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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

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

ز عىل أحداث الحادى عرسر من سبتمير  2021بحلول عام     الت  مثلت نقطة  2001يكون تد مر عقدين كاملي 
 إطار حملتها عىل اإلرهاب  وذلك باعتلارها أحد 

ز
ي ف
 السياسة اخأمريكية تجاه منطقة القرن اإلفريق 

ز
تحول فارتة ف

 العالم. ويشك  انتشار التنميمات أهم أولويات اخأجندة اخأمريكية تجاه واحدة من أهم المناطق ال
ز
حيوية ف

 المنطقة  ومن ثم وجدت الواليات المتحدة من 
ز
 للمصال  اخأمريكية ف

ً
ا  ملارسر

ً
 المنطقة تهديدا

ز
اإلرهابية ف

غ للتدي  من أج  التصدى لخطر اإلرهاب  حيث شهدت السياسة الخارجية اخأمريكية  ر الرسر ناحيتها المير
ة بوش  ومي  نحو اخأداة حالة من التأرج  يالل هذي ز اهتمام أمتز وعسكري يالل في  ن العقدين ما بي 

ة أوباما  وإهمال المنطقة بالكام  ة ترامب يالل الدبلوماسية الناعمة يالل في  وتهدف الدراسة للكشف عن  .في 
 منطقة الق

ز
 مواجهة اإلرهاب ف

ز
ز اإلدارات اخأمريكية المتعاتلة ف ي  حيث رن اإلفأوجم االستمرارية والتغي  بي 

ريق 
اتيجية للمنطقة وأسلاب التدافع الدوىل عليها  وصعود التنميمات اإلرهابية وانعكاساتها  تتناول االهمية االسي 
 التصدى لتلك 

ز
 المنطقة  وإىل أى مدى نجحت اإلدارات اخأمريكية المتعاتلة ف

ز
عىل مصال  الواليات المتحدة ف

 المنطقة.  ويتض  يالل الدراسة أن السياسة التنميمات  وتقييم السياسة اخأمريكية 
ز
لمكافحة اإلرهاب ف

 لتطورات 
ً
اخأمريكية دائما ما تنطلق من أجندة ثابتة وموحدة توامها "المصلحة" مع محاولة التكيف والتطور وفقا
اتيجية للمناطق اإلتليمية الت  تخدم المصال  اخأمر  ات اخأهمية الجيوسي   لتغي 

ً
 كية. يالنمام الدوىل  ووفقا

اتيجية  –السياسة الخارجية اخأمريكية  –التنميمات اإلرهابية  الكلمات المفتاحية:  منطقة  –اخأهمية الجيوسي 
ي 
 مكافحة اإلرهاب.  –القرن اإلفريق 
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[Terrorist Organizations in the Horn of Africa/ Case Study: The American Role between 

Continuity and Change] 

[Rasha Ibrahiem Gharieb] 

(PHD researcher in political Science, Cairo University)     

Abstract: 

    By the year 2021, two decades have passed since the events of September 11, 2001, which 

represented a turning point in the American policy towards the Horn of African region especially in its 

war against foreign terrorism, as it is considered one of the most important priorities of the American 

foreign policy agenda towards one of the most vital areas in the world. The spread of terrorist 

organizations in the region constitutes a direct threat to US interests in the region, and thus it justifies 

its intervention in order to counter the threat of terrorism. Where American foreign policy witnessed a 

state of swing during these two decades between security and military attention during the Bush 

period, a tendency towards the soft diplomatic tool during the Obama period, and the neglect of the 

entire region during the Trump period. 

 The study aims to reveal aspects of continuity and change between successive US administrations in 

confronting terrorism in the Horn of Africa region, as it deals with the strategic importance of the 

region, the causes of the international compitition over it, terrorist organizations and their 

repercussions on the interests of the United States in the region, and to what extent the successive US 

administrations have succeeded in confronting those organizations. Finally, the evaluation of the 

American foreign policy to combat terrorism in the region. The study illustrated that American policy 

always stems from a fixed and unified agenda based on "interest" while trying to adapt and develop 

according to the developments of the international system, and the changes in the geostrategic 

importance of the regional regions that serve American interests. 

Key words: Terrorist organizations – American foreign policy - Geostrategic importance - The Horn 

of Africa - Combating terrorism. 

 مقدمة: ال

 القارة اإلفريقية  وذلك      
ز
اتيجيتها ف  ضوء اسي 

ز
ة ف ي أهمية كبي 

توىلي الواليات المتحدة منطقة القرن اإلفريق 
  بسبب 

ً
ز أهم المجاالت الحيوية عىل مستوى العالم سياسيا ز الذى جعلها من بي  ي المتمي  اتيخر

موتعها الجيوسي 
. ولما كانت المصال  ه

ً
  وعسكريا

ً
  وأمنيا

ً
المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية اخأمريكية  فإنها تسغ  واتتصاديا

 النمام الدوىل. ومع 
ز
 لمقتضيات التغي  ف

ً
اتيجية من أج  تنفيذ مخططاتها وفقا ات الجيوسي  دائما لموائمة التغي 

ق اخأوسط  بدأت الواليات المتحدة تلحث عن مناطق بديلة  وكانت  التماهر اخأمريكي باالنسحاب من الرسر
ق اخأوسط. ومع حقيقة منطق  لمنطقة الرسر

ً
اتيخر اخأول ياصة باعتلارها إمتدادا ي ه اللدي  االسي 

ة القرن اإلفريق 
ي المنطق ة  ياصة بعد أحداث سبتمير 

ز
 2011تص اعد دور التنميم ات اإلرهابية ف

ً
 تويا
ً
  بات اخأمر يشك  تهديدا

 ظ  احتد
ز
 القارة اإلفريقية  ياصة ف

ز
 ام التنافس الدوىل عىل المنطقة  مما حذى بالوالياتللمصال  اخأمريكية ف

ي المنطقة  اخأمر الذى أثر عىل طبيعة 
ز
المتحدة التلاع جملة من السياسات أدت لتكثيف وجودها العسكري ف

 التوازنات  وزيادة حالة عدم االستقرار. 
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التعاىط مع ظاهرة تناىم التنميمات     
ز
 القرن اإل وتد تلاينت سياسة الواليات المتحدة ف

ز
ي  اإلرهابية ف

فريق 
 تعاىط اإلدارات اخأمريكية المتعاتلة )جورج دبليو بوش  تهدف الدراسةومن ثم 

ز
للوتوف عىل أوجم المقارنة ف

اتيجيات اخأمريكية   إطار االسي 
ز
 المنطقة  وذلك ف

ز
 مواجهة تناىم التنميمات اإلرهابية ف

ز
وباراك أوباما وترامب( ف
 المنطقة.  لمكافحة اإلرهاب والم

ز
 صال  اخأمريكية ف

 ضوء ما سبق  تتض        
ز
ي  باعتلارها أكير المناطق  أهميةوف

 القرن اإلفريق 
ز
 ظاهرة اإلرهاب ف

ز
اللحث ف

 عىل مستقل  المنطقة  
ً
 بفع  اخأعمال اإلرهابية وانتشار الجماعات المسلحة  اخأمر الذى يؤثر سللا

ً
اضطرابا

ى المتنافسة عليها.   ومصال  القوى الكير
 االجابة عىل التساؤل الرئيس إشكالية الدراسةوتتمث   

ز
ز اإلدارات اخأمريكف ية  : ما أوجم االستمرارية والتغي  بي 

؟  ي
 منطقة القرن اإلفريق 

ز
 مواجهة اإلرهاب ف

ز
 المتعاتلة ف

اتيجية لمنطقة القرن       ويتفرع من التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية حول اخأهمية الجيوسي 
ي  وأهم التنميمات اإلرهابية المتواجدة فيها 

اتها عىل المصال  اخأمريكية  وكيف تعاملت اإلفريق    ومدى تأثي 
اتيجية اخأمريكية لمكافحة   ظ  معطيات االسي 

ز
اإلدارات اخأمريكية المتعاتلة مع الماهرة مح  الدراسة ف

 اإلرهاب  وما اخأدوات الت  اعتمدت عليها وأوجم التشابم وااليتالف فيما بينها  وفاعليات ذلك. 
عىل التكام  المنهخر لك  من منهج دراسة الحالة والمنهج المقارن مع استخدام أداة تحلي   وتعتمد الدراسة   

مرحلة  2001المضمون. وبصدد المدى الزمتز فقد اتتضز اللحث اعتلار أحداث الحادى عرسر من سبتمير 
 بذلك جاء

ً
 طبيعة ونوعية اخأعمال اإلرهابية عىل مستوى العالم. وإرتلاطا

ز
ة مقسمة ت الدراستاريخية فاصلة ف

 إىل ثالثة محاور باالضافة إىل مقدمة وياتمة تحليلية عىل النحو التاىل : 
 

   . ي
اتيجية لمنطقة القرن اإلفريق   المحور اخأول : اخأهمية الجيوسي 
 . ي
 دول القرن اإلفريق 

ز
 المحور الثائز : التنميمات االرهابية ف

ز االستمرارية والتغي  المحور الثالث : ممارسات السياسة اخأمريكية لمكافحة  ي بي 
 منطقة القرن اإلفريق 

ز
 . اإلرهاب ف

 ياتمة الدراسة  :النتائج والتوصيات. 
  
اتيجية لمنطقة القرن اإلفريق   المحور األول:األهمية الجيوسي 

اتيجية: -1 ي من يالل تفعي  وتوظيف  التأصيل النظرى لمصطلح الجيوسي  اتيخر
هو "دراسة أثر الموتع اإلسي 

ي للدولة أو الوحدة السياسية اتيخر
 المركز اإلسي 

ز
اتيجيات سياسية واتتصادية وعسكرية"  حيث يلحث ف سواء  إسي 

ي للدولة أو المنطقة اإلتليمية  ومدى تأث اتيخر
ي الحرب أو السلم. واللعض يعرفها بأنها دراسة الموتع اإلسي 

ز
 هذا ي  ف

ي  ي العالتات السلمية والحرئر
ز
ي  الموتع ف

وبالتاىل ف  تهتم بالمكان الذى تركز فيم الدولة جهودها  (2013)الزيدائز
ه من . ويتداي  هذا (Sloan  2017)من أج  إظهار القوة العسكرية وتوجيم النشاط الدبلوماسي  المفهوم مع غي 

 المفاهيم وأهمها : 

يشي  إىل دراسة الوحدات أو اخأتاليم السياسية كماهرات عىلي سط  اخأرض وما تشتم   الجغرافيا السياسية:  -
عليم هذه الوحدات من شعوب وجماعات  ويتوتف امتداد هذه اخأتاليم وطبيعتها عىلي تلاين الماهرات 

ي تسود العالم 
 . (1977)سعودي  السياسية الت 

ي تغيي  اخأبعاد الجغرافية  الجيوبولتيك أو الجيوسياسية:  -
ز
وهو ذلك العلم الذي يدرس السلوك السياسي ف

 للدولة". 

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 (: 1ويمكن توضيح الفرق بي   تلك المفاهيم بالنظر للجدول رقم )   
اتيج    الجيوبولتيك الجغرافيا السياسية  الجيوسي 

 تركز عىل مساحة الدولة أو االمكانات
 الجغرافية المتاحة للدولة

 اللحث عن االحتياجات الت  تتطلبها 
 الدولة ك تنمو وتزدهر

ي للدولة  اتيخر
 تركز عىل الموتع االسي 

 وتتخذ اخأتليم كوحدة للتحلي 

 تركز عىل ممارسة القوة والنفوذ فيما  ما يجب أن تكون عليم الدولة تركز عىل كيان الدولة القائم بالفع 
 وراء الحدود بغية تغيي  حالة الشئون

 الجيوبوليتيكية الراهنة

 المستقل  تهتم برسم صور الماضز والحاضز 
ز
 ترسم حالة الدولة ف

 بما فيها زحزحة الحدود أو تزييف 
 الخرائط

 او تخصيص 
ً
 شامال

ً
 ترسم تخطيطا

ز   وسائ  لتحقيق أهداف وطنية أو تأمي 
 أصول ذات أهمية سياسية وعسكرية

 حديثة ومتطورة ورسيعة التأثر متطورة ومتحركة أمي  إىل أن تكون ثابتة
  

ً
 جيوبوليتيكيا

 تسغ للتنبؤ بقرارات السياسة  التفقيم االنتقائ  والتثقيف التحلي  الموضوغ للحقائق الجغرافية
 الخارجية المستقللية 

 معيارية تحليلية وصفية

 . (2020؛ هاشم  2011؛ السماك  2019)نادى  الجدول من إعداد اللاحثة 

اتيجية  ي  2010)عابد  عنارص الجيوسي 
   : (2013؛ حنقز

  ي لدولة ما عىل تغيي  الجيوبولوتيكية : مجال يهتم بمدي تأثي  السلوك السياسي سواء  الدايىلي أو الخارجر
 اخأبعاد الجغرافيا للدولة. 

  ز اخأرض والمعطيات االتتصادية ومدي تفاعلها وأثرها عىل المستويات الجيواتتصادية : تدرس العالتة بي 
ة.  ة وغي  الملارسر  المحلية واإلتليمية والدولية الملارسر

  ي تحديد مكان وزمان ومسار
ز
ز اخأرض كبيئة للعمليات العسكرية  وأثرها ف الجيوعسكرية : تركز عىل العالتة بي 

ي تحقيق اخأهداف 
ز
ز مدي أثر اخأرض وطوبوغرافيتها ف وطبيعة العمليات العسكرية بمختلف أنواعها. كما تير

اتيجية.  ي المستويات التكتيكية والعملياتية واالسي 
ز
 العسكرية ف

 ي ظ  الج
ز
ي طبيعة جمع ومعالجة وتحلي  المعلومات وأنممة المعلومات ف

ز
يومعلوماتية : تهتم بأثر المكان ف

اتيجية الوطنية.  ي مدلول االسي 
ز
اتيجية المعلوماتية ومعطياتها ف  اإلعالم اآلىلي المحوسب  وأثر االسي 

ز المفاهيم السابقة إال أن هناك عالتات تلادلية    ات الجيو ورغم االيتالفات فيما بي  ز التغي  بولوتيكة توية بي 
ي  وتد تدفع باتجاه إحداث  اتيخر

اتيجية  فاخأوىل لها تأثي  ملارسر وغي  ملارسر عىل المجال الجيوسي 
والجيوسي 

ات دايلية  اتيجية  أما الثانية لها تأثي  ملارسر عىل القضايا الجيوبولوتيكا  وتد تمهد الطريق لتغي 
ات جيوسي  تغي 

ي مكونات 
ز
اتيجية أو التقلي  (2018)رفعت  الدول جوهرية ف ات الجيوسي  . وبالتاىلي فإن عدم اإلدراك الجيد للتغي 

من شأنها أو االستهانة بها تد يؤدي إىل عواتب مفاجئة وغي  متوتعة. ومما يجدر االنتلاه لم أن القوي العالمية 
 العالم وذلك  تراتب وتتفحص وتمس  بشك  مستمر اخأحداث

ز
ي المناطق المهمة ف

ز
ات الجيوبولوتيكا ف والتغي 

ات والتعام  معها بطريقة مناسلة تل  أن تؤثر عىل مصالحها الحيوية.   للتكيف مع هذه التغي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

2-  :  
اتيجية لمنطقة القرن اإلفريق   األهمية الجيوسي 

ي )الماهية واخأهمية( : تعددت التعريفات الت  أطلقت  -أ 
ي  ويرجمنطقة القرن اخأفريق 

ع سبب عىل القرن اإلفريق 
التسمية المتداده داي  المياه بشك  يشلم القرن  وكأنم يشق الماء إىل شطرين؛ الشطر الشماىل هو اللحر 

 اراضز الصومال 
ز
  اخأحمر  والجنوئر هو المحيط الهندى  ويقع ف

 
 بأنم (2018)الدسوف

َ
. ويعرف جغرافيا

يا وإثيوبيا والصومال"  وهناك  "امتداد   من "جيبوئ  وإريي 
ً
ق اخأتض لألرض اخأفريقية  والذى يضم كال الرسر

. وتد تبنت الواليات المتحدة مصطل  (Clapham  2017)تعريفات أيرى ضمت لم كينيا والسودان 

 للمصلحة اخأمريكية  بحيث يشم  االتليم عرسر دول ه 
ً
" لتوسيع نطاتم تحقيقا ي الكبي 

"القرن اإلفريق 
انيا  أوغندا"  وتد أضافت بعض  ز يا  كينيا  السودان  روندا  بوروندى  تيز "الصومال  جيبوئ   إثيوبيا  إريي 

ى الدوائر الغربية اليمن. وبالتا  لسياسات ومصال  الدول الكير
ً
ىل نجد أن المفهوم يتسع ويضيق وفقا

  
 
 . (2018)الدسوف

ي  يؤكد بأن الداللة السياسية للمنطقة تتعدى         
ولع  عدم االتفاق حول تعريف منطقة القرن اخأفريق 

ي يحتلها موتعه
ي منطقة واسعالداللة الجغرافية  نمرا لألهمية الت 

ز
ز والمؤثر عىل التفاعالت الجارية ف ة ا المتمي 

ة  كونها تمث   ة من اخأرض واللحار والممرات  مما أكسب دول المنطقة أهمية كبي  تحتوي عىل مساحة كبي 
 يطوط المالحة الدولية  وبالتاىل تعتير 

ز
نقاط ارتكاز برية وبحرية عىل الممرات الحيوية  ومن ثم تحكمها ف

ز مضيق هرمز حلقة من  ي العالم فمن يسيطر عليها تكون الممرات اللحرية بي 
ز
اتيجية ف حلقات اخأحزمة اإلسي 

ي تناولم 
ز
 . (1996)هللا  وباب المندب ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  1خريطة رقم )
. ( منطقة القرن األفريق 

 
 

  (2018)أحمد  المصدر : 

ي بأن هناك أتاليم تمتلك اخأهمية  -ب تيخر
ي : يري منمرو الفكر الجيوسي 

اتيجية لمنطقة القرن االفريق  االسي 
 لما 
ً
ي احدي هذه االتاليم  نمرا

مقومات لتنمية القوة يطلق عليها مناطق القوة  وتعتير منطقة القرن اإلفريق 
اتي  التقسيم الجيوسي 

ز
 للعناض خر العالىم وذلك وفتمتلكم من مكانة عابرة لإلتليمية جعلتها متقدمة ف

ً
قا

 -التالية : 
  :أهم طرق التجارة العالمية  وياصة تجارة نفط الخليج المتوجهة إىل  الجيوسياسية 

ز
تتحكم المنطقة ف

ز الممرات اللحرية والت  تعتير الداعم الرئيس خأهمية الموتع  أوروبا والواليات المتحدة بسبب تعدد وتمي 
 
ز
 . (Waal  2015)الجغراف

  :العالم  و % 22تمتلك المنطقة ثروات طبيعية متعددة الجيو اقتصادية 
ز
 %25من احتياىط الغاز والنفط ف

ز  إضافة إىل نحو نصف إحتياىط العالم من الماس  والموارد  %80من احتياىط الذهب  و من اللالتي 
 جزئم اخأكير من إثي

ز
 لحركة التجارةالمائية  فنهر الني  ينبع ف

ً
 رئيسيا

ً
 تجاريا

ً
 وبيا  كما تعد المنطقة ممرا

من تجارة النفط العالمية تمر بمضيق باب المندب  باالضافم إىل وجود ثروة حيوانية  %40الدولية؛ فنحو 
 ك  من السودان وإثيوبيا والصومال 

ز
 . (2017)العريىم  هائلة تفوق رب  ع مليار رأس ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :ا بحيث أصلحت من أكير مناطق العالم احتواًء  الجيوعسكرية ا وإتليميًّ شهدت المنطقة تنافًسا عالميًّ
 حركة التجارة 

ز
للقواعد العسكرية من أج  السيطرة عىل اللحر اخأحمر ومضيق باب المندب للتحكم ف

 
ز
 مضالدولية  وتأمينها بالمجموعات العسكرية لمكافحة جرائم اإلرهاب والقرصنة ف

ز
يق أفريقيا وياصة ف

 باب المندب. 
 الذى جعلها  تصنف : الجيومعلوماتية 

ز
 المستوى اخأول للجيومعلوماتية بسبب موتعها الجغراف

ز
المنطقة ف

 إطار الحملة 
ز
 النمام الدوىل  ياصة بالنسلة للواليات المتحدة ف

ز
 للقوى الدولية الفاعلة ف

ً
 جاذبا

ً
مقرا

  . (2019)عثمان  العالمية عىل اإلرهاب 

ي :  -ج
 تحديات التنافس الدوىل عىل منطقة القرن اإلفريق 

ى من أج  تحقيق اهدافها ومصالحها  وإن        اتيجيات القوى الكير
 اسي 
ز
تحظز المنطقة بأهمية ياصة ف

ات النمام الدوىل  وواتع تطورات اخأوضاع   لطبيعة متغي 
ً
ايتلفت سل  وأدوات تحقيق هذه اخأهداف وفقا

 وجيو 
ز
 بما تتمتع بم المنطقة من موتع جغراف

ً
ي اإلتليمية السائدة  وارتلاطا اتيخر

. ومن ثم (2018)بدوى  سي 

ي "مستعمرة تديمة"  الواليات المتحدة  ي التنافس اخأوروئر
ز
 للتنافس الدوىل؛ متمثلة ف

ً
أصلحت المنطقة مرسحا

ز المالحة والتجارة عير اللحر اخأحم  من أج  تأمي 
ي جيبوئ 

ز
  ر اخأمريكية "علاءة للسيطرة"  القاعدة الفرنسية ف

ي اليمن 
ز
ز ف . وتد فرض (2018)الصلاج  ياصة بعد سيطرة إيران عىل مضيق هرمز ويليج عدن بوجود الحوثيي 

  -ذلك العديد من التحديات الت  تؤثر عىل مستقل  المنطقة كالتاىل : 

  لتنفيذ عملياتها يارج السياقعولمة التطرف واإلرهاب : حيث أدى إىل تحول الجماعات الجهادية المتطرفة 
 للحدود الوطنية والدولية. 

ً
 انتشار العنف بحيث أصب  عابرا

ز
 المحىل  مما ساعد ف

   كثي  من الدول اخأفريقية تفتقر لمعايي 
ز
اىل : حيث أن أجهزة اخأمن ف سقوط وتداغ التحول الديمقراىط الليير

 تدريب هذه القوات يعتز تورطالكفاءة والفاعلية وتتمتع بسمعة سيئة  ولع  مشاركة الق
ز
 وى الدولية ف

ز
ها ف

 .  يقدمها النموذج الغرئر
 دعم تلك الحكومات الفاسدة  ومن ثم عدم مصداتية الديمقراطية الت 

  الذى يهدد بتقويض دعائم الدولة اخأفريقية 
ً
 . (2014)الرحمن  اإلرهاب اإلسالىم : وهو الخطر اخأكير تهديدا

ز تلك        ي إىل حلقة جديدة وهو "الرصاع" فيما بي 
ز القوى الدولية عىل القرن اخأفريق  وتد تحول التنافس بي 

 من يالل العالتات 
ً
القوى. فقد سعت تلك القوى إىل التدافع من أج  كسب مناطق نفوذ لها هناك  إما سلما

ي المنطقة 
ز
 من يالل است الوثيقة مع نمم الحكم ف

ً
 ومن ثم يتض  لنا بؤرة الرصاع خدام القوة المادية. وإما كرها

 لتغي  مقتضيات النمام الدوىل  واستحداث طرق للسيطرة عىل تلك البؤرة 
ً
المتجدد والمتطور والمتحدث وفقا

 المنطقة لحمايتها من 
ز
عية للتدي  الدوىل ف اتيجية  أال وه تفجي  التنميمات اإلرهابية من أج  إيجاد رسر

االسي 
 ظ  ضعف الدول والحكومات يطر اإل

ز
ز ف ايد والتصاعد والتوسع للهجمات والمقاتلي  ز

ي ظ  الي 
ز
رهاب  ياصة ف

 المنطقة  فكان البد للمجتمع 
ز
ى ف اتيجية للقوى الكير

ز  وبالنمر إىل المصال  االسي  اإلفريقية إزاء أعمال اإلرهابيي 
 الدوىلي واإلتليىمي من التصدي لتلك الماهرة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
 
   المحور الثان

 التنظيمات اإلرهابية بدول القرن األفريق 

ي  وتد ساعدت عوام        
 منطقة القرن اإلفريق 

ز
 للتنميمات المتطرفة ف

ً
 واسعا

ً
ة انتشارا شهدت السنوات اخأيي 

ى اخأحوال المعيشية وسوء استغالل الموارد 
ِ
 المنطقة  وأهمها ترد

ز
عدة عىل انتشار التنميمات اإلرهابية ف

كيلة التاريخوتوزيعها  والطبيعة الدايلية االتتصادية والعرتية والقلل ية  ية  وتداي  اخأفكار المتطرفة مع الي 
ويصف كريستوفر  . (2018)العميم  وعدم تدرة المؤسسات الدينية المعتدلة عىل طر  يطاب ديتز واتغ 

 دانيلز الصومال بأنها "دولة فاشلة" عىل المستوى السياسي وتعتير أحد أهم وأيطر اللقاع اإلر 
ز
 أفريقيا هابية ف

 . (Daniel  2012)والعالم 

 خأهم تلك التنميمات ودوافعها وتمويلها والعالتات القائمة فيما بينها : 
ً
 مفصال

ً
  وفيما يىل عرضا

ي Al-shabaabحركة شباب المجاهدين الصومالية  -1
ي اإلتليم والت 

ز
 : تعتير الجماعة اإلرهابية الرئيسية ف

ي بذلتها اخأطراف المختلفة للقضاء عليها 
استطاعت التكيف وتجديد نشاطها رغم الجهود المتعددة الت 

(Watch, 2010, p. 14) ي ظ  اخأزمة الصومالية  وكانت تمث  الذراع  2006. وتد ظهرت الحركة عام
ز
ف

 عام (Harnisch, 2010, p.1)إلسالمية العسكري التحاد المحاكم ا
ز
حدث تحول تكتيكي انتقلت  2008. وف

 
ز
 ارتلاطها بتنميم القاعدة ف

ً
بموجلم الحركة من محلية تومية إىل جماعة إرهابية دولية عندما أعلنت رسميا

(. ولذلك أدرجتها الواليات 221-220  ص ص : 2018كرد فع  لوجود القوات اخأثيوبية )بشنكيط    2009
 
ز
 تائمة الحركات اإلرهابية العالمية ف

ز
اير  29المتحدة ف كما صنفتها اخأمم   . (group, 2008, p. 26) 2008فير

 أت  من أرب  ع (Council  2008)المتحدة ضمن التنميمات اإلرهابية المتطرفة 
ز
  حيث استطاعت الحركة ف

 ,International, 2012)من مناطق وسط وجنوب الصومال  %80سنوات منذ بدايتها السيطرة عىل أكير من 
p. 302) ز اخأول "جيش العرسة" ويمث  الجنا  العسكرى للحركة  والثائز هو . وتمتلك حركة الشلاب جيشي 

. (2008)حجازى  فرد  8000تدر العدد التقريتر لتلك القوات بنحو  "جيش الحسلة" وهو الذراع اإلدارى  وتد 

 تمويلها عىل العمليات الت  تقوم بها داي  نطاق سيطرتها ياصة تصدير الفحم وتهريلم عير الحدود 
ز
وتعتمد ف

 تسبلت (Bowser-Erin Foster  2012) الكينية إضافة إىل المساعدات الخارجية وتجارة التهريب
ً
. أيضا

ي 
ز أهم دول العالم الت  ز  حيث احتلت الصومال المرتلة الخامسة بي  ي نزو  عدد كبي  من الصوماليي 

ز
الحركة ف

 تخطت الحركة حدودها  وانتقلت إىل مناطق عمليات جديدة منذ عام 2018يخرج منها الالجئون لعام 
ً
. أيضا

 أوغندا يوليو مث  ت 2010
ز
ات كملاال ف  سبتمير 2010فجي 

ز
 كينيا  وعملية  2013  وعملية ويست جيت ف

ز
ف

 إبري  
ز
  كما تاتلت مجموعات متطرفة أيرى "أه  السنة والجماعة" و (2020)شلانة   2015جامعة جاريسا ف

اع مناطق حيوية منم  ز  . (House  2009)"الحزب اإلسالىم" الني 
 
وتام بالعديد من اخأعمال  1986وهو تنميم ذو توجم مسيخ  ظهر عام  بأوغندا:  جيش الرب للمقاومة -2

ز شمال أوغندا  كز عملياتها بي 
 أوغندا  وتي 

ز
اإلرهابية  وتائدها جون كوئز الذى كان يسغ إلسقاط الحكومة ف

 تائمة المنممات 
ز
وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية. وتد وضعت الخارجية اخأمريكية هذه الحركة ف

 افريقيا فحسب  ب  عىل المستوى العالىم. 2001اإلرهابية منذ عام 
ز
 ليس ف

ً
   باعتلارها أكير الحركات عنفا

ى للعدالة والتنمية -3 يا  وتد ظهر كرد الحزب اإلسالىم اإلريي   إريي 
ز
 : يعتير الذراع السياسي لحركة اإليوان ف

يا تحت اسم "حركة الجهاد اإلس    وتغي  اسمم إىل "حركة الخالص 1988الىم" عام فع  لالحتالل اإلثيوئر إلريي 
 أغسطس

ز
ى" ف ى للعدالة  2004. حت  استقر عام 1998االسالىم اإلريي  عىل مسىم "الحزب اإلسالىم اإلريي 
 (. 133  ص 2018والتنمية" )توفيق  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 شمال الصومال  -4
 
 ك  من العراق وسوريا  وسغ خأن يكونالوجود الداعشر ف

ز
م ل  : نشأ تنميم داعش ف

ز حركة شلاب المجاهدين وتنميم القاعدة كانت  ق إفريقيا  ياصة الصومال  إال أن العالتة بي   رسر
ز
موىط  تدم ف

 
ز
اتها. ورغم تلة أتلاع داعش ف أتوى من الناحية التنميمية مقارنة بتنميم داعش الذى لم يسه  عليم ايي 

 منطقة الق
ز
 ك  من الصومال  إال أن ذلك بمثابة توة إضافية للتنميم ف

ز
 عن أن وجودهم ف

ً
ي  فضال

رن اإلفريق 
 اليمن مما يهدد المنطقة بأكملها. 

ز
 شمال الصومال بالقرب من يليج عدن  وف

 المنطقة توافر بيئات سياسية وأمنية حاضنة خأفكاره       
ز
ومن أهم العوام  الت  ساعدت داعش عىل التمدد ف
وحصولهم عىل مناصب تيادية بالتنميم وأبرزهم أبو أيوب داي  التنميمات المتطرفة  وإنخراط بعض العناض 

 
ز
 أفريقيا ف

ز
 عن رغلة الحركات اإلرهابية ف

ً
ز داعش وحركة الشلاب  فضال الصوماىل الذى مث  حلقة الوص  بي 

 لتنميم داعش مقارنة بالقاعدة. 
ً
االستفادة من القدرات المالية والتسليحية والتدريبية والتنميمية اخأكير نسبيا

 (2020لانة  )ش
 العالقات االرتباطية بتنظيم القاعدة:  -5

 من معسكرات      
ً
ين عندما أنشأ بن الدن عددا  أفريقيا إىل تسعينيات القرن العرسر

ز
تعود جذور تنميم القاعدة ف

ز العناض الت   ي  وكان ذلك بمثابة النواة اخأوىل لالرتلاط العقيدى بي 
التدريب بالسودان ودول القرن اخأفريق 

ي  1998لت تنميم القاعدة العالىم عام شك
 القرن اخأفريق 

ز
ز الحركات المتطرفة ف . (Ostebo, 2012, p. 2)وبي 

  1992وتد أكد تقرير "ويست بوينت" لمكافحة اإلرهاب أن عام 
ز
يعد بداية الحضور التاريخز للقاعدة ف

ي  بعدة 
 منطقة القرن اإلفريق 

ز
 زيارات للصومال  واتص  باالتحاد الصومال  إذ تام أبو حفص مسئول القاعدة ف

  حيث اتخذها (Shinn, 2009, Pp 1-3)اإلسالىم وأنشا معم ثالثة معسكرات للتدريب لقتال القوات اخأمريكية 
ب  ي كك . وتد تمكنت القاعدة من القيام بعدة عمليات لرصز

 دول القرن اخأفريق 
ز
التنميم تاعدة لالنطالق ف

 المنطقة؛ من
ز
وئر ودار السالمالمصال  اخأمريكية ف  ني 

ز
  وتفجي  1998أغسطس  ها تفجي  سفارئ  الواليات ف

 القرن 2002المدمرة اخأمريكية كول ميناء عدن نوفمير 
ز
 للقاعدة ف

ً
. وتد تم تنصيب فض  علد هللا محمد زعيما

 مدينة كسمايو  وتد ساعدت العمليات المتوالية للتنميم والمهور اإلعالىم المتكرر 
ز
ي ف
قيادتم  عىل لاخأفريق 

 أفريقيا  إذ أصلحت 
ز
انتشار أفكاره  وزيادة القدرة عىل كسب المزيد من العناض والتنميمات الجهادية الحليفة ف

 ورسعة  تقوم عىل استخدام اسلوب "اإلرهاب 
ً
اتيجية تنميمية متطورة  أت  تكلفة  وأكير أمنا القاعدة تتبع اسي 

". )شلانة   وئز  (51  ص 2016اإلليكي 

 القرن      
ز
ز التنميمات اإلرهابية ف وإىل جانب اإلرتلاط بتنميم القاعدة وداعش  توجود عالتات أفقية بي 

انيا منذ عام  ز ي جنوب تيز
ز
؛ فقد أسست حركة الشلاب عالتات مع المتشددين ف ي

  إال أن كينيا كان لها 2016اإلفريق 
ا رئي
ً
ة مالنصيب اخأوفر من تلك العمليات باعتلارها كينيا حليف ز  للواليات المتحدة ولعالتاتها المتمي 

ً
ع إرسائي   سيا

ي أصلحت حركة الشلاب أحد فروعم المحلية منذ عام 
 خأهداف تنميم القاعدة الت 

ً
وأن استهدافها يمث  تحقيقا

ي إجراءات مكافحة اإلرهاب )علد الحليم  2012
ز
ق إفريقيا ف (. وتد 2019  باالضافة لكونها من أنشط دول رسر

 جاذبية بالنسلة للجي  الجديد عير فكرة "والية دعا تيار 
أير داي  الحركة لملايعة تنميم داعش الذى بدا أكير

 أكتوبر 
ز
" كوالية جديدة تتبع داعش  وهو ما تحقق ف ي

عندما أعلن فصي  علد القادر مؤمن  2015القرن اخأفريق 
 المنطقة لتمركز التنميم ب

ز
 (2016القرب من يليج عدن. )شلانة  الوالء لداعش  مما يهدد  حركة المالحة ف

 ضوء ما تقدم     
 
اتيجية الت  شكلت العام  اخأساس خأمن القرن اخأفريق   وف يتض  لنا أن اخأهمية الجيواسي 

 إىل إفراز الدول الهشة مما ساعد عىل 
ً
 وصوال

ً
 واتتصاديا

ً
 لتدهور دول المنطقة سياسيا

ً
 محك نمرا

ز
أصلحت ف

. وتد استغلت الواليات  انتشار وتشعب التنميمات  ظ  تقنيات التقدم التكنولوجر
ز
اإلرهابية  ب  وامتدادها ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

المتحدة ذلك كذريعة للتدي  والسيطرة عىل المنطقة من يالل إنشاء أكير عدد من القواعد العسكرية  وهنا 
 تلك 

ز
وهو ما  المنطقة يثور التساؤل إىل أى مدى تمتد المصال  اخأمريكية مع تواجد التنميمات اإلرهابية ف

 المحور التاىل. 
ز
 سوف تتناولم الدراسة ف

  
 منطقة القرن اإلفريق 

 
 المحور الثالث: السياسة األمريكية ومكافحة اإلرهاب ف

 بي   االستمرارية والتغي   

 منها        
ً
 الداي  والخارج سعيا

ز
اتيجية معينة تعكس تصوراتها وتيمها ومصالحها ف  العالم اسي 

ز
لك  دولة ف

اتيجية كونية ل تحقيق اللعد الرابع )االستمرارية(  وبالنسلة للواليات المتحدة ف  تسغ دائما لبناء اسي 
اتيجية؛   هذه االسي 

ز
اجماتية. حيث تتحكم المصال  بدرجة أوىل ف تضمن من ياللها تحقيق أهدافها الير

 فالسيطرة عىل أفريقيا يعتير بمثابة ضمانة توية لتحريك االتتصاد اخأمر 
ز
 المستقل  ف

ز
 ظ  تنافس القوى يكي ف

 
ً
 وثقافيا

ً
 2001. فقد أظهرت أحداث سبتمير (Mancham, 2003)الدولية للسيطرة عىل القارة اتتصاديا

ي بشأن العنف واإلرهاب 
ز الواليات المتحدة والقرن اخأفريق  اتيجيات جديدة بي 

ورة تطوير رؤى واسي  ضز
  وبناء عىل ذلك سوف يناتش هذا المحور المصال  (Hailu, 2007, p. 24)وعدم االستقرار اإلتليىمي 

 ضوء سياسات اإلدارات اخأمريكية المتعاتلة 
ز
 المنطقة حت  يتثتز لنا ترائتها ف

ز
ديمقراطية  -اخأمريكية ف
 لمعطيات -وجمهورية

ً
ي وفقا

 القرن اإلفريق 
ز
اتيجية اخأمريكية.  لمكافحة اإلرهاب ف  االسي 

 القرن  -1
 
: المصالح األمريكية  ف  

 األفريق 

 العالم إعطاء أهمية لك  ما يمث  تيمة  سواء كانت تيمة رئيسية       
ز
 تقييم مصالحها ف

ز
ترى الواليات المتحدة ف

ي أهمية ياصة 
أو هامشية للمصلحة اخأمريكية. وبناء عىل المعطيات السابقة  تكتسب منطقة القرن اإلفريق 

ى كما أ  الضيق الذى يضم بالنسلة للواليات المتحدة والدول الكير
ز
وضحنا  سواء كان الحديث بمفهومها الجغراف

ي الواسع الذى سعت الواليات المتحدة الستحداثم تحت مفهوم "القرن  اتيخر
ثالث دول  أو بمعناها الجيوسي 

اتيجية )شهود   " إلتامة نطاق يحىم مصالحها االسي  ي الكبي 
(. حيث تحت  المنطقة 93  ص 2018اإلفريق 

 أ
ز
ز بالنسلة للواليات المتحدة؛ وهما محاربة اإلرهاب الذى اتخذ من أفريقيا تواعد اخأولوية ف ز حيويي  هم مجالي 

ز النفط الذى يمث  حواىل   أفريقيا  ياصة تأمي 
ز
من احتياجاتها. ومع  %25لم  وحماية االستثمارات اخأمريكية ف

ي وجود اتتناع لدى ارسائي  والغرب بحتمية عدم ترك المنطقة لمفهوم العر 
وبة  فإن الواليات المتحدة تبتز

 المنطقة. )الصلاج    سياستها حيال السيطرة
ز
ي معتمدة عىل الصومال كأضعف مكان للتدي  ف

ي القرن اخأفريق 
ز
ف

2018) 

ة  وذلك نتيجة      ة  وغي  الملارسر  المنطقة  للعديد من التهديدات الملارسر
ز
وتد تعرضت المصال  اخأمريكية ف

 معممها لعناض من حركة النتشار العمليات اإل
ز
 اإلتليم  وتصدرت الصومال المشهد  حيث تعود ف

ز
رهابية ف

 عام 
ز
ز ف ز اخأمريكيتي    وكرد فع  تامت 1998الشلاب  نذكر منها عىل سبي  المثال وليس الحرص تفجي  السفارتي 

ب مصنع الشفاء بالسودان عام  ة لتنميم القاعدة. بدعوى أنم ينتج أسلحة كيميائي 1998الواليات المتحدة برصز
 العاصمة مقديشيو 

ز
 تارري    خ الصومال  2017هذا إىل جانب التفجي  االنتحارى ف

ز
والذى مث  أسوأ حادث أمتز ف

  500بعد أن تخطت ضحاياه 
ز
الذى را   2016ضحية  والهجوم عىل القاعدة العسكرية للقوات الكينية ف

.)توفيق    ( 134  ص 2018ضحيتم اكير من مائة جندى كيتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ضوء االعتلارات التالية : 
ز
 المنطقة ف

ز
 -وتتفاتم التحديات الت  تقف أمام المصال  اخأمريكية ف

 الذى سغ دائما لدعم الجماعات اإلرهابية كحركة الشلاب من أج  التأثي  عىل معمم   -أ 
الخطر اإليرائز

ا خأغراضم  وعىل رأسها السيطرة عىل مضيق باب المندب  ودعم 
ً
ي تحقيق

ي القرن اخأفريق 
ز
التحركات اإلتليمية ف

 اخأ 
ز
 عن استغالل الحركة ف

ً
وعة لتعويض جماعة الحوئر لتطويق الدول العربية  فضال نشطة غي  المرسر

يسائرها االتتصادية وإجلار الواليات المتحدة عىل نق  بعض الوحدات من أسطولها اللحري من مضيق 
ي كانت تقف وراءها حركة الشلاب )تندي   

 2018هرمز إىل يليج عدن لمواجهة ظاهرة القرصنة الت 
ً
(. ووفقا

اتيجية العسكرية اخأمريكية؛ يعد ذلك   لبنود اإلسي 
ز
 بالغ الخطورة بالنسلة خأمن المضايق  فتحكم إيران ف

ً
 أمرا

 .)  باب المندب  ومضيق هرمز يهدد اخأمن القوىم اخأمريكي )برنامج اخأمم المتحدة االنمائ 
ي منطقة بحر  -ب

ز
 ظ  الحضور الصيتز ف

ز
ي  ياصة ف

ز والهند إىل القرن اإلفريق  ز الصي  يطر انتقال المواجهات بي 
 عمل
ز
ي الصومال الذى توازي العرب للمشاركة ف

ز
ي  وحضورها القوي ف

ي القرن اإلفريق 
ز
يات مكافحة القرصنة ف

ز للحرب بالوكالة لصال  ك   ز إتليميي  ي  مما تد يتي  تدعيم العبي 
ي جيبوئ 

ز
بم الوجود اخأمريكي والفرنسي ف

 (Malik, 2012, p. 358)منهما. 
ي وانضمام المزيد إىل ال -ج

ي القرن اإلفريق 
ز
ات الديموغرافية  حركات المتطرفةيطر اتساع التمرد ف ي ظ  المؤرسر

ز
ف

ة بالتكتيكات  ز واالجتماعية واالتتصادية المتدهورة بالمنطقة مما تد يؤدى "للحروب الهجينة" المتمي 
 (   2015القصاص  )النمامية وحروب العصابات. 

2-  :  
 تعاملها أدوات السياسة األمريكية تجاه القرن اإلفريق 

ز
ليم من مع دول اإلت انطلقت الواليات المتحدة ف

ي 
ز
مفهوم "الدولة الفاشلة" الت  تتوافر فيها معمم المقومات السابقة  حيث تديل ت الق وات اخأمريكي ة ف

ي ديسمل ر 
ز
ي  ولك ن مخ اطر ذلك التدي   جعله ا تلتم س وس ائ  أي رى 1992الص ومال ف

م تحت مل رر إنس ائز
قي ام بالدور بالوك الة أو دع م الح ركات المتم ردة المسلح ة للقض اء عىل أت   كلف ة كدع م اخأنمم ة الموالي ة له ا بال

كما س عت الواليات المتح دة إىل إبع اد المنافسي ن اخأوروبيي ن الق داىم مث    .نف وذ منافسيه ا والح د من دوره م
ي السي اسة اخأمريكي ة (. ثم ج اء التح ول اله 2020بريط انيا وفرنس ا والحل ول محلها )الصومال الجديد  

ز
ائ  ف

ي تشه دها المنطق ة   2001بع د أح داث سبتمل ر
ي مجم   اخأح داث والمتغي رات الت 

ز
 ف
ً
ا  تأثي 

مما جعلها ه اخأكير
 عىل مرتكزين 

ً
فقد بدأت بحزمة من اإلج راءات هدف ت إلعادة صي اغة المنطق ة لضمان مصالحه ا اعتمادا

ز كالتاىل :   -أساسيي 

بات استلاتية  حيث تمتلك الواليات المتحدة  األمريكية:  القوة الصلبة -1 توظيف القوة العسكرية والقيام برصز
ي  
ز
ي ف
ي  وإتام ة محط ات س رية لالتص ال العسك ري واالستخل ارائ 

 القرن اإلفريق 
ز
العديد من القواعد العسكرية ف

 . ا ك  من إثي وبي ا وإريت ريا وكيني ا وأوغن د

من يالل برامج المساعدات االتتصادية واإلنسانية وتعزيز تيم الديمقراطية  األمريكية:  القوة الناعمة  -2
 الشعب اخأمريكي والشعوب اخأفريقية لمواجهة الفكر المتطرف وكرس الروابط 

ز  والتعليىمي بي 
ز
التلادل الثقاف

ز الجماعات اإلرهابية والجماهي  المستهدفة.   بي 

 مما سبق  تحاول الدر     
ً
 السياسة اخأمريكية تجاه منطقة وانطالتا

ز
اسة توضي  أوجم االستمرارية والتحديث ف

 
ز
 التعاىط مع ظاهرة اإلرهاب ف

ز
ز االدارات اخأمريكية ف ي  ومدى التشابم وااليتالف فيما بي 

القرن اإلفريق 
اتيجيات والسياسات واخأدوات ويمكن توضي  ذلك كما يىل :   المنطقة  سواء عىل مستوى االسي 

 



   
   

                                              المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  العدد  – التاسعالمجلد 

 
  البحث ال – الثان

 
  م 2021 – أيار  – 15                                                                  (   -  1635) ص:  ثان

 

27 
   تالتنظيما                                                    غريب     

 منطقة القرن اإلفريق 
 
 غي  والتدراسة حالة: الدور األمريك  بي   االستمرارية  ،اإلرهابية ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 لرئيس جورج دبليو بوش: إدارة ا -1

اتيجية اخأمن القوىم اخأمريكي والت  عرفت ب"مذهب بوش" بعد أحداث سبتمير      
  والت  2001تللورت اسي 

اتيجية رد الفع  ب  عىل أسلوب  تقوم عىل "الحرب االستلاتية" وأن الواليات المتحدة لم تعد تعتمد عىل اسي 
 الوسائ  واخأهداف  ب

ز
  واالستخدام الفعىل للقوة ضد أى هجوم وشيك. وتد تم تنقي  هذه التهديد الوشيك ف
 
ز
اتيجية ف والت  تركزت حول عدة أهداف أهمها التحول من سياسة الردع واالحتواء إىل عرص سيادة  2006االسي 

  وتيادة العالم ضد اإلرهاب طلق
ً
 أو إتليميا

ً
ا القطب الواحد  والحيلولة دون ظهور أية توة منافسة عالميا

 لتوجهات الواليات المتحدة.  
 المنطقة        

ز
ز أدوات القوة الصللة والناعمة لتحقيق أهدافها ف وانطالتا مما سبق  جمعت اإلدارة اخأمريكية بي 

 
ز
ز ف حيث ض  بوش "نعلم أن هذه الحرب لن يتم كسبها بقوة السال  وحده  فيجب علينا هزيمة اإلرهابيي 

 معركة اخأفكار"  ميدان القتال  كما يجب علينا 
ز
 ف
ً
ولذلك سعت الواليات  . (Hughes, 2005)هزيمتهم أيضا

 المنطقة؛ وتد أعتمدت عىل ك  من إثيوبيا 
ز
المتحدة لتوظيف وكالء لها خأداء أهداف محددة تخدم مصالحها ف

. وتامت بنرسر  ي
 القرن اإلفريق 

ز
 مكافحة اإلرهاب  باإلضافة إىل كينيا كحليف جديد لها ف

ز
لسفن ا وجيبوئ  ف

 يليج عدن لمراتلة كافة التحركات وضمان عدم تسل  مؤيدى بن الدن إىل الصومال واليمن. 
ز
 و  الحربية ف

ً
تحقيقا
للهدف اخأمريكي اخأسىم  وضعت اإلدارة اخأمريكية يطة لرفع وارداتها النفطية من أفريقيا  حيث سعت للتدي  

ول ياصة السودان   الدول اخأكير أهمية إلنتاج البي 
ز
حيث تديلت لفرض تسوية سياسية جائرة لمشكلة  ف

  (32-28  ص ص 2012)فليف    جنوب السودان. 
ي وتد      

ز
ي )أميصوم(  وتوات اخأمن الوطنية الصومالية ف

اكة مع بعثة االتحاد اخأفريق  أتامت الواليات المتحدة رسر
 الصومال والقرن اخأفريق  

ز
كة لمكافحة اإلرهاب ف تم و   . (United States Africa Command) عمليات مشي 

كة الموحدة للقرن اإلفريق   ي أصب  مقرها القاعدة   2002عام  (CJTF – HOA) تأسيس فرتة العم  المشي 
والت 

ي  وتتكون من 
 القرن اخأفريق 

ز
ي وتعم  عىل تنسيق عمليات مكافحة اإلرهاب ف

ي جيبوئ 
ز
جندي  2000اخأمريكية ف
ي (Olsen, 2017, p 6-7)أمريكي 

ز
ي  ويعم  بها  2001 عام . وف

سست تاعدة ليمونيي  اخأمريكية بجيبوئ 
ُ
أ

.  4000 ترابة الستخدام  2003تم توتيع اتفاق عام ولتدعيم الوجود اخأمريكي اللحرى والعسكرى   جندي أمريكي
 حملتها المناهضة لإلرهاب   

ز
 جيبوئ   ياصة المرافق اللحرية واتخاذ تاعدة أمريكية ف

ز
المنشئات العسكرية ف

 مايو كما 
ز
" ف ي أكت وبر 2020)يايموت   2014تم تجديد االتفاتية الخاصة بقاعدة "ليموني 

ز
م تامت 2007(. وف

وإنش اء القي ادة   (CENTCOM) اإلدارة اخأمريكية بفص   تي ادة تواتها المعي نة بإفريقي ا عن القي ادة الوسط ى
ي إفريقي ا

ز
ي النواي ا اخأمريكي ة  والت  جاءت مما أثار الكثي  (AFRICOM) العسك رية الموح دة ف

ز
ر من الشك وك ف

 بناء 
ز
راتها إلنشاء اخأفريكوم بهدف التصدى لتنميم القاعدة والشلكات اإلرهابية المرتلطة بها  والمساعدة ف مير

ز مستويات التحكم اخأمتز والتصدى لحاالت زعزعة  القدرات اخأمنية للدول اخأفريقية لمواجهة اخأزمات  وتحسي 
 الجهود اإلنسانية والصحية واإلنمائية. )بسيوئز  اخأست

ز
 عن المساعدة ف

ً
 المنطقة  فضال

ز
  ص 2011قرار ف

220 ) 
 إدارة الرئيس باراك أوباما: 

ً
  ثانيا
 إحتواء تلعات      

ز
 أفريقيا وفش  الدول اإلفريقية الضعيفة ف

ز
 فكر الجهادية اإلسالمية ف

ز
 من التحول ف

ً
انطالتا

ة لقوى  اتيجية جديدة تقوم عىل المواجهة غي  الملارسر
هذا التحول  سعت الواليات المتحدة إىل تبتز اسي 

 أفريقيا دون تحم  اخأعلاء المالية وال
ز
ية. التطرف اإلسالىم ف ة أوباما مراجعة شلم جذري برسر ة حيث شهدت في 

ي أفريقيا )أفريكوم(؛ 
ز
لتحركات اإلدارة السابقة لها  فكانت أوىل تراراتها أنها ستعيد النمر بشأن القيادة اخأمريكية ف

اتيجية اخأمريكية لعام  .(2021نتيجة تخلط ردود الفع  اخأفريقية إزاءها )السيد     2015وبالتاىل جاءت االسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي "للحروب الهجينة"  اتيخر
ز من الدول  ومواجهة التخطيط اإلسي  ز الرسميي  ي  -لتؤكد عىل مواجهة الالعبي 

وه الت 
ي 
ز
ي مناطق متسعة عىل النطاق الجغراف

ز
ز آليات الحروب التقليدية وحروب العصابات ف جاه حديث كات  -ُيجَمع بي 
ي االتجاهات العسكرية اخأمريكية  واالعتماد عىل التحالفات

ز
 ظ  (2014والمنممات الدولية )عادل   ف

ز
  ياصة ف
ة إىل الخارج بعد  انية اخأمريكية من ناحية  وعدم تقل  الرأى العام اخأمريك إلرسال توات أمريكية كبي  ز تيود المي 

 أفريقيا نحو 
ز
من إجماىل  %23تجربة أفغانستان والعراق من ناحية أيرى. ويكلف االنتشار العسكرى اخأمريك ف

ز  ز لتوفي  الدعم المي  انية العسكرية اخأمريكية.  ومن ثم جاءت سياسة أوباما معولة عىل حلفائها اخأوروبيي 
والتدريب للقوات اخأفريقية لتمكينها من مواجهة المخاطر اخأمنية  حيث تحولت من دور المحارب الرئيس إىل 

يعرف ب  "القيادة من الخلف".)علد الرحمن   دور الداعم للقوى المحلية والدولية الت  تقوم بمهام ميدانية  أو ما 
2020)  
ق          إتليم رسر

ز
اكة لمكافحة اإلرهاب ف وعىل مستوى التحالفات  سعت إدارة أوباما لتأسيس ملادرة "الرسر

 دوًرا أ بتموي  من الواليات المتحدة  حيث لعلت إثيوبيا بفض  عضويتها 2009عام  (PREACT)أفريقيا 
ز
ساسًيا ف

اتيجية لمكافحة اإلرهاب 2020)مصطقز  هذا الصدد   تم إنشاء مركز االتصاالت االسي 
ً
 سبتمير  CSCC(. أيضا

ز
ف

ونية الت  أطلقها أوباما لمكافحة اإلرهاب كقوة ناعمة. وتام بتنميم 2011   والذى يعد من أهم الفضاءات اإللكي 
  -أول تمة أمريكية

ز
 2014أفريقية ف

ً
 طموحا

ً
وعا . ورغم ذلك  لم يخرج عن تاعدة "power Africa"  وطر  مرسر

اتيجية مكافحة   تحقيق المصلحة الوطينة اخأمريكية القائمة عىل القوة العسكرية ضمن اسي 
ز
االستمرارية ف

االرهاب العالىم باالرتكاز عىل الدول المحورية وانتهاج الحروب الالتماثلية بالوكالة  واإلبقاء عىل المقاربة اخأمنية 
 . Light Footprintالخفيفة"  المسماة "اللصمة

 إدارة الرئيس دونالد ترامب: 
ً
 ثالثا

اتيجية اخأمريكية لعام         التعاىط مع يطر اإلرهاب  بحيث ال  2018تبنت االسي 
ز
منمور أكير شمولية ف

اكات ع م تقترص عىل المواجهة اخأمنية والعسكرية  ب  تشم  أيضا مواجهة اخأيديولوجيات المتطرفة  وتعزيز الرسر
 مجال تلادل 

ز
 مواجهة يطر اإلرهاب  وتجفيف منابع اإلرهاب المالية وتعزيز التعاون الدوىل ف

ز
دول العالم ف

المعلومات بشأن الشلكات اإلرهابية وتمويالتها  واتخاذ إجراءات للحد من تدرة التنميمات اإلرهابية عىل 
 عن مالح

ً
ونية  فضال نت والمنابر اإللكي  ز بدولهم اخأصلية واستخدام القدراتالتجنيد عير االني   قة اإلهاربيي 

 (2020)أحمد   العسكرية اخأمريكية ضد التنميمات اإلرهابية وشلكاتها. 

 عن أولويات الرئيس ترامب  حيث همش          
ً
أما عىل مستوى السياسات الفعلية  فكانت أفريقيا بعيدة تماما

 للجريمة واخأمراض 
ً
ولم يسع لتطبيق (. 78-77  ص ص 2017)صايج   والفساد القارة كلية ووصفها مصدرا

اتيجية   القرن اإلفريق  لقناعاتم بأن االسي 
ز
اتيجية اخأمريكية كما ه  ب  فض  "التدي  اخأحادى" ف عناض االسي 

 محاربة حركة الشلاب طيلة عرسر سنوات. لذا 
ز
متعددة اخأطراف لسابقيم كانت فاشلة ولم تحقق أية نجاحات ف

ز والتحرك بمفرده وإرسال تواتم العسكرية إىل المنط ترر عدم  (. 2021قة )اللكش  ترك المنطقة لإلرهابيي 

ي تقوم وبالتاىل      
"  حيث وافق البنتاجون عىل يطة لتقليص القوات اخأمريكية الت 

ً
رفع ترامب شعار"أمريكا أوًل
ي إفريقيا بنسلة 

ز
القوات اخأمريكية المخصصة ل    "أفريكوم" بنحو تقريًلا  وتقليص  ٪25بمهام مكافحة اإلرهاب ف

10٪ 
ً
ز وروسيا. أيضا ا خأمريكا  باستثناء المكان الذي يجب أن تواجم فيم الصي  ا مهمًّ

ً
  ولم تعد إفريقيا تشك  شيئ

ي 
ز
ورة اعتماد أفريقيا عىل نفسها ف اجع عن تقديم الدعم لقوات حفظ السالم وجهود مكافحة اإلرهاب  وضز تم الي 

بات الجوية وياصة عىل الصومال؛ فلحلول يناير (.  2020)علد الرحمن   تدراتها بناء    2019كما تم تكثيف الرصز
ي الصومال خأكير من 

ز
  ب  أن الواليات المتحدة 2017تتي  منذ بداية  500وص  عدد ضحايا الغارات اخأمريكية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الصومال أكير 2020نفذت يالل اخأشهر اخأوىل لعام 
ز
ي ك  من "بوش"   غارات جوية ف

مما نفذت يالل إدارئ 
 و"أوباما". 

ب الخلد" الذى اعتمدت      ي تصاعد مستمر مما يثلت فش  نهج "اضز
ز
ورغم ذلك التزال التهديدات اإلرهابية ف

ي التصاعد بشك  أرسع 
ز
ي تستمر فيها اخأزمة ف

ي المنطقة؛ وتشي  إىل الحالة الت 
ز
إدارة ترامب عليم لمكافحة اإلرهاب ف

ي أو مؤتتمن االست
ي نهج جزئ 

ن  )علد الرحم جابات الموجهة لتسويتها أو التعام  معها  مما يؤدي إىل تبتز
 التعام  مع المنطقة  حيث استمر (2021

ز
ة أكير براجماتية ف . وبالتاىل كانت السياسة اخأمريكية يالل تلك الفي 

ي مكافحة اإلرهاب  ولذلك تام ترامب بسحب القو 
ز
 الصومال  وتقليصتراجع الدور اخأمريكي ف

ز
توة  ات المتلقية ف

ي أماكن عدة تنشط فيها الجماعات اإلرهابية تبي  رحيلم من السلطة
ز
(. وهو القرار 2021)مصطقز   اخأفريكوم ف

ي حرب  ها عىل حركة 
ز
 نتائج غي  مرجوة  ياصة مع اعتماد حكومة مقديشيو عىل تلك القوات ف

الذي سيؤئ 
ي شهدت أنشطتها اإلرهابيةالشلاب  مما يسفر عن تصاعد عنف ال

ا مؤيًرا حركة الت  ً مستغلة اخأوضاع  ارتفاًعا كبي 
ات جائحة كورونا  فمنذ يناير اير 2020 غي  المستقرة وانشغال الحكومة بمواجة تأثي  من العام  حت  فير

 (. 2021عمليات داي  كينيا )عسكر   7داي  الصومال و 99 عمليات  106 بلغت عملياتها اإلرهابية ترابة ذاتم

 سغ ترامب إل        
ً
ة عىل القارة بأكملها  اخأول يتعلق بإيقاف المساعدات أيضا  يطي 

ً
ارا صدار ترارين لهم أضز

 إطار "برنامج الغذاء العالىم" التابع لمنممة اخأمم المتحدة  والت  لم تتوتف عىل يد 
ز
االنسانية خأفريقيا ف

 أفريقيا  اخأمر الذى يضيف إىل يطورة تدفق موجات سالفيم  والذى تزامن مع حدوث أكير كارثة جفا
ز
ف ف

ات المنايية   يتعلق بخروج واشنطن من االتفاق الخاص بالتغي 
. والقرار الثائز ز جديدة من المهاجرين واإلرهابيي 
ون   ز  (. 2021مما سيعرض القارة لمخاطر شديدة )مي 

ز ديمقراطية وجمهورية  يم  الدافع  وبناء عىل ما تقدم، تتضح لنا نتائج المقارنة،     فرغم ايتالف اإلدارات بي 
اتيجيات. فرغالمصلحة األمريكيةالرئيس للسياسة الخارجية تجاه المنطقة هو  ت اخأدوات واالسي  م   وإن تغي 

أن الرئيس أوباما كان من أصول إفريقية  إال أن استجابتم للمطالب اإلفريقية لم تخرج عن إطار المصال  
 ضوء المصلحة  ياصة بالنمر التلاعها اخأم

ز
وطة ف ريكية دون تقديم الدعم المطلق  فكلها سياسات مرسر

ي تفرض عليها عقوبات متعلقة بحقوق 
 معمم اخأحيان  كأن تقدم دعًما لذات الدولة الت 

ز
سياسات متناتضة ف
ن "مجرد أتوال" أكير منها لذلك يمكن القول بأن اهتمام إدارة أوباما بإفريقيا كا .(2021اإلنسان )اللكش  

ي حرب  ها عىل 
ز
إجراءات عملية؛ فرغم أنم زار القارة يمس مرات  وزود الدعم العسكري للعض دول المنطقة ف

ي مناطق 
ز
ي عهده كان يصب ف

ز
ز العام ف كي 

ي أكير من عرسر دول أفريقية  إال أن الي 
ز
اإلرهاب  وأنشأ تواعد عسكرية ف

 ليس بجديد  فلم تكن 
ً
أفريقيا عىل رأس تائمة أولويات أي إدارة أمريكية منذ تسعينيات القرن أيرى  وهو أمرا

ي السياسات اخأمريكية الخارجية تجاه أفريقيا )علد الرحمن  
ز
 من االتساق ف

ً
ز نوعا ين  اخأمر الذي يير   (. 2021العرسر

ز مكافحة اإلرهاب والحقوق المدنية       ِقد  –ورغم سغ أوباما إليجاد توازن بي 
ُ
 –م بوش بسبب إهمالم ل الذي انت

ز عىل الجانب اخأمتز وضعف االهتمام بقضايا الحكم؛  كي 
سي  بطريقة آلية بالي 

ُ
 بأن السياسة ت

ً
لكنم واجم انتقادا

 كان يتحالف مع أنممة دكتاتورية مما جعلم يتغاضز عن انتهاكات حقوق اإلنسان لحكومات تلك اخأنممة 
ً
فأحيانا

 ملادرة ومنها إثيوبيا. ولكن عىل صعيد أ
ز
ير  عم  أوباما عىل استخدام القوة الناعمة اخأمريكية والت  تجلت ف

 اتسم 2013الطاتة اخأفريقية لعام 
ً
بع نهجا

ة
  وملادرة القادة اخأفارتة الشلاب  ذلك عىل عكس ترامب الذى ات

ي تبناها)تي
" الت 
ً
 إطار أجندة "أمريكا أوال

ز
ي سياستم تجاه أفريقيا ف

ز
م والعناد ف

ُّ
(. وبالتاىل تحول 2020لور  بالتهك

ا  ياصة يالل السنوات 
ً
ي أفريقيا  إىل تهميش مصحوب باحتقار أحيان

ز
ي بملف مكافحة اإلرهاب ف االهتمام النستر
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة اتسمت العالتات اخأمريكية ي إضعاف النفوذ اخأمريكي بالقارة  اخأرب  ع اخأيي 
ز
اخأفريقية بالركود  وهو ما تسبب ف

ي وا
كي والروسي لصال  تمدد النفوذ الصيتز

 .لي 

 خاتمة الدراسة: 

مصلحة "الاستطاعت الدراسة اثلات حقيقة أن السياسة اخأمريكية تجاه منطقة القرن اإلفريق  ظ  توامها       
ى  ال القيم" اتيجية فارتة طالت آثارها كافة الدول الكير

اخأمريكية. فعىل الرغم من حدوث تحوالت اسي 
اتيجيات والصغرى  إال أن اخأجندة اخأمريكي ز أن اإلدارات واالسي   حي 

ز
ة للسياسة الخارجية ظلت ثابتة  ف

ات الدولية. وبالتاىل جاءت الدراسة   للتكيف مع مقتضيات التغي 
ً
حدث دائما

ُ
والسياسات اخأمريكية كانت ت

 -بمجموعة من النتائج : 

-  
ز
ز  وتحول اخأغلبية ف ز والجمهوريي  ز الديمقراطيي  ز  رغم تحول اإلدارات اخأمريكية بي  ز   الكونجرس بي  الحزبي 

 القارة 
ز
 اخأمريكي ف

فإن السياسة اخأمريكية تجاه المنطقة تحكمها ثالثة تحديات؛ وه التنافس الصيتز
اتيجية اخأمريكية العالمية  والتحدى اخأمتز الذى تشكلم الجماعات   االسي 

ز
اخأفريقية  ومكانة الطاتة ف
 اإلرهابية العابرة للحدود. 

اتيجيا -  مواجهة ظاهرة تناىم التنميمات اإلرهابية  وتمددها وتهديداتها؛ حيث تصور االسي 
ز
ت اخأمريكية ف

ها من اخأبعاد االتتصادية واالجتماعية والسياسية  افتقدت المنهج المتكام  الذى يربط اخأبعاد العسكرية بغي 
ز عىل مو 57  ص 2017لمكافحة ناجحة للتنميمات االرهابية )المغازى   كي 

اجهة مماهر التطرف (. ولع  الي 
حقوق اإلنسان  واالستخدام المفرط للقوة دون اللحث عن ح  جذري  أدى لمهور العديد من انتهاكات

ز صفوف  ي تضايا اإلرهاب  والتجنيد بي 
ز
ي تورطهم ف

ز
ز مع المشتلم ف والقت  يارج القانون  وزيادة المتعاطفي 

 الجماعات اإلرهابية. 

 أن أطر المواثيق  واتفاتيات المكافح -
ز
 التطبيق؛ فلم تنج  ف

ز
ة ليست إال مضاربات نمرية تفتقد اإللزام ف

 المنطقة تتم وفقا 
ز
 تناىم الماهرة  وأصلحت آليات المكافحة ف

ز
إحتواء أيطار اإلرهاب مما تسبب ف

ز المقاربة النمرية وواتع  لمقتضيات وأزمات التحوالت السياسية. وهنا تتصاعد يطورة تزايد الفجوة بي 
 مكافحة االرهاب. السياسات ا

ز
 لدولية ف

 عن سياسات الهيمنة  -
ً
اتيجياتها تجاه هذه الدول بعيدا  اسي 

ز
 عىل الواليات المتحدة أن تعيد النمر ف

ً
أضخ لزاما

جود عىل المستوى الغي  رسىم  حيث توب  الو الت  اعتمدتها السياسة اخأمريكية الت  أثارت ردود فع  رافضة 
 أفريقيا بالرفض 

ز
 الصومال وكينيا اخأمريك ف

ز
 جيبوئ   أو العنيف كما حدث ف

ز
 الشعتر سواء السلىم كما حدث ف

انيا عندما تم شن هجمات ضد المصال  اخأمريكية.  ز  وتيز

 ضوء ذلك جاءت الدراسة بعدة توصيات: 
 
 -وف

اتيجية العالمية  -  ضوء االسي 
ز
ورة التعاون الجماغ لمواجهة الماهرة بوصفها تضية عابرة للحدود ف ضز

 2006لمكافحة اإلرهاب )االمم المتحدة  
ز
  وتقوم عىل 2006سبتمير  8(  والت  اعتمدتها اخأمم المتحدة ف
 تدابي  معال

ز
اتيجية أساسية لمواجهة الماهرة؛ وتتمث  ف إلرهاب  جة المروف المؤدية النتشار اأربعة أركان إسي 

وتدابي  منع االرهاب ومكافحتم  والتدابي  الرامية لبناء تدرات الدول عىل منع االرهاب ومكافحتم وتعزيز دور 
ام حقوق االنسان وسيادة القانون. ولتفعي  عملية   التدابي  الرامية لضمان احي 

ً
ا منمومة اخأمم المتحدة  وأيي 

 
ً
  المكافحة دوليا

ز
لمساعدة الدول  2017يونية  15تم إنشاء مكتب اخأمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ف
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 غي  والتدراسة حالة: الدور األمريك  بي   االستمرارية  ،اإلرهابية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز جهود اخأمم  اتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب لضمان التنفيذ المتوازن  وتحسي 
 تنفيذ اإلسي 

ز
اخأعضاء ف

 مجال مكافحة اإلرهاب. )اخأمم المتحدة  
ز
  (2017المتحدة ف

اتيجية العالمية  - حة من يالل المنمومة التنموية لمكافحة التطرف الفكرى  بحيث يقع للمكافتفعي  االسي 
ي 
 أفريقيا عامة  والقرن اإلفريق 

ز
عىل الواليات المتحدة علأ هذا التطبيق لضمان استمرار المصال  اخأمريكية ف

 
ز
" للحفاظ عىل توازن الرصاع ف وعم الجديد "طريق الحرير الصيتز  ياصة  ومواجهة المد الصيتز ومرسر

 ظ  
ز
ات النمام الدوىل فيما بعد كورونا  وتدارك ايفاتاتها ف  ظ  متغي 

ز
 ضمان االستمرار ف

ً
ا المنطقة  وأيي 

 . اخأزمة
     ،

ً
ا   وأخي 

ز
ز العالتات مع دول المنطقة  ياصة ف  أمام اإلدارة اخأمريكية الجديدة لتحسي 

ً
يم  التحدى تائما

اجع مكانة ظ  تسارع التطورات واخأزمات الدولية الراهنة  ات الت  تد تؤدى لي  الت  تنذر بالعديد من المؤرسر
 هذا اخأمر هو إنعكاس تلك التحوالت  سواء 

ز
 ظ  صعود القطب الصيتز  إال أن ما يهمنا ف

ز
الواليات المتحدة ف

لذى انحو القطبية الثنائية أو التعددية أو حت  استمرارية القطبية اخأحادية  عىل نحو يحقق التوازن واالستقرار 
تأم  فيم الدول العربية. ومن ثم يم  التساؤل المطرو  أمامنا اآلن : "ه  يستطيع بايدن أن يصح  تلعات 
ات   نفس نهج سابقيم أمام تلك التحديات والتغي 

ز
 ف
ً
الماضز ويرسم سياسة جديدة للمنطقة  أو سيمضز تدما

 لألجندة اخأمريكية الثابتة؟"  
ً
اتيجية وفقا الم ايدن" يعد بمزيد من الدعم لقوات حفظ السفإذا كان "بالجيوسي 

ي ضوء 
ز
وطية اخأمريكية ف وطها لمواجهة المرسر ودعم جهود مكافحة اإلرهاب  فإن إفريقيا عليها أن تضع رسر

 . ز كاء الدوليي    تعدد الرسر

  -العربية:  المراجع

 

. )ابري , 
 
 القرن اخأفريق  التحدى 2018أبو بكر الدسوف

ز
  . 212واالستجابة. السياسية الدولية  (. اخأمن ف

ي (  2020/ 2/ 18احمد عسكر  )
ي القرن اخأفريق 

ز
ري    خ   تاحدود وتأثي  تصاُعد نشاط حركة الشلاب المجاهدين ف

داد     https://cutt.us/Zv3Nb  من مركز اإلمارات للسياسات : 2021/ 5/ 6االسي 
( . داد 2020ديسمير  9أحمد مصطقز  صحيفة الخليج : 2021/ 1/ 21(. عودة المخاطر. تاري    خ االسي 

ز
  ف

https://www.alkhaleej.ae 
داد 2018يوليو,  17الرس سيد أحمد. ) . تاري    خ االسي  ي

 القرن اخأفريق 
ز
  من السفي  2020, 12 5(. يحدث ف

 http://assafirarabi.comالعرئر : 
ي وحوض 2012السيد فليف . ) 

(. نمرة تحليلية خأطروحات الواليات المتحدة اخأمريكية حول القرن اإلفريق 
ز الني . المؤتمر الدوىل الرابع بعنوا ز القرني   السياسة الدولية بي 

ز
. )القاهرة : معهد اللحوث 20و  19ن أفريقيا ف

 اخأفريقية(. 
داد 2017مارس,  22أمينة العريىم. ) . تاري    خ االسي  ي

 القرن اإلفريق 
ز
  من 2020, 12 15(. الحسابات الخليجية ف

  https://www.goo.gl/EosNEgمركز مقديشيو لللحوث والدراسات : 
ة محمد عل ق أفريقيا  التحالف اإلسالىم 2019ديسمير  22د الحليم. )أمي   إتليم رسر

ز
(. أبعاد ظاهرة اإلرهاب ف

العسكرى  لمحاربة اإلرهاب : 
https://imctc.org/Arabic/ArticleDetail/Index/637126960605370609 

https://www.google.com/url?q=https://cutt.us/Zv3Nb&sa=D&source=editors&ust=1613995453454000&usg=AOvVaw3WAaVrtS8Xld_Sikht2YGT
https://www.alkhaleej.ae/
https://imctc.org/Arabic/ArticleDetail/Index/637126960605370609
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

اتيجية اخأمريكية العسكرية 2015ديسمير  1أنس القصاص. )   االسي 
ز
. تاري    خ 2015(. أمن القرن اخأفريق  ف

داد   and-articles-https://rouyaturkiyyah.com/research-. من : 2020/ 6/ 25االسي 
2015-commentaries  
(. من اإلهمال إىل االحتكار : السياسات اخأمريكية تجاه إفريقيا يالل إدارئ  أوباما 2020ديسمير  20إيان تيلور. ) 

داد    من : 2020/ 1/ 20وترامب  مركز تريندز لللحوث واالستشارات  تاري    خ االسي 
https://trendsresearch.org 

 أفريقيا عوام  االنتشار ووسائ  المواجهة. المجلة العربية 2016أيمن شلانة. )
ز
(. الحركات السلفية الجهادية ف

 للدراسات السياسية واخأمنية. 

 أفريقيا : اخأنماط والتداعيات. تاري    خ2020/ 2/ 24أيمن شلانة. )
ز
 (. التنافس عىل تيادة الحركات اإلرهابية ف

داد  اتيجية : 2020/ 5/ 20االسي   مركز فاروس لالستشارات والدراسات االسي 
ز
   ف

http://pharoustudies.com  
اير  3باهر علد العميم. ) داد (. 2018فير ز الجوع واإلرهاب. تاري    خ االسي  ي بي 

 : 2020/ 11/ 5القرن اخأفريق 
ز
  ف

https://www.albawabhnews.com/2927929  
,  17تامر نادى. ) داد 2019سبتمير ز العرب. تاري    خ االسي  ز السياسيي   اللاحثي 

  من ما ه 2021, 2 11(. ملتق 
  http://arabprf.com/?p=362الجيوسياسية أو الجغرافيا السياسية :  -الجيوبولتيك

 
ز
ي القرن اإلفريق   شوهد ف

ز
ي حول اخأزمة ف

 :  2020/ 6/ 25تقرير برنامج اخأمم المتحدة اإلنمائ 
ز
  ف

risis%20prevention/UNDP%20Crihttp://www.undp.org/content/dam/undp/library/c
sis_brief_horn_of_africa.pdf 

اتيجية اخأمريكية تجاه القارة اخأفريقية دراسة تحليلية. المركز الديمقراىط 2014يوليو  6جارش عادل. ) (. االسي 
داد  . تاري    خ االسي   https://democraticac.de/?p=2340  من : 2020/ 11/ 7العرئر

ون. ) ز . ترجمة سامية أبو العال. الهيئة العامة 2017يونيو  13جوليا مي  ي
 القرن اإلفريق 

ز
اتيجية ترامب ف (. اسي 

داد   ory/142471https://www.sis.gov.eg/St  من : 2021/ 2/ 20لالستعالمات. تاري    خ االسي 

ي : ثنائية الفقر والحرب عىل اإلرهاب. مركز 2014مارس,  13حمدى علد الرحمن. )
(. تحوالت المشهد اخأفريق 

داد من   https://www.afrigatenews.net/articleالعربية للدراسات. تم االسي 

 إفريقيا؟. ت2021/ 2/ 4حمدى علد الرحمن. )
ز
داد (. ه  يغي  بايدن سياسة مكافحة اإلرهاب ف م االسي 

https://futureuae.com/en-  من المستقل  للدراسات واللحوث المتقدمة : 2021/ 2/ 21
/Mainpage/Item/6059 

اير 23حمدى علد الرحمن  ) ؟. تم 2020فير ي
 الساح  اخأفريق 

ز
(. لماذا تقلص إدارة ترامب وجودها العسكرى ف

داد    AE/Mainpage/Item/5293-https://futureuae.com/ar  من : 2020/ 11/ 26االسي 
 (. الت2018يالد بشكيط. )

ز
ي : اإلرهاب والجريمة المنممة دراسة ف

 منطقة الساح  اإلفريق 
ز
هديدات الالتماثلية ف

 حدود العالتة. مجلة أبحاث تانونية وسياسية  الجزائر  العدد السادس. 
اتيجية الدولية. جريدة 2015مايو  25يالد يايموت. ) ز اإلرهاب والمصال  االسي  ي بي 

(. منطقة القرن اخأفريق 
ق اخأوسط.  داد  الرسر  http://www.m.aawsat.com. من : 2020/ 11/ 3تاري    خ االسي 

اتيجية اخأمريكية الجديدة لمكافحة اإلرهاب  مجلة درع الوطن  تم 2018/ 11/ 7داليا السيد أحمد   ) (. االسي 
داد     http://www.nationshield.ae  من : 2020/ 11/ 11االسي 

https://rouyaturkiyyah.com/research-articles-and-commentaries%20-2015
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   تالتنظيما                                                    غريب     

 منطقة القرن اإلفريق 
 
 غي  والتدراسة حالة: الدور األمريك  بي   االستمرارية  ،اإلرهابية ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 منطقة القرن اإلفريق 
 
 غي  والتدراسة حالة: الدور األمريك  بي   االستمرارية  ،اإلرهابية ف

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

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

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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   تالتنظيما                                                    غريب     

 منطقة القرن اإلفريق 
 
 غي  والتدراسة حالة: الدور األمريك  بي   االستمرارية  ،اإلرهابية ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

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

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

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

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

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

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

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

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

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

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

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

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

ز
 إال انفجار ف

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

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

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

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

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

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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