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9 تقديم 

التخلي عن العنف اإلسامي: 

العودة إلى ظاهرة التخلي عن االنتساب الجهادي 

15 سمير أمغار       ترجمة: جورج كتورة 

19 العوامل األيديولوجية والسياسية للتخلي عن الجهاد 

27 العوامل الميكروسوسيولوجية والشخصية  

32 نحو تصنيف نمطي للمتخلين عن الجهاد 

تعبئة المقاتلين األجانب في أوروبا  

     )Lorenzo Vidino( لورينزو فيدينو

37 فرانسيسكو مارون )Francesco Marone(   ترجمة: عمر األيوبي 

39 التوصيفات الفردية 

42 مخاوف أوروبا 

47 الرّد األوروبي 

48 مكافحة التطّرف العنيف بمثابة حّل إضافي 

كيف يفّكر اإلرهابيون وكيف يتصّرفون؟ 

خلية »ليبيت دي شيمون« أنموذجًا 

53 محمد الحّداد 

54 إرهابيون في المدينة 

56 من أحياء المهاجرين إلى الشرق األوسط 

60 الخلية القديمة الجديدة 

62 األسبوع األسود 

66 إرهاب دون حدود 

69 الخاتمة 

الجهاديون الفرنسيون: رهانات سياسية ونقاشات سوسيولوجية 

71 محمد علي عدراوي     ترجمة: جورج كتورة 

74 المظاهر السوسيولوجية للحركة الجهادية الفرنسية..الصور والتطورات 

81 احتواء عودة الجهاديين الفرنسيين بين اآلمال والمخاوف  

85 الجهاديون في سوريا والعراق ..أي نمط من الحروب يخوضون؟ 

87 استباق االلتحاق بالحركة الجهادية 

89 الخاتمة 
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سلوك المقاتلين الشباب العائدين من بؤر التوتر وتداعياته 

95 إكرام عدنني  

97 أسباب وخلفيات التحاق الشباب بالجماعات المتطرفة   

102 ماذا عن عودة المقاتلين الشباب من بؤر التوتر؟ 

108 قوانين مكافحة اإلرهاب في الدول العربية: التحديات والمعوقات 

التحّدي الّثقافي لمعالجة التّيار الجهادي في تونس 

119 محّمد كمال الحوكي 

120 نشأة التّيار الّسلفي الجهادي في تونس 

122  الّثقافة والّتعليم أبرز ضحايا نظام بن علي 

124 مخاوف العودة 

126 التحّدي الّثقافي: استراتيجية للوقاية والعالج 

132 بناء الشخصّية الوطنّية كهدف للتحّدي 

137 الخاتمة 

عودة المقاتلين من بؤر التوتر: الحالة التونسية 

141 منذر بالضيافي  
142 تصدير المقاتلين.. المفارقة التونسية 
146 مالحظات حول »نوعية« المقاتلين التونسيين 
153 التهديد القادم.. بداية عودة المقاتلين  
158 عودة المقاتلين.. بين اإلدماج والعقاب 

162 الخاتمة 

المقاتلون التونسيون بين الرفض االجتماعي واإلكراهات الحقوقية والسياسية  

167 منيرة رزقي 
168 اإلشكالية المطروحة  
169 ما الظاهرة اإلرهابية؟  
173 خصائص العينة المبحوثة  
174 تونس وتفريخ المقاتلين في بؤر التوتر  
176 عودة المقاتلين: السؤال اآلني  
177 مظاهر تفاعل الرأي العام التونسي مع عودة المقاتلين  
178  تمثل التونسيين لظاهرة عودة المقاتلين بين المخاوف والرفض 
180  تمثل الفاعل السياسي لقضية عودة المقاتلين وأطروحاته حولها  

182  النخبة التونسية وعودة المقاتلين 

186 الخاتمة  

التعاطي مع المقاتلين العائدين من بؤر التوتر 

189 المختار بن نصر 

194 هل يساعد الوضع الميداني على عودة المقاتلين؟ 

198 سمات المقاتلين العائدين من بؤر التوتر 

201 أساليب التعاطي مع العائدين من بؤر الصراعات 

205 كيف يمكن تأهيل المقاتلين العائدين من بؤر الصراعات؟ 
218 الخاتمة 
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الجزائريون األفغان: هجرة للجهاد وعودة لإلرهاب 

221 حمنة ولهي 

222 مفهوم اإلرهاب  

223 تعريف الجزائريين األفغان 

224  أسباب تشكل ظاهرة األفغان الجزائريين 

225 طبيعة الجهاد في أفغانستان 

226 تأسيس القاعدة والتحول نحو اإلرهاب 

226 سيد قطب وجهاد الطلب  

228 الجزائريون األفغان والفكر القطبي 

229 العودة إلى الجزائر  

229 العنف في الجزائر.. الجذور واألسباب 

231 تأسيس الجماعة اإلسالمية المسلحة 

232 منهج الجماعة اإلسالمية المسلحة  

233 األعمال اإلرهابية التي قامت بها الجماعة 

234 الخاتمة 

الجزائر واحتواء الراديكالية الجهادية 

237 بوحنية قوي 

238 العفو والمصالحة: المفهوم واألدوات 

244  الهجرات الجهادية وأثرها في تحوالت اإلرهاب في الجزائر 

246 مآالت المقاتلين الجزائريين بين التيار الرافض ودعاة الحوار 

249 في محتوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 

251  المؤسسة األمنية الجزائرية واختراق شبكات التجنيد 

255 الجزائر والمشهد األمني المستقبلي بعد مرحلة الراديكالية 

257 تخطيط إدارة األزمة من الرعب إلى السلم 

259 تجربة المصالحة ومحاربة الراديكالية 

260 سياسة المصالحة الوطنية المسبوقة بسياستي الرحمة والوئام المدني 

الجهاديون المغاربة في سوريا: الدوافع والديناميات 

269 محمد مصباح 

271 االستقطاب والتعبئة 

272 جغرافيا الجهاد 

278 الطريق إلى »داعش« 

282 تفسير ظاهرة المقاتلين األجانب في سوريا 

286 الخاتمة 

عودة مقاتلي المغرب العربي من العراق وسوريا ومعادلة األمن الجديدة في شمال أفريقيا 

289 بلهول نسيم 

291 الشباب في شمال أفريقيا: بين االستقطاب الجهادي والمضايقات األمنية 

295 جغرافيا انتشار جهاديي المغرب العربي 

299 مقاتلو المغرب العربي بين جهنم صراع األمراء ومطاردة الدوائر األمنية 

303 بناء مصفوفة رعب في شمال أفريقيا.. بحثًا عن مالذ آمن 
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307 في التوظيف االستخباراتي للعائدين من العراق وسوريا 

311 االستثمار األمني في الجهاديين.. األجندات والتحديات 

314 الخاتمة 

عودة المقاتلين من بؤر األزمات: الحالة المغربية 

317 إدريس لكريني 

319 عودة المقاتلين من بؤر األزمات.. السياق العام 

323 تداعيات العودة  

327 جهود المغرب االستباقية في مواجهة الظاهرة 

331 محاولة الحّد من الظاهرة 

العائدون من بؤر التوتر وإشكاالت إدماجهم في المجتمع األلماني 

337 عبدالصمد اليزيدي         محمد عسيلة 

338 الشباب المسلم والفضاءات العامة في ألمانيا 

340 من نحن؟ الشباب وأزمة الهوية 

344 التوجه الراديكالي والمقاربة البيداغوجية 

345 دوافع وأسباب االلتحاق ببؤر التوتر 

الكتاب: الجهاد والموت 

351 الكاتب: أوليفييه روا )Olivier Roy(           قراءة: ريتا فرج 

352 االختيار النسقي للموت  

353 الثورة العدمية وأسلمة الراديكالية  

355 حين ألغت الجهادية الجهاد 

356 مالمح اإلرهابيين واالختالف عن إسالم اآلباء 

357 أسلمة الراديكالية ونهاية العالم وداعش »عدو من؟« 

361 ذاكرة الكتاب 

365 ببليوغرافيا 

371 المشاركون في الكتاب 


