د .ع َّمــار ياسين منصور

هذيانُ المفاهيم
( )1هذيانُ االقتصاد
جوه ُر القو ِل أ ِن االقتصا ُد كانَ ليخد َم إنسانَ األمس .وه َو أضحى اليو َم سيِّد ًا ،وإنسانُ اليو ِم أمسى لهُ عبد ًا خادم ًا.
هي الحقيق ُة ال ُم َّر ُة ْ
ي على ارتيابِه
لمن را َم االختصا َر ،واكتفى بموجز ِ القو ِل وفصيح ِ العبارةِ وصري ِحها .وأ َّما من بق َ
دائم ًا ،وال يقن ُع بغير ِ ال ُمطوَّالتِ وسي ً
ال ،فإليهِ وإلي ُك ْم تفصي ُل الرِّواية.
ُ
الحاجاتْ .
في األص ِل األصي ِل ،كانَ اإلنسانُ أ َّو ًال ْ
ومن رح ِم الحاجاتِ ضروراتِ البقا ِء ،كانتِ المفاهي ُم
ومن ث َّم كانتِ
قشعت عيناه ُ نو َر الوجو ِد ح َّتى امت َّد ْت يداه ُ ُتداورا ِن الموجودات .ما استسا َغ منها طعماً،
ْ
فلسف َة حياة .فاإلنسانُ ما أ ْن
َّ
ً
ْ
ْ
ُ
ألق َمها جوف ًا عريض ًا ال يشبعُ .وأ َّما ما م َّجتهُ ذائقتهُ فرمتهُ يُمناه ُ بعيدا ،ويُسراه ُ تتل َّمسُ أخرى علها لجو ِعهِ تنفعُ.
ْ
ْ
كانت ْ
طالت يداه ُ ال َّشج َر تنزعان عنهُ أحما َلهُ.
أن
بد َأ اإلنسانُ معا َشهُ يلتق ُط ال َّثم َر ع ِن األرض ِ ،يغن ُم حشائشَها .ث َّم
وسريع ًا ما اكتشفَ فض َل صي ِد الحيوا ِن .واكتشفَ َّلذةَ لح ِمهِ على نار ِ الصُّ دفةِ يُشوىُ ..ت ِّ
مز ُقهُ أنيابُه .ول َّما استق َّر
ومن ث َّم بغ َّلةِ حصاد ْ
بهِ ال ُمقا ُم ،عم َد إلى ُخصبِ ُتربة يحر ُثها ..يبذرُهاْ .
بانت ضواح ُكه.
وليس ببعيد عن ذلكْ ،
ض ُد الصَّخ َر،
كانت يداه ُ ُتنابال ِن الصَّخ َر ..تصن ُع أدواتِه .تجم ُع القشَّ ُ ،تحي ُك هندا َمه .تع َّل َم كيفَ يُن ِّ
َ
يبني .وتع َّل َم كيفَ يط ِّو ُع الما َّدةَ ،ي َصنَع .وكما بر َع في البنا ِء ،كذل َك كانَ شأ ُنهُ في ميادي ِن الصِّناعةْ .
من حال
َّس البنيانَ لما أسماه ُ اليو َم مجتم َع اإلنسان .وقب َلهُ ،وم َعهُ ،وبعدَه ،ما ا َّ
نفك
إلى أخرى ،تغيَّ َر هذا اإلنسانُ  ..أس َ
هذا اإلنسانُ يط ِّو ُر رؤيتَهُ للعال ِم من حولِهِ ،يغيِّ ُر مفاهي َمه.
ُ
تاريخ اإلنسا ِن في تدبير ِ معا ِشه وقوتِ أيَّا ِمه .هو كذلك اقتصا ُد اإلنسا ِن قديم ًا ،ل َّما كانَ اإلنسانُ غاي َة الوجو ِد
ه َو كذلك
ال هنا ،أ ْم تفصي ً
وأساس الوجود .ق ْد ُتضيفُ تفصي ً
لكن السِّيا َق يبقى على ما وص ْف ُ
ال هناكَّ ،
تُ .تق ِّد ُم مرحلة
َ
عنيت ه َو نشأ ُة االقتصا ِد مفهوماً،
ُ
على أخرىِّ ،
تؤخ ُر واحد ًة ْ
عن أختِها ،ال يُقلق ُل ذلك غاي َة ال َّسرديَّةِ أ ْم يُقل ُق قصدَها .ما
ُ
ُ
ُ
ْ
وغايا ُتهُ في األص ِل األصي ِل من قب ِل أن تصيب َهُ وإنسانَ اليو ِم لوثة الحداثةِ وهرطقة ال ُمح ِّدثين.
واليو َم ،وبع َد ْ
أن ضا َع األص ُل األصيلُ .وتاه َ المنط ُق في فوضى ُمتغيِّرات وجنو ِن هذيان .تراج َع هذا اإلنسانُ مكان ًة
أن كانَ مقصداً
أن كانَ الغاي َة ،أصب َح ه َو الوسي َل لتحقيق ِ وضيع ِ غايات .وبع َد ْ
ح َّتى أ َّنهُ استق َّر قع َر األولويَّات .وبع َد ْ
لك ِّل حركة ولك ِّل تطوُّر ،أصب َح ه َو ما َّدتَها ووقو َد ال ُمحرِّكات .كيفَ ال؟ وق ْد غدا الما ُل ال َّسيَّ َد الحاك َم ،تذعنُ لهُ العقو ُل
كما ال ُّنفوسُ  .أضحى الما ُل ال ِمحرا َك لك ِّل حي ِ ٍّي ي َحرُك .غدا جلي َل أمنية وعزيزَ مطلب ،وألجلِهِ أضحى الكلُّ أرقام ًا
ُتق َس ُم و ُتض َرب.
ْ
وال أد َّل على قيلي ْ
امتلكت بريطانيا ك َّم ًا
من فع ِل بريطانيا العُظمى ،حينَها ،في شعوبِ جمهوريَّةِ الصِّي ِن ال َّشعبيَّة.
ُّ
ً
كبير ًا من ما َّدةِ األفيو ِن ال ُمخدِّر .وه َو ،على ما تعلمونَ وأعل ُم ،من أكثر ِ الموا ِد فتكا بص َّحةِ اإلنسا ِن .س ُّمهُ الذعافُ
يقت ُل عق َل اإلنسانَ  ،يد ِّم ُر مناع َة البدن .يستنزفُ ما َلهُ ،وسريع ًا ما ينا ُل منَ ال َّنفس ِ خا َّ
صةِ اإلنسان وأنفس ِ الخزائن.
الخزينُ عندَه ْم كبيرٌ ،وال ِّ
ف اآلدميِّين .سورُها العظي ُم يدف ُع كي َد ال َّطامعينَ
صينُ تعجُّ بمئاتِ الماليي ِن منَ األهدا ِ
ً
ً
ُّ
ُ
ال ُمخرِّبين ،وال يُطا ُل .والخسارة ستكونُ كبير ًة ج َّدا ْ
إن ه ْم خ ِس ُروها سوقا ل ُمنتجهِ ْم القات ِل ،ما انفكوا يقولون.
صينُ عليهِ وعليه ْم منيع ًة ما تزا ُل.
فق ْد دانَ العال ُم ألفيونِه ْم ،وال ِّ
لكن أينَ لرأس ِ الما ِل ْ
ْ
أن يقن َع بهزيمة .فالق َّو ُة مل ُك يمين ،وإبليسُ له ْم صدي ٌق حمي ٌم .وما اجتم َع االثنانُ َّإال وكانَ الوي ُل
ُّ
ُ
رغيب فعلوا ،وفي الوعي ِد أكثرُوا ول َّما يخجلوا.
والثبو ُر مصي َر شعوب .حا ُكوا ما شئتَ وشاؤوا من خسيس ِ ِشرك .ال َّت
َ
ً
ف ،حرب ًا ضروس ًا أشع ُلوا .قت ً
ُ
ال وفتك ًا ودمار ًا ه ْم بذخوا .ث َّم كانَ له ْم أخيرا ْ
أن نجحُوا .نجحُوا
وفي نهايةِ المطا ِ
من بع ِد ْ
في إرهاق ِ شعب بق ِّدهِ وقدي ِده .نجحُوا في سرقةِ ماِلهِ ْ
أن أصابُوه ُ في أمنِهِ وأمانِه .ول َّما يرح ُموا ص َّح َة
ما تبقى لهُ من أساساتِ وجود؛ عقلِهِ ونف ِسه.
ْ
كانت عليهِ سابق ًا عصيَّة .وأنا ْ
ْ
إن أعرضُ عليك ْم شاه ِدي فأل َّنهُ
ي التي
من يو ِمها ،وال ِّ
صينُ تتكبَّ ُد تكاليفَ اإلدما ِن وه َ
ً
ً
ً
ٌ
صارخ صاخبٌ  .ينف ُع داللة واضحة على هذيا ِن رأس ِ الما ِل وعلى سو ِء خصالِهِ واألفعال .فه َو غالبا يبي ُع ما ال
فائدة َمنهُ ُترجى .يُج ِّملُ ،يَغوي ،وأخير ًا إلى الق َّوةِ وال ُعت ِّو ه َو يسعى .قلي ُل منتو ِجهِ ينفعُ ،وكثي ُره ُ ضارٌّ يعضُّ ويلسعُ.

ي شاه ِدي .ه َو قدي ٌم يعو ُد إلى قرون ْ
أن ُتعطينا ْ
خلت ،فهلْ ل َك ْ
من جدي ِد الحاضر ِ نظير ًا؟
ق ْد يعيبُ بعضُ ال ُمرتابينَ عل َّ
ْ
جاءت مسأل ُتك ْم في حينِها .فكنائني تعجُّ بسها ِم غي ِظها ،تستع ُر .تنتظ ُر َر ِميَّتَها
ه ُم القائلون .أقو ُل له ْم ولك ْم ،ال علي ُك ْم فق ْد
ً
ُ
ُ
ِّ
ي السِّها ِم أرميك ْم أ َّوالَّ ،
فإن نظائ َره ُ من عال ِم اليو ِم كثي ٌر ويفيضُ  .فلك ْم منها ومني عظي ُم
من ُذ زمن،
تمتاز .وال أدري بأ ِّ
ال َّشكر ِ جزا ًء.
هلْ ُ
ْ
ي فخ َر اقتصا ِد اليو ِم ،وركنَهُ الرَّكين؟
ف أنوا ِعها فتك ًا وتدمير ًا.
أبدأ معك ْم بصناعةِ األسلحةِ على اختال ِ
أليست ه َ
ْ
ْ
ْ
فتعلت ُكرمى
ازدهرت! ك ْم حرب ُا
أ ُتراها لقت ِل الوحوش ِ الضَّارياتِ
كانت ،أ ْم ُتراها لبنا ِء البيوتِ ولصالح ِ البشر ِ
ُ
ِّ
ْ
ُّ
ُّ
َّ
اقتصا ِد الحربِ! وك ْم إنسان قضى تحتَ واب ِل خيرِها! أ ْم ك ْم عُمران دُك من غمرةِ لطفِها! هلْ أعد أنا ،أ ْم عني تعدونَ
ال َعطايا؟
فالسِّال ُح للقت ِل وال َّتدمير ِ منذو ٌر ،ولغيرِهما ْ
من فعا ِل الخير ِ واإلحسا ِن ه َو محظو ٌر .ال ُّ
تنفك صناع ُتهُ في ازدهار،
وال تعد ُم أنوا ُعهُ في األصقاع ِ انتشار ًا .اكت َّظ الخزينُ بأصنافِهِ ،وضا َق االقتصا ُد عن تح ِّم ِل عطالتِه .فهر َع إلى العقو ِل
أن لك ُم األرضُ فاستبيحُوها ،ولل َّثانيةِ ْ
الحاميةِ يَستثيرُها ،وإلى ال ُّنفوس ِ المهيضةِ المظلومةِ يستح ُّثها .لألولى ْ
أن لك ُم
ْ
ُ
الموت أين َع
وازدهرت تجار ُة السِّالحِ ،ول َّما يقنعُوا .وها ه َو
ال َّثور ُة فأضرموها نار ًا .فاشتب َك القومانُ  ،ول َّما ينتهَوا.
ْ
شمس للا ِ ،وال ترحلُ.
حجبت
ي الغربانُ السُّو ُد
َ
في أكثر ِ من مكان ،وال يذب ُل .وها ه َ
ْ
ليست وحيد ًة في فع ِل القت ِل وال َّتدمير نيرانُ اقتصا ِد اليو ِم .فدخانُ سجائرِه ُ على مهل منها تقتلُ .تستنزفُ الما َل وص َّح َة
ف ،هي على خلسة البدَنَ تقت ُل .صبُّوا ُج َّل إعال ِمهِ لتلميع ِ فعلِها في ال ُّنفوس .فال رجول َة آلد َم
اإلنسا ِن .وفي نهايةِ المطا ِ
من غير ِ الصَّغيرةِ على ال ِّشفاهِ تلمعُ .وال أنوث َة لحوَّا َء من غير ِ الرَّفيعةِ ال َّطويلةِ بينَ السُّبابةِ والوسطى تلوحُ.
عن نف ِس َك تجليَّاتِها تلك ُم السَّاحرة ..ما ُّ
فع ُلها كالسَّحر ِ أوْ ه َو السِّح ُر بعينِه ،فال تمن ْع ْ
انفكوا ير ِّوجون.
من عقو ِل ال َّناس ِ ،راحُوا ي ِّ
أن تم َّكنتِ الصَّغير ُة ْ
وبع َد ْ
ُحذرونَ من عواقبِها الوخيمة .وينذرونَ من كثير ِ أمراض،
لكن هيهاتَ ! كيفَ لل َّناس ِ ْ
أن با ُتوا منها أكيدينْ .
وعظي ِم مآس ،بع َد ْ
ق
أن ُتقل َع ع َّما تمرَّسوه ُ صغار ًا ،وأضحى صدي َ
ي الصَّغير ُة ق ْد تم َّك ْ
نت ْ
من ال َّنواصي ،وحُس َم لها ال َّنصرُ.
شفاهِه ْم أمد ًا .فالمحذو ُر المحظو ُر ق ْد وق َع .وها ه َ
ْ
ي األمر.
ي ق ْد
مألت الصُّ دو َر والعقو َل من الوه ِم غال ًال ،و ُقض َ
وه َ
بخبث ،وبصوت خفيت يُجه ُد السَّامعين جم ُعهُ ،ه ْم َّ
حذرُوا .غي َر جادِّين ،وباقتضابِ ال ُمتردِّدين ،ه ُم المخاط َر
كلمات ال َّتحذير ِ قا ُلوها خ َج ً
ُ
ال ،لك َّنه ْم بالصُّ ورةِ واإليحا ِء ه ْم كثير ًا ما إليها ع ْمد ًا ق ْد حشدُوا .فالصَّغير ُة
أوضحُوا.
ال ُتبار ُح شفاه َ ال ُمف ِّكرين الحالمين .دخا ُنها يعب ُق في األجوا ِء ،وفنجانُ القهوةِ يقتربُ من ال َّشفتين ،والصَّغير ُة ترتعشُ
ي صديق ُة العذارى ،و ُمغيث ُته َُّن في ليالي ال َّندبِ والمحن .تست ُّلها من كنانتِها
بينَ أنام ِل ال ُك َّتابِ المؤ ِّثرين .ه َ
ُ
صوت أ ِّم كلثو َم الرَّخي ُم يُضيفُ زيت ًا إلى نار تستعر.
ل َّما الحبيبُ هج َر ،وإلى صديقتِها الحميمةِ ه َو ق ْد نظر .ث َّم يأتيها
وهلْ هنا َك من شيء أجم ُل لحوَّا َء من ج ٍّو تشبَّ َع حُزن ًا فانفجر.
ُ
يموت ال َّناسُ  ،أو يُقت ُلون .فدخانُ سيَّاراتِهِ البريَّةِ والجويَّةِ يل ِّو ُث األثي َرْ ،
وليس بدُخا ِن سجائِرهِ وحدَها
َ
ومن بع ِدهِ
إلى صُدور ِ وقلوبِ الخلق ِ ه َو ُ
ينفذ .يق ِّوضُ مناع َة اإلنسا ِن ،وفي كثير ِ أمراض عُضال يرميهِ فيفتكُ .وإذا ما أضفتَ
إليهِ زفي َر معاملِهِ ال ُمشب َ َع سواد ًا وس َّم ًا ،تكتم ُل صور ُة الموتِ الجاث ِم على مصير ِ هذا اإلنسان.
ك اقتصا ِد اليو ِم ْ
ومن كريهِ أنفا ِسهِ .األوزونُ في سمائهِ يُعاني ،وقريب ًا
ل ْم يسل ْم مخلو ٌق على هذهِ المنكوبةِ من فت ِ
ساكن بع َده ُ من حريق ِ شم ِسنا ال ُمستعر .وال َّنباتُ
ْ
ٌ
وعن دنيا الوجو ِد يَرت ِحل .فال يسل ُم ُمتحر ٌ
ِّك أم
ه َو ق ْد يُسل ُم الرُّ و َح
ْ
ضر .وال َّنح ُل ُّ
يقلُّ
يئن في الحقو ِل
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و
و
ه
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في الغابِ يلقى
َ ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
ِ
ِ
ُ
ويلهثُ .س ِّم َم ْت أنفا ُسهُ ،فق َّل حي ُلهُ وافتقر .فأيُّ مصير ينتظ ُر الخل َق إ ِن ال َّنح ُل ْ
عن جلي ِل مها ِّمهِ ق ِد اعتذر .هلْ أزيد ُك ْم،
أ ْم ُترا ُك ْم من هو ِل الصَّدمةِ امتق َع الوجهُ من ُكم أ ْم ُتراه ُ ق ِد اكفهر!
بي َد َّ
أن أخط َر ُمخرجاتِ اقتصا ِد اليو ِم يكمنُ في استهدافِهِ عاداتِ اإلنسا ِن الفطريَّةِ من جهة ،ورفع ِ منسوبِ أوها ِمهِ
ٌ
إنسان بما ُقس َم له ولو كانَ عظيم ًا .ول ْم
أحال ِمهِ من جهة أخرى .فبعدَها ،لم يقن ْع
يرض شق ٌّي بما س ُِّخ َر لهُ ولو كانَ
َ
فظن البش ُر ْ
كثير ًا .فتاه َ اإلنسانُ عن حقيقةِ الوجو ِد ،وض َّل ْ
عن فه ِم غايةِ الوجودَّ .
عن وهم منهُ ْم أ َّنهُم في هذهِ الحياةِ
ْ
عن حصي ِل أعمالِهِ ْم أبد ًا ْ
فقط كي يلهَوا ،وأ َّنهُ ْم ْ
لن يُسألوا.
فحوَّا ُء اليو ِم ل ْم تقن ْع بما لديها ،وبغير ِ ما رُس َم لها ْ
لن ترضىُ .افه ِم ْت خبث ًا منهُ وضالل ًة أ ِن السَّعاد ُة منتو ُج جسد
و ِغواية .وأ َّنها ْ
إن لم تس َع إليهما ق َّل ح ُّظها منَ ال َّدال ِل والعناية .فأسرعتِ المسكين ُة تشتري الجما َل وهم ًا وألم ًا،
ُ
ك لو ُخلقتِ على منقار ِ ُعصفورة ،ألقنعتِ بخرطو ِم الفي ِل حلي ًة ول َّما تتم َّنعي.
وال تكتفي .ول َّما تَعلمي حوَّا ُء! أ َّن ِ

وليس في ال َّشك ِل وح َده ُ ْ
َ
بانت عجائبُهُ ،بلْ عم َد إلى الوظائ ِ
ف ال ِّثقا ِل لحوَّا َء يعيبُ ويَخلع .فحليبُ ثديِها للصَّغير ِ
ُ
حليب الحدي ِد األصقع .أ ْ
نعم ٌة تفيضُ  ،وتتأبَّى ال َّشقيَّ ُة َّإال ْ
أن حليبَها ُم ْعو ِ ٌرَّ ،
فهمت ضالل ًة َّ
وأن الحدي َد لصغيرِها
أن ُتلق َمهُ
َ
ُّ
أحن من حليبِ األ ِّم األفقع .أجيا ٌل ُتس ِّل ُم أجيا ًال ،جميع ًا بغير ِ حليبِ األ ِّم ل ْم تَرتع .وأ َّما اقتصا ُد اليو ِم فال يَملُّ يغويها
بحليبِ ال ُمجترَّاتِ العواشبِ األلمع.
ٌ
صطاف بمرابع ِ الوط ِن ُمنت َجع ًا .بل تراه ُ يركبُ البح َر ،ويش ُّق السَّما َء ،وصو ًال لذل َك القاصي البعي ِد.
ول ْم يقن ْع بع َده ُ ُم
َّ
ُ
فقد ُزيَّنَ لهُ ال َّشاط ُئ البعي ُد بحسان كنيزات وشجرةِ نخيل ،وط َّع َم كأسُ شرابِهِ بمظلة صغيرة وقطعة من َثمر.
ك وللسَّفر.
ث َّم أضيفَ للصُّ ورةِ لمس ٌة من نور وكثي ٌر من ِسحر .وقا َل لهُ ه َُّن ل َك عطيَّ ًة ،فال تقن ْع بغير ِ الج َّنةِ لحلم ِ
ُ
حيث مقا ُمهُ
الي
ف الوه ِم ما َلهُ وجمي َع ما ا َّدخر .وجمي ُع ما ُذك َر منهُ قريبٌ  ،عن َد ال ُمنعط ِ
فيب ُذ ُل المسكينُ لقط ِ
ف ال َّت ِ
ُ
سمات تهبُّ عليل ًة من الغابةِ الغ َّنا ِء عن َد ال ُمنحدر .وه َو بهِ َّن
وال ُمستقرُّ  .وال َّشاط ُئ الحف ُّي يمس ُح أساساتِ دارِه ،وال َّن
زاه ٌد ،ال تزا ُل عيناه ُ ترقبُ األف َق البعي َد ُ
وطن في عيو ِن أبنائهِ ،وال تكونُ المتع ُة َمقضيَّةً
ٌ
حيث يختفي البصر .فال يحلو
بغير ِ بذ ِل الكثير ِ والسَّفر.
ْ
وبع َد ْ
ك ُمخرجاتِ االقتصا ِد
أن كانَ غاي ُة االقتصا ِد تأمينَ حاجاتِ اإلنسا ِن،
أصبحت غاي ُتهُ اليو َم تأمينَ اإلنسا ِن الستهال ِ
ُ
جميع ًا .فال يخر ُج علينا االقتصا ُد ببدعة ُمح َدثة ،وما أكث ُرهُ َّنَّ ،إال َويرفقها بفتوى ضرورةِ اعتما ِدها في يوميَّاتِنا.
ي ْ
من مكر ودهاء .يؤسِّسُ لها في ال ُّنفوس ِ مواط َئ ،ويفرشُ لها العقو َل مطايا .فيُتخَ ُم إنسانُ اليو ِم
يمهِّ ُد لها بك ِّل ما أوت َ
ً
َّ
ُ
ي محضُ هرطقة! وما بين صحو ومنام ،يبقى ال َّشق ُّي
ه
م
أ
معاش
ة
الزم
ُ
ه
ل
ي
ه
ا
ق
أح
يدري
ال
بال ُمسته َلكاتِ ،وه َو
ْ َ
َ
ف ه َو ينالُ.
في وه ِم معاش يخوضُ  .ال سما َء ه َو يَطالُ ،وال أرض ًا تصل ُح لحياة كريمة في نهايةِ المطا ِ
ت أ َّو ًال ،ومن ث َّم ُت َّ
هذيان ما بع َده ُ هذيانُ .تخل ُق ال ُمسته َلكا ُ
ٌ
لز ُم حاجات ضرورات .بخبث عظيم ودهاء ،يقو ُم بتصريفِها
امتألت خزائ ُنهُ من ُمنتج ِ آلتِهِ َّ
الذكيَّة ،ه َّم يسو ُح في األنحا ِء يبحثُ
ْ
كأولويَّات رافعات لحياةِ هذا اإلنسان .ومتى
لها عن ُمستهل ِكين آخرِين حيوان ًا ونبات ًا وآدميِّين .ولو كانَ الصَّخ ُر األص ُّم ذا إربة ،لذيَّ َل بهِ قائم َة ال ُمستهل ِكينَ
ال ُمحتَملين .فال تدبي َر لفائض ِ ُمنت ِجهِ بغير ِ القهر .وبغير ِ القهر ِ يُطم ُر اقتصا ُد اليو ِم تحتَ طوفا ِن ُمنت ِجهِ ،فيختنق.
ه َو اقتصا ُد استهالك و ُمستهلكين ،ال يمكنُ لهُ ْ
ك وتضلي ِل ال ُمستهل ِكين؛
أن يقو َم أو يزده َر َّإال بتشجيع ِ االستهال ِ
فسحق ًا لهُ من اقتصاد ِشين!
ْ
لفاضت م ِّني ُمطو ُ
من كثير موجع .وأنا ،لو ُم ُ
من فيض ِ مآس ،وقلي ٌل ْ
هذا غيضٌ ْ
َّالت
ُّوب وقريح َة جرير
نحت صب َر أي َ
ً
ُ
الحاجات فكانَ اقتصا ُد األمس ِ إدار ًة لشؤونِها وال َّتدبي َر.
هجاء بح ِّق اقتصا ِد اليو ِم أقز ُع وأطولُ .فقديماَ ،مخضتِ
ً
ً
ٌ
َّ
َّ
وحديث ًا ،أصبحنا على اقتصاد لقيط ال ي َعل ُم لهُ الضَّرورةَ أبا أ ْم أ َّما الفائدة .اقتصا ٌد الترغيبُ لهُ وسيلة ،والترهيبُ
لهُ عادة .أسق َ
ط في ي ِديهِ ،امت َّد بهما قهر ًا وتدمير ًا للحجر ِ والبشر .دائر ٌة من نار تكوي وال ُتداري .تلته ُم بادئ ًا اإلنسانَ ،
حيوان أ ْم ن ٌ
ٌ
بات أ ْم حجر.
وال يعد ُم جحي َمها
.....................................................................................................................................
في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءة المقاالت التَّالية:
-

أذي ُ
ك العلويِّ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة لألعراض ِ والعالماتِ السَّريريَّةِ
َّات العصبو ِن ال ُمح ِّر ِ

-

هل يفي ُد ال َّتداخ ُل الجراح ُّي الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاع ِ ال َّشوك ِّي وذي ِل الفرس الر َّ
ضيَّةِ؟
النقل العصبي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ُ
ط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي،
موجات الضَّغ ِ

ُ
كمونات العمل Action Potentials
في النقل العصبي،
وظيف ُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة
في النقل العصبي ،التي ُ
َّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
ي
األطوا ُر ال َّثالثةِ للنقل العصب ِّ
المستقبالت الحسية ،عبقرية الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبية The Neural Conduction in the Synapses

-

عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفُ عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كموناتِ العمل
-

في فقه األعصاب ،األلم أو ً
ال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form
تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم

الصدمة النخاعية (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيات النخاع الشوكي ،األعراض والعالمات السريريةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
The Symptomatology
الرمع Clonus
اشتدا ُد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
ا ِّتسا ُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Responses

-

التنكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبية الحركية للعصب المحيطي ..ويعف عن محاوره الحسية
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons
ال َّت ُّ
نكسُ الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ي ،رؤي ٌة جديد ٌة )Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتج ُّد ُد العصب ُّ

ُ
المنعكسات الشوكيَّ ُة ،المفاهي ُم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
ُ
ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسات ال َّشوكيَّ ُة،
ُخلقتِ المرأ ُة من ضلع الرجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسفي والمجاز ِ العلمي
جنس وليدها ،والرجل يدعي!
المرأ ُة تق ِّر ُر
َ

-

صنيع ُة مخلوق
الرُّ و ُح وال َّنفسُ  ..عَطيَّ ُة خالق و َ
َّ
خل ُق السَّماواتِ واألرض ِ أكب ُر من خلق ِ الناس ..في المرامي والدَالالت
ضل ُع آد َم ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم و ِ

-

حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
ف عام
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة أل ِ
هكذا تكلم ابراهي ُم الخليل
فقهُ الحضاراتِ ،بين ق َّوةِ الفكر ِ وفكر ِ الق َّو ِة
ال ِع َّد ُة و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلقة وأرملة ذواتَي عفاف

-

تع ُّد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجاتِ ومل ُك اليمين..
ُ
َّ
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّة النج ِم السَّاق ِط
جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق ِ
صب ٌّي أم ٌ
بنت ،األ ُّم ُتق ِّررُ!
القد ُم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خل ُق حوَّا َء من ضلع ِ آد َم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّي والوظيف ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقيي ُم األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراح ُّي
األذيَّا ُ
ت ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )4تصنيفُ األذيَّةِ العصبيَّةِ
قوسُ العضلةِ الكابَّةِ ال ُمدوَّرةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِ

عملي ُ
ي Tendon Transfers for Radial Palsy
ي في تدبير شل ِل العصبِ الكعبر ِّ
َّات ال َّنق ِل الوتر ِّ
)Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise

-

جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
من يُق ِّر ُر
َ
الذكا ِء ..زا ُد مسافر! َّ
ثالوث َّ
الذكا ُء الفطريُّ  ،اإلنسان ُّي ،واالصطناع ُّيٌ ..
ُ
بحث في الصِّفاتِ والمآالتِ
ُ
المعادالت الصِّفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها

متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ  ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لق َّوةِ المنعكس Hyperreflexia,
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي االشتداديُّ ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة ال ِّتساع ِ ساحةِ العمل Extended Hyperreflex,
ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology

ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة للمنعكس ِ عدي ِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ

خل ُق آد َم وخل ُ
ق حوَّا َء ،ومن ضل ِعه كانت حوَّا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
جسي ُم بار ،ال َّشاه ُد والبصير ُة Barr Body, The Witness

-

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّتدبي ُر الجراح ُّ
االنقسا ُم الخلو ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
ال ُمت ِّم ُ
مات الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
االنقسام الخلو ُّ
ي ال ُمنصِّف الـ Meiosis
فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفي ٌد ..وكثي ُره ُ ضا ٌّر ج َّد ًا

-

َوالمهن ُة ..شهي ٌد ،من قصص ِ البطولةِ والفداء
ال َّثقبُ األسو ُد وال َّنج ُم ا َّلذي هوى
خل ُق السَّماواتِ واألرضِ ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديم ِّي ال ُم َّتص ِل
الجواري ال ُك َّنسُ الـ Circulating Sweepers

-

ص ُم المجتمعُ ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
عندما ينف ِ

ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto- Arthroplasty
ال ُّطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينةِ

-

َك ْشفُ ال َمس ُتورَِ ..م َع االس ِم تَكونُ البِدَاي ُة ،فتَكونُ الهَويَّ ُة خَ اتِم َة ال ِحكايةِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتما ُع فطرة ،أ ِم اجتما ُع ضرورة ،أم اِجتما ُع مصلحة؟
ي Pneumatic Petrous
عظ ُم الصَّخرةِ الهوائ ُّ
ي ُثنائ ُّي الجانبِ للعصبِ َّ
خل ٌع والد ٌّ
ي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ِّ

-

حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حوَّا ُء

إنتا ُج البُويضاتِ غير ِ ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
ف الـ Spermatogenesis
إنتا ُج ال ِّنطا ِ

ي محضُ ُترَّهات؟!
ي أ ْم ه َ
أ ُّم البنات ،حقيق ٌة ه َ
أ ُّم البنين! حقيق ٌة لطالما َ
ظنن ُتها من هفواتِ األوَّلين
غلب ُة البنات ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثي َر بنات وقلي َل بنين
َغ َلب َ ُة البنين ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثي َر بنينَ وقلي َل بنات
وال أنفي عنها العد َل أحيان ًا! حوَّا ُء هذه يكاف ُئ عدي ُد بنيها عدي َد بُنيَّاتِها
-

المغنيزيوم بان للعظا ِم! يدع ُم وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
آلد َم فع ُل ال َّتمكين ،ولحوَّا َء حف ُ
ظ ال َّتكوين!
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