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 اإلهــداء

أهدي هذا الجهد إلى سيدنا ونبينا وقدوتنا وهادي البشرية من الظلمات إلى النور 

  .حبيبنا محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مهدي الشريف خالد وفاطمة محمد  ،والدي ينبوع الحنان الفياض والعطف النبيلإلى 

إلى أخواني وأخواتي الذين هم مصدر   ،وهما أساس الجهد وكل العطاء ،علي الفيل

  .إلى ثمرات فؤادي مهدي وتقوى ،حياتي وعنوان سعادتي في هذه الدنيا

    



 ج 

  شـــكر وعــرفـان

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا  ،الحمد هللا رب العالمين

  . محمد صلى اهللا عليه وسلم 

رب العالمين الذي وفقني ألتتم هذا البحث بهذه الصورة التي هو  هللالشكر أوال وأخيرا 

  . عليها 

 ،والشكر من بعد لجامعة أم درمان اإلسالمية قلعة العلوم النافعة في الدنيا واالخرة

وٕالى  ،وٕالى أسرة كلية اإلعالم بصفة عامة،كلية الدراسات العليا والقائمين بأمرها وٕالى

  .قسم الصحافة والنشر بصفة خاصة 

والشكر أجزله والعرفان أنبله والتقدير لألستاذ الفخيم الدكتور محي الدين تيتاوي 

والذي  ،متعه اهللا بالصحة والعافية وجعله زخرا وفخرا للبلد ،المشرف على هذا البحث

وخبراته التراكمية في هذا المجال  ،لم يبخل علي بخبراته العلمية والعملية الضخمة

فلقد أسهم إسهاما كبيرا بفضل توجيهاته الثاقبة ومالحظاته  ،وفي كل خطوات البحث

وصبره الجميل على إلحاحنا عليه ومالحقاتنا له في سكونه وسكنه وفي  ،الدقيقة

  .فكان به اتمام هذا البحث  ،لم يترفعفلم يتضجر و  ،حركته وعمله

ومن بعد أتوجه بالشكر أجزله ألشقائي الدكتور محمود ومحمد مهدي الشريف الذين 

الذي  ،والشكر البن أختي عثمان أحمد كارا ،دعما هذا العمل فكريا وماديا ومعنويا

  .ساهم في تنسيق هذا البحث 

لتفضلهما ، السياسيتين السودانيتينوالشكر الدارتي صحيفتي اإلنتباهة واخر لحظة 

  .بمدنا بالمعلومات التي طلبها البحث 

سائل اهللا عز  والشكر إلى كل من ساهم أو مد يد العون والمساعدة إلتمام هذا البحث

 .والسودان  وأن ينفع به العلم والباحثين ،أن يجد االستحسان والقبول وجل

    



 د 

  مستخلص البحث

ديسمبر  31م إلى 2014يناير  1الخرطوم في الفترة من أجريت هذه الدراسة بوالية 

  .وقد استهدفت معرفة مدى تناول الصحافة السودانية لقضايا التطرف االديني ،م2015

أجريت الدراسة على صحيفتي اإلنتباهة السياسية السودانية وصحيفة اخر لحظة 

وقام الباحث باختيار  ،والمقابلة ،بواسطة استمارة تحليل المضمون ،السيساية السودانية

  . األسبوع الصناعي  ،طريق العينة العشوائية المنتظمة العينة عن

وبعض المسؤولين في  ،وأجرى الباحث مقابالت مع بعض خبراء اإلعالم بالسودان

وتوصلت الدراسة إلى  ،واتبع الباحث المنهج الوصفي والتأريخي ،الصحيفتين المبحوثتين

الصحافة السودانية ال تتناول قضايا التطرف الديني بشكل أن : عدد من النتائج أهمها 

وقد ال تتطرق لهذه القضايا في فترات  ،فهي مقلة في هذا الجانب بشكل واضح ،كبير

ال تتناول قضايا التطرف  ،وأيضا الصحافة السودانية. طويلة وفي كثير من األعداد

ء تحقيقات وحوارات مع فال تقوم بأجرا ،الديني من ناحية دعوية وفقهية وارشادية

وتكتفي فقط باألخبار ومقاالت بعض  ،المختصين والمهتمين بأمر التطرف الديني

وعدم وجود التطرف الديني . الكتاب كما توضح نتائج التحليل في األشكال التحريرية 

بأنواعه المختلفة وبشكل واضح في السودان، من أهم أسباب عدم اهتمام الصحافة 

  . اوله في مساحات كبيرة واطروحات عميقةالسودانية في تن

يتوجب على الصحافة السودانية أن تمنح : واقترحت الدراسة بعض التوصيات أهمها 

مساحات وأحجام كبيرة على صفحاتها تتوافق  ،المواد التي تخص مواد التطرف الديني

 ،السودانية تخصيص صفحات كاملة ومالحق وعلى الصحافة. وحجم وأهمية األمر 

بنظام أسبوعي أو شهري حتى تعم الفائدة والمعالجة  ،تناول وتعالج واقع التطرف الدينيت

في  ،ضرورة استعمال األشكال التحريرية األكثر معالجة. بقدر كاف وعميق ومؤثر 

  . التقرير و أعمدة الرأي  ،التحقيق  ،قضايا التطرف الديني مثل الحوار

    



 ه 

Abstract 

 This study was conducted in Khartoum state in the period from 
January 1, 2014 to December 31, 2015, it was aimed at knowing 
the extent of dealing  the Sudanese press to the issues of 
extremism religious The study was conducted on the Sudanese 
political "Alintibaha newspaper" and "Akhir Lahza newspaper", 
by content analysis form, and the interview, the researcher to 
choose the sample through random sample of regular, industrial 
week. The researcher interviewed with some media experts, 
Sudan, and some officials in the newspapers , the researcher 
followed the descriptive and historical, and the study found a 
number of findings, including: that the Sudanese press does not 
address religious extremism dramatically issues, they eyeball in 
this aspect clearly, and may not to address these issues in the long 
term and in a lot of numbers. : And also the Sudanese press, does 
not deal with religious extremism of preaching and doctrinal 
issues and guiding hand, conducts investigations and interviews 
with specialists and those interested in the order of religious 
extremism, and only news articles and some book also describes 
the results of the analysis in the editorial formats. And the lack of 
religious extremism in its different forms and clearly in Sudan, of 
the most important reasons for the lack of interest in dealing with 
the Sudanese press in large areas deep and theses. The study 
suggested some recommendations including: Sudanese press must 
be given materials that belong to religious extremism materials, 
spaces and large sizes on their pages conform to the size and 
importance of the matter. The Sudanese press on the allocation of 
whole pages and supplements, address and deal with the reality of 
religious extremism, weekly or monthly system so that the benefit 
of treatment and sufficiently deep and influential. The need for 
editorial use most forms processing, religious extremism, such as 
the issues of dialogue, investigate, report and opinion columns. 
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