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 الفصل األول
 : مدخل 

عندما نذكر كلمة تاريخ أو نددر  مدادا تاتداريخ يتردادر ًدورت  لادن تادذخ  تداريخ 
ونغفدل تداريخ تاحردارتت وتاادادتت وتا دلوخ وت  د   , ماء وتاحكومات وتازع ادولت

 .وتاديانات وتاصناعات وتاتجارا وتاحروب وتاغزوتت وتاهجرتت  
 ونعني نحن التاريخ في هذه المحاضرة بكل هذه المعاني

 
 : فجـــــر الكيميـــــاء

ناخ يصاب علينا ، وتاكيمياء تمثل جانرا  م  حياتنا تايومية ، أ  ناتقد أنه خ
ة كانددت يدنًمندذ صداود تاجدن  تار درو نحدو تامد. وقدت ادت تكد  الكيميداء ًيده وجدود 

تاكيميدداء لحدددا و ددامله د منددذ أ  احددل تان ددا  تاردددتمو عجامددب تانددار وحدداول أ  
   تاحتددرت  مددا خددو لا تفاعددل كيميددامو . حكت ًيهددا وأ  ي ددت دمها ًددو حاجاتددهيددت

 .لية أك دا رم اعدا ت وك جي  يمر تاوقود د   ب أو ًحت د   اه ًو عم
ومددد  خدددذا تاردتيدددة تار ددديًة نمدددا  دددرياا  تعتمددداد تان دددا  علدددن تاكيميددداء تاتدددو 

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

اخية ًو أ ياء ت   .اعدا ًو حياته تايومية وتمدا راارتحة رل وتاًر
تاتادددي  : وتنحصدرت تاكيميداء تاامليدة اددا تان ددا  تاقدديت ًدو ميدادي  ث ثدة 

اددن حددد أقددل ًددو صددناعة ت صددرا  . وصددناعة تازجددان وصددناعة ت وتنددو تاف اريددة  وت 
تا ددني   تانراتيددة تاتددو ت ددت دموخا ًددو تلددوي  أقم ددتهت امدددا تاددود لاددن عدددا  اف مدد 

واقدددددد تكت دددددف تاقددددددماء عدددددددت  محددددددودت  مددددد  ت دويدددددة مددددد  تانراتدددددات . قردددددل تامدددددي د 
 .وت ع اب اادد متنوع م  ت مرتض تار يًة 

و نف  تاوقت تادذو تكت دف ًيده تان دا  تاتاددي  ومادد  تارروندز وأصدر   ًو
تامادد  تاجديددد د  ندده أصددلب مدد  تانحددا  د ذو ًوتمددد وت دداة تانت ددار  اصددة ًددو 

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

وأمددد   وررمددا قردددل ذادددخ تكت ددف أيردددا  أنددده يمكندده صدددنع تازجدددان مدد  تارمدددل 
ت رااتاريخ تادذو ترتددأ ًيده صدنع تازجدان ، ومع أنه ا يمكننا تاجز أو تارماد  تانًرو 

لا أ  علماء تآلثار أثرتوت أ  صناعة تازجان وصلت لان درجة ملحولة م  تاتقددت 
 . نة قرل تامي د  0444منذ 

. أ ًورا لغريقية قديمة أ  تكت اف تازجدان كدا  رااصددًة تامحردة  ووتدع
علددن  دداًل رملددو أثندداء  ر ددا نًرو ًتقددول ت  ددًورا أ  أ ددًوا  تجاريددا  محمدد   ردداا

لحددددا رح تددده ًدددو تارحدددر ت رددديض تامتو دددً وندددزل تارحدددارا لادددن تا ددداًل وت دددتادوت 
ًأ الوت نارت  علن تا اًل ، غير أنهدت احلدوت عددت وجدود حجدارا  ًاامهتاتحرير 

لان تا دف  وأحردروت  رارهتًااد . يراو  أوتنيهت عليها ًو  تانار اًرخ تاًاات 
أ  تزدتدت تاحدرترا حتدن احلدوت  ومدا. دموخا رددل تاحجدارا ت دت  تانًدرو كت   مد  

وعنددما ردرد خدذت تا دامل . را تغرتب  ديد  ام   رتمقا   فاًا  ين داب مد  ردي  تانيدرت  
 .أصر  مادا صلرة وأمكنهت تارؤية م    اه 

دد  تاصددراغة ًددو غياخددب  وي تفددو أيرددا  أصددل وصددناعة تاف ددار وتا ددزف ًو
تامجااي  رقيت راض تآلثار تاتو تدل علن موتخب مذخلة واك  ًو خذي  . تاتاريخ 

حقدا  ًدو تاحردارتت ت واددن ًدو تاصدي  وتاهندد ومصددر تاقديمدة ورد د تارتًددي  ، ًددو 
 .تصميت ت دوتت تاف ارية رً ءتت زجاجية جميلة ت اوت  و اصة تاكتا  وتاحرير 

 ـ لمـحة تاريخيـة
ة واكنهدا ادت تكد  علمدا  قاممدا  ن أت تاكيمياء أول ما ن أت ًو مصر تافرعوني

ه الالوت ًو تا صدناة رل كانت لان حدد مدا , اصر تاحديث رذتته راامانن تاذو ناًر
وقددد تاددددت تاصددناعات تاتددو قامددت ًددو . ًنيددة تقددوت علددن تا رددرا وتامددرت  تاًويددل  

مصددر تاقديمددة مدد  تحندديً تامددوتن وصددناعة تاتادددي  وتاصددراغة وتازجددان وتحرددير 
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وكدا  يدزتول خدذا تامهد  , ازيدوت وتاددخو  ومدوتد تازيندة وتااًدور ت دوية وتحردير ت
 أ صاميو  م  تاكهنة رًريقة  رية يكتمو  أمرخا علن تااامة 

مما , ثت جاء دور جاماة تا كندرية تاقديمة ًو تااناية ر تن نوتحو تاثقاًة 
هدت أدا لان د ول علدت تاكيميداء ًدورت جديددت  ديمته ت  ا دية محداوات م دتميتة رف

 ذادددخوكدددا  مددد  نتدددام  , وتف دددير تالدددوتخر تاًريايدددة وعمليدددات تاصدددناة تاكيمياميدددة 
تحويددل تااناصددر  يددةتحويددل تامددادا مدد  حااددة   ددرا وكددذت لمكان يددةلهددور ًكددرا لمكان

تحويددل تامادداد  تا  ي ددة لاددن  يددةومدد  ثددت كددا  تاقددول ر مكان,  رارددها لاددن راددض 
خذت تاتحويدل كدا  مد  تاوجهدة تاالميدة لا أ  . مااد  ثمينة ور اصة تاذخب مقروا  

تحددوا  لاخريددا  ا يمدد  ذرا تاماددد  كمددا داددت علددن ذاددخ كتارددات ت قدددمي  ووصددفات 
ومدع ذادخ ًقدد  دغل رهدذا تاقردية . تجداررهت كمدا ت دير لايده نصدوا أورت  تاردردو 

  .غيرخت حتن عصر تانهرة ًو أوروراكثير م  تاالماء وتاف  فة و 
نددذ عصددر رنددو أميددة رنقددل تاالددوت تايونانيددة وتا ددريانية وقددد تعتنددن تام ددلمو  م

خالـد بـن يديـد بـن وتاهندية وتا تفادا منها وتًورخا وكدا  أول مد  أقددت علدن ذادخ 
ـــة لذ نقدددل لايددده أحدددد رجدددال تاصدددناة تامصدددريي  رادددض مدددا كتدددب ًدددو أصدددول  معاوي

 مديندة وأقدات م ردرا ًدو,  مروان بن الحكـ وتعتزل تا  ًة لان , تاصناة تاكيميامية 
 .  لان جانب  كنهحمص 

, عندددما أرتد تا ليفددة أرددو جافددر تامنصددور رندداء رغدددتد :  ددذ مثدداا  علددن ذاددخ 
ووقددددف , قددددات تامهند ددددو  وتاكيميدددداميو  رت ًدددديً أرض تامدينددددة رااقددددار ثددددت أ ددددالوا 

تا ليفة علن مكا  رايد عال ينلر علن ما  تؤول عليه تامدينة و دكلها رادد تارنداء  
ورع حجر ت  ا  ارناء خذا تامديندة تااليمدة تاتدو كدا  اهدا ,  كل واما أعجره تا

ردددل قدددل تاحردددارا تااااميدددة علدددن , دور كريدددر ًدددو رنددداء تاحردددارا تاارريدددة تا ددد مية 
 .مدا ت جيال وت زما  

وممددا يؤيددد خددذت تامانددن قددول تا دداعر أيرددا  تاددذو علددت أندده مدد  غيددر تاممكدد  
  :ة حيث قال تحويل تامااد  تار يصة لان مااد  ثمين
 أ  ي ت لصوت  ذخرا  لا م  تاذخب أعيا تاف  فة تاماري  ًو تاحقب

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



 طارق إسماعيل كاخيا/  الكيمياء تصنع التاريخ  

 

 ـ  4ـ  

دة تان دب اء  ااصةدأو يصناوت ًرة رير  لا م  تافرة تامارًو
 رّيات عمرخ ًو تاتنكيد وتانصب ر مادنهدادل اًاارها م  غيدًق

د ب تافردة   مد  وخؤاء تاراحثي  ع  تاذخب وتافرة وع  أك ير تاحياا ًو
وت   كددانوت قدددد رددياوت أعمدددارخت ًددو تاتنكيدددد وتانصددب علدددن حددّد قدددول , غيددر ماددددنها 

ة تاكثير م  حقام  تاالدت وأصدول , تا اعر  لا أنهت ًو رحثهت قد توصلوت لان ماًر
وتحردددير تااديدددد مددد  تامدددوتد تاكيمياميدددة تاهامدددة كا حمددداض وتاقلويدددات , تاصدددناعة 

 .تل ندي  رفرلهت علينا رها ت  ا ية تاتو ا نز  وت م   وت دوية
وم  تاممك  أ  نقول لنه رانتهاء تاقدر  تاثاادث ع در تامدي دو تنتهدن ذادخ   

تاتددأثير تااميددد  تادددذو كانددت تدددؤثرا تامصدددنفات وتاالددوت تاارريدددة ومددد  ثددت تنتهدددن ذادددخ 
تاددذو نجدد  ًددو تحقيدد  تانهرددة ت واددن عنددد  دداوب ,  تامقددات تاادداامو الالددت تااررددو 

دات تاارريدة مندذ تاحدروب تاحرارا ت ورري ة تاحديثة عندما  ر  تاصدليري  تام ًًو
ًمالددت خددذا تاكتددب موجددودا تآل  ًددو متدداحف وجاماددات .  تاصددليرية وحتددن تايددوت 

وقات تااديد . وغيرخا م  تااوتصت تاغررية , رراي  واند  وراريز وروما وأثينا ومدريد 
 .  م  علماء تاغرب مثل ررك   وأادومو رورع ًهار  اها

 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الثاني

  :الكيميائية في أوربا  االكتشافات
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قددات تااديددد , رادد أ  تنتقلددت علددوت تااددرب لاددن أورردا  دد ل تااصددور تاو ددًن 
ًاكت دددفوت تااديدددد مددد  , مددد  تاالمددداء ًدددو تاغدددرب راانكرددداب علدددن تجددداررهت وأرحددداثهت 

 . تامركرات وتااناصر تاكيميامية 
ًدو  وعدرف  وتصده غاد الكربوناذو تكت ف ت بريستلي ذ مثاا  علن ذاخ 

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

دددو  غـــاد النشـــادرثدددت تكت دددف  تادددذو ت دددتامل ًيمدددا رادددد اتصدددنيع ت  دددمدا ًو
أغددرتض تاترريددد وصددناعة  ددحب تاتمويدده تاا ددكرية رتفاعلدده مددع غدداز حمددض كلددور 

 .تاماء 
وتاددذو ت دت دت راددد ذاددخ . أخددت مددادا ًدو تاحيدداا  األوكســجين غدازتكت ددف ثدت 

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

ويدو ًددو منتصددف تا دد كــارل ولملــ  شــيليوعاصددر رري ددتلو عدداات   ددر خددو 
( حمددض تارددول )  يــ الجليســرين وحــامي اليور تاددذو تكت ددف  تاقددر  تاثددام  ع ددر

وتااديدددد مددد  تاكت ددداًات ت  دددرا تاتدددو كاندددت ذتت أخميدددة علميدددة ًدددو لقامدددة أ ددد  
 .تاكيمياء تاصناعية 

ومددد  ردددي  علمددداء تاقدددر  تاثدددام  ع دددر تادددذي  ااردددوت دورت  كريدددرت  ًدددو دًدددع علدددت 
تادددذو تكت دددف غددداز .  هنـــرا كافنـــد تاكيميددداء لادددن ت مدددات نجدددد تااددداات تانجليدددزو 

, تاتوتيداء   وأاء تجررته تأثير محلول حدامض علدن كدل مد  تاحديدد أثن الميدروجين
 مدددلءومددد  قردددل ا, وقدددود الصدددوتريخ وك, امل ًيمدددا رادددد  عمدددال تالحدددات وتادددذو ت دددت
 .تامناًيد 

دددو  ددد ل تجاررددده وجدددد أنددده عنددددما يتحدددد تانيتدددروجي  وت وك دددجي  ً نهمدددا  ًو
مدداء تآل ددري  تاًريدد  يكوندا  أكا دديد تانيتددروجي  حيددث  ددهلت أرحاثدده خددذا علددن تاال

وانتدددان , ارتكدددار تاو ددديلة اتثريدددت تانيتدددروجي  انتدددان ت  دددمدا مددد  تاهدددوتء تاجدددوو 
 .تامتفجرتت تا ديدا 
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تادددذو تت دددات  دييـــ أنطـــوان لـــوران الفواوا نن دددن تااددداات تاكيمددداوو تافرن دددو 
دددو  دددهرته تاتدددو ًرقدددت  اتددده قردددل ت وت  ًو تختماماتددده ون ددداًه ادرجدددة ت دددررت ًدددو ًو

 توقرتًيا  وم  مولفو تاحكومة تافرن ية وتعتررته تاثورا أر   الفواديي كا  .  تآلًا 
مددايو  ددنة  8تافرن ددية عدددوت  ال دداب وكددا  خددذت  ددررا  كاًيددا  اعدتمدده راامقصددلة ًددو 

توصل اًوتزييه لادن تكت داًات خامدة ًدو مجدال تاكيميداء ذادخ تاالدت تادذو .  4970
أحددد تاقددوتني  ت  ا ددية ًددو تاكيميدداء حتددن أصددرحت . ت ددتوان علددن مالددت تختمامدده 

     "  قانون بقاء المادة" ه  ياًوتزي: وخو قانو  
وتدددّت ًدددو تاقدددر  تاتا دددع ع دددر لر ددداء ت  دددا  تادددذو قدددات عليددده علدددت تاكيميددداء 

جـــون ومددد  ردددي  علمددداء أوتمددل خدددذت تاقدددر  تادددذي  قددددموت تكت دداًات ، ندددرا . تاحديثددة 
وتددنا نلريتدده علددن أ  تامددادا  4848 ددنة "  بالنظريــة الذريــة" تاددذو قددال  دالتــون

و ددد ل تاتفددداع ت " تادددذرتت " خدددا دعا، ا تنق دددت تكدددو  مددد  جزميدددات صدددغيرا جددددت  ت
وت تلدف ذرتت تاانصدر عد  . تاكيماوية تتحد ذرتت عنصر ما ردذرتت عنصدر   در 

ذرتت عنصددر   ددر أ ا دديا  ًددو تاددوز  تاددذو يمكدد  تاتاريددر عندده را رقددات ونلددرت     
ددة تعترددر دتاتددو  وز  ذرا تاهدددروجي  وحدددا تاهدددروجي  كدد ا  أ ددف تااناصددر تامارًو

 .اقيا  أوزت  تاذرتت ، وردأ أرحاثا  اقيا  ت وزت  تاذرية الاناصر 
وأوجدت ت عمال تاكيماوية تااليمة تاراخرا وتامتنوعة اكثير م  تاالمداء مثدل 

يميداء أثنداء تًدور تاقليل تاذو  ر  أ   ذكرناا ، تيارتت ًردية الرحدث ًدو مجدال تاك
 .خذت تاالت   ل تاقر  تاتا ع ع ر 

حيددث  منــدلي مثددل تاجدددول تادددورو الاناصددر تاددذو وردداه تاادداات تارو ددو 
جداء مد  راددا ثدت , تول ح دب  وتصدها تاكيمياميدة رتب تااناصر تاكيمياميدة ًدو جدد

د يتجدداوز تادد وعمددرا االقــر  تاددذو قتددل ًددو ماركددة /  مــودليتا دداب  تانكليددزوتاادداات 
 .تاذو رتب تااناصر ح ب تاادد تاذرو اها  / عاما   40

دالتون ومندلي  ومودلي بور وكورا ودوجت  و بيكر وتعتمادت  علن أرحاث 
وغيرخت تاكثير تاكثير م  تاالماء م  جن يات م تلفدة  ورونتجن وردرفورد وجيجر
مدد   كيددةتاددذو  ًفتدده تام دداررتت ت مري فيرمــي تايًددااوت ددتًاع ًيمددا راددد تاادداات 
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نتدان تاقناردل تاذريدة وتاتددو  ليًاايدا لادن تاوايدات ت مريكيدة أ  يردع أ دد  صدناعة وت 
 تايارانيتي    ل نياداكيوت  را علن مدينة  شيمااهور لحدتخا علن مدينة  أ قًت

 .وت ت لمت تايارا  ردو  أو  رًو القوتت ت مريكية ,  تاثانيةتاحرب تاااامية 
اء تاتكوينيددة ًدددو منتصدددف تاقددر  تاتا دددع ع دددر وحدددث تقددددت كريددر ًدددو تاكيميددد

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

. 
ودرب   دددر مددد  دروب تارحدددث ًدددو تاقدددر  تاتا دددع ع دددر كدددا  علدددت تاكيميددداء 

اامددودا  ألكســندر فولتــايددة ، ذاددخ تافددرع مدد  تاكيميدداء تاددذو ن ددأ مددع ت تددرتع امررتاكه
مدد  أخددت تاردداحثي  ًددو  ميشــيل فــرادااهمفــرا دافــي و وكددا   4844تاكهررددامو  ددنة 

واقدددد توصدددل ًدددرتدتو لادددن نتدددام  خامدددة وتكت دددف عددددا قدددوتني   اصدددة . خدددذت تاحقدددل 
وأصددر  خددذت تاالددت . يددة امهرررااتحليددل تاكهررددامو تاددذو يقددوت عليدده علددت تاكيميدداء تاك

  . جزءت  ا غنن عنه ًو وقتنا تاحااو
 

 :الكيمياء في الطب 
ددو خددذت تاوقددت كانددت تاحددرب تااااميددة تاثانيددة ًددو ذروتهددا ، وكانددت تآلاف  ًو

ونلددر تام ددمواو  لاددن . تامؤافددة مدد  تاجنددود تاجرحددن ًددو حاجددة لاددن عنايددة ًريددة 
وأنقددددذ . ض تاوراميددددة وتااتهارددددات تارن ددددلي  كحليددددف قددددوو ًددددو كفدددداحهت رددددد ت مددددرت

تارن ددلي   دد ل تا ددنوتت ت  يددرا 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 
ورداارغت مد  أ  ,  13ب تدامي  وأحد خذا تااقاقير تاذو يثير تاختمات خو ًي 

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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، ذادخ تامدرض تادذو يصديب كريدات  األنيميـا الخبيثـةكانت  4741قرل عات 
داا نحدو  م دي  أادف مد  ت مدريك ورادد . يي  كدل عدات تاددت تاحمدرتء ، تت درب ًدو ًو

ذاخ وجد ت ًراء أنه رتغذية تامصاري  را نيميا ركميات كريرا م  تاكرد أمكد  تاحدد 
ددة رددي  تاالمدداء افصددل خددذا تامددادا تامرددادا . مدد  خددذت تامددرض  ولهددرت رغرددة جاًر

ونجحدوت . األنيميا تا ريثة م  تاكرد ، وأمروت  نوتت ًويلة ًو تام رر رحثدا  عنهدا 
حينمددا تكت ددف أحددد تارحاثددة رم ددارر  ددركة ميددرخ خددذا تامددادا  4708أ يددرت  ًددو  ددنة 

 . 44تاكيماوية علن خيمة ًيتامي  ب 
وحينمدددا تدددت تحردددير كميدددات نفي دددة مددد  خدددذت تااقدددار تارتمدددع  ول مدددرا لهدددر 
الالماء أ  عملية ت ت  ا تاكميدات تا زمدة اتامديت تااد ن رده م دأاة تحتدان لادن 

مليجرتما  م   44ًااً  م  تاكرد ياًو حوتاو . أرحاث تماثل تاتو تمت اكت اًه 
اح   حل تاالماء وجدوت أنه يمكدنهت تاحصدول علدن خدذا تامدادا و .  44ًيتامي  ب 

تاكيماويدددددة كنتدددددان ثدددددانوو مددددد  ندددددوتت  تحردددددير تا تررتومي دددددي  ، وحيدددددث أ  مدددددزترع 
 44تا تررتومي ي  تكو  ًو حجرتت ت مير كريرا أمك  تاحصول علن ًيتدامي  ب 

 .ت كريرا ركميا
دنهت ارحدث مو يواقد جمع تاكيم متنوعدة ًدو  ترديعاميو  وت ًراء مالوماتهت ًو

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

ــينامددرض وتاددذو يتًلددب ت ددتامال ردددل تاادد ن تاتقليدددو اهددذت ت تاددذو يحصددل  الكين
تادذو مّكد  "  األتيـرين" وخذت تاردديل الكيندي  خدو .  السينكوناعليه م  قلف أ جار 

جنددددود تاحلفدددداء مدددد  تاحيدددداا وتاقتددددال ًددددو مندددداً  تام ريددددا رجنددددوب غددددرب تارا ددددفيخ 
نده أقدوا وأثرت ت تيدري  أ ااات تاتو ينت ر ًيها خذت تامرض وت ماك  ت  را م  تا

 .م  تاكيني  ًو تاقراء علن تام ريا 
 :الكيمياء في الدراعة 
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رددددأ صدددرتع تان دددا  امقاومدددة تاح دددرتت تاردددارا راانراتدددات مندددذ أجيدددال قديمدددة 
وتأكدددل تاح دددرتت تاتدددو .  خدددذت تاصدددرتع غااردددا  ًدددو وكاندددت تاح دددرتت خدددو تامنتصدددرا 

 ه تار ر جمياا  دمتصيب تامحاصيل تازرتعية وتتلف أكثر ركثير مما يأكله وي ت 
واقددددد حّرددددر تاكيميدددداميو  تااديددددد مدددد  تامددددوتد تاقاتلددددة الح ددددرتت ومدددد  أوتمددددل 

ت تاتددو أمكدد  لنتاجهددا ركميددات ًددو أوتمددل تانصددف .د.تامركرددات تاكيماويددة مددادا تاددد د
ت ر ددرعة أندده قددوو تاتددأثير علددن عدددد . د.وأثرددت تاددد د. تاثددانو مدد  تاقددر  تاا ددري  
 . كرير م  تاح رتت تارارا 
ت  ديد تاتأثير رصفة  اصة علن تاراوض تاذو ينقل .د.واقد وجد أ  تاد  د
و راض مناً  جنوب غدرب . مرض تام ريا   األنوفيلنوع منه ي من راوض  ًو

ت  أنده .د.تارا يفيخ و  يا وراض أماك  تااداات تاموردوءا رهدذت تامدرض أثردت  تادد  د
 ًو محاررته  و    قو 

ت قدددد أنقدددذ  م دددة .د.فيدرتايدددة ت مريكيدددة أ  تادددد دواقدددد قددددرت لدترا تازرتعدددة تا
م  تاموت ، ومنع تامرض ع  م يي  ت   اا تآل ري  رمقاومتده  لن ا م يي  

 .  ت مرتض الح رتت تاتو تنقل تام ريا وتاتيفويد وتادو نًاريا وغيرخا م 
وخنداخ تكت داف كيميدامو جديدد ًدو مجدال تازرتعدة ادت ندذكرا رادد وتدّت رمحددض 

ة وأثردددددت أخميتددددده تافامقدددددة ر  دددددقاً أورت  تانراتدددددات ممدددددا ي دددددهل ردددددذاخ جمدددددع تاصددددددً
 . تامحاصيل رًريقة أكثر كفاية 

كددددا  يجددددرو ت ددددميد حقددددل مدددد  تاقًدددد  ًددددو يددددوت مدددد  ت يددددات ر ددددماد  ددددياناميد 
تاكاا يوت حينما  قً جزء م  تامادا تاكيماوية رًري  تاصدًة علن راض تانراتات  

انراتدددات علدددن ت رض ، و دددرعا  مدددا ًكدددر أحدددد و دددرعا  مدددا ت ددداقًت أورت  خدددذا ت
تام حلي  ت ذكيداء اامليدة تات دميد ًدو ت خميدة تاكردرا ازتادة أورت  تانراتدات رهدذا 

و  أ  يصيب اوز تاقًد  أو ردرر لزتاة أورت  نراتات تاقً  د ً نه عند. تاًريقة 
ر  ورددددذاخ أصدددد .ل جدددددت  ت ددددت دتت تآلات تاميكانيكيددددة اجمددددع تاقًدددد   ددددهّ ًدددد   ذاددددخ 

 ياناميد تاكاا يوت أول مادا كيماوية ا قاً ت ورت  ت ت دمت علدن نًدا  تجدارو 
 .كرير 
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وتاقًدد  اددي  . ثددت تكت ددفت ًيمددا راددد مجموعددة كريددرا مدد  م ددقًات ت ورت  
وت ًدددو ًمزترعددو تارًاًدددا رددددأراانرددات تاوحيدددد تادددذو ت ددت دت ًيددده م دددقًات ت ورت  ، 

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

اريددة ت  ددجار تاتددو كددا  ي ترددأ لت خددذا تامركرددات ًددو حددرب ًيتنددات اتوت ددتام
 .تاجندو تافيتنامو م  أورتقها  ًيها

 : الكيمياء في اللدائن واألليا  الصناعية
امدددنيو  ًددو ت ددتهلخ تاحددروب رر دداعة كددل أنددوتع تامددوتد تاتددو ياتمددد عليهددا ت

ًفددددو أثندددداء تاحددددرب تااااميددددة تاثانيددددة ور ددددرب تاددددنقا ًددددو تامًدددداً . أوقددددات تا ددددلت 
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 

اً تاصدددناعو علدددن نًدددا  كريدددر أثنددداء  دددنوتت تاحدددرب أول مددد  أمكدددنهت لنتدددان تامًددد
ددوت ًريقددة . تااااميددة ت واددن حينمددا تنقًددع عدد  أامانيددا تامًدداً تاًرياددو  نددذتخ  ًاًر

. اصددددنع مددددادا صددددناعية  ددددموخا مًدددداً تاميثيددددل مدددد  رلمددددرا ثنددددامو ميثيددددل ريوتددددايي  
وصددناوت خددذت تامًدداً تاصددناعو مدد  تارتددرول وتاغدداز تاًرياددو وردداارغت مدد  أ  خددذا 
تامدددادا قدددد أثرتدددت أنهدددا أًردددل مددد  عددددمها ًلقدددد كدددا  ينقصدددها تاكثيدددر مددد  تاصدددفات 

واقد نفض ت اما  أيدديهت مد  صدنع خدذا . تامرغوب ًيها كما كانت كثيرا تاتكاايف 
 .تامادا كلية راد تاحرب حينما أمكنهت تاحصول علن تامًاً تاًرياو 

 
 :جولة في عال  الكيمياء اليو  

خما أكرر مناً  الفحت تاحجرو ًدو لنتدان تامدوتد  لطبيعيالبترول والغاد اآ ـ 
واقدددد أدت تاحدددرب تااااميدددة تاثانيدددة رًلرهدددا تاكريدددر تاهامدددل اكدددل . تاكيمياميدددة ت وايدددة 

ت نوتع تام تلفة م  تاموتد لادن تًدوير عمليدات لنتدان تامدوتد تاكيماويدة مد  تارتدرول 
يادو تامادتدا  ت وايتدا  اصدناعة وتايوت ياترر تارترول وتاغداز تاًر. وتاغاز تاًرياو 
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عنهدددا أكثدددر مددد   كيمياميدددة خاملدددة ي دددتثمر ًيهدددا تار يدددي  مددد  تاددددوارتت ويندددت  رتدددرو
 . وما زتات خذا تاصناعة تاجديدا تنمو ر ًوتت جرارا . مادا كيماوية 4044

 :ب ـ استخالص المعادن من مياه البحار 
  ا تاماداد  تاهامدة نحدو ت دت وقد وجهدت تاحدرب تااااميدة تاثانيدة ت نلدار

وتام دددكلة تاكريددرا ًيمددا ي دتا رهددذا تاثددروتت تاهاملددة خددو تاًريقددة  . مد  مدداء تارحددار
ًددداافلزتت توجدددد ًدددو . تقتصدددادية هدددا ت ددددت  ا خدددذا تاثدددروتت رًريقدددة تاتدددو يمكددد  ر

ًلقد أتق  تاكيمياميو  تايدوت ًرقدا   ورغت ذاختارحار علن خيمدة محلول م فف جدت  ، 
 . ورًر  تقتصادية أيرا  , اا  تام تارحار ماءغني يوت وتارروت م   ت  ا تاما
 ج ـ الحصول على الماء العذب من الماء المالح   

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

 . مادنية منها تاثروا تا
وت دددير ًريقتدددا  يامدددل تاالمددداء علدددن تح دددينهما لادددن تنددده يمكددد  روت دددًتهما 

وتقوت لحدا تاًريقتي  علن أ ا  تاتقًير . تحويل تامياا تامااحة علن مياا عذرة 
 .وت  را علن أ ا  ترادل ت يونات 

ذت نجحددت خددذا تاامليددات تاتحويليددة أو غيرخددا ًدد   تازرتعددة مددث   وخددو أحددد  وت 
وياتقددد تاالمدداء أندده يوجددد علددن . رددوتب ت ددته خ تاميدداا  ددوف تك ددب ك ددرا  كريددرت  أ

رليدو  خكتدار مد  ت رتردو يمكد  أ  تصدر  منتجدة لذت تدوتًرت  4تايار ة أكثر م  
  مدد رترددو لاددن مردداعفة لنتددان تاادداات و ددوف يددؤدو رو خددذا ت.اهددا تاميدداا تاكاًيددة 
 .تاموتد تاغذتمية 

 
 

 الفصل الثالث
 داث التاريخية التي صنعتما الكيمياءبعي األح
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  :المواد الكيميائية في الحروب  د 4  
ً مدا أ  ت دتامل , خدو  د   ذو حددود عددا  تاموتد تاكيميامية ًو تاحروب  

أو أ  ت ددتامل الددًاع عدد  ت نفد  وتامددد  رددد , الهجدوت وتانتصددار علدن ت عدددتء 
, ادااجتهت مد  ت مدرتض وتاجدرو  أو أ  ت تامل اوقاية تاجندد وم, خجمات ت عدتء 

ما أ  ت تامل ازيادا لنتان تاحروب وتاغ ل وت غذيدة تاتدو تحتاجهدا ت مدة رصدورا  وت 
  .أكرر ًو تامجاعات وتاحروب وتاكوترث 

ًدددااجيل تادددذو يملدددخ ذ دددامر وأ دددلحة , تاكيميددداء خدددو تافاصدددل ًدددو تاحدددروب و 
  .  أكثر م  ناحية تاكت وتاكيف خو تامنتصر ًو مالت ت حيا

تاكيميدداء خدددو تاتددو تنتصدددر تان ددا  رفردددلها علددن ت ورمدددة وت مددرتض تاتدددو و 
  .يزدتد تنت ارخا وقت تاحروب وتاكوترث 

ًهدو تامددمر ,  ةاو خو تان ا  ًو تاقدرو  تامارديوتان ا  ًو تااصر تاحا
 .وخددو تامتفددن  ًددو تات ريددب وتاقتددل , او ددامل تاًندداء   وخددو تامرتدددع, ريددد وخددو تام, 

ًلقد , تان ا  تاحااو خو أ د ًتكا  وأعمن رصيرا م  لن ا  تاقرو  تامارية  واك 
وتاحردارا مقردو عليهدا , تت ذ تاالت مًية ا راع  هوته وغرتمزا ًو تا ر وتافتخ 

 .لذت ات يوجه تاالت وقوتا نحو تارناء وتاامرت  وت م  وتا  ت وتا تقرتر 
ً  دف ,  علدن قومده ًدو زينتدهتاذو  رن قارون موسى   ذ مثاا  علن ذاخ
ــا  ًقددد كددا  , تهلل ردده وردددترا ت رض  قددد أوتيتدده : وغندداا جدداء كمددا يقددول خددو ,  كيميائي

واكددد  , رااكيميددداء وأ دددرترخا وت دددت رتن دًامنهدددا  ا  ًقدددد كدددا  عاامددد, علدددن علدددت عنددددو 
و  ددفت ردده ًددانفجرت , ًأ ًددأ ًددو رارددها , تجارردده وأعماادده جدداءت عليدده رااويددل 

 .وردترا ت رض 
تا تامار تاقديت وتاحديث ًو أًريقيا و  يا وغيرخا م  مناً  تاااات ما خدو و 

ذخب اددكا: لا انهددب ثددروتت ت مددت و اصددة مددايتال  منهددا راامادداد  وتافلددزتت تادًينددة 
 .وتافرة وتايورتنيوت وتامغنزيوت وتاكورلت وت امنيوت وغيرخا 

 :ـ  تطور أسلحة اإلنسان   3  
 :شياء وصناعة األسلحة الصوانية اكتشا  صالبة األ -آ
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ت دددتامل تان دددا  ًدددو تااصدددر تاحجدددرو تاحجدددارا تاصدددوتنية تاصدددلرة ك ددد   
تاملها اقًددع كمددا ت دد. الدددًاع عدد  نف دده رددد غددارتت ت عدددتء مدد  تار ددر وتاوحددول 

 .ت  جار وحفر ت رض 
 :والذهب اكتشا  البروند والحديد والنحاس ب ـ        
تاقديت  تامااد  ت وان كااحديد وتانحا  وتاقصدير راد أ  تكت ف تان ا  د 

, ممدددا ي دددهل عليددده ردددذاخ ًرقهدددا وت دددكيلها , ووجدددد أ  خدددذا تاماددداد  تلدددي  ردددااحرترا 
نتقل رذاخ م  تااصدر تاحجدرو لادن عصدر وت, ًصنع منها أدوتته وأ لحته وتماثيله 

  تاررونز وتانحا  وتاحديد
, مددد    دددب تا دددنً وتادددذخب دددد وخندددا ندددذكر تددداروت رندددو ل دددرتميل تادددذو صدددنع 

ًكدددا  ًدددو تركيرتددده خدددذا ي دددره تامكثفدددة تاكهرراميدددة ,ووردددات ًيددده تاوصدددايا وت ادددوت  
 .ًين ح  رااكهرراء تا اكنة تاتو تفر   حنتها ًو كل م  يلم ه 

ددد ونددذكر خنددا أيرددا  عجددل تا ددامرو وترتدددتد رنددو ل ددرتميل عدد  عرددادا تهلل لاددن 
وتاذو صناه تا امرو اهت , نف ت ًيه تاري  عرادا تااجل تاذو يصدر   وترت  كلما 

 .م  تاذخب تاذو  رقوا م  مصر حي   روجهت منها 
الحصددول علددن تاددذخب , ددد وا نن ددن تا ددتامار ت وررددو ًددو لًريقيددا وغيرخددا 

 . وتاثروتت تامادنية وتاًرياية ت  را 
. دددد وا نن دددن جندددو  تادددذخب ًدددو تاغدددرب ت مريكدددو ًدددو تاقدددر  تاتا دددع ع دددر 

أار ددة تاجينددز تاددذو جنددن صدداناها أمددوتا  ًاملددة أكثددر ممددا جندداا غيددرا مدد   ولهددور
 .تاذخب 
 
 :اكتشا  البارود ج ـ  

حيدث تكت دفوت مادتده ت  ا دية تاتدو , تكت ف تارارود كما نادرف ًدو تاصدي  
ومنهدا تنتقدل , حول أًرتف تامزترل   بملح البارودخو نترتت تاروتا يوت أو مايدعن 

ن علدن ت عددتء رمزجده ردااموتد قد دتاملوا ًدو تامنجنيقدات كندار تلت لان تاادرب تادذي 
 .تام تالة ت  را كااقًرت  وتانفً وتاكرريت 
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واادل تا ددلًا  تااثمدانو محمددد تافدات  أول مدد  ت دتامل تارددارود ًدو تامدًايددة 
مدينـــة أو   اســـطنبول حيدددث دخ رهدددا أ دددوتر تاق دددًنًينية وتاتدددو  دددميت ًيمدددا رادددد

 .  اإلسال 
 :  الديناميت د ـ اكتشا

تاذو تكت فه تاااات تا ويدو نورل م  تفاعل تاجل ديري  مدع حمدض تانيتريدخ 
واكدددد  امددددا وجددددد نورددددل أ  ت ترتعدددده خددددذت قددددد جلددددب تاددددوي ت / . حمددددض تآلزوت / 

ة تا  ت موخب أموتاه تاتو جناخا وجماها م  خذت تاكت اف ا د, وتادمار الر رية 
 .ت ام  يقدت الر رية تا ير وتا  ت ًكانت جامزا نورل تاتو تاًن كل عا, 

 :المكسامين والبير هكسامين ـ  هـ   
دوتء وتاهك دامي  . تافورمول وت مونيا وتامداء ت ك دجينو تاناتجي  م  تفاعل       

 . هل تاتحرير وك خما  , ديد  ومتفجر وتاريرخك امي ,  وماقت
وتاتدو قاادت ,  دهر تاماردو تامجموعدة تاتدو تكت دفت ًدو لنكلتدرت تانا نذكر وكل     

يريدددو  تاقيددات رتفجيددر تاًددامرتت , عنهددا تام دداررتت تانكليزيددة لنهددا مجموعددة لرخاريددة 
و  لاددددن تاًددددامرتت رمددددوتد وأنهددددت كددددانوت  يصدددداد, تامتجهددددة مدددد  لنكلتددددرت لاددددن أمريكددددا 

 .ر متفجرا ور لًها ًو تاًامرا تتحول لان موتد  ديدا تانفجار م موحة غي
 :ر أسيتون و ـ البي      
ويندددت  مددد  تفاعدددل ت  ددديتو  مدددع تامددداء , وخدددو مددد  أ دددد تامتفجدددرتت تاحديثدددة       

واما تحتاجت لنكلترت   ل تاحرب تاااامية ت وادن لادن كميدات كريدرا  . ت ك جينو 
الحكومدة تارريًانيدة ًريقتده  حايي  وايدمنقدت تاكيميامو تاصدهيونو , م  ت  يتو  

ردداانزيت تاددذو تفددرزا / ن دداء تارًاًددا / تامددوتد تان ددوية  ت مددرانتددان ت  دديتو  مدد  
 . نف ها  ررتعت تارًاًا

لدب منهدا , واما أرتدت تاحكومة تارريًانية مكاًمته  ًرض تامكاًمدة تاماديدة ًو
دد  قددومو  اليهددود ًددو ًل ددًي   ر ن دداءأ  تاًيدده وعدددت    و اصددة أ  تا ددلًا  , ًو

ت عليه مرااغ ر مة لراًة ات ديد عرد تاحميد ًرض ذاخ رغت أ  تايهود قد عررو 
 .علن تاارب  تام موت بلفورًكا  وعد , ديو  تادواة تااثمانية 
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رأ  كدا  أول  حايي  وايدمن كاًأتت  4708وعندما قامت دواة ل رتميل عات 
ون دددرت صدددورا ًدددو أورردددا وخدددو تااددداات تامادددروف لادددن جاندددب .  اهددداجمهوريدددة رمدددي  

وتحتهدا تاليد  مد  , ًل تاريفيدرت تافرن دية صور تاملدخ ًدارو  مدع تاح دا  علدن  دا
 . تالاات وتامللوت 

 :اكتشا  النار ـ  2
أو , ررمدا  دقًت صداعقة مد  تا دماء ًدو  ج دت قاردل ا حتدرت  ًا دتال   د 

ررمددا ًددو يددوت قددامل  ددديد تاحددرترا ت ددتال تاه دديت وتمتدددت أا ددنة تانددار لاددن غيددرا مدد  
اقدديت أ  خدذا تاندار تقددت اده ًاامدا  ووجدد تان دا  ت. ت ع اب وت   اب ًا تالت 

كمددا أ ددالها ًددو مددد ل كهفدده , أًرددل ومذتقدده أًيددب ًا ددتاملها ًددو تاًددرخ وتا ددّو 
 . تنير اه للمات تاليل وتدًمه وتمنع عنه د ول تاوحول لان كهفه 

دددو رددد د تارتًددددي  حيددددث كدددا  تادددنفً ينفدددذ لاددددن  دددً  ت رض عددد  ًريدددد   ًو
تال خذت تانفً لما ع  ًري  ل اال تان ا  ت / كما ًو ًتيل تامصرا  / تات رب 

أو ررما أيرا   قًت صداعقة مد  تا دماء , تانار عند خذا ت رض تامت ررة راانفً 
ورقيت تاندار م دتالة مدادتت خنداخ نفدً ينفدذ ً دماخا لن دا  مداري  تانهدري  , ًأ الته 

ــــ ــــار الخال تدددده ا ددددرب دو ,  ةدبالن تت وأمددددات علمتهددددا وحرترتهددددا وجرروتهددددا وعدددددت ماًر
 .ت تاااها  جد اها عاردت  

 .وقهر أعدتءا ًو تاحروب وتاحديث تان ا  تاقديت  وت تاملها  
 

 .عنا بمجمولة  النار اليونانيةوما ب ـ 
وكاندت  دد حا  قويددا  اددا تاغريدد  رددد , تاتدو أد ددل ت دتامااها علددن تاحددروب      

ًددو  كــالينوسنددد  وقددد عددرف تركيرهددا تا ددرو عندددما ًددر تامه, تايونانيددة , أعدددتمهت 
راد تامي د م  عي   م  لان تاق ًنًينية وأً و خذت تا ر لان حكات  418 نة 

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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ومـن ثـ  , دخول األحبا  الـيمن لسبب في  ونار أصحاب األخدود  كانت اج ـ   
   . الفرس
  دددر ملدددوخ  ذا نـــواستانصدددارا تادددذي  أحددرقهت :  قصددة تصدددحاب ت  ددددود 
, وتايددوت تاموعددود , وتا ددماء ذتت تارددرون : جدداءت قصددتهت ًددو  ددورا تارددرون حميددر 

 .وتانار ذتت تاوقود 
, اهدت  ذاخ مما دعدن قيصدر تادروت لادن أ  يرادث لادن مللدخ تاحر دة أ  يندتقت

ًقردديا ,  أبرهــة و أريــاط: ًأر ددل لاددن تادديم  جي ددا  ردد ما رقيددادا قامدددي  مدد  قددوتدا 
وأ اد رناء , وما ار  أ  قتل أررخة أرياً ودت  اه حكت تايم   علن تادواة تاحميرية

االدديت ترتفاعدده    قلن ددوا تارجددل تقددع مدد  علددن رأ دده وخددو  بــالقليسردد ما  دعدد  
لددب مدد  تاادد, ينلددر لاددن أعدد ا  ًمددا كددا  مدد   ,رب أ  يحجددوت لايدده ردددا  مدد  مكددة ًو

أحددد تااددرب لا أ  أحدددث ًيدده ذاددخ ممددا أغرددب أررخددة وقددرر أ  يهدداجت مكددة ويهدددت 
ة , تاكارة   .ورقية تاقصة مارًو

 :د ـ تأثير النار على الطين أو الحجارة الكلسية   
,  را أ ددرافخ أو يلددي  مددتأ  تاًددي  تام ددوو راانددار ا يندد تان ددا  وعندددما وجددد     

ًصدددنع مددد  تاًدددي   نيدددة وأوعيدددة وتماثيدددل وجففهدددا راا دددم  ثدددت قدددات ر ددديها ًدددو تاندددار 
اامه   .وت تاملها احفل تاماء وأدوتت ا رتره ًو

واما وجد أ  تاحجارا تاكل ية تتفكخ رااحرترا ماًيدة تاكلد  أ دتفاد مد  خدذا  
ور وتاقد ع  وتا تاحجارا وتاًي  ومزتمجها ًو رناء تامدد  وتاج د وم , تا اصية 
ًدو تاديم  كمثدال  داخد  شـبا واتزتل  ثار تا ددود وتاصدهاري   ومديندة , وتاحصو  
 .علن ذاخ 

, قصدة تافدات  تاارردو تارًددل تا داب تام دلت محمدد تاقا دت تاثقفددو  وخندا أتدذكر
وتاتدددو ادددت , امناعدددة  دددورخا  رقندســـمت تاصدددن عليددده ًدددت  لحددددا مدددد  رددد د عنددددما 

 .واو حتن جزء منه مناجيقه م  خدت ت تًع حجارا
وتآل ددر   الكيميــاءرالددت  ريددر أحدددخما , خنددا أ ددار عليدده تثنددي  مدد  جنددودا  

أ  يقذف جانرا  ماينا م  خذت تا ور ركل ت   اب وت حًداب ,  األنواء  رير رالت
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وكددا  أخددل . وتاتددو كددا  تاجدديل قددد جماهددا افصددل تا ددتاء تاقا ددو وتاقددارا خندداخ 
ماذت دخن خؤاء تاارب : زمو  قاملي  ًيما رينهت تامدينة تامحاصرا يرحكو  وي ته
ًهل تهدمه خذا ت   اب وت حًداب ؟ تار مة ؟  ور تامدينة ات تهدمه تاص ور 

. 
جاندددب تا دددور تاكميدددة تاكاًيدددة وتا زمدددة مددد  خدددذا ت   ددداب  لادددن وامدددا تجتمادددت    

ومدوتدت   قدذف تاجديل تاارردو تام دلت أ  دارا  , وكا  تتجاا تاري  منا را  , وت حًاب 
وخنا زتد رحخ وت دتهزتء أخدل , ورلغ تالهيب عنا  تا ماء , ملتهرة عليها ًا تالت 

ت   اب وت حًاب  كيف يرمو  تا ور رهذا, تامدينة رامل تاجيل تااررو تام لت 
 .ثت يحرقونها ؟

وت ددع خددذت رجددل  تردد وكددا  )) . ؟  أيــن محمــد بــن واســع: خنددا  ددأل تاقامددد تافددات   
تاددعاء وقدد جداوز تا دراي  مد  عمدرا وخدو رجدل مجاخدد ًدو جدديل صداا  م دتجاب 

وخددو تاددذو رنددن تام ددجد ت قصددن علددن مددا نددرتا تايددوت رندداء علددن ًلددب  ,تردد  تاثقفددو 
 (( .تا ليفة ت موو تاذو ت تدعاا م  جيل ما ورتء تانهر 

 .خو ًو مؤ را تاجيل متكأ علن  يفه رتًع يديه لان تا ماء : قااوت اه  
 . اقد جاء تانصر ًا تر روت ره  : ًقال اهت 

, وما خو لا احلات راد تنتهاء حر  ت   اب وت حًاب وتحواها لان رماد      
   حجارتده تاكل دية تحوادت لادن , خًل تامًر غزيدرت  وتنهددت جاندب تا دور لا أ  

ود ددل تاجدديل تافددات  تامدينددة تاتددو . كلدد  نتيجددة تاحددر  وذتب تاكلدد  رمدداء تامًددر 
 .اه ت ت لمت 

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

تاادددا وتت دداذ :    ل ددترتتيجية تاجيددول تام ددلمة ًددو حرورهددا انيددل تانصددر أمددرت    
 ددددرحانه وتادددداان    وتااتجدددداء وتادددددعاء لادددن تهلل , ت  دددراب ت ررددددية مدددد  جاندددب 

 .تانصر م  عندا 
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 :  والممرضة ـ المواد السامة 4
وكددت مددد  ملددوخ قتلدددوت مرا دددرا أو علددن تامددددا تاًويدددل رددد  تا دددت تا دددريع أو 

ات قرددل أ  اددتارًددوء تامفاددول اهددت  ًددو ًاددامهت اددذاخ كددا  تاكثيددر مددنهت يًاددت تاً
يأكلددده خدددو ااردددد اددده أو اهدددر وينتلدددر تدددأثير تاًادددات عليددده ل  كدددا  م دددموما  أو غيدددر 

 :ًو خذت تامجال نذكر و , م موت 
 :ية الرومانية اإلمبراطور  انميارآ ـ 

كدا  مالددت أرداًرا تارومددا  ًددو رومدا يموتددو  صددغار تا د  أو يتحواددو  لاددن 
رب ذادخ أنهدت كدانوت ي دررو  و د, مصروعي  ومه تري   ذ مثداا  علدن ذادخ نيدرو  

تادددذو  ثدددارا تا دددمّية تتر دددب تددددريجا  ًدددو تاكردددد أو , تا مدددر ًدددو  نيدددة مددد  تارصددداا 
 .تاصرع أو تاموت أو تاجنو   ًت ربما  دتا

ــة  ب ـ  ــرة القديســة هيالن ــاه بجدي ــي منف ــابليون ف   تارًددلراا ددت : تســم  ن
اته وتحليل عينة م   دارا ًوجدد ًي وتاذو ات يكت ف لا انيد يهدا تادزرنيخ وتا دراد ًو

.  
انيد يكانوا يضعون خاتما  في  فجوة مملـوءة بسـ  السـ الذين الجواسيسج ـ 

اقدده ودواتده ,  حتددن   .يتناواده تاجا دو  عنددد تكت داف أمدرا قرددل أ  يفرد  أ درتر ًر
 ددف تأنهددت تفننددوت رورددع تا ددت ًددو كر ددواة يردداها ًددو ًيدده يرددغً عليهددا عندددما يك

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

 :والس   اكيلوباتر د ـ  الملكة 
دددو ت   قدددد قتلدددت نف دددها ر دددت ت ًادددن  تكيلورددداتر ادددزم  تاغدددارر نقدددرأ أ  تاملكدددة ًو

 .رتاررها ال اة ثارا   ات 
 :هـ ـ رومل والس  

ددو تااصددر تاحددديث نقددرأ أ  رومددل راددد عودتدده مدد  حددرب تاصددحرتء   رددد ًو
را رددددي  تتهمددده ختلددددر رتددددرير محاواددددة قتلدددده ادددذاخ  ّيدددد , مــــونتجمرا تاقامدددد تانكليددددزو
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وري  أ  يقتل نف ده راا دت وتامدل اده جندازا , محاكمته وتجريدا م  رتره وتنتصارتته 
   .تلي  ره كجنرتل كرير ًو تاجيل ت امانو وخذت ما تّت  

 :بصب الدئبق في أذن  وهو نائ   الدنمر و ـ قتل مل  
حيددث قتددل ملددخ  شكســبيرتددب تانكليددزو تا ددهير الكا هملــتونحدد  نقددرأ قصددة 

خدذا تاحادثدة تاتدو ,علن يد زوجته وأ يه رصب تازمر  ًدو أذنده وخدو ندامت   تادنمرخ
 .   تادنمرخجرت ًو قلاة مدينة خل نجور ًو 
 :صلى اهلل علي  وسل  د ـ وضع السّ  لرسول اهلل 

دة ار درنيخ تادز  دّت وقصة تايهودية تاتدو وردات  حيدث  دأات , ول تهلل مارًو
ًو كتدف تا داا  ًورات اه تا تّ ,  ًقااوت اها تاكتف , م  تا اا أحب لايه  أو جزء

, ردداامرأا  جددوءوعندددما تندداول تار ددول جددزء مدد  احددت تاكتددف و ددار رأندده قددد ت ددمت , 
ادده ًدد   كددا   تا ددتّ  تورددا: قااددت .  ار ددول تهلل وعندددما  ددأات امدداذت ورددات تا ددتّ 

 .وت   كا  كاذرا  ً نو أري  تانا  منه , م  عند تهلل ً   تهلل  يالمه  ر وا  
ابن آثال لعبد الـرحمن  تاحمصو   د ونذكر أيرا  تا ّت تاذو وراه تاًريب

 .معاوية بن أبي سفيان   ر يااز م بن خالد بن الوليد 
ررددو تهلل عندده ريددد  للحســن بــن علــيونددذكر أيرددا  تا ددّت تاددذو ورددع ط ـ 

ــ  ــي ســفيان   يادداز مدد ر  دوجت ــن أب ــة ب اتدده ودًندده قددرب وتادتدده. معاوي فاطمــة  وًو
 .ررو تهلل عنها رناء علن وصيته 

تاتدو ت ددت رن . د تاميكروردات وتاجددرتثيت وتا مدامر وأ دلحة تاددمار تا دامل  ا
تآلخلددة ًدد  ترقددو ًيهددا كددام  وتامنًدد  مدد  أجدددتث تامددوتن وتنمددن وتنثددر علددن تامددد  

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

 .حادثة تنت ار أنفلونزت تاًيور عنا ررايدا 
 
 :التحنيط القدي  والتحنيط الحديث  ـ  5     
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مددا رأًااادده , يحددب أ  يرقددن  اادددت  أرددد تادددخر ً مددا رددأوادا وأحفددادا  تان ددا  وت 
مددا رااحتفدد, وأعماادده تاتددو ي ددجلها ادده تاتدداريخ  أو ال رج دددا عدد  ًريدد  تاتحندديً وت 

 .غيرا 
كمدددا كدددا  يفادددل حيدددث كدددا  ياتقدددد أنددده  دددياود لادددن حيددداا أرديدددة رادددد تامدددوت 

مدددا أ  ت مدددة تريدددد أ  ترقدددو   صدددية عليمهدددا وج ددددا لددداخرت  الايدددا  , تافرتعندددة  وت 
 / . أتاتورخ/ كليني  ومصًفن كمال 

ا يتردادر لادن , / تافرعونية  / ونح  عندما تذكر تاحرارا تامصرية تاقديمة 
 : أرراةتاذخ  مرا را  وا أمور 

تاتو ت تًاعوت ًيها أ  يحاًلوت علن أج اد موتاخت ًدوتل  المومياء : األول
 / .ي ر  كيف تتت عملية تاتحنيً /  اف خذا تا ني   

 : وتاتحنيً تاحديث ي تلف ع  تاقديت را تامال
ددة مدد  قرددل  4  ث يحقدد  ج ددت تاميددت حيدد, ددد لمددا مددوتد كيمياميددة اددت تكدد  مارًو

تحددنً ردده تاًيددور  وخددذت مددا/ . ًددورت أادخيددد / راددد ل ددرتن أح دداءا رمددادا تافورمددول 
تحقددد  وخدددو حيددة رددداافورمول ًتمددوت وترقدددن محنًدددة  أ أو , تانددادرا ل  كاندددت ميتددة 

 .رذاخ افترا أًول 
 كمددا خددو تاحددال تا ددامل   تانتددروجيرغدداز د وأمددا أ  تحددنً رااترريددد تا ددديد  4

 .أو رغيرا م  تاغازتت تا ديدا تاترريد ,   تآل لفورد
أو تاكتارددددة علددددن أورت  , تام ددددتاملة التجميددددل  األصــــباأل واألحبــــار :الثــــاني 

 .أو تار ت علن جدرت  تاماارد وتاقرور وتاخرتمات , تارردو  
و اصدة تاتو حفلدت اندا تاكثيدر عد  خدذا تاحردارا /  أوراق البردا :الثالث 

 . ب ما يتال  رااكيمياء وتاً
تــوت عــنخ وكلنددا يالددت أندده عندددما ًتحددت مقرددرا تافرعددو  :  العطــور:  الرابــع 

وجددد ًيهددا تاكثيددر مدد  تااينددات ,  قرددل تامددي د 4504تاددذو حكددت مصددر عددات  أمــون
ًد   , واستنادا  إلى شـمود عيـان  ,تارتماة اف  صناعة تااًور ًو تااصور تاغاررا 
وو علددن كميددات كريددرا مدد  تامددوتد  نيددة تامددرتخت تاتددو صددنات مدد  تامرمددر كانددت تحتدد

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



 طارق إسماعيل كاخيا/  الكيمياء تصنع التاريخ  

 

 ـ  31ـ  

ثيدر ومدا زتادت تن در عريرخدا ر دكل م, تاتو تجلب م  أماك  عديدا ورايدا تااًرية 
 .الدخ ة 

ات تاجغرتًيددة تّمددت  ددد وحتددن ًددو تااصددور تاو ددًن ً ننددا ا نن ددن أ  تاك ددًو
م  أجل تاحصول علن تاتوترل وتامّر وتالرا  وتااًور وتار ور وتاحرير تاقادمدة مد  

ومددددد  ذادددددخ تكت ددددداف أمريكدددددا مددددد  قردددددل .   دو  تامدددددرور رددددداار د تا ددددد مية تا دددددر 
 .حول ت رض ماجالن ودورت  , كروستو  كولمبس 

ددو لنكلتدرت ًددو عهددد تاملدخ  عندددما , رع ع ددر ًددو تاقددر  تا دا شــارل الثــانيدد ًو
و دداع ت ددتامال تااًددور وم تحرددرتت , تنت ددرت رددي  تان دداء عددادا تاترددرن تا ددديد 

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

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

كدددّ   دددوتء , أو درجدددة  أو مهندددة أو ًرقدددة جميدددع تان دددوا مددد  أو عمدددرعلدددن 
م ادعددة , يحدداوا  منددذ صددور خددذت تامر دوت ورادددا ,  عددوتن  أو أرتمدل عدذرتوتت أو

غوتء وترليل لو موتً  م  موتًنو ج اته عد  ًريد  تااًدور , رقصد تازوتن  وت 
و  ت تاصدًو وت صرا  وغ وات تاتجميل وت  نا  تاصناية وتا ار تام تاار وتاقًر

حذيدددددة ذتت تاكادددددب تاادددددااو وت ورتخ وتام ددددددتت تاحديديدددددة وت ًدددددوت  تامو ددددداة وت 
وت   ,  وف يتارر  ااقورة تاقانو  تاناًذ رّد تاغرتء وتاجن  تامماثلة . تام نودا 

 .تازوتن عند تادتنة ياترر راً   
واكد  مد   . وات يارف حتدن تآل  ًيمدا لذت كدا  خدذت تامر دوت قدد أاغدو أت ا 

 . موتد تاتجميل وتااًور تاوتر  تماما  أ  صدورا ات يلغ لً قا ت تامال 
اختــراا الصــابون والمنظفــات الصــناعية مــن بعــده ودوره الكبيــر فــي  ـ  2
 : النظافة 
ر تاًاعو  ت  دود ًدو أورردا ًدو تاقدرو  تاو دًن اتنت    د  نح  نقرأ ع    

صددناعة تاصددارو  تاددذو  ًددو تاوقددت تاتددو كانددت حلددب مصدددر .نتيجددة عدددت تانلاًددة 
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  ويدددمدددع تاكلددد  تامًفدددأ وتر / رمددداد نردددات تا دددنا   / كدددا  يصدددنع مددد  تفاعدددل تاقلدددو
/ تادذو ن دميه تايدوت محلدول تاصدود تاكداوو /  رتمقدة يأ دذ تامزي  اليوت تاتااو حيدث 

ويغلن مع تادخو  وتازيوت ًينت  تاصارو  تاصوديومو تاماروف تادذو كدا  ياًدر 
 / .ت صًرخ  تااًر تام ت رن م  صمغ  جر / اة راامي

آلات وتامحركدددات وتا ددديارتت تاتدددو تحتدددان  اتهدددا التزييدددت دددد  وعندددد تنت دددار ت
وجد أ  ذاخ يتت ع  ًري  زيوت و حوت تاتزايد  تامصدنوعة مد  , ات هيل تاحركة 

ددد  ثددت وجددد أ  اهددذا ت نددوتع مدد  . صددارو  ت امنيددوت وتاكاا دديوت وتامغنزيددوت وتاليثيددوت 
  جهدة أ درا  نهدا تاصوتري  لذت ل تالت حرترا عااية م  جهة وصاورة لًفامها مد

تانارلت مث   قنارل ك/ تذوب ًو تاماء واذاخ ت تاملت ًو صناعة تاقنارل تاحارقة  ا
. / 

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

جلدود أكردال مدروغدة  بليهاتانجا و أخدا  تاذوعمر ر  تاااا ًو تا يرا قصة 
. 

ونحدد  , نن ددن تاحريددر تاددذو ااددب دورت  كريددرت   دد ل تااصددور تا دداافة ا ددد و  ب
رًددر  تاحريددر تاممتددد مدد  تاصددي   ددرقا  لاددن أوررددا غررددا    دد ل  تاحتفددالتآل  نايددد 

نده  ونهن تا  ت تارجال ار  تاحريدر اغد ء ثمنده و  .   يا تاو ًن ور د تام ر 
  تارجلتادعة وتات نث وتاراد ع  تات و   تاذو يفرره علن يورث 

 :وبمذه المناسبة أحب أن أذكر لك  شيئا  عن 
 .د دودا تاحرير تا روعية 
  .د دودا  جادوب تاصنورر 

تًددوير /  ددد تاثيدداب مدد  صددوف و ددار تاحيوتنددات كا غنددات وتامدداعز وتارددل 
 .  ار تاماعز

  .وتامل ت , امااها ًو تالرا  وت ت, د تا يًو تاتركيرية 
 : البذخـ مواد سببت تفليس الدولة وانميارها نتيجة  0
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م  قصب تا كر تاتو كانت ت تهر ًيده مصدر  صناعة السكر نح  نالت أ 
 . ان أوررا   ل تاحروب تاصليريةتنتقلت لخذا تاصناعة وأ  , 

ه تاناصددر  تارددذ ًددو  ًًدده  المقريــدايددروو  ــتاكثيددر تاددذو صددًر د بــن محم
 :عندما زون رناته وأرناءا ًقال  قلوون
علـي بـن ترنتده ت وادن لادن ت ميدر  محمد بن قلـوونن تا لًا  تاناصدر اما زوّ     

رقو مد  تا دمع رادد مدا ت دتامل  يكفو أ  نري  تامغاات ًو تارذ  رأ  ما,  أرغون
 .منه أاف قنًار 

د تاماددروف صدداحب تام ددج/  قصــونوعنددد زوتن ترنتدده تاثانيددة علددن ت ميددر 
 اف رلدددغ نقدددًو تامغنيدددات ع دددرا , قددداخرا ر دددارع تاقلادددة ًدددو تا قيســـونرا دددت جدددامع 

 ة وأحدددد ع دددر قنًدددار و وا يمكددد  حصدددروقددددت ت مدددرتء مددد  تا دددمع ث ثمامددد, ديندددار 
ًقددد ت دتامل ًددو , آتـو  وعنددد زوتن ترنده ت ميددر . كميدات تا دكر وتاًاددات وتا درتب 

ذرام  مدا يزيدد علدن ع دري  أادف وم  تا رم  تا كر ثمانية ع ر أاف قنًا تاار 
 . رأ 

م   بوبياً   نيرو  ت تهلخ ًو مأتت زوجته  سوتونيوسد وت تنادت  اما أوردا 
  ر  نوتت تار ور ما يزيد علن لنتان  ره جزيرا تاارب علن مدا ع

 : اغنى لنا عنم الذا ال كلور الصوديو ـ الحروب المخفية بمادة  9
ليجاردا  لذت  ت كميته ًيه أودتز تادت ًيؤثر ًيه  لرا  لذت   زماًهو يد ل ًو ر د 

دًع ر ددوتت  صددحاب اميدداا تاغازيددة ًددو أوررددا تددمصددانع ت/ كددا  ًددو تان ددرة تامقرواددة 
و اصة تالحوت ازيادا ن رة كلور تاصوديوت ًدو منتجداتهت رحجدة  تاغذتمية  تامالرات

 ./ أنه مادا حاًلة 
تاكلدددددور : رياميدددددا  يًلددددد  عنصدددددريه دددددد كلدددددور تاصدددددوديوت خدددددذت عندددددد تحللددددده كه.

صددناعية  ت ددتامااتوا ي فددن علددن أحددد مددال خددذي  تاانصددري  مدد  . وتاصددوديوت 
 .وكيميامية وغذتمية وحررية 

ددد م ددحو  كلددور تاصددوديوت خددذت خددو تامددادا تاوحيدددا تاناجحددة اًفدداء حرتمدد  .
 .تاحترت ا دتامل ًو تاقنارل تا ديماد  تامغنزيوت تام 
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ومددد  خندددا , ياًدددو  روتتدددب جنددددخت تاملددد  رددددا  مددد  تانقدددود  دددد وكدددا  تارومدددا 
 Saltم تقة م  تامل   Salaryجاءت كلمة تارتتب 

 :الرس  والتلوين والتصوير ـ  10
ًقددات رر دت نف دده أو تاحيوتندات أو تانراتددات , دد تان ددا  يريدد أ  ي لددد وجدودا  

 . دنية تاًرياية تاتو حواه علن جدرت  تاكهوف م تام   ت صرا  تانراتية وتاما
تارددوء تااددادو علددن راددض ت مدد   تاكيمياميددة كهاايدددتت  ددد ثددت تكت ددف تددأثير

ًصنع أوا  أً ت وور  تاتصوير تارومو ت  دود , تافرة وتامااد  تاثمينة ت  را 
 دددددية  صدددددناعة ت ًددددد ت تا دددددينمامية وتاتج ون دددددأت ردددددذاخ, ثدددددت تاملدددددو  , وت رددددديض 

 .وتاوثامقية وتاذكريات وغيرخا 
د ثت تكت ف تأثير تاردوء غيدر تامرمدو كأ داة لكد  وت  داة تحدت تاحمدرتء  

, تاتددو  دداعدته ًددو تاتصددوير تاًرددو تاماددروف , علددن راددض تامركرددات تاكيمياميددة 
و ت ايقدال أنده يمكد  تصدوير تاقدً ت  دود تاجداا  علدن  ناتصوير ًو تال ت حتدًو

ًدو تاتصدوير تاكدونو مد   وت دتغل ذادخ. كومة م  تافحت ت  ود ًو تاليلدة تاللمداء 
زتت ت ًاكت ف رذاخ تافل 404حتن عم   ت قمار تاصناعية تاتو ت تًيع تاتصوير

واددت ياددد الم ددارل دورخددا حيددث يمكدد  تكت دداف وتصددوير , وتامادداد  وتآلثددار تادًينددة 
 .مد ل تام رأ م  تاحرترا تامنًلقة م  دت له 

 
 :ـ المخدرات والمسكنات  11

 وتا راض , وتارا رااتجررة , قدت تااصور تارا رااصدًة منذ أ تان ا عرف     
 فاء عدد مد  أو تانراتات تارارا وتاناًاة وتكت ف قدرا رارها علن ت كي  تآلات 

مرغها  ووجد الراض تآل ر تأثيرتت غريرة عليه ادا, ت مرتض تاتو كانت تنتاره 
تاهنددو وتاقدات  قندبومد  خدذا تانراتدات تا  د ال وتاكوكدا وتا, أو ت تن ا  د انهدا 

وامدا كاندت تام ددرتت ت دكل  ًدرت   .وتاتو ت من تايدوت راانراتدات تام ددرا , رخا يوغ
وتهدد تاكيا  تاجتماعو وتاثقداًو , ية اإلن ا  لن ت     وتاصحة تااقلية وتاردنع

تاجددرتءتت تاتددو تكفددل ت مددر تاددذو دًددع راادددول ات دداذ ,  ت مددتوتاقتصددادو اددراض 
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ر , و نت تاقوتني  تااقارية تاصارمة , ا م   رخ تاحد ردت تامرتقردة علدن زرتعتهدا ًو
وتامصحات اماااجدة  تام ت فياتكما أن أت , ا وتجارتها ونقلها وحيازتها وتصنياه

ص حهت تامدمني  عليها  . وت 
 :ـ الحشي   1

دار  وغيدرختو يرجع تاريخ تاح ديل لادن تاصدينيي  وتاهندد  وادت   . تاغريد  ًو
يؤيدا قول علو  وخذت ما راد أ  ت تلًوت راافر  وتاهنود  اح يل لايارف تاارب ت

 : ر  تا اعر ًو تاح يل حيث يقول 
 ا تا ررهت ًو م حفراذرتء ًز=  حزت  عنا مع تارر أا ًاكفف ت

 و  كاا مرخندية تال لان تانا  ا=  ا   ار أكلهدو أصل للهخندية ً
 انا ت ًرت  ًو تا ر وتاجهروتهدو =   ادا رأكلهدتزيل اهيب تاهّت عن

ــنأمددا تامددات   ــة اب خددوتدا ًيهددا وورددع   تاددذو حددارب تاح ي ددة حررددا  ا تيمي
 : 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 
: قدال ثدت .  سـي  جنكيـد خـانوكدا  لهورخدا مدع لهدور , تا اد ة وأوتمل تا اراة 

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

يجدب أ  يكدو  أ دد مد  قصداا  دارب ر  تيميدة أ  قصداا م دتامل تاح ي دة ت
 .تا مر 

عـين زحدف تامغدول غرردا  وذادخ ًدو ماركدة  ليقدافوعندما نج  تامماايدخ ًدو 
رمندع  بيبـرس خ تالداخرو غمدرا خدذا ت حددتث يدأمر تاملدًو, ت  4414 نة  جالوت

 تا دديلتددأثيرا  امددا احلدده مدد , ومااقرددة مدد  ي ددااف ذاددخ , تددتول تاقنددب أو تااًيدده 
 وتامغول ا يزتاو  يهددو    مة تار د و اصة أ نودا علن مانويات ج

وت  وء تأثيرخا وات ي دعوت رما قال   ويًيب انا أ  نري  أ  أًراء تاارب عًر
ومد  تاقندب  :ًدو مفردتتده وممدا قااده ًيهدا  ابـن البيطـارًقدد ذكرخدا . عنها مروجوخدا 

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



 طارق إسماعيل كاخيا/  الكيمياء تصنع التاريخ  

 

 ـ  32ـ  

 تان ا نه ي رن حتن أ نوع   ر يقال اه تاقنب تاهندو ي من رااح ي ة ي كر جدت  
وأدا رهدددت تاحدددال لادددن , وقدددد ت دددتامله أقدددوتت ًا تلدددت عقدددواهت , اادددن حدددّد تارعوندددة 

  .تاجنو  وتاقتل 
عمدد ًدو أوت در تاقدر   حسـن الصـّبا وتحدثنا كتب تاتداريخ عد  رجدل يددعن 

علدن جردل / حصدنا  / تاحادو ع ر تامي دو لان تأ ي   دره دوادة وتت دذ اده مقدرت  
وكددا  خددذت تارجددل ,  او عــ  النســر, حصــن المــوت   دعدداا قريددب مدد  رحددر قددزوي

يدعوت أتراعه اتناول  رتب يرع ًيه تاح ديل وتخمدا  ليداخت ردأنهت يتدذوقو  رده مدذت  
م ددتادي  ارتكدداب أعلددت , غدددوت ق دداا تاقلددوب ,  ددرروت مندده  لذت مددا توكددانو , تاجنددة 
 . الحشاشينعليهت أ ت  أًل  وقد, تاكرامر 

ال عنه رأنه ًق,  حيدرقصة ع   يخ الفقرتء ًو  ر ا  يدعن  المقريداوأورد     
 داكنة ا  وتانراتداتدت  يوكدا  تاحدر  دد, ًدذخب لادن تارريدة   ار ركآرة وردي  نفد 

ودعدددا  ًأكددل مدد  أورتقدده ً ددار ر ددرور ومددر تتحددرخ را ددتثناء نرددات  دداخدا يتمايددل 
 : ًقال ًيها تا اعر, ي ة را مه و ميت خذا تاح  , صحاره اتجررته أ

 مانررا  ررتء مثل تازررجد=  دع تا مر وت رب م  مدتمة حيدر  
يها ماا  الي   نددً  ت تمع ًيها مقال مفد=  ا  دًو تا مر مثله ًو

 ا  ررجل وا يدموا عصرت يو =    ةدخو تاركر ادت تنك  رماء  حار
 :ـ األفيون  3

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

 .ا وتصه تام كنة وتامنومة 
الكيـ  وتاندو نردات  Poppy بـوبيكا  تا دومريو  يًلقدو  عليده ت دت  وقد 

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

 . العصيروتانو  Opiumم  تاكلمة تايونانية  م تقة Opiumوكلمة أًيوت أريوت 
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ددو عددات   شــركة المنــد عدد  ًريدد   اتــو كلكًددو  تانكليددزردددء تاتجددار  4995ًو
 ت قصددنًددو ردد د تا ددر   ت ًيددو يلارددو  دورت رمي دديا ًددو ن ددر  تادداًو  الشــرقية
عددد  أر دددً تاعتردددارتت    رغندددن تانلدددراردددر األ تأميندددا  ه تاندددا  علدددن تد ينددد و دددجات
مددد  %   48 رحدددوتاوًدددو تاصدددي   ت ًيدددو عددددد تامددددمني  علدددن  وقددددر.   تان دددانية

 شــنيونــ  تاصددينو   تامررتًددور رأاوامددا  .تامجمددوع تاددذكور تارددااغي  مدد  تا ددكا  
تف دددو تادمددددا  علددددن  جددددرتءتاحاادددة تامؤامددددة تاتددددو أصدددر  عليهددددا  ددددكا  رددد دا مدددد  

  . ت ًيو  ت تيرتدام درتت حلر ت
ورتحريض م   ركة تاهند تا رقية وم  يدعمها م  مصاصو تادماء لا أنه 
وت ددتمرت  4847تنددداات نددار تاحددرب رددي  تاصددي  ورريًانيددا عددات . تجددار تا دداوب 

صدي  ًدو خدذا وتغلردت رريًانيدا علدن تا األفيـونبحرب و ميت ت  4804حتن عات 
ورمقتردددداخا  4805عدددات  تــــانكينتادددددواتا  مااخددددا قادددت ونتيجدددة اددددذاخ و , تاحدددرب 

تحت أروتب تاصي  أمات ت هونج كونج ت توات لنجلترت علن   .ًيو  تاهندو ًو
تاحدددرب ثانيدددة ردددي   أعلندددت, ورادددد مردددو مدددا يقدددارب تا م دددة ع دددر عامدددا   

و خدذا تاحدرب ت دتركت, تادواتي  ر رب ت ًيو  أيرا   ًدو تاندزتع كحليفدة  فرنسـا ًو
هت علددن تاصددي  تامغلورددة  تانكليددزوتمكدد   ,ارريًانيددا  وتافرن دديي  مدد  ًددرض  ددرًو

لذ أجررتخدددا علدددن عددددت زرتعدددة نردددات تا  ددد ال ًدددو ر دخدددا ا  دددته خ   أمرخددداعلدددن 
, وتاغايدة مد  خدذت تاامدل  وتردحة  .مد  تاهندد  ت ًيدو  را تيرتدوتا ما  ,  تامحلو 

, مارا مددددد  جهدددددة وخدددددو تحًددددديت تادددددرو  تامانويدددددة ال ددددداب تاصدددددينو تمهيددددددت  ا دددددتا
  تاردد مة مدد  ارددر   تحتكددار ريددع ت ًيددو  ادده وجنددو ت وتمتصدداا دمدده عدد  ًريدد

  .جهة ثانية 
و أمريكا تا مااية وتاوايات تامتحدا روجه  اا  اع تد ي  ت ًيو  ردي   ًو

وزتد عدددد تامددد ني   .ت  4818وذاددخ عددات  تانكليددزوراددض تانددا  أثندداء تاحددت ل 
 تامتحدددداحيدددث ت دددت دمت تاوايدددات , جاايدددة تاصدددينية رادددد تا دددتق ل عددد  ًريددد  تا

 . أعدتدت  كريرا م  تاامال تاصينيي  أثناء مد تا كة تاحديد عرر تاقارا 
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أوزترخدا كدا  خنداخ عددد كريدر مد   ًدو أمريكدا وعندما ورات تاحرب ت خليدة
ي  ع  ًري  تاحق  تاجلدية  تاجرحن تاذي  تعتادوت وقد نقلدوت خدذا , علن أ ذ تاموًر

حتددن قيددل أ  عدددد تامدددمني  علددن أ ددذ ت ًيددو  . ااددادا لاددن غيددرخت مدد  ت صددحاء ت
عدد  ًريدد  تاحقدد  تاجلديددة ًددو تاوايددات تامتحدددا وحدددخا كددا  راددد تاحددرب تااااميددة 

وتآل  يتجاوز تام يي  و اصة ردي  ًرقدة , ت وان قد رلغ حوتاو مامتو أاف مدم  
يات تامتحدا ودول أمريكا تاجنورية مد  وتاحرب تآل   جال ري  تاوا .تا ود تافقرتء 

أجدددل مندددع تهريدددب ت ًيدددو  وأورت  تاكوكدددا وتام ددددرتت ت  دددرا لادددن دت دددل تاوايدددات 
 .تامتحدا 
 :القات ـ  2

تاامدات ًديم  : / ت ًو كتاره  4004 – 4510وذكر تامقريزو تامؤر  تاماروف    
ويقدال , تانا  أورتقهدا أ  ًو تلخ تار د  جرا يأكل / : رااحر ة م  ملوخ تا  ت 

وتدذكر  تادذكاءورأنها تفدر  وتزيدد مد  , وخو ردو  ثمر وت ره تانارن  ,  جات : اها 
وكا  تنت ارخا ري  , وتراف تا هية وتارغرات تاجن ية وتنره ت عصاب  راامارو

ة رصددورا  اصددة  ومدد  تاماتقددد أ  زرتعددة تاقددات تنتقلددت مدد   .أخددل تاالددت وتامتصددًو
  .ت  4040عات  تاحر ة لان تايم 

ان تاقات ياود تافرل تنتصار قوتت     علدن قدوتت , تا دمااية  محمد على صالحوت 
 . تاجنورية ًو تايم  أوت ر تاقر  تامارو أبو بكر العطاس

 :  الطباق التب  أو ـ  4
غيدددر أردددرترا تاصدددحية وتانف دددية وتاجتماعيدددة تاتدددو أثرتتهدددا ت رحددداث تاًريدددة 

او ًررنا أ  ,  ذ مث   علن ذاخ , تاقتصادو تاكرير ًهناخ رررا , وتاجتماعية 
, مليدو  ن دمة  4أو حدوتاو , قدً م  تا كا  ً % 0عدد تامد ني  ًو  ورية خو 

مليدو   54لذ  نح  نحر  كل يوت , وكل وتحد يد   علرة  جاير وتحدا ًو تايوت 
ددو تااددات حددوتاو , مليددار ايددرا  ددورية  4ًددو تا ددهر حددوتاو ,ايددرا  ددورية  مليددار  44ًو
وكيف , ر ًو تايوت   تامد   يد   أكثر م  علرة  جايًكيف لذت كا .ايرا  ورية 

 .ايرا  ورية  54لذت كا   ار تاالرة أكثر م  
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 : المسكنات الخفيفة المملوسات و المخدرات و ـ  5
,  تاًيدب  د تااصدفر  د تازعفدرت   د أكردال تاقرنفدل د   دقام  تانامدا   جدوزا
كمدا أنهدا تاًدن , اواده ت ًفدال ند كا  يامل منهدا ملدر  يت:  /ذ ت نر/ رذور تاقنب 

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

عندد  تااااميدة تاثانيدةوخنا ا رّد أ  نذكر أ  تنتصار تاحلفاء ًدو تاحدرب  د  1
حيدث  تامردادا اددوتر تارحدر الـدرامامينكدا  رفردل حردوب  النورمانـدا نزواهت ًو

تاجنددددود رتندددداول خددددذا تاحرددددوب كددددو ا يصدددديرهت دوتر رحددددر  إيدنمــــاورأمددددر تاجنددددرتل 
 داامي  ن ديًي  علدن عكد  ماكدا  ت امدا   النورمانـداًوصدلوت , تاهدام   المان 
 .يتوقاو  

 : والقطران  النفط والقارـ  13
 .د ت تامااه ًو تانار تايونانية 

  .مااوية وماركة ذتت تا وترو / د ت تامااه ًو ًلو تا ف   
 .جافر تامنصور ورناء مدينة رغدتد  د أرو

كرريتدات وكرروندات / د ت تامااه اوحدا أو رادد  لًدة رااكرريدت أو تانًدرو   
وتدو تانًدرو  / تاصدوديوت  تحنيً تاموتن وأصل كلمدة ًو  / تاصوديوت تاًرياية 

 رمصر
 .يذكر تاتاريخ كيف ًلن نو   فينته رااقار م  تادت ل وتا ارن ـ      

ًدو تافدر   بمسـحا  وأبـدنيجووخدو ممتلدل غيلدا   نبوختنصـر وكيدف أاقدن د 
وتاذو ات يك   وا قارت  ملتهرا  ت رب لان أحدد تاجيدوب , تانارو تام تال م  ت زل 

 .ت ررية تالاخرية 
ـــ ًدددو  دددورية وكيدددف  ســـاموداناتامدددؤر  حكايدددة  هيـــرودوتسويقدددا عليندددا   ـ

وادت تكد  اهدذا ,  لوكـوليسب رقيدادا .  14خاجمها تاجيل تارومانو رأ ًواه عات 
وقدددد  دددكره , واكددد  كدددا  اهدددا تادددنفً , تامديندددة مددد  تااددددا مدددا تدددرد رددده جندددود تاقيصدددر 
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   نهدت ادت ي دهدوت ًا توان تادذعر علدن تارومدا, ت خااو علن  ً  تاماء وأ الوا 
  . ا ن حاب ونجت تامدينة  لوكوليسًارًر , عمرخت تارحر يحتر   

تا ددتي ء : ًددو تاحددرب تااااميددة تاثانيددة كانددت تاغايددة منهددا  حــرب الصــحراءـــ 
, ثت تاتجاا  رقا  ا  تي ء علن منارع تانفً ًو تاارت  وراكو , علن قناا تا وي  

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

تجرردة ًدو تاكيميداء تانوويدة  أجريدتبرلين ـ دال  ت ًدو  4758ًو أوت ر عات 
 أوتوهـان ـ ستراسـمن ـ مـدا /   وقات رهذا تاتجررة ث ثة رحداث , أثارت ثامرا تاااات 

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

وتعتدددددزت خدددددؤاء تاث ثدددددة أ  يايددددددوت رادددددض تجدددددارب كدددددا  أ  أجرتخدددددا تااددددداات  
حيدث كدا  خدذت تااداات يحداول أ  , ت  4750ًدو رومدا عدات  إنريكو فيرميتايًااو 

ها رقددددذتمف مددددد  وذاددددخ ررددددرر, يحدددددث ًددددو تااناصددددر تاثقيلددددة ل دددددااعا  تصددددًناعيا  
وخدو أثقدل مد  تايورتنيدوت  75وكا  قد تعتقد أنه حصل علن تاانصر , تانيوترونات 

 .وخو ت ت ايًاايا قديت تكريما  ار دا  Ansonioوتاذو  مو م  راد   , 
ـــتعنددددما أدرخ  وخندددا دددد  ر تاددددتخت ادددو رمدددي  تاوايدددات ت مريكيدددة تا ًددد رودفل

اللجنـــة االستشـــارية : ل اجندددة  دددميت ورتنيدددوت أمدددر رت دددكييحصدددلت أامانيدددا علدددن تا
, مد  جامادة جدورن وت دنً   داكس ووجنر وتيلـروتامؤافة م  ,  لشؤون اليورانيو 

 .وعدا رراً م تصي  م  تاجيل وتارحرية  فيرمي وديالردوم  
و نف  تاوقت لهر تاقل  علدن تارريًدانيو  عنددما علمدوت أ  جانردا  كريدرت  د  ًو

ًكونددت لنكلتددرت ًددو لرريددل , الرحددوث تانوويددة  مدد  ماهددد تاقيصددر واهلددت قددد  صددا
وتتراددت تالجنددة رددوزترا , تاحددامز علددن جددامزا نورددل  جــورج طمســناجنددة رتمدددخا 4704
  .تاًيرت  
 / .خو تاماء تاثقيل   ر  ما/ د تانرون م  أجل تاماء تاثقيل  :هتلر وغدو ـ 
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اردددل خوانددددت مددد  أجدددل مادددد  تامغنزيدددوت تاددد زت اصدددناعة تاًيدددرت  وتاقنغدددزو و 
 وم  أجل تارًاًا كمصدر الغذتء وصناعة ت  يتو  تا زمي  الجيل , تاحارقة 

 ادددددي  ر دددددرب موقاددددده مددددد  قردددددل تاجددددديل تاصدددددهيونو: ــــــ احـــــتالل الجـــــوالن 
نمددا ركونهدددا منرددع الميددداا , تا ددترتتيجو ًقدددً  ووجددود تارصددداا ًيهددا دايدددل علدددن , وت 

 .وجود تايورتنيوت ًيها أيرا  
ادي  مد  أجدل , تت ت مريكيدة وقدوتت تاتحدااف ماهدام  تاقدو  ـ واحتالل العراق

نمددا , تاحصدول علددن تارتددرول ًهددو تحددت  دديًرتها رصددورا مرا ددرا أو غيددر مرا ددرا  وت 
ر درب وجددود تااناصدر تام دداة ًدو ت خددوتز جنددوب تاادرت  علددن تاحددود رددي  تااددرت  

يددرت   ف تاددذو يلددّو  تارور ددلي  وتا ددز  تيؤكددد ذاددخ وجددود  ددات تافو ددفات وتاكوراادد, وت 
  .وتاقي انو راالو  ت زر  تاجميل 

ويؤكددد ذاددخ أ  تاحكومددة تايارانيددة تقدددمت قرددل غددزو تااددرت  راددرض الحكومددة 
تاارتقيدددة رأنهدددا تادددّزل ت خدددوتز وتفدددت  تاقندددوتت رددددو  مقاردددل  دددريًة أ  تأ دددذ تارمدددال 

 .تاناتجة واك  تاحكومة تاارتقية ًررت ذاخ 
مدددات فى مشـــرفة طمصـــدكتور دددد ومددد  تامؤكدددد أ  تااددداات تاندددووو تامصدددرو تاددد

مقتوا  م  قرل تام اررتت تااااميدة وتاصدهيونية  نده قدال روجدود تايورتنيدوت ًدو رمدال 
 .داتا مصر 
, تعدددات لذ: اصدددناعات تااكترونيدددة تآل  مددد  وت: أشـــباه الموصـــالت ـ  14

وتلفزيوندات , وم دج ت ,   تورتديوخدا, وصوتريخ عدارر القدارتت , وأقمار صناعية 
وتاتصدددددداات تا ددددددلكية , وتوايددددددد تاكهرردددددداء مدددددد  تاحددددددرترا  وتارددددددوء , تت  وكددددددامير , 

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

 :كسيد النترود أغاد ـ  1
و ددددرعا  مددددا ترددددي  أ  مدددد  , ت 4991تاددددذو تكت ددددفه جوزيددددف رري ددددتلو عددددات 

واكنده يصدر  , كميدة مهيندة اقه ر صاما خذت تاغداز أنده يثيدر تاردحخ اددا ت تن د
 مت ا تن اقه يصيب تارجل راااقت وتاتارض تادت,  رت  لذت ت تن   ركمية أكررم د
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انيي  وتامصدروعي  لر حيدث كدا  يادرض تامغدوايي  وتامجدوخذت ما قات ره خت 
وم  رهدت عاخدات ج ددية وعقليدة  لقيدة يمكد  أ  تنقدل لادن أوادخدت وأحفدادخت ًكدا  

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

وخندداخ درت 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 
أو تامصاب , يفيد تامريض رااقلب  تان ا كا  تحرر خذت تاغاز ًو دت وت   
و أ,  ددددددري  يجلت أو كر ددددددوات  تانترو عندددددددما يتادددددداًن مركراتدددددده كددددددرذتذت, رااانددددددة 

, أوحقد  تارارداًري  تاجلديدة  , أو كر وات مركرات تافيداغرت , كر وات تانترو أميل 
ر ددداءًيامدددل علدددن تو ددديع  دددرتيي  تاقلددب ,  أو تادددتتورا  تاارددد ت تامل ددداء حدددول  وت 

ت وردا وتا رتيي  وتاج ت تاكهفو القرديب ممدا يامدل علدن تزديداد تددً  وردخ تاددت 
 .ًي ار تامريض رتح   ملحول 

 :الكبريت ـ  3
ل  الكرريت تاريخ قديت كقدت أو عنصر كيميامو   ر ًلقد تًور م  مادا  -

دا ًددو عصددرنا تاحارددر وقددد صددفرتوية غامرددة الكيميددامو لاددن أحددد أخددت تامددوتد تامفيدد
كددا  يحددر  ًددو تاقددديت مدد  قرددل تامددذتخب تاوثنيددة اكددو يًددردوت ت روت  تا ددريرا واكدد  

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

 . وتارًاًا/ م حو  روردو / د ماااجة أمرتض تاكرمة 
 . د  ًو صناعة تارارود ت  ود 
لكنة تامًاً د ًو    .صناعة تاكوت وخ ًو

 .د ًو صناعة أعوتد تاثقاب 
وصدناعة حمدض , د ت دتامال تاغداز تاندات  عد  حرقده ًدو تاتريديض وتاتاقديت  
وذاددخ / ت ددتهلكه مدد  حمددض تاكرريددت  يقددا  تقدددت ت مددة وحرددارتها رمددا/  تاكرريددت
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اصدددددناعات تاكيمياميدددددة وتاغذتميدددددة وتاتادينيدددددة ادددددد ول حمدددددض تاكرريدددددت ًدددددو مالدددددت ت
  .وتاحررية 

دددد لا أ  مددد   ثدددار غددداز تاكرريتدددو تاريميدددة تا دددلرية ت دددكيله المًدددر تاحمردددو 
  .تاتآكلو علن ت رنية وتامن آت  اء علن تاغارات وتامزروعات وتأثير وتاقرا
  :كبريتات الصوديو  المائية ـ  2

الحصول علن درجة حرترا  .راانصهار وتاتجمد  ةتاكامن اوتا تفادا م  حرترته      
 .ثارتة 

ددددة ًددددو صددددحرتء  مثددددال ذاددددخ  قريرددددةو , ت نهددددارت   14حيددددث تاحددددرترا نيفــــادا تاغًر
   4ت  50ة مر أو تجمد كرريتات تاصوديوت تامادرجة تنصها. تاصفر اي   

 : ـ الحرارة الكامنة للتبخير   4
 :زاية وتاصناعية ت تفاد منها تان ا  ًو صنع تاررتدتت تامن 
د  غازتت تافريو  ع  ًري  تاتر ير ثت تا ااة ثانية راارغً عد  ًريد   4

 .تاروتغً تاكهررامية 
د غاز تان ادر تا امل ع  ًري  تاتر يدر ردااحرترا تاناتجدة عد  تا دم  أو  4

وأمكدد  رددذاخ صددنع تارددرتدتت تامنزايددة , تاغدداز أو تاكهرردداء ردددو  رددوتغً كهرراميددة 
 .تاتو ا تحتان لان كهرراء  وتاميدتنية
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 مخطط البحث
 

 1 الفصل األول
 4 مد ل

 4 د ًجدددددر تاكيميددددداء
 5 د امدحة تاري يدة

 5 الفصل الثاني
 0 د تاكت اًات تاكيميامية ًو أوررا

 9 د تاكيميددداء ًددو تاًدددب
 7 د تاكيمياء ًو تازرتعة
 44 وت اياف تاصناعيةد تاكيمياء ًو تالدتم  

 44 د جواة ًو عاات تاكيمياء تايوت
 44   د تارترول وتاغاز تاًرياو

 44 ب د ت ت  ا تامااد  م  مياا تارحار
 44 ن د تاحصول علن تاماء تااذب م  مياا تارحار

 13 الفصل الثالث
 44 راض ت حدتث تاتاري ية تاتو صناتها تاكيمياء

 44 ة ًو تاحروبد تاموتد تاكيميامي 4
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 45 د  تًور أ لحة تان ا   4
 45 ت  لحة تاصوتنية تكت اف ص رة ت  ياء وصناعة

 45 ب د تكت اف تاررونز وتاحديد وتانحا  وتاذخب
 40 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 تانارد تكت اف  5

قاردل  ا حتدرت   ًدو  ج دت     د  ررمدا  دقًت صداعقة مد  تا دماء
 ًا تال

40 

 41 ب د  وما تانار تايونانية عنا رمجهواة
 41 ن د   نار أصحاب ت  دود

 41 د د تأثير تانار علن تاًي  أو تاحجارا تاكل ية
 48 د تاموتد تا امة وتاممررة 0
 48 نيةتاروما تامررتًورية تنهيار  د 

 48 راا ت تارًل ب د  ت مت نارليو  ًو منفاا رجزيرا تاقدي ة خي نة
 مملوءا ر ت تا يانيد كانوت يراو   اتما  ًيه ًجوا: ن د تاجوت ي  

 يقتلو  أنف هت لذت تكت ف أمرخت, 

48 

 47 وتا تّ  تكيلوراتر د د  تاملكة 
 47 خد د رومل وتا تّ 
 47 نامت   ًو أذنه وخوتادنمارخ رصب تازمرو د قتل ملخ 

 47 صلن تهلل عليه و لتز د ورع تا ّت ار ول تهلل 
 47 ً د ورع تا ّت الح   ر  علو

 44 و د تاميكرورات وتاجرتثيت وتا مامر
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 44 خ د ًير أراريل
 44 د  أخت ما ًو تاحرارا تامصرية 0
 44 تامومياء:  4
 44 ت صرا  وت حرار:  4
 44 أورت  تارردو:  5
 44 تااًور:  0

 44 د تااًور ًو تااهد تافرعونو
 44 د تااًور وتاتوترل وتاكت اًات تاجغرتًية

 44 وموتد تاتجميل ر أ  تااًور 4994ريًانو عات د تامر وت تار
ودورا تاكريدر  ارو  وتامنلفدات تاصدناعية مد  رادداد  ت تدرتع تاصد 1

 ًو تانلاًة

44 

 44 تاصيف ررد تا تاء وحرّ   تاذو يمنع عنه د  تًور تالرا 9
 45 د موتد  ررت تفلي  تادواة وتنهيارخا نتيجة تارز  8
 40 د تاحروب تام فية رمادا كلور تاصوديوت 7

 40 د تار ت وتاتلوي  وتاتصوير 44
 40 د تام درتت وتام كنات 44

 40 د تاح يل 4
 49 د ت ًيو  4
 48 د تاقات 5
 47 د  تاترغ أوتاًرا  0
 47 تام درتت وتامهلو ات وتام كنات تا فيفةد  0

 54 د تانفً وتاقار وتاقًرت  44
 54 د تاقنرلة تاذرية 45
 54 د أ راا تاموص ت 40
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 ـ  27ـ  

 54 د موتد كيميامية متنوعة 40
 54 د غاز توك يد تانتروز 4
 55 د تاكرريت 4
 55 د كرريتات تاصوديوت تامامية 5
 50 د  تاحرترا تاكامنة التر ير 0
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