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مناطق جذب سياحية إبداعات الخالق
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إعداد: إيمان عباس
مجلة السياحة اإلسالمية - لندن

أخرى،  كواكب  على  الفضاء  علماء  يرصدها  ظواهرعجيبة  نالحظ  عندما  ذهول  ينتابنا 
مع العلم أن هناك مناطق عجيبة على وجه األرض من الممكن أن تبهرنا وتسترعي 
اهتمامنا أكثر من تلك، وهذه المناطق الطبيعية موجودة بالفعل ويمكننا زيارتها لشدة 
غرابتها ولكثرة فضولنا، وفي هذا العدد من السياحة اإلسالمية سوف نذكر بعض هذه 
المناطق الطبيعية الغريبة على كوكب األرض، والتي يعجز اللسان عن وصف روعتها. 
السائد  الشعبي  االعتقاد  وكان  األرض  على سطح  موجودة  ثقوب  المناطق  هذه  ومن 



أسرار الثقب األسود
يعد الثقب األسود من الخرائق واإلبداعات 
ولم  العلماء  عقول  التي حيرت  اإلالهية 
يجدوا لهذا الثقب الظاهرة تبريراً لوجوده 

لدوامات  عبر  الفضاء  في  تكوينه  أو 
في  منطقة  عن  عبارة  وهو  الفضائية، 
والمكان(  )الزمان  الزمكاني  الفضاء 
تكون فيها الجاذبية قوية جدا،  بحيث ال 

أنها هي  غضب من اهلل على بني اإلنسان، إن هلل في خلقه شؤون وعلى اإلنسان 
أن يتعظ بما حوله من الظواهر الطبيعية كنزول نيزك من السماء، أو بسبب الحيوانات 
الضخمة المنقرضة مثل الديناصورات، أو حتى التي هي من صنع اإلنسان مثل التعدين 
وما كان لبشر أن يصنع شيئًا إال بإذن اهلل، وفي كل األحوال فإن هذه البقع هي على 
درجة عظيمة من الروعة البصرية، كل هذه الثقوب جعلت من المناطق التي تتواجد فيها 

مناطق جذب للكثير من السياح والباحثين عن المغامرة. 



يمكن أن ينفلت منها أي ضوء أومادة أو 
إشارة من أي نـوع، وهذا إما يكون نتيجة 
انهيار نجوم عمالقة بعد أن تنتهي عملية 
نتيجة  والجاذبية،  الضغط  بين  التوازن 
حرق المواد الخفيفة وتحولها لمواد ثقيلة 
تمركز  نتيجة  يكون  أن  وإما  كالحديد، 
كتلة كبيرة جداً من عشرات النجوم في 
و  المجرة.   قلب  في  نسبيا  حيز صغير 
يتكون الثقب األسـود البسيط غير الدوار، 
من نقطة تفرد مركزية تحيط بها منطقة 

شعاع  يسمى  قطر  نصـف  لها  كروية 
هذا  القطر  نصف  وفــي  شوارزشيلد، 
وال يمكن ألي  الجاذبية قوية جداً  تكون 
تلك  حدود  وتسمى  منه،  الهروب  شيء 
المنطقة بـ)أفق الحدث( وهـي عبارة عن 
حدود منطقة الزمكان )الزمان والمكان( 
التي ال يمكن اإلفالت منها، وتعمل على 
داخل  وهو  واحد  اتجاه  ذو  غشاء  شكل 
الثقب ال خارجه وهو مسار الضوء في 
الزمكان وهو يحاول اإلفالت من الثقوب 



السوداء .وبما إنه ال شيء يسـير أسرع 
هذه  في  يقع  شي  أي  فان  الضوء  من 
يبلغ بسرعة منطقة ذات  المنطقة سوف 
ال  انه  أي  الزمان،  ونهاية  عالية  كثافة 
ممكن  حــادث  أي  وال  معلومات  تصل 
أفق  )حدود  الحدود  تلك  داخل  حصوله 
ومن  الخارجي.  العالم  وإلــى  الحدث( 
أن  العامة  النسبية  قوانين  من  المعروف 
المكان والكتلة كميتان مترابطتان، فالكتلة 
تسبب ميل المكان وانضغاطه، والمكان 

يحدد مسار المادة.  

ففي الفضاء العادي كلما زادت الكتلة زاد 
الميل، وإذا زادت الكتلة بشكل كبير جداً 
تكون  شــاذة  نقطة  الميل  نهاية  تصبح 
عندها الجاذبية عالية ال يفلت منها الضوء 
أََشدُّ  أَُهم  َفاسَتفِتِهم  الثقب األسود "  وهي 
ِطيٍن  مِّن  َخَلقَناُهم  ا  إِنَّ َخَلقَنا  ن  مَّ أَم  َخلقاً 
َوإَِذا   * َوَيسَخُروَن  َعِجبَت  َبل   * الِزٍب 
آَيًة  َرأَوا  َوإَِذا   * ــذُكــُروَن  َي ال  ـــُروا  ُذكِّ
َيسَتسِخُروَن " سورة الصافات 14-10.



ثقوب على األرض إبداعات هللا في ملكه

الحاجز  يقع  العظيم:   األزرق  الثقب 
بليز وهي دولة  قبالة سواحل  المرجاني 
الشرقي  الشمالي  الساحل  على  تقع 
عن  عــبــارة  وهــو  الوسطى،  ألمريكا 
تجويف عميق دائري يحتوي على كهوف 
300 متراً،  يحتل مساحة  مائية رائعة، 
ويصل عمقها إلى 124 متراً، ويجد فيه 
الغوص  في  كبيرة  متعة  الغواصون 
داخله، حيث يحتوي الثقب على مخلوقات 
األكبر  أنه  ويعتقد  اآلن.  لحد  تكتشف  لم 

في عالم البحار، ويظن الباحثون أن هذا 
الثقب تكون بعد العصر الجليدي، بارتفاع 
 10.000 حوالي  منذ  البحر  مستوى 
عن  عبارة  المنطقة  هذه  وكانت  عــام، 
كهف ضخم أصبح فيما بعد مالذاً ألسماك 
القرش والمخلوقات البحرية بكل أنواعها 
ويقدر أنها موجودة قبل حوالي 65000 
مستوى  ــاد  ازدي بسبب  وتكونت  سنة. 
سطح البحر هذه الحفرة الدائرية الشكل 
الغواصين  السياح  من  شعبية  جلبت  قد 
الذين يأتون لزيارتها حيث تغريهم المياه 
وهي  الشمس  تخترقها  التي  الصافية 



األسماك من  أنواع من  لمشاهدة  فرصة 
ضمنها عمالق الهامور وعدة أنواع من 
القرش  أســمــاك  منها  الــقــرش  أســمــاك 
الحاضنة )النيرس( وقرش أبو المطرقة 
وكذلك القرش األزرق لكن هذه األنواع 

من األسماك وغيرها ليس منتظم رؤيتها. 
عمق  في  للغوص  يومية  رحالت  هناك 
أخرى  رحالت  وهناك  األزرق  الثقب 
الشعاب  ومشاهدة  للغوص  موسمية 

المرجانية في المنطقة. 
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تركمانستان   في  يوجد  الملتهب:  الثقب 
في قلب صحراء كراكوم، ويمكن رؤية 
بعد  من  الثقب  هذا  من  الصادر  التوهج 
يبلغ عرضه  المظلمة،  الليالي  في  أميال 
هذا  تكون  متر.   20 وعمقه  متر   60
الغاز  عن  التنقيب  حادثة  نتيجة  الثقب 
الطبيعي في عام 1950، ويمكن الكشف 

عن رائحة الكبريت المحترق من مسافة 
جد بعيدة عن الحفرة، وتصبح قوية جداً 
بالقرب  كنت  لو  ،كما  منها  اقترب  كلما 
من حافة ساخنة لفوهة بركان، و َيطلق 
عليها عامة الناس "باب الجحيم" أجارنا 

هللا وإياكم. 
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أمطار  هطول  بعد  جواتيماال:   ثقب 
استمرت  جواتيماال  في  مستمرة  غزيرة 
الهبوط  بهذا  السكان  تفاجأ  طويلة  لفترة 

المدينة  ــط  وس األرض  فــي  العجيب 
والملفت هو عدم انزالق أحد المنازل إلى 

الهاوية.
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ثقب وردة الصباح: إنه واحد من أجمل 
حديقة  في  الحرارية  الحمامات  وأبرز 
يلوستون في الواليات المتحدة األمريكية، 
أعطيت هذا اإلسم في عام 1880 لوجه 
ما  أو  الصباح  زهرة  وبين  بينه  الشبه 
الربيع  إنها  المجد،  بصباح  أيضاً  تسمى 
الساخن بلون الطحالب المحب للحراراة 
الذي ينمو عليه، على كل حال هذا التجمع 
كاد يفقد ألوانه عندما أرادوا بناء طريق 

للمرور بجانبه، مما أدى إلى زيادة عدد 
بقطع  يرمون  الذين  الطائشين  الــزوار 
النقود المعدنية فيه، وبالتالي كاد أن يفقد 
لنمو  وذلــك  وجــوده  يهدد  مما  حرارته 
أن  أحببت  اذا  اليوم  داخله،  في  بكتيريا 
بالمشي  تقوم  أن  يجب  المجمع  تــزور 
لمسافة على طول الخط الساخن للوصول 

وهو تمرين يستحق القيام به.
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منجم ديافيك لأللماس:  يوجد في كندا .. 
من  قيراط  مالين   8 صناعة  فيه  ويتم 
األلماس سنويا، المنجم ضخم جداً ويوجد 

في منطقة نائية وفيه مطار خاص يتسع 
لطائرات البوينغ 727.

Diavik



منجم األلماس:  يقع في روسيا .. وهو 
العالم.  في  المفتوح  الوحيد  الماس  منجم 

عمقه 525 متر، وعرضه 1200 متر. 
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منجم وادي بينغنهام: يوجد في الواليات 
صنع  من  حفرة  أكبر  وهي   .. المتحدة 
اإلنسان على األرض، يبلغ طول المنجم 

ويعتبر  ميل   75،0 وعمق  ميل،   5،2
أكبر منجم يوجد في حفرة مفتوحة على 

األرض لعمليات التعدين.

Bingham 
Canyon 
Mine hole



في جنوب  تقع  الكبيرة:  كيمبرلي  حفرة 
إفريقيا في مدينه كيمبرلي، وهو المكان 
لمناجم  بيرز  دي  لشركات  الرئيسي 
األلماس وتعتبر واحدة من أغنى مناجم 
األلماس، وعاصمة لصناعة األلماس في 
أكبر حفرة تم حفرها  إنها  العالم، وُيقال 
باليد، فمنذ عام 1871 إلى عام 1914 
عامل   5000 إلى  العمال  عدد  وصل 
والجرارير  المعاول  يستخدمون  كانوا 

اكتشاف  تم  وقد  األلماس  عن  للتنقيب 
احتلت  لقد  األلماس.  من  2720 كجم  
الحفرة مساحة شاسعة جداً وصلت  هذه 
ووصل  ــدان(  ف  42( هكتاراً   17 إلى 
وبمرور  لكن  متر،   240 إلى  عمقها 
تراكم  نتيجة  منها  جزء  انطمر  الزمن 
بعض الحطام فأصبح عمقها 215 متر، 
ومنذ ذلك الحين تجمعت المياه فيها لتصل 

إلى عمق 40 متراً.
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هذا  يقع  للنحاس:  شوكويكاماتا  منجم 
المنجم في شمال شيلي، وهو منجم نحاس 

مفتوح، ينتج أكبر مجموعه من النحاس 
في العالم، ويبلغ عمقه 850 مترا.

Chuquicamata Chile Hole



األيام  أحد  في  لشبونه:  مجاري  ثقب 
الجميلة وسط العاصمة البرتغالية لشبونه،  
المكان  في  تأني  بكل  "بــاص"  وقــف 
المخصص لوقوف الحافالت! لكن فجأة 
ألي  ليس  األنظار  عن  الباص  اختفى 

سبب سوى بأنه أصبح في قاع األرض 
وذلك بسبب هبوط عجيب في األرض، 
الموجودة.وبذلك  المجاري  فيه  تسببت 

سميت الحفرة بثقب مجاري المياه.



هائل  ثقب  فلوريدا:  في  التنقيب  ثقب 
بعمق أكثر من 56 متر تسببت به إحدى 

شركات التنقيب عن الفوسفات وذلك في 
عام 1994.

أوكالهوما  ثقب  يوجد  أوكالهوما:  ثقب 
كانساس  والية  مع  الحدود  من  بالقرب 
شهدت هذه المنطقة هبوط أرضي عميق 

عام 2008 بسبب األعمال الكثيرة على 
الزنك  عن  التنقيب  في  سنوات  مــدى 

والرصاص.



ثقب إيسلندا: ثقب طبيعي في أحد األنهار 
الجليدية في أيسلندا بعمق يصل إلى 45 

متر.

وسط  في  ثقب  المكسيك:  ثقب 
من  بالقرب  المكسيكية  الطبيعة 
جزيرة  شبة  في  المايا  موقع 
الجوفية  بالمياه  ملئية  "يوكاتان" 
كانت  حيث  الجميلة  الــزرقــاء 
المايا  ملوك  قبل  من  تستخدم 

لالسترخاء. 



في  المنتشرة  الثقوب  أحد  االباما:  ثقب 
االباما ويتكون من الحجر الجيري ويصل 
إلى عمق 15 متر ويحتوي على كهوف 

ومياه الجوفية.
كل  لتغطية  الكتابة  ظروف  تسعنا  ولن 
سواء  األرض،  على  الموجودة  الثقوب 

منها الطبيعية أو التي نتجت عن أعمال 
كلتا  في  لكنه  وتنقيب،  حفر  من  بشرية 
هذا  خــوارق  دائما  نستحضر  الحالتين 
على  نؤكد  وبالتالي  يحتويه،  وما  الكون 
في  حكمة  وله  إبداعاته،  في  هللا  عظمة 

ذلك ال يعلمها إال هو سبحانه وتعالى.


