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  ملخص:

فش  ’’Barry Buzan’‘تهذف هزه الذساظت بلى ببشاص الذوس الزي لهبه فىش باسي بُىصان  في  ’’Ole Weaver’‘وؤولي ٍو

ئها ضبغت ظُاظُت واظخعجالُه، فبذال بدساج كػاًا البِئت هكشا لخؿىستها غمً كػاًا العُاظت الهلُا وبغفا

 مً ؤمىىت اللػاًا العُاظُت نلى ؤظاط ؤنها تهذد ألامً، البِئت ؤضحذ ؤًػا مهذد وىوي لألمً.

بظخذللىا في بدثىا بملاسبت مذسظت وىبنهاحً لألمً التي ؤغافذ كؿام ألامً في الذساظاث ألامىُت هكشا لخفاكم 

ا البِئت حهلها مدىس اهخمام اإلاىكماث الحيىمُت واإلاىكماث غحر مشاول البِئت فياهذ هدُجت حعُِغ كػاً

 الحيىمُت ونلذ الهذًذ مً اإلااجمشاث وهزا ببشام مهاهذاث دولُت بغُت جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت. 

 .الدعُِغ ؛ألامً البُئي ؛ألامىىت ؛الخىمُت اإلاعخذامت ؛البِئت  :الكلمات املفحاحية

Abstract: 

This study aims to highlight the role played by Barry Buzan and Ole Weaver in the 
inclusion of environmental issues, due to their gravity, in high policy issues. Rather 
than the securitization only of the political issues; that they are the environment 
threats. 
The Copenhagen School approach to security studies which added the envirmoental 
sector in security studies due to the aggravation of environmental problems, the 
politicization of environmental issues is the focus of attention of G.On and N.G.O, 
and the convening of several conferences and the conclusion of international 
treaties in order to achieve sustainable development. 

Keywords: environment; sustainble development; securitization; envirimontal 
security; politization. 
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 :مقذمة

اث والتي و : ان لها ألازش الىبحر نلى ألاوعاقشهذ الهالم جدىالث في حمُو اإلاجاالث ومخخلف اإلاعخٍى

حخمانُت، الثلافُت .... وغحرها، والتي ؤزشث نلى البِئت وظاهمذ في اظخجزاف اإلاىاسد كخطادًت، ؤلا العُاظُت، ؤلا

ادة في خذ ش بة الخلىر، وكذ شيلذ مىاغُو البِئت والٍض هخماما هبحرا لذي الباخثحن مً ؤحل بًجاد خلىال وجؿٍى

هخمام بالبِئت والخىمُت بحشاءاث فهالت لحماًت البِئت وألن خماًت البِئت مً ماششاث الخىمُت اإلاعخذامت ؤضبذ ؤلا 

 اإلاعخذامت مً اللػاًا التي حشغل الشؤي الهام الهالمي.

ادة الذساظاث التي حهالج كػاًا البِئت، فيان  لخخطظ الهلىم ؤدث حهلُذاث م شاول البِئت بلى ٍص

العُاظُت حضءا مً الذساظاث التي ؤقهشث الخؿش اإلادذق باألفشاد حشاء اهخمام الىخب العُاظُت بلػاًا 

ت ومذي وبتهذًذاث مً غحر البِئت واإلسهاب ومشاول الهجشة غحر الششنُت، مهملحن بزلً التهذًذاث البُئُ

 خؿىستها نلى الهالم.

ما مذى مصاهمة دراشات العلوم الصياشية في حماية البيئة ونلُه هؿشح ؤلاشيالُت الخالُت: 

 وثحقيق الحنمية املصحذامة؟.

 ظِخم مهالجت ؤلاشيالُت اإلاؿشوخت وفم مدىسًٍ ؤظاظُحن هما:

  ملاسبت مفاهُمُت  –البِئت والخىمُت اإلاعخذامت– 

  ت ألامىىت  في حعُِغ كػاًا البِئت.دوس هكٍش

 –مقاربة مفاهيمية  -املحور ألاول: البيئة والحنمية املصحذامة 

 مفهوم البيئة: أوال :

ت ألامىس  مً اإلافاهُم جدذًذ ؤن فُه الشً مما  ؤو مىه الزي ٌهمل ؤلاؾاس ًدذد ليي باخث ألي الحٍُى

 ولم الباخثحن كبل مً مىكمت نذًذة وحهىد خبراث هخاج بال هي ما اإلافاهُم ؤن خُث نليها ًشجىض التي اللانذة ًدذد

 فشم ول في باخث ول جخطظ خعب مهاهيها و جباًيذ مفاهُمها حهذدث بل البِئت مفهىم جدذًذ في الهلماء ًخىخذ

 لفل ؤو مطؿلح والبِئت .سئٍخه وجخططه غىء في منهم ول ٌهشفها خُث الاحخمانُت اإلاخخلفت، الهلىم فشوم مً

 جلً غىء وفي الىاط، نامت نىذ اظخخذامه هما ٌشُو الشاهً، الىكذ في الهلمُت ألاوظاؽ في الاظخخذام شاجو

فاث هجذ الهمىمُت  بِئت واإلاطىو بِئت والجامهت بِئت فاإلاذسظت بالبِئت ؤلاوعان باخخالف نالكت جخخلف نذة حهٍش

لطذ والهالم بِئت واإلاجخمو ٌ واإلا اإلايان بالبِئت الهشبُت اللغت في وله البِئت ٍو  ،(2012)خعىهت،  فُه اإلاعخلش جز

ٌ  ؤو اإلادُـ ؤو اإلايان وهي -بىؤ-الفهل  مً مشخلت والبِئت  نلى الحي، الياثً فُه ٌهِش والزي فُه اإلاعخلش اإلاجز

 حهٍشف وغو الطهب مً ؤهه بال الحاغش، الىكذ في شاجهت الاظخهماٌ ألالفاف مً ؤضبذ البِئت لفل ؤن مً الشغم

 جباًً ؤلاضؿالح، خُث بهزا ؤلاوعان جشبـ التي الهالكت لىمـ جبها مذلىلها جباًً بلىرلً  ًشحو و لها، مدذد

 لزلً جبها فخهذدث الجمُو، ًخفم نلُه البِئت الضؿالح مدذد حهٍشف وغو في فُما بُنهم اإلاخخطىن  و الباخثىن 

 جشبت و فػاء و هىاء و ماء مً ٌشمل بما ؤلاوعان فُه ٌهِش الزي اإلاادي اإلادُـ هزا الشإن فهي في الخهاٍسف

 خاحُاجه. إلشبام شُذها ميشأث و خُت وواثىاث
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فا الؿبُهت نلىم في اإلاخخطىن  وغو   فيها حهِش التي الخاسحُت والهىامل مجمىم الكشوف بإنها مفاده نلمُا حهٍش

ت التي الهملُاث في جازش و الحُت الياثىاث  اإلاياوي اإلاجاٌ ؤو الىظـ ؤنها نلى ؤًػا البِئت حهشف به. هما جلىم الحٍُى

واهذ  ظىاء مهؿُاث و نىاضش مً اإلاجاٌ اإلاياوي هزا ٌشخمله ما بيل فُه، ًازش و ؤلاوعان ًخإزش فُه ٌهِش الزي

 وغغـ خشاسة  مً نىاضش مىاخُت و مُاه مىاسد و ؾاكت وجشبت مطادس و مهادن مً جػمه ما و والصخىس  ؾبُهُت

تخُىاهاث ب و ؾبُهُت هباجاث و ؤمؿاس و وسٍاح ت،ؤو و دٍش ت مهؿُاث بٍش  نمشان مً وحىدها في ؤلاوعان ؤظهم بشٍش

 .(2012)خعىهت،  مضاسم و مطاوو و ظذود ....الخ و مىاضالث و هلل وؾشق 

ف للىكام البُئي هىسد ؤهمها فُما ًلي:ثانيا: النظام البيئي:   جىحذ نذة حهاٍس

 " :بشيل مىخكم لدشيل وخذة واملت"هى مجمىنت مً الهىاضش التي جخيامل و جخفانل الحعريف ألاول 

 ":جشي  الحعريف الثاني هى مجمىنت مً الهىاضش اإلاخفانلت فُما بُنها و هى ًىعب مذخالجه مً البِئت ٍو

ل، ومً زم حهاد اإلاخشحاث بلى البِئت الخاسحُت، وهزا ٌهىغ الحاحت بلى الانخماد نلى  نليها نملُت جدٍى

 اإلاذخالث واإلاخشحاث البُئُت "

 ه مً واثىاث خُت ومىاسد خُت في جفانلها مو بهػها  ثالث : "الحعريف ال ؤًت معاخت مً الؿبُهت وما جدٍى

البهؼ ومو الكشوف البُئُت وما جىلذه مً جبادٌ بحن ألاحضاء الحُت وغحر الحُت، ومً ؤمثلت الىكم البُئُت 

 الغابت والبدش."

هى مجمىنت مً اإلاىاسد والياثىاث الحُت والغحر  الىكام البُئيمن خالل ما شبق يمكن اشحنحاج الحعريف الحالي: 

خُت مخفانلت فُما بُنها، جىحذ في خالت الخىاصن في مخخلف الكشوف البُئُت التي ًيشا نليها اخخفاف الىكام 

 .(2011،2012)مشان،  البُئي بىحىده

 ومً خالٌ ما وسد وعخيخج ؤن للىكام البُئي مجمىنت مً الخطاثظ.

 ًخمحز الىكام البُئي بهذة خطاثظ وهي: خصائص النظام البيئي:

 .اخخىاه نلى نىاضش خُت و غحر خُت مخذاخلت في هكام واخذ 

 .ًًدىم هزا الىكام جىاغم و جماظً مخل 

 .ًدبادٌ الىكام البُئي مذخالجه ومخشحاجه مو البِئت اإلادُؿت به 

 .ٌؤي اخخالٌ هبحر في جىاصن هزا الىكام ًادي به بلى الػهف زم الاغمدال 

 ىنت ألاوعاق حشيل هكام هبحر الحجم ًمخذ مً اضغش وخذة بلى هي هكام الزسة وضىال بلى هكام مجم

 اليىن الهكُم.

  ًدخل ؤلاوعان مياهت خاضت في الىكام البُئي نلى خالف الياثىاث ألاخشي، ورلً لخؿىسه الفىشي

مشان، ) والىفس ي هما اهه اإلاعُؿش نلى الىكام البُئي، وخعً جطشفه ًدافل نلى جىاصهه

2011،2012). 

 :ًخيىن ول هكام بُئي مما ًليعناصر النظام البيئي:   

اثُت مثل  كائنات غير حية: -1 ت في البِئت، وهزا الهىامل الفحًز ت وغحر الهػٍى وهي اإلاىاد ألاظاظُت الهػٍى

 الحشاسة، الشؾىبت والػىء.
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 وهي بذوسها جىلعم بلى كعمحن سثِعُحن: كائنات حية: -2

ت واثىاث خُت راجُت ا - ؤ لخغزًت: وهي جلً الياثىاث التي حعخؿُو بىاء غزائها بىفعها مً مىاد غحر نػٍى

ُاث بعُؿت ههملُاث البىاء الػىجي التي ًلىم بها الىباث ألاخػش، هما جلىم هزه الياثىاث باظتهالن هم

 خالٌ نملُاث الترهُب الػىجي وجؿشح ألاهسجحن في الهىاء. هبحرة مً زاوي ؤهعُذ الىشبىن 

ً غزائها بىفعها وجػم الياثىاث اإلاعتهلىت واثىاث  - ب خُت غحر راجُت الخغزًت: وهي واثىاث ال حعخؿُو جيٍى

 حهخمذ نلى ما ضىهه الىباجاث وجدىله في ؤحعامها بلى مىاد مخخلفت جبني بها ؤوسجتها وؤحعامها.

ثىاث الحُت مً خالٌ ما ظبم وعخيخج ؤن الىكام البُئي ًخيىن مً مجمىم الياثىاث الغحر الحُت، اليا

 والتي بذوسها جىلعم بلى واثىاث خُت راجُت الخغزًت وواثىاث خُت غحر راجُت الخغزًت.

 ثانيا: مفهوم الحنمية املصحذامة:

ؤدي الخؿىس الحاضل ظىاء نلى معخىي الفىش ؤو ألاهذاف بلى قهىس مفاهُم حذًذة للخىمُت فبهذ 

لف حاء مفهىم الخىمُت اإلاعخللت الزي ًذنى بلى انخماد ؤن واهذ الخىمُت الاكخطادًت هي ألاظاط إلاىاحهت الخخ

ت الالصمت و ؤن ًشافم رلً الخغحراث  ش اللانذة الهلمُت و الخلىُت و جإهُل اإلاىاسد البشٍش اإلاجخمو نلى هفعه و جؿٍى

ت التي جدشس البلذ مً الشهبُت و الاظخغالٌ و ما ًشجبـ بها مً حهل و ؤمشاع و فلش لزالً فهي جاهذ جبني  ؤلاداٍس

)مدمذ،  اللشاساث اإلاعخللت و اإلاخهللت بىُفُت اظخخذام اإلاىاسد اإلادلُت و ؤظلىب الخهامل مو الهالم الخاسجي

2013). 

ىدي حاهحر قهش مفهىم الخىمُت اإلاعخذامت بالبىذ الثالث جدذًذا  خالٌ ماجمش كمت ألاسع ألاٌو ٍس

لُت والبِئت للجُل الحاغش واإلاعخلبل غشوسة اهجاص الحم في الخىمُت خُث جخدلم بشيل مدعاو والحا حاث الخمٍى

ؤما البىذ الشابو فخػمً نىذ جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت ًيبغي ؤن جمثل الحماًت البُئُت حضءا ال ًخجضؤ مً نملُت 

الخىمُت وال ًمىً الخفىحر بالخىمُت بمهٌض نً البِئت لهزا فهي جذنى لخفهُل وجيشُـ نملُت الخىمُت وان جيىن 

 اس اإلادافكت نلى البِئت و مشاناة خلىق ألاحُاٌ الالخلت.  غمً بؾ

 جخيىن الخىمُت اإلاعخذامت مً ظلعلت مفاهُم ؤظاظُت وهي:

 :الانخماد اإلاخبادٌ: وهزا ٌهني ؤهه ًيبغي نلُىا فهم هُفُت وحىد نالكاث مترابؿت  املفهوم ألاشاس ي ألاول

اث مً اإلاعخى   ي اإلادلي بلى اإلاعخىي الهالمي.بحن البِئت و الاكخطاد نلى حمُو اإلاعخٍى

 :اإلاىاؾىت وؤلاششاف: اإلاعاولُاث حهحن نلى ول فشد جدملها داخل اإلاجخمو لػمان  املفهوم ألاشاس ي الثاني

 ؤن ًطبذ الهالم مياها ؤفػل.

 :اخخُاحاث وخلىق ألاحُاٌ اللادمت: فهم الاخخُاحاث ألاظاظُت للمجخمو و آلازاس  املفهوم ألاشاس ي الثالث

 بت نً ؤلاحشاءاث اإلاخدذة الُىم لخلبُت اخخُاحاث ألاحُاٌ اللادمت. اإلاترج

 :الخىىم واخترام وجلذًش الاخخالفاث الثلافُت والاحخمانُت والاكخطادًت. املفهوم ألاشاس ي الرابع 

 :حىدة الحُاة: الانتراف بإن جدلُم اإلاعاواة والهذالت الاحخمانُت نلى معخىي  املفهوم ألاشاس ي الخامض

 نىاضش ؤظاظُت لالظخذامت وهي ؤًػا اخخُاحاث ؤظاظُت ًجب جلبُتها في حمُو ؤهداء الهالم. الهالم
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 :نذم الُلحن والاخخُاؾاث: ًجب الانتراف باإلاىاهج اإلاخخلفت لخدلُم الاظخذامت  املفهوم ألاشاس ي الصادس

 الخغُحر اإلاعخمش لألوغام وانترافً بإظالُب الخهلم  اإلاعخذامت. 

  الخغحر اإلاعخذام: فهم ؤن اإلاىاسد مدذودة وهى ما ًادي بلى جإزحر ظلبي نلى  الصابع:املفهوم ألاشاس ي

 .(2016)مباسن،  ؤظالُب خُاة البشش

  والهذالت الاكخطادي الىمى هي سثِعُت نىاضش زالزت مً جخإلف اإلاعخذامت الخىمُت ؤن ًشي  مً وهىان

 البِئت. وخماًت الاحخمانُت

عدىذ الاقحصادي: العنصر . ؤ ادة ًلط ي الزي اإلابذؤ بلى َو نلى  واللػاء خذ ؤكص ى بلى اإلاجخمو  مو دخل بٍض

شحر وبىفاءة. ألامثل الىدى نلى الؿبُهُت اإلاىاسد اظخغالٌ خالٌ مً الفلش  ألاظاظُت "الاخخُاحاث" مفهىم َو

ت بًالءهم ًيبغي الزًً الهالم لفلشاء  .ألاولى ألاولٍى

شحر الاححماعي: العنصر . ب ظبل  وجدعحن الىاط، بشفاهُت النهىع وبلى والبشش، لؿبُهتا بحن الهالكت بلى َو

 ٌ واخترام  ألامً، مهاًحر مً ألادوى بالحذ والىفاء ألاظاظُت، والخهلُمُت الصحُت الخذماث نلى الحطى

لللىانذ  الفهلُت واإلاشاسهت والخهذدًت، والخىىم اإلاخخلفت، الثلافاث جىمُت بلى ٌشحر هما ؤلاوعان، خلىق 

 .اللشاس وضى في الشهبُت

خهلمالبيئي:  العنصر . ث . والنهىع بها ألاًيلىحُت الىكم ونلى والبُىلىحُت اإلاادًت اإلاىاسد كانذة نلى بالحفاف ٍو

ت خعب ًخخلف اإلاعخذامت الخىمُت بلى الىكش" ؤن بال مدشابىت نىاضش هزه ؤن مً وبالشغم ؤو  اإلالاسبت صاٍو

 ًاهذ هما غحرها مً ؤهثر الاكخطادًت ألاهذاف نلى ًشهضون ظىف فاالكخطادًىن  الخدلُل، وخلفُت مىهجُت

شذد الؿبُهت خماًت ؤهمُت البُئُىن نلى  هىنُت وجدعحن الاحخمانُت الهذالت مبادت الاحخمانُىن نلى َو

فاث جخخلف  ولهزا .الحُاة  مهكم ًخلاظمها هزه الىكش وحهت بن " .اإلاىكىس  اخخالف مً الاظخذامت حهٍش

 .(2013دمذ، )م اإلاجاٌ هزا في الباخثحن

 .نظرية ألامننة في جصييض قضايا البيئة املحور الثاني: دور 

 القطاع البيئي: أوال:

في هخابه الشهىب والذٌو والخىف ؤن جدلُم ألامً ًيىن بخىظُهه   barry buzanسؤي باسي بُىصان 

فهمل نلى جىظُو كؿاناث ألامً بلى نلى كؿاناث منها اللؿام الاكخطادي لخدلُم الخىمُت واللؿام البُئي. 

نعىشي، ماهذا ؤن هزه اللؿاناث مدشابىت وحهمل -5بُئي -4احخماعي -3اكخطادي -2ظُاس ي -1نذة كؿاناث: 

 بطفت مشجبؿت لخدلُم ألامً.

للذ انُخبر  لٍشب ضىسة ؤو خاٌ الىكام الذولي.ًشي "بُىصان" ؤن كؿاناث ألامً هي نباسة نً مىاقش لخ

ؤهم كؿام ألن التهذًذاث واهذ حهني ول ما هى مادي، فالذٌو بلائها مششوؽ بما جملىه مً  اللؿام الهعىشي 

ت.  جشظاهت نعىٍش

 ألامً العُاس ي: ًخهلم بهذد كىة اإلااظعاث ومذي جماظىها اهؿالكا مً مذي ششنُت الىكام العُاس ي. -

 خذ ألاظىاق وجدلُم الشفاه.ألامً الاكخطادي: ًخهلم بمذي كذسة الذٌو نلى جإمحن مهِشت ألافشاد وؤًػا ف -

 ًشي "بُىصان" ؤن الششواث الطخمت ًمىً ؤن حشيل تهذًذاث وجػش بعالمت الاكخطاد الىؾني.
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احي جطبذ  - ت في خالت وحىد خؿش هٍى ألامً اإلاجخمعي: ٌهخبر ؤهم كؿام ألن ؤخذ مطادس التهذًذ هى الهٍى

تهم وؤفياسهم ؤو ما ًمحز الجمانت نً الذٌو مهذدة، فاألفشاد ًخىخلىن في خالت وحىد ما يهذد مهخلذا

 الجمانت ألاخشي.

ألامً البُئي: ٌهخبر التهذًذ البُئي تهذًذا ناإلاُا فاهبهار الغاص وروبان الجلُذ في ألاهترهخًُ ًػش بعالمت  -

، هزلً الجفاف والخصحش...بلخ  .(2014)كىحُلي،  وبإمً ول الذٌو

لبُئي وألامً. فالىخاثج الخؿحرة ألغشاس الخذهىس البُئي ؤضبدذ ونلُه، فهىان اسجباؽ كىي بحن الخذهىس ا        

ت مً التهذًذاث الخاسحُت، بر بةميانها ؤن جفشص نىفا معلحا نلى غشاس ألاصماث اإلاشجبؿت  جذسن نلى ؤنها ؤهثر ؤولٍى

ت وخطىضا اإلاخهللت باإلااء في العىىاث ألاخحرة.  بمكاهش الىذسة في الىاسد الؿبُهُت والؿاكٍى

ً البُئي ؤغحى بالغ ألاهمُت ألن اإلاهذداث في اصدًاد وهى ما وحب بنادة حشىُل سئي وكشاساث فاألم

 .(2014)اإلاطشي،  حذًذة إلاجابهت هزا الخدذي

 أمننة مشكالت البيئة: ثانيا:

 ألامننة ونزع ألامننة: ألاحنذة الجذيذة للذراشات ألامنية: -

ت ألامىىت )بغفاء الؿابو ألامني(   –ؤولي واًفش  –ألٌو مشة في ؤنماٌ   securitizaionقهشث هكٍش

ت نلى فىشة ؤن ألامً  ت بدُث كُادي في ألاحىذة البدثُت إلاذسظت وىبنهاغً حعدىذ الىكٍش وؤضبدذ بشهامج الىكٍش

اإلاادًت اإلالمىظت مثل: العالح  نلى الجىاهب –فلـ –ؤوال مماسظت جزاجاهُت ؤي ؤن حهٍشف التهذًذ ال ًلخطش 

زاهُا  –نالكت الهذاء –وغحرها وبهما التهذًذ نالكت احخمانُت في ألاظاط ال ًكهش بال بكهىس ظلىن الانخذاء و 

لت الخيلم ننها مً ؾشف الفىانل  مماسظت خؿابُت ؤي ؤن انخباس فانل ؤو كػُت مهُىت هتهذًذ ٌهىد ؤظاظا لؿٍش

خمو التي جلشس ما ٌهخبر تهذًذا في اإلاجألامىُت ؤو الجمهىس و هىزا ًطبذ ألامً هخاج الخؿاباث اإلاخذاولت و اإلاهُمىت 

 . -واًفش–ما ٌهخبر ؤمىا ًىخب و 

ت اللغت ًمىً ان وهخبر ألامً هفهل خؿابي .خعب هزا الاظخهماٌ  ،"ما هى ألامً ؟بمعانذة هكٍش

  (2014)كىحُلي،  ألامً لِغ بشاسة جدُل بلى ش يء ملمىط , الىالم في راجه هى الفهل ".

غُاب التهذًذ الفهلي )اإلاادي ؤو اإلالمىط (، و لىً -فلـ  -ال ٌهني –ف خعب هزا الخهٍش–بن ألامً 

ؤن جيىن الخؿاباث العاثذة في اإلاجخمو خالُت مً نملُاث "ألامىىت ". حهني ألامىىت بيل بعاؾت بنؿاء  -ؤًػا-

هتهذًذاث الطفت ألامىُت بلى كػُت لم جىً حهخبر هلػُت ؤمىُت . بالخدذًذ, هي حهٍشف بهؼ الفىانل واللػاًا 

لت ؤمىُت.  ؤمىُت بالشغم مً ؤنها لم جىً هزلً كبل الخيلم ننها بؿٍش

لىإخز مثاال بسشادًا لهملُت ألامىىت خالت الجالُت اإلاعلمت في الىالًاث اإلاخدذة. فبهذ ؤن وان ٌهخبر 

ً في الحلىق و الى  ىُحن مدعاٍو احباث، ؤنػاء هزه الجالُت كبل هجماث الحادي نشش مً ظبخمبر مىاؾىحن ؤمٍش

يي، وحشي سبؿهم باإلسهاب. وبالشغم مً  خ هتهذًذ مدخمل لألمً اللىمي ألامٍش ؤضبذ ًىكش بليهم بهذ رلً الخاٍس

يي مً الىاخُت الفهلُت، بال ؤن اهدشاس الخؿاباث داخل اإلاجخمو  ؤن اإلاعلمحن لِعىا تهذًذا لألمً اللىمي ألامٍش

يي، التي جخدذر نً ضشام الحػاساث والحشوب  الطلُبُت، وجخيلم نً اإلاعلمحن بىضفهم حماناث دًيُت ألامٍش

يا، حهلتهم ٌهخبرون هتهذًذاث ؤمىُت.  مخؿشفت وسحهُت وهاكمت نلى ؤمٍش
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ً، سؤي بىصان ؤهه  ًمىً ؤن جمذد بلى الهذًذ مً الفىانل واللػاًا، مثل:  ؤمىىت اإلاعلمحن واإلاهاحٍش

ها مً اللػاًا الؿاسثت مً خالٌ الخيلم ننها مً كبل كػاًا البِئت نلى ؤن اإلاشاول البُئُت تهذد ألامً وحهل

 الىخب الحاهمت.

بهزا ًمخلً ضاخب العُادة الحم في حهلُم ؤلاحشاءاث الذًملشاؾُت وفشع خالت الاظخثىاء مادام 

لت جطبذ ألامىىت نملُت "دنىة  ًشي ؤن هىان تهذًذا فهلُا ؤو مدخمال مً خالٌ مثال اهبهار الغاصاث، وبهزه الؿٍش

ظخجابت": ًلىم ضاخب العُادة بخهٍشف مشيلت بُئُت مهُىت هلػُت ؤمىُت، ونىذثز ًجب ؤن ٌعخجُب و ا

الجمهىس باإلاىافلت نليها إلغفاء الششنُت نلى الخذابحر الاظخثىاثُت ؤو الؿاسثت. برا لم ًخدلم هزا اإلاعخىي مً 

، كذ ًيىن مطحر ألامىىت الفشل  . (2016)ًاظحن،  اللبٌى

ث البِئت بلى العُاظت اللطىي ؤو ما ٌهشف بدالت الؿىاست ؤن ًخماش ى مو نملُت وألحل سفو مشىال 

 وهي واألحي: ،اججاهاث ، قهشث زالزتألامىىت

 _ بالبِئت الىعي بزاسة التي اظتهذفذ واإلالاالث والذساظاث والبدىر الىخاباث هثرة مً ًخطح ألاول: إلاثجاه 

 الخلل، لزلً اإلاذمشة وآلازاس لها، اظخغالٌ ؤلاوعان ءظى مً له جخهشع وما نليها، والحفاف ومىاسدها،

 .البششي  الجيغ نلى ؤلاًيىلىجي والحفاف الخىاصن  نلى اإلادافكت بلى والععي

 _ الىذواث بهلذ الهاإلاُت واإلادلُت والهُئاث واإلاىكماث الذولُت اإلادافل اهخمام في ًخجلى وهى :الثاني إلاثجاه 

ٌ  واإلااجمشاث  مً والحػاسة الهاإلاُت ؤلاوعان نلى جإزحر رلً ومذي ومشىالتها، ًاهاوكػا البِئت مىغىم خى

 في الهاإلاُت ألاظشة خلىق  لخىضُف مها والىامُت الشهىب الطىانُت اإلااجمشاث هزه وججمو ألاخشي، الىاخُت

 الثماهِىاث نلذ ؤن هالخل هزا ونلى هلُت، مُاه وفي حُذ، وفي ظىً واف، غزاء وفي صحُت، بِئت

ً ًخمحز اللشن  مً والدعهُىاث  اإلاشاول نً والترهحز ؤلاحخمانُت الاهخماماث نً الهلماء بتراحو الهشٍش

 الىشة خشاسة هةسجفام دسحت البِئت مشىالث مً ؤلاهخلاٌ وبالخالي ؤلاوعان ببلاء التي جخهلم واإلاّهلذة الهاحلت

 .تهم ألاساض ي الضسانُتجل التي والصحاسي  باألسع اإلادُؿت ألاوصون  ؾبلت يهذد الزي ألاسغُت والخؿش

 _خجعذ الثالث: إلاثجاه ٌ  جبذًه الزي ؤلاهخمام في ٍو خيىمُت  وهُئاث وصاساث وبداساث بةوشاء الطىانُت الذو

م  الخىاصن  لخذنُم وجششُذ اظخغاللها نليها للعُؿشة الخؿـ فخػو البِئت، شاون جشعى ؤلاًيىلىجي ونً ؾٍش

 ؤلانالم.

ىن،جل ؤلانالم)برانت، وظاثل ؤن شً ال  وعي اإلاىاؾىحن جىمُت في وهام فهاٌ دوس  لها صحاف( فحًز

 اإلاجخمو ؾشؤ نلى الزي ؤن الخؿىس  بال كبل، مً مىحىدا وان بل حذًذا لِغ الذوس  وهزه البِئت، نلى للمدافكت

 بلػاًا البِئت. الاهخمام جضاًذ مو خاضت الحذًث الهطش في الذولي

لطذ  بلػاًا وبنالمُا للخىنُت بُئُا ماهلحن ؤشخاص كبل مً مؤلانال  وظاثل جىقُف" البُئي باإلنالم ٍو

 نلى الحفاف في الشثِعُت ؤخذ اإلالىماث البُئي فاإلنالم "اللػاًا جلً مو بًجابُا مخفانل نام سؤي وخلم البِئت

 كُم وشش في ؤداة لُيىن  هفعه الجمهىس  لخإهُل اإلاهشفت وهللها و بهدعاب البُئي الىعي بًجاد خالٌ مً البِئت

 مؿبىنت بحن ما البُئي ؤلانالم وظاثل وجخهذد .بها الػاسة نً العلىهُاث والخخلي البِئت نلى إلادافكتا

ش واإلاجالث( والصحف)الجشاثذ  ووظاثل واإلالطلاث اإلاؿبىنت وألادلت واليششاث والىخِباث والىخب والخلاٍس

ىن  مشثُت والشادًى وؤخشي  معمىنت الخاضت  ألاخذار بلى باإلغافت هزا وؤلاهترهذ، والعِىما والفُذًى والخلفٍض

 والىذواث. واإلااجمشاث اإلاعابلاث اإلاهاسع خالٌ مً البُئُت واإلاىاظباث
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ض بلى البُئي ؤلانالم ويهذف  اإلاشاسهت اإلاعتهذفحن بلى جذفو والتي ؤلاًجابُت، البُئُت الاججاهاث حهٍض

 حىاهب نلى الػىء حعلُـ بالبِئت نبر ةالػاس  العلىهُاث حغُحر نلى نالوة البُئُت اإلاشىالث خل في بفانلُت

 البُئي ؤلانالم مهام مً البِئت. هزلً نلى ظلبا جازش واللشاساث التي ؤلاحشاءاث ول وببذاء بالبِئت ؤلاغشاس ومكاهش

ش  وخلم ألافػل بلى الخغُحر نلى والخدفحز اللشاساث نلى اجخار حعانذ التي اإلاهلىماث جلذًم ؾٍشم نً الخىٍى

ض العلىن بخغُحر للمشاسهت الذنىة خالٌ مً دون مبالغت، واإلامىىت شونتاإلاش الؿمىخاث  الشهبُت، اإلاشاسهت وحهٍض

 وبلغت ًفهمها مبعـ بإظلىب ؤلانالم وظاثل ؾٍشم نً الجماهحر نلى البُئُت والعُاظت الخؿـ اإلاخهللت بهشع

 بحن اإلاشترهت، باإلاعاولُت بخعاظهم وجىمُت جدفحزهم ؾٍشم نً جىفُزها، في للمعاهمت ودنىتهم الىاط نامت

م الصحافت وحعخؿُو .الخىفُزًت والجهاث الجمهىس  الُىمُت  الجشاثذ بهؼ جخططها التي "البِئت ضفدت" نً ؾٍش

 رلً في الفشد نليها ودوس  للخغلب الذولت وخؿت خذتها مً الخخفُف وهُفُت البُئُت اللػاًا مً الهذًذ جىضح ؤن

 .(2011،2012)مشان، 

 البُئُت مً اللػاًا الهذًذ اإلاخهذدة وكىىاجه اإلاخخلفت بشامجه خالٌ مً ٌهشع ؤن خلفاصال ٌعخؿُو هما

 جم ما برا اإلاعخلبل، في اخخماٌ جؿىسها ومذي الحالُت، البُئُت وآزاسها خلها في الجماهحر بظهام ومذي اإلاخخلفت،

ٌ  بًجاد ججاه فهلُت بحشاءاث اجخار بذون  جشهها  الجماهحر جىاكش ؤن اإلاخخلفت رانُتؤلا  البرامج وحعخؿُو .لها خلى

 في الخاص واللؿام اإلاذوي واللؿام الخىفُزي الجهاص بظهام ومذي البُئُت، مً اللػاًا الهذًذ ججاه آسائها وحعخؿلو

 بًجابُا للجماهحر خافضا هزا ٌشيل خُث هجاخها، وؤظباب الىاحهت البُئُت الخجاسب هلل هزلً خلٌى لها، بًجاد

اث نلى البُئُت ألاوشؿت زجىفُ في اإلاشاسهت  .والىؾىُت اإلادلُت اإلاعخٍى

 ...الصجشة الهالمي ًىم البِئت ًىم الهالمي، اإلاُاه ًىم مثل البُئُت باألًام الاخخفاٌ خالٌ مً ًمىً هما

 البِئت. بلػاًا اإلاىاؾىحن وبدسان وعي وسفو اإلاشىالث، لحل بُئي ظلىن اكتراح ماجمشاث مً ًطاخبها وما

 :خاثمة

 ؤلانالمُت الشظالت خشوج الهالم اهؿالكا مً مذي نلى البُئُت اإلاشاول ألبهاد اإلاذسهحن نذد صدًادؤدي ا

 ألافياس بلى قهىس  هؿاق الىخبت العُاظُت )ألامىىت( بلى بهزه اإلاعاثل اإلاهىُت الهلمُت الىخبت هؿاق مً البُئُت

ٌ  في البِئت مشاول بهالج الخاضت والبرامج ً وبذء خخلفتالحيىماث اإلا ؤنماٌ حذو ذ ودولي وؾني نام سؤي جيٍى  مٍا

 .اإلاشىالث هزه لهالج ومعاهذ

بلام  ول في ؤلاوعان تهم وىهُت، كػاًا البِئت كػاًا حهل بن ما ٌهلل بظهاماث الهلىم العُاظُت في

 الخهلُمي اإلاعخىي  مً بذء البُئُت بالثلافت الاهخمام ألاسع نً ؾٍشم وىهب بلاء نلى الحفاف ؤحل مً ألاسع

 الهذًذ مً في البِئت زلافت مجاٌ في ؤوادًمُت جخططاث جكهش بذؤث خُث الجامعي، اإلاعخىي  ووضىال بلى ألاظاس ي

حٍشذ التي الخؿبُلُت الذساظاث بهؼ ؤن بال ؤلاًجابُت الىخاثج هزه مً وبالشغم .الهالم حامهاث
ُ
 جإزحر في مجاٌ ؤ

 الزي ٌهني ألامش الصحافت في الصاٌ ًترهض اإلاجاٌ هزا في ميؤلانال  الثلل ؤن ؤضحذ البُئُت لللػاًا ؤلانالم باليعبت

 سظالت الصالذ ؤخشي  بهباسة والىخابت، اللشاءة ألاكل نلى الزًً ًجُذون  اإلاخللحن بلى جطل البُئُت ؤلانالم سظالت ؤن

ؤزبدذ  بهذما خاضت اإلاجخمو مً هبحرة كؿاناث بلى جطل وال اإلاخللحن مً مهُىت بلى هىنُت مىحهت البُئُت ؤلانالم

ىن  ؤلارانت خالٌ مً اإلالذمت البُئُت ؤلانالمُت للمىاد اليعبُت الللت ألابدار  ؤلانالم ؤهثر وظاثل وهما والخلفٍض

 بالصحافت. ملاسهت اهدشاسا
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ؤزبذ بدساج البِئت مً كػاًا العُاظت الهلُا هى اإلافطل في جدلُم جىمُت معخذامت ، فخالضت 

ؿلم مً ؤحىذاث الحيىماث نبر ؤلانالم بلى غاًت الىضٌى بلى جيشئت الفشد نلى اللٌى ؤن جدلُم هزه ألاخحرة ًى

 خماًت البِئت اهؿالكا مً الخهاٌش الاًجابي مو اإلادُـ.
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