
אאא 1  www.saaa-sy.org  

 

אאאא 

ë’ÃÖ]<‚Û¦<Œ‚ßã¹]< <

  
يعج الفضاء حول األرض باألجرام . في اللحظة التي تقوم بها بقراءة هذه المقالة قد يكون هناك جرم متجه مباشرة إلى األرض

   .ه األجرام، وستبقى األرض معرضة في أي وقت من األوقات لهجوم هذ والكويكباتالسماوية الحرة مثل المذنبات
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             تـدور فـي             والجليد          الصخور      من        كتلة      هو    ) comet (        المذنب  

                  حـول الـشمس       ات           دور المذنب  ت  .                         مدار متطاول حول الشمس   
       المذنب     إن             وبذلك ف   ،                 شديد االستطالة   ة        بيضوي   ات        في مدار       عادة  

                         يكون المذنب في معظـم       .                   ً     ً    ً      يقضي في مداره وقتاً طويالً جداً     
                أن يناله مـن                    عن الشمس دون               ً                   مداره بعيداً بمسافات شاسعة     

  ه  ء    أجزا                                    حين يقترب المذنب من الشمس فإن         .                  طاقتها إال القليل  
                        المذنب على هيئة غيمة          كتلة          فتحيط ب        تتبخر            الخارجية            الجليدية  

           وبـاقتراب    .                 أو نواة المذنب                                 المعة تعرف باسم رأس المذنب      
                                                           المذنب أكثر نحو الشمس يتسبب الضغط الكبيـر لإلشـعاع          

                      المذنب على شكل ذيل          نواة              جسيمات من    ل ا                  الشمسي في إفالت    
    .                         طويل يعرف باسم ذيل المذنب

  
                      مـن بـضعة عـشرات                  المـذنبات                         تتراوح أبعـاد رؤوس   

                            تمتد ذيول بعض المـذنبات      و  .                               الكيلومترات إلى ألف كيلومتر   
     كتلة      فإن            رغم ذلك    و  .           في الفضاء              الكيلومترات      من         ماليين        لعدة  

  ،          كتلة األرض    ً                  جزءاً من ألف مليون من             ال تتجاوز              كبر مذنب    أ
         أكثر من                        وقد تم التعرف على       .             رقيق للغاية                   فالمذنب هو جرم    

     كـل      في      10        إلى    5                      ويزداد العدد من      ،                   ألف مذنب حتى اآلن   
                                                       ومعظم المذنبات حديثة االكتشاف تدور حول الـشمس          .   سنة

         لم تسجل       فهي       لذا      ، و                                         مرة كل عدة آالف أو ماليين من السنين       
     .   ً                    قبالً عبر التاريخ اإلنساني

  
              مـن ماليـين             سـحابة                                     العلماء بأن منشأ المذنبات هو             يعتقد  

            هذه األجرام        تدور      و              بسحابة أورت،      دعى   ت                 األجرام الصخرية   
   .                     خارج مـدار بلوتـو                             على أبعاد شاسعة عنها                 حول الشمس   

                                   عبور نجم بعيد بجانب المجموعـة                               ويخمن بعض العلماء أن     
        لتتخـذ                 هذه األجـرام                   عدة مئات من                             الشمسية يؤدي إلى دفع     

   .  ً       ً          داً متطاوالً حول الشمس   ً    اراً جدي  مد
  
                                    كواكب المجموعة الشمسية ومذنباتها                           يقتصر الفارق بين       وال

     يشمل     بل         فحسب،                          األخيرة شديدة االستطالة       هذه               كون مدارات   
  .                      ً          في مستوى واحـد تقريبـاً                     دارات الكواكب        توضع م     ً  أيضاً  

        يختلـف   (                                           ً         فالكواكب تدور حول الشمس في مستو واحد تقريباً         
                               ن بعضها البعض ببضع درجـات                              ميالن مدارات الكواكب ع   

                                                          أما بالنسبة للمذنبات فإن مداراتها حول الشمس تميـل            ).    فقط
                              لذا تختلف الزوايـا التـي       و  .                               هذا المستوي بزوايا كبيرة       على

                                                        ترصد فيها المذنبات من سطح األرض بـاختالف المـذنب          
     .       المرصود

  
                    ، أما البعض اآلخر                                      بعض المذنبات مدارات شبه دائرية           تمتلك  

     هـو                   ومثال ذلـك      .                            مدارات بيضوية غير متناسقة               فهو يمتلك   
  ،            مدار نبتون                                   تمتد أبعد نقطة من مداره خلف                         مذنب هالي الذي    

                   مدار الزهرة فـي                                                أما أقرب نقطة من مداره فهي تقترب من         
   .                 كي للشمس والكواكب ل                         محور يتقارب من المدار الف

   
   ما           فمنها    ،                                                ولبعض المذنبات مدارات ثابتة وزمن دوري محدد      

                                     أو عشر سنوات، ومنها مـا تبلـغ                       خمس سنوات               تبلغ دورته 
                 مدارات مجهولـة                           ، ومنها ما يسير في                   عشرات السنين        دورته  

         وقـد    .                                                 يختفي في عمق المجموعة الشمسية بسرعة مذهلـة        ل
                                                          ظهرت بعض المذنبات على مر الزمن وفي فترات مختلفـة          

                                          ً           ، ولعل مذنب هالي هو أشهر هذه المذنبات نظـراً              منها      نذكر  
                              سنة، حيث ظهر آلخر مـرة         76           لتي تبلغ                      لدورته المنتظمة ا  
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  ) Swift-Tuttle (       تتـل   -                  أما المذنب سويفت    .     1986         في عام   
                                 وأعيد اكتشافه بعـد غيـاب           1992                          فقد ظهر في أواخر عام      

     ً                                                   عاماً فقط حيث عرف أن هذه الفترة هي مدة دورته             13      امتد  
   .         حول الشمس

  
              ً       أمر أكثـر شـيوعاً        و   ه                                       يعتقد أن تمزق المذنبات إلى شظايا       

                                      خالل اقتراب المذنب من الشمس ومـع         .               ما كنا نعتقد          بكثير م 
                                                           ارتفاع درجات الحرارة فإن انـصهار الجليـد والـصخور          
                                                                 المشكلة لمادته قد يؤدي إلى تفتت مادة هذا المذنب وتـشكل           

    كما   .                                                         عدد كبير من الشظايا التي تتطاير في جميع االتجاهات        
                                                               أن عبور المذنب بجانب أحد األجرام الكبيرة قد يؤدي إلـى           

                                                                 طبيق قوى ثقالية مختلفة على أجزائه المختلفة مما يؤدي إلى           ت
                            الشظايا تسير فـي حـزام                             إن هذا التمزق يجعل       .           ً  تفتته أيضاً 

                          احتمال اصطدامها مع أحد        من                                عريض في الفضاء، مما يزيد      
    .                ومنها كوكب األرض                        أجرام المجموعة الشمسية

  
                                                                وتعتبر المذنبات من أكثر األجرام التـي يحتمـل أن تـشكل            

  ً                                                      راً على األرض، وذلك ألنها تدور في مـدارات واسـعة             خط
                                                                 وعشوائية بالنسبة لنا، وال يمكن لنا في الكثير من الحـاالت           

                                 وفي الكثير من األحيان يتغيـر        .                              التنبؤ بمساراتها بشكل دقيق   
                                                            مسار أحد المذنبات المعروفة بسبب مروره قرب كوكب كبير         

   ً اراً                               فينحرف عن مساره ويتخذ مـس       )                      مثل المشتري أو زحل    (
                                                    وهكذا يمكن ألي مـذنب يـدور حـول الـشمس أن              .      ً جديداً

                           ً      ً                            يصطدم باألرض، سواء كان مذنباً جديداً جاء للتو من سحابة          
                  ً       ً                                         أورت، أو كان مذنباً معروفاً لنا تبدل مساره بتأثير جاذبيـة           

   .              الكواكب الكبرى
  

ــذكر  ــال علــى ذلــك ن          ليفــي -               مــذنب شــوميخر                            وكمث
) Shoemaker-Levey 9 (  طارد في                   الذي اصطدم بكوكب ع        

                                                لقد تفتت هذا الكوكب إلـى عـشرات القطـع            .     1994      تموز  
     وبعد                                                       الصخرية قبل أن تصطدم هذه القطع بكوكب المشتري،         

                                                          االصطدام بحوالي أسبوع وصلت المزيد من قطـع المـذنب          
                             وقد شـكل هـذا االصـطدام         .                           لتصطدم مرة أخرى بالكوكب   

                 من خالل المركبة                                          الذي تمت متابعته من األرض عن كثب         و (
     صورة   )                                                   يو التي كانت قريبة من المشتري في ذلك الوقت             غاليل

                                                            مباشرة لمدى العنف الذي ينجم عن مثل هذا االصـطدامات،          
           لقـد أدى     .                                             ومدى الخطر الذي يتعرض لـه سـكان األرض        

                                                           االصطدام إلى حدوث انفجار هائل يفوق بمئات المرات شدة         
                                                               االنفجار الذي قد تحدثه جميع القنابل النووية علـى األرض،          

                                                       ترافقت االنفجارات مع ارتفاع درجة الحرارة ألكثر من             كما  
          ً    وظهرت الحقـاً     .                        درجة حرارة سطح الشمس                ثالثة أضعاف   

                                                          سحابة جديدة في الغالف الجوي للمشتري يبلغ قطرها ضعف         
      ولـو    .                                                  قطر األرض، واستمر وجودها ألكثر من عام كامـل        

                                                         اصطدم جرم كهذا بسطح األرض فإنه سيؤدي إلـى تـشكل           
                                            قطر مئات الكيلومترات، كما ستتشكل سحابة                      فوهات متعددة ب  

                     حياة لفتـرة طويلـة                                       هائلة تحجب ضوء الشمس وتعيق تقدم ال  
   .                                             على سطح الكوكب، هذا إن لم تتفتت األرض إلى حطام
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                                هي أجرام صخرية صغيرة تـدور        ) asteroids (           الكويكبات  

  .                                                        حول الشمس في حزام خاص بين مداري المريخ والمشتري        
                                          عن الكواكب التسعة الرئيـسية بحجمهـا                كويكبات            وتختلف ال 

                      يمكن رؤية بعـض     .                          يرقى عددها إلى عدة آالف            ، حيث      فقط
       أكبرها        سيريس                 ، حيث يعتبر                          بالتلسكوبات األرضية           الكويكبات

                                      ولكن أقطار معظم هذه األجرام تقـل         .      كم    800             ويبلغ قطره   
                               من هذه األجسام االحتفاظ بغالف                   وال يمكن ألي      .      كم   40    عن  
     .            لصغر حجمها     ً  نظراً   جوي

  
            الكويكبـات         فـإن                                بقية كواكب األسرة الشمسية                   ما بالنسبة ل    وك

                     أما فترة دورانهـا      .                               في مدارات بيضوية حول الشمس          تدور  
     ورغم   .     أرضية          سنوات    6    و  4                              حول الشمس فهي تتراوح بين      

                                     عن األرض فقد جنح بعضها باتجاه                     هذه األجرام             بعد مدارات 
         واقتـرب              ريخها، بل         من تا                                   الكرة األرضية في فترات مختلفة      

   .                                          بعضها إلى حافة االصطدام مع سطح الكرة األرضية
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                                                              النيازك هي أجسام تنتمي للمجموعة الشمسية وهي النفايـات         
  .              تشكل الكواكب                                               التي بقيت في فضاء المجموعة الشمسية بعد        

                                                            وحتى تدعى هذه األجسام بالنيازك فهـي يجـب أن تـرتطم           
                        ً       نظرنا إلى سطح القمر مثالً          فإذا  .                           بسطح الكواكب أو أقمارها   

                                                                 فسنشاهد أنه مليء بالفوهات الناجمة عن ارتطام النيازك بـه          
                                                              في المراحل المبكرة من تاريخه، وكـذلك بالنـسبة لـسطح           

   .                                       الكواكب الصخرية األخرى مثل عطارد والمريخ
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                              تشير بأن الكواكـب تتعـرض                                     هناك العديد من األدلة التي       و
     هـو               لغالف الجوي       ا     وجود         ولكن    .                        لهطول غزير من النيازك   

                                                          الذي يحمي سكان األرض من هذه النيازك، حيث يعمل على          
                                                           تحويلها إلى شهب من خالل احتكاكها مع الغـالف الجـوي           

                 ورغم ذلك فـإن      .                                        واحتراقها قبل أن تصل إلى سطح األرض      
     .                           ً       ً     االصطدام النيزكي يشكل تهديداً حقيقياً لألرض

  
        ض مـن                               النيازك قد تصل إلـى األر                             من الجدير بالذكر أن      و

       الـذي                     حـزام الكويكبـات                    المصدر األول هو     .            ثالثة مصادر 
                                                       من أهم مصادر النيازك التي قد تـصل إلـى سـطح                   يعتبر  
    ً   عـدداً      ضم         الذي ي              حزام كويبر                           والمصدر الثاني هو      .    األرض

               لوجود المشتري      ً  نظراً                   لكن خطرها أقل         ً                كبيراً من األجسام، و   
   ا    صوله                             والذي يقلل من احتمال و      ،                    الجاذبية الرهيبة   ي         الكبير ذ 

            ن اصـطدام    ع            الناتجة                                   أما المصدر الثالث فهي األجرام      .      إلينا
             بشكل متواصل                    األجسام تتسكع     ه   وهذ     ما،                      أحد الكواكب بجسم    

                                      ً                    في المجموعة الشمسية ويمكن أن تشكل خطراً باصـطدامها         
          رتطامهـا          عنـد ا      إال                                     المشكلة أننا عاجزون عن رؤيتها       و  .    بنا

                حيث تتـوهج     ،                                          بالغالف الجوي األرضي ونفاذها إلى أعماقه     
                                                              بسبب الحرارة الناجمة عن االحتكاك وتبدو في ليلة صـافية          

   .          باسم الشهب     تعرف        كظاهرة 
  
       متحولة          ساعة     24                                          يبلغ عدد النيازك التي تصدم األرض كل         و

                               وقد سجلت مركبات الفضاء صدم       .           مليون نيزك    2          إلى شهب   
           وهناك نوع    .                                              زك لها أثناء تحليقها الفضائي بين الكواكب       ا    الني

                                           ينجم عن المذنبات، حيث يخلـف المـذنب               نيازك             آخر من ال  
  ،  )       ً         وأحياناً الصخرية  (                                            وراءه سحابة كبيرة من الدقائق الغبارية       

                      فإذا مرت األرض مـن       .                                     والتي تبقى سائرة في مدار المذنب     
                                                           خالل هذه السحابة فإن دخول األجرام في الغـالف الجـوي           

                           حيث تختـرق اآلالف منهـا                                    ستؤدي إلى الهطول الشهابي،     
   .                                    المعة كانهمار قطرات الماء في يوم مطير     لجوي        الغالف ا

  
        تحتـرق                          إلى سطح األرض، حيـث                        تصل هذه األجرام          قلما   و

                     وتدل الدراسات التي     .                في الغالف الجوي                    بشكل كامل كشهب    
                                                        أجريت على النيازك التي وصلت سطح األرض أنها تتركب         
                                                              من نفس العناصر الكيميائية المكونة لألرض وبـاقي أفـراد          

   .    مسية            المنظومة الش
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                                                            أرسلت لنا السفن الفضائية التي جابت النظـام الشمـسي               لقد  
      ً   صـوراً   )            وفـويجر   ،         فايكنج  ،          بايونير  ل  مث   (              الكتشاف أجرامه 

       شمـسي                                                أن األجرام السماوية الصلدة في النظـام ال             لنا ب       تثبت  
  .   ها ب           والمذنبات                         عن ارتطام الكويكبات                     بالفوهات الناجمة          مليئة  

                                                            حتى األجرام السماوية الـصغيرة كنـواة المـذنب هـالي            و
          أورانـوس                               التي تدور حول المريخ و                        ً   واألقمار الصغيرة جداً  

   .                 بالفوهات النيزكية               تمتلئ سطوحها       ونبتون
  

                                                  بواسطة التلسكوبات األرضية رؤية ما يزيد علـى                 ونستطيع  
                                                    نيزكية على وجه القمر المقابل لنا، مما يعنـي                  فوهة    000, 3

    قصف                              في تاريخها الطويل إلى              ً  تعرضت أيضاً     قد        األرض      أن
                                                  األجـرام الـسماوية أسـوة بـالقمر واألجـرام                    عنيف من   
    حين                          حدث هذا في الماضي         لقد  .                   في النظام الشمسي        األخرى

                                   ً                           كان الفضاء في المجموعة الشمسية غنياً باألجرام الـسابحة،         
   .                                  يس من المستبعد أن يحدث في المستقبل  ول
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                                                      تحتوي األرض على القليل من الـشواهد علـى مثـل هـذه      
                                                  ومن ذلك نذكر الفوهة النيزكية الكبيـرة فـي           .          االصطدامات

              كما أن هناك     .       سنة       50,000                                   أريزونا التي يبلغ عمرها حوالي      
     200                 عمرها حوالي                             مانيكوغان في كندا يبلغ                   فوهة أخرى في    

                                                            مليون سنة، وهي من الكبر بحيث ال تشاهد بشكل واضح إال           
                                            وال تزال هناك الكثير من الفوهات التـي          .                  في الصور الجوية  

                                                                 لم تكتشف، وذلك بسبب اختفائها تحت العوامل الطبيعية الغنية         
   .            على سطح األرض

  
           ً                                             ولنعطي مثاالً عن خطر مثل هـذه االصـطدامات سـنذكر           

                                            قترحهـا العلمـاء حـول سـبب انقـراض                            النظرية التـي ي   
                  مليـون سـنة       65      فقبل    .                             الديناصورات على كوكب األرض   

                                                            كانت الديناصورات هي الكائنات المسيطرة على هذا الكوكب        
     ولكن   .                                                         حيث لم يستطع أحد من الكائنات منافستها على مكانها        

    ً       ً                                                 جرماً سماوياً ضرب الكرة األرضية دون سابق إنذار وأبـاد          
                                       ع الحيـاة علـى األرض بمـا فيهـا                                  ما يعادل ثالثـة أربـا     

                                            ومن لم يمت باالصطدام الجرمي مات بالبرد         .            الديناصورات
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                                                             الجليدي، حيث نتج عن هذا االصطدام سحابة غبارية كثيفـة          
                                                       لفت األرض وأدت إلى عصر جليدي غلف الكرة األرضـية          

                                                           وبعد انقضاء هذا الشتاء الطويل لـم يبقـى أي أثـر              .       بالثلج
                              ييات األخـرى مـن التطـور                                   للديناصورات، وتمكنت الثـد   

   .                                واالستمرار بعد انقراض الديناصورات
  

                                                              في بداية التسعينات عثر العلماء على فوهة نيزكيـة قطرهـا        
                            المكسيكية، والتي يعتقـد   Yucatán                       كم في شبه جزيرة         180

                                                               بأنها ناتجة عن الجرم الذي قضى على معظم أشكال الحيـاة           
          تدميريـة                                         مليون سنة، والذي قدرت قوتـه ال         65            قبل حوالي   

                                                          بحوالي عشرة آالف مليون قنبلة ذرية كـالتي ألقيـت علـى       
   .        هيروشيما

  
                                                               إن خطر تكرر هذا السيناريو قائم في أي لحظـة يختارهـا            

   إن   .                                                    ً          القدر، وذلك ألن عدد األجسام التائهة في الكون كبير جداً         
                                                                أول من لفت انتباهنا لألخطار الفادحة التي تنتج من اصطدام          

                                  األكبر المشتري فـي تمـوز عـام                             كهذا هو ما حدث لشقيقنا   
    .          ليفي به–                        باصطدام المذنب شوميكر     1994
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                                       القرن العـشرين انفجـارين لجـرمين                             لقد عايش الناس في     
         انفجـار           هـو        األول           االنفجـار     .              في سـيبيريا        حدثا           سماويين  

        انفجـر         حيـث      ،      1908 / 6 / 3                   الذي حدث بتاريخ      )         تونغوسكا (
          ً                         ثالثين متراً على ارتفـاع بـضعة                   يبلغ قطره         صخري        نيزك  

                            لقد أدى هذا االنفجار إلى       .         تونغوسكا       منطقة       فوق          كيلومترات
  .        صـحراء        إلـى               مـن األرض            ً  كيلومتراً        ألفي                تحويل مساحة   

                         مـسافة قطرهـا عـشرة                                        احترقت الغابات بشكل كامل على      
        ً                 كيلـومتراً لـم تبـق إال                             وفي دائرة قطرها ثالثون            ً   كيلومتراً،  
                                                   جار واقفة وكأنها عيدان كبريت، بينما انتزعـت                 جذوع األش 

                          ولحسن الحظ فان االنفجار      .             بشكل كامل                 األغصان واألوراق 
   .         بالسكان                       وقع في منطقة غير مأهولة

              الـذي حـدث      )            سيخوت آلين  (           انفجار      فهو        الثاني                أما االنفجار   
                    عن سقوط نيزك يقدر                 هذا االنفجار        نتج    .     1947 / 2 /  12        بتاريخ  

                   ولقد جمع العلماء     .                بال سيخوت آلين                 ً          وزنه بسبعين طناً فوق ج    
     مـن                        ومن هنا يأتي الخطر     .     ً              طناً من شظاياه     23              ما يقدر بـ    

   .                            هذه األجرام التائهة في الفضاء
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                                                            كقاعدة عامة يؤدي اصطدام نيزك كبير باألرض إلى توليـد          
      ومـن    .      ً                      ضعفاً قطر هذا النيـزك       20-  10                   فوهة يبلغ قطرها    

                                                              ل هذه المعلومات وتقديراتنا لعدد األجـرام التـي تعبـر             خال
                                                       بجانب األرض من مختلف األحجام، باإلضافة إلـى دراسـة        
                                                          تاريخ تشكل الفوهات النيزكية على سطح األرض، فسنستطيع        

  .                                                     تقدير مدى شيوع اصطدام هـذه األجـرام بـسطح األرض       
         ً     كيلـومتراً     10                                               وبهذه الطريقة سنجد أن فوهة بقطر حـوالي         

                أمـا الفوهـة      .       سنة        100,000   ً                  طياً مرة واحدة كل              تتشكل وس 
   5         ً                                كيلومتراً فهي تتشكل مرة واحدة كل          50                   التي يبلغ قطرها    

                                                 وإذا وصلنا إلى الفوهات التي يصل قطرها إلى          .           ماليين سنة 
   .           مليون سنة  50         ً                    كيلومتراً فهي ال تتشكل إال كل    100

  
         ً                           كيلومتراً إلى عقابيـل محليـة        1                         يؤدي اصطدام جرم بقطر     

                                             تؤدي الضربة إلى تبخر كـل مـن الجـرم            .         هائلة        وعالمية
           تتوسع هذه    .                                              باإلضافة إلى كمية كبيرة من الصخور األرضية      

                                       بشكل مشابه للكرة النارية الناجمـة                               الغازات الساخنة لألعلى  
                                                          عن االنفجار النووي، وترتفع حتى عشرات الكيلومترات في        

                                        وفي بعض األحيان قد تنـصهر الـصخور          .             الغالف الجوي 
                                                       مؤدية إلى تطاير المعدن المنـصهر فـي الغـالف                   المعدنية

                                                              الجوي بشكل قطيرات ليصل مع الغيوم إلى مسافات تبلغ عدة          
   .               آالف الكيلومترات

  
                                                            إن الحرارة المرتفعة الناجمة عن االصطدام سـتؤدي إلـى          
                                                                إشعال الحرائق الواسعة في الغابـات البعيـدة عـن مكـان            

        أي شخص                                          كما أن موجة الصدم ستؤدي إلى وفاة          .        االصطدام
                                                         على مسافة آالف الكيلومترات من مكان االصطدام وتـأذي         

    .                                    أولئك الذين يتوضعون على مسافات أبعد
  

                                                            إذا وصلت الغازات الحارة إلى أعالي الغالف الجوي فهـي          
             ً                                                     ستبرد تدريجياً لتشكل دقائق غبارية تبقى معلقة في الجو لعدة          

                                          يؤدي هذا الغبار إلى حجب ضوء الـشمس          .                أشهر أو سنوات  
                   وسيـساهم الـدخان     .                                دخال األرض في برد وظالم شديدين     وإ

   .                                               المتصاعد من الغابات المحترقة في تزايد هذا الظالم
  

                                                         وحتى اصطدامات النيازك الصغيرة مع األرض قـد تكـون          
                    فسقوط جـسم نيزكـي     .                                    ذات نتائج مدمرة مثل أية قنبلة ذرية 
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                                                            صغير على مدينة مزدحمة أو منطقة مأهولة بالسكان سيدمر         
                                                           بكاملها عن بكرة أبيها وسيؤدي إلى خـسائر ماديـة                  المنطقة

                        إذا تصادف سقوط أحدها                          واألكثر من ذلك انه       .              وبشرية فادحة 
                                                           على واحدة من مجمـوع خمـسمائة منـشأة ذريـة علـى             

                                                          فإن ذلك سيؤدي إلى انتشار المواد المشعة وتلوث بيئة                كوكبنا
   .          آلالف السنين     األرض 
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                                                          ترح بعض العلماء من خـالل دراسـة هـذا الموضـوع             اق

   :                                 الخطوات التالية لمواجهة هذا الخطر
  
                    من األجهزة الرصدية                          لإلنذار المبكر تتألف               وضع شبكة   . 1

     ً                           بحثاً عن األجرام الـسماوية                             على األرض وفي الفضاء   
   .               القريبة من األرض

                                                       دراسة خواص األجرام المكتشفة ومتابعة مداراتها بدقة         . 2
              بهـدف أخـذ                               اصـطدامها مـع األرض                    للتنبؤ بموعد 

   .                                        االحتياطات الكفيلة والوقائية لدرء أخطارها
  ذ                                    ألجسام الفيزيائية والكيميائية وأخ                      دراسة خواص هذه ا     . 3

               أو إنـزال     ،                                         عينات منها إلـى المختبـرات األرضـية       
                                                  مختبرات على سطوحها إلجـراء الفحـوص الالزمـة         

   .     عليها
ـ                       مـادام الخطـر ي                          ً     التعاون الدولي مطلوبـاً          يعتبر    . 4    دد    ه

   .    كلها         اإلنسانية
                                                      وضع استراتيجية عسكرية حقيقية لدرء أخطـار هـذه           . 5

   .                              األجسام المرشحة لالصطدام مع األرض
  

                      كيف نحمي أنفسنا أو        هو                                    السؤال الثاني الذي يطرح نفسه          إن  
                                    ً       ً                   ماذا نستطيع أن نفعل حين نعرف أن جرماً سماوياً هو فـي            

                             إن االصـطدام مـع أجـرام          ؟                   لالصطدام مع األرض         طريقه  
                         أمر ال يمكننا الهـروب                                     ، كبيرة كانت أم صغيرة، هو        ة     سماوي
                        حرب النجوم هي التـي          فإن                               ولكن برأي بعض العلماء       .   منه

                   فأنظمـة اإلنـذار      .                                من عواقب اصـطدامات كهـذه             ستنقذنا
             وبعد ذلك    ،                                                العسكري المبكر يمكن تحويلها اآلن لهذا الغرض      

   :            لحل المشكة             أربع إمكانيات     إحدى            يكون لدينا  س
  

   .                عة الجرم السماوي             أن نبطئ من سر  . 1
   .                 أن نزيد من تسارعه  . 2
    .                  أن نحرفه عن مساره  . 3
   .               أن نحطمه ونفجره  . 4

   
                                  أن برمجة تغييـر مـسار جـرم            ب                           وتقول نتائج هذه الدراسة   

                            ممكن شريطة أن نـستعد             هو أمر                         سماوي متجه نحو األرض     
                   أما األجرام األكبر     .                                     لذلك قبل موعد االصطدام ببضع سنوات     

         قبـل                          عـن عـشر سـنوات                                      فيجب أال تقل الفترة التحذيرية    
    .         اصطدامها

  
    ً     جـداً    ً اً    كبير               ً    األرضي يلعب دوراً                  الغالف الجوي               ال ريب أن     و

    ات                                                       في حمايتنا من األجسام الصغيرة والمتوسطة ذات السرع       
                         ً                      ولكن هذا الغالف يصبح عاجزاً عن اللعب مـع           .         المتوسطة

                    وما حدث للمـشتري      .                                       األجرام الكبيرة ذات السرعات العالية    
                    ولذلك علينا أن     .                      ي وقت بالنسبة ألرضنا                        يمكن أن يحدث في أ    
   .                     أرضنا وحماية أنفسنا                    نكون مستعدين لحماية

  
  

             
 

 


