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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 [ 1957- 1955]الطريق إىل الحكم 

 د. فيصل جميل[  الباحث:  إعداد ] 

 [ تونس -  جامعة سوسة - كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية] 

 

 الملخص: 

ي 
ا فز ي شهدت منعرجا كبي 

ة الت  ة دقيقة و مهّمة من تاري    خ الزعيم الحبيب بورقيبة، و هي الفي  يدرس بحثنا هذا في 
الحبيب حياته   إىل  لتونس  الفرنسي  االستعمار   

ّ
المناضل ضد و  ي 

الوطتز الزعيم  بورقيبة  الحبيب  السياسية، فمن 
ي مّر بها هذا 

ي عهدها الجمهوري. إذ سيعدد بحثنا هذا أهم المحطات الت 
بورقيبة حاكم البالد و أول رئيس لها فز

ته الوطنية النتخابات المجلس القومي الزعيم الطموح انطالقا من فرض سيطرته عىل حزبه مرورا باكتساح جبه
أول  ي أصبح 

الت  الباي وإعالن الجمهورية  التأسيسي الذي رسعان ما ترأسه، و تشكيله لحكومته وصوال إىل عزل 
 رئيس لها. 

، الجمهورية، األمانة العامة،   : تاحيةالكلمات المف الحبيب بورقيبة، صالح بن يوسف، المجلس القومي التأسيسي
 الحكومة.  

 

[The Road to Power 1955-1957] 

[Dr. Faycel Jameel] 

[Faculty of Letters and Human Sciences - University of Sousse - Tunisia] 

 Abstract: 

 This research aims to study a precise and important period in the history of the leader, Habib Bourguiba. 

A period that represented a major turning point in his political life, a transition from Habib Bourguiba, 

the national leader and fighter against the French colonialism of Tunisia, to Habib Bourguiba, the ruler 

of the country and its first president in its republican era. This research enumerates the most important 

stations that this ambitious leader went through. starting with imposing control over his party, its 

national front’s dominating the National Constituent Assembly elections, -which he soon chaired-, the 

formation of his government, and the dismissal of the Bey and the proclamation of the republic of which 

he became the first president.  

Keywords: Habib Bourguiba, Saleh Ben Youssef, the National Constituent Assembly, the Republic, 

the General Secretariat, the government. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

ين، و ارتبط اسمه بعدد من األحداث  لقد ذاع صيت الزعيم الحبيب بورقيبة منذ بداية الثالثينات من القرن العرسر
ة النضالية مكانة شعبية هامة  ي سجل مقاومة االستعمار الفرنسي لتونس. و قد بوأته هاته المسي 

السياسية البارزة فز
ي اجتمعت يوم  

ة تونس عائدا    5519جوان    1فرّستها الحشود الشعبية الت  ي ميناء حلق الواد بالحاضز
الستقباله فز

ا، بدا الحبيب بورقيبة عائدا ليلعب دورا جديدا عىل  ب له كثي 
ّ
من منفاه. و من خالل االستقبال المهيب الذي رت

ي بناء الدولة الوطنية الجديد 
ي  الساحة التونسية، لن يكون دورا نضاليا فقط بل رّبما دورا يتيح له المساهمة فز

ة الت 
 عىل استقاللها الداخىلي وفق ما نّصت عليه اتفاقيات 

ز  . 1955جوان  3ستتحصل بعد يومي 

ة عراقيل كان أعرسها الخالف الذي شّق صفوف الحزب الحر الدستوري 
ّ
طموح بورقيبة الجديد اصطدم بداية بعد

وع م عارضة االتفاقيات ومطالبا  الجديد إبان عودة الزعيم صالح بن يوسف من القاهرة، والذي عاد حامال لمرسر
من  فشيئا  شيئا  وتحول  للحزب  الشعبية  القواعد  عىل  انعكس  ما  الذي رسعان  الخالف  هذا  التام.  باالستقالل 
ي هذه 

. لكن لم تثتز ز ز التونسيي  ز إىل عاصفة من العنف راح ضحيتها عديد الوطنيي  ز الزعيمي  ي الرؤى بي 
اختالف فز

ي األزمة الحبيب بورقيبة عن مراده و طمو 
حه فتمكن بداية من السيطرة عىل الحزب ثّم وجه أنظاره نحو السلطة فز

 البالد.  

، بدئا   ي مّر بها الزعيم الحبيب بورقيبة منذ عودته من المنفز
ي بحثنا هذا سنتطرق إىل أبرز هذه المحطات الت 

و فز
الحكو  تشكيل  و  التأسيسي  القومي  المجلس  انتخابات  ي 

فز بالمشاركة  مرورا  الحزب،  إعالن  بمعركة  إىل  مة وصوال 
 الجمهورية و تعيينه أول رئيس لها. 

 السيطرة عىل الحزب:  -1

 مؤتمر صفاقس:  -أ

بن يوسف الزعيم صالح  ي    منذ عودة 
تونس فز السياسية    1955سبتمير    13إىل  الساحة  تسارعت األحداث عىل 

ي البداية بصفة سلمية داخل سقف الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد فإنه 
ز انطلق الخالف فز التونسية. فلي 

ي جامع الزيتونة  
رسعان ما سيتحول إىل عداء مبارسر و ضاع ال يبرسر باالنتهاء رسيعا. فخطاب صالح بن يوسف فز

ز قائال " يجب عىل الشعب دفع    1955أكتوبر    7يوم   ي المصلي 
بالخالف إىل مرحلة جديدة، فقد خطب بن يوسف فز

ي الجزائر و  المغرب و حت  ال يخذل هذه المجموعة )شعوب 
حت  ال يخون عقيدته الوطنية و ال يخذل إخوانه فز

ة الكفاح للتخلص نهائيا باندونغ( أن ال يقّر هاته االتفاقيات و أن يعقد العزم من جديد عىل مواصلة العمل و مواصل
أم بصبغة أخرى".  هذا الخطاب رأى فيه الحبيب بورقيبة   1من ني  االستعمار سواء اصطبغ بصبغة االتفاقيات 

الديوان  فاجتمع  العامة.  األمانة  من  وتجريده  الحزب  من  يوسف  بن  رفت  عىل  إثرها  وأّض  الحزب  عن  خروجا 
ز العام للحزب صالح بن يوسف فيما حضز أكتوبر بمدينة المنستي    11السياسي للحزب يوم    دون  حضور األمي 

. و قّرر الديوان  ي بالحاج عمار و عدد أخر من أعضاء الديوان السياسي
الباهي األدغم و أحمد بن صالح و الفرجائز

ة . رفض صالح بن يوسف قرار الرفت وتمسك باألمانة العام 2  السياسي رفت بن يوسف و تجريده من األمانة العامة. 
ز الحزب"  ي بالغ له "بأن القرار المذكور لم يكن صادرا عن ذي أهلية أو صالحية حسب قواني 

ثّم  3للحزب وضح فز
 

 . 1955أكتوبر  09جريدة الزهرة بتاري    خ   -  1
ة زعيم )شهادة عىل عرص(  الحبيب بورقيبة ٬بلخوجة )الطاهر(  -  2  . 06. ص 1999الدار الثقافية، القاهرة  ٬سير
الثالث( ا  ٬جماغي   - 3 )الجزء  االستقالل  دولة  و  الوطنية  واالجتماعية   ٬لحركة  االقتصادية  البحوث  و  الدراسات  مركز  الشاطر.  خليفة  األستاذ  اف  بإرسر

 . 177-176. ص 2005تونس. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز قرار الرفت " أيها اإلخوان ...   له بمونفلوري لجموع من المؤيدين الذين جاءوه رافضي  ز
ي خطاب ألقاه أمام ميز

و فز
ي ع 

ي إقصائ 
رناها  جميعا، لقد اتخذ األستاذ الحبيب بورقيبة قرارا فز

ّ
ي سط

ز الت  ن األمانة العامة للحزب، و خرق القواني 
فكان هذا القرار بمثابة مصل أيقظت األمة من سباتها العميق و نومها الثقيل... )هتافات بسقوط القرار الجائر( ...  

ة ليوم المؤتمر، و  لقد حارب الديوان السياسي كل اللذين أبدوا فكرة ما و رموهم بالخيانة العظىم، فكونوا عىل أهب
ز الحزب..." ة و عدم االنصياع لقواني 

 4اعملوا عىل إيقاف كل من تحدثه نفسه بالدكي 

ي بداية نوفمير  
ي مدينة   1955و فز

أرسل الدكتور أحمد علولو رئيس المؤتمر الذي ينوي الحزب الدستوري عقده فز
ائال : "أشكركم عىل دعوتكم ... و أرجوا صفاقس، دعوة إىل بن يوسف لحضور المؤتمر فرد صالح بن يوسف عليه ق

، و عىل هذا األساس   ز العام للحزب الحر الدستوري التونسي ي األمي 
ونتز أن تكونوا بدعوتكم هاته ال تزالون تعتير

سأوجه دعوة الحضور إىل كل الشعب الدستورية المنضوية تحت لواء األمانة العامة للحزب، و ذلك ال يمكن أن  
. رفض الديوان السياسي تأجيل المؤتمر ففكر 5جو تأجيل االجتماع إىل أسبوع من هذا اليوم ..." يتم قبل أسبوع، فأر 

ة مدّبرة قد أحبكت الغتياله هناك. و قد ساد بعد  
ّ
ي أن خط

ي الحضور لكن بلغه من رفيقه عىلي الزليطتز
بن يوسف فز

ز قد خططوا الغتياله هو والحبيب بورقيبة "حت    يريحوا البالد من التطاحن و الشقاق المؤتمر أن أربعة مقاومي 
ي كتابه "تونس 6اللذين كانا السبب فيهما" 

" فز ي ي تفسي  أخر لعدم الحضور رأى األستاذ "محمد األزهر الغرئر
. و فز

ال  يائه جعلته  جانب كير إىل  الحزب  ي 
فز تسانده  ي 

الت  األغلبية  ي 
فز و  نفسه  ي 

فز يوسف  بن  ثقة  أن  االستعمار"  رغم 
غي الن الدعوة إليه جاءت عن طريق    يستجيب لدعوة الحضور،

ي الوقت ذاته يرى أن المؤتمر غي  رسر
كما كان فز

ز الحزب الجاري بها العمل، ال يلتئم إال بدعوة من األمانة العامة  ز انه و حسب قواني  ي حي 
. و  7الديوان السياسي فز

ن بورقيبة  
ّ
ي المؤتمر أن رفض بن يوسف الحضور مك

ز فز من االستحواذ بالرأي و  قد ذكر بعض النواب المشاركي 
و قد حضز   8توجيه المؤتمر إىل ما يرنو إليه وأنه لو حضز بن يوسف هذا المؤتمر رّبما كانت ستؤول النتائج لصالحه. 

ز ألطروحاته أمثال الحبيب المولهي الذي ذكر  ز لصالح يوسف و المتبني  ز الموالي  هذا المؤتمر عدد من الدستوريي 
ي 
ة.  أنه طالب بإعطائه الكلمة فز  9المؤتمر لكن منعه من ذلك الباهي األدغم فغادر مبارسر

نوفمير بحضور عديد الوفود العربية و اإلسالمية أبرزها الوفد المضي الذي تكون من وزير   15انطلق المؤتمر يوم  
ي و  

ي حبيب جمائ 
األوقاف الشيخ أحمد حسن الباقوري و السيد أحمد سعيد مدير إذاعة صوت العرب و الصحفز

ي بقيادة األستاذ عبد المجيد المحمودي 
نوفمير و قد أفرز مكتب   19. اختتمت أعمال المؤتمر يوم  10الوفد العراف 

  1110صوتا(، جلوىلي فارس)   1157سياسي جديد برئاسة الحبيب بورقيبة تكون أساسا من السادة "الباهي األدغم ) 
المقدم)  الصادق   ، ي سليم)   1095صوتا(  المنخر )   صوتا(،1088صوتا(،  نويرة  البلهوان   984الهادي  صوتا(، عىلي 

ي )   978)  )   970صوتا(، الطيب المهي  صوتا( ، عبد    886صوتا(، محمد المصمودي )   941صوتا(، أحمد التليىلي

 
 . 1955أكتوبر  18جريدة الزهرة بتاري    خ   -  4
 . 1955نوفمير  17جريدة الصباح بتاري    خ   -  5
6  -   ،) ي

ي )محمد حفيظز
ة نضال، الزليطتز ي : سير

 . 146المغاربية للطباعة و إشهار الكتاب ، أريانة تونس . ص الزعيم عىلي الزليطن 
)محمد االزهر(،   - 7  ي  . 298. ص 2013نقوش عربية، تونس ، المغاربية للطباعة و إشهار الكتاب ، دار تونس رغم االستعمارالغرئر
8  Paris, Fayard 1994, p 557., »  Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 à nos jours  Ganiage (Jean), « - 
ي )علّية(،    -   9

البورقيبية و مفاوضات االستقالل  العالئز اليوسفية  المجلة    الحّية''،من خالل بعض الشهادات    1956-1955''حقائق جديدة عن األزمة 
 . 141ص  1999، ماي  94-93التاريخية المغاربية ، العددان 

ي )منصف(،   -  10  . 210.211ص   -. ص2007الطبعة الثانية. تونس  ٬، دار نقوش العربية  صالح بن يوسف حياة كفاحالشائر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز   11صوتا(.   468هللا فرحات)  كما انتخب المؤتمر الحبيب بورقيبة رئيسا من جديد للحزب و أقّر قرار رفت األمي 
  12هياكل الحزب.  العام صالح بن يوسف من كل

:  -ب  حرص  األمانة العامة و تطويق المعارضير 

ي لصالح بن يوسف، أعلن هذا األخي  عن تمسكه باألمانة العامة للحزب 
بعد مؤتمر صفاقس الذي أقّر الرفت النهائ 

ي مختلف مناطق اإليالة و التعريف بأهدافها ورؤيتها التفاقيات  
ز مقرات و نوادي لها فز ي تدشي 

جوان   3و انطلق فز
العامة" يوم  1955 بدأ الحديث عن عقد مؤتمر تأسيسي للحزب الجديد تحت مسىم "األمانة  ثّم  ي   18، 

جانفز
ي خطوة أوىل عقد بن يوسف يوم    1956

ة تونس. و فز ي الحاضز
ي    9بالمعرض الدوىلي فز

لقاء مع رئيس   1956جانفز
خيص لعقد المؤتمر. و  ي يوم   الحكومة الطاهر بن عمار قدم له فيه مطلب الي 
ي انتظم بالقصبة مجلس   11فز

جانفز
ي اليوم ذاته بيانا استنكر   13وزاري برئاسة الطاهر بن عمار تقرر فيه منع انعقاد هذا المؤتمر. 

فأصدر بن يوسف فز
فيه قرار المنع الذي توقع صدوره، إذ ذكر " لم نكن ننتظر من الحكومة غي  الموقف حيث انه يعير عن سياستها 
ها إزاء الشعب التونسي منذ أسابيع. نرى الحكومة تتكالب عىل قمع  ي لم تسلك غي 

سياسة التعسف واإلبادة الت 
ة بعد قرار المنع    14تثاال سافرا ألوامر نواب الديوان السياسي المنحل ..." حزبنا ممتثلة ام اتصل رئيس هذا  و مبارسر

ي سليم هو المسؤول المبارسر عن قرار  الحكومة الطاهر بن عمار بصالح بن يوسف ليعلمه أن وزير الداخلية المنخر
 15المنع هذا و الذي برره بأسباب قانونية وأخرى أمنية. 

ي أواخر 
ي من سنة    ثّم فز

كا بإلقاء   1956شهر جانفز اتخذت حكومة الطاهر بن عمار و السلطات الفرنسية قرارا مشي 
ي  و ارتكاب جرائم يعاقب  القبض عىل صالح بن يوسف و توجيه تهمة التأمر عىل أمن الدولة الداخىلي و الخارجر

ي تعيشها البالد . 
ي إىل مسامع بن يوسف   26غت يوم  فبل  16عليها القانون و كذلك تحميله مسؤولية الفتنة الت 

جانفز
ي البداية من الوصول إىل 

ي اتجاه ليبيا       و بالفعل تمكن فز
ما عزمت عليه الحكومة فقرر مغادرة العاصمة فورا فز

ي سيارته الخاصة ثم دخل ليبيا يوم  
فيفري حيث   1بن قردان بمساعدة الخليفة عبد هللا بن نض الذي حمله فز

ي سليم كان عىل علم بعملية منحته الحكومة الليب . و قد أشيع أن وزير الداخلية المنخر ية فورا حق اللجوء السياسي
اللجوء إىل ليبيا و سمح له بذلك حت  ال يتم اعتقاله، كما اعتير البعض أنه هو وراء إبالغ صالح بن يوسف بقرار 

ي الجلسات العلنية لهيئة الحقاالعتقال.   
ز ضح السيد حمادي غرس فز ي حي 

يقة الكرامة أن السيد عبد الحميد  فز
ي رضا بن عمار الذي قام بدوره بتنبيه صالح  

ي الموظف بالداخلية آنذاك هو من قام بإبالغ القيادي اليوسفز
بالقاضز

و يعود قرار إرغام بن يوسف عىل مغادرة البالد حسب ما تبينه التقارير الموجهة   17بن يوسف و نصحه بالمغادرة. 
من المندوبية السامية بتونس إىل وزارة الخارجية الفرنسية إىل لقاء جمع كل من المندوب السامي الفرنسي بتونس 

ي سايدو   ، و قد اتفق 1955ديسمير    25و الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الدستوري يوم    (Roger Seydoux)روجر
ورة دفعه إىل  ي هذا اللقاء عىل تجنب التصفية الجسدية لصالح بن يوسف حت  ال يتحول إىل شهيد و ضز

الرجالن فز

 
 . 1955نوفمير  28جريدة العمل بتاري    خ   -  11
)محمد االزهر(،   -  12 ي  . 298... ص  ستعمارتونس رغم اال الغرئر
 . 32. ص 2015، إصدارات المعهد العاىلي لتاري    خ تونس المعاض 1956-1955خطب و وثائق أخرى  (، صالح بن يوسف: ضيف هللا)محمد -  13
ي  12جريدة الصباح بتاري    خ  -  14

 . 1956جانفز
15  - La Presse le 12 janvier 1956. 
ي )منصف(،   -  16  . 216 -217ص  -. ص  2007الطبعة الثانية. تونس  ٬، دار نقوش العربية كفاحصالح بن يوسف حياة  الشائر
 ، القناة الوطنية. المقاوم حمادي غرس، 2017مارس  24جلسة االستماع العلنية لهيئة الحقيقة و الكرامة بتاري    خ  - 17
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بعث محكمة خاصة لفرض 
ي اآلن ذاته عن رغبته فز

اللجوء للقاهرة للحد من إشعاعه و خطورته. كما عير بورقيبة فز
 .'' ز  18األمن بالبالد و مالحقة ''المشاغبي 

يوم    ي 
فز العاّمة   28و  األمانة  اعتقاالت طالت رموز  ي حملة 

الحكومة فز انطلقت  ي 
، و قد شملت مختلف 19جانفز

ي وقت واحد  مناطق البالد
ي عليه القبض أثناء   20. فز

ي الذي ألف 
ي األمانة العامة عىلي الزليطتز

من بينهم القيادي البارز فز
ل صالح بن يوسف  ز ل بن يوسف أسلحة غي   . و قد أعلنت وزارة الدا21مداهمة ميز ز ي ميز

خلية آنذاك بأنها حجزت فز
 :   22مرخص فيها، و تكونت هذه األسلحة من 

تا عيار  ✓  طلقات.  9ملم به  9مسدس نوع بي 
 طلقات.  9بها  38بندقية أوتوماتيكية أف  ✓
ته.  ✓  مسدس بذخي 
 . Rubiaبندقية إسبانية الصنع   ✓
ة.  Thomsonمدفع رشاش طومسون )  ✓ ي ذخي 

 ( معه خزنت 
ة عيار  6 ✓  . 43-11صناديق ذخي 
 قنبلة يدوية.  76 ✓
✓ 5  .  وصالت تفجي 
 حبل تفجي  )فتيل(  ✓
 متفجرات.  19 ✓
.  2.750.000مبالغ ماىلي بقيمة  ✓  فرنك فرنسي
 حزمة وثائق.  ✓

لكن تثي  هذه الكمية الهاّمة من األسلحة عديد التساؤالت و الشكوك حول مدى حقيقتها. فضاحة ال نظّن أن بن 
ي وقت تشهد فيه البالد حالة احتقان حادة 

له فز ز ي ميز
يوسف كان ليتجرأ عىل تخزين كل هذه الكمية من األسلحة فز

له كان   ز ميز و حت   تحركاته مراقبة  أن كل  يعلم جيدا  لو حيث كان  األسلحة  أن هذه  المشددة. كما  المراقبة  تحت 
ل بن يوسف لما تجرأ رئيس الحكومة الطاهر بن عمار عىل زيارة   ز ي ميز

عقيلته السيدة صفية زهي  وجدت حقيقة فز
ي طرابلس.  1956فيفري  19يوم 

 23لتوديعها قبل اللحاق بزوجها فز

ي هذه الحملة    
ز الذين تم إلقاء القبض عليهم فز و ذلك حسب بالغ صادر   2372عموما بلغ العدد الجمىلي لليوسفيي 

بتاري    خ   تونس  ي 
فز السامية  الفرنسية  المندوبية  باقتحام مقرات    24. 1956فيفري    16عن  األمن  قوات  قامت  كما 

 
اف األستاذ ع(1985- 1889الطاهر بن عمار ) السباغي )فوزي(،   - 18 ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس ، أطروحة دكتوراه تحت إرسر ي

بد الواحد المكتز
ي سايدو إىل وزارة الخارجية الفرنسية بتاري    خ    442. ص  2010 ديسمير   25حول لقائه مع الحبيب بورقيبة يوم    1955ديسمير    27اعتمادا عىل تقرير من روجر
1955 . 

19   -  Histoire (Ahmed) avec la contribution (Rabaa Ben Achour. Ali Louati. Chiraz Mosbah) « Kassab (Ahmed). Ounais 
générale de la Tunisie .l’Epoque contemporaine 1881-1956 » . Sud Edition. Tunis .Mai 2010. P 548. 

20, Tome 3, Dar Amal , Tunis 1983. 1958»-ste 1956Le nouvel état aux prises avec le complot youssefi ,«Sayah (Mohamed) - 
P 335. 

21  -  ،) ي
ي )محمد حفيظز

ة و نضال، الزليطتز ي : سير
 . 148صامد للنرسر و التوزي    ع ، صفاقس.  ص الزعيم عىلي الزليطن 

22, 1958»-Le nouvel état aux prises avec le complot youssefiste 1956 ,«Sayah (Mohamed) - ..336.. P  
فانا، تونس أحمد بن صالح و زمانه المنصوري )سالم(، -  23 ، منشورات ني  ي  . 232ص  2018، تقديم السيد الشاذىلي الفليتر
24 - Le petit matin . 16/02/1956.  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مختلف مناطق اإليالة و صادرت كل ما تحويه م
. و بهذه الحملة 25ن وثائق و أموال و حت  أسلحة األمانة العامة فز

م للحركة اليوسفية داخل اإليالة. 
ّ
 انته الحديث عن هيكل سياسي منظ

 بورقيبة يعتىلي السلطة:   - 2

بعد أن أحكم الحبيب بورقيبة قبضته عىل الحزب الحر الدستوري التونسي و طرد كل صوت مناوئ له منه، بدأ  
ا نحول السلطة، سّيما و أن موقفه قد تعزز بحصول تونس عىل استقاللها التام يوم هذا الزعيم يسي  شيئا فشيئ 

أن الظروف قد كانت سانحة له    1956مارس    20 بما  اجع يوما بعد يوم. و  ز تي  اليوسفيي  أعدائه  و بدأت حّجة 
ي إحكا

ي تأسيس دولة االستقالل و وضع أساساتها، فإنه قد تدّرج كذلك فز
م قبضته عىل السلطة، ليلعب أدوارا مهّمة فز

ي زمن االستقالل و بعث 
ي انتخابات المجلس القومي التأسيسي ثّم بتشكيل أول حكومة فز

فكانت بداية بمشاركته فز
ا بإعالنه الجمهورية.   الهياكل األمنية التونسية والجيش وأخي 

:  -أ  انتخابات المجلس القومي التأسيسي

ي  جاء قرار انتخاب مجلس قومي تأسيسي إثر األم
، و قد كان دور المجلس حسب  1955ديسمير    29ر العىلي الصادر فز

ي تشكيل الحكومات أو المّس 
ي ظّل النظام الملكي و لم يكن له الحق فز

األمر العىلي مقتضا عىل كتابة دستور للبالد فز
ي األربعة فصول التالية

ي تونس، حيث جاء نص األمر فقط فز
 : 26من المقومات األساسية للحكم فز

( لسن دستور 1956أفريل    8)   1375شعبان    26يقع استدعاء مجلس قومي تأسيسي ليوم األحد    األول:   الفصل •
 .مملكتنا

•  : ي
الثان  وط   الفصل  رسر طبق  الرسي  المبارسر  العام  اع  االقي  حسب  التأسيسي  القومي  المجلس  انتخاب  يقع 

ي يصدر فيما بعد  .يضبطها قانون انتخائر

•  : ي
 .وع من طرف المجلس بخاتمنا السعيد ويصدر كدستور لمملكتنا*\ -يختم الدستور الموض الفصل الثان 

 وزيرنا األكير ووزيرنا للداخلية مكلفان كل فيما يخصه بإجراء العمل بأمرنا هذا.  الفصل الرابع:  •

استقبل اليوسفيون قرار انتخاب المجلس القومي التأسيسي بنوع من التحفظ حيث ضح زعيمهم صالح بن يوسف  
ي    1يوم  

 ما أخشاه أن يكون المجلس التأسيسي آلة إلقرار االتفاقيات مرة أخرى و  قائال    1956جانفز
ّ
''... و أشد

ي جالطة و يقر هذا الخزي و هذا    8يكون تعيينه ليوم  
 
أفريل تتّمة لمؤامرة الحبيب بورقيبة و اتفاقياته الشية ف

ي مؤتمر صفاقس... ''. 
 
ه االنتخابات و التحق بهم فيما بعد الحزب ثّم قرر اليوسفيون مقاطعة هذ  27العار كما وقع ف

ز بعدم التصويت ألنها لن تكون نزي  هة و نتائجها محسومة من  الدستوري القديم، و سعوا جميعا إىل إقناع التونسيي 
اع.    قبل االقي 

ي    1956مارس    25و قد جرت االنتخابات كما هو مقرر يوم  
الجبهة دائرة انتخابية ترشحت فيها كلها قوائم    18فز

التونسي   28القومية  العام  القومية كاإلتحاد  المنظمات  و  الجديد  الدستوري  الحر  الحزب  ز  بي  تحالفا  ي ضّمت 
الت 

 
ي )منصف(،  -  25  . 217ص صالح بن يوسف حياة كفاح... الشائر
ي تونس ، أمر عىلي بتاري    خ   - 26

.  1955ديسمير  29بوابة العدل فز  www.justice.tnيتعلق بإحداث مجلس قومي تأسيسي
، ... ص أحمد بن صالح و زمانه  المنصوري )سالم(،  -  27 ي  . 225، تقديم السيد الشاذىلي الفليتر
ي للجبهة القومية : "... الشعب    - 28 نامج االنتخائر ي الير

التونسي سيعتمد عىل نظام ملكي دستوري و مؤسسات ديمقراطية نابعة عن برلمان و من أبرز ما جاء فز
رة لمصلحة الوطن الع

ّ
لمان و إدارة تونسية مطّهرة من كل عبث مسخ غي و حكومة مسؤولة لدى الير

ي نفوذه الرسر
قة  بلديات تضمن للشعب التّضف فز

ّ
ليا محق

يعية و التنفيذية  ز السلطة الترسر  و القضائية ضمنة لالستقرار السياسي بالبالد... ''. لمبدأ التفريق بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  
فز بقوائم  تقدم  الذي  الشيوغي  الحزب  قوائم  و  أرب  ع    69دائرة فقط ضّمت    12للشغل،  مرشحا وكذلك ترشح 

المست المشاركة عىل  ي دائرة سوسة. عموما بلغت نسبة 
ز فز ي  مستقلي 

% حسب ما ضحت به 82.86وى الوطتز
المعلنة   األصوات  بلغت  المختصة حيث  الجهات  و  التونسية  من جملة    599.232الحكومة    723.151صوتا 

 . ز ز بقوائم الناخبي    29مسجلي 

  : ي
ي كانت كاألئ 

مقعدا يتبع الحزب الدستوري الجديد،   29اكتسحت الجبهة القومية النتائج و فازت ب    كل المقاعد الت 
  13مقاعد تتبع اإلتحاد التونسي للصناعات اليدوية و التجارة،    10مقعدا يتبع اإلتحاد العام التونسي للشغل،    34

ز و   ز التونسيي  ي للفالحي 
ي يوم    12مقعدا تتبع اإلتحاد الوطتز

. و فز ز ي ذكرى أحداث   1956أفريل    8مقعدا للمستقلي 
فز

، و قد ترأس الجلسة عقدت أوىل جلسات المجلس القومي التأسيسي   1938افريل    8 ز  بحضور الباي محمد األمي 
ي. و تّم انتخاب الحبيب بورقيبة  ا محمد شنيق بمساعدة أصغرهم أحمد بن صالح و أحمد المستي 

ّ
أكير النواب سن

ي بن  
ستور، كما تّم انتخاب الفرجائز

ّ
رئيسا لهذا المجلس و أحمد بن صالح وكيال أّوال له و رئيسا للجنة صياغة الد

ي يوم  الحاج ع
تيب المدرج. و فز ي و أحمد التليىلي و عبد هللا فرحات وكالء حسب الي  أوت   26ّمار و الطيب المهي 

ي أصحابها أو كلفوا بمهام أخرى، و قد   1956
ة مقاعد توفز ي عرسر

أجريت انتخابات جزئية لسد شغورات حصلت فز
 30فازت الجبهة القومية من جديد بالعرسر مقاعد. 

 مة:   بورقيبة رئيسا للحكو  -ب

ي أول جلسة للمجلس القومي التأسيسي يوم  
، فدغ  1956افريل    8قدمت حكومة الطاهر بن عمار استقالتها فز

الباي مكتب المجلس القومي التأسيسي الجتماع للتشاور معه حول من سيقع تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة،  
ز 31بورقيبة"   "إنه ليس هناك أحد سوىو أثناء الجلسة قال أحمد بن صالح للباي   ف محمد األمي 

ّ
ي األثناء كل

. و فز

ي يوم  
يط األكير من نيشان االفتخار. و فز ده وسام الدم و الرسر

ّ
أفريل   11باي الحبيب بورقيبة بتشكيل الحكومة و قل

ي قرطاج مراسم تنصيب بورقيبة رئيسا للوزراء و قبل أن يتوّجه إىل لزيارة زوجة الباي   1956
أقيمت بقض الباي فز

ي ساحة القض قائال :  كما جرت العادة ع
ز فز ي  ند تنصيب رئيس الوزراء، ضح بورقيبة لحشد من الصحفيي 

''... إن 
، و 

ّ
ي العمل ألكون عند حسن الظن

 
ي أبداها ىلي ملكنا المحبوب ... و سأجتهد ف

ا بهذه الثقة الغالية الن 
ّ
متأثر جد

 ''... الجديدة  ي 
بمسؤوليان  للقيام  التأس  32كفئا  القومي  المجلس  جلسة  ي 

فز ليوم  و  اعتىل    1956افريل    14يسي 
ز رئاسة   ال ذلك بعدم إمكانية الجمع بي 

ّ
الحبيب بورقيبة كرسي رئاسة المجلس و أعلن عن تقديم استقالته منه معل

ي األثناء ترأس الجلسة نائبه 
ي المقاعد المخصصة للحكومة. و فز

المجلس و رئاسة الحكومة ثّم توجه للجلوس فز
جلوىلي فارس رئيسا جديدا للمجلس. أحمد بن صالح ثم وقع انتخاب 

ي نفس اليوم أعلن عن تشكيلة حكومة   33
و فز

ي تضّمنت رئيس الحكومة و 
 :   34وزير و كاتب دولة  14الحبيب بورقيبة الت 

 رئيس للحكومة و وزير للدفاع و وزير للخارجية: الحبيب بورقيبة.  •

  األدغم. نائب رئيس مجلس الوزراء و يسىم أيضا وكيل رئيس الحكومة : الباهي  •

 
ي ، دار نقوش عربية، تونس 1963-1956بورقيبة و المسألة الديمقراطية البورصاىلي )نورة(،   -  29

 . 37، ص 2016، تعريب محمد عبد الكافز
 . 38المرجع السابق . ص  -  30
، جهادي بورقيبة )الحبيب(،  -  31 ي

ي ، أران 
 . 229. ص 1984تونس  وزارة اإلعالم،حيان 

32   -  '' ،) ي    ليسي  )فتخي
ة جانف  ا عىل الفي 

ّ
ي خلفيات إعالن الجمهورية : براديغم المرحلية البورقيبية مطبق

 
، مجلة روافد العدد   ''1957جويلية    –  1956ف

 . 94، ص 2007، المعهد العاىلي لتاري    خ الحركة الوطنية ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس 12
ي التاري    خ الحديث و المعاض، ،  2000- 1899دراسة تاريخية وفكرية مقارنة    –فرحات عباس والحبيب بورقيبة    معزة )عز الدين(،   -   33

أطروحة دكتوراه فز
اف الدكتور عبد الكريم بوصفصاف . جامعة منتوري ،   . 402ص  2010إرسر

 . 1956أفريل  15جريدة العمل   - 34
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي سليم.  وزير دولة:  •  المنخر

 محمد المصمودي.  وزير دولة:  •

ي.  وزير الداخلية:  •  الطيب المهي 

ي.  وزير العدل:  •  أحمد المستي 

 الهادي نويرة.  وزير المال:  •

•  : ي بالحاج عّمار.  وزير االقتصاد القومي
 الفرجائز

 محمود الماطري.  وزير الصحة العمومية:  •

.  وزير الفالحة:  •  الفيالىلي
 مصطفز

.  وزير األشغال العمومية:  •  عز الدين العباسي

ق و الهاتف • يد و الير  محمود الخياري.  : وزيد الير

.  وزير المعارف:  • ي  الشائر
ز  محمد األمي 

 أندريه باروش.  وزير التعمير و اإلسكان:  •

 محمد شقرون.  وزير الشؤون االجتماعية:  •

 البشي  بن يحمد.  كاتب الدولة لإلعالم:  •

.  للشبيبة والرياضة: كاتب الدولة  •  عزوز الرباغي

ي سايدو موجه لوزارة الخارجية الفرنسية بتاري    خ   ي تقرير لروجر
ز حيث جاء فز   17نالت هذه الحكومة رضا الفرنسيي 

ي كانت    1956أفريل  
ي سبقتها والت 

أن حكومة الحبيب بورقيبة تبدو أكير تجانسا من حكومة الطاهر بن عمار الت 
ز مع الكاظم بن عاشور و    تضّم عدد من المتعاطفي  صالح بن يوسف عىل غرار رئيسها بن عمار و فتخي زهي  و 

بدرجة أقل الصادق المقدم و جلوىلي فارس. 
و قد عمل الحبيب بورقيبة من خالل حكومته هذه عىل تقوية    35

إىل البداية  منذ  فاتجه  ز  اليوسفيي  أعدائه  المعركة مع  ي حسم 
و اإلرساع فز تونس  ي 

فز األوضاع  ترتيب   قبضته عىل 
 الهياكل األمنية و تونستها. 

 بورقيبة يرسي الهياكل األمنية لتونس المستقلة:  -ج

طة:   الشر تونسة  اتفاقيات  *  دون   1955جوان    3أعطت  للبالد  الداخلية  الشؤون  ي 
فز التضف  ز حق  للتونسيي 

ي  
ل الط   اهر بن عم    ار حكومته الثانية فز

ّ
ي هذا السياق ش   ك

و تضّمنت للمرة           1955 ير سبتم   17الخارجية، و فز
ي سليم.  المنخر رأسها  ز عىل  قد عي  و  للداخلية  وزارة  تواصلت   36األوىل  األوىل  بورقيبة  الحبيب  مع حكومة  و  ثم 

ز مديرا لألمن  ز التونسي إسماعيل زويي  ز عىل مراحل حيث وقع تعيي  عمليات نقل المصالح األمنية أليادي التونسيي 
ي يوم  

طة فور تسلمها من السلط الفرنسية بعد أيام قليلة. و قد  1956افريل    19الوطتز ، الذي ألحقت له إدارة الرسر
األوىل  التونسية، كانت  الحكومة  إىل  لنقلهما  تفاوض  محل  رئيسيتان  أمنيتان  مصلحتان  الوقت  ذلك  ي 

فز ت 
ّ
ضل

ي تخضع للنظام الخاص بالقوات الع
اب و الثانية الجندرمة الت  ي  مصلحة مراقبة الحدود و الي 

سكرية الفرنسية. و فز
ال  1956أوت   ي" و الجيز ز وزير الداخلية التونسي "الطيب المهي  ز بي  ز المصلحتي  انطلقت المفاوضات حول هاتي 

''العصابات  بخطر  لة 
ّ
متعل ز  للتونسيي  نقلهما  ي 

فز بالتعجيل  تونس  طالبت  أن  بعد  أوبرتون"،  "سانت  الفرنسي 

 
 . 445، ... ص (1985- 1889الطاهر بن عمار )  السباغي )فوزي(، -  35
36, Université de la Manouba, Institut  1969 –Mongi Slim Lhomme des missions difficiles 1908  Dougui (Noureddine), - 

Superieur d’Histoire de la Tunisie Contemporaine, Tunis 2017. P 90. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ا
ز فز ز من االستعماريي  ي البالد. اليوسفية'' و المغالي 

و قد اتفق الطرفان   37ليد الحمراء و الذين يهددون األمن العام فز
ز مؤقتا لتقديم المساعدة   ز فرنسيي  اب مع موافقة فرنسا عىل إعارة تونس فنيي  عىل نقل مصلحة مراقبة الحدود و الي 

ي خصوص ملف الجندرمة فقد طلبت فرنسا تأ
ي المراكز الحدودية و الموائز  و المطارات. و فز

جيل االستالم حت  فز
ثّم تّم تحديد مواعيد لالستالم يوم   بالنسبة للجندرمة و يوم    3نهاية السنة،  بالنسبة لمصلحة   5أكتوبر  أكتوبر 

ت إىل تأخي  االستالم حت  يوم  
ّ
اب، لكن إجراءات ترتيبية أد و تّم ضّم هذه    38. 1956أكتوبر    16مراقبة الحدود و الي 

ي 
ي  الجندرمة إىل سلك الحرس الوطتز

ي فز ي   1956أفريل    18 الذي قام ببعثه الطيب المهي 
ف بمهامه التيجائز

ّ
و كل

  39القطاري. 

ي التونسي 
ي  * الجيش الوطن 

ز مؤرخ فز ،   1956ماي    3: بأمر عىلي من الباي محمد األمي  ي
أحدثت وزارة للدفاع الوطتز

ي حكومة الحبيب بورقيبة الذي لم يقم ب
ز أي وزير عليها و أنيطت و قد أنشئت هذه الوزارة للمرة األوىل فز تعيي 

ز  ي البد أن يتماسر مع سياقيي 
مهامها لرئيس الحكومة. و قد كان الحبيب بورقيبة يرى أن تأسيس جيش تونسي وطتز

، األول هو كون هذا الج        يش البد و أن يك      ون بالتع      اون ز ي هو أن يتّم  أساس    يي 
ي تشكيله و الثائز

  و االتفاق مع فرنسا فز
ي تونس و فرنسا يوم  

ز حكومت  ي تبادل للرسائل بي 
ي تأسيسه. و فز

وط   1956جوان    21اعتماد المرحلية فز تّم ضبط رسر
ي تأسيس جيشها. 

ها   40دعم فرنسا لتونس فز
ّ
ي مواجهات ضد

ي فرنسا خوفها من أن يدخل هذا الجيش فز
فلم تخفز

اتيجية تستطيع من خاللها مراقبة مضيق صقلية   ها قاعدة إسي  ي تعتير
رت الت  ز لطرد قواتها من تونس و خاصة من بيز

قية للجزائر.  ي التون  1956جوان    24و بتاري    خ     41و المنطقة الشمالية الرسر
لت أول نواة للجيش الوطتز

ّ
سي بقوة تشك

ي شارع قمبطة بالعاصمة  و قد قامت هذه النواة    42عسكري.   5000عسكرية تعد حواىلي  
آنذاك بأول استعراض فز

ثّم صدر بالرائد   .)شارع محمد الخامس حاليا( شاركت فيه تشكيالت من المشاة ومدفعية الميدان والمدرع   ات
. األمر العىلي ال 1956جويلية  1الرس     ىمي بت        اري    خ  ي تونسي

ي ببعث جيش وطتز
  43قاضز

ي التونسي من  
لت النواة األوىل للجيش الوطتز

ّ
 : 44و قد تشك

ي القوات المسلحة و عددهم  •
ز ضباط و جنود.  850عناض من الحرس الملكي الذين انصهروا فز  بي 

ي البوادي و التابعة لوزارة الداخلية التونسية.  •
فة بحفظ األمن فز

ّ
 الهيئات المكل

 التشكيالت النظامية لرجال الوجق و المخازنية.  •

الضباط و ضباط الصف الذين وضعوا تحت تضف الحكومة التونسية من قبل السلط الفرنسية   و عددهم   •
1300. 

ي   •
قاذفات،    5مدافع و    4سيارة و    200شاب. مجهزين ب       3000البالغ عددهم    1955و    1954الشبان من حصت 

 إىل الحرب العالمية الثانية.  و هي أسلحة أمريكية تعود 

 
37   -  ، ز . 2008، جامعة منوبة، المعهد العاىلي لتاري    خ الحركة الوطنية، تونس  (1964-1881جز تاري    خ الحركة الوطنية التونسية )مو   ثلة من األساتذة الباحثي 

 . 175ص 
38 -  ) ي  . 67-66ص –. ص   2011تونس   ٬دار الجنوب للنرسر  ٬ الحبي      ب ب   ورقيبة المهم و األهم  ٬قائد السبسي )الباجر
، الطبعة الثانية، تونس  1987- 6195تونس  التيمومي )الهادي(، -  39  . 28ص  2008، دار محمد عىلي الحامي للنرسر
40  - ) ي  . 71... ص ٬ الحبي      ب ب   ورقيبة المهم و األهم  ٬قائد السبسي )الباجر
ي )محمد الصالح(،  -   41

ي استكمال السيادة الوطنية    الدحمائز
 
ة  1963- 1956دور الجيش ف ة حول: استقالل تونس و مسي  ، أعمال الندة الدولية الثالثة عرسر

. جامعة منوبة، منشورات المعهد العاىلي لتاري    خ الحركة الوطنية، سلسلة تاري    خ الحركة الوطنية 2006ماي    6و    5و    4التحّرر من االستعمار المنعقدة بتونس أيام  

 . 190. ص 2010، تونس 13د عد
42  - ، ي

 . 85، ص  1996، تونس الجيش التونسي  وزارة الدفاع الوطتز
 . 1956جوان  29بتاري    خ  52الرائد الرسىمي التونسي عدد   -  43
ي  ٬ 1961 -1917الجزء األول  ٬شهادة للتاري    خ )مذكرات(  ٬عبعاب )عبد هللا(   -  44

 . 273. ص 2010مطبعة التسفي  الفتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 إلغاء الملكية و إعالن الجمهورية:  – 3

:  -أ  تطويق النظام الملكي

وتوكوالت  م رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة منذ تكليفه بتشكيل أول حكومة تونسية بعد االستقالل بكل الير ز الي 
ي عالقة الحكومة مع البالط  

ي جرى بها العمل فز
ي كل المناسبات إىل إظهار  و األعراف الت 

. حيث عمد فز ي
الحسيتز

ز باي   ي حفل تنصيبه رئيسا للحكومة قّبل بورقيبة اليد اليمتز لمحمد األمي 
والئه التام للباي و العائلة الحسينية ففز

يبة كما تسلم بورق   45و عىل إثر هذه الحركة الرمزية قلد الباي بورقيبة ''وسام نيشان الدم'' و''وسام عهد األمان''. 
ي يوم  

ي ساعة ذهبية و فز
ال العيد هدية الباي المتمثلة فز   1956ديسمير    20أيضا يوم تنصيبه عىل الوزارة من يد الجيز

ي حفل مشهود. 
ز باي الوشاح األكير لالستقالل فز م بورقيبة محمد األمي 

ّ
   46سل

ز الباي و رئيس حكومته طويال حيث رسعان   ر و  و لم تدم مرحلة المجامالت و االنسجام بي 
ّ
ما بدأت األجواء تتعك

ي  
ي جاءت عىل لسان بورقيبة نفسه، حيث ذكر أنه كان فز

ي حصلت و منها الت 
ي بعض المواقف الت 

قد تجسدت فز
ي يده  

ون من رمضان إىل جامع الزيتونة المعمور و قد كان الباي حامال لعصاه فز ي ليلة السابع و العرسر
مرافقة الباي فز

 عصاه إىل بورقيبة الذي رفض تسلمها منه فتدخل األمي   و قد عمد عند مرورهم من الباب ال
ّ
ثالث للجامع إىل مد

و عند وصول موكب   47محمد إلنقاذ الموقف بقوله '' إنها هدية لك من سيدنا''، فأخذ بورقيبة العصا و احتفظ بها. 
ي موضوع ما تا

ي سليم و أنهمك معه فز ركا الباي واقفا لبضعة الباي للمكان المخصص له انفرد بورقيبة بالوزير المنخر
وتوكول أن يجلسا معا. شعر الباي بالحرج من هذه الحادثة فتدخل أحد مساعديه ليعلمه أن  ي الير

دقائق إذ يقتضز
ز بورقيبة و وزيره ألهمية األمر.  ورية بي   48هذه المحادثة كانت ضز

و  الملكي  القض  إضعاف  عىل  يعمل  بورقيبة  الحاصل كان  التوتر  هذا  مع  امن  ز بالي  و  و  الباي  تقويض صالحيات 
ز و المراسيم، و كان أهمها :    محاضتها عير سّن القواني 

 التاري    خ  محتوى القانون 

العائلة  و  الباي  بشؤون  الخاّصة  اإلدارة  أي  السنّية،  اإلدارة  جعل  أمر  صدر 
انيتها، و أعيد تنظيمها  ز الحسينية، خاضعة لوزارة المال. كما تّم التنقيص من مي 

. و هذا معناه أن الحكومة أصبحت و   ي نهيت مهمة مديرها الفرنسي المسيو ماتت 
ُ
أ

 . ي
ي ممتلكات العرش الحسيتز

ي إرث الباي و فز
 المتضف فز

 1956افريل  26

ز أفراد  صدر أمر بضبط حقوق األرسة الحسينية المالكة و واجباتها ليسوي بي 
 .  تلك األرسة و عموم الشعب التونسي

 1956ماي  31

 
(،    ليسي    -   45 ي  )فتخي

ة جانف  ا عىل الفي 
ّ
ي خلفيات إعالن الجمهورية : براديغم المرحلية البورقيبية مطبق

 
، مجلة روافد العدد   ''1957جويلية    –  1956'' ف

 . 93.94ص  -، ص 2007، المعهد العاىلي لتاري    خ الحركة الوطنية ، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس 12
 السابق . المرجع  -  46
ي تاري    خ الحركة الوطنية،  بورقيبة )الحبيب(، -  47

 
ات ف ة التاسعة )محاض   . 26، ص 1974(، الدار التونسية للنرسر ، تونس 1973ديسمير  15المحاضز

48  -  ،) ي
ة شبه محرمة، سعيد )الصافز  . 211.210ص  -... ص بورقيبة ، سير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

غي ّ النظام اإلداري الجهوي القديم و ألغز مسّمياته. و يمكن اعتبار   صدر أمر 
هذا اإلصالح اإلداري من أهم ما أنجز من إصالحات خالل تلك الحقبة إذ من  
حيث العمق أو التداعيات عىل هياكل النظام القديم و رموزه . حيث قسمت 

ي    740البالد إىل  
ي   83مشيخة مجتمعة فز

والية.    14  مندوبية تجمعت بدورها فز
اب التونسي من مراقبة الباي إىل مراقبة الحكومة التونسية الجديدة .   و انتقل الي 

 1956جوان  21

رجل   850العّسة الخاصة بالب   اي، أي الحرس الملكي ، المكون من    مر بإلحاقأ
ز ضباط و جنود، بنواة الجيش التونسي الحديث التكوين.   ، بي 

 1956جوان  30

ي  
أمر نقح األمر الصادر فز بتنظيم السلطات   1955سبتمير    21صدر  المتعلق 

تيبية العمومية تنظيما مؤقتا. و قد سحب األمر الجديد من الباي   السلطة الي 
أي جانبا مهما من السلطة التنفيذية. و بعبارة أخرى وقع تجريده من التضف  
ة النفوذ و أصبح رئيس الحكومة هو الذي يتوىل ذلك و يصدر  ي الحكم و مبارسر

فز
 .األوامر القانونية دون عرضها عىل طابع الباي. 

 1956أوت  3

االفتخار و منع عىل أصحابه صدر أمر بإبطال عيد جلوس الباي و كذلك وسام 
 حمل شاراته، و أحدث وسام جديد دغي وسام االستقالل

 1956سبتمير  6

 ألغيت الطغراء القديمة و أحدثت طغراء جديدة. 
 

 1956سبتمير  13



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                                              (  55 - 69 ) ص:   ثالثالبحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

66 
 1957-1955الطريق إىل الحكم                                                                                                                                                    جميل            

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الحكومة   رئيس  األكير  الوزير  أصبح  و  الدينّية  اختصاصاته  الباي  من  سحبت 
الدينّية و   الشعائر  ف عىل  ة  المرسر

ّ
أحدثت خط إليها. كما  يرجع  ما  أربابها و كّل 

ي 
فز اإلسالمّية  الدينّية  الهيئة  ممثل  ي 

المفت  أمس  و  الت  ونسّية  الديار  ي 
مفت 

يفات و ما إىل ذلك.   االعتب   ارات العاّمة و إقامة المراسم و الترسر

 1957فيفري  28

 إعالن الجمهورية و توىلي رئاسة البالد:  -ب

ز الباي و رئيس حكومته يخيم عىل األوساط السياسية و حت  الشعبية منذ بداية صيف بدأ الفتور الحاصل ب ي 
ز   1957 ي بي 

ي تونس وسط ضاع خفز
ة حول ما ستؤول إليه األوضاع فز حيث بدأ العامة يشعرون بنوع من الحي 

، و بدأ الناس يتحدثون عن تخطيط لقلب نظام الحكم من ملكي إىل جمه ي
وري. و أمام الحكومة و البالط الحسيتز

ز باي من هذه األخبار الرائجة عن نوايا رئيس حكومته الحبيب بورقيبة، وقع االستفسار من هذا   قلق محمد األمي 
التأسيسي هو نظام ملكي دستوري عىل الطريقة   القومي  المجلس  أعمال  أن ما تتجه نحوه  أكد عىل  الذي  األخي  

يطانية حيث قال بورقيبة " يطانية، ستكون فوق كل الرصاعات"قريبا ستصبح ملكا عالير . لكن 49ىل الطريقة الير

ي مداوالت المجلس القومي التأسيسي ليوم 
ي خطاب له عن الفساد الذي يغرق فيه  1957جويلية  18و فز

تحدث فز
بذلك  خّص  و  القض  من  القريبة  العائالت  فيه  تغرق  ي 

الت  البذخ  و  األمراء  يعيشها  ي 
الت  االنحرافات  وعن  القض 

بطرق غي     تجاوزات وات 
الير و كدسوا  بالقانون  وا  استهي  الذين   '' الشاذىلي و سيدي   خديجة 

ّ
لّل و  عائشة    

ّ
لّل  ''

وعة، ثّم ختم تدخله بالقول   "... انه البد من يوم يجري فيه الحساب عىل هذه الترصفات و ما شاكلها، و  مرسر
ما كان قريب". 

ّ
 50رب

ي جلسة المجلس القومي التأسيسي ليوم  
ة حادة تدين  1957لية  جوي  25و فز ، جاءت أغلب مداخالت النواب بنير

ز لهذه   ز السابقي  ي اليومي 
تضفات العائلة الحسينية المالكة و تدافع عىل فكرة الجمهورية حسب ما تم تنسيقه فز

ي إذ    51الجلسة. 
د فيه تجاوزات البالط الحسيتز

ّ
ز عد ثم ألف  رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة خطابا دام ساعتي 

ي هذا الصدد "...  
ي  يقول فز

 
،   25و ف ي  المجلس التأسيسي

 
ي نظام الحكم و ألقيت خطابا طويال ف

 
جويلية نظرنا ف

ي األصفاد تحاشيت فيه الحديث عن المسائل الشخصية، و لم أذكر ما صنعه البايات إزا 
 
ء جدي الذي وضع ف

ي  
دعة" األمر الذي    19ليتخىل عن أرزاقه، و والدي الذي بف  ي الجندية يحمل عىل ظهره ما يسىم "الير

 
سنة ف

ي عىل االهتمام بدروسي حن  ال أضطر لحمل ما حمله ... استقر الرأي عىل إعالن النظام الجمهوري."
 52يحثن 

ي استغرقت وقتا طوي
 :   53ال أعلن المجلس القومي التأسيسي عن القرارات التاليةو بعد المداوالت الت 

ي النظام الملكي إلغاءا تاما. الفصل األول ✓
 : نلغز

ي  ✓
 : نعلن أن تونس دولة جمهورية. الفصل الثان 

 
49  -  ،) ي

ة شبه محرمة، سعيد )الصافز  . 211.212ص  -... ص بورقيبة ، سير
50   -    ،) ي  ليسي  )فتخي

ة جانف  ا عىل الفي 
ّ
ي خلفيات إعالن الجمهورية : براديغم المرحلية البورقيبية مطبق

 
، مجلة روافد العدد   ''1957جويلية    –  1956'' ف

 . 102... ص  12
ي طريق الجمهورية إدريس )الرشيد(،  - 51

 
، الرشيد إدريس ف  . 522. ص 2001، درا الغرب اإلسالمي للنرسر

، جهادي بورقيبة )الحبيب(،  -  52 ي
، أران  ي

 . 230.231ص   -... صحيان 
   - الرائد الرسىمي للجمهورية التونسية . العدد األول بتاري    خ 26  جويلية  1957. 53 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                                              (  55 - 69 ) ص:   ثالثالبحث ال –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

67 
 1957-1955الطريق إىل الحكم                                                                                                                                                    جميل            

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الثالث ✓ ريثما الفصل  الدولة عىل حالها الحاضز  : نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة 

ز   التطبيق و نطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. يدخل الدستور حي 

، كان أولها أنه قد وقع إلغاء مبدأ االحتفاظ  ز ز رئيسيي  لقد تّم التصويت عىل قرار إعالن الجمهورية باإلجماع لسببي 
 الموافقة عىل قرار إلغاء النظام الملكي و إعالن النظام الجمهوري او رفضه و كذلك

ز لخشية    باألصوات و االختيار بي 
النواب معارضة أفكار بورقيبة ألن ذلك يعتير بمثابة '' تدنيس المقدس'' خاصة    و أن عدد كبي  منهم كما ذكر 

 . ي بداية مرحلة التكوين السياسي
ي تونس تشكل وفد ضّم   54بورقيبة مازالوا فز

ة بعد إقرار النظام الجمهوري فز و مبارسر
ي وزير الداخلية، أحمد  ي وزير العدل، عبد المجيد شاكر المدير اإلداري للحزب،   كل من : الطيب المهي  المستي 

ي من ديوان وزير الداخلية. و غادر  
ي و محمود الالفز

عىلي البلهوان شيخ مدينة تونس، إدريس قيقة مدير األمن الوطتز
ي اتجاه قض قرطاج و قد اصطحبهم الكوميسار محمد بن شعبان رفق 

ة عدد  الوفد مقر المجلس القومي التأسيسي فز
القومي  المجلس  قرار  أمامه  تال  و  البلهوان  عىلي  إليه  فتقدم  العرش  قاعة  ي 

فز الباي  عىل  الوفد  دخل  أعوانه.  من 
 عندما رأى المصور فرفع يده قائال  

ّ
ي بعزله  وإعالن الجمهورية فلم ينطق الباي بكلمة إّل

'' آه ...  التأسيسي القاضز
ي فمنع أعضاء الوفد المصور من إت عاد هذا ال''

ي تالوة قرار وزير الداخلية القاضز
مام مهمته. ثّم أخذ إدريس قيقة فز

 55بنقل الباي و عائلته إىل ضاحية منوبة. 

ي من النواب و بعض الحضور و عندما بلغ بورقيبة 
ي التهائز

ثم عاد الوفد إىل باردو أين وجدوا بورقيبة بصدد تلف 
. و أوسع إدريس قيقة لوما و تقريعا ألنه لم يرد عىل الباي  صنيع الباي و ما قال للمصور صاح فيهم لماذا خفتم منه

حينما أشار ألبنائه بعبارة األمراء و كذلك حينما أبعد المصور و قال له '' كان عليك أن تعلمه انه لم يعد يسمح له 
ي فقد توّجه لبورقيبة قائال   ي قد عشت يوما عبإعطاء األوامر. أما أحمد المستي 

. فلم يرد ظيما'''' أنا ال اشعر أنن 

 56عليه بورقيبة بأي كلمة. 

 خاتمة:  

، كانت حبىل بالضاعات و   ز ة لم تتعدى السنتي  ز ة وجي 
ي في 

ي شّق طريقه نحو السلطة فز
لقد نجح الحبيب بورقيبة فز

ي الدفع به إىل  
ز ساهم البعض األخر فز ي حي 

ي عرقلة أهدافه فز
ي ساهم جزء منها فز

ات السياسية الرسيعة الت  المتغي 
ما كان مبتغ ي سنواته األوىل، و 

بورقيبة خاصة فز األزمات تالحق حكم  تداعيات هذه الضاعات و  ت 
ّ
اه. لكن ظل

ي فرانكفورت األلمانية  
 بطرق رّبما عنيفة شأن غريمه صالح بن يوسف الذي انته األمر باغتياله فز

ّ
لبعضها أن يحّل إّل

 . 1961صيف سنة 

ا عىل رصيده النض ي تونس، الذي كان و لقد عّول بورقيبة كثي 
وعه السياسي فز ي مقاومة االستعمار ليتّمم مرسر

اىلي فز
ا ليمّر و لو بالقّوة، إىل جانب حلفاء آخرين كان أبرزهم اإلتحاد العام التونسي للشغل الذي  يتطلب زخما شعبيا كبي 

ي اكتسحت انتخابات  
ل إىل جانبه قوائم الجبهة الوطنية الت 

ّ
المجلس القومي أّمن له مؤتمر صفاقس و الذي شك

 .  التأسيسي

 
ة حول: استقالل تونس و  ، أعمال الندة الدولية ال''  1959-1956االستقالل و تركير  النظام الجمهوري بتونس  الهالىلي )عبد الحميد(، " -  54 ثالثة عرسر

ة التحّرر من االستعمار المنعقدة بتونس أيام  . جامعة منوبة، منشورات المعهد العاىلي لتاري    خ الحركة الوطنية، سلسلة تاري    خ  2006ماي  6و  5و  4مسي 

 . 113-112ص  -. ص2010، تونس 13الحركة الوطنية عدد 
، ... ص  انهأحمد بن صالح و زم  المنصوري )سالم(،  -  55 ي  .  362، تقديم السيد الشاذىلي الفليتر
 شهادة الوزير إدريس قيقة.  -  56
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(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  

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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