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 الخليل   إبراهيم   م  هكذا تكل  
 ل  و   تح.. والم  ابت  الث  

ََعبَ الت َََجسد ه ََبَ نين.َقلَ الس َ َكسلَ َعنَجفنيهَ َ،َزحزحَ رصينٍََ.َوبهدوءٍَباٍتَطويلٍَاًلَمنَس َتثاق َمَ َتململَ 

استقبلَ الش َ ََوذاتَ ََاليمينَ ََذاتَ  َََأديم َََبوجههَ ََمال.َ ضربَ ََاألرض  مَ ََالكالح.َ وجه َبيدينَ ََرتجفتينَ

هَفيَعروق َََنفخَ ََ،هتات َشَ ََلملم َ.ََيستسلمَ ََالمَ َََ..َدسواََمنَ ََةٍَجَ فيَلَ ََه َفَ طرَ ََفصدم َََ،يديهَ ََبينَ ََاألرض.َنظرَ 

ََمنَ ََه َبعد َََمخاٌضَعسيٌرَنهضَ ََقواه.ََموع َفيهماَجَ ََبثَ ََ،قدميهَ ََتَ ثب َََاالرتقاء.ََوأملَ ََالوصولَ ََشوقَ 
َََهَ أم َ َعنَ َانفصلَ .َهعجزَ َمَ ق مقَ  َاإلنسانَ.َانتصبَ َ..ناقٍَعَ َطولَ َبعد ََاألرض 

 اإلنسان    انتصب  

.َرفعَ َانتصبَ  هاََيالحقَ ََةٍَبخفَ ََف ه َرَ طَ َ.َوثبَ المسافاتَ َيديهَ َبينَ َمنَ َ،َهربتَ رويداًََهَرويداًَنظرَ َاإلنسان 

وادٍَ ق َََمنَ ومنَ واٍد،َ ق َََةٍَمَ إلىَ مخرَ مَ إلىَ مجاهلَ ََة.َ ََالبحارَ ََمعهاَ ،ََ المفازاتَ طوى مَ  ََقَ تسلَ ََ..ع ق 

َالجبالََشاهقاتَ  األرض  كالح َ تاهَ  اكتشفَ ََبحرٍَََتحتَ ََ.َ ألوان.َ السَ ووسَ ََالوجودَ ََرحابةَ ََمنَ َََ.ماءَ ع َ

ََاألصواتَ ََاكتشفَ  الصَ ََفهم َ، اكتشفَ متَ معنىَ بعدَ ََالحركةَ ََ.َ الجوع    ات  ثنائي    اكتشف  ََ.سكونٍَََمنَ

 الخوف. ... اكتشف  الحياة  والموت   ،والمرض   ة  ح  ، الص   عف  ة  والض  ، القو  بع  والش  

َََالخوف    اكتشف  

فخافَ بعَ الشَ ََاإلنسانَ ََرَ ب َخَ  أعجبته َجوع َََ،َ فخافَ ه َت َقوَ ََه.َ تنع َضعفَ ََ،َ ه.َمرضَ ََفخافَ ََ،ةَ حَ بالص  َََم َه.َ

َ،َفخافَ ماَهلكَ ََوباستدراكَ ََماَملكَ ََأماًلَوطمعاًَباستهالكَ ََالحياة َََ.َمألته َهضياع َََفخافَ ََ،الم لكَ ََه َغرَ 

َأمزجت َتقلَ ََ،َفخافَ بيعةَ قوىَالطَ ََامتحنته َََه.موت َ َأعاصيرَ ب  ،ََهالزالَ ا،َزَهبراكين َََها،َثوراتَ ها.َخاف 

َقمرَ ،َاحتهاسَ شمَغضبَ   هاَ.جاب 

خارج    اإلنسان    خوف    بقي   فشل  نائي  الث    كل     وحيداً  طمأنته    ات.    ه  لهيب    تطفئ    مزدوجة  في    في 

نار  و    .الحارق   أبداً، شك  خوف    على  المشتعلة   اإلنسان  ه  فكره    ل  م هيكل   ماضي  للوجود    ه  نظور  ،  ،  ه  ، 

َ.ََهمستقبل   وحلم   ،ه  حاضر  

 ة  هبي  الذ   المعادلة  

،َعينينَنهمتينََلقةَ الزَ ََالحياة َََنعرجاتَ بهاَعلىَمَ ََثَ يتشب َََاًَخالَأظفارََماََكانَضعيفاً،َخائفاً،َأعزلَ 

بالرَ  دائماًَ َ ََصدَ مشغولتينَ لألسرارَ ََالمحيطَ ََح َوتصف  للقواعدَ ََكشفاًَ ََََاظمةَ النَ ََوفهماًَ َاًَروَحولألشياء،

َأبدًا.َيأتي ََلنَ َاألخرىَسعياًَالستقرارٍََالوجودَ َمعَمفرداتَ ََشبيكَ والت َََبطَ عنَالرَ َالَتكفَ 

أن  اإلنسان    أدرك   باكراً  بد    الموجودات    وبين    بينه    ة  الخطي    العالقة      ال  ب  األخرى  من  لها  ثالث     عد   

إليقاع  خم   م   وضابط   لها  ميزان  د   يك   لم  لصالح    ها.  صغير  القوى  هو  أبداً.   .عظيم    والكون    ه 

  ابتدع    مهيب    قائم    ، والكون  الحياة    ة  أبجدي    م  يتعل    في المهد    . هو ما زال  قادر    والوجود    هو ضعيف  

 .  اظمة  الن   ه  قوانين   زمن   منذ  

 



 يل  الل    عليه   ن  ا ج  فلم  

َفيَجنونَ ََالماءَ ََلقطرة َََكيفَ  َعنه َََتلتحم َََ!َ؟هادرٍَََمحيطٍَََالَتذوب  ََلريشةٍَََكيفَ َََ.حيناًَََبهَدهرًاَوتنعزل 

تنسحقَ ََرهيفةٍَ أجنحةَ ََتحتَ ََالَ الر َ ََمهوىَ َ حينَ ََ!؟ياح َعوات  قوي َََتمتطيهاَ َ حينَ تصفق  وتخليهاَ ًََةَ
اللَ ََكيفَ ََ.وادعةًَََتركنَ  َ ألسنة  بهاَ َ تفتك  الَ وتتفجَ ََحينَ ََتكمنَ ََ!؟هب َللحياةَ  َ حينَ تمور  جديدًاَ نباتاًَ َ ََر 

أكونَ؟أكونَ َأنا؟َومنَ َأكونَ َليَأنَ َ؟َ...؟َكيفَ الَيهزم هاَالموتَ َللحياة ََكيفَ َ.تغورَ  َ؟َولمَ 

مشوَ  وتساؤالتٌَأفكاٌرَ ََةٌَوجودي َََشٌةَ أقضَ ََإليهَ ََسعتَ ، جائعٍةَ كذئاٍبَ اللَ ََعليهَ ََتَ حثيثاًَ يلََمضاجع َ
النَ ََله َََرتَ وعكَ  َ له  يشفع    لم    . رهاصفوات  درء    األزلي    ه  لهاث      ملء    في  وفي  أبداً،  حاضر     خطر  

 وح.الر   وتركين   ، في هدهدة  الخواطر  اله أجواف  ال حيطان  

َاآلفلين  ال أحب  

ََ َ ََ،بهاَزمناًَََيداه.َيلهوََتقعَ ََحيثَ ََغيرَ الصَ ََملعبهَ ََمنَ ََاألشياء َََلتقطَ يََاإلنسانَ كطفٍلَيحبو،َبدأ هاَرَ يدو 

َسطوح هاَوخطوطَ بينَأناملَ  بهاهدهَ ها.َي َه.َيكتشف  الوجود.َََهاَإلىَعالمَ طريقَ ََوجع َأسناٍنَلهَتشقَ ََدَ 

َ.المللَ منهاََه َدركَ ي ََبعدَأنَ َيرميهاَجانباًََم َث

تتحرَ ََينتصبَ ََ،فلَ الط َ ََيكبرَ  قدميه.َ األرضي  َوثاق َََمنَ ََيد ه َََرَ علىَ فعلَ ََيتطاولَ ََ.هاَ ََ.هاشعاعَ 

َ للََه َتقديرَ ََ،َويتعالىَعنده َالجماليَ ََه َحسَ ََلديهَ ََ.َيرتفعَ ةَ الثهَالثَ بأبعادَ ََالفراغ َََيبدأَباستغاللَ  ََالكامنةَ ََة َقو 

ََ.هَ حولَ َمنَ َشياءَ األفيَ

َعمرَ ََهابنفائسَ يمألََ.ََدرايًةَباألشياءََيزداد َََ.اإلنسانَ ََيكبرَ  ََهَ.أيامَ ََجدرانَ بهاََََنَ يزي  َمداولًةََوََ،هَ خزائن 

هاَيستهلكَ ََ.اًلَوأمالًَهاَتأمَ يلتهمَ ََ،معهاَعمراًَََيعيشَ .ََهوجدان َََهاَصدارة َهاَحضورًاَفيجلس َكثرَ يبدأَبأ

َثمَ َ..وميض هاَيخبوَ َحتى ََ.هاطَ ي سقَ ومن 

   هو زمان ه    ىا انقض ، فلم  زمان ه     آفل  منها وافق  كل  .  س  قد  آفل  إلى آفل ، ارتحل  هذا الم    من  ،  كذلك  

في    درجةً ما ارتقى  كل  .  ة  المادي    علوم ه    ، كذا هي  دائم    في تعاظم    ة  وحي  الر    اإلنسان    خبرات    .قضى

 ثابتاً في عقيدة    ة  هبي  الذ    الوجود    في معادلة    الث  الث    عد  الب    مفهوم    بقي  .   آخر  ، زال  رمز  وحل  الوعي  

تغي   فيما  األرضي  مساقط    رت  اإلنسان،  الد  ة  ه  متى؟    لكن  وام.  على    ت  ضج    الع مر    خزائن  إلى 

 . ماتزال    تعبةً  وح  والر   بالمجاميع  

 ي  ي رب   ن  يهد   لم   لئن  

ها.ََتقبضَ ََعنهاَعلىَمهٍلَحينَ ََتتساقطَ ََها،َثم َتبسطَ ََحينَ ََيح َالر َ ََتغفوَعلىَأجنحةَ ََبارَ الغَ ََاتَ كماَذرَ 

البعدَ ََوهومةَ المَ ََورَ الصَ ََهي َََكذا ََهبي َالذَ ََالوجودَ ََفيَمعادلةَ ََالثَ الثَ ََعنَ َحينَ ََاإلنسانَ ََهاَفكرَ حملَ ة.

ََ ََهأحوالَ منََََفيَهدأةٍَََعنه َََأسقطهاََثم َهاج َوماج ، ََََورةٌَصَ . ََجميع هاَتحتَ ََقتَ تحرَ ،ََورةٍَصَ ََبعدَ من 

امتحاناتَ الفاحصةَ ََمنَ الزَ ََعدسةَ  هوادة َََالجدارة َََ.َ والََالَ أساس هاََضعيفةٌَََوهومةَ المَ ََورَ صَ فيها،َ َ،
ََ.والخوفَ َالعجزَ 

ََََنَ قَ تي عجزَ اإلنسان  إدراكَ ََهمنَ ََالثَ ََعدَ الب َََماهيةَ ََعنَ الفكري َفالث. منََصاغَ ََةَ والروحي َََةَ أدوات هَ هاَ

ََةطبيعي َََخاماتٍَ تالقَ ََهي َََه َفلسفت َ. َ دانتاج  خارجهَ ََهَ خلحَ  فطرت هَ معَ ماد َََ،َ ََمحيطَ ََة َمعَ َََة َماد َه. عمل 

هَاََبيعةَ الطَ ََهوَقادٌرَعلىَمسائلَ .ََهانفس َََبيعةَ الطَ ََي َهََهَووعيهَ إدراكَ  عنَََبينماَيعجزَ ََ،أوَيكاد َََجميع 

كانَ ََإدراكَ  والوجود َََ.بيعةَ الطَ ََهذهَ ََخارجَ ََماَ طرٌفَ ََََالثَ الثَ ََوالبعد َََ،طرفٌَََهوَ َالوجودَ لمعادلة

قوَ ََأدركَ ََ.ماه َخارجَ ََطرٌفَثالثٌَ َحدودَ  ه َََ،حَ مَ ولوَجَ ََ،ه َخيالَ ََأنَ ََأدركَ ََه.ت َاإلنسان  َََالَيكونَ ََفنسج  ََإال 



َََ،َمنَخيوطَ ة َالماد َََمنَخيوطَ  كام  الس    لعين  أن    كيف  ف  المألوف.ََالمحسوس  ناظر  ما  لت    حاب  تقشع  ر 

 لفكر  أن    كيف    ؟فات  ع  الص   يها جمدون    يحيط  بذات  تهالكت    لخيال  أن    كيف    ؟باق  حاب  ط  والس  عالها  

 ات؟  األبجدي  تلكم   كل    خال من  بياناً  صوغ  ي

الثَ هوَالب َ َللوجودَ عدَ  األساسَ الث  َبطيفَ ََ.،َهوَالبعدَ  َاإلنسان  َتَ ه.َحفَ ذات َََعنَتأطيرَ ََزَ عجََه َ،َلكنَ هَ شعر 

ه َََبهَ  ه.ََهَ إدراكَ ََعنَ ََوقص رَ ََ،روح  َفيَيدَ سقَ أ َََعقل  َ ََه َاإلنسان.َاستدعىَحواسَ ََط  .ََمكانٍَََالمبثوثة َفيَكل 

ٍَتأمَ ََسكونٍَفيََََقَ وغرَ ََ،عينيهَ ََه.َأغلقَ علىَصدرَ ََطوىَذراعيهَ  َعظيمٍَََحدثٍَََ.َكانَبانتظارَ طويلٍَََلي 

.ََالثَ الثَ ََعدَ منَالب ََبانتظارَالمددَ َجديد.َكانَ ََفجرٍََنسائم ََ.َهوَيستشعرَ هورَ لظَ َاَمةَ مقد َ َقادم.َالفعلَ َالَبد َ

َالهدايةَ.َكانَبانتظارَ َ.منه ََطفَ واللَ َحمةَ كانَبانتظارَالرَ 

  وم ك  ق  و   اك  ي أر  ... إن   ر  آز    ه  بيأل    يم  اه  بر  إ   ال  ق   ذ  وإ  

مَ  َ سَ علىَ الفكري َالََاإلنسانَ ََمالمحَ ََذتَ ش حَ ََمنَ الزَ ََن  َ َمرَ الع َََعجالتَ ََ.َعلىَصريرَ ةَ وحي َوالرَ ََةَ جديد 

الضَ منَحاٍل،َكانَفيهاَالشَ إلىَحال.ََََمنَحالٍَََاإلنسانَ ََلَ انتقََ،هيبةَ المَ  ََالفارغَ جوف هَََعالم َه.َعيفَ اردَ 

ََ هأبدًا. َ ََخوف هََش غل  ََََوساكنٍَََكٍَمتحر َ ََمنَكل  فيهَإالََََالَمكانَ ََفيَعالمٍَََعقيدت هَالبقاءَ فيَهذاَالوجود.

ٍَ فيهاَثعابينَ إلىَحاٍل،ََ.ََلقوي  ََمنَوحولَ ََه َروحَ ََرَ حرَ ََ.العقلَ ََسلطانَ ََعليهاَتحتَ ََرَ جَ هَوحَ خوف َََلملمَ 

َ َلتحسَ ََمعَ السَ ََوأرهفَ ََالحياة َََضجيج َََتسامىَفوقَ ََ.الجهلََراكَ وشَ ََاألرض  َََس  منََََالقادمَ ََالمهموس 

ََ.اإلنسانَ َنضجَ َ..مكانٍََغيرَ 

اموجَ ََه َحولَ ََقتَ تحلَ  َ تاريخََاألهم َ ََلمكاشفةَ بات  ََهفيَ يعدَ . ََََاألمرَ ََلمَ لقلقٍََََوأََلمعرفةٍَتوقاً ََتركيناًَ

تعد َوحسبَ  ََمجتمعي َََإلىَضروراتٍَََمااهَ ،َبلَ َالنَ ََمصالح َََاقتضاهاَتشابكَ ٍة د َََاس  هم.ََعيشَ ََبلَ س َََوتعق 

ََفيَمحم َ ََالخاصَ ََ.َذابَ والجمعي  َََالفردي  َََأسس هاَفيَالوجدانَ ََرتَ تجذَ ََمتسارعَ.ََفيَنمو ٍَََالمجتمعاتَ 

تناغمتَ العام َ  مشابكَ ََشيقةَ والرَ ََالدقيقةَ ََةَ الجزئي َََالمفاعيلَ ََ.َ خطأٌَََالعظيمةَ ََاآللةَ ََفيَ فيَََالهادرة.َ

َالَت بقيََلََالَنهايةَ ََةٍَعددي َََمتواليةٍَََ،َوإنَبداَصغيرًا،َينتهيَوفقَ تفصيلٍَ ََعلىَصحيحٍَهاَإلىَكوارث 

ََقاق َالش َ َفتائلَ َمنَنزع ََكانَالَبد ََها.إيقاعَ َوضبطَ َالغفيرة ََموع َالجَ َمنَتنظيمَحركةَ َها.َكانَالَبد َبعد َ

بد َََواالختالفَ  الَ كانَ بينها.َ قطع َََفيماَ وحداني َََالتأكيدَ وََالفردي  َََاالجتهادَ ََمنَ وعلىَََاتَ الذَ ََةَ علىَ

 َ َ.ََوصافاألَسمو 

ََوتجاوزَ ََعلىَالبقاءَ َوالقدرة ََة َاهاَالقوَ مؤد َََ.َالكثرة َةٍَعددي َََفيَمجموعاتٍَََاإلنسانَ ََانتظم َََليسَعبثاًَأنَ 

الد َخطوب َ الس َ ََهرَ َ َ بالمقابلَ وخبط  اجتماع َنين.َ َالنَ ََ،َ الفردي َةَ الحري َََمساحاتَ ََقَ ضي  َي َََاس  وأعنيَََ ة.َ

ََاجتماع َََوالعقيدة.َالَيسمحَ ََالفكرَ ََةَ بحري َََوانتهاءًَََالحركةَ ََةَ منَحري َََابتداءًَََاتَ ميع َالحري َجََةَ بالحري َ
َالنَ  اذ َ ََبالفكرَ ََاس  بالعقائدَ ََالش  َ والمَ ََفةَ تطر َ المَ ََوالَ االختالفَ تنو  صدامََعة.َ ََ.غنىًَََمنه َََأكثرَ ََاًَيعنيَ

كانَ  َالنَ ََاجتماع َََروري  َالضَ ََمنَ ََلذلكَ وصوناًََََالثَ الثَ ََعدَ للب َََواحدٍَََرٍَتصوَ علىََََاس  حرصاًَ

ؤىََالرَ ََمنَتوحيدَ ََالَبد َََ.خصيَ الشَ ََسَ هَالمقد َرمزَ ََمسموحاًَلإلنسانَأنَيبتدع َََهم.َلمَيعدَ لمجتمعات َ

َ.ةَ دي َقَ الع َ

ََكلَ ََتخصَ ََدةٍَموحَ ََةٍَالهوتي َََعلىَرؤيةٍَََاسَ النَ ََاجتمعتَ ََ.واقعاًَهذاَالمنطقَ ََاسَ النَ ََترجم َََ،القديمَ ََمنذَ 

ٍَََذلكَ ََبَ ها،َلمَيتسب َصغيرة.َحين ََجماعةٍَ اً.ََالهوتي َََالمختلفةَ ََبينَالجماعاتَ ََمؤلمٍَََأوَاحتكاكٍَََبصراع

والنَ ََكانَ ََالعالم َ تقاطعاتٍَََاتٍَأقلي َََاسَ فسيحاًَ منَ ماَ ساحاتَ ََةٍَمهمَ ََفيه.َ الجماعات.ََعملَ ََفيَ َهذهَ

ََ صحَ لكن  كثيرَ ََماَ الصَ معَ ينفعَ ََغيرَ هاَ قليلَ ََالَ هنا،ََالنَ ََواسعةَ ََالعددَ ََوافرة َََالمجتمعاتَ ََمعَ فوذ.َ
بالحركة.ََوتضجَ ََالمساحاتَ ََتضيقَ  المختلفين،ََالجغرافياَ محالة.َرَ تأخَ ََوإنَ ََتجاب هَ الَ واصٌلَ َ،َ

ََف أبدًا َجاثمٌَ َالت َََسطوح َََعنَدالقلق  ََََ،ماس  المحيطهناك  أكثرَ ََوقتٍَََمسألةَ ََالمحاورَ ََتباكَ واشََ،فيَ .َالَ

َ.العظيم ََالحريقَ َهاَيكونَ عد َب



 ىن  الح س   اء  م  س  األ   ه  ... ل  ض  ر  األ  ات  و  و  ام  الس    طر  ي ف  ذ  ل  ل  ي ه  ج  و    ت  ه  وج  

العقلَ  ،َيؤط َ األزل.َي قارََمنذَ ََهيَعادةَ  َالمنظور  َغير  َالمحسوس  َواألسماء ،ََالنَ ََه.َي لقيَعليهَ رَ ب  عوت 

ف هي بيهَ وص   بالش  يقرن هَ بالنَ .َ َ،ََ ، دونَ قيض  َ يت َََبلوغ َََيشرح ه.َحار  العقلَ المعنى،َ كانَ ومازالَ هم ه.َ َ،َ،

.َأراد ه َََه َالث.َأراد َالثَ ََعدَ هَللب َمقاربات َََفيَجميع َََاًَلمبادئهَ وفي َ ََم جال ساًَقريباًَله َََصورةًَتحتضن هاَالعيون 

أراد ه َ الوجود.َ دنياَ تلهجَ ََفيَ ََََاسماًَ أطلق  رجاًء.َ وغالباًَ حمدًاَ َ القلوب  شاء َََعليهَ بهَ منََََئتَ وشَ ََماَ

ََََاألسماء.َناداه َ ََبهاَكثيرًا جهٍدَطويٍلَوسعيٍَََأدركَ ََجواب.ََماَمنَ لكن  يناديَمنَالَيسمع .ََََأن ه َََبعدَ 

َمكاٍن.ََميع َالمَ السَ  َفيَغير  َأراد َجيب  َللا َََناداه ََََم خلصاًَأراد ه َََه.َمنَ هاَلنفسَ لهَأسماٌءَأخر  ََبهاَأسماء 

َالح سنىَ.

الرَ  اَ ََفمعارجَ ََوحَ أم  ََها د  ََج  ََمختلفة. إليهَ هي  تنظرَ ََتسعىَ يأتي َََوالَ تعلم َََأنَ ََأطيرَ الت َََةَ عبثي َََإليها.َ

،َالمادي  َََالوجودَ ََشاهدة َََورة َله.َالصَ ََى،َوهوَالَاسم َمَ سالمَ ََةَ هوي َََ.َاالسم َجريد َالت َََ،َوتعشقَ جسيدَ والت َ

الَصورة َ الت َََوهوَ حدود َََتقييدٌَََحديد َله.َ الَ وهوَ أللمعنى،َ لمعانيه.َ وجميلَ هَ قدرت َََعظيم َََدركتَ َ َ،ََ

َة َالَماد َََهي َََالعقل.َََمنَ رشاقةًَََ.َهيَأكثرَ الغيب َََفيَعالمَ ََ،َوغاصتَ ة َاد َالمََحدود َََه.َجاوزتَ ت َنعصَ 

  ه  ل  تمه    عليه    يشقى. عابت    كيف    على العقل    ت  ق  شف  أََ.*لهََاَالَثقوبَ ممَ ََنفذَ ََةٍَلها.َومنَكانَبالَماد َ

أمد  ايقاع    وبطء   فأعاع  بش    ه  ت  ه.  يقينها،  إال   من  أن  بى    ق  استر    قنديالً   له    ت  ه. أضاء  بأدوات    يعتصم     

َ.وصلهو   نهاية  المطاف  في  ه  ، لكن  راً م  ع   ه  ت  . سبق  ظر  الن   ليه  إ

 َ فقاََ،َوات َ،َفيَالغاياتَ فيَاألدواتَ ََ،،َفيَالوظيفةَ فقاَعليه.َاختلفاَفيَالمنبتَ ،َوات َشيءٍَََاختلفاَفيَكل 

َوالرَ ََعليه. َغَ الرَ ََبهَ ََهامتَ .ََوحَ العقل  َم حد ثاً.ََََه َةً،َوأدركَ رَ وح  ََتنتهيَإليه.َكلَ ََماتَ جميع َالمقد َ العقل 

الثَ ََإليه.ََتشيرَ ََاألفعالَ  وابتَ هوَ بد َََمتحركٍَََكلَ وََحركةٍَََكلَ ،َ المَ الص  َََفقط،ََإليه.ََآيلٌَََالَ َ ََثلىَ،فات 

َالبشرَ ومَ  َفيَفَ َ،وهومات  َ.عليهَتقعَ َأنَ أبدًاَلهاََي مكنَ والََلكهَ تدور 

الب َ َللوجودَ الثَ ََعد َهوَ َالوجود.َفالث  أبدًاَفيَكل   َ كلَ بنورَ ،َالحاضر  َصباحاًَ الوجود.َتحتََََهَيستيقظ 

َََدفقَ  َقدرت َشال  َأزلي َالت  َالوجودَ.ََيغفوَلياًلَكلَ ََهَ خلودَ ََقيثارة َََالوجود.َوعلىَمعزوفَ ََاًَكلَ هَيغتسل 
َعنَ  َوماَبينهما.السَ ََاَذاتاً.َخالقَ هوَالجلي َفيناَأثرًا،َالمحجوب  َواألرض  األحد ،َالفرد ََََماوات  الواحدَ 

َمد َ.الصَ 

 از  عج  يجاز  وإ  ... إ  طاب  ل  الخ  ص  ف  

ََ:تعاَلََللاَهََقالَ 

برإهميهَََ* َإ  ْذَقال  َآأتت َوإ  بيهَآ زر  َََاَ آأصنامَ ََخذَهلأ ّنِ َإ  َيفَضالٍلَمَهآ لهة  َوقوم ك  ََ*بيٍََآأرإك 

َإلسَ  ملكوت  برإهميَ  رِضََوكذكلَنهريَإ  َعليهَإللَ اَجَ فّلم ََ*منَإملوقنَيََيكونَ َلاموإِتَوإلأ ََن  َرآأىَكوكبا  يله

َإل فلَي َالَآأحبُّ َقال  َفلامَآأفل  َهذإَرّّبِ َفلم ََ*قال  َهذإَرّّبِ َقال  َابزغا  ََفلم اَرآأىَإلقمر  َقال  لنئَملََاَآأفل 

الَيَدَي َمنَإلقومَِإلض  كونن  َلأ َفلم اَآأفلَ فلم اَرآأىَإلشَ َ*نَرّّبِ كربه َهذإَآأ َهذإَرّّبِ َقال  َابزغة  َََََتمس  قال 

َََايَقومَِ ّنِ ََ*اَترشكوَنم َََبريء َََإ  ّنِ َََتهََوّج َإ  َوماَآأانَمنََََاموإِتَإلسَ ََيَفطرَ وّجي َلّل  َحنيفا  وإلأرض 
ََ*رشكَيإملَه

ََ بنور  َ اغتسلت  اللَ كلماٌتَ َ األقداس.َحملهاَموج  َ وراء ََََحنَ ق دس  .َموٌجَ القلوب  لملقاهاَ َ تختلج  أغنيًةَ
َالظَ  طآن.َي كنس  َالش   ،َي جليَرمل  َالص خر  ،َي عانق  ََموجٍَيتهافت  وح ،َيرفع هاَإلىَغير  لمة ،َي زكيَالر 



َخلفهاَسيالًَ َالمعنى.َالكلمة َتسحب  جاٌتَعلىَعرش  رقراقاًَمنَالمعاني.َََمكان.ََكلماٌتَملكاٌتَمتو 

جمالي ةٍَ وحدةٍَ فيَ فيض هاَ َ يختلفان،ََََةٍَموسيقي َََيتآلف  يتحاوران،َ َ وح  والر  َ العقل  أساس هاَ أروع .َ والَ

َيت َ َواألرض  َالس ماوات  نانَ.فيهَ َله ََليسَ َفقان.َومنتهاهاَفاطر  َع  َماَشريك 

هَالد َ  َمعَمعتقد  َاإلنسان  مَ هيَحكاية   َ شعاع ََََرتَ تفكَ ََأنَ ََذَ يني  عيناهَفيَدنياَالوجود.َبدأَواهماًَيطاردَ 
أنَ النَ  َ ََور  له. بداَ يخبَ ىَ َ ََهََإن  ََا ه َهنا، ََيترك  .ََ هََله َََيشرقَ وإن  ََآخٌرَ يطلبَ ا إلىَهناك،َ منَشعاعٍَ ه.َ

َفيَنفسهَ ،َتسلَ شعاعٍَ َهذاَالحائر  َللا َََق  َمنتهاهاَفيَقلبهَ وفيَملكوت  مبدأها،َوكثيراًََََ،.َعرف  فأرادَ 
َفكانَلهَماَأراد َماَض لَ  منَالس ماء  َالمددَ  َ منَالطَ ََ.َطلب  َغيثٍَمنَمَ ََ،هَ إلىَقلبهَمنَرب  َََورَ النَ ََ.َهبطَ ل 

ََ.الَيملَ 

َ

َالكريمة َالس ابقة ، َاآليات  ذات ه ،َوفيَتفسير  ياقَ  ََفيَالس   ؛َوهو  َوأعمق  َمقااًلَثانياًَأشمل  َبعنوانَ:كتبت 

في الت جريد  وص ول   ، و  د .. في الق ياس  قص ور  الع قل  الم جر    الع قل  القي اس  و 

َوكماَ يأيضاًَيمكن  ََتقص   َالمقال  ابط  ََ:الت الَيعلىَالر 

ََ

........َ..............................................................................................................َ

 * قول  للفيلسوف الصيني الو تسو

 الية:، أنصح بقراءة المقاالت الت  خرىأسياقات  في 

َ
َالس ريري ةَ  َوالعالمات  َلألعراض  َالعلوي  ،َالفيزيولوجياَالمرضي ة  ك  َالم حر   َالعصبون  َأذي ات 
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
هاَطي  ٌعَوقليل هاَعصيٌَّعلىَاإلصالح ََ َالس حائي  ..َكثير  الش وكي  ،َخباياَالكيس   َ ي ة َللن خاع ض   َالر  فيَاألذي ات 

 َ  Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي 

َ
ََ َالعضلة َاإلليوي ة َالعظمىَمقابل  َألياف  َعبر  جراحي اًَفيَالن احية َاإلليوي ة..ََالمدخل   َ الوركي  َالعصبَ  مقاربة 

 َ َالت قليدي  h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخل 

Approachesَ

َ
َالنقلَالعصبي ،َبينَمفهومَقاصرَوجديدَحاضَر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International Viewَ

َ
َالعاملةَ َالض غط  Action Pressure Wavesَفيَالنقلَالعصبي،َموجات 

َ
َالعملَ Action Potentialsَفيَالنقلَالعصبي،َكمونات 

َ
َالكهرَب َالعملَوالتي ارات  َكمونات  َائي ة َالعاملةوظيفة 

َ
َالكهربائيةَالعاملة َ Action Electrical Currents فيَالنقلَالعصبي،َالتي ارات 

َ
َللنقلَالعصبي  َ َالث الثة  َاألطوار 

َ
َلَالمخلوَقالمستقبالتَالحسي ة،َعبقري ةَالخلقَوجما

 
The Neural Conduction in the Synapsesَلنقلَفيَالمشابكَالعصبي ةَا

َ
The Node of Ranvier, The Equalizerَعقدةَرانفييه،َضابطةَاإليقاعَ

 
َعقد رانفيهَوظائف  The Functions of Node of Ranvierَةَ 

 
َمعاييرَالموجة َالعاملةَ  َاألولىَفيَضبط  رانفيه،َالوظيفة  َعقدةَ  َوظائف 

 
َالث انيةَفيَ رانفيه،َالوظيفة  َعقدةَ  َمسارَالموجة َالعاملةَ وظائف  َضبط 

 
َالعمَل َكمونات  َفيَتوليد  َالث الثة  رانفيه،َالوظيفة  َعقدةَ  َوظائف 

https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
http://drammarmansour.com/mat/arabic/motfrekat/Soul_%20Brain.pdf


َ
The Pain is Firstَفيَفقهَاألعصاب،َاأللمَأواًلَ

 
The Philosophy of Formَرورةَفيَفقهَاألعصاب،َالشكل..َالض

 
 تخطيطَاألعصابَالكهربائي،َبينَالحقيقيَوالموهوَم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمةَالنخاعي ةَ)مفهومَجديد(َ

 
 The Spinal Injury, Theي ،َاألعراضَوالعالماتَالسريري ة،َبحٌثَفيَآلياتَالحدوثَأذي اتَالنخاعَالشوك

Symptomatologyَ

 
معَ  Clonusالر 

 
المنعكسَالشوكيَ   HyperreflexiaHyperactiveاشتدادَ 

 
باحة َالمنعكسَالشوكيَاالشتداديَ  Extended Reflex Sectorات  ساعَ 

 
Bilateral Responsesَاالستجابةَثنائيةَالجانبَللمنعكسَالشوكيَاالشتداديَ

 
َالعديدةَللمنعكسَالشوكيَ َالحركي ة   Multiple Motor Responsesاالستجابة 

 
َعنَمحاورهَالحس ي َة َالتنك سَالفاليري،َيهاجمَالمحاورَالعصبي ةَالحركي ةَللعصبَالمحيطي..َويعف 

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

ensory Axonsits S 

 
َالفاليري،َرؤيٌةَجديدةٌََ  w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك س 

 
العصبي ،َرؤيٌةَجديدةٌَ Neural Regeneration (Innovated Viewَ(الت جد دَ 

 
القديمةَ ،َالمفاهيمَ  َالشوكي ة  Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsَالمنعكسات 

 
َالمفاهيمَ ،َتحديث  َالش وكي ة   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات 

 
َالعلمي َ جل،َرائعة َاإليحاءَالفلسفي َوالمجاز  منَضلعَالر  َالمرأةَ  لقت   خ 

 
جلَيد عي َوليدها،َوالر  َجنس  ر  تقر    !المرأةَ 

 
َمخلوٍقَ َخالٍقَوص نيعة  ..َع طي ة  َوالن فس  وح   الر 

 
َمنَخلق َ َأكبر  َواألرض  َالس ماوات   َالن اس..َفيَالمراميَوالد الالَتخلق 

 
اإلنسان.َ لع َآدم ،َوجهانَلصورةَ   ت ف احةَآدمَوض 

 
اء ..َهذَهح  ــــــــــو 

 
َنوح،َطوقَنجاةَالَمعراج َخالص َسفينة 

 
َعاَم َوالت نفيذَرحلةَألف   المصباحَالكهربائي،َبينَالت جريد 

 
الخليل مَابراهيمَ  َََهكذاَتكل 

 
ة َ َالقو  َوفكر  الفكر  ةَ  ،َبينَقو  الحضارات   فقهَ 

 
َاالختالفَبينَم طلَ  ة  ل  وع  د ةَ  َقٍةَوأرملٍةَذوات يَعفاَفالع 

 
َاآلجلَ  َاليمين..َالمنسوخ  َوملك  وجات  الز   تعد دَ 

 
َ َالس اقطَ الث قب  َالن جم  َاألسود ،َوفرضي ة 

 
َأحجي ة َالخلق ََ بار،َمفتاح  َج سيمَ 

 
!َ ر  ت قر    صبيٌَّأمَبنٌت،َاألمَ 

 
الهابطة،َحالٌةَسريري ةٌَ  القدمَ 

 
آدم ،َحقيقٌةَأمَأسطورةٌَ؟  َ منَضلع اءَ  َحو   خلق 

 
العضدي ة َالوالدي َ َالض فيرةَ  s PalsyObstetrical Brachial Plexuَشلل 

 
المحيطي ةَ  َلألعصابَ  ي ة  ض  َالر  َالوصفي َوالوظيفي 1َ)َاألذي ات   (َالت شريح 
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المحيطي ةَ  َلألعصابَ  ي ة  ض  َالر  األذي ة َالعصبي ةَ 2)َاألذي ات   (َتقييمَ 

 
َ المحيطي ةَ األذي ات  َلألعصابَ  ي ة  ض  َواإلصالح َالجراحي 3َ)َالر   (َالت دبير 

 
المحيطي ةَ  َلألعصابَ  ي ة  ض  َالر  َاألذي ة َالعصبي ةَ 4)َاألذي ات   (َتصنيف 

 
رةَ  َالعضلة َالكاب ة َالم دو  Pronator Teres Muscle Arcadeَقوس 

 
َ رباط  Struthersَ...like Ligament -Struthersَشبيهَ 

 
 َ الكعبري  َالعصبَ  فيَتدبيرَشلل   َ َالوتري  َالن قل   Tendon Transfers for Radial Palsyعملي ات 

 
َالوليدَ)م ختصٌرَ( َجنس  ر   منَي قر  

 
َوالمآالتَ  فات  مسافٍر!َالذ كاء َالفطري ،َاإلنساني ،َواالصطناعي ..َبحٌثَفيَالص   ..َزادَ  َالذ كاء  َثالوث 

َ
،َمالهاَوماَعليها ..َالحداثة  فري ة  َالص    المعادالت 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمةَالعصبَبينَالعظامَالخلفيََ

 
َالش وكي ،َفيزيولوجياَجديدةٌََ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكس 

َ
َالش وكي َاالشتدادي ،َفيَالفيزيولوجياَالمرضي ةََ  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكس 

 
َالش وكي َاالشتدادي َ)َ المنعكس1ََالم نعكس  ةَ   ,Hyperreflexia(،َالفيزيولوجياَالمرضي ةَلقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflexَ

 
َالش وكي َاالشتدادي َ)َ للمنعكس2ََالم نعكس  (،َالفيزيولوجياَالمرضي ةَلالستجابة َثنائي ة َالجانبَ 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
َالش وكي َاالشتدادي َ) ساحة َالعمل3َالم نعكس  َالت  ساعَ 

 ,Extended Hyperreflex(،َالفيزيولوجياَالمرضي ة 

Pathophysiology 

 
َالش وكي َاالشتدادي َ) َاإلستجابة َالحركي ة 4ََالم نعكس  َعديد  َللمنعكس  (،َالفيزيولوجياَالمرضي ة 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiologyَ

َ
معَ) َاألولىَفيَالفيزيولوجياَالمرضي ةَ 1الر  َ(،َالفرضي ة 

 
معَ) َالث انيةَفيَالفيزيولوجياَالمرضي ةَ 2الر  َ(،َالفرضي ة 

 
اء َ هَكانتَحو  اء ،َومنَضلع  َحو  وخلق  َآدمَ   Adam & Eve, Adam's Ribخلق 

 
اهدَ  بار،َالش  Barr Body, The Witnessَوالبصيرةَ جسيمَ 

 
معنى َالمعنىَوالال  َجدلي ة 

 
َالمخلبي ةَ َالجراحي َلليد  َSurgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبير 

 
الخلوي َالم تساويَالـَ  Mitosisاالنقسامَ 

 
بغي َالـَ الص   بغي ،َالجسمَ  بغي ة،َالص   الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالماد ةَ 

 
َالـَ َالغذائي ة  مات  تم   اًَمفيدةٌَألجسامناَ؟Nutritional Supplementsالم  َ،َهلَهيَحق 

 
فَالـََ  isMeiosاالنقسامَالخلوي َالم نص  

 
الد ائمVitamin Dفيتامينَدَ َالش بابَ  َ،َضمانة 

 
َجد ًا6َVitamin B6َفيتامينَب ضارٌّ هَ  مفيدٌ..َوكثير  هَ  َ،َقليل 

 
َالبطولة َوالفداَء ..َشهيدٌ،َمنَقصص  المهنة   و 

َ
َاألس ذيَهوَىالث قب  ال  والن جمَ   ودَ 

 
الم ت صلَ   َ َالس ديمي  َالكون  ،َفرضي ة  َواألرض  َالس ماوات  َخلق 

 
َ ن س  Circulating Sweepersَالـَالجواريَالك 

 
المجتمع ..َلمنَتتجم لينَهيفاء ؟ مَ  َعندماَينفص 

َ
َالمرفقَ  اتيَلمفصل  Arthroplasty -Elbow Autoَالت صنيع َالذ 
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َبالَسفينةَ  ،َطوفان  َاألخير  وفان   الط 

 
.. َالم ست ور  ف  كايةَ َك ش  ات مة َالح  َخ  َاله وي ة  ،َفت كون  َالب د اية  َت كون  َم ع َاالسم 

 
مصلحٍةَ؟ ضرورة،َأمَا جتماعَ  َاجتماعَ  فطرة،َأم  َاجتماعَ  َم جتمع َاإلنسان!َأهو 

 
الهوائي َ الص خرةَ  Pneumatic Petrousَعظمَ 

 
 َ ندي  الز  للعصبَ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌعَوالديٌَّث نائي َالجانبَ 

 
اءَ  َحو  َبه ن  َحقيقتانَالَتقبل 

 
َالم لق حاتَالـََ َغير  َالب ويضات  Oocytogenesisَإنتاج 

 
َالـَإنتا َالن  طاف   Spermatogenesisج 

 
هات؟َ! َت ر  محض  أم َهيَ  البنات،َحقيقٌةَهيَ  َأمَ 

 
لين َاألو  ننت هاَمنَهفوات  البنين!َحقيقٌةَلطالماَظ  َأمَ 

 
َبنيَن َبناٍتَوقليل  كثير  اء َهذه َتل دَ  َالبنات،َحو  بة  ل   غ 

 
َبناَت َوقليل  َبنين  كثير  اء َهذه َتل دَ  َالبنين،َحو  ب ة   غ ل 

 
ب ني ات هَا بنيهاَعديدَ  هذهَيكافئ َعديدَ  اءَ  َأحياناً!َحو   والَأنفيَعنهاَالعدل 

 
َمشاركت َه َالكالسيوم،َوالَيطيق  وظيفة  !َيدعمَ   المغنيزيومَباٍنَللعظام 

 
َالت كوين! حفظ  اءَ  َالت مكين،َولحو  فعل   آلدمَ 

َ
َالمفاهيمَ) َاالقتصاَد1ه ذ يان   (:َه ذ يان 

 
َ(،َمعلوماٌتَالَغنىَعنهَا2المغنيزيومَ)

 
َالعض َتناذر  َالكورتيزونَ)مقاربٌةَشخصي ٌةَ(م عالجة  َلة َالكمثري ة َبحقن 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)َ

 
َالكورتيزونَ) َالعضلة َالكمثري ة َبحقن  َتناذر  َمقاربٌةَشخصي ٌة()َعرٌضَموس ٌعَ(م عالجة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)َ

 
فاتَ  علىَالص   ،َعين هَ  َالس لوك  َكوروناَالم ستجد ..َمنَبعد   فيروس 

َ
َالمفاهيمَ) َوالن هار2ه ذ يان  يل  َالل   (:َه ذ يان 

 
َبنكه ٍةَع ربي ةَكاد تَ  أخاه ا،َقوٌلَص حيٌحَلكن  َت ل دَ  أن  َالم رأةَ 

 
المزمنَ َالت عبَ   Fibromyalgiaمتالزمة 

 
َاألنبوب ،َليسَ  َالم مكنَ َطفل   أفضل 

َ
..َع ذاٌبَدائمٌَأم َا متحاٌنَم ستدامٌ؟ َالعبثي ة   الح روب 

َ
َوص ولٌَ فيَالت جريد  َقص وٌر،َو  د ..َفيَالق ياس  َالم جر   الع قل  َو  َالقي اس   الع قل 

َ
َق راٍرَ! م فازةًَالَمحض  دَ  َالت وح  َي صبح  َالم نفرد ،َحين  ئب   الذ  

َ
َالكورتيزونَموضعي اTrigger Fingerًََعالج َاإلصبعَالقافزةَالـَ  بحقن 

 
َأساساًَأي هاَاإلنسانَ! أنت  فمنكوب هَ  ،َوأم اَالجديدَ  َوماَيزال  َاألرض  نكب  َفرانكنشتاينَالجديد ..َالقديمَ  َوحش 

َ
َبراند( َالجراحي َ)عملي ة  المخلبي ة ،َاإلصالح    Claw Hand (Brand Operation(اليدَ 

 
ترحاٍلَوهجرةٍَ بريٍدَحقيقي ون..َالَهواةَ   ََسعاةَ 

َ
)كوفيدَ دَ  ون اَالم ست ج  َكور  فاتَ 19-فيروس  ع لىَالص   ،َع ين هَ  َالس لوك  َب عد   (:َمن 

 
Hoffman Signَعالمةَهوفمانَ

 
َاإلنسانَ  َالحكاية ،َوسيزيف  ..َشمشون  م ة  َاله ر  ق يق ة  الح  ةَ  َاأل س طور 

 
َالعصبي  َ َالت جد د  َالفاليريَالت اليَلألذي ة َالعصبي ة ،َوعملي ة   الت نك س 
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https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ajWpEJ7a-EuRABNli2EKoaqRziZMq7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc


 
َالس ببي َ د :َالعالقة  ويحي َالم تعد   َالل  ب  دَ؟الت صل  الم تعد    َ ويحي  الل  بَ  والت صل   َ َالغلفاني  ،َبينَالت ي ار   ة 

 
: الوعائي َفيَالكبد  ََََالورمَ  نزٍفَداخل  َالجراحي َاإلسعافي َلورٍمَوعائي ٍَكبدي ٍَعرطٍلَبسببَ  االستئصال 

َكتلة َالورَم

 
رةَ َالعضلة َالكاب ة َالمدو  Pronator Teres Muscle Syndromeَم تالزمة 

 
،َمقاربٌةََجراحي ٌةََجديدةٌَ ي ة  ض   َالر  َالفرس  َذيل   أذي ات 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيَ  َالر  لل  َللجراحةَ..الش  َالت الية  رات  الجراحي  ..َالت طو  َالعالجَ  َوأهداف   مقارنٌةَسريري ٌةَوشعاعي ةٌََ-موجبات 

 
َ ند  َوالز   َاليد  Ulnar Dimelia or Mirror Handَتضاعف 

 
َط المتوس   َللعصبَ  تنهيَالتزام هاَبقطعٍَتام ٍ  َ سغ الر   َنفقَ 

 م تالزمة 

 
الـَ  َ نبوبي  الظ  شوانَفيَالعصبَ   Tibial Nerve Schwannomaورمَ 

 
العج ز شوانَأمامَ  َ Presacral Schwannomaَََورمَ 

 
 Malignant Melanomaميالنوماَجلدي ٌةَخبيثٌةَ

 
َإلية َا َبالجهتين،َغياٌبَخلقيٌَّمعزوٌلَثنائي َالجانبَضمور  Congenital Thenar Hypoplasiaَليد 

 
أسينَالفخذي ة َ َالر  َللعضلة َذات  ويل  َالط  أس  َالر   The Syndrome of the Long Head of Bicepsم تالزمة 

Femorisَ

 
َالعضدي ة َ ؤوس  َللعضلة َثنائي ة َالر  َالبعيد  َالوتر   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضي ات 

Brachii Muscle 

 
َالقريبة َللوذمة Algodystrophy Syndromeَََحثٌلَود  يٌَّانعكاسيٌَّ الحدود  َحلقٍةَجلدي ٍةَخانقٍةَعندَ  َبظهور  تمي ز 

َالجلدي ةَ 

 
ة َالش ريحة َالش ظوي ة َالح ر  باستخدام   َ َالس فلي   Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع َالفك  

Fibula Flapَ

 
)داء َبيرغر(  َ ي  ض   َالر  َغير  الحاد    َ َالكعبري  الش ريان  َانسدادَ 

 
مفي ة َاإلبطي ة َ َالل  ل  ي ٌةَمعزولٌةَفيَالعقد   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌةَس 

 
َ َالعظمي ة َالم ختلطة َبذات  َالض ياعات  فيَتعويض  َالم وع اةَ  َالش ظوي ة  َوالش ريحة  َالن قي  ََالعظم 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcَ

 
َفيَالس اعدَ  َض ياعٍَجلدي ٍَهام ٍ َفيَتعويض  َالكتف  جانب  ةَ  ر  َالح   الش ريحة 

 
العضدي ة َ َللض فيرةَ  ضي ة  َالر   Injuries of Brachial Plexusََاألذي ات 

 
ة َالم دو  رةَ  َالكف  َأوتار   Rotator Cuff Injuryأذي ة 

 
الجامعة َ َالقناةَ   Choledochal Cystكيسة 

 
َالث ديَماََ َحزماًَآفات  َم قاربٍةَأكثر  ..َنحو  َاليأس  َسن   Menopause Breast Problems -Periَحول 

 
ائعة َ َالث ديَالش  آفات  Evaluation of Breast Problemsَتقييمَ 

 
َحسماًَ َم قاربٍةَأكثر  ..َنحو  َاليأس  َسن   َالث ديَماَحول   Menopause Breast Problems -Periآفات 

 
َ: َالكتف  َآالم  َتدبير  َاألخرم  َتحت  Subacromial Injectionَالحقن 

 
..َمجمعَ  ياتينَالبحرين  َح  َبرزٌخَماَبين 

َ
َ؟ ن ان  َالج  وض ات  ىَأم َر  بر  َالك  َالن ار  ..َوماَقبل  الموت   ماَبعدَ 

 
َالكورتيزونَ َبحقن  فافة َاألخمصي ة َالم زمن  الل  َالتهابَ   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير 

َ
َبالكورتيزونََ-حقنَالكيسة َالمصلي ة َالص دري ةَ  الكتف  َلوحَ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapuloَ

 
 Vitamin B12..َم ختصٌرَم فيد12ٌَبَفيتامينَ

 
العظماني ( العظمي َالعظماني َ)العظمومَ  َ Osteoid Osteomaالورمَ 

 
َاليدَ (َق1) َأمشاط  ندي ةَ َقصرٌَ : Brachymetacarpiaصر  الثالثة َالز    َ ومتناظٌرَلألصابع َثنائي َالجانبَ 
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https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
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https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
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َاليدَ (َق2) َأمشاط  ندي ةَ َقصرٌَ : Brachymetacarpiaصر  الثالثة َالز    َ ومتناظٌرَلألصابع َثنائي َالجانبَ 

َ
َالكتف َمفصل  َالكورتيزونَداخل  دة،َحقن  َالم تجم    Frozen Shoulder, Intraarticularَالكتف 

Cortisone Injectionَ

 
Tennis Elbow, Cortisone injectionَمرفقَالتنس،َحقنَالكورتيزونَ

 
َالكورتيزون الحرقفي :َحقن   َ َالعجزي  المفصل  َ Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمَ 

 
 َ َالم مت ن ع َالكيسة َالمعصمي ة ،َالس هل  ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cystَ(استئصال 

 
َالعضلة َقابضةَاألصابعَالس طحي ة    (FDS Arc)قوس 

 
َفيَالس اعدَ  ط  الم توس   َالجراحي َللعصبَ  َ Median Nerve Surgical Anatomyالت شريح 

 
قة َواألرملةَ؟ َالم طل  ماَبين  َالعد ةَ  َفيَاختالف  َالعلم  َماَقول 

 
َ حركة َالكتف  الستعادةَ   َ َالوتري  َالن قل   Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعملي ة 

 
َعروقاًَمتباينةًَ ..َوكان  ..َتكي ف  ن  ..َتمك  َهذاَاإلنسان  َآدم !َاستمر  َبفضلك 

 
يٍسَم هينٍَ َفيَك  صيتان  كٍنَم كيٍن..َوالخ  َفيَر  بيضان  َالم 

 بحٌثَفيَاألسباب ..َبحٌثَفيَوظيفة َالش كلَ 

 
قبة َ) َالر  َآالم  1َتدبير  االنحناء  قبي ((َاستعادةَ  َالر  )القعس   َ بيعي  الط   َ قبي   Neck Pain Treatment الر 

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقة َالستعادة َ َالعضلة َالر  َق طعٍةَمن  شللَالوجهَ َنقل    Segmental Gracilis Muscleاالبتسامة َبعدَ 

eTransfer for Smilَ
 

 

َ

َ
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