╝

تاريخ الكون يف ساعتني
History of the World in 2 hours
ُ ع ْمر الكون  13.7مليار عاما
 oالكون بدأ من نُقطة صغرية جدا من ال َّطاقة
املجرة!
 oوألسباب قد ال نعلمها أبدا ،انفجرت هذه النُّقطة من ال َّطاقة فأخذت مساحة أكرب من
َّ
ألي طاقة ،فإنَّنا
 oال َّطاقة املوجودة يف املُفردة ( )Singularityهي طاقة الكون ك ّله ،وعند استخدامنا ّ
كونة ُمنذ االنفجار الكبري!
نستخدم ال َّطاقة املوجودة يف هذا الكون ،امل ُ َّ
ذرة يف الكون هي اهليدروجني ،وهي املُستخدمة يف تكوين ّ
كل ما يف الكون!
َّ oأول َّ
ذرات أخرى!
 oمن خالل اهليدروجني ،بواسطة احلرارة َّ
والضغط ،يتم تكوين َّ
يتم توزيع هذه َّ
 oمع تكوين َّ
الذ َّرات يف الكون بشكل ُمتساوي
الذ َّرات املُختلفة ،مل ّ
السامء وهي ُدخان!
ُ منذ  13.4مليار عاماَّ :
ذرة اهليليوم من
ذرات اهليدروجني ،ومع ارتفاع َّ
الضغط واحلرارة ،يتم تشكيل َّ
 oمع اجلاذبية ،جتتمع َّ
ذرتني من اهليدروجني
خالل دمج َّ
سبب تو ُّلد ال َّطاقة ،ممَّا أنشأ الن ُُّجوم (مصدر نور وطاقة يف الكون)
ذرات اهليدروجني َّ
 oدمج َّ
 oرغم ُو ُجود ن ُُجومَّ ،إال أنَّه مل تكن ُهناك كواكب بعدُ
 oالن ُُّجوم مصانع للعنارص ،تقوم بدمج َّ
ذرات جديدة!
الذرات لتُنتج َّ
 oدمج اهليدروجني إىل هيليوم ،ودمج اهليليوم إىل ليثيوم
تكررة ،تم إنتاج أهم ُ 25عنرص ،مثل :الكربون واألوكسجني
 oمن خالل عمليات الدَّ مج امل ُ ِّ
والنيرتوجني واحلديد
 oبعض العنارص كانت أثقل من أن تُصنع داخل الن ُُّجوم ،فالن ُُّجوم ال تُنتج ال َّطاقة الكافية لدمج العنارص
 oال َّطاقة الكافية لدمج العنارص متَّت بواسطة انفجار بعض الن ُُّجوم ()Super Nova
 oهذه االنفجارات كانت األكرب يف الكون من بعد االنفجار الكبري!
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ُكون العنارص الثقيلة ،مثل :اليورانيوم
تم دمج العنارص لت ِّ
 oمن خالل ال ُّطاقة النامجة عن انفجار الن ُُّجومّ ،
َّ
والذهب ،والنَّحاس ،وبقية العنارص املوجودة يف الكون اآلن!
 عىل مدار  8مليار عاما :تُولد الن ُُّجوم وتنفجر إلنتاج العنارص الالزمة إلنتاج الكواكب!
الكم الكايف من العنارص إلنشاء جمموعتنا الشمسية
ُ منذ  4.6مليار عاما :انفجارات الن ُُّجوم َّ
كونت ّ
 oيولد نجم جديد ،شمسنا ،عمالقة جدا لدرجة َّأَّنا مجعت  %99.9من املا َّدة يف جمموعتنا َّ
الشمسية!
ُ منذ  4.5مليار عاماُ :ظ ُهور كوكب األرض ،الكوكب الثالث يف املجموعة َّ
الشمسية
 oكوكب األرض يف هذا التَّوقيت كان ُمغايرا متاما ملا نعرفه عن شكل الكوكب اآلن!
 oكوكب األرض كان يدور حول نفسه بشكل رسيع جدا لدرجة أن ُمدَّ ة اليوم كان  6ساعات فقط!
 oكوكب األرض كان عبارة عن محم بركانية ،جمموعة من املعادن املُذابة!
السطح ،واملعادن الثقيلة غاصت يف ُعمق األرض
 oبفعل اجلاذبية ،املعادن اخلفيفة طفت عىل َّ
كونت جمال األرض املغناطييس
كونت نواة األرض ،هذه النَّواة َّ
 oاملعادن الثقيلة مثل النيكل واحلديد َّ
 oهذا املجال املغناطييس سيحمي األرض من اجلسيامت املشحونة املُميتة التي تُطلقها َّ
الشمس!
 oهذا املجال املغناطييس أيضا سيكون من أسباب نشأة احلياة عىل األرض ،وسيسمح باستخدام
البوصلة!
املريخ يصطدم بكوكب األرض!
ُ منذ  4.5مليار عاما :جسم بحجم كوكب ِّ
كونت القمر!
 oكوكب األرض ابتلعت الغالبية ال ُعظمى من هذا اجلسم بداخلها ،والبقايا بفعل اجلاذبية َّ
 oالقمر ُُيافظ عىل ثبات األرض ،واجلاذبية بينها وبني األرض يمنع األرض من الت ُ
َّذبذب ،وهذا ُيمينا
من حدوث تق ُّلبات شديدة يف ال َّطقس ،باإلضافة إىل إبطاء رسعة دوران األرض حول حمورها ،ممَّا
أ َّدى يف النِّهاية إىل إطالة ُمدَّ ة اليوم إىل  24ساعة ،بدال من  6ساعات فقط!
 oبسبب االصطدام الذي حدث ،أصبحت األرض مائلة عىل حمورها ،ممَّا أ َّدى حلدوث الفصول األربعة!
ُ منذ  4.4مليار عاما :درجة حرارة الكوكب ُمرتفعة جدا ،ممَّا يمنع وجود املاء بشكل سائل
اجلوي ميلء ببخار املاء ،ولكن احلياة حتتاج إىل املاء كسائل كي يوجد!
 oالغالف ِّ
تكونت املُحيطات!
السنني ،مع انخفاض درجة حرارة الكوكب ،ويف النِّهايةَّ :
 oاَّنمر املطر ملاليني ِّ
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وحميطات دائمة)
ُ منذ  3.8مليار عاماَّ :أول ُظ ُهور للحياة عىل كوكب األرض! (مع وجود القمر ُ
 oظهرت احلياة عىل كوكب األرض بعد مرور  700000عاما من نشأة الكوكب!
تكونت احلياة!
 oمن خالل  6عنارص بسيطة (َّ )CHNOPS 6 Elements of life
 H اهليدروجني O ،واألكسجني C ،والكربون N ،والنيرتوجني P ،والفوسفور S ،والسلفور!
احلي
أهم ما يف الكائن ّ
 oاحلامض النَّووي (بروتني) هو ّ
 oالباكترييا هو أول أشكال احلياة التي ظهرت عىل كوكب األرض!
 oحياة اإلنسان ُمرتبطة بحياة الباكترييا بشكل وطيد جدا!
 oاإلنسان ُيمل بداخله كم من الباكترييا يزيد عن عدد البرش عىل كوكب األرض!
السنني!
 oظ َّلت هذه امليكروبات ُمستحوذة عىل األرض لنفسها ملليارات ِّ
الضوئي ()photosynthesis
ُ منذ  2.5مليار عاما :بعض الباكترييا أصبحت تقوم بعملية البناء َّ
كميات هائلة من األكسجني!
 oمن خالل عملية البناء َّ
تم إنتاج ّ
الضوئيّ ،
اجلو ّي!
 oامتألت املُحيطات باألكسجني ،حتى نفذت إىل الغالف ِّ
 oمع وجود الكثري من احلديد يف املياه ،باإلضافة إىل وجود الكثري من األكسجني ،صدأ احلديدُ
يرتسب لتكوين أرض!
 oيرتاكم احلديد الصدئ يف قاع البحر ،ومع مرور مليارات السنني ،احلديد َّ
 oبعض الباكترييا تستخدم األكسجني للتَّن ُّفس ،وبذلك أصبحت تستهلك ال َّطاقة بشكل أكفأ!
األولية
 عىل مدار  2مليار عاما :ظهرت كائنات ح َّية أكثر تعقيدا من امليكروبات والباكترييا َّ
السامء زرقاء ،وكذلك املُحيطات التي تعكسها
 oأصبحت َّ
القارات ،وأصبح كوكب األرض أقرب شبها َّ
بالشكل الذي نعرفه اآلن
 oظهرت َّ
ُسمى «بانجيا» ()Pangaea
قارة ُعظمى ت َّ
 oكانت اليابسة ُجمتمعة يف َّ
ُ منذ  550مليون عاما :بعد ُمرور حوايل  4مليار عاما عىل نشأة الكوكب!
سمى بـ «االنفجار الكامربي» (!)The Cambrian Explosion
 oحدث ما ُي َّ
 oاالنفجار الكامربي هو اإلصدار البيولوجي من االنفجار الكبري!
 oعىل مدار  30مليون عاما نشأت الغالبية ال ُعظمى من األشكال احليوانية!
 oتعليقي :لو قولنا إن أول ظهور للحياة عىل كوكب األرض كان ُمنذ  3.8مليار عاما ،وأن االنفجار
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الكامربي حدث ُمنذ  550مليون عاما ،يف ُمدَّ ة  30مليون عاما ،هذا يعني أن االنفجار الكامربي
حدث بعد  3.25مليار عاما من نشأة احلياة! ُمدَّ ة  30مليون عاما =  %0.9من إمجايل ُمدَّ ة 3.25
مليار عاما ،يعني لو قولنا إن احلياة نشأت عىل األرض ُمنذ يوم واحد فقط ،فإن االنفجار الكامربي
تتطور احلياة هبذه ال َّطريقة املُع َّقدة يف
سيكون بمثابة حوايل  13دقيقة فقط من هذا اليوم! هل ُيعقل أن َّ
هذه املُدَّ ة القصرية جدا!
ُ منذ  500مليون عاما :ظهرت أول سمكة فقرية!
 oأشكال احلياة ك ّلها كانت يف البحر ،سواء أسامك أو نباتات
تكونت طبقة األوزون التي حتمينا من إشعاعات َّ
الضارة
الشمس َّ
 oلكن مع الوقتَّ ،
 oمع ُو ُجود طبقة األوزون ،بدأت النَّباتات بال ُّظ ُهور عىل األرض
ُ منذ  400مليون عاما :بدأت احليوانات بال ُّظهور عىل األرض
للرب مائ َّيات ()amphibians
ّ oأول ُظ ُهور للحيوانات كانت ر ّ
الزواحف بال ُّظهور ،والتي بدورها بدأت باستعامر األرض وترك البحر
 oبدأت َّ
ُ منذ  300مليون عاما :مع موت النَّباتات وحرارة اجلو بدأت عملية تكوين الفحم والبرتول!
ُ منذ  250مليون عاما :أكرب نشاط ُبركاين ُمنذ أيَّام األرض األوىل
اجلوي أصبح مليئا بثاين أكسيد الكربون
 oالغالف ِّ
 oاحلياة التي ظهرت يف االنفجار الكامربي ماتت وانقرضت!
 oأكثر من  %70من أشكال احلياة حينئذ عىل األرض انقرضت!
سمى بـ «انقراض العرص الربمي» ()The Permian Extinction
 oهذا ما ُي َّ
تكررة عىل كوكب األرض
 oاالنقراض كانت صفة ُم ِّ
ُ oهناك  5انقراضات كُربى حدثت ُمنذ  500مليون عام! ()Big Five mass extinction events
 انقراض «العرص األوردوفييش السيلوري» ( )Ordovician-Silurianحدث ُمنذ
القارات ،وانقرض أكثر من  %60من الالفقاريات
 443.4مليون سنة مضت ،بسبب حركة َّ
البحرية
 انقراض «العرص الديفوين امل ُ ِّ
تأخر» ( )Late Devonianويشمل حدثني :انقراض
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«كيلوارس» ( )Kellwasserيف بداية املرحلة األخرية من العرص الديفوين ،وانقرض %19
من مجيع الفصائل و  %50من مجيع األجناس .وانقراض «هانجنبريج» ()Hangenberg
يف َّناية العرص الديفوين
تم القضاء عىل
 انقراض «العرص الربمي» ( )Permianأكرب حالة انقراض شهدهتا األرضّ ،
نحو  ٪ 96من كل أنواع األحياء البحرية ،وانقراض نحو  ٪ 70من كل أنواع الفقاريات
األرضية .من أسباب االنقراض :تغري تدرجيي للمناخ واصطدام نيزك متفجر وانفجارات
بركانية كبرية
 انقراض «العرص الرتيايس اجلرايس» ( )Triassic-Jurassicهو االنقراض الذي يفصل بني
«العرص الرتيايس» و «العرص اجلرايس» (عرص الديناصورات) ،من أسبابه :تغري تدرجيي
للمناخ واصطدام كُويكب وانفجارات بركانية كبرية ،وانقرض  %20من الفصائل البحرية
والكثري من الربمائيات الكبرية
 انقراض «العرص الطباشريي العايل» ( )Cretaceous-Tertiaryهو املشهور بانقراض
الديناصورات ،وهو ثاين أعظم انقراض حدث عىل وجه األرض بعد االنقراض الذي حدث
يف أواخر العرص الربمي ،حدث بسبب اصطدام نيزك باألرض تسبب باإلطالق ُس ُحب من
الغبار واحلطام إىل الغالف اجلوي مما حجب ضوء َّ
تسبب هذا
الشمس َّ
وغري املناخ ،وقد َّ
الضخمة
الو ُحوش َّ
االنقراض باختفاء أشكال ُمتلفة من احلياة من عىل وجه األرض ،وليس ُ
فقط
 عىل مدار  160مليون عاما :الديناصورات حتكم األرض!
 oظهرت َّأول غابات شجرية صلدة
 oجاذبية القمر جعلت اليوم عىل األرض يستقر يف ُمدَّ ة  24ساعة
 oاليابسة امل ُجتمعة «بانجيا» ( )Pangaeaانفصلت إىل شقني« :لوراسيا» ( )Laurasiaو «غندوانا»
(.)Gondwana
 oرغم وجود الديناصورات العمالقةَّ ،إال َّ
الصغرية كانت موجودة أيضا
أن بعض الثدييات َّ
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ُ منذ  65مليون عاما :اصطدم كُويكب بكوكب األرض ممَّا أ َّدى النقراض الديناصورات!
كون من أثر االصطدام حجم َّ
الشمس ممَّا أ َّدى لتغيري املناخ وانخفاض درجة احلرارة
 oال ُغبار اهلائل امل ُ َّ
ُ منذ  50مليون عاما :احلرارة عىل الكوكب ُمرتفعة بشكل كبري
 oاحلرارة ُمرتفعة لدرجة َّ
أن ُهناك غابات نمت عند القطبني!
القارات تقريبا َّ
بالشكل املعروف اآلن
تتحرك ممَّا أ َّدى لتشكيل َّ
 oاليابسة َّ
 oمرص حينئذ كانت غارقة حتت بحر قديم!
ُسمى «ن ُِّم َّيات» ()nummulites
 oيف قاع هذا البحر القديم ،عاشت بعض املخلوقات َّ
الصدفية ت َّ
كونة من الكالسيوم والكربون
 oهذه املخلوقات الصدفية كانت ُم َّ
كون فيام بعد احلجر
الصدفية يف قاع البحر ،ممَّا َّ
السنني ،تراكمت هذه املخلوقات َّ
مر ماليني ِّ
 oعىل ّ
اجلريي!
تم استخدامه فيام بعد لبناء األهرامات!
 oهذا احلجر اجلريي ّ
كونة من صدفيات عمرها  50مليون
 oإذا ُق ر
مت بالتَّدقيق يف أحجار األهرامات ستجد َّأَّنا بالفعل ُم َّ
عاما!
ُ منذ  10مليون عاما :األرض أصبحت أشبه بالشكل الذي نعرفه اآلن
القارات أصبحت كام نعرفها اآلن
َّ o
 oالسالسل اجلبلية مثل «اهلياماليا» أصبحت موجودة
 oاجلبال َّ
الشاهقة مثل «اهلياماليا» أخ َّلت باألنامط ال َّطقسية ،ممَّا أ َّدى النخفاض درجة حرارة الكوكب!
 oاليابسة التي تصل بني األمريكتني بدأت بال ُّظهور ،ممَّا أ َّدى الضطراب يف ت َّيارات املُحيطات!
ّ o
كل هذا دفع األرض لعرص جليدي!
ُ منذ  7مليون عاما :الغالبية ال ُعظمى من ال َّثدييات تعيش يف الغابات
أهم الكائنات احل َّية التي أ َّدت لوجودنا :العشب ()grass
 oمن ّ
 oاملساحات العشبية ظهرت يف العامل ك ّله بشكل ُمتوازي تقريبا
 oمع ُظ ُهور الغابات العشبية ،ق َّلت الغابات الشجرية
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ُ منذ  2.6مليون عاماُ :ق ُرود شبيهة باإلنسان عاشت عىل األرض ()homonites
 oبسبب أحجار السيليكون ،تم تكوين بعض األدوات احلا َّدة (العرص احلجري)
 oكوكب األرض متتاز بيشء خاص هبا فقط :إشعال النَّار (احلفاظ عىل نار ُمشتعلة)
 oكوكب األرض الكوكب الوحيد الذي يمتاز بخاصيتني الزمتني إلشعال النَّار
جوي ميلء باألكسجني!
 الوقود الكايف من أجل إحراقه ،وغالف ِّ
ُ منذ  800ألف عام :استخدام النَّار والتَّحكُّم فيها ،واستخدامها يف ال َّطهي!
 oتع ُّلم استخدام النَّار فتح باب جديد من التكنولوجيا يف املُستقبل
 استخدامها يف صناعة ّ
الفخار
 استخدامها يف تشكيل احلديد وإذابة املعادن
 استخدامها إلنتاج ال ُق َّوة ال ُبخارية
ُ منذ  200ألف عامّ :أول ُظ ُهور لإلنسان كام هو معروف اآلن
 oاإلنسان يستخدم ال ُّلغة ويتك َّلم ويتواصل مع غريه من البرش!
 oمع ُظ ُهور ال ُّلغة ،أصبحت عملية نقل املعلومات ُممكنة ،سواء بني األفراد أو عرب األجيال
 oأصبحت عملية نقل اخلربات َّ
الشخصية ُممكنة ،سواء إىل أفراد أو مجاعات أخرى
ُ منذ  100ألف عام :اإلنسان ينترش عىل ظهر كوكب األرض!
 oاإلنسان يغزو األرض سريا عىل األقدام
 oيستخدم األدوات البداية باإلضافة إىل التَّحكُّم يف النَّار
القارات :أفريقيا وآسيا وأوروبا ،أصبح اإلنسان قادرا عىل االنتقال سريا
الربي بني َّ
 oبسبب االتِّصال ر ِّ
عىل األقدام إىل أكثر من نصف األرض اليابسة املوجودة عىل الكوكب!
 oانتشار اإلنسان عىل األرض أصبح تأمينا له من االنقراض!
 oاإلنسان من الكائنات النَّادرة ،أو الوحيدة ،التي تستطيع أن تتك َّيف مع البيئات املُختلفة!
ُ منذ  50ألف عاما :يبدأ عرص جليدي جديد!
كمية كبرية من املياه أصبحت صلبة يف هيئة ثلوج
 oبسبب العرص اجلليديّ ،
 oهذا أ َّدى إىل ُظ ُهور يابسة تصل بني «سيبرييا» و «أمريكا َّ
الشاملية» ،ووصل اإلنسان لألمريكتني!
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ُ منذ  12000عاما :وصل اإلنسان إىل أطراف األرض ك ّلها رغم استمرار العرص اجلليدي!
الذوبان ،مم َّا أ َّدى إىل إغراق اليابسة التي ّ
 oبدأ اجلليد يف َّ
القارات!
تصل بني َّ
 oأصبحت خريطة الكُرة األرضية متاما كام نعرفها اآلن!
 oاألمطار الغزيرة يف أفريقيا أ َّدت إىل تكوين َّنر النِّيل باإلضافة إىل أَّنار أخرى!
 دجلة والفرات يف العراق ،السند يف باكستان
 oمع ارتفاع درجة احلرارة بعد انتهاء العرص اجلليدي ،بدأت تتو َّفر النَّباتات بكثرة
 oبدأ اإلنسان بتكوين القبائل وترك التَّن ُّقل ِّ
والرتحال ،وبدأ يف إنشاء املستوطنات
الزراعية
الزراعة ،وبدأ يف إنشاء األرايض ِّ
 oتع َّلم اإلنسان ِّ
َّ o
للزراعة!
الرشق األوسط ُيظى بأكرب قدر من ال ُّظروف املُناسبة ِّ
 oكام َّ
أن َّ
الرشق األوسط كان موطنا ألهم احليوانات التي يمكن لإلنسان تربيتها
الرافدين ،بدايات احلياة املدنية!
ُ منذ  6000عاما :بداية «احلضارة السومرية» يف بالد َّ
 oتع َّلم اإلنسان ترويض اخليول!
تطور ّ
كل يشء ،من األعامل إىل احلروب!
 oعملية ترويض اخليول سامهت يف ُّ
تطورات كثرية يف احلياة
 oاحلياة املدنية واالعتامد عىل املحاصيل ِّ
الزراعية أ َّدى إىل ُّ
 oتع َّلم اإلنسان الكتابة ،حتى يقوم بتسجيل كل يشء
تم تكوين اجليوش حلامية املُدُ ن والدِّ فاع عنها وعن مازن ال َّطعام فيها
ّ o
السياسية من أجل إدارة البالد والشعوب!
َّ o
تطورت األنظمة ِّ
ُ منذ  5000عاما :تع َّلم اإلنسان التِّجارة!
 oاحلامر كان له دور كبري جدا يف التِّجارة ونقل البضائع
 oالتِّجارة بني احلضارات املُختلفة أ َّدت لتبادل ال َّثقافات واملوارد!
الضخمة!
ُ منذ  4000عاما :بدأ اإلنسان يف ال ُعمران وإنشاء األبنية َّ
 oبناء األهرامات يف مرص وسائر املنشئات احلضارية يف البالد األخرى
 oاكتشف اإلنسان «البيتومني» ( = )bitumenاألسفلتّ ،أول ُمشت َّقات البرتول اكتشافا
اهلامة جدا
 oاكتشافات السومريني َّ
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الرقم  12بدال من 10
 النِّظام العددي ،ولكنَّه كان مبني عىل َّ
 ال رع رجلة ،مثل العجالت احلربية والعربات
ُ منذ  3200عاما :بداية العرص احلديدي!
تم اكتشاف كيفية تشكيل احلديد بواسطة النَّار
ّ o
ُ منذ  2600عاما :يتع َّلم اإلنسان الفروسية (القتال عىل ظهر احلصان)
 oالقتال عىل ظهر احلصان أ َّدى إىل ظهور اإلمرباطوريات ال ُعظمى
 اإلمرباطورية الفارسية  500ق.م.
 إمرباطورية اإلسكندر األكرب  323ق.م.
 اإلمرباطورية الصينية  50ق.م.
 اإلمرباطورية الرومانية 117م
يتحول للمسيحية يف 312م
ُ منذ  2000عاما :اإلمرباطور قسطنطني َّ
املتوسط!
 oاملسيحية أصبحت الدِّ يانة األكثر شيوعا يف خوض البحر األبيض
ِّ
ُ oظ ُهور اإلسالم وبعثة النبي حممد ﷺ ،بعد قسطنطني بثالثة قرون
 oالتِّجارة اإلسالمية العربية ستقود مسرية اإلبداع ملُدَّ ة ألف عام!
الصحراء!)
 oمن أرسا ر التِّجارة اإلسالمية العربية :اجلمل (سفينة َّ
 oقافلة اجلامل كانت حتمل أضعاف ما كانت حتمله قافلة احلمري ،وكانت أرسع يف السري!
 oتس َّببت القوافل التَّجارية اإلسالمية العربية بنرش ال َّثقافة وال ُع ُلوم حول العامل!
 oابتكر املُسلمون نِظاما عدديا حسابيا ،نقله األوروبيون إليهم من بالد املغرب العريب!
 oنقل املُسلمون اخرتاع البارود إىل البالد اإلسالمية ،ونقلها منهم األوروبيون وصنعوا البنادق!
ُ منذ  500عاما :يف عام 1492م« ،كريستوفر كولومبس» ُيعيد اكتشاف األمريكتني!
 oأبحر كريستوفر ولكنَّه استخدم تكنولوجيا منقولة عن غريه
ِّ 
الرشا ع من اكتشاف العرب املسلمني
 البوصلة من اكتشاف الصينيني
 oبسبب إعادة اكتشاف األمريكتني ،تم فتح قنوات جتارية جديدة
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 oأصبحت أوروبا يف ُمنتصف طريق التِّجارة بني الرشق واألمريكتني
 oهجرات من أوروبا إىل األمريكتني ،والقضاء عىل  %95من ُسكَّاَّنا األصليني!
الصليبية
السكَّر من املُسلمني أيام احلروب َّ
 oاكتشف األوروبيون ُّ
السكَّر
 oتم استغالل أرايض األمريكتني يف زراعة ُّ
السكَّر بأنفسهم!
 oاألوروبيون ال ُيريدون العمل يف مزارع ُّ
السكَّر!
 oقام األوروبيون باإلبحار إىل أفريقيا وبدأوا جتارة العبيد للعمل يف مزارع ُّ
ُ منذ  300عاما :تم اكتشاف الفحم!
 oبداية العمل عىل إنتاج ال َّطاقة ال ُبخارية
َّ
مضخة يف عام 1712م ،وكانت البداية الخرتاع اآلالت!
تم اخرتاع ّأول
ّ o
 oاآلن أصبح اإلنسان ُح ًّرا من ُحدُ ود إمكانياته أو قوته العضلية!
 oبدأ اإلنسان باخرتاع اآلالت التي تعمل بأي نوع من الوقود!
الصناعية من خالل هذه ال َّثورة التكنولوجية!
 oبدأت الثورة ِّ
 oتم اخرتاع ِ
القطارات التي تعمل بال َّطاقة ال ُبخارية!
الس َّيارة!
 oيف عام 1870م تم اخرتاع املوتور ،واألملان ط َّبقوه يف اخرتاع َّ
 oتم استخدام البنزين والبرتول كمصدر طاقة لكل اآلالت احلديثة تقريبا
 oتم اخرتاع ال َّطائرة ،وتم اكتشاف الكهرباء ،وانتقلنا إىل احلياة احلديثة!
 oبدأت احلُ ُروب العاملية ،ومات فيها ثالثة أضعاف رمن ماتوا طوال ألفي عام من تاريخ البرشية!
 oبدأت تعداد البرش يف التَّزايد بشكل مهول!
 يف عام 1900م كان تعداد سكان العامل  1.6مليار نسمة فقط
 يف مائة أو مائتني عام فقط ،وصل التِّعداد إىل  6مليار نسمة!
 يف يومنا احلارض :يقرتب عدد ُسكَّان األرض من  7مليار نسمة!
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الص ِ
احلات
ّ َّ
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