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المقالة :

 

االعالمي محمود المنديل

الديني للتنوع  (تعزيزًا  شعار  وتحت  واإلعالمية  الثقافية  للتنمية  مسارات  مؤسسة  أقامت 

وبناء السالم في العراق)، وذلك صباح يوم السبت 30/1/2016وبحضور دولي الحضور الديني

المتنوع من مسلمين ومسيحيين وايزيدية ومندائيين وكاكئيين وزرادشتيين وبهائيين

وتوزع الموتمر على 4 جلسات

الجلسة األولى وكانت بعنوان ( صناع السالم في مواجهة الكراهية) شارك فيها فضيلة

مواجهة في  (إعالميون  بعنوان  كانت  الثانية  والجلسة  كريدي،  نظام  الشيخ  الترميذا 

الكراهية)، مواجهة  في  والتشريع  (الشريعة  بعنوان  كانت  الثالثة  والجلسة  الكراهية)، 

الجلسة الرابعة كانت بعنوان (ما هو العمل استراتيجيات لمواجهة الكراهية 2016)،

االنتباه على  الضوء  لتسليط  جيده  فرصة  المؤتمر  ان  الحاضرون  اكد  كلماتهم  خالل  ومن 

وجرائم  . الكراهية  خطاب  على  وكرد  المنطقة.  في  الديني  التنوع  وزوال  الغاء  على 

الحوار أهمية  والتأكيد على   . العراقية  المكونات  بحق  التي التعد وال تحصى  التكفيريين 

التنوع على  والحفاظ  االخر  واحترام  التسامح  الشاعه  اآلخر،  وفهم  التسامح  روح  وبث 

على أكد  كما  الحبيب  عراقنا  الوطنية في  الهوية  وتعزيز  الكراهيه  عن خطابات  واالبتعاد 

أهمية دعم ترشيح السيدة العراقية نادية مراد لنيل جائزة نوبل للسالم.

لصور وعرض  المتخصصة،  للكتب  معرض  ومنها  متنوعة  فعاليات  إقامة  المؤتمر  ورافق 

نشاطات مؤسسة مسارات، وعرض فلم وثائقي عن أهمية التصدي لخطاب الكراهية في

العراق.
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تصميم شركة اكسل جميع الحقوق محفوظة وممنوع حفظ محتوى هذا الموقع بدون ترخيص مسبق.

التعليقات :

اكتب تعليق

 االسم (مطلوب)

 البريد األلكترونى (لن يتم نشـره) (مطلوب)

 رابط موقعك (غير مطلوب)

إرسال التعليق

اتصل بنا

      

أخر األخبار
رئيس المجلس االقتصادي العراقي يطلق حملته الوطنية تحت شعار

(حملة الوفاء للكرادة) تضامنا مع فاجعه الكراده ووفاءالشهدائنا االبرار

أعالم النائب حنين قدو

اعالم النائب الشيخ فريد االبراهيمي

فاجعة االيزيديين في سنجار ….
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