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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 [أكادير -زهر
 [أستاذ القانون اإلداري والدستوري]

 

 البحث:  ملخص
لمانات من الديموتراطية نقاش انتقال رافقت جوهرية فكرة عىل اللحثية  الورتة هذه تتأسس  الغربية الير
ي  الحديثة
ي  الدستورية الدولة ميالد وسمت الت 

ز
 من عنها يصدر وما الحكومية اإلدارات إىل عرسر  الثامن القرن ف

 .ترارات
الية الوضعية الدستورية النمرية تطبيق تاد لمانات  دولة أزمة إىل الليير ز  الير  الشعبية السيادة صارت حي 
ي 
 أثناء تعليقها يتم القانونية أو للمقتضيات الحكومية اإلدارة تنفيذ العامة أثناء لإلرادة مفارتة القانون يمثلها الت 

ات    .القانون سلطان ويفوت القرار توة فتمهر االستثناء  في 
لمانات وظيفة ضمور اليوم  العربية الدول من كثي   َيعرف  االنتخابية  المنعطفات عير  بإضعافها سواء الير

 الحكومية والمراسيم اإلداري القرار مركز تقوية عير  وتجاوزها حكومية بملادرة القانون صناعة بإدارة عقلنتها أو
  .القانون مجال حساب عىل التنميمية السلطة مجال يوسع بما

الية الدستورية للدولة   النمري النقدي التفكي   أسس استعادة الورتة تروم ي  و الليير
ي  استندت الت 

ز
 بناءها ف

الية الوضعية النمرية اىل ي   الليير
ز
 ومفارتة القانون حكم ضمور تفسي   الممكن من يكن  ولم   االنوار عرص ف

ي  ثورة دون الثمتيلية  للديموتراطية  الشعبية السيادة و العامة اإلرادة
ز
ي  اللحث مناهج ف

 فيير  ماكس مع القانوئز
ز  و شميث كارل و ين القرن بداية يصوصا فوكو  و اغامبي  الية و التوتاليتارية االنحرافات مع العرسر  اللير

 . الغربية الديموتراطية  للدستورانية
نا  ي  ايي 

ز
ي  ظهر الذي النمري اإلرث إىل تليال العودة مقالنا ف

ز
الية اخأكي   الدول ف  أن تل  ديموتراطية و ليير

ي  سواء النقيض  إىل تتحول
ز
ي  كبي   بشك  أثرت الدول هذه أن ونعتقد أمريكا  و إيطاليا و ألمانيا ف

ز
 النمريات ف

ي  الوضعية للمثالية النقدية
ي  القانونية الدستورية الديمقراطية الطفرة أحدثت الت 

ز
 . عرسر  الثامن القرن ف

ي  للديموتراطية التوتاليتاري االنحراف وليس
ز
اىلي  واالنحراف وألمانيا إيطاليا ف ي  الليير

ز
 بداية سوى أمريكا  ف

ي  التفكي   إعادة
ز
 الدستورية الدولة افول و الوضعية القانونية النمرية ونهاية الغربية للدستورانية النمرية اخأسس ف

 . عرسر  الثامن القرن وليدة
 القرارية.  النمرية   القانون نمرية   اإلدارية النخب   الدستورية الدولة اإلدارية  الدولة المفتاحية:  الكلمات
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]Administrative and Democratic State: The Demis of the Modern Constitutional State Frome the 

Rule of  Law to the Rule of Decision[ 

 

This research paper is based on a fundamental idea that accompanied the transition of the 

democracy debate from modern Western parliaments that marked the birth of the constitutional state in 

the eighteenth century, to the government departments and the decisions issued by them 

The application of the liberal positivist constitutional theory led to the crisis of the state of 

parliaments, when the popular sovereignty represented by the law became a paradox of the general 

will, during the implementation of the governmental administration of legal requirements, or 

suspending it during exception periods, showing the strength of the decision and the dimness of the 

rule of law. Many Arab countries today know the atrophy of the function of parliaments, whether by 

weakening them through electoral junctures, or rationalizing them by managing the law-making with a 

government initiative and bypassing it by strengthening the center of administrative decision and 

government decrees in a way that expands the scope of regulatory authority at the expense of the field 

of law. 

The paper aims to restore the foundations of theoretical critical thinking of the liberal 

constitutional state, which was based in its construction on the liberal positivist theory in the 

Enlightenment era. .It was not possible to explain the atrophy of the rule of law and the paradox of the 

general will and popular sovereignty for the ideal democracy, without a revolution in legal research 

methods, with Max Weber, Karl Schmidt, Agamben and Foucault, especially the beginning of the 

twentieth century with the totalitarian and liberal deviations of Western democratic constitutionalism. 

We chose in our article to return a little to the theoretical heritage that appeared in the most 

liberal and democratic countries before they turned to the opposite, whether in Germany, Italy and 

America, and we believe that these countries greatly influenced the critical theories of the positivist 

idealism that brought about the democratic constitutional and legal boom in the eighteenth century.  

The totalitarian deviation of democracy in Italy and Germany and the liberal deviation in 

America are nothing but the beginning of a rethinking of the theoretical foundations of Western 

constitutionalism, the end of the positive legal theory and the demise of the constitutional state in the 

eighteenth century 

Keywords: Administrative state, Constitutional state - administrative elites, Theory of law, Decision 

theory. 
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ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

لمانات الغربية تتأسس  هذه الورتة اللحثية  عىل فكرة جوهرية رافقت انتقال نقاش الديموتراطية من الير
ي القرن الثامن عرسر إىل اإلدارات الحكومية وما يصدر عنها من 

ز
ي وسمت ميالد الدولة الدستورية ف

الحديثة الت 
 ترارات. 

الية إىل أزمة دول ز صارت السيادة الشتاد تطبيق النمرية الدستورية الوضعية الليير لمانات  حي  عبية ة الير
ي يمثلها القانون مفارتة لإلرادة العامة 

أثناء تنفيذ اإلدارة الحكومية للمقتضيات القانونية أو يتم تعليقها أثناء  الت 
ات االستثناء  فتمهر توة القرار ويفوت سلطان القانون.   في 
ة  لمانات سواء بإضعافها عير المنعطفات االنتخابيَيعرف كثي  من الدول العربية اليوم  ضمور وظيفة الير 

أو عقلنتها بإدارة صناعة القانون بملادرة حكومية وتجاوزها عير تقوية مركز القرار اإلداري والمراسيم الحكومية 
 بما يوسع مجال السلطة التنميمية عىل حساب مجال القانون. 

ي الديموتراطية   انتق
ز
ي ف
ي    و السيادة الشعبية و اإلرادةان التفكي  العلىمي القانوئز

لمائز    من الفضاء الير
العامة للقانون   اىل الفضاء اإلداري و الحكومي للسلطة التنفيذية   حت  ان الدراسات

اليوم تستعيد النقاشات  1
ي الديموتراطية و  السوسيو

ز
ين   مركزها التفكي  ف ي بداية القرن العرسر ي دشن بها الفكر الغرئر

لدولة اتانونية الت 
ز .  لمانات   وسيادة القرار اإلداري و حكم اإلداريي   اإلدارية بعد تواري سيادة القانون و ضعف الير

ي بناءها 
ز
ي استندت ف

الية و الت  تروم الورتة استعادة أسس التفكي  النقدي النمري   للدولة الدستورية الليير
ي عرص اخأنوار   ولم يكن 

ز
الية  ف دة من الممكن تفسي  ضمور حكم القانون ومفارتة اإلرااىل النمرية الوضعية الليير

ي الوضغي   بربط علم 
ي مناهج اللحث القانوئز

ز
العامة و السيادة الشعبية  للديموتراطية الثمتيلية   دون ثورة ف

ز و فوكو    القانون بعلم السياسة و االجتماع و التاري    خ و الفلسلفة ....مع ماكس فيير و كارل شميث و اغامبي 
الية للدستورانية  الديموتراطية الغربية . يصوص ين وما عرفم من انحرافات توتاليتارية وليير  ا بداية القرن العرسر
ي  ماكس فيير     

ز Faucoult فوكو  weberيلتق  ي منهج اللحث schmittوشميت   Agambinواغامبي 
ز
  ف

ز أسلوب حكم السلطة السياسية والقانونية  عىل ي الواتغي الذي ُيير
ز
ي   تاعدةالمعرف

ز
منهجية أساسية  تكمن ف

ي المعرفة و التفسي  لماهرة السلطة وما تنتجم من أساليب للحكم وتداول لمفاهيم وأطر 
ز
ي ف التحلي  اخأركيولوجر

ي نهاية المطاف  سوى تج  جوهري من تجليات السلطة  السياسة 
ز
يرها   فليس القانون والدولة  ف ي تير

ز
مرجعية ف
 والقوة. 

ي دراسة مفاهيم القانون السائدة  ونمريات يعتمد مجم  المنهج
ز
ي ف الدستور والديموتراطية    اخأركيولوجر

ي السلطة السياسية وعليم يلزم للوصول 
ز
عىل نقد تفكيكي للنص باعتلاره يثوي فلسفة سياسية للحكم  وأسلوبا ف

ي  من الدستور إىل القرار اإل 
م بتاريخم داري  يلزم ربطإىل طبيعة نموذج الحكم السياسي الذي يخفيم أي نص تانوئز

 وفلسفتم السياسية  تاري    خ النص وفلسفتم. 
وعليم  سنحاول بحث إشكالية ميالد الدولة اإلدارية المعاضة  كصورة عن الحكم التسلطي المعاض 

الية التعاتدية والديموتراطية  من أهم سمات هذا التحول ضم الية   تتجاوز الدولة الدستورية الليير ر و للدولة اللير
ي 
ز
لمان و الديموتراطية التمثيلية و طغيان حكم السلطة التنفيذية و توتها القانونية الممثلة ف حكم القانون و الير
يعية   و حكم النخب اإلدارية  سيادة القرار اإلداري من جانب واحد  منسلخا عن اإلرادة العامة و السلطة الترسر

اع.   غي  النابعة من صناديق االتي 
فت  نقاش الديموتراطية و القانون و القرار الذي انت  إىل أزمة الدولة الدستورية  مكيف يمكن اليو 

ي حالة 
ز
الية  توارى فيم حكم القانون كتجسيد لإلرادة العامة  وتسيد فيها القرار اإلداري و العم  اإلداري  ف الليير

                                                           
1-Christophe Testard, Pouvoir de décision unilatéral de pouvoir de l’ administration et démocratie administrative, 2018 , 

Ed, L.G.D.J, Lextenso éditions. 
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي النمريات الدستورية ما بعد الحداثة يصوصا منها النمري
ز
يمكن  ة القرارية لكارل شميث  وكيفاالسثتناء كما ف

ي القرار 
ز
فهم  ميالد الدولة اإلدارية وفت  نقاش الديموتراطية ارتلاطا بالسلطة التنفيذية وتوتها القانونية المتمثلة ف
ي 
ز
من جانب واحد )الفص  اخأول ( ؟ وكيف تعم  الدولة اإلدارية متجاوزة القانون واإلرادة العامة الممثلة ف

لمان حت   وط حالة االسثتناء   بفض  ديمومة النخب اإلدارية الير كأتلية فاعلة و ضامنة   2وان لم تنعقد رسر
ي (؟
 لسيادة الدولة ) الفص  الثائز

  :ي حالة االستثناء الفصل األول
ز
لمانية وميالد الدولة اإلدارية ف  أزمة الديموتراطية الير

  :  
 
ي الحالة العادية النخب اإلدارية واستمرار الدولة اإلدارية و  الفصل الثاث

ز
 الديموتراطية ف

 الفصل األول: 
الية الوضعية لمانية وحدود النظرية الدستورية اللير  أزمة الديموقراطية الير

إن مفهوم الدولة "ال يتحدد فحسب  عير صياغة علارات أو معرفة نمريات معينة  فالدولة سابقة عىل  
ي هي وصفها عىل 

حالها وتبولها كمعط أوىلي  سابقة عىل نمرية الدولة  والدولة فكرة الدولة  وأدلوجة الدولة الت 
ي أشخاص  وأي تساؤل عنها  تساؤل عن مستقللها وتطورها

ز
ي شخص أو ف

ز
وليست الدولة  3 « دائما مجسدة ف

ي انحرفت بداية 
ي القرن الثامن عرسر   الت 

ز
ي للنمرية الدستورية الوضعية ف

ز التاريخز الية سوى التعي  الدستورية اللير
ين اىل أنممة شمولية و استعمارية غاب فيها حكم القانون وايتفت فيها السياسة و الديموتراطية . ا  لقرن العرسر

ي حول فكرة جوهرية مفادها ان 
ي القانون   يلتق 

ز
ويمكن القول ان اهتمام الفكر النقدي ما بعد الحداثة  ف
نية   عصبها السلطة التنفيذية ووسيلتها القانو  الدولة اإلدارية القوية حلت مح  الدولة الدستورية الديموتراطية

ي النمرية 
ز
ي حاالت االسثتناء   و ف

ز
اتبية القانونية    كما تجىل بوضو  ف ي مركزية  "القرار" الذي تجاوز الي 

ز
تجلت ف

 القرارية لكارل شميث . 
ي  القانون واإلرادة العامة  : المبحث األول

لمائز ي نقد النموذج الدستوري الير
ز
 ف

الفقم الدستوري الحديث  مع الفقهاء الكلار للقانون الدستوري واإلداري  والذين استخدموا  بدأ نقد 
ي النمرية القانونية الوضعية للدستور والدولة 

ز
ي لم تن  حمها ف

حقوال معرفية محيطة بالماهرة القانونية الت 
ي رافقت ميالد السوسيولوجيا وعلم السياسة..... وهو ما همة ك  مفاه القانونية  كالتاري    خ و

يم القانون العام الت 
الية أو الدولة الدستورية كما استخدمها الفقيم روبرت فون مول )  . Robert Von Mohl)4الدولة القانونية الليير

ي بصمت فكر نقد الحداثة القانونية اخأوىل لعرص اخأنوار  نجد نمرية كارل شميث  
ومن المداي  العلمية الت 
 لوضعية الدستورية. كمدي  لتفكيك  النمرية ا

                                                           
  درسات ميدانية  للنقاش النظري عن الدو  -2

 
  الدول المغاربيةانظر  األستاذ رشيد كديرة ف

 
 : لة اإلدارية ف

 القانون العام كلية الحقوق اكدال جامعة محمد الخامس، الرباط  د : رشيد كديرة  ، " النخب اإلدارية والديموقراطية، دراسة سوسيولوجية النخب بالمغرب "، اطروحة  
 
دكتوراه ف

 م. 2005

  منشور بالمجلة العربية للنشر العلم  ) –دراسة د: رشيد كديرة، ''الدولة اإلدارية والديمقراطية ما بعد الحداثة ،"   نقد القانون اإلداري الوضع 
 
م( 2021-7-2مقدمة ف

www.ajsp.net 

  يقيا''، كتاب أبحاث   ضوء تحوالت اإلدارة والديمقراطية مفاهيميا و امير
 
  القانون ف

 
ادية المؤتمر الرابع '' القانون والتحوالت االقتصدراسة د: رشيد كديرة، '' من أجل إعادة التفكي  ف

 م. 2018واالجتماعية''، جامعة السلطان قابوس  بعمان، 

ة، الدار البيضاء، عبد هللا 3 ، الطبعة العاشر   العرثر 
 
 )بترصف(.  7-6، ص 2014 العروي، مفهوم الدولة، المرك  الثقاف

  العلوم السياسية والقانون،  4
 
 عام  1799 و 1855م، وكان أستاذا ف

یع، عاش بي     و تشر
  مقابل الدولة البوليسية األرستقراطية« وهو خبي  قانوث 

 
- استحدث تعبي  »الدولة الدستورية« ف

  ألمانيا. والكاتب يقتبس هنا من عمله: ,
 
لمان أكي  من مرة ف   الير

 
 : Robert Von Mohl Staatsrecht , valkerrecht und Politikكما شغل منصب وزارة العدل، وكان نائبا ف

Monographiemvol. 2 (Tubingen: [n.pb], 1862), p. 626 

http://www.ajsp.net/
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي القانون العام هي من أهم المرجعيات النقدية المعاضة  5يرى جوليان فروند
ز
أن كتابات كارل شميث ف

. وتد  ي أو علم القانون العمىلي أو الواتغي
ي نمره مدرسة علمية للقانون التطبيق 

ز
للدولة الحديثة الوضعية  وتمث  ف

ي   plettenbergم  ب  1888كارل شميث سنة   ولد
ز
ي ف
اسبورغ حيث تدم أطروحتم. كان يطم اللحت  ودرس بسي 

ي بجامعات  م  وتابع1918-1914اللداية ذا نزعة تانونية. بعد الحرب العالمية اخأوىل 
ي القانوئز

يطم اللحت 
bonne  berlin  ساي ي الفلسفة السياسية. واتخذ موتفا معارضا جذريا حيال معاهدة في 

ز
  وبرز كمختص ف

وطها ية حيثأ وانتقد رسر ز ومن اليسار  ومن الدولة الفيمي  ز عديدين من اليمي   سوة بأستاذه ماكس فيير  ومثقفي 
ي  كما هو شائع

ي ولم يكن ليعتز
لمائز : ب  كان من مؤيدي 6شن الحرب عىل النمام الير   رفضم للنمام الديموتراطي

 :7بتعبي  ماكس فيير  أي الديموتراطية االستفتائية Autoritaireالدولة القوية 
ي البناء النمري المحكم للقانون الواتغي  والذي وافق أزمة دول القانون 

ز
ويعود الفض  لكارل شميث  ف

ي 
اىلي  الذي لم يقطع مع النمام الالهوئ  ين.إنم بناء نمري دشنم بنقد الدستور الليير

ي بداية القرن العرسر
ز
اىلي ف اللير

لالهوت والسياسية(  ولم يكن سوى دستور مؤسس القديم  ولم يحقق تطيعة ابستمولوجية وال تانونية معم )ا
ي نمرية الدولة 

ز
ي الدكتاتورية  اللفياتان تراء ة ف

ز
ي واتعم السياسي الدكتاتوري )ف

لشكالنية ديموتراطية تخقز
ي مفهوم 

ز
ي المالك للسطة القانونية السياسية )ف

ي حالة االستثناء  ويمهر السيد الحقيق 
ز
لطوماس هوبز(. يمهر ف

ي ال
ز
اتبية القانونية الوضعية )القرار والحكم( السياسي  ف ي نقدي للي 

يق  ي بحث إمير
ز
نمرية الدستورية(  أظهره ف

عية  ي المالك لك  السلط الدستورية والسياسية والقانونية )الرسر
والدولة اإلدارية كتجسيد لسلطات السيد الحقيق 

لمانات(.  وعية  أزمة الير  والمرسر
ي كان واضع الدستور  يسغ إىل إعاد       ية كلحمة تاريخية عال فيم العق  البرسر ة السلطة إىل الزمنية البرسر

ية إىل حروب  ي الفن والعلم واإليمان بقدرات اإلنسان الطبيغي  دون حاجة إىل توى فوق طبيعية   تادت البرسر
ز
ف

دينية أساسها الرصاع عىل السلطة  وحكم ملكي مطلق مسنود بتسلط كنسي احتكر الكتاب اإلل ي المقدس 
اتبية و  ي ك  مناجي الحياة   ويخضع لي 

ز
أسس عليم حكما الهوتيا  فوض فيم الحكم لحاكم واحد   يمث  الوحدة ف

اطور إىل اللابا إىل الملك .   من اإلمير
ي الحديث  كان يسغ إىل تفكيك الحكم الملكي المسنود بالسيادة اإللهية  وتعويضم بحكم 

إن العق  القانوئز
عية الدينية وضغي صاغتم فئات المجتمع  ي الساحة السياسية  مادامت الرسر

ز
ا ف أو الشعب  ككائن لم يكن حاضز

 والتاريخية مستمدة يارج نطاتم. 
ويمكن فهم  االنتقال من حكم الشخص الطبيغي المطلق الذي يعير عن إرادتم الفردية الواحدة إىل حكم 

لمجتمع وسلطاتم الدستورية إىل مرحلة شخص معنوي عام يعير عن اإلرادة العامة والمصلحة العامة  تد نق  ا
لمان وينفذ ي يمثلها القانون عير جهازه  جديدة  يعير فيها عن سيادتم الشعبية عير مؤسسة الير

إرادتم العامة الت 
ي المراتلة عير سلطاتم القضائية اإلدارية والدستورية. 

ز
 الحكومي واإلداري ويحتفظ بحقم ف

                                                           
5-CARL SCHMITT, La notion de politique , Theorie du partisan , Flammarion , 1992. Julien Freund , Preface, p,9 

ة ماكيافيل ، هوب   ، وذات أحكام اتهامية ، كما هو شأن institution de la censure( condamnationd une opinon )مؤسسات إدانة ه   كتابات كارل شميث يبدو أن -6 كل من أورد سي 

  علم السياسة ، متهم قبل أو كارل شم
 
  العمل السياس  مع النازية . كف  ذلك إلدانته حتى دونما بدل عناء قراءة وفهم متنه 1933يث . هدا األخي  اعتير المنظر الملعون ف

 
م وبعد انخراطه ف

  
  تناول  بالدرس والتحليل ههه الظاهرة، حيث درس تاريخهام نشر كارل شميث كتابه الديكتاتورية ، وه  من الدراسات األ 1921.موريس دوفرجيه ، أحد النمادج. فف 

منه  كمل و األدق التى

  األكاديم  . 
 ماكيافيل إىل ماركس بالمنهج التقليدي األلماث 

جيه ، مثل كل  ، حالة الloi martialeألول مرة، بحاالت االسثتناء كقانون  بحث فيه ، كارل شميث تطور مفهوم الديكتاتورية ، واهتم بتحليل وعرض نقدي ه ،موريس دوفي  حصار ... اعتير

 . 9، ولم يكلف نفسه القراءة ولو فهرس الكتاب.جوليان فروند،نفس المرجع ص  ecrit satirique violant dit un pamphletكتابات كارل شميث ، كتابات ساخرةعدوانية 

7- Démocratie plébiscitaire ( wébérienne ): la démocratie peut s incarner dans un chef fort , aimé de la population , car celui-ci peut ainsi donner 

de la cohérence et de la vision a l action publique , a condition qu’ il remette régulièrement en jeu son pouvoir auprès des électeurs, Julien 

Freund, op-cite p 12 
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الفقم 
ز
والقانون  تنعت باالتجاه الوضغي أو المعياري.ويلدو هانس كيلسن وتد أفرز هذا الفهم مدرسة ف

ي 
ز
ي الحديث  ممثال ف

أحد أهم مراجعم النمرية  بحيث يعتير الشخص المعنوي العام الذي صنعم العق  القانوئز
 الدولة  كما يعتير القانون بوصفم لسانا ولغة وإرادة عامة  متسما بالحياد و التجريد. 

ي الدرس الجامغي 
ز
ين إلنزال نردد هذه التعريفات والمفاهيم العامة وف ي القرن الواحد والعرسر

ز
ي ف
القانوئز

 .  والمجردة كصفات القاعدة القانونية  ودولة القانون الوضغي
ز    لكن هذه الوضعية والمعيارية اللتان حاولتا تحييد القانون والدولة والمؤسسات كأشخاص معنويي 

ي 
ز  اصطدمتا بحركة التاري    خ الت  أصابت الدولة كفكرة هيجيلية مطلقة ومجردة ومحايدة  بتعبي  كلسن   عامي 

وهي طبيعية كما نمر إىل ذلك لوك ومونتسكيو وروسو ... إنها حركة أبانت عن تحول الحكم إىل اخأشخاص 
ع  ي حكم إداري حكومي رسر

ز
وتراطي  وسياسيا ف ي حكم البي 

ز
ز  وإىل الحاكم الواحد  تجلت اتتصاديا ف الطبيعيي 

لمانية"  أسست لحكم  الدولة اإلدارية كماهرة تانونية لما بعد الحداثة. حكمه ورات "العقلنة الير  ا ضز
ة  إلثارة نقاش نقد الحداثة الدستورية  عىل المستوى الدستوري /اإلداري.  وسنتوتف عند هذه اخأيي 

ي هذه الورتة  وال
ز
ي يمكن تبسيطها ف

ز أضويمكن القول تمهيدا  إن الفكرة الجوهرية الت  ي نبتت بي 
لع االنسداد ت 

والمدرسة القانونية الوضعية.إن النمام السياسي هو  آلت إليم الحداثة الدستورية اخأوىل ورديفتها الفقهية الذي
ي الطبيغي والمحايد  و عليم  فك  نمام تانون يحم  تصورا 

جوهر بناء الدولة الحديثة  وليس النمام القانوئز
ا تيجية يوسع مجال تحرك الصديق ويحد من حركة العدو وفق النمرية السياسية سياسيا ومصال  سياسية واسي 

ي المعارض للنمرية المعيارية. 
 للدولة لكارل شميث  أحد أعمدة الفقم القانوئز

لم يكن الشخص المعنوي العام إال تجسيدا للقوة اإللهية الخفية المجردة  تماهت فيم الدولة المجردة من 
ص العام  وصارت لها حقوتا وواجلات دستورية  تماث  ما للقوة المطلقة من حقوق الحياة الخاصة مع الشخ

 وطاعات أزلية. 
ي تماث  الثالوث 

يعية والحكومية والقضائية  الت  انتقد كارل شميث تحييد سلطات الدولة الثالث  الترسر
ي حقيقة اخأمر شك  مجرد مضل .وال تمهر حقيقة السلطة السي

ز
ي  المقدس  إنها ف

ي الحاالت الديتز
ز
ي  ادية  إال ف

الت 
تهدد وجود الدولة  القانون والمؤسسات فيتم إعالن حاالت تعليق حكم القانون العادي  للسلطات العادية  

ز الشكالنية.   ويمهر الحاكم السيادي مقررا ومعلقا ك  القواني 
ي حالة الطوارئ أو االستثناء عموما سوى كشف عن التصور اخأسب

ز
لة ق عن وحود الدو ليس القرار اإلداري ف

أو المرافق للداياتها  تصور حدي يضع حدود الصديق المناض للفكرة اخأوىل  لللذرة اخأوىل تل  بدء الخلق 
الية أو الماركسية أو االتوتراطية  هي تصور للخلق  تنشؤه بمعية الخلق المنقسم  واستدعاء الخليقة. الفكرة الليير

 . ز ز مؤيدين أنصارا و أعداء معارضي  ز  يمن  الهيمنة والسيطرة بي  ز الفريقي  والقانون يوضع عىل عتلة التناتض بي 
للفريق الصديق دون أن يثي  ظاهر النص إتصاء للعدو. فيوضع تانون اسىم عىل الخالفات  كما سىم تانون 
ي الخلق اخأول  مع المعارض اخأول للخالق الحاكم  ومن ناضه من اخأصدتاء / الخليقة

ز
 سماوي عىل تعارض ف

فوا الخطيئة اخأوىل.  ز اتي   حي 
ي مساحة نمرية للديموتراطية  والقصد هو إيفاء 

ز
ز الصديق والعدو  ف يعتير الدستور تانون/ عتلة بي 

ي الحقيقة هي "هوية 
ز
التناتض الذي حسم فيم لصال  السياسي المهيمن لحمة الوالدة. فالديموتراطية  ف

ز  اخأ  ز "المسيطر والمسيطر عليهم  الحاكم والمحكومي  ز يفش  القانون 8مر والمطيعي  . وال تمهر توتم إال حي 

                                                           

،كارل  8  13م. ص 2018المرك  العرثر  لألبحاث ودراسة السياسات، ترجمة رانية الساحل  وياش الصاروط،  شميث ، الالهوت السياس 
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز يسغ إىل اإلطاحة بفريق اخأصدتاء  بسلطان إرادتم اخأوىل  فتطفو عالمات  ي تقييد العدو  حي 
ز
/الدستور ف

 الحرب أو الحرب اخأهلية أو الثورات . 
ز  ز فريقي  ي   تلبس ثوبا تانفالقانون ليس محايدا  الدستور ليس محايدا فهو حام  لحرب أهلية بي 

ز
ونيا ف

لحمات السلم  كحرب أهلية تانونية  تل  أن تصي  واتعا مستعصيا عىل الضلط الدستوري  كحرب أهلية فعلية 
أو مادية  تعيد بسط هيمنة الحاكم السيادي أو تنفيم بوضع تانون جديد يرسم حدودا جديدة لألصدتاء الجدد 

 واخأعداء القدام. 
ز يعلن الحاكم / الدو  ي المعارضة. حي 

ز
ي تعلن بلوغ العدو الحد اخأتىص المسمو  بم ف

لة حالة االستثناء الت 
 . ي
ي وضع عليها النمام القانوئز

 تضيق العتلة السياسية  الت 
ي ضوء ما تلق  من النمام القديم   

ز
 Alexis deيمكن  فهم اإلدارة بقوانينها وامتدادها الحكومي  ف

Tocqueville ز اطور إىل اللابا إىل  حيث حكم اخأشخاص الذاتيي  المؤسس عىل ملدأ تراتبية الحكم من االمير
الملك إىل اخأسياد إىل اخأتنان  وملدأ توحيد السلطة من حيث مصدرها وعملها  توحيد إل ي لحكم ملكي مفوض  
ومركزية تدور رحاها حول تطب ملكي يجسد السيادة ويمثلها  انتقلت إىل حكم معاض حديث للدولة اإلدارية 

ي  ا
اب الوطتز اتبية المركزية ذات العقيدة الواحدية  وحدة الي    منذ ظهوره بعد تفكك BertrandBadieلي 

ى اطوريات المجالية الكير  . 9االمير
الية  ي نقد المعيارية القانونية ويطلق عىل الدولة الليير

ز
وعية ف عية والمرسر ينطلق شميث من مفهوم الرسر

لمانية علارة  يعية»الير ن   ويعرفها بأنها تصدر عن تصور سياسي ياص مفاده أ«الدولة القانونية»و«الدولة الترسر
ي تعير بأفض  طريقة ممكنة ع  ن اإلرادة العامة  دون أن يكون ثمة مكان لنقاشها وهذه المعايي  »

المعايي  ه  ي الت 
ي تخضع بقوتها 

لمفاهيمية " ا تريد أن تكون هي القانون ويتوجب لهذا الس  لب أن تتمتع بلعض الخصائص  الت 
 . 10المعيارية ك  تضايا الشأن العام

لمان هو الذي يضع المعايي   لمانية  خأن الير فهذه الدولة  دولة القانون الوضغي هي أيض  ا الدولة الير
ز القانون وتطبي  ق  . من أج  ذلك تكرس الدولة التش  ريعية الفص  بي  يغي

القانونية من حيث هو الجهاز الترسر
ز  ز عليها؛ ب  للقانون القانون  وبي  ي هذه الدولة ليست للقائمي 

ز
س  لطة التش  ري    ع وس  لطة التنفيذ. بيد أن الس  يادة ف

ي الواتع هو الذي ينش  ئها أو 
ز
لمان   ليس ف المجرد الذي يتمتع بكام  السلطة أي أن الجهاز الذي يصدر القانون  الير

الس  ائد الذي عىل أساس  م تمارس السلطات الحاكمة المعيار « يصوغ»يضعها  ولي  س هو الذي يطلقها؛ وإنما 
 وظائفها التنفيذية. 

ز إرادة الشعب وإرادة  لمانية تقوم عىل الخلط بي  إن ما يحرص شميت عىل تأكيده هو أن الديمقراطيات الير
 من اإليمان المسبق بالتناسق الكام 

ً
لمان  ومن ثم ال مكان للقانون بمفهومم الصوري إال انطالتا ز تاعدة ب الير ي 

نلمس هنا نق  د ش  ميت الجذري للمدرس  ة المعياري  ة الوضعي  ة  .اخأغلبية وإرادة الشعب بمفهومم الكىلي الجماغي 
ا أنها عاجزة وعمياء أمام الواتع  وال يمكنها « كلس  ن»الت  ي يمثله  ا  ي  معتير

ز الدولة والنمام القانوئز ي تماهيها بي 
ز
ف

إيجابا شكال سياسيا  تجاوز فكرة القان  ون بما هو مثالي  ة معيارية مجردة وس  لبية وال تس  تطيع أن تحدد 
ي تجرده وموضوعيت  م يحتاج إىل ضمانات  ومن هنا مشك  الصورة القانونية بالمعتز الجوهري؛ 

ز
عينيا فالقانون ف

أي القرار ال  ذي ينعقد بم اخأمر ومدى استقالليتم عن مضمون القاعدة القانونية  وال يمكن للنمرية المعيارية أن 
 11جز اخأصل  ي للمنمور القانون  ي من حيث إدارتم وإجرائيتم. تتجنب ه  ذا اإلش  كال أي: الع

                                                           
9Bertrand Badie , La fin des territoires, 

10 C. Schmitt, Legality and Legitimacy, Duke University Press, 2004, p. 3. 1 ـ 

11 J. Francois Kervegan, Hegel, Carl Schmitt: Le Politique Entre Speculation et Positivite, Puf, 1992, p. 60. 
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي إليم هذا التصور القائم عىل ملدأ حياد الدولة تجاه إرادة وايتيارات ممثىلي شعبها 
إن الخطر الذي يفىصز

ز القانون والملم  بحيث يجري ابتداء إتصاء إمكانية الملم ويطر االستلداد من منطلق  ز بي  هو نلذ التميي 
ي  الضوابط

عية السياسية  كما يجري إتصاء الحرب من المنطلق نفسم من منمور تانوئز اإلجرائية التنميمية للرسر
اعات.  ز ي التسوية السلمية لليز

ز
 يتلخص ف

لمانية وإن تامت عىل مجرد التقيد الحرصي بمرجعية القانون وتطبيقم  يعية الير ي الواتع إن الدولة الترسر
ز
ف

ن ز ي ذاتها  عمليا فإنها من حيث هي دولة تخي 
ز
ز للعيان  فيما وراء طا«.»حاجة غامضة للتفوق » ف بعها ال بد أن تير

عية العليا  من اخأولوية الرسر
ً
ي المعلن مانحة إياها نمطا

 «.التنميىمي اإلجرائ 
ات )  ي في 

ز
 ف
ً
( التأزم واالحتقان  وتعير عنها Political Premiumتمهر هذه اخأولوية السياسية يصوصا

ي 
ز
سياتات عينية )متطللات اخأمن القومي والنمام العام والمصال  الحيوية...(  كما تتجىل  مقوالت غي  محددة ف

ي 
ز
ي ك  تراراتم المتخذة ف

ز
عية"ف ي القوة العمومية" بمسلمة الرسر

ز
غي ف

فيما عيرة عنم شميت بتمتع المتحكم الرسر
ي ال مناص منها  كما أن مث  تلك القرارات االستعجالية تطبق 

 عىل الفور مهما كان الشكأوتات االحتقان الت 
عيتها ومهما كانت ياضعة لطعون تضائية بعدية.   فيرسر

ي حالة االستثناء: ميالد الدولة اإلدارية 
ز
: سيادة القرار اإلداري وتواري سيادة القانون ف ي

 الملحث الثائز

ي كتابات فوكو
ز
 والفعىلي كتفسي  االنحراف الواتغي  12نجد أصول نمرية  الدولة اإلدارية  كنموذج  للحكم  ف
-Bioو السياسية الحيوية   bio-adminiadtratifلدولة القانون الحديث  إىل دولة إدارية تطوق الحياة العامة  

politique  ي دروس
ز
  خأنم حسب فوكو  يمكن أن Collège de France 1978. وظهر مفهوم الدولة اإلدارية ف

 نفهم "تاري    خ نمام الحكم": 
ات  واإلجراءات  والتحليالت  والحسابات  والتكتيكات   وما إىل ذلك( مجموعة العناض )المؤسس -1

ي تستهدف السكان والذين لديهم 
ي تسم  بممارسة سلطة معقدة تستند إىل معرفة االتتصاد السياسي  والت 

الت 
 "كأداة فنية أساسية" أو ما يسميم باخأجهزة اإلدارية اخأمنية .  13نمام 
ي الغرب إىل االتجا -2

ز
ه نحو شك  السلطة  "الحكومية"  وهو االتجاه الذي أدى إىل تطوير تقنيات المي  ف

 الحكومة والمعرفة المتعلقة بالدولة. 
ي العصور الوسط" تدريجًيا "تحكم"  يضيف 

ز
ي من ياللها أصلحت دولة العدالة ف

ورة الت  نتيجة السي 
طة" كانت بمثفوكو أن الرعوية )الرعية( المسيحية القديمة  والتقنيات السياسية ال ابة عسكرية الجديدة و"الرسر

ي الغرب. 
ز
 ثالث نقاط رئيسية استند إليها حكم الدولة ف

ز القرن الخامس عرسر الميالدي  ة الممتدة ما بي 
ي الغرب يالل الفي 

ز
ي هذا اإلطار أبرز شك  حكم الدولة ف

ز
وف

ز ثالثة ز فيم بي   ئص: أنواع  لك  نوع مجموعة من الخصا والقرن الثامن عرسر منم  ومي 
ز العرفية /  • اب/المجال( / القواني 

اب )فيودالية  الي  ز / إتطاعية الي  ائع هللا  السيادة  القواني  دولة العدل: رسر
ز مكتوبة                                      تواني 

ي محدد/المعايي  القواعد والنمام  •  الدولة اإلدارية: سيادية إدارية /مجال ترائر
/ عقلنة الدولة/  معرفة الدولة  إحصاء. دولة الحكومة: الحكومة  •  والسكان  االتتصاد السياسي
ي الفكر       

ز
ي يعيده إىل أصلم  إىل تاري    خ تشكلم. وتد وجد ف

اعتمد فوكو منهجا حفريا للنص وللمفهوم القانوئز
ي للحكم الملكي والتسلط الك

ي  الزمن التاريخز
ز
ي أوروبا نالنقدي لما بعد الحداثة الدستورية لعرص النهضة   وف

ز
سي ف

                                                           
اير  1. "درس 2004ميشيل فوكو. 12 اير  8" و "درس 1978فير   1978فير

 
اب/ المجال، السكان.  درس ف   األمن، اليى

 
- 119و ص  118 – 91. صCollège de France 1977- 1978". ف

 .Gallimard et seuil (coll. Hautes études) 2004، باريس: 138

  أدق ا  -13
 
ا دائًما عند محاولة إدارة السكان حتى ف ً   الملكيات اإلدارية )المدارس، ورش العمل المسلحة(، يكون االنضباط حاض 

 
 لتفاصيل )معدل المواليد والعادات الجنسية(موجود حتى ف
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ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز
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ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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ْ
 ت
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Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي فيم الفلسفة والتاري    خ مع القانون لخلخة وتقويض مفاهيم ونمريات السلطة 
ي تلتق 
نقطة اللدء "الحقيقية" الت 

والدولة من أج  بناء مفاهيم  للحقيقة المعاضة والمعاشة  ومنها مفهوم البيوسياسي أو البيوسلطة  اإلدارية 
ي العرص الكالسيكي  والسياسية )فوكو  المراتلة والعقاب  فوكو  

ز
فوكو   حفريات المعرفة  فوكو  تاري    خ الجنون ف

 المعرفة(.  جنيالوجيا  :فوكو والتاري    خ   ضمن ميشي  الجنيالوجيا نيتشم 
ي بناء براديغم للتفسي    

ز
ي يسلكها ف

ي دراسة منهج فوكو الحفري للنص  هو الطريق الت 
ز
إن ما يعنينا اليوم ف

اديغم الرتابة الشاملة للسل طة " عىل أساس تاعدة  فكرية نقدية فلسفية صللة ومرحلة تاريخية تتض  فيها كير
ي تاريخها سوى إرادة السياسي المهيمن . 

ز
 حقيقة السلطة بجالء   ولم يكن القانون ف

للداللة عىل هذا الشك  الجديد من   biopowerيستخدم فوكو مفهوم البيو سياسي او  الطاتة الحيوية  
هي عملية فردية وجماعية: ف ي تتدي  من يالل   biopowerالقوة اإلدارية الضلطية   إن الطاتة الحيوية 

ا عىل مستوى السكان الذين ُينمر 
ً
ي الهيئات الفردية وإدارتها بينما تتدي  أيض

ز
التقنيات التأديبية من أج  التحكم ف

عة اجتماعية أو بيولوجية محددة بخصائصها وعملياتها الخاصة )أي معدالت الوالدة   إليهم عىل أنهم مجمو 
ي مجال البيو سياسي او  السياسة الحيوية 

ز
ومعدالت الوفاة   ومقاييس الصحة   وهلم جرا(. منذ عم  فوكو الرائد ف

Biopolitics  ي السياسة   كان هناك انتشار لألبحاث المستوحاة منم. وتد اتي   اللعض حت  ح
ز
دوث تحول ف

ي العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 
ز
 14الحيوية   ف

ي "والدة السياسة الحيوية 
ز
الية كممارسة   Biopoliticsف ي وضع نمرية الليير

ز
" او البيو سياسية    يلدأ فوكو ف

ي يرى أن نهوضها ال ينفص  عن صعود تكنولوجيات السياسة الحيوية للحكم   وال
ي ونقد للحكومة   والت 

 بسطت ت 
السيطرة السياسية والسلطة عىل جميع الرئيسية عمليات الحياة نفسها   من يالل نق  السلطة السيادية إىل 

ية  -"   biopower"الطاتة الحيوية  ي تحكم العمليات االجتماعية والبيولوجية البرسر
أي التقنيات الضلطية الت 

اىلي يأيذ المجتمع وليس الدو  ا إىل أن الفكر الليير تب عىل ذلك   أن نقد المؤسسات مشي  لة كنقطة انطالق. ويي 
ز  ي العالتة بي 

ز
عيتها للحكم ف الية يجب دائًما   من الناحية العملية   أن يتفاوض عىل رسر الحاكمة للدولة الدايلية لليير

ز بال " المتمتعي  ز اليي  ز اخأفراد "الليير ي الدولة   بي 
ز
ة والعوام  الخارجية المقدمة ف ي و حكالدايلية المتغي 

م الذائ 
ورية عىل اتخاذ العديد من اخأشكال الضلطية اإلدارية و اخأمنية.  الية الرصز  15السكان. وينتج عن ذلك تدرة الليير

ي تحليلم للسياسات  الحيوية ))
ز
استلدل     biopolitiquesمن هذا المنطلق يمكن القول أن فوكو ف

ز بالمعايي  و القرارات    فضال عن توظيفم لمصط ل  جديد  هو مصطل  الجاهزيات   هذا المصطل   القواني 
ز اليوم بالسياسات الحياتية   و يطلق فوكو مصطل  الجاهزية عىل ك  تجمع  وفي  غي   الذي شغ  ك  المهتمي 
متجانس   لعناض عديدة كالخطابات و التشكيالت المعمارية و المؤسسات و التنميمات و االجراءات االدارية و 

اتيجيا  خأي طارئ . القرارات  و القو  ز  كما يقصد بم ذلك التشكي   الذي لم القدرة عىل أن يستجيب  اسي  اني 
ز الحياة و السياسات  و هو  اتيجية  مهيمنة.  ويشك  هذا المصطل  جرسا بي 

لذلك تتمتع  الجاهزية بوظيفة اسي 
ي يمكن اعتمادها لقياس التفاع  التقاطغي الحاص  بينهما ) أ

ز الحياة و السياساتاحدى اآلليات الت  (    ي بي 
ز أفس   تضمنم الدولة اإلدارية اخأمنية و يمكن القول أن بوابة السياسات الحياتية تد فتحت عىل مرصاعيها حي 
ي 
ز  و الت  ي تهدف إىل تنميم الحياة بالرجوع اىل المعايي   وليس اىل القواني 

ي المجال للجاهزيات الت 
االجتهاد القانوئز

اتيجية للحياةستعزز هذا الهدف اس ورة السياسة االسي   . 16تنادا إىل ضز

                                                           
14 https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0170.xml مقتطف من  مقال منشور بموقع التالي 

15 . T. Lemke. 2011. Biopolitics: An Advanced Introduction. New York University Press. 

  أبو رحمة: مقال حول، ميشيل فوكو: السلطة عل الحياة و حكومة النوع البيولوجر  منشورات  16
   7، صCOMMUNITY-ACADEMIA ,EDU،2018أماث 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0170.xmlمقتطف
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0170.xmlمقتطف
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ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز         ز هندسة السلطة اليومية   تضمنها بالقرارات  بدل القواني  ي تير
ي تصور فوكو هي الت 

ز
ان الدولة اإلدارية ف

 وفق سياسية بيولوجية حديثة تجمع العقاب السلطوي القديم   امام الجماهي  بالديموتراطية التأديبية اليومية . 
اديغم اإلدارة اإلجرائية  ي إطار تحليلم لير

ز
ي كتابات يورغن هابرماس وف

ز
  paradigme procéduralو ف

ي القانون 
ز
ز لنمرية هابرماس ف ز مؤسسي  ي كتابي 

ز
نصادف مفهوما جديدا للدولة اإلدارية المعاضة يصوصا ف

ز المعيارية والواتع  وكت . Intégration Républicaineاب والسياسة واإلدارة  كتاب القانون والديموتراطية بي 

الكتابان استمرار لألطروحة اخأيالتية والفع  التواصىلي  يعتمد نسقا نمريا للقانون والديموتراطية يرى اخأنممة 
ي هذا 

ز
ا. وف

ً
ز أيض االجتماعية الحديثة ال تتشك  بالمعايي  اخأيالتية فحسب  ب  بالمؤسسات السياسية والقواني 

ِمم 
َ
ز »السياق  ُيت نامج « الحقائق والمعايي  بي   لير

ا
ا واستكماًل

ً
ي الوتت نفسم ُيعد امتداد

ز
أيالتيات الخطاب  وف

 .17النمرية االجتماعية ومن ثم تعتمد النمرية السياسية والقانونية عىل النمرية اخأيالتية
ي دراستم

ز
غ  وانش  لدولة القانون السياسية واإلدارية الغربية بربطها بالديموتراطية  18اهتم هابرماس ف

ي وضغي  
اديغم تانوئز عىل تحقيق الحقوق وتكريسها  أي عىل استيعاب  paradigm proceduralبقدرتها كير

 الواتع االجتماغي الضاغط بطللاتم عىل الدولة. 
ي انحرافم اإلداري بالشك  الذي يسم  للدولة 

ز
ي عالمنا المعاض  يهمنا تغيي  مفهوم القانون ف

ز
وف

ي مجتمعات معقدة  ما تاد  Etat de droit démocratiqueالديموتراطية للقانون 
ز
بالتقدم والتحول والتغي  ف

 إىل تحول الدولة الدستورية الحديثة إىل دولة إدارية. 
عنة  التديالت اإلدارية للدولة الحديثة ال تعود اىل التديالت  LEGITIMATIONيرى هابرماس رسر

ع عنة تائمة عىل الميالد الديموتراطي للقانون. والعمليات الضلطية للدولة فقط  ب  إىل غياب رسر
 ية أو رسر

وط تتغي   ع تيودا الستخدام السياسي للقانون من أج  إنتاج سياسات عمومية  لكن تلك الرسر
يضع المرسر

ي تغيي  المساطر من أج  إعادة 
ز
ز ال تحىصز باإلجماع  فيتم إدماج المعارضات المدافعة والمتضمنة لحقوق ف حي 

ك للقا  نون  للسياسات. إنتاج مشي 
التقييد المسطري  يجب أن يفيد عدم االعتداء عىل الحقوق أو عىل اآلراء التداولية المخالفة  هو تقييد 
الية من أج  تقويتها ودمقرطتها   ماس يستخدم نقط ضعف الوضعية اللير وضغي لفائدة الديموتراطية. إن هير

ز مفهوم السياسة ومضمون الق عيتم باستيعاب اآلراء التداولية للفضاءمن يالل إزاحة التطابق بي   انون  ورهن رسر

                                                           
ا. وإذا صح ذلك، فال عجب ما دام  نظر -17 ا سياسيًّ

ً
م  . يجوز أن يقول المرء )وال شك أن أحدهم قالها بالفعل( إن فلسفة هابرماس اتخهت منعطف

ْ
يته االجتماعية واألخالقية، بحسب زع

  
َعة. وحتى لو صح ذلك، فهو ال يعت 

َّ
ن
َ
  واقع األمر نظرية سياسية ُمق

 
ْسِقط النظرية األخالقية لمصلحة نظريته السياسية والقانونية. كثي  من نقاده، كان  دوًما ف

ُ
أن هابرماس يمكن أن ي

  غي  وجود الخلقية؛ يورجن هابرماس
 
ة جدا ، جيمس جوردن فينليس والواقع أنه ال يستطيع أن يفعل ذلك؛ ألن السياسة والقانون، من وجهة نظره، ال يتست  لهما العمل ف  ، مقدمة قصي 

Finlayson James Gordon م. 2015، ترجمة أحمد محمد الروثر  ، ، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ، الطبعة االوىل 

18 -Jurgen HABERMAS, l’intégration républicaine ,Essais de théorie politique ,Ed,Hachette Littératures, Pluriel , 2014  

L} ŒUVRE de J. Habermas est abondante (trop peut-être, la moindre conférence étant aussitôt publiée), ce qui ne l'empêche pas d'avoir une grande 

systématicité. Chaque nouvelle pièce est censée s'insérer dans un ensemble qu'elle complète ou nuance. C'est ainsi que L'intégration républicaine, ouvrage 

d'ampleur moyenne, prolonge et ajuste les thèses exposées dans Droit et démocratie (Paris, Gallimard 1997 ; 1ère éd. 1992). Les travaux récents du 

philosophe de Francfort entendent articuler philosophie normative et sciences sociales à travers l'«intégration» des secondes à la première (selon 

l'expression heureuse de S. Haber, in Habermas et la sociologie, Paris, PUF 1998). À partir d'une problématique essentiellement normative, il s'agit 

d'éviter le reproche de formalisme abstrait que Hegel adressait déjà à Kant et de démontrer contre Weber qu'une théorie normative de la démocratie et du 

droit est bien «de ce monde». 

- voir aussi , J. Habermas, L'intégration républicaine ,note critique, Y,Sintomer , Politix , RSSP  

(Revue des sciences sociales du politique) Année 1999 46 pp. 173-177  

https://www.persee.fr/collection/polix
https://www.persee.fr/issue/polix_0295-2319_1999_num_12_46?sectionId=polix_0295-2319_1999_num_12_46_1064
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هذه الحالة فقط  
ز
. إنها مساطر ديموتراطية ف التواصىلي العام المشك  من النطاق الرسىمي والنطاق غي  الرسىمي

 ويمكن تبولها عىل هذا النحو فقط من أج  ميالد ديموتراطي للقانون. 
ي حقيقة ا

ز
ي صناعة المساطر إن التدي  اإلداري اخأيي   اخأول ف

ز
ي مسلس  صنع القرار  اخأول ف

ز
خأمر  أيي  ف

 أهم مجال للدراسة واللحث وتياس المعايي   المعايي  
اإلدارية الديموتراطية للقرار السياسي الديموتراطي  يلق 

عية وغي  الديموتراطية.   الصحيحة أو الصائلة المشكلة ديوتراطيا  أو المعايي  غي  الرسر
ي بالمساطر اإل 

دارية الديموتراطية  فت  تنوات للتواص  مع اآلراء التداولية يارج النطاق الرسىمي  حت  نعتز
ي للمساطر  من أج  

يرية للسياسة الرسمية فقط.هي مساطر تؤدي وظيفة اإلدماج الوظيقز ال تصي  مساطر تير
عية القانون كإجماع وتراض ومو  طان افقة الجميع. رسر تحقيق االندماج االجتماغي والسياسي  للديموتراطية ورسر

وعية  ز للقانون والمساطر اإلدارية عليهما التكام  من أج  تحقيق المرسر ز أساسي  إذن هما بمثابة مكوني 
جم البنية التكوينية االجتماعية إىل تخطيط وبرمجة سياسية وتنفيذ  عية: اآلراء واإلرادة السياسية  تي  والرسر

 مسطري إداري. 
طية للدولة  الستطاعت دولة الرفاه  تقويمها وتصحيحها بتقييد لو تعلق اخأمر فقط بتديالت الضل

مسطري لهذه التديالت.اخأمر يعود إىل اجتثاث القانون من تربتم التداولية الصحيحة وإلحاتم بأجهزة الدولة 
يعية واإلدارية  أي االنتقال من النقاش العمومي الذي يتي  التعبي  الحر  مما يفقده الصالت

 الرسمية الترسر
ز  ي تنمر إليها الدولة بريلة وإتصاء.إن هذه الفجوة بي 

حة  والت  التواصلية مع المشاك  الحقيقية والحلول المقي 
ك للتدي  اإلداري فتتسع وتتعقد أمام سعة الضغوطات والمطالب  مأسسة اآلراء واإلرادة السياسية تي 

ز او  المنحاز كدولة تمأسس العالتة المتوترة  والحقوق  من أج  ضلطها وصناعة "تانونها " المنفص  عن االثني 
ز السياسة الرسمية واآلراء السياسية غي  الرسمية.  ز الحق والقانون  بي   بي 

ي الدولة القوية الحديثة اكتملت أركانها مع  نمرية االستثناء عند كارل 
ز
إن الدولة اإلدارية كنمرية ترارية ف

ي الكتابات شميث  حيث القوة بيد سلطة دستورية واحدة  ذات ترا
ز
ر سيادي   وتد ظهر مفهوم الدولة اإلدارية ف

ا عىل يط  ي  سي  اخأوىل لكارل شميث  استمرارا لمراجعة فكرية لمفاهيم القانون العام وفق منمور سوسيولوجر
وعية  الديكتاتورية ...تل  أن يفت  نقاشا  عية والمرسر ي كتب الرسر

ز
وعم الذي وضحم ف ي مرسر

ز
أستاذه ماكس فيير  ف

ي نمرية الدستور  وحامي الدستور  والالهوت السياسي  أوسع عن
ز
الية  ف مآالت  الدستورانية الديموتراطية اللير

لمانات...   ومفهوم السياسي وأزمة الير
ي تقول"إن 

تعتير نمرية المروف االستثنائية نمرية تديمة استمدت مدلوالتها من القاعدة الرومانية الت 
" سالم الشعب فوق القانون"  درس كارل ي كتابم الهام "الالهوت السياسي

ز
"  Politishe théologieشميت ف

مفهوم السيادة وحالة االستثناء وإن كان هذا المصطل  اخأيي  يكتنفم غموض بسبب أنم عىل تخوم القانون 
ز السياسة والقانون وتشكالن نقطة الالتوازن ي بي 

 والسياسة  إذ تتقاطع حالة االستثناء إىل حد غامض وغي  يقيتز
ز القانون العام والواتعة السياسية.   بي 

ي يكون فيها العم  
ة هي بالتحديد الحالة الت  تمهر حالة االستثناء جليا عندما نلتف إىل أن هذه اخأيي 

ي أن رئيس الدولة هنا يجسد أتىص درجات السيادة عندما يقرر من 
ز معلقا وهذا يعتز والتقيد بالدستور والقواني 

ي يسه  فيها موتع يارج 
ير“القانون.وبالتاىلي فحالة االستثناء هي تلك الحالة الت  وم بها صاحب أي أفعال يق” تير

ي  كأنها تعليق للقانون من أج  
ا عىل النمام القانوئز

ً
السيادة  الذي يمتلك سلطة مطلقة )تكاد تكون إلهية(  حفاظ

 القانون! 
ي ولما كان القرار   فصاحب السيادة هو الذي يستطيع إعالن حالة االستثناء 

ويضمن ربطها بالنمام القانوئز
هنا تحديدا يتعلق بإلغاء القاعدة نفسها ولما كانت حالة االستثناء تمث  االحتواء واالستيالء عىل فضاء ليس 
ي الطبيغي القائم ولكنم ينتىمي إليم خأنم من بيده 

بداي  وال بخارج  فصاحب السيادة يقف يارج النمام القانوئز
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كانية تعليق الدستور بأكملم إذن صاحب السيادة هو من يمتلك سلطة مطلقة.سلطة غي  ياضعة للقانون ترار إم
ي 
ي وأن صاحب السيادة بشك  أوض  هو من بيده ترار تعليق النمام القانوئز

ي وضعم للنمام القانوئز
ز
تتجىل ف
 . 19بأكملم

ي عىل تخوم السياسة 
توازن والقانون  وتشكالن نقطة الال تتقاطع حالة االستثناء إىل حد غامض وغي  يقيتز

ز القانون العام والواتعة السياسية  . 20بي 
ي حالة االستثناء غي  مقدمة للعودة إىل التصور السياسي  للدولة بربط وجودها وسيادتها 

ز
فما كان التفكي  ف

ز والمعايي  المستقلة بذاتها.  ي فالقرار القبامتالك ترار سياسي متحرر من الخضوع المطلق إىل القواني 
انوئز

مت  أمام وضعية تانونية تقيده بمعايي  صورية ثابتة  وت –لكي يعود إىل مجالم السياسي  –السياسي يجد نفسم 
« ردانيةالف»و« ملدأ الحقوق اخأساسية»و« فص  السلطات»من مرجعيات سياسية وتانونية وفلسفية خأفكار 
ي تحيط بالقرار  فتمنع ظهور إمكاناتم القادرة

ت عىل تجاوز ما هو ثابت إىل تأسيس وضع سياسي تار. وتد مثل الت 
ي تفهم الوجود  هذه الوضعية

ا وفق معيارية كلسن الت 
ً
ي فتجعلم مجاال ساكن

ي تخضع السياسي للقانوئز
القانونية الت 

 . ي
 تياسا بالمنطق الطبيغي العقالئز

ز  بوصفم أفعاال ياضعا لمعايي  وتواني 
ز السيادة وحالة االست ثناء يمهر جليا عندما نلتفت إىل أن حالة االستثناء هي بالتحديد الحالة فالربط بي 

ي حالة االستثناء إنما 
ز
ي أن صاحب السيادة الذي يقرر ف

ز معلقا. وهذا يعتز ي يكون فيها العم  بالدستور والقواني 
الت 

ام المعايي  
نا بقراره عىل احي  ز والتيقرر من موتع يارج القانون  فكأن صاحب السيادة ال يجير قيد أو القواني 
ز ويعلق فيم العم  بها  . 21بإتلاعها  إال لكونم يحت  موتعا تتعط  فيم القواني 

ي ولما كان القرار 
إن صاحب السيادة هو الذي يستطيع إعالن حالة االستثناء  ويضمن ربطها بالنمام القانوئز

يس ث  االحتواء واالستيالء عىل فضاء لهنا تحديدا يتعلق بإلغاء القاعدة نفسها  ولما كانت حالة االستثناء تم
ي الطبيغي القائم  ولكنم ينتىمي إليم خأنم من بيده 

بداي  وال بخارج  فصاحب السيادة يقف يارج النمام القانوئز
  وعليم فصاحب السيادة هو من يمتلك سلطة مطلقة غي  ياضعة للقانون 22ترار إمكانية تعليق الدستور بأكملم 

legisbus solutus ي  وأن صاحب السيادة بشك  أوض  هو من بيده ترار تتج
ي وضعم للنمام القانوئز

ز
ىل ف
ي بأكملم. 

 تعليق النمام القانوئز
ي القائم تخضع للسلطة التقديرية للسياسي 

ثمة أسلاب شت  يمكن أن تؤدي إىل تعليق النمام القانوئز
ام ماهو سياسي وفق تقدير ما يهدد النم القوي  منها ماهو طبيغي كالكوارث الطبيعية أو الحرب اخأهلية   ومنها 

السياسي والتصور السياسي للحالة السياسية بما يضمن استمرار توة السلطة السياسية المهيمنة حينما يقع 
ي القائم خأن هذا اخأيي  غي  تادر عىل التحكم بم وتقنينم حينئذ يعلق صاحب 

حادث ال يخضع للنمام القانوئز
ز غي  السيادة النمام القائم حفم ي الواتع  ويعلن حالة االستثناء ما يؤدي إىل الكشف عن حي 

ز
ي ف
ا للنمام القانوئز
ز االعتيادية فعالیتها .  ز تفقد فيم القواني 

 مقيز
ز القاعدة وتطبيقها إىل  ز الذي يص  فيم التعارض بي  ي  الحي 

ز
تكمن حالة االستثناء وفق نمرية شميت ف
ي 
كز  إنم حق  للتوتر القانوئز  حد من الرسيان الشكىلي مع أتىص درجة للتطبيقأتىص درجات الي 

ي فيم أدئز
 
  يتالف

ي االستثناء بالقانون؟
ز
 الفعىلي  وبالعكس يمكن أن نطر  سؤاال مفاده:ما عالتة ترار صاحب السيادة ف

ي كونم جع  هذا 
ز
ي تدمها شميت تائمة عىل وجم التحديد ف

ة الت  ز ز إىل أن المساهمة المتمي  يذهب اغامبي 
ز حال ي أن يكون الربط بي 

ي أمرا ممكنا عىل الرغم من كونم ربطا مفارتا  خأن ما ينلغز
ة االستثناء والنمام القانوئز

                                                           
  الفلسفة السياسية 19
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ء يوجد يارجم  بكيفية جوهرية وهو تعليق العم  بالنمام القانوئز ي

ي القانون هو سر
ز
متضمنا أو مسجال ف

 . 23نفسم
ز  ها مختلفة كليا عن وحت  تتض  صورة حالة االستثناء وجلت اإلشارة إىل أن جورجيو اغامبي   يعتير

ي العادي فهذا التمفص  مفارق بحيث 
ي هناك نمام  لكن ال يمت بصلة إىل النمام القانوئز

الفوضز  وبمعتز تانوئز
ي باخأساس مادام ال يتناسب عىل اخأت  مع تعليق النمام  إن ما يجب أن يسج  داي  القانون يمهر لم بأنم يارجر

ي نفسم  مهما يكن عام  إدم
ي  إذن يتعلق اخأمر بتوضي  تعليق القانون القانوئز

ي النمام القانوئز
ز
اج حالة االستثناء ف

بالكشف عن مجال القانون أيضا وليس فقط مجرد فوضز وهكذا تدي  حالة االستثناء إىل القانون منطقة 
ي ال
ز
ز ليست ف ة حالة االستثناء بحسب اغاميي  ز ي حسب شميت, فمي 

 تعطي إمكانية تنفيذ ما هو حقيق 
لط خفوضز

ي لكنم ال 
ي حيث المعيار فيم تانوئز

ي عزل توة القانون بالقانون حالة االستثناء هي تنميم تانوئز
ز
ز السلط  ب  ف بي 

 يطبق. 
ويرى شميت أنم مع تعليق القاعدة تكشف حالة االستثناء بوضو  شديد عىل عنرص شكىلي وهو عىل وجم 

ي أال وهو القرار. هذا يمهر أن كال العن
رصين  القاعدة والقرار مستقالن عن بعضهما  فكما التحديد عن تانوئز

ي االستثناء  ومع هذا 
ز
ي القاعدة ف

ي الحالة الطبيعية تلغز
ز
يمكن أن تتقلص اللحمة المستقلة للقرار خأدئز حد لها  ف

يم  االستثناء تابال للتفسي  من الناحية القانونية  خأن كال العنرصين القاعدة والقرار يمالن داي  النمام 
ي القا

ي نمرية شميت عن السيادة الت 
ز
ي  وعىل هذا يمكن أن نفهم كيف كانت نمرية حالة االستثناء أساسية ف

نوئز
ي كتابم الالهوت السياسي 

ز
 . 24أسس لها ف

ز   ز  وك  تفاسي  القواني  ادبغم القراري  فك  النماذج والقواني  ي هوبز مثاال كالسيكيا للير
ز
ويرى كارل شميت ف
عية أو سلطة كفأة"  ب  وك  اخأوامر والتدابي  بال نسلة لهوبز ترارات أساسية للسيادة و"السيد "  "ليس ملكية رسر

هي الشخص الذي يقرر ولديم السيادة. ويخلص شميت إىل أن ترار السيادة هو اللداية المطلقة  وهذه اللداية  
 "ليست سوى اتخاذ ترار بالسيادة إيذانا بديكتاتورية دولة تخلق تانونا ونماما". 

: ال  
 
 فصل الثاث

 حكم الدولة اإلدارية من حالة االستثناء الدستورية إىل الحالة العادية اإلدارية: دور النخب اإلدارية 
ي نمريتم القرارية لميالد الدولة اإلدارية يستند إىل حالة االستثناء كواتع عار لتجاووز 

ز
إذا كان كارل شميث ف

الية  فإن ما سنقدمم عن  تفسي  استمرار الدولة اإلدارية النمرية  حكم ا لقانون  وللنمرية الدستورية الليير
لمانية " أمام توة اإلدارة واخأتلية  ي الحالة العادية   يكشف حدود سلطة  "القانون" والتمثيلية الير

ز
النخبوية ف
ي لم تولد من رحم اإلرادة العامة وال االنتخابات الشعبية.  25الحاكمة

 الت 
ي دول تجىل فيها بوضو  انحراف الدولة الدستورية -ت سوسيو لم يكن غريلا أن تنشأ نمريا

ز
سياسية ف

اىلي   كما سنبسط فيما سيىلي عن  ي المانيا  إيطاليا وأمريكا   لتكشف عن أوهام النمام التمثيىلي اللير
ز
الحديثة  ف

ي نمام تمثيىلي يضع القانون 
ز
تماهيا مع منمريات اخأتلية الحاكمة المحتكرة للقوة  والمديرة للسلطة والحكم ف

لمان والسيادة الشعبية .   اإلرادة العامة للير
ي      ي الفيير

ي اخألمائز ي الدرس السوسيولوجر
ز
لكن الغريب أن تجد هذه النمريات الواتعية  للقانون أصلها ف

ورة  ي ضز
ز
ي كارل شميث  أو المدرسة اإليطالية واخأمريكية. ويمكن أن يفيدنا اليوم ف

سواء عىل أيدي تلميذه اخألمائز
                                                           

 . 898مصطف  حداد، مرجع سابق ص 23

:La théologie politique de GiorgioAgamben Institut d'Etudes Politiques de gauche -Amine Benabdallah Une réception de Carl Schmitt dans l'extrême24

ParisECOLE DOCTORALE DE SCIENCES POlitiqueyMaster recherche de pensée politique 2007 p23 . 

  هها المجال مفStratification socialeموضوع دراسة التدرج االجتماع   -25
 
يحة Classeاهيم مختلفة  لتفسي  البنية االجتماعية المهيمنة كالطبقة ، وقد استخدم الباحثون ف ، والشر

Stratum والطبقة المغلقة ،Caste والنخبة ،Elite  واألوليغارشيةOlygarchie 
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المجتمعات المعاضة  ما بعد الحداثة 
ز
ي الفلسفة  السوسيولوجيا والقانون لفهم ظاهرة السلطة والقوة ف

 
تالف

 الدستورية اخأوىل. 
ي النمرية النخبوية  اإليطالية حكم اخأتليات المعينة دون تمثيلية.  26الملحث اخأول: حكم النخب

ز
 اإلدارية ف
ي 
ز
العلوم السياسية وعلم االجتماع السياسي إىل نمريات النخب  تعود أصول بناء نمرية الدولة اإلدارية ف

ز حكم الشعب  حكم القانون  وحكم اخأتليات المؤثرة  ي إيطاليا وأمريكا  حيث تجلت الهوة بي 
ز
ي ظهرت ف

الت 
:" هي 27Harold Dwight Lasswellوصانعة القرار ....إن دراسة السياسية حسب هارولد دوايت السوي  

ي النفوذ. فذوو النفوذ هم الذين يحصلون عىل أتىص ما يمكن الحصول عليم  وهؤالء هم دراسة النفوذ وذو 
هم هم العامة  . 28« النخلة  وغي 

الديمقراطية التمثيلية  29من هذا المنطلق الفكري واستنادا إلىالمدرسة  اإليطالية  يرفض فيلفريدو باريتو
ز أفراد المجتمع  و  ي الحقوق بي 

ز
؛ خأن اخأفراد متلايالقائمة عىل المساواة ف ي نون من ثم االنتخابات واالستفتاء الشعتر

ز  هما المرتلة السفىل  ز اجتماعيتي  فيما بينهم من حيث المواهب والكفاءات. إذ يقسم أفراد المجتمع إىل مرتبتي 
ة بدورها « النخلة » والمرتلة العليا ويدعوها ب «  الال نخلة »ويطلق عليها تعبي   ىل إ  وتنقسم هذه اخأيي 

ة «  النخلة الحاكمة » ي تسيي  شؤون الدولة  سواء كان ذلك بصورة ملارسر
ز
وتضم اخأفراد الذين يقومون بدور ما ف

ة  و ي أفراد مرتلة النخلة«  النخلة غي  الحاكمة »أو غي  ملارسر
 
 . 30وتضم باف

؛ غي  أنم كان يستعم  معابي  مغايرة  31أما جايتانو موسكا ز النخلة والجماهي  ي بي  فقد فرق عىل نحو منهخر
ي تقوم بأداء احتكار السلطة 

للداللة عليهما كالطلقة الحاكمة والطلقة المحكومة  فاخأوىل عند موسكا هي الت 
ز  بينما الطلقة الث نفوذ الطلقة انية هي ياضعة لوتستفرد بالمزايا االجتماعية الناجمة عن مركزها السياسي المتمي 

ي توجيهها وتيادتها بمختلف الوسائ   يقول جيتانو موسكا: 
ز
ي ك  المجتمعات  »اخأوىل ف

ز
من المجتمعات  اعتلارا -ف

م.  -اخأت  تطورا ومدنية حت  المجتمعات اخأكي  تقدما وتوة
َ
ْحك
ُ
م وطلقة ت

ُ
ْحك
َ
تلدو طلقتان من الناس: طلقة ت

ي تؤدي إليها اخأوىل هي دائما اخأت  عدد
ا وتقوم بجميع الوظائف السياسية وتحتكر السلطة وتتمتع باالمتيازات الت 

                                                           
   كلمة   -26

  السلطِة أو   ELITEتعت 
 
 أثر قوي ف

ُ
 من الناس أصحاب

ٌ
 أو جماعة

ً
 اجتماعيا

ٌ
 متفوقة

ٌ
  تعبي   الج ُء المختاُر أو جماعة

)النخبوية(  Elitismeاتخاِذ القرارات كالقادة والمدراء. ويعت 

  تفسي  التفاوت بي      Elitisteاالعتقاد والدفاع عن دور القيادة أو دور النخبة أو شعور الفرد بانتمائه للنخبة ويقصد بتعبي  
 
  ف

النخبوية أو اإلنسان الهي يعتير نفسه من النخبة، مفهوم بناث 

ي    ح البنية االجتماعية كالطبقة Stratification socialeالمحكومة ، وهو موضوع دراسة التدرج االجتماع    لحاكمة واألغلبيةاألقلية ا   هها المجال عدة تعابي  لتشر
 
. وقد استخدم الباحثون ف

Classe يحة  ها من التعابي  غي  المتفق عل داللتها السوسيولوجية إىل يومنا هها. وغي   Olygarchieواألوليغارشية  Elite، والنخبة Caste، والطبقة المغلقة Stratum، والشر

www.mwu.eb.com.Webster's Third New International Dictionary, UnabridgedOnline, Encyclopedia Britannica,  

اير  13عالم اجتماع أمريك  )27   تصميم الرسائل اإلعالمية المستنبطة 1978ير ديسم 18-م1902فير
 
ة ف م(، درس تأثي  أجه ة اإلعالم عل تكوين الرأي العام، وهو صاحب صيغة السويل الشهي 

 من طرح األسئلة التالية: من يقول؟، ماذا يقول؟، بأية وسيلة؟، لمن؟، وبأي قصد؟. 

، أحمد قحطان28  
 . 32،ص2012األوىل،  الطبعة بغداد، جامعة السياسية، العلوم كلية السياسية، العلوم إىل المدخل الحمداث 

  يعتمد عل البيانات واإلحصاء1923يعتير باريتو ) 29
  نقل االقتصاد من مبحث من مباحث الفلسفة الطبيعية إىل علم رياض 

 
مؤسسي   مما جعله أحد ال م( أحد علماء االقتصاد الهين نجحوا ف

  تدرس السلوك االقتصادي لألفراد وأثره عل وضع السوق والعرض والطلب واألسعار. تبت  باريتو بناء عل دراساته االقتصادية ووضع إيطال«  Micro Economics »لما يعرف ب 
ليا إبان اتى

  أن يفت  الضع
  ينبع 

وة يف منها وأن يحافظ القوي عل سيطرته علتلك الحقبة )حول الحرب العالمية األوىل( رؤية داروينية للمجتمع باعتباره مجموعة من الطبقات المتصارعة التى  الي 

  يتم خاللها حرص نفو 
  إيطاليا حيث رأى باريتو أن الفاشية ه  المرحلة االنتقالية التى

 
القتصادية ذ الدولة عل االقتصاد إلطالق يد القوى اوالسلطة. ألهم  أفكار باريتو الحركة الفاشية ف

 «. النقية »

، أسسه وأبعاده، مرجع سابق، ص صادق األسود، علم 30  . 438االجتماع السياس 

  كتابه 1931جايتانو موسكا ) 31
 
، تناول مفهوم النخبة ف   مجلس الشيوخ اإليطاىل 

 
  علم السياسة »م( أستاذ ونائب وعضو ف

 
  طبعته األوىل سنة «  مبادئ ف

 
م،  ثم ترجم 1896الهي ظهر ف

 «. اكمةالطبقة الح »إىل عدة لغات تح  عنوان آخر هو 

http://www.mwu.eb.com.15/
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 عددا  منقادة ويسيطر عليها من تل  الطلقة اخأوىل  بطريقة هي أحيانا 
ز أن الطلقة الثانية  اخأكي  ي حي 

ز
السلطة  ف

 . 32«تانونية نوعا ما  وأحيانا أيرى  بطريقة تعسفية وعنيفة نوعا ما
المنمرون اإليطاليون  وهم يكشفون عن سوسيولجيا النخب الحاكمة  سوى مدي  نقدي لنقد لم يكن 

لمانية والقانون  يعية وتيام السلطة الير ي تجع  التمثيلية الترسر
اخأسس النمرية للدولة الدستورية الحديثة والت 

ض اإلدارة جسما محايدا مهمتم تنف  . يذ اإلرادة العامة أي القانونتجسيدا للإلرادة العامة والديموتراطية  وتفي 
ي والسياسي 

ي والتاريخز لقد تأثر القانون العام بنمريات النخب  مما جعلم يدمج اللعد الواتغي السوسيولوجر
 . اىلي ي اللير

 الذي أنتج النمام القانوئز
ي ذلك يرى جون لوك بوديغ  

ز
مون  J.L Boudiguelوف أن الوظيفة  J.L Quermonneوجون لويس كي 
ي  سياستها  ب  هي توة العمومية ا

ز لعليا الفرنسية  ليست ولم تكن  مجرد أداة رهن إشارة الحكومة  من أج  تيز
 وأساسي 

اجتماعية من ضمن توى أيرى  تتكون من مجموعات من الرجال والنساء الذين يشاركون بشك  ملارسر
ة ة. إن هذا التطور هو نتيجداي  المجتمع  وهو ما جعلهم يتحولون فيعهد الجمهورية الخامسة إىل توة سياسي

لبناء وتشك  هيئات متعددة داي  اإلدارة  وهو ما جع  الوظيفة العمومية العليا الفرنسية ال تقترص عىل أن 
ي  ب  هي نمام لهيئات يدعمها لتصب  توة سياسية لوحدها. 

 تكون إدارة للمسار المهتز
ي الق
 
 وى  ف ي تحت  مكانة من نوع آير  تجعلها غي  لكن  هذه القوة ال يمكن اعتلارها توة سياسية مث  باف

ي مث  اخأحزاب السياسية  أو تمتلك صفة جمعية  ب  تتحرك بناء عىل 
مرتلطة بشك  ملارسر بالمجتمع المدئز

عنة ترصفاتها بالرجوع إىل نمرية المصلحة العامة والمرفق  عالتة مؤسساتية مع جهاز الدولة  وتحرص عىل رسر
 . 33يمنحها دورا ياصا ويقودها خأن تشك  توة دعم لسلطة الدولة.  العمومي  وهو اخأمر الذي

الية ب   يمكن القول إن القوة لم تعكس ملدأ فص  السلط وتنميمها كما تدغي النمرية الدستورية اللير
ي الجمهورية الخامسة معلنة بداية العقلنة 

ز
ع وفق ما ظهر ف ي يدها  لترسر

ز
مكنت النخب اإلدارية من جمع السلط ف

ل إن أنممتنا  »  Xavier Bioyوكزافيي  بيو  Jean-Michel Eymeriمانية. يقول جون ميشي  إيمري الير
ي ك  المجاالت بشك  اعتيادي

ز
ز  يمارسون حكمهم ف لقد تزايد 34«.السياسية أصلحت جمهوريات من اإلداريي 

 . 35« حجم المهام وتنوعها وتعقيدها  بحيث أصب  من الصعوبة أن ال يدبرها أحد بمفرده
 الشخص الطبيغي والشخص 

ز يمكن القول إن النمريات النخبوية أماطت اللثام عن الهوة النمرية بي 
المعنوي العام أو االعتلاري الذي صار عماد النمرية القانونية الوضعية. لم تعد الدولة والسلط والمؤسسات 

 هيئات مجردة محايدة  وتكثيفا لإلرادات الخاصة  و تمثيال لإلرادة العامة. 
ي أداء وظائفها بسلطة تقديرية واسعة وتقوم بكثي  من أعمال   

ز
ي تتمتع ف

إن السلطة اإلدارية هي الت 
لمان ي سبي  القيام بذلك أن تعم  إراداتها متحررة إىل حد كبي  من سلطات الحكومة أو الير

ز
 . 36وظائفها  ولها ف

ي ضوء هذه النمريات االهتداء إىل مالم  اللفياتان اإلداري ا
ز
 لذي يحكم الشعوب المعاضة  ويمكنيمكن ف

ي الحداثات القانونية والدستورية 
 
فهم مالم  نخب ك  دولة بما يجعلها واتعا سوسيولوجيا تاريخيا متمايزا عن باف

 . 

                                                           
 .441صادق األسود، علم االجتماع السياسي، أسسه وأبعاده، مرجع سابق، ص  32

Louis. op cit, p8.-Luc; QUERMONNE, Jean-BODIGUEL, Jean33 

Michel; BIOY; Xavier; MOUTON, Stéphane. Le Règne des entourages. Cabinets et conseillers de l’exécutif, -DOUZANS, Jean-EYMERI 34

», Paris, 2015, p17. Académique Presses de Sciences Po, Coll. « 

Ibid, p 48. 35 

 .159،ص  1952المرافق العامة، مطبعة دار نشر الثقافة، االسكندرية،  :ارنمحمد فؤاد مهنا،القانون اإلداري المصري المعاصر والمق36
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي أعىل هرم المجتمع وتفرض تصوراتها عىل اخأغلبية 
ز
ي الواتع إن سلطة الدولة  تحتكرها أتلية توية  ف

ز
ف

الناس  وال حكم خأغلبية عىل أتلية. وال تمنع ملادئ النمام الديمقراطي من مساواة  المحكومة  فما من حكم لك 
ي اخأغلبية

ز
ي تقرر وتوجم وتتحكم ف

ورة استشارة اخأغلبية  أن تكون اخأتلية هي الت 
 . 37وضز

: النمريات النقدية  النخبوية اخأمريكية لحكم القانون والديموتراطية  ي
 الملحث الثائز
ي عام 

ز
لعالم االجتماع اخأمريكي شارلز رايت «  The Power Eliteنخلة السلطة  »م  ظهر كتاب 1956ف
ي النمام االجتماغي اخأمريكي  وتدم فيم نمرية  38(1962ميلز )

ز
الذي حاول فيم أن ينتقد تقسيم القوة والسلطة ف

ع مصالحها بدل صفات جديدة بخصوص نخلة القوة واستمرارها وتستند إىل طبيعة المؤسسات وتقاط
اتهم.  ز  اخأشخاص وممي 

ز بمفهوم نخلة القوة  مفضال إياه عىل مصطل  الطلقة الحاكمة بقولم:  إن »يحاول ميلز أن يستعي 
. وعلارة  مصطل  الطلقة الحاكمة يحم  ظالال سيئة  فالطلقة مصطل  اتتصادي  والحكم مصطل  سياسي

ي طلقة اتتصاد
ية تحكم سياسيا. وتد يكون هذا المعتز الذي يتصف بالضحالة الطلقة الحاكمة بهذا المعتز تعتز

ي أزمان أيرى
ز
ي أزمان معينة وغي  صادق ف

ز
 . 39« …. والسطحية صادتا ف

ي دراستهم للنخب عىل المؤسسات  وهو اخأول من 
ز
يعتير تشارلز رايت ميلز من رواد النخلة الذين ركزوا ف

 الذين استخدموا المنصب الرسىمي باعتلاره واحدا 
ز ي المجتمع اخأمريكي  يقول  بي 

ز
من أساليب تحديد النخلة ف

ي  »ميلز: 
ي المجتمع اخأمريكي الحديث ال تنتسب إىل وظيفة أو أفراد  وإنما تنتسب إىل مؤسسات  يكقز

ز
إن القوة ف

ي شؤون المجتمع
ز
ي مؤسسة ما  لبيان فاعلية هذا الفرد وسيطرتم ف

ز
 .  40«االنتماء النمامي أو الموتع الرسىمي ف

ي ثالث دوائر عليا ال ويرى م
ز
ي الواليات المتحدة اخأمريكية تتمركز غاللا ف

ز
ي كتابم  أن السلطة ف

ز
يلز أيضا ف

: القوة العسكرية  كات الخاصة  -تخرج عنها هي النخلة السياسية. ويوض  ميلز حدود هذه الدوائر بحيث  -الرسر
ي وضعية م

ز
ي عملها  ولكن دائًما ف

ز
ي نسبًيا ف

ي تحالف »ن االرتلاط. إنها تتمتع باستقالل ذائ 
ز
غاللا ما يكون  فقط ف

 يدي الرج  اخأمريكي العادي القدرة 41« معقدا  يستطيعون أن يفعلوا وينفذوا أهم القرارات
ز زع من بي 

. وهذا ما اني 

ي المجتمع من دون أن تسم  لم النخلة بذلك
ز
ي أي تغيي  يراه إيجابيا ف

ز
عىل اتخاذ ترار فعىلي يسهم ف

42 . 
ي الدولة هم من نفس الدوائر ويتقاسمون  نفس التوجهات السياسية بما أن الذين يتخذ

ز
ون القرار ف

ي ظ  
ز
ي أن القرارات سوف تكون من نفس النوع ومن نفس المصادر  مما يطر  سؤاال: ف

واالتتصادية  فهذا يعتز
ي نمام ديمقراطي ظاهريا  لماذا يتم تمويم أفراد الشعب بأن بإمكانم ايتيار من يمثلهم إذا كان ال

ز
 الحقيقة لن نمام ف

 . 43« يمث  إال نفسم؟
ي الذي يسيطر بإحكام عىل المجتمع 

يالصة القول عند ميلز  هي أن النخلة هي نتاج الطابع المؤسسائ 
ي المجتمع الحديث تمي  إىل اتخاذ طابع مؤسسي عام  ويؤدي ذلك إىل ظهور 

ز
الحديث  ومن ثم فإن القوة ف

ي المجتمع  
ز
. منممات تحت  أهمية تصوى ف ي البناء االجتماغي

ز
 وتكون معا اخأشكال اخأساسية للقيادة ف

                                                           
ة، جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب، إفريقيا الشر  37  . 249م، ص1994ق، عبد هللا ساعف، اضطرابات الدولة: حول العالقة بي   الدولة البنيوية والدولة المتغي 

  جامعة كولومبيا، من أشهر أعماله: الياقات البيضاء )م(، عالم اجتما 1962-1916تشارل  راي  ميل  ) 38
 
، وأستاذ علم االجتماع ف (، أسباب الحرب 1956(، الصفوة الحاكمة )1951ع أمريك 

 م(. 1959( والخيال السوسيولوجر  )1959العالمية الثانية )

،مرجعسابق،ص39   علم االجتماع السياس 
 
 .51تومبوتومور،الصفوة والمجتمع،دراسة ف

280.-C. Wright; WOLFE, Alan. The power elite. Oxford University Press, 2000, p277 MILLS,40 

MILLS, C. Wright  41 .L'élite au pouvoir, Agone, coll. « L'ordre des choses », 2012,p414.  

ين براء الحاج أحمد، مراجعة لكتاب نخبة السلطة لشارل  راي  ميل ، موقع حكمة، تم اال  42   سي 
 
-ميل -راي -تشارل -الحاكمة-النخبةtps://hekmah.org/ht. 2018ماي  21طالع عليه ف

 /مراج

 المرجع نفسه. 43

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC/
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نهام ) ي كتابم  44(1987أما الفيلسوف اخأمريكي جيمس بي 
ز
 The Managerialالثورة اإلدارية  »ف

Revolution  » نهام أن المجتمعات الحديثة القائمة عىل أساس 1941الصادر سنة ى من ياللم بي  م. في 
ي والصناغي  

ز أيدي أتلية ضئيلة من اخأفراد )نخلة(  هم المديرون الذين التقدم التقتز تكون فيها السلطة بي 
ى  فهم  كات والمصال  الكير ي المجتمع  كما يتولون أيضا تنميم الرسر

ز
يتولون تنميم  المرافق والمؤسسات العامة ف

ي ك  المجتمعات الصناعية الحديثة رغم ايتال
ز
ياسية ف النمم السبهذه الصفة يسيطرون عىل الحياة العامة ف
 فيها وايتالف اإليديولوجيات السائدة فيها. 

ز من المديرين  ز مجموعتي  نهام بي  ز بي  ز (Managers)وهنا يمي    اخأوىل تتكون من العلماء والتكنولوجيي 
ي الهيئات 

ز
ز ف . أما المجموعة الثانية فتتكون من مديري ومنمىمي عملية اإلنتاج؛ أي كلار المسؤولي 

ز والمهندسي 
هم. ذلك التنف  توة وسيطرة عىل السلطة من غي 

ها أكي  ى  وهذه المجموعة من يعتير يذية ومشاري    ع اخأعمال الكير
ز للصناعة  وإنما  ز أيدي المالك الرأسماليي  ي كانت سلفا بي 

بأنها لم تكتف باالستيالء عىل السلطة االتتصادية الت 
اءى لهميسعون إىل السلطة من أج  صياغة النمام االجتماغي بكليتم  ك  . 45ما يي 

ز العام والخاص   ي القطاعي 
ز
نهام طر  فرضية وجود نخلة إدارية واتتصادية ف نخلص إىل أن جيمس بي 

متحكمة بمفاص  اخأمور ومواتع تسيي  الدولة  ب  ويرشحها نتيجة مرحلة التحول الرسي    ع داي  بنية المجتمع  
اإلداري  وذلك عىل أنقاض المجتمع الرأسماىلي لتشك  نخلة مؤسسة لمجتمع مركزي جديد  أسماه بالمجتمع 

ي  لكن هذا المولود الجديد ليس رأسماليا  وليس بأي معتز ديمقراطيا. 
 الذي سيختقز

ي شأن 46يالصة القول  حسب مارك إيفانز
ز
اضات أساسية ف  هي أن النمرية النخبوية تقوم عىل أربعة افي 

 يصائص النمم السياسية: 

 ماسكة اجتماعيا؛يشك  حكام المجتمع جماعة مت -

ي دولة تومية؛ -
 تتخذ هذه الجماعة منطقة ما مقرا ضمن أراضز

؛«  مغلقة »النخلة الحاكمة  - ز  أمام المحكومي 

 يختار أفرادها بسبب مواردهم االتتصادية أو السياسية أو اإليديولوجية.  -
وطا ومحددات موضوعية  ي أن هناك باإلضافة إىل الصفات والخصائص الذاتية  رسر

يمكن أن وهذا يعتز
ي السلطة. إذ أثبت واتع العديد من المجتمعات 

ز
ي الحكم أو تحالف نخب معينة ف

ز
تؤدي إىل استمرار نخلة معينة ف

استمرار العديد من النخب نتيجة فهمها لديناميات السيطرة واستطاعت الحفاظ عىل وجودها عير دورانها 
 . 47حيث الملادئ والمصال وتجديدها انطالتا من بنية متعددة النخب لكنها متكاملة من 

ا من  ي حاولت أن تفجر كثي 
ربما كانت دراسة توم بوتومور حول النخلة والمجتمع من أهم الدراسات الت 

ي وردت لدى المنمرين اخأوائ  لمفهوم 
اخأسئلة حول نمرية النخلة  مع تقديم تصنيف يقارب ك  التعاريف الت 

ي وااليتالف بينها 
 
 ويحدد اتجاهات تحالي  النخب بدتة.  النخلة  ويستخرج نقط التالف

                                                           
نهام ) 44 ة 1987-1905جيمس بي    الفيى

 
ا للفلسفة ف

ً
ا. وعمل أستاذ   كلية بيلوم بأكسفورد إنجليى

 
  جامعة برنستون وف

 
  جامعة نيويورك. ومنه 1954 -1932(، باحث أمريك  تلفى تعليمه ف

 
م ف

 ا للناشيونال ريفيو. م عمل محررً 1955سنة 

، أسسه وأبعاده، مرجع سابق، ص 45  . 445صادق األسود، علم االجتماع السياس 

، ديفد مارش،الدولة، نظريات وقضايا، مرجع سابق،ص46  .83كولنهاي، مايكل ليسيى

  مرص منه ثورة  47
 
ة وكونها ال تمثل مصالح لمجموعة اقتصادية أو سياسية م، فقد استطاع  الحفاظ عل تواجدها رغم عدم توف1952إذا أخهنا مثال النخبة الحاكمة ف رها عل خصائص متمي  

وقراطية من أجل إعادة تدويرها وتجنب تغيي   ت بحيادها السلتر  تجاه األح اب السياسية واستغل  الطبيعة والبنية البي 
سة الجمل من ها.أنظر فرضية دراسة الدكتورة مايمعينة، فإنها تمي  

  مرص، دراسة حالة للنخبة الوزارية، المنشورة ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه لمرك  دراسات الوحدة العربية، ص خالل كتابها النخبة
 
 . 25السياسية ف
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الفص  الرابع من كتابم الصفوة والمجتمع: إنم 
ز
ز ثالث صف»يقول توم بوتومور ف وات من بإمكاننا أن نمي 

ي حدثت يالل 
ات االجتماعية والسياسية الهائلة الت  ي التغي 

ز
ي تشغ  مكان الصدارة ف

ز الجماعات االجتماعية الت  بي 
ين  وهذه الصف ي الحكومة  وهي غاللا ما ينمر القرن العرسر

: المثقفون  ومديرو الصناعة  وكلار موظقز وات هي
ي يلق أشكال جديدة 

ز
إليها عىل أنها وريثة وظائف الطلقات الحاكمة القديمة  كما أنها العام  الحيوي ف

 . 48« للمجتمع
ز عىل ال كي 

ز  المثقفة ومديري الصناعة  للي  الثالثة  جماعةوسنحاول تجاوز تفسي  بوتومور للجماعتي 
 باعتلارها الفئة المعنية بالدراسة والتحلي . 

ي أعمال ماكس فيير 
ز
وتراطية تأص  ف   الذي يرى 49يعتقد بوتومور أن اهتمام علماء االجتماع بالصفوة البي 

 : ي ظ  النمام الديمقراطي
ز
وتراطية يمكن ايتلارها أو التأكد منها عن طريق السلطات السياسية حت  ف أن توة البي 

ي أعىل درجاتهاف
ز
وتراطية الكاملة النمو تكمن دائما ف ي المروف العادية نجد أن مراكز توة البي 

 . 50قز
ي مؤلفم Milovan Djilas 51يشي  ميلوفان دجيالس

ز
هذه الطلقة  »  إىل أن « الطلقة الجديدة »ايضا ف

وتراطية السياسية بعلارة أدق وتراطية أو البي  ي البي 
ز
كما يقول ك    ا طلقة تتضمنبوصفه«  الجديدة المتمثلة ف

يصائص الطلقات الحاكمة القديمة  فضال عما لديها من يصائص جديدة ياصة بها. وتتكون الطلقة الجديدة 
 . 52من أولئك الذين لديهم امتيازات ياصة ومخصصات مالية  بحكم االحتكار اإلداري الذي يمارسونم

اف بكون أعضاء هذه ز  يرد بوتومور بأن عىل دجيالس االعي  ي الحكومة أو اإلداريي 
الطلقة ليسوا من موظقز

ز هم ليسوا  وتراطيي  بالمعتز الشائع  وسيكشف التحلي  المستفيض عن أن هناك فقط فئة ياصة من البي 
ز فهم يمثلون فقط الجهاز الذي  وتراطية السياسية  أما بقية الموظفي  ز  وهذا بالفع  هو الحزب  أو البي  إداريي 

 . 53ة الجديدةيعم  تحت سيطرة الطلق
اكية  فهو يرى  ي تعتمد اخأنممة االشي 

ا عند الدول الت  ي الدولة عند بوتومور حاضز
نجد مفهوم كلار موظقز

ي الحزب عن طريق تدراتهم السياسية  
ز
ز حصلوا عىل القوة ف ز  ب  تادة سياسيي  وتراطيي  أنهم ليسوا مجرد بي 
ي الديمقراطيات ويمارسون سيطرتهم من يالل سيطرة الحزب. لكن ه  يختلف ه

ز
ز ف ؤالء عن كلار الموظفي 

 الغربية؟
ي بوتومور بوصف أحد النقاد للصفوة اإلدارية الفرنسية بالعلارات التالية: 

(  إنهم )أي كلار ال »يأئ  ز موظفي 
ي ولديهم حصانة من التدي  السياسي  ودعامة تتحطم عليها ك  

يؤلفون هيئة عليا ذات سيادة  وتكوين ذائ 
ي برأي كاتب آير يقول: « ة وتصب  عديمة الجدوىالتيارات السياسي

ز  »  ويأئ   هناك جماعتان من المتخصصي 
ز عن المال  ز المسؤولي  ي الدولة واالتتصاد. فصفوة اإلدارة تتألف أساسا من بي 

ز
أيذتا تحتالن مراكز القيادة ف

ي ك  مكان  وطالما أن هؤالء المديرين ينتقل
ز
 ون عادة إىل القطاعوأعضاء مجلس الدولة  إنها هيئة تتشعب ف

ي هم يريجو مدرسة 
ى. والمصدر الثائز ي البنوك والمشاري    ع الصناعية والتجارية الكير

ز
الخاص  فإننا نجدهم ف

                                                           
،مرج عسابق،ص48   علم االجتماع السياس 

 
 8تومبوتومور، الصفوة والمجتمع، دراسة ف

 
ّ5. 

  الفصل المواىل  الم49
 
  عل نظرية ماكس فيير كاملة بالتفصيل ف

 .تعلق بدراسة النخبة من خالل علم االجتماع اإلداريسنأثى

 . .97المرجع نفسه،ص50

  تحظ  بها ا51
ى التى ، تحدث فيها عن االمتيازات الكير  

  االتحاد السوفياثى
 
، قدم مؤلفا تحول النخبة الحاكمة ف ء الهي يجعل ألطر العليا للح ب والدولة، الميلوفاند جيالس،باحث تشيك   

شر

  الطبقات والفئات االجتماعية األخرى منها طبقة مستقلة عن
ى
 .باف

  علم االجتماع52
 
، عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزي    ع،  :رثواالس، السونوولف، النظرية المعاضة ف  

 .169م،ص 2010ترجمة محمد عبد الكريم الحوراث 

، مرجع سابق،ص53   علم االجتماع السياس 
 
 .98تومبوتومور، الصفوة والمجتمع،دراسة ف
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الدولة  ولكنهم أصلحوا اآلن 
ز
ايد-البوليتيكنيك الذين يكونون صفوة اخأتسام الفنية ف ز مديرين  -بشك  مي 

ى  . 54« للصناعات الكير
ي أوضحت بأن استعان بوتومور بدراسة 

ي الخدمة المدنية  والت 
من  %84ياصة أجراها حول كلار موظقز

ي الخدمة المدنية ينتمون إىل عائالت الطلقة العليا  أو الوسط  وأت  من 
ينتمون إىل عائالت  %1كلار موظقز

ي 
ي ك  من بريطانيا وفرنسا  لوحظ أن كلار موظقز

ز
ز  هذا فضال عن أنم ف ز أو الزراعيي  لخدمة االعمال الصناعيي 

ي مدارس ومعاهد عليا
ز
ياصة بالطلقة العليا  وب  هذه الطريقة تتكون  55المدنية تد حصلوا إىل حد كبي  تعليما ف

 . 56اآلراء االجتماعية للطلقة العليا وتكتسب صفة الدوام
 عل سبيل الختم 

الية و   ليير
ي الدول اخأكي 

ز
ي مقالنا العودة تليال إىل اإلرث النمري الذي ظهر ف

ز
نا ف ية تل  أن ديموتراط ايي 

ي النمريات 
ز
ي ألمانيا و إيطاليا و أمريكا  ونعتقد أن هذه الدول أثرت بشك  كبي  ف

ز
تتحول إىل النقيض  سواء ف

ي القرن الثامن عرسر . 
ز
ي أحدثت الطفرة الديمقراطية الدستورية القانونية ف

 النقدية للمثالية الوضعية الت 
ي  وليس االنحراف التوتاليتاري للديموتراطية
ز
ي أمريكا  سوى بداي ف

ز
اىلي ف ة إيطاليا وألمانيا واالنحراف الليير

ي اخأسس النمرية للدستورانية الغربية ونهاية النمرية القانونية الوضعية و افول الدولة الدستورية 
ز
إعادة التفكي  ف

 وليدة القرن الثامن عرسر . 
ي القانون الصادر عن اخأغل

ز
ها ف لمانية  ب  هيمن القرار اإلداريفلم تعد اإلرادة العامة تجد تعبي   بية الير

 ليحيط بالحياة العامة  ممثال لسيادة الدولة  وتوارى سلطان القانون والسيادة الشعبية. 
ي الحالة االستثنائية  والنمريات النخبوية 

ز
ي أسسها كارل شميث  ف

يمكن القول إذن إن النمرية القرارية الت 
حت واتع  ي رسر

ي إيطاليا وأمريكا  الت 
ز
أسلولة توة الدولة اىلي سلطات النخب  واخأتليات الفاعلة المؤثرة والسيدة ف

 بسلطاتها التنميمية. 
بنفس  لقد استطاعت الدولة اإلدارية اليوم مع بداية االنحرافات التوتاليتارية والليلارلية الغربية  العم  

ي 
ز
ي ذكرناها عىل تجاوز القانون والسيادة الشعبية ف

لدول كثي  من دول المعمور يصوصا منها ا  اآلليات النمرية الت 
 التسلطية العربية. 

ي أعلنت عنها العديد من الدول
ي الدولة  بالنحو الذي   لم تعرة حاالت الطوارئ الت 

ز
صاحب السيادة الحقيقية ف

ي سلسلة االستثناء والسيادة
ز
ز ف ي كتابم عن الديكتاتورية  واغامبي 

ز
 درسم الفيلسوف ورج  القانون كارل شميث ف

ت كذلك حدودا معرفية وتانونية ودستورية وإدارية يمكن أن تفهم تحوالت الواتع  وتغي  طلقات  العارية  ب  عرة
 الوغي المجتمغي  ودور الدولة. 

ي إىل إنتاج  ي الغرئر
ي الوتت الذي سغ فيم الفكر الدستوري والفلسقز

ز
ي   نمريات معرفية للعق  ا ف

إلنسائز
ال ي الضفة اخأيرى من المتوسط يتشبث بعد الحداثة الدستورية الليير

ز
ية   نجد الدرس اخأكاديىمي الدستوري ف

ي فهم حال االستثناء وكأنم حال ح  بم اليوم  والحال أنم صار أسلوبا للحكم. 
ز
 بالنمريات القانونية الكالسيكية ف

ي العديد من الللدان التسلطية العربية تحولت حالة االستثناء أو الطوارئ  باعتلارها حال
دستورية  ةفقز

وط القانونية  ينتج عنها تعليق حكم القانون وتقييد الحقوق والحريات   ي الزمان والمكان والرسر
ز
مؤتتة مقيدة ف

تحولت إىل تاعدة للحكم السياسي ونموذجا لم. ومن الغريب أن هذه الدول لم تعرف من الدستور كقاعدة عامة 
 ناء المقرون بتعطي  الدستور وتعليق حكم القانون وتقييد ناظمة لممارسة السلطة وتداولها وفصلها  إال االستث

                                                           
 .100المرجع نفسه،ص54

 .نية لإلدارةسياسية، وتلتها المدرسة الوطاشتهرت فرنسا، باعتماد نموذج متفرد لتخري    ج األطر يعتمد عل جودة المؤسسات التعليمية العليا، وابتدأ بتأسيس مدرسة الحرية للعلوم ال55

ت ههه الدراسة تح  عنوان56   فرنسا،  :نشر
 
وقراطية والطبقات االجتماعية ف   كتابه الصفوة والمجتمع البي 

 
 .قدم  ومبوتومور بعض نتائجها متفرقة ف
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي اخأنممة العسكرية؛ مث : مرص الثورة بعد حكم الملك فاروق  والجزائر من حيث إلغاء 
ز
الحقوق والحريات كما ف

ية سوداء وتونس 1991انتخابات   2022م وتعطي  أحكام الدستور والقانون وما نجم عن هذه الوضعية من عرسر
حالة االستثناء ... ولم تشذ اخأنممة السياسية غي  العسكرية عن تعطي  حكم الدستور وتعليق حكم مع إعالن 

يعية التنفيذية و القضائية  أو بإعالن حاالت  القانون؛ سواء بالتسلط الدستوري وهيمنتها عىل المؤسسات الترسر
ي تنت ي عادة بانقالبات عسكرية  أو بأزمات س

 ها اخأوىل. ياسية كانت الديموتراطية ضحيتاالستثناء أو الطوارئ الت 
ي الحالة العادية عىل صناعة القانون وصناعة الرأي العام وصناعة النخب 

ز
ي أغلبها  تهيمن ف

ز
إن دوال ف

دينامية المجتمع...  وال تشك  حالة االستثناء إال مناسلة لتأكيد عدم جدوى وجود الشعب لكون الدولة سيدة 
اجة لها بالوسائط التمثيلية  وال لمقاومات نقدية  ف ي الشعب و مقيدة  ومقيدة للعدو وال ح

 الوحيد.  SOUVRAINEالسيد
ي الغرب هي حالة دستورية وتانونية نشأت من رحم الديموتراطية  ب  كانت من أهم  إن 

ز
حالة االستثناء ف

ي 
ز
اير  28ما أرعب الدول اخأوربية مع مرسوم إعالن حالة االستثناء من طرف هتلر ف   من يالل "مرسوم  1933فير

ي دستور الدولة الديموتراطية اخألمانية" 
ز
حماية الشعب والدولة" تاد إىل تعليق العم  بمواد الحريات الشخصية ف

 جمهورية تيمر" . 
ي  لم تتخ  الشعوب الغربية عن عقيدتها الديموتراطية   ي أرتت الوغي اخأورئر

فرغم أزمة الديموتراطية الت 
ي التعاتد الدستوري  ب  شنت حربا معرفية وفكرية لتقويم  بحكم  وال عن إيمانها

ز
القانون  وبتجديد التفكي  ف
الية للديموتراطية.   االنحرافات التوتاليتارية و الليير

ي استعرضناها عن الدولة  القانونية صحيحة  لكن الدولة هي هي  أحببناها أم  
إن النمريات النقدية  الت 
ي نستخرجها من النمرية  تجعلنا نحقد عىل الواتع. لكن  لكي نفهمها  كرهناها  النتائج المقيتة والم

خيفة الت 
ي السياسي 

 . 57« علينا أن نراها كما هي  بوصفها المعط اإلنسائز
 الئحة المصادر والمراجع

 : باللغة العربية1

ي الدول المغاربية  : 
ز
ي درسات ميدانية  للنقاش النمري عن الدولة اإلدارية ف

ز
 اخأستاذ رشيد كديرة ف

د : رشيد كديرة    " النخب اإلدارية والديموتراطية  دراسة سوسيولوجية النخب بالمغرب "  اطروحة دكتوراه 
ي القانون العام كلية الحقوق اكدال جامعة محمد الخامس  الرباط 

ز
 م. 2005ف

"   –دراسة د: رشيد كديرة  ''الدولة اإلدارية والديمقراطية ما بعد الحداثة  ي نقد القانون اإلداري الوضغي
ز
مقدمة ف

 العلىمي )
 www.ajsp.netم( 2021-7-2منشور بالمجلة العربية للنرسر

ي ا
ز
ي ضوء تحوالت اإلدارة والديمقراطية مفاهيميا و دراسة د: رشيد كديرة  '' من أج  إعادة التفكي  ف

ز
لقانون ف

يقيا''  كتاب أبحاث المؤتمر الرابع '' القانون والتحوالت االتتصادية واالجتماعية''  جامعة السلطان تابوس   امير
 م. 2018بعمان  

ي من ي أبو رحمة: مقال حول  ميشي  فوكو: السلطة عىل الحياة و حكومة النوع البيولوجر
شورات أمائز

ACADEMIA ,EDU-COMMUNITY 2018.   

                                                           
 . 38-37عبد هللا العروي، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص 57

http://www.ajsp.net/
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جامعة كولومبيا  من أشهر 1962-1916تشارلز رايت ميلز )
ز
م(  عالم اجتماع أمريكي  وأستاذ علم االجتماع ف

( والخيال 1959(  أسلاب الحرب العالمية الثانية )1956(  الصفوة الحاكمة )1951أعمالم: الياتات البيضاء )
ي )  م(. 1959السوسيولوجر
ي كتابم 1931جايتانو موسكا )

ز
ي مجلس الشيوخ اإليطاىلي  تناول مفهوم النخلة ف

ز
ملادئ  »م( أستاذ ونائب وعضو ف

ي علم السياسة
ز
ي طلعتم اخأوىل سنة «  ف

ز
م   ثم ترجم إىل عدة لغات تحت عنوان آير هو 1896الذي ظهر ف

 «. الطلقة الحاكمة »
ز حالة االستثناء ترجمة نورالدين ع وت سنة  20-21لوش مجلة إضافات العددان جورج اغامبي   2013-2012بي 

 .م 
نهام ) ا. 1987-1905جيمس بي  ي كلية بيلوم بأكسفورد إنجلي 

ز
ي جامعة برنستون وف

ز
(  باحث أمريكي تلق  تعليمم ف

ة  ي الفي 
ز
ا للفلسفة ف

ً
ي جامعة نيويورك. ومنذ سنة 1954 -1932وعم  أستاذ

ز
م عم  محرًرا للناشيونال 1955م ف

 و. ريفي
ي علم االجتماع

ز
ي  عمان  دار  :رثواالس  السونوولف  النمرية المعاضة ف

ترجمة محمد علد الكريم الحورائز
 2010 مجدالوي للنرسر والتوزي    ع  

ين براء الحاج أحمد  مراجعة لكتاب نخلة السلطة لشارلز رايت ميلز  موتع  سي 
 /مراج-ميلز-رايت-تشارلز-الحاكمة-النخلة/https://hekmah.orgحكمة . 

 تماع السياسي  أسسم وأبعاده. صادق اخأسود  علم االج
ة  الدار البيضاء   ي  الطلعة العارسر ي العرئر

ز
 . 2014علد هللا العروي  مفهوم الدولة  المركز الثقاف

ة  جدلية الدولة والمجتمع  ز الدولة البنيوية والدولة المتغي  علد هللا ساعف  اضطرابات الدولة: حول العالتة بي 
ق     .م1994بالمغرب  إفريقيا الرسر

ي الفلسفة السياسية المعرصة  المجلة المغربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية 
ز
علوش نورالدين :إشكالية السيادة ف

 . 2018 مارس  4 العدد 
ي  المدي  إىل العلوم  السياسية  كلية العلوم السياسية  جامعة بغداد  الطلعة اخأوىل 

 تحطان أحمد الحمدائز
 م.  2012

ي لألبحاث ودراسة  سياسي   ترجمة رانية الساحىلي ويارس الصاروط  كارل شميث   الالهوت ال المركز العرئر
 م. 2018السياسات 

المرافق العامة  مطلعة دار نرسر الثقافة   :القانون اإلداري المرصي المعاض والمقارن محمد فؤاد مهنا 
 االسكندرية 

الية  ضمن كتاب الموسوعة   حداد   كارل شميت والليير
ي منشورات مصطقز

الفلسفية الغربية الجزء الثائز
 .م2013االيتالف وضفاف  

ة جدا   جيمس جوردن فينليس    ترجمة أحمد James Gordon Finlaysonيورجن هابرماس  مقدمة تصي 
ي     مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة   الطلعة االوىل   م. 2015محمد الروئر

 : باللغة الفرنسية 2

Amine Benabdallah Une réception de Carl Schmitt dans l'extrême-gauche :La théologie politique de 

Giorgio Agamben Institut d'Etudes Politiques de Paris ECOLE DOCTORALE DE SCIENCES 

POlitiquey Master recherche de pensée politique 2007. 
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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 

 

 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
ُ
ف للوظائ عام أو  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 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

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

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

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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