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  Chemtrailالكیمتریل 
 

معظمنا شاھد أو یشاھد في السماء من الحین لآلخر طائرات لھا أثر دخاني أبیض طویل 
 Chemtrailوقد یمكث في السماء بالساعات إلى أن یتبدد ھذا المشھد یجسد لنا معنى الكیمتریل 

(وھو ھنا   trailوالنصف الثاني منھا یعني اآلثر Chemفالنصف األول من الكلمة یعني كیمیاء 
 دخاني). الذیل ال

 
  Chemtrail ما ھو غاز الكیمتریل

 
یعتبر غاز الكیمتریل نوعاً من أنواع الغازات السامة، وھو مجموعة من المركبات  

الكیمیائیة التي یمكن نشرھا على ارتفاعات جویة محددة، بغیة استحداث ظواھر طبیعیة وإحداث 
والبرق والرعد، باإلضافة والزالزل واألعاصیر  شكل اصطناعي، كاصطناع العواصفبأضرار 

إلى إمكانیة إصطناع ظواھر التصحر والجفاف ووقت ھطول األمطار، وخلق كل ظاھرة 
سُحب بیضاء اللون  وتكون بشكل، تستوجب استخدام نوع محدد من الكیماویات یختلف عن غیره

لیة تغطي السماء على ھیئة خطوط مكثفة تقوم بإطالقھا الطائرات عند وصولھا الرتفاعات عا
  .معینة

  
 

  استحداث الظواھر الطبیعیة في غاز الكیمتریل دور
یستطیع الكیمیائیون اصطناع المطر فوق مساحة أرضیة معینة، عن طریق خلط مركب 

یودید الفضة مع بیركلورات البوتاسیوم، ثّم رشھا مباشرة فوق سحب منطقة معینة، األمر الذي ا
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یؤدي إلى ثقل وزنھا فال یستطیع الھواء حملھا مما یجعلھا تسقط األمطار، وإن ما تم تغییر ھذه 
المركبات المستخدمة ستخلق األمراض واألعاصیر والمجاعات والزالزل المدمرة، وھذا من 

  .في الصراعات بین الدول تخدامات السلبیة لغاز الكیمتریلاالس
الطائرات التي تحمل غاز الكیمتریل ما إن تطلقھ في الھواء تخفض درجة حرارتھ إلى 
أن تصل إلى سبع درجات مئویة، األمر الذي یؤدي إلى تكون سحب اصطناعیة وبالتالي حجب 

الرطوبة في الجو بفعل الغاز إلى ثالثین في أشعة الشمس من أن تصل إلى األرض، كما تنخفض 
المئة نتیجة امتصاصھا مع أكسید األلمنیوم، محوالً إیاھا إلى ھیدروكسید األلمنیوم وغبار، 
وبالتالي انخفاض شدید ومفاجئ في درجات الحرارة الجویة وانكماش في حجم الكتل الھوائیة 

ھا السماء باللون الرمادي المائل إلى یغیر مسار الریاح فتھب بشكل غیر معتاد، وتكتسي حین
البیاض بدالً عن اللون األزرق، وھذه التغییرات جمیعھا في الجو تخلق ظواھر طبیعیة عدیدة 

ورغم التداعیات  ، بشكل اصطناعي كالبرق والرعد والصواعق والضباب ولربما الجفاف
على العكس فھو یحمل الخیر  الكارثیة السابقة ، إال أن ھذا ال یعني أن الكیمتریل ھو الشر بل

للبشریة في حال استخدم في المجاالت السلمیة النفعیة حیث لھ دور فعال في التقلیل بشكل كبیر 
من ظاھرة االحتباس الحراري التي تھدد بغرق الكرة األرضیة وفناء الكون في المستقبل البعید ، 

قة من أكسید األلمونیوم فھو یستخدم لحجب أشعة الشمس عن األرض واستخدام جزئیات دقی
كمرآة تعكس أشعة الشمس للفضاء الخارجي فتنخفض درجة حرارة الھواء وعلى األرض فجأة 

  وبشدة.ھذا باإلضافة إلى أنھ مفید جدا في ظاھرة "االستمطار" في المناطق القاحلة .
   

  االستخدامات السلمیة لغاز الكیمتریل 
فإما أن تستخدم بشكل ضار یؤثر على  التكنولوجیا ووسائل التقدم سالح ذو حدین،

البشریة بشكل مدمر وإما بشكل یعود على البشریة بالنفع، وذات الحال مع غاز الكیمتریل، 
فبعض الدول تستخدمھ في الحروب ولفرض سیطرتھا على فئة معینة من خالل نشر األمراض 

بھ كاستمطار السحب في والمجاعات والجفاف، وبعضھا اآلخر یستخدمھ فیما ینفع أمتھ ویفید شع
ظل الجفاف ونقص المیاه الحاصل في الكرة األرضیة، والذي یعود جل سببھ إلى ثقب األوزون 
والتلوث الجوي والمائي والذي یزداد مع تقدم الزمن وازدیاد أعداد البشر وتطور التكنولوجیا، 

اه وتنفع م فاستمطرت السحب لتحصل على المی2003- م1995كما فعلت الصین في الفترة 
م بھدف 2005شعبھا، كما تم استخدام غاز الكیمتریل برشھ لتشتیت السحب في روسیا عام 

  .االستمتاع باحتفاالت في ظل الجو المشمس
  )Chemtrailوغاز الكیمتریل ( (Contrail) الفرق بین دخان الطائرات العادیة

Contrail  ھو "اثر الطائرة" أو "خطوط التكثف" أو "الخط النفاث"، وھي خطوط عریضة
، تتشكل وراء الطائرات التي تحلق على ارتفاعات عالیة، ویتألّف من نقاط مائیة أو الغیوم من

، أي یصبح سائالً أو یتجّمد. الماء كثّف بخاربلورات جلیدیة تتشكل عندما یت
  .ثار المكثفة أو اآلثار النفاثة أو اآلثار البخاریةالنفاثة أیضا باآل الخطوط وتسمى

Chemtrail الطائرات التي تطلقھا الخطوط المتكثفة یشبھ السماء في أبیض ینتشر سحاب ھو 
  .بخارالماء والیحتوي على باضب أو مواد كیمیائیة نولكنھ یتركب م
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  .وغاز الكیمتریل (contrail) صورة توضیحیة تبرز الفرق بین دخان الطائرات العادیة

  

  مع الكیمتریل الھندسة المناخیةعالقة 
الھندسة المناخیة، التى بدأ االھتمام بھا منذ الخمسینیات ویندرج الكیمتریل ضمن علوم 

، بسبب قدرتھا على 21من القرن الماضى، وصنفت تلك العلوم كإحدى أھم استراتیجیات القرن الـ
التحكم فى المناخ، وأیدت صحیفة فورن بولسى ھذا الطرح، مؤكدة أن عددا من التقاریر العلمیة 

تحدث بشكل أسرع مما كان یتوقعھ العلماء المختصون، وأن القلق تشیر إلى أن التغیرات المناخیة 
ینتاب الكثیرین منھم، مما سیضطرھم إلى اتخاذ قرارات جذریة، نحو ضرورة اھتمام حكوماتھم 

 .بالھندسة المناخیة
كما ینسب لتلك المادة الغامضة، عدد من التطبیقات اإلیجابیة، كاالستمطار، والتحكم فى 

اقتصادیة، ویشار إلى أن الصین بدأت فى استخدام تقنیة الكیمتریل تلك منذ عام المناخ ألھداف 
  .ملیار دوالر 265ملیارات متر مكعب، بتكلفة وصلت إلى  210، ما ساھم فى استزراع 1995
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  صحة اإلنسان ىتأثیر الكیمتریل عل
ولسون فقد نشرت مجالت علمیة أمریكیة لباحثین مثل كریس كورینكوم وجارث نیك

نزیف  -:ھي لغاز الكیمتریل على صحة االنسان وعراض الجانبیة اال التي تبینبعض أبحاثھم 
األنف ، ضیق التنفس ، آالم الصداع ، عدم حفظ التوازن ، اإلعیاء المزمن ، أوبئة األنفلونزا ، 
أزمة التنفس ، إلتھاب األنسجة الضامة ، فقدان الذاكرة ، أمراض الزھایمر المرتبطة بزیادة 

  .األلومنیوم في جسم اإلنسان
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