
 

 

 االذاعات الدولية
اإلذاعة بالمعنى المغوي اإلشاعة، وهي بمعنى النشر العام وذيوع ما يقال، حتى إن العرب 

 يصفون الرجل الذي ال يكتم السر بأنه رجل مذياع.
بواسننطة الرا يننو لمننوا  إ باريننة و قا يننة ويمكننن تعريننذ اإلذاعننة بأنتننا االنتشننار المنننظم والمقصننو  

وتعميمننة وتجاريننة وايرهننا مننن البننراما، ليمتقطتننا  نني وعننت واحنن  المسننتمعون المنتشننرون  نني شننتى 
  .باست  ام أجتزة االستقبال المناسبة - را ى وجماعات -أنحاء العالم

 
 British Broadcasting Corporation ( BBCاذاعة )

كشننننركة را يننننو  2211وبننن أت البننننث عننننام  2211عننننام  BBCيطانيننننة تأسسنننت هياننننة االذاعننننة البر 
تحولنت التيانة النى شنركة عامنة عنن ما  2211 اصة، ولكنتا سرعان ما تع نرت و ني مطمنا عنام 

ت  مت الحكومة البريطانية لمحفناظ عمنى الوسنيمة االعةمينة الج ين ة. ومننذ ذلن  الوعنت لنم يسنتطا 
تمننن ًا بننن اًل منننن ذلننن  عمنننى مصننن رين  نننارجيين الحصنننول عمنننى عااننن ات االعنننةن مع BBCرا ينننو 

  -لمتمويل هما:
 المص ر االول: الحكومة البريطانية عمى شكل منحات مالية سنوية.
، وهننذا الرسننوم ال زالننت تجننري المصنن ر ال نناني: رسننوم التننرا يص ال اصننة بنناجتزة اسننتقبال الرا يننو

 ن.حتى وعتنا الحاضر عمى كل  ر  يقتني جتاز الرا يو او التمفزيو 
منذ نشأتتا بان تكون اذاعة   مة عامة، وبتذا ل ص  BBCوع  التزمت هياة االذاعة البريطانية 

رسنالة التيانة   BBC( وهنو واحن  منن اواانل المن يرين  ني Lord John Reithالمنور  جنون رينث )
 نني القننول المننأ ور ااتنني:ا ان االذاعننة يجننب ان تكننون  نني المسننتقبل   مننة عامننة كمننا كانننت  نني 
الماضنننني، بمعننننايير محنننن  ة. ان هننننذا ال  مننننة يجننننب ان ال تسننننت  م  اننننراض التسننننمية  قننننط.. ان 
سننناءة  اسنننت  امتا بشنننكل عنننالمي وكبينننر  ننني التسنننمية  قنننط لنننن يكنننون ت مينننًا منتنننا عنننن مسنننؤوليتتا وا 

 . الست  ام عوتتا، ولكن ايضًا إهانة لمجماهير التي ت  متاا
ساسنيًا لتيانة االذاعنة البريطانينة، واصنبحت وع  اصبح التركيز عمى البراما ر يعنة المسنتوى مبن ًأ ا

BBC    نموذجًا لم ول اال رى عن ما ب أ الرا يو  ي االنتشار  ي جميا انحاء العالم، وع  كان ع
جزءًا من شبكة المستعمرات البريطانية السابقة والتي عر ت بن ول الكومنولنث كبيرة من هذا ال ول 

(The British Commonwealth إذ ان البريطنانيون لنم ينقمنوا لتنذا الن ول انظمنتتم الم نينة .)
ولغتتم االنكميزية ونظامتم الممكي  قط، بل عاموا ايضًا بنقل نموذج اذاعة ال  مة العامنة ونمنوذج 

BBC  ( تجربننة البننث باسننت  ام موجننات الرا يننو 2211أت هننذا االذاعننة  نني  تننرة مبكننرة ). وعنن  بنن
القصيرة لكي تصل برسالتتا الى المستعمرات البريطانية النااية والك ينرة حنول العنالم، وبحمنول عنام 

، و ننني احتفنننال عيننن    منننة امبراطورينننة منتظمنننة باسنننت  ام الموجننات القصنننيرة BBCبنن أت  2211



 

 

عام اصبح المم  جورج ال امس اول ممن  تنذاع تحياتنه عمنى التنواء مباشنرة عنن المية   ي ذل  ال
مكانة  ولية كبيرة وجماهيرية  BBCطريق الرا يو الى رعاياا  ي جميا انحاء العالم، وع  اكتسبت 

واسعة من  ةل تقاريرها ر يعنة المسنتوى التني كاننت تنذيعتا  نةل الحنرب العالمينة ال انينة، حينث 
لعنننالمي لمحنننرب العالمينننة ال انينننة  ون مننننا س، كمنننا اكتسنننبت تنننأ يرا وعنننوة سياسنننية كاننننت الصنننوت ا

القنن رة عمننى الحنن  مننن نمننو  BBCضنن مة، وعمننى منن ى سنننوات مننا بعنن  الحننرب العالميننة كننان لنن ى 
 .2االذاعات التجارية المنا سة  ي المممكة المتح ة

 
 IBBاالذاعة االمريكية 

 Theالحكومة الفي رالية االمريكية وكالة االعةم االمريكية ) ةل الحرب العالمية االولى انشأت 
United States Information Agency( او منا يعنرذ بنن )USIA بتن ذ تنسنيق االعنةم )

الفي رالي ال ولي ومواجتة ال عايات االجنبية السمبية آنذا ، وع  اصبحت وكالة االعةم االمريكية 
تتا لتشنمل االعنةم الن ولي والمبنا رات التعميمينة والتبنا ل ووسنعت انشنط 2291وكالة مستقمة عنام 

الشنؤون ال ارجيننة  اصنةحوو قننًا لقنانون  2221م، و ني عنام ال قنا ي والعةعنات منا وسنناال االعنة
واعنننا ة البنننناء تنننم تقسنننيم وكالنننة االعنننةم االمريكينننة النننى عسنننمينا القسنننم االول تنننم نقمنننه النننى وزارة 

ال بموماسننية والتبننا ل االجنبنني، امننا القسننم ال نناني  اصننبح  طة ال ارجيننة وهننو يشننمل معظننم االنشنن
( IBB( او ما يعرذ بن )The Information Broadcasting Bureauمكتب االذاعة ال ولية )

وهنني وكالننة مسننتقمة تشننرذ عمننى كننل ال نن مات االمريكيننة ال وليننة ايننر العسننكرية، ومننن االنشننطة 
بتا حاليًا وضا البراما ال ابته التني لتنا تنا ير عمنى انظمنة التي تم نقمتا الى وزارة ال ارجية وتقوم 

وساال االعةم والصحفيين  ي ال ول اال رى، ومن ام مة هذا البراما برناما الكمينات والجامعنات 
( ويعننرذ باسننم The College And University Affiliations Program) الم مجننة

(CUAP) ات االمريكينة وم يةتتنا االجنبينة، وبرنناما الذي يسعى الى اعامنة عةعنات بنين الجامعن
مركز وساال االعةم الفمسطينية وهو منحة مق مة الى الجامعة االر نية لتطوير التعمنيم عنن بعن ، 

 وبرناما المنحة المق مة الى جامعة شيمي لوضا اجن ة بح ية  ي عموم البياة.
 Ageanجية االمريكية ايضا برنامجا يعرذ باسنم برنناما الصنحفيين الشنباب )وتمول وزارة ال ار 

Young Journalists Program والنذي يجمنا الصنحفيين االتنرا  واليوننانيين معنًا. وتتشنابه )
االنشطة  ي الع ي  من البنراما والمشناركات التني تمولتنا ال ارجينة االمريكينة، وتشنمل ورش عمنل 

، كنذل  تشنمل االنشنطة اال نرى ية وال راسة  ي الوالينات المتحن ة االمريكينةوالجوالت والمنح ال راس
( الذي CEP( ويطمق عميه بالرمز )Citizen Exchange Programبرناما تبا ل المواطنين )

يتنننولى احضننننار اسنننناتذة الصنننحا ة والصننننحفيين مننننن الننن ول شننننبه التامشننننية والننن ول التامشننننية الننننى 
ور ورش وتبنا ل المعمومنات والتن ذ منن هنذا البنراما هنو انرس الوالينات المتحن ة االمريكينة لحضن



 

 

عننننيم الصنننننحا ة الحننننرة  ننننني الو ننننو  المشننننناركة لكنننني يتبننننننوا القننننيم والممارسنننننات الصننننحفية لممجتمنننننا 
ال يمقراطي المفتوح، عن ما يتم انشاء او  ص صة وساال االعةم  ي بم انتم، ومن  ةل مكتب 

لف راليننة االمريكيننة  نني االذاعننة ال وليننة، وتعمننل وحنن اتتا ( تتنن  ل الحكومننة اIBBاالذاعننة ال وليننة )
ال ةث  ي مجال بث اال بار والمعمومات وبراما الشؤون العامة  ي العالم بالتركيز عمى الشنؤون 

 -ال ارجية االمريكية ، والمبا رات وااله اذ السياسية االجنبية والوح ات ال ةث هي:
، وال ال ة را يو وتمفزينون   مة اال ةم وتمفزيون شبكة العالماما ال انية  تي االولى: صوت امريكا 

 مارتي.
( وععننه الننرايس كمينتننون IBBتننم تبننني عننانون ج ينن  لةذاعننة ال وليننة ) 2221و نني نيسننان مننن عننام 

 Broadcasting Broadوع  تاسس و ق هذا التشريا الج ي  المجمس االذاعي لحكام الواليات )
of Gove Mors ويطمق عميه )(BBG ليراعب انشنطة مكتنب االذاعنة ال ولينة )IBB  ضنة عنن 

مراعبتننه لم نن مات الرايسننة النن ةث،  قنن  تننولى المجمننس االشننراذ عمننى ال نن مات االذاعيننة ال ارجيننة 
التي تمولتا الحكومة الف رالية والمرتبطة برا يو اوربا الحنرة وار ينو الحرينة ورا ينو اسنيا الحنرة والتني 

نوية منننن الحكومنننة الف رالينننة وتتبنننا السياسنننات التننني تضنننعتا وزارة سنننتحصنننل جميعتنننا عمنننى مننننح 
 ال ارجية االمريكية.

وع  ا ى انتتاء عصر الحرب البار ة الى تحول ممحوظ وتسناؤالت حنول الن ور النذي تقنوم بنه تمن  
ال نننن مات االذاعيننننة التنننني تمولتننننا الحكومننننة الف راليننننة االمريكيننننة  فنننني سنننننواتتا االولننننى كانننننت تمنننن  

وبالمغنننات المحمينننة حنننول -  انشنننات لتكنننون ابواعنننا لم عاينننة االمريكينننة ينننتم منننن  ةلتنننا ال ننن مات عننن
الترويا لمسياسة ال ارجية االمريكية ومواعفتنا ومكا حنة اي يولوجينة الشنيوعية وتعزينز القنيم  -العالم

االمريكينننة السياسنننية واالعتصنننا ية. امنننا االن  نننان التركينننز االكبنننر يصنننب عمنننى التنننرويا لممصنننالح 
اريننة والتصنن يرية  نني ال ننرج بنن ال عننن ال طنناب السياسنني المتشنن   الننذي كننان يناسننب عصننر التج

 الحرب البار ة.
 

 صوت امريكا
االمريكي  وكانت تمول عن طريق الكونكرس 2211 ي عام  VOAتاسست اذاعة صوت امريكا 

 نننةل الحنننرب البنننار ة وعننن  ركنننزت االذاعنننة  ننني العقنننو  ال ة نننة االولنننى منننن تاري تنننا عمنننى محاربنننة 
الشننيوعية ومقاومننة االنتشننار العننالمي لمماركسننية وتحنناول صننوت امريكننا تغييننر وضننعتا  نني الوعننت 

 .الحالي بع  ان  ة المسرح العالمي من الحرب البار ة
 IBBوتمفزيونينة  ولينة تابعنة لمكتنب االذاعنة ال ولينة االمريكينة وتم ل صوت امريكا   مة اذاعينة 
ممينننون شننن ص وتبنننث عمنننى الموجنننات القصنننيرة والموجنننات  29ولتنننا جمتنننور عنننالمي يصنننل النننى 

لغنننة اجنبينننة ا نننرى وتزيننن  بنننراما صنننوت  91المتوسنننطة وباالعمنننار الصنننناعية وبالمغنننة االنكميزينننة و



 

 

مكتبا حول العالم  ضًة عنن عن    11لتا  ي  وتست  م مراسمينساعة اسبوعية  199امريكا عن 
آ ر منن الصنحفيين المتعناونين معتنا، وتقن م صنوت امريكنا اال بنار والمعمومنات والبنراما ال قا ينة 
 ني جمينا انحناء العنالم وتنروج بعنض البنراما لمننا ا ال يمقراطينة وحرينة الصنحا ة واالسنواق الحننرة 

العمال ويتم انتاج البراما كا ة  ي مقرها النرايس  ني وطريقة الحياة االمريكية والسياسة واوحقوق 
 العاصمة االمريكية واشنطن.

يتم نننل  ننني ان  BBCوهيانننة االذاعنننة البريطانينننة  VOAان الفنننارق الممحنننوظ بنننين صنننوت امريكنننا 
االولى تركز عمى التوجه االمريكي ووجتات نظر البيت االبيض بينما تركز ال انينة عمنى اال بنار 

لمينننة وال تعطننني سنننوى اهتمنننام محننن و  لمغاينننة ال بنننار بريطانينننا وحننن ها او الجنننن ة واالتجاهنننات العا
رانننيس النننوزراء البريطننناني وينظنننر العنننالم النننى صنننوت امريكنننا عمنننى انتنننا النننذراع الننن عااي لمحكومنننة 

باعتبارهننا مسننتقمة وموضننوعية واك ننر  BBCاالمريكيننة بينمننا ينظننر الننى هياننة االذاعننة البريطانيننة 
 مص اعية.
إذ ينذكر  2221النذي صن ر عنام نستشذ موعذ صنوت امريكنا منن القنانون االمريكني ويمكن ان 

النننص ال نناص بصننوت امريكننا: ان المصننالح االمريكيننة المتنوعننة يننتم  نن متتا بواسننطة االتصننال 
المباشنر مننا شنعوب العننالم منن باسننت  ام الرا يننو، ولكني يكننون  عنااًل  ننان صنوت امريكننا ) ال  مننة 

االمريكية يجنب ان تجنذب انتبناا واحتنرام المسنتمعين وهنذا المبنا ئ سنوذ  االذاعية لوكالة االعةم
 -تحكم عمل اذاعة صوت امريكا، وبتذا القانون تم تح ي  السياسات التي لصوت امريكا وهي:

سننننوذ تعمننننل صننننوت امريكننننا كمصنننن ر رسننننمي مو ننننوق بننننه باسننننتمرار لة بننننار وسننننتكون  .2
 اال بار  عيقة وموضوعية وشاممة.

سننوذ تقنن م صننوت امريكننا المجتمننا االمريكنني كمننه ولننيس عطاعننا واحنن ا منننه، وبننناًء عمننى  .1
ذلننن   انتنننا سننننوذ تقننن م المؤسسنننات االمريكيننننة والفكنننر االمريكننني البننننارز بشنننكل متننننوازن 

 وشامل.
سوذ تق م صوت امريكا سياسات الواليات المتح ة االمريكية بشكل واضح و عال ، كما  .1

 الراء حول هذا السياسات.ستق م المناعشة المسؤولة وا
ويةحننظ مننن هننذا السياسننات انتننا تعمننل بكننل  عننة عمننى تنفيننذ االتجاهننات االمريكيننة  نني تبننني 

 النمط االمريكي.
 اهداف االذاعات الدولية
 - ولية  ي االتي:من أه اذ االذاعات ال

 .( تق يم اال كار من ال ولة التي تقوم بالبث2)
 .لة المرسمة ( تق يم اال بار و ق رؤية ال و 1) 
 .( تفسير وجتة نظر ال ولة المرسمة1)



 

 

 .( االعةن و الترويا1) 
 .( االستام بالتفاهم ال ولي9) 
 ( نشر التعميم6) 
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