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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

األوعية  تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  فلسفة مكيافيل  ]
 
 [الدين واألخالق والسياسة ف

 

 [محمد أحمد عبد اللطيف : عداد الباحثإ ]

 [الفكر السياس   –كلية االقتصاد والعلوم السياسية   –جامعة القاهرة ]

 

 : الدراسة ملخص

ي الحديث، حيث وضعت أفكاره األساس لعالقٍة تمثل فلسفة مكيافيىلي إحدى أهّم ركائز الفكر  السياسي الغرئ 
ي الفلسفة اليونانية، وعن 

ز
 عن ارتباط السياسة باألخالق كما ف

ً
ز الدين واألخالق، وبعيدا ز السياسة وبي  جديدة بي 

، يتمحور حول  ي
افز ارتباطها بالدين خالل العصور الوسىط، فقد أسست فلسفة مكيافيىلي للسياسة كعلم احي 

ي فلك  تحقيق
األهداف والنتائج المطلوبة، ومن خالل هذا المنظور تتحدد وضعية الدين واألخالق، حيث يدورا فز

ز السياسة والدين واألخالق  ي مكيافيىلي بالفصل بي 
ما يرّوج غالب ك  –ذلك األصل المصلخي للسياسة، وال يكتفز

ي مؤلفاتم   –، وإنما يذهب إىل أبعد من ذلك –الكتاب 
ث يجعل من الدين واألخالق مجرد أدوات ، حي-كما يظهر فز

ز بها الحاكم لتعزيز سلطتم والحفاظ عىل استقرار المجتمع.   يستعي 

ز السي –الدين والسياسة  -الفلسفة الواقعية  –عرص النهضة  -مكيافيىلي  كلمات مفتاحية:  اسة العالقة بي 
.  –واألخالق  ي  الفكر السياسي الغرئ 

[Religion, Morals, and Politics in Machiavelli's Philosophy] 

[Mohammed A. Abdul Latif] 

 

Abstrct: 

Machiavelli's philosophy represents one of the most important pillars of modern Western 

political thought, as his ideas laid the basis for a new relationship between politics and religion and 

morals, and far from the link between politics and morality as in Greek philosophy, and from its 

connection with religion during the Middle Ages, it established Machiavelli's philosophy of politics as 

a professional science, centered around Achieving the desired goals and results, and it is through this 

perspective that the status of religion and morals is determined, as it turns in the orbit of that reformist 

origin of politics. Machiavelli is not satisfied with the separation between politics, religion and morals 

- as most of the book promotes - but rather goes further - as it appears in his books - As it makes 

religion and morals mere tools that the ruler can use to consolidate his power and maintain the stability 

of society. 

Keywords: Machiavelli - the Renaissance - Realist Philosophy - Religion and Politics - The relationship 

between politics and morals - Western political thought. 
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 مقدمة: 

، فقد  ي مكيافيىلي
لم يحظ مفكر بهذا القدر من االنتقاد والكراهية ثم بهذا القدر من التقدير واالهتمام كما حىطز

ي وّجم لم معاض 
ز
ز يعيد النظر ف  كلمات السباب والهجاء، ولم يمض إال قرن من الزمان وبدأ كثي  من الباحثي 

ّ
وه أشد

، ورسعان ما نال من التبجيل  ه ما لم يكن يحلم بم هو نفسم، و  -وربما التقديس –تقييم فلسفة مكيافيىلي اعتي 
، األخالق عن الظاهرة السياسيةبعض المفكرين مؤسس علم السياسة الحديث، باعتباره أول من فصل الدين و 

، حينما تكون الحاجة ماسة إىل قوة  ات االضطراب السياسي
 إىل اليوم، وال سيما خالل في 

ً
وال تزال أفكاره حية

اتم العملية وظروف  ي يمكنها معالجة األزمة وإعادة بناء المجتمع، وال شك أن نشأة مكيافيىلي وخي 
السلطة الت 

ي 
ز
ي حاول من خاللها معالجة األزمة التاريخية لبالده خالل عرص  مجتمعم كان لها أثر كبي  ف

تشكيل فلسفتم، والت 
 النهضة، وهذا ما يمكن بحثم من خالل النقاط التالية : 

 :
ً
، وظروف عرصه.  أوال  نشأة مكيافيىلي

 :
ً
ي الظاهرة السياسية.  ثانيا

 الواقعية، ومحورية القوة فز

 :
ً
ي الحياة السياسة.  ثالثا

 دور الدين فز

 :
ً
ي فلسفة مكيافيىلي السياسية.  رابعا

 طبيعة األخالق فز

، وظروف عرصه : نشأة مكيافيل 
ً
 أوال

ي 
ي فز
ّ
ي جمهورية فلورنسا بوسط إيطاليا، ألرسة فلورنسية  1469مايو  3ُوِلد نيقولو دي برناردو دي مكيافيىل

فز
ي الحاك

غلت مة، ورغم ذلك فقد شعريقة، وقد ُعرفت العائلة بنشاطها السياسي ومعارضتها ألرسة دي ميديتسر
 المرحلة األوىل من حياة مكيافيىلي 

ّ
ز أن ، ويقرر بعض الباحثي  ي التاري    خ الفلورنسي

 –أرستم العريقة مناصب بارزة فز
ز أو تعميم  –وحت  وصولم للمنصب العام  تندر المعلومات عنها بشكٍل واضح، ولهذا يلجأ المصنفون إىل التخمي 

ي عرصه من تلك الطبقة األرستقراطية، كما بعض المعلومات المحدودة، حيث يغ
لب الظّن أنم تلف  تعليمم كمثقفز

ي  
ي القديم ، حت  صار يرى فز

اث اإلغريف  جمات الالتينية للي  ، وقرأ بعض الي  ي
ي التاري    خ الرومائز

 واسعة فز
ً
نال ثقافة

ي تاري    خ روما )أوبنهايمر، 
 لذلك فز

ً
ي أيامم شبيها

ي كل حادثة فز
 (. 1986فراير، ، 2011كّل نظام سياسي وفز

 بانهيار النظام اإلقطاغي ونشأة وحدات سياسية جديدة هي الدول 
ز وقد عاض مكيافيىلي عرص النهضة الذي تمي 

اب حسم الرصاع التقليدي  "اإلقليمية"، وضعف سلطة الكنيسة، وبدء خضوعها تدريجيا لسلطة الملوك، واقي 
 
ً
ارة  الذي استمّر لقرون طويلة لصالح السلطة الزمنية تدعيما عة المركزية للدول اإلقليمية، ورغم انطالق الرسر ز لليز

ي فلورنسا  -األوىل لعرص النهضة من إيطاليا 
، وذلك-وال سيما فز ة طويلة من التفتت السياسي

 ، فقد عانت لفي 
ي روما، فقد حرص البابوات عىل بقاء إيطاليا بهذا الضعف

 لعدد من العوامل، من أهمها وجود الكنيسة البابوية فز
 لتمزقها السياسي وضعف قدراتها العسكرية، 

ً
خشية وجود حاكم قوي يسيطر عىل شئون الكنيسة، ونتيجة

 لرصاعات القوى األوروبية، كما ظهر ذلك بوضوح حينما أطاحت 
ً
 دائما
ً
انها وميدانا  لجي 

ً
صارت إيطاليا مطمعا

ي عام 
ديدة بزعامة الراهب الشهي  ، لتنشأ حكومة ثيوقراطية ج1494القوات الفرنسية بحكم آل ميديتسر

 بحرمانم، ليتم إعدامم وحرق جثتم
ً
، 2019مجاهد، ) سافوناروال، ورسعان ما أطيح بها بعد إصدار البابا قرارا

 ديورانت، ب. ت.(. 

ي عام 
ي هذا أعادت  1498وفز

 ل  "مجلس الحرب"، وظّل فز
ً
 مكيافيىلي أمينا

ز فلورنسا تأسيس الجمهورية، وتم تعيي 
اتم الدبلوماسية العديدة من المنصب قرابة أ  ، ومن خالل موقعم السياسي من جانب أول، وخي 

ً
ربعة عرسر عاما
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

األوعية  تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

األوعية  تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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د

 للمبادئ من الحكومات المستبدة. 
ً
 قسوة وإهدارا

  الحياة السياسة
 
: دور الدين ف

ً
 ثالثا

 عالقة السياسة بالدين 
ّ
، فإن ي كتاب األمي 

كما تمثل عالقة السياسة باألخالق أكير الجوانب فجاجة لدى قارئ 
 وغموض

ً
ة ها حي 

 عند مكيافيىلي تمثل أكير
ً
  –ا

ً
جال ، فبينما يستنكر دور الكنيسة وينتقد ممارسات ر -وربما اضطرابا

ي للبابوات، فإنم  ت السياسي إىل الدور السلت 
ّ
ي الثناء عىل اإلمارات الكنسية، وبينما يعزو التفت

الدين، فإنم يبالغ فز
ز  ي الجمع بي 

ز فز ، ولهذا تعددت مواقف الباحثي  ي الواقع السياسي
د أهمية الدين فز

ّ
ي قيؤك

د تبدو هذه األمور الت 
 تتبع الظروف التاريخية من جهة، وواقع عرص مكيافيىلي من جهة أخرى يفرسان ذلك بشكل 

ّ
متعارضة، غي  أن

 واضح، وذلك من خالل النقاط التالية: 

1  
 ( الدين والماض 

ي األرض، مما 
م عىل ااستقّر الفكر الكنسي خالل العصور الوسىط عىل اعتبار البابا هو ظّل هللا فز

ّ
لسلطة يحت

 بالكنيسة، وهذا األمر 
ً
، ومن هنا ارتبطت الدولة تاريخيا الزمنية تهيئة النظام الذي يحقق لألفراد خالصهم الروحي

، ولم يهاجم الكنيسة ألنها تدافع عن سلطتها الزمنية، بل ألنها لم تستخدم  بذاتم لم يكن محّل انتقاد مكيافيىلي
ي نموذج قيرص جميع قدراتها إلخضاع إيطاليا لح

كمها، بدليل أنم نظر بكّل إعجاٍب إىل ارتباط السياسة بالكنيسة فز
ي فلورنسا )ديورانت، 

بورجيا، وأشاد بالدعم الكنسي لهذا األمي  الطموح، بل أّمل مكيافيىلي تكرار ذلك النموذج فز
، لعجزها عب. ت.(، وعىل هذا األساس يمكن تفسي  انتقادات مكيافيىلي الحادة لموقف الكنيسة السي ن اسي

 عىل 
ً
ي يوٍم ما قادرة

ي القوى اإليطالية، ف  " الكنيسة لم تكن فز
، مع حرصها عىل إضعاف باف  بسط سلطانها السياسي

ي الحيلولة دون وجود إيطاليا 
ها باحتاللها، وعىل هذا فقد كانت السبب فز احتالل إيطاليا بأرسها، كما لم تسمح لغي 

ز عدد من األمراء الذين جاءوا لها بالفرقة والضعف، حت  إنها غدت تحت حكم رأس واحد، وجعلها موزعة  بي 
 ، ابرة فحسب، بل لكل من يهاجمها" )مكيافيىلي ولهذا جّرد الحملة عىل رجال ، (1982فريسة ال لألقوياء من الي 

ي 
ي وقٍت كان بمقدورهم فيم توحيدها، " فالكنيسة هي الت 

ّزأت جالكنيسة وحّملهم مسئولية ضعف إيطاليا فز
 ،  . (1982إيطاليا وما زالت تحافظ عىل تجزئتها ")مكيافيىلي
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

األوعية  تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( الدين والحاض  2

ّ لكثي  من رجال الدين، فقد   ي إىل جانب انتقاده للدور السياسي المضطرب للكنيسة، فقد انتقد كذلك الدور السلت 
ي للدين، وبقدر تعظيم رجال 

 
ورة الدور االجتماغي واألخالف

 برصز
ً
ز كان مكيافيىلي مؤمنا امهم الدين لتعاليمم والي 

 القتصار هذا الدور المحوري عىل 
ً
ي المجتمع، ونظرا

ز
بأحكامم بقدر رسوخ منظومة القيم الدينية واألخالقية ف

رجال الدين، فقد ضاعف من غضب مكيافيىلي ظهورهم عىل النقيض ذلك، وقيامهم بدور القدوة العكسية 
ي كافة مستوياتهم )رسل، 

ز
 (. 1977للمبادئ واألخالق ف

ت حملة نقد مكيافيىلي إىل الجوانب الفكرية، فعاب عىل الكنيسة تصوير المسيحية كدين الضعفاء 
ّ
كما امتد

ي رّسخت رذائل المهانة والضعة كفضائل، " وقد 
ي قيم الرحمة والتسامح الت 

ز
العاجزين، وانتقد غلّو رجال الدين ف

 من 
ً
ز إىل التأمل بدال ز والميالي  ، مّجدت ديانتنا المتواضعي  ف 1982تمجيد رجال العمل " )مكيافيىلي

ّ
(، مما خل
ب منهم تدريب 

ّ
 الدين يسمح للناس بتمجيد أوطانهم والدفاع عنها، وهذا يتطل

ّ
 عديدة، فرغم أن

ً
 سلبية

ً
آثارا

ق 
ّ
، مما أدى إىل اختفاء تعش

ً
 مؤسفا

ً
بية الدينية إهماال ي الي 

 هذا العامل قد أهمل فز
ّ
أنفسهم وإعدادها للدفاع، إال أن

ي 
الحرية، كما انتقد نظرة الكنيسة إىل الدنيا كدار حرسة وشقاء تبعد اإلنسان عن ربم وتلهيم عن غايتم األوىل فز
 من إثراء شخصيتم، فلم 

ّ
 لوجود اإلنسان عىل األرض غاية ترتبط بعزيمتم، فال بد

ّ
الحياة بالخالص، وأعلن أن

ي من الدنيا خي  ثماره
ا ، وهذه الثمار ال يقطفه-ومنها الذكر والمجد  –ا يحظ بصنعة الخالق الحكيم إال ليجتز

 ، ي
ي الستنهاض أبنائها 1998األقزام الضعاف وإنما العمالقة األقوياء )الزقزوف 

ي قيم المسيحية ما يكفز
 فز
ّ
 أن
ً
(، مقررا

ي رسمها لنا مؤسس المسيحية، 
الستئناف أمجادهم، " ولو احتفظ حكام الدول المسيحية بالروح الدينية الت 

، لكان  سعادة مما هي عليم اآلن " ")مكيافيىلي
 وأكير
ً
ي وضٍع أكير اتحادا

 (. 1982ت دول النرصانية وجمهورياتها فز

 ج( الدين والمستقبل

ي اآلخرة، وآخر 
، قانون إل ي : للنجاة والسعادة فز ز ساد االعتقاد خالل العصور الوسىط بحاجة اإلنسان إىل قانوني 

وخالل عرص النهضة بدأ اختفاء الحدود بينهما، ورأى رواد تلك المرحلة وضغي : لتنظيم وضمان سعادة الدنيا، 
 الدنيا 

ّ
، فكانت دراسة مكيافيىلي  –وما فيها من الطبيعيات واالجتماعيات  –أن

ز تتبع نفس المبادئ والقواني 
ي دراستم للظواهر الفلكية، وب  ه

ي اتبعها جاليليو بعد ذلك بقرٍن فز
ا بدت ذللظاهرة السياسية بنفس الروح الت 

ي إطار رؤيتم الواقعية رأى أن يبف  الدين 
ي نظره غي  مفهومة، وفز

ي الدينية الغيبية فز
 –بياتم وقوانينم وغي –المعائز

 عن تكبيل حركة السياسة بأخالقياتم المثالية، ولهذا لم تعكس كتاباتم أّي اهتمام بإثبات صحة الدين أو 
ً
بعيدا

 في
ً
 الدين ليس مرغوبا

ّ
 قيمتم زيفم، فقد رأى أن

ّ
ي الحياة االجتماعية، وب  هذا يستمد

وري فز م لذاتم، وإنما كعنرٍص ضز
ورة  ، وكرصز ي ه عىل الحياة السياسية، فالدين هو خي  أساس لتقوية الدول وحمايتها من االحتالل األجنت  من تأثي 

ز وتعليمه ، فالقيم الدينية تعمل عىل تهذيب نفوس المحكومي  طاعة  مللمحافظة عىل استقرارها االجتماغي
 . ي يسنها األمي 

ز الت   القواني 

 بما يتناقض 
ً
ومن ثّم ذهب مكيافيىلي إىل تنحية القيم الدينية واألخالقية عن الحركة السياسية، بل والعمل أحيانا

 عند بحث الوسائل الالزمة إلنشاء الدولة أو المحافظة عىل السلطة فيها، ليتحول الدين من أساٍس 
ً
معها تماما

حكام إىل مجرد أداة بيد الحكام يستخدمونم لتعزيز سلطتهم السياسية، ولهذا أشاد مكيافيىلي ب  للنظام وحاكم لل
ي حروب  هم" 

ه" لالستفادة بم فز "استخدام" روما للدين ليصبح المصدر األساسي لعظمة الدولة وقوتها، و "تسخي 
 ،  (1982")مكيافيىلي
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اليوس الذي أصدر  ز ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات   في 
كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

األوعية  تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  فلسفة مكيافيل  السياس
 
: طبيعة ومكانة األخالق ف

ً
 ية رابعا

ية، ورغم ترويجم للنموذج الجمهوري  ي   –ترتبط فلسفة مكيافيىلي السياسية برؤيتم المتشائمة للطبيعة البرسر
ز
كما ف

وي    ج لمرحلة انتقالية من الملكية المطلقة، فانحطاط -المطارحات ، فقد ألجأتم أزمة مجتمعم الراهنة إىل الي 
 ،
ً
 مستحيال

ً
ّ أمرا ي ء الفضيلة الشخصية يجعل الحكم الشعت  ي ، مما يلخ 

ً
 إال إذا كان الحاكم قويا

ً
فاألمن ال يكون ممكنا

ي الحاالت االستثنائية إىل القوة االستبدادية ، فإذا كان األفراد أنانيون وسيئون فال مناص من أن تكون الدولة 
ز
ف

 لحفظ تماسك المجتمع، ولهذا ال يتحّرر األمي  من القانون فحسب، بل من القيود األخال
ً
ا  أخي 
ً
ة، فال قيسياجا

َهم 
ّ
ت
ُ
ي تحقيق الصالح العام، فلسوف تعفيم النتائج حينما ت

ز
م عىل ترصفاتم إال من خالل نجاحها أو فشلها ف

َ
ُيحك

ي 
ز
ي أدرجها مكيافيىلي ف

 من اللوم والتأنيب، وهذه الرصاحة الت 
ً
م دائما

ّ
األفعال، وعندما تحسن النتيجة فسوف تحل
ي الس
ز
 باستخدام نصيحتم للحكام كانت السبب الرئيسي ف

ً
، حيث أقّر مكيافيىلي علنا معة السيئة لكتاب األمي 

يطة أن يستخدم الحاكم هذه الوسائل بقدٍر كاٍف من الذكاء –أو أية وسيلة أخرى  –القسوة والغدر والقتل  ، رسر
 ، ز  (. 2010والرسية لتحقق غاياتها وتحفظ مصالح الدولة )سابي 

 توثقت فيم عالقة ال
ً
ة قرون أطلق عليها مصطلح العصور فقد ورث مكيافيىلي واقعا سياسة بالدين عىل مدى عرسر

ي رؤية 
ي خلت من اإلنجازات الفكرية واالقتصادية والسياسية، ولهذا كان النموذج المثاىلي للسلطة فز

المظلمة، والت 
مكيافيىلي هو نموذج جمهورية روما، حيث خضع الدين للسياسة، فتحققت أعظم األمجاد التاريخية إليطاليا، 

ز لجماعة وم يعيتي  ز ترسر ي طالما نظرت إىل الكنيسة والدولة كسلطتي 
ع انهيار منظومة العصور الوسىط الت 

اع الدولة من قبضة الكنيسة، وبناء أيديولوجية جديدة تحّيد الدين عن  ز مسيحية واحدة سغ مكيافيىلي إىل اني 
ي هذا إلغا 

، وال يعتز وري لتجاوز الرصاع السياسي
ي المجتمع أو قطع الصلة المجال العام، كأساس ضز

ء دور الدين فز
ورية لألغراض السياسية  ز السياسة والفضائل األخالقية، وإنما تستهدف فلسفتم استخدام الدين كأداة ضز بي 

 المختلفة. 

 
ً
ا  كثي 
ّ
ي الالأخالقية، فهاجمها َمن نظر إليها كقواعد عامة، إال أن

 من المعائز
ً
ا وعىل هذا األساس تضّمن األمي  كثي 

ز من ا ي العرص الحديث  –لمفكرين والباحثي 
، معتذرين بأنم -وال سيما فز لم  قد اتجهوا إىل تأويل أطروحة مكيافيىلي

ي لحظٍة حرجة من تاريخها، حيث يركزون عىل الفصل األخي  
 –يرد بتلك الوصايا سوى الخي  العام لبالده فز

"،  -ودعوتم إىل تحرير إيطاليا  ين إياه جوهر رسالة "األمي   الكتاب كلم إنما كان بمثابة التمهيد لذلمعتي 
ّ
ك وأن

 لألمي  أن يصل إىل الحكم كيفما شاء، أو أن يترصف 
ّ
ر الوسيلة بمعتز أن  الغاية تي 

ّ
"، فلم يقل أن المطلب "القوىمي

ز عىل تعديد الطرق المتاحة أمام األمراء لالرتقاء إىل الحكم والمحافظة علي
ّ
ي الشأن العام بما يهوى، وإنما رك

، مفز
 للفضائل، إال أنم لم ير 

ً
 مناهضا

ً
ي أيٍّ من كتبم، ولم يتخذ موقفا

فمن المقّرر أن مكيافيىلي لم يهاجم األخالق فز
لمبادئ األخالق جدوى عملية عند ربطها بواقع سياسي تحكمم المصالح، فنظر إىل المعارك السياسية كمباريات 

 أ
ً
ي الشطرنج خطة و يخدع خصمم بحيلٍة ماكرة فإننا نعجب بمهارتم، للشطرنج، ولهذا فعندما يضع أحد العت 

اعة أو المكر، ولم يخطر ببالم االهتمام  وهكذا نظر مكيافيىلي وهو يشاهد ويحلل مباريات السياسة بما فيها من الي 
ي نظر َمن يهتّم باللعبة لذاتها، فلم 

ابرة، فسّيان كّل ذلك فز ز أو الي  بشخصية الالعب، وهل هو من األرستقراطيي 
 بيادق لعبتم هم أناٌس حقيقيون ين

ّ
ي بحثم أن

 صالح هؤالء البرسر -ال مجرد بيادق شطرنجية  –تبم فز
ّ
 هو بيت ، وأن

ر،   (. 1975القصيد من كّل ممارسة سياسية )كاسي 

ي بحثم  –لقد نّخ مكيافيىلي عن ذهنم إشكالية النموذج المثاىلي 
ي طالما استفاض الفالسفة فز

، وقرص اهتمامم -الت 
 عىل ضبط 

ً
ي فلسفتم الحقا

، لتفضز
ً
 وتقنيا

ً
 أداتيا
ً
بعد  –المجتمع واحتواء أزماتم، ليجعل من السياسة مجاال

ي خدمة الدولة،  –إضافات هوبز 
 فز
ً
 سياسية يجب السغي لتحقيقها، بل أداة

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

األوعية  تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 األمي  يمكنم أن يتظ
ّ
ي أن
وط الدولة ليس إال، وهذا يعتز ط من رسر  اهر بالفضيلة دون أن يؤمن بها أو فاألخالق رسر

 (. 2000يتقّيد بقيمها )ديورانت، ب. ت.، رشيد، 

 بذاتها 
ً
 سيئة

ً
 هناك أخالقا

ّ
رها-وبينما تقرر قواعد األخالق أن ّ يىلي ، فقد عارض مكياف -ال يوجد غاية يمكن أن تي 

ي ذلك أنم يعكس الخطأ إىل صواب 
رر أو الصواب إىل خطأ، وإنما يقانطباق هذا المبدأ عىل عالم السياسة، وال يعتز

 بأعمال قد يستنكرها دعاة 
ً
بكّل جرأة أنم إذا كان هدف األمي  هو أمن المجتمع وسالمتم، فعليم القيام أحيانا

ي تعتي  خطأ من الناحية األخالقية، ويقرص ذلك عىل 
ر الوسيلة الت  ّ  الغاية السياسية الطيبة تي 

ّ
د أن
ّ
األخالق، ويؤك
ذي ال يستهدف سوى المصالح الوطنية عند المخاطر واألزمات، ولهذا فإن جوهر الفلسفة الحاكم العاقل ال

ز مجال األخالق  ز بي  ز عمل مقّيد بذاتم وآخر مقيد بعوامل خارجية، وإنما التميي  ي التفرقة بي 
ز
المكيافيلية ال يكمن ف

ي مجال األخالق يتّم الحكم عىل الترصفات ذاتها، بينما ال
عية سياسة هي مجال األفعال الذرائومجال السياسة، ففز

ة عنده باألسباب والنتائج  ي يجب أال نقيمها إال بقدرتها عىل تحقيق األهداف، فالعي 
، فكّل ما -فة كأية حر   –الت 

 
ٌ
وع ي مجال آخر  –يحقق المصلحة السياسية مرسر

ز
، وب  هذا يعتمد مكيافيىلي الحّل -بغّض النظر عن تقييمم ف

ز المعاي ي بالفصل بي 
ي عىل َمن الثنائ 

ي  السياسية واألخالقية، واستقالل مجال كّل منهما عن اآلخر، ولهذا يثتز
ي سبيلم للحفاظ عىل الدولة قد يضطّر للقيام 

 لقيم السياسة الذرائعية، "وذلك ألنم فز
ً
خالف قيم األخالق ترجيحا

 ،  الوفاء واإلحسان والصفات الحسنة والدين" )مكيافيىلي
ّ
ما تتوقف سالمة البالد  (، "إذ عند2004بأعماٍل ضد

كلها عىل القرار الذي يتخذه المرء، فمن الواجب أن ال يهتّم هذا اإلنسان بقضايا اللطف والقسوة وال باإلطراء أو 
المذلة، بل عليم أن يتخىل عن كّل اعتبار آخر، وأن يسلك المسلك الذي يؤدي إىل الحفاظ عىل حياة بالده 

، وحريتها بكل ما لديم من إخالٍص وح ز مكيافيىلي عىل األخالق، وتكرر ورود 1982ماس" مكيافيىلي
ّ
(، ولهذا رك

ي الخي  والصدق واألمانة و...إلخ،  Virtuمصطلح "الفضيلة" 
ي كتاباتم، غي  أنم ال يشي  بهذا الوصف إىل معائز

فز
عتز المصطلح إىل أي موإنما يقصد ب  "الفضيلة" : الكفاءة والقدرة عىل خدمة وتحقيق الصالح العام، دون امتداد 

 مكيافيىلي ال يصف بالفضيلة إال َمن أحسن أداء وظيفتم، ففضيلة الحاكم عنده هي 
ّ
، وذلك ألن ي

ي أو أخالف 
ديتز

اإلقدام والعزيمة الماضية، وأوجُب واجباتم حفظ مصالح البالد، وسبيلم إىل ذلك قوة نظامم وقدرتم عىل 
 . (1974السيطرة )أدهم، 

 مكيافيىلي عىل اتصاف وال ُينكر مكيافيىلي أ
عية السلطة، ولهذا أثتز همية الفضائل األخالقية، كجزء ال يتجزأ من رسر

 أوضاع الحياة وظروف  –األمي  بالكرم والصدق والرأفة واالستقامة 
ّ
وال سيما إذا كان حديث عهد باإلمارة، إال أن

 
ّ
ي كّل األحوال، ولهذا فإن

امم بهذه الفضائل فز ز ء أح السياسة قد تحول دون الي   عىل األمي  أن يتعلم كيف يسي
ً
 –يانا

ي  -عند اضطراره 
ام تلك الفضائل عند األزمات قد يأئ  ز  اإلضار عىل الي 

ّ
ب المالمة إذا أساء، وإال فإن

ّ
وكيف يتجن

 الفضائل قد يطرأ عليها 
ّ
ى أن ، في  ي عند مكيافيىلي

بالكوارث، وب  هذا يختلف التقييم السياسي عن التقييم األخالف 
ي بعض األحيان فضائل يجب العمل بها لضمان النجاح من المال

، كما تغدو الرذائل فز
ً
امها رذيلة ز بسات ما يجعل الي 

 أو األمن. 
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كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 عن السكتة الدماغيةكافة المعلومات -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مر 
ي ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

األوعية  تبط بمسببات فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية ا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد إلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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