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9 تقديم 

تأهيل وإعادة إدماج المقاتلين اإلرهابيين األجانب والُنُهج البديلة

)Amanda Lucey( أماندا لوسي                )Peter Knoope( بيتر نوب

17 ترجمة: عمر األيوبي 

18 أواًل: المالحقة القضائية وإعادة التأهيل واإلدماج 

22 ثانًيا: مقاومة مبدأ إعادة االندماج 

24 ثالًثا: المخاوف من العودة إلى اإلرهاب 

27 رابًعا: الدروس المستفادة من ممارسات نزع التطّرف 

29 خامًسا: إعادة اإلدماج في المجتمع أكثر من مجرد فكرة الحقة 

31 سادًسا: نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 

33 سابًعا: البعد الجندري: تأهيل النساء 

35 ثامًنا: نحو نهج يرّكز على الضحايا 

38 تاسًعا: تطبيق العدالة االنتقالية 

40 الخاتمة 

التصدي لداعش: فهم حمات الدعاية والتجنيد وفرص معالجتها 

ومنعها

)Molly Ellenberg( مولي إلنبرغ                )Anne Speckhard( آن سبكهارد

43 ترجمة: عمر األيوبي 

45 أواًل: مشروع أبحاث كسر الهوية اإلعالمية لداعش 

46 1. األسلوب واإلطار المنهجي 

50 2. النتائج 

50 3. َمواطن الضعف 

50 4. التأثيرات 

51 5. الدوافع 

52 6. األدوار والتجارب 

54 7. خيبة األمل ونزع التطّرف 

55 ثانًيا: مشروع الرواية المضاّدة لكسر الهوية اإلعالمية لداعش 

55 1. األسلوب 

56 2. النتائج 

3. محاربة داعش في فيسبوك وتلغرام 

57 باستخدام أساليب النشر المباشر 

59 4. محاربة داعش بإعالنات فيسبوك 

73 5. محاربة داعش في أماكن المواجهة وجهًا لوجه 

75 ثالًثا: المنع والمعالجة 

76 الخاتمة 
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توظيف المتطرفين السابقين في برامج منع التطرف: دراسة حالة »آباء من أجل السام«
79 سامي ويكس )Sammie Wicks(                ترجمة: أحمد مغربي 
84 أواًل: دخول التائبين السابقين في مشاريع المكافحة والوقاية من التطرف العنيف 
90 ثانًيا: العودة إلى اإلرهاب والتطرف 
92 ثالًثا: العمل مع إرهابيين ُمدانين 
95  )Parents for Peace( رابًعا: حالة آباء من أجل السالم
101 الخاتمة 

صفات المتدرِّبين المشاركين في برامج تأهيل اإلرهابيين: دراسة حالة إندونيسيا
105 زورا سوكابدي )Zora Sukabdi(                ترجمة: عمر األيوبي 
109 أواًل: إعادة تأهيل اإلرهابيين: نزع الراديكالية وفكر االرتباط 
114 ثانًيا: الجوانب الدينية إلعادة التأهيل 
119 ثالًثا: األساليب والمشاركون 
121 رابًعا: اإلجراء والمواد 
122 خامًسا: التحليل 
123 سادًسا: النتائج 
123 1. استراتيجيات إعادة التأهيل لمرتكبي الجرائم اإلرهابية القائمة على األيديولوجيا 
127 لي اإلرهابيين  2. الصفات الشخصية المطلوبة من مؤهِّ
129 لي اإلرهابيين  3. السلوكّيات الموصى بها لمؤهِّ
130 لي اإلرهابيين  4. السلوكّيات غير المواتية لمؤهِّ
130 سابًعا: المناقشة 
132 الخاتمة 

برامج نزع الراديكالية أو مكافحتها في الهند 
135 أنوراغ شارما )Anurag Sharma(                ترجمة: عمر األيوبي 
137 أواًل: ظاهرة التشدد والراديكالية: اإلطار المفهومي 
141 ثانًيا: اإلطار الجغرافي: الراديكالية في الهند 
143 ثالًثا: الراديكالية التشددية والتطّرف عبر اإلنترنت 
146 رابًعا: مكافحة الراديكالية مقابل نزع الراديكالية 
146  )Counter-Radicalisation( 1. مكافحة الراديكالية
147  )De-radicalisation( 2. نزع الراديكالية
148 خامًسا: نهج الهند في التعامل مع الراديكالية 
148 1. االتفاقية الشاملة بشأن اإلرهاب الدولي 
149 2. دراسة حالة أوتار برادش )Uttar Pradesh(: »غار وابسي« )Ghar Wapsi( أو العودة إلى الوطن 
151  )Maharashtra( 3. دراسة حالة والية ماهاراشترا
152 سادًسا: سبل المضّي ُقدًما في التعامل مع التطّرف 
154 الخاتمة 

التجارب المصرية في نزع التطرف: من مراجعات الجماعة اإلسامية إلى مواجهة اإلخوان وداعش 
157 أحمد سلطان 
160 أواًل: تحّوالت االستراتيجية المصرية 
163 ثانًيا: تجربة المراجعات في الحالة المصرّية 
170 ثالًثا: تقييم الفاعلية وإعادة اإلدماج 
173 رابعًا: إلى المبادرات من جديد: تحديات أمنية وضرورات عملياتية 
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174 خامًسا: تحديد مالمح المبادرات الجديدة لنزع التطرف 
178 سادًسا: مستقبل المبادرات الجديدة لنزع التطرف  
179 الخاتمة 

جاهزية تونس الستقبال العائدين من مناطق الصراع: نزع الراديكالية وخطط العمل
183 آية جراد 
184 أواًل: مدخل لفهم ظاهرة العائدين التونسيين  
188 ثانًيا: المخاوف األمنية والمشاكل التطبيقية 
189 ثالًثا: جاهزية المؤسسات الستقبال العائدين 
198 رابًعا: الوضعيات الخاصة: األطفال واليافعون 
201 1. وزارة العدل 
202 2. وزارة الشؤون االجتماعية  
202 3. وزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 
205 الخاتمة 

برنامج »ُمصالحة« المغربي للُمدانين في قضايا التطرف واإلرهاب )2022-2017(
207 مها غازي 
210 أواًل: سياق تبني برنامج »ُمصالحة« المحلي والدولي 
212 ثانًيا: »ُمصالحة« كامتداد لفك االرتباط األمني  
216 ثالثًا: برنامج »ُمصالحة« كُمحّفز لعوامل الشد والجذب 
218 رابًعا: المحاور والفاعلون والموارد المرصودة 
224 م بالمحتوى  1. الطابع الرسمي والتحكُّ
225 2. معايير اإلفادة واالنتقاء 
229 خامًسا: نتائج البرنامج وتقييم ُمعدالت نجاحاته 
230 1. العفو الملكي وحصر حاالت ُمعاودة اإلجرام 
233 2. توسيع النطاق: إقبال الطلبات والتحوالت السلوكية للُمدانين 
233 3.  مسارات اإلدماج للُمتطرفين السابقين 
238 الخاتمة  

شهادة: مراجعات المتطرفين في المغرب: تقييم المبادرات الفردية والجماعية
241 محمد عبدالوهاب رفيقي 
242 أواًل: المستوى األّول: الفزازي والحدوشي والكتاني ورفيقي 
242 1. محمد الفزازي وعمر الحدوشي 
244 2. حسن الكتاني ومحمد عبدالوهاب رفيقي 
246 ثانًيا: الموقف من »أحداث 16 مايو« في الدار البيضاء  
247 1. محمد الفزازي 
250 2. عمر الحدوشي 
251 3. حسن الكتاني 
254 4. محمد عبدالوهاب رفيقي )صاحب الشهادة( 
258 ثالًثا: الصف الثاني من اإلسالميين 
258 1. عبدالكريم الشاذلي 
260 2. حسن الخطاب 
261 رابًعا: خالصات حول تجارب فّك االرتباط بالمغرب 
264 خامًسا: مقارنات 
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264 1. التجربة الجزائرية 
265 2. التجربة المصرية 
266 3. التجربة الليبية 
269 الخاتمة 

حصانة النساء المتورطات في بيئة تطرفية: دراسة حاالت من سجني رومية وبرير الخازن بلبنان
273 نانسي يموت                مايا يموت  
275 أواًل: عناصر فرضية تأثر النساء بالمحيط الذكوري 
280 ثانًيا: دوافع التطرف بين الجنسين والتأثير المتبادل 
281 ثالًثا: الدراسة الميدانية  
281 1. العالقة السببية المستهدفة 
281 2. العينة وقواعد البيانات 
282 3.  االستبيان 
284 4. النتائج 
286 5. النتائج تبرهن على الفرضية 
286 6. تحديات البحث 
287 7. توصيات نهائية 
287 رابًعا: مشروع »تأهيل النساء المنتميات لإلرهاب« 
288 1. النشاطات المنفذة 
290 2. االستدامة في النتائج 
291 3.  اإلنجازات والتحديات 
291 4. قصص نجاح 

تحديات إدماج الجماعات المسلحة اليمنية بعد الصراع: الدروس المستفادة من االتفاقيات السابقة 
295 وحدة الشاعري 
297 أواًل: االتفاقيات اليمنية السابقة وتعاملها مع إعادة اإلدماج  
298 1. اتفاقية الوحدة اليمنية 
298 2. وثيقة العهد واالتفاق  
299 3. آلية تنفيذ العملية االنتقالية في اليمن وفًقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي 
302 4. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني  
303 5. اتفاق السلم والشراكة الوطنية  
304 6. اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي 
306 ثانًيا: مسارات المطالبة بإعادة اإلدماج بعد إعالن نقل السلطة في أبريل )نيسان( 2022 
308 ثالًثا: تحديات عملية اإلدماج 
310 الخاتمة 

313 ذاكرة الكتاب 
325 ببليوغرافيا 

331 المشاركون في الكتاب 


