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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي وجه التوسع السكان 
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 إعداد الباحث: 

 [ عيىس محمود عبد الفتاح غطاشه] 

 [ رسام / مكلف رئيس ديوان] 

ى]   [ بلدية جرش الكبر

 

 : الملخص

ي  
فز أو  المدينة  داخل  والصناعّية  الخدمّية  والمنشآت  السكنّية  الوحدات  من  المزيد  إقامة  عىل  المناطق ُيطلق 

ي اآلونة 
 مع ازدياد عدد السكان، ففز

ً
 وثيقا

ً
ّ ارتباطا ي

، ويرتبط التوسع العمرائز ي
المحيطة بها مصطلح التوّسع العمرائز

ي الحاجة إىل إنشاء المزيد من التجمعات السكانية، وقد يكون هذا 
ة ازدادت الكثافة السكانّية مما أثر ذلك فز األخي 

و  ببناء   
ً
ي عشوائيا

العمرائز فهو التوسع  اآلخر  النوع  وأما  تنظيمها،  أو خارج  المدينة  عن   
ً
بعيدا إنشاء وحدة سكنية 

 وتجمعات سكنية وفق مخطط هندسي عىل أن 
ً
نسر  الجهات المعنية مدنا

ُ
ي المخطط له، أي أن ت

التوسع العمرائز
ي تخدم مستخدميها. 

 تتوفر بها كافة الخدمات األساسية، والبنية التحتية، والطرق الت 

 

Abstract : 

The construction of more housing units and service and industrial facilities within the city or in the 

surrounding areas is called the term urban expansion, and urban expansion is closely linked with the 

increase in the number of residents. Recently, the population density has increased, which affected the 

need to establish more population centers. This urban expansion is random by building and constructing 

a housing unit away from the city or outside its organization. The other type is the planned urban 

expansion, meaning that the concerned authorities establish cities and residential communities according 

to an engineering plan, provided that all basic services, infrastructure, and roads that serves its users. 
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
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ي األوعية ا
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المقدمة

ز بشكل منفصل وليس مًعا.  عادة ما تتناول   ية هذين الموضوعي  الكتابات حول التمدن والمناظر الطبيعية البرسر
بحكم   ية،  الحضز األماكن  إن  ا. 

ً
وثيق ا 

ً
ارتباط مرتبطان  المنشأ  ية  البرسر الطبيعية  والمناظر  التمدن  فإن  ذلك،  ومع 

ي يستهلكها  تعريفها، هي من صنع اإلنسان أو "من صنع اإلنسان". باإلضافة إىل ذلك، فإن  
الخدمات والموارد الت 

ية المنشأ داخل المدن وعىل مسافة منها. تمت دراسة كل من العمران  شاغلو الحضز تؤدي إىل مناظر طبيعية برسر
ي السجل األثري. يمكن تتبع العمران حواىلي  

ة طويلة فز ية منذ في  .   6000والمناظر الطبيعية البرسر ي
ي الماضز

سنة فز
ي ولكنها أصبحت تعد المناظر الطبيعية الب ي وقت مبكر من الوجود البرسر

ية أقدم بكثي  ، حيث تم إنشاؤها فز رسر
 عام.  10000واضحة مع بداية ثورة العض الحجري الحديث منذ حواىلي 

ها اإلنسان. عىل الرغم من أن   ي يغي 
ي تعديل بيئتهم وإنشاء العديد من المناظر الطبيعية الت 

للبرسر تاري    خ طويل فز
الطبيعية   المناظر  ية ، فإن تعديالت  البرسر الطبيعية  المناظر  ية نفسها هي شكل من أشكال  المستوطنات الحضز
ا الحتياجات المعيشة. يقوم البرسر بتحويل البيئة بطرق مقصودة وغي  مقصودة ، كما هو موثق عىل 

ً
ورية أيض ضز

  500000الصخري الذي تم تنفيذه عىل مدى    األقل منذ أول استخدام لألدوات. عىل سبيل المثال ، أدى اإلنتاج
ي ليبيا إىل انتشار حطام كثيف نتج عنه مساحة ضخمة من صنع اإلنسان تغىطي 

ي الصحراء الوسىط فز
عام الماضية فز

ي وقت مبكر من تاري    خ    15000حواىلي  
ية فز كيلومي  مرب  ع. وهكذا ، عىل الرغم من إنشاء المناظر الطبيعية البرسر

ية ، فقد زاد حج ي الحجم والكثافة السكانية البرسر
ان مع النمو فز ي المنشأ للمناظر الطبيعية باالقي  م التحول البرسر

ية.  ية مثل البيئات الحضز ت من الناحية البرسر  وطول عمر االستيطان بدوام كامل. قليل من المناظر الطبيعية تغي 

ية ثم ع  عىل تحديد المناظر الطبيعية البرسر
ً
ي ضمن هذه المراجعة، نركز أوال

ىل استكشاف مفهوم التمدن والتنوع فز
ا، نضع مناقشتنا  ً ز التمدن والمناظر األثرية. أخي  ي كانت قائمة بي 

ي العالقات الت 
أشكاله السابقة. بعد ذلك، ننظر فز

ي واستخدام المناظر الطبيعية. نحن نجادل بأن 
ي الحاضز من خالل النظر إىل ما يمكننا تعلمه من التمدن الماضز

فز
الح المفاهيم النظرية  وضع  ي 

فز ا 
ً
أيض مفيدة  تكون  أن  يمكن  المعاضة  الطبيعية  للمناظر  تطويرها  تم  ي 

الت  ية  ضز
ي 
ية ذات أهمية فز البرسر الطبيعية  القديم والمناظر  التمدن  أن يكون  ، يمكن  ي سياقها، وبالتاىلي

القديمة ووضعها فز
 السياقات المعاضة. 

 الدراسات السابقة 

ي مدينة شحات: تهدف هذه الدراسة إىل ، ال (2017دراسة الهليع وآخرون )
ي عىل المنطقة األثرية فز

زحف العمرائز
ي عىل حساب المواقع األثرية بمنطقة شحات، 

ي سواًء ما تم تخطيطه أو العشوائ 
تحليل أثر الزحف والتوسع العمرائز

يعا ز والترسر ام القواني 
ي المرتفع، وضعف اإلدارة المحلية، وعدم احي 

ي ظل النمو السكائز
ت النافذة بالخصوص.  هذا فز

، وكذلك المنهج   ي
ي والوصفز

ي منها المنهج التاريخز
ز أكير من منهج بحتر ي منهجيتها عىل المزج بي 

اعتمدت الدراسة فز
ي  
ي تم جمعها من الدراسة ألميدانية باإلضافة اىل البيانات الت 

ي تحليل البيانات الت 
التحليىلي الذي تم االعتماد عليه، فز

أرسة   50استمارة االستبيان. تم توزي    ع استمارة استبيان عىل عينة عشوائية مقدارها    تم الحصول عليها من خالل
ي منطقة شحات األثرية. وتشي  الدراسة اىل أن تلك المعالم بمنطقة الدراسة قد تعرضت للتدمي   

من األرس القاطنة فز
ي عليها، كما تباينت معدالت هذا الزحف من منطقة إىل أخرى

 لبعد المسافة واتجاه نتيجة الزحف العمرائز
ً
، تبعا

منها:   ذلك  ي 
فز ساهمت  أسباب  لعدة  األثرية  المنطقة  عىل  ي 

العمرائز االمتداد  يرجع  للمدينة.  ي 
العمرائز االمتداد 

ي عىل المنطقة 
ي تطور الزحف العمرائز

ز أن هناك استمرارية فز الديموغرافية واالقتصادية والسياسية والقانونية، وتبي 
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اير هذا األمر أدى إىل   األثرية، وقد تفاقم ذلك ة بعد ثورة السابع عرسر من فير الزحف خالل السنوات الستة األخي 
ة مبكرة إذ لم توضع حلول لتلك المشكلة.   انتهاء المساحة األثرية خالل في 

والديناميات Fernández-Götz  (2018)دراسة   واألنماط  المسارات  أوروبا  الحديدي  العض  ي 
فز التحضز   ،

ي تاري    خ أوروبا المعتدلة. يوضح بحث  االجتماعية: يعد 
ية األوىل من أكير الظواهر األساسية فز تطوير المراكز الحضز

ز السادس والخامس قبل الميالد نتيجة لعمليات النمو  ز القرني  جديد أن المدن األوىل تطورت شمال جبال األلب بي 
ي تعود جذورها إىل الفي  

ي والتسلسل الهرمي والمركزية الت 
ة. ومع ذلك، كانت هذه ظاهرة الديموغرافز ة السابقة مبارسر

ت بالتخىلي عن المراكز الرئيسية والعودة إىل أنماط االستيطان األكير  
ز ة أزمة تمي 

ية رسيعة الزوال، أعقبتها في  حضز
ي قبل الميالد مع ظهور المالذات فوق المحلية، 

ز الثالث والثائز ي القرني 
المركزية. حدث اتجاه جديد نحو التحضز فز

ي العض الحديدي والمسارات وال
 األوبيدا المحصنة. كانت أنماط االستيطان المتأخرة فز

ً
ا تكتالت المفتوحة، وأخي 

المفتوحة  المواقع  ز  بي  متعددة  متبادلة  عالقات  وتضمنت  تقليدًيا  يعتقد  مما كان  بكثي   ا 
ً
تعقيد أكير  ية  الحضز

ي 
ي كثي  من الحاالت، تم والمحصنة. لعبت الجوانب السياسية والدينية دوًرا رئيسًيا فز

 تطوير األماكن المركزية، وفز
إنهاء  إىل  ي 

الرومائز الغزو  أدى  والتجمعات.  للطقوس  بالفعل كأماكن  مقدس  طابع  ذات  مواقع  ي 
فز األوبيدا  إنشاء 

، ولكن مع نتائج غي  متجانسة لكل من التخىلي واالضطراب وكذلك  ي العض الحديدي إىل حد كبي 
عمليات التحضز فز

 ارية والتكامل. االستمر 

تبة Hawken    &Fletcher  (2021)دراسة   ، إعادة تقييم أثرية طويلة المدى للتمدن منخفض الكثافة واآلثار المي 
عىل المدن المعاضة: تقليدًيا، ُينظر إىل التمدن المشتت منخفض الكثافة عىل أنه نتيجة فريدة للتصنيع وعوامل 

. عىل النقيض من ذلك، كا ن ُينظر إىل التمدن ما قبل الصناغي بشكل كامل تقريًبا من حيث المدن  مثل النقل اآلىلي
أن   إىل  األدلة  تشي    . ز والريفيي  ز  يي  الحضز السكان  ز  بي  قوي  تمايز  مع  السكانية  الكثافة  ذات  بالسكان  المكتظة 

ي المناطق المدارية
ي، خاصة فز ي العالم الزراغي الحضز

، وكانت المستوطنات منخفضة الكثافة كانت سمة بارزة فز
سمة من سمات كل نظام اجتماغي اقتصادي معروف يستخدمه اإلنسان العاقل. تحدد هذه الورقة أمثلة سابقة  
ة للنمو والزوال، فيما  ز ة ومنخفضة الكثافة ومشتتة، مع تاريخها الطويل وأنماطها المتمي  ية كبي  لمستوطنات حضز

التقي إعادة  إن  الكثافة.  منخفضة  المعاضة  بالمدن  ي يتعلق 
فز الكثافة  منخفضة  المتناثرة  للمدن  النقدي هذه  يم 

ية.  ي طويل ومتنوع ثقافًيا مهم لمواجهة تحديات االستدامة الحضز  سياق ماض حضز

ي مدينة الطفيلة(2022دراسة عدنان ابراهيم السعودي. )
ي فز
األردن: هدفت الدراسة إىل تتبع  –. التوسع العمرائز

ي مساحة المناطق الحضز 
ة ) وتحديد الزيادة فز ي مدينة الطفيلة والمناطق المحيطة بها للفي 

  -  1953ية المأهولة فز
ة   2020 ي للفي 

ي مدينة الطفيلة ومدى مطابقتها. مع نظريات النمو العمرائز
ي فز
م( والتعرف عىل نمط النمو العمرائز

 م(.  2020  - 1953) 

ي للم
ي والتحليىلي لتتبع التطور العمرائز

دينة، واستخدام الصور الجوية لمنطقة اعتمدت الدراسة عىل المنهج التاريخز
،    30000:  1، مقياس. رسم    1992،  1976، والصور الجوية لألعوام  25000:  1، بمقياس  1953الدراسة عام  

، واستخدمت الدراسة برامج نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 2020و    2005ومرئيات ساتلية لعام  
 للتحليل ورسم الخرائط. 

ي عام    104591بلغت    1953دراسة أن مساحة المناطق العمرانية عام  وأظهرت ال
ا مربًعا ، وفز ً بلغت   2005مي 

العمرانية   المناطق  ي    671.289مساحة 
ا مربًعا، مع نمو عمرائز ً ي عام    566.7مي 

ا ، وفز
ً
بلغت مساحة   2020فدان

العمرانية   من  764372المناطق  الدراسة،  نتائج  وأظهرت  أمتار.  مربًعا.  ا  ً النمو   مي  أن  المنتجة،  الخرائط  خالل 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 من النمو متعدد النواة، بينما اتسع مركز مدينة الطفيلة واتخذ شكل النمو 
ً
ي منطقة الدراسة يأخذ نمطا

ي فز
العمرائز
 . اكىمي  الي 

ز عىل إدارة المدينة، من خالل االهتمام   ورة اعتماد نتائج الدراسة الحالية لدعم أفكار القائمي  وأوصت الدراسة بضز
ي هذا المجال. بع

ي المنطقة. المختصة فز
ي تشهد نمًوا عمرانًيا فز

 ملية التخطيط المستقبىلي لألماكن الت 

ي عىل (2018دراسة حسن سالم الحـداد, ع. ا. ع. ا., & عبد السـالم عبد المویل. )
: مح ددات الزحف العمرائز

ي إقليم الجبل األخضز 
ي عىل المناطق األثرية   ليبيا: استعرضت الدراسة محددات-المناطق األثرية فز

الزحف العمرائز
ي إقليم الجبل األخضز 

ي والفلكي للدولة الليبية. واعتمدت الدراسة عىل -فز
ليبيا. وأشارت الدراسة إىل الموقع الجغرافز

والمقابالت  استبيان  ي استخدام استمارة 
فز الدراسة  أدوات  . وتمثلت  التحليىلي ي 

الوصفز والمنهج   ، ي
التاريخز المنهج 
( أرسة بمدينة 3569مالحظات الشخصية والزيارات الميدانية، وتم تطبيقهم عىل عينة بلغ عددها ) الشخصية وال

 ( العمر  حيث  من  العمدية  العينة  اختيار  وتم  ، 60-25شحات،  ي
العمرائز النمو  اتجاهات  إىل  الدراسة  وأشارت   .)

ي )دور الطرق والخدمات  
ي استقطاب العمران، والقبيلة ومحاور جذب العمران نحو المناطق االثرية، المتمثلة فز

فز
ي خارج المخططات، وأثر التخطيط عىل المناطق االثرية(. وجاءت نتائج 

وملكيتها لألرض، وانخفاض سعر األراضز
ي عىل  

العمرائز الزحف  إىل  أدت بشكل كبي   المخططات  السكنية وتأخر  المخططات  قلة  أن  الدراسة مؤكدة عىل 
ي   % حيث أظهرت90المناطق األثرية بنسبة 

ز الطلب والعرض فز ي واضح، والفوهة بي 
الدراسة أن هناك عجز سكائز

ي 
ي المرتفع مما أثرت عىل المناطق األثرية، وقد أكدت نتائج التحليل اإلحصائ 

اتساع مستمر بسبب النمو السكائز
ورة   عىل قوة العالقة االرتباطية، كلما قلت المخططات السكنية كما أدت إىل تفاقم المشكلة. وأوصت الدراسة بضز

تب هذا المستخلص من ِقبل دار  
ُ
ي بعيدا عن المناطق اآلثرية. ك

ي اتجاهات النمو العمرائز
اتيجية تتحكم فز إيجاد اسي 

 . 2018المنظومة 

, & د. سامي صالح عبدالمالك. ) ي
ي األثري” (2022دراسة البياض 

اث العمرائز ي صون الي 
. الحفائر االنقاذية ودورها فز

ي شمال
َرَما فز

َ
اث   مدينة الف ي حماية الكثي  من المواقع الي 

 فز
ً
اء: لعبت الحفائر االنقاذية العاجلة دوًرا جلًل

َ
غرب َسْين

ي خالل العض الحديث، وهو التوسع  
ي المندثرة، والحفاظ عليها من االندثار األبدي بسبب التوسع العمرائز

العمرائز
ي التهام بعض المدن بكاملها؛ كصالحية السلطان ا

لصالح نجم الدين أيوب عىل أطراف الدلتا الذي كان السبب فز
تاريخية شواهدها األثرية   نادًرا يسجل لعصور  ا معمارًيا 

ً
إرث قية؛ ولوال الحفائر االنقاذية لضاع علينا  الِمْضية الرسر

ي األونة األخي  
ي صونها من االندثار اإلبدي فز

ي ساهمت الحفائر االنقاذية فز
ة  الباقية قليلة، ومن أبرز هذه المدن الت 

ي 
َرَما الت 

َ
ي تم صونها مؤخًرا مدينة الف

اء األثرية الت 
َ
ي ِمْض فمن أهم وأكير ُمدن َسْين

َبة“ باألردن؛ أما فز
َ
ة ”الَعق

َ
ْيل
َ
  مدينة أ

ِمْض  بوابة  ي حراسة 
فز وظيفتها  ؤدي 

ُ
ت والصحراء، وظلت  قية  الرسر الدلتا  أطراف  اء عىل 

َ
َسْين ي شمال غرب 

فز تقع 
ي العصور 

قية منذ نشأتها فز ، بفعل مهاجمة الفرنج لها    الرسر ي أواخر العض الفاطىمي
جرها فز

َ
القديمة حت  خرابها وه

اء 
َ
وتخريبها وإحراقها، فأصبحت محجر لتعمي  المراكز الحضارية العمرانية المجاورة. وأثناء االحتالل اإلرسائيىلي لَسْين

َرَما لإلنتهاكات، إذ كانت تعمل فيها جرافات جيش اإلحتال
َ
ل من أجل تهيأتها لتكون موقع عسكري تعرضت مدينة الف

ز لهم، وإمداد المواقع العسكرية األخرى ببقايا عمائرها لتمهيد طرق وتشييد نقاط حصينة، مما ترتب عليه  حصي 
منذ عام   المختلفة  الكشف عن عمائرها  أعمال  بدأت  لِمْض  ومنذ عودتها  المدينة؛  م، ومع  1983تدمي  نصف 

وع تنمية شمال َسيْ  اء منذ عام  انطالق مرسر
َ
وع انقاذ آثار شمال َسْين اء انطلق مرسر

َ
م عن طريق إجراء الحفائر 1994ن

َرَما وصونها وتنميتها،  
َ
ي دفع الخطر عن آثار مدينة الف

ي كان لدور الرئيس فز
ميمات المعمارية العاجلة الت  االنقاذية والي 

ي انقاذ أكير وأهم مدينة أثرية  
ي كانت لها الفضل فز

اء كان ُيمكن أن ستندثر إىل األبد ككثي   وهي األعمال الت 
َ
ي كل َسْين

فز
 . ي واإلسالمي ي العالم العرئر

ي إندثرت فز
 من الُمدن الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي األردن
 
اث العالمي ف  قائمة مواقع البر

ي تقع ضمن حدود المملكة األردنّية  
اث العالىمي الت   بمعالم ومواقع الي 

ٌ
ي األردن هي قائمة

اث العالىمي فز قائمة مواقع الي 
ي اتفاقّية الهاشم

ح فز
َّ
ي أو الطبيغي أو لكليهما مًعا كما هو ُموض

اث الثقافز ة وأهمّية للي  ز ّ ي لها قيمة عالمّية متمي 
ّية، والت 

لعام   والطبيغي  ي 
الثقافز العالىمي  اث  الي  المتحدة  1972حماية  األمم  لمنظمة  التابعة  العالىمي  اث  الي  لجنة  ح 

ِ
رش
ُ
ت  .

بية والعلم والثقافة )يونسكو( تلك   اث العالىمي للي  دَرج ضمن قائمة مواقع الي 
ُ
ي ملف ترشيحها، لت

المواقع وتنظر فز
تة. 

ّ
 بناًء عىل معايي  عديدة. كما تنقسم هذه القائمة إىل قائمة رئيسة وقائمة إرشادّية مؤق

اث العالىمي الذي   ي اجتماع الدورة التاسعة للجنة الي 
ي األردن فز

اث العالىمي فز دِرجت أوىل مواقع الي 
ُ
ي باريس أ

ُعِقد فز
ي عام  

اء   2021. وقد ُسِجل لألردن حت  عام  1985فز : البي  اث العالىمي وهي ي القائمة الرئيسة لالئحة الي 
ستة مواقع فز

صي  عمرة ) 1985) 
ُ
(،  2021(، والسلط ) 2015(، المغطس ) 2011(، وادي رم ) 2004(، أم الرصاص ) 1985(، ق

ف أغلبها ضمن الفئة الثقافّية، بينما  
ِ
ف موقع واحد منها ضمن الفئة الُمختلطة، كما ُسِجل أربعة عرسر وُصن

ِ
ُصن

ي 
اث الثقافز اث العالىمي األردنّية. باإلضافة إىل ذلك، تضم قائمة الي  تة لمواقع الي 

ّ
ي القائمة اإلرشادّية المؤق

موقًعا فز
ي ذو الِصبغة ال

ي األردن أربعة مواضيع تعيرّ عن تراث المجتمع األردئز
 ثقافّية. غي  المادي فز

ي االردن 
 
 حماية المواقع األثرية ف

ز القطاع العام والخاص  نظم متحف االردن بالتعاون مع دائرة االثار العامة ورشة عمل تحت عنوان "التعاون ما بي 
ي توثيق المواقع األثرية وأماكن  

ي حماية المواقع األثرية" بهدف توظيف نتائج جهود دائرة االثار العامة المتواصلة فز
فز

 .ودها، لجهة حمايتها من العبث والدماروج

ي 
ي اطار جهود دائرة االثار العامة فز

وتندرج هذه الورشة حسب مدير عام متحف االردن المهندس ايهاب عمارين فز
ي ضوء المخاطر المحدقة بها نتيجة للتوسع  

ر بثمن فز
َ
 ال ُيقد

ً
 وطنيا

ً
ي تعد إرثا حضاريا

الحفاظ عىل المواقع االثرية الت 
ي 
غي     العمرائز وحفريات  تعديات  ولوجود  ناحية،  من  التحتية  البنية  تطوير  واعمال  التنمية  ومشاري    ع  المضطرد 

ي 
ي الحفاظ عىل إرث األردن التاريخز

 . قانونية قد تطال العديد من هذه المواقع من ناحية أخرى، اضافة اىل دوره فز

ي تضمن حماية هذه المواقع من خالل واضاف عمارين ان الورشة تسغ اىل التوافق عىل أفضل آليات العمل ال
ت 

ز مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ذات العالقة ممثلة بأصحاب  ك حول ذلك ما بي 
التوصل اىل فهم مشي 

ي حماية المواقع االثرية 
حة فز ة والدراية ما يقود اىل اجراءات عملية مقي   .االختصاص والخير

وع قاع  اث وتركز الورشة عىل تعميم وتوظيف نتائج مرسر وع ادارة وتوثيق الي  دة بيانات المواقع األثرية من خالل مرسر
ي "ميجا جوردان" وتوفي  هذه المعلومات لمختلف المؤسسات ذات العالقة، والبناء عليها كأساس للتخطيط 

الوطتز
ها، واالستفادة من   وسائل  قبل البدء بتنفيذ المشاري    ع سواء كانت عمرانية أو انشائية أو صناعية أو زراعية وغي 

ي حماية المواقع األثرية. 
 التكنولوجيا الحديثة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي 
ي المعماري والعمران 

اث التاريخ   الحفاظ عىل البر

ي اتبعتها العديد من الدول 
يعتير الحفاظ عىل المناطق التاريخية والمعالم األثرية بالمدن من االتجاهات الهامة الت 

 من أنها تشكل بوابات  
ً
للوصول إىل األماكن السياحية. فالمدينة وعمارتها هي نتاج للتفاعل الفكري  للتنمية انطالقا

الحضارة  العمارة هي وعاء  أن  الشعوب وتاريخها وحيث  ثقافة  الصادق عىل  المعير  اإلنسان والمجتمع وهي  ز  بي 
أصالتها فجاءت وتمثل الهوية الثقافية والمستوى اإلبداغي لإلنسان والمستوى الجماىلي له فكان البد من التمسك ب

اهتمام   هو  إنما  به  واالهتمام  الموروث  عىل  الحفاظ  إن  والمعمارية.  العمرانية  الموروثات  عىل  الحفاظ  ورة  ضز
  
ً
ة تكون رابطا ز ي تخلق عمارة معاضة متمي 

ي واستلهام المقومات الت 
بالخصوصية والهوية ودعوة للعودة إىل الماضز
ور  ي والمستقبل. إن التأكيد عىل ضز

ز الماضز ام العض بي  ي مضامينه مع احي 
اث والذي ال يتعارض فز ة الحفاظ عىل الي 

اث أدى وال يزال   ي عديد من األقطار عىل أن الي 
اثية فز والتناغم معه ينطلق من خالل ما أكدت عليه الدراسات الي 

الثقافي العناض  العودة للجذور وتفعيل  ي وذلك من خالل 
البناء الوطتز ي عملية 

 فز
ً
 مهما

ً
ة واالجتماعية يؤدي دورا

ة أو غي   الوطنية وشحذ الجوانب الروحية والقيمية وتأصيل شت  أوجه الحياة وكل هذه األمور ترتبط بصورة مبارسر
ات جذرية )الدول النامية وبشكل خاص الدول العربية(  ي تمر بتغي 

اث وينطبق هذا عىل المجتمعات الت  ة بالي  مبارسر
ز ال ق الطرق بي 

ي مفي 
ي تجد نفسها فز

 قديم والجديد واألصيل والدخيل. والت 

 وعي األطفال باألماكن التاريخية واألثرية 

ي مدينة جرش األثرية وتشويه جانب منها بالرسومات المؤذية للنظر؛ 
لم تكن حادثة االعتداء عىل المناطق األثرية فز

والح بالتاري    خ  ي 
ز وكل من هو معتز األردنيي  أثارت غضب  الكرام؛ حيث  تمر مرور  يمس حادثة عادية  وما  ضارات 

 .مقدرات الوطن 

ز أحد أعمدة موقع جرش األثري مشوها باستخدام طالء  وتداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماغي صورا تبي 
م آثار الوطن  أسود اللون، مع كتابات أخرى، تنم عن “سلوكيات فردية “معيبة” وخاطئة وغي  مسؤولة ال تحي 

 .ومقدراته 

ي يحمل كل حجر فيها حقبة تاريخية عريقة، وتروي غياب الوغي بأهمية األماكن  
األثرية التاريخية والسياحية الت 

أرسيا   بوية  الي  للمنظومة  ي 
الحقيف  للدور  النظر من جديد  يعيد  ؛  ز السني  منذ آالف  ت  أمم عير أعمدتها حضارات 

 .واقتصاديا ومدرسيا، وبما يساهم برفع وغي المواطن منذ صغره بأهمية هذه األماكن، تاريخيا وسياحيا 

الحفاظ عىل مرافق  مبادئ  سيخ  لكل من األرسة والمدرسة لي  والفعال  ي 
الحقيف  الدور  تفعيل  أهمية  أكدوا  اء  خير

الوطن ومقدراته وكيفية التعاطي مع المناطق السياحية واألثرية وترسيخ مفهوم “المواطن الحارس” الذي يجد 
 .نفسه حاميا لوطنه

ة باالعتداء والت ي تدفع أي شخص الحادثة األخي 
شويه؛ طرحت العديد من التساؤالت عن الدوافع الحقيقية الت 

ي الوقت الذي يبف  
ي تعتير وجهة سياحية لكل العالم فز

ز والت  ي مر عىل وجودها آالف السني 
للعبث بمناطق أثرية الت 

ي المناهج يحتاج لتفكي  أكير عمقا، وممارسات عملية ت
عزز الجوانب اإليجابية فيه الحديث عن االنتماء والمواطنة فز

 .اتجاه هذه المناطق 

ي 
ي تعد امتدادا للماضز

، ووجود اآلثار الت  ي
يمتاز األردن بوجود أماكن أثرية عديدة ومتنوعة من حيث االمتداد التاريخز
ي الحاضز وفق خبي  علم االجتماع األرسي مفيد رسحان 

 .العريق وربطه فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي عمارة األرض ضمن إمكانياتها وقدراتها وهذه  ويلفت بدوره إىل أن كل األمم واألقوام السابق
ة تسغ إىل أن تساهم فز

 .العمارة يستمر جزء منها جيال بعد جيل وتنتقل لألجيال القادمة

ورة إدراك أن اآلثار تشكل تاري    خ وحضارة األمم والشعوب، ولها قيمة تاريخية ال تقدر بثمن،  ويشدد رسحان عىل ضز
وا البالد  تاري    خ  لحفظ  من فهي مصدر  مهم  وانعكاس حضارتها، وهي مصدر  ي 

األراضز تلك  ي سكنت 
الت  لشعوب 

الناس  عىل  ينعكس  اقتصادي  مصدر  وهي  باآلثار،  الزائرين  من  ة  فئة كبي  الهتمام  نظرا  للوطن  السياحة  مصادر 
 .والمنطقة المحيطة بها بشكل خاص

ي 
ي نقلها لحضارات الشعوب الت 

ي    وتكمن أهمية المناطق األثرية بحسب رسحان فز
عاشت فيها وثقافاتها واألمم الت 

 .مرت عىل تاري    خ تلك األماكن

ي الحفاظ عليها وهي من أصدق  
ي حماية اآلثار بحسب رسحان، تبعا ألهميتها وطبيعتها وعمرها، وهي أمانة ينبغز

وتأئ 
ثار، نظرا وسائل نقل التاري    خ من دون تشويه للحقائق، الفتا إىل االهتمام الكبي  الذي توليه الدول والشعوب لل 

ة لها ويستدل من خاللها عىل عراقة األمة  .إلدراك القيمة الكبي 

ويحىطز العرب والمسلمون بتاري    خ كبي  ممتد عير العالم، وال بد أوال من إدراك أهمية اآلثار وأن لها قيمة تاريخية  
تاري    خ األجداد، ومصدرا للسياحة واالضطالع الكم والمساحة والتعرف عىل  البلد   عالمية من حيث  عىل عادات 

ها أو تشوي  هها   ي حماية اآلثار وعدم السماح أو التهاون مع من يحاول تدمي 
وتقاليده، فالمسؤولية المجتمعية تكمن فز

 .واالعتداء عليها

المدارس،  بوية، تحديدا  الي  المؤسسات  باآلثار بحسب رسحان عند الصغار من خالل  وال بد أن يبدأ نرسر الوغي 
ي نرسر التوعية، واألرسة عير وكذلك الجامعات وال

مؤسسات األهلية وأن تقوم وسائل اإلعالم بدورها المطلوب فز
ي المحافظة عليها

ي نفوس األطفال والمساهمة فز
 .زرع قيمة اآلثار وأهميتها فز

األثرية  المناطق  إىل مختلف  مجة  تنظيم رحالت مير واالجتماعية  بوية 
الي  والمؤسسات  يتطلب من األرسة  وهذا 

ي الذي داخل الد
حا وافيا مفصال حول طبيعة اآلثار الموجودة والتسلسل التاريخز ولة، وأن تشمل هذه الرحالت رسر

 .مرت به وقيمتها التاريخية والحضارية وما هي مخاطر التعرض لها أو االعتداء عليها وتشوي  هها

ي تعرف بهذه اآلثار ويجدر بالجهات المعنية بحسب رسحان توزي    ع المواد اإلعالمية والصور والمواد  
الفلمية الت 

ات للتعريف بآثار المنطقة ومسؤولية الجميع نحوها، والتأكيد  إضافة إىل إقامة المعارض وعقد الندوات والمحاضز
ها ار بها عند زيارتها سواء كانت زيارة فردية أو أرسية أو مدرسية أو غي  ي عدم اإلضز

ي تعتز
 .عىل الزيارات اآلمنة للثار الت 

ان يساهم كذلك توع ية الصغار خالل الزيارات بأن النحت عىل اآلثار وإلقاء النفايات وحرق األعشاب وإشعال الني 
ز المناهج الدراسية بمختلف  بتشويه المناطق بالوطن وبالتاىلي خسارتها. ويؤكد رسحان أن الحاجة ماسة إىل تضمي 

ي نقله لألبناء، ويمكن المراحل العمرية مواد تحاكي أهمية اآلثار وتاريخها وحضارتها، م
بينا أن وغي األبوين يساهم فز
 .لألرسة تنظيم رحالت جماعية للمناطق األثرية بهدف التعرف عليها وزيادة ارتباط األبناء بها

بوي الدكتور عايش النوايسة الذي يؤكد عىل الدور األساسي بالمرحلة التعليمية تحديدا   ويوافقه الرأي الخبي  الي 
الوط بية  الي  ي 

بالتعامل فز الوغي  درجة  رفع  مع  العملية  الجوانب  عىل  ز  كي 
الي  يكون  أن  واألصل  واالجتماعية،  نية 

 .والتعاطي مع المجتمع والبيئة واآلثار
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتض
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

من أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء  وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلط
ة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
ن إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة % م٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 أو سكتة غي  محددة المصدر. دماغية نتيجة مسببات أخرى، 

  

atti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)(Hui, P   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي كيفية التعامل بحرص مع المناطق التاريخية واألثرية، 
ي كيفية تأهيل الطلبة منذ صغرهم فز

بوي يكمن فز الدور الي 
 .عىل ممتلكات الوطن ومقدراته ليشعر كل واحد منهم أنه حارس 

ة جدا ربما ال يجدي نفعا أو يعىطي النتائج  ز عىل الجانب النظري، بحسب النوايسة عير حشو معلومات كبي  كي 
الي 

بوية عند الطالب عير ممارسات عملية من خالل 
المطلوبة، فالمهم أن يعزز دور المدارس الجوانب اإليجابية والي 

ز الجانب النظري والعمىلي يتطلب إعادة النظر المحافظة عىل البيئة واآلث ها. ويقول النوايسة؛ “الفصل ما بي  ار وغي 
للوطن  الجميع حراسا  ليصبح  واآلثار”،  اث  الي  الحفاظ عىل  ي 

فز يتعلق  الذي  المحتوى  فيها  يقدم  ي 
الت  اآللية  ي 

فز
 وحماية مقدراته ومرافقه وشوارعه وآثاره. 
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