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: في اطار دراستنا لنشاط المناظرة ارتئى استادنا عبد العالي لومس الى تفعيلها واقعيا عبر اقامة مناظرة حول اإلسالم تحت عنوان

و قد تمت المناظرة بحضور فريقين االول يدعم فكرة ان اإلسالم دين سالم و  ؟هل اإلسالم دين لإلرهاب ام دين سالم 

؟فما هي اهم محاور هذه المناظرة .التاني معارض لها    

تم قدم الفريقين اضافة الى الفكرة التي , في البداية تقدم المسير بكلمة شكر للحاضرين و ذكر بمضمون و موضوع المناظرة

في بداية المناظرة تقدم فريق المؤيدين عبر ابراز ان رسالة االسالم االساسية و الحقيقية هي اقرار السلم و . يدعمها كل واحد منهما

.و ان الجرائم البشعة التي تقام باسم الدين ناتجة عن سوء فهم لاليات و النصوص القرانية. السالم و العدالة االجتماعية  

تم تالها تدخل للمعارضين الدين استعرضوا الجرائم و االحدات االرهابية التي يقوم بها المسلمين ثم انتقدوا كيفية تعامل  

. االسالم مع المراة و حتها على لبس الحجاب اضافة الى القمع الذي يقوم به االسالم لحرية التعبير و حرية المعتقد الديني  

و من تم تدخل المؤيدون ليقروا على ضرورة التفريق بين المسلم الدي ال تكتمل معرفته بدينه و االسالم الذي هو رسالة روحية  

.مليئة باالخالق السامية و النبيلة  

و بعدها قام المعارضون بالتدخل لتبيان النصوص القرانية التي تدعوا الى الحرب و القتال اضافة الى انهم انتقدوا كون االسالم لم  

.يتطور ليواكب تطورات العصر الحديث و ظل مرتبطا بالماضي البعيد  

و بعد دلك تدخل المؤيدون ليختموا بذلك هذه المناظرة حيث اكدوا على ضرورة ربط النصوص القرانية بأسباب نزولها قصد 

و , وبينوا ان اإلسالم يدعوا الى الحرب و القتال في سياق معين كما هو الشأن بالنسبة لجميع الدول المعاصرة, فهمها فهما جيدًا

اوضحوا المعاملة التي كان يعامل بها السجناء في الدولة االسالمية قديما ثم قاموا باستعراض بعد العلماء و المفكرين و الفالسفة 

.المسلمين الذين لوالهم لما وصل الغرب لما هو عليه اآلن  

.." الحجاب-الجهاد"و في االخير يبقى االسالم دين سلم و سالم مهما عمل الكفار لتشويه سمعته و سيبقى االسالم باحكامه  

الدين الحق الذي لن يغيره المشركين بضغوطاتهم و ان كان المسلمون يعيشون اآلن اسالما صنعته امريكا و البلدان المسيطرة  

.على العالم و ليس االسالم الحقيقي   

تقرير امجالي عن املناظرة


