كتاب شهري يصدر عن مركز
المسبار للدراسات والبحوث
7

تقديم
الفكر الحركي «الداعشي» بعد البغدادي وأثره في التنظيم
أحمد سلطان

11

التكفير في تنظيم داعش :المصادر والسجاالت

12

الخالفات الفكرية بعد الوصول لسوريا

15

تمايز التيارات الداعشية

19

صراع التيارات داخل داعش

23

محاولة حسم الخالف بين تيارات داعش

24

تحديد الفكر الجديد لداعش

25

أعمال لجنة الرقابة المنهجية

27

البيان ( )155للمكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية

28

تيار اللجنة المفوضة :الهالك عن بينة

31

الخاتمة

38

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

التيارات المتصارعة في تنظيم داعش :التأثير واحتمال االستمرار
عبدالغني مزوز

41

حيثيات ظهور التيارات المتصارعة في داعش

42

التيارات المتصارعة في تنظيم داعش

45

من تنظيم داعش إلى الشتات

53

الحجاجي في الواجهة

54

الشرعيون من االحتجاج إلى االنشقاق

61

الخاتمة

65

استراتيجية تنظيم داعش :من «الخالفة المكانية» إلى «العنقودية»

الموقع على اإلنترنت:
www.almesbar.net

ال���م���راس�ل�ات ال��ب��ري��دي��ة:
ص.ب333577 :

دبي.

69

أيديولوجية تنظيم «داعش» :الثابث والمتغير

71

اإلمارات العربية المتحدة

«الفكر الجهادي» :مالمح النشأة ومحددات التأصيل

73

لالشتراك

االحتجاج بدعوى «الحاكمية» و«الجاهلية»

75

محمد الزهراوي

توظيف عقيدة «الوالء والبراء»

78

استراتيجية «داعش»« :الخالفة المكانية» والتمدد

79

االستراتيجية والهيكلية التنظيمية

82

داعش وآليات االستقطاب والتوسع

87

الشرط العام

92

داعش والجيل الرابع من الجهاديين« ...الجهاد الرقمي»

93

الخاتمة

95

المسبــار

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

بريد إلكتروني:
info@almesbar.net

3

االستراتيجية األمريكية بعد مقتل البغدادي ..المحددات والتوقعات
99

منتصر حمادة
أميركا والداعشية :المواجهة المفتوحة

101

المعضلة الداعشية بعد فوز ترمب بالرئاسة

106

داعش :المحددات الصغرى والكبرى

108

داعش والمحددات الصغرى بعد البغدادي

108

«الداعشية» والمحددات الكبرى :األسباب المغذية

111

«داعش» :المحدد االستراتيجي والبؤر المفتوحة

114

الخاتمة

120

مجتمع داعش :شهادات من الداخل بعد سقوط التنظيم
مهدي مبارك

125

اختراع «دولة داعش»  :خطة التنظيم لألسلمة

126

نساء الخالفة ..أسرار الهرب واالنتحار

135

اآلباء واألبناء ..توابع كراهية داعش لصلة الرحم

144

«العذر بالجهل» لم يشفع ألطفال الحرب

146

كيف أعد داعش الرفاق للقتال؟

147

الخاتمة

151

اإلعالم الجهادي االفتراضي بعد البغدادي :الطرق والمخاطر
153

رشيد العزوزي
جذور الدعاية الداعشية وأسلوبها اإلعالمي

154

في التأسيس لـ«وهم الدولة» ...ابحث عن اإلعالم

155

اإلعالم الجهادي ما بعد البغدادي

157

طرق «داعش» للترويج اإلرهابي االفتراضي

160

الفيسبوك في قلب الدعاية الداعشية

162

تويتر :تغريدات اإلرهابيين

162

موسم الهجرة إلى تلغرام وتام تام والتيك توك

163

قيمة وحدود الدعاية الداعشية في اإلعالم التفاعلي

165

مقومات البروباغندا

165

سبل مواجهة اإلرهاب السيبراني الداعشي

167

الخاتمة

169

الصراع على النفوذ ..الحرس الثوري وداعش بعد مقتل سليماني

4

محمود جابر

171

الحرس الثوري :المهام واألدوار

174

فيلق القدس والحرس اإلسالمي

177

معارك الحرس الثوري وداعش

182

جذور تنظيم داعش

184

داعش والحرس الثوري :األهداف المشتركة

188

الحرس وداعش ومرحلة ما بعد قاسم سليماني

191

البحث عن مخرج

192

الخاتمة

197

المسبــار


الكتابDaech la suite :
الكاتب :سيباستيان بوسوا ()Sébastien Boussois

قراءة :علي اليوسفي العلوي

201

من العدو األحمر إلى العدو األخضر

202

أفغانستان :الرحم األول والمستقبلي للجهاديين

203

القاعدة وداعش :التوسع العالمي والغزو

204

المقاولة األكبر لإلرهاب عبر التاريخ

207

داعش وجاذبية العنف الجهادي

208

سقوط دولة داعش ...انتصار أم هزيمة

211

الجهاديّون بعد «دولة داعش» :التشظي العنيف

213

ذاكرة الكتاب

225

ببليوغرافيا

237

المشاركون في الكتاب

247

المسبــار

5

