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متابعة
َُ
ُ
الفقه والفلك» الذي عقد في بيروت يومي الخميس
بني
العالقة
«جدلية
مؤتمر
د
ع
قد ي
ُ
والجمعة املاضيني أنه ّ«فخ علمي» استدرج إليه املدعوون إليه من الفقهاء ،حني اكتشف
الفلكيون أن الفتوى تحن إلى الفلك ...ولكن!

نحو تقويم قمري عالمي؟
يحن إلى الفلك ...ولكن!
الفقه ّ
منهال األمين
ع�ل��ى م ��دى ي��وم�ي�ن ،ت �ح��اورت مجموعة
م��ن علماء الفلك وال�ف�ق�ه��اء ح��ول طاولة
م �س �ت��دي��رة ،ب��دع��وة م��ن م��ؤس �س��ة الفكر
اإلس�ل�ام��ي امل �ع��اص��ر ،إح ��دى مؤسسات
املرجع السيد محمد حسني فضل الله،
الذي َّ
تغيب عن االفتتاح بداعي املرض،
وأوف� ��د ن�ج�ل��ه ال�س�ي��د ع �ل��ي .ك��ذل��ك كانت
كلمة ملؤسسة الفكر ألقاها د .نجيب نور
الدين وأخ��رى ملفتي طرابلس والشمال
ال�ش�ي��خ م��ال��ك ال �ش �ع��ار ،وك�ل�م��ة مرتجلة
ُ
مل�م�ث��ل م�ف�ت��ي ع �م��ان ،ك �ه�لان الخروصي
(امل� � ��ذه� � ��ب اإلب � � ��اض � � ��ي) .وف� �ي� �م ��ا حضر
االفتتاح ممثل املرجع السيستاني في
بيروت ،حامد الخفاف ،لوحظ غياب أي
تمثيل للمجلس اإلسالمي الشيعي وكذا
لحزب الله ،وحضر بعض األكاديميني
وال � �ح� ��وزوي �ي�ن ب �ص �ف��ة ش �خ �ص �ي��ة ،رغم
توجيه املنظمني أكثر م��ن «مئة دعوة»
لشخصيات وم��ؤس�س��ات معنية داخل
ال� �ح ��زب ،ل �ك��ن م ��ن دون أن ي �ك��ون ألحد
ك��وادره الثقافية محاضرة رئيسية في
الجلسات الخمس.
وم ��ن أب� ��رز امل �ش��ارك�ي�ن ع �ض��و الجمعية
امللكية الفلكية في كندا ،د .يوسف مروة،
ورئيس املشروع اإلسالمي لرصد األهلة
ف��ي اإلم � � ��ارات ،امل �ه �ن��دس م�ح�م��د عودة،
وال �ف �ل �ك��ي ال �ك��وي �ت��ي ص��ال��ح العجيري،
العربي لعلوم الفضاء
ورئيس االتحاد ّ
والفلك ،الدكتور مسلم شلتوت ،وعضو
االت � �ح ��اد خ ��ال ��د ال ��زع ��اق (السعودية)،
وأع�ض��اء إي��ران�ي��ون م��ن م�ش��روع تحديد
األه �ل��ة ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،تحدثت
شاييستي مهاني،
ً
باسمهم ال��دك�ت��ورة ً
ال� �ت ��ي ع ��رض ��ت ح �ل��ا م �ت �ك ��ام�ل�ا وضعه
املشروع لتحديد والدة الهالل.

غرينتش إسالمي
رأى د .أح �م ��د ش� �ع�ل�ان ،ع �ض��و اللجنة
الوطنية ّلعلم الفلك في لبنان ،أنه «لو كان
لدينا سلم معياري صحيح للوقت ،فال
ب��د م��ن ال�ت�م�ك��ن م��ن ت��وأم�ت��ه م��ع التقاويم
العاملية املتداولة ،وأهمها التقويم الشمسي
امليالدي .فنحن مضطرون إلى استخدام
تقويمني ال يلتقيان على نحو مبرمج»،
وس �ت �ظ��ل امل �ش �ك �ل��ة م �ع �ق��دة «إذا ل ��م نكن
ج ��اه ��زي ��ن ل�ل�اج� �ت� �ه ��اد ف � ��ي نصوصنا
امل �ق��دس��ة» .واق �ت ��رح ل �ح��ل م�ع�ض�ل��ة بداية
الشهر القمري «أن تتزامن مع بداية يوم
قمري ،أي دائمًا عند الغروب .وهنا نحن
ن�ح�ت��اج إل��ى خ��ط ط��ول م�ع�ي��اري لتحديد
ال�غ��روب ،إل��ى غرينتش إس�لام��ي ،أقترحه
م ��ارًا ف��ي الكعبة امل�ق��دس��ة .ف ��إذا صادفت
شهر ما في الليل بعد غروب
والدة هالل ٍ
ُ
الشمس خلف أفق الكعبة ،يلحق هذا الليل

بروزنامة الشهر الجديد ويكون بدء هذا
الشهر الجديد ساعة الغروب التي سبقت.
وإذا صادفت والدة هالل الشهر الجديد
في النهارُ ،يتبع ما بقي من النهار على
ال��روزن��ام��ة إل��ى الشهر امل�ن�ص��رم وتعتبر
بداية الشهر الجديد عند غروب ذلك اليوم.
ه �ك��ذا ي �ص �ب��ح ب��اإلم �ك��ان إط �ل��اق تقويم
ٍ
ّ
هجري عاملي».

ّ
ومثل الحوار الدائر حول «جدلية العالقة
ب�ي�ن ال �ف �ل��ك وال� �ف� �ق ��ه» ،ع� �ن ��وان املؤتمر،
«ف� ��رص� ��ة» الن� �ق� �ض ��اض ال �ف �ل �ك �ي�ي�ن على
نظرائهم من علماء دي��نُ ،سنة وشيعة،
رغم أن معظمهم من مؤيدي فتوى فضل
الله باالعتماد على الحسابات الفلكية
لتحديد بدايات األشهر العربية ،ملا لذلك

الشعائر الدينية.
من تأثير على كثير من ُ
ورغم أن عددًا من علماء قم ّلبوا الدعوة،
وبعضهم من مكتب املرجع الخامنئي،
إال أن ال � � ��رأي اآلخ � ��ر ي� �ك ��اد ي� �ك ��ون شبه
ّ
مغيب ،باستثناء السيد علي األشكوري
(مكتب خامنئي) الذي مارس «الشغب»
العلمي في مناقشة اعتماد الفلك ،حني

ح ��اول ف��ي تعليقه ع�ل��ى امل �ت �ح��دث�ين ،أو
م��ن خ�ل�ال م��داخ�ل�ت��ه ح ��ول «ال ��رؤي ��ة ّبني
الطريقية واملوضوعية» ،تأكيد مسلمة
عدم رفض الفقه للحسابات الفلكية ،بل
ح�ت��ى ال��ذه��اب إل��ى ال �ق��ول إن ع�ل��م الفلك
ك ��ان س��اب �ق��ًا ج� ��زءًا م��ن م �ن��اه��ج الحوزة
الدينية لسنني طويلة .وهو ما دعا إليه

البيان الختامي للمؤتمر لناحية «إعادة
ت �ض �م�ين ال �ع �ل��وم ال �ف �ل �ك �ي��ة ف ��ي املناهج
ّ
الشرعية».
التعليمية للمعاهد
ودع ��ا األش� �ك ��وري إل ��ى «ت�ث�ق�ي��ف الناس
على ال�ش��ري�ع��ة ،ال وف��ق رغ�ب��ات الشباب
ومتطلبات العصر» ،ألن الثقافة الدينية
تخفف م��ن ح��دة ال �خ�لاف ال ��ذي نشهده

لبنان يقترب من ختام أحزان الطائرة وحداد وطني بعد جلسة الغد؟
ع�ط�ل��ة أس� �ب ��وع م�ث�ق�ل��ة ب��ال �ح��زن ت �ل��ك التي
ٍ
ّ
مرت على لبنان .ال بل قد تكون أكثر األيام
حزنًا منذ حادثة الطائرة اإلثيوبية .هكذا،
ّ
ت��وزع ال�ح��داد على أكثر م��ن مكان ومنزل،
حتى كاد يكون عامًا ،بانتظار يوم الحداد
الوطني املتوقع إعالنه خالل هذا األسبوع
في حال إعالن مجلس ال��وزراء في جلسته
غ �دًا إي�ق��اف أع�م��ال البحث كما ه��و متوقع
بعد اكتمال الضحايا .وق��د سجلت عطلة
األس � �ب � ��وع م� ��واق� ��ف م �ت �ب��اي �ن��ة ب�ي��ن لبنان
وإثيوبيا على خلفية ملف ال�ط��ائ��رة ،فقد
ّ
ح ��ذر وزي ��ر ال�ن�ق��ل واالت� �ص ��االت اإلثيوبي
دري � �ب ��ا ك ��وم ��ا «ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة من
مغبة إعاقة التحقيقات في كارثة الطائرة
امل�ن�ك��وب��ة ،ب�غ��رض ال�ح�ص��ول على مكاسب
س �ي��اس �ي��ة رخ �ي �ص��ة ع �ل��ى ح �س ��اب عملية
ال �ت �ح �ق �ي��ق» .وق � ��ال ف ��ي م��ؤت �م��ر صحافي
إن ال�ح�ك��وم��ة اإلث�ي��وب�ي��ة طلبت م��ن رئيس
«املنظمة الدولية للطيران املدني وأمينها
العام التدخل ،الفتًا إل��ى أن «ب�لادن��ا لفتت
م � � ��رارًا ان �ت �ب ��اه ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة إلى
ضرورة الكف عن نشر معلومات ال تستند
إل ��ى أي أس� ��اس ل��وس��ائ��ل اإلع �ل��ام ق �ب��ل أن
تنتهي التحقيقات ال�ح��ال�ي��ة» .أم��ا رئيس
ال�ح�ك��وم��ة اللبنانية س�ع��د ال �ح��ري��ري ،فقد
ت��وج��ه إل��ى ال��داخ��ل ،م�ع�ت�ب�رًا أن «تسييس
ح��ادث��ة ال�ط��ائ��رة اإلث�ي��وب�ي��ة ع�ب��ر تحريض

يشيع محمد الحاج بعد
غد األربعاء أو الخميس
في بلدته جويا

أهالي ّالضحايا غير مقبول»
وأكد أن «الحكومة اللبنانية كانت حريصة
منذ اليوم األول للكارثة التي أصابت كل
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،ع �ل��ى اح � �ت ��رام م �ش��اع��ر ذوي
ّ
وتفهم أقوالهم».
ً
الضحايا ّ
وأم � � ��س ،ح� ��ل ال � �ح� ��داد ض �ي �ف��ًا ث �ق �ي�ل�ا على
ال �ع �ب ��اس �ي ��ة (آم � � � ��ال خ� �ل� �ي ��ل) ،ح� �ي ��ث ّ
شيع

األهالي الضحية عباس حويلي ،أما جويا
فتنتظر لتشييع ابنها رضا مستو كردي.
وبالنسبة إلى الضحية محمد الحاج ،فقد
قال شقيقه مصطفى الحاج في اتصال مع
«األخبار» إن مراسم تشييعه «قد تتم بعد
غد األربعاء أو الخميس في البلدة» ،علمًا
ٍ

بأن بعض أهالي جويا كانوا قد أفادوا بأن
دفن الحاج سيتم في الضاحية الجنوبية
إل ��ى ج��ان��ب زوج �ت��ه رن ��ا ال �ح��رك��ة وطفلته
ج��ول �ي��ا ،أم� ��ا ش�ق�ي�ق��ه ً م�ص�ط�ف��ى ف �ق��د نفى
الخبر جملة وتفصيال.
وقد ّ
شيعت جويا صباح الجمعة املاضي

ابنيها جمال علي خ��ات��ون وحسن محمد
ع �ي �س��اوي .ف�ي�م��ا ش�ي�ع��ت دي��ر ق��ان��ون رأس
ال� �ع�ي�ن ي ��اس ��ر م� �ه ��دي .أم � ��ا ح� �ن ��اوي ��ه ،فقد
ش �ي �ع��ت ع �ل��ي ت � ��اج ال� ��دي� ��ن ،ف �ي �م��ا ّ
شيعت
الخرايب (قضاء الزهراني) محمد عكوش.
ه�ي�ف��اء ال �ف��ران امل ��رأة ال��وح�ي��دة م��ن املنطقة
ب�ي�ن ال �ض �ح��اي��ا ،أن �ه��ت رح �ل �ت �ه��ا ف ��ي ثرى
مدينتها ص��ور .وفي عيتا الشعب ،أمس،
(دان��ي األم�ي�ن) ،لم يحل املطر الشديد دون
مشاركة مئات األهالي في تشييع جثمان
حسن عدنان كريك ،والد محمد الذي ووري
في الثرى األس�ب��وع امل��اض��ي .وكانت ياطر
ف ��ي ق �ض ��اء ب �ن��ت ج �ب �ي��ل ق ��د ش� ّ�ي �ع��ت ظهر
ّ
وشيعت
أول م��ن أم��س حمزة علي جعفر.
ب�ل��دة عيناتا (ب�ن��ت ج�ب�ي��ل) ،ظهر الجمعة
املاضي جثمان ابنها حسن كمال ابراهيم.
ج��اب املوكب الحاشد ش��وارع البلدة،
وق��د ً
وصوال إلى الجبانة حيث ووري في الثرى.
وفي بلدة برعشيت ،شيع األهالي جثمان
حسني فرحات بموكب حاشد.
ُ
وفي بالط ـــــ جبيل (جوانا ع��ازار) استقبل

ال �ض �ح �ي��ة زي� � ��اد ال �ق �ص �ي �ف��ي استثنائيًا،
ّ
ّ
�اء البلدة بالشرائط
وزي��ن «امل�ح��ب��ون» أح�ي� ّ
البيضاء وبصوره .وتذكر راعي األبرشية
امل � �ط ��ران ب� �ش ��ارة ال ��راع ��ي خ�ل��ال التشييع
كلمات القصيفي األخيرة لزوجته «أشعر
ّ
ب��أن ع�م� ّ�ري قصير ،ق��ول��ي للتوأمني إذا لم
ّ
أرهما إنني أحبهما» .عبارة أبكت الناس
ق�ب��ل أن ي�ح�م��ل ال�ج�ث�م��ان امل �ل �ف��وف بالعلم
اللبناني ويوارى في ثرى بلدته.
ف ��ي م �ي �ف��دون ،ك ��ان امل �ش �ه��د م �ش��اب �ه��ًا .فقد
ّ
شيعت البلدة ظهر أمس علي يوسف جابر
ف��ي م��أت��م ح��اش��د ،وك��ان��ت امل�ح�ط��ة األولى
للضحية في منزل ذويه ،حيث ّ
سجي لفترة
قصيرة قبل أن ينطلق موكب التشييع في
مسيرة ،جابت شوارع البلدة .أما النبطية،
ّ
فشيعت أول من أمس حسني يوسف الحاج
علي والشقيقني فؤاد وعباس محمد جابر،
ف��ي م��أت��م رس�م��ي وش�ع�ب��ي ح��اش��د .وكانت
امل �ح �ط��ة األول � ��ى ف��ي م �ن��ازل ال �ض �ح��اي��ا في
كفرجوز وحبوش ،قبل أن تحمل النعوش
ّ
على األكتاف .كذلك ،ودعت بلدة مغدوشة
ف ��ي ق �ض��اء ص �ي��دا اب �ن �ه��ا أن� �ط ��وان توفيق
الحايك بمأتم رسمي وشعبي حاشد .وفي
بلدة منجز ،شيع األه��ال��ي الضحية فريد
موسى ال��ذي ع��اد إل��ى بلدته بعد  32يومًا
على الحادثة املأسوية.
(األخبار)

على
فكرة
أبلغت إدارة مستشفى بيروت
الحكومي ،أمس ،عائلتي الضحيتني
غسان قاطرجي وفؤاد اللقيس
بنتيجة فحص الحمض النووي لهما.
إلى ذلك ،يبقى في براد املستشفى
 7جثامني لم يحدد تاريخ تسليمها
لذويها محمد الحاج وفارس
ذبيان وحسني الحايك وعلي ياغي
وانطونيوس رفيع ورضا علي مستو
كردي والسوري عبد الرحمن الساعي.
صعيد آخر ،أشار مدير التوجيه
على
ٍ
في الجيش اللبناني إلى أن أنه «ما
بقى في شي مهم ،ونحن نتنظر قرار
الحكومة املتعلق بمصير عمليات
البحث

