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اءُ  بُهماحقيقتان ال تقبُل   حو 

 

اء  ما توالت  األيَّام  وتالحقت  الحقوب. األولى هيَ   مالن تقبَل به    علمي  تان    حقيقتان   ، هيَ   حوَّ   األساس 

حقة    هيَ الثَّانية   و  .الحقيقة  األم   نوَر الصَّباح   ال يمكن  للثَّانية  أْن ترى  شرعاً ومنطقاً.  ابنة  األولى    ،الالَّ

لت  الثَّانية    أعمل  الفكَر في األولى بادئاً. فإْن هيَ  لذلكَ  ما لْم تقشعْه  األولى. اعترشت  العقَل منَك، تسلَّ

،   خلسًة فأنارْت لَك ديجورًا وأصحْت فيَك غفلًة طالْت م قاماً. وإْن هيَ  سقطْت على أعتاب  البصر 

ها  ف  تتكبَّْد عناءَ المحاولة .اطرح  الثَّانيَة جانباً وال   ، فال تكون  الثَّانية  من غير  األولى هي الم دخالت 

 .وهي الم خرجات  

ا األولى ها  يَ فه  الصَّدمة    فأمَّ اءَ األساس  في تقرير  جنس  وليد  ا الثَّانية     .دور  حوَّ في    هيَ ف  العضال  وأمَّ

اءَ  ا أنا فقدْ   .الخالف  ومنبت  الجدال    القلق  وهنا مكمن     ، ذات هاحوَّ جليَّاً عندي  حسمت  أمري، وباَت    وأمَّ

اء   أم  اإلناث. رحام  في قدرت ها على إنتاج  الذ كور  اختالف  األال لبَس فيه   إالَّ  ت نجب  ال  التي  فهناك حوَّ

اء   هناَك  و   .عديدَ الب نيَّات   أكثرت  الحموَل وراكمتْ وإلى غير  ذلَك سعْت    وإْن هيَ   ،إناثاً  ة   المحظيَّ حوَّ

هذه  وتلَك، تزدحم  االحتماالت  وتتباين  الن  سب     وبينَ   ما أرادْت إلى ذلك سبياًل.  إالَّ ذكوراً   ال تلد    التي

 .ويغلب   نَّ على نسل ه  الذ كور  يسود   ات  محظيَّ  يات  ر، وأخاإلناث   نَّ نسل ه فييغلب   ات  منكوب بينَ 

ا  فاع  عنها على كل   منبر  وفي كل   ميدان.. وما أزال. وأمَّ شخصيَّاً، كاَن لي شرف  تَظهير  األولى والد  

بَّما. لكنَّها لْم تجْد من ي حق  ق  في صدق  مقال ها،  الثَّانية  فتجري ممجوجًة على لسان  الخلق  من عهد  آدمَ ر 

ها وبنائ ها. لكن  ي ها  دات  القول  أسعى.ويتحرى علميََّة طرح   أنا ذا أتصدى، وإلى البراهين  مؤك  

 

 الحقيقُة األولى: 

 عْن تحديِد جنِس الجنين؟  مِن المسؤولُ 

اء   جل  وردناها منطقاً وواقعاً.  أفضاًل إذا ما    ال يتفاضالن فيها إذا ما أردناها تبسيطاً، وتفوق ه  حوَّ الرَّ

ه،    طالماالذي   دَ الذي كثيرًا ما أدَّعى  وتباهى بفضل ه  في تحديد  جنس  وليد  وفي   في هكذا تقرير    ه  تفر 

بمساهمة  المرأة  الجليلة  في    واالعتراف  اآلَن فصاعدًا تقب ل  فكرة  المشاركة    ، عليه  منَ هكذا مصير  

وبسلبيَّة   ت ها  بحياديَّ وجهاًل  همْت ظلماً  ت  والمرأة  التي ا    عمليَّة  تخليق  الهوية  الجنسيَّة  للوليد  الم رتقب.  

ها، وقبلْت به  عن طيب  خاطر  منها حيناً وعن رغبة  وغاية  أحاييَن كثيرةً، يقع  عليها عاتق    تبن  ي  دور 

ارئ   الجديد   . ام ثاأل ت  وإْن ثق لت  التَّبعات  وغل الطَّ  ن 

 البويضاتِ  من   يها نوعينِ في مبيِض المرأُة تختزُن 

  ،  Femaleمزيجاً من بويضات  مؤنَّثة  الـ    Ovariesالـ    ت ولد  المرأة  وهي تختزن  في مبيضيهاأقول 

Oocytes    رة بينه نَّ عديدًا )سنرى    هيَ   ، وإنْ Male Oocytesالـ    وبويضات  م ذكَّ ْل فيما  تعد  لْم 

الحقاً(. بغي      تفصيَله   بالص   الم لقَّحات   غير   البويضات   وهذ Xتتشابه   ما  ،  السَّابقين  أا  على  شكَل 

.فاتَّهموه   وا جميَع خزين  المرأة    نَّ خطًأ بأحاديَّة  الجنس  من البويضات  غير  الم لقَّحات  إناثاً    واعتبر 

 خطيئة. لخطئ و وفي هذا جليل  م صاب  وأس   بالفطرة.



بغي  ه نَّ    الم لقَّحات    غير    البويضات  هذه     واثقاً أكيدًا.  أتابع    بحثي  م خرجات  م تآلفاً و وإْن تشابهَن بالص  

X   ًبغي   أيضاً حجماً ووظيفًة.  به     اختلْفنَ إالَّ أنَّه نَّ    شكال ، يكون  الص   ه نَّ أكبَر وزناً جزيئيَّاً    Xففي بعض 

ا هو الحال  في   ه نَّ ممَّ بغيَّ   اآلخر.  بعض  ئي يملكَن الص   الكبيَر ه نَّ   X  البويضات  غير  الم لقَّحات  الالَّ

بغي      بويضاٌت إناٌث، وفي هذا يكمن    الصَّغير  بويضات  ذكورًا.  Xوتكون  األخريات  حامالت  الص  

. وفي هذا يكون  الخالف  جلياًل جليَّاً بيَن قيلي  الجديد  الم حدَ  ث  فيما أدَّعيه ، والذي أدافع  عنه  ما حييت 

 مقال هْم، ويكون  الفراق  قاطعاً أبديَّاً بيَن فرضيَّتي ونظريَّت هم.  وبينَ 

أنثى، إذا وفقط الم لقَّحة  األنثى جنيناً  البويضة  غير   أنثى.    ت عطي  بنطفة   وإْن  إذا، صادَف وأ لقحْت 

، أ جهَض مشروع  االجتماع  وفشلْت عمليَّة  اإللقاح. بالمثل   ، إذا اجتمعت  حدَث وألقحْت بنطفة  ذكر 

رة  بن طفة  ذكر  تمَّ المشروع ، وإالَّ كاَن الموت  مصي  البيضة  الم لقَّحة    رَ البويضة  غير  الم لقَّحة  الم ذكَّ

 .  (      لحقفي الفيديو المُ  الت فصيل   شاهدِ ) Ovumالـ 

   برهاُن القولِ 

، تحتوي الخليَّة  المول  دة  للبويضات   Female Somatic Cellsكسائر  الخاليا الجسميَّة  للمرأة  الـ  

الم لقَّحات   الـ    23على    Oogoniumالـ    غير   صبغيَّاً   . Pairs of Chromosomes 23زوجاً 

ما   الـ  عادةً  األنثوي    الجنسي    بغي    الص   وج   بالزَّ فقط    Female Sexual Chromosomesنهتم  

الجسميَّة  على اختالف   المرأة   ها للدَّاللة  على خاليا  الو.  أنواع  ي شار   ما  وج   يه   كثيرًا  بالزَّ اختصارًا 

بغي    ة  أراه   ، وهو تمثيلٌ XX الص    .ةإلى الواقعيَّ يفتقر  كما و  يفتقر  إلى الدَّقَّ

بغيَّين  فقدَ   هما في الوزن  الجزيئي  ، كما  X  & Xظهَر لي بالبحث  والتَّحليل  اختالف  الص   عن بعض 

اختالف هما في الدَّور  والوظيفة . فأحد ه ما يجب  أْن يكوَن أكبَر وزناً ج زيئيَّاً من الثَّاني، فأشرت  إليه  

بغي     . وأصبَح من الضَّروري   إضافة  رمز  الن  جمة  Giant Chromosome Xالـ   العمالق  Xبالص  

هو التَّعبير  األصدق  عن     *X( تمييزًا له  عن  الثَّاني الصَّغير. فيكون  رمز  الـ  Xإلى الحرف )) الـ )*

بغي     ا الثَّاني فيبقى على حال ه  صغيَر الوزن  الجزيئي  ،    Xالص   ه   والعمالق. وأمَّ على حال ه   Xيبقى رمز 

يغة   دوَن تبديل. وم عطيات    ماً مع واقع  الحالهو األكثر  انسجا  *XXبذلك، يكون  تمثيل  المرأة  بالص  

.   البحث 

بغيَّ أنَّ    لي  ظهرَ كما   اعتبرت     فكاَن لي أن  .  Barr Bodyالـ    بار  جسيمَ سيصبح  الحقاً    قَ العمال  X  الص  

َل   بغيَّ األوَّ واعتبرت  الثَّاني تكثيفاً لصورة     .Female Sexual Chromosomeالـ    اً أنثويَّ   اً جنسيَّ اً  ص  

ل  حيَن تمام  مشروع  األنثى وحين   اعتباٌر مبني  على منطق  األمور     هوَ   الص ورة.  تظهير    كمال  األوَّ

بغي   على هوًى من  ي وأمنيات.    ال  وعلى سلسال  الفكر  واالستقراء، ا الص    بقيَ الذي    الصَّغير    Xوأمَّ

 فهوَ .  والب نيَّات   األبناء  إلى    Mother Stem Cellالـ    لإلنسان    األم     الخليَّة  َة  وديعفكاَن  ،  على حاله  

 .بحال  مَن األحوال  وال يمكن  أن يكوَن جنسيَّاً  ،صبغي  حامٌل ال أكثربذلك 

 

  هام ة  مالحظة  

 وأردت  االستنارة  بكلي ِة الُمكاشفِة، فلْن أبخل  عليك  تفصياًل أْم دقيقًة. إْن أنت  أردت  حقيقة  جسيِم بار كاملًة، 

وايِة وتفصيُل  ماففيه  المرافق، الُمشاِر إليِه أدناه، ومشاهدِة الفيديو كلُّ ما يجُب عليك  هو قراءُة المقالِ  كامُل الر ِ

 الت فصيِل: 

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

https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A


الـ   ف   الم نص   الم لقَّحات  من االنقسام   البويضات  غير   ل   .   Meiosisتتشكَّ للبويضات  المول  دة    للخليَّة  

بغيَّين  ع الواحدة  ، تحظى خاليا بنات  أربَع  الحليَّة  األم  ت عطي إْذ   بذلك،و   .*X  أمْ  Xلى واحد  مَن الص  

اثنتان   البنات     تكون   الخاليا  بغي   مَن  الص   على  الحتوائهنَّ  الباقيتان  الصَّغير،    X  م ذكَّرتين   وتكون  

بغي      مؤنَّثتين الحتوائه نَّ  تجدوه  مفصَّاًل حين الحديث     تفصيل  ذلَك كل  ه  وأكثرَ   .(1)  العمالق  Xعلى الص  

 واإلطالَة هناك. هنا اقتضى االختصارَ  ممَّا عن  الحقيقة  الثَّانية

جُل،   ينتُج نوعيِن من الن ِطافِ كذا هو الر 

الـ    الن  طاف   من  كبيرًا  اً  كمَّ جل   الرَّ ينتج   لحظة ،  كل    ه    نصف    .Spermsفي  رةٌ   منتوج  مذكَّ  نطاٌف 

الـ    Male Spermsالـ   مؤنَّثٌة  نطاٌف  اآلخر   دَه   Female Spermsوالن  صف   وأكَّ سبَق  ما  هذا   .

، وال  ذاتَه    نا بدوري أق ر  القولَ البحث  العلمي ، وأجمَع عليه  السَّلف  األقدمون والخلف  الم حدثون. وأ 

 أخرج  عن هذا اإلجماع. 

فاً الـ    Spermatogoniumتنقسم  الخليَّة  المول  دة  للنطاف  الـ   لتعطي أربَع    Meiosisانقساماً منص  

مذكَّرتي اثنت  نطاف   الـ  ي ن  الـ  ي مؤنَّثتن  يواثنت   Male Spermن  هنا Female Spermن  فالقسمة    .

الن  طاف  األربع  عاملًة، تنضم  إلى اخوات ها مَ  للن  طاف  األخرى  عادلٌة. وتكون   المول  دة   نتوج  الخاليا 

ماع   الن  طاف  السَّاعي حشد   لتشكيل    .  م نتجلتلقيح  البويضة  عندَ كل   ج 

جِل ثانوي  دوُر دوُر المرأِة هو األساُس، و  الر 

جل  البويضَة بعشرات  الماليين  من الن  طاف. نصف  المقذوف  منها ذكوٌر،  الجماع ، يقذف  الرَّ عندَ 

واحدةً  بويضًة  فتطرح   المرأة ،  تقتصد   بينما  إناٌث.  اآلخر   اثنيتن  ونصف ها  دورة  طمثيَّة    أم   كل     في 

ا بويضٌة أنثى، سبَّ ة  جنسيَّة  ًمحدَّدة  م  هويَّ   تكون  البويضة  ذاتَ   .Menstrual Cycleالـ    قاً. فهي إمَّ

هيَ  م ذكَّرةٌ.  أو  تنبثق    بويضٌة  هي  الـ    أْي،  المبيضي    جراب ها  وهويت ها    Ovarian Follicleمن 

ها    تغيير. والالجنسيَّة  الزمت ها. ال تبديَل في جنس 

أنْ وعليه   للن  طاف   يمكن   ال  الـ    ،  الم لقَّحة   غير   للبويضة   الجنسيََّة  الهويََّة  َل  هيَ Oocyteت بد   كما   ، 

الـ   الم لقَّحة   البيضة   َر جنَس  ت قر   أن  تستطيع   الخلق  .  Ovumال  لعمليَّة   المفتاح   أكثَر.  هي  وافَق    ال 

ه.  جنَس البويضة  غير  الم لقَّحة  أقلَع مشروع  الخلق ، وإالَّ ا جهَض المشروع    هاجنس   وسقطت     في مهد 

بانتظار  دورة  نكون   البيضة  الم لقَّحة  لعدم  تساوق  البيانات  الجينيَّة  للمشتركين من نطفة  وبويضة. و 

وج ة  وبويضة  غير  م لقَّحة  جديدة  د جدي  إنجاباً.  ناإذا ما أرادَ الزَّ

،  و رت  المحاوالت  جل  على  القرار  للمرأة  وأن     يبقى القانون  سارياً واجَب التَّنفيذ  مهما تكرَّ .   اإلقرارالرَّ

  إْن هيَ   لها  ة  جنسيَّة  واضحة ، وعلى الن  طفة  حمل  اإلشارة  الموافقة  ير  الم لقَّحة  ذات  هويَّ غ  فالبويضة  

ها أْن   ،فالسَّيَّارة  ال تدور  من غير  مفتاح  خاص   بها  أرادْت خلقاً قاباًل للحياة. ولكْن ال يمكن  لمفتاح 

اجة.  ها فاآللة  ي حيَلها طيَّارةً ام درَّ    ، وما المفتاح  إالَّ األذن  باإلقالع .على ما خرجْت عليه  من مصنع 

ال البويضة  غير   تكون   المعنى،  . فهيَ بهذا  العتيد  الوليد   ر  لجنس   الم قر   القائد   في    م لقَّحة  هي  وحيدةٌ 

، .    الميدان   تت  البويضة  صادفْت من هذه  الم ذكَّرة  ومن تلَك المؤنَّثة  العددَ الكبير.أنَّى تلفَّ والن  طاف  كثير 

،  وفي هكذا مقام   ويقنع  الكثير  ثنائي  الجنس  بدور   ، يصبح  الوحيد  وحيد  الجنس  هَو البطل  األساس 

دَ  عددًا  ال تغلب  اإلفرادَ    الوفرة  عديدًا وجنساً للن  طاف  هنا،  ف  البطولة  الثَّانويَّة . للبويضة   جنساً  والتَّوح 

 غير  الم لقَّحة . 

https://youtu.be/V44fzBLsGpE


  هام ة  مالحظة  
 

 إْن أنت  أردت  تفصيل  الت فصيِل، 

وايِة وتفصيُل الشُّروحِ: كلُّ ما يجُب عليك  هو قراءُة المقاِل   الت الي ففيِه كامُل الر ِ

جُل يد عي ُر جنس  وليدها، والر   !المرأُة تقر ِ

 

يسيٌر، والفهم  ومن ثمَّ القبول  عليَك شاق   ال شكَّ وأنََّك م رتاٌب من قولي هذا، م ستاء. فالقول  عليَّ هي  ٌن  

ال ضراَر، فاألمر  قْد أخَذ من  ي ردحاً طوياًل قبَل الوصول  إلى مثل  هكذا إقرار. فقريباً، كنت     عسير.

جل  في إقرار  جنس     أقول  مثَل قول هم، هم أعوم . فلطالما ناديت  بحصريَّة  الرَّ وكنت  على مثل  عوم 

ه. وحديثاً  واهر  الحقائق.  وليد  ه  عن تفسير  كثير  الظَّ ا تبيََّن لي ضعف  المقال  وعجز  ؤى لمَّ ، غيَّرت  الر 

الم عمَّق  في أصل  نشوء  اإلنسان  من ذكر  وأنثى.   بيَن قناعاتي وفرضيَّات هم بحثيَ  ةَ  الهوَّ وقْد عمََّق 

 ، وبعدَ إدراكي سرَّ نشأت ه  والوظيفة .Barr Bodyوخاصًَّة، بعدَ التَّحق  ق  من هوية  جسيم  بار الـ 

 

 الحقيقُة الث انيُة: 

بمقتض  وا  الخلق ، فعمل  لسان   ها لطالما جرْت على  جال   واثقين.    ى ح كم  الر   اتَّخَذها  ريعًة، ذ ولطالما 

وا   يجات   مَن  فأكثر  ، والذَّكر  ركيزة  آملين. فهذه  ال غانميَن  الز   ضمانة  نجاة  من  و جاه    ت نجب  إالَّ ب نيَّات 

ب    نين.س  دَولة   وأيَّام   غدر    وال نراها    ،رْت من زيجة  خلتْ وتلَك رحمٌ تجود  بصبية  ذكور. هي قْد خ 

عادة   بد  ت   وفاكهينل  كريمَ  ين  جاد   امرأةٌ .  قال وها  ص    فتحزن   و  أخرىمتْ بما  وتبتهج   اكتسبتْ   ،  . بما 

، وأنا  والحال  كما وصفت  لكمْ   القائلين.  منَ ألنَّي أصبحت  له  أيضاً هنا ف القولَ  أنقل   إذْ على حرف 

 ، وأنَّ مبيضيها Oocytesالـ    المرأة  من الب ويضات  غير  الم لقَّحات    خزين  ْن وقعت  على حقيقة   أمنذ   ف

ويضات   عطيان  الب  ي  كما و   Female Oocytesالـ    اإلناثَ ويضات   الب    عطيان  ي    Two Ovariesالـ  

فالحقيقة     ، بدأت  البحَث جادًَّا في اإلمكان  العلمي   لهكذا قيل  ولكذا شائعة.Male Oocytesالـ    الذ كورَ 

ا  األولى أنا واجد ها وحارس ها، و ها. فال يبقى إالَّ أْن    فقدْ   العلم  أمَّ سبَق وفصََّل في علم  الخليَّة  وتكاث ر 

أحياناً  فعسانا نصل  إلى نهايات  أكيدة  وإْن ك نَّ    ، نصيباً نجمَع هذه  بتلك، وال ننسى من وسيع  الخيال  

 َمريرات  المذاق  ممجوجات.

 في االختالِف يكمُن البرهان

  الب ويضات  غير  الم لقَّحات  عندَ المرأة  وتلَك التي للن  طاف  عندَ الذ كور، وتختلفان    تتطابق  عمليَّة  إنتاج  

. فمن خليَّة  مول  دة  للب ويضات  الـ   بداية  األولى، ومع خليَّة  مول  دة  تكون     Oogoniumفقط في الن  هايات 

فاً نقسم  الخليَّة  المول  دة   تفي الحالتين،  و  تبدأ  الثَّانية.  Spermatogoniumللن  طاف  الـ    انقساماً م نص  

  إناثاً ن  يخليَّت   نمي ز  فيهنَّ   ؛ Daughter Cells4الـ    ي الواحدة  أربَع خاليا بنات ط فت ع  .Meiosisالـ  

 . Male Cellsالـ  ذكوراً ن ي ، واثنت Female Cellsالـ 

اإلناث   المرأة،  عندَ   الخليَّتان  بغيَّ تحتكر   للم ذكَّرتينالكبير.    X  الص   بغ   ويبقى   الصَّغير.  X  ي  الص  

جل،و بغي      إناثاً اثنتان  تكون     عندَ الرَّ هما   ذكوراً ن  ا، واثنت Xالحتوائهما على الص   بغي    يمي  ز  .  Y  الص  

اً وفي هذا يكون  االت  فاق    في مبيضي المرأة    siseOocytogenإنتاج  الب ويضات  الـ    تيبين عمليَّ   تامَّ

جل.ف  genesisatoSpermإنتاج  الن  طاف  الـ  و بعدَها، يكون  الفراق  واقعاً، لكن    ي الخصيتين عندَ الرَّ

 واالختالف  جوهريَّاً. 

https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA


جلِ ف الر  بين مذك رٍة ومؤن ثة.    تسوُد قسمةُ   ،عند   الن ِطاف  إنتاجِ  البنات  إْذ  العدِل في  الخاليا  تستمر  

ئي ف طرَن عليه  أزاًل. ه نَّ  األربع     واثنتان    م ذكَّرتان    ؛ اثنتان  عامالتٌ   أربع  ن طاف  وتمارْسَن عمَله نَّ الالَّ

وما سرى على خليَّة  هبٌة للجميع ، ال تمايَز في ذلك أم  انتخاب.    هيَ   الحياة  كما الوظيفة  مؤنَّثتان.  

 دة  للن  طاف  واحدة ، يسري على جميع  النَّظائر  من الخاليا الم شابهة  لها في الوظيفة.
 مول 

، لكنَّه  متى بدأ هو فعٌل يتَّصف  بالديمومة ، يستمر  منذ    زمن  البلوغ  حتى زمن  المنيَّة . يختلف  النَّشاط 

. فجميع  الخاليا البنات  ستصبح  جنودًا نطافاً،  فإنَّه  ال يغيب  أبدًا. وهنا، تبقى شريعة  العدل  هي الحاكمة 

ذكور.    اآلخر   إناٌث ونصفه نَّ  ج  نصفه نَّ  فعل   الب ويضة  هو  تلقيح   إلى  أهواٌل فالمسير   دونَه   لجلة ، 

 وجهودٌ ت بذل  وسباق. هو فعل  انتخاب  يستنفر  طاقات  الجميع ، واألقوى هو من يفوز  ويغنم . 

تموت  ثالٌث  . ف يحكمُ إنتاج  البُويضاِت غيِر الُملق حاتمن    هو  قانوُن العشوائي ِة  عند  المرأِة،    بالمقابل

ل  الخاليا    وتبقى واحدةٌ. وتنفرد   ،  Polar Bodiesالـ    البنات  الثَّالث  النَّافقات  األجسامَ القطبيَّةَ تشك  

ابعة  لت عطيَ  الباقية ؟ ومن ه نَّ  لكن كيَف يكون  ذلك؟ من هيَ  .Oocyteالـ  م لقَّحة  الغيَر  ب ويضةَ الالرَّ

، ؟ هنا نبحث   وهنا نسعى جاهديَن لتفسير  أحجيَّة  القول  موضوع  الحقيقة  الثَّانية . النَّافقات 

ا   ، وهو من يحكم  ها هنا. وأمَّ ر  في هذا المقام  مخلوقات  هو القانون  اإللهي  الحاكم  لفطرة  الخليَّة  من ي قر  

النَّاطق جازمين، و هللا   وا  فقال  والعشوائيَّة .  دفة   الص   قانون   إلى  وغطرسًة  منهم  جهاًل  فنسب وها   ن 

تختار   من  هي  العشوائيَّة   وظيفيَّاً.   أن   بالموت   الثَّالث   الباقيات   على  تحكم   من  وهي  الفائزةَ،   تلَك 

ر  ومن الب ويضات  اإلناث  عطيََّة العشوائيَّة  وقانون   وعليه ، يكون  نصيب  المرأة  من الب ويضات  الذَّكو

دفة  ال غير.   الص  

دفة  خليًَّة بنتاً أنثى لدور  الب ويضة   ، والثالَث الباقيات  لدور  األجسام  القطبيَّة. كما ويمكن   فقد تختار  الص  

  ثَّالَث لألدوار  الثَّانويَّة. فالعشوائيَّة  هيَ لها أْن تصطفيَ الخليََّة البنَت الذَّكَر لدور  البطولة ، والباقيات  ال

ل  في مقام  اإلناَث، وتميل   الحاكمة  هنا، فكيَف لنا أن نقرَّ عيناً بخيارات ها.   والعشوائيَّة  ذات ها، قد ت فض  

الم لقَّحات   لذلك، يختلف  نصيب  المرأة  من الب ويضات  غير     كلَّ الميل  إلى الخاليا الذ كور  في مقام  آخر.

دفة  والعشوائيَّة.  وتلَك الذ كور   اإلناث    تبعاً لمزاجيَّة  الص  

إلى أخوات ها منتوج  الخاليا المول  دة  للب ويضات     الب ويضة  غير  الم لقَّحة    تنضم  بالنَّتيجة  وأيَّاً كاَن جنس ها،  

المرأة   ف  ،األخرى مخزوَن  جميعاً  ل   الب ويضات تشك   هذه  فيه.   .من  زيادةَ  ال  ثابٌت  خزيٌن   هو 

من الب ويضات  غير  الم لقَّحات. هَو خزيٌن    ، وهي تكتنز  في مبيضيها كامَل الخزين  الن ورَ تبصر  األنثى  

وقْد تنقص  أحياناً. لكنَّ العددَ مسقوٌف،  ي قدَّر  بمئتين وخمسين ألَف بويضة  غير  م لقَّحة ، قد تزيد  قليالً 

حال  مَن األحوال. وفي محدوديَّة  العدد  يتخفَّى شطٌر من جواب  في    ليون بويضة  ال يتعدَّى نصَف م

 األحجيَّة .

، تتجبَّر  العشوائيَّة  وتوث ق  حكَمها.   فقْد تختار  العشوائيَّة  التَّنكيَل بامرأة ، فال تمنَحها فمع محدوديَّة  العدد 

غيرَ  الب ويضات   ت   إالَّ  وقْد  اإلناث.  ،الم لقَّحات   والكرم  بالجود   صرفاً   أنس   خزيناً  أخرى   فتمنح  

ذكور.   بويضات   م تكافئ  من  مزيج   بخزين   الكثيرات   عندَها  فتنعم   أحياناً،  العدَل  عنها  أنفي   وال 

 . معاً  من الجنسين

. يصح   الجنسينكال  نصيباً من    الن  ساء  جل   فال تَعدم     ،، يغلب  على العشوائيَّة  صفة  العدل  أقول    أخيراً 

ق  الذ كور   ، فتغلب  اإلناث  أحياناً وقْد تتفوَّ . وقْد تتباين  الن  سب  كثيرًا في أحيان  أخرى  أْن تختلَف الن  سب 

، وتربو نسب  اإلناث    هنَّ ف  مداه  أخريات.    في ذ ريَّة  جدًَّا، فيغلب  الذ كور  في نسل  بعض  وقْد يبلغ  التَّطر 

 بينما تنعم  أخرياٌت حصرًا بأطفال  ذ كور. ،نسالً  ساٌء من جنس  الذ كور  األقصى، فت حرم  ن



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

، وواحدةٌ  Polar Bodiesال تجري األمور  على هذا النَّحو تماماً. فثالثٌة من الخاليا البنات ستصبح  أجساماً قطبيًَّة الـ   (1)

لت  الحديَث عن ذلَك إلى حين الحديث  عن   هنا،  . وتحريَّاً للتَّبسيط  Oocyteالـ    قط ستكون  بويضًة غيَر م لقَّحة  ف أجَّ

 الحقيقة  الثَّانية. 

 

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءِة المقاالِت الت الية:

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضيَّة  لألعراض  والعالمات  السَّريريَّة    أذيَّات  العصبون  الم حر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ها طي  ٌع وقليل ها عصي  على اإلصالح  الجرا يَّة  للن خاع  الشَّوكي  ، خبايا الكيس  الس حائي  .. كثير  ض   حي    في األذيَّات  الرَّ

Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine 

 
لتَّقليدي   مقاربة  العصب  الوركي   جراحيَّاً في النَّاحية  اإلليويَّة..  المدخل  عبَر ألياف  العضلة  اإلليويَّة  العظمى مقابَل المدخل  ا

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional ApproachesApproac Gluteal -ransT 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الضَّغط  العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 ائيَّة  العاملة وظيفة  كمونات  العمل والتيَّارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الثَّالثة  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 Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
 ضبط  مسار الموجة  العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّانية في  

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّالثة  في توليد  كمونات  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 Injury, Theي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات  ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابة  الحركيَّة  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 its 

ensory AxonsS 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
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


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

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

 
، المفاهيم  القديمة   Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكيَّة 

 
، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الشَّوكيَّة 

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي   لقت  المرأة  من ضلع الر   خ 

 
جل يد عي ر  جنَس وليدها، والر   !المرأة  تقر  

 
.. عَطيَّة  خالق  وَصنيعة  مخلوق   وح  والنَّفس   الر 

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالت خلق  السَّماوات  واألرض  أكبر  من خلق  

 
لع  آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.   ت فَّاحة آدم وض 

 
اء .. هذه ح  ــــــــــوَّ

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّنفيذ رحلة ألف  عام 

 
م ابراهيم  الخليل    هكذا تكل 

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القوَّ ، بين قوَّ  فقه  الحضارات 

 
ة  االختالف بين م طلَّ  لَّ دَّة  وع   قة  وأرملة  ذواتَي عفاف الع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعد د  الزَّ

 
 األسود ، وفرضيَّة  النَّجم  السَّاقط  الثَّقب  

 
 ج سيم  بار، مفتاح  أحجيَّة  الخلق   

 
 ! ر   صبي  أم بنٌت، األم  ت قر  

 
 القدم  الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلق  حوَّ

 
فيرة  العضديَّة  الوالدي    s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلل  الضَّ

 
يَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ضَّ  ( التَّشريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذيَّات  الرَّ

 
يَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ضَّ  ( تقييم  األذيَّة  العصبيَّة  2) األذيَّات  الرَّ

 
يَّة  لألعصاب  المحيطيَّة  األذيَّات   ضَّ  ( التَّدبير  واإلصالح  الجراحي  3) الرَّ

 
يَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ضَّ  ( تصنيف  األذيَّة  العصبيَّة  4) األذيَّات  الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكابَّة  الم دوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّات  النَّقل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري   

 
ر  جنَس الوليد )م ختصٌر(  من ي قر  

 
فات  والمآالت   ! الذَّكاء  الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحٌث في الص   .. زاد  مسافر   ثالوث  الذَّكاء 

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فريَّة   المعادالت  الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكس  الشَّوكي ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكس  الشَّوكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

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://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=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
https://drive.google.com/open?id=1Rg_pjMrnnb4bpqIloQlF4NHTxx-H7fT5
https://drive.google.com/open?id=1BGOYbB_aB8D_AAYc_uFE2n4cquHpnK7-
https://drive.google.com/open?id=19PLLPOsafSquyUaxT1btboC4l6gOBkXh
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://drive.google.com/open?id=1SklElv48FxtE-3KpYegWiJqrPed4C6LU
https://drive.google.com/open?id=1vXJ1tBnrlNJYer47Dg5a4HgMaTgIzfdc
https://drive.google.com/open?id=1TvE7H_i0JPcxK7C67Hx2pGNFSt84s7Km
https://drive.google.com/open?id=16etwDKMk2fzBWRxF5p_lcCLC1aPcThXQ
https://drive.google.com/open?id=185kf6FEtMRNh8QEwmMz-S4qk64NgEqwO
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
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
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
https://youtu.be/yzRDh5aU7ho
https://youtu.be/qIsNvASp1Z8
https://youtu.be/kg3k_-TJCJw
https://youtu.be/Dq0RlPm8RdQ
https://youtu.be/DMXdb2nyQh0
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://youtu.be/dZiHuKEMlOo
https://youtu.be/lC-eYQPvlGo
https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4
https://youtu.be/XMqmYKHljGM
https://youtu.be/YppsYt5XZ8g
https://youtu.be/VNeoV1zl8TM
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo


 
ة  المنعكس 1الم نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )   Hyperreflexia, Pathophysiology of(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Hyperactive Hyperreflex 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس 2الم نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  ) 

Response Hyperreflex -Pathophysiology of Bilateral 

 
 الت  ساع  ساحة  العمل 3الم نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )

 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَّة 

Pathophysiology 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة  4الم نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَّة  األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة  1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَّة  الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة  2الرَّ

 
اء   ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدمَ وخلق  حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرة  جسيم  بار، الشَّاهد  

 
معنى   جدليَّة  المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبير  الجراحي  لليد  المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
بغي  الـ  بغي ، الجسم  الص   بغيَّة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّة  الص  

 
مات  الغذائيَّة  الـ  اً مفيدةٌ ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم تم    ، هل هي حقَّ

 
ف الـ   isMeiosاالنقسام الخلوي  الم نص  

 
 ، ضمانة  الشَّباب  الدَّائم Vitamin Dفيتامين د 

 
ه  ضار  جدَّاً Vitamin B6 6فيتامين ب ه  مفيدٌ.. وكثير   ، قليل 

 
.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء   َوالمهنة 

 
ذي هوى الثَّقب  األس  ود  والنَّجم  الَّ

 
، فرضيَّة  الكون  السَّديمي   الم تَّصل    خلق  السَّماوات  واألرض 

 
نَّس    Circulating Sweepersالـ  الجواري الك 

 
لين هيفاء ؟ م  المجتمع .. لمن تتجمَّ  عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيع  الذَّ

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

 
.. كاية   َكْشف  الَمست ور  ، فتَكون  الهَويَّة  َخات مَة الح   َمَع االسم  تَكون  الب دَاية 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهَو اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظم  الصَّخرة  الهوائي  

 
ندي     Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الزَّ

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به نَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضات  غير  الم لقَّحات الـ 

 
 Spermatogenesisج  الن  طاف  الـ إنتا

 
هات؟!  أم  البنات، حقيقٌة هيَ أْم هيَ محض  ت رَّ

 
لين   أم  البنين! حقيقٌة لطالما َظننت ها من هفوات  األوَّ

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بنات  وقليَل بنين  بة  البنات، حوَّ ل   غ 

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بنيَن وقليَل بنات   َغَلبَة  البنين، حوَّ

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديدَ ب نيَّات ها   وال أنفي عنها العدَل أحياناً! حوَّ
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! يدعم  وظيفَة الكالسيوم، وال يطيق  مشاركتَه   المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اءَ حفظ  التَّكوين!  آلدمَ فعل  التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: َهَذيان  االقتصاد 1َهَذيان  المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 لة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( م عالجة  تناذر  العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عين ه  على الص    فيروس  كورونا الم ستجد .. من بعد  الس لوك 

 
يل  والنَّهار 2َهَذيان  المفاهيم )  (: َهَذيان  اللَّ

 
 الَمرأة  أْن تَل دَ أخاَها، قوٌل َصحيٌح لكْن بنكهَة  عَربيَّة كادَت  

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  التَّعب  المزمن 

 
 أفضَل الم مكن   طفل  األنبوب ، ليسَ 

 
.. عَذاٌب دائمٌ أْم ا متحاٌن م ستدامٌ؟   الح روب  العبثيَّة 

 
د .. في الق ياس  قص وٌر، َوفي التَّجريد  وص ولٌ   العَقل  القيَّاس  َوالعَقل  الم جر  

 
! د  َمفازةً ال محَض َقرار  ئب  الم نفرد ، حيَن ي صبح  التَّوح   الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
ا الجديد  فمنكوب ه  أنَت أساساً أي ها اإلنسان!  ، وأمَّ  وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكَب األرَض وما يزال 

 
، اإلصالح  الجراحي  )عمليَّة  براند(   Claw Hand (Brand Operation(اليد  المخلبيَّة 

 
  سعاة  بريد  حقيقي ون.. ال هواة  ترحال  وهجرة  

 
د  )كوفيد  ونَا الم ستَج  فات  19-فيروس  كور  ، عَين ه  عَلى الص    (: مْن بَعد  الس لوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
، وسيزيف  اإلنسان   .. شمشون  الحكاية  َمة   األ ْسطوَرة  الَحق يَقة  الهَر 

 
، وعمليَّة  التَّجد د  العصبي     التَّنك س  الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة 

 
د : العالقة  السَّببيَّ  ويحي  الم تعد   ب  الل  د؟التَّصل  ويحي   الم تعد   ب  الل  ، بين التَّيَّار  الغلفاني   والتَّصل   ة 

 
:  االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسبب  نزف  داخَل كتلة  الورم  الورم  الوعائي  في الكبد 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلة  الكابَّة  المدوَّ

 
، مقاربٌة جراحيٌَّة جديدةٌ  يَّة  ض    أذيَّات  ذيل  الفرس  الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   رات  التَّالية  للجراحة  ..الشَّلل  الر   مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  -موجبات  وأهداف  العالج  الجراحي  .. التَّطو 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز  

 
ط  سغ  تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصب  المتوس    نفق  الر  

 م تالزمة 

 
نبوبي   الـ   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورم  شوان أمامَ العج ز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياٌب خلقي  معزوٌل ثنائي  الجانب  ضمور  إلية  ا

 
أسين الفخذيَّة   ويل  للعضلة  ذات  الرَّ أس  الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Biceps Femorisم تالزمة  الرَّ

 
ؤوس  العضديَّة    Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachiiمرضيَّات  الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائيَّة  الر 

Muscle 
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ي  انعكاسي    تميََّز بظهور  حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدود  القريبة  للوذمة  الجلديَّة   Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  

 
ة رَّ  Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flapتصنيع  الفك   الس فلي   باستخدام  الشَّريحة  الشَّظويَّة  الح 

 
ي   )داء  بيرغر( ض    انسداد  الشَّريان  الكعبري   الحاد   غير  الرَّ

 
مفيَّة  اإلبطيَّة   ل  يٌَّة معزولٌة في العقد  اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
 النَّقي    العظم  والشَّريحة  الشَّظويَّة  الم وعَّاة  في تعويض  الضَّياعات  العظميَّة  الم ختلطة  بذات  

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ة  جانب  الكتف  في تعويض  َضياع  جلدي   هام   في السَّاعد   رَّ  الشَّريحة  الح 

 
فيرة  العضديَّة   ضيَّة  للضَّ   Injuries of Brachial Plexusاألذيَّات  الرَّ

 
ة  الم دو  رة    Rotator Cuff Injuryأذيَّة  أوتار  الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسة  القناة  الجامعة  

 
.. نحَو م قاربة  أكثَر حزماً آفات  الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفات  الثَّدي الشَّائعة  

 
.. نحَو م قاربة  أكثَر حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفات  الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
 :  Subacromial Injectionالحقن  تحَت األخرم  تدبير  آالم  الكتف 

 
.. مجمع    برزٌخ ما بيَن َحياتين البحرين 

 
؟ نَان  .. وما قبَل النَّار  الك بَرى أْم َروَضات  الج   ما بعدَ الموت 

 
فافة  األخمصيَّة  الم زمن  بحقن  الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهاب  الل 

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون  -حقن الكيسة  المصليَّة  الصَّدريَّة  

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. م ختصٌر م فيدٌ 21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورم  العظمي  العظماني  )العظموم  العظماني (

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
دة، حقن  الكورتيزون داخَل مفصل  الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular Cortisone الكتف  الم تجم  

Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألم  المفصل  العجزي   الحرقفي : حقن  الكورتيزون

 
، السَّهل  الم متَن ع    ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصال  الكيسة  المعصميَّة 

 
   (FDS Arc)قوس  العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في السَّاعد     Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريح  الجراحي  للعصب  الم توس  

 
قة  واألرملة؟   ما قول  العلم  في اختالف  العدَّة  ما بيَن الم طلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَّة  النَّقل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف  

 
َن.. تكيََّف.. وكاَن عروقاً متباينةً  .. تمكَّ  بفضلك  آدم ! استمرَّ هذا اإلنسان 
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