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  :  خاتمة
لقد حاولنا على مدار خطوات هذا البحث معرفة الدور الذي یلعبه اإلعالم البیئي المطبوع    

و قد , في حمایة البیئة و ذلك في ضوء ما احتضنته المصادر الثالثة المعتمدة في التحلیل 
توصلنا إلى نتیجة هامة مفادها أنه حتى یتحقق دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة 

بد من مطالبة اإلعالم أن یكون واعیا برسالته و واعیا بیئیا لیتمكن من القیام بذلك الدور  ال
في حمایة البیئة و نشر الوعي البیئي لیكون ضمیر المجتمع بأجیاله المتعاقبة من أجل 

و إقامة التوازن بین البیئة و التنمیة , حمایة البیئة الطبیعیة و البشریة و المحافظة علیهما 
والتي تضع في اعتبارها , وصول إلى نهج صحیح من التنمیة المتكاملة القابلة لإلستمرار لل

حاجات الجماهیر ، إذ أن الموضوع البیئي الذي یتناوله اإلعالم یجب أن ینجح في التأثیر 
و تأثیره كذلك على أوضاعهم , واإلحساس بنبض الجماهیر , في اتجاهات الرأي العام 

یاتهم  و مستقبلهم انطالقا من كون أن األساس في نشاط اإلعالم الشخصیة و نوعیة ح
البیئي ألداء مهامه أن یقوم بدوره كوسیلة اتصال تعتمد على عقد صلة الحوار بین المرسل و 

و الصعوبة التي تنشأ في هذا المجال هي أن یتحول اإلعالم إما إلى إعالم , المتلقي 
ا یكتب ودون معرفة حقیقیة برأي و مشاركة من خطابي مرسل ال یعرف الصدى الحقیقي لم

  ) 1(یقرأ 

ثم مناقشة زوایاه و محاوره , ، و نشیر هنا إلى أنه یجب في البدایة تحدید الموضوع 
و تحدید مدى أهمیته الجماهیریة  واإلجتماعیة ، اإلقتصادیة و العلمیة ، ثم تحدید , المختلفة 

ن قسم معلومات المجلة أو الجریدة ، األقسام مصادر معلومات الموضوع و هي عادة ما تكو 
و , بالجامعات ، إدارة البیئة ، الوزارة و أجهزة البیئة و المسؤول األول عن هذه القضیة 

, ثم الكتب واإلنترنیت , مصادر أخرى كالوكاالت الدولیة ، المكاتب المهتمة بمجال البیئة 
كز الرئیسیة للمنظمات و هذا لبناء ثقافة بیئیة والمرا,  والمجالت األجنبیة و المراكز األجنبیة 

جماهیریة مبنیة على حقائق ال على أهواء و انطباعات ، ثم التعرف على رأي الناس و 
ثم االستعانة بالمصادر األخرى المعاونة كالصورة و الكاریكاتیر , تأثیر المشكلة على حیاتهم 

على ما إذا كانت هناك دول تعاني نفس و الرسم البیاني و األشكال التوضیحیة ،  والتعرف 
المشكلة التي یطرحها الموضوع أو التحقیق  وما هي الحلول الممكنة و التجارب الناجحة في 

  . الدول األخرى 
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غیر أن ما ینبغي التأكید علیه أنه من الضروري أن یؤدي هذا اإلعالم دوره و مهمته من    
و یؤمن هنا بالبرامج التي تتبناها المؤسسات و الهیئات الوطنیة , خالل برامج واضحة 

و كذلك من خالل البرامج اإلعالمیة نفسها التي توضع خططها , المسؤولة عن شؤون البیئة
و ال بد من الحذر من حدوث انفصال بین , ي إطار البرامج األولى لتؤدي مهمتها ف

الخطتین ، مع ضرورة أن تنطلق البرامج اإلعالمیة من ظروف الواقع لدى المتلقي القارئ أو 
لنشر ثقافة بیئیة و بناء قدرات التكیف لدى اإلنسان , )1(الفئات اإلجتماعیة التي تتوجه إلیها 

بیئیة مواجهة عقالنیة و المحافظة على عناصرها و غرس روح لمواجهة مختلف القضایا ال
اإلنتماء إلى البیئة و المحافظة علیها عن طریق نشر المفاهیم البیئیة الصحیحة بین السكان 

على أن االهتمام بالبیئة و حمایتها و صون مواردها مدخل أساسي من مداخل  و التأكید, 
، و یتم ذلك مثال عن طریق تعریف أفراد المجتمع  التنمیة السلیمة المتوازنة و المستدامة

و غرس روح االنتماء و , و واقع البیئة الجزائریة بشكل خاص , بمفهوم البیئة بشكل عام 
المحافظة على مقوماتها من منطلق تعالیم العقیدة اإلسالمیة ، تعمیق اإلحساس بأهمیة 

للدولة ، التعریف بخصائص و  الوعي البیئي بوصفه أساسا في عجلة التنمیة المتواصلة
مواصفات البیئة السلیمة و العوامل المؤثرة علیها ، تطبیع عادات األفراد تجاه البیئة و 

والتعریف بنشاطات و , مواردها الطبیعیة ، إبراز جهود الدولة في المحافظة على البیئة 
المواطن في حمایة هذه  ثم التأكید على دور, أدوار األجهزة ذات العالقة بالبیئة في الجزائر 

و التأثیرات و األضرار , البیئة انطالقا من كون اإلعالم البیئي یهم كل فئات المجتمع 
الناجمة عن المشكالت البیئیة ال تمیز بین فئة و أخرى لذا فعلى هذا اإلعالم أن یتوجه إلى 

توازنة الجماهیر لتكون قوى ضاغطة لحث أصحاب القرار على انتهاج سیاسة إنمائیة م
تحترم البیئة و تحافظ على مواردها الطبیعیة ، كما علیه أن یتوجه إلى العلماء و المفكرین و 
المثقفین لحثهم على وضع قدراتهم اإلبداعیة للحفاظ على توازن الطبیعة و الحد من مشكالت 
البیئة ، و إلى السیاسیین و أصحاب القرار للتشدید على أن مسؤولیاتهم ال تنحصر في 

جموعة معینة من المواطنین أو حقبة زمنیة معینة ، فاإلعالم له موقع رئیسي في السیاسة م
البیئیة الوطنیة المتكاملة ، وفي استطاعة اإلعالم المكتوب توعیة المواطنین بمسؤولیاتهم 

و حتى یكون هذا اإلعالم  .حیال البیئة و خلق قاعدة صلبة لدعم التدابیر اآلیلة إلى حمایتها
  رئیسیة لتحقیق السیاسة البیئیة فهو ال یكون فعاال إال بالتكامل مع األدوات األخرى منأداة 
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جزء من سیاسة بیئیة ) أي اإلعالم البیئي(تشریعات و قوانین و حوافز مالیة ، و ذلك كونه  
و لیس مجرد أداة لشرح سیاسة بیئیة جاهزة , عامة یساهم بشكل كبیر في شرحها و انجازها 

، فهو یهدف إلى تنمیة الوعي البیئي بقضایا البیئة و مشكالتها الطبیعیة  والبشریة لدى 
و ذلك حتى تشارك بفاعلیة في تطویر السیاسات البیئیة و , مجتمع المختلفة قطاعات ال

مراقبتها و مراجعتها ، كما یهیئ الرأي العام و الجماهیر و المسؤولین لدعم تنفیذ السیاسات 
  . البیئیة و القوانین 

حتى بقي أن نذكر بنقطة بالغة األهمیة أنه ال یمكن تحمیل وسائل اإلعالم المطبوعة أو    
المختلفة وحدها التقصیر في إنتاج إعالم یتصدى لقضایا البیئة بفعالیة ، فهذه مرتبطة 
بحلقات ثالثة هي دول لها خطط و سیاسات تنمویة و برامج بیئیة ، قاعدة من البحوث 
العلمیة ، جمهور واسع من مالیین المواطنین الذین یحتاجون إلى المعرفة البیئیة و اإلنخراط 

یربط هذه الحلقات الثالث و هو ال  المطبوعلبیئي  والتنموي ، و اإلعالم البیئي في العمل ا
عالم ال یمكن أن یعمل في فراغ یخبر عنها فقط بل یساهم في دعمها و تقویتها ، لكن اإل

الوهن في أیة حلقة یضعف الحلقات األخرى فال بد من تكامل جمیع الحلقات للوصول إلى و 
یؤدي دوره بشكل كامل في حمایة البیئة و خدمة قضایاها  إعالم بیئي مطبوع متطور
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