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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

 [المدن اإلعالمية العربية]

 ( سباب النشأة... واألهداف)إ

 إعداد الباحث: 

 [ د. فاضل محسن كاظم] 

 [ كلية البيان / مسقط] 

 

 : ملخص البحث

ي دفعت بالحكومات إىل 
الت  التطرق إىل األسباب  العربية،دون  المدن اإلعالمية  ال يمكن مناقشة وتحليل ظاهرة 

ظل  ي 
فز وظائفها  ومعرفة  انتشارها  ي 

فز االتصال  و  المعلومات  تكنولوجيا  وثورة  االقتصادية  العوامل  إنشائها،ودور 
طغيان االتصال عىل ما سواه،وانكفاء وسائل اإلعالم التقليدية بعد االنتشار الواسع لإلعالم الجديد الذي اتحد مع  

ة،اجتم ة حولت العالم غاىل شاشة صغي  عت فيها وعليها الكلمة والصورة والصوت،وبات التواصل ثورة تقنية كبي 
ي تجعل من تلك العملية االتصالية أمرا 

ضه المشاكل والصعوبات الت  ا ورسيعا،ولم تعد تعي  مع اآلخر سهال و يسي 
ي ذلك مقولة مارشال ماكلوهان من أن  

يحتاج إىل زمن أطول مما هو عليه اآلن وبكلفة أعىل، وربما تجاوز العالم فز
ز مختلف بقاع  األرض،وباتت  ا ة. وأتاحت ثورة التكنولوجيا للمعلومات ، أن تنتقل برسعة بي  لعالم أصبح قرية صغي 

والتدريب والتخصص  التعليم  نوعا من  ،وفرضت  البرسر ز  العمل لماليي  اقتصاديا مهمة وفرت فرص  تشكل سوقا 
ي تعتز النوغي الذي يتوافق مع دورة المعلومات،وقد استدغ ذلك كله إيجاد  

نوع من المجتمعات المتخصصة الت 
ي  
بصناعة وإنتاج وسائط االتصال ووسائله أطلق عليها المدن اإلعالمية أو المدن الرقمية أو المدن االتصالية. الت 

ي فقد تنبهت دول  ي مختلف دول العالم،وعىل المستوى العرئ 
شاع انتشارها وتعددت تخصصاتها وتنوع إنتاجها فز

ي الدول األخرى ووفرت لها البينة التحتية المتطورة وجهزتها باألجهزة عربية عدة إىل إنشا 
ء مدن شبيهة بما أنجز فز

إدارتها   عىل  القادرة  المتخصصة  ية  البرسر الكوادر  لها  واعتدت  الضخمة،  األموال  فيها  واستثمرت   ، والمعدات 
ز وأصدرت التعليمات الضابطة لعملها وشجعت اآلخرين ل عت القواني  الستثمار فيها بعدما قدمت  وتشغيلها ورسر

ي السوق المتخصصة. 
ي بإنتاجها بما يجعله قادرا عىل  المنافسة فز

وقد كانت كل من   لهم كل ما يسهل إعمالهم ويرتق 
ي مجال إنشاء مدن إعالمية عربية كان الهدف األساسي من إنشائها 

األردن و مرص واإلمارات هي البلدان الرائدة فز
ي وتو 

ز تنمية اقتصادها الوطتز في  فرص العمل لمواطنيها ومحاولة لردم الفجوة المعلوماتية واالتصالية بينها وبي 
سلطت  بها.وقد  واالتجار  المعلومات  وتداول  تصنيع  مجال  ي 

فز المستوى  عاىلي  تطورا  حققت  ي 
الت  الشمال  دول 

ها عىل األصعدة  الدراسة الضوء عىل المدن اإلعالمية العربية وأسباب نشأتها ومكوناتها ووظائفها ورصدت تطور 
 المختلفة كافة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

]Arab Media Cities[  

)Origins... and goals   (  

]By: Dr. Fadhil Mohsin[ 

 

Summary: 

It is not possible to discuss and analyze the phenomenon of Arab media cities, without addressing the 

reasons that prompted governments to establish them, the role of economic factors and the information 

and communication technology revolution in its spread and knowledge of its functions in light of the 

tyranny of communication over everything else, and the retreat of traditional media after the wide spread 

of new media that united With a great technical revolution that turned the world into a small screen, 

where the word, image and sound met, and communication with the other became easy, easy and fast, 

and he was no longer faced with the problems and difficulties that make this communication process a 

matter that takes longer than it is now and at a higher cost, and perhaps The world has gone beyond 

Marshall McLuhan's saying that the world has become a small village. The technology revolution 

allowed information to move quickly between different parts of the world, and it became an important 

economic market that provided job opportunities for millions of people, and imposed a kind of 

education, training and specific specialization that corresponds to the information cycle. Communication 

media and means called media cities or digital cities or communication cities. The spread of which was 

widespread and its specializations varied and its production varied in various countries of the world, and 

at the Arab level, several Arab countries were aware of the establishment of cities similar to what was 

accomplished in other countries and provided them with advanced infrastructure and equipped them 

with devices and equipment, and invested huge funds in them, and used them with specialized human 

cadres capable of Its management and operation has enacted laws and issued instructions controlling its 

work and encouraged others to invest in it after providing them with everything that facilitates their 

work and raises its production to make it able to compete in the specialized market. Jordan, Egypt and 

the UAE were the pioneering countries in establishing Arab media cities. The main objective of their 

establishment was to develop their national economy, provide job opportunities for their citizens, and 

try to bridge the information and communication gap between them and the Nordic countries, which 

have achieved a high level of development in the field of information manufacturing, circulation and 

trade. The study sheds light on Arab media cities, the reasons for their establishment, components and 

functions, and monitored their development at all levels. 

 : اهمية البحث

المدن  اسم  عليها  أطلق  متخصصة  مجمعات  إلنشاء   
ً
ايدا ز مي   

ً
اهتماما العربية  الحكومات  من  العديد  أوىل 

استقدام  عىل  وعملت  المتخصص،  ي  البرسر والكادر  المتطورة  واألجهزة  التحتية  البنية  لها  ووفرت  اإلعالمية، 
ي تشجعهم عىل االستثمار فيها . المستثمرين ومنحهم 

 االمتيازات الت 

ي أنشئت 
ي دراسة ظاهرة المدن اإلعالمية العربية واسباب انشائها واألهداف الت 

لذا فإن أهمية البحث تكمن فز
 من أجلها. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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
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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    

 

 مشكلة البحث 

 إعالمية عىل 
ً
ي أنشأت مدنا

ي الدول العربية، سواء تلك الت 
وبما أن المدن اإلعالمية قد شكلت واقعا جديدا فز
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ً
ي خططت إلنشائها مستقبال

أراضيها أو تلك الت 
 وراء انشاء المدن االعالمية العربية 

 اهداف البحث 

ي يروم  يرمي الب
حث إىل التعرف عىل ظاهرة المدن اإلعالمية العربية ،معرفة أسباب نشأتها وما االهداف الت 

 القائمون عىل المدن اإلعالمية العربية تحقيقها. 

 تساؤالت البحث  

 كيف نشات المدن االعالمية؟ -1
 اين كانت بدايات نشؤها؟ -2
ي انشئت ألجلها المدن االعالمية العربية؟  -3

 ماهي االهداف الت 

 ادوات البحث  

ي معرفة  
ي فز
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ية، يصل إىل مستوى إنشاء مدينة عالمي ة داخل منظومة حرصز ي عدد محدود من المدن الكبي 
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l . Vol . 3. )  Stephen.Quinn, Tim. Walters and Jhn .Whiteoak . A Tale of Three ( media) Cities . Global Media Journa1(

Issus . Fall 2004 .p94 .    
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ُ
للوظائف   عام ت

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

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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ز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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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 عملية 
ة، وقد ساعدت تلك المدن عىل عملية تسليع الثقافة واإلعالم ووسائطهما فز ية الكبي  نطاق المدينة الحرصز

 .  (2) اقتصادية منظمة أصبحت سمة من سمات االقتصاد العالىمي الجديد 

، كالمدينة   اإلعالمية أو مدن وسائل اإلعالم،  وعىل الرغم من إطالق مسميات عديدة عىل مدن اإلنتاج اإلعالمي
أو المدن الرقمية، فإن الباحث رأى أن التسمية األكير شمولية ودقة لهذه المدن هي تسمية المدن االتصالية وذلك 

 لألسباب التالية: 

 شمولية ودقة من اإلعالم اذ  يشكل األخي  جزء من العملية االتصالية، ألن اإلعالم يقترص عىل  -1
إن االتصال أكير

ز يتسع االتصال لما هو أشمل  ي حي 
الصحافة )الصحف والمجالت( واإلذاعة والتلفزيون )السمغي برصي(، فز

ي وما بينهما .  ي حت  االتصال الجماهي 
 من االتصال الذائ 

ً
ي نطاقه بدءا

فيه اذ  يضم فز  من اإلعالم واإلخبار والي 

يدخل   -2 ما  تصنيع كل  فتضم  البحث  موضوعة  المدن  ي 
فز التخصصات  المعلومات تتنوع  تكنولوجيا  ضمن 

 واالتصال ووسائل اإلعالم وإنتاجهما االتصاىلي . 

ثمة مدن متخصصة بإنتاج الوسائط المتعددة وأخرى تعمل كمدن رقمية وأخرى متخصصة بوسائل اإلعالم  -3
ي تشتمل عىل تخصصات المدن المذكورة هي  

وأخرى بصناعة أجهزة االتصال ولذا فإن التسمية األدق والت 
«. »المدن   االتصالية« أو مدن »اإلنتاج االتصاىلي

ز  ولذا يرى الباحث أن التعريف الذي تندرج تحته المدن االتصالية أو مدن اإلعالم أو المدن الرقمية هو »الحي 
ة، ويتخصص  ية كبي  المخصص لوسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال والمعلومات يقع ضمن حدود مدنية حرصز

ز جزء من النسيج االقتصادي للدولة، بإنتاج الوسائط االتصالية أ و السلع والخدمات االتصالية، ويشكل ذلك الحي 
ز بكونها جزء من منظومة عالمية تتجاوز الحدود اإلقليمية عن طريق  تشابكها مع المدن  ي الوقت ذاتِه تتمي 

ولكنها فز
ة أو وسائل اتصالية أخرى أو مع الجمهور المستهدف بإنتاجها« .   النظي 

 ن االعالمية  سمات المد

االقتصادية   المدن  أو  المتخصصة  المدن  من  ها  غي  عن  ها  ز تمي  كة 
مشي  بسمات  االعالمية  المدن  ك  وتشي 

  : ي
 ويمكن إدراج تلك السمات وكما يأئ 

واعالم،    -1 االتصال،  ووسائط  واالتصال،  المعلومات  )تكنولوجيا  مثل  محدد  بإنتاج  متخصص  تجمع  إنها 
ة. وثقافة( وتكون داخل األطر الح ية الكبي   ( 3) رصز

ي واالعالمي والتعامل معه    -2
ي ذلك اإلنتاج الثقافز

تهدف المدنية االعالمية إىل تسليع المنتج االتصاىلي بما فز
ز المحلية والدولية.  ي السوقي 

 )4(كسلعة اقتصادية قابلة للتداول فز

المتخصص    -3 باإلنتاج  واإلعالم  االتصال  لوسائل  التقليدي  اإلنتاج  تكنولوجيا إدماج  ثورة  أحدثته  الذي 
بإنتاج  ي 

والتلفزيوئز اإلذاغي  واإلنتاج  والموسيق   والنرسر  اإلعالم  وسائل  إنتاج  إدماج  مثل  واالتصال  المعلومات 
فيه  . (5) الوسائط المتعددة وصناعة الي 

 
2 ) Stefan kratke, Global Media Cities In a World-Wide Urban Networks.European Planing Studies.Vol:11 Issue Jun 

2003.p605 .  
3) Scott .A.J, From Silicon Valley To Hollywood : growth and Development of the Media, London : UCL Press, 1998,p141 

.  

 ) Stefan Kraket, ibid, p611 .4( 

 ) Scott .A.J, ibid, p143 .5( 
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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    

 

العولمة إن المدينة االتصالية اتسقت بشكل كامل مع نظام العولمة االقتصادية وأصبحت جزًء من نظام    -4
كات العمالقة  اإلعالمية عن طريق  عولمة مؤسسات االتصال والثقافة وعبورها للحدود اإلقليمية وذلك بإقامة الرسر
من  الرغم  وعىل   ، االتصاىلي باإلنتاج  العالمية  السوق  لقيم  شامل  اندماج  وكذلك   ، االتصاىلي باإلنتاج  المتخصصة 

ي مجا 
كات العاملة فز ز الرسر ل االتصال والمعلومات فإنها تشابكت فيما بينها وتداخلت  التخصص الدقيق الذي يمي 

تخصصاتها وتكاملت منتجاتها، ولذا فإن المنتج االتصاىلي أصبح ال يقدم فقط صورة أو مرسح أو صحيفة أو إعالن 
 . ز  للحياة الجديدة للمتلقي 

ً
فيه والتوجيه، بل أضخ يقدم نمطا  (6) أو صناعة الي 

ات المدن االعالمية ، فقد تخصصت بعض المدن بإنتاج األفالم، فيما لقد أضخ التخصص سمة من سم  -5
ز تخصصت الثالثة بالتدريب والتعليم والتطوير،  ي حي 

تخصصت األخرى باإلنتاج الرقىمي والوسائط المتعددة ، فز
ثم    ومن  اإلنتاج  تخفيض كلف  إىل  التخصص  هذا  ويرمي  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  باجتذاب  تخصصت  ورابعة 

ي السوق، كما يرمي التخصص إىل تشجيع االبتكار والتطوير وإنتاج ما تقدي
م سلعة أو خدمة قادرة عىل المنافسة فز

اق أسواق جديدة  . (7) هو جديد وقادر عىل كسب واخي 

ي إعادة هيكلة اإلنتاج االتصاىلي   -6
إن العمل اإلبداغي المتخصص لمدن اإلنتاج االعالمي قد اسهم بشكل كبي  فز

أمامها آفاق   ودفعِه إىل انفتحت  ي 
الت  الفائقة  التكنولوجيا  التقليدية واالتجاه نحو  مغادرة االعتماد عىل الصناعة 

ز  فنيي  وتدريب  ة  بخي  يتمتع  ي  برسر عنرص  عىل  واالعتماد  واالتصال،  المعلومات  تكنولوجيا  ثورة  بعد  واسعة 
ز عىل مستوى عاٍل.   متخصصي 

ها من المدن  ويالحظ مما تقدم أن المدن االعالمية وعىل ال ها غي  ز رغم من اتصافها بسمات ومواصفات تمي 
ك الذي يجمعها ببقية المدن المتخصصة أو المدن الصناعية أو مدن الخدمات، أنها مدن   إال أن العامل المشي 
 وتحقيق أهداف محددة تبتغيها الدولة أو 

ً
قامت عىل أساس اقتصادي بحت هدفه االستثمار وتحقيق الرب  ح أوال

كات ا  لمؤسسة لها. الرسر

 نشوء مدن االعالم: 

ي العالم يستطيع عن طريقه تقديم  
ي إيجاد تاري    خ محدد لنشوء أول مدينة اعالمية  فز

وجد الباحث صعوبة فز
عام   أن  إىل  أشاروا  ز  الباحثي  بعض  ولكن  وتطورها،  نشوئها  عن  تاريخية  مواقع    1980نبذة  تأسيس  قد شهد  م 

ي مدن  
ي عام متخصصة لصناعة الثقافة واإلعالم فز

مختارة مثل لوس أنجلوس ولندن  ونيويورك، ثم تلتهم باريس فز
اإلطار 1981 داخل  واإلعالم  الثقافة  بصناعة  المهتمة  والمؤسسات  كات  للرسر  

ً
تجمعا المدن  تلك  وأصبحت  م، 

عملها   مجاالت  ي 
فز متكاملة  اقتصادية  مجموعات  والمؤسسات  كات  الرسر تلك  وشكلت  المدن،  لتلك  ي  الحرصز

وقد  مدن   وتخصصاتها.  إنشاء  ة  وتي  بترسي    ع  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  وثورة  التقنية  التطورات  اسهمت 
ي  
ى كمستثمر رئيس فيها وقد حققت العديد من المدن فز كات التكنولوجية الكي  اتصالية متخصصة ولجتها الرسر

ي فقد استطاعت مدينة ملب  ي مجال االستثمار التكنولوج 
الية تحقيق بلدان العالم المختلفة نجاحات فز ورن االسي 

اذ    ي  البرسر العنرص  وتدريب  وتعليم  ونية  االلكي  والتجارة  واالتصال  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  ي 
فز مهمة  ريادة 

 أكير من ) 
ً
ي مجال تقنيات المعلومات واالتصال 4يتخرج من جامعاتها سنويا

ي للعمل فز
 . (8) ( آالف طالب وكادر تقتز

 
, Fuchs, G, and Wolf .H, Multimedia and Regional Economic Restructuring, London : Roultedge,1999,p94 ) Braczyk .H.J6(

.  

) Kratke. S, Taylor. P.J, A world Geography of Global Media Cities, European Planing Studies, Voll(12), Issue April 2004, 7(

p467.      
ي الرياض  ( (8
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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 الواليات المتحدة األمي  
كات ومؤسسات  أما فز ي تضم رسر

كية فقد أطلق اسم وادي السليكون عىل المنطقة الت 
ي مدينة نيويورك اذ  يعمل فيها أكير من ) 

 سنوية تبلغ 140ووسائل اإلعالم الجديد فز
ً
( ألف شخص وتحقق أرباحا

ي أصب9,2حواىلي ) 
ي باريس الت 

ف  ي فرنسا فقد تأسس درب السيلكون بمنطقة رسر
، وفز

ً
 ( مليار دوالر سنويا

ً
حت مقرا
 
ً
 مهما

ً
 للتكنولوجيا البيولوجية وقد حققت تلك المدينة تطورا

ً
ونية ومحورا نيت والتجارة االلكي  كات االني  ألعمال رسر

ي مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصال
كات العالمية العاملة فز يات الرسر ي استقطاب كي 

 . (9) فز

ها  وال يقترص وجود مدن متخصصة باإلعالم أو   االتصال أو تكنولوجيا المعلومات واالتصال عىل قارة دون غي 
ها بكل ما يسهل عملها   ز  عىل إنشاء تلك المدن وتجهي 

ً
 محموما

ً
أو دولة بحد ذاتها، فقد شهدت دول العالم سباقا

كية هناك العديد  ي الواليات المتحدة األمي 
كات والمؤسسات المتخصصة، فقز  ويجذب إليها المستثمرين من الرسر

ي مدن نيويورك، ولوس انجلوس، وهوليوود، وسولت ليك، وتكساس، 
ي اتخذت مواقع لها فز

من مدن االتصال الت 
ي مدينة تورتنو، 

ي كندا فقد تأسست مدينة لتكنولوجيا الوسائط المتعددِة وتكنولوجيا المعلومات واالتصال فز
أما فز

ي مدينة نيومكسيكو مدينة لإلنتاج االتص
ي وكذلك أسست المكسيك فز

كا وكندا . وفز ي أمي 
اىلي مشابهة لما موجود فز

وإنتاج  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصال  مدن  مثل  المختلفة  القارة  لدول  وامتدت  االتصال  مدن  تعددت  أوروبا 
ي ألمانيا 

ي ايرلندا وميونخ فز
ي المملكة المتحدة ودبلن فز

ي فرنسا ولندن فز
أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة كباريس فز

المدن    وستوكهولم من  أفريقيا  ي جنوب 
فز ساوتنبج  مدينة  تعد  أفريقيا  ي 

وفز فلندا،  ي 
فز وأولو  وهلسنكي  السويد  ي 

فز
ي 
كات اإلنتاج االتصاىلي وتكنولوجيا المعلومات واالتصال فضال عن مدن متخصصة فز

المتخصصة باستضافة رسر
 فقد تأسس 

ً
ايدا ز  مي 

ً
ي تشهد نمو اقتصاديا

ي أسيا الت 
ي هونج كونج مرص والمغرب وزيمبابوي، وفز

ت مدن اتصالية فز
يا وسنغافورة وأندنوسيا فضال عن دولة اإلمارات العربية المتحدة واألردن  ز وكوريا الجنوبية والهند وباكستان ومالي 

ها  . (10)وغي 

 المدن االعالمية العربية 

ي المن
 بالمدن اإلعالمية الحرة فز

ً
طقة العربية،  لم يكن نشوء مناطق حرة لإلعالم، أو ما اصطلح عليه الحقا

وليد لحظة ناشئة أو قرارا اتخذته سلطة ما لتحوز به قصب السبق، بل كان استجابة لدعوات سابقة وتوصيات 
ي عام يدعو إىل تشجيع النظام   خرجت بها العديد من الندوات والمؤتمرات اإلعالمية العربية، فقد برز" اتجاه مطلت 

ي احتكار  اإلعالمي العالىمي الجديد وتعميقه بشكل يحقق ا
ي تدفق المعلومات، ويلغز

لتوازن اإلعالمي األمثل، والعدالة فز
 ة ، وانطالقا من هذا االتجاه تمت الدعو (11) الدول المصنعة )المتقدمة( للعملية االتصالية وقنواتها وأدواتها التقنية"  

ي لدعم وسائل اإلعالم،  ي العرئ 
ي والفكري والتقتز إىل إعداد الدراسات المتكاملة "عن كيفية استثمار الجهد البرسر

  " ي يجمع عليها المجتمع الدوىلي
ة الت  ي تؤيد األهداف الخي 

وقد أوصت ندوة بغداد لحق االتصال )الندوة   (12) الت 
، (13) م"بفتح مناطق حرة للمعلومات واألنباء واالتصال"  1198العربية لحق االتصال( الحكومات العربية منذ عام   

ي عقدت من 
إال أن هذه التوصيات والدعوات لم تَر النور حينها وبقيت حبيسة أرشيف الندوات والمؤتمرات الت 

عام   دولة   2000أجلها. حت   ي 
فز واالخرى  ي مرص 

فز األوىل  ز  إعالميتي  ز  ز حرتي  مدينتي  تأسيس  أعلن عن  عندما  م 
 العربية المتحدة. اإلمارات 

 
 .  40( المصدر ذاته، ص (9

    . Stefan Kratke. Ibid( للمزيد انظر : كمال عبد الرحمن. المصدر السابق و  10
ي إطار النظام  (11)

ي بغداد حق االتصال فز
. بغداد: دائرة الشؤون الثقافية،  1981/ 3/ 26اإلعالمي الجديد. أبحاث ودراسات الندوة العربية لحق االتصال فز

 .  358، ص 1998سلسلة دراسات، 
 .  361المصدر نفسه. ص  (12)
 .   362المصدر نفسه. ص(13)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 استجابة ومواكبة لما أحدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال من نقلة 
ثم تلتهما مدينة ثالثة فز

ي حياة المجتمع المعاض وعالقة الفرد بالعالم المحيط به.   
 نوعية فز

 أسباب نشوء المدن اإلعالمية العربية : 
المدن اإلعالمية العربية فمنها ما يتعلق بالدولة وأهدافها وسياستها ومنها ثمة أسباب عديدة تقف وراء إنشاء  

ي طرأت عىل صناعة المعلومات و البعض اآلخر أسباب اقتصادية بحتة  
ات العالمية الت  ما يتعلق بالظروف والمتغي 

المية، ويمكن إجمال لالفادة من الصناعة االتصالية وتوظيفها لصالح اقتصاد البلد الذي أنشأت فيه المدينة اإلع
 : ي
 أسباب نشوء المدن اإلعالمية باآلئ 

فيها   .1 يتيح ممارسة األنشطة اإلعالمية واالتصالية  مناخ حر  ي خلق 
الدولة وسياساتها فز إرادة  التعبي  عن 

ز المركزية المنظمة لحركة اإلعالم واالتصال فيها.   عن القواني 
ً
 بعيدا
 الستقطاب وسائل اإلعالم واالتصال تتبلور إىل مراكز سغي الدول إىل خلق مراكز إعالمية تشكل مني   .2

ً
 مهما

ً
ا

 . ي والدوىلي كات اإلعالم واالتصال عىل الصعيدين العرئ 
 جاذبة لرسر

تسغ الدول وعن طريق إنشاء المدن اإلعالمية إىل تشجيع جذب االستثمارات المالية المحلية والعربية   .3
ي صناعة إعالم واتصال عرصي

 (14) ، وبما يعود عليها بالفائدة االقتصادية. والدولية وتوظيفها فز
ي  .4

ة فز العمل عىل تطوير إقتصادات الدول المنشأة فيها المدن اإلعالمية مما يؤدي إىل توليد فرص عمل كبي 
ي اقتصادياتها عن طريق تجمع كتلة حرجة من المواهب والمال والتكنولوجيا  

تلك الدول وتحقيق "قفزة نوعية فز
  " ي والماىلي

 15وتكون بمثابة مغناطيس لرأس المال البرسر
  إن إقامة ض  .5

ً
 ومتطورا

ً
 حديثا

ً
ة سيحقق تكامال ي مدن اإلنتاج اإلعالمي واالتصال وبإمكانات كبي 

وح ضخمة فز
قادرة عىل  يجعلها  مما  والفنية  ية  البرسر ات  الخي  من  المزيد  ويكسبها  االتصالية  للصناعة  األساسية  البنية  لهياكل 

ي السوق العالمية. 
 (16) المنافسة فز

ي مجال تكنولوجيا االتص .6
ي وصناعتها سيعمل عىل تقليل مخاطر التبعية اإلعالمية إن الدخول فز ال الجماهي 

ي العلم والتكنولوجيا وكرس هيمنتها عىل صناعة االتصال واإلعالم وتبادل المعلومات 
والثقافية للدول المتقدمة فز

 والحد من اآلثار الضارة لالحتكار الدوىلي لصناع الثقافة واألخبار والدراما. 
اته الحضارية والتنموية المستقبلية عىل الفرد والمجتمع  تحقيق عائد اجتماغي  .7 ي وفكري يكون له تأثي 

 وثقافز
ي سينعكس عائدها ومردودها الفكري  

ة الالزمة إلنتاج اتصاىلي يتفق واألهداف القومية والت  عن طريق امتالك الخي 
ي عىل شعوب المنطقة. 

 (17) والمعرفز
ي تنتقل ال .8

 من مصادر القوة بل العامل األكير  عد "وسائل االتصال واإلعالم والت 
ً
معلومات واألفكار مصدرا

ه قوة اإلعالم، كما  ي تحديد نطاقها وفعاليتها، وحينما نرى اإلعالم الحيوي المغي  باستمرار ندرك أكير فأكير
أهمية فز

ا أخيه  مع  التواصل  لإلنسان  وأتاحت  المعرفة  النتقال  هائلة   
ً
آفاقا التقليدية فتحت  الوسائل غي   إلنسان عي   أن 

 (18) قنوات حديثة" 
تسغ المدن اإلعالمية عن طريق توافر اإلمكانات المادية وتوافر األجهزة والمعدات المتقدمة إىل االرتقاء   .9

ي ترفد 
ي مجال اإلعالم واالتصال وتكنولوجيا المعلومات الت 

ية وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة فز بالكفاءة البرسر

 
ي األردن لسنة  )14(

ي  2000انظر قانون المدينة اإلعالمية فز
ي جريدة الرأي األردنية الصادرة فز

 . 4، ص2001/ 5/ 12المنشور فز
(15( Stephen Quinn.Tim Walters and Jhn Whiteoak .Ibid. p.96.  

ورة تطوير البحث العلىمي ومناهجه. قضايا وآرا  )16( ي نسمة أحمد البطريق. الريادة اإلعالمية وضز
 .  2002/ 8/ 1ء .جريدة األهرام الصادرة  فز

 نسمة أحمد البطريق. المصدر السابق. )17(
ي محمد بن راشد آل مكتوم.   )18(

ي اإلعالمية . جريدة البيان اإلماراتية الصادرة فز ي حفل إطالق مدينة دئ 
 .  2000/ 11/ 5كلمة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 سوق الصناعة االتصالية"  المؤسسات اإلعالمية العربية ا
مثلما تسغ ( 19)لقائمة بما يجعلها قادرة عىل التنافس فز

ي صناعة المعلومات واالتصال. 
 فز
ً
 أساسيا

ً
ز الذين يعدون جزءا في 

ة والمعرفة من المحي   إىل جذب ذوي الخي 
كات اإلعالم واالتصال   .10 ي تمتلكها رسر

ي الت 
ات والتطور التقتز خلق فرص واسعة لالفادة من المهارات والخي 

ات وإيجاد  ي تبادل المعرفة والخي 
فة تسهم فز ي تلك المدن وخلق نوع من التفاعل الخالق وشبكة عمل محي 

العاملة فز
ز أثناء أدائها ألعمالها ضمن نطاق  ي قد تي 

 (20) المدن اإلعالمية الحلول للمشاكل الت 
الصناعية   .11 باألقمار  مرتبطة  اتصاالت كونية  شبكة  عىل  تعتمد  متقدمة  تحتية  بنية  تأسيس  عىل  العمل 

ي 
والصحقز واإلذاغي  ي 

التلفزيوئز اإلنتاج  ذلك  ي 
فز بما  االتصال  وسائل  وبقية  نت  واالني  متقدمة  وأجهزة كمبيوتر 

ي وتحقيق أقىص افادة ممكنة منها. 
 (21) والسينمائ 

ي عززت فكرة القرية الكونية وتعميق  اال  .12
ات الجوهرية الت  ي البنية التحتية الرقمية ومواكبة المتغي 

ندماج فز
 (22) حرية تحرك األفكار والمعلومات واآلراء والسلع والخدمات واألموال. 

ي كانت وراء االعتناء بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال " من االت .13
جاه  تغي  المسوغات الموضوعية الت 

المواد   غرار  اقتصادية عىل  منتجات  إىل  تحولت  المعلومات  اقتصادية محضة ألن  مسوغات  إىل  العام  ي 
الوظيقز

ي السوق"  
ي   (23) المعروضة فز

ي مجال االتصال فز
المتولد عن االستثمار فز المردود االقتصادي  ومن ثم  االفادة من 

 المدن اإلعالمية. 
ي هذا  إقامة أنشطة تعليمية أكاديمية وتدريبية   .14

متخصصة يمكنها االفادة مما وصل إليه العالم المتقدم فز
ي تخري    ج طلبة 

ي تسهم فز
المجال، وقد تم استحداث كليات ومعاهد للتدريب وفرت لها أحدث التقنيات التدريبية الت 

ي سوق العمل االتصاىلي داخل المدن اإلعالمية نفسها . 
 (24) يواكبون العرص ويستطيعون التنافس فز

ي عرص   .15
ي مستفيدين من مكتسبات التقنية الحديثة فز ي واألجنت  ي العرئ 

ز التنوع الثقافز ي بي 
أحداث تالقح ثقافز

 (25) االتصال والمعلومات عي  السماوات المفتوحة. 
ذلك حماية  .16 ي 

فز بما  واالتصال  واإلعالم  ونية  واإللكي  التكنولوجية  المجاالت  ي 
فز التجارة  وتشجيع  تنظيم 

حقوق  وحماية  التحتية    البيانات  البنية  تطوير  طريق  عن  واإلعالم  االتصاالت  خدمات  وتقديم  الفكرية  الملكية 
 الالزمة إلنجاح تقديم تلك الخدمات.  

بما أن للمواطن الفرد والجماعات حق الوصول إىل وسائل اإلعالم والمعلومات واالتصال واستخدامها،  .17
 لالحتي

ً
ي أن تخدمهم وسائل االتصال طبقا

ي يجدونها، ولذا فإن "تنظيم وسائل االتصال فإن لهم الحق فز
اجات الت 

 للسيطرة المركزية القومية وعىل هذا األساس فإن إنشاء المدن اإلعالمية يسغ 
ً
ي أن يكون خاضعا

ومحتواها ال ينبغز
ي 
إىل تسهيل وصول اإلعالم إىل الموطن ويسهل وصول المواطن لإلعالم عن طريق إنشاء بيئة قريبة من بيئة المتلق 

 ". ز   (26) حت  وإن اختلفت جنسية المرسلي 
ي صناعة السينما وصناعة الدراما التلفزيونية   .18

ي البلد المضيف، كما هو الحال فز
تطوير الصناعات القائمة فز

ي المدينة اإلعالمية. 
ي مرص واالفادة من التقنيات المستثمرة فز

 ( 27)فز

 
19))  ، ي ي والتحديات الراهنة. دمشق: مطبعة الفكر العرئ   .  53، ص2003خلف الجراد. اإلعالم العرئ 
ي مجتمع اإلمارات العربية  )20(

ها فز ي للمعلومات، جاسم محمد جرجيس. تقنية المعلومات واالتصال وتأثي  : النادي العرئ  ي  .  5، ص2004المتحدة. أبو ظت 
ي  )21(

ي اإلعالمية. جريدة البيان اإلماراتية الصادرة فز ي افتتاح مدينة دئ 
 .  2001/ 21/1محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة فز

 المصدر ذاته.  )22(
 .  6جاسم محمد جرجيس. مصدر سابق. ص )23(
. قلعة الفن. القاهرة: إصدارات هيئة االستعالمات المرصية،  )24(  .  4، ص2004مدينة اإلنتاج اإلعالمي
 .  2المصدر ذاته . ص)25(
ي االتصال، افتتاحية مجلة حوليات إعالمية، مسقط: كانون األول   )26(

 .  12، ص2005مقدمة فز
 .  5قلعة الفن، مصدر سابق، ص  )27(
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

وطنية    تشغيل األيدي العاملة الفنية وغي  الفنية القادرة عىل إدارة المدن اإلعالمية وتشغيلها، سواء أكانت .19
 بتكاليف تشغيلها أو  

ً
ي اإلمارات العربية المتحدة قياسا

ي مرص واألردن أم القوى العاملة الوافدة كما فز
كما هو الحال فز

كا.   ي دول أوروبا وأمي 
 بمثيالتها فز

ً
كات المستثمرة فيها قياسا  تشغيل الرسر

بناء .20 إىل  حرة  إعالمية   
ً
مدنا اإلقليمية  حدودها  ضمن  تنشأ  ي 

الت  الدول  وعن   تسغ  عنها  جديدة  صورة 
عمان  ومدينة  اإلعالمية  ي  دئ  مدينة  ي 

فز األمر  هذا  ويتجىل  العالم  ي 
فز السائدة  النمطية  للصورة  مغايرة  مجتمعاتها 

 اإلعالمية.  
 : أهداف المدن اإلعالمية

ات   انيات ضخمة إلنشائها وتفعيل عملها، وربما االستعانة بخي  ز إن استحداث مدن إعالمية وتخصيص مي 
 يرمون تحقيقها من أجنبية ل

ً
 أن يضع القائمون عىل إنشاء المدن اإلعالمية أهدافا

ّ
تشغيل بعض مفاصلها، فالبد

  : ز  وراء تأسيس تلك المدن. وقد وجد الباحث أنه يمكن تقسيم األهداف عىل نوعي 

ك فيها المدن االعالمية العربية موضوعة البحث .  -  أهداف عامة تشي 
 بظروف تأسيسها وأسباب نشأتها ووظيفتها ،  أهداف خاصة لكل مدينة إعالم- 

ً
 وثيقا

ً
ية ترتبط ارتباطا

عمد  وقد  وأهدافها،  العربية  اإلعالمية  المدن  إنشاء  أسباب  ز  بي   
ً
واضحا  

ً
تشابكا ثمة  أن  القارئ  يالحظ  وقد 

ي دعت الدول الثالث إىل إنشاء مدن إعالمية وإىل
 الباحث إىل التفريق بينهما عن طريق تحديد األسباب الت 

ي يتوجب أن تحققها تلك المدن عند ممارستها لنشاطها أي أن األسباب قد تتحقق عند إنجاز 
األهداف الت 

المدينة وربما قبل بدء التشغيل الفعىلي أما األهداف فإنها قد تتوزع عىل مدد زمنية وقد ال تتحقق جميعها 
 : ي
 وتتمثل األهداف العامة للمدن اإلعالمية العربية باآلئ 

ز الجمركية السائدة بما أن ا -1 لمدن اإلعالمية قد أسست كمناطق اقتصادية حرة غي  خاضعة للقواني 
ز  للمواطني  العمل  فرص  وتوفي   التصدير،  وإعادة  التصدير  تنمية  ي 

فز منها  االفادة  "يمكن  فإنه  المضيف  البلد  ي 
فز

 للحصو 
ً
ز أو من غي  الجنسية المحلية ، كما أن المدن اإلعالمية تشكل رافدا ي نتيجة  المحليي  ل عىل النقد األجنت 

العالىمي وحركة رأس  ي منظومة االقتصاد 
الدولة المضيفة فز إليها ومن ثم  دمج اقتصاديات  الداخلة  االستثمارات 

 (28)المال". 
 التكنولوجيا الحديثة ،بل وتطويعها كي تتواءم مع الخصوصية القومية )كاستخدام  -2

ز نقل وتوطي 
كات  ي تتعامل بها الرسر

ي تقنيات االتصال والمعلومات الت 
ي اإلنتاج االتصاىلي أوفز

اللغة العربية أو تشجيع استخدامها( فز
 والمؤسسات المستثمرة.  

انتشار تقنيات اال  -3 ز  تسغ المدن اإلعالمية، مع  تنافسية للعاملي  تصال وتطورها، إىل خلق سوق 
  . كات خدمات وإنتاج اتصاىلي

ز أم رسر ز ام منتجي   فيها سواء أكانوا إعالميي 
أم  -4 سينمائية  أكانت  سواء  االتصاىلي  اإلنتاج  ألغراض  للغي   ها  تأجي  يمكن  إنتاجية  وسائل  توفي  

 .  تلفزيونية أو سمعية أو خدمات تقنية وكذلك األنشطة المكملة لها 
كات والمؤسسات المستثمرة  -5 توفي  إنتاج اتصاىلي متنوع والعمل عىل تسويقه داخل المدينة للرسر

 فيها أو إعادة تصديره إىل خارج إقليم الدولة المضيفة. 
 لنشاطها أو إنتاجها   -6

ً
كات المنتجة العالمية عىل اتخاذ المدن اإلعالمية العربية مركزا تشجيع الرسر

والكفا  ات  الخي  توافر  رخص بحكم  عن   فضال  اإلعالمية  المدن  ي 
فز المستخدمة  التقنيات  وتطور  ية  البرسر ءات 

 ( 29) التكاليف اإلنتاجية داخل تلك المدن. 

 
ي القاهرة.  2005/   7/ 12عام مدينة اإلنتاج اإلعالمي المرصية( . مقابلة شخصية أجراها الباحث، بتاري    خعبد الرحمن حافظ )مدير  )28(

 فز
 مقابلة مع عبد الرحمن حافظ. المصدر السابق.  6و 5و 4الفقرات ( (29
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

التحول من التقيد إىل االنفتاح ومن الملكية العامة إىل الخصخصة سواء بإنشاء المدن اإلعالمية   -7
الم وكذلك  المرصية  اإلعالمية  اإلنتاج  مدينة  مثل  مساهمة  كات  اإلعالمية  كرسر المؤسسات  هيكلة  عىل  ساعدة 

ي البلد المضيف إلدماج نشاطها ضمن األنشطة المختلفة للمدن اإلعالمية وهو ما تسغ إليه دولة  
واالتصالية فز

  ( 30)اإلمارات العربية المتحدة. 
ونظم  -8 والمعلومات  امج  الي  أنواع  واختيار  المناسبة  التكنولوجيا  اختيار  حرية  عىل  القدرة  تعزيز 

ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال والتنافس الحاصل ت
ة الحاصلة فز شغيلها وذلك باإلفادة من المنافسة الكبي 

ى.  ز المؤسسات اإلعالمية العالمية الكي   ( 31)بي 
ي قطاغي   -9

إدماج القنوات اإلعالمية واالتصالية المختلفة ضمن جيل جديد من التقنية وال سيما   فز
ي الذي يسغ للحصول الكمبيوتر واالتصاالت  

ي السغي الستخدام أساليب جديدة للوصول إىل المتلق 
،وهذا سيعتز

ي اتساع نطاق الخيارات المفتوحة 
فيه وحت  التسوق مما يتيح للمتلق  عىل المعلومة والمعرفة للعيش والتعلم والي 

ز  أمامه ويصبح نجاح واستمرار المؤسسات االتصالية واإلعالمية رهنا بقدرتها عىل تلبي ة أذواق ومتطلبات المتلقي 
 ( 32) كافة. 

ي المهاجر اذ " تساهم تلك   -10 ي استقطاب اإلعالم العرئ 
 فز
ً
 مساعدا

ً
أن تكون المدن اإلعالمية عامال

ي صناعة رسالة إعالمية متفتحة وواعية وأن تتحول إىل ملتق  العقول العربية اإلعالمية وأن تكون جرس 
المدن فز

ي ".  تواصل عرئ 
ا (33)  ز وعمال. وجذب الخي  ز ومخططي  ز ومهندسي   ت والكفاءات العربية من إعالميي 

ي المدن اإلعالمية ودفعهم الكتساب  -11
ز الجدد فز ز روح اإلبداع واالبتكار لدى العاملي  تشجيع وتحفي 

ات والقدرات الفنية والتقنية العالية.  ات ومهارات جديدة متوازية مع ما يمتلكه ذوي الخي   (34) خي 
ي   -12

المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل االتصال األخرى فز أداء وسائل اإلعالم  العمل عىل رفع 
الدول المضيفة للمدن اإلعالمية وتجسيد الصورة الحقيقية للتطور الذي شهدته الدول العربية والذي سيتماسر 

 (35) فاق وأبعاد مستقبلية مهمة. مع أهداف المدن اإلعالمية والسغي إلحداث التغيي  المطلوب الذي ينفتح نحو آ
تشكيل سوق سياحية ترمي إىل جذب الزوار واستخدام المدن اإلعالمية كمراكز ترفيهية للجمهور.  -13

(36 ) 
متعددة   -14 كات  )رسر للقارات  عابرة  كات  رسر استثمار  طريق  عن  العالمية  إىل  المحلية  من  التحول 

ي المدن اإلعالمية أو عن طريق انجاز مؤسسات إ
عالمية تخاطب اآلخر بلغته وأسلوب عمله وتساير الجنسية( فز

ه.   (37) طريقة تفكي 
ي واالجتماغي عن طريق  -15

الثقافز األمن  والفكر وتعزيز  الثقافة  ي معركة 
فاعلة فز إقامة "جبهة عربية 

ي واإلعالمي داخل النظام اإلعالمي 
ي جديد ، ليس لتحقيق التوازن الثقافز العمل عىل إعادة تشكيل نظام إعالمي عرئ 

ي الذي كان يعمل ك  ( 38)جبهة مسيطرة". العالىمي ، بل القضاء عىل االحتكار اإلعالمي الغرئ 
ي  -16

الت  للتحديات  وأشخاص(  )حكومات  الفاعلة  القوى  استجابة  العربية  اإلعالمية  المدن  تمثل 
التبادلية  القيمة  العالمية وغدت  االقتصادية  الحياة  ي 

فز  
ً
 ومهما

ً
أساسيا  

ً
مكونا اإلعالم  أصبح  اذ   ، العولمة  تفرضها 

 
ي ل)30(

ي : المركز الثقافز ي دوىل االمارات العربية المتحدة. ابو ظت 
 .  68، ص 2010لشيخ سلطان بن زايد ،عباس مصطقز صادق. المدن االعالمية فز

ي  )31(
 . مصدر سابق.  2000/ 11/ 15محمد بن راشد آل مكتوم. جريدة البيان فز

ي القاهرة.   2005/ 8/ 27. عبد الرحمن حافظ )مدير عام مدينة اإلنتاج اإلعالمي المرصية( . مقابلة شخصية أجراها الباحث، بتاري    خ((32
 فز

 المصدر ذاته.  ((33
، جون دوي. مر  )34( ي

. تورنتو: مطابع أرسر ي العالم. ترجمة شادي الخرصز
 .  33، ص 2002اكز تقنيات اإلعالم الجديد فز

ي  )35(
. فز ي

وئز يد االلكي  ي الحرة لإلعالم والتكنولوجيا. مقابلة أجراها الباحث عي  الي   .  2007/ 12/ 28أحمد بن بيات مدير سلطة دئ 
 عبد الرحمن حافظ، مصدر سابق .  )36(
 ت، مصدر سابق.  أحمد بن بيا )37(

 نسمة أحمد البطريق، مصدر سابق.  ((38
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 ظل  
تحوالت البنية االقتصادية للمؤسسة اإلعالمية واالتصالية لإلعالم تسغ للطغيان عىل قيمته االستخدامية فز

ي عرص 
المال فز اكم رأس  لي  مادة  والمعلومات  ، كما أصبح اإلعالم  العرض  قبل  الطلب  قائمة عىل  ي أصبحت 

والت 
ي والسيطرة اإلعالمية من   (39)العولمة

ومن ثم الحؤول دون أن تتحول المدن اإلعالمية إىل مدخل للتغلغل الثقافز
ي ظل العولمة   قبل

ي فز ي يتعرض لها الوطن العرئ 
ي ظل الهجمة اإلعالمية الت 

وسائل اإلعالم واالتصال المسيطرة فز
 (40) اإلعالمية. 

 :الخاتمة

ي     
ي أضحت حقيقة واقعة وملموسة فز

لقد اهتم هذا البحث بتناول موضوعة المدن اإلعالمية العربية ، الت 
 ا.  البلدان العربية ،وأماكن وجودها وانتشاره

ي  ي دول العالم المختلفة والوطن العرئ 
وبعد استقراء طبيعة تلك المدن وامتداداتها وبداية ظهورها ونشوئها فز

أسباب نشوئها وأهدافها ومكوناتها ووظائفها، وتوصل إىل االستنتاجات   عىل وجه الخصوص، فقد سلط الضوء عىل
 اآلتية :  

إن فكرة إنشاء مدن إعالمية عربية هو قرار حكومي بالدرجة األساس ، فقد رسمت الحكومات للمدن أهدافها    -1
، وتختلف أهداف كل  لعملها  الضابطة  والتعليمات  األنظمة  ، وأصدرت  ز  القواني  عت  وحددت وظائفها ورسر

أ  األبواب  وفتحت  الحكومة،  لها  حددتها  ي 
الت  األهداف  باختالف  إعالمية  ومنحتهم  مدينة  المستثمرين  مام 

ي تشجعهم عىل االستثمار فيها. 
 االمتيازات والحريات الت 

ي تطوير   -2
إن المدن اإلعالمية ، بشكل عام ، هي مشاري    ع استثمارية ناجحة عولت الحكومات عىل اإلفادة منها فز

وال ز  المواطني  أمام  العمل  فرص  وتوفي   مداخيلها  وزيادة  نموها  وتعزيز  بلدانها  وجذب اقتصادات   ، وافدين 
 االستثمارات الخارجية، بغية تنشيط االقتصاد ودفع عجلة تطوره إىل أمام . 

ي المدن اإلعالمية، عنرصا مهما ومؤثرا وأساسيا  -3
شكل العامل االقتصادي ، وال سيما حجم رأس المال المستثمر فز

ي ، كما ونوعا ، لتلك المدن ، وهذا ما يالحظ
ي تنوي    ع وزيادة النشاط الوظائقز

ي تنوع أنشطة ووظائف    فز
جليا فز

ي تنسر   
الت  ي للدولة 

التطور الحضاري والثقافز ي اإلعالمية ،بعيدا عن مؤثرات  ونوع اإلنتاج االتصاىلي لمدينة دئ 
 المدن اإلعالمية .  

ي سوق العمل سواء كان إنتاجا   -4
ي دائرة التداول فز

ترمي المدن اإلعالمية إىل تسليع المنتج االتصاىلي و إدخاله فز
ي الذي يتعامل مع الرسالة االتصالية أو المنتج االتصاىلي ثقافيا  

ي االنتقال من المجال الوظيقز
أو إعالميا وهذا يعتز

لتحقيق أهداف  محددة ، إىل االتجاه االقتصادي البحت الذي يتعامل مع المنتج االتصاىلي سلعة أو خدمة ، 
ز السوق وأنظمتها و العوامل المؤ   ثرة فيها. كجزء قابل للتداول طبقا لقواني 

لقد أضخ التخصص سمة من سمات المدن المتخصصة فهناك مدن متخصصة باإلعالم وأخرى للسينما  -5
ي ومدن أخرى متخصصة 

ومدن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ومدن متخصصة باإلنتاج الدرامي التلفزيوئز
 بإنتاج وسائط االتصال. 

ي يجب إطالقها عىل المدن اإل  -6
ي تستوعب أكير من نشاط هي المدن االتصالية إن التسمية الدقيقة الت 

عالمية الت 
 وليست اإلعالمية الن االتصال بمفهومه اشمل من اإلعالم ووسائله أكير تنوعا وتعددا ومن وسائل اإلعالم. 

  

 

 
ي عرص العولمة . القاهرة : الدار المرصية اللبنانية ،  (39)

. إشكالية اإلعالم فز ي
 . 36، ص2005ناض الدين العياضز

ي .العولمة(40
 . 136،ص 2002االعالمية. عمان : االهلية للنرسر والتوزي    ع ،  ( مؤيد عبد الجبار الحديتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  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 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 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 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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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