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 ، ان  اإلنسَ  ُمجتََمعُ 

   ؟جتماُع ف طرةٍ ا أم  ا جتماعُ َضرورٍة،  

 

رُت طوياًل وعميقاً في األقواِل . فكَّ الُمسمَّى إنسانو  ؛العجيِب   لطاَلما تساءلُت عن طبيعِة هذا المخلوقِ 

الس    واألفعاِل، وحيثيَّاِت  المعاِش  أنماِط  درسُت  في  لحياتِهالعامَّ   الخطوطَ لوِك.  في َة  قُت  دقَّ  ،

ِزاِت      .االستثناءات  نات عندَهُ، كما وبحثُت في    الفعلِ بحثُت في محف    حاولُت استقراءَ القوانينَ .  الُمرك ِ

 النَّاظمَة لحركتِه، استخلُص األهداَف والغايات.

الوجوِد. وشريُك الوجوِد قْد يكوُن من ذاِت   شركاءِ مع  ِة هذا اإلنسانِ وكثيرًا في عالق  تأمَّلُت طويالً  

 ِ يكوُن  .  ينتثن اال في    أمْ ةٍ  واحد في  اختالُفهُما  بداهًة  يمكُن  و  كما  ،والجنِس   النَّوع الوجوِد قْد  شريُك 

كاً أو ساكناً  ك  . فاإلنساُن  ، كذا هو القوُل في الس كونِ طبيعةٍ ل  لوظيفٍة أمْ   قد تكونُ   والحركةُ   .ُمتحر ِ   ُمتحر ِ

يبتغي مركَز ال يهدُأ  لكنَّهُ    ،ما أقامَ   ال يُباِرُح منبتَهُ   وفي هذا طبيعة  ووظيفة. والنباُت ساكن    ،طليق  

السَّماءَ يُ ..  نَقباً   األرِض  االثنانُ ف  .قاِرُب  والنَّباتُ   يتقاسمُ  صفةً حياةَ ال  اإلنساُن  فيها   ،  يتمايزاِن   فال 

يختِلفان طليق  الهواُء  و.  أو  ك   هذا  كذلكَ   ُمتحر ِ وفي  منوباقي    يجمعُهُ   جامع  ،  عالِم    المخلوقاِت 

كات  وأمَّا سكوُن الجبِل    اإلنسان.  هذا الدَّعي    بيدَ أنَّ الحياةَ صفًة تُفارُقهُ على ما يصُف ويحب    .الُمتحر ِ

، ةِ والثَّباِت. ما شئَت من يمنُح الجبلَ  فوقار  صفًة   الحياةَ ِه في منحِ  لكنَّهُ ال يخدمُ  صفاِت الش موخِ والقوَّ

 . أصحابِ البيان في علِم وُمدركِ 

الُمقارنةَ  و  حينَ   مبدأً   اعتمدُت  اإلنسانِ حيَن  البحِث  لسلوِك  الجامعَة  القواسمَ  قارنُت    االستنتاج. 

 ..رِضي نوعين من عالِم الحيوانِ غانتخبُت لشركاِء الوجوِد.  لالُمستقر ِ  النَّمطي ِ  لوِك  سَّ الُمرتعِش مع ال

تمث ُِل العوالمُ الثَّالثُة األنماَط    .األساسَ وهدَف الُمقاربِة    ،وكاَن اإلنساُن ثالَث العوالمِ   .واألسودَ   النَّحلَ 

  الثَّالثَة لالجتماعِ على ما أرى.

من أن يُحيَط بها مقالي. كثير    ثرُ واالستقصاِء في عالِم الحيواِن أكحقيقًة، ما جادْت بِه عيوُن البحِث 

هبَة قبَل الدَّهشِة لروعِة الخلقِ وعبقريَِّة   ا يُثيُر الرَّ . بيدَ أن ِي آثرُت انتقاءَ األكثِر ُقرباً  التَّدبيرمنها ممَّ

يَف  ضعلى ما تعرفون، وكذا هي األسودُ. فلن أ  فالنَّحلُ   واختصارًا.    عليَّ   تسهيالً لُمدرِك اإلنساِن  

ا يُتيُح لي التَّوسعَة والتَّفصيَل في خصوصيَّاِت سلوِك    .الشَّأنِ إلى معارفُِكمُ الشَّيء الكثيَر في هذا   ممَّ

 .همافارقَ . سواء  اتَّفَق معهُمُ في النَّوعِ والجنِس أْم مع اآلخرين حين اجتماِعِه وتواصِله اإلنسانِ 

سأبدُأ بحثي في تحليِل الحقائقِ العلميَِّة حوَل مجتمعِ النَّحِل ومجتمعِ األسوِد. ومن ثمَّ أنتقُل إلى بياِن  

دوافعِ االجتماعِ  ومعهُ وخاللهُ، سأطرُح دفوعاتي وأوث ُِق بياني في    قراءتي الخاصَِّة لمجتمعِ اإلنسان.

 عندَ هذه األنواعِ الثَّالثة. 

 

 اجتماُع الن حل  

البناء.  و، ال يقعدُ أحد  منهم عن الفعِل الُمفيِد  جميعاً في ممالَك يبنيها بتعاوِن أفراِد المملكِة    النَّحلُ يعيُش  

بدءِ اً  اختصاص  ملتزم  الُكل    منُذ  لهُ  الملِ   ُمنَح  فهناَك  هَ التَّكويِن.  أعلى  في  المَ كُة    وهناكَ   ،ملكةِ رِم 



وُهناكَ  الُمستطِلعاُت،  هناَك  الُمقاتاِلُت.  وُهناَك  الوراثيَِّة،  الجيناِت  الُذكوُر حملُة  هناَك   الحاضناُت. 

 العامالُت الدَّؤوباُت.

، فهي أم  ملكِة، لكنَّها ال تحُكم. لها الدَّوُر األساُس في الوجودِ الجاهَ والحيثيََّة األهمَّ في المَ   الملكةُ   تملكُ 

 ِ  األحوالَ ال تعلمُ  و  ،. ال تدري الحالَ وال تتعبُ   في وضعِ البيوِض،  يوَمهاتقضي  وال استثناء.    الجميع

ادُ، فال تسألُ  زادُها على أحسنِ . يصُلها رةُمثابِ  ،العملِ دائمُة  هيَ   .مخدِعهاخارَج   .  ما يكوُن عليِه الزَّ

يخوُض   بناٍء  وحوَلها  عامَل  االختالُف  كاَن  ا  لمَّ وظيفًة  اختلُفوا  الُمتماثلين.  الُمختلفين  من  جيش  

ا كاَن التَّماثُل ضرورةَ انتماٍء َووحدة  وتماثُلوا جيناً وراثيَّاً   وضرورةَ بقاٍء.   حينَ ال يختلفوَن أبدًا  ف.  لمَّ

الُمقيماِت. و   اتُ السَّاعيُن  تؤم ِ   مقاِمِهم.حيَن  سعيِهم و ةِ على  الُمقيماُت  تسهُر  غذاءَ  المسكِن كما    صحَّ

 أبناِء المملكِة.  نالجيِل القادِم م  وسالمةِ 

في  و يلهونالذ كوُر  مانِ   . األنحاِء  الزَّ تحديثاِت  بوَن  يستشرفوَن  يتمثَّلوَن  و  ، يتشرَّ المكان.  ُمتغي ِراِت 

يَن  ويقرؤوَن    ،المقامِ تحديَّاِت   درءًا وصفتِِه الجينيَِّة الخاصَِّة    علىيعمُل     ذكرٍ . كل  موجباِت الدَّوامجاد ِ

ؤى، فتتمايُز الوصفاُت الجينيَُّة بيَن ذكٍر وآخر.    .للوظيفة  وتمكيناً لفناِء  ل وفي نهايِة المطاِف تختلُف الر 

ةِ يغنمُ    ال نزاعَ   على تلقيحِ الملكِة يتنافسون. همْ  في ذلَك، بل تفضيل. األسرعُ واألثبُت في سباقِ القوَّ

األصلُح جيناً يُنتخُب ال يُناطُح ذكر  ذكرًا أو يدور. ميداُن السَّبقِ هو الفيصُل والحكم.  فالملكَة ويفوز.  

ِ أباً للجيِل القادمِ   .والعنوانالغايُة  ماهوالوظيفِة  . وبذلك، يغنمُ الجميُع مادامَ حفُظ النَّوع

 ليِهْم يحرُصون. إطُروا عليِه باقون. العمُل مقسوم  بينَهْم، وُهْم على ما ُقسمَ  على ما فُ   تناغمَ الجمُع، فهُمْ 

الكل    .، فيتكاسلَر إلى غيِرهِ ٍب ُقد ِ سَ تكمُ   إلىوال ينظُر  فيتساهل.   ،إليهِ   عُِهدَ ال يتقاعُس الفردُ في عمٍل  

  إليهاحيَّاً. وال يفك  ارتباطاً بمملكتِِه ما انفكَّ    ال ينقطُع الفردُ عِن العمِل مادام  وثقٍة يكدُحون.  في هدوءٍ 

ِ، وال يبخُل الكل  هذا الفردَ  مكين.تَ  ال صراعَ تفاُضٍل، أمْ  ميَّاً.سَ   . في التَّأمين الفرد  في خدمِة الكل 

الجيَل    يُطاِحنُ ، وال جيُل اليافعيَن  الملكُة الجديدةُ ال تُقاتُل أمَّها الملكةَ جيل  ينقُل األمانَة أميناً إلى جيل.  

 . ها القديمِ حصنَ  األم    الملكةُ   غادرِ تُ احتواِء الجميعِ،    عنِ  القفيرُ ضاَق  وَ كُثَر العديدُ  وفمتى حدَث    .القديم

والُمخلصينمَن    ُطرد    يتبعُها ُج  .  الحاشيِة  ابةُ وتتوَّ هاملكًة    الشَّ أم ِ العمَل   على عرِش  تتابُع  العتيقِ، 

 المنذوَر لها أزاًل فال تحيد. 

، والعمُل كثير  يحتاُج الجميَع ويفيض.  ف لوقُت  ا  أِم إزالِة.   فال ينشغُل النَّحُل في حرِب إبادةِ العالمُ فسيح 

يُهدَر في    أثمنُ  أْن  أ  هكذامن  بناِء مملك  لة.نازَ مُ   مْ تلك و  هرطقٍة  النَّحُل الخلُف في  ، اآلباءِ   ةِ فينهمُك 

 . جديد  قفيرٍ في بناِء  ِعتيَّاً على ما ُفطَر عليِه   ويستمر  السَّلفُ 

ويَِّة. يتناغمُ الكل  هي الِفطرةُ ما يجمُع النَّحَل في جميِل مملكٍة. هي الفِ  طرةُ ما يحمُلها للعمِل بهذِه الرَّ

  ِ على الدَّوِر.   اً الفردَ كما المجموعَ ضنين  ممَّا يجعلُ   والضَّرورةِ خدمًة للوظيفِة. والوظيفُة من الس مو 

وُن في أرِض    النَّحلِ   ممالكُ   فلوال عَ اللَّ   من   بهيجةٍ   بأجراٍس الشَّجُر  تزيََّن  وانتثر. ولوالهُ لما    للاِ لما تنوَّ

 . العسِل األغر ِ هذا   من ُحلوِ لما انتفَع اإلنساُن كما الحيواُن وَ الثَّمر. 

والثَّمُن ال شيء. هي تعمُل وال تنتظُر أجرًا عن عمِلها. ترشُف رحيَق زهرةٍ، فتحِمُل منها ودائَع  

فتسعدُ األولى بانقضاِء الدَّوِر، وتفرُح األخرى  إلى أخرى، فتترُك لها الودائَع عطيَّة.    تنتقلُ   جينيَّة.

الفرَح والبهجَة حيَن تح  بالعطيَِّة هديَّة. بفعِلها، تنثُر  تنفك  هذه   رمي.تَ   وحينَ   ملُ والنَّحلُة هانئة   وال 

هِر  فتعودُ بحمِلها  ،  شمُس خالِقها  إلى أن تغيبَ   تعملُ الهانئُة   ُس عصارةَ الزَّ الثَّميِن إلى قفيِرها. تُكد ِ

حمن. لها ولغيِرهاوشفاًء  ذاًء غِ   عساًل وال أغلى  من عباِد الرَّ



بدوِن هذه الصَّغيرة. فمستقبُل النَّباِت والحيواِن كما    الحياةِ على هذه األرِض يعتقدُ باستمراِر    عاقلَ ال  

رعُ وشحَّ الشَّجرُ   ،ابتْ غإْن    .فيِهم وفينا  ن  بصنيِعهايره   اإلنسانِ  العاشُب   يقل  ف  َس الخيُر.حتبواُ   ضنَّ الزَّ

حمُ ما يَقتاُت عليهِ   يجدَ   ولنْ ر.  ندُ يَ من الحيواِن و  . كذا هو حاُل بدوِرِه ويضُمر  ، فيزويمن طريدةٍ   الالَّ

 . فتأمَّل!األمرَّ من ثمَّ وإالَّ الُمرَّ  همابعدِ من  لتقمُ يَ اهُ سَ اللحمُ فما ع غاَب النَّباُت وقلَّ إْن اإلنسان، 

 

 اجتماُع األسود  

ةَ     لظة  غِ   ،أبداً   هماال تفارق  ، الزمة    ما بهِ   قتْ لحِ   كاَن أنْ ف.  منهُما وأنعَملهُ    ، فأكثرَ والهيبةَ منَحهُ للاُ القوَّ

باعِ.  في  كما   في الجسمِ  ثمَّ كاَن    حيُث يبتعدُ األفُق فال تُدركهُ األبصار.الفسيحَة  أسكنَهُ الس هوَب    الط ِ

عبَ   األمُر الوظيفُة أْن ألقِ  ِ األفي    الموتَ   وانشرِ   الر   ،العاشُب الس وحَ   يَستعمرِ ْل  تكسَ   فإنََّك إنْ   .صقاع

رعَ   نهكِ يُ  ةٍ  مِ كبيرة، وهم على ما ُفطروا عليِه من حَ   فأعدادُهمْ   . األوطان  يُفقرِ   ،الزَّ وا يٍَّة وقوَّ   ما انفك 

 .   يتوالدُون

ِ   تصبُح الس رعُة مطلوبَ   المدىحيُث تترامى األبعادُ ويتَّسُع  و كين من مفترٍس    جميع . وفريسةالُمتحر ِ

 ٍ بطءَ    بنيتِهِ في    امتحنَ واألسدُ  .  َكِسل، كما ال طعامَ يُشتهى لُمفتِرٍس  فال سالمَة تُرجى لبطيٍء خِسع

ةُ والزمتُها غِ   .الحركةِ  ا  لظُة البدِن مع رشاقِة الحركِة ومدياتِها.  إْذ ال تجتمُع القوَّ  الفرائُس الضَّحايا،وأمَّ

ةَ والغِ   وسرعَة الحركِة.    فمنهُم من اكتسَب رشاقَة المناورةِ  ولْم يعدْم    ،لظَة وسيلةً وبعُضها آثَر القوَّ

ُر جوعاً ويمتاُز غيظاً، والفرائُس من حوِلِه هازئًة تجوُل    سرعِة الحركِة نصيباً.  منْ  يتضوَّ األسدُ 

 فما عساهُ يفعل؟  ..وتصولُ 

القبيِل. قْد يُصبُح  وحيدًا، هَو أعجُز عن ملِء جوفِِه النَّهِم. ووحيدًا،  ف   عندها، أدرَك األسدُ ضرورةَ 

ة  وجودُهُ بقدَِّه وقديِدِه موضوعَ مُ  لعِة يمكن أن  الشَّكِل    تنفُع حينَها، وال َوقارُ   ساءلة. فال قوَّ  . ينقَذهوالطَّ

بُدَّ إذًا من العدِد لقهِر الس رعةِ  ةِ. هو    ال  الجمعِ.  كما القوَّ قيادةَ  يُتيُح لهُ  والهيبِة ما  ةِ  القيمُة ومَن القوَّ

أقوى الفرائِس وإْن تكافلْت، كما وقادرة  على أْن توقَع بأسرِعها    أْن تقهرَ الُمضافُة من االجتماعِ قادرة   

ستْ حركًة وإْن    .تمرَّ

. ُهنَّ  هُنَّ لْ يستمِ  إلى اإلناِث  باكراً   األسدُ   محكوماً بغريزةِ البقاِء، َوأكيدًا من ضرورةِ االجتماعِ، عمدَ 

ةً،منهُ  أقل    حجماً، فالس رعُة أصبحْت منهُ  . وُهنَّ أقل   فال يقلقُ   يمينِهِ   السَّيطرةُ والسَّطوةُ ملكَ فتكوُن    قوَّ

ةٍ ومدماُك مُ العددُ  و  ،والغريزةُ   وُهنَّ الخصوبةُ   .فال يجوعُ   الُممكنِ   اً في قبضةِ طيَّ  لٍك فال  مطلوُب قوَّ

 يُغلُب. 

بؤاتُ ال تعدمُ  إْذ  من حوِلِه.    لم ِ القبيلِ كثيرًا في    الغضنفرُ جهِد  لم يَ    الِفطرةِ   حسنَ   يفتقْدنَ ، كما ال  الحيلةَ   اللَّ

يثِ   وجْدَن فيفهُنَّ  .  والتَّدبيراالستقراِء    حينَ  لعِة البهيَّة  ذا الهيبةِ   الوسيمَ   اللَّ . ووجْدَن فيِه القويَّ  والطَّ

، وهو على ما  ُهنَّ على ما ُفطْرَن عليِه من غريزةِ األمومِة والبقاءو.  يَّةمِ ، وجْدَن فيِه الحَ الشَّكيمةِ ذا  

ِ التَّسي ِد واالعتالء. كاَن األسدُ فاجتمعِت الضَّرورةُ مَع الحاجاِت،  حدَث أِن  ف  ُفطَر عليِه الذ كوُر من حب 

بؤاتُ   .الملُك وكانْت مْن حوِلِه اللَّ

ُل القبيَل ِحفظاً لوجوِدها والثَّبات األسودُ  ومْن يوِمها و دَ   همُ   .تعيُش ُمتكافلًة، تُشك ِ امتحُنوا الوحدةَ والتَّفر 

ا  ،  طوياًل وكثيراً  نجُحوا لمَّ أنَّهمُ  ا  بيدَ  الس هوُب  اجتمعُوا ولمَّ دانْت لهمُ  ا  والبطاُح  اتَّحدُوا.   علُموا لمَّ

ةِ الُمضافِة  داَن لهمُ الجميُع خوفاً وتقيًَّة لمَّا    .ومن ثمَّ اتَّحدُوا  اجتمعُواف  ،إلى ذلكَ   السَّبيلَ  خبُروا قيمَة القوَّ

ا اجتمعُوا.ف  ،االت ِحادِ حيَن   بِة،    اتَّحدُوا لمَّ بيعِة القالَّ ماِن وسطوةَ الطَّ ا أدركوا    فثبتُواعرُفوا غدَر الزَّ لمَّ

ا كاَن لهم أْن لم وا الشَّمَل واجتمعُوا. اتَّحدُواهمُ ضرورةَ االجتماعِ واالت ِحاِد. فسريعاً ما   لمَّ



 اإلنسان  اجتماُع 

ْث حد ِ   ،في خلِقهِ قبَل ذلَك  وقْد كاَن   كيَف ال!  ُشجون.ذواُت  كثيرات   حكايات   قصص  ووفي اجتماِعه  

فعاًل أرادَهُ    تون.وفُ   قاقٍ شِ من فعِل    ما شئَت وشاءَ، ا    ،العظيمُ   الخالقُ فما ارتابِت المالئكُة يوماً  ولمَّ

من حينِها، اإلنساُن والشَّيطاُن في و  جيم.رَّ ال  يطانُ شَّ ال  كانَ حتَّى  عرَف ربَّهُ  من قبُل مخلوق     يعِص 

ركُن إلى  يَ   هذاال  نادرًا ما ينعمُ هذا اإلنساُن، وكثيرًا جدًَّا ما ينجُح بفعلتِِه إبليس.  حواٍر حاِم الوطيس.  

ِ فعٍل خسيس.  وسوسةً وال ذاَك يترُكهُ  ،فطرةٍ صحيحةٍ   بكل 

ٍل لمسيرةِ حياةِ  إلى أن    الوثيرِ   أْن كاَن في المهدِ   نذُ مُ   ،اإلنسان هذا  وال أدلَّ على قيلي من سرٍد مطوَّ

حدُ   رتِهِ فْ وعَ   بُظلمتِهِ طواهُ   في اجتماعِ اإلنساِن مع   األساسَ   بعدَها المحراكَ   تجدَ وعليَك أْن    هيب.مَ ال   اللَّ

من   الفطرةُ    .اآلدمي ِينغيِرِه  ما  حاكمة  أهيَ  االنتهازيَُّة  المصلحُة  أِم  الضَّرورةُ،  أِم  مَع  ،  يجمعَهُ 

 ؟ اآلخرين

إْن   الصَّ   قشعْ يما  ِ   هفجرِ   عتباتِ   وعندَ   ،باحِ نوَر  ِن عاي يُ   الوجود.  رارةَ ح  رْ ستشعي  هِ برأسِ   نتأْ ي،  النَّدي 

 قدْ   دُنياُكمْ   شمسُ   مْ وا هاكُ أفيقُ   أنْ   عناصَر اليقظةِ   نكزْ ي   ،ياسةَ والكِ   عةَ منه الد ِ   سَ نِ أَ متى    .هُ ألفْ يَ ،  المكانَ 

ُ .  غريزة  وحب  بقاء  هُ مشواَر الحياةِ، تحكمُ بدأ  يف.  أشرقتْ  ر  عقل     زادُه توٍر  ف  مْ ُمهادنٍة أبال    هُ يحدوو،  ُمفك ِ

 شيطان  رجيم. 

ِ بغريزةِ البقاِء وحُ  حاً تسل ِ مُ  هُ حياتَ  يبدأ اإلنسانُ  ضيعاً ال يملُك من رَ  هِ أم ِ  و في حضنِ هو. االستحواذ ب 

  ضعافِ  في تجنيدِ الصَّغيُر  ينجحُ  ،فنَّ الص راخ تجيدُ  قويةٍ  وحنجرةٍ   همٍ نَ  صغيرٍ  فمٍ سوى  ةِ القوَّ  أسباِب 

الوجودَ   يمتص  افئ  الدَّ   هِ فساكن  في مهدِ   ا هوَ دائمة. أمَّ   ه في حركةٍ من حولِ   الجميعُ   ه.لخدمتِ   القلوِب 

أم ِ  ما   القطيعةَ ستمهُل  يَ لكنَّهُ  ،  الفطامِ   رِب بقُ   يعلمُ   ه. هوَ ه عناصَر استقاللِ في جوفِ   ه. يُراكمُ كما ثديَ 

تسليًة    اءِ ضَّ الوَ   هِ من ثغرِ   االشراقاتِ   ناك بعضَ هُ نا وَ هُ   يرميَ   ال ينسى أنْ هَو  ،  نتظارِ االفي  . وَ استطاعَ 

 ِ  .ال محالَ  ها القادمةِ ليقظتِ  دفعاً ما أمكنَ ، وَ الحاشيةِ  لجمع

الرَّ  مُ   يقفُ   ،ضيعُ ينمو  ساقين  أوَّ على  يخطو  وبحياٍء  يَ خطوتَ   لَ رتجفتين.  األشياءِ ين.  إلى  يديه    مد  

  . ينمو جهاُزهُ ةً ها حريَّ يعشقُ نعتاقاً وَ ها اِ ه، يريدُ مرِ أليستخدُمها. هو حاسم   ومن ثمَّ    ،علُمهايَ   ُرها،يدو ِ 

مفرداتِ   هِ تواصلِ   من سرعةِ   يزيدُ ف  ،العصبي   حولِ   الوجودِ   مع  أمكنَهُ    ،يستكثرُ   .هِ من  من   ،ذلكَ ما 

ةِ وأسلحِة التَّثبيت عناصِر   ِيِه،  .القوَّ ال ينفك     وهَو في حبِوِه وترن حِ خطوتِِه، في عناقِِه األرَض وفي تخل 

 . يُناُغونإيَّاهُ وبالهٍة   هُ َوُهْم في بُلهنيةٍ يستعطُف الُمحيَط يَلهمُ 

أكثَر وثوقاً وثباتاً في الُخطى   أصبَح اآلنَ َع المكان.  ووسْ   الكونِ   ثم  يافعاً يعايُن الوجود. يستشعُر جمالَ 

ُق ُمتعَة االمتالك. شياءِ األ  حرارةَ تتحسَُّس فضوٍل منهُ فتمتد  يدُ تتجاسُر واألفعال.   يبحُث  هَو  ، وتتذوَّ

في   ذاتِه  الُمحيطين.،  اآلخرين  ُمدركِ عن  مختبِر  في  أدواتِِه  ويمتحُن  تمكَّنَ   كما  ُقدراتِه   متى    من 

 فاألبعد...  اآلمنَ ليناَل األبعدَ  األذيَّةِ ُشعاعَ  مدَّ ، وأدواتِهِ 

ِر  ما  باكرًا  ف ِلها في الَجنباِت الُمحيطِة  يُسمُع لهاُث تَ ما  ، وسريعاً  فحولتِهِ تُعاني بناُت الحي ِ من تفج  عج 

اءَ،    أنَت إذا ما فتَّشَت جي ِدًا وعميقاً، وسُمَح لَك الولوجُ و  واألنحاء. إنََّك فإلى األعماقِ الدَّفينِة لبناِت حوَّ

ريَب   لفورةِ  الشَّظايا  من    كثيراً   واجد  ال  يُراكمَن  هذِه.    الذَّكورةِ األضراِر  وُهنَّ  يعبُث،  األثالمَ  هَو 

ُض،  النَّدبات  من  ال هَو يتعُب، وال ُهنَّ    ات.هيسا  َن العُمرَ ي قضِ يَ على شبابيِك االنتظاِر  و . هَو يتروَّ

 . تِعبات  أفعاِلِه ملاًل أْم سأماً 

  ِ اُء على الدَّوِر ضنينة ، وهيَ لبلوغِ الغايِة بكل  .    الوسيلِ فحوَّ ا هَو فمنَ عليمة  ، وعلى واِء ينطلقُ الخَ   وأمَّ

ةٍ  ،  وهي كل  ما لديهِ   حاكمة  . ال يدري غايًة، وال يعلمُ وسيلًة. الغريزةُ  يقومُ ال معالمَ لها    غريزةٍ فجَّ



السَّبيِل إليهما.  لذلك تَراهُ    وعليِه تدبَُّر ما تبقَّى. يرصدُ    عامالً خبَِر الحاجَة والشَّغَف، وعليِه إيجادُ 

نُها. ُِرها.    عوامَل الجذبِ خاصَّتَهُ، يُمك ِ جاهدًا يبحُث ويمتحُن مهاراِت االستقطابِ والتَّمكيِن لديِه، يُطو 

 . ، وال يقنعُ ما يجهدُ  اعتباريٍَّة كثيراً حيثيٍَّة   وعنوال يكسُل.  عن دوٍر،  

اُء على ما ُفطرتْ  في   ، ال سهامَ . وهوَ واثقة  قابضة  هي  الوسيلِ بو   ،عليِه عالمة  بالدَّوِر الوظيفةِ   حوَّ

مُ    الءٍ من خَ   .وال زادَ   جعبتِهِ  يخوُض يهما  فو  .يبحُث عن الدَّور  ،أبجدياِت الحياةِ. هو يخلُق الوسيلَ يتعلَّ

 .القلق  هوَ   صاحبُهُ ما أقامَ و  ويدوُر،

ا المكانُة فمعِ األترابِ األصحابِ نشأتُها. يَعتِرُك معَ  ةِ الجسديَِّة لديِه. شعَر  هُ وأمَّ م، يختبُر منسوَب القوَّ

المنسوبِ وغنِ  أحسَّ ضعفاً اجتهدَ في تحسيِن .  ى، استثمَر فيها وغالَمغانمَ المتيازاِت واالمَ  بارتفاعِ 

ةِ ال  امتحاناتِ في    نفسَهُ   مُ . ثمَّ يُقحِ فال يتوانى  ،الكفاءةِ  اتٍ   قوَّ اٍت ومرَّ قرَّ عيناً وطاَب معاشاً.    ،فازَ   . إنْ مرَّ

 ماً. حصدَ الفشَل، انحرَف إلى سبيِل العقِل ُمرغَ وإْن هَو 

خاٍو أو يكادُ، ودوَن التَّماِم فعل    وخزيُن العقلِ ال يختاُر أبناُء آدمَ سبيَل العقِل بادئاً. فهَو يبدُأ الحياةَ  

فالمكانُة هو ساعٍ إليها ما أقام. كُثرِت األضراُر الجانبيَُّة    مع ذلَك، هَو ال ييأُس أبدًا.  ُمضٍن وشقاء.

ْت، هو في ُشغلٍ  رين  األضرارِ عن    لسعيِه أْم قلَّ . ما يهُم  هَو المكانُة، والُملُك والسَّلطُة من  والُمتضر ِ

 . األهم ِ  إلى من الهام ِ  الثالثةَ  قبُل إذا ما قاربنا

جاِل وأدواتِهم.    طموحَ   بُ يكتسويكبُر هذا اإلنساُن،    وأمضى.  أشدَّ باتْت  قدرتُهُ على الفكِر كما الفعِل  الر ِ

الفكِر   . ُشعاعُ تُهادنوال    ،السَّبيلِ هُ في الفعِل تبحُث عن  . ويَدُ بارحُ تُ ال  ، والفكِر حاضرة  في    المكانةُ 

ا  ووال رقيب.  ،  ال مادَّةَ لها تستبيُح الس وَح والفضاءاتِ   فاألحالمُ   .ُمستقر    ما لهُ طويل     مغلولة  فاليدُ  أمَّ

 .األهدافيُضنيها بعدُ و ، يُقعدُها ثقُل األفعالِ  .تشد ها عطالُة المادَّةِ 

  ، وتشتبُك األيادي، وقلياًل جدًَّا ما تتشابك. فالمكانُة الجميُع لها سَاعون. والمكانُة الكل  فيها عاملون 

ِفون.  منْ   .وال استثناء   حظي وَن، ومنْ همُ المَ   فيكوُن جوهُر المسألِة من يُك في األماِم، ومن همُ الُمتخل 

  اختارْت لذاتِها الهرمَ تفضياًل، ولْم تقبْل بغيِر ذلَك من األشكاِل تمثياًل. المكانُة  .  الُمبعدونيكوُن هؤالِء  

ُة الهرِم الُمتآنفُة،فهناَك قِ  ُ وهنالَك    مَّ وبيَن ذاَك السَّماوي ِ وهذا األرضي ِ، تكدَّسِت األرضيَُّة.    قواعدُه

بقاُت الوسطى توصيفاً.  مَن لها ما انقطعُت فأنا  ،أِن اعمُلوا على مكانتكم يَّةُ ثمَّ كاَن األمُر اإلشكال الطَّ

 . العاملين

تبِ، ولمَّ   م تواضعْت أحالُمهُ   نتتسامْح. التقمَ الت راَب أضعُفها ممَّ   اتسابقِت الجموعُ على المكانِة والر 

واعترَش الِقمََّة أشد ها ممَّن التمعُوا طموحاً فسعَوا إليها  .  يَثبتُوا  افلمَّ   ،مخارْت عزائُمهُ ما    أو سريعاً 

ا يَتهيَّبُوا  ،ثابتين ا يسألوا.    .ولمَّ ُقوا السَّبيَل إليها، ولمَّ ا  اءِ مبذُلوا الكثيَر من العرقِ والد ِ تسلَّ  . يَهُنوا، ولمَّ

ا يَ  ُموا الضَّرَر لذاتِهم ولغيِرهم ُربَّما، ولمَّ   حتَّى كاَن لهُم أنْ   ،راتِ براكُموا المكاسَب والخِ قعدُوا.  كوَّ

إْذ  بعدُ   كدُحهُمينتِه    اولمَّ أخيرًا وصُلوا.   ُهْم    عليهمُ ،  إْن  بالفعِل والبذِل  ِة  رادُوا  أالمثابرةُ  الِقمَّ أن  في 

 صمدُوا. يَ 

ِة   الِقمَّ دوَن  أنَّهُم  بيدَ  ناضُلوا ما استطاعُوا  الجمُع ممَّن  ُهْم  وترامى  الوسطى  بقاِت  الطَّ أقاُموا.  وفي 

فيعِ  وأرادُوها غايًة هدفاً، لكنَّ األقوى قطَفها باكرًا   عافُروا ما أمكنَهُم  حصدُوا.  ُهْم  ما دوَن الشَّرِف الرَّ

ُة فكانَ يفعُلواأْن   بقاِت الوسطى وانتظُروا.  ، ضاقِت الِقمَّ يحدُوهمُ األمُل في بلوغِ    لهْم أْن توازعُوا الطَّ

وا وقْد عزُموا. جِدهم، وُهْم على ما عقدُوا في وِ الهدفِ  سيقضوَن عمَرُهم  ِل اوعلى هذا المنو قْد أسر 

 ما حاُكوا، وما نسُجوا.



ِ من أرادَهاف ، ال يغنمُ  هو امتحاُن جدارةٍ وثبوتٍ .  إليهاى  صادقاً وحثيثاً سعأو    ،المكانُة ال تكوُن لكل 

ةٍ، ويُعيد. وإْن هَو فارَقهُ العزمُ،    فيِه إالَّ القليُل. ِ مرَّ ةَ في كل  فعليِه أْن  وعلى اآلخِر الكثيِر أْن يُعيدَ الكرَّ

 زيد.يَ  وأمن ذلَك أكثَر  يَقنَع بما ُقسمَ لهُ فال يطلبُ 

 ينَ بدَأ ينتهي، ضعيفاً وُمعتمدًا على اآلخرِ . فهَو كما  ويشيُخ اإلنساُن، وتعُودُ إلى حيُث انطلقِت الدَّوائرُ 

َل ُمعتمِ قضى ثُ   نتهي.يَ   عتمدُ.وها هَو يُنهي ُثُلَثهُ األخيَر على األبناِء يَ   ن،والدي الدًا على  لَث عُمِرِه األوَّ

وإْن كاَن األمُل معقوداً .  عبُ تَّ ال  خرقُ األ  الشَّائبُ هَو    أخيراً فال حياةَ لهُ من دوِن اآلخِر بادئاً، ومن دونِِه  

فيبتلُع المسكيُن الماءَ حريقاً، على ناصيِة الصَّغيِر، فما تُراهُ يحمُل على النَّاصيِة العجوُز ويَدَّخُر.  

 ينتظُر.   منيَّتَهُ  تراهُ جالساً  اتِ وعلى العتب

وفي  رهاً.  كَ منهم ومن ثمَّ  دًا تمتص  اآلخَر حبَّاً  ِرَك ُمعتمِ مُ عُ   طرفِي! تقضي  أعجُب بَك أي ها اإلنسانُ 

ا  ،  ألوسطِ ا ةَ  لمَّ ا تَ   لمْ   ،والعضدَ   كَ من  السَّاعدَ   فشدَّ حباَك للاُ القوَّ فيِه   يتَ فبن.  دَّخرْ ترحْم هذا اآلخَر ولمَّ

رْ   هدُ.تجتَ بني و تَ عاماًل    ما فتْرتَ   وعلى المكانةِ   ،من ُملكٍ   عتَ ما استطوبهم    عتَ ما استط  كَ لُملكِ   تَ سخَّ

فالماُل   ،عليكَ   هاَن اآلخُر أم جاعَ سَواء    زدردُ.تَ الماَل و  تَلقمُ ما َوِهْنَت  الكنِس والتَّكديِس    من آخٍر، وفي

   عتمدُ.يُ الذي  هَو في األخيرِ ما يُغني و

فالنَّاُس تقاسمِت الحظَّ في الُملِك العتيِد،  هيَ األموُر على ما َخبِْرُت، وكذا هيَ النَّاُس على ما قرأُت. 

لْم يُحرُموا. فارتَضوا قسمَة العقِل وما استزادُوا يوماً، وما طلبُوا. وفي  ومْن قِسمِة العقِل الفصيحِ 

  تَناتُشوا وُهْم، على ما أرى وتُرون،  ما ُقسمَ لهْم قْد سِعدُوا.وال ُهْم ب قِسمِة الُملِك العتيِد ما قنعُوا أبدًا،

 . اقتتُلواقِد و ،قْد تنازعُوا دائمَ الد ومِ ُهْم  زائلٍ متاعٍ وألجِل والُملَك من عهِد آدمَ. الماَل 

الَجْزِل   بعِض  إخفاءَ  يائِها. قصيدة ، اعتمدُت  إلى  ألِفها  حكايُة اإلنساِن من  أبياتِها. الجميِل  هيَ  من 

ثَّ  كسوتِها  ن  ع   النَّخرُ ويَمتاَز جذعُ الشَّجرةِ    ،يصفَو المتنُ حتَّى   متنِها وبنيانِها.  منْ   وأنتأُت الكثيَر الرَّ

ائِها.  وتَسهُلُ   القصدُ،  انُ ستبفيُ   .وأوراقِها ُقرَّ يَ   الغايُة على جميعِ  واهم  خدِ نفال  ، وال  مظهرٍ ببريقِ    عُ 

دتْ هيَ حقيقُة اإلنساِن إْن    .ُجهَّاِلهامن    البيانِ بمعسوِل  سامع   يُؤخُذ     بعدَها في فضلِ   غالينُ ال  ف  ،ُجر ِ

   في فضِل إنسانِها. ينَ ماري غافلنُ أْم  ،الحياةِ 

 

 الُخالصةُ الن تيجُة 

فِت  وصدَّقتْ النَّحلُة بفطرتِها،    التصقتِ  إلى كتِف أختِها، واعتضدَْت. بنْت لها الممالَك    الواحدةُ . فاصطَّ

. منحِت األرَض بُرقعَها  أغدقتْ ووالنَّفَع  وحيُث أقامْت نشرِت الخيَر  في األرجاِء الواسعِة،    تنشُرها

اهي أعملْت فيِه النَّقَش   وِن الزَّ هِر، ومن  فعبَق األأبدعْت.   واألخضَر، وباللَّ   رحيقٍ   مقطورِ ثيُر بشذا الز 

علمْت الدَّوَر فانطلقْت ُمخلصًة، وبغيِر الدَّوِر ما عِلمْت وما   .تْ وانتفعَ   مذاقٍ  بحلِو  يقةُ الخل  تِ ارتو

 عِملْت.

غَ   النَّحلةِ   فعلِ   منُهم  و  .الفعلَ   ونَ بشٍر يمتدحُ   حيواٍن ومنْ مْن  زرعٍ و  الخلُق منْ   فأقبلَ   ،دَ عاَشوا الرَّ

رعُ ولهَ ما غنُِموا.  الثَّمَر  و  ،زهر    انعقدَ ولوالها ما    .فلوالها لما حلَّ ربيع  بيابسةٍ   وانتعُشوا. جَر الز 

ا رأِت القومَ    الماءِ الوادي والسَّهَل، ولجفَّ عيُن   ولعاَش البشُر في حُلوا.  وقْد رَ   بُلواذَ قْد  من حوِلها  لمَّ

 . ُمنِعُوا  عنهُ قدْ ُهمْ  أمْ  ،عنهُم امتنعَ إِن النَّحُل  المقامُ  لهُمُ فكيَف  .واٍد غيِر ذي زرعٍ وماءٍ 

وابطَ وشدَِّت  سبيَل البقاِء، فاجتمعْت.  وعلمِت األسودُ   فيما بينها لمَّا علمْت ضرورةَ االجتماعِ،   الرَّ

بِت الكلَّ  اختلفْت.    فيما بينهاعلى الدَّواِم  وإْن هيَ    ،االجتماعِ إْن هيَ تباينتْ   مرارةَ   علمتْ   فاتَّحدْت. فذوَّ



جْت.    الَملكَ وعليها أقامْت    في ُلحمِة القبيِل، هيَ عِن الس هوبِ أبدًا ما  و،  قديماً فسادِت الس هوَب  وتوَّ

 .رحلتْ 

الس هوِب  اَن  األزل  إلى  من عاشٍب وقارٍض ووحٍش ضارٍ   أخضعَْت سكَّ ٍِن    .قانوِن  مكو  كل   فالتزمَ 

وال طمَع الوحُش  فأرهقْتها.    ،سهلٍ   أرِض طوياًل في  قطعاُن العواشبِ    أقامتْ بالدَّوِر والوظيفِة. فما  

َن لها  أْن أذِ   . وها هيَ الس هوُب على حاِلها منذُ وأزهَقهافهدَّدَ وجودَها    ، فريسةٍ   منْ   حاجتِهِ بأكثَر من  

اها. وال زاَل العشُب يشق  أديمَ األرِض كلَّ ربيعٍ. وال زاَل العاشُب يَعتاُش على    خصِب باريها فسوَّ

دُ  ،كلَّ يومٍ  الفريسةَ  . ولم يزِل الوحُش يُطاردُ ونباتِهاالس هوبِ   .ال يزيد ف لحِمهامن  حاجتَهُ قوتَهُ يتزوَّ

ا اإلنساُن، فعلمَ ضرورةَ  ٍة أصبحْت أثراً  وأمَّ اجتماِعِه لكنَّهُ فشَل في تنظيِم هذا االجتماع. وكْم من أمَّ

شاطَرهُ المكاَن فقط، فاإلنساُن حيَن اجتمَع مع اآلخِر  !ألنَّها اخفقْت في تنظيِم اجتماِعها  طيَّ الن ِسيانِ 

ؤى واألهدافَ  ا يُشاطْرهُ الر  دةَ، ولمْ ذاتَ   أبداً   لْم ينسَ   هوأو يقاسْمهُ الُملَك والُمكتسبات.    ،ولمَّ   هُ المتوح ِ

َر لها    ،اتِ الغايكلَّ    نفسَهُ   نحَ مف  في دخيلتِه.  األنا  جموحِ   يستطْع يوماً تلطيفَ  وال   .جميَع الوسيلوسخَّ

عائي من ُمخرجاِت اجتماعِ اإلنسانِ  على ذاتِِه بدايًة، وعلى الجميعِ مْن ُشركاِء    أدلَّ على صدقِ اد ِ

 .تفصيالً  هاالوجوِد إذا ما أردنا

كاَن   اإلنساِن  اجتماعَ  فإنَّ  ٍك وساكٍن،  ُمتحر ِ ُمقيٍم   ِ لكل  النَّفعِ  واأُلسِد موفوَر  النَّحِل  اجتماعُ  كاَن  إذا 

مان  ذلكَ   خالفَ  ِعِ المكان  على طوِل الزَّ كاَن األذى واقعاً بجميعِ    قامَ اإلنساُن ُمجتمعَهُ أما  . فحيثُ وتنو 

كاِت وسَ حوِلِه من    نْ مَ  ها  فهَو قْد نكَب األرَض ولْم يرحْم. بقَر بطنَها، واغتصَب بطاحَ   واكن.ُمتحر ِ

ملكاً   الُخضرَ  وأشادَ  الحياةَ  فيها  روحَ   فقتَل  حياة.    فيهِ   ال  وما    استنزفَ وال  منها  ما ظهَر  ثرواتِها 

َث هواءَهااستبطنَ  َر ماءَها ولوَّ تُربتَها،  .ولْم يزلْ   ،، ومازال يبحث. عكَّ نباتَها. قضى    أفقَر  وأذبَل 

ِعِ الحياةِ   . أجناسَها، أجدَب فيها على تنو 

ا واآلخُر من جنِس اإلنساِن  و ُثُكْم عن ُظلِم اإلنساِن    .العتيد   جتماع هذا اال لم يسلْم من كوارِث  لمَّ فهْل ُأحد ِ

ُثكم عِن استغالِل اإلنساِن ل؟  اإلنسان   في الخلقِ   لنظيِرهِ   الفضاءَ فاإلنساُن الذي بلَغ  ؟  إلنسانهذا  أْم ُأحد ِ

فهَو قْد نهَب، وقتَل، وظلمَ، وسرَق،    بمثِل ما ارتفع.  وجداِن اإلنسانِ في    وقبيحاً ، حفَر عميقاً  ارتفاعاً 

، ثمَّ كاَن لهُ اْن أقامَ هيكَل حضارتِِه المزعومِة على  ما يكوُن االستغاللُ   أسوأَب، واستغلَّ على  وكذَّ 

 .الضَّحايا عظيمِ دماِء وعرقِ 

لَك أي ها اإلنسانُ  ة  قليلة  من األخياِر  وللاِ  ف  !ديندَّعي وتَ أخالٍق تَ   أمْ   ! عن أي ِ حضارةٍ فعجباً  ُثلَّ لوال 

اِن األرِض اآلخرين. ولوال كلمة    الصَّالحينو ِ العالمين  سبقتْ قْد    الرتبُت بفضلِك على سكَّ  ،من رب 

ةً  كلَّ وألنكرُت عليَك    أساساً.  ألنكرُت عليَك الكرامةَ   ،على جميعِ السَّامعين العابدين  فأصبحْت حجَّ

َة  ين.  ُخُلٍق وكلَّ د  ِ حين. فمادامَ العلي    ،قائمة  لكنَّ الحجَّ ِ ُملتبٍس وفي كل  وستظل  ماثلًة أمامي عندَ كل 

قُ  العابدُ  عليَّ أناأمَر، فما أقرَّ و القديُر قدْ   . .. آمينآميَن.. آمينَ  أقولَ إالَّ أْن  الُمصد ِ

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  الت الية:

 
 باستخدام اإلصبع الثَّانيِة للقدم  تصنيُع إبهام اليد

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

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

 
يَِّة للن خاعِ الشَّوكي ِ، خباي  ض ِ ا الكيِس الس حائي ِ.. كثيُرها طي ِع  وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ  في األذيَّاِت الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

https://drive.google.com/file/d/15VlBQdcXRQUNlMWlzrDe8qSn8_5qfmJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15VlBQdcXRQUNlMWlzrDe8qSn8_5qfmJd/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://youtu.be/8ZBClHclnso
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM


 
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 Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 ائيَِّة العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق 

 
 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 Ranvierةِ رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 مسار الموجِة العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبِط 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل 

 
 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( 

 
 ,The Spinal Injuryلحدوث أذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات ا 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ 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 Vieالتَّنك 

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجد دُ العصبي ، رؤية  جديدة  

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت 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 الر 

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

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
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
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/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
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ا  حة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. تُفَّ

 
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   تعد دُ الزَّ

 
 الثَّقُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!  ، األم  تُقر ِ  صبيٌّ أم بنت 

 
 القدمُ الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقة  أم أسطورة ؟   خلُق حوَّ

 
 rical Brachial Plexus PalsyObstetشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالدي  

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفي  والوظيفي  1) األذيَّاُت الرَّ

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

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

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت 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 الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحث  في الص ِ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكي ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكي  االشتدادي  )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكي  االشتدادي  ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحِة العمل 3الُمنعكُس الشَّوكي  االشتدادي  )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الُمنعكُس الشَّوكي  االشتدادي  )

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
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اهدُ   Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ جسيمُ بار، الشَّ

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation(التَّدبيُر الجراحي  لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلوي  الُمتساوي الـ 

 
ب  بغي  الـ المادَّةُ الص ِ بغي ، الجسمُ الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeغيَّة، الص ِ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ  اً مفيدة  ألجسامNutritional Supplementsالُمتم ِ  نا؟ ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلوي  الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

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

 
 َوالمهنُة.. شهيد ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى   الثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الط 

 
 َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ  َكْشُف الَمستُوِر..

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

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائي  

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ُثنائي  الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن ِطاِف الـ 

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

 
لينأم  البن   ين! 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) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجد .. من بعِد الس لوِك، عيُنهُ على الص ِ
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يِل والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 كادَِت الَمرأةُ أْن تَِلدَ أخاَها، قول  صَحيح  لكْن بنكهٍَة عَربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ 

 
 عَذاب  دائم  أْم ِامتحان  ُمستدام ؟الُحروُب العبثيَُّة.. 

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

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

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
   سعاةُ بريٍد حقيقي ون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَِجد  )كوفيد   (: مْن بَعِد الس لوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلْسطوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجد ِد العصبي   التَّنك 

 
د؟  ويحي ِ الُمتعد ِ بِ الل  دُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصل  ويحي  الُمتعد ِ ُب الل   التَّصل 

 
االستئصاُل الجراحي  اإلسعافي  لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخَل    مُ الوعائي  في الكبِد:الور

 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  

 
باعي   لُل الر  راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة   - موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطو 

 
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  ثنائي  الجانب ضموُر إليِة ا

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  Syndrome of the Long Head of Biceps Theُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

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

Muscle Brachii 

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

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ الس فلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ Reconstruction Using Free  Mandibleتصنيُع 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 
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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 Injectionالحقُن تحَت األخرِم تدبيُر آالِم الكتِف: 

 
 برزخ  ما بيَن َحياتين البحريِن.. مجمعُ 

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

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

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد  12ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظمي  العظماني  )العظمومُ العظماني (

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائي  الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائي  الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممتَنِعِ 

 
   (FDS Arc)قوُس العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحي  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 عروقاً متباينةً   بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
 الِمبيضاِن في ِركٍن َمكيٍن.. والِخصيتاِن في ِكيٍس َمهينٍ 

 بحث  في األسبابِ.. بحث  في وظيفِة الشَّكلِ 

 
قبِة ) ِ 1تدبيُر آالِم الرَّ قبي  قبي ( ( استعادةُ االنحناِء الرَّ بيعي ِ )القعُس الرَّ  Neck Pain Treatment الطَّ

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقِة الستعادةِ    Segmental Gracilis Muscleاالبتسامِة بعدَ شلل الوجهِ  نقُل قِطعٍة مَن العضلِة الرَّ

Transfer for Smile 
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