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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ]تحديات اإلبداع النقدي بي   الهوية والعالمة[

 
 : رامي كمال عبدالحميد أحمد[]االسم الكامل

عليم الثانوي وباحث دكتوراه، بجامعة محمد الخامس،
ّ
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية[  ]االنتساب: أستاذ الت

 الملخص: 
ورة  ز الغاية الحقيقية لم، من نقل المجتمع من وهاد الضز ا من التحديات حالة بينم وبي  ي واجم كثي  إن النقد العرئ 

؛  ي ي واجهت الناقد العرئ 
ي هذه الدراسة أن أجمع أهم التحديات الت 

ز
إىل آفاق الحرية والتقدم. وقد سعيت ف

ي كتابم " تحديات الناقد المعاض" و مستعينا بفكر ج
ز
 مختتما بأهم النتائج لهذا البحث. ابر عصفور ف

.  الكلمات المفتاحية:  ، الهوية المزدوجة، القمع، اللغة، اإلبداع العلىمي ي  التحديات، الناقد العرئ 
 

ية:   الملخص باللغة اإلنجلي  
[Challenges of Critical Creativity between Identity and Universality] 

Arab criticism has faced many challenges, a situation between it and its true purpose, from moving 

society from the core of necessity to the horizons of freedom and progress. In this study, I sought to 

collect the most important challenges that faced the Arab critic. With the help of Jaber Asfour's 

thought in his book “Challenges of the Contemporary Critic,” he concluded with the most important 

results of this research. 

        

  :فرضية الكتابة 

، وخطورة  ي ي تواجم الناقد والمبدع العرئ 
 المقال سيسغ لجمع أهم التحديات أو العراقيل الت 

ّ
ض أن نفي 

 . ز  التوجم األحادي نحو هدف واحد وإبداع معي 

  :أهداف البحث 

 يهدف العمل إىل: 

-  . ي ي تواجم الناقد والمبدع العرئ 
 التعرف عىل أهم التحديات الت 

ي فرضت -
 علينا دائما التأخر وصعوبة اللحاق بها.  نقد التبعية الغربية الت 

ي يكون لم السبق فيها واالنفراد.  -  البحث عن مجاالت أخرى ينفرد بها الناقد والمبدع العرئ 

ز التخلف إىل فضاء التقدم والتطور.  - ي للخروج من حي 
ي النقد الذائ   تقبل الناقد العرئ 

 والبيئة العربية وتطبيقم عليها.  أخذ الناقد والمبدع من ثقافة اآلخر ما يناسب الثقافة -

  :المنهجّية   . ي والتحليل التنظيىمي
 المنهج التاريخز

  :األهّمية 

ي من اللحاق بركب الحضارة، ووصولم إىل العالمية - ي أعاقت الناقد العرئ 
وء عىل أهم العراقيل الت 

ّ
 إلقاء الض

ي من أجل أن نبدأ من حيث انت  االخرون، لرسعة  -
 إثبات الذات وتنمية المهارات النقديةتنمية النقد الذائ 
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ي من خالل مؤسسات تجمع الشتات من أجل االتحاد للتنظيم  - ي مقابل النقد الغرئ  إعادة هيكلة النقد العرئ 
 والتقسيم لتشمل معظم اإلنتاج اإلبداغي 

، وتثقيفم؛ بما يوا  - ي لحياة كب امسايرة النقد كل جديد يتفق مع ذوق الجمهور، من أجل تنمية الوغي العرئ 
ات العض.   ومتغي 

؛ لجذب الجمهور، والخروج من فئة األكاديىمي والجمهور المثقف.   -
 تبسيط األسلوب والتعبي  واللغة والمعتز

ى.  - ييف والتغيي  من أجل مصالح سياسية واقتصادية كي  ز
ي تسغ إىل الي 

 فضح أيديولوجية المؤسسات الت 

 اإلشكالّية : 

ي حائل للحاق بركب التقدم والحضارات األخرى؟  -  أصبحت تحديات الناقد والمبدع العرئ 
ّ
 إىل أّي حد

ي المعاض؟   - ي واجهت الناقد والمبدع العرئ 
 ما هي أهم التحديات الت 

  :حدود البحث 

ي المحاور اآلتية
ز
ي المعاض محددة ف بركب  التبعية واللحاق ) اقتض البحث عىل تحديات الناقد والمبدع العرئ 

الحضارة، أهمية المعرفة واإللمام بكل جديد، القمع وتحديات اإلبداع، الهوية المزدوجة، اللغة وتحدي اإلبداع، 
 . ، اإلبداع العلىمي  الحرية وتحدي اإلبداع، تخلف الوغي االجتماغي

 

 نتائج البحث: 

، قلة عدد الن - ي ي تواجم الناقد العرئ 
ي من ذاع صيتهم من أهم التحديات الت  ي العالم العرئ 

ز
ز ف قاد الحقيقي 
ي النقد وتعدت كلمتهم من المحلية إىل القومية والعالمية. 

ز
 وأصبح لهم باع ف

ي  -
ز
ي هو: أديب، عالم، فيلسوف، ذواقة عىل درجة من الحرفية والدربة والدراية والمهارة ف

إن الناقد الحقيق 
ة لألجناس األدبية، ومحطات تطورها تناول النصوص واستنتاج القواعد الناظمة لم.. وتح ز المتغي 

ديد السيز
ي حراكها المستمر

ز
اقات الحاصلة فيها مع تقدم المعارف اإلنسانية ف  .والتجاوز واالخي 

بت من  - ز التنظي  والتطبيق بدالئل وحقائق اقي  ي هو من كان إبداعم مستقل ومستمر، جمع بي 
الناقد الحقيق 

ح نصا وتوقف عن اإلبداع.  ، ليس من حلل قصيدة، ورسر  اإلبداع العلىمي

ي بحثم الدائم وراء رساب تأسيس نظرية نقدية عربية ثابتم، رغم إيمان - ي وراء الناقد العرئ 
 مإن التحدي الحقيق 

ات وتقلب المناهج.   بالحداثة والمتغي 

، دون  - ي ي عقيم، المباهاة بالمناهج الغربية وتطبيقها عىل النص العرئ  ي جعلت النقد العرئ 
من التحديات الت 

 . ي
ز
، حيث طغز الجانب االقتصادي عىل الثقاف ي ي العرئ 

 النظر إىل طبيعة المتلق 

ي بالنظريات، ونسوا تعليم األبناء  -  حب النص وفهمم، والقراءة لفهم العالم المحيط بهم،انشغل الناقد العرئ 
ي نحو تحقيق هذا الهدف. 

 واإلبداع الحقيق 

 للمعرفة وفهم النصوص؛  -
ً
 مهما
ً
ي تحتاج إىل فكها، وليس مسلكا

تحول النقد إىل نظام من الرموز والشفرات الت 
 إغفاال منم للقارئ، متحسبا للناقد اآلخر. 

ي خلخلت موازين ا -
ي غزارة اإلنتاج وتراكمم مقابل القلة القليلة من النقاد مما من التحديات الت  لناقد العرئ 

 . ي  أضعف وأرهق الفكر والعقل العرئ 
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عن كل جديد، وخاصة بعد أن قتلت استقاللية الفرد، ومنعت اإلبداع،  - عزلت الثقافة التسلطية النقد العرئ 
ز الم ة بي   بدع والمثقف. وميعت الحريات، مما خلقت فجوة زمانية ومكانية كبي 

ل الكامل والعميق  -
ّ
ما التمث

 ة
ات النظريات الغربية واالنبهار بها وإن هاث وراء متغي 

ُ
وليس من مهمة هذا الناقد الل

 .للنظرية وإدراك جوهرها ووضعها موضع المساءلة

، وثال - ي ، وثانيا التحدي المنهخ  ي أرب  ع تحديات أوال التحدي النصي
ز
ي تتلخص ف ا ثإن تحديات الناقد العرئ 

 . ي
ز
، والتحدي الرابع هو التحدي الثقاف  والسياسي

ّ
 التحدي االجتماغي

، ولم يستطع النقد مواكبة    -
ً
 متواترا

ً
 كميا
ً
 روائيا

ً
 هناك منتجا

ّ
، وأن ي  اإلبداع والنقد العرئ 

ز إن العالقة متوترة بي 
ي من تحديات جديد

 تعائز
ً
ي اإلنتاج، وأن الساحة الثقافية العربية عموما

ز
ي ظل المتغي  هذه الغزارة ف

ز
ات ة ف

ز النقاد واألدباء تتعلق برؤية كل فريق  ي المعاض، فخلقت أزمة حقيقية بي  ي يواجهها اإلبداع األدئ 
المختلفة الت 

 لطبيعة العالقة ومفهوم النقد لديم. 

؛ مما جعلم ال  - ونية، واألدب الرقىمي
ة ظهور الكتابة اإللكي  ي حي 

ز
ي ف ي جعلت الناقد العرئ 

ومن التحديات الت 
ي  -أدب تفاعىلي  -تطيع المواكبة والحض، ومن هذه المصطلحات"  كتابة رقميةيس

وئز ديات رس  -أدب إلكي 
....إلخ(، حيث رسقت األقالم واألوراق من يدي الكتاب.  -تكنولوجيا األدب -رقمية  األدب الوسائطي

ي   -
ي من منظومتم الثقافية الت  ي المناهج الغربية؛ مما جعلها تقمع وجود النص العرئ 

من التحديات أيضا تبتز
 أنتجتم. 

ي الحفاظ عىل اللغة العربية وسالمتها من األخطاء اإلمالئية والنحوية،  -
ز
ي سالحم األول ف إهمال الناقد العرئ 

ون إليها وال يحتجونبمعتز أن النقاد يتغاضون تغاضيا تاما عن األخطاء اللغ  وية والنحوية واإلمالئية وال يشي 
 بها من قريب أو من بعيد. 

ف إال بتفوقم  - ي ال يعي  ؛ ألنم يخالف الطبيعة العربية، من حيث إن العرئ  ي
ي بالنقد الذائ  عدم إيمان الناقد العرئ 
ه ويكن العداء لكل من يخالفم.  ز  وتمي 

 ، ي انصب اهتمام الناقد عىل المبدع بشكل كبي 
ز
عوتها بموت د متناسيا اللب وهو النص رغم محاوالت البنيوية ف

 المؤلف.  

 مدخل: 
 بي   التحدي واإلبداع: 

ي تريد 
ز غايتها الت  ي تحول بينها وبي 

إن التحدي هو الفعل الذي يواجم بم الذات العقبات والمشكالت الت 
ورة من تغيي  ونظام  وط الضز وتعاون؛ من أجل تحقيق آفاق التقدم الوصول إليها، أما اإلبداع هو تخطي رسر

ز التغيي  المستمر، والتطور الملحوظ الذي يواكب اآلخر المتقدم وينافسم عىل أعمال ال  ي تجمع بي 
الواعد، الت 

نهاية لها، من إمكانيات خالقة ال تتوقف من اإلضافات واإلنجازات من أجل تحقيق التقدم المتسارع، دون 
ه ع ز ي تمي 

، كما أن المساس بالهوية الت  ه، وجعلت منم انتماء يساعده عىل اإلبداع، لمواجهة ما هو عالىمي ن غي 
ي المتواضع عليم،  : " إن األسلوب هو انزياح عن النمط  التعبي  أساس اإلبداع هو األسلوب فيقول ميشال ريفاتي 

  (1)"التوصيل واإلبداع وخروج عن القواعد اللغوية وعن المعيار الذي هو الكالم الجاري عىل ألسنة الناس وغايتم
ي حيث يقوم عىل محاوالت الذات لمواجهة مفارقات وهاد  ، وخاصة اإلبداع العرئ  ي ا ما يكون اإلبداع عالج  وكثي 
ي بدأت تنترسر مع بدايات االستعمار، مما 

التخلف إىل أفق واعد من التقدم الذي يحررها من القيود الموروثة الت 

                                                           
(1) voir, Riffe terre, Michael. Essais de Stylistique Structurale, Flammarion, Parues, 1971,P14 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نومها العميق، إىل مرحلة التحدي، والتصدي للمستعمر الذي جعل كل همم أفاق الهوية الثقافية العربية من 
ي مجراه ا 

ز
ي قولم إن معجزة الحي اة ف

ز
طمس هذه الهوية، وسحقها, ويؤكد ذلك الدكتور " زكي نجيب محمود": " ف

ي أثر جديد 
ز
 فتلد ،أبنائها  من يموت ومن يموت ما يموت الجريان خالل ذلك… ه ي أنها تبدع جديدا بعد جديد ف

ٌب  الجديد، ي  المحال من وضز
ز
ها بكل مكررة صورة ليكون جديد يولد أن األحياء عالم ف  من وتفصيالتها حذافي 

 (. 2)سالفم"
ي  الحياة ويواصل " إن معجزة

ز
ي  اإلبداع ذلك أكان سواء إبداعها ف

ز
ي  المجال ف

 كان أم اإلفراد مستوى عىل اإلنسائز
ي  اإلنسان حيوية وإن الجماعات، مستوى عىل

ز
ي  أبدع، ما بمقدار لتقاس حياتم جوانب شت   ف

 ما بمقدار أعتز
ه، لحياة محاكاة حياتم يحيا الذي أما جديد، ناتج من أضافم   عىل الخل ف، من أو السلف، من غي 

ّ
فهو   س واء، حد

 (3)إنما يحيا صورة باهتة ألصل كانت لم قوتم عند صاحبم" 
ي زمننا 

ز
ى ف بة الكي  وال ننس أن الجمود الثابت والمتطاول لم يأخذ شكل التحدي والتغيي  إال عندما بدأت الضز

ي غاشم، ومن هنا أصبح الوغي 1967القريب مع نكسة 
، وهزيمة مض بل العرب هزيمة ساحقة من عدو صهيوئز

ي مأزق جذري، فرض عليم أن يضع ذاتم ومن ثم هويتم موضع المساءلة، سواء كان بالشكل 
ز
ي ف اإلبداغي العرئ 

ا الواقع هذالذي يحيط بم، حيث أصبح مجتمعا مهزوما، ومحاكاتم الفعلية لواقعم المزري، أو احتجاجم ونقده ل
ي التغيي  

ز
 هي الرغبة ف

ي رصدت بشكل مبارسر
ي تاريخم، ومن ثم كانت النتيجة الت 

ز
الذي  سيصبح وصمة عار ف

ي الخالص، ومحاولة تأصيل شكل قومي  ي كل األشكال والمجاالت والرجوع عن استعادة الشكل األورئ 
ز
والتجديد، ف

نا بالحياة المعاضة، وقد ب اث مقي  اث دأت مرحلة التأصيل للقومية والهوية باللجوء إىل الي  قريب من استعادة الي 
ي كتب قصص 

هم، فالغيطائز "، و"أمل دنقل"، وغي  ي
، وقد بدأت مع جيل الستينيات "كجمال الغيطائز ي الشعت 

ة" وأيضا "كشف اللئام عن أخبار بن سالم"  ي المقرسر
ز
ي هذا الوقت مثل "هداية أهل الورى لما جرى ف

ز
رائدة ف

ي المودة"  و"حكايات لألمي  حت  ينام" وأيضا "أمل دنقل" حاول الحفاظ عىل ويخي عبدهللا الط
ز
اهر كتب" إسكاف

ي ".  ي نواس، والمتنت   القومية والهوية حيث استبدل أقنعة " سبارتكوس" بأقنعة "أئ  موس األشعري" وأئ 
ى مة، وبعبارة أخر ويقول جابر عصفور: "إن هذه الرموز جعلت من قصيدة أمل دنقل قصيدة قومية بمعتز الكل

 . (4)حاول أمل دنقل تأصيل هوية قومية لإلبداع، يعرفها من يقرأها عىل الفور بعيدا عن التغريب واألوربة"
ي اعتمدت عىل 

" حيث قدم أشكاال من الدراما الت  ي كتابم " قالبنا المرسجي
ز
هذا باإلضافة إىل توفيق الحكيم ف

ي أداء الر 
ز
، وقدم توفيق الحكيم نماذج تطبيقية كشفت عن توظيف الظواهر الشعبية المعروفة ف ز واة والحكائي 

ي من خاللها نستطيع أن نقف عىل أرض صلبة، تبدأ من تراث ممتد، 
أهمية البحث عن هويتنا اإلبداعية، الت 

يمكن العودة إليم، تطويرا وتأصيال وتأسيسا، بوصفم سالحا تؤكد بم الذات حضورها فيما أصبح تطلق عليم كما 
ام الخصوصيات والهويات الثقافية للشعوب . نعلم "  ي الخالق" الذي تقوم أصولم عىل احي 

ز
 التنوع الثقاف

ي 
ز
وط التخلف السياسي واالجتماغي والثقاف

وعندما ننظر إىل تحديات الهوية اإلبداعية نجدها محكومة برسر
ايدة وتتجىل آثارها عىل كل المجاالت واألشكال، بداية من ز ي أصبحت مي 

ي الت 
ي ل والديتز

م تتحرر أشكال الحكم الت 
ي النقل بدون وغي 

ز
ي الرمال المتحركة لالتباع والتقليد، واالنبهار ف

ز
ايد غوصا ف ز ي تي 

من التبعية، وأشكال الفكر الت 
فأصبحنا "ننقل المفاهيم والنظريات وعرضها عرضا يغلب عليم االنبهار الذي ال يعدو أن يكون نوعا من أنواع 

ي ال تخلو من طبائع االستبداد،  (5)اعات العض وصيحاتم"المباهاة بمسايرة أحدث ض 
والظواهر الثقافية الت 

ي أصابت الجميع، هذا باإلضافة إىل 
ي وحالة اإلرهاب العالىمي الت 

ايدة للتطرف الديتز ز فضال عن األشكال المي 

                                                           
وق، القاهرة، ط 6، 2018، ص:  33 ث"، دار الرسر

ّ
   زكي  نجيب محمود: "عن الحرية أتحد

(2) 
 . 34المرجع نفسم: ص:  (3)
ق، ط مكتبة األرسة، القاهرة،   -(4) "، دار الرسر ي  . 117، ص: 2010عصفور جابر: " الهوية الثقافية والنقد األدئ 
، ط (5) ي ي العرئ 

ز
ي الحديث"، المركز الثقاف ي النقد العرئ 

ز
 . 27،ص: 2004، 1اليازغي  سعد: " استقبال اآلخر، الغرب ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كما بينا من قبل، ،  1967التصلب االجتماغي الذي ارتبط بحضور الدولة التسلطية الذي انت  فسادها إىل كارثة
، وخاصة  ي ي زيادة مستمرة، مما وصلنا إىل طحن اإلنسان العرئ 

ز
ي ف
ي األوضاع اآلن اقتصاديا ومازال هذا التدئز

وتدئز
ة الناقد  ي عرقلت مسي 

ي األقطار العربية األكير فقرا وكثافة سكانية. وسنقوم بعرض هذه التحديات والعقبات الت 
ز
ف

 . ي عىل النحو التاىلي  والمبدع العرئ 
 أوال: التبعية واللحاق بركب الحضارة: 

ي جعلت الناقد ال يرى سوى كيف يسي  عىل 
إن هاجس اآلخر واللحاق بم، كان من أهم التحديات الت 

ي 
ز المتلق  ز الفرق الشاسع بي  ؟ دون النظر إىل خصوصية الثقافة العربية وقوميتها؛ متناسي  ي منوال المبدع الغرئ 

ز بهذه  ، متباهي  ي ي والعرئ  ة، وإلباس كل جديد ثوب الثقافالغرئ  ة التبعية أكير من أخذ ما يتماسر مع ثقافتنا الحاضز
؛ لذا يقول الدكتور إحسان عباس" ي ي العرئ 

ي يستجيب لها المتلق 
ي بدأ مقلد العربية الت  ا ال منتجا، إن العقل العرئ 

ي هذه التبعية الثقا
ز
، ف ي ي مجلذا لم يخرج من عباءة الغرب، وساهم مثقفو الوطن العرئ 

ز
ال األدب فية والفكرية ف

.  .(6)والنقد" ي ي الغرئ 
ز
ي مواجهة تحدي الغزو الثقاف

ز
ي ف  مما أضعف أسلحة النقد العرئ 

 ، ، نقوم بالنسخ المبارسر ي ي العالم العرئ 
ز
ي االنطباع أننا ف

وينقد "إدوارد سعيد" عن هذه التبعية بقولم: "ويساوروئز
ي التحول إىل "كرامشوي"،أو" فوكوي"، ما إن يقرأ الواحد منا كتابا من تأليف "فوكو" و"

ز
"، حت  يرغب ف ي

كرامسر
" ي ء ذي صلة بالعالم العرئ  ي

 . (7)ال توجد محاولة لتحويل تلك األفكار إىل سر
ة المصطلحات الغربية عىل ألسنتهم، وأكد بعدم وجود نظرية  أما عبد الملك مرتاض أخذ عىل النقاد العرب كير

رية نقدية عربية، نحن جميعا من طنجة إىل البحرين عالة عىل النظرية نقدية عربية، حيث قال: " ال توجد نظ
 . (8)النقدية الغربية المعاضة"

ي تعاملنا مع النظريات والمناهج النقدية الغربية من 
ز
ويقول سيد بحراوي" إن استمررنا عىل نفس المنوال، ف

ي االقتصمنطلق االنبهار والمتابعة دون عمق، أي من منطلق التبعية الذهنية، ه
ز
اد و نفس المنوال الذي نعيشم ف

ي، ونصبح عالة  ي التطور البرسر
ز
والسياسة والتعليم واإلعالم، وهذا السيناريو يرشحنا لالنقراض وعدم المساهمة ف

ي إفريقيا الوسط"
ز
عىل النظام العالىمي الجديد، لذا البد من التخلص منها بكافة الوسائل كما يحدث ف

(9)   
ي أمام وبما أن الزمن هو زم ي اآلن يواجم تحدي كبي  من حيث أنم مثقف عرئ 

، فإن المبدع الروائ  ي
ن الرسد الروائ 

ي وتدهوره وتراجعم، مما جعلم ال  ايد يوما بعد يوم، وتقهقر عالمنا العرئ 
ز العالم المتقدم، الذي يتسارع تقدمم ويي 

عد أن رية، والثقافية، وخاصة بيستطيع بسهولة أن يتحرر من عالقات التبعية السياسية واالقتصادية والفك
ي هذه الناحية نجد  دعوة النقاد ال تفكر 

ز
ي الحسبان، وف

ز
ي ما لم يكن ف انتضت العولمة، وفرضت عىل اإلبداع العرئ 

ي التبعية ومواكبة هذا التقدم، لذا يقول جابر عصفور" وجب اآلن عىل الكاتب المبدع أن يلم بكل ما حولم 
ز
إال ف

ة أو اللحاق بها من إبداعات ويحيط بها  ي ؛ كي يستطيع أن يواكب هذه المسي  ي .....ويقول أيضا "إن المبدع العرئ 
ز
 ف
ي الذي يعيش فيم، 

ي الكوكب األرضز
ز
ي لهذا اإلبداع، عليم أن يتابع أوجم تقدم اإلبداع األمدية ف

الفضاء الكوئز
بداعية قرينة التنوع خصوصا بعد أن انزاحت حواجز المركزية األوربية التقليدية، وأصبحت العالمية اإل 

ي إىل فضاء مفتوح بفعل تقنيات المعلومات  (10)الخالق"
ولما ال وخاصة بعد أن تحول الكوكب األرضز

 واالتصاالت المعاضة. 

                                                           
(6) https://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/16.pdf 18 /12 /2020 .ز التأصيل والتبعية ي بي   ، حسن عليان، النقد العرئ 
ي الحديث أزمة ثقافة أم أزمة منهج؟"،مجلة عالمات، العدد   (7) ي العرئ  ي محمود: "أسئلة النقد األدئ   . 119، المغرب، ص2008، 30مي 
ي اإلبداع واالتباع"، مجلة الناص، العدد (8)

ز حقيقت  ي بي  ي بدرة: "النقد العرئ 
 . 204، ص: 2007، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة جيجل، مارس 7فرجز

ين"، مجلة القاهرة، العدد (9) ي عىل مشارف القرن الحادي والعرسر ، 181بحراوي سيد: "مأزق النقد العرئ   . 193، ص: 1997،  القاهرة، ديسمي 
" عصفور-(10) ي  . 123، مرجع سابق،  ص: جابر : " الهوية الثقافية والنقد األدئ 

https://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/16.pdf%2018/12/2020
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جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، حيث أصبحت العالمية تفرض عليم نفسها، وخاصة بعد أن  ي ومن هنا يظهر التحدي األكي  لدى المبدع العرئ 
ي بعد أن فتح الباب لها نجيب محفوظ وحصل عىل  أصبحت الجوائز العالمية تحوم حول ي العرئ  المبدع األدئ 

 يسغ إىل تحقيقم كل مبدع. 
ً
 منشودا

ً
 جائزة نوبل، وأصبحت الجوائز العالمية هدفا

، باإلضافة إىل المتابعة النافذة والناقدة،  ي اإلبداع العالىمي
ز
ي أن يشارك ف لذا أصبح الواقع يفرض عىل المبدع العرئ 

لسيل اإلبداغي الذي ال يتوقف، باإلضافة إىل التغيي  الرسي    ع وتقليب األفكار والمفاهيم والتصورات إزاء هذا ا
ها.  ي وما يعانيم فعليا، وما يراه  والتقنيات وغي   ما يعيشم المبدع العرئ 

ز والتحدي األكي  هو المفارقة الهائلة بي 
ي  عبارة عزالدين اسماعيل " ال  ويتابعم قراءة ومعرفة. 

اث، وال انكسار أمام الوافد، للحقيقة وتراودئز  تقديس للي 
  (11)أكير من طريق،.... ولهذا أجرب كل المناهج" 

ي الذي أصبح منتسبا إليم، والوغي 
ي إىل متابعة أوجم تقدم العالم الكوئز وهنا يدعو جابر عصفور المبدع العرئ 
ات العالمية وتفرض الحوار النقد ي تصحب المتغي 

ي بدالالت التحول الت 
 ي مع التيارات الفكرية الجديدة، الت 
 أصبحت تصل ما بعد الحداثة بالعولمة وباألفكار المتصارعة عن حوار الحضارات وضاعها وتنوعها. 

ات العالمية، وسيلة من وسائل  ، والوغي بكل المتغي  ي
ز
ي إىل التوسع المعرف ودعوة جابر عصفور المبدع العرئ 

 تفادي هذه التبعية والتقليد األعىم دون النظر إىل المفارقات بينهم.  
و من ثم طالما أن النقد إبداع عىل إبداع، فيجب أال يكون الناقد مقلدا وال مسوقا، "بل متشبعا بثقافتم، قادرا 

ي ال عن وجوهنا المستعارة" 
ا عن وجودنا الحقيق  ز واالستقالل بالرأي ما يجعلم معي  . واإلشكالية  (12)عىل التميي 

ز النظريات ال ي تواجم الناقد هي كيفية الجمع بي 
، والتبعية المجي  عليها، وثقاالت  ي فتم العربية حديثة وتركيبها الغرئ 

ي عىل النظرية الغربية خصائص الثقافة 
ي يجب أن يلحق بها هذا التقدم، بمعتز أنم يجب عىل الناقد أن يضقز

الت 
 العربية متمسكا بشخصيتم النقدية العربية. 

 ثانيا: أهمية المعرفة واإللمام بكل جديد:  
ي حالة عدم التوازن، وإحساسم بالمسؤولية تجاه التحدي السابق  ومن التحديات ي تواجم المبدع العرئ 
الت 

ي  ي مجتمعم العرئ 
ز
ايد ف ز ي العالم وأهمية مواجهة التخلف المي 

ز
من وجوب المعرفة بمظاهر التغيي  والتحول ف

 الخاص، والعام. 
، وقد فرضت المناهج الغربية نفسها عىل اآلخر، وبعد أن أخذت أشكال ال ز شد والجذب مع العقاد وطم حسي 

 
ً
، ومثاقفة

ً
وريا  وضز

ً
 حتميا

ً
هم إال أن المعرفة والغوص فيها ال مفر منها، وأصبحت معرفة المناهج الغربية أمرا وغي 

 ال شعورية. 
ك  وهذه المواجهة يجب أن يجمع بينهما ألنهما من واقع الحياة المعاضة وال يمكن أن يواجم مسؤولية ويي 

ي وممارستم للحداثة  وهذا  أخرى. 
ز الماضز ي تجمع بي 

 عن المعرفة المنتظمة الت 
ً
ما جعل الناقد يبحث دائما

ي شت ّ 
ز
ز وتحوالتها ف افم من معي 

ز باغي  ي الحديث تمي  اوي عىل أن "النقد األدئ 
 المجاالت، ويؤكد إدريس الخضز

ز الناقد عىل الفهم ال  علىمي لألعمال األدبية بناء عىل قواعد العلوم االجتماعية واإلنسانية ..... مما أدى إىل تركي 
   (13)وأليات صارمة، وهو ما يسمح بارتقاء الذوق العام للجمهور"

ز  ٍء موضع المساءلة، ومطابقتم بي  ي
لذا ال بد من الوغي العقىلي والنقدي أن يصل إىل مرحلة وضع كل سر

ى.  ز يجب أن تتحول إىل عملية إبداعية كي   المسؤوليتي 
ي مواجهة  ويقول عصفور عن العقل

ز
ي ف النقدي بأنم هو الذي" يؤسس لفعل المساءلة الذي يقوم بم الناقد العرئ 

ي أصبحت تخايل الناقد الشاب 
قدية الت 

ّ
ي موازاة وفرة النظريات الن

ز
، ف
ً
 واجتماعيا

ً
التحديات المطروحة عليم فكريا

                                                           
ي الحديث، مجلة عالمات، عدد (11)  . 334، ص: 2005،  جدة، أكتوبر 58أحمد يوسف عبدالفتاح : "فاعلية الناقد العرئ 
"، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سبتمي   (12) ز  . 146، ص 1993محمد عياد شكري: "المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيي 
، عدد  (13) ز ي كتاب "موت الناقد"، مجلة تبي 

ز
اوي إدريس: " دور الناقد وحالة ما بعد الحداثة"، قراءة ف اير15الخضز  . 154، الدوحة، ص: 2016، في 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تب
ه وال نجاة لم من اإلرباك إال بفعل المساءلة العقلية الت  ي بما يربكم ويحي 

ز
 النقد دأ من اإليمان بأن النظرية ف

 . ولن يصل الناقد باإلضافة إىل أي نظرية ال تكتمل إال بفعل المساءلة (14)عابرة لألوطان مجاوزة لألفراد واألديان"
، حت  تستطيع ان تنفذ إىل روحم" ز  من عي 

  (15)لها إال بالمعرفة؛ ألن "فهم األدب بشكل أعمق، يتطلب قراءة أكير
ي ا
ز
، خصوصا والغريب ف ي

. تتشابم مع مشكالت مبدغي الكوكب األرضز ي ي تواجم المبدع العرئ 
ألمر أن التحديات الت 

ي اإلبداع فيها من مشكالت التخلف ذاتها. الناتج عن حضور الدولة االستبدادية، 
ي يعائز
أقطار العالم الثالث والت 

يبة  نة بالفساد وغياب الشفافية ورفض االختالف، والنظرة المسي   إىل اإلبداع. المقي 
 ثالثا: القمع وتحديات اإلبداع: 

ز الذين إن لم ينالهم العقاب من سجن واعتقال ونهاية مؤلمة،  وهذا كان واضحا مع الكثي  من المبدعي 
ي واالبتعاد عن الوطن، أو فرار من قمع ال يحتمل، ويدخل القمع من ضمن أكي  تحديات 

نالهم الهجرة والنقز
ي عالمنا 

ز
ي ف ي دفع كثي  من كتاب العالم الثالث الفرار إىل أقطار التقدم كي  اإلبداع األدئ 

ز
ا ف ؛ حيث كان سببا كبي  ي  العرئ 

 تجد مجال لإلبداع الحر. 
ي مطلع السبعينات بعد هزيمة 

ز
  67بدأ القمع ف

ّ
ز بغلق المجالت األدبية، ومحاضة الكت اب وسيطرت الموظفي 

، وأجهزة الثقافة " مما أد ز عىل أدوات النرسر ، وتروي    ج التافم والمتخلف والسلفي  ى إىل حجب ما يستحق النرسر
 " بهدف إفساد الوغي
(16)   

ي متعصب فمحاولة اغتيال نجيب محفوظ من شاب 
والقمع كثي  ما يكون للدولة يد فيم أو ناتج عن تطرف ديتز

ي صورة من صور القمع، وقتل فرج فودة كان عىل يد هؤالء أيضا، و 
فريق تأفسدت عقلم جماعات التطرف الديتز

ي   بعد موتم، كما أنم لم ينج أي قطر عرئ 
ز نض حامد أبوزيد وزوجتم واتهامم بالكفر، وظل مطاردا حت  الدولة بي 

ة الممنوع والمصادرة،  ، إال أنم ساعد أيضا عىل كير ي من هذا القمع، رغم أن القمع ساعد عىل الحد من اإلبداع األدئ 
ي موازاة غي  ا

ز
ي باب المسكوت عنم،أو التضيق عىل توزي    ع الكتب، ف

ز
ي تدخل ف

 لمسموح بالنطق باألفكار واآلراء الت 
ي تتخذ عالقات متبادلة، هذا 

والمن ي عن الخوض فيم أو التعرض لم من محرمات الدين والجنس والسياسة الت 
ي كان يظهر فيها. 

ي يعالجها األدب رغم اإلبداعات األدبية الت 
 باإلضافة إىل إقصاء موضوعات بعينها الت 

ية" لمحمد المنسي و"البلدة األخرى" فمثال 
س عىل "مسك الغزال" لحنان الشيخ و"بيع نفس برسر  الهجوم الرسر

ي عىل "عزازيل" ليوسف زيدان إسالميا ومسيحيا، ومصادرة رواية إبراهيم 
إلبراهيم عبدالمجيد والهجوم الديتز

ي كتابم "أفكار 
ز
ي لمحمد عوض ف

ز
" والقمع الثقاف ي عيس " مقتل الرجل الكبي 

ز
ز الحاف " من ضد الرصاص"، و"للخي 

قبل؛ ....إلخ. ومن ثم يقول جابر عصفور:" إن أذى القمع ال يقتض عند هذا الحد بل يمتد إىل الوغي المجتمغي 
نفسم، حيث يساعد عىل ترسيخ عقلية النقل والتقليد والطاعة لوىلي األمر وأشباههم، فتجف بذلك ينابيع 

ي بسبب القمع إىل إبداع آىلي ، تحيلم (17)لتقليد"االبتداع، وتفيض آبار االتباع وا باإلضافة إىل تحول اإلبداع األدئ 
ي عىل األشواك، ومع طول هذه الممارسة يعتاد المبدع فال يسي  

عوائد التحسب إىل ممارسة حذرة ذاتيا كأنم يمسر
ي الدروب اآلمنة، عازما حدوده، منطويا عىل رقيب داخىلي ينادي بم عىل المناطق ا

ز
لمتفجرة بألغام إال ف

ي المساءلة أو النقض. 
ي دائرة المألوف والمعروف والمعتاد، نافرا من معائز

ز
 المحرمات، ويظل ف

 رابعا: الهوية المزدوجة: 
ي بالد  

ز
ز أو نفيهم أو استقرارهم ف أما إذا انتقلنا إىل تحدي الهوية المزدوجة فمن خالل هجرة المبدعي 

ي كتبت بها 
ي أم إىل أدب اللغة الت  ي استقروا فيها، هل ينتسبون إىل األدب العرئ 

المهجر وتعلمهم للغة البلد الت 

                                                           
، القاهرة،(14)  . 12، ص: 1، ط 2014عصفور جابر:" تحديات الناقد المعاض"، دار التنوير للطباعة والنرسر
اوي إدريس: " دور الناقد وح (15)  . 158الة ما بعد الحداثة"، مرجع سابق، ص: الخضز
 . 144، ص: 1985، أكتوبر، القاهرة،  16سليمان محمد: "النقد والقمع وفتوحات التخلف"، مجلة أدب ونقد، العدد(16)
 . 38عصفور جابر:" تحديات الناقد المعاض"، مرجع سابق، ص: (17)
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي اإلجابة عن السؤال يجب أن نع
ز
دد نماذج من هؤالء، فإدوارد سعيد وحليم األدب واإلبداع، وقبل الخوض ف

ز  ي أمريكا، أما أهداف سويف والطاهر بن جلون وآسيا جبار ومليكة مقدم ، وأمي 
ز
هم استقروا ف بركات وغي 

ه،  ي وغي 
ي فرنسا، وجمال محجوب السودائز

ز
ز ف تهم من المغاربة والجزائريي 

معلوف، باإلضافة إىل أقرانهم لكير
ي الذي ينتىمي إليم  فإبداع هؤالء كما أشار إليم جابر عصفور سىمي بالهوية المزدوجة، فإبداع ينتىمي إىل الوطن العرئ 

ي " ليلة 
ز
ز شمس" وابن جلون ف ي "عي 

ز
ون عن همومم ومشكالتم، مثل أهداف سويف ف هؤالء، كما يعي 

 وإبداع ينتىمي إىل لغة الكتابة والجنسية المكتسبة.  القدر".......ألخ. 
ي تحمل عنوان" بعيد عن المكان" وقد وهذه الهوية المزدوجة تحد

تم الذاتية الت  ي سي 
ز
ث عنها إدوارد سعيد ف

ي لغتم ليست لغتم 
ز
ة عبارة عن تجربة ينقلها لنا "إدوارد سعيد" ف ترجمها" فواز طرابلس" وقد كانت هذه السي 

ية هي لغة الكتابة، فهما ينتميان إىل عال
ز ز األصل، فاللغة العربية هي اللغة األم واإلنجلي  ز مختلفي  ، ويؤكد سعيد مي 

ز  ي هويتم لم يفارقم يوما واحدا، فلم يحظ براحة قط من ضغط إحدى اللغتي 
ز
ز طرف اع عىل بي  ز

عىل أن" هذا اليز
ز أصل ماهيتم وما صار إليم" كما يؤكد عصفور عىل أن هذه الهوية   (18)عىل األخرى، ولم ينعم بشعور التناغم بي 

ي إدوارد سعيد مثاال جعلت 
ز
الكتابة متوترة، وطغت عىل الكتابة أيضا أفعاال من االنزياحات والتغايرات المزدوجة ف

 . (19)والضياع والنشوة، وجعلت أيضا الهوية تتكون من تيارات وتحركات ال من عناض ثابتم جامدة"
ز معلوف بحكم أنم مثاال من أمثلة أصحاب الهوية  ز أن هناك هوية مزدوجة إيجابية وقد تحدث عنها أمي  ي حي 

ز
ف
م ثقافة البلد المضيف، قابلة هذا ا ز بثقافتها، وتحي  ي تعي 

لمزدوجة يقول" إن الهوية المزدوجة اإليجابية هي الت 
ز بعيدا عن التعصب"  ز تتحول العالقة بينهما إىل مصدر ثراء للطرفي  ز ثقافيي  ز كياني   . (20)التنوع بي 

ز للهوية المزدوجة، رغم  ز معلوف يضع مقولة لكل المنتمي  تز  افتخاره بهذه الهوية فيقول" أنا الذي أتبكما أن أمي 
ي ولدت فيها الطريق 

، ال أستطيع االمتناع عن الحلم بيوم تسلك فيم المنطقة الت  ي
ي بأعىل صوئ 

كال من انتماءائ 
كا، أحلم بيوم  ي شيئا مشي 

ي ال تبتز
ذاتم، تاركا خلفها زمن القبائل وزمن الحروب المقدسة، وزمن الهوايات القاتلة الت 

ز أستط ز ومسحي  ق األوسط بمثل ما أدعو بم لبنان وفرنسا وأروبا بلدي، وكل أبنائم مسلمي  يع فيم أن أنادي الرسر
ي رأسي الذي يتأمل ويتوقع باستمرار، وأود أن 

ز
" تلك هي الحال ف ي

وي  هود، من كل المذاهب وكل األصول : موطتز
ز معلوف إال أن الهوية وسواء اتفق(21)يصبح األمر كذلك بإذن هللا عىل أرض الواقع وللجميع" نا أو اختلفنا مع أمي 

ي 
ز
، حيث سميت بالهويات القاتلة ف ي ي العرئ  المزدوجة أصبحت تدخل ضمن إطار أهم التحديات لإلبداع األدئ 

ز العرب، حيث وجدوا  ، وخاصة بعد أن دفعت هذه الهوايات إىل هجرة عدد غي  قليل من المبدعي  ي العالم العرئ 
ي عالم

ز
ي العالم الجديد،  مراحهم اإلبداغي ف

ز
ليس فيم قيود وال كوابح للكتابة، حيث أصبحت الحرية المتاحة لهم ف

ي أوطانهم األصلية، وكان ذلك بارزا مع أهداف سويف، 
ز
ي كانت وال تزال شحيحة ف

 بكثي  من الحرية الت 
أكير

هم.   والطاهر بن جلون وغي 
ي لغاتهم األص

ز
ي موضوعات ال يمكن الكتابة عنها ف

ز
 لية؛ لذا أصبحت اللغة الجديدة ساحة لممارسةفقد كتبوا ف

ي ال حدود عليها، وال مجموعات قمعية ضاغطة تطارد الكتابة المتحررة وتصادرها. 
 نوع من الحرية اإلبداعية الت 

ي المغرب والجزائر تحت مسىم 
ز
 عىل الساحة األدبية، وخاصة ف

ً
ا  كبي 
ً
كما ال ننس أن الهوية المزدوجة أثارت جدال

، ورغم التنبؤ بموت هذا األدب بعد جالء االستعمار، ولكن هذه قضية األد " وإىل أي هوية ينتىمي ي
ب " الفرنكوفوئز

ي األدب 
ز
الكتابات زادت، وأصبحت أرض خصبة لنموها وانتشارها، ومن أهم هؤالء الذين لهم باع كبي  ف

                                                           
" ،مرجع سابق،  (18) ي  . 132ص:  عصفور جابر: " الهوية الثقافية والنقد األدئ 
 . 132ص: المرجع نفسم:  -(19)
 . 134ص:   نفسم:  -(20)
: " الهويات القاتلة"، ترجمة نهلة بيضون، ط  -(21) ز وت، 3معلوف أمي  ، بي  ي  . 55،ص: 2015،دار الفارائ 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

الدين، وأحمد الصفريوي، وابن الفقي   ، ومحمد خي  ي ايت 
ي هم إدريس الرسر

، والطالفرنكفوئز ز اهر بن ، وكاتب ياسي 
، ي  جلون، عبداللطيف اللعيت 

، وعبدهللا العروي......ألخ ي
 . ومحمد بن حسن الوزائز

افم بالهوية األوىل وهي األم، وال يعرف سوى اللغة 
ابم للموطن األصىلي واعي 

أما قضية انتماء هذا األدب رغم اقي 
ا من النقاد واألدباء جمعوا  ي كتب بها. إال أن كثي 

هذا األدب ونسبوه إىل الكتابة العربية سواء إسالمية أو  الت 
ي المغرب 

ز
ي ف
ي اللغة، هذا باإلضافة إىل لقب األدب الفرنكفوئز

ي أو فرنسي أو ألمائز
ز ي المحتوى أو إنجلي 

ز
مسيحية ف

ق، ويدعو جابر عصفور إىل قبول هذا الوضع بقولم" ال بأس من تقبل هذا  ي المرسر
ز
ي ف
والجزائر، واالنجلوفوئز

ي وحده بل امتدت إىل الو  ضع الجديد، خصوصا بعد أن أصبحت الظاهرة عامة، وال تقتض عىل اإلبداع العرئ 
ة" ، وحولتم الثورة التكنولوجية إىل قرية كونية صغي 

ً
ي كوكب أصبح معولما

ز
ه ف  . (22)غي 

 
 : خامسا: اللغة وتحدي اإلبداع

، خاصةوإذا انتقلنا إىل تحدي أخر وهو اإلشكالية اللغوية  ي والفرنسي
ز ي نشأت نتيجة االستعمار اإلنجلي 

 الت 
من حيث فرض لغتهم عىل مستعمراتهم وسيادتها، وسحب البساط من تحت لغة األم وهي اللغة العربية، 

ي كثي  من األقطار، ودعوة اللورد كرومر المعتمد 
ز
ة دون ملل أو كلل، بدأت بسيادة اللغة العامية ف بمحاوالت كثي 

ي بك
يطائز ، هذا باإلضافة إىل الجانب الفرنسي وأصبحت الي  ي

يطائز ي مض أثناء االستعمار الي 
ز
تابة اللغة المضية ف

، كالجزائر، وتونس،  ي مواطن االستعمار الفرنسي
ز
ز العرب سائدة ف ابها من المبدعي 

ّ
الثقافة الفرنكوفونية وكت

ي احت
ي شملت األقطار الت 

ي مقابل الكتابة األنجلوفونية الت 
ز
ا والمغرب، ف  . لتها إنجلي 

ز معضالت اللغة والهوية والثقافة والحرية وأكد عىل أنم" ال ثقافة بغي  هوية  وقد جمع عبدالسالم المسدي بي 
حضارية، وال هوية بغي  إنتاج فكري، وال فكر بغي  مؤسسات علمية، متينة، وال علم بغي  حرية معرفية، وال 

وريات معرفة وال تواصل وال تأثي  بغي  لغة قومية تضز  ي التاري    خ، وتشارف بشموخ حاجة العض وضز
ز
ب جذورها ف

، والشأن االقتصادي، وال جامع لها   ي
ز
ز الشأن اللغوي، والشأن المعرف المستقبل، إنها تعاضالت بالغة التوالج بي 

   (23)كلها إال مؤسسة صناعة القرار" 
ا ودفاعا عن أوطانهم ضد   كتاباتهم كانت تعبي 

ّ
اب أن

ّ
ت
ُ
ز معرفتهم لهذه ا وبّرر معظم الك للغة، المستعمر، مستغلي 

وبّرروا آراءهم بأن اللغة ما هي إال وسيلة للمقاومة ضد المستعمر، ويقول مولود معمري:" إن اللغة فرنسية لكن 
 . (24)التعبي  جزائري"

ي 
ي لسائز

ز
......وأن  ويؤكد مالك حداد صعوبة الكتابة باللغة العربية بقولم: " لقد شاء االستعمار أن أحمل اللكنة ف

 أن المشكلة هنا أكي  وهي فقدان  (25)أكون مقيد اللسان ....ولو كنت أعرف الغناء بالعربية لتغنيت بها" 
بمعتز

بية   للمعرفة وخاصة اللغة األم ، وهذا نتيجة النشأة والي 
ي تبعد كل البعد عن التمسك بلغة األم وتعليمها وإتقانها رغم 

ي ترعرع فيها، الت 
م ينكروا أصلهم أنهم لوالحياة الت 

 . (26)وجنسيتهم؛ لذا يقول مالك حداد" نحن نكتب بلغة فرنسية ال بجنسية فرنسية"
، ومالك حداد، وآسيا جبار، ومولود معمري،  ز والحقيقة إن أدباء مثل محمد ديب، ومولود فرعون، وكاتب ياسي 

ي سياق استعماري فرنسي معادي للغة الع
ز
، فهؤالء نشؤوا ف ي ايت 

س اللغة ربية، فقد منع االستعمار تدريوإدريس رسر

                                                           
"، مرجع سابق، (22) ي  . 137ص:  عصفور جابر :" الهوية الثقافية والنقد األدئ 
ي لألبحاث ودراسات السياسات ، ط(23) وت، يوليو1المسدي عبدالسالم: "الهوية العربية واألمن اللغوي"، دراسة وتوثيق، المركز العرئ   . 272، ص: 2014، بي 
"، مرجع (24) ي  . 139، ص: سابق عصفور جابر:" الهوية الثقافية والنقد األدئ 
 . 141ص:  المرجع  نفسم:  -(25)
 . 141المرجع نفسم، ص:  -(26)
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ابا يكتبون بالفرنسية حقا، ولكن بما 
ّ
ت
ُ
العربية وحارب  ها مقابل تدريس اللغة الفرنسية، فال بد أن تكون النتيجة ك

، وكان  ي والفرنسي  عن تطلعات وطنهم للتحرر، الذي أسهمت فيم كتابتهم من خالل التأثي  عىل القارئ العرئ 
ّ
يعي 

، فقد ساعدت هذه الكتابات بالفعل هناك  ز ي المقاومة والتأثي  عىل كال الطرفي 
ز
دور رئيسي وبارز لهذه الكتابات ف

تحويل القضايا االستعمارية من محليتها إىل العالمية، وفضح االستعمار بأدواتم الخارقة وتحديم لكل ما يقال عن 
لشعور باأللم والكراهية للمستعمر من جانب اآلدمية اإلنسانية، وسحقم لحريات وحقوق اإلنسان، باإلضافة إىل ا

ي سواء القارئ بهذه اللغة، أو ما تم ترجمتم لهذه األعمال، وهذا يدل عىل أن هؤالء كانوا يتصدون  ي العرئ 
المتلق 

لوحشية المستعمر الفرنسي بكل قوة، ولم يكفوا عن مقاومتم بكل ما يستطيعون حت  حققوا هدفهم من طرد 
 . االستعمار من بالدهم

هم، ولكن  ز معلوف وغي  وهؤالء ليس لهم عالقة بجيل اليوم وال تنطبق أعمالهم عىل أمثال إدوارد سعيد وأمي 
ي ذلك ونقطة التأثر والخالف، هي أن اللغة ما هي إال نتاج سياق اجتماغي يحيط بها ويتأثر 

ز
التحدي األكي  ف

كثي  من المفردات الغربية إىل اللغة ؛ مما   برسعة، وذلك كان ملحوظا عىل ضياع ثوابت اللغة العربية، ودخول
ز ولغة الشارع  ز المثقفي  جعلها أقرب إىل اللغة األجنبية الدخيلة من مفرداتها األصل، وهذا أصبح جاليا بي 
ها.   واإلعالم والثقافة العامة واإلشهارات ووسائل اإلعالم المختلفة، وخاصة أدوات االتصال الحديثة وغي 

ز نشأة المبدع بعيدا عن اللغة وقد أدى ذلك إىل تغا ي النقاد عن األخطاء اللغوية واإلمالئية والنحوية، معللي 
ضز

ون  األم، وتقول نازك المالئكة" إن النقاد يتغاضون تغاضيا تاما عن األخطاء اللغوية واإلمالئية والنحوية فال يشي 
لغة العربية تقع عىل عاتق الكتاب رغم إن المسؤولية كاملة  للحفاظ عىل ال (27)إليها وال يحتجون عليها" 

 . ز ، والنقاد، والمعلمي  ز  المبدعي 
ي أرى أن اللغة إذا كانت عنضا رئيسيا عند سائر األمم من عناض هويتها القومية، فإن اللغة العربية هي كل 

وإئز
ي تباهي ب

تها الت  ز  األمم، وهي  ها العناض، وذلك لكون اللغة العربية مأثرة األمة األوىل وصناعتها المتقدمة ومي 
ز بي 

ي نزل بها القرآن الكريم، مما أكسبها قداسة وتعظيما، وألنها أيضا مفتاح كل العلوم والكنوز الثقافية 
اللغة الت 

ي وسائر 
 
ي المحافظة عىل باف

ز
والتجارب التاريخية لألمة، هذا باإلضافة إىل دور اللغة العربية البارز والفعال ف

. مرتكزات تلك الهوية كالدين والت ي  اري    خ والفكر والوجدان العرئ 
ي مقال لم منشور بجريدة األهرام يوم 

ز
، " إن اللغة ليست العامل 2009إبريل ‘3أما قول الدكتور جابر عصفور ف

ي تحديد الهوية الثقافية، وإنها مجرد مكون من مكونات الهوية"
ز
 (28)الحاكم ف

ي هذه الفكرة عىل األديب الجزائري" مراد 
ز
 بوربون" من أن اللغة الفرنسية ليست ملكا  ويستند جابر عصفور ف

، وليس سبيلها الملكية الخاصة، وذلك ألن أي لغة يمكن أن تكون ملك لمن يسيطر عليها ويطوعها  ز للفرنسيي 
، أو يعي  بها عن حقيقة ذاتم القومية أو الوطنية" ي لإلبداع األدئ 
(29) 
ي هذه النقطة، أوال: أل 

ز
ز مع جابر عصفور ف ي مختلفي   مع ما أكده عصفور نفسم من أن التموأنا وغي 

ز
سك نها تتناف

باللغة العربية هو التمسك بالهوية والقومية، وثانيا: أن اللغة العربية ليست فقط مجرد أحد مكونات الهوية 
ة متفرعة عنها، والدليل إذا أردنا أن نطمس هوية أو قومية  الثقافية العربية بل هي األساس، وما بعدها فروع صغي 

 نا أوال بطمس اللغة، ولن نستطيع أن نعلو بهويتنا وقوميتنا إال من خالل التمسك بلغتنا العربية ومعرفتها. فعلي
ي حققت ثمارها عىل امتداد 

هذا باإلضافة إىل الكتابة بلغة االستعمار تقلصت، وخاصة بعد عملية التعريب الت 
، كما أن األغلب واألعم من اإلبداع مكتوب بال ي لغة العربية، وخاصة بعد أن عدد غي  قليل من المغرب العرئ 

                                                           
وت، طالمالئكة نازك:" قضايا الشعر المعاض"، (27) ، بي  ز  . 325، ص: 1978، مايو، 5دار العلم للماليي 
ي الثقافة العربية ،الثقافة العربية المستقبل والتحديات"، سلسلة ندوات، (28)

ز
 الثقافية، طبعة مؤسسة سلطان بن عىل العويسي جرار صالح:" اللغة والهوية ف

 101،ص: 2011عمان األردن ،
"، مرجع سابق،  (29) ي  142ص: عصفور جابر:" الهوية الثقافية والنقد األدئ 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات في 
جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، إال أن  ي ي غلبت عىل إبداع المغرب العرئ 
ز أو أكير أصبحوا يؤثرون اللغة العربية الت  الكتاب الذين يمتلكون اللغتي 

ي تراجع لغوي، وكأن اللغة بدأت ينسحب بساطها من 
ز
ي ف ي تجعل من اإلبداع األدئ 

اتم الت  هذا التحدي مازال لم تأثي 
.  تحت ز  أرجل المبدعي 

 سادسا: الحرية وتحدي اإلبداع: 
ي الحديث، ألن "اإلبداع هو فن السمو    أما غياب الحرية فيعد من أخطر التحديات المطروحة عىل اإلبداع العرئ 

ي سماء اإللهام الحر 
ز
بالذوق عن السذاجة، والعلو بالفكر من االتباعية وإطالق العنان لمواهب عقلية ف

ر" :إن حرية وال  (30)المطلق" ي "إرنست كاسي 
حرية المطلقة هنا منصبة عىل حرية التعبي   ويقول المفكر األلمائز

ه وأمنم  التعبي  هي الجوهر األساسي لحقوق اإلنسان برمتها فبها يمكن اإلنسان أن يضمن أساسا متينا لحرية تفكي 
ي للبرسر والمساواة أمام القانون، وغي  ذلك. وهكذا، كان فولتي  "مقتنعا بأنم 

ي إظهار  وجم الحرية الحقيق 
من  يكقز

ها لتحقيقها" ز ورية فيهم وتركي    (31)أجل إيقاظ كل القوى الضز
ي ورثها اإلبداع عىل مر التاري    خ شاهد عىل ذلك ، سواء كان 

وقائمة الدول االستبدادية وسياسة القمع المفرطة، الت 
ة عن  ي القمع نابع من الدولة، أو ناتج بسياسة غي  مبارسر

الدولة ،أو سياسة العنف والتطرف واإلرهاب الت 
ي  أصبحت أيديم تطول كل من يصل إبداعم إىل حد اإلبداع واستخدام العقل، ومساندة الفكر؛ والتاري    خ العرئ 

ه، 158 -136شاهد عىل هذه السياسات وأهمها، ما فعلم المنصور) ي حنيفة النعمان من سجن وغي  ( بأمثال أئ 
ي العوجاء، مرورا بقتل ابن المقف ع، وسديف الشاعر، وأيضا قتل بشار بن برد، وحماد عجرد، وعبد الكريم بن أئ 

ي خالفة المهدي)
ز
ي العتاهية ف لة، وقتل  169-158وسجن أئ  ز  بن المعتمر الهالىلي "شيخ المعي 

( وحبس ل"برسر
ي خالفة الرشيد)

ز
ي حفصة" ف ة الشاعر، ( ومقتل عىلي بن جبل193-170"صالح بن عبد القدوس، ومروان بن أئ 

ي عهد المأمون)
ز
ي نواس ف ي 218-198وسجن أحمد بن حنبل، وقتل أئ 

ي عهد المعتصم، ونقز
ز
( ،ومقتل دعبل ف

، وسجن ذي النون المضي، ومصادرة كتب الكندي  ىلي
ز ي الجنوب، وتعذيب أحمد بن حائط المعي  مروان بن أئ 

ي عهد " الواثق" وقتل ابن الزيات بالتنور، وحبس عىل
ز
بم ف علوي  بن الجهم ومحمد بن صالح الالفيلسوف وضز

لة ومطاردتهم منذ عهد  ز ي السجن، واضطهاد المعي 
ز
ي العلوي" من الشعراء، ووفاة البعيث الشاعر ف

و" الجمائز
ي 247-222المتوكل)

ز
ي عهد المعتضد، ودس السم البن الرومي ف

ز
(، ومقتل ابن الطيب الرسخسي تلميذ الكندي ف

ي ) 
هم......ألخ(، ومقتل محم295-289عهد المكتقز  د بن داوود الجراح والتمثيل بجثتم والحالج وغي 

ي العض الحديث فلم يكن بعيدا عن هذه العصور ولكن بصورة مختلفة واألمثلة تبدأ مع البارودي 
ز
وأما القمع ف

 ، ي
، وكذلك الشيخ عىلي عبدالرزاق حيث أطيح بم من منصبم القضائ  ي

 
، ثم شوف ي

ي من سجن ونقز
وعىلي الغايائ 
هادة األزهرية بعد صدور كتابم " اإلسالم وأصول الحكم" موجها كالمم للملك فؤاد، حينا قام وسحب الش

ز بعد سقوط الدولة العثمانية.   بتنصيب نفسم خليفة للمسلمي 
ي مهاجمة النظر 

ز
" "حيث كان أكير جرأة ف ي الشعر الجاهىلي

ز
ز من خالل كتابم "ف وهذا ما أنصب أيضا عىل طم حسي 

، ودعا للتأكد من صحة هذا  القديم، والدعوة إىل ز ي القناعات والمسلمات واستفز القراء والمتلقي 
ز
تجاوزه وشكك ف

لذا انهال عليم الهجوم حت  أخىل سبيلم وكيل (32)األدب الذي تنهال عليم الدراسات من كل حدب وصوب"
" وجعل المقدمة هي دفاعا  ي األدب الجاهىلي

ز
ز لتغي  العنوان " ف تفكي  جيدا عن حرية الالنيابم ، مما دفع طم حسي 
ي الوقت نفسم. 

ز
 واالجتهاد، وعن حق الخطأ ف

ز زوجتم كما ذكرنا من قبل.   كما ال ننس الحكم الجائر عىل نض حامد أبوزيد والتفريق بينم وبي 

                                                           
 . 2186قسوم عبد الرزاق: "االبداع والحرية" ،.صحيفة المجاهد األسبوغي .العدد :  (30)

 (31)Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, vol. 1: Die Sprache, Claus  Rosenkranz (ed.)  

 (Hamburg: Felix Mainer Verilog, 2010), p.263.      
ي الحديث، دار األمان، الرباط، المغرب، (32) ي العرئ  ي محمود: "أسئلة النقد األدئ   53، ص: 1ط2016مي 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

والهجوم الذي نال أيضا األعمال كرواية "إحسان عبدالقدوس" " أنف وثالثة عيون" وقد نالت هجوم قوي من 
ي ووقف قصيدتم" هوامش أعضاء مجلس 

الشعب بسبب خروجها عن األخالق وثوابت المجتمع، وأيضا نزار قبائز
 عىل دفي  النكسة"

ز أن وسائل القمع قد هدأت وطأتها بعد نكسة  ي حي 
ز
، ولجوء عبدالناض إىل نظام التصالح مع قوى 1967ف

ها.  وتارة  الشعب وجيل الستينات، ورسعان ما عادت أقوى من إغالق للمكتبات ودور النرسر ومصادرات... وغي 
ي الرابع من عرسر من أكتوبر عام 

ز
، نابعة من القمع 1994أخرى قد كانت محاوالت اغتيال " نجيب محفوظ" ف

ي 
، بمعتز أن الخطر عىل حرية اإلبداع لم يعد من الدولة فقط، بل أصبح قرين الجماعات الناتج عن التطرف الديتز

، وهذه التيارات أصبحت ميالد قمع الدول االستبدادية مما جعل خطرها  المتطرفة من تيارات التأسلم السياسي
 . ز  يحط عىل الجميع وخاصة المبدعي 

ي بدأت ت
ي " جمال هذا باإلضافة إىل المحاكم وقضايا الجنح الت 

ز وأصحاب الرأي الحر، فالروائ  رفع عىل المبدعي 
ز ألف جنيم، بسبب تصديم لحكم جائر عىل الشاعر " أحمد  " صدر ضده حكم ، وتم تغريمم ثالثي  ي

الغيطائز
ز عن الدولة المدنية  ز المدافعي  حجازي" وهنا أصبحت المحاكم نوع من أنواع القمع اإلبداغي وتروي    ع المثقفي 

ي 
 عىل السواء.  والمجتمع المدئز

 :  سابعا: تخلف الوعي االجتماعي
، وهذا هو مربط الفرس     ي هو تخلف الوغي االجتماغي ي العرئ  ي الذي يتصدى لإلبداع األدئ 

أما التحدي الحقيق 
 بكثي  من االهتمام، فالوغي هو نوع من أنواع استخدام العقل من أجل المعرفة، والحكم عىل 

ي يجب أن يحطز
الت 

اع، وعقل مفكر، وهذا الوغي البد لم من عملية إبداع عالية؛ كي يصل هذا الوغي للجميع ولن يصل األشياء بعلم و 
إال من خالل الفكر والثقافة والقراءة والمعلومات الصحيحة، بمعتز أنم البد أن تكون هناك منظومة فكرية عالية 

 حل، ويمسك كل المجاالت دون النظر من أجل تعميم الوغي االجتماغي كي يصل إىل كل الفئات ويحيط بكل المرا
إىل التكاليف المادية، ودون ملل أو كلل من اللمسات األوىل؛ وكي يتم تحقيق هذه الفكرة البد أن تكون قائمة عىل 
ر  مركز خاص بالوغي االجتماغي تحت عنوان" المجتمعات العربية وخروجها من النظرة الدونية". ويؤكد كاسي 

ي  لإلنسان، ألنهما هذه الفكرة فيقول" إن تق
 
دم العلوم والثقافة الفكرية هو مفتاح التطور االجتماغي واألخالف

ابطان ترابطا وطيدا"   (33)مي 

، كمصادرة  ي المصادرة والمنع من النرسر
ز
ي تحدي تخلف الوغي االجتماغي يظهر لنا ف

ز
ي ف
ومن ثّم فالجانب التطبيق 

ز السودان والقاهرة، ونجد نفس التعصب مع وجدي  رواية " الطيب صالح" " موسم الهجرة إىل الشمال" ما بي 
ز دينيا من صدور روايت  من هجوم المتعصبي 

ي الذي عائز
م " قوارب جبلية" وأيضا مصادرة رواية " األهدل اليمتز

 . 1999يخي إبراهيم" "الجنون العاقل" 

يارس شعبان، ورواية "أحالم   ومصادرة رواية "قبل وبعد" لتوفيق عبدالرحمن و"أبناء الخطأ الرومانسي ل
 محرومة" لمحمود حامد، ورواية "الجميالت" لمحمد عبدالسالم العمري  ............ألخ. 

" مما أصيب بالرعب، وهاجر إىل فرنسا ومازال بها إىل اآلن، ومصادرة ديوان ورواية"  الصقار" ل"سمي  غريب عىلي
ي عشق النساء". 

ز
 الشاعر أحمد الشهاوي " وصايا ف

ي معرض 
ز
ي حدثت ف

هذا وقد تم إعداد تقرير من المنظمة المضية لحقوق اإلنسان عن عدد المصادرات الت 
 ، وكان منها2005القاهرة الدوىلي للكتاب سنة 

                                                           
(33) Ernst Cassirer, Die Philosophie die Aufklärung, Claus Rosenkranz (ed.) (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2007), p2 80 
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

1 .  ." ازيىلي " باولو كويىلي ة دقيقة، رواية للمؤلف الي 
 إحدى عرسر

 ليلة القدر: الطاهر بن جلون، المغرب.  . 2
 مسك الغزال: حنان الشيخ، لبنان.  . 3
ي الطاهر بنجلون.  . 4 ي المغرئ 

 الحب والحب اآلخر للروائ 
ي فرنسا، يحت  إبراهيم.  . 5

ز
 حكاية مجنون : مضي مقيم ف

 درويش. أحد عرسر كوكبا: محمود  . 6
 أول حب أول جسد، ألدونيس ....ألخ . 7

فة ليىل مراد وأيضا العاطفة القوية ضد يوسف  هذا باإلضافة إىل تكفي  "حلىمي سالم" بسبب قصيدتم "تحت رسر
ة من رجال الدين المسيخي يكتبون بأقالم قوية مؤكدين أن هناك  ي جعلت مجموعة كبي 

زيدان "عزازيل" والت 
ا عىل الديانة ا  لمسيحية.....ألخعدوانا كبي 

ي معارض الكتاب العربية، ورغم ذلك كانت وسيلة 
ز
هذه القوائم الممنوعة من النرسر والعرض ظاهرة سائدة ف

 لشهرة هذه الكتب ومعرفة ما فيها تطبيق لمقولة "الممنوع مرغوب". 
ي عض المعلومات: "كل الرقباء خطاؤون، وخي  الرقباء الت

ز
ي مصادرة ف

ز
ن وابون عويقول سليمان المعمري ف

 من المعارض إال أن الغريب أن قائمة الكتب 
ً
ا المصادرة والمنع، ويقول رغم أن المصادرة والمنع تشمل كثي 

ي المعارض الموالية، ونالت جوائز المعارض"
ز
 . (34)المصادرة أو الممنوعة نالت شهرة ، وتم عرضها ف

إال أننا أصبحنا نعيش زمن الرواية، مما جعل ورغم أن الرواية كانت بعيدة عن هذه المصادرات والقوى القمعية 
، مما جعلها أكير عرضة للرقابة  الرواية لها دور حيوي بالغ الحساسية عىل مستوى العالم الفكري واإلبداغي

ي فتح واقتحام األبواب المغلقة، وتجاوزها لألعراف المتوارثة 
ز
 ف
ً
 فعاال
ً
والمصادرة، وخاصة بعد أن أصبح لها دورا

 و 
ً
ي عالقاتم السياسية، والدينية، ومن ثم اجتماعيا

ز
، ويقول عصفور" إن تخلف الوغي االجتماغي ف

ً
 وفكريا

ً
سياسيا

المعرفية، هو المسؤول عن ضعف امتداد اإلبداعات الروائية إىل عالقات إنسانية، ومجاالت دينية من المحظور 
 . (35)الكتابة فيها"

 :  ثامنا: اإلبداع العلمي
، وهذا اإلبداع لم فروع عديدة وهناك تحدي يقف سدا  ي هو اإلبداع العلىمي منيعا أمام اإلبداع العرئ 

ي تسغ إىل رؤية عوالم الغد، وخاصة 
ومجاالت متنوعة للحديث عنم، تبدأ من غياب الرؤية المستقبلية، الت 

قان حدود الزمان والمكان، وتفتح األبواب المغلقة عىل الزم ي اللتان تخي 
ي اإلبداع الروائ 

ي بعيتز
بكل احتماالتم  ن اآلئ 

ي الذي أصبحت  ي الغرئ 
السالبة والموجبة، هذا باإلضافة إىل غياب الرواية المستقبلية، مقارنة مع اإلبداع الروائ 

اق آلة الزمن، أو من خالل الخيال العلىمي الذي أصبح جزء 
الروايات تشق طريقها حول المستقبل سواء من اخي 

ي أصبحت 
سبيلها الوحيد هو التمثيل ووجودها عىل شاشات السينما، فنحن دائما عىل ال ينفصل عن الرواية، الت 

 هذا النقيض. 
، ألنم هو الوجم المستني  بالنسبة لها، فليس أمامنا إال التحدث عن  ي

فالثقافة العربية دائما ما تتطلع إىل الماضز
ي وإحياؤه، والحلم ببعثم. 

 الماضز
ر إىل األمام. وكان نتيجة ذلك كما يقول عصفور:" خلو الثقافة رغم إن ذلك لم يحدث إال من خالل توجيم النظ

كما ال ننس   (36)العربية الحديثة من النظرة المستقبلية، ومن ثم غياب الدراسات المستقبلية المالزمة للتقدم"

                                                           
ي عض المعلومات"   (34)

ز
 https://middle-east-online.com/ 22/12/2020   سليمان المعمري، " مصادرة ف

"، مرجع سابق، عصفور(35) ي  . 15ص:  جابر : " الهوية الثقافية والنقد األدئ 
 . 157ص:   المرجع نفسم: (36)
 

https://middle-east-online.com/
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي شت  مجاالتم العسكرية والسياسية والعلمية واالقتصاد
ز
ة من تخلف اإلبداع العلىمي ف ة يأننا أمام فروع كثي 

 واالجتماعية ........ألخ. 
 الخاتمة: 

كل هذه التحديات جعلتنا نأخذ دون تغيي  أو تجديد، ونستعي  دون تفكي  أو تعديل، نستهلك دون تقليل 
ي بالسلب، وهذه التحديات   أو تبديل. ننقل دون تنقيح أو ترتيب، وهذا يعود دائما عىل اإلبداع العرئ 

ز أو تقني 
ي مجاوزتها، والدخول جعلتنا ال نزال أمام الكثي  

ز
ي البد من التفكي  بكل السبل للسغي ف

 والكثي  من التحديات، الت 
ن بما نحلم أن تصل إليم هويتنا اإلبداعية،  إىل أفاق معايي  تتحول فيها هذه التحديات السلبية إىل إيجابية، تقي 

ي تقدم العالم حت  وخاصة عالم اليوم الذي نسغ جميعا من أجل اللحاق بركبم المتقدم، واإلسها
ز
نا ف م مع غي 

 نتحول من وضع استهالك، وتقليد ونقل أعىم إىل إنتاج عاىلي ينهل منم الجميع كما كنا من قبل. 
 نتائج البحث: 

ي من ذاع صيتهم  - ي العالم العرئ 
ز
ز ف ، قلة عدد النقاد الحقيقي  ي ي تواجم الناقد العرئ 

من أهم التحديات الت 
ي النقد وتعدت ك

ز
 لمتهم من المحلية إىل القومية والعالمية. وأصبح لهم باع ف

ي  -
ز
ي هو: أديب، عالم، فيلسوف، ذواقة عىل درجة من الحرفية والدربة والدراية والمهارة ف

إن الناقد الحقيق 
ة لألجناس األدبية، ومحطات تطورها  ز المتغي 

تناول النصوص واستنتاج القواعد الناظمة لم.. وتحديد السيز
اقات ال ي حراكها المستمروالتجاوز واالخي 

ز
 .حاصلة فيها مع تقدم المعارف اإلنسانية ف

بت من  - ز التنظي  والتطبيق بدالئل وحقائق اقي  ي هو من كان إبداعم مستقل ومستمر، جمع بي 
الناقد الحقيق 

ح نصا وتوقف عن اإلبداع.  ، ليس من حلل قصيدة، ورسر  اإلبداع العلىمي

ي بحثم  - ي وراء الناقد العرئ 
 الدائم وراء رساب تأسيس نظرية نقدية عربية ثابتم، رغم إيمانمإن التحدي الحقيق 

ات وتقلب المناهج.   بالحداثة والمتغي 

، دون  - ي ي عقيم، المباهاة بالمناهج الغربية وتطبيقها عىل النص العرئ  ي جعلت النقد العرئ 
من التحديات الت 

، حيث طغز الجانب االقتصادي عىل الثق ي ي العرئ 
. النظر إىل طبيعة المتلق  ي

ز
 اف

ي بالنظريات، ونسوا تعليم األبناء حب النص وفهمم، والقراءة لفهم العالم المحيط بهم،  - انشغل الناقد العرئ 
ي نحو تحقيق هذا الهدف. 

 واإلبداع الحقيق 

 للمعرفة وفهم النصوص؛  -
ً
 مهما
ً
ي تحتاج إىل فكها، وليس مسلكا

تحول النقد إىل نظام من الرموز والشفرات الت 
 ارئ، متحسبا للناقد اآلخر. إغفاال منم للق

ي غزارة اإلنتاج وتراكمم مقابل القلة القليلة من النقاد مما  - ي خلخلت موازين الناقد العرئ 
من التحديات الت 

 . ي  أضعف وأرهق الفكر والعقل العرئ 

ي عن كل جديد، وخاصة بعد أن قتلت استقاللية الفرد، ومنعت اإلبداع،  - عزلت الثقافة التسلطية النقد العرئ 
ز المبدع والمثقف.  ة بي   وميعت الحريات، مما خلقت فجوة زمانية ومكانية كبي 

ل الكامل والعميق  -
ّ
ما التمث

 ة
ات النظريات الغربية واالنبهار بها وإن هاث وراء متغي 

ُ
وليس من مهمة هذا الناقد الل

 .للنظرية وإدراك جوهرها ووضعها موضع المساءلة

ي أ -
ز
ي تتلخص ف ، وثالثا إن تحديات الناقد العرئ  ي ، وثانيا التحدي المنهخ  رب  ع تحديات أوال التحدي النصي

 . ي
ز
، والتحدي الرابع هو التحدي الثقاف  والسياسي

ّ
 التحدي االجتماغي
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 الدماغيةكافة المعلومات عن السكتة -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 
ُ
ف للوظائ 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
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، ولم يستطع النقد مواكبة    -
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ز إن العالقة متوترة بي 
ات  ي ظل المتغي 
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هذه الغزارة ف
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ز
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 بموت المؤلف. 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدمو 
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ 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 ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد لدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

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
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ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف 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
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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