
ــار ياسين منصور ــ  عمَّ

كاِء.. زاد  مسافٍر!  ثالوث    الذَّ
 ، كاء  الفطريُّ كاء  اإلنسانيُّ  كاء  الذَّ الذَّ  االصطناعيُّ  ، والذَّ

فاِت والمآالتِ   بحٌث في الص ِ

اإلنساُن أكبَر خلق  هللا ، لكنَّهُ بال ريبٍ هو أكثُر مخلوقات ه تمايُزًا وجداًَل. فأمَّا الجدُل فقد كاَن  ن  لم يك 

مايُز فكان بقدرة  اإلنسان  على الخلق ، والنَّفُس    عند اإلنسان   منهجاً والزمَة وجوٍد، وال يزال. وأمَّا التَّ

يثبُتُ هذه  قرينُة القدرة   الحال   على    . هو ال  غيُّر  والتَّرحال  في  التَّ يقنُع بمعاٍش. هو دائمُ  حاٍل، وال 

مايُز  ُربَّما. زادُهُ عقٌل وف طرٌة. فأمَّا الف طرُة فالزمُة  واألحوال، وفي هذا يكمُن ضرٌب من ضروب  التَّ

 كاَن فضُله وسُؤاُله. ٍر. وفي هذا األخير  وأمَّا العقُل فمحراُك بحٍث وتفكُّ   ،بقاءٍ 

. وبفضل ه  كانَ    العقل  الُمفك  ر  كانت  بفضل   استثماُر اإلنسان  في ُمطلق    سطوُة اإلنسان  على هذه األرض 

. ارتقى سماءً، واستبطَن  هَو  العوالم  والفضاءات.   . استثمَر في النَّبات   األرضَ استثمَر في البر   والبحر 

يرغُب ويرضى. حتَّى  استغلَّ الحجَر والشَّجَر. صهَر   والحيوان. على ما  كهُ  عقلنَهُ. حرَّ المعدَن، 

كاء   الذَّ مفهومُ  ل ه. فكاَن أن ُولدَ  انتهى به المطاُف إلى منح  المعدن  بعَض االستقالليَّة  حين عمل ه وتنقُّ

ه. ه  وبه  ومعهُ، سيسمُ اإلنساُن ُجلَّ حاضر   االصطناعي   منتوج  فكر  اإلنسان  الُمعاصر  ومحظيَّة  فكر 

. ه   وجميَع القادم  من أيَّام 

وأمَّا مخلوقاُت هللا  األخرى فقد التزمت  القانوَن اإللهيَّ على حرف ه. هي مطيعٌة لخالق ها ال تحيدُ عن 

. هي ما تزاُل قائمًة فانطلقت  وُنظمَ حيات ها  . رسمَ لها ُخطاها  . أرادَها أن تكوَن فكانت  شرعته  ما أقامت  

غيَر آبهٍة بما كاَن أو قد يكوُن. زادُها في حل  ها وترحال ها  ،عليه  منُذ األزل    رت  على عمل ها التي ُفط

 عليها.  فطرُتها التي ُفطرت    ؛غريزُتها

كاء  الفطريُّ   ..َذكاء  المادَّةِ   الذَّ

ةَ الهيدروجين تعانُقها في  ،منُذ األزل   ُة األكسجين تألُف ذرَّ ها. حبَُّة    ماءٍ   عظيم  وذرَّ ُأس   الحياة  وأساس 

من حولها  شرائَط صحوت ها. فمتى تآلفت    لم تنَس أبدًا أيَّاَن مبعُثها. هي ُلق  نت   ،في ثلم  األرض   القمح  

قت  تلكمُ الشُّ  . البهيمُة في مرعاهاتشتمُّ ضوَء الشَّ   وانطلقت   ،قشرتَها  روُط مزَّ قبَل اإلنسان     سبَرت   ،مس 

. علمت   فات  ًة. وأمَّا ذكوُرها   النَّوع ، فتشابهت    حفظ  إناُثها دوَرها في    أسراَر الص   الحواضُن شكاًل وقوَّ

فاُت فعُل جينات.    وتمايزت  جمااًل   النَّوع ، فغالت    فضَلها في تحسين    فعلمت   ًة. الجنُس وظيفٌة، والص   قوَّ

مت  السَّبيَل النتقاء  األجود  منها. صراعُ فحول ها ليس رفاهاً، بل   هو الوسيُل إلى تظهير  مكنون   فتعلَّ

 الخزين  الجيني  .  

. ُفق   وقبَل هذا وذاكَ  هت  تلكمُ المادَُّة َصنعَة كانت  المادَُّة األولى؛ باكورُة الخلق  وعمَّاُل المشيئة  اإللهيَة 

كوين. فانطلقت   واقعاً ُمعاشاً.   المشيئات  على تكثيف     تعملُ حثيثًة تتلقَُّف فيَض األمر اإللهي  ،    البناء  والتَّ

. هللاُ جلَّ وعال يشاءُ، والمادَُّة تفعُل ما يشاء. هي تعلمُ كيَف  شكَّلت  األكواَن، كما وشكَّلت  الُمكو  نات 

من   بثنايا تكوينها أنظمَة عمل ها، فانطلقت    أن تعيَ بالضَّرورة  ماهيَة عمل ها. هي اختزنت    تعمُل دونَ 

ُر الن  هائيُّ   . هي مشغولٌة على تفصيٍل دقيٍق هنا ورسٍم أدقَّ هناك، أمَّا التَّصوُّ ها على تنفيذ الدَّور  فور 

رُز قديٍر ال يُطاُل.  فح 

فيض  الدَّهشة  واإلبهار.   دقيَقها هذا بعٌض من  مخلوقات ه جميعَها،  عليها  التي فطَر  هي فطرُة هللا  

اَلها. هي الكفُل لبقاء  ما أرادَ هللاُ بقاءَهُ. وهي حتميَُّة الفناء    نَها وجوَّ وجسيَمها، خفيَّها وظاهَرها، ساك 



ا كاءُ  َل هللاُ زواَله. هي الن  ظامُ لكل   ما نعلمُ، وما ال نعلمُ. هي الذَّ لفطريُّ للمادَّة  مخلوقات  لكل   ما عجَّ

 هللا  جلَّ وعال.

في أن تكوَن الوجودَ والدَّوَر معاً.  هو   المادَّة   المادَّة  في أن تتدبََّر أمَرها في هذا الكون  ذكاءُ   ذكاءُ 

، وذكاؤها في أن تلتحمَ في  ً قاباًل للوجود  هيب . هو ذكاءُ المادَّة  في أن تكوَن فردًا ُمستقالَّ حيب  الرَّ الرَّ

َة البحر  إذا ما دعتها الضَّرورُة. الكل     متناهي  في الوقت  ذات ه. فقطرُة الماء  تعلمُ كيَف تحتجُب لجَّ الالَّ

ةً  كيف ُتسفُر عن ذات ها حرَّ كاءُ الغريزيُّ   وهي تعلمُ  يح  إذا ما أزَف األواُن. هو الذَّ تمتطي كتَف الر  

المادَّة    ،للمادَّة   وعي . هو ذكاءُ  للغاية    الُمستبطُن للوعي، الُمنتسُب إلى الال  في تحقيق  الدَّور  خدمًة 

 تجهُلها ربَّما.  قد  األسمى، التي  

. حلق بيعة  في تدوير  موارد  الطَّ المادَّة    ُة الطَّاقة  مغلقٌة، دوَن كسرها مآالٌت ومآالٌت أخطرُ هو ذكاءُ 

ُتقل  بُها من حاٍل إلى حال. فواحدٌة ترمي، وأخرى تتلقَّى. واحدٌة تفنى،    من أن ُتحصَر. ال تنفكُّ المادَُّة 

حاجات  أفعال  مع    الفعل  منتوُج  فتبدأ أخرى. واحدٌة تطغى، فأخرى تسعى فيها تلطيفاً وتهذيباً. يتناغمُ  

كوين. إذ  فتدومُ المواردُ، وتستمرُّ الحياُة كما ُرسمَ لها منُذ بدء ال األخرين. فر    تَّ ال فناَء للطَّاقة  في س 

كوين.    التَّ

بط  والتَّشبيك   المادَّة  في  هو ذكاءُ  الوجود  جميعاً، ال ُتستثنى منها شاردٌة. الكلُّ فعَّاٌل في  شُركاء    معالرَّ

من. اًل، وبعضُها صامتاً. بعضُها مُ   حركيَّة  الزَّ كاً،  بعضُها طوياًل، وبعضُها قصيرًا. بعضُها ُمجلج  تحر  

وبعضُها ساكناً. لكل ٍ دوُرهُ، والكلُّ ضرورٌة وحتميٌَّة. الكلُّ بطٌل والكلُّ سَندٌ. بطٌل في حيثيٍَّة هنا، سَندٌ 

هافي كثيراٍت  ، كما والكلُّ في حلقات    .غير  ، وقعت   . في أي   نقطٍة منهُالهيكل  الكلُّ في عين  الكون 

َق الك  لها أذُرعاً حباَل تعليٍق ومواثيَق   سكنت  القلَب منهُ، ومدَّت  من حول ها.  وُن  كانت  المركَز وتحلَّ

 كما ال عبثيََّة في عمليَّة  الخلق . ،ال استثناَء في ذلكَ ثباٍت.  

كافل   المادَّة  في هو ذكاءُ   . فالواحدُ مبعُث طاقٍة للجميع ، والجميُع يرميه بحمٍل   معالتَّ شُركاء  الوجود 

.    من طاقت ه. ٌل، كما والكلُّ ُمستقطٌب. تتداخُل مفرداُت الوجود  في نسيجٍ كوني ٍ دقيق  الحبك  الكلُّ ُمرس 

. ال فضَل لصغيٍر على كبيٍر إالَّ من زادَهُ هللاُ فضاًل. كلُّ حبكٍة فيه   الواحدُ  تهاون  إن  ي  واسطُة العقد 

من  وكم   !بنهاية  أخرى  من حياةٍ انتهت   ُتحصى. فكم   أن   من   . واإلشاراُت أكثرُ كاد يالبنياُن، أو  تهاوَ 

ما يميُُّز ذكاَء المادَّة  الفطريَّ، وفيها مقتُلهُ   إذًا، هي التَّفاعليَّةُ   !بُنياٍن هوى على رجع  آخَر سقَط هناك

 أيضاً.

ريٌّ هو ذكاءُ  . فهو ذكاءٌ تطوُّ كيُّف  مع البيئة  وفي اإلفادة  من فعل  الغير  شُركاء  هذه البيئة  المادَّة  في التَّ

، ويجري مراجعاٍت الفعل  وهو ال يبقى على حال ه، دائمُ   بامتياٍز. . يستشعُر تبدُّالت  المحيط  التَّحديث 

يُس، ثمَّ ينطلُق إلى الفعل . وغالباً ما ينجُح في تخط  ي  طاَل زمُن إقامت ه.  يُقارُب، يق  لكل   ُمحدثٍ   عميقةً 

،    من هذه األخيرة    بعضاً امتحانات  الجدارة . بيدَ أنَّ   كيُّف  يقفُز فوَق عتبة  المرونة  والقدرة  على التَّ

من وتنزوي. نوائب  الزَّ أمامَ  ها رجُع الصَّدى على جميع  ما    ودائماً  فتسقُط المادَُّة  ما يكوُن لسقوط 

 عداها من شركاء  الوجود. فتزوُل حقبٌة، وتبدُأ أخرى بمعاييَر وأبجديَّاٍت جديدةٍ. 

 كاء  اإلنسانِ ذَ 

ه، عامَل استقراٍر له. بل   ن  لم تك  أيَّام  ، على ما أظهرتهُ قادمُ   كانت    حريَُّة اإلنسان  في الفعل  والفكر 

ذلَك،  على الدَّوام    . فعقُلهُ ال ينفكُّ يعمُل، يتفكَُّر في شركاء  ٍء ُمستدامٍ وشقا   دائمٍ قلقٍ   مصدرَ خالَف 

. للحاجات  الُمتعاظمة  لألسرار  واستدراكاً  ينقطُع يرفُض كلَّ وارٍد عقلي ٍ،   الوجود  كشفاً  وفكُره ال 



. ُمجاد  والنَّتيجُة كانت    يفن  دُهُ. يعيُب عليه  قصوَر الصُّورة ، ومنقوَص البيان  اًل أن أقامَ اإلنساُن عُُمَرهُ 

 أبدًا.دائماً وقلُق الُمبد عُ ال  سكنَهُ أش رًا، وأن  

أختلق .هما أهمُّ صفات  اإلنسان  وأهمُّ أفعال ه، ال  ُل والجَدُل. هو دائمُ الشَّكوى والمسألة   هُما، الُمجاد 

يقنُع بحاٍل، كان زادُه   ال  ، ومنهما  يكتفي بمآٍل. خصَّهُ الخالُق جلَّ وعال بحريََّة الفعل  والفكر  وال 

عَب. احثاً. وفيما لم يَمنع هُ الخالُق ف طرًة الزمَة بقاٍء، بل زادَه عليها عقاًل ُمفك  رًا ب  مجاداًل ال يعرُف التَّ

حين. وفيما نجحت   كانت فطرُتهُ تعمُل بصمت  العارفين،   كان عقُله دائمَ الَجلبة  والحركة  سمَة الُمتبج  

ه   وافع     ، ما زال عقُلهُ يسعىالفناء    منَ  فطرُتهُ في حفظ  في مناكب ها بحثاً عن مزيٍد من الُمكتسبات  والرَّ

وحيَّة  ربَّما. يَّة  والرُّ  الماد  

يَح، بلغ مَدياٍت   َق اإلنساُن يستكشُف العوالمَ، ترفعُه جباٌل وتخفضُهُانطل ودياٌن. امتطى الموَج كما الر  

، بيدَ أنَّهُ لم يعلم   لم يبلغ ها سواه. طاَل الفضاءَ، نبَش األعماَق. عرَف الهزيمَة، طع مَ علقمَ االنكسار 

يُمناهُ  اياُت مشرعاٌت أبدًا، سالُحهُ في  النَّجاح    االستسالم. الرَّ مُة  موُح لهُ عنواٌن. الفشُل مقد   ،  والطُّ

 والعثراُت زادُ رحيٍل ومتعُة رحَّاٍل. 

، ُملتقمَ   كثيرًا أحواُل اإلنسان  المعاصر. فهو لم يعُد  ذلكَ   حقَّاً، لقد تبدَّلت   الشَّاردَ الضَّعيَف ساكَن العراء 

من جوعٍ، وخوٍف، ووحٍش، وطبعٍ قاٍس لطبيعٍة    الفناء    ُمحق  قات  الخوف  والقلق . المشغوَل أبدًا في دفع   

غدا سيَّدًا حاكماً على هذه األرض. يديُن له شرُقها وغربُها، بعُض باطن ها وقليٌل    اآلَن قد   كٍر. ها هوَ ب

  علوُمهُ وتنوَّعت    أمامَه المواردُ والكنوُز. ومعهُما، ربت    له السُّوُح، وانكشفت    من سمك  سمائها. دانت  

الكنوَز كما وراكمَ المعرفَة.   خبراُته. راكمَ 

ثقًة بقدرات ه، وفخرًا بُمنجزات ه.  التهمَ ا . ازدادَ  َب عروَق المعرفة  ، كما وتشرَّ إلنساُن مواردَ األرض 

متناهي، والجسدُ إطاٌر من لحٍم ودٍم. ذاُتهُ  انتفخت   اٌق إلى الالَّ ، فضاَق ذرعاً بمحدوديَّة  جسد ه. هو توَّ

. ضجرَ هو الحالمُ أبدًا، والجسدُ ثقيٌل أسيُر التُّراب . عاَب على ج َة الحيلة  من  سد ه سرعَة التَّعب  وقلَّ

ه   بطء   مات  الصُّورة.   إيقاع  السَّعيَ إليجاد  البدائل  ومتم   كما وكثرة  شكواهُ. بحَث في الحلول ، وجدَّ 

َل المعدَن أحالمَهُ ومضى  أن    فكانَ  تَهُ. حمَّ َة  معهُ بعيدًا في أمانيه. منَحهُ االستقالليَّ   وجدَ في المعدن  ضالَّ

كاَء حينَ في العمل   كاء االصطناعي  .  ، ثمَّ الذَّ أحكمَ سطوتَهُ على موارد     وبه    العمل. أوجدَ فيه  مفهومَ الذَّ

. ومعهُ سيمضي اإلنساُن بعيدًا. ، كما وسيطرتَهُ على شركاء  الوجود  الُمنتهى   إلى أينَ   لكن   األرض 

 من هدٍف غير  الُملك  يجوُل في ُحسبانك؟  من استشراٍف لمآالت  أعمالك؟ أم هل    أيُّها اإلنساُن؟ هل  

 ِمعراج  خالٍص، أم َمهبِط  دنيئٍة؟

وح   هي ُثنائيَُّة الرُّ
، ها هيَ   طبعت    قد  كانت    أن    والجسد  من جديد. فبعدَ  (1) اآلُن   َقباًل ماضيَ اإلنسان 

ه. هي ميزاُن الضَّبط  لحاضر   ُر حاضَرهُ ومستقبَل أيَّام  اإلنسان  ومستقبل ه. هي الجدليَُّة القائمُة أبدًا   ُتقر  

راعُ األزليُّ بينَ  روحٍ ترقى، وبينَ  بينَ  منظور  األسمى وبينَ   جسٍد يشقى. هي الص   المحسوس    الالَّ

في هدأة  حاٍل، وال تشفُق عليه وجَع    األدنى. هي محراُك اإلنسان  على مر   األيَّام  والعصور. ال تترُكهُ

يها بال هوادة. ال تمنُحهُ بينَ   اذُفهُأحوال. تتق حيَل نحو   كفَّ . كما وتجعُل الرَّ سكينَة الحياد  والوسطيَّة 

، هي ُتلز   ها دونَهُ اآلالمُ واألهواُل. واألدهى األمرُّ  ُمهُ حتميََّة الحسم  واالختيار.حد  

على اإلنسان  أن يختاَر نعم   أم مهب ُط    .يَّاَن المسارُ أ!  عراُج رفعٍة  به  أم  يتسلََّق    أن   دنيئٍة؟ كان حريَّاً 

بما امتلكت   معرفي ٍ، بيدَ أنَّ   يداهُ  معارَجها  على أرض  الغريزة .   جسدًا ثقياًل ثبََّت وثاَقهُ من مركوٍم 

وُح وانزوت. لكن    ،فلطالما سادَ الجسدُ وتجبَّرَ  ناوشُ  ولطالما ركنت  الرُّ ما يزاُل. وفي  اً بينهما قائم   التَّ

ؤيُة، يبقى اإلنساُن هو    سعيُر المعركة  وتتكشَّفَ  أَ يهد  انتظار أن   وُح   الَّذيالرُّ يألم. فالجسدُ جسدُهُ، والرُّ

ابُح هوَ  ب  خاصَُّته. الرَّ يُك الفائُز، فالمهزومُ  منه. هو المخاُض بكل    ، والخاسُر كذلك. أيَّاً  ضٌع حميمٌ 



 من ذكاٍء وفطرةٍ أن يسمَو فوق فحيح  الجسد  ويُصغيَ  نسان  بما امتلكَ أوجاع ه ومشقَّات ه. وعلى اإل

وح ، ففيها خالصُه ومعراُجه.  فقط إلى نداءات  الرُّ

كاء    ..َذكاء  اآللةِ   االصطناعيُّ الذَّ

تحقيقاً   لطالما تغنَّى ةَ  استشعرَ األزل     فاإلنساُن ومنذُ . لمنفعٍة أرادَهابقدرت ه  على تطويع  المعدن    قوَّ

ة  التي لديه.  محدوديَّة  إتمام   في المعدن    فضلَ وعلمَ   فات ،ص   ال حياتُه   به    ازدانت  الزمَهُ معاشاً، وف  القوَّ

عت   معيشت همعهُ    وتنوَّ وُرمَحهُسبُل  قوسَهُ  منهُ  تقحَّمَ  . جعَل  سيفَهُ وترسَهُ.  واستباَح    به  ،  مجاهَل 

على مر   العصور   حقَّاً، لقد وسمَ المعدُن حياةَ اإلنسان   له الثَّروُة. لهُ السُّوُح وكانت    محاظيَر، فدانت  

 واألحقاب.

رت   رت   تطوَّ ، وتطوَّ همعرفُته في الزمة     معهُ  حياُة اإلنسان  .    عروج  عديدَهُ واحترَف    مازجَ المعدن 

  كما وزادَهُ فخرًا قدرُتهُ على تحريك  . بديعةً   وظيفيَّةً تشكيالٍت   ه، فكاَن أن صاغَسَب ك هوفنوَن هُ قَ طر  

ُكهُ في الوجهة  التي أرادَها.  المعدن   هو يحر   ه. يديُره ذاَت اليمين   ذعُن أليرؤيت ه ل، ويطرُب  فها  مر 

مال ،  .، فيُطاعوذاَت الش   َب البعيدَ حتى غدا    طوى به  المسافات    استحسنَ  .و كادَ أ  همرمى حجرفي  وقرَّ

عت  المهامُ  ، فتجاسرَ به    ت  نيطَ أاألعمال  التي  لدقيق   هُتمامَ إه   في ها. تنوَّ ، وربت  الحاجاُت،  عليه  بعظيم 

ه.   ه فعَّااًل ألمر  رًا، ُمفك  رًا، مُدب  رًا، فكاَن أن رًا، ُمبص  أرادَهُ ُمستشع  ،  أكثَر من ذلكَ فأرادَه خازناً لفكر 

َض   مفهومَ تمخَّ كاء    فكُرهُ  لطمع ه.ذا  ك ه.  االصطناعي     الذَّ المعدن    هو اإلنساُن، ال حدودَ  لمَس عند 

بدياًل عنهُ في المرونَة واإلذعانَ  ة  الُمشتهى.  الجاه . وخصَّ نفسَهُ بنعيم   األعباءحمل   ، فأرادَهُ   ولذَّ

كاءُ  كاءُ  .  ومحظيَُّتهُ  فكر  اإلنسان    منتوجُ هو    الصُّنعيُّ الذَّ ،  الصُّنعيُّ الذَّ فظ  ، كما يدلُّ عليه  مخصوُص اللَّ

نعُة اإلنسان  هو    صورةُ   ؛واإلتقان  الس  رعة    في  على صورةٍ لطالما أرادَها لذات ه    ليجعَلهُفي المعدن    ص 

الوص  الخارق  اإلنسان    فائق   وكامل   ي قصور    .القدرة  ف   لتخط   الحميم   اإلنسان   نتيجُة سعي  هو 

  . الطَّاقة  ُفطَر عليه     فاإلنسانُ الصُّورة ، ومحدوديَّة   القدرة  على ما  طليَقهاأف  مسقوُف  محدودُ   ،رادَه 

 له عظيَمها.  الفعال  فأرادَ 

كاءُ   مردوديَّة  الرفع   لالُموكلة  إلى المعدن  من جهٍة، ولتوسيع  المهام     اإلنسان    لةُ و وسيه  االصطناعيُّ الذَّ

أخرى بحُ و  .من جهٍة  علمُتهُ ،الر   القول  وزخرَفها   بريق  بوإن سربَلها  األساُس  غايُة اإلنسان     ،كما 

.  ديع  بب الت   نَ أقدُر م   ن  ومَ  المنتج  ُمنتهى أمانيه. دقَُّة  ، وهُمطلوبَ  سرعُة اإلنجاز   لطالما كانت  ف الُمطوَّ

 !المعدن  على تحقيق  هاتين الغايتين

عاملٌ ف مطيٌع. ضنيٌن على مُدخالت ه. ُمحافٌظ  ، وال يضجُر تكرارًا.رتابةً   يهابُ ال   .ال يكلُّ   المعدُن 

.   كثيرًا في أشراط    ال يتمادى على ُمخرجات ه. د  ق فهؤالء  العمل ، وليس هناَك من يدافُع عن بيئة  عمل ه 

ال يخشى صعاباً، وال ينهزمُ من معركٍة. يقتحمُ    .، على ما يدَّعونُ اإلنسان  ال المعدن   عمل  ب  اختصُّوا

، في  هو في السَّماء،  ستنفَر.إذا ما اُ   نقاض  األتحت    أتوَن ناٍر إذا ما دُعيَ، ويندسُّ  مجاهل   في الفضاء 

.  األعماق ، وفي باطن  األ ،    هو في كل   السَّاحات ،رض    هُ.ذا ما ُأحسَن إعدادُإولجميع  المهام 

يبقى كاءُ    مع ذلك،  على جميع  أفعال   إنسانٍ   صنيعةَ   االصطناعيُّ الذَّ غالبٌة  والقصوُر سمٌة  هذا ، 

  . كاء    دالالت    أهم   ومن  اإلنسان  ، وإن هوف.  اإلنسان  هذا  على    اعتمادُهُ الُمطلقُ   الصُّنعي   القصور  في الذَّ

َل، أداٌة غيُر واعيٍة.   تلكمُ المواردُ انتهى  نفدت    ،واردَهُ   ال يبتكرُ هو أداٌة بمُدخالٍت وُمخرجاٍت.   تجمَّ

ساَء هذا  ،، عامٌل به  مخلٌص لهُقام.  أما    ه زاد    ؛هوارد    حبيسُ و ه  أكثَر من ذلك، دورًا وقيمًة. بذات ه

سأُل في أمٍر أتاهُ، وال يُساءَُل  يَ ال   أم تحريفاً.  ال يعمُل فيه  بناءً   على َحرٍف،  حافٌظ لهُ  الواردُ أم َصُلَح.

كاء    هي عندَ   المسؤوليَُّة هي في غير  مكاٍن. مسألَة له.ال   لمن   ال ُمساءلةَ فعن فعٍل أدَّاه.   خالق  هذا الذَّ



ه ؤمُر ما يُ  هو يفعلُ   في كل   ما يجري.  ال ناقَة له وال جملَ   ،ياديٌّ أمَّا هو فح  اإلنسان.هيَ عندَ  ؛ ومدير 

 .وحسب  به  

قََّة لبوساً،  ،ُمخرجاُتهُأمَّا و رفَة والد   ائحة  ووحيدُة اللَّون  وفوإن اكتست  الح  .الرَّ عم  وهذا في ميزان    الطَّ

الُمنتُج وفير بحيَّة  ال قيمَة له مادامَ    حق  ُق غايات  اإلنسان  خالق ه. وحينَ وما دامَ هذا الُمنتُج يُ.  اً وافر  اً الر  

كاء  ُمطلَق إنسانال أعني    عن اإلنسان  الخالق ،  الحديث   .  الصُّنعي   . بل أخصُّ اإلنساَن الخالَق لهذا الذَّ

بمواصفاٍت  خاصُّ إنساٌن  بالمناسبة   وهو   تشبهُ    استثنائيَّةٍ ،  األمر  النَّاسَ ال  من  كثيٍر  فقط، .  في 

،هي غيُر األفاألحالمُ أمَّا الُمشتركاُت التَّشريحيَُّة ما تجمُع.   عاتُ الحاجاُت وكذا هي   حالم  وفي   .التَّطلُّ

كاء  الصُّنعي   فاإلنساُن الخالُق  هذا يكمُن اإلشكاُل األساُس.   ٍ   للذَّ وأمَّا  ،األحوال   ُمطلق  في  غيُر حيادي 

 عميٌق.و جليٌّ الفارُق  والفرُق    ..على اإلطالق  عزيٌز  غنيٌّ هللاُ خالُق اإلنسان  ف

كاءَ  عيباً يشينُ بقى غياُب التَّفاعليَّة   يو كمَّاً ونوعاً، يؤث  ُر جليَّاً في الحياة  من حول ه  هو . الصُّنعيَّ   الذَّ

ٍ ذكاٍء عن    فال خبٌر وصلَ بها بالضَّرورة .    رَ دوَن أن يتأثَّ  حزناً على أطفال  اليمن  يموتون   بكى  صُنعي 

هم.  أضربَ   ذكاءً صُنعيَّاً   وال عيٌن رأت  جوعاً.   ال يبتسمُ لطفٍل    هوَ   عن العمل بسبب طمع  مالكيه وظلم 

يشدو. يطرُب لصادحٍ  التَّوصيل  الكهربائيَّة    يحبو، وال  وأشرطة    ، كصقيع  المعدن   . خاصَّت ه  باردٌ 

ال   َ هو ذكاءٌ  كهُ ُمعادالٌت رياضيٌَّة جامدٌة. ال تؤمُن بالتَّ . فيه    دَم .  بوال   ورية  ُتحر   وتمقُت  كما  المجاز 

نات  البديعيََّة والدَّالالت  البعيدةَ. جوابُها وحيدٌ قاطٌع، ال فواصلُ   فيه  وال أقواس.  الُمحس  

و كاءُ  كما  على تالقدرةَ على  الصُّنعيُّ يفتقدُ الذَّ كيُّف  كما  مُدرٍك ذكاءٌ غيُر    هو أساساً . ذات هطوير  التَّ

ات  هذه ل . .الذَّ هذا الوجود  يتحكَّمُ في مسيرة   يدري غايات  وجود ه وال  هو منفصٌل عن هذا بل   ال 

قَّةَ  الوجود   فال يسعى  ،ال يدري في أي   بيئٍة هو عامٌل، وال يدري ما هي الظُّروفُ  .إذا ما أردنا الد  

هو خاضٌع بكليَّت ه  إلرادة  اإلنسان  خالق ه. وعلى هذا الخالق  أن يتفكََّر بأحوال   ترقيًة. أم   فيهما بحثاً 

عات  خالق   مخلوقات ه  تحديثاً أم تثبيتاً. التَّحديث  والتَّطوير.    أدوات  فيه     ، أعملَ اإلنسان  ه  باَت هو دوَن تطلُّ

 .ىجانباً ومضهُ  اخاَن أحالمَه، ألق

 الخ الصات  

ألنَّها التزمت     اإلنساُن. نجحت  هذا  ، فيما أخفَق  مخلوقاُت هللا  في الدَّور والواجب    أخيرًا أقوُل، نجحت  

 اُئه فاهللُ جلَّ وعال خالُقها وهو بار. سبَّحت  ف  ،ألنَّها عرفت    نجحت   .وش رعةً   جاً امنه   اإللهيَّ  القانونَ 
ها ضنينةً عاملًة    لوظيفت ها فكانت   وظيفيَّاً،. خصََّصها  (2) ُتلقي  ف  .وعلى دور  األرُض ال تنفكُّ تدوُر، 

يُح لم تكسل  يوماً عن نشر  الُمزن  في األتنشُر النُّوَر. و العتمةَ  ، تروي ظمآَن الر   انَ نحاء  .  ُتطفُئ حرَّ

يمون  لم تغفل  يوماً عن  كذا هي   ،وكما الشَّاُة لم تبخل  حماًل أبدًا لبنَها  فيُئ ُمتعباً تنشر  ظل  ها شجرُة اللَّ

ها  أو دوامَ الحال     لهُ  هللاُ  شاءَ ا  م  الكلُّ لوظيفت ه عامٌل، وعلى الدَّور  قائمٌ .  غيُث عطشانَ ت  عن  عطاء  ثمر 

 واألحوال.

. أباَن لهُ. فاهللُ جلَّ وعال ترَك لهُ  الخيار  لهُ  كانَ وأخفَق اإلنساُن لمَّا   والوظيفة  عظيمَ   حريََّة الدَّور  

فعة  بجالء العارفين معارَج   . رسمَ لهُوشائنَهاالفعال  ووضيعَها، جليَل الخالق   ، ومزالَق الدَّنيئة .  الر  

أخفَق اإلنساُن لمَّا أنكَر عجَزهُ، وبالَغ في تصنيف   .  ح  التَّرَ   طريقُ   وهاكم    ،ح  الفرَ طريُق    ثمَّ قاَل له هاكم  

.الطوُل  و  الوجود  ذات ه. أخفَق اإلنساُن لمَّا اشتبهَ عليه  سرُّ   كوين     وجودُكفأمَّا   مقام  فمخطوٌط في سفر  التَّ

مانمن نوازع     يحميكَ   هٍ إل  وأمَّا بقاؤَك فهو كفلُ  .من قبل  أن تكوَن شيئاً يُذكر أخفَق .  الدَّهر    ب  وك ونُ  الزَّ

وُح فأبى. تهُ الحياُة الدُّنيا فألهتهُ   اإلنساُن لمَّا ناداهُ الجسدُ فأصغى، ولمَّا نادتهُ الرَّ أخفَق اإلنساُن لمَّا غرَّ

 .  األغلىعن الحياة  



بعدُ. تتناوشُه ثنائيَّاُت ضعف ه  مصيَرهُ   حسم  اإلنساُن في أتون ها، لم يَ   . مازالَ بيدَ أنَّ المعركَة لم تنته  بعدُ

ٌة إلى أن  أأحياناً، وتحملهُ  به    تطيحُ وقلق ه.   حسماً. ال مكاَن لنشوة  لها يشاَء هللاُ  حياناً. المعركُة مستمرَّ

مُن ماٍض بنا إلى خواتيمَ ال مناَص   نصٍر هنا، وترنيمة  ُحزٍن هناك. فإمَّا الس  درُة حيُث  . مالقوهاالزَّ

.َة مَ ساع  شهى، وإمَّا سَقُر والتَ الُمنتهى األ  إن  ي عامٌل.ف ..على مكانتكمشُركاَء الوجود  فاعملوا  ندم 

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

 

تي  (1) محدوديََّة الالَّ شاقة  والالَّ وح  طلبًا للمجاز  واستعارةً لمفاهيم  الحريَّة  والرَّ في وعي البشر. غير أن  ي  اتمتلكهاستخدمُت لفَظ الرَّ

وحُ هي المشيئُة اإللهيَُّة في أن نكوَن. وهي بذلك عصيَُّة التَّحديد ، وال تخصُّ اإلنساَن في تماماً  أراها في غير  هذه المعاني . فالرَّ

وحُ والنَّفُس.. عَطيَُّة خالقٍ وصَنيعُة مخلوقٍ  لمزيدٍ من الوضوح ، اقرأ مقالي: حاٍل من األحوال.   .الرُّ

 مخلوقات ه )رؤيٌة شخصيٌَّة(. والدَّور  لكل   مانحُ الوظيفة   هو الخالقُ  ئُسنى. هللاُ البارمن أسماء هللا  الحُ ئُالبار (2)

 

 في سياقاٍت أخرى، أنصح  بقراءةِ المقاالِت التَّاليِة:

 
 تصنيُع إبهام اليد باستخدام اإلصبع الثَّانية  للقدم  

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراض  والعالمات  السَّريريَّة   أذيَّاُت العصبون  الُمحر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
يَّة  للنُّخاع  الشَّوكي  ، خبايا الكيس  السُّحائي  .. كثيُرها طي  ٌع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالح    ض   في األذيَّات  الرَّ

 pineSurgical Treatments of Traumatic Injuries of the Sالجراحي    

 
مقاربُة العصب  الوركي   جراحيًَّا في النَّاحية  اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياف  العضلة  اإلليويَّة  العظمى مقابَل  

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخل  التَّقليدي    
Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغط  العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 وظيفُة كمونات  العمل والتيَّارات  الكهربائيَّة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي   

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدة  رانفيه  

 
 ائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة وظ

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبط  مسار الموجة  العاملة 

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليد  كمونات  العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد(  
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 ,The Spinal Injuryأذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات  ساعُ باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 onsesMultiple Motor Respاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي  

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

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

 
نكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكيَُّة، تحديُث المفاهيم  المنعكساُت الشَّ 

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

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر  

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالقٍ وصَنيعُة مخلوقٍ  وُح   الرُّ

 
 خلُق السَّماوات  واألرض  أكبُر من خلق  النَّاس.. في المرامي والداَلالت

 
لُع آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.    ُتفَّاحة آدم وض 

 
اءُ.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألف  عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ة  ة  الفكر  وفكر  القوَّ ، بين قوَّ  فقهُ الحضارات 

 
دَّةُ قةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفافالع  ُة االختالف بين ُمطلَّ لَّ   وع 

 
وجات  وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجم  السَّاقط    الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّة  الخلق   

 
ُر!صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ    ُتقر  

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyرة  العضديَّة  الوالديُّ  شلُل الضَّفي

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( تقييمُ األذيَّة  العصبيَّة 2)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ُح الجراحيُّ ( التَّدبيُر واإلصال3)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( تصنيُف األذيَّة  العصبيَّة 4)  األذيَّاُت الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلة  الكابَّة  الُمدوَّ
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 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباط   

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

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر  

 
فات  والمآالت   كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص   .. زادُ مسافٍر! الذَّ كاء   ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس  الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  الُمنعكس  الشَّ  

 
ة  المنعكس  1الُمنعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس  2الُمنعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

sponse HyperreflexRe -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت  ساع  ساحة  العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة   4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة 2الرَّ

 
اءُ   ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessجسيمُ بار، الشَّاهدُ والبصيرةُ  

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation(التَّدبيُر الجراحيُّ لليد  المخلبيَّة  

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

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

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم  

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص  

 
باب  الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

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

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء

 
ذي هوى قُب األسودُ والنَّجمُ الَّ  الثَّ

 
، فرضيَُّة الكون  السَّديمي   الُمتَّصل    خلُق السَّماوات  واألرض 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟  عندما ينفص 

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصل  المرفق   

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينة   الطُّ

 
كاية  .. َمَع االسم  تَكوُن الب دَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخات مَة الح   كَش ُف الَمسُتور 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أم  اجتماعُ ضرورة، أم ا جتماعُ مصلحةٍ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرة  الهوائيُّ  
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https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cghdn8JGsPdviH6OKcJFo-SRxNP6igGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
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://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
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
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


 
ندي    خلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانب    Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation للعصب  الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضات  غير  الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن  طاف  الـ  

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أم  هَي محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفوات  األوَّ

 
اءُ هذه  تل دُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذه  تل   دُ كثيَر بنيَن وقليَل بناتغََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّات ها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه  المغنيزيوم باٍن للعظام 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 هََذياُن االقتصاد(:  1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عينُهُ على الص    فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعد  السُّلوك 

 
يل  والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 كادَت  المَرأةُ أن  تَل دَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكن  بنكهَةٍ عَربيَّة 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعب  المزمن  

 
 طفُل األنبوب ، ليَس أفضَل الُممكن  

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أم  ا متحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في الق ياس  قصُوٌر، َوفي التَّجريد  وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر  

 
دُ َمفازةً ال محَض قَراٍر!الذ    وحُّ  ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
  سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ

 
دُّ )كوفيد   فات  19-فيروُس كوُرونَا الُمستَج  ، عَينُهُ عَلى الص    (: من  بَعد  السُّلوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   األُس طوَرةُ الَحق يقَُة الهَر 

 
نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة ، وعمليَُّة التَّجدُّد  العصبي     التَّ

 
د؟ ويحي   الُمتعد   ب  اللُّ يَّار  الغلفاني   والتَّصلُّ دُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّ ويحيُّ الُمتعد   ُب اللُّ  التَّصلُّ

 
: ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسبب  نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبد  االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي 

 كتلة  الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلة  الكابَّة  المدوَّ

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://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
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
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
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4


 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض    أذيَّاُت ذيل  الفرس  الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالج  الجراحي  .. التَّطوُّ

 
ند     Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليد  والز  

 
سغ  تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصب  المتوس  ط  ُمتالزمُة نفق  الر  

 
نبوبي   الـ    Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصب  الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إلية  اليد  بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  

 
أسين الفخذيَّة    ويل  للعضلة  ذات  الرَّ أس  الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوس  العضديَّة     Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائيَّة  الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهور  حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدود  القريبة  للوذمة     Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  

 الجلديَّة 

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك   السُّفلي   باستخدام  الشَّريحة  الشَّظويَّة  الُحرَّ

Fibula Flap 

 
ي   )داءُ بيرغر( ض    انسدادُ الشَّريان  الكعبري   الحاد   غير  الرَّ

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

 
 النَّقي    العظم  و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويض  الضَّياعات  العظميَّة  الُمختلطة  بذات   

 Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis 

 
ٍ هام ٍ في السَّاعد   ةُ جانُب الكتف  في تعويض  ضَياعٍ جلدي   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرة  العضديَّة       Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ة  الُمدو  رة    Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتار  الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناة  الجامعة   

 
.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حزمًا   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفات  الثَّدي الشَّائعة   

 
.. نحَو ُمقاربةٍ أكثَر حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
  :  Subacromial Injectionحَت األخرم   الحقُن تتدبيُر آالم  الكتف 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحرين ..  مجمعُ 

 
نَان ؟ .. وما قبَل النَّار  الُكبَرى أم  َروضَات  الج   ما بعدَ الموت 

 
فافة  األخمصيَّة  الُمزمن  بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهاب  اللُّ

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون    -حقن الكيسة  المصليَّة  الصَّدريَّة 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  12ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
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  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصل  العجزي   الحرقفي : حقُن الكورتيزون

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسة  المعصميَّة ، السَّهُل الُممتَن ع   

 
   (FDS Arc)حي ةقوُس العضلة  قابضة األصابع الس ط

 
ط  في السَّاعد     Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصب  الُمتوس  

 
قة  واألرملة؟  ما قوُل العلم  في اختالف  العدَّة  ما بيَن الُمطلَّ

 
 ore Shoulder MovementTendon Transfer to Restعمليَُّة النَّقل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف   

 
 بفضلك  آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عروقًا متباينةً 

 
يٍس َمهينٍ  صيتان  في ك  كٍن َمكيٍن.. والخ  بيضان  في ر   الم 

 بحٌث في األسباب .. بحٌث في وظيفة  الشَّكل  

 
قبة  ) قبيُّ(1تدبيُر آالم  الرَّ بيعي   )القعُس الرَّ قبي   الطَّ  Neck Pain Treatment ( استعادةُ االنحناء  الرَّ

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقة  الستعادة  االبتسامة  بعدَ شلل الوجه    Segmental Gracilis Muscleنقُل ق طعةٍ مَن العضلة  الرَّ

eTransfer for Smil 

 
  peripheral nerves injurieيَُّة األعصاب  المحيطيَّة : معلوماٌت ال غنى عنها لكل   العامليَن عليهاأذ

 
.. خراُج بوت ُن الفقرات    Spine TB.. Pott's Diseaseتدرُّ

 
 األطواُر الثَّالثُة للنَّقل  العصبي  .. رؤيٌة جديدةٌ 

 
 األَزل  أرجوزةُ 
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