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 دور اإلعالم في نشر الوعي البيئي
  
 مجاني باديس. د

  )الجزائر( 1الحاج لخضر باتنة جامعة 
  : ملخص

كمـا  , إن هذا المقال المعنون بدور اإلعالم في نشر الوعي البيئي يتناول تعريف اإلعالم واإلعالم البيئي وكذا خصائصه
كما حاول المقال الكشف عن القضايا البيئية فـي اإلعـالم   . يتطرق لمختلف القضايا البيئية الموجودة في اإلعالم بمختلف وسائله

تنظيم دورات تكوينية حول  أهميـة البيئـة   : وخلص إلى جملة من التوصيات أهمها. لجزائريالعالمي والعربي وصوال لإلعالم ا
  . لإلعالميين

  .اإلعالم، اإلعالم البيئي، الوعي البيئي :الكلمات المفتاحية
Résumé: 

Le rôle des médias dans la sensibilisation de l'environnement. 
Cet article, intitulé le rôle des médias dans la diffusion de sensibilisation à l'environnementporte 

sur les milieux naturels et les médias, ainsi que la définition etles caractéristiques, traite également 
avec les différents médias dans diverses questions liquides et environnementales. L'article a également 
essayé de détecter les problèmes environnementaux à l'accès mondial et arabe médias pour informer 
l'Algérien. Il a concluavec les recommandations suivantes: des sessions de formation sur l'importance 
de l'environnement pour les médias. 

Mots-clés: médias, médias environnement, sensibilisation à l'environnement. 

Abstract : 
The media's role in spreading environmental awareness. 
The article, entitled the role of media in spreading environmental awareness is on the natural 

environment and the media, as well as the definition and characteristics, also deals with the various 
media in various liquids and environmental issues. The article also tried to detect environmental 
problems in the world and Arab media access to inform the Algerian. He concluded with the following 
recommendations: training sessions on the importance of the environment for the media. 

Keywords: media, environmental media, environmental awareness. 
  : مقدمة

إال بعـد اكتشـاف اآلثـار السـلبية     إن االهتمام اإلعالمي بقضايا البيئة يعتبر حديثا نسبيا، إذ لم يتسع ويتصاعد 
والمدمرة للبيئة الناجمة عن التطبيقات المعاصرة للتكنولوجيات الحديثة، مما خلق اهتماما متزايدا بقضايا البيئة،واسـتلزم  

  . ة، في محاولة للقضاء عليها أو التخفيف من حدتهايقيام وسائل اإلعالم بتسليط الضوء على المشكالت البيئ
  إلعالم البيئيتعريف ا: أوال

والبيئة، فاإلعالم هو الترجمة الموضوعية والصادقة لألخبـار   اإلعالمهما المصطلح تعبير مركب من مفهومين 
والحقائق وتزويد الناس بها بشكل يساعدهم على تكوين رأي صائب في مضمون الوقائع، وأما البيئة فهي المحيط الـذي  

  .أرضاً وماء وهواء اإلنسانيعيش فيه 



  
302017  

 

368 

المتلقـي و   أداة تعمل على توضيح المفاهيم البيئية من خالل إحاطـة الجمهـور   على أنه اإلعالم البيئي يعرف
 في تأصيل تنمية البيئة المستديمةو المعلومات الموضوعية بما يسهم إلعالمية البيئية بكافة الحقائق المستهدف بالرسالة ا

  1. وتنوير المستهدفين برأي سديد في الموضوعات و المشكالت البيئية المثارة و المطروحة
وهو أيضا إعالم يسلط الضوء على كل المشاكل البيئية من بدايتها وليس بعد وقوعها وينقل للجمهـور المعرفـة   

  2.واالهتمام والقلق على بيئته
العلمية المتعلقة بالبيئة من خالل وسائل اإلعالم بهدف إيجـاد  عملية إنشاء و نشر الحقائق " يضا بأنهكما يعرف أ

  3. "درجة من الوعي البيئي وصوال إلى التنمية المستديمة
هو اإلعالم الذي يهدف إلى تشكيل الوعي البيئي لدى الجماهير وزيـادة اهتمـامهم   جاء في تعريف آخر بأنه  و

المعلومات و المعارف و الخبرات المختلفة التي تـدعم القـيم والمعـارف و    بقضايا البيئة وإتاحة الفرصة لهم الكتساب 
ات إيجابية محتملة يمكن توقعها مستقبال حيال قضايا البيئة انطالقا من ياالتجاهات البيئية اإليجابية لديهم بما يضمن سلوك

ئات مهمة و مشاركة إيجابيـة إزاء  القاعدة العريضة من الجماهير التي نجح اإلعالم في تحويلها من جموع سلبية إلى ف
 4.مجتمعنا و قضاياه خاصة القضايا البيئية

مينـي  "وذلك في مدينـة  , 1870 سنة ترجع األصول األولى الهتمام وسائل اإلعالم بالبيئة إلى :اإلعالم البيئي بدايات
ت على الحياة البريـة فـي   ركز ،حيثعنيت بقضايا البيئة مجلة Hallockفقد أسس , بالواليات المتحدة األمريكية "سوتا

  Rachel Carsonكتـاب  صدر  1962في عام  و، بالبيئة تهتم وسائل اإلعالم األمريكيةبدأت  1920في عام و  ،المدينة
كما أعلن الرئيس , أمريكي في مظاهرة يوم األرض 300000شارك نحو  1963في عام ، أما "الربيع الصامت"بعنوان 

وزارة البيئـةعام  بـإنجلترا أنشأ إدوارد هيث رئيس الـوزراء   1970عام وفي عن إنشاء وكالة حماية البيئة،  "نيكسون"
  .عقد مؤتمر قمة األرض في البرازيل  1992في عام  و،ثم بدأت وسائل اإلعالم في تناول القضايا البيئية, 1970

إذ تشـغل  , غربيةإلى أن البيئة تحتل موقعا متقدما في قائمة االهتمامات اإلعالميـة دوليـا  أشارت دراسات  و قد
كما أكدت استطالعات الرأي العام في كندا وبريطانيـا  , المركز الثاني في قضايا العلم والتكنولوجيا بعد الطب والصحة
  5.لثانية لدى الرأي العاماألولى واوالواليات المتحدة ومصر أن موقع البيئة يتراوح بين المرتبة 

وقد انعكـس   ،1992للبيئة في عام  "ريو"وقد بدأ االهتمام بالبيئة واإلعالم البيئي في العالم العربي عقب مؤتمر 
هذا االهتمام في حجم ما توليه وسائل اإلعالم العربية من اهتمام لقضايا البيئة وهو علـى الـرغم مـن أنـه ال يتبنـى      

وعلى المستوى الرسمي يمكـن القـول بـأن     بها، نه يظل مؤشرا على وجود قدر من االهتمامإستراتيجية واضحة إال أ
االهتمام الدولي قد وجد صدى له في العالم العربي في شكل إنشاء وزارات وهيئات وجمعيات معنية بالبيئـة واإلعـالم   

  .البيئي
عالمية للبيئة قد نما بشكل ملحـوظ حيـث   وفيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية تشير النتائج إلى أن حجم التغطية اإل

كما أن عدد القصـص اإلخباريـة تضـاعف ثـالث مـرات بـين السـنوات        , في الصحف الصغيرة%72ارتفع إلى 
  . 1970عام  1600إلى  1960مقالة في عام  200وتزايدت المقاالت التي تتناول القضايا البيئية من ,  1990_1987

                                                
 181، ص  2003نايف للعلوم األمنية ،  ةأكادميو دوره في تحقيق األمن البيئي ،  اإلعالمعبداهللا احمد الشايع عبد العزيز ، 

 510.2ص ,2008 ,القاهرة ,عالم الكتب ,1ط  ,دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والرأي العام ,بيوني إبراهيم حمادة
 5103المرجع نفسه، ص .

  152.4_ 149ص ,2008,القاهرة ,دار الفجر للنشر والتوزيع ,1ط  ,اإلعالم العلمي,سمير محمود
  5135_ 511ص ص ,مرجع سابق ,بيوني إبراهيم حمادة
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البيئة ترى أن الصحافة هي أهم وسيلة إعالمية للتأثير في الـرأي العـام   وتشير بعض البحوث إلى أن جمعيات 
وهو صحفي متخصص في البيئة والقضايا العلمية أن  Detjen Jimكما يرى , والمؤسسات الحكومية لصالح قضايا البيئة

ور يحصلون على من الجمه% 68حيث أظهرت النتائج أن , لوسائل اإلعالم دور أساسي في تزويد الجمهور بالمعلومات
أشارت إحدى الدراسات إلى أن  1992وفي عام , على معلوماتهم من الصحافة% 59ويحصل ,معلوماتهم من التلفزيون

  6.من الشباب يهتمون بالبيئة في الواليات المتحدة% 91
اإلعالمية البيئية وهي تشير وتعد نظرية وضع األجندة من أهم النظريات التي اعتمد عليها الباحثون لدراسة أثر التغطية 

كما تهتم هـذه  , إلى وجود عالقة ارتباط قوية بين التغطية اإلعالمية لقضايا البيئة واهتمام الجمهور بنفس القضايا البيئية
  .النظرية بتشكيل اتجاهات الجمهور وسلوكياته نحو ذات القضايا المثارة وهو التأثير األشمل لوضع األجندة

ديدة وفقا لنظرية الفجوة المعرفية وفيها يفترض الباحث وجـود فجـوة واسـعة فـي كـم      كما قامت دراسات ع
المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم حول القضايا واألزمات البيئية وبين المستوى المعرفـي للجمهـور حـول ذات    

  .القضايا
ثيرات اإلعالمية البيئية طويلة كما استخدمت بعض دراسات اإلعالم البيئي نظرية الغرس الثقافي للكشف عن التأ

كما كان , وفيها اتضح أن المشاهدين الذين يقضون وقتا أطول في متابعة اإلعالم البيئي أقل دراية بالقضايا البيئية, األمد
  7.هناك تركيز على القائم باالتصال في اإلعالم البيئي

العلماء و المفكرين و المثقفين و السياسيين و أصحاب القرار لحـثهم علـى وضـع     إلى التوجه :البيئياإلعالم  أهمية
  .في الحفاظ على الطبيعة و الحد من تلوث البيئة على مر الزمن اإلبداعيةقدراتهم 

إيجاد الوعي البيئي ونشر مفهوم التنمية المستدامة، ولقد ساعدت النقلة النوعية الكبيرة في سرعة تدفق وتنـاول  
المختلفـة   اإلعالميـة  كما أبدت األجهـزة على زيادة الوعي البيئي بمشكالت البيئة،  ومات المتعلقة بالبيئة والتنميةالمعل

نتيجة لمشكالت التلوث والكوارث البيئية التي طرأت في فترة السبعينيات مثل تحطـم ناقلـة الـنفط     بها اهتمامها البالغ
لنووي في ثري مايآليسلند، وانفجار بئر النفط في خليج مكسيكو عـام  وحادثة المفاعل ا 1978في عام ) اموكوكانديس(
  .1986انفجار المفاعل النووي السوفييتي تشيرنوبل عام وكذلك الحوادث المتتالية مثل حادثة  1979،

 المتخصصة اإلعالميةبالتركيز على الرسالة  األولىلقضايا البيئة بخاصتين أساسيتين  اإلعالميوقد اتسم التناول 
والخاصية الثانيـة هـي   بصورة متخصصة، والتي تخاطب فئة العلماء المتخصصين والمعنيين بدراسة المواضيع البيئية 

في األساس بالمؤتمرات والبحوث المعنيـة بقضـايا    اإلخبارية اإلعالميةواسعة االنتشار بالتغطية  اإلعالماهتمام وسائل 
  . 8تقع هنا أو هنا و التي ينتج عنها إضرار بالبيئةنشر الحوادث المهمة التي قد  إلى إضافةالبيئة 

  :خصائص اإلعالم البيئي
وتتركز حول الدقة المعلوماتية وكذلك التوازن Quality  of  Environmental  Information:جودة المعلومات البيئية-

  .الصحفيواالستقالل عن أي جهة باستثناء المعايير الموضوعية للعمل , والموضوعية في المعالجة
قد يكون الطلب على المعلومات من جانب الجهات Quality  of  Environmental  Information: حجم اإلعالم البيئي-

أو تكون المعلومات المتاحة على الرغم من وفرتها غير قادرة على المساهمة في , المختلفة أعلى من المعروض منها
  .حل مشكلة معينة

                                                
  514.6ص ,مرجع سابق ,حمادةبيوني إبراهيم 

  51.7ص ,مرجع سابق ,بيوني إبراهيم حمادة
  358، مرجع سابق،ص عبداهللا احمد الشايع عبد العزيز 
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أي التفاعل المشترك وتعدد األصوات الصحفية من خالل إتاحـة  Interactivity and Multiplicity:التفاعل والتعددية-
  .الفرصة أمام كل األطراف المعنية للمساهمة في تقديم المادة اإلعالمية والتعليق عليها

  From Consumption to use of Environmental Information :من استهالك المعلومات إلى استخدامها-
علومات البيئية يجب أن تتحول إلى معرفة بيئية قبل أن تصبح قابلة لالستخدام أي قبل توظيفها سلوكيا وتحويلهـا  أي الم

  9.إلى فعل
  :أهداف اإلعالم البيئي

 تعمل على ترشيد سلوكه وإمداده بكل المعلومات التي من شأنها أن, استخدام وسائل اإلعالم جميعها لتوعية اإلنسان_
  10.إلى مستوى المسؤولية للمحافظة التلقائية على البيئة والعمل على تنمية قدراتها هوترتقي ب

  :أو بصيغة أخرى هي
  .معاونة األفراد والجماعات على اكتساب خبرات متنوعة والتزود بتفهم أساس البيئة والمشكالت المرتبطة بها:المعرفة
الهتمام بالبيئة ومن حوافز المشـاركة  و المشاعر لمعاونة األفراد والجماعات على اكتساب مجموعة من القيم :المواقف

  .اإليجابية في تحسينها وحمايتها
  .معاونة األفراد والجماعات على اكتساب المهارات الالزمة لتحديد المشكالت البيئية وحلها:القيم

ت للمشاركة بشكل إيجابي على كافة المستويات في العمل على حل المشكالت إتاحة الفرص لألفراد والجماعا:المشاركة
  11.البيئية

لكي يتحقق نجاح اإلعالم البيئي في توفير المعلومـة البيئيـة والتـأثير علـى الجمهـور       :عوامل نجاح اإلعالم البيئي
المحيطة ينبغي أن يتم التنسـيق   المستهدف طبقا لألهداف الموضوعة لحماية البيئة وبما يتناسب مع األوضاع والظروف

ما  ولتحقيق هذا يتطلب, والتعاون بين مختلف الوسائل اإلعالمية للعمل في اتجاه واحد ومن خالل خطة إعالمية متكاملة
  :يلي

ا مـن تحكـم   ري بالسلطة السياسية وما يرتبط بهويتحدد في ضوئها عالقة وسائل االتصال الجماهي :السياسة اإلعالمية
للسياسات اإلعالمية ومدى قدرة وسائل اإلعالم على مناقشة مظاهر التدهور البيئي وما يتعلـق منهـا بـاألداء    وتوجيه 

  .فإن درجة الحرية المتاحة يتوقف على المعالجة اإلعالمية لقضايا المجتمع, الحكومي أو التلوث الناتج عن منشآت قطاع
ليه القيادة السياسية لمشكالت البيئة فهـذا االهتمـام هـو المحـرك     ويتمثل في االهتمام الذي تو:السياسة البيئية للدولة

فالتوسع في تغطية حدث بيئي ينبع من االهتمام السياسي , للمشكالت وللمتابعة اإلعالمية مثلما أكدت الدراسات اإلعالمية
  .بها

دات اإلعالميـة بالمخـاطر   ويحدد هذا المستوى مدى شعور القيا :مستوى ونوع الوعي البيئي لدى القيادات اإلعالمية
  .البيئية حيث تعتبر القضايا البيئية موضوعات موسمية

إعداد الرسالة البيئية في ضوء السمات العامة للجمهور والفئات التـي تنتمـي   :اتساق الرسالة البيئية مع النسق القيمي
  .ية زادت فرصتها في القبول واإلقناعكلما ارتبطت الرسالة البيئة بأوضاع المواطن وظروفه االقتصادية واالجتماع,إليها

معتمدة على الحقائق والواقع مستخدمة كافة األشـكال  , يجب أن تكون أساليب التغطية اإلعالمية واضحة ومحددة
  12.اإلعالمية

                                                
  9. 547_546ص ,مرجع سابق ,بيوني إبراهيم حمادة

  4010ص.2009 ,األردن ,دار الراية للنشر والتوزيع ,اإلعالم الزراعي والبيئي ,محمد أبو سمرة
  9511- 94مركز اإلسكندرية للكتاب ،ص ص : اإلعالم البيئي بين النظرية والتطبيق،   اإلسكندرية ,السيد صالحجمال الدين 

  10112_ 100ص ص,مرجع سابق ,جمال الدين السيد صالح
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نقلة نوعية فـي العمـل اإلعالمـي     إحداثو  إلنجاحالجهات البيئية الرسمية والجهات اإلعالميةكما ينبغي على 
  :                                              البيئي انتهاج السياسات التالية

 إلعالميين والصحفيين وتحفيزهم لإلبـداع فـي الطـرح    االدعم والتشجيع الدائمين من قبل اإلدارات البيئية للفنانين و
على إيصـال المعلومـة    ةلقدرلبيئية وتعيين جهة مسئوله لديها امات االبيئي، وتوفير قواعد البيانات ومصادر للمعلو

 .البيئية بشكل جيد مدعومة باألرقام والبيانات
   توعية شاغلي المناصب العليا اإلعالمية بأهمية الدور الذي يقومون به للحفاظ على البيئة والمساهمة في اسـتمرارية

 .التنمية المستدامة بالوطن
 لمسبق لألهداف المرجوة من الطرح اإلعالمي البيئي لما يخدم المصالح العليا للوطن وبعيداً عن التخطيط اإلعالمي ا

 .اإلثارة غير المبررة
    تبادل الخبرات المكتسبة في مجال التوعية واإلعالم البيئي بين الجهات المسؤولة عن التوعية واإلعالم البيئـي فـي

 .القائمين على اإلعالم البيئي القطاعين الحكومي والخاص لصقل وتنمية مهارات
      منح المجتمع وعلى جميع مستوياته الفرص في تحمل مسئوليته بالمشاركة في طرح رأيـه البيئـي عبـر القنـوات

  13.ةلية لنشر الوعي والثقافة البيئياإلعالمية لتكون وسيلة إبداعية تفاع
  :النماذج المعاصرة لدراسة اإلعالم البيئي

  :ى انتقال المعلومات على مرحلتينيعتمد علالنموذج المتكامل الذي 
Toward a Tow_Step Integrated Approach for Analysis 
يهدف هذا النموذج إلى دراسة التأثيرات المتبادلة بين الجمهور المستهدف من الرسالة البيئية والسلطات المعنيـة  

  :دراسة ما يلي صال البيئيالقائم باالتويتطلب تحليل , بالبيئة فكالهما يؤثر ويتأخر باآلخر
 مدى وجود إدارة متخصصة في العالقات العامة لدى الجهة المعنية بالبيئة. 
 مدى وجود إستراتيجية إعالمية واضحة األهداف ومحددة الجماهير. 
 مدى وجود مواد إعالمية مناسبة يمكن استخدامها لتحقيق األهداف المرسومة. 
  والتي تستخدمها السلطة أو الوزارة المعنية بالبيئةمدى توافر وسائل اإلعالم المتاحة. 
 مدى وجود االنفتاح اإلعالمي لدى الهيئة المعنية بالبيئة في عالقتها بوسائل اإلعالم. 
 حجم التبادل اإلعالمي مع الوزارات األخرى كالصحة والزراعة والصناعة... 
  خارجهامدى تأثر الهيئة المعنية بالبيئة بما تتلقاه من معلومات من. 
 مدى وجود دليل على قيام الجمهور بتغيير سلوكه بناء على اإلعالم البيئي للوزارة. 
 مدى وجود خطط لتقييم فعالية اإلعالم البيئي مع كل فئات الجمهور. 

أما تحليل وسائل اإلعالم فيعني بالتعرف على مجموعة الوسائل التي تنتقل من خاللها المعلومـات مـن الجهـة    
كما تعني دراسة الوسائل بكافة الطرق التي يمكن توظيفها للتـأثير فـي الـرأي    , يئة إلى الجمهور المستهدفالمعنية بالب

  14.العام
  Step of  Environmental  Participatory  Communication :االتصال البيئي القائم على المشاركة

  :على عدد من الخطوات وهي يقوم هذا االتصال
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  البحث عن مشاركينSearch  forPartners   ,   يبحث عليهم القائم باالتصال و يتبنى مشاعرهم و مشـاكلهم و مـن
 .المهم أن يقيم معهم لبعض الوقت من أجل التعارف و التآلف

 تطوير خطة عملDevelop an Action Plan, ن اللحظات على أن يشارك أعضاء المجتمع في تطوير خطة العمل م
 .رة و الحوار المشتركستشااألولى لها من خالل اإل

   مناقشة خطة العملDiscuss  The  Plan ,  و هنا تساعد جلسات المناقشة العامة و العصف الذهني إلثارة قضـايا
 .ذات االهتمام المشترك لجميع األعضاء و األهداف المرتبطة بها

 تعزيز خطة العملSupport  Action  ,وار مشترك يسعى لتوضيح فيها ينخرط قادة الرأي مع أعضاء المجتمع في ح
 .النشاط المستهدف

  االنسحاب التدريجيWithdrawGradually , ر االنسحاب التدريجي في اللحظة التي يشع باالتصالوبعدها يبدأ القائم
 .    للعمل االستعدادفيها أن أعضاء المجتمع لديهم 

  Communication  for  Social  Change :النموذج المتكامل للتغيير االجتماعي
جاء هذا النموذج نتيجة لندوات عديدة عقدت بين أساتذة وخبراء دوليين و ذلك في ايطاليا و جنوب إفريقيا مـن  

لذلك فإن النموذج التالي يصلح لكـل  ور اإلعالم في التغيير االجتماعي، أجل التوصل إلى نموذج شامل و متكامل لفهم د
   15.قضايا التغيير االجتماعي
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  16.النموذج المتكامل للتغيير االجتماعي:ثلمي مخطط

  
ومصـدر   عملية االتصال وال يوجد طرف سـلبي يرى هذا النموذج أن جميع األطراف لديها توجه إيجابي نحو 

ماعـة  المعلومات قد يكون أي طرف في العملية كما يمكن أن يكون خارجي كوسيلة اإلعالم أو المسجد أو الكنيسة أو ج
  i.يتساوى جميع األطراف في العمليةوهذا النموذج أفقي في طابعه حيث ، معينة حكومية أو غير حكومية

الحوار يعمل هذا النموذج من خالل عملية مستمرة ومتوازنة تجمع بين  :النموذج المتكامل للتغيير البيئي واالجتماعي -
  :وفقا للخطوات اآلتية العمل الجماعيو المجتمعي

  : أي المثيرات وهي Catalyst:المحفزات-
 .مثل انتشار وباء معين نتيجة التلوث البيئيAn  Internal  Stimulus:المحفز الداخلي_
 .مثل زيارة من أحد العاملين في الجمعيات األهلية لمناقشة قضية معينة A Change Agent :التدخل الخارجي_
 .كعقار جديد أو أسلوب فعال لمواجهة مشكلة بيئية أو ما شابهAn Innovation :ظهور مستحدثات_
 .كصدور قانون جديد يتعلق بالتعامل مع المخلفات بطريقة معينة للحفاظ على البيئةNew Policies:سياسة جديدة_
  17.التي تسير التغيير االجتماعي الهادف للتصدي للمشكالت البيئية:وجودالتكنولوجيا_

  .من خالل ما تقدمه من معلومات تستهدف التغيير الفردي أو الجماعي:اإلعالم وسائل_ 
 :يتضمن عشر خطوات على النحو التالي وهو:  الحوار المجتمعي - 1
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حتى تتكون قناعة لدى بعض أعضاء المجتمع بوجود مشكلة معينة تتطلب الحل مثل : شكلةاالعتراف بوجود الم_1
  .التلوث

 .المرغوبات إيجابية نحو التغيراالجتماعيتدخل قادة الرأي وغيرهم من المؤثرين لتشكيل اتجاه_2
 .وأسبابها وطرق حلها, تتكون مفاهيم مختلفة حول ماهية المشكلة يجب أن:لةتوضيح أبعاد المشك_3
  .وخاصة األفراد والجماعات المهمشة في المجتمع:التعبير عن الحاجات الفردية والجماعية_4
  .يتصل بالصورة المثالية التي يرغب المجتمع أن يرى نفسه عليها:الرؤية والمستقبل_5
  .طط اإلعالم البيئي مكان المجتمع في الوقت الحاضرألنه يوضح لمخ: تقييم الوضع الحالي_6
ونظرتهم لما ينبغي أن يكونوا عليـه  , مع سيادة فهم عام بين أعضاء المجتمع عن طبيعة المشكلة: وضع األهداف_7

  .في المستقبل
  .يهايجب أن تضع الخطة عددا من البدائل يمكن االختيار من بينها لتحقيق األهداف المتفق عل: بدائل الحل_8
  .أي االتفاق العام لضمان المشاركة الفعلية في تنفيذ البدائل:  االتفاق على الفعل_9

أي وجود زمني يبين متى وكيف يتم تنفيذ األنشطة المتفق عليها في إطار الموارد المتاحة لتحقيـق  : خطة العمل_10
  .أهداف الخطة في إطار زمني محدد

  : هي خطوات خمسويشمل هذا النموذج :  العمل الجماعي - 2
  .18المهام في فترة زمنية معينةإسناد الخطة إلى أشخاص بعينهم يتولون تنفيذ :تحديد المسؤوليات

ليس دائما تتحمل المنظمات عبء القيام بكل الخطوات خاصة إذا كانت هناك مؤسسـات يمكـن    :تعبئة المنظمات_
  .مساعدتها

يتحمل القادة مسؤولية الرقابة على التنفيذ والمراقبـة لخـط   ويتطلب أن , أي تحويل الخطة إلى واقع فعلي :التنفيذ_
  .سير الخطة وفق الجدول الزمني المنفق عليه

  .أي النتائج الفعلية التي يمكن للمجتمع أن يحققها أخذا في االعتبار الموارد المتاحة :النتائج_
  .سلفا فالنتائج المتوقعة قد تتفق أوال مع األهداف الموضوعية :التقييم الجماعي_

فـإن  , الذي حدث نتيجة الندماج أعضاء المجتمع في حوار معين خالل فترة زمنية معينة التغيير االجتماعي
  :أهم التغيرات المحتملة هي

  .التحسن في قدرات الفرد ومهاراته ألداء سلوك جديد -
  ...التغير في الجانب المعرفي للفرد ويشمل المعلومات والمعتقدات والقيم -
  .للدخول في سلوك مستقبلي تنمويالنية  -
  .اقتراح سلوك جديد بعينه من خالل الحوار والمناقشات الجماعية -

  :إلى النموذجيسعى هذا 
  .اإلحساس المشترك بفعالية العمل الجماعي والثقة في الحوار المشترك ودوره في بناء مستقبل أفضل*
  .المشروع البيئي واإلحساس باالستحقاقاإلحساس بالملكية نتيجة المسؤولية الجماعية عن نجاح *
  .التماسك االجتماعي والذي يرتبط بت رغبة في التعاون لتنمية مشروعات تنموية أخرى*
  .المعايير االجتماعية وترتبط بنمو اإلحساس بقواعد الحوار وأساسيات نجاحه*
  .جمعي إيجابيالقدرة الجمعية وترتبط باإلحساس بقدرة المجتمع ككل الندماج في حوار وعمل *
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قد تم تطوير النموذج اإلعالمي البيئي الجديد ليلبـي االحتياجـات اإلعالميـة فـي      :النموذج األوروبي لإلعالم-
  :وفقا للمفاهيم اآلتية النموذجوقد بني ا،أوروب

  . استخدام التكنولوجيات الحديثة لإلعالم_
  19. رؤية جديدة ومختلفة للمعرفة_
  .اإلعالمي الذي يقدم للمجتمعمراجعة وتدقيق المضمون _

واألهم هو تحويل الغـرض مـن   , يقوم هذا النموذج على التكامل والشمول ووضع القضايا البيئية في إطار كلي
  .المعلومات من االستهالك إلى االستخدام أي أنه يوظف المعلومات البيئية إلى فعل

  :هيفأما خصائص اإلعالم البيئي األوروبي الحالي 
  .المساحة المخصصة لإلعالم البيئي مقارنة بقضايا المجتمع األخرىمحدودية _
  .المصادر التي يعتمد عليها الصحفيون في مجال البيئة ذات طابع حكومي_
  .يندر أن يعتمد اإلعالميون على االنترنت وغيرها من الوسائط_
غيرها إال أن اإلذاعـة والتلفزيـون    على الرغم من أن المصادر المطبوعة تعرض المعلومات البيئية بدرجة أكبر من _

  20. تحظى بمصداقية أكبر
  :يواجه اإلعالم البيئي في العالم عددا من المشكالت نشير إلى أهمها فيما يلي :مشكالت اإلعالم البيئي

 .الشك في مصداقية الدول الغنية وجهودها نحو المحافظة على البيئة - 1
 .بالقضايا البيئيةلتناقص التدريجي لعدد القراء المهتمين  - 2
 .الصفحات المخصصة لإلعالم البيئي اتجاه بعض الصحف والمجالت لتقليص عدد - 3
 .تدني مستوى االهتمام بتغطية قضايا البيئة لحساب قضايا المشاهير والجريمة والشائعات - 4
 21.اإلساءة لهار في الحاالت التي يمكن أن يتسبب النش التأثير السلبي لجماعات الضغط لمنع النشر أو تقييده في - 5
 .البيئي اإلعالمعلى التخصص في  اإلعالميينعزوف  - 6

  :القائم باالتصال في اإلعالم البيئي
هو المقصود بالسؤال من ؟وهو الشخص الذي يبدأ عملية االتصال بإرسال الفكرة أو الـرأي أو  : باالتصالتعريف القائم 

  22.المعلومات من خالل الرسالة التي يقوم بإعدادها
والقـوة  attractiveوالجاذبيـة   credibilityويركز دارسوا اإلقناع على ثالثة  خصائص أساسية هي المصداقية  

power 23. نتماء االجتماعي والسلطة والثقةالحيوية واال:بجانب خصائص أخرى مثل 
أن يبذل جهـدا متواصـال   يتمثل دور الصحفي الذي يهتم بالبيئة أو يكتب عنها في  :في المجال البيئـي  باالتصالالقائم 

الفنيـة   إلعالم الجمهور، وأن يزيد باستمرار وعيه بالبيئة، كما يتعين عليه أن تكون لديه القدرة على فهـم المعلومـات  
خلفية يالئم الجمهور، كما أنه من المفيد أن تكون لديه وأن يستطيع الكتابة والتعبير بأسلوب والعلمية الشديدة التخصص، 
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مـا قـام   إذاليدعم بها موضوعه الصورة  هيولعل من أهم الوسائط التي ينبغي على الصحفي االستعانة بهاعنها، علمية 
  24.تب موضوع عن التلوث مثالبتغطية مؤتمر عن البيئة أو ك

حفية لموضوعات البيئة الرئيسية فإنه بإمكان الصحفي أن يحصل علـى األفكـار نتيجـة    صوبالنسبة للتغطية ال
حظاته الشخصية،فمن خالل هذه المالحظات يمكن أن تحدث تغيير على مستوى السلوك العام للجمهور الهتماماته أو مال

  25.أو تنبه السلطات لمشكلة ما
أن مهمة اإلعالم البيئي تتمثل في استخدام وسائل اإلعـالم جميعهـا لتوعيـة     بما:دور اإلعالم البيئي في حماية البيئة

وترتقي به إلى مستوى المسؤولية للمحافظة التلقائية على , ومده بكل المعلومات التي من شأنها أن ترشد سلوكه, اإلنسان
  : وهي إلى خمسة أصناف وسائالإلعالمقد صنف الباحثون فالبيئة والعمل على تنمية قدراتها، 

  .وتشمل الصحف و المجالت والكتب والملصقات المكتوبة وسائل اإلعالم - 1
  .وسائل اإلعالم المسموعة وتشمل اإلذاعة والتسجيالت - 2
  .وسائل اإلعالم المرئية وتشمل التلفاز واالنترنت والسينما  - 3
  . الزيارات الميدانيةوسائل االتصال الشخصي كالمقابالت الشخصية والمحاضرات والندوات والخطب واالجتماعات و - 4
  .  المتاحف والمعارض - 5

ولهـا أثـر كبيـر فـي تشـكيل      , وتعتبر وسائل اإلعالم بكافة أشكالها المصدر الرئيسي للمعلومات حول البيئة
لذا يتعين على القطاع اإلعالمي أن يتناول باسـتمرار قضـايا البيئـة    , االهتمامات البيئية لدى مختلف قطاعات السكان

  26.المطروحة
والتي نظمتها الحكومة  ,1987أكتوبر  14/16وضعت ندوة اإلعالم البيئي التي عقدت في تونس للفترة من  وقد

التصور التالي لإلسهامات اإلعالمية في ,وبرنامج األمم المتحدة للبيئة, والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التونسية
  :المحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي

تهيئة المناخ لتقبل الفرد تغيير عاداته وسلوكه البيئي التقليدي الذي غالبا ما يكون ملوثا للبيئة متلفا لمواردها المتجـددة  _
  .مستنزفا لمواردها غير المتجددة

  .بشكل مستمر ومبرمج احا في المجتمعإعالمية تستهدف الجوانب البيئية األكثر إلح حمالت تخطيط_
ونشـرها بعـد أن تجـرى عليهـا     , وتتبع هذه األبحاث, للبيئيين بدراسة واعية من قبل اإلعالميينفتح الملف البحثي _

  .معالجات إعالمية اتصالية فنية متفتحة وذات قيمة جمالية بالوسائل اإلعالمية المتاحة
  .بين مسئولي اإلعالم وأخصائيي األبحاث البيئيةيغة من التعاون المنتظم المستمرإيجاد ص_
لجهات اإلعالمية للتنسيق فيما بينها بشأن المعالجات اإلعالمية للمادة العلمية لتكون فعالة ومشوقة وفي قوالـب  دعوة ا_

  .ثقافية وفنية مفيدة ومثيرة لالهتمام وممتعة ومؤثرة
  :األساليب التي يستخدمها اإلعالم البيئي

التوعية وزيادة التعليم في مختلـف  تنفيذ محاضرات متخصصة وندوات وحلقات بحث ومؤتمرات وورش عمل لنشر _
  .قضايا البيئة كتنظيم النسل أو مكافحة التلوث

                                                
 192.24-191،ص ص 2011والمجتمع،جامعة قسنطينة،صالح بن نوار،وسائل اإلعالم والبيئة،الملتقى الوطني حول البيئة 

مصر ، ط ، /كمال عبد الرؤوف، دليل الصحفي في العالم الثالث ،الدار الدولية للنشر والتوزيع،الواليات المتحدة: جتو، ترجمة.هستر واي النغ.ألبرت ل25
 127_123،ص 1992
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وتبصره بدوره ومسـؤولياته تجـاه مشـكالت    , تنفيذ البرامج اإلذاعية والتلفازية  التي تكشف الحقائق البيئية للمواطن_
  .البيئة

  .الخ...الكاريكاتيرية ات و الرسومتحقيقال و المقاالتعبر تسخير الصحافة لنشر الوعي البيئي_
تشجيع األفراد على زيارة المتاحف والمعارض وحدائق الحيوان والمحميات الطبيعية التـي تشـكل مصـادر هامـة     _

  .للمعلومات البيئية للناس بكافة فئاتهم
وتسـليط  , تشجيع األفراد على تشكيل النوادي والجمعيات المهنية والهيئات األهلية ذات األهداف البيئية واالنخراط فيها_

  27. الضوء على أهدافها ونشاطاتها
ستراتيجية البيئية واألمن البيئي مصـطلحان متالزمـان ومترابطـان، ويفـرض     اإل:اإلستراتيجية البيئية واألمن البيئي

والبـد أن نفـرق بـين     نية وشمولية للبيئـة اإلسـتراتيجية،  بعيد المدى، دراسة متأالمتوسط والالتخطيط اإلستراتيجي، 
محددة بتحقيـق  ال) The StrategicalEnvironment(والبيئة اإلستراتيجية ) EnvironmentStrategy(اإلستراتيجية البيئية 
  .أهداف بيئية واضحة

طريقة متكاملة ونسقية بـين  البيئة اإلستراتيجية تهتم بتحليل جميع المكونات والمقومات والمهددات والمحددات ب
ئية محددة تسـعى  واإلستراتيجية البيئية واألمن البيئي، للوصول إلى أهداف بي البيئة اإلستراتيجية: الثالث وهي العناصر

تلك اإلستراتيجية البيئية إلى تحقيقها عن طريق تحديد الطرق والوسائل والنهايات المطلوبة، مدعومة بخطط األمن البيئي 
  .والتي تمثل الذراع األمنية المنفذة لخطط وبرامج تنفيذية نابعة من تلك اإلستراتيجية ومساعدة لتحقيق أهدافها

ير بيئـة  تمرارية وإدامة الحياة البشرية وبمشيئة اهللا تعالى، ترتكز تلك األهمية في توفولما للبيئة من أهمية في اس
إنه حس حضاري وتربوي وعلمي وثقافي وإنساني وتعليمي افتقدته الكثيـر مـن شـعوب     موائمة لحياة بشرية أفضل،

المفهـوم والمنظـور االجتمـاعي    األرض، فانتهكت هذا الكيان باسم الصناعة والتجارة والنقل ومخرجاتها تارة، وباسم 
والتكدس السكاني واإلهمال البلدي تارة أخرى، وعدم إعداد دراسات بيئية ميدانية جادة قابلة للتنفيذ الجماعي في كيفيـة  

في الدول النامية، على الـرغم مـن تـوفر الدراسـات     دوير، أو غير القابل معالجة النفايات سواء القابل منها إلعادة الت
  28.جادة والتصنيفات العلمية المميزة في هذا المجال في المكتبة العالميةوالبحوث ال

ولكن بقي المنظور البيئي ال يطبق بطريقة علمية سليمة في كثير من دول العالم، إضافة إلى مخرجات التلـوث  
مـن مخـاطر هـذه الملوثـات      البيئي، وخاصة في العالم الصناعي في ظل غياب بعض الضوابط التي تحكم وتقلـل 

الكسب المادي وتحقيق األرباح أعمى الكثير من شعوب األرض وجعلها ال تهتم بهذا المجال، على الرغم من أن فالبيئية،
وعند إعداد إستراتيجية بيئية فإن المشاركة في تنفيذ تلك . المسؤولية البيئية جماعية تهم كل كائن حي على وجه األرض

قيد نفسها في دائرة اهتمام ومسؤولية وصالحية محددة، وهي مشاركة جماعية في التفعيل والتنفيذ سواء اإلستراتيجية ال ت
  29.اإلقليمي والعالمي،في المستوى المحلي والوطني 

نحدد أهـدافا  : والتساؤل الذي يفرض نفسه، كيف نحقق األمن البيئي؟ ونجيب عنه من خالل عدة مساقات، أولها
وصارمة، وتُعد خطة إستراتيجية بيئية متوسطة أو بعيـدة المـدى، واضـحة الطـرق والوسـائل      حمائية بيئية محددة 

والنهائيات، ويحدد المنفذ لهذه اإلستراتيجية، وهنا تتميز اإلستراتيجية البيئية بأنها ال تختص بوزارة أو مؤسسة أو شركة 
ته العمرية المختلفة، فهؤالء هـم المنفـذون   أو قطاع معين، بل جميع الحكومات وكذلك تخص الشعب بكل أطيافه وفئا

                                                
  25727_256ص  ,مرجع سابق, راتب السعود
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ويمثل األمن البيئـي المرجعيـة الرادعـة والمنظمـة     البيئية، ورون لتلك اإلستراتيجياتوالمفعلون والمراجعون والمط
والمراقبة لكافة األنظمة والقوانين والتعليمات والضوابط واإلجراءات التي تخص الشأن البيئي وغيره من الشؤون البيئية 

  30.لمساندةا
فها الكليـة  ارات الحياتيـة، تهمـه التقنيـة بأصـنا    عالمنا اليوم يتقدم علمياً ويتخلف إنسانياً في كثير من المسإن 

، وإبداعاتها وال يهتم بمؤثراتها ومضارها البيئية، يهتم بفوائدها المرجوة والمطلوبة لإلنسان، ويسخر حمـالت  والجزئية
البيئة، وبالتالي يفقد جزءاً من ثوابته ومبادئه وقيمه ومعطياته، والعيب ليس فـي التقنيـة   إعالمية مزعومة باسم نظافة 

بكافة أنواعها وأصنافها ومستوياتها، ولكن العيب في من يوظف تلك التقنية، خاصة في المجاالت الصناعية والتجاريـة  
ئة، ولكن تطبيقها على أرض الواقع قليـل، ألنهـا   وال ننكر الجهود العلمية البحثية الرصينة في مجال حماية البي. والنقل

تتضاد مع تحقيق المؤسسات الربحية هامش ربح عال، لكونها تتطلب نفقات وتكاليف أعلى، وهنا تطغى الماديـة علـى   
  31.كافة الجوانب اإلنسانية، على الرغم من الزعم الدائم القاضي بتوظيف التقنية بما يخدم اإلنسان

على تشويه الرؤية البيئية الحقيقية، بل حاولت تقنية الهندسة الوراثيـة أن تُحـرف فـي     والتوظيف التقني ساعد
المخلوق البشري الذي خلقه اهللا سبحانه وتعالى في أحسن صورة، والمختبر العلمي طُبقت فيه الكثيـر مـن التجـارب    

والوطنية على الكثير من القيم اإلنسـانية،  المفيدة والضارة للبشرية، ولكن النفس األمارة بالسوء وغلبة المصالح الفردية 
جعلوا من بعض الدول النامية والدول غير ) البيولوجية(جعلها تهمل بل تسيء إلى البيئة، فالمطورون للحرب الجرثومية 

ل هـذا  القابلة للنمو، والتي تشكل بيئتها حاضناً مميزاً وميدان تجارب فعلية لمخرجات تلك التجارب المخبرية، مكاناً لتفعي
النوع من الحروب القذرة ضد البشرية، خاصة وأن الظروف الصحية والطبية واالجتماعية من السوء بمكـان أن تنفـذ   
فيها إستراتيجية المفعول به، وال تهتم دول إستراتيجية الفاعل لضوابط تلك التجارب، ويحدث انفالت فيروس أو جرثـوم  

اضناً خطراً للقارة التي هم فيها بـل يمتـد   المجتمعات، وتشكل بيئتها حأو ميكروب، وبالتالي يؤثر ويدمر ويضر بتلك 
العولمة الصناعية وآثارها اإليجابية التي خدمت كثيراً من المجاالت البشـرية، شـكّلت بعـض    فأثرها إلى العالم أجمع،

وال يستطيع البشر في المـدى  ة، باتية، وخاصة الصناعة التقليديجوانبها أكبر الملوثات المدمرة للبيئة سواء البشرية أو الن
ولكنه ال يزال يعتمـد علـى الطاقـة    ) Smart Power(المنظور سواء المتوسط أو البعيد االعتماد على الطاقة النظيفة 

  32.التقليدية من المخرجات النفطية أو الفحم، وتُعد من أكبر الملوثات على وجه األرض
حترازات إلنتـاج واسـتخدام   النووية، ووضعت بعض الضوابط واإل واعتمدت بعض الدول المتقدمة على الطاقة

 تشير نوبـل عالية جداً، واألخطاء ثمنها باهظ جداً كما حصل في محطة  االستخدامتلك الطاقة، ولكن تبقى المخاطرة في 
ـ تهفي أوكرانيا، والجانب الكارثي الذي خلّف انتشـارها  فا ، بمعنى أن الكوارث من هذا النوع من الصعب السيطرة عليه

  .مية وتنتقل جينياً ألجيال قادمةواسع، ومضارها تراك
تجارة األخشاب وقطع األشجار بطريقة غير مبررة، وفي ظل غياب إستراتيجية زراعية في كثير مـن الـدول   ف

ـ  . تحتم وجود زراعة بديلة لما يقطع، قلال من نسبة ضخ األكسجين في األرض ل إضافة لالستخدام المهول لوسـائط النق
سواء البرية أو الجوية أو البحرية، واطراد أعدادها ووضوح آثارها البيئية المدمرة، كل هذا ومـا سـبق ذكـره مـن     
مخرجات ملوثة للبيئة زادت من نسبة الغازات الخانقة والملوثة للهواء والماء على وجه األرض، والتي أفقدت التـوازن  

  .ة البيئية واألمن البيئيتراتيجيومن هنا نبعت أهمية اإلس. البيئي دوره

                                                
  19.30عبد اهللا احمد الشايع عبد العزيز،مرجعسابق،ص 

  31. 20المرجع نفسه، ص 
 2132-20سابق،ص ص  عبد اهللا احمد الشايع عبد العزيز،مرجع
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فمعظم المواقع جدا اقع اإلنترنت العربية ضئيلحجم المعلومات البيئية المفيدة لمتصفّحي موإن: البيئة العربية على االنترنت
التابعة لهيئات عربية رسمية وخاصة وأهلية هي باللغة االنكليزية، وغالباً ما تعتمد على تقديم معلومات ترويجية ودعائية 

بل يمكن القول إن معظـم  ، 33ات معلوماتية وبحثية للمتصفحينللمؤسسة أو المنظمة صاحبة الموقع أكثر من تقديم خدم
غير أن هـذه المواقـع    جتذاب المؤسسات األجنبية المانحةمواقع اإلنترنت العربية المعنية بالبيئة هي مواقع ترويجية ال

فالعالقات العامة الناجحة تقـوم بـدورها علـى     إلى المعلوماتافتقارها  ضعيفة كأداة للعالقات العامة أيضاً، في موازاة
  .34المعلومات الموثوقة

، سواءا في الصحافة المكتوبة أو اإلعـالم  سباقا لتبني قضايا حماية البيئة لقد كان اإلعالم الغربي:اإلعالم البيئي الغربي
  .األوروبي و األمريكيالسمعي البصري ، و هنا يمكن الحديث عن اإلعالم البيئي 

لقد كان اإلعالم الغربي في بداية التسعينيات يحرص على تقديم القضايا البيئة التـي تخـوض    :اإلعالم البيئي األوروبي
ه الجماعـات و  مضحك في تعبير بريء، بحيث تبدو هذغمار الدفاع عنها جماعات السالم األخضرفي أوربا على نحو 

هور كتلة مهمة من ممثلي البيئة ظعي ومع زوال المعسكر الشيو، لكنا العناءحق كل هذا تخوض صراعا ترفيا اليستكأنه
 ازديادو" كيوتو"، و رفض الواليات المتحدة األمريكية التوقيع على بروتوكول المستديمة في البرلمان األوروبي التنميةو

اهتمام وسائل اإلعالم األوروبية بالقضايا ، بدأ الجليد ذوباندرجة حرارة األرض و تفاقم ثقب األوزون و بروز مخاطر 
زراعة أو ال البيئي  كاالقتصادو هنا ظهرت تخصصات عديدة في مجاالت البيئة ،35بيئية على نحو أكثر جدية و شفافيةال

  .الخ...،المنشأ البيئي ذات، حقوق اإلنسان الصناعة الصديقة للبيئة، السياحة البيئية
البيئية و لكن لم يكـن بشـكل    لقد تناول اإلعالم األمريكي الموضوعات: تحدة األمريكيةاإلعالم البيئي في الواليات الم

، ألنه كان يولي اهتمامـا كبيـرا   الصحافة األمريكية بحماية البيئةاهتمت " تيودور روزفلت"، فخالل فترة رئاسة مكثف
األرٍض و الغالف الجوي حتـى فـي    بقضية المحافظة على الموارد الطبيعية و لكن لم يكن هناك قلق معين حول حالة

ي في الستينات هـو الـذ  " رشيل كارسون"لمؤلفته " الربيع الصامت"ما بعد الحرب العالمية الثانية، و قد كان كتاب  فترة
دار حول هدا الكتاب على المستوى القومي أصبح  الذي، و نتيجة للجدل لى تأثير المبيدات على الحيواناتلفت األنظار إ

، مما دفع الكونغرس األمريكي إلصدار قانون السياسة الوطنية للبيئـة عـام   ي ضاغط مهتم بحماية البيئةشعبهناك تيار 
، و و مجالت مهتمة بالبيئة بدأت تظهر صحفشؤون المجتمع، وت في علم البيئة ومقاالو قد تم تأليف كتب و1969،36

 -1972(، ثم المبيدات فـي الفتـرة   طق الصناعيةعلى المنا) 1965 -1960(مي في الفترة مابين كان التركيز اإلعال
تحوي فعليا إشارة ما  طابع عام في الواليات المتحدة األمريكية ذاتجريدة كانت كل مجلة و 1970بحلول عام و)1975

، قد خصصـت مقـاالت   التايم، نيوزويك، اليف، ريدرزدايجست، بيزنس ويك: ما أن مجالت مشهورة مثل، كإلى البيئة
  . داد خاصة حول البيئةرئيسية و أع

  
  

يعتبر اإلعالم البيئي ظاهرة حديثة نسبيا ضمن أنواع اإلعالم العربي ، فخالل العقود  :اإلعالم البيئي في الوطن العربي
 االهتمـام ازداد  إذالثالثة الماضية تم التعامل مع القضايا البيئية بشكل سطحي ، لكن المؤشرات تتجه نحو اإليجابيـة ،  

  . النامية التي تشهد نموا اقتصاديا واجتماعيال أخيرا بمواضيع حماية البيئة و التنمية المستديمة في الدول

                                                
  24/9/2006.33، محمد مغربي، صفحة علوم وتكنولوجيا، "الحياة"جريدة 

 34). 26 – 20( ص -باتر وردم،مرجع سابق، ص
  65.35جمال الدين السيد صالح، ص 
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متابعات إعالميـة  ، أين أمكن فيها رصـد رات المتحدةو هنا يمكن أن نستعرض اإلعالم البيئي في تونس و اإلما
  .بيئية

، نموا ملحوظا فـي السـنوات األخيـرة    التونسية بموضوع البيئةشهد اهتمام وسائل اإلعالم  :اإلعالم البيئي في تونس
التنميـة  نمية في اسم وزارة البيئة أصبحت وزارة البيئة ودمج الت الذيخاصة بعد أن أصبحت تونس البلد العربي األول 

يقل اهتمامها  في حين التوعيةة على الخبر والوصف وتركز الصحافة التونسية في تغطيتها للمواضيع البيئيو، المستديمة
نجد في الصحافة حيث  ، و هي في العام تعكس توجهات وزارة البيئة و التنمية المستديمةاالستقصائيالتحقيق بالتحليل و

و " لوتـان "عربيـة و بال" الحرية"و " الصباح"مية و هي تخصص صفحة دورية للبيئة، أما اليو" الصحافة"المكتوبة جريدة 
التونسية الوطنية تخصـص   اإلذاعةفي حين نجد أن ، مواضيع متواصلة عن شؤون البيئة، فينشرون بالفرنسية" بريس"

 7، و تعرض قناة تـونس  أسبوعالشباب برنامجين بيئيين كل  إذاعةالوطنية و  اإلذاعة، و تعرض ثابتة أسبوعيةبرامج 
، و " الكاميرا تتجـول "إلى برنامج  مدته نصف ساعة، إضافة" أسرار الطبيعة"علميا بعنوان  أسبوعياالتلفزيونية برنامجا 

  37.أسبوعيابرنامجا وثائقيا " نبعل حقناة " و" دائما خضراء"تحت عنوان  أسبوعيابرنامجا "  21القناة " تعرض 
تشكل وكالة أنباء يا في وسائل اإلعالم اإلماراتية، وتكاد تكون البيئة موضوعا يوم :اإلعالم البيئي في اإلمارات المتحدة

و الطبيعة في صحافةاإلمارات المتحدة  بالبيئة االهتمامخبار المؤسسات البيئية الحكومية، والمصدر األساسي ألاإلمارات 
ا احتلـت البيئـة فـي    لهذ كان يعشق الطبيعة ، الذييحمل بصمة رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

التي تخصص صـفحة أسـبوعية للبيئـة،    " الخليج"بة نجد حاالت متعددة صدر الصفحات األولى، ففي الصحافة المكتو
تحقيقـات عـن   مواضيع و تنشراندبي اللتان تصدران في أبو ظبي و" البيان"الحكومية وجريدة " اإلتحاد"وكانت جريدة 

ات محصورة بأخبار المناسبات و بعض التحقيق اإلذاعيةفي حين نجد التغطية التلفزيونية و  مشاكل بيئية تواجه اإلمارات
  . عن الطبيعة و الحيوانات البرية 

ـ د ظاهرة حديثة في اإلعـالم الـوطني  إن والدة اإلعالم البيئي في الجزائر تع :اإلعالم البيئي في الجزائر ا كانـت  ذ، ل
، ومن جهة أخرى نجد أن الجزائر لم تظهر فيها مشـاكل بيئيـة   ا من جهةيطة و غير مكثفة هذالكتابات حول البيئة بس

السـكان   ازديـاد و لصناعةاتطور، و لكن مع اإلعالمية لخدمة القضايا البيئيةفي السابق تستدعي تكثيف الجهود  ةخطير
 انجرافظهور ظاهرة و ،أدى إلى تلوث الهواء الذيهو األمر عدد السيارات و ازديادا ، و كذالنفايات بأنواعها انتشارو

  .واقعية يةه المشاكل تتطلب معالجة حقيق، كل هذوالتصحر التربة
  .وموضوعية دقيقة من قبل وسائل اإلعالم باختالف أنواعها، سواء المكتوبة أو المسموعة والمرئية

إلى أهمية وسائل اإلعالم و ' التربية البيئية ' في كتابه ) 1974" (سوندمان :" لقد تطرق عدد من المؤلفين أمثال 
  .38و المهارات للجماهير المعرفةالوظيفي في التوعية البيئية، من حيث نقل  ورها د

معالجـة القضـايا البيئيـة    ا المنطلق يمكننا أن نتعرف على كيفية توظيف وسائل اإلعالم في الجزائـر ل من هذ
لك من خالل مختلف أنواعهـا سـواءا   يفتها األساسية وهي التوعية والتربية البيئية، وذوظالمطروحة، ولتحقيق دورها و

  . و التلفزيون اإلذاعةية البصرية المتمثلة في الصحافة المكتوبة أو السمع
بالقضايا البيئية  الهتمامهابه  التي تعتبر مثاال يقتداورنسيةالتي تصدر بالف" الوطن" نجد هناك جريدة  :الصحافة المكتوبة

مـن خـالل    كـذلك و المـؤتمرات الدوليـة  بالمعاهدات والمعمقة خاصة تلك المرتبطة المستمرة و من خالل التغطيات
 التي تعمل على تغطيـة نشـاطات وزارة  " الخبر" نجد أيضا جريدة، وتخصيصها لمساحات دائمة خاصة بالقضايا البيئية
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هي عبارة عن تحقيقات و" كريم كالي "ي يتوالها الصحفي ، إضافة إلى التحقيقات البيئية التتهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة
" ا جريـدتي  هناك أيضاستنزاف الثروة الغابية، السفن و فضالتو صرف غير المعالجةميدانية عن تلوث الساحل بمياه ال

، فألولى تخصص صفحة أسبوعية للبيئة تركزفيها على المعلومات المبسطة الهادفة إلـى التوعيـة   "الشروق "و"الصباح 
  . البيئية

توظيـف  في الجهوية عبر التراب الوطني و قنواتها األخرى ، تلعب دورا  إذاعاتهاالوطنية بمختلف  اإلذاعة  : اإلذاعة
متخصصـان   ظهر برنامجـان إذاعيـان   1999ففي عام ، التربية البيئيةائلها لمعالجة القضايا البيئية ونشر الوعي ووس

المحيط البيئة و"مجا بعنوان برنا" احمد ملحة "، ففي القناة األولى قدم المحليالوطني وبالبيئة في الجزائر على المستويين 
مياه بالنفايـات الصـلبة، التصـحر    الو الشواطئ، وقد فتح البرنامج ملفات ساخنة منها تلوث دقيقة) 50(مدته خمسون " 
المحلية نجد القناة  اإلذاعاتعلى مستوى و،فقرة إرشادات فالحية اآلن،ثم انتقل إلى قناة البهجة حيث ينشط مياه الصرفو

مدتـه خمسـة و   " فتيحة الشـرع  " تعده و تقدمه الصحفية " العالم األخضر "بعنوان  إذاعيانوب برنامجا المحلية في الج
و فـي  ،  "رهانات بيئيـة " ثم تحولت مؤخرا إلى القناة األولى لتقدم برنامجا أسبوعيا بيئيا بعنوان ) د 55(خمسون دقيقة 

يركز علـى  " بدرالدين داسة " يقدمه" البيئة و الحياة "عنوان ب أسبوعيالثقافية في بث برنامج  اإلذاعةبدأت  2004بداية 
 10.00القناة الثالثة لها برنامج اسبوعي كل يوم األربعاء على السـاعة  ،و كذا المحميات و التنوع البيولوجي و التلوث

  39."أربعاء البيئة"عنوانه 
 "حمـد ملحـة  أ" و يقدمـه  فالحيـة يعـده  يخصص التلفزيون الجزائري برنامجا في شكل فقرة إرشـادات   :التلفزيون

الصلة بالمشاكل البيئية و تأثيرهـا علـى    ذاتيهتم بالمواضيع " البيئة والمجتمع " إضافة إلى برنامج حول البيئة بعنوان 
، و قبـل  هذه المشكالت البيئية ين يوجدون في واجهةالمواطنين الذ استجوابو  ين من خالل التحقيقات الميدانيةالمواطن

  40.اإلنسان و البيئة" البرنامج كان هناك برنامج تحت عنوان ا هذ
األمر الذي يدل على أن التلفزيون من أقوى وسائل اإلعالم واالتصال متابعة وتأثيرا علـى الجمهـور المتلقـي    

  41.للرسالة اإلعالمية

  :الخاتمة
يئي من طرف بالوعي البفي ختام هذا المقال أردنا أن نضع بعض المقترحات أو تصورات من شأنها أن تنهض 

  .القائمين على اإلعالم
إن قضية الحفاظ على البيئة من التلوث يجب أن تالمس وتخاطب كل الناس الذين من الممكن أن يتنامى لـديهم  

    :خالل عدة وسائل وأساليب أهمهاالوعي البيئي من 
بيئية للمواضيع الهامـة الطارئـة أو    إعالميةتنظيم حمالت وأيضا , ن صحفيين متخصصين في مجال البيئةتكوي

  .بالتعاون مع الجهات المعنيةذات األولوية 
تعاون مـع الجمعيـات غيـر    يجب على وسائل اإلعالم المختلفة وتحديدا من ينشر األخبار المتعلقة بالبيئة أن ي

  .الحكومية ذات الصلة بالشأن البيئي
حداث البيئية وتغطية األخبار التي لها صلة بالمحيط سواء من خالل تواجده في كل األ تعزيز دور اإلعالم البيئي

   .ليكون مشاركا على نحو فعال الضارة بالبيئة أو تلك التي تحافظ على المحيط
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تشجيع التواصل بين اإلعالميين البيئيين مع الخبـراء و  من المفروض أن يكون هنالك , وفي األخير وليس آخرا
انسجام ووعي بين المصدر وناقل المعلومـة فيحصـل فهـم    يئي حتى يكون هنالك والمهتمين في الشأن البالمتخصصين 

  .ووعي لدى المتلقي لها

  :قائمة المراجع
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