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 ةي  خاعالن   دمة  الص  
ةٌ )  (رؤيٌة شخصي 

The Spinal Shock 
 (Innovated Conception) 

دِ ِتجاسرِ ها،ِيغنجِهِةِهبرقِ ِعليهِالحقيقةِ ِمتىِتحنِ ِه.حيلتِ ِماِأوسعِ ِاإلنسانِهِدرِ ِللِه ِجمعِ يِها.خدِ ِداعبِ ه،ِييدِ ِعليها.ِيمد 

ِ ِموٍج، ِجدائل  ها ِأشرعةِ رِ ينشِثمِ شعر  ِِها ِبكريمِهِيبذخِ سفين. ِيكسِ الوصِعليها ِديباجاً.ف. لالً ِح  ِها

ها.ِيجافهها،ِتجافههِوإنِ  ِهاِماِكانتِولنِتكون.وصٍف.ِكأنِ ِاِمختصرِ جملهحٍظ،ِيِ ِلطرفِهبِيرمه

ِبذكرِههاِاالختزال.ِباشرِ ِفيهاِفنونِ ِ.ِأعملِ Spinal Shockةِالـِيِ الن خاعِدمةِهاإلنسانِفيِالصِ ِقوليِبصنيعِهِماِاشبهِ 

ِشروىِنقير!ِِمنهِفلمِأسمعِ اِلم ِهيِوكيفِتكون؟ِأمِ ِالمآالت.ِاألسباب.ِوانتهىِسريعاًِبسردِه

ِيفصلِ ِكيفِلجرحٍِ.ِكساءبالِِعاريةًِت ركتِِعظيمةِتساؤالتِ  ِةِهقبيِ الرِ ِعندِمستوىِالفقرةِهِالش وكيِ ِالن خاعِ ِقاطٍع

ِِادسةِهالسِ  ِيلغيِ C6ِالـ ِبصورةٍِأن ِولو ِشوكيِ ِمؤقتة،ِ، ِمنعكساً ِالجذرِ كِ محرِ اً ِِلِ األوِ ِالعجزيِ ِه ِ؟مثالًِِ،S1الـ

ِموقعِهِالمسافةِ  .ِبائنِ ِالش وكيِ ِالمنعكسِهِومسرحِهِةِهضيِ الرِ ِةِهاألذيِ ِبين ِباستقالليِ ِشاسع  ِأعلمونا ِةوقد

فليِ فيهاِللعصبوناتِِالقرارِ ِوأنِ ِالش وكي ةِالمنعكساتِه ِالقرونِهLower Motor Neuronsالـِِةِهالس  ِةاألماميِ ِ،ِسكنةه

خاعِه
ِ.ِِالش وكيِللن 

 الفشل مداميك   ،الخاطئة   مات  المقد  

ِنحوٍِ ِأفهمِ ِعلى ِتفسيرِهال ِأجل ِومن ِِالش وكي ةِالمنعكساتِهِةِهحركيِ ِه، ِاإلنسانِ ِ،Spinal Reflexesالـ ِانطلق

ك"دارة العصبون ِةِهمنِنظريِ  فلي الم حر   . Lower Motor Neuron Circuit"الـ  الس 

يِ ِهٍِواستجابًةِلمنبِ ِهِ ،ِأنِ ةِ ظريِ النِ ِتفيدِ  فليِ ِالحركيِ ِىِالعصبونِ ،ِيتول ِمفاجئِحس  Lower Motor Neuronِالـِِالس 

ِالسِ ِالردِ ِمهامِ  ِاِريعِهالمباشر ِعلى ةِهلمعطيات ي  ِاألعصابِهالطارئةِالحس  ِبمنعكس ِاصطالحاً ِي عرف ِما ِوهذا ،ِ

ِالش وكي ة ِعصبونٍِِالش وكيِ ِالمنعكسِهِدارة ِِفِ تتأل ِ. يِ ِمن ِِه ِومقرِ ِحس  ِالـ ة  ِالش وكي  ِالجذرGanglionِِالعقدة  في

خاعِهِاألماميِ ِالقرنِ ِيستوطنِ ِسفليِ ِحركيِ ِ،ِعصبونٍِالش وكيِ ِللعصبِهPosterior Rootِالـِِالخلفيِ 
ِالش وكيِ ِللن 

ِ ِِوسيطٍِِ،ِوعصبونAnterior Hornٍِالـ ِويستعمرِ ِيجمعِ Intermediate Neuronِالـ ِةِ البينيِ ِالمسافةِ ِبينهما

ِوذاك. ِِهذاتِهِفيِالمستوىِالقطعيِ ِالثةِ الثِ ِالعناصرِ ِتنتظمِ ِبينِهذا ِ،الش وكيِ ِالن خاعِمنSpinal Segmentِالـ

ِ.قطعتينِمتجاورتينأمِفيِ

ِ ِمن ِالمستوى ِهذا ِالش وكيِ ِالن خاعفي ِوالذي ِِلِ يتبدِ ، ِوهبوطاً ِعني،المِ ِالش وكيِ ِالمنعكسِهِرِهبتغيِ صعوداً

إلىِِاإلشارة ِِ،ِت نقلِ عاجلةِعبرِالوسيطِالبينيِ ِ.ِوبصورةAfferent Impulseٍِالـِِة ِالواردِةِ يِ الحسِ ِبضةِ النِ ِت ستقبلِ 

كِهالعصبونِ فليِ ِالم حر  ِعنِالقياداتِهِةٍِتامِ ِةٍِماِإبطاء،ِوباستقالليِ .ِدونِ المناسبِالحركيِ ِالردِ ِىِبنفسهِقيادةِ ليتول ِِالس 

ِ ِاألخيرِ ِرِ صدِهيِ األعلى، ِِةِ الحركيِ ِاألوامرِ ِهذا ِيهمِ Efferent Impulseِالـ ِمن ِإلى  ؛للتنفيذِاألمرِ ِهِ لتصل 

كلَ )انظِر  ِ(.1الش 

ِيصلِ  يِ ِالواردِ ِمتأخراً، ِالصِ األزمةِهِأصلِ ِالحس  ِكما ِالقياداتِهفةِهالصِ ِارتجاليِ ِالحركيِ ِادرِ ، ِإلى ِالعليا.ِ،

ِ ِجميعِهوِالواردِهِكلِ ِبتحليلِهذهِاألخيرة ِِاألزمة،ِتقومِ ِظروفِهِالحالِبعدِانقضاءِهِواقعِهلِةٍِشموليِ ِبرؤيةٍِمستفيضًة

ِشبيهٍِِباًِلقادمٍِتحسِ ِةِ تصحيحيِ ِرِ واماِأ،ِوإمِ ناءِهالثِ ِوأوسمةِ ِقديرِهالتِ ِشهاداتِ اِفإمِ ِمقتضاه.ِيءِهلي بنىِعلىِالشِ ِالصادر

ِبالذيِقدِمضى.

ِِواآلنيةِ ِةِ لقائيِ التِ  ِلتخطِ Simultaneityِالـ ِوازنان ِوِولدرءِهِيِاألزماتِهعنصران ِقدِاألخطار. ِما ِاعتبار على

ِنفيذِهالتِ ِومنِثمِ ِوالتحليلِهِقلِهفيِعملياتِالنِ ِتأخيرٍِيكونِمنِ ِافترضواِقدِةِهظريِ النِ واضعيِهذهِِمنِالممكنِأنِ ،



ِساحِهِالقريبةِهِةِهالميدانيِ ِللقياداتِهِةًِتامِ ِةًِاستقالليِ ِبِ يتطل ِِمبهمٍِِخارجيِ ِلتهديدٍِِاالستجابةِهِسرعةِ ِأنِ  ِالحدثِهِمن

ِِ.أيضاًِِنفيذِهالتِ ِومنِعناصرِه

ِمنطقِ  ِهذا ِوربِ الكفاءةِهِعدمِ ِيفترضِ ِ.محضِ ِإنسانيِ ِطبعاً، ِاألمانةِه، ِنقلِهما ِفي ِتنفيذِهِالمعلومةِهِ، ِكذلك.وفي ِها

ِقدِيفترضِ  ِالعملِهِاحةِه،ِفيِحالِالرِ المطلقةِهِةِهالجهوزيِ ِعدمِ ِكما ِلمواجهةِكلِ اِ،ِللمراكزِهكما ِطارئ.ِدخيلٍِِلعليا

ِمنطقِ  ِِإنسانيِ ِهو ِال ِإلى ِوكفاءةًِِاألكثرِهِالجهازِهِمقامِهيرتقي ِنعلم؛ِتنظيماً ِ.العصبيِ ِالجهازِ ِوهوِفيما

ِالجهازِ  ِمنِالسِ ِاإلنسانِ ِالذيِحملِ ِالبديعِ ِهذا ِللا ِنينِالِيعلمِ ألوفاً ِإالّ ِزالِ ها ِوما ،ِ  يطرح   إنساني   هو منطقٌ .

ِ.محال ال بينهما شاسعٌ  ، والفرق  ةِ العضوي   وذكاءِ ن اإلنسا ذكاءِ بين  بهةَ الش  

 
 
ِ

ِ
ِ
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ِ(1الش كلِ)
ِ(مفهوم ِالت قليدي)الِيِ الش وكِالمنعكسِ 

Spinal Reflex (Traditional Conception)ِ

كِسفلي.ِِ ي،ِعصبونِوسيط،ِوعصبونِمحر  ِمنِعناصٍرِثالثة؛ِعصبونِحس  يتتأل فِدارة ِالمنعكسِالش وكي  ِالعصبونِالحس  ِيسكن 
Sensory Neuronِِ)وكي ةِالشِ ِالعقدةِ )الكرةِالزرقاءGanglionِِللجذرِالظهريDorsal Rootِِالعصبونِالوسيطِيسكنِ وِ.للعصبِالش وكي

Intermediate Neuronِ(ِاللونِالجسم ِبنفسجي  كِالسفليِ ِ.الن خاعِالش وكيِمنِالخلفيِ ِالقرنِ ِ(البيضوي  ِالم حر  ِويحتل ِالعصبون 

Lower Motor Neuronِِاللونِ)الجسم ِأحمر  ِالش وكيِاألماميِ ِالقرنِ ِ(البيضوي  خاعه
ةهِالمذكورةِآنفاًِِجميعِ ِ.للن  ِلقطعةٍِ،ِتنتميِالعناصرِالعصبي 

ِالش وكيِِلقطعتينِمتجاورتينِأو خاعه
ِ.Spinal Segmentsِمنِالن 

ِوسيطٍِ ِعصبونِبيني  ي.ِومنِثم ِعبر  همِاألزرق(ِإلىِالعصبونِالحس  يِ)الس  ِالحس  فليِ،يصل ِالوارد  كِالس  ِإلىِالعصبونِالم حر  ِ.ي نقل ِالت نبيه 
فليِِيملكِ  ِالس  كه يِإلىِالعصبونِالمحر  ِالحس  ِأمٍرِالوارد  ِسلطة  .حركي  ِالت نفيذه هاِِواجبه ِإلىِإصدارِأوامره فلي ة  ِالس  كة  ِالمحر  ِالعصبونات  ت سارع 

ةهِ ِالحركي  همِاألحمر(.كل ِإلىِلتصل  ِاألمرِ)الس  ه  ِمنِيهم 
ِالعلويِِيبقىهنا،ِ ك  ِالمحر  ِالقرار.ِبعيداًِعنUpper Motor Neuronِالعصبون  ِِموقعه

ِ ِالمنعكسِدونِأنِينخرط  ،ِوي قي م ِفعل  .مباشرًةِي راقب  ِفيِالفعله
ِِ

 الحاكم  العصبون  

كِنِ العصبوىِالِيتخل ِ ِِالعلويِ ِالم حر  ِأِةِهعنِدفِ Upper Motor Neuronِالـ ِفيِوضعيةِِمالقيادةِليالً نهاراً،

ِأشرفِ ِعالٍِومنِ،Cortexِالـِِالمخِ ِقشرِ ِافترشِ هِالعالي.ِمنِبابِهِتصدرِ ِةِهاألوامرِالحركيِ ِأوِالعمل.ِكلِ ِاحةِهالرِ 

ِشبكةِ ِكاملِهِعلى ِأقام ِالمِ خِ فيِالمِ ِةِهالقياديِ ِمعِكاملِالمراكزِهِوطيدةٍِِعالقاتٍِِالمشهد. ِوخيخِه، خاعِه،
ِ.الش وكيِالن 

هِبهذاِالفعلِأوِماِبلغِ ِهِبأحدثِهتمدِ  أبداً.ِِويلِحاضرة ِالطِ ِاإلنسانِهِخاللِعمرِهِالمركومةِ ِذاك.ِالخبراتِ ها،ِوتوصه

ِ.ِفأكثرِ ِهِأكثرِ لضغطِهِ،اإلنسانِ ِقامِ أقائم ،ِماِِالجهدِ وِ.ضعيفِ ِالخطأِزهيدِ ِله.ِهامشِ ِمكافئِ ِردِ ِفعلٍِِلكلِ 

ِمزاعمي ِبرهانِ أمِ ِ،هي ِفأقصوصةِ ا ِواقعٍِِها ِكلِ ِرِ يتكرِ ِشاهدٍِمِ ِمن ِ.الش وكيِللن خاعِةٍِرضيِ ِةٍِذيِ أِعند

ِالحسِ ِالحركةِ ِتغيبِ  ِدونِ ِكما ِاألذيِ ِمنطقةِهِما ِالصِ ةيِ الن خاعة ِهي ِوهذه ِيِ الن خاعِدمةِ ، ِالـ .Spinal Shockِة

ِثمِ ِأسابيعِ  ِأشهر، ِإراديِ الال ِِالحركةِ ِعودِ تِأو ِوهسقِهتِ مِ الِغيرِهِخشنِهالِهابطابعِهة ِاصطالحاًِِو، ِنسميه ِما

ِ.Spastic Paralysisالـِِشنجيِ التِ ِللِهبالشِ 

ِالن خاعي ةالقطعةِ

Spinal Segment 

ك العلوي  العصبون المحر 

Upper Motor Neuron 

 العصبون الوسيط

Intermediate Neuron 

فلي ك الس   العصبون المحر 

Lower Motor Neuron 

ي  )العقدة الش وكي ة( العصبون الحس 

Sensory Neuron 

(Ganglion) 



ِلالنزالقِه ِوتحاشياً ِالزواريبِهِهنا، ِأقاربِ يِ الضِ ِفي ِلن ِخصِ ِتهِهشدِ ِجاتِهبتدرِ ِالحدثِ ِقة، ِمِهأِالرضِ ِفيما

ِتامِ إلىِاألقصىِفيِكليهماِبلِسأذهبِ ِ.ةِ ريريِ السِ ِاتِهجليِ التِ  ِقطع  ِتامِ ِِسبباًِ، ِِنتيجةًِوشلل  ،ِالبساطةمنِِلمزيدٍِو.
علىِِ.ِوكشاهدC6ٍِالـِِادسةِهفيِمستوىِالفقرةِالسِ ِقبيِ الرِ ِللن خاعجرحاًِقاطعاًِِةِهيِ الن خاعِةِهضيِ الرِ ِاتِهمنِاألذيِ ِسآخذِ 

ِوهوِبالمناسبةِمنعكسِ ِ.Achilles Tendon Reflexوترِآشيلِالـِِمنعكسِهسأعتنيِبدراسةِة،ِالحركيِ ِبدالتِهالتِ 

ِأفرادِالعائلة.ِعلىِجميعِهِينطبقِعليهِماِينطبقِ Spinal Reflexِالـِِشوكيِ 

ِالتِ ِمباشرةًِ ِالقطع ِالرقبيِ ِالش وكيِ ِللن خاعِامِهبعد ِالفقرة ِمستوى ِيغيبِ السِ ِةِهفي ِتماماً.ِوترِهِمنعكسِ ِادسة، ِآشيل

ة.ِالتيِكانِعليهاِقبلِاألذيِ ِغيرِهِهورِلكنِبصفاتٍِإلىِالظِ ِالمنعكسِ ِيعودِ .ِبعدها،ِأوِشهوراًِِاماًِأيِ ِالمنعكسِ ِيغيبِ 

ِفيِوترِآشيل،ِأنِتثيرِ ِةِللمنعكسِهالتقليديِ ِ،ِحتىِخارجِالباحةِهخفيفةٍِِيمكنِلتنبيهاتٍِ.ِةًِخباًِوشدِ صِهوِاآلنِأكثرِ 

ِِاستجابةًِ ِأنِ ِمجملِ عنيفة. ِالقول، ِأصبحنا ِاألصليِ ِجديدةٍِِآشيلِبنسخةٍِِمنعكسِهِمامأنا ِعنِسابقتها ِةِهتختلفِتماماً

ِة.ِفماِالذيِحدث؟ِِماِقبلِاألذيِ 

ابعينحسبِ كِهالعصبونِِدارةِهِةِهنظريِ ِأصحابِهِالت  فليِالم حر  ِلكنِبدونِكماِوصفتِ ِ،ِالِتفسير.ِهيِاألمورِ الس  ها

ِ ِوهنا ِالعصبونِ ِ.أسائل همتعليل. ِكان كِإذا فليِ ِالم حر  ِالس  ِمستوى ِفي ِِةِهالعجزيِ ِالقطعةِه، ِالـ ِ،S1األولى

ِبعدِنسبيِ ِويلِ هِالطِ رونِليِغيابِ كيفِتفسِ ِ.آشيلِبمنعكسِوترِهِحكمِهوالتِ ِيطرةِهالسِ ِةِهباستقالليِ ِعِ يتمتِ  ِةٍِنخاعيِ ِةٍِذيِ أاً

ِ.ةِهاضِ ةِالرِ القوِ ِعاعِهعنِشِ ِبعيدةًِِبقيتِسليمةًِِارةِهالدِ ِعناصرِهِ؟ِفجميعِ ادسةالسِ ِةِهقبيِ الفقرةِالرِ ِمستوىِاًِفيجدِ ِعاليةٍِ

ِ.بالعبادِوذلكِرفقاًِِفاتِهالصِ ِلِهتبدِ ِتعليلِهِطلبِهِفيتمادىِكثيراًِأالغياب،ِفلنِِسببِهِعنِتفسيرِالعجزِهِطبعاً،ِأمامِ 

ِضوءِهأمِ  ِعلى ِبنسِ فرضيِ ِا ِِالقيادةِهِبِهتي، ِالعصبون كإلى ِيصبحِ العلويِ ِالم حر  ِيسيراً.ِاألحجيةِهِحلِ ِ، ِسهالً

كبينِالعصبونِِصالِهتِ االِعتِسبلِ تقطِ فقدِ كِالعصبونِهوِفيِقشرِالمخِ ِالعلويِ ِالم حر  فليِ ِالم حر  فيِمستوىِِالس 

طِ ِهبط.ِالكلِ ِ،ِوالِصادرِ صعدِ ِاألولى.ِفالِواردِ ِةِهالعجزيِ ِالقطعة فيِمستوىِِةِهيِ الن خاعةِعندِمستوىِاألذيِ ِلِ ع 

ِادسة.السِ ِةِهالفقرةِالرقبيِ 

ك العصبون   لم يعتدِ  فلي   الم حر   . ال أوامرَ إشارة   من كل   لديه االستقبالِ  جهزة  أكهذا. خلت  مشابه   على وضع   الس 

 ام. األي   في انتظار قادمِ  ام  الت   لل  كن الش  ، ولي  القاتل   مت  كن إذًا الص  فلي  ال حركة.  يعنيبالحركة، 

ِالثةِ الثِ ِالعناصرِ ِتستنفرِ ها.ِواستمراريتِ ِةِهالعضويِ ِبقاءِ ِدِ يهدِ منِخطٍرِِالقلق.ِالقلقِ ِهِاألوحدِ ساكنِ ،ِرهيبِ ِالفراغِ 
ِالعصبونِ ِالمسؤولةِ  يِ الِعنِمنعكسِآشيل؛ ِللجذرِهفيِِحس  ةه ِالش وكي  فيِمستوىِِالش وكيِ ِللعصبِالخلفيِ ِالعقدة

كِالعصبونِ ،S1ِةِاألولىِالـِالقطعةِالعجزيِ  فليِ ِالم حر  كِ،ِوالعصبونِ S1فيِذاتِالمستوىِالـِِالس  ِالعلويِ ِالم حر 

ِالمخِ ِالمسؤولِ  ِقشر ِفي ِالمنعكس ِهذا ِيرسلِ عن ِاألخيرِ ِ. ِالقطعِهِهكتائبِ ِهذا ِمكان ِواللتِ ِإلى ِإلصالح.قييم

ِِ.ِمنِجهةِأحرىِتائجِهالنِ ِآمنةِهِوغيرِ منِجهة،ِِةِ شاقِ ِهذهِطويلةِ ِرميمِهالتِ ِةِ عمليِ ِلكنِ 

ِ ِاالنتظار، فليِ ِالقياداتِ ِتحاولِ في ِالعجزيِ ِةِ الس  ِالقطعة ِمستوى ِِةِهفي ِالذِ بجهودِهِاألزمةِهِإدارةِ األولى ِ.ةِهاتيِ ها

يِ ِالعصبوناتِ ِتسعى ِعبرِ صادرِهِرِهتمريلِةِ الحس  ِجديدةِةٍِجانبيِ ِطرقٍِِها ِت. كِاتِ العصبونِعملِ كما فليِ ِةِ الم حر  ِةِ الس 

ِ ِِيحدثِ ِثة.م حدِ ِصاالتٍِاتِ ِشبكةِهِعبرِ ِاهواردِهِمينِهأتعلى ِِلتقيِ تأن ِيالجمعمساعي ِفي ِما.ِنقطةٍِن

يِ ِالعصبوناتِ ِفتنجحِ  ِتفريغِهِةِ الحس  ِتنجحِ مخزونِهِفي ِكما كِالعصبوناتِ ِها، فليِ ِةِ الم حر  ِِةِ الس  ِ.هاواردِهِتأمينِهفي

كِ ِبونِ العصيتلقىِ فليِ ِالم حر  ِظهورِهِمعناهِعودة ِِاألمرِهِه.ِتنفيذِ إلىِتنفيذِهِفيسارعِ ِهِفعلِأمرٍِباعتبارِهِهذاِالواردِ ِالس 

ٍِِةِجديدة.كنِبحل ِوإنِيِ ِالمنعكسِه

ِيصحِ وِاكمة.ِِيِ الن خاعِةِهتحتِمستوىِاألذيِ ِالش وكي ةِعلىِكاملِالمنعكساتِهِعنِمنعكسِوترِآشيلِيصحِ ِماِقيلِ 

ةِهةِهماِدونِمستوىِاألذيِ ِفيِالجسمِهِالحركةِهِ،ِكاملِهبدورهِعلىِالحركةِه ِالحركةِهِتغيبِ ف.ِِالن خاعي  ِالحسِ ِكل  ِكماِكل 

ِاألذيِ  ِمستوى ِدون ِالعصبونِهِقلِهالنِ ِلِهبتعطِ ِةِهما كِهِبين ِومرؤوسِهِالعلويِ ِالم حر  فليِ ه ِثمِ الس  ِفترةِهِ. ِ،كمونٍِِبعد

ِ فليِ ِالعصبوناتِهِنجاحِهوبعد يِ ِةِهالس  ِالتِ ِةِهوالحركيِ ِةِهالحس  ِِشبيكِهفي ِبينها، ِبشكلهِِهورِهللظِ ِالحركةِ ِتعودِ فيما هاِلكن

بِط  Intermediate Neuronsال ننسى هنا دوَر العصبونات الوسيطِة ِفقط.ِإراديِ الال ِ في عملي اِت الر 

. كِر، فلها عظيم  الفعِل في هكذا تشبيك  شبيِك آنفِة الذ   والت 



ِتشنجيِ إذاً،ِ ِرخوِيتلوهِشلل  الِيمكنِِصادمةِ ِةِ سريريِ ِ.ِلوحةِ ةالعلويِ ِالش وكيِ ِالن خاعِاتِهأّذيِ ِزِ يميِ ِذاكِالذيِشلل 

كِهِالعصبونِهِةِهيِمسؤوليِ ِبتبنِ إال ِِهاوجودِهِةِهعل ِِتبريرِ  فيِالحالةِِالش وكي ةِهعنِالمنعكساتِِالمطلقةِهِالعلويِ ِالم حر 
كلَ ) ؛ةبيعيِ الطِ   (.2انظِر الش 
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ِالش وكيِ  ةِ ِالمنعكس  ِ""رؤية ِشخصي 

Spinal Reflex "Personal View"ِِ

ِالعلوي.شخصيِ  كه ِالش وكي ةهِتخضعِلسيطرةِالعصبونِالمحر  ِالمنعكساته يِِاً،ِأرىِجميع  ِالحس  ِالوارده همِاألزرق(ِفجميع  ىِالمراكزِيصل ِإل)ِالس 
ِِ،ِتتم ِمعالجةِ اوفيهِ.المتخص صةِفيِالمخ ِالمعطياته ي ةِوصوالًِإلىِالخالصاته كِومنِثم ،ِِ.الن افعةالحس  ِإلىِالعصبونِالمحر  ت رسل ِالت وصيات 

ِيفِالعلويِلي بنىِعلىِالش يءِمقتضاه. ِمناسباًِِالقرارِ كون  ِالمنعكسِالجواب  ِأساسه فليِعبرِ.للفعله كِالس  ِإلىِالعصبونِالمحر  ِالفعله ِأمر  بلِهِي بل غ  ِالس 
همِاألحمر(.)ِالعصبي ةِالهابطةِِ ِالعاملة ِالِأقلِالس  ة  ةهِالم نخرطةِفيِدارةِالمنعكس.ِفالعضوي  ِالمراكزِالعصبي  ده ،ِوتعد  ِالمساراته ِهناِمنِطوله ق 

ِاإلنجاز. ِكماِدق ة  ِالت وصيله ِمخزوناًِمعرفي اًِعظيماً،ِهيِخبرتِوتعل متِسرعة  ِتملك 
ِالمنعكسِالش وكيِإذاً،ِ ِ،ِمدروسِ هوِمنعكس  ِلبوساً.ِلقائي ةِ والتِ ِالفوري ةِ وإنِات خذ 

ِ
 مالحظة:

ي   ينتقل    الجهة المقابلة من نصف الكرة المخي ة. إلىالوارد  الحس 
ادر  الحركي  من كما .قشر ، يصل  الص  فلي  في الجهِة المقابلِة من الن خاِع الش وكي  ِك الس   المخ  إلى العصبون المحر 

سمِ   كونها ال تخدم  غايَة البحث.لطرِق العصبي ِة تمثيالً لتصالب ا أعاله لكن، ال نجد  في الر 

ِ

 

كالعصبون  دارة   فلي الم حر   Pathological Lower Motor Neuron Circuit ةالمرضي   الس 

كبينِالعصبونِِقلِالعصبيِ تالياًِالنقطاعِالنِ ِلِ تتشكِ Pathological Circuitِةِالـِمرضيِ ِهيِدارة ِ العلويِِالم حر 

كوالعصبونِ فليِالم حر  يِ معِالعصبوناتِالِشبيكِهعبرِالتِ ِقلِالعصبيِ النِ ِارِهفيِتأمينِتيِ ِ.ِينجحِهذاِاألخيرِ الس  ِةِهحس 

ِفيِالمستوياتِالمج ِله.فيِالمستوىِذاتهِكما ِيتلقِ ِاورة كىِالعصبون  فليِالم حر  ِالتِ ِالس  ِي ةالحسِ نبيهاته ،ِصادر 

يِ العصبوناتِ ِقلِهالنِ ِاراتِهتيِ ِله.ِكلِ ِالِجنسِ ِالعصبيِ ِقلِهالنِ ِارِ بالنسبةِله،ِتيِ نفيذ.ِالتِ ِةِهستحقِ مِ ِةٍِحركيِ ِة،ِكأوامرِ الحس 

كلَ )؛ِاألمرِ،ِكماِسلطةِ الفعلِهِطاقةِ معهاِِتحملِ  ِِ(.3انظِر الش 

ها،ِوحفرتِعميقاًِوجودِهِختِعناصرِ ستِرسِ ه.ِمتىِتأسِ فيِالوقتِنفسِهVicious Circuitِالـِِعيبةِ مِ ِهيِدارة ِو

ِفيِترميمِجسورِهِأخيراًِنجحتِِةِ العضويِ ِهبِهراها.ِعِ ِفصمِ ِةِهلعضويِ علىِابعدهاِِهاِبحيثِيستحيلِ دارتِهِأضالعِ 

ِالعصبونِقلِهالنِ  كِهِبين فليوِالعلويِ ِالم حر  ِتيِ الس  ِعندها، ِبِالهابطِهِقلِهالنِ ِارِ . ِسيصطدم ِالقياداتِالعليا ِحصنٍِمن

ِدارة ِشكِ ِمنيعٍِِوظيفيِ  كِالعصبونِهِلته فليِالم حر  ِعناصرِهِالس  فليِ ِارة ِالدِ فِها.بتشابك ِفتيِ الس  ِأمِ قويةِ ِةِ ة ِالدِ ، ِارة ِا

ِرميمِهاتِالتِ ةِوعمليِ اضِ الرِ ةِهالقوِ فاتِمخل ِِكامِهرِ ِكبيرةِوسطِ ِهاِالهابطِبصعوبةٍِطريقِ ِتشقِ ِفماِزالتِضعيفةًِِةِ العلويِ 

ِالتِ  ِلها. كِ  العصبونِ  في الحقيقة، دارة  الية فلي   الم حر  خاعِ  اتِ في أذي   اإلنذارَ  ل  ثق  ي  هام  سوء   هي عامل   الس   الن 

ِِة.العلوي   كي  والش  
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ي  )العقدة الش وكي ة( العصبون الحس 

Sensory Neuron 

(Ganglion) 

 القطعة الن خاعي ة

Spinal Segment 

ك العلوي  العصبون المحر 

Upper Motor Neuron 

فلي ك الس   العصبون المحر 

Lower Motor Neuron 

 العصبون الوسيط

Intermediate Neuron 
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كِه فليِ ِدارة ِالعصبونِالم حر  "ِالمرضي ةِالس  ِ"ِرؤية ِشخصي ة 

Pathological Lower Motor Neuron Circuit " Personal View"ِ

بل ِبينِِقد ِالس  ع  فلي ةهِفيِالنِ ِالقياداتتتقط  ةهِالس  ،ِوالعناصرِالعصبي  ِالش وكي.العصبي ةِالعلوي ةه،ِسكنةهِالمخ  ِخاعه
،ِِ،ِيعملِ عندها فلي  كِالس  ِالمحر  يِ العصبون  ِالحس  ِالوسيطةِ،العصبون  ِات صاٍلِجديدةهِفيماِبينهاِخدمًةِللوظيفة.ِِعلىِ،والعصبونات  ِجسوره خلقه

ِوالت شبيكِفيماِبينها.ِالعناصرِالعصِهذهِتنجحِ  بطه ِفيِالر  ِجديدٍة.ِنقولِ فبي ة  ِبوالدةهِدارةهِمنعكٍسِشوكي 
بيعي ةه. ِالط  ِلهاِفيِاألحواله ِالِوجود  ِهيِدارة ِمرضي ة 

ًا. ِكفؤٍةِوظيفي  ِكماِهيِدارة ِغير 
ِمباشرًةِفيِ عالجه ِالم  ِكامل ِحملههِالخامِغيره ي  ِالحس  ِي لقيِالعصبون  ِحيث  ِكأمره ي  ِالحس  ِالوارد  .ِيتلق ىِهذاِاألخير  فلي  ِالس  كه ِالم حر  ِالعصبونه حضنه

ِالم نعكس. ِأصله ِللفعله ةهِالفعله ِرد  ِلتحقيقه ِالهدفه ِمنهاِإلىِاألعضاءه ِالحركي  ادر  .ِفيكونِالص  ِالت نفيذه ِعمٍلِواجبه

ةهِالفعلِه ِوشد  ِمت سقه ِغير  ِمت سقِهِمنِجهٍة،ِهوِصادر  ةهِالفعلوغير  ِمنِجهٍةِأخرى.ِِمعِغايةِرد 
عيبةِ وهيِدارة ِ ِأيضًا.ِم 

ِهذاِاألخيرِ ِ،ت ثقل ِاإلنذارِ ِفهي ِفيماِلوِنجح  ِالعلوي  كه ِالمحر  ِالعصبونه ِعمل  ِمنطقةهِاألذي ة.فِوتعيق  ِيِعالجِوتجاوزه
 

ِ

ِ

 حيحةالص   مات  المقد  

ِفهمِ الِيِ  ِيجريِفيِحقيقةِهِمكننا ِيِ الن خاعِدمةِهالصِ ِما ِ،الش وكي ةالمفاهيمِالخاطئةِحولِالمنعكساتِِنسفِهةِإالِبعد

اليِالتِ ِشنجيِ التِ ِللِهلشِ اوِةِهيِ الن خاعدمةِلصِ اِحدوثِاتِهآلليِ ِحيحِ الصِ ِ.ِالفهمِ تحديداًِِفيهاِةِهموقعِالقياداتِالفعليِ ِوحول

خاعِهِاتِهأذيِ ةِلتحسينِاإلنذارِفيِاإلجرائيِ ِوصياتِهالتِ ِاألثرِفيِوضعِهِعظيمِ هماِللها،ِ
ِ.الش وكيِالن 

خاع دمة  الص  ا أم  ف  عميقة   رات  تغي  لم   كمون   شنجي. هي فترة  لل الت  منها للش   ال بد   ةٌ استهاللي   فهي الزمةٌ ة ي  الن 

على  هيمن  ت   عاقلة   من سلطة   العبور العسيرِ  ة. هي زمن  ة المركزي  في الجملة العصبي   ةِ في المراكز القيادي   قادمة  

وكي ةِ  والمنعكساتِ  الحركةِ  كِ  لعصبونِ ل هي الش   للعصبونِ هي  عاقلة   غيرِ  جديدة   إلى سلطة   ،العلوي   الم حر 

فلي    . اشئةالن   هودارتِ الس 

 طابع   ذاتِ  ة  شوكي   منعكسات  و ة  إرادي  ال حركة  ه من ز  مي  مع ما ي  ، Spastic Paralysisالـ  شنجي  الت   لل  الش  ا وأم  

كِ  لعصبونِ ا قيادةِ  منتوج   هوف ،سق  مت ً  غيرِ  اشتدادي   فلي   الم حر    كفؤة   غير   طارئةٌ  قيادةٌ  هي. هودارتِ الس 

ي   ها تنبيهاتٌ د  ترِ  ،معرفي   وبال مركوم    . عاقلة غيرِ  ة  ذاتي   بصورة   قيادةَ الى تتول   ال هوية لها، ةٌ فج   ةٌ حس 

 

 

ِالقطعةِالن خاعي ة

Spinal Segment 

ك العلوي  العصبون المحر 

Upper Motor Neuron 

 العصبون الوسيط

Intermediate Neuron 

فلي ك الس   العصبون المحر 

Lower Motor Neuron 

ي  )العقدة الش وكي ة( العصبون الحس 

Sensory Neuron 

(Ganglion) 



 َقَبٌس من نور  

ِبنقيعِهطويلة،ِونحنِنِسنينِ 
.ِواةالدِ ِوأسودِ ِاألداةِهِباليِينرملِ،مانِ فِالزِ أزِهِ..متحنوا.ا ِِمساكينِ ِأقدارِ ِالفحمِهِخط 

ِةِ كارثيِ ِاتِ هجِوالمنهاج.ِهيِأذيِ النِ ِمنِتغييرِهِ.ِالِبدِ وحِ رِ الِجِه،ِتبهِ ليلٍِِعتمةِ ِ.ِنكسرِ ورِ نِ الِ،ِينتثرِهلونٍِِفرشاةِ ِنمسكِ 

ِ؟!أماِمنِمحيٍصِ،ِلكنِالِشكِ 

ِلزحزحةِه ِِسعياً ِِأمي زِ المصير، ِاألذيِ ِزمنينبين ِعمر للِالشِ ِمرحلةِ ِيِ أِ،ةيِ الن خاعِدمةِهالصِ ِزمنِ ِهمال ِأوِ ِ.ةمن

كِهِالعصبونِهِدارةِهِبعدِنضوجِهِيِ ،ِأشنجيِ التِ ِللِهالشِ ِزمنِ ِوثانيهماِخو.الرِ  فليِ ِالم حر  ِ.ةالمرضيِ ِالس 

ِةِهالذاتيِ ِرميمِواإلصالحِهالتِ ِاتِهعمليِ ِوتسهيلِهِلتسريعِهِالجهودِهِكلِ ِ،ِت بذلِ ةِهبعدِوقوعِاألذيِ ِمباشرةًِِل،األو   منالز  في 

الباكرِفيِِالجراحيِ ِداخلِهعلىِضرورةِالتِ ِدِ هنا،ِأؤكِ .ِالجراحيِ ِداخلِهبالتِ ِةِهالخارجيِ تلكِأمِِةِ بهِالعضويِ ِاِتقومِ ممِ 

خاعِهِلمسكنِهِاختراقٍِِوجودِ ِعاعيِ الشِ ِباالستقصاءِهِيثبتِ ِحينٍِِكلِ 
ِللعمودِهِالش وكيِ ِالن  ِله.ِالحاضنِهِالفقريِ ِأو

ِانقطعِاًِعلىِإعادةِهجراحيِ ِنعملِ  ِ،ترويتهاِتحسينِهوِ،علىِالعناصرِالمضرورةِغطِهالضِ ِتخفيفِهكماِوِ،وصلِما

ِِكلِ ِرفعِهو ماِتقتضيهِِوفقِ ِالقفصِالفقريِ ِتثبيتِهوأخيراًِِ،فقِالفقريِ والنِ ِالش وكيِ ِالن خاعلحرمةِِالمقتحمةِهِاألنقاضه

ِ.ِرورة ِالضِ 

ِذِ ِ،ِعالوةًِروريِ يصبحِمنِالضِ ِاني،من الث  في الز   ِعلىِما كِهالعصبونِِدارةِهِكسرِهعلىِِالعملِ كرِآنفاً، ِالم حر 

فلي ِقبيحِهِالس  ِمن ِلها ِِدورٍِِلما ِنظريِ ِاإلنذارِهفي ِسابقاً. ِأوضحنا ِأنِ كما ِأرى يِ ِالعصبونِ ِاً، ِالحلقةِ ِالحس  ِهو

كِهالعصبونِِفيِدارةِهِاألضعفِ  فليِالم حر  ِيجبِ الس  ِوعليها ِالهجوميِ وسائل ِِتركيزِ ِ، العصبونِِعملِهِفتعطيلِ ِ.ةنا

كِالعصبونِ ِاً.ِويمنحِ مزاحماًِقويِ ِزيلِ يِ ة،ِتمؤقِ ِ،ِولوِبصورةٍِيِ الحسِ  ِكيِيستعيدِ ِمنِهمنِالزِ ِفسحةًِِالعلويِ ِالم حر 

كِهعلىِالعصبونِِائعةِههِالضِ بعضاًِمنِسلطتِه فليِالم حر  يِ ِمنِالعصبونِهِهواردِهِغيابِ بالمثل،ِِ.الس  ِيحثِ قدِ،ِالحس 

كِالعصبونِ  فليِ ِالم حر  كِهِمعِالعصبونِهِهِالقديمةِهمشابكِهِعلىِتفعيلِهِالس  ِرميمِهالتِ ِاتِهعمليِ ِمالًِفيِأنِ أالعلوي.ِِالم حر 
ِانقطعِةِ والخارجيِ ِةِ اتيِ الذِ  ِنجحتِفيِوصلِبعضِما ِِ،قد كِالعصبونِ ِينجحِ قد فيِِاألمرِنهايةِ ِالعلويِ ِالم حر 

كِهالعصبونِِجاهِهباتِ ِةِهالعصبيِ هِالتِهسيِ منِِبعٍضِِتمريرِه فليِالم حر  علىِالمنعكساتِِمنِجديدٍِِفتكونِلهِالقيادة ِ.ِالس 

ِِكماِعلىِالحركة.ِالش وكي ة

ِتعطيلِ Radiofrequency Wavesِالـِِةِهديِ ردِ التِ ِبالموجاتِهِيمكنِ األلم،ِِتسكينِهِاتِهآليِ بوشبيهاًِه،ِياقِنفسِهفيِالسِ 

يِ ِاتالعصبونِعملِه ِالوسيطةِهةِهالحس  ِالعصبوناته ةِهِفيِِكما ِالش وكي  ِالخلفيِ وِالعقدةه علىِِالش وكيِللن خاعِالقرن

ِإيجادِ ِ.ِيمكنِ الت رتيب ِتِ هذهللعصبوناتِِالمناسبةِهِداتِهردِ التِ ِتجريبياً ِعلىِالجذرِالعصبيِ ِةديِ ردِ التِ ِاألمواجِ ِقِ طبِ .

يِ العصبوناتِِبذلكِعملِ ِالمناسبِفنشلِ Dorsal Rootِِالخلفيِ  ِِالمغذيةِهِةِهالحس  ِالجذر. علىِِةِ العمليِ ِرِ نكرِ لهذا

كِالعصبونِهِدارةِ ِنكسرِ ِ،بذلك.ِالهدفِةِهالعصبيِ ِجميعِالجذورِه فليِ ِالم حر  ِالِبدِ ِإجرائيِ ِهوِاقتراحِ حيثِيجب.ِِالس 

ِجدواه.ِِنِ بيِ نِحتىِتِ امالزِ ِالمتحانِهِأنِيخضعِ 

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

 :مشابهة   أنصح بقراءة رؤى جديدة في سياقات  

اِت -               داخل  الجراحي  الفوري  في أذي  ِة؟ الش وكي الن خاعهل يفيد  الت  ي   وذيِل الفرس الرض 

 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر-

 The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 Innovated View of Neural Conductionعرض تمثيلّي آللية النقل العصبّي في الليف العصبّي -

 ، عبقريّة الخلق وجمال المخلوقالحسيَّةالمستقبالت -

 The Sensory Receptors, The Genius of Creation and the Beauty of Creature 

 The Neural Conduction in the Synapsesالنقل في المشابك العصبيّة -

 (tationPowerPoint Presenالنقل في المشابك العصبيّة )-

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع -

 عرض مصّور لدور عقدة رانفييه كضابط إيقاع في النقل العصبيّ -

 Node of Ranvier, The Equalizer (PowerPoint) 

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوالً  -
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 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة -

 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم-

  Shock (Innovated Conception)The Spinalيّة )مفهوم جديد(   النُّخاعالصدمة -

 ، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوثالشَّوكي النُّخاعأذيّات -

 The Spinal Injury, The Symptomatology 

يالتنّكس الفاليريني، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره -  ةالحسِّ

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

Sensory Axons 

 ة:الي  ، أنصح بقراءة المقاالت الت  سياقات  اخرىفي ِ

جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي   -        لقِت المرأة  من ضلع الر  ِخ 

جل، والش اهد  جسيم بار ) -ِِِِِِِ لقِت المرأة  من ضلع الر  ِ(PowerPointنعم، خ 

عي -ِِِِِِِ جل يد  ر  جنَس وليدها، والر   !المرأة  تقر 

ثة وأخرى ذكر ) -ِِِِِِِ  (PowerPointكما النطاف، هناك بويضة مؤن 

ة  خالق  وَصنيعة  مخلوق   -        .. َعطي  وح  والن فس   الر 

ماواِت واألرِض أكبر  -         من خلِق الن اس.. في المرامي والَدالالت خلق  الس 

اء.. دالالٌت ومعنى -        اء من ضلع آدم، حو   م كاشفات قرآني ة، ت ف احة آدم، خلق  حو 

.. هذه -        اء   حــــــــــو 

  سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -ِِِِِِِ

نفيذ رحلة ألِف عام -         المصباح الكهربائي، بين الت جريِد والت 

  هكذا تكل م ابراهيم  الخليل -       

ةِ  -        ِة الفكِر وفكِر القو    فقه  الحضاراِت، بين قو 

طل قة  وأرملة  ذاِت عفاف -        ة  وِعل ة  االختالف بين م   الِعد 

وج -        د  الز   اِت وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل  تعد 
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