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7 تقديم 

من القاعدة إلى تنظيم الدولة... التحوالت السياسية والفكرية 

13 بوزيدي يحيى 

14 ما بعد األفغانية: والدة القاعدة... اإلخفاقات الُقطرية والعدو البعيد 

18 الدولة الجهادية... والحرب على العدو القريب 

21  الربيع العربي: دولة الخالفة والعدو األقرب 

25  البعد الجغرافي وسلوك اإلرهاب  

28 الخاتمة 

من القاعدة إلى داعش: الرجال والعقائد والتنظيم 

33 أحمد الشوربجي 

35 »داعش« النشأة والتكوين  

53 األسس العقائدية والفكرية والخيارات الفقهية لدى )القاعدة( 

56 األسس العقائدية والفكرية والخيارات الفقهية لدى )داعش( 

57 هل اختلف المنهج واألفكار بين التنظيمين؟ 

58 الخاتمة 

ما بين البعث والجماعات التكفيرية... القاعدة وداعش 

61 عمرو عبدالمنعم 

63 ميالد تنظيم الدولة  

64 عولمة الجهاد 

65 داعش والقاعدة... في المرآة 

67 من رسائل البعث لداعش 

75 الدعشنة... عابرة القومية 

79 االمتداد القطبي... فكرًا وحركة 

82 الشوقيون أبناء عباءة »قطب« 

83 تيار التوقف... امتداد للظاهرة 

84  داعش واستحالل الدماء 

85 الخاتمة 

البعث الداعشي لتنظيم »الناجون من النار« من خال اإلخوان  

87 جهاد عودة 

90 بعث التنظيم 

94 أبرز قيادات التنظيم 

97 25 يناير والدور السلفي 

103 التنظيمات األهلية والمنطلقات العقائدية والفكرية 
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استراتيجية أولوية األعداء... الشيعة بين القاعدة وداعش 

111 صاح الدين حسن 

114 االتجاه اإلجباري.. الولوج في المستنقع  

114 خطة التجييش الطائفية  

116 مالمح خطاب تنظيم الدولة في مواجهة الشيعة 

117 الظواهري وخصوصية الحالة الجهادية المصرية 

121 النصرة والطوائف... عدو مركزي وأسلوب مختلف  

129 الخاتمة 

دوائر التكفير لدى داعش... العذر بالجهل  

133 ماهر فرغلي 

134 كيف نفهم التطورات الفكرية؟ 

135 الحجة أقيمت 

135 دولة الخالفة هي الممثل الوحيد! 

136 المجاهد المرتد والمنافق 

139 االغتيال لمن حكموا عليهم بالردة 

139 تكفير الشيعة على العموم وعدم قبول توبة مقاتليهم 

139 الديمقراطية كفر  

140 في مسألة العذر بالجهل 

142 تقليص موانع تكفير المعينين 

144 عدم جواز القتال في الجيوش 

144 كفر األعوان 

144 تكفير جماعات إسالموية منافسة 

145 الكفر بالمواالة 

147 تكفير االنتخابات 

148 اإلرباك الفقهي في مسألة العذر بالجهل 

151 الخاتمة 

»داعش« والحركات الجهادية في غرب أفريقيا

153 عبير شليغم 

154 ظروف النشأة والتطور  

156 التنظيمات والجماعات اإلرهابية في غرب أفريقيا 

159 المجتمع اإلرهابي: المرجعية الدينية 

168 األعمال اإلرهابية 

171 مصادر التمويل 

173 الخاتمة 

الحالة الجهادية في الجزائر وظاهرة داعش: القواسم والفوارق 

177 منتصر حمادة 

179 القواسم المشتركة بين »الجهادية« الجزائرية والظاهرة »الداعشية« 

179  مشروع إسالمي حركي 

180 انزالقات المشروع اإلسالمي الجهادي 
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189  الفوارق بين »الجهادية« الجزائرية والظاهرة »الداعشية« 

192 ُمحّدد التباين »الجهادي« في توظيف الثورة الرقمية 

195 خالصات أولية في القواسم والفوارق بين التجربتين الجهاديتين 

196 الخاتمة 

حماس وعاقتها بإيران وأنصار داعش في غزة  

199 محمد جمعة 

101 مستجدات العالقة بين حماس والسلفية الجهادية  

204 تحديات أمام حماس  

205  تحديات األيديولوجيا 

208 في مواجهة ديناميات التهدئة والمقاومة 

210 األسلمة أو الصدام.. تحديات أمام حماس السلطة 

212 استجابات حماس  

215 الخاتمة  

الذئاب المنفردة: مدخل لتفسير األيديولوجيا والظاهرة   

219 خالد عكاشة 

220 األبعاد الشخصية والنفسية 

224 نماذج عملية للظاهرة 

232 صناعة خلطة الغضب مع عمليات محدودة الكلفة إلنتاج خطر داهم 

234 تعقيدات المواجهة األمنية واألجهزة ما زالت بمربع اإلخفاق 

235 عوامل اإلخفاق وتعقيدات المواجهة األمنية 

239 الخاتمة 

241 ذاكرة الكتاب 

245 ببليوغرافيا 

251 المشاركون في الكتاب 


