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 ا د  أخاه  لِ رأُة أْن ت  ِت الم  كاد  

 قوٌل ص حيٌح، لكْن بنكه ٍة ع ربيَّة 

لْت على العَشرةِ  ناطقي ُلغتِها. فالمئُة واأللُف لطالما دلَّ فالمبالغُة فنٌّ عربيٌّ أصيٌل، ال يبارُح شفاهَ 

ِة وتعويماً لهاالقصدُ تعظيماً    كانَ والعشرين حيَن   فيحبُس األنفاَس وقُع كثرتِها، وترقُب األنفُس  .  للقلَّ

فعلتِها القائلُ   .جسيمَ  يخطُف  قيَن    الخلقَ   ويتركُ صنعتِِه،    ُمرادَ   وبذلَك  لمقال  السَّمْ   سلُمونَ يُ مشوَّ  َع 

 هَو تاليها. 

ثُ قْد  فالعرُب   لهُ،    لثيَّ نسبْت  الث    األهلينَ وتركْت  الولِد إلى خال   الباقي يختصمُ في  وقْد كاَن  .  ونلِث 

لِم  فعساُهْم    اأصحابِهإلى    البقيَّةَ ربَع الفتى، ويعيدُوا    الخالَ بهْم أْن يعطوا    األولى فالحق     .ينعمونبالس ِ

  األخُ لموروثِها الجيني ِ أحرُص، والفضُل منسوٌب لألخِ وهْم بذلَك يظلمون. فلطالما ضيََّع    األختُ   أنِ 

 نكرون. مَع ذلَك ما فتئوا يُ  وهمْ  األجدادِ  اتِ على جين األختُ تُراَث آبائِه، وحافظِت 

ُل. ُأعيدُ الحقوَق إلى أصحابها، َأفُصُل. فعلمُ الوراثِة قْد غدا معَلماً أطلبُهُ  أعمدُ إلى العلِم واليومَ،  أفص ِ

عاشق   ُ   قصدَ  أتعُب قصدَه ا  أميُل.    قصِدهِ وال عْن    ،فال  ممَّ إليِه بعضاً  إليهِ أضيُف  فالقوُل  خلصُت   ،

الجديِد    وبالكشفِ في علِم الخليَِّة قادني إلى الكشِف،    فبحثيالتَّأويُل.  إالَّ    عليَّ لديَّ وال يبقى  محفوٌظ  

َت حديَثهُ   القولِ   قديمَ   ضيَّعَ ولمن  أقوُل.    انقطعتُ وما    كثيراً   فصَّلتُ  ثمَّ  و  أبدأُ   فبقديمهِ ،  وفوَّ  في من 

 جديِد أعودُ أقوُل.الالكشِف 

 الحقُّ إَّلَّ في واحدةٍ  قاُلوا، وقوُلهمُ  .1

ه. كذلك تفعُل البنُت فعَل أخيها  يأخُذ الولدُ نصَف   جيناتِِه من األبِ، ويستعيُر نصَفها الثَّاني من أم ِ

ِه  ½  األنثى، قريَب أبيِه بنسبِة الن ِصِف )مِ الذَّكِر فال تتمايُز عنه. فيكوُن الولدُ، الذَّكُر أ (، وقريَب أم ِ

 علِم العارفين. بالنسبِة ذاتِها أيضاً. هَو قانوٌن علميٌّ، ال تثريَب عليِه في 

اُء في نصيبِهما من الجيناِت الوالديَِّة، فيكوُن التَّطابُق الجيني  بينهم كاماًل  األخ وقْد يشترُك   وةُ األشقَّ

وقْد يختاُر أٌخ نصفاً من جيناِت والديِه، ويختاُر شقيٌق لهُ نصَف الجيناِت الَمتروَك عندَ    %(.100)

يكوُن   عندَها  الوالدين،  )الُف  االختكال  ُمطلقاً  قيقين  الشَّ بيَن  ِل  0الجيني   األوَّ الُمطلقين  وبين   .)%

عُ الُمشتركاُت الجينيَُّة فيما بين 0والثَّاني )) % 100) اء، وعلى نحو  كبير.األخ%(، تتنوَّ  وةِ األشقَّ

ا كاَن مَن الضَّروري ِ تعييُن ثابت  عددي   يقبُل المنابلَة والمداورةَ، ثابت  عددي   يخدمُ  في دراسِة    ولمَّ

اِء، أُ األخ بيَن    درجِة القرابةِ  خذِت القيمُة الوسطيَُّة لمروحِة الن ِسبِ الواسعِة تلك. فكانْت القيمُة وةِ األشقَّ

( الوسطيَُّة للتَّدليِل على درجِة القرابِة ما  ½% مرضيًة للجميعِ. واصطالحاً، اعتمدِت القيمُة ) 50

راسِة من جهة ، وهي حقيقيٌَّة بدرجة  كبيرة  من جهة  أخرى. األخبين   اء. فهي تفيدُ غرَض الد ِ وةِ األشقَّ

 فعُلوا! أنَّهْم وخيرًا 

 األم ِ شقيقِ  بالخالِ   األخت درجُة قرابِة أبناءِ   .1.1

ِه )  األختِ يأخُذ ابُن    األختِ هنا(، ويأخُذ الن ِصَف الثَّاني من والِدِه )زوُج    األخت نصَف جيناتِِه من أم ِ

والديِه المفصَّلِة أعاله وهي الن ِصُف  أحِد  في دراستنا(. بذلك، هو ال يشذ  عْن درجِة القرابِة بين ولد  و

(½ .) 



بُع )أحِد  وتكوُن درجُة قرابتِِه ب ِه، وهذِه    نصفَ ألنَّ  .  (¼ جدَّيِه هي الر  يرةُ أخذْت  األخجيناتِِه من أم ِ

ِه هو  نصَف جيناتِها ِه أِب أم ِ وما قيَل   (.¼)  % 25  من أبيها، فيكوُن التَّطابُق الجيني  بين الولِد وجد ِ

، يُقاُل عِن الجدَّةِ كذلك.  عِن الجد ِ

ِه (  ¼وبالقياِس، تصبُح درجُة القرابِة بين الولِد وخاِلِه هي الـ ) أيضاً. فالُمشتركاُت الجينيَُّة بيَن أم ِ

)األخت ) وأخيها  هي  األخ(  فكاَن  50(  ابنِها،  إلى  الُمشتركاُت  هذه  نصُف  فقط  انتقَل  وسطيَّاً.   %

 (. 1انظِر الشَّكل  )؛ % فقط25هو   التَّطابُق الجيني  بين الولدُ وخاِلهِ 

 بالعمَِّة شقيقِة األبِ  األخدرجُة قرابِة أبناِء   .1.2

(، وقريُب ½بنسبِة الـ ) (  األخ). فهَو قريُب والِدِه  األخووفقاً لمنظوِرهم، كذا يكوُن الحاُل مع ابِن  

تِِه )   األختِ فال يكوُن شبهُ ابِن  .  ال يصح  الحديُث موضوعُ البحثِ   ،هُ معو(.  ¼ الـ )   ( بنسبةِ األخت عمَّ

ا يكوُنهُ  تِه.     األخِ ابُن    مَع خاِلِه بأكثَر ممَّ وبِه أيضاً، تنتفي  وال تمييز.    في ذلَك،  فال تفاضَل بينهممع عمَّ

 . أكثَر من هرطقة  ال موجبات  لهاالخوُض فيِه ب، وال يغدو  ومن هكذا تفصيل    الجدوى من هكذا قيل  

 (. 1الشَّكل  )انظِر ؛ وهذا ما ال أوافُق عليِه شخصيَّاً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 1الشَّكل )

 قديمُ القول  
 

 يتحصَُّل األُخ على نصِف جيناتِِه مَن األبِ ) أ ( والن ِصَف اآلخَر مَن األم ِ ) ب(. 
 ( أيضاً. ½ (، ومَن ) ب( هيَ الـ ) ½كذلك تفعُل األخُت، فتكوُن درجُة قرابِة األخِ واألخِت من ) أ ( هي الـ )  

 ( ايضاً.½ (، واالبُن )ص( من أبيِه )األخ( بدرجِة الـ )½ويقترُب االبُن )ق( من والدتِِه )األخت( بدرجِة القرابِة الـ ) 
ا ابُن األخِت )ق( فتربطهُ بخالهِ   (. ¼ )األخ( درجٌة مَن القرابِة هي الـ ) وأمَّ

تِِه )األخت( الدَّرجَة )  ( . ¼ وبالمثِل يفعُل ابُن األخِ )ص(، حيُث تبلُغ قرابتُهُ مع عمَّ
 

 

ا قولي، وهو   .2  التَّصحيُح لما قاُلوا وأمَّ

جيناِت اآلباِء ضنينٌة، فهيَ على  ا لميراِث اآلباء.  مختِِه في حفِظهأينحو نحَو    األخَ شخصيَّاً، ال أرى  

ثبيِت  في    ، المشغولُة أبداً كيَف ال! وهيَ األمينُة على حفِظ التَّكوينِ   إلى ولِدها جد  حريصة.  اوفي نقِله

 ِ فاِت األساسيَِّة للجنِس البشري  بْت بِه األحواُل   .الُمقاموبها  ما طاَل بِه    الص ِ فال يتغيَُّر هذا اإلنساُن ما تقلَّ

حمُن   هَو اليومَ ف واعتركْتهُ رحى األيَّام. كما كاَن في األمِس البعيد. وهَو على حاِلِه منُذ أْن أذَن لهُ الرَّ

 في أْن يكوَن اإلنساَن العتيد. 

 

 األخُ  األختُ 

 )ص(  )ق( 

 )ب(           (     أ )      



 ُمالحظٌة هامَّةٌ 

ًَّل دور   اء  شرحُت مطوَّ ِ النَّوعيَّة  حوَّ  ،في حفِظ خصائِص الجنِس البشري 

ابِط:  وكتبُت في ذلك مقاًَّل تجدونُه على الرَّ

اء  حفُظ التَّكوين، وآلدم  فعُل التَّمكين" اُء.. لحوَّ    " آدمُ وحوَّ

 

ا الذَّكُر )األخ( فتمكيُن الجنِس البشري ِ شغُل آدمَ .  والتَّحديث فال ينقطُع تبدياًل في جيناِت نطافِِه    ،وأمَّ

أْن كان. المكاِن،    حثيثاً   مْذ  تحديثاِت زمانِِه وُمستجدَّاِت  ثمَّ  يرصدُ  األبناِء.   حصيفاً ومن  ينقُلها إلى 

العمرِ  طوِل  ومع  هناك.  ها  جينات   وتعويمُ  هنا،  ها  جينيٌّ  تبديٌل  تشكيلة  والوسيُل  على  يقُع  قد   ، 

من جيناِت اآلباء. وفي ذلَك ضرورةٌ ال تعلوها واجباٌت    من الجيناِت لنطافِِه ال تُشبهُ في كثير  ما ورَثهُ 

ماِن بجيناِت اآلباء. وإْن هَو لْم يُعمِ أْم أمانات.   اِت الزَّ ْل فيهنَّ  فال يقهُر اإلنساُن عواديَ الدَّهِر وُمدلهمَّ

مِن الكأداء. ،تحديثاً   سقَط كما غيُرهُ في امتحاناِت الزَّ

 بين  قوسين )

اءَ مئَة كرة  حمراءَ. هَو عددُ    المثالِ لمزيد  مَن التَّوضيحِ هْب، على سبيِل   ال أكثَر، عددَ جيناِت حوَّ

الـ   الجسميََّة  اءَ  حوَّ خاليا  وهوَ Somatic Cellsجيناِت  بالضَّرورةِ    ،  الخاليا    عددَ يكوُن  جيناِت 

ِدةِ للبويضاِت الـ   ِ في  . عندها، ستجدُ  Oogoniaالمول  اءَ الـ    جميع مسيَن  خ  Oocytesبويضاِت حوَّ

ف فقسمُة العدِل تكوُن هنا، وتحصُل كل  بويضة  على نصِف جيِن األم ِ مْن دوِن    كرة  حمراء. تصر 

 . أْم تعديل  جيني   

أيضاً  بالمقابِل،   الجسميَّةَ عددَ  هْب  آدمَ  خاليا  جيناِت  عددُ  هَو  زرقاءَ.  كرة   مئَة  آدمَ   جيناِت 

وهو  Somatic Cellsالـ   للنطافِ أيضاً  ،  ِدةِ  المول  الخاليا  جيناِت    . Spermatogoniaالـ    عددُ 

بلْ   عندها، آدم.  نِطاِف  جميعِ  في  زرقاءَ  كرة   خمسيَن  تجدَ  الن ِطافِ   لْن  مَن  واسعًة  تشكيلًة   ستجدُ 

ِدةِ لها  ،ال يُطابُق بعُضها بعضاً   . يضاً أوهي ال تُطابُق جيناِت الخاليا المول 

الن ِطافِ فبعضُ  على  ت قْد      وأخرُ   50حتوي  زرقاءَ،  تح  كرة    زرقاءَ   كرة    49على    ويت قْد 

يهم . ال  ُربَّما..  بيضاءَ  أْم  صفراءَ  الن ِطافِ   وواحدة   جيناِت  تطابقِ  عدمُ  هَو  األمِر  في  يهم    ما 

ِدةِ    األم ِ   الخاليامَع جيناِت    Spermsالـ    تغي ِرٌ مُ    كثيرًا ما يطرأُ إذْ   .Spermatogoniaالـ    الهالمول 

 . (تُحصىتُعد  أْو أكثُر مْن أْن   مَن الن ِطافِ  شكيلٌة واسعةٌ ت  يَ هوالنَّتيجُة  ،هناك وآخرُ  هنا جينيٌّ 

 

 لهويَِّة اإلنسانحفظاً  جينيَّاً ثابتٌة البُويضاُت غيُر الُملقَّحاِت   .2.1

اُء إلى بناِء خزينِها من البُويضاِت غيرِ  فاِت، عمدْت حوَّ باكراً    Oocytesالُملقَّحاِت الـ    حفظاً للص ِ

الـ   األنثى  الجنيِن  قِ  تخل  فمَع  للبُويضاتِ Female Fetusجدًَّا.  ِدةِ  المول  الخاليا  انقسامُ  يبدُأ   ، 

لتُعطيَ الواحدةُ منهُنَّ بويضًة غيَر ُملقَّحة  واحدة. وتنتهي عمليَُّة االنقساِم هذِه، ويكتمُل    Oogoniaالـ  

اءَ من البُويضاِت غيِر الُملقَّحاتِ  ها. ثمَّ يكوُن أْن تغفَو خزيُن حوَّ اُء ال تزاُل جنيناً في رحِم أم ِ ، وحوَّ

ِ دورة    البُويضاُت زمناً طوياًل إلى أْن يكوَن بلوُغ المرأة. عندَها، تصحو بعُض هذِه الغافياِت في كل 

الـ   غافيات    Menstrual Cycleطمثيَّة   األخرياُت  تبقى  بينما  جديدة.  خلق   دورةِ  في   لتدخَل 

 ظاِر الدَّوِر والوظيفة. في انت

 

https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ


 ُمالحظٌة هامَّةٌ  

 في عمليَِّة إنتاجِ البُويضاِت غيِر الُملقَّحاِت،اقرأ مقالي لمزيٍد من التَّفصيِل، 

 :الُملحقكما وشاهِد الفيديو 

اءَ في إنتاِجها لكامِل خزينِها مَن البُويضاِت غيِر الُملقَّحاِت، ومْن سرعِة   الهدُف مْن استعجاِل حوَّ

الخارجيَّة المؤث ِراِت  من  بويضاتِها  حمايُة  هَو  حِم،  الرَّ داخَل  الحياةِ  من  قليلة   أيَّام   خالَل   اإلنجاِز 

أ على  حريصٌة  اُء  فحوَّ أنواِعها.  اختالِف  القادمِ على  الجيِل  براعِم  بويضاتِها،  جيناِت  تحفَظ   ْن 

مَن األبويِن، إلى ولِدها دوَن أْن يمسَّها    من ولِدها، ثابتًة على حاِلها. فتنقَل األمانَة الجينيََّة، موروَثها

 فعُل التَّبديِل والتَّحديث. 

يتِها على نسخة  طبقِ األصِل من  ِه )األخت(، وهي  وعليِه، يتحصَُّل كل  ولد  مْن ُذر ِ نصِف جيناِت أم ِ

ِه هيَ  ِ جد   في الوقِت نفِسه.  وبذلَك تكوُن درجُة قرابتِِه من أم ِ نسخٌة طبُق األصِل مْن ربعِ جيناِت كل 

 (. ¼(، ومن كال الجدَّيِن هيَ الـ )½الن ِصف )

ين في نصِف جيناِت األم ِ  ( إلى خاِلِه )األخ( الشتراِك االثن ¼وتالياً، صحَّ أيضاً نسُب ربعِ الفتى الـ )

ِة القوِل موضوعِ البحِث، وجَب القياُس مع درجِة   َف على أهميَِّة ذلَك في إثباِت صحَّ )األخت(. ولنتعرَّ

تِِه )األخت( ثانياً؛   اًل، ومن ثمَّ درجِة قرابتِِه مع عمَّ  (. 2انظِر الشَّكل  )القرابِة بيَن ابِن األخِ مع والِدِه أوَّ

 

 تمكيناً لألبناء ُمتغي ِراٌت جينيَّاً الن ِطاُف    .2.2

البقاء. هَو يتمهَُّل حتَّى يمتصَّ ُمتغي ِراِت  الخلوِد وال يستعجُل آدمُ في إنتاجِ الن ِطاِف زاِدِه في معركِة  

َب مليَّاً تحديثاِت مكانِه. بعدَها، وفي زمِن بلوِغِه، ينطلُق نشيطاً في إنتاجِ  . ذخيرتِهزمانِِه كما ويتشرَّ

ُلها تعدياًل جينيَّاً س نطفة  مْن ترسانتِِه  كل    يكوُن   ،قراءَتَهُ لما هَو واجٌب وضروريٌّ من تحديثات    ؛يُحم ِ

 لُمستقبِل عياِله. أكثَر مالءمةً 

ماُن ما فتئ يرمينا بعظيِم ُمتغي ِراِت، واإلنساُن إْن هَو تشبََّث بموروِث األجداِد ضيََّع على نفِسِه   فالزَّ

والُمحدَ البقاء.     إمكانيَّةَ  البيئي   الُمتغي ُِر  دامَ  الحاَل واألحوال.  يترصَّدُ  القلقِ  دائمَ  ُث لذلَك، ترى آدمَ 

ماني  طوياًل، انطلَق   ِل التَّحديِث في جيناِت نطافِِه تمكيناً للجيِل القادِم وتحسيناً إلمكاِن  إلى فعآدمُ  الزَّ

ٌل دافقٌ ال يكف  عن إنتاجِ الن ِطاِف مادامَ حيَّاً. فالُمتغي ِراُت البيئيَُّة    ترى آدمَ لذلَك،    بقائه. ، ال ينقطُع  شالَّ

إنْ   .ضجيُجهُ  مالقا  هوَ   وآدمُ  عليِه  وجَب  األرِض  هذِه  على  الخلودَ  ديمومةً   ةِ أرادَ   وتأثيرًا   أكثِرها 

ِقاء.في حياتِِه   على أحسِن ما يكوُن الل 

 ُمالحظٌة هامَّةٌ 

ابِط. اقرأ مقالي  لمزيٍد من التَّفصيِل،   في إنتاجِ الن ِطاِف على هذا الرَّ

  :وشاهِد الفيديو الُملحقكما  

 

رًا وفليَس غريباً والحاُل كما وصفُت، أْن يبدَأ آدمُ نشاَطهُ الجنسيَّ   هَو  جيناتِِه    تُطابقُ بنطاف  ال  متأخ ِ

، بْل تقصُر  الُمصن ِعِ لهذِه الن ِطافِه وهَو   نصِف جيناتِ نسخًة طبَق األصِل منْ . فال تحمُل الن ِطفُة  أساساً 

فتىً يُطابُق والدَهُ )األخ(  تكوَن النَّتيجُة  لْن  فهذِه الن ِطفُة بويضًة،   فإْن حدَث وأخصبتْ عْن ذلَك قلياًل.  

 من ذلكَ   صاغرًا بأقلَّ إلى والدِه )األخ(، بل يكتفي    في نصِف جيناتِِه أبدًا. فال يُنسُب نصُف الفتى

(< ½.)  

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/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/lcec4fKlCgI


سين.طاَل العمُر بآدمَ )األخ(،   العمُر  وقْد يمتد     أصبحْت نطاُفهُ أبعدَ ما يكوُن عن نسخِة اآلباِء المؤس ِ

يكوُن فعُل التَّحديِث و  .ءعلى نطاف  ال تشبهُ جيناتُها جيناتِِه في شيفي آخِر ُمطافِِه    ليقعَ مديَّاً    بآدمَ 

سين.   ال يعودُ االبُن يشبهُ أباهُ  عندَها،  الجيني ِ قد طغى على األصِل األصيِل من جيناِت اآلباِء المؤس ِ

 . (½)>>>  )األخ( في كثيِر أشياء. وقْد تنزلُق درجُة القرابِة بينهما إلى حضيض  ال سابَق لهُ 

  غيُر أمين  فالفتى    ( على حرف  في نصِف جيناتِه.  أ  ( نفسُهُ ال يُطابُق والدَهُ )األخكيَف ال، وآدمُ )

 ِ ، وتتبنَّى حثيثًة كلَّ  كذا هي نطاُفهُ ال تنفك  تهجُر  .  على موروثِه الجيني  األصَل األصيَل من جينات 

هُ يفيد   ما هَو عصري    ففعُل الخيانِة طبٌع في آدمَ كما في نطافِِه على ما يبدو. لكنَّهُ فعُل خيانة     .فلعلَّ

ُرهُ ولهُ ما يُبتنى ة، لهُ ما يبر ِ  إلنسان. لهذا ا عليِه من خير   بنَّاُء هذه المرَّ

ينتمي إلى والِدِه )األخ( جينيَّاً. وستبقى درجُة القرابِة بينهما    )ص(  سيبقى الفتى  مَع ذلَك، ال تقلُقوا.

( الـ  من  كانتْ   (،½قريبًة  فقولي    وإْن  تُطابُقها.  مبالغة  هَو    أعالهُ ال  ضنينٌ مقصود   فعُل  فأنا   . 

كتني.   ُِل بِه على حقيقة  تملَّ غوي . والمبالغُة شأٌن أحترُفهُ، أدل  الُمبالغُة   فال تكونُ على تُراِث األجداِد الل 

ِ  ،لإليضاحِ والتَّنويرِ إالَّ   .  في نطاِف آدمَ  وتأكيدًا ألهميَِّة الُمتغي ِِر الجيني 

نفِسهِ   أمينة  على نصِف جيناتِ   غيرَ   الن ِطافِ إذا كانْت جيناُت  واآلَن،   ُمنتُجها وراصدُها    آدمَ  وهَو 

تُ   ، فكيفَ لهدفِها تِِه )األخت(  عؤتمَن  لها أن  بينهما المسافات لى جيناِت عمَّ بعُدْت  فال تحظى   .وقْد 

بع  قلَّ أالمسكينُة إالَّ على درجة    انظِر  ؛  ( مَن الُمشتركاِت الجينيَِّة تربُطها وذاَك الفتى¼  >)   من الر 

 (.2الشَّكل  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 2الشَّكل )

 حديُث القولِ  
 

 )ب(.  األم ِ  منَ   الثَّانيالن ِصفِ على  ) أ ( و األبِ  منَ  اعلى نصِف جيناتِه تُ تحصَُّل األخشخصيَّاً أقوُل، ت 
 ( أيضاً. ½ (، ومَن )ب( هيَ الـ )  ½فتكوُن درجُة قرابِة األخِت من ) أ ( هي الـ ) 

 ( والن ِصَف اآلخَر من )ب(،   أ فهَو وإْن كاَن قد اخَذ نصَف جيناتِِه من ) ،وأمَّا األخُ 
لب والتَّغييرَ التَّحديَث ِه بل أعمَل في  على حاِله. من هذه الجيناتِ  هُ موروثَ  يُبقِ لم  غيَر أنَّهُ   . والمطلوب غبَّ الطَّ
 (. ¼ هي الـ ) ومن خالِه )األخ( بدرجة   (،½ الـ ) من والدتِِه )األخت( بدرجةِ قريباً االبُن )ق(  إذا بقيَ و

تِِه )األخت( ،(½ ما دوَن الن ِصِف )>  مَن القرابِة هيَ بدرجة  بيِه )األخ( سيتَّصُل بأ)ص(   االبنَ فإنَّ   . وكذا يفعُل مع عمَّ
 ِ بع بعيُضعُف صلتَهُ بها إلى ما دوَن س ، بلفهو ال يقربُها بدرجِة الر ِ  .  (¼ > ) الر 

 

 

 

 األخُ  األختُ 

 )ص(  )ق( 

 )ب(           (     أ )      



 ؟ يُنسب   أحقُّ أنْ  إلى الخاِل يُنسُب الفتى، أْم إلى الجد ِ 

الفتى. فقرا يُنسَب  أْن  بَع )   )األخ(  مَن الخالِ   )ق(   الفتى  بةُ إلى الخاِل أحق   الر  .  اصطالحاً   ( ¼تبلُغ 

 )ق(  طابَقْت جيناتُهُ جيناِت أم ِ الفتى )األخت(، اقتربْت درجُة قرابتِِه بابنِها  هوَ   إنْ   ()األخ  والخالُ 

األُخ واألخُت الجيناِت ذاتِها من    يجمعَ فقْد يحدُث اْن    وهذا ممكٌن حدوثاً وتصديقاً.  (.½إلى الن ِصِف )

الجيني   ب()&    ()أ  نالوالدي التَّطابُق  يكوُن  عندَها،  )  همابينَ .  اً  ي  %(.100تامَّ وُن نصُف  كوتالياً، 

ابِن األختِ  الخال )األخ(.اً ُمطابق  )ق(  جيناِت  ال   لنصِف جيناِت  إلى  بذلَك قرابتُهما   دَّرجةِ وترتقي 

 .( 3الشَّكل  )انظِر ؛ كسباً  (½)

ِه فيعتوُرها الشَّ  قْد ابتنْت جيناتِها من نطفِة األبِ    )األخت(  الفتى  ك  البنَّاُء. فأم  وأمَّا عالقُة الحفيِد بجد ِ

ها  خزينِ جميُع  كاَن  وَ جسدًا، كما  األم  )األخت(  الجيناِت كانْت  هذِه  جتماعِ  ِا   منْ ف  )أ( وبويضِة األم ِ )ب(.

ِدةِ للبُويضاتِ من الخاليا   ِدةُ   حدثَ ومْن ثمَّ،  .  أيضاً   Oogoniaالـ    الُمول    سريعاً أِن انقسمْت الخاليا المول 

 . Oocyteالـ  بويضًة غيَر ُملقَّحة  واحدةً منهُنَّ  للبُويضاِت ُلتعطيَ الواحدةُ 

وفيًَّة لجيناِت نِطفِة األبِ )أ( ولجيناِت بُويضِة األم ِ )ب(    غيُر الُملقَّحِة لألختِ   وبذلَك تكوُن البُويضةُ 

، فإنَّ جيناِت  جسميَّة    من جينات    ى األم ِ هي طباَق ما لد   األم ِ )ب(  وإْن كانْت جيناُت بُويضةِ   أيضاً.

ِس )أ(هي على غيِر حال  األبِ )أ(    طفةِ نِ  قْد أعملْت في مخزونِها    فالن ِطافُ .   مَع جيناِت األبِ المؤس ِ

 الجيني ِ التَّبديَل والتَّحديث لزومَ تكي ف  وتمكين كما سبَق وذكرنا. 

قوَلهُ    Genesهي ذاُت جين  الـ  األساُس في وجوِد الفتى )ق(  أِن البُويضُة غيُر الُملقَّحِة    ،ما أريدُ 

لجيناِت )أ( الجسميَّة. والفرُق بينهما  . وهيَ ليسْت بالضَّرورةِ طباَقاً  ُمطابق  لربعِ جيناِت نطفِة )أ(

 أقل    هيَ   (، وللجد ِ نفِسِه بدرجة  ¼( بدرجِة الـ )أومعهُ، يكوُن الفتى )ق( قريَب نطفِة الجدَّ ).  قائمٌ َوبي ِنٌ 

   (.3انظِر الشَّكل  )؛ (¼من ذلك )> 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 األخُ  األختُ 

 )ص(  )ق( 

 )ب(           (     أ )      

 (1البيضُة الُملقَّحُة )

Ovum (1) 

 (2البيضُة الُملقَّحُة )

Ovum (2) 

 ُملقَّحة  غيرُ  بيضة  

Oocyte 

 نِطفة  

Sperm 



 ( 3الشَّكل )
 آخُر القولِ 
 

وجِ ) أ ( مع البويضاِت غيِر ااجتماعُ نطاِف   الُملقَّحاِت للزوجِة )ب( لزَّ
 في مناسبة  أخرى.   Ovume 2( الـ 2والبيضَة الُملقَّحَة ) في مناسبة ، Ovum 1( الـ 1سيُعطي البيضَة الُملقَّحَة )

 ( األخت. 2( أعطِت األخ، وأعطِت البيضُة الُملقَّحُة )1البيضَة الُملقَّحَة ) هبِ 
ها )ب(.  Oocytesخزينِها مَن البُويضاِت غيِر الُملقَّحاِت الـ   كاملِ إنتاَج األخُت ستبدأ   وهي ما تزاُل جنيناً في رحِم أم ِ

 (. 2من جيناِت البيضِة الُملقَّحِة ) جميعاً  تستمد  البُويضاِت غيِر الُملقَّحاِت جيناتِهاسو
ِ البلوغ الـ بالمقابل،  ر األُخ في إنتاجِه للن ِطاِف حتى سن   ،Pubertyسيتأخَّ

 (.  1 بعَض الجيناِت الغريبِة عن جيناِت البيضِة الُملقَّحِة )هِ أْن نجدَ في جيناِت نِطاف عجيباً لن يكوَن و
  

سة حتماً. أْي، جيناُت البويضاِت غيِر الُملقَّحاِت   هي من جيناِت البيضِة الُملقَّحِة المؤس ِ
سة.  ِحِة المؤس ِ  بينما ستُخالُف جيناُت الن ِطاِف جيناِت البيضِة الُملق 

رةِ أكثَر اختالفاً من جيناِت الن ِطاِف   ما طاَل العمُر بالذ كِر، ستكوُن جيناُت نطافِه الُمتأخ ِ  .الباكرةوكلَّ
 

 مْن بُويضِة األم ِ )ب(.  الثَّاني الن ِصفِ على تتحصَُّل األخُت على نصِف جيناتِها مْن نِطفِة األبِ ) أ ( و شخصيَّاً أقوُل، 
ِس ) أ ( هي الـ )   (. ½(، ومَن ) أ ( نفِسِه هيَ أقلَّ من ذلك )>  ½ فتكوُن درجُة قرابِة األخِت من نِطفِة األبِ المؤس ِ

باق. ، فنِطاُف آدمَ ال أعاله والسَّبُب واضحٌ   تُتطابُق جيناِت آدمَ الجسميََّة تمامَ الط ِ
 فالتَّحديُث الجيني  ال ينقطُع في جيِن نِطافِه مادامَ آدمُ ُمنتجاً. 

( وقدْ ترتقي ¼ (، ومن خالِه )األخ( بدرجة  هي الـ ) ½االبُن )ق( قريباً من والدتِِه )األخت( بدرجِة الـ ) ىبقي س، وبالقياِس 
ِه غيَر أنَّهُ  أحياناً.( ½ إلى الـ ) وبذلك، يصبُح األصح  أْن يُنسَب الفتى   .قرابةً  (¼ إلى ما دوَن درجِة )) أ ( سيبتعدُ عن جد ِ

ِه المؤس ِس.   إلى خاِلِه، ال إلى جد ِ
 

ها )ب( على حاِلها وهي الـ )  (،½مالحظة: تبقى درجُة القرابِة بين )األخِت( وأم ِ
 ( أيضاً. ¼الفتى )ق( من جدَّتِِه )ب( هي الـ )كما وتبقى درجُة قرابِة 

 

 ت  رسول  للاِ صدقْ 

كْم، كادِت المرأةُ أْن تلدَ أخاها"، وفي  وقْد وقفَت بالنَّاِس خطيباً وهادياً أْن " تخيَّروا لنِطافِ َت  صدقْ 

ا الثَّانيُة فأسقُطها. فما حاجتُنا لها  قاً واألصح   واألولى هيَ األقومُ منطِ رواية  ثانية  "أْن تلدَ أباها". فأمَّ

لوَن ومعهمُ    فال أصدَق من الخاِل عي ِنًة على ما يمكُن أْن يكوَن عليِه أبناُء األخوات.داللًة.   لقْد تاهَ األوَّ

حقون لمَّا ضعَُّفوا حديَثَك لضعِف اإلسناِد. وهمْ  فصاحَة المتِن وصدَق التَّصريحِ أقسمُ لو علُموا    الالَّ

 أنَّهْم ما فعُلوا.  

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

 في سياقاٍت أخرى، يمكُن قراءِة المقاَّلِت التَّالية:

  

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

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

 tic Injuries of the SpineSurgical Treatments of Traumaالجراحي ِ 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلِة اإلليويَِّة العظمى مقابَل  

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTقليدي ِ المدخِل التَّ 

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 
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 ائيَِّة العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوق المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبِط مسار الموجِة العاملةِ 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

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

 
 ,The Spinal Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

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

ensory Axonsits S 

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

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجد دُ العصبي ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

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

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وصَنيعُة مخلوق    الر 

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

 
 تُفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه ح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

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
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
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=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=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
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


 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قة  وأرملة  ذواتَي عفاف الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعد دُ الزَّ

 
 األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّقُب 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!   صبيٌّ أم بنٌت، األم  تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل 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 )ُمختصٌر(   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  ! الذَّكاُء الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحٌث في الص ِ  ثالوُث الذَّكاِء.. زادُ مسافر 

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكي ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 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

 
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 

 
بغي  الـ  بغي ، الجسمُ الص ِ بغيَّة، الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِ
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ماُت الغذائيَُّة الـ  اً مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلوي  الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

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

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى الثَّقُب األس  ودُ 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 مصلحة ؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائي  

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائي  الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ إنتا

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

 
لين  أم  البنين! حقيقٌة لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بنات  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 بان  للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: َهَذياُن االقتصاد 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجد .. من بعِد الس لوِك، عيُنهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 الَمرأةُ أْن تَِلدَ أخاَها، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهَة  عَربيَّة كادَتِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 أفضَل الُممكنِ  طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم ِامتحاٌن ُمستدامٌ؟
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https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
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دُ.. في الِقياِس قُصوٌر، َوفي التَّجريِد وُصولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
 ! دُ َمفازةً ال محَض َقرار  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 بريد  حقيقي ون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة  

 
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 

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

 
االستئصاُل الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِ نزف  داخَل    الورمُ الوعائي  في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   لُل الر  راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  - موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطو 

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصبِ المتوس ِ  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائي  الجانب ضموُر إليِة ا

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

Femoris 

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

Brachii Muscle 

 
تميََّز بظهوِر حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ الس فلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك 

Fibula Flap 

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

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

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

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض َضياع  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 ُمقاربة  أكثَر حزماً آفاُت الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 
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ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

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

 
 Subacromial Injectionتدبيُر آالِم الكتِف: الحقُن تحَت األخرِم 

 
 برزٌخ 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 

 
  الكتِف بالكورتيزون لوحِ  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظمي  العظماني  )العظمومُ العظماني (

 
نديَّةِ  Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 1)  قصٌر ثنائي  الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ قصٌر  Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 2)  ثنائي  الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

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

 
   (FDS Arc)قوُس العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحي  للعصبِ الُمتوس ِ

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

 
  Transfer to Restore Shoulder MovementTendon عمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتفِ 
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