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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 
 

 أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم  مركز 

 "داعش: من أين؟ إلى أين؟"ورشة عمل  

 م2016ابريل 2جمادى اآلخرة 24السبت 

 )محور داعش من أين(          
 

 (فيها شيء من اإلجابة مطروحة عن داعش اسئلة) :ورقة عمل

 أ د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري                                                                

 عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام )سابقًا(  
 

نبيه صلى اهلل عليه وسلم شعارًا ورمزًا  خامتسب زورًا لالسالم واختذ من تداعش أو تنظيم الدولة اإلسالمية الذي ين

، ها الناسكرهبالسلفية السنية لُي هابطاإلسالم ورمزيته، كما مت رليضل الناس ويكرههم يف 

اقعية بو االسئلة ، ولو متت اإلجابة على جزء منأطرحها تدور حول منشئها وأهدافهاأسئلة كثرية 

 املستفيد احلقيقي منها.لعرفنا من وراءها ومن 

 ؟ة(ها. )النظريات املختلفمن أسسها ومن وراء -

 ة السورية، السعودية، سنة العراق؟من املتضرر منها، الثور -

 دول األخرى؟مع م متواطئة أ هلا وهل هي مؤسسة تفيد منها، إيران، سوريا،إسرائيل؟من املس -

 ا يف سوريا، يف العراق، يف ليبيا؟ما هو حجم قوته -

 .؟تارخيهم ؟ وماوما هي جذورهم ؟وما حقيقتهم ؟م زعماء داعشمن ه -

 مليون موقع به مواد عن داعش. 23 الذي أتاح هلم االمتداد اإلعالمي؟من  -

 أجهزة احلاسب واالتصال؟واملواقع عربما مدى إمكانية متابعة املصادر اإلعالمية هلم  -

 .ما هي رسالتها للعامل؟ ،ته ونتائجهالظهور اإلعالمي وصور -

 .مناطق تواجدهم وحقيقة ذلك؟ -

 .قناعووسائلها يف اإل لديهاكيفية التجنيد  -

أماكن اجملندين، مدارسهم،  اال توجد دراسة دقيقة للمجندين من ضحاياها؟ -

 جامعاتهم،مساجدهم.

 ومدى ها باسلحة أمريكية وكورية وصينية؟ما حقيقة جتهيزها وسالحها وسياراتها وإمدادات -

 ورد يف أيديهم بطريقة منظمة.مئات السيارات اجلديدة معلومة املصدر واملست- ؟متابعة مصدرها 

وتوجهات علمائها ودعاتها  ؟وتقحم معها السعودية ومواطنيها ملاذا تربط بالوهابية والسلفية؟ -

 وتراثها العلمي يف داعش.

 حقيقي وحيادي؟عن داعش وغريها  هل كل ما يصدر عن الغرب  -

 ما حقيقة خطة عش الدبابري؟ -

 يف االعالم وهل كل من يوصف ؟هل وقع خلط لداعش العراق وسوريا ما حقيقة الوصف بها؟ -

 ي.وما مدى استغالل التيارات املعادية لإلسالم بوصف كل فاعل بانه داعش ؟حقيقة يبأنه داعش
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شغال الناس عن  يسلم أئمة احلرم، ودور ذلك يف إحتى ملحتى لو كان ممن يوعون خبطرها، 

 داعش احلقيقية.

مع أن ضحاياها غالبًا من املسلمني   ؟باإلسالمتسميتها وملاذا  ارتبطت  بالدين؟ما عالقتها  -

وأعماهلا يف بالد املسلمني وخصوصًا يف السعودية ومساجدها، وبيانات علماء اإلسالم وهيئاتهم 

 العلمية واضحة يف جتريم داعش.

 الية يف الدعوة أو خدمة االسالم؟وما هي جهود الدواعش السابقة واحل -

 داعش باإلسالم؟ ربطذي يستفيد من من ال -

 باجلهادية؟ -املسماة –ما العالقة بني داعش والقاعدة وبقية التنظيمات  -

 واملستفيد منها وخروجها عن اهلدف. ،وجديتها ودقتها ااحلرب على داعش وتكاليفها وأرقامه -

 .ة وغريهاالكردي ات،داعش والتحالف -

األوطان داخليًا  املنطقة واالنقسامات احمللية وضرباملذهيب يف  داعش ودرها يف تغذية الصراع-

 .ومناطقيًا

____________ 

ء وأحفظ وحدتنا ووفق قيادتنا وأهلنا أمننا وبالدنا واملسلمني من كل سواللهم أحفظ ديننا و

 للوقوف مع احلق واالنتصار على الضالل.

 وسلم.وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وصلى 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 


