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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 ملخص البحث: 

ي مناضة  
ز فز القضايا اإلسالمية، جاء هذا البحث لبيان دور المملكة العربية السعودية مهبط الوحي وبالد الحرمي 

ي تحقيق وحدة وتالحم األمة 
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وإبراز دورها وحرصها عىل صون عالقاتها مع الدول، وبيان نموذجا
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ً
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 اشتمل عىل مقدمة، وتمهيد، وثالثة مطالب، وخاتمة. 

 المقدمة: وتشتمل عىل أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وهيكل البحث. 
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ز فز ز المسلمي  ي بيان الوحدة والتناض بي 

ي التعريف بأبرز التمهيد: فز
، المبحث األول: فز ع اإلسالمي

 مفردات البحث. 
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: دور المملكة فز ي
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لعالقات عىل أسس أخالقية وعقدية واضحة، وتضامنها مع أوال
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رسك، وبيان دور المملكة وجهودها البارزة فز
 ورخاء. 
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]The role of the Kingdom of Saudi Arabia in advocating for issues and its impact on 

its international relations [ 

)The issue of Bosnia and Herzegovina as a model( 

Abstract: 

 This research came to demonstrate the role of the Kingdom of Saudi Arabia, the landing site of 

revelation and the land of the Two Holy Mosques, in advocating Islamic causes, highlighting its role 

and keenness to maintain its relations with countries, and showing a model of its efforts to achieve unity 

and cohesion of the Islamic nation to stand like a line close together, for God Almighty created us 

peoples and tribes to get to know each other and coexist. Together, we contribute to the architecture of 

the land on which we succeeded, and it relied on the descriptive inductive approach, as it included an 

introduction, a preface, three demands, and a conclusion. 

preface: It includes the importance of the research, the reasons for its selection, previous studies, 

research methodology, and research structure . 

Introduction: In the statement of unity and solidarity among Muslims in the two sources of Islamic 

legislation, the first topic: in the definition of the most prominent research vocabulary . 

The second topic: the role of the Kingdom in achieving unity and solidarity, the third topic: the Kingdom 

and its role towards the issue of Bosnia and Herzegovina, the conclusion: and it contains the most 

important results of the research, including: 

First: The emergence of the role of the Kingdom of Saudi Arabia in consolidating relations on clear 

moral and doctrinal bases, and its solidarity with the causes of the Islamic nation, are clear images of 

the Kingdom's sense of its responsibilities towards its relations with other countries. 

Second: The issue of Bosnia and Herzegovina is an accomplished model in achieving the depth of 

relations between the Kingdom of Saudi Arabia and Bosnia and Herzegovina, and the statement of the 

Kingdom's role and outstanding efforts in advocacy and extending a helping hand so that the nation can 

live in security and prosperity. 

Keywords: The Kingdom-Alignment-Unity-Relationships-Bosnia-Herzegovina. 

   المقدمة:   
، والصالة والسالم األتمان األكمالن عىل  ز ز متكاتفي  ز أخوة متحابي  ز وجاعل المؤمني  الحمد هلل ناض المستضعفي 
ز وعىل آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفز أثره إىل يوم الدين، ثم أما بعد:   ز وقائد الغر المحجلي   إمام المتقي 

فلقد اقتضت حكمة هللا وقدرته أن جعل هذه البالد موطن التوحيد وناضة للعقيدة والدين، وحاملة لقضايا األمة  
، ولقد أخذت عىل عاتقها نرصة  ز ز عىل منهج السنة والقرآن المبي  ي ذلك فهي قبلة المسلمي 
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وإن جهود المملكة العربية السعودية فز

 بأبنائه ملوك هذه البالد    -رحمه هللا-  المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
ً
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 عهدنا الحاىلي عهد االزدهار واإلنجازات واإلصالحات
ز   حت  الذي يقوده ملك اإلنسانية والمبادرات خادم الحرمي 

ز الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه هللا ويرعاه.  يفي   الرسر
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ي بحوث أو كتب، فال يخفز عىل أحد تلك الجهود الت 
ة فز ا حرص هذه الجهود الكبي 

ًّ
ومن الصعب جد

ونرصت األمة  قضايا  خدمة  ي 
فز السعودية  العربية  االسالمي  المملكة  العالم  قضايا  عن  الدفاع  ي 

فز علمائها  ودور  ها، 
اإلسالمية   القمم  اإلغاثية ورعاية مؤتمرات  والهيئات  االسالمية  والمنظمات  الفقهية  المجاميع  وإنشاء  المختلفة 

 من إحساسها بواجبها تجاه األمة اإلسالمي
ً
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صص هذا البحث بعهد الملك خالد بن عبد العزيز    ولقد 
ُ
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 ( بترصف. 5- 4ص) ،15517العدد  -ـه (  1432محرم  12صحيفة الرياض : السبت )(3) 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ا العدد  –  عشر  سادسالالمجلد 

 
 م 2023 –  شباط   –  15                                                                 (  97-77 ) ص:  رابعال البحث  – لثان

 

80 
  عالقاتها الدول                                                                                                                 الشهري           

 
  منارصة القضايا وأثره ف

 
 دور المملكة ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١
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ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 حدود البحث: 

 تجاه القضايا العربية واإلسالمية بشكل مخترص وموجز.  االقتصار عىل الحديث عن دور المملكة -1

 عرض قضية البوسنة والهرسك كنموذج مع مراعاة تقصي أهم األحداث بال تفصيل ممل وال تقصي  مخل.  -2

 منهج البحث: 

ي  
ي وذلك بالرجوع إىل المصادر والمراجع الت 

ي الوصفز
ي هذا البحث عىل المنهج االستقرائ 

تحدثت عن دور تم االعتماد فز
ام بمنهجيات البحث العلىمي العامة:  ز  المملكة وجهودها تجاه األمة اإلسالمية وقضاياها، مع االلي 

ي كتابتها عىل    -1
، مع االعتماد فز

ً
ة عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم اآلية بعدها مبارسر

 . ي
 الرسم العثمائز

فز   تخري    ج األحاديث النبوية تخريًجا   -2
َ
ت
ْ
ي أحدهما، ُيك

ز أو فز ي الصحيحي 
ا موجًزا؛ فإن كان الحديث فز علميًّ

ي الكتب السابقة 
 بها، وإن لم يوَجد فز

فزَ
َ
ت
ْ
بعزوه إليهما، وإن لم يكن فيهما، فيخّرج من كتب السنة األربعة، وُيك

ي كتب السنة المشهورة، مع بيان درجة الحديث، والحكم عليه ما أمكن
ج من باف    . ُيخرَّ

ي عزو األقوال إىل قائلها -3
ام األمانة العلمية فز ز  .الحرص عىل الي 

ما    -4 المعتمدة  المصادر  إىل  بالرجوع  لبيان، وذلك  تحتاج  ي 
الت  الغريبة  بالمصطلحات، واأللفاظ  التعريف 

 أمكن. 
 هيكل البحث: 

ي مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة، وتفصيلها عىل النحو 
: انتظم هيكل البحث فز  التاىلي

وضمنتها: أهمية البحث، واألسباب الداعية الختياره، والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث،   المقدمة: 
ي هذا البحث، وهيكل البحث. 

 وحدود البحث، ثم المنهج الذي سلكته فز

.  التمهيد:  - ي    ع اإلسالمي
ي مصدري الترسر

ز فز ز المسلمي  ي بيان الوحدة والتناض بي 
 فز

 لتعريف بأبرز مفردات البحث، وفيه ثالثة مطالب: ا المبحث األول: 
. المطلب األول: 

ً
 تعريف المناضة لغة واصطالحا

 :  
.  المطلب الثان 

ً
 تعريف القضايا لغة واصطالحا

.  المطلب الثالث: 
ً
 مفهوم العالقات الدولية لغة واصطالحا

 :  
  تحقيق الوحدة والتنارص، وفيه  المبحث الثان 

 
 مطلبان: دور المملكة ف

.  المطلب األول:  ي واإلسالمي ي تحقيق الوحدة والتناض العرئر
 دور المملكة فز

 :  
ي توطيد العالقات الدولية للمملكة. المطلب الثان 

 دور الوحدة والتناض فز
 المملكة ودورها تجاه قضية البوسنة والهرسك، وفيه مطلبان:  المبحث الثالث: 
 هرسك. التعريف بقضية البوسنة وال المطلب األول: 
 :  
 دور المملكة تجاه قضية البوسنة والهرسك.  المطلب الثان 

 وفيها أهم نتائج البحث.  الخاتمة: 
 . ي    ع اإلسالم 

  مصدري التشر
 
  بيان الوحدة والتنارص بي   المسلمي   ف

 
 التمهيد: ف

ز وجمع قلوب  هم عىل غايٍة واحدة؛ وهي إعالء كلمة هللا، ال   يعة اإلسالمية توحيد كلمة المسلمي  إن من مقاصد الرسر
بها   ت  أضز فقد  التفرق،  وعدم  الكلمة  ووحدة  االتحاد  إىل  بحاجة  األمة  ألن  ذلك  والخالفات؛  اعات  ز اليز تفرقهم 

ي سواعد قواها، وأط
اعات، وفتكت فز ز  للضعف وضياع الخالفات، وانهكتها اليز

ً
احت برايات مجدها، وكانت سببا
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

تعاىل:  (4) للحقوق قال   ، ﴿◆➔❑    
⬧❑◆◆  ◆  ❑⧫◆⬧  
❑➔⧫⧫⬧  ⬧◆  ⧫    

◆        ⧫  
 ﴾ ] :46األنفال[. 

وعدم التفرق ووحدة الكلمة، فباالتحاد تنال األمم مجدها، وتصل إىل مبتغاها،  وإن من أهم عوامل قوة األمم االتحاد  
 مرهوبة الجانب، مهيبة الحىم، عزيزة السلطان

ً
 . (5)وتعيش حياة مطمئنة آمنة، وتكون أمة

ز كافة، دعوة ضيحة إىل الوحدة والتناض كما دعت لذلك السنة  ي الخطاب اإللهي الخالد، الموجه للمؤمني 
وإن فز

 -وفما يىلي بيان ذلك: (6) لنبوية ا
: من القرآن الكريم: 

ً
 أوال

تؤكد عىل وجوب  ها   متنوعة  ، وبصيغ  ز المسلمي  ز  بي  الوحدة  الحث عىل  ي 
فز العظيم  الكتاب  من  األدلة  تآزرت  لقد 

ي تحقيقها
الوحدة ، فمن األساليب القرآنية ما يدل عىل األمر الرصي    ح عىل  (7)ولزومها، وترتب العقوبة عىل التفريط فز
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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: من السنة النبوية:    

ُ
 ثانيا

، فلقد حرص ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهجرة إىل المدينة           ي محمد ملسو هيلع هللا ىلص متضمنة لمعتز الوحدة والتناض اإلسالمي إن دعوة النتر
ز المهاجرين واألنصار، فاستجابوا لما أمروا به من المؤاخاة والوحدة    تحقيق ذلك فآحز بي 
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ْ
ز ، فدلت هذه األحاديث عىل  (12) "  ال أن هللا جعل المؤمني 

احموا   . (13) فيما بينهم إخوة؛ ليتعاطفوا ويي 
ي ملسو هيلع هللا ىلص:"           ِميًعا  ومن األحاديث أيضا ما ورد عن النتر

َ
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ه
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ز وتألف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد  وقد دل الحديث عىل األ   (14) "  وال ت مر بلزوم جماعة المسلمي 

 . (15) اإلسالم
ز نه عن التفرق بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: "   ز المسلمي  ي ملسو هيلع هللا ىلص بالتناض والوحدة بي   وكما أمر النتر

َ
ة
َ
ْرق
ُ
ف
ْ
ْم َوال

ُ
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كما ورد عنه ،  (16) "  ِإي

  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: "  
َ
 من الطاعة، وفارق

َ
 من خرج

ً
ة  جاهلي 

ً
 ميتة

َ
 مات

َ
، فمات

َ
ي ملسو هيلع هللا ىلص أن من مات (17) "الجماعة ، فشبه النتر

 عىل ذلك 
ً
فإنه يموت عىل ضالل مثل موت الجاهىلي وإن لم يكن جاهليا
 (18) . 

ي األمر بالوحدة والتناض ومنع التفرق واالختالف 
ز يضعونه نصب أعينهم، فز ، (19)فهذه األدلة تعد كدستوٍر للمسلمي 

وهذا األصل العظيم وهو االعتصام بحبل هللا جميًعا، وأن ال يتفرق، هو من أعظم اإلسالم ابن تيمية: "يقول شيخ  
هم، ومما  ي كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغي 

أصول اإلسالم، ومما عظمت وصية هللا تعاىل به فز

 
ي ملسو هيلع هللا ىلص  (10) ي صحيح البخاري باب خص فيه ذكر باب إخاء النتر

ز المهاجرين، واألنصار) ورد فز  (. 31/ 5بي 

ي صحيحه، كتاب اآلدب، باب رحمة الناس والبهائم)  (11)
ي صحيحه، كتاب: الير والصلة واآلداب، باب: 6011/ 10/ 8أخرجه البخاري فز

(،أخرجه اإلمام مسلم فز

ز وتعاطفهم وتضادهم)  . 2586/ 999/ 4تراحم المؤمني 
ً
 (، بلفظه عن النعمان بن بشي  مرفوعا

ي صحيحه، كتاب: الصالة، باب:   (12)
ه)  أخرجه البخاري فز ي المسجد وغي 

 بلفظه؛ أخرجه اإلمام مسلم 481/ 103/ 1تشبيك األصابع فز
ً
ي موىس مرفوعا ( عن أئر

ز وتعاطفهم وتضادهم)  ي صحيحه، كتاب: الير والصلة واآلداب، باب: تراحم المؤمني 
 بلفظه. 2585/ 20/ 8فز

ً
ي موىس مرفوعا  (، عن أئر

، ابن رجب) (13) ي ـه( 1422ينظر: الحنبىلي
ز حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم فز ح خمسي  وت: مؤسسة الرسالة)رسر  (. 282/ 2، بي 

ة المسائل من غي  حاجة) )14(
ي صحيحه، كتاب: األقضية، باب: النهي عن كي 

 بلفظه. 1715/ 130/ 5أخرجه اإلمام مسلم فز
ً
ي هريرة مرفوعا  (، عن أئر

ح صحيح مسلم بن الحجاج ـه( 1392ينظر: النووي، مخي الدين) )15( )المنهاج رسر ي اث العرئر
وت: دار إحياء الي   (. 11/ 12، بي 

ي لزوم الجماعة)/   (16)
ز عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، باب: ما جاء فز ي سننه، أبواب الفي 

مذي فز مذى2165/ 38/ 4أخرجه الي  حديث حسن صحيح غريب"،  " :(، وقال الي 

  ، ز ط الشيخي  الحاكم: "صحيح عىل رسر الحاكم، أبو عبدهللا) وقال  ، ينظر:  ي
ي واأللبائز الذهتر الكتب  ـه(  1411ووافقه  وت: دار  ، بي  ز المستدرك عىل الصحيحي 

، ناض الدين) 198/ 1العلمية) ي
) ـه( 1405(؛ األلبائز ي تخري    ج أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي

 (. 215/ 6إرواء الغليل فز

ي صحيحه، كتاب: األمارة، (17)
) أخرجه اإلمام مسلم فز ز ز عند ظهور الفي   بلفظه. 1848/ 20/ 6باب: وجوب مالزمة جماعة المسلمي 

ً
ي هريرة مرفوعا  (، عن أئر

(18) ( ، محمد بن عىلي ي
 (. 203/ 7)، مرص: دار الحديث عصام الدين الصبابطي ، ت: نيل األوطارـه(  1413ينظر: الشوكائز

ي، سعيد بن عبدهللا، الوحدة اإلسالمية أدب الحوار وأخال (19)  (. 849/ 11قيات البحث)ينظر: العير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   ي مواطن عامة أو خاصة   -ملسو هيلع هللا ىلص -عظمت به وصية النتر
ز   ، فإن مصالح(20)"فز ي دينهم ودنياهم ال تقوم إال   المسلمي 

فز
ار ومفاسد   بوحدتهم واجتماعهم عىل الحق، ولعل من أقوى األدلة عىل ذلك ما يحدثه التفرق واالختالف من أضز

 ُيعجز حرصها. 
 المبحث األول: التعريف بأبرز مفردات البحث. 
 .
ً
 المطلب األول: تعريف المنارصة لغة واصطالحا

 :
ً
 المنارصة لغة

 أعنته وقويته، و (21)إعانة المظلوم""  النرص: ر نرص، و مصد
ً
تناض القوم ، ويقال:  نرصته عىل عدوه ونرصته منه نرصا

وًما  "، وقد جاء عنه ملسو هيلع هللا ىلص: (22) مناضة 
ُ
ل
ْ
و َمظ

َ
أ  
ً
خاك ظاِلما

َ
"فإن األخ من شأنه أن يوصل ألخيه النفع، ،  (23) "انُُص أ

ر، ومن أعظم الرصز الذي يجب كفه   عن األخ المسلم الظلم، وهذا ال يختص بالمسلم، بل هو  ويكف عنه الرصز
ي حق كل أحد" 

 . (24) محرم فز
  :
ً
عف"اصطالحا

ْ
ض
َ
المست المسلم  لم عن أخيه 

ُّ
الظ المسلم لرفع  ي تدفع 

الت  ة،  ة اإليمانيَّ ي ْ
َ
الغ بها "تلك  ، (25) ُيقصد 

: العون عىل الفكاك من الشدائد ي بمعتز
 . (26) وتأئ 

عرف بأنها: "عملية الم
ً
ي يتم الدفاع عنها، وذلك كما ت

ساندة والتأييد حت  يتم تحقيق االنتصار والكسب للقضية الت 
التغي    بالفكرة ويقبلون مناضتها، وذلك لحدوث  بها من يقتنعون  ي يقوم 

الت  الت أييد  ، (27)المطلوب"عير مواقف 
 . (28) ويعير عن المناضة بالتأييد والمساندة 

ي تحقيق اإلعانة ورفع الظلم، وبذلك تتحقق المناضة.  ■ 
، فز ز المعتز اللغوي واالصطالحي  يتضح العالقة بي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي الدين، ابن تيمية)  (20)

يف، ت: عبد الرحمن بن محمد ـه( مجموع الفتاوى، المملكة العربية السعودية:  1416تف  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الرسر

 (. 359/ 22بن قاسم) 

وت: دار صادر)]نرص [لسان العرب، مادة ـه( 1414ابن منظور، عىلي بن مكرم) (21)  (. 210/ 5، بي 

، أحمد بن محمد،  (22) وت: المكتبة العلمية )ينظر: الفيومي ، بي  ح الكبي  ي غريب الرسر
 (. 607/ 2المصباح المني  فز

(23) (
ً
 أو مظلوما

ً
ي صحيحه، كتاب: المظالم، باب: أعن أخاك ظالما

 بلفظه. 2443/ 128/ 3أخرجه البخاري فز
ً
 ( عن أنس ابن مالك مرفوعا

، ابن رجب،   (24)  (. 273/ 2)جامع العلوم والحكمالحنبىلي

 (. 57ـه(هذه أخالقنا، دار طيبة للنرسر والتوزي    ع، ص)1416الخزندار، محمود أحمد) (25)

ي الدين، ابن تيمية، مجموع الفتاوى )(26) 
 (. 113- 111/ 1ينظر: تف 

ي المناضة وكسب التأييد) (27)
 ( 16غي للتنمية، ص)ـه( اليمن: الصندوق االجتما 1432الخلفية النظرية فز

 المرجع السابق.  (28)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 .
ً
: تعريف القضايا لغة واصطالحا  

 المطلب الثان 
 القضايا لغة: 

ي قضاء وقضية، والقضايا جمع قضية، من  (29")القضايا: "األحكام
ي  (30) قصز عليه يقصز

اللغة معاٍن  ، والقضية لها فز
ء واتمامه، ي

فكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو  عدة "مرجعها إىل انقطاع السر
" ي

ي فقد قصز
 . (31) أمصز

ي قضاًء، فهو قاٍض إذا حكم وفصل"(32) فأصل القضاء: الفصل والحكم والقطع
ي يقصز

 . (33) ، يقال: "قصز
  االصطالح: 

 
 ف

عية المخير بها عىل وجه االلزام والحتمالقضايا   ، األحكام الرسر ي
، وتعرف بأنها: "قول يصح أن يقال لقائله أنه (34) تعتز

 . (35) صادق أو كاذب فيه" 
بعد بيان المعتز اللغوي واالصطالحي يالحظ أن بينهما عالقة من حيث أنها تطلق عىل االحكام إال أنها أطلقت   ■

ي االصطالح ب
ي اللغة وقّيدت فز

 بينهما ارتباط من حيث أنها تدل عىل اإللزام والحتم. فز
ً
عية، وأيضا  األحكام الرسر

 
عرف القضايا بأنها: 

ُ
ي هذا البحث ت

ات طارئة عليه بفعل وفز ي مجتمع ما نتيجة تغي 
ي تحدث فز

الحوادث والوقائع الت 
ي لمثل هذه ال

ي كثي  من األحيان حل منطف 
 . (36) قضيةعوامل خارجية أو عوامل دخيلة، وليس هناك فز

ي هذا البحث يرتبط مع المعتز اللغوي من حيث أن جميعها فيها حاجة إىل النظر والحسم.  ■
 لعل تعريفها فز

 
ً
 المطلب الثالث: مفهوم العالقات الدولية لغة واصطالحا

، يتوقف معرفة ماهيته عىل معرفة كل كلمة عىل حده:  العالقات الدولية إن ز ي من كلمتي 
 - مركب إضافز

  اللغة: 
 
 ف

عالقة،العالقات:   مفردها  جمع  مما    هي  ونحوهما  والسوط  القوس  عالقة  بالكرس:  ء والعالقة  ي
السر به  ،  يعلق 

ي منه  (37)   والعالقة بالفتح: تطلق عىل عالقة الخصومة، وعالقة الحب
ء ، والفعل الماضز ي

علق: "وهو أن يناط السر
" ء العاىلي ي

، أي: لزمه"(38)بالسر
ً
 وعلق به عالقة وعلوقا

ً
ء علقا ي

ز األشياء (39) ، "وعلق السر ، فالعالقات هي التالزم بي 
 بعضها ببعض. 

 
 . (186/ 15) ]مادة قصز [ابن منظور، لسان العرب ، (29)

وزآبادى)(؛ 186/ 15)]مادة قصز [ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  (30)  (. 325/ 1ـه( القاموس المحيط، لبنان: مؤسسة الرسالة)1426الفي 

 . (186/ 15) ]مادة قصز [ابن منظور، لسان العرب ، (31)

 ينظر: المرجع السابق.  (32)

، مجد الدين)   (33) ي غريب الحديث واألثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1399ابن األثي 
وت: المكتبة العلمية)  -ـه( النهاية فز ، بي   (. 78/ 4محمود محمد الطناحي

ي أصول األقضية ومناهج األحكام، مكتبة 1406ينظر: ابن فرحون)  (34)
 (. 11/ 1الكليات األزهرية)ـه( تبرصة الحكام فز

، عىلي بن محمد)(35)  ي
وت: دار الكتب العلمية، ص)1406الجرجائز  (. 176ـه( التعريفات، بي 

من:    )36( جاع  االسي  تم  والقضية،  المشكلة  ز  بي  الفروق  أهم  إبراهيم،  أحمد   ، الخرصز فهىمي / https://www.alukah.netينظر:  الغزوي،  عن   
ً
نقال  ،

وق. 2004سليم)  م( المدخل إىل علم االجتماع، األردن: دار الرسر

إسماعيل)  (37) أبو نرص  الجوهري،  العربية،  1407ينظر:  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  العلم ، تحقيق:  ]مادة علق [ـه(  وت: دار  بي  الغفور عطار،  أحمد عبد 

( ز ، عىلي بن محمد، التعريفات، ص)(؛ ال531/ 4للماليي  ي
 (. 155جرجائز

 (. 125/ 4، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر)]مادة علق [معجم مقاييس اللغة، ـه( 1399الرازي، ابن فارس) (38)

 (. 261/ 10،)]مادة علق[ابن منظور، لسان العرب،  (39)

https://www.alukah.net/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ء من مكان إىل مكان، واآلخر ، "و (40) "والجمع دول"  الدولة:  ي
الدال والواو والالم أصالن: أحدهما يدل عىل تحول ىسر

خاء"  يدل عىل  . (41)ضعف واسي 
 :   بمعني  

  اللغة تأن 
 
 -والدولة ف

ز عىل األخرى، يقال: كانت لنا عليهم الدولة، أي: الغلبة    األول:  ي الحرب أن تدال إحدى الفئتي 
ي فز
ولة بالفتح، تعتز

َ
الد

ي عليه"(42)  االستيالءو 
ي عىل فالن وانرصئز

 . (43) ، "يقال: اللهم أدلتز
تعاىل:  قوله  الكتاب    ◆  ﴿ومن 

  ⧫✓⧫  ﴾  ]  قيل: ]140عمران: آل" ،
ز لينرص هللا عز وجل دينه، ومرة للكافرين إذا عص المؤمنون ليبتليهم ويمحص   ي الحرب، تكون مرة للمؤمني 

هذا فز
 . (44) ذنوب  هم...والدولة الكرة" 

 :  
ء دولة بينهم،    الثان  ي

ي المال؛ يقال: صار الفز
ولة، بالضم، فز

ُ
، (45) وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قومالد

تعاىل:  قوله    ⧫⬧    ⧫❑⧫  ⬧  ⧫✓  ﴿   ومنه 
◆    ﴾  ] : و ]7الحرسر تقسمه ،  ال  "كي  ء،  ي

الفز ي 
فز ذلك 

 . (46)"الفقراء والضعفاء الرؤساء واألغنياء واألقوياء بينهم دون 
  االصطالح: 

 
: ف

ً
 ثانيا

ي رؤيتها للدولة فال يمكن وجود دولة بدون 
تها وتنوعها إال أنها ال تختلف فز ي االصطالح معاٍن عدة ورغم كي 

للدولة فز
، والسلطة السياسية ي

ز الجغرافز ية، واألرض أو اإلقليم أو الحي  الدولة  ، فتعرف  (47) توفر أركانها، وهي الجماعة البرسر
ي 
اك فز ، وتربطهم سياسة مصدرها االشي 

ً
 معينا

ً
حينئذ بأنها:" جماعة دائمة ومستقلة من األفراد، يملكون إقليما

ة حقوقه"  . (48) الخضوع لسلطة مركزية؛ تكفل لكل فرد منهم التمتع بحريته ومبارسر
 التعريف بالعالقات الدولية:  ■

ي اإلسالم يختلف عنها  لقد تعددت تعريفات العالقات الدولية باعتبارها  
، فتعريف العالقات الدولية فز

ً
 ولقبا

ً
علما

ع،  ألحكام الرسر
ً
ي اإلسالم بأنها تكون وفقا

ي القانون الدوىلي فتقّيد العالقات الدولية فز
 بأنها: "العالقات   فز

ً
عرف إذا

ُ
فت

ها من الدول والجماعات واألفراد   ي تقيمها الدولة اإلسالمية مع غي 
لتحقيق أهداف معينة والصالت الخارجية الت 

يعة اإلسالمية"   للرسر
ً
 . (49) وفقا

 
 (. 252/ 11،) ]مادة دول[المرجع السابق،   (40)

 (. 314/ 2،) ]مادة دول[فارس، معجم مقاييس اللغة، الرازي، ابن  (41)

، تاج العروس من جواهر القاموس،  (42) ، دار الهداية)]مادة دول[ينظر: الزبيدي، مرتصز ز  (. 507-506/ 28، تحقيق: مجموعة من المحققي 

 (. 252/ 11، )]مادة دول[ابن منظور، لسان العرب،  (43)

، شمس الدين، الجامع ألحكام القرآن) (44) ي  (. 218/ 4القرطتر

 (. 252/ 11، )]مادة دول [ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  (45)

، شمس الدين، الجامع ألحكام القرآن) (46) ي  (. 16/ 18القرطتر

(47) ( ز  (. 88م( مفهوم الدولة، مجلة جامعة سبها، العدد: األول، ص)2015ينظر: نرص، محمد حسي 

) الطيب، حسن  (48)  (. 15م( الدولة العرصية دولة مؤسسات، القاهرة: الدار الثقافية، ص)2000أبرسر

ي، سعيد بن عبدهللا بن حارب) (49)  (. 95ـه( العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية، الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ص)1409المهي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز  بي  سياسية  غي   أو  سياسية  سواء كانت  المتبادلة  والروابط  التفاعالت  "كافة  أنها:  عرف 
ُ
ت الدوىلي  القانون  ي 

وفز
" ي إطار المجتمع الدوىلي

 . (50) الكيانات المختلفة فز
ز    ■  تبي 

ً
ز المعتز اللغوي واالصطالحي من حيث وبعد بيان مفهوم العالقات الدولية لغة واصطالحا وجود ارتباط بي 

 لقوتها وغلبتها  
ً
ي تكون مصدرا

 ال تقوم إال بأركانها الثالثة الت 
ً
ي بمعتز الغلبة والقوة والدولة اصطالحا

أن الدولة تأئ 
بمعتز  ي 

تأئ   
ً
علما باعتبارها  الدولية  والعالقات  األشياء  ز  بي  التالزم  بمعتز  العالقات  ي 

وتأئ  ها،  غي  الروابط عىل   
ابط بينهما.   المتبادلة، فيتضح حينئٍذ الي 

  تحقيق الوحدة والتنارص. 
 
: دور المملكة ف  

 المبحث الثان 
 

ي حقيقته ومعناه حديث عن اإلسالم وعن األمة اإلسالمية بأكملها،  
إن الحديث عن الوحدة والتناض اإلسالمي هو فز

وهي تعمل باستمرار  -رحمه هللا-ن عبد الرحمن إىل سعود والمملكة بدورها منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز ب
ي ذلك 

، مرتكزة فز ي العالم اإلسالمي
ز ونرسر الدعوة اإلسالمية، وتنهض بدور فاعل فز عىل خدمة اإلسالم والمسلمي 

الخارجية   السياسية  أهم مالمح  الحنيف، ومن  الدين اإلسالمي  مبادئ  مبادئ وثوابت راسخة مستمدة من  عىل 
ال منها عىل للمملكة   

ً
العربية واإلسالمية، حرصا القضايا  والدفاع عن  التضامن  العمل عىل دعم  السعودية  عربية 

ي جميع أنحاء العالم
ز فز ، (51) تقوية عالقاتها الدولية، باإلضافة لتحقيق النرصة والوحدة، وخدمة اإلسالم والمسلمي 

ي مطلبان: 
 ولقد جاء هذا المبحث فز

  
 
 تحقيق الوحدة والتنارص العرن   واإلسالم   المطلب األول: دور المملكة ف

، فالقادة  ي
ي وأخالف 

ي وانسائز
ام ديتز ز ام المملكة العربية السعودية عىل دعم القضايا اإلسالمية هو الي  ز إن حرص والي 

ي دعم  
 فز
ً
ام يظهر جليا ز  للقضايا اإلسالمية والدفاع عنها، وهذا االلي 

ً
السعوديون ُيعدون من أكي  الحكام العرب حماسا

لمملكة العربية السعودية للعديد من القضايا؛ حيث وقفت بثقلها وإمكانياتها إىل جانب تلك القضايا، والتاري    خ ا
الذهب من  بحروف  المسطرة  المواقف  تلك  عىل  شاهد  هذه (52) خي   ي 

فز المملكة  لدور  موجز  بيان  يىلي  وفيما   ،
 -القضايا: 

  تحقيق الوحدة والتنارص 
 
: دور المملكة ف

ً
: أوال  العرن  

ال مساومة عىل مواقف المملكة الداعمة والواضحة لمختلف القضايا العربية، فمما قاله ملوك هذه البالد المباركة 
ز عامة وعىل العرب بصفة خاصة أن يتصلوا ببعضهم، وأن يعتصموا بحبل هللا"  ، وفيما (53) أنه "يجب عىل المسلمي 

 يقة: يىلي شيئا من جهود المملكة للشعوب العربية الشق
ي احتضنها واحتواها، الملك عبدالعزيز    -1

وسخر جميع   -رحمه هللا  –مواكبة المملكة للقضية الفلسطينية، الت 
ي الدفاع عن 

 وحّمل أبنائه من بعده األمانة، ولقد كانت لهم المواقف الخالدة فز
ً
 مستميتا

ً
طاقاته للدافع عنها دفاعا

 
ي العالقات 2010طشطوش، هايل عبدالموىل) (50)

موك، ص) م( مقدمة فز  (. 13الدولية، األردن: جامعة الي 

، القاهرة: دار العلوم، ص)2009ينظر: إسماعيل، محمد صادق)(51)  ي العالم اإلسالمي
 (. 9م( دور المملكة العربية السعودية فز

ي عهد الملك خالد بن عبدالعزيزـه( مواقف المملكة العربية السعودية من القضايا العربية واإلسالمية و 1431ينظر: العبود، العنود بنت خالد)(52)  
 -العالمية، فز

 (. 39، ص)-يرحمه هللا 

، ص)(53)  ي العالم اإلسالمي
 (. 138إسماعيل، محمد صادق، دور المملكة العربية السعودية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز والمقدسات اإلسالمية فيها، وهذا ُيظهر   ي جميع مراحلها وأطوارها،  فلسطي 
تفاعل المملكة مع هذه القضية فز

 . (54)وتبنيها عدد من المبادرات للوصول لحل القضية الفلسطينية 
: األول: العمل الدبلوماىسي لدفع العراق عىل سحب قواته من   -2 ز ي اتجاهيي 

ي تحرير الكويت، فز
وكان للمملكة دور فز

: العمل العسكري لتحرير ال ي
قة تؤدي دورها كدولة إسالميةالكويت، الثائز  . (55) كويت، حت  ُحررت وعادت مرسر

ي عام)  -3
ي لبنان، وذلك فز

ز 1395موقف المملكة من الحرب األهلية فز ز مسلحي  ـه(، حيث اندلعت حرب لبنان بي 
، وقامت المملكة حيال ذلك باحتواء هذه األزمة، وقد وجدت   ي

ز من حزب الكتائب اللبنائز ز ومسلحي  فلسطينيي 
 لم
ً
ي الطائف عىل أرض المملكة حال

 . (56) شكالتها فز
ي عام)   -4

ـه(  1397ـه/ 1384ـه/ 1381موقف المملكة من قضية الصومال ضد أثيوبيا، فقد خاضت ثالث حروب فز
من  ز  بالالجئي  ُعنيت  الدعم، كما  نواحي  بكل  ودعمتها  وتبنتها  القضية  بهذه  المملكة  اهتمت  ولقد  أثيوبيا،  ضد 

 . (57)المساعدات عىل سبعة عرسر مليون ريالالصومال، حت  زادت 
ها مما يأخذ األسطر والصفحات من جهوِد المملكة العربية السعودية تجاه األشقاء من الشعوب  هذه الجهود وغي 

العربية، وذلك   القضايا  تجاه  بدورها  المملكة  عرب عن مدى شعور 
ُ
ت ي 
والت  أشكال العربية  تقديم كافة  من خالل 

 الدعم والمساعدة. 
: ث   تحقيق الوحدة والتنارص اإلسالم 

 
: دور المملكة ف

ً
 انيا

ي وقفت بجانبها وآزرتها، وذلك 
لقد كان للمملكة موقفها الكبي  إىل جانب األمة اإلسالمية من خالل قضاياها الت 

ي الدول العربية، كان لها مواقف
، فكما وقفت المملكة بجانب أشقائها فز    تحت مبدأ التضامن والتناض اإلسالمي

ً
أيضا

 -عىل الصعيد اإلسالمي وفيما يىلي بعض النماذج: 
الظلم   -1 المسلمون جراء  يعيشها  ي 

الت  والمآىسي  القضايا  أهم  ي تشكل أحد 
الت  المملكة من قضية كشمي   موقف 

 مؤيدة لهذه القضية، وذلك 
ً
ي هذا اإلقليم، والمملكة تجاه ذلك تقف دائما

ي، وطمع الهند فز ز االستعماري اإلنجلي 
 . (58) قنوات المؤسسات اإلسالمية من خالل

ي بدأت عام)   -2
، فقد قامت المملكة بدورها  1393موقف المملكة من القضية األفغانية الت  ي

ـه( مع الغزو السوفيت 
ي 
 . (59) تجاه هذه القضية، وذلك إلحالل السالم، وإنهاء الغزو السوفيت 

 
ي عهد    (54)

يرحمه   -الملك خالد بن عبدالعزيزينظر: العبود، العنود بنت خالد، مواقف المملكة العربية السعودية من القضايا العربية واإلسالمية والعالمية فز

ص)-هللا   المؤسس)71،  عهد  منذ  السعودية  اهتمام  تتصدر  الفلسطينية  القضية  من 1439/ 3/ 22(؛  جاع  االسي  تم   ، األوسط  ق  الرسر صحيفة  ـه( 

https://aawsat.com/home/article/1109041/ . 

ي ا (55)
، ص)ينظر: إسماعيل، محمد صادق، دور المملكة العربية السعودية فز  (. 71لعالم اإلسالمي

والعالمية)  (56) واإلسالمية  العربية  القضايا  من  السعودية  العربية  المملكة  مواقف  خالد،  بنت  العنود  العبود،  عبدالوهاب 99ينظر:  عبدالواسع،  (؛ 

 ( 324ـه( األمة اإلسالمية وقضاياها المعاضة، الرياض: مكتبة العبيكان، ص)1422أحمد)

، ص) (57) ي العالم اإلسالمي
(، ينظر: العبود، العنود بنت خالد، مواقف المملكة من القضايا العربية واإلسالمية 97ينظر: محمد صادق إبراهيم، دور المملكة فز

 (. 324(؛ عبدالواسع، عبدالوهاب أحمد، األمة اإلسالمية وقضاياها المعاضة، ص)146والعالمية، ص)

ي مناضة القضايا اإلسالمية، ص) ينظر: الجريوي، عبدالرحمن (58)
ز فز يفي  ز الرسر  (. 111إبراهيم، جهود خادم الحرمي 

 (. 267-266ينظر: ينظر: العبود، العنود بنت خالد، مواقف المملكة من القضايا العربية واإلسالمية والعالمية، ص) (59)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

للمنظمات اإلسالمية؛ لمساعدتها عىل    -3 ي 
السخز الدعم  أبرز هذه تقديم  أكمل وجه، ومن  بأعمالها عىل  القيام 

اإلسالمي  العالم  رابطة  المنظمات 
المملكة (60)  تدعمها  ي 

الت  المنظمات  من  ها  وغي   ، اإلسالمي المؤتمر  ومنظمة   ،
 وتتعاون معها. 

ي نرصة هذه القضية، فإن المملكة تتابع قضية مسلىمي   -4
 قضية مسلىمي الروهينغا، ودور المملكة المهم والواضح فز

ي من اإلذالل واغتصاب الحقوق
 . (61) أركان كقضية إسالمية وقضية شعب مسلم مضطهد يعائز

فهذه قطرات من بحر جهود المملكة العربية السعودية وحكامها الذين وضعوا التضامن والوحدة كأساس ال يمكن 
ي العالم اإلسالمي كمهد للرسالة ومهبط للو 

، سعت إىل تدعيم التضامن الحيد عنه، فإىل جانب مكانتها الروحية فز حي
والدبلوماسية والسياسية  االقتصادية  مكانتها  بكل  ز  (62) اإلسالمية  يفي  الرسر ز  الحرمي  خادم  يقول  الشأن  هذا  ي 

وفز  ،
ي هذه البالد 

الملك سلمان" إن أمتنا العربية واإلسالمية هي أحوج ما تكون اليوم إىل وحدتها وتضامنها، وسنواصل فز
فها هللا بأن ا ّ ي رسر

ي األخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الت 
تنا فز ، مسي  ز  لرسالته وقبلة للمسلمي 

ً
ختارها منطلقا

الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا مهتدين بتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف الذي ارتضاه الموىل لنا، وهو دين السالم 
 (63) والرحمة والوسطية واالعتدال"

: دور الوحدة والتنا  
  توطيد العالقات الدولية للمملكة. المطلب الثان 

 
 رص ف

، فالمتأمل لسياستها الخارجية،  ي محيطها اإلقليىمي والدوىلي
 فز
ً
 ومؤثرا

ً
 فاعال

ً
تعمل المملكة العربية السعودية دورا

أنها مبنية عىل أسس أخالقية وعقدية واضحة، ومن الصور الدالة عىل حرصها لتوطيد العالقات، تدارس  يجد 
مية، والسغي الحثيث عىل تعزيز التضامن اإلسالمي ورأب الصدع، وايجاد حلول عادلة وشاملة  هموم األمة اإلسال 

عية الدولية والقرارات الصادرة من القمم االسالمية ووزراء خارجية الدول  لقضايا األمة االسالمية وفق القرارات الرسر
ي تعتير المرج(64) االسالمية تحت مظلة منظمة التعاون اإلسالمي 

عية األساسية لعقد أي مؤتمرات إسالمية، ، الت 
ة   ي خدمة مسي 

بما يسهم فز المحاور والتشتت،   عن سياسة 
ً
ك بعيدا  عن الخروج برأي اسالمي موحد مشي 

ً
فضال

ك التضامن اإلسالمي الذي تقف فيه المملكة العربية السعودية رائدة وقائدة لتعزيز العمل االسالمي المشي 
 (65) . 

 
، وهي منظمة إسالمية  (60) ي العالم اإلسالمي

ي عدد من دول العالم، ينظر: الضحيان،   وتعد أكير وأوسع منظمة غي  حكومية فز
سياسية واجتماعية، لها فروع فز

، دراسة مقارنة، ص)   (. 362عبدالرحمن بن إبراهيم، المنظمات الدولية واإلسالمية والتنظيم الدوىلي

أولوياتها)  (61) مقدمة  ي 
فز ميانمار  مسلىمي  قضية  وضع  تؤكد  المملكة  االسي  2017/ 10/ 12ينظر:  تم  المدينة،  صحيفة  من م(  جاع 

https://web.archive.org/web / 

قوة)  (62) إىل  هدف  من  اإلسالمي  التضامن  سلمان  إىل  عبدالعزيز  من  من:  1437/ 3/ 5ينظر:  جاع  االسي  تم  الرياض،  صحيفة  ـه( 

http://www.alriyadh.com/ . 

)كلما(63)  والشعب  الوطن  لخدمة  وحسم  وضوح  سلمان  الملك  من 2015/ 5/ 9ت  جاع  االسي  تم  المدينة،  صحيفة   ، م( 

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today . 

، عن المنظمة،    (64) ز دولة إسالمية، تهدف إىل حماية الشعوب اإلسالمية، ينظر: منظمة العالم اإلسالمي  من سبعة وخمسي 
جاع وهي منظمة تضم أكي  تم االسي 

 ./https://web.archive.org/webمن: 

اإلسالمية.)  (65) الوحدة  خدمة  ي 
فز واألساىسي  والجوهري  المحوري  ودورها  السعودية  العربية  المملكة  من 2020/ 4/ 30ينظر:  بتاري    خ  جاعها  اسي  تم  م(. 

https://alsaudiaaljadida.com/blog-post    التعاون العالم اإلسالمي من خالل منظمة  السعودية وحرصها عىل توحيد عمل ورؤى  العربية  المملكة  ؛ 

( جاع من 2019/ 12/ 17اإلسالمي  . https://alanbatnews.net/post.php?id=262992( صحيفة األنماط، تم االسي 

https://web.archive.org/web/
https://web.archive.org/web/
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 
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ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الجهود فهي بحق دولة  
مدركة لمسئولياتها تجاه عالقاتها مع الدول العربية واإلسالمية عىل السواء، ويظهر ذلك فز
ز ولم شملهم وجمع كلمتهم وتوطيد العالقة فيما بينهم ي سبيل وحدة المسلمي 

 . (66) العظيمة والمشهودة فز
العربية واإلسالمية وت  كما يظهر حرص الدول  ز  العالقات بي  ز  المبادرة المملكة عىل تمتي  ي 

التضامن، فز عزيز روح 
ي  
ها، ومواقف المملكة مشهودة فز ز وغي  ي اليمن وفلسطي 

ز الفرقاء كما حدث فز الدائمة لتقريب وجهات النظر بي 
ية وحرصها الدائم عىل تنقية أجواء العالقات   الدفاع عن حقوق األمة ز معنا فيما سبق، وقضاياها المصي  كما تبي 

ز األشقاء و  ي واإلسالموتحقيق الوفاق بي  العمل بما من شأنه تعزيز روح التضامن العرئر
 (67). 

 المبحث الثالث: المملكة ودورها تجاه قضية البوسنة والهرسك. 
ز فيما سبق، وكان دورها وجهودها   ية واإلنسانية كما تبي  ي األعمال الخي 

سجلت المملكة العربية السعودية الريادة فز
ي الوقوف مع الشعوب العربية  

، ويعود ذلك الستشعارها بمسؤولياتها ودورها الحضاري، حيث فز
ً
واإلسالمية ملموسا

دتها الحروب،  ي رسر
رين، وقامت بنرسر الرعاية الطبية لهم وإعادة بناء األرس الت  قدمت الدعم المبارسر والفوري للمترصز

ي العالم، مع تقديم الدعم ال
رة فز ي للشعوب إضافة إىل إعادة البناء واإلعمار للمناطق المترصز

سياىسي والمعنوي واإلغائ 
ي مرت بها المحن

 . (68)الت 
والبوسنة   المملكة  ز  بي  المسافات  ُبعد  فرغم  الشأن،  ي هذا 

فز متحققا   
ً
نموذجا والهرسك  البوسنة  ي جمهورية 

وتأئ 
ز المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك، وذلك منذ    والهرسك، إال أن التاري    خ ُيخلد لنا عمق العالقات بي 

ي البوسنة والهرسك
ي مطلبان: (69) أن وصل اإلسالم إىل أراضز

 - ، ولقد جاء هذا المبحث فز
 المطلب األول: التعريف بقضية البوسنة والهرسك 

: التعريف بالبوسنة والهرسك:  
ً
 (70)البوسنة والهرسك دولة عاصمتها رساييفو، تقع غرب جمهورية يوغسالفياأوال

ي من شبه جزيرة البلقان  االتحادية وهي أكير دول البلقان، ي الشمال الغرئر
ي من قارة أوربا  وفز

ف  ي الجنوب الرسر
، (71)، وفز
: )ضبيا ، وقد سيطرت يوغسالفيا عىل عدة دول وهي

ً
، البوسن ة والهرس ك (73)، ك رواتي ا(72) وهي مثلثة الشكل تقريبا

 لثالث أعراق المسلمون والرصب والكروات  -
ً
(، وإن الهرسك (76) ، كوسوفو   (75) نيا، مقدو   (74) سلوفينيا  -وتعد موطنا

 
 السابقة. ينظر: المراجع  (66)

 ينظر: المراجع السابقة.  (67)

السلم)  (68) زمن  إىل  الحرب  زمن  من  والهرسك  للبوسنة  السعودي  الدعم  من  1432/ 7/ 21ينظر:  جاع  االسي  تم  األوسط،  ق  الرسر صحيفة  ـه( 

https://archive.aawsat.com/ . 

جاع من: (69)  ي رساييفو، تم االسي 
 ./https://www.kf-cc.baينظر: سفارة المملكة العربية السعودية بمركز الملك فهد فز

يس، محمد)  (70) ي أوربا، ينظر: عي 
ف  ي شبه جزيرة البلقان، جنوب رسر

ـه( معجم بلدان العالم، 1421جمهورية يوغسالفيا االتحادية، وعاصمتها بلجراد، تقع فز

 (. 425ة: الدار الثقافية، ص) القاهر 

 (. 50ينظر المرجع السابق، ص) (71)

محمود)  (72) شاكر،  ينظر:  برشيتنا،   : العاصمة   ،
ً
سكانا ها  وأكي  الجمهوريات  أوسع  المكتب  1995جمهورية ضبيا،  المعاض،  والتاري    خ  السياىسي  م(التاري    خ 

، ص)  (. 454اإلسالمي

جمهو   (73) زغرب، وهي  العاصمة:   ، العالم، جمهورية كرواتيا  بلدان  معجم  محمد،  يس،  عي  البلقان،  جزيرة  شبه  ي 
فز أوربا  ق  جنوب رسر ي 

فز تقع  مستقرة  رية 

 (. 332ص)

ق أوربا، المرجع السابق، ص) (74) ي جنوب رسر
 (. 269جمهورية سلوفينيا، العاصمة: ليوبليانا، تقع فز

ي قل (75)
ق أوروبا ، فز ي منطقة جنوب رسر

، تقع فز  (. 384ب شبه جزيرة البلقان، ينظر المرجع السابق، ص)جمهورية مقدونيا، عاصمتها سكوبت 

ي جنوب ضبيا، ينظر: المرجع السابق، ص) (76)
، العاصمة بريستينا، تقع فز

ً
ي اسميا

 (. 425وهي مقاطعة يوغسالفية تتمتع بالحكم الذائ 

https://archive.aawsat.com/
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عد مثل البوابة الجنوبية للبوسنة وقد نمت واتسعت مع البوسنة، فال يمكن أن تفصل بينها الحدود، لما بينهم 
ُ
ت

ي 
ي والتاريخز

 . (77) من التالحم الجغرافز
: التعريف بقضية البوسنة والهرسك: 

ُ
 ثانيا

ز مجموعة من البلدان متعددة  إن حرب البوسنة والهرسك ُيعد قضية حروب   ونزاعات دولية مسلحة حدثت بي 
 . (78)م( 1995م( حت  عام ) 1992األعراق واالتجاهات الدينية منذ عام) 

فبعد وفاة رئيس جمهورية يوغسالفيا، بما يمتلكه من قوة عىل ضبط األوضاع الداخلية، والحد من تفاقمها، وقدرته  
بمنطقة   خاص  سياىسي  نظام  وضع  األمور عىل  زمام  إمساك  عىل  وقادر   ،

ً
جيدا ظروفها  يعرف  ي كان 

الت  رئاسته 
المطالبة باالستقالل عن  بالظهور وعلت األصوات  الدول  ي هذه 

القومية فز ي يده، بدأت الحركات 
اليوغسالفية فز

ي تحركاٍت متوالية نحو االنفصال فانفصلت سلوفينيا عن الدولة  
ى، يوغوسالفيا، وبالفعل بدأت الدول الست فز الكير

 . (79) ثم توالت الدول باالنفصال
ي االنفصال عارضهم ضب البوسنة، وهددوهم باإلبادة إذا انفصلوا عن 

وعندما أظهر مسلمو بالد البوسنة الرغبة فز
ي الرفض إىل أن الرصب قد سيطروا عىل أقاليم من البوسنة والهرسك منذ  

جمهورية يوغوسالفيا، ويعود السبب فز
الب واستقالل  الرصب القدم  لرغبة  باإلضافة  السيطرة،  هذه  إنهاء  إىل  سيؤدي  لها كيانها  والهرسك كدولة  وسنة 

ي تقسيم البوسنة والهرسك بينهما وذلك إلقامة ضبيا العظىم، وكرواتيا العظىم
، كما أن "قيام دولة (80)والكروات فز

ي الذين  المسيحيون  البوسنة والهرسك يجعل الرصب  ي جمهورية 
الجمهورية إسالمية مستقله فز تلك  ي 

فز عيشون 
، وإضافة لما سبق (81") %( من مجموع سكان جمهورية البوسنة والهرسك30أقلية ألن نسبتهم تصل تقريبا إىل ) 

بالد  ي 
فز ي 
العثمائز الحكم  عهد  منذ  وذلك   ، الكبي  أثره  المسيحيون  الرصب  يحمله  الذي  القديم  للحقد  فقد كان 

، ولذلك ال يريد ال ز ي كان له يوغسالفيا ضد المسلمي 
رصب أن تقوم دولة إسالمية مجاورة، فالبعد واالختالف الديتز

ي هذه القضية
 . (82)  األثر فز

االقتصادية   المستويات  ي 
فز التباين  عنه  ينتج  مما  يوغسالفيا  ي 

فز ي 
العرف  التباين  هناك   ، ي

الديتز للتباين  وباإلضافة 
األزمة، وعجل من شن الحرب االقتصادية  للجمهوريات المختلفة، وذلك أدى إىل الشعور بعدم المساواة، وتفاقم

أكي  رغبة   المستوى االقتصادي األعىل  القومية، فالجمهوريات ذات  اعات  ز اليز ز الجمهوريات، وأعىل من شأن  بي 
واستعداد إىل االستقالل؛ وذلك نتيجة لوجود أحزاب داخلية تطمح لفرض هيمنتها وتوسيع حدودها وحل هذه 

 . (83) خرى خارجية لها مصالح لحدوث ذلك مما أدى إىل تفاقم األمراألزمة االقتصادية، وأطراف أ
ي عام ) 

ي البوسنة والهرسك، وفز
م( أعلنت حكومة البوسنة 1992وبناء عىل ما سبق توالت الرصاعات المتتالية فز

ي استمرار االرتباط بيوغسالفيا أو االستقالل لتصبح دولة ذات س
يادة عن استفتاء لعامة السكان لمعرفة أراءهم فز

 
، العد1416ينظر: األصور، خالد) (77)  (. 24(، ص)26د)ـه( البوسنة والهرسك حقائق وأرقام، رابطة العالم اإلسالمي

جاع من 2017/ 10/ 6ينظر: قصة حرب البوسنة والهرسك) (78)  ./https://www.qssas.comم( تم االسي 

نزار)   (79) سمك،  ص) 1997ينظر:  والتدريب،  للبحوث  المحروسة  مركز   ، الدامي اث  والمي  البوسنة  البوسنة، 65م(  استقالل  وإعالن  الرصاع  أسباب  (؛ 

http://www.moqatel.com/ . 

، محمد سعيد) (80) ز ، دار الجامعة الجديدة، ص) 2009ينظر:عادل، محمد، شاهي  ي
 (. 296م( التطهي  العرف 

(81)  (  (. 41ـه( صفحات من تاري    خ جمهورية البوسنة والهرسك، جدة: جامعة الملك عبدالعزيز، ص)1413الطرازي، عبدهللا مبرسر

(82) (  (. 41ـه( صفحات من تاري    خ جمهورية البوسنة والهرسك، ص)1413ينظر: الطرازي، عبدهللا مبرسر

(83) ( اث الدامي  (. 72ينظر:سمك، نزار، البوسنة والمي 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ا العدد  –  عشر  سادسالالمجلد 

 
 م 2023 –  شباط   –  15                                                                 (  97-77 ) ص:  رابعال البحث  – لثان

 

91 
  عالقاتها الدول                                                                                                                 الشهري           

 
  منارصة القضايا وأثره ف

 
 دور المملكة ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

االستقالل  الموافقة عىل  وقد كانت  فيها،  يعيشون  ممن  هم  وغي  والكروات  والرصب  ز  المسلمي  متساوين  وأفراد 
ة.   بنسبة كبي 

ي عىل   ز بسبب هذا االستقالل، وباإلضافة لمقتل ضئر ز والمسلمي  ز الرصبيي  وبعد هذه الموافقة اندلعت الحرب بي 
ز الحتدام مفاحر  بينهم،   ز من المسلمي  خذ ذريعة للتشهي  باإلرهاب اإلسالمي ولعل ذلك يد شابيي 

ُ
وذلك الحدث ات

ز   . (84) مؤامرة من الرصب ضد المسلمي 
ي البوسنة 

ز فز ز المسلمي  ي المعارك وتتابعت األحداث بي 
وبعد ذلك تفاقمت الرصاعات وتأزمت وسقط المئات فز

ظل   ي 
فز  
ً
صعبا  

ً
موقفا المسلمون  واجه  حت   والكروات،  الرصب  مع  تحت والهرسك  الجماعية،  باإلبادة  التهديد 

، وسيطرت كرواتيا عىل الهرسك الغربية   ي
ق وغرب اإلقليم البوستز االعتداءات المزدوجة فقد سيطر الرصب عىل رسر

ي البوسنة والهرسك من قبل القوات الرصبية والكرواتية 
ز فز  . (85) وجزء من وسط البوسنة، واشتد حصار المسلمي 

المسل ز  بي  االتصال  قطع  الطعام، وابتدأ  مناطق  عن  ز  معزولي  ليكونوا  ى  الكير لرصبيا  ز  المعارضي  والسكان   ، ز مي 
 . (86)والمرافق، واالتصاالت، ولمدة ثالث سنوات، كان الطعام نادًرا، وقتل اآلآلف

 ( ي عام 
الرئيس األمريكي فز أفلح  المأساوية،  المحاوالت إليجاد حل لألزمة  ي إطار 

ز 1994وفز  بي 
ً
تقاربا إيجاد  م( من 

) مسلىمي   ي 
فز الحرب  توقف  حت   منهم،  فدراىلي  اتحاد  وتكوين  الكروات،  وكاثوليك  نوفمير 21البوسنة  من 

ز 1995لعام ي وقع عليها كٍل من رؤساء البوسنة والهرسك، من المسلمي 
م(، مع توقيع اتفاقية دايتون للسالم، الت 

 . (87) والرصب والكروات لوقف الحرب
  قضية البوسنة والهرسك:  ▪

 
 جرائم الحرب ف

 وفيما يىلي بيان ألبرز جرائم هذه لق 
ز ة اآلالف من القتىل والمفقودين والنازحي  ي هذه المدة القصي 

ف الحرب فز
ّ
د خل
 - القضية: 

ز وقتلهم واضطهادهم، والتمثيل بهم وذلك بتقطيع األطراف واألشالء أو ببقر بطن األم الحبىل،    -1 تعذيب المسلمي 
ي من األهوال أو باغتصاب الفتيات أمام ذوي  هن، وذبح الرقا

فز
ُ
ها مما خ ي الطرقات، وغي 

ب وإلقاء أكوام الجثث فز
ي نقلتها شاشات التلفاز، وشهود األعيان

 . (88) والمصائب الت 
يء إىل   -2  بها، فقد انقلبوا من اللعب الير

ً
التجارة باألطفال الذين يعدون أول ضحايا الحرب الرصبية وأشدهم تأثرا

دين، ومنهم  حمل السالح، وتنقل لنا الصحف أن مئا ت األالف من األطفال منهم القتىل والمفقودين، ومنهم المرسر
ي مناطق الحرب الخطرة ويعايشون مأساة الموت كل يوم، وقد ارتكب الرصب الجرائم البشعة بحق 

من يعيش فز
، وذلك  ز ز أو الملغمي  ي ظاهرة األطفال المفخخي 

ية، كما استخدموهم فز  األطفال فاستخدموا أجسادهم كدروع برسر
ي أي 

هم بواسطة أجهزة التحكم، وهذه الظاهرة مستحدثة، فلم تسجل فز ز ثم تفجي  بإرسالهم إىل جيوش المسلمي 
ية  . (89) حرب برسر

 
) ينظر: عبدال  (84) ي البوسنة والهرسك، دار الجامعة 2004خالق، حسام عىلي

م( المسؤولية والعقاب عىل جرائم الحرب  مع دراسة تطبيقية عىل جرائم الحرب فز

، ص)  (. 263للنرسر

ي منطقة البلقان)1437ينظر:أسماء دبة ) (85)
 (. 41- 40م(، ص)1995-م1992ـه( الرصاع فز

جاع من 2017/ 10/ 6ينظر: قصة حرب البوسنة والهرسك) )86(  ./https://www.qssas.comم( تم االسي 

(87) ( اث الدامي  (. 133ينظر: المرجع السابق؛ سمك، نزار، البوسنة والمي 

ي البوسنة1422ينظر: الطيار، عىلي بن عبدالرحمن) (88)
 (. 114-113والشيشان، مكتبة التوبة، ص) ـه( انتهاكات حقوق اإلنسان فز

 (. 150-145ينظر: المرجع السابق، ص) (89)

https://www.qssas.com/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

نتيجة   -3 ، وذلك   إسالمي
بألف مبتز يقدر  ما  ي اإلسالمية، 

والمبائز الجوامع،  بهدم  الوطنية، وذلك  الهوية  طمس 
ز للقصف بالمدفعية، فلحق التدمي  كثي  من   . (90) أماكن العبادة ومعالم الحضارة اإلسالمية التابعة للمسلمي 

ون السكان   -4 ، فقد كان الرصب يجير ز ي من سكانها المسلمي 
ز بهدف تفري    غ األراضز التهجي  اإلجباري وإبعاد المواطني 

بل السماح البوسنيون التوقيع عىل عقد بيع ممتلكاتهم وأراضيهم ومنازلهم، أو يأخذون ما يملكون من أموال مقا
 . (91) لهم بالفرار، وإبقائهم أحياء

ز  المسلمي  ز "فتوحات  بينها وبي  البوسنة والهرسك وعقدنا مقارنة  ما فعله الرصبيون مع مسلىمي  وإذا نظرنا إىل 
ز  ي كله، ومدى تمسك المسلمي  ي التاري    خ البرسر

ومعاملتهم للشعوب غي  اإلسالمية تكشف لنا عظمة اإلسالم فز
ي حروب  هم"باآلداب  

وفز فتوحاتهم  ي 
فز قتل  (92) اإلنسانية  وعدم  والقتىل،  بالجثث  تمثيلهم  عدم  ي 

فز ذلك  ويظهر   ،
ي األرض، فاإلسالم رسالة سامية 

، وعدم تخريب العمران والفساد فز ز الصبيان والنساء والشيوخ إذا لم يكونوا مقاتلي 
الرفق والرحمة حت  مع   تنه عن مثل ذلك، وتحث عىل  ز  العالمي  ي من رب 

الحرب وفز أثناء  ي 
فز األرسى، وحت  

ز بنص القرآن الكريم:   يد قتال المسلمي 
ّ
  ◆  ⬧➔⧫  ﴿ ساحات القتال فقد ق

      ⬧  ☺➔⧫﴾] :190سورة البقرة[ . 
البوسنة والهرسك، بتقديم ما يحتاجه الشعب   ي قضية 

الفاعل فز ي من ولقد كان للدول اإلسالمية الدور 
البوستز

 من دور المملكة تجاه قضية 
ً
ي بيان شيئا

ي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية، وفيما سيأئ 
مساعدات، وفز

 البوسنة والهرسك. 
: دور المملكة تجاه قضية البوسنة والهرسك.   

 المطلب الثان 
ا بموقف   

ً
وقيادة وحكومة وشعبا  

ً
ملكا السعودية  العربية  المملكة  استأثرت  فيما لقد  المبادرة  زمام  وتملك  لريادة 

ي لشعب البوسنة منذ بداية القضية، وقدم أبناؤها الكثي  من أجل أشقائهم 
يتعلق بالدعم السياىسي والمعنوي واإلغائ 

ي البوسنة، من المساعدات العينية، والمساعدات المالية؛ لدعم وإصالح البنية التحتية وكذلك دعم القطاعات 
فز

و  والصحية  هاالتعليمية  وغي  واالجتماعية  ، (93) االنمائية  الدبلوماىسي تمثيلها  مستوى  من  السعودية  رفعت  وقد   ،
ي رساييفو، وقدمت الكثي  من المساعدات اإلنمائية

ي قضية البوسنة (94) وأصبحت لها سفارة فز
، ويرجع دور المملكة فز

 :    -والهرسك إىل ما يىلي
ي    -1

مختلف المحافل الدولية، وسعت نحو إيجاد حل سلىمي عادل، كما تابعت المملكة قضية البوسنة والهرسك فز
ي عقدت لمناقشة وبحث هذه المأساة

 . (95) استضافت المملكة اجتماعات وزارة خارجية الدول اإلسالمية الت 

 
 (. 203(؛  األصور، خالد، البوسنة والهرسك حقائق وأرقام، ص)137-135ينظر: المرجع السابق) (90)

ي البوسنة والشيشان، ص)  (91)
 (. 151ينظر: الطيار، عىلي بن عبدالرحمن، انتهاكات حقوق اإلنسان فز

 (. 155-154المرجع السابق، ص) (92)

اإلنسانية)  (93) أدوارها  مقدمة  ي 
فز والدوىلي  اإلقليىمي  العون  اتيجية  اسي  ووضع  المملكة  من 1432/ 7/ 27ينظر:  جاع  االسي  تم  الرياض،  صحيفة  ـه( 

http://www.alriyadh.com/645943 . 

لشعبها)  (94) سخية  مساعدات  وقدمت  البوسنة  بقاء  ي 
فز ساهمت  السعودية   : ي

البوستز من: 2007/ 9/ 8ينظر:الرئيس  جاع  االسي  تم  م( 

https://www.alwatanvoice.com/ . 

، ص) (95) ي العالم اإلسالمي
 (. 75ينظر: إسماعيل، محمد صادق، دور المملكة العربية السعودية فز



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ا العدد  –  عشر  سادسالالمجلد 

 
 م 2023 –  شباط   –  15                                                                 (  97-77 ) ص:  رابعال البحث  – لثان

 

93 
  عالقاتها الدول                                                                                                                 الشهري           

 
  منارصة القضايا وأثره ف

 
 دور المملكة ف

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز بجانب وزارة   -2 ي موقع متمي 
 معها وفز

ً
 وتضامنا

ً
 للبوسنة دعما

ً
أهدت المملكة العربية السعودية مبتز ليكون مقرا

 . (96)  لخارجية األمريكيةا
وتعليم    -3  ، ز البوسنيي  ز  للمعلمي  الرواتب  ودفع  األوروبية  الدول  ي 

فز منهم  دين  والمرسر للمهاجرين  المملكة  دعم 
دين  . (97) األطفال لغتهم البوسنية، فقد تم تعليم وتدريس هؤالء األطفال وإن كانوا خارج البوسنة ومرسر

ي المجال الصخي بارز   -4
ة من األدوية العالجية  كان دور المملكة فز ، حيث وفرت الهيئة السعودية العليا كميات كبي 

ً
ا

 عن ذلك فإنها  
ً
ة من األجهزة الطبية لمختلف مستشفيات المدن البوسنية، فضال  كبي 

ً
المختلفة، كما وفرت أعدادا

، باإلضافة إىل أنها ن ي المجال الصخي
 من األطباء والكوادر المختلفة فز

ً
ا  كبي 

ً
ة من قد كفلت عددا  كبي 

ً
قلت أعدادا

ي دول 
ها من المستشفيات فز ي مستشفيات السعودية وغي 

العالج فز ي 
ي الحرب لتلف 

ز ومن معاف  البوسنيي  المرضز 
المختلفة من  التدفئة  ، كما وفرت وسائل  ز للمزارعي  البذور  العليا  السعودية  الهيئة   وفرت 

ً
أيضا المختلفة،  العالم 

 . (98)لفة حت  ال تنقطع عن أداء دورها ورسالتها خالل الشتاءالحطب والغاز للمؤسسات البوسنية المخت
ة آالف طن   -5 ي تجاوز حجمها أكي  من مائة وعرسر

ي مجال توفي  المواد الغذائية الت 
ة فز  كبي 

ً
بذلت المملكة جهودا

ي ظروف قاسية بالغة الخطورة إبان الحصار الطويل والقصف المستمر للمد
ن  من مختلف المواد، أمكن إدخالها فز

ة، فكانت الهيئة السعودية العليا أول من دخل تلك المدن المحاضة بقوافل اإلغاثة والغذاء  ي تلك الفي 
البوسنية فز
 . (99) والدعم 

ي   -6
، عملت الهيئة عىل إعادة التيار الكهربائ  وألهمية الكهرباء لكثي  من المرافق المدينة كالمستشفيات والمالحر 

ة الحصار ضمن برامجها االغاثية واإلنسانية، وعملت عىل إيصال الغاز لتسع إىل أربعة من أحياء رساييفو إب ان في 
ي توفي  الدفء لألطفال  

ي العاصمة رساييفو وكان لهذا العمل دور كبي  فز
 فز
ً
ون مسجدا مناطق سكنية وثالثة وعرسر

د القارس عىل عد ي المساجد وخفف من وطأت الير
ز فز ي المستشفيات والمصلي 

د كبي  من العوائل والشيوخ المرضز فز
 . (100) البوسنية

ي رفعت من إمكاناتهم العسكرية لدرجة ال   -7
ة من األسلحة والمعدات إىل البوسنة والت  قدمت المملكة كميات كبي 

ود بالسالح ز  . (101)يستهان بها بالمقارنة مع فرص المتاحة للرصب للي 
ولم تقف المملكة من مد يد العوم بعد انتهاء قضية البوسنة والهرسك، بل واصلت دعمها ومساندتها ومن أبرز ما 
ي  
ز فز قدمته للبوسنة وشعبها هي مدينة برجكو بوابة البوسنة من جهة الشمال وكانت هذه المنطقة مهمة للمسلمي 

 
وز   (96) تاريخية)ينظر:  معنا  ومواقفها  شعبنا  عىل  ة  كبي  أفضال  للمملكة  سابق:  ي 

بوستز من 1440/ 9/ 20ير  جاع  االسي  تم  سبق،  صحيفة  ـه(، 

https://sabq.org/ . 

 ينظر: المرجع السابق.  (97)

(98)   ( السلم  زمن  إىل  الحرب  زمن  من  والهرسك..  للبوسنة  السعودي  الدعم  ت1432/ 7/ 21ينظر:  األوسط،  ق  الرسر صحيفة  من ـه(  جاع  االسي  م 

https://archive.aawsat.com /ي مقدمة أدوارها اإلنسانية)  ؛
اتيجية العون اإلقليىمي والدوىلي فز ـه( صحيفة الرياض، تم  1432/ 7/ 27المملكة ووضع اسي 

جاع من   . http://www.alriyadh.com/645943االسي 

 ينظر: المرجع السابق.  (99)

 ينظر: المرجع السابق.  (100)

اتيجية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، تربوية، األردن: الكنوز للمعرفة العلمية، ص) 2010ينظر: إسحاق، رباح ) (101)  (. 284م( قضايا سياسية، اسي 

https://archive.aawsat.com/؛
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 دعم ماىلي   -حفظه هللا    -  البوسنة والهرسك حيث قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ز ي تلك األعوام بتأمي 

فز
ي هذه المدينة وثالثة مساجد وطرق وبنية تحتية كاملة 

ز فز ل للمسلمي  ز
 . (102) إلقامة ألف وأربعمائة ميز

ي هذا الشأن:  
ز الملك سلمان فز يفي  ز الرسر ومما ال شك فيه أن ما نشاهده اليوم من عودة السلم "يقول خادم الحرمي 

ي ربو 
ع جمهورية البوسنة والهرسك، والمساغي الهادفة إىل تضميد الجراح وأن ينعم الكل بالعيش اآلمن واالستقرار فز

ي قدمتها 
ز الجميع، ألمر يرس الجميع، كما أنه تجسيد ألثر الجهود الت  والرخاء لتأسيس دولة التعايش والحقوق بي 

ي أسهمت بالقدر ا
ز الدول المانحة الت   . (103) لذي خفف من أثر تلك المأساة" المملكة العربية السعودية من بي 

 الخاتمة 
ي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، 

ينبغز  كما 
ً
مباركا  

ً
 طيبا

ً
ا  كثي 

ً
أحمده حمدا الصالحات  تتم  بنعمته  الذي  الحمد هلل 

ي دور المملكة  
، من خالل البحث فز ز ف خلقه محمد ابن عبد هللا وعىل أله وصحبه أجمعي  وأصىلي وأسلم عىل أرسر

ي ما يىلي ومواقفها 
ي عدة نتائج أذكر أهمها فز

 :الرائدة تجاه القضايا اإلسالمية أوقفتتز
  :
ً
، والبعد عن التفرق، أوال ز حرص المملكة العربية السعودية مهد الرسالة ومهبط للوحي عىل توحيد كلمة المسلمي 

ي كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
 عىل ما ورد فز

ً
 استنادا
  :
ً
الثانيا السياسية  أهم مالمح  التضامن والدفاع عن أن من  العمل عىل دعم  السعودية  العربية  للمملكة  خارجية 

ي جميع أنحاء العالم. 
ز فز  القضايا، وخدمة اإلسالم والمسلمي 

  :
ُ
ز عالقاتها مع الدول العربية الشقيقة فحسب بل وحت  عىل  ثالثا ي المملكة من تحقيق مبدأ التضامن بي 

لم تكتفز
ي أنحاء العا

 لم. صعيد الدول اإلسالمية فز
  :
ً
ي توطيد العالقات عىل أسس أخالقية وعقدية واضحة، وتضامنها مع رابعا

ظهور دور المملكة العربية السعودية فز
 . قضايا األمة اإلسالمية، من الصور الواضحة عىل إحساس المملكة لمسئولياتها تجاه عالقاتها مع الدول

  :
ً
ي تحقيق خامسا

 فز
ً
 متحققا

ً
ز المملكة العربية السعودية   إن قضية البوسنة والهرسك نموذجا عمق العالقات بي 

ي المناضة ومد يد العون لتنعم األمة  
ي أمن والبوسنة والهرسك، وبيان دور المملكة وجهودها البارزة فز

بالعيش فز
 . ورخاء 

ي ختام هذا البحث أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يحسن مقاصدنا ونياتنا، وأ 
ن وأسأل هللا سبحانه فز

 بالخي  والعطاء، وأحمده  
ً
 وشعبا

ً
 وملكا

ً
يجعل ما قدمناه لنا ال علينا، وأن يمن عىل المملكة العربية السعودية حكومة

كات، وتمد يد العون لتوطيد العالقات، وتحقيق الوحدة والتضامن  ات والير ي أرض تنعم بالخي 
سبحانه أن جعلنا فز

  هللا عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه وسلم. لتعيش األمة اإلسالمية األخوة والمساواة، وصىل
                      

 
 
 
 
 
 

 
وم(102)  شعبنا  عىل  ة  كبي  أفضال  للمملكة  سابق:  ي 

بوستز وزير  تاريخية)ينظر:  معنا  من 1440/ 9/ 20واقفها  جاع  االسي  تم  سبق،  صحيفة  ـه( 

https://sabq.org/ . 

السلم)  (103) زمن  إىل  الحرب  زمن  من  والهرسك..  للبوسنة  السعودي  من 1432/ 7/ 21الدعم  جاع  االسي  تم  األوسط،  ق  الرسر صحيفة  ـه( 

https://archive.aawsat.com/ . 

https://sabq.org/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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ي الطب                    . 
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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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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 
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ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز ت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

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

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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