بسم  الرحمن الرحيم

بيان الدورة السادسة للجنة التقويم الھجري الموحد
الحمد  وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فبناء على ما قرره مؤتمر تحديد أوائل الشھور القمرية المنعقد في مدينة استنبول في  29-26ذي
الحجة عما 1398ھـ .الموافق  30-27نوفمبر 1978م وتنفيذا لقراره الخامس والسادس والسابع
ولقرار مؤتمر وزراء األوقاف والشئون الدينية المنعقد في الكويت.
وبناء على الدعوة الكريمة الموجھة من المملكة العربية السعودية باستضافتھا لھذه الندوة فقد عقدت
لجنة التقويم الھجري الموحد اجتماعھا السادس في مكة المكرمة في  12-10محرم 1406ھـ الموافق
 26 -24سبتمبر 1985م برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد  بن باز الرئيس العام إلدارات
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد وبحضور جميع أعضائھا وھم مندوبو إندونيسيا
وبنجالديش وتركيا وتونس والجزائر والسعودية والعراق وقطر والكويت .كما حضرھا مندوبون عن
كل من األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان وماليزيا كدول مالحظة .كما حضرھا
مندوب عن األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بصفة مراقب.
وقد تفضل صاحب السمو الملكي األمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بافتتاح أعمال
الدورة السادسة للجنة توحيد التقويم الھجري ورحب بالحاضرين وأشاد باألھمية الكبرى التي يعلقھا
المسلمون على توحيد شھورھم وأعيادھم تحقيقا لمعنى الوحدة وأشاد بجھود المؤتمرات السابقة واعتز
بأن تعقد ھذه اللجنة دورتھا السادسة في مكة المكرمة.
كما أبدى اھتمام المملكة بكل ما يدعوا إلى تضامن المسلمين وتحقيق ذلك لھم.
وتمنى للجنة التوفيق في ھذا االجتماع بأن تتمكن من تقديم تقويم شرعي فلكي يكون له أثره في توحيد
كلمة المسلمين في شھورھم وأعيادھم.
ثم ألقى بعد ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد  بن باز كلمة ضافية رحب فيھا بالحاضرين
وحثھم على تقوى  تعالى والعمل بما يحقق للمسلمين أسباب صالحھم ووحدتھم والعمل فيما يقتضيه
كتاب  تعالى وسنة رسوله محمد صلى  عليه وسلم .وأشاد بالجھود التي سبق أن بذلت من ھذه
اللجنة في دوراتھا السابقة وتمنى لھا النجاح والتوفيق في دورتھا الحاضرة.
ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور طيار التي قوالج مفتي الجمھورية التركية ورئيس الشؤون الدينية كلمة
ضافية بالنيابة عن الوفود ورحب فيھا بالحاضرين وتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية ملكا
وحكومة وشعبا على دعوتھا واستضافتھا لھذه الدورة وفي رحاب بيت  الحرام مكة المكرمة مما
كان له األثر الطيب في نفوس الحاضرين واستعرض أعمال اللجنة في السنوات الماضية وتضمنت
كلمته آراء وتقييمات شاملة للموضوع ومراحله المختلفة .وترى اللجنة أن تضم الكلمات الثالث كوثائق
ضمن تقرير اللجنة لما تضمنته من توجيھات في ھذا الخصوص ثم اختتمت الجلسة باالتفاق.

ثم بدأت اللجنة أعمالھا وسماع ما لدى المشاركين من كلمات وآراء ومقترحات .حيث ألقى مندوب
اندونيسيا األستاذ مختار زركشي كلمة عن بالده وألقى مندوب األردن الدكتور أحمد محمد ھليل كلمة
األردن وألقى مندوب البحرين الشيخ يوسف الصديقي كلمة البحرين وألقى مندوب اإلمارات العربية
المتحدة األستاذ الشيخ على الھاشمي كلمة بالده وألقى مندوب تونس الشيخ مصطفى كمال التارزي
كلمة بالده وألقى مندوب الجزائر األستاذ على السعدي المغربي كلمة بالده وألقى مندوب العراق
الشيخ عبد القادر إبراھيم على كلمة بالده كما ألقى مندوب بنجالديش األستاذ محمد عبد السبحان كلمة
بالده.
وكانت كلمات الوفود تدور حول تصور بلدانھم ألعمال ھذه اللجنة وأھمية ما تنبعث عنھا من قرارات
وتوصيات وكيفية إبرازھا إلى حيز الوجود واعتماد نتائج أعمال ھذه اللجنة وشكر الحكومة السعودية
على استضافتھا ھذه الدورة وتسھيلھا مھمة عملھا.
كما جرى تبادل اآلراء ووجھات النظر حول ما أبدي من آراء ومقترحات تمت مناقشتھا بروح تسودھا
األلفة والمحبة والقصد الحسن.
ثم استعرضت اللجنة الجداول والخرائط المقدمة من وفود كل من اإلمارات العربية المتحدة واندونيسيا
وتركيا وتونس والجزائر والمملكة العربية السعودية .وقد الحظت اللجنة بكل ارتياح وسرور الدقة
الفائقة التي تمت بھا ھذه الجداول وانطباقھا التام مما يدل داللة تامة على دقة الحساب ووحدة المنھج.
وبعد عرض الجداول شھرا شھرا لعامي  1408-1407وخمسة األشھر األولى من عام 1409ھـ
تم االتفاق والمصادقة عليھا باإلجماع ومرفق طي ھذا التقرير الجداول المصادق عليھا.
ومن ناحية أخرى تشيد اللجنة بالقرارات الصادرة عن المؤتمرات اإلسالمية السابقة لوزراء الخارجية
والتي تدعوا إلى توحيد الشھور القمرية بالدول األعضاء لمنظمة المؤتمر اإلسالمي خاصة المؤتمر
الرابع عشر والخامس عشر وتنوه بمتابعة األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي واھتمامھا بتوحيد
مواقف الدول اإلسالمية بالنسبة لوضع التقويم الموحد للشھور القمرية.
وتؤكد اللجنة استعدادھا على مواصلة الجھود بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
وجميع الدول األعضاء في المنظمة لتحقيق ھذا الھدف.
وقد قررت اللجنة إرسال جداولھا إلى كافة الجھات المختصة التي تتولى إصدار التقاويم في البلدان
اإلسالمية والبلدان التي فيھا األقليات إسالمية إلصدار تقاويمھا وفقا لھذه الجداول تحقيقا لتوحيد التقويم
الھجري واألعياد.
كما ترجو اللجنة واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في تعميم ھذه الجداول على كافة الدول
اإلسالمية واالقليات اإلسالمية.
ونظرا إلى أن دول اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وماليزيا كانوا يتابعون حضور دورات ھذه
اللجنة فإن اللجنة تقرر اعتبار ھذه الدول أعضاء ضمن ھذه اللجنة.
وبالنسبة لتحديد مكان وزمان انعقاد الدورة السابعة للجنة فإن االتصاالت بالدول األعضاء جارية وقد
وكل أمر ذلك إلى األمانة العامة بأنقرة.

وفي ختام ھذا البيان تؤكد اللجنة شكرھا وتقديرھا لحكومة جاللة الملك المفدى فھد ابن عبد العزيز
ممثلة في وزارة الحج واألوقاف وعلى رأسھا معالي الشيخ عبد الوھاب أحمد عبد الواسع على ما
القته من حفاوة بالغة وضيافة كريمة وإتاحة لكافة إمكانيات أسباب نجاح ھذه اللجنة و المستعان.
وصلى  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...

