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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۲٤ - ۱۱-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۷۹

أي  مقاومة،  محافظ  إلى  نفسھا  تحول  وجودھا،  تھدد  صعبة  بظروف  الجراثیم  بعض  تمر  عندما   -
األدنى  بالحد  تكثف نفسھا ویصغر حجمھا وتفرز حولھا  جدران سمیكة تحمیھا مما حولھا، وتكتفي 
من عملیاتھا الحیویة، ثم تدب في سبات عمیق، الدكتور "راول كانو" ومجموعتھ عام ۲۰۰۳م، من 
جامعة والیة كالیفورنیا، استطاع أن یُعید النشاط إلى ٤۰ نوع من البكتیریا التي وجدھا في متحجرات 
عمرھا ۳۰ ملیون سنة، إذ كانت ھذه البكتیریا قد حّولت نفسھا إلى محافظ  بسبب صعوبة الظروف 

التي مرت بھا.
انفجرت  بعدما  المكسیك  خلیج  إلى  الخام  النفط  من  لتر  ملیون   ۸۰۰ حوالي  ب  تسرَّ ۲۰۱۰م  عام   -
أّن مجموعة  االبحاث  بیَّنت  ذلك؟، الحقا  فكیف حدث  اختفى،  التلوث  معظم  لكنَّ  منصة حفر وغرقت،  
العلماء  واكتشف  المذكور،  التلوث  اختفاء  في  وساھمت  النفط،   جزیئات  التھمت  البكتیریا  من 
الذي  ماریانا"،  العالم "خندق  في  بحري  أعمق خندق  في  نوعھا  فریدة من  للنفط"  بكتیریا"ملتھمة 
أي  تنظیف  في  المكتشفة  البكتیریا  تساھم  أن  یؤمل  األرض، حیث  ۱۱كلم عن سطح  إلى  یصل عمقھ 
تلوث ناجم عن تسربات نفطیة، ویعِلّق تقریر صادر عن BBC على ھذا الموضوع،  قائال:  "ال عجب 
قعر  من  ب  یتسرَّ والنفط  السنین  مالیین  فمنذ  النفط،  على  تتغذَّى  بكتیریا  البحار  في  توجد  أّن 

المحیطات". 

یلتقي  المدینة  الردة، وذات نھار بسوق  الفاروق یحب أخاه زیداً، وكان زیٌد قد قُتل في حروب  كان   -
الفاروق وجھاً بوجھ بقاتل زید، وكان قد أسلم وصار فرداً في رعیتھ، یخاطبھ الفاروق: "وهللا إني ال 
أحبك " فیسألھ اإلعرابي متوجساً : وھل سینِقص ذاك من حقوقي یا أمیر المؤمنین ؟، ویُطمئنھ امیُر 
المؤمنین: ال ، فیغادره اإلعرابي بمنتھى الالمباالة قائالً : إنما تأسى على الحب النساء، أي مالي أنا 
وحبك إذ لیس بیني وبینك غیر الحقوق والواجبات، لم یغضب أمیر المؤمنین ولم یزج بھ في السجن 
ھذا  بحق  إیماناً  إالّ  ذلك  یفعل  لم  التجوال،  وواصل  وسخریتھ  اإلعرابي   جرأة  على  غضبھ  كظم  بل 
تَشكَّل في  السلطة، وبفضل شجاعة ھذا اإلعرابي،  الغضب وھو في قمة  التعبیر، وبكظم  اإلعرابي في 

التعبیر. قانون حریة  المجتمع  

امليكروبات من عجائب 

التعبري حرية 

- رضا الناِس غایةٌ ال تُدرك،ورضا هللاِ غایةٌ ال تُترك، فأترك ما ال یُدرك، وأدرك ما ال یُترك.

الكاملة احلكمة 
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