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اللقاءات
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فــي بالمؤّسســة  التعريــف  إطــار   فــي 
اإليرانّيــة.. والثقافّيــة  الدينّيــة   األوســاط 
المرجــع يــزور  الدليــل  مؤّسســة  وفــد 

آية الله الشيخ جعفر السبحانيدام ظله
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جوالتــه  ضمــن 
الـــمتوّلي  التفّقدّيــة.. 

للعتبــة  الــــــــــــــــــــــشرعّي 
المقّدســة  الــــــــــــــحسينّية 

سماحة الشيـــخ عـبد المهدي 
مؤســــسة  يــزور  الكربالئــي 

أعضــاء  ويلتقــي  الدليــل 
ــا ــّي فيه ــس العلم المجل
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 اســتمع ســماحة المتوّلي الشرعّي إلى شرٍح
والنشــاطات األعمــال  ســير  عــن   مفّصــٍل 

اّلتــي تقــوم بهــا المؤّسســة
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للعتبــة  الشــرعّي  المتوّلــي 
الســّيد  ســماحة  المقّدســة  العّباســّية 
أحمــد الصافــي يــزور مؤّسســة الدليــل؛ 

لالّطــالع مــن كثــٍب علــى منجزاتها 
فيهــا  العمــل  ومجريــات 
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العــاّم  الوكيــل 
العليــا  للمرجعّيــة 

جــواد  الســّيد  ســماحة 
يســتقبل  الشهرســتاني 

الدليــل مؤّسســة   وفــد 
إصــدارات  لــه  أهديــت  وقــد   

ســماحته  وســّر  المؤّسســة 
بالعمــل وأشــاد 
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ــاّم  ــن الع ــة.. األمي ــة والتفّقدّي ــه اإلدارّي ــن جوالت ضم
جعفــر  الســيد  المقدســة  الحســينية  للعتبــة 

الموســوي يــزور مؤسســة الدليــل ويتفّقــد 
ســير العمــل فيهــا
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العالمــة الســيد ريــاض الحكيم نجل المرجــع الديني آية 
الله العظمى الســيد محمدســعيد الحكيم يســتقبل 

رئيــس مؤسســة الدليــل والوفــد المرافــق لــه ، وقــد 
أبــدى  ســماحته إعجابه بعمل المؤسســة
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 رئيــس المؤّسســة يشــرح رؤيــة المؤّسســة
للواقــع العقــدّي فــي العــراق العزيــز



18

آيــة اللــه الشــيخ غــالم رضــا فياضــي رئيــس 
يــزور  اإلســالمّية  للحكمــة  العالــي  المجمــع 

الدليــل مؤّسســة 



19

يجتمــع  فياضــي  اللــه  آيــة 
المجلــس  أعضــاء  بالســادة 
للمؤّسســة  العلمــّي 
حــول  لرؤيتهــم  ويســتمع 
والعقــدّي  الفكــرّي  الوضــع 
اإلســالمّي،  العالــم  فــي 
ــيع  ــول توس ــه ح ــّدم رؤيت ويق
المشــترك العمــل  آفــاق 
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الســّيد  العاّلمــة  ســماحة 
 - الحكيــم  حســين 
مدرســة  علــى  المشــرف 
اإلمــام الكاظــم )ع( للعلــوم 
النجــف  فــي  الدينّيــة 
مؤّسســة  يــزور   - األشــرف 
الدليــل لتنســيق التعــاون 
الدليــل؛  مشــروع  إلنجــاح 
ــه بالمؤّسســة  ــا إعجاب مبدًي
وقــد   ، عملهــا  وبأســلوب 
أهديــت لــه بعــض إصــدارات 

سســة لمؤ ا
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رائــد  الشــيخ  ســماحة 
قســم  رئيــس  الحيــدري 
الشــؤون الدينيــة فــي العتبــة 
يــزور  المقدســة  الحســينية 
ويطلــع  الدليــل  مؤسســة 
علــى إنجازاتهــا، ويؤكــد علــى 
ــم  ــع قس ــيق م ــرورة التنس ض

الدينيــة الشــؤون 
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الثقافــي  القســم  مــن  وفــد 
المصطفــى  التابــع لجامعــة 
مؤسســة  يــزور  العالميــة 
الدليل عارًضا على المؤسســة 
التنســيق المشــترك لتنميــة 

آفــاق العمــل فــي العــراق
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مديــر مركــز التعليــم األكاديمي 
فــي دار القــرآن الكريــم التابعــة 
للعتبــة الحســينية المقدســة 
الديــن  خيــر  الشــيخ  ســماحة 
يــــزور  الشـــبكي  الهــادي 

الدليــل  مؤسســة 
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رئيس أكاديمية
 الوارث للتنمية البشرية

ــة  ــس إدارة العتب ــو مجل وعض
الدكتــور  الباحــث  الحســينية 
طــالل الكمالــي يــزور مؤسســة 
ــر  الدليــل للتباحــث فــي تطوي
العمل التعليمــّي واألكاديمّي 

المشــترك
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كاظــم  علــي  الحــاج  األســتاذ 
قســم  رئيــس  ســلطان 

العتبــة  فــي  العامــة  النشــاطات 
رئاســة  مــع  يبحــث  الحســينية 

مؤتمــر  إقامــة  الدليــل  مؤسســة 
اآلثــار لحمايــة  دولــي 



31



32

هاشــم  الســيد  ســماحة 
مـســـــــــــــؤول  الميالنــي 
الفكريــة  الشــؤون  قســم 
العتبــة  فــي  والثقافيــة 
يــزور  المقدســة  العباســية 
ويتطــّرق  الدليــل  مؤسســة 
إلــى المشــاكل الفكرّيــة اّلتــي 
يعانــي منهــا الشــباب العراقــّي 
عــن  االســتيضاح  مــع  ــا،  حاليًّ

معالجتهــا. ســبل 
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إلــى رؤيــة المؤسســة واســتراتيجيتها  واســتمع الضيــف 
فــي معالجــة المشــاكل الفكريــة التــي تحيــط بالمجتمــع 
العراقــي راغًبــا فــي فتــح آفــاق التعــاون بيــن المؤسســة 
وقســم الشــؤون الفكريــة فــي العتبــة العباســية المقدســة
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تنميــًة آلفــاق التعــاون المســتقبلّي.. 
للحــوار  الكلمــة  مركــز  رئيــس 
والتعــاون الســّيد صالــح الحكيــم يزور 

الدليــل مؤّسســة 
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مكتــب  فــي  االســتفتاء  لجنــة  عضــو 
المرجــع الحكيــم واألســتاذ فــي الحــوزة 
العلمّيــة بمدينــة قــمٍّ المقدســة ســماحة 
مؤسســة  يــزور  الحكيــم  عمــاد  الســيد 
الدليــل ليطلــع علــى إنجــازات المؤسســة
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موســوعة  علــى  المشــرف 
المــزارات الشــيعية الشــريفة فــي 
ــور  ــيد الدكت ــماحة الس ــراق س الع
مؤسســة  يــزور  الحســني  نذيــر 
الدليــل ويبحــث مــع رئيســها أهّم 
العمــل  تواجــه  اّلتــي  التحّديــات 

والفكــري الثقافــي 
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األســتاذ جهــاد ســعد رئيــس 
فــي  االستشــراق  قســم 
المركــز اإلســالمي للدراســات 
لبنــان  فــرع  االســتراتيجية 
الدليــل  مؤسســة  يــزور 
ويبحــث  رئيســها   ويلتقــي 
فــي  التعليــم  شــعبة  مــع 
المؤّسســة االرتقــاء بالعمــل 
مــن  واإلفــادة  المشــترك، 
الجديــدة  التدريــس  طرائــق 

الدينّيــة. للمناهــج 
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ــاة  ــب قن ــر مكت ــم مدي تكري
كربــالء الفضائيــة فــي إيران 
األديــب  جعفــر  األســتاذ 
ــاة فــي التغطيــة  ــدور القن ل
لنشــاطات  اإلعالمّيــة 
الثقافّيــة  المؤّسســة 

لتعليمّيــة ا و
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النشاط اجلامعي



مســؤول شــعبة التعليم في مؤسســة 
الدليــل يــزور الجامعتين المســتنصرية 
والتكنولوجيــة للتنســيق حــول إقامــة 

الــدورات الفكرّيــة لألســاتذة والطاّلب

46



العالقــات  توثيــق  إطــار  فــي 
 بالنخــب األكاديمّيــة والحوزوّيــة
ميســان  جامعتــي  مــن  وفــد 
والبصــرة يــزور مؤسســة الدليــل
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الحســیني  عصــام  الســید  الدکتــور 
جامعــة  أســاتذة  أحــد  الیاســري 
الدليــل  مؤسســة  يــزور  المثنــى 
اّلتــي  المشــاريع  حــول  للتنســيق 

تعتــزم المؤّسســة تنفيذهــا في 
معــة لجا ا
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األســتاذ  رافــد عيــدان  الدكتــور 
المســتنصرية  الجامعــة  فــي 
ــزور مؤسســة الدليــل لتهيئــة  ي
ــٍة  ــة إلقامــة نــدواٍت فكرّي األرضّي

فــي الجامعــة
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يلتقــي  الدليــل  مؤّسســة  رئيــس 
المســتنصرّية   الجامعــة  رئيــس 
الــدورات  إقامــة  حــول  للتنســيق 
الفكرّيــة ألســاتذة الجامعة وطلبتها
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الدليــل  مؤّسســة  وفــد 
الجامعــة  رئيــس  يلتقــي 
التكنولوجّيــة لالّتفــاق حــول 
المزمــع  الفكرّيــة  الــدورات 

متهــا  قا إ
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وفــد مؤّسســة الدليــل يــزور جامعتــي 
مــع  ويبحــث  والكوفــة  كربــالء 
التعــاون  آفــاق  تنميــة  رئيســيهما 

المشــترك الثقافــي 
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وفــد مؤّسســة الدليــل يبحــث مــع 
رئيــس جامعــة البصــرة النهــوض 
بالواقــع الفكــرّي   ويّتفــق معــه 
فــي  فكرّيــٍة  دوراٍت  إقامــة  علــى 

جامعــة البصــرة
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وفــد مؤّسســة الدليــل يــزور جامعتــي 
الواقــع  ويبحــث  والمثّنــى   القادســّية 
الفكــرّي للطلبــة، ويّتفــق علــى إقامــة 

مكّثفــٍة فكرّيــٍة  دوراٍت 

56



برئيــس  يجتمــع  الدليــل  مؤّسســة  وفــد 
جامعــة ذي قــاٍر ويّتفــق معــه علــى إقامــة 

الفكرّيــة  التربيــة  فــي  دوراٍت 
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مؤتمر التراث واآلثار
الشــرعّي  المتوّلــي  الســّيدين  برعايــة 
الحســينّية  للعتبــة  العــاّم  واألميــن 
ــا بحمايــة اآلثــار  المقّدســة مؤّسســة الدليــل تقيــم مؤتمــًرا خاصًّ
بمشــاركة عــدٍد مــن الباحثيــن ورجــال الديــن من مختلــف األديان 

المؤتمــر  هــذا  ويمّهــد  والمذاهــب، 
وأشــمل أوســع  آخــر  لمؤتمــٍر 
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مؤتمر التراث واالثار
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وفــد مؤّسســة الدليــل 
أســبوع  فــي  يشــارك 
عاشــوراء  نســيم 
بمدينــة  الثقافــّي 
التابعــة  تــكاب 
أذربيجــان  لمحافظــة 
إيــران فــي  الغربّيــة 



ــوان  ــًة بعن ــدوًة فكرّي ــم ن ــل تقي الدلي
فــي  الفكــرّي(  األمــن  )اســتراتيجّية 
وقــد  العقلّيــة  الحكمــة  أكاديمّيــة 
حضرها جمٌع من األســاتذة والفضالء

63



64

المؤّسســة تقيــم نــدوًة حوارّيًة شــبابّيًة 
فــي كربــالء المقّدســة لمجموعــٍة مــن 

طــاّلب محافظــة ذي قــاٍر
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الدورات



دورة التنمية الفكرية

بتأريــخ 25 شــباط 2017 وبحضــور جمــٍع مــن الطــاّلب 
فــي  انطلقــت  الجنســين،  كال  مــن  والمثّقفيــن 
والثقافــّي   العلمــّي  الدجــى  فــي مجّمــع مصابيــح 
للتنميــة  الــوارث  أكاديمّيــة  مــع  وبالتعــاون   -
البشــرّية والدراســات االســتراتيجّية التابعــة للعتبــة 
الحســينّية المقّدســة - دورٌة فــي مجــال )التنميــة 
الجســد(،  و)لغــة  المناظــرة(  و)فــّن  الفكرّيــة( 
أّيــاٍم وســط مشــاركٍة واســعٍة  واســتمّرت ســبعة 
ــة وأســاتذة الجامعــات،  مــن طــاّلب الحــوزة العلمّي
وبحضــور نخبــٍة مــن المدّربيــن الدولّييــن مــن كّلّية 

الــوارث.
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المناظــرة  فــن  فــي  دورة 
الجســد ولغــة 

أكاديمّيــة  مــع  بالتعــاون 
البشــرّية  للتنميــة  الــوارث 
االســتراتيجّية  والدراســات 
التابعــة للعتبــة الحســينّية 
الدليــل  مؤّسســة  المقّدســة.. 
المناظــرة«  »فــّن  فــي  دورًة  تقيــم 
و«لغــة الجســد« لعــدد مــن أســاتذة 
والجامعــات  العلمّيــة  الحــوزة 
األكاديمّيــة في مدينة قمٍّ المقّدســة
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دورة الخطباء

بتأريــخ 6 آب 2017 شــرعت شــعبة التعليــم فــي مؤّسســة 
للعتبــة  التابعــة  العقدّيــة  والبحــوث  للدراســات  الدليــل 
الحســينّية المقّدســة بإقامــة دورتهــا األولــى اّلتــي تحمــل 
عنــوان "التربيــة الفكرّيــة والروحّيــة للخطيــب الحســينّي" 

ــا. ــتمّرت 12 يوًم ــي اس واّلت 72
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دورة الشباب
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المؤّسســة  عمــل  إطــار  فــي 
ــا  لتحصيــن طاّلبنــا األعــّزاء فكريًّ

ــا.. تقيــم المؤّسســة دورتها  وعقديًّ
أبنــاء  مــن  المــدارس  لطــاّلب 

الكريمــة  العراقّيــة  الجاليــة 
قــمٍّ  فــي  المقيمــة 

هــم غير و
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العقديــة  الفكريــة  الــدورة 
للشــباب الصيفيــة  التخصصيــة 
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اإلصدارات



المؤّسســة  فــي  العلمــّي  الــكادر  يقــوم 
العقدّيــة  والدراســات  البحــوث  بكتابــة 
معالجــة  تســتهدف  اّلتــي  والفكرّيــة 
ظواهــر وشــبهاٍت تطــرأ علــى مجتمعنــا. 
ومّمــا صــدر فــي ٰهــذا العــام كتــاب )نهايــة 
)اإللحــاد..  وكتــاب  اإلٰلــه"(،  "وهــم  حلــم 
صــدر  كمــا  العــالج(،  ومفاتيــح  أســبابه 
اّلتــي  )الدليــل(  مجّلــة  مــن  األّول  العــدد 
والمواضيــع  العقــدّي  بالفكــر  تعنــى 
مجموعتــان  صــدرت  وأخيــًرا  الفكرّيــة، 
مــن الكراريــس بواقــع ۱۲ كّراســًة تهتــّم 
ــبابنا  ــة لش ــكالّيات الفكرّي ــة اإلش بمعالج

عموًمــا. المثّقــف 
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