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 الجديدُ شتاين نفرانكوحُش 
 .. ل  زي ولم  األرض    نكب   القديمُ 

ا   !أيُّها اإلنسانُ  أساسا  أنت   فمنكوبُهُ الجديُد وأمَّ

 

ا  ، وما يزالُ ف  القديمُ فأمَّ  نكب  األرض 

ٍّي أعلمُ ما ال تعلُمون"  شاء. و  خالُقهُم    قدَّرَ على ما  مالئكتِِه    بعدَها أمرُ   قاَلها سُبحانَهُ استقامَ   كلمة  ..  " إن 

ذيَن أطاعُوهُ أزاًل،  و ُِلهُمُ   حيَن خلِقكَ لكن   همُ الَّ   ما استطاعُوا أن  يكتُموها صرخًة فنهُضوا خاشعيَن يجل 

ا يخُفوا  ففما كاَن منهم  إالَّ أن  عجبُوا    عن  سوِء فعاِلَك وشيِن خالئِقَك،  استعلُموا  ستحياء.ا   دَُهم  وج  لمَّ

 من  موٍت وشقاء.  على ما سيحلُّ بهذِه األرِض 

ا ُِل  نكوبًة حزينًة،  رَأوا البطحاءَ مَ   راعَهُم  لمَّ يلهُث والمساء. أشفُقوا على الموِت   أصباَحهاالسَّوادُ يجل 

ا    ،جِزعاً في طرقاتِها     حجِرها رَأوا فعلَك في    .اءيستعرَف االما  أبدًا  ويجزع  يوماً وهَو مَن الفعِل لمَّ

قهُم  مستقبُل حيوانِها  وشجِرها جهُض رَأوا يدَك اآلثمَة تبقُر بطَن األرِض، تُ والسَّماء.    ومائِها، وأرَّ

ُق أوزونَها النَّفيَس،  تتجاسُر على  رَأوها  ومن  ثمَّ    حمَلها الثَّميَن من  ثرواٍت شتَّى وماء. ِ السَّماِء تمز 

ُِث الهواء.  تلو 

يَن  رَأوا فعاَلَك   عُوا من  في أبناِء جلدتَِك  الش ِ   عن  مصيرٍ ال يختلُف بشيٍء    ،مهُ ينتظرُ   مشؤومٍ   مصيرٍ   فتوجَّ

دونَهُ   هدَّدُ تيمؤلٍم    رماُحكَ و،  سكناً   أحالِمِهم  غيَر    تهوىال  الَمسمومُة  فسهاُمَك  .  كاءرشُّ ال   منَ   م  ما 

، رَأوا فيَك غِ   كلَّ   يغلبُ عاً  شَ فيَك جَ   رَأوا  بغيِر األحشاء.منهُم   ترضى    لن   ٍ ً أسودَ يسحُق القويَّ ظن  الَّ

فقاء.   رَأوا فيَك عاشَقاً  نداء.    جوِعهِ هُن لأو يَ   جوع لهُ    ال يهدأُ   ؛وجدُوا فيَك الغليَظ النَّهمَ وال يعفُّ عِن الرُّ

ؤامِ العلقِم زادًا وغيَر    غيرَ لغيِرِه    يستحليوال    ،هوايةً   الخوفَ زرعُ  ي  ألجلهِ   ال يحوُر.  للُملكِ    الموِت الزُّ

  .دواء م  لخوفِهِ 

ا الغايُة فنحُن  وأغلَق بعدََك الجدَل في الغايِة والمآالِت.    ،أيُّها اإلنسانُ   جلَّ وعال خلَقكَ   للاَ   لكنَّ  فأمَّ

ا المآالُت   أيَّانَ وال نعلمُ  ،نجهُلها   الحلوُ ، وال ندري إن  كاَن المريرَ  عاجَلها نا فخبِر  يكوُن اإلخبار. وأمَّ

 ، فهل  يقطعُ   وشوكاً يمضُّ  حنظاًل    البواكيرَ ها نحُن وقد  حصد نا  ف.  أسرارمَن    في حشايا التَّالياتِ   يكمنُ 

راتُ علينا  تجودُ تُراها     !؟أزهارو طيرٍ من   بَروٍض أم  عسٍل   منَ  بخوابٍ  الُمتأخ ِ

 أم  نقمٌة؟ هي  ، نعمٌة اإلنسان   ُحريَّةُ 

ذي نعلُمهُ الوحيدُ   الحرُّ   أدنى ريبٍة هوَ ، لكنَّهُ بال  ى المخلوقاتِ ليَس اإلنساُن أذك نكوبِة. على هذِه المَ   الَّ

ِ يُ فجميُع الخلقِ يأتمروَن بغريزةٍ حيٍَّة منهَج حياةٍ، واإلنساُن   الجدَل   يحترفُ لعقٍل    ذعنُ يُ و  تَهُ فطر  دُ حي 

ُل في    جميُع الخلقِ يبيُت على ما أصبَح عليِه،والمكابرة.   . حاِلِه واألحوالوصاحبُنا اإلنساُن ال يهنُأ يبد ِ

جميُع الخلقِ األبجديَّات.  وهِمِه وسرَّ الوجوِد بداهًة، واإلنساُن ال يزاُل يُعافُر في    يُدركُ جميُع الخلقِ  

ا كاَن لهُم  أن  علمُ  وا بااًل لمَّ ما  جحيِم  ال ينقطُع يخوُض في  وا، واإلنساُن  قرُّ في العلِم    ُفتَح لهُ النُّكراِن كلَّ

 .باب 

 



 ذكاُء المادَّة  الفطريُّ 

ِنَ مُّ  الصُّ   رُ الحج بيعِة، علمَ يحفظُ   عُتاةَ   عنهُ   يصدُّ   الوسيلَ   ُلق  فاتِ   الطَّ عَ عطيََّة خالٍق، علمَ .  الص ِ علمَ التنوَّ

ِ ساكٍن    يكونُ  دُ قيمًة ُمضافًة، وعلمَ متى  وفي كل  كات. علمَ متى يكوُن التَّوحُّ ِ الُمتحر ِ ِقاء.    يحلوفي كل  الل 

ِقُ علمَ  يكوُن اإلفصاح.    أيَّانَ األسراَر الدَّفينََة، وعلمَ    علمَ يحفظُ   أقلَّ ، وليَس   إثراًء للوجودِ كنوزَ ال  يُخل 

 .ءماالهذا عذُب  خبيئهِ 

يمدُّ   َِن  ُلق  النَّهار. علمَ  والشَّجُر  يتنشَُّق ضوءَ  عالياً  الماِء، ويرسُل فروعَهُ  يبحُث عِن  جذوَرهُ عميقاً 

ُل األثيَر طالئعَهُ  وَن  شرى خيٍر للبعيِد القاصي،  بُ   يُحم ِ ُِح العبيَر إمعاناً في الدَّالل. علمَ ينشُر اللَّ علمَ يطو 

ونِ متعَة ناظٍر، وقد  يكوُن   هرِ   وظائُف أخرى غيرَ   في اللَّ هَر، فمن  غيِر الزَّ الزَّ يعقدُ   اإلبهار. علمَ 

األجواءَ   .إثمارأبدًا  كوُن  يال   يستبيُح  الكدِر  مَن  األثيَر  ِي  ينق  ِ   .علمَ  الجو  في  األوكسجيَن  ينفُث  علمَ 

ذينَ .. عليهاجميُع من  بالصَّحِة ، فينعمُ الً ضُّ تف ذيَن  األرضَ  هذهِ  وااختارُ  الَّ قُ والَّ    ماء.سَّ التلَك ب  واتعلَّ

يُصافُح    ،حبَّاً   رضَ األ  يلثمُ سب ُِح بحمِدِه في العشيَِّة واإلبكار.  يُ ،  خالِقهِ   ةَ شكُر نعمَ ي  والحيواُن في األرجاءِ 

دُ وِدها  ومن  خيِرها وجُ   سماها ، فال ينقطُع هَو عِن  الوثقى  عروتِهادورةُ حياةٍ هَو في  ما أقامَ.    يتزوَّ

ال يسعى. علمَ  أبدًا غيِر هذا الدَّوِر هَو لعلمَ يحافُظ على وجوِده كما على الدَّوِر، و الدَّوِر ما استطاعَ.

اً   ماِن ومستجدَّاِت المكاِن، وفي هذا العلِم هَو حقَّ  ال يُبارى. فذٌّ وحقيقًة يتكيَُّف مَع ُمتغي ِراِت الزَّ

فبعدَ أن  كاَن   ، هزياًل بدَأ وسريعاً ما أضحى صلباً قويَّ األركان.اإلنسانُ كاَن  ن  ذلَك  ع ليَس ببعيٍد  و

الضَّعيَف باتَ  الذَّكيَّةَ   دركُ ي اآلَن    الشَّاردَ  الجَ   فتراهُ   قدراتِِه والمهارات.  دركُ يو  ،ذاتَهُ   حُ ييس لبِة  دائمَ 

الصُّروَح العاليَة، وكثيراً    يقيمُ الصَّخَر    عُ طو ِ ي.  ، يكتشُف األكوانيُشيدُ ممالَكهُ   في البوادي واألنحاءِ 

مُع سمة    ،من استجراِر العطايا   في الشَّجِر الجودَ والسَّخاءَ فأكثرَ   كشفَ   في البنيان.  يغاليهَو  ما    فالطَّ

ثمِرهِ أساس    من  اإلنسان.  ُ   يكونُ   لهذا  وخشبِه  ،  زادُه ورقِِه   الن ِيران.   يشعلُ   ..كوَخهُ   يقيمُ ومن  

كاَن لهُ أن    وفي آخِر المطافِ   في البحاِر ينشُر حضارتَهُ، يستعمُر األوطان.  يخوضُ وعلى جذوِعِه  

َر الحديدَ، يُ  ِ مكان. في مقاِمِه، في حركتِِه، في عمِلِه،  سخَّ ِ الميادينِ وسي ُِرهُ في كل  يأمُرهُ فال    ،في كل 

 سيكوُن حصادَُك المرُّ أيُّها اإلنسان! ، وبِه استقويَت ِعتيَّاً بالحديِد  اإلذعان.الخضوعَ وإالَّ  يلقى منهُ 

 ؟ هو    ضربُة الزبٍّ  ..اإلنسانُ 

ضيُر األرَض  ماذا يُ فأبدًا..    الجوابَ   لسؤاليَ   أجد  لم   ورغمَ جهديَ الحثيِث  أزاًل،    النَّفسَ سؤال  أسائُل بِه  

لو ُأسقَط اإلنساُن عمدًا من  قائمِة الوجوِد؟ قد  علمُت أن  ال وجودَ يقومُ بال الحجِر، وليَس لهُ أن  يحيا  

لطالما اعتمدَ ، وفلطالما اعتمدَ الشَّجُر على خدماِت الحيواِن لتكاثِرِه واالنتشارِ بال بهيمٍة أو  شجر.  

لحِم العواشبِ لمن  فاتَهُ القوُل أو ضلَّ    علىالحيواِن تعتاُش   ولواحمُ الحيواُن في غذائِه على الشَّجِر.  

وال أستثني   ،على جميعِ األجناِس من فضائِل النَّحِل  َموثِقاً  ال أدلَّ على حديثي  الفكر. و صحيُح  عنهُ  

 .الحجرِ  من  هذا ُصم ِ المنها سوى 

أن     يمكنُ   ذافما الثَّالثةُ   وعناصرُ   يضيفَ لإلنساِن  وحجرٍ   الوجوِد  وشجٍر  بهيمٍة  بذاتِها من   قائمة     

يكن  السمِه  هَو    ؟العُُمر  فجرِ منُذ   ولم   لهُ صورة   يكن   لم   الحياةِ،  على  جديد   قبُل  طارئ    . خبرُ من  

 .األمر  بتصاريفِ خصَّ ذاتَهُ العاليَة  قديٍر  مشيئِة    جاءَ الوجودَ محَض مشيئٍة، وال أظنُّهُ يرحُل بغيرِ 

  من  فعالهِ   ضِجرَ كما  الحياةُ  منهُ  ضِجرت   وما بيَن مبتدٍأ وخبٍر، استعمَر هذا اإلنساُن األرَض حتَّى  

ينِ   .من  جنِس البشر آخرُ  أخ  لهُ  الش ِ

 



 

   أيُّها اإلنسان! أساسا   أنت   منكوبُهُ ف   الجديدُ الوحُش أمَّا و

 البداياتُ  تشابهت  

لُ تُ ثمَّ    كَ في محم ِ   هُ صهرُ تَ األغرُّ الحديدُ.    هُ هذا، على حرٍف هيَ بداياتُ أيُّها اإلنسانُ   ذليالً َت  وكما بدأَ  هُ شك ِ

ما   وتُ على  فتَ حبُّ  والتَّشكيِل    أنتَ رغُب،  الصَّهِر  بدأتُ   ماهر  في  بهِ جيدُ.  أخرَس،    َت   فكانَ كفيفاً 

لِب  عِ غبَّ الطَّ سمَع  تَ ستمرُئ أن   تَ   أنتَ قهرًا، ف  تَهُ أن  أنطق    كَ ثمَّ كاَن ل حيدُ.  يَ أبدًا ال    كَ وعن  أمرِ   على السَّم 

ُِنهُ القوَل، ثمَّ  تُ ريدُ.  تُ ما    كَ من  عبدِ    تَ راهُ للقوِل حافظاً ومن  ثمَّ إيَّاهُ يُعيدُ. ثمَّ انطلق  تَ طرباً حيَن    هيجُ تَ لق 

،  تَ  عمُل جاهدًا تَ   فتئ تَ ما    أنتَ ومن  ثمَّ في القدرةِ    قدرةً   كَ طباَق ذاتِ   هُ ريدُ تُ بعُث الحياةَ في بقيَِّة الحواس ِ

، فأضحت  عيونُ   تَهُ بصر  زيدُ. أَ تَ وفيها   الدَّاني القريَب وال    هُ بعدَ عتمٍة طالت    القاصيَ   تُخطئُ ترصدُ 

عاقل     بها  لمآرَب أبعدَ من  أن  يحيطَ   هُ رصدُ تَ   فأنتَ ،  الذَّكاءَ ومن  بعِدها االستقالليَّةَ   هُ م  حرِ تَ   ولم  البعيد.  

 .يد سد  رأيٍ  ذو

 مرحلُة التَّمكين   كانت  وكذا 

فكاَن لَك    ،قدرةَ ال  اً لنفِسهِ يُمتشه ِ   أعطاَك اإلنساُن الذَّكاءَ   انتهيَت أيُّها الحديدُ.  حاكماً خادماً بدأَت، وسي ِدًا  

اعَة  لهَ  أظهرَت  .  عليِه قدرتَ و  قصُب السَّبقِ  نَت كاَن لَك أن  سِ حتَّى تمكَّ زمناً  الطَّ  تَ د  نَت، وبعدَ أن  تمكَّ

أقحمَك في حميميَّاِت أيَّاِمِه، وألزمَك تفاصيَل  أصبحَت شغَفهُ ومبعَث فخِرِه وكبريائِه.    وتسيَّدَت.عليِه  

عاَب،  ىبَك يتحدَّ يوميَّاتِِه.  بالي. البعيدُ أضحى مرمى خطوتِِه، والعنيدُ ال يُ فيقتحمُ المجاهَل بَك والص ِ

بتَّ   ِههِ ورفا  هِ تقدُّمِ ول   ،الزمَة حياةٍ أصبحَت  البناِن. فكيَف لهُ أن  ينفكَّ منَك وقد     طوعَ العسيُر صاَر  

 ؟ العنوانعندَهُ 

َِك    هوَ   أأنَت الخادمُ أم    دريأ  أعد  لم   فبَك الحاُل واألحواُل،  و  بهِ   وتبدَّلت   فبعدَ أن    !؟نجيبُ عبد   لسمو 

  انقطع تَ منتوِجَك، وما  فيِض  مكبَّاً ل  هُ فُ جو  ىتريدُ. وأضح   أنتَ ستهلُك ما  ي   باتَ   ،يحتاجُ ما    كنَت تصنعُ 

تَ   .تستبيحُ   وإيَّاهُ   عليهِ تلحُّ   شاقِة والسُّرعِة ال تنفكُّ تزيدُ.   هُ َأتخم    منهُ َت  انتزع    بُمخرجاتَِك، وأنَت في الرَّ

 .  جيبُ مُ  هِ وكنَت أنَت ألمرِ  النَّاهيَ  اآلمرَ فيِه   كانَ فانقضى زمان  المكانَة، 

كيَّةُ ، أيَّها اإلنسانُ  ومثل ما كنت    كونُ تس  آلتُك  الذَّ

م  أدرك   فضَلَك   تَ توهَّم  الحديدُ؟    إن  أدرَك ذاتَهُ الذَّكيَّةَ فعُل  يَ راهُ  هاً، فما تُ ي  ِكب رًا وتِ َت  َت ذاتََك الذَّكيََّة فتورَّ

فاستعلي تَ  الوجوِد  شركاِء  يكوُن  َلفاً صَ   على  أظنُّهُ  وال  الجديدُ منَك    أمثلَ ب ،  ف.  الوافدُ  َت  ِجع َت  قضم 

ينتظُركَ  فأيُّ مصيٍر  نَهَماً،  الحديدُ إن  جاعَ  والوجودَ    الوجودَ  وشهوةُ  !  ؟يوماً  الذَّهبِ  بريُق  خطَفَك 

يوماً ف،  شوُق الوصولِ فاستخفََّك    الُملكِ  إذا ما تشهَّى السُّلطاَن والجاهَ  أنَت  !  ؟العتيدُ الصَّلدُ  هذا    أيَن 

َت بقبضٍة من  حديٍد، فبأي ِ ف ِطرتَ بَ  نديدُ هذا  فبطشَ يوماً ضرُب إن  بِطَر يَ تُراهُ   ُمخمَّسةٍ بطش   ! ؟الص ِ

َت، فال أقلَّ من  أن    ر  تفكَّ لَك أن   ا كاَن  لمَّ َت خالَقَك  رَ تُ أنكر  تفكَّ الحديدُ.  آلتَُك  يوماً    ت  نكَر فضلَك إن  

تَ   لَت الوجودَ تأمَّ  بصائُر القدرةِ مبثوثة  نكَر الجحودَ فال تحيدُ.  في الجحوِد، وكاَن أولى بَك أن  تُ   فخض 

َت لخيٍر فأبي َت إالَّ للشَّ .  َمريدُ   شيطان    يغويكَ إالَّ أن     بعنادٍ   ، وأبي تَ مناراِت هدايةٍ   أنَّى تلفتَّ  ر ِ انتساباً، ُخلق 

  ؟! عربيدُ   حاقد  إذا ما الحادي إبليس  مَن اإلنِس    خيِرهامَن    وآلتَُك الذَّكيَُّة وقد  ُنِذرت  لقليِل خيٍر فما يبقى

ٍ   قصورٍ   منتوجُ َك  ، وآلتُ يُبارىال  أزلي ٍ    صنعُة خالقٍ   أنتَ  مَع ذلَك    .ال يُجيدُ   رٌّ في الخلقِ غِ   هوَ   وصانع

َت الفضلَ  ا كاَن لَك أن  تختارَ  أنكر   اآلت  إليهو اإلرادةَ  تِ امتلكَ   هيَ إن   آلتَُك الذَّكيَّةُ  فعُلها حتماً تَ ، وسلمَّ

 . ريدُ تُ ما في الحريَّةُ 



 

 وعلى الباغي تدوُر الدَّوائرُ  ..وحٌش يقهُر وحشا  

َر    !زبدُ يَ و شوقاً  هامَ في السُّوحِ يَرغو  فهذا الحديدُ،  يوماً  وكم  أخاُف عليَك إِن امتلَك اإلربَة  إن  هَو وفَّ

ا    جلدتََك حينَها، ،  تكاثرٍ إلى  السَّبيَل  عرَف    بعدَ أليٍ   هُ َهب  ُثمَّ  .  جنِس الَمناكيدِ من     سواكَ فال أظنُّهُ يعفُّ عمَّ

الوافِد  هذا  ويكوُن العالمُ يضجُّ بجنِس  ،أفواج  ومن  بعِدها أفواج  . أفواجاً من  كتاكيَت حديدِ  نىفمأل الدُّ 

 .هكذا ُمنافٍس عتيدِ  أمامَ برأِسَك َك تنجو  وال أظنُّ   يضيُق العالمُ على كليكما،تقلُّ المواردُ وف. الجديدِ 

فيحشُرَك وأبناءَ    .لُمجتمعٍ من  بني جنسِه وليدِ   غنيمةً ، فأرادََك  َوطراً ويعُظمُ خطبَُك إن  هَو وجدَ فيَك  

يستهوي فروةَ    فقد    ،ما يُدريكَ ف.  أو يُلقيَك في أقفاٍص من  صفيحٍ وحديدِ ،  تسمينٍ في مزارعَ  جلدتَِك  

وعظامَ  كسوةً  السُّخرةِ، أو  .  تهديدِ   بعِض من     حميهي  درعاً َك  رأِسَك  أعماِل  مَن  جحيٍم  في  يرميَك 

وال تكفُّ  نافعٍ  وقد  يجدُ فيَك الذَّميمَ الخِسَع، ال تصلُح لفعٍل  .  من  مكاٍن بعيدِ   ويصطفي لنفِسِه القيادةَ 

 . وئيدِ   بخطٍو منهُ ، أم  تُراهُ يفعُلها بقاضيةٍ تجأُر تُطالُب بالمزيِد. فيُقصيَك 

. بكيكَ تَ   ..وحِ والنَّدِب النَّ   مَّاتِ لألجلَك  وقد  تجدُ من  بني جنِسِه من  يحزُن لمصيِرَك المشؤوِم، فيعقدُ  

تفعُل  الحديدُ الهياً،  فيسخُر منها   اليومَ  كما  تُ بمثيالتٍ أنَت  بالمظاليِم من  ُشركاِء الوجودِ  لها  .. عنى 

فقَ تعُظَك   تنفكُّ الهيَ . شكيكَ تَ  وال تنفكُّ أنَت تسدُّ   هديَك.تَ  ..صحَ النُّ  كَ على مسامع تلقيو بغيِرَك، الر ِ

،  رَّ ثانيةً المُ   تِ ترعَ الكأُس وقد  أُ   يفهذ   ثنيَك.المسامَع وتمعُن ظلماً بغيِرَك، وال تجدُ في نفسَك وازعاً يَ 

،وقِ الُمرَّ  فتذوَّ .  كَ يرُ غال أحدَ  ..  تغيََّر السَّاقي والشَّارُب أنتَ  أال   دواء  وفي بعِض الُمر ِ    الُمرُّ قصاص 

 ليَت الُمرَّ يَشفيَك. 

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

 في سياقاتٍّ أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:

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

 
يَِّة للنُّخاعِ الشَّوكي ِ، خباي  ض ِ ا الكيِس السُّحائي ِ.. كثيُرها طي ِع  وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ  في األذيَّاِت الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلِة اإلليويَِّة 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 Potentialsلعمل في النقل العصبي، كموناُت ا

 
 وظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهربائيَِّة العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوق المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة 
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 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبِط مسار الموجِة العاملةِ 

 
 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، بحث  في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة 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 

 
ُس الفاليري، رؤية  جديدة     w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤية  جديدة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

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

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالٍق وصَنيعُة مخلوٍق   الرُّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والداَلالت 

 
  آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. تُفَّاحة آدم وِضلعُ 

 
اُء.. هذه   حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
  عام المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
قةٍ  ُة االختالف بين ُمطلَّ   وأرملٍة ذواتَي عفاف الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 سودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّقُب األ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!  ، األمُّ تُقر ِ  صبيٌّ أم بنت 

 
 القدمُ الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقة  أم أسطورة ؟   خلُق حوَّ
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 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالديُّ 

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييمُ األذيَِّة العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّا ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) ُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلِة الكابَِّة الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

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

 
 ) ُر جنَس الوليد )ُمختصر   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ   ثالوُث الذَّكاِء.. زادُ مسافٍر! الذَّكاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص ِ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

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

 
 Barr Body, The Witnessجسيمُ بار، الشَّاهدُ والبصيرةُ 

 
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  اً مفيدة  ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيد .. وكثيُرهُ ضارٌّ جدًَّا Vitamin B6 6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيد ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى الثَّقُب األس  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 
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 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ  التَّصنيعُ   Arthroplasty -Elbow Autoالذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
ُف الَمستُوِر.. َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ   َكش 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم ِاجتماعُ مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ إنتا

 
هات؟!   أمُّ البنات، حقيقة  هيَ أم  هيَ محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات   َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها   وال أنفي عنها العدَل أحياناً! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: َهَذياُن االقتصاد 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
( ُمعالجُة تناذِر العض  لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع ( ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
يِل والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 كادَِت الَمرأةُ أن  تَِلدَ أخاَها، قول  صَحيح  لكن  بنكهٍَة عَربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 أفضَل الُممكنِ  طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاب  دائم  أم  ِامتحان  ُمستدام ؟

 
، َوفي التَّجريِد وُصول   دُ.. في الِقياِس قُصور   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
دُ َمفازةً ال محَض َقراٍر!  ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوحُّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
   سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد   (: من  بَعِد السُّلوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 
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 اأُلس طوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّنكُّ

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

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لُل الرُّ راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة   - موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصبِ المتوس ِ  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب ضموُر إليِة ا

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَِّة   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلِة ثنائيَِّة الرُّ

Brachii Muscle 

 
تميََّز بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ السُّفلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك 

Fibula Flap 

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

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيَّة  معزولة  في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  ِسل 

 
ياعاِت العظميَِّة الُمختلطِة بذاِت   النَّقي ِ  العظِم والشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّ

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

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

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَِّة     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ِة الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعِة 

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حزماً آفاُت الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionتدبيُر آالِم الكتِف: الحقُن تحَت األخرِم 

 
 برزخ  ما بيَن َحياتين البحريِن.. مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أم  َروَضاِت الِجنَاِن؟ 

 
فافِة األخمصيَِّة الُمزمِن بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

 
  الكتِف بالكورتيزون لوحِ  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد  21ب فيتامين 
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  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 1)  قصر  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ قصر   Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممتَنِعِ 

 
   (FDS Arc)قوُس العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

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

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتِف 

 
َن.. تكيََّف.. وكاَن عرو  قاً متباينةً بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
 الِمبيضاِن في ِركٍن َمكيٍن.. والِخصيتاِن في ِكيٍس َمهينٍ 

 بحث  في األسبابِ.. بحث  في وظيفِة الشَّكلِ 
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