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الكويكبان ديديموس
األرض تدافع عن نفسها

منى حسن

زائـــــــــٌر غـــــامـــــض، ربــــمــــا عـــلـــى مــن 
صــحــن طــائــر، جـــاء إلـــى سيبيريا 
ــاء، كـــــــان الــــســــبــــب فــي  ــ ــــضـ ــفـ ــ مـــــن الـ
 على منطقة قرب 

ّ
الدمار الشامل الــذي حل

يونيو/   30 يــوم  صــبــاح  تونغوسكا،  نهر 
حزيران من عام 1908. تكررت هذه الحكاية 
فـــي عــــدد مـــن الـــفـــرضـــيـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــار تــونــغــوســكــا«.  ــفـــجـ حـــاولـــت تــفــســيــر »انـ
انــفــجــاٌر امــتــّد أثـــره على مساحة تــزيــد عن 
مــايــن  مــــربــــع، وســــــــّوى  كــيــلــومــتــر   2000
ــــاألرض. وصــلــت أول  األشـــجـــار املــحــتــرقــة بـ
بعثة علمية روسية لدراسة موقع االنفجار 
بعد نحو عقدين من وقوعه، ولم تجد أثرًا 
كويكب،  ســقــوط  على  تــدل  لفوهة صدمية 
فــظــهــرت فــرضــيــات غــريــبــة وخـــرافـــات حــول 
ــيــــوم، ال يـــوجـــد تفسير  الــ الـــحـــادثـــة. حــتــى 
علمي واحد مقبول باإلجماع عند العلماء، 
وذلـــك ألســبــاب عـــدة، منها مـــرور كثير من 
الــوقــت عــلــى وقـــوع الــحــادثــة. يــعــزو بعض 
الــنــظــريــات عـــدم وجـــود فــوهــة صــدمــيــة في 
»تــونــغــوســكــا« إلـــى انــفــجــار الــكــويــكــب قبل 
 
ً
ــاألرض. هـــذا مــا حـــدث فعا ــ أن يــصــطــدم بـ

عــام 2013، في سماء مدينة تشيليابنسك 

)Getty( »تستهدف المهمة كويكبين يعرفان معًا باسم »ديديموس

الروسية، بحسب الصور ومقاطع الفيديو 
التي وثقت انفجار نيزٍك في السماء، يبلغ 
قطره نحو 20 مترًا، أسفر عن وقــوع أكثر 
مــن 1400 إصــابــة، مــن دون أن يسقط على 

األرض. 
لكن ما الــذي حــدث بالفعل عــام 1908؟ هل 
كانت حادثة »تونغوسكا« قد وقعت بفعل 
كويكب انفجر فــي الــســمــاء؟ أم أنــه مــّر في 
غــــاف األرض وعــــاد إلــــى الـــفـــضـــاء؟ هــنــاك 
العديد من الدراسات التي تدعم فرضيات 
علمية مختلفة، لكنها تبقى إجابات حول 
أسئلة في املاضي. يهتم العلماء بالتركيز 

على ما يمكن أن يحدث في املستقبل. 
أكبر كارثة معروفة في  »تونغوسكا« هي 
التاريخ املسجل سببها دخول جسم قريب 
من األرض إلى غافها الجوي. وهي تعطي 
قياسًا واقعيًا لحجم الدمار الذي يمكن أن 
يتسبب به كويكب يبلغ قطره من 60 إلى 
190 مــتــرًا. الــكــويــكــب املـــســـؤول عــن حــادثــة 
الذي  النيزك  تونغوسكا أصغر بكثير من 
نحو  قبل  الديناصورات  بانقراض  تسبب 
65 مليون سنة. لكن االنفجار الــذي سببه 
ــّرة من  فـــي ســيــبــيــريــا كـــان أكــبــر بــــ 1000 مــ
هيروشيما.  فــي  الــنــوويــة  القنبلة  انــفــجــار 
يقدر قطر قاتل الديناصورات بـ10 إلى 15 

كيلومترًا. وكما هو معروف فإن احتماالت 
املستقبل ضئيلة  فــي  بـــاألرض  اصــطــدامــه 
جــدًا، قــد يحدث مــرة كــل 100 مليون سنة، 
متر   100 بقطر  احتمال سقوط جسم  لكن 
يقّدر بمرة كل ألف عام، لهذا السبب، كثيرًا 
»تونغوسكا«  بحادثة  االستشهاد  يتم  ما 
وأهمية  املستقبلية،  املخاطر  دراســـة  عند 
بـــنـــاء دفـــــاع فـــعـــال ضـــد كــويــكــبــات بحجم 

الكويكب املسبب للحادثة.
الكويكبات  يــوجــد كثير مــن  الــفــضــاء،  فــي 
ــازك واألجــــــــرام الـــتـــي تــســيــر فـــي كل  ــيـ ــنـ والـ
املجموعة  في  بالكواكب  وتصطدم  اتجاه 
 ،

ً
الشمسية. تظهر على سطح املريخ، مثا

التي تحدثها مثل هذه  الحفر  العديد من 
الـــتـــصـــادمـــات. حـــفـــر أو فــــوهــــات صــدمــيــة 
شــبــيــهــة بــهــا أيـــضـــًا، تـــبـــدو واضـــحـــة على 
سطح القمر. األرض كذلك عرضة ملثل هذه 
التصادمات، لكن اآلثار الظاهرة الصطدام 
الـــكـــويـــكـــبـــات الـــتـــي تــنــجــح فــــي الـــوصـــول 
لسطح األرض، قبل أن تحترق، أقل بكثير 
مـــن تــلــك الـــظـــاهـــرة عــلــى أســـطـــح الــكــواكــب 
الــــصــــخــــريــــة فـــــي املــــجــــمــــوعــــة الـــشـــمـــســـيـــة. 
يــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــــى الــعــمــلــيــات 
والتي  األرض،  فــي  النشطة  الجيولوجية 
ـــخـــفـــي مــعــظــم هـــــذه اآلثــــــــار، مـــثـــل نــشــاط 

ُ
ت

وغيرها.  والبراكن،  التكتونية  الصفائح 
العالم  حــول  العلماء  مــن  مجموعة  تعمل 
شبيهة  حــــوادث  وقـــوع  لخطر  للتحضير 
و»تــونــغــوســكــا«  تشيليابنسك  بــحــادثــتــي 
أن  العام، من املخطط  في املستقبل. وهــذا 
الــدفــاع عن كوكبنا  أول تجربة آللية  تبدأ 
ضـــد األجــــــرام الــقــريــبــة مــنــه. تــقــود املــهــمــة 
وكــالــة نــاســا األمــيــركــيــة، وتــســمــى بمهمة 
 Double Asteroid ـــ  لــ اخـــتـــصـــارًا   DART
Redirection Test، أو اختبار إعادة توجيه 

مزدوج لتغيير مسار كويكب.
لتغيير  تجريبية  مهمة  أول  هــذه  ستكون 
التصادم  تقنية  باستخدام  كويكب  مسار 
الــحــركــي، بحيث يــتــم إطـــاق مــســبــار نحو 
ــن هـــذا  كـــويـــكـــب لــيــصــطــدم فـــيـــه فــيــنــشــأ عــ
ــي حــــركــــة الـــكـــويـــكـــب  ــ االصــــــطــــــدام تـــغـــيـــر فـ
إبــعــاده عن  بما يضمن  مــســاره،  لينحرف 
من  املهمة  هــذه  ناسا  تقود  األرض.  مسار 
 )APL( التطبيقية  الفيزياء  مختبر  خــال 
في جامعة جونز هوبكنز. تستهدف املهمة 
»ديديموس«  باسم  معًا  يعرفان  كويكبن 
بــالــيــونــانــيــة:  ــم  ــ االسـ ويــعــنــي   )Didymos(
التوأم. اختيرت هذه التسمية لديديموس 
ــتـــكـــون مــــن زوج مــــن الـــكـــويـــكـــبـــات،  ــه يـ ــ ألنــ
الــكــويــكــب الــرئــيــســي هـــو »ديـــديـــمـــوس أ«، 
وهو األكبر حجمًا؛ إذ يبلغ قطره نحو 780 
يسمى  أو  ب«،  »ديديموس  والثاني  مترًا، 
أيضًا قمر ديدموس ويبلغ قطره 116 مترًا، 
وهــــو يــــدور حــــول »ديـــديـــمـــوس أ«، كـــل 12 
على  أي خطر  ديديموس  ال يشكل  ساعة. 
األرض، واستهدافه هو فقط لغرض تجربة 
نجاعته  مــدى  وفحص  الحركي،  التصادم 
في صد خطر حقيقي قد يهّدد األرض، إن 

كانت هناك حاجة لذلك في املستقبل.

يوجد كثير من 
الكويكبات والنيازك 
واألجرام السماوية 
التي تسير في كل 
اتجاه وتصطدم 
بالكواكب في 

املجموعة الشمسية

■ ■ ■
ال يشكل ديديموس 

أي خطر على األرض، 
واستهدافه هو 

فقط لغرض تجربة 
التصادم الحركي، 

وفحص مدى نجاعته 
في صد خطر حقيقي 

يهّدد األرض

■ ■ ■
ستكون هذه أول 
مهمة تجريبية 

لتغيير مسار كويكب 
باستخدام تقنية 
التصادم الحركي، 
بحيث يتم إطالق 

مسبار نحو كويكب 
ليصطدم به

باختصار

تعمل مجموعة من العلماء حول العالم للتحضير لخطر وقوع حوادث أجرام سماوية في كوكبنا. هذا العام، من المخطط 
أن تبدأ أول تجربة آللية الدفاع عن كوكبنا ضد األجرام القريبة منه

هوامش

سما حسن

ة األولى واألخيرة، طفلة صغيرة في الثامنة  ها للمرَّ
ُ
رأيت

من عمرها، واملــكــان أحــد األحــيــاء الشعبية في منطقة 
إمبابة في مصر، وكنت في زيارتي األولى إلى مصر، 
وكانت زيارة مصر التي ما زلت أعشقها، بالنسبة لفتاة 
تحيا سنوات مراهقتها الحاملة،  في أوائل الثمانينيات 
لت مصر التي  من القرن املاضي، حلًما كبيًرا، فقد تخيَّ
الدافئة  الحب  السينما، حيث قصص  أفــالم  فــي  أراهـــا 
البشرة  التي يظهر فيها األطفال ذوو  وبرامج األطفال 
النظيفة، ولكن زيارتي األولــى قلبْت  النضرة واملالبس 
حلمي، وتــركــت غــّصــة فــي قلبي، حــن أشـــارت زوجــة 
خالي نحو طفلٍة بالكاد تستطيع السير على قدميها، 

هاٍت خافته، وقالت كلمة واحدة: مسكينة... وتطلق تأوُّ
ة  ة الثانية، حيث استيقظت، بعد عدَّ لم أَر الطفلة للمرَّ
ــراخ وعـــويـــل يــصــدران  صــبــاحــات، عــلــى صـــوت صــ
قد  الصغيرة  الطفلة  أن  وعلمت  املقابلة،  ة 

َّ
الشق من 

 املكاَن صمٌت، بعد جلبٍة سريعة، انتهت 
َّ

ماتت، ولف
ــأواه األخــيــر، ولــم  بــخــروج الــجــثــمــان الصغير إلـــى مــ
هاتها، وخطواتها  تأوُّ وفاتها، وال سبب  أعلم سبب 
البطيئة، بــرغــم نــظــرات أمــي الــتــي كــانــت تحمل األلــم 

واالستسالم، وترديدها الكلمة نفسها: مسكينة...
ضت له  سنوات كثيرة توالت، حتى اكتشفُت أن ما تعرَّ
بت  الطفلة هو عملية ختان مميتة، من دون تخدير، تسبَّ
م في الدم؛  ت إلى حدوث حالة تسمُّ ثات أدَّ بالتهابات وتلوُّ
اس من  بسبب عدم العناية بمكان استئصال جزٍء حسَّ
مة، وغالًبا ما 

َّ
ة، غير معق جسدها، وباستخدام آلة حادَّ

لحلق  الــرجــال  يستخدمها  التي  الحالقة  شفرة  تكون 
 في قلبي، عن الظلم الذي 

ٌ
لحاهم. وهكذا انطوْت صفحة

ِتحْت، بعد ذلك، صفحاٌت 
ُ
ض له جنس النساء، وف يتعرَّ

أخرى، تحمل تساؤالٍت بال إجابات، منها: ملاذا يحدث 
هذا لنا، نحن النساء؟ وقد شهدْت طفولتي ومراهقتي 
 

ِّ
حوادث اغتصاب وقتل؛ بداعي الدفاع عن الشرف، بحق

فتيات مظلومات عرفتهن عن قرب، أو عن بعد.
الــبــنــات، واملــصــادف  ــان 

ّ
الــيــوم العاملي ملناهضة خــت فــي 

يوم السادس من فبراير/ شباط، تعود الذكرى املؤملة، 
عــالوة على  كثيرة سمعتها،  ومعها قصص مشابهة 
ــــالم، عن  ــوادث قـــرأت عــنــهــا، مــن خـــالل وســائــل اإلعـ حــ
البنات، وما  بنات صغيرات ذهنب ضحية عــادة ختان 
أنه  والغريب  حياتهن.  د  تهدِّ مخاطر  من  له  ضن  يتعرَّ
 الــجــهــود الــتــي تــبــذل للقضاء على 

ّ
على الــرغــم مــن كــل

هـــذه الــظــاهــرة الــتــي كــانــت جــذورهــا غــالــًبــا فــي منطقة 

وادي الــنــيــل، وتــمــارس منذ أكــثــر مــن ألــف عـــام، إال أن 
ــخــة، حــتــى مــع شــعــوٍب تهاجر  الـــعـــادة مــا زالـــت مــتــرسِّ
بريطانيا،  العادة، مثل  تعتمد هذه  راقية، وال  إلى بالد 
الرعاية  معلومات  مركز  في  السجالت،  أظهرت  حيث 
االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة، أن نــحــو 5702 حــالــة جــديــدة 
لفتيات  لت في سنة واحــدة،  البنات قد ُسجِّ من ختان 
للختان  ضن  بريطانيات من أصل صومالي، وقد تعرَّ
في بالدهن األصلية، في أثناء اإلجازة املدرسية، حيث 
يستغل األهل اإلجازة، والعودة إلى بالدهم، للقيام بهذه 
 بناتهن، واللواتي ال يدلن بالشهادة ضد 

ِّ
العملية بحق

العملية  خ في عقولهن أن هذه  ذويهن؛ بسبب ما ترسَّ
دة لحياتهن واجبة، ومنقذة لهن من الوقوع  املؤملة واملهدِّ

ة أمام املجتمع.
َّ
في الرذيلة، وشهادة عف

م الختان، إال  مرت سنوات على سن قوانن عاملية تجرِّ
أن ثغرات الفتاوى الدينية تتيح لهذه الظاهرة االستمرار 
 الــبــنــات الــصــغــيــرات، مــثــل أن تــظــهــر ثــغــرة تبيح 

ِّ
بــحــق

ها جهالء وذوو عقول 
ُّ
الختان للضرورة، والتي يستغل

املدين  املـــرأة، على  د حياة  تهدِّ عــادٍة  مغلقة الستمرار 
د حياتها، بعد إجراء العملية  القريب والبعيد، فإن لم تهدِّ
املختونة،  للمرأة  تــحــُدث  مضاعفات  فهناك  مــبــاشــرة، 
 .

ً
د حياتها وجنينها مستقبال تــهــدِّ ــــوالدة،  ال أثــنــاء  فــي 

وعلى الرغم من أن األمن العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
ح، هذا العام، أنه سيتم القضاء على  غوتيريس، قد صرَّ
هذه الظاهرة، مع حلول عام 2030، إال أن ذلك ال يعني 
أن ليس هناك امرأة، في مكان ما، ستقبض على ذراع 
الليل،  حلكة  في  وعــرة،  ا 

ً
طريق س  وتتحسَّ صغيرتها، 

مها ليد أخرى، تقطع جزًءا من لحمها، وتتركها 
ِّ
وتسل

تنزف، حتى تموت. سيحدث ذلك، ولن يتوقف، ما دامت 
النظرة إلى األنثى أنها جسد وعضو، يرتبط به الشرف 
والعار. وهناك من يرى أمانه الظاهري باستئصال هذا 

جزء من هذا العضو من جسدها.

دمي ودموعي

وأخيرًا

مرت سنوات على سن قوانين 
عالمية تجرِّم الختان، إال أن 

ثغرات الفتاوى الدينية تتيح 
لهذه الظاهرة االستمرار
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