
 عمَّار ياسين منصور

  هجرة  ترحال  و .. ال هواةُ حقيقيُّون سعاُة بريد  
 رساالٌت مكنوناتٌ  الُجعبة  وفي  ،ال يتعبون أبدا   مُهاجرون

ًا وبحرًا وسماءً  يقطعون    مْن أقصاها شرقًا إلى األقصى غربًا، ومْن أعالها شماالً  .يتعبون، وال آالف  األمياِل برَّ

وِم يس ،إلى األدنى جنوباً  أْم على غفلةٍ  على علمٍ  .يسأمونالفعل  عامًا بعد  عاٍم، وال  يُعاودون   . حونيتراهُْم دائم  الدَّ

 مع  ذلك  الجميعُ  .ال يقيُم فيها إالَّ قليالً  بعُضهْم ِعتيًَّا، وبعُضهُمْ يعيُش  .منهمكون سواءً  هْم في األمرِ  ،منهمْ 

 .ونقائم فيها واما أقامُ  والجميُع على الوظيفةِ ، دائم  الفعِل  على

بيعةِ،وأطيارهُم المهاجرون من وحشٍ وحوتٍ  بيعُة ذات ها . هْم مراسلو الطَّ  هاأنحائِ من   فال تعدمُ  بهْم ُتحادُث الطَّ

على ظهورِهْم، في جوفِهْم،  يار.الخِ  في أمرِهمُ الفعُل لنفِسهِ ولمَّا يترْك لهْم  حقيقيُّون، اجتباهُمُ هْم سعاُة بريٍد األخبار. 

هُ  كل   إلى مكنوناتٍ الودائُع رساالتٍ أْم على ريشِ جناحهْم، ُتحمَُّل   يعودُ ومْن ثمَّ . األمصار تلكمُ  األمُر في مْن يهمُّ

عاةُ   درِ قيمًة في ميزاِن العالمين  األخيار.ا، فال يقلُّ الوارُد عِن الصَّ النَّفائسِ جواباً مْن  مثيالتِها يحملون   السُّ

،ي غموض  ووإْن كان  في طرح  كريحٍ عاصٍف أْم إعصار. لِدكمْ خ   والفكرُة ما تزاُل تعصُف في التباس 

 فالقوُل على الفهمِ  حيُث يهدُأ العقُل وتتجلَّى األفكار.نتهي بكْم إلى أف ،عليكْم سلسال  الفكرِ  أمهلوني أعرضْ 

مْن قولِهْم سأبدُأ وفي قولي  ؟الحاُل بُمتلقٍّ أتاهُ قولي لياًل أْم في هدأةِ األسحارهو  فكيف   .وأنا القائلُ  ..عسير  صعب  

ُل فالفجُر يكنُس ع  وينجلي  اإلبهار.  ُغمَُّتهُ  لُ فتزو الوسيل  بعد ها فال يعدُم القارُئ  أنتهي، يِل، كما الوحُي يتنزَّ تمة  اللَّ

دُ  ار. حيرة   يُبد  عَّ  الشُّ

واُب قالوا، و  جائزٌ في قول همُ الصَّ

جاءُ   مْن سفرهمْ هاجرون  بحثاً عنِ الد فِء، وقْد يكوُن الكأُل هو  القصدُ يُ  نونو ت هجُر البرد ، وتحلُّ حيُث . والرَّ تزداُن فالسُّ

مال  القصيَّ . القشيب األخضرِ بثوبِها األرُض فرحًا   . ومرعًى خصيبالنَّفس  بوفيرِ غذاءٍ  يُمن ي   ،والحوُت يقصُد الش 

ائمةِ  إقامتِها خطورة   الجواميسُ  وعلمتِ  رعِ والجيران.الدَّ ينبُت إلى حيُث  الت رحالِ  ُلق نْت ضرورة  و على األرضِ والزَّ

 .المكانالعشُب ويزخُر الكأُل ويطيُب 

. فلوال هجرُة العواشبِ ألقفرتِ األرُض حيُث مقاُمه ُثنا عْن أهميَّةِ الهجرةِ في التَّوازِن البيئي  ا ومنهُْم مْن ذهب  يُحد 

رعُ  وقلَّ  ،الخصبُ  ضمحلَّ وا ا.ومرعاه  وما جوعاً وال يمضي زمن  إالَّ والعواشُب في كد رٍ تصرُخ  .أصقاِعهافي  الزَّ

هايُطفُئ  زادٍ مْن  رائدُ وتصبُح اللَّواحُم في حيرةٍ مْن أمرِها، فقْد  .أوجاع  رعِ أْن هجر   قضتِ الطَّ . أوطانِهالمَّا كان  للزَّ

انِها ركةُ وتزدهُر أعماُل آكالتِ الجيِف لبُرهةٍ، ومْن ثمَّ يخبو نشاُطها لمَّا خبتِ الح اُر من سكَّ الكلُّ في حاجةٍ  .وخلتِ الدَّ

، فال يسلُم أحد    .عاداتِهاإذا ما اختارتِ الجواميُس ترك   خمصةً م  عضويَّةٍ للكل 

وح  إنِ   اعتزلتِ الحيواناُت يومًا هجرت ها. فالعوالُق البحريَّةُ  ومنهُْم مْن عكس  الدَّاللة ، فخاف  أْن يستعمر  المقيُم السُّ

ماليَّةِ  ةِ القطبيَّةِ الش   إْن مراعيها. وهي   خصب   فهي  في نعيٍم دائٍم تنعمُ في نشاٍط تكاثريٍّ عظيٍم، هناك  عند  تخوِم القارَّ

مسِ فأمسْت في  ر  عنها عامًا وصوُل حيتانِها، حجبْت ضوء  الشَّ  حلكةِ ليٍل جميُع المخلوقاتِ مْن جيرانِها.تأخَّ

 خنقًا مْن سطوةِ عوالقِها.  المياهِ ، وتموُت الحياُة في في سديِم عتمةٍ  الجارُ  فيغرقُ 

 أمُن خطر  المفترساتِ.تإالَّ حيُث ها بيض   تضعُ ال  ةُ فاإلوزَّ وقْد يكوُن األماُن ما تبحُث عنهُ الحيواناُت الُمهاجرُة. 

كلَّ عاٍم حين  تلحُّ الحاجُة  علمتِ البقاع ، وخبرْت أين  يقيُم األمُن ويستوطُن السَّالم. فتراها تقصُد تلكُم األوطان  هي  قْد 

وفي كل  عاٍم، في مثِل هذا الوقتِ تمامًا،  .ا يتبُعها فرُخهاومْن ثمَّ ترحُل عنه ،اً . فتقضي وطرللغريزةِ نداء ويعلو

ة   ةُ اإلوزُّ  عاودُ تُ  رُ ف .الكرَّ ها  قاء.ل  الويكوُن حلُو  وتكوُن الهجرةُ  ،الفعلُ  يتكرَّ الغريزةُ تحُدوها، كما هي  الغريزةُ تقوُد أفراخ 

 الفناء. اوبذريَّتِه اريُد بهيُ  أزالً  ًا رابضاً شرَّ  خشىت، وال اعلى وجوِدهِ  ةُ األمُّ خاُف اإلوزُّ ت. فال دوماً على دروبِ الس ماء

ثُكمْ ُت بعضًا منها وأعجُز عِن اإلحاطةِ بجميِعها. فوائُد أخرى كثيرة ، ذكرْ  هجرةِ المخلوقاتِ وفي   هذا ولْم أحد 

لموِن بعُد  ُق المنحدر  إلى حيُث عْن هجرةِ سمِك السَّ  العصي  وصواًل إلى بحيرتِهِ األثيرة.يطيُب لهُ التَّكاثُر. فتراهُ يتسلَّ

بعد ها كثير  منهُْم يقضي  كما ُرسم  لها في كتبِ األسفارِ. حياتِهِ لقُحها نطاُف ذكورِه، فتتمُّ دورُة ت   إناثِهِ  يضُع فيها بيض  

ًا مْن يجُد طريق هُ إلى المحيِط الكبيرِ ثانيًة. مصعُد ُجلجلةٍ هي ، اليها إالَّ القديُر ذو الجيِن ال يسلُم تو تعبًا، وقليل  جدَّ

حيحِ أو ذاك  صاحُب الحظ  العظيم.   الصَّ



 ناشزٌ  أدَّعيه  ما في والجديدُ ، وأقولُ 

كنُت ُمسالمًا، أمأُل مستوعباتي سنون  قضْت وأنا أسمُع القول  فأطرُب، أقرُأ كثيرًا عْن هجرةِ الكائناتِ الحيَّةِ فأعجُب. 

 واستمرَّ بي الحالُ   دربي أينما ذهبُت هو  معي يذهُب. رفيقُ  والعجبُ بقيلِهْم فال أتعُب. الدَّهشُة وصُف حالي، 

 واقعة  وال أغرُب.على ما وصفُت حتَّى دهمتني 

غيرِ وال أُ  مانِ  ،بْل أكبر. تعيُش قليالً مليقٍ غالي، وفعُلها في الهجرةِ فعُل عِ فراشة  بحجِم كف  الصَّ  شهريِن من  الزَّ

زلُت  ما فأنا ُة آالِف ميلٍ تسعاألمياِل بْل هُنَّ  ف  آال ،الواسعة   مع  ذلك  هي  تمسُح الجغرافياال أكثر.  أشهرٍ أْم ثالثة  

لُ بدأ  ما فإذا  أذكر. ، لكنَّ غاية   بستةِ أجياٍل على األثر.إالَّ ت راها تنتهي  ، فالالهجرة  الجيُل األوَّ وصف  المهتمُّون  الفعل 

 الفكر. صحيحُ و المنطقُ  نهمُ ع ضلَّ تاهُوا والفعِل أنكُروا لمَّا 

ؤالُ و ،جواباً  لسؤالي  ال أجُد  .ومْن يوِمها وأنا في حيرتي أغرق كيف  لصغيرةٍ في الخلقِ  .يُفارقأْن إيَّاي  يتأبى  السُّ

 ،تزرُع الدَّرب   طيرٍ  ريح  وأمطار  وجياعُ  ؟!نافق قصير  رِ وما أتيح  لها من  العمُ  تلكُم المسافةِ  مثل   أْن تقطع   رهيفةٍ 

غيرةُ  .سارق وإمَّا قاتل  إمَّا  ُمترب ص  بهاالكلُّ   حريص   أمْ  يثنيها عِن الفعِل لئيم  ال  ،في سعيها المحمومِ  ماضية   والصَّ

 .ماحقوخطيرٍ  ولو لجسيٍم في الخطبِ ال تحيُد عنهُ الهدُف نصُب عينيها،  .ادقعليها ص

ثوني بعد  اليوِم عْن غذاٍء وماٍء، أْم عْن أماٍن ودفٍء، فأنا قْد سئمُت الخبر. فال تهاجُر  يُر بحثًا عْن ُمعتزٍل فال ُتحد  الطَّ

ها، وال الحوُت يعنيهِ فيما أرى طيبُ  ، عجزُتْم عنهُ لمَّا ستقر  المُ  جودُ أْم  مأكلِ ال يحمي بيض  . الغايُة في مكاٍن آخر 

ور.وبهرتكْم بألوانِها تلكُم  قشورُ ال أخذتُكْم بالدَّهشةِ   الصُّ

وريُّ  في عيِن الخطر.كان   ولو، وعلم  الحياة  الحيوانُ فالتكيُُّف فعل  أتقنهُ   أزالً  ، فهو يعيُش بينناحجُمهُ وإْن قلَّ  فالدُّ

ةِ في حائِط المنزِل، على سطحِ القرميِد، هُ بني أعشاش  ي و  ا يقضِ عليهِ وحش  من  البشر. وها هولمَّ   في كوَّ

جر.   يجوُل ويقيُم حيُث يطيبُ ، والدَّوريُّ في سعيهِ ال ي جزُع أبداً القطُّ رابض  واإلنساُن لئيم  وعلى أغصاِن الشَّ

 .المقاُم فيستقر  لهُ 

ةُ  ئُب ف الوسيل  للبقاِء ما طال  بها العُمر.، فهي  لْن تعدم  مكوثاً إْن هي  أرادْت  الُمهاجرةُ  كذا هي  اإلوزَّ لطالما عوى الذ 

ئابُ  نفقتِ على كتِف الوادي، واألغناُم ترعى في السَّهِل القريبِ على الُمنحدر. فما  القطعاُن  وما انقطعتِ ، يوماً  الذ 

ئُب على ما علمتُ . ترعى وتجترُّ المراعي تسرُح في  لفٍ من   مْ والذ   من  لينِ العريكةِ والي س ر. خبرُتمْ على ما  واألنعامُ ، ص 

هُ  رُ كثأُ  فال ليُل قاطع ، وال بعد   عظيِم عبر.كثيرِ أخبارٍ ووالواقُع يشي ب ُتجادُلوا والدَّ

بيعُة ُتدهُشنا بعديِد الوسائلِ ومرورِ الس نينفعل  تحقَّق  على مدى األحقابِ والتَّوازُن البيئيُّ   . وال تنفكُّ الطَّ

ْقهُ  فأقام   تكاسل  نهٍم  جاموسٍ ، أْم فطغى. فال نخاُف مْن صغيرٍ تكاثر  في كل  حين التَّصاريفوبديعِ   ولْم يشو 

بيعةِ مْن تمكيِن المفترساتِ  حنين. غيرِ مكانٍ إلى  كاِن الُمقيمين.من   لهذا وذاك  فال أسهل  على الطَّ العديدِ مْن  دُ فتزي السُّ

 سكناً  الجاموسُ  يهنأُ وال ، ال يرحلُ والعوالُق تقيُم فيقيُم الحوُت حيُث  .سمينٍ خلقِ مفترسٍ آخر   لجأْت إلىهي   لُربَّماو

 .متين قادرٍ  لهُ  فترسٍ ظهورِ مُ ب

لين. بْل سأنتقُل مْن فوري إلى تبياِن قولي في هجرةِ الحيواِن  لْن أذهب  أبعد  مْن هذا في تفنيِد اد عاءاتِ وأوهاِم األوَّ

 فالهجرُة وإْن بدتْ  . فالفكُر ذهب  بي في غيرِ دربٍ، وحلَّ بي في غيرِ مكاٍن وغيرِ ميادين.والُمهاجرين

جدْت وُ  أراها قدْ  ،غايةٍ جدْت لغيرِ فإن ي أراها قْد وُ ومكاٍن أمين.  لدفٍء وكألٍ  ،ل  يقو أْن يطيُب لغيريْ كما  ،في ظاهرِها

 .في ظن  اآلخرينهو  ممَّا لتحقيقِ ما هو  أغلى 

 سعاُة بريد .. ال يتعبوَن أبدا  المهاجروَن 

بيعُة األمُّ لنبيِل غايةٍ، اختارْتهْم مْن بيِن أبنائها لفعٍل  بيعةِ جنود  بواسُل، . العطايا عظيمِ في األرضِ انتخبتهُم الطَّ فللطَّ

اد  في فيلقٍ  األجزاِء   بقيَّةِ الجزُء خبرًا منْ  ينقلون  األخبار  بين  األنحاِء، فال يعدمُ . خبةالنُّ  الُمقاتلين    من  والمهاجرون  روَّ

 .األخرىقعٍ من  األرضِ، يطيُر مع  سربٍ مهاجرٍ إلى األصقاعِ صُ ي والفعُل الوليُد ف .ةاإلخو

ماِل يخ ثُ فما يحد  مهاجرة. طيورٍ هِ الخبُر عاجاًل على جناحِ طيرٍ في سرٍب من  يهُ الجنوُب، يأتبرُ في أقصى الش 

ماُل جوابًا مْن الجنوبِ  ةفي حركةٍ   القطبينِ بين  فُسعاُة البريِد ، وال ينقُص الش  ماِل والجنوبِ . ُمستمرَّ وما أقوُل عِن الش 

عاةِ مسافرة.  بجحافلٍ  فيرتبُط شرُق األرضِ مع  غربِها ،األرضِ  جميع   يعمُّ  الُمتجاوريِن  بأخبارِ ومنهْم مْن يهتمُّ من  السُّ

  األرضِ األربعة. أصقاعِ مْن  ُصقعاً فهْم في التَّشبيِك ال يحرمون  ، سكناً 



 هِ كان  اإلنساُن، في غزواتِ  الفعلِ وسعاُة البريِد هؤالء هْم أسراُب المهاجرين من حوتٍ ووحشٍ وأطيار. ومعهْم في 

رسائل   ة  حملكانوا وما زالوا محموِم ُم اللسَّيطرةِ والسَّطوِ وفي األسفار. علم  المهاجرون  أْم لْم يعلموا، هْم في سعيهِ ل

بيعُة بأعظم  واألمان   المهاجُر الد فء  والغذاء   فيُؤجرُ وهدايا وأخبار.   مْن ذلك  هدايا أسرار. ، وتفوُز الطَّ

 رساالٌت مكنوناتٌ  وفي الجعبة  

سالُة قْد تكوُن  سائُل كما تختلُف عند  جنسِ البشرِ الهدايا. فالر  ُع الرَّ ، أْم أقصوصةً تتنوَّ مْن جيٍن  كائنًا حيًَّا، أْم شبه  حيٍّ

يُر في   بين  القوادِم والخفايا. جناحيهِ عظيِم المزايا. يحملهُ الحوُت في جوفهِ أْم على ظهرِهِ، وقْد يحتبُسهُ الطَّ

سائُل الهدايا بطليعةِ زهرٍ تعلَّق  وت   وايا.و الجنباتِ  في خاضتْ  ،بين  البتالتِ  رقصتْ فراشةٍ  بجناحِ عظُم الرَّ  الزَّ

بيعةُ  فات. انتشرْت وحداُتهُ المخبريَُّة في جميعِ األنحاِء، كلُّ وحدةٍ تعملُ  فالطَّ  مصنع  عظيم  لتحديثِ الجيِن والص 

ماِل هي غيُرها في الجنوبِ  ةٍ من  الُمعطيات. فبيئُة الش  رقُ  هماوكذا ، على مجموعةٍ خاصَّ  والغربُ  الشَّ

اً  تشابه  الُمخرجاتِ وقدْ  والحالُة على ما وصفُت لكْم،، االمتيازات. فال نأملُ الخصوصيَّةِ و في  تباينْت نوعًا وكمَّ

بيعةِ  إثراء  وفي هذا  الُمدخالت. معظمُ   وتنويع  في التَّجاربِ والُمكتسبات. ،للطَّ

نا )شريِط  ( أوDNAالتَّحديثاُت الُمخرجاُت على شريِط الدنا ) ُتنقشُ ومْن ثمَّ   .هيئةِ رموزٍ أسرار على (RNAالرَّ

لعِ حبَّةِ  نواةِ  في خبَّأُ وتُ 
 األسرار. عباتِ ستومْن مُ  وربَّما في غيرِ ذلك   فيروسٍ أْم جرثوٍم، نواةِ  أْم في ،الطَّ

حِن والتَّصديرِ إلى كافَّة األنحاءِ  فُتمسي يأتي دوُر  وبعد ها . واألمصارالتَّحديثاُت في مكاٍن مكيٍن، وتصبُح جاهزًة للشَّ

عاةِ  المهاجرين   اني  وكلَّ مْن ل ،اإلصداراتِ هذهِ الجديِد مْن  في تعميمِ  السُّ  .األخبارمثِل تلكُم يهتمُّ بتصل  القاصي  والدَّ

البشرِ  من  مجتمعٍ كما تسري النَّميمُة في  التَّحديثاتُ  تسري، ريحٍ مسافرةٍ في الماِء، على أديِم األرضِ، وعلى كتِف 

رتِ وطيرٍ، ورب ًما ووحشٍ  ُمهاجرٍ  من حوتٍ  راسلين  يحمُلها جيش  من  المُ  .أخرق بيعةُ  سخَّ  مْن جنِدها الطَّ

. أصغُر مْن ذلك  الخلقةِ  في همْ مْن  ماُل على ُمخرجاتِ أهِل الجنوبِ، وأرق  لُع الش   يتبنَّى ما وافق  ظروف هُ واتَّسق.وفيط 

رقيُّ بمنتوجِ الغر اني  وال يُحرمُ ، العتيقِ بِ وينعُم الشَّ   .األعتق شرقِهِ من  واردًا نفيسًا الثَّ

، ويحدُث ما في خاليا  الُمحدَّثُ فيندسُّ الفيروُس  ر.  لهُ  شاء  حييٍّ ِ الُمهاجرُ  حبُّ  فتنُ وي  العليُّ القديُر وقدَّ لع
 الطَّ

، فينقُل لها جينًا جديدًا أتاها  مْن زهورِ  بعضاً  وتستحمُّ الجراثيُم الُمهاجرُة في بركةِ . فرطوِل س   بعدِ  بعيٍد من منْ الحي 

، ر  لها، وربَّما كان   بها خالل  رحلتِها من اإلرهاقِ والكدر.ما علق   فتغسلُ  ُمستقرٍّ ومْن ثمَّ تذهُب إلى مصيرٍ جديٍد ُقد 

اقًا أُ كْم مْن هديَّةٍ ف، عواقبهِ في  فليس  كلُّ محموٍل محموداً  أخطر.و عاقبةً  أدهى من  الفعِل ما هو   لها عل  وجُ لبسْت برَّ

 وحقدًا أغبر. الحشُو باروداً 

بيعُة   األمُّ..الطَّ

انُّ بها عجزًا واستكانةً وي  ، هاكمِ يُخطُئ مْن يعتقُد ببُ  ُل في الخطيئةِ الظَّ بيعُة  توغَّ . فالطَّ بيعةِ األم  مُ الطَّ استبهم   وإنِ  تتكلَّ

سمة  فطريَّة   العقلِ  فقصورُ  عْن إدراِك مقالِها، العقلُ  عجز  فإْن غامضًا غير  مفهوم.  لهُ  ، وبداكالُمها على اإلنسانِ 

ًا وحقيقةً  وهو  في ذلك   بيعةِ رموز  ُتنقُش على برديَّةٍ مْن ورقٍ مسحورٍ غيُر ملوم.  حقَّ  ، وُتغلَُّف برداءٍ فحديُث الطَّ

بُون. علُموا أْم لْم يعلُموا، هْم على الفعِل منُذ األزِل  مْن خيوِط األزِل محبوك.  يحملهُ إلى مقاصِدهِ سعاُة بريٍد ُمنتخ 

يحِ، تراهُْم في سفرٍ طويٍل وال يسأمون.دائمون.   في الماِء، على اليابسةِ، أْم على جوانحِ الر 

 ومنهُم اإلنسان.  الحيَّةِ جميِعهاالكائناتِ في مقاٍل سابقٍ، شرحُت دور  الفيروساِت في فعِل التَّحديثِ في 

ابط  التَّالي:  اقرأ المقالَ على الرَّ

فات   ، عيُنهُ على الصِّ .. من بعد  السُّلوك   فيروُس كورونا الُمستجدُّ

 

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

 في سياقات  أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّاليَّة:

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

 
وكي   للنُّخاعِ  ةِ يَّ ض  الرَّ  اتِ في األذيَّ  .. كثيُرها طي ع  وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ  ،الشَّ حائي  خبايا الكيسِ السُّ

 tic Injuries of the SpineSurgical Treatments of Traumaالجراحي  

https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/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/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/YGVjmMELXmY


 
المدخُل عبر  ألياِف العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقابل   . مقاربُة العصبِ الوركي  جراحيًَّا في النَّاحيةِ اإلليويَّة.

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransT المدخِل التَّقليدي  

Approaches 

 
، بين مفه  وم قاصر وجديد حاضرالنقل العصبي 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 ائيَّةِ العاملةوظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   األطواُر الثَّالثةُ 

 
 ل المخلوقالمستقبالت 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 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

 
انية في ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ   وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

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

 
، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث   ,The Spinal Injuryأذي ات النخاع الشوكي 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Responses Motor Multipleاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

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

ensory Axonsits S 

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

 
، رؤية  جديدة   ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّ

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجازِ العلمي    ُخلقتِ المرأُة من ضلع الر 

 
ُر جن جل يد عيالمرأُة تقر   !س  وليدها، والر 

 
نيعُة مخلوقٍ  طيَُّة خالقٍ وص  وُح والنَّفُس.. ع   الرُّ

 
 خلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والد الالت

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
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https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
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https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
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/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
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/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
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 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
  عامالمصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ 

 
م ابراهيُم الخليل   هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّقةٍ وأرملٍة ذوات ي عفاف ُة وِعلَّ  الِعدَّ

 
وجاتِ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  ُد الزَّ  تعدُّ

 
 سَّاقطِ الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجِم ال

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ 

 
ُر! ، األمُّ ُتقر   صبيٌّ أم بنت 

 
 القدُم الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلُق حوَّ

 
فيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّ

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

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّا ضَّ  ( تقييُم األذيَّةِ العصبيَّةِ 2) ُت الرَّ

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

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

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

 
) ُر جنس  الوليد )ُمختصر   من يُقر 

 
فاتِ والمآالتِ  .. بحث  في الص  ، واالصطناعيُّ ، اإلنسانيُّ كاُء الفطريُّ كاِء.. زاُد مسافرٍ! الذَّ  ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدة    وكيُّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِ الشَّ

 
، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   وكيُّ االشتداديُّ  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكسِ الشَّ

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ةِ المنعكس 1الُمنعكسِ الشَّ  ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  (، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس 2الُمنعكسِ الشَّ

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ 4الُمنعكُس الشَّ

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ  (، الفرضيَُّة الثَّ

 
اُء  اء ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق حوَّ
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اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الشَّ

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

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

 
 Mitosisاالنقساُم الخلويُّ الُمتساوي الـ 

 
بغيُّ الـ  ، الجسُم الص  بغيُّ بغيَّة، الص  ُة الص   Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّ

 
ًا مفيدة  ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ماُت الغذائيَُّة الـ   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص 

 
ائمitamin DVفيتامين د  بابِ الدَّ  ، ضمانُة الشَّ

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب .. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّ  ، قليُلهُ مفيد 

 
، من قصصِ البطولةِ والفداء المهنُة.. شهيد   و 

 
 الثَّقُب األسوُد والنَّجُم الَّذي هوى

 
 ألرضِ، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي  الُمتَّصلِ خلُق السَّماواتِ وا

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ  التَّصنيعُ   Arthroplasty -Elbow Autoالذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
اتِمة  الِحكايةِ  ايُة، فت كوُن اله ويَُّة خ  ْشُف الم سُتورِ.. م ع  االسِم ت كوُن البِد   ك 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهو  اجتماُع فطرة، أِم اجتماُع ضرورة، أم اِجتماُع مصلحةٍ؟

 
خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الصَّ

 
ندي    Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisُملقَّحات الـ إنتاُج البُويضاتِ غيرِ ال

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاُج الن طافِ 

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقة  هي  أْم هي  محُض ُترَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما ظ ننُتها من هفواتِ األوَّ

 
اُء هذهِ تلُِد كثير  بناٍت وقليل  بنينغ   بُة البنات، حوَّ  ل 

 
اُء هذهِ تلُِد كثير  بنين  وقليل  بنات ل ب ُة البنين، حوَّ  غ 

 
اُء هذه يكافُئ عديُد بنيها عديد  بُنيَّاتِها !وال أنفي عنها العدل  أحياناً   حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعُم وظيفة  الكالسيوم، وال يطيُق مشاركت ه

 
اء  حفُظ التَّكوين!  آلدم  فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
ياُن  ياُن االقتصاد1المفاهيم )ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة (

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع (

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ  لوِك، عيُنهُ على الص  .. من بعِد السُّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ
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ياُن المفاهيم ) يِل والنَّهار2ه ذ  ياُن اللَّ  (: ه ذ 

 
ربيَّة حيح  لكْن بنكه ٍة ع   كاد تِ الم رأُة أْن ت لِد  أخاه ا، قول  ص 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِ، ليس  أفضل  الُممكنِ 

 
ذاب  دائم  أْم اِمتحان  ُمستدام ؟  الُحروُب العبثيَُّة.. ع 

 
، و في التَّجريِد وُصول   ُد.. في القِياسِ قُصور  الع قُل الُمجر   الع قُل القيَّاُس و 

 
ُد م فازًة ال محض  ق رارٍ! ئُب الُمنفرُد، حين  يُصبُح التَّوحُّ  الذ 

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديُد.. القديُم نكب  األرض  وما يزاُل، وأمَّا الجديُد فمنكوبُهُ أنت  أساسًا أيُّها اإلنسان!

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

 
  سعاُة بريٍد حقيقيُّون.. ال هواُة ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ 19-فيروُس كوُرون ا الُمست ِجدُّ )كوفيد  لى الص  يُنهُ ع  لوِك، ع   (: مْن ب عِد السُّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
قِيق ُة اله رِم ُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ  ُة الح   اأُلْسطور 

 
ِد العصبي   ُس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُّ  التَّنكُّ

 
د؟ ويحي  الُمتعد  بِ اللُّ ببيَُّة، بين التَّيَّارِ الغلفاني  والتَّصلُّ ُد: العالقُة السَّ ويحيُّ الُمتعد  ُب اللُّ  التَّصلُّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائيٍّ كبديٍّ عرطٍل بسببِ نزٍف داخل   :الورُم الوعائيُّ في الكبدِ 

 كتلةِ الورم

 
رة ُمتالزمُة   Pronator Teres Muscle Syndromeالعضلةِ الكابَّةِ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربة  جراحيَّة  جديدة   ض   أذيَّاُت ذيِل الفرسِ الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

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

 
نِد   Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
سغِ تنهي التزام ها بقطعٍ تامٍّ للعصبِ المتوس ط  ُمتالزمُة نفقِ الر 

 
نبوبي  الـ   Tibial Nerve Schwannomaورُم شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورُم شوان أمام  العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaإليةِ اليِد بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب  رُ ضمو

 
أسين الفخذيَّةِ  ويِل للعضلةِ ذاتِ الرَّ أسِ الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوسِ العضديَّةِ   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوترِ البعيِد للعضلةِ ثنائيَّةِ الرُّ

Brachii Muscle 

 
 للوذمةِ  القريبةِ  الحدودِ  عند   خانقةٍ  ةٍ جلديَّ  حلقةٍ  بظهورِ  ز  تميَّ  Syndrome Algodystrophyانعكاسيٌّ  ود يٌّ  حثل  
 ةِ الجلديَّ 

 
ة ظويَّةِ الُحرَّ ريحةِ الشَّ فلي  باستخداِم الشَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك  السُّ

Fibula Flap 

 
ي   ض  رياِن الكعبري  الحاد  غيرِ الرَّ  (بيرغر داءُ ) انسداُد الشَّ

 
 Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis ةِ اإلبطيَّ  ةِ مفيَّ اللَّ  في العقدِ  معزولة   ة  يَّ ل  سِ  إصابة  

 
ياعاتِ العظميَّةِ الُمختلطةِ بذاتِ الشَّ  اُة في تعويضِ الضَّ ظويَُّة الُموعَّ  النَّقي  العظِم وريحُة الشَّ

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 
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ُة جانُب الكتفِ  ريحُة الُحرَّ ياعٍ جلديٍّ هامٍّ في السَّاعدِ  الشَّ  في تعويضِ ض 

 
  Injuries of Brachial Plexus ةِ العضديَّ  فيرةِ للضَّ  ةُ ضيَّ الرَّ  اتُ األذيَّ 

 
رةِ  ةِ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتارِ الكفَّ

 
 Choledochal Cyst الجامعةِ  القناةِ  ةُ كيس

 
 Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حول  سن  اليأسِ.. نحو  ُمقاربٍة أكثر  حزمًا 

 
ائعةِ  تقييُم آفاتِ الثَّدي  Evaluation of Breast Problems الشَّ

 
 Menopause Breast Problems -Peri حسماً آفاُت الثَّدي ما حول  سن  اليأسِ.. نحو  ُمقاربٍة أكثر  
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