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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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Abstract: 

After many years of the Armenian issue and the extermination and displacement of its people, 

Armenians are still demanding to strive for their cause, and they know that the association of nations 

with the connection of their peoples, their condition is the same as the cases of Islamic and Arab 

peoples against the Zionist occupation, with the ideological difference between each of them. They are 

united by the claim to the homeland, as they have not hesitated in the way of their cause. The 

Armenians in Turkey are the Armenians in Syria, Lebanon and other countries. 

The beginning of the Ottoman presence in Armenia was after the withdrawal of the Mongol armies, 

led by Genghis Khan, from Armenia, meaning that the beginning of the matter was before the First 

World War in 1914 CE, it was not the ambitions of the Ottoman Empire in the lands of Armenia, but 

was the result of revolutions carried out by the Armenians and the agreement that was made Between 

Armenia and Russia, against the Ottoman Empire, which has continued since the First World War and 

the establishment of the Union and Progress Assembly after that, and which the Armenians saw in 

those parties and associations to achieve the goals of their cause, but they did not find a way to fulfill 

those promises, the repercussions of the issue and the revolutions that he undertook The Armenians 

pushed the Ottoman leadership to take measures to prevent these revolutions, so it was more 

appropriate for them to migrate outside the Ottoman lands 
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الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : مقدمة

ية  رغم ايتالف العقائد     ي ظهور العديد من العناض البرسر
ز
ي اسهمت ف

شكلت القضايا اإلنسانية أوىل الدوافع الت 
ي الحق  بشعبها اإلبادة والمذاب  والتهجي  , 

واخأعراف والدول  ,  فالقضية اخأرمنية إحدى القضايا اإلنسانية  والت 
ز مختلف الشعوب  ف ي ليست بمعزل عن القضايا اإلسالمية والعربية ي تجمع بي 

, فاإلنسانية هي الصفة الت 
 واخأوطان . 

ي آسيا الصغرى   حت  أصلحت تضية 
ز
أيذت هذه القضية عدة ابعاد منذ أن بدأت كمسألة لشعب مستوطن ف

ي تفاتمت اخأحداث وتطورت بعد ذلك  , حت   اصب  للمواتف الدولية رأي 
تهدد بوجودها الدولة العثمانية , والت 

 . فيها 

 : الهدف  والتساؤالت من البحث 

إبراز القضية اخأرمنية لللحث والنقاش , ف ي  ليست تضية من القضايا الدولية  المعاضة  فقط , ب   تعتير    
ز   , فقد كان وجودها تل  الحرب العالمية  اخأوىل ,ف ي  ليست يالف  بي 

ً
تضية من القضايا  المنسية إعالميا
 ب  هي تضية شعب بأ 

ز ي  عىل يد الدولة العثمانية من تهجي  وإبادة  وهذه دولتي 
كملم, وما ح  بالشعب اخأرمتز

ي تيلت , حول 
ي سغ اللحث لنقاشها , وذلك العتلارات عدة أبرزها ايتالف اخأتوال  الت 

من جملة اخأهداف الت 
ي دستوره

ز
ي تدين بالعقيدة اإلسالمية منهج وسلوك ف

ت المجازر ا  ارتكلهذه القضية ,ه  الدولة العثمانية  الت 
ي تام بها الشعب 

 ؟ وه  الثورات الت 
ً
ي ؟  وإن كانت كذلك فلما لم تحاسب دوليا

واإلبادة  ضد الشعب اخأرمتز
ي طالها ني  

ي الدولة العثمانية , وما هو الموتف الدوىلي من تلك اإلبادة الت 
هم من أراضز ي تهجي 

ز
 ف
ً
ي كانت سبلا

اخأرمتز
ي أذهان شعلم . االعتداء ضد شعب انهكتم التجزئة 

ز
 ف
ً
 السياسية , والحقت بم مشاك  إنسانية الزالت واتعا

ي تاموا بها, وليست  
ي حق اخأرمن كانت كرد عىل تمرداتهم وثوراتهم الت 

ز
ي تام بها اخأتراك ف

ي  عمليات التهجي  الت 
إئز

ي , فقد كانت الدولة ال
ي كما كانت التداعيات أنها مذاب  تام بها السلطان علد الحميد الثائز

ز
 أحلك عثمانية تمر ف

المروف ورغم ذلك سعت الدولة العثمانية إىل نجا  عملية التهجي  وذلك من يالل التكف  بمؤونتهم وحسن 
 .  توزيعهم وحماية حالتهم االتتصادية حت  يصلوا إىل مساكنهم الجديدة

الموتع  :  المبحث األول, و تم تقسيم اللحث بعد بيان المقدمة  وذكر  الهدف والتساؤالت إىل أربعة ملاحث    
ي و الجذور التاريخية لألرمن  ,

ز
  الجغراف

 
ي أرمينيا ,و بداية   المبحث الثاب

ز
ي ف
ي  المسألة  : الوجود العثمائز

ز
اخأرمنية ف

ي , 
تطور المسألة اخأرمنية يالل الحرب العالمية اخأوىل  ,  المبحث الثالث  : عهد السلطان علد الحميد الثائز

والمواتف الدولية منها , وياتمة  شملت عىل أبرز  ما يرج بم  اسات المسألة عىل اخأرمن:انعك المبحث الرابع
 اللحث من نتائج ومالحق شملت عىل يرائط وصور وتائمة بالمصادر والمراجع . 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  والجذور التاريخية ألرمنيا .  : المبحث األول
 
 الموقع الجغراف

ة        ز ق آسيا الصغرى , واخأرمن ينتمون إىل أمة ذات حضارة إنسانية متمي  يعد اخأرمن من أتدم شعوب منطقة رسر
i  يطي الطول 

ز  ويطي العرض  49/ 37,  تمتد ارمينا التاريخية , بي 
ً
تا شماال , وتد تللغ مساحتها  51,5/ 35رسر

ز الف كيلو مرب  ع (  , وه 300,00الف مي  مرب  ع , أي )130,000 ذا يشك  متوسط ارتفاع الهضلة اخأرمنية بي 
ي تجاوزها , 2500-5500)

 من الللدان الت 
ً
 وارتفاعا

ً
( تدم , فوق مستوى سط  اللحر , لذلك تلق  أرمينيا أكير علوا

حيث إىل الغرب من أرمينا تقع المرتفعات المركزية للهضلة اخأناضولية , وإل الشمال , وإىل الشمال الغري تقع 
ي تمتد سلسلة جل

ال البونتيك والمنحدرات الغابية لألسستان , ومن الشمال تجاورها جورجيا )كرجستان ( , الت 
ق فتنفص  أرمينا عن شواط  بحر تزوين , بك  من أذربيجان  حت  الجلال القوتازية الضخمة , أما من  الرسر

كية وسهول ة الجزيرة والعراق من الجه السوفيتية واإليرانية ومن الجنوب تجاورها سلسلة جلال طوروس الي 
تية ز عدة جلال وهذه التحصينات الطبيعية جعلتها تتعرض للعديد من  iiالرسر ز بي  ,يعد هذا الموتع مركز متمي 

ي طوال ترون من الزمن . 
ز
 المعارك  ومطمع من مختلف الدول  بسبب موتعها الجغراف

ي لحقت بأرمينيا 
 ما كانت تقسم وبالنمر  إىل التقسيمات اإلدارية واإلتليمية الت 

ً
ي العصور اخأوىل غاللا

إىل  فقز
ي , فقد تسمت إىل أرب  ع مناطق , المنطقة اخأوىل  نطية , أما العرص العرئر

ز تية وغربية أو فارسية وبي  ز , رسر تسمي 
ز نهر الكر وبحر الخزر , والمنطقة الثانية , تسىم جرزان )  ي الواتعة بي 

اطلقوا عليها اسم الران , وهي اخأرضز
وتصبتها تفليس , والثالثة , تشم  الجزء اخأوسط من أرمينيا الطبيعية , أما الرابعة فتشم  اإلتليم جورجيا ( 

ي  ي الغرئر الجنوئر
iii  ي ي الذي عاض الحكم العرئر  , أما اليعقوئر

ً
,تسم المؤرخ ابن يرداذبة أرمينيا إىل أرب  ع مناطق ايضا

ة إىل ثالث مناطق , بناء عىل اخأت ي استو طنتها , فالقسم اخأول هو خأرمينيا , وعاش فيها في 
وام والشعوب الت 
تية من جورجيا  ي هو وران , والثالث المناطق الشمالية والرسر

 . ivارمينيا والثائز

ودة حالم حال الللدان الجللية إذ يص  موسم هطول   كثي  الثلوج , شديد الير
ً
يمتاز مناخ أرمينيا بأنم تارس جدا
ي المناطق إىل ثمانية أشهر 

ز
ي مناطق أيرى الثلوج ف

ز
ودة تارصة , ودرجات الحرارة تحت الصفر , وف تكون فيها الير

ي الصيف , بسبب 
ز
 ف
ً
ي الشتاء وحارا

ز
 ف
ً
يص  إىل شهرين , أما بالنسلة لوادي أراكس فيكون المناخ فيم عاديا

ة فان , وهضلة لوري , ومن ي تقع حول بحي 
 هي الت 

ً
ي , ولهذا فإن أفض  اخأماكن منايا قة تره باغ طانخفاضم النستر

 
ً
 وحارا

ً
ا  . v, أما الصيف فيكون تصي 

 الجذور التاريخية  ألرمينيا 

ة أساسية للدولة لالتتصاديات الزراعية         ز ي , وصاروا ركي 
 للنمام اإلداري العثمائز

ً
شك  اخأرمن ملة وفقا

ي يدمة الدولة العثمانية 
ز
ي , وكان اخأرمن ف

ي السلم اإلداري العثمائز
ز
والصناعية والتجارية والحرفية , كذلك عملهم ف

م, 1914يوليو من عام 28حت  تيام الحرب العالمية اخأوىل  واستمر اخأمر  –الملة الصادتة –حت  اطلقوا عليهم 
ي كانت تحت سلطان الدولة العثمانية إىل ني  استقاللها وتشكي  بلد تومي 

حيث تطلعت العديد من الشعوب الت 
ي عام 

ز
ي كانت لها تطلعات بإنشاء وطن تومي ف

استقلت  viم. 1915لها , وتد كان اخأرمن من ضمن الشعوب الت 
ي جمهورية 

ز
اطورية العثمانية ف ي المرة اخأوىل عن اإلمير

ز
ي 1918أيار  28أرمينيا ف

ز
ي ف
م  والثانية عن االتحاد السوفيت 

  وعدد سكانها نحو مليونا شخص 2كم743 29م  وعاصمتها مدينة )يريفان(  ومساحتها 1991سبتمير  21
 اللغة الرسمية. و اللغة م. ونمام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي  واخأرمينية هي 2002حسب تعداد عام 

ي الجللية اخأرمنية بالتحديد  viiاخأرمنية
ي آسيا الصغرى واخأراضز

ز
ة ف ي كانت منترسر

تمتع اخأرمن .  viiiمن اللغات  الت 
 
ً
ز المطران بروس بطريركا ي لمناطقهم , كان من أهمها تعي 

بالعديد من االمتيازات والحقوق يالل الحكم العثمائز
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز تم القسطنطينية  عام 1481-1451لطان محمد الفات  لألرمن , وذلك بفرمان من الس م, ب  أن 1453م, حي 
ي 
ز
اكهم ف ها من المناطق إىل العاصمة اسطنبول وارسر السلطان نق  العديد من العائالت اخأرمنية من طرابزون وغي 

ي عثمان 
ز من بتز ي العديد من الوظائف اإلدارية , وساد عىل نهج السلطان محمد الفات  بقية السالطي 

ز
التسام   ف

ي وبخاصة مع الطائفة اخأرمنية , إذ سم  لهم بإنشاء مطلعة ياصة بهم عرفت باسم مطلعة اخأرمن 
 –الديتز

ات الدينية   . ixاصدرت العديد من الكتب والنرسر

 :  
 
  المبحث الثاب

 
  عهد السلطان عبد الحميد الثاب

 
  أرمينيا و بداية  المسألة األرمنية ف

 
  ف

 
 الوجود العثماب

ز يان من أرمينيا , حيث أن  ب        ي ارمنيا كانت بعد انسحاب جيوش المغول بقيادة جنكي 
ز
ي ف
داية الوجود العثمائز

ي اخأرمنية الممتدة حت  إتليم تره باغ 
ي وتارص وك  اخأراضز

ز وآئ  ي جميعها و  -كرباغ–المدن اخأرمنية دوفي 
ز
تعت ف

ز ويفتت  القسطنطينية  عاميد المغول , ولكن ظهور السلطان محمد الفات  استطاع أن يهزم  نطيي  ز  الروم البي 
ي معركة فاصلة انتهت بانتصاره عام 1453

ز
م , مما وضع أرمينيا للمرة 1473م, وحارب جيوش أوزون حسن ف

ي 
ي عهد السلطان سليم اخأول استطاع أن يدمر توات الشاه إسماعي  الصفوي  xاخأوىل  تحت الحكم العثمائز

ز
, وف

يز ويضم أرمينيا الغربية والج ة أورميا , ووص  إىل العاصمة تير  . xiنوبية حت  بحي 

ي أحمد اخأول استطاع الفرس أن يستولوا عىل إتليم آرارات بقيادة الشاه علاس بعد 
ي عهد السلطان العثمائز

ز
أما ف

وه عىل االنسحاب من أرمينيا , فأمر الشاه الفارسي تواتم  تغلبوا عليم واجير
ز  اجتيا  اذربيجان , لكن العثمانيي 

ي طريق انسحابم , بعد أم أمر 
ز
بحرق إتليم آرارات  بك  ما فيم من بيوت ومحال وكنائس وكافة المدن الواتعة ف

ي إيران تسىم 
ز
و  إىل إيران , واتام لهم مدينة ف ز  -جولفا–السكان اخأرمن بالهجرة وترك مناطقهم بالقوة وذلك لليز

xii . 

النطالق  م , وهي اللداية الرسمية1878-1877الروسية – إن نشأة القضية اخأرمنية  هي ثمرة الحرب العثمانية
 عن تجنيد العديد منهم  القضية اخأرمنية

ً
 إذا جندت روسيا أرمن القفقاس واديلتهم من ضمن تواتها فضال

ً
دوليا

ي العثمانية وتسليحهم إلرهاب وتت  سكان المناطق الحدودية ال سيما اإلسالمية منها , وبالفع  
داي  اخأراضز
ي انتصار الجيوش الروسية , مشارف اخأستانة عام حققت 

ز
 كان لم اخأثر ف

ً
م , , لم 1878تلك االعمال نجاحا

ي 
 برئاسة اللطريرك اخأرمتز

ً
يستطع اخأرمن ايفاء فرحتهم وتأييدهم للجيش الروسي , إذ رسعان ما شكلوا وفدا

اهدة النرص ومناشدتم بآن تتضمن معنارسيس فارجلديان , لتهنئة تائد القوات الروسية الغراندوق نيكوالي , ب
ي , وادرجت مطالبهم 

 باخأرمن واصال  الواليات اخأرمنية , وتد لتر القائد الروسي المطلب اخأرمتز
ً
 ياصا

ً
الصل  نصا

ي نصت عىل االصالحات وسالمة اخأرمن من اعتداءات اخأكراد , وأن ال ينسحب 
من معاهدة سان ستيفانو , والت 

ي احتلتها أرمينيا , حت  تقوم الحكومة العثمانية بتنفيذ تلك اإلصالحاتالجيش الروسي من المنا
, xiiiطق الت 

ى عىل حساب الدولة  ي كان من أهم موادها إعالن تيام بلغاريا الكير
وتعت الدولة العثمانية عىل المعاهدة الت 

ى , إذ رأت بريطانيا أن االمتداد الروسي  نح و الدولة العثمانية يهدد العثمانية , مما آثار مخاوف الدول الكير
ز  مصالحها ونفوذها بالخطر ,إن رس اخأحداث بهذا الشك  لم يكن يرضز القوى المعنية بأال تكون هناك عالتة بي 

ي روسيا  -تركيا  –اخأرمن والدولة العثمانية 
ز
ي الوتت المحدد وياصة ف

ز
ي كانت تعم  ف

 . xiv, والت 

م بتلك التعهدات أمام روس ز ي سان ستيفانو إىل اتفاق شأن المادة إن تركيا لم تكن تلي 
ز
يا , ولذلك توصلوا ف

ي أرمينيا , 
ز
ي تشغلها ف

 إىل أن إيالء القوات الروسية للمواتع الت 
ً
ي تم تعديلها, نمرا

ة للمعاهدة , والت  السادسة عرسر
ء ي يجب إعادتها إىل تركيا , يمكن أن يؤدي إىل حدوث مصادمات وتعقيدات هناك , تد تنعكس بشك  سي

 والت 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تتطلبها 
م بتحقيق التحسينات واإلصالحات الت  ز  , فان اللاب العاىلي يلي 

ز ز الدولتي  عىل العالتات الطيلة بي 
ي يسكنها اخأرمن وحماية أمنهم من اخأكراد والجراكسة 

ي المناطق الت 
ز
 . xvاالحتياجات المحلية ف

ي وصفت مجازر تت  
ز تركيا وعدد من الدول الت   اخأرمن عىل يد القوات العثمانيةأثارت تضية اخأرمن يالفا بي 

ي عىل يد  1.5يالل الحرب العالمية اخأوىل بأنها "إبادة", ويؤكد اخأرمن أن  مليون من أصلهم تتلوا بشك  منهخر
ي أكير من 

ز
ز ف دولة بينها فرنسا وإيطاليا  20اخأتراك تبي  انهيار السلطنة العثمانية  فيما أتر عدد من المؤريي 

 ركية. وروسيا بوتوع إبادة ت

ز  ألف  300وتقول تركيا إن هؤالء القتىل سقطوا يالل حرب أهلية تزامنت مع مجاعة وأدت إىل مقت  ما بي 
ز كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة عىل  500و ي فضال عن عدد مماث  من اخأتراك حي 

ألف أرمتز
 اخأناضول. 

ي 
ز
ز اخأرمن ف وىل  اشتلاكات مع القوات العثمانية يالل الحرب العالمية اخأوتسلم تركيا بمقت  الكثي  من المسيحيي 

ي أن القت  كان متعمدا ومن ثم يمث  إبادة جماعية  وتقول أنقرة أيضا إن الكثي  
ي التقديرات  وتنقز

ز
لكنها تشكك ف

ة من تلك المعارك .  ي نفس الفي 
ز
ز التوا حتفهم ف  من اخأتراك المسلمي 

  عهد ال
 
  . بداية المسألة األرمنية ف

 
 سلطان عبد الحميد الثاب

ي حدثت فيها انتهاء باخأعمال            
ي الدولة العثمانية  والمناتضات الت 

ز
بدأت المسألة  اخأرمنية بوجود اخأرمن  ف

ي ارتكبها السلطان علد الحميد وهي المذاب  ضد اخأرمن , حيث تام السلطان علد الحميد )
م(, 1909-1876الت 

ي 1896-1894عقب المذاب  اخأرمنية )
ز
ي الدولة العثمانية , بإصدار مرسوم ف

ز
م , وعد فيم 1878ديسمير 22م( , ف

 للمادة 
ً
ز وتنفيذ اإلصالحات طلقا ز عام  61بالعفو عن اخأرمن العثمانيي  ي نصت 1878من معاهدة برلي 

م , والت 
ي الواليات

ز
 لما اخأرمنية طلق عىل تعهد الدولة العثمانية بأن تجري اإلصالحات وبدون تأيي  أكير من ذلك ف

ً
ا

ب بتلك الوعود عرض  تقضية ظروف الواليات وضمان أمنهم من تجاوزات اخأكراد و الجراكسة , إال أنم ضز
ز , وكذلك لم يحد من الهجمات الكردية عليهم , ولذا تام أرمن  الحائط , حيث تام باالضطهاد اخأرمن العثمانيي 

ي ظ  القوى غ1904والية ساسون بثورة عام 
ز
ز الدول العثمانية واخأرمن, فقد  فشلت الثورة م, وف ي  المتكافئة بي 

ي تحقيق أهدافها 
ز
 . xviف

ي تشكي  توات لتأديب العصاة والمتمردين وتاطغي الطريق , كذلك 
ز
ي ف
كانت حجة السلطان علد الحميد الثائز

ز عام  ي نصت عىل تنفيذ االصالحات وتو 1878تخىلي الحكومة العثمانية عن معاهدة برلي 
ز تلائ  االكراد م, الت  طي 

ق اخأناضول ,  ي رسر
ز
ز .ولذلك بدأت المواجهات الدموية ف ي المناطق اخأرمنية مما دفع اخأرمن إىل مقاومة التوطي 

ز
ف

ي كان من ابرزها 
ي الذ –الهنشاك  –مما اجير اخأرمن عىل تشكي  عدد من الجمعيات واخأحزاب السياسية والت 

ي جنيف عام 
ز
ز اتخذ حزب م , واتخذ النشاط ال1887أسس ف ي حي 

ز
 لح  القضية اخأرمنية ف

ً
سلىمي منهاجا

ي تفليس عام –الطاشناق 
ز
ي الذي اسس ف

م, الوسائ  الثورية من اج  الحصول 1890أي االتحاد الثوري اخأرمتز
ي 
ز
ي إجراءاتها تجاه المناطق اخأرمنية , وكانت تمعية ف

ز
 ف
ً
ا عىل استقالل ارمينيا , شددت الحكومة العثمانية كثي 

ز للسطات العثمانية , كذلك عض المنا ز واخأير بنرسر أسماء المطلوبي  ز الحي  طق كتفليس وطرابزون , وايذت بي 
ي عام 

ي حي اسكيو دار اخأرمتز
ز
م,  مما دفع بالدول الغربية وبخاصة 1895اسكنت يمسمائة شاب كردي مسل  ف

ي المسألة 
ز
ز لجنة للتحقيق ف  . xviiاخأرمنية بريطانيا إىل تقديم طلب للحكومة العثمانية ,لتعيي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

هم من أرضهم  , لم يكن من الممكن ايجاد أي دولة لهم   بعد تهجي 
ادرك اخأرمن أنفسهم أنم مع وجودهم الملعير

اف بها أمام اللاب  كيا يجب االعي  ز أن أرمينيا الي   معلني 
ً
كية باعتلارها وطنا ي الي 

, فقد كانوا ينمرون إىل اخأراضز
العاىلي كأرمينيا 

xviii اخأطراف المتنازعة  أن االتفاق مع اللاب العاىلي ليس  , فمن يالل ما اتض 
ز من المعاهدات بي 

ي 
ي المعنية الت 

 خأن المنطقة أو اخأراضز
ً
سهال , ليس فقط بسبب أن تركيا نفسها كانت تعارض ذلك , ولكن ايضا

 فإن ا
ً
اتيجية ليس لروسيا وحدها , ب   وكما كان متوتعا ة سان تفاتييطالب بها اخأرمن  كانت لها أهمية اسي 

ز روسيا  ي أعلنت أن أي اتفاق بي 
ا , الت   انجلي 

ً
 للدول العمىم اخأيرى , ويصوصا

ً
ستيفانو التمهيدية سبلت إزعاجا
وط اتفاتيات عام  ي عام , كما أنها 1871-م 1856وتركيا يغي  رسر اف بم دون اجماع أورئر

م , ال يمكن االعي 
ي تتعلق إحداه

وط هذه المعاهدة الت  ضت عىل رسر كيا اعي  ا بالمادة السادسة عرسر للمعاهدة , فيما يتعلق بي 
  xixاآلسيوية 

ز
ز و لم تكن متمثلة ف ز والمسيحي  ز المسلمي  ي تحدث بي 

, إن تضية اخأرمن  ما هي إال مكيدة مث  الت 
ي ) –أبري  فقط ب  إنها مرت بثالث مراح   :  24يوم 

ي زمن السلطان علد الحميد الثائز
ز
(  1909-1876اخأوىل ف

 (  . 1932– 1919(  والثالثة يالل الحقلة الكمالية )1918 – 1909نية إبان الحكم االتحادي )والثا

ي 
ي الحرب العالمية اخأوىل وذلك بعد نهاية عهد السلطان علد الحميد الثائز

ز
أيذت القضية اخأرمنية تطورات عدة ف

ي , وهكذا توالت القضية عد
 
ف ة تداعيات  من تل  اخأحزاب الذي انت  بعزلم من تل  جمعية االتحاد والي 

 لمصالحهم  دون النمر إىل القضية ذاتها . 
ً
 والجمعيات تحقيقا

 تطور المسألة األرمنية خالل الحرب العالمية األول: المبحث الثالث

 : قبل الحرب العالمية األولاألرمن واالتحاديون 

ي وتوىلي االتحاديون      
ا الحكم   انتهجوا سياسة تدعو للتغريب بعمقاليد  بعد عزل السلطان علدالحميد الثائز

ً
يد

يعة االسالمية حيث اتلعوا السياسة المركزية ي الحكم وسعوا لدمج وصهر جميع اخأتليات والواليات  (xx)عن الرسر
ز
ف

ي أيديهم ولم 
ز
ي بوتقة واحدة وجعلوا حكمها وجميع شؤونها الدايلية والخارجية ف

ز
كية التابعة للدولة ف غي  الي 

ي الحكم يعطوا خأهلها 
ز
 .  (xxi)أي فرصة للمشاركة ف

ي   إذ 
ي   فقد كان التحالف تائًما بينهما منذ عهد السلطان علدالحميد الثائز

 
ف أما عن عالتة اخأرمن باالتحاد والي 

ز   (xxii)وافقت الجمعية أن يكون حزب الطاشناق  بي 
ي السلطة , وتطورت العالتات أكير

ز
كممث  عن اخأرمن ف

ز بعد عزل السلطان عل ي الطرفي  ي التحالف االنتخائر
ز
دالحميد   حيث اعتير حزب الطاشناق عنرًصا أساسًيا ف

ي السلطة   وحت  من عارض الالمركزية
ز
ي ف
 
ف ي الذي بفضلم بقيت جمعية االتحاد والي  والنيائر

(xxiii)   داي  الجمعية
ا لتقل  حزب الطاشناق   والغاية من ذلك هي االحتفاظ بالسلطة

ً
 .  (xxiv)كان مستعد

ي ممهرية   فاشتغ  اخأرمن  ورسعان ما انتلم
 
ف اخأرمن أنهم يجرون وراء الرساب   إذ لمسوا أن وعود االتحاد والي 

ز   وتمرد  اليي  ز واللير ز االتحاديي  ي تمر بها الدولة العثمانية   مث  الرصاع عىل السلطة بي 
اخأزمات المتعددة الت 

ي ترتب عنها فقدان 1912 _1913) (xxv)القوميات من أكراد وعرب وي  هود   واندالع الحرب الللقانية اخأوىل
م(   الت 

ي مرت 
ي تلك المنطقة   وبداية تفككها . كانت هذه المروف الصعلة الت 

ز
الدولة العثمانية لنفوذها عىل والياتها ف

 .  (xxvi)بها الدولة العثمانية

ي لندن سنة 
ز
ي مؤتمر الصل  الذي عقد ف

ز
م 1913_ 1912وبعد انتهاء الحرب الللقانية اخأوىل شارك اخأرمن ف

ي الحصول عىل االستقالل عن الدولة العثمانية غي  أن 
ز
ي الحصول عىل تأييد دوىلي يخدم تضيتهم   ف

ز
ز ف طامعي 

وا أن هذا المؤتمر متعلق بالقضية الللقانية ال غي   ورا   وا المسألة اخأرمنية أي اهتمام واعتير المؤتمرين لم يعي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وا طريقة ع عوا يستعدون للعم  اخأرمن يسعون إلكمال ما بدؤوه وغي  ملهم   فتخلوا عن المطالب اإلصالحية ورسر
 .  (xxvii)المسل  وإشعال نار الثورة

ز اخأرمن والسلطة الحاكمة آنذاك   زادت الشحنة السياسية لألرمن    ت مجرى العالتة بي  ك  هذه اخأحداث غي 
ي السلطة الحاكمة وعشية الحرب العالمية اخأوىل   وىل اخأرمن 

ز
وجوههم شطر روسيا وحدث وفقدوا ثقتهم ف

ي عمال بالملدأ القائ  عدو العدو صديق ذلك أن 
 ما للث أن تطور إىل تحالف روسي أرميتز

ز ز الطرفي  تقارب بي 
روسيا كانت تستعد لديول الحرب ضد الدولة العثمانية ومنذ الحرب العالمية اخأوىل أيذت المسألة اخأرمنية 

ا أيرى وازدادت تفاتًما مع مرور ال
ً
 .  (xxviii)وتتأبعاد

 : رمن خالل الحرب العالمية األولاأل 

تطلع زعماء اخأرمن مرة أيرى لمساعدة يارجية واتجهت أنمارهم صوب روسيا   وبالفع  تسل  عدد من     
ق  ي وبرسعة الير

ز إلحلاط أي عدوان عثمائز ي   ساعي 
تادة اخأرمن إىل القوتاز لتنسيق التعاون الروسي اخأرميتز

ي والتحقوا بالروس عشية الحربتكونت عصابات أرمينية تزعمها بعض اخأرمن الذين فروا من الجيش العثم
 ائز

 .  (xxix)الروسية العثمانية

ي 
ز
ي تشك ف

 
ف ق أيذت ياصة أعضاء لجنة االتحاد والي  ولما شعرت الحكومة العثمانية بالخطر القادم من الرسر

والء رعاياها اخأرمن وتتخوف من تزايد وتنامي القومية اخأرمينية وهنا راحت تعم  عىل استمالة اخأرمن ووعدوهم 
افأتهم من يالل إتامة دولة أرمينية مستقلة   غي  أن اخأرمن تاموا بوضع تواتهم تحت الترصف الروسي ونمم بمك

ي أفواج مؤلفة من ثمان مئة رج  ك  فوج مقسم بدوره إىل ثالث كتائب   باإلضافة 
ز
المتمردون اخأرمن أنفسهم ف

ز إىل تشكي  كتيلة احتياط أرمينية   زيادة إىل وجود عدد من المت  .   (xxx)مردين الرسيي 

ارة التمرد   : انطالق شر

ي من الخدمة العسكرية مع ارتفاع نشاط العصابات 1914مع نهاية سنة     
م ازدادت حاالت الفرار اخأرميتز

م   حيث وجم اخأرمن أنمارهم نحو 1915باإلضافة إىل زيادة مستوى تنميم المتمردين وتوجيهيهم مع بداية عام 
تية من الدولة العثمانية وتمكنوا من القيام بعدة ثورات ي مناطق عديدة أهمها الجهة الرسر
ز
 :  (xxxi)ف

  وان:  -
 
 التمرد ف

ي سنة     
ي جانقز

ز
ي مدينة وان ف

ز
م   حيث تام المتمردون اخأرمن بالهجوم عىل القرى 1915اندلعت الثورة ف

ها كما عملوا عىل تسجي  الوضع للروس الحتالل  المسلمة وتنفيذ مذبحة واسعة وتاموا بحرق المساجد وتدمي 
ز برد الهجوم الرويس فانتهز اخأرمن هذه الفرصة وأعلنوا العصيان المنطقة حيث كان الجنو  ز منشغلي  د العثمانيي 

ي الحكومية وتت  
ضون طريقهم   كما تاموا بإحراق الملائز ي ك  أرجاء المنطقة وعملوا عىل تت  وتدمي  ما يعي 

ز
ف

ز اخأتراك وأفراد الجندرمة ي أيديهم لتصب  وان مدينة أرمينية روسي موظفي 
ز
 .  (xxxii)ةوسقطت ف

ة  ي ومنع وصول االمدادات والمؤن والذيي 
باإلضافة إىل ذلك تام اخأرمن بقطع طرق التموين للجيش العثمائز

ي تامت بالهجوم عىل مدينة بتليس
اجع أمام القوات الروسية الت  وم للجيش   مما جعلم يي   وطرابزون (xxxiii)وأرضز

ي مناط
ز
ها من المدن وجراء هذه اخأحداث تشجع اخأرمن ف  . (xxxiv)ق أيرى بحركات العصيان والثورة  وغي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  بتليس:  -
 
 التمرد ف

ز       ي بتليس حيث ثار اخأرمن ضد العثمانيي 
ز
ي مدينة وان تامت ثورة عصيان أيرى ف

ز
ز من ثورة اخأرمن ف بعد يومي 

هم للقرى والمساجد    ز وتدمي  ي حق المسلمي 
ز
ة بعد الزحف الروسي إىل المدينة وبدؤوا بتنميم المجازر ف

ملارسر
حة واخأديرة والكليات   باإلضافة حيث دمروا المسجد المركزي والمسجد الكبي  للمدينة ودمروا  العديد من اخأضز
ها طة والدرك والللديات وغي  ي الرسر

 .  (xxxv)إىل المدارس والحمامات وملائز

  الريف -
 
  ف

 : التمرد األرمين 

ي فيفري من عام      
ز
ز وتدمي  1915بارسر اخأرمن ف ي إتليىمي وان وبتليس وذلك بمهاجمتهم للمسلمي 

ز
م تمردهم ف

ي ديسمير من نفس السنة إىل المناطق الريفية من ممتلكاتهم والقيام 
ز
ي حقهم   لتتوسع تمرداتهم ف

ز
بعدة مجازر ف

ز  هيب القرويي 
ي اخأناضول وتاموا بي 

 
ف ي ك  أنحاء رسر

ز
ز وتوات الدرك ف إتليم وان   حيث تاموا بالهجوم عىل القرويي 

ي هذه المناطق حيث تاموا ب
ز
ز  باإلضافة إىل مساعدة الروس لألرمن ف ز المسلمي  مصادرة أسلحة المسلمي 

 . ( xxxvi)وتوزيعها عىل اخأرمن

 : رد فعل الدولة العثمانية

ي أنحاء الدولة العثمانية كان الرد ال يختلف عن رد كثي  من     
ز
بعد تيام اخأرمن بالعديد من الثورات والتمردات ف

ي تهج
ز
ين إذ أعلنت الحكومة العثمانية اتخاذ إجراء جذري تمث  ف ي  السكان اخأرمن حكومات القرن العرسر

ي )
ز
 .  (xxxvii)م(1915مايو  26وأصدرت اخأوامر بذلك ف

ي الدولة العثمانية  أعلن الجهاد ضد غي  
وتذهب بعض المراجع اخأرمنية أن شيخ االسالم آنذاك وهو مفت 

ز عىل ذلك فال ي الدولة العثمانية وتشي  العديد من الكتابات إىل أن ألمانيا كانت تحرض االتحاديي 
ز
ز ف ولة دالمسلمي 

ي مساندة الدولة 
ز
العثمانية لم تلدأ بأعمالها عبثا خأنها عادلة والعدل أساس الحكم وكانت مصلحة ألمانيا ف

ا بواسطة الدولة العثمانية
ً
ت  . (xxxviii)العثمانية هو الزحف رسر

ي تاموا بها 
ي حق اخأرمن كانت كرد عىل تمرداتهم وثوراتهم الت 

ز
ي تام بها اخأتراك ف

ي وإن عمليات التهجي  الت 
ز
 وتت  ف

ي أحلك المروف ورغم ذلك سعت الدولة العثمانية إىل نجا  عملية التهجي  
ز
كانت فيم الدولة العثمانية تمر ف

وذلك من يالل التكف  بمؤونتهم وحسن توزيعهم وحماية حالتهم االتتصادية حت  يصلوا إىل مساكنهم 
 .   (xxxix)الجديدة

ي أيليت هي تيليقياأما عن أشهر عمليات التهجي  فكانت أوىل المناطق ا
ي نهاية شهر يوليو    ثم تلتها أنقرة (xl)لت 

ز
ف

ي من الدولة 
ي يقطنها اخأرمن وب  هذا سيتم استئصال ك  الشعب اخأرميتز

ي مناطق والمدن الت 
ز
ولقد تم إتلاع ذلك ف

 :  (xli)العثمانية   وتد مرت عملية التهجي  لألرمن عير ثالثة مراح 

 : مع بداية الحرب العالمية األول المرحلة األول -أ

ات من السجناء وتسليحهم وتنميمهم ثم وجهوا نحو        عملت فيها القيادة العثمانية عىل إطالق رسا  العرسر
ي نحو والية تونية

حي    وسيق حواىلي ثمانية آالف أرميتز
ي وأغلب وهجر اللاتون إىل دير الزور تواف  الي 

ز
هم ماتوا ف

 .  (xlii)الطريق
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  مطلع عام المر  -أ
 
 : م1915حلة الثانية فكانت ف

وا مصدًرا        ز الذين اعتير تامت الدولة العثمانية عىل تنفيذ يطتها من يالل مالحقة كلار المفكرين والمسؤولي 
ي العاصمة اسطنبول ونقلوا إىل أنقرة 

ز
للمتاعب   حيث تم اعتقال حواىلي ست مائة شخصية من زعماء اخأرمن ف

 .  (xliii)منهم ثم نقلوا إىل مناطق مجهولةأوال وسجن العديد 

 : م1915حلة الثالثة منذ منتصف عام المر  -ب

ي هذه المرحلة كانت 1915بدأت منتصف       
ز
م واستمرت ترابة عام وهناك ما يشي  إىل أن عمليات التهجي  ف

واسعة إذ هجر الكثي  من اخأرمن من اخأتاليم اخأرمينية إىل صحاري سوريا والعراق وتد تخل  هذا التهجي  عمليات 
ي ) ( xliv)نهب واتت  وايتطاف ودام هذا حت  هدنة "مودرس"

ز
 .  (xlv)م(1918أكتوبر  30ف

 : االنتداب عىل أرمينيا 

ي      
ز
ي معاهدة باطوم ف

ز
فت الدولة العثمانية بجمهورية أرمينية عاصمتها يريفان ف بعد حروب مع اخأرمن اعي 

ي استمرت تائمة حت  كانون اخأول سنة 1918حزيران 
ي عام  1920م   والت 

ز
م أعلن تيام الجمهورية 1919م   وف

ي معاهدة سيفر سنة اخأرمنية الديمقرا
ز
ي 1920طية  وف

فت الدولة العثمانية بأرمينيا دولة حرة مستقلة الت  م اعي 
ضت المطالب اخأرمنية فقد  ضمت أرمينيا العثمانية ووعدت بالحفاظ عىل استقاللها   ولكن ثمة تعقيدات اعي 

دية الكردية ب الحدو يصصت اتفاتية سايكس بيكو تيليقية ونصف أرمينية الغربية لفرنسا واصطدمت المطال
وع السال    ومن ثم ال تستطيع الجمهورية اخأرمنية  ز ي اخأناضول ميز

ز
ي ف
مع مثالتها اخأرمنية ولم يكن الجيش العثمائز

ي تربو مساحتها عىل ألف ميال مربعا
ة مع نقس أسلحتها ومواردها الدفاع عن أرمينية الت   .  (xlvi)الصغي 

ي مث  هذا التحول فآم  زعماء الوفاق بأن الواليات المتحدة تد عندئذ احتاجت أرمينية توة انتدابية لمسا
ز
عدتها ف

تقل  بانتداب )عصلة اخأمم (   عىل الدولة اخأرمنية المزمع تأسيسها والحقيقة أن دول الوفاق يشوا تبول 
ي ح
ز
ي لزمها ناهيك عن احتمال االنجراف ف

امات المادية الجسيمة الت  ز ب مع ر االنتداب عىل أرمينية بسبب االلي 
روسيا السوفيتية أو الدولة العثمانية   بيد أن ويلسون حذر دول الوفاق من أن الكونغرس االمريكي لن يقل  

بسهولة حم  مسئولية االنتداب وأن تبولهم االنتداب مرهون بموافقة الكونغرس   ووضعت الحكومة اخأرمنية  
تداب لكن النويلسون إتناع الكونغرس بالموافقة عىل ا ك  آمالها عىل أوربا والواليات المتحدة اخأمريكية   وحاول

 .  (xlvii): رفض الكونغرس االنتداب عىل أرمينيةجاء الرد اخأمريكي 

دوا اعتلارهم ويؤسسوا أنفسهم من جديد ولم ترغب أية  ا كي يسي 
ً
أدرك اخأرمن أنهم هلىك ويحتاجون دعًما مديد

ي تحم  المسئوليات المادية والمعنوية 
ز
ي أعقاب سيفر تأرجحت الجمهورية اخأرمنية دولة منهم ف

ز
إزاء اخأرمن   وف

فا بها من تل  بريطانيا وفرنسا  اب اخأج (   أما انلعاث اخأم  فقد أضحت أرمينية معي  ز )انلعاث اخأم (   و)اتي  بي 
اب اخأج    فقد أدرك الك ها  وأما اتي  ازي  وغي  ز والير يون أن سيفر مالوالواليات المتحدة وإيطاليا وشيىلي واخأرجنتي 

لة وضعيفة ز ي : دولة تركية مخي 
 . (xlviii)سوف تعتز
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : الكماليون واألرمن

كية بقيادة مصطقز كمال أتاتورك بنود معاهدة سيفر واهتم الكماليون فقط      رفضت الحركة الوطنية الي 
اض تمامية وحدة أر بالحفاظ عىل " وطن االتراك اخأم"   أي آسيا الوسط   وبمعتز آير لم يرص الكماليون عىل 

ي بنمام 
الدولة العثمانية خأن الللقان تد استقلت فعال واللالد العربية وشيكة االنفصال   واستلدل النمام السلطائز

 .  (xlix)جمهوري مقره أنقرة

ي 
ز
ي أنقرة ويريفان ف

ز حكومت  حيث انتهت بإيرام " معاهدة الكسندروبول "  1920نوفمير  29بدأت المفاوضات بي 
ي 
ز
ي أرمينية الغربية . إال أن  1920 ديسمير  3ف

ز
م وبمقتضاها تنازلت يريفان عن معاهدة سيفر وجميع مطالبها ف

ز  ي وتركيا جع  الجمهورية الناشئة فريسة لمصال  الدولتي 
ز االتحاد السوفيت  تسارع اخأحداث بعد الوفاق بي 

ي حرب  ها ضد أرمينيا وجرى تقليص حدود أرمينيا وعدد جيشها 
ز
وط مجحفةفانترصت تركيا ف عليها      وفرضت رسر

تية وصنفت " أرمينيا التاريخية  ي المقاطعات الرسر
ز
ي ف
ي عىل الحكم اخأرمتز

فيما احت  السوفيات جورجيا وهكذا تضز
ي التاري    خ 

ز
ى   وهكذا انتهت رسمًيا أول جمهورية أرمنية مستقلة ف ي ملفات الدول الكير

ز
ز المسائ  العالقة ف " من بي 
ي 1923م من تأسيسها فعلًيا   وأصب  اخأرمن بموجب معاهدة لوزان الحديث بعد حواىلي ألف يو 

ز
م " أتليات " ف

 .  (l)تركيا لكن حكومة أنقرة تعهدت بالحماية الكاملة لألتليات ضمن أراضيها

 انعكاسات السألة عىل األرمن والمواقف الدولية منها : المبحث الرابع

1 .  :  
 الشتات األرمين 

ي الحرب العالمية اخأوىل وتيامها  بعد زيادة توتر العالتات    
ز
ة مع الروس ف العثمانية اخأرمينية وتحالف هذه اخأيي 

ي معمم المدن   مما دفع بالسطلة إىل اتخاذ إجراءات وتدابي  من أج  السيطرة عىل الوضع   
ز
بعدة ثورات ف

ي ترار التهجي  الذي كان كذريعة للتخلص من هذه اخأتلية لتفرغ أرمينيا الغر 
ز
ها وب  هذا تشتت بية من سكانتمثلت ف

ي 
 .  (li)اخأرمن عير أنحاء المعمورة ليتشك  ما يعرف بالشتات اخأرميتز

ي تركيا تل  الحرب العالمية اخأوىل فتذكر بعض االحصائيات أن 
ز
ي عدد اخأرمن الذين كانوا ف

ز
ويوجد تضارب ف
ي سنة )

ز
ز ونصف مليون نسمة   1914عددهم ف ثلثهم يقيمون يارج الوطن اخأم م(   كان يللغ حواىلي أربعة ماليي 

ي   بينما تدرتهم االدارة العثمانية بمليون 
ي ومائة ألف أرميتز

  أما بطريرك القسطنطينية فقد تدر عددهم بمليوئز
ي 
ي  (lii)وثالثمائة ألف أرميتز

ي هذا المقام   ما هي أهم الوجهات الت 
ز
  ومهما بلغ عدد اخأرمن فإن السؤال الذي يطر  ف

 ا هو موتف الرأي العام من عملية التهجي  ؟هجروا إليها ؟ وم

  سوريا ولبنان: أ. 
 
 الجالية األرمينية ف

تية إذ كانت       ز من الناحية الشمالية الرسر عرفت العالتات السورية اخأرمنية منذ القدم بحكم تجاور المنطقتي 
داد وترتفع ب1895_ 1876أوىل الهجرات اخأرمينية نحو سوريا يالل سنوات ) ز م حيث 1915عد أحداث م(   لي 
ي 
بلغ عددهم حواىلي يمسة وسلعون ألف أرميتز

(liii)   . 

ي كانت بؤرة تجمع تواف  اخأرمن وكانوا هم أول من أديلوا 
ي مناطق عدة من سوريا حاصة حلب الت 

ز
تمركز اخأرمن ف

ي دمشق وحو 
ز
ي وتجارة المفروشات والتطريز   وتكونت جاليات أيرى ف

ز
ان ر إىل حلب مهن التصوير الفوتوغراف

 .  (liv)ودرعة والالذتية
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي لبنان فقد بدأ استقرارها مع مطلع القرن 
ز
ز سنوات ) 18أما عن الجالية اخأرمينية ف م( 1860_ 1847م   إذ أنم بي 

ي سنة )
ز
تفع ف  . ( lv)م( إىل ما يقارب ست مائة عائلة أرمينية1895  كانت تضم حواىلي ستون عائلة   لي 

  مرص والسودان -ب
 
 : الجالية األرمينية ف

ي منذ العصور القديمة إذ كانت تربطهم عالتات متلادلة خأغراض مختلفة      
شهدت مرص تواجد العنرص اخأرميتز

ز )  ة الممتدة ما بي 
ي الفي 
ز
ي عهد محمد عىلي ف

ز
ي مرص ف

ز
م(   إال أنم 1808_ 1805وتد ازدادت الجاليات اخأرمينية ف

ا مل19بعد أحداث القرن 
ً
ي سنة م شهدت الجالية اخأرمنية ازدياد

ز
ي مرص حيث بلغ عددهم ف

ز
م 1915حوظا ف

ي 
حواىلي أربعة آالف أرميتز

(lvi)  . 

ات التاريخية   أما  ي مختلف الفي 
ز
ي السودان بعد انتقالهم من مرص عير الجنوب ف

ز
بدأ ظهور الجاليات اخأرمينية ف

ي السودان فقد كان منتصف القرن 
ز
ي 19عن تنميمهم ف

ز
ك  من أم   م   وكانت أوىل جماعات المهاجرين مستقرة ف

ي كتارف
ز
درمان والسودان   وعىل نحو رئيسي ف

ي مختلف المهن والحرف 
ز
 .  (lvii)  وكانوا يعملون ف

  العراق وفلسطي   واألردن:  -ت
 
 الجالية األرمينية ف

ز النهرين إحدى الللدان المجاورة خأرمينيا من جهة الجنوب   وكانت العالتات بينهما منذ القدم      تعد بالد ما بي 
ي ولقد ش

ز
هدت بغداد استقلال عدد كبي  من العائالت اخأرمينية حيث استقرت جواىلي ثالث مئة عائلة أرمينية ف

 .  (lviii)بغداد

ز لزيارة  ي بادئ اخأمر جماعات من الرهلان والنساك إىل فلسطي 
ز
ز فقد توجم ف ي فلسطي 

ز
أما عن الجالية اخأرمينية ف

ي منتصف القرن 
ز
م 1834لحجاج اخأرمن إىل القدس وبلغ عددهم سنة م تدم العديد من ا18اخأماكن المقدسة وف
ي 
ة آالف أرميتز  .  (lix)نحو عرسر

ي اخأردن فقد تكونت إثر نكلة 
ز
ي 1915أما فيما يخص الجالية اخأرمينية ف

ون ألف أرميتز م عندما نفسي حواىلي عرسر
اء وإربد , والكرك   والزرتاء ي ك  من معان والبي 

ز
 .  (lx)إىل اخأردن واستقروا ف

  موقف ال . 2
 : العرب   من التهجي  األرمين 

ي 1915تعاطف العرب مع المهجرين اخأرمن بعد أحداث      
ي حماية الشعب اخأرميتز

ز
ي ف  الشعب العرئر

م   وتفائز
ز العرب إذ كانوا يتمتعون بما  ز وأغاثوهم وعاملوهم معاملة الموظفي  فقد اهتم الحكام العرب باخأرمن الناجي 

ي   من حقوق   ويقومون بما يقوم بم من واجلات حيث حرصت اللالد العربية يتمتع بم المواطن والموظف العرئر
عىل مساعدة اخأرمن وتوفي  الحرية لهم   فقدمت لهم الخدمات واالعانات وفتحت لهم المدارس منذ وصولهم 

 . (lxi)وسمحت لهم بممارسة شعائرهم الدينية

ة من عشائر العرب فرأيت  ز : " مررت بعشائر كثي  ا من اخأرمن رجاال ونساًءا وهم وأشار الغصي  ً عندهم كثي 
ا من عشائر العرب 

ً
ي لم أسمع أحد

ز العشائر أن تت  اخأرمن فرض فإنتز يحسنون إليهم   ومع أن الحكومة تنرسر بي 
 . (lxii)تت  أرمينًيا أو أنهم تسلطوا عىل أعراضهم
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : موقف الدول  من المسألة االرمنيةال

ي الدولة العثمانية واتخذت مرسًحا لها السنوات        
ز
ي شملت اخأمة اخأرمنية ف

إن عمليات االبادة العنرصية الت 
ز أعوام ) م(   تشك  جريمة بموجب القانون الدوىلي 1915_ 1894الممتدة بي 

(lxiii)  يعاتب مرتكبها ويجير عىل
ر الذي  ي الوتت نفسم بإصال  الرصز

ز
 .  (lxiv)ألحقم بالمعتدى عليموضع حد الستمرارها كما يلزم ف

تستند إىل العرف الدوىلي القائم بإجماع الدول عىل القبول بقاعدة ما وموافقة أعمالها ( lxv)إن المحكمة الدولية
 ) عليها وعن التعام  الدبلوماسي الذي جرى تكراراه بشك  شائع ومستمر   هذا النص ) التعام  الدبلوماسي

ي الواتع إىل اعتلار مدايال 
ز
ي بمثابة العرف الدوىلي يقودنا ف

ت الدول اخأوربية بمناسلة عمليات االبادة للشعب اخأرمتز
 :  (lxvi)القاب  للتطبيق عملًيا من هذه المواتف والمدايالت

أوىل المسألة االرمنية اهتمام حكومتم وتجىل هذا االهتمام  (lxvii)إن رئيس وزراء بريطانيا السي  جالدستون  . 1
ي إرسال مذكرات شديدة ا

ز
للهجة استطاع اللاب العاىلي التهامها بابتسامة ذات مغزى   ثم عاد رئيس عملًيا ف

ي يطاب لم : ) إن تراجع الدول االوربية عن مساندة المسألة اخأرمنية   سوف يشوه 
ز
وزراء بريطانيا وتال ف
 سمعة هذه الدول ( . 

ي من تل  بعض الشلاب اخأرمن تم الف . 2
ز هؤ عندما جرى احتالل البنك العثمائز ي الء والحكومة العثص  بي 

 مائز
 عن طريق مدايالت سفراء الدول االجنبية ياصة السكرتي  اخأول للسفارة الروسية . 

م(   ) بأن االبادة العنرصية 1946/ 12/ 11تاري    خ ) 96لألمم المتحدة أعلنت ترارها رتم  كما أن الجمعية العمومية
 .  (lxviii)المتحدة وينلذها العالم المتمدن (تعتير بموجب القانون الدوىلي جريمة ضد رو  وأهداف اخأمم 

اف الدوىلي باخأرمن تد مر بالمراح  القانونية التاريخية التالية
 : (lxix)وهكذا نلخص إىل أن االعي 

ي الواليات اخأرمنية داي  الدولة  المرحلة األول: 
ز
ورة تحقيق االصالحات الدايلية ف اف الدوىلي ) برصز

مرحلة االعي 
 العثمانية( . 

اف الدوىلي ) بالجمهورية اخأرمنية كدولة مستقلة(.  الثانية: المرحلة 
 مرحلة االعي 

 مرحلة الوتت الراهن " معاهدة لوزان " .  : المرحلة الثالثة

 : ول األوربية من المسألة األرمنيةموقف الد

لقد تعددت مواتف الدول اخأوربية وعموًما ف ي لم تتجاوز مجرد التنديد فقد كان لك  دولة موتفها الخاص         
ي مصلحة اخأرمن لكنم ال يمسها بأي بادرة ح    وجاء اهتمام الدول االوربية بهذه القضية حسب 

تد يعتز
ي الدولة العثمانية وهنا يجب التعرف عىل مصال  هذه ا

ز
ة كانت اخأرمني لدول ومواتفها من القضيةمصلحتها ف

 : عىل النحو التاىلي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ي الوتت ذاتم سار موتفها حسب    : بريطانيا
ز
كانت من أكير اللالد اخأوربية تحمًسا للدفاع عن اخأرمن ولكنها ف

مصالحها إذ أن تخوف بريطانيا من الروس جعلها تحرض النمسا ضد روسيا ووعدتها بالعديد من 
ذلك ومن جهة أيرى كان ديزرائيىلي  المساعدات مقاب 

(lxx) ي تد وتع اتفاتا رسيا مع
يطائز  وهو رئيس الوزراء الير

ط تنازل الدولة العثمانية  ي وتعهد بحمايتم ضد الروس وضد مطالب اخأرمن برسر
السلطان علدالحميد الثائز
ص يطانيا عن جزيرة تير ي المسألة اخأرمنية (lxxi)لير

ز
 .  (lxxii)  وظلت بريطانيا تحاول إشعار اخأتراك أنها بجانبهم ف

  :ي كانت تتفق  ألمانيا
ا ودًيا مع الدولة العثمانية   وذلك للعديد من االعتلارات السياسية الت 

ً
وتفت أمانيا موتف

ة أصلحت تعرف بسياسة االندف ي هذه الفي 
ز
ي المنطقة فسياسية ألمانيا ف

ز
ق فلالرغم اع نحو اومصلحتها ف لرسر

ي تعرض لها اخأرمن إال أنم لم يتعد كونم احتجاًجا 
من تقديم ألمانيا احتجاًجا مع الدول اخأوربية إثر المذاب  الت 

ي من تل  بريطانيا   أعلن غيوم ) 
شكلًيا ودبلوماسًيا  ولما اشتدت حمالت التشهي  بالسلطان علدالحميد الثائز

ي 
ز
اطور ألمانيا(   أن لم ف ي إمير

ز
ي الثقة التامة   وأنم ال يمكن االعتماد إال عىل جاللتم ف

 جاللة السلطان العثمائز
  مما تقدم نالحظ أن موتف اخألمان وكان  (lxxiii)تمع الثورة االرمنية وإعادة الهدوء إىل ربوع آسيا الصغرى

ي الدولة العثمانية   حيث أنها كانت 
ز
وع تريد تنمرده مصالحهم السياسية واالتتصادية والعسكرية ف فيذ مرسر

ز بغداد الحديدي .   طريق برلي 

ي 
ز
وتشي  العديد من الكتابات تحمي  ألمانيا مسؤولية مشاركة اخأتراك فيما ح  باخأرمن ليس فقط كونها حليفتها ف
ون عملياتم الحربية   وأن فكرة التهجي  كانت فكرة  كي ويسي 

الحرب ب  خأن جنودها كانوا يدربون الجيش الي 
ز اخأتراك عىل ألمانية وي ي تحليلم لموتف ألمانيا أنها شاركت فيما حدث لألرمن خأنهم فتحوا أعي 

ز
ذهب مورغنطاو ف

هم من  ي ماضيهم مع اخأرمن وغي 
ز
ي ف
مفاهيم ياصة بالقت  واإلبادة   فاخأتراك الذين فهموا القت  بمعناه اللدائ 

 وهي رعايا الدولة العثمانية صارت لعم عقلية جديدة أثناء المجازر الك
ز وسيي  ى استمدوها من تعاليم الير ير

 .  (lxxiv)التهجي  بالقوة

  ز دولة أرمينية  : وسيا ر لقد كانت روسيا تهدف إىل تقسيم االناضول إىل شطرين شماىلي يقيم فيم العثمانيي 
ز دولة أرمينية تحت السيادة العثمانية ومن  ي يقيم فيم العثمانيي  ي فلك السياسة الروسية   وشطر غرئر

ز
تسي  ف
ي هذه القضية هنا ج

ز
ي المنفرد ف

يطائز ي اللداية   كما أن روسيا تعارض التدي  الير
ز
اء تشجيع الروس لألرمن ف

ي شؤون الدولة العثمانية وربما حسب وجهة نمر الروس أن ذلك 
ز
ي التدي  ف

ز
خأن ذلك يجع  بريطانيا تنفرد ف

ي الوصول إىل المياه الدافئة   لذلك اتخذت 
ز
روسيا اتجاهات متلاينة   فمن يؤدي إىل إنهاء طمو  الروس ف

ناحية تتخذ من اخأرمن وسيلة للضغط عىل الدولة العثمانية عن طريق إثارة العناض اخأرمينية وتقديم الدعم 
ي حصول اخأرمن عىل االستقالل تد يؤدي إىل إثارة العناض اخأرمينية 

ز
لهم   ومن ناحية أيرى فإنها ترى ف
 . (lxxv) عناض أيرى داي  روسياالواتعة تحت سيطرتها   كما أنم يثي  

  كانت فرنسا تسغ لمساعدة اخأرمن وكانوا كلما استنجدوا بها تدمت لهم وعودا غي  أنها كانت هلاء   : فرنسا
اجعها عن معمم وعودها  ي تركيا وب  هذا تامت بخداع اخأرمن بي 

ز
مقاب  بعض االمتيازات االتتصادية والثقافية ف

 .  (lxxvi)لهم

  اطورية النمسا ي منطقة الللقان   فقد كانت تنوي ضم البوسنة  : والمجر امي 
ز
لهذه الدولة مصال  متشعلة ف

اطورية النمسا والمجر حريصة عىل أن ال تتخذ سياسة واضحة  ي بازار لذلك كانت امير
ز
والهرسك وسنجق انو ف

ي مصلحتها الوتوف إىل جا
ز
ي نمن هذه القضية يصعب التنبؤ بنتائجها مستقلال   كما أنم لم يكن ف

ب اخأمائز
ة  ي تتكون من مجموعة كبي 

القومية خأًيا كان حت  وإن كانوا اخأرمن خأن ذلك يتعارض مع طبيعة هذه الدولة الت 
 .  (lxxvii)من القوميات المختلفة
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ى إذ   : موقف الواليات المتحدة ز الدول الكير ي ميدان الرصاع بي 
ز
لقد كان هم أمريكا اللحث عن مصالحها ف

الدولة الوحيدة المهتمة باخأرمن   ولقد نمر الكونغرس اخأمريكي  كانت تلدو ظاهريا أنها هي 
(lxxviii)  للقضية

ي تعود بها عىل أمريكا ولقد ض  بما يىلي : أن بريطانيا تد أيذت حصة اخأسد 
االمينية عىل ضوء المكاسب الت 

عضاء من غنيمة الحرب وبالمقاب  ما هي حصة الواليات المتحدة من تلك الغنيمة ..!   كما ض  أحد أ
ي تحتوي عىل الموارد االتتصادية واآلن يعرضون علينا 

الكونغرس : ) تقاسمت فيما بينها تلك المناطق الت 
ي ال يمكن حمايتها عسكريا وحيث الموارد االتتصادية تساوي فيها صفر

 .  (lxxix)المنطقة اخأرمينية الت 

 سؤولية عمليات التهجي  األرمينية: م

ي ال 
ي إن الحقيقة التاريخية الت 

ي وسائ  االعالم الغربية هي أن المجتمع العثمائز
ز
يعرف عنها سوى القلي  فقط ف

ز أو  ي تعرضت للتهديد أو جردت من أمالكها أو تعرضت للتميي 
طوال تاريخم كان مالذا آمنا لألفراد والجماعات الت 

ي أماكن أيرى
ز
 .       (lxxx)تتلت ف

ي بداية القرن 
ز
سائدة وديلوا الدين المسيخي ومنذ ذلك العرص أيذ اخأرمن م  ترك اخأرمن المنمومة الدينية ال4وف

ز   إنهم يتكلمون لغة هندو  ز ب  أوربيي  هم مع أوربا المسيحية   فلم يعتير اخأرمن أنفسهم آسيويي  يربطون مصي 
ي آري وكون دينهم هو دين أوربا مما جعلهم يلتفتون بعيونهم نحو الغرب   كانوا يأملون 

 
أوربية وأصلهم العرف

ي اليوم الذي ستحررهم تلك الدول الغربيةدا
 .  (lxxxi)ئما أنم سيائ 

ا إلبادة 
ً
 يذكر اللعض أن الدولة العثمانية هي المسؤولة الرئيسة عن المجازر وأن الخطة المدبرة مسلق

ز ي حي 
ز
وف

ز  ي تد مرت بمرحلتي 
 :  (lxxxii)الشعب اخأرمتز

ي سالونيك . 1
ز
ي ف
 
ف م الذي تقرر فيم ممارسة سياسة عنرصية واتخذ القرار هنا بأن 1910عام  اجتماع االتحاد والي 

يك العناض وإذا لم يتيرس ذلك فاإلبادة بقوة السال   كية وتي   تزال اللغات غي  الي 
ي اسطنبول عام  . 2

ز
ي االجتماع الرسي الذي عقد ف

ز
م  تم التحضي  لألسلوب الذي يجب عىل االتحاد أن 1915ف

ا .  ينتهجم لتطبيق وتنفيذ 
ً
 مفعول القرار المتخذ سابق

ز  ا من المسؤولية عن إبادة اخأرمن والرسيان واآلشوريي  ً ي تتجم  جزًءا كبي 
ي دور ألمانيا الت 

وبعد الدولة العثمانية يأئ 
ي حرضت ولهثت من أج  جر حليفتها الدولة العثمانية إىل الحرب الكونية وارتكاب المجازر   

والكرد خأنها هي الت 
ها من أج  وإال كان ب إمكانها منع المجازر أو إيقافها حال حدوثها   لكنها أرادت ذلك وكانت تهدف تل  غي 

 .  (lxxxiii)االستحواذ عىل ممتلكات الدولة العثمانية

ت  ي المسؤولية عن المجازر حيث اعتير
ز
ي دور الحلفاء وعىل رأسها : روسيا   بريطانيا   فرنسا ف

بعد ألمانيا يأئ 
ا لها 
ً
وأعطتها الكثي  من الوعود المعسولة وعىل رأسها " إتامة دولة أرمنية مستقلة " وكانت نمرتهم اخأرمن حليف

ي 
ز
ة ف ي حقيقة اخأمر كانت ألمانيا ترى أن اخأرمن حجر عير

ز
إىل المسألة اخأرمنية من زاوية مصالحها الخاصة   وف

ى تمتد نحو ال اطورية كير قطريق الدولة اخألمانية الصاعدة نحو إتامة إمير   وتد كان اخأوربيون يستغلون  (lxxxiv)رسر
 . (lxxxv)اخأرمن الذين وتعوا تحت ريمتهم إىل أبعد الحدود   خأنهم لم يكن لهم مالذ غي  الدول اخأوربية

وكانت بريطانيا العمىم تتخوف من حصول أرمينيا عىل وضع سياسي ولو بالحد اخأدئز خأنم تد ينعكس عىل وضع 
ي أنحاء ال

ز
ة ف ا   وصمتتا . أما روسيا الجارة خأرمينيا مستعمراتها المنترسر

ً
عالم ومثلها فرنسا اللتان لم تحركا ساكن

ي استغالل اخأرمن 
ز
ا بدورها واستمرت ف

ً
ي مذهب مسيخي واحد ) اخأرثوذكسية (   لم تحرك ساكن

ز
كان مًعا ف وتشي 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ز
ي   وهذه أ تل  المجازر وأثناءها   واكتفت الدول اخأوربية المتحالفة بتوجيم اللوم خألمانيا ف

ا كانت إطار دعائ 
ً
يض

 .  (lxxxvi)لمصلحة الحفاء

ا وحليفتها أمريكا بإرسال الذيائر  ي أرمينيا   حيث تامت إنجلي 
ز
ز ف ي إثارة الفي 

ز
ي واخأمريكي ف

ز  الدور االنجلي 
وال يخقز

 .  (lxxxvii)واخأسلحة إليها   وتامت بحث اخأرمن عىل التمرد والعصيان

 الخاتمة والنتائج: 

ز بالدرجة اخأوىل إن ادعاء اإلبا      دة ضد اخأرمن أكذوبة لم يرى التاري    خ مثلها. حيث أن اخأرمن تواطؤوا مع االنكلي 
ي حق 

ز
وحاربوا إىل جوار الروس ضد دولتهم ولم يكتفوا بذلك ب  تاموا بالقت  الجماغي واإلبادة الممنهجة ف

ي الوتت الذي ك
ز
ز اخأبرياء من اخأطفال والشيوخ والنساء ف انهم المسلمي  ي جي 

ز
عدة  ان رجالهم وشلابهم يحاربون ف

 جبهات أيام الحرب العالمية اخأوىل. 

ال يمكن أن نطلق عىل عملية التهجي  االجلاري لألرمن ) إبادة جماعية ( أو مجازر وجرائم ارتكبتها الدولة 
ي وتت الح

ز
العالمية  ربالعثمانية ضد اخأرمن   خأن عملية التهجي  جاءت بسبب ييانة اخأرمن للدولة العثمانية ف

اخأوىل   ومثلت عملية التهجي  حالة دفاعية لمنع انهيار الدولة العثمانية بعد أن تورط أكير من ثالثمائة ألف 
 عندما انتىم اخأرمن تطوًعا إىل جيش العدو الروسي . 

ز ي حرب عدوانية عىل العثمانيي 
ز
ي ف
 أرمتز

  : العثمانية تجه األرمن كانت عىل النحو التال  عن ردة فعل الدولة  وهنا يجب اإلشارة إل ثالث نقاط أساسية

أن اخأرمن ثاروا عىل حساب الدولة العثمانية وذلك بتمردهم عىل السلطة ويروجهم عن طاعة السلطان  . 1
ي . 
 علدالحميد الثائز

 ترر اخأرمن أن يهيمنوا عىل الدولة العثمانية وذلك بتأسيس دولة منفصلة .  . 2
ي القوتاز وفشلت الدولة العثمانية بسبب ترصفاتهم   لذلك  . 3

ز
ساعدوا أعداء الدولة العثمانية فساعدوا الروس ف

 لجأت الدولة العثمانية إىل ترار وجوب إضعافهم تل  نهاية الحرب. 
ور حصلت أثناء الحرب العالمية اخأوىل   ت . 4 ي تمرد مسل  تام بمجاء ترار تهجي  اخأرمن اتقاًء لرسر

ز
 . خأرمنا تمث  ف

ا يتحملون تدًرا من مسؤولية فقد كان 
ً
ويمكن القول أن أوربا برمتها مسؤولة عن عملية التهجي  وأن اخأرمن أيض

ي نفوس اخأرمن ويدفع اخأرمن إىل انتفاضة لم يحن أوانها 
ز
حزب الطاشناق يثي  عىل الدوام رو  الحقد والكراهية ف

كت فيها أطراف   إن التهجي  اخأرمنية كانت عمال مدبًرا   ت م تنميمها بدتة من تل  أطراف متعددة   واشي 
 مختلفة   ولك  طرف دوافعم ومصالحم الخاصة . 

 من خالل دراسة هذا الموضوع تتم التوصل إل االستنتاجات التالية: 

ي رأت فيها أنها تعالج هذه الق . 1
ي اتخاذ ك  االجراءات الت 

ز
ي خأرمينيا الدور اللارز ف

ز
ية   فعدم ضكان للموتع الجغراف

ي موطنها اخأصىلي . 
ز
ي تهديد الدولة العثمانية ف

 استقرار أرمينيا كان يعتز
طبيعة اخأرمن الدينية أدت إىل تعام  الدولة مع هذه القضية بك  جدية ف ي تعلم مدى أهمية يذا العام   . 2

ي كانت دائًما تغذي هذا الجانب الستغاللم وإيجاد حماية لألرمن المسي
ز ك  معللدول الغربية الت  طائفتم  حيي 
ي تتلعم . 

 الت 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

أسلاب ظهور هذه القضية لم تكن أسلاب ذاتية أو دايلية فقد كانت تقف ورائها جملة من اخأسلاب الدايلية  . 3
ة حول تقرير المصي  كذلك انفتا  اخأرمن عىل الغرب وذهاب  والخارجية فقد تأثر اخأرمن بالمفاهيم المنترسر

ي أوربا كانت كلها تغذي ظهور هذه القضية 
ز
 . الطللة اخأرمن للدراسة  ف

ي الدولة العثمانية فلم تكن هناك رؤية موحدة حول طريقة  . 4
ز
أكدت هذه القضية تضارب المصال  اخأوربية ف

اها تعالج هذه القضية باالستمالة تارة  معالجة هذه المشكلة   فالسلطات العثمانية لم تتهاون مع اخأرمن فيز
 وبالعنف تارة أيرى . 

د من القوميات المختلفة مث  القومية االرمنية والكردية والعربية من المعلوم أن الدولة العثمانية تضم العدي . 5
ي أوربا يالل القرن 

ز
ي سادت ف

  وياصة اخأرمن الذي أدى 19فإن هذه القوميات تد تأثرت بالرو  القومية الت 
ي االستقالل عن الدولة العثمانية . 

ز
 تأثرهم هذا إىل التطلع إىل تحقيق أمانيهم ف

ي الكثي  فقد وص  اخأمر باخأرمن بعد أن كانوا يطالبون فقط بإديال فقدان الدولة العثماني . 6
ة خأرمينيا كان يعتز

 االصالحات إىل محاولة االستقالل التام .   
ا فقد شجعت هذه  . 7

ً
ة جد ي نتجت عن هذه القضية وانعكست عىل الدولة العثمانية كانت كبي 

اآلثار الت 
ي تتكون منها الد

ولة العثمانية عىل االنفصال والشغب والتصادم والرصاع مما القضية الكثي  من العناض الت 
ي ما فتئت تحاول معالجة هذه المشاك  . 

 أدى إىل انهاك الدولة العثمانية الت 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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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 
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 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 قائمة المصادر والمراجع

 : المصادر 

  دمشق   دار ابن كثي   1شكيب أرسالن : تاري    خ الدولة العثمانية   تحقيق حسن السماحي سويدان )ط
 م( . 2011ـه/ 1432: 

ي أرمينيا   ) د.ط   د.م   د.ن : 
ز
ز : المذاب  ف  م ( . 1917فائز الغصي 

ي مورغنطاو : تت  أمة   ترجمة ألكسندر كشيشيان   )د.ط   حلب    دار طالس :   م( . 1965هيز

 : المراجع العربية

ي حياتم وأح
  القاهرة   دار الني  للطلاعة  1داث عهده   )طأوريان محمد عىلي : السلطان علدالحميد الثائز

 م( . 2008والنرسر : 

ي الدولة العثمانية   )ط
ز
  الرياض   مركز الملك فيص  لللحوث  1تورك تايا آتا أوف : ماذا حدث لألرمن ف

 م ( . 2009ـه/ 1430والدراسات االسالمية : 

) د.ط   الرياض   مكتلة العبيكان : دونالد كوترات : الدولة العثمانية   تعريب أيمن اخأرمنازي   
 ( .  م2004ـه/ 1424

ز  ز العثمانيي  ي : الطرد واالبادة " مصي  المسلمي 
ز مكارئر م"   ترجمة فريد الغزي   )د.ط   د.م 1922_ 1821جسي 

   جمعية اخأتراك السعودية : د.ت ( . 

وت   الدار العربية ل ي وان   )د.ط   بي 
ز
ي ف
ي : التمرد اخأرميتز

ز مكارئر  م( . 2010لعلوم : جسي 

وت   مركز الدراسات اخأرمنية :   م( . 1996حنا سعيد : العالتات اإلسالمية اخأرمنية   ) د.ط   بي 

ي : كيف سقطت الدولة العثمانية   )ط
 ـه( . 1420  الرياض   دار القاسم للنرسر :  1سليمان صال  الخراسر

 م(. 1988لتقدمية : صال  زهر الدين : اخأرمن شعب وتضية   )د.ط   د.م   الدار ا

 م( 2013  كردستان   مطلعة كمال :  2فارس عثمان : الكرد واخأرمن العالتات التاريخية   )ط

ى عليها   )د.ط   القاه م(   2004رة   مكتلة االنجلو: علدالعزيز محمد الشناوي : الدولة العثمانية دولة مفي 
 . 3ج

وت   دار النهضة العربية :  علدالعزيز سليمان نوار : تاري    خ الشعوب االسالمية    م( . 1973)د.ط   بي 

ي سنوات الحرب العالمية اخأوىل   ترجمة محمد المال علدالكريم ) ط
ز
وت  3كمال ممهر أحمد : كردستان ف   بي 

ي :   م (. 2013 دار الفارائر

وت   منشورات دار مكتلة الحياة :  1مروان المدور : اخأرمن عير التاري    خ   )ط  م( 1982  بي 



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – آذار   – 15                                                               (  - 79101) ص:  خامسالبحث ال –الثالث العدد  – الثامنالمجلد 

 

98 
                                                                                       الحرب              

 
   والموقف الدول  منهاالمسألة األرمنية ف

 
 عهد السلطان عبد الحميد الثاب

  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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وق :  ز العرب وإرسائي    )د.ط   القاهرة   دار الرسر ز هيك  : المفاوضات الرسية بي   م( . 1996محمد حسني 

ي الدولة العثمانية   ) د.ط   القاهرة   دار نوبا للطلاعة : 
ز
 م ( . 2002محمد رفعت : القضية اخأرمنية ف

نشورات جميعية كيليكيا الثقافية موس برنس : مجازر اخأرمن   ترجمة آكوب أوتيجيان   ) د.ط   حلب   م
 م(. 1996: 

ي منها   )د.ط   الالذتية   دار الحوار للنرسر والتوزي    ع  ي : مجازر اخأرمن وموتف الرأي العام العرئر
ز
نعيم الياف

 م( . 2000: 

ي اللالد العربية   )ط
ز
   الالذتية   دار الحوار للنرسر  1هوري عزازيان : نلذة تاريخية عن الجاليات اخأرمينية ف

 م(  .   2000والتوزي    ع : 

   1م ) الوثائق والحقيقة (   ترجمة أوريان محمد عىلي   ) ط1918_ 1914يوسف حالج أوغلو : تهجي  اخأرمن 
كة تدمس للنرسر والتوزي    ع :  وت   رسر  م( . 2010بي 

وت دار النهضة العربية ,  األرمن والدولة العثمانيةنقية حنا منصور :   م. 2016/ ـه1437, الطلعة اخأوىل , بي 

( 18, العدد ) م 1908-1897روسيا القيرصية  والقضية األرمينية إبان الحقبة الحميدية مروة فوزي شهاب :  
 م2017(, 3, جزء )

  مشع   مفر  ظاهر : 
 
  عهد السلطان عبد الحميد الثاب

 
, جامعة اللرصة , كلية اآلداب ,  م1908-1876األرمن ف

 تسم التاري    خ . 

, مجلة االستقالل , العدد  السابع(, مركز االستقالل   لية الدولية  عن إبادة األرمنالمسئو هشام بشي  : 
اتيجية واالستشارات ,   م. 2017للدراسات االسي 

ي : ترجمة , علد الرحمن الخميسي , 
  القوقاز الجذور واآلثاركاماال عمرائز

 
ة , , القاهر  قيام الدولة األرمينية ف

 م . 2010

 : المعاجم والموسوعات

ي : تاموس المصطلحات التاريخية    ) ط
 م ( . 2007  القاهرة   مكتلة االنجلو المرصية : 1أنور محمود زنائ 

سهي  صابان : المعجم الموسوغي للمصطلحات العثمانية   ) د.ط   الرياض   مكتلة الملك فهد الوطنية 
 م( . 2000: 

 م(2009ية :   صيدا   المكتلة العرص  3الموسوعة العربية الميرسة    )ط

 

 

 



   
   

                                                     المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – آذار   – 15                                                               (  - 79101) ص:  خامسالبحث ال –الثالث العدد  – الثامنالمجلد 

 

99 
                                                                                       الحرب              

 
   والموقف الدول  منهاالمسألة األرمنية ف

 
 عهد السلطان عبد الحميد الثاب

  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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
فوا باستقاللها إال ف ي تم فيها إعالن عن أرمينية الموحدة   ولكن الحلفاء لم يعي 

م   الت 

ي : 1920معاهدة سيفر عام 
ز
 .  60  ص  مجازر األرمن وموقف الرأي العام العرب   منهام .   نعيم الياف

)xlv : 137  ص  واألرمن العالقات التاريخية الكرد ( فارس عثمان  . 

)xlvi : الدولة العثمانية( محمد رفعت  
 
 .  95  94  ص  القضية األرمنية ف

)xlvii : الدولة العثمانية( محمد رفعت  
 
 . 102   97  96  ص  القضية األرمنية ف

)xlviii : الدولة العثمانية( محمد رفعت  
 
 . 102  ص  القضية األرمنية ف

)xlix : الدولة العثمانية القضية( محمد رفعت  
 
 . 102  ص  األرمنية ف

)l : الدولة العثمانية( محمد رفعت  
 
 .  106  104  ص  القضية األرمنية ف

)li :البالد العربية( هوري عزازيان  
 
 .  58م(   ص 2000  الالذتية   دار الحوار للنرسر والتوزي    ع : 1  )ط  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lii : 60  ص  تهجي  األرمن ( يوسف أوغلو  . 

)liii :البالد العربية( هوري عزازيان  
 
 .  58  ص  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)liv :البالد العربية( هوري عزازيان  
 
 .  65  ص  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lv( :البالد العربيةهوري عزازيان  
 
 .  65  ص  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lvi :البالد العربية( هوري عزازيان  
 
 .  147_ 130  ص  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lvii( :البالد العربيةهوري عزازيان  
 
 .  176_ 174  ص  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lviii :البالد العربية( هوري عزازيان  
 
 . 91  ص  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lix البالد العربية( هوري عزازيان  
 
 .  108   107  ص  : نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lx( :البالد العربيةهوري عزازيان  
 
 .  109  ص  نبذة تاريخية عن الجاليات األرمينية ف

)lxi : ي
ز
 .  71-69  ص  مجازر األرمن وموقف الرأي العام العرب   منها( نعيم الياف

)lxii(  : ز   أرمينيافائز الغصي 
 
 .  14م (    ص 1917  ) د.ط   د.م   د.ن :  المذابح ف

)lxiiiي وتت ال
ز
ي وتت السلم أو ف

ز
ي تنمم ترصفات الدول فيما يقوم بينها من عالتات . سواء ف

ي حر ( القانون الدوىلي : مجموعة القواعد القانونية الت 
ب .   أنور زنائ 

 .  196  ص   قاموس المصطلحات التاريخية: 

)lxiv : وت   منشورات دار مكتلة الحياة :  1  )ط األرمن عي  التاري    خ( مروان المدور  . 436م(   ص 1982  بي 

)lxv ي
ز
ي تم إنشاؤوها ف

ي : 1945( المحكمة الدولية : الهيئة القضائية الرئيسية التابعة لألمم المتحدة والت 
اعات الدولية .   أنور زنائ  ز ي اليز

ز
قاموس م للفص  ف

 .  195  ص   التاريخيةالمصطلحات 

)lxvi : 438  ص  األرمن عي  التاري    خ( مروان المدور  . 

)lxviiي العهد القديم عن ع
ز
 المسيخي للكلمة   أي هؤالء الذين يؤمنون دينيا ما جاء ف

ي بالمعتز
ي " صهيوئز

وتستانت  دة اليهود إىل و ( جالدستون : جالدستون "الير

ز هيك :  ز .   محمد حسني  وق :  ة بي   العرب وإشائيلالمفاوضات الشيفلسطي   .  59م(  ص 1996  )د.ط   القاهرة   دار الرسر

)lxviii : 441  ص  األرمن عي  التاري    خ( مروان المدور  . 

)lxix : 449  ص  األرمن عي  التاري    خ( مروان المدور  . 
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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                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية
ُ
ف للوظائ عام 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  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

                                                                                                                                                                                                      
)lxx ي

ز
ي   كان أول وآير يهودي يتوىل رئاسة الوزارة ف

بي   العرب  المفاوضات الشية بريطانيا .   محمد هيك : ( ديزرائيىلي :  رئيس وزراء بريطانيا وهو صهيوئز

 .  59  ص  وإشائيل

)lxxi ص : جزيرة ترب اللحر المتوسط عاصمتها نيقوسيا   معمم سكانها يونانيون وب  ها أتلية تركية   حكمتها فينيقيا ) مرص ( واليو ان وروما   ن( جزيرة تير

ي )ديلتها المسيحية عىل يد القديس بولس وبرنابا   
ز
ك ف ي ) 1571وديلتها الي 

ز
ي بعد )1878م ( ن ثم بريطانيا ف

يطائز م(   1950م(   ثارت ضد الحكم الير

كية وأتيمت الجمهورية سنة ) م(   باتفاق بريطانيا وتركيا واليونان وأعلن استقاللها سنة ) 1959وطالب اليونانيون باالنضمام لليونان وتنازعوا مع اخأتلية الي 

ي م(   وتجدد ا1960 كية   ثم انضمت إىل االتحاد اخأورئر
ز الطائفة اليونانية والي  ز اخأتراك واليونان مرارا وتم تقسيمها بي  الموسوعة م .    2004لقتال بي 

 .  2538  ص   العربية الميشة

)lxxii ي
ز
 . 50  ص  : مجازر األرمن وموقف الرأي العام العرب   منها( نعيم الياف

)lxxiii : ى عليها الدولة( علدالعزيز الشناوي  .  1550  ص  3  ج العثمانية دولة مفير

)lxxiv : ي مورغنطاو  .  112م(   ص1965  ترجمة ألكسندر كشيشيان   )د.ط   حلب    دار طالس :  قتل أمة( هيز

)lxxv : 32م(   ص 1988  )د.ط   د.م   الدار التقدمية :  األرمن شعب وقضية( صال  زهر الدين  . 

)lxxvi : ي
ز
 .  54  ص وموقف الرأي العام العرب   منهامجازر األرمن ( نعيم الياف

)lxxvii : وت   دار النهضة العربية :  تاري    خ الشعوب االسالمية( علدالعزيز سليمان نوار  . 25م(   ص 1973  )د.ط   بي 

)lxxviii( ي الحكومة االتحادية   تأسس سنة
ز
يعية ف لواليات المتحدة اخأمريكية م(   بمقتضز المادة اخأوىل من دستور ا1789( الكونغرس االمريكي : السلطة الترسر

ز : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .   ا ي نصت عىل طريقة تأليفم وحددت سلطاتم   ويتكون من مجلسي 
 .  2799  ص    لموسوعة العربية الميشةالت 

)lxxix : ي
ز
 .  54   53  ص مجازر األرمن وموقف الرأي العام العرب   منها( نعيم الياف

)lxxx الدولة العثمانية : ماذا ( تورك تايا آتا أوف  
 
م (   2009ـه/ 1430  الرياض   مركز الملك فيص  لللحوث والدراسات االسالمية :  1  )ط حدث لألرمن ف

 .  21ص 
)lxxxi :ي مورغنطاو  .  31  ص  قتل أمة( هيز

)lxxxii 27م(  ص 1996  ترجمة آكوب أوتيجيان   ) د.ط   حلب   منشورات جميعية كيليكيا الثقافية :  : مجازر األرمن( موس برنس  . 

)lxxxiii : سنوات الحرب العالمية األول( كمال ممهر أحمد  
 
ي :  3  ترجمة محمد المال علدالكريم ) ط كردستان ف وت  دار الفارائر  .  285م (   ص 2013  بي 

)lxxxiv : وت   مركز الدراسات اخأرمنية :  ة األرمنيةالعالقات اإلسالمي( حنا سعيد  .  193م(   ص 1996  ) د .ط   بي 

)lxxxv( : الدولة العثمانيةمحمد رفعت  
 
 .  19  ص  القضية األرمنية ف

)lxxxviى عليها  ( علدالعزيز الشناوي : ا  .  1549  ص  3 جلدولة العثمانية دولة مفير

)lxxxvii أوريان محمد عىلي )  
 
 . 172م(   ص 2008  القاهرة   دار الني  للطلاعة والنرسر :  1  )ط حياته وأحداث عهده: السلطان عبدالحميد الثاب


