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عذ ألم يٍ سُزٍٛ عهٗ إعالق ثٕاثخ يدهخ كزبة اإلَزشَذ انًغبسثخ اإلنكزشَٔٛخ فٙ فضبء انشجكخ ث
 إسزغبعذ ْزِ انًدهخ اإلنكزشَٔٛخ ٔثًُغهمبرٓب انًزٕاضعخ أٌ رُسذ إسًٓب( اإلَزشَذ)انعُكجٕرٛخ 

.انخبص فٙ لبئًخ أَشظ انًدالد اإلنكزشَٔٛخ انًغشثٛخ عهٗ انًسزٕٖ انًغشثٙ ٔانعشثٙ   
يسٕسا ْبيب  0222ٔاززفبءا ثًشٔسعبو عهٗ ٔالدرٓب كبَذ لذ أعذد إداسح انًدهخ انسُخ انًبضٛخ 

ثششاكخ يع  إَذسج ضًٍ أٔنٗ ثشايح أخُذرٓب ٔٚزعهك األيشثًهف زٕل انُششانٕسلٙ ٔانُششاإلنكزشَٔٙ
خشٚذح انًُعغف أسٓى فّٛ انعذٚذ يٍ انكزبة ٔاألدثبء يٍ انًغشة ٔانعبنى انعشثٙ ٔانكزبة انعشة 

انًمًٍٛٛ فٙ انذٔل انغشثٛخ ٔلذ إسزغبع ْزا انًهف أٌ ٚدٛت فٙ زذٔد انًًكٍ عٍ األسئهخ انمهمخ انزٙ 
رجغٍٛ ثًٓب يعب سٕاء يٍ رؤسق صُبعخ انُششانٕسلٙ ٔيسزمجم انُششاإلنكزشَٔٙ ٔكم انفبعهٍٛ انًش

... ثعٛذ أٔيٍ لشٚت   
نسُخ ٔفٙ سبثمخ ْٙ اأفٙ أفك إززفبئٓب ثزكشٖ يشٔسسُزٍٛ عهٗ إعاللٓب ثبدسد إداسح انًدهخ ْزِ 

األٔنٗ يٍ َٕعٓب فٙ انًغشة ٔانعبنى انعشثٙ ٔأعذد أَغهٕخٛب انشعشانًغشثٙ فٙ انعششٚخ األٔنٗ يٍ 
(0202ــ  0222)األنفٛخ انثبنثخ   

ٔلذ رى إَدبصْزا انًششٔع انشائذ ٔاكزًم ثذسِ لجم يٕعذِ انًسذد فٙ زهخ أَٛمخ ٔإخشاج ثذٚع ٚهٛك  
ثزأنك انمصٛذح انًغشثٛخ فٙ ْزِ انعششٚخ ْٕٔعًم سٛكٌٕ يٍ دٌٔ شك يفخشح نهزاكشح انشعشٚخ 
ثخ لبل انًغشثٛخ ْٔٙ رٕاكت ٔرُخشط فٙ عصشانشلًٛخ ، ٔفٙ رصشٚر نًذٚشيدهخ كزبة اإلَزشَذ انًغبس

 إٌ ْزِ األَغهٕخٛب لذ اززشيذ يعبٚٛشانشفبفٛخ ٔانصذق فٙ رشارجٛخ انشعشاء خالفب نهكثٛش يٍ
رصفٛخ زسبثبد ثٍٛ انمبرهخ ثب ٔضغبئٍ كبَذ أسهسزٓب ٔاألَغهٕخٛبد انٕسلٛخ ٔانزٙ أشعهذ زش 

ْبو انشعشاء ْٔكزا لذ ٚالزظ انشعشاء ٔانُمبد ٔكم انًززجعٍٛ أٌ إسى انشبعشانكجٛشأزًذ ثهسبج أٚخ ٔاس
.لذ خبء فٙ آخشانمبئًخ إعزًبدا فمظ عهٗ ربسٚخ رمذٚى عهجّ ٔنٛس إَزمبصب نزدشثزّ انشائذح ٔانسبيمخ   

ٔفٙ إسزغالع نشأ٘ انعذٚذ يٍ انشٕاعشٔانشعشاء انًشبسكٍٛ عجشانكثٛشيُٓى عٍ إعزضاصْى ٔاغزجبعٓى 
نشبعشعجذانسك ثٍ ثٓزِ انًجبدسح انشائذح عهٗ انًسزٕٖ انًغشثٙ ٔانعشثٙ ْٔكزا خبء فٙ كهًخ ا

سزًٌٕ إٌ ْزِ األَغهٕخٛب عًم خٛذ ٔأرًُٗ نكى انزٕفٛك ٔانُدبذ ٔفٙ كهًخ انشبعشانًغشثٙ انًمٛى 
انشغٛجٙ إٌ ْزِ األَغهٕخٛب عًم إثذاعٙ سائع ٚسزسك انزُّٕٚ ٔاإلشبدح ، سهًذ  كٕاالاليجٕسخبنذفٙ 

انثمبفٙ إنٗ انٕخٕد أيب نًُزٕج ااألٚذ٘ انًجذعخ ٔانعمٕل انُٛشح انزٙ صًًذ ٔأخشخذ ْزا 
انذكزٕسزسٍ نشكشفٛمٕل إَّ عًم سائذ ٔيزًٛضٚسزسك انزُّٕٚ ديزى فٙ خذيخ انثمبفخ ٔاإلثذاع ٔفٙ 
شٓبدرٓب رمٕل انشبعشح فزٛسخ انُٕزٕ ثذٌٔ يدبيالد أعدجذ ثبإلخشاج انفُٙ نألَغهٕخٛب ٔرفبخأد 

انشبعشانًغشثٙ األَٛك ٔانشلٛك يعذ كثٛشا ثًسزٕاْب اإلثذاعٙ زٛث رفٕلذ عهٗ انذٕٚاٌ انًغجٕع أيب 
أَدر ثشَبيح ثمبفٙ رهفض٘ فٙ انمُبح األٔنٗ انًغشثٛخ ٚبسٍٛ عذَبٌ فٛمٕل كهٕ رًبو نمذ إعهعذ عهٗ خم 

انًسبًْبد ٔٔخذد يدٕٓدكى يزًٛضا فعال ٔثشافٕ أرًُٗ نكى انًضٚذ ٔانًضٚذ يٍ انُدبذ أيب 
فٙ شٓبدرّ نمذ خبء انعًم سائعب خذا شكال  انشبعشٔاإلعاليٙ فٙ إراعخ أغبدٚشزسٍ انًذد٘ فٛمٕل

ٔنإلشبسح فئٌ ْزِ ْٙ أٔل أَغهٕخٛب إنكزشَٔٛخ . ٔيضًَٕب أرًُٗ أٌ ٚعشف عشٚمّ إنٗ انُشش انٕسلٙ 
 يغشثٛخ زصشد انًسبفخ انضيُٛخ فٙ انعششٚخ األٔنٗ يٍ األنفٛخ انثبنثخ
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