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 أفضل  الم مكن    ، ليس  األنبوب   طفل  
بيعة  مْن ال يحترم  قوانين ها   ال ت كافئ  الط 

 

شريكاً لها في   Sperms  الـ   أْن تختاَر أفضَل الن ِطافِ   Oocyteاعتادِت البُويضُة غيُر الُملقَّحِة الـ  

أْن حفظْت نفسَها عالياً في قناةِ فالوب الـ    عمليَِّة الخلق.  ، ثمَّ قالتْ Fallopian Tubeفليَس عبثاً 

فيعِ، وفي  أْن هلمُّوا إليَّ إْن كنتْم قادرين.    للن ِطافِ    لة  لجُ دربِ جُ فتجهدُ الن ِطاُف حثيثًة لبلوغِ الشَّرِف الرَّ

ال يغنمُ المفازةَ و ،  فيهلُك ضعيٌف ويتعثَُّر شاردٌ   .خائضينتراهْم إلى البويضِة    النَّكدَ صاعدة  ال تعدمُ  

جين    مْن  الجوهَر  اختزَن  قادٌر حصيف.  الوصوَل،    Genesالـ  إالَّ  ودَّ وفاستحقَّ  يخطُب  هَو  ها 

العقيق.  العزيزةِ  الُمقيِم،  ف  بنفائِس  بسني ِ  المحموِل  سنيُّ  جديد.  يزدانُ ويختلُط  بوافد   منحْتهُ    الخلُق 

بيعُة األحسنين  . وجين  عتيق حديث   ، جين  من جين   الطَّ

 

 Ancient Genesالـ  العتيق  الجين  

اُء بتصنيعِ خزينِها مَن    البُويضاِت غيِر الُملقَّحاتِ باكرًا جدًَّا، وفي المرحلِة الجنينيَِّة األولى، تبدُأ حوَّ

سة.    Ovum. تختزُن الواحدةُ منهُنَّ نصَف جيناِت البيضِة الُملقَّحِة الـ  Oocytesالـ   ومْن ثمَّ المؤس ِ

، فال تصحو بعدَها إالَّ في ميقات  لها مقدور.   طوياًل ما تغفو البويضاتُ   على ما اختزنْت مْن جين 

تبقى األخرياُت  بينما  دوريَّاً بعدَ بلوغِ حواءَ، تنشُط بعُض الغافياِت لتمنَح الحياةَ فرصًة لخلق  جديد.  و

 موقوت. لها ميعاد  غافيات  في انتظاِر 

هي علمْت خطَر جينَها والتَّغيير.  أْن يستهدَف   فرصًة لعاد  طارئ   ةِ  غيُر الُملقَّحةُ فال تمنُح البُويض

مِن على   . حصَّنْت ذاتَها من  وأقامْت في قرار  مكين  هويَِّة اإلنساِن، فعزلْت نفسَها وجينَها سريعاً الزَّ

ِ غوايِة الُمحدَ  ماني  ِ الُمستجد ِ  وسطوةِ  ِث الزَّ ، فبدأْتهُ االنقسامِ حيَن  سهولَة استالبِهاهي علمْت  .المكاني 

ا كانْت في    منهُ   باكرًا وسريعاً ما لمَّ حِم    كنفِ انتهْت. بدأْتهُ  ، وانتهْت منهُ وهي ما تزاُل  الحنونِ الرَّ

ها  حمىجنيناً في   ؤوم  أم ِ الُمحصَّناِت أْن يعبَث في جيِن    ثمَّ سريعاً ما هجعْت، فكيَف لعابث  بعدهُ .  الرَّ

 . الغافيات 

تدفُع عْنهُ    ما أقامْت.عتيق     ضنينًة على ما ُقسمَ لها مْن جين    البُويضُة غيُر الُملقَّحةِ   تبقى  بهذا المعنى،

سيَن هي لهُ على الدَّواِم حافظة. فال  . ما استطاعتْ وبواعَث التَّحديثِ  فعَل التَّبديلِ  فجيُن اآلباِء المؤس ِ

فات  . القديمنساِن  اإل . فيبقى إنساُن اليوِم شبيهَ  نخاُف بعدها على اإلنساِن انحرافاً نوعيَّاً يُضيُُّع الص ِ

لُ و جُل األوَّ اءُ  والمرأةُ  آدمُ  هَو ذاتُهُ الرَّ ِ األقاليماألولى حوَّ  .  ، هَو ذاتُهُ في كل 

 

 م ٌة: ام الحظٌة ه

، اقرأ مقالي لمزيٍد من الت فصيل ،   في عملي ة  إنتاج  الب ويضات  غير  الم لق حات 

 : كما وشاهد  الفيديو الم لحق

 

 

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://youtu.be/lcec4fKlCgI


 Updated Genesالـ   الجين  الحديث  

ا   الن ِطاُف فعلمْت ضرورةَ التَّكيُِّف والمواءَمة. علمْت خطَر الجموِد والثَّباِت على ميراِث اآلباِء  وأمَّ

سين. ماُن ُمتغي ٌِر وكذا هَو المكانُ  المؤس ِ . إنساَن اليومفكيَف لثابت  جامد  من جين  عتيق  أْن ينفَع  ، فالزَّ

، قْد ال   ، قْد يغدو َمهلَكًة في أزمانيبقى ضرورةً في قادِم  فما صُلَح لزمان  . وما ناسَب شروَط مكان 

 غيِر مكان. 

والتَّحديُث فعُل ذكاء  ال يقدُر عليِه إالَّ مِن امتلَك الَذكاءَ وأكثَر مَن الحصافة. وهَو في الوقِت عينِِه 

مَ فنوَن    أرادَ البقاءَ وال يصبُر عليِه إالَّ مِن شغَف الحياةَ    فعُل مداومة ، فآدمُ ال يستعجُل   .الُمثابرةفتعلَّ

ُب شروَط المكاِن، ومن  بدايًة  في إنتاجِ ذخيرتِِه من نطاف  عامالت. هَو يتشبَُّع   تحديثاِت زمانِِه ويتشرَّ

ِ ما إْن يبدْأ باكورةَ إنتاِجِه حيَن    وآدمُ . للن ِطافثمَّ ينطلُق في عمِلِه األثيِر إنتاجاً   ، Pubertyالـ   البلوغ

، وفي ذلَك عظيمُ فائدة  في فتكوُن السَّانحُة لفعِل التَّحديِث قائمًة أبداً   ما أقام.    اإلنتاجِ   عنِ   ال ينقطعْ 

 . البيئيَّةالجديِد الضَّاغِط من التَّحديثاتِ  رصدِ 

ِد العروقِ و  وال أدلَّ شاهدًا على فضِل الن ِطاِف في فعِل التَّمكيِن والمواءمةِ  فاتِ تبايِن  مْن تعد ِ  الص ِ

  حمايًة لهُ مْن سطوةِ الشَّمِس   االقاليِم الوسطى لوناً إلنساِن    األسودَ . فالن ِطاُف اختارِت  إلنساِن اليوم

ماِل باألبيِض  هيَ التي  و  .الحارقة نْت إنساَن الش ِ الوَّ الن ِطاُف هيَ  و  .خيُرهاوشحَّ  الشَّمِس    خبا نورُ   لمَّ

لِت  فروةً من شعر  كثيف  أملَس جلباً للد ِفء، األبيضَ ألبسِت مْن  بالشَّعِر الُمجعَِّد القاسي  األسودَ وظلَّ

الشَّمِس   كسلْت،للتَّهوية.    وترخيصاً صدًَّا ألشعِة  بل    وما  وهنْت،  لهذا   وتمكيناً   تحسيناً   زادتْ وما 

دتْ ف  اإلنساِن. ى اآلخِر حرصاً على  علوضيَّقْت    ،لزومَ تهوية  وتبريد  منخريِن واسعيِن  ب أحدَهما  زوَّ

 . وضياعِ الخزين مخافَة الهدرِ و حرارةِ جسِمهِ 

 

 م ٌة: ام الحظٌة ه

. لمزيٍد من الت فصيل ، اقرأ مقالي  ابط   في إنتاج  الن  طاف  على هذا الر 

 :  وشاهد  الفيديو الم لحقكما 

  

 

 

، والن  طاف  لفعل    الت كيُّف  والت مكين الب ويضات  لحفظ  الت كوين 

اُء على هويَِّة اإلنساِن، ويعمُل آدمُ على    ويتكاملُ  تمكيِن هذا اإلنسان.  تكيُِّف و الفعالن. فتُحافُظ حوَّ

اءَ، ومخزوُن بويضاتِها أبدًا. ال تبديَل فيِه وال تحديثَ  ، كيَف ال وهيَ الحارُس فالجيُن العتيُق حرُز حوَّ

نيُن على ما   ِفْت بِه أزاًل.الضَّ اُء   ُكل   فال نخاُف على الخصائِص النَّوعيَِّة للجنِس البشري ِ ما بقيْت حوَّ

ُل آدمُ بالتَّحديثاِت الجينيَِّة تمكيناً و  .ولوداً  يقطُف منها ما واءَمَ زمانَهُ، وصُلَح أداةً   إلنساِن.هذا ال  يتكفَّ

،  جديدُها ال يُطابُق قديَمها جيناً.   في مكانِه. ووسيُلهُ في ذلَك سيٌل ال ينقطُع مْن نطاف 

ِ زمان  أشراُطهُ،   ِ مكان   كما  فلكل  وال   ،بأسلحِة الماضي العتيقِ إنساُن اليوِم  فال ينتصُر    .  مفرداتُهلكل 

في اثنتين؛ واحدةٌ    فتكوُن النَّجاعةُ حيد.  يَ   ما انقطعَ   عْن تراِث األجدادِ   هوَ   إذا  إنساناً   يبقى على حاِلهِ 

ُك ما  . تُ القديمالبالي    تعمُل تحديثاً فيوثانيٌة    ،عتيق  بالجوهِر األصِل األصيِل من جين   تستمسُك   فك ِ

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


، كما فالجيُن الحديُث ضرورةُ بقاء  وتمكين  تُعيد.تظلُّ  تبني و هي    بجين  جديد  مْن ثمَّ  و  انقضى زماُنهُ،

 العتيق. الجيُن اإلنساِن هويَِّة   لحفظِ هَو 

 

 م ٌة: ام الحظٌة ه

اًل دور  الب ويضة  األساس  في حفظ  خصائص  الجنس  البشري   الن وعي ة.   شرحت  مطو 

 : ابط   وكتبت  في ذلك مقااًل تجدونه  على الر 

اء  حفظ  الت كوين، وآلدم  فعل  الت مكين" اء .. لحو   " آدم  وحو 

 

بط  والس يطرة   بيعي   آلي ات  الض    في الحمل  الط 

ُث بما   ُِل مخلوقاِت ال تستوي األموُر بنطاف  تُحد ِ نُّ والتَّقديُر. فخطُأ االستقراِء سمٌة تُجل  شاءَ لها الظَّ

طفُة فتبتني لنفِسها ما ساءَ  . فقْد تُخطُئ النُّ كبير لأْم   في الخلقِ  لصغير    ذلكَ    فيوال استثناءَ   هللاِ جميعاً،

. ويكوُن حاصُل الحمِل الجليلعظمُ الخطُب، فنحصدُ خالَف الغايِة والقصِد  من جين  حديث. وقْد يَ 

ويبقى األدهى األمرُّ في جين     .بضنينوال هَو على ذاتِِه    مخلوقاً هزياًل، ال هَو على التَّكيُِّف بقادر  

 شين.  تَ و صمُ تَ  النَّسلَ  تشوبُ  لعنةً خبيث  أقامَ، يكوُن 

ودفعاً   الخطِر  التَّنفيذِ ولدرِء  في ضبِط  بديعاً  منهاجاً  العضويَُّة  اعتمدِت  العظيِم،  وتدبيِر    للُمصابِ 

  فيذوبُ لُمتغي ِر  شاذ   أْن يغدَو واقعاً، وال يُؤذُن إالَّ لسوي   في الخلقِ ُمصيب.  بعدَهُ  فال يُسمُح  المسير.  

اذُّ دوَن الهدِف،   ذي حمَل جيناً نافعاً، فاستحقَّ   ال تجتمُع البويضُة إالَّ بالقادِر السَّوي .والُمتغي ُِر الشَّ الَّ

ِقاءَ الحميم.   الوصوَل والل 

 بيعيُّ(: امتحان  الجدارة  )االنتخاب  الط   .1

ةِ وامتلَك الخزين. فليَس   بالقوَّ فدوَن الهدِف طريٌق صاعدٌ وِصعاب. ال يقدُر عليِه إالَّ مِن تنعَّمَ 

القدرةِ على التَّحمُِّل والُمثابرةِ لبلوغِ العرين. فالبُويضُة  مَع  غنمُ، لكْن  رعِة وحدَها يكوُن المَ بالسُّ 

ها،  طفة  ما لْم تبلغْ الن ِطاِف، بْل أرادْتهُم إليها ساعين.  فال تقبُل بنُ إلى    غيُر الُملقَّحِة أبْت أْن تسعى

المكين.   البوقِ  في  األعلى  في  زالْت  ما  فجد ِي وهيَ  الن ِطاُف،  أيَّتُها  ُجلُجلة  مسيُرِك  درُب  هَو 

انظر  ؛  ليمسالمسيَر للقاِء الحبيب. سيسقُط كسوُلكْم، ويهلُك مريُضكْم، وال يبلُغ المرامَ إالَّ قادٌر  

 (. 1الش كل  )

 

 

 ( 1الش كل )
 الجدارة   امتحان  

 
 هو الجزُء البعيدُ من البوق.  Oocyteالمكاُن المثاليُّ إللقاحِ البويضِة الـ 
 الوقُت الكافي لتكتسَب إمكانيََّة االنغراِس  Ovumعندَها، وعندَها فقط، يُتاُح للبيضِة الُملقَّحِة الـ 

لقاُح إلبويضة   ذإ ما حدَث إ   إ 

، يكوُن إجلزء  مَن إلبوق  يف هذإ 

 جناُح إلتَّعشيش  ومن ثَّ 

حاً إمحلُل أ مرإً   مُرجَّ

 Vaginaإملهبُل 

مُح   Uterusإلرَّ

 Ovaryإملبيُض 

 إلبوُق 

Fallopian 

Tube 

درُب ُجلُجةٍل عىل إلن  طاف  

ْن يَه  لقاحَ ْت رإدأ  صعوُدُه إ   إ 

 Oocyteإلبُويضة  إـل 

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


حِم الحامل.  Implantationالـ  ومْن ثمَّ التَّعشيشَ   في بطانِة الرَّ
تجِ الخلفي ِ   . Vaginaمن قبَِّة المهبل الـ  Posterior Fornixالـ  يُلقي آدمُ نطاَفهُ في الر ِ

 بعدَها، يبدأ سبُق الوصوِل إلى البُويضِة. 
 لتلقيِحها.  Oocyteمَن الن ِطاِف إلى البُويضِة غيِر الُملقَّحِة الـ  القادرُ  ، بعدَها يصُل السَّليمُ وطويلةٌ   ةٌ شاقَّ  دربٌ 

 في التَّعشيِش  Ovumالبيضُة الُملقَّحُة الـ  طفِة في القسِم البعيِد مَن البوقِ، نجحتِ حدَث وأْن كاَن لقاُء البويضِة بالنُّ 
 . Implantationالـ 

 

ا يأتَِك بعدُ القوُل السَّديدُ، تعاَل معيِ أمث ُِل لَك بشبيه  مْن  وإذا  ما زلَت دوَن وضوحِ الصُّورةِ، ولمَّ

عاَب إْن هَو أرادَ تكاثرًا.   Salmon Fishعالِم الحيواِن العتيد. فسمُك السَّلموِن الـ     يركُب الص ِ

ِة الجOceanيُغادُر المحيَط الـ   هيب.  ، يقصدُ الماءَ العذَب في قمَّ يخترُق تيَّاَر الماِء الدَّفيقِ،  بِل الرَّ

ريق. وتبقى الغريزةُ صبيب.    اهماؤُ   ت  اليصعدُ شالَّ  اعِ الطَّ يتهدَّدُهُ الدُّبُّ النَّهمُ، وكثيٌر غيُرهُ مْن ُقطَّ

يموُت الجمُع من  مْن ثمَّ  وتحدوهُ حتى بلوغِ المهِد، حيُث يُلقي بيَضهُ يتَّحدُ بنطاِف ذكوِرِه الثَّمين.  

ة    كرِب  ها هيَ الحياةُ تدومُ بما  ، ولكْن ما همَّ ما دامَ الفعُل قْد أنجزَ وعسرة  ودرب  طويل.    مشقَّ

 جديد.   جيل  سيأتي مْن 

 

ولي في تكاثِر النَّحِل عظيمُ عبرة. فاألمُّ الملكُة تنطلُق بعيدًا بجناحيِن قادريِن وبصيرة. يتبعُها  

ِ  ب  ذكوٌر يعاسيبُ  ة  و كل    صحيحٌ ، ويستمرُّ  خاسئاً   الضَّعيفُ فيتهاوى  .  فطرهعتيقِ  ما أوتوا مْن قوَّ

ة  وفي نهايِة المطاِف، يكوُن النَّصيُب فوَز واحد  منهُم تام ِ الوصوفِ   .موفوُر القدرة  ثابرٌ مُ  . ذي ِمرَّ

ا يتبَق منهُ إالَّ  حانية  األحسنيِن من أم    اقتنصَ  ،مَن النَّحلِ  كاملٌ جيٌل نتيجتَها يغنمُ  ف  .  أثُرهوأب  لمَّ

 

ؤيا  رمتَ أنَت إذا ما  و النَّحِل سرعتَهُ  قصَِّة  ، خْذ مْن أمثولِة السَّمِك خشونَة المساِر ومَن  صفاءَ الرُّ

، كما ال  والقدرة.   مشقَّة. فال تتمايُز الجينُ سرعة  و إلقاٌح مْن غيِر اختباِر فال حالوةٌ مْن غيِر نار 

ُ   الشَّكلِ بجماِل  في عالِم الحيواِن    Genesالـ    .الفطرة  منهُ   تصحُّ   حينَ   امتحاناِت الجدارةِ بْل ب  ،وحدَه
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َر الجمُع عْن لقاِء البُويضةِ أوقْد يحدُث   حمِ   فيوهيَ  ، فال يبلُغوها إالَّ  Oocyteالـ    ْن يتأخَّ و  أ  الرَّ

عليها، وهْم لها قاهرون. فتسقُط المسكينُة ضحيََّة افتراِسهْم، وتسلمُ النَّفَس    نَ قبَلهُ بقليل. فيجتمعُو

الكارثُة بحمل  سفاح ،  لواحد  منهمْ  بذَل لخطبتِ   لئيم. وتكوُن  اختارْت فارسَها وال هَو  ها  ال هيَ 

 المهَر العظيم.

 

ِة وسالمِة القادِم    فتخاُف المسكينُة من عار  ألمَّ بها، وتخافُ  متى لذلَك تراها    .مْن إثِمهاعلى صحَّ

ِ    فتُلقيالموَت انتحارًا    تشتهِ بواقعِ حاِلها األليم،    وعلمتْ مْن سكرتِها    استفاقتْ  بنفِسها في الجب 

 فإلقاُحها وقْد كاَن عنوةً، فال يطيُب حمٌل محموُلهُ سقيم. العميقِ.

 

ال تستطيُع البيضُة الُملقَّحُة التَّعشيَش ما لْم يمِض على إلقاِحها بعُض الوقِت. فهيَ إذا ما  عمليَّاً،  

التَّعشيِش. وهذا   مَن  بعدُ  ْن  تتمكَّ ولْم  ، سقطْت  بقليل  قبَلهُ  أْم  حِم  الرَّ يُحمدُ ُألقحْت في جوِف  ا  ممَّ

فالنُّ  كشفاً  عاقبًة،  يطرةِ  والس ِ بِط  الضَّ لمعاييِر  تخضْع  لْم  ِحُة  الُملق  اغتنمْت  لجينِهاطفُة  هيَ  بْل   .

ا تسَع إليها كما يفعُل  فعاجلْتها  ها،قتراَب البويضِة غيِر الُملقَّحِة منْ اِ  عفيف. الذي    ُمنافس  كلُّ  . ولمَّ

 (. 2انظر  الش كل  ) ؛الجهدَ والعرَق بلوغاً للقصِد الشَّريفِ ، فبذَل روماً مَ  أرادَ فعالً 

 



لْن تسمَح بتماِم الحمِل لْن ترضى بغيِر امتحاناِت الجدارةِ مهرًا لبُويضاتِها. وهيَ  العضويَّةَ لكنَّ 

الجدارةِ ال يكوُن بغيِر  . وامتحاُن معدُن الجيِن الخزينلها جليَّاً ويتظهَّْر طفِة، النُّ  هويَّةَ علْم  تَ لْم  ما

 سلُ يَنْ   ،اختبار  ذا  كفبمثِل ه  .  البعيد البوقِ    طرفِ إلى    سبقِ الوصوِل، وارتقاِء الدَّربِ الصَّاعدةِ 

 .العنيد  الصَّالحُ  إالَّ  منها  وال يدومُ ة  طفالغثيُث مْن ُن 

 

 
 ( 2الش كل )

 Ovumالـ  انتحار  البيضة  الم لق حة  
 

 في الجزِء القريبِ مَن البوقِ.  Oocyteالـ  يصبُح إمكاُن التَّعشيِش ضعيفاً إذا ما ُألقحِت البُويضةُ 
حم. ما تمَّ وقْد ينعدمُ هذا اإلمكاُن إذا   اإللقاُح في جوِف الرَّ

 عديدةَ الخاليا.  Rosetteالـ لبعِض الوقِت حتَّى تنقسمَ وتصبَح توتًة  Ovumإْذ تحتاُج البيضُة الُملقَّحُة الـ 
ُن البيضُة الُملقَّحُة من االنغراِس والتَّعشيِش  حم.  Implantationالـ عندَها، وفقط عندَها، قْد تتمكَّ   في بطانِة الرَّ
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حِم،   وتبتني لنفِسها  مع ذلَك، قْد تنجُح البيضُة الُملقَّحُة اآلثمُة في تمكيِن أركانِها. فتستبيُح بطانَة الرَّ

من اً مسكناً. وقْد يثبُت الحمُل أمدًا مَن الزَّ .  بخطيئتِهاطفُة الغادرةُ أنَّها قْد فازْت  فتحسُب النُّ   ،عشَّ

 .  فعلتِها عارماً بنتيجةِ شهوٌر قليلٌة وتنقضي، ويكوُن الفرُح إالَّ هيَ  وما

 

، أْم تسمُح بجسيِم مآل. بْل هيَ تجهدُ  عُن  ذ وال ت  .فعالاأل  بتلكمُ ترضى    لكنَّ العضويََّة ال لواقعِ حال 

وغالباً  حثيثًة إلسقاِط محصوِل الحمِل سريعاً مْن قبِل أْن يشتدَّ الحمُل عودًا فيتمادى في األركان.  

دمى قلٌب مْن ما يكوُن سعيُها ظافرًا، فيسقُط محصوُل الحمِل وهَو مازاَل برعماً صغيرًا. فال يَ 

، فقد    . األوصاف غريبَ البنيِة  ضعيفَ  قضى اً وليد عيٌن  تبكيأْم  عزيز 

 

ولدُ الجنيُن علياًل تتنازعُهُ حتميَُّة الموِت ورغبٌة في البقاء. وبيَن  وقْد يتمهَُّل الموُت غايتَهُ قلياًل، فيُ 

، يُراوُح األمُل في شفاء  لْن يأتيَ   ة  وواد  يحصدُهُ الموُت طفاًل صغيراً  وبدًا. فال ينتظُر كثيرًا  أ قمَّ

وقبَل أْن تلوَح    سنَّ الحلمِ قيُّ  قبَل أْن يبلَغ الشَّ يكوُن موتُهُ باكرًا  أْم شابَّاً يافعاً. وفي كلتا الحالتين،  

ال  في األرِض    جذوراً   لها   أْم تنشبْ ،  تبقى  اً رتطرْح بعدُ بذو  فتموُت غرسٌة خبيثٌة ولمْ بشائُره.  

 .اً  أبد تزولُ 
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ولملمًة لما ،  تنفيذًا لحكِمها في قطعِ المساربِ على ما هَو محظورٌ وهَو سالُح العضويَِّة األخيُر  

مْن قبضِة    فالحمُل المداُن قْد ينسلُّ هكذا خلق  منكور.  قْد تحوُق و  جسام    عواقبَ   منْ   لها  أمكنَ 

ة  في الخلقِة ال سابَق    هذا األخيرُ   وقْد يؤس ِسُ معركتَهُ بوليد  هجين.  نهي  الضَّوابِط والمعايير، فيُ  لعلَّ

لقاُح إلبويضة   ذإ ما حدَث إ   إ 

، يكوُن إجلزء  مَن إلبوق  يف هذإ 

 جناُح إلتَّعشيش  ومن ثَّ 

 دإً ُمستبعَ إمحلُل أ مرإً 

 Vaginaإملهبُل 

مُح   Uterusإلرَّ

 Ovaryإملبيُض 

 إلبوُق 

Fallopian 

Tube 

لقاُح إلبويضة  وَ  ذإ ما حدَث إ   إ 

مح   ، يكوُن جناُح يف جوف  إلرَّ

 إلتَّعشيش  ومن ثَّ 

 ش بَه ُمس تحيلإمحلُل أ مرإً 



ماَن  و  لها في سفِر العالمين. هُ،  فيستبيُح الزَّ فال ندري نين.  تكوُن لهُ الغلبُة مْع مجروِر الس ِ ويعمُّ شرُّ

 صبحين.  بعدَها في أي ِ حال  نصبُح، أو على أي ِ هيئة  نكوُن نحُن مُ 

 

بيعُة على هذا   الجديِِد قدرةَ اإلنساِل. فتقضي على    افدِ الو ودرءًا لخطر  قْد يكوُن ُمستديماً، تمنُع الطَّ

بين   آخِر ما تبقَّى لهُ مْن إمكاِن دوام. فتُقي ِدُ ضرَرهُ على الذَّاِت المنكوبِة، وقْد يصيُب األهَل الُمقرَّ

ال يتعدَّاه. فتموُت  فرد  باَت محدودًا، مقصورًا على شخص  قْد لكنَّ األذى  بعٌض مْن تلكمُ اآلالم.

ُة بموِت حامِلها  تدوم.   موتِِه وال هيَ من بعدِ الخلودُ، لها  فال يُكتبُ  .العلَّ

 

ِِة مَن الُمستَ  ، ويُستنسُب أحياناً عندَ القل  ثنين. فقْد يُحرمُ الهجيُن إمكاَن  والعقمُ مطلٌق في كثيِر حاالت 

َج بأربعين.  وإْن هَو امتلَك اإلربَة وعزمَ اليمين.    إخصاب   فال يكوُن سبباً في حمل  أبدًا ولو هَو تزوَّ

وقْد يكوُن طلعُهُ علياًل إْن كاَن لهُ مَن الُمنتجين. فالعضويَُّة حكمْت وحكُمها    ال هَو ينتُج طلعاً،ف

نين.  حاً دْ رَ عاَش هَو  ولو  منهُ  نافٌذ، فال حمٌل يُرجى  مَن الس ِ

 

يُحرمُ  كاَن    وقْد  لو  حتَّى  الجذبِ  ةَ  وقوَّ الُمخصبِ هَو  اإلربَة  عليِه، ين.  مَن  باد   المرُض  فيكوُن 

مَن  والضَّعُف   إْن كاَن  عليها  قادٌر  هَو  الوقيعِة، وال  في  يرغُب  هَو  العالمين. فال  وسَط  ديدَُنهُ 

الخليقُة عيَب الهجيِن، فتخاُف على نسِلها من ُمستقبل  ُمشين. فال يجدُ الهجيُن    رين. وقْد تقرأُ الُمجبَ 

وتكوُن العضويَُّة قْد قضْت، وال شريكاً يرضى بحالِه، وال يكوُن عرٌس من غيِر قبول  وُمهن ِئين.  

 في علِم األتقياِء العارفين.   ماكرٌ أمكَر مَن العضويَِّة 
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قْد  النَّاشئُة  ُة  العلَّ تكوُن  ببنين. وبذلَك  ويفرُح  الهجيُن عرساً  فيُقيمُ  السَّماَح،  العضويَُّة  تشاُء  وقْد 

ةُ أقامْت بنياناً، وأكثرْت مَن   تجني ما شاءَ هللاُ لها مَن ال تنفكُّ  و  ،أشقياءَ لها حاملين. فتدومُ العلَّ

عنُة قْد   نْت، والُمبتلين. فتكوُن اللَّ اسخين. فتتوارُثها األجياُل جياًل بعدَ  أتمكَّ رسْت لها القواعدَ الرَّ

، وال ينجو منها إالَّ   .  رصينحظ    يذ كلُّ جيل 

 

بط  والس يطرة  في آ ناعي   )طفل  لي ات  الض   ( األنبوب   الحمل  الص  

األنبوبِ. وطفُل األنبوبِ هذا قْد يتأتَّى مْن جمعِ  في حاالِت العقِم، كثيرًا ما يلجُأ اإلنساُن إلى طفِل  

الذَّكرِ  الـ    نطاِف  البويضِة  في جسِم    Oocyteمَع  بيعيَِّة  الطَّ مواضِعِه  خارَج  على صفيح  زجاجي   

بيعَة في جانب  منها. األنثى.    بعدَها، تسعى الن ِطاُف ذاتيَّاً إللقاحِ البُويضِة وهَو بذلَك فعٌل يحاكي الطَّ

ناعي ِ الـ   .In Vitro Fertilization (IVF)وهَو اإللقاحِ الص ِ

طفة  وفي ذلَك قهٌر للطبيعِة مُ األخيرةُ بما قسُمَ لها مْن نُ قسرًا داخَل البُويضِة، فتُلزَّ   طفةُ نُّ الوقْد تُقحمُ  كما  

قهٌر. يفوُقهُ  الـ    ال  المجهري ِ  بالحقِن  اصطالحاً  يُسمَّى  ما   Intracytoplasmic Spermوهذا 

Injection (ICSI) ٌدُّ مختلف. جِ  ِصناعيٌّ أيضاً، لكنَّ الوسيلَ  . هَو إلقاح 

ناعي ِ الـ    حالتي في   األولى والثَّانيِة، يعبُث اإلنساُن    In Vitro Fertilization (IVF)اإللقاحِ الص ِ

بيعِة أيَّما عبث. فال يُخضُع نطاَفهُ الختباراِت الجدارةِ الضَّروريَِّة   خزيِن  الجودةِ  ل  كشفاً بقوانيِن الطَّ

ِقاِء   الجيني ِ. فهَو يجعُل البُويضةَ  على تماس  مباشر  مَع الن ِطاف. فال تسعى األخيرةُ لكسبِ جدارةِ الل 

 . مْن جهة  أخرىحيوي   هكذا فعل  بألحقيَِّة  ل هيَ تتسابُق لتتمايَز فيما بينَها كسباً مْن جهة ، وال



النُّ  نفسُهُ  يختاُر اإلنساُن  المجهري ِ  الحقِن  ذلك، في عمليَِّة  ذلَك األدهى أكثَر مْن  ِحَة وفي  الُملق  طفَة 

َر   . فاإلنساُن قرَّ طفَة األَب، فألزمَ الجنيَن جيناً اختاَرهُ لهُ. اعتمدَ الشَّكَل معياَر جودة ،  النُّ   ُمتحي ِزاً واألمرُّ

 ُل.أخَذ بالحركِة مقياَس كفاءة ، وقاَل ها أنا ُأجزِ  .هُ واعتقدَ أنَّ في ذلَك حسبَ 

، وال ينفُع حيَن تكوُن وحدَها البصيرةُ تعمُل. فال ُمدِركاً   حقيقَة أِن الشَّكُل يفيدُ ُمبصراً وهَو قْد غفَل  

كُل فتنُة ُمبصر  حامَلهُ يُن ولو أنَّ  الُمهمُّ عندَها هَو الجِ تدري بويضٌة شكَل نطفة  ألقَحْت،  ، أحوُل. فالش ِ

اهُر عِن الباطِن وهَو األجمُل. فكْم    األنحُل!    وقوي   صحيح  جادَ بهِ ،  نسُلهُ غثٌّ هزيلٌ   عُتل   مْن  شغَلهُ الظَّ

لْم    عنواناً والسُّرعُة ال تكوُن للجودةِ   منُ   هايختبرْ إْن هيَ  الزَّ ماُن. فكْم مْن سريع  أتعبَهُ  ، سريعاً   الزَّ

قعيدًا   ِل مفرقفتراهُ  أوَّ اقِة،    ! عندَ  الطَّ فالحركُة    ُق.تُهرَ طاقتُهُ    وبقليِل جهد  ها هيَ اختزَن قلياًل مَن 

أهواٌل    الدَّرُب إلى البُويضِة شاقٌّ عسيٌر، ودونَهُ الحاُل.  وبها    ، لكْن إذا ما دامَ بهِ سمُة ُمخصب  ريعُة  السَّ 

لتظهيِر   حريصاً لَك ترى الجيَن  جسامٌ وصعاب. ال يقدُر عليِه إالَّ مِن امتلَك سرعَة الحركِة والَجَلد. لذ

ب والَجَلدِ حسنِِه  الحركِة  الخطركليهما سرعِة  الن ِطافُ  على  تتمايُز  بجماِل    ،واقعاً   . وبهما   شكِلهاال 

 .المنظرحالوةِ و

 

بيعة  مْن ال يحترم  قوانين ها  : ال ت كافئ  الط 

. أخطأ حيَن اعتقدَ واهماً أنَّ الجودةَ هي  الحيََّة منظوَرهُ لألشياءِ   أخطَأ اإلنساُن حيَن ألزمَ العضويَّةَ 

، فظنَّ راً ُمبِص امتلَك عقاًل  ختصمُ.  يَ عشقْت عيناهُ الجماَل، فحسَب الخلَق جميعاً بالجماِل    .فيما يراهُ 

أهمَل ما حباهُ بِه هللاُ من فطرة ، فعمدَ إلى فطرةِ الغيِر يعبُث ويغي ُِر. بنى ُملكاً    .يُبِصرُ العقَل عندَ غيِرِه  

ُر.و في ملِك غيِرِه  يدَ فضول  عظيماً، فتمادى يدسُّ   يدم ِ

ُل. انتخبَ تزهو و  جينِهااختاَر مَن الن ِطاِف أجمَلها، فقاَل هيَ مْن جماِل   ، فالجيُن  ريعةَ السَّ   منها  تتجمَّ

ُل.    يقولُ انفكَّ    ما  محراُك الجميلةِ    ن  بعي   انتقاها  ثمَّ كاَن منهُ أْن أقحَمها قسرًا في بويضة  وعليها يتقوَّ

ُر.  عامداً   ويمكُن أنَّهُ أجلسَهما الخبيئةَ   بصُر وال تتبصَُّر.تُ  يدَّعي    وذهبَ ، ثمَّ ترَك الغوايَة بينهما تتفجَّ

وجينِ   األفضلَ   أنَّ  ا لدى الزَّ   ال تحيدُ عنها، وأنَّ   اً للعضويَِّة أعراف  ونسيَ أنَّ   من جين  هَو يتخيَُّر.  ممَّ

ُر.  األمرَ  وأنَّ هللاَ يغفُر الذَّنوَب جميعَها، وقْد يفعُلها اإلنساُن أحياناً   ليَس على ما يرغُب هَو أو يتصوَّ

بيعُة فال تغفُر اإل ا الطَّ ُر.    وال تنفكُّ   الِغلَّ ساءةَ أبدًا، وتحمُل في دخيلتِها  وكثيرًا ما يتعذَُّر. وأمَّ فال تتذكَّ

اً يسلمُ الوقيعَة منها عاقٌل، وال يتفادى غضبتَها ما أقامَ دعيٌّ هتَك منها األعراَف وراَح    يتبختُر.   مزهوَّ

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

 

 في سياقاٍت أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت الية:

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

 
يَِّة للنُّخاعِ الشَّوكي ِ، خبايا الكيِس السُّحائي ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ   ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

 
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 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/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/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
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https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU


 
 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 

 
 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 Ranvierةِ رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 ضبِط مسار الموجِة العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في 

 
 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 Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، 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    الرُّ

 
  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 
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م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قة  وأرملة  ذواتَي عفاف الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّقُب 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!   صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالديُّ 

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

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

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 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 الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. 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 الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحِة العمل 3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

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 الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ 
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https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
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https://youtu.be/2dbV9mHH7M0


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

 
ماُت الغذائيَُّة الـ  اً مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ 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   الطُّ

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

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

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ إنتا

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

 
لين  أمُّ 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 الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، 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 

https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/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/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w


 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم ِامتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في الِقياِس قُصوٌر، َوفي التَّجريِد وُصولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
 ! دُ َمفازةً ال محَض َقرار  ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوحُّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
   سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة  

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد   (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلْسطوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّنكُّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ  ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ د؟ التَّصلُّ ويحي ِ الُمتعد ِ بِ اللُّ  ُة، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصلُّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِ نزف  داخَل    الورمُ الوعائيُّ 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  

 
باعيُّ  لُل الرُّ راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  - موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ

 
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 ثنائيُّ 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 الرُّ

Brachii Muscle 

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

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ السُّفلي ِ 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 

https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ajWpEJ7a-EuRABNli2EKoaqRziZMq7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
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ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حزماً آفاُت الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

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

 
 Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرِم تدبيُر آالِم الكتِف: 

 
 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 اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر 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 الجراحيُّ 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
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