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 لُع آدمَ آدمَ وض   تُف احةُ 

 وجهان لخطيئٍة واحدةٍ 
اُء.. دالالٌت ومعنى  حو 

ابطلمشاهدةِ عرٍض يُظهُر تفصياًل العالقَة الجدليََّة بين تُفَّاحِة آدمَ وضلعِ آلدمَ، انقر على هذا   الرَّ

 

  خطوطِ   عُ تتب    الواعيةِ   للعينِ   اً. يمكنُ نسبيَّ   منتٌج سهُل القياِس   ورةُ . والص  ورةُ الص    اهُ مؤدَّ   صويرِ عُل التَّ فِ 
ه  تِ بكليَّ   . يحتجبُ ورةِ للص    سابقٌ   هو فعلٌ  ، فعُل الخلقِ . بالمقابلِ ه أو تكادُ ه وصواًل إلى مفاتيحِ رسمِ 
ه. تفاصيلَ   تلجَ   ه أو أن  فصولَ   أن تمسحَ   دةِ المجرَّ   للعينِ   له يمكنُ   محسوٍس   ما من منتجٍ   .ورةِ ص  ال  وراءَ 

لتنبَش بعضاً    منِ الزَّ   بعيدًا في بطنِ   لها أن تمتدَّ   ، وروٌح تزكى يمكنُ رُ وعقٌل يتفكَّ   ،فقط، أذٌن تسمعُ 
 هواًل.زمناً مَ  ا خفيَ ممَّ 
 
بحثي    كثيرًا، أعرضُ   الحديثِ   العلمِ   كئاً على مخرجاتِ تَّ دائماً، ومُ   الكريمِ   كرِ الذ ِ   ماً من آياتِ ستلهِ مُ 

مسكاً ه، مُ بتدئاً بحديثِ مُ   اإلنسانِ   نشوءِ   تاريخِ جزًا عن مو  سأعرضُ   .اإلنسانِ   نِ يتكو  ةِ هذا في عمليَّ 
منبتِ   منِ الزَّ   خط ِ ب إلى  تكونُ هوصواًل  بعدها،    . كوينِ التَّ   ةِ لقصَّ   ةٍ شخصيَّ   محضُ   ةٌ علميَّ   مقاربةٌ   . 
ِ ألكن حسبي  .حالياً  واجِ كما الرَّ  القبولِ  عسيرةَ   قد تكونُ  الصاتٍ بخُ  أختمُ أخيرًا، و     .ي اجتهدتُ ن 
 

 "م  اكُ رنَ صو   م  ثُ  م  اكُ قنَ لَ خَ  د  قَ لَ "وَ 
 

 ةِ في كافَّ   ، يصح  في اإلنسانِ   ما يصح  .  طويلةٍ   ةٍ تطوريَّ   بمراحلَ   مرَّ   كوينِ التَّ فعَل    في أنَّ   ال شكَّ 
  ،الكريمةِ   لآليةِ   ن ِيةٍ متأ  بقراءةٍ   .ةِ بالخاصَّ   اإلنسانُ   وَ ه  في هذا المقالِ لكن ما يعنيني    .للاِ   مخلوقاتِ 

فعالن التي هو عليها.    على الهيئةِ   اإلنسانِ   تكوينِ   وعال في فعلِ   جلَّ   بياناً صريحاً من للاِ   نجدُ 
  وأنثى. رٍ من ذك اآلنَ  على ما نراهُ  را اإلنسانَ ، ظهَّ اني تصويرٌ والثَّ   خلقٌ  لُ ؛ األوَّ اً متتاليان زمنيَّ 

 
 المرأةِ   وصورةَ   جلِ الرَّ   ؛ صورةَ لإلنسانِ   نةَ الُمعايَ   ورةَ الص    عطىأف،  ( مرناكُ صوَّ )   انيالثَّ   ا الفعلُ فأمَّ 

يَاها وجمالِ   بأنِس   المرأةُ .  ا العيونُ مهكما تقشعُ   (. 1)  كلَ الش    ؛ انظر  هِ يد وقد   هِ بقدَّ   جلُ الرَّ وُمحيَّاها.    َمح 
 

 براءةٍ   فعلُ   . هومن عدمٍ   خلقٍ   . هو فعلُ ورةِ سابٌق للص    رورةِ (، فهو بالضَّ مخلقناكُ )   لُ األوَّ   ا الفعلُ وأمَّ 
ٍ   ٍص وتخص   ؛ هذا  وفي بيانِ   .؛ اإلنسانالمستقبلِ   لمنتجِ   اظمةِ نَّ ال  طاتِ لمخطَّ ا  مِ يرست   فعلُ . هو  وظيفي 

 تنافسون. المُ  ِس فليتناف ،الخلقِ  فعلِ  في بيانِ  أي  
 
  

  

 لمرأةِ ل  اهرُ مط الظَّ النَّ  لِ جللرَّ  مط الظاهرُ النَّ 

 ( 1كل )الش  
 المعاصر   اإلنسان   صورةُ 

https://youtu.be/IpgGluGaxko
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 . والمرأة  جلِ الرَّ  بين الجنسين؛ اً تشريحيَّ  اهرِ الظَّ  الخالفِ  جوهرَ  حقيقةً  رانظهِ تُ ال  ورتين أعالهالص   أنَّ  بيدَ 
 . (2)  كلَ الش   ؛ انظر  والمرأة جلِ اليين للرَّ مثيلين التَّ التَّ  ، سأعتمدُ العام ِ  وحرصاً على الحياءِ لذلك، 

 
 
 

  

 جل للر    مط الظاهرُ الن  
 ةِ شريحيَّ التَّ  شتركاتِ ائرةَ إشارةً إلى المُ الدَّ  َهبِ 

إشارةً   همِ السَّ  فيكون رأسُ  والمرأة. جلِ بين الجنسين؛ الرَّ 
 ، ةِ كريَّ الذَّ  ةِ ناسليَّ التَّ  إلى األعضاءِ 
 جل. الرَّ  إلى سَوءةِ  أي إشارةً 

 لمرأة ل  مط الظاهرُ الن  
بين الجنسين؛  ةِ شريحيَّ التَّ  تطابقاتِ المُ ائرةَ إشارةً إلى الدَّ  َهبِ 

 إشارةً  هاأسفلَ  ينالخطَّ  فيكون تقاطعُ   والمرأة.  جلِ الرَّ 
 ة،األنثويَّ  الجنسيَّةِ  إلى األعضاءِ 
 المرأة.  إلى سَوءةِ  أي إشارةً 

 

 ( 2الشكل )
 والمرأة  جل  للر    اهرُ الظ   النمطُ 

 
 

فَ ا يَ ف قَ َة بََدت  لُهَما َسوآتُُهَما وطَ رَ ا الش جَ اقَ ا ذَ م  لَ فَ "  " ة  الجن    ق  رَ وَ   ن  ا م  يه مَ لَ ان  عَ خص 
 

 تلكَ   لفاكهةِ   آدمَ   تناولَ   في أنَّ   هو بياٌن ال يرقى إليه شك    سوآتُهما"جرَة بدت  لُهما  " فلم ا ذاقا الش  
 ةِ هميَّ أ. وتأكيدًا على  اءَ حوَّ لو  دمَ آل  ؛لكليهما  ةِ ناسليَّ التَّ   األعضاءِ   في ظهورِ   األساسَ   كانتِ   جرةِ الشَّ 

الحيثيَّ   وعال   جلَّ   قالَ   ذ  إ  .حاسمةٍ    ثانيةٍ بصورةٍ   ها الخالقُ أتبعَ   ،اإلنسانِ   تصويرِ   ةِ في عمليَّ   ةِ هذه 
فان  عليه ما من ورق  "   اءَ   آدمَ بين    الفصلِ حدَّ   في أنَّ   دِ المؤكَّ   هنا تأكيدُ   ".ة  ن  الج  وطف قا يخص    وحوَّ

اءَ   وآدمَ   دةِ المجرَّ   القيمةِ  اءَ    بين آدمَ   ،اإلنسانِ   وحوَّ اءَ    وآدمَ   صورةِ الالَّ وحوَّ   عندَ   كانت  ،  ورةِ الص  وحوَّ
ِ المَ   جرةِ تلك الشَّ   لفاكهةِ   آدمَ   تناولِ   خطيئةِ   الخطيئةِ   هذهِ   راتٍ بال تعبي  فما معنى رجلٍ   ها.عن ثمارِ   نهي 
  ٍة ظاهرةٍ جنسيَّ   بال تصريحاتٍ   ، وما معنى امرأةٍ الوظيفةِ   ومن ثمَّ   ةِ الهويَّ على    اللةِ للدَّ   ةٍ ظاهر  ةٍ جنسيَّ 
  .الحياةِ  في إيجادِ  وتالياً وظيفتَها   وايتَهامَ غِ حكِ لتُ 
 

 "وما َخلقنا الس ماوات  واألرَض وما بيَنهما العبين"
 

   كانَ   الغايةِ   ولتحقيقِ .  ةً فيَّ وظي  غايةً   اءَ حوَّ خلُق  و  آدمَ   خلقُ   . كذلك كانَ ظيفةٌ وو   غايةٌ   ِة الخلقِ لعمليَّ 
  ، كان البدَّ ةِ الوظيفيَّ   اتِ األولويَّ   األساُس وهو جوهرُ هو    البقاءَ   . وبما أنَّ دواتِ األ  رِ من توفي   بدَّ ال

 ضامناً ومديماً  الجنسيَّةِ   الغريزةِ وبما أنَّه ال أفعَل من    لضماِن هذا البقاءَ.  األدواتِ   إذًا من تحقيقِ 
 ِ  التي   ةَ دااألو  ةَ وسيلال  هيَ   اءَ الجنسين آدمَ وحوَّ   بينَ     الجنسي    صالِ االت ِ   وسائطُ   ، كانت  لبقاِء النَّوع
  ال تبلى.

 
  . اءَ وحوَّ   دمَ آ   خلقِ   ةِ لعمليَّ   الوظيفةَ و  ورَ الدَّ   ، أوجدَ فاحةِ الت    ، أي  جرةِ هذه الشَّ   ، أكُل آدمَ لثمرةِ وعليهِ 

ِ  وجودِ الراِت مبر ِ  وتالياً أوجدَ  ِ احةُ فَّ الت    بذلك، ترسمُ  .لكليهما المادي   الفصلِ  ، حدَّ ، بمعناها المجازي 
؛ صويرِ التَّ   ن هو طورُ ُمعايَ   له  تالٍ   وطورٍ   الخلقِ   ن هو طورُ ُمعايَ   غيرِ   رٍ ؛ طومتعاقبينِ   طورينِ   بينَ 
  (.3) كلَ الش   انظر  
 
 
 



 

 ( 3كل )الش  
 آدم  احةُ تف  

 اح.فَّ الت   جاه شجرةِ ت ِ اإلجماع ينحى با شبهَ  لكنَّ ، جرةِ الشَّ  تلكَ  الفقهاُء في صفةِ  اختلفَ 
ِ  أساِس ، ةاألزليَّ  الخطيئةِ  إلى تلكَ  ترمزُ  ومازالت   احةُ فَّ الت   كانتِ   . البشرَ  نحنُ  وجوِدنا المادي 

 ُمعاينة. غيرَ  دةً مجرَّ  قباًل قيمةً  بعد أن كانَ  اإلنسانِ  صورةَ  احة التي أعلنت  فَّ هي الت  
ِ وجودِ  راتِ . وبالتالي مبر ِ والوظيفةَ  ورَ الدَّ   اءَ وحوَّ  التي أعطت آلدمَ  احةُ فَّ الت  هي   . هما المادي 
غريزةُ  حيث غير مكانٍ من  اءَ وحوَّ  نا آدمَ ي التي أخرجت أبواحُة فَّ الت  وهي أيضاً   ، (ةالجنَّ ) له عنوانٌ  الال 

 .(نياالد   الحياةُ )  ةُ الغريز حيث تستوطنُ  مكانٍ إلى 
 ؛اإلنسانِ  في نشوءِ  ينِ طور بينَ  الفصلِ  حدَّ  التي رسمت   احةُ فَّ ، هي الت  بالنتيجةِ 

 صوير. التَّ  هو طورُ  الحقٍ و  الخلقِ  هو طورُ  سابقٍ 
 

 

 ورةالص   ما قبلَ  ورُ ط  ال وَ ه..  احة  ف  الت   ما قبلَ  ورُ ط  ال
 
دةً، تسكنُ   اإلنساُن قيمةً   كانَ ،  قبالً  ، ، مقروءةً ةً وجوديَّ   قيمةً   صبح اإلنسانُ أ،  اً الخالق. بعد   مشيئةَ   مجر 

الغريزة ثنائيَّ تتقاذفُ   .تسكُن موطَن  نَها  نهايةَ   همةٌ اٌت  أمنٍ لها  ال  قوَّ   ، جوعٍ وخوفٍ   ، من    ةٍ وشبع، 
 ات. المصطفَّ  باقي تلكمُ إلى  ،ومرٍض   ةٍ ، صحَّ وضعفٍ 

 
التَّ   ورةُ الص   ِ ا  مخزونِ ال  عنِ   ،المرئي    ،اهرُ الظَّ   عبيرُ هي    صورةُ   هيَ .  امنَّ   كل ٍ ل  خاص ِ ال  لجيني 

نحنُ الهائُل في جيناتِ عُ  نو  التَّ   .كذلك  ةِ الخصوصيَّ   صورةُ   وهيَ   ،االختالفِ  اقتضى هذا   البشرَ   نا 
ِ   كلِ عَ الهائَل في الشَّ التنو   ها،  عندَ   .ناأشكالُ   تطابقت    ،جيناتُنا  تطابقت  إذا  .  ةورص  الفي    ي  أ،  الخارجي 
   ؟تطابقةالمُ  ورِ الص   . فما معنى ملياراتِ الوظيفة غياِب ل أي   ،المعنى لغياِب  ورةِ الص   ةُ أهميَّ تنتفي 

 
 انمحاءُ   ؟ِة الوظيفةالزم  ةِ الجنسيَّ   األدواتِ   من دونِ   امرأةٍ   صورةِ أو    رجلٍ   صورةِ ، ما معنى  بالمثلِ 

إلغاءَ   ةِ كريَّ الذَّ   ةِ ناسليَّ التَّ   األعضاءِ  الدَّ للرَّ   والوظيفةِ   ورِ الدَّ   يعني  إلغاُء  غايةَ   ورِ جل.  منطقاً    يُلغي 
مبر ِ   الخلقِ  ِ   الوجودِ   راتِ وتالياً  يعني    ةٌ كريَّ ذَّ ال  ةِ ناسليَّ تَّ ال  عضاءِ األ  غيابُ ،  بالنتيجةِ .  المادي 
دت  إذا ما  ،  . بالمثلِ صورةَ   ال  رورةِ بالضَّ  ضوُءها وخبا   ، انكمشَ ةِ ها الجنسيَّ اُء من أدواتِ حوَّ   ُجر ِ

ِ   نادي وغابَ المُ   غابَ   الحياة.  ها في إيجادِ لغي تالياً دوُرها ووظيفتُ أُ ها، وحريُق سحرِ  فهل    داءُ الن 
 من مجيب؟   تنتظرُ 

 
رت    . البارُئ منحَ وخلقٍ   خالقٍ   أمامَ   نكونُ   حينَ   ةَ ال عبثيَّ   األشياءَ وظيفتَها ويسََّر لها فِعَل ما سُخ ِ
ها هنا هو   المقالَ  أنَّ  الكلماتِ  تقرأ هذهِ  ال تنَس وأنتَ  .وبهذا المعنى تكون الص ورةُ وظيفةً  ه.ألجلِ 

 (. 4) كلَ الش   انظر  . اءَ األولى حوَّ المرأةِ في آدمَ و لِ األوَّ  جلِ في الرَّ 
 
  

ِ  عبيرِ التَّ  بعد حذفِ  جلِ الرَّ  تمثيلُ  ِ الذَّ  الجنسي   كري 
 بين الجنسين( باقَ الط ِ  )الحظِ 

  ملحقاتُها الباطنةُ  ظاهرًا، تغيبُ   ةِ بغياب األدوات الجنسيَّ 
بعدها  ال يتبقى  ة.فسيَّ والنَّ  ةِ وافد الهرمونيَّ ، كما كل  الرَّ ُحكماً 
عندها، ال يمكن   .بين الجنسين ةُ شريحيَّ التَّ  الُمتطابقاتُ  إال  

 ةِ األنثويَّ  ةِ الجنسيَّ  عبيراتِ التَّ  بعد حذفِ  المرأةِ  تمثيلُ 
 بين الجنسين( باقَ ط ِ ال  )الحظِ 
 اهرة،الظَّ  ةِ الجنسيَّ  األدواتِ  بغيابِ 

 .ةُ الداخليَّ  تغيُب توابعُها المستترةُ 
 .بين الجنسين ةُ شريحيَّ التَّ  المشتركاتُ  إال   عندها ال يتبقىف



ها واقعاً.  النتفاء وجودِ  ناً عيا ينالجنس بين الفروقِ  تحديدُ 
 .ورةَ معناهايُفقد الص   االختالفِ  غيابُ 

فيتساوى حينها وجودُ   .هما ترصدُ  العينُ  ال تجدُ عندها 
 . همع عدمِ  ورةِ الص  

 .المعنى النتفاءِ  ورةِ للص    ال قيمةَ  ي  أ
 
 

 ( 4كل )الش  
 الخالق.  ةَ مشيئ  ، تسكنُ مطلقةً ، دةً مجرَّ  قيمةً  اإلنسانُ ، كان جرةِ الشَّ  تلكمُ  ثمرةَ  آدمُ  قبل أن يتناولَ 

 غريزته. ب  ..هبضعفِ  اً ، مسكون ودمٍ  ، من لحمٍ اً ماديَّ  وجوداً  اإلنسانُ  بعدها، أصبح
 

 

 دٍة"اح  وَ  فٍس نَ  ن  م   م  كُ قَ لَ ي خَ ذ  ال   مُ وا رب كُ ات قُ "
 

  ذاتٍ من    اءُ فآدمُ وحوَّ   ة. أوالمر  جلِ الرَّ   لكال الجنسينِ   إلى المنشأ الواحدِ   ا يشيرُ ممَّ   رٌ ها كثيوغيرُ 
  أنَّ   ، بيدَ الحدوثِ   ةِ في كيفيَّ   واألقاويلُ   فاسيرُ التَّ   اختلفتِ   (.5)  كلَ الش    انظر    ؛وهذا بيانٌ   إذًا،   ةٍ واحد 

ِ   لها سندًا في أحاديثِ   ووجدت    الخلقِ   على لسانِ   واحدةً منها شاعت    بعِض الكتِب في  ين كما  النبي 
ِ حوَّ  عني َخلقَ أ .سةِ المقدَّ   . آدمَ  اءَ من ضلع

 

 ( 5كل )الش  
 الواحدة  اُت()الذ   فسُ الن  

 اءَ وحو   األصُل في كال الجنسين؛ آدمَ 
 

 

ُر"المُ ُئ ار  لُق البَ ا  هللاُ الخَ   وَ "هَ   صو ِّ
 

ورةُ الص    كانتِ   الخلقِ   . وبعدَ البشرَ   ه نحنُ ا ال نعلمُ ممَّ   ةٌ وظيف   وللخلقِ .  قِ الخل  فعلُ   كانَ   في البدءِ 
 من. الزَّ   وإبهاٍر عمُرها بعمرِ   ُة إعجازٍ قصَّ   صويرِ والتَّ   الخلقِ   ما بينَ .  ه الحواس  جسدًا ُمعايناً ترصدُ 

 
واقعاً.  المادةُ   استنفرتِ ،  الخالقِ   في مشيئةِ   اإلنسانِ   ةُ فكر  فت  تكثَّ   أن    ذ  مُ  مخاٌض طويٌل    لتحقيقها 

  الواحدةُ   اتُ الذَّ   أعطتِ   أن    كانَ   ُثمَّ األولى في تكوين اإلنسان.    اتِ الذَّ   لتحقيقِ   ةِ المادَّ   عناصرُ   فيهِ   تآلفت  
و  ..متمايزتينِ   ذاتينِ   جلِ الرَّ   صورةَ ،  ورةَ الص    استدعى   والوظيفةِ   ورِ الدَّ   اختالفُ   نثى.  أذكرًا 

 . الخلقِ  زمناً طوياًل طيَّ  ت  كان  ن  أ بعدَ  ،ةِ المرأ وصورةَ 
 
ه  كما قرأتُ   ، اإلنسانِ   تكوينِ   لفعلِ   منيَّ َل الزَّ سلسُ التَّ   لُ جمِ أُ ،  ورةِ الص    األولى إلى اكتمالِ   شأةِ النَّ   منَ 

 (. 6) كلَ الش   انظر  ؛ اليالتَّ  ، في الجدولِ الكريمِ  القرآنِ  ضمناً في آياتِ 
 

 األم    اُت()الذ   فسُ الن  
  



  

   البنتُ  اتُ الذ   البنتُ  اتُ الذ  
 

 تفاحة آدم 
  

جلُ ا  اتُ ذ  ال لمرأةُ ا  اتُ ذ  ال    لرِّ
  

  

 جل  اهر للر  الظِّ  مطُ الن   اهر للمرأة الظِّ  مطُ الن  
  

 ( 6كل )الش  
 اإلنسان تكوين   ة  عملي   لكامل    بياني   طٌ مخط  

  منيِّ  الز   سلسل  الت   احترام  مع 
 

 آدمَ  اَء من ضلع  َخلُق حو  
 

  " العلمي ِّ   جاز  موال  الفلسفيِّ    اإليحاء    ، رائعةُ آدمَ   من ضلع    ءُ اُخلقت حو  "بعنوان    سابقةٍ   في مقالةٍ 
.  الحديثِ   العلمِ   ومخرجاتِ   الخيالِ   فِ فيها بين تطر ِ   زاوجتُ   .لهكذا خلقٍ   العلميَّ   اإلمكانَ   درستُ 
ِ   البحثِ   في سَلسَلةِ   جسورًا، ألصَل ما انقطعَ   ودياناً، وأقمتُ   ردمتُ   فيها كيفَ   أوضحتُ .  العلمي 
أم ٍ لخليَّ   يمكنُ  بديعٌة من    واألخرى أنثى.  اً ؛ واحدةً ذكراً مختلفتين جينيَّ   أن تعطيَ خليتين  ٍة واحدةٍ 

الخلقِ  مفتاُحها ضلٌع  بدائع  ِ   ت قتلعأُ ،  كما    والنتيجةُ   .انيةِ الثَّ   نواةِ   إلى  ت  األولى وُضمَّ   من صبغي 
  (.7) كلَ الش   ؛ انظر  العرضَ  تستحق  رأيتها عيوشٌة 

 

 (. Master Stem Cell)  األولى األم   ةُ ، هي الخليَّ واحدةٍ  ةٍ واألنثى من خليَّ  كرُ نشأ الذَّ 

 المستقبل. إنسانِ  ها مفرداتِ استبطنت في نواتِ  للبشرِ  األولى األم   الخليةُ 
 والمرأة.  جلِ ين عند الرَّ الجنسيَّ  ينبغيَّ الص ِ فيما بعد  يَ سم ِ ما  طليعةِ على   األولى األم   ةُ الخليَّ  احتوتِ 

  ين(. ين جنسيَّ صبغيَّ بعد وهما بالمناسبة لم يصبحا )  XXوكانا  ال بدَّ  األم ِ  ةِ الخليَّ  نواةِ ين في ين الجنسيَّ بغيَّ الص ِ  طليعةُ 

https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ


 ، واحدةٍ   (Xإالِّ في ) ( XX) ين للمرأة  ين الجنسي  بغي  ال يشبهان الصِّ    األولى األمِّ   ة  للخلي   (XXان )بغي  الصِّ  
عن    األولى األمِّ   ة  للخلي   XXين بغي  تمييزا  للصِّ   ا .ق ذلك الح عنه وسنرى تفصيلَ  مختلفٌ فاني الث   X بغي  بينما الصِّ  
 . precursorطليعة   إلى كلمة   p ابقةُ الس   حيث تشيرُ  pXXلين بـ لألو    نرمزُ  ،ين للمرأة  ين الجنسي  بغي  الصِّ  

 ((pXX= precursor of both sexual chromosomes XX and XY 
 

 

 
 
 

 

 

ِّ  ة  للخلي   Mitosisالـ  الالجنسي   كاثرُ الت    : Master Stem Cellالـ   األولى األم 

ِ أثناء تكاثرِ   ، Asexual Reproduction ها الالجنسي 
 ( pXXين ين الجنسيَّ بغيَّ الص ِ   )ممثاًل هنا بطليعةِ  من المورثاتِ  األم ِ  ةِ الجذعيَّ  ةِ الخليَّ  مخزونُ  يتضاعفُ 

 . Daughter Cellsتين البنتين الـ بين الخليَّ  تمهيدًا لقسمتها المتساويةِ 
(pXX= precursor of both sexual chromosomes XX and XY) 

 

 

 

 : Mother Stem Cellالـ   ة األمِّ  للخلي   Mitosisالـ  الالجنسي   كاثرُ الت  

االنقسام مع  لمغزلِ  لةُ المشك ِ  Microtubulesة الـ  المجهريَّ  األنابيبُ  تلتصقُ  الجسمان القطبيان ومغزال االنقسام. لُ يتشكَّ 
في إحدى   االنقسامِ  لمغزلِ  ةِ المجهريَّ  األنابيبِ  التصقت بعضُ  أنِ  حدثَ  جاهين متعاكسين.ها في ات ِ استعدادًا لسحبِ  اتِ بغيَّ الص ِ 

ِ  )غيرِ  Xبغي تين مع الص ِ الخليَّ   األخرى.  البنتِ  ةِ إلى اآلن( للخليَّ  الجنسي 
 

 

 

 
 : Mother Stem Cellالـ   ة األولى األمِّ  للخلي   Mitosisالـ  الالجنسي   كاثرُ الت  

 ة لمغزل االنقسام،المجهريَّ  األنابيبِ  انكماِش  ، وتحت تأثيرِ Anaphase &Telophaseواالنفصال  في مرحلة الهجرةِ 



ِ )اعتبارًا من لحظه، يمكننا وصفه بالص ِ  Xبغي من الص ِ  ضلعٌ  ينفصلُ  ِ  بغي  ( إلحدى الخاليا البنات Yر المذكَّ  الجنسي 
ِ  Xبغي لصالح الص ِ   األخرى.  ة البنتِ إلى اآلن( للخليَّ  )غير الجنسي 

 
لع موضوع   ورة  الص   تكبيرُ  تم  )  ( البحث أعاله إلظهار الضِّ 

 
 

 
 

 
 
 

لعُ     اثناء هجرتها الضِّ 
 تين البنات.ِة واحدةٍ من الخليَّ خاصَّ  Xبغي من الص ِ  ائرة الحمراء()داخل الدَّ  اُقتلعت ضلعٌ 

 انية.الثَّ  ة البنتِ ِة الخليَّ خاصَّ  Xبغي ت قسرًا إلى الص ِ مَّ وضُ 
 

 (بيعيِّ  إلى القياس الط   عودةٌ )
 

 : Mother Stem Cellالـ   ة األمِّ  للخلي   Mitosisجنسيِّ الـ الال   كاثرُ الت  

 االنقسام، مغزلِ  انكماِش  تأثيرِ  تحتَ 
ِ  Xين بغيَّ تدريجياً بواحٍد من الص ِ  ها لتلحقَ هجرتَ  السليبةُ  لعُ الض ِ  تتابعُ   الغاصبة.  ة البنتِ للخلي 

 
 

   

 
 

  

 
 

  لع المسروقةِ للض ِ  الحاويةُ  البنتُ  ةُ تصبح الخليَّ 
  الجنسي   بغي  الص ِ  وجُ زها الزَّ أنثى يمي   خليةً 

XX*  بعد أن كانpXX  
 (. * + XX*= pXXلع المسروقة )الض ِ 

ٍ  هنا، وهنا فقط، يمكننا الحديثُ   عن صبغي 
 ٍ  بغي  الص ِ . اءالحوَّ ة عند الخليَّ  ثٍ مؤنَّ  جنسي 

بعد أن  X بغي  هو الص ِ  المؤن ثُ  الجنسي  
المسروقة، فأصبح  لعُ ت إليه الض ِ انضمَّ 

ه من اآلن . وسيكون رمزُ العمالقَ  X بغيَّ الص ِ 
لع إلى الض ِ  *)حيث تشير الـ   *Xفصاعدًا 

 (. الُمضافةِ 
ا الصِّ     ( فال أعتقدُ غيرُ اني )الص  الث   X بغي  أمِّ
  الجنسيِّ   بغيِّ  للصِّ   حاملٌ  هو صبغي   ه،بجنسيت  

 ال أكثر.  ث  المؤن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رةً  مذكَّ  لضلعها خليةً   الخاسرةُ  البنتُ  ةُ تصبح الخليَّ 
 ِ    PXXبعد أن كان   XY الجنسي   بغي  الص ِ  وجُ ها الزَّ زُ يمي 

 (.  -XY= pXXالمسروقة لعُ )الض ِ 

بعد أن  X بغي  هو الص ِ  رُ المذكَّ  الجنسي   بغي  الص ِ 
 .Y بغيَّ الص ِ  ه فأصبحَ أضالعِ ت منه إحدى عَ انتزِ 

ه، هو  بجنسيت   فال أعتقدُ له  الُمصاحبُ  X بغي  ا الصِّ  أم  
 ال أكثر.  كريِّ  الذ    الجنسيِّ   بغيِّ  للصِّ   حاملٌ  صبغي  

 



 عند المرأة.  ةٍ جسمي    ةٍ خلي    في نواة كلِّ   Barr Bodyبار  ( سيعطي فيما بعد جسيمَ *X) العمالقُ  X  الجنسي   بغي  مالحظة: الصِّ  
 

   

   

   

   

 

 اء، األولى حو   المرأةُ 

فرحا  بما أتاها، فأودعته عزيزا  في   شرقت  أ
 األزمان.  اتها على مرِّ  حنايا بني  

 

  

 آدم  لُ األو   جلُ الر  
َقون في  وأمِّا األبناءُ  ، فما زالوا إلى يومنا هذا يش 

  يل  الل   ذلكَ  في عتمة    من أبيهم آدمَ  ما سُرقَ  استعادة  
 البهيم. 
 

 ( 7كل )الش  
اءَ  لقُ خَ   آدمَ  من ضلع   حوِّ

 
 

 ومعنى  ، دالالتٌ اءُ حو  
 

  ال.فعَّ   على وزنِ   اءُ حو    يكونُ ف  .حوى  وللفعلِ   حاوي  الفاعلِ   السمِ   شبيهةً   ةً صيغ   اسُمها  كونُ يقد  
 هم از، ومش اء. ؛ مثال غف ار، هذا االشتقاقِ  بمثيالتِ   يزخرُ  الكريمُ  القرآنُ و
 

ا األولى  ، داهمتني فرضيتان. فأمَّ اءَ حوَّ  في تسميةِ   األصلِ   بحثي عنِ   ي سياقِ انطالقاً من هذا، وف
وأمَّ   األكثرُ و  األساسُ فهي   وإلحاحاً،  الثَّ صخباً  أنَّ   فطارئةٌ   انيةُ ا  تنفك  ها  بيد   .خاطري  تدغدغُ   ال 
 هما كليهما. رغماً لعرِض أجدني مُ  لذلكَ 
 

 رِّ السِّ   اءُ حو  
 

 به المرأةُ   ا تختص  وهو ممَّ   ،Barr Body  بار  جسيمِ   ىعل  اءَ حوَّ   من جسدِ   ةٍ خليَّ   كل ِ   تحتوي نواةُ 
  شأةِ النَّ   حولَ   اُس تختلفُ ها، والنَّ . من حينِ بار  لجسيمِ   لُ كان الكشُف األوَّ 1949عام    جل.الرَّ   دونَ 

ِ للص ِ   المشابهةِ   بار  جسيمِ   ةِ عن تركيب  حديثاً، ُكشفَ و .  والوظيفةِ  ه بدا أكبَر وزناً أنَّ   (، بيدَ X)   بغي 
 اً. جزيئيَّ 

  
.  ( *X)  األنثوي    بغي  إال  الص ِ   بار ما هوَ   جسيمَ   بأنَّ   اليقينِ   اعتقادٌ يرقى إلى درجةِ   نيكُ يتملَّ اً،  شخصيَّ 
ناتجُ   هذا األخيرَ   وبأنَّ  ِ   هو  ِ الص ِ   اجتماع الخليَّ (، خاصَّ X)   بغي  ِ الض ِ ، مع  األم ِ   ةِ ِة   (*)   الُمقتلعةِ   لع

 (. 7) كلَ الش   ؛ انظر  كرِ الذَّ  البنتِ  ةِ الخليَّ  من نواةِ 

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


 

ِ    عبرَ   ةِ الخاصَّ و  ةِ العامَّ باَل    طالما شغلت    مفتاحاً ألحجيةٍ   جسيمُ بارَ   ، يكونُ الخاص ِ   بهذا المفهومِ  كل 
آدمَ وحوَّ   أحجيةِ   ؛األزمانِ  الص  اءَ  خلقِ  نعلمُ   ورةِ على  حوَّ   حجيةِ أو  ؛التي  ِ   اءَ خلقِ  ؛ آدمَ   من ضلع

 كذلك. آدمَ  احةِ وأحجيِة تفَّ 
 

عزيزاً   هُ أودعت  ف  الخلقِ   سرَّ   اُء حفظت  حوَّ ها.  اسمَ   ت  فاستحقَّ جميعاً    مفاتيَح األسرارِ   اءُ حوَّ   امتلكت  
ِ خليَّ   في نواةِ   أمانةً   وايٍة. وغِ   حرٍ سِ فعُل    هُ ، كما أنَّ احتواءٍ و  اشتمالٍ   فعلُ بذلك    اءُ حوَّ فها.  من جسدِ   ةٍ كل 

 

 المشروع  اءُ حو  
 

ُة هي المعنيَّ .  اُء وظيفٌة ودورحوَّ اسَمها. ف  فاستحقت    ها كاملةً اُء في ذاتِها أدواِت مشروعِ حوَّ   احتوت  
  ، ورحُمها حضنٌ   كنٌز،فمبيضاها  .  ال؟ وهي المالكُة ألدواتِها جميعاً أو تكادُ   . كيفَ الحياةِ   أبدًا بإنتاجِ 

ماءُ ا وثدي الحياةِ ها  فوَّ قلبُ ذلك،    فوقَ و  .لسبيلِ سَّ ال    ال  ارٌ ها  ينثُرهبَّ حُ يبعثُر  ُممسٌك اٌز  حوَّ ها  قلُ عو   . 
ساٍه عن ماضيها.    ،ال يخِلها  حظةِ باللَّ  بتاليها وهو أساساً    بال مركومٍ   ،عقٌل عيوشٌ غيُر منشغٍل 

 ٍ ُل ما  عقٌل  .  فَ مستقبٍل أزِ ب  آبهٍ   رُ ، وهو غيفَ ٍل تلِ لَ من طَ   رُ تبِ ع  ال يَ   فهو  .معرفي  يحب  ما يملك، ويُجم ِ
  ، الحياةُ   . فنعمَ مهدًا لوليدٍ   مأ  ،لعزيزٍ   وسادةً   أم  ،يرشُفها وشاحاً لحبيبٍ   حظةَ عقٌل يستعمُر اللَّ .  يحب  

 .ندُ هي فيها األم  والحب  والسَّ 
   

 تيجةُ الن   ؤيةُ الر  
 

ِ الالَّ   واألرض، بينَ  ماءِ السَّ   بينَ   ما  ، في حد ِ الفصلِ حيقِ السَّ   ، في األفقِ كَ لهنا ِ  مرئي    ، بينَ والمرئي 
بينَ والُمقيَّ   الُمطلقِ  دِ   د،  بينَ والُمجسَّدِ   الُمجرَّ بينَ صريحِ والتَّ   الكنايةِ   ،  تلوحُ صويرِ والتَّ   الخلقِ   ،   ، 

الثَّ ُب إلى آدمَ، وأمَّ سِ تا األولى فتن تختبُئ ضلٌع. فأمَّ   ،احةِ فَّ الت    احٌة. وخلفَ تفَّ  آدمَ  ُب إلى  فتُنسَ   انيةُ ا 
 كذلك. 

 
ِ  اإليحاءِ   تارائع  ،احُة آدمَ وضلُع آدمتُفَّ  ِ ال مجازِ الو الفلسفي  ٌة  ِخلَّ  انيةُ ، والثَّ األولى دس  وِغوايةٌ . علمي 
للمخي ِلةِ األولى نَفعُل خلٍق.    انيةُ األولى فعُل خلٍق والثَّ   .رةٌ ف  طَ  . األولى  حراٌك للفكرِ انيُة مِ ، والثَّ همٌ 

 . البصيرةِ  ةُ خاصَّ  انيةُ والثَّ  ،البصرِ  ةُ خاصَّ 
 
  ملحُ  ..الجسدُ  احُة ما كانَ فَّ فلوال الت  . ورةِ الص   في ساسُ األلُع هي والض ِ  ورةِ مُة الص  هي مقد ِ  احةُ فَّ الت  
لُع،  فَّ الت  .  قبلُة الغريزةِ   ..اءُ حوَّ   لُع ما كانت  ولوال الض ِ   .لغريزةِ ا  .اإلنسانِ   صورةِ وجهان لاحُة والض ِ
لعُ فَّ الت   لعُ   ،احُة هي الض ِ واحدةٌ    الخطيئةَ   ين لكنَّ تهما اثن تخالُ ، ال فرَق بينهما.  احةُ فَّ هي الت    كما الض ِ

  والجوهَر واحدٌ.
   

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

  : اليةالت   المقاالت   بقراءة   أنصحُ في سياقاٍت أخرى، 

  

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

 
يَِّة للن خاعِ الشَّوكي ِ، خبايا الكيِس الس حائي ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصي  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 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
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 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة 

 
 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 Vieالتَّنك 

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

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

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

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالٍق وصَنيعُة مخلوٍق   الر 

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

 
 تُفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه ح  ــــــــــوَّ
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 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قٍة وأرملٍة ذواتَي عفاف الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعد دُ الزَّ

 
 األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّقُب 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!   صبي  أم بنٌت، األم  تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالدي  

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفي  والوظيفي  1) األذيَّاُت الرَّ

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

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحي  3) الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلِة الكابَِّة الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري ِ 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(   من يُقر ِ

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

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكي ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكي  االشتدادي  )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكي  االشتدادي  ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحِة العمل 3الُمنعكُس الشَّوكي  االشتدادي  )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الُمنعكُس الشَّوكي  االشتدادي  )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

 
اُء  اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
اهدُ   Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ جسيمُ بار، الشَّ

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ
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 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحي  لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلوي  الُمتساوي الـ 

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

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

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلوي  الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

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

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى الثَّقُب األس  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الط 

 
ُف الَمستُوِر..  َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ  َكش 

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

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائي  

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ُثنائي  الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ إنتا

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

 
لين  أم  البنين! حقيقٌة لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بناٍت 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 باٍن للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: َهَذياُن االقتصاد 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
يِل والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 الَمرأةُ أن  تَِلدَ أخاَها، قوٌل صَحيٌح لكن  بنكهٍَة عَربيَّة كادَتِ 

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://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://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
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
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https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
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 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 أفضَل الُممكنِ  طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أم  ِامتحاٌن ُمستدامٌ؟

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

 
دُ َمفازةً ال محَض َقراٍر!  ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوح   الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
   سعاةُ بريٍد حقيقي ون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ 19- فيروُس كوُرونَا الُمستَِجد  )كوفيد   (: من  بَعِد الس لوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلس طوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجد ِد العصبي   التَّنك 

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

 
االستئصاُل الجراحي  اإلسعافي  لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخَل    الورمُ الوعائي  في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

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

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزاَمها بقطعٍ 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 خلقي  معزوٌل ثنائي  الجانب ضموُر إليِة ا

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

Femoris 

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

Brachii Muscle 

 
تميََّز بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِي  انعكاسي  

 الجلديَّةِ 

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

Fibula Flap 

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

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

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

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض َضياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَِّة     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

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
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https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
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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://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
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1rQPdV82Uy093H22lVeAPTeFKCCFPgwMT/view?usp=sharing
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
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https://youtu.be/m40wnP6qpkw
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https://youtu.be/4CZQPqvRyZo
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ِرةِ  ِة الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعِة 

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حزماً آفاُت الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة 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 أم  َروَضاِت الِجنَاِن؟ 

 
فافِة األخمصيَِّة الُمزمِن بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ الل 

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظمي  العظماني  )العظمومُ العظماني (

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

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائي  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 الجراحي  للعصبِ الُمتوس ِ

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

 
  Transfer to Restore Shoulder MovementTendon عمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتفِ 
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