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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 [ الـدعـاية السـياسية ونماذج حيه منها]
 

 : الباحث  إعداد 
 [ د. منذر عاطف جـرادات] 
 [ العلوم السياسية] 

 
 : الملخص

السياسية   الحياة  ي مجريات 
الهائل فز للتطور  نظرا  الخارجية وذلك  السياسة  أهم وسائل  السياسية  الدعاية  تمثل 

ي وسائل اإلعالم نتيجة مجريات العولمة الحالية وتقنياتها ويعتمد 
الدولية عىل الصعيد المحىلي والدوىلي وذلك فز

اق الحاجز االيد اق الحاجز هذا الشكل من الدعاية عىل القدرة عىل اخي  ولوجيا المحيط بالدولة المتوجه إليها واخي 
السياسية الصيونية واالمريكيه استطاعت ان   الدعايةالمادي الموجود عىل الحدود السياسية والجغرافية فمثال  

ي ظل التوجه   .تحقق جزء كبي  مما تصبو اليه
هل الدعاية السياسية تستطيع ان تعمل عىل إحراز ما تصبو إليه فز

؟اإلع تكتسب الدعاية  وهل الدعاية العربية كانت بالمستوى المطلوب للعمل عىل الدعاية المضادة ؟ المي الحاىلي
ز األمم والشعوب وعدم حصول تواصل حضاري او فكري بينها حيث لم   - 1 أهميتها من خالل إظهار الفوارق بي 

حال ونقل أخبار   ي وترسخ  -2.الشعوبيكن من وسيلة ناجحة إال الخطابة الضيقة والي  إهمال الرأي العام األجنت 
القناعة بان التأثي  عليه ال يتم باإلقناع والتواصل وتبادل األفكار بل بالقهر واإلغارة والهيمنة وشل القرار ومصادرة 

ي عملية تطور الشعوب وحركتها وتغيي  مسار  -3 إرادة الفعل. 
أصبحت الدعاية السياسية الدور الفعال الحاسم فز

واالقتصادية. أنظ واالجتماعية  السياسية  اإلرهاب   -4 متها  ظاهرة  مكافحة  ي 
فز اإلعالم  وسائل  دور  أهمية  بيان 

ي   -1استعراض الدعاية السياسية فقد استنتج الباحث    والتطرف . 
تعتي  الدعاية السياسية من االدوات الفاعلة فز

 . ي والحاضز
ي الماضز

ي الصاعات الدولية وذلك كونها  شكلت الدعاية السياسية عنص   -2يد الحكومات فز
ا فعاال فز

ي لصالح القطب األقوى.     ي تعبئة الرأي العام الداخىلي والخارج 
ت الدعاية الصهيونية    -3احد األسس الهامة فز اعتي 

العناض  احد  الدين  عنص  بجعل  وذلك  الدوىلي  العام  الرأي  استمالة  حققت  ي 
الت  الدعايات  أكير  من  العالم  ي 

فز
ي هذه

ي إعطاء الديمقراطية احد أشكال هذه الدعاية.   -4الدعاية.   األساسية فز
 - 5تمثلت الدعاية األمريكية الحالية فز

توضيح سلبيات الدعاية العربية وطرق معالجتها . نجاح الدعاية يتوقف عىل مساندة قوى اقتصادية وسياسية  
ز والعمل عىل كتله اقتصادية و  كي 

ي واسالمي الي  سياسية واجتماعية وتدريب الكوادر واجتماعية فالبد كمجتمع عرئ 
الدعاية   ز االعتبار  المؤهل واالستفادة من تجارب االمم االخرى ونضع بعي  العمل السياسي االعالمي  ي 

المؤهلة فز
ها  الصهيونية واألمريكية والعمل بدعاية مضادة تساوي  ها أو تكي 

ي لعب ديتطرق    العمل عىل بحث  المشاريــــع المستقبلية: 
ي الدعاية السياسية و استمالة لدور الفضائيات فز

ورا هاما فز
 الرأي العام. 
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

Abstract : 

The political propaganda represents the most important instrument of foreign policy, given the 

tremendous development in the course of international politics at the local and international level in the 

media as a result of current globalization and its technology. This form of propaganda depends on the 

ability to penetrate the ideological barrier around the country heading to and penetrates the physical 

barrier at the political and geographical borders, for example, the political Zionist and American 

propaganda achieved a large part of what aspires to. Can the political propaganda works to achieve its 

aspirations within the current media trend? Did the Arab propaganda achieve the targeted level to work 

on the opposite propaganda? The propaganda gains its importance by showing    1-differences between 

nations and peoples and poor cultural or intellectual contact among it, including where it was not a 

successful way, narrow rhetoric and travel and transfer nations’ news.2-neglect the foreign public 

opinion and reinforce the conviction that its influence cannot realized by persuasion, communication 

and exchange ideas but by oppression, domination raiding and paralyze decision. 3-The political 

propaganda has become an effective and critical role in the process of people development, movement 

and change in its political, social and economic systems path. 4-Declaration the importance of the media 

role combating against the phenomenon of terrorism and extremism. Reviewing the political 

propaganda, the researcher has concluded the following points: 1-political propaganda is considered an 

effective tool in the power of governments in the past and present.2-the political propaganda formed an 

effective element in international conflicts and the fact that it was one of the important bases in 

mobilization of internal and external public opinion 3- the Zionist propaganda is considered – globally- 

as the most hype that achieved sway international public opinion by making religion as one of the key 

elements in this propaganda.    4-the current US propaganda formed by representing democracy as a form 

of this propaganda. 5-clarifying the cons of Arab propaganda and methods of treatment. The success of 

propaganda depends on economic, political and social forces support; as Arabic and Islamic society 

must focus on economic, political and social mass and train qualified personnel in the political media 

field and take advantage of other nation’s experiments and keep in mind the Zionist and American 

propaganda and work within opposite equal to or higher one. Future projects are addressed to the role 

of satellite to play an important role in political propaganda and sway public opinion 

 مصطلحات الدراسة: 

 الدعاية: 

ز ما كانوا يتخذونه لوال ذلك   النشاط ".. وهي النشاط والفن الذي يحمل اآلخرين عىل سلوك مسلك معي 
ز  ي الرأي العام وفق اتجاه معي 

ز الناس الهدف منها التأثي  فز   " أيضا : " نرسر المعلومات بي 

وي    ج أليديولوجية سياسية أو عقيدة دينية .. كما أنها   أصلها تشي  اىل عملية " الي 
ي أن الدعاية فز

مما يعتز
 كون اإلعالم هو " التعبي  تشي  اىل عملية إستخدام األفكار وإستمالة عواطف الجماهي  "  

.. وتختلف عن اإلعالم فز

ط فز الدعاية أن تخاطب هذا الواقع ، وتستهدف عمليات الدعاية فز  الموضوغي عن الواقع الفعىلي " بينما يشي 
الغالب " استمالة الجماهي  اىل األهداف واإلتجاهات واألراء المقصودة " .. وترتكز وسائل الدعاية عىل مخاطبة  

جانبها  العوا اىل  تستخدم  ولكنها  المنطقية   اإلستماالت  عىل  تعتمد  ال  فهي  لذلك  والمصالح  والغرائز  طف 
 . اإلستماالت العاطفية

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – كانون األول    –  15                                                          (  -  124)ص: ول البحث األ – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

3 
 الـدعـاية السـياسية ونماذج حيه منها                                                                                                                                              جردات            

  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 
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 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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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
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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) 
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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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ء مقوم ات أو تكنولوجيا اإلعالم الت 
المجتمع ات ، م ن حي ث م ا تبث ه القن وات الفض ائية م ن روح الص ورة النمطي ة المتص لة باألح داث الت ي تج ري ف ي  
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س يخ الثوابت األساسية للمؤسسات  أدائ ه لي  ه ذا الكوك ب ، وألن اإلع الم أداة فاعل ة متكامل ه ف ال بد من تفعي ل 
ي تش هدها المنطق  ة والع  الم، وتج  در اإلعالمية، باإلضافة إىل ال

دور الجوهري لمكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف الت 
أوج  د  العرب  ي والع  الم واحتماالت  ه المس تقبلية  ب  الواقع  المتص  ل  ال  راهن، والواق  ع الجدي  د  أن الوض  ع  إل  ى   اإلش  ارة 

المؤسس   عل  ى  ووض  ع  وخطي رة،  هام  ة  الحاضز تح  ديات  ف  ي  معه  ا  والتعام  ل  مواجهته  ا  مس ؤولية  اإلعالمي ة  ات 
ي ظ ل التط ورات والتغي رات 

ي المستقبل فز
ايد حدة وتسارع هذه التحديات فز ز والمستقبل، وخاصة مع التوقعات بي 

اإلع ال  وس ائل  ولم ا كان ت  منه ا.  السياس ية  وخاص ة  المي ادين  مختل ف  ف ي  الع الم  يش هدها  القن وات الت ي  ومنه ا  م 
ي العالم بشكل عام والعالم 

 للتطورات السياسية الحادثة فز
ً
الفض ائية والثورة التكنلوجية مطالبة بتطوير بنيتها وفقا

العرب ي بش كل خ اص حت  ى تواك ب ك  ل م  ا يس تجد عل  ى الس احة الدولي ة؛ ف  إن ذل  ك ل ن يح  دث إال م  ن خ الل تط  وير 
ز : نظمه  ا و  ز التاليي  ي السؤالي 

 له ذه المس تجدات فتكمن مشكلة الدراسة فز
ً
 برامجه ا وسياس اتها، وفق ا

؟  ي ظل التوجه اإلعالمي الحاىلي
 هل الدعاية السياسية تستطيع ان تعمل عىل إحراز ما تصبو إليه فز

 وهل الدعاية العربية كانت بالمستوى المطلوب للعمل عىل الدعاية المضادة ؟

 األهمية 

 :  تكتسب الدعاية أهميتها من خالل إظهار ما يلي

 األمم والشعوب وعدم حصول عىلي تواصل حضاري او فكري بينها حيث لم يكن من وسيلة   -1
ز الفوارق بي 

 ناجحة إال الخطابة الضيقة. 

باإلقناع والتواصل وتبادل األفكار بل  -2 يتم  التأثي  عليه ال  بان  القناعة  ي وترسخ  العام األجنت  الرأي   إهمال 
 بالقهر واإلغارة والهيمنة وشل القرار ومصادرة إرادة الفعل. 

ي عملية تطور الشعوب وحركتها وتغيي  مسار أنظمتها   -3
أصبحت الدعاية السياسية الدور الفعال الحاسم فز

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 

ي مكافحة ظاهرة اإلرهاب والتطرف .  -4
 بيان أهمية دور وسائل اإلعالم فز

 أهداف الدراسة  

 :  تهدف هذه الدراسة إىل إظهار ما يلي

 التعرف عىل الدعاية السياسية ومتطلباتها  -1

ي الحملة االنتخابية   -2
 بيان اثر الدعاية السياسية فز

ي للدعاية السياسية  -3 ي والسلت   توضيح األثر االيجائ 

ي العالم  -4
 إظهار بعض تجارب الدعاية السياسية فز

 ة وطرق معالجتهاتوضيح سلبيات الدعاية العربي -5
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 فرضية الدراسة 

 تدور هذه الدراسة حول الفرضية التالية: 
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ي الدعاية السياسية . 
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ً
 جدي  دا

ً
استخدم دويتش مدخال
ي المنظمات بكل أنواعها . وهو الدراسة المنظمة لالتصال 
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 : إىل ثالثة أنواع هي 

ي  - 1  . معلومات عن العالم الخارج 

ي  -  2
 . معلومات تاريخية عن الماضز

 . معلومات عن النظام وأجزائه  -  3

ز النظم السي اسية وكل النظم االتصالية  وتمثل عملية تشغيل المعلومات وتمثيلها نقطة التشابه األساسية بي 
 األخرى . 

ز الدعاية واألعالن.   وبعد تعريف منهج دويتش لالتصال البد من التفريق بي 

 

 

 

 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – كانون األول    –  15                                                          (  -  124)ص: ول البحث األ – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

6 
 الـدعـاية السـياسية ونماذج حيه منها                                                                                                                                              جردات            

  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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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ْ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
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ى الدعاية والعالم   : الفرق بي 

وْل(  ـُ َمْسئ أْي  والرَّ  .. ُحْر   ْ َ ي 
َ
)الخ أن:  تقول  ي 

الت  بالمقولة  ز  ام اإلعالميي  ز
الي  الدعاية هو  ز اإلعالم عن  يمي  ما 

ي أو اإلعالمي ومقولة أن ا
ي أن الخي  ليس ملكا ألحد، فهو ملكا للحقيقة فحسب، وعليه فإن الصحفز

لخي  حر تعتز
ي نقل الخي  كما هو بدون أي تدخل سواء بالحذف أو  

ف المهنة هو من يتعامل بشفافية وحياد كامل فز م برسر ز الملي 
ي إيصال الخي  ) 

أي الحقيقة( للناس بأمانة شديدة ال تخضع اإلضافة، أو خلط الخب ر بالرأي، فدور اإلعالمي ينحص فز
  .ألهواء النفس أو للمصلحة

ي التأكيد عىل عدم تحريف الحقيقة، باعتبارها قاعدة 
ي حقل اإلعالم..يعتز

والتأكيد عىل عدم تحريف الخي  فز
. فمعايي  الحقيقة مجالها اإلعالم، أما أساليب التضليل فمجا لها الدعاية، التشييد األساسية لبناء رأي عام مستني 

ز المشتغل بالدعاية، فاألول يتعامل مع الخي    ي وبي 
ز الصحفز ز معايي  اإلعالم وأساليب الدعاية يجري الفرز بي  وبي 

الخي   بها  ي 
يأئ  ي 

الت  القضايا  ي 
فز رأيها  تشكيل  ي 

فز خالله  من  الناس  تتمكن  صحيا  مناخا  يوفر  كي   .بصدق 
ي فمقاييس النجاح بالنسبة له فيحددها ع

ي أما الدعائ 
ي فز
ي والدعائ 

ك الصحفز ي مرتبط بالرب  ح..حت  وإن أشي 
امل ذائ 

بالقاعدة  م  ز يلي  وال  عالقة،  أي  المهنة  ف  برسر يربطه  ال  مضلال  نهجا  يسلك  ي 
فالدعائ  واحدة،  إعالمية  مؤسسة 

ع  اإلعالمية )الخي  حر..والرأي مسئول(، فهو يتعامل مع قضايا الرأي والثقافة والسياسة والدين عىل أرضية أنها سل
اهة عىل نتائج انتخابات مزورة، أو أن يقنع   ز  )إضفاء صفة الحياد واليز

ً
ي األسواق مثال

وي    ج لها وبيعها فز المطلوب الي 
 . ) ز  الناس أن الديمقراطية هي بديل عن رغيف الخي 

 الدراسات السابقة: 

ي االنتخابات 
يف درويش اللبان الدعاية السياسة فز ي دراسة الدكتور. رسر

 (2014الرئاسية ) وفز

ي يمارسها 
ة الت  ة وغي  المبارسر تناول بأن هناك من يعّرف الدعاية االنتخابية بأنها )األنشطة االتصالية المبارسر

ي االنتخابات عن طريق الحصول عىل أكي  عدد 
مرشح أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز فز

ي تهدف إىل ممكن من أصوات الهيئة 
االنتخابية(، ويرى البعض أن الدعاية االنتخابية هي " كل أنشطة االتصال الت 

ز بالمعلومات  ز بشأن حالة انتخابية معينة، وإمداد جمهور الناخبي  ز السياسيي  ي الحزب أو المرشحي 
تدعيم الثقة فز

جميع قنوات االتصال واإلقناع بهدف ومحاولة التأثي  فيهم بكل الوسائل واإلمكانات واألساليب المتوافرة من خالل  
 ." ز ي االنتخابات أو زيادة مؤيدي المرشح وإبراز صورته المرغوبة أمام الناخبي 

 الفوز فز

ي العالم االمريكي العولىمي الجديد)مجلة  
ي فز
( أثر البعد الديتز ي

ي دراسة )د. رعد حميد توفيق صالح البيائ 
وفز

( تناول الباحث 2012  -37العدد    -معة العراقية ، كلية أصول الدين  المستنصية للدراسات العربية والدولية( / الجا
ي تساؤل رئيسي هو هل أن  

ي العالم االمريكي العولىمي الجديد وحدد دراسته فز
ي فز
ي دراسته مشكلة أثر البعد الديتز

فز
الباحث من خالل بح ي يسغ إىل تحقيقه ؟ وتوصل 

العالم له بعد ديتز ثه إىل العالم االمريكي ومن خالل عولمة 
 النتائج التالية: 

( بشكل عام ،    الغربية( المسيحيةأن العالم االمريكي يقود ضاعا دينيا عقائديا يهدف من خالله نرسر الثقافة    -1 
والثقافة األمريكية بشكل خاص) مسيحية متطرفه ومتصهينة(، عي  آليات وأدوات أطلقت عليها مجتمعة مصطلح 

إن معظم قادة أمريكا ومهندسي   -2 . ح األمركة الذي يعي  عن حقيقة العولمةالعولمة ، ولذلك يمكن إطالق مصطل
ي أصولها إىل عقيدة ماسونية بوهيمية متصهينة ، ولذلك أطلق 

سياساتها الخارجية ذو معتقدات متطرفة تعود فز
ز  ز المتصهي  ز المتطرف أو اليمي  ي إشاعة  إن عولمة )أمركة ( هذا العالم تتحد وال  -3 .البعض عليهم باليمي 

غاية منه فز



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – كانون األول    –  15                                                          (  -  124)ص: ول البحث األ – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

7 
 الـدعـاية السـياسية ونماذج حيه منها                                                                                                                                              جردات            

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

عقيدة واحدة وفكر واحد خالف ما يتداوله العالم االمريكي من عالميته، إن لمواجهة العالم المؤمرك ال بد من إيجاد 
ز الدول العربية أوال، والدول االسالمية ثانيا ، تبدأ بتحديد مخاطر هذه العولمة  ك بي 

طريقة للتعاون العالىمي المشي 
إبراز  ومن ثم وضع سياسات وبرا أن يكون ذلك من خالل  العالمية ، ويمكن  مج محددة لمواجهة هذه العولمة 

ز حاالت التعدي عىل االسالم وشخصياته  الثقافة انشاء مراكز ومراصد متخصصة بالثقافة العربية واالسالمية، وتبي 
اتيجية مح  إيجاد إسي  وري تجاوز القطرية والتخطيط الخاص بالدولة أو  ددة ينتهجها العالم القيادية، ومن الصز

 . ي واالسالمي  العرئ 

يلمان " إن نظرية الحاجة ال يمكن أن تنمو إذا تصورنا أن    Perelamanواخي  لدينا دراسة البلجيكي    بي 
هان" ي إنما هو مجرد صيغة مبسطة بديهية. السيما وإن هدف نظرية " الي 

هائز "لديه  Argumentatonالدليل ألي 
ي 
ي    هو دراسة تقنيات الخطاب الت 

ي تقدم لهم. من خالل هذه النظرية الت 
تسمح بإثارة تأييد األشخاص للفروض الت 

ي صوغ المفهوم الجديد للصحافة المقارنة. 
 نستند إليها ، فز

 هيكل الدراسة: 

السياسية   الدعاية  يتضمن  ي 
الثائز والفصل  للدراسة  العام  اإلطار  يتضمن  أول  فصل  من  الدراسة  تتكون 

ي داعايتها السياسية،  مفهومها وأنواعها  
وأقسامها والدور الذي تقوم به، الفصل الثالث يتضمن تجارب بعض الدول فز

 والفصل الرابع واألخي  يتضمن  النتائج و التوصيات. 

ي 
 الفصل الثانى

 الدعاية السياسية 
 تمهيد:  

ي تمارسها الصفوة السياسية الحاكمة بقصد تثبيت اركان حكمها وابقاء  
ي  نجد ان الدعاية الت 

زمام السيطرة فز
اث  ي النطاق المحىلي وقد ترتبط هذه الدعاية بنسق فكري يتصل بي 

يدها هي ما يمكن ان يسىم الدعاية السياسية فز
ي نطاق النوع 

ي اكير من نطاق او فز
ي تحاول ان تهيمن فز

ي او محىلي او بواحدة او اخرى من االيدويولوجيات الت 
بيت 

ي عىل اتساعه وقد اصبحت الدعاية ا ي البرسر
ي سمة من سمات الدولة الحديثة بكل ما يخل فز

لسياسية بهذه المعائز
 تكوينها من جماعات ومؤسسات تتفاعل من خالل العمليات االتصالية المتنوعة. 

ي مجاالت العلوم االجتماعية والسياسية واذا 
ز فز ي نظر الباحثي 

وتكتسب الدعاية السياسية اهمية بالغة فز
ي ا
ي ساد او يسود اردنا ان نرى هذه الدعاية فز

شد اشكالها فعالية فعلينا ان نتجه بنظرنا اىل تلك االماكن من العالم الت 
لم  وان  الشاملة  او  الرسيعة  ات  التغيي  اىل وصف  عادة  الثورية  الثوري وتنصف  بالتغي   الباحثون  يسميه  ما  فيها 

يقية.  ز ورة عىل استخدام شكل او اخر من اشكال القوة الفي   ( 1)تنطوي بالصز

 
 .  2004، االسكندرية،  1سعيد، اسماعيل، االعالم والدعاية ، دار المعرفة الجامعية ، ط  (1)
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 مبحث االول ال
 تاريــــخ الدعاية ومفهومها 

 اوال: نظرة تاريخية 

اصبحت   فقد  وتطورها  الدعاية  انتشار  ي 
فز الكبي   االثر  عرسر  السادس  القرن  ي 

فز الطباعة  اع  الخي  كان 
ز الشعوب وقد ظهرت الدعاية الوطنية   ي الحروب بي 

المنشورات المطبوعة بكميات هائلة تسبق لقاء الجيوش فز
ز ال ي القرن التاسع  من خالل الثورتي 

ي القرن الثامن عرسر اما الدعاية )النابليونية( فقد ظهرت فز
فرنسية واالمريكية فز

من  بهالة  الصحف  فاحاطته  الدعائية  اهدافه  ي 
فز ا  استغالال كبي  الصحافة  استغالل  نابليون  استطاع  ز  حي  عرسر 

ته المحرر االكي  ووصلت مطبوعاته اىل جيوشه خارج فرنسا واىل ي فتحها.  البطولة واعتي 
 سكان البلدان الت 

ي نشوب الحرب العالمية االوىل 
ين ساهمت الدعاية الغربية الموجهة ضد النمسا والمجر فز ي القرن العرسر

وفز
ي بناء راي عام مؤيد ومناض لقضيتهم. 

ي استغلها الحلفاء دعائيا فز
 الت 

لة عظىم هيئة معقدة الستغالل حت  تصاعد االهتمام بالدعاية واساليبها فاسست كل دو   1919وما ان قدمت سنة  
ية ال تقهر.  ي ضاعاتها الدولية باعتبارها سالحا سياسيا هائال وظاهرة جماهي 

 الدعاية فز

ي استخدام 
ويعزو الباحثون انتصار دول الحلفاء عىل دور المحور اىل حسن استغاللهم للدعاية وحكمتهم فز

ز  اساليبها ومناهجها وعىل الرغم من ان ليس مقصورة عىل مج ي الحربي 
ه اال انه نيتجة لممارستها فز ز دون غي  ال معي 

ز الناس.   االوىل والثانية صار ربطها بمجال السياسة الدولية مألوفا بي 

ي الدعاية الدولية ايذانا بتفكيك النظام االتصاىلي واالعالمي الدوىلي  
ولقد كان ظهور االذاعة واستخدامها فز

 تشكيله وبنائه.  الذي كانت الدول المركزية تسغ اىل اعادة

ي عام  
ية، وبدات تبث بااللمانية اىل الشعب    1935ففز ز يطانية تبث بلغات غي  االنجلي  بدات هيئة االذاعة الي 

ي منذ عام  
ي عام    1938االلمائز

ي تبث مواد باللغه االلمانية داخل   1940وفز
بدات محطة اذاعية رسية بتمويل بريطائز

ي عام  المانيا، وتبعتها محطات رسية اخرى،  
يطانية بناء    1936وفز ( الي  ي

كة )ماركوئز محطة بث   180استكملت رسر
ي  
ي عام    32اذاغي فز

ي عام   1935دولة، وفز
بدات هيئة االذاعة اليابانية بثها الدوىلي اىل منشوريا وتايوان وكوريا، وفز

عام    1941 ي 
فز وصلت  لغة  عرسر  بستة  تبث  اليابان  الواليات  1943كانت  اما  لغة،  ين  وعرسر ارب  ع  المتحدة    اىل 

ي اعقاب دخولها الحرب العالمية الثانية. 
 االمريكية فلم تدخل ميدان الحرب االذاعية اال فز

ة للتطبيق  ة وقدمت مداخل كثي  ا خالل هذه الفي  وقد تبلور التفكي  العلىمي وبحوث الدعاية واالقناع كثي 
ز وعىل نحو عميق اىل تزييف وكلها دارت حول ادارة عقول وعواطف واتجاهات االفراد وتطرقت منذ ذلك ال حي 

الوغي مستعينة بابحاث علمية، وقد طرحت مرحلة السالم واعادة البناء تساؤالت اخالقية عن اهداف واساليب 
ي مورست اثناء الحرب العالمية االوىل، وعن القصص المزيفة وعمليات التضليل وتشويه المعلومات 

الدعاية الت 
 ( 1)وفعالية اساليب االقناع الحديثة. ولكن اتفقت كل االتجاهات عىل قوة 

ي اطار المنظمات 
ان ترشيد نظام االتصال واالعالم الدوىلي الذي تحقق تحت مظلة االمم المتحدة او فز

ي قضايا االتصال ظل 
المعنية التابعة لها كان محدودا بصفة عامة، حيث ان متطلبات الوصول اىل اتفاق دوىلي فز

ها، عالوة عىل ان هذه االتفاقيات الدولية ذات تاثي  محدود عىل يميل اىل تغليب مصالح الدول الك ى عىل غي  ي 
 

 2005الجمال، راسم ، نظام االتصال واالعالم الدوىلي ، الضبط والسيطرة، الدار المصية اللبنانية، الطبعة االوىل ،  (1)
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

اثبتت قدرتها عىل توظيف اوضاع االتفاقيات  ي 
ي مجاالت االتصال واالعالم، والت 

العامة فز الوطنية  كات عي   الرسر
 الدولية لخدمة مصالحها االقتصادية. 

اال  والمواجهة  الدعاية  الباردة هيمنت  الحرب  اثناء  ي 
واستخدام وسائل  وفز الدبلوماسية،  يديولوجية عىل 

المواجهة  ان هذه  البعض  ان  تعقد نظم وسائل االتصال ويرى  القوتان االعظم  الدولية، وقد تجاهلت  االتصال 
ي الخارج والمرتبطة بمفهوم العالمية. 

وعات االتصالية االمريكية فز  االيديولوجية قد عرقلت توسع المرسر

 ثانيا: مفهوم الدعاية 

عرف معجم مصطلحات االعالم) الدعاية( فيقول " هي التاثي  عىل اراء ومعتقدات الجماهي  لجعلها تتخذ  ي
اتجاها معينا نحو نظام او مذهب بصورة ايجابية او سلبية كما تحاول تهيئة نفسيات االفراد لقبول وجهات النظر 

ي ذلك اىل تشويه الحقائق و 
ي تدعو لها والتشبع بها وقد تلجا فز

 . ( 1)تحريفها"الت 

ي الدعاية بانها" محاولة متعمدة من فرد او جماعة باستخدام وسائل االعالم لتكوين 
وقد عرفت جيهان رشت 

ي كل حالة من الحاالت يجب  
ز وفز االتجاهات او السيطرة عليها او تعديلها عند الجماعات وذلك لتحقيق هدف معي 

 . (2)ان يتفق رد الفعل مع هدف رجل الدعاية" 

ي يقوم بها الداعية وقد  
عرف الدكتور سمي  حسن الدعاية بانها" الجهود االتصالية المقصودة والمدبرة الت 

مستهدفا نقل معلومات ونرسر افكار واتجاهات معينة ثم اعدادها وصياغتها من حيث المضمون والشكل وطريقة  
ئات معينة من الجمهور العرض باسلوب يؤدي اىل احداث تاثي  مقصود ومحسوب ومستهدف عىل معلومات ف

ي السلوك االجتماغي 
وارائهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم وسلوكهم وذلك له بغرض السيطرة عىل الراي العام والتحكم فز

ي هذه االفكار واعتناق هذه االراء  
ي دفعته اىل تبتز

بما يخدم اهداف الداعية ودون ان ينتبه الجمهور اىل االسباب الت 
 . (3)ون ان يبحث عن الجوانب المنطقية لها"واالتجاهات والمعتقدات ود

ي 
 المبحث الثانى

 عنارص العملية الدعائية واشكالها 
 اوال: عنارص العملية الدعائية 

اكدت غالبية االبحاث والدراسات عىل ان االنسان لديه استجابة قوية للدعاية باعتبارها مؤثرا خارجيا يؤثر  
ي اتجاهات الفرد والجماعة كما يستجيب السا

ليب االقناع االخرى واذا ما اتفقنا عىل ان اللغة وحدها ال تعتي  من فز
االساليب القوية لالقناع فانه لزاما عىل الداعية ان يستغل دوافع وحاجات وانفعاالت الفرد وان يلجا اىل بعض 

 .  العمليات العقلية من اجل تحقيق االقناع فالتاثي 

ي جميع االحوال حو 
ل نقل رسالة من فرد اىل اخر بقصد تغيي  مظهر االستجابة  والعملية الدعائية تدور فز

ي ينطوي عىل عناض ال تقوم العلمية الدعائية اال بهم وهم: 
 او اتجاها او ملوكا لذا فان العمل الدعائ 

ً
 لديه رأيا

ي تسىم   اوال: 
ا فالدعاية العلنية والت    المصدر قد يكون مصدر الدعاية معروفات ومعلنا وقد يكون خفيا مستي 

ة تعلن عن مصدرها وتكشف اهدافها ونواياها فال يجد الراي  بالدعاية البيضاء او الدعاية الظاهرة تعتي  دعاية مبارسر
 

ي ،بدوي احمد ، معجم مصطلحات االعالم ، القاهرة ، دار الكتاب ال  (1)
 129ص  1985مصي اللبنائز

(2)  ، ي ي ، االسس العملية لنظريات االعالم ، القاهرة، دار الفكر العرئ 
 .  1987جيهان ، رشت 

ز ، االعالم واالتصال بالجماهي  والراي العام ) القاهرة ، عالم الكتب ،  (3)    21( ص 1984سمي  حسي 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – كانون األول    –  15                                                          (  -  124)ص: ول البحث األ – الثالث  العدد  – عشر  الخامسالمجلد 

 

10 
 الـدعـاية السـياسية ونماذج حيه منها                                                                                                                                              جردات            

  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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

الحاكمة  التاثي  عليه وهي عادة ما تمارسها الصفوة السياسية  المبذولة من اجل  ي ادراك جهودها 
العام صعوبة فز

 وتقسم تبعا لتنوع مستقبلها اىل: 

وفي -1 داخلية  واهدافها  دعاية  نشاطاتها  لهم  ز  وتبي  الداخىلي  المجتمع  افراد  الحكومات  تخاطب  ها 
ي النظام  

ومخططاتها وفلسفتها السياسية تجاه قضايا معينة وفيها ايضا يحاول المتنافسون عىل الرئاسة فز
ه.  ز دون غي  ز لالنحياز لحزب معي  شحون للمجالس النيابية كسب رد فعل المتقرعي   الرئاسي والمي 

ي المجاالت   -2
دعاية خارجية وهي تعي  الحدود وتتجه نحو المجتمعات االخرى هدفها ابراز تقدم البالد فز

العلمية والثقافية والجتماعية اما بغرض انعاش العالقات الدولية وتطويرها واما بغرض تطوير السياحة  
 والتجارة واالستثمار. 

 ثانيا: الرسالة 

ز لدى المستقبل فاذا ما تهدف الرسالة الدعائية اىل تغيي  م  ظهر من مظاهر االستجابة المرتبط بموقف معي 
ي ناجحا. 

ها المقصود اعتي  العمل الدعائ   حققت الرسالة تاثي 

ي المكتوب او المنطوق والتعبي  
والرسالة الدعائية تتكون عادة من شطرين: الشطر االول وهو التعبي  اللفظز

ي وهما اشارات اجتماعية تعي  با 
ي الذي غي  اللفظز

ي من الرسالة وهو المنطق الدعائ 
قىص فاعلية عن الشطر الثائز

ي شكل الرسالة ومضمونها وهدفها ويعتمد عىل استغالل حاجات االفراد وانفعاالتهم من اجل السيطرة 
يتحكم فز

قناع  عليهم عن طريق االستماالت العاطفية وااليحاء وضغط التكرار واالستمرارية، لتحقيق اكي  قسط ممكن من اال
 الذي غالبا ما يتم عىل حساب الصدق والحقيقة. 

ي يتوقف عليها تكتيك الدعاية ومن  
وتعتمد الرسالة الدعائية عىل العديد من االساليب النفسية االساسية الت 

ز   ز يقدمون عىل سلوك معي  اهمها: االستماالت العاطفيه ، االيحاء واالقناع واستخدام االكاذيب لجعل المستقبلي 
ي الصدق والمبالغة اوال  دون اعطا

رات منطقية كافية لقيامهم بهذا السلوك. ثانيا: تتمثل اشكال الدعاية فز ئهم مي 
 والمدخل ثانيا والوجهة ثالثا. 

ان كلمة   الصدق والمبالغة:   ي الوغي العام من    Propagandaقد يكون اقي 
بمعتز الدعاية عائدا لما هو مستقر فز

ي الراي العام والمبالغة تقوم عىل تضخيم الحقيقة لهذا انها تجنح للمبالغة سبيال لتحقي
ق الحد االقىص من التاثي  فز

ز المبالغة والكذب   ( بي  ز ون ) او يهتمون بامر التميي  ز ز يمي  ب من تخوم الكذب لهذا لم يعد جمهور المتلقي 
فهي تقي 

ا عن ر  الدعاية عي  وسائل االعالم وبات استعمالهم كلمة  تعبي  برامج  تمارس  فيما تحمل  ي 
الت  للمبالغات  فضهم 

 عليهم شكال من اشكال الكذب. 

كما انك يمكن ان تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك ال تستطيع خداع كل الناس    ) الراي العام( كل  
الوقت الن حبل الكذب قصي  مهما طال، فان الدعاية القائمة عىل الكذب ال بد وان تتهاوى مصداقيتها عند ول 

 ا الجمهور انها تكذب عليه. مرة يكتشف فيه

عام   بالعرب  ي لحقت 
الت  الهزيمة  تكن  ما    1967لم  السبب هو  وانما كان  فقدانها مصداقيتها  هي سبب 

ي بدايات الحرب. 
 اذاعت من بيانات االنتصار الكاذب فز
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 مصداقية الصدق  

يطانية اذ زون بالمقابل السياسة الدعائية لالذاعة الي  ز يي  ة  نجد كثي  من اإلعالميي  ي نفس الفي 
اعة لندن فز

ي نظر الراي العام مع كل مرة 
ي قامت عىل اإلنباء الصادق فكانت تكتسب مصداقية فز

زمن الحرب العالمية الثانية الت 
ي مصداقية الدعاية االلمانية. 

 تقر فيها بهزيمة قوات الحلفاء امام جيوش المحور وتتعزز تلك المصداقية بتالسر

ي  وهكذا يتضح ان الدعاية الصاد
ي نظر الراي العام بالتدري    ج لكنها تكتسب فز

ي مصداقيتها وتؤكدها فز
قة تبتز

 نهاية المطاف مصداقية دائمة. 

ي تحملها وسائل االعالم اىل جماهي  الراي العام اما ان المدخل:  -ثانيا
من الممكن ان يكون مدخل الدعاية الت 

ي يتعامل مع القناعات عي  المنطق والحجج يكون مدخال عاطفيا يحرك االنفعاالت والوجدان واما مدخل  
عقالئز

 والحيثيات وارقام االحصائيات. 
-   : ي

ي معظم االحوال يجد هذا المدخل العاطفى
ا رسيعا يتسم بالحدة فز ال شك ان الدعاية مع العواطف يثمر تاثي 

ي  
ي الدعاية الت 

ز الذين يرون فز ز والمثقفي  تنشده شكال ديماغوجيا  التوجه ممانعة لدي الخاصة من فئات المتعلمي 
ا مؤقتا غي   ي الغالب تاثي 

ه يقع عىل عامة الناس من البسطاء ويكون فز م العقل لكن تاثي 
يتجاهل المنطق وال يحي 

 . معمر
-    : ي

ي الراي العام فاالكير فعالية من بينها  المدخل العقالنى
ي سبيال للتاثي  فز

ي تاخذ المدخل العقالئز
اما الدعاية الت 

ي تقوم ع
ي ضوء الحقائق الموضوعية هذا الشكل من اشكال تلك الت 

ز ومقابلة الحجة بالحجة فز اهي  ىل االدلة والي 
 الدعاية يحققق تقدما متصاعدا حت  وان بدا بطيئا. 

 ثالثا: الوجهة 

والوجهة  السياسية  الوجهة  نجد  العام  الراي  ي 
فز للتاثر  االعالم  وسائل  تتبناها  ي 

الت  الدعاية  وجهات  أهم 
 االجتماعية. 

ي سلوكه الو 
ي توجهات الراي العام بما يضمن ان يائ 

جهة السياسية تمارس األحزاب السياسية الدعاية للتاثر فز
من  مطالبها  باتجاه  العام  الراي  لتعبئة  تمارسها  انها  االحزاب كما  لتلك  السياسية  امج  الي  دعم  باتجاه  ي  االنتخائ 

اضاتها عىل مواقفها وقراراتها تماما كما تما رس الحكومة الدعاية من اجل حشد الراي العام خلف الحكومة واعي 
ي مواجهة قوة المعارضة السياسية. 

 سياساتها، وقراراتها فز

ي تسغ للتاثي   
ز من اشكال الدعاية السياسية اولهما الدعاية المرحلية وهي الت  ز شكلي  ز بي  وبذلك يمكن التميي 

ي 
ي الراي العام فيما يختص بقضايا طارئة تتسم بالحضور الطاغز

ي الحياة العامة فهذا الشكل من اشكال الدعاية فز
 فز

ي 
السياسية يتطلع لنتائج رسيعة تكون قادرة عىل مجاراة الحدث الطارئ والتعامل معه اما النتائج البطيئة فانها فز
 هذه الحالة اما ان تكون بال جدوى او مستحيلة بسبب تراجع القضية الطارئة عن سلم اوالويات الراي العام. 

ي الراي العام فهو الدعاية المتصلة وهي ذات أما ال
ي تستهدف التاثي  فز

ي من الدعاية السياسية والت 
شكل الثائز

ي تتطلع لتغيي  التوجهات االسايسة والسلوك العام داخل المجتمع هذا الشكل من اشكال الدعاية 
النفس الطويل الت 

م النوع  لهذا  التخطيطيه  الدائمة  طبيعته  مع  يتفق  تخطيطا  االشكال يحتاج  تنوع  عىل  فقط  يقوم  ال  الدعاية  ن 
ي المطلوب وتحديد مراحل تلك الخطة والغاية المنشودة من 

واالسليب إنما عىل ضوء خطة عامة للجهد الدعائ 
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

تنفيذ كل مرحلة منها مع االلتفات للرؤى التفصيلية لكل مرحلة من مراحل تلك الخطة وما تشتمل من حمالت 
 وظيف كل من اللقاءات والندوات والمقاالت. اعالمية دعائية يتم فيها ت

ز اخرين من اشكال الدعاية السياسية هما شكل الدعاية التحريضية وشكل الدعاية  ز شكلي  كما يمكن تميي 
 اإلندماجيه. 

 الدعاية التحريضيه: 

ي تاليب الراي العام ع
ىل  فشكل الدعاية التحريضية مثاله جهد االحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة فز

ات جذرية.   الحكومة او جهد الحكومة لتعبئة الراي باتجاه تغيي 

عندما تتطلع المعارضة السياسية عىل سبيل المثال لتمرد الراي العام ومساندة الحركات الثورية المنشقة  
 عىل نظم الحكم فان دعايتها السياسية تتسم عندئذ بمالمح التحريض الصي    ح عىل النظام السياسي السائد. 

ي مخاطبة الراي العام سواء من قبل المعارضة او السلطة  عند  
ممارسة شكل الدعاية السياسية التحريضية فز

لو تحققت   اليد  متناول  ي 
فز تتجسد وكانها  بلوغ غايات جسام  تكون تحقيق استجابة فورية من اجل  الغاية  فان 

ز تلك الدعاية وشعاراتها فالمعارضون يتصورون اس قاط النظام ممكنا وهم يستجيبون االستجابة الفورية لمضامي 
ز يتصورون تحقيق العدل االجتماغي  ي عىل الفالحي 

لنداءات التمرد عليه والمستجيبون لتاييد التاميم وتوزي    ع االراضز
ر   مي  نفسه  الوقت  ي 

فز هو  وهذا  العام  للراي  التحريضية  السياسية  الدعاية  تصوره  ما  هذا   . ادئز او  ز  قوسي  قاب 
  االستجابة الفورية لها. 

ي كل من الدعاية السياسية والدعاية االجتماعية فهو الذي يسغ لصيانة وحدة    الدعاية االندماجية : 
وهو شائع فز

ز مختلف فئاته االجتماعية والعرقية والقبلية انه ال يتطلب استابة فورية او اثارة مؤقتة   المجتمع والتعايش االمن بي 
ز عي  سياسات وال يعظي وهما بالقطاف الرسي    ع لغايته النهائي ة وانما يسغ بجهد واناة لهندسة نفوس المواطي 

ز وتجعل من وسائل االعالم  وط النفسية والظروف الحياتية الولئلك المواطني  اعالمية دقيقة ال تهمل ايا من الرسر
ي تحمل رسائلها وتكررها بالحاح ال يخلو من التنوي    ع. 

 وسيلتها الت 

 الدعاية المضادة 

ز ببعض القواعد الثانوية الخاصة  الدعاية المضادة اي ال ي تحارب اطروحات العدو يمكنها ان تتمي 
دعاية الت 

 بها: 

معاينة موضوعات الخصم: حيث يتم تفكيك دعاية الخصم اىل عناضها االساسية فمحاربة موضوعات   -1
تجريدها من العدو تغدو اكير يرسا لدى عزلها عن بعضها البعض وتصنيفها حسب اهميتها والحقيقة ان  

ي الذي يكون  
ي تجعلها مؤثرة يؤدي اىل تقليصها واالبقاء عىل مضمونها المنطف 

االدوات الكالمية والرمزية الت 
 غثا بصورة عامة واحيانا متناقضا. 

ز   -2 اتيجية فالعمل ضد تحالف للخصوم يتطلب تركي  مهاجمة النقاط الضعيفة وهو ركن اساسي الية اسي 
ي البداية. الجهد بالطبع عىل االكير تر 

 ددا واالقل صالبة، وعليه يتم تكثيف الدعاية فز
 عدم مهاجمة دعاية الخصم جبهويا عىل االطالق عندما تكون هذه الدعاية قوية  -3
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

وري محاربة الراي القائم من  ز بحق:" غالبا ما تعتي  الدعايات المعاضة انه من الصز يالحظ بول كوينتي 
ه بارسع وقت ممكن عن طريق مها  جمته عموديا. اجل تغيي 

ان هذه الدعايات تجهل قاعدة اساسية: من اجل محاربة راي يجب االنطالق من هذا الراي نفسه وايجاد 
كة" وهنا نجد ترابطا واضحا مع قانون االصفاق.   ارضية مشي 

ي حزب او شخص سياسي ما تصيحات او مواقف   -4
ي ماضز

مهاجمة الخصم واالقالل من شانه، فاذا وجد فز
يحاته ومواقفه الحالية فان التاثي  حينئذ يكون اكير فعالية فهذا الحزب او تلك الشخصية تتناقض مع تص 

ير.  ان ايضا عىل تقديم التفسي  والتي   لم يفقدا ثقة االخرين فحسب وانما هما مجي 
ء يضاهي سالح دعاية مضادة تستند اىل تكذيب الوقائع   -5 ي

ي تناقض مع الوقائع ال سر
وضع دعاية الخصم فز

 الخصم، فمن خالل صيغ قطعية وباترة قدر االمكان.  لدعاية
ة  -6 حه لالمور ام من خالل نرسر نكات وقصص قصي  جعل الخصم مضحكا سواء من خالل تقليد اسلوبه ورسر

 هزلية حوله ويجب عدم االستهانة بتاثي  اساليب كهذه لدحض دعاية العدو. 
 فرض هيمنة مناخ القوة  -7

مادية   بمكان والسباب  الصادارة من االهمية  الخصم يحتل موقع  ترك  ايضا عدم  نفسية  بالطبع ولكن السباب 
 ( 1)ويخلق لصالحه انطباعا باالجماع، النه سيعمل عىل فرض لغته ورموزه ايضا وهي وحدها تحمل قوته. 

 المبادئ العامة للدعاية 

ي تحكم عملية االدراك والمعر 
ز العام الت  فة والدافعية فاالنسان  تخضع اساليب الدعاية واالقناع اىل القواني 

ي االقناع ولكن 
يسجيب الساليب الدعاية كما يستجيب الساليب االقناع االخرى وليس اللغة من االساليب القوية فز

 االعتماد عىل دوافع الفرد وعىل استجاباته لاليحاء يعتي  اكير قوة من مجرد اللغة. 

ي جميع االحوال
فكما يقول زلبوج  هناك مواقف ال تجدي   ويجب ان نالحظ ان الدعاية ليس لها تاثي  فز

 . ي احداث التغيي  االجتماغي
 فيها الدعاية فالدعاية مثال ال تصلح فز

ز العامة للتنظيم  ي نجاح الحمالت الدعائية يجب ان تتماسر مع القواني 
ي يجب ان تساعد فز

فالمبادئ الت 
ي اتباعها من الد

ي ينبغز
ي الفرد ومن التوجيهات العامة الت 

ي فز
عاية ان االيحاء يجب ان يستهدف اشباع حاجة المعرفز

ز  ورية عند االفراد فااليحاء الذي يستهدف تحقيق رغبات االفراد وحاجاتهم يجد فرصة للقبول واالزدهار بي  ضز
ي هذه الحالة يستطيع هو ان  

ي الدعاية اذا لم تكن هناك حاجة عند الناس فز
هؤالء االفراد ولكن ماذا يفعل اخصائ 

ي لدى الفرد يخلق ان يكون ه ي المجال السيكولوج 
ذه الحاجة فيستطيع ان يخلق جوا من التوتر وعدم االتزان فز

 وبعد ذلك يقوم بعملية االيحاء المطلوبة. 

الجلية ويصبح  الواضحة  المعروفة تجدي فيها اساليب االيحاء اكير من االمور  الغامضة غي   والمواقف 
فيجب   ذلك  للقبول وعىل  احتماال  اكير  باته،  االيحاء  توقيت ضز وان يحسن  الفرص  الدعاية  ي 

اخصائ  يتحيل  ان 
تلقاء  لم توجد من  اذا  والبلبلة  ابات  الغموض واالضز ان يخلق مواقف  الماهر  الدعاية  ي 

ويستطيع كذلك اخصائ 
ي جو خصيب من الماء العكر. 

 نفسها وبعد ذلك يبدا صيده فز

 
ي، (1) ، الطبعة االوىل،  مهنا ، فريال ، تقنيات االقناع ، االعالم الجماهي  جمة والنرسر  .  1989دار طالس للدراسات والي 
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 : ورية السلوب الدعاية الناجحة هي  والمبادئ الضى

ي تستخدم فيها االلوان الحية جذب   -
انتباه الجماعة وذلك عن طريق سهولة ادراك االعالن مثل اعالنات الحائط الت 

ا عن االرضية.  ز  القوية بحيث يصبح االعالن شكال بارزا وظاهرا متمي 
ا قويا كلما سهل ادراكه.  -  اشباع حاجات الجماعة الشعورية او الالشعورية فكلما كان االعالن مثي 
ي   التكرار  -

ي االعالن فز
ي التفكي  فز

اي اعادة االعالن وتكراره بجميع الوسائل الممكنة: فالتكرار هو الذي يجي  الناس فز
 اكير من مرة. 

التبسيط فالبساطة تساعد الناس عىل رسعة الفهم والحفظ وليس هناك مانع من تاكيد وتدعيم الدعاية ببعض  -
واال  بالصور  الشوارع  ز  تزيي  مثل  الثانوية  مكانة الوسائل  لها  بالدعاية شخصية  يقوم  ان  ي 

وينبغز والالفتات،  عالم 
ة او شخصية تشابه الجماعة المراد اقناعها وذلك حت  يسهل توحد الجماعة معها.   اجتماعية كبي 

ي تؤدي اىل نجاح الدعاية 
 العوامل االساسية الن 

 : ي تؤدي اىل نجاح الدعاية كما يلي
 يمكن تلخيص اهم العوامل الن 

ي العمل ان تشبع الد -1
عاية الحاجات النفسية واالجتماعية عند االفراد واذا لم توجد هذه الحاجات فينبغز

 عىل خلقها. 
 من المعروف ان المواقف الغامضة وغي  المحددة تعد مجاال خصبا للدعاية.  -2
ها.  -3  ان تتماسر الدعاية مع معتقدات الجماعة ومثلها ومعايي 
از  -4 الناس  اتجاهات  تعديل  الدعاية  مهاجمة ان تستهدف  اكير من  ز عىل ذلك  كي 

والي  الدعاية  اء موضوع 
 الموضوع نفسه. 

ي تجذب ادراك الناس وانتباههم.  -5
 استعمال الوسائل الت 

ي تتخذ فيها العالقات  -6
ز افرادها عالقات تماسك والت  ي يوجد بي 

ي وسط الجماعات الت 
تنرسر الدعاية اكير فز

 شكل شبكة. 
ة. ان يقوم بالدعاية شخصيات محبوبة ولها شعبي -7  ة كبي 
ي عملية الدعاية مثل التوحيد او التقمص وااليحاء واالسقاط   -8

ي تتدخل فز
استغالل العمليات النفسية الت 

ير.   والتي 
ومهما كانت صورة الدعاية فان الغرض منها هو تغيي  اتجاه العدو وافكاره وسلوكه ورايه وعقيدته بصورة تحقق  

 النص لنا والهزيمة للعدو. 

ة هي شعور العدو باالقتناع بانه قد هزم وليس القوة المسلحة اال وسيلة اللحاق الخسائر  ان الهزيمة الحقيقي 
ي تجعله يشعر بالهزيمة ويقتنع بها. 

 بالعدو الت 

ي نرسر الدعاية ان يقوم بها اعضاء من داخل الجماعة نفسها خي  من تكليف اناس  
ومن الوسائل الناجحة فز

ي له من الخارج. من خارج الجماعة، الن الفرد يقاوم 
ي تائ 

 االمور الت 

ي موضوع الدعاية مشكلة المعارضة فما الذي نستطيع ان نفعله مع االفراد الذين 
ومن المشاكل االساسية فز

ي  
ة من ذلك ان االغلبية الت  ي اقلية صغي 

يعارضون االفكار او المذاهب الجديدة.وعىل ذلك تصبح المعارضة ممثلة فز
ىل ادانة االقلية، كذلك فان الشعور بالمصلحة وبتحقيق الرغبات يمثل ضغطا عىل قبلت االفكار الجديدة تميل ا

 االقلية المعارضة، واىل جانب ذلك يمكن استمالة االقلية بكثي  من الوسائل . 
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 تدعو  ة  امريكية شهي  فيها مغنية  الدعاية تجربة استخدمت  امريكا عىل  ي 

فز ي اجريت 
الت  التجارب  ومن 

اء   ز الدوالرات وكانت تردد الراديو لرسر ي هذه الحملة ماليي 
سندات الحرب االمريكية ولقد استطاعت ان تجمع فز

وا سندا من سندات الحرب".  ي بصوتها الرخيم وتقول:" اشي 
  (1)النداءات عىل شكل اغائز

 مبادئ استخدام الدعاية 

وري ان تعد الدعاية مع وضع سبعة مبا دئ اساسية موضع االعتبار  مهما تكن الوسيلة المستخدمة فمن الضى
 والتقدير: 

الدعاية عندما تستخدم هجومية اعتدائية يجب ان يكون هدفها االشخاص ال  -1 المبدا االساسي هو ان 
معالجة   الن  ذلك  المشكلة  من  ويبسط  يسهل  االشخاص  ضد  الجهود  كل  وحشد  الموضوعات 

 يجب ان يكون طابع الدعاية.  الموضوعات مسالة معقدة وال يمكن ان تعالج بالبساطة او اليرس الذي
يجب ان تخفز الدعاية وتموه حت  ال تبدو واضحة ظاهرة عىل انها دعاية واال تعرضت للفشل، لذلك  -2

يرسمون  ز  االرسائيليي  من  النظريات  اصحاب  ان  غي  خاف  اصبح  النه  فشلت  الصهيونية  الدعاية  فان 
ي تمتد من الفرات اىل النيل ويعلنون ان

اتيجيا   الخرائط لبلدهم الت  الدولة الجديدة لن تقوم لها قائمة اسي 
ي اليوم الذي تضم فيه اربعة او خمسة  

ط االوسط اال فز ي الرسر
وسياسيا واقتصاديا وانها لن ترسخ اقدامها فز

ز وهذا يفرض بطبيعة الحال غزو اراض عربية اخرى بعد عام  ز من المواطني   (1).  1948ماليي 
ت ذات القيمة واىل المعرفة الدقيقة بمجريات االمور، ويجب ان  يجب ان تستند الدعاية اىل المعلوما -3

تنسق تماما مع االتجاهات السياسية والثقافية والعسكرية واالقتصادية والعاطفية للدولة وللسكان الذين 
 توجه اليهم. 

هذا   -4 من  بدال  تعتز  ان  يجب  بل  جديدة  موضوعات  تخلق  وكانها  الدعاية  تظهر  ان  اطالقا  يصح  ال 
ما بالموضو  االسلوب  لهذا  معرفة  واقرب  الدعاية  لفائدة  ما  بصورة  تعالجها  وان  فعال  القائمة  عات 

ي الموضوعات الحساسة القائمة فعال 
ي اذاعتها فهي تحشد كل جهودها فز

استخدمته الدعاية السوفيتية فز
 . ي المجتمع مثل البطالة وعدم االستقرار السياسي والتفكك الداخىلي

 فز
صبغة جامدة تجعلها عاجزة عن مالحقة التطورات اليومية وان تكون متاهبة يجب اال تكون الدعاية   -5

ي تحدث فيها. 
ها للموضوعات بما يتمسر مع التطورات اليومية الت   دائما لتحوير تفسي 

ال يمكن ان تدار الدعاية بسيطرة الية، واذا كانت التوجيهات والتعليمات تخ   عادة من سلطة مركزية   -6
اف عىل ال كا الولئك الذين ينفذون االمر فعال. تتوىل االرسر  دعاية اال ان االسلوب والوسيلة يجب ان يي 

ي توجه اليها  -7
ي الدولة الت 

يجب ان تستخدم الدعاية كل التسهيالت الممكنة المستطاعة وبخاصة مواطتز
اك فيها.   الدعاية، والسغي الكتسابهم لالشي 

 
وت  (1) ي الحقوقية، بي   .  2004العيسوي، عبد الرحمن، الحرب النفسية الدعائية، منشورات الحلت 
ي كتب سياسية، ص  (1)

جم فز  .  1957القاهرة ، عام  45مص الثائرة ، جان وسيمون الكوتور، مي 
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 اساليب الدعاية 
 اسلوب النكتة: 

تاثي  كبي     ذلك كالشعب للنكته  اىل  بطبيعتها  تميل  ي 
الت  الشعوب  ي 

فز وخاصة  نعرف  العام كما  الراي  ي 
فز

ي الراي العام اكي  واعمق من تاثي  المقاالت الصحفية  
المصي، وقد يحدث احيانا ان يكون لبعض النكات تاثي  فز

ي البالد المعادية دائما بجمع النكات ذات الهدف السيا
. واالحاديث االذاعية، ولذلك تعتز  سي

 اسلوب التكرار: 

ي الواقع، فالدعاية السياسية او االجتماعية ال غتز لها مطلقا عن التكرار  
وهو من اهم اساليب الدعاية فز

ي عقول الجمهور فعىل الصحف واالذاعة والتلفزيون وجمع وسائل االعالم 
وسيلة من وسائل تثبيت المعلومات فز

ي تتصل 
 بانتصارات الشعب ومؤامرات االستعمار وحيله. المعروفة ان تواىلي نرسر الموضوعات الت 

 : ي
 االسلوب الدينى

ي ان نذكر الحروب الصليبية وما قام   
وقد اعتمدت العصور االنسانية كلها تقريبا عىل هذا االسلوب ويكفز

ي هذه الحرب. 
ي واوالده فز ي مساندة السلطان صالح الدين االيوئ 

 به الخطباء الدينيون من الجهد الكبي  فز

 اسلوب الكذب واالختالق: 

ييف واسلوب الحذف او   ز وعة منها اسلوب التحريف والي  يوجد هناك للدعاية السياسية اساليب غي  مرسر
ي 
ي اثناء العدوان الثالئر

ي دي موليه( عىل هذا االسلوب االخي  فز البي  واسلوب الكذب واالختالق، وقد اعتمد ) ج 
الفرنسي سيطر سيط الجيش  بان  فاذاع  التصي    ح  عىل مص  انه عقب هذا  تامة عىل مدينة االسماعيلية، غي   رة 

ي دي موليه  ي االسماعلية قد ابرقوا اىل باريس يقولون ان ج 
الكاذب بساعة ونصف ساعة كان الفرنسيون المقيمون فز

 كذب فيما ادىل به من تصي    ح. 

 اسلوب االستضعاف واالستعطاف: 

ي نفوس الشعوب والحكومات، وتعتمد الصهيونية  يعتي  هذا االسلوب من االساليب الهامة بغية ال
تاثي  فز

ي  
ي تدافع بها ارسائيل عن كيانها وبقائها فز

ي ربوع امريكا، وهي الدعاية الت 
ي نرسر دعايتها ضد الدول العربية فز

ا فز كثي 
ي نفوس الشعب اال 

ي امريكا من استخدام عبارات مؤثرة فز
مريكي المنطقة، ومن ذلك ما تعتمد عليه الصهيونية هناك فز

مثل قولهم) اعطونا لنعيش( ومع هذه العبارة رسم لطفل صغي  يريد الطعام فال يجده، وبذلك يستدرون عطف 
ز ويستجدون عطاءهم.    (1)االمريكيي 

 

 

 

 

 
 .  1978االعالم والدعاية، الطبعة الثانية، جامعة القاهرة ،  حمزة ، نور عبد اللطيف،  (1)
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 الفصل الثالث 
 نماذج الدعاية السياسية العالمية 

ي الحرب عل االرهاب 
ى
 اوال: الدعاية االمريكية ف

ي اظهار نفسها ضحية بعد احداث الحادي عرسر من  
سبتمي  اخذت الدعاية االمريكية الخارجية دفعة قوية فز

، وقد استعملت المحافل الدولية مثل مجلس االمن واالمم المتحدة لتسويق شعارتاها   من ضحايا االرهاب الدوىلي
ي العالم قبل حرب افغانستان وهيأت العالم بارسه  

لهذه الحرب، فقد شنت هجوما واسعا من االساليب الدعائية فز
ية، وبعد االنتهاء من هذه الحرب واقتناعها  حيث اقنعت العالم بان حرب  ها حرب عادلة وتريد ان تحقق االمن للبرسر
ي تسويقها 

ا فز بان العالم مقتنع بما تقوم به لجات اىل حرب اخرى كانت الدعاية السياسية االمريكية لها دورا كبي 
ي فكانت تارة  

تاخذ سالح الدمار الشامل احد الذرائع لشن الحرب وتارة حقوق االنسان وتارة وهي تغيي  النظام العراف 
ي استمالة الراي العام العالىمي لصالحها 

ي العراقية، فالدعاية االمريكية نجحت فز
ي االراضز

وجود افراد من القاعدة فز
ي دعايتها 

ي العراق وان كان هناك بعض المعارضات الهامشية ونجحت فز
ة فز ي الحرب االخي 

واستمالة الرأي العام    فز
 ضد تنظيم الدولة )داعش( . 

 ثانيا: الدعاية الصهيونية 

ي اليهودي هرتزل قام باستغالل قوة العص وهي 
ي زرعها الصحفز

ي نبتتت الفكرة الصهيونية الت 
ي اللحظة الت 

فز
 . ز ي كسب الناس اىل صف فكرة او هدف معي 

 الدعاية، فكانت الدعاية هي احدى الوسائل الهامة فز

 د حرصت الدعاية اليهودية اىل تحقيق المبادئ التالية: وق

ز  -1  استمرار الهجرة اليهودية اىل فلسطي 
ي المنطقة.  -2

ى فز ي تطوير ارسائيل عسكريا واقتصاديا لتصبح الدولة الكي 
 المساعدة فز

ي توسيع االسواق لخدمة االنتاج من خالل السالم.  -3
 المساهمة فز

ي واالسالمي ان ارسائي -4 ي ال تقهر. اقناع العالم العرئ 
 ل الدولة االقوى الت 

ى.  -5 ز الدول الكي   ضمان االمن االقليىمي من خالل تالزم او تطابق المصالح بينهما وبي 
ي الرسائيل.  -6

 تثبيت الوجود القانوئز
 خصائص الدعاية الصهيونية 

ية االخرى فقد سعت الدعاية الصهيونية اىل بناء حواجز   نفسية  اوال: انفصال اليهود عن االجناس البرسر
ي فرض عليهم العيش 

داخل اليهود بحيث ال يمكن ان يشعر اليهودي باالندماج الكامل مع المجتمعات االخرى الت 
 فيها. 

ي خدمة السياسة فقد تضافرت القوى الدينية مع العناض السياسية وقد استغل اليهود 
ثانيا: وضع الدين فز

 الدين احسن استغالل لخدمة السياسة. 

اري    خ واختالف الحكايات واالساطي  ليس الدين اليهودي فقط بل اىل االديان االخرى، كانت  ثالثا: تزييف الت
 هذه االساطي  والحكايات تخدم مصالحهم واهدافهم الدعائية سواء لتعظيم جنسهم او لتحقي  االخرين. 
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ُ
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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 اساليب الدعاية الصهيونية

ي االوساط اليهودية 
ى
 اوال: الدعاية ف

للمجتمع اليهودي قد بنيت عىل اسس اربعة ساعدت عىل دمج افراد اليهود من    نرى ان الدعاية الداخلية
وهذه   اليهودية  وطنية هي  بوتقة  ي 

فز تماما  مختلفة  وتقاليد  وعادات  ثقافات  من  ز  والقادمي  المختلفة  الجنسيات 
 :  االسس هي

ية  -  اللغة العي 
 الدين اليهودي -
ي  - ي واالسالمي الخارج   الرعب من العالم العرئ 
 المصحلة  -
ز متحدين تربطهم مصلحة واحدة وهدف واحد هو وال  ي جعل االفراد المختلفي 

 شك ان النجاح كان حليفهم فز
ز من كل جانب.  بصي 

ز بهم والمي   القضاء عىل االعداء المحيطي 

ي االوساط الغربية 
ى
 ثانيا: الدعاية ف

ي االوساط الغربية عىل الناحية العقلية واالقناع وقد  
نجحت الدعاية االرسائيلية  ركزت الدعاية اليهودية فز

كة للراسمالية والصهيونية   ي يحب ويفهم معانيها وهذه اللغة هي لغة المصالح المشي 
ي مخاطبة الغرب باللغة الت 

فز
 :  ويمكن تصنيفهاعىل النحو التاىلي

ي ان الدولة اليهودية ستكون دائما هي الدرع الذي سيحىمي مصالحها  -1 االقتصادية التاكيد لالستعمار الغرئ 
ي لقاء مع اساتذة االتصال  

ق االوسط فز ق االوسط فقد ضح بها مستشار الرئيس كارتر لشؤون الرسر ي الرسر
فز

ان   الغرب  تخاطب  ارسائيل  ان  وارسائيل  العرب  ز  بي  الفرق  قال:  االوسط  ق  والرسر افريقيا  شمال  من 
ق االوسط تحتم عليكم ان تدعوا ارسائيل اما العرب فهم   ي الرسر

يطلبون من الغرب مساعدتهم مصالحكم فز
 الن عىل الغرب ان يساعدهم. 

ي اروبا احسن استغالل ولقد  -2
ي دعايهتم قضية الالسامية فز

الضغط بادعاء الالسامية لقد استغل اليهود فز
ي اوروبا. 

 اصبح الغرب يشعر ان دعم اليهود واجب ككفارة عن االضطهاد اليهودي فز
ق االوسط وانها  ركزت الدعاية اليهودية عىل االدعاء باقام -3 ي الرسر

ة دولة ديمقراطية واحة الديمقراطية فز
ق.  ي الرسر

 سوف تكون الدولة الغربية الحضارية صورة اروبا فز
حملت الدعاية اليهودية لواء التخويف من العرب وتصويرهم عىل انهم اهل التخلف والرجعية ومصدر  -4

 الخطر الذي يهدد الحضارة االوروبية. 
ي  ة تزامن ظهور الحركة الصهيوني ة مع تزاي د ق وة الراسمالي ة، )وليس من الغريب استغلت الدعاي  ة اليهود -5

 ( 1)ان تتالف  المصالح واالهداف(. 
 

 

 
ي االرسائيىلي منذ  (1) اع العرئ 

ز بية والنرسر القاهرة ،   1967وليام، ب كوانت ، عملية السالم : الدبلوماسية االمريكية واليز ، الطبعة االوىل ) مركز االهرام للي 
   120- 75،  33-24( ص ص 1994
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

 أجهزة الدعاية الرسائيلية الداخلية  

ي تنسيق يكاد يكون كامال نتيجة وضوح  
تعمل األجهزة واألدوات الدعائية االرسائيلية الداخلية والخارجية فز

اتيجي  : اسي   (2)ة االعالم االرسائيىلي ويمكن تلخيص اجهزة الدعاية االرسائيلية عىل النحو التاىلي

مركز المعلومات المركزي حيث يتبع مكتب رئيس الوزراء ويتبع له وحدة انتاج االفالم سواء الوثائقية من   -1
 اجل توزيعها. 

ي للحكومة وهو المتحدث باسم الحكومة امام الصحافة، حيث ي  -2
ضم هذا المكتب قسما  المكتب الصحفز

 لالبحاث ومكتبة للمراجع واالرشيف. 
امج العربية   -3 ة، ويؤكد وليد العمري أن الي  مؤسسة اإلذاعة صوت إرسائيل تابعة لمكتب رئيس الوزراء مبارسر

 . ي
ي وخصوصا الفلسطيتز ي نفوس الجمهور العرئ 

سيخ وغرس اراء مختلفة ومشوشة فز  ( 1)تقوم بي 
ي الخارج

ى
   (2)الدعاية الصهيونية ف

ي االمريكي  -1
 المجلس الصهيوئز

ويتالف من لجنة الصحافة وتقوم بجمع المواد الصحفية والرد عليها ومن مهامه الرد عىل اي هجوم يهدف  
ي 
ي موضوع ارسائيل، ولجنة التلفزيون والت 

اىل النيل من الصهيونية، ويتبع له لجنة اعداد الكتب المدرسية فز
ي تدافع عن ارسائيل ضد اي اعتداء او هجوم. تتكفل بالعمل االساسي اعداد 

امج الت   المقابالت والي 

الحياة   -2 عىل  للتعود  ز  الجنسي  من  الشباب  اعداد  المعسكرات  هذه  من  الهدف  الشباب:  معسكرات 
العسكرية قبل الدخول اىل الجيش وتعظي منح للشباب والشابات من جميع انحاء العالم اىل زيارة ارسائيل  

ي هذه 
 المعسكرات. والمشاركة فز

الدماغ  -3 او غسل  االقناع  نوع من  يتم ممارسة  وبالتاىلي  لزيارة ارسائيل  الشخصيات  لكبار  الزيارات  تنظيم 
 لهؤالء بطرق عدة من اجل ضمان دعمهم لالهداف االرسائلية. 

ز اىل الخارج بحث يعمل هؤالء مع نظرائهم كدعاة للدولة اليهودية   -4 واهدافها ارسال الطالب االرسائيليي 
ي ارسائيل. 

ي المقابل يتم استقبال طالب اجانب فز
 وفز

ات واالفالم.  -5  االهتمام بالمعارض: ويستغل االرسائيليون هذه المعارض بشكل جيد من خالل النرسر
ي نظر الراي العام العالىمي  

ي بال كانت صورة اليهودي فز
ي االول فز

ي الوقت الذي انعقد فيه المؤتمر الصهيوئز
فز

كانت رمزا للجشع، والطمع واالنانية، والحقد، ان كلمة يهودي كانت ترمز اىل االنحطاط وهي   صورة كري  هة، فقد 
ة ان يوصف انسان انه يهودي  . ( 1)اهانة كبي 

 : ي موضوع السيطرة الصهيونية عل وسائل االعالم وذلك عل النحو التاىلي
حت د. جيهان رشن   وقد رسر

ة او عن طريق شغل مناصب هام -1 ي وسائل االعالم. الملكية المبارسر
 ة فز

ي مجال االعالم  -2
ة فز  وجود اليهود باعداد كبي 

ي وسائل االعالم لمناضة ارسائيل.  -3
ز فز  استقطاب كبار العاملي 

ز  -4  تخويف االعالميي 
 

" الكويت ، وكالة المطبوعات ، احمد بدر ، االعالم  (2)  .  354، ص  1982الدوىلي
، كتاب رقم )  (1) ي

  2( ص  1994( ، 6وليد العمري، االعالم االرسائيىلي هيكلية والية عمل ، منشورات وزارة االعالم الفلسطيتز
 .   154 – 153، ص  1984حمزة، عبد اللطيف، االعالم والدعاية ، القاهرة دار الفكر ،   (2)
 21ص  1984غنيمة، زياد، السيطرة الصهيونية عىل وسائل االعالم العالمية، االردن، دار عمار ، ابو  (1)
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

ق االوسط.  -5 ي الرسر
 تزويد وسائل االعالم بالمعلومات االخبار والتعليقات عن الصاع فز

الية لليهود تساعدهم عىل الضغط عىل وسائل االعالم السيطرة عن طريق االغراء باالعالن فالسيطرة الم -6
 . ( 2)من خالل االعالن 

ي الواليات المتحدة: 
ى
 أساليب الدعاية الصهيونية ف

ي تلت 
ز ان المرحلة الت  يجب تسليط االضواء عىل تاثي  الدعاية الصهيونية عىل المجتمع االمريكي حيث تبي 

ي هي بحكم المحرمة وهذا ما  ظهور بروتوكول صهيون، اصبحت عملية نرسر اي  
خي  يمس اليهود من المسائل الت 

 ينطبق عىل الواليات المتحدة االمريكية. 

ز من الزمان كانت اكير الصحف االمريكية يهودية التمويل واالن اصبح لديها  صحيفة يومية  220فمنذ قرني 
من هذه الصحف يصدر بلغات اخرى  % من مجموع القارة االمريكية ووكاالت االنباء فيها وقسم  36ودورية تمثل  

ية.  ية مثل اللغة العي  ز  ( 1)غي  االنجلي 

ي جانب كبي  منه اىل اضطرار العديد منهم  
ي الواليات المتحدة ناتج فز

ان نجاح الدعاية الموالية الرسائيل فز
ي احد بح 

وث وزارة اىل مسايرة الثقل السياسي للحركة الصهيونية داخل المجتمع االمريكي ومؤسساته فقد جاء فز
ي الواليات المتحدة هم من اغتز الفئات الراسمالية ويمتلكون نفوذا    6الدفاع االمريكية ان هناك  

ز يهودي فز ماليي 
ي 
او حزب فز فئة  الخطأ الي  فان  لذا  المقام االول  ي 

فز كز حول دعم ارسائيل  تي  اهتمامات هؤالء  اغلب  مؤثرا وان 
اجع عن دعم ارسائيل  . ( 2)الواليات المتحدة ان تي 

بصورة واضحة كيف ان االمم المتحدة كانت عاجزة عن ارغام   1967وقد اثبتت حوادث حزيران من عام  
ي العربية المحتلة. 

 ( 3)ارسائيل باالنسحاب من االراضز

ت مؤسسة افاق   ي مساعدة ارسائيل فقد نرسر
إن الواليات المتحدة األمريكية تشعر عىل الدوام بالحماس فز

ي 
ق االوسط اعالنا فز جريدة ) نيويورك تايمز ( احتل صفحة كاملة ذكرت فيه ان الواليات المتحدة االمريكية    الرسر

ة من سنة   ز دفعت لمنظمة االونروا    1971  - 1948دفعت الرسائيل خالل الفي  ي حي 
ما يقارب احد عرسر مليار دوالر فز
ة ما يقارب النصف ي نفس الفي 

ي تزود العرب بالحد االدئز للعيش فز
مليار وهذا مؤرسر عىل ان الدعاية    وكالة الغوث الت 

ية.  ي الواليات المتحدة دعاية قوية وذات مردود كبي  عىل الدولة العي 
 (1) الصهيونية فز

االمريكي واصبحت اجهزة االعالم   الراي  ي 
فز للعرب  العداء  الصهيونية اىل زرع روح  الدعاية  حيث عمدت 

ي 
فز للديمقراطية  ة  صغي  بارسائيل( كقلعة   ( تشيد  االجهزة   االمريكي  هذه  نفس  تحاول  ز  حي  ي 

فز االوسط  ق  الرسر
المتحدة   الواليات  ي 

فز السياسة  رجال  بعض  قيام  اىل  اضافة  مناسبة  وبدون  بمناسبة  العرب  قيمة  من  االنتقاص 
 باالدالء باراء استفزازية موجهة ضد العرب. 

 
 .  1998االقطش، نشات ، الدعاية االعالمية، الجامعة االسالمية ، غزة ، الطبعة االوىل،  (2)
 31يف، بدون تاري    خ، ص رمضان، محمد ، دعايتهم نصف الحرب، وزارة الثقافة ، المؤسسة المصية العامة للتال  (1)
، الصهيونية الدولية تاريخها وسياستها، ترجمة محمد الجندي، دار ابن رشد،  (2) ي

ي االتحاد السوفيت 
 225، ص 1979اكاديمية العلوم فز

، وزارة الثقافة واالعالم العراقية، مطبعة الجمهو  (3) ي ق العرئ 
ي الرسر

اتيجية الصهيونية االرسائيلية فز  45ص  1970رية ، بغداد محمد، فاضل ، االسي 
، العدد ) (1) ز ، نظرة اىل العالقات االمريكية االرسائيلية، مجلة صوت فلسطي  ي

 .  27ص   1972( نيسان 51ابراهيم بسيوئز
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

ير العدوان االرسائيىلي عىل 1967بعد عدوان   ي تي 
العرب، اضافة اىل ان    ركزت الدعاية الصهيونية جهودها فز

ي الصحافة االمريكية 
هذه الدعاية قد ركزت عىل االنتقاص من الشخصية العربية وهذا ما انعكس بشكل واضح فز
ي لحقت بهم

ي اظهرت العرب بانهم يشعرون بالدونية والذل والياس نتيجة الهزيمة الت 
 . ( 2)الت 

 الدعاية العربية  

ز امام الدعاية العربية لتحقيقه  اتسمت الدعاية العربية بالغموض  وعدم الرؤيا، فلم يكن هناك هدف معي 
ي 
الفعال فز بالقوة وعندها االسلوب  تكون مدعومة  ي 

الت  الدعاية  المؤثرة هي  فالدعاية  والتخويف،  التهويل  سوى 
 تحقيق ما ترغب فيه. 

ي حرب عام  
عىل الجبهة الخارجية    كانت الدعاية العربية تفتقر اىل الكثي  من عناض القوة سواء  1967ففز

ي بشكل كبي  بعد نهاية  او الداخلية فقد اختارت الدعاية االسلوب الهتلري وهذا ما انعكس سلبا عىل االعالم العرئ 
ة.   الحرب وخروج العرب من هذه الحرب بخسارة كبي 

 تفتقر الدعاية العربيه اىل: 

ي وخصوصا ال -1
ي والتستخدم لغته . التبسيط حيث التوصل المعلومة بالشكل السلس للمتلف   غي  العرئ 

 التنسيق حيث تنفتقر اىل التنسيق بإحكام مما يؤثر سلبا عىل نوع المعلومه وتشويشها .  -2
ي المجال االعالمي وخصوصا الرسىمي يفتقرون اىل التخصص   -3

التخصص االعالمي حيث ان معظم من يعمل فز
ي . 
افز  االحي 

 الرسىمي ومراقبة االعالم الخاص ونقص الموارد . تعدد أدوات االتصال بحيث تقص عىل االعالم  -4
ز   : الدعاية العربية المضادة عىل هذه النقاط والعمل الجاد عليها إذا البد من تركي 

ي تقوم عليها فلسفته الدعائية.   -1
 تحديد مبادئ الخصم وأهدافه بتحليل أفكاره السياسية الت 

ي عملية تحليل أفكاره السياسية  التعرف عىل الخلفية الفكرية واالجتماعية للخصم الس -2
تثمارها فز

   .المعادية
  . البحث عن نقاط الضعف لدى الطرف المعادي واستغاللها ألقىص حد -3
  . استغالل مواضع التناقض والكذب لدى الخصم لشل دعايته والتهوين من شأنها  -4
 .  إيجاد الفرص المناسبة )التوقيت( لمهاجمة الخصم واالستهزاء به   -5
نة  -6 ز  . الحقيقة : عرض الحقائق عىل المأل دون مراوغة وتحليل بعضها بطريقة موضوعية مي 
ي أوجها  -7

ز تكون دعايته فز ة لدعاية العدو حي    . تجنب المواجهة المبارسر
  . الثقة بالجماهي  ، وتحقيق ثقة الجماهي  بالقيادة السياسية عي  الممارسات الديمقراطية والمشاركة  -8
ي مواجهة الخصم -9

بية والتعبئة واإلعالم فز   . تسخي  كافة وسائل الي 
ي عص ثورة المعلومات واالتصاالت أصبح من المستحيل احتكار العقول أو   -10

إشاعة الديمقراطية : ألنه فز
   .التغطية عليها ، لذا فديمقراطية الرأي واإلعالم وسيلة للثقة المتبادلة واستنتاج آليات للمقاومة 

   . تعلم فن مخاطبة الجماهي  ، ونرسر األفكار وإقناع الغي    -11
ي توصيل المعلومة  -12

إتقان اللغة وتعلم لغة الخصم ولغة العالم من حيث األلفاظ ومن حيث الطريقة فز
 . )الدعاية( 

 
ي الواليات المتحدة االمريكية، معهد البحوث والدراسات العربية (2)

ز فز  وما بعدها.  94ص  1978دكتورة نادية سالم، صورة العرب واالرسائيليي 
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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    

 

الع الدعاية الصهيونية واألمريكية والتعريف  العربية اخذ منخ أخرى يحاكي  الىمي البد للدعاية السياسية 
ي بشكل واضح وسليم وتكوين 

 واإلسالمي بصورة فاعلة سلسة تصل للمتلف 
ي حت  ي تخص العالم العرئ 

بالقضايا الت 
رأي عام عالىمي لقضيانا وخصوصا المفصلية منها واستغالل المحافل الدولية الرسمية والشعبية ألنها مناخ خصب 

ي للرأي ال ة . لنرسر الثقافة العربية وعرض مشاكل الوطن العرئ   عام مبارسر
 النتائج والتوصيات 

 أوال: النتائج 
 :  من خالل استعراض الدعاية السياسية فقد استنتج الباحث ما يلي

1-  . ي والحاضز
ي الماضز

ي يد الحكومات فز
 تعتي  الدعاية السياسية من االدوات الفاعلية فز

ي الصاعات الدولية وذلك كونها احد االسس -2
ي تعبئة الراي    شكلت الدعاية السياسية عنصا فعاال فز

الهامة فز
ي لصالح القطب االقوى.   العام الداخىلي والخارج 

ي حققت استمالة الراي العام الدوىلي وذلك بجعل   -3
ي العالم من اكير الدعايات الت 

ت الدعاية الصهيونية فز اعتي 
ي هذه الدعاية. 

 عنص الدين احد العناض االساسية فز
ي  -4

 اعطاء الديمقراطية احد اشكال هذه الدعاية. تمثلت الدعاية االمريكية الحالية فز
 التوصيات : ثانيا 

ي واسالمي   واجتماعية فالبد كمجتمع عرئ  اقتصادية وسياسية  يتوقف عىل مساندة قوى  الدعاية  نجاح 
االعالمي  السياسي  العمل  ي 

فز المؤهلة  الكوادر  وتدريب  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية  عىل كتله  والعمل  ز  كي 
الي 

ا الدعاية  االعتبار  ز  بعي  ونضع  االخرى  االمم  تجارب  من  واالستفادة  مضادة المؤهل  بداعية  والعمل  لصهيونية 
ها ويكون العمل عالىمي وليس محىلي واقليىمي نخاطب به شعوب العالم وبلغاتهم  . تساوي  ها او تكي 

 الخاتمة 
ز لنا بالفعل ما هي أهمية الدعاية       ي النهاية وبعد كل ما تقدم ذكره عن الدعاية وأهميتها وأهدافها يتبي 

فز
اإليجابية الدعاية  استغالل  ورة  السياسة    وضز وسائل  أهم  السياسية  الدعاية  تمثل  و  السلبية   الدعاية  ومحاربة 

ي 
ي مجريات الحياة السياسية الدولية عىل الصعيد المحىلي والدوىلي وذلك فز

الخارجية وذلك نظرا للتطور الهائل فز
اق وسائل اإلعالم نتيجة مجريات العولمة الحالية وتقنياتها ويعتمد هذا الشكل من الدعاية عىل ال قدرة عىل اخي 

السياسية   الحدود  عىل  الموجود  المادي  الحاجز  اق  واخي  إليها  المتوجه  بالدولة  المحيط  االيدولوجيا  الحاجز 
 والجغرافية. 

ي تمارسها الصفوة السياسية الحاكمة بقصد تثبيت أركان حكمها  
فعىل النطاق المحىلي نجد أن الدعاية الت 

ي يدها هي ما يم
كن ان يسىم الدعاية السياسية وقد ترتبط هذه الدعاية بنسق فكري يتصل وإبقاء زمام السيطرة فز

ي نطاق النوع  
ي أكير من نطاق او فز

ي تحاول ان تهيمن فز
ي او محىلي او بواحدة او أخرى من االيدولوجيات الت 

اث بيت  بي 
ي سمة من سمات الدولة الحديث ب

ي عىل اتساعه وقد أصبحت الدعاية السياسية بهذه المعائز كل ما يدخل البرسر
ي تكوينها من جماعات ومؤسسات تتفاعل من خاللها العمليات االتصالية المتنوعة. 

 فز

الع ام   بداي ة  ف ي  رك زت  ق د  والعالمي ة  العربي ة  اإلع الم  وس ائل  ف أن  الزاوي ة  ه ذا  ظ اهرة    2011وم ن  عل ى 
ب التطور    2012ي ت ماهيته ا الت ي ب دأت من ذ ع ام  اإلره اب والتطرف وانعكاساتها عىل المنطقة العربي ة والع الم، م ن ح

ي العراق . 
 والش مول وتناست المشاكل المفصلية مثل القضية الفلسطينية واالوضاع فز
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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 بشكل  ي عىل الوطن العرئ  ان الدعاية السياسية العالمية وخصوصا الصهيونية واالمريكية اتت بأثر سلت 
ي مجتمع دوىلي تتضارب خاص والعالم الثالث بشكل عام والديمقراط

ية المنادى بها نسبية بل وعديمة الجدوى فز
ز شمال صناغي متطور يغزو الفضاء , وجنوب نامي وفقي  يصارع  ي تباين قاتل بي 

فيه المصالح بشكل كبي  ويتسم فز
 . من أجل البقاء 

 مراجع البحث االساسية: 

 .  2004، االسكندرية،  1سعيد، اسماعيل، االعالم والدعاية ، دار المعرفة الجامعية ، ط
 2005الجمال، راسم ، نظام االتصال واالعالم الدوىلي ، الضبط والسيطرة، الدار المصية اللبنانية، الطبعة االوىل ،  

ي ، 
 129ص  1985بدوي احمد ، معجم مصطلحات االعالم ، القاهرة ، دار الكتاب المصي اللبنائز

ي ، االسس العملية 
،جيهان ، رشت  ي  .  1987لنظريات االعالم ، القاهرة، دار الفكر العرئ 

ز ، االعالم واالتصال بالجماهي  والراي العام ) القاهرة ، عالم الكتب ،    21( ص 1984سمي  حسي 
، الطبعة االوىل،   جمة والنرسر ي، دار طالس للدراسات والي   .   1989مهنا ، فريال ، تقنيات االقناع ، االعالم الجماهي 

وت العيسوي،  ي الحقوقية، بي   .  2004عبد الرحمن، الحرب النفسية الدعائية، منشورات الحلت 
ي كتب سياسية، ص 

جم فز  .  1957القاهرة ، عام  45مص الثائرة ، جان وسيمون الكوتور، مي 
 .  1978حمزة ، نور عبد اللطيف، االعالم والدعاية، الطبعة الثانية، جامعة القاهرة ، 

منذ   ي االرسائيىلي  العرئ  اع 
ز واليز االمريكية  الدبلوماسية   : السالم  ، عملية  الطبعة االوىل   1967وليام، ب كوانت   ،

بية والنرسر القاهرة ،     120-75،  33-24( ص ص 1994) مركز االهرام للي 
" الكويت ، وكالة المطبوعات ،   .  354، ص  1982احمد بدر ، االعالم الدوىلي

، كتاب رقم ) وليد العمري، اال  ي
(    1994( ،  6عالم االرسائيىلي هيكلية والية عمل ، منشورات وزارة االعالم الفلسطيتز

   2ص 
 .  154 –  153، ص  1984حمزة، عبد اللطيف، االعالم والدعاية ، القاهرة دار الفكر ، 

 21ص  1984ابو غنيمة، زياد، السيطرة الصهيونية عىل وسائل االعالم العالمية، االردن، دار عمار ، 
 .  1998االقطش، نشات ، الدعاية االعالمية، الجامعة االسالمية ، غزة ، الطبعة االوىل، 

 31رمضان، محمد ، دعايتهم نصف الحرب، وزارة الثقافة ، المؤسسة المصية العامة للتاليف، بدون تاري    خ، ص  
وسي تاريخها  الدولية  الصهيونية   ، ي

السوفيت  االتحاد  ي 
فز العلوم  ابن اكاديمية  دار  الجندي،  محمد  ترجمة  استها، 

 225، ص 1979رشد،
مطبعة  العراقية،  واالعالم  الثقافة  وزارة   ، ي العرئ  ق 

الرسر ي 
فز االرسائيلية  الصهيونية  اتيجية  االسي   ، فاضل  محمد، 

 45ص  1970الجمهورية ، بغداد
، ا ز ، نظرة اىل العالقات االمريكية االرسائيلية، مجلة صوت فلسطي  ي

ص   1972( نيسان  51لعدد ) ابراهيم بسيوئز
27  . 

والدراسات  البحوث  معهد  االمريكية،  المتحدة  الواليات  ي 
فز ز  واالرسائيليي  العرب  صورة  سالم،  نادية  دكتورة 

 وما بعدها.  94ص  1978العربية
ي  –سمي  نعيم احمد 

ي  –حالة مص  –المحددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الديتز  –مجلة المستقبل العرئ 
 14ص11ص – 131د العد

، عطا،)  ز ) سوريا 2003الرمحي  ي،  الجماهي  تأثي  اإلعالم  ي تحت  العرئ  المجتمع  ي 
فز تكوينه  العام،  الرأي  ( دراسة 

 ، دار عالء الدين للنرسر والتوزي    ع. 1نموذجا( ط 
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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 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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 لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة 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
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ي 1997خليل، نجوى،) 

ز فز وع قانون العمل الموحد، القاهرة ، ط( استطالع رأي عينة من الباحثي   .  1مرسر
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