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 المحاضرة رقم )11( : البدايات االولى لالذاعة في العالم

يبدأ تاريخ اإلذاعة في العالم مع اكتشاا  الوجةاة اليرا ال الاُع ي عادة عاجرل عبو اة كب اال  

في مجال االتراالت؛ ألنها استطاعت الجصجل إلا  مااافات يع ادل  تاي تعاا  أياااو يالوجةاة 

 التااي  تاةااع أتو ااة اكتشااا  الوجةااة اليراا ال إلاا  عااد  ماا  العبوااا   . ذات الُيااُيات العال ااة

الااُع اعباات ( ةاا وك كاامرك ماكاااجي )جااارا العبو ااة لعااالم الطب ع ااات اإلنلب اا ع اسااتلوبت يالت

 ةاااج  الوجةاااات اللها مة،اعاااا ة  عاااا  
 

ت،ااااع )كاااُلق فياااد كااااا العاااالم البايطااااني . 5681

أحااد الااُي  نبةااجا فااي مجااال المساابلي فااامو عاا  العااالم الا سااي اللااا،در يجيااج  ( ةاكاااجا

اا مجلعاو يالتجارا المسابل ة نناُاك   يتاايع يشاةج الجهاج  االيطالي ةجل بوج ماركجني الُع ك 

العبو ة  ك  االكتشافات  التاي تههاا   يااع  الا  اساتةملها عبو اا  تطب ي واا
 

  أع،اا  تباق الرتاال 

فيااا  يشنشااا  معواا  فااي ( ت اتاا )حراا  ماااركجني يناار م،شااجر ن شااا عاا  نتااامي الجهااج  العبو ااة لاا 

عب  االستخدا  العبوي لبوجةاات اللها مة،اع اا ة  تجةات ل جاع تجاريه ( 5681)م، له عا  

ح ار تولا  ما  إرساال أ ل رساالة  را ال يالمسابلي  الا   5681تبق التجاارا يال،جااع عاا  

ماافة ك بج متاي 
 

 5688 كاا ماركجني أ ل م  سج  اختااعاه لجهااا الاا ياج  ذلاق فاي عاا  

يعد اا أتوبته ايطال ا  لم تعاه االتتوا  اللافي
 
ما  االياا   5688 يعدة ياج  الاااني ما  ح ياااا . 

التبةاا  المسبلي: الهامة في تاريخ االذاعة في العالم  إذ سج  ماركجني اختااعه الجديد
 
 . 

اا أتم اختااا   با  الاا ياج تاج التبةااا  الاُع ساج  انتشااراو ماع اليااا التاساع عشاا            

  األ ل فاي يايطان اا ماع تشاارل   يتااتجا   لا م ح   تم اإلعما ع  اكتشاا   احاد فاي ملاان 

ال،يطاة )كجك  الااني فاي أمايلاا ماع صاامجم   ماجرع الوعاا   يتراو وه الاارات التبةااا  

حا    خا  نهاا  االتراال العاالوي الاُع  5888التاي يي ات   اد االساتخدا  حتا  عاا  (  الشاعة

تُا الاص د م  الجهاج  العبو اة تولا    اعتوا او عب . ياتخد  األ وار الودارية  إلارات الاا يج

ما  تني اا ال،جااع يشرساال اللام  عا  عاياا المسابلي سا،ة ( ريج،الد ف ا،دا)العالم األمايلي 

يشذاعااة صااجت إنااااا ماا  الونطااة التااي أ امهااا فااي ماسالجسااتك 5891
 

    اصاا  تااُا العااالم 

 الوجساا ي  الاا  ماا  اا ي،ياا  الرااجت البشاااع  5898ةهااج ه العبو ااة حتاا  اسااتطا  فااي ساا،ة 

ماافات يع دل  تجوع البنارل عب  سار،هم فاي الونا أل األعب،طاي أماا  ساجاح  الجالياات الوتنادل 

ياتوعجا ال اه
 

  ما   الجهااا الاُع أعاده ح ار يااوع يشذاعاة إلاارات النهاياة لهاا  أكااا تعي اداو؛ 

تيبال لباا ياج حي ية  ا عة  أمل  صا،ع ةهااا اسا( التبرجا الاا يجع) تلُا أصبع ما أعبا عب ه 



رخ ص لبةاياة  تاج الجهااا البباجرع
 

الاُع أعباا ( لاي  ع فجرسات)  كااا الوختاا  األمايلاي 

اع صاوا   تاج الع،راا األساساي فاي ملباا الراجت اإلللتا ناي ( ا  ياجا)عب  اختااعه اسام 

الااُع كاااا يجسااعه تلب ااا  إذاعااة  اسااتيبال إلااارات الاا يااج  يعااد تطااجره سااوع ي،ياا  الرااجت 

  أننا  اللال األرض ة كافة   أصبع ةهاا الاا يج يعتود عب ها الا  حاد يع اد  تطاجر البشاع ال

فاا   5858ةهاا الاا يج إل  ةهاٍا صة ٍا  خر ج يول  حوبه   م،ُ نشاجا النااا  لةاياة  

حهاا عباا  تااجال المساابلي لو،ااع اسااتخدا  أةهاا تهم فااي اإلرسااال اإلذاعااي  اسااتةبت الااد ل تااُه 

ها حجل اإلذاعة  أةه ل االستيبالالودل لبا ا في أيناع
 
. 

لاااكة    إذ حراابت5899إال اا االذاعااة فااي العااالم لاام تراابع حي يااة  ا عااة اال عااا   
 يات،لها ع األمايل ة
 
عبا  رخراة إنشاا  أ ل منطاة  5899في لها تشاي  الااني م  سا،ة  

في لاق مدي،ة يتاسباج يجالية ي،ابران ا األمايل ة    د افتتنات تاُه  (K.D.K.A)إذاع ة ياسم
 كااا (  اريا  تاار ني)الونطة إذاعتها يتياديم نتاامي انتخاياات الاماساة األمايل اة التاي فااا يهاا 

فلاا أ ل خبا يُا  عب  الهجا  مبالاال  إعما نتامي االنتخايات م  اإلذاعة نجاحاو تاممو لإلذاعة
ذاعة  ياتوع إل ه ال،اع  ب  أا يهها في أع صن رة م  الرنجع  عايا اإل

 
  د كااا لاُلق . 

الندث ضجة  جية في الرنافة األمايل ة؛ ألنه سج  أ ل نرا لإلذاعة عب  الرانافة فاي نيا  
 .األخبار  ما  التاريخ الني يي إلذاعة األخبار ع  عايا الاا يج

 تبعتهاا منطاات  5895ياجرك عاا   يدأت منطاات البار تياد  إذاعاات م،تهواة فاي ن ج 
أخاى في مختبج الودا األمايل ة   د كاات الونطات اإلذاع ة في أمايلا  اا ا ت م  عمعا   

تايعااة لشاااكات تجاريااة  صاانر ة  5891منطااة إذاع ااة فااي  139الاا   5895منطااة فااي عااا  
شاا اإلعاما يدأت منطات اإلذاعاة فاي الجالياات الوتنادل ي، 5891 في س،ة .   ي، ة  اةتواع ة

التجارع األما الُع أ ى إل  ايا ل منطات اإلرسال  كُلق أةه ل االساتيبال ين ار يباد عاد تا 
   ت ايادت مشالمت تاداخ  الوجةاات فاي أمايلاا  ينباجل سا،ة 5891عوان ة ممي   ةهااا سا،ة 

احتبت ك  نيطة عب  مجةات التا   ي   لاركت العديد م  الونطات يتا    احد 5891
 
. 

التطااجر الاااايع الااُع لااو  األةهاا ل الواساابة  الواااتيببة  يااا ي الجسااام  التي، ااة   يعااد 

 الر، ااة ياإلذاعااة   يعااد ههااجر أتو ااة اإلذاعااة ياادأت الااد ل األ ري ااة ت،شاا  الونطااات اإلذاع ااة 

 ت ام،اات معهااا إذاعااة  5895 فاناااا عااا   5899الو،تهوااة  فعافاات يايطان ااا االذاعااة عااا  

ك باج اع فلانات يوااياة أكباا إذاعاة فاي  59يياجل  ادرتا  5899ي عاا  مجسلج التي يدأت البر ف

العالم في ذلاق الج ات
 

حتا   5891 ماا أا انيهات سا،ة . 5893  تبعتهاا  اساتاال ا  ألوان اا عاا  

 5889كاا ت،اك منطة را يج عب  اال   في ك    لة ما    ل العاالم الوتياد    را  عاد تا عاا  

أ خباات التنااا ،ات  5819   5891 ياا   عااا  . ة منطااةالاا  أكاااا ماا  ساابعة اال   خواااوام

اللب ال عب  اإلذاعات كافة
 
 م  الونطات اإلذاع ة الوهواة فاي تااريخ اإلذاعاات العالو اة تبااا . 

 يشا ا . اذ كانت يايطان ا م  أ ام    ل العالم معافة ياإلذاعاة( BBC)ت ئة اإلذاعة البايطان ة 

ع،ادما تام إنشاا  منطاة إذاع اة  5899بدايات األ ل  لهاا كااا تاريخ اإلذاعة البايطان ة ال  اا ال

أصابنت ت ئاة عاماة  5891 فاي عاا   5893رم اة في ل،دا  يدأت البر كه ئة خاصة في عا  

 م،ااُ ذلااق الج اات لاام ياااع  . ع،اادما تناكاات النلجمااة البايطان ااة النياااذ  ساا بة االعاام  الجدياادل

ح ار اا اله ئاة كانات معتوادل عبا  مرادري   أيادأ الا  ايااا ات عباا االعمناات  BBCرا ياج 

أت  اال ل مبالال م  النلجمة البايطان ة في لال  م،ناة سا،جية  ةاا  الاااني . خارة    لبداخ 



م  أتعاا التاخ ص الويتاا يل  ماتيببي خدمات الاا يج  ال ي ال تُا ال،ها  ساارياو حتا  ا ا
 

طان ا  تُه الونطات تيمنطات إذاع ة لتةطي الناةة في ياي 8 تم تأس ك . 
 
 : 

 . 5899تشاي  الااني  51منطة إذاعة مانشاتا   د تأسات في  .5

 . 5899تشاي  الااني  58منطة إذاعة يام،ةها    د تأسات في   .9

 . 5899تشاي  الااني  91منطة اذاعة ن جكاس    د تأسات في   .3

 . 5893لباع  53منطة إذاعة كار يج   د تأسات في   .1

 . 5893اذار  8منطة إذاعة غمسلج   د تأسات في   .1

 . 5893تشاي  اال ل  59منطة إذاعة ايا ي    د تأسات في   .8

 . 5893تشاي  اال ل  51منطة إذاعة يجرتاوجث   د تأسات في   .1

 . 5891أيبجل  51منطة إذاعة يبراست   د تأسات في   .6

 . 5891توجا  91منطة إذاعة  انر،تاع   د تأسات في   .8

لااهدت الامع ،ااات ما  الياااا الواضااي الونا لاة الاان ااة يعااد النااا العالو ااة األ لاا     اد

لتطجيا العالم ياسم العهد الجديد   كانت الدعاية الاجف ت ة في ذلق الج ات تياج  يالتبشا ا لافلاار 

استخد  اإلذاعة كجس بة لبدعاية فبدأ يباناامي  5833 ع،دما تجل  تتبا النلم في عا  . الش جع ة

ل،شا ال،ااية في الداخ  عم ساعاا ما تنجل إل  الوجةات الير ال لبتبش ا يآرامه   ااياه
 
. 

 يعااد أا تلاااعا إنشااا  الونطااات اإلذاع ااة فااي ةو ااع أننااا  العااالم  خاصااة فااي الجاليااات 

الوتندل األمايل ة  يعا    ل أمايلاا الج،جي اة   اع التشاايق فاي مجةاات األع اا؛ مواا أ ى إلا  

الونطاات اإلذاع اة الوختبراة   تاُا ماا  فاع لجضاع التشاايعات الو،هواة لبوجةاات  التشجيش يا  

اإلذاع ة   لعيد الوؤتواات الد ل ة لنا  مشالمت التشاجيش التاي ماا االات حتا  ا ا مجضاجعاو 

. لاملاو  حااساو  كبواا تطاجرت اإلذاعاات تي، ااو  ف، ااو اا  الوجضاج  تشاايلاو  حااسا ة  صاعجية

ش غ ا الويرج  ال،ااتي عا  تلااعا الوجةاات اإلذاع اة  عاد  اساتطاعة النيا   ال  ةانب التشجي

اإلذاعي تنو  ةو ع الونطات اإلذاع ة العالو ة  فه،اك التشاجيش الويراج  التاي تياج  ياه الاد ل 

لتو،ع  صجل اإلذاعة ألسباا س اسا ة أ  اةتواع اة أ  ا تراا ية   اد اتتوات األمام الوتنادل يهاُا 

فة الني ية  البنر ع،ها يناياة تواا ما  النياجق الججتاياة لإلناااا  للا  األما  أ ات أا معا

 اا عباا  . لااخص النااا يرااجرل فا يااة  ةواع ااة فااي البناار عاا  الوعبجمااات  تبي هااا  نشاااتا

النلجمات إتبا  س اسة تؤ ع إل  حواية تدفا الوعبجمات  األنبا   اخ  البم   عبا الناد    اا 

ماا  اإلعااما العااالوي لنيااجق اإلنااااا  التااي  58ج الوااا ل أع تشاجيش ميرااج  ضااد إذاعااة يخااال

لل  لخص النا في حاياة الااأع  التعب اا  يشاو  تاُا الناا حاياة اعت،ااق ا را  : ت،ص عب 

  ا تاادخ   استيرااا  األنبااا   األفلااار  تبي هااا  إذاعتهااا يااأع  ساا بة كاناات   ا التي ااد يالنااد   

 . الجةااف ة

 : وتنقسم األنظمة اإلذاعية في العالم على قسمين هما

 تتبع تُه اإلذاعات نهاماو خاصااو ال ر اياة لبد لاة ف اه : اإلذاعات الخاصة  التجارية النال. 5

عبااا  ت،هااا م اإلذاعاااة  يةباااب عب هاااا الطاااايع التجاااارع ح ااار تااا،هم مجاانتهاااا اإلعمناااات 

 . التجارية



 تلاجا اإلذاعاة تايعاة مبالاال لوجباك الاجارا  أ  : م ةاإلذاعات الجع، ة الاسو ة  النلج. 9

إلحدى الجاارات كجاارل األعم  أ  اإلنبا  أ  الايافة  تلجا تُه اإلذاعة ة  او م  ةهااا 

 . اإل ارل العامة  ت،طبا عب ها ةو ع اليجان   الوال ة  اإل ارية

 

 والدة اإلذاعة وتأثيرها على الصحافة 

 

ح ،وا يدأت اإلذاعة في العشاي، ات م  الياا الواضي كاا في الوشهد اإلعممي يلا  

ح ر كاا  د ما  عب  يدايتها الندياة ما ي يد عب   اا م  . يلجا فارع  احد تج الرنافة

ال م   اكتابت خمله خباات أتبتها ألا تطجر نراها  كوا أفا ت م  التطجر التي عاأت عب  

تي تم اختااعها في أ ريا في   ت مبلا م  الياا الخامك عشا عب  يد نالت الطباعة ال

األلواني ةجت،باغ  كوا أفا ت أيااو م  التطجر الُع عاأ عب  الترجيا الرجتجغاافي م،ُ أنج  

أ ل صجرل ضجم ة يتعاي  سطع  5699الل و امي الراناي ةجايج ن ارجر ن بك عا  

فجا اإلذاعة  د عافت اإلصدارات ال جم ة في ك    كانت الرنافة في. لباج  في نلة ترجيا

 . م  أ ريا  الجاليات الوتندل

 ماا  ح اار .  ماا  ح اار الشاال  كاناات ت،اااك الع،ااا ي   األعواادل  الرااجر الرجتجغااف ااة 

الواوجا كااا ت،ااك الخباا  الوياال  اليراة اليرا ال  الشاعا  اإلعاما التجاارع   الا  كتاب 

. اناات ت،اااك الوجساا ي  التااي تااي فاا  سااوعي فااي الويااا  اال ل عباا  الااااحة الر، ااة  ك. الراانافة

نهاا .  ع،دما  لدت اإلذاعاة كااا عب هاا اا تبنار عا  األماجر التاي تيادمها لجوهاجر الوااتوع  

لواااذا ال تراابع . اإلذاع ااجا األ اماا  حااجلهم فباام يجااد ا إال الراانافة نوجذةاااو يولاا  اا يؤخااُ ع،ااه

.  د نشأ ص،ج ةديد م  الرنافة  اا كانت مرا،جعة اإلذاعة للمو م  أللال الرنافة ؟  كاا

ح ،وا ا تبات األخبار ما  الرانافة الولتجياة  إذاعتهاا  با  اا ترا  أخباار ملانهاا إلا  الةالب اة 

مع،  ذلق اا األخبار كانت الوا ل األ ل  في اإلذاعة   يعد  ال ل أ ل إذاعاة . العهو  م  ال،اع

هاُا النادث تاأع اه عبا  يعا  الرانج االمايل اة  م،هاا في الجالياات الوتنادل االمايل اة كااا ل

ح ار يادأت ياذاعاة االخباار يانتهاا  فاي منطاة تجايب اة أصابنت ف واا (  يتا يت ن جا)صن رة 

   أساااعت صاانج أخاااى يتاساا ك منطااات إذاع ااة 5895يعااد منطااة إذاعااة تجاريااة فااي عااا  

ي ف اا  كجريااار ةجرنااال م بااج كي ةجرنااال  لاا لاغج تايب ااجا  لااجع انجبااجع تااايو   لج: م،هااا

صان رة ( 81) أعمنطا ةجرناال   االع ن اجا كونطاات توبلهاا الرانج ال جم اة  كواا  ادمت 

االخبااار عباا  الهااجا    هاا  ال،الااا ا أا إذاعااة االخبااار سااتنر عباا  ايااا ل مب عااات الراانج 

 أعبتت االحداث التي أعيبت ذلق خطأ ه،هم
 
د فاي   د هبت اإلذاعة فاي الجالياات الوتنادل تعتوا. 

حا   أ ركات الرانافة اا تاُه الجسا بة  5839النرجل عبا  األخباار ما  الرانافة حتا  عاا  

اإلللتا ن ة الجديدل أصبنت م،افاااو يشال  تهدياداو ةدياداو لهاا   خجفااو ما  انرااا  اليااا  ع،هاا 

 ارت الرنافة م،ع اإلذاعة م  استيا  األخبار م،ها؛ موا حدا ياإلذاعة إل  البنار عا  مراا ر 

   افيت  كالة األنبا  يجنايتادياع   كالاة خدماة األخباار الد ل اة  5831 في نهاية عا  . اىأخ

 لام يلاد يوااي .   كالة االس جل تدياع عب  اا تب ع خدمة األخبار خدماتها اإلخبارية لإلذاعاة

  اات عجياا  حتاا  أصاابنت اإلذاعااة نراااها مراادراو مهواااو لاخبااار  الوعبجمااات خاصااة خاامل 



هااا . اريخ ااة الوهوااةاألحااداث الت  ياتاات الراانافة تااي التااي تأخااُ عاا  اإلذاعااة  التااي يبةاات أ ةة

كوردر لاخبار خمل الناا العالو ة الاان ة  حت  نيبات التيااريا اإلذاع اة أخباار اليتاال الاداما 

 .في أ ريا إل  غا  الوع شة في ي جت األمايل    عبا األعب،طي

أيااااو ع،رااا تهديااد لبراانافة؛ يااابب إذاعااة   فااي يايطان ااا لاالبت اإلذاعااة فااي ياادايتها 

األخبار   لل  ساعاا ما تدأت خجاعا الرنر    ح ،وا أ ركجا انه ال مجال لبرانافة فاي تاُه 

الجس بة الجديدل ال،الئة   اناه ما  الوولا    اا  ناج  ما  التعاايش الاابوي يا   الرانافة كجسا بة 

رااال  ل اادل   أكاادت الشااجاتد ح ،هااا أنهااا اترااال ميااا  ل عايتااة األ اادا   ياا   اإلذاعااة كجساا بة ات

 .  لدت لتبي 
 الني ية اا تخج  رةال الرنافة الولتجية م  ههجر اإلذاعة  لم ي،شأ م  فااغ ي  إنه  

كاا ييج  عب  حي ية تتر  يرجرية اإلذاعة التي تاوع يشذاعة األخبار التي أنشأتها الرن رة في 
ر    اا اإلذاعة ل ات الوااحة التي تاوع لها  لل  الُع تدأ م  ر   الرن. ال ج  التالي

يشذاعة كم كب ا م  األخبار   اا عب ها اا تجة   تختار يعلك الرنافة التي لديها الررنات 
 م  خمل الت،افك  اليبجل ياألما . التي يول  اا تاتجعب أع حجم م  التراص   التي تايد
لال  اليجالب التي تترا مع خرامص تطجرت ك  م  الجس بت     ايتلات ك  م،هوا م  األل

 .  عب عة ك  م،هوا
 في البم  التي  امت ف ها إذاعات ماتيبة تجارية كالجالياات الوتنادل  ا تباات اإلذاعاات  

خاصااة  أا أصااناا مناامت ي ااع أةهاا ل الاا يااج كااانجا تاام . ماا  الراانافة اإلعااما التجااارع
ه الونطااات سااجى االعتوااا  عباا  أصااناا الونطااات اإلذاع ااة   لاام يلاا  ماا  سااب   أمااا  تااُ

يعلاك اإلذاعاة فاي يايطان اا التاي ناأت ي،رااها لرتاال عجيباة ما  الا م  عا  إذاعاات . اإلعمنات
 . اإلعمنات التجارية   كانت تعتود في التوجي  عب  رسج  التااخ ص

 فااي البدايااة  اادمت اإلذاعااة اليرااة اليراا ال يعااد إ خااال يعاا  التعااديمت الطر رااة التااي  
. كوا  دمت الشعا   لعبها تلجا  د ترج ت عب  الرنافة فاي تاُا الوجاال. مع إليا  الوُيع تتم  

إذ إا الشعا كالوجس ي  ف  صجتي يعتواد عبا  الااوا    ةواال أ ا  الواُيع ماع اساتخدا  يعا  
 . الوجس ي  الومموة في الخبر ة ياري عب  الشعا حا،او فجق حا،ه

فياد .  لوا كانت الجحدل األساس ة في اإلذاعاة تاي الو لافاجا   لاخص  احاد تاج الواُيع 
. كاا الندير الوبالا تج للمو نخا م  األللال اإلذاع اة التاي  ادمتها اإلذاعاة فاي أ اما    امهاا
 كاناات الوجساا ي  يأنجاعهااا الوختبرااة  اللمساا ل ة  الشااعب ة  مااا ل ةااات ل  م،تشااال ع،ااد مجلااد 

 لاام تتااا   اإلذاعااة الجل اادل لنهااة فااي اسااتخدامها  اعتوا تااا كوااا ل أساساا ة عباا  ماادار  .اإلذاعااة
الااااعة يتخببهااا تيااديم األخبااار  الناادير الوبالااا  الشااعا  اليرااة اليراا ال  اإلعااما  هباات 
اإلذاعة تعتود عب  تاُه األلالال الباا طة لاا،جات عادل إلا  اا ايتلاات ألالاالو خاصاة يهاا ماا  

 . اع ة  التني ا اإلذاعي  الرجرل الة،ام ة  الباامي النجارية  غ اتاالتوا ب ة اإلذ
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