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وم��ع تطور الأج��ه��زة الإلكرتونية يف القرن الع�شرين،
تو�سع العلم يف �سرب غور �أ�سرار هذه الكائنات الكامنة
ف��ي��ن��ا .وم���ن ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن ب��رع��وا يف ذل���ك ك��م��ا يقول
امل�ؤلف ،نورمان بي�س الذي فتح �أبواب البحث العلمي يف
�أ�سرار الكائنات املجهرية على م�صراعيه.
ف��ف��ي ع���ام  1999ج���دد ع���امل اجل��راث��ي��م داف��ي��د ري��ل��م��ان
جت���رب���ة ال���ع���امل ال���ه���ول���ن���دي ان���ت���ون ل���ي���ون���ه���وك ،ف���أخ��ذ
قطعة من الرت�سب ح��ول �أ�سنانه ودر�سها حتت املجهر
الإل��ك�تروين املتطور ه��ذه امل��رة ،ليكت�شف وج��ود كائنات
جديدة مل ي�شاهدها �سلفه .ويف عام  2005اكت�شف العامل
ريلمان �أي�ضاً  400ف�صيل جديد من البكترييا يف �أح�شاء
الإن�سان مل تكن معروفة من قبل.
ووج��د �أنّ الكائنات املجهرية التي تعي�ش يف الأم��ع��اء
الدقيقة هي غري تلك التي تعي�ش يف نهاية الأمعاء
الغليظة .حتى يف يدي الإن�سان ،ف���إنّ �سد�س الكائنات
املجهرية فقط التي تعي�ش يف كف اليد اليمنى ت�شبه
تلك ال��ت��ي تعي�ش يف ك��ف ال��ي��د الي�سرى م��ن الإن�����س��ان
نف�سه!!
ويف الطبيعة ف���إنّ الكائنات اجلرثومية التي تع�شع�ش
يف حقول العنب -الكرمة -مث ً
ال يف مزرعة ما ،تختلف
عن تلك التي تع�شع�ش يف مزرعة متاخمة لها وذلك
الختالف الرتبة يف ه��ذه امل��زرع��ة عن تلك يف املزرعة
املقابلة ،متاماً مثل اختالف الكف الأمي��ن عن الكف
الأي�سر.
عال جراثيم،
وت�ؤكد درا�سة الدكتور يونغ ،وهو نف�سه ِ
�أنّ اخل�لاي��ا الإن�����س��ان��ي��ة واخل�لاي��ا اجل��رث��وم��ي��ة تعتمد
على بع�ضها ب�شكل مذهل و�إىل حد التكامل .ويف�سر
ذلك بقوله �إن الإن�سان وه��ذه الكائنات احلية تطورا
م��ع��اً ،فنحن نوفر لها امل����أوى ،وه��ي تقوم بالعمل ،بل
بالإدارة -على حد قوله-
�إن اجلينوم الإن�ساين يت�ألف من � 25أل��ف وح��دةّ � .أم��ا
جمموع وح���دات جينوم الكائنات املجهرية امل��وج��ودة
داخل ج�سم الإن�سان فتبلغ  500مرة �أكرث� ،أي ما يعادل
 12مليون ون�صف املليون وحدة!! فهل يف�سر ذلك ولو
بع�ض الإجابة على الدعوة القر�آنية للتفكّر يف النف�س؟
م���ن �أج����ل ذل���ك ي����ؤك���د امل����ؤل���ف يف ك��ت��اب��ه ع��ل��ى حقيقة
م��ذه��ل��ة �أخ�����رى ،وه���ي « �أن �أج�����س��ام��ن��ا ت��ت��ك��ون ،وي��ع��اد
تكوينها با�ستمرار من خالل البكترييا املوجودة فينا»،
ح��ت��ى �أن���ه ي��ذه��ب �إىل ح��د ال��ق��ول «�أن���ا ال اح��ت��وي على
كائنات جمهرية؛ �إنني كائن من جمموع هذه الكائنات
املجهرية».
ولكن لي�ست ك��ل ه��ذه امليكروبات واجل��راث��ي��م املجهرية
�صديقة للإن�سان ومتكاملة معه .لقد متكنت ف�صائل
عديدة منها من اال�ستقواء على امل�ضادات التي �أنتجها
ال���ط���ب ح��ت��ى الآن .وق����د �أث�������ارت ه����ذه ال���ظ���اه���رة ق��ل��ق
منظمة الأمم املتحدة التي ق��ررت رمب��ا للمرة الثانية

يف تاريخها� ،أن ت�ضع ه��ذه الق�ضية الطبية يف مقدمة
�أولوياتها نظراً النعكا�ساتها اخلطرية على الإن�سانية
ج��م��ع��اء .وت����ؤك���د الإح�������ص���اءات ال��ع��ل��م��ي��ة �أنّ الأم���را����ض
التي ت�سببها البكترييا ،تق�ضي �سنوياً على حياة 700
�ألف �إن�سان .وتتوقع الدرا�سات العلمية �أن يرتفع عدد
�ضحايا البكترييا من بني الإن�سان يف عام � ،2050إىل 10
ماليني �شخ�ص �سنوياً.
من هنا كان الرتكيز العلمي على ال�س�ؤالني الكبريين:
ال�س�ؤال الأول هو كيف متكنت البكترييا من اال�ستقواء
ع��ل��ى امل�����ض��ادات ال��ت��ي �أن��ت��ج��ه��ا الإن�����س��ان؟ وك��ي��ف قامت
بتوريث اجليل اجلديد من البكترييا باملناعة الذاتية
�ضد هذه امل�ضادات؟
� ّأم���ا ال�����س���ؤال ال��ث��اين وامل�ترت��ب ع��ن الأول ،فهو :م��ا هي
�أخطار النتائج املرتتبة على هذه التحوالت يف قدرات
ال��ب��ك��ت�يري��ا وم��ق��اوم��ت��ه��ا ل��ل��م�����ض��ادات؟ وك��ي��ف �سيتعامل
الإن�سان (والطب حتديداً) معها؟
للإجابة عن هذين ال�س�ؤالني ،توجه العلماء �إىل درا�سة
بكترييا الغابات واحلقول للبحث عن م�ضادات جديدة؛
ذل��ك �أن���ه م��ن دون ه��ذه امل�����ض��ادات (اجل��دي��دة) ف����إن �أي
عملية جراحية� ،أو حتى عملية والدة ،ميكن �أن تعر�ض
الإن�سان خلطر الإ�صابة بالتهابات قاتلة!
�صحيح �أنّ امل�ضادات احليوية تغري من طبيعة انت�شار
وعمل امليكروبات يف ج�سم الإن�سان ،وعلى ج�سم الإن�سان،
وح��ول ج�سم الإن�سان ،و�إذا كانت مهمة ه��ذه امل�ضادات
الق�ضاء على البكترييا امل�سببة للمر�ض ،ف�إنها يف الوقت
ذاته حتفز هذه احليوانات املجهرية على تطوير جهاز
املناعة لديها مبا ي�ؤدي �إىل �إنتاج بكترييا متفوقة على
امل�����ض��ادات ومعطلة ل��دوره��ا ولفعاليتها .وه��ن��ا م�صدر
اخلطر على احلياة الإن�سانية .وهو اليوم يحتل موقع

ال�صدارة يف االهتمامات الطبية اجلرثومية.
و� ً
أم�ل�ا يف ال��و���ص��ول �إىل �آل��ي��ة �إن�سانية ج��دي��دة تتفوق
على �آلية املقاومة اجلرثومية ،ف���إن العلماء يلج�ؤون
�إىل درا���س��ة البكترييا يف الطبيعة (�أي خ��ارج الدائرة
الب�شرية املبا�شرة) لعلهم يجدون �ضالتهم املن�شودة،
فهل ُي َوفقون؟ �إن م�ستقبل �صحة الإن�سان يتوقف �إىل
حد بعيد على اجلواب عن هذا ال�س�ؤال!!
�إنّ البكترييا املقاومة للم�ضادات تفتك �سنوياً ب�أكرث
م��ن � 700أل���ف �إن�����س��ان .ويف ع��ام  2050ق��د يرتفع عدد
ال�ضحايا ح�سب درا�سات منظمة ال�صحة العاملية �إىل
 10ماليني �إن�سان �إذا مل يتمكن العلم من الك�شف عن
م�ضادات فعالة جديدة.
ول��ق��د �أك���دت ال��درا���س��ات العاملية ال��ت��ي �أج��ري��ت يف عام
� 2014أنّ  60باملائة من البكترييا «اجلديدة» التي عرث
عليها يف �أح�شاء املر�ضى ،غري قابلة للعالج بوا�سطة
البن�سلني ،و�أنّ  25باملائة منها على الأقل تتمتع بقدرة
على مقاومة كل �أنواع امل�ضادات املعروفة.
وي��ع��ت��ق��د ال��ع��ل��م��اء �أنّ ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س وراء ذل���ك هو
الإفراط يف ا�ستخدام امل�ضادات احليوية على الإن�سان
وعلى احليوانات التي ت�ؤكل حلومها فيما بعد.
ف��ق��د ت�����ض��اع��ف��ت  50ب���امل���ائ���ة ن�����س��ب��ة ت���ن���اول امل�������ض���ادات
احليوية بني عامي  2000و .2014ويف تقديرات البنك
الدويل التي ن�شرت يف �شهر �سبتمرب � -أيلول  2016ف�إنّ
االلتهابات اجلرثومية التي ت�صيب الإن�سان قد ترتفع
تكاليفها �إىل ما بني  1،1باملائة و  3،8باملائة من الدخل
العاملي.
وت�����ش�ير ه��ذه الأرق����ام �إىل ح��ج��م الق�ضية ال��ت��ي ب��د�أت
حتتل �س ّلم الأولويات يف االهتمامات العاملية.
ق��دمي��اً ق���ال ال��ف��ي��ل�����س��وف ���س��ق��راط « اع���رف ن��ف�����س��ك» .
يومها مل يكن ���س��ق��راط ي��ع��رف �شيئاً ع��ن امليكروبات
واجل��راث��ي��م وال��ف�يرو���س��ات و���س��ائ��ر ال��ك��ائ��ن��ات املجهرية
الأخرى  .كان يتحدث عن النف�س الإن�سانية� .أما هذا
الكتاب ف�إنه يتحدث عن اجل�سم الإن�ساين� .أما عالقة
اجل�سم بالنف�س فذلك مو�ضوع �آخر.
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املحتوى املتعدد  :اجلراثيم يف داخلنا ونظرة �أو�سع للحياة
لإد يونغ
ُم َّمد َّ
ال�سماك *
يتفكر القارئ امل�سلم للقر�آن الكرمي يف الآية  21من �سورة الذاريات التي تقول« :ويف �أنف�سكم �أفال تب�صرون».
ويقوده تفكره �إىل الت�سا�ؤل :هل املق�صود بذلك هو ب�صمة العني التي تختلف من �إن�سان �إىل �آخر؟ والتي ميكن من خاللها  -من خالل العني � -أن ي�سرب الطب غور بع�ض الأمرا�ض
الداخلية قبل ا�ستفحالها؟
�أم املق�صود هو ب�صمة الأ�صبع التي يتميز بها كل �إن�سان عن كل النا�س؟
�أم املق�صود هو الدماغ الذي يتمتع بقدرات هائلة مل ي�ستطع العلم حتى اليوم حتديدها �أو ح�صرها؟ �أم املق�صود بذلك ،اجلهاز الع�صبي للإن�سان الذي ،كما يقول العلماء ،لو ربطت
�أطراف �شبكة الأع�صاب يف ج�سم �إن�سان واحد على �شكل حبل مرتابط ،لكان ب�إمكانها �أن تلف الكرة الأر�ضية كاملة ..ورمبا �أكرث من مرة واحدة.
�أم املق�صود بذلك هو كل هذه الأمور جمتمعة؟
غري �أنّ الكتاب اجلديد عن امليكروبات واجلراثيم والطفيليات التي تعي�ش فينا وتعي�ش معنا ،يقدم بعد ًا �آخر �أو �إجابة جديدة للدعوة القر�آنية �إىل التفكر يف النف�س ،ليقدم
حقائق علمية جديدة �أو غري معروفة من عامة النا�س ،وحتى من كثري من العلماء واخلرباء واالخت�صا�صيني.

وكما قال امل�ؤلف لقارئ كتابه �أ ّنه وهو يقر�أه( ،ونقول �أي�ضاً
لقارئ ه��ذه املجلة وه��و يقر�أها الآن) �إن��ك �أثناء قراءتك
هذا الن�ص ومن حيث ال تدري ف�إن مليارات من امليكروبات
وتريليونات من اجلراثيم املجهرية تتكاثر وتت�ضاعف يف
وجهك ،ويف يديك ويف �أح�شائك الداخلية ،و�أن��ك مع كل
عملية تنف�س ومع كل حركة تقوم بها ،تطلق �إىل الهواء ما
يعادل  37مليون جرثومة يف ال�ساعة.
وي��ق��ول امل���ؤل��ف �أي�ضاً �إن��ه م��ع ك��ل غ��رام واح��د م��ن الطعام
الذي تتناوله ،ف�إنك تتناول معه �أكرث من مليون جرثومة.
فت�ص ّور �إذا �أكلت كيلوغراماً واح��داً فقط من الطعام ،كم
مليار جرثومة جمهرية تتناول معه؟
ويقدم امل�ؤلف الإح�صائية العلمية املذهلة التالية؛ وهي
� ّأن م��ا ي��ق��ارب م��ن ن�����ص��ف خ�لاي��ا الإن�����س��ان لي�ست خاليا
�إن�سانية!! وهذه احلقيقة تطرح فل�سفياً ال�س�ؤال التايل:
من نحن �إذن؟ وه��ل الأن���ا� ..أن��ا؟ �أي �أي��ن يبد أ� الأن��ا و أ�ي��ن
ينتهي؟
تتكون اخلاليا الإن�سانية من تالقح بوي�ضة واح��دة مع
دي�.إن�.إي������ه م��ن الأب والأم .وت��ب��د�أ اجل��راث��ي��م املجهرية
باالختالط مع هذه اخلاليا الإن�سانية حتى قبل �أن يبد�أ
اجلنني بالتنف�س ،وقبل �أن تطبع الأم قبلتها الأوىل على
وجه جنينها ،وقبل �أن يتذوق اجلنني طعم حليب �أمه.
وي�ؤكد امل�ؤلف بعد ذلك احلقيقة املذهلة التالية ،وهي � ّأن
خاليا الإن�سان ال ت�ستطيع �أن تبني ج�سماً �سليماً و�صحياً
م��ن دون م�ساعدة وثيقة م��ن ك��ل ه��ذه الرتيليونات من
امليكروبات املهاجرة التي ت�شكل ن�صفنا الثاين!!
من هنا ال�س�ؤال الكبري مرة ثانية :ما معنى الأنا؟
تقول الأدب��ي��ات الطبية امل��ت��داول��ة �أن جهاز املناعة يتوىل



ح��م��اي��ة الإن�������س���ان م���ن خ��ل�ال حت���دي���د م���واق���ع وم��ك��اف��ح��ة
�أي عنا�صر دخيلة مت�سللة �إىل ج�سم الإن�����س��ان ،غ�ير � ّأن
احلقيقة العلمية ت�ؤكد �أن ق�سماً من جهاز املناعة يت�شكل
هو ذات��ه �أي�ضاً من امليكروبات ،و� ّأن هذه امليكروبات تقوم
ب�إدارة عمله ولو جزئياً.
حتى عندما ي��ك��ون ال��واح��د منا م��ن��ف��رداً بنف�سه ،ف���إ ّن��ه ال
يكون وح��ي��داً �أب���داً .فنحن عندما ن���أك��ل ،ت�أكل امليكروبات
معنا ،وعندما ن�سافر ،ت�سافر معنا ،ولكن عندما منوت
تقوم امليكروبات بالتهامنا!!
ه���ذه احل��ق��ائ��ق يف ال����ذات الإن�����س��ان��ي��ة م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن تعيد
ت��ع��ري��ف��ن��ا ل��ذات��ن��ا ،وف��ه��م��ن��ا لأن��ف�����س��ن��ا ول��ل��ك��ون م��ن ح��ول��ن��ا.
ولذلك ف�إنها تقدم ج��واب��اً ج��دي��داً على ال��دع��وة القر�آنية
�إىل التفكر يف النف�س وما فيها من كوامن الأ�سرار التي
خلقها اهلل �سبحانه وتعاىل فينا.
� ّإن االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ه���ذا الأف����ق العلمي اجل��دي��د ي��غ�ير من
نظرتنا �إىل �أج�سامنا وفهمنا له ،كما يغري من نظرتنا �إىل
الكائنات الأخرى ،و�إىل الطيور يف الف�ضاء ،و�إىل الأ�شجار
يف الأر�ض ،مبا ي�ستجيب �إىل الدعوة القر�آنية �إىل التفكر
يف �أنف�سنا ويف م��ا خلق اهلل م��ن كائنات ن��رى بع�ضها وال
نرى �أكرثها!! ولكننا نعرف �أ ّنها موجودة لنا ،وموجودة
فينا.
يف الكتاب الذي يت�ضمن حتى يف حوا�شيه املو�سعة معلومات
جديدة ومذهلة عن ه��ذا العامل غري املرئي ال��ذي ي�شكل
�أ���س��ا���س��اً يف وج��ودن��ا ويف حياتنا ،ي��ق��ول امل���ؤل��ف �أد ي��ون��غ � ّإن
��ال ال��ه��ول��ن��دي ان��ت��ون
ع��ل��م درا���س��ة اجل��راث��ي��م ب���د�أ م��ع ال��ع ِ
ف��ان ليونهوك ال��ذي ك��ان �أول من اكت�شف ه��ذه اجلراثيم
و�سماها «احليوانات املجهرية» .وقد وجدها يف كل مكان:

على ب�شرة الإن�����س��ان ،على اخل�����ش��ب ،وع��ل��ى ال��ف��راء وحتى
داخل العيون .ويف عام  1783ا�ستخرج يونغ قطعة �صغرية
من تر�سبات على �أ�سنانه وتفح�صها حتت املجهر ،ووجد
فيها �أعداداً هائلة من الكائنات احلية ،تتحرك بانتظام!!
ي��وم��ه��ا ك���ان ت��ق��دي��ر ال��ع��امل ال��ه��ول��ن��دي  -وق���د ث��ب��ت فيما
ب��ع��د �أن ت��ق��دي��ره ك���ان ���ص��ح��ي��ح��اً  -ه��و �أن���ه ت��وج��د ك��ائ��ن��ات
جمهرية (جراثيم) ت�سبح وحتلق يف فمه �أك�ثر ع��دداً من
�سكان هولندا! غ�ير � ّأن درا�سته يف ذل��ك ال��وق��ت مل ت�أخذ
حقها باالهتمام ل ّأن ر�ؤية هذه الكائنات املجهرية مل تكن
متوفرة لبقية النا�س.
ل��ق��د ان��ت��ظ��ر ال��ع��امل م��ائ��ة �سنة �أخ����رى� ،أي ح��ت��ى الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،كما يقول امل���ؤل��ف ،حتى
ي���دخ���ل ال��ع��ل��م م��رح��ل��ة ج���دي���دة وم���ث�ي�رة �أي�������ض���اً يف ع��ل��م
اجلراثيم ،وذل��ك عندما رب��ط علماء مثل لوي�س با�سري،
وروب����رت ك��و���ش وج����وزف ل��ي�����س�تر ،ب�ين اجل��راث��ي��م وبع�ض
الأم��را���ض التي ت�صيب الإن�����س��ان ،وب��ق��درة اجلراثيم على
الت�سبب يف الأم��را���ض الوبائية املعدية .وه��ك��ذا تكونت «
نظرية اجلراثيم» و�أ�صبحت العد�سة التي ينظر العامل
م���ن خ�لال��ه��ا �إىل الإن�������س���ان��� :ص��ح��ت��ه وم��ر���ض��ه ،ب���ل و�إىل
حقيقته املادية!
ت��ق��وم ال��ن��ظ��ري��ة ال�����ص��ح��ي��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى �أ���س��ا���س مكافحة
البكترييا -اجلراثيم امليكروبية -ولكن ه��ذه امليكروبات
كامنة فينا؛ فنحن ال نعي�ش من دونها ،وال ميكن لنا �أن
نتخل�ص منها ،بل لي�س من م�صلحتنا �أن نتخل�ص منها.
�صحيح �أن قلي ً
ال من هذه الكائنات ي�سبب لنا الأمرا�ض،
غري �أن ال�صحيح �أي�ضاً هو �أن حفظها �ضروري و�أ�سا�سي
حلياتنا ،بل �إ ّنها �أ�سا�سية حتى نكون نحن من نكون.

