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

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عن [   اآل، رهاب والسياسات الداعمة لهاإل ةشر
 
 ] للمواجهةليات المرصية دراسة ف

 حث: االب إعداد

 ] الجوادعبد   محمد أسامة محمود  / د  [

 ] القاهرةجامعة  - علوم سياسية –دولية  تعالقا [

 

 ملخص البحث

تهدف الدراسة اىل التعرف عىل اآلليات المرصية لمواجهة السياسات الداعمة لالرهاب وبيان كيف إستطاعت 
ة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل    التنظيمات اإلرهابية والسياسات الداعمة لها مرص مواجهة كافة أشكال    في 

أن مرص   الدراسة اىل  الجوانب ولكن  تبنت  وقد توصلت  متكاملة لمواجهة اإلرهاب تضم كافة  اتيجية  تظل  اسي 
اإلره لمواجهتها مواجهة  دوىلي  تكاتف  وتتطلب  للدول  السيادة  واجبات  من  واجب  عودة  ،وان    اب  ظاهرة  تنامي 

تنظي تشكيل خاليا  إعادة  واحتمال  بعواقب وخيمة  ينذر  األصىلي المقاتلي   ألوطانهم  الموطن  داخل  مية جديدة 
باتباع سياسات انفرادية تستهدف هدم الدول وإثارة القالئل الدول الداعمة لالرهاب  واكدت أنه تسغ    للعائدين

 . بما يخدم مصالحها الوطنية واالقتصادية  

عنة اإلرهاب  –اإلرهاب  -السياسات الداعمة لالرهاب الكلمات المفتاحية:   .آليات المواجهة -مرص –شر

Abstract: 

The study aims to identify Egyptian mechanisms to counter policies in support of terrorism 

and to indicate how Egypt was able to confront all forms of terrorist organizations and 

policies in support of them during the Arab Spring revolutions. The study concluded that 

Egypt has adopted an integrated strategy to counter terrorism that encompasses all aspects, 

but that countering terrorism remains a sovereign duty of States and requires international 

synergy to confront them. and that the growing phenomenon of the return of combatants to 

their homelands presents serious consequences and the prospect of the restructuring of new 

organizational cells within the returnees' home countries . 

Keywords: Policies Supporting Terrorism - Terrorism - Egypt's Coping Mechanisms. 
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 أوال: المقدمة 

يستهدف   عالىمي    خطر اإلرهاب والتطرف تحدى  اإلرهاب هو آفة  تصيب العالم و تلتهم كل مصادر التنمية ، و   يعد 
، والسلم واألمن الدوليي   قتصادية الداخلية ،  واال  جتماعيةواال   ةالسياسي  األنظمةوي  هدد  ،    ها استقرار أمن الدول و 

العالمية الثقافات واألديان، وإن محاربته تستدغي تضافر كافة الجهود  تتجاوز  لحدود و ل  عابرةوهو ظاهرة عالمية  
وأمام هذا التباين الشديد وعدم توحيد اإلرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة األوجه،    حيث أن  من مختلف األطراف

 من   احلهالتطرف واإلرهاب يجب أن تعالج كل مر   مواجهةود المبذولة ل، فإن الجهالمفاهيم وتعدد األبعاد  
ً
بدءا

األيدولوجيات العنف    جذور وال  معالجة  تغذي  ي 
الدول الت  دعم  وأدوات  وآليات  وأنماط  أسباب  عىلي  واإلطالع 

اتيجيات.   بتوحيد المفاهيم واالسي 
ً
 لإلرهاب ، وأنتهاءا

المكفول الدوليي    واألمن  السلم  حفظ  أن  غم  والجمعية   فير المتحدة  األمم  عن  الصادرة  والقرارات  اللوائح  ف  
اليوم إىل تهديد  العالم تحول  أن  إطار عام من اإلتفاقيات إال  الدولية ف   المنظمات  ها من  العامة وغي  العمومية 

ظيف من بعض الدول وهو طارئ جديد يتم تو معيبة  السلم واألمن الدوليي   برعاية دولية وبأنتهاج سياسات دولية  
أهداف سياسية.   هاإلرهاب في ي   لتحقيق  التكنولوجر بالتطور  إزداد االمر سوًءا  الحد بل  االمر عند هذا  ولم يقف 

 وحماية. وتطور الحروب الذي فرض عىل الدول أن تمتلك امكانيات الردع 

 وهنا يثار تساؤل محوري بشكل يجسد المشكلة البحثية لهذه الدراسة وبوضوح: 

الدول للجماعات   ومحددات دعمماهي أنماط  السياسات الداعمة لإلرهاب وه  اآلليات المرصية لمواجهة  بيان ما  
الدعم   ذلك  وتأثي   واالقليىمي   عىلاإلرهابية  الدوىلي     النظام 

 
تحديدا أكثر  تلك   وبشكل  تحولت  نقول كيف  عندما 

  العالقات الدولية تج  إىلالسياسات الداعمة لإلرهاب  
 
اه العالم لتصبح هذه العالقات محكومة إشكالية محورية ف

 لطبيعة هذه   عىلأما بدعم تلك السياسات أو  
 
الجانب االخر رفضها ومواجهتها أو لتصبح تلك السياسات محددا

ام بالمعايثر الدولية؟   
 العالقات بير  الدول طبقا لنهج المصلحة الوطنية وبعيدا عن األلث 

: ويتفرع من هذا التساؤل عدة  ي
 تساؤالت فرعية كاآلئ 

 ما المقصود بالسياسات الداعمة لإلرهاب وكيف تطورت تلك السياسات؟ -1
 ؟  -2

ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
عية عليها داخليا ي الرسر

ر الدول الداعمة لإلرهاب سياستها وتضف   كيف تير
ي استخدمتها  -3

ي مواجهة السياسات الدولية الداعمة لالرهاب ؟  ماهي اآلليات الت 
 مرص ف 

 ؟السياسات الداعمة لإلرهاب عىلي األمن  هماهي تداعيات هذ -4
 : أهداف الدراسة

واستجالء تأثي  تلك السياسات  ، السياسات الداعمة لإلرهاباآلليات المرصية لمواجهة  إىل تحليل تهدف الدراسة
عىل االمن القومي واإلقليىمي واألمن العالىمي ، وذلك من خالل دراسة وتحليل مفهوم السياسات الداعمة لإلهاب و 

مع    تعاملت مرص تصنيف المجتمع لتلك الدول الداعمة لإلرهاب وأهداف تلك الدول وكيفية احتوائها ، وكيف  
ي تقوم بتلك السياس

ي التصدي لتلك السياسات للوصول إىلي  تلك الدول الت 
هدف ات ومدى فاعلية تلك اآلليات ف 
ي بأستخدام نتائج الدراسة والتوصيات للوصول إىلي  

اتيجية متكاملة وصالحة للتطبيق العمىلي من اعمىلي تطبيف 
سي 

أهدافها وأطرافها  للمواجهة  خالل تحديد  آليات جديدة  ة مع وضع سيناريوهات مستقبلي   وتكون اساس لوضع 
اتيجي  لتطوير تلك اآلليات عن ز دور التعاون الدوىلي الصادق والفّعال ومن خالل   ات مواجههطريق وضع اسي  تير

 المنظمات الدولية العالمية وعىلي رأسها منظمة األمم المتحدة . 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهمية الدراسة: 

 اسة اىل أهمية علمية وأهمية عملية: اهمية الدر تنقسم  

ي حقل العالقات  
االليات المرصية وهو    الدولية،تنبع أهمية الدراسة العلمية من تطرقها إىل أحد القضايا المحورية ف 

فراغ أى دراسات الاتجاه    حيث أن هناك؛  مواجهة اإلرهابليس فقط  و   لإلرهاب،السياسات الداعمة  لمواجهة  
ورة مواجهة تلك المعتقدات تتعلق بالسياسات الداعمة لالرهاب من محتواها   ي وهو ما دفع الباحث إىل ض 

الحقيف 
الدراسة.  بهذه  أهمية  كما    بالقيام  الدراسة  هذه  أنتكتسب  مخططات   من  من   

ً
جزءا أصبحت  المرصية  الدولة 

المخططات.   لتلك  الرئيسي  والهدف  ى  الكير الجائزة  فهي  المنطقة  دول  مراكز  و استهداف  الدراسة  هذه  تخدم 
 آليات مواجهة السياسات الداعمة لالرهاب. تطور ر بتقديم دراسة علمية ممنهجة وحديثة عن االبحاث والفك 

ي  و 
من األهمية العملية ف 

ّ
لمواجهة السياسات الداعمة لالرهاب ومحاوالت السياسات  دعم صناع القرار باالليات و تك

الدول و  بما  تدمي   الدوليي   وتوضيح ذلك  يمثل ويستخدم بعد ذلك عىل  تحويلها للفشل وتهديد السلم واألمن 
من   من قبل. علمية  سبيل المرجع العلىمي لتخطيط سياسي سليم من خالل موضوع علىمي لم يدرس بمنهاجية  

ي 
اتيجيات مكافحة ظاهرة دعم الدول لإلرهاب أو إفساد تحالفاتها مع الجماعات اإلرهابية ف   عىلي اسي 

كي  
خالل الي 

متعددة أو جماعية سواء عير آليات قانونية أو سياسية دبلوماسية أو أقتصادية)التمويل(  أطر أنفرادية أو ثنائية أو  
 أو أمنية عسكرية ) عير تحالفات مضادة(. 

 : منهجية الدراسة

ي تحليلها لالليات المرصية لمواجهة السياسات الداعمة لالرهاب اىل االعتماد عىل منهج تحليل   
ستقوم الدراسة ف 

 :الدوىل   النظام تحليل منهج عىل سةالدرا  ستعتمدالنظم 

تحليلها   ف   الدراسة  لمواجهة  تعتمد  المرصية  النظم" لالليات  تحليل  "منهج  عىل  لإلرهاب  الداعمة  السياسات 
system-analysis   .وهو قائم عىلي تحليل المدخالت والمخرجات وعمليات التحويل المرتبطة بظاهرة اإلرهاب ، 

ومكوناته الفرعية كالمنظمات   –بأعتبارة هو وحدة التحليل    – ويقوم هذا المنهج عىلي تحليل النظام السياسي الدوىلي  
ي  اإلقليمية والدولية وكاألقاليم الجغرافية، وذلك من خالل دراسة القواني    

والقواعد الحاكمة للعالقات الدولية والت 
النظم،  ي كيفية عمل هذه 

المتكررة ف  والنماذج  القواني    إىل  التوصل  بهدف   ، الدوىلي النظام  تحدد شكل وسمات 
ي تحكم 

وتحديد مصادر ومظاهر االنتظام فيها، والتوصل إىل استنتاجات عامة تتعلق بعوامل التوازن واالختالل الت 
ي مقلد )لدولية الرئيسية والفرعية وانتقالها من شكل إىل آخر. تطور هذه النظم ا  ( ۳ ۰:  ۲، ص ص ا ١٩٧١إسماعيل صير

ي منتصف الخمسينيات ، فنظرية  و 
ي إطار المدرسة السلوكية ف 

ي نشأت ف 
تعتير نظرية النظم من أهم التطورات الت 

النظم تسمح بتخطي الفاصل بي   الشؤون الداخلية للدولة و السياسة الدولية. و يعمل منهج تحليل النظم عىل  
 ويات أيضا.  كافة المستويات الدولية واإلقليمية و الوطنية، ويربط بي   المست

 : ي
 Alexander Laszlo and Stanley Krippner 1998, PP)ويقوم هذا المنهج عىل عدد من المقوالت الرئيسية تتمثل ف 

11:14) 

ها من الفواعل   -1  يعتير النظام الدوىلي كّل مكون من عدة أجزاء )الدول بشكل أساسي والمنظمات الدولية وغي 
ي 
 من مجرد الجمع بي   األجزاء، حيث أن لكل جزء خاصية مستقلة عن خصائص باف 

الدولية(، وهذا الكل هو أكير
 األجزاء.  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ورية بي   األجزاء المكونة   -٢ ي تعرف النظام الدوىلي وتحدد شكله   وهي للنظام الدوىلي    هناك عالقات أساسية وض 
الت 

 وخصائصه.  

يحيط بالنظام الدوىلي بيئة تحيط به، تتفاعل معه ويتفاعل معها، وهي تتكون من كل ما هو مختلف ومتمي   عن   -3
 النظام. 

ي عن النسق.  -4 
 تشكل كل دولة وحدة نسقية تتمتع بنوع من االستقالل الذائ 

ورة عالقات انسجام أو توازن العالقات بي    -5 ة واحدة، وال تكون بالرص   و استقرار.  أ األجزاء ال تسي  عىل وتي 

ق األوسط الذي يتفرع عنه والذي يضم أحد  وبالتطبيق يقوم ذلك المنهج عىل تحليل النظام الدوىلي والنظام الرسر
حاالت الدراسة ، ويتسم بوجود نمط كثيف من العالقات والتفاعالت المتبادلة ذات التأثي  عىل دوله وعىل النظام  

تتمث ي 
والت  التفاعالت  من  عدد  وجود  اعتبار  عىل  وذلك  جانب  ككل،  فعىلي  النظام،  عىل  البيئية  المؤثرات  ي 

ف  ل 
اب التحليل النظىمي عىل كل ما يتلقاه هذا النظام   Inputsالمدخالت   القي 

ً
تشتمل مدخالت النظام السياسي وفقا

 من بيئته . 

.  المدخل االولومن هنا يشمل  ي النظام الماىلي الدوىلي
 زيادة التحويالت المالية غي  الرسمية ف 

  المدخل  ويشمل  
ي عىلي وجه    الثان  ي الوطن العرئر

ق األوسط وف  ي منطقة الرسر
عىلي تعرض عدد كبي  من البلدان ف 

العراق وسوريا واليمن  ي 
الحال ف  ي ضاعات عرقية ودينية ومذهبية مثلما هو 

الخصوص للفشل والذي تسبب ف 
 وليبيا والسودان. 

 الواليات    الثالثالمدخل  ويشمل  
ً
ي وخصوصا ي  التنافس بي   الدول الكير

المتحدة وروسيا عىلي مناطق النفوذ ف 
 . ي ق األوسط والوطن العرئر

ي الرسر
 العالم وبصورة خاصة ف 

ي  
الثائ  بها     Conversionالتحويالت  الجانب  يقوم  ي 

الت  والتفاعالت  ي مجموعة األنشطة 
العملية ف  تتمثل هذه 

قرارات وسياسات تصدر عن أبنية النظام ويحول عن طريقها مدخالته من موارد ومطالب وتأييد إىل مخرجات، أي  
السياسي  و النظام  اللذان ؛  والمخرجات  المدخالت  ، وعىل عكس مفهومي  للمدخالت  غربلة  بمثابة  التحويل هو 

يمثالن عمليات تبادلية بي   النظام السياسي من جهة وبيئتيه المحيطة من جهة أخرى، فإن عملية التحويل ال تعدو 
ي إط

ار النظام ذاته ، فنجد أنه عىلي الرغم من ذلك فليس هناك أتفاق داخل المنظمات أن تكون عملية داخلية تتم ف 
ي أو الدول االقليمية حول مواجهة اإلرهاب ، بل إن بعض الدول تقوم   او سياسات دعمه  الدولية أوبي   الدول الكير

 ممايؤدي إىلي تقوية شكل  
ً
 ومعنويا

ً
 وعسكريا

ً
 وإعالميا

ً
 وتنظيميا

ً
ية للدولة بدعم اإلرهاب ماليا

ّ
اإلرهاب وزيادة تحد

ي .  وعات تقسيم الوطن العرئر
 القومية ، وال شك أن ذلك يزيد من تعرض الدول إىلي الفشل مثل مرسر

 outputs :الجانب الثالث المخرجات 

ي يقوم بها النظام وتكون لها الصفة اإللزامية، ويتم 
عرفها ايستون بأنها مجموعة القرارات واألفعال والترصفات الت 

ي المجتمع ب
  .مقتضاها التخصيص السلطوي للقيم ف 

وبنفس الصورة وعىل غرار تقسيم المدخالت إىل مجموعة من الوظائف كما سبقت اإلشارة، مي   الموند وباول 
  :ثالثة وظائف رئيسية عىل مستوى المخرجات هي 

، ويتم ذلك من خالل ، بما يعنيه ذلك من وضع السياسات واتخاذ القراراتRule-making وظيفة صنع القرار
يعية باألساس    .السلطة الترسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، بما يعنيه ذلك من تطبيق القواعد والقرارات، ويتم ذلك بواسطة Rule-application وظيفة تنفيذ القواعد
 .الجهاز اإلداري والسلطة التنفيذية 

ي حول القواعد
ي حالة ، بما يتطلبه من إصدار األحكام Rule-adjudication وظيفة التقاض 

القضائية الملزمة ف 
 .التنازع حول القواعد 

ي 
تبت  من خالل  اإلرهاب  دعم  سياسات  مع  الدوىلي  النظام  دول  تعاملت  الدراسة كيف  موضوع  عىلي  وبالتطبيق 

 ، داعش  مع  األمريكية  المتحدة  الواليات  مثل سياسات  السياسات،  لتلك  مواجهة  واجراءات حمائية  سياسات 
ي الحفاظ ع

ي وروسيا ودورها ف 
ىلي وحدة سوريا و حلف الناتو وحل القضية الليبية ودور المملكة العربية السعودية ف 

 دولة اليمن. 

ي   : االطار النظري للدراسة
ي تحليل العالقات تتبت 

ي تركز عىل مفهوم "القوة ف 
الدراسة إطار المدرسة الواقعية الت 

الد للسلوك  الرئيسي  المفرس  القوة  عىل  الرصاع  أن  وترى   ، تحليلها الدولية"  ي 
ف  الدراسة  ي 

ستتتبت  وعليه   ، وىلي 
 المدرسة الواقعيه ومقوالتها .  اسهامات وفرضياتللسياسات الداعمة لالرهاب 

ي تشي  اىلي وجود عالقة تكافؤ بي   القدرات 
 أورجانسكي نظريته عىل فكرة قدمها "مايكل سوليفان " والت 

وقد بت 
ي القدرات بي   الدول 

القومية للدول واحتماالت الرصاع فيما بينها. فالنظرية تؤكد عىل أن عدم التكافؤ الشديد ف 
ي القدرات تبدأ احتماالت و   والعكس،يؤدي اىلي تقليل الرصاع أو احتماالت الرصاع،  

حينما تصبح الدول متكافئة ف 
ي 
 النقصان. الرصاع بينهم ف 

ويضيف سوليفان إىلي ذلك أن تغيي  القوة ال يقترص عىل اكتساب إحدى الدول لقدرات جديدة ، ولكنه يشمل أيضا 
ي تجد نفسها تفقد مقدرات دون أن يرتبط ذلك بامتالك الدول االخرى ل

مقدرات جديدة فهذه  الدوله المهيمنه الت 
ي موقف أدئ  بالنسبة لتلك الدول ، ومن ثم  

الدولة المهيمنه قد تفضل اللجوء اىلي الحرب قبل أن تجد نفسها ف 
ي تتسم بالتحول تؤدي اىل حد بعيد اىل حرب بي   الطرفي   بشكل يفوق  

عالقة اليخلص اىل أن عالقات القوة الت 
ي 
 شاملة . من المحتمل أن تكون تلك الحرب     موقف التحول فإنهالت  تتسم بالثبات وأنه إذا اندلعت الحرب ف 

Michael P.Sullivan,1976 ,PP.160_164)   ) 

ي تسغ فيها دولة ما اىل اللحاق 
ات الت  ي الفي 

ي هذا السياق أضاف "أورجانسك" أن الرصاعات عادة ما تحدث ف 
ف 

االمر الذي من شأنه أن يدفع الدول المهيمنه عىل النظام الدوىل وحلفائها اىل أخذ موقف   االول، بدول الصف  
ي من تلك الدولة سعيا للحفاظ عىل النظام 

 القديم. عدائ 

ويخلص الواقعيون اىلي أن أى سياسة خارجية تؤدى اىلي دعم قوة الدولة وتعزيزها تكون مرغوبة، بينما اى سياسة  
وغي    مرفوضة  تكون  النتيجة  تلك  إىلي  تؤدي  ة،ال  فرضياتها    محير  ي 

ف  الواقعية  المدرسة  اسهامات  تتجىل  هكذا 
ي تحليل واستيعاب العالقات الدولية  

ي تبف  سارية ف 
أن المسائل   الباردة طالما لعالم ما بعد الحرب  االساسية الت 

ي العالقات الدولية لذا كانت الواقعية هي االنسب لدراسة السياسات  
ي  العسكرية ال تزال تتحكم اىل حد كبي  ف 

الت 
 االرهاب.  تدعم

ي اتفق عليها علماء العال
قات الدولية ومن الجدير بالذكر أن أسباب الرصاعات الدولية المتعلقة بالنظام الدوىلي الت 

 
ً
ا ، ألن كثي 

ً
منهم تحول من دراسة أسباب الرصاع الدوىلي عىل مستوى النظام الدوىلي إىل دراسته عىل    قليلة نسبيا

ي المستويي   الفردي 
قد برز هذا التحول بشكل واضح ف وحت  عىل مستوى موضوعات الرصاع بي   الدول،  . والوطت 

ي أفرزت أنواعا جد
ي تشكلها،  بعد نهاية الحرب الباردة الت 

ا ف  ي دورا كبي 
ي والديت 

يدة من الرصاعات، أصبح للعامل الثقاف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ها، وفسح بالتاىلي المجال لنظريات أخرى تقوم  ي تفسي 
ي مستوى تحليىلي دون آخر ف 

األمر الذي زاد من صعوبة تبت 
ات تأملية تعطي األهمية للعوامل غي  المادية  ي تشكيل السلوكيمثل عىل تفسي 

اعية عىل الهويات واألفكار ف  ات الي  
كيبة االجتماعية والخطابات واألفكار  للي  انعكاس  الفوضوية للنظام، بقدر ما هي  الطبيعة  تنبع من  أنها ال  اعتبار 

ي المجتمع
 .السائدة ف 

ي الدراسة يمكن تحديد ثالثة سياسات تتبعها  
خاصة   السياسة األوىلمرص لمواجهة اإلرهاب ،  وبالتطبيق عىلي حالت 
يغي  

الثانيةوتنرصف  بالجزء الترسر أما الثالثة فهي تجفيف منابعه  إىل    السياسة  ويري الباحث أن سبل المواجهة 
زأ من مسئولية النظام الدوىل  وه  مسئولية  صارت جزء اليتج  والسياسات الداعمة لهفكرة مواجهة اإلرهاب  

جديدة للنظام الدوىل  لم تكن موجودة من قبل ، فأصبحت أحدي وظائف النظام الدوىل  اآلن ه  مواجهة 
 .  والسياسات الداعمة له اإلرهاب

ي محورين رئيسيي   هما:  األدبيات السابقة: 
 يمكن تصنيف هذه الدراسات ف 

األدبيات الت  تناولت الدراسات الخاصة بسياسات دعم الدول لإلرهاب والجماعات اإلرهابية المحور األول:  
 من حيث أنماطها ومحدداتها ومداخل دراستها وكذا اإلرهاب مفهومه وعنارصه و وذاتيته بصفة عامة: 

ي هذا المحور  تناولت  
ات المختل  ف  فة لمفهوم اإلرهاب سياسات دعم اإلرهاب والجماعات اإلرهابية ، وكذا التفسي 

ي 
ف  الخارجية  التدخالت  مثل  أخري  تحليلية  زوايا  من خالل  أو  مباشر  بشكل  اإلرهاب  دراسات  من خالل  سواء 

الرصاعات والحروب الداخلية واألهلية ودراسات الحروب غي  المتماثلة أو المتناظرة ودراسات األحالف الهجينة  
ي أحروب الالعنف و و 

ها ، وكذلك الدوافع الت   :. ومن ابرز تلك الموضوعاتدت إىل تنامي ظاهرة اإلرهاب غي 
 

state Sponsorship of Terrorism: A Comparison of Cuba's and Iran's use of terrorism to export 
ideological revolutions: (Crystal M. Schaeffer,2010) 

ي الدراسة 
كة بي   حالت 

تدور الدراسة حول تغيي  مفهوم الحروب التقليدية ، ووجدت الدراسة أن القواسم المشي 
ي 
، وتسغ اىل خلق عدم االستقرار السياسي ف  ي ظل وجود عدم استقرار سياسي

هو أن تلك الدولتي    تعمل ف 
وخلق  ن خالل  توفي  التدريب، واألسلحة، الدول األخرى، كما أنهم يتبنون سياسات تدعم الجماعات االرهابية م

، الروابط بي   الدول والجماعات اإلرهابية  ، وتكريس الدعم الحكومي لإلرهاب ، وتوسيع نطاق الدعم السياسي
. وقد سعت توأخت ا منذ قرون ، مستخدمي   الخوف كأداة لفرض التغيي 

ً
مت الدراسة بأن ظل اإلرهاب موجود

ي تدعم االرهاب لمواجهة  االمريكية  الواليات المتحدة
؛ حيث تزود  وتضييق الخناق عليها سياسات الدول الت 

 الجماعات المسلحة  تلك الدول
ّ
ي تمك

ي بدونها  باألسلحة والمساعدات الت 
نها من تنفيذها اهدافها الخارجية والت 

ي   االمريكية تحدةلذلك تسغي الواليات الم، لن تستطع تلك الجماعات الحصول عىل مواردها واسلحتها 
لتبت 

. سياسات رادعة لمنع تلك الدول من دعم الجماعات االرهابية  
 International support for nonstate armed groups: (San-akca, belgin,2016) 

عام  تصو   تقديم    الدراسه  حاولت عرض  ثم  االرهابية،  الحكومية  غي   المنظمات  لتنوع  الدوىلي لر  الدعم  تطور 
ي الدعم    تناول  و   ،   للمجموعات غي  الوطنية

: النهج المتبع ف  الباحث الموضوع تحت خمسة عناض رئيسية هي
الحكومية    الدوىلي للمجموعات غي  العاملة ، أسباب ومصادر الدعم الدوىلي ، سياق الدعم الدوىلي للمجموعات غي  

، نتائج الدعم الدوىلي للمجموعات غي  الحكومية ، وإنهاء الدعم الدوىلي للمجموعات غي  الحكومية وأوضحت  
ي حقبة ما بعد الحرب NAGالدراسة أن العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة غي  الحكومية ) 

ايدة ف  ة مي   ( بوتي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي اإلقليىمي  
وتغيي  أواإلطاحة بقيادة أو حكومة قائمة ،  أواالنفصال ،  أ،  الباردة كانت تستهدف به االستقالل الذائ 

 . النظام. وتستخدم المنظمات غي  الحكومية العديد من األدوات لتحقيق أهدافها ، مثل اإلرهاب وحرب العصابات
 

State-Sponsored Terrorism: A Mode of Diplomacy, Conflict Quarterly: (Noemi Gal-Or, 1993) 
ضت أ عرضت  ي ترغي االرهاب تنظر الدراسة طبيعة وأهداف الدولة الراعية لالرهاب ، كما إنها افي 

ن الدول الت 
ي تسخدمها الدول الراعية لالرهاب لتنفيذ أهدافها ، وخلصت الدراسة  أ ليه عىل أنه  أحد  إ

شكال الدبلوماسيه الت 
أنها   الظاهرة عىل  تناقش تلك  أن  ي ظل ظروف معينة 

أنه يمكن ف  وسيلة دبلوماسية بشكل خاص ، ربما  اىلي 
"دبلوماسية اإلرهاب" تتكون من عناض الردع واإلكراه ، وتدعمها وسائل عنيفة. واضافت أن بهذا المنظور 
األقل، من   فيه عىل    

ً
السياسي مقبوال العنف  نظام دبلوماسي جديد محدود يصبح  الجديد نستطيع تطوير 

عية عليه كأداة للدبلوم اعات ، وأكدت الدراسة خالل إضفاء الرسر ي عالم يرفع راية التسوية السلمية للي  
اسية ف 

ي بعض األحيان كشكل من أشكال الحرب البديلة أو 
أن هذا ال يستبعد إمكانية قيام الدول بتمويل اإلرهاب ف 

 حت  الحرب نفسها. 
Legitimate use of military force aganist Statesponsored international terrorism: (Richard 

J. Erickson,2002) 
تناولت الدراسة أن االرهاب المدعوم من الدول والمسىم باإلرهاب الدوىلي يمثل تهديد خطي  للمجتمع الدوىلي  

ي كال من ايران وليبيا وسوريا   االمريكية  وللواليات المتحدة  
عىل وجه خاص ، وأن هذا االرهاب مثل الذي يوجد ف 

 قويا  
ً
 يمثل تهديدا

ّ
ق االوسط ، مما يستوجب مواجهته ، وقد ي الرسر

ابي   لمواجهة للوجود االمريكي ف 
مت الدراسة اقي 
الواليات المتحدة  االرهاب المدعوم من الدول األول قائم عىل إنفاذ القانون واآلخر هواالحتجاج بالرصاع  المسلح. و 

و واجب من واجبات السيادة فالدول مسئولة رهاب هوضحت الدراسة أن مواجهة الدول لإلأي االول ، كما  أتؤيد الر 
ي مواجهه االرهاب

ر المجتمع الدوىلي من خالل قيام الدوله بدورها ف 
وبتاىلي يكون   ؛  عن حماية مواطنيها ومنع ترص 

أن استخدام القوة لمواجهة االرهاب هو   خرى مطالبتها بتعويض عن تخازلها هذا،أمن حق أى دوله   وأضافت 
ي القيام  االستجابة المناسبة لف

رات قانونية الستخدام القوة  ،  دورها بشل الدولة ف  ي نهاية الدراسة عرضت  مير
وف 

 . ضد االرهاب وفقا لقواعد القانون الدوىل والقانون الدوىلي للبحار
 A new theory of prevention oxford: hart monographs in transational and international: 
(Proulx, Vincent-Joël ,2012) 
ووالعواقب  أراضيها  من  المنطلقة  اإلرهابية  الهجمات  منع  ي 

ف  الدول  مسئولية  نطاق  الدراسة  هذه  تتناول 
القانونية الناجمة عن انتهاكها ، وذلك من أجل توفي  مزيد من الوضوح حول واجبات الحكومات لمكافحة 

ي يمكن  
كي   اإلرهاب وتعزيز مساءلة الدولة عن األخطاء الت 

ام مع الي  تجنبها ، وتحديد مضمون ومالمح االلي  
ي المخطط القائم  عىل آليات مسئولية الدول، وتوضح هذه الدراس

مسؤولية الدول مع عن  ة أوجه القصور ف 
تدعمه  اتجاه  وهو   ، الدوىلي  القانون  بموجب  للمساءلة  ة  مباشر غي   أساليب  نحو  ي  نموذجر تحول  تحديد 

الحكومية   وتستنبط الممارسات   ، المتنوعة  والنظرية  القانونية  ات  التأثي  باالعتماد عىل  ة  األخي  والمؤسسية 
منطق   إىل  يستند  الدولية  المسؤولية  من  مستلهم  صارم  نموذج  تطبيق  إىل  قاطع  بشكل  وتدعو  الدراسة 

امات مكافحة اإلرهاب. وهذا ينقل الي   ة بهدف تعزيز امتثال الدولة اللي   كي   من السياسة  المسؤولية غي  المباشر
ي 
ي نهاية المطاف ، وذلك لتعزيز نظرية جديدة للوقاية ف 

ي ف 
إىل الوقاية ، مع تعزيز التعددية والتعاون عير الوطت 

 . سياسات مكافحة اإلرهاب
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  جامعة الدول العربية والتكتالت العربيةوتناولت دراسة " 
 
 (  2015أحمد يوسف أحمد ،  )  تأثثر اإلرهاب ف

ي دقيق قدر المستطاع لمفهوم اإلرهاب الذي يتداخل مع مفاهيم أخري محاولة التوصل إىلي 
 تعريف إجرائ 

ي والمعارضة السياسية لنظم حكم قائمة ، وقامت الدراسة بنط
 مثل حركات التحرر الوطت 

ً
اق تحليىلي شامال

تحالفات جديدة والبنية م ودرجة التأثي  ودرجة الفاعلية وكذلك التماسك المؤسسي وظهور  اأولويات االهتم
ي  ي للنظ ، التحتية للنظام العرئر اق الخارجر  األخي 

ً
ا  م . وأخي 

اتيجيات   تناولت الدراسات الخاصة بأسث 
: األدبيات الت   

مكافحة اإلرهاب المدعوم من   وآليات   المحور الثان 
 : الدول ومدي فاعليتها 

ي هذا المحور آليات مكافحة اإلرهاب ومدي فاعليتها 
 ،  وتناولت الدراسات ف 

 " دراسة  اإلرهاب تناولت  تمويل  مصادر  عرفه،  )  "تجفيف  السيد  اإلرهاب ا  تحديد (  2009محمد  تمويل  لمفهوم 
ي  
الت  واإلقليمية  الدولية  والجهود  التمويل  مصادر  لتجفيف  المكافحة  ووسائل  التمويل  الدول ومصادر  بذلتها 

الصدد  ي هذا 
ف  الدولية  تمويل   ،  والمنظمات  لمنع  اتخاذها  تم  ي 

الت  االجراءات  العربية وبعض  الدول  وكذا جهود 
الدولية االتفاقيات  ي 

ف  غس  اإلرهاب  والوعمليات  االموال  لمكافحتها  دل  الدوىلي  التعاون  وآليات  ي 
اللوجست  ،  عم 

م التدابيي  الحالية الخاصة بسياسات وتقييّ ،  فحة تمويل اإلرهاب  ولكنها لم تتناول االساليب األكير فاعلية لمكا
 الدعم للكيانات اإلرهابية. 

Anti-Money Laundering and Combating the Finacing of Terrorism: (World Bank  ,2005) 

ق األوسط وشمال افريقيا  ي مجموعة العمل الماىلي لمنطقة الرسر
ام الدول األعضاء ف  تناولت الدراسة تقييم مدي الي  

النظم  فاعلية  والتأكد من مدي  اإلرهاب  وتمويل  األموال  مكافحة غسل  ي مجال 
ف  الدولية  والتوصيات  بالمعايي  

ي هذا المجال ، وتعزيز العالقات مع المنظمات الد
ي مجال غسل االموال وتمويل المطبقة ف 

ولية واإلقليمية العاملة ف 
ي هذا المجال وتنظيم 

اإلرهاب ، وزيادة الوغي لدي الدول األعضاء من خالل إطالعهم عىلي األساليب الحديثة ف 
الفنية   ورش العمل والندوات الخاصة بمكافحة تمويل الجماعات اإلرهابية وغسل األموال وتقديم المساعدات 

ل عالمية والتدريب  تنتهج سياسات  عالمية  لرؤي  نتائج وتوصيات  تقدم  لم  الدراسة  لكن  األعضاء،  الدول  بعض 
كة   ي لفاعليتقيّ ، ولم تقدم أي  نواع الدعم للتنظيمات اإلرهابية  ي نوع من أألمواجهة  مشي 

 جراءات ة تلك اإل يم حقيف 
 . الحالية

The War Terror money: (Francis, R. David,2004). 
نشوء تلك الظاهرة ، وأن  السبب الرئيسي ل  هحرب عىلي تمويل اإلرهاب ، بأعتبار تناولت الدراسة الجهود الدولية لل

 آليات تمويل اإلرهاب ، باإلضافة إىلي توضيح ه  تحتاج إىلي تجفيف مصادر تمويل   الحقيقية  المكافحة
ً
، مستعرضا

ولكن   الخاصة بمكافحة تمويل التنظيمات اإلرهابية ،  اتي صنفيذ التو ت يفية  التدابي  الدولية لمكافحة اإلرهاب وك
اإلرهابعىلي    تقترص أ الدراسة   عىلي  تمويله  الحرب  التنظيمات   و  أصاب  الذي  النوغي  التطور  إىلي  التطرق  دون 

ي عمليات دعمبالتاىلي  اإلرهابية و 
ة  سياسات  خالل  من   اإلرهاب  التطور ف  ة وغي  مباشر ودول حاضنة   دعم مباشر

 .  جماعات المتطرفةلتلك ال

  مكافحة اإلر وتناولت دراسة "  
 
فايز ) "  العربية  لهاب دراسة لدور جامعة الدو دور المنظمات الدولية اإلقليمية ف

ي معالجة ظاهرة اإلرهاب  (   2010سالم سعد النشوان ،
ي تضطلع بها أحدي المنظمات اإلقليمية ف 

واآلثار السياسية الدور الت 
ي واإلسالمي ،الوا ي أحدثتها الظاهرة بصفة خاصة عىلي المجتمع العرئر

وسعت الدراسة إىلي توضيح أهمية   قتصادية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

العربية لمكافحة   الدراسة إىلي االتفاقية  الظاهرة وتجنب آثارة والحد منها ، وتطرقت  ي مواجهة 
ي ف  وجود تعاون عرئر

ي اإلرهاب وبيان مدي فاعليتها وهل راعت االتفاقيات والقوا
ني   ذات الصلة ، ولكن الدراسة لم تدرس كامل اإلطراف ف 

ي تسغي بعض  
ي مواجهة اإلرهاب العالىمي الجديد الت 

الظاهرة بأعتبارها ظاهرة عالمية وكذلك بيان السياسات العالمية ف 
 لتحقيق مصالح خاصة. 

ً
 الدول إىلي احتضانه سعيا

تنام  اإلر وتناولت دراسة "   
 
ي ف الكثر الدولية  القوي  المجيد  ) "    هابدور  صعود جيل جديد من (  2016،  وحيد عبد 

ي بعض جوانبها عما كان 
 من التفاعالت تختلف ف 

ً
 ، ويخلق هذا اإلرهاب الجديد أنماطا

ً
 وأشد خطرا

ً
اإلرهاب أكير تطرفا

ي العالقات الدولية منذ نشأة الدولة القومية أو الوطنية  
 ف 
ً
 تنظيم الدولة ؛  معتادا

ً
إقامة دولة خالفة  حيث يرمي إىلي  متناوال

ي 
 ف 
ً
ي هدف اإلرهاب الذي ظل محصورا

تستطيع البقاء والتمدد تحت شعار تنظيم الدولة اإلسالمية وهو تحول نوغي ف 
الدراسة تفاعالت عالمية جديدة تقوم عىلي أساس   البالد ، أستعرضت  ي 

ي السغي لتحدي السلطات ف 
سنوات عدة ف 

ي تنامي اإلرهاب حيث أن  الدوىلي  الدور  أسباب الت الدراسة  الرصاع بي   ثالث مجموعات من القوي ، وتناول
متجدد ف 

ي تتكالب عىلي أستخدام شعار الحرب عىلي اإلرهاب لتحقيق مصالحها الشخصية .   الدول الكير
،  )  "األزمات العربية وسيناريوهات الخريطة الجديدةوتناولت دراسة "   ي علوي 

بيكو (  2016مصطف  مؤامرة سايكس 
ي داعش واإلرهاب الدوىلي و اإلقليىمي والثورات العربية من ناحيالجديدة  

و ماليي   الالجئي    ،  ة  والدور الخطي  لقضيت 
القضايا فرص قوية لدي قوي دولية منها الواليات المتحدة   هذهحيث تعزز  ؛  العربية من ناحية أخري    ةداخل المنطق

ي وقوي إقليمية خاصة   ي مواقف واضحة وضيحة عىلي نحو يعزز  مثل دولة  االمريكية و دول االتحاد االوروئر
تركيا لتبت 

ي ذهن صناع القرار هوالء،  رسم  و ،  فرص طرح قضية التقسيم سالفة الذكر  
خريطة جديدة لسايكس بيكو جديدة ف 

 ؤكد الكاتب مدي خطورة الوضع . لي
      اإلضافة الجديدة للدراسة الحالية 

ي إغفالها السياسات المتعلقة بدعم اإلرهاب  
تسغ الدراسة الحالية اىل معالجة قصور الدراسات السابقة ف 

ي األدبيات المعاضة تتعلق بنقص   باالضاف اىل معالجة  . والتنظيمات اإلرهابية وليس فقط االرهاب
فجوة بحثية ف 

الداعمة لإلرهاب السياسات  والتطبيقية حول  العلمية  وأنماطها    الدراسات  وآلياتها  ي وأدواتها 
ف  مواجهتها  وسبل 

. ا عىلساتها اوانعكمختلفة، بيئات  ي النظام اإلقليىمي والعالىمي
 ستقرار السلم واألمن الدوليي   ف 

 رئيسية  عنارص رئيسيةثالث  وسوف تنقسم الدراسة اىل 

 السياسات الداعمة لإلرهاب األبعاد والمحددات أوال: 

؛ حيرهاب لاإل درج عىل جدولث  يس ولید العرص الحاىلي
ُ
مفهوم و م،  1934عام  منذ  مم  ُعصبة األ عمال  أ  أ

ي المفاهيماإل
ي   األخرى  رهاب كباف 

وذلك يرجع    ،تعريفهعىل    سياسي   أو   أكاديىمي   تفاقا  يوجد   ال  االجتماعية  العلوم  ف 
 تعريف موحد االتفاق عىل  إن  بل  فكرية؛  مسألة  مجرد   ليس  اإلرهاب  تعريف  حول  الخالفأن  سباب منها  أ لعدة  
قد تكون    معينة  إرهابية  أو   مقاتلة  منظمات  تجاه  الدولبعض    سياسات  عىل  وخيمة  عواقب   له  لالرهاب  وشامل

 .عىل صالت بها

تعريف  ا:   اإلرهاب  مفهوم .1 ي 
ف  الباحثون  رؤيت ه    فك ل    ؛اإلرهاب    مفردةختلف  بحس ب  ويفس ره  يعرف ه 

، إال أن ه ف ي التعريف ات لإلرهاب  أص بح م ن الص عب إيج اد تعري ف موح د ج امع وش امل  من ثم،و   ؛الخاص ةوقناعته  
ب ي    الل كة م ا 

ي   غويةالناحية الليكون التعريف من    د التعريف ات، فيكاغوي ة ك ان هن اك قواس م وأساس يات مش ي 
ف 

 
ً
ي اللغة   ؛ أو االستعمال للمعت  والمفهوم  دف ات أو المشتقاتإان توسعت بعض اللغات ف ي المي  و ،  ا العالم موحد

فف 
ي مفهوم  

ي معجم لسان العرب يأئ 
)ره ب، يره ب، رهب ة( أي خ اف، ورهب ه أي خاف ه   اإلرهاب من الفع لالعربية ف 

 (1955  لس ان الع رب، ). والرهب ة ه ي الخ وف والف زع
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
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ي من    اما عن تعريف اإلرهاب اصطالًحا 
ي ذلك    ،مانع لهع دم وج ود تعري ف ج امع  يعائ 

نج اح السياسة  ولعل السبب ف 
ي  الدولية  

 . ع ض تلك األعمال عىل أنها إرهاب، لتصف بله  دون وضع تعريف  ةالوقوف والحيلولوالمجتمع الدوىلي ف 
 أخرى عل ى أن بعض ها دف اع ع ن ال نفس

ً
ي   . وتارة

 الخروج كيفية عن يبحث جمهور الباحثي     ظل،    أو دف اع اس تباف 
بت   وشامل موحد مفاهيىمي  تصور عن البحثمن خالل    المفاهيىمي  المأزق معضلة من

ُ
 ومقاربات نظريات عليه ت

  أصبح المفهوم هذا وأن خصوصا ها، واتجاهات الظاهرة هذه تطور سياق فهم  خاللها  من يمكن
ً
  امرن

ً
 بعد اومطاط

يعي  )  . 2001من سبتمير    11أحداث ي )ترسر ي وحمايته من التطّرف والفكر اإلرهائر  ا(، ا وثقافي  الندوة العلمية حول رعاية الشباب العرئر

2016 ) 

ي صاغت مفاهيمها حول االرهاب  عديد من  الفهناك  
لألمم   ةالتابع   رهاب الدوىل  اإل  ة لجنمنها  الكيانات الدولية الت 

اإل   حيث  ؛المتحدة بأنه عملعرفت  ة  رهاب  الخطي  العنف  أعمال  أو جماع   ،من  فرد  تهديد  ب   ةيصدر عن  قصد 
اك مع أفراد  مل بمفرده أو اال صابتهم أو موتهم سواء كان يعإأو التسبب ف     ،من األشخاص  ةمجموع  ، خرينآشي 

ي   ةويوجه ضد األشخاص أو منظمات أو مواقع حكومي 
الدول   أو ضد أفراد الجمهور العام دون تميي   أو بي   مواطت 

   (58ص ، 2001،بباوى نبيل) ة المختلف

 عىل  تؤكدجدال كبي  بي   األوساط العلمية  هناك فإن لالرهاب،  تعريف الجهود المبذولة لمحاولة وضع ورغم
ورة هذه  اإلرهاب، دراسات  تطور مسار ويعيق  ُيثار دائما أصبح ألنه النقاش؛ هذا تجاوز ض  تقسيم  ويمكن 

 : ايرية) النقاشات اىل اتجاهي    ( 154-153  ص ، ص2013، نادية شر

ورة المؤيد االتجاه ❖ ي لالرهاب  وضع تعريف محدد    لرص 
ي  المندوب كلمة جاءت الشأن هذا وف   الجمعية  أمام الليتر

ي  المتحدة لألمم العامة
ين السابعة الدورة ف  أ  غي   مننه  أ يرى ؛حيث1972/ 9/ 8  بتاري    خ  والعرسر ي 

 نالمنطف 
ي  نبحث
 لتجريم  رجال القانون نجمع أن العبث ومن لها،  واضحا تعريفا يوضع لم مسألة وتدبي   إجراءات ف 
وري فمن غامض، مصطلح  اإلرهاب.  لمفهوم وواضح دقيق  تعريف إيجاد الرص 

وري منأنه   االتجاه هذا أصحاب يرىو   المعارض االتجاه ❖ اإلرهاب، وذلك  وضع تعريف موحد لمفهوم غي  الرص 
 متفق عليها وال يوجد جدل عليها.  اإلرهابية الن األعمال

 
البد   اإلرهابية الظاهرة ومواجهةلكي نستطيع مكافحة  :  اإلرهابية الظاهرة سبابأ حول  الفكري الجدل .2
ي  والنتائج األسباب عن البحث من

ومن أهدافها  لتحقيق  كآلية العنف استخدام اإلرهابية إىل بالجماعات تؤدي الت 
: اهم   تلك األسباب وهي
 : األسباب الفكرية -أ 

كملها، ويصعب  أ نها تدمر مجتمعات بإحيث    ؛رهاباإل  مسببات خطر  أرهاب من  سباب الفكرية لإلتعتير األ 
ي  ،مواجهتها 

 (9:8، ص أسماء بنت عبدالعزيز الحسي   ): وينطلق الفكر المنحرف من اآلئ 

ي إقصاء اآلخر. ال •
 رغبة ف 

 . الجهل بالدين والبعد عن توجيهات اإلسالم وسوء الفهم لتعاليم األديان السماوية •

 صعوبة مناقشة اآلخرين.  •

ي يد المتشددين  والمهمشي   الشباب  ما تصيب    العوامل عادةوهذه  
ولعل هذا أحد    الذين يقعون فريسة ف 

اختيار  اسباب  اال   اهم  وسائل  وتطّور  التكنولوجية  الثورة  أتاحت  وقد  لتجنيد هؤالء.  اإلرهابية  تصال المنظمات 
ليسيطروا عىل عقول هؤالء   _ ال عالقة لها بالدين  _ سم الديناطالع عىل مجموعة أشخاص أصدروا فتاوى باال 
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 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي
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ي  الشب
ف  ويزرعوا  وعقولهماب  المنحرفة  انفوسهم  العقيدة  لمصالحهم   مويحولونه  ،تلك  رة 

َّ
مسخ طّيعة  أداة  إىل 

 سم أمي  الجماعة. ا األنانية والذاتية ب

 : قتصاديةاألسباب اال -ب
من   االجتماعية  العوامل  عىل  ها  وتأثي  االقتصادية  األسباب  اإلرهاب  أتعد  مسببات  شيوًعا، أ و هم  ها  كير

ي  ف
الت  االقتصادية  والعوامل  األسباب  من  اهم مسببات  هناك مجموعة  من  إىل جماعات تعتير  االنضمام  سبب 

ُ
ت

ويمكن   محلية، وقد تكون دوليةاسباب اقتصادية  اإلرهاب، وتنفيذ العمليات اإلرهابية، وهذه األسباب قد تكون  
 الداخىلي والدوىلي  تناولها 

 ( 55-  50  م، ص 2006، إبراهيم حماد ) : كالتاىلي عىل المستويي  

ي بعض الدول، وهو  وترسي    ح بعض العاملي   من  البطالة  انتشار   •
أعمالهم نتيجة برامج اإلصالح االقتصادي ف 

ي من أزمات مالية ونفسية. 
ي تعائ 

 األمر الذي يتيح الفرصة للقيادات اإلرهابية الستقطاب بعض العناض الت 

ة،  ؛الفوارق الطبقية •  .  ويسهل تجنيدهم ضمن صفوف اإلرهابحيث يوجد العنف بي   الطبقات الفقي 

ي انتشارها    واق العالمية وظهور أنماط استهالكية جديدة لم تكن معروفةاالنفتاح عىل األس •
وسائل  ساهم ف 

   ؛اإلعالم
ّ
ي تمد

هم  مما يدفع البعض منهم إىل التمرد عىل المجتمع، وانضمامهم إىل الجماعات اإلرهابية الت 
 ابية. بالمال، وتساعدهم عىل إشباع حاجاتهم ورغباتهم المتعددة مقابل تنفيذهم للهجمات اإلره

مما يثي  إحساس الطبقات    ؛عىل صفحات التواصل االجتماغي وهي طريقة موجهة  البلوجر  انتشار ظاهرة   •
ة والمتوسطة بالحرمان والدونية.   الفقي 

توافر المساندة والتمويل من قوى وعناض داخلية أو خارجية، تتسي  بالدين، ولكنها تنتهج سياسة تقوم   •
 وجود اإلرهاب والخلل االجتماغي الذي تحدثه. عىل محاولة االستفادة من 

ي االتجار ببعض   •
استفادة بعض كبار المسئولي   ورجال االعمال من موجات عدم االستقرار أو عدم الرضا ف 

مجموعات ضغط   تكوين  اىل  يدفعهم  الذي  االمر  ارباح ضخمة  وتحقيق     pressure Groupsالسلع 
 للتأثي  عىل قرارات الحكومات وإثارة الرأي العام والهدف العام يكون اقتصادًيا. 

بوية والتعليميةاألسب -ت  : اب الث 

بويةوالمقصود باأل شة هي أساس التنشئة االجتماعية  األ  بيةسباب الناتجة عن تدهور وانعدام  األ   سباب الي    ؛ الي 
ي التنشئة  شة  مجتمع هو تنشئة جيل صخي قادرة عىل التعلم والتطور ويشارك األ   يألاألساسي    ن الهدفأل  ونظًرا 

ف 
والم منهمالمدرسة  قام كل  فكلما  اإلعالمية،  والمؤسسة  الدينية  قادر   بدوره  ؤسسة  نشأ مجتمع صخي  عىل   كلما 

ي  أصبحت اآلن  وسائل التواصل االجتماغي    ، والجدير بالذكر انوالعكس صحيح  ،التطور 
بيةهي الت  ء النش  تقوم بي 

اهب  ال يرغب بالتفكي  بل يتلف  ويستجيب  ا،ثقافي  جاهال    ال جي  مما خلق   ،دون رقيب أو حسيب
ّ
من التكنولوجيا   ما تلق

ي يد التنظيمات المتطرفة  ةمما يجعله فريسة سهل   ؛دون تفكي  أو مناقشة  الموجهه
 الحسي     ز العزي  عبد أسماء بنت  )  . ف 

 (  15 ص ، 

 : واالجتماعية ةيولوجيساألسباب الس -ث 

 
ّ
د ىى منظومة القيم  نظًرا لي 

ّ
إىل خلق    ذلك  واختفاء المبادئ السليمة وغياب الضمي  وعدم وجود القدوة أد

  عن ال فض . رهابلإل ة سهلةجعلهم فريس؛ مما لدى الشبابالهزيمة الشعور باإلحباط و 
ّ
عالم من ه وسائل اإل ما تبث

ي محتويات  عنف
 (. 28:  27  ص  ،2018  سامية حميدي، بلقاسم سالطينية،) . طفال ة خاطئة لأل ئمما يشكل تنش  درامية. ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
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ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 
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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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، وتتمثل  ووفق هذه الرؤية هناك  ي خلق المناخ المالئم لتجمع اإلرهابيي  
مشكالت اجتماعية تساهم ف 

ي 
 ( 137  ، ص2004  ،معبد الحكيعمر ) : ف 

ايد المضطرد للسكان  -ةاألش   - العشوائيات ي المجتمع    - الي  
لتحل محلها تراجع القيم االجتماعية اإليجابية السائدة ف 

ي   - الفقر  -   القيم المادية
 . التنشئة االجتماعية الخاطئة  -غياب الوغي الثقاف 

 : األسباب السياسية -ج
ي تكون سببً الدوافع والعوامل السياسية    عديد منالهناك  

،  )  : أهمها رهاب من  ا لنشأة اإلالت  ،  2009فهد الشليىمي

 (   26ص  

نظام   • آليات ومعايي    عادلدوىلي  عدم وجود  الدوليي   من خالل  واالمن  السلم  اىل حفظ  يسغ 
 .  واضحة تحكم بي   الدول 

ي النظام  •
  . الحاكمالسياسي الداخىلي  عدم الثقة ف 

ي ومسائلة عادل •
ن أفراد    ة،عدم وجود نظام قضائ 

ّ
ي تمك

من    الشعوبوغياب المرجعية الالزمة الت 
 . الحصول عىل الحقوق المادية

ي لدى الشباب •
ي استيعاب   لتنظيمات السياسية عنففشل ا  ؛الفراغ السياسي والديت 

القيام بدورها ف 
   ،الشباب

ّ
شك

ُ
ي إنشاء مدارس ت

سياسية  ل كوادر  وعدم وجود قنوات سياسية أو قانونية تساهم ف 
ي والسياسي والفكري لدى  اوطانهم باالضافة  ربة عىل خدمة  شبابية مد

ي والثقاف 
الديت  الفراغ  إىل 

و  الشباب،  وخاصة  المجتمع  أفراد  من  منهمتعمد  كثي   النحراف كثي   المناسب  المناخ    ، خلق 
 . طاقاتهم بممارسة العنف واإلرهاب واتجاههم إىل إفراغ

ا:     لإلرهابالسياسات الداعمة وأدوات آليات  ثاني 

أغلب المنظمات اإلرهابية حظيت    نأ ال  إ  ا،خطابي  الرغم من أن جميع الحكومات قد أدانت اإلرهاب    عىل
والجدير بالذكر أن    . خرىأمن دولة إىل    هواختلفت طبيعة الدعم ومراحل   .بدعم من جانب دولة واحدة عىل األقل

 
ً
،المجتمع    عىل  ا هذا السلوك لم يكن جديد ي السابق كان    الدوىلي

أما اآلن   ،غلب الدعم يتم بطرق غي  معلنةألكن ف 
، بل األ  أىرهابية عىل مسمع ومر إللداعمة للجماعات والمنظمات السياسات ااصبحت  أف كير من المجتمع الدوىلي

  هذه السلوكيات، وهو ما سنعرضهذلك أنه ال توجد قواني   رادعة لمثل 
ً
 ا. الحق

الراعية لإلأوال:   الدولة  الراعية لإل  رهاب: تعريف  للدولة  مانع  تعريف جامع  أن    ،رهابال يوجد  ولكن نستطيع 
الدول المتعمد لإلرهاب أو تقديم المساعدة إىل المنظمات اإلرهابية كأداة للسياسة الخارجية  توظيفنعرفها بأنها 

ة  اىل ان الشكل العام لذلك يكون  شي   ن ضد بلدان أخرى أو مجموعات من الناس. ويمكن أن   إما الهجمات المباشر
واألموا  األسلحة  توفي   خالل  من  اإلرهابية  المنظمات  دعم  أو  الدولة  جانب  والمالذمن  والتدريب   United  . ل 

against nuclear Iran, 2022) 

ي ذلك السياق نجد أن 
ي تدفع الدول إىل دعم المنظمات اإلرهابية األجنبية عديدةوف 

ي ولكن   ،الدوافع الت 
ف 

ي هو الدافع األكير شيوعً يكون  ا لدعم الدولة لإلرهاب  ة تقريبً جميع الحاالت الرئيس
الدولة ا من جانب  األمن الوطت 

  C.Whitehead, 1987. p. 215,John-221 . لدعم اإلرهاب 
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ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
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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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   الدولب  قائمة  عام  كل  األمريكية   الخارجية  وزارة  تعلن  : رهابتصنيف الدول الراعية لإل .1
ترى وتقرر    الت 

ي   صدر   قانون  بموجب  النشاط  هذا   بدأ   وقد ".  لإلرهاب  الراعية  الدول"  ها أن
 إدارة   قانون"  يسىم  1979  عام  ف 

ال .  "الصادرات القائمة  هذه  ضمن  الدول  تندرج  الدول   ولكي  دعم  يؤكد  ما  يقدم  أن  األمريكي  الدفاع  لوزير  بد 
الدول    اإلرهابية،للجماعات   إدراج  إىل  تؤدي  ي 

الت  األسباب  القائمةوتختلف  الحديث    ،عىل هذه  تلك  وقبل  عن 
  David A. Rochefort, 2005. رهابيةاإلدعم الدول للمنظمات  بتحليل مستوياتاألسباب سوف نقوم 

من دولة   تختلف درجة دعم الدولة للجماعات اإلرهابية  : رهابيةمستويات دعم الدول للمنظمات اإل  .2
لأل   ،خرىأل  جماعة  الدولة  ومن  تفضل  فقد  ما  -خرى  للجماعة  أن    -بحالة  فقط  المادي  الدعم  تقدم 

لذا فمستويات    ؛أو توفر التدريبات واألسلحة لها أو أنها تقبل وجود جماعة إرهابية عىل أراضيها    ،اإلرهابية
ي دعم الدول للتنظيمات اإل

  Jeremy R. Reeves, 2011: رهابية تتدرج كاآلئ 

 : العجز  : ولالمستوى األ -أ

  : وهذا العجز له نوعان ،عن التعامل مع الجماعة اإلرهابيةوفيه تكون الدولة عاجزة 

•  : ي ي عىل أراضيها   عجز سلتر ي هذه الحالة تكون الدولة عىل علم بوجود النشاط اإلرهائر
ولكنها ال تستطيع   ،فف 
عن وجود  لضعف امكانياتها  ا عىل تخاذلها العمد  فهنا تمارس الدول نوًعا من الدعم قائمً   ،صدها وردعها 

 الجماعة اإلرهابية. 

ي هذه الحالة تكون الدولةالعجز العمد:   •
ولكنها ال تقوم   ،عىل علم بوجود الجماعة اإلرهابية عىل أراضيها   ف 

 . سباب سياسية أل  ها بمنع

اإل • النشاط  بوجود  الدولة  علم  ي عدم  وجود رهائر من  التأكد  عن  األمنية  أجهزتها  لعجز  ذلك  يرجع  قد   ،
 الجماعات اإلرهابية من عدمه. 

   -ب 
 : الدعم : المستوى الثان 

 ولكنها ال تمارس أي سيطرة عىل المنظمة.  ،ة حيث تقدم الدولة هنا الدعم النشط للجماعة اإلرهابي

 الرعاية:  : المستوى الثالث -ت 

 وتمتلك القدرة عىل التأثي  عليها.  ،إلرهابيةاتقدم الدولة الدعم للجماعة  وفيها 

 ة رهابية قد يكون به الثالث للتنظيمات اإلشكال دعم الدول  أكل شكل من    : شكال دعم الدول لإلرهابأ .3
 Ibid.p 90 : برز أشكال الدعمأومن  ؛و بعضها أسالفة الذكر المستويات 

 : الدعم الماىل   -أ 
 : خدمات حكومية -ب
 اللوجستيات:  -ت
 المالذ اآلمن:  -ث
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ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 
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ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

لالرهاب  عقوبات  .4 الدولة  الدوىلي   الدول  رعايةإن    : رعاية  اإلرهاب  لإلرهاب)   ألعمال  راعية    ( كدول 
المتحدة  رب  عأل  يعرضها  الواليات  تفرضها حكومة  ي 

الت  العقوبات   Jewish virtua :مجموعات رئيسة من 

llibrary,2022 
 . حظر الصادرات والمبيعات المتصلة باألسلحة -أ 
 30  مدته  الكونغرس  من  ا إشعارً   تتطلب  المزدوج،  االستخدام  ذات  األصناف  صادرات  عىل  ضوابط  فرض -ب 

ي   الخدمات  أو   السلع  بشأن  ا يومً 
  دعم   عىل  قدرته  أو   العسكري  البلد   قدرة  كبي    حد   إىل  تعزز   أن  يمكن  الت 

 . اإلرهاب
 . حظر المساعدة االقتصادية  -ت 
  . فرض قيود مالية متنوعة  -ث 

 : ىلإضافة باإل 
المتحدة -أ  الواليات  الدولية    إلزام  المالية  المؤسسات  من  ه  الدوىلي وغي  الراعية   قراضإبعدم  البنك  الدول 

 رهاب. لإل
 . نية أمام محاكم الواليات المتحدةلسماح ألش ضحايا اإلرهاب برفع دعاوى مدا -ب 
قائمة  -ت  ي 

ف  المدرجة  البلدان  ي 
ف  المكتسب  الدخل  عن  يبية  الرص  اإلعفاءات  من  واألفراد  كات  الرسر حرمان 

 . اإلرهابيي   
ي من اإل   زات )كالحرمانبعض االمتياالحرمان من   -ث 

الت  ( للدول  المتحدة  عفاء الجمركي الواليات  بينها وبي     
 عفاء.  إاتفاقيات  ئها فا لوح

ي صفقة مالية مع حكومة -ج
قائمة اإلرهابيي   بدون ترخيص من    عىل  منع أي مواطن أمريكي من الدخول ف 

 ة. وزارة الخزان
ي تتجاوز قيمتها   -ح

كات تسيطر عليها دول قائمة ب  100  000حظر عقود وزارة الدفاع الت  رعاية  دوالر مع شر
 .اإلرهاب

ا:   
 
  مكافحة  المرصيةاآلليات  ثالث

 
  . السياسات الداعمة لالرهابف

ومفاهيم  ,اإلرهاب عىل مدى استيعاب كل دولة لحجم المخاطر تجاه المفهومترتكز الجهود الوطنية لمكافحة     
ي حي   تضّيق بعض الدول    ؛االمن القومي لديها 

، تقوم اآلخرى بتوسيع آليات المواجهه من مفاهيم االمن الداخىلي فف 
ي والدوىلي    نتطاق المفاهيم لتشتمل حجم المخاطر 

وعليه سوف نقوم باستعراض آلية المواجهة عىل البعدين الوطت 
الدول بعض  ي 

ف  العربية الوطنية  مرص  جمهورية  مثل  الوطنية  المواجهة  الليات  فاعليتها  بيان  ل  كنموذج  ومدى 
 والمستهدف منها. 

اتيجية    .1 االسث  اإلرهابمرتكزات  مكافحة    
 
ف عبدالفتاح   : المرصية  الرئيس  توىلي  منذ  مرص  سعت 

القضاء عىل   إىل  باألساس  تهدف  اإلرهاب،  لمواجهة  اتيجية شاملة  اسي  ي 
تبت  إىل  الحكم  مقاليد  السيسي 

ي  
الت  ي الجماعة اإلخوانية اإلرهابية 

،  شاركت ف  ي العرئر الربيع  ة 
طالبت  و   عمليات عنف وتخريب خالل في 

ي مكافحة اإلرهاب  د الدوليةمرص الُمجتمع الدوىلي بتعزيز فاعلية الجهو 
ي  ب  ف 

اتيجية شاملة الجوانب تبت  اسي 
الثقافية والتعليمية والتنموية، السياسية و األبعاد االقتصادية واالجتماعية و   كافةتشمل  لمكافحة اإلرهاب،  

ي  ا من االهتمام  وإيالء الُبعد الِفكري واأليديولوجر
ً
ي ارتكاب الجريمة اإلرهابية  مزيد

وزارة  )   . باعتباره األساس ف 

 ( 2021الخارجية المرصية، 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ال  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م 2022 –  أيار    – 15                                                                     (   - 91   69) ص:  رابع البحث ال – ثان

 

83 

عن ي اآل ،رهاب والسياسات الداعمة لهاإل ةشر
 الجواد                         للمواجهةليات المرصية دراسة ف 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 
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ي ساهمت ف 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بد من مراعات   ال 
الت  العنارص  اتيجية شاملة  وقد وضعت مرص مجموعة من  إىل اسث  للوصول  الستئصال ها 

 المرجع السابق :جذور اإلرهاب

. ُمواجهة كافة التنظيمات اإلرهابية  -أ  ي
 المنبثقة عن التنظيم اإلخوائ 

 . وعدم استبداله بأي توصيف آخر  لإلرهاب جامع مانع وضع تعريف -ب 

ي    ع دوىلي وضع  -ت 
ي ترغال تتملق منه الدول  ترسر

 بكافة مراحلة وصورة ودون هوان.  اإلرهاب الت 

ي الُمؤدي إىل  -ث 
ي المادي وبي   الِفكر أو الخطاب الُمتطرف التحريض   العمل اإلرهائر

عدم الفصل أو التميي   بي  
 اإلرهاب. 

العابرة للحدود،    المنظماتمنابع تمويل اإلرهاب، سواء من خالل األفراد أو  تعزيز الجهود الدولية لتجفيف   -ج
 أو الدول والكيانات اإلرهابية. 

الة -ح فعَّ تدابي   ا  تنفيذ  لمواجهة  اإلرهاب  ومتطورة  بتمويل  الخاصة  الُمستحدثة  الُعمالت كلطرق  استخدام 
ي التحويالت المالية بغرض غسل األموال و 

اضية أو الُمشفرة ف   تمويل أنشطتها اإلرهابية. االفي 

 تعزيز التعاون الدوىلي لتقويض قدرة التنظيمات اإلرهابية عىل تجنيد عناض إرهابية جديدة.  -خ

   لملءتعزيز ركائز الدولة الوطنية وبناء قدرات ُمؤسساتها،    -د 
ّ
ه جماعات الجريمة الُمنظمة الفراغ الذي تستغل

 . والتنظيمات اإلرهابية

  الجهود المبذولة عىل   .2
 الصعيد الوطت 

يعية -أ    مادته    المرصيدستور  ال  نص  : الجهود التشر
 
م الدولةأن  "    237ف  ه اإلرهاب بكافة صور  بُمواجهة تلي  

ُينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل كما  .  " وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله
ار الجسيمة عنه وبسببه.   ت الدولة رؤية باإلضافة إىل ذلك فقد عن األض 

َّ
مؤداها أن ُمكافحة اإلرهاب  ،تبن

امً  حق أصيل من حقوق اإلنسان، وهو الحق   هو ا عىل عاتقها لحماية أمنها القومي فحسب، وإنما  ال ُيعد الي  
ي 
ي تعمل مجتِمعة عىل استئصال اإلرهاب  ف 

يعات الت   الحياة اآلمنة. وعليه وضعت مرص مجموعة من الترسر
يعات متسقة مع المواثيق والجهود الدولية واإلقليمية   ي هذا الشأن  ومن منابعه، وجاءت تلك الترسر

نجد  ف 
يعات: ان   من أبرز تلك الترسر

 ( 2020، 2020لسنة  15القانون رقم ) اإلرهاب ل ُمكافحة  2015لسنة  94القانون رقم  •

بشأن تنظيم قوائم الكيانات  2015لسنة    8القانون رقم   لقانون آخر وهو  ال وقد جاء القانون السابق ُمكم •
قانون  )  . وتجفيف منابعه من خالل إعداد قائمة بأسماء العناض   ،بهدف حصار اإلرهاب واإلرهابيي    اإلرهابية

 ( 2020،2020لسنة  14رقم 

 2014  لسنة    36نون رقم  بشأن مكافحة غسل األموال والُمعدل بالقرار بقا  2002لسنة    80رقم  القانون   •
 )2014،  2014لسنة  36رقم  الجمهورية بالقانونقرار رئيس  ). تجفيف منابع اإلرهاب ومكافحة مصادر تمويله ل

ع عىل    • واستبدال   تعديل بعض أحكام قواني   اإلجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقضحرص المرسر
ي القواني   رقم  

الخاصي   بتنظيم قوائم الكيانات   2015لسنة    94ورقم    2015لسنة    8بعض النصوص ف 
 ( 2017،  2017لسنة    11قانون رقم  ). 2017لسنة    11اإلرهابية وقانون مكافحة اإلرهاب، باستصدار القانون رقم  
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ي ساهمت ف 
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ي أموال الجماعات اإلرهابية    والحجز بشأن تنظيم إجراءات التحفظ    2018لسنة    22قانون رقم   •
واإلدارة ف 

 
ً
ي لمنع دعمهم ماليا  ( 2018،  2018لسنة  22قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ) . واالرهائر

ي ليحدد آليات   2020لسنة    194كما جاء القانون رقم   •
بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المرصف 

 ( 2020،2020لسنة  194قانون رقم   ). مكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل األموال

ي   اإلرهاب  عىل  التدريب أو    اإلعداد   جريمة •
وئ  ع  حرص:  اإللكي  ي   الُمرسر

 ُمكافحة   قانون  من  ( 15)  المادة  ف 
، وفرض  اإلرهاب  عىل  التدريب أو    اإلعداد   أفعال  تجريم  عىل  اإلرهاب ي

وئ  أو    المؤبد   السجن  عقوبة   اإللكي 
   .األفعال هذه أحد  الرتكاب سنوات عرسر  عن  مدته تقل ال  الذي الُمشدد 

ونية للحض عىل اإلرهاب • م جريمة إنشاء مواقع إلكي  ع  : جرَّ   اإلرهاب   ُمكافحة  قانون  من(  29)   المادة  ف    الُمرسر
ها، بغرض  أو    الدولية  المعلومات  شبكةأو    االتصاالت  شبكة  عىل  موقًعا   استخدم  أو   أنشأ   شخص  كل غي 

وي    ج   السلطات  تضليل  إىل  يهدف  ما   إرهابية، أو نرسر   أعمال  ارتكاب  إىل  الداعية  الُمعتقداتأو    لألفكار   الي 
 (. 29،  28، ص ص2015 ،الحميد صالح عبد) .... إلخاألمنية 

ع  كما حرص • ي   والشائعات  األكاذيب  مواجهة  عىل  الُمرسر
ي   ففرض  االستقرار؛  من  النيل  إىل  تهدف  الت 

 المادة   ف 
ي   الغرامة  عقوبة  اإلرهاب  ُمكافحة  قانون  من(  35) 

ي   عن  تقل  ال   الت 
 ألف   خمسمائة  تجاوز   وال   جنيه،  ألف  مائت 

  المنشورة  البيانات  تخالف  حقيقية  غي    بياناتأو    أخبار   تروي    جأو    عرضأو    إذاعةأو    نرسر   تعمد   من  لكل  جنيه،
أو    المعلوماتية  الوسائل  إحدى  باستخدام  البالد   داخل  وقعت  إرهابية،  أعمال  عن  الدفاع  وزارة  عن

ونية، ي   غي    النرسر   عن  العقوبة ذاتها   وترسي  اإللكي 
 اإلرهابية.   الجرائم  بُمكافحة  المرتبطة  العمليات  عن  الحقيف 

  المرصي:  . ب
ان   الجهود المرصية تجاه األمن السيثر

  إطار تطور 
 
ومواجهة التطورات كنولوجيا االمر الذي من شأنه استلزم تطور أساليب المواجهة األمنية لتا؛ وف

  مجاال الالكيانات الداعمة ل
 
انية ف ترهاب ف : نالهجمات السيثر  

 جد أن الجهود المرصية شملت اآلن 

ت(  •  . المركز المرصي لالستجابة لطوارئ الحاسب اآلىلي )سي 

ائ   •  : إطالق أول أكاديمية لألمن السيير

ي )  •
ائ  ي اإلقليىمي لألمن السيير  : ( ITU-ARCCالمركز العرئر

3.  ( الوقائية  الفكريةالجهود  والمواجهة  مكافحة  )  (: التوعوية  حول  العربية  مرص  لجمهورية  ي 
الوطت  التقرير 

 ( 2021،اإلرهاب
   دور األزهر  -أ 

 
:  بناءف    الوع 

عام   ي 
ف  ُمبادرة  الجمهورية  رئيس  السيد     2014أطلق 

ً
انطالق  ، ي

الديت  الخطاب  من  لتصويب  مواجهة ا  أن  قناعته 
اإلرهاب عىل كافة األصعدة وتجفيف منابعه تبدأ من مواجهة استغالل المتطرفي   للجهل والفقر بالمجتمع. ونظًرا 

المرصي   الشعب  متدين  ألن  السواء  شعب  عىل  أطيافه  المؤسسات    ؛المسيحيي   و المسلمي    بكل  فتأثي   لذلك 
ي ترددها الجماعات اإلرهابية    ،الدينية عىل الجماهي  المرصية تأثي  قوى

ي كشف زيف ودعاوى الكذب الت 
وخاصة ف 

ي 
 و ستخدام الدين كساتر لتحركاتها اف 

ً
 ( 437, ص 1998،  عبدهللا  سكر )   ا لمبادئ اإلسالم. لتحقيق أهداف اإلسالم طبق

بجهود ملحوظة ف  مكافحة الفكر المتطرف والعمل عىل تصحيح الخطاب  وقافوزارة األ من ناحية أخرى، تقوم
، وذلك من خالل عدة إجراءات داخلي   ي

امج الثقافية والفنية  ، و ا ا وخارجي  الديت  من ناحية أخرى، تم تنفيذ عدد من الير
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وي    ج للقيم اإليجابية اتيجية التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة للي  ي المجتمع ومواجهة األفكار    ف  إطار اسي 
ف 

 المتطرفة 

   الكنيسةدور  . ب
 
   الوع   بناء ف

 : الوطت 

ي صد مح
ي الداخل المرصي وإال نستطيع أن نغفل دور الكنيسة ف 

حداث فرقة بي   جموع الشعب اوالت التدخل ف 
 الدولة. المرصي واستغاللها لهدم أركان 

 : الجهود األمنية   .3

اتيجية األمنية لمكافحة اإلرهاب، تتكون    من عدة محاور: االسي 

اإلخوان جماعة    ات اإلرهابية والجماعات المتطرفة ومنهموالمالحقة لتنظيم  الكشف والمواجهةالمحور األول:  
ي  الدعم من خالل كشف التنظيمات اإلرهابية ومخططاتها وتجفيف. ةإلرهابيلمسلمي   اا

، وتكذيب عنها  اللوجيست 
اإلرهابية،  المسلمي    اإلخوان  جماعة  لها  يروج  ي 

الت  الشائعات 
ونفيها وبيان مدى صحتها    واالدعاءات الشائعات تلك لتفتيت اإلعالم ووسائل المعنية الدولة أجهزة مع التنسيق و 

ها من خالل تفعيل أدوار المتحدثي   اإلعالميي   للمؤسسا  اإلرهابية    العناض  ت، والقبض عىلوالمستهدف من نرسر
 . بالتنسيق مع األجهزة األمنية الموازية بالخارج الهاربة اإلخوانية ومنها العناض

 :  
  المحور الثان 

 مكافحة ،  العناض اإلرهابية للبالد الحدود لمنع دخول  إحكام الرقابة عىلمن خالل  المحور الوقان 
اإلرهابية  دخول للعناض  وصولها  ومنع  المتفجرة  والمواد  والذخائر  وعة ،  األسلحة  المرسر غي   الحيازة  مكافحة 

 . لألسلحة النارية والذخائر والمفرقعات 

  المحور الثالث:  
،  المتطرفة وكشف قيادتها ومخططاتها تحركات العناض اإلرهابية و صد  عن طريق ر   المحور األمت 

ي  و 
الت  اإلجرامية  العناض  عليها تحديد  أعمال  تعتمد  تنفيذ  ي 

ف  اإلرهابية  و التنظيمات  ارتكاب ها،  مالبسات  كشف 
، باإلضافة تمويل اإلرهابلتجفيف منابع  مكافحة جرائم غسل األموال والجريمة المنظمة  ، و الحوادث اإلرهابية

ء باالستمالة  ي تستهدف النسر
ونية الت  . اىل رصد المواقع االلكي  ي

وئ   والتجنيد وذلك للقضاء عىل اإلرهاب اإللكي 

الرابع:   الدوىل  المحور  المستوى  عىل    
األمت  التعاون  خالل  محور  طة    من  للرسر الدولية  المنظمة  مع  التنسيق 
ات   بول( إلدراج نرسر اإلرهابية المطلوبة، حيث مستوى خطورة العنرص المطلوب إدراجه، العناض  بالجنائية )إني 

ي إبراو 
ي مختلف المجاالت التوسع ف 

ي مع الدول ف 
 . مكافحة اإلرهابلم اتفاقيات التعاون األمت 
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الدول  تجرم مرص   ها من   كغي 
ً
لقانون مكافحة اإلرهاب رقم  تمويل اإلرهاب وفق القانون   ،2015لسنة    94ا  لكن 
الشأن؛ حيث ي هذا 

ا وواضًحا ف 
ً
ي   المرصي كان محدد والعمل اإلرهائر الجريمة اإلرهابية  تعريف  حيث    ؛تطرق إىل 

يقصد "عىل تعريف تمويل اإلرهاب بأنه  _ 2020لسنة    15_ والمعدلة بالقانون رقم من القانون  (  3) نصت المادة  
ي أموال، وذلك بقصد  

ي ارتكاب أية جريمة إرهابية أو بتمويل اإلرهاب كل جمع أو تلف 
استخدامها كلها أو بعضها ف 

ي أو أكير أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم   ي ذلك أو بتوفي  مالذ آمن إلرهائر
ستخدم ف 

ُ
العلم بأنها سوف ت

مً "ذكرها ، فنص المادة يقطع بأن تمويل اإلرهاب ُيعد َمَجرَّ ي لال   قصد النية أو الا بمجرد توافر  . وبالتاىلي
ستخدام ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، كما أنه   ي ي   رهابي   إلمن ل ال مالذ آالتوفي     مجرّ ارتكاب العمل اإلرهائر ط وجود عمل إرهائر
ي ذلك تماشيً "وال ُيشي 

ا ، ويأئ 
ي انضمت إليها مرص. 

ي شأن مكافحة تمويل اإلرهاب الت 
 مع االتفاقيات الدولية ف 

 المواجهة االقتصادية واالجتماعية:  -أ

بأنه ال يمكن القضاء عىل اإلرهاب دون معالجة الظروف الت  تؤدي للتطرف؛ لهذا تبنت   المرصيةالدولة  كان إيمان  
للتنمية   آليات  عدة  المرصية  واالجتماغي  الحكومة  االقتصادي  والرخاء  لإلرهاب لالُمستدامة  طاردة  بيئة  خلق 

لهما، فقد   الرئيسية  الجذور   بذلت مرص  والتطرف واقتالع 
ً
اته ا حثيثة  جهود المرصي وُمؤشر باالقتصاد  للنهوض 

، فض  وعات التحول الرقىمي  الصحيح بقضايا التنمية ي  فكتعن االهتمام بنرسر الوغي وال  ال وتطوير البنية التحتية ومرسر
روج لها الجماعات اإلرهابية الُمضللة. 

ُ
ي ت
، )  والتصدي للشائعات الت  ي  (2020حسام حرئر

الستغالل الفقر والجهل لكسب  ماعية لوأد المحاوالت اإلرهابية  االجت  لهذا أطلقت مرص العديد من برامج الحماية
تطوير المناطق العشوائية: كذا  و   ،مبادرة حياة كريمة ومبادرة أمانبعض المبادرات مثل  فأطلقت مرص    ،موالي   لهم

آمنة، وإنشاء    159تم تطوير  حيث   منها،  85.5منطقة غي   الخطورة  نامج بر و   ألف وحدة سكنية وإزالة مصدر 
دعم ضحايا باإلضافة إىل   ،2020 عام أشة مليون 3,81  همن المستفيدة األس   ر عدد " الذي بلغتتكافل وكرامة "

اإلرهابية   ، ةوالطائفي  األحداث 
ي  جنيه مليون 130 االجتماغي  التضامن وزارة خصصت كما

تمت جراء   تعويضاتال تكلفة لتغطية العام هذا ف  ي 
الت 

االرهابي     ال فض،  واإلرهابية الطائفية الحوادث يستغلها  ي 
الت  سيناء  وتنمية  بالصعيد  االهتمام  لحساسية    عن   _

ي بها _ 
 . الستقطاب الموالي   لهم الوضع األمت 

 والدوىل   اإلقليم   المستويير   عىل المبذولةالمرصية   دالجهو   .5

ي سياستها الخارجية  
ي مجلس اال _  ركزت الدولة المرصية ف 

_   2017-2016من  عام  أثناء توليها مقعدها غي  الدائم ف 

عىل مفهوم ترابط آليات السلم واالمن الدوىلي وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المرصي سامح شكريبأن" مرص لن  
ي بنقاش  

ي حفظ السلم واالمن الدوىلي من خالتكتف 
ل المشاركة المفاهيم والسياسات بل امتد دورها اىل المساهمة ف 

ي بالقوات واالفراد،  
ي هذا الشأن ا كمف 

ي ف 
 ( 2021بسمة فايد، ) : قامت مرص باالئ 

اكة المرصية الوكالة" تدريب الكوادر األفريقية من خالل •   "التنمية أجل من للرسر
ي 
 . الحيوية  الُمنشآت اإلرهاب، وتأمي    جرائم تحليل مجاالت ف 

اعات لتسوية الدوىلي  القاهرة مركز نظم • اضية عمل ورشة السالم وبناء  وحفظ الي    "   اإلرهاب" حول افي 
ي 
،  2020 يوليو  شهر خالل "الكورونا جائحة ظل ف 

ي  والتطرف اإلرهاب عىل للجائحة واألمنية والسياسية واالجتماعية تصاديةاالق اآلثار تقييم عىل ركزت
أ ف 

 . ا فريقي

ة خالل • ي األمم المتحدة   مرص شغِل  في 
ممثل للقارة األفريقية ف 

ي  الدائمة  غي   العضوية لمقعدِ 
،  2017 و 2016لعاَمي  األمن مجلس ف 

األمن،   لمجلس التابعة اإلرهاب ُمكافحة للجنة ترأسها إىل باإلضافة
ي  مرص نجحت

ي  مجلس قرارات من عدد استصدار ف 
 . اإلرهاب ُمكافحة مجال األمن ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

مرص   • شاركت  ي كما 
الذي2021 لعام اإلرهاب لمكافحة المتحدة األمم أسبوع ف  ي  ُعقد ، 

، 2021يونيو   ف 
 . والتطرف اإلرهاب مرص لمكافحة رؤية استعراض خالله وتم

ي  ساهمت كما •
ف  اتيجية تطوير مرص  اإلرهاب  لمكافحة المتحدة األمم اسي 

ي  وذلك
اتيجية السابعة المراجعة عملية إطار ف  ي تم اعتمادها لالسي 

 . 2021ف  يونيو  الت 

كة الرئاسة مرص تتولو  • ي  االتحاد مع المشي  ق دول لمنطقة القدرات بناء ملع لمجموعة األوروئر   شر
،  2017 سبتمير  منذ للمنتدى لتابعةاإفريقيا

ة المرصية بالرئاسة الثقة تجديد موت  . 2022 سبتمير  حت   ثانية لفي 

 واإلقليم   ات وبروتوكوالت التعاون الدوىل  ي االتفاق .6

 
 

جهود  مرص  شاركت   ي 
المعنية ف  واإلقليمية  الدولية  الصكوك  أغلبية  إىل  االنضمام  خالل  من  اإلرهاب  مكافحة 

ب اإلرهاب لعام    ؛بمكافحة اإلرهاب
ُّ
ي تعد من أوائل  1937إذ بادرت بالتوقيع عىل اتفاقية جنيف لمنع وتَعق

، الت 
ي مجال    ات الدوليةيفاقاالت  كما وقعت عىل كل    المحاوالت الجادة للمجتمع الدوىلي للتصدي لظاهرة اإلرهاب. 

ف 
ي ) مكافحة اإلرهاب

 االقليمية عدد من االتفاقيات باإلضافة اىل تصديقها عىل  ( 130-118ص    ، ص٢٠١٦، ھشام الزمیت 
ي  ك  ، المتعلقة بمكافحة اإلرهاب

ي القاهرة ف 
مة ف  اتفاقية و  1998أبريل    22االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، الُمير

ي  منظمة الوحدة  
ي الجزائر ف 

مة ف  ، وانضمت لها مرص عام 1999يوليو    14األفريقية لمنع ومكافحة اإلرهاب، الُمير
ي  وا  . 2000

ها    . 2010ديسمير    21التفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، الُموقعة بالقاهرة ف  وغي 

قنت أن االمن القومي المرصي جزًءا ال يتجزء من االمن القومي اإلقليىمي يّ ويرى الباحث أن مرص أ  . من االتفاقيات  

، وجاء ذلك جلًيا  ي والدوىلي
دورها البارز وخطواتها االستباقية عىل جميع األصعدة لمكافحة اإلرهاب، ولكن الدور  ف 

دبلوماسي توجيه  إعادة  اىل  يحتاج  ي   تهالمرصي 
تقض  دولية  قانونية  لصكوك  الدوىلي  وي    ج 

الي  بمكافحة ناحية   
ي إطار قانون ملزم 

  . السياسات الداعمة لالرهاب ف 

  : الخاتمة ونتائج الدراسة

له   الداعمة  الدول  سياساتعىل رأس أولويات المجتمع الدوىل وتظل    منابعهرهاب وتجفيف  تظل قضية اإل
ي مكافحة اإلوىل واأل العقدة األ  هي 

مفهوم    اشكاليةول  األالمبحث  ، فكما عرضنا ف   رهاب وتجفيف منابعهساسية ف 
ي و رهاب  اإل

توحيد المفاهيم حت  يتالئم    ،بل المجتمع الدوىلي من قِ   السياسات الداعمة له دون توحيد صياغتهالثائ 
حيثمع   من  المكافحة  اتيجيات  اسي  واالستمرارية  حدود  الحروب  التغيي   أجيال  تطور  ي ظل 

آليات   تظهر   وف 
ي خلصنا وافشالها لم تكن موجودة من ذي قبلخضاع الدول  ال 

، ثم تناولنا الدول الراعية لإلرهاب وأشكال الرعاية الت 
ي    . ىل الدعم الماديج الرعاية من الدعم المعنوى إىل تدرّ بها إ

ي   المبحث الثالث  ثم تناولنا ف 
جهود وآليات مرص ف 

األصعدة   اإلرهاب عىل كافة  الرئيس    ،مكافحة  توىلي  السيسي منذ     ؛عبدالفتاح 
ّ
المرصية    تتبن اتيجية  الدولة  اسي 

تبدأ   الداخلية،متكاملة  يعاتها  ترسر قا  بتقسيم  اإلرهاب  حيث  لمكافحة  يعاتها  ترسر بمراجعة  تواكب مت  بحيث 
ع المرصي   يعات الحديثة   التهديدات المجتمعية والدولية الجديدة من حيث التطور واآللية، وصاغ المرسر الترسر

تواجهه أ كا  الت   ومراحل  فة  والعملياتشكال  ي   ،ابيةرهاإل  الجرائم 
الثائ  المكون  جاء  بالمنظومة    ،ثم  الخاص  وهو 

والتوعوية ي   ،الوقائية 
الديت  الخطاب  تصويب  ورة  الُمجتمع  وض  الشباب  _    لتحصي    مخاطر   _ خاصة  من 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

   ،منيةالمواجهات األ ثم محور  االستقطاب الِفكري،  
ُ
 ،لتطرفا  تدعمالظروف الت     األسباب و   معالجةل مرص  غفِ ولم ت

للتنمية   آليات  المرصية عدة  الحكومة  تبنت  واالجتماغي  لهذا  االقتصادي  والرخاء  طاردة لالُمستدامة  بيئة  خلق 
الرئيسلإلرها الجذور  واقتالع  والتطرف  لهما، ب  وأ  ة  ً هذا  إخي  مرص  قدمته  الذي  الدعم  ودولي  ي  قليما  ملف ا  ي 

ف   ا 
مفاهيم   اإلرهابمكافحة   العادة صياغة  للدول  السياسية  االرداة  توافر  ي 

ف  سيكون  ي 
الحقيف  المحك  أن  مؤكدة 

ورة  .  اإلرهاب والسياسات الداعمة له ي مجال األ وتوضي الدراسة برص 
ي سياسات جديدة ف 

 وخلق   ،من والفضاء تبت 
ي الفضاء اإل

ي مساحة ف 
وئ  انية  وتدريب  ،لكي  طلق عل  ؛جماعات سيير

ُ
ي مثل الجيوش أو ما أ

وئ  تعمل ،  يه الذباب اإللكي 
اسة.  ا الخطر الحروب شر

ً
، استعداد ي

: للصالح الوطت  ي
 باالضافة اىل اآلئ 

اإلإ -1 الجرائم  لتضمينها  وذلك  الوطنية  يعات  الترسر ي 
ف  النظر  ومواجهة  عادة  ونية  ي لكي 

وئ  اإللكي    ، اإلرهاب 
ي مجال األ و 

ورة قيام الدولة بحمالت توعوية ف  ي ض 
ائ  ها وتوعية العاملي      ،من السيير بالمجاالت األمنية وغي 

الرئيسية الدولة  الحماية  أهمية   من هيئات ومؤسسات  األول  (Firewalls) ُجدران  الدفاع   
َّ
 خط

َ
لتكون

ات لحماية األنظمة والبيانات وكشف الهَجمات  .لألنظمة والمعلومات، وهي برمجيَّ

ي أجهزة  التأكيد عىل أن مواجهة التطرف واإلرهاب هي   -2
كة بي   األجهزة األمنية من جانب وباف 

مسئولية مشي 
الحكومية فض  الدولة  آخر،  جانب  من  الحكومية  فيها   ال وغي   ك  يشي  ُمجتمعية  مسئولية  عن كونها 

 بما يؤدى إىل إجهاض الُمخططات اإلرهابية.  ؛الوطانهمالمواطنون من خالل الُمعاونة الصادقة 

المدئ   -3 المجتمع  منظمات  دور  مجال  تنشيط  ف   دورها  ألداء  والمجتمعية ا،  شية 
ُ
األ المشاكل  ستيعاب 

ى بمخاطر الجريمة اإلرهابية.  الوغي المحلية والحيلولة دون تفاقمها، ورفع   الجماهي 

ية العائدة من مناطق الت -4 اتيجية الوطنية الحتواء العناض البرسر ا وطني    وتر والرصاع برنامًجا تضمي   االسي 
بحيث تتأكد نتائج اآلليات    ؛ات العائدين بشكل دائم وإجراء مراجعات دورية لهملمراقبة سلوك واتجاه

ي المجتمع، والعمل عىل عدم عودتهم لالتصال 
امج التأهيلية المصممة الحتواء العائدين ودمجهم ف  والير

مهم  بالخاليا التنظيمية للتنظيم العائدين منه، وكشف إيه محاوالت الستقطابهم أو التغرير بهم بغرض ض
 من جديد لصفوف التنظيميات اإلرهابية. 

ة التنمية  التأكيد عىل ض   -5 ي مسي 
ي تهدف إىل إيجاد فرص عمل للشباب عىل  ورة االستمرار ف 

تشجيع  و الت 
الخاص   وعات وذلك الن  القطاع  المرسر المزيد من  إنشاء  تعتمد عىل  ي 

الت  الُمسببات  أبرز  البطالة إحدى 
 وبما يؤدى إىل تفكيك البيئة الحاضنة للتطرف.  ،الستقطاب الشبابعليها الجماعات الُمتطرف  

أعمال  ا -6 خالية  منطقة  إىلي  األوسط  ق 
الرسر منطقة  لتحويل  الهادف  الدبلوماسي  العمل  اإلرهاب  ستمرار 

. والتطرف ي جزء ال يتجزء من االمن اإلقليىمي وبالتبعية االمن الدوىلي
 ، فاالمن الوطت 

ا  -7 كي   عىل المرحلة التعليمية األوىلا واجتماعي  فسي  ون  إعداد المدرس المؤهل علمي 
ألنها األهم ف  إعداد   ؛ا والي 

فالموا  . طن وتزويده بقيم االنتماء والرسر

ي  الحد من   -8
األعمال الفنية والمسلسالت الت  من شأنها ترسيخ ثقافة العنف، والعمل  المضامي   السلبية ف 

 . واالنتماء للوطن  األصالةعىل إنتاج أعمال فنية من شأنها تعميق قيم 

ي المتعاون مع  -9 ، بحيث تشمل اإلرهائر ي  وانفصالهم عن التنظيم اإلرهائر
ي سياسة تشجيع توبة اإلرهابيي  

تبت 
ي  ي المدان الذي يسلك أثناء الدولة، واإلرهائر المنفصل عن اإلرهاب، بجانب تقرير سياسة المكافأة لإلرهائر
 
ً
ة العقوبة سلوك  يؤهله إلعادة التكييف مع المجتمع.  ا في 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 قائمة المراجع
ي لجمهورية مرص العربية حول مكافحة اإلرهاب  

، 2021/ 8/ 2، وزارة الخارجية المرصية،  2021التقرير الوطت 
https://cutt.ly/yTEhfos . 

بالقانون رقم    قانون مكافحة اإلرهاب، بتعديل بعض أحكام  2020لسنة    15القانون رقم   لسنة    94الصادر 
 . 2020مارس سنة  3السنة الثالثة والستون،  -مكرر ) أ (  9العدد  -، الجريدة الرسمية 2015
ي الجريدة الرسمية  15المادة 

 . 2015/ 8/ 17من الفصل األول لنص قانون اإلرهاب الصادر ف 
 .2020مارس سنة    3مكرر )أ( السنة الثالثة والستون،    9، الجريدة الرسمية، العدد  2020لسنة    14قانون رقم  
 . 2017ابريل  27تابع،  17ية ، العدد ، الجريدة الرسم2017لسنة  11قانون رقم 
، الجريدة الرسمية، العدد   2020لسنة    194قانون رقم   ي

بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المرصف 
ي  37

 . 2020سبتمير سنة  15مكرر )و( ف 
ي  37، الجريدة الرسمية، العدد 2003لسنة  294قرار رئيس الجمهورية رقم 

 . 2004سبتمير  9الصادر ف 
بشأن الموافقة عىل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، الجريدة    1998لسنة    279قرار رئيس الجمهورية، رقم  

 . 1999مايو  6، 18الرسمية، العدد 
ي 18، الجريدة الرسمية، العدد  2014لسنة  70قرار رئيس الجمهورية، رقم 

 . 2014مايو  3، الصادر ف 
ي 46، الجريدة الرسمية، العدد  2014لسنة  277قرار رئيس الجمهورية، رقم 

 . 2014نوفمير  20، الصادر ف 
ي 46، الجريدة الرسمية، العدد  2014لسنة  276قرار رئيس الجمهورية، رقم 

 . 2014نوفمير  13، الصادر ف 
ي يونيو 23، الجريدة الرسمية، العدد 2001لسنة  38قرار رئيس الجمهورية، رقم 

 . 2014، الصادر ف 
 . 2014ديسمير  4، 49، الجريدة الرسمية، العدد  2014لسنة  278الجمهورية ، رقم  قرار رئيس

، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال الصادر  2014لسنة    36قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  
ي  20، الجريدة الرسمية، العدد 2002لسنة  80بالقانون رقم 

  . 2014مايو سنة  15تابع )أ( ف 
 . 2018ابريل  21مقرر ،  16، الجريدة الرسمية، العدد  2018لسنة  22رار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ق

ي األصول والنظريات، جامعة الكويت، 
ي مقلد، العالقات السياسية الدولية: دراسة ف   .١٩٧١إسماعيل صير

، القاهرة، أطلس  ي
وئ  ، صالح عبدالحميد، اإلعالم والفضاء اإللكي   . 2015للطباعة والنرسر

والتوزي    ع،   والنرسر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة   ، الدوىلي القانون  ي ضوء 
ف  والمقاومة  اإلرهاب  حماد،  كمال 

وت،   . 2003الطبعة األوىل، بي 
وت،  لس ان الع رب،  م. 1955ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، دار صادر، ودار بي 

ي للبحوث ا وت، المركز العرئر  م. 2016لقانونية والقضائية، بي 
محمد السيد عرفه، تخفيف مصادر تمويل اإلرهاب ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض ، المملكة العربية 

 م. 2009السعودية ، 

 (.  2001الطبعه األوىل ,) القاهرة , دار البباوى للنرسر ,  , األرهاب صناعه غي  أسالميه بباوى،  نبيل
ي التاسع للمسؤولي   عن   ي مكافحة الجريمة: دراسة ُمقدمة إىل المؤتمر العرئر

إبراهيم حماد، التنمية ودورها ف 
 م. 2006مكافحة اإلرهاب، أوراق غي  منشورة، 

ي جامعة الدول العربية والتكتالت العربية ، مجلة السياسية الدولية ،  
أحمد يوسف أحمد ، تأثي  اإلرهاب ف 

 . 2015، يناير 50، مجلد  199القاهرة، العدد
تحليلية، دراسة  والتطرف:  والعنف  اإلرهاب  أسباب   ، الحسي   عبدالعزيز  بنت  -8ص  أسماء 

9 https://ncys.ksu.edu.sa/sites/ncys.ksu.edu.sa/files/Terrorism%2029_5.pdf    . 
ي وحمايته من  ا(، ورقة عملالندوة العلمية حول رعاية الشباب العرئر ا وثقافي  يعي  ي )ترسر  التطّرف والفكر اإلرهائر



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
  ال  العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 
 م 2022 –  أيار    – 15                                                                     (   - 91   69) ص:  رابع البحث ال – ثان

 

90 

عن ي اآل ،رهاب والسياسات الداعمة لهاإل ةشر
 الجواد                         للمواجهةليات المرصية دراسة ف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

اتيجية فعالة وإلغاء لحالة الطوارئ،   ي مرص، اسي 
ق األوسط، نوفمير  بسمة فايد، مكافحة اإلرهاب ف  ، 2021الرسر

https://asbarme.com/5315 / 
ي مكافحة اإلرهاب.. خطة شاملة ال تقترص عىل المواجهة األمنية،  

، رؤية مرص ف  ي ، 2020نوفمير    21حسام حرئر
https://www.elwatannews.com/news/details/5058032 

مجلة    ، اإلرهاب  تنامي  ي 
ف  ي  الكير الدولية  القوي  دور   ، المجيد  عبد  القاهرة، وحيد   ، الدولية  السياسية 

 . 2016،يناير 51، مجلد 203العدد
  ، علوي  ي 

القاهرة،  مصطف   ، الدولية  السياسية  مجلة   ، الجديدة  الخريطة  وسيناريوهات  العربية  األزمات 
 .    2016،يوليو 51، مجلد 205العدد
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 الدوىلي والوطت 

طة، عبدهللا  سكر، آليات مكافحة جريمة اإلرهاب عىل المستويي   ة مركز بحوث الرسر
 . 1998, يناير 13العدد 

نت 2004عمر عبد الحكيم، "أبو مصعب السورى"   .، دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية، منشور عىل اإلني 
ي تجنيد الشباب.. اآللية وكيفية المواجهة، جريدة األنباء الكويتية، 

، خطط الجماعات اإلرهابية ف  فهد الشليىمي
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ايرية، ي  اإلرهاب تعريف إشكالية نادية شر
، مجلة القانون ف  ي  التواصل الدوىلي
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2013. 

ا"، القاهرة، الهيئة العامة لالستعالمات،  
ً
.. بيئة تكنولوجية أكير أمن ائ  اير   26نانس البنا، تقرير "األمن السيير فير

2018. http://sis.gov.eg/Story/159921?lang=ar 
ي 
)محرر(، أمن مرص القومي وتحديات اإلرهاب: تحديات المرحلة، مرص وتحديات   ، عزت سعد ھشام الزمیت 

الخ للش ئون  المص   ري  للمجلس  عش   ر  الثال  ث  الس  نوي  المؤتم  ر  اال اإلرهاب،  يناير   ١٨ثني    ارجي  ة، 
٢٠١٦ .https://cutt.ly/8TEhP34 

الدور   ي مكافحة اإلرهاب دراسة لدور جامعة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغ  في  

ي الطب               
ي ساهمت ف 

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996).      واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف 
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف 

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغ 

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي   لمنطق ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
 
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   % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية الي  

فية ماهي  ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية الي  
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف 

إال انفجار ف 

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

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 ف 

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف 

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

 .  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني   المغناطيسي أو التصوير المقطغي

(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 ف 

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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