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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 لدى  
ً
عية من أكير المصطلحات تداوال ، يعتير مصطلح السياسة الرسر ز ز وصناع القرار من المسلمي  عيي  ز الرسر الباحثي 

ز العلوم المعاضة   عية األصيلة، وبي  ز العلوم الرسر  بي 
ً
 تاما

ً
 ومزجا

ً
 صحيحا

ً
 وفهما

ً
إال أن هذا المصطلح يحتاج ضبطا

ز األصيل القديم والحديث المعاض   المختلفة، مع االرتباط الوثيق بفهم الواقع وفقهه ومن خالل هذا الربط ما بي 
السليمة نصل إىل مسىم وتطبيق صحيح   من العقلية  الملكية  الثاقب مع وجود  ة والفهم  الني  العقول  أصحاب 

ي الحياة. 
غي والواقغي فز

عية من خالل القرارات المبنية عىل أساس الرسر  لمفهوم السياسة الرسر

عية – سياسة: الكلمات المفتاحية  إمامة  - مصلحة –  نوازل – فقه – رسر

 

]Legitimate Politics Between Concept and Application [ 

Summary: 

The term legitimate politics is considered one of the most commonly used terms among Islamic scholars 

and decision makers, but this term needs a proper control and understanding and a complete blending 

between the authentic forensic sciences and the various contemporary sciences, with a close connection 

to the understanding of reality and its jurisprudence and through this link between the ancient authentic 

Contemporary hadiths are among those with luminous minds and piercing understanding, with the 

presence of sound mental ownership. We arrive at a proper name and application of the concept of 

legitimate politics through decisions based on the legitimate and realistic foundations in life. 
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 :المقدمة

ي واقعنا المعاض بعد سقوط الخالفة العثمانية سنة  
عية فز م، وغياب 1924تشتد الحاجة إىل علم السياسة الرسر

 مشتتة، ال تسي   
ً
سلطان الخليفة، بعد أن كان هو الذي ينظم سياسة الدولة، اضطربت أحوال األمة وأصبحت دوال

ة  وفق سياسة رشيدة، وال خطة قويمة، مع غياب  غي المؤصل، وكير
الرؤية الشاملة والوغي بالواقع وقلة العلم الرسر

 النوازل وغياب حكم اإلسالم. 
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عية؟  ي تحصيل السياسة الرسر
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عية؟  ي السياسة الرسر
ز والمعاضين من المؤلفات فز  ما هو نتاج المتقدمي 

عية علم مستقل بذاته؟  هل السياسة الرسر

ورية الكتس عية؟ ما هي العلوم المساعدة والرصز  اب علم السياسة الرسر

 

 

 
ز البن القيم ) 1)  (. 373/ 4( إعالم الموقعي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهداف البحث 

يتعلق عمله   - الواقع ،ممن  ي 
بها فز العمل  التحصيل، وكيفية  عية من حيث آلية  توضيح مفهوم السياسة الرسر

 بالقرارات السياسية ،وإرشاد من يقوم عىل تدريس ودراسة هذا العلم  إىل كيفية التعاطي معه كعلم خاص. 

 حدود الدراسة  

ي كيفية استنباط تتناول  
عية كمصطلح مركب، وأهم مصادر تحصيله، بدون التوسع فز الدراسة مفهوم الساسة الرسر

عية من الناحية الفقهية واألصولية.   أحكام السياسة الرسر

 منهجية الدراسة 

  والمنهج التحليىل  
 تعتمد الدراسة عىل المنهج الوصفن

 خطة البحث 

 كل مبحث عدة مطالب:   يتألف البحث من تمهيد وثالثة مباحث وضمن

عية.  : تمهيد ي أهمية علم السياسة الرسر
 فز

 تعريف السياسة لغة، والمصطلحات ذات الصلة. المبحث األول: 

 تعريف السياسة لغة.  المطلب األول: 

  
.  :المطلب الثانن

ً
 تعريف السياسة اصطالحا

 المصطلحات ذات الصلة.  المطلب الثالث: 

عية.  المطلب الرابع:  ي النصوص الرسر
 السياسة فز

 :  
عية. المبحث الثانن ي السياسة الرسر

 المؤلفات فز

 المؤلفات القديمة.   المطلب األول: 

 :  
 المؤلفات الحديثة.  المطلب الثانن

عية.  المطلب الثالث:  ي الكليات الرسر
عية فز  تدريس السياسة الرسر

عية. المبحث الثالث:   مصادر استنباط السياسة الرسر

عية )أدلة أصول الفقه(.  المطلب األول:   األدلة الرسر

 :  
عية.  المطلب الثانن ي استنباط أحكام السياسة الرسر

 العلوم الفرعية المساعدة فز

عية.  المطلب الثالث:   التطبيق العمىلي للسياسة الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تمهيد: 

عية:    أهمية علم السياسة الشر
ن
 ف

 . تعريف السياسة لغة، والمصطلحات ذات الصلةالمبحث األول: 

. ول: المطلب األ
ً
 تعريف السياسة لغة واصطالحا

 تعريف السياسة لغة:  -1

ِفيِه السوس..... وسست  َوقع  ِإذا  َعام يساس 
َّ
الط ة. وساس 

َ
َمْعُروف

ْ
ال ة  ابَّ

َّ
الد ِذه 

َ
السياسة من )سوس( والسوس: ه

َواّب"
َّ
 الد

َ
ِلك

َ
ذ
َ
ْوم أسوسهم سياسة َوك

َ
ق
ْ
 ( . )ال

، يقوم عليها ويروضها. والواىلي َيُسوس الرعية وأمرهم" والسياسة: فعل السائس الذي يسوس  
ً
وابَّ سياسه

ّ
.و 2الد

 أمرهم ... وفالن مجّرٌب قد 
َ
ك
ِّ
. وُسِوَس الرجُل أموَر الناس، عىل ما لم يسم فاعله، إذا ُمل

ً
 الرعّية ِسياَسة

ُ
"ُسْست

ِمَر عليه. والسوُس: الطبيعة. يقال: الف
ُ
ِمَر وأ

ُ
 ِمن ساَس وسيَس عليه، أي أ

ٌ
صاحة من ُسوِسِه، أي من طبعه. وفالن

ٍق 
ْ
ٍق، أي من أصل ِصد

ْ
 . (3) سوِس صدٍق وتوِس صد

اَم  
َ
: ق
ً
مَر ِسياسة

َ
ساسوه. وَساس األ

َ
ُسوه وأ ُسوه ِقيَل: َسوَّ

َّ
، وِإذا َرأ

ً
ْم َسْوسا

ُ
اُل َساُسوه

َ
، ُيق

ُ
ْوُس: الِرياَسة ِبِه، َوَرُجٌل والسَّ

وُسوَّ  َساَسٍة  ْوٍم 
َ
ق ِمْن  ف ساٌس 

ِّ
ل
ُ
ي ك

َ
أ ٍن 

َ
َل
ُ
ف ي  ِ

َبتز مَر 
َ
أ  
ٌ
فالن ُسِوَس  اُل: 

َ
َوُيق َيُسوُسهم.  َجَعلوه  القوُم:  َسه  وَسوَّ اس، 

، ِإذا 
ُ
ه
ُ
اِعل

َ
ْم ُيَسمَّ ف

َ
 َما ل

َ
اِس، َعىل

َّ
مور الن

ُ
 ِسياَسة. وُسِوَس الرجُل أ

َ
ة ِعيَّ  الرَّ

ُ
: ُسْست ِريُّ

َ
َجْوه

ْ
مَرهم  ِسياستهم. ال

َ
 أ
َ
ك
ِّ
 . (4)  ُمل

 الرَّ 
ُ
َب وُسْست

ِ
د
ُ
َب وأ

َّ
د
َ
ٌب قد ساَس وِسيَس عليه: أ  ُمَجرَّ

ٌ
ها. وفالن

ُ
َهْيت
َ
ها ون

ُ
: أمْرت

ً
 ِسياَسة

َ
ة  . (5ِعيَّ

ِء ِبَما ُيْصِلُحه : َومن الَمَجازِ  ي
ْ : الِقياُم عىل السر

ُ
َها، والِسَياَسة

ُ
َهْيت
َ
َها ون

ُ
َمْرت
َ
: أ رْسِ

َ
، بالك

ً
( ِسَياَسة

َ
ة ِعيَّ  الرَّ

ُ
 .  (6))ُسْست

 :
ً
: تعريف السياسة اصطالحا  

 المطلب الثانن

ي الطرق الحكمية البن القيم رحمه هللا: "قال ابن عقيل: السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل  
جاء فز

" -صىل هللا عليه وسلم  -الصالح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول   . (7) ، وال نزل به وحي

ي الدنيا واآلخرة؛ فهي من األنبياء عىل   وتعرف السياسة أيضا ًبأنها: 
ي فز "استصالح الخلق بإرشادهم إىل الطريق المنخر

ي ظاهرهم، ومن العلماء ورثة األنبياء 
ز والملوك عىل كّل منهم فز ي ظاهرهم وباطنهم، ومن السالطي 

الخاصة والعامة فز
ها القانون الموضوع لرعاية اآل 

ّ
ي باطنهم ال غي  .... ورسمت السياسة بأن

 . (8)  داب والمصالح وانتظام األموال«فز

 
ز للخليل بن أحمد ) 2)  (. 336/ 7(كتاب العي 

ي ) (3)  . (938/  3تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري الفارائر
 (. 108/ 6(لسان العرب البن منظور ) 4)
 (. 551( القاموس المحيط )ص:  5)
 (. 157/ 16( تاج العروس للزبيدي ) 6)
 (. 12(الطرق الحكمية البن القيم )ص:  7)
 (. 993/ 994/ 1( كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )8)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي العاجل واآلجل، وهي من  
ي فز ي البقاء: " السياسة: هي استصالح الخلق بإرشادهم إىل الطريق المنخر ي كليات أئر

وفز
، ومن  ي ظاهرهم ال غي 

ز والملوك عىل كل منهم فز ي ظاهرهم وباطنهم، ومن السالطي 
األنبياء عىل الخاصة والعامة فز

ي باطنهم ال غي  العلماء ورثة األ 
 . (9) " نبياء عىل الخاصة فز

 
ً
عية كما عرفها المعاصون:  -ثانيا  السياسة الشر

عية بأنها: "هي ما يراه اإلمام، أو يصدره من األحكام، والقرارات زجًرا عن  عرف الدكتور القرضاوي السياسة الرسر
 .  (10) فساٍد واقع، أو وقاية من فساٍد متوقع، أو عالًج ا لوضٍع خاص"

ي لم يرد بحكمها نص 
الت  الدولة اإلسالمية  عية بأنها: "تدبي  شئون  الدكتور محمود الصاوي السياسة الرسر عرف 

يعة، وأصولها العامة" ، وتتبدل بما فيه مصلحة األمة، ويتفق مع أحكام الرسر ي من شأنها أن تتغي 
 . (11) ضي    ح، أو الت 

عية ب ي جميع ويمكن أن يكون التعريف المختار للسياسة الرسر
أنها : تدبي  شؤون الناس من قبل أصحاب القرار فز

يعة.   أمور الحياة بما ال يخالف الرسر

 المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة؟

 : ي االصطالح اإلسالمي
عية فز  الرسر

ع من التعبد ويطلق عىل الطاع ع والدين ما ورد به الرسر وع ما أظهره الرسر ع هللا تعاىل لعباده المرسر يعة: "ما رسر ة  الرسر
 ( 12)والعبادة والجزاء والحساب"

ي و  المعهودة الثابتة من النتر
ُ
ع: ما أظهره هللا لعباده من الدين، وحاصله الطريقة فهو   -صىل هللا عليه وسلم  -الرسر

ع لنا من الدين  عليه الصالة والسالم من هللا تعاىل، وهللا تعاىل هو الذي رسر
ُ
 . (13) الشارع

عية الخاصة   ه عىل  ومفهوم الرسر بالسلطة يعير عنه بالبيعة؛ والبيعة هي العهد عىل الطاعة كأن المبايع يعاهد أمي 
ء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من االمر عىل   ي

ي شر
ز ال ينازعه فز ي أمر نفسه وأمور المسلمي 

أنه يسلم له النظر فز
ي يده

تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع   المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا االمي  وعقدوا عهده جعلوا أيديهم فز
ع ي عرف اللغة ومعهود الرسر

ي فسىمي بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة باأليدي هذا مدلولها فز  . (14)  والمشي 

ي المجتمع للنظام السياشي وخضوعهم له طواعية،  
: "تقبل التيار الرئيسي فز ي ي االصطالح السياشي الغرئر

عية فز الرسر
أنه يعير عن قيم الجماعة وتوقعاتها، ويتفق مع تصورها عن السلطة وممارستها،  من منطلق ثقة   ي 

ز فز المواطني 
ي  
الت  بالواجبات  قيامهم  والرضا من خالل  القبول  المواطنون عن هذا  ويعير  ى.  الكير أهدافها  تحقيق  إىل  ويسغ 

 . (15)تتوقعها السلطة منهم عىل أكمل وجه دون حرج أو اضطرار أو رهبة"

 
ي البقاء الكفوي )ص:  9)  ( 510(الكليات الئر
عية للقرضاوي )ص ( 10)  . 32(السياسة الرسر
ي اإلسالم: الصاوي  )ص  11)

 (. 39( نظام الدولة فز
 ( 70( الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )ص: 12)
ي )ص: 13)

كت   (. 121( التعريفات الفقهية للير
 (. 209/ 1(تاري    خ ابن خلدون )  14)
عية السياسة،م، 2014(الحمادي ، 15) ي   https://www.ssrcaw.org- مفهوم الرسر ي العالم العرئر

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز الحاكم والمحكوم المتضمنة توافق   عريفها بعبارة أخرى بأنها: ويمكن ت عية مفهوم يرمز اىل العالقة القائمة بي  "الرسر
ز بما يؤدي اىل القبول الطوغي من قبل  العمل أو النهج السياشي للحكم مع المصالح والقيم االجتماعية للمواطني 

" يعات النظام السياشي ز وترسر  .  (16)الشعب بقواني 

ي الدارين اإلمامة: 
 . (17)  رياسة عامة تتضمن حفظ مصالح العباد فز

عية.    النصوص الشر
ن
 المطلب الرابع: السياسة ف

ي الحديث النبوي بالمعتز الذي نحن بخصوصه: 
ي القرآن الكريم وإنما جاءت فز

 لم ترد كلمة سياسة فز

ي صىل هللا عليه وسلم، قال: »ك ي هريرة عن النتر ي صحيح البخاري من حديث أئر
انت بنو إرسائيل تسوسهم جاء فز

ون« قالوا: فما تأمرنا؟ قال: »فوا ببيعة  ي بعدي، وسيكون خلفاء فيكير ، وإنه ال نتر ي ي خلفه نتر األنبياء، كلما هلك نتر
عاهم«  . (18)  األول فاألول، أعطوهم حقهم، فإن هللا سائلهم عما اسي 

 " ي نتر ي خلفه  نتر األنبياء كلما هلك  بنو إرسائيل تسوسهم  األمراء والوالة    (19) "كانت  تفعل  أمورهم كما  يتولون  أي 
ء بما يصلحه" ي

 . (20) بالرعية والسياسة القيام عىل السر

ء والتعهد له بما يصلحه" ي
 . (21) وقال ابن الملقن:" السياسة: القيام عىل السر

ي فتح الباري: "قوله تسوسهم األنبياء أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث هللا لهم نبيا 
يقيم لهم أمرهم   وجاء فز

وا من أحكام التوراة، وفيه إشارة إىل أنه ال بد للرعية من قائم بأمورها يحملها عىل الطريق الحسنة،  ويزيل ما غي 
 . (22) وينصف المظلوم من الظالم"

ا من أن السياسة هي اإلص
ً
عية(؛ انطالق  بقيد )الرسر

ً
عية( لم تكن مقيدة أوال الح، والذي يظهر أن عبارة )السياسة الرسر

ي إفادة المطلوب من عبارة )السياسة  
ع، فكان إطالق لفظ )السياسة( بدون قيد كافًيا فز وال إصالح حقيقًيا إال بالرسر

عية(، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صىل هللا عليه وسلم عند الوالة وعند من تقلد   الرسر
ع، فاحتي  عية إلخراج تلك السياسة الظالمة  لهم القضاء؛ صارت )السياسة( تخالف الرسر ج إىل تقييد السياسة بالرسر

ا بالسياسة العادلة
ً
عية أحيان  . (23)  من حد القبول، وتسىم السياسة الرسر

عية وتقييمها.    السياسة الشر
ن
: المؤلفات ف  

 المبحث الثانن

 المطلب األول: المؤلفات القديمة. 

ي تتنا
عية عىل وجه الخصوص وبنفس التسمية صنف العلماء القدام العديد من المصنفات الت  ول السياسة الرسر

ولهذه التصانيف داللة واضحة عىل وجود الفكر السياشي اإلسالمي وأنه جزء من الدين اإلسالمي ،من حيث االعتقاد  

 
عيتها إشكالية المعتز والداللة، المجلة العلمية لجامعة جيهان  2017( النائب، إحسان عبد الهادي،16)  ( 76السليمانية. )ص –م، مفهوم السلطة ورسر
 (. 186الكليات للكفوي )ص:  (17 (
 (: 1273/ 3( صحيح البخاري ) 18)
يف  19) عية.. تعريف وتأصيل (مجلة البيان: محمد بن شاكر الرسر  . 22/ص197،جالسياسة الرسر
ح النووي عىل مسلم ) 20)  ( 231/ 12(رسر
ح الجامع الصحيح: ابن الملقن ) 21)  ( 609/ 19( التوضيح لرسر
 ( 497/ 6( فتح الباري البن حجر ) 22)
يف  )ج23)  (. 22/ص197(مجلة البيان: محمد بن شاكر الرسر

https://al-maktaba.org/book/1541/4837
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي حياتهم ،ويستمدون منه أصول 
عه كقانون ونظام يسي  عليه المسلمون فز بحاكمية هللا سبحانه وتعاىل تطبيق رسر

ون عليها ،ضمن نظام دقيق شامل لجميع مناحي حياتهم ،من الفرد إىل األرسة إىل المجتمع السياس ي سيسي 
ة الت 

ي علم السياسة  
ي عرض ألشهر المصنفات القديمة فز

إىل أن ينتهي بالتعامل الدوىلي والسياسة الخارجية ، وفيما يأئ 
عية:   الرسر

ي السياسة«   -
:   »مجموع فز ي )المتوفز

، ويعرف بالمعلم الثائز ي لمحمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نرص الفارائر
ز صحيفة  339 ز وثالثي  ي اثني 

 ـه( يقع فز

فعَها َجِميع من استعملها من 
َ
ز سياسة يعم ن ْول ذكر قواني 

َ
ا الق

َ
ذ
َ
ي ه ِ

ة فقال: "قصدنا فز
َ
وذكر أن غرضه من الرَسال

ي  ِ
اس فز

َّ
ات الن

َ
َبق
َ
ْوقه َومن دونه عىل َسِبيل اإليجاز واالختصار"ط

َ
ة من أهل طبقته َومن ف

َ
اِئف

َ
 (24) مترصفاته َمَع كل ط

 فعرض لكيفية التعامل مع السلطان، ومع األقران ومع النفس ومع العدو وختم بوصايا ألفالطون. 

، أبو القاسم الوزير ا- ز  بن عىلي بن الحسي 
ز ي السياسة«: للحسي 

: رسالة ضمن »مجموع فز ي )المتوفز  ـه( 418لمغرئر

وهي رسالة لطيفة تقع فيما يقارب ستون صحيفة، عرض فيها ألنواع السياسة الثالثة سياسة النفس والخاصة 
وقراءة  الناس  والتعرف عىل طبقات  والحزم  العدل  من  الرعية  مع  التعامل  ي 

فز لنصائح  السلطان  والرعية، ووجه 
ة منه، ونبه عىل المظال ورة االستخبار عن العدو، وختم بوصية التاري    خ ألخذ العير م الظاهرة والباطنة وأوىص برصز
ي سياسة الرعية. 

ي بكر الصديق فز  جميلة ألئر

الرئيس - الفيلسوف  الملك:  ف  ، رسر أبو عىلي ز بن عبد هللا بن سينا،  ي السياسة« للحسي 
رسالة ضمن »مجموع فز

 :  ـه(428)المتوفز

عية بالمعتز الخاص، وإن ما كتاب يتعلق بسياسة اإلنسان أموره الشخصية فهو يتكلم وهو ليس كتاب سياسة رسر
 عن: 

ْحَوالهم َسَبب بقائهم، وحاجة اإلنسان إىل سياسة نفسه ومن حوله ممن يعول  
َ
اس وأن تفاوت أ

َّ
ف أقدار الن

َ
ِتَل

ْ
 اخ

ن
َ
فسه أ

َ
زم من رام سياسة ن

ْ
َواِئل َما يل

َ
أ ح فقال: "َومن 

َ
ْصَل ِ

ْ
عقل أساس اإل

ْ
َو    وجعل ابن سينا ال

ُ
 عقال ه

ُ
ه
َ
يعلم ِإن ل

َ المسوسة" ي طبعها وأصل خلقَها ِهي ِ
ة المعايب جمة المساوئ فز َ ِثي 

َ
ماَرة بالسوء ك

َ
 . (25) السائس ونفسا أ

فس،
َّ
الن ُعُيوب  لكشف  الّصديق  وَرة  ُ

ضزَ وعالجها،  فساد 
ْ
ال أوجه  ة 

َ
معرف عن  للرؤساء    وتكلم  شف 

ْ
يك من  وَرة  ُ

ضزَ
ْحَبة وقرناء    عيوب  هم، هله،   السوء، ونصح الرؤساء، والترصف بالنفقة والصدقات،أساس الصُّ

َ
أسس سياسة الرجل أل

 وتربية األوالد.... 

- : ي الحسن عىلي بن محمد بن محمد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهي  بالماوردي )المتوفز األحكام السلطانية: ألئر
 ـه( الفقيه الشافغي المعروف صاحب كتاب الحاوي450

 
 . (7السياسة للفارابي )ص:  (24)
 (. 1/87) (السياسة البن سينا 25)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ق بهما، وهو من أقدم 
َّ
ي أحكام اإلمامة العظىم والوالية وما يتعل

ي الفقه يبحث فز
" األحكام السلطانية "كتاًبا فز يعتير

ي مقدمة كتابه األحكام السلطانية للماوردي مبينا غرضه من تأليفه:  
 الكتب فيما يتعلق بإدارة الحكم. فقال فز

اجها بجميع األحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم "ولما كانت األحكام السلطانية بوالة األمور أحق  ز ، وكان امي 
، أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته؛ ليعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه،  بالسياسة والتدبي 

ي أخذه وعطائه "
ي تنفيذه وقضائه، وتحريا للنصفة فز

 ( 26)وما عليه منها فيوفيه؛ توخيا للعدل فز

وط الخليفة واختيارها وبما تنعقد ومسؤوليات الخليفة ووظائفه، وما يجب  فعر  ض الماوردي لإلمامة ووجوب  ها ورسر
 
ً
ا عىل الرعية تجاهه ومن ثم عرض للوزارات وتقليدها، والواليات وأنواعها كالوالية عىل الجهاد والمصالح وتكلم أخي 

وطها وما يتعلق بها.   عىل والية القضاء ورسر

ي طريقة العرض والتقسيم وهو  يعد كتاب ال
 من نوعه هو وشبيهه األحكام السلطانية للفراء الحنبىلي فز

ً
ماوردي فريدا

 كتاب فقه يتحدث عن موضوع فقهي 

ز بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفز : - ي أبو يعىل، محمد بن الحسي 
 ـه(. 458األحكام السلطانية للفراء: القاىصز

ي مقدمة كتابه هذ
فز الفراء  الخالف يقول  ما ذكرته هناك مع  فيه  أحذف  اإلمامة،  ي 

فز  
ً
أفرد كتابا أن  رأيت  وقد  ا:" 

ها، أسأل هللا الكريم العون عىل   والدالئل، وأزيد فيه فصوال أخر، تتعلق بما يجوز لإلمام فعله من الواليات وغي 
 . (27) ذلك، والنفع به إن شاء"

وطه وكيفية تول وط الوالة وعزلهم وأنواع الواليات عرض فيه لإلمامة ووجوب نصب اإلمام ورسر يته وللواليات ورسر
ء والغنيمة وأحكام الجزية وإحياء الموات واإلقطاع، والديوان وأحكامه، كل ذلك   ي

كوالية الصالة والحج وقسم الفز
ي جميع المسائل المطروحة. 

 عىل مذهب اإلمام أحمد حيث أكير من ذكر الروايات عنه فز

  التياثكتاب " -
ن
، ركن   الظلم  غياث األمم ف ، أبو المعاىلي ي

" لعبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويتز
 : ز )المتوفز  ـه(478الدين، الملقب بإمام الحرمي 

 بالغ 
ً
 بالغيا

ً
ي مسألة اإلمامة بطرح جديد وألبس كتابه ثوبا

عية؛ حيث طرح الجويتز وهو من أشهر كتب السياسة الرسر
ي الكتاب إىل ث

 الثة أقسام: فيه، وقد قسم الجويتز

ي اإلمامة، وما يليق بها من األبواب.  
 أحدها: القول فز

ط له  ي تقدير خلو الزمان عن األئمة ووالة األمة. وذكر هنا أن ما أن ما يمكن للناس أن يقوموا به وال يشي 
: فز ي

الثائز
 قاموا به كجر الجيوش والعسكر وإقامة الحدود ، وقال : " وقد قال بعض الع

ً
لماء: لو خال الزمان عن إمام إال تأدبا

األحالم والنه، وذوي العقول والحجا   السلطان فحق عىل قطان كل بلدة، وسكان كل قرية، أن يقدموا من ذوي ، 
إلمام   لم يفعلوا ذلك، ترددوا عند  لو  فإنهم  ؛  مناهيه ومزاجره  إشاراته وأوامره، وينتهون عن  امتثال  مون  ز يلي  من 

ي مواطن المخافات المهمات، وتبلدوا عند إظالل الو 
ي قيام اإلمام للغزوات، وأوغلوا فز

اقعات ،ولو انتدب جماعة فز

 
 .(13)ص:  للماوردي السلطانية األحكام (  26)

 ( 19: ص)  الفراء يعلى  ألبي  السلطانية األحكام (27)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ء  ي
ي شر
ي ورطات المخافات ،ولم يستمروا فز

ز عليهم أن ينصبوا من يرجعون إىل رأيه إذ لو لم يفعلوا ذلك لهووا فز ،تعي 
 . (28) من الحاالت"

يعة؟    تقدير انقراض حملة الشر
ن
 الثالث: ف

، وأكير من السجع والجناس واألصل  ولكن اإلمام رحمه  
ً
ي الصنعة البالغية ، وتكلف األلفاظ تكلفا واضحا

هللا بالغ فز
ي هذا 

أن كتب الفقه ال تصنع فيها وال تطلب لها فنون البالغة ،فيضيع قارئ الكتاب فيما ال يريده ويتبدد ذهنه فز
ز ومن ذلك قوله :" فإن قيل: إنما كان يستقيم ما ذكرتموه ويس يي  ز

ز الي  تمر ما كررتموه لو كانت األمور جارية عىل سيز
الطغيان  عىل  المتمردين  ونفوس  بادية،  والفساد  الخبل  ووجوه  عادية،  واأليدي  فأما  الرشاد،  ومناهج  السداد 
والعدوان متمادية، وليس للملك عصام ضابط، وال انتظام رابط، وربقة اإليالة محلولة، وحدود السياسة مفلولة، 

مسلولة، ورباط العزائم منحلة، ورقاب الطغام عن جامعة الوالة منسلة، ومعالم العدل مندرسة  وسيوف االعتداء
، ومناظم اإلنصاف منطمسة. فالبعد من هذه الفئة الطاغية أسلم، والنأي عنهم أحزم، وإذا استبدل الزمان عن 

 . (29) الرشد غيا، فال نعدل بالسالمة شيا" 

الراغي - اصالح  ي 
فز عية  الرسر :    السياسة  )المتوفز رحمه هللا  تيمية  ابن  اإلسالم  لشيخ  وهو كتاب 728والرعية  ـه( 

عية بأسلوبه الخاص،   مشهور عرض فيه شيخ االسالم للسياسة الرسر

 فقسمه إىل عدة أقسام: 

، أصلح من يجده لذلك   ز منها الوالية: وذكر أنه يجب عىل وىلي األمر أن يوىلي عىل كل عمل من أعمال المسلمي 
 30) العمل 

. والحكم  و  ز ي كال القسمي 
تكلم عىل األموال العامة والخاصة واألموال السلطانية ووجوب أداء الحقوق إىل أصحابها فز

ز  ز أن الواجب هو الحكم بالعدل بي  ز أنواع الحدود والقصاص، وبي  ي الحدود والحقوق، وبي 
ز أنه فز ز الناس، وبي  بي 

ي عنها وىلي األمر، وختم
لة الوالية وفضيلتها وفرضيتها عند اإلمكان ألن قوام   الناس، والمشورة وأنه ال يستغتز ز بميز

 . (31)الدين ال يتم إال بها

: المؤلفات المعاصة.   
 المطلب الثانن

عية وما يتعلق بها:    السياسة الشر
ن
 وهذه بعض المصنفات العرصية ف

عية: لفضيلة اإلمام األكير الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ األزهر سابقا -   (،م1954-ه   1373)  كتاب السياسة الرسر
يعة بجامعة إبراهيم  ز شمس )  عضو جماعة كبار العلماء وأستاذ الرسر  (. عي 

 
 إلى موكولة فاألمور ودراية،  وكفاية  نجدة  ذي سلطان عن وخال اإلمام عن الزمان شغر : فإذا 391وقال ص (391ـ385: ص)  الظلم التياث في  األمم غياث (28)

  سواء إلى هدوا فقد  ذلك،  فعلوا  فإن رأيهم،   عن الواليات قضايا  جميع في ويصدروا علمائهم،  إلى  يرجعوا  أن طبقاتهم اختالف على الخالئق على وحق العلماء، 
 . العباد والة البالد  علماء وصار السبيل، 

 (340: ص)  الظلم التياث في  األمم غياث (29)

 .( 7/ 1) البن تيمية السياسة الشرعية ( 30)
 .(218/ 1) البن تيميةالسياسة الشرعية (  31)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز مجال  ي أن يعمل به المسلمون منها، بي 
قصد شيخ األزهر بمباحث هذا الكتاب تحديد معتز السياسة وما ينبغز
عية فيها الغنية والكفاية، وأنها من دي يعة اإلسالم وان السياسة والفقه العمل به وأثبت أن السياسة الرسر ن هللا ورسر

ي كل حال وزمان. 
 صنوان من أصل واحد، وأن اإلسالم بفقه وسياسته كفيل بتحقيق مصالح الناس فز

عية من بعض جوانبها مثل:   هذا باإلضافة إىل وجود كتب ودراسات تتناول السياسة الرسر

عية وقانونية مقارنة؛ الدكتور مني  حميد النظام السياشي اإلسالمي مقارنا بالدولة  - القانونية، دراسة دستورية رسر
 . ي
 البيائ 

ي ، طبعته دار طيبة.  -  اإلمامة العظىم عند أهل السنة والجماعة ، للشيخ الدكتور عبد هللا بن عمر الدميخر

ي اإلسالم  -
 الخّياط رحمه هللا. النظرية السياسية ونظام الحكم ، للدكتور عبدالعزيز عزت  -النظام السياشي فز

ي .  -
ي السياسة والحكم ، لألستاذ الدكتور فتخي الدريتز

ي    ع اإلسالمي فز
 خصائص الترسر

ي الدين صالح، طبعته دار    - ، للدكتور أحمد محت 
ز عّية حالة غياب حكم إسالمي عن ديار المسلمي 

السياسة الرسر
 السالم )رسالة دكتوراه(. 

-    ، ي النظرية السياسية من منظور إسالمي
ي المعاض، للدكتور سيف فز ة الواقع العرئر منهجية التجديد السياشي وخير

 الدين عبد الفتاح إسماعيل، من مطبوعات المعهد العالىمي للفكر اإلسالمي )رسالة دكتوراه(. 

عية للنوازل السياسية، للدكتور عطية عدالن، طبعته دار اليرس: القاهرة.  -  األحكام الرسر

ات الرسائل والبحو  عية، وليس القصد استقصاء جميع وهناك عرسر  فيما يتعلق بالسياسة الرسر
ً
ي تنرسر تباعا

ث الت 
عية.   العناوين بقدر ما هو اإلشارة إىل بعض تلك المؤلفات والبحوث كنماذج لالهتمام بعلم السياسة الرسر

  الجامعات. 
ن
عية ف  المطلب الثالث: تدريس السياسة الشر

ي خطتها الدرسية،  حرصت العديد من الجامعات عىل تدريس مادة  
عية ضمن مناهجها المعتمدة وفز السياسة الرسر

ي برامج الدراسات العليا، وهذا يدل عىل 
سواء كمادة مفردة من مواد المنهاج المقرر أو كقسم أو كشبعة خاصة فز

ي 
ات العرص السياسية بما يحافظ عىل الهوية اإلسالمية فز يعة، ويواكب تغي   تطور الفقه السياشي عند دارشي الرسر

 السياسة وأنظمة الحكم وقضايا المجتمع، وأحوال الناس. 

ي شعب الدراسات العليا أصول الفرقة الفقهية. شعبة الفقه.  -
يعة والقانون جامعة األزهر بالقاهرة فز ي كلية الرسر

ففز
عية.    وشعبة الفقه المقارن. شعبة السياسة الرسر

يعة والقانون، قسم - عية. جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية الرسر  السياسة الرسر

عية. -  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المعهد العاىلي للقضاء قسم السياسة الرسر

عية.  - يعة قسم القضاء والسياسة الرسر ي المدينة المنورة كلية الرسر
 الجامعة اإلسالمية فز

  
ً
عية، وتهتم بها اهتماما ي تعتمد تدريس السياسة الرسر

ها من الجامعات الت   . وغي 
ً
ا  كبي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عية:   المبحث الثالث: مصادر تحصيل السياسة الشر

 مستقال مثل علوم القرآن أو الحديث أو علم الفقه أو التاري    خ أو العلوم الكونية كعلم 
ً
عية ليست علما السياسة الرسر

، مع دراية وإحاطة تامة بالواقع، لكن بداي
ً
ة تحتاجه الحساب واللغة والفلسفة ،وإنما هي نتاج هذه العلوم مجتمعة

عية، يقول اإلمام   ي مصادر تحصيل السياسة الرسر
عية الناجحة العلم المتأصل المستمد مما ذكرنا فز السياسة الرسر

ي الفروع :"
لما بعث هللا تعاىل محمدا صىل هللا عليه وسلم بعثه عىل أقوم منهاج وأحسن اآلداب فكان   ابن مفلح فز

ز ،ثم دخلت آ ز يعملون بأهوائهم وآرائهم ال بالعلم أصحابه عىل طريقه وجمهور التابعي   السالطي 
فات وبدع فأكير

يعة "  . (32) ويسمون ذلك سياسة والسياسة هي الرسر

ي العلوم المساعدة. 
عية األصلية، والثائز  ومبتز هذه األصول يقوم عىل مصدرين، أحدهما األدلة الرسر

عية )أدلة أصول الفقه(.   المطلب األول: األدلة الشر

ي يستمد تعتمد 
عية المقصودة هنا هي األدلة الت  عية بالدرجة األوىل، واألدلة الرسر يعة عىل األدلة الرسر السياسة الرسر
: القرآن والسنة واإلجماع والقياس ز أربعة وهي ز األصوليي  عية، المتفق عليها بي  ي (33)   منها الفقيه األحكام الرسر

، والباف 
ي   مختلف فيه كالمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل ع من قبلنا وعمل الصحائر

 . (34)   أهل المدينة واالستحسان ورسر

 
ا
 القرآن الكريم:  -أول

عية، ومنه تؤخذ أصول السياسة وقواعدها األساسية،  ي موارد السياسة الرسر
ي فز
وهو المصدر األصيل والمنهل الصافز

 يرجع إليه ويأخذ عنه، ومن األمثلة عىل أن  
ً
ي القرآن عصمة لمن جعله إماما

القرآن هو مصدر أصول السياسة  وفز
عية:   الرسر

يَّ 
َ
 ز
َ
ِلك

َ
ذ
َ
ٍم ك

ْ
ِ ِعل

ْ
ي 
َ
ًوا ِبغ

ْ
َ َعد

َّ
وا اَّلل َيُسبُّ

َ
ِ ف

َّ
وِن اَّلل

ُ
 ِمْن د

َ
ُعون

ْ
ِذيَن َيد

َّ
وا ال ُسبُّ

َ
 ت
َ
 قوله تعاىل: }َوَل

َ
مَّ ِإىل

ُ
ُهْم ث

َ
ٍة َعَمل مَّ

ُ
أ ِل 

ُ
ا ِلك

َّ
ن

 
ُ
ان
َ
ُهْم ِبَما ك

ُ
ِبئ
َ
ُين
َ
ِهْم َمْرِجُعُهْم ف { ]األنعام: َرب  ِ

َ
ون
ُ
 [ 109، 108وا َيْعَمل

ي هذه اآلية ما نصه: "لقائل أن يقول إن شتم األصنام من أصول الطاعات 
ي بيان السياسة فز

ي تفسي  الرازي فز
جاء فز

 فكيف يحسن من هللا تعاىل أن ينه عنها؟

از منه،  والجواب: أن هذا الشتم وإن كان طاعة، إال أنه إذا وقع عىل وجه يستلزم وجود منكر ع ظيم وجب االحي 
واألمر ههنا كذلك؛ ألن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم عىل شتم هللا وشتم رسوله وعىل فتح باب السفاهة وعىل  
ي قلوب  هم؛ فلكونه مستلزما لهذه المنكرات وقع النهي عنه" 

هم عن قبول الدين، وإدخال الغيظ والغضب فز تنفي 
(35) . 

 

 

 
 .(116/ 11الفروع وتصحيح الفروع ) (32)

 . (239/ 1اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ) ( 33)
 . (5/ 8)للزركشي البحر المحيط في أصول الفقه   (34)
 . (115/  13تفسير الرازي: مفاتيح الغيب ) (35)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ز الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت  ي والة األمور، عليهم أن يؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكموا بي 
نزلت اآلية األوىل فز

ي قسمهم وحكمهم ومغازي  هم وغي  
ز لذلك فز هم، عليهم طاعة أوىلي األمر الفاعلي  ي الرعية من الجيوش وغي 

الثانية فز
ي معصية الخالق،  ذلك، إال أن يأمروا بمعصي

ة هللا عز وجل. فإذا أمروا بمعصية هللا عز وجل فال طاعة لمخلوق فز
ء ردوه اىل كتاب هللا وسنة رسوله...  ي

ي شر
وإذا كانت اآلية قد أوجبت أداء األمانات إىل أهلها، والحكم  فان تنازعوا فز

 . (36)  بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة، والوالية الصالحة

 
ً
 السنة النبوية: -ثانيا

عية  ي صىل هللا عليه وسلم مع الواقع المحيط وتحركه بالقرآن فهو صاحب السياسة الرسر وذلك من خالل تعامل النتر
عية النبوية، فهي سياسة أعظم  ي تحصيل وفهم السياسة الرسر

ة وجد فيها البغية فز الحكيمة، ومن تتبع السنة والسي 
 سائس وأعدل حاكم: 

  ذلك: ومن األمثلة عىل

ي صىل هللا عليه وسلم قال لها:" يا عائشة لوال أن قومك حديث عهد   ي هللا عنها: أن النتر
ما جاء عن عائشة رىصز

قيا وبابا غربيا   بابا رسر ز  بابي  بجاهلية ألمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته باألرض وجعلت له 
 . (37) فبلغت به أساس إبراهيم"

عية ومن األمثلة العملية ي أصول السياسة الرسر
 صلح الحديبة فإن فيه قواعد عديدة فز

ً
 . (38)  أيضا

مذي عن برس بن ي دار الحرب؛ فقد روى الي 
ي صىل  ومن ذلك ما جاء بعدم إقامة الحدود فز أرطاة قال: سمعت النتر

مذي رحمه هللا: ... والعمل عىل   ي الغزو«: قال الي 
هذا عند بعض أهل  هللا عليه وسلم يقول: »ال تقطع األيدي فز

ة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو،  ي الغزو بحرصز
: ال يرون أن يقام الحد فز العلم منهم: األوزاغي

 . (39) فإذا خرج اإلمام من أرض الحرب ورجع إىل دار اإلسالم أقام الحد عىل من أصابه كذلك قال األوزاغي "

 "كي ال يتحدث الناس 
ز  يقتل أصحابه "ولم يقتل المنافقي 

ً
 . (40) أن محمدا

 

 

 
 .( 5/ 1) البن تيمية السياسة الشرعية ( 36)
 . (574/ 2البخاري )صحيح ( 37)
 . (974/  2صحيح البخاري ) ( 38)

 . (53/ 4) الترمذي سنن» ( 39)
 (. 1296/ 3صحيح البخاري ) (40)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ً
 عمل الصحابة:  - ثالثا

النازلة وسياسة األمة، والمطلع عىل فقه عمر  القضايا  ي 
ي هللا عنهم وأفرغوا وسعهم فز

فقد اجتهد الصحابة رىصز
  
ً
عية، فهم أعمق الناس فقها ، فال بد من الوقوف عىل فقههم ل للسياسة الرسر

ً
 واضحا

ً
هم وعمله يرى ذلك جليا وأكير

عية:  يعة، فمن األمثلة عىل عمل الصحابة بالسياسة الرسر  للرسر
ً
 فهما

ي هللا عنه المصحف-
ي بكر الصديق رىصز جمع أئر

  (41). 

ي هللا عنه للدواوين-
 . (42)  إنشاء عمر بن الخطاب رىصز

ي هللا عنه للمصاحف-
 .(43)  استنساخ عثمان بن عفان رىصز

  
ن
: العلوم الفرعية المساعدة ف  

عية.  المطلب الثانن  استنباط أحكام السياسة الشر

 : ي
ة، سوف نحاول عرض أهم هذه العلوم فيما يأئ  عية عىل علوم كثي   يعتمد استنباط أحكام السياسة الرسر

 
ا
 الفقه وأصوله وقواعده: -أول

ي أن يكون عالما بالفقه لديه ملكة فقهية، وعلم جيد بأصول الفقه،  
عية ينبغز ي السياسة الرسر

وإحاطة فمن يخوض فز
 بالقواعد الفقهية. 

عية بأبواب الفقه كلها: العبادات والمعامالت وأحكام   ي أن يحيط من يريد دخول مجال السياسة الرسر
ي الفقه ينبغز

ففز
األرسة والحدود والجنايات والقضاء والجهاد والعالقات الدولية؛ ألنها منظومة واحدة ال تتجزأ وألن هناك روابط 

 بينها كلها. 

عية. أما أصول ال ي السياسة الرسر
عية واألحكام الفقهية والحوادث النازلة فز ز فقه النصوص الرسر  فقه: فهو الرابط بي 

ي    ع    الترسر المالكية من مصادر  ه  الذي يعتير المرسلة  المصالح  عية:  ومن أهم ما تعتمد عليه أصول السياسة الرسر
عية  . (44)  لديهم، وعليه تبتز أكير قضايا ومسائل السياسة الرسر

 
ً
 القواعد الفقهية: -ثانيا

عية، فهي قواعد مضبوطة يستطيع الفقيه اعتمادها واستحضارها واالستشهاد   ي السياسة الرسر
فلها نصيب كبي  فز

عية وذلك مثل القواعد التالية:  ي عمله؛ ألنها تعتمد عىل نصوص رسر
 بها واستخدامها فز

ر  الرصز أخف  »احتمال  اإلمكان«،  بقدر  ُيدفع  ر  »الرصز ار«،  وال ضز ر  دفع  »ال ضز
ُ
»ت أو  ين«  الرسر »أهون  أو  ين«، 

 . (45)  المفسدة العظىم باحتمال أدناهما«، و »دفع المفاسد مقدم عىل جلب المصالح«

 
 ( 1907/ 4صحيح البخاري ) (41)

 .(7/ 9المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ) ( 42)
 . (1907/  4صحيح البخاري ) ( 43)

 . (4095-4082/ 9) للقرافي  نفائس األصول في شرح المحصول (44)

 . لحصنيل القواعد ( 45)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ً
 العلم بالواقع ومعرفته معرفة تفصيلية: -ثالثا

عية من غي    عية خطأ، واالستدالل باألحكام الرسر معرفة فالمغاالة فيما يسىم فقه الواقع مع تهميش األحكام الرسر
ي 
ي الواقع المعاش، جاء فز

ع فز عية فهي سياسة واقع وحكم الرسر ، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الرسر
ً
الواقع خطأ أيضا

ز البن القيم رحمه هللا:   إعالم الموقعي 

ز من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه   ي وال الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إال بنوعي 
"وال يتمكن المفت 

ي    واستنباط
: فهم الواجب فز ي

 ، والنوع الثائز
ً
علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حت  يحيط به علما

ي هذا الواقع ،ثم يطبق 
ي كتابه أو عىل لسان رسوله صىل هللا عليه وسلم فز

الواقع ، وهو فهم حكم هللا الذي حكم فز
ي ذلك لم يع

دم أجرين أو أجًرا ، فالعالم من يتوصل بمعرفة أحدهما عىل اآلخر ،فمن بذل جهده واستفرغ وسعه فز
يعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا ،ومن  الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم هللا ورسوله… ومن تأمل الرسر

ي بعث هللا بها رسوله"
يعة الت   .  (46) سلك غي  هذا أضاع عىل الناس حقوقهم ونسبه إىل الرسر

 
ً
 أخبار الناس: جمع التاري    خ و -رابعا

  
ُ
ه
َّ
ِإن
َ
ز ليتجنب أقبحها ويعتمد أصلحها ف َبار الماضي 

ْ
خ
َ
ن وقف السائس بتحصيله فليدرس أ

َ
: "َوأ ي يقول الوزير المغرئر

ْبَواب السياسة" 
َ
 (47) َباب َعِظيم من أ

يُ  "ثمَّ   : ي المغرئر الوزير  ،يقول  أخبارهم  وتتبع  الناس  أحوال  معرفة  ي 
ينبغز الحاضز  ي 

فز وكذلك  ي 
الماىصز ي 

فز وكل  هذا 
د  
َّ
َجد

َ
ة َوَما َيت

َّ
دهم من عد

ْ
 وجاوره من وىلي وعدو ومبلغ َما ِعن

ُ
 َوبعد َعنه

ُ
ه
ْ
ار ِفيَما قرب ِمن رْسَ

َ ْ
باألخبار والبحث َعن األ

 
َ
ُربَما دهمه من مجاوريه ِإىل

َ
و كير ف

َ
 ِبَمال َول

ُ
 يضن َعنه

َ
ِفيس َوَل

َ
ل ن

ُ
ن يسمح ِبه ِبك

َ
مر يجب أ

َ
ا أ
َ
ذ
َ
ُهم من َعِزيَمة، َوه

َ
  ل

ْيه"
َ
ْمَوال الجزيلة َعل

َ ْ
فق األ

ْ
و أن

َ
و سبق ِبِه علمه ل

َ
ة َما يود ل

َ
فل
َ
 ( 48) غ

ي 
ي بظواهر األحداث، وإنما يتعمق فز

ي أن يكون واسع االطالع بحيث ال يكتفز
عية ينبغز ي السياسة الرسر

فمن يعمل فز
 البحث عن حقائق األمور حت  يخرج برأي وحكم صحيح. 

 
ً
 العقيدة والفرق: -خامسا

، وال ُيخاِلطه العقيدة اإل 
ي
ا ال َيشوبه شك

ً
ا جازًما، وتكون عنده يقين

ً
سالمية هي ما يجب عىل المسلم أن يؤمن بها إيمان

اء ومسىم الكفر واإليمان وغي  ذلك، وتسىم  ريب، من اإليمان باهلل ورسله وكتبه وأنبيائه واليوم اآلخر والوالء والير
ز واإلمام أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما ذكرها ا ي كتابه مقاالت اإلسالميي 

أبو الحسن األشعري فز إلمام 
ي رسائله. 

 أحمد فز

ي الواقع من فرق متعددة، 
عية، لما فز ي علوم السياسة الرسر

وأما الفرق: فمعرفتها أمر محتم عىل من أراد الخوض فز
 وكل فرقة لها تاريخها ومعتقداتها. 

 

 
 (. 166 –  2/165)(إعالم الموقعين البن القيم  46)

 (48: ص) المغربي للوزير السياسة ( 47)

 (58: ص) المغربي للوزير السياسة  (48)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ً
 العلم بفقه النوازل:  -سادسا

فه وفضله عىل سائر أنواع العلم كما غلب الفقه لغة:   ء والفهم له، وغلب عىل علم الدين لسيادته ورسر ي
"العلم بالسر

يا والعود عىل المندل"  (49) النجم عىل الير

ل و ز ي المحكم: النازلة: الشدة من شدائد الدهر تيز
النازلة لغة:" النازلة: الشديدة من نوازل الدهر، أي شدائدها، وفز

 (50)  العافية، وقد نزل به مكروه "بالناس، نسأل هللا

ي فيها
ي ُيستفت 

: هي الَحَوادث: هي النوازل الت 
ً
 . (51) النازلة اصطالحا

 من الوقائع المستجدة"
ً
عيا  رسر

ً
 . (52) فقه النوازل:"ما استدغ حكما

ط ينسجم مع   ي متوىلي السلطة وهو رسر
عية، فز ي العلوم الرسر

ط االجتهاد فز  رسر
ً
ط الفقهاء قديما مهام السلطان، وقد اشي 

طوا وجوده فيمن حوله من العلماء  ي شخص السلطان نفسه، ورسر
ط فز إال أن متأخري الفقهاء تنازلوا عن هذا الرسر

 والفقهاء. 

الدين   بأمور  ي األصول والفروع ليقوم 
أن أهل اإلمامة ومستحقها من هو مجتهد فز ي :"الجمهور عىل  يقول اإليخر

ي ا
ي النوازل واألحكام والوقائع نصا واستنباطا متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبه فز

لعقائد الدينية مستقال بالفتوى فز
ط ذو  ؛ألن أهم مقاصد اإلمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ولن يتم ذلك بدون هذا الرسر

ليقوى   رأي وبصارة بتدبي  الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ليقوم بأمور الملك شجاع قوي القلب
 . (53) عىل الذب عن الحوزة والحفظ"

عية   ي قرارات السياسة الرسر
عية ، إذ هو أصل الحكم فز ويعتير فقه النوازل شديد األهمية فيما يتعلق بالسياسة الرسر

،ففهم لنازلة واستنباط الحكم المناسب لها كما ينسحب عىل نوازل العبادات والمعامالت والجنايات المستجدة  
ي 
ي تهم المجتمعات . الت 

 تتعلق باألفراد ،كذلك ينسحب عىل القضايا العامة الت 

 
ً
 العلوم العرصية المتممة: -سابعا

ز الدولية   بمختلف العلوم من االقتصاد والتجارة والقواني 
ً
عية أن يكون ملما ي مجال السياسة الرسر

البد لمن يدخل فز
اإلدارة،   وعلوم  السياسية،  واالتفاقات  أصاحب العالمية،  علم  ي كل 

فز فيسأل  ذلك،  وغي   العسكرية،  والعلوم 
 االختصاص وتقدم آراؤهم. 

 

 

 

 
 ( 522/  13لسان العرب )( 49)

 ( 482/  30تاج العروس )( 50)

 (82)ص:   للبركتي التعريفات الفقهية (51)

 ( 1/24) فقه النوازل محمد حسين الجيزاني  (52)

 . (586/ 3) لإليجيالمواقف   (53)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عية.   المطلب الثالث: التطبيق العمىل  للسياسة الشر

عية ومصادر استمدادها ومراجعها، البد من وضع آليات لتفعيل  ي تعريف السياسة الرسر
بعدما تقدم من تفصيل فز

، وبناء عليه  هذا النوع من العلم الذي ال يمكن االس ز ي تدبي  شؤون المجتمعات من حكام ومحكومي 
تغناء عنه فز

ي سبيل تحقيق هذا الهدف: 
ي من خطوات عملية فز

اح ما يأئ   يمكن اقي 

يعة كافة، من القرآن وعلومه، والسنة وعلومها،  -1 ي تحصيل علوم الرسر
 فز
ً
 تخصصيا

ً
تأهيل القادة وأوىلي األمر تأهيال

يعة ومقاصدها. والفقه وأصوله وغي  ذلك، كي تتك  ون لديهم الملكة المناسبة لفهم الرسر
ي النوازل   -2

عية فز ز يبينون لهم األحكام الرسر عية بعلماء مختصي  ردف أولياء األمور الذين ال تتوفر لديهم العلوم الرسر
 المستجدة. 

ز با -3 عية، فنستعي  ي يتعلق بها حكم السياسة الرسر
ي كل علم من العلوم الت 

ألطباء  االستعانة بأصحاب االختصاص فز
ي أحكام نوازل داء  

 فز
ً
ي إلزام الناس بأخذ جرعة اللقاح أو إغالق األسواق أو تعليق صلوات   COVID-19مثال

فز
 الجمعة والصلوات الخمس. 

والدراسات   -4 اللسانس  ي 
ي مرحلت 

السياسة، فز العلوم  وكليات  يعة  الرسر ي كليات 
فز عية  الرسر السياسة  مادة  تدريس 
عية المعاض.  العليا، واالهتمام بعناوين الرسائل ي علم السياسية الرسر

 وما تحققه من زيادة معرفية فز
يعة وعلماء  -5 قادة وعلماء رسر يعة، من  الرسر بالسياسة  ز  والمعنيي  ز  المختصي  ز مختلف  بي  تنظيم ورشات عمل 

ي مختلف العلوم، للتباحث وتدارس النوازل المعاضة. 
ز فز  مختصي 

وتاريخ -6  ، المعاضة  الدول  سياسة  عىل  الواسع  تلك االطالع  من  ،لالستفادة   
ً
وخارجيا  

ً
،داخليا السياشي  ها 

ي نقاط السلب أو اإليجاب . 
 السياسات فز

 نتائج البحث 

ي اإلسالم، ووجوده العمىلي مرتبط بالقرآن والسنة وعمل  -
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عية- عية، تحتاج لعقل ناضج   السياسة الرسر عية وغي  رسر ، إنما هي مزي    ج من عدة علوم رسر
ً
 محضا

ً
 نظريا

ً
ليست علما

عية.   أو عقول تمزج ما بينها بملكة وفهم صحيح وكامل للواقع لتخرج بقرار يسىم قرار سياسة رسر

 التوصيات  

نوا- ي جميع 
يعة فز ي وجوب تحكيم الرسر

أبناء األمة اإلسالمية كافة فز ز  الحياة السياسية والمالية نرسر الوغي بي  حي 
 وسائر شؤون الحياة . 

يعة كافة، من القرآن وعلومه، والسنة وعلومها،  - ي تحصيل علوم الرسر
 فز
ً
 تخصصيا

ً
تأهيل القادة وأوىلي األمر تأهيال

يعة ومقاصدها.   والفقه وأصوله وغي  ذلك، كي تتكون لديهم الملكة المناسبة لفهم الرسر

ي النوازل ردف أولياء األمور الذين ال -
عية فز ز يبينون لهم األحكام الرسر عية بعلماء مختصي   تتوفر لديهم العلوم الرسر

 المستجدة. 

عية. - ي يتعلق بها حكم السياسة الرسر
ي كل علم من العلوم الت 

 االستعانة بأصحاب االختصاص فز

ي اللس-
ي مرحلت 

يعة وكليات العلوم السياسة، فز ي كليات الرسر
عية فز انس والدراسات العليا، تدريس مادة السياسة الرسر

عية المعاض.  ي علم السياسية الرسر
 واالهتمام بعناوين الرسائل وما تحققه من زيادة معرفية فز

وعلماء - يعة  رسر وعلماء  قادة  من  يعة،  الرسر بالسياسة  ز  والمعنيي  ز  المختصي  مختلف  ز  بي  عمل  ورشات  تنظيم 
ي مختلف العلوم، للتباحث وتدارس النوازل المعاضة. 

ز فز  مختصي 
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: دار عالم الفوائد للنرسر والتوزي    ع.   تحقيق: عىلي بن محمد العمران، النارسر

، د. ت،   مي اإلشبيىلي
مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، وىلي الدين الحرصز

وت ،لبنان . 4، طابن خلدون ، بي  ي اث العرئر
: دار إحياء الي   ، النارسر

، اب  الفروع م، 2003ن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدين الراميتز ثم الصالخي
وت ،لبنان.  : مؤسسة الرسالة الطبعة: األوىل ، بي  كي ،النارسر

 ،المحقق: عبد هللا بن عبد المحسن الي 

، د.ت،   ي ي عىلي بن محمد بن سالم الثعلتر أبو الحسن سيد الدين عىلي بن أئر   أصول األحكاماآلمدي: 
ن
، اإلحكام ف

وت  ، بي  : المكتب اإلسالمي ، النارسر ي
 لبنان  -دمشق  -المحقق: عبد الرزاق عفيفز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ،   ي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليخر ة،  ، تحقيق: د. عبد الرحم  كتاب المواقفم ،1997اإليخر ن عمي 
وت،لبنان.  :دار الجيل ،بي   الطبعة األوىل، النارسر

مذي، أبو عيس،   مذي: محمد بن عيس بن َسْورة بن موش بن الضحاك، الي  مذيم ،  1975الي  ن الت  ، تحقيق   سين
ي )ج   2،  1وتعليق:أحمد محمد شاكر )ج   

يف 3(ومحمد فؤاد عبد الباف  ي األزهر الرسر
(وإبراهيم عطوة عوض المدرس فز

ي 5، 4  )ج ي الحلتر  البائر
كة مكتبة ومطبعة مصطفز : رسر  مرص.  –( الطبعة: الثانية، النارسر

  ، ي
الفاروف  صابر  محّمد  بن  حامد  محمد  ي 

القاىصز ابن  عىلي  بن  محمد   : موسوعة كشاف م،  1996التهانوي 
ون  اصطالحات الفنون والعلوم  وت، لبنان. بي    –، تحقيق: د. عىلي دحروج،طباعة الطبعة: األوىل، مكتبة لبنان نارسر

ز  ، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمي  ، أبو المعاىلي ي
ي : عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويتز

الجويتز
  التياث الظلمم،1980،

ن
  غياث األمم ف

: مكتبة إمام   الغيان  ،المحقق: عبد العظيم الديب ،الطبعة: الثانية،النارسر
، مصور عن مكتبة نهضة مرص.   ز  الحرمي 

ي 
ي الدين «الحصتز

، دراسة وتحقيق: د. عبد   القواعدم،  1997: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف ب  »تف 
: مكتبة الرشد للنرسر والتوزي    ع، الرياض  ، النارسر يل بن محمد بن حسن البصيىلي الرحمن بن عبد هللا الشعالن، د. جير

 المملكة العربية السعودية. 

، الرازي: فخر الدين محمد بن عمر ا  الطبعة األوىل.  ، مفاتيح الغيب،م 2000لتميىمي

، د.ت،   ب بمرتضز
ّ
، أبو الفيض، الملق ي

اق الحسيتز
ّ
بيدي: محّمد بن محّمد بن عبد الرز تاج العروس من جواهر   -الزَّ

وت، لبنان. القاموس  ، دار الهداية، بي 

: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر   ي
: دار    م ، البحر 1994الزركسر ي أصول الفقه ،النارسر

المحيط فز
ي ،الطبعة: األوىل، دمشق ،سوريا.   الكتتر

، السنيكي  يحت   أبو  الدين  زين  األنصاري،  بن زكريا  أحمد  بن  بن محمد  : زكريا  األنيقة  م ،2008السنيكي الحدود 
: دار الفكر المعاض والتعريفات الدقيقة وت، – ،المحقق: د. مازن المبارك ،الطبعة: األوىل، النارسر  بي 

  ، ي
الجكتز المختار  محمد  بن  ز  األمي  محمد   : ات« م،    2005الشنقيطي »المحاصن )ضمن  المرسلة  المصالح 

» : دار عالم الفوائد للنرسر والتوزي    ع، الطبعة: األوىل، مكة المكرمة  المطبوعة ب  »بآثار الشنقيط  المملكة    -، النارسر
 العربية السعودية. 

، عبد الرزاق بن همام،   ي
: دار التأصيل  المصنفم،  2015الصنعائز ، المحقق: مركز البحوث بدار التأصيل، النارسر

وت، لبنان.  –الطبعة: األوىل   القاهرة ، الطبعة: األوىل، دار الكتب العلمية، بي 

ي : أبو نرص إسماعيل بن حماد الجوهري   ،تحقيق: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم،   1987الفارائر
ز الغفور  : دار العلم للماليي  وت،لبنان.  –عطار ،النارسر  بي 

ز بن محمد بن خلف ابن الفراء ، ي أبو يعىل ، محمد بن الحسي 
،صححه  األحكام السلطانية    م ،  2000الفراء : القاىصز

ي الطبعة : الثانية النارسر : دار الكتب العلمية 
وت ، لبنان.  -وعلق عليه : محمد حامد الفف   بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ن بد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البرصي، د.ت ، الفراهيدي : أبو ع   كتاب العي 

: دار ومكتبة الهالل.  ي ،النارسر
، د إبراهيم السامرائ   ،المحقق: د مهدي المخزومي

وزآبادى : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،   ، الطبعة: الثامنة ،ط: مؤسسة    القاموس المحيط م،    2005الفي 
وت، لبنان . الرسالة للطباعة   والنرسر والتوزي    ع، بي 
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ن
:  المصباح المنت  ف ، د.ت ،النارسر

وت،لبنان.  –المكتبة العلمية   بي 

ي : شهاب الدين أحمد بن إدريس  
ح المحصولم ،1995القرافز   شر

ن
د  ،المحقق: عادل أحمد عب   نفائس األصول ف

: مكتبة نزار مصطفز الباز ، الرياض ، السعودية.   الموجود، عىلي محمد معوض ، الطبعة: األوىل ،النارسر

يوسف،    ، ومقاصدهام،2011القرضاوي  يعة  الشر نصوص    ضوء 
ن
ف عية  الشر ، طالسياسة  وهية  ،    4،مكتبية 

 القاهرة ، مرص. 

  اإلسالمم، 1998القرضاوي، يوسف، 
ن
 ، دار الهداية، مرص. ، الطبعة األوىلنظام الدولة ف

القريىمي   ي 
الحسيتز موش  بن  أيوب  د.تاللغويةالكفوي:   ، ي 

الحنفز البقاء  المصطلحات أبو    
ن
ف معجم  الكليات   ،

: مؤسسة الرسالة  -، المحقق: عدنان درويش والفروق وت، لبنان.  –محمد المرصي، النارسر  بي 

  السلطانية   البرصي البغدادي الشهي  بالماوردي، األحكامالماوردي: أبو الحسن عىلي بن محمد بن محمد بن حبيب  
: دار الحديث   القاهرة.  –النارسر

،د.ت،   ي  المغرئر الوزير  القاسم  أبو   ،
ز الحسي  بن  عىلي  بن  ز  الحسي    الوزير: 

ن
ف »مجموع  ضمن  رسالة 

: مؤسسة شباب الجامعة السياسة«،  سكندرية. اإل  –المحقق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد الطبعة: األوىل ،النارسر

ف ، ح صحيح مسلمم ،  1972الن ووي: أب و زكريا يحت  بن رسر ح النووي ، ط    المنهاج شر : دار إحي اء 2المعروف برسر

وت، لبنان.  ، بي  ي اث العرئر
 الي 

عيتها إشكالية المعتز والداللة، المجلة العلمية لجامعة 2017النائب، إحسان عبد الهادي، م، مفهوم السلطة ورسر
 ية. السليمان –جيهان 

، السياسة،2014الحمادي  عية  الرسر مفهوم  واالبحاث  - https://www.ssrcaw.org م،  الدراسات  مركز 
ي  ي العالم العرئر

 العلمانية فز

يف، محمد بن شاكر،   عية تعريف وتأصيل، مجلة البيان: ج2004الرسر  . 197م، السياسة الرسر

 


