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ربيع يتجدد

نور  م�ضاعل  �ضة  املقدَّ العتبات  ت��زال  ول  كانت 
التَّم�ضك  اأراد  من   كل بنورها  ي�ضت�ضيء  وهداية 
امية،  ال�ضَّ ومبادئه  احلنيف  الإ�ضالمي  ين  بالدِّ

�ش اإىل الع�ضق الإلهي. وينهل منها كل من تعطَّ
ان   فيها يرقد اأقد�ش خلق اهلل -جلَّ وعال- وخزَّ
الأمان  فهي  علمه.  وعيبة  وحيه،  وتراجمة  علمه، 

ين، وقبلة للعا�ضقني. للخائفني، واملالذ للمتحريِّ
مات واملزايا التي تكتنزها عتباتنا  ومع تلك ال�ضِّ
للعلم،  نف�ضه  تتوق   ملن قبلة  اأ�ضحت  فقد  �ضة  املقدَّ
البعثي  الكابو�ش  زوال  وبعد  والهداية،  واملعرفة، 
م��ن  اجل��اث��م على ���ض��در ال��ع��راق ع��ق��ودًا م��ن ال��زَّ
يف  احلقيقية  مكانتها  �ضة  املقدَّ للعتبات  ع��ادت 

الدينية،  العلوم  تلف  يف  واملعرفة  العلم،  ن�ضر 
والإن�ضانية، والعلمية، والأكادميية ال�ضرفة بعد اأن 
ة العليا، ففي  ينيَّ اأ�ضبحت اإدارتها بيد املرجعية الدِّ
عتبات كربالء املقد�ضة ُعينت جلنة عليا لإدارتها 
حممد  ال�ضيد  املرحوم  مة  العالَّ ب�ضماحة  لة  متمثِّ
و�ضماحة  ���ض��ره-،  -قد�ش  احلكيم  الطباطبائي 
ع��زه-،  دام  ال�����ض��ايف-  اأح��م��د  يد  ال�ضَّ م��ة  ال��ع��الَّ
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�ضيخ  العالمة  و�ضماحة 

-دام عزه-.
الإع��م��ار، واخل��دم��ة،  ب���داأت حركة   وم��ن هنا 
رين،  م، ون�ضر العلم، ورعاية العلماء، واملفكِّ والتَّقد
وتذليل  م،  ق��د�� ال��تَّ �ضبل  ك��ّل  وت��وف��ري  ��ف��ني،  وامل��ث��قَّ
املقد�ضة  العتبات  ام  ُخ��دَّ واجهها  التي  عاب  ال�ضِّ
اآمنًا وح�ضنًا  يف فرتة املحن. حتى �ضارت مالذًا 
يف  ��ه��ا  اأنَّ قلنا  اإن  احلقيقة  جنانب  ول  للجميع، 
�ضات حملِّية  مته موؤ�ضَّ حركتها الثَّقافية تفوق ما قدَّ

بل وعاملية اأي�ضًا.
يف  القليل  الثَّقايف  عمرها  من  غ��م  ال��رَّ وعلى   
التَّ�ضّورات،  كلَّ  وجت��اوزت  فاقت،  اأنَّها  اإلَّ  ِته  مدَّ
اإدارت���ه���ا،  حلنكة  اإلَّ  ذل���ك  وم���ا  والح��ت��م��الت، 
ريق الر�ضايل  ورعايتها الأبوّية للعاملني يف هذا الطَّ
ال�ضماوي الذي بعث به الأنبياء-عليهم ال�ضالم-، 
و�ضار  ال�ضالم-،  الأو�ضياء-عليهم  بعده  ون�ضب 
منهاج  وهو  األ  والأول��ي��اء،  العلماء،  �ضراطه  على 
وهداية  والثَّقافة،  والف�ضيلة،  والفكر،  العلم، 

الب�ضر.
���ض��ال��ّي��ة  ال��رِّ  وك���ان م��ن �ضمن ه���ذه الأع���م���ال 

لو  ال��ذي  العاملي  الثَّقايف  هادة  ال�ضَّ ربيع  مهرجان 
لوجدناه  واإن�ضائه   اإقامته،  فكرة  تاريخ  اإىل  عدنا 
الّركود  بالها  ي�ضغل  كان  موؤمنة  ثلة  تفكري  ثمرة 
الّثقايف الذي اأمّل بالأّمة نتيجة ال�ّضيا�ضات اخلاطئة 

التي انتهجتها احلكومات املتعاقبة.
 يف عام 1425ه� انبثقت فكرة اإقامة احتفالية 
بذكرى ولدة الإمام اأبي عبد اهلل احل�ضني، واأخيه 
عليهما-  اهلل  –�ضلوات  العبا�ش  الف�ضل  اأب���ي 
بهذه  تقليدية  احتفالية  اإقامة  اأمر  ي�ضغلهم  وكان 
املنا�ضبة، والكتفاء باإلقاء جمموعة من الق�ضائد 

ون�ضر للزينة؟ 
اأم نتو�ضع فيها؟

وحينما نحاول اأن جنّدد الحتفاء بهذه املنا�ضبة 
ما هو اجلديد الذي يجب اأن ن�ضيفه؟

على  ُعر�ضت  الفكرة  تلك  متّخ�ضت  اأن  وبعد   
-دام  ايف  ال�ضَّ اأحمد  ال�ضيد  ماحة؛  ال�ضَّ اأ�ضحاب 
عزه- وال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي -دام عزه- 
العليا  اللجنة  ع�ضوي  الوقت  ذل��ك  يف  كانا  وق��د 
�ضة، والتي ت�ضّكلت بتوجيٍه من  لإدارة العتبات املقدَّ

ينية العليا يف النَّجف الأ�ضرف. املرجعية الدِّ
ل   فحدثت املوافقة، وبداأت الإعدادات، وكان اأوَّ
لهذا  املنا�ضب  ال�ضم  اختيار  ال�ضتعدادات  تلك 
لتحديده  عديدة   جل�ضات  عقدت  وقد  املهرجان، 
ة، وعناية ملا ميثله من اأهّمّية على امل�ضتوى  بكلِّ ِدقَّ
راأي  فكان  احلقبة،  تلك  يف  م��اين  وال��زَّ ال��ّث��ق��ايف 
عليه-  اهلل  –�ضلوات  احل�ضني  الإمام  اأنَّ  اجلميع 
�ضات، وحفظًا  ين، واملقدَّ با�ضت�ضهاده دفاعًا عن الدِّ
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لكرامة الإن�ضان، وماله، وعر�ضه قد خلَّده التاريخ، 
ا�ضمه  ونق�ش  جمعاء،  الإن�ضانية  وقفته  وحفظت 

على قلوب كّل الأحرار م�ضلمني، وغري م�ضلمني.
با�ضت�ضهاده  اإذ  ال�ضهادة  ربيع  ا�ضم  اختري  لذا 
ذكره  د  و�ضيتجدَّ دًا  جم��دَّ ُوِل��َد  عليه-  اهلل  -�ضالم 
يومًا  منهجه  من  العربة  وت��زداد  ع��ام،  بعد  عامًا 
بيته، وعلى  اآل  يوم، ف�ضالم اهلل عليه، وعلى  بعد 
ا�ضت�ضهد  من  وعلى  برحله،  اأناخت  التي  الأرواح 
معه او ا�ضت�ضهد على دربه يوم ولد، ويوم ا�ضت�ضهد، 

ويوم يبعث حّيًا. 
هذا  لإقامة  اجلميع  وانطلق  الفكرة،  فبوركت 
غم من حداثة اخلربات  املهرجان املبارك على الرَّ

ريفني مبثل هكذا مهرجانات  ام املرقدين ال�ضَّ خلدَّ
وموؤمترات عاملية، ويف نف�ش الوقت داهمهم �ضيق 
الوقت كون �ضهر �ضعبان املبارك كان على الأبواب، 
ظروف  بالبلد  حتيط  كانت  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 
�ضتني  املقدَّ العتبتني  اأب��ن��اء  اأنَّ  اإلَّ  �ضعبة  اأمنّية 
�ضواعدهم،  عن  �ضّمروا  قد  ا�ضية  والعبَّ احل�ضينية 
باأبهى  املهرجان  لإقامة  نهار  ليل  العمل  ووا�ضلوا 
حلة، وباأروع اأداء، وبالفعل كان املهرجان يتَّ�ضف 
بالعاملية و�ضهد له اجلميع يف ح�ضن اإدارته، وتنّوع 
اجلن�ضيات  واختالف  فعالياته،  وك��رة  فقراته، 

الوافدة لإحياء هذا ال�ضرح الثقايف املبارك.
ة  واعد اخلرّية، والّنفو�ش الأبيَّ فطوبى لتلك ال�ضَّ

التي عاهدت �ضيِّدها، ومولها الإمام احل�ضني 
ملرقده  خ��ادم��ة  ت��ك��ون  اأن  ال�����ض��الم-  -عليه 
ريف، ل يبغون بذًل  اهر، ولزّوار قربه ال�ضَّ الطَّ
�ضوى ر�ضا اهلل -جلَّ وعال- و�ضفاعة الّر�ضول 
واآل���ه  عليه  اهلل  -���ض��ل��ى  حم��م��د  امل�ضطفى 
و�ضلم- واآل بيته الطيبني الطاهرين- �ضلوات 
اهلل عليهم- والعبور على ال�ضراط على يدي 
�ضاحب احلو�ش مولنا اأمري املوؤمنني علي بن 

اأبي طالب -عليه ال�ضالم-.
فتحقق احللم، وانطلق املهرجان.
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املهرجانات  من  العاملي  هادة  ال�ضَّ ربيع  مهرجان  يعترب 
ل معنى من اأ�ضمى معاين الهوية  الثَّقافية والفكرية التي ت�ضكِّ
احل�ضارة  على  والنفتاح  احلركة،  اإىل  ب�ضعيها  الإن�ضانية 
مات الثَّقافية والفكرية خللق  املعا�ضرة �ضعيًا لرت�ضني املقوِّ
ثقافة  وليد  النتاج  هذا  كون  ة  مهمَّ روحية  فكرية  توازنات 
الثَّقايف  هادة  ال�ضَّ ربيع  فمهرجان  بر�ضانته،  العامل  اأبهرت 
�ضتني  العاملي الذي تقيمه الأمانتان العامتان للعتبتني املقدَّ
احل�ضني،  الإم���ام  لذكرى  اإح��ي��اًء  والعبا�ضية،  احل�ضينية 
-عليهم  جاد  ال�ضَّ والإم���ام  ا�ش،  العبَّ الف�ضل  اأب��ي  واأخ��ي��ه 
ال�ضالم-  –عليهم  البيت  اأهل  لثقافة  وتر�ضيخًا  ال�ضالم- 
ملا متتلكه  مهّمًا  ثقافّيًا  املهرجانات مرتكزًا  ولت�ضبح هذه 
من زون ثقايف قادر على ا�ضتنها�ش الأمة عرب م�ضروٍع 
بوا�ضطة  املبدع  الفكر  على  ينفتح  اإن�ضاين  اإ�ضالمّي  وطنّي 
والثَّقافية،  الفكرية  �ضاطات  والنَّ بالفعاليات  الهتمام 
وهي جزء من ن�ضاط مدرك يوؤ�ض�ش دوًرا لتثقيف املجتمع 
وزيادة الوعي بامل�ضوؤولية لتاأكيد الهوّية احل�ضينّية املعطاءة 
على  القدرة  اأحيت  ت�ضحوية  بنه�ضة  الب�ضرية  رفدت  التي 
ال�ّضلطوية  الهيمنة  ورف�����ش  اجل���ور  م��رت��ك��زات  م��واج��ه��ة 
والظلم، ول يخفى على اأحٍد اأهّمّية مهرجان ربيع ال�ضهادة 

مه من �ضبل توا�ضل مثمرة . وما قدَّ
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نقدر  كيف  هو  اأهم  م�ضاألة  اإىل  يقودين  �ضوؤال 
اأهل  امل�ضتنار مبنهج  الواقع احلقيقي  تفعيل  على 
حمة والعلم والإميان؟، والبحث عن كيفية  بيت الرَّ
الإف�ضاح عن كينونة هذا املنهج؛ لأ�ضل اىل نتيجة 
الوعي  ميّثل  ال�ضهادة  ربيع  مهرجان  اأنَّ  ة  مهمَّ
ودللت الوعي، حيث ميتلك بنى ت�ضكيلية يف اإطار 
�ضبكة الثقافة املكّونة باعتبارها مواجهة �ضريحة 
فقد  والتَّفرقة،  والتَّعا�ضة  ائد  ال�ضَّ الفكري  للبوؤ�ش 
احل�ضيني  حم��ت��واه  قد�ضيَّة  ع��ن  امل��ه��رج��ان  ع��ربَّ 
وعن اجلمالية التَّ�ضحوية اجلامعة لكلِّ الهويات، 
�ش  يوؤ�ضِّ فنجده  التَّ�ضي�ش،  ح��واج��ز  واملتخطية 
جتربة ثقافية ح�ضارية وي�ضعى اىل معاينة الواقع 
د التجارب ومبفاهيم ثقافية فكرية  مبنظور متعدِّ
الهويات  ت�ضّكل  وبنى  واجت��اه��ات  باأطر  متنّوعة 
املختلفة للدول املدعوة يف املهرجان، فاأهم ما يف 

هذا املهرجان هو املعنى الإمياين.
لت�ضكل  بع�ضها؛  تتحد مع  فعالية  كّل   مفردات 
ا�ضتقاللها  لها  يزة  كممار�ضة  التَّجربة،  ن�ضق 
املذهبي  املرتكز  من�ضبط ميّثل  اخلا�ش، خطاب 
ه ينفتح على عوامل �ضامية حتمل �ضمة الإ�ضالح  لكنَّ
ال�ضالم-،  -عليه  هداء  ال�ض د  �ضيِّ لها  دع��ا  التي 
الن��ت��م��اءات  وتوحيد  الإ���ض��الح��ي،  الكد  توحيد 
اإ�ضاءات املا�ضي اإىل حا�ضر  ل�ضالح فاعل حمل 
ه�ضوية التي  يوؤ�ّض�ش امل�ضتقبل، درا�ضة الف�ضحة النَّ
باعتباره  احل�ضيني  التَّ�ضحوي  اجلهد  لنا  تركها 
التَّغيري الإيجابي وله ف�ضيلة  معيار قيمي له فعل 

ك�ضف اخللل للعامل وف�ضح بوؤر النهيار.
 املهرجان خطاب ا�ضتنها�ضي حيوي نفذ بجهد 
املحتوى ميثل  وهذا  مويل  ال�ض العام  نخبوي ميثل 
هادة  ال�ضَّ ربيع  مبهرجان  امل�ضلم  ف  املثقَّ عالقة 

ة متتلك روحّية التَّنامي  اأمَّ العاملي باعتباره هوّية 
اأ�ضاليب  تطوًرا يف  مهرجان جديد جند  كل  عرب 
التَّنفيذ وجند جهًدا لأ�ضماء ا�ضتنارت ب�ضوء املاآثر 
ولذلك  املعنى،  يف  تقاربية  خللق  �ضعًيا  العظيمة 
العام من قبل كربالء  عبي  ال�ضَّ حيب  الرتَّ نالحظ 
من  املهرجان  ل�ضيوف  نادرة  معاملة  م  ُتقدِّ التي 
اليومي  التَّعامل  مهام  وت�ضهيل  واح��رتام  ترحيب 
يف �ضوارع كربالء ومع اإطاللة املولد تلب�ش كربالء 
مكان  كل  يف  الّزينة  وترفع  عادة  وال�ضَّ الب�ضر  حلَّة 

مرحبة بيوم كربالء و�ضيوفه الكرام.
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هادة الثقايف العاملي هو مهرجان  مهرجان ربيع ال�ضَّ
الأمانتان  كامل  ب�ضكل  ومتوله  تقيمه  فكري  ثقايف 
والعبا�ضية  احل�ضينية  للعتبتني  املقد�ضتني  العامتان 
لذكرى  اأحياًء  عامًا  ع�ضر  قبل  اأحد  تاأ�ضي�ضه  منذ 
مولد �ضبط الر�ضول الأعظم -�ضلى اهلل عليه  واآله- 
الف�ضل  اأب��ي  واأخيه  احل�ضني  اهلل  عبد  اأب��ي  الإم��ام 
ال�ضالم-.   -عليهم  ال�ضجاد  الإم��ام  وابنه  العبا�ش 
بنه�ضة   والتبلي للتعريف  املهرجان  ه��ذا  ي�ضاهم 
العمق،  من  للعامل  ال�ضالم-  احل�ضني-عليه  الإم��ام 

نه�ضة  ر�ضالة  واإي�ضال  امل�ضلمني  لتوحيد  وجتمع 
اأنحاء  ة  كافَّ اإىل  ال�ضالم-  -عليه  احل�ضني  الإم��ام 
حملها،  ال��ت��ي  العاملية  فة  ال�ضِّ خ��الل  م��ن  ال��ع��امل 
اإىل  بالإ�ضافة  فيه،  ال��دول  من  العديد  وم�ضاركة 
-عليه  احل�ضني  الإم����ام  نه�ضة  اأه����داف  اإي�����ض��ال 
عائلته  مع  الإم��ام  خ��روج  �ضبب  وتو�ضيح  ال�ضالم- 
امل�ضري. ونهاية  ب��ال��ظ��روف  علمه  م��ع  واأ���ض��ح��اب��ه 

ل دورة لهذا املهرجان �ضنة )1427ه�  وقد انطلقت اأوَّ
الّظروف  من  بالرغم  النَّجاح  حّقق  وقد   ) 2005م 

وقد  البلد،  يعي�ضها  ك��ان  ال��ت��ي  عبة  ال�ضَّ الأم��ن��ي��ة 
د الأن�ضطة  ا�ضتطاعت الأمانتان اأن تقيم برناجمًا متعدِّ
ا�ضتمر  بعدها  التَّح�ضريي،  اأ�ضبوع من عمره  خالل 
العا�ضرة. ال��دورة  يف  اليوم  و�ضل  اأن  اإىل  املهرجان 
متميزًا  م�ضتوى  ق  يحقِّ اأن  املهرجان  ا�ضتطاع   وقد 
التَّح�ضري واحل�ضور يف جميع دوراته،  على م�ضتوى 
من  لالنتباه  لف���ٍت  ب�ضكٍل  الأع����وام  ك��لِّ  يف  وظ��ه��ر 
اليات  الفعَّ بع�ش  وهذه  واحلجم،  اليات  الفعَّ ناحية 
�����ض��اط��ات وامل�����ض��اري��ع م��ن ذاك����رة امل��ه��رج��ان. وال��نَّ

مهرجان ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي
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ل  المهرجان ا�وَّ

1. كلمة اللجنة العليا لإدارة العتبات املطهرة يف كربالء املقد�ضة يف حفل افتتاح  مهرجان ربيع ال�ضهادة 
الثقايف العاملي الأول 3 �ضعبان 1426ه� ، وقد األقاها الأمني العام للعتبة احل�ضينية ال�ضيخ عبد املهدي 

الكربالئي.
يعي ال�ضيد �ضالح احليدر خالل حفل افتتاح  مهرجان ربيع ال�ضهادة  2. كلمة رئي�ش ديوان الوقف ال�ضِّ

الثقايف العاملي الأول.
3. بحث ل�ضماحة ال�ضيد �ضامي البدري ،األقي يف اليوم الثَّاين من مهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايف العاملي 

ل . الأوَّ
م املنري(  الأ�ضتاذ ر�ضا اخلفاجي. 4. ق�ضيدة )الدَّ

اعر: عبود جودي احللي 5. ق�ضيدة )هذا احل�ضني(  الدكتور ال�ضَّ
6. افتتاح م�ضيف اأبي الف�ضل العبا�ش -عليه ال�ضالم-.

7. افتتاح مكتبة الإمام احل�ضني -عليه ال�ضالم-.
8. اأم�ضية قراآنية بح�ضور عدد من القّراء امل�ضهورين.
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اني المهرجان الثَّ

1. كلمة الأمانة العامة لإدارة العتبتني املقد�ضتني األقاها �ضماحة ال�ضيد اأحمد ال�ضايف -دام عزه-.
ومكة(،  املدينة  لقاءات  )من  حتليلية  ق��راءة  ال�ضالم-  -عليه  احل�ضني  الإم��ام  لقاءات  بحث:   .2

حما�ضرة لالأ�ضتاذ د. حممد حممود زوين- الأ�ضتاذ يف جامعة الكوفة.
اعر واثق اجللبي ق�ضيدة )جئناك وحيا(. 3. ال�ضَّ

4. ق�ضيدة تخمي�ضية لل�ضاعر علي ال�ضفار يف حق الإمام احل�ضني -عليه ال�ضالم- ومواقفه املختلفة 
ة. عرب تاريخ حياته البطولية الفذَّ

�ضة. ا�ضية املقدَّ 5. افتتاح مكتبة العتبة العبَّ
اجي من جامعة الواعظ لعلوم اأهل البيت -عليهم ال�ضالم-  رَّ 6. تالوة قراآنية لالأ�ضتاذ طالب ال�ضَّ

الدينية.
7. املقرئ احلاج ميثم التَّمار .
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الث: المهرجان الثَّ

اأحمد  ال�ضيد  �ضماحة  األقاها  والعبا�ضية  احل�ضينية  املقد�ضتني  للعتبتني  العامتني  الأمانتني  كلمة   .1
ال�ضايف -دام عزه-.

2. بحث : مبداأ التَّماثل بني احل�ضني بن علي ويحيى بن زكريا ثاران هلل، �ضماحة ال�ضيد عالء املو�ضوي.
3. ق�ضيدة )ياح�ضني( ال�ضاعر ح�ضني �ضباح اإبراهيم.

ريف. حن احل�ضيني ال�ضَّ 4. فرقة القراآن املجيد الب�ضرية حتيي اأم�ضية قراآنية يف ال�ضَّ
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ابع المهرجان الرَّ

جمعية  من  علي،  حممد  مرت�ضى  ال�ضيخ  ف�ضيلة  األقاها  والتي  املهرجان  يف  امل�ضاركة  الوفود  كلمة   .1
�ضة اخلوئي يف باري�ش . موؤ�ضَّ

2. بحث: �ضعراء م�ضيحيون يف رحاب الإمام احل�ضني -عليه ال�ضالم-، الدكتور حممد �ضعيد الطريحي.
اعر مهدي جناح الكاظمي. 3. )اأنت احل�ضني( ال�ضَّ

4. ا�ضتبدال الربدة ال�ضريفة لقرب الإمام احل�ضني -عليه ال�ضالم-.
�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية. 5. حمفل قراآين اأقيم يف العتبتني املقدَّ
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لبي ياح�سني
ني  ي احُل�س ة.. ُيلبِّ بيُع ال�ّسهاد ر

     �ضادق مهدي ح�ضن 
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�����رن�����ا...؟ َي�����ن�����������ضُ �����ٍر  ن�����ا������ضِ ِم�������ن  َه�������ل     
-عليه  احل�ضني  الإم���ام  اأر�ضلها  خالدة  �ضرخٌة   
يوم  اإىل  التاأريخ  �ضمع  بها  كَّ  �ضَ مدوّيًة  ال�ضالم( 
والعقيدة  ال��دي��ن  لن�ضرة  دع���وة  ه��ي  ال��ق��ي��ام��ة، 
وكرامتها  �ضعادتها  لالإن�ضانية  ت�ضمن  التي  ة  احلقَّ
احل�ضني  اأح��ب��اب  هم  وه��ا  والآخ����رة...  الّدنيا  يف 
بعد  موقعه،  ومن  بح�ضبه،   وُكل ال�ضالم-،  -عليه 
�ضعي  يف  وت��ع��اىل-  -�ضبحانه  اهلل  على  ات��ك��ال��ه 
هداء  ال�ض د  �ضيِّ ن���داء  لتلبية  وم��ت��وا���ض��ل  حثيٍث 
-ع��ل��ي��ه ال�����ض��الم- ال����ذي ���ض��ق��ى ب��دم��ه ال��ط��اه��ر 
و�ضلوكًا... ومنهجًا  فكرًا  فعّمقها  الإ�ضالم  جذور 
ومن هذا املنطلق، ياأتي )مهرجان ربيع ال�ضهادة( 
يم  ���ض��ن��وّي��ًا م��ت��زام��ن��ًا م��ع ذك���رى م��ول��د اأب���ي ال�ضَّ
وريحانة ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه واآله- كو�ضيلة 
فيع،  الرَّ احل�ضيني  النداء  ذلك  تلبية  و�ضائل  من 
واإحياًء لأمر اأهل البيت -عليهم ال�ضالم-: )اأحيوا 
اأمرنا رحم اهلل عبدًا اأحيا اأمرنا(، وما املهرجان 
هداء -عليه ال�ضالم-  د ال�ض اإلَّ َبَرَكة من بركات �ضيِّ
، فاحل�ضني -عليه ال�ضالم-  التي ل تقف عند حد
خزائنه،  تنق�ُش  ل  )ال���ذي  ب��اهلل  مت�ضل  عطاء 
وا  وكَرمًا(،  ُج��ودًا  اإِل  العطاء  كرُة  تزيُدُه  ول 
ثقافية  تظاهرة   ُي��َع��د املهرجان  اأنَّ  فيه  �ضكَّ  ل 
�ضني  الرَّ احل�ضيني  الفكر  لن�ضر  ورائعة  مباركة 
وبحوث  واأدب��ي��ة،  فكرية  ن���دوات  م��ن  يتخلَّله  مب��ا 
قة يف الق�ضية احل�ضينية خ�ضو�ضًا، والق�ضايا  معمَّ
الإ�ضالمية على وجه العموم، اإ�ضافة اإىل معار�ش 
على  ثقافية  تظاهرة  بذاتها  ت�ضكل  التي  الكتب 
وقد  املجتمع،  توعية  يف  الأهّمية  من  كبري  جانب 
كبريًا  جناحًا  عليه  والقائمون  املهرجان  اأثبت 
التي  التَّحّديات  ك��لِّ  من  بالرغم  للنظر،  ولف��ت��ًا 
واج��ه��ت��ه��م، ومت��ث��ل ذل���ك يف م�����ض��ارك��ة ك��ث��رٍي من 
املذاهب  �ضتَّى  ومن  العامل  ات  ق��ارَّ كل  من  الوفود 

والطوائف والأديان، ا �ضاهم يف اإي�ضال ر�ضالة 
ال�ضالم- اخلالدة ب�ضورة  الإمام احل�ضني -عليه 
اأكر نقاًء وجالًء، اإذ قام الإعالم الواعي امللتزم 
بها  التي ج��اء  ه��ات  وال��رّتّ ال�ّضبهات  ك��لِّ  اإزال��ة  يف 
اإىل  يهدفون  ن  ورائهم،  ومن  الأمويني  اأحفاد 
اأه��ل  يف  املتمثل  الأ�ضيل  الإ���ض��الم  معامل  طم�ش 
والتي  وال�ضالم-،  ال�ضالة  اأف�ضل  -عليهم  البيت 
كان �ضيد ال�ّضهداء -عليه ال�ضالم- وتلك ال�ضفوة 
املجاهدة  الكرمية  والثلة  بيته  اأه��ل  من  املباركة 
يف  مهجهم  ب��ذل��وا  م��ن  طليعة  يف  اأ���ض��ح��اب��ه  م��ن 
ود عن عّزتها ومنعتها... فاع عنها، والذَّ �ضبيل الدِّ
 - ال��وف��ود  معاي�ضة  اأنَّ  املتتبع  على  خ��اٍف  وغ��ري 
يف   - الأَخ���ر  الأدي����ان  وم��ن  الأجنبية  خ�ضو�ضًا 
اأهل  فكر  على  والطالع  املقد�ضة،  كربالء  مدينة 
اإ�ضهامًا  ي�ضهم  حيحة،  ال�ضَّ منابعه  م��ن  البيت 
ف��ع��اًل يف الإق��ب��ال على دي��ن الإ���ض��الم وامل��ذه��ب 
احلق الذي لقى ما لقى �ضمن م�ضاره التاريخي 
ي  الطويل الكثري والكثري جدًا من حماولت التَّجنِّ
على  املكر  اأ�ضاليب  والإق�ضاء مبختلف  والتَّهمي�ش 
مرِّ العهود والأزمان، ّا ولَّد نظرة �ضلبية اأخذها 
الكثريون ن يتحامل على الفكر الثوري للملحمة 
 ِ اهللَّ ُنوَر  ُيطِفُئوا  اأَن  )ُيِريُدوَن  املباركة:  احل�ضينية 
َك��ِرَه  َوَل��و  ُن��وَرُه  ُيِتمَّ  ن  اأَ لَّ  اإِ  ُ اهللَّ َوَي��اأَب��ى  ِباأَفَواِهِهم 
الَكاِفُروَن(. ولعلَّ هذا هو من اأهّم واأ�ضمل الأهداف 
ال�ضهادة(  ربيع  )مهرجان  وي�ضعى  �ضعى  التي 
لتحقيقها، وا يوؤّمل له عامًا بعد عام، وبح�ضب 
ال�ضتقراء احلا�ضل من متابعة موا�ضم املهرجان: 
عدد  حيث  من  اأكرب  امل�ضاركة  حجم  يكون  • اأن 
ومناهلها  وتوجهاتها  اأ�ضنافها  وتباين  ال��وف��ود 
ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ق��ائ��دي��ة، وه���ذا يفتح 
ي��ع��رف م���ن ه���و احل�ضني  مل���ن ل  اأو����ض���ع  جم����اًل 
-عليه ال�ضالم- اأن ينهل من هذا الغدير العذب، 

)اإنَّ  ال�ضالم-:  -عليه  الر�ضا  الإم��ام  ق��ال  وكما 
ال��ن��ا���ش ل��و ع��ل��م��وا حم��ا���ض��ن ك��الم��ن��ا لت��ب��ع��ون��ا(. 
• اأن تكون فرتة املهرجان اأطول، ا ي�ضاعد على 
واللقاءات  الفكرية  الندوات  اأكر من   بكم القيام 
املثمرة، ومناق�ضة بحوٍث اأكر �ضموًل واأو�ضع اأبعادًا. 
اأو�ضع  اإعالميًا  وحّيزًا  بعدًا  املهرجان  ياأخذ  • اأن 
عاتق  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ��ا  وه���و  الآن،  عليه  ه��و  ��ا 
اأو دعائي،  اإعالمي  الف�ضائية من جانب  القنوات 
الف�ضائية  قناة كربالء  يكون مقت�ضرًا على  اأن  ل 
امل�ضموع  الإعالم  وكذلك  الأَخ��ر،  القنوات  وبع�ش 
احل�ضينية  العتبة  اإذاع��ة  على  يقت�ضر  ل  اأن  على 
اأَخر  اإذاع��ات  اإىل  ليمتد  بل  وغريها،  والعبا�ضية 
من  اأك��رب   ك��م باإ�ضدار  املتمثل  املقروء  والإع���الم 
واملل�ضقات  وامل��ن�����ض��ورات  وامل��ط��ب��وع��ات  ال��ك��ت��ب 
ل  واأن  ب��امل��ه��رج��ان،  التعريفية  )ال��ب��و���ض��رتات( 
لي�ضمل  ب��ل  ك��رب��الء،  مدينة  على  الأم���ر  يقت�ضر 
جميع اأو اأغلب حمافظات العراق على اأقل تقدير.
وُيرتجم  املهرجان،  يف  ما  كل  وُين�ضر  ُيطبع  • اأن 
اللغات املتداولة ب�ضورة وا�ضعة  اإىل جمموعة من 
ون�ضر  تلفة،  دول  اإىل  املطبوعات  ت�ضدير  مع 
كل ذلك على �ضبكة الإنرتنيت ويف تلف املواقع، 
وَع��م.  اخل��ري  ازداد  كلَّما  ال��ّدائ��رة  ات�ضعت  وكلَّما 
القائمني  جميع  ق  يوفِّ اأن  وعال(  )جلَّ  اهلل  ن�ضاأل 
واأن  ال�ضالم-  -عليه  احل�ضني  الإم��ام  على خدمة 
منه  تنفتح  بابًا  ال�ضهادة(  ربيع  )مهرجان  يكون 
فكره  ون�ضر  احل��ق  امل��ذه��ب  خلدمة  اأَخ���ر  اأب���واب 
ور�ضالته، وهي ر�ضالة امل�ضطفى -�ضلى اهلل عليه 
جوانب  من  جانبًا  ل  ُن�ضكِّ بهذا  ولعلَّنا  واآل���ه-... 
لظهور  الطريق  د  ُيعبِّ ون  الإيجابي،  النتظار 
بن  احلجة  الإم��ام  املنتظر  والعدل  ل  املوؤمَّ القائم 
احل�ضن -�ضلوات اهلل عليه وعلى اآبائه اأجمعني-. 

     �ضادق مهدي ح�ضن 



على بركة اهلل )تعاىل( عقدت الّلجنُة التح�ضريّية 
ملهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايّف العاملّي الذي ُتقيمه 
والعبا�ضية  احل�ضينّية  املقّد�ضتان  العتبتان  وترعاه 
1438ه���  الأول  ربيع   3 يف  وذل��ك  لها  اجتماٍع  اأّول 

واملوافق ل�  7كانون الأول 2016م.
العالقات  ق�ضُم  الج��ت��م��اع   ه��ذا  احت�ضن  وق��د   
العاّمة يف العتبة العّبا�ضية املقّد�ضة بح�ضور جميع 
العاّمة  اخلطوط  م  َر�ض اأجل  من  وذلك  اأع�ضائها، 
املزمع  من  التي  ع�ضرة  الثالثة  بدورته  للمهرجان 
املعّظم  �ضعبان  �ضهر  م��ن  الثالث  يف  انطالُقها 

تزامنًا مع ذكرى الولدات ال�ضعبانّية املباركة.
وحتدث ع�ضو الّلجنة التح�ضرّية للمهرجان ال�ضيد 
الجتماع  هذا  عن  اليا�ضري  احل�ضني  عبد  عقيل 
قائاًل :"الجتماع هو واحٌد من �ضل�ضلة الجتماعات 
اإقامتها  ع��ل��ى  الّت���ف���اق  مّت  وال��ت��ي  �ضُتعقد  ال��ت��ي 
ح�ضُدُه  مّت  ما  على  املحافظة  اأج��ل  من  م�ضتقباًل 

املهرجان  هذا  اأ�ضبح  حيث  ال�ضابقة،  الدورات  يف 
واأ�ضبح  بالبنان  اإليها  ُي�ضار  عاملّية  ثقافّية  ظاهرًة 
وللرقّي  املعمورة،  اأنحاء  جميع  يف  م�ضموعًا  �ضداه 
ذات  وجعلها  والفكرّية  الثقافّية  فعالّياته  مب�ضتوى 
املنا�ضبة  ومكانة  وقيمة  تتالءم  اأكرب  وفائدة  قيمة 
من  املقّد�ضتني  العتبتني  وقيمة  ومكانة  جهة  من 
جهٍة اأخرى، وقد مّتت درا�ضة العديد من املوا�ضيع 
ة باملهرجان وو�ضع احللول املنا�ضبة جلميع  املخت�ضّ
تفعيل  مع  ال�ضابقة  ال��دورة  واجهت  التي  املعّوقات 
امل�ضتلزمات  تطوير  �ضاأنها  من  التي  الن�ضاطات 
ترفع  اأن  �ضاأنها  م��ن  وال��ت��ي  باملهرجان  ة  اخلا�ضّ
التح�ضريّية  الّلجان  واأداء  املهرجان  م�ضتوى  من 
كذلك  ومّت��ت  لئ��ق،  مبظهٍر  واإظهاره  والتنظيمّية 
الفرعّية  الّلجان  وت�ضكيل  البحوث  حماور  مناق�ضة 
وحتديد �ضعار املهرجان الذي �ضُيعلن لحقًا، وقد 
عت جمموعٌة من الأعمال واخلطوات الاّلزمة  ُو�ضِ

مقّدمة  الاّلحقة  اخلطوات  تكون  اأن  على  لذلك 
ملناق�ضاٍت اأو�ضع من اأجل اإجناح فعاليات املهرجان 
وو�ضع  املنجزة  الأعمال  لتقييم  جدوٍل  حتديد  مع 

خّطة لالأعمال الاّلحقة".
ل�  16كانون  واملوافق  الأول 1438ه�  ويف  17 ربيع 
التح�ضريّية  ال��ّل��ج��ن��ُة  وا���ض��ل��ت  2016م،  الأول 
د  مل��ه��رج��ان رب��ي��ع ال�����ض��ه��ادة ال��ث��ق��ايّف ال��ع��امل��ّي َعق
حول  التباحث  اأج��ل  من  به  ة  اخلا�ضّ اجتماعاِتها 
الثالثة  بن�ضخته  لنطالقه  ة  اخلا�ضّ ال�ضتعدادات 
ع�ضر حيث ُعِقَد الجتماُع اخلام�ش لّلجنة بح�ضور 
العاّمة  العالقات  ق�ضُم  واحت�ضنه  اأع�ضائها  جميع 

يف العتبة العّبا�ضية املقّد�ضة.
ع�ضو الّلجنة التح�ضريّية للمهرجان ال�ضيد اأف�ضل 
ال�ضامي حتدث قائاًل: »توا�ضل الّلجنة التح�ضريّية 
الجتماعات  عقد  العاملي  ال�ضهادة  ربيع  ملهرجان 
اخلام�ش  الج��ت��م��اع  ��ُد  َع��ق مّت  حيث  ب��ه  ��ة  اخل��ا���ضّ

ربيع الشهادة 16

اللجنة التَّحضيرية لمهرجان     ربيع الشهادة الثالث عشر
ــــــم المهرجان بأبهى صورة ـ  عمل دؤوب من أجل تقديـ

االستعدادات  
التحضيرات



الّلجان  روؤ���ض��اء  اختيار  على  ان�ضّب  وق��د  لّلجنة، 
الفرعّية واأع�ضائها البال عدُدها 12 جلنة توّزعت 
والعتبة  املقّد�ضة  احل�ضينّية  العتبة  بني  مهاّمها 
العّبا�ضية املقّد�ضة، ومّت التاأكيد على روؤ�ضاء الّلجان 
اأ�ضبوعّية مع جلانهم  لتحديد اجتماعاٍت  الفرعّية 
على اأن ُتعَلَم الّلجنة التح�ضريّية مبواعيد الجتماع 

ل اإليها. وتبّل بالنتائج التي �ضوف يتّم التو�ضّ
اأ�ضبوعّية  باجتماعات  الفرعّية  الّلجان  تكليف  اإّن   
الفندقة  فهناك جلنُة  ال�ضنة،  هذه  اأمٌر جديد  هو 
وه���ي جل��ن��ٌة ج��دي��دة ك��م��ا ه��ن��اك جل��ن��ُة اخ��ت��ي��ار 
اإقرار  وبعد  الهدايا،  حتديد  وجلنة  ال�ضخ�ضّيات 

�ضعار املهرجان وهو :
 ي -ال�سالم )الإماُم احل�سني-عليه 

منهمر وفي�ض م�ستمّر(. 
�ضوف ُتبا�ضر هذا الّلجان بعملها من طبع الفلك�ضات 
مع  املهرجان  ميزانّية  اقرتاح  مّت  كما  والكارتات«، 

التاأكيد على موعد الجتماع الأ�ضبوعّي حيث تقّرر 
املقّد�ضة  احل�ضينّية  العتبة  يف  اأ�ضبوعًا  يكون  اأن 
�ضّكلت  كما  املقّد�ضة،  العّبا�ضية  العتبة  يف  واآخ��ر 
ال�ضيد  برئا�ضة  ال�ضخ�ضّيات  لختيار  جلنٌة  اأي�ضًا 
العتبتني  م��ن  الّلجان  وع�ضوية  املو�ضوي  ع��دن��ان 
لون اإليه، والنظام اجلديد  واإعالم الّلجنة مبا يتو�ضّ

هو تق�ضيم الّلجان الفرعّية بني العتبتني.
1438ه�(  الآخر  )15ربيع  ال�ضبت  يوم  �ضباح  ويف 
قاعة  على  2017م(  الثاين  ل���)14ك��ان��ون  املوافق 
�ضّيد الأو�ضياء يف العتبة احل�ضينّية املقّد�ضة عقدت 
الّلجنُة التح�ضريّية ملهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايّف 
العاملّي بن�ضخته الثالثة ع�ضرة اجتماعًا مو�ّضعًا �ضّم 
جميع روؤ�ضاء الّلجان الفرعّية املنبثقة منها، وذلك 
الجتماعاُت  اإليه  لت  تو�ضّ ما  مناق�ضة  اأج��ل  من 
الدورّية ال�ضابقة وما مّت تنفيذه من مقّررات، ف�ضاًل 
 للحفا تهدف  التي  الأم��ور  من  جملة  طرح  عن 

على منجز هذا املهرجان خالل ال�ضنوات ال�ضابقة 
والعمل على جعل هذه الدورة متمّيزة وتتالءم مع 
كل من  وهي  له  اعية  الرَّ واجلهات  املهرجان  ا�ضم 

العتبتني املقّد�ضتني احل�ضينّية والعّبا�ضية.
ال�ضيد  للمهرجان  التح�ضريّية  ال��ّل��ج��ن��ة  ع�ضو 
: »عقدنا اليوم اجتماعًا لّلجنة  اأف�ضل ال�ضامي بنيَّ
اأع�ضائها  بكافة  الفرعّية  الّلجان  مع  التح�ضريّية 
بالتف�ضيل،  الّلجان  ه��ذه  مهّمات  بيان  اأج��ل  من 
خالل  من  عملها  مبمار�ضة  جلنٍة   ك��ل تبداأ  ولكي 
الن�ضاطات التي ُكّلفت بها، وذلك لأّنه يف ال�ضنوات 
بع�ش  ع��م��ل  يف  ت��داخ��ٌل  ل��دي��ن��ا  ح�ضل  ال�ضابقة 
الّلجان، لذا حاولنا يف هذه ال�ضنة اأن نف�ضل ون�ضع 
تف�ضيلّي  ب�ضكٍل  املهام  وجنّزئ  اأكر  خ�ضو�ضّيات 
الآن،  منذ  مهّماتها  جلنٍة   ك��ل تعرف  لكي  اأك��ر، 
وطلبنا منهم اأي�ضًا يف الوقت نف�ضه عقد اجتماعاٍت 
اأ�ضبوعّية لكّل جلنٍة فرعّية لُتناق�ش مهاّمها وترفع 
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درا�ضتها  اأجل  التح�ضريّية من  الّلجنة  اىل  تقارير 
اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  فيها،  اخل��ل��ل  معاجلة  وحم��اول��ة 
للتباحث  اإلينا  برفعها  يقومون  التي  املقرتحات 
حولها لكونها مهّمة جّدًا بالن�ضبة لنا لن�ضتفيد منها 
من  نبداأ  اأن  الكالم  اأ�ضبح  كما  عملنا،  تطوير  يف 
واإبداء  باملهرجان  ة  الإعالنات اخلا�ضّ بتهيئة  الآن 
املالحظات عليها لكي ننطلق بعد امل�ضادقة عليها 

بالعمل يف وقٍت مبّكر اإن �ضاء اهلل -تعاىل-«.
عقيل  ال�ضّيد  للمهرجان  التح�ضريّية  الّلجنة  ع�ضو 
عبد احل�ضني اليا�ضري بنيَّ  من جانبه: »الجتماع 
التي  الدورّية  الجتماعات  �ضل�ضلة  �ضمن  هو  هذا 
ة باملهرجان، لكّن  داأبت على عقدها الّلجان اخلا�ضّ
ما مّيز هذا الجتماع هو �ضّم جميع روؤ�ضاء الّلجان 
الفرعّية وبع�ش اأع�ضائها، وقد مّت و�ضع اخلطوط 
من  جملة  فيه  ل��ق��ي��ت  واأُ جلنة  ك��ّل  لعمل  ال��ع��اّم��ة 
التَّ�ضاوؤلت والتو�ضيحات من قبل احلا�ضرين مّتت 
الإجابة عنها من قبل اأع�ضاء الّلجنة التح�ضريّية«.
ويف اليوم التايل لهذا الجتماع يوم الأحد )16ربيع 
الآخ����ر 1438ه������( امل��واف��ق ل���)15ك��ان��ون ال��ث��اين 
2017م( اأعلن ع�ضو الّلجنة التح�ضريّية ملهرجان 
ال�ضيخ  ع�ضر  الثالث  العاملّي  الثقايّف  ال�ضهادة  ربيع 
عمار الهاليل عن حماور موؤمتر البحوث وامل�ضابقة 
البحثّية التي ُتقام �ضمن فّعاليات املهرجان الذي 
�ضُيعقد هذه ال�ضنة حتت �ضعار: )الإماُم احل�ضني-

ال�ضالم- غيٌث منهمر وفي�ٌش م�ضتمّر( وهي  عليه 
كالآتي:

املحوُر الأخالقّي:
1- الإم����ام احل�����ض��ني)ع��ل��ي��ه ال�����ض��الم( اأمن���وذج 

الإن�ضان الكامل وجت�ضيٌد للمثل الُعليا.
النف�ش وجناتها.. احلّر  التفّكر يف معرفة  اأثر   -2

اأمنوذجًا.
امل��ن��ظ��وم��ة اخل��ل��ق��ّي��ة..  الإي���ث���ار يف  م��ف��ه��وم   -3

العّبا�ش)عليه ال�ضالم( اأمنوذجًا.
املحوُر الفقهّي:

فتوى  واحل�ضد..  الطّف  بني  اجلهاد  دواع��ي   -1
املرجعّية اأمنوذجًا.

والفرق  الطّف  بني  الفقهّية  ومبانيه  الإره��اب   -2
التكفريّية.

3- حرمة الدماء والأموال والأعرا�ش للم�ضتاأمنني 
بني عا�ضوراء واليوم.

املحوُر القانويّن وال�سيا�سّي:
واملواثيق  الّن�ّش احل�ضينّي  الإن�ضان بني  1- حقوق 

الدولّية.
مفاهيم  �ضوء  يف  والواجبات  احلقوق  جدلّية   -2

الطّف.
3- الأزمة بني املواطن وامل�ضوؤول يف ر�ضالة احلقوق.
يف  املجتمع  �ضالح  على  امل�ضتقّل  الق�ضاء  اأث��ر   -4

�ضوء ر�ضالة احلقوق.

املحوُر الإن�سايّن:
الأنظمة  مواجهة  يف  احل�ضينّي  اخلطاب  اأث��ر   -1

الفا�ضدة.
الإمام  ال�ضلمّي يف مدر�ضة  التعاي�ش  2- مرتكزات 

احل�ضني)عليه ال�ضالم(.
الإم����ام  �ضخ�ضّية  يف  الإن�����ض��ان��ّي��ة  الأب���ع���اد   -3

احل�ضني)عليه ال�ضالم( لدى مفّكري العامل.
واملدار�ش  عا�ضوراء  بني مدر�ضة  امل��راأة  اإك��رام   -4
الفكرّية الأخرى.. احلوراء زينب)عليها ال�ضالم( 

اأمنوذجًا.

من  الن�ضر  واأثره يف حتقيق  الإعالم احلربّي   -5
منظور الثقلني.

الهاليل:  فاأ�ضاف  امل�سابقة  �سروط  عن  اأّما 
ال�ضروط  من  ع��ددًا  التح�ضريّية  الّلجنُة  »و�ضعت 
الباحثني  ي��ل��زم  ال��ت��ي  ال��ب��ح��وث  ع��ل��ى  وامل��ع��اي��ري 
وامل�ضابقة، وهي  املهرجان  للم�ضاركة يف  اجتياُزها 

كما يلي:
مًا  1- اأن ل يكون البحُث م�ضتاّلً اأو من�ضورًا اأو مقدَّ

للن�ضر اىل جهاٍت اأخرى.
2- ُيكتب البحُث وفق منهٍج علمّي ر�ضني.

3- ل تقّل عدُد �ضفحات البحث عن )15( �ضفحة 
ول تزيد على )30( �ضفحة، وحجم اخلّط )14( 
على  وُيطبع   )Arabic simpli�ed( ون��وع��ه 

.)CD( قر�ٍش مدمج
4- ُيرفق مع البحث ملّخ�ش )abstract( على اأن 

ل يزيد على )300( كلمة.
5- ُيرف�ش كّل بحٍث خارج املحاور و�ضُيهمل البحث 

الذي ل يت�ضّمن �ضريًة ذاتية للباحث.
6- ُتر�ضل البحوث مع ملّخ�ضاتها وال�ضرية الذاتّية 
والإمييل  النّقال  الهاتف  ورق��م  للباحث  و���ض��ورة 
اىل  مبا�ضرة  ب�ضورٍة  اأو  الإل��ك��رتوين  الربيد  على 
املقّد�ضة  العّبا�ضية  العتبة  يف  املعارف  �ضوؤون  ق�ضم 
اأو موؤ�ّض�ضة علوم نهج البالغة يف العتبة احل�ضينّية 
امل��ق��ّد���ض��ة يف م��وع��ٍد اأق�����ض��اه )1 رج���ب الأ���ض��ّب 
1438ه�(.علمًا اأنَّ لكل حمور �ضتكون هناك جائزة 

اأوىل وثانية وثالثة .
اأّما جوائز امل�سابقة فهي:

دينار  مليون   )1،000،000( الأّول  ال��ف��ائ��ز   -
عراقّي.

وخم�ضون  �ضبعمائة   )750،000( الثاين  الفائز   -
األف دينار عراقّي.

- الفائز الثالث )500،000( خم�ضمائة األف دينار 
عراقّي.

وللمزيد من املعلومات وال�ضتف�ضار التوا�ضل 
عرب:-

  rabee@alkafeel.net 
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 almaaref@alkafeel.net
.inahj.org@gmail.com 

 اأو على الأرقام التالية: 
)07723757532( و )07728243600( 

و)07815016633(.
كما و�ضرعت اللجنة الإعالمية للمهرجان باإ�ضدار 
عدد من املطبوعات اخلا�ضة بهذا املهرجان حيث 
موؤمتر  مب��ح��اور  تعريفية  مطوية  ه��ي  اأول��ه��ا  ك��ان 
�ضمن  ُت��ق��ام  ال��ت��ي  البحثّية  وامل�ضابقة  ال��ب��ح��وث 
ة  ة التفا�ضيل اخلا�ضَّ فّعاليات املهرجان تت�ضمن كافَّ

بهذه  امل�ضابقات.
ة  باملهرجان  كما ُطبعت اللوحات الإعالنية اخلا�ضَّ
املهمة،  والأم��اك��ن  ال��ط��رق��ات  على  ن�ضبها  ليتم 
بالإ�ضافة اإىل املطارات التي ي�ضتقبل فيها �ضيوف 

املهرجان.
ني؛  وكذلك اأ�ضدرت اللجنة الإعالمية كرا�ضني مهمَّ
وهو  ال�����ض��ه��ادة(  رب��ي��ع  )مل���اذا  ع��ن��وان  حمل  ل  الأوَّ
وما هي  املهرجان؟  اإقامة هذا  اأهمية  ث عن  يتحدَّ

الآثار التي تركها خالل دوراته ال�ضابقة.
وقد تناول هذا الكرا�ش عدًدا من اجلوانب ومنها  
اجل��ان��ب ال��ف��ك��ري واجل��ان��ب الإع��الم��ي واجل��ان��ب 

القت�ضادي، ومعر�ش الكتاب، واجلانب البحثي.
ث عن الدور الإن�ضاين  اأما الإ�ضدار الثاين فهو يتحدَّ
للمرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�ضرف املتمثلة 
احل�ضيني  علي  ال�ضيد  العظمى  اهلل  اآي��ة  ب�ضماحة 
اأ���ض��در  ح��ني  ال�����وارف(  ظ��ل��ه  )دام  ال�ضي�ضتاين 
الأحداث يف  ت جمرى  التي غريَّ التاريخية  الفتوى 
الأو�ضط، وقطعت دابر املخطط الذي كان  ال�ضرق 
ي�ضتهدف، اإعادة طبوغرافية املنطقة ككل، واإعادة 
ر�ضم �ضيا�ضية وح�ضية ل متت لالإ�ضالم ب�ضلة، بل 
التي  احلرمات  وا�ضتباحة  والدمار،  القتل  هدفها 

مها اهلل-تعاىل- يف كتبه ال�ضماوية. كرَّ
هذه  عن  ث  يتحدَّ كرا�ش  ُيطبع  اأن  لزامًا  كان  لذا 
بهذا  للتعريف  املهرجان  ل�ضيوف  ويقدم  املواقف 

املوقف التاريخي العريق.
وامل��ون��ت��اج  الت�ضوير  ل�ضعبة  ��ة  م��ه��مَّ اأوك��ل��ت  ك��م��ا 

التابعة لق�ضم ال�ضوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
باملهرجان،  ف  ُي��ع��رِّ وثائقّي  فلم  اإن��ت��اج  العبا�ضية 
وعن دور املرجعية الدينية العليا الإن�ضاين يف دعم 
باإنتاج  ذاتها  ال�ضعبة  كلَّفت  اأنَّها  كما  النازحني، 
البحثية  امل�ضابقة  حمورها  ق�ضرية  دعائية  اأفالم 

ومعر�ش الكتاب.
ال�ضخ�ضيات فقد �ضرعت بعملها  اأما جلنة اختيار 
واإر�ضال دعوات ح�ضور لعدد من ال�ضخ�ضيات من 
وامل�ضاركة يف هذا  للح�ضور  العراق وخارجه  داخل 

املحفل ال�ضنوي الثقايف الكبري.
كما وقامت �ضعبة النرتنت بتحديث املوقع اخلا�ش 
مبهرجان ربيع ال�ضهادة العاملي متا�ضيًا مع انطالق 
التح�ضريات للمهرجان . حيث مت حتديث الواجهة 
على  امل��ه��رج��ان  ن�ضخ  وتبويب  للموقع،  الرئي�ضة 
عن  البحث  واملتابع  للقارئ  ليتي�ضر  نوافذ؛  �ضكل 
كانت  �ضواء  املهرجان  دورات  باإحدى  ة  خا�ضَّ ة  مادَّ
اأو ما يخ�ش الأخبار، بالإ�ضافة  اأو مرئية  رة  م�ضوَّ
كنافذة  اء  وال��ُق��رَّ للُكتَّاب  جديدة  نوافذ  فتح  اىل 

را�ضات . املقالت والدِّ
ومبا  وحت�ضرياته  املهرجان  �ضياق  اىل  العودة  ويف 
اأحد  يعترب  والذي  الدويل،  كربالء  معر�ش  يخ�ش 
ح  �ضرَّ اإذ  للمهرجان،  التابعة  الكبرية  اليات  الفعَّ
كربالء  معر�ش  مدير  احلكيم(  )مي�ضر  ال�ضيد 
ربيع  ملهرجان  التح�ضريية  اللجنة  وع�ضو  ال��دويل 

ال�ضهادة الثقايف العاملي الثالث ع�ضر قائاًل:
اأب��ي  واأخ��ي��ه  احل�ضني  الإم���ام  ميالد  مبنا�ضبة   ”  
الف�ضل العبا�ش -عليهما ال�ضالم- ويف كلِّ عاٍم وكما 
احل�ضينية  املقد�ضتان  العتبتان  تبا�ضر  معلوم  هو 
والعبا�ضية فعاليات مهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايف 
والن�ضاطات  الفعاليات  من  الكثري  بوجود  العاملي 
التي تدعم هذا املهرجان الثقايف والفني والبحثي، 
والذي  الكتاب  معر�ش  اليات  الفعَّ هذه  �ضمن  ومن 
الثالث  الدويل  كربالء  )معر�ش  له  ا�ضم  تهياأة  مت 
ُيقام يف منطقة ما بني  والذي  العام،  لهذا  ع�ضر( 
قبل  ال���ض��ت��ع��دادات  ب���داأت  ال�ضريفني،  احل��رم��ني 
ثالثة اأ�ضهر لهذه الفعالية الكبرية ومتَّ طرح بع�ش 

امل�ضاركات من قبل النا�ضرين، وقامت جهات الن�ضر 
باإر�ضال ر�ضائل امل�ضاركة لغر�ش جمعها وتهياأتها ”.
منها  ة  ع��دَّ دول  من  م�ضاركات  ”و�ضلتنا   : مبينا 
وبداأنا  وال��ع��راق،  واإي���ران  وم�ضر  والأردن  لبنان 
�ضه  متخ�ضِّ جل���ان  ق��ب��ل  م��ن  وت��ه��ي��اأت��ه��ا  بجمعها 
وتاأهيل  الفنية،  الناحية  املعر�ش من  وتهياأة  لدعم 

)البارت�ضنات(، والأر�ضية، والإنارة وغريها ” .
املعر�ش  مييز  فيما  املعر�ش  ملدير  ه  وجِّ �ضوؤال  ويف 
 : احلكيم  يد  ال�ضَّ اأج��اب  ع�ضرة،  الثَّالثة  بن�ضخته 
هو  الّن�ضخة  لهذه  املعر�ش  يف  اجلديد  يء  ”ال�ضَّ
�ضوف  ال��ذي  العلماء(  �ضريف   ( ا���ش  ك��رَّ اإ���ض��دار 
الكتاب  معر�ش  مبنا�ضبة  جّم��اًن��ا  ع  وي����وزَّ ُيطبع 
من  هو  العلماء(  و)�ضريف  ع�ضر،  الثَّالث  ال��ّدويل 
كربالء،  مدينة  يف  وال��ب��ارزة  ة  املهمَّ خ�ضيات  ال�ضَّ
ا يف دعم الثقافة  والتي لها الأثر والدور الكبري جدًّ

العراقية واحلوزوية .
حممد  ال�ضيخ  فهو  �ضخ�ضيته  يف  يتعلَّق  فيما  ��ا  اأمَّ
املازندراين  الآملي  علي  بن  ح�ضن  بن  �ضريف  بن 
احلائري املعروف ب�ضريف العلماء، ولد يف كربالء 
حممد  ال�ضيد  املعروفني  اأ�ضاتذته  ومن  �ضة،  املقدَّ
وال�ضيخ  الطباطبائي،  علي  وال�ضيد  امل��ج��اه��د، 
وء على هذه  حممد ح�ضن يا�ضني . حيث �ُضلِّط ال�ضَّ
الأمني  حم�ضن  ّيد  ال�ضَّ فيه  وقال  املهّمة  ال�ضخ�ضية 

يف كتاب اأعيان ال�ضيعة: 
علم  وموؤ�ّض�ش  الفقهاء،  ��ي  وم��ربِّ العلماء  ”�ضيخ 
الدهر،  ن��ادرة  واملنقول،  املعقول  جامع  الأ���ض��ول 
اأع��ج��وب��ة يف احلفظ  ال���زم���ان، وك���ان  واأع��ج��وب��ة 
��ب��ط ودق����ة ال��ن��ظ��ر و���ض��رع��ة الن��ت��ق��ال يف  وال�����ضَّ
علم  يف  طوىل  يد  له  الل�ضان،  وطالقة  املناظرات، 

اجلدل ”.
لذلك متَّ تهياأة كّرا�ش خا�ّش عنه، و�ضُيطبع ويوزع 
الباحثني،  متناول  يف  ج��اه��زًا  و�ضيكون  باملجان، 
�ضات الثقافية  و�ضتوّزع الكثري من الن�ضخ على املوؤ�ضَّ

واملراكز البحثية.
ة  م��رَّ ل  لأوَّ ج��دي��دة  ن�ضر  ل��دور  م�ضاركات  وه��ن��اك 
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م�ضاركات  وكذلك  والإم����ارات،  الكويت  دول��ة  من 
الّطبية،   الكتب  يخ�ّش  فيما  والهند  بريطانيا  من 
فهذا  الأط��ف��ال،  مكاتب  �ضات  تخ�ضّ اإىل  اإ�ضافة 
الن�ضر  ب��دور  خا�ش  اهتمام  لدينا  اأ�ضبح  ال��ع��ام 

اخلا�ضة بالطفولة ”.
املعر�ش  ” اأر���ش  ق��ال  املعر�ش  اإقامة  مكان  وع��ن 
ما  ملنطقة  والأي�ضر  الأمي��ن  امل�ضقف  تكون  �ضوف 
 3000 عن  تزيد  مب�ضاحة  ال�ضريفني  احلرمني  بني 
الدول  ح�ضب  العر�ش  يف  التن�ضيق  ومتَّ  مربع،  مرت 
الّنا�ضرة،  ال���ّدار  معرفة  تي�ضري  لأج��ل  وتبويبها؛ 
اإ�ضافة اإىل وجود حا�ضبات يف املمر الأمين والأي�ضر 

حتتوي على كلِّ حمتويات املعر�ش ”.
نهاية حديثه عن  اأ�ضاف يف  مي�ضر احلكيم  ال�ضيد 
تفوتهم  ل  اأن  الأكادمييني  من  اأطلب   “: املعر�ش 
من  وي�ضتفيدوا  ك��رب��الء،  معر�ش  افتتاح  فر�ضة 
تكون  ال��ت��ي  املوؤ�ّض�ضات  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  اجل��دي��د، 
�ضبًبا يف بناء الوطن، فالعراق واحلمد هلل يف بناء 
اأن  فنتمنى  تبني،  العراقّية  وال�ّضواعد  م�ضتمر، 

يكون هذا البناء وفق املنظور الإ�ضالمي ” .

الموقع الخاص بمهرجان ربيع الشهادة
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البوسترات اإلعالنية للمهرجان
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االشراف العام
عقيل عبد الحسين الياسري

رئيس التحرير
رضوان عبد الهادي السالمي

مدير التحرير 
حيدر فائق الهنداوي

هيئة التحرير
صباح نعيم الصافي

محمد رضا االسدي
ضياء االسدي

علي سبتي العابدي
محمد يوسف السعدي

محمد طالب

التصوير
احمد الحسيني 

علي السعدي
عصام الموسوي
سامر الحسيني

التصميم و االخراج الطباعي
حسين عقيل

جاح املتوا�سل الذي حّققه معر�ض كربالء الدويل للكتاب، تقام دورته الثالثة ع�سرة املتزامنة مع ذكرى  بعد اثني ع�سر عامًا من النَّ
ولدة الإمام احل�سني واأخيه اأبي الف�سل العبا�ض )عليهما ال�سالم(    

املوافق 24 ني�سان - 8 اآيار 2017م يف منطقة مابني احلرمني ال�سريفني الكائن يف مركز مدينة كربالء املقّد�سة.
قايف والإعالمي الكبري. ة امل�ساركني يف هذا احلدث الثَّ م �سكرها �سلفًا لكافَّ اإدارة معر�ض كربالء الدويل تقدِّ

طريق  وعن  الكتب  عناوين  عن  المعرض  زوار  بحث  تسهيل  على  يساعد  أكسل  كملف  وا صــدارات  الكتب  قائمة  ملف  ارسال  إن 
ر ا�رضية  ام من االفتتاح، علم� انَّ إدارة المعرض ستوفِّ منظومة ارشيف البيانات ا�لكتروني، ونؤكد أن يكون الجناح جاهزّا قبل أربعة أيَّ

مجان�، كما ستوفر رفوف� وطاوالت ل¦يجار.

طبيعة المشاركة اسم الجهة المشاركة

اسم المسؤول   

الدولة والعنوان الكامل 

عنوان البريد االلكتروني

اسم الموقع ا�لكتروني

 رقم االتصال 1 

رقم االتصال 2

تنويه : نؤكد ضرورة إرفاق ملف ا�كسل 
لمعروضاتكم من الكتب وا صـــدارات 

نوع المشاركة

(استمارة طلب المشاركة في معرض كربالء الدولي للكتاب الثالث عشر)

 (Whatsappيحبذ على  )        

صحيفة دورية تصدر عن اللجنة االعالمية لمهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثالث عشر




