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العالم

تحقيق
راعت السعودية «التيار السلفي» ولم تذكر كلمة «تقويم ميالدي» علنًا (أ ف ب)

الجماعة التي صارت دولة ،والتي ّ
نصبت نفسها ،دون العالمينّ ،
وصية على «الحرمين» في الحجاز ،ها هي
ّ
تتخلى عن التقويم الهجري الذي ّ
قدسته بنفسها سابقًا ...لمصلحة التقويم الميالدي .ذات يوم ،كان مفتي
المملكة قد أفتى بأن الهجري هو «شرف األمة» .اآلن يسقط هذا الشرف على أعتاب الدوالر

ّ َ
ُ
هجر التقويم الهجري...
ت
ة
السعودي
ّ

ً
أهال بـ {الكفار»
محمد نزال
ب ـعــد  86عــامــا ع ـلــى إعـ ــان والدت ـه ــا،
َ
ك ـ ــدول ـ ــة دي ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة تـ ـحـ ـك ــم ب ــال ـش ــري ـع ــة
ّ
ّ
اإلســامـ ّـيــة ،ق ـ ّـررت السعودية التخلي
عن التقويم الهجري ملصلحة التقويم
امل ـي ــادي .ه ـكــذا ،سـتـبــدأ ِم ــن اآلنِ ،مــن
الشهر الجاري ،بدفع رواتب العاملني
في القطاع العام (الدولة) بما يتوافق
ّ
مع َ
امليالدية .لم تجرؤ وسائل
السنة
ّ
ّ
اإلعــام السعودية (املحلية) على ذكر
ّ
ميالدية في إذاعة الخبر ،فعمدت
لفظة
ّ
إلى التمويه ،إال أن الوكاالت في الخارج
ومنها "سكاي نيوز"
قالتها ،بوضوحِ ،
الـ ـت ــي عـ ـن ــون ــت" :الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة تـعـتـمــد
ً
ّ
رسميًا العمل بالتقويم امليالدي بدال
مــن الـهـجــري" .كــذلــك فعلت "الـجــز ّيــرة"
ـريــة .ال ـح ــدث ل ـيــس ع ـ ّ
ال ـق ـطـ ّ
ـادي ــا .إن ـهــا
ّ
ّ
السعودية ،الدولة التي لطاملا صدرت
ّ
كمرجعية أولى ملسلمي العالم.
نفسها
ّ
ّ
ّ
هي الدولة "السلفية" كما عبر مرة ولي
العهد األسبق ،وابــن ّ
مؤسس اململكة،
نايف ّبن عبد العزيز.
إذًا ،إنـ ـه ــا ال ـع ــومل ــة (الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ذات
االتـجــاه الــواحــد) التي َ
كس َحت الكثير
ّ
ّ
"خصوصيات" األمــم .قلة ِمــن هذه
ِمــن
األخـيــرة ،على مستوى العالم ،ال تزال
ُ
قاوم ،وقد أصابها اإلجهاد ،وبعضها
َت ّ
ّ
يترنح .الحال هذه مع "الخصوصيات"
ُ
امل ـت ـي ـنــة ،ف ــي ب ــاد مـتـيـنــة أو ت ـح ــاول،
صـيــل
فـكـيـ ّـف ب ـهــا م ــع ب ــاد أج ـ ــادت تــأ ّ
الـتـخــلــف ،جــاعـلــة ِمـنــه ديـنــا ُمتخشبًا،
ّ ّ
ـريــا أقــلــه ،حــركــة الــزمــان؟
ال َي ـعــرف ،نـظـ
هــذا بغض النظر عــن أصــل املــوضــوع،
ومـســألــة ال ـصــواب والـخـطــأ فـيــه ،فذلك
بحث آخر ،وبحث َيطول.
في  26أيلول املاضي ،اجتمع مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـسـ ـع ــودي ،ب ــرئ ــاس ــة "امل ـل ــك"

س ـل ـم ــانّ ،وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـب ـن ــد الـ ـ ـ ــِ 24م ــن
ّ
مقرراته أنــه" :يكون احتساب الرواتب
ّ
الشهرية،
واألجور واملكافآت والبدالت
ومـ ــا ف ــي ح ـك ـم ـهــا ،ل ـج ـم ـيــع ال ـعــام ـلــن
فــي الــدولــة ،وصرفها ُبما يتوافق مع
ّ
َ
املالية للدولة املحددة بموجب
السنة
املرسوم امللكي (م )6/الصادر بتاريخ
 1407/4/12هـ" .ما حكاية هذا املرسوم
امللكي املــذكــور ،الصادر سابقًا ،وملــاذا
يجري إسقاطه على "روزنامة" اليوم؟
ّ
السعودية ،مراعاة لـ"ذائقة"
السلطات
ّ
املــؤسـســة الــديـنـ ّـيــة الــوهــابــيــة عندها،
ّ
وكـ ـ ــل "الـ ـتـ ـي ــار ال ـس ـل ـف ــي" ف ــي ال ــداخ ــل
ُ
والخارج ،ال تريد أن تذكر كلمة "تقويم
ميالدي" علنًا ،فكان ال ّ
بد ِمن تخريجة
ّ
تمويهية ،وإليكم كيف جرت.
ّ
يـنــص املــرســوم املــذكــور عـلــى أن ِ"ب ــدء
الـ َـس ـنــة امل ــال ـ ّـيــة ل ـلــدولــة ه ــو ف ــي ال ـيــوم
ال ـعــاشــر ِم ــن ب ــرج ال ـج ــدي ِم ــن الـ َـسـنــة
ّ
عمليًا ،هــذا الـيــوم يوافق
الـشـمـسـ ّـيــة".
َ
 1ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ِمـ ــن الــس ـنــة
ـاديــة .فـجــأة أصـبـحــت الـسـعـ ّ
امل ـيـ ّ
ـوديــة
َ
ُ
تتعامل مع "برج الجدي"! هكذا ،يلعب
ّ
ّ
على تقويم َ
الهجرية،
الشمسية
السنة
ّ
ّ
َ
بــدل تقويم الــسـنــة القمرية الهجرية،
لـ ـل ــوص ــول فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة إل ـ ــى ال ـ َـس ـن ــة
ّ
املـيـ ّ
ـاديــة .كــل هــذا الـلــف والـ ــدوران ِمن
ّ
السلطات ّالسعودية حتى ال تعترف،
ُ
لـفـظـ ّـيــا ،بــأنـهــا تــريــد اعـتـمــاد التقويم
املـ ـ ـ ـ ّي ـ ـ ــادي ،أو ب ـ ـ ـ ــاألح ـ ـ ـ ــرى" ...ت ـق ــوي ــم
الكفار" .وباملناسبة ،التقويم الشمسي
ّ
ّ
السعودية اآلن
املذكورّ ،الذي تلطت به
ّ
شكليًا ،إنما هو ِمن وضع عمر الخيام
ّ
َ
قبل  900سنة تقريبًا (الخيام فارسي،
ول ـطــاملــا ُرمـ ــي بــالــزنــدقــة ،خــاصــة ِمــن
الحديث ـ السلفيني).
جماعة أهل ّ
إذًا ،لفطة "الـكــفــار" (أص ـحــاب التقويم
ّ
تهكمية إطالقًا.
املـيــادي) هنا ليست

فـفــي الـفـتــوى رق ــم ِ 16229م ــن "فـتــاوى
ال ـل ـج ـنــة ال ــدائ ـم ــة ل ـل ـب ـحــوث واإلفـ ـت ــاء"
(أع ـض ــاؤه ــا ِم ــن هـيـئــة ك ـبــار الـعـلـمــاء
ـ ـ الــرس ـمـ ّـيــة ح ـكــومـ ّـيــا) َي ـ ــردّ ،
ردًا على
ِ

أفتى ابن باز سابقًا
بوجوب البقاء على التاريخ
الهجري كشرف لألمة
ّ
إمكانية
سؤال ِمن أحد املسلمني ،حول
ّ ّ
تعامله بالتاريخ امليالدي تجاريًا ،أن:
"الواجب البقاء على التاريخ الهجري،
ك ـم ــا درج ع ـل ـيــه امل ـس ـل ـم ــون م ــن عـهــد
الفاروق (عمر) إلى اليوم ،وهو شرف

لألمة" .صاحب هذه الفتوى هو رئيس
الشيخ
اللجنة ومفتي اململكة سابقًا،
ّ
الــراحــل عبد العزيز بــن بــاز ،وقــد وقــع
عليها املفتي الـحــالــي عبد الـعــزيــز آل
الـشـيــخ ،ال ــذي ك ــان يــومـهــا ع ـض ـوًا في
اللجنة قبل أن يترأسها الحـقــا .وفي
(من
فتوى أخرى ،تحمل الرقم ِ 20722
ف ـتــاوى الـلـجـنــة الــدائ ـمــة أيـضــا ـ ـ وهــي
ّ
السعودية)
بمثابة دستور ديني في
َيـ ـ ـس ـ ــأل أحـ ـ ــدهـ ـ ــم :م ـ ــا حـ ـك ــم ال ـت ـع ــام ــل
بالتاريخ امليالدي مع الذين ال َيعرفون
التاريخ الهجري ،كاملسلمني األعاجم،
ّ
أو ال ـكــفــار ِم ــن زمـ ــاء ال ـع ـمــل؟ فيأتيه
الجواب" :ال يجوز للمسلمني التأريخ
ّ
ومن
بامليالدي؛ ألنه تشبه بالنصارىِ ،
شعائر دينهم ،وعند املسلمني والحمد

ُ
نقرض
«القمري» الم ِ

مفتي السعودية ،آل الشيخ

ما ِمــن دولــة في العالم اآلن تعتمد التقويم الهجري
ّ
الحكومية.
الـقـمــري كتقويم أصـيــل فــي معامالتها
ّ
ُ
الدينية فـقــط .هــذا يقال
أصـبــح تقويمًا للمناسبات
ُ
اليوم ،وجميع اإلسالميني الذين وصلوا إلــى الحكم
ّ
إمكانية التعامل بالهجري ،لكن هذا
يعترفون بعدم
ّ
ال ـقــول ،قــديـمــا ،كــان ُيـعــد ِمــن قبيل الكفر والــزنــدقــة.
ً
ّ
اإلسالمية ،كان
في إيرانّ ،مثال ،بعد انتصار الثورة
البعض يتوقع ،إثر إسقاط التقويم الشاهنشاهي ،أن
ّ
الحكومية،
ُيعمل بالتقويم الهجري القمري في الدوائر
لكن هذا لم يحصلّ ،
فأقر التقويم الهجري الشمسي
َ
فــي الدستور (ال ــذي تحمل أشهر سنته أسـمــاء ِمن
ّ
ّ
الزردشتية) .أفغانستان تعتمد هذا
اإليرانية القديمة ـ
ثان.
التقويم أيضًا ،وكذلك في "كوردستان" كتقويم ٍ

ل ـلــه ت ــاري ــخ يـغـنـيـهــم ع ـن ــه ،ويــربـطـهــم
بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم،
وهو شرف عظيم لهم" .رئيس اللجنة
هـنــا ك ــان ال ي ــزال املـفـتــي اب ــن ب ــاز ،أمــا
امل ـفـتــي ال ـحــالــي ،آل ال ـش ـيــخ ،ف ـكــان قد
ّ
ترقى إلى منصب نائب الرئيس ،وقد
ّ
وقع على الفتوى.
ّ
ما هو موقف هؤالء اليوم وقد تخلت
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة ع ــن ال ـت ـقــويــم
ُ
(امل ّ
قر ِمن قبل الخليفة
القمري الهجري
الـثــانــي)؟ إلــى اآلن يلتزمون الصمت.
صمت الـقـبــور .صمت "علماء البالط"
و"وع ـ ــاظ ال ـســاطــن" (رحـ ــم ال ـلــه علي
الـ ـ ـ ـ ــوردي) .وح ــده ــم أعـ ـض ــاء "داع ـ ــش"
وإخوانه اليوم ،الهائمون في صحاري
وبوادي العراق والشام ،تجدهم حتمًا
يـ ـعـ ـت ــرض ــون عـ ـل ــى هـ ـ ــذه "الـ ـخـ ـي ــان ــة".
وحــدهــم تجدهم ي ـغـ ّـردون رفـضــا .هي
خيانة ملا ّرباهم عليه أولئك املشايخ
"ال ـك ـب ــار" ...مـنــذ أن ّ
زج ــوا بـهــم ،أدلـجــة
ً
وتـمــويــا ،خــدمــة ملذهبيتهم ولخطط
أميركا ضد السوفيات في أفغانستان
(األفغان العرب) وما تالها.
ّ
السعودية اآلن؟
ملاذا هذه الخطوة ِمن
بـحـســب م ــا ذك ــر خ ـب ــراء اق ـت ـصـ ّ
ـاديــون
ف ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،وكـ ـم ــا ورد ف ــي ت ـقــريــر
ّ
القطرية ،فإن هذه الخطوة
ـ"الجزيرة"
ل ّ
ستوفر للمملكة نحو  15مليار ريال
(أي  4مليارات دوالر تقريبًا) .يحصل
هذا نتيجة فارق عدد األيام بني َ
السنة
الهجرية والـ َـسـنــة املـيـ ّ
ّ
ـاديــة؛ فالثانية
تزيد على األولى بـ 11يومًا ،وبالتالي،
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــةُ ،يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن
مردودات هذه ّ
األيام سوف ُ"ت َ
سرق" ِّمن
ّ
جيوب املوظفني .ثلث راتــب سيتبخر
كـ ــل ع ـ ــام ِم ـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن ،و 15ش ـه ـرًا
م ــن ع ـمــرهــم ال ـت ـقــاعــدي ل ـكــل  40سنة
مــن الـعـمــل .كـثـيــرون ِم ــن ه ــؤالء أب ــدوا
ش ـكــاوى فــي تعليقاتهم عـلــى املــواقــع
ّ
العربية التي نشرت الخبر.
ّ
السعودية يومًا في اقتصادها
لم تكن
ّ
ّ
إسالميًا وال َمن
ليبراليًا ،ال
إال نظامًا
ينكره أحــد ِمنهم.
ال
ـذا
ـ
ه
و
ـون،
ُيـسـلـمـ
ّ
ّ
ه ـك ــذا ك ــان دوم ـ ــا ،إال أنـ ــه ك ــان مـغــلـفــا
ب ـق ـشــرة إس ــام ـ ّـي ــة .الف ـتــة دي ـن ـ ّـي ــة .اآلن
ّ
ّ
ّ
تتغير،
السعودية
تتغير.
هذه الالفتة
اآلن ،قــا ُفــزة فــوق مــا كــان حتى األمــس
أق ــدس املـقـ ّـدســات و"ش ــرف ّ
األم ــة" .لكن
ُ
َ
اآلن؟ "اآلن وقد عصيت قبل وكنت ِمن
املفسدين"؟
أخيرًا ،وبعد رحيل املفتي السابق ابن
بـ ــاز ،وتـعـيــن عـبــد ال ـعــزيــز آل الشيخ
خـلـفــا ل ــه ،وه ــو ف ــي ه ــذا املـنـصــب إلــى
ال ـ ـيـ ــوم ،ن ـج ــد ل ــه هـ ــذه الـ ـفـ ـت ــوى .فـ ـ ّ
ـردًا
ِم ـنــه عـلــى سـ ــؤال أح ــده ــم ح ــول ج ــواز
وج ـ ــود ل ــوح ــة ف ــي إح ـ ــدى مــؤس ـســات
ال ــري ــاض تـعـتـمــد ال ـت ـقــويــم املـ ـي ــادي،
ي ـّج ـيــب (فـ ـت ــوى ح ـ ُم ـلــت رقـ ــم )20140
أنـ ـ ــه" :ي ـج ــب ع ـلــى امل ـس ـل ــم أن َيـجـتـنــب
طــريــق امل ـغ ـضــوب عـلـيـهــم وال ـضــالــن،
ِم ــن ّالـيـهــود وال ـن ـصــارى وغـيــرهــم من
ال ـكــفــار ،فــا يتبعهم فــي ضــالـهــم وال
ّ
يتشبه بـهــم فــي أفـعــالـهــم وألبستهم،
وال يخالطهم في أعيادهم وكنائسهم
ومعابدهم ،وال يظهر الفرح والسرور
بـمـنــاسـبــاتـهــم ،وال يـهـنــؤهــم ب ـهــا ،بل
يتبرأ من ذلــك كله ويسلم وجهه لله".
ص ــاح ــب هـ ـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات هـ ــو امل ـف ـتــي
الـحــالــي هـنــاك .لقد أصـبــح هــو رئيس
لـجـنــة اإلفـ ـت ــاء ،وم ـع ــه ،كـعـضــو فـيـهــا،
الشيخ صــالــح ال ـف ــوزان ...ومــا زاال في
املنصبّ .
كـ ــان الف ـت ــا أنـ ـه ــم ف ــي ال ـف ـت ــوى األولـ ــى
ّ
ّ
التمسك بالتقويم الهجري
ذك ــروا أن
ه ــو "شـ ــرف ل ــأم ــة" .الـ ـس ــؤال ،للمفتي
الـحــالــيَ ،
وم ــن مـعــه :هــل تـنــازلـتــم اآلن
ّ
ّ
عــن "شــرف األم ــة"؟ .بلغة الرياضيات،
املقبولة ِمــن "شيخ اإلســام" (شيخهم
األك ـ ـبـ ــر) اب ـ ــن ت ـي ـم ـ ّـي ــة ،أال ي ـع ـنــي ه ــذا
األمـ ــة ّ
ّأن ّ
(أم ـت ـهــم) أصـبـحــت اآلن ِ"بــا
َ
ُ َ ُ
ش ـ ــرف" .ه ـكــذا ي ـعــبــث بــال ـس ـم ــاءِ ...مــن
ّ
أ ّج ــل مـعــالــف حــكــام األرض.ك ـ ــان الفتًا
ّ
أنـ ـه ــم ف ــي ال ـف ـت ــوى األولـ ـ ــى ذكـ ـ ــروا أن
ّ
التمسك بالتقويم الهجري هو «شرف
َ
لألمة» .السؤال ،للمفتي الحالي ،ومن
مـ ـع ــه :ه ــل ت ـن ــازل ـت ــم اآلن ع ــن «ش ــرف
ّ
ّ
الرياضيات ،املقبولة ِمن
األمة»؟ .بلغة
«شيخ اإلســام» (شيخهم األكبر) ابن
األمة ّ
تيمية ،أال يعني هذا ّأن ّ
ّ
(أمتهم)
َ
ُ َ ُ
«بال شرف» .هكذا يعبث
أصبحت اآلن ِ
ّ
ب ــالـ ـسـ ـم ــاءِ ...مـ ــن أجـ ــل م ـع ــال ــف ح ــك ــام
األرض.

