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 االذاعات العراقية الموجهة:  (71)رقم  المحاضرة

  
تعود البدايات األولى لنشأة اإلذاعات الموجهة في العراق إلى فترات البث األولى          

وبالتحديد حينما استخدمت المحطة الثانية في قصر الزهور لإلذاعة باللغة االنكليزية التي 

إال أن نشأة اإلذاعات الرسمية الموجهة كانت بداياتها في . وجهت  الى ان المستمعين األجانب

ندما تم البث بثالث لغات هي االنكليزية والهندستانية والبولونية واغلب الظن أن ع 3491عام 

هذا النمط من البث كان موجهاً بالدرجة األولى الى الجاليات األجنبية الموجودة في العراق 

منهاجاً عربياً  3491وقدمت إذاعة بغداد عام . والتي تتكلم اللغات التي كانت اإلذاعة تبث بها

لب مواده هي الموسيقى وكان البرنامج يقدم يومياً من الساعة الثامنة والنصف حتى كانت اغ

 . العاشرة

 وكانت اإلذاعة العراقية الموجهة الى الخارج تقدم باسم صوت العراق  

 voice  of  Iraq  نشرة إخبارية خاصة تذيعها في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر كل يوم

ومن هنا يتضح ان . ياسية الدبلوماسية العراقية الموجودة في الخارجموجهة إلى الهيئات الس

وقد ازداد . 3491تموز  39اإلذاعات الموجهة باللغات األجنبية كانت موجودة قبل قيام ثورة 

تموز  31االهتمام باإلذاعات الموجهة بعد الثورة حيث بث اول برنامج باللغات األجنبية في 

ت مدته نصف ساعة يومياً كما استحدثت كذلك برامج موجهة باللغة الفارسية وكان 3491

 3491وفي عام . باللغات األجنبية باللغات االنكليزية والتركية واالوردية واأللمانية والفرنسية

 :تم إنشاء مديرية البرامج الموجهة والمحلية تضم األقسام االتية 

 قسم إعداد البرامج .3

 . قسم األخبار والصحافة .2

وهو مسؤول عن توجيه البث اإلذاعي باللغة الكردية الى شمال وشرق : القسم الكردي .1

 . 3419العراق لمدة تسع ساعات  يومياً وقد أصبحت مديرية قائمة بذاتها في عام 

ويقوم بترجمة إذاعة باللغة التركمانية الى أنحاء العراق كافة لمدة : القسم التركماني .9

 . ساعتين ونصف يومياً 

ويقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة االنكليزية الموجهة الى أوربا : االنكليزي القسم .9

 .الوسطى والغربية لمدة خمسين  دقيقة وعلى موجة قصيرة



يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة األلمانية الموجهة الى أوربا الوسطى  : القسم األلماني .9

 . والغربية لمدة خمسين دقيقة وعلى موجة قصيرة

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة الفرنسية الموجهة الى أوربا :   القسم الفرنسي .1

 . الوسطى  والغربية لمدة خمسين دقيقة وعلى موجة قصيرة

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة الروسية الموجهة الى االتحاد : القسم الروسي .1

 . السوفيتي لمدة ساعة وعلى موجة قصيرة

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة العبرية الموجهة الى فلسطين المحتلة : القسم العبري .4

 . لمدة ساعة وعلى موجة قصيرة

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة الفارسية الموجهة الى إيران وأقطار : القسم الفارسي .31

 . الخليج وعربستان لمدة أربع ساعات وعلى موجة متوسطة وثالث موجات قصار

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة التركية الموجهة إلى فلسطين المحتلة : القسم التركي .33

 . لمدة ساعة وعلى موجة متوسطة وعلى موجتين قصيرتين

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة االوردية الموجهة إلى باكستان : قسم األوردو .32

 . وأندنوسيا لمدة ساعة وعلى موجتين قصيرتين 

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة السواحلية الموجهة إلى شرق ووسط : السواحلي القسم .31

 . أفريقيا والجنوب العربي لمدة ساعة وعلى موجة قصيرة

يقوم بترجمة وإذاعة البرامج باللغة البلوشية الموجهة الى بلوجستان : القسم البلوشي .39

موجة متوسطة وثالث وعربستان وإيران والخليج العربي لمدة نصف ساعة وعلى 

 . موجات قصار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FMإذاعة أف ـ أم 
نتيجة لسعي المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزيون بتطوير   FMنشأت إذاعة أف أم  

خدماتها االذاعية المتنوعة في منتصف السبعينات من القرن الماضي لتستقطب استماع األجانب 

وقد أطلق على هذه اإلذاعة إذاعة دار السالم واستخدمت اللغتين االنكليزية . العاملين في العراق

وأعيد تقديم . لغة االنكليزية باعتبارها لغة عالمية واسعة االنتشاروالعربية لإلذاعة مركزة على ال

  FMوأطلق عليها أسم إذاعة أف أم  3411الخدمة اإلذاعية بشكل جديد في األول من تموز 

وابتدأت بالبث لمدة ساعتين في بداية تكوينها   Frequency Modulationوهي مختصر كلمة 

ووسعت اإلذاعة بتها وأصبحت تبث ست . يقى غربيةوكانت موادها عبارة عن أغاني وموس

والجمهور المستهدف من . ساعات يومياً تبدأ من الساعة السادسة مساًء حتى الثانية عشر ليالً 

وكانت هذه . هذه اإلذاعة كان بالدرجة األولى األجانب الموجودون في العراق والشباب العراقي

ة مع نشرتي أخبار موجزة باللغتين الفرنسية واالنكليزية اإلذاعة تقدم نشرة أخبار باللغة االنكليزي

فضالً عن تقديمها لالغاني الغربية الشائعة واالغاني الراقصة بشكل خاص، كما تقدم الموسيقى 

الهادئة
 
وقد كانت تلك اإلذاعة إذاعة صغيرة تتكون من ستديو للتسجيل وغرفة سيطرة تحتوي . 

كذلك كانت هناك مكتبة صغيرة لتلك ( الصوت المجسم)على أجهزة تعمل وفق نظام االستريو 

 . اإلذاعة كذلك كان عدد العاملين فيها قليل

 متواصههلة وبوتههائر وشهههدت سههنوات السههبعينات والثمانينههات عمليههات تطههوير وتحههديث          

 محافظهات فهي وإنشهاء المرسهالت واالسهتوديوهات الجديهدة األبنيهة إنشهاء عبر السيما متصاعدة

 األراضهي تغطيهة تهم ذلهك وبموجهب بالنسهبة للمسهتمعين وااللتقهاط اإلرسهال تحسهين ههدفب عهدة

برامجهها،  العراقيهة اإلذاعهات فيهها تبهث التهي المتعهددة اإلذاعهي وباللغهات بالبهث بالكامل العراقية

 من من أيلول امتدت التي اإليرانية العراقية الحرب وأثناء بمجملها العراقية دخلت اإلذاعات كما

 المضهادة والدعايهة العمهل التعبهوي مرحلهة فهي دخلهت 3411 العهام مهن آب وحتهى 3411 العهام

 مسهاندة في اإلذاعي ومنه اإلعالمي الجانب كبير في بشكل يهتم كان السياسي النظام وان السيما

 اإلعالميهة والتضهمينات البهرامج مهن متعهددة وأشهكال وبأسهاليب وخطابهات العسهكري الجههد

 فهي االذاعهة قطهاع شههدها التي واالعالمية واالدارية التقنية المشاريع ابرز بين ومن والدعائية،

مايأتي الماضي القرن من الثمانينات عقد
 

:      

 عبهر وتبهث ارسهالها واط كيلهو (111) بقهدرة تعمهل التهي نينهو  اذاعهة محطهة انشهاء. 3

 سهوريا مهن اجهزاء واسهعة جانهب الهى العهراق مهن الشهمالية المنطقهة وتغطهي برنهامجين

 . وايران

 . واط كيلو ( 111) الى فيها البث قوة معدل ورفع بغداد اذاعة تطوير. 2

 البحر شرق الى وهي موجهة واط كيلو (111)قوتها تبلغ التي الرطبة اذاعة محطة انشاء .1

 . افريقيا وشمال المتوسط االبيض

 وتبلهغ السهورية قهرب الحهدود العراقيهة( التنهف)منطقهة  فهي القومية االذاعة مشروع انشاء .9

 البهث اليصهال الحكومهة قبهل مهن المعهول عليهها الوسهيلة واط، وههي كيلو (2111)قدرتها

 . العربية من الدول واسعة مناطق الى العراقي االذاعي



 اربهع مهن واط وتتهالف كيلهو( 111) قوتهها تبلهغ التهي الناصهرية اذاعهة محطهة انشهاء .9

 . مرسالت

 للخهارج اذاعهة موجههة وههي دينهار مليهون( 92)وبكلفهة  الكبهر  بلهد اذاعهة محطهة انشهاء .9

 تغطهي وههي واط كيلهو( 911)وبقهدرة  القصهيرة الموجهة علهى تعمهل مرسهلة( 39)تضهم

 . والعالمي العراق االقليمي محيط في الدول من واسعة مناطق

 ميروالتد المحافظات للقصف وبعض بغداد في والتلفزيونية االذاعية المجمعات وتعرضت

 3443 العهام مهن الثاني كانون من والعشرين الحادي في العراق على خالل حرب الخليج االولى

 اتسهمت للبهث والتهي البديلهة بالمحطهات ماسهمي الهى المعهدات وبعهض العهاملين نقهل ذلهك ورافهق

 انهدمجت السهياق ذلهك وحتهى البهرامج، وفهي واالسهتالم االشهارة جهودة في والمحدودية بالضعف

 تم متاحة، كما طريقة بأي الجمهور مع للتواصل اذاعة واحدة في الجماهير وصوت بغداد اذاعتا

العمهل  سهياق فهي الهدولي التحهالف قهوات جنهود لمخاطبهة االنكليزيهة اذاعيهة باللغهة محطهة انشهاء

 البرنهامج) المندمجهة تسهمية العراقيهة االذاعهات النفسهية، واتخهذت الحهرب ومتطلبهات الهدعائي

 كهان والهذي (الثهاني البرنهامج)والثهاني باسهم سهاعة (22) نحهو الهى يصل كان يومي ببث (االول

 القصف بسبب البث عن توقفها وبعد الموجهة االذاعات العراقية ان كما يومياً، ساعة( 39)يبث 

 مهن والثالثهين الحهادي فهي بالبهث وباشهرت الحهرب انتههاء بعهد للعمل من جديد عاودت والحرب

 .  3443كانون االول من عام 
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 .   2112دار أسامة للندر والتوزيع   

 

 


