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ظاهرة الكسوف الهجني
اجلدير بالذكر ان ظاهرة 
كسوف الشمس بصورة 

عامة ال حتدث اال آخر يوم 
من الشهر القمري )الهجري( 

وتعطي مؤشرا قويا على 
بداية الشهر القمري 

)الهجري( اجلديد، فلو 
دققنا في التواريخ حدوث 
الكسوف واملوجودة هنا 

فسنجدها دائما تكون اواخر 
الشهر القمري ولم يحدث 
ان حصل كسوف للشمس 
منتصف الشهر القمري أو 

اول اسبوع منه ويعتمد ذلك 
على ظاهرة الكسوف في 

حتديد بداية بعض األشهر 
القمرية أو الهجرية كما هو 

متعارف عليه عند عامة 
الناس.

بإذن اهلل تعالى يوم األحد 
املوافق 2114/6/3 الذي 

يقابله في التاريخ القمري 
)الهجري( هو 29 شعبان 
1538 هجرية مما يعطي 
مؤشرا على بداية شهر 
رمضان املبارك في هذه 

السنة وسيبدأ هذا الكسوف 
في متام الساعة 9.33 

صباحا بتوقيت الكويت 
احمللي.

ان ظاهرة كسوف الشمس 
ستتواكب مع ميالد هالل 
شهر احملرم الذي يبدأ به 

العام الهجري اجلديد 1435 
والذي سيوافق يوم االثنني 
4 من شهر نوفمبر املقبل 
وذلك مبوجب احلسابات 

الفلكية.

وميكن رؤية الكسوف 
ومشاهدته على هيئة 

كسوف جزئي في جميع 
الدول العربية وكذلك 

سيراه جزء من األميركيتني 
واحمليط األطلسي وجنوب 

أوروبا ومعظم أفريقيا 
ويتعذر على هذه الدول التي 

ذكرناها مشاهدة الكسوف 
حني يبدو مختلطا )حلقيا 
وكليا(، ومن هو موجود 

في محيط األطلسي وكذلك 
سكان جنوب ساحل العاج 

وغانا وكذلك الصومال 
ستكون هناك فرصة جيدة 
لهم ملشاهدة هذه الظاهرة 

النادرة.
والكسوف املقبل الذي يلي 

كسوف هذه السنة سيحدث 

الكويت ثم يتحول بعد ذلك 
الى كسوف حلقي في متام 
الساعة 3.45 مساء ويكون 

بعد ذلك كسوفا كليا بعد 
دقيقة واحدة من هذا الوقت، 

حيث ينتهي هذا الكسوف 
متاما في متام الساعة 5.29 

مساء، ومن دالئل الغرابة 
أنه سيكون كسوفا كليا اي 
ان الشمس ستختفي متاما 

عندما تكون الشمس في 
منطقة التقاء خط االستواء 

وهو خط العرض )صفر( 
مع التقائه بخط غرينتش 
وهو خط الطول )صفر( 

ايضا وخط غرينتش، كما 
هو معروف للجميع هو 

اخلط الزمني الذي يبدأ منه 
التوقيت الدولي.

كان يوم األحد 1466/3/16 
ميالدية املوافق 28 رجب 
870 هجرية والكسوف 

املقبل سيحدث بعد ايام، أي 
يوم االحد 2013/11/3 املوافق 

29 ذي احلجة 1434.
أما كسوف هذه السنة فهو 
في حد ذاته ظاهرة غريبة 
نادرة احلدوث حيث يبدأ 

بكسوف جزئي يتحول بعد 
ذلك الى كسوف حلقي ثم 
يتحول الى كسوف كلي 

وبعدها تنتهي هذه الظاهرة 
التي ستستغرق مدة زمنية 
تبلغ ثالث ساعات وخمسا 
وعشرين دقيقة حيث يبدأ 
الكسوف كما قلنا بكسوف 
جزئي يبدأ في متام الساعة 

2.04 بعد الظهر بتوقيت 

املوافق 29 ذي احلجة 1434 
ستحدث ظاهرة فلكية نادرة 
احلدوث وهي وقوع 3 أنواع 

من كسوف الشمس في 
هذا اليوم وهي حادثة نادرة 

حتدث في فترات زمنية 
مختلفة ال تقل عن 100 سنة 

بني حدوث هذه الظاهرة 
ومثيلتها األخرى، فقد 

سجلت هذه احلادثة اول مرة 
في كتب التاريخ عام 1999 
قبل امليالد، لكن من املؤكد 
أنها حدثت قبل ذلك حيث 
لم تذكر هذه احلادثة في 

كتب التاريخ قبل عام 1999 
قبل امليالد وقد حدث هذا 

الكسوف يوم 1999/6/1 قبل 
امليالد وكان آخر كسوف من 
هذا النوع سجل في التاريخ 

في هذه السنة ستحدث 
ظاهرة فلكية عجيبة ال 

حتدث اال نادرا جدا، فلم 
يسبق ألي شخص موجود 

اآلن على قيد احلياة ان 
شاهد هذه الظاهرة ولن 
يشاهدها في املستقبل 

من يعيش على ظهر الكرة 
األرضية اآلن.

وعدد مرات حدوث هذه 
الظاهرة منذ بداية كتابة 
التاريخ حتى املستقبل 

البعيد أي حتى عام 3000 
لن يزيد عن 15 مرة خالل 
5000 سنة، وأعني هنا من 
سنة 1999 قبل امليالد حتى 

عام 3000 ميالدية.
ففي يوم األحد املوافق 3 
نوفمبر )2013/11/3( املقبل 

عادل املرزوق

بقلم الباحث الفلكي 
عادل يوسف 

املرزوق


