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حممد التفراوتي )الرباط(

�شرق  جنوب  يف  طاطا  منطقة  �شكان  ا�شتيقظ 

الثانية  يف  عظيمني  انفجارين  دوي  على  املغرب 

�شباحًا من ليلة 18 متوز )يوليو( 2011. ويف كانون الثاين 

يبلغ  نيزكيًا  حجرًا  اأن  دوليون  خرباء  اأكد   2012 )يناير( 

وزنه �شبعة كيلوغرامات �شقط يف ذلك التاريخ يف املغرب، 

و�شف  وقد  للعلوم.  جدًا  قيم  باأنه  االكت�شاف  هذا  وا�شفني 

يف  قرية  وهي  »تي�شنت«  ا�شم  عليه  واأطلق  النادر  بالنوع 

املغرب.

النيازك  جمعية  من  خرباء  ثمانية  من  جمموعة  قامت 

Meteoritical Society الدولية املرجعية يف هذا املجال، 

احلجر  هذا  من  �شظايا  بتحليل  �شهر،  من  اأكرث  مدى  على 

االأحمر،  الكوكب  م�شدره  اأن  اإىل  وخل�شت  النيزكي. 

احلجر  هذا  نوعية  ب�شبب  للغاية  مهم  االكت�شاف  هذا  واأن 

النيزكي الذي مل يتلوث مبكوثه طوياًل على كوكب االأر�ض 

قبل اكت�شافه.

ويعود الطابع النادر لهذا احلجر املريخي اإىل اأنه اخلام�ض 

نحو  بني  من  �شهود،  �شقوطه  ر�شد  الذي  ال�شجالت  يف 

اآغي،  كارل  اأفاد  كما  حاليًا،  حمفوظة  مريخي  نيزك   100

االأمريكية،  نيومك�شيكو  جامعة  يف  النيازك  معهد  مدير 

وزنه  يبلغ  النيزكي  احلجر  من  جزءًا  موؤ�ش�شته  ا�شرتت  الذي 

على  عرثوا  الذين  االأ�شخا�ض  اأن  اأ�شاف  وهو  غرامات.   108

من  ومتاحف  معاهد  وتزاحمت  جتار،  اىل  باعوها  �شظاياه 

ل وجنود نيزك من الكوكب الأحمر ر�سد �سقوطه رحَّ

مّريخي يف املغرب
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بلدان خمتلفة على �شرائها مبا يرتاوح بني 500 و1000 دوالر 

للغرام الواحد.

و�شرح اآغي اأن بع�ض النيازك حتوي غازات جوية حمتب�شة 

يف  خارجًا  وتنطلق  ت�شخن  وعندما  زجاجية.  مادة  داخل 

قا�شته  الذي  املريخ  جلو  مماثلة  تكون  قيا�شها  ويتم  املخترب 

اأن لكل كوكب  امل�شابر املر�شلة اىل الكوكب االأحمر. واأ�شاف 

جوه املختلف، »وهذا مبثابة ب�شمة كوكبية«.

ب�شطح  نيزك  ارتطام  عن  نتج  تناثر  من  احلجر  هذا  اأتى 

املريخية  احلجارة  ت�شبح  اأن  وميكن  املا�شي.  يف  املريخ 

على  ت�شقط  اأن  قبل  ال�شنني  ماليني  الف�شاء  يف  املتناثرة 

االأر�ض. واأو�شح اآغي اأن �شقوط االأحجار النيزكية االآتية من 

املريخ على االأر�ض ظاهرة �شجلت كل خم�شني �شنة تقريبًا، 

وكان اآخرها عـام 1962 يف نيجرييا، اأما اأولها فكان يف فرن�شا 

عام 1815.

ل يقيمون  يف تلك الليلـة من متوز )يوليو(، ا�شتيقظ رحَّ

قوي  دوي  على  الع�شكريـة  املنطقـة  يف  وجنود  طاطـا  يف 

اأكده اجلندي عبدالقادر، الذي كان يف مهمة على بعد اأربعة 

�شوتًا  �شمع  اإنه  قال  النيزك.  �شقوط  مكان  من  كيلومرتات 

كالرعد، ثم راأى كرة من اللهب االأ�شفر ثم االأحمر واالأخ�شر 

عظيمًا  نورًا  ذلك  بعد  لريى  ق�شمني،  اىل  ان�شطارها  قبل 

جدًا  قويني  انفجارين  و�شمع  بكاملها،  املرتفعات  يجتاح 

احلدود  نحو  رويدًا  ابتعدت  وفرقعة  الرعد  مثل  زجمرة  مع 

اجلزائرية.

منخف�شة  ب�شرعة  وو�شل  تفتت  النيزك  اأن  اخلرباء  قّدر 

وقال  الثانية.  يف  كيلومرتات  �شتة  نحو  تبلغ  ن�شبيًا  جدًا 

خمترب  رئي�ض  عبدالرحمن،  اأبهي  الدكتور  املغربي  اخلبري 

النادي  يف  الفلك  علم  ق�شم  ورئي�ض  املواد  وكيمياء  فيزياء 

العلمي بجامعة ابن زهر يف اأكادير، ان النيزك، ح�شب نتائج 

التحاليل، تفتت اإىل �شظايا تناثرت على م�شاحة بني منطقة 

»االأكالب« ومنطقة »الكيدة« واملناطق املجاورة، وان بقاياه 

دخول  م�شار  خط  على  طاطا  مدينة  �شواحي  يف  موجودة 

النيزك اىل جو االأر�ض. 

النيزكية  القطع  هذه  بع�ض  وجود  احتماالت  وتبقى 

احلفر  وعمليات  الوقت  من  مزيد  اىل  وحتتاج  مدفونة 

التي  املجاورة  املناطق  جلميـع  م�شح  و�شيجرى  والتنقيب. 

على  م�شيًا  مربعًا  كيلومرتًا   50 من  اأكرث  م�شاحتهـا  تبلغ 

زمنًا  �شي�شتغرق  الذي  االأمر  النيزك،  بقايا  عن  بحثًا  االأقدام 

طوياًل.

املغرب.  يف  حديث  النيازك  علم  اأن  عبدالرحمن  واأو�شح 

ويعترب خمترب كلية العلوم يف جامعة ابن زهر من املختربات 

نيازك  وفيه  امليدان،  هذا  يف  االأفريقي  ال�شعيد  على  االأوىل 

التقـط معظمها يف نواحي ال�شحراء املغربية.                            ■

البحث عن �سظايا النيزك 

املريخي يف ال�سحراء املغربية

جزء من النيزك
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