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 -السورية الصحافة الشؤون البيئية في  يالبيئعالم اإل
   ) تشرين– الثورة –البعث (دراسة تحليلية لصحف 

  2008خالل النصف األول من عام 
  

  *الدكتور محمد خليل الرفاعي
  

  الملخص
في الـصحف   المنشورة  بيئية  القضايا  حجم ال مشكلة هذه الدراسة على     تتركز  

وتنوع المخاطر البيئيـة ، وكيـف عالجـت         ،  يالبيئالموضوع  أهمية  نتيجة  السورية؛  
تهـتم  الدراسة معرفة إلـى أي مـدى        تستهدف  . الصحف المدروسة هذا الموضوع     

عدد مـن   عن  تجيب هذه الدراسة    و. يفية تناولها   سورية بالقضية البيئية وك   الصحف  ال
 علـى ،  ومجال تركيزهـا  ،  ونوعها  ،  ما عدد الموضوعات البيئية المنشورة      : األسئلة

ـ الب(البيئية في الـصحف المدروسـة       شؤون  مهتمة بال الموضوعات ال  ث، الثـورة،   ع
الصحف السورية التـي    أنها أقدم   :  منها   أسبابة  هذه الصحف لعد   اختيرت). وتشرين

عينـة  سـحبت منهـا     . شكّل القاعدة الرئيسية للصحف الـسورية     ت، و تصدرما زالت   
ـ شهر األولى من    األخالل   من هذه الصحف     ةعشوائي  طريقـة   باسـتعمال  2008ام  ع
  . الصناعي المنتظماألسبوع

المـضمون  تحليـل   والمـسح،   مناهج  هذه الدراسة وصفية وتعتمد على       تعد
ـ  خصتتحليل صـمم بواسطة استمارة   البيانات  جمعت  . والمنهج المقارن   لهـذا  ىصي

  :االنتائج من أهمهعدد من إلى هذه الدراسة وخلصت .  الصدق والثباتاختُِبر. الغرض
                                                

  جامعة دمشق - والعلوم اإلنسانيةاآلداب كلية – قسم اإلعالم *
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أخبار بيئة على منها  النسبة األ .  بيئية موضوعاتالصحف السورية بنشر    تهتم  
كمـا أن  .  المنشورة في الصحف المدروسـة  موضوعاتتحتّل أكثر من نصف ال    حيث  

إلى حـد مـا،   ، قضايا بيئية نشر  أخبار البيئة من    نشر   ب اهتماماًسورية أكثر   الصحف  ال
في بنوك المعلومات التي    تتمثل   المصادر   هذه البيئية، و  معلوماتالمصادر  كما أهملت   

ات الرئيسية لكتابة القصص العلمية     إحدى تعدا   . الميزن هنـاك   كافالقصص البيئية،    أم
عـالوة علـى ذلـك،    ،  المتعارضـة وجهات النظر   نقاط  تقديم متوازن مركّز يعرض     

 أن كما   .أدلة وشواهد تقديم  تجلت في   مختلفة  طلحات   الصحف المدروسة مص   استعملت
لقـضايا البيئيـة    بأهمية ا القراء  إشعار   في   جداًمقلة  ، كانت   الصحف المدروسة، أيضاً  

  .وفي تقديم المعلومات العامة حول البيئةنشورة الم
بيئيـة  المشاكل  ال فضالً عن . الزيادة في السكان القضية البيئية الرئيسية      ُلكِّشَتُ

 تالمـشكال  الصحف المدروسة    وعالجت. مميزةمشكلة معينة   تبرز  مختلفة، لكن ال    ال
الـسكن   مـشكلة    باستثناء متدنية من حيث الكم،   ق مختلفة وفي مستويات     ائبطرالبيئية  

الصحف السورية نسبة مئوية جيدة     وتخصص  . وانتشار األبنية غير النظامية   عشوائي  ال
ما تكـون    البيئية مقدمة بالصور، عادة      موضوعاتأغلب ال .  البيئية موضوعاتلنشر ال 
  .احدة، وإلى حد ما أغلب الصور مالئمةصورة و

 فيمـا   توصي هذه الدراسة ضرورة إعادة النظر في دور الصحافة خصوصاً         
تحليـل  التثقيف و الالتعليم و : خبار على حساب الوظائف األخرى، مثل     اإل يتعلق بوظيفة 

إسـتراتيجية  تمتـاز ب  الصحافة التي   من خالل   هذه الوظائف يمكن أن تنجز      . تفسيرالو
تخصص، صحافة تبني الجسور القوية علـى       هل وم ؤ صحفي م  إطارلها  معينة،  بيئية  

  .البيئة والقراءموضوعات في  والمختصين حد سواء بين الخبراء
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 :مقدمة -أوالً 

ربما يكون موضوع البيئة من أكثر العناوين انتشاراً، وأغزرها طرقاً على 
مؤسسات المختلفة ومحط عنايتها، ، بل يكاد يكون الشغل الشاغل لحديث الكلّهاالصعد 

بل ال يكاد يخلو شهر من ندوة أو مؤتمر عن البيئة، وقد حظي بنصيب وافر في 
 ، وعلى الرغم من ذلك البدة والتفاعلية والمرئية والمطبوعةوسائل اإلعالم المسموع

من وقفة أمام هذا الكم الهائل من المعلومات للتساؤل عن مصيرها، والنتائج التي 
هل ثمة نتائج حقيقية أم اجترار لشعارات عالمية نرددها : قتها على أرض الواقعحق

  .العالم ؟بقية أسوة ب

تعاظم أثر اإلنسان في البيئة حين تحول إلى القنص، وحين استأنس الحيوان، 
واكتشف الزراعة التي استكمل بها سلطانه على البيئة، وبدأ بتبديل الكساء الطبيعي 

متطلبات حياته ويلبي طموحاته، حتى غدا ما نشاهده من تغير في بآخر صناعي يفي ب
 أمراً حتمياً من أجل البقاء وتلبية الحاجات الضرورية والكمالية، وهو يعدالمحيط ربما 

ولكن التفاعل غير المنظم والعشوائي في التأثير في موارد . مجال علم اإليكولوجيا
حياة د يؤدي إلى مصير مجهول الستمرار الالطبيعة قد خلخل التوازن الطبيعي، مما ق

  .في ذمة اهللا ها على األرض ويجعل

ألمم ات منظمة عقد بالشأن البيئي حين لالهتماموكان أول نشاط أممي رسمي 
 عام استوكهلمفي " بيئة اإلنسان"عنوان بأول مؤتمر لها مخصص لهذا الغرض المتحدة 

البيئة والتنمية في ريو دي جانيرو لألمم المتحدة حول عقد مؤتمر آخر م، ثم 1972
وبرزت في هذا المؤتمر فكرة التنمية المستدامة " قمة األرض"عنوان بم، 1992عام 

برنامج (كواحدة من قواعد العمل الوطني والعالمي، ووضع المؤتمر وثيقة مفصلة 
  .)عمل القرن الحادي والعشرين
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العالم في ي العام  وريو دي جانيرو ازداد الوعاستوكهلموما بين مؤتمري 
باألخطار الناجمة عن تلوث البيئة وتدهور النظم البيئية، وأسهمت البحوث العلمية 
إسهاماً كبيراً في فهم العمليات المختلفة التي تحكم النظم البيئية وتؤثر فيها، كما حدث 
تطور كبير في تقانات الحد من التلوث ومعالجة المخلفات، وأدخل التعليم البيئي في 

، وانتشر اإلعالم البيئي وعمل المنظمات  في العديد من مدراس العالمراحل الدراسةم
  .ووجهت األنظار إلى تكاليف إصالح وحماية البيئة. غير الحكومية بدرجات متفاوتة

مؤتمر آخر لألمم فم 2002/ 4/9_26/8ة من مدانعقد في خالل الكما 
". القمة العالمية للتنمية المستدامة"عنوان ب ةالمتحدة في جوهانسبرغ في جنوب إفريقي

إيجاد صيغ تضمن التزام : وكان الهدف من قمة جوهانسبرغ حول التنمية المستدامة
العليا المستويات السياسية في  وتنشيط االلتزام الدولي ،الدول الصناعية بمسؤولياتها

نمية المستدامة ببرنامج التنمية المستدامة، ودعم االلتزام السياسي والشعبي ببرنامج الت
وإيجاد آلية للشراكة بين الدول الصناعية والدول . على المستويات الوطنية واإلقليمية 

حسب قدراته فالمسؤولية مشتركة ب ولكن كل ،النامية تكفل تحقيق التنمية المستدامة
  .ولكن مع تباين األعباء 

  :اإلطار النظري للدراسة -ثانياً 

 :مفهوم البيئة  - أ

ن يأخذ مفهوم البيئة الطبيعية جل اهتمام مفهوم البيئة بما في أغلب األحيا
والقوى كالرياح ...والظروف كالحرارة والضوء ... تشمل من موارد كالماء والغذاء 

وكذلك العالقة القائمة بينها، ذلك أن أي خلل يطرأ على ... وتيارات المياه والجاذبية 
جودها ونوعيته، ثم ويخل في كمية هذه العالقة ينعكس بصورة ما على التوازن، مما 

البيئة الحية التي تشمل الكائنات البيولوجية بما تشمل من تنوع يمتد من أدنى الكائنات 
، وكذلك أشكال توالثديياكوحيدات الخلية كالبرامسيوم واآلميب حتى الفقاريات 
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ومحيطه النباتات والحياة في الفضاء والبحار والمحيطات، فالعالقة بين الكائن الحي 
عالقة عضوية، وما الخلل الناشئ على األرض إال شكل من أشكال فقدان القدرة على 

  .التعويض واستعادة اإلطار الطبيعي لهذا التوازن 

فالبيئة إذاً هي كل ما يحيط بنا، كما ميز هذا العلم بين أنواع البيئة، فهناك 
الرحمية للجنين، ولكن مصطلح البيئة الخلوية أي المحيطة بالخلية الحية، وهناك البيئة 

البيئة دون إضافته إلى غيره يشير إلى مجمل األشياء االجتماعية والفيزيقية المحيطة 
لكن االهتمام األكبر كان . بنا، ويحمل هذا المعنى التأثير فينا من جانب هذه العناصر

ثل يوجه نحو البيئة الفيزيقية ومعظم البحوث تدور حول تأثير عوامل فيزيقية، م
الضوضاء وتلوث الهواء ودرجات الحرارة العالية جداً أو المنخفضة جداً، وتأثير 

  .التصاميم المعمارية في الفراغات 

وتؤكد المعايشة اليومية أن اإلنسان يجني ثمار معايشته اليومية المحيطة، 
فالتغير في الطقس وارتفاع درجات الحرارة وتنامي تأثير العناصر المشعة، وانخفاض 

ثم التصحر واتساع رقعة األراضي الرملية، ... سبة األكسجين وموارد المياه العذبة ن
هي وال شك نتيجة من نتائج المغامرة غير الرشيدة لإلنسان الستغالل الموارد، 
ومحاولة لتغليب طاقات المكننة المتطورة على طاقات الموارد الطبيعية المحدودة، 

 مفهوم التربية البيئية ألنها أساس النهوض وهذا مدخل يحدونا إلى التعريج على
  .آمنة متوازنةبالوعي البيئي وإنتاج بيئة 

  :البيئيةالتربية ومن مالمح االهتمام المحلي ب
يمكن تلمس العناية المحلية بالتربية البيئية وإبراز أهمية البيئة وضرورة حل 

لك بإحداث منصب مشكالتها من خالل رعاية القيادة السياسية في القطر للبيئة وذ
 وهي 1985في التشكيل الوزاري عام ) وزير دولة لشؤون البيئة(وزاري جديد هو 

كما تم ) مع وزارة اإلدارة المحليةفيما بعد دمجت (أول وزارة بيئية في الوطن العربي 
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إحداث الهيئة العامة لشؤون البيئة والمجلس األعلى لسالمة البيئة بموجب المرسوم 
  : حيث تتولى الهيئة العامة لشؤون البيئة المهام التالية1991 لعام 11التشريعي رقم 

 حصر المشكالت البيئية القائمة والمشاركة في البحوث والدراسات العلمية - •
 .الالزمة لمعالجتها وللحد من ظهور مشكالت بيئية أخرى في المستقبل

ى البيئة  إعداد مشاريع الخطط والتشريعات واألنظمة الكفيلة بالحفاظ عل- •
 .وتطويرها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة

 تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل، للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة - •
 .وسالمة وصحة مواردها الطبيعية

 تقويم األخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التي تهدد سالمة البيئة - •
 .ايتهاووضع المعايير الكفيلة لحم

 الرقابة البيئية على النشاطات التي تقع في أراضي الدولة ومياهها الداخلية - •
والبحرية والحيز الجوي الذي يقع فوقها ضمن حدود الوالية الوطنية، وكذلك على 

 .المنشآت الخطرة والمضرة بسالمة البيئة، واقتراح الحلول الالزمة إلزالة الخطر

 :مشكالت البيئة  - ب

  :كالت البيئة في فئتين رئيسيتينيمكن تناول مش

 -)1( االحتباس الحراري وتأثيراته:  مشكالت بيئية عالمية من أبرزها-الفئة األولى 
 -التصحر والملوحة و - )Acid rain)2األمطار الحمضية و -استنزاف األوزون و
  .التوازن البيئيو - التنوع الحيويو

                                                
1 - S.E.Monahan : 2000. Environmental chemistry. Lewis Publishers. Washington. 

Available : www. 
2 - GEO : Global Environmental Outlook 2000, UNEP. London : Earthscon Publication 

Ltd, 2005).P.125.136 . 215. 
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 - )4( تلوث الهواء :كالت تلوث البيئةومن أهم مش )3(مشكالت التلوث - ةثانيالفئة ال
 - المخلفات الصناعية و -النفط  و-التلوث الحراري (تلوث الماء وأخطاره و
 - ) المبيداتو- المواد المشعةو- المخصبات الزراعية  و-المخلفات البشرية السائلة و
عناصر و-التلوث بالمبيدات الكيميائية و-التلوث اإلشعاعي و-التلوث الضوضائي و
عوادم اآلليات و-البناء العشوائي و-نمط اإلنتاج و-الفضالت والنفايات و- تخصيب ال
  .الحرائق و -مخالفات الري و-

 ):الصحافةبالتركيز على (اإلعالم البيئي   - ت

إذا شبهنا النشاط االقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات بالدورة الدموية 
بي في جسم المجتمع، وما ينبغي  فإننا نشبه اإلعالم بالجهاز العص،في جسم اإلنسان

على اإلعالم أن يقوم به هو تفجير الطاقات الخالقة داخل اإلنسان وشحذها للبناء، 
وذلك في إطار تغيير القديم وإحالل الجديد القويم من قيم وعادات وسلوك، وفي إطار 

  .بعث القديم األصيل ودفعه باتجاه التقدم

  : نشأة اإلعالم البيئي وأهميته-1- ت

ات من يفي نهاية الستيناالهتمام اإلعالمي البيئي على نحو مستقل هر ظ
إصدار مجالت علمية متخصصة في شؤون البيئة منها بالقرن العشرين، وبدأ ظهوره 

م، وتأسيس هيئات علمية محلية 1981التي صدرت عام " البيئة والسلوك"مجلة 
دراسة عالقات (نها جمعية في مجال البيئة، معلمي وإقليمية وعالمية ترعى البحث ال

  ). اإلنسان بالبيئة

                                                
مركز : القاهرة(، ترجمة ندا بيومي، مراجعة السيد فودة ورشا عبد اهللا 2001 تقرير التنمية البشرية  -3

    .38 - 40-16ص ) 2002معلومات قراء الشرق األوسط، 
4  - Global Biodiversity – 2000 : World conservation press . Combridge . Available : 

www. 
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من جراء اإلهمال والالمباالة  هوتعاظمتراكم إساءة اإلنسان للبيئة أدى كما 
وعدم تحمل المسؤولية والجهل والعبث تجاه البيئة، عن قصد أو من دون قصد، أسهم 

تعمل على  في لفت انتباه الجهات المعنية بالبيئة لوضع خطط وبرامج اً كبيرإسهاماً
ق التقليل منه، والوصول إلى بيئة شبه ائتحليل مشكلة التلوث البيئي وأسبابه وطر

  .صالحة للحياة نظيفة 

  :وثمة عوامل أسهمت في تأسيس اإلعالم البيئي منها
 صحة العمال النفسية والعقلية فيتأثير المناخ الصناعي أو الظروف الفيزيقية  -1

 .والجسمية

 . الحالة المزاجية للفردفيدراسة تأثير األلوان  -2

 .نشر المعلومات المتعلقة بالبيئة بين األطفال -3

 .دراسة تأثير الكوارث بأنواعها  -4

 دراسة اآلثار التي تتركها كوارث الطيران والسفن الغارقة وخاصة ناقالت  -5
 .البترول

، اتيات والستينياألربعينإال في مجال الصحافة البيئية لم يبدأ بالتشكل لكن 
ات من القرن الماضي كانت نقطة تحول جوهرية في الصحافة يل التسعينفي أوائو

شؤون البيئة، وأسس مجمع الصحفيين بالبيئية، فقد ازداد عدد المراسلين المختصين 
البيئيين لتأمين الدعم للصحفيين، حيث بلغ االهتمام بالبيئة حد الذروة وارتفعت 

 بأنها فت الصحافة البيئية آنئٍذروع. )5(الدعوات المنادية بوضع قوانين حماية البيئة

                                                
5  -Envirolink ,Accessed . 11 Oct. 2005. Available: http://www.envirolink.org. 

http://www.envirolink.org
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 وجذورها يمكن أن تمتد ،ضمن مجال االتصال البيئييرتكز اهتمامها الصحافة التي 
   .للكتابة عن الطبيعة

نمت الصحافة البيئية كمهنة تقريباً على نحو مواٍز لنشاط جمعيات حماية ثم 
مات البيئية على المشهد المنظظهرت ف،  هناك حركة ثقافية سائدةتأصبح ِإذْ البيئة

ات ورفع الوعي العام لما اعتقده الكثيرون بأنه أزمة يات والسبعينيالسياسي في الستين
ن من ظهور مجتمع مما مكّ. بيئية واستطاعوا أن يؤثروا على قرارات السياسة البيئية

يا بالقضا هوتثقيفجمهور العام  وكانت مهمته تنوير ال،م1990الصحافة البيئية في عام 
  .والشفافية، الدقةوالبيئية وتطوير النوعية، 

  : أهداف اإلعالم البيئي-2-ت
ة والسيما يكون ضمير المجتمع بأجياله المتعاقبإلى أن  يهدف اإلعالم البيئي

رع ناقوس الخطر لألفراد والجماعات والحكومات من أجل الحفاظ على البيئة، وإقامة ق
ل إلى نهج صحيح في التنمية المتكاملة المستدامة التوازن بين البيئة والتنمية للوصو

هدف الصحافة البيئية خاصة إلى تحقيق  وت.الجمهورالتي تضع في حسبانها حاجات 
  :أهداف عامة وأخرى خاصة 

  :العامة األهداف -
توعية األفراد والجماعات البشرية بالمشكالت البيئية المؤدية إلى اإلخالل  .1

وعوامل الوقاية من أخطارها وصوالً إلى بالتوازن البيئي وتشخيصها، 
 .الممارسات الذاتية وتداولها تلقائياً لحفظ البيئة ووقايتها

إشعار السلطات والهيئات الوطنية والقومية من أصحاب القرار بأهمية  .2
المعضلة البيئية، بهدف العمل على سن التشريعات الواقية للبيئة وإقرار 

 .التوازن بين التنمية والبيئة
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، وتوعية الناس حول القضايا ها أو معريك الرأي العام ضد القضايا البيئيةتح .3
 .المحلية وتبيان مدى مشاركتهم بها

معالجة القضايا البيئية المهمة في المجتمع وتقديمها بشكل مبسط وشامل  .4
 .هاجميعيحاكي شرائح المجتمع ومتغيراته 

 .ناصر بناء في البيئةتهيئة الفكر لمناقشة القضايا البيئية وجعل األفراد ع .5

 هيلتعدوإعداد المواطنين أفراداً وجماعات لتقبل فكرة تغيير السلوك التقليدي  .6
  .إذا كان مدمراً للبيئة ومواردها، ورفع وعيه بأهمية تغيير هذا السلوك

 ويتطلب تحقيق هذه األهداف تعبئة وسائل اإلعالم بشكل وظيفي بعيداً عن 
 .بغية التأثير في مشاعر الناس واتجاهاتهمالتصنع والنمطية اإلعالمية 

 : األهداف الخاصة  -

  :وتشمل هذه المعلومات، توفير المعلومات الصادقة الواضحة للقراء .1

 .معلومات عامة يحتاجها الجمهور العام حول البيئة -1-1

 .معلومات عملية وفنية تقدم للمختصين والمسؤولين وصناع القرار -1-2

 :قدم إلى التربويين ومن أنواعهاالمعلومات العلمية التربوية وت -1-3

 . معلومات بيئية علمية تتعلق بالطبيعة والوسط الجغرافي- •

 . معلومات تشريعية تشمل القوانين الناظمة للتعامل مع البيئة- •

 معلومات إدارية تتعلق بالمؤسسات والمنظمات المسؤولة جزئياً أو كلياً - •
 .عن قضايا البيئة

الت حل مشاكل البيئة في مستويات  معلومات عن التجارب، ومحاو- •
 ).محلية، إقليمية، عربية، عالمية(مختلفة 
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  : موضوعات البيئة-3-ت
موضوعات تخص شؤون البيئة وما يتعلق بها من والصحفيون اب تيتناول الك

لمعلومات اتطلب متابعة هو ما يمضامين سواء على نحو مباشر أم غير مباشر، و
 على خطط عمل المنظمات ومعرفة البرامج عطالواالالصحيحة ومعرفة األحداث 

 على المعاهدات البيئية ومتابعة تطوراتها، طالعواال ومحلياً، وإقليمياًالبيئية عالمياً 
ومالحقة تقارير البيئة لتحليل التطورات، ومتابعة آراء الناس والجمعيات األهلية 

ويجب أن  .تهامقارن ووالمؤسسات الرسمية والهيئات الدولية المهتمة بشؤون البيئة
ينجح تناول موضوعات البيئة في التأثر في اتجاهات الرأي وأوضاع الناس الشخصية 

  .ونوعية حياتهم ومستقبلهم

  )6(:  احتياجات الصحفي البيئي-4 -ت
هل أنت أخضر أم بني؟ وفي لغة الصحافة يعني هذا : غالباً ما يطرح سؤال

  ) .بني(ؤيد للشركات أم م) أخضر(هل أنت مواٍل للبيئة : السؤال

فإذا كنت أخضر فأنت معني بأمور الصحافة البيئية، وفي كلتا الحالتين على 
 موضوعيين وغير منحازين، لذلك نالصحفيين والمراسلين أن يتعلموا كيف يكونو

، فالصحفي الذي يظهر تأييداً لموضوع ما غالباً ما ينتقد بأنه ليس صحفياً على اإلطالق
 هذا االنحياز مبرراً فقط ألن يعدوالحقيقة ،  للقضية التي يكتب عنهاألنه منحاز مسبقاً

 يفكر فيه ويكتب عنه أو ،اإلنسان بطبعه يميل لمناصرة شيء ما أو الوقوف ضده
يرويه، وإن كان هذا االنحياز يفقد الصحفي أهليته فالصحافة هي انحياز ودفاع عن 

  .   الحقيقة أوالً وأخيراً 

                                                
6 - Kolata , Gina : Environment and Cancer : The Links Are Elusive, December 13 2005, 

available : http//www.RTNDA.com 

http://www.RTNDA.com


 )  تشرين–الثورة–عثالب( دراسة تحليلية لصحف -اإلعالم البيئي  الشؤون البيئية في الصحافة السورية 

 720 

أن يفعله الصحفي أن يكون مـدركاً للقـضايا المتعلقـة           وأفضل شيء يمكن    
 يعـد فهم كيفية قيام العلماء بتقدير المخـاطر      : حاول التعامل معها، فمثالً     يباألخطار و 

 للـصحفي   المفتاح األساسي لوضع الخطوط العريضة لإلبالغ عن المخاطر، ودلـيالً         
  .لتقييم مخاطر البيئة وتقديمها أو عرضها على نحو مبسط 

 وأن يكون لديه ممارسة ،ما يجب أن يكون لديه فهم للخطة العلمية البيئيةك
علمية ومعرفة لألحداث البيئية التاريخية، والقدرة على اتخاذ قرار بشأن السياسة 
البيئية وفهم عمل المنظمات البيئية، وأيضاً فهم عام للمخاوف البيئية الحالية والقدرة 

  .لجمع معلومات يمكن أن تفهم بسهولةعلى االتصال مع كل ما سبق ذكره 

مصادر معلومات أكثر من غيرهم لتعزيز إلى والصحفيون البيئيون يحتاجون 
كون يعلى صفحات الجرائد تكاد التي تنشر بيئية القصص وفي بعض القصصهم، 

كما يجب أن يتعمق الصحفيون البيئيون في التقارير  . متعمقةاًثحو بهاأكثر
وفي بعض األحيان يكون التحدي األعظم حين يتحدثون مع والمصطلحات العلمية، 

العلماء أنفسهم، والسبب في ذلك أن العلماء يقضون سنوات طويلة لفهم ظاهرة من 
، ن يتدربون ليصبحوا خبراء في موضوع ما خالل يوم واحدوظواهر الحياة، والصحفي
حبطون أكثر عندما ال ي، ون إلى معرفة الحقائق العلمية والعمليةووعندما يفتقر الصحفي

وأجهزة اإلعالم تعتمد على القراء في . توضيح وتبسيط ذلك لهم يستطيع العلماء 
استمرار الصدور لذلك ينبغي أن تكون القصص المنشورة مثيرة، سريعة الفهم سهلة 

معقد، لهذا يركز الصحفيون غير المفيد نشر موضوع ، ألنه من قراءمن قبل أغلب ال
   .على كل ما هو بسيط في أغلب األحيان 

  : الكتابة العلمية-5 -ت
هناك العديد من الوظائف للكتاب العلميين في طاقم عمل الصحف، 
يستطيعون ردم الفجوة القائمة بين العلماء والقراء العاديين، وهو ما يقتضي ضرورة 
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والكتابة العلمية هي ، فهمهم المتعمق للظواهر العلمية وتبسيطها في قصص بسيطة
ابة التي تركز االهتمام بشكل محدد على موضوعات الدراسة العلمية، وترجمة الكت

وهذا النوع  .الدراسات التخصصية صعبة الفهم وجعلها في متناول فهم القراء العاديين 
فقط، بل يمتد إلى كل أشكال العلوم في ة من الكتابة ال يشترط أن يكون قصصاً بيئي

والكتابة العلمية توجد ، ابة عن موضوعات بيئيةمجالها الكتضمن الكتابة التي يقع 
مجال في الصحافة البيئية أيضاً ندرج بكثافة في الموضوعات ذات العالقة بالبيئة كما ت

  .الكتابة العلمية 

  : أدب البيئة والدفاع عنها -6 -ت
صحيح أن الصحافة البيئية تصنف في مجال الصحافة العلمية لكنها ال تخلو 

ب البيئي يتناول التعليقات على الموضوعات البيئية على نحو خاص من األدب، واألد
ومعظم . ولكن بذكاء، ويولي العالقات القائمة بين اإلنسان والمجتمع والبيئة جل عنايته

الكتابات العلمية تقع ضمن مجال األدب البيئي، وفي أغلب األحيان يفهم األدب البيئي 
وهو ما ، افة البيئية جزئياً من األدب البيئيوتشتق الصح، بأنه مرتبط بشؤون البيئية

يفسر االنحياز نحو موضوعاتها، وأحياناً يبرز هذا االنحياز دفاعاً عن البيئية ويقدم 
وقد يوجد ، معلومات عن القضايا البيئة ويشجع جمهوره التخاذ مواقف حساسة بيئياً

  .الدفاع عن البيئية في أي من أنواع االتصال البيئي 

  :ية كتابة القصص البيئية كيف-7-ت
قد تكون القصص البيئية سهلة وممتعة في التغطية اإلعالمية، فالبيئة هي  

وعلى الرغم من هذا هناك كثير من القضايا ، أقل موضوع جدلي مع السياسيين
والتحديات التي يواجهها الصحفيون البيئيون، على سبيل المثال، االنتباه لقضايا البيئة 

لكن القضايا البيئية تتأثر بالحوادث . نة بين التأييد والموضوعيةومحاولة المواز



 )  تشرين–الثورة–عثالب( دراسة تحليلية لصحف -اإلعالم البيئي  الشؤون البيئية في الصحافة السورية 

 722 

السياسية وصحة اإلنسان، ومجالها واسع جداً مفعم بالعديد من الموضوعات التي 
  . جميعهاتغطية بحيث يصعب على مراسل واحد أن يعرفها إلى تحتاج 

مشاكل كما تحتاج القصص البيئية إلى مهارة وإصرار عند الكتابة عنها، وال
البيئية في معظمها غير واضحة تحتاج إلى كثير من االجتهاد، وإليجادها يجب أوالً 

فاالقتصاد والرعاية الصحية من القضايا التي أثارت . والتقنيةفهم التقارير العلمية 
اهتمام أكثر الناس، كحالة الربو عند األطفال الذين يعيشون في المدن الكبيرة، كما أن 

. والتلوث البيئي أحد أهم األسباب المسهمة في ذلك،  الصحية هائلةتكاليف الرعاية
وفي كتابة القصص الصحفية التي تعرض ، تمنح المتعةتغطيتها فاألحداث البيئية 

تعلق باختيار تلموضوعات البيئة ينصح الكتّاب بمجموعة نقاط إلنتاج قصة جيدة 
  )7(:القصة وآليات تطويرها قبل الشروع بكتابتها

 . تقدم القصة فكرة جديدة لم يسمع المحررون اآلخرون عنها من قبل أن- •

 . الترويج ألفكار القصة بين صفوف الصحفيين أوالً، قبل إقرار نشرها- •

م فكرة القصة الجديدة التي ال يستطيع اآلخرون تغطيتها مع المحافظة ي تقد- •
 .على المصادر الخاصة القادرة للتزويد بالتفاصيل المهمة

ممكن استخدام غرف الدردشة على االنترنيت للحصول على أفكار  من ال- •
 . على آخر أخبار المنظمات البيئيةطالعاالقصة بيئية جديدة أو 

 ال بأس من التحاور مع القراء لتطوير حياتهم من خالل موضوعات عن - •
 .البيئة

 . ينبغي أن يكون الصحفي البيئي قادراً على العمل على نحو مستقل- •

• - من تقديم القصص في الوقت المناسب ال بد . 

                                                
7 - Society of Environmental Journalists , 2005. Accessed 11 Oct. 2005. Available 

:http://www.sej.org . 

http://www.sej.org
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ومنها ما يتعلق بتكنيكات كتابة القصة التي تركز على المضامين المقدمة 
  :وآليات إعداد الموضوعات البيئية ومنها

قد يستخدم القائم باالتصال التهديد أو التخويف لجعل الفرد :  استماالت التخويف- 1
ني المتلقي من التوتر العاطفي، فإن يقدم على سلوك معين، في هذه الحالة يعا

وفرت الرسالة معلومات تعين الفرد على تجنب الخطر سيقل التوتر العاطفي، 
  . إذاً من تقديم توصيات أو حلول تقلل من هذا التوترال بدف

ذكر الهدف من الرسالة أو ترك الجمهور : ذكر الهدف بوضوح أو تركه ضمنياً -  2
 ،تهومعرفطلوب يتوقف على درجة ذكاء المتلقي يستخلص النتائج ويفهم الم

ومدى أهمية الموضوع للفرد، فالفرد األقل ذكاء واألقل تعليماً قد ال ينجح في 
كذلك إن اتسم الموضوع بقدر من التعقيد فمن األفضل . استنتاج الهدف وحده

  .تقديم النتائج بشكل محدد

اداً تعدالفرد أكثر اس ونيك:  استخدام االتجاهات أو االحتياجات الموجودة- 3
لالستماع إلى الرسالة اإلعالمية التي تحقق احتياجات قائمة لديه فعالً عن 
الرسالة التي تسعى لخلق احتياجات جديدة، فكلما كان الرأي أو السلوك الذي 
تقترحه الرسالة يبدو للمتلقي على أنه وسيلة لتحقيق احتياجاته الموجودة فعالً زاد 

  .ها للتأثير المطلوب احتمال تحقيق
 مع الرأي السائد ورأي الخبراء ةتفقمكلما بدت المعلومات : تأثير رأي األغلبية - 4

  .لهازاد احتمال قبول الفرد 
التكرار مفيد ولكن تكرار الرسالة دون تنويع :  التكرار وتأثير تراكم التعرض- 5

  . المدى القصير أو ثماني مرات علىيجعل تأثيرها يتناقص حتى يختفي بعد سبع

استخدام األدلة مرتبط عن قرب بإدراك المتلقي : تقديم الرسالة ألدلة وشواهد -  6
لمصداقية المصدر وطبيعة الموضوع، ومما ال شك فيه أن موضوع البيئة معقد 
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والقضايا المطروحة لها طابع علمي، لذلك من الضروري االهتمام بتقديم أدلة 
  . لك من تأثير أكبر في إقناع الجمهوروشواهد تدعم الموضوع لما في ذ

  : مشكالت الصحافة البيئية-8 -ت
فة المرتفعة لتغطية قصة والوصول من أبرز مشكالت الصحافة البيئية التكل

 الثرية، أو الحصول على معلومات من المنظمات أو الحكومات هامصادر معلوماتإلى 
ين يستطيعون أن يتعاملوا بدقة وإرسال المراسلين إلى األماكن البعيدة، ووجود مراسل

كما أن المعلومات البيئية على تنوعها وغناها وتجددها تحتاج  .مع موضوعات البيئة
دعم يإلى بنك معلومات بيئي، يجمع المعلومات البيئية العالمية واإلقليمية والوطنية و

  .من قبل المنظمات العالمية واإلقليمية والمحلية

أغلب األحيان يئية في أن المشكالت تعرض في وتبرز مشكالت الصحافة الب
 عدم عرض مشكالت البيئة بطريقة مثيرة وجاذبة فضالً عن. على نحو غير متساٍو

وطريقة عرض موضوعات البيئة على نحو عاطفي يجعل القراء يخافون . لالهتمام
من إلى مدة على حياتهم، وعندما تتبنى الصحف قضية مهددة للرأي العام تحتاج 

) مثل آثار السرطان وربطه بالتلوث البيئي(ت حتى تتضح أمامه بكل تفاصيلها الوق
انوا فعندما ال يظهر ما يبرهن صحة هذا الرأي يعتقد القراء أن من سبب لهم الذعر ك

  .على خطأ وال يجب الوثوق بهم

ومن المشكالت التي تواجه الصحافة البيئية مشكلة تقلب الرأي العام تجاه 
م ويرى 1972 عام Anthony Downsئية، وهي نظرية قدمها أنتوني داونز القضايا البي

  )8(:أن كل قضية بيئية تمر في أطوار عند عرضها ومناقشتها 
                                                

8 - Mark Meisner: "What is Environmental Communication ?" The Environmental 
Communication Network . 2005. State University of New York College of 
Environmental Science and Forestry. Accessed 11 Oct. 2005. Available: 
http://www.esf.edu/ecn. 

http://www.esf.edu/ecn


                   محمد خليل الرفاعي      2011 الرابع+الثالثالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 725 

، حيث يهتم بها عدد قليل من الخبراء مرحلة ما قبل وجود المشكلة  -1
 .والمجموعات العلمية

وفي هذه ، حيث ينبعث الحماس واالهتمام نحو المشكلة، مرحلة االكتشاف  -2
 .المرحلة يتحد الناس لمواجهة الخطر الناجم عن المشكلة

 تهاوصعوب، حيث يبدأ الجمهور في فهم تكلفة حل المشكلة  مرحلة اإلدراك -3
 .وما ينجم عنها من مشكالت

 نتيجة هذا اإلدراك وعلى إثر ذلك ينخفض  مرحلة هبوط االهتمام الشعبي -4
 .اهتمام اإلعالم بهذه المشكلة

، صحيح أن المشكلة لم تحل بعد ولكن ثمة اهتمام أقل عد المشكلة مرحلة ما ب -5
وهو ما يقلل من حماس ، بها مما كان عليه في مرحلة اكتشاف المشكلة

الصحفيين في تناولها مجدداً، وقد يضاعف من هذه المشكلة إن كانت محلية 
أو محدودة ولم تبادر السلطات المحلية في حلها على الرغم من توافر 

 . انية، فيصبح تناولها تكراراً بال جدوىاإلمك

  : إسهام اإلعالم في حماية البيئة-9 -ت
أظهرت الدراسات أن وسائل اإلعالم تؤدي دوراً مهماً في عقلنة القضايا، 

، كما أن ها وتقييمبسبب الطريقة التي تقدمها وتشرحها وتسهم في تحديد المخاطر
ن تأثيرات اقتصادية واجتماعية أيضاً، لذلك استجابة الرأي العام لهذه المخاطر ناجمة ع

فتلوث الهواء لم يعِط.  أن تتضمن الكتابة الصحفية شيئاً أساسياً جديراً بالعنايةال بد 
  )9(.القدر نفسه من االهتمام نتيجة عدم معرفة الناس باألخطار المحيطة بهم 

                                                
9-  John Palen: Objectivity as Independence : Creating the Society of Environmental 

Journalists, 1989-1997. Proceedings of the National Convention of the Association for 
Education in journalism and Mass Communications, August 1998. Society of 
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الطعام لنشاط اإلشعاعي والمواد الكيماوية السامة والتلوث الصناعي وفا
ألحيان وتأثيراتها قد تكون الصناعي، هذه األنواع من األخطار مخيفة في أغلب ا

عدة عقود من الزمن والتغيرات واألمراض الجينية بسبب هذه التفاعالت تستمر ضارة 
  . الكافي إعالمياً باالهتمام ألجيال، ولكنها لم تحظَ

  :معوقات اإلعالم البيئي  - ث
مهمته بالضرورة تعاوناً بـين المؤسـسات اإلعالميـة         نجاح اإلعالم في أداء     يقتضي  

والهيئات المسؤولة عن البيئة، ودون هذا التعاون لن تستطيع الهيئات تحقيق أهـدافها             
ولن يستطيع اإلعالم أداء مهامه، والصعوبة تكمن هنا في إقناع كال الطـرفين بهـذه               

  .الحقيقة بحيث ال ينفصل عمل كل منها عن اآلخر

 : ة الدراسة منهجي-ثالثا 

 :الدراسات السابقة -آ 

 عثر الباحث على من خالل مسح التراث السابق محل اهتمام الدراسة
  :ومنها) باللغة العربية( دراسات عديدة تتناول الموضوع المدروس 

  أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ضمن سلسلة دراسات إعالمية -

 حول أهداف التوعية البيئية، ومفهوم  تناول تمهيداً)10(كتيباً بعنوان اإلعالم البيئي
التوعية البيئية ووسائل اإلعالم وأهميتها في تنمية الوعي البيئي، وقدم نموذجاً 

                                                                                                          
Environmental Journalists. 28 Sept. 2005 ,Available : 
http://www.sej.org/about/inde×2.htm. 

راسة ونماذج، ترجمة برعي حمزة و منى الظاهر،        اإلعالم البيئي، د  :  برنامج األمم المتحدة للبيئة    - 10
المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم،        : مراجعة أحمد الحاج سعيد وشمس محمود، تونس        

   .) صفحة من القطع الصغير15. (م1987

http://www.sej.org/about/inde
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 مشكالت البيئة العربية وكيفية مساهمة اإلعالم في الحد من ىحدإللتصحر ك
 . ل تقديم بعض وسائل مكافحة التصحرأخطارها من خال

 –14من ، تونسالمنعقدة في رقة عمل ندوة اإلعالم البيئي و كما أوصت -
حتى يحقق اإلعالم في  بمجموعة توصيات )11(1987تشرين األول ) أكتوبر(16

 تهيئة :مجال حماية البيئة دوره على النحو األمثل ينبغي مراعاة النقاط اآلتية 
 يكون متلفاً للموارد المناخ لتقبل الفرد تغيير عاداته وسلوكه البيئي التقليدي الذي قد

 تخطيط حمالت إعالمية تخص الجوانب البيئية األكثر  .المتجددة وغير المتجددة
فتح الملف  .د الجوانبتعدإلحاحاً في المجتمع العربي وبشكل مستمر ومبرمج وم

ث والبحثي للبيئيين لتقديم دراسات حقيقية من قبل اإلعالميين وتتبع هذه البح
تقديم وسائل للتوعية والتوغل في  . عليها معالجات إعالميةبعد أن تجرى هاونشر

االختصاصات البيئية األكثر تأثيراً في المنطقة العربية، وال تقتصر مهمة اإلعالمي 
إيجاد صيغ من . على القيام بدور الوسيط بل بدور المبادر إلقناع المتلقين بها
ين مسؤولي اإلعالم التعاون المنتظم والمستمر وقنوات تغذية بالمعلومات ب

دعوة الجهات اإلعالمية للتنسيق فيما بينها بشأن .  البيئيةبحوثومتخصصي ال
المعالجات اإلعالمية للمادة العلمية، حتى تبلغ الرسالة اإلعالمية البيئية بالوسائل 

إنشاء شبكة إعالمية بيئية لها قنواتها اإلعالمية . كافة على نحو فعال مؤثر
عمل وسائل اإلعالم في إطار استراتيجية . ا من البحوث البيئيةالية ومصادرهاالتص

 . واضحة المعالم اتجاه البيئة

                                                
مجلـة   (1987تـشرين األول    ) أكتـوبر ( 16 – 14من  : تونس :ورقة عمل ندوة اإلعالم البيئي     -11

    .19-18ص ) 1988بي، العدد الثاني عشر، حزيران اإلعالم العر
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أوضحت أن الوسائل  )12(اإلعالم البيئي العربي : دراسة زكريا بن مصطفى -
االحتفال بأيام البيئة، إصدار الملصقات : المستعملة في التوعية عديدة نذكر منها

تنظيم المسابقات في الرسم والنشيد وإنتاج األفالم، ، إصدار النشرات و)البوسترات(
 ذلك ابتكرت بعض األقطار وسائل أخرى فضالً عن. وإقامة المعارض والندوات

تحمل عالمات وشعارات حماية البيئة، وأكياس )  فانيالّت( منها صنع القمصان 
وإصدار طوابع ) قطر) (منها أنواع صغيرة ألصحاب السيارات(لوضع القمامة 

ريدية، وتنظيم معسكرات علمية للشباب، وتنظيم أعمال تطوعية، وتخصيص ب
 أما .وتشجيع المبادرات في ميدان حماية البيئة) المغرب(جوائز لمسرحيات هادفة 

فيما يتعلق بالمسائل ذات األولوية التي تركز عليها التوعية البيئية في البالد العربية 
أقطار اإلقليم الواحد، وهو أمر طبيعي، وأهم هذه  بين اً كبيراًفيبدو أن هناك تشابه

المحافظة على الموارد الطبيعية، وترشيد استعمال المياه خاصة، : المسائل هي
وحماية التربة، ومقاومة التصحر واالنجراف، وتنمية الغابات، وحماية األنواع 

 مهما كان لى خطر التلوثعالنباتية والحيوانية المهددة باالنقراض، وكذلك التنبيه 
 .مصدره والعمل على مقاومته، ونظافة المدن وتطهيرها، والسيطرة على النفايات

المصادر التي تستقي منها اإلذاعات والتليفزيونات والصحف معلوماتها فهي أما 
متنوعة، وكثير منها دولي مثل برامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة 

: أو عربي مثل... م، ومنظمة األمم المتحدة للتغذية والزراعة للتربية والثقافة والعلو
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والندوات العربية لوزراء البيئة والخبراء، 

وكاالت األنباء، وشركات : ومنها األجنبي مثل... والمنظمات العربية واإلقليمية
ت ومراكز البحوث والجمعيات األهلية الندوا: ومنها الوطني مثل. اإلنتاج الدولية

  .والنشرات والصحف

                                                
المجلة العربية للثقافة، السنة العاشرة، العدد التاسع       (اإلعالم العربي البيئي    :   زكريا بن مصطفى   - 12

  .163-162ص ) 1990عشر، أيلول 
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 1994ئة في دمشق عام يعقد اتحاد الكتاب العرب ندوة بعنوان الطفل العربي والب-
 . ل العربيقدمت خاللها العديد من األوراق البحثية حول البيئة والطف

 تناولت )13(أثر وسائل اإلعالم في تكوين الوعي البيئي: دراسة محمد خليل الرفاعي -
التعريف بالموضوع البيئي والمخاطر البيئية، وأجريت على عينة عشوائية من 
جمهور الشباب المصري، بهدف معرفة مساهمة وسائل اإلعالم في تكوين الوعي 

عدة نتائج منها مساهمة وسائل اإلعالم في تكوين إلى البيئي، وتوصل الباحث 
سية واألصدقاء بين أفراد العينة الذكور الوعي البيئي أقل من مساهمة المناهج الدرا

واإلناث على السواء، والموضوعات التي تناقش الشأن البيئي تفتقد لعناصر الجذب 
 صحيفة األهرام أكثر الصحف المصرية تعدواإلقناع في وسائل اإلعالم كافة، و

ة،  بالبيئة، وأوصت الدراسة بأهمية تناول موضوعات البيئية بطريقة مشوقاهتماماً
وإعطائها مساحة أكبر، ومنح البرامج المهتمة بالشأن البيئي العربي األولية على 
تلك المهتمة بالبيئة العالمية، وتشجيع المحافظة على البيئة من خالل منح جوائز 

 .... وإجراء مسابقات 

كتاب : يد من الكتب الشأن البيئي منها على سبيل المثال ال الحصردتناولت الع -
 وكتاب إلبراهيم عصمت مطاوع )14( البيئة واإلنسان:وآخرون بعنوانلحسين نجم 

التربية :  وكتاب رياض الجبان بعنوان)15(التربية البيئية في الوطن العربي: بعنوان
 قضايا البيئة  : وكتاب نصر حسن حيدر بعنوان)16(البيئية مشكالت وحلول

                                                
، العـدد  أثر وسائل اإلعالم في تكوين الوعي البيئي، مجلة المستقبل العربي:  محمد خليل الرفاعي   - 13

 ).92 – 74ص ص  ( 1/1997، الصادر في 215

  .  ) 1984وكالة المطبوعات، : الكويت ( البيئة واإلنسان : وآخرون   حسين نجم- 14
  . )1995دار الفكر العربي،: القاهرة (التربية البيئية في الوطن العربي :   إبراهيم عصمت مطاوع- 15
  . )1997دار الفكر، : دمشق (وحلول التربية البيئية مشكالت :   رياض الجبان- 16
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حسوبة السمية األخطار الم: رجم كتاب جوزيف ف روديكس كما تُ)17(المعاصرة
:  وكتاب محمد العودات)18(وأخطار المواد الكيميائية على صحة البشر في بيئتنا

يوان جورج ينست كتاب أصدرت وزارة الثقافة و. )19(التلوث وحماية البيئة 
 )20(الخروج من جنة عدن، من أجل أن نحمي األرض ونتدبر شؤونها: بعنوان

اإلنكليزية تزداد الموضوعات التي  في اللغة في حين. وغيرها من كتب ومقاالت
  . دراسات م أتناولت الشأن البيئي سواء كانت كتباً

مخاطر البيئية وأسبابها المفاهيم والوفي معظم الدراسات السابقة تم التركيز على 
وكيفية معالجتها أو الحد من أخطارها، وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 الصحافة السورية للموضوعات البيئية، وتختلف هذه كونها تتناول كيفية معالجة
الدراسة عن دراسة الباحث الرفاعي التي سبق اإلشارة إليها أنها تدرس صحفا سورية 

  .  بأسلوب بحثي مختلف 

  : مشكلة الدراسة-ب 
بهذه المسألة جمهور تنبع مشكلة الدراسة من دور وسائل اإلعالم في توعية ال

ت، فعلى الرغم من إنشاء أول وزارة بيئة في الوطن العربي وما ينشأ عنها من مشكال
وظهور عدة قوانين تسعى ) أعيد دمجها مع وزارة اإلدارة المحلية(في سورية 

إزالة –سالمة الغذاء – المرور–قانون النظافة (للنهوض بحياة المواطنين نحو األفضل 
اة العامة، فهل اهتم لم ينعكس ذلك على نحو ملحوظ على الحي...) البناء العشوائي

                                                
  . )1998مطبعة عالء، : دمشق (  قضايا البيئة المعاصرة  :حيدر  نصر حسن- 17
األخطار المحسوبة السمية وأخطار المواد الكيميائية على صحة البشر في  :   جوزيف ف روديكس   - 18

  . )1998) 32( لمية وزارة الثقافة، سلسلة دراسات ع: دمشق  (بيئتنا، ترجمة خالد أسعد عيسى
  . )1998دار األهالي، : دمشق (التلوث وحماية البيئة :   محمد العودات- 19
الخروج من جنة عدن، من أجل أن نحمي األرض ونتدبر شؤونها، ترجمـة   :  ينست  يوان جورج  - 20

  . )1998وزارة الثقافة، : دمشق ( كامل بحري 
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بما يعكس المشكالت البيئية اآلخذة في . ؟ اإلعالم بالشأن البيئي على نحو كاٍف
وما مدى اهتمام الصحافة . االنتشار في الدول العربية والجمهورية العربية السورية 
 عولج بهاوما الكيفية التي . بهذا الشأن لتعظيم االستفادة من اإليجابيات المحققة ؟ 

    .ن البيئي في صحافتنا؟ الشأ
  : أهمية الدراسة-ت 

لهذه الدراسة أهمية في تناولها موضوع البيئة وما ينطوي عليه من تـشعب             
 وألن الشأن البيئي    وانعكاس ذلك على البيئتين الطبيعية والبشرية،      وتنوع في المخاطر،  

نحه أهميـة    في أذهان الجمهور العام فإن حضوره وتأكيده يم        لم يتبلور على نحو كافٍ    
مستمدة من أهمية الموضوع نفسه، كما تتناول موضوع البيئة في الصحف الـسورية             

 مـن محـددات    الصحف الرافد األساسي لوسائل اإلعالم المتنوعـة ومحـدداً       تعد إذْ(
وما قد يترتب على هـذا      ،  ودور الصحافة السورية في تناول هذا الموضوع      ) توجيهها

، في ظل شح    نعكس على المحيط البيئي البشري والطبيعي     التناول من آثار إيجابية قد ت     
  .شديد في تناول هذا الموضوع في مجال الدراسات اإلعالمية 

  : أهداف الدراسة-ث 
ف مدى اهتمـام الـصحافة      تعر: تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة أغراض أهمها     

، والمساحة  البيئيالشأن  ومعرفة نوع الموضوعات التي تتناول      . السورية بالشأن البيئي  
اإلجمالية التي تحتلها من الصحف، ومصادر هذه المعلومات، وأبرز القضايا المعالجة،           

  .وأين وكيف تنشر
  :  تساؤالت الدراسة -ج 

  : مجموعة تساؤالت هين تسعى الدراسة لإلجابة ع
  . التي تنشر في الصحف محل الدراسة؟ما عدد الموضوعات المهتمة بالشأن البيئي  -
في الصحف المدروسة، وهل تختلف من صـحيفة        الموضوعات المنشورة   ما نوع    -

  .؟إلى أخرى
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  . ؟ في كل صحيفة من الصحف المدروسةما مقدار ما تحتله من مساحة المطبوعة  -
  .هل يتركز اهتمام الصحافة السورية بالقضايا البيئية أم باألخبار البيئية؟  -
  .؟ روسة المدروسةفي الصحف المد ما مصادر الموضوعات البيئية -
  . المدروسةكيفية معالجة قضايا البيئة في الصحافة السورية  -
  .  ؟ المدروسةكيف وأين تنشر موضوعات البيئة في الصحافة  -

   : مجتمع الدراسة -ح 
وتصدر صحيفة  .  والثورة وتشرين  يتكون مجتمع الدراسة من صحف البعث     

 ولم ،  بأربع صفحاٍت1946 تموز 3عن دار البعث وقد صدر عددها األول في       البعث  
ن ويكن يعمل في جريدة البعث في مرحلة البدايات محررون محترفون، بل كان الحزبي            

يسهمون في تحريرها وإصدارها، وكانوا يقومون بتوزيعها أيضاً، وبعد ثـورة            اًجميع
لحـزب البعـث     ظهرت كمؤسسة صحفية تتبع القيادة القوميـة         1963الثامن من آذار  

تصدر صحيفة البعث خالل    ،  واستقر صدورها حتى يومنا الحاضر    الشتراكي،  العربي ا 
 ألـف   50 صفحةً من القطع القياسي المعدل تطبع ما يقرب مـن            16 الدراسة بـ    مدة

  .تحتجب البعث عن الصدور يوم السبت ونسخة يومياً

تصدر صحيفة الثورة عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعـة والنـشر           كما  
، وتطبـع   1963 أيـار  27 الصادر فـي     48 المرسوم التشريعي رقم     المنشأة بموجب 

ـ / 16/ ألف نسخة يوميا تصدر الصحيفة بـ 70الصحيفة ما يقرب من      قطع الصفحة ب
  .معدلالقياسي ال

تصدر صحيفة تشرين عن مؤسسة تـشرين للـصحافة والنـشر المنـشأة             و       
ل من جريدة تشرين في   ، وقد صدر العدد األو    1975 لعام   68بالمرسوم التشريعي رقم    

 من عـام    اً صفحةً بدء  12 بأربع صفحاٍت، ثم أخذت تصدر بـ        1975 تشرين أول    6
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 صفحة بقطع قياسي معدل، يطبع من صحيفة تشرين من          16 وتصدر اليوم ب     ،1976
  .ألف نسخة يومياً / 60 – 50/

 أنها أقدم الصحف السورية التي      : هذه الصحف لعدة أسباب أهمها       واختيرت
ال قيد الصدور، وتشكل هذه الصحف القاعدة األساسية للصحافة السورية باعتبار           ال تز 

الصحافة الخاصة ال تزال ناشئة، وألنه يعمل في هذه الـصحف العـدد األكبـر مـن       
حزبية، (ذه الصحف تصدر عن مؤسسات رسمية       الصحفيين في سورية، وأخيرا ألن ه     

هتمام الرسمي أو على األقـل هكـذا         اهتمامها يعبر عن اال    ، ومن ثم  )ومملوكة للدولة 
  . ينبغي أن يكون

 عينة عشوائية بطريقة األسبوع الصناعي المنتظم من الصحف         سِحبتْ :عينة الدراسة 
 ، حيث تم سحب العينة األولى عـشوائياً       2008الصادرة خالل النصف األول من عام       

 االثنين الثاني مـن      لتمثل ت بقية العينة  ثم سحب ) وكانت األحد األول من الشهر األول     (
الشهر األول، ثم الثالثاء الثالث من الشهر األول ثم األربعاء الرابع من الـشهر األول               

وحتى الشهر السادس، بحيث تتمثـل جميـع أيـام          ... وهكذا في الشهر الثاني فالثالث    
األسبوع في العينة دون تحيز، وفي حال احتجاب الصحيفة عن الصدور في أحد األيام              

  .دف سحب العينة يؤخذ العدد التاليالذي يصا

 عينة من   72، أي    عدداً 24وقد بلغ عدد الصحف المسحوبة من كل صحيفة         
من إجمالي األعداد الـصادرة فـي       % 18، أي ما يوازي      مجتمعة الصحف المدروسة 

ستة أيام في األسـبوع  في  بالحسبان أن الصحف السورية تصدر أخذاً(ة المدروسة   مدال
يحتجب بعضها عن الصدور فـي أيـام العطـل    ، كما حد أسبوعياًوتحتجب في يوم وا  

     ) .الرسمية

 2008الدراسة محددة باألشهر الستة األولى من عـام         :  حدود الدراسة الزمانية   -خ  
  . م2008بدءا من كانون الثاني وحتى نهاية حزيران 
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  : نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها-د 
صفية التي تستهدف تصوير خـصائص      تنتمي الدراسة إلى نمط البحوث الو       

، أو دراسة   ها وتقويم ها وتحليل مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد        
بهدف الحصول على معلومـات     .. الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف        

 وقد ال تكتفي البحوث الوصفية      …يرسم صورة واقعية لها     ما   ب )21( كافية ودقيقة عنها  
تهتم بتقرير ما ينبغي أن تكون عليـه األشـياء      ، بل   مجرد وصف الواقع أو تشخيصه    ب

   .)22(والظواهر موضوع البحث 

الذي يعنى بجمـع      : Survey Methodتقوم الدراسة على منهج المسح و 
أوصاف مفصلة عن الظواهر الموجودة بقصد استخدام البيانات لتبريـر األوضـاع أو       

ضع خطط أكثر ذكاء لتحسين األوضاع القائمة، وقـد سـعى   الممارسات الراهنة أو لو   
الباحثون من خالل هذا النمط لتحديد كفاءة الوضع الـراهن عـن طريـق مقارنتـه                

 ويستخدم منهج المسح في هذه الدراسة في مستويات         )23(بمستويات ومعايير مقننة سلفاً   
مخرجات ومسح  ف اهتمامها بالموضوع المدروس،     بغية تعر " الصحيفة"مسح الوسيلة   

   كما تعتمـد   . ف كيفية معالجة الموضوع المدروس إعالمياً     أساليب الممارسة وذلك تعر
على منهج تحليل المضمون وهو تكنيك بحثي للوصف الموضـوعي المـنظم الكمـي      

الذي يسعى إلى الكشف عـن      : وكذلك المنهج المقارن    . )24(للمحتوى الظاهر لالتصال  
                                                

   .123 ،ص) 1986مكتبة غريب، : القاهرة  ( بحوث اإلعالم ؛ األسس والمبادئ:  سمير حسين- 21
- Roger Wimmer & Joseph R.Dominick:Mass media research, an introduction, (Belmont 

, California:Wadswarth Publishing Company,A division of wads warth. Inc,1999) p. 
136 

   .35ص ) 1986مكتبة غريب،: القاهرة(ية  مناهج البحث في العلوم االجتماع:  الفوال  صالح - 22
  .155 ص  المرجع السابق،- 23
مناهج البحث في الدراسـات  :  محمد الفائي – لتحليل المضمون نقالً  Berelson تعريف بيرلسون- 24

ولالستزادة انظر . 149، ص 1989مكتبة األنجلو المصرية، : ،القاهرة 1االجتماعية واإلعالمية، ط 
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من خالل مقارنة أوجه االختالفـات والتـشابه بـين    كيف ولماذا تحدث هذه الظاهرة،    
، وذلك باالعتماد على البيانات المتنوعة التي تم جمعها، وسـوف           )25(مختلف الظواهر 

  مقارنة اهتمـام كـل   :اآلتيةتتم المقارنة في اإلطار العام لهذه الدراسة في المستويات    
تمام كل صحيفة   ومقارنة اه . صحيفة من الصحف المدروسة بالموضوع محل الدراسة      

  .من الصحف بغيرها من الصحف التي تمثل مجتمع الدراسة 

 بيانات هذه الدراسة باستمارة تحليـل صـممت         جِمعتْ:  أدوات الدراسة المنهجية   -
  . خصيص لهذا الغرض، تغطي أهداف الدراسة وتجيب عن تساؤالتها 

  : إجراءات الثبات والصدق-ذ 
خمـسة  / 15/ل  حليتليل بقيام ثالثة باحثين ب    تم اختبار الثبات في استمارة التح     

حيـث بلـغ    . من إجمالي العينة   % 20.8 من عينة الدراسة أو ما يساوي        عشر عدداً 
عدد األخطـاء    (-1= درجة الثبات   [ بتطبيق معامل ثبات جيتمان   % 98معامل الثبات   

ذلـك  ، وعلى   %85 والذي يحدد الدرجة الدنيا لقبول الثبات بنسبة         ]) عدد اإلجابات ÷ 
  .يكون ثبات االستمارة مقبوالً 

على بعرضها  Face Validity  ظاهرياًوتم اختبار صدق االستمارة صدقاً -
عدد من المحكمين الخبراء في مجاالت اإلعالم والتربية وعلم االجتماع، 

حيث أبدى بعض السادة % 95ووصل االتفاق بين المحكمين إلى نسبة 
ت في الصياغة النهائية روعيالمحكمين مالحظات على ثالثة أسئلة 

  . لالستمارة
  

                                                                                                          
ديوان المطبوعات  : مناهج البحث في علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر        : ن مرسي    أحمد ب  – أيضاً

  .    وما بعدها 245، ص 2005الجامعية، 
 .159مناهج البحث في العلوم االجتماعية، مرجع سابق، ص :  الفوال   صالح - 25
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 :    الشؤون البيئية في الصحافة السورية–رابعاً
البيئي بشيء من الجدية شأن البعث والثورة في تناول التا فيبدأت صح

ق ائواالهتمام وصوالً إلى تخصيص صفحة أسبوعية لطرح مشاكل البيئة وطر
وتزامن ذلك . ..عدة سنوات معالجتها، وخصصت صحيفة تشرين صفحة بيئية منذ 

مع عقد الجهات المعنية للمؤتمرات والندوات وتأسيس الهيئة العامة للبيئة في عام 
كما أقامت جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة اإلعالم . 1992
  . لإلعالميينيبية درتدورة 

لمجالت ديد من ا ظهرت الع2001لعام /50/وبصدور قانون المطبوعات رقم 
البيئة : ومنها) أصدر بعضها بضعة أعداد وبعضها توقف(التي تعنى بشؤون البيئة 

 تعدو .ومجلة البيئة والغذاء. واألعمال، ومجلة البيئة والصحة، ومجلة علوم األرض
 مؤسسات أخرى مثل األسرة والمدرسة فضالً عنروافد خلق الوعي البيئي أحد الصحف 

. ة، وينظر إلى دورها هذا كجزء من االستراتيجية القومية للتربية البيئيةوالمنظمات الشعبي
  :من خالل تفريغ استمارة تحليل المضمون النتائج تبينوفي مجال هذه الدراسة 

   :الي ما نشر من موضوعات عن البيئة إجم- 1
  ) :1( جدول رقم 

   : المدروسةصحف اليوميةالموضوعات البيئة في 
  مج  تشرين  ورةالث  البعث  الصحف

 609  274  152 183  عدد الموضوعات
 100  44,99   24,91  30,1  النسبة المئوية

  609  274 152 183  مج
أن صحيفة البعث نشرت خالل مدة الدراسة ) 1قم ر(تشير نتائج الجدول 

من مجموع ما نشر % 30.1، أي ما يمثل  بيئياً موضوعا183ًوفي صفحات عينتها 
،  موضوعا152ًونشرت صحيفة الثورة . ي الصحف المدروسةمن موضوعات بيئية ف

ونشرت صحيفة . من موضوعات بيئية في الصحف المدروسة% 24.9أي ما يمثل 
من مجموع الموضوعات البيئية التي % 44.99، وهو ما يمثل  موضوعا274ًتشرين 
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وهو ما يشير إلى اهتمام صحيفة تشرين على نحو أكبر . نشرتها الصحف المدروسة
  .من صحيفتي البعث والثورة بنشر الموضوعات البيئية

  : فنون كتابة موضوعات البيئة– 2
  ) 2( جدول رقم 

   : المدروسةصحف اليوميةالموضوعات البيئة في فنون كتابة 
 مج أخرى تحقيقات أحاديث مقاالت تقارير أخبار الصحيفة
 183 10 4 14 16 31 108 البعث

  100 5.4 2.2 7.7 8.8 16.9 59 النسبة المئوية
 152 21 3 5 13 27 83 الثورة

 100 13.8 1.9 3.3 8.6 17.8 54.6 النسبة المئوية
 274 7 5 9 28 38 187 تشرين

 100 2.6 1.8 3.3 10.2 13.8 68.3 النسبة المئوية
 609 38 12 28 57 96 378 المجموع

 100 6.2 1.9 4.6 9.4 15.8 62.1 النسبة المئوية

أن ما نشرته صحيفة البعث من موضوعات بيئية ) 2قم (تشير نتائج الجدول 
% 8.8منها تقارير إخبارية، و 16.9منها أخبار، و% 59: اآلتيتتوزع على النحو 
% 5.4منها تحقيقات صحفية، و% 2.2 منها أحاديث صحفية، و7.7منها مقاالت، و

) المكونة من صور فقط(منها موضوعات أخرى كالصور فقط والتحقيقات المصورة 
  .  في فئة أخرىصنِّفَتْ... ايا ووز

: اآلتيوتتوزع الموضوعات البيئية المنشورة في صحيفة الثورة على النحو 
 منها 3.3منها مقاالت، و% 8.6 منها تقارير إخبارية، و17.8منها أخبار، و% 54.6

  .أخرىمنها موضوعات % 13.8منها تحقيقات صحفية، و% 1.9أحاديث صحفية، و
 اآلتيوتتوزع الموضوعات البيئية المنشورة في صحيفة تشرين على النحو 

 منها 3.3منها مقاالت، و% 10.2 منها تقارير إخبارية، و13.8، ومنها أخبار% 68.3
  .منها موضوعات أخرى% 2.6منها تحقيقات صحفية، و% 1.8أحاديث صحفية، و
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مدروسة مجتمعة على وتتوزع الموضوعات البيئية المنشورة في الصحف ال
مقاالت، % 9.4 تقارير إخبارية، و15.8مما نشر أخباراً، و % 62.1 :اآلتيالنحو 

مما . موضوعات أخرى% 6.2تحقيقات صحفية، و% 1.9 أحاديث صحفية، و%4.6و
بيئية في الصحف السورية ارتفاع نسبة موضوعات المواد اإلخبارية ال: سبق نستخلص

 نصف ما نشر لىة األخرى، وتحتل هذه المواد ما يزيد عألنواع الصحفيإلى ابالقياس 
 تنخفض نسبة المقاالت في حين. من موضوعات بيئية، تليها مواد التقارير اإلخبارية

واألحاديث والتحقيقات الصحفية التي تتناول موضوعات البيئة، وإذا علمنا أن 
ل، ومصدرها الموضوعات اإلخبارية البيئية ذات طبيعة سياسية في المقام األو

، وهو ما يشير "سانا"األساسي وكاالت األنباء والسيما الوكالة العربية السورية لألنباء 
إلى انخفاض اهتمام الصحافة السورية بالبيئة نتيجة انخفاض نسبة المقاالت واألحاديث 

  .   المعلم األساسي المحدد لالهتمام الصحفي البيئي تعدوالتحقيقات الصحفية البيئية التي 
  :)قضايا / أخبار( لموضوعات المطروحة اهتمام ا مجال – 3

  ) :3( جدول رقم 
  26:  المدروسةصحف اليوميةالموضوعات البيئة في اهتمام ال

  %  مج  %  تشرين  %  الثورة  %  البعث  الصحف
 83.3  507  86.1  236  76.3  116  84.7 155  أخبار بيئية
  16.7  102  13.9  38  23.7  36  15.3  28  قضايا بيئية
  100  609  100  274  100 152  100 183 المجموع

تشير نتائج الجدول السابق أن ما نشر من موضوعات بيئية في صحيفة 
وما نشر . منه قضايا بيئية % 15.3منه أخبار بيئية، و% 84.7البعث يتناول ما نسبته 

ا وم. منه قضايا بيئية% 23.7 بيئية، ومنه يتناول أخباراً% 76.3في صحيفة الثورة 

                                                
يهتم الخبر بحدث    ِإذْ   ما، تم التفريق بين الخبر البيئي والقضية البيئية باالستناد إلى تعريف كل منه            - 26

 تطرح القضية البيئية موضوعاً متعدد األبعاد جوهره بيئـي، وقـد ال             في حين أو بتغطية لحدث آني،     
وقـد تـم    . يرتبط بحدث آني، والقضية متعددة األبعاد تناقش الموضوع المطروح من زوايا متعـددة              

  .توضيح ذلك في استمارة التحليل 
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. منه قضايا بيئية% 13.9 بيئية، ومنه يتناول أخباراً% 86.1نشر في صحيفة تشرين 
% 16.7 بيئية، ومنه يتناول أخباراً% 83.3وما نشر في الصحف المدروسة مجتمعة 

  . منه قضايا بيئية

نستخلص من ذلك أن الصحف المدروسة منفردة ومجتمعة تهتم باألخبار 
ن اهتمامها بطرح قضايا بيئية، وإن كانت األخبار البيئية البيئية على نحو أكبر بكثير م

أن : تتعقب أو تعبر في بعض األحيان عن قضايا بيئية، وهو ما يفضي إلى نتيجة
الصحافة السورية تهتم بنقل الحدث على نحو أكبر من مساهمتها في صنع الحدث أو 

  .تهيئة الرأي العام للمساهمة في صنعه على نحو أكثر إيجابية

  : المجال الجغرافي للموضوعات المطروحة– 4

  ) :4( جدول رقم 

   : المدروسة في الصحف اليومية المنشورةموضوعات البيئةالمجال الذي تغطيه ال
  % المجموع   % تشرين   % الثورة   % البعث الصحف
 70.9 432 74.1 203 71.1 108 66.1 121 محلي
 11.3 69 10.2 28 11.8 18 12.6 23 عربي
 17.8 108 15.7 43 17.1 26 21.3 39 دولي

 100 609 100 274 100 152 100 183 المجموع

أن ما نشر من موضوعات بيئية في صحيفة  تشير نتائج الجدول السابق
منه % 12.6منه يهتم بموضوعات بيئية محلية، و% 66.1البعث وما نسبته 

 وما نشر في .منه بموضوعات بيئية عالمية% 21.3بموضوعات بيئية عربية، و
منه % 11.8منه يهتم بموضوعات بيئية محلية، و% 71.1صحيفة الثورة وما نسبته 

وما نشر في . منه بموضوعات بيئية عالمية% 17.1بموضوعات بيئية عربية، و
منه % 10.2منه يهتم بموضوعات بيئية محلية، و% 74.1صحيفة تشرين وما نسبته 

وما نشر من . ضوعات بيئية عالميةمنه بمو% 15.7بموضوعات بيئية عربية، و
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منه يهتم % 70.9موضوعات بيئية في الصحف المدروسة مجتمعة وما نسبته 
منه % 17.8منه بموضوعات بيئية عربية، و% 11.3بموضوعات بيئية محلية، و

  .بموضوعات بيئية عالمية

يستخلص من ذلك أن اهتمامات الصحافة السورية بموضوعات البيئة المحلية 
 وتعقيباً على الجدولين - ي المقام األول ثم موضوعات البيئة العالمية فالعربية يأتي ف
 االهتمام بالشأن المحلي مستوى ونتيجة ارتفاع نسبة المواد اإلخبارية يرتفع -السابقين

أوال، كما يرتفع االهتمام البيئي الدولي للسبب نفسه ألن معظم األخبار البيئية تأتي من 
  . عالمية وتغطي موضوعات إخبارية عالميةوكاالت األنباء ال

 االعتماد على مصادر معلومات في الموضوعات البيئية المنشورة في الصحف – 5
  :المدروسة

  ) :5( جدول رقم 

  27:  المدروسةفي الصحف اليومية) بنوك المعلومات(االعتماد على مصادر معلومات 
  % المجموع   % تشرين  % الثورة  % البعث  الصحف
  28.9 176 25.2 69  32.9  50 31.1 57 نعم
 71.1 433 74.8 205  67.1  102 68.9 126 ال

 100 609 100 274  100  152 100 183 المجموع

تشير نتائج الجدول السابق أن صحيفة البعث تعتمد على مصادر معلومات 
من مجموع الموضوعات % 31.1مستمدة في الغالب من بنوك المعلومات بنسبة 

مما نشر من % 68.9 لم تعتمد على هذه المصادر بما نسبته في حينشورة، البيئية المن
% 32.9وتعتمد صحيفة الثورة على مصادر معلومات بما نسبته . موضوعات بيئية

من مجموع الموضوعات البيئية المنشورة، بينما لم تعتمد على هذه المصادر بما نسبته 
                                                

تزويد الموضوعات ببيانات إحصائية    ) بنوك المعلومات (لى مصادر المعلومات     يقصد باالعتماد ع   - 27
  . ق تحرير الموضوعات العلمية ائ طربوصفها إحدىوأرقام تشرح وتضيف وتوضح ما هو منشور، 
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% 25.2معلومات بما نسبته وتعتمد صحيفة تشرين على مصادر . مما نشر% 67.1
 لم تعتمد على هذه المصادر بما في حينمن مجموع الموضوعات البيئية المنشورة، 

وتعتمد الصحف المنشورة مجتمعة على مصادر معلومات . مما نشر% 74.8نسبته 
 لم تعتمد على في حينمن مجموع الموضوعات البيئية المنشورة، % 28.9بما نسبته 

  .مما نشر من موضوعات بيئية% 71.1بته هذه المصادر بما نس
إلى حد مـا مـصادر      -نستخلص من ذلك أن الصحافة السورية المدروسة تغفل         

المعلومات المتمثلة ببنوك المعلومات كأحد أبرز معالم تحرير القصص العلمية، وموضوعات 
ـ   إلى  ات الكتابة العلمية، التي تحتاج      البيئة أحد أبرز موضوع    تدالل ذكر اإلحصاءات واالس

باألرقام، بل وبناء اآلراء والنتائج على مدلول هذه اإلحصاءات، ويعود انخفاض هذه النسبة             
  .  إلى ارتفاع نسبة المادة اإلخبارية التي يغلب عليها الطابع االحتفالي 

  ):6(جدول رقم 
  28:  المدروسةي الصحف اليوميةبنوك المعلومات ف(مدى االعتماد على مصادر معلومات 

  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث  الصحف
  13.6 24  20.3  14  8 4  10.6 6 كبير
  30.7 54  33.3  23  24 12  33.3 19 متوسط
  55.7 98  46.4  32  68 34  56.1 32 ضعيف
  100 176  100  69  100 50  100 57 المجموع

 نتائج الجدول السابق أن صحيفة البعث تعتمد على مصادر معلومات تبين
من مجموع الموضوعات البيئية المنشورة % 10.6 من بنوك المعلومات بنسبة مستمدة

. بدرجة ضعيفة% 56.1بدرجة متوسطة، وبنسبة % 33.3بدرجة كبيرة، وبنسبة 
من مجموع الموضوعات % 8نسبة بوتعتمد صحيفة الثورة على مصادر معلومات 

                                                
: ي  أتكما ي ) بنوك المعلومات ( الموضوعات طبقاً لمدى اعتمادها على مصادر المعلومات         صنِّفَِت - 28

 بعض إلى الموضوع الموضوع إال أرقام أولية يصنف ضمن فئة ضعيف، وإذا أضيف            إذا لم ينشر في   
 ببعضها وقورنت إذا ذكر في الموضوع عدة أرقام في حيناإلحصاءات األولية يصنف في فئة متوسط، 

  . ةواستخلصت منها نتائج يصنف الموضوع ضمن فئة كبير
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بدرجة % 68نسبة بدرجة متوسطة، وب% 24البيئية المنشورة بدرجة كبيرة، وبنسبة 
من مجموع % 20.3وتعتمد صحيفة تشرين على مصادر معلومات نسبة . ضعيفة

بدرجة متوسطة، وبنسبة % 33.3الموضوعات البيئية المنشورة بدرجة كبيرة، وبنسبة 
وتعتمد الصحف المدروسة مجتمعة على مصادر معلومات . بدرجة ضعيفة% 46.4

ة المنشورة بدرجة كبيرة، وبنسبة من مجموع الموضوعات البيئي% 13.6بنسبة 
  .بدرجة ضعيفة% 55.7بدرجة متوسطة، وبنسبة % 30.7

نستخلص مما سبق أنه على الرغم من انخفاض نسبة اعتماد الصحف 
) 5رقم (كما وضحه الجدول ) بنوك المعلومات(المدروسة على مصادر المعلومات 

منفردة ومجتمعة على أن نسبة اعتماد الصحف المدروسة ) 6رقم (نجد في الجدول 
مصادر المعلومات سابقة الذكر تنحى نحو درجة دنيا من االعتماد، ونسبة أقل من 
الموضوعات المنشورة تعتمد على مصادر المعلومات بنسبة كبيرة، وتترتب الصحف 

  .تشرين أوال ثم الثورة فالبعث: المدروسة طبقاً لذلك 
  : كتابة القصص البيئية في الصحف المدروسة– 6

  ) :7(جدول رقم 
  )29(:  المدروسةي الصحف اليوميةكتابة القصص البيئية ف

  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف
  48.9 298  48.5  133  45.4 69  52.4 96 التوازن بين التأييد والمعارضة

  5.3 32  8.1  22  2.6 4  3.3 6 المهارة واإلصرار في معالجة القضايا
  13.8 84  12.4  34  15.2 23  14.8 27 لمية والتقنية وتبسيطها فهم التقارير الع
  32  195  31  85  36.8  56  29.5  54  ...)تلوث أمراض ( تقديم حاالت 

  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع
                                                

المؤيدة والمحابيـة، وكـذلك عـرض        يقصد بالتوازن تقديم موضوعات تعرض لوجهتي النظر         - 29
ويقصد بالمهارة واإلصرار في معالجة القضية قدرة الكاتب على طرح فكـرة            . الموضوعات بحياد 

موضوع والدفاع عنه واإلصرار على حل معين، ويقصد بفهم التقارير العلمية عرض إحـصاءات              
حاالت مماثلة محلية أو  عرض :صد بتقديم حاالتقوالعمل على تبسيطها وتقديم نتائج مبنية عليها، وي

 .   عربية أو عالمية مماثلة وكيفية االستفادة منها 
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نتائج كثافة العرض المتوازن الذي يعرض لوجهات النظر المؤيدة ال تبين
وسة منفردة ومجتمعة، وتترتب الصحف والمعارضة في الصحف السورية المدر

البعث ثم تشرين ثم الثورة، ويعود ذلك إلى كثافة المادة : يأتالمدروسة في ذلك كما ي
اإلخبارية حول الموضوع المدروس، وتنطوي المواد اإلخبارية عامة على عرض 

ائي تليها االستشهاد بحاالت بيئية كالتلوث والسكن العشو. محايد في كثير من الحاالت 
وحاالت األوبئة واألمراض بنسب متقاربة، وتترتب الصحف المدروسة وفق ذلك 

تليها فهم التقارير العلمية ومحاولة . الثورة ثم تشرين فالبعث: اآلتيبحسب الترتيب 
تبسيطها وتأتي صحيفة الثورة ثم البعث ثم تشرين، وتنخفض نسبة المهارة واإلصرار 

لصحف المدروسة منفردة ومجتمعة، ويرجع ذلك في معالجة القضايا البيئية في ا
بنظرنا إلى ندرة المتخصصين في اإلعالم البيئي في الصحف المدروسة، وهو 

أو في الدورات التدريبية ) في قسم اإلعالم(صص لم يلحظ في التدريس تخ
  .المتخصصة

  )8(جدول رقم 

   المدروسةيةي الصحف اليوماالستماالت المستخدمة في القصص البيئية المنشورة ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف
  5.3 32  4.1  11  5.9 9  6.6 12 الترهيب
  18.7 114  20.4  56  17.8 27  16.9 31 ذكر الهدف

  12.3 75  6.9  19  9.2 14  22.9 42 الموجودةاالتجاهات واالحتياجات 
 4.3 26 6.6  18  3.3 5 1.6 3 األخذ برأي األغلبية

  6.7  41  12.1  33  -  -  4.4  8  التكرار
  7.2  44  8.7  24  4.6  7  7.1  13  تأثير التراكم

  45.5  277  41.2  113  59.2  90  40.5  74  تقديم أدلة وشواهد
  100  609  100  274  100  152  100  183  المجموع

خل ادة كمدتعدنتائج أن الصحف المدروسة استخدمت استماالت مال تبين
تركزت في الصحف المدروسة في ) البيئية منها(أساسية في أصول الكتابة العلمية 
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الثورة أوالً ثم :  لذلك كاآلتيتقديم أدلة وشواهد، وتترتب الصحف المدروسة طبقاً
وبنسب متقاربة وضعيفة عرضت الموضوعات المدروسة للهدف . تشرين فالبعث

األساسي من طرح الموضوع ونشره، وانفردت صحيفة البعث بتحديد االتجاهات 
  لم تعِطفي حينياجات البيئية الضرورية في مضامين الموضوعات المطروحة، واالحت

 كاالستفادة من كثافة التأثير التراكمي في  أهميةالصحف المدروسة االستماالت األخرى
نشر المضامين البيئية، وكذلك األخذ برأي األغلبية وتكرار عرض الموضوع من 

 استراتيجيات اإلقناع في تحرير ىحدإ وكذلك استخدام الترهيب ك،دةتعدزوايا م
القصص العلمية المطروحة، وهو مدخل أثبت نجاحه في استمالة الجمهور واستمرار 

  .     حضور المشكلة

  :ق أهداف اإلعالم البيئي ي مدى تحق– 7

  )9(جدول رقم 

 ي الصحف اليوميةمدى تحقيق الموضوعات المنشورة أهداف اإلعالم البيئي العامة ف
  المدروسة

  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف
  28.7 175  25.9  71  31.6 48  30.6 56 توعية

  13.5 82  17.2  47  15.1 23  6.6 12 إشعار السلطات بأهمية المشكلة
  15.4 94  18.9  52  10.5 16  14.2 26 معالجة الموضوعات بشكل أبسط

  7.6  46  7.7  21  5.3  8  9.3  17  التشجيع على مناقشة القضايا البيئية
  34.8  212  30.3  83  37.5  57  39.3  72  تغيير السلوك المدمر للبيئة 

  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع

نتائج أن الصحافة السورية تولي جل اهتمامها للتوعية بالمسائل البئية ال تبين
 الثانية محاولتها كثافة المادة اإلخبارية، ويأتي في المرتبةإلى المطروحة، ويعود ذلك 

بينما لم يبرز اهتمام الصحف المدروسة وبنسب مؤثرة . يل السلوك الضار  بالبيئةتعدل
 خاصية من خصائص اإلعالم الذي يفي التشجيع على مناقشة القضايا البيئية، وه
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يشجع على تداول القضية، وكذلك إشعار صناع القرار بأهمية المشكلة المطروحة 
في صحيفة البعث، وكانت معالجة صحيفتي تشرين والثورة أفضل وأهمية معالجتها 

  .    من أدوار اإلعالم كحلقة وسطى بين الجمهور والسلطة في هذا المجال فمارستا دوراً

  )10(جدول رقم 

ي الصحف مدى تحقيق الموضوعات المنشورة أهداف اإلعالم البيئي الخاصة ف
   المدروسةاليومية

  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف
  23.3 142  16.8  46  23.7 36  32.8 60 تقديم معلومات عامة 
تقديم معلومات متعمقة 

  11.9 73  15.3  42  12.5 19  6.6 12 صناع القرار إلى تقدم 
تقديم معلومات تربوية 

  14.8 90  13.1  36  18.4 28  14.2 26 وعلمية
تقديم معلومات متعلقة 
بالطبيعة  والوسط 

  افيالجغر
34  18.6  17  11.2  51  18.6  102  16.9  

تقديم معلومات تشريعية 
  9.8  60  7.7  21  15.1  23  8.7  16  وقانونية

  9.8  60  13.1  36  7.2  11  7.1  13  تقديم معلومات إدارية
  13.5  82  15.4  42  11.9  18  12  22  عرض تجارب اآلخرين 

  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع

تحقيق الموضوعات البيئية المنشورة في الصحف المدروسة ا على مستوىأم 
نتائج أن اهتمام الصحف المدروسة منفردة ال تبينألهداف اإلعالم البيئي الخاصة، 

ومجتمعة تتركز على تقديم معلومات عامة حول البيئة وتترتب الصحف المدروسة في 
 بتقديم تجارب تمامها أيضاًويبرز اه. البعث ثم الثورة ثم تشرين: ذلك على النحو اآلتي

لكنها لم تهتم على نحو أفضل بتقديم معلومات تشريعية وقانونية أو معلومات . اآلخرين
ة إجراء الدراسة ربما ستكون مدإدارية، ولوال ظهور قانوني النظافة والسير في 
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النتائج أقل من ذلك بكثير، وقدمت صحيفة تشرين ثم الثورة معلومات معمقة في 
  .      البيئة على نحو أكبر من صحيفة البعث مجاالت 

  : القضايا والمشكالت البيئية في الصحف المدروسة– 8

  ) 11(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةالقضايا والمشكالت البيئية ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف

  33 201  30.3  83  34.9 53  35.5 65 قضايا بيئية 
  67 408  69.7  191  56.1 99  64.5 118  بيئية مشكالت

  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع

تشير نتائج الجدول السابق أن الصحافة السورية اهتمت على نحو أكبر 
  .ةيبالمشكالت البيئية، لكنها لم تغفل القضايا البيئ

  )12(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةالقضايا البيئية ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث فالصح

  1.5 3  3.6  3  - -  - - احتباس حراري
  10.9 22  7.2  6  7.5 4  18.5 12 استنزاف األوزون
  0.5 1  1.2  1  - -  - - أمطار حمضية 
  13.9  28  15.7  13  11.3  6  13.8  9  تصحر وملوحة 
  58.8  118  56.6  47  73.7  39  49.3  32  تزايد سكاني
  4.5  9  7.2  6  -  -  4.6  3  تنوع حيوي
  9.9  20  8.5  7  7.5  4  13.8  9  توازن بيئي
  100  201  100  83  100  53  100  65  المجموع 

نتائج أن القضية األساسية للصحف السورية المدروسة منفردة ال تبين
 وتقع هذه المشكلة في المرتبة األولى محل اهتمام ،ومجتمعة هي تزايد السكان
مجتمعة، وانفردت صحيفة البعث بتناول مشكلة استنزاف الصحف المدروسة منفردة و
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طبقة األوزون والتوازن البيئي، كما اهتمت الصحف المدروسة بقضية التصحر 
 النتائج انخفاض اهتمام الصحف المدروسة باالحتباس تبينو .والملوحة بنسبة أقل

ايا بيئية الحراري واألمطار الحمضية والتنوع الحيوي والتوازن البيئي بوصفها قض
  .  جوهرية 

  )13(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةالمشكالت البيئية ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف

  16 65  15.7  30  16.2 16  16.1 19 تلوث هواء
  14.5 59  14.7  28  17.2 17  11.9 14 تلوث ماء
  7.8 32  9.9  19  3 3  8.5 10 ضوضاء

  2.2  9  1.6  3  -  -  5.1  6  تلوث إشعاعي
  1.7  7  2.1  4  -  -  2.5  3  مبيدات كيميائية 
  -  -  -  -  -  -  -  -  عناصر تخصيب
  12  49  11  21  12.2  12  13.6  16  الفضالت والنفايات

  -  -  -  -  -  -  -  -  نمط اإلنتاج
  24.5  100  22  42  32.3  32  22  26  البناء العشوائي
  10.5  43  9.4  18  13.1  13  10.2  12  عوادم اآلليات

  4.7  19  6.3  12  2.1  2  4.2  5  خالفات الريم
  4.9  20  4.7  9  4  4  5.9  7  الحرائق
  1.2  5  2.6  5  -  -  -  -  أخرى
 100 408 100  191  100 99 100 118 المجموع

على الرغم من تنوع  المشكالت البيئية التي تناولتها الصحافة السورية    
 بل تناولتها بنسب ،كالتالمدروسة لكنها لم تركز على مشكلة معينة أو مجموعة مش

متفاوتة ومتدنية باستثناء مشكلة البناء العشوائي، تليها مشكلة التلوث والسيما الهواء 
 وهذه في الحقيقة ،والماء ومشكالت النظافة والتخلص من النفايات وعوادم اآلليات

مشكالت المدن عامة ومدينة دمشق خاصة التي تصدر منها الصحف المدروسة، وهي 
 الصحف  لم تعِطفي حين محلية منها ما هو متجذر ومنها ما هو مستحدث، مشكالت

المدروسة األهمية الكافية لمشكالت بيئية أخرى كالضوضاء والتلوث اإلشعاعي 
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والمبيدات الكيميائية ومخالفات الري والحرائق، ولم يلحظ مناقشتها لمشكالت 
ة إثر منع دخول المنتجات التخصيب ونمط اإلنتاج على الرغم من أهمية هذه المشكل

وهو ما يشير إلى غياب االستراتيجية . الزراعية المخصبة لكثير من أسواق العالم 
  .    العامة لتغطية مشكالت البيئة والمساهمة في حلها 

  :لبيئية في الصحف المدروسة نشر الوضوعات ا – 9

  ) 14(جدول رقم 

  )30( : المدروسةوميةي الصحف اليمساحة الموضوعات البيئية المنشورة ف
  %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف

المساحة االجمالية للصحف 
   سم لكل صحيفة 22272/عمود3072 المدروسة

/ع584  مساحة الموضوعات البيئية
  سم4232

19
%  

/  ع 430
/  ع 676   %14  سم3118

  %22   سم4900

في % 19بلغت نسبة الموضوعات البيئية المنشورة في الصحف المدروسة 
 وهي ،في تشرين من مجمل مساحة صفحات العينة%22في الثورة و% 14البعث و

  .  جيدة من حيث المساحة المخصصة لهذا الغرضتعدنسبة 

  )15(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةنشر الموضوعات البيئية ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف

  41.1 250  60.2  165  14.5 22  34.4 63 صفحة متخصصة بالبيئة
  58.9 359  39.8  109  85.5 130  65.6 120 صفحات أخرى
  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع

                                                
 . سم 58/  عمود 8مساحة الصفحة الواحدة   - 30
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نتائج أن نشر الموضوعات البيئية يتركز في الصفحات غير ال تبين
 ،كثافة المادة اإلخبارية المرتبطة بحوادث آنيةإلى المتخصصة، ولعل ذلك يعود 

  ) . قانون النظافة(ور قوانين بيئية وصد

  )16(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةصفحات نشر الموضوعات البيئية ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف
  2.3 14  1.8  5  3.9 6  1.6 3 الصفحة األولى

  6.8 41  8.1  22  8.6 13  3.3 6 األخيرة
  90.9 554  90.1  247  87.5 133  95.1 174 الصفحات الداخلية

  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع

نتائج أن نشر الموضوعات البيئية يتركز في الصفحات الداخلية، ال تبين
 مهمة، وإن وعلى الرغم من أهمية هذه الصفحات لكن الصفحة األولى واألخيرة أيضاً

) ة أو فهرس أخبارإشارات إحالة أو وحدات ترويجي(كان من األفضل استخدام 
  .   لإلشارة إلى الموضوعات البيئية المنشورة في الصفحات الداخلية 

  )17(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةتزويد الموضوعات بالصور  ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف
  60.9 371  59.1  162  57.2 87  66.7 122 نعم
  39.1 238  40.9  112  42.8 65  33.3 61 ال

  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع

نتائج أنه يغلب على نشر الموضوعات البيئية أنها مزودة بالصور التشير 
 الصور في صحافة تعدتشرين فالثورة فالبعث، و: يأتوتترتب الصحف في ذلك كما ي

   .ع معاً ووسيلة من وسائل اإلقناع واإلمتااً مهماًتيبوغرافياً اليوم عنصر
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  )18(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةعدد الصور في كل موضوع بيئي منشور ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف
  50.1 305  51.8  142  47.4 72  49.7 91 صورة واحدة 

  33.3 206  34.3  94  32.2 49  34.4 63 صورتنان
  16.1  98  13.9  38  20.4  31  15.9  29  ثالث صور فأكثر

  100 609  100  274  100 152  100 183 المجموع

الصحافة المدروسة يغلب فيها نشر صورة واحدة في  نتائج أنال تبين
الموضوعات المصورة، وبنسبة أقل نشر صورتين، وبنسبة أقل من سابقتها نشر ثالث 

ومدى  بالقياس إلى نوع الصور المنشورة صور فأكثر، وقد ال يكون عدد الصور مهماً
   .  اآلتيانن  وهو ما سيوضحه الجدوال،مالءمتها

  )19(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةنوع الصور المنشورة مع الموضوعات البيئية ف
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف

  50 518  45.9  211  57.9 158  49.1 149 شخصية 
  50 518  54.1  248  42.1 115  50.9 155 موضوعية 
  100 1036  100  459  100 273  100 304 المجموع

 نتائج الجدول السابق أن صحيفة البعث تهتم بنشر صور موضوعة تبين
 صور ربنسبة متقاربة، وتهتم صحيفة الثورة بنشر صور شخصية بنسبة أكبر من نش

  نشرت صحيفة تشرين صورا موضوعية أكثر من نشرها صوراًفي حينموضوعية، 
تحتل الصور الموضوعية أهمية مثلى ألن ) البيئة منها(ي الكتابة العلمية شخصية، وف

، وهو ما لم نلحظه في الصحف اًجوهر الموضوعات المدروسة أشياء وليست أشخاص
 على حساب صور المضامين المدروسة، حيت اهتمت بصور األشخاص نسبياً

  .  المنشورة 
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  )20(جدول رقم 

   المدروسةي الصحف اليوميةع المنشور  فمالءمة الصور الموضوعية للموضو
  % المجموع   %  تشرين   % الثورة    % البعث الصحف

  41.3 214  46.8  116  30.4 35  40.6 63 مالئمة 
  39.8 206  37.9  94  42.7 49  40.6 63 مالئمة إلى احد ما

  18.9  98  15.3  38  26.9  31  18.8  29  غير مالئمة
  100 518  100  248  100 115  100 155 المجموع

نتائج أن معظم الصور المنشورة في الصحف المدروسة مالئمة إلى ال تبين
حد ما، ونجحت صحيفة تشرين على نحو أكبر من صحيفتي البعث والثورة باختيار 

ويبرز نشر الصور غير المالئمة في البعث . صور مالئمة للموضوعات المنشورة
اختيار غير موفق كنشر إلى  أما الءمة ثم الثورة ثم تشرين وتعود أسباب عدم المأوالً

صور بعيدة عن الموضوع المطروح، أو نشر صور لسد فراغ في الجريدة، أو لسوء 
الطباعة، أو ألعمال القطع الفني التي تجرى على الصور، والقاعدة العامة في 
الصحافة المصورة نشر موضوعات دون صور أفضل بكثير من نشر صور ال ترقى 

  . نشرمستوى الإلى 

  :تخلص الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة
بنشر موضوعات بيئية وصحيفة تشرين أكثر المدروسة تهتم الصحف السورية  -1

 .  بهذا الموضوع من صحيفتي البعث والثورة على التوالياهتماماً

إلى بالقياس المدروسة ترتفع نسبة المواد اإلخبارية البيئية في الصحف السورية  -2
 نصف ما نشر من لىخرى، وتحتل هذه المواد ما يزيد عنون الصحفية األلفا

 تنخفض نسبة المقاالت في حين. موضوعات بيئية، تليها التقارير اإلخبارية
واألحاديث والتحقيقات الصحفية التي تتناول موضوعات البيئة، وانخفاضها يشير 
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 المعلم األساسي المحدد تعدإلى انخفاض اهتمام الصحافة السورية بالبيئة ألنها 
 .  لالهتمام الصحفي البيئي

تهتم الصحف المدروسة باألخبار البيئية على نحو أكبر بكثير من اهتمامها بطرح  -3
قضايا بيئية، وإن كانت األخبار البيئية تتعقب أو تعبر في بعض األحيان عن 

لى نحو قضايا بيئية، وهو ما يشير إلى اهتمام الصحافة السورية بنقل الحدث ع
أكبر من مساهمتها في صنع الحدث أو تهيئة الرأي العام للمساهمة في صنعه 

 .     على نحو أكثر إيجابية 

تهتم الصحف السورية في المقام األول بموضوعات البيئة المحلية ثم موضوعات  -4
كثافة المواد اإلخبارية البيئية، ألن معظم إلى البيئة العالمية فالعربية، ويعود ذلك 

والعالمية التي تغطي " سانا"خبار البيئية يأتي من وكاالت األنباء الوطنية األ
 .موضوعات إخبارية عالمية

 مصادر المعلومات المتمثلة -إلى حد ما-  تغفل الصحف السورية المدروسة  -5
موضوعات البيئة ( ببنوك المعلومات كأحد أبرز معالم تحرير القصص العلمية 

 إحصاءات وبناء اآلراء والنتائج على مدلول هذه ذكرإلى والتي تحتاج ) منها
حيث نحت في الصحف المدروسة نحو درجة دنيا، وقد يعود ذلك  .اإلحصاءات

كثافة المواد اإلخبارية التي تكتفي في الغالب بالوصف ال التحليل، وغياب إلى 
المحرر العلمي البيئي الذي يعنيه الكتابة بلغة صحفية تواكب العصر، وغياب 

 .عد البيانات والسيما الوطنية التي تهتم بالشأن البيئيقوا

 تظهر النتائج فيما يتعلق بكتابة القصص البيئية كثافة العرض المتوازن الذي  -6
 وترتفع نسبتها في الصحف ،يعرض لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة

تلوث المدروسة نتيجة كثافة المادة اإلخبارية، تليها االستشهاد بحاالت بيئية كال
والسكن العشوائي وحاالت األوبئة واألمراض بنسب متقاربة، تليها فهم التقارير 



                   محمد خليل الرفاعي      2011 الرابع+الثالثالعدد -27المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 753 

العلمية ومحاولة تبسيطها، وتنخفض نسبة المهارة واإلصرار في معالجة القضايا 
 ويرجع ذلك بنظرنا إلى ندرة المتخصصين في اإلعالم البيئي في الصحف ،البيئية

 .اسة أو التدريب المدروسة، وهو تخصص لم يلحظ في الدر

دة كمداخل أساسية في أصول تعد استخدمت الصحف المدروسة استماالت م -7
تركزت في تقديم أدلة وشواهد، وبنسب متقاربة ) البيئية منها(الكتابة العلمية 

وضعيفة عرضت الموضوعات المدروسة للهدف األساسي من طرح الموضوع 
ت واالحتياجات البيئية الضرورية ونشره، وانفردت صحيفة البعث بتحديد االتجاها

 الصحف المدروسة في مضامين الموضوعات المطروحة، بينما لم تعِط
االستماالت األخرى العناية الكافية كاالستفادة من كثافة التأثير التراكمي في نشر 
المضامين البيئية، واألخذ برأي األغلبية وتكرار عرض الموضوع من زوايا 

 استراتيجيات اإلقناع في تحرير القصص كإحدىرهيب دة، واستخدام التتعدم
العلمية المطروحة، وهو مدخل أثبت نجاحه في استمالة الجمهور واستمرار 

 .     حضور المشكلة 

 جل اهتمامها للتوعية بالمسائل البيئية  المدروسةالصحف السورية تولي -8
بينما . الضار  بالبيئةيل السلوك تعدالمطروحة، ويأتي في المرتبة الثانية محاولتها 

لم يبرز اهتمام الصحف المدروسة وبنسب مؤثرة في التشجيع على مناقشة 
القضايا البيئية، وهي خاصية من خصائص اإلعالم الذي يشجع على تداول 
القضية، وكذلك إشعار صناع القرار بأهمية المشكلة المطروحة وأهمية معالجتها 

ي تشرين والثورة أفضل في هذا المجال في صحيفة البعث، وكانت معالجة صحيفت
 . من أدوار اإلعالم كحلقة وسطى بين الجمهور والسلطة فمارستا دوراً

فيما يتعلق بتحقيق الموضوعات البيئية المنشورة في الصحف المدروسة ألهداف  -9
اإلعالم البيئي الخاصة أن اهتمام الصحف المدروسة منفردة ومجتمعة تتركز على 
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. امة حول البيئة، كما يبرز اهتمامها بتقديم تجارب اآلخرينتقديم معلومات ع
لكنها لم تهتم على نحو أفضل بتقديم معلومات تشريعية وقانونية أو معلومات 
إدارية، وقدمت صحيفة تشرين ثم الثورة معلومات معمقة في مجاالت البيئة على 

 .      نحو أكبر من صحيفة البعث

على نحو أكبر بالمشكالت البيئية لكنها لم  المدروسةالصحف السورية  اهتمت-10
 .تغفل القضايا البيئة

تتمثل القضية البيئية األساسية في الصحف السورية في تزايد السكان، وانفردت -11
صحيفة البعث بتناول مشكلة استنزاف طبقة األوزون والتوازن البيئي، كما اهتمت 

ى الرغم من أهميتها الصحف المدروسة بنسبة أقل بقضية التصحر والملوحة عل
 النتائج انخفاض اهتمام الصحف المدروسة باالحتباس تبينسورية، وإلى بالنسبة 

الحراري واألمطار الحمضية والتنوع الحيوي والتوازن البيئي بوصفها قضايا 
 .  بيئية جوهرية 

تتنوع  المشكالت البيئية التي تناولتها الصحافة السورية لكنها لم تركز على -12
معينة أو مجموعة مشكالت بل تناولتها بنسب متفاوتة ومتدنية باستثناء مشكلة 

مشكلة البناء العشوائي، تليها مشكلة التلوث والسيما الهواء والماء ومشكالت 
 وهذه في الحقيقة مشكالت المدن ،النظافة والتخلص من النفايات وعوادم اآلليات

 دروسة، بينما لم تعِطعامة ومدينة دمشق خاصة التي تصدر منها الصحف الم
الصحف المدروسة األهمية الكافية لمشكالت بيئية أخرى كالضوضاء والتلوث 
اإلشعاعي والمبيدات الكيميائية ومخالفات الري والحرائق، ولم يلحظ مناقشتها 

 وهو ما يشير إلى غياب االستراتيجية العامة .لمشكالت التخصيب ونمط اإلنتاج 
 .    مساهمة في حلها لتغطية مشكالت البيئة وال
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تخصص الصحف السورية نسبة جيدة من مساحتها لنشر موضوعات بيئية تصل -13
في تشرين من مجمل مساحة %22في الثورة و% 14في البعث و% 19إلى 

ويتركز نشر الموضوعات البيئية في الصفحات غير المتخصصة وفي . صفحاتها
ة اإلخبارية المرتبطة بحوادث كثافة المادإلى لصفحات الداخلية، ولعل ذلك يعود ا

ن من األفضل استخدام  وإن كا،)قانون النظافة(آنية وصدور قوانين بيئية 
في الصفحة األولى لإلشارة ) إشارات إحالة أو وحدات ترويجية أو فهرس أخبار(

 .  إلى الموضوعات البيئية المنشورة في الصفحات الداخلية 

 الصور في صحافة تعد ِإذْ ودة بالصور، معظم الموضوعات البيئية المنشورة مز-14
ويغلب فيها  نشر صورة واحدة فقط وبنسبة أقل نشر  اليوم عنصر إقناع وإمتاع، 

تهتم صحيفة البعث  ِإذْ صورتين، وبنسبة أقل من سابقتها نشر ثالث صور فأكثر،
بنشر صور شخصية وموضوعة بنسبة متقاربة، وتهتم صحيفة الثورة بنشر صور 

 نشرت صحيفة تشرين في حينسبة أكبر من نشر صور موضوعية، شخصية بن
 شخصية، وفي الكتابة العلمية تحتل  موضوعية أكثر من نشرها صوراًصوراً

الصور الموضوعية أهمية مثلى ألن جوهر الموضوعات المدروسة أشياء وليست 
كما أن معظم الصور المنشورة في الصحف المدروسة مالئمة إلى حد . اًأشخاص

، ونجحت صحيفة تشرين على نحو أكبر من صحيفتي البعث والثورة باختيار ما
اختيار إلى  أما صور مالئمة للموضوعات المنشورة، وتعود أسباب عدم المالءمة

غير موفق كنشر صور بعيدة عن الموضوع المطروح، أو نشر صور لسد فراغ 
   .ي تجرى على الصورفي الجريدة، أو لسوء الطباعة، أو ألعمال القطع الفني الت

  : توصي الدراسة باآلتي: توصيات الدراسة
 من إعادة النظر بممارستها ال بدأهمية دور الصحافة في المجال البيئي إلى نظراً  -

 ما يتعلق منها بالمبالغة في تركيزها على الوظيفة اإلخبارية المعتمدة والسيما
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خرى كالتوعية والتثقيف  على حساب الوظائف األ،أساساً على معلومات بسيطة
والتحليل والتفسير بقصد تشكيل اآلراء وخلق االتجاهات األكثر عمقاً إزاء البيئة، 
وهذه الوظائف ال تستطيع أن تحققها سوى صحافة تمتلك استراتيجية بيئية محددة 

اً صحفياً مؤهالً ومختصاً وصحافة تبني جسوراً متينة مع الخبراء إطارو
 . البيئة والقراء على السواءوالمختصين في مجال 

كما تعكس ، تعكس ظاهرة تشكيل منظمات وجمعيات أهلية محلية لحماية البيئة -
ازدياد الوعي والرغبة في المشاركة في حماية البيئة، ولكن الصحف السورية لم 

تكتفي  ِإذْ  اهتماماً كافياً لهذه الجمعيات ونشاطاتها وبرامجها وشخصياتها،تعِط
ا الفلسفة التي خبارية السريعة والموجزة ألعمال هذه الجمعيات، أمبالتغطية اإل

تقوم عليها هذه الجمعيات والبرامج التي ترسمها وحمالت التثقيف والتوعية التي 
 .تقوم بها فهي خارج اهتمام صحفنا

- ث باستمرار تغطي المجاالت البيئية العالمية ضرورة إنشاء قواعد بيانات بيئية تحد
المحلية وإتاحتها للصحفيين والباحثين لتوظيفها في كتاباتهم في الشأن والعربية و

  . البيئي 

لم تعِط الصحف المدروسة قضية التشريعات المتعلقة بالبيئة األهمية التي  -
تستحقها، ولم تسهم بفعالية من أجل بلورة تشريعات عصرية عملية، وصوالً إلى 

شامل وعميق لمشكلة البيئة، وغالباً بلورة خطة قومية للبيئة تقوم على أساس فهم 
ما تكتفي بنشر المعطيات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع، فضالً عن غياب 
الرؤية الخاصة، من األهمية بمكان إفساح المجال للخبراء والمختصين 
والمواطنين العاديين من إجراء حوار هادف إلى بلورة قوانين وتشريعات بيئية 

 .ية بأبعادها المحلية واإلقليمية والدولية تستجيب للمشاكل البيئ
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لمعالجة أشمل وأعمق ) يوم البيئة العالمي(ضرورة استغالل المناسبات البيئية  -
. لجوانب جديدة في مجال البيئة وفرصة لتعميق الوعي بمضمون المناسبة ذاتها

اش لندوات والمؤتمرات وحلقات النقإلى امع السعي لتكرار الظاهرة ذاتها بالنسبة 
 المهمة وجعلها محل بحوثالمتعلقة بالبيئة، وآراء الخبراء والمختصين ونتائج ال

اهتمام الصحف لمحو االنطباع القائل بأن قضية البيئة ال تهم الفرد وإنما هي 
قضية خاصة بالجهات المسؤولة، وأن دور الفرد يقتصر على متابعة النشاط 

يب الصحافة عن واقعها وتغريب الرسمي في هذا المجال، وبذلك تتم عملية تغر
المواطن عن مشاكله البيئية، فيقدم القائمون باالتصال موضوعات معالجة بسطحية 
وجزئية لقضايا جوهرية، وتقديم معلومات بسيطة وتقليدية ورسمية للقارئ 

 .فينخفض لديه اإلحساس بالمشكلة وتقل دوافعه للمشاركة في حلها 

 مستمراً للنهوض بكتاباتهم جال البيئية تدريباًالعمل على تدريب الصحفيين في م -
بحيث تحقق أهداف اإلعالم البيئي العامة والخاصة، واستخدام استماالت الكتابة 

أهمية الموضوع إلى العلمية فيما يقدمونه للنشر، وتوجيه عناية طلبة اإلعالم 
 .   ةالبيئي، سواء بإدراج مقرر عن البيئة أو االحتفاء بمناسبات بيئية معين

على الرغم من كثافة نسبة المادة البيئية المنشورة في الصحف السورية لكنها ال  -
 تها وأهميهاووزنتهتم نوعياً بمشكلة البيئة بشكل يتناسب وحجم هذه المشكلة 

ولكنها أسهمت بقدر ملموس في توسيع دائرة . في حياة الفرد والمجتمع  هاوآثار
 .اإلحساس بالمشاكل البيئية 

 ينبغي التركيز على نشر صور – البيئي –وعات التحرير العلمي في موض -
موضوعية في المقام األول، مع تأكيد ضرورة نشر صور مختارة عالية الجودة 

   . -إن أمكن-والوضوح والدقة وملونة 
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