
3 المسبــار

مركز عن  يصدر  شهري  كتاب 
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د. ريتا فرج
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7 تقديم 

داعيات الجهاد اإللكتروني: نشر التطّرف العنيف 

11 فرحانة قزي                 ترجمة: عمر األيوبي 

15 الداعيات والجهاد اإللكتروني 

20 الداعيات في القاعدة 

23 المهوسون بتأصيل الجهاد في تنظيم القاعدة 

24 الداعيات في داعش 

26 نشر رسائل مضاّدة 

نساء داعش: نهج نفساني 

31 ديفيد هوتون              ترجمة: عمر األيوبي 

35 الحجج الماّدية 

37 التفسيرات النفسانية التحليلية/ الفرويدية 

41 الحجج الروحية 

42 تفسيرات معرفية 

44 التفسيرات االجتماعية النفسانية 

47  فهم األفعال مقابل التماس العذر لها 

 

انضمام النساء إلى داعش: دراسة نفسية - اجتماعية 

51 رندا شليطا                       ترجمة: عفيف عثمان 

53 الفتيات الشابات بين االنحراف الِفرقّي والمجِندّين المعاصرين 

55 اعتبارات من وجهة نظر علم االجتماع 

57 اعتبارات من وجهة نظر علم النفس 

68 الخاتمة 

أوروبيات في صفوف داعش... تحت مجهر التحليل النفسي 

71 كريستين بوناردي           بيار مانوني           ترجمة: عفيف عثمان 

72 صورة النساء موضوع الدراسة  

76 عوامل التأثير الخارجية 

78 الدعوة )البروباغندا( 

80 دينامية السيرورة  

82  العوامل الداخلية للتأثير 

88 استنتاج: تحول مّساري 
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الجهاديات األوروبيات: التجنيد واالنخراط في »داعش« 

93 سيلين مارتليت           ترجمة: عفيف عثمان 

94 األوروبيات المنجذبات إلى األيديولوجيا الجهادية 

99 نساء مصممات في غالبيتهن  

102 دورهن في أماكن اإلقامة 

النساء واجتثاث التطّرف: تجارب أوروبية وعربية 

107 كاثرين إ. براون                   ترجمة: عمر األيوبي 

110 الحلول 

112 التحّديات 

115 برامج اجتثاث التطّرف 

116 تدابير التجريم 

120 دراسة حالة: شميمة بيغوم و»العائدات« األخريات 

122 التأهيل وإعادة اإلدماج 

125 العدالة التصالحية 

130 دراسة حالة: آيكان بيس وورك وأجندة برب 

131 الخاتمة 

الجهاديات في »داعش« واألنشطة غير القتالية 

133 إبراهيم أمين نمر 

134 نساء تنظيم القاعدة وداعش: االختالف والتقاطع 

136 نساء »تنظيم الدولة«: تباين األرقام 

137 أنشطة الجهاديات غير القتالية في داعش 

149 تربية وتنشئة أطفال مقاتلي داعش 

150 الخاتمة 

»النسوّية الجهادّية«: حدود المصطلح وإشكالياته 

153 آمال قرامي 

155 نشأة مصطلح »النسوية الجهادّية«: الجمع بين األضداد 

160  »النسوّية الجهادية«: في حدود التسمية 

168 ولكن هل تؤدي الهشاشة إلى التحّرر؟ 

169 الخاتمة 

الجهاديات وتمّثات الجندر في الصحافة العربية والعالمية 

173 نوال العلي 

178 دراسات سابقة 

182 رصد في محتوى الصحف 

182 صفات الشخصية والمظهر  

184 الدور االجتماعي للجهادية  

185 دوافع انتماء المرأة إلى الجهاد  

188 مناقشة واستنتاجات 
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195 ذاكرة الكتاب 

203 ببليوغرافيا 

211 المشاركون في الكتاب 


