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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

تبة عليهاالعلمية  اتالشقحكم [ يعة اإلسالمية واآلثار المتر ي الشر
 
 ]ف

ي [
 ]لدكتور بسام محمد صهيون 

يعة والقانون[  ]دراسات إسالمية /جامعة أم درمان اإلسالمية /كلية الشر

 

 مخلص الرسالة 

العليمة من أخطر  ت العتير الرسقات  ي 
العلىمي فز الدراسة والبحث  ي مجال 

منعكسات   ، ولها الحاىلي عرص  الظواهر فز

ة عىل الفرد   وبيان آثارها السلبية عىل التطور   وأنواعها،حقيقة الرسقات العلمية    البد من بيان  فكان؛  والمجتمعخطي 

ي  
ار    ألمم،لالمعرفز وريات الدين    بعض  تصل إىل تعطيلوما تحدثه من نكسات وأضز الحكم   الخمس، وتجليةضز

غي لهذه  
غي لهذه    المستند بيان  و   -كونها من النوازل الفقهية المعاضة  -   الرسقاتالرسر

مستنبطة من   األحكامالرسر

عية   الرسر وبياناألدلة  المتعلقة    ،  واإلجراءاتالعقوبات  هذه و   بها،  من  الحد  حيال  اتخاذها  الواجب  التوصيات 

 ا. عليهالظاهرة والقضاء 

 أمانة - أثر- انتحال- تزوير -بحث العلىمي  -رسقة :المصطلحات ذات الصلة

 

[Ruling on scientific theft in Islamic law and its implications] 

Knowing thefts are considered one of the most dangerous phenomena in the field of 

study and scientific research in the current era, and have serious repercussions on the 

individual and society. It was necessary to clarify the reality of scientific theft and its 

types, and to clarify its negative effects on the cognitive development of nations, and 

the setbacks and damages that they cause, up to the disruption of some of the necessities 

of religion. The five, and the clarification of the legal ruling for these thefts - as they are 

among the contemporary jurisprudence calamities - and the statement of the legal basis 

for these rulings deduced from the legal evidence, and the statement of the penalties 

related to them, and the procedures and recommendations that must be taken towards 

limiting and eliminating this phenomenon . 
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 المقدمة 

ومتعلقات ت العلىمي  البحث  عىل  العصور  عير  الحضارات  األهرامات  هقوم  الفراعنة  ز  يير فلم  الحدائق  ،  والبابليون 

عية والكونية ،ولم تزدهر الحضارة الغربية الحديثة ،إال من   المعلقة، ولم ي جميع العلوم الرسر
يتقدم المسلمون فز

، وبمقدار تطور البحث عند أمة من األمم بمقدار ما يكون لهم السبق والتقدم.   خالل البحث العلىمي

ي كل وقت وكل مكان ،بل   والكشف عن جديدها ،عملَ من هنا كان االهتمام بالعلوم النظرية والعملية  
العقالء فز

ي هذا السبيل ، وقد تنبهت الدول الحديثة لهذا ؛فكان لإلنفاق عىل البحث العلىمي حظ 
تنفق األعمار واألموال فز

 ، وقد أنشأت مراك
ً
ز بحثية  كبي  من موازنة الدول ، وكل ما ازداد اإلنفاق عىل البحث العلىمي كلما نما اقتصادها طردا

البحوث  تلك  لحماية  ز  القواني  ت 
ّ
،وسن له سبق علىمي  من  لكل  عالمية مشهورة  ، ووضعت جوائز  الدول  ي كل 

فز

واإلبداعات العليمة ، عير مؤسسات حماية الملكية ،كما سنت العقوبات الرادعة عند التعدي عىل تلك الحقوق 

ي 
المستنكرة فز العلمية من الجرائم األخالقية  ت الرسقة  ز صارمة   ،واعتير الجامعات قواني  العالم ،وسنت  كل دول 

ت وسائل التواصل  للحد من هذه الظاهرة ، واستحدثت برامج خاصة للكشف عن الرسقات العلمية بعد أن انترسر

 لهذه الظاهرة واسعة االنتشار ،لما لها  وأصبحت وسائل الرسقة أكير سهولة  
ً
عيا  رسر

ً
،فكان األمر الذي يتطلب حكما

ة  من آثار سلبية   . خطي 

 أهمية البحث 

ي معظم جوانب  ا
األمم فز ي تطور ونهوض 

العلىمي سبب رئيسي فز ورة   اة، وتجديد يالح لبحث  والعقول ضز األفكار 

ها. فكان البد من صيانته من انتحال ورسقة األفكار والعلوم والصناعات  لتطوره؛مالزمة   وغي 

 أسباب اخيار البحث 

ةك ي    ير
الت  التواصل  وسائل  وانتشار  ظهور  بعد  ة  األخي  اآلونة  ي 

فز العلمية  الرسقات  معظمانتشار  الكتب   احتوت 

عليها بسهولة ويرس مكن األفراد االطالع عىل  ي  حيث،الجامعية  واألبحاث الجامعية وغي   والمقاالت والمجالت  

امج المختصة.   عن طريق برامج البحث والمواقع والير

 مشكلة البحث 

ها   األفكار والكتابات واإلنجازات العلميةتعتير  ل  ه اعات وغي 
ي اليجوز نسبتها إىل  من الحقوق الشخصية    واالخي 

الت 

  صاحبها؟غي  

هو   وما   العلمية؟  الرسقة  رين ونسبته لمن استله دون صاحبه األصىلي بيوصف استالل النتاج العلىمي لآلخ  وهل

عية؟  ي لم ترد بخصوصها نصوص رسر
غي لهذه األحكام الت 

 المستند الرسر
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 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. 
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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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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز
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ْ
ق
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ي المكتبات  -
ي   . د   ،المرصيةمسحية لمكتبات الجامعات    الجامعية، دراسةالرسقات العلمية فز

ف منصور البسيوئز أرسر

 . م2017 ،المنصورةجامعة  ،رداد مدرس المكتبات والمعلومات كلية اآلداب 

ي التبسي  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الع  ،سعاد جعود  أ  مكافحتها، الدكتور الرسقة العلمية وطرق    - -رئر

. - تبسة ي
ي ،العدد الثائز

 مجلة الفكر القانوئز

ي -
ي د. رابح العو الرسقة، الكتاب فز

ي مختار عنابة )الجزائر(  ئز  . قسم اآلداب واللغة العربية جامعة باجر

ز - ز الجامعيي  ي عمىلي للطلبة والباحثي  أ.د    ،كيف تتجنب الرسقات العلمية؟ دليل بيداغوجر أ.د خالد عبد السالم. 

 م. 2019 األوىل،خياطي مصطفز لطبعة 

بجامعة  - العلمية  واالصالة  االقتباس  سياسات  إعداد   2018  الطائف،وثيقة  جمعان 0د  ومراجعة:   م،  بن  سعد 

، د ي 0د،خالد بن عبدهللا السلواط 0المالكي
 . صحالة بنت محمد الزهرائز

ي  عليها، جمالتبة الرسقة العلمية والمسؤولية الجنائية المي  -
 م. 2019أحمد زيد الكيالئز

ي  ومكافحتها، أ آليات الوقاية من الرسقة العلمية  - مجلة الباحث للعلوم   م،2020،  5عدد    3  ، مجلد حبيب. مهيوئر

 . جامعة الجلفة غرداية ، جامعة5العدد  3المجلة  -الرياضية واالجتماعية 

الباحث تقديمه ي هذا    والجديد الذي يريد 
: فز التفصيلية من الفقهي  هو الحكم    البحث  باألدلة   

ً
غي مشفوعا

الرسر

األدلة   هذه  من  واستخراجه  استنباطه  ومحاولة   ، األصلية  السابقة عىل  مصادرها  الدراسات  تفصل  لم  ، حيث 

تبة   ي األسباب والدوافع والخطورة وبعضها بحث العقوبات المي 
غي والتوسع فيه ، إنما بحثت فز

تفصيل الحكم الرسر

 . ليها والوصف الجرمي لها ع

  الدراسة منهجية  

المنهج   عىل  الدراسة  ي تعتمد 
االستقرائ  والمنهج   ، ي

،  الوصفز التعاريف   التحليىلي عىل  الوقوف  خالل  من  وذلك 

واستقراءاألساسية   العلمية    للبحث،  الرسقة  حكم  استخراج  يمكن  ي 
الت  عية  الرسر هذه   عليها،النصوص  وتحليل 

 النصوص للوصول إىل نتيجة البحث. 

 البحث خطة

 كل مبحث عدة مطالب:   ضمنتتمباحث، و وثالثة  مقدمةيتألف البحث من 
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 . واأللفاظ ذات الصلة العلمية،المبحث األول: تعريف الشقة 

 ويتضمن ثالثة مطالب : 

 .
ً
 المطلب األول: تعريف الرسقة لغة واصطالحا

: تعريفالمطلب  ي
 الرسقة العلمية.  الثائز

 األلفاظ ذات الصلة المطلب الثالث: 

ي الثا بحثالم
 . ها دوافع و  العلمية اتالشقأنواع : ن 

: لمطويتضمن  ز  بي 

 . أنواع الرسقات العلمية المطلب األول: 

ي المطلب ال
 دوافع الرسقات العلمية. : ثائز

 . حكم الشقات العلمية وخطورتها  : لثالمبحث الثا

 مطالب: ويتضمن أربعة  

 العلمية وتحذير العلماء منها.  الرسقاتخطورة المطلب األول: 

 : ي
غي للرسقة العلمية. المطلب الثائز

 التأصيل الرسر

ي للرسقة المطلب الثالث: 
 العلمية. الحكم التكليفز

ي حكم الرسقة العلمية.  بعض الفتاوىعرض  الرابع: المطلب 
 المعاضة فز

 . الحد منها  عقوبات الشقة العلمية، وكيفية: رابعالمبحث ال

 مطالب: ويتضمن ثالثة  

عية. المطلب األول: العقوبات   الرسر

ي : العقوبات القانونية  واألكاديمية . 
 المطلب الثائز

 المطلب الثالث : الخطوات المتبعة للحد من الرسقات العلمية. 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

 . واأللفاظ ذات الصلة العلمية،المبحث األول: تعريف الشقة 

  المطلب األول: تعريف الشقة لغة
 
 . واصطالحا

  
َ
ي    لغة: تعريف الرسقة    -أول

ي خفاء   "اللغة: مقاييس  جاء فز
ء فز ي

ز والراء والقاف أصل يدل عىل أخذ شر )رسق( السي 

ق السمع، إذا تسمع مختفيا . يقال رسق يرسق رسقة. والمرسوق رسق. واسي   . (1) "وسي 

فهو مختلس ومستلب  أخذ من ظاهر  فإن  له،  ليس  ما  منه  فأخذ  إىل حرز  ا  العرب من جاء مستي  عند  السارق 

ي يديه فهو 
س، فإن منع مما فز  . (2)  غاصبومنتهب ومحي 

 
ً
ما  لصغره، أو أخذ مكلف حرا ال يعقل  اصطالحا: تعريف الرسقة  -ثانيا  ماال محي 

ً
ه، نصابا حرزه، أخرجه من  لغي 

 . (3) خفية ال شبهة له فيه " واحد  بقصد 

 
ً
وط -ثالثا  الرسقة:  رسر

وط للرسقة نجملها فيما ( 4)  الفقهاءذكر  : عدة رسر ي
 يأئ 

 أخذ مال الغي  عىل سبيل الخفية   أن يكون-

-  
ً
 أن يكون السارق عاقال بالغا

-  
ً
   أن يكون المرسوق ماال متقوما

 أن يكون المال المرسوق  -
ً
 نصابا

: تعريفالمطلب  ي
 . الشقة العلمية الثان 

 
ُ
و ذكر هذا  أخر دون تعريف  آو معلومات خاصه لشخص  أفكار  أو  أاستخدام كلمات  "بأنها:  ف الرسقة العلمية  عرّ ت

 . (5) "بها هذا الشخص لنفسه نسي متعمد..، ثمبشكل  المعلومات، وذلكو أهذه الكلمات  مصدر  الشخص، أو 

 
 ( 154/ 3)فارس   البناللغة مقاييس  (1)
 (156/ 10) البن منظور لسان العرب( 2)

 ( 503شرح حدود ابن عرفة )ص: ( 3)

 (149/ 3) للسمرقنديالفقهاء  تحفة ( 4)

التعليم المفتوح والتعليم عن بعد عدد    ة لجمجله م شحاته، مين أمحمود  مواجهتها، عزةاساليب  ودراسة األكاديميةوساط في األ  العلميةالنتحال والسرقات ا( 5)

 م. 2018عام 10
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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    

 

شخص ضاحة أو ضمنيا   ادعاءالرسقة الفكرية أو األدبية أو العلمية هي    "  : وهي قد يطلق عليها الرسقة األدبية  و 

اف مناسب؛ أي باختصار العزو المزور    بدون عزو أو اعي 
ً
 أو جزئيا

ً
بكتابة ما كتبه آخر أو النقل مما كتبه آخرون كليا

ك. ويعد   . (6) " من أعمال النصب واالحتيال.   أو إعطاء االنطباع بأنك كتبت ما كتبه غي 

ي الرسقة العلمية  وتعرف
وئز ي  و النسخ و اللصق غ والغش لنتحااال  كل أعمال  " بأنها: المتعلقة بالنرسر اإللكي 

وعة،الم ي المنشور نتاج الفكري العلىمي إل او السطو عىل  رسر
الرقىمي دون علم أصحابه بذلك و زعم أن   الفضاءفز

 . (7) "المعتديالشخص  إنجاز من اإلنتاج هذا 

- أو جزء منها  أو أفكارهم بأنها نقل واستخدام كتب أو أبحاث اآلخرين  العلمية: فيكون التعريف المختار للرسقة 

 
ً
ا  أم صغي 

ً
ا ي تشعر القارئ بأن -سواء كان كبي 

اعه. عن طريقة التحايل الت   الكالم هو من إنشاء السارق واخي 

 المطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة. 

ي   لغة: جاءالبحث  :  تعريف البحث  -أول 
)بحث( الباء والحاء والثاء أصل واحد، يدل عىل إثارة "اللغة: مقاييس    فز

 
ً
ء. قال الخليل: البحث طلبك شيئا ي

. تقول  السر ء وتستخير ي
اب. والبحث أن تسأل عن شر ي الي 

استبحث عن هذا   : فز

 
ً
 . (8) "، وأنا أبحث عنهاألمر، وأنا أستبحث عنه. وبحثت عن فالن بحثا

 
ً
ء:    الجهل، وتعلمتعلم: العلم: نقيض  "  فارس: قال ابن    العلم،العلىمي من    لغة: تعريف العلم  -ثانيا ي

أخذته،  السر

 . (9) "، أي: علمتوتعلمت

 
 
: تعريف البحث العلمي -ثالثا

 
 اصطالحا

 تعريف: ف البحث العلىمي بأكير من عرّ يمكن أن يُ 

: فالبحث   ي   "  العلىمي
عمل جاد، موضوغي يرمي إىل الوصول إىل حقيقة معينة، أو تجلية قضية، أو حسم األمر فز

 .(10) " مشكلة من مشكالت المعرفة اإلنسانية

: أو البحث   ستوفز فيها العناض المادية والمعنوية حول موضوع    "العلىمي
ُ
جمع لها الحقائق والدراسات، وت

ُ
علمية ت

؛ ليتوصل  ز ي مجال التخصص، لفحصها وفق مناهج علمية مقررة، يكون للباحث منها موقف معي 
ز دقيق فز معي 

 . (11) "من كل ذلك إىل نتائج جديدة

 
(6 )https://ar.wikipedia.org  
 . 204، ص 5181نوفمبر  52 - 18العدد   81المجلد  –مجلة اآلداب واللغات أ.د وهيبة بوزيفي ، ( 7)

 (. 115- 114/  2(، لسان العرب ) 207/  3العني للفراهيدي )  (، وينظر :204/  1مقاييس اللغة ) (  8)

 (. 624جممل اللغة البن فارس )ص:  (  9)

 (. 12)ص:  الطويل    ،  مقدمة يف أصول البحث العلمي وحتقيق الرتاث  (10)

 (. 25)ص:   أبو سليمان  ،كتابة البحث العلمي صياغة جديدة  (  11)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

 

 ثا
 
 الباحث: تعريف - لثا

  العلمي بأنه هو المخطط والمنظم والمنفذ والموجه لمختلف مراحل البحث العلمي، وصوالا يعرف الباحث  " :الباحث 

 . (12) "إلى النتائج العلمية والمنطقية 

ا بأنه:الباحث  ويعرف   ا منطقيًّا له معناه    أيضا َمن له القدرة على تنظيم المعلومات التي يريد نقلها إلى القارئ تنظيما

 . (13)   واإلطالةا متسلسًلا في أسلوب علمي رصين، بعيد عن الغموض  ومدلوله، مرتباا أفكاره ترتيبا 

تؤهله   التي  المكتسبة  العلمية  الكفاءة  إلى  باإلضافة  والنفسية،  الفطرية  االستعدادات  فيه  توافرت  فالباحث شخص 

 مجموعة للقيام ببحث علمي. 

ًالفكريةً:تعريفًالملكيةً-رابعا ً

اعات ومصنفات   "بأنها: الملكية الفكرية    للملكية الفكرية؛عرف موقع المنظمة العالمية   إبداعات العقل من اخي 

ي  
   ةالتجارة. والملكيأدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة فز

ً
بحقوق منها   الفكرية محمية قانونا

 
ا
من   مثل مالية  فائدة  أو  اف  االعي  من كسب  األشخاص  ن 

ّ
تمك ي 

الت  التجارية  والعالمات  المؤلف  وحق  اءات  الير

اعهم  . (14) "ابتكارهم أو اخي 

ي يصف الحقوق الممنوحة   "بأنه : ف موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حق المؤلف  عرّ كما  
مصطلح قانوئز

مصنفاتهم   يخص  فيما  ز  ويُ للمبدعي  والفنية.  الكتب األدبية  من  واسعة،  مصنفات  طائفة  المؤلف  حق  غطي 

امج الحاسوبية وقواعد البيانات واإلعالنات والخرائط   واللوحات الزيتية والمنحوتات واألفالم إىل الير
والموسيف 

 . (15)" الجغرافية والرسوم التقنية

 
 
 تعريف النتحال: -خامسا

ه"بأنه: لغة  االنتحاليعرف   . 16" ادعاء ما ال أصل له، أو ادعاء ما لغي 

ي وهو مرادف للرسقة 
انتحل ينتحل،  " المعاضة: معجم اللغة العربية العلمية من الناحية االصطالحية، جاء فز

 انتحاال، فهو منتحل، والمفعول منتحل

 

 (. 62)ص:  دويدري   ،  أساسياته النظرية وممارسته العملية    يالبحث العلم(  12) 

 (. 37)ص:    أبو سليمان  ،،  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة  (  13) 
 / https://www.wipo.intموقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( 14)
 //  https://www.wipo.int:موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( 15)

 
 .(466/ 30) للزبيديالعروس تاج  (16)
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ء: ادعاه لنفسه، وهو   ي
ه،• انتحل السر ا/ مؤلفات أديب/ وظيفة  انتحل فالن هذا الشعر/ الرأي/ قصة/ عمال فني  لغي 

ي القديم والحديث"   -انتحل اسم/ صفة فالن/ شخصية/ عالمة تجارية  -طبيب
 .17شغلت قضية االنتحال النقاد فز

 
ً
ء : تعريف -سادسا ي

 . 18األثر: النتيجة، وهو الحاصل من السر

 

ي الثا بحثالم
 . ها دوافع و  العلمية اتالشق أنواع: ن 

وقد تكلم فيها العلماء   ،معروفةهي ظاهرة قديمة    قبل، بلليست الرسقة ظاهرة حديثة لم تكن موجودة من    تمهيد: 

ي كتابه قسم  صاحبها،وصنفوا عدة مصنفات تكشف الرسقة وتقرع 
 اقسام: الرساق إىل ثالثة اإلمام السيوطي فز

ز وهم مجروحون بذلك بإجماع أهل الحديث وطبقتهم تىلي طبقة ق الحديث ا رُسّ  األول:     . (19) الوضاعي 

 : ي
ي    التصانيف: وهمق  ارُسّ   الثائز

 ذلك من   تصانيفهم ويذكرونمذمومون أيضا ومازالت العلماء ينبهون عليهم فز
َّ
أن

ف 
َّ
 . (20) المرسوقأسباب عدم االنتفاع بذلك المصن

ي نظم له، وقليل منهم من يرسق الشعر   الشعر: ق  ارُسّ   الثالث: 
ي ُسبق إليها ويصوغها فز

ي الت 
هم يرسق المعائز وأكير

ي كتبهم بابا للرسقات    بلفظه، وما زالت الناُس قد يما وحديثا ينِبهون
فون فيه، وعقد أهل البيان فز

ِ
عىل ذلك، ويصن

ي بيان الرسقات.. المصنف، قال الصالح الصفدي: لم أر مثل كتاب الشعرية. بذلك 
ة البن بسام فز  (21)  الذخي 

 العلمية. الشقات  األول: أنواعالمطلب 

 : تتعتد أنواع الرسقات وتختلف حسب المقصد الذي يريده صاحب الرسقة فقد 

ي السارق إىل كتاب أو بحث مطبوع أو ملكية تجارية رسقة البحث كامال  -1
وهذا أسوأ أنواع الرسقات: وكيفيته أن يأئ 

. أو صناع اع فينسبها لنفسه، بأن يضع اسمه عىل عنوان الكتاب أو البحث بدل مؤلفه األصىلي  ية أو براءة اخي 

ة بدون عزو إىل المصدر رسقة مواطن من البحث بدون  -2  أو مباحث، أو صفحات كثي 
ا
إشارة: يمكن أن تكون فصول

 .  األصىلي

 األصلية. رسقة أسطر من مواطن متعددة بدون عزو أو إشارة إىل المصادر -3

 
 ( 2179/  3معجم اللغة العربية المعاصرة ) ( 17)
 ( 9)ص:  للجرجاني التعريفات( 18)

 ( 56البارق في قطع السارق للسيوطي )ص (19)

 ( 57سابق ) (20)

 ( 66سابق )( 20)
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ُ
فّية". وت

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد 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. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

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

إال انفجار فز

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

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

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْ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    

 

4-  . جم دون صاحب البحث األصىلي  ترجمة بحث من لغة إىل أخرى ونسبتها إىل المي 

اعات قبل أن تصدر  -5 رسقة ك   العلن،  إىلرسقة األفكار والبحوث أو الرسائل أو أي أمر يتعلق بالتصاميم أو االخي 

. خطة أو عنوان   بحث اليزال قيد التحضي 

 بما 
ً
ي ويمكن أن يكون أيضا

 : (22)  يأئ 

 بداعية دون ذكر مصدرها. عمال العلمية واإل إعادة الصياغة لألفكار والنصوص األ -6

ي ألفاظها بمرادفات  -7
أو أي   أخرى،إعادة انتاج األفكار العلمية والتحايل عليها من ِقبل الباحث العلىمي والتحوير فز

ي المصادر أو المراجع أو حت  ترقيم الجملة أو الفكرة المعاد  
 صياغتها. حيلة أخرى دون أن يتم التعريف بهذا العمل فز

ي مصادر، اتسعت وسائل المعرفة العلمية -8
نت واألخذ منه دون التعريف بهذا العمل فز االستخدام الخاط  لإلني 

  ، ز ز األكاديميي  ز الباحثي  نت العلم متاح للجميع، وقد يظن الباحث العلىمي  أل من خالل ا  وأصبحبي  نه لو استخدم أني 

نت لن يتعرف عليه   . حد أموضوع من تلك المادة العلمية الضخمة المتاحة عىل االني 

ي لم يستفد منها الباحث    -9
ي البحث العلىمي الت 

و يقتبس منها  أذكر المراجع والمصادر العلمية غي  المستخدمة فز

ي فص  ووضع
ي البحث، مثل هذا العمل رسقة علمية وانتهاك أل المراجع والدراسات عىل  اسمها فز

نه استخدمها فز

، وال يمكن   ن تتغافل عنه لجنة المناقشة والتحكيم. أواضح ألخالقيات البحث العلىمي
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بيانية بما فز

ي يجمع فيها اساتذة لجنة المناقشة عن انتحال او رسقة علمية واضحة. يعتير كل 
ة الت  الخرائط، من المواضع الكثي 

 ذلك رسقة العلمية. 

: المطلب  ي
 دوافع الشقات العلمية.  الثان 

رات  ي السارق من المسؤولية  الفعل،تدفع من يقوم بالرسقة العلمية إىل هذا هناك عدة مير
رات ال تعفز وهذه المير

ة الباحث  الدوافع حسبأبرز هذه  والمادية، ومناألخالقية  : ما خير ي
 يأئ 

 والعمل. تحصيل الشهادات العلمية بقصد التوظيف  -1

ز  -2 ز  الناس،تحصيل الشهادات العلمية لرفع المكانة الشخصية بي   األقران.  أو بي 
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فيجدها السارق  الحديثة،سهولة الوصول إىل األبحاث الجاهزة من الشبكة العنكبوتية أو الموسوعات  -4

 تعب. غنيمة باردة بال 

ي الدرجة  -5
قيات فز  العلمية. الي 

 
 https://wefaak.comللبحث العلمي والتطوير :   أكاديمية الوفاق ، موقع : السرقة العلمية المنتشرة في الوسط األكاديميأبرز صور  (22)
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ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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 : (23)   اآلتيةويمكن أن نضيف األسباب 

ي المهارات -
 البحثية. تدئز

ي مستوى المهارات -
 اللغوية. تدئز

 العلمية. انخفاض الوغي بخطورة الرسقة -

اهة - ز  العلمية. عدم نضج ثقافة اليز

 قلة الوغي بتقنيات اإلسناد وإثبات المصادر. -

 مثىل لالقتباس والتوثيق. عدم معرفة الكيفيات ال -

 . خطورتها حكم الشقات العلمية و  : لثالمبحث الثا

 . وتحذير العلماء منها العلمية  الشقاتخطورة المطلب األول: 

ي خصوصية األقوال   وفكره،ينسب إىل كل إنسان قوله وعمله وفكره ويحاسب كل أمرئ عىل قوله  
تأئ  ومن هنا 

ه،أن ينسب  ز ال يجو فما يقوله عمرو  واألفكار،   لغي 
ً
ه. نسبتها إىل  ز ال يجو وما يبدي من فكرة أيضا  غي 

 كل استالل واستالب ألفكار  و 
ً
ي    اآلخرين، فقد لقد ذم أهل العلم قديما

 كتاب  جاء فز
ً
ي لفظا   اإلبانة عن رسقات المتنتر

 : غ اإلعجاز لنفسه فيها؛ "  ومعتز
ّ
وأنا بمشيئة هللا تعاىل وإذنه أورد ما عندي من أبيات أخذ ألفاظها ومعانيها، وأد

و   ، ز السابقي  فضيلة  إنكاره  ي 
فز طبعه  بلؤم  عند هللا لتشهد  ومن   ، ز السارقي  ِبِسَمة  أشعارهم  من  نهبه  فيما  ِسَمه 

َ
ت

 . (24) "المعونة

ي كتاب المزهر عن         
ي ذكر اإلمام السيوطي فز ء، فإذا ذكر لك  "قال:  عبيد  أئر ي

من شكر العلم أن تستفيد السر

ي 
ي فالن فيه كذا   عىلقلت: خفز

 شكر العلم. انته.  وكذا، فهذا كذا وكذا، ولم يكن ىلي به علم حت  أفادئز

 
ً
ي حرفا إال معزوا

ء من تصانيفز ي
ي شر
ي أذكر فز

  قلت: ولهذا ال ترائز
ً
 .25" كتابه الذي ذكر فيه  إىل قائله من العلماء، مبينا

ي كشف  
 فز
ا
 كامل

ً
بعض علماء عرصه لنصوص كتابه )فتح الباري ( ومما   منتحالتوقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا

ي هذا الكتاب
 من كتابه الفتح    ذكره فز

ً
ا ه فنسبه لنفسه  أ  :"  عمن انتحل كثي  وقد   ،نهمر  اعتذامن غي   ،خذ كالم غي 

 
ً
ي الباب الذي يليه قريبا

ي حدا ير أن  أوما ظننت  ، من ذلك    صنع فز
 األمثلة مل من ينصف هذه  أذا تإو ،نفسه بذلك  ل  ضز

ه  ل  منتهب  ،  همتشبع بما لم يعط، بغي  موجب    ىالدعو   عريضن هذا الرجل  أف  عر  عات غي 
ىل نفسه إينسبها  ،مخي 

 
 (88-87،) ص   السرقة العلمية وطرق مكافحتها، الدكتور أجعود سعاد، العدد الثاني( 23)
 ( 25)ص:  العميدي، اإلبانة عن سرقات المتنبي لفظا ومعنى (24)

 (273/ 2)للسيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها  (25)
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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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    

 

من   باخل به لم يَ أن ولو حلفت    أغار عليه ،  من يقف عىل كالمه وكالم منمعاتب عليه وطاعن  ،من غي  مراعاه  

ء من ذلك أ ي
رت ، شاهد من ذلك عدل من ،بواب هذا الكتاب عىل غزارتها من شر   هكالم  لير

ً
"  ال  نصا

ً
 .26اختصارا

 :27آثار هذه الظاهرةومن 

ز بالسلبية واليأس واإلحباط.  -1  تصيب الباحثي 

ي عىل ملكة البحث العلىمي  -2
يه، وتجعلتقضز ز ا، وتنسر  الباحث ال يباىلي من أين أئ  بالمعلومة، وال مصدره اليز

 عقليات هشة علميا، متهرئة فكريا، ويكون نتاجها أن تكون األمة فراغا من كل عقلية بحثية. 

اء والبيع، مما يزهد  -3 تقتل موهبة اإلبداع والتنافس، فمن ملك المال فقد ملك العلم أيضا، وإن كان بالرسر

ي التفوق والتنافس واإلبداع. 
ز فز ز النابهي   الباحثي 

 المجتمع يستمرئ الرسقة ويتعود عليها. تجعل  -4

 : ي
عي للشقة العلمية. المطلب الثان 

 التأصيل الشر

ي التصور 
عية للرسقة العلمية عير طرق دراسة النوازل المعاضة فز  والتأصيل، ثمسوف يتم تناول الناحية الرسر

يل، ضمنالتكييف  ز  اآلتية: المسائل  والتيز

 العلمية من الناحية الفقهية. الشقة مسألة تصور  األوىل: المسألة 

 لتوىلي وظائف وأعمال معينة كالطب والهندسة والتدريس 
ً
طا العرف المعمول به هو أن الشهادات العلمية صارت رسر

ز وأنظمة وطرق مقرّ   ذلك، منوغي    فال يسمح   األعمال،صاحبها من ممارسة هذه    بها، تخولة ومعمول  خالل قواني 

لم يحصل فيه عىل مؤهل  بممارسة عم  االختصاصلغي  صاحب   ، بلل   غي     علىمي
ا
يعاقب كل من يمارس عمل

 ال ينازع فيه  لذلك،حاصل عىل شهادة تؤهله 
ً
 عالميا

ً
 عاقل. وأصبح هذا األمر عرفا

 العلمية. الشقة  : تأصيلالمسألة الثانية

ز حكم الرسقة العلمية من الناحية   ي كتب الفقه تبي 
وربما يعود هذا    الفقهية،لم ترد نصوص بعينها أو أقوال فقهية فز

ي العصور  
ي وعدم وجود    السالفة،لقلة الرسقات فز

والتوظيف، والمأسسة  علوم اإلدارة والتعليم    توسع واحتياج فز

األ  لكن ي 
فز ة  ي فشت وكير

الت  النازلة  استخراج هذه  ة،زمنة  يمكننا  أصول    األخي  عية،عىل عدة  ونصوص عامة    رسر

 منها: وخاصة 

 تحريم شهادة الزور وقول الزور:   الرسقة العلمية عىل ج تخري     األول: األصل 

 
 (.1/26انتقاض االعتراض البن حجر )( 26)
 . https://www.ikhwanwiki.com   الشيخ عصام تليمة ،  ظاهرة_السرقات_العلمية_وحكمها_الشرعي(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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

 

 
ا
وِر﴾ اآلية ]الحج: سبحانه وتعاىل:  القرآن: من -أول ْوَل الزُّ

َ
ِنُبوا ق

َ
اِن َواْجت

َ
ْوث
َ ْ
ِنُبوا الِرْجَس ِمَن األ

َ
اْجت

َ
 [ 30﴿ف

ي   ،الحق الزور: الباطل والكذب. وسىمي زورا ألنه أميل عن  
هذه اآلية تضمنت الوعيد عىل الشهادة بالزور، وينبغز

 . (28)  أحد يغي  بشهادته  للحاكم إذا عير عىل الشاهد بالزور أن يعززه وينادي عليه ليعرف لئال 

ه أو ينسب لنفسه مالم يقل أو يكتب أو    عىل    يبدع،ومن ينتحل بحث غي 
ً
 نفسه، فقد مال عن الحق وشهد زورا

ي اجتناب قول  الزور، ولمشهادة وهو داخل ضمن وعيد 
م نهي اآلية الكريمة فز ز  الزور. يلي 

 
ً
 السنة: من -ثانيا

ي هللا عنه    األول: أنسالحديث  
الكبائر أو سئل عن الكبائر   وسلمذكر رسول هللا صىل هللا عليه    قال: بن مالك رضز

ك باهلل وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال أال أنبئكم بأكير  فقال:  قال قول الزور أو قال شهادة الزور    الكبائر؟" الرسر

"(29)  . 

 : ي شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إىل الباطل من إتالف نفس أو أخذ مال أو تحليل   "  قال القرطتر

ك باهلل  بعد الرسر
ً
 منها وال أكير فسادا

ً
را ء من الكبائر أعظم ضز ي

 .  (30) "حرام أو تحريم حالل، فال شر

ء عىل خالف ما هو به وقد يضاف إىل القول فيشمل الكذب والبا ي
طل وقد يضاف إىل وضابط الزور وصف السر

ي زور ومنه تسمية الشعر الموصول زورا"  . (31)الشهادة فيختص بها وقد يضاف إىل الفعل ومنه البس ثوئر

حه لحديث شهادة الزور   ي رسر
ي معتز شهادة الزور وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا المعتز فز

وتعتير الرسقة العلمية فز

ي معناها كل ما كان ز فقال: 
""تحرم شهادة الزور، وفز

ا
 من تعاطي المرء ما ليس له أهل

ً
 . (32) ورا

: عنالحديث   ي
ي هللا  أسماء    الثائز

ة فهل    عنها: رضز جناح إن تشبعت من   عىلأن امرأة قالت يا رسول هللا أن ىلي ضز

ي غي  الذي  . زوجر ي
ي زور  ": وسلمفقال رسول هللا صىل هللا عليه  يعطيتز  . (33)"المتشبع بما لم يعطي كالبس ثوئر

ي هذه الصيغة بمعتز التعاطي "
ا ما تأئ  أصل التشبع: تفعل من الشبع، وهو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. وكثي 

، والتصنع.   كالتكير

ي   نه المرأة عن أن تتظاهر وتتكاثر بما لم يعطها زوجها؛ ألنه   -صىل هللا عليه وسلم    -ويفهم من هذا الكالم: أن النتر

ز زورا.  ينتهي شبه فعلها ذلك بما   ... عنه، وهو: أن يلبس اإلنسان ثوبي 

 
 (55/ 12تفسير القرطبي ) (28)

 .(2230/ 5البغا ) -صحيح البخاري (  29)
 (282/ 1)   القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(   30)      

 

 (412/ 10الباري البن حجر ) فتح(  31)

 (. 263/ 5)  سابق(  32)
 ( 2001/ 5صحيح البخاري )( 33)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

 

بما   تها  المرأة عىل ضز أن تشبع  المقصود، فيحصل منه:  الوجوه كان  ء من هذه  ي
لم يعطها زوجها قلت: وأي شر

ة من نسبة   ي ملك الغي  بغي  إذنه، ورياء، وأذى للرصز
محرم؛ ألنه شبه بمحرم، وإنما كان ذلك محرما؛ ألنه ترصف فز

 . (34)"الزوج إىل أنه آثرها عليها، وهو لم يفعل، وكل ذلك محرم

ة طعام فأدخل يده فيها، فنالت   الثالث: الحديث  - ي هريرة أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم مر عىل صير عن أئر

أصابعه بلال فقال: »ما هذا يا صاحب الطعام؟« قال أصابته السماء يا رسول هللا، قال: »أفال جعلته فوق الطعام 

«كي يراه الناس، من غش فليس  ي
 . (35)  متز

ي أشار له بقوله: أو    : بجيد الغش قسمان: األول: إظهار جودة ما ليس  
كنفخ اللحم بعد السلخ ودق الثياب. والثائز

ز بالماء والسمن  ه: كخلط اللير ء بغي  ي
 . (36) بدهنخلط شر

ي الغش فهي إظهار السارق العلىمي أنه يملك المعلومات وهو 
والرسقة العلمية فيها غش ظاهر وينطبق عليها معائز

: والمعتز    كذلك،يملكها أو أنه جيد البحث وهو ليس  ال   ي
ه،أنه يخلط علمه بعلم    الثائز ز علمه   غي  ز القارئ بي  فال يمي 

ه،وعلم   فيلبس عىل القارئ حقائق  غي 
ً
 العلم. وربما كان علمه رديئا

ي حديث   الرابع: الحديث 
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قال: جاء فز

 . ( 37)  ضامن«»من تطبب، وال يعلم منه طب، فهو 

ي رحمه  ال  هللا: "ال  قال الخطائر
ا
 أو عمل

ً
 والمتعاطي علما

ً
ي المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا

 فز
ً
أعلم خالفا

يعرفه متعدي، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود ألنه ال يستبد بذلك دون إذن المريض، 

ي قول عامة الفقهاء عىل 
 . (38)  عاقلتهوجناية الطبيب فز

ي علم الطب وال يكون مشهورا فيه، فإذا  المتطبب: الذي يتعاط عل"
ع فز : من رسر ي

م الطب؛ أي: يخوض فيه؛ يعتز

 عالج مريضا فهو ضامن. 

 
ا
ي عالجه، فمات المريض، صار ضامنا، والذي تعاط علما أو عمل

 وتلخيص البحث: أن من عالج مريضا وتعدى فز

وال يعرف ذلك فهو متعدي، فإذا تولد من فعله الهالك، فهو ضامن ال محالة، ولكن يسقط عنه القصاص؛ ألنه ما 

عالج مستبدا بل عالج بإذن المريض، فإذا كان مأذونا من عنده تكون مرتبته مرتبة جناية الخطأ، فلهذا أوجب عامة  

ي رحمه هللاالفقهاء دية جناية الطبيب عىل عاقلته، هذا معتز كالم ا  . (39) "لخطائر

 
 (452/ 5)القرطبي  ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم( 34)
 ( 99/ 1صحيح مسلم )( 35)

 ( 29/ 2الصغير )حاشية الصاوي على الشرح   (36)

 قال نصر، قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود: »هذا لم يروه إال الوليد، ال ندري هو صحيح أم ال«  (195/ 4سنن أبي داود )( 37)

 
 (39/ 4)للخطابيمعالم السنن  (38)

 

 ( 217/ 4) الُمْظِهري ، المفاتيح في شرح المصابيح  39)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد 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. 
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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 سعيد الخدر  الخامس: الحديث  ي هللا عنه يعن أئر
وال  ر ال ضز قال: "  -صىل هللا عليه وسلم  -، أن رسول هللا رضز

ار، ه هللا، ومن شاق شق هللا عليه " ضز  . (40) من ضار ضز

ه  يرسق بحث  حيث إن من   ر المعنوي    يسببغي  يرصز بالخصوصية الفكرية لكل إنسان   والمادي، فالمعنوي له الرصز

ي من يسلب تعبه وينسبه إىل  
ي الوصول إىل نتيجة بحث علىمي أو صناغي أو ماركة مسجلة ثم يأئ 

 نفسه، تعب فز

ر مادي يعود عىل صاحب هذه   اع   األبحاث، خاصةوكذلك ما يتسبب به من ضز الماركات المسجلة وبراءات االخي 

   المنشورة. وحت  الكتب 

 
ً
 الرسقة: حد ريجها عىل تخ -ثالثا

بأيديهم، اق  فمنهم الرسّ   : تحضنواع ال  أخذ اموال الناس وهم  أاللصوص والرساق عىل    ل"وكحيالقيم:  يقول ابن  

الرساق بما يظهرونه من الدين والفقر والصالح والزهد   بأمانتهم، ومنهمالرساق    بأقالمهم، ومنهمالرساق    ومنهم

ي الباطن بخالفه
 . (41) " وهم فز

ك الرسقة العلمية مع الرسقة الحقيقية   من   السارق، لكن، ولسنا هنا بصدد إقامة حد قطع يد  من عدة أوجهتشي 

ي تستحق 
ي  العقاب، وهي باب إثبات أن الرسقة جريمة من الجرائم الت 

وطها، فمنها: تشبه الرسقة إىل حد كبي  فز  رسر

فجميع الرسقات العلمية تؤخذ خفية باستالل المعلومات أو الكتب   الخفية: عىل سبيل    هغي  من  حقوق  الأخذ  -1 

 ما أخذه هو من فكره ونتاجه وبحثه. أو األبحاث أو جزء منها بطرق خفية يوهم بها السارق أن 

من-2 الحقوق  المختص  أخذ  واألبحاثحرزه  األفكار  وحرز  وكذلك  هو   ،  بكافة   الكتب،  الملكية  حماية  ز  قواني 

 أشكالها. 

3- 
ا
مال يأخذ     أن 

ً
ما ي قرار   : وقد محي 

فز الفكرية ملكية حقيقية كما سبق  الملكية  أن  المعاضون عىل  الفقهاء  نص 

ي الفقرة اآلتية   مجمع الفقه اإلسالمي 
ي فز
 . كما سيأئ 

 
ً
 حقوق مصونة محفوظة مثلها: عىل الحقوق المادية فهي الحقوق الفكرية قياس  -رابعا

 بشأنوقد أصدر مجمع الفقه اإلسالمي 
ً
 : ، نصهالمعنويةالحقوق  قرارا

من  " بالكويت  الخامس  مؤتمره  دورة  ي 
فز المنعقد  الدوىلي  اإلسالمي  الفقه  مجمع  مجلس  األوىل   6-1إن  جمادى 

(   15-10ـه الموافق 1409  م،1988كانون األول )ديسمير

 
 ( 542/ 11الكبرى للبيهقي ) السنن،   (784/ 2سنن ابن ماجه )( 40)

 

 (332/ 3) البن القيمإعًلم الموقعين ( 41)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات الت 

اء فز   بعد اطالعه عىل البحوث المقدمة من األعضاء والخير

:  دارت حوله،  قرر ما يىلي

خاصة  حقوق  هي  االبتكار،  أو  اع  واالخي  والتأليف  التجارية،  والعالمة  التجاري،  والعنوان  التجاري،  االسم   :
ا
أوًل

ًعا، فال   ة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها رسر ي العرف المعاض قيمة مالية معتير
ألصحابها، أصبح لها فز

 يجوز االعتداء عليها. 

، إذا انتفز ثان ي االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية، ونقل أي منها بعوض ماىلي
ًيا: يجوز الترصف فز

ا.  ا ماليًّ
ًّ
 الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حق

ًعا، وألصحابها حق الترصف فيها، وال يجوز االعتداء عليها.  اع أو االبتكار مصونة رسر ا: حقوق التأليف واالخي 
ً
ثالث

 . (42)  أعلموهللا 

 
ً
 والمصالح: تخري    ج الرسقة العلمية عىل قاعدة المفاسد  -رابعا

ي تسببها الرسقة العلمية  
قيات للسارق  من حيث كونها وسيلة للحصول عىل الشهادات  -المفاسد الت  تفوق   -والي 

 من مفاسد جمة فهي تؤدي إىل  للفرد،عىل المصلحة المزعومة 

ي فقد الحياة أو األموال أو  
أو تهديم القيم أو نرسر الفوضز العلمية أو تجهيل   اآلخرين،التعدي عىل حقوق  التسبب فز

ة   ز وغي  ذلك من المفاسد الكثي  عية وقتل اإلبداع والتمي  ي األمور الرسر
ي   ... الناس فز

  والمفاسد   قاعدة المصالحجاء فز

ي كتاب القواعد  
: فز ي

بدليل   المصلحة،غلبة المفسدة عىل المصلحة: فيقدم درء المفسدة وال مباالة بفوات    " للحصتز

ُ ِمْن  ﴿وله تعاىل:  ق َ ير
ْ
ك
َ
ُمُهَما أ

ْ
ِعِهَما﴾َوِإث

ْ
ف
َ
ز غلبت مفسدتهما عىل ما فيهما من [  219:  ]البقرة  ن فحرمهما هللا تعاىل حي 

ة   . 43" المنافع: ومسائل هذا النوع كثي 

ي سيتوصل إليها السارق إذا استخدم وسيلة غي   
ر الغاية الت  وعة،وال تير دعون  فكثي  ممن ينتحلون أو يزورون ي  مرسر

وعة،بأن مقاصدهم نبيلة أو   القيم: اإلمام ابن  اجتماعية، يقولللحصول عىل وظيفة أو تدريس أو حت  مكانة  مرسر

ة بها فوسائل " لما كانت المقاصد ال يتوصل إليها إال بأسباب وطرق تفضز إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتير

ي كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها اىل غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات 
المحرمات والمعاضي فز

ي محبتها واإلذن فيها بحسب إفضائها إىل غايته
ا فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكالهما مقصود لكنه مقصود فز

ي اليه فإنه يحرمها 
قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الرب تعاىل شيئا وله طرق ووسائل تفضز

 
  aifi.org/ar-https://iifa(.2267ص  3مجلة المجمع )العدد الخامس، ج ( 42)

 ( 354/ 1القواعد للحصني ) ( 43)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

 

أباح الوسائل والذرائع    ليه لكان ذلك إ  ضية فالمويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو 

 . (44) "نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به

 
ً
ر مزال( تخري    ج تحريم الرسقة عىل قاعدة -خامسا  : )الرصز

ر مزالالقاعدة الفقهية المشهورة )  ي أخذت من الحديث    (45)   ( الرصز
ار "  ر ال ضز "  النبوي: والت  ي تعتمد 46وال ضز

، والت 

 الفقهية. عليها كثي  من الفروع 

ي 
ي معائز

ر: وجاء فز ر به صاحبك وتنتفع به  الرصز ر ما ترصز  (47)   أنتالرصز

  رسق، ويتسببأن سارق البحث العلىمي ينتفع بما  كوال ش
ً
را ر لمن رسق منه، سواء كان ضز بنوع من أنواع الرصز

ار باآلخرين غي   ، واإلضز
ً
 أو معنويا

ً
وبناء عىل هذه القاعدة يجب كف يد هؤالء الرساق بما يردعهم  جائز،ماديا

ر   ويزجرهم عن الرصز

ي للشقة المطلب الثالث: 
 العلمية. الحكم التكليف 

: مما سبق من مجموع األدلة المع خلص الباحثي ي
 روضة بما يأئ 

 
ا
وريات    -أول ي تؤول بصاحبها إىل تعطيل إحدى الرصز

أدت الرسقة إىل اعتداء    الخمس، فإذا تحرم الرسقة العلمية الت 

  بها،كرسقة الكتب واإلتجار  أموال اآلخرين    من خالل الرسقة إىل أخذ   األعراض.. كالتوصلاألنفس أو األموال أو    عىل

اع،أو براءة    التجارية، العالمات    وكرسقة ر   االخي  أو ترصز وعة تؤدي إىل موت إنسان  أو ممارسة الطب بطرق مرسر

ار نتيجة الرسقة العلمية بكافة أشكالها أو غي  ذلك من كافة األعمال  صحته، ي تسبب هذه األضز
 . الت 

 
ً
ي    العلمية،درجات  الحصول عىل  لل  تحرم الرسقة العلمية  -ثانيا

خاللها    السارق منيتصدى  والشهادات الجامعية الت 

ا التدريس  اللمناصب  لنيل  أو  الهندسة  أو  الطب  أو  والغش   ذلك؛ كونها أو غي   علمية كالقضاء  المحرم  الزور  من 

،والتدليس الممنوع  
ً
عا وير -الوسائل تأخذ حكم المقاصد فالوصول إىل الوظيفة بشكل محرم  وكذلك ألن    رسر ز وهو الي 

 محرم.  -والغش

 
ً
ر    -ثالثا  إىل    فيها، فقد يكون الحكم عىل غي  ما تقدم من الحالت بحسب وجود المفسدة والرصز

ً
ل الحكم أحيانا ز ييز

وريات ومقاصد  الكراهة، إن  للرصز
ا
 للغي  أو تعطيل

ً
را يعة،لم تسبب ضز ي دائرة المحظور وال  الفعل بف  يلكنها  الرسر

فز

ي دائرة الكون ي
 فز
ا
 األحوال. مباح بحال من داخل

 
 .(135/ 3) البن القيمإعًلم الموقعين  ( 44)
 ( 333/ 1القواعد للحصني ) ( 45)
 (784/ 2)سنن ابن ماجه  ( 46)

 
 ( 334/ 1القواعد للحصني ) ( 47)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 حكم الشقة العلمية المعارصة بعض الفتاوىعرض  الرابع: المطلب 
 
 . ف

ي اختالس األفكار  
بتقدير   ا باعتباره  والنصوص،فتوى لجنة األزهر فز فها حكم رسقة األموال  رسقة قد يطول مقي 

ي الفتوى: »تفيد اللجنة بأن االقتبا
ز االقتباس والرسقة، جاء فز ز بي  س بكل أنواعه من كتاب  وقياس الفعل، مع التميي 

ط أن ينسب إىل مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إىل  ء فيه، برسر ي
، وال شر

ً
عا أو مجلة أو مرجع جائز رسر

ه إىل  . أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غي  مصدره األصىلي

ع والقا نون، وهو نوع من الرسقة. أما النقل لألفكار وكتابتها وتطويرها وتزويرها بأفكار  نفسه فهذا أمر حرمه الرسر

ط أنه عند هذا  ء، وذلك ينطبق عىل رسقة األفكار واآلراء العلمية والدينية برسر ي
ي ذلك شر

أخرى وتحديثها فليس فز

 حكم رسقة األ 
ً
عا ي حكمه رسر

عها ومبدعها، وذلك ال يشبه فز موال والمتاع من قطع السؤال تنسب الفكرة إىل مخي 

ي ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، وهللا تعاىل 
 . (48)  أعلم«اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز فز

ي معرض تعداد ما جر الشيخ بكر أبو زيد  رأي
 " فقال: عير القرون من حفظ حق المؤلف  ىفز

يعية، صوله أو  الكليةسالم قواعد اإل إىل هذا  د ر وم ( الكتبقرصنة ) سم اواالنتحال المعروف ب الرسقةتحريم  الترسر

ز وعب وجهود  ي كشف غارات السارقي 
، وإن ثالعلماء فز ز يرجع   العلم، ولمعباء أمن لم يتحمل  سلكهذا م الوراقي 

ق لكشف العلماء لرسقته وانتحاله وسطوه   ينضج، لكنهن أن ينتج قبل أ وثيق، فأراد ىل ركن إمنه  احي 

   . (49) "قهالواخت

 . الحد منها  عقوبات الشقة العلمية، وكيفية: رابعالمبحث ال

عية. العقوبات المطلب األول:   الشر

وريات  السارق، ويحكمتقدم توصيف الرسقة العلمية كجرم يرتكبه  ي ضز
الدين، بحرمته إذا أدى إىل مفاسد فز

ي أكل حقه  كموت
،إنسان أو التسبب فز ذلك، أو إفساد المجتمع عير توىلي المناصب كالتدريس والقضاء وغي   الماىلي

تب عليها عقوبات من جنس  وكل  الفعل: هذه الجرائم يي 

 التعزير:  -1

ي ليس فيها حد أ و   "فقال: العلم    صنو سارقوهو    ( شاهد الزور) ذكر ابن تيمية ضمن عقوبة التعزير  
ما المعاضي الت 

ي حكمه  ،... يشهد بالزور   كالذي  كفارة،مقدر وال  
ي فز

أنواع  ... أو يرتسر يعاقبون    المحرمات، فهؤالءإىل غي  ذلك من 

 
ً
   تعزيرا

ا
   وتنكيل

ً
ي الناس وقلته، ف  وتأديبا

ة ذلك الذنب فز  إبقدر ما يراه الواىلي عىل حسب كير
ً
ا ي العقوبة،   ذا كان كثي 

زاد فز

 
ا
ي عقوبته بخالف إ. وعىل حسب حال المذنب، فبخالف ما إذا كان قليل

 فز
َ
ز عىل الفجور ِزيد ذا كان من المدمني 

من   لإلنسان إيالم    ما فيهالتعزير حد، بل هو بكل    ألقلوليس    وصغره،الُمِقِل من ذلك. وعىل حسب كير الذنب  

 
 9021العدد  2003اغسطس  10هـ   1424جمـادى الثانى   11االحـد  ماذا يقول الفقهاء حول السرقة األدبية، صحيفة الشرق األوسط ، ( 48)

https://archive.aawsat.com/ / 
 
 (.2/129فقه النوازل ، بكر أبو زيد ) ( 49)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

واالغالظ له، وقد يعزر بهجره وترك السالم   هوفعل، وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخ  قول

 ( 50)  . عليه حت  يتوب إن كان ذلك

 الكفارة. وتلزمه الدية مع  لفعله،  ما، يعزر فمن تصدى للطب عن طريق الرسقة واالنتحال ومات بفعله إنسان  

ي يحكم فيها بحسب 
 للقاضز

ً
وكا ويبف  تقدير العقوبة التعزيرية ألي جرم تسببه الرسقة العلمية واالنتحال العلىمي مي 

يعة لكل مخالفة لم يرد نص  الجرم،المفسدة وطبيعة  ي الرسر
، وكل هذا إذا كانت ( 51)  بعقوبتهاوالتعزير باب واسع فز

إىل   الرفع  تستوجب  المخالفة  ا  القضاء،هذه  أو وأغلب  الجامعات  ضمن  عليها  العقوبة  تكون  العلمية  لرسقات 

ي كل جامعات العالم  الجهات العلمية المختصة، وقد ُس 
ز مكافحة الرسقات العلمية فز نعرض لمجمل هذه  نت قواني 

ي المطلب 
ز فز . القواني  ي

 اآلئ 

ي المطلب 
 . واألكاديمية ،القانونيةالعقوبات  : الثان 

ي المجال بالرغم من أن الرسقة األدبية  
ي بعض المجاالت، إال أن هذا المفهوم ليس موجودا فز

 رسقة أو احتياال فز
ّ
تعد

، مع أن استخدام عمل شخص آخر للحصول عىل درجة أكاديمية قد يتوافق مع أحد تعريفات االحتيال  ي
القانوئز

 من الناحية القانونية. 

يعات الحالية  ي أي من الترسر
سواء الجنائية أو المدنية. بعض حاالتها قد   لم تذكر الرسقة األدبية بشكل مخصوص فز

. زيادة المحتوى المتاح من الملكية الفكرية بسبب انتشار   تعامل كتنافس غي  نزيه أو انتهاك لحقوق الكاتب األصىلي

ز أو ال. باختصار يطلب من  ي زيادة الجدال حول ما إذا كان منتهكو حقوق النرسر مجرمي 
التكنولوجيا قد ساهم فز

األصىلي تبعوا سياسة نسب كل عمل لصاحبه، إذا لم يكن هو صاحبه الناس أن ي
  (52) . 

ز   اع حإال أن أي كتاب أو بحث علىمي أو ماركة تجارية أو صناعية محمية بموجب قواني  ماية الملكية أو براءة اخي 

يتعرض الصارمة  مسجلة،  للعقوبات  بلد    سارقها  ي كل 
فز الموجودة  الملكية  ز حماية  قواني  ي ظل 

لها    حيث صار فز

اف   . (53)  عالىمي اعي 

غشا   ز  الباحثي  أو  األستاذة  أو  الطالب  من  األدبية  الرسقة   
ّ
تعد األكاديىمي  المجتمع  ي 

السارق ف  أكاديميا،فز يعاقب 

ز اإليقاف إىل الفصل وإنهاء الخدمة مع فقدانهم للمصداقية واأل  اوح بي 
مانة. اإلدانة بالرسقة األدبية تتم بعقوبات تي 

ي وافق عىل قوانينها الطالب 
 . (54)  واألساتذةعن طريق اللجنة التأديبية الداخلية والت 

 
 ( 144/ 1) البن تيميةالسياسة الشرعية في إصًلح الراعي والرعية  (50)

 ( 485/ 1كشاف اصطًلحات الفنون والعلوم )( 51)

 
(52) https://ar.wikipedia.org 
 ندوة الويبو .  (4-3)صحسن البدراوي ،   إنفاذ حقوق الملكية الفكرية (53)

 
(54) https://ar.wikipedia.org / 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 ويمكن أن تكون العقوبات  
 : (55) كاآلئ 

ي ،اال  اإلنذار، التوبيخ،التنبيه ،
قية، الحرمانالحرمان من ستغناء عن الخدمة ، اإلنذار النهائ  اف،  الي  العزل من اإلرسر

 عن الجامعة .... 

 وغي  ذلك من العقوبات المتنوعة المرتبة حسب نظام عقوبات كل جامعة من الجامعات . 

 الخطوات المتبعة للحد من الشقات العلمية.  الثالث:  المطلب

هذه الظاهرة وعدم جوازها عىل وجه اإلجمال البد من تدابي  متخذة للحد من    العلمية،بعد بيان خطورة الرسقة  

ة هذه األيام لدى الطالب  ة بكير ،واأل المنرسر ز : فمن هذه الخطوات المساعدة ما  كاديميي  ي
  يأئ 

ي تجنب الرسقة    -أوال
بأخالق اإلسالم   الذات، والتحىلي الخشية من هللا عزوجل ورقابة    العلمية هو العامل األساس فز

ام اآلخرين وعدم التعدي عىل  ي احي 
 حقوقهم. فز

ي ترجمة الفراهيدي اإلمام اللغوي المشهور:"  
، لم يره بأنه أفاده، وإن استفاد إنسانا شيئا كان الخليل إذا أفاد  جاء فز

 . (56) "من أحد شيئا، أراه بأنه استفاد منه

 
ً
ي النقل،    ،كانعزو كل نقل إىل صاحبه مهما  وهي    العلمية: األمانة  -ثانيا

وتتطلب األمانة العلمية من الباحث الدقة فز

، أما  ز ي مجال االستشهاد بنص معي 
ي لفظ أو عبارة، أو حرف واحد مما ينقل، وذلك إذا كان األمر فز

وعدم التسامح فز

،إذا كان المراد مجرد عرض رأي أو فكر علم من األعالم فال يلزم النقل   يشي  فقط إىل المصدر الذي عرف و   النضي

 . (57)   الرأيمنه الباحث هذا 

 عىل هذا  
ً
ي النقل    العمل،وقد درج العلماء قديما

ز عىل تحري الدقة فز  "  النووي: يقول اإلمام    والعزو،وكانوا حريصي 

ه أنه له فهو جدير   ي حال. ولم يزل   أال ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كالم غي 
ينتفع بعلمه وال يبارك له فز

 . (58) "أهل العلم والفضل عىل إضافة الفوائد إىل قائلها

 
ً
 : إىل غي  أصحابها  ا نعزوه أال فمن باب أوىل  أصحابها: عزو األقوال إىل  التثبت عند  -ثالثا

هم إذا كان الحديث ضعيفا ال يقال فيه    اإلمام النووي :" قال   فصل قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغي 

قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نه أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم: وكذا ال يقال فيه 

ز ومن بعدهم روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخير أو حدث أو نقل أو أف ي التابعي 
ت  وما أشبهه: وكذا ال يقال ذلك فز

ي  
ي فيما كان ضعيفا فال يقال فز

ي هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه    ءشر
من ذلك بصيغة الجزم: وإنما يقال فز

 
 (419-416)صالكيًلني، -والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها السرقة العلمية  (55)
 (431/ 7) للذهبيسير أعًلم النبًلء  ( 56)
 (17مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث )ص:  ( 57)
 ( 16بستان العارفين للنووي )ص:  ( 58)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

وليست أو جاء عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحك أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض  

 من صيغ الجزم: قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما. 

ي 
ي أن يطلق إال فيما صح وإال فيكون اإلنسان فز

ي صحته عن المضاف إليه فال ينبغز
وذلك أن صيغة الجزم تقتضز

الكاذب   أصحابنا وغي    عليه، وهذا معتز  من  الفقهاء  المصنف وجماهي   به  أخل  بل جماهي  أصحاب األدب  هم 

ي الضعيف 
ي الصحيح روي عنه وفز

ا فز ز وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثي  العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثي 

 (59) "قال وروى فالن وهذا حيد عن الصواب

 العلىمي والتدريب الجيد عىل صناعة األبحاث. البحث ماهرات تنمية  -3

ز -4 ، كي تشجيع الباحثي 
ز ي  المبدعي 

هم.  اإلبداع،يستمروا فز  وكي يكونوا قدوة لغي 

ي األنظمة -5
ي فرض العقوبات المنصوص عليها فز

ي مكافحة الرسقات العلمية وعدم التساهل فز
التشديد فز

 . ز  والقواني 

ي كشف الرسقات -6
امج الحديثة فز  العلمية. استخدام شبكة النت والير

 نتائج البحث 

 

 -جزء منها    أفكارهم، أو نقل واستخدام كتب أو أبحاث اآلخرين أو  هي    العلمية: الرسقة   -1
ً
ا  أم صغي 

ً
ا سواء كان كبي 

اعه. ب - ي تشعر القارئ بأن الكالم هو من إنشاء السارق واخي 
 طريقة التحايل الت 

وقد تكلم فيها   معروفة،هي ظاهرة قديمة    قبل، بلظاهرة حديثة لم تكن موجودة من    العلمية  ليست الرسقة -2

 . لماء وصنفوا عدة مصنفات تكشف الرسقة وتقرع صاحبها الع

تتعتد أنواع الرسقات وتختلف حسب المقصد الذي يريده صاحب الرسقة فقد تكون رسقة كتاب أو بحث  -3

 .  بشكل كامل أو جزء منه أو ترجمة من أي لغة أو فكرة من األفكار من غي  ذكر صاحبها األصىلي

بالرسق  -4 يقوم  من  تدفع  رات  مير عدة  هذا  هناك  إىل  العلمية  من   الفعل،ة  السارق  ي 
تعفز ال  رات  المير وهذه 

 والمادية. المسؤولية األخالقية 

ة  -5 يهالرسقة العلمية ظاهرة خطي  ز ي عىل ملكة البحث العلىمي اليز
 . تقتل موهبة اإلبداع والتنافس ، و تقضز

ز حكم الرسقة العلمية من   -6 ي كتب الفقه تبي 
الناحية الفقهية، وربما  لم ترد نصوص بعينها أو أقوال فقهية فز

ي علوم اإلدارة والتعليم والمأسسة  
ي العصور السالفة، وعدم وجود توسع واحتياج فز

يعود هذا لقلة الرسقات فز

 . والتوظيف

عية، ونصوص عامة وخاصة    العلمية عىلالرسقات    استخراج نازلة  يمكن -7 من الكتاب والسنة  عدة أصول رسر

يعة   العامة. والقواعد الفقهية وأصول الرسر

 
 . (63/ 1المجموع شرح المهذب )(  59)
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

وريات الخمس، فإذا أدت الرسقة إىل اعتداء   -8 ي تؤول بصاحبها إىل تعطيل إحدى الرصز
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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 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد 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. 
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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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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد 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. 
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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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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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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