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    ))))يف الرتاث إالساليميف الرتاث إالساليميف الرتاث إالساليميف الرتاث إالساليم

            ٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايقٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايقٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايقٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايق

            ا)كتور رشـيد اخليون ا)كتور رشـيد اخليون ا)كتور رشـيد اخليون ا)كتور رشـيد اخليون 

واملذهب، منه واملذهب، منه واملذهب، منه واملذهب، منه فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين 
    ....ما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاء

يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع 
    ....باكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنوات

2015201520152015        
        مساءاً مساءاً مساءاً مساءاً 

        املركز الثقايف العرايق يف لندناملركز الثقايف العرايق يف لندناملركز الثقايف العرايق يف لندناملركز الثقايف العرايق يف لندن
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يف الرتاث إالساليميف الرتاث إالساليميف الرتاث إالساليميف الرتاث إالساليم    جتاهات التطرف والغلوجتاهات التطرف والغلوجتاهات التطرف والغلوجتاهات التطرف والغلو
 
    

ٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايقٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايقٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايقٔامسـية يسـتضيف فهيا املنتدى العرايق    
        

ا)كتور رشـيد اخليون ا)كتور رشـيد اخليون ا)كتور رشـيد اخليون ا)كتور رشـيد اخليون     الباحثالباحثالباحثالباحث

فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين 
ما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاء

يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع 
باكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنوات

        

        أالمسـيةأالمسـيةأالمسـيةأالمسـيةيدير يدير يدير يدير 
        ا)كتور عبد احلسني الطايئا)كتور عبد احلسني الطايئا)كتور عبد احلسني الطايئا)كتور عبد احلسني الطايئ
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        عىل عىل عىل عىل 
  

املركز الثقايف العرايق يف لندناملركز الثقايف العرايق يف لندناملركز الثقايف العرايق يف لندناملركز الثقايف العرايق يف لندن    قاعةقاعةقاعةقاعة
    ))))يف شربسـبوشيف شربسـبوشيف شربسـبوشيف شربسـبوش((((
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جتاهات التطرف والغلوجتاهات التطرف والغلوجتاهات التطرف والغلوجتاهات التطرف والغلوإ إ إ إ ((((    

        

فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين فهيا موضوعة التطرف والغلو، وا3ي يؤدي ٕاىل العنف عىل ٔاساس ا)ين  يتناول يتناول يتناول يتناول 
ما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاءما وظفه احلاكم ومنه ما اسـتخدمه رجال ا)ين يف بث الكراهية والبغضاء

يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع يُسلط املتحدث الضوء عىل تY املامرسات، اليت امتدت ٕاىل عرصS هذا، حىت ظهر الرصاع 
باكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنواتباكفة أشاكi عىل أنه رصاع ديين طائفي، وابتىل به جممتعنا العرايق `3ات خالل هذه السـنوات
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