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كان الفلك في املاضي جزءًا من مناهج املعاهد
الشرعية (هيثم املوسوي)
ل �ك��ن م ��ع ت ��راج ��ع ال �ح �ض ��ور العلمائي
ال �س �ن��ي ت��راج �ع ��ًا ك �ب �ي �رًا .وذك � ��ر املؤرخ
ال�ش�ي��خ جعفر امل�ه��اج��ر أن ال�ش�ي��خ بهاء
ال��دي��ن ،أح��د ك�ب��ار م��راج��ع الشيعة «كان
فلكيًا مشهورًا ،وهو أول من رفع الصوت
لألخذ بالحساب في مقابل الرؤية ،فإذا
ك� ��ان ال �س �ل��ف ال �ص��ال��ح ق ��د أط �ل��ق حرية
ّ
نضيق على أنفسنا؟».
البحث ،فلماذا
كذلك ،برزت دعوات للتوسع ّ في اعتماد
ال�ح�س��اب��ات ال�ف�ل�ك�ي��ة ،م��ا ي��رت��ب تقويمًا
قمريًا ثابتًا ،يشابه التقويم الشمسي،
وه ��و رأي ي��دع�م��ه د .ي��وس��ف م ��روة ود.
أحمد شعالن وآخرون (انظر اإلطار).
وكان الفتًا ضيق صدر مديري الجلسات
وع ��دد م��ن امل �ش��ارك�ين وح �ت��ى املنظمني،
بمداخالت املدافعني عن نظرية الرؤية،
فيما كان املجال يتسع كثيرًا السترسال
الفلكيني ،أو العلماء املؤيدين ألفكارهم،
وه� ��و م ��ا اع� �ت ��رف ب ��ه امل �ن �ظ �م��ون الذين

القرار السياسي
هو الذي يحدد
مواعيد الصوم
واإلفطار

اليوم على مسألة الهالل وبقية املناسك،
فالجدال عادة يخرج عن إط��اره العلمي
إل� � ��ى ح � ��د ال � �ت� ��راش� ��ق اإلع �ل ��ام� � � ّ�ي ،فيما
ّ
«الصيام فريضة ال تؤدى بالتظني ،وإن
ّ
بالتوسع بمعنى الرؤية».
كان ال بأس
وشهدت وقائع اليوم الثاني من املؤتمر
نقاشات حامية ،صبت في اإلط��ار ذاته،

ردوا األس�ب��اب إل��ى غياب املشاركني من
أص� �ح ��اب ال� � ��رأي اآلخ� � ��ر ،ك �ن �ج��ل املرجع
إس� �ح ��ق ال� �ف� �ي ��اض م ��ن ال� �ك ��وي ��ت .ورغم
اعترافهم أيضًا ب��أن ه��ؤالء لم تفرد لهم
م �س��اح��ة ك��اف �ي��ة ف ��ي ج �ل �س��ات املؤتمر،
ك�م�ح��اض��ري��ن رئ�ي�س�ي�ين ،والحاضرون
منهم اضطروا في كثير من األحيان إلى
الوقوف موقف الدفاع في أكثر املداخالت
ّ
التي ق��دم��ت ف��ي امل��ؤت�م��ر ،ومعظمها من
ع �ل �م��اء ف �ل��ك ع ��رب وغ �ي��ر ع ��رب حضروا
خصيصًا ل�ل��دف��اع ع��ن امل��درس��ة القائلة
ب��اع �ت �م��اد ح �س��اب��ات �ه��م ،وع � ��دم ّتقديس
ال��رؤي��ة ،وبالتالي «الهجوم» املنظم من
جانبهم على القائلني باعتماد الرؤية
وفق إجماع الفقهاء.
وم��ن األم��ور التي كانت محل أخ��ذ ورد،
ّ
البحث في ما يعده البعض تناقضًا في
اعتماد املراجع على الفلك لنفي شهادة
ال � ��رؤي � ��ة ،إذا م� ��ا ن��اق �ض ��ت الحسابات
ال �ف �ل �ك �ي��ة ،وف ��ي امل �ق��اب��ل ع ��دم أخ� ��ذه بها

ّ
إلث�ب��ات «ت��ول��ده» باملصطلح الفقهي أو
«اق �ت��ران��ه» ب��امل�ص�ط�ل��ح ال�ف�ل�ك��ي .وأشار
امل �ه �ن��دس م �ح �م��د ع � ��ودة إل� ��ى أن رصد
العربية على مدى
تحديد بدايات األشهر ُ
ن�ص��ف ق��رن م�ض��ى ،ك�م��ا أع�ل�ن� ً�ت رسميًا
ف��ي ال��دول العربية ،يظهر خلال بنسبة
تتجاوز  ،%60ألنها كانت تقترن بعبارة
«ثبت بالدليل الشرعي رؤية هالل شهر
ك��ذا ،»...مع أن الحسابات الفلكية كانت
ت�ث�ب��ت اس �ت �ح��ال��ة ال ��رؤي ��ة إط�ل�اق ��ًا .وهو
لفت ،كما أكد آخ��رون كثر ،إلى أن القرار
السياسي ف��ي ع��دد م��ن ال ��دول العربية،
كان له الباع الطولى في تحديد مواعيد
الصوم واإلفطار ،على الرغم من تكوين
اللجان ،بعضوية علماء وفلكيني ،إال أن
القرار «يأتي دائمًا من فوق».
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،أش ��ار ق��اض��ي صيدا
ال �ش��رع��ي ال �س��اب��ق ال�ش�ي��خ أح �م��د الزين
إل� ��ى أن� ��ه ك� ��ان ع �ض �وًا ف ��ي ل �ج �ن��ة تابعة
ل ��دار ال �ف �ت��وى للتثبت م��ن ه�ل�ال العيد،
وجاء الخبر أنه ثبتت رؤيته في الشام،
إال أن ال��رد ك��ان« :ن�ح��ن ننتظر القاهرة
ّ
حتى ّ
تعيد»! وتحدث آخ��رون عن تأثير
السعودية على ع��دد من ال��دول العربية
واإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال �ص �ي��ام أو اإلفطار.
وكذلك النموذج «الشاذ» عن كل القواعد
ال��ذي تتبعه ليبيا ،وه��ي ف��ي السنوات
ّ
«تغرد دائمًا خارج السرب» .في
املاضية
خالصة األم��ر كانت ال��دع��وة إل��ى تكامل
ّ
الفقه والفلك على أساس التفهم ملعطيات
ال�ط��رف�ين .ل ��ذا ،دع��ا امل�ه�ن��دس ع ��ودة إلى
ال�ن�ظ��ر إل��ى ج�ه��د الفلكيني ع�ل��ى أساس
ّ
أن �ه ��م ي� �ق ��دم ��ون م �ع �ل��وم��ات وحسابات
دقيقةّ ،
«أم��ا الحسم فهو للفقهاء ،ألن ال
طاقة للفلكيني في اتخاذ القرار هنا ،وإن
ك��ان��وا مطمئنني ج�دًا إل��ى النتائج التي
ّ
توصلوا إليها».
وص � ��درت ع ��ن امل��ؤت �م��ر ع �ش��ر توصيات
َّ
أكد فيها املشاركون أنه «ال بد للمؤتمر،
ِّ
بداية ،من العمل الجدي لتوحيد زاوية
ال�ن�ظ��ر الفقهية إل��ى ح�ق��ائ��ق ع�ل��م الفلك،
وال�ت�م�ن��ي ع�ل��ى ال�ف�ق�ه��اء ال�ت�ع��ام��ل معها
ب� �ج ��دي ��ة وم ��وض ��وع� �ي ��ة ف� ��ي استكمال
ب�ح��وث�ه��م ال�ف�ق�ه�ي��ة ف��ي ت�ح��دي��د بدايات
الشهور القمرية .ودعوتهم إلى توحيد
منهجيتهم ف��ي التعامل م��ع علم الفلك،
ألن ذل��ك م��ن شأنه أن ي� ِّ
�وح��د املناسبات
اإلس�لام� ّ�ي��ة ،وت��أك�ي��د ض ��رورة التواصل
ال �ع �ل �م��ي وال � �ح� ��راك ال �ف �ق �ه��ي ب�ي�ن أتباع
امل ��ذاه ��ب اإلس�ل�ام � ّ�ي ��ة ،وال �ت �ش��دي��د على
ال �ت �ث� ّ�ب��ت ق �ب��ل ق �ب��ول ش� �ه � ّ�ادات الشهود
برؤية والدة الهالل من تحقق املتطلبات
ّ
الفلكية.
ال�ش��رع� ّ�ي��ة وم��واف �ق��ة امل�ع�ط�ي��ات
وك��ذل��ك دع ��وة ع�ل�م��اء ال�ف�ل��ك وال�ف�ق��ه إلى
ّ
املعرفية بينهما».
فتح املعابر

«كنام» صور لن يقفل هذا العام
صور ــ آمال خليل
ل ��ن ُي �ق �ف��ل ف ��رع ص ��ور ف ��ي م �ع �ه��د العلوم
التطبيقية واالقتصادية أو «كنام» أبوابه
قبل نهاية العام ال��دراس��ي الحالي .هكذا
حاول رئيس الجامعة اللبنانية ،د .زهير
ش� �ك ��ر ،ط �م��أن��ة ال � �ط �ل�اب ال �خ��ائ �ف�ي�ن على
مصيرهم بعد القرار الذي اتخذه مجلس
إدارة املعهد بإقفال الفرع نهائيًا.
وف��ي ح��وار مع الطالب في ص��ور ،تحدث
ش �ك��ر ع��ن خ �ي��اري��ن س �ي �ك��ون��ان ف��ي العام
ّ
مسجلني في
املقبل أم��ام ال��ذي��ن م��ا زال ��وا
ال� �ف ��رع امل� �ن ��وي إق �ف ��ال ��ه :إم� ��ا أن يتابعوا
دراس �ت �ه��م ف ��ي ف ��رع امل �ع �ه��د ف ��ي بيروت،
على أن ينالوا امتياز خفض كلفة القسط
إل ��ى ال �ن �ص��ف وغ � ��رف م �ن��ام��ة ف ��ي مجمع
الحدث الجامعي ،أو أن يعادلوا املواد في
كليات الجامعة اللبنانية املتجانسة مع
األكاديمية
اختصاصاتهم ضمن الشروط
ّ
ل �ه��ذه ال �ك �ل �ي��ات .وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى موظفي
امل �ع �ه��د امل �ن �ت��دب�ي�ن م ��ن إدارة الجامعة،
فسيستعان ب�ه��م ف��ي ك�ل�ي��ات أخ� ّ��رى .أما
االس ��ات ��ذة ،ف�لا خ ��وف ع�ل�ي�ه��م ،ألن ��ه ليس
بينهم متفرغ في فرع صور.
ّ
لكن الطالب لم يقتنعوا بكالم شكر على
فشل تجربة املعهد بعد  6س�ن��وات على

اإلقفال سيشمل فروعًا
متعثرة ال يتوافر لها
ّ
محيط صناعي

اف �ت �ت��اح��ه ،ل �ع��دم ان �س �ج��ام أه� ��داف املعهد
ّالفرنسي مع حاجات املنطقة ،وخصوصًا
هم وقعوا ،كما قالوا ،ضحية إيهامهم
أن ّ
ب � ��أن امل �ع �ه��د ت ��اب ��ع ل �ل �ج��ام �ع��ة اللبنانية
وي �م �ك �ن �ه��م ت �ح �ص �ي��ل ّدراس� �ت� �ه ��م باللغة
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة .وأع�ل�ن��وا أن�ه��م يتجهون إلى
ض��ائ�ي� ٌّ�ة ع �ل��ى إدارة معهد
رف ��ع دع� ��وى ق� ّ
«ك� �ن ��ام» ،إذ ي �ح��ث ك ��ل م��ن ن�ع�م��ت وعلي
زمالءهما «على محاسبة املسؤولني عن
فوضى اإلدارة والقرارات العشوائية التي
واآلخر».
كانت تصدرها بني الحني ّ
على صعيد آخ��ر ،أكد شكر أن اإلقفال لن
يقتصر على ص��ور ،ب��ل سيشمل الفروع

ّ
امل� �ت� �ع ��ث ��رة ال� �ت ��ي ال ي� �ت ��واف ��ر ل �ه��ا محيط
صناعي ومهني .ومن صور أيضًا ،أعلن
شكر االتجاه إلى افتتاح شعبة للجامعة
اللبنانية في صور ،بدءًا من العام املقبل.
وع �ل �م��ت «األخ� � �ب � ��ار» أن ال �ح ��دي ��ث يدور
ح � ��ول أن ت� �ك ��ون ال �ش �ع ّ�ب��ة ت��اب �ع��ة لكلية
الصحة ،استنادًا إلى أن القضاء يضم 4
مستشفيات وعشرات املراكز الصحية.
وعزا املسؤول التربوي املركزي في حركة
أم��ل ،حسن زي��ن ال��دي��ن ،أهمية استحداث
شعبة صور إلى اضطرار أكثر من  3آالف
طالب في جنوبي الليطاني إلى متابعة
تعليمهم خ ��ارج ال �ق �ض��اء ،ف�ي�م��ا تتوسع
ت �ج��رب��ة ال �ج��ام �ع��ات وامل �ع��اه��د الخاصة،
وتبلغ كلفة انتقال الطالب اليومية أربعة
ماليني دوالر سنويًا ،كما ّقال.
وفي زيارته الجنوبية ،تفقد شكر شعبة
كلية العلوم في بنت جبيل التي افتتحت
أخيرًا ،وعقد اجتماعًا في البلدية حضره
زين الدين ونواب املنطقة .وكانت مطالبة
بتطوير الشعبة لتشمل ال�س�ن��ة الثانية
ف��ي ال �ع��ام امل�ق�ب��ل وع ��دم اق�ت�ص��اره��ا على
السنة األولى ،فوافق الرئيس شرط توافر
ّ
املقومات ال�لازم��ة لنجاحها .أم��ا النواب،
ف��أك��دوا السعي إلن�ش��اء بناء جامعي في
بنت جبيل.

شرطة تنظيم السيارات
ضحى شمس
ب�ك��ل ب�س��اط��ة ،أش��ار ال��درك��ي ال��واق��ف وس��ط ت�ق��اط��ع اإلذاع ��ة اللبنانية
إل��ى خ��ط السير املتوقف لجهة اليمني أن ف��ي استطاعته أن يمشي.
ف��ي ه��ذه اللحظة بالتحديد ،كنت ق��د أصبحت وس��ط الطريق ،وبدقة
أكثر ،وسط معبر املشاة املخطط باألبيض ،محاولة وبضع مواطنني
زمالء ،العبور إلى الرصيف املقابل ،بعدما أضاءت اإلشارة الحمراء.
وبالطبع ،تجاوبت السيارات .فانطلقت هي األخرى ،متجاهلة وجود
فروا أمامهاّ ،
املشاة ،الذين ّ
مسرعني عبورهم إلى «اليابسة» .لم يخطر
في ب��ال الشرطي أن وج��ود املشاة وس��ط الطريق مفروض أن يمنعه
م��ن تحرير السير ،ألن ف��ي إم�ك��ان ال�س�ي��ارات أن تقتل امل�ش��اة ،الذين
ّ
يعاملون في قانون السير كما يعامل العزل واملدنيون في الحرب .بدا
ّ
تصرف الشرطي كمن يظن أن املشاة ال دخل لهم بقانون السير .كأن
كل ما عليه أن يفعله كشرطي هو تنظيم مرور السيارات .كأن قانون
تنظيم السير هو في الحقيقة قانون تنظيم عبور ال�س�ي��ارات .لذلك،
ّ
ّ
مصدقة ،أنظر إلى ّالدركي يومئ بذراعه
تسمرت وسط املعبر ،غير
إلى السيارات أن تواصل سيرها ،ميكانيكيًا ،لعلي أملح على وجهه أي
تعبير يشير إلى أنه ّ
تنبه إلى ما يفعله ،أي إنه ّ يسمح للسيارات بأن
تدوس املشاة خالل عبورهم ،لكن ال شيء .جل ما فعله أنه نظر ّ
إلي
بانتباه أكثر حني الحظ أنني ال أتحرك ،غير عابئة بأبواق السيارات
الغاضبة ل��دى م��روره��ا ف��ي م�ح��اذات��ي .نظر إل� ّ�ي ،ف��رآن��ي ّ
محدقة إليه،
ّ
ّ
متسمرة .ولعله ظن أن كيوبيد رشقني بسهم فانصعقت لجاذبيته
م��ن النظرة األول��ى ،فالتوى ط��رف فمه بابتسامة ح��اول أن يخفيها،
واستمر ،في الوقت ذاته« ،يعزم» السيارات «ببراءة» إلكمال سيرها،
على جثتي ،مبدئيًاً .
ك��ان ال �ش��اب ،ج��اه�لا ،ب�ك��ل ب�س��اط��ة ،ب�ق��ان��ون ال�س�ي��ر ،ال�ع�م��ود الفقري
لعمله ،األم��ر ال��ذي م��ن امل�ف��روض أن��ه مرجع فيه ،وأن��ه حكم .ول��م يكن
ّ
ه�ن��اك أح��د ليحمي امل�ش��اة ال �ع��زل ،وح�ت��ى ال �س �ي��ارات ،م��ن جهله هذا.
ً
استثناء ،لألسف .فمواقف مشابهة تتكرر في كل
الشرطي هذا ليس
مكان ،بتنويعات مختلفة .ومن املمكن ألي كان أن يراقب فقط لربع
ساعة ،عشوائيًا ،في أي مكان ،طريقة تسيير شرطة السير للسير،
من الضحك أو من الخوف .لكن أن تصل املواصيل
ليقع مغشيًا عليهّ ،
بالشرطي إلى أن يمشي السير خالل عبور املشاة! فهذا ليس ضعفًا
في األداء .هذه ّأمية مهنية في غاية الخطورة.
دام وقوفي لحظات ربما ،لكني فهمت أنه لم يفهم .عندها ق��ررت أن
اللي عم تعملو يا وط��ن؟ مش
أش��رح .صحت به من مكاني :معقول ّ
شايف الناس بنص الطريق وإنت عم تمشي السيارات؟ بدك تقتلنا
يعني؟ وإذ ...تنقلب أساريره رأس��ا على عقب ،فيشير باستخفاف
بيده باتجاهي كمن يرد على إهانة «يلال ...يلال ...امشي» ،فيما كانت
دراجة نارية تمر عكس السير ،ناريًا ،تحت أنفه تمامًا.
املصور العائد ّ
ّ
للتو من موضوع
ّرواية أخرى .في املكتب ،كان الزميل
الشاب مشهور بدماثته .أن يكون غاضبًا
كلف بتصويره ،غاضبًا.
ً
يعني أن هناك ما يغضب فعال .ي��روي أن��ه ك��ان في ص��دد التصوير
في ش��ارع مار الياس ،وإذ بشرطي ّ
دراج يتقدم ويسأله عما يفعله.
ب��أدب واب�ت�س��ام��ة ،ك�ع��ادت��ه ،أج��اب ال�ش��اب ب��أن��ه م�ص� ّ�ور صحافي وأنه
ّ
يصور املباني والشارع .قال له الشرطي إن التصوير ممنوع .ابتسم
الشاب وقال للشرطي بهدوء :ممنوع لو كنت ّ
أصور ّ
مقار عسكرية،
أو كنت ّ
أصور من الداخل ولم يكن معي إذن .أما التصوير هنا ،فليس
ممنوعًا .يطلب الشرطي بطاقته املهنية .وم��ع أن��ه ال صالحية له في
ذل��ك ،يريها ال��زم�ي��ل ل��ه .فما ك��ان م��ن ال�ش��ر ًط��ي إال أن ط�ل��ب ...هويته!
يحق ل��ه أص�لا التدقيق ف��ي هويته ،فهو
ح��اول ال�ش��اب إفهامه أن��ه ال ّ
شرطي سير .صالحياته أن ينظم السير .لكن عبثًا .ال يريد الشرطي
ّ
يحتج بأنه سيسأل رؤس��ائ��ه ،ويتصل برئيسه وي�ق��ول له
أن يفهم.
ّ
يصور
إن ه�ن��اك ّش��اب��ًا (ي�ص� ّ�ح��ح ل��ه ال��زم�ي��ل إن��ه م �ص� ّ�ور ص�ح��اف��ي)
ّ
يصور من الخارج) وليس معه إذن! أي إن
مباني (يذكره الزميل بأنه
الشرطي بطريقة إخباره رئيسه عن املشكل ال��ذي خلقه ألنه جاهل
بصالحياته ،أراد كسب تأييد رئيسه عبر تضليله بتزويده معلومات
ّ
فحسب ،لكنه يريد ممارسة نفوذ
مجتزأة .أي إنه ليس أميًا في شغله ّ
ً
مكانها ،متنطحًا ملهمات أمنية ليست من
غير
في
سلطته
مستغال
ّ
يضلل رئيسه ّ
ليقوم كالمه .ينتهي املشكل
اختصاصه ،وفوق الدكة
ّ
بتجمع ال�ن��اس وب��ان�ص��راف الزميل ،ال��ذي ك��ان ق��د أنهى مهمته ،على
خ�ي��ر .ي�ع��ود ّال�ش��رط��ي إل��ى م�ك��ان��ه .ل�ك��ن يبقى ت�ص� ّ�رف��ه أش�ب��ه بعالمة
استفهام معلقة في الهواء :كيف يرى الشرطي سلطته في الشارع؟
ومل� ��اذا ي �ت �ص��رف ب �ع��ض ال �ش��رط��ة ك �م��ا ك��ان��ت امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات تتصرف
ُخالل الحرب األهلية على الحواجز؟ ميليشيات الحرب األهلية التي
أدخ��ل عناصرها ّ
األم�ي��ون على األق��ل ،مدنيًا ،في املؤسسات األمنية
اللبنانية «الستيعابهم» ،على اعتبار أن تلك املؤسسات العسكرية
حاضنة غير طائفية لكل أوالد البلد .فهل نجحت تلك املؤسسات
األمنية في «هضم» امليليشيات ،أم العكس صحيح؟ ما يحصل على
الطرقات يشير إلى أن تلك املؤسسات تعاني أكثر فأكثر من عسر
في الهضم.

