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14 1. مرحلة حسن البنا )1928 - 1949( 
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حفريات في فهم االختراق اإلخواني لألكاديميا: استغال »اليقظوية« 
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78 سادًسا: مصير جمعيات اإلخوان األهلية بعد »ثورة 30 يونيو« 
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102 خامًسا: نهاية األلتراس 

103 الخاتمة 

نماذج تجسس واختراق اإلخوان لألحزاب السياسية في مصر
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142 ثالًثا: تأثير التلمسانية على عمل جماعة اإلخوان  

145 الخاتمة 
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اإلخوان المسلمون بين الفشل وتوظيف خطاب المظلومية
149 كريم شفيق 

150 أواًل: خطاب »المظلومية« لدى اإلخوان 

151 ثانًيا: القطبية والتأسيس الثاني  

153 ثالًثا: اإلخوان بعد »ثورة يوليو« 1952 

154 رابًعا: توظيف فكرة الجاهلية في الصراع مع الدولة  
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الوجه اآلخر للتاجر اإلخواني: الشركات االستثمارية والمشروعات الصغيرة
167 عمرو عبدالمنعم 

170 أواًل: اإلخوان... التغلغل والتمكين والفساد 

172 ثانًيا: إخوان مصر.. شجرة العائلة المالكة والحاكمة 

175 ثالًثا: انفتاح السادات وبداية السالسل التجارية اإلخوانية الكبرى 

179 رابًعا: مصادر »بيت مال« اإلخوان 

183 خامًسا: من حكم اإلخوان.. اقتصاد نيوليبرالي متوحش 

187 سادًسا: اإلخوان بعد »30 يونيو« وشركات األوف شور  

190 سابًعا: القوة االقتصادية لإلخوان المصريين في الغرب 
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مصادر تمويل اإلخوان في مصر.. حجم األصول وطبيعة االستثمار
195 منير أديب 

196 أواًل: طبيعة النظام االقتصادي لإلخوان  

200 ثانًيا: أصول وأموال اإلخوان في مصر 

208 ا: الخالفات المالية واالقتصادية عند اإلخوان   ثالًثً

210 رابًعا: وجهة أموال اإلخوان بعد »ثورة 30 يونيو« 

212 الخاتمة  

التنافس بين التنظيمات اإلرهابية في حوض بحيرة تشاد: بوكو حرام وداعش

215 محمود الطباخ 

216 أواًل: »بوكو حرام« وتنظيم »والية غرب أفريقيا«.. النشأة والمنطلقات الفكرية 

216 1. تأسيس بوكو حرام 

219 2. ظهور تنظيم والية غرب أفريقيا 

219 3. بدايات االنفصال والصراع الدموي بين الجماعتين 

222 ثانًيا: دوافع وأسباب تمدد التنظيمين في حوض ُبحيرة تشاد 

222 1. الهروب من سياسة العصا والمواجهات األمنية  

223 2. التجنيد واستقطاب عناصر جديدة 

224 3. تحقيق »التفوق اإلرهابي« 

226 4. استغالل األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتردية لتحقيق األهداف 

231 ثالًثا: تأثير التنظيمات الُمسلحة في استقرار المنطقة  

235 رابًعا: وضع التنظيمات الُمسلحة في حوض ُبحيرة تشاد 

235 1. تقويض تنظيم بوكو حرام وإدماجه في والية غرب أفريقيا  
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236 2. تنمية البحيرة وقطع الطريق أمام التنظيمات اإلرهابية 
238 3. توسع دائرة االقتتال بين بوكو حرام ووالية غرب أفريقيا 

240 الخاتمة  

243 ذاكرة الكتاب 
249 ببليوغرافيا 
255 المشاركون في الكتاب 


