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لقد ظهرت يف السنوات األخرية باجلزائر عدة صحف دينية إسالمية، تتخذ من املادة الّدينية 

مادة صحفية، تتوجه هبا إىل اجلمهور اجلزائري مبختلف فئاته وشرائحه، ونظرا ملا أثارته من مالحظات 

وانتقادات، فقد ارتأيت دراسة اخلطاب الّدعوي يف هذه الّصحف، من خالل تساؤل رئيس متثل يف: 

ما هي خصائص ومسات اخلطاب الّدعوي يف الّصحافة اإلسالمّية املعاصرة باجلزائر من خالل 

أمنوذجي العريب واملنار؟

وتتفرع عنه عدة أسئلة فرعية وهي: 

- ما هي املواضيع اليت هتتم مبعاجلتها صحيفتا العريب واملنار؟ وما عالقتها بواقع اجلمهور اجلزائري؟. 

- ما هي األهداف الّدعوية اليت تود الصحيفتان حتقيقها؟. 

- ما هي القيم اليت تتبناها الصحيفتان وتسعى إىل غرسها يف مجهور املتلقني؟. 

- ما هي مصادر املعلومات اليت تقدمها كل من العريب واملنار؟. 

- ما نوع اجلمهور املستهدف من قبلهما؟. 

- ما هي أشكال وأمناط التحرير الّصحفي املعتمدة من قبل كل صحيفة؟. 

- ما نوع الصور والرسوم اليت تنشرها الصحيفتان وما عالقتها باملواضيع املعاجلة؟. 

-هل اخلطاب الّدعوي مقصود لذاته ومقاصده العادية أم الغايات أخرى ختدم الصحيفتني؟. 

وقد قمت بتقسيم الدراسة إىل أربعة فصول، تناولت يف األول منها: اإلطار املنهجي للدراسة، 

ويف الفصل الثاين: للخطاب الّدعوي، أما الفصل الثالث فقد خصصته للصحافة اإلسالمّية والفصل 

الرابع للدراسة التحليلية ونتائجها، مث خامتة. 

إىل  حتليلية-  -دراسة  اجلزائريتني  واملنار  العريب  صحيفيت  يف  الّدعوي  »اخلطاب  دراسة  تنتمي 

األهداف  إىل  للوصول  احملتوى  حتليل  أسلوب  على  أساسا  وتعتمد  الوصفية،  اإلعالمية  الدراسات 

املسطرة هلا. 



وقد خلصت الدراسة إلى النتائج األساسية التالية:

- كل من صحيفيت »العريب« و»املنار« تعترب صحيفة دينية نظرا ألن املواضيع الّدينية غلبت 

عليها.

- متيز اخلطاب الّدعوي يف »املنار« بالتنوع يف املواضيع وتنوع اجلمهور املستهدف، مع اجلدية 

يف الطرح واالقرتاب من الواقع اجلزائري.

- متيز اخلطاب الّدعوي يف »العريب« بالشعبية، العتمادها على الفتاوى واالستشارات وتفسري 

األحالم والرقية الّشرعية واألعشاب الطبية، وتكثر من املتفرقات.

- أمهلت الصحيفتان املواضيع السياسية واالقتصادية، وكدا موضوع املعامالت من بني املواضيع 

الّدينية.

- تتبىن الصحيفتان عدة قيم دينية وإجيابية مثل التزكية الروحية، التكافل، العفة، العربة.

- سجلت الدراسة قصورا واضحا يف الصحيفتني يف استعمال فنون الكتابة الّصحفّية إذ أن معظم 

األمناط الّصحفّية املستعملة هي سؤال وجواب، املقال، القصة واألشكال األخرى.

- سجلت الدراسة استعمال مبالغ فيه من قبل الصحيفتني للصور، مبا فيها صور النساء، بطريقة 

تركيبية يف أغلب األحيان ومكثفة.

- تعتمد »العريب« يف أغلب مادهتا الّصحفّية على املواضيع اجلاهزة أو املنقولة من مصادر أخرى 

دون ذكر هذه املصادر، بينما تعتمد »املنار« أكثر على كتاب الصحيفة وطاقمها التحريري كما 

متيزت مصادرها بالتنوع.



A summary of the study

Have emerged in recent years in Algeria, several newspapers Muslim religious, take the 

article of religious material releases, go to the Algerian public, various groups and classes, 

and in view of the raised comments and criticism, it I thought I study speech lawsuit in the 

newspapers, through the question head are in: 

What are the characteristics and features of speech lawsuit in the contemporary Islamic 

press in Algeria through a typical Al Arabi and Al-Manar?

And subdivided by several sub-questions, namely: 

- What are the topics of interest addressed by Al Arabi newspapers Al-Manar? And what 

their relationship by the Algerian public?. 

- What are the objectives of advocacy papers that wish to achieve?. 

- What are the values   adopted by the newspapers and seeks to be planted in the au-

dience?. 

- What are the sources of the information provided by both the AlArabi and Al-Manar?. 

- What kind of audience targeted by them?. 

- What are the forms and patterns of editorial supported by every newspaper?. 

- What kind of pictures and drawings published by the newspapers and their relationship 

to issues of treatment?. 

- Is the speech lawsuit is intended for the same purposes and objectives or regular other 

newspapers serve?. 

I have divided the study into four chapters, the first of which dealt in: the methodolo-

gical framework for the study, and in Chapter II of the speech lawsuit, and the third chapter 

of the Islamic allocated to the press and the fourth chapter of the study and the analytical 

results, and conclusion. 



Study belong «speech lawsuit in the AlArabi newspaper Al-Manar and 

Aldzaúreeten - an analytical study - media studies to descriptive, and relies mainly 

on the method of content analysis to reach the goals with the ruler. 

The study concluded the following key results: 

- All of the newspaper «AlArabi» and «Al Manar» is a religious newspaper as 

dominated by religious themes. 

- Distinguish speech lawsuit in the «Al-Manar,» the diversity of the topics and 

the diversity of the target audience, with seriousness in presentation and approach 

the reality of Algeria. 

- Distinguish speech lawsuit in the «AlArabi» is popular for its reliance on opi-

nions, advice and interpretation of dreams and roquia and medicinal herbs, and 

frequently Miscellaneous. 

- Newspapers neglected topics of political, economic, and CDDA subject of 

transactions between religious themes. 

- Several papers adopt religious values, such as sponsorship and positive spi-

rit, solidarity, chastity, a lesson. 

- The study recorded a clear deficiency in two newspapers in the use of arts 

journalism as most of the patterns used are the press Q & A, article, story, and 

other forms. 

- The study recorded the use of exaggerated by the newspapers for pictures, 

including pictures of women, in a manner often synthetic and intense. 

- Adopt «AlArabi» in the press most of its article on the threads ready or trans-

ferred from other sources without mentioning these sources, while based «Al-Ma-

nar» more on the book and newspaper editorial crew was also characterized by 

diverse sources. 




