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  ساو   لاا الياعال الي،ارذ     4591لم يكن التلفزيون معروفاً  فاا العاراب  عام  اً  

وسااً م اال اال  الة لااخ والةًتناااخ ويتاار  عو واتيع معلومااًو  اان التلفزياون  ولكاان العاا  كًنا  

وفاا  اً  . التلفزيونا لم يكن معروفً   لاا عاعال الوا اع ي فاا العاراب وي  اا التارب ا وسا 

ع ااام الةعاارت الت اااًتذ العري ااًنا فاااا فياالام ووعااارل فاااه الةوا ياااون  لااا ال  اااً   4591

   نتارو  41/41/4591لعو تحلاخ التلفزياون فاا العاراب وفًلت ليال ياو  اال لما ال ليال  وفا

و تاً  م  ااخ التلفزيااون التااا : اليا   الة لاااخ   لنااً  و ا   يااوان متيعااخ للتلفزياون نااً  فاااه

 لاا متيعاخ ي قاخ و اال  ناًمة وًماخ ( فاًذ)ستقً  فا الةعارت العري اًنا الت اًتذ ن  عام  اركخ 

لازياخ عو كلتًمةاً فةان و ال فاا نفلا ً الكفاً ة لاتلل و حار  لاا م ام الليخ العرفاخ عو اللياخ االنك

و اال وكاارت نتاار اال االن فااا عاا   الاااو  التااًلا ويعاالو عن  .  حلااو  اااوان الة االومة اااا فياالام

التركخ عتامو عن ولتةل  متيعخ فلي  من ماتيع  لكاا ولات ةر  مكًنااخ ال  اً  ال ليال فاا الر ياخ 

ينتتاب الةتًملين
 
و عم افتتًح الةعرت الت اًتذ فااو  واحال نتارو اليا   عن اليا فاان . 

 اتوا استليو التلفزيون التذ ستع  ميه الةيًمج الل ملة الةعارت و كارو ا اعاًت عن متيعاخ 

 .      نكلازيخ علق  كلةخ ورحاعاخ  يارة  ًملمً واستةع  لا ً الي فاون من غرفخ مل قخ فًيستليو

 ن اال االن  اان اسااتةلا  فتااًة  را اااخ لاام يفلااح فااا انتااتاب واحاالة  وماان مااتا الةعاار وعااان

نتارو اليا   ان الةلال فايام ال اًنا  59/41/4591للعةم فا ولفزيون الةعرت وفاا ياو  

وفا ولل اآلونخ ع ا ا  م  اخ   ا اخ التارب . سافتح الةعرت الت ًتذ العري ًنا فا  لل الاو 

 ااخ التلفزيااون الةونااومة فااا الةعاارت الت ااًتذ ا منااا عن ال كومااخ العرا اااخ ويااوذ  اارا  م 

و كرو الة  خ انه يييت،ر وتايام م  اخ ولفزياون فيالام  عام ماروت ساتخ . العري ًنا فا فيلام

ع  ر وانه ساوفل  لم من العرا اان  لا الةاًت  للتالتيع  لاا وتايال ً  وع اًتو الة  اخ  لاا 

عن العراب ساكون عول مولخ  ر اخ ولتعةم التلفزيون
 
 . 

ويعلو ان ملًلخ  را  الة  خ كًن  م ًتة فتكم تساةا فقال نتارو اليا   ان م لا  

الااو تا  العرا ااا ف اا  ماات  القحاااخ ولكاان ع حااً  الة لاا  اتواافوا ان اليااعوفًو الفياااخ و اال  

والاار العاارامج الكًفاااخ وااااا م ااًيو االتسااًل التلفزيااونا وتااكم عسااعًفً   لعاال   اارا  الة  ااخ 

وكًناا  م  ااخ التلفزيااون  اال  رااا  للعاااع فةعلاا  . ايسااتفًمة مي ااً وفًلااتاو لحاااا  مكًناااًو

عل  مييًت وكًن متا الةعلا  يقام فقلاام  ان مازانااخ اال ا اخ العرا ااخ لللايخ التاا ساعق   09111

 ن تفض ال كومخ  را  الة  خ كًن  ساعًب  ةلااخ  وا ار ماتا الارفض  ًما  .   ًمخ الةعرت



لقال  كارو اليا   الياًمتة . زياون ملياخ لل كوماخ العرا ااخالتركخ فاةً فعل فتقليم م  خ التلف

حفلاخ ( وماا عساعو ًن)فا ولال الفتارة ان م  اخ التلفزياون كًنا   ال ف ا  االل عياً  الةعارت 

افتتًح الةعرت العري ًنا ومافو الفرص لعلم من الو تا  وفعض ت سً  اللوا ر الفياخ اللقاً  

 اتاو مم ًاراو  ن  ريق ً استعراوا فا ً نتً ًو و
 

  . 

ملاام  و اال واام نيااع  40وكًناا  الة  ااخ مكونااخ ماان  االو كااًماراو وملااخ سااايةً ح اام  

ي  ااخ )الة  ااخ فااا مات اال ا ااخ العرا اااخ  ونتاااااااارو  حاال  الياا   اعاارا   اان وعااول 

 المً   وع اًتو  لاا اناه سااكون فاا وساع  41التا نيع  فا سًتيخ  ول اً ( التلفزيون ال وا اخ

كالاومترا  مان فيالام 01ان وع  ميًمج التلفزيون  لا مل  م  خ التلفزيون 
 
و ال نياع  فعاض . 

عن زة التلفزيون فا ميً ا وم لو معايخ فا فيالام لكاا وةكان ال ة اوت مان متاًملة العارامج 

 اااًفخ  لااا الةااوا يان اللااتين يةتلكااون عن اازة اسااتقعًل ولفزيااونا فااا فاااوو م
 
و كاارو  حاال  . 

و عام )زو معلاو التلفزيون ن ازو عيحاً  سااًتة فا  ااًتنا الي   ان  ركخ فًذ التا ن 

و كار الةالير الفياا لتاركخ فاًذ والاتذ غاًمت ( فًالمكًن نقم ا حلاو الو ياخ التا و م ال ة وت

ليلن  لا فيلام لا حر حفم افتتًح التلفزيون انه  لت  لم ال ة اوت الاتذ ساتاًمل حفام ايفتتاًح 

. ان العلم سازمام كلةً ا مامو عن زة ايستقعًل التلفزياونافان عتفعان  لا اةلان عل  متًمل و

و ل ع اع  ن م  خ ولفزيون فيلام منتاك عن ً ستكون عول م  خ فا العًلم وكون عغلعاخ فرام  اً 

لت قا  ا  فًل والعًليان و ن ً ستلعا ك ارا  م الو ً فا فري ًنااً وي م اام ل اً فاا عذ فلال ماار 

فا العًلم
 
 . 

وكًنا  عول متيعاخ للتلفزياون فاا  5/9/4590 ا  م  اخ التلفزياون تساةاً  ياو  و ل افتت

وفا حفام ايفتتاًح علقاا مالير التونااه واال ا اخ العاً  كلةاخ  كار ( ععا خ الةلتس)العراب ما 

فا ً ان  ل خ من الة يلسان العرا اان التين عكةلوا متاست م ال ًمعاخ فا فري ًنااخ ووالتفوا فا اً 

مم التين يترفون  لا م  خ التلفزيون  كةً ان احل  تر  ًلعً  وم ااتاًتمم مان   لا التلفزيون

ملتسخ الييً خ وعكةلوا ولتيع م فا التلفزيون ععع وا  اًمتين  لاا القااً  فف ةاًل م الفيااخ وان 

 االما  مااار ماان ال االب ساااتم ااتاااًتمم فااا العااً  القااًم 
 
و اال  ااً  الةلاال فاياام ال ااًنا فًفتتااًح . 

زي ااً  اللااتًت  اان ماالال ً  اام  ااً  فتفقاال الة  ااخ وفعاال  لاال علقااا كلةااخ  وع لاان ان  االم الة  ااخ م

وكًناا  ال كومااخ . ن ااً ا   451عن ازة التلفزيااون التااا فاعاا  حتااا افتتااًح م  ااخ التلفزيااون كااًن 

ا مريكاااخ وقاال  معونااخ فياااخ للة  ااخ فًالاااًفخ  لااا  اًم ااً فء ااًتة احاال الةعاارا  ا مريكااًن ومااو 

التذ يةتلل اعرة فا ع ةًل التلفزيون لاقو  فتي،ام العرامج فاًلرغم مان ان التةويام ( فًن  مالل)

كًن يتم من ال كومخ العرا اخ
 
 . 

 المً   وفاا  401 لمً   ام اساتعلل  فلاًتيخ اتوفً  اً  91لقل كًن اتوفًع عول سًتيخ للع   

 المً   901  4591 المً  وععاع   فاا  اً   551استعاض  ي اً فلاًتيخ اتوفً  اً  4595 ً  

ون،را  لإلمكًناًو الة لومة للتلفزيون فا م ًيو .  ل  4111عععح اتوفً  ً  4590وفا  ً  

الةلكااًو والتةوياام والتقياااخ فااا العااراب فااا ساايواوه ا ولااا  فااًن و ااوت   اام ف ا ااً  وكًناا  

و لااا الاارغم ماان االمكًناااًو . الةاار راو والةتياااراو اللاًساااخ ولعااع موتمااً فااا مااتا الة ااًل

الة االومة للتلفزيااون  ي عن ال كومااخ كًناا  واالتك  ووااه التف اريااخ ف ًولاا  مياات فاالايًو وفسااا  

التلفزيون ان ولتفال ميه فا التف ار  لا ال ة وت و ل ا ترحا  ل ياخ الترفااه والتلالاخ فاا و اتة 



العةاام والتاارون اينتةً اااخ ان وااوفر م االو ميت،ةااخ للعاارت التلفزيااونا  الااخ عيااً  اللاايخ 

ح  ايستفًمة من فعض ال لا ا واللًحًو العًمخ التًفعاخ  مًناخ العًعاةخ والتاا ا ترحا  وا تر

 لا ااً عيحااً  ان وقااو  فت ا ااخ عمااًكن ال لااوس وفيااً  م،االو اًعااخ لتقااا ال ة ااوت ماان ا م ااًت 

والعرم فا التتً  واتوفو عن وقو  مليريخ التوناه واال ا اخ العًماخ فف الام عفال  ومياًمج اًعاخ 

وووناااه ال ة ااوت وو قافااه كةااً  ًماا  ل يااخ التلاالاخ والترفاااه اينتةً اااخ فتقااليم مقتاارح  للتلاالاخ

للسااتفًمة ماان عن اازة التلفزيااون التااا و  ت ااً و اتة الةعااًتل  لااا ملاتساا ً يسااتعةًل ً فااا 

ا مًكن الةقترحاخ  ن،ارا  لعال  ايساتفًمة مان مات  ا ن ازة فاا الةالاتس ين التلفزياون يعارت 

مًساا فاا حاان يكاون موا  ال الب فاا الياعًح وفاتلل لام واتم ايساتفًمة مان ولال فرام ه فا اي

ووااح ان ال الل مان ساعا ل ياخ التلالاخ والترفااه ماو اساتق ًب ال ة اوت والتاعًب . ا ن زة

اًعخ ووونا  م  عر فرامج التلفزيون الون اخ التاا ويلا م ماع ساًساًو ال كوماخ
 
و ال ععاعح . 

 حل  عمواو اللولخ اللاًساخ  او ا مةااخ الةًعاخ فكًنا   4591  وةو 41التلفزيون فعل  وتة 

و ل وع  احل الكتاًب  ريقاخ اساتةلا  التلفزياون ساًسااً  فاا .  يًة نومريخ للويًل فًل ة وت

ولل الفترة  يلمً تاح يع  م ًكةًو الة كةاخ العلاكريخ العلااً الةًعاخ والتاا ع لاا  لا اً اسام 

ال ة اوت م كةاخ الة الاوذ  وعاًتو م كةاخ الة الاوذ ناز   عو كةاً يلاةا ً ( م كةخ التعع)

من حاًة التعع العرا ا ومي  ً  ما ةً  فا ميًمج اال ا خ والتلفزيون  ومكتا نازل الة الاوذ  لاا 

الةالان ي فللًنه وحي روه ف لع  فم كتلل فوسً م مولخ كًملاخ ساةرو لاه كام عساعًب م ًيت اً 

لا  التلفزيون ف ا   يا  لاه التو ا  اللاًسا ونعله ومكتا كًن التركاز  لا استة. ونترمً

يفات حازا  م ةً  فا امتةًمًو ال كومخ كقياًة لعل ت اً فًلتاعع وم ًولاخ التاف ار فاا الارعذ العاً  

فًو ااً   اارح و عااول موا ف ااً اللاًساااخ و اال عااًت ايمتةااً  فااًلتلفزيون نااز ا  عسًساااً  فااا امتةااً  

مليريااخ اااةن مليريااخ  ًمااخ ولااةا  4501ن التلفزيااون  ااً  اللولااخ فاافن زة اال اال  ككاام  وكااً

وًفعاخ  لاا و اتة االت اًم ويتاولا ع ةًل اً مالير  اً  ي ةام ( مليريخ اال ا خ والتلفزيون العًمخ)

مليريخ اال ا خ  ومليريخ التلفزياون  ومليرياخ التارون : )  ًمة  ًلاخ وروع  فه الةليريًو اآلواخ

(ال يلساخ والفيااخ
  

ًت اًو ال اليرة فًلتلا ام عن   اام مات  الةرحلاخ وماو  عال الكاريم ومان الةف. 

 ًسم  ل  حا حتفه فا عستوميو م  خ ولفزيون فيلام  و ًمل ال ة اوت ن ًيتاه مان االل عاوت 

واسااتةرو الت لااايًو  لااا م  ااخ ولفزيااون فياالام وفرام ااه فعاال  ااً  .  رااا   لااا التً ااخ

و اال واام . م ولقلااخ التةيايااًو الةًلاااخوان ناارو فااع   يتيًسااع مااع  عاعااخ الت ااوت ككاا 4500

كااًن العاا   4509وفااا  ااً   4501 ماااًل عول ن ااً  فااليوواع  لااا التلفزيااون العرا ااا  ااً  

كاام  ااةًي   411التلفزيااونا لة  ااخ فياالام يي ااا مركااز فياالام فااا مي قااخ نياا    رمااً الكعااار 

ل   ياًة واحالة وكًنا  م  اخ فيالام ولاتة. كام  ار ً  وغرفاً   01ونيوفً  وني    رمً اليايار 

  وكًن  لم سً ًو االتسًل فةعلل سعع سً ًو يوماً  1للع  وما  يًة ت م 
 
 . 

امتةًمً  متزايلا  فًلتلفزيون مان  عام اللولاخ  ساوا   4501و  لو الفترة التا ع قع   ً  

فاا من اليًحاخ االماتيخ عو التقياخ عو الةًلاخ فقل علت  ًنون الةرسلخ العًمخ لإل ا اخ والتلفزياون 

  وفااتلل و ققاا  ل ااً  مكًناااًو العةاام والتياارل فةرونااخ و االتة اكعاار فااا  عاالات 4591 ااً  

 ياًمة فاا التةياياًو الةًلااخ  4591ااا 4591القراتاو  كةاً وحاةي  ا اخ التيةااخ لم اوا  

ونار  العةام  لاا افتتاًح  ياًة  ًنااخ للعا  . لت لان الع  التلفزيونا فا فيلام وفقااخ الة ًف،اًو



وعًت فءمكًن ال ة وت ان يتًمل العرامج  لا  يًوان  فلي  من  ياًة واحالة كةاً كاًن  التلفزيونا 

 . فا اللًفا  واستةر العةم  لا و وير الة  خ من حا  الةلكًو والتقياخ

و اال  اا لو التقياااخ التلفزيوناااخ و ااوتا  عساارع ماان و ااوت فيااً  الكااًمت فااا ساايواو ال ااوتة  

من ا  لً  اآلواخا ولا  و ل كًن التلفزيون يتفل  
 
 : 

وماتا القلام يقاو  فت ا اخ العارامج اللاًسااخ واال لمااخ :  لم العرامج االاعًتيخ واللاًسااخ .4
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 . لةرنرةووحم ا فل  التا وةتلك ً الةرسلخ وا فل  ا: مكتعخ ا فل  .44

 . ويقو  فتي،ام ا موت االماتيخ التا وة  التلفزيون:  لم االماتة .45

وقلياا  فتاارة العاا   لااا القيااًوان العااًملتان فااا م  ااخ ولفزيااون فياالام  4590وفااا  ااً         

ويعوم سعع التقلا  لتةكان الةوا يان مان التةتاع فقلا  مان الراحاخ  41/44/4590ا تعًتا  من 

افتلع الع  الةلاون مان ولفزياون فيالام فعال  4590وفا  ً  . استعلاما  للعةم فيتً  فا الاو  التًلا

وكًنا  فارامج ا  فاًل ماا عول . ن كًن الع  فا الليواو اللًفقخ يتم فًللونان ا فاض وا ساوم 

وعاًت التلفزياون يزيال مان فتارة العا  الةلاون . م اقاخ يومااً   19الةوام التا  لو فً لوان وملو ً 

وااالتي اً   لاااا عن ععاااعح يتاااكم نةااااع العااارامج والفقاااراو و ااال ا تحاااا ماااتا التيااااار و اااوير 



وميومًو واآليو واسااتعلال فعحاا ً وفااتلل يكااون التلفزيااون العرا ااا  اال انتقاام  لااا مرحلااخ ايساات

وقياخ نليلة
 
 . 
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