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  :  مقدمة
شهد العقدان الماضیان تسارعا شدیدا لقضیة مهمة فرضت نفسها و أخذت مكانا مرموقا    

في الساحة الدولیة ، و تصدرت أولویة جداول األعمال في المحافل و اللقاءات العالمیة ، 
أال و هي قضیة حمایة البیئة ، و نقول إن قضیة البیئة بشكل عام جدیدة في العالقات 

حیث أن المجتمع الدولي بعد أن كان یتعامل مع قضایا البیئة , بكل المقاییس  الدولیة
المبعثرة و یعدها قضیة وطنیة أو إقلیمیة هامشیة ، أدرك بعد مؤتمر البیئة البشریة و التنمیة 

أن المشاكل البیئیة عدت أهم تحد لبقاء اإلنسان و استمرار  1972الذي عقد في ستوكهولم 
كإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة و العقلیة یمكن  رفاهیته ، و حقه

فحمایة البیئة و . و یجب أن تعامل كوحدة واحدة على المستوى العالمي و الدولي , بلوغه 
تنمیة مواردها و عدم استنزافها تمثل نوعا من الحفاظ على حقوق اإلنسان الحاضر و 

و التمتع بخیراتها دون , ة من مصادر التلوث المستقبل في العیش في بیئة سلیمة خالی
  .استنزاف أو إخالل بمقومات توازنها 

فإذا كانت البیئة في أبسط تعریف لها هي كل ما یحیط باإلنسان من مخلوقات سواء    
أكانت حیة أو جمادا ، یؤثر فیها و یتأثر بها ، أي اإلطار الذي یمارس فیه اإلنسان حیاته 

فإنه و مع التقدم البشري التكنولوجي في جمیع المجاالت المختلفة قد ,  و أنشطته المختلفة
أحدث إخالال رهیبا في عالقة اإلنسان بالبیئة ومكوناتها ، فأوجد العدید من المشكالت 

مشكلة , النمو السكاني , كمشكلة الطاقة , المرتبطة والضارة بالبیئة واإلنسان على حد سواء 
خیرة خاصة مع التزاید السكاني كلة األكثر تزایدا في الفترة األالتلوث البیئي و هي المش

كالت صحیة ، اجتماعیة اقتصادیة كما أوجد أیضا مش. الطفرة في التقدم التكنولوجي و 
  . سیاسیة و 

هذا و لم یقتصر الخطر على الموارد غیر المتجددة و أهمها المعادن المختلفة التي    
كرة األرضیة بإفراط بالغ منذ عصوره األولى لیشبع حاجاته تعامل معها اإلنسان في شمال ال

عن طریق إتباع أنماط استهالكیة غیر رشیدة ، فالخطر امتد أیضا إلى الموارد المتجددة ، 
كما تزایدت مسببات التلوث المرتبطة في أحد جوانبها باإلستغالل غیر الرشید لموارد الطبیعة 

التي تعد مخلفاتها أهم مسببات التلوث البیئي و  عامة و موارد الطاقة على وجه الخصوص
و نتیجة لهذا برز , ...یؤثر هذا التلوث في عناصر البیئة األساسیة من هواء و ماء و تربة 

في العالم الكثیر من الظواهر و المشاكل البیئیة الخطیرة و منها على سبیل المثال ال 
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، ارتفاع درجة حرارة األرض ، إضافة طبقة األوزون ، ظاهرة االحتباس الحراري : الحصر 
, إلى ذلك ما تعانیه المنطقة العربیة و الجزائر على وجه التحدید من ظواهر التصحر 

نضوب موارد و مصادر المیاه , ندرة األمطار , تقلص الغطاء النباتي ,  انحسار الغابات 
  . ة البحریة و الجویة إضافة إلى تلوث البیئ, إضافة إلى تلوثها وعدم صالحیتها لإلستخدام 

من جهة أخرى فقد نشأت العدید من المشكالت البیئیة الناجمة عن اإلستخدام الخاطئ    
بسبب التقدم السریع في العالقة بین اإلنسان و بیئته الناتجة عن أسالیب , لموارد الطبیعة 

د أن جانبا كبیرا تنمویة خاطئة بجمیع أشكالها البشریة ، اإلقتصادیة و اإلجتماعیة ، مما یؤك
و قد یكون الجانب األكبر من مشكالت البیئة هو من صنع اإلنسان نفسه الذي یتعامل مع 
البیئة المحیطة به باستهانة بالغة رغم إدراكه لكل المتاعب و األضرار التي یعانیها من جراء 

إلى ما  ذلك السلوك ، و قد یكون ذلك أكثر وضوحا في مجتمعات العالم الثالث التي تفتقر
یمكن تسمیته بالتوعیة البیئیة التي تقوم على أساس اإلدراك و التقدیر و الوعي بمبادئ و 

فاإلنسان على ما , أسس البیئة السلیمة الخالیة من مظاهر التلوث البیئي بمختلف أشكاله 
ت هو أنجح الكائنا" التعلیم العتبارات إیكولوجیة " في مقال له عن " روبر موریسون " یقول 

في استعمار األرض واستخدامها  واستغالل مواردها ، و لكنه في الوقت ذاته أكثر هذه 
  . )1(الكائنات إفسادا لألرض و تلویثا لها 

من هذا المنطلق كان من البدیهیات أن تتصدر قضایا البیئة و حمایتها و تفرض نفسها    
، و تسابقت الدول لتصبح موضوعا رئیسیا بل و هدفا في جدول أعمال أغلب الدول 

والمنظمات اإلقلیمیة و الدولیة على إطالق المبادرات البیئیة و هي نتیجة حتمیة یترتب علیها 
إدراك الصلة الوثیقة بین مواجهة التحدي البیئي ومستقبل كوكب األرض في إطار التنمیة 

إن كانت  خاصة و أن األخطار البیئیة بالفعل عالمیة في طابعها و نطاقها و, المستدامة 
و ال تعترف بالحدود السیاسیة أو الطبیعیة ما یجعل بالدنا في وضعیة , محلیة في مصدرها 

  .  مقلقة كوننا نواجه كال من مشاكل البلدان المتقدمة و النامیة
و بالحدیث عن حمایة البیئة تعد التوعیة البیئیة من أهم العناصر الفعالة في التعامل مع    

و , لمختلفة الطبیعیة و البشریة التي تواجه أي مجتمع من المجتمعات المشكالت البیئیة ا
التي تتخذ أسالیب متعددة في نشر المفاهیم البیئیة وغرس المفاهیم الصحیحة عن البیئة لدى 

  .وما ینجم عنها من أضرار و مشاكل قد تؤدي إلى كوارث صحیة ,  األفراد 
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إذ یعد أحد , و یعتبر اإلعالم البیئي أحد أسالیب التوعیة البیئیة الموجهة لحمایة البیئة  
و نشر القیم الجدیدة , و اكتساب المعرفة و نقلها , المقومات األساسیة في الحدیث عنها

  . الدعوة للتخلي عن السلوكیات الضارة بها الخاصة بحمایة البیئة أو 
من جهته یكتسي اإلعالم البیئي المطبوع و من خالل مادته اإلعالمیة أهمیة بالغة في    

تنمیة القدرات البیئیة و حمایتها بما یتحقق معه تكییف وظیفي سلیم اجتماعیا و حیویا 
و تحضیره , ن مع محیطه ینتج عنه ترشید السلوك البیئي في تعامل اإلنسا, للجمهور 

للمشاركة بمشروعات حمایة البیئة و المحافظة على الموارد البیئیة ، و یتعاظم هذا الدور 
اإلعالمي للكلمة المطبوعة في إبراز قضایا البیئة و حمایتها و رصد أي خلل بیئي یحدث 

ي عند الجمهور و و تحریكه للرأي العام و زیادة الوع, على مستوى البیئة الطبیعیة  والبشریة 
إسهامه في إصدار التشریعات اإلیجابیة التي تخص البیئة من خالل اإلستفادة الكاملة من 
اإلمكانات المتوفرة للوسائل اإلعالمیة المطبوعة في مواجهة مشكالت البیئة و إیصالها إلى 

بأمور  باإلضافة إلى قدرتها على تكثیف برامج التوعیة البیئیة, أكبر شریحة من المجتمع 
لطرح ... ) مجالت ، كتب ( البیئة من خالل إصدار مختلف أنواع المواد المطبوعة 

إلى جانب توعیة , المشكالت البیئیة و التنویه بها  لتوجیه المسؤولین لإلسراع في معالجتها 
و االستفادة من الدراسات و , الجماهیر في مناطق أخرى لعدم التعرض لمشاكل مشابهة لها 

لعلمیة الستخدامها كمادة علمیة في الرسالة اإلعالمیة المطبوعة عن أهمیة الحفاظ البحوث ا
 .على البیئة و حمایتها 

من هنا یلعب الدور اإلعالمي من خالل كلمته المطبوعة في التعریف بقضایا البیئة لكل    
في  مجتمع من المجتمعات العربیة و العالمیة خاصة مع بدایة القرن الحالي دورا بارزا

و التي بدأت , التوعیة   و اإلرشاد لقضایا البیئة ذات األهمیة الكبرى في حیاة الشعوب 
تبرز بعد العدید من المشكالت الحیاتیة لعدد من المجتمعات والتي من أهم أسبابها البیئة و 

بناءا على ما سبق جاءت أهمیة هذه الدراسة . عدم المحافظة علیها  و صون مواردها 
دور اإلعالم البیئي المطبوع في حمایة البیئة انطالقا من المصادر المعتمدة في لتبحث في 

و یتم ذلك من خالل محاولة معرفة ما إذا كان هذا اإلعالم مسایر لمختلف , التحلیل فیها 
من خالل تغطیة األحداث , التحوالت و التطورات التي تطرأ على البیئة الطبیعیة و البشریة 

و كذا معرفة ما إذا كان هذا اإلعالم , الوقائع لنقل المعلومة إلى الجمهور البیئیة و تحلیل 
من خالل رسالته اإلعالمیة یأخذ بعین اإلعتبار تشكیل و توجیه رأي عام لحمایة البیئة 
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من خالل , وخدمة قضایاها عن طریق توعیة الجماهیر و رفع مستوى إدراكهم هدفا له 
ضایا و المشكالت البیئیة    و آثارها على حیاة اإلنسان و توضیح المفاهیم و الحقائق و الق

 .الطبیعة بهدف تحفیزه وصوال للسلوكیات البیئیة اإلیجابیة 
ولقد درسنا هذا الموضوع من خالل خطة محددة تستلزم تناوله والتي شملت على مقدمة    

س فیمثل الجانب أربعة منها تمثل الجانب النظري للدراسة أما الفصل الخام, وخمسة فصول 
وقد اختص الفصل األول تحت عنوان موضوع الدراسة بتحدید اإلشكالیة . المیداني لها 

براز أسباب اختیار الموضوع وأهمیته واألهداف التي ترمي هذه الدراسة لتحقیقها مع تحدید  وإ
 .وضبط المفاهیم للمصطلحات الواردة في الدراسة

والذي قسم  ″اإلعالم واإلعالم البیئي في المجتمع  ″و ناقش الفصل األول المعنون ب    
, التطرق للسیاق الحضاري لتطور اإلعالم  ″اإلعالم  ″تم في الجزء األول منه, إلى جزأین 

ومن ثم التعرض وبشكل تفصیلي لخصائص , ثم عرض لطبیعة العملیة اإلعالمیة ومكوناتها 
ووسائله كل عنصر على , وعوامل فعالیته , وبعض نظریاته , وتأثیراته , ووظائفه , اإلعالم 

لنتطرق بعدها إلى مناقشة تفصیلیة لعنصر اإلعالم والبیئة والمجتمع والذي تعرضنا , حدة 
أیضا إلى التنمیة ودور اإلعالم , التربیة واإلعالم في المجتمع ,فیه إلى العالقة بین الثقافة
  .عالم والبیئة والمجتمعلنختتم هذا الجزء بعنصر اإل,فیها في البلدان النامیة

أما الجزء الثاني الموسوم باإلعالم البیئي فقد خصص لدراسة اإلعالم البیئي من خالل    
ومن ثم عرض مفصل ألهمیة , ثم تطرقنا إلى الصحافة البیئیة ,عوامل نجاحه , مقوماته

أیضا , سة البیئیة لنتطرق بعدها إلى اإلعالم والسیا, واستراتیجیاته, وأهدافه , اإلعالم البیئي 
لیختتم بخطة مقترحة للمعالجة , المعالجة اإلعالمیة لقضایا البیئة ,تطور اإلعالم البیئي 

اإلعالمیة لقضایا البیئة والهادفة لتوعیة الجماهیر لحمایة البیئة مرفقة بنموذجین تطبیقیین 
 .لمعالجة مشكلتي المیاه والمشكلة السكانیة

 ″ئة وحمایة البیئة في ضوء األبعاد الطبیعیة واإلجتماعیة والثقافیة البی ″أما الفصل الثالث    
المعالجة السوسیولوجیة للبیئة  ″اهتم الجزء األول المعنون ب ,فقد جزء بدوره إلى ثالثة أجزاء 

أیضا األبعاد اإلجتماعیة ,ثم نظریات البیئة , بقضایا علم اجتماع البیئة واتجاهاته النظریة  ″
  .وأخیرا عالقة اإلنسان بالبیئة وتطورها , یئة الطبیعیة والثقافیة للب

فقد اهتم وكما هو واضح من خالل العنوان بدراسة  ″مشكالت البیئة  ″وأما الجزء الثاني    
 .تفصیلیة لمشكالت البیئة الطبیعیة والبشریة
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النظام تم تناوله من خالل التطرق إلى  ″حمایة البیئة  ″أما الجزء الثالث الموسوم ب    
استراتیجیات ,معاییرها,ثم وسائل حمایة البیئة,التوازن البیئي وعوامل اختالله,البیئي ومكوناته

لنتعرض بعدها . حمایتها من خالل األنظمة التشریعیة والسیاسات وأهم المؤتمرات المنظمة 
بیة التر ,األسرة,ثم دور الفرد, إلى حمایة البیئة من مشكلتي التلوث والمشكلة السكانیة 

وأیضا , لنناقش بعدها حمایة البیئة في اإلسالم , ومؤسسات المجتمع في حمایة البیئة 
حمایتها في إطار التنمیة المستدامة مع مثال حي إلستراتیجیة البیئة لمنظمة التعاون 

 .االقتصادي 
لى وقد قسم إ, حمایتها في الجزائر, مشكالتها , أما الفصل الرابع فاهتم بموضوع البیئة    

الخصائص الطبیعیة  ″البیئة في الجزائر ومشكالتها  ″ناقش األول منه والمعنون ب, جزأین
لنتعرض بعدها وبشكل , ثم األسباب الطبیعیة لمشكالت البیئة في الجزائر , للبیئة في الجزائر

, تدهور التنوع البیولوجي , التصحر ,التلوث (تفصیلي إلى أهم المشكالت البیئیة في الجزائر 
ثم تقدیر التكالیف االجتماعیة للتدهور البیئي في ,  )مشكلة الطاقة والمشكلة السكانیة 

 .الجزائر
حیث ناقش التطور المؤسساتي ,   ″حمایة البیئة في الجزائر ″واحتوى الجزء الثاني    

أیضا أهم , ثم سیاسة حمایة البیئة في الجزائر من خالل التشریع , لقطاع البیئة في الجزائر 
لنتطرق بعدها إلى مكافحة , االتفاقیات المصادق علیها من قبل الجزائر لحمایة البیئة 

 .المشكالت البیئیة في الجزائر والمذكورة سابقا
حیث تم فیه , أما الفصل الخامس والذي اختص باإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة    

جراءات التحلیل للدراسة المیدانیة , وكذا أدوات جمع البیانات , تحدید المنهج وتعریفه  , وإ
 .وأسالیب المعالجة اإلحصائیة المعتمدة

أما الفصل السادس واألخیر فتضمن عرض وتحلیل وتفسیر البیانات المستخلصة من    
  .ثم عرض النتائج ومناقشتها, تحلیل المصادر المعتمدة في التحلیل والمقابلة مع نخبة مثقفة 

بارة عن ملخص عام لما جاء في هذه الدراسة مع طرح لبعض أما الخاتمة فكانت ع   
 .اإلقتراحات

  
  

                           


