الشباب و البیئة" حول  أخرىفي مقالة  أیضاكما تجلت " .  إ

من  أكثرمن موضع و في  أكثرالتي جاءت في من المفاهیم و غیرها ...مفهوم الشباب 
  .مقال 

مجموعة من التعریفات  إلى، فقد تمثلت في تعرض المشرع  ″حمایة البیئة″في قانون  أما   
، .. .عي ، التلوث ، البیئة القانون كتعریف المجال المحمي ، الفضاء الطبی المقصودة في

من الموارد الطبیعیة الالحیویة تتكون البیئة : " یقول  األخیرةفي معرض تعریفه لهذه و 
التفاعل بین  إشكالبما في ذلك التراث الوراثي و  األرضالحیویة كالهواء و الجو و الماء و و 

  . و المناظر و المعالم الطبیعیة   األماكنهذه الموارد و كذا 
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الشق الثاني للتوعیة العلمیة فقد تمثل في شرح و توضیح الحقائق و القضایا و  أما   
الطابع التحلیلي لتقریب  األحیانغلب بأسلوب علمي متخذة في أالمشكالت المتعلقة بالبیئة 

  المعنى للمتلقي 
البیئیة ، و الثقافة  في ندوة" السیاحة البیئیة " وان و مثالنا على ذلك ما جاء في مداخلة بعن

لقد : " ستثمارات الالزمة لتنمیة السیاحة البیئیة یقول الكاتب في معرض حدیثه عن اإل
لهیئة العامة للتنمیة السیاحیة السیاحیة التي قامت بها اللتنمیة  إستراتیجیةدراسات  أوضحت

كونها مصدر  إلى باإلضافةحقیق التنمیة المنشودة ، البدائل لت أفضلن السیاحة البیئیة هي بأ
لتالي تسهم في توزیع العائدات السیاحة كثیفة العمالة ، و با أنماطللدخل القومي تعتبر من 

 اآلثارستغالل السیاحي للساحل و ى قاعدة واسعة من المجتمع لذلك فإن اإلقتصادیة علاإل
عناصر البیئة الطبیعیة و الحفاظ علیها  إدارةشكل الضمان الرئیسي لحسن ی أنیمكن  ...

  .   ″لتكون مصادر متجددة للجذب السیاحي
 ولوجیةإیكذكیة  إسالمیةمدینة ″نذكر ما جاء في مقالة بعنوان  ″منبر البیئة″و في مجلة    
نمط البناء ل امتدادإ: " قائال  " لوط بوناطیرو" تحدث فیها مخترعها  أین ″ة للكوارثمقاومو 

الهندسیة المتناظرة  األشكالعلى " بیت العنكبوت " هذه المدینة في شكل  تعتمد اإلسالمي
ختیار المكان ، طریقة البناء و المواد إ: أساسیة هي ترتكز على مراعاة ثالثة عناصر و 

حترام بعض الظواهر أضفت لهذه المعاییر ضرورة إالشكل المتوازن و  أخیراالمستعملة و 
جبارتجاهات في كل اإلتلة الفیزیائیة مثل توازن الك أن یكون في مكان مركز ثقل البنایات  وإ

" ب ، و لیس ما یسمى الیوم ابعضلبنیان المرصوص هو الذي یشد بعضه ا أنمن علما آ
   . " البنیان الفوضوي 

ة الخامسنذكر على سبیل المثال ما جاء في المادة  ″حمایة البیئة″و على صعید قانون    
بشكل موجز  األدواتو التي تعرض فیها المشرع لهذه  ″تسییر البیئة أدوات″تحت عنوان 

تحدید المقاییس البیئیة ،  , البیئي لإلعالمتسییر البیئة من هیئة  أدواتل تتشك: "قائال 
  األنشطةتخطیط 

 لألنظمةالبیئیة لمشاریع التنمیة ، تحدید  اآلثارالبیئیة التي تقوم بها الدولة ، نظام لتقییم 
و , ″و الجمعیات في مجال حمایة البیئة  األفرادیة الخاصة و الهیئات الرقابیة ، تدخل القانون

مضمون النظام الشامل  إلىتعرض المشرع  أینالبیئي  اإلعالمكذا ما جاء في فصل 
  .  أیضاالبیئي و على شكل نقاط موجزة  لإلعالم
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یر القضایا البیئیة في تفس لتوعیة العلمیة المتعلق بشرح وما یالحظ على هذا الشق من ا   
شرح مفصل لما جاء في هذه  إلىالمشرع الجزائري لم یتعرض  أن ″حمایة البیئة″قانون 

على العموم في  أتىكتفى بشرح موجز توضیح المعنى للجمهور القارئ بل إالمواد لتقریب و 
ى صل المعنو التي قد ال تو  األمثلةشكل نقاط و جمل قصیرة كما هو واضح من خالل 

  . الكامل للمطلع علیها 
في طرح الفكرة توجیهیا طابعا  أحیاناتخذت أن التوعیة العلمیة إ إلى اإلشارةهذا و تجدر    

قتصادیة لحمایة البیئة في اإل اآللیات" بعنوان  قافة البیئیة وفي محاضرةالث مثلما جاء في ندوة
توجیه  أولى شكل توصیة ختم الكاتب موضوعه بخالصة ع أینالتنمیة المستدامة ،  إطار

مواجهة تدهور البیئة  إن: " ما جاء فیها قوله مواجهة تدهور البیئة محول ما تقتضیه 
، ) الحراري  حتباساإل( بعاث ما یسمى غازات الدفیئة نإجراء تخفیضات كبیرة في إیقتضي 

لنقل و كفاءة في میدان الطاقة و ا أكثرو  نظفتكنولوجیات أ استخدامو هذا بدوره یقتضي 
و من  97كیوتو عام المستهدفة و التي حددها بروتوكول  األرقامبلوغ  أردنا إذاالصناعة 

التنمیة النظیفة التي تعود بالفائدة على كل من البلدان  آلیةهذه الوسائل براعة  أكثر
  . الصناعیة و البلدان النامیة 

للجمهور  في التوعیة العامة على صعید الجانب الثاني من التوعیة البیئیة المتمثلة أما   
المعتمدة في و حسب النصوص الواردة في المصادر الثالث  األخرىیمكن تقسیمها هي 

، مثالنا على ذلك ما جاء شرح عام و مبسط لفكرة معینة : هما  أساسیینشقین  إلىالتحلیل 
رض تع أین" مثقف بیئیا  أنتهل " و في موضوع  ″الثقافة البیئیة″ في المصدر األول

و المنظمات المدنیة في نشر الوعي الصحي جتماعیة  إلى دور مختلف الشرائح اإلالكاتب 
رسالة ثقافیة  إیصال"  األدباءو البیئي ، حیث یقول في معرض حدیثه عن دور المثقفین و 

و نشر الوعي الصحي  أهمیةتبرز  أدبیةالمجتمع من خالل مؤلفات و مقاالت  إلى أدبیةو 
الندوات  إطارو كذا في البیئیة بین الناس بصفة عامة لثقافة الصحیة و البیئي و غرس ا

     .  األدبیةالثقافیة و 
ما جاء في مقالة حول المساحات الخضراء في الجزائر ، و  ″منبر البیئة″و في مجلة    

 األوساطتعیش : " في جانب وصفه لواقع هذه المساحات في المدن الجزائریة یقول الكاتب 
یة و سیاسات منسجمة في مجال التهیئة العمران إستراتیجیةقاسیة نتیجة غیاب  أزمة الحضریة

 كأماكن أهمیتهانعكس سلبا على الحدائق العمومیة و المساحات الخضراء رغم هذا ما إو 
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و  اإلهمال أنواع أسوء أسىنشهد بكل  أننا إال،  للراحة و الهدوء النفسي لسكان المدن
جتاحها التعمیر أحیانا حدائق بكاملها إمنها و  أجزاء أنذلك  ,التخریب و حتى الزوال 

    .في بالدنا  %   60و التمدن المتسارع بنسبة  الجامح
فتمثلت وعلى سبیل المثال في شرح المادة السابعة من الفرع  ″حمایة البیئة″في قانون  أما   

تتعلق  أنیمكن "  :البیئي و الذي جاء فیه  اإلعالمالمتعلق بالحق العام في  األول
البیئة و التنظیمات المعلومات حول البیئة بكل المعطیات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة 

  .حمایة البیئة و تنظیمها  الموجهة لضمان  اإلجراءاتو التدابیر و 
 إلىالموجه  اإلرشاديبالجانب التوجیهي و  األخرىهذا و قد تمثلت التوعیة العامة هي    

، جماعة ، لخدمة مختلف قضایا البیئة و الرقي بالثقافة البیئیة و الحفاظ علیها ال أوالفرد 
هي  األساسیةسلوك بیئي رشید ، ولعل مشكلة البیئة  إلىخاصة ونحن نفتقر في مجتمعنا 

، و قد جاء الجانب  )1( مشكلة سلوكیة على مستوى الفرد و الجماعة و المجتمع المحلي
فكریة الندوة الالعامة في عدة مواضیع نذكر منها ما جاء في  للتوعیة اإلرشاديالتوجیهي 

وقبل تعرض صاحبها لماهیة  الثقافة البیئیة ″المهام واألبعاد:لثقافة البیئیةا ″مداخلة وفي
ومهامها تطرق إلى العالقة بین اإلنسان المعاصر والبیئة والتي أدت إلى نمو ثقافات جدیدة 

رة وهو ما أدى إلى إفرازات ایجابیة وكذلك تتماشى ومتطلبات الحضارة المعاص
من المفترض أن تسود ثقافة جدیدة تؤسس لفكر وسلوكیات معاصرة وحضاریة ″:فیقول,سلبیة

وذلك من خالل خلق حالة وعي تؤسس ,تستغل هذه الموارد استغالال عقالنیا یفید وال یضر
بحیث ,والتأسیس لثقافة بیئیةومن ثمة إدراك المخاطر البیئیة ,لمدارك أخالقیة وسلوكیة فاعلة

  . ال نتوقف في البحث عن ماهیتها بل نستشف اآلفاق لمعرفة أبعادها ومهامها
ع في مجلة منبر البیئة وفي عدة مواقمن جهته فقد كان الجانب اإلرشادي حاضرا أیضا    

ب الشبا″من المواضیع التي حملتها المجلة نذكر منها على سبیل المثال ما أتى في موضوع 
إذ یقول الكاتب ,الذي یناقش دور الشباب وأسالیب تكوینه في خدمة البیئة وحمایتها ″والبیئة

فالشباب یمكن إعداده من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعیة المختلفة ...″:في هذا المجال
زیادة إلى وجود المؤسسات التي تهتم بتقدیم خدماتها ,والتحكم في سلوكیاته واتجاهاته

ساهم في تحسسیه بأهمیة البیئة واآلثار المترتبة عن كل تدهور یلحق حیث ت,لهم
 .″...ومساعدته على المساهمة في حمایتها والمشاركة في تنمیتها,بها

 
 .  287، دار النھضة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ص  1، ط دراسات سوسیو إعالمیة: البدوي محمد علي ) 1(
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یمكننا القول أن التوعیة  ″یئة في إطار التنمیة المستدامةحمایة الب″أما فیما یخص قانون    
إال أن ما ,البیئیة العامة فیه بشكل صریح قد جاءت لشرح العدید من المواد كما ذكرنا سابقا

ینبغي التنویه له أن هذا القانون ككل بما تضمنه من مواد وأحكام عامة وشرح لهما كان 
رشاد المعنیین و  أصحاب الشأن الذین شملهم القانون وحتى المواطنین الهدف منه هو توجیه وإ

المطلعین بحقوقهم وواجباتهم فیما یخص شؤون البیئة وحمایتها في إطار التنمیة المستدامة 
  .ومنع تدهورها

ایا البیئة الطبیعیة و البشریة كنا قد تحدثنا في تحلیلنا السابق عن مسایرة اإلعالم لقض إذا   
سیكون تحلیلنا لمدى  الثالث  لهذه القضایا من خالل المصادر ياإلعالمطریقة التناول و 
عام لحمایة البیئة من خالل التوعیة العلمیة و  رأيالبیئي المطبوع توجیه  اإلعالمتخاذ إ

فكرة  إلى نایقود األمر، و لعل هذا  إلیهلما قد تم التعرض  أساسيالعامة بمثابة تكامل 
إذ ،  اإلعالمیةهذه المادة  إلیهل في الجمهور الذي تتوجه رئیسیة ننطلق منها في تحلیلنا تتمث

على البیئة و عناصرها خالل نهایات القرن  واإلقتصادیة جتماعیةو مع زیادة الضغوط اإل
العربي و في  و العشرین على مستوى الجزائر و عبر وطننا العشرین و بدایات القرن الواحد

و الجماعات الخبرة و الدراسة  األفراد ابإكس إلىزدادت الحاجة العالم بشكل عام ، إ
المتبادلة  التأثیریةشكالیاتها و فهم العالقة و إ قضایاهاافیتین بعناصر و مكونات البیئة و الك

المحیطة و التعرف على  األساسیةو بیئته ، و تقدیر قیمة المكونات البیئیة  اإلنسانبین 
منع حدوثها و تجنب الوقوع في الكوارث البیئة و التدرب على حلها و  إشكالیاتالمشاكل و 

 أوقتصادیة أو إجتماعیة إ أزماتوقوعها ، و ما یترتب علیها من  قبلالبیئیة  أو ذات الصلة 
ه في المجتمع یكون فیها الفرد قبل ، وصوال لتكریس توعیة بیئی األحیانسیاسیة في بعض 

، من ثم فإن عملیة   )1(جاتها حتیامدركا إلتطلبات الفترة القادمة و متخذ القرار واعیا بم
اإلعالمیة المطبوعة یتوقف كتساب المعرفة و نقلها عن طریق الرسالة التوعیة البیئیة و إ

ستعداد الجمهور نفسه للتفاعل معها لنشر القیم الجدیدة الخاصة بحمایة البیئة و خدمة على إ
  . )2(الدعوة للتخلي عن السلوكیات الضارة  أوقضایاها 

 
 
 :نقالعن ,29/11/2006, 27, الملتقى اإلعالمي العربي األول للبیئة والتنمیة المستدامة,           )1(

www.eeaa.gov.eg, 15:45, 05/08/2008بتاریخ  
  :عننقال , اإلعالم البیئي بین أھمیتھ و العزوف عنھقداح نعیم محمد ، ) 2(

http:\\thawra.alwehda.gov.sy⁄_archive.asp ,  15:30, 6/01/2009بتاریخ. 

http://www.eeaa.gov.eg
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 اإلعالمجمهور  أن یدرك  أنالبیئیة  اإلعالمیةمن هذا المنطلق على المحرر للمادة    
یقبل رشقه بالمعلومات المعاد تدویرها بال تحلیل موضوعي موثق  البیئي هو جمهور لم یعد

علیه في  أكدناو كما  –كما یقول نجیب صعب  –صدقیته  یجعل اإلعالم اجترارا ویفقده 
 إلىموثقا و تحلیال علمیا یرتفع بموضوع البیئة  إعالماینتظر  أصبح إذلیلنا السابق ، تح

البیئي المطبوع  اإلعالم أن إذقطاعات المجتمع جمیعا ،  إلىمستوى القضیة الكبرى و یمتد 
هتمام السیاسیین ، أن یثیر إلخدمة قضایا البیئة علیه  وتوجیهه عام  رأي الذي یحاول خلق

الحكومیة ، الصناعیین ناهیك عن المثقفین و الطالب و المهنیین و الموظفین و المؤسسات 
)1(ربات البیوت 

البیئیة المطبوعة في هذا المجال مقتصرة  اإلعالمیةكانت الرسالة  إنو  
اإلعالم المطبوع في الجزائر ، خاصة مع  أمامعلى من یجیدون القراءة مما یطرح تحدیا 

ن الجمهور الجزائري غیر تدعي بأفهناك وجهة نظر  أخرىجهة  من , األمیةنسبة  ارتفاع
 األسلوبمراجعة المحتوى و الطریقة و  األجدىالبیئي المطبوع ، لكن  باإلعالممهتم 

  .  والتأثیر فیه و الجمهورأالعام  الرأي إلىللوصول 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 .  33صعب نجیب ، مرجع سابق ، ص ) 1( 
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حتباس الحراري في مجلة منبر یحضر مثال عن مقال حول ظاهرة اإل في هذا الصدد   
 أن: " جاء في المقال  إذالبیئة و الذي جاء في معظمه یصب في خانة التوعیة العلمیة ، 

 أنمتفقة على  أصالالظاهرة طبیعیة  أنالعلماء و التي قد ال تنفي من كبرى  أغلبیة
ي حین الكربون یقویان هذه الظاهرة ، ف أكسیدو ثاني  زوتإصدارات الغازات الملوثة كاآل
نعكاسات و عن إ.... " إلى التلوث وحده حتباس الحراري یرجع بعض العلماء ظاهرة اإل

رتفاع مستوى البحر بالمعدالت الواردة في تقریر نشرته وكالة أن إ" الظاهرة جاء في المقال 
        ."بالماء حتى شارع وول ستریت  یغمر حي مانهاتن في نیویورك أنیمكن .... حمایة البیئة 

بلغة قد تبدو غامضة  هكذا موضوع قد یكون مهمال من قبل الجمهور العام كونه منقوال   
ي الظاهرة تم نقلها بال معرفة بالخلفیات و یختصاصإلى إعن نشرة علمیة قد تكون موجهة 

 أمریكاكاس هذه الظاهرة على نعو اإلنعكاسات المحلیة لها مكتفیة بإالحقائق العلمیة الثابتة 
، تجعل المطلع على الموضوع تائه في من قضیة  أكثرتطرح  أنهاو القطبین ، ضف لذلك 

نطباع لدى المتلقي و ال تصل لمستوى ات المتفرقة التي قد ال تترك أي إكم من المعلوم
واقعه ، و  كتراث كونها مبهمة و تضل بعیدة عنو اإل هتمامإلى عدم اإلتؤدي أو فیه  التأثیر

من فات في وجهة نظره و بالتالي ال بد ا موضوعات من المتر قد یشكل الحدیث عن هكذ
و ما یتفق مع واقعنا المطبوعة  اإلعالمما ینشر في وسائل  إلنتاجالفكر البحث و  إعمال
نه و في حین تبحث هذه األهمیة أنقطة بالغة  إلى اإلشارةتجدر  أخرى، من جهة  أوالالبیئي 
جزائر ، السیاحة یع البیئیة قضایا تتراوح بین البیئة و الفقر ، التنمیة المستدامة في الالمواض

 , باس الحراريتحأو مواضیع كاإل ″الوعي الغائب..الثقافة البیئیة″ البیئیة في الندوة الفكریة
 , ″منبر البیئة″في مجلة ....  بأنواعهالتلوث البیئي  أوالتدهور البیئي یعیق نمو الصغار 

البیئي لمشروع سیاحي  األثرن تقدم تقریرا عن نادرا ما تناقش الشؤون المحلیة الملحة ، كأ
في  أن الندوة قد نظمتعتبار  في موضوع السیاحة البیئیة على إالوادي مثالمحلي لوالیة 

دقیقة عن تنامي ظاهرة الفقر في  إحصاءاتتعرض  أوأنهذه الوالیة التاریخیة الغنیة ، 
تقدم المجلة ورقة علمیة عن قیاسات تلوث  أن أوالقتها بالتدهور البیئي مثال ، الجزائر و ع

لمتلقي و توعیته و الموضوع لالبواقي في موضوع التلوث لتقریب  أمالهواء و الماء في والیة 
 أسالیبیع دائرة الحوار حول مة لهذه المشكالت المحلیة ، و توستحسیسه بالعواقب الوخی
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قتناعه ومات و الحقائق وصوال لتعریفه و إو تخفیف حدتها بتقدیم المعل ثاراآلالوقایة من هذه 
  .  أخطارهاالحد من و  بدوره و مسؤولیته في المشاركة في حلها

البیئي و منه  اإلعالمالمشكلة التي تواجه  أنفي هذا الصدد یتفق خبراء البیئة على    
هو عدم  األوانة و تداركها قبل فوات الحد من المشكالت البیئی أمامالمطبوع و تقف عائقا 

األسالیب قتصادیة لتبیان معلومات علمیة و تقنیة و إ( بیئي ال يإلعالملتوفر بنك معلومات 
العام و  الرأيبلبلة  إلىو هو ما یؤدي , )  األرضتخاذها للمحافظة على ثروات الواجب إ
مهور لحمایة البیئة عن طریق في توجیه الجثماره  اإلعالم، و حتى یؤدي هذا  أفكارهتشویش 

یحیط  أنعن الواقع البیئي و ومتكاملة یقدم معلومات موثقة  أنالتوعیة البیئیة ال بد 
المناسبة  كافة و یطرحها على بساط البحث ، ثم یعرض الحلول أطرافهاالبیئیة من  بالمشاكل

الجمهور  إلىیة المتاحة لتصل في النها اإلمكاناتختصاصیین مع مراعاة اإل لها باستشارة
البیئة لیست  أنصانع القرار محققة توعیة فعلیة من منطلق  إلىالعام من المواطن البسیط 

   . )1(مشترك بالنسبة للجمیع  هم إنماقضیة مركزیة و 
المرور بعدة  اإلعالمالمطبوعة تقتضي من رجل  اإلعالمیةن المادة أخرى فإمن جهة    

لهذه المادة و ما  أنكما , نهائیة التي تبث للجماهیر صورتها ال إلىمراحل حتى یصل بها 
یجب على رجل  إذالمطلوبة  التأثیرتحتویه شروطا ینبغي مراعاتها حتى تكون لها درجة 

التي سیضعها  األدلةالمحرر تحدید الموضوع الذي ستحتویه مادته بكل دقة ، و  أو اإلعالم
هذه المادة ال  متدعحججا ، كذلك فهناك  لیهاإالتي لن یلتفت  األدلةو  إلیهمصداقا لما یبغى 

  . بتعاد عنها أخرى اإلیلزم بترها و  أخرىفیها و  بد من اإلسهام
البیئیة  اإلعالمیةن المادة ه والعمل بمقتضاه و على العموم فإهذا ما یجب مالحظتإذن    

لمراحل التي بعد مرورها بعدد من ا إال ركان الموضوع الذي تتناوله ال تصد أیاالمطبوعة 
من جهة و تتماشى مع خصائص الجمهور و مهارة  يالتأثیر قناعي و اإلطار اإلتحدد 

 . أخرىالمرسل من جهة 
 
 
 
  
  150محمود سمیر ، مرجع سابق ، ص ) 1(
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 أن إعدادهاالذي ینبغي على المادة المراد  التأثیرو ال بد كذلك من معرفة و تحدید نوعیة    
یئیا لتدعیم قیم و كانت المادة تتضمن موضوعا ب فإذاقبلین ، تمارسه في جماهیر المست

 استثارةالتأثیر في هذه الحالة یكون عن طریق ن معاییر بیئیة إیجابیة ساریة في المجتمع ، فإ
  . العاطفة التي تفید في كثیر من المجاالت 

 أوقبل كانت المادة تتضمن بعض التوجیهات في مجال جدید لم یكن مطروقا من  إذاو    
عوضا ستعمال الطاقات المتجددة ي یسهم في الحفاظ على البیئة ، كإبیئ لمبدأكانت دعایة 

  . قناعیة التأثیر یكون بالطریقة المنطقیة اإلن عن الغیر متجددة   فإ
جل تجنب خطر بیئیة المطروحة تتضمن توصیات من أال اإلعالمیةكانت المادة  إذا أما   

تأثیر ، و في هذه الحالة البد الفي  األجدىن التخویف هو ، فإ أو حرمان من نوع مامعین 
مع مالحظة هامة هي أن یكون المرسل في  .التوتر العاطفي في الجماهیر  استثارةمن 
 .الثقة  مكان

ال بد من مراعاة  و في مجال التخویف, اقتناعطمئنان و االجماهیر ، بحیث تتلقى توصیاته ب
تها ، بحیث یكون لها معنى ، و ال یكون التخویف فیها بالقدر ذا اإلعالمیةمضمون المادة 

التهدید الغامض و الغیر ستخدام التأثیر   مع ضرورة إل كلما زاد قدر التخویف ق إذالكبیر ، 
شكالت البیئیة الطبیعیة الم أخطارذلك خاصة في المواضیع التي تناقش  أمكنمباشر كلما 

فالتأثیر ،  المفاجأةعنصر  أهمیة األخیریراعي في  أن كبر و یجبتأثیره یكون أن مثال ، أل
   . )1(لمادة من نفس النوع مسبقا قل لو تعرض المستقبل یكون درجة أ

هتمام واضح من المصادر الثالثة بمصطلح التنمیة أن هناك إ إلى اإلشارةتجدر    
الموضوع بشكل  من موضع ، تتناول هذا أكثرفي  أتتالمختلفة و التي  أبعادهاالمستدامة و 

على سبیل المثال ما جاء في الندوة  من خالل مضمون المادة ، نذكر منها أوبإشاراتمباشر 
السیاحة ″،  ″التنمیة و البیئة″،  ″التنمیة المستدامة في الجزائر″عنوان  الفكریة وبأكثر من

شكل  علىو  ″منبر البیئة″في مجلة ما جاء  أیضا. ″ظل التنمیة المستدامة  البیئیة في
العالقة بین السیاحة  إلىالمقال صاحب  أشار أین  ″السیاحة البیئیة″في موضوع  إشارات

 . البیئیة و التنمیة المستدامة 
 
 
 
 248، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، اإلسكندریة ، مصر ، ص  1، ط علم إجتماع اإلعالم :جبارة عطیة جبارة ) 1(
– 249  .  
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فقد حاول فیه " التنمیة المستدامة  إطارقانون حمایة البیئة في " لث المصدر الثا أما   
حتواها هذا ن خالل التشریعات المختلفة التي إالمشرع تكریس مفهوم التنمیة المستدامة م

القادمة  لألجیالحمایة البیئة و المحافظة على الموارد الطبیعیة  إلىالكتاب و التي تهدف 
على جدول  األولویات أهممن  أولویةتمثل  أصبحتالتنمیة المختلفة  أبعاد أنخاصة و 

  .  )1( المجتمعو تحدیث  إصالحجل التي تعمل من أو  معظم دول العالم منها الجزائر أعمال
ختالف طریقة طرحه ، یدل على البیئة و التنمیة المستدامة على إهذا التناول لقضایا    

تكریس مفهوم التنمیة المستدامة في  أهمیةالمطبوعة  المیةاإلعالمحررین لهذه المادة  إدراك
لدوره  إدراكهو بالتالي العمل على تطویر ورقي الوعي البیئي لدى الجمهور و تنمیة بالدنا 

ستنزاف غیر المرشد و كل ما یتسبب في تلوثها جاه البیئة و الحفاظ علیها من اإلمسؤولیته تو 
لى التوفیق بین تنمیة اجتماعیة قائم عمیة المستدامة الالتن لمبدأتحقیقا یخل بمقوماتها أو 
نحو وضع التحرك  إلىو حمایة البیئة ، خاصة و نحن في حاجة ماسة  اقتصادیة مستمرةو 

ط بین البیئة و سالمتها و تنمیة إجتماعیة و إقتصادیة و التراب تتمیز بالتناغم  إستراتیجیة
ز الحضاري و ضمان مستوى مقومات التمیترسیخ  إلىستمراریة تسعى اإلمول و تتسم بالش

)2(المجتمع  أفرادمعیشي الئق لكافة 
  .  

اإلعالم البیئي  أنزدیاد لهكذا توعیة بیئیة في مجتمعنا ، خاصة و أن الحاجة في إ إال   
م التنمیة لنشر و تعمی أداةالتوعیة البیئیة التي تشكل  أجنحة أهمحد المطبوع یشكل أ

ستغناء عنها في ال یمكن اإل في قیامها و أساسيمایة البیئة كشرط التي تضع حالمستدامة و 
من فكرة أن اإلعالم في المجتمعات النامیة لیس مصدرا انطالقا  )3(مشاریع تنمویة  أیة

 .للتسلیة و الترفیه 
 
 
 
 
    
 تاریخ, www.ituarabic.org/PreviousEvents، نقال عن ، التنموي و حمایة البیئة اإلعالم :دة نفؤاد ر) 1(

  .  2ص ,  10:30 ,14/2/2009
  .  290البدوي محمد علي ، مرجع سابق ، ص ) 2(
 :، نقال عن 2006-11-27، القاھرة ،  للبیئة و التنمیة المستدامة األولالعربي  اإلعالميالملتقى  ,              )3(

www.eeaa.gov.eg/englishreport   , 15:45. 5/08/2008:تاریخ  
 

http://www.ituarabic.org/PreviousEvents
http://www.eeaa.gov.eg/englishreport
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  . )1( للتوعیة و التعلم و التركیز على المستقبل أداة هوبقدر 
لقضایا البیئة  اإلعالميكنا قد تحدثنا فیما سبق عن التناول  إنو  أخرىمن جهة    

لتي قدمت بها المعلومة البشریة و كتكملة لما سبق ذكره ، و في مجال الطریقة االطبیعیة و 
أن تشمل كل شرائح المجتمع ،علیها  أیضاالمتلقي  إرشادو  ن طریقة توعیة للمتلقي فإ
دیم فلكل شریحة طریقة في تقو لكن في نفس الوقت  جمیعها مستهدفة أنها باعتبارها

عة المعلومات و محتواها ، فمثال الطریقة التي یتم بها المعلومات البیئیة من حیث الشكل وس
زراعیین على سبیل المهندسین ال إرشادالعمال في میدان الزراعة مختلف عن طریقة  إرشاد

حسب وعیها العلمي  أقسامعدة  إلىالمثال ، و لذلك وجب تقسیم الشرائح المستهدفة بالتوعیة 
و في هذا المجال  . )2( األساسرسالة التوعیة و التثقیف البیئي على هذا  إعدادو الثقافي و 

ا لتجنیب حول مجموعة من الخطوات التي یمكن تطبیقهحضرنا مثال في مجلة منبر البیئة 
بلغة مبسطة و سهلة یفهمها الخاص و  األسرة إلىكما هو واضح التلوث موجهة و  األطفال

تطبیقها  باإلمكانالعام و ذلك في مقال حول البیئة و الطفل ، و جاء فیه هناك خطوات 
في الغرف  اإلمكانستخدام المبیدات الحشریة بقدر تجنب إ: أطفالنا التلوث و هي لتجنب 

 التنظیف مع وجود بالقرب منهم ، نتحاشى، مراعاة عدم التدخین  طفاللألالمخصصة 
  .الخ  ... األطفال

ختصاص و عادة ما أصحاب اإلمن قربا  أكثرتوجها  تأخذو في مجال التوعیة التي    
 و في محاضرة ″الوعي الغائب...ةیالبیئ الثقافة″ علمي یحضرنا مثال في ندوة بأسلوبتكون 

، حیث یقول الكاتب " التنمیة المستدامة  إطارقتصادیة لحمایة البیئة في إلاآللیات ا"بعنوان 
قتصادیة لحمایة البیئة في آلیة إ  أهمتبقى الجبایة البیئیة هي "   اآللیاتفي تصنیفه لهذه 

، فیمكن النظر  إلیهاالتنمیة المستدامة ، فتصنف الضرائب البیئیة حسب زاویة النظر  إطار
 إلىتصنف بالنظر  أنالنشاط الذي حدث تلوث بیئي ، كما یمكن من جهة نوع  إلیها

 ضرائب بغرض إمالتغطیة النفقات و  إمامن فرض الضریبة و الذي یكون  األساسيالغرض 
  .التحفیز

  
  
  
  
  
  .  269أبو شنب جمال محمد ، مرجع سابق ، ص ) 1(
: ، نقال عن  تربیة البیئیةاإلعالم ضرورة قصوى في مجال التوعیة و الالصباح عماد الطیب ، ) 2(

www.iraqgreen.net  ,11:00. 5/08/2008:بتاریخ  

http://www.iraqgreen.net
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إذا مما تقدم تبین لنا الدور الرئیسي الذي ینبغي لإلعالم القیام به في مجال توجیه الرأي    
  : العام لخدمة قضایا البیئة و حمایتها و مواجهة مشكالتها و الذي یتمثل في 

قضایا و المشكالت البیئیة المختلفة لتكوین رأي عام وتوسیع اإلمداد بالمعلومات عن ال - 
دور المطلوب منهم معارف األفراد بما یدعم عنصر المشاركة اإلیجابیة و إرشادهم لل

  . یل اآلثار السلبیة للمشكالت البیئیة للمساهمة في تقل
  . تكوین اآلراء حول الموضوعات البیئیة السیما الجدیدة منها  - 
تجاهات اإلیجابیة المحابیة للحفاظ على البیئة و حمایة مواردها و تغییر تدعیم اإل - 

  . اإلتجاهات السلبیة حیال الحفاظ على سالمة البیئة 
  . تكوین الصور الذهنیة اإلیجابیة حول مختلف القضایا البیئیة الطبیعیة و البشریة  - 
و تغییرها في اإلتجاه استثارة حماس الجمهور للمشاركة و ذلك بتعدیل أنماط السلوك  - 

  . المستهدف و إكساب الجمهور عادات سلوكیة غیر ضارة بالبیئة 
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مسایرة االعالم لقضایا البیئة
الطبیعیة 
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توجیھ الراي العام لحمایة البیئة
عن طریق التوعیة العلمیة 

توجیھ الراي العام لحمایة البیئة
عن طریق التوعیة العامة

مدرج تكراري یوضح االوزان النسبیة لفئات التحلیل في المصدر االول : الندوة الفكریة " الثقافة البیئیة " ,,,, الوعي الغائب 
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عن طریق التوعیة العلمیة 
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مدرج تكراري یوضح االوزان النسبیة لفئات التحلیل في المصدر الثاني :  مجلة منبر البیئة 
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مدرج تكراري یوضح االوزان النسبیة للفئات التحلیل في المصدر الثالث : قانون حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة 
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مدرج تكراري یوضح االوزان النسبیة لفئات التحلیل في المصادر الثالثة مجتمعة  

  

 منحى بیاني یوضح مسار فئات التحلیل في كل مصدر
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  شخصي اجتھاد: المصدر

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منحنى بیاني یوضح مسار فئات التحلیل في المصادر الثالث 
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  :عرض وتحلیل وتفسیر بیانات المصاحبات المرافقة  1−1
الثقافة البیئیة ″ الندوة الفكریة: علیھا المصاحبات المرافقة لمصدري التحلیل التي حصلت  یةالنسبالتكرارات واألوزان مختلف  : )06(جدول رقم 

   . ″منبر البیئة″مجلة   , ″الوعي الغائب...
  

  

  . آیة : آ 
   .حدیث : ح 

  . صورة : ص 
  . شكل : ش 
  . التكرار : ك 

  . النسبة المئویة % : 
 
 
 

  
  محور التحلیل 

فئات 
  التحلیل 

  "الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" الندوة الفكریة
  

  "منبر البیئة " مجلة 
  

قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة 
  تدامة المس

  المصاحبات   المصاحبات   المصاحبات 
  

مسایرة اإلعالم البیئي  
  المطبوع لقضایا البیئة

  
  الطبیعیة 

  ش   ص   ح   آ   ش   ص   ح   آ  ش  ص   ح  آ
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك 
0  0  0  0  0  0  0  0  6  28.57  0  0  10  29.41  0    0  0  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  23.80  5  0  0  0  0  0  0  0  0  البشریة 
توجیھ الرأي العام 

لحمایة البیئة عن طریق 
  التوعیة البیئیة 

  0  0  0  0  0  0  0  0  50  1  20.58  7  66.66  2  47.61  10  100  2  100  12  92.98  53  94.91  56  العلمیة 
  0  0  0  0  0  0  0  0  50  1  50  17  33.33  1  0  0  0  0  0  0  7.01  4  5.08  3  العامة 

  0  0  0  0  0  0  0  0  100  2  100  34  100  3  100  21  100  2  100  12  100  57  100  59  المجموع 
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انعدام التكرارات الخاصة بالمصاحبات في مصدر ) 06(یتضح من خالل الجدول رقم    
و ذلك بالنسبة لجمیع الفئات المعتمدة في  ″حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ″ون قان

و لعلنا نفسر ذلك باألمر المنطقي و الطبیعي ، إذ عادة ما تخلو التشاریع و القوانین  التحلیل
من أي شكل من أشكال المصاحبات سواء كانت آیات ، أحادیث ، صور ، أشكال ، فالغایة 

و أخیرا من هذا القانون المصاغ في إطار التنمیة المستدامة هو المحافظة على بیئة أوال   
  .اإلنسان و حمایتها و ردع مخربیها من خالل القوانین و التشریعات المختلفة 

أي انعدام  ″الوعي الغائب...الثقافة البیئیة″نفس المالحظة أیضا تسجل في الندوة الفكریة    
ر ذي بال لكن هذه المرة بالنسبة للفئة الفرعیة األولى و الثانیة تكرارات المصاحبات غی

إذ لم تحو كال  ″مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة و البشریة″أي
  . الفئتین أي شكل من أشكال المصاحبات 

 في فئة" الصور و األشكال " من جهة أخرى نالحظ انعدام المصاحبات المتمثلة في    
  . في ذات المصدر  ″توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العامة″

هذا و یظهر ذات الجدول نتائج التكرارات و النسب المئویة للمصاحبات في الندوة الفكریة    
  : و التي أتت كما یلي  ″منبر البیئة″و مجلة   ″الوعي الغائب...الثقافة البیئیة″

فقد احتوت هذه األخیرة و فیما یخص المصاحبات المصنفة  ″منبر البیئة″لمجلة بالنسبة    
 28.57( على ما نسبته ″مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة ″في فئة 

بالنسبة للصور ، أما عن اآلیات فقد ظهرت % )  29.41( بالنسبة لآلیات و بمعدل % ) 
، إذ یذكر سبحانه وتعالى بأن هذا " الرسالة الخضراء " بعنوان  على سبیل المثال في مقال 

الكون قد خلق بتوازن بیئي دقیق على اإلنسان أن یعرفه و یحمیه و إال تحولت النعمة إلى 
الشمس و القمر بحسبان ، و النجم و " بسم اهللا الرحمن الرحیم : نقمة ، حیث یقول تعالى 

اآلیة ,الرحمان.( صدق اهللا العظیم  "ضع المیزان الشجر یسجدان ، والسماء رفعها و و 
7,6,5 (  

أین تظهر صورتان شجرة " شجرة الصنوبر " و عن الصور فقد ظهرت مثال تابعة لنص    
أین یعرض " حدائق المعرفة " الصنوبر و ثمرتها ، كما جاءت أیضا تابعة لمقال بعنوان 

  .  ″شةعین كر ″المقال ثالث صور لنباتات من مشتلة بمدینة 
  تجدر اإلشارة إلى غیاب المصاحبات المتمثلة في األحادیث و األشكال بالنسبة لهذه الفئة    
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و في نفس المصدر دائما ، تظهر  ″مسایرة اإلعالم لقضایا البیئة البشریة″أما عن فئة    
مثال ذلك % )  23.80( نتائج الجدول حضور اآلیات المصنفة في خانة هذه الفئة بنسبة 

من سورة  99إذ یختم اهللا عز و زجل اآلیة " الكلوروفیل أو الخضر " ورد في مقال ما 
بالتذكیر أن عملیة التمثیل الضوئي  "إن في ذلكم آلیات لقوم یؤمنون "...: األنعام بقوله 

, آیة و معجزة من معجزات اهللا سبحانه  وتعالى فیها دالئل اإلیمان و اإلبداع لقوم یؤمنون 
حیث ) 61اآلیة,هود( "هو أنشأكم من األرض و استعمركم فیها ": عالى و كذا قوله ت

في معرض حدیثه عن " الرسالة الخضراء " استشهد الكاتب بهذه اآلیة القرآنیة في موضوع 
اإلنسان ، إذ أن هدف خلقه هو عمارة األرض ال تخریبها ، و العمارة في بعض معانیها هي 

  . باتات و كذا حمایة النظام الكوني من أي إختالل إحیاء األراضي ، غرس األشجار والن
و عن المصاحبات المتمثلة في األحادیث ، الصور و األشكال المصنفة في هذه الفئة    
فهي غائبة أیضا في مجلة  "فئة مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة البشریة " أي
  . ″منبرالبیئة″

أن النسب المئویة للمصاحبات المرافقة لفئة ) 06(قم هذا و یتضح من خالل الجدول ر    
في المصدرین أتت  ″توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة″

  : كما یلي 
آیة ,  56أي ما یساوي % )  94.91( بالنسبة للندوة الفكریة فقد احتوت على ما نسبته    

أین استدل فیها الكاتب بآیتین و " البیئة في اإلسالم " ن نذكر منها ما جاء في مداخلة بعنوا
... البیئة لغة من الفعل باء : " في سیاق تعرضه لمفهوم البیئة في اإلسالم و ذلك في قوله 

و یشمل كل ما یحیط باإلنسان و في ... و اإلسم منه بیئة بمعنى النزل ... أي حل و نزل 
  ). 9اآلیة , الحشر (" ین تبوءوا الدار و اإلیمان و الذ" : القرآن الكریم بقوله تعالى 

أین تعرض الكاتب إلى " حمایة البیئة في التشریع اإلسالمي " و أیضا في مداخلة بعنوان    
  تعریف المسؤولیة الجنائیة في اإلسالم على أنها شخصیة ، أي كل نفس مأخوذة یجرمها 

  , ) 3اآلیة , اإلنسان ( "ازرة وزر أخرى و ال تزر و " : و معاقبة بإثمها ، إذ یقول تعالى 
  ). 108اآلیة , یونس ( "كل بما كسب رهین " : و قوله تعالى 

% )  92.98( أما عن األحادیث فقد جاءت بنسبة تقارب نسبة اآلیات إذ وصلت إلى    
أین " حمایة البیئة في التشریع اإلسالمي " حدیثا نذكر منها ما جاء في مداخلة  53بمعدل 

في معرض حدیثه عن إثبات المسؤولیة الجنائیة  "ص " الكاتب بحدیث لرسول اهللا  تشهداس
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بعض الحنفیة یشترطون أن بین  باستثناءعند جمهور الفقهاء : " في اإلسالم حیث یقول 
الفعل و المرتكب  و النتیجة التي حدثت نسبیة فالشخص مسؤول عن النتیجة متى كان من 

الذي صدر منه ، و هذا یكون على مستوى الجرائم العامة و منها  الممكن نسبتها إلى الفعل
من شق نهرا فغرق الناس ، أو طرح نارا ، " : الجرائم البیئیة ، حیث ورد في المحلي قوله 

أو هدم بناءا ، فقتل ، فإن كان فعل ذلك عامدا لیغرقهم فعلیه القود و الدیات عن قتل 
ر منفعة و هو ال یدري أنه یصیب به أحد ، فمن جماعة ، و إن كان شقه لمنفعة أو لغی

  .  ... "هلك فهو قاتل خطأ ، و الدیات على عائلته و الكفارات علیه ، كل نفس كفارة 
صورة جلها  12بمعدل  " الثقافة البیئیة " و عن الصور فقد وردت في الندوة الفكریة    

و هي  ″ي و دالالته اإلجتماعیةالتلوث اللسان″كانت تنتمي لموضوع أو مداخلة واحدة و هي 
عبارة عن صور فوتوغرافیة إلتقطت لمجموعة من الكتابات الجداریة ألبنیة مختلفة من 
جداران ثانویات ، متوسطة ، إبتدائیة وأحیاء سكنیة بمدینتي القمار و الوادي بوالیة الوادي ، 

  . ا في نص المداخلة و قد صاحب هذه الصورة قراءة لكتاباتها مع تحلیل لساني إجتماعي له
التلوث ″أما عن األشكال یوضح الجدول أن عددها إثنین أحدها ینتمي إلى مداخلة    

و هو بمثابة مخطط یعرض نوعا الكتابات الجداریة ، أما  ″اللساني  و دالالته اإلجتماعیة
 اآلخر فهو عبارة عن شكل یوضح دور الجماعات المحلیة و المساهمة في إستغالل الموارد

  .  ″السیاحة البیئیة″السیاحیة و قد جاء في آخر مداخلة بعنوان 
توجیه " یظهر الجدول أن هذه األخیرة و في نفس الفئة " منبر البیئة " أما في مجلة    

 47.61( حملت ما نسبته  "الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة 
الكلوروفیل أو " لك على سبیل المثال في مقال بعنوان و جاء ذ, من اآلیات القرآنیة % ) 

في آیة قرآنیة عن كیفیة إنبات النبات " عبد الوهاب شوابكة " حیث یستدل الكاتب " الخضر 
إبتداءا من سقوط األمطار و حتى نموها و كیف أصبحت جنات ثمار یانعة ، مركزا على 

و هو " : ة الكریمة ، إذ یقول تعالى شرح عملیة التركیب الضوئي من خالل ما جاء في اآلی
الذي أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضر ، نخرج منه 
حبا متراكبا ، و من النحل من طلعها قنوان دانیة و جنات من أعناب و الزیتون و الرمان 

یات لقوم یؤمنون مشتبها و غیر متشابه ، أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعه إن في ذلكم آل
  ) . 99اآلیة,األنعام("
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زغلول "أین تعرض صاحبه " حقائق علمیة في القران الكریم " و أیضا في مقال بعنوان    
إلى شرح نفس اآلیة المذكورة أعاله بأسلوب علمي دقیق و شرح مفصل و معمق " النجار

یمثل كل واحدة منها مرحلة لجمیع مراحل عملیة اإلنبات مقسما اآلیة الكریمة إلى أربع أجزاء 
  : من مراحل هذه العملیة ، حیث یقول في هذا السیاق 

  .  "الذي أنزل من السماء ماءا " : أوال 
  .  "فأخرجنا به نبات كل شيء " : ثانیا 
  .  "فأخرجنا منه خضرا " : ثالثا 
  .  "نخرج منه حبا متراكبا " : رابعا 

جاء أحدهما , %)  66.66(و بنسبة  )ص(لنبي و عن األحادیث فقد استشهد بحدیثین ل   
، أین تطرق الكاتب إلى موضوع " أسرار علمیة في السنة النبویة " في موضوع بعنوان 

إذا " :  )ص(الوقایة من الطاعون لیكشف سرا علمیا في السنة النبویة الشریفة في قوله 
 "ا فال تخرجوا منها سمعتم بالطاعون في أرض ال تدخلوها ، و إذا وقع بأرض و أنتم به

  . متفق علیه 
و في تعلیقه عن الموضوع یقول صاحب المقال ، الدراسات في الفترة األخیرة من العلم    

كشفت لنا أنه عندما یكون الطاعون منتشرا في مدینة من المدن أو منطقة من المناطق فإن 
، إذا بقي % )  30 – 10( عدد اللذین تظهر علیهم أعراض المرض تتراوح نسبتهم ما بین 

الصحیح في البلدة التي فیها الطاعون فال خوف علیه ألنه ملقح و عنده مقاومة من جهاز 
المناعة تدفع المرض ، أما لو خرج من هذه المدینة فإنه یخرج حامال لهذه الجرثومة فینقل 

  . المرض إلى مدینة جدیدة و قد ینشأ عن ذلك هالك المالیین من البشر 
ض الكاتب في موضوع حول الفرق بین الكلب و القط إلى شرح حدیث رسول اهللا كما تعر    
إنها لیست بنجس " :  )ص(عن القطط و الذي كان مستثنى دون الكلب في قوله ) ص(

رواه الخمسة و قال الترمیذي حدیث صحیح و صححه البخاري  ـ "إنها من الطوافین علیكم 
  ,  ـ و غیره

من أطهر الحیوانات من الناحیة الطبیة إذ ال یحمل من الجراثیم  و معناه أن القط حیوان یعد
إال ما یسبب مرضا واحدا ، إذا أصیب به الشخص عمي ، یوجد في برازه و لذلك فقد جبل 
على دفنه حتى ال تأكله الحیوانات و قد ینتقل إلى اإلنسان ، و قد إستثنى الكلب من هذا 

  . جلها یوجد في لعابه ) مرضا طفیلیا  50 (الحدیث كونه یحمل الكثیر من األمراض 
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صور كما هو واضح من خالل الجدول  7أي %) 20.58(أما الصور فقد أتت بمعدل    
مدینة ذكیة ، إیكولوجیة ، مقاومة " نذكر منها على سبیل المثال ما كان تابعا لموضوع 

  " للكوارث 
المدینة الجدیدة و التي صور تعرض تصور صاحب المشروع لهذه  3و الذي أتى مرفقا ب 

تعتمد على األشكال الهندسیة المتناظرة و تجسد هذه الصور " بیت عنكبوت " أتت في شكل 
  .شكل مشروع هذه المدینة و الذي یشمل البناءات الفردیة ، العمارة ، و أخیرا المدینة 

أي العام توجیه الر " من جهتها حملت المجلة شكال واحدا فقط یمكن أن نصنفه في خانة    
یتمثل في مقطع من خلیة نباتیة یوضح " لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة 

البالستیدات الخضراء المسؤولة عن إنتاج المادة الخضراء في النبات ، و قد جاء هذا الشكل 
 " .الكلوروفیل أو الخضر " مصاحبا لموضوع 

فقد  "البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العامة توجیه الرأي العام لحمایة " أما عن فئة    
الوعي ...الثقافة البیئیة″نسبة المصاحبات المنتمیة لها في مصدري الندوة الفكریة  أتت

  : كما یلي  ″منبر البیئة″و مجلة   ″الغائب
نذكر منها ما جاء  لآلیاتبالنسبة % )  5.08( بالنسبة للندوة الفكریة سجلت ما نسبته   

و في معرض حدیث الكاتب عن اإلسراف و التبذیر  ″البیئة في اإلسالم″ة في محاضر 
استشهد بأكثر من آیة من القران الكریم و التي نهى فیها سبحانه و تعالى عن اإلسراف و 

و ال تسرفوا إنه ال یحب ": ضرورة اإلقتصاد في الموارد البیئیة نذكر منها قوله تعالى 
والذین أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و ": و قوله أیضا , ) 141األنعام ، اآلیة " (المسرفین 

  ) . 67الفرقان ، اآلیة ("كان بین ذلك قواما
و اقصد في مشیك و اخفض من " " : التلوث الضوضائي " و قوله تعالى في موضوع     

، و في اآلیة الكریمة دعوة ) 18لقمان ، اآلیة ("صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمیر 
  . لى إحترام الغیر و إحترام البیئة التي یعیش فیها اإلنسان إ

  نذكر منها ما جاء في نفس المحاضرة أي % )  7.01( فقد مثلت بنسبة األحادیثو عن    
حیث استشهد الكاتب بأكثر من " أخالق بیئة األرض " و تحت عنوان " البیئة في اإلسالم " 

ظة على عناصر البیئة و مكونات نظامها منها حدیث كانت بمثابة توجیه و إرشاد للمحاف
تنظفوا " : ، و قوله في النظافة  "غطوا اإلناء و أوكوا السقاء " : في الغذاء ) ص(قوله 

إذا قامت الساعة و في ید أحدكم فسیلة فإن " : و قوله في التشجیر  "فإن اإلسالم نظیف 
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بولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال ال ی":و قوله في الماء  "إستطاع أال یقوم حتى یغرسها 
  ) . رواه مسلم (  "یجري ثم یغتسل فیه

توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن ″المرافقة و المصنفة في فئة  للمصاحباتأما بالنسبة 
أتت ممثلة بحدیث واحد " منبر البیئة " دائما و في مجلة  ″طریق التوعیة البیئیة العامة

إذ و في معرض حدیث الكاتب عن التوازن " الرسالة الخضراء " في موضوع ) ص(للنبي 
البیئي  ومسؤولیة اإلنسان في حمایته و عمارة األرض و المحافظة على عناصرها و منع 

بسعد بن أبي وقاص و ) ص(مر رسول اهللا : في قوله ) ص(بحدیث للنبي  استشهدتخریبها 
: و هل في الماء إسراف ؟ ، قال : سعد ال تسرف في الماء ، فقال " : هو یتوضأ فقال له 

عن اإلسراف في ) ص(و في هذا الحدیث نهى الرسول " نعم ، و إن كنت على نهر جار 
المیاه و دعا إلى ضرورة المحافظة علیها بإعتبارها عنصرا ضروریا إلستمرار الحیاة و بقائها 

  . على الكون 
ت أعلى تكرار كما هو واضح من وفي ذات المصدر فقد سجل, المرافقة  الصورو عن    

مما یوضح قوة اعتماد المجلة على الصورة و % )  50( خالل الجدول و بنسبة قدرها 
داللتها في مجال توعیة الجماهیر بأهمیة البیئة و المحافظة علیها و العمل على حمایتها من 

  :خالل صور إرشادیة لسلوكیات بیئیة سلیمة ، و قد جاءت هذه الصور كما یلي 
  . مظهرة أنشطة بیئیة مختلفة لألطفال كالمشاركة في حمالت التنظیف والتشجیر  −
إبراز أهمیة بعض العناصر البیئیة الحیة كالماء مثال من خالل رسم توضیحي كتبت  −

  " . البیئي الصغیر " و كان ذلك تحت عنوان " ال حیاة بال ماء " علیه عبارة 
أي " أصداء الجمعیة " ن الصور التابعة لمقال كما أظهرت المجلة أیضا مجموعة م −

و المسؤولة عن إصدار هذه المجلة ، وقد تحدث  −عین فكرون −جمعیة حمایة البیئة بمدینة
الكاتب في هذا المقال عن نشاطات الجمعیة في إطار المحافظة على البیئة من حمالت 

الخرجات السیاحیة ،  (تشجیر و حلقات تشاور باإلضافة إلى خرجات الجمعیة المختلفة 
وجاءت هذه الصور المرافقة للموضوع موضحة نشاطات ذات , ) المعسكرات العلمیة 

الجمعیة في إطار السیاحة العلمیة أو اإلستكشافیة و التي قادتهم لمدینتي القالة و قالمة ، 
  . كما أظهرت أیضا صور لتكریم أعضاء الجمعیة 
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" و كان تابعا لموضوع %) 50(حد فقط أي بنسبة فقد تمثلت في شكل وا األشكالو عن    
و هو عبارة عن جدول توضیحي یبین مختلف المصادر الطبیعیة و " السیاحة و البیئة 

  . البشریة المسؤولة عن تلوث المناطق السیاحیة و األثریة 
 مما سبق یتبین لنا من خالل اآلیات القرآنیة و األحادیث النبویة الشریفة في المصدرین   

و على إختالف نسبها  ″منبر البیئة″و مجلة  ″الوعي الغائب...الثقافة البیئیة″الندوة الفكریة 
كما نهت عن اإلفساد , وحضورها قد أعطت للبیئة حرمة تقیها العبث و التلوث و اإلستنزاف 

من جهة أخرى فإن حمایة البیئة قد . في األرض  واإلسراف في التعامل مع الموارد الطبیعیة 
ستمدت قوتها و تأثیرها من خالل هذه النصوص الشرعیة التي دعت إلى إحترام البیئة و إ

  . العنایة بها و من ذلك قاعدة التحلیل و التحریم التي نهت عن الفساد في األرض 
و لذلك فقد دعت هذه اآلیات و األحادیث إلى إستصالح البیئة و الحفاظ علیها مظهرة    

ام اإلنسان و عنایته و لیدرك إرتباطه بها و ضرورة حمایته خصائصها لتكون محل إهتم
إنطالقا من هذه الفكرة أن اإلنسان السوي هو الذي یدرك دوره في هذا الكون و ما , )1(لها

مكیف بفطرته مع فطرة هذا الكون و ینسجم مع بیئته التي خلقها اهللا من , خلق من أجله 
  ).2(راع غیر متكافئأجله فال یصطدم بها و ال یدخل معها في ص

من جهة أخرى فقد أتت هذه اآلیات و األحادیث مرهبة من إتالف البیئة و إهدارها عبثا ،    
وقد شرح اإلسالم في هذا الصدد الجزاء األخروي و الدنیوي الذي یحمي البیئة من الفساد              

ترهیبا ، فتحریم اإلسالم  و یصونها من التدویر و العبث و حثه على اإلعتناء بها ترغیبا و
لإلفساد بكل مظاهره و اإلسراف بكل أنواعه یعد قاعدة لحمایة البیئة التي ینطلق منها في 
المحافظة على فطرة البیئة من مظاهر الفساد التي قد تتعاظم و تؤثر في حیاة الناس من 

 ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أیدي" : كسب اإلنسان ،قال تعالى
 )  41اآلیة ,الروم.("لناسا
 
 
  
  
  10:45. 14/2/2009:بتاریخ envi.maktoobblog.com .:نقال عن,حرمة البیئة في اإلسالم:رماني زید محمد) 1(
  .91 ص.2005, مصر , االسكندریة, معةمؤسسة شباب الجا,البیئة والتلوث:عبد المولى محمود) 2(
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تي تحفظ فطرتها و نقاءها و وجودها و نموها و إذا فالبیئة في اإلسالم تتمتع بالحمایة ال   

تمكن من اإلنتفاع بها دون إضرار أو إفساد هذا من جهة ، و من جهة أخرى فهي تعد أمرا 
 "و ما خلقت الجن و اإلنس إال لیعبدوني " : عظیم القدر إذ مؤداها تحقیق عبادة اهللا تعالى 

یفة الخالیة من التلوث المادي و المعنوي و لتحقیق هذه العبادة ال بد من إیجاد البیئة النظ
خاصة و أن اإلسالم یجمع بین البیئتین الروحیة و المادیة و لتحقیق هذا استلزم توعیة 
اإلنسان و إرشاده لمفهوم البیئة و ما تتطلبه من واجبات على الفرد و على الحاكم و بأسلوب 

ذه سبیلي أدعو إلى اهللا على قل ه": سهل ینطلق من فهم صحیح تحقیقا ألمر اهللا تعالى 
  .)1("بصیرة أنا و من اتبعني

من هذا المنطلق و األساس یكون دور اإلعالم البیئي المطبوع في التوعیة و الدعوة إلى    
حمایة البیئة ، فإذا كان هذا الدور اإلعالمي یندرج في أصل عمله على مداخل كثیرة فإن 

ق و التعالیم اإلسالمیة مما یجعل هذه الركائز مجتمعنا یزخر و یرتكز على القیم و األخال
مداخل   و أدوات فعالة یمكن استغاللها بنجاح لتعزیز السلوك البیئي السلیم و غرس الفكر 

  .)2(المتكامل على كافة المستویات من خالل وسائل اإلعالم المقروءة على اختالفها
ا و مجتمعنا یفهم لغة فلكل مجتمع معادلته اإلجتماعیة التي یخاطب من خالله   

فإذا استطاع اإلعالم البیئي توضیح هذه , اإلستخالف  و اإلیمان و العبادة و ابتغاء األجر 
الرؤیة الكلیة اإلسالمیة التي ال تقف عند البعد المادي لطبیعة األشیاء ، بل تنظر و بكل 

و بثها في , )3(موضوعیة نظرة شمولیة منطلقة من الغایة الكبرى لخلق اإلنسان و الكون
المجتمع فسوف نتجب اآلثار المدمرة للبیئة التي تسبب فیها نشاط الحضارة الغربیة للكون و 

  .)4(اإلنسان
یوم دراسي حول حمایة البیئة من منظور ,دور اإلمام في بعث ثقافة البیئة من منظور شرعي:المصري مبروك) 1(

  .154ص, 4/05/2004,الجزائر,أدرار,رجامعة أدرا,بیئةمدیریة ال,مدیریة الشؤون الدینیة,جامعة أدرار,شرعي
   .15:30.  5/08/2008:بتاریخ @,  khawlahdr10: نقال عن,  اإلعالم البیئي −) 2(
یوم دراسي حول حمایة البیئة من منظور , المفهوم الشمولي للبیئة وتطبیقاته في الفكر اإلسالمي: دباغ محمد) 3(

  .14ص . 4/05/2004,أدرار,معة أدرارجا,مدیریة البیئة,الدینیة مدیریة الشؤون,جامعة أدرار,شرعي
یوم دراسي حول حمایة البیئة من ,فقه التسخیر أو المدخل الى استثمار البیئة من منظور اسالمي:مالل یونس) 4(

  .61,60ص,4/05/2004,أدرار,عة أدرارجام,مدیریة البیئة,مدیریة الشؤون الدینیة,جامعة أدرار,منظور شرعي
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وعلى هذا األساس وجب أن تكون المادة اإلعالمیة البیئیة منطلقة من قناعات إسالمیة    
منذ البدایة بأهمیة توظیف الرسالة في خدمة الدین إنطالقا من الرؤیة اإلسالمیة للبیئة التي 

و المنهج الدیني رائدا للعمل الصناعي و اإلقتصادي و حتى , تجعل اإلیمان قرینا للعالم 
على أن تكون هذه الرسالة اإلعالمیة البیئیة الموجهة لحمایة البیئة و خدمة , لیومي للسلوك ا

قضایاها ال تقتصر على تطعیم النصوص المأخوذة أو المقتبسة عن المراجع الغربیة ببعض 
اآلیات القرآنیة أو األحادیث النبویة الشریفة دون رؤیة عمیقة و منهج مالئم تقوم علیه 

البیئة الذي تتناوله قضایاها لیس مفهوما غریبا على المسلمین أو وافدا خاصة و أن حمایة 
إلیهم ، بل هو سلوك حرصوا علیه إذ أن حمایة البیئة كان أمرا مهما بالنسبة للمسلمین 
األوائل ، و قد تناولت كتب التراث اإلسالمي ضرورة الحفاظ على البیئة و المدن من 

التلوث ، النفایات ، ( ذى من مشكالت البیئة المختلفة األخطار ، و كل ما یسبب ضررا أو أ
  ) . الخ ... الضوضاء ، األدخنة 

من هنا وجب أن یكون لدى المحرر اإلعالمي إلمام شامل بموقف اإلسالم من البیئة و    
عالقة اإلنسان المستخلف في األرض بما في بیئته من موارد و ثروات وصوال لتوعیة 

شاده للتعامل مع بیئته و حمایتها من منطلق إسالمي ، و لن یكون الجمهورو إقناعه و إر 
ذلك إال من خالل معایشتنا الكاملة لتعالیم اإلسالم و إدراكنا جمیعا أنه ال حل لمشكالت 
البیئة من حولنا إال بتحكیم شریعة اإلسالم ، و یوم أن نصل إلى هذا المستوى من اإلدراك 

یئي و حمایة البیئة المثارة حالیا لن تكون حجرة عثرة إذا أدرك فإن قضایا البیئة و التوازن الب
كل فرد أبعاد مسؤولیته و رغبته و إلتزاماته نحوها فسوف تنعدم أو تنخفض مشكالت البیئة 

)1(.   

ومن خالل العرض المفصل للمصاحبات المتمثلة في الصور في كل من الندوة هذا    
و على اختالف ,  ″منبر البیئة  ″ومجلة , " ي الغائب الوع... الثقافة البیئیة " الفكریة 

حضورها و انتمائها للفئات المعتمدة في التحلیل ، و إن كنا قد سجلنا أكبر حضور لها في 
، و نفسر ذلك بكون الصورة ) 06(كما هو واضح من خالل الجدول  ″منبر البیئة  ″مجلة 

حتى باتت ال تصدر أیا منها , ة قد أصبحت عنصرا مهما  وبارزا یتصدر صفحات أي مجل
 حتى ترفق بالصورة كعامل مهم و بارز في الصحافة الحدیثة السیما البیئیة منها ،

مدیریة الشؤون ,جامعة أدرار,یوم دراسي حول حمایة البیئة من منظور شرعي, التوازن البیئي:محمدحمودة ) 1(
  .73 ص.4/05/2004,الجزائر,أدرار,جامعة أدرار,مدیریة البیئة,الدینیة
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و من هنا تظهر و تسیطر , " عصر حضارة الصور " و قد أصبح عصرنا هذا یسمى ب  
بصریة جدیدة نتیجة التقدم المذهل في وسائل اإلعالم ، فالقارئ في مجال البیئة لم یعد یقنع لغة 

ر بأي صحیفة أو كلمة مطبوعة بمجرد قراءتها فقط بل أصبح لزاما وجود الصورة التي تدعم الخب
" منبر البیئة " ومثالنا على ذلك ما جاء في مجلة , لیرى هذه األشیاء بأم عینه , أو الحدث البیئي 

الذي كان مصحوبا بأكثر من صورة " مدینة إسالمیة ، ایكولوجیة ، و مقاومة للكوارث " وفي مقال
  . أكثر واقعیة  و جعل الكالم المكتوب, لتقریب و تبسیط المعنى للقارئ , نموذجیة لهذه المدینة 

تلعب الصورة الفوتوغرافیة كنوع من أنواع الصور دورا هاما في نقل , و بحدیثنا عن الصور    
فالواقع أن العدسة أدق و أبلغ من العین و الكلمات المكتوبة أحیانا ألنها , الرسالة اإلعالمیة البیئیة 

حدث كما هو بتفاصیله و دقته ، أما أكثر موضوعیة و واقعیة أحیانا ، فهي تلتقط ما تراه لحظة ال
اإلنسان أو اإلعالمي فیتأثر قلمه بما یراه لنقل معلومات بیئیة أو تفاصیل الحدث البیئي بعوامل 
كثیرة متداخلة حسب میوله و انتمائه ، من هنا فان العناصر التي تسجلها عدسة المصور من 

، و بالتالي فان الصورة تستخدم في  مكان و حدث و شخصیة تجعلنا نتعایش معها واقعا و داللة
" عملیة اإلقناع حیث تؤكد الكالم المكتوب كما هو و تصاحبه ، مثالنا على ذلك ما جاء في ندوة 

و التي " التلوث اللساني و دالالته اإلجتماعیة " و في مداخلة " الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة 
عن الكتابات الحائطیة في أكثر من ) صورة  12( كانت مصاحبة بأكثر من صورة فوتوغرافیة 

, تؤدي وظیفة تدعیمیه و توضیحیة للكالم المكتوب حول الموضوع المثار , مكان بوالیة الوادي 
  .  وتجعله أكثر واقعیة 

من جهة أخرى فانه غالبا ما تنجح الصورة في تأكید معلومات عن حدث بیئي ما تعجز عنه    
و الذي قد یكون أبلغ , الموضح لظاهرة االحتباس الحراري في المجلة  كالرسم, الكلمات المكتوبة 

في شرح الظاهرة و إیصالها للقارئ و المساعدة على فهمها من األلفاظ المعبرة عنها والتي قد 
  .  )1(یصعب فهمها من عامة القراء 

مطبوعة بدون إذا فهناك نوع من اإلجماع بین القراء و المحررین والناشرین أن أي صحافة    
صور تكون غیر قادرة على اإلقناع و إمتاع الناظر إلیها ، و بذلك تفقد كثیرا من مؤهالتها  
وكفاءتها في اإلتصال بالقارئ و التأثیر فیه ، من هنا فالعمل اإلعالمي المطبوع عامة والصحفي 

بر نسبة في الحدیث خاصة أصبح فنا بصریا یعتمد على الصورة و الرسوم التي أصبحت تشكل أك
فقد أصبحت الصورة مادة أساسیة من مواد المجلة و لم تعد , األهمیة بالنسبة للجریدة أو المجلة 

  . عنصرا إعالمیا وظیفیا ، و هي خیر تعبیر عن األخبار و األحداث البیئیة 
               http : // www.foto-master.com، نقال عن  دور الصورة و أهمیتها في الصحافةبوسمیحة أحمد ، ) 1(

08-12 -2009  . 11:15   

http://www.foto-master.com
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  : أما الحدیث عن وظائف الصورة في العمل اإلعالمي البیئي فیتمثل في    

الصورة هي أنجح و أهم وسیلة إعالمیة ، فبإمكانها أن تعطي  :وظیفتها اإلخباریة  -أ
لفظي ،  المضمون أو الهدف  بصورة أسرع من حیث اإلطالع و بصورة أفضل من التعبیر ال

فالتصویر . وهي تعطي كذلك لحظات خاصة من لحظات النبأ بشكل بیاني مفصل 
بدقة ) مؤتمرات  –شخصیات  –كوارث ( الفوتوغرافي مثال للوقائع البیئیة على اختالفها 

متناهیة یمكن أن یعطي تفاصیل أكثر دقة من مشاهدة الحدث البیئي الواقع فعال ، و القارئ 
و , ن یقتنع بمجرد وصف لفظي لحادث أو الجتماع أو لموقف بیئي ما الحدیث ال یستطیع أ

إنما أن یرى هذه األشیاء أمام عینه ، و عیون القراء في هذا العصر هي تلك الصور على 
  . اختالف أنماطها و أشكالها 

ترتبط الصورة ارتباطا وثیقا بسیكولوجیة اإلنسان ، و تحل له  :وظیفتها السیكولوجیة  -ب
و یمكن شحن ذاكرة القراء الذین ینتمون إلى النوع . لمتطلبات النفسیة و العقلیة بعض ا

البصري و تقویتها بإضافة صورة إلى النص اإلعالمي البیئي ، و هنا تسیطر علیه إن لم 
تكن تمتلكه العقلیة المصورة ، فعندما نقرأ نحاول بشكل ال شعوري تصویر الكلمات و 

  . شاشات عقولنا العبارات بشكل مقبول عبر 
و كثیرا ما تعجز الكلمات عن إیصال مضمون المقال للقارئ عندما تفتقد لوجود الصورة ،     

و تؤثر فیه باستغالل اللفظ   ومن أهمیتها أنها تشبع حاجة القارئ إلى القراءة و االطالع
ل والصورة ، و كذلك تصنع بعدا آخر على الشخصیة التي یستحق أن ینشر عنها في مجا
( البیئة أو تصورها ، فالشخص الذي یقرأ عنه المرء في هذا المجال 

  . ما هو شكله ؟ و كیف یبدو ؟ : السؤال یثیر لدى القارئ هذا ) اختراعاته،إسهاماته،كتاباته 
للصورة قیمة جمالیة من حیث كونها عمال فنیا یستوقف النظر و یبعث  :قیمة جمالیة  -ج

هي تستطیع أن تجعل الصفحة المطبوعة ذات مظهر مليء بالحیویة اإلهتمام في نفس القارئ ، ف
و تصبغ علیها جاذبیة قد تجعلها قابلة للمطالعة ، و الصورة بهذه الصفة تفید , و النشاط و التنوع 

البیئیة تستخدم أكبر  المطبوع من الناحیة التجاریة و التسویقیة ، لذلك كثیر من المطبوعات
  .  )1(الصور الملفتة و المثیرة لإلنتباه و المطالعة  مساحة من صفحاتها ألجمل

  
  ،  http:// www.foto-master.com:نقال عن ,أهمیة الصورة الفوتوغرافیةالتجاني أحمد حسن ،) 1(
8 -12-2009  ,11:40 .  

http://
http://www.foto-master.com
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لذا أصبحت , و ختاما یمكن القول أن الصورة على اختالفها لغة عالمیة عظیمة األثر    
مل اإلعالمي البیئي المطبوع عامة و الصحفي خاصة تستوجب أن نعطیها أهمیتها في الع

  .حقها و عنایتها ألنها تأتي من خالل الواقع و لها خصوصیتها و تفردها 
فإنه وبالرغم من أنها قد وردت بشكل ضعیف نسبیا وكما هو واضح من , وعن األشكال    

 ″المصدر األول الندوة الفكریة أي بمعدل شكل واحد فقط في , ) 07(خالل الجدول رقم 
فإنها في ,  ″منبر البیئة  ″وشكلین في المصدر الثاني مجلة ,  ″الوعي الغائب..الثقافة البیئیة

كما أنها , الموضعین أدت دورا  أو وظیفة توضیحیة إخباریة للكالم المكتوب في المصدرین 
توب للقارئ بطریقة أسرع حیث تقدم المحتوى المك, جاءت لتختصر وتلخص ما كان قد قیل 

من حیث اإلطالع وبشكل قد یكون أفضل للفهم واإلستعاب من التعبیر اللفظي المفصل 
  .والمطول
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  : عرض وتحلیل وتفسیر بیانات التحلیل المكمل −2
توجیه ″األوزان النسبیة التي حصلت علیها فئتي التكرارات و مختلف  ) :07(جدول رقم 

من  ″البیئیة العلمیة والعامةالرأي العام لحمایة البیئة و خدمة قضایاها عن طریق التوعیة 
  :  وجهة نظر المبحوثین

  . صریح : ص 

  . صریح : ص 
  . ضمني : ض 
  . التكرار : ك 

  . النسبة المئویة % : 
أجاب المبحوثون و كما هو مبین في الجدول أن هناك دور لإلعالم البیئي المطبوع في    

، و إن كانت أجوبة المبحوثین حول توعیة الجماهیر لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة 
توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق ″هذا الدور قد تركزت و كما هو واضح على 

توجیه ″متفوقة بذلك على فئة % )  82.35( مسجلة ما نسبته  ″التوعیة البیئیة العامة
من %  17.64و التي حققت ما نسبته  ″الرأي لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العلمیة

إجابات المبحوثین و هي نسبة ضئیلة إذا ما قورنت بسابقتها ، و عن تفسیر المبحوثین لهذا 
الدور التوعوي العام الذي یقوم به اإلعالم البیئي المطبوع في توجیه الجمهور أو الرأي العام 

م حول لحمایة البیئة فقد أفضى الحوار و في الشق المتعلق بوجود دور تحسیسي لهذا اإلعال
شمولیة القضایا البیئیة و عالمیتها إلى اإلقرار بأن هناك دور فعال لإلعالم المطبوع في 
تثقیف الجماهیر و تحذیرها من السلوكیات الخاطئة بما یخدم المحافظة على البیئة خاصة 

    شكل التناول   
  المجموع   ض   ص   فئات التحلیل   محور التحلیل 

  %  ك  %  ك  %  ك
توجیه الرأي العام لحمایة البیئة 

   عن طرق التوعیة البیئیة
  17.66  12  % 100  12  /  /  علمیة 
  82.35  56  94.64  53  5.66  3  عامة 
  68  100 %  
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فیما یتعلق بالمخاطر الناجمة عن المشكالت البیئیة التي تتخذ في تأثیرها طابعا عالمیا 
  .ة اإلحتباس الحراري ، طبقة األوزون كما صرح به أحد األساتذة كظاهر 

هذا و عن دوره في دفع أفراد المجتمع إلى تبني أفكار مستحدثة و سلوكیات بیئیة سلیمة    
فقد عبر المبحوثون بإمكانیة بلوغ اإلعالم البیئي المطبوع لهذا الهدف إنطالقا مما یتمیز به 

االت من سرعة إنتشار و قدرة على التأثیر في عقلیة الجماهیر اإلعالم عموما عن باقي المج
إذا أحسن إستغالله و كان متماشیا مع المشكالت البیئیة المحلیة خاصة و التي تتناسب و 

  .    تتالءم مع الحیاة الیومیة للمواطن
ا في لكن في الوقت ذاته فإن بلوغ هذا الهدف من قبل اإلعالم البیئي المطبوع یواجه تحدی   

من المجتمع الجزائري في آخر %  24بالدنا في ظل إنتشار األمیة و التي تقدر ب 
إحصائیات دیوان محو األمیة مما یصعب من دوره في حمایة البیئة و یجعل تأثیره یتمیز 

  . بالمحدودیة 
أما عن كیفیة عمل اإلعالم البیئي المطبوع لتكریس مفهوم حمایة البیئة في إطار التنمیة    

المستدامة للحفاظ على الموارد لألجیال القادمة ، فقد أجمع المبحوثین أن تكریس هذا المفهوم 
یكون عن طریق توعیة جمهور المواطنین بأهمیة المحافظة على الموارد الطبیعیة و ترشید 
إستهالكها خاصة الموارد الغیر متجددة منها مع ضرورة تفعیل و تحدیث اإلستفادة من تلك 

المتجددة و التي تضمن استمرار عملیة التنمیة و تحفظ في ذات الوقت حق األجیال الموارد 
من ناحیة أخرى فإن تكریس مفهوم حمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة یكون , القادمة 

بإبراز و تعریف الجمهور بالمخاطر الناجمة عن اإلستهالك الغیر رشید لهذه الموارد في 
البیئي من جهة ، و إفشال جهود التنمیة من جهة أخرى ، األمر إخالل و ضرب التوازن 

الذي یقتضي احترافیة و تنوعا في أشكال التناول و معالجة الموضوعات البیئیة في هذا 
  . المجال 

هذا و یعد اإلعالم البیئي المطبوع أداة هامة في تعریف الجمهور بمختلف المشاریع    
ار و إعالن نتائجها و إنعكاساتها على البیئة فهو سالح التنمویة عن طریق متابعتها و إظه

ذو حدین قد یكون أداة ضاغطة في سحب المشاریع المسیئة للبیئة ، كما قد یكون وسیلة 
لدعم المشاریع الصدیقة للبیئة ، و الذي یستدعي مصداقیة و موضوعیة المحرر إلى جانب 

  . إحترافیته 
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إن اإلعالم البیئي ″عن ذات الموضوع قائال  و قد صرح أحد المبحوثین و في رده   
المتخصص   و المدعم من طرف الدولة یكون له دور أكثر فعالیة في تكریس مفهوم حمایة 

   ″البیئة في ظل التنمیة المستدامة في ظل سیاسة ممنهجة ومكرسة لثقافة الدولة أوال و أخیرا
ئة ، فقد تمحورت أجوبة و بخصوص دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البی   

المبحوثین في أن هذا األخیر یلعب دورا بارزا و مهما في توعیة الجماهیر و نشر ثقافة بیئیة 
حول مختلف القضایا البیئیة ، فهو یعمل على التوعیة العلمیة الهادفة و القائمة على تهیئة 

نه یعد أداة لمراقبة مدى األرضیة لتثبیت مختلف المفاهیم المتعلقة بالبیئة ، من جهة أخرى فإ
نجاح الوسائل و المساعي المبذولة في تحقیق محاور حمایة البیئة وفق المعاییر الصحیة و 
األمنیة المعتمدة لكن في المقابل وكما صرح أحد المبحوثین فإن تشكیل ثقافة بیئیة علمیة 

لعلمي و تكون فیها الرسالة اإلعالمیة الموجهة إلى المجتمع قائمة على المضمون ا
دیداكتیكیة الطابع ینبغي أن تراعي المتلقي فتنقي من الخطابات اإلعالمیة ما یفهم و ما 

  . یستساغ 
هذا و یعد اإلعالم البیئي المطبوع أداة مهمة للفت اإلنتباه إلى أسباب و آثار بعض    

ما یدفع المشكالت البیئیة و توعیة الجمهور و تعریفهم بكیفیة مواجهتها و التصدي لها ، ك
جمهور القراء إلى تبني سلوكیات صدیقة بالبیئة عن طریق اإلرشاد و النصح و التوجیه و 

  . تقلید النماذج الحسنة أحیانا 
من ناحیة أخرى فإن اإلعالم البیئي المطبوع و كما أدلى به أحد أعضاء الهیئة    

تجاه قضایا البیئة كما أن اإلستشاریة بمجلة منبر البیئة أنه وسیلة هامة لخلق رأي عام واع ا
من شانه أن یكون وسیلة ضغط للمحافظة على البیئة و محركا أساسیا للجمهور في هذا 

  . المجال 
و ألهمیة هذا الدور اإلعالمي في حمایة البیئة فقد أكد مدیر البیئة لوالیة أم البواقي    
التصدي لها ، یمكن من الجهود المبذولة لحمایة البیئة و مقاومة مشكالتها و %  50أن

مقاومتها عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة الموجهة عن طریق وسائل اإلعالم بإختالفها 
مقروءة ، مسموعة أو مرئیة خاصة فیما یتعلق بمشكالت التلوث البیئي بأنواعها بإعتبارها 

 . من المشكالت البیئیة المحوریة في بالدنا 
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   : مقابلةإضافات المبحوثین حول موضوع ال _
من خالل التحلیل الكیفي لإلجابات التي تم الحصول علیها و المدونة في دلیل المقابلة ،    

تم حصر آراء المبحوثین حول المحاور المحددة في الدراسة ، فقد أشار المبحوثون إلى أن 
لى اإلعالم البیئي في الجزائر حاجة إجتماعیة مؤسساتیة ال زال في طور المبادأة مقتصرا ع

أحداث بیئیة هنا أو هناك من ثنایا الصحف و المجالت ، فكثیرة هي المطبوعات و 
المنشورات عموما التي تخوض غالبا في عمومیات القضایا البیئیة بشكل مسطح و مقتصر 
على نقل ما كتب في اإلعالم العربي أو الدولي بال دراسة و ال تمحیص بالتالي تكون غیر 

أداة فاعلة مؤثرة و مكونة لخلق رأي عام في المجتمع ، كما قد ال قادرة على جعل اإلعالم 
  . یتعدى دورها أحیانا دورا مناسبتیا ضمن ندوات أو ملتقیات هذا من جهة 

من جهة أخرى فإن أغلب ما ینشر من مواضیع بیئیة عادة ما یعود إلى جهود شخصیة و    
مشكالتها المختلفة ، ما یؤهل للحد  جزئیة ال تمكن من استعاب قضایا البیئة في الجزائر و

من أخطارها و حمایتها خاصة بالنظر إلى التحدیات التي سبق ذكرها و التي یمكن حصرها 
في العامل البشري و العمل الثقافي و المادي و على مستوى جمیع المستویات السیاسیة ، 

ل اإلعالمیین البیئیین المدنیة اإلجتماعیة ، المؤسساتیة و الالمؤسساتیة ، و التي تجعل عم
یشوبه ثغرات كغیاب التبادل المعرفي بین المشرفین على الموضوعات البیئیة في المنشورات 
و الخبراء و المهتمین و الجمعیات المعنیة األمر الذي ینتج عنه معالجة سطحیة لقضایا 

بنك  البیئة باإلضافة إلى مسألة غیاب التنسیق بین وسائل اإلعالم المختلفة و غیاب
لكن في , أو نقص تأهیل اإلعالمیین و رفع كفاءاتهم في مجال البیئة  انعداممعلومات و 

المقابل فإنه و على الرغم من هذه التحدیات فهناك جهود تبذل ینبغي اإلشادة بها تدل على 
بأهمیة البیئة والمحافظة علیها بدأ یأخذ طابع اإلهتمام اإلجتماعي و  استشعارأن هناك 
و اإلعالمي یحتاج لمزید من اإلحترافیة و التخصص و اإلستمراریة في النشر الرسمي 

  . لیصل إلى بلوغ الهدف 
إذا فالحاجة إلعالم بیئي مطبوع متخصص و تكوین إعالمیین محترفین في هذا المجال    

تزداد إلحاحا في الجزائر لخلق رأي عام واع بالمخاطر المهددة للبیئة و قادر على ممارسة 
فعال لحمایة البیئة و المحافظة علیها إنطالقا مما تتمیز به الكلمة المطبوعة من قدرة  دور

على التأثیر و توجیه الرأي العام ، و ال یتم ذلك إال إذا تم تدارك النقائص السالفة الذكر بأن 
تها یكون هذا اإلعالم محترفا في إنتقائه و تناوله و معالجته لمختلف القضایا البیئیة و مشكال
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الواضحة و المؤثرة بدءا بالقضایا التي تعكس المشكالت البیئیة المحلیة ، مع مراعاة شرطي 
إستمراریة النشر و توفیر التوزیع لبلوغ الهدف المنشود ، على أنه ما ینبغي التنویه له أن 
الجهود اإلعالمیة و غیرها في مجال حمایة البیئة و خدمة قضایاها ینبغي أن تجتمع في 

  . واحد  و أن تعمل وفق إستراتیجیة متكاملة لیكون لها األثر المطلوب أفق 
البیئي من  نتاج الدور الذي یقوم به اإلعالمیمكننا أن نخلص إلى إست من خالل ما تقدم   

خالل الرسالة اإلعالمیة البیئیة المطبوعة في حمایة البیئة ، فإذا كان هذا اإلعالم یمثل 
تصالیة التي یفترض فیها تزوید األفراد بكافة الحقائق و األخبار وجها من أوجه النشاط اإل

الصحیحة و المعلومات السلیمة عن القضایا البیئیة الطبیعیة و البشریة و الموضوعات 
المتعلقة بها  و المشكالت و مجریات األمور بطریقة موضوعیة بدون تحریف بما یؤدي إلى 

إلدراك و اإلحاطة لدى فئات جمهور المتلقین خلق درجة ممكنة من المعرفة و الوعي و ا
للمادة اإلعالمیة البیئیة بكافة الحقائق و المعلومات الصحیحة عن هذه القضایا بما یسهم في 

یعني هذا , تنویر الرأي العام و تثقیفه و توعیته توعیة بیئیة لحمایة البیئة و خدمة قضایاها 
المعلومات حول قضایا البیئة الطبیعیة والبشریة أن اإلعالم لیس مجرد عملیة لنقل األخبار و 

خلق , على اختالفها و لكنه عملیة تنطوي على مجموعة متنوعة من الوظائف كالتوعیة 
و الذي یلزم , الدوافع والحوار و النقاش و التربیة و النهوض بالثقافة البیئیة حمایة للبیئة 

أثیر الفعلي في عقلیة الجمهور و على الجهود اإلعالمیة المبذولة في هذا المجال الت
مستویات تفكیره ، خاصة و أن كلمة اإلعالم عموما تحتل مكانة عالیة في معظم بلدان 
العالم الثالث ، إذ أنها تجذب أنظار الجمهور إلیها إلرتباطها بما یؤثر في حیاتهم و من هنا 

اإلعالمیة الموجهة لحمایة یرتبط اإلعالم بتقدم المجتمعات المتخلفة و بالتالي فعلى الجهود 
البیئة و في مجال اإلعالم المطبوع أن تستغل هذه المكانة لإلعالم و في هذه الدول لتغییر 
العقول عن طریق التوعیة البیئیة السلیمة حتى تكون ضمیر المجتمع بأجیاله المتعاقبة فتقرع 

بیئة و تقدم صورة ناقوس الخطر لألفراد و الجماعات و الحكومات من أجل الحفاظ على ال
صحیحة للتنمیة في نواحي الحیاة المختلفة وصوال إلى نهج صحیح لتنمیة قابلة لإلستمرار و 

المحرك و  –الجماهیر  –التي تضع في إعتبارها حاجات الجماهیر لتكون هذه األخیرة 
 .الدافع األساسي لها 



  عرض و تحلیل و تفسیر البیانات و مناقشة النتائج                           : الفصل السادس 

389 
 

جمهور للمشاركة الفعالة هذا و یتلخص دور اإلعالم البیئي المطبوع أساسا في تحفیز ال   
مل الشخصي و تشجیعهم على في حمایة البیئة و رعایتها من خالل دفع الناس إلى الع

  و إیصال أرائهم بقوة إلى المسؤولین ، فیكون لهم رأي مسموع یساهم في صنع القرار الحوار 
و هذا یستدعي إقامة حوار تصل من خالله آراء الناس إلى المسؤولین ، كما یوصل 

لمسؤولین إلى الجمهور إیضاحات عن جدوى التدابیر و اإلجراءات التي تتخذها الحكومات ا
في عملیة و الهیئات الرسمیة لحمایة البیئة ، فاإلعالم البیئي یدفع الجمهور إلى اإلنخراط 

  . و إتخاذ القرار التخطیط  
الوعي للحفاظ  من جهة أخرى فان مشاركة الجمهور في الحوار البیئي تؤدي الى تعمیم   

إذا ,كما تعطي المسؤولین صورة واضحة عن اهتمامات الرأي العام ,على موارد الطبیعة 
فاإلعالم البیئي الناجح ینطلق من الجمهور و یتوجه إلیه و یعتمد في إستمراره على النجاح 

  . في إستقطاب الجمهور و الحصول على دعمه و التعبیر عن انشغاالته 
ر اإلعالم خالل مراحل السیاسة التي كنا قد تحدثنا عنها فیما سبق و في هذا و یتحدد دو    

  : الشق النظري فیما یلي 
مرحلة تعیین المشكالت البیئیة ، و فیها یتمحور دور اإلعالم على وضع قضایا بیئیة  :أوال 

ي محددة على جدول األعمال السیاسي ، هنا تلعب الهیئات األهلیة و العلمیة دورا أساسیا ف
  . التنبیه إلى مشكالت بیئیة معینة تؤثر في مجموعات من الناس 

كما یساعد اإلعالم في إستقطاب اإلنتباه و الدعم لقضایا محددة و إقامة حوار المسؤولین    
  . و قادة الرأي 

مرحلة اإلتفاق على السیاسات البیئیة ، و فیها یساعد اإلعالم المطبوع و إنطالقا بما  :ثانیا 
به الرسالة المطبوعة من فهم أفضل لدوافع السیاسات البیئیة و خلفیاتها ، و یسهل تتمیز 

  . إقرارها رسمیا و قبولها شعبیا ، و هو هنا یتوجه إلى صانع القرار و الرأي العام معا 
مرحلة تنفیذ السیاسات البیئیة ، و فیها یساعد هذا اإلعالم على تطویر مواقف  :ثالثا 

الئمة للتعامل مع التدابیر البیئیة ، و یعمل على إستمرار التزام الناس شخصیة و مجتمعیة م
بهذه المواقف الجدیدة ، كما یشرح اإلعالم مضامین التشریعات و القوانین المرتبطة بالبیئة و 

  . أثرها على الناس المعنیین 
المؤسسات و مما یزید من فاعلیة اإلعالم البیئي و یعمق من أثره أن یكون بینه و بین    

الجماهیریة قنوات للعمل المشترك في خدمة البیئة ، إذ أن للجمعیات األهلیة و المؤسسات 



  عرض و تحلیل و تفسیر البیانات و مناقشة النتائج                           : الفصل السادس 

390 
 

الشبابیة و النوادي الریاضیة و النقابات العمالیة و التنظیمات السیاسیة دور هام في التوعیة     
  . و التثقیف الجماعي 

رامجها الخاصة بالبیئة یوسع دائرة فتعاون اإلعالم البیئي مع المؤسسات الجماهیریة في ب   
األثر اإلیجابي لبرامج البیئة و الحقیقة أن هذه المؤسسات الجماهیریة ال تزال بعیدة عن 
النهوض بدورها في هذا المجال الهام و الذي یتصل بحیاة الناس و صحتهم البدنیة و 

   .)1( .النفسیة كأفراد و كجماعات 
تكون هناك أیضا قنوات للعمل المشترك بین اإلعالم من جهة أخرى فإنه ال بد و أن    

المطبوع بأشكاله و المؤسسات التعلیمیة من الحضانة إلى الجامعة إلشاعة الثقافة العلمیة و 
 اإلنسان بهما مما یتیح المجال للتعاون النافع بالبیئة الطبیعیة والبشریة وعالقةتعمیق الوعي 

)2( .  
" دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة " ه في مجال هذا و ما ینبغي التوكید علی   

أن هذا الدور یتمیز عن سائر الوسائل األخرى كالعلم و القانون و المدرسة و الجامعة و 
  : غیرها في میزتین رئیسیتین و هما 

أن وسائل اإلعالم تشترك مع كافة وسائل حمایة البیئة األخرى و تتقاطع معها جمیعا  −1
صعید التعلیم النظامي في المدارس و الجامعات و الكلیات نجد أن وسائل اإلعالم  فعلى

برامج البیئة سواء من خالل استخدام الكتب ، المنشورات  المطبوع تؤدي دورا هاما في إنجاح
أما على صعید التعلیم . ، المطویات ، صحافة الحائط المدرسیة أو الجامعیة و غیر ذلك 

فان , سرة و دور العبادة و المنظمات غیر الحكومیة و ما إلى ذلك غیر النظامي في األ
وسائل اإلعالم المطبوع توفر قنوات االتصال المالئمة ألن تصل الرسالة البیئیة بفعالیة و 

  . سرعة 
إن هذا اإلعالم ال یهم قطاعا معینا من الناس و ال یستهدف فئة عمریة محددة ، شأنه  -

لكن في الوقت ذاته فان هذا اإلعالم , )3(التربیة الغیر رسمیة في ذلك كشأن بعض أنواع 
  البیئي المطبوع بأنواعه یشترط في القیام بدوره بصورة ایجابیة و فعالة في إیصال رسالته 

  
  33،  32مرجع سابق ، ص صعب نجیب) 1(
, الهرم ,الفجر للنشر والتوزیع دار , )قضایا البیئة من منظور اسالمي(التلوث وحمایة البیئة :حجاب محمد منیر ) 2(

  .1999, مصر 
  . 258،  257: السعود راتب ، مرجع سابق ، ص ) 3(



  عرض و تحلیل و تفسیر البیانات و مناقشة النتائج                           : الفصل السادس 

391 
 

اإلعالمیة الموجهة لحمایة البیئة و خدمة قضایاها على تعلیم الفئة المتلقیة و قدرتها على 
ئة مما یطرح تحدیا آخر أمام هذا اإلعالم للقیام بدوره في مجال البی, فك رموز هذه الرسالة 

خاصة في المجتمعات العربیة و الجزائر على وجه الخصوص و التي تعاني من ارتفاع 
 . نسبة األمیة 

مما تقدم یتبین لنا الدور الرئیسي الذي ینبغي لإلعالم البیئي المطبوع القیام به في مجال    
مثل أساسا و الذي یت, توجیه الرأي العام لخدمة قضایا البیئة و حمایتها و مواجهة مشكالتها 

في اإلمداد بالمعلومات عن هذه القضایا لتكوین صورة ذهنیة ایجابیة و رأي عام حول 
و توسیع معارف األفراد و , الموضوعات البیئیة الطبیعیة والبشریة السیما الجدیدة منها 

الدور المطلوب منهم للمساهمة في تقلیل اآلثار السلبیة لهذه المشكالت بما یدعم عنصر 
و ذلك بتعدیل أنماط السلوك و , ة االیجابیة عن طریق استثارة حماس الجمهور المشارك

تغییرها في االتجاه المستهدف بتدعیم االتجاهات االیجابیة لهم وتغییر السلبیة منها حیال 
انطالقا مما تتمیز به الكلمة المطبوعة من , )1(الحفاظ على سالمة البیئة وحمایة مواردها

فیتحولون , الء الناس الذین یقرءونها لقوتها و شدة تأثیرها و استمرارها تأثیر ایجابي في هؤ 
التي قد )01شكل(و من حالة الالوعي إلى حالة الوعي , تدریجیا من السلبیة إلى االیجابیة 

تصل إلى المشاركة في اتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترفع مستوى البیئة التي یعیشون 
  . )2(كلون عنصرا ضاغطا على أصحاب القرار أو على األقل یش, فیها 

 
  
    

  ) 01(شكل رقم 
  .  332أحمد البطریق نسیمة ، مرجع سابق ، ص  :المصدر 

على أن العالقة متبادلة بین التناول ) 01(توضح اتجاهات األسهم في الشكل رقم   
لین بأجهزة اإلعالمي لقضایا البیئة و الوعي العام بهذه القضایا و خصوصا لدى العام

  . اإلعالم والذي یؤدي إلى تناول إعالمي جید لهذه القضایا 
  
 fspi-ahlamontada.net:نقال عن , 12,11ص,  دور اإلعالم البیئي في تنمیة الوعي البیئي :مصطفى هویدا ) 1(
  .18:15. 05/12/2009 :بتاریخ,
       .  154، مرجع سابق ، ص  مواجهتها السلوكیات الخاطئة و كیفیة: تلوث البیئة : شحاتة حسن احمد ) 2(

 التناول اإلعالمي 
 لقضایا البیئة 

عي بقضایا الو  
 البیئة  
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   : نتائج الدراسةعرض  :ثانیا
   : إستخالصات عامة -1
في  "مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة " حلت مجموعة الفئة الرئیسیة األولى  −

حمایة البیئة في إطار التنمیة "و قانون " منبر البیئة " المرتبة األولى و ذلك في مجلة 
توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن " بینما حلت مجموعة الفئة الرئیسیة الثانیة " المستدامة

  . في المرتبة الثانیة في ذات المصدرین  " طریق التوعیة البیئة
و قانون  ″منبر البیئة  ″إن مرتبة الصدارة لمجموعة الفئة الرئیسیة األولى في مجلة  −
" لقیة قوتها إذ أن التمركز األكبر كان حول الفئة الفرعیة ، ال تعني مط ″حمایة البیئة″

 . )03(جدول رقم .  "مسایرة اإلعالم المطبوع لقضایا البیئة البشریة 
حلت في المرتبة  "مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة " أن الفئة الرئیسیة  −

و التي إحتلت  "طریق التوعیة البیئیة  توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن" الثانیة بعد فئة 
  " . الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" الصدارة في الندوة الفكریة 

أن التوزیع الداخلي للفئات الفرعیة المعتمدة في التحلیل لم یكن متساویا في المصادر  −
 . الثالثة 

 . مصادر الثالث أن الفئات الفرعیة المعتمدة في التحلیل ، كان جمیعها حاضرا بال −
في المرتبة الرابعة   "مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة " حلت فئة  −

و كذا على  05شكل رقمواألخیرة على مستوى ترتیب الفئات في المصادر الثالث مجتمعة 
إحتلت  في حین 01شكل رقم" الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" مستوى الندوة الفكریة 
حمایة البیئة في " و الثانیة في قانون  02شكل رقم"  منبر البیئة " المرتبة الثالثة في مجلة 
 .  05شكل رقم" إطار التنمیة المستدامة 

في المرتبة األولى " مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة البشریة " حلت فئة  −
شكل  وى المصادر الثالثة مجتمعة على مستوى كل مصدر على حدى و على مست

 . 05,03,02,01رقم
في المرتبة  "توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العلمیة " حلت فئة  −

شكل  "الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" الثانیة على مستوى ترتیب الفئات الفرعیة في ندوة 
و كذا على مستوى ترتیب فئات التحلیل في  02شكل رقم" منبر البیئة " و مجلة 01رقم
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في حین إحتلت المرتبة الثالثة على مستوى ترتیب ,  05شكل رقم المصادر الثالثة مجتمعة
  .  03شكل رقم" حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة "الفئات في قانون

في المرتبة  "ة املعتوجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة ا" حلت فئة  −
، و ذات  05شكل رقم الثالثة على مستوى ترتیب الفئات في المصادر الثالثة مجتمعة

الوعي ...الثقافة البیئیة" الرتبة حققتها هذه الفئة على مستوى ترتیب الفئات في الندوة الفكریة 
رتیب الفئات ، في حین احتلت المركز الرابع و األخیر على مستوى ت 01شكل رقم" الغائب

حمایة البیئة في إطار التنمیة " و قانون 02شكل رقم" منبر البیئة " في كل من مجلة 
 .  03شكل رقم" المستدامة 

مسایرة اإلعالم " إن بعض الفئات كان حضورها ضعیفا كما هو الحال بالنسبة لفئة  −
و الذي " الوعي الغائب ...لبیئیة الثقافة ا" في الندوة الفكریة  "البیئي لقضایا البیئة الطبیعیة 

و كذا بالنسبة لفئتي توجیه الرأي العام لحمایة البیئة 01شكل رقم%) 5.41( حقق نسبة 
حمایة البیئة في إطار التنمیة " عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة و العامة في قانون 

بالنسبة للتوعیة )  %5.94( و على الرغم من أهمیتها إذ سجلت  03شكل رقم" المستدامة 
 . 03شكل رقم بالنسبة للتوعیة البیئیة العامة%)5.20(البیئیة العلمیة و

" و  "توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة " إن فئتي  −
عرفتا حضورا شبه  "توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العامة 

 24.84، %  26.19( بنسبة " الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" في الندوة الفكریة متساو 
 5.94( إذ سجلت  ″حمایة البیئة″و كذا بالنسبة لقانون  01شكل رقمعلى الترتیب % ) 

 .  03شكل رقم) توعیة بیئیة عامة %  5.20توعیة بیئیة علمیة ، % 
لم ترق " الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" لفكریة أن فئتین من أصل أربع فئات بالندوة ا −

مسایرة " و هما % )  25المتوسط الحسابي ( إلى متوسط حضور الفئة في هذا المصدر 
، توجیه الرأي العام لحمایة % .  05.41" اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة 

 % .  24.84 "البیئة عن طریق التوعیة العامة 
لم ترق إلى متوسط حضور الفئة " منبر البیئة " ثالث فئات من أصل أربع بمجلة  إن −
         ″مسایرة اإلعالم البیئي لقضایا البیئة الطبیعیة″: و هي % )  25المتوسط الحسابي (

 ″توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة ″، % )  22.97( 
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 14.26(  ″ه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العلمیةتوجی ″و%) 23.87(
  .(% 

المتوسط ( أن فئتین من أصل أربع فئات سجلت حضورا دون متوسط حضور الفئة  −
توجیه  ″:و هما  ″حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  ″في قانون % )  25الحسابي 

توجیه الرأي العام  ″و% )  5.94(  ″وعیة العلمیةالرأي العام لحمایة البیئة عن طریق الت
 % ) .  5.20(  ″لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العامة

سجلت حضورا دون  ″مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة ″أن فئة  −
عي الو ...الثقافة البیئیة" في كل من الندوة الفكریة %) 25(مستوى متوسط الحضور العام 

 " . منبر البیئة " و مجلة " الغائب 
فئة و كذا " توجیه الرأي العام نحو حمایة البیئة عن طریق التوعیة العلمیة " أن فئة  −
سجلتا حضورا دون المتوسط    ″توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العامة″
  "البیئة في إطار التنمیة المستدامةحمایة " و كذا قانون " منبر البیئة " في مجلة % )  25( 
توجیه الرأي العام " و  "مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة البشریة " أن فئتي  −

  . ظهرتا ضمن الفئات السائدة في الندوة الفكریة" لحمایة البیئة عن طریق التوعیة العلمیة 
مسایرة اإلعالم ″و هي " بر البیئة من" أن هناك فئة واحدة ظهرت كفئة سائدة في مجلة  −

 . ″البیئي المطبوع لقضایا البیئة البشریة
مسایرة اإلعالم " و  "مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة " أن فئتي  −

حمایة البیئة في " ظهرتا كفئتین سائدتین في قانون  "البیئي المطبوع لقضایا البیئة البشریة 
 " . یة المستدامة إطار التنم

ظهرت كفئة سائدة و " مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة البشریة" أن فئة  −
" ، مجلة " الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" محتلة المرتبة األولى في كل من الندوة الفكریة 

    .     "حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة "قانون " منبر البیئة 
إن الفئات الفرعیة المعتمدة في التحلیل كانت ممثلة بفئة واحدة على األقل ضمن قائمة  −

 . الفئات السائدة في كل مصدر 
حمایة البیئة في "حققت مع قانون " الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة" أن الندوة الفكریة  −

 . فئتین سائدتین في كل مصدر أكبر ظهور للفئات السائدة بظهور " إطار التنمیة المستدامة
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إن هناك فئة واحدة فقط ظهرت كفئة سائدة ضمن المصادر الثالث ، إذ حققت ما نسبته  −
و محتلة المرتبة األولى بین فئات التحلیل ، متفوقة بذلك على متوسط حضور %  44.32

 % ) .  25المتوسط الحسابي ( الفئة 
لمعتمدة في التحلیل لم ترق إلى متوسط أن هناك ثالث فئات فرعیة من أصل أربع ا −

و هي فئة % )  25المتوسط الحسابي ( حضور الفئات على مستوى المصادر الثالث 
( في المجموعة الرئیسیة األولى  "مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة الطبیعیة"

ام لحمایة البیئة عن توجیه الرأي الع": و فئتي المجموعة الرئیسیة الثانیة % )     14.32
توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن "و % )  21.62( " طریق التوعیة البیئیة العلمیة
  % ) .  19.09( " طریق التوعیة البیئیة العامة
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   :فرضیات الدراسةحسب  الدراسة عرض نتائج -2
لبیئي و عن طریق مادته اإلعالمیة التعرف على ما إذا كان اإلعالم ا"  : الفرضیة األولى- 

المطبوعة مسایر لمختلف التحوالت و التطورات البیئیة الطبیعیة و البشریة من خالل تغطیة 
  " . األحداث البیئیة و تحلیل الوقائع لنقل المعلومة إلى الجمهور و إفادته بمختلف التطورات 

، " الوعي الغائب...الثقافة البیئیة"ریة الندوة الفك: لقد تم من خالل تحلیل المصادر الثالثة    
، التوصل إلى أن هذه " یة المستدامةحمایة البیئة في إطار التنم"، قانون " منبر البیئة"مجلة 

مواضیع بیئیة طبیعیة و بشریة و هو ما تؤكده  حتوى جمیعها على قضایا أوالمصادر ا
  ) . 03(و ) 02(الجداول رقم 

أكبر للمواضیع ذات العالقة بالبیئة البشریة و في المصادر  و إن كنا قد سجلنا بروزا   
 "مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة البشریة"الثالثة حیث تظهر النتائج أن فئة 

كانت أكثر تمثیال في فئتها الرئیسیة المنتمیة إلیها و حتى بین الفئات الفرعیة المعتمدة في 
ألول ضمن مجموعتها الرئیسیة و ضمن فئات التحلیل في التحلیل ، فقد حصدت المركز ا

كما ") حمایة البیئة"، قانون " منبر البیئة"مجلة " الثقافة البیئیة"الندوة الفكریة ( كل مصدر 
  . حققت المرتبة األولى بین فئات التحلیل و على مستوى المصادر الثالث مجتمعة 

األخیرة فقد حلت في المرتبة الثانیة و  "الطبیعیة مسایرة اإلعالم لقضایا البیئة"أما عن فئة    
ضمن مجموعتها الرئیسیة و في المصادر الثالث ، كما سجلت حضورا ضعیفا في ندوة 

مقارنة بحضور بقیة الفئات محتلة المركز الرابع و األخیر " الوعي الغائب...الثقافة البیئیة"
و " منبر البیئة"الثاني في مجلة بین فئات التحلیل ، في حین حلت في المركز الثالث و 

على الترتیب ، مسجلة حضورا معتبرا في " حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة"قانون 
  . هذا األخیر أي قانون حمایة البیئة 

هذا و قد حلت ذات الفئة في المركز الرابع و األخیر بین فئات التحلیل و على مستوى    
  . المصادر الثالثة مجتمعة 

أما عن الشق الثاني من الفرضیة و الذي تعرضنا فیه في التحلیل إلى طریقة التناول    
اإلعالمي لهذه القضایا الطبیعیة و البشریة في المصادر الثالث المعتمدة في التحلیل ، 

على  اتسم اختالفهیمكننا أن نخلص إلى نتیجة رئیسیة مفادها أن هذا التناول اإلعالمي على 
  : ائص أساسیة هي العموم بخص
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التركیز على الرسالة اإلعالمیة المتخصصة محددة اإلنتشار التي تخاطب فئة * 
المتخصصین  والمعنیین بدراسة المواضیع البیئیة بصورة متخصصة ، كما هو الحال مع 

، و إن كنا قد سجلنا " الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة"كثیر من محاضرات الندوة الفكریة 
ا المصدر في مسایرته لقضایا البیئة  و توعیة الجماهیر لحمایتها و خدمة قضایاها تفوق هذ

المختلفة باإلضافة إلى طریقة التناول و التي تمیزت عموما بالتنظیم و التكامل واألسلوب 
  . العلمي 

التناول اإلعالمي أو التغطیة اإلعالمیة اإلخباریة المتأثرة أساسا بالمؤثرات و البحوث * 
عنیة بقضایا البیئة إضافة إلى نشر الحوادث التي قد تقع هنا أو هناك و التي ینتج عنها الم

إضرار بالبیئة كما هو الحال مع كثیر من مقاالت مجلة منبر البیئة و التي تحتاج إلى 
  . تخطیط واحترافیة أكثر 

، و یظهر  تناول إعالمي یكتنفه الغموض و عدم الكفایة و المالئمة في كثیر من جوانبه* 
قانون " ذلك خاصة من خالل التشریعات التي عنیت بحمایة البیئة في المصدر الثالث 

  " . حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 
مما سبق فقد تم التحقق من هذه الفرضیة وتحقیق الهدف  بصورة جزئیة أي أن اإلعالم    

 اختالفبیئة الطبیعیة و البشریة ، مع البیئي المطبوع مسایر للتحوالت التي تطرأ على ال
المواضیع و طریقة التناول و الطرح   ما أظهره تحلیل النصوص و النتائج المتوصل إلیها 

  . بصورة أكثر تفصیل من خالل تحلیل المصادر الثالث 
تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تحقیق هذا الهدف والتحقق من الفرضیة األولى  باإلعتماد    

و التي تضم  " مسایرة اإلعالم البیئي المطبوع لقضایا البیئة" التحلیل رئیسیة  على فئة
  "مسایرة اإلعالم لقضایا البیئة البشریة" ، " مسایرة اإلعالم لقضایا البیئة الطبیعیة " فئتین 

التحقق مما إذا كان اإلعالم البیئي المطبوع یأخذ بعین اإلعتبار "  : الفرضیة الثانیة - 
لرأي العام أو الجماهیر لحمایة البیئة و خدمة قضایاها عن طریق التوعیة البیئیة توجیه ا

  " هدفا له من خالل مادته اإلعالمیة المطبوعة 
لقد اتضح من خالل تحلیل المصادر الثالث أن هناك اهتمام مختلف األبعاد بتوعیة الرأي    

عالمیة البیئیة المطبوعة وهو ما العام لحمایة البیئة و خدمة قضایاها من خالل المادة اإل
بشقیها " التوعیة البیئیة " و التي تعكس حضور , ) 05(و ) 04(تدعمه معطیات الجداول  

توجیه الجمهور لحمایة البیئة عن " في كل مصدر ، و إن كنا نلمس ضعف تمثیل فئتي 
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البیئة في إطار حمایة "في المصدر الثالث قانون  "طریق التوعیة البیئیة العلمیة و العامة 
منبر " وكذا مجلة " الوعي الغائب ...الثقافة البیئیة"مقارنة بالندوة الفكریة " التنمیة المستدامة 

إذ كان تمثیلهما في هذین المصدرین معتبرا جدا ، ما یعكس اهتماما أكثر بتوعیة " البیئة 
  .فكریةالجماهیر لحمایة البیئة فیهما وخاصة في المصدر األول أي بالندوة ال

تجدر اإلشارة إلى أن هذا اإلهتمام بتوعیة الرأي العام لحمایة البیئة على إختالفه بین    
المصادر الثالثة قد تجلى عموما من خالل توضیح المفاهیم و الحقائق و القضایا و 
المشكالت البیئیة و آثارها على حیاة اإلنسان و تعریفه بدوره و مسؤولیاته تجاهها من خالل 

كل ذلك بهدف تحفیزه و تحقیق الدافعیة لدیه وصوال للسلوكیات و األفعال , ده  وتوجیهه إرشا
  . البیئیة اإلیجابیة لحمایة البیئة 

بالتالي فقد تم التحقق من الفرضیة و تحقیق هذا الهدف من خالل تحلیل نصوص    
عبر فیه المبحوثون المصادر الثالثة المعنیة بالدراسة  أیضا من خالل التحلیل المكمل الذي 

  . في عن هذه النتیجة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عرض و تحلیل و تفسیر البیانات و مناقشة النتائج                           : الفصل السادس 

399 
 

  :  الدراسات السابقةحسب نتائج الدراسة  عرض -3
هناك دور لإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة على إختالف درجته عن طریق    

رئة علیها مسایرة هذا اإلعالم البیئي لقضایا البیئة الطبیعیة و البشریة و األخذ بالتحوالت الطا
، و كذا توجیه الجماهیر لحمایة البیئة و خدمة قضایاها عن طریق توعیة الجماهیر ما أثبته 

  . تحلیل المواضیع البیئیة في المصادر الثالث و دلت علیه األشكال 
بتناول " حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة " قانون  اهتمامكما دل التحلیل على    

بیئة الطبیعیة و البشریة و وضع تشریعات بشأنها متخذا الكلمة المطبوعة أكبر لقضایا ال
وسیطا إلیصال هذه التشریعات ، على حساب توعیة الجماهیر لحمایة البیئة توعیة علمیة و 

  . عامة إذ كان تمثیلها ضعیف جدا مقارنة بسابقتیها 
كان اهتمامها األكبر بقضایا البیئة فقد  ″الوعي الغائب...الثقافة البیئیة″أما الندوة الفكریة    

و بنحو أقل و لكن بنسبة معتبرة جدا اهتمت بتوجیه الجماهیر لحمایة البیئة عن , البشریة
أما عن قضایا البیئة الطبیعیة فقد كان حضورها و . طریق التوعیة البیئیة العلمیة و العامة 

  . اهتمامها بها ضعیف جدا 
على مواضیع البیئة البشریة دون إهمال " منبر البیئة " في حین تركز إهتمام مجلة    

لمواضیع البیئة الطبیعیة و التي جاءت بنسبة معتبرة ، كما كان حضور للمواضیع المصنفة 
  . في خانتي توجیه الرأي العام لحمایة البیئة عن طریق التوعیة البیئیة العلمیة و العامة 

ادر الثالثة و كما ذكرنا سابقا مختلفا من حیث هذا و قد كان التناول اإلعالمي في المص   
بشكل أكثر  –ما أوضحه التحلیل  –المواضیع البیئیة المنتقاة و طریقة معالجتها و طرحها 

إذ  ″الوعي الغائب...الثقافة البیئیة″تفصیل حیث سجلنا أفضل تناول إعالمي للمصدر األول 
وضوح نسبیا مقتربة أكثر من تحقیق تمیزت مواضیعه على العموم بالتعدد و التناسق و ال

  . دورها في خلق ثقافة بیئیة تسعى لحمایة البیئة 
   : )1(الدراسة ـ 

مع " الوعي الغائب...الثقافة البیئیة" تماثلت نتائج هذه الدراسة بخصوص الندوة الفكریة    
القضایا من حیث " اإلعالم و البیئة " في دراسته " رضوان سالمن " ما توصل إلیه الباحث 

والمواضیع البیئیة األكثر إلحاحا في الجزائر ، حیث یقر أن المشكالت البیئیة مسبباتها 
تتراوح بین اآلثار السلبیة للتنمیة الصناعیة و ضعف الوعي البیئي و أغلب المبحوثین على 
" إختالف أعمارهم و جنسهم   و مستواهم الدراسي واعون بهذه المشاكل ما یجعل ندوة 
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أكثر محاكاة للواقع باهتمامها ضمن رسالتها اإلعالمیة المطبوعة بقضایا " ة البیئیة الثقاف
البیئة البشریة على إختالفها و الذي یكون اإلنسان فیها المسبب الرئیسي للمشكالت البیئیة 

و مركزا " اإلعالم و البیئة " على غرار التنمیة الصناعیة ما أقره أغلبیة المبحوثین في دراسة 
توعیة الجماهیر توعیة بیئیة مدركا ألهمیة هذه العملیة في تدارك الوضع و حمایة  على

البیئة ، مضیفا في ذات السیاق و فیما یخص نظرة المبحوثین للبیئة أن هناك تحدیات تواجه 
البیئة في الجزائر عامة ما یستدعي تشریعات قانونیة صارمة إلیقاف تدمیرها ، و نحن 

یة صرامة التشریعات القانونیة لحمایة البیئة ، لیس هذا فقط بل ضرورة بدورنا نؤكد على أهم
وضوح معالمها وتسهیل اإلطالع علیها من قبل الجماهیر عن طریق توسیع نشرها لتكون 

  . بمثابة وسیلة للتوعیة من جهة ووسیلة ردع من جهة أخرى 
فیما یخص نظرة  "رضوان سالمن " كما تتطابق نتیجة الدراسة الحالیة مع دراسة    

المبحوثین لعالقة اإلعالم و البیئة حیث أن أغلب المبحوثین و على إختالف أعمارهم و 
جنسهم و مستواهم الدراسي على وعي بعالقة اإلعالم و البیئة و إمكانیات وسائل اإلعالم 

ي في معالجة القضایا البیئیة ، و هو ما تؤكد علیه الدراسة حول أهمیة اإلعالم المطبوع ف
تعریف الجمهور بقضایا البیئة الطبیعیة و البشریة و العمل على حمایتها من خالل التوعیة 
البیئیة لكنها في ذات الوقت تقر بعدم كفایة اإلعالم المطبوع الجزائري بكل أشكاله في هذا 

  . المجال و أنه بحاجة إلى مزید من الدعم و اإلستمراریة و اإلحترافیة و توفیر النشر 
ا و تتوافق النتائج مع الدراسة نفسها في ضرورة اإلهتمام بمجال التوعیة البیئیة من هذ   

مثال في دراستنا و تسخیرها " منبر البیئة " خالل وسائل اإلعالم خاصة المحلیة منها كمجلة 
لخدمة قضایا البیئة خاصة مع تفاقم المشكالت البیئیة في الجزائر و هو ما أكد علیه الباحث 

  . دراسته المیدانیة عن إذاعة عنابة  من خالل
   ) :2(ـ الدراسة 

" منبر البیئة "من جهة أخرى فإن نتائج هذه الدراسة بخصوص تحلیل مواضیع مجلة    
المعالجة الصحفیة ألحداث " في دراسته " عدنان بدوي " تتفق مع ما توصل إلیه الباحث 

ذ توصل إلى نتیجة مفادها أن الخبر دراسة تحلیلیة لعینة من الصحف المصریة إ" الكوارث 
الصحفي یحتل المرتبة األولى و هو السائد في صحف الدراسة من بین األنماط التحریریة 

و التي " منبر البیئة " المستخدمة في الصحافة ، و هو ما أثبتته الدراسة التحلیلیة لمجلة 
  . ذه المجلة جاء فیها أن التغطیة اإلخباریة لقضایا البیئة هي السائدة في ه
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في حین تختلف النتیجة المتوصل إلیها من قبل الباحث بخصوص إعتماد صحف    
ولم تهتم بوكاالت األنباء و المراسلین مع %  33.6الدراسة على المحرر الصحفي بنسبة 

و التي اعتمدت في معظم معالجاتها لقضایا البیئة على وسائل اإلعالم " منبر البیئة" مجلة 
رنت كما هو واضح من خالل فهرسة المقاالت أو من خالل تصریح أحد كشبكة األنت

  . خالل مقابلتنا معه " بوذراع یاسین " المشرفین على هذه المجلة  
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 : اإلقتراحات  -4
 من أجل تفعیل دور اإلعالم البیئي المطبوع ، و استنادا إلى ما تم إبرازه من أهمیة قصوى   

لهذا الدور اإلعالمي في حمایة البیئة الطبیعیة و البشریة ، و خدمة قضایاها المختلفة عن 
طریق التوعیة البیئیة الهادفة و التي تعمل على إرشاد الجمهور لتبني قضایا البیئة 
والمحافظة علیها  نخلص إلى مجموعة من االقتراحات و التوصیات تهدف إلى تحسین سویة 

  : المكتوب أو المطبوع في الجزائر وهي اإلعالم البیئي 
أن إیجاد المحرر اإلعالمي المتخصص تخصصا دقیقا بالبیئة یتطلب وجود مناهج دراسة  −

لإلعالم البیئي تنسجم مع الخطة و اإلستراتیجیة الوطنیة للبیئة التي أقرتها وزارة البیئة وتهیئة 
  وخدمة أوسع في هذا المجال  اإلقلیم لضمان جهد إعالمي مشترك لتحقیق فعالیة اكبر

و المساهمة في تنظیم حمالت , إعداد الدراسات و البحوث اإلعالمیة المتخصصة  −
إعالمیة بیئیة شاملة للمواضیع الهامة الطارئة أو ذات األولویة بالتعاون مع مختلف الجهات 

ظ على المواقع إدارة النفایات ، تلوث الهواء ، الحفا( الرسمیة المعنیة بقطاع البیئة مثل 
األثریة بإعتبارها إرثا مشتركا ، متابعة الخطة الوطنیة للصرف الصحي ، نقص المیاه ، هدر 

  ) . الخ ...الطاقة ، وغیرها من المشاكل البیئیة الملحة
و وضع خطة تعاون , التعاون مع الجمعیات غیر الحكومیة ذات الصلة بالشأن البیئي  −

تلك التي تتطلب توعیة للعمل الشعبي التطوعي  مشترك لمواكبة نشاطاتها خصوصا
واإلهتمام بالبیئة البشریة المشیدة كاآلثار التاریخیة و الحضاریة و غیرها مما ینبغي الحفاظ 

  . علیه 
تعزیز دور اإلعالم البیئي المكتوب والمطبوع لیكون مشاركا على نحو فعال من خالل  −

المستهدفة بالبرامج و المواضیع اإلعالمیة البیئیة إجراء استبیان لرأي مختلف شرائح المجتمع 
  . لیكون قریبا منها و ممثال الحتیاجات الجمهور القارئ 

تشجیع التواصل بین اإلعالمیین البیئیین في مجال اإلعالم المكتوب والمطبوع مع الخبراء   −
نهم والحصول على والمختصین و المهتمین بالشأن البیئي من خالل شبكة وطنیة بأسمائهم و عناوی

  . أرائهم بصدد المشاكل البیئیة المطروحة 
و تشجیع إقامة أقسام , تشجیع إقامة قواعد معلومات بیئیة و إعالمیة السیما لدى وزارة اإلعالم  −

خاصة للمكتبة البیئیة في وسائل اإلعالم المطبوعة تتوفر فیها المراجع و الكتب البیئیة  والمعاجم 
  . ها لتكون مستندا دائم التجدد لخلفیات المواضیع البیئیة و المصطلحات و غیر 
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و على وسائل اإلعالم , إقامة عالقات مع الخبراء المحلیین و الجمعیات المهتمة بالبیئة  −
, المكتوب على إختالفها تشجیع المختصین بشؤون البیئة على الكتابة و نشر نتائج بحوثهم 

  . ف المواضیع البیئیة تربط النظریة بالواقع واإلعتماد علیها كمادة أساسیة لمختل
فتح باب المعلومات لوسائل اإلعالم المكتوب لتزوید اإلعالمیین بالمعلومات الجدیدة      −

باإلضافة إلى دعم البرامج اإلعالمیة البیئیة , والنشاطات المختلفة الخاصة بالشأن البیئي الجزائري 
قامة جوالت إستطالعیة لإلعالمیین,  البیئیین في جمیع المدن للتعرف على الواقع البیئي  وإ

لتمكینها من المراقبة و النقد , الجزائري والمشاریع التي یتم تنفیذها سنویا و العثرات التي تتعرضها 
  . و لیس مجرد كتابة ونقل الخبر دون التكلم عن المحتوى 

یة و المحررین في مجال إیجاد حلقات تواصل بین الباحثین البیئیین في المراكز العلم −
  . اإلعالم المكتوب و المطبوع 

فتح أبواب مراكز األبحاث البیئیة و المؤسسات البیئیة الحكومیة و مكتباتها و مراجعها  −
  . لوسائل اإلعالم المطبوع 

و یستحسن أن یرافق اإلعالمیون , إیفاد المحررین البیئیین في جمیع المهام الداخلیة و الخارجیة  −
  .الحكومیة التي تتعلق بالبیئة و التنمیة المستدامة  ئیون الوفودالبی
  مع ضرورة توفیر الدعم الالزم  , التنوع و اإلستمراریة في معالجة مختلف القضایا البیئیة  −

 . لنشر المادة اإلعالمیة و توزیعها بشكل منتظم و متواصل 
بقطاع البیئة من خالل أنشطة ثنائیة  التعاون مع مختلف الجهات العربیة و الدولیة المعنیة  −

ومشتركة تضمن توسیع الجهود اإلعالمیة و تفعیلها و تعزیز دورها في قطاع البیئة بما یخدم 
  . واإلستفادة من خبراتها اإلعالمیة في شؤون البیئة وحمایتها, الشؤون المحلیة للبالد 

التعاطي مع قضایا و مشاكل البیئیة  و, التأكید على ضرورة المصداقیة و تقدیم الحقائق كاملة  −
  . بموضوعیة و حیاد تام 

و كذا , طبع أعمال الملتقیات و األیام الدراسیة و القوانین و التشریعات الخاصة بالبیئة  −
المواضیع المحررة من قبل مختصین و إعالمیین محترفین و توزیعها على أوسع نطاق 

  . لإلستفادة الجماعیة منها 
إحداث و تفعیل رابطة لإلعالمیین و الكتاب البیئیین أسوة بالدول العربیة العمل على  −

  . المجاورة 
التأكید على أن خدمة قطاع البیئة لیست مسؤولیة الحكومات وحدها و إنما هي مسؤولیة  −

  . مشتركة من قبل الجمیع 


