
ــار ياسين منصور  د. عمَّ

 (1)  م  يْاه  ف  اُن الم  يذ  ه  

يانُ   داص  االقت   ه ذ 

 جوهُر القوِل أِن االقتصادُ كاَن ليخدمَ إنساَن األمس. وهَو أضحى اليومَ سي ِدًا، وإنساُن اليوِم أمسى

خادماً. عبدًا  بموجِز    لهُ  واكتفى  االختصاَر،  رامَ  لمْن  ُة  الُمرَّ الحقيقُة  العبارةِ هي  القوِل وفصيحِ 

الِت وسياًل، فإليِه وإليكُْم تفصيُل   وصريِحها. وأمَّا من بقيَ على ارتيابِه دائماً، وال يقنُع بغيِر الُمطوَّ

واية.  الر ِ

الً  كاَن اإلنسانُ   ..في األصِل األصيلِ  الحاجاِت ضروراِت  الحاجاتُ ومْن ثمَّ كانِت    ،أوَّ . ومْن رحِم 

 انِ امتدَّْت يداهُ تُداور  حتَّى  ْن قشعْت عيناهُ نوَر الوجودِ أما   فاإلنسانُ   حياة.مُ فلسفَة  ِت المفاهيكان  البقاءِ 

ْتهُ ذائقُتهُ  عريضاً  ألقَمها جوفاً   ما استساَغ منها طعماً الموجودات.    رمْتهُ يُمناهُ فال يشبُع. وأمَّا ما مجَّ

ها لجوِعِه تنفُع. ويُسراهُ   ،بعيداً  ُس أخرى علَّ  تتلمَّ

مَر عنِ بدَأ اإلنساُن معاشَهُ يلتقُط     انجَر تنزعشَّ . ثمَّ كانْت أْن طالْت يداهُ الحشائشَها ، يغنمُ األرِض  الثَّ

ةَ لحِمِه على ناِر الصُّدفِة يُشوىاكتشَف و.  اكتشَف فضَل صيِد الحيوانِ ما   وسريعاً  .أحماَلهُ  هُعن   ..لذَّ

ُقهُ أنيابُه. ِة حصاد   ..  يحرُثها  ُخصبِ ُتربة  عمدَ إلى   بِه الُمقامُ   ولمَّا استقرَّ   ُتمز ِ   بانتْ يبذُرها. ومْن ثمَّ بغلَّ

 .ضواحُكه

، ُتحيُك هندامَه.  تصنُع أدواتِ  ،الصَّخرَ   نِ ُتنابالكانْت يداهُ    وليَس ببعيد  عن ذلك  تعلَّمَ كيفَ ه. تجمُع القشَّ

دُ الصَّخَر، كيفَ .  يبني يُنض ِ ِعُ المادَّةَ،  وتعلَّمَ  شأُنهُ فيالبناءِ . وكما برعَ في عنصيَ   يطو   ، كذلَك كاَن 

ناعة.  ميادينِ    .مجتمَع اإلنسان أسََّس البنياَن لما أسماهُ اليومَ    .اإلنسانُ   هذا  تغيَّرَ   إلى أخرى  مْن حال    الص ِ

ِرُ   نفكَّ اما  وبعدَه،  هُ،مَع و،  وقبَلهُ  مفاهيمَه.   يغي ِرُ للعالِم من حولِِه،    رؤيتَهُ يطو 

تاريُخ اإلنسانِ  تدبيِر معاِشه وقوِت أيَّاِمه  هَو كذلك  كاَن   اقتصادُ اإلنساِن قديماً   كذلكهو    .في  لمَّا 

ياقَ   أْم تفصياًل هناك، لكنَّ  قدْ ُتضيُف تفصياًل هنا  اإلنساُن غايَة الوجوِد وأساَس الوجود. يبقى   الس ِ

مرحلة ُر واحدًة عنْ   ،على أخرى  على ما وصْفُت. ُتقد ِمُ  يُ  تؤخ ِ  رديَّةِ قلقُل ذلك غايَة السَّأختِها، ال 

  هُمن قبِل أْن ُتصيبَ   في األصِل األصيلِ   هُ، وغاياتُ االقتصاِد مفهوماً ما عنيُت هَو نشأُة    .قصدَها  يُقلقُ أْم  

 .ثينالُمحد ِ ُة  وهرطق  لوثُة الحداثةِ وإنساَن اليوِم 

. تراجَع  هذيان وجنونِ فوضى ُمتغي ِرات  أْن ضاعَ األصُل األصيُل. وتاهَ المنطُق في    وبعدَ واليومَ، 

أصبَح هَو الوسيَل لتحقيِق   ،بعدَ أْن كاَن الغايةَ و  .اتاستقرَّ قعَر األولويَّ أنَّهُهذا اإلنساُن مكانًة حتَّى  

 ِ ، أصبَح هَو مادَّتَ  غايات.  وضيع ر  ِ تطوُّ ِ حركة  ولكل  كات وقودَ وها وبعدَ أْن كاَن مقصدًا لكل   .الُمحر ِ

َ السَّيَّدَ كيَف ال؟ وقدْ غدا الماُل   ِ حيِي      المالُ   أضحى  .، تذعُن لهُ العقوُل كما النُّفوسُ  الحاكم الِمحراَك لكل 

 .بمُ وُتضرَ ُتقسَ  أرقاماً   الكلُّ أضحى ألجلِِه  و  ،وعزيَز مطلب    أمنية    جليلَ غدا   حُرك.يَ 

يِن الشَّعبيَّة. امتلكْت    ،حينَها ،وال أدلَّ على قيلي مْن فعِل بريطانيا العُظمى في شعوبِ جمهوريَِّة الص ِ

األفيوِن الُمخد ِر.   كبيرًا من مادَّةِ  أكثِر المواِد فتكاً وَ وهبريطانيا كمَّاً  تعلموَن وأعلمُ، من  ، على ما 

ِة اإلنساِن.   ُر مناعَة البدن. يستنزُف مالَ   سمُّهُبصحَّ اً ما يناُل  ، وسريع هُالذُّعاُف يقتُل عقَل اإلنساَن، يدم ِ

 .هخزائنِ خاصَِّة اإلنسان وأنفِس  مَن النَّفِس 



يُن تعجُّ ب  الخزيُن عندَهمْ  سوُرها العظيمُ يدفُع كيدَ األهداِف اآلدمي ِين.  مئاِت المالييِن مَن كبيٌر، والص ِ

بين ،  سوقاً لُمنتجهِْم القاتِل وها رُ . والخسارُة ستكوُن كبيرًة جدًَّا إْن هْم خسِ وال يُطالُ   ،الطَّامعيَن الُمخر ِ

ينُ  ،ألفيونِهمْ داَن العالمُ فقدْ   ما انفكُّوا يقولون.    .ما تزالُ   منيعةً  وعليهمْ   عليهِ   والص ِ

، وإبليُس لهْم صديٌق حميمٌ. وما اجتمَع االثناُن   ُة ملُك يمين  . فالقوَّ لكْن أيَن لرأِس الماِل أْن يقنَع بهزيمة 

بوُر مصيَر شعوب.   . التَّرغيَب فعُلوا، حاُكوا ما شئَت وشاؤوا من خسيِس شِ إالَّ وكاَن الويُل والثُّ رك 

أشعُلوا. قتاًل وفتكاً ودمارًا هْم  ، حرباً ضروساً في نهايِة المطافِ والوعيِد أكثُروا ولمَّا يخجلوا.   وفي

هِ    إرهاقِ في    بذُخوا. ثمَّ كاَن لهْم أخيرًا أْن نجُحوا. نجُحوا مْن  . نجُحوا في سرقِة ماِلهِ وقديِدهشعب  بقد ِ

 .ونفِسه  عقلِهِ  ..أساساِت وجود  من   لهُ  ما تبقى وا صحَّةَ ولمَّا يرحمُ   أمنِِه وأمانِه.وهُ في  أصابُبعِد أْن  

يُن تتكبَّدُ تكاليَف اإلدمانِ  وأنا إْن أعرُض عليكْم عصيَّة.    سابقاً كانْت عليِه  التي  وهيَ   مْن يوِمها، والص ِ

فألنَّهُ صارٌخ صاخٌب. ينفُع داللًة   على هذيانِ شاهِدي  خصالِِه سوِء  على  و  ِس المالِ أر  واضحًة 

ُل، يَ يبيُع ما ال فائدة َمنهُ ُترجى. يُ غالباً  فهوَ  .واألفعال ةِ غوي، وأخيرًا إلى جم ِ يسعى.  هَو   تو ِ والُع  القوَّ

 يعضُّ ويلسُع.ارٌّ قليُل منتوِجِه ينفُع، وكثيُرهُ ض

جديِد  ، فهْل لَك أْن ُتعطينا منْ خلتْ   قرون  يعودُ إلى   عليَّ شاهِدي. هَو قديمٌ   قدْ يعيُب بعُض الُمرتابينَ 

فكنائني تعجُّ  .اجاءْت مسألُتكْم في حينِه   فقدْ ال عليكُمْ   أقوُل لهْم ولكْم،  القائلون. الحاضِر نظيرًا؟ همُ 

غيِظها، منُذ زمن  تستعرُ   بسهاِم  أدري  و  تمتاُز.،  . تنتظُر َرِميَّتَها  هامِ ال  الس ِ  ِ الً   بأي  أوَّ فإنَّ   ،أرميكُْم 

 .جزاءً من ِي عظيمُ الشَّكِر منها وفلكْم   نظائَرهُ من عالِم اليوِم كثيٌر ويفيُض.

أليسْت هيَ فخَر اقتصاِد اليوِم، هْل أبدُأ معكْم بصناعِة األسلحِة على اختالِف أنواِعها فتكاً وتدميرًا. 

كين؟   الرَّ لبناِء البيوتِ وركنَهُ  ُتراها  أْم  كانْت،  الوحوِش الضَّارياِت  البشِر    ولصالحِ   أُتراها لقتِل 

اقتصاِد  كْم    !ازدهرتْ  إنسان  و  الحربِ!حرب  ُافتعلْت ُكرمى  كْم أْم  وابِل خيِرها!  تحَت   ىقض كْم 

 طايا؟عُمران  دُكَّ مْن غمرةِ ُلطفِها! هْل أعدُّ أنا، أْم عن ِي تعدُّوَن الَع 

ال تنفكُّ صناعتُهُ  . فعاِل الخيِر واإلحساِن هَو محظورٌ مْن ولغيِرهما    ،فالس ِالُح للقتِل والتَّدميِر منذورٌ 

، . اكتظَّ الخزيُن بأصنافِِه، وضاَق االقتصادُ عن نتشارالاتعدمُ أنواعُهُ في األصقاعِ وال   في ازدهار 

ها.   يستحثُّ العقوِل الحاميِة يَستثيُرها، وإلى النُّفوِس المهيضِة المظلومِة  إلى  ِل عطالتِه. فهرعَ  تحم ِ

فاشتبَك القوماُن، ولمَّا ها نارًا. فاستبيُحوها، وللثَّانيِة أْن لكمُ الثَّورُة فأضرمو لألولى أْن لكمُ األرضُ 

، وال   أينعَ ها هَو الموُت ووا. وازدهرْت تجارُة الس ِالحِ، ولمَّا يقنعُوا. ينتَه  .  بُلذيفي أكثِر من مكان 

 وال ترحُل. ،وها هيَ الغرباُن السُّودُ حجبْت شمَس للاِ 

فعِل القتِل والتَّدمير  ليسْت وحيدًة   تقتُل.  في  منها  مهل   سجائِرهُ على  نيراُن اقتصاِد اليوِم. فدخاُن 

َة اإلنساِن. وفي نهايِة المطافِ  صبُّوا ُجلَّ إعالِمِه   .على خلسة  البدََن تقتلُ هي    ،تستنزُف الماَل وصحَّ

اَء من  فاهِ تلمُع. وال أنوثَة لحوَّ لتلميعِ فعلِها في النُّفوس. فال رجولَة آلدمَ من غيِر الصَّغيرةِ على الش ِ

فيعةِ  فعُلها كالسَّحِر أْو هَو الس ِحُر بعينِه، فال تمنْع عْن   بيَن السُّبابِة والوسطى تلوُح.  الطَّويلةِ  غيِر الرَّ

ِجون.  .السَّاحرة. تلكمُ   اتِهاتجليَّنفِسَك    ما انفكُّوا يرو 

نتِ  تمكَّ أْن  الصَّغيرةُ وبعدَ  الوخيمة.النَّاِس   عقولِ مْن      عواقبِها  من  يُحذ ِروَن   وينذرونَ   ، راُحوا 

! كيَف للنَّاِس  لكْن هيهاتَ .  أكيدينها  بالبشِر  تعلُّقِ  منْ باُتوا  بعدَ أنْ  وعظيِم مآس   من كثيِر أمراض  

سوهُ صغارًا، وأضحى صديَق شفاِههْم أمدًا. فالمحذوُر المحظوُر قدْ وقَع. وها هيَ   أْن ُتقلَع عمَّا تمرَّ

نْت مْن النَّواصي الصَّغيرةُ  مألْت الصُّدوَر والعقوَل من الوهِم   قدْ وهيَ   النَّصُر.  لها وُحسمَ  ،قدْ تمكَّ

 ضيَ األمر.وقُ  ،غالالً 



السَّامعين وبصوت  خفيت    بخبث   ين  همْ   جمعُهُ  يُجهدُ  همُ   وباقتضابِ الُمترد ِدين ..حذَُّروا. غيَر جاد ِ

عْمدًا  ما إليها كثيراً ، لكنَّهْم بالصُّورةِ واإليحاِء هْم الً خجَ  كلماُت التَّحذيِر قاُلوها المخاطَر أوضُحوا.

الُمفك ِرين فالصَّغيرةُ  حشدُوا.  قدْ ُتبارُح شفاهَ  في األجواِء، وفنجاُن القهوةِ   الحالمين. دخاُنها يعبقُ  ال 

، وُمغيثُتهُنَّ صديقُة العذارىهيَ    .المؤث ِرينبِ  يقترُب من الشَّفتين، والصَّغيرُة ترتعُش بيَن أنامِل الُكتَّا

ها من كنانتِها النَّدبِ والمحن.في ليالي  وإلى صديقتِها الحميمِة هَو قدْ نظر.    هجَر،  لمَّا الحبيبُ  تستلُّ

اَء  هاثمَّ يأتي خيمُ يُضيُف زيتاً إلى نار  تستعر. وهْل هناَك من شيء  أجمُل لحوَّ الرَّ  صوُت أم ِ كلثومَ 

 جو   تشبََّع ُحزناً فانفجر.من 

سيَّاراتِِه البريَِّة والجويَِّة  . فنيُقتُلو  رىحباأل  سجائِرهِ وحدَها يموُت النَّاُس، أووليَس بدُخاِن   دخاُن 

ُِث األثيَر، ومْن بعِدهِ ُِض مناعَة اإلنساِن، وفي كثيِر أمراض    الخلقِ إلى صُدوِر وقلوبِ    يلو  هَو ينفُذ. يقو 

الُمشبَ   عُضال  يرميِه فيفتُك. سوادًا وسمَّاً، تكتمُل صورُة الموِت    عَ وإذا ما أضفَت إليِه زفيَر معاملِِه 

 الجاثِم على مصيِر هذا اإلنسان.

في سمائِه  كريِه أنفاِسِه. األوزوُن  فتِك اقتصاِد اليوِم ومْن  لْم يسلْم مخلوٌق على هذهِ المنكوبِة من 

يُ  هوَ   وقريباً   يُعاني، يسلمُ قدْ  يَرتِحل. فال  الوجوِد  دنيا  وَح وعْن  الرُّ ساكٌن    سلمُ  أم  ٌك   بعدَهُ ُمتحر ِ

ين من اقتصاِد اليوِم. ومْن منجلِِه وسموِم يلقى األمرَّ   في الغابِ   والنَّباتُ  من حريِق شمِسنا الُمستعر.

مَ حتضِ يَ .. يقلُّ هَو    دُخانِه . فأيُّ وافتقر، فقلَّ حيُلهُ ْت أنفاسُهُر. والنَّحُل يئنُّ في الحقوِل ويلهُث. سُم ِ

 أْم ُتراكُْم من هوِل الصَّدمةِ   هْل أزيدكُْم،اعتذر.  قدِ   هِ إِن النَّحُل عْن جليِل مهام ِ  الخلقَ مصير  ينتظُر  

 !اكفهر   قدِ  هُ امتقَع الوجهُ منكُم أْم ُترا

، ورفعِ  بيدَ أنَّ أخطَر ُمخرجاِت اقتصاِد اليوِم يكمُن في استهدافِِه عاداِت اإلنساِن الفطريَِّة من جهة 

كانَ منسوبِ   ولو  له  ُقسمَ  بما  يقنْع إنساٌن  لم  فبعدَها،  أخرى.  جهة   من  أحالِمِه   عظيماً.  أوهاِمِه 

َر لهُ ولو كاَن كثيرًا.  عْن فهِم غايِة  وضلَّ فتاهَ اإلنساُن عن حقيقِة الوجوِد، ولْم يرَض شقيٌّ بما سُخ ِ

ُه   مْ عْن وهم  منُه البشُر  الوجود. فظنَّ   ُه  هَوا،كي يل  فقطْ في هذهِ الحياةِ   مأنَّ عْن حصيِل أعمالِهِْم    مْ وأنَّ

 أبدًا لْن يُسألوا.

اءُ اليوِم   وضاللًة أِن السَّعادُة   خبثاً منهُ ُأفهمتْ لْم تقنْع بما لديها، وبغيِر ما ُرسمَ لها لْن ترضى.  فحوَّ

ها مَن الدَّالِل والعناية. فأسرعِت المسكينُة تشتري  منتوُج جسد  وغِ  واية. وأنَّها إْن لم تسَع إليهما قلَّ حظُّ

اءُ   يعلم تَ  اولمَّ   وال تكتفي.  وألماً،  وهماً   الجمالَ    تِ ع قن، ألُ ة صفورعُ  منقارِ على   ُخلقتِ   لو  أنَّكِ   !حوَّ

 .يتتمنَّع  ولمَّا  بخرطوِم الفيِل حليةً 

ِقالِ   بْل عمدَ إلى الوظائفِ   ،الشَّكِل وحدَهُ بانْت عجائبُهُوليَس في  اءَ   الث  حليُب ثديِها ف  يعيُب ويَخلع.  لحوَّ

ُتلقمَ نعمٌة تفيُض، وتتأبَّى الشَّ  للصَّغيرِ  ضاللًة أنَّ حليبَها   هُ حليَب الحديِد األصقع. ُأفهمتْ قيَُّة إالَّ أْن 

ُ أجياٌل    فقع.األ األم ِ   من حليبِ  أحنُّ ، وأنَّ الحديدَ لصغيِرها  وِرٌ ُمْع  ِم حليبِ األم ِ   بغيرِ جميعاً أجيااًل،   ُتسل 

اِت العواشبِ األلمع.  بحليبِ   يغويهاال يَملُّ  ف. وأمَّا اقتصادُ اليوِم  تَرتع لمْ   الُمجترَّ

السَّماءَ، وصواًل لذلَك   شقُّ يالبحَر، و  ركبُ ي تراهُ   ُمصطاٌف بمرابعِ الوطِن ُمنتَجعاً. بل  بعدَهُ   ولْم يقنعْ 

ة    شرابِهِ   كأسُ   عَّمَ طُ بحسان  كنيزات  وشجرةِ نخيل ، و  دُالبعي  لهُ الشَّاطئُ   نَ يَّزُ فقد   القاصي البعيِد. بمظلَّ

لهُ هُنَّ لَك عطيَّةً،   لَ وقاحر.  من سِ   رٌ من نور  وكثي  َف للصُّورةِ لمسةٌ يثمَّ أض  صغيرة  وقطعة  من َثمر.

 .لسَّفراوفال تقنْع بغيِر الجنَِّة لحلمِك 

وجميُع ما ُذكَر منهُ قريٌب، عندَ الُمنعطِف التَّاليِ  الوهِم ماَلهُ وجميَع ما ادَّخر.   لقطفِ المسكيُن    فيبُذلُ 

. من الغابِة الغنَّاِء   والنَّسماُت تهبُّ عليلةً  والشَّاطُئ الحفيُّ يمسُح أساساِت داِره،  حيُث مقاُمهُ والُمستقرُّ



 وطنٌ ال يحلو  األفَق البعيدَ حيُث يختفي البصر. فترقُب  عيناهُ  ال تزاُل  وهَو بهِنَّ زاهدٌ،    عندَ الُمنحدر.

 السَّفر.بذِل الكثيِر و بغيرِ   قضيَّةً مَ في عيوِن أبنائِه، وال تكوُن المتعُة 

وبعدَ أْن كاَن غايُة االقتصاِد تأميَن حاجاِت اإلنساِن، أصبحْت غايُتهُ اليومَ تأميَن اإلنساِن الستهالِك 

بفتوى    َويرفُقها  إالَّ ،  نَّ هُرُ وما أكث  ،ثة  ُمخرجاِت االقتصاِد جميعاً. فال يخرُج علينا االقتصادُ ببدعة  ُمحدَ 

يوميَّاتِنا. في  اعتماِدها  في النُّفوِس    ضرورةِ  ُس لها  ودهاء. يؤس ِ مكر   مْن  أوتيَ  ما   ِ بكل  لها  يمه ِدُ 

العقوَل مطايا.  ، ومواطئَ  لهُ كاتِ مُ إنساُن اليوِم بالُمستهلَ فيُتخَ يفرُش لها  يدري أحقَّاً هيَ  ، وهَو ال 

 في وهِم معاش  يخوُض.  قيُّ يبقى الشَّ   وما بين صحو  ومنام    !معاش  أْم هيَ محُض هرطقةالزمُة  

 ال سماَء هَو يَطاُل، وال أرضاً تصلُح لحياة  كريمة  في نهايِة المطاِف هَو يناُل.

اًل، ومن ثمَّ   تُ الُمستهَلكاخلُق  تُ هذياٌن ما بعدَهُ هذيان.   مُ حاجات  ضرورات. بخبث     أوَّ  ودهاء  عظيم   ُتلزَّ

كيَّة آلتِهِ من ُمنتجِ  خزائُنهُامتألْت  ومتى هذا اإلنسان.   لحياةِ رافعات    كأولويَّات   تصريفِهايقومُ ب  ،الذَّ

. ولو كاَن الصَّخُر األصمُّ وآدمي ِين  حيواناً ونباتاً   آخِرين  كينعن ُمستهلِ  لها  ُح في األنحاِء يبحثُ ييس  همَّ 

 يُطمرُ   القهرِ   قهر. وبغيرِ الفال تدبيَر لفائِض ُمنتِجِه بغيِر    .ملينكيَن الُمحتَلذيََّل بِه قائمَة الُمستهلِ  ذا إربة  

َ  . استهالك  وُمستهلكينهَو اقتصادُ  .فيختنقُمنتِجِه،   طوفانِ   تحتَ   اقتصادُ اليومِ   ال يمكُن لهُ أْن يقوم

ِ   أو يزدهرَ  ! من إذاً   هُلفسحقاً   ،كيناالستهالِك وتضليِل الُمستهلِ  إالَّ بتشجيع  اقتصاد  ِشين 

ُمنحُت صبَر أيُّوَب وقريحَة جرير   كثير  موجع . وأنا، لو  وقليٌل مْن   ، هذا غيٌض مْن فيِض مآس 

ِ اقتصاِد   هجاء  بحق  الُت  ُمطوَّ أقزعُ وأطوُل. فلفاضْت من ِي  فكاَن اليوِم  مَخضِت الحاجاُت  قديماً، 

لهُ الضَّرورةَ أباً  علمُ اقتصادُ األمِس إدارًة لشؤونِها والتَّدبيَر. وحديثاً، أصبحنا على اقتصاد  لقيط  ال يَ 

امتدَّ بهما قهرًا وتدميرًا لهُ عادة. أسقَط في يِديِه،    الفائدة. اقتصادٌ التَّرغيُب لهُ وسيلٌة، والتَّرهيبُ  أْم أمَّاً 

والبشر. تُداري  للحجِر  تكوي وال  نار   من  جحيَمها    بادئاً اإلنساَن،  تلتهمُ   .دائرٌة  يعدمُ   حيوانٌ وال 

   حجر. أْم باتٌ أْم ن

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:

 
ِ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراِض والعالماِت السَّريريَّةِ ِك العلوي   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ   ِ، خبايا الكيِس السُّحائي  يَّةِ للنُّخاعِ الشَّوكي  ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

  ِ  Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيًَّا في النَّاحيةِ اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقابَل  

  ِ h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخِل التَّقليدي 
Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 ائيَّةِ العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة  ا
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 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه  وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ

 
 ضبِط مسار الموجةِ العاملةِوظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في  

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formرورة  في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد(  

 
 ,The Spinal Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي  

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة

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

 
نكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وصَنيعُة مخلوق   وُح   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ 

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان.  

 
اءُ.. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألِف عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قة  وأرملة  ذواتَي عفافالِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب    األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ  
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ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تقييمُ األذيَّةِ العصبيَّة2ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِاألذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّة4ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط  

 
  ِ ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري   Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ ! الذَّ كاِء.. زادُ مسافر   ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحةِ العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة1ِالرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِالرَّ

 
اءُ   اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة  

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

 
بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسمُ الص ِ بغيَّة، الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ِ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
بابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّاً Vitamin B6  6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولةِ والفداء
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قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
ِ الُمتَّصلِ   خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصِل المرفقِ  

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ  الطُّ

 
 َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ  كَْشُف الَمسُتوِر..

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم اِجتماعُ مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ  

 
  ِ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ  إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أْم هَي محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواِت األوَّ

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بنات  وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
 المغنيزيوم بان  للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(ُمعالجُة تناذِر العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عينُهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 المَرأةُ أْن تَلِدَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهَة  عَربيَّة   كادَتِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن  

 
 أفضَل الُممكنِ   طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم اِمتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في القِياِس قصُوٌر، َوفي التَّجريِد وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
! دُ َمفازةً ال محَض قَرار  وحُّ ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(
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  سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة 

 
فاتِ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد    (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَينُهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
 األُسْطوَرةُ الَحقِيقَُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ د؟التَّصلُّ ِ الُمتعد ِ ويحي  بِ اللُّ ِ والتَّصلُّ يَّاِر الغلفاني   ُة، بين التَّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِ نزف  داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلةِ الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِ الكابَّةِ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ ِ.. التَّطوُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي 

 
نِد    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز ِ

 
سغِ تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصبِ المتوس ِط  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
ِ الـ   نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضموُر إليةِ ا

 
أسين الفخذيَّةِ   ويِل للعضلةِ ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَّةِ    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلةِ ثنائيَّةِ الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهوِر حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدوِد القريبةِ للوذمةِ    Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِ

 الجلديَّةِ

 
ة ِ باستخداِم الشَّريحةِ الشَّظويَّةِ الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك ِ السُّفلي 

Fibula Flap 

 
ِ )داءُ بيرغر( ي  ض ِ ِ الحاد ِ غيِر الرَّ  انسدادُ الشَّرياِن الكعبري 

 
مفيَّةِ اإلبطيَّةِ   ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

 
ِ  العظِم و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّياعاِت العظميَّةِ الُمختلطةِ بذاِت    النَّقي 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض ضَياع  جلدي   هام   في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَّةِ      Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ةِ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حزمًا آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّائعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرِم  تدبيُر آالِم الكتِف:  

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحريِن..  مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أْم َروضَاِت الِجنَانِ؟
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فافةِ األخمصيَّةِ الُمزمِن بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون    -حقن الكيسةِ المصليَّةِ الصَّدريَّةِ

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

 
دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصِل الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular  الكتُف الُمتجم ِ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
ِ الحرقفي : حقُن الكورتيزون   Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصِل العجزي 

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسةِ المعصميَّةِ، السَّهُل الُممتَنِعِ  

 
   (FDS Arc)قوُس العضلةِ قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قةِ واألرملة؟  ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بيَن الُمطلَّ

 
  Transfer to Restore Shoulder MovementTendon  عمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركةِ الكتفِ 
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