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الفصل األول

مدخل :

عندما نذكر كلمة تاريخ أو نددر مدادا تاتداريخ يتردادر ًدو تر لادن تادذخ تداريخ

تادول وتاحكومات وتازعماء  ,ونغفدل تداريخ تاحردارتت وتاادادتت وتا دلوخ وت
وتاديانات وتاصناعات وتاتجارا وتاحروب وتاغزوتت وتاهجرتت .

د

ونعني نحن التاريخ في هذه المحاضرة بكل هذه المعاني

فجـــــر الكيميـــــاء :
يصاب علينا  ،وتاكيمياء تمثل جانرا م حياتنا تايومية  ،أ ناتقد أنه خناخ

وقدت ادت تكد الكيميداء ًيده وجدود ً .مندذ صداود تاجدن

تار درو نحدو تامدنيدة كانددت

تاكيميدداء لحدددا و ددامله د منددذ أ احددل تان ددا تاردددتمو عجامددب تانددار وحدداول أ

يددتحكت ًيهددا وأ ي ددت دمها ًددو حاجاتدده.
يمر تاوقود د

ب أو ًحت د

تاحت د تر مددا خددو لا تفاعددل كيميددامو

اه ًو عملية أك دا رم اعدا ت وك جي .

وم د خددذا تاردتيددة تار دديًة نمددا درياا تعتمدداد تان ددا علددن تاكيميدداء تاتددو

ت تهدف تحويل مادا أو أكثر لان موتد أ درا  .واقدد تالدت تان دا رااصددًة أحياندا
وع قصد أحيانا أ را كيف يمكنده أ يحدول مدادا لادن مدوتد أ درا وأ ي دت دمها

ًو أ ياء ت اعدا ًو حياته تايومية وتمدا راارتحة رل وتارًاخية .

وتنحصدرت تاكيميداء تاامليدة اددا تان ددا تاقدديت ًدو ميدادي ث ثدة  :تاتادددي

وصددناعة تازجددان وصددناعة ت وتنددو تاف اريددة  .وتاددن حددد أقددل ًددو صددناعة ت صددرا

تانراتيددة تاتددو ت ددت دموخا ًددو تلددوي أقم ددتهت امدددا تاددود لاددن عدددا اف مد تا ددني
قرد ددل تامد ددي د  .واقد ددد تكت د ددف تاقد دددماء عد ددددت محد دددودت م د د ت دويد ددة م د د تانراتد ددات
وت ع اب اادد متنوع م ت مرتض تار يًة .
وًو نف

تاوقت تادذو تكت دف ًيده تان دا تاتاددي ومادد تارروندز وأصدر

تامادد تاجديددد د ندده أصددلب مد تانحددا

صدنع ت

د ذو ًوتمددد وت دداة تانت ددار اصددة ًددو

دلحة  .وردذاخ تنتقلدت تاحردارا لادن تااصدر تارروندزو  .و درعا مدا تالدت
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تاكيماميو أيرا ً صهر امات تاحديد وتحويل خدذا تا امدات لادن ماداد جليلدة

تافامدا .

وررمددا قرددل ذاددخ تكت ددف أيرددا أندده يمكندده صددنع تازجددان م د تارمددل وأم د

تانًرو أو تارماد  ،ومع أنه ا يمكننا تاجزت رااتاريخ تادذو ترتددأ ًيده صدنع تازجدان
لا أ علماء تآلثار أثرتوت أ صناعة تازجان وصلت لان درجة ملحولة م تاتقددت

منذ  0444نة قرل تامي د .

وتدعو أ ًورا لغريقية قديمة أ تكت اف تازجدان كدا رااصددًة تامحردة .

ًتقددول ت

ددًورا أ أ ددًوا تجاريددا محمد ردداانًرو ر ددا علددن دداًل رملددو أثندداء

لحدددا رح تدده ًددو تارحددر ت ردديض تامتو ددً ونددزل تارحددارا لاددن تا دداًل وت ددتادوت

اتحرير ًاامهت ًأ الوت نا تر علن تا اًل  ،غير أنهدت احلدوت عددت وجدود حجدارا
يراو أوتنيهت عليها ًو تانار اًرخ تاًاات ً .ااد رارهت لان تا دف وأحردروت

كت مد تانًدرو ت دت دموخا رددل تاحجدارا  .ومدا أ تزدتدت تاحد تررا حتدن احلدوت
را تغرتب ديد ام رتمقا فاًا ين داب مد ردي تانيد تر  .وعنددما ردرد خدذت تا دامل

أصر مادا صلرة وأمكنهت تارؤية م

اه .

وي تفددو أيرددا أصددل وصددناعة تاف ددار وتا ددزف وً د تاصددراغة ًددو غياخددب

تاتاريخ  .واك ًو خذي تامجااي رقيت راض تآلثار تاتو تدل علن موتخب مذخلة

حقدا ًدو تاحردارتت ت واددن ًدو تاصدي وتاهندد ومصددر تاقديمدة ورد د تا ترًددي ً ،ددو
تصميت ت دوتت تاف ارية رً ءتت زجاجية جميلة ت اوت و اصة تاكتا وتاحرير .
ـ لمـحة تاريخيـة
ن أت تاكيمياء أول ما ن أت ًو مصر تافرعونية واكنهدا ادت تكد علمدا قاممدا

رذتته راامانن تاذو نارًه الالوت ًو تااصر تاحديث  ,رل كانت لان حدد مدا صدناة
ًنيددة تقددوت علددن تا ر درا وتام د تر تاًويددل  .وقددد تاددددت تاصددناعات تاتددو قامددت ًددو
مصددر تاقديمددة م د تحندديً تامددوتن وصددناعة تاتادددي وتاصددراغة وتازجددان وتحرددير
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ت دوية وتحردير تازيدوت وتاددخو ومدوتد تازيندة وتااًدور  ,وكدا يدزتول خدذا تامهد
أ صاميو م تاكهنة رًريقة رية يكتمو أمرخا علن تااامة

ثت جاء دور جاماة تا كندرية تاقديمة ًو تااناية ر تن نوتحو تاثقاًة  ,مما

أدا لان د ول علدت تاكيميداء ًدو تر جديددت ديمته ت

ا دية محداوات م دتميتة رفهدت

وتف ددير تالد دوتخر تاًرياي ددة وعملي ددات تاص ددناة تاكيميامي ددة  ,وك ددا مد د نت ددام ذا ددخ
لهددور ًكدرا لمكانيددة تحويددل تامددادا مد حااددة

ددرا وكددذت لمكانيددة تحويددل تااناصددر

رارددها لاددن راددض  ,وم د ثددت كددا تاقددول ر مكانيددة تحويددل تامادداد تا

ي ددة لاددن

مااد ثمينة ور اصة تاذخب مقروا  .لا أ خذت تاتحويدل كدا مد تاوجهدة تاالميدة
تحددوا لاخريددا ا يمد

ذرا تاماددد كمددا داددت علددن ذاددخ كتارددات ت قدددمي ووصددفات

تجداررهت كمدا ت دير لايده نصدوا أو تر تاردردو  .ومدع ذادخ ًقدد دغل رهدذا تاقردية
كثير م تاالماء وتاف

فة وغيرخت حتن عصر تانهرة ًو أورورا.

وقددد تعتنددن تام ددلمو منددذ عصددر رنددو أميددة رنقددل تاالددوت تايونانيددة وتا دريانية

وتاهندية وتا تفادا منها وتًورخا وكدا أول مد أقددت علدن ذادخ خالـد بـن يديـد بـن

معاويـــة لذ نق ددل لاي دده أح ددد رج ددال تاص ددناة تامصد دريي را ددض م ددا كت ددب ً ددو أص ددول
تاصناة تاكيميامية  ,وتعتزل تا

حمص لان جانب كنه .

ًة لان مروان بن الحكـ  ,وأقدات م ردرا ًدو مديندة

ددذ مثدداا علددن ذاددخ  :عندددما أرتد تا ليفددة أرددو جافددر تامنصددور رندداء رغدددتد ,
قدددات تامهند د ددو وتاكيميد دداميو رت ًد دديً أرض تامدين ددة رااقد ددار ثدددت أ د ددالوا  ,ووقد ددف
تا ليفة علن مكا رايد عال ينلر علن ما تؤول عليه تامدينة و دكلها رادد تارنداء

واما أعجره تا كل  ,ورع حجر ت

ا

ارناء خذا تامديندة تااليمدة تاتدو كدا اهدا

دور كريددر ًددو رندداء تاحرددارا تاارريددة تا د مية  ,رددل قددل تاحرددارا تااااميددة علددن
مدا ت جيال وت زما .

وممددا يؤيددد خددذت تامانددن قددول تا دداعر أيرددا تاددذو علددت أندده م د غيددر تاممك د

تحويل تامااد تار يصة لان مااد ثمينة حيث قال :
أعيا تاف

فة تاماري ًو تاحقب

أ ي ت لصوت ذخرا لا م تاذخب
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لا م تافرة تاماروًدة تان دب

أو يصناوت ًرة ريرداء ااصة

ريات عمرخ ًو تاتنكيد وتانصب
ًقدل اًاارها م غيدر مادنهدا
ّ
وخؤاء تاراحثي ع تاذخب وتافرة وع أك ير تاحياا وًد ب تافردة مد

غيددر مادددنها  ,وت كددانوت قددد رددياوت أعمددارخت ًددو تاتنكيددد وتانصددب علددن حد ّدد قددول
تا اعر  ,لا أنهت ًو رحثهت قد توصلوت لان مارًة تاكثير م حقام تاالدت وأصدول
تاص ددناعة  ,وتحر ددير تاادي ددد مد د تامد دوتد تاكيميامي ددة تاهام ددة كا حم دداض وتاقلوي ددات
وت م

وت دوية ت

ا ية تاتو ا نزتل ندي رفرلهت علينا رها .

وم تاممك أ نقول لنه رانتهاء تاقدر تاثاادث ع در تامدي دو تنتهدن ذادخ

تاتددأثير تاامي د تاددذو كانددت تددؤثرا تامصددنفات وتاالددوت تاارريددة وم د ثددت تنتهددن ذاددخ
تامقددات تاادداامو الالددت تااررددو  ,تاددذو نجد ًددو تحقيد تانهرددة ت واددن عنددد دداوب

تاحرارا ت وررية تاحديثة عندما ر تاصدليري تام ًوًدات تاارريدة مندذ تاحدروب
تاصددليرية وحتددن تايددوت ً .مالددت خددذا تاكتددب موجددودا تآل ًددو متدداحف وجاماددات
رراي واند وراريز وروما وأثينا ومدريد  ,وغيرخا م تااوتصت تاغررية  .وقات تااديد

م علماء تاغرب مثل ررك

وأادومو رورع ًهار اها .

الفصل الثاني

االكتشافات الكيميائية في أوربا :
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رادد أ تنتقلددت علددوت تااددرب لاددن أورردا د ل تااصددور تاو ددًن  ,قددات تااديددد

م د تاالمدداء ً ددو تاغددرب راانكردداب عل ددن تجدداررهت وأرحدداثهت ً ,اكت ددفوت تااديددد مد د
تامركرات وتااناصر تاكيميامية .

ذ مثاا علن ذاخ بريستلي تاذو تكت ف غاد الكربون وعدرف وتصده ًدو

لًفاء تانار و وتا محلواه تاحمرو ًدو تامداء تادذو كدا أ ا دا اصدناعة تاميداا

تاغازية .

ث ددت تكت ددف غـــاد النشـــادر تا ددذو ت ددتامل ًيم ددا را ددد اتص ددنيع ت

ددمدا وً ددو

أغ درتض تاترريددد وصددناعة ددحب تاتمويدده تاا ددكرية رتفاعلدده مددع غدداز حمددض كلددور

تاماء .

ثدت تكت ددف غداز األوكســجين أخددت مددادا ًدو تاحيدداا  .وتاددذو ت دت دت راددد ذاددخ

أيرددا ًددو أعمددال تالحددات  ,وتاًددب وتاص دوتريخ تاادداررا القددارتت أو تام ترقددة قًددار
تا ماوتت .

وعاصددر رري ددتلو عدداات

ددر خددو كــارل ولمل ـ شــيلي تا دويدو ًددو منتصددف

تاقددر تاثددام ع ددر تاددذو تكت ددف الجليســرين وحــامي اليوريـ ( حمددض تارددول )
وتاادي ددد مد د تاكت دداًات ت

تاكيمياء تاصناعية .

ددرا تات ددو كان ددت ذتت أخمي ددة علمي ددة ً ددو لقام ددة أ د د

ومد د ر ددي علم دداء تاق ددر تاث ددام ع ددر تا ددذي اارد دوت دو تر كريد د تر ً ددو دً ددع عل ددت

تاكيميدداء لاددن ت مددات نجددد تاادداات تانجلي ددزو هنـــرا كافنـــد

 .تاددذو تكت ددف غ دداز

الميدروجين أثناء تجررته تأثير محلول حدامض علدن كدل مد تاحديدد أو تاتوتيداء ,
وتا ددذو ت ددتامل ًيم ددا را ددد عم ددال تالح ددات  ,وكوق ددود الصد دوتريخ  ,ومد د قر ددل ام ددلء
تامناًيد .

وً ددو د د ل تجارر دده وج ددد أن دده عن دددما يتح ددد تانيت ددروجي وت وك ددجي ً نهم ددا

يكوندا أكا دديد تانيتددروجي حيددث ددهلت أرحاثدده خددذا علددن تاالمدداء تآل دري تاًريد
ارتك ددار تاو دديلة اتثري ددت تانيت ددروجي انت ددان ت

تامتفجرتت تا ديدا .
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وا نن ددن تاادداات تاكيمدداوو تافرن ددو أنطـــوان لـــوران الفوادييـــ تاددذو تت ددات
تختماماتدده ون دداًه ادرجددة ت ددررت ًددو وًاتدده قرددل ت وت وًددو ددهرته تاتددو ًرقددت

تآلًا  .كا الفواديي

أر توقرتًيا وم مولفو تاحكومة تافرن ية وتعتررته تاثورا

تافرن ددية عدددوت ال دداب وكددا خددذت ددررا كاًيددا اعدتمدده راامقصددلة ًددو  8مددايو ددنة
 . 4970توصل اًوتزييه لادن تكت داًات خامدة ًدو مجدال تاكيميداء ذادخ تاالدت تادذو
ت ددتوان علددن مالددت تختمامدده  .حتددن أصددرحت أحددد تاقدوتني ت
وخو قانو  :اًوتزييه " قانون بقاء المادة "

ددا

ا ددية ًددو تاكيميدداء

تا ددذو قددات عليدده علددت تاكيمي دداء

وتد ّدت ًددو تاقددر تاتا ددع ع ددر لر دداء ت
تاحديثددة  .وم د رددي علمدداء أوتمددل خددذت تاقددر تاددذي قدددموت تكت دداًات  ،نددرا جـــون
دالتــون تاددذو قددال " بالنظريــة الذريــة " ددنة  4848وتددنا نلريتدده علددن أ تامددادا
تتك ددو مد د جزمي ددات ص ددغيرا ج دددت ،ا تنق ددت دعاخ ددا " تا ددذرتت " و د د ل تاتف دداع ت
تاكيماوية تتحد ذرتت عنصر ما ردذرتت عنصدر

ذرتت عنصددر

در  .وت تلدف ذرتت تاانصدر عد

ددر أ ا دديا ًددو تاددوز تاددذو يمك د تاتاريددر عندده را رقددات ونل د تر

تاهدددروجي كدا أ ددف تااناصددر تاماروًددة تعترددر دتاتددو وز ذرا تاهدددروجي وحدددا
اقيا

أو تز تاذرتت  ،وردأ أرحاثا اقيا

ت و تز تاذرية الاناصر .

وأوجدت ت عمال تاكيماوية تااليمة تاراخرا وتامتنوعة اكثير م تاالمداء مثدل

تاقليل تاذو ر أ
خذت تاالت

ذكرناا  ،تيارتت ًردية الرحدث ًدو مجدال تاكيميداء أثنداء تًدور

ل تاقر تاتا ع ع ر .

مثددل تاجدددول تادددورو الاناصددر تاددذو وردداه تاادداات تارو ددو منــدلي

حيددث

رتب تااناصر تاكيمياميدة ًدو جددتول ح دب وتصدها تاكيمياميدة  ,ثدت جداء مد راددا

تاادداات تانكليددزو تا دداب مــودلي  /تاددذو قتددل ًددو ماركددة القــر وعمدرا ا يتجدداوز تا د
 40عاما  /تاذو رتب تااناصر ح ب تاادد تاذرو اها .
وتعتمادت علن أرحاث دالتون ومندلي

ومودلي بور وكورا ودوجت و بيكر

ورونتجن وردرفورد وجيجر وغيرخت تاكثير تاكثير م تاالماء م جن يات م تلفدة

ت ددتًاع ًيمددا راددد تاادداات تايًددااو فيرمــي تاددذو ًفتدده تام دداررتت ت مريكيددة م د
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ليًاايدا لادن تاوايدات ت مريكيدة أ يردع أ د

هورشيما وت
أ قًت لحدتخا علن مدينة ا

صدناعة وتنتدان تاقناردل تاذريدة وتاتددو
ل

را علن مدينة نياداكي تايارانيتي

تاحرب تاااامية تاثانية  ,وت ت لمت تايارا ردو أو روً القوتت ت مريكية .

وحدددث تقدددت كريددر ًددو تاكيمي داء تاتكوينيددة ًددو منتصددف تاقددر تاتا ددع ع ددر

ر رب ت رحاث تاتو عملت م أجل مارًة تركيب تاجزيمات وترتيرهدا تاتدو تكت دف
تاالماء أنها تامفتا انتان تامركرات تاتكوينية م متفجرتت وأدوية وأصدرا واددتم

.

ودرب

ددر مد د دروب تارح ددث ً ددو تاق ددر تاتا ددع ع ددر ك ددا عل ددت تاكيمي دداء

تاكهرراميددة  ،ذاددخ تافددرع م د تاكيميدداء تاددذو ن ددأ مددع ت ت درتع ألكســندر فولتــا اامددودا
تاكهررددامو ددنة  4844وكددا همفــرا دافــي وميشــيل ف ـراداا مد أخددت تاردداحثي ًددو
خ ددذت تاحق ددل  .واق ددد توص ددل ًد درتدتو لا ددن نت ددام خام ددة وتكت ددف ع دددا قد دوتني

اص ددة

رااتحليددل تاكهررددامو تاددذو يقددوت عليدده علددت تاكيميدداء تاكهرراميددة  .وأصددر خددذت تاالددت

جزءت ا غنن عنه ًو وقتنا تاحااو .
الكيمياء في الطب :

وًددو خددذت تاوقددت كانددت تاحددرب تااااميددة تاثانيددة ًددو ذروتهددا  ،وكانددت تآلاف

تامؤافددة م د تاجنددود تاجرحددن ًددو حاجددة لاددن عنايددة ًريددة  .ونلددر تام ددمواو لاددن
تارن ددلي كحليدددف قدددوو ً ددو كفد دداحهت ر ددد ت مد د ترض تاورامي ددة وتااتهارد ددات  .وأنقدددذ
تارن ددلي

د ل تا ددنوتت ت

ي درا الحددرب تااااميددة تاثانيددة حيدداا أعدددتد ا حصددر اهددا

م تامحارري تاذي كدانوت دي قو تامدوت دو

دخ ر درب تااتهاردات تا ًيدرا ادو

ات يتي ر اهت خذت تااقار تا حرو .

وأحد خذا تااقاقير تاذو يثير تاختمات خو ًيتدامي ب  , 13ورداارغت مد أ

خذا تامادا تنتمو أ ا ا لان عاملة تافيتامينات  ً ،نه ًو غاادب ت حيدا ينلدر لايده
كاقار منفرد ر رب وتصه تامتميزا .
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قرل عات  4741كانت األنيميـا الخبيثـة  ،ذادخ تامدرض تادذو يصديب كريدات
تاددت تاحمدرتء  ،تت درب ًدو وًداا نحدو م دي أادف مد ت مدريكيي كدل عدات  .ورادد
ذاخ وجد ت ًراء أنه رتغذية تامصاري را نيميا ركميات كريرا م تاكرد أمكد تاحدد

م د خددذت تامددرض  .ولهددرت رغرددة جارًددة رددي تاالمدداء افصددل خددذا تامددادا تامرددادا
األنيميا تا ريثة م تاكرد  ،وأمروت نوتت ًويلة ًو تام رر رحثدا عنهدا  .ونجحدوت

أ يد تر ًددو ددنة  4708حينمددا تكت ددف أحددد تارحاثددة رم ددارر ددركة ميددرخ خددذا تامددادا
تاكيماوية علن خيمة ًيتامي ب . 44

وحينم ددا ت ددت تحر ددير كمي ددات نفي ددة مد د خ ددذت تااق ددار تا ترم ددع ول مد درا له ددر

الالماء أ عملية ت ت

ا تاكميدات تا زمدة اتامديت تااد ن رده م دأاة تحتدان لادن

أرحاث تماثل تاتو تمت اكت اًه ً .ااً م تاكرد ياًو حوتاو  44مليجرتما م

ًيتامي ب  . 44واح

حل تاالماء وجدوت أنه يمكدنهت تاحصدول علدن خدذا تامدادا

تاكيماويد ددة كنتد ددان ثد ددانوو م د د ن د دوتت تحرد ددير تا تررتومي د ددي  ،وحيد ددث أ م د دزترع

تا تررتومي ي تكو ًو حجرتت ت مير كريرا أمك تاحصول علن ًيتدامي ب 44

ركميات كريرا .

واقد جمع تاكيمياميو وت ًراء مالوماتهت وًدنهت ارحدث موترديع متنوعدة ًدو

ميددادي ت صددهت د ل تاحددرب تااااميددة تاثانيددة  .واقددد حصددلوت علددن نتددام مذخلددة .
ااقار ٍ
وم خذا تانتام تاهامة أخت ما وصل لايه تاالماء خو ترتكارخت ٍ
اف للمالريا

ردددل تاا د ن تاتقليدددو اهددذت تامددرض وتاددذو يتًلددب ت ددتامال الكينــين تاددذو يحصددل
عليه م قلف أ جار السينكونا  .وخذت تاردديل الكيندي خدو " األتيـرين " تادذو م ّكد

جندددود تاحلفد دداء م د د تاحيد دداا وتاقتد ددال ًد ددو مند دداً تام ريدددا رجند ددوب غد ددرب تارا د ددفيخ

وت ماك ت

را م تاااات تاتو ينت ر ًيها خذت تامرض وأثرت ت تيدري أنده أقدوا

م تاكيني ًو تاقراء علن تام ريا .
الكيمياء في الدراعة :
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ردددأ صد درتع تان ددا امقاوم ددة تاح ددرتت تارددارا راانرات ددات من ددذ أجي ددال قديم ددة

وكانددت تاح درتت خددو تامنتص درا ًددو خددذت تاص درتع غاارددا  .وتأكددل تاح درتت تاتددو
تصيب تامحاصيل تازرتعية وتتلف أكثر ركثير مما يأكله وي ت دمه تار ر جمياا

حرد ددر تاكيميد دداميو تااديد ددد م د د تام د دوتد تاقاتلد ددة الح د درتت وم د د أوتمد ددل
واقد ددد ّ
تامركرددات تاكيماويددة مددادا تا د د.د.ت تاتددو أمكد لنتاجهددا ركميددات ًددو أوتمددل تانصددف
تاثددانو م د تاقددر تاا دري  .وأثرددت تاد د د.د .ت ر ددرعة أندده قددوو تاتددأثير علددن عدددد

كرير م تاح رتت تارارا .

واقد وجد أ تاد د.د.ت ديد تاتأثير رصفة اصة علن تاراوض تاذو ينقل

نوع منه ي من راوض األنوفيل مرض تام ريا  .وًو راض مناً جنوب غدرب
تارا يفيخ و يا وراض أماك تااداات تاموردوءا رهدذت تامدرض أثردت تا د د.د.ت أنده
قوو ًو محاررته

واق ددد ق دددرت لدترا تاز ترع ددة تافيدرتاي ددة ت مريكي ددة أ تا د د د.د.ت ق ددد أنق ددذ م ددة

م يي لن ا م تاموت  ،ومنع تامرض ع م يي ت

اا تآل ري رمقاومتده

الح رتت تاتو تنقل تام ريا وتاتيفويد وتادو نًاريا وغيرخا م ت مرتض .

وخنداخ تكت داف كيميدامو جديدد ًدو مجدال تاز ترعدة ادت ندذكرا رادد وت ّدت رمحددض
تاصد دددًة وأثرد ددت أخميتد دده تافامقد ددة ر د ددقاً أو تر تانراتد ددات ممد ددا ي د ددهل رد ددذاخ جمد ددع
تامحاصيل رًريقة أكثر كفاية .

ك ددا يج ددرو ت ددميد حق ددل مد د تاقًد د ً ددو ي ددوت مد د ت ي ددات ر ددماد ددياناميد

تاكاا يوت حينما قً جزء م تامادا تاكيماوية رًري تاصدًة علن راض تانراتات

و ددرعا م ددا ت دداقًت أو تر خ ددذا تانرات ددات عل ددن ت رض  ،و ددرعا م ددا ًك ددر أح ددد
تام حلي ت ذكيداء اامليدة تات دميد ًدو ت خميدة تاكردرا ا تزادة أو تر تانراتدات رهدذا

تاًريقة  ً .نه عند لزتاة أو تر نراتات تاقً دو أ يصيب اوز تاقًد أو ردرر

ًد د ذا ددخ ددهّل ج دددت ت ددت دتت تآلات تاميكانيكي ددة اجم ددع تاقًد د  .ور ددذاخ أصد در
ياناميد تاكاا يوت أول مادا كيماوية ا قاً ت و تر ت ت دمت علدن نًدا تجدارو
كرير .
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ثددت تكت ددفت ًيمددا راددد مجموعددة كري درا م د م ددقًات ت و تر  .وتاقً د اددي

راانرددات تاوحيددد تاددذو ت ددت دت ًيدده م ددقًات ت و تر ً ،مزترعددو تارًاًددا ردددأوت ًددو

ت ت دتت خذا تاكيماويات اقتل تانمو تاقمو انراتدات تارًاًدا قردل أ ت دت رن درندات
تارًاًا م ت رض

وت ددتاملت خددذا تامركرددات ًددو حددرب ًيتنددات اتاريددة ت

ًيها تاجندو تافيتنامو م أورتقها .
الكيمياء في اللدائن واألليا

ددجار تاتددو كددا ي ترددأ

الصناعية :

ت ددتهلخ تاحددروب رر دداعة كددل أن دوتع تام دوتد تاتددو ياتمددد عليهددا تامدددنيو ًددو

أوق ددات تا ددلت ً .ف ددو أثند دداء تاح ددرب تاااامي ددة تاثاني ددة ور ددرب تا ددنقا ً ددو تامًددداً
احت ل تايارا الم يو وجزر تاهند تا رقية تامصدري تارمي يي المًداً تاًريادو

تتجه تاكيمياميو ا د خذت تانقا راامًاً تاصناعو وكا تاكيميداميو ت امدا خدت
أول م د أمكددنهت لنتددان تامً داً تاصددناعو علددن نًددا كريددر أثندداء ددنوتت تاحددرب
تااااميددة ت واددن حينمددا تنقًددع ع د أامانيددا تامًدداً تاًرياددو نددذتخ ً .ارً دوت ًريقددة

اص ددنع م ددادا ص ددناعية ددموخا مً دداً تاميثي ددل مد د رلمد درا ثن ددامو ميثي ددل ريوت ددايي .
وصددناوت خددذت تامًدداً تاصددناعو م د تارتددرول وتاغدداز تاًرياددو وردداارغت م د أ خددذا

تامددادا ق ددد أثرت ددت أنه ددا أًر ددل مد د ع دددمها ًلق ددد ك ددا ينقص ددها تاكثي ددر مد د تاص ددفات
تامرغوب ًيها كما كانت كثيرا تاتكاايف  .واقد نفض ت اما أيدديهت مد صدنع خدذا
تامادا كلية راد تاحرب حينما أمكنهت تاحصول علن تامًاً تاًرياو .
جولة في عال الكيمياء اليو :

آ ـ البترول والغاد الطبيعي خما أكرر مناً

الفحت تاحجرو ًدو لنتدان تامدوتد

تاكيميامي ددة ت واي ددة  .واق ددد أدت تاح ددرب تاااامي ددة تاثاني ددة رًلره ددا تاكري ددر تاهام ددل اك ددل
ت نوتع تام تلفة م تاموتد لادن تًدوير عمليدات لنتدان تامدوتد تاكيماويدة مد تارتدرول

وتاغاز تاًرياو  .وتايوت ياترر تارترول وتاغداز تاًريادو تامادتدا ت وايتدا اصدناعة
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رت ددرو كيميامي ددة خامل ددة ي ددتثمر ًيه ددا تار ي ددي مد د تا دددوارتت وين ددت عنه ددا أكث ددر مد د

 4044مادا كيماوية .وما زتات خذا تاصناعة تاجديدا تنمو ر ًوتت جرارا .
ب ـ استخالص المعادن من مياه البحار :

وقد وجهدت تاحدرب تااااميدة تاثانيدة ت نلدار نحدو ت دت

ا تاماداد تاهامدة

مد مدداء تارحددار  .وتام ددكلة تاكريدرا ًيمددا ي دتا رهددذا تاثددروتت تاهاملددة خددو تاًريقددة
ا خددذا تاثددروتت رًريقددة تقتصددادية ً .دداافلزتت توجددد ًددو

تاتددو يمك د رهددا ت ددت

تارحار علن خيمدة محلول م فف جدت  ،ورغت ذاخ ًلقد أتق تاكيمياميو تايدوت ًرقدا
ا ت

ا تامغني يوت وتارروت م ماء تارحار تاماا  ,ورًر تقتصادية أيرا .

ج ـ الحصول على الماء العذب من الماء المالح

ياترددر راددض تاالمدداء أ تاحصددول علددن تامدداء تااددذب مد ميدداا تارحددار تاتددو
تتفداقت م ددكلته يومددا راددد يدوت رازديدداد عدددد ددكا تاادداات خدو عمددل أخددت مد ت ددت رتن

تاثروا تامادنية منها .

وت ددير ًريقت ددا يام ددل تاالم دداء عل ددن تح ددينهما لا ددن تن دده يمكد د روت ددًتهما

تحويل تامياا تامااحة علن مياا عذرة  .وتقوت لحدا تاًريقتي علن أ ا

وت

را علن أ ا

ترادل ت يونات .

وتذت نجحددت خددذا تاامليددات تاتحويليددة أو غيرخددا ً د

تاتقًير

تاز ترعددة مددث وخددو أحددد

أر دوتب ت ددته خ تاميدداا ددوف تك ددب ك ددرا كري د تر  .وياتقددد تاالمدداء أندده يوجددد علددن
تايار ة أكثر م  4رليدو خكتدار مد ت ترردو يمكد أ تصدر منتجدة لذت تدوتًرت

اهددا تاميدداا تاكاًيددة .و ددوف يددؤدو رو خددذا ت تررددو لاددن مردداعفة لنتددان تاادداات مد
تاموتد تاغذتمية .

الفصل الثالث

بعي األحداث التاريخية التي صنعتما الكيمياء
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 4د المواد الكيميائية في الحروب :
تاموتد تاكيميامية ًو تاحروب خدو د

ذو حددود عددا  ً ,مدا أ ت دتامل

الهجدوت وتانتصددار علدن ت عدددتء  ,أو أ ت ددتامل الددًاع عد ت نفد

وتامددد رددد

خجمات ت عدتء  ,أو أ ت تامل اوقاية تاجندد ومادااجتهت مد ت مدرتض وتاجدرو ,
وتما أ ت تامل ازيادا لنتان تاحروب وتاغ ل وت غذيدة تاتدو تحتاجهدا ت مدة رصدورا

أكرر ًو تامجاعات وتاحروب وتاكوترث .

وتاكيميدداء خددو تافاصددل ًددو تاحددروب ً ,ددااجيل تاددذو يملددخ ذ ددامر وأ ددلحة

أكثر م ناحية تاكت وتاكيف خو تامنتصر ًو مالت ت حيا .

وتاكيميدداء خددو تاتددو تنتصددر تان ددا رفرددلها علددن ت ورمددة وت م درتض تاتددو

يزدتد تنت ارخا وقت تاحروب وتاكوترث .

وتان ا ًو تااصر تاحااو خو تان ا ًو تاقدرو تاماردية ً ,هدو تامددمر

 ,وخددو تامريددد  ,وخددو تامرتدددع او ددامل تاًندداء  ,وخددو تامتفددن ًددو تات ريددب وتاقتددل .
واك تان ا تاحااو خو أ د ًتكا وأعمن رصيرا م لن ا تاقرو تامارية ً ,لقد
تت ذ تاالت مًية ا راع هوته وغرتمزا ًو تا ر وتافتخ  ,وتاحردارا مقردو عليهدا
لذت ات يوجه تاالت وقوتا نحو تارناء وتاام تر وت م وتا

ت وتا تقرتر .

ذ مثاا علن ذاخ قارون موسى تاذو رن علدن قومده ًدو زينتده ً ,

دف

تهلل ردده وردددترا ت رض ً ,قددد كددا كيميائيــا  ,وغندداا جدداء كمددا يقددول خددو  :قددد أوتيتدده
عل ددن عل ددت عن دددو ً ,ق ددد ك ددا عاامد دا رااكيمي دداء وأ د درترخا وت ددت رتن دًامنه ددا  ,واكد د

تجارردده وأعماادده جدداءت عليدده رااويددل ً ,أ ًددأ ًددو رارددها ً ,ددانفجرت و ددفت ردده

وردترا ت رض .

وتا تامار تاقديت وتاحديث ًو أًريقيا و يا وغيرخا م مناً تاااات ما خدو

لا انهددب ثددروتت ت مددت و اصددة مددايتال منهددا راامادداد وتافلدزتت تادًينددة  :كاادذخب
وتافرة وتايورتنيوت وتامغنزيوت وتاكورلت وت امنيوت وغيرخا .
 3ـ تطور أسلحة اإلنسان :

آ -اكتشا

صالبة األشياء وصناعة األسلحة الصوانية :
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ت ددتامل تان ددا ً ددو تااص ددر تاحج ددرو تاحج ددارا تاصد دوتنية تاص ددلرة ك د د

الدددًاع عد نف دده رددد غددارتت ت عدددتء مد تار ددر وتاوحددول  .كمددا ت دتاملها اقًددع

ت

جار وحفر ت رض .

البروند والحديد والنحاس والذهب :

ب ـ اكتشا

د راد أ تكت ف تان ا تاقديت تامااد ت وان كااحديد وتانحا

وتاقصدير

ووجددد أ خددذا تامادداد تلددي رددااح تررا  ,ممددا ي ددهل عليدده رددذاخ ًرقهددا وت ددكيلها ,
ًصنع منها أدوتته وأ لحته وتماثيله  ,وتنتقل رذاخ م تااصدر تاحجدرو لادن عصدر

تاررونز وتانحا

وتاحديد

د د وخنددا نددذكر تدداروت رنددو ل درتميل تاددذو صددنع م د

ددب تا ددنً وتاددذخب ,

وورددات ًي دده تاوص ددايا وت اد دوت ً,ك ددا ً ددو تركيرت دده خ ددذا ي ددره تامكثف ددة تاكهررامي ددة
حنتها ًو كل م يلم ه .

ًين ح رااكهرراء تا اكنة تاتو تفر

د د ونددذكر خنددا أيرددا عجددل تا ددامرو وترتدددتد رنددو ل درتميل ع د عرددادا تهلل لاددن

عرادا تااجل تاذو يصدر

وت تر كلما نف ت ًيه تاري  ,وتاذو صناه تا امرو اهت
روجهت منها .

م تاذخب تاذو رقوا م مصر حي

د د وا نن ددن تا ددتامار ت وررددو ًددو لًريقيددا وغيرخددا  ,الحصددول علددن تاددذخب

وتاثروتت تامادنية وتاًرياية ت

را .

د د وا نن ددن جن ددو تا ددذخب ً ددو تاغ ددرب ت مريك ددو ً ددو تاق ددر تاتا ددع ع ددر .

ولهددور أار ددة تاجينددز تاددذو جنددن صدداناها أم دوتا ًاملددة أكثددر ممددا جندداا غي درا م د

تاذخب .

ج ـ اكتشا

البارود :

تكت ف تارارود كما نادرف ًدو تاصدي  ,حيدث تكت دفوت مادتده ت

ا دية تاتدو

خو نترتت تاروتا يوت أو مايدعن بملح البارود حول أًرتف تامزترل  ,ومنهدا تنتقدل

لان تاادرب تادذي ت دتاملوا ًدو تامنجنيقدات كندار تلقدن علدن ت عددتء رمزجده ردااموتد
تام تالة ت

را كااقً تر وتانفً وتاكرريت .
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واادل تا ددلًا تااثمدانو محمددد تافدات أول مد ت دتامل تارددارود ًدو تامدًايددة

حيددث دخ رهددا أ دوتر تاق ددًنًينية وتاتددو ددميت ًيمددا راددد اســـطنبول أو مدينـــة

اإلسال .

د ـ اكتشا

الديناميت :

تاذو تكت فه تاااات تا ويدو نورل م تفاعل تاجل ديري مدع حمدض تانيتريدخ

 /حم ددض تآلزوت  . /واكد د ام ددا وج ددد نور ددل أ ت ت ترع دده خ ددذت ق ددد جل ددب تادددوي ت
وتادمار الر رية  ,وخب أموتاه تاتو جناخا وجماها م خذت تاكت اف ا دمة تا

ً ,كانت جامزا نورل تاتو تاًن كل عات ام يقدت الر رية تا ير وتا
هـ ـ المكسامين والبير هكسامين :

ت.

ت

تاناتجي م تفاعل تافورمول وت مونيا وتامداء ت ك دجينو  .وتاهك دامي دوتء
وماقت  ,وتاريرخك امي ومتفجر ديد  ,وك خما هل تاتحرير .

وكلنا نذكر تامجموعدة تاتدو تكت دفت ًدو لنكلتد تر تا دهر تاماردو  ,وتاتدو قاادت

عنهددا تام دداررتت تانكليزيددة لنهددا مجموعددة لرخاريددة  ,يريدددو تاقيددات رتفجيددر تاًددامرتت

تامتجه ددة مد د لنكلتد د تر لا ددن أمريك ددا  ,وأنه ددت ك ددانوت يص ددادو لا ددن تاً ددامرتت رمد دوتد
م موحة غير متفجرا ور لًها ًو تاًامرا تتحول لان موتد ديدا تانفجار .
و ـ البير أسيتون :

وخ ددو مد د أ ددد تامتفجد درتت تاحديث ددة  ,وين ددت مد د تفاع ددل ت

ت ك جينو  .واما تحتاجت لنكلت تر
م ت

دديتو م ددع تام دداء

ل تاحرب تاااامية ت وادن لادن كميدات كريدرا

يتو  ,قدت تاكيميامو تاصدهيونو حايي وايدمن الحكومدة تارريًانيدة ًريقتده

انتددان ت

دديتو م د ت مددر تام دوتد تان ددوية  /ن دداء تارًاًددا  /ردداانزيت تاددذو تفددرزا

ررتعت تارًاًا نف ها .

واما أرتدت تاحكومة تارريًانية مكاًمته  ,رًض تامكاًمدة تاماديدة وًلدب منهدا

أ تاًيدده وعدددت ر ن دداء وً د قددومو اليهددود ًددو ًل ددًي  ,و اصددة أ تا ددلًا

عرد تاحميد رًض ذاخ رغت أ تايهود قد عرروت عليه مرااغ ر مة لراًة ات ديد

ديو تادواة تااثمانية ً ,كا وعد بلفور تام موت علن تاارب .
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وعندما قامت دواة ل رتميل عات  4708ت كاًأت حايي وايدمن رأ كدا أول
رمددي

جمهوريددة اهددا  .ون ددرت صددورا ًددو أوررددا وخددو تاادداات تاماددروف لاددن جانددب

صور تاملدخ ًدارو مدع تاح دا علدن داًل تاريفيد تر تافرن دية  ,وتحتهدا تاليد مد

تالاات وتامللوت .
 2ـ اكتشا

النار :

د ررمدا دقًت صداعقة مد تا دماء ًدو ج دت قاردل ا حتد تر ًا دتال  ,أو

ررمددا ًددو يددوت قددامل ددديد تاحد تررا ت ددتال تاه دديت وتمتدددت أا ددنة تانددار لاددن غيدرا مد
ت ع اب وت

اب ًا تالت  .ووجدد تان دا تاقدديت أ خدذا تاندار تقددت اده ًاامدا

دو  ,كمددا أ ددالها ًددو مددد ل كهفدده
أًرددل ومذتقدده أًيددب ًا ددتاملها ًددو تاًددرخ وتا د ّ
تنير اه للمات تاليل وتدًمه وتمنع عنه د ول تاوحول لان كهفه .
وً ددو رد د د تا ترً دددي حي ددث ك ددا تا ددنفً ينف ددذ لا ددن ددً ت رض عد د ًريد د

تات رب  /كما ًو ًتيل تامصرا  /ت تال خذت تانفً لما ع ًري ل اال تان ا
تانار عند خذا ت رض تامت ررة راانفً  ,أو ررما أيرا قًت صداعقة مد تا دماء

ًأ الته  ,ورقيت تاندار م دتالة مدادتت خنداخ نفدً ينفدذ ً دماخا لن دا مداري تانهدري

بالنــــار الخالــــدة  ,وأمد ددات علمتهد ددا وح تررتهد ددا وجرروتهد ددا وعد دددت مارًتد دده ا د ددرب دوتت

ت تاااها جد اها عاردت .
وت تاملها تان ا تاقديت وتاحديث ًو تاحروب وقهر أعدتءا .
ب ـ وما النار اليونانية عنا بمجمولة .
تاتدو أد ددل ت دتامااها علددن تاحددروب  ,وكاندت د حا قويددا اددا تاغريد رددد

أعدددتمهت  ,تايونانيددة  ,وقددد عددرف تركيرهددا تا ددرو عندددما ًددر تامهنددد
نة  418راد تامي د م عي

م

كــالينوس ًددو

لان تاق ًنًينية وأً و خذت تا ر لان حكات

تامررتًوريدة تا درقية وت أخدت تركيدب اهدا خددو تاموجدود رده تاكرريدت وتادنفً وتا ددمع
وتاتررنتي وتاجير تاحو وكانت تلقن م مناجي مركرة تا ف .
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ج ـ ونار أصحاب األخدود كانت السبب في دخول األحبا

الفرس .

قصددة تصددحاب ت

الـيمن  ,ومـن ثـ

دددود  :تانصددارا تاددذي أح درقهت ذا نـــواس

ددر ملددوخ

حميددر جدداءت قصددتهت ًددو ددورا تارددرون  :وتا ددماء ذتت تارددرون  ,وتايددوت تاموعددود ,
وتانار ذتت تاوقود .

ذاخ مما دعدن قيصدر تادروت لادن أ يرادث لادن مللدخ تاحر دة أ يندتقت اهدت ,

ًأر ددل لاددن تادديم جي ددا رد ما رقيددادا قامدددي مد قدوتدا  :أبرهــة و أريــاط ً ,قردديا
علن تادواة تاحميرية وما ار

رد ما دعد

أ قتل أررخة أرياً ودت اه حكت تايم  ,وأ اد رناء

بــالقليس االدديت ترتفاعدده

قلن ددوا تارجددل تقددع مد علددن أر دده وخددو

ينلددر لاددن أعد ا  ,وًلددب مد تاادرب أ يحجدوت لايدده ردددا مد مكددة ً ,مددا كددا مد

أحددد تااددرب لا أ أحدددث ًيدده ذاددخ ممددا أغرددب أررخددة وقددرر أ يهدداجت مكددة ويهدددت

تاكارة  ,ورقية تاقصة ماروًة .

د ـ تأثير النار على الطين أو الحجارة الكلسية :
وعندددما وجددد تان ددا أ تاًددي تام ددوو راانددار ا يندتفخ أو يلددي مدرا أ ددرا ,

ًصددنع م د تاًددي

نيددة وأوعيددة وتماثيددل وجففهددا راا ددم

وت تاملها احفل تاماء وأدوتت ا رتره وًاامه .

ثددت قددات ر دديها ًددو تانددار

واما وجد أ تاحجارا تاكل ية تتفكخ رااح تررا ماًيدة تاكلد

تا اصية  ,وم

أ دتفاد مد خدذا

وتا تاحجارا وتاًي ومزتمجها ًو رناء تامدد وتاج دور وتاقد ع

وتاحصو  ,واتزتل ثار تا ددود وتاصدهاري

ومديندة شـبا ًدو تاديم كمثدال داخد

علن ذاخ .
وخندا أتدذكر قصدة تافدات تاارردو تارًددل تا داب تام دلت محمدد تاقا دت تاثقفددو ,

عندددما ت تاصددن عليدده ًددت لحدددا مددد ر د د ســـمرقند امناعددة ددورخا  ,وتاتددو اددت
ت تًع حجارا مناجيقه م خدت واو حتن جزء منه.

خنددا أ ددار عليدده تثنددي م د جنددودا  ,أحدددخما ريددر رالددت الكيميــاء وتآل ددر

رير رالت األنواء  ,أ يقذف جانرا ماينا م خذت تا ور ركل ت
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وتاتددو كددا تاجدديل قددد جماهددا افصددل تا ددتاء تاقا ددو وتاقددارا خندداخ  .وكددا أخددل

تامدينة تامحاصرا يرحكو وي تهزمو قاملي ًيما رينهت  :ماذت دخن خؤاء تاارب
؟ ور تامدينة ات تهدمه تاص ور تار مة ًهل تهدمه خذا ت

.

اب وت حًداب ؟

وامددا تجتماددت لاددن جانددب تا ددور تاكميددة تاكاًيددة وتا زمددة م د خددذا ت

وت حًاب  ,وكا تتجاا تاري منا را  ,قدذف تاجديل تاارردو تام دلت أ

دداب

دارا ومدوتدت

ملتهرة عليها ًا تالت  ,ورلغ تالهيب عنا تا ماء  ,وخنا زتد رحخ وت دتهزتء أخدل
تامدينة رامل تاجيل تااررو تام لت  ,كيف يرمو تا ور رهذا ت

اب وت حًاب

ثت يحرقونها ؟.

خنددا ددأل تاقامددد تافددات  :أيــن محمــد بــن واســع ؟  (( .وكددا ترد وت ددع خددذت رجددل

صداا م دتجاب تاددعاء وقدد جداوز تا دراي مد عمدرا وخدو رجدل مجاخدد ًدو جدديل
ترد تاثقفددو  ,وخددو تاددذو رنددن تام ددجد ت قصددن علددن مددا ندرتا تايددوت رندداء علددن ًلددب
تا ليفة ت موو تاذو ت تدعاا م جيل ما ورتء تانهر )) .

قااوت اه  :خو ًو مؤ را تاجيل متكأ علن يفه رتًع يديه لان تا ماء .
ًقال اهت  :اقد جاء تانصر ًا تر روت ره .
وما خو لا احلات راد تنتهاء حر ت

اب وت حًاب وتحواها لان رماد ,

لا أ خًل تامًر غزيد تر وتنهددت جاندب تا دور ,
كلد

نتيجددة تاحددر وذتب تاكلد

ت ت لمت اه .

حجارتده تاكل دية تحوادت لادن

رمدداء تامًددر  .ود ددل تاجدديل تافددات تامدينددة تاتددو

جنديدده تا دديخ تاجليددل ترد وت ددع  :مدداذت كنددت تامددل ًددو مددؤ را
خنددا ددأل تاقامددد ّ
تاجيل ؟  .قال اه  :كنت أت ذ اخ رقية أ راب تانصر .
ت

ل ددترتتيجية تاجيددول تام ددلمة ًددو حرورهددا انيددل تانصددر أمد تر  :تاادددا وتت دداذ

ددراب ت رر ددية مد د جان ددب  ,وتااتج دداء وتا دددعاء لا ددن تهلل ددرحانه وتا دداان

تانصر م عندا .
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 4ـ المواد السامة والممرضة :
وكددت م د ملددوخ قتل دوت مرا درا أو علددن تامدددا تاًويددل رددد

تا ددت تا دريع أو

تارًددوء تامفاددول اهددت ًددو ًاددامهت اددذاخ كددا تاكثيددر مددنهت يًاددت تاًا دات قرددل أ

يأكلدده خددو اارددد ادده أو اهددر وينتلددر تددأثير تاًاددات عليدده ل كددا م ددموما أو غيددر

م موت  ,وًو خذت تامجال نذكر :

آ ـ انميار اإلمبراطورية الرومانية :
كدا مالددت أرداًرا تارومددا ًددو رومدا يموتددو صددغار تا د أو يتحواددو لاددن

مصروعي ومه تري

ذ مثداا علدن ذادخ نيدرو  ,و درب ذادخ أنهدت كدانوت ي دررو

دمية تتر ددب تدددريجا ًددو تاكرددد أو
تا مددر ًددو نيددة م د تارصدداا  ,تاددذو ثددارا تا د ّ
تادما ًت رب تاصرع أو تاموت أو تاجنو .
ب ـ تســم نــابليون فــي منفــاه بجديــرة القديســة هيالنــة  :راا ددت تارًددل

وتاذو ات يكت ف لا راد وًاته وتحليل عينة م

.

دارا ًوجدد ًيهدا تادزرنيخ وتا ديانيد

ج ـ الجواسيس الذين كانوا يضعون خاتما في فجوة مملـوءة بسـ السـيانيد

 ,يتناواده تاجا دو

عنددد تكت داف أمدرا قرددل أ يفرد أ درتر رًاقدده ودواتده  .حتددن

أنهددت تفنندوت رورددع تا ددت ًددو كر ددواة يردداها ًددو ًيدده يرددغً عليهددا عندددما يكت ددف

أمرا  ,نه ررما تم خ يدتا عند تاقرض عليه ويمنع م تناول تا دت تادذو ًدو داتت
لصراه .

كيلوباتر والس :
ا
د ـ الملكة
داتر قددد قتلددت نف ددها ر ددت ت ًا ددن
وًددو تاددزم تاغددارر نق د أر أ تاملكددة كيلور د ت

رتاررها ال اة ثارا

ات .

هـ ـ رومل والس :

وًددو تااصددر تاحددديث نق د أر أ رومددل راددد عودتدده م د حددرب تاصددحرتء رددد

تاقام ددد تانكلي ددزو مــــونتجمرا  ,تتهم دده ختل ددر رت دددرير محاوا ددة قتل دده ا ددذاخ ّيد درا ر ددي
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محاكمته وتجريدا م رتره وتنتصارتته  ,وري أ يقتل نف ده راا دت وتامدل اده جندازا

تت .
تلي ره كجنرتل كرير ًو تاجيل ت امانو وخذت ما ّ
و ـ قتل مل الدنمر بصب الدئبق في أذن وهو نائ :

ونحد نقد أر قصددة هملــت الكاتددب تانكليددزو تا ددهير شكســبير حيددث قتددل ملددخ

تادنمرخ علن يد زوجته وأ يه رصب تازمر ًدو أذنده وخدو ندامت ,خدذا تاحادثدة تاتدو
جرت ًو قلاة مدينة خل نجور ًو تادنمرخ .

د ـ وضع الس ّ لرسول اهلل صلى اهلل علي وسل :
وقصة تايهودية تاتدو وردات ّدت تادزرنيخ ار دول تهلل ماروًدة  ,حيدث دأات

أو جزء م تا اا أحب لايه ً ,قااوت اها تاكتف ً ,ورات اه تا ّت ًو كتدف تا داا
 ,وعندددما تندداول تار ددول جددزء مد احددت تاكتددف و ددار رأندده قددد ت ددمت جددوء ردداامرأا ,
وعندددما ددأات امدداذت ورددات تا د ّدت ار ددول تهلل  .قااددت  :ورددات تا د ّدت ادده ًد
ر وا م عند تهلل ً تهلل يالمه  ,وت كا كاذرا ً نو أري تانا منه .

كددا

د ونذكر أيرا تا ّت تاذو وراه تاًريب تاحمصو ابن آثال لعبد الـرحمن
بن خالد بن الوليد ر يااز م معاوية بن أبي سفيان .
ط ـ ونددذكر أيرددا تا د ّدت تاددذو ورددع للحســن بــن علــي ررددو تهلل عندده ريددد
دوجت ـ ر يادداز م د معاويــة بــن أبــي ســفيان  .ووًاتدده ودًندده قددرب وتادتدده فاطمــة
ررو تهلل عنها رناء علن وصيته .

ا د تاميكروردات وتاجدرتثيت وتا مدامر وأ دلحة تاددمار تا دامل  .تاتدو ت ددت رن

مد أجدددتث تامددوتن وتنمددن وتنثددر علددن تامددد وتامنًد تآلخلددة ًد ترقددو ًيهددا كددام
حو .

د وخل كانت ًير راريل لا حاملة الميكرورات تاممررة وتامميتة  .وما

حادثة تنت ار أنفلون تز تاًيور عنا ررايدا .
 5ـ التحنيط القدي والتحنيط الحديث :
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تان ددا يحددب أ يرقددن اادددت أرددد تادددخر ً مددا رددأوادا وأحفددادا  ,وتمددا رأًااادده

وأعماادده تاتددو ي ددجلها ادده تاتدداريخ  ,وتمددا رااحتف دال رج دددا ع د ًري د تاتحندديً أو

غيرا .

حي ددث ك ددا ياتق ددد أن دده ددياود لا ددن حي دداا أردي ددة را ددد تام ددوت كم ددا ك ددا يفا ددل

تافرتعن ددة  ,وتم ددا أ ت م ددة تري ددد أ ترق ددو

ص ددية عليمه ددا وج دددا ل دداخ تر الاي ددا

كليني ومصًفن كمال  /أتاتورخ . /

ونح عندما تذكر تاحرارا تامصرية تاقديمة  /تافرعونية  , /ا يتردادر لادن

تاذخ مرا را وا أمور أرراة :

األول  :المومياء تاتو ت تًاعوت ًيها أ يحاًلوت علن أج اد موتاخت ًدوتل

اف خذا تا ني

 /ي ر كيف تتت عملية تاتحنيً . /

وتاتحنيً تاحديث ي تلف ع تاقديت را تامال :

 4د لمددا مدوتد كيمياميددة اددت تكد ماروًددة مد قرددل  ,حيدث يحقد ج ددت تاميددت

راددد ل درتن أح دداءا رمددادا تافورمددول ً /ددورت أادخيددد  . /وخددذت مددا تحددنً ردده تاًيددور

تانددادرا ل كانددت ميتددة  ,أو أ تحق د وخددو حيددة ردداافورمول ًتمددوت وترقددن محنًددة
رذاخ افترا أًول .

 4د وأمددا أ تحددنً رااترريددد تا ددديد رغدداز تانتددروجي تا ددامل كمددا خددو تاحددال

لفورد تآل  ,أو رغيرا م تاغازتت تا ديدا تاترريد .

الثــــاني  :األصــــباأل واألحبــــار تام ددتاملة التجمي ددل  ,أو تاكتار ددة عل ددن أو تر

تارردو  ,أو تار ت علن جد تر تاماارد وتاقرور وتاخرتمات .

الثالث  :أوراق البردا  /تاتو حفلدت اندا تاكثيدر عد خدذا تاحردارا و اصدة

ما يتال رااكيمياء وتاًب .

الرابــع  :العطــور  :وكلنددا يالددت أندده عندددما ًتحددت مقردرا تافرعددو تــوت عــنخ

أمــون تاددذو حكددت مصددر عددات  4504قرددل تامددي د  ,وجددد ًيهددا تاكثيددر م د تااينددات
تارتماة اف صناعة تااًور ًو تااصور تاغاررا  ,واستنادا إلى شـمود عيـان ً ,د

نيددة تامدرتخت تاتددو صددنات مد تامرمددر كانددت تحتدوو علددن كميددات كريدرا مد تامدوتد
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تااًرية تاتو تجلب م أماك عديدا ورايدا  ,ومدا تزادت تن در عريرخدا ر دكل مثيدر
الدخ ة .

تمددت
د د وحتددن ًددو تااصددور تاو ددًن ً ننددا ا نن ددن أ تاك ددوًات تاجغرتًيددة ّ

تامر وتالرا وتااًور وتار ور وتاحرير تاقادمدة مد
م أجل تاحصول علن تاتوترل و ّ
تا د ددر دو تام د ددرور رد دداار د تا د د د مية  .ومد د د ذاد ددخ تكت د دداف أمريكد ددا مد د د قر د ددل
كروستو

كولمبس  ,ودو تر ماجالن حول ت رض .

د وًددو لنكلتد تر ًددو عهددد تاملدخ شــارل الثــاني ًددو تاقددر تا دارع ع ددر  ,عندددما

تنت ددرت رددي تان دداء عددادا تاترددرن تا ددديد  ,و دداع ت ددتامال تااًددور وم تحر درتت

تاتجميددل رددي كددل تاًرقددات قدددت ًددو عددات  4994ت مر ددوت لاددن تاررامددا تارريًددانو,
صددا اتددوًير تاحمايددة الرجددال تاددذي ي ددتدرجو الددزوتن دددتعا روت ددًة تااًددور

وم تحررتت تاتجميل تاتو ي تاملها تاجن
ومما جاء ًو خذت تامر وت :

تالًيف .

عل ددن جمي ددع تان ددوا مد د أو عم ددر أو ًرق ددة أو مهن ددة أو درج ددة  ,د دوتء كد د ّ
عدذ تروتت أو عدوتن أو أ ترمدل  ,يحدداوا منددذ صددور خددذت تامر دوت ورادددا  ,م ادعددة
وتغوتء وترليل لو موتً م موتًنو ج اته رقصد تازوتن  ,عد ًريد تااًدور
وت صرا وغ وات تاتجميل وت

نا تاصناية وتا ار تام تاار وتاقرًت تاصدوًو

وتام د دددتت تاحديدي د ددة وت ًد د دوت تامو د دداة وت حذي د ددة ذتت تاكا د ددب تاا د ددااو وت ورتخ
رد تاغرتء وتاجن تامماثلة  ,وت
تام نودا  .وف يتارر ااقورة تاقانو تاناًذ ّ
تازوتن عند تادتنة ياترر راً .

وات يارف حتدن تآل ًيمدا لذت كدا خدذت تامر دوت قدد أاغدو أت ا  .واكد مد

تاوتر تماما أ صدورا ات يلغ لً قا ت تامال موتد تاتجميل وتااًور .

 2ـ اخت ـراا الصــابون والمنظفــات الصــناعية مــن بعــده ودوره الكبيــر فــي

النظافة :

د نح نق أر ع تنت ار تاًاعو ت

دود ًدو أورردا ًدو تاقدرو تاو دًن

نتيجددة عدددت تانلاًددة ً .ددو تاوقددت تاتددو كانددت حلددب مصدددر صددناعة تاصددارو تاددذو
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كددا يصددنع م د تفاعددل تاقلددو  /رمدداد نرددات تا ددنا  /مددع تاكل د

تامًفددأ وترويد د

تامزي اليوت تاتااو حيدث يأ دذ رتمقدة  /تادذو ن دميه تايدوت محلدول تاصدود تاكداوو /
ويغلن مع تادخو وتازيوت ًينت تاصارو تاصوديومو تاماروف تادذو كدا ياًدر

راامياة  /تااًر تام ت رن م صمغ جر ت صًرخ . /

د د وعن ددد تنت ددار تآلات وتامحرك ددات وتا دديارتت تات ددو تحت ددان اته ددا التزيي ددت

ات هيل تاحركة  ,وجد أ ذاخ يتت ع ًري زيوت و حوت تاتزايد تامصدنوعة مد
صددارو ت امنيددوت وتاكاا دديوت وتامغنزيددوت وتاليثيددوت  .د ثددت وجددد أ اهددذا ت ندوتع مد

تاصوتري لذت ل تالت ح تررا عااية م جهة وصاورة لًفامها مد جهدة أ درا نهدا
ا تذوب ًو تاماء واذاخ ت تاملت ًو صناعة تاقنارل تاحارقة  /كقنارل تانارلت مث

./

:

وحر الصي
 7ـ تطور اللباس الذا يمنع عن برد الشتاء ّ
آ د ت تامال جلود تاحيوتنات تامدروغدة وتكت داف ًريقدة تادراغدة ونحد

نقد أر

ًو تا يرا قصة عمر ر تاااا تاذو أخدا تانجا و ليهاب جلدود أكردال مدروغدة

.

ب د وا نن ددن تاحريددر تاددذو ااددب دو تر كريد تر د ل تااصددور تا دداافة  ,ونحد

تآل نايددد تاحتفددال رًددر تاحريددر تاممتددد مد تاصددي
يا تاو ًن ور د تام ر  .ونهن تا

يورث تادعة وتات نث وتاراد ع تات و

ت تارجال ار

درقا لاددن أوررددا غررددا

د ل

تاحريدر اغد ء ثمنده و نده

تاذو يفرره علن تارجل

وبمذه المناسبة أحب أن أذكر لك شيئا عن :

د دودا تاحرير تا روعية .

د دودا جادوب تاصنورر .
د د تاثيدداب م د صددوف و ددار تاحيوتنددات كا غنددات وتامدداعز وتارددل  /تًددوير

ار تاماعز .

د تا يوً تاتركيرية  ,وت تامااها ًو تالرا

 ,وتامل ت .

 0ـ مواد سببت تفليس الدولة وانميارها نتيجة البذخ :
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نح نالت أ صناعة السكر م قصب تا كر تاتو كانت ت تهر ًيده مصدر
ل تاحروب تاصليرية .

 ,وأ خذا تاصناعة تنتقلت لان أوررا

يددروو المقريــدا ًددو ًًدده تارددذ تاكثيددر تاددذو ص درًه تاناصددر محم ـد بــن

قلوون عندما زون رناته وأرناءا ًقال :

زون تا لًا تاناصدر محمد بن قلـوون ترنتده ت وادن لادن ت ميدر علـي بـن
اما ّ
أرغون  ,يكفو أ نري تامغاات ًو تارذ رأ ما رقو مد تا دمع رادد مدا ت دتامل
منه أاف قنًار .

وعنددد زوتن ترنتدده تاثانيددة علددن ت ميددر قصــون  /صدداحب تام ددجد تاماددروف

را ددت جددامع قيســـون ر ددارع تاقلاددة ًددو تاقدداخرا  ,رلددغ نقددوً تامغنيددات ع درا اف
دينددار  ,وقدددت ت م درتء م د تا ددمع ث ثمام دة وأحددد ع ددر قنًددار و وا يمك د حصددر
كميدات تا دكر وتاًاددات وتا درتب  .وعنددد زوتن ترنده ت ميددر آتـو ً ,قددد ت دتامل ًددو

تاار م تا كر ثمانية ع ر أاف قنًار وم تاذرام مدا يزيدد علدن ع دري أادف

أر

.

د وت تنادت اما أوردا سوتونيوس ً

نيرو ت تهلخ ًو مأتت زوجته بوبيا م

تار ور ما يزيد علن لنتان ره جزيرا تاارب علن مدا ع ر نوتت

 9ـ الحروب المخفية بمادة كلور الصوديو الذا ال غنى لنا عنما :
د ًهو يد ل ًو ر زما تادت ًيؤثر ًيه لرا لذت تزدت كميته ًيه أو ليجاردا لذت

كددا ًددو تان ددرة تامقرواددة  /مصددانع تاميدداا تاغازيددة ًددو أوررددا تددًع ر دوتت صددحاب

تامالرات تاغذتمية و اصة تالحوت ازيادا ن رة كلور تاصوديوت ًدو منتجداتهت رحجدة
أنه مادا حاًلة . /

.د د د كلد ددور تاص د ددوديوت خد ددذت عن د ددد تحللد دده كهرياميد ددا يًلد د د عنص د دريه  :تاكل د ددور

وتاصددوديوت  .وا ي فددن علددن أحددد مددال خددذي تاانص دري م د ت ددتاماات صددناعية
وكيميامية وغذتمية وحررية .

 .د م ددحو كلددور تاصددوديوت خددذت خددو تامددادا تاوحيدددا تاناجحددة اًفدداء ح ترم د

ماد تامغنزيوت تام تامل ًو تاقنارل تا ديدا تاحت تر .
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د د وكددا تارومددا ياًددو روتتددب جندددخت تامل د ردددا م د تانقددود  ,وم د خن ددا

جاءت كلمة تارتتب  Salaryم تقة م تامل Salt
 10ـ الرس والتلوين والتصوير :

د تان ددا يريدد أ ي لددد وجدودا ً ,قددات رر دت نف دده أو تاحيوتندات أو تانراتددات
تاتو حواه علن جد تر تاكهوف م تام ت صرا تانراتية وتامادنية تاًرياية .
د ثددت تكت ددف تددأثير تارددوء تااددادو علددن راددض ت مد

تافرة وتامااد تاثمينة ت

تاكيمياميددة كهاايدددتت

را ً ,صنع أوا أً ت وور تاتصوير تارومو ت

وت رد دديض  ,ثد ددت تاملد ددو  ,ون د ددأت رد ددذاخ صد ددناعة ت ً د د ت تا د ددينمامية وتاتج
وتاوثامقية وتاذكريات وغيرخا .

د ثت تكت ف تأثير تاردوء غيدر تامرمدو كأ داة لكد

دود

د ددية

وت

داة تحدت تاحمدرتء

وًو تاتصوير ًو تال ت حتدن ايقدال أنده يمكد تصدوير تاقدً ت

علدن

علددن راددض تامركرددات تاكيمياميددة  ,تاتددو دداعدته ًددو تاتصددوير تاًرددو تاماددروف ,
كومة م تافحت ت

دود تاجداا

ود ًو تاليلدة تاللمداء  .وت دتغل ذادخ ًدو تاتصدوير تاكدونو مد

ت قمار تاصناعية تاتو ت تًيع تاتصوير حتن عم  404ت ًاكت ف رذاخ تافلزتت
وتامادداد وتآلثددار تادًينددة  ,واددت ياددد الم ددارل دورخددا حيددث يمك د تكت دداف وتصددوير

مد ل تام رأ م تاح تررا تامنًلقة م دت له .
 11ـ المخدرات والمسكنات :

عرف تان ا منذ أقدت تااصور تارا رااصدًة  ,وتارا رااتجررة  ,وتا راض

تانراتات تارارا وتاناًاة وتكت ف قدرا رارها علن ت كي تآلات أو فاء عدد مد

ت مرتض تاتو كانت تنتاره  ,ووجد الراض تآل ر تأثيرتت غريرة عليه ادا مرغها

أو ت تن ا د انهدا  ,ومد خدذا تانراتدات تا

د ال وتاكوكدا وتاقندب تاهنددو وتاقدات

وغيرخا  ,وتاتو ت من تايدوت راانراتدات تام ددرا  .وامدا كاندت تام ددرتت ت دكل ًد تر

علن ت

وتاصحة تااقلية وتاردنية اإلن ا  ,وتهدد تاكيا تاجتماعو وتاثقداًو

وتاقتصددادو اددراض ت مددت  ,ت مددر تاددذو دًددع راادددول ات دداذ تاجدرتءتت تاتددو تكفددل
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رخا  ,و نت تاقوتني تااقارية تاصارمة  ,وًرردت تامرتقردة علدن زرتعتهدا

تاحد م

وتصنياها وتجارتها ونقلها وحيازتها  ,كما أن أت تام ت فيات وتامصحات اماااجدة

تامدمني عليها وتص حهت .
 1ـ الحشي

:

يرجع تاريخ تاح ديل لادن تاصدينيي وتاهندد وتاغريد وًدار وغيدرخت  .وادت

يارف تاارب تاح يل لا راد أ ت تلًوت راافر وتاهنود وخذت ما يؤيدا قول علو
ر تا اعر ًو تاح يل حيث يقول :

أا ًاكفف ت ح تز عنا مع تارر = راذرتء زًت ًو م حفها تا رر
خندية ًو أصل للهدار أكلها = لان تانا

ا خندية تالو كاا مر

تاهت عندا رأكلهدا = وتهدو انا ت ً تر ًو تا ر وتاجهر
تزيل اهيب ّ
أمددا تامددات ابــن تيميــة تاددذو حددارب تاح ي ددة حررددا ا خ دوتدا ًيهددا وورددع

ر ااة ًو تاح ي ة جاء ًيها :

وخذا تاح ي ة ً نه أول ما رلغنا أنها لهرت ري تام لمي ًدو أوت در تامامدة

تا اد ة وأوتمل تا اراة  ,وكدا لهورخدا مدع لهدور سـي

جنكيـد خـان  .ثدت قدال :

تورث خذا تاح ي ة تاملاونة تا ياات ًترل تااقل وتادي وتا لد  ,وخدو در مد
تا درتب تام ددكر  ,نهددا ت ددكر كلهددا ًيرقددن مصددًوا  ,وتددورث تات نددث وتاديا ددة ,
وتورث تاجنو  ,وتاماتاد عليها يصاب ًًامده عنهدا أكثدر مد تا مدر  .وادذت يدرا

تر تيميدة أ قصداا م دتامل تاح ي دة يجدب أ يكدو أ دد مد قصداا دارب

تا مر .

وعندما نج تامماايدخ ًدو ليقداف زحدف تامغدول غرردا وذادخ ًدو ماركدة عـين

جالوت نة  4414ت  ,وًو غمدرا خدذا ت حددتث يدأمر تاملدخ تالداخر بيبـرس رمندع
تددتول تاقنددب أو تااًيدده  ,ومااقرددة مد ي ددااف ذاددخ  ,امددا احلدده مد تددأثيرا تا دديل
علن مانويات جنودا و اصة أ وتامغول ا يزتاو يهددو

مة تار د

ويًيب انا أ نري أ أًراء تاارب عرًوت وء تأثيرخا وات ي دعوت رما قال

عنها مروجوخدا ً .قدد ذكرخدا ابـن البيطـار ًدو مفردتتده وممدا قااده ًيهدا  :ومد تاقندب
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نوع

ر يقال اه تاقنب تاهندو ي من رااح ي ة ي كر جدت حتن أنه ي رن تان ا

اا ددن ح د ّدد تارعون ددة  ,وق ددد ت ددتامله أقد دوتت ًا تل ددت عق ددواهت  ,وأدا ره ددت تاح ددال لا ددن
تاجنو وتاقتل .
الصـبا عمدد ًدو أوت در تاقدر
وتحدثنا كتب تاتداريخ عد رجدل يددعن حسـن
ّ
دره دوادة وتت دذ اده مقد تر  /حصدنا  /علدن جردل
تاحادو ع ر تامي دو لان تأ ي

قريددب م د رحددر قددزوي دعدداا حصــن المــوت  ,او ع ـ

النســر  ,وكددا خددذت تارجددل

يدعوت أتراعه اتناول رتب يرع ًيه تاح ديل وتخمدا ليداخت ردأنهت يتدذوقو رده مدذت
تاجنددة  ,وكددانوت لذت مددا درروت مندده  ,غدددوت ق دداا تاقلددوب  ,م ددتادي ارتكدداب أعلددت
تاكرامر  ,وقد أًل عليهت أ ت الحشاشين .
وأورد المقريدا قصة ع

ار ركآرة وردي نفد

يخ الفقرتء ًو ر ا يدعن حيدر ً ,قال عنه رأنه

ًدذخب لادن تارريدة  ,وكدا تاحدر دديدت وتانراتدات داكنة ا

تتحددرخ را ددتثناء نرددات دداخدا يتمايددل ًأكددل م د أو ترقدده ً ددار ر ددرور ومددر ودعددا
أصحاره اتجررته  ,و ميت خذا تاح

ي ة را مه ً ,قال ًيها تا اعر :

دع تا مر وت رب م مدتمة حيدر = مانررا ررتء مثل تازررجد
وًيها ماا الي

ًو تا مر مثلهدا = ً ت تمع ًيها مقال مفدندد

خو تاركر ادت تنك رماء حاردة = وا عصرت يوما ررجل وا يد

 3ـ األفيون :

ياتردر ت ًيدو مد أقدددت تامدوتد تام ددرا تاتدو عرًهددا تان دا  ,ومد تامحتمددل
أ ت قوتت تاتو كانت تقً ر د ما ري تانهري خت أوتمل م زرع نرات تا

ا وتصه تام كنة وتامنومة .

ال

وقد كا تا دومريو يًلقدو عليده ت دت بـوبي  Poppyوتاندو نردات الكيـ

أو النبات المفر  .وا دخ أ تآل دوريي وتافدر وتافرتعندة وتاغريد قدد ت دتاملوت
ت ًيو أيرا كا ن اادا أمرتض .

وكلمة أًيوت أريوت  Opiumم تقة م تاكلمة تايونانية  Opiumوتانو العصير .
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وًددو عددات  4995ردددء تاتجددار تانكليددز ًددو كلكوت ـا عد ًريد شــركة المنــد

الشــرقية يلارددو دو تر رمي دديا ًددو ن ددر تادداًو ت ًيددو ًددو ر د د تا ددر ت قصددن
و ددجات تانددا

علددن تد ين ده تأمينددا األرر دا رغنددن تانلددر ع د أر ددً تاعترددارتت

تان ددانية  .وقدددر عدددد تامدددمني علددن ت ًيددو ًددو تاصددي رح دوتاو  % 48م د

تامجمددوع تاددذكور تارددااغي مد تا ددكا  .وامددا رأا تامر ترًددور تاصددينو يون ـ شــن

تاحاا ددة تامؤام ددة تات ددو أص ددر عليه ددا ددكا رد د دا مد د جد درتء تف ددو تادم ددا عل ددن
تام درتت حلر ت تيرتد ت ًيو .
لا أنه ورتحريض م

ركة تاهند تا رقية وم يدعمها م مصاصو تادماء

تجددار تا دداوب  .تنددداات نددار تاحددرب رددي تاصددي ورريًانيددا عددات  4847وت ددتمرت
حتن عات  4804ت و ميت بحرب األفيـون وتغلردت رريًانيدا علدن تاصدي ًدو خدذا

تاح ددرب  ,ونتيج ددة ا ددذاخ وقا ددت تا دددواتا مااخ دددا تــــانكين ع ددات  4805ورمقتر دداخا
ت توات لنجلت تر علن هونج كونج وًتحت أروتب تاصي أمات ت ًيو تاهندو .

ورا ددد مر ددو م ددا يق ددارب تا م ددة ع ددر عام ددا  ,أعلن ددت تاح ددرب ثاني ددة ر ددي

تادواتي ر رب ت ًيو أيرا  ,وًو خدذا تاحدرب ت دتركت فرنسـا ًدو تاندزتع كحليفدة
ارريًانيددا  ,وتمكد تانكليددز وتافرن دديي مد ًددرض ددروًهت علددن تاصددي تامغلورددة
علددن أمرخددا لذ أجر ترخددا علددن عدددت ز ترعددة نرددات تا

د ال ًددو ر دخددا ا

ددته خ

تامحلو  ,وتا ما را تيرتد ت ًيدو مد تاهندد  .وتاغايدة مد خدذت تاامدل وتردحة ,
وخ د ددو تحً د دديت تا د ددرو تامانوي د ددة ال د دداب تاص د ددينو تمهي د دددت ا د ددتامارا مد د د جه د ددة ,
وتمتصدداا دمدده ع د ًري د تحتكددار ريددع ت ًيددو ادده وجنددو ت رر دا تار د مة م د

جهة ثانية .

وًو أمريكا تا مااية وتاوايات تامتحدا روجه اا اع تد ي ت ًيو ردي

راددض تانددا

أثندداء تاحددت ل تانكليددزو وذاددخ عددات  4818ت  .وزتد عدددد تامددد ني

را ددد تا ددتق ل عد د ًريد د تاجااي ددة تاص ددينية  ,حي ددث ت ددت دمت تاواي ددات تامتح دددا

أعدتدت كريرا م تاامال تاصينيي أثناء مد تا كة تاحديد عرر تاقارا .

ـ  37ـ

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

الكيمياء تصنع التاريخ  /طارق إسماعيل كاخيا

وعندما ورات تاحرب ت خليدة ًدو أمريكدا أوزترخدا كدا خنداخ عددد كريدر مد

تاجرحن تاذي تعتادوت علن أ ذ تامورًي ع ًري تاحق تاجلدية  ,وقد نقلدوت خدذا

تااددادا لاددن غيددرخت م د ت صددحاء  .حتددن قيددل أ عدددد تامدددمني علددن أ ددذ ت ًيددو

ع د ًري د تاحق د تاجلديددة ًددو تاوايددات تامتحدددا وحدددخا كددا راددد تاحددرب تااااميددة
ت وان قد رلغ حوتاو مامتو أاف مدم  ,وتآل يتجاوز تام يي و اصة ردي ًرقدة

تا ود تافقرتء  .وتاحرب تآل

جال ري تاوايات تامتحدا ودول أمريكا تاجنورية مد

أج ددل من ددع تهري ددب ت ًي ددو وأو تر تاكوك ددا وتام دددرتت ت

تامتحدا .

ددرا لا ددن دت ددل تاواي ددات

 2ـ القات :

وذكر تامقريزو تامؤر تاماروف  4004 – 4510ت ًو كتاره  / :تاامدات ًديم

رااحر ة م ملوخ تا

ت  : /أ ًو تلخ تار د جرا يأكل تانا

أورتقهدا  ,ويقدال

اها  :جات  ,وخو ردو ثمر وت ره تانارن  ,ورأنها تفدر وتزيدد مد تادذكاء وتدذكر
راامارو وتراف تا هية وتارغرات تاجن ية وتنره ت عصاب  ,وكا تنت ارخا ري
أخددل تاالددت وتامتصددوًة رصددورا اصددة  .وم د تاماتقددد أ ز ترعددة تاقددات تنتقلددت م د

تاحر ة لان تايم عات  4040ت .

وتان تاقات ياود تافرل تنتصار قوتت محمد على صالح تا دمااية  ,علدن قدوتت

أبو بكر العطاس تاجنورية ًو تايم أوت ر تاقر تامارو.
 4ـ التب أو الطباق :

غي ددر أرد د تررا تاص ددحية وتانف ددية وتاجتماعي ددة تات ددو أثرتته ددا ت رح دداث تاًري ددة

وتاجتماعية ً ,هناخ رررا تاقتصادو تاكرير  ,ذ مث علن ذاخ  ,او ًررنا أ

عدد تامد ني ًو ورية خو  % 0م تا كا ًقدً  ,أو حدوتاو  4مليدو ن دمة ,

وكل وتحد يد

علرة جاير وتحدا ًو تايوت  ,لذ نح نحر كل يوت  54مليدو

ايدرا ددورية ً,ددو تا ددهر حدوتاو  4مليددار اي درا ددورية  ,وًددو تااددات ح دوتاو  44مليددار
ايرا ورية ً .كيف لذت كا تامد
لذت كا

يد

أكثر م علرة جاير ًو تايوت  ,وكيف

ار تاالرة أكثر م  54ايرا ورية .
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 5ـ المخدرات والمملوسات والمسكنات الخفيفة :
جدوزا تاًيدب د تااصدفر د تازعفد تر

رذور تاقنب  /ت نرذ  : /د كا يامل منهدا ملدر

دقام تانامدا

د أكردال تاقرنفدل د

,

يتناواده ت ًفدال  ,كمدا أنهدا تاًدن

ااصداًير تازيندة ً ,تقدوت رااتغريدد تامتوتصدل امدا يصديرها مد تندتال ون داً د أقمداع
تاراذنجا د أو تر تارًاًا د تادتتورا د ق ور تارما د تادًلة ....أاخ .

رد أ نذكر أ تنتصار تاحلفاء ًدو تاحدرب تااااميدة تاثانيدة عندد
 1د وخنا ا ّ
نزواهت ًو النورمانـدا كدا رفردل حردوب الـدرامامين تامردادا اددوتر تارحدر حيدث

أم ددر تاجند درتل إيدنمــــاور تاجن ددود رتن دداول خ ددذا تاحر ددوب ك ددو ا يص دديرهت دوتر رح ددر
تاهدام ً ,وصدلوت النورمانـدا داامي ن ديًي علدن عكد

المان

ماكدا ت امدا

يتوقاو .

 13ـ النفط والقار والقطران :
د ت تامااه ًو تانار تايونانية .
د ت تامااه ًو ًلو تا ف  /مااوية وماركة ذتت تا وترو .

د أرو جافر تامنصور ورناء مدينة رغدتد .

د ت تامااه اوحدا أو رادد لًدة رااكرريدت أو تانًدرو  /كرريتدات وكرروندات

تاصوديوت تاًرياية ً /و تحنيً تاموتن وأصل كلمدة تاصدوديوت  /وتدو تانًدرو

رمصر

ـ يذكر تاتاريخ كيف ًلن نو

فينته رااقار م تادت ل وتا ارن .

د وكيدف أاقدن نبوختنصـر وخدو ممتلدل غيلدا بمسـحا

تانارو تام تال م ت زل  ,وتاذو ات يك

ت ررية تالاخرية .

وأبـدنيجو ًدو تافدر

وا قا تر ملتهرا ت رب لان أحدد تاجيدوب

ــــ ويق ددا علين ددا هيـــرودوتس تام ددؤر حكاي ددة ســـامودانا ً ددو ددورية وكي ددف

خاجمها تاجيل تارومانو رأ ًواه عات . 14ب رقيدادا لوكـوليس  ,وادت تكد اهدذا
تامدينددة م د تاادددا مددا تددرد ردده جنددود تاقيصددر  ,واك د كددا اهددا تاددنفً  ,وقددد ددكره
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ت خااو علن ً تاماء وأ الوا ً ,ا توان تادذعر علدن تارومدا

عمرخت تارحر يحتر

نهدت ادت ي دهدوت

ً ,ارًر لوكوليس ا ن حاب ونجت تامدينة .

ــ حــرب الصــحراء ًددو تاحددرب تااااميددة تاثانيددة كانددت تاغايددة منهددا  :تا ددتي ء
علن قناا تا وي

تي ء علن منارع تانفً ًو تاا تر وراكو ,

 ,ثت تاتجاا رقا ا

حيث عجزت تاجيول ت امانية تاوصول لايها ع ًري تحت ل رو يا .
 12ـ القنبلة الذرية :

ًو أوت ر عات  4758ت ًدو برلين ـ دال أجريدت تجرردة ًدو تاكيميداء تانوويدة

أثارت ثامرا تاااات  ,وقات رهذا تاتجررة ث ثة رحداث  /أوتوهـان ـ ستراسـمن ـ مـدا

ليدة ميتنر  /كدانوت ياملدو مادا ًدو ماهدد تاقيصدر واهلدت الكيميداء  ,ومكانده ا يرادد
وا رراة أميال ع دتر رما ة ختلر ًو رراي .

وتعت د ددزت خ د ددؤاء تاث ث د ددة أ ياي د دددوت را د ددض تج د ددارب ك د ددا أ أج ترخ د ددا تاا د دداات

تايًااو إنريكو فيرمي ًدو رومدا عدات  4750ت  ,حيدث كدا خدذت تااداات يحداول أ
يحد دددث ًد ددو تااناصد ددر تاثقيلد ددة ل د ددااعا تصد ددًناعيا  ,وذاد ددخ رر د دررها رقد ددذتمف م د د

تانيوترونات  ,وكا قد تعتقد أنه حصل علن تاانصر  75وخدو أثقدل مد تايورتنيدوت

 ,وتاذو مو م راد  Ansonioوخو ت ت ايًاايا قديت تكريما ار دا .
د د وخن ددا عن دددما أدرخ رودفلـــت رم ددي

تاواي ددات ت مريكي ددة تا ًد در تا دددتخت ا ددو

حصددلت أاماني ددا علددن تايورتني ددوت أمددر رت ددكيل اجنددة ددميت  :اللجنـــة االستشـــارية

لشؤون اليورانيو  ,وتامؤافة م داكس ووجنر وتيلـر مد جامادة جدورن وت دنً ,
وم فيرمي وديالرد وعدا رراً م تصي م تاجيل وتارحرية .
د وًو نف

تاوقت لهر تاقل علدن تارريًدانيو عنددما علمدوت أ جانردا كريد تر

م د ماهددد تاقيصددر واهلددت قددد صددا الرحددوث تانوويددة ً ,كونددت لنكلت د تر ًددو لرريددل
4704اجنددة ترمدددخا جــورج طمســن تاحددامز علددن جددامزا نورددل  ,وتتراددت تالجنددة رددو تزرا

تاًي تر .

ـ هتلر وغدو  :د تانرون م أجل تاماء تاثقيل  /ر ما خو تاماء تاثقيل . /
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وغ ددزو خوان دددت مد د أج ددل ما ددد تامغنزي ددوت تاد د زت اص ددناعة تاًيد د تر وتاقنار ددل

تاحارقة  ,وم أجل تارًاًا كمصدر الغذتء وصناعة ت

يتو تا زمي الجيل

ــــــ احـــــتالل الجـــــوالن  :م د د قرد ددل تاجد دديل تاصد ددهيونو اد ددي

ر د ددرب موقاد دده

تا ددترتتيجو ًقددً  ,وتنمددا ركونهددا منرددع الميدداا  ,ووجددود تارصدداا ًيهددا دايددل علددن
وجود تايورتنيوت ًيها أيرا .

ـ واحتالل العراق م تاقدوتت ت مريكيدة وقدوتت تاتحدااف ماهدا ,ادي

مد أجدل

تاحصدول علددن تارتددرول ًهددو تحددت دديًرتها رصددورا مرا درا أو غيددر مرا درا  ,وتنمددا
ر درب وجددود تااناصدر تام دداة ًدو ت خدوتز جنددوب تااد تر علددن تاحددود رددي تااد تر

وتي د تر  ,يؤكددد ذاددخ وجددود ددات تافو ددفات وتاكوراا دت تاددذو يلد ّدو تارور ددلي وتا ددزف
وتاقي انو راالو ت زر تاجميل .
ويؤكددد ذاددخ أ تاحكومددة تايارانيددة تقدددمت قرددل غددزو تاا د تر راددرض الحكومددة

تاارتقيددة رأنهددا تاد ّدزل ت خ دوتز وتفددت تاقن دوتت ردددو مقارددل دريًة أ تأ ددذ تارمددال
تاناتجة واك تاحكومة تاارتقية رًرت ذاخ .
د د وم د تامؤكددد أ تاادداات تان ددووو تامصددرو تا ددكتور مصـــطفى مشـــرفة م ددات

مقتوا م قرل تام اررتت تااااميدة وتاصدهيونية نده قدال روجدود تايورتنيدوت ًدو رمدال

داتا مصر .

 14ـ أشـــباه الموصـــالت  :وتاصددناعات تااكترونيددة تآل م د  :لذتعددات ,

وأقمار صناعية  ,وصوتريخ عدارر القدارتت  ,ورتديوخدات  ,وم دج ت  ,وتلفزيوندات

 ,وك د دداميرتت  ,وتواي د ددد تاكهرر د دداء مد د د تاحد د د تررا وتار د ددوء  ,وتاتص د دداات تا د ددلكية
وتا

لكية  ...وغيرخا تاكثير تاكثير .
 15ـ مواد كيميائية متنوعة :

 1ـ غاد أكسيد النترود :

تا ددذو تكت ددفه جوزي ددف رري ددتلو ع ددات 4991ت  ,و ددرعا م ددا تر ددي أ مد د

صاما خذت تاغداز أنده يثيدر تاردحخ اددا ت تن داقه ركميدة مهيندة  ,واكنده يصدر
م د تر لذت ت تن

ركمية أكرر  ,وتاتارض تادتمت ا تن اقه يصيب تارجل راااقت
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وخذت ما قات ره ختلر حيدث كدا يادرض تامغدوايي وتامجدانيي وتامصدروعي

وم رهدت عاخدات ج ددية وعقليدة لقيدة يمكد أ تنقدل لادن أوادخدت وأحفدادخت ًكدا

ياررهت ا تن دا خدذت تاغداز رجرعدات مايندة ًيصدارو راددخا رداااقت نده ا يريدد
الن ل ت امانو أ يكو رايفا وخزي ومريرا .

وخندداخ د تر ددة غيددر موثقددة أ عمددال مصددانع ت

ددمدا تآلزوتيددة و ددكا تاقددرا

تاقريرددة منهددا حيددث تددزدتد ن ددرة غدداز تانتددروز ًددو تاجددو يصددارو ردداااقت وقلددة ن ددرة

تاوادا .

وت كا تحرر خذت تاغاز ًو دت تان ا يفيد تامريض رااقلب  ,أو تامصاب

راااند د ددة  ,عند د دددما يتاد د دداًن مركراتد د دده كد د ددرذتذتت أو كر د د ددوات تانتروجلي د د دري  ,أو
كر وات تانترو أميل  ,أو كر وات مركرات تافيداغ تر  ,أوحقد تارارداًري تاجلديدة ,

أو تادددتتورا ً ,يامددل علددن تو دديع درتيي تاقلددب وتر دداء تاار د ت تامل دداء حددول
ت وردا وتا رتيي وتاج ت تاكهفو القرديب ممدا يامدل علدن تزديداد تددً وردخ تاددت

ًي ار تامريض رتح

 3ـ الكبريت :

ملحول .

 -ل الكرريت تاريخ قديت كقدت أو عنصر كيميامو

ر ًلقد تًور م مادا

صددفرتوية غامرددة الكيميددامو لاددن أحددد أخددت تامدوتد تامفيددا ًددو عصدرنا تاحارددر وقددد
كددا يحددر ًددو تاقددديت مد قرددل تامددذتخب تاوثنيددة اكددو يًددردوت ت روت تا دريرا واكد

منذ ذاخ تاحي كا د انه م تام كمادا مريرة الثياب ومادا الصقل .
د ت تامال م حوقه ًو ماااجة ت مرتض تاجلدية .

د ماااجة أمرتض تاكرمة  /م حو روردو  /وتارًاًا .
د ًو صناعة تارارود ت

ود .

د ًو صناعة تاكوت وخ وًلكنة تامًاً .
د ًو صناعة أعوتد تاثقاب .

د ت دتامال تاغداز تاندات عد حرقده ًدو تاتريديض وتاتاقديت  ,وصدناعة حمدض

تاكرريددت  /يقددا

تقدددت ت مددة وحرددارتها رمددا ت ددتهلكه مد حمددض تاكرريددت  /وذاددخ
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اد ددد ول حمد ددض تاكرريد ددت ًد ددو مالد ددت تاصد ددناعات تاكيمياميد ددة وتاغذتميد ددة وتاتادينيد ددة
وتاحررية .

د د لا أ مد د

ث ددار غ دداز تاكرريت ددو تاريمي ددة تا ددلرية ت ددكيله المً ددر تاحمر ددو

وتاقراء علن تاغارات وتامزروعات وتأثيرا تاتآكلو علن ت رنية وتامن آت .
 2ـ كبريتات الصوديو المائية :

وتا تفادا م ح تررتها تاكامنة راانصهار وتاتجمد  .الحصول علن درجة ح تررا
ثارتة .

مث ددال ذا ددخ تاغرً ددة ً ددو ص ددحرتء نيفــــادا حي ددث تاحد د تررا  14ت نه ددا تر  ,وقرير ددة

تاصفر اي  .درجة تنصهار أو تجمد كرريتات تاصوديوت تامامة  50ت

4

 4ـ الحرارة الكامنة للتبخير :

ت تفاد منها تان ا ًو صنع تاررتدتت تامنزاية وتاصناعية :
 4د غازتت تافريو ع ًري تاتر ير ثت تا ااة ثانية راارغً عد ًريد

تاروتغً تاكهررامية .

 4د غاز تان ادر تا امل ع ًري تاتر يدر ردااح تررا تاناتجدة عد تا دم

أو

تاغدداز أو تاكهرردداء ردددو ر دوتغً كهرراميددة  ,وأمك د رددذاخ صددنع تار درتدتت تامنزايددة
وتاميدتنية تاتو ا تحتان لان كهرراء .
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مخطط البحث
الفصل األول

1

مد ل

4

د ًج د ددر تاكيمي د دداء

4

د امدحة تاري يدة

5
الفصل الثاني

5

د تاكت اًات تاكيميامية ًو أوررا

0

د تاكيمي دداء ًددو تاً ددب

9

د تاكيمياء ًو تازرتعة

7

د تاكيمياء ًو تالدتم وت اياف تاصناعية

44

د جواة ًو عاات تاكيمياء تايوت

44

د تارترول وتاغاز تاًرياو

44

بدت ت

ا تامااد م مياا تارحار

ن د تاحصول علن تاماء تااذب م مياا تارحار
الفصل الثالث

44
44
13

راض ت حدتث تاتاري ية تاتو صناتها تاكيمياء

44

 4د تاموتد تاكيميامية ًو تاحروب

44
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 4د تًور أ لحة تان ا
تكت اف ص رة ت

45

ياء وصناعة ت

ب د تكت اف تاررونز وتاحديد وتانحا

لحة تاصوتنية

45

وتاذخب

45

ن د تكت اف تارارود

40

د د تكت اف تاديناميت

40

خد د تاهك امي وتارير خك امي

40

و د تارير أ يتو

40

 5د تكت اف تانار

40

د ررمدا دقًت صداعقة مد تا دماء ًدو ج دت قاردل ا حتد تر

40

ًا تال
ب د وما تانار تايونانية عنا رمجهواة
ن د نار أصحاب ت

دود

41
41

د د تأثير تانار علن تاًي أو تاحجارا تاكل ية

41

 0د تاموتد تا امة وتاممررة

48

د تنهيار تامررتًورية تارومانية

48

ب د ت مت نارليو ًو منفاا رجزيرا تاقدي ة خي نة راا ت تارًل
ن د تاجوت ي

 :كانوت يراو

اتما ًيه ًجوا مملوءا ر ت تا يانيد

48
48

 ,يقتلو أنف هت لذت تكت ف أمرخت
كيلوراتر وتا ّت
ت
د د تاملكة
خد د رومل وتا ّت

47
47

و د قتل ملخ تادنمارخ رصب تازمر ًو أذنه وخو نامت

47

ز د ورع تا ّت ار ول تهلل صلن تهلل عليه و لت
ً د ورع تا ّت الح ر علو

47
47

و د تاميكرورات وتاجرتثيت وتا مامر

44
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خ د ًير أراريل

44

 0د أخت ما ًو تاحرارا تامصرية

44

 : 4تامومياء

44

 : 4ت صرا وت حرار

44

 : 5أو تر تارردو

44

 : 0تااًور

44

د تااًور ًو تااهد تافرعونو

44

د تااًور وتاتوترل وتاكت اًات تاجغرتًية

44

د تامر وت تارريًانو عات  4994ر أ تااًور وموتد تاتجميل

44

 1د ت تدرتع تاصدارو وتامنلفدات تاصدناعية مد راددا ودورا تاكريدر

44

ًو تانلاًة

وحر تاصيف
 9د تًور تالرا تاذو يمنع عنه ررد تا تاء ّ
 8د موتد ررت تفلي تادواة وتنهيارخا نتيجة تارز

44
45

 7د تاحروب تام فية رمادا كلور تاصوديوت

40

 44د تار ت وتاتلوي وتاتصوير

40

 44د تام درتت وتام كنات

40

 4د تاح يل

40

 4د ت ًيو

49

 5د تاقات

48

 0د تاترغ أوتاًرا

47

 0د تام درتت وتامهلو ات وتام كنات تا فيفة

47

 44د تانفً وتاقار وتاقً تر

54

 45د تاقنرلة تاذرية

54

 40د أ راا تاموص ت

54

ـ  22ـ

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

الكيمياء تصنع التاريخ  /طارق إسماعيل كاخيا

 40د موتد كيميامية متنوعة

54

 4د غاز توك يد تانتروز

54

 4د تاكرريت

55

 5د كرريتات تاصوديوت تامامية

55

 0د تاح تررا تاكامنة التر ير

50
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