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القیام  الجادة في  للمخلوقات األصغر، تتعمق الصورة  البیولوجي  الُسلّم  كلما تدرجنا نزوال في   -
بالواجب، حتى إذا وصلنا عالم المیكروبات وجدنا الصورة األمثل .

إلى مكوناتھا األساسیة،  المواد  تحلیل  أنواعھا، ھي  اختالف  للمیكروبات على  الرئیسیة  الوظیفة   -
فقد قدمت المیكروبات خدمة للبشریة بأن َحلّلت المواد العضویة، وحولتھا إلى بترول وغازات في 

باطن األرض، وستبقى ھذه الخدمة حتى یرث هللا األرض ومن علیھا. 
ھذه الخدمة العظیمة الھامة التي جرت دون توقف على مدار الزمان والمكان، لم یعرف عنھا   -

اإلنسان إالّ متأخرا، ولم یُعرف أبطالھا إالّ حدیثا، فالمیكروبات بأنواعھا المختلفة، ھي الالعب 
المجھول.! الجندي  المھمة، بل ھي  العملیة  الحقیقي في ھذه  الرئیسي والفاعل 

عرف علماء الجراثیم آالف األنواع من المیكروبات في التربة، فھي المستودع الرئیسي   -
تكاملیة، یتدخل  للبكتیریا والفطریات والخمائر والفیروسات، ولكل نوع منھا دور، وأدوارھا  

لیأتي  الواحد في الوقت المناسب، لیفعل فعلھ بالمادة التي یقدر علیھا، فیحولھا إلى ُمخَرجٍ آخر، 
دور میكروب آخر، حتى تكتمل الدورة.

ال زالت ھذه الجیوش الجرارة من المیكروبات في خدمة اإلنسان، وھي طوع إرادتھ، فأصبح   -
بفضل ما أعطاه هللا من علم، یوجھ المیكروبات لخدمات جدیدة. فھي تنتج لـھ صناعیا بتقنیات 

البشري عن صناعتھ.  الجسم  معینة ما یعجز 
أما دور ھذه المیكروبات في خدمة اإلنسان، من خالل الصناعات المختلفة ، فحّدث عنھا وال   -

حرج، فالدور كبیٌر جدا، وفائدة اإلنسان من ذلك عظیمة،والمیكروبات ھي ُجندیھ المجھول.

ما  حول  قُنبلة  فّجر  ۱۹۸۲م،  عام  كوالرد"  باترك  "البرفیسور  االنجلیزي  الجراثیم  عالم  أستاذي   -
القائد  شجاعة  لیست  رومل  ھزیمة  سبب  أن  ذكر  حیث  ۱۹٤۲م،  عام  العلمین  معركة  في  حدث 
خالل  من  ربما  الدزنتاریا؛  بجرثومة  جیشھ  أُصیب  رومل  حظ  لسوء  لكن  اإلنجلیزي"مونتقمري"!، 
طعام ملوث، ھذه الجرثومة ال تقتل، ولكنھا تُنھك الجسم وتتعبھ وتُفقده الكثیر من السوائل مع الشعور 
دفعات  على  البطن  في  مما  للتخلص  الخالء"المرحاض"  بیت  وإلتزام  واإلرھاق  والفتور  باإلعیاء 
أداء جیشھ والحالة ھذه في منطقة شبھ  تتصور  أن  المعركة، ولك  أیام  متتالیة، وطیلة  كثیرة ولكنھا 
صحراویة، قلیلة الخدمات الطبیة وھو فاقد لمعظم قدراتھ الجسمیة، وال یقوى على حمل سالحھ؛ فمال 
النصر  فحصد  التاریخ،  ودخل  النتیجة  وُحسمت  وجیشھ  "مونتقمري"  لصالح  تدریجیاً  القوة  میزان 

والثناء والشھرة حتى یومنا ھذا، بفضل جرثومة الدزنتاریا!!.    فمصائُب قوم عند قوٍم فوائُد.
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