في فلسفة مرض السرطان وعالجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرض  :صراع بين الرجل والمرأة
والعالج مصدره  :المرأة

د .بتول قاسم ناصر

في بداية بحثنا هذا نقدم عرضا موج از للحقائق الفلسفية التي سـبق أن تحـدثنا عن ـا والتـي
تفسر سبب حدوث مرض السـرطان وهـو مـا يج لـه العلـم  ،وهـي حقـائق سـع أوال الـ معرفـة
االنسان وتفسير حقيقة وجوده من خالل مبادئ فلسفية جدلية نفترض أن ا تحكم كل ش ء في
الكون  .ثم حاولنا بعد ذلك تفسير حقيقة مرض السـرطان بوصـفه مرضـا يصـيب اسنسـان ف ـو
محكوم ب ذه المبادىء مادام اسنسان محكوما ب ا  ،وقد تكلمنا علـ ذلـك باسـ اب فـي كتـاب
القـانون المطلـق الـذ نشـرته دار الفـارابي فــي العـام  . 7102وأهـم تلـك المبـادئ الفلســفية
العامة التي قررناها والتي انطلقنا من ا في تفسير حقيقة االنسان كما انطلقنا من ـا فـي تفسـير
حقيقة المرض :
إن التناقض يتخلل عالم الفكر والمادة ،وان وجود أحد النقيضين يقتضي وجود اآلخر ،ف ما
يرتبطــان بعالقــة تنــاقض ال معن ـ ل مــا خارج ــا ،وللحقيقــة أطراف ــا الثال ثــة :الشــيء ونقيضــه
والعالقة بين ما  .والنقيضان اللذان نتحدث عن ما هما الوجود والعـدم وهمـا أول عالقـة تنـاقض
 .وان التناقض او العالقة هـي صـراع بـين المتناقضـين يسـع أحـدهما فيـه الـ نفـي اآلخـر او
تجـاوزه واخراجـه مــن وحـدة العالقـة  ،ونفيــه لـه يعنـي تحوالــه الـ وجـود مثلــه  .والصـراع ب ــذا
يرتبط بغاية هي انتصار أحد النقيضين عل اآلخر .وهو يبقـ مسـتم اطر طالمـا وجـد تنـاقض مـ
الغاية التي يراد بلوغ ا هذا النقيض حت اذا ما بلغ ا وقف عندها .واذا انتف التناقض انتفـ
حركة الصراع واستقر لن التناقض حركة  ،أ ان الحركة ل ا أجل مسـم تنت ـي عنــده ،
وحركة الشيء تعني حياته وتاراخه أ انت اء حياته وتاراخه .
........
هذه المبـادئ العامـة قلنـا إن ـا القـانون الـذ يحكـم كـل شـيء وهـي تتضـ فـي كـل عالقـة

تنــاقض أ فــي كــل الر ـواهر والموجــودا كافــة لن التنــاقض يتخلل ــا كل ــا  .ولقــد حاولنــا أن

نتلمس هذه المبادئ في االنسان إذ انه محكوم بمبادئ قانون ثاب ل نه تضمه ثنائية متالزمة

مكونــة مــن ذكــر وأنثـ وهمــا مختلفــان فــي الجــنس أو نقيضــان والتنــاقض بين مــا تنــاقض بــين
الوجود والعدم  ،فلقـد توصـلنا باالسـتنتاج الفلسـفي الـ أن أحـدهما وجـود أو أصـله وجـود وهـو

الــذكر واآلخــر وهــو النث ـ عــدم أو أصــله ع ـدم  .وحاولنــا أن نتتب ـ تطــور العالقــة بــين الــذكر

وال نث عبر تاراخ اس نسان وما تفترضه المعرفة التي قررناها ل ذا التطور .وتتبعنا تطـور هـذه
العالقة في جسـم االنسـان .وتعرفنـا علـ طبيعـة الصـراع بـين الطـ ار
وتطوره ونتيجته التي ينت ي الي ا.

المتناقضـة أو المختلفـة

قلنا في الحقائق الفلسفية التي قررناها فـي الكتـاب إن معنـ أن الرجـل وجـود والمـرأة عـدم أن

الرجل سابق عل وجود المرأة أو له أصله السابق عل وجود المـرأة  ،وانـه مصـدر لوجودهـا

 .وعندما تكون المرأة عدما يكون التناقض غير راهر أو غير متعـين ممـا يجعـل هـذا النقـيض
السابق وجوداط كامناط او جوه اطر  .فالرجل هو جوهر أو وجـود كـامن قبـل أن يوجـد العـدم المـرأة

المرة ير ر الوجود الذ كان كامنـاط .أ ان وجـود
لتوجد العالقة أو ير ر النقيضان  .وبوجود أ

المرأة يعني وجود العالم وانتقـال الوجـود اس نسـاني الـ عـالم المـادة  .إن المـرأة الولـ ال تمثـل

كل العدم الذ يجب أن ير ر أو يخلق إنما تمثل نسبة منه وهذه النسـبة ال تعـادل كـل الوجـود
الجوهر الكامن إنما تعادل نسبة منـه بمقـدار مـا يسـم بر ـور الرجـل الواحـد  ،ول ن ـا ليسـ

كــل العــدم أو كــل الســلب الــذ يجـب أن ير ــر أو أن يطــرد مــن المــادة ل ــذا يبقـ الرجــل يمثــل
وجوداط كامناط  .إن وجود الرجل يمثل إذن الجوهر أو المضمون لنه ينطـو علـ وجـود جـوهر

لـم ير ــر بعـد  ،أ انــه بالنسـبة الـ المـرأة التــي هـي وجــود رـاهر يمثــل الالر ـور .إن الرجــل
والمرأة حالتان للوجود ،كالهما وجود ،اال أن الفرق بين ما أن المرأة شكل ،والرجل جوهر ،مازال

يمثـل وجــودا قــابال للر ــور وجــوه ار قــابال للر ــور .إن المـرأة هــي الشــكل الــذ ير ــر الوجــود
السابق الوجود الكامن لن وجودها ير ر وجود الرجـل الـذ قلنـا إنـه وجـود جـوهر  .المـرأة

هي الوجود الراهر ،الوجود المتأخر .وان الشكل او الوجود الراهر يوجده هـذا الوجـود السـابق

ليخلــق شــكال ير ــره وهــذا يعنــي أن الرجــل هــو جــوهر المـرأة وأن المـرأة هــي شــكل الرجــل ف مــا
وجودان متصالن متفـاعالن أو متصـارعان وغايـة التفاعـل والصـراع هـو إيجـاد العـدم الـذ فـي

المـرأة وصــن الشــكال المتعــددة التــي تغلــف الرجــل  .واذا كــان الوجــود الســابق يوجــد العــدم أو

الشــكل عل ـ مراحــل او أج ـزاء فـ ن وجــود الم ـرأة يكــون علـ مراحــل او أج ـزاء كــذلك  .إن هــذه
الج ـزاء التــي يمثل ــا وجــود الم ـرأة عل ـ ال رض ال تمثــل او ال تر ــر الوجــود الجــوهر الســابق
علي ا كامالط حت يتم إيجاد آخر جزء من العدم او نفي آخر جزء مـن العـدم  .إن الجـزء الخيـر
او المرأة الخيـرة تمثـل إر ـا ار لكـل الوجـود الكـامن او الجـوهر السـابق علي ـا  .الشـكل الـذ ال

سلب فيه اذن هو امرأة أخيرة  .إن غاية التطور الطواـل فـي تـاراخ االنسـان هـي الوصـول الـ

هذه المرأة ف ي غاية استمرار الجنس البشر  ،إن ا الغاية التي يسع الي ا التطور كله.

إن المرأة تكشف عن وجود الرجل الجوهر وعن وجودها الراهر  .إن المـراة اذن تكشـف

عن الوجود اس نساني ،ول ذا ف ن وجود االنسان يكون عن طراق المـرأة ،إنـه يخـرج مـن المـرأة،
ل ن ا تر ر الوجود  .وان التناقض الـذ بـين المـرأة والرجـل يبقـ مسـتم اطر حتـ يـتم ار ـار كـل

الجوهر الكامن في الرجل وتحواله ال وجود راهر ،أ حت يتم إيجـاد آخـر امـرأة تمثـل إر ـا ار

لكل الجـوهر الكـامن فـي الرجـل  .فالرجـل يمثـل مرحلـة فـي المـادة قبـل أن ينطبـق علي ـا شـكل ا

الكامل فيستمر الصراع أو التفاعل بين المرأة والرجل الـذ يمثـل صـراعاط بـين الشـكل والجـوهر ،
وهذا هو سر استمرار وجود الجنس اس نساني .

والجــوهر يبق ـ يوجــد العــدم ويســتمر فــي تجليــه حت ـ تنطبــق عليــه المــادة  ،حت ـ ينطبــق
الشــكل عل ـ مضــمونه تمام ـاط  ،أ بــأن تخلــق الم ـرأة الخيــرة وهــذا يعنــي أن ن ايــة الص ـراع أو
غايته هي خلق المرأة التـي تمثـل وجـوداط رـاه اطر يعكـس الوجـود الكـامن فـي الرجـل تمامـا  .واذا
كان غاية الخلق هي تحوال الوجود الكامن ال وجـود رـاهر ،فـ ن إيجـاد المـرأة هـو مـا يحقـق
الغايــة  ،وان الصـراع يســتمر للوصــول الي ــا  .إن المـرأة الخيــرة هــي الوجــود الــذ يســع اليــه
الجنس اس نساني من وراء عملية التناسل المستمرة  .وان الوصول ال هذه المرأة يمثل انت ـاء
عالقة التناقض بـين المـرأة والرجـل  ،بـين الوجـود الرـاهر والوجـود الـذ يمثـل جـوه اطر لـم يتجـل
تماماط .فالوصول ال هذه ال نث التي يتجل كل الوجود الكامن فـي الرجـل مـن خالل ـا  ،ين ـي
التنــاقض  ..وعنــدها تنت ــي العالقــة التــي يمثل ــا الجــنس اس نســاني  .إن الوصــول الي ــا يعنــي
انت اء استمرار وجود الجنس االنساني .
لقد تحدثنا عن العالقـة بـين ثنائيـة الرجـل والمـرأة وعـن التفاعـل أو الصـ ارع الـدائر فـي هـذه

العالقة والقانون الذ يحكـم هـذا الصـراع والغايـة التـي توجـه الصـراع  ،وكـان حـديثنا فـي إطـار

الفلسفة  ،ونحن حاولنا في الكتاب الذ مر ذكره أن نؤكد الفروض الفلسـفية بالنتـائا العلميـة
 ،او أن نعطي النتائا العلمية أبعادها الفلسفية  .ول ذا حاولنا أن نتلمس هذه القوانين الجدلية
في تكوان اس نسان  ،في بنية جسمه  ،من خالل وصف العلم لجسم االنسان  ،أوليس االنسان

عالقة بين عامل ذكر وأنثو كما يقول العلم أوليس العـامالن مختلفـين ،أولـيس االخـتال

او

التنــاقض يــدعو ال ـ الص ـراع ؟ ..فالعــامالن فيــه إذن يتصــارعان كمــا ان مــا يتجاذبــان لتكــوان

اس نسان واتج ان ال غاية حسب افتراضنا الفلسفي  .وعلينا أن نعر هل تحتكم العالقة بين
هذين العاملين اللذين يبن من ما الجسم اس نساني او تبن خالياه ال قـوانين الصـراع الجدليـة

التي قلنا إن ا تحكم كل الثنائيا المتقابلة في الكون والتي من ا الرجل والمرأة ؟ ...إننا نحـاول

أن نتلمس مراهر الصراع او التفاعل والسس التـي يسـتند الي ـا والطـ ار
التي يتجه الي ا الصراع من خالل ما يصفه العلم في جسم اس نسان :

المتصـارعة والغايـة

لنبدأ من السس ال ولية التي قام علي ا فروضنا الفلسفية وهي التـي تقـوم علي ـا حقيقـة
اس نسان في أصل خلقه… لقد قلنا إن للحقيقـة أطراف ـا الثالثـة  :الشـيء ونقيضـه والعالقـة
بين ما .وجسم اس نسان يقوم علـ هـذه ال ركـان .فلقـد ذكرنـا أن االنسـان عالقـة تنـاقض او
اخــتال

بــين عوامــل وراثيــة ذكراــة وأخــرى أنثويــة مــن ناحيــة بنــاء جســمه ،وأنــه فــي أصــل

تكونه نشأ عن عالقة بين عاملين مختلفين ،مصدرهما الب والم ..واالتحـاد بـين العـاملين
المختلفين الـذكر وال نثـو الحيمن والبويضـة شـكل أول خليـة هـي أصـل تكـون االنسـان.
وعندما يبدأ اس نسان ينمو ليكون انساناط متكامل العضاء ف ن خاليا جسمه تقوم علـ ذلـك
السـاس ال ول الـذ صـن منـه  ،ف ـي عالقـا بـين هـذه العوامـل الوراثيـة المحمولـة علـ
الكروموســوما  .هــذه العوامــل الوراثيــة المتحــدة فــي العالقــا او الخاليــا تمثــل أصــل بنــاء
االنســان  ،البرنــاما الــذ صــمم عل ـ وفقــه  ،البنيــة الجوهراــة  ،الســاس الثاب ـ الموحــد
والعام المطلق الذ يكمن وراء كل المراهر المختلفة التي يبدو علي ا البشر..
إن العوامل الوراثية المتحدة في العالقا او الخاليا ،تختزن معلومـا كليـة عـن اس نسـان،
في ا تكمن البنية الكلية لالنسان ،فاالنسان كائن موجود بالقوة في كل خلية من خالياه .
إن العوامــل الوراثيــة تتحــد لتكــون العالقــا او الخاليــا  .ولقــد بــدأ خلــق االنســان مــن خليــة
واحــــدة تحتــــو علــــ

 64كروموســــوماط مكونــــة مــــن  72زوجــــاط ،كــــل زوج عبــــارة عــــن

كروموسومين متشاب ين ال حد كبير إن لم يكونا متطابقين ،جاء أحدهما من الب واآلخر من
الم.
إن الخاليــا تتشــابه فــي أســاس عــام  ،ولكن ــا تختلــف فيمــا بين ــا حســب تخصصـ ا ،فتوجــد

أعداد كبيرة من الخاليا في الجسم تعد بالباليين وليس الماليين ولكن ا متنوعـة ،ف نـاك الخاليـا
الجلديـة ،الخاليــا العصــبية ،الخاليــا العضـلية ،الخاليــا الجنســية ،الـ آخـر أنـواع الخاليــا ..هــذه
الخاليا تتشابه ـ كمـا ذكرنـا ـ فـي أسـاس عـام ،ففـي كـل خليـة العـدد نفسـه مـن الكروموسـوما

الموجودة في بقية الخاليا ،لـذلك فـ ن كـل خليـة تحتـو الوصـفا الوراثيـة المعلومـا

نفسـ ا

لتحضير جمي المواد التي تحتـاج الي ـا وهـي البروتينـا  .أ ان كـل خليـة لـدي ا القـدرة علـ

انتــاج جمي ـ هــذه الم ـواد مــن غي ـر اســتثناء .ولكــن ال تقــوم كــل خليــة بانتاج ــا ،لــيس لن ــا ال

تستطي  ،ولكـن لن ـا ال تحتـاج الي ـا كل ـا .فلـذلك تنـتا الخليـة المـواد التـي تحتـاج الي ـا علـ

حسب تخصص ا ومكان ا في الجسم  .أما بقية المواد الخرى فال تقوم بتصنيع ا ،فاستنادا ال

تخصص ـ ا ال تعب ـر الخليــة اال عــن ج ـزء مــن جينات ــا  .إن هــذا يعنــي أن كــل خليــة مــن خاليــا

الجسم اس نساني تمثل وجودين :وجود خاص ،راهر ،ووجود عام ،كامن هو المعلومـا العامـة
الموجودة في داخل الخاليا المتخصصة  ،وهذا يعني أن كل خلية من الخاليا المتخصصة تبقـ

ترتبط بما هو عام  .وهـذا العـام يمثـل البرنـاما العـام ل نسـان ،اس نسـان كـامالط ،يمثـل الشـفرة
التي تترجم االنسان كله  ،كل المعلوما التي ينعكس عن ا االنسان  .ول ـذه الحقيقـة أهميت ـا
في تفسير مرض السرطان الذ سنتكلم عليه لنه يرتبط بالحقائق الفلسفية التـي نحـن بصـدد

تأكيــدها  .وهــذه الحقيقــة تفســر لنــا كــذلك اســتطاعة استنســاا الكــائن الحــي مــن خاليــا جســم

االنسان ،لن ا كل ا تحتو علـ المعلومـا التـي تمثلـه كـامالط ،أوالتـي تمثـل أساسـه العـام ،أو
الوصفة الكاملة له ..ولكن هنالـك جينـا تـتحكم فـي تخصـص الخليـة ممـا يجعـل الخليـة عامـة

وخاصة .

وبــالنرر ال ـ تخصــص الخليــة أو عدمــه توجــد أن ـواع مــن الخاليــا ،ف نــاك الخاليــا الوليــة
والخاليا الجذعية  ،وهـي خاليـا عنـدها القـدرة علـ التكـاثر الـ مـا ال ن ايـة ،ويمكـن أن تعطـي
أنواعاط من الخاليا المتخصصة .وهذه الخاليا الولية هي الخاليا التي يبدأ من ا تكـوان اس نسـان
ب خصــاب الحيــوان المنــو للبويضــة لتتكــون البويضــة المخصــبة .وهــذه الخليــة او البويضــة
المخصــبة ،تســم

كاملــة القــوة  .وفــي الســاعا الول ـ بعــد اسخصــاب يبــدأ تكــاثر البويضــة

المخصبة ال مجموعة من الخاليا الكاملة القـوة ايضـاط .ويمكـن لكـل خليـة مـن هـذه الخاليـا اذا
زرع في رحم أنثـ أن تنشـ جنينـاط كـامالط مـ ال نسـجة المدعمـة لـه مـن المشـيمة والغشـية

المحيطة به ،وهذا بالضبط ما يحدث في التوائم المتماثلة .وبعد أربعة أيام من اسخصـاب وبعــد

عدة دو ار من انقسام الخاليا تبدأ الخاليا كاملـة القـوة فـي التخصـص وتكـون الخاليـا الداخليـة
قادرة عل تكوان أ نوع من خاليا جسم االنسان اال أن ا ال تسـتطي تكـوان كـائن حـي بمفـرده
لن ا غير قادرة عل تكوان ال نسجة الداعمة للجنين .لـذا تسـم هـذه الخاليـا بالخاليـا الوليـة
وافــرة القــوة الت ــي تعطــي العديــد مــن أن ـواع الخاليــا ولكن ــا ال تســتطي أن تعطــي كــل الخاليــا
الالزمة لنمو الجنين .بعد هذا تخضـ هـذه الخاليـا لعمليـا انقسـام متكـررة مكونـة خاليـا أوليـة
أكثر تخصصاط وهذه الخاليا تسم الخاليا متعـددة القـوة  .وجميـ خاليـا الجسـم تمـو  ،ولكـن
أجسامنا وباستمرار تنتا خاليا جديدة علـ مـدار السـاعة لتعـويض الـنقص ويسـتثن مـن ذلـك

الخاليا العصبية .

إن الذ ننت ي اليه بعد هذه المعلوما الموجزة عن الخلية أن جسم االنسان عبارة عن عالقة
تمثل ــا الخليــة ال ول ـ  ،كاملــة القــوة التــي نشــأ عــن تخصــيب الحــيمن للبويضــة مؤلفــة مــن
عالقا أجزاء ،وكل ا تقوم عل الساس نفسه ،أ العالقة بين العامل الذكر والعامل ال نثـو
 .وفي الحقيقة ف ن هنالك مراهر أخرى من العالقـا بـين أطـ ار

خـال

او تنـاقض أخـرى فـي

الجسم .فالجسم وخالياه مؤلف من تراكيب كيميائية ،وهذه المركبا مؤلفـة مـن ذ ار  .وخـواص
هذه المركبا وفعاليت ا يعتمد عل طبيعة هذه الذ ار والعالقا فيمـا بين ـا .والـذرة عالقـة بـين
عامل موجب وسالب .كما أن الـذ ار تكـون عالقـا فيمـا بين ـا لن بعضـ ا يمثـل آيونـاط موجبـاط
وآخــر ســالباط وتــدع اآلصــرة اآليونيــة .ومــن هــذه الواصــر والعالقــا تتكــون الجزائــا  ،وهنــاك

جزائا بسيطة مكونة من عدد بسيط من الذ ار  ،وهنالـك جزائـا ضـخمة تحـو أعـداداط كبيـرة
من الذ ار والواصر الكيمياوية المختلفة ..وهكذا ..

لقد قلنا إن العالقة صراع ،فاالختال

والتناقض يقتضي صراعاط .واذا درسـنا اس نسـان أو خاليـاه

بوصف ا عالقـة بـين عوامـل ذكراـة وعوامـل أنثويـة ،فـ ن هـذه العوامـل تتفاعـل وتتصـارع ،وهـي
تشتبك في معركة .ونحن نق أر فـي مـا توصـل اليـه العلمـاء بعـد فـك الشـفرة الوراثيـة لالنسـان أن
هناك صراعاط بين مكونا الجينوم .وتتردد لدي م كلما من مثل :حرب ،أعداء ،تضـاد ،وتضـاد

جنســــي .وهــــذا التضــــاد الجنســــي يعنــــي حربــــاط ،فاس نســــان مــــزاا مــــن حلقــــا متحاربــــة مــــن

الكروموسوما  ،متشابكة في نزاع منذ ماليين السـنين ،ممـا يجعـل مـن الجينـوم ميـداناط لمعركـة
من نـوع مـا بـين الجينـا الذكراـة والجينـا ال نثويـة  .وسـو

نعـر أن الصـراع بـين العوامـل

الذكراة والنثوية إنما هو صراع بين الوجود والعدم ،وهذا هو تفسيره الفلسفي .
قلنا إن أحد النقيضين سابق عل اآلخر ،وهذا يمثل الوجود الجوهر  .وان النقـيض اآلخـر
هو العدم قبل أن يخلق لير ر ال الوجود ويكون وجوداط راه اطر وليكون الوجود السابق بوجوده

راه اطر بعد أن كان كامناط  .فالنقيض السابق كان يمثل وجوداط كامناط قبل أن يخلـق اآلخـر لير ـر

الطرفـان  .وبالنسـبة الـ العـاملين الجنسـيين الــذكر وال نثـو اللـذين تابعنـا مـن خالل مـا هــذه
الحقائق الفلسفية  ،ف ننا نفترض أن الذكر هو السابق ونفترض أن العامـل النثـو هـو الـذ
كان عدماط .وبعد وجود هذا العامل وجد العالقة التي هي الخلية  ،والعالقة صراع كمـا ذكرنـا ـ
ويســع الصـراع ال ـ نفــي العــدم

الــذ مــا زال قائمــا لنــه ال ينف ـ كلــه مــرة واحــدة وبنفيــه

ينكشف الوجود السابق أكثر أو يتجل أو يتحـدد واتعـين كمـا قلنـا فـي حـديثنا الفلسـفي  .وبعـد
أن يكتمل الصراع وانف العدم تماما ير ر الوجود كامال  :الوجود الجوهر الذ
الرجل والوجود الراهر الذ يمثله وجود المرأة .

يمثله وجود

ولقد عبرنا عن العاملين الجنسيين أو ما يرتبطان به من معان فلسفية من خـالل المركبـا

الكيمياوية التي تمثل ما او تعبر عن ما في الخلية ،ووجدنا ان وجود الرجـل يـرتبط بأحـد طرفـي

التفاعل في الخلية الحوامض النووية وهي تمثل الوجـود الجـوهر

الوجـود الكـامن  ،ووجـدنا

وجود المرأة يرتبط بالطر اآلخر المركبا الكيمياوية في الخلية وهي البروتينا والكربوهيد ار

والــدهون وهــي تمث ـل الوجــود الــذ يتحقــق بنفــي العــدم أ الوجــود الرــاهر .إن الح ـوامض

النوواـة والبروتينا تحدد كيمياوياط هـذا التنـاقض أو االخـتال

الـذ بـين الوجـود الجـوهر أ

الرجـــل والوجـــود الرـــاهر أ المـــرأة  .ونحـــن النقصـــد أن المـــرأة التـــرتبط بـــالحوامض النوويـــة

فخالياهـا تتكــون من ــا ومــن المركبــا الكيمياويــة الخـرى ومن ــا البروتينــا ولكننــا نقصــد أن ــا

وحدها ترتبط بصن هذه المركبا التي قلنا إن ا تصن من العدم واليرتبط الرجل ب ا ف ـو يأخـذ

الج از الذ يصنع ا من المرأة من إمه وهو يرتبط بالحوامض النووية فقط التي يشارك ب ا

في عملية تكوان الخلية  ،فوجوده وجـود جـوهر وهـو يتجلـ أو ير ـر أو يكـون وجـودا ماديـا

عن طراق ج از صن المادة الذ يأخذه من المرأة .

الحــوامض النوويــة تحمــل الجينــا او العوامــل الوراثيـــة التــي يتكــون من ــا وفــي ضـــوئ ا

اس نسان أو يوجد ،ففي ا معلوما تحدد صفاته الراهرة والباطنة وكل ما يتعلق بوجوده ،أ ان

االنسان كائن في ا او كامن في ا ،ففي ا سر الوجود أ الوجـود الجـوهر  .لقـد وجـد البـاحثون

أن الـــ DNAهــو المــادة الوراثيــة فــي ن ـواة الخليــة  ،وأنــه الحامــل الــرئيس للمعلومــا الوراثيــة
وليس البروتينا او الـ RNAفي أغلب الكائنا الحية .
واــرتبط الطــر اآلخــر البروتينــا

بمعنـ الوجــود الــذ يتحقــق بنفــي العــدم أ

الوجــود

الراهر وهو الوجود المتأخر الذ قلنا إنه يرتبط بـالمرأة أو إن المـرأة هـي التـي تمثلـه .ويف ـم
من كالمنا أن البروتينا كان عدماط قبل أن تصن ما دامـ تـرتبط ب ـذا الوجـود الرـاهر الـذ
يخلق من العدم  .والبروتينا ل ا هذه المواصفا  ،ف ي توصف بأن ا من المواد او الجسيما
التــي توجــد فــي الخليــة نتيجــة لنشــال مكونــا الخليــة الحيــة ولعمليــة إنتــاج أوتحراــر الطاقــة.
وبعضــ ا مفيــد تســت لكه فــي نشــاطات ا المتنوعــة ،وبعضــ ا اآلخــر نــواتا عرضــية للعمليــا
اليضـية ،أ عمليــا البنــاء وال ــدم  .إن البروتينـا تتحــول الـ مــادة بعـد أن لــم تكــن توجــد
وهذا هو ما نقصده بوجود العدم ف و الممكن الوجود في لغة الفلسفة أ القابـل للتحـول الـ
الوجود .
وهنــا نســأل أيــن هــو العــدم فــي الجســم اسنســاني لينف ـ وليبن ـ بعــده الوجــود الرــاهر أ
البروتينا  .إن مايجر في الخلية يبين أن عمليـة تكـوان البروتينـا يكـون مـن خـالل تحراـر

الطاقـــة وخـــزن الطاقـــة  ،وهـــذه العمليـــا تســـم بــــ اليض الخلـــو

وهـــو مجمـــوع التحـــوال

الكيميائية التي تحدث بمساعدة االنزاما في الخلية وتتضـمن عمليـا بنـاء المـواد والمركبـا
المختلفة في الخلية وعمليا تقويض المواد والمركبا المختلفة ..إن عمليا إنتاج واست الك
أو تحراـر الطاقــة التــي هــي عمليـا تحراــر العــدم او ار ــاره تـؤد الـ إر ــار الوجــود او الـ
إيجاد الوجود الراهر الذ تمثله الخاليا أو مادة الجسـم الحـي  ،ومصـدر ذلـك هـو البروتينـا
التي هي مادة عمليا تحرار الطاقة وخزن ا وكذلك اس نزاما التي تساعد هذه العمليا والتي
هــي بروتينــا كــذلك  .فالعــدم هــو الطاقــة التــي كان ـ كامنــة أو ســالبة ثــم تحــرر وأصــبح
موجودة ليسـتفاد من ـا فـي عمليـة إبجـاد البروتينـا  ،وفـي علـم الفيزاـاء ينرـر الـ ا لفـ ار
الذ هو طاقة سالبة بأنه عدم وهذه الطاقة السالبة ترتف ال مستوى الطاقـة الموجبـة فتكـون
االلكترونا

.

البروتينا إذن تمثل الوجود الذ يخلق من العدم  ،الوجود الراهر ال الوجود الكامن الـذ
قلنا إن الجينا تمثله  ،فالبروتينـا ليسـ حاملـة العوامـل الوراثيـة ،ولـذا يـذكر أن ل ـا أهميـة
بنائية او تركيبية وأن ا بعد تصنيع ا تر ر المعلوما الوراثية  ،تجلي صـفا اس نسـان ومعنـاه
او جـوهره الــذ تحــدده المعلومــا الوراثيــة  .أ إن البروتينــا هــي المــادة التــي ســتتجل ب ــا
المعلوما الوراثية التي سيصب ب ا الكائن الحي انساناط بعد أن كان مجرد معلومـا او جـوه اطر
او معن او مضموناط .إن ا تعطي الصبغيا  DNAنمطاط بنيوياط وتنريمياط  .إن ال ـد

الـرئيس

للجينــا هــو اخت ـزان وصــفة لصــن جمي ـ أن ـواع البروتينــا التــي هــي الم ـواد الساســية لبنــاء
الخلية والسـتمرارها فـي العمـل  .إن الجينـا مسـؤولة عـن انتـاج البروتينـا التـي يحتـاج الي ـا
الجسم للنمو وليؤد ورائفه بشكل طبيعـي .وعنـدما تحـدث العلمـاء عـن كيفيـة تكـون أجسـامنا
شــب وا جســم اس نســان ببنايــة مــن الطــوب الــذ هــو الوحــدة الساســية التــي يبن ـ من ــا جســم
اس نسان  .وهذا الطوب هو الخاليا ،وهو مادة تسم بـروتين يحصـل علي ـا جسـمنا مـن الغـذاء
اليــومي بعــد أن ت ضــمه المعــدة واتحلــل ال ـ أحمــاض أمينيــة  .البــروتين يمثــل إذن المر ــر
واـــرتبط صـــنعه بج ـــاز تملكـــه المـــرأة  ،ويمثـــل الــــ DNAأو الحـــوامض النوويـــة الجـــوهر او
المعلوما التي ير رها البروتين وارتبط الرجل ب ا لنـه يسـاهم ب ـا فقـط فـي بنـاء الخليـة كمـا
ذكرنا  .والبروتين والحوامض النووية هما طرفان ال ينفصالن في بناء الخلية والجسم  .اليمكن
للحـــامض النـــوو أن يـــؤد وريفتـــه بـــدون وجـــود بروتينـــا مســـاعدة أو انزامـــا وال وجـــود
للبروتين بدون الحامض النوو  .والكروموسوما هي كتل من الحمض النوو الملتفة داخـل

غطـاء بروتينـي  .وهـذه البروتينـا تلعـب دو ار م مـا فـي المحافرـة علـ هيكـل المـادة الوراثيــة
وتنريم نشال تعبير الجينا الذ يؤد ال تكشف وتكـوان الفـرد الكامـل مـن خليـة الزاكـو .
البروتينا هي جينا مترجمة  ،كل بروتين هو جين مترجم ،هو معلوما مترجمة مادياط .
ولن البروتينـــا تمثـــل الوجـــود الرـــاهر لـــذا توجـــد كميـــة كبيـــرة مـــن المـــاء والبروتينـــا فـــي

الســايتوبالزم الــذ يقــوم بمعرــم أعمــال الخليــة وهــو المر ــر الخــارجي للخليــة  .ولــذلك يســم

السايتوبالزم ال يول وهذه الكلمة تعني في الفلسفة الصورة أو المادة التي يتشكل ب ا الجـوهر

أو التـي تتقبـل الجـوهر فالسـايتوبالزم يمثـل المـرأة والرجـل يمثـل النـواة لن الحـوامض النوويــة
مقرها النواة وهـو يسـاهم ب ـا وحـدها  -كمـا قلنـا  -عنـد تكـون اسنسـان  .البـروتين يخلـق فـي

الســايتوبالزم حيــث ال يوجــد الـــ DNAهنــاك إنمــا تنســخ المورثــة المحمولــة علــ جــز ء

DNAعن طـراق شراط فرد من الـ RNAالرسول لينتقـل ب ـا الـ السـايتوبالزم وهنـاك تبـدأ
عملية خلق البروتين وتترجم الشفرة هناك  .ولن البروتينا تمثـل الوجـود الرـاهر الـذ ير ـر

الوجود الكامن ،ولن المرأة تمثلـه  ،لـذا تكثـر البروتينـا فـي البويضـة وهـي الخليـة ال نثويـة .
وتتألف من البروتينا حبيبا الم الذ هـو مـادة غيـر حيـة قبـل اسخصـاب واالنفـالق ،وهـي

ـذاء للجنــين النــامي ،أ إن ــا مــادة نمــو وبنــاء  .وتــذكر المعلومــا العلميــة أن
التــي ســتكون غـ ط
تكوان البروتينـا أ المـادة الحيـة يكـون بعـد اسخصـاب واالنفـالق أمـا قبـل ذلـك ف ـو حبيبـا
الم غير الحية .أما في الحيمن فال يوجد سوى القليل جـداط مـن المـواد الغذائيـة ،ويطـرد معرـم
السايتوبالزم ويضمحل عند تخصيب البيضة فيبق

خارج البيضة عل عكس الخليـة ال نثويـة

فتزداد كمية السايتوبالزم الذ يحتو علـ كميـة كافيـة مـن المـواد الغذائيـة كمـا قلنـا .وتتحـدد
مناطق تكوان العضـاء فيـه بحيـث أنـه يمكـن تحديـد خراطـة مبدئيـة لتكـوان العضـاء المقبلـة

للجنين ،فالج ة التي تكثر في ا حبيبا المـ تكـون طبقـة الديـم الـداخلي للجنـين  .وهـذا يعنـي

أن هيكلية اس نسان وشكله الراهر يرتبط بالبويضـة او ال نثـ التـي قلنـا إن البروتينـا تـرتبط
ب ا.

واؤكد العلم أن الجسيم المسم

الميتاكوندراا وهو المسـؤول عـن تكـوان الطاقـة التـي قلنـا

إن أصـل ا العــدم ثـم تكــوان البروتينـا وتحديــد كميت ـا إنمــا هـو مــرتبط بـال نث  .إن أهــم مــا

يؤكــد تمثيــل الم ـرأة للجانــب المــاد وجانــب الر ــور هــو امــتالك البويضــة للميتاكونــدراا دون

الحيمن فيتم توارث جينا الميتاكوندراا الموجودة في البويضة وال يسـ م الحيـوان المنـو بـأ

من ــا .فعنــد تخصــيب البويضــة يســاهم الحــيمن فــي جينــوم الن ـواة فقــط إذ ان نواتــه فقــط تــدخل

البيضـة بينمــا يطــر او يبقـ الســايتوبالزم الــذ يحـو نســبة بســيطة مـن الميتاكونــدراا خــارج
البيضة  .إن ميتاكوندراا الحيمن التـي توجـد فـي القطعـة الوسـط منـه أو غمـد الـذيل ال تـدخل

البيضــة ووريفت ــا أن ــا تــزود الحيـوان المنــو بالطاقــة التــي يحتــاج الي ــا فــي حركتــه الســراعة

باتجاه البويضة  .ولن الرجل ال يسـ م فـي توراـث الحمـض النـوو الموجـود فـي الميتاكونـدراا

لذلك يرثـه الرجـال مـن أم ـات م وال يسـتطيعون أن يورثـوه  .أمـا النسـاء فيتوارثنـه مـن الم الـ
االبنة من جيل ال آخر بشكل ثاب تقرابا وب ذه الطراقة يمكننا أن نتعقب ماضينا رجوعـا الـ

الحواء الجينية وبنات ا فنكتب تاراخ نساء العالم ومن بعد تاراخ العرق البشر .

مــا هــي هــذه الميتاكونــدراا التــي تجعــل النثـ توصــف بأن ــا تمثــل الوجــود الرــاهر وأن ــا التــي

تمن اسنسـان وجـوده المـاد

وجودين داخل وجود واحد ؟.

أ ان ـا وجـود آخـر ينضـم الـ وجـود مع ـا جـوهر

ليكونـا

الميتاكوندراا تركيبا صغيرة جدا تعيش في داخل كل الخاليا البشراة في السـايتوبالزم واتـراو

عددها من  . 7111-0111وهناك أر يذهب ال أن ال DNAالموجود في الميتاكونـدراا
يتكــاثر باالنشــطار مثــل البكتراــا دون أن يطــ أر علــ ال DNAالــذ تحتويــه تغيــر فــي أثنــاء

انشطارها ف و عديم التغير تقرابا من جيـل لجيـل بينمـا يكـون التغيـر فـي  DNAالنـواة الـذ

يحــدد طــول قاماتنــا ولــون أعيننــا وصــفاتنا الخــرى أم ـ ار مالزمــا  .وهــذا يعنــي أن الميتاكونــدراا
تمتلك نرامـا جينيـا خاصـا ب ـا ،ف ـي الجسـيم الوحيـد فـي الخليـة الـذ يحتـو ال DNAخـارج
النواة  ،ومن ذلك جاء اسـم ا ف ـي توجـد فـي سـايتوبالزم الخليـة ال فـي نوات ـا وهـذا يسـاعدها

علـ االنقســام فــي داخــل الســايتوبالزم دون الحاجــة الـ انقســام الخليــة .ول ــذا يصــف ا بعــض
الباحثين بأن ا خلية مستقلة في داخل الخلية وكيان مستقل في داخل كيـان أو عقـل الـ جانـب

عقل  ،ففي حين يتكـون ال DNAفـي النـواة مـن خلـيط شـفرتي الم والب تكـون للميتاكونـدراا
نسخة خاصة من الشفرة الوراثية  .ونحن نرى أن هنـاك تفـاعال وتنسـيقا فـي العمـل بـين عمـل

ال DNAفي الميتاكوندراا والنواة ولكنه يتصل بنوع محدد من المعلوما في كل من ما .والذ

يــدعو ال ـ التفاعــل أن مــا يحملــه  DNAالن ـواة مــن معلومــا البــد مــن أن يتــرجم مــن خــالل
البروتينا التي تصن من خالل انتاج الطاقة ،أ من خالل عمل الميتاكونـدراا  ،أ ان عمـل

 DNAالميتاكوندراا يتصل ب نتاج الطاقة وصناعة البروتينـا التـي تتـرجم المعلومـا الوراثيـة
وال يتصل بالمعلوما الوراثية الخرى الموجودة في جينا النواة ،فنوع المعلوما الوراثيـة فـي
كل من ما مختلف ولكن ما متعاونان ومشتركان بالمعلوما التي تتصل بانتاج الطاقة وصـناعة

البــروتين  .إن ال  22جينــا وهــو عــدد الجينــا التــي تمتلك ــا الميتاكونــدراا تــتحكم فــي عمليــة
الكسدة الفسفوراة للخلية وهـي وريفـة فـي غايـة الهميـة لـذلك فـ ن الطفـ ار التـي تحـدث فـي

المحتوى الوراثي للميتاكوندراا تسبب ر ور الشيخوخة وفي مرض السرطان .

هناك من يرى أن جينا الميتاكوندراا ل ا عمل شبه معزول عن عمل جينا النواة وهناك مـن

اليرى ذلـك  .ونحـن نـرى أن الميتاكونـدراا ال تنقـل صـفا وراثيـة تحـدد خلقـة االنسـان الراسـخة
والمميــزة لـــه كالصـــفا الجســـمانية والمر راــة إنمـــا هـــي صـــفا تتعلــق بعمليـــة بنـــاء الخاليـــا

ومســتوى الطاقــة والمــادة المتــوفرة لــذلك ومــا تتعــرض لــه الخاليــا مــن خلــل وأمـراض ممــا يتصــل
بعمل ج از الطاقة والبناء الذ هو الميتاكوندراا وهذا هو تفسـيرنا لعمـل ودور ال DNAالـذ

تحتويه الميتاكوندراا ف و يتع د بالجانب البنائي الشكلي ل نسان في حين يتع د  DNAالنواة

بالجوانب الجوهراة له .

توصف الميتاكوندراا بأن ا لوالهـا ال تكـون الحيـاة

النوو في ا

وهـذا يؤكـد وصـفنا السـابق لـدور الحمـض

فلوالها يكون االنسان مجرد معلوما جوهراة كامنة في العوامل الوراثية آلبائـه

وال يكون وجودا راه ار  .فالوجود الراهر يرتبط بالميتاكوندراا وهذه تـرتبط بـالنث فقـط ولوالهـا
ال تســتطي الخليــة أن تعمــل لن ــا مصــدر الطاقــة والحيويــة للخليــة للقيــام بفعاليات ــا المختلفــة

فتزود التفاعال الكيمياوية في الجسـم بالطاقـة التـي تحتـاج الي ـا ولـذا سـمي بيـ الطاقـة أو

محطة انتاج الطاقة أومولد الطاقة والبطاراا اسنزامية التـي تختـزن الطاقـة  .وهـي المسـؤولة

عـن أكسـدة المـواد الغذائيـة والسـكر بوســاطة االنزامـا الموجـودة في ـا فتسـتخلص الطاقـة مــن

المركبــا الموجــودة فــي الخليــة لتنفيــذ العمليــا المختلفــة مثــل عمليــة اليــض او البنــاء التــي
تحتـاج الي ـا الخليـة النتـاج أنـواع ال رمونـا والخمـائر والبروتينـا التـي تلعـب دو ار فـاعال فــي

ورائف الجسم  .وتصن البروتينا من الحوامض المينية التي تبن فـي الميتاكونـدراا بوجـود
الرابوسوما التي تلعب دو ار م ما في صن وانتاج هذه البروتينا التي تشكل المـادة البنائيـة
المر راة للجسم  .ومن الخمائر الم مة التي تصنع ا جينا الميتاكوندراا خميـرة السـايتوكروم

سي اوكسيديس ومادة ATPعريمة الطاقة التي تعد مصد ار س ال وسراعا للطاقـة إذ تحررهـا
بشكل كبير في أ مكان في الخلية يحتاج ال طاقة .

وتتشوه الميتاكوندراا وتتضاءل وانعدم فعل ا بتقـدم العمـر فتقـل الطاقـة الخلويـة وتمـو الخليـة

وتكون الشيخوخة التي يصحب ا الوهن .وتر ر الشيخوخة عل الحمـض النـوو للميتاكونـدراا

الـذ ين كـه انقســام الخاليـا المتكـرر فيصــب هشـا رقيقـا  .وعنــدما تشـيخ الميتاكونـدراا ينضــب
مصدر طاقة الخلية فتشيخ ويشيخ الجسم كلـه ويكـون هـذا سـببا لتضـاؤل النسـجة والعضـال

التي تحتاج ال طاقة كبيرة للقيام بالعمال الفيزاائية البدنية  .وتشير الدراسا الطبية الـ أن

النقص في وريفة الميتاكوندراا يؤد الـ قلـة افـراز هرمـون النمـو وهـذا يـؤد الـ اضـمحال ل
النســجة العضــلية فــي الشــيخوخة  .إن هــذا يعنــي أن حيــاة الميتاكونــدراا وتقــدم ا فــي العمــر

وشـيخوخت ا تــرتبط بعمليــة صــر الطاقــة وبنــاء البروتينــا وعمليــة انقســام الخاليــا التــي هــي

عملية صر للطاقة وبناء البروتينا

.

إن عملية انقسام الخاليا ترتبط بعملية التقدم في العمر ف ناك برناما داخلي يحـدد عـدد مـ ار

انقسام الخاليا ثم يقف هذا االنقسام وتمو الخلية  .وهذا معنـاه أن هنـاك عمـ ار محـددا للطاقـة

او مســتوى محــددا ل ــا وأن هــذا المســتوى يســتنفد باســتمرار عمليــة انقســام الخاليــا والتقــدم فــي

العمر ،ف ذا المسـتوى المحـدد يـرتبط بعمـر االنسـان ف نـاك انقسـام مبـرما للخاليـا وهنـاك تقـدم
مبرما لعمر اسنسان وهناك وق محدد لعمر اسنسان لن هناك خزانا محددا للطاقة يكفيه مدة

عمره فقط  ،وهذا الخزان المحدد يرتبط بالعدم غيـر المخلـق فـي الجسـم أو هـو هـذا العـدم غيـر
المخلق والذ لما يصن بعد أو يوجد .

إن برمجة انقسام الخاليا وبرمجة صر الطاقة من أجل هذا االنقسام ثم برمجة عمـر اسنسـان

كل ذلك يرتبط بالنث دون الـذكر .فلقـد وجـد البـاحثون أن العوامـل البيولوجيـة التـي تحـدد مـدة
ر ور الوجود اسنساني أ عمر االنسان ترتبط ب ا  ،فالجينا التي تحدد عمر االنسان ترتبط

بالعامل النثو  .Xولقد َبين العلماء أن هناك جدولة لعمر االنسان في داخل الخاليا وأن قـدره
محتـوم مـن خــالل انقسـام محــدد للخاليـا  .وهــذا القـدر مــن االنقسـام قــد رسـم وحــتم فـي جينــا
الخاليا نفس ا وأن الجسم يست لك نفسه بموجبه م كل انقسام من خالل ساعة بيولوجية تدق

مربوطـة الـ منبـه انـذار المـو  .فكمـا يـربط منبـه السـاعة الـ

وقـ محـدد فـ ذا دخـل الوقـ

استيقرنا عل رنينه ف نا منبه المو يدعونا من داخل الخاليا للرحيل .

لقد حدد الساعة البيولوجية عمر اسنسان مـن خـالل عـدد مـ ار االنقسـام فـي الخاليـا فخاليـا

كـل كـائن حـي تنقسـم عـددا معينـا مـن المـ ار ثـم تتوقـف بعـدها عـن االنقسـام وت ـرم وتمـو .
ف ناك مدة محددة لحياة الكائن الحي وهناك مدة محددة لحياة خالياه  .إن خاليا جسم االنسان

تتجعــد وتمــو بعــد نحــو 21 01انقســاما  .إن الــذ يحــدد عــدد مـ ار انقســام الخاليــا هــو مــا

يسم بالتيلومير وهو قط مكررة من الحمض النـوو

 TTAGGGال تضـم مورثـا وتقـ

فــي ن ايــة الكروســوما  .وتعتمــد التيلــومي ار فــي عمل ــا علـ إنــزام يســم التيلــوميراز الــذ

يجب ان يتوافر بكميا مناسبة  .وم كل انقسام خلو يفقد جزء من التيلومير فيتقلص طولـه
إذ يفقد في كـل انقسـام نحـو مئـة وحـدة مـن مكوناتـه وبعـد عـدد معـين مـن االنقسـاما تصـب

التيلـــومي ار أقصـــر مـــن أن تســـم للخليـــة بمعـــاودة االنقســـام وتـــرميم الجـــزاء المفقـــودة مـــن
الكروموســـوما فتـــوم للخليـــة بـــالتوقف عـــن االنقســـام ثـــم تبـــدأ باالضـــمحالل والمـــو  .إذن
فالتيلومير يعمل مثل الساعة البايولوجيـة التـي تـدق فـي كـل خليـة والتـي توقـف انقسـام الخليـة

وتؤد ال الشيخوخة والمو .

ال بد إذن للتيلومير من أن يتآكل م توالي عمليا االنقسام وبالتدراا يقل في أجسامنا طول
التيلومير وتبدأ الخلية في الـدخول فـي طـور الشـيخوخة واالن يـار .ولكـن الخليـة تمتلـك طراقـة
حيوية للتعويض عن طراـق اسنـزام البـاني للتيلـومير وهـو التيلـوميراز .ف ـذا اسنـزام هـو الـذ

يمكنــه تــرميم الطـ ار

الباليــة للكروموســوما واعــادة تطواــل التيلــومي ار وانــه ب ــذا يكــون فــي

الخاليــا كأنــه إكســير الحيــاة الخالــدة .وتقــوم الخاليــا الجنينيــة فيمــا قبــل مرحلــة التمــايز الخلــو

بصن انزام التيلوميراز واليه تعود قدرت ا عل االنقسام والتكاثر .وما أن يكتمـل تكـوان الجنـين

حت يـتم كبـ وايقـا

تشـغيل الجينـا التـي تصـنعه فـي كـل أنسـجة الجنـين فيمـا عـدا أنسـجة

محددة  .ولقد اكتشف العلماء أنه باضافة انزام تيلوميراز ال كروموسوما الخلية ف ن الخاليا

تستمر فـي االنقسـام دون أن تر ـر أيـة عالمـا علـ الشـيخوخة والمـو  .ولقـد أمكـن انتـاج
إنزام توليميراز من الخاليـا القابلـة لالنقسـام مثـل الموجـودة فـي البـيض والخاليـا المنويـة وبعـد

ذلك يتم حقن ا في كروموسوما الخاليـا  .وقـد يتعـرض عمـل جـين التيلـوميراز الـ االضـطراب

فتستمر الخلية في التكاثر بـدون ضـابط وبـال توقـف مسـببا مـرض السـرطان  .وفـي الطبيعـة ال

يمك ـن للخليــة أن تنــتا انــزام التيلــوميراز ولكــن يمكــن ذلــك للخاليــا الجنســية والجنيني ـة وكــذلك
للخاليا السرطانية وهو ما يجعل ا تنمو باستمرار .

لقد أكد العلماء أن الجينا المؤثرة في طول عمر االنسان والتي ترتبط بالتيلومير والتيلـوميراز

تــرتبط بالكروموســوم النثــو  . Xوهــذه الجينــا تنتقــل مــن اآلبــاء والم ــا الـ أوالدهــم مــن

خالل الكروموسوم الجنسي  . Xوذلك يشير ال أن الجينـا المـؤثرة فـي طـول العمـر وأمـراض

الشيخوخة موجودة عل كروموسوم  .Xإن تأثير هذه الجينـا يكـون بنسـبة القصـر فـي طـول

شراط الحامض النوو وهذا يؤثر في طول العمر وفـي ر ـور أمـراض الشـيخوخة .إن كـل هـذا
الشر يؤكد أن المرأة تمثل جانب الر ور والمادة بالنسبة للوجود اسنساني وتمثل كذلك جانب

مدة ر ور هذا الوجود الماد أ عمر اسنسان .

وهكذا نـرى أن المـرأة التـي تقتـرن ب ـا وحـدها الميتاكونـدراا وتقتـرن ب ـا الجينـا التـي تـتحكم
بمدى انقسام الخاليا عن طراق تحديد عدد الوحدا المفقودة من التيلومي ار  ،هذه المرأة هي

التي تعطي لالنسان مر ره الخارجي لن الميتاكوندراا هي المسؤولة عن انتـاج الطاقـة وصـن

البروتينا والمواد الخرى التي هي المادة الخارجيـة للجسـم  ،وكـذلك لن الجينـا التـي تـتحكم
بطول التيلومي ار وترتبط بعمر االنسان ومستوى الطاقـة المخصـص لمـدة هـذا العمـر أ بمـدة

ر ور النسان عل الرض ترتبط بالمرأة.

وما يدلل كذلك عل أن النث تمثل الجانب الماد الـذ ير ـر الجانـب الجـوهر أو الصـفا

الوراثية أن البويضة هي المسؤولة عن تغذية النطفة حت تعلق فـي جـدار الـرحم وهـذا يفسـر

ســبب كبــر حجــم البويضــة لتصــب بــذلك العلقــة  .وهكــذا فـ ن الم هــي التــي تــوفر لــه الغــذاء
وال واء والحماية الكاملة وتأخذ منه السموم التي يفرزها جسـمه فـي أثنـاء نمـوه حتـ يـأذن

بخروجه متكامل البناء فتلقمه ثدي ا وتغذيه بلبن ـا وتنشـر المـواد الغذائيـة والوكسـجين مـن دم

الم الـ دم الجنـين عبــر المشـيمة  .وب ـذا يــرى البـاحثون أن المـرأة تســاهم فـي انتـاج االطفــال
بيولوجيـا أكثــر ممـا يســاهم الرجـل  .وممــا يؤكـد أن النثـ التـي تقتــرن ب ـا الميتاكونــدراا تمثــل

الجانــب المــاد أو الوجــود الرــاهر لالنســان أنــه إذا حــدث خلــل فــي البويضــا بســبب وجــود
بعض التشوها أو العطـب فـي الميتاكونـدراا ف نـه يعـد مـن أسـباب العقـم لـدى النسـاء  ،ول ـذا
طـور تقنيـة جديـدة تقـوم علـ حقـن بويضـا المـرأة العقيمــة بكميـة صـغيرة مـن الســايتوبالزم

البويضــي الحــاو للميتاكونــدراا حـوالي  %0مــأخوذ مــن بويضــا نســاء خصــيبا متبرعــا
وطبقا ل ذه التقنية ف نه حدث والدا .

وفي عملية االستنساا ما يؤكد أن الجانـب النثـو يعطـي الشـكل الرـاهر للجينـا فـي النـواة
المنقولة من الخلية الجسمية الصلية ال البويضـة المنزوعـة عن ـا النـواة والتـي بقيـ تحـتف

بالســــايتوبالزم ومحتوياتــــه مــــن الميتاكونــــدراا وغيرهــــا  ،فالكــــائن الحــــي النــــاتا عــــن عمليــــة

االستنساا يكون صورة طبق الصل للكائن الذ مـن النـواة التـي نقلـ وزرعـ ولـيس صـورة
عــن الكــائن الــذ أخــذ منــه البيضــة المنزوعــة النـواة  .وهــذا يعنــي أن فــي البويضــة الجانــب

النثو

العامل الماد الراهر لالنسان .

إننا نعبر كيميائياط  -كما قلنا  -عن الط ار

الجنسـية المتفاعلـة فـي جسـم اس نسـان مـن خـالل

الحوامض النووية  DNAوالبروتينا  ،وان الجانب الذكر تمثله الحوامض النووية DNA

وهــذا ال يعنــي أن ــا التمثــل الجانــب النثــو لن ال DNAهــو الوجــود الجــوهر المتحقــق مــن

خالل وجود الرجل ووجود المرأة الذ يتمثل من خالل اتحاد الكروموسـوما الذكراـة والنثويـة
وهذا الخلـيط يمثـل نـواة كـل الخاليـا للـذكر والنثـ  ،فكـل مـن الجانـب الـذكر والجانـب النثـو

يمـثالن الوجــود ولكــن الــذكر يســاهم عنــد تكــوان اسنســان بالحــامض النــوو فقــط الـذ يقتــرن

بــالنواة والنثـ تســاهم فضــال عــن الحـوامض النوويــة بمصــان المـواد البروتينيــة التــي لــم تكــن

مصـــنوعة فـــي الجســـم أ التـــي كانـــ عـــدما وهـــي الميتاكونـــدراا بيـــ الطاقـــة التـــي تقتـــرن
بالسايتوبالزم  ،فنحن إذن نحكم علي ما من خالل ما يختلفان به  .ومن هنـا فـ ن النثـ تمثـل

جانب العدم أو الذ كان عدما  ،ولن ا كذلك ف ن عملية توليد الوجود الراهر من العـدم وهـو
ما تمثله البروتينا والمواد المادية التي يبن من ـا الجسـم تـرتبط ب ـا  .إن الميتاكونـدراا وهـي

بي الطاقة ومصن البروتينا ترتبط بـالنث ال الـذكر  .ول ـذا تحتـاج كـل الخاليـا سـواء كانـ

خاليــا الــذكر أم النث ـ للعامــل النثــو  Xلكــي تبنــي الجســم  .إن الخاليــا الجســمية النثويــة

تحتــو كروموســومات ا عل ـ كروموســومين جنســيين أنثــواين فــي حــين تحتــو خاليــا الــذكر

كروموسوماط أنثويـاط واحـداط .وابـدو أن الخليـة لكـي تمـارس فعاليات ـا الطبيعيـة تحتـاج الـ وجـود
كروموســــوم  Xواحــــد بحالــــة نشــــيطة وفاعلــــة .وفــــي الخليــــة النثويــــة يكــــون أحــــد هــــذين
الكروموسومين بحالة ممدودة لتأدية فعالياته .أما الثاني فيبق في حالة مكثفة وملفو

بشـكل

رصـين وثخــين ممــا يمكـن رؤاتــه ككتلــة صـبغية  .وابــدو أن هنــاك ميكانيكيـة محــددة تمنـ أحــد

الكروموسومين من أن يمارس وريفته وتبقيـه ملفوفـاط ومكثفـاط وهـو مـا يسـم بجسـيم بـار  .إن
جسيم بار عبارة عن كروموسوم مكثف وغير فاعـل  ،لن الخليـة تحتـاج الـ كروموسـوم واحـد
فقط ونعتقد أنه الذ يرتبط به نشال الميتاكوندراا وتوليدالطاقة وبناء البروتينا .
إننا نعبر كما ذكرناعن الجانب النثو

في عملية التفاعـل الـدائر بـين العوامـل الذكراـة

والنثوية بما تنتجه مصان الطاقة وهي الميتاكوندراا من البروتينا والمواد التركيبية الخرى
التــي تعطــي الجســم تركيبــه الرــاهر  .ونعبــر عــن الجانــب الــذكر الــذ هــو وجــود جــوهر
بالحوامض النووية  DNAأ اننا نعبر عن ما من خالل ما يختلفان به مما يمثل أصل ما م
أن مــا يشــتركان فـي أن كــال من مــا وجــود جــوهر ووجــود مــاد  .الرجــل وجــود جــوهر ولكنــه
يحتــاج ال ـ الم ـرأة لير ــر ف ــو يحتــاج ال ـ البروتينــا والتركيبــا الماديــة الخــرى التــي تمكــن
جسمه من بناء وجوده الراهر ولذلك يضـم الـ الكروموسـوم الـذكر الكروموسـوم  Xالـذ
أخــذه مــن جانــب النثـ

الم ف ــو يــرث الميتاكونــدراا مــن أمــه ولــيس مــن أبيــه فالرجــل وجــود

جوهر تر ره المرأة وهو يخرج من المـرأة  .وهكـذا ف ننـا نعبـر عـن التفاعـل بـين الرجـل والمـرأة
من خالل هذين المكونين الحوامض النووية والبروتينا

لن مـا يمـثالن االخـتال

بين مـا

واننا ندير التفاعل أو الصراع بين ما من خالل ما .
واذا كنـــا قـــد ربطنـــا بـــين الوجـــود الجـــوهر ل نســــان والحـــوامض النوويـــة  ،فـــ ن الــــ

DNAالموجـود فـي النـواة يحمـل المعلومـا الجوهراـة التـي يتكـون فـي ضـوئ ا جسـم اس نســان
ماديــا عــن طراــق صــن البروتينــا التــي تعكــس أو تر ــر المعلومــا الوراثيــة وتتكــون فــي
ضوئ ا .ولقد عرف المورثة بأن ا عبـارة عـن قطعـة مـن جـز ء الــ DNAمسـؤولة عـن تركيـب
بروتين نوعي واحد .وتنج المورثة بالسيطرة عل تركيب البروتين المطـابق ل ـا ،وتعمـل علـ
تحديد بنيته وتشر عل جمي الخطوا الكيميـاء حيويـة المؤديـة الـ تركيـب هـذا البـروتين .
وانقـــل الــــ DNAالموجـــود فـــي النـــواة المعلومـــا الوراثيـــة التـــي يحمل ـــا ليـــتم صـــنع ا فـــي
الســايتوبالزم  .إنــه يرســل المعلومــا الخاصــة بصــن المـواد البروتينيــة ،أو مــا يــدع بالشــفرة
الوراثية ال السايتوبالزم عن طراق نوع من الحوامض النووية يـدع  MRNAأ الحـامض

 RANالمراسل والـذ ينقـل المـر بصـنع ا .ولقـد وجـد أن كـل مورثـة واحـدة أو جـين مسـؤولة
عن صن بروتين خاص ،فالـ DNAإذن هو الصان  .واذا كان الـ DNAيصن البروتين علـ
وفق المعلوما التي يرسل ا فمعن هذا أن المعلوما تتجل كما هي من خالل البروتين ،وأن
البــروتين الــذ لــه أهميــة بنائيــة هــو المــادة التــي تتجلـ ب ــا المعلومـا الوراثيــة التــي قلنــا
عن ا إن ا جوهر الوجود .أ ان البروتين يستحيل ال وجود يجلي الوجود الـذ يكمـن فـي الــ
 DNAأو ير ره .إنه يصـب علـ قـدر المعلومـا التـي فيـه  .ولقـد ذكرنـا أنـه توجـد فـي كـل
خلية من خاليا جسمنا نسختين مـن كـل مـورث ،واحـدة من ـا موجـودة علـ الكروموسـوم الـذ

ورثنــاه عــن الب ،والخــرى موجــودة عل ـ الكروموســوم الــذ ورثنــاه عــن الم  ،تحتــو هــذه

المورثــا عل ـ وصــفا

كمقــادير إعــداد الطعــام لتحضــير جمي ـ البروتينــا بأنواع ــا ،وكمــا

ذكرنا فالبروتينا هي المواد الساسية لبناء الخلية والستمرارها في العمل .
إذن فالمعلوما او الفكار تترجم ال وجود راهر ،فالوجود الجوهر الكـامن يخلـق الوجـود

الراهر .والبروتينا تمثل هذا الوجود الـذ يعكـس الوجـود الجـوهر الكـامن او يترجمـه .وهـذا

يعني كذلك أن الوجود الرـاهر يكـون علـ قـدر الوجـود الكـامن  ،أ انـه يجلـي الوجـود الكـامن

تمامـاط .إن المورثـة تحتــو علـ كــل المعلومـا الالزمــة لتكـاثر الخليــة الحيـة علـ شـكل شــفرة

ضــروراة لتحديــد العــداد ال ائلــة مــن جزائــا البروتينــا وتصــنيع ا واســتخالص الطاقــة عــن

طراق تمثيل الطعمة  .والبروتينا هي المكون الساسي لألنسجة الحيـة فـي جسـم االنسـان .
وتدخل في تركيب اسنزاما وال رمونا التي هي أداة عمل الخليـة وتـتحكم فـي عمليـا النمـو

والتطور والتكـاثر .كمـا تـدخل فـي تركيـب هيموغلـوبين الـدم والعضـال وهـي العنصـر الهـم فـي

عملية نمو الجنين وتشكيل المشيمة وتطورالرحم والثديين  .ولن ـا المكـون الساسـي لألنسـجة
وللخاليا ف ن ا تكون البروتوبالزم وهـو مـادة الحيـاة لألنسـجة  .كمـا أن ـا مصـدر طاقـة للكـائن
الحي عندما تنضب موارد الطاقة عند نقص الكربوهيد ار التي هي المصدر الرئيس للطاقة .

تعمل المورثا عل وفق نرـام دقيـق فـي بنـاء البروتينـا او المـادة الحيـة وهـي ال تصـن

البروتينا مباشرة ـ كما ذكرنا ـ انمـا بوسـاطة RNAالـذ ينقـل المعلومـا الوراثيـة مـن النـواة

الـــ الســـايتوبالزم حيـــث يـــتم تخليـــق البـــروتين واالنزامـــا التـــي تحـــدد الخصـــائص المر راـــة
والتركيبية المختلفة المميزة للكائن الحي  .إن تركيب البروتينا ال يـتم بشـكل مباشـر باالتصـال

مـ جـزئ الــ DNAبـل يـتم بعيـداط عنـه فـي السـايتوبالزم تحديـداط حيـث ال وجـود ل ـذا الحمـض

النــوو هنــاك  .إن الـــ DNAهــو مصــدر الصــن  ،أ صــاحب المــر بــذلك .البروتينــا هــي
المصنوع أو الناتا الن ائي لعمل الجينا  ،وكل بروتين يحتاج اليه الجسم محفـو كشـفرة فـي
كيميائية الحامض النوو . DNA

لقد ذكرنا أن الصراع بـين النقيضـين يـرتبط بغايـة هـي انتصـار أحـد النقيضـين علـ اآلخـر.
وانتصاره عليه يعني نفيه من وحدة العالقة التي تجمع ما  .والنفي ال يعني هدماط فقط  ،بل هو
بناء  ،فالنقيض الغالب الذ قلنا إنه السابق وانه الوجود الجوهر

ينفي نقيضه العدم وانـتا

مــن عمليــة نفــي العــدم أو اســتنفاده وجــود مــاد يعكــس الوجـود الســابق  ،وب ــذا ينتصــر علـ
نقيضه بأن يحوله ال وجود مثله  .وهو ينفيه أو يبنيه عل أجزاء أو مراحـل  .وتبقـ الجـزاء
أو المراحــل تت ـراكم حت ـ الوصــول ال ـ أعل ـ مرحلــة  ،وبنفــي الجــزء الخيــر او بتجــاوزه تنفل ـ
عالقة التناقض العامة التي كان تضمه ال نقيضه  ،والتي تضم كل الجزاء المتمثلة بالخاليا
.
إن الوجــود الكــامن او الجــوهر فــي الخليــة يســع ال ـ نفــي نقيضــه العــدم وبنــاء وجــود

راهر مكانـه وذلـك لنـه يتحـدد أو يتعـين أو ير ـر بنفـي نقيضـه أو إر ـاره  .واننـا نالحـ مـن

دراســة مــا يجــر فــي الخليــة أن هنــاك ارتباطـاط بــين عمليــة انقســام الخليــة لتكـوان خليــة جديــدة
وعملية تكوان البروتين التي قلنا أن ا تعني تحوال الوجود الكامن الذ تمثله جزائة الــDNA

ال وجود راهر تعبر عنه البروتينا فتتضاعف مادة الـ DNAفي داخل نـواة الخليـة وتتـرجم

ال ـ بروتينــا فــي ســايتوبالزم الخليــة عــن طراــق  M_RNAممــا يســتدعي انقســام الخليــة

ور ور خلية جديدة أ وجود جديد .

لقــد بينــا أن الشــفرة الوراثيــة فــي الـــ DNAتنتقــل بطراقــة االستنســاا الـ الـــ MRNAإذ

يعمل الـ DNAبمنزلة قالب للـ ،MRNAوبانتقال الـ MRNAالـ السـايتوبالزم ف نـه يحمـل
تلك الشفرة ال المكان الـذ يـتم فيـه صـن المـواد البروتينيـة ليتـرجم الرمـوز التـي يحمل ـا فـي

صناعة البروتينا  ،وهذه العملية تسـم بالترجمـة .وهكـذا فـ ن الجينـا التـي هـي وحـدا مـن

جز ء الـ DNAتحدد شكل ونوع وخواص جز ء البروتين وب ذا تسيطر عل فعاليا الخلية.

إن الشــفرة الوراثيــة فــي سلســلة الـــ DNAتنتقــل باالستنســاا الـ  MRNAوهــذه تنقل ــا

بالترجمة ال البروتين ،أ ان البروتين المصنوع يشبه الشفرة او المعلوما الموجودة فـي الــ

 .DNAإن هــذا يعنــي أن انقســام الخليــة يــرتبط بغايــة هــي إيجــاد بــروتين يشــبه الوجــود الــذ

يمثله جز ء الـ ،DNAإيجاد وجود راهر يشبه الوجود الكامن ،يشبه المعلوما المخزونة في

جز ء الـ. DNA

إن الخليـــة تنقســـم وان انقســـام الخليـــة او انت ـــاء عالقـــة التنـــاقض بـــين الوجـــود الكـــامن

الجوهر والعدم الذ تحول ال وجود راهر يشبه الوجود الكامن ال يعني مـو الخليـة

وهـي

عالقة تناقض  -او انت اء وجودها ،لن عالقة التنـاقض الكليـة بـين كـل الوجـود الجـوهر فـي

الجسم والمادة التي ماتزال لم تعكسه تماماط لما في ـا مـن سـلب او عـدم  ،لـم تنتـه بعـد ،فتبقـ

الخاليا محتفرة بكيان ا في بنية الجسم وتبق عملية توليـد خاليـا جديـدة مسـتمرة حتـ انت ـاء

عالقة التنـاقض العامـة التـي يعنـي انت اؤهـا موتـاط للجسـم االنسـاني ،لن ـا هـدم لألسـاس الـذ
يبن عليه ،وهذا الساس هو كونه عالقة تناقض بين الوجود والعدم .

مرض السرطان :
لقد أصب الوصول ال سر هذا المرض معضلة المعضال  ،ولربما انترر لكي يعر سره ال
حين معرفة سر الحقيقـة الكليـة لن الـذ يبـدو أن سـرهما واحـد .والحـق إننـي  -وأنـا اقـ أر عـن
السرطان  -وجد من الباحثين الواسعي الفق مـن يـدعو الـ ف ـم شـامل للحيـاة والكـون لكـي
يستطيعوا أن يعرفوا حقيقة هذا المرض كأنه يـرى أن حقيقـة المـرض غيـر منفصـلة عـن حقيقـة
الحياة والكون وسرهما الواحـد .والمـرض بحاجـة الـ مثـل هـذا الطبيـب ،الطبيـب الفيلسـو  .إن
هناك ما يشير ال أن السرطان محكوم بقانون الحقيقة المطلق ،وأنه هو الذ يكمن وراءه مـا
دام اس نسان محكوماط به .
والســرطان مــرض يغــزو جســم اس نســان وتنقســم فيــه الخاليــا انقســاماط غيــر منــترم ،فوضــويا.
وتستمر هذه الخاليـا فـي االنقسـام وال تتعـرض للتثبـيط الـذ تتعـرض لـه الخاليـا العاديـة .وهـذا
االنقسام واالستمرار فيه دون توقف يؤد ال خرق بالغ للوريفـة الحيويـة لتلـك الخاليـا ،ومـن
ثم العضاء وال نسجة المختلفة التي تكون ا ويقود ال المو .
ونحن نرى أن انت اء عالقـة التنـاقض العامـة بـين الوجـود والعـدم والتـي تأسـس علي ـا الجسـم

اسنساني تتمثل بمرض السرطان  ،فالسرطان هو إيجاد كل العدم أو السـلب الكـامن فـي الجسـم
وتحواله ال وجود راهر يجلي كل الوجود الجوهر في الجسم  ،فيتطـابق هـذا الوجـود الرـاهر
م جوهر الوجود او المعلوما التي تختزن ا جزائا الـ ،DNAوعندها تنت ي عالقة التناقض

العامة لتنت ي بانت ائ ا كل عالقا التناقض الجزاء الخاليا ..

إن السرطان يعني تشاب اط بـين الجـوهر والمـادة ،يعنـي تحواـل كـل الجـوهر الـ مـادة ،حيـث

يسع هذا النقيض الفعال الــ DNAالـ أن يحيـل العـدم الكـامن فـي الجسـم او الطاقـة الكامنـة
فيه أو بمساعدت ا يحـول المـواد الغذائيـة الـ بروتينـا  ،الـ وجـود مثلـه ،يعكسـه ،فـي عمليـة

الصراع بين ما لتنت ي العالقة التي يمثل ا اس نسان أو خالياه ال اال نشطار او االنفصام .

واذا كــان االنقســام المتسلســل للخاليــا أو توليــدها ،توج ــه غايــة هــي إر ــار كــل الجــوهر
الكامن عبر خلق الخاليا حت

آخر خلية ،ف ن بلو هذه الخليـة الخيـرة يعنـي انشـطار العالقـة

بين كل الخاليا التي بقي تحتف بكيان ا ضمن بنية الجسم لن عالقة التناقض العامة لم تنته
بعد  .وهـذا يعنـي أن الجسـم اس نسـاني سيشـ د ـمن خـالل تطـور الصـراع وتكـرار تكـون الخاليـا
التــي تخلــق مــن خــالل تطــور هــذا الص ـراع  ،سيش ـ د اس نقســام الخيــر الــذ يعنــي إنت ــاء كــل
عالقا التناقض التي يتـألف من ـا وهـي الخاليـا .وهـذا يعنـي موتـه كمـا قلنـا ،لنـه مبنـي علـ
أساس هذه العالقا  .وان مر ر حـدوث ذلـك اسسـتنفاد الكلـي المـؤد الـ المـو يتمثـل كمـا
نرى بمرض السرطان الذ يعني استنفاد كل الطاقة أو كل السلب الموجود في الجسم لخلق مـا
يعادل كل الجوهر الكامن فيه من الوجود الراهر .وهـذا االسـتنفاد الـذ يحـدث فـي السـرطان ال
يحدث وفقا للبرناما الوراثي الذ يقتضي التـدرج فـي عمليـة صـن الخاليـا والتـدرج فـي عمليـة
االستنفاد والصعود في هذه العملية حت الوصول ال الخلية الخيرة .
إن انقسام الخاليا حالة طبيعية مستمرة في الجسـم لبنائـه او لتعـويض التـالف منـه فـي كـل

حياة االنسان .ولكن هناك مر اطر لنمو الخاليا والنقسام ا فـي الجسـم يتمثـل بمـرض السـرطان
الذ يعني المو المحقق لالنسان لنه يعني انت اء عالقة التناقض العامة بين الوجود والعدم

فـــي الجســـم اس نســـاني .إن الدراســـا تصـــف الســـرطان بأنـــه تـــأيين لـــذ ار الجســـم ،أ اخـــراج
الكترونات ــا وهــي الجانــب الســالب فــي العالقــا التــي تمثل ــا ذ ار الجســم أيضــا ،وذلــك عنــدما
يتعرض الجسم ال ما يؤان ذراته .واذا نررنا ال الجسم عل أنه عالقا من خاليا وليس من

ذ ار  ،ف ن الدراسا تصف السرطان بأنه نمو او انقسام مستمر للخاليـا .وقـد قلنـا إن الخاليـا

تولد باستمرار واـتم تجاوزهـا لكـي يـتم اسـتخراج كـل مـا فـي الجسـم مـن طاقـة أو سـلب أو عـدم
مما لم يتحول بعد ال وجود راهر ،نفيه كله .وهذا النفي الكامل يتمثل بمرض السرطان  .واذا

كان السرطان يعني نفي الجانب السالب مـن الجسـم تمامـاط ،ف نـه يعنـي انت ـاء عالقـة التنـاقض

العامة بين الوجود والسـلب او العـدم فـي الجسـم التـي بانت ائ ـا ينت ـي وجـود الجسـم اسنسـاني
وال ـذ بقــي يحــتف بكيانــه ل ن عالقــة التنــاقض العامــة لــم تنتــه بعــد .واذا كــان التنــاقض هــو

الساس الذ يقوم عليه بنـاء الجسـم أو بنـاء خاليـاه ،فـ ن انت ـاء التنـاقض يعنـي انت ـاء هـذا
الساس أ ان دام هذا الساس ولذلك يعني السرطان المو المحقق .

إن الفرق بين اس نقسام السرطاني واس نقسـام الطبيعـي للخليـة أن االنقسـام السـرطاني يعنـي

تحواــل كــل الوجــود الجــوهر فــي الجســم الـ وجــود رــاهر .أمــا فــي انقســام الخليــة ف نــه يعنــي
تحوال نسـبة منـه تمثلـه مـادة الــ DNAالموجـود فـي تلـك الخليـة والتـي تتضـاعف قبـل انقسـام
الخليــة ليحــل نصــف ا فــي الخليــة الجديــدة المتولــدة عــن اس نقســام او ليتجلـ مــن خــالل الخليــة
الجديدة التي تمثل وجوداط ماديـاط رـاه اطر  .إن الخليـة تنقسـم لتولـد خليـة جديـدة  ،وانت ـاء عالقـة

التناقض الذ يعنيه انقسام ا ،ال يعني موتاط للخلية لن عالقة التناقض الكلية بين كل الوجـود

الجوهر وكل العدم الذ سيكون المادة التي ينبغي ل ا أن تمثل الوجود الجوهر أو تر ره في
الجسم لم تنته بعد  ،فتبق الخاليا التـي تنقسـم محتفرـة بكيان ـا حتـ انت ـاء عالقـة التنـاقض
العامـة التــي يعنـي انت اؤهــا مـرض الســرطان  .فالسـرطان هــو تحواـل كــل الوجـود الجــوهر فــي
الجســم ال ـ وجــود رــاهر ،تشــابه كــل الوجــود الرــاهر م ـ جــوهر الوجــود او المعلومــا التــي
تختزن ا جزائا الـ . DNAولقد قلنا إن هـذا يعنـي بنـاء متواصـالط للخاليـا حتـ الوصـول الـ
آخر خلية يستنفد من خالل ا آخر نسبة من العدم او الطاقة الكامنة..

وهنا نتساءل :إذا كان السرطان يـرتبط باسـتنفاد كـل العـدم او كـل الطاقـة الكامنـة ،واذا كـان
هذا االستنفاد يعني الوصول ال آخر خلية وانقسام آخر خلية ،فأين هـي هـذه الخليـة الخيـرة،
واننا نعر أن السرطان يضرب خاليا كل أعضاء الجسم ،وأن كل خلية من هذه الخاليـا مؤهلـة
لن يضرب ا المرض ،فكيف نجيب ؟..
لقد ذكرنا أن المورثا فـي كـل خليـة ،وهـي أحـد طرفـي العالقـة التـي تمثل ـا الخليـة ،تحمـل

الوصفا لبناء جمي أنواع البروتينا  ،وهي الطر اآلخر الذ أصله عدم  .ولكن ا التنتج ـا
كل ــا ،بــل يكــون مــا تنتجــه حســب تخصص ـ ا ،وهــذه الخاليــا المتخصصــة كان ـ خالبــا جنينيــة

عامة قبل أن تتحول ال متخصصـة وهـي بـذلك عالقـة بـين عـام وخـاص  .وهـذا معنـاه أن كـل

خلية تمتلك ما هو عـام  ،أ ان ـا عامـة وخاصـة  ،وسن ـا كل ـا عامـة ،أ في ـا معنـ إنسـان

كامل او جوهر إنسان كامـل وطاقـة سر ـار جـوهر إنسـان كامـل ف ن ـا كل ـا مرشـحة لن تكـون

الخلية الخيرة التي تستنفد من ا طاقة انسـان كامـل  .وقلنـا إن هـذا فيـه تفسـير للسـبب فـي أن

تكون كل أجزاء الجسم وأعضاؤه وخالياه عرضة لالصابة بالسرطان  .ف ذا كان السرطان قضـاء

عل العالقة العامة بين كل الوجود وكل العدم في الجسـم اس نسـاني  ،فـ ن كـل خليـة مـن خاليـا

الجسم تمثل هذه العالقة العامة لن كل من ا يتصل بما هو عام  ،كل من ا فيـه الجـوهر العـام
الذ يستطي بناء كل الخاليـا وجميـ أنـواع البروتينـا ال البروتينـا الخاصـة فقـط التـي كـان

قبل إصابة الخلية بالسرطان ينتج ا فقط  .إن السـرطان يلغـي تخصـص الخليـة فتصـب عامـة،

لنه يتطلب خلية عامة يستنفد من ا اسنسان كامال ،كل مافيـه مـن طاقـة سـالبة أوطاقـة كامنـة
سر ار وجوده وجوهره الكامن كله  .ول ذا تشبه الخليـة السـرطانية الخليـة الجنينيـة فـي كون ـا

عامـــة وفـــي انقســـام ا المســـتمر  ،ف ـــي تنقســـم باســـتمرار الســـتخراج كـــل الســـلب ولبنـــاء كـــل

البروتينا التي يستطي الجسم بناءهـا فـي عمليـة بنـاء الخاليـا الجديـدة  .ولن الخاليـا جميعـاط
في ــا هــذا الســاس العــام لــذا يســتطي الســرطان االنتشــار فــي الجســم اس نســاني كلــه ذلــك لن

خالياه كل ا ترتبط ب ذا الساس العام وان اختلف فيمـا بين ـا حسـب تخصصـ ا ،وان ل ـا صـلة

بالعالقة العامة التي تضم اس نسان كله ،لـذا فـ ن أيـة خليـة يمكـن أن تكـون هـذه الخليـة العامـة
التــي يمكــن من ــا اســتخراج كــل الطاقــة الكامنــة فــي الجســم والتــي يحــددها البرنــاما العــام الــذ

أسس االنسان في ضوئه  ،وهي كمية السلب أو الطاقة الكامنة التي يستغل ا الجسم لبناء كـل
خالياه من أول خلية حت آخر خلية  .اذن ف ن هذه الخلية الخيرة يمكن لية خلية أن تكون ـا

كمــا قلنــا مــا دام ـ كــل خليــة تمتلــك البرنــاما الــوراثي العــام نفســه  ،ول ــذا ف ــي تســتطي أن
تستخرج كل السلب الكامن في الجسم إذا ما أصيب بالسرطان .

إن الســرطان يتصــل بعلــم الورام لنــه ورم ،أ ازديــاد فــي صــن الخاليــا .وقــد ذكرنــا أن صــن
الخاليا يعني تحوال العدم ال وجود راهر ،تحواله ال مادة تعكس مضمون وجوهر اس نسان .
إن البروتينا ومواد مادية أخـرى قبـل تصـنيع ا هـي عبـارة عـن مـواد غذائيـة يأخـذها اسنسـان
من خارج الجسم ويحول ا بالعمليا المصاحبة النبعاث الطاقة ال بروتينا تعبر عـن جـوهر
المعلومـــا الوراثيـــة أ الـــ مـــادة تعبـــرعن مضـــمون وتعبـــر عـــن معنـــ االنســـان  .والجســـم
اس نساني ومن خالل القانون العام الذ يحكمه لديه القدرة عل صن عدد هائـل مـن الخاليـا .
فعدد الخاليا التي يصنع ا الجسم في اثناء الحياة كبير جدا  ،وهناك ضمن القانون العام الـذ
يحكم وجود اس نسان او حياته معدل لحياته او لعمره  ،وهو ضمن هذا الحد وفـي خـالل العمـر
المحدد له يصن مقدا اطر من الخاليا يتفق وهذا العمر .
وهذا يعني أن صن الخاليا له مدى ،وأن النمو له حـدود  ،ففـي التنـامي الطبيعـي لالنسـان
يصل نمو الخاليا ال حد او نقطـة معينـة يبلـغ في ـا مـا حـدد لـه مـن مـدى واـدع عنـدها الـ
التوقف  .وهذا المدى يرتبط بالعدم الكامن في اس نسان ،أو بالمـادة التـي مـن الممكـن تصـنيع ا
لتخلق خاليا جديدة  ،يرتبط بمقدار البروتينا غير المخلقة فيه .وهذا المقدار يرتبط بالبرنـاما

او القانون العام الذ صن اس نسان في ضوئه وعل وفقـه والـذ يضـ حـدوداط لعمـر االنسـان
كما يحدد كل شيء فيه  .وتبين قراءة العلماء للجينـوم البشـر أن كـل نـوع مـن أنـواع الكائنـا

له برناما يخطط لزواله  .إذ يبدو أن كل نوع من أنواع الكائنا يأتي وقـد ج ـز ب ـذا البرنـاما
الذ اختيـر ليناسـب مـدى مـا يتوقـ لـه مـن الحيـاة والعمـر  ،أ ان هـذا البرنـاما يحـدد ن ايـة
لعمر اس نسان حت لو سـلم مـن كـل المـراض التـي تـؤد الـ المـو  ،ومـن كـل االحـداث التـي
تؤد اليه ،ف نالك برناما يخطط لموته .وهذا البرناما يـرتبط فـي تفسـيرنا ـ بكميـة مـا يصـنعه
الجسم من الخاليا ،فكل خلية تصن هي درجـة علـ سـلم الصـعود الـ الن ايـة المحتومـة .وان
قدرة الجسم عل صن الخاليـا ل ـا حـد تنضـب فيـه وان بلـو هـذا الحـد يعنـي شـيخوخة الجسـم

وموته .ولذا يقال إن تضاعف الخاليـا يـؤد الـ شـيخوخة الخاليـا لنـه نضـوب لطاقت ـا ،ولـذا
يقــال كــذلك إن الســرطان يــرتبط بالشــيخوخة وان معــدال الســرطان تتزايــد م ـ العمــر بــاطراد .
وعامل الخطر ال ول في السرطان هو السن ولكن السرطان ال يرتبط بما تعنيه الشـيخوخة فقـط
إنما بما يؤد الي ا  .ف ذا كان هذه تعني لـدينا فيمـا تعنيـه نضـوباط فـي الطاقـة او نضـوباط فـي

القدرة عل صناعة البروتينا التي يمكن تحوال ا ال خاليا جديدة ،ف ن هنالك محفـ از تـؤد

ال هذا النضوب  .وان وجود هذه المحف از يؤد ال إخـراج كـل الكميـة التـي أعـدها البرنـاما
الذ صمم عليه اس نسان  .وهذه الكمية تشمل كل ما يمكن للجسم أن يصـنعه فـي خـالل عمـر

اس نسان من البروتينـا والمـواد البنائيـة الخـرى .ف ـذه المـواد التـي كانـ غيـر مصـنعة وطاقـة
كامنــة تصــن عــن طراــق توليــد الخاليــا الجديــدة بــدون حاجــة الجســم ال ـ هــذا  .إذ إن الجســم
يصن ما يحتاج اليه من خاليا في عمليا البناء او إعمار التلف  .أمـا أن يصـن الخاليـا بـال
انقطاع ،فذلك ما ال يحتاج اليه ،بل علـ العكـس إنـه وسـيلة لتـدميره .إن السـرطان انفـال فـي
عملية صن الخاليا وتزايدها ال ما الن اية وحت إخراج كل ما يختزنه الجسم من طاقـة كامنـة
ومــن بروتينــا مــن الممكــن تصــنيع ا  ،وحتـ اســتنفاد كــل قدرتــه علـ صــنع ا .ول ــذا يش ـ د
الجســم ورم ـاط ســببه تزايــد صــن الخاليــا .وانســب الســرطان ال ـ أم ـراض االورام  -كمــا قلنــا -
والورم نمو ولكنه نمـو غيـر مسـيطر عليـه إذ إن الخاليـا تنسـخ نفسـ ا وتتزايـد بحمـاس  ،لـذلك

فـ ن ال نســجة التــي تكــون معرضــة بوجــه خــاص للســرطان هــي تلــك التــي تنــزع لن يكثــر في ــا
انقسام الخلية طيلة الحياة إما للترميم او لسباب أخرى كما في الجلد والثد والقولون والمعـدة

وخاليـا الـدم البيضـاء  .ولــذلك يوصـف السـرطان بأنــه مـرض للجينـا التــي تشـج نمـو الخليــة
وهي الجينا الورمية .وهو مـرض للجينـا التـي تكـب الـورم  ،ولـذا فـ ن العطـب الـذ يصـيب
جين تي بي  02الكاب للورم هو عالمة عل وجود سرطان قاتل  ،ول ـذا يكتسـب هـذا الجـين
لقب حارس الجينوم .
إن السرطان إذن انفال في النمو يعنـي تعطيـل كـل مـا يكـب هـذا االنفـال  .والنمـو يعنـي

صـــن الخاليـــا ،وصـــن الخاليـــا يعنـــي صـــن البـــروتين .ول ـــذا يـــرتبط الســـرطان بزاـــادة تكـــوان

البروتين ،ول ذا تشبه الخاليـا السـرطانية الخاليـا الجنينيـة فـي أن ـا تنمـو بسـرعة مثل ـا ،وأن ـا

من أجل ذلك تنتا كميا كبيرة من البروتينا  .ول ذا تبدو النوية التي هـي جسـم صـغير يقـ

عادة حول مركز النواة أكبر حجماط في هذه الخاليا النشيطة فـي تكـوان البروتينـا  ،لن النويـة
هي محل تكوان الرايبوسوما التي هي بدورها تكون بمنزلة المعمل الذ تبن فيه البروتينـا

 .إن السرطان هو استنفاد الطاقة في صن البروتين والطاقة في أصل ا تمثـل جانـب العـدم او

جانب السلب  .وهذا هو غاية التفاعل او الصراع بين طرفي االختال

او الصراع في الجسـم .

فعملية الصراع أو التفاعـل التـي قلنـا إن ـا تـدور بـين الكروموسـوما الذكراـة والكروموسـوما

ال نثوية وهو ما يسـميه العلمـاء بـالحرب البيولوجيـة فـي خاليـا الجسـم هـدف ا تحواـل العـدم او

الوجــود الــذ لــم يخلــق او لــم ير ــر بعد والــذ يقتــرن بالكروموســوما النثويــة الـ وجــود
راهر عن طراق صن البروتين وصن الخاليـا الجديـدة .وبعـد كامـل تحوالـه ،او بعـد اسـتنفاده

كامالط يكون السرطان هو النتيجة .
إن الصــراع او التفاعــل الــذ عرضــنا قصــته فــي الجســم اسنســاني إنمــا هــو صــراع بـــين

الوجود الوجود الجوهر

الذ يمثله وجود الرجل والعدم الذ قلنـا إنـه يقتـرن بـالمرأة فقـط وان

هناك عدما كامنا في المـرأة أو وجـودا مـازال وجـودا ممكنـا يسـع الـ أن يتحـول الـ

وجـود

كائن  .وان الصراع أو التفاعل بين الكروموسوما الذكراة والنثوية يستمر حت يتحول كل

العدم ال وجود .إن وجود العدم وجود للخلية وهو وجود ماد راهر  .والخلية توجد من خالل
عملية إيجاد العدم الكـامن في الجانب النثو فقط  ،ولذلك ف ن ا تمتلك وحدهـا الميتاكونـدراا
وهي الجسيما التي يتم في ا ومن خالل ا استخالص الطاقـة واسـتخدام ا فـي عمليـة البنـاء

الماد لجسم االنسان .

إن المرأة هي سبب الوجود الماد ل نسان  .وان عملية إيجاد العدم في الخلية تتمثل بعمليـة

صــن أو انتــاج الطاقــة أو اســتخالص الطاقــة مــن المركبــا أو الم ـواد الغذائيــة الموجــودة فــي

الخليــة فتحــدث عمليــا أكســدة الــدهون والســكراا داخــل الميتاكونــدراا التــي قلنــا إن ــا تقتــرن
بـالمرأة فقــط وتنبعــث الطاقــة فــيمكن تنفيــذ العمليــا المختلفــة مــن بنــاء للبروتينــا وغيرهــا مــن

المـواد ومــن عمليــا ال ــدم  .ولن الميتاكونــدراا هــي المركــز النشــط سنتــاج الطاقــة فــي الخليــة
ف ن ــا تمــوج بالعديــد مــن الشـوارد الحــرة التــي تســتطي أن تقــوم بم اجمــة الخاليــا فــي تفــاعال

متسلسلة وأن تؤكسد ال DNAوالبروتينا وجزائا أخرى في كل أنحاء الجسم وتتلف ا  .كما
تؤد ال إحداث طف ار جينية تعجل عملية الشيخوخة أو تثبط بعض اسنزاما أو تـؤد الـ

أن تتحور الجينا السليمة ال جينا سرطانية ور ور بعض السـرطانا وحـدوث طفـ ار فـي
المحتـــوى الـــوراثي للميتاكونـــدراا أو جينات ـــا ومـــن ضـــمن ا الجـــين الم ـــم الـــذ ينـــتا خميـــرة
سايتروكروم سي أوكسـيديس والخمـائر التـي تسـاهم فـي إنتـاج الطاقـة المعروفـة بــ ATPالتـي

تــزود التفــاعال الكيمياويــة فــي الجســم بالطاقــة التــي تحتــاج الي ــا  .إن عمليــة الكســدة هــي
عملية فقدان للطاقة التـي تعمـل ب ـا خاليـا الجسـم  .وتشـترك الشـيخوخة والسـرطان فـي أن مـا
راهرة لعملية فقدان الطاقة ولذلك تر ر النتائا علـ الميتاكونـدراا التـي هـي مولـد الطاقـة كمـا

تر ر النتائا عل التيلومي ار التـي ذكرنـا أن ـا تتصـل بعمـر اسنسـان ومسـتوى الطاقـة المقـررة
ل ذا العمر والتي يتضمن ا البرناما الوراثي له .ول ذا ترتبط التيلومي ار بعمليـة انقسـام الخاليـا

وهذا كنا قد شرحناه ف ـي تحـدد مـ ار اسنقسـام  .ولن السـرطان هـو اسـتخراج لكـل الطاقـة

الكامنــة أ المخصصــة لعمــر اس نســان لــذلك فـ ن الســرطان يصــاحبه نشــال للتيلــومي ار از وهــي
اسنزامــا التــي تعمــل علـ تطواــل التيلــومي ار مــن أجــل إدامــة عمليــة انقســام الخاليــا وتطواــل
عمرها وجعل ا خالدة ال تمو لكي تصر كل الطاقة الكامنة أو المقدرة لعمر إنسان كامل ..
إن مــو الخليــة وشــيخوخت ا أو فقــدان ا للطاقــة هــو أمــر مبــرما مســبقا .ف ــذه العمليــا

تجر تح سيطرة برناما وراثي جيني مسبق  ،وان الجينا تلعب دو ار قويا في هذه العمليا

ولكنه في الحالة الطبيعية من حياة اسنسان وحياة خالياه يحدث تدراجا وم تقدم اسنسان فـي

العمر .أمـا فـي السـرطان ف نـه يحـدث دون تقيـد بـالعمر ويحـدث مـرة واحـدة ولـذلك فـ ن الخاليـا
تنقسم باستمرار وال تتوقف عن االنقسام حت ت در كـل الطاقـة المقـدرة ل ـا فـي أثنـاء عمرهـا .

إن عملية إنتاج الطاقة وعملية الكسدة واليض أو البناء وال دم التي قلنـا إن ـا عمليـة إيجـاد

للعدم أو إيجاد الوجود الماد المتمثل بالخاليا تحدث فـي الميتاكونـدراا التـي تقتـرن بالجانـب

النثــو فقــط  .وهــذه العمليــة تــرتبط كمــا ذكرنــا ســابقا بعمــل جزائــا أخــرى تــرتبط بالجانــب
النثو كذلك ويكمـل عمـل بعضـ ا بعضـا ونقصـد ب ـا التيلـومي ار  .فعمـل الميتاكونـدراا وعمـل
التيلومي ار يرتبط بعملية إنتاج الطاقة وعملية إنقسام الخاليا وبناء الخاليا.

إن بناء خاليا الجسم يستدعي انقسام الخاليا وهذا يستدعي انتاج الطاقة الذ يحـدث فـي

الميتاكوندراا وان استمرار هذه العملية أو حدوث ا بوتيرة متصاعدة يضعف الميتاكوندراا فتشيخ
الخلية وتمـو او تنتقـل الـ الحالـة السـرطانية  .إن تكـرار عمليـة انتـاج الطاقـة وتكـرار عمليـة
االنقسام يؤد ال قصر التيلومي ار واؤد كذلك ال أن تشيخ الخليـة وتمـو أو تتحـول الـ

خليــة ســرطانية  .إذن فعمــل الميتاكونــدراا يــرتبط بعمــل التيلــومي ار واالثنتــان ترتبطــان بالجانــب
النثو كما قلنا  .واذا كان عمل الميتاكوندراا هو انتاج الطاقـة وصـر الطاقـة علـ العمليـا

الحيوية التي تحدث فـي الخليـة السـيما بنـاء البروتينـا والمـواد الخـرى بمـا يـؤد الـ تكـوان
المر ر الخارجي للجسم ف ن عمـل التيلـومي ار هـو تنرـيم عمليـة صـر هـذه الطاقـة وضـبط ا

أ ان عمل التيلومي ار هـو عمليـة زمنيـة تضـبط عمليـة اسنقسـام خـالل وحـدا زمنيـة وتتـأثر
ب ــا  ،ف ـ ذا زاد عمليــة اسنقســام عــن هــذه الض ـوابط وزاد صــر الطاقــة وقصــر التيلــومي ار

اضطرب أمر هذه العمليا واختل وانفلـ مـن عقالـه وال يعـود الصـر مقننـا علـ وفـق جـدول
زمني محدد واتمثل هذا المر ر بحدوث السـرطان  .فالسـرطان هـو صـر غيـر محـدود للطاقـة

عن طراق صن غير محدود للخاليا .

إن صــر او انتــاج الطاقــة يــرتبط عل ـ المســتوى الخلــو والجزائــي بآليــا ال ــرم وآليــا

التحــول ال ـ الســرطان  .فتقييــد صــر الطاقــة والســع ار الحراراــة يطيــل أمــد الحيويــة والبقــاء

واجعل عملية انقسام الخاليـا تحـدث بانضـبال وسـيطرة وعكـس ذلـك يـدف اليـه صـر ونضـوب

الطاقــة  .وقــد يكــون الصــر هــائال ممــا يــؤد الـ انقســام هائــل وهــذه الرــاهرة تتمثــل بمــرض
السرطان  .ف ناك إذن صر مبرما للطاقـة يـؤد الـ عمليـة انقسـام مبرمجـة للخاليـا واـؤد

الـ شــيخوخة مبرمجــة ومــو مبــرما وهــذا مــا تــذهب اليــه نرراــة الجســد المســت لك  .وعمليــة

اسخالل تؤد ال التعجيـل بالن ايـة المحتومـة عـن طراـق السـرطان  .إن الخاليـا تحتـو علـ

ساعة توقي محددة هي التيلومير التي تحدد وتضبط عملية تقدم الخاليا الـ مرحلـة ال ـرم او

المــو  .ففــي كــل انقســام للخليــة هنــاك فقــد لجــزء مــن التيلــومير الــذ يقـ فــي ن ــايتي جميـ

الكروموسوما حت يدف هذا التقاصر الخاليا ال ال رم او المو  .ف ناك اذن ارتبال بين ما
يجر في الميتاكوندراا وما يجر عل التيلومي ار كما قلنا .

إن الذ نسـتنتجه مـن هـذا أن هنـاك تناسـقا بـين عمـل الميتاكونـدراا التـي مصـدرها النثـ

فقط والتي تقـ فـي السـايتوبالزم وعمـل التيلـومي ار التـي تقـ فـي النـواة وتـرتبط بالكروموسـوم

النثو  .وان هذا العمل يرتبط بعملية إنتاج أو صر الطاقة واستغالل ا فـي بنـاء الجسـم عـن
طراــق تكــوان خاليــاه وهــي الوجــود المــاد الرــاهر ل نســان  .وان الميتاكونــدراا والتيلــومي ار

ترتبطـان بـالنث  ،فــالنث هـي التــي تحقـق الوجـود المــاد الرـاهر لالنســان  .وان تحقـق كــل

الوجـــود الرـــاهر أو اســـتنفاد كـــل الطاقـــة الكامنـــة فـــي الجســـم أو تحواـــل كـــل الوجـــود الممكـــن

التحقيق ال

وجود كائن يؤد ال الشيخوخة أوالسرطان ،وان هذين يعنيان استنفاد وصر

كل الطاقة التي خصص ل نسان في أثنـاء مـدة وجـوده لكـي يصـرف ا فـي عمليـة بنـاء نفسـه،

كالوقود الذ تزود به السيارة مثال لتقط مسافة ما في وق محدد فـ ذا مـا انت ـ توقفـ عـن

العمل وعن الحركة بعد أن تكون قـد قطعـ مسـافة محـددة فـي مـدة محـددة  .إن السـرطان هـو
إذن نتيجة للصراع أو التفاعل بين العوامل الذكراـة والنثويـة سر ـار مـا فـي جعبـة النثـ مـن

وجود قابل للر ور .

واآلن لنا أن نتسـاءل  :مـا الـذ يجعـل الجسـم يتجـاوز توجيـه هـذا البرنـاما الـداخلي الـذ

يبرما عملية تقدم العمر ويأمر بالصر المقنن للطاقة واالنقسام المحدد للخاليا فينصر عن

هذا ويعمد ال عملية انقسام للخاليا مستمرة وعملية صر للطاقة غير متوقفة ؟.

لقد ذكرنا أن كيان الجسم اسنساني يقوم في أساسه عل العالقة ما بين الوجود والعدم فـي

خاليــاه فـ ذا مــا انتفـ هــذه العالقــة بـأن يتعــرض الجســم الـ بعــض العوامــل المســببة الســتنفاد

العــدم أو الطاقــة حــدث الســرطان  ..وهنــاك عوامــل عــدة تعمــل علـ ر ــور هــذا المــرض من ــا:

العوامــل البيئيــة والعوامــل اسشــعاعية المؤانــة .ويطلــق اســم اسشــعاعا المؤانــة عل ـ جمي ـ
اسشــعاعا النوويــة كالجســيما المشــحونة البروتونــا وجســيما ألفــا وبيتــا وااللكترونــا

واسشعاعا الكرومغناطيسية والشعة السينية وأشـعة جامـا والنيوترونـا وغيرهـا لن ـا تقـوم

بتأيين الوسط الذ تمر فيه بما يؤد ال تغيير في تركيب ذلك الوسط الذ تمر فيـه وهـو مـا
نعبر عنه باآلثار الصحية  .ومن العوامل التي تعمل عل ر ور المرض العوامل الوراثية التي
يــدخل في ــا التــاراخ الــوراثي للفــرد والتشــوها الصــبغية الكبيــرة واالخــتالل الــوريفي ال رمــوني

والفيروسا  .وم تقدم علم الكيمياء والوراثة تم تحليل عدد كبير مـن المـواد المسـرطنة ،ووجـد

أن معرم ـــا هـــي مـــواد ك رومغناطيســـية تتحـــد بقـــوة مـــ الحمـــاض النوويـــة الخلويـــة DNA
و RNAوالبروتينــا  .حيــث ثب ـ أن معرــم هــذه الم ـواد المســرطنة عنــد اتحادهــا م ـ المــادة

الوراثية ف ن ا قد تسبب سرطاناط وذلك ب حداث تغيي ار في المعلوما الوراثية ،والتـي تـؤد فـي
معرم ا ال طف ار في المادة الوراثية  .من هذه العوامـل أيضـا  ،المـواد الكيمياويـة التـي تفقـد

ذرات ا بعضاط من االلكترونا النووية ،حيـث تتحد بسـبب نقـص االلكتـرون في ـا بالـذ ار الغنيـة
بااللكترونــا الموجــودة فــي الحمــاض النوويــة والبروتينــا  .ومــن نرراــا تكــون الســرطان
نرراــة التغيــر فــي المورثــة ،وتعتمــد هــذه النرراــة علـ مف ــوم التغيــر فــي المــادة الوراثيــة عــن
طراق تغير في المورثا  .والدلة عديدة التي تثب ذلك التغير وتدعم النرراة .والتغير الـوراثي

عادة ما يكون ثابتاط ،فيحدث ضـرر بالمـادة الوراثيـة فـي شـراط  DNAاو ب ضـافة مـادة وراثيـة
ال المادة الوراثية الصلية ،او تغيـر مورثـة واحـدة او نقـص صـبغي .ومعرـم السـرطانا التـي

تصيب اس نسان ل ا عالقة باختالل العـدد الصـبغي ،وان الخليـة تصـب أكثـر تسـرطناط كلمـا زاد
التشوها الصبغية في التركيب الوراثي للفرد المعني .

إن الســرطان يحفــز بوســاطة هــذه العوامــل التــي تــؤثر فــي الخاليــا وتســبب تحـوال خلويــة في ــا
تصيب الج از الوراثي المسيطر والموجه لعملية انقسام الخاليا مما يجعل ا تفقد السيطرة عل
اس نقسام المنرم وتبدأ باس نقسام الفوضو السرطاني.

العالج :

واذا كان السرطان انت اءاط ل ذه العالقة التي بين الوحود والعدم ف ن إعادة العالقة ال وضـع ا
السابق هو الذ يقضـي عليـه .واعـادة هـذه العالقـة يكـون ب عـادة الطاقـة المفقـودة او الجانـب
السالب في خالياه واصال للجينـا الوراثيـة المسـيطرة علـ عمليـة االنقسـام  .إن إعـادة هـذه
الطاقــة الكليــة إليــه هــي الكفيلــة بالتصــد ل ــذا المــرض  .ولن الســرطان هــدم لبنيــة كــل خاليــا
الجسم لذلك ف نه يمتد عل كل هذه الخاليا  .وهنا نسأل  :كيف نعيد الجانب السالب أو الطاقة

المفقودة ال خاليا الجسم ؟.

لقــد قلنــا إن الجســم اسنســاني كلــه يبــدأ مــن خليــة واحــدة وباالستنســاا والتكــاثر تتكــاثر خاليــا

الجســم حتـ تصــل الـ العــدد  011 41ترليــون خليــة .ولكــن هــذا العــدد الضــخم مــن الخاليــا
يرتبط ببعضه مـن خـالل العالقـا بـين هـذه الخاليـا ومـن خـالل البرنـاما الـوراثي الموحـد الـذ

تشتمل عليه كل الخاليا  .ففي كل خلية العدد نفسه من المورثا الموجودة في بقيـة الخاليـا ،

ف ذا النرام أو البرناما الوراثي يتسـم بالعموميـة مـ تخصـص الخاليـا  ،لـذلك فـ ن كـل الخاليـا
تستطي أن ترج ال الحالـة العامـة أو الحالـة الجنينيـة وتلغـي تخصصـ ا وهـذا مـا يحـدث فـي

السرطان  .إن الجسم اسنساني ينطلق مما هو عام  ،مـن خليـة واحـدة  ،وتبقـ هـذه العموميـة

محفورة في كل الخاليا بعد توس الجسم والدليل هو القدرة عل الرجوع الي ا وهو ما ذكرنـاه .

هذه الخاليا تختزن كل المعلوما التي تخص الجسم اسنساني :شـكله ،حجمـه ،أعضـاؤه ،عـدد

خالياه ،تخصص ا ،عمل ا ،العمر الذ تعيشه...وأخي ار العمر الذ يعيشـه اسنسـان والـذ قلنـا

إنه يرتبط بعمل التيلومي ار التي تـرتبط بالجانـب النثـو  .واذا كـان السـرطان هـدما لبنيـة كـل

خاليــا الجســم سنــه إخــالل بــالتوازن الــذ تقــوم عليــه هــذه الخاليــا بــين الوجــود والعــدم أو بــين
الجانب الموجب والسالب في ا ب خراج كل الجانب السالب أو الطاقة التي تشتمل علي ا فب عـادة

هذه الطاقة كل ا ال الخاليا نستطي القضـاء علـ السـرطان كمـا قلنـا  .ولكـن كيـف نفعـل ذلـك

وقد أخرج الطاقة من كل خاليا الجسم وهدم الجسم اسنسـاني كلـه مـن خـالل هـدم كـل خاليـاه
؟ . .نقول لعل المل يطالعنا في عملية اسستنساا العالجي التي توصـل الي ـا العلمـاء  .وب ـذا

اسستنسـاا لخليــة مـن خاليــا الشـخص المــراض يمكـن أن نحصــل علـ خليــة أوليـة لــم تســتنفد

طاقت ا كالخلية الولـ التـي انطلـق من ـا الجسـم اسنسـاني وبعـد زراعت ـا فـي الجسـم المـراض
تكون قادرة عل بنائه كله من جديد  .ف ذه الخلية قادرة عل بث الطاقة المستنفدة أو الجانـب

السالب الذ خرج من خاليا الجسم كل ا سن ا تمتلك المعلوما والطاقـة التـي تمتلك ـا الخليـة
الول

زاكو

من أساسه .

التي خلق من ا اسنسان والقادرة عل أن تخلـق الجسـم مـن جديـد بعـد أن هـدم

واالستنساا العالجي أصـب اآلن وسـيلة عالجيـة م مـة لغـرض الحصـول علـ الخاليـا الوليـة

لبلو أهدا

لم يستط الطب عالج ـا سـابقا  .ف ـذه الخاليـا الوليـة يمكـن أن تـزرع فـي جسـم

اسنســان فــي المكــان الــذ بــه تلــف فيســتعيد وريفتــه بايجــاد خاليــا جذعيــة ســليمة لتحــل محــل

الخاليا التالفة  .ويمكن الحصول عل هذه الخاليا المستنسخة بنقل نواة أحدى خاليا الشخص
المراد عالجه ال بويضة مفرغة من النـواة وذلـك للحفـا علـ المعلومـا الجوهراـة فـي النـواة
المنقولــة وأخــذ الطاقــة الم ـراد تعويض ـ ا مــن البويضــة المنقــول الي ــا ثــم حــث البويضــة عل ـ
االنقسام وانتاج خاليا جذعية جنينية سليمة لتحل محل الخاليـا التالفـة التـي تعـاني مـن طفـ ار

في جينا الميتاكوندراا خرب أو أن

قدرت ا عل انتـاج الطاقـة  .وهـذه الخاليـا يمكن ـا عبـر

التفاعــل بــين جينــا الميتاكونــدراا الســليمة وجينــا ال  DNAان تصــل التلــف والطفـ ار فــي

جينا ال  DNAكذلك فلقد ذكرنا ان هناك تفاعال وتنسيقا بـين جينـا الميتاكونـدراا وجينـا

النواة .

إن الخليــة المستنســخة ومــا ينــتا عن ــا مــن خاليــا تكــون نســخة طبــق الصــل مــن التكــوان

الجنيني للشخص المراض وهذا شرل أساسي وحيـو لعـدم لفـ أو طـرد النسـجة عنـدما تـزرع
في جسم المراض .

إن عملية االستنساا العالجي التي نفترض أن ا تعالا السرطان تعتمد عل زرع خلية هـي فـي

الحقيقــة تمثــل إنســانا كــامال  .وعمليــة استنســاخ ا تتب ـ اآلليــا نفس ـ ا التــي تتب ـ اآلن فــي
العمليا الجاراة في المؤسسا العلمية والطبية في العالم لصـناعة هـذه الخاليـا الوليـة البكـر

التي لدي ا القدرة عل النمو وتكـوان إنسـان كامـل  .ونفتـرض أن عمليـة االستنسـاا هـذه تعيـد
برمجة مورثا هذه الخلية التي تؤخذ من الجسم المراض بالسرطان والتي تعـاني مـن الطفـ ار

وتزودها بالطاقة التي فقدها الجسم من خالل ما تمتلكه البويضة المنقول الي ـا النـواة الصـلية
من السايتوبالزم والميتاكوندراا غير المسـتنفدة لتعمـل علـ إنتـاج أو بنـاء وضـ جديـد للخاليـا

في داخل جسم المراض يوقف عملية ان يارها وانقسام ا المتسلسل إذ يعيد الي ا ما فقدته بعـد

أن كان قد فقد كل طاقت ـا أو الجانـب السـالب من ـا ممـا أخـل فـي نرام ـا الـذ تقـوم عليـه
وهــدم بنيان ــا  .وبعــد زراعــة هــذه الخليــة فــي الجســم المصــاب بالســرطان ســتعمل عل ـ إعــادة

التوازن ال كل خاليا الجسـم أو سـتقوم ببنائ ـا مـن جديـد وذلـك لن ـا تـرتبط مـ خاليـا الجسـم
المـراض بعالقـا عامـة وتقـوم مع ــا علـ أسـاس واحـد هـو الســاس الواحـد الـذ بنيـ عليــه
وانطلق منه أول خلية تكون من ا هذا الجسم  .وكما أن الخلية الول

الزاكو

لدي ا القـدرة

عل بث الحياة في كل خاليا الجسم إذ تكون من ا كل خاليا الجسم ف ن هذه الخليـة الوليـة

المزروعة ل ا مواصفا وقدرة هذه الخلية الول .

إن االستنساا العالجي الذ نفترضه عالجا للسرطان هو استعمال المادة الوراثيـة الجينيـة مـن

خاليــا المــراض ذاتــه لتوليــد خاليــا أوليــة يبنـ من ــا الجســم .ولقــد عرفـ هــذه الخاليــا الوليــة
بقدرت ا عل تخليق ال نواع المختلفة من الخاليا وبأن ا أصل كل خلية في الجسم بغـض النرـر

عن مكان هذه الخلية  ،وبأن ا ذا مكونا متعددة بمعن أن في ا طاقة كامنة تمكن ـا مـن أن
تتحول ال أ نوع من الخاليا الخرى  .إن التقنيـة المسـتخدمة تقـوم علـ إعـادة زراعـة هـذه

الخاليا الولية العائـدة للمرضـ فـي أجسـام م بمـا ل ـا قـدرة علـ التغييـر والنمـو داخـل أنسـجة

الجسـم  .وتعمــل هــذه الخاليــا فيمــا بعــد كج ــاز إصــالحي للجســم ب صــال العطــل والحفــا علـ
وريفة العضاء الجسمية .

إن استخدام االستنساا سنتاج مثـل هـذه الخاليـا يعـد أكبـر االكتشـافا العلميـة وأكثرهـا خطـورة

في هذا الزمن وسو

يكون ل ا دور كبير في عالج كثير من اآلالم .

