
ــار ياسين منصور  د. عمَّ

 (19-كوفيد )دُّ فيروُس كوُروَنا المُسَتج  

، عَبَ   من   فات  يُنُه عَعد  السُّلوك   لى الص  

ياُح  يَح، قلُت لطالما كانتِّ الر ِّ هِّ  َركوباً  قاُلوا يمتطي الر ِّ  هذهِّمطايا. قاُلوا في اليم ِّ يعومُ، قلُت واللغيرِّ

هِّ من في فاتِّ    أخص ِّ  غيرِّ ماُن مْن همْ والص ِّ أشدُّ منهُ بطشاً   السَّجايا. قاُلوا قاتٌل شرٌس، قلُت عرَف الزَّ

مانِّ   عصي  قاُلوا .  في الضَّحايا واحتكارًا فُتحسُب لهُ حقَّاً  هذهِّ  فأمَّا قلُت   ،مكانٍ ُمعتَرٍك ب  ال يأبهُ على الزَّ

 المزايا.لِّ وافع األ  من غريبِّ واحدًة 

وايا.   فَّ ع تقشعَهُ عيٌن، مع ذلَك استباَح السُّوَح ولْم يَ هَو أدقُّ مْن أْن  يقومَ هَو أضعُف مْن أْن عنِّ الزَّ

 ، الخلقِّ أعجَزهُ اإلنساُن  فيُّ صَ .  البقايا   عزيزًا منَ يرحمْ   مَّالوأتى  على ناصيةِّ اإلنسانِّ  بيدَ أنَّهُبذاتِّهِّ

لإلنسانِّ   .البرايا  في  أصغري  اإلنساَن  هذا فاً، وكمَّمَ  لَ صَ    ضروبَ عقوٌل شحَّ زيُتها وقضْت ترسمُ 

ةٍ، ثمَّ   .ُمجتمَع هرجٍ َومَرجٍ   ،كيناقتصادَ استهالٍك وُمستَهلِّ ،معاٍش  جاَء هذا األصغريُّ على حينِّ غرَّ

 ِّ ٍ   ؛ خفَّةٍ يمسُح الفعَل بكف  قََّة بكف   خريَّة.من سُ وإذا ما رمَت الد ِّ

المسارَح  تِّ . أشادغرمينالمُ   سبيلَ  نَّ إليه فقطَع  طمعاً،   والفنادَق الباذخاتِّ  الفاخراتِّ  المطاعمَ  تِّ أقام 

األنسِّ    لإلنسانِّ   تْ زخرف  الُمريدين.  لقاءَ   نَّ عليه   فمنعَ أماًل،    والنَّواديَ    وصوالتِّ ما شئَت جمعاتِّ 

 ، جمَّلتِّ القاصي البعيدَ للواهميَن ُمرتَحاًل،   .رينؤتمِّ المُ  عليهِّ حميميَّاتِّ  وحظَّرَ   العزلةَ فألزمَهُ  السَّهرِّ

لين وأحالمَ  حف َق حلمَ األوَّ ًا، إالَّ وجاَء فعُلهُ على   التَّابعين.الُجهَّلِّ مَن  رَّ أضمرْت باإلنسانِّ ضرَّ ما 

ِّ الضَّامرين. َلهُ جملةً  هيَ  حتَّى في قليلِّ خيرٍ  خالفِّ أطماع منهُ وال   أرادْت، عطَّ وال ندري مخرجاً 

 ندري نحُن إلى أين.  

هيَ صروحُ  الخَ   نهضتِّها  فها  رياُح  فيها  طائراتُ تصفُر  هي  والسَّماء.   هاواء. وها  األثيَر  تهجُر 

هافي    ، والسَّيَّاراُت األرضيَُّة تغطُّ هانئةً هافي مهاجعِّ   القطاراُت تصدأُ  الغازالُت العناكُب و.  مكامنِّ نومِّ

ها  خيطاً أحكمْت قدْ  ها.لى مداخلِّ ومخارجِّ ُمحر ِّ ع  من شركِّ ها، االدُّروُب خلْت مْن روَّ   كاتِّ اقتصادِّ دِّ

ها.  لضجيجِّ واشتاقْت مقاعدُ الرَّصيفِّ   ارِّ  زوَّ

عرْفَن   مْن   ِّ وجبَّاناُت الحي  مشافيها  المَريدِّ  في  فقط،  هذا الوافدِّ  الجَ زمنِّ  امتألتِّ  اُت  نبَ ازدهارًا. 

ِّ بمُ  يشتكي لخالقِّهِّ من وزرِّ األعمالِّ ما انفكَّ  الذي أتانا من غيرِّ مكان. وملُك الموتِّ    صابي هذا الخفي 

 .يُفسِّدُ األنفاس ،يكمُّ األفواهَ والبُرقُع على الوجوهِّ    .األسودُ غدا أثيَر الحسانِّ األشغال.  

 تاهتِّ األبصاُر في أفٍق ال قراَر له  ماُت، وبحَّ الصَّوُت خلَف ساتٍر من خوٍف وضياع.القسَ   ضاعتِّ 

قتِّ النُّفوُس في رحمٍة  .  أو وعاء ِّ  تأتيها  وتعلَّ كهشيمِّ الُمحتَظرِّ باَت هذا   السَّماء.األرضِّ ومن رب 

ِّ نسمٍة يأتيهِّ . واءوخَ تعبُث بهِّ رياٌح من جنوٍن ضعيفاً  اإلنساُن،  الدَّاءُ، وال  ال يدري على كتفِّ أي 

تِّهِّ الدَّواء.ليدري أكاَن منظورًا    قريبٍ أم بعيٍد لعلَّ

لَ هَو األمُر كما أصُفهُ لكُْم على حرٍف. وباءٌ ثقيٌل   يُالمَخروبةَ   َجلَّ يُعرُف لفورتِّهِّ  وال علمُ لهُ بدايةٌ ، ال 

ها واألمراء. ولمَّا يمنْح ضعيفَ  انتهاء. ضحيَّتَها رغمَ   اً أطاَح بمداميكِّ حداثةِّ اإلنسان، أذلَّ اقتصادَ ملوكِّ

، فهمُ اآلَن إمَّا فقيدٌ أْم مريٌض  الحظ ِّ في ذلَك أفضليًَّة   أمِّ استثناء. استوى الجميُع تحَت سيفِّ غضبتِّهِّ

 علمِّ العارفيَن األتقياء.  لهُ في    شكلَ  أماًل الينتظُر    ُمترب ِّصٌ أم 

 



 َك إالَّ هوَ وال يعلمُ جنودَ رب   

ِّهِّ، كبسولٌة ُمستدَ  واه. اكتنفْت رمزًا وراثيَّاً خاصَّاً ال نظيَر لهُ فيما سِّ قٌَّة والفيروُس، لمن أرادَ العلمَ بعدو 

مُز الوراثيُّ هذا مَرموزٌة كلمٌة  .  باريهاغيُر  تِّها  دالالُك  ال يُدرِّ   تعويذةٌ   ،المآالتِّ القصدِّ وبُلغةِّ   ،والرَّ

لِّها وعالمِّ  مُ  غيرِّ  عصيَُّة االستبيانِّ على لسَ  .غاياتِّهاشغ ِّ هيئٍة وال تستقرُّ على مٌ ال تثبُت على  شَفرٌة طِّ

في مفرداتِّها والبنيان، فالغاياُت كثيراٌت والُمستجدَّاُت أكثُر مْن أْن ُتحيَطها   تفتُأ تبديالً ال فهيَ .  منوال

لِّ   ثابتٌة علىتركيبٌة جينيٌَّة    .أحوالِّ  قديمِّ على أو  نشأةٍ   أوَّ

عويذُة هذهِّ ما إْن   مِّ الغيوب. مُدركِّ فعاًل مرصودًا في  فيهِّ    ُتحدثْ ي ٍ  جسمَ حيِّ   تدخلْ والتَّ  مدروسٌ فعٌل    عالَّ

كوُن فعَل تنكيٍل وُمساءلة. يفعُل تغييٍر ومواَءمٍة، وقدْ   لسابٍق قبَله.  حديثُ تَّ ال البناءُ لقادٍم بعدَه، أمِّ لهُ 

دَهُ ببرمجيَّاتِّ عمٍل وتَقانة. وتعهَّدَ  كثيٍر  فاهللُ جلَّ وعال بعدَ أْن خلَق اإلنساَن ممَّا نعلمُ و ممَّا ال نعلمُ، زوَّ

هِّ بأمرِّ التَّحديثِّ   يَ والمَدَد  فال ينقطُع اإلنساُن عْن خالقِّهِّ   .الَءمةوالمُ إلى جندِّ منهُ أثرًا مادامَ ، وال  عدمُ 

 .  حثيثةافُق سخيَّاً واألنفاُس  الخ

الدَّعيُّ اإلنساُن   أُ وأمَّا  ما  أنِّ  ف  ،تيَح لهفحسبُهُ مَن العلمِّ  منهُ  ، ااستغنى. كاَن  العلمِّ دَّعى الفضَل في 

، وعْن شعَر بحُ طغى. كثيرًا ما هَو وعتِّيَّاً  استكبَر ف ِّقاءِّ ورعشةِّ الوصالِّ فقدََّر سميََّة الفيروسِّ مَّى الل 

، وهَو عنِّ األصلِّ األصيلِّ قدْ ضلَّ فأضلَّ اكتفى.  قدِّ   بما قدَّرَ هالٍة هو  ُحمٍق وجَ  ألهمَهُ ظاهُر الشَّيءِّ

الوصفِّ  أفاَض عليهِّ ما شئتَ الُخطى. سعيَهُ و هِّ  وهَو من قصورِّ مُ  .مْن ذميمِّ    ،غلَّ بصيرًة قدْ  دركِّ

هِّ في   فذهبَ  يَ غالى. و  بعيداً   قدحِّ يُدرْك أْن خلَف األكمةِّ  لْم   داهماتٌ ستبنِّ الغايَ وراَء فجيعٍة، ولمَّا 

فتبصَّْر أيُّها   ، وفي التَّالياتِّ ما هَو أمرُّ من ذلَك وأدهى.ُمصابِّ ال  شغَلهُ األنيُن ووجعُ .  تتوارىُخنٌَّس  

 الُمنتهى.يكوُن   إلى أينَ قدْ ُحسمَ وال يُعلمُ الغافُل إلى مصيٍر أنَت بالُغهُ، ودعْ عنَك األوهامَ فاألمرُّ 

 والشَّيُء بالشَّيء  يُذكرُ 

لدينا . أشرُح ممَّا  والُمرامولمْن تاهَ عنِّ المعنى الُمرادِّ، وشغَلتهُ مصفوفاُت الكالمِّ عْن إدراكِّ القصدِّ 

األيَّامِّ  هذهِّ  حاسوبٍ وخوارزميَّات.    في  أجهزةِّ  بنيتَها  من  ونعلمُ  فالفيروساُت اإللكترونيَُّة نعلُمها، 

برمجيَّاٌت وفعَلها.   والن ِّظام.    خبيثةٌ هي  برمجيَّاتِّها  اإلنساُن، تدخُل حواسيبَنا فتعبُث في  اصطنعَها 

هيَ فيروساٌت خالُقها اإلنساُن، ففي غيرِّ مكان.    الُمترب ِّصِّ أو تجعَلهُ تحَت سيطرةِّ ُمرسلِّها    اً ُتقصي هدفَ 

 اإلنسان.  هذا  غيُر    ايتقُنه ال  نعةٌ صِّ العبُث  كما  الشَّرُّ مقصدُها 

نعُة قديٍر  بيعةِّ فهيَ صِّ إليها فعاًل عظيماً  جبَّاروأمَّا فيروساُت الطَّ جيناً، وعهدَ  ُمتجد ِّدًا على . حمَّلهَا 

ُتلقيها على ثمَّ  سرار.  حيُث موطنِّ اإل  هدُفهاإالَّ   معناها  يُدركُ منهُ جلَّ وعال، ال   تحمُل كلمةً   مر ِّ األيَّام.

 ِّ ًا   الخليَّةِّ الحيَّةِّ   مسامع هدَّار.  وأحياناً   ،غالباً سرَّ  ٍ يبقى الفعُل خفيَّاً كثيرًا ما  فيكوُن لحديثِّها وقٌع مدو 

، ويَ   خبار.علُن اإليُلمَّا  قليالً علمُ بحدوثِّ الفعلِّ  على اإلنسانِّ

بيعةِّ    الحقيقيُّ الفعُل  يبقى  و ًا عصيَّاً على مُدركِّ  لفيروساتِّ الطَّ اإلنسان. فاإلنساُن ال يقنُع بغيرِّ ما سرَّ

. وهو خالصةً   فألقى عليهُنَّ وصمَة اإلمراضهنَّ شعَر بالوهنِّ من فعالِّ  تجودُ بهِّ حواسُّهُ من مُدخالت.

تردَّدَ  رزَ   ولمَّاالوصوف. وإجزالِّ   الشَّرحِّ في    لو شعَر بغيرِّ ذلَك ما  حِّ الفعُل المرصودُ  مِّ   كاَن  عالَّ

هَو  وهذا ما أحاوُل بلوغَهُ، وهذا    والتَّخمين. الغاياتِّ في    إلنسانِّ إالَّ التَّقديرُ على ا ال يبقىالغيوب، 

 وكماُل القصد.  يَّةِّ الن ِّ تمامُ 

أْن تكوَن فيروساُت    ،بالقياس   ًا خالصاً، يصحُّ أيضاً  كانْت فيروساُت اإلنسانِّ اإللكترونيَُّة شرَّ لمَّا 

بيعةِّ في   ، صحَّ أْن يكوَن لفيروساتِّ الطَّ بيعةِّ لغيرِّ الشَّر ِّ منذورة. ولمَّا كاَن الشَّرُّ نقيَض الخيرِّ خيرِّ الطَّ



اإلنساَن رعايًة وصيانًة  فالخا.  في صالحِّ أحوالِّهِّ صحيُح غايةاإلنسانِّ مسعًى و تعهَّدَ  قدْ   ضدَّلُق 

لْ .  حالبسكونِّ    نَ على هيئٍة وال تقنْع   نَ ال تثبتْ   ،الحركةِّ   اتُ غوائلِّ الدَّهر. والغوائُل الُمهلكاُت دائم    نَ ُتبد ِّ

ياٍت ُمعاصرةٍ ب  اإلنسانَ   نَ ترميْ، على الدَّوامِّ لبوساً  حريَّاً على خالقِّ كاَن لذلَك   وأخطر.أشدَّ وقعاً  تحد ِّ

َث ما لد ِّهِّ  ى مَ هذا اإلنسانِّ أْن يُحد ِّ  من تَقاناتِّ عمٍل وحماية.حظي 

بيعةِّ  بهذا المعنى التَّحديثِّ والمواءمة. فهُنَّ  فعلِّ جانباً من  ، يصحُّ أنَّ هللاَ قدْ عهدَ إلى فيروساتِّ الطَّ

فْقَن   بيهٍ شذواُت تركيبٍ جيني ٍ  جيني ٍ؛ يتَّ اإلنسانِّ من مخزوٍن  في الوحداتِّ البنائيَّةِّ    سويَّةً بما لدى 

هِّنَّ  ويختلْفَن  يُلقِّ حمَلهُ   في التَّرتيب.عن بعضِّ إْن يندسَّ فيروٌس داخَل الخليَّةِّ الحيَّةِّ  وبالتَّالي، ما 

ِّ   البناءِّ مَع    الجينيَّ ليختلطَ  قدرةٍ وال يخفى على عالٍم عارٍف ما لهذا الفعلِّ من  للخليَّةِّ الهدف. الجيني 

الفيروساتِّ هُنَّ الخاليا   تغييريٍَّة على برمجيَّاتِّ الخليَّةِّ وعملِّها. أنَّ الخاليا الهدَف لهذهِّ  تخيَّْل معي 

ِّدُة للن ِّطافِّ عندَ آدمَ أمْ  غييرِّ والتَّحديثِّ    المول  اَء. عندَها، سيكوُن فعُل التَّ ِّداُت للبُويضاتِّ عندَ حوَّ تلَك المول 

ِّ   وضوحاً أكثَر   .في األجيالِّ القادمة  على صفاتِّ الجنسِّ البشري 

كما وصفُت، فكيَف   بيعةِّ  ُنفس ِّرَ لنا أْن  وإْن لْم يُك األمُر  الكبيَر مَن فيروساتِّ الطَّ  اتِّ المَوسوم الكمَّ 

لَن  علمْ  قدْفهُنَّ   .اتؤذيغيرِّ المُ ب بصمٍت ُمريبٍ وذكاء. ومْن ثمَّ يُغادْرَن أم   اإلنسانِّ   داخلَ َن كيَف يتسلَّ

عقُل أنَّهُنَّ . أيُخيالتالدَّ  نَّ هُنَّ تلكُ أْم فعلَ   هُنَّ مصيرَ وفعاًل  حقَّاً  تقصَّى  ما مْن عارٍف واثٍق    ؟يبقيَْن داخَلهُ

ِّ قدِّ انتهى  أْم يُعقلُ   ؟وظيفة  أمْ   بدوٍر ماُخلْقَن عبثاً، ولْم يُعهدْ إليهنَّ     أنَّ مروَرهُنَّ داخَل الجسمِّ البشري 

ِّ  لهذا الُمرورِّ  وما   كما بدأ،  مْن تاليات؟  الخفي 

، أم أرادَ بهم  ربُّهم  وال أدري أشر    َرشدا  أُريدَ بمن في األرض 

،  بالءً وفيروُس كوُرونا الُمستجدُّ وإْن بدا ظاهُرهُ مرضاً  فهَو ال يشذُّ عْن ذاتِّ المنظورِّ   لهذا اإلنسانِّ

ر.  نذيرًا ُمعاصرًا ُمستجدًَّا، يُضيُف واحدًة إلى سابقاتِّهِّ من أوائلِّ النُّذُ   قدْ يكونُ ف  في الفعلِّ والتَّأثير.

،   ممَّا يبدو عليهِّ من فعالِّهِّ أدهى   الخافي  كما ويمكُن أْن يكونَ  .ظاهُر األمرِّ  َوأمر 

من ِّي عنايًة.ف الحاُل على ما نشاهدُ حالياً  يقتصرَ  احتماُل أنْ   فأمَّا تِّهِّ   ال يعدمُ    بالءً فيكوُن األمُر برمَّ

ٍ خفي ٍ فاجأهْم   يعمُّ األرَض. يقتُل من يقتُل، ويترُك آخريَن أسارى معركةٍ جديدًا   هْم خاضوها مع عدو 

ٍة غيرِّ قليلٍة من الُمبتليَن البائسين.    الفيروسِّ  فقدْ علمنا صخبَ من غيرِّ مكان.   هِّ عندَ قلَّ َوسوَء طباعِّ

الُمصابينصمتَهُ وغياَب   خبرناكما وَ  ،  بيدَ أنَّ أهمَّ ما    .النَّاجين  الفاعليَّةِّ عندَ معظمِّ  نَّهُ لْم أفي األمرِّ

 ِّ هِّيترْك بعيدًا عن شعاع ِّينأحدًا   والسَّطوةِّ   تأثيرِّ  .مَن اآلدمي 

الكمَّاماُت ال تبرُح تسدُّ   هيَ  النَّاُس التَّقيةَ في وجوهنا فها  فتباعدُوا ما   ،المداخَل والمخارَج. التزمَ 

باعدِّ استطاعُوا إلى   النَّاُس    ىتخلَّ حلَّ اإليماءُ مكاَن العناقِّ، والمَشافهُة بدياًل عنِّ الُمصافحة.  سبياًل.    التَّ

كثيٌر ممَّا قدَّمُت إليكْم في   وغيُرهُ  في السُّلوكِّ والمعاش. ، واكتُفوا باألساسيَّاتِّ ُمجامالتٍ   كثيرِّ عنْ 

بذيرِّ  مغبَّةِّ من وإيَّاكْم حماني و ،ممَّا أغناني عنِّ اإلعادةِّ   بدايةِّ هذا التَّقرير  .نقيصةِّ اإلطالةِّ  والتَّ

لقادمٍ اِّأمَّا  و مًة  األيَّامِّ   ،حتماُل أْن يكوَن البالءُ مقد ِّ بُدَّ وأنَّهُ منظوٌر في قادمِّ  الفكَر من ِّي  ال يبرُح  ف  ،ال 

. وكْم أخشى ، وهذا ما أرجوهُ صادقاً قدْ يحمُل الخيَر لهدفِّهِّ اإلنسانُث وهذا الجديدُ الُمحدَ  والخاطر.

 .قاً ما أرتابُهُ ُمشفِّ  ذا، وهالعتيدِّ   هذا العنيدِّ   لتقهقرِّ   البدايةَ   هوَ  يكونَ   أنْ 

الخليَّةِّ  في برمجيَّاتِّ  ما  فإذا ما نجَح في بلوغِّ مراكزِّ الضَّبطِّ والسَّيطرةِّ، قدْ يُحدُث الفيروُس تحديثاً  

ه  الحيَّةِّ  فيَّاً خسيكوُن التَّحديُث   ،الخاليا الجسميَّةِّ لإلنسانِّ حالِّ إصابةِّ    فيوالبنيان.    االنَّاظمةِّ لسلوكِّ

،  ويعتني بتفصيٍل هنا ودقيقٍة هناك.   ال وقدْ يترُك فيها أثرًا سلبيَّاً  كما  قدْ يكوُن التَّحديُث لصالحِّ الخليَّةِّ



غييرِّ سيبقىحمدُ عاقبًة وصيرورةيُ وال  ةِّ الُمصاب  الخليَّةِّ حدودِّ   عندَ   في كلتا الحالتين  . بيدَ أنَّ فعَل التَّ

 وال يزيد.  ها،أْم شرَّ   هاصاُب تبعاتِّ اإلصابةِّ خيرَ . فيحتكُر المُ سواهايتعدَّاهُ إلى  

ِّدُة للن ِّطافِّ عندَ آدمَ جيناتِّ  إصابُة    هوَ حقيقًة  ما يشغُل بالي    لكنْ  ِّدُة إصابُة  و  ،الخاليا المول  الخاليا المول 

اء.  للبُويضاتِّ  غييرلْن يكوَن باإلمكانِّ ضبُط مفاعيلِّ التَّحديثِّ  عندَها    عندَ حوَّ  أثُرهماسيكوُن  بْل    ،والتَّ

ِّ جنسِّ  الصفاتِّ   على  محسوساً ظاهراً   .ولألبد لألجيالِّ القادمةِّ   البشري 

ِّدةِّ للن ِّطافِّ أْن يصيَب الفيروُس جيناتِّ    الُمصاب  أهوُن  ويبقى   ِّدةِّ دوَن جيناتِّ    الخاليا المول  الخاليا المول 

إيجاباً.  قدْ  عندَها،  .  للبُويضات أْم  سلباً  تحديثِّ جيناتِّ الحيواناتِّ المنويَّةِّ آلدمَ  ينجُح الفيروُس في 

ِّراتِّ الجينيَّةِّ  السَّالُب  في زمنِّ اإللقاحِّ، أو   سُتجهضُهُ البُويضُة السَّليمُة جينيَّاً المنويَّةِّ من هذهِّ الُمتغي 

بقليل ربَّما. ِّدِّ من تلكمُ التَّحديثاتِّ   ،بالمقابل بعدَهُ  اإلنسان  خدمًة لوظيفةِّ  هي ستعمُل على تثبيتِّ الجي 

للبقاء ِّ والجنس. وهذا   الضَّروريَّةِّ  الدَّوريَّةِّ . فيكوُن األمُر ضمَن التَّحديثاتِّ وديمومًة  لسالمةِّ النَّوع

ةِّ دوَن انقطاع منُذ زمنِّ  ِّ  الاالحتماُل هَو األقرُب حدوثاً نظرًا لعمليَّةِّ تكوينِّ الن ِّطافِّ المستمرَّ بلوغ
(1) . 

وأمرَّ  أدهى  الخطُر  يكوُن  للبُويضاتِّ  بينما  ِّدةِّ  المول  الخاليا  جيناتِّ  الفيروساُت  بلغتِّ  إذا   فيما 

اء.   حوَّ سيُصيُب  عندَ  الغريزيَّتين  بالصَّميمِّ   الطَّارئُ التَّحديُث  فحينئٍذ،  والسَّيطرةِّ  الضَّبطِّ    قدرةَ 

غييرِّ   حامالتٍ أنفسُهُنَّ  فتصبُح البُويضاُت    . النَّاشئاتِّ   لبُويضاتِّ ل في لنواةِّ التَّ صفاتِّ الجنسِّ    القادمِّ 

 ِّ  .، ال ريبالبشري 

ِّدُة للبُويضاتِّ ال تظهرُ   ةُ ويفيدُ التَّذكيُر في هذا المقامِّ أنِّ الخليَّ ِّ جنيٍن أنثى، بينما    المول  إالَّ في مبيضي 

اءِّ اليومِّ وقدِّ امتلكَن كامَل خزينِّهنَّ   ايخلو منه  اَء بعدَ ذلك. أْي ال خطَر على بُويضاتِّ حوَّ مبيضا حوَّ

هاتِّأْن ُذ نم   مَن البُويضاتِّ غيرِّ الُملقَّحاتِّ  .  لكنَّ الخطَر قائمٌ مع أجنَّةِّ اليومِّ كنَّ أجنًة في أرحامِّ أمَّ هنَّ

ِّدُة للبُويضاتِّ   ةُ الخليعندهنَّ تكوُن  ف.  المنظورنساءِّ الغدِّ   وحساسيَُّتها  ما تزاُل، االنقسامِّ في طورِّ    المول 

ِّ دخيٍل    عظيمةٌ   .الجيناتِّ والخواص   في عابثٍ لكل 

ِّ الجنينِّ األنثى قدْ يُحدُث تحديثاً في جيناتِّها على الخاليا   يلتبسُ فواألثر.    فإْن نجَح الفيروُس في بلوغ

ِّداتِّ    ،يندمُج الجمُع في ائتالٍف جديدٍ فلبُويضاتِّ ما هَو أصيٌل من جيناتِّها وما هَو جديدٌ ُمحتَضر.  امول 

غييرِّ  يكوُن بذلك  ور.  في مْن حضَ ال  و  ال شبيهَ لهُ في مْن سلفَ  قدْ أرسى قواعدَهُ في صفاتِّ  مدماُك التَّ

حقين  شكالِّ والصُّور.األ فيجياٍل، ويكوُن البشُر غيَر ما نعرُف  أ بعدِّ مْن أجياٌل  مَن البشر.    الالَّ

 األثرُ   فىيُقتَ  Barr Bodyسيم  باَر الـ  جُ وفي 

ِّناتِّ النَّواةِّ األخرى.    العجيبُ   هذا الكيانُ يعتزُل   يحمي ف،  بانيهحوَلهُ سياجاً هَو  سريعاً  يشيدُ  وباكرًا مكو 

ِّ عابٍث دخيل ، فألصقَ قديماً  . امتنَع  ذاتَهُ من كل  ِّناتِّ اإلنسانِّ المناعيَّةِّ صفَة وخطاً بهِّ وهماً    عن ملو 

ُل المجتهدين الضَّالين.  .الوظيفيَّ   العجزِّ والموتَ  ُس على ما بدأهُ أوَّ  ومْن ثمَّ توالتِّ الفرضيَّاُت تؤس ِّ

هذا الجُ ثمَّ طوياًل، حدَث أْن  ِّ ربقيَ  ِّ يٍ  أسيمُ بعيدًا عن كل  ولمَّا غابَتِّ الغايُة تأويل. جديٍد وعْن كل 

لينَ  عْ أقن  اعن ِّي، ولمَّ  بعدَهْم مَن  بتسليمِّ   أفرحْ   المَّ و ،بإرهاصاتِّ األوَّ  إلىالتَّابعين، عمدُت  من جاَء 

ِّبُ أُ البداياتِّ في خلقِّ اإلنسانِّ   حتَّى كاَن لي .  ال أتعبُ ف  ،أسعىسيمِّ باَر وعْن غيرِّ ما قاُلوا في جُ   .نق 

  الوظائفِّ   سيمِّ من غريبِّ عْن سوايَ في شأنِّ الجُ   ما غابَ   لي وظهرَ   ،برىكُ ال  مكاشفةِّ الأْن وقعُت على  

نأى بذاتِّهِّ بعيدًا واحتجب.    عمَّا سواهُ هَو لذلَك   فعاًل وخصااًل،  سيمُ قدْ تميََّز عمَّا سواهُ فالجُ   .أعجبُ ف

حمنِّ  ِّ والجنسِّ مَن الرَّ هِّ   وانتخب. ماألعزَّ فيه ، اختاَر لها من بين خلقِّهِّ أمانةٌ فحفُظ النَّوع فمْن حرصِّ

ِّقالِّ يحرُص الكريمُ  لانتحى، وليَس   إذاً   على عظيمِّ مهمٍَّة هوَ   .  وينتحيغيرِّ األماناتِّ الث 

 

https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP


 مالحظة

 إن  أنَت أردَت حقيقَة جسيم  بار كاملة ، وأردَت االستنارَة بكليَّة  المُكاشفة ، فلن  أبخلَ عليَك تفصيال  أم  دقيقة .

واية  وتفصيلُ   :الحكايةكلُّ ما يجُب عليَك هو قراءُة المقال  المُشار  إليه  أدناه، ومشاهدة  الفيديو المرافق، ففيهما كاملُ الر  

   ُخلقت  المرأُة من ضلع الر جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي  

أرادَ الخالُق تبدياًل في خلقِّهِّ والصُّور، أْن فال عجبَ   .وقدْ صدرالجليلِّ    األمرِّ ب  ينشَُر جندَهُ ، إذا ما 

. وال عجَب أْن يكوَن والخبرإليهِّ باألمرِّ العظيمِّ  يهمسُ  أزاًل،  إلى هدٍف هَو راصدُهُ  منهمْ  كل  فيعمدُ  

َ قدْ    كورونا الُمستجدُّفيروُس  ظننُت الجُ    .بجسيمِّ باَر على األثر  ُألزم سيمَ رقيباً عتيدًا على فلطالما 

نا فاتِّ مادامَ ُجسيمُ باَر في منأى نحُن البشر.    صفاتِّ اإلنسانِّ وعلى خصائصِّ جنسِّ فال تبديَل في الص ِّ

بوُر وصَف  سولُ إذا ما نجَح   حالِّناعنِّ الخطر. ويكوُن الويُل والثُّ  سترِّ في اقتحامِّ الحصنِّ وهتكِّ    الرَّ

 تر.سَ  ما طوياًل قدْ

،تعجبوا من ِّيال ف ي الحيطةِّ والتزامِّ اإذا ما ن ، شُركاَء الوجودِّ فإن ِّي ال  .وكثيرِّ حذرالحكمةِّ  ديُت بتوخ ِّ

رأيُت الفيروساتِّ    أنْ من ِّي   تعجبُواوال   كمثلِّ ما تروَن، سحابَة صيٍف لكْن ما مْن مطر.   أرى األمَر،

ماً، فالعبُث أنفيهِّ جُ  َح الخالُق وإيَّانا أمر.   ندًا مسوَّ واسمُحوا لي إذا ما أطنبُت قواًل عنِّ الخلقِّ كما صرَّ

، فاإلطناُب لمثلِّهِّ حق  جُ البمنزلةِّ   منُُّع   سيمِّ ال يشوبُهُ عار. قلُت بفضلِّهِّ لمَّا راعني تمنُّعُهُ، وال يكوُن التَّ

ٍِّة  ي الفعَل  .  اختيار ال محضَ إالَّ لعل  َ الجَ ناديُت بتقص ِّ ، جُ العلى   سيم فاتِّ سيمِّ مادامَ فال تبديَل في الص ِّ

 هذا قيلي فإْن صحَّ أصابتني مليحٌة، وإْن أخطأُت أصابتني فضيلُة اإلصرار.  ."بارُ " على حالِّهِّ 

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

األساسَ 1) البُويضة   ال  دوَر  النَّوعيَّة ( شرحُت مطوَّ البشري    الجنس    .في حفظ  خصائص  

ابط  وكتبُت في ذلك مقاال    على الرَّ  :تجدونهُ 

ل اءُ..  اءَ " آدمُ وحوَّ التَّكوين،   حوَّ  فعلُ التَّمكين" وآلدمَ حفُظ 

 

سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:و   في 

 
ِّ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراضِّ والعالماتِّ السَّريريَّةِّ كِّ العلوي   أذيَّاُت العصبونِّ المُحر ِّ

Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology Upper 

 
ِّعٌ وقليُلها عصي  على اإلصالحِّ الجرا ِّ الشَّوكي ِّ، خبايا الكيسِّ السُّحائي ِّ.. كثيُرها طي  يَّةِّ للنُّخاع ض ِّ حي ِّ في األذيَّاتِّ الرَّ

c Injuries of the SpineSurgical Treatments of Traumati 

 
ِّ  . مقاربُة العصبِّ الوركي ِّ جراحيًَّا في النَّاحيةِّ اإلليويَّة.  المدخُل عبَر أليافِّ العضلةِّ اإلليويَّةِّ العظمى مقابَل المدخلِّ التَّقليدي 

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approaches Gluteal -ransT 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغطِّ العاملة 

 
 ion PotentialsActفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 والتيَّاراتِّ الكهربائيَّةِّ العاملة وظيفُة كموناتِّ العمل

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
الثةُ   للنقل العصبي ِّ  األطواُر الثَّ

 
 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 Ranvierوظائُف عقدةِّ رانفيه 
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 وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبطِّ معايير الموجةِّ العاملةِّ

 
انية في ضبطِّ مسار الموجةِّ العاملةِّ  وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليدِّ كموناتِّ العمل  وظائُف عقدةِّ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه

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

 
 The Spinal Injury, Theأذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث 

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِّساعُ باحةِّ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Responses Motor Multipleاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة
Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves its Wallerian 

Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 ptionsSpinal Reflexes, Ancient Conceالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجازِّ العلمي    خُلقتِّ المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِّ

 
وحُ والنَّفُس.. عَطيَُّة خالقٍ وصَنيعُة مخلوقٍ   الرُّ

 
 خلقِّ النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلُق السَّماواتِّ واألرضِّ أكبُر من 

 
لعُ آدمَ، وجهان لصورةِّ اإلنسان.   تُفَّاحة آدم وضِّ

 
اءُ.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 صسفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خال

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريدِّ والتَّنفيذ رحلة ألفِّ عام

 
  هكذا تكل م ابراهيمُ الخليل

 
ةِّ ةِّ الفكرِّ وفكرِّ القوَّ ، بين قوَّ  فقهُ الحضاراتِّ

 
ُة االختالف بين مُطلَّقةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفاف لَّ دَّةُ وعِّ  العِّ

 
وجاتِّ وملُك اليمين.. المنسوخُ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 مِّ السَّاقطِّ الثَّقُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّج

 
 جُسيمُ بار، مفتاحُ أحجيَّةِّ الخلقِّ 

 
ُر!  صبي  أم بنٌت، األمُّ تُقر ِّ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

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/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
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/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
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=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://drive.google.com/open?id=1hM3qv82opObxPQzJLu1NVy5Kgcb_eimS
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1ueF8P_YMU83XI48bJ5PmRUhKFzmbOBQf
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
https://drive.google.com/open?id=1Rg_pjMrnnb4bpqIloQlF4NHTxx-H7fT5
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/umQO--jVeJM
https://youtu.be/JPQW8v-EvP4
https://youtu.be/JqPLgtfeffY
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/DnAc-SZ9zD8
https://youtu.be/qAiGH5ym_bs
https://youtu.be/IpgGluGaxko
https://youtu.be/sBFq4OGr4PI
https://youtu.be/OVyZZM1sFT4
https://youtu.be/Yv_3k_4gqmU
https://youtu.be/f8Sabjy-mqg
https://youtu.be/XqPelg4CfQg
https://youtu.be/AcX02poH0sw
https://youtu.be/ftq9QHt6IZY
https://youtu.be/BQEWxWGyQng
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/xf_nRvRfP0A


 
ِّ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟ اءَ من ضلع  خلُق حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّفيرةِّ العضديَّةِّ الوالديُّ 

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( التَّشريحُ الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( تقييمُ األذيَّةِّ العصبيَّة2ِّ) األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّاأل  ( التَّدبيُر واإلصالحُ الجراحيُّ 3) ذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ( تصنيُف األذيَّةِّ العصبيَّة4ِّ) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِّ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِّ الكابَّةِّ المُدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباطِّ 

 
 ِّ ِّ في تدبير شللِّ العصبِّ الكعبري   Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقلِّ الوتري 

 
ُر جنَس الوليد )مُختصٌر(  من يُقر ِّ

 
.. زادُ مسافٍر! الذَّكاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ،  فاتِّ والمآالتِّ ثالوُث الذَّكاءِّ  واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالمُنعكسِّ الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالمُنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِّ المنعكس 1المُنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   Hyperreflexia, Pathophysiology of(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Hyperactive Hyperreflex 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِّ ثنائيَّةِّ الجانبِّ للمنعكس 2اديُّ )المُنعكسِّ الشَّوكيُّ االشتد 

Response Hyperreflex -Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِّساعِّ ساحةِّ العمل 3مُنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )ال

Pathophysiology 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِّ عديدِّ اإلستجابةِّ الحركيَّةِّ 4المُنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة1ِّالرَّ

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِّالرَّ  (، الفرضيَُّة الثَّ

 
اءُ  ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلعِّ  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 لليدِّ المخلبيَّة 

 
ـ   Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ المُتساوي ال

 
بغيُّ الـ  بغيُّ، الجسمُ الص ِّ بغيَّة، الص ِّ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِّ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ   ، هل هي حقًَّا مفيدةٌ ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالمُتم ِّ

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ المُنص ِّ

 
 الشَّبابِّ الدَّائم، ضمانُة itamin DVفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضار  جدَّاً Vitamin B6 6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصصِّ البطولةِّ والفداء

 
 ثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّذي هوىال

 
، فرضيَُّة الكونِّ السَّديمي ِّ المُتَّصلِّ   خلُق السَّماواتِّ واألرضِّ

 
ُس  ـ الجواري الُكنَّ  Circulating Sweepersال
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مُ المجتمعُ.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟عن  دما ينفصِّ

 
اتي لمفصلِّ المرفقِّ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيعُ الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِّ  الطُّ

 
كايةِّكَ .. َمَع االسمِّ تَكوُن البِّدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِّمَة الحِّ  ْشُف الَمسُتورِّ

 
 مُجتمعُ اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أمِّ اجتماعُ ضرورة، أم اِّجتماعُ مصلحةٍ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِّ الهوائيُّ 

 
ِّ خل ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationعٌ والدي  ُثنائيُّ الجانبِّ للعصبِّ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاجُ البُويضاتِّ غيرِّ المُلقَّحات الـ 

 
ـ  إنتاجُ الن ِّطافِّ   Spermatogenesisال

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هيَ أمْ هيَ محُض تُرَّ

 
لينأمُّ    البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواتِّ األوَّ

 
اءُ هذهِّ تلِّدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اءُ هذهِّ تلِّدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات َلبَُة البنين، حوَّ  غَ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِّها !وال أنفي عنها العدَل أحياناً   حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظامِّ! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 مُعالجُة تناذرِّ العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مُعالجُة تناذرِّ العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسَّعٌ(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِّ فيروُس كورونا المُستجدُّ.. م ، عينُهُ على الص ِّ  ن بعدِّ السُّلوكِّ

 
 (: هََذياُن اللَّيلِّ والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )

 
 كادَتِّ المَرأةُ أْن تَلِّدَ أخاهَا، قوٌل صَحيحٌ لكْن بنكهَةٍ عَربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِّ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِّ، ليَس أفضَل المُمكنِّ 

 
 حُروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أمْ اِّمتحاٌن مُستدامٌ؟ال

 
دُ.. في القِّياسِّ قصُوٌر، َوفي التَّجريدِّ وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل المُجر ِّ

 
دُ مَفازةً ال محَض قَراٍر! ِّئُب المُنفردُ، حيَن يُصبحُ التَّوحُّ  الذ 

 
 بحقنِّ الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالجُ اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
  سعاةُ بريدٍ حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ

 
دُّ )كوفيد  فاتِّ 19-فيروُس كوُرونَا المُستَجِّ ، عَينُهُ عَلى الص ِّ  (: مْن بَعدِّ السُّلوكِّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 
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َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   اأُلسْطوَرةُ الَحقِّيقَُة الهَرِّ

 
ُس الفاليري التَّالي لألذيَّةِّ العصبيَّةِّ، وعمليَُّة التَّجدُّدِّ العصبي ِّ   التَّنكُّ

 
ويحيُّ المُتعد ِّدُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّيَّارِّ الغل ويحي ِّ المُتعد ِّد؟التَّصلُُّب اللُّ  فاني ِّ والتَّصلُّبِّ اللُّ

 
 االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِّ نزٍف داخَل كتلةِّ الورم :الورمُ الوعائيُّ في الكبدِّ

 
رة مُتالزمُة   Pronator Teres Muscle Syndromeالعضلةِّ الكابَّةِّ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة جراحيٌَّة جديدةٌ ض ِّ  أذيَّاُت ذيلِّ الفرسِّ الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّللُ الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  -موجباُت وأهداُف العالجِّ الجراحي ِّ.. التَّطوُّ

 
ندِّ تض  Ulnar Dimelia or Mirror Handاعُف اليدِّ والز ِّ

 
ط ِّ تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصبِّ المتوس ِّ سغ  مُتالزمُة نفقِّ الر ِّ

 
ـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِّ الظَّنبوبي ِّ ال

 
  Presacral Schwannoma   مُ شوان أمامَ العجُزور

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaإليةِّ اليدِّ بالجهتين، غياٌب خلقي  معزوٌل ثنائيُّ الجانب  رُ ضمو

 
أسين الفخذيَّةِّ  ويلِّ للعضلةِّ ذاتِّ الرَّ أسِّ الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Biceps Femorisمُتالزمُة الرَّ

 
ؤوسِّ العضديَّةِّ مر  Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachiiضيَّاُت الوترِّ البعيدِّ للعضلةِّ ثنائيَّةِّ الرُّ

Muscle 

 
 تميََّز بظهورِّ حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدودِّ القريبةِّ للوذمةِّ الجلديَّةِّ Syndrome Algodystrophyانعكاسي  حثٌل ود ِّي  

 
ة  Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flapتصنيعُ الفك ِّ السُّفلي ِّ باستخدامِّ الشَّريحةِّ الشَّظويَّةِّ الحُرَّ

 
ي ِّ )داءُ بيرغر( ض ِّ ِّ الحاد ِّ غيرِّ الرَّ  انسدادُ الشَّريانِّ الكعبري 

 
ِّيٌَّة معزولٌة في العقدِّ اللَّمفيَّةِّ اإلبطيَّةِّ  ل   denitisIsolated Axillary Tuberculous Lymphaإصابٌة سِّ

 
 النَّقي ِّ العظمِّ وريحُة الشَّظويَُّة المُوعَّاةُ في تعويضِّ الضَّياعاتِّ العظميَّةِّ المُختلطةِّ بذاتِّ شَّال

 rant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcit 

 
ةُ جانُب الكتفِّ في تعويضِّ ضَياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِّ  الشَّريحُة الحُرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِّ العضديَّةِّ    Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِّرةِّ أ  Rotator Cuff Injuryذيَُّة أوتارِّ الكفَّةِّ المُدو 

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِّ الجامعةِّ 

 
.. نحَو مُقاربةٍ أكثَر حزمًا  ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Evaluation of Breast Problems الشَّائعةِّ ييمُ آفاتِّ الثَّديتق

 
.. نحَو مُقاربةٍ أكثَر حسمًا آف  ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionتحَت األخرمِّ  الحقنُ 

 
 برزخٌ ما بيَن َحياتين البحرينِّ.. مجمعُ 

 في المرامي والدَّالالتِّ .. قصَُّة موسى الذي أضاعَ حوتَهُ

 
؟ نَانِّ .. وما قبَل النَّارِّ الُكبَرى أمْ َروضَاتِّ الجِّ  ما بعدَ الموتِّ

هِّما أيُّها اإلنسان!  فإمَّا َمسخٌ وإمَّا انعتاٌق.. َوَما أظنَُّك تَحظى بغيرِّ

 
 Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِّ اللُّفافةِّ األخمصيَّةِّ المُزمنِّ بحقُن الكورتيزون 
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