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قواعد النرش يف جملة
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  عىل   )simplified Arabic( بخط  كلمة   )10000-5000( بحدود 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خالل  للنرش  املرسلة  املادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسّلم.

التحرير عىل نرشها ب.  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  خيطر أصحاب 
وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات عليها ت.  املقومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث 
عىل  يعملوا  كي  املحددة،  املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل 

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. -
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -
املادة األدق لتبيني تارخيها. -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا. -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:  -
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي  - مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل.

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث  -
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا.

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل  -
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء  -

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف  -

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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امللخ�ص

أجريت دراسة للتحري عن دودة البلهارزيا يف حمافظة كربالء املقدسة )ناحية 
احلسينية، اهلندية، مركز املحافظة( من خالل حتليل البيانات )2720011( عينة 
إدرار التحري عن بيوض دودة البلهارزيا من خالل الدراسة لألعوام )1988-
الكلية  البلهارزيا من جمموع اإلصابات  بدودة  1990( كانت اإلصابة مرتفعة 
 )1989( و%0.58   )1988(  %2.17 بلغت  إذ  األخ��رى  األع��وام  خالل 
األعوام  خالل  اإلصابة  انخفضت  حني  يف  التوايل  عىل   )1990( و%0.028 

مابني 1996 لغاية 2010 اذ تراوحت مابني 0.002% و%0.
عموما كانت اإلصابة الكلية لعرشين سنة منخفضة مقارنة بمناطق العراق 
انحرست اإلصابة وان وجدت  بلغت 0.026% فضال عن ذلك  إذ  األخرى 
اإلحصائي  االختبار  خالل  من  تبني  املدينة.  بمجتمع  مقارنة  الريف  جمتمع  يف 
واستعامل اختبار مربع كاي هنالك فرق معنوي لإلصابة بدودة البلهارزيا عىل 

مدار العرشين سنة املاضية وحتت احتاملية 0.01 و0.05.
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التلوث باملثقوبات البولية دراسة بايولوجية يف مافظة كربالء املقدسة

Abstract

This study was conducted to investigate the Schistosoma 

haematobium in the holy Kerbala province (AL-Hussainiyah 

district, AL-Handia, kerbala city center). By analyzing the 

data (2720011) of urine samples to investigate the eggs of 

Schistosoma haematobium it was shown that for the years 

1988, 1989 and 1990 there was high percentage of infection 

by Schistosoma haematobium compared with the total 

infection for the other years from 1996-2010. It was 2.17% 

(1988), 0.58% (1989) and 0.028% (1990) subsequently 

while it was between 0.002% to 0% for the years 1996-2010.

Generally, the total infection for the twenty years was low 

compared with the other cities of Iraqi; it was 0.026%. In 

addition to this, the infection in rural areas of Iraq was higher 

than that in its urban areas or community. By applying a 

statistical test and by using x2 it was shown that there was a 

significant difference of infection by Schistosoma haematobium 

all through the past twenty years by nearly 0.01 and 0.05.



م. د. سليم مرزة هادي اخلفاجي

517 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

املقدمة

املثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( من الطفيليات املرضية التي تؤثر يف االنسان 
شخص  مليون   200 هنالك  أن  ويقدر  البويل  اجلهاز  مضارعىل  من  حتدثه  ملا 

.Schistosoma haematobium مصاب يف 76 دولة يف العامل بطفييل
هنالك 50 مليون حالة مزمنة اذ تتسبب برسطان املثانة وتليف بالكرب وتم 
تشخيص هذه احلاالت باألشعة فوق الصوتية وهذه تسبب أنواع مرضية واسعة 

إلصابات اجلهاز البويل)1(.
تلعب اهلجرة ما بني دول العامل دورًا يف نقل اإلصابة هبذا الطفييل فضال عن 
أجريت  اإلصابة  حصول  يف  دور  السباحة  نتيجة  معها  والتعامل  القواقع  توفر 
العديد من الدراسات حول انتشار طفييل املثقبة البولية واليسع املجال إال لذكر 
البعض منها اذ بينت دراسة النتشار املثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( يف اليبرييا 
الرجال ووجد أن 50% من املفحوصني كانوا  إدرار من  إذ تم مجع 322 عينة 
أجريت  ليوم  منطقة  يف  أملانيا  البلهارزيا(.ففي  )دودة  البولية  باملثقوبة  مصابني 
دراسة للتحري عن املثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( لطالب املدارس االبتدائية، 

إذ تم فحص 500 تلميذ ووجد إن نسبة اإلصابة كانت %54.2)2(.
حيث أجريت دراسة يف النيجر من قبل برنامج السيطرة عىل الوفيات بواسط 
إدرار ملدة 34  اذ تم مجع 114 عينة  االبتدائية،  املدارس  البولية الطفال  املثقبة 
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التلوث باملثقوبات البولية دراسة بايولوجية يف مافظة كربالء املقدسة

خالل  من  فوجد  ملغم،   40 برتكيز  برازكويني  عقار  استخدم  كذلك  شهرًا 
إن  لوحظ  فقد  العالج  إعطاء  عند  أما   %43 بلغت  اإلصابة  نسبة  ان  الدراسة 

74.5% منهم متاثلوا للشفاء خالل الشهر اخلامس)3(.
أطفال  بني  البلهارزيا(  )دودة  البولية  املثقوبة  انتشار  دراسة حول  وأجريت 
ان 60% من  تلميذًا ووجد  اذ تم فحص 551  االبتدائية يف زمبابوي  املدارس 

التالميذ املفحوصني كانوا مصابني باملثقوبة البولية )دودة البلهارزيا()4(.
البلهارزيا( بني  البولية)دودة  املثقوبة  باحثون بدراسة مسحية النتشار  وبنينّ 
جمتمع مدينة أباتا والرنتويف مدينة جوس اذ تم فحص 300 عينة إدرار ووجد 

ان نسبة اإلصابة باملثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( كانت %0.33)5(.
كذلك أجريت دراسة للسيطرة عىل املضيف الوسطي للقوقع التابع للمثقوبة 
َينيا وان القضاء عىل القوقع من خالل تغيري يف طبيعة بيئة املاء  البولية يف مدينة 

املتواجد فيه القوقع.
البولية  املثقوبة  رسكاريا  عىل  القضاء  حول  دراسة  أجريت  ذلك  عن  فضال 
)دودة البلهارزيا( حيث متت إضافة اىل النفط املاء بنسبة 1-5 اذ تم التقليل من 

إعداد الرسكارية يف املاء بنسبة %99.2)6(.
)دودة  البولية  املثقوبة  حول  غانا  مدينة  يف  باحثني  قبل  من  دراسة  أجريت 
إال  الصعب تشخيصه  تتطور إىل رسطان من  أن  املمكن  والتي من  البلهارزيا( 
باجلهاز الناظور الكييس حيث وجد من أصل 100000 حالة إصابة كان منها 

3-4% من املمكن ان تتطور إىل رسطان املثانة البولية)7(.
البولية لثالثني سنة  للمثقوبات  التحري  الكامرون اجريت دراسة عن  ويف 
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ماضية ووجد أن أعوام التسعينات هي األكثر إصابة بذلك الطفييل فضال عن 
وجود مثقوبة يف تلك الدراسة.

.)8(S. guineensis

وبعد استعراض املراجع اهلدف من الدراسة حيُث ان مدينة كربالء املقدسة 
مل جتَر فيها دراسة للتحري عن املثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( فلذلك أجريت 

الدراسة للتحري عن وبائية اإلصابة يف منطقة كربالء املقدسة.

املواد وطرائق العمل
أجريت دراسة للتحري عن دودة البلهارزيا يف حمافظة كربالء املقدسة )ناحية 
استخدمت  )إذ   2010-1988 من  للفرتة  املحافظة(  مركز  اهلندية،  احلسينية، 
السجالت املختربية ألعوام لغاية 2010( إذ تم فحص 2720011 عينة إدرار 
واجري الفحص أملجهري باستعامل طريقة املسحة املبارشة وطريقة التطويف. 
باستعامل املحلول امللحي املركز لغرض التحري عن بيوض دودة البلهارزيا كام 

استخدم االختبار االحصائي كاي إلجياد معنوي االصابة خالل لألعوام)9(.

نسبة االصابة عدد املصابني عدد العينات السنة ت
%2.170 352 16218 1988 1
%0.58 273 46819 1989 2

%0.028 34 118071 1990 3
%0.003 3 97248 1991 4
%0.006 5 84012 1990 5



520 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ
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%0.021 9 42227 1993 6
%0.031 9 28816 1994 7
%0.02 6 29316 1995 8

%0.001 2 21033 1996 9
%0 0 24828 1997 10
%0 0 22108 1998 11

%0.029 6 20455 1999 12
%0 0 19655 2000 13

%0.0054 1 17554 2001 14
%0.0032 1 30330 2002 15

%0 0 39344 2003 16
%0.0055 4 71499 2004 17

%0.00017 1 560265 2005 18
%0.00081 5 615788 2006 19

%0 0 814425 2010-2007 20
%0.026 711 2720011 املجموع الكيل

جدول )1( يبني اإلصابة بدودة البلهارزيا يف مافظة كربالء املقدسة من سنة 2010-1988

X² املحسوبة 67.9899

X² 0.01 اجلدولية 32.98

X² 0.05 املحسوبة 24.87
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النتائج واملناق�شة

وجد من خالل الدراسة أن األعوام 1988 و1989 و1990 كانت اإلصابة 
األعوام  خالل  الكلية  اإلصابات  جمموع  من  البلهارزيا  ب��دودة  مرتفعة  فيها 
األخرى يف حني انخفضت اإلصابة خالل األعوام ما بني 1996 لغاية 2010 
ويعزى ذلك ألسباب عديدة منها عوامل فيزيائية واملتمثلة باحلروب من خالل 
األسلحة واإلشعاعات والتي قد توثر يف املضيف الوسطي القوقع والرسكاريا 

السابحة يف املاء اوعمليات تنظيف األهنار)10(.
أوقد يكون سبب ذلك التطور يف جمال استعامل األسمدة الكيميائية يف جمال 
حمتوية  تكون  قد  والتي  املجاورة  لألهنار  ترتشح  ان  املمكن  من  والتي  الزراعة 
عىل أطوار الطفييل اوقد تؤثر تلك املواد الكيميائية )الفوسفاتية( يف تكاثر تلك 
القواقع مما يؤدي اىل انخفاض نسبتها يف األهنار والشواطئ وخاصتًة يف األعوام 
األسمدة  نحواستعامل  والفالحني  الدولة  اقبال  فيها  زاد  التي   2007-1996
الكيميائية فضال عن التلوث بواسطة خملفات املصانع واملعامل الصغرية والتي 

تطرح تلك املخلفات اىل األهنار الصغرية والكبرية)11(.
املثقبات  بتلك  اإلصابة  تقليل  يف  دورًا  فيه  والتوسع  العمراين  البناء  يلعب 
البولية حيث ان التطور بالبناء العمراين الذي شهدته حمافظة كربالء املقدسة قي 
اهنار وسواقي فضال عن حتول  التخلص من  دور يف  له  كان  احلديثة  السنوات 
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انحسار  اىل  أدى  مما  السكن  لغرض  سكنية  مناطق  إىل  الزراعية  املناطق  بعض 
بعض األهنار.

كذلك شهدت أعوام التسعينيات قلة مياه األهنار وعدم وصول املاء بشكل 
كايف إىل األهنار من املصبات مما يودي اىل جفاف العديد من األهنار وأدى ذلك 
من  كثرية  وان��واع  كاالسامك  انواعها  وبكافة  النهرية  األحياء  عىل  القضاء  إىل 

القواقع النهرية والتي تعترب كمضائف وسطية النواع من طفيليات)12(.
عموما كانت االصابة لعرشين سنة منخفضة مقارنة بمناطق العراق االخرى 
الريف  اذ بلغت 0.026% فضال عن انحسار اإلصابة وان وجدت يف جمتمع 
مقارنة بمجتمع املدينة فذلك يعزى اىل توفر األهنار والشواطئ والتي قد تتواجد 
لتامس  كان  كذلك  البولية  املثقوبة  للطفييل  التابعة  كاريا  والرس  القوقع  فيها 
أثناء السباحة واستصالح األرض  الريفي دور واملتمثلة بالعمل حفاة  املجتمع 
ما جيعلهم اكثر عرضة لإلصابة هبذه املثقوبة البولية )دودة البلهارزيا( الهنا من 
املمكن ان خترتق اجللد لتصل عرب االوردة املساريقية السفلية للحوض لتصل 

اىل املثانة البولية)13(.
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know the future.

 - The development with all its dimensions: intellectual, 

economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged 

which calls upon all specialist researchers to provide it with 

their writings and contributions without which it can never 

proceed further.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 

show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 

area all through history and the extent of the relation with 

its neighbours and then the effect that such a relation has, 

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 

then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 

then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 

and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 

relation with the descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 

east. And in this sequence, the levels of injustice against 

Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it 

has of the treasures generating all through history and once 

more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 

still once more because it is that part that belongs to the east, 

the area against which aggression is always directed. Each 

level has its degree of injustice against its heritage, leading to 

its being removed and its heritage being concealed; it is then 

written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 

of context.

(3)

According to what has just been said, Karbala' Heritage 

Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish 

a scientific journal specialized in Karbala' heritage dealing 

with different matters and aiming to:

the researchers viewpoints are directed to studying the 

heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, as 

part of Iraq and as part of the east.



 - The most precise material to explain its history.

 - The ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a particular 

culture is aware of the details of its burden as much as he is 

aware of its facts i.e. the relation between knowing heritage 

and awareness of it is a direct one; the stronger the first 

be, the stronger the second would be and vice versa. As a 

consequence, we can notice the deviation in the writings 

of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 

of the details of the treasures of a particular eastern race, and 

some other times resulted from weakening the knowledge: 

by concealing an evidence or by distorting its reading or its 

interpretation.

(2)

Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 

materialistic borders, but rather its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

as associative culture and by which an individual's activity is 

motivated by word and deed and also thinking; it comprises, 

as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 

unified their location be and as extensive their time strings 

extend; as a consequence, they come binary: affluence and 

poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant 

research published, and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.

alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 

headquarters at the following address: Karbala heritage 

center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 

viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 

to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 

stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research retrieved to 

researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the meant 

research for publication in a two-week period maximally 

from the time of submission.

b. A researcher whose paper is approved is to be apprised 

of the edition chief approval and the eminent date of 

publication.

c. With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 

before publishing, the researchers are to be retrieved to 

the researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 

not approved; it is not necessary to state the whys and 



publication place, version number, publication year and 

page number. Such is for the first mention to the meant 

source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as; the title of the book and the page 

number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 

in the case of having foreign sources, there should be a 

bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 

Papers, and making an allusion to their sources at the 

bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

with the journal for the first time, so it is to manifest 

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding 

a page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the 

researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 

mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 

taking cognizance of the common scientific procedures 

in documentation; the title of the book, editor, publisher, 
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