
3 المسبــار

مركز عن  يصدر  شهري  كتاب 
المسبار للدراسات والبحوث

رئيس المركز
تركي بن عبداهلل الدخيل

هيئة تحرير الكتاب:

د. رشيد الخيون

أ.د. محمد الحداد

عمر البشير الترابي

د. ريتا فرج

إبراهيم أمين نمر

الموقع على اإلنترنت:

www.almesbar.net

ال���م���راس���ات ال��ب��ري��دي��ة: 
ص.ب: 333577

دبي.

اإلمارات العربية المتحدة

لاشتراك
هاتـــف: 4774 380 4 971+
فاكس: 5977 380 4 971+

بريد إلكتروني: 
info@almesbar.net

7 تقديم 

التطرف في بلجيكا.. مقاربة اجتماعية واقتصادية 

11 هشام بشيري               ترجمة: عمر األيوبي 

13 التطرف العنيف في أوروبا... الجذور والعوامل 

17 التطرف العنيف وعناصر انفجاره 

18 دور الفقر والتهميش وجودة التعليم 

19 التحليل االقتصادي  

23 الخاتمة 

م لمؤسسة السجون  مشروع تطوير القانون البلجيكي الُمنظِّ

والموقوفين في قضايا اإلرهاب 

27 والتر دامان )Walter Damen(                ترجمة: إبراهيم ليتوس 

29 القانون الجنائي البلجيكي ومعاملة المشتبه بهم 

32 طرائق وأصناف االحتجاز 

39 نظام السجن في سياق اإلرهاب 

42 التوجيه الداخلي للمديرية العامة للمؤسسات السجنية  

44 العقاب على الجرائم اإلرهابية  

46 الخاتمة 

استراتيجيات نزع التطرف في السجون البلجيكية 

49 إبراهيم ليتوس 

52  طبيعة مؤسسة السجون والسجناء في بلجيكا 

54 السجون في بلجيكا: أنواعها وأهدافها  

56 النماذج الثالثة لفهم ثقافة السجون 

57 نمو التطرف العنيف  

59 اإلدارة المتكاملة لنزع التطرف في األنموذج البلجيكي  

61 مجمل التيارات المتطرفة المؤثرة في بلجيكا 

64 البرنامج المعتمد في المعالجة وفك االرتباط 

65 الجلسات الوقائية: فك االرتباط األيديولوجي 

68 الخاتمة 

مقاربة سيكولوجية للموقوفين والمحتجزين: بلجيكا أنموذجًا 

71 ساندرا دواندلير )Sandra Dewandeleer(          ترجمة: بابكر الوكيل 

75 الراديكالية سيكولوجيًا 

85 الفتى المسلم في ريعان شبابه؟ 

89 رؤى ونظرات  

90 الرضوح في الحروب 
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92 اإلرشاد النفسي )السيكولوجي( 

98 العائدون من سوريا 

100 االحتواء السيكولوجي 

101 االبتعاد عن ثنائية التفكير 

نحو منصة إلكترونية لمحاربة التطرف واإلرهاب في السجون الغربية 

105 ناصر الجياني 

106 قراءة في التجربتين المغربية واإليطالية 

107 الحالة المغربية 

111 الحالة اإليطالية 

113 أزمة الثقة في اآلخر 

114 معوقات اللغة ونزع التطرف في السجون األوروبية 

115 التعليم وإشكاليات التطرف 

116 المنصة اإللكترونية والحلول غير التقليدية 

116 خالصات وخاتمة 

التعايش من منظور أكاديمي: تجربة كلية مقارنة األديان واألنسنة في بلجيكا

121 كريس فونك )Chris Vonck(                   ترجمة: عمر األيوبي 

123 كلية مقارنة األديان واألنسنة بأنفرس 

125 دوافع للتسامح 

126 التسامح يعني الحوار 

128 دور كلية مقارنة األديان واألنسنة وأهدافها 

130 التبادل األكاديمي وتعزيز التسامح 

التطرف من منظور زمن ما بعد العلمانية

135 كون ماتسو )Koen Metsu(               ترجمة: إبراهيم ليتوس 

137 الجهاد على نهر الروبل 

139 عودة مجرمي الحرب 

141 الحرب األيديولوجية في سجوننا 

143 في ظالل سيد قطب 

146 اإلسالم والغرب 

148 الخاتمة 

نزع التطرف عبر تصحيح المفاهيم: السام والعنف والجهاد في القرآن 

151 يان فان ريث )Jan Van Reeth(                 ترجمة: بابكر الوكيل 

153 تحديات وضع النصوص في سياقاتها 

155 العنف والجهاد في القرآن... محاولة للفهم  

161 الجهاد الروحي واالنقطاع عن الحرب المقدسة  

163 الخاتمة 
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اإلسام والوجه اآلخر: الروحانية في مواجهة األصولية 

167 خالد محمد عبده 

169 اكتشاف اإلسالم ومعرفته من خالل دارسيه  

170 ضرورة المعرفة لبناء التصور  

171  تجديد التفكير الديني في اإلسالم 

174  ثمار رحلة إيفا مع اإلسالم ورموزه 

179 ذاكرة الكتاب 

185 ببليوغرافيا 

193 المشاركون في الكتاب 


