
 جامعة تكريت 

قسم االعالم / كلية االداب   

 محاضرات مادة تاريخ وسائل االعالم للمرحلة االولى

د سعد سلمان عبد هللا .م.أ: اعداد   

 

 نشأة االذاعة في الوطن العربي :  (21)رقم المحاضرة 
 

ظهرت اإلذاعة المسموعة في الوطن العربي في فترات مختلفةة  ففةي ظةرفأ فاف ة   

ففي بعض األقط ر ظهرت اإلذاعة بمب درات فردية من بعض المهتمةنن بهنسةةة الراديةو  متب ينة 

فظهرت في بعض األقط ر على يس القوات المحتلة التي افجسته  اة ة  لتحقنة  ادةساأ عسةةرية 

اف إةتراتنجنة في حنن لم تظهر في اقط ر اخرى اال غساة اةتقالله 
 

  فتعسُّ الجزائر فمصر افلى 

فظهةرت فةي الحة لتنن  5291العربنةة التةي عرفةإل اإلذاعةة المسةموعة فةي حةوالي عة   األقط ر 

على يس افراد فإن اختلفإل ب لطبع ففي الجزائر ظهرت على يس احس المستوطننن الفرنسةننن  فقة   

كنلةةو فاط  ةةم ارتفعةةإل عةة    511بإنشةة م محطةةة إرةةة ا علةةى الموجةةة المتوةةةطة لةةم تتعةةس قوتهةة  

كنلةو  011ط  ةم اق مةإل محطتةنن لارةة ا فةي قسةطنطنننة قةوة األفلةى كنلو فا 011الى  5291

كنلةةو فاط فتةةعيع ب لل ةةة العربنةةة  ةةم تتةة بع قنةة    911فاط فتةةعيع ب لل ةةة الفرنسةةنة فاألخةةرى بقةةوة 

المحطة ت فةةي كةةو مةةن فدةران ففةةي  الع رةةمة الجزائريةةة  فبنه يةة الحةةرة الع لمنةةة ال  ننةةة كةة ن 

ألكبر منه  فذلة  بزية دة المحطة ت فتقويةة إرةة له   ففةي األفا اإلرة ا اإلذاعي ي طي الجزم ا

ارةةبحإل اإلذاعةةة ت بعةةة للحةومةةة الجزائريةةة 5201مةةن  ة عةة   
  
فتبةةب بةة الا ل ةة ت العربنةةة  

فالفرنسنة فالقبلنة
 
امة  مصةر فقةس عرفةإل اإلذاعةة (. اللهجة القبلنة السة ئسة فةي الريةل الجزائةر )

لةي في ذل  الوقإل رخص  من فزارة الموارالت إلنش م عنسم  اةتصسر دواة الالة 5291ع   

محط ت إذاعنة ادلنة  فظهرت عسة محطة ت ادلنةة فةي كةو مةن القة درة فاإلةةةنسرية فمةن دةع  

راديو الق درة  فراديو األمنرة فوزية  فراديةو فةداد  فراديةو مصةر الملةنةة  فراديةو )المحط ت 

 فراديةةةةةو الجةةةةةنم  فراديةةةةةو مصةةةةةرمصةةةةةر الحةةةةةرة  فراديةةةةةو فنةةةةةوال  فراديةةةةةو ابةةةةةو الهةةةةةوا  

فكةة ن بعاةةه  يةةعيع  ب لل ةةة العربنةةة  فالةةبعض األخةةر ب لل ةةة األجنبنةةة فتةةم إل ةة م دةةع  (. الجسيةةسة

لتترك مة نه  للمحطةة الحةومنةة التةي بةسات إرةة له  عة    5219اإلذاع ت ع   
 

فمةرت . 5211

فظهةرت عةسة إذاعة ت  اإلذاعة بعس ذل  بمراحو عسيسة اتسمإل بة لتطور فالتقةس  الةةالم فماةمون م 

البرن مج الع    فالبرن مج األفربي المحلي  فإذاعةة ركةن السةودان  فإذاعةة رةوت )محلنة منه  

العةةرة  فإذاعةةة اإلةةةةنسرية اإلقلنمنةةة  فالبرنةة مج ال ةة ني  فإذاعةةة الشةةع،  فإذاعةةة فلسةةطنن  

(فإذاعة الشب ة فإذاعة الشرق األفةط  فإذاعة القران الةريم  فإذاعة البرن مج فالموةنقى 
  
. 

على يس االحتالا الفرنسةي ففةي النصةل  5291ام  في الم رة فقس ظهرت اإلذاعة ع      



ال  ني من عقس ال ال ننن ت توالى ظهورد  في عسد من األقط ر العربنةة  فظهةرت فةي تةونم عة   

  ففةةي عقةةس 5212  ففةةي لنبنةة  عةة   5211  ففةةي لبنةة ن عةة   5210  ففةةي العةةراق عةة   5211

  فالصةوم ا 5215  فةةوري  عة  5211ألربعننن ت انتشرت اإلذاعة في كو من السةودان عة   ا

  فتأةةةم النظةة   اإلذاعةةي فةةي السةةعودية عةة   5211  فالةةنمن الشةةم لنة  نةةعاك عةة   5211عةة   

إذ بةةسا البةةب  5201فاقتصةةر البةةب اإلذاعةةي علةةى اةةةتوديود ت إذاعةةة جةةسة حتةةى عةة    5212

فتةةةم توحنةةةس البةةةب اإلذاعةةةي بةةةنن إذاعتةةةي جةةةسة . 5212فةةةي عةةة   اإلذاعةةةي مةةةن إذاعةةةة الريةةة   

ففةةي عقةةس الخمسةةننن ت ظهةةرت . فالرية    فللسةةعودية عةةسة إذاعةة ت منهةة  إذاعةةة البرنة مج العةة  

  فموريت ننةة  عةة   5211فالةةنمن السيمقراطنةةة عةة    5215اإلذاعةةة فةةي كةةو  مةةن الةويةةإل عةة  

  فةةةلطنة عمةة ن عةة   5202ة عةة   فاألمةة رات العربنةةة المتحةةس 5201  ففةةي قطةةر عةة   5210

5211
 

كبرنة مج  5211 ام  في فلسطنن فقس انطل  روت فلسطنن فألفا مرة مةن القة درة عة   

يةةعا  مةةن إذاعةةة رةةوت العةةرة
 
فيمةننةة  اةةةتعرا  تةةواريا بةةسم االرةةة ا االذاعةةي فةةي الةةسفا . 

العربنة عن طري  الجسفا األتي
 
: 

 (2)جدول رقم 

 في الدول العربيةتواريخ بدء االرسال االذاعي 

 تاريخ بدء االرسال االذاعي الدولة
 2211 مصر

 2211 الجزائر
 2211 المغرب
 2291 تونس

 2291 العراق 
 2291 لبنان
 2292 ليبيا

 2291 السودان
 2292 سوريا

 2291 البحرين 
 2299 الصومال
 2291 اليمن
 2291 االردن

 2292 السعودية 
 2212 الكويت

إذاعة صوت فلسطين من )فلسطين

 (القاهرة
2211 

 2212 موريتانيا
 2211 (اذاعة دبي من الشارقة)االمارات 



 2211 قطر
 2212 االمارات العربية المتحدة

 2211 سلطنة عمان 
فمةةع تزايةةس االدتمةة   بقطةة   اإلذاعةةة ب ةة م فإنت جةة م فةةي ةةةن ق  ةةورة فةةة ئو االتصةة ا كةة ن 

اةةةتخسا  القمةةر الصةةن عي فةةي التبةة دا اإلذاعةةي بةةنن الهنتةة ت العربنةةة  فتةةم الحةةرش الةةسيسام علةةى 

ف ع نظ   تب دا إذاعي يقو  على اةتخسا  حنز تردد  ر نر من السعة القمرية المتةوفرة علةى 

بعس ( عرة ة ت)القن ة التي يستأجرد  اتح د إذاع ت السفا العربنة على القمر الصن عي العربي 

اإلذاعنةة بةنن الةسفا العربنةة يةتم عةن طرية  نسةا دةع  المةواد فنقلهة  عبةر  ان ك ن تبة دا المةواد 

فدعا تأكنةس فةي رفةع  2/9/9111البريس  فتم اةتخسا  التب دا اإلذاعي الجسيس عبر الس تو في يو  

تحسي ت العولمة حتى يةون للع لم العربي حاةور ف عةو فةي المشةهس االتصة لي الةةوني
 
فتشةمو  .

منةة  دنرتةز خةسم ت البةب  11 لنة التي تبب على النط ق ت التردديةة تحةإل الخسم ت اإلذاعنة الح

الصوتي األر ي علةى كةو مةن الموجةة الطويلةة
 
فالمتوةةطة 

 
فالقصةنرة 

 
فةي اةةتخسا  األنظمةة  

 . التم  لنة للبب
 

 :تعريفات اذاعية 

دةةي موجةةة محةةسفدة االنتشةة ر ال تصةةلإل لارةةة ا اإلذاعةةي فقةةس اةةةتخسمإل فةةي  :الموجةةة الطويلةةة

اجهزة الالةلةي التي اةتخسمته  الجنوش ففي مدةس ت البريس فالبرق فاالتص الت البريسيةة 

 . فكعل  المسننة

فتسمى ب لموجة االر ةنة فتخةب بة لراديو فتطلة  علةى االالةع ع ت التةي  :الموجة المتوةطة  

 (. منو 511)ي فتنتشر على ةطإل االر   فتصو موج ته  إلى حوالي تخرج من الهوائ

فتختب دع  الموجة بجه ز الراديو فتسمى ب لموجة السةم فية فدةع  الموجةة  :الموجة القصنرة  

تبب بترددات ةريعة جسام فب طواا موجنة قصةنرة تتجةإ إلةى الفاة م مبتعةسة عةن ةةطإل االر  

منةو مةن ةةطإل ( 511– 01)ونسةفنر التةي تبعةس حةوالي بزافية تنعةم مرة اخرى مةن طبقةة االي

 .  االر  إلى المنطقة المشمولة ب لبب اف المراد توجنإ البب النه 

 

 

  عمعان    1تعاريخ وسعائل االععالم فعي الععراق   ط : د سععد سعلمان المشعنداني .م.أ: المصدر 

 .   1129دار أسامة للنشر والتوزيع   

 


