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 مقّدمة

كثيرة هي األحداث الكبيرة التي جرت يف العقود القريبـة الماضـية علـم امتـداد 

ضـّد  هنا موّجهةأراضي المسلمين وبالدهم، والتي استوجبت منهم ردوًدا متفاوتة، كو

ــنهمهــويته ــافتهم ودي ــات  ،م وثق ــة أو السياســّية أو الهجم ــن األحــداث الثقافي ــدًءا م ب

 العسكرية أو االستهزاء برموز اإلسالم الدينية.

ــوز  ــف الرم ــام مختل ــام ســبًبا يف قي ــدار األي ــم م ــدا األحــداث عل ــت ه ــد كان لق

ي جتمــع األهلــاالجتماعيــة والعلمــاء بتوجيــه المجتمعــات اإلســالمية وم سســات الم

 وات ملموسة ضد هدا األحداث. لتبني خط

تربز مـن بـين هـدا الخطـوات الـدعوات المتكـّررة للمقاطعـة االقتصـادية تجـاا 

ــة والمســلمة أو تقــوم باســتفزازات  الــدول التــي تمــارس العــدوان علــم الــبالد العربي

 للمسلمين وإساءات مقصودة لإلسالم ورموزا إضافة لمواجهة الم سسـات الداعمـة

 ل.لتلك الدو

لعــّل أبــرز تلــك األحــداث التــي اســتوجبت المنــاداة للمقاطعــة حــروب الكيــان 

 2001الصهيوين يف فلسطين المحتلة، واحـتالل الواليـات المتحـدة ألفسانسـتان عـام  

، ومسـاندة العديـد مـن الـدول والم سسـات االقتصـادية السربيـة 2003والعراق عـام  

 ومـا وسورية، الشيشان يف روسيا اارتكبته  تيال  المجازرلممارسات إسرائيل، وكدلك  

 محــو علــم كالعمــل االعتقــال معســكرات يف اإليســور مســلمي تجــاا  الصــين بــه تقــوم
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 المسـيةة  الرسـوم  نشر  تعّمد  إلم  إضافة  جديدة،  هوّية  علم  وقسرهم  اإلسالمية  هويتهم

يف الدانمرك وصواًل إلـم 2005يف أوروبا بدًءا من عام  متكرر بشكل   ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  للنبي

ك بـالقيم اإلسـالمية مـن قبـل م سسـات ثقافيـة يف فرنسا، واالستهانة كـدل 2020عام  

وسياسية غربية، مثل منع الحجاب يف مدارس فرنسا، أو الممارسـات العنصـرية تجـاا 

 المسلمين فيها ويف غيرها من الدول األوروبية األخرى.

ــام هــدا الــدول ب ســاءا ا ــالرغم مــن قي  أّن تلــك بشــكل مســتمرا ومتطــاول  إاّل  ب

سلميا متصاعد  طاقة المقاطعـة والـدفاع عـن المقدسـات الحماس الدي أطلق بشكل  

كثيًرا ما كان يواَجه بدعاوى سلبية معاكسة تعتمد علم أن هدا المقاطعات لـن تـ ثر يف 

ة التـي ت صـرف  فيهـا اقتصاد هدا الدول التي تمتلك أعداًدا كبيرًة مـن األسـواق العالميـّ

ــم س النظــرّي لمشــروع وجــود دعــاوى أخــرى تشــّكك باألســا بضــاعتها، إضــافة إل

 المقاطعة، واالستدالل بأهنا أمر غير مطلوب شرًعا. 

الورقات القادمة هدا المسألة، سـاعيًة إليضـاا الصـورة مـن حيـث بيـان تبحث  

قـدر -تقـّدم معنم المقاطعة االقتصادية وأنواعها، وتاريخها، وحكمها، وضوابطها، ول

للمقاطعة االقتصـادية الشـعبية هل يمكن    -أي-ن التساؤل األهم  إجابًة ع  -المستطاع

التأثير يف اقتصاد دولة  ما أو مجموعـة مـن الـدول مجتمعـة يف اـل مـا نـراا مـن سـيطرة 

العولمة والنظام الرأسمالي علم مقّدرات الحياة االقتصادية عموًما، خاصة يف ال مـا 

ة التـأثير ن آثار سـلبية علـم البلـدان اإلسـيمكن أن يرتّتب م يف عجلـة المية، نظـًرا لتبعيـّ

 االقتصاد العالمي.

* * * * 
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 الفصل األول 

 المقاطعة بين المصطلح والتاريخ 
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ــة االقتصــادية، يســتعر   هــدا الفصــل  يف إطــار الحــديث عــن حكــم المقاطع

خيا ألبـرز نماذجهـا وآثارهـا التعريف االصطالحي للمقاطعة، وتقديم استعرا   تاري

 تي حققتها. ال

 داللة المصطلح 

ــاّدة  ين >المقاطعــة<تشــير م ــَ ــرك الوصــال والب ــم الهجــر والبعــد وت ا إل ــ  لسوي
(1) ،

 .(2)واالمتناع كدلك عن التعامل مع طر  ما اقتصادي ا أو اجتماعي ا ألسباب محّددة

لمقاطعـة االقتصـادّية تدور الداللة العلمّية للمصطلح حول المعنـم اللسـوي، فا

ر  المقـاَطع أو المنشـ ت التابعـة العالقـات ورفـض التفـاو  مـع الطـ  تعني: سحب

ــه ــة أخــرى ورعاياهــا،  ــد  (3)ل ــة مــع دول ــات االقتصــادية والمالي ، أو وقــف العالق

ــق األهــدا  المرجــّوة مــن ممارســة هــدا  ــة لتحقي ممارســة الضــسط علــم هــدا الدول

شـمولها لحركـة   عة قـد تفيـد معنـم العمـوم مـن حيـثالمقاطعة، وبالتأكيد ف ن المقاط

ناحية االستيراد والتصدير، أو من حيث امتدادها إلـم أنـواع أخـرى،   السلع، سواًء من

 .(4)كرفض التعامل مع شخص أو منظمة أو دولة

 

 .>َقَطع<دة ينَظر لسان العرب، ابن منظور، ما (1)
 القاهرة، مادة: قطع.  ينظر المعجم الوسيط، د. إبراهيم أنيس وآخرون، دار المعار ،  (2)

 .  455، ص: 4ينَظر: الموسوعة االقتصادية، د. حسين عمر، دار الفكر العربي، القاهرة، ط (3)

ماّدة    (4) العالمية،  العربية  الموسوعة  االقتصادية<ينظر:  وينَظر 243ص:    -19، ج:  >المقاطعة   ،

   https://bit.ly/2I2aFdN:  الرابط اآليت

https://bit.ly/2I2aFdN
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-اتفـاق  جمهـور الشـعب يقَصد بالمقاطعة يف حالة حمالت المقاطعـة الشـعبية 

د والمنت   عة أو خدمـة لدولـة أو علم قطع صلة التعامل مع سل  -جالمستهل ك والمستور 

َرَر به وبمبادئه ومقّدساتهشركة ت سي  .(1)ء أو ت ْلحق الضَّ

وبدلك ف نه يمكن النظـر  إلـم هـدا المصـطلح باعتبـارا مصـطلًحا اقتصـادي ا مـن 

ات تاريخيـة مـن ناحيـة ا سياسـي ا، أو مسـلًكا شـعبي ا مـن ناحيـة، وذا خلفيـّ  ناحية، وعرفـً

ضسط عليـه للرتاجـع الرّد علم المعتدي والمسيء والأخرى، فهو إجراٌء سلمّي  د   

، وبدلك ف ن المقاطعة تعّد تدبيًرا جزئي ا ضّد الدول التي ترتكب عدواًنا مـا (2)عن فعله

د الـدول التـي تعتـرب جـزًءا مـن أدوات  ديـد األمـن العـام  يخّل بالسلم الدولّي، أو ضـّ

ــيم أو العــالم،  ــدول أو لإلقل ــن ال ــة م ــة أو دول  أو أداة ضــسط لجه الشــعوب ضــّد دول

  أخرى.

مـن  16وقد أشار ميثاق عصبة األمم علم أحقّية هدا المبدأ والمعنـم يف المـاّدة 

صـبة <ميثاقه، حيث   إنه يف حال مخالفة إحدى الدول األعضاء للميثـاق، تقـوم دول الع 

ة معهـا، ومنـع اال د ميثـ  >تصـال بأهاليهـابقطع عالقا ا التجارية والماليـّ اق وكـدلك أكـّ

وقف العالقـات االقتصـادّية <عن حّق الدول األعضاء يف    51ة يف الماّدة  األمم المتحد

 

المرتادفات،   (1) من  اعتبارها  يمكن  متعددة  ومصطلحات  ألفاظ  المقاطعة  عن  للتعبير  تستخدم 

االقتصادية،  والمقاطعة  االقتصادية  العقوبات  االقتصادي،  الحظر  االقتصادي،  كالحصار 

 واإلطار القانوين الدي تتحرك فيه.  ب الجهة التي تفر  المقاطعة وذلك بحس

/ 14مقاطعة االقتصادية، حرٌب بال سالا، موقع الجزيرة، دون م لف، تاريخ النشر:  ينظر: ال  (2)

   https://bit.ly/3keb5Lb: ، عرب الرابط اآليت2015/ 8

https://bit.ly/3keb5Lb
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ة والســلكّية والالســلكّية  ة والربقيــّ ة والجويــّ ة والبحريــّ ة والربيــّ والمواصــالت الحديديــّ

 . (1)>وغيرها من وسائل التواصل وقًفا جزئي ا أو كلي ا

 طعة وأقسامها أنواع المقا 

بينهـا التصـنيف بحسـب معيـار نـواع، مـن  اطعات إلم عـدة أيمكن تصنيف المق

 ، أو معيار المجال المستهَد .-حيث اخت ل ف يف قانونّية جزئّية منه-جهة التنفيد، 

 كلٌّ من:  المعيار األوليدخل يف 

حكومــة إحـدى الــدول علـم شــركا ا : حيــث تفـر  الجهاااا الحكوميااة . 1

ركات دولـة مـا، ونـدكر منهـا علـم ة بحظر التعامـل االقتصـادي مـع شـالعامة والخاص

سبيل المثال المقاطعة التي فرضـتها الواليـات المتحـدة علـم ليبيـا ألسـباب سياسـية، 

ومنها المقاطعة االقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية علم الكيان اإلسرائيلي 

د  يف الـ >16رقـم <قـرار  والشركات الداعمة له وكـل مـن يتعـاون معـه يف ال دورة المّتخـَ

م، بسر  إعاقة تمكين اإلسرائيليين من بناء وطن قومي لهم يف 2/12/1945الثـانية  

 فلسطين.

: وهي المقاطعة التي تجري باتفاق المنظمـات والجهـات الجهاا الدولية . 2

ا المقاطعة االقتصادية التي قرر ا األمـم المتحـدة علـم الصـين وكوريـ ومنهاالدولية،  

 م.1962وب أفريقيا عام م، وعلم جن1951الشمالية عام 

 
 ، مرجع مدكور.  >المقاطعة االقتصادية <العربية العالمية، ماّدة  ينظر: الموسوعة (1)
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: وهي مقاطعة غير حكومية يفرضها ويتولم تطبيقها أفراد الجهاا الشعبية . 3

أو هيةات غير رسمية أو م سسات من المجتمع المدين، بـدافع مـن عـواطفهم الدينيـة 

توردة مـن أو حماستهم لمبدأ ما، فيقررون إيقا  التعامل بالبضـائع والمنتجـات المسـ

عامـل مـع رعاياهـا، ومنهـا دعـوة لتصـدير إليهـا واالمتنـاع عـن التدولة معّينـة وإيقـا  ا

، ومنها مقاطعـة 1921حزب الوفد المصري لمقاطعة المصريين بضائع اإلنجليز عام 

م، بســبب وضــع قيــود علــم هجــرة 1906الشــعب الصــيني للبضــائع األمريكيــة عــام 

ين ضـد اليابـان رت المقاطعـة األهليـة مـن الصـينيالصينيين واستيطاهنم فيها، وقد تكر

م للبضــائع 1908ومنهــا مقاطعــة مــواطني الدولــة العثمانيــة عــام  قرابــة تســع مــرات،

ــة عــام  النمســاوية لضــمها البوســنة والهرســك، وكــدلك مقــاطعتهم البضــائع اإليطالي

ــدي  1911 ــادة غان ــدي بقي ــة الشــعب الهن ــدلك دعــوات مقاطع ــا، وك ــا ليبي الحتالله

 . (1)م1920جات الربيطانية عام للمنت

 فيدخل فيه اآليت:  المعيار الثاينأما 

 المقاطعة السياسية.  . 1

 المقاطعة الثقافية والفكرية.  . 2

 المقاطعة االقتصادّية.  . 3

 

، ص:  1962،  3لقاموس السياسي، د. أحمد عطية الل، دار النهضة العربية، القاهرة، طينظر: ا   (1)

بن 1207  -1206 سعد  د.  القانونية،  الناحية  من  للدانمارك  االقتصادية  المقاطعة  وينظر   ،

عل منشور  مقال  العتيبي،  اآليتمطر  الرابط  عرب  الفوائد،  صيد  موقع  :  م 

https://bit.ly/3p7CL88  وينظر الحافظ  ،  عبد  د.  واألبعاد،  األهدا   المقاطعة 

   https://bit.ly/3p6kbgyالصاوي، موقع المسلم نت، عرب الرابط اآليت: 

https://bit.ly/3p7CL88
https://bit.ly/3p6kbgy
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ــثالث  . 4 ن المقاطعــة لتشــمل اإلجــراءات ال ــَ  المقاطعــة الشــاملة، بحيــث تعل

 .(1)كّلها -آنفة الدكر-

 جدل المقاطعة القانوين 

دد طعة بالبحث يف قانونيتها ضمن ع ّيدون والمعارضون لمبدأ المقايناقش الم

مــن الــدعاوى، ك ضــرار المقاطعــات باتفاقــات التجــارة الحــّرة، أو بانــدراجها ضــمن 

دعــاوى العنصــرية والتمييــز، بينمــا يقــّدم الفريــق الم يــد لهــا إجابــات أخــرى تخــالف 

 مقوال م. 

ق القــانونيون الــدوليون بــين وســيلتي ال > الــرد بالمثــل< ضــسط المعــروفتينيفــرف
، ويرون أّن المقاطعة االقتصادية قد ال تصدر بالضرورة من قبل >األعمال االنتقامية<و

ق مبـدأ  الدول والحكومات، وإنما قد تصدر من قبـل األفـراد العـاديين، بينمـا ال يتحقـّ
ات إال عـن طريـق الجهـات الرسـمية وحكومـ>  األعمال االنتقاميـة<  أو>  الرد بالمثل<

ّي ضـمن وسـائل الـرد >  ادياالقتصـالحظـر  <  الدول، وكدلك ينـدرج الجزئـي أو الكلـّ

الدولّية، وهدا مما ال خال  يف قانونّيته وتشريعه يف مواثيق األمم المتحدة واالتفاقات 

 .(2)البينية والعالقات الدولّية

 

 ينظر المصدر السابق ذاته  (1)

النا  (2) من  للدانمارك  االقتصادية  المقاطعة  مرجع ينَظر:  العتيبي،  مطر  بن  د. سعد  القانونية،  حية 

النظرية والتطبيق، أحمد دعدودش، بحث منشور   بين  االقتصادية  المقاطعة  مدكور، وينَظر: 

   https://bit.ly/3pa00OM: علم موقع معهد دار الهجرة، عرب الرابط اآليت
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ي، ويعـود تعد مسألة المقاطعة االقتصادية الشعبّية أمًرا شائًكا يف القـانون الـدول

اول المسـألة ذا ـا، حيـث إهنـا ن يف هـدا المسـألة إلـم منـاهج تنـالخال  بين القـانونيي

بخال  المرجعية االجتهادية للمسلمين المستندة إلم القرآن والسنّة، فـ ّن االخـتال  

دة متفـق عليهـا بـين القـانونين، ولـدا فـ ن  القانوين ينبعث من عدم وجود مرجعية موحـّ

 والعقلـّي   القـانوين  الفهـم  إلـم  دتنتسـ  المختلفـة  صورها  يف  -المجال  هدا  يف-دراسا م  

 والعرفيـة  والثقافيـة  الفكريـة  وخلفيا ـا  القانونية  المدارس  بتعّدد  تتعّدد  ولدا  المحض،

ر ذلــك عــن ينــتج وقــد عنهــا، يتفــّرع ومــا ا لتقّلبــات المــزاج  أفكارهــا تسيــّ القانونيــة تبعــً

 .-العام الرأي تسّير بـ المعرو -السياسي أو الشعبي 

 شعبية  ين للمقاطعة الالتأييد القانو

شّكك مارسيل سيرب أحد شّراا القانون الدولي يف اسـتقالل المقاطعـة الشـعبية 

عن المقاطعة الرسمية، ولكّن آخـرين كالقـانوين جـورج شـوارزنربجر، وهيـرش لـوتر 

 عن إاّل  س ولةم ليست الدولة أنَّ  -ذاته اآلن يف-باخت، رفضوا هدا التشكيك م ّكدين 

 . الرسمّية الصفة ذوي أعضائها تصّرفات

ــه يف  ــأخوٌذ ب ــه م ــب أن ــدوليين والسال ــانونيين ال ــن الق ــر م ــرأي كثي ــدا ال د ه ــّ ي ي

ل الدولـة  السياسات الدولّية، وذلك اعتماًدا علم أنه ما مـن مسـَتنَد قـانوينّ دولـيا يحمـف

طة الرسـمية ولـم تدعمـه مس ولية تصر  شعبّي سلمّي، خاّصة إن لم تشارك فيه السل

ة عليه، وعليه ف ّن المقاطعة ال  أو تحّر  تي تنظفمهـا الم سسـات والتنظيمـات الخاصـّ

يف الدولة الديمقراطية ما لـم تشـجعها الدولـة، أو أن يـ دي ذلـك إلـم قطـع العالقـات 
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ونقض االتفاقيات التجارية مع الدول التي خضعت صادرا ا للمقاطعة، فدلك أمٌر ال 

 ر. ب القانوين األلماين شوارزنربجقانوينّ لتجريمه أو رفضه، بحس مستنَدَ 

يـتّم <  يحّدد القانون الدولي قانونّية المقاطعـة الشـعبية يف حـال كـون هـدا األمـر

بصورة طوعية، وال يشتمل علم أي ضسط أو إلحاا من الحكومة أو أّي إجراء رسمي 

ل مسـ ولية علـم الد ولـة، وتبقـم خـارج نطـاق القـانون لدعمه، ف نَّ المقاطعـة ال ت شـكف

رة منهـا بـأّي شـكل مـن الدولي، إال أّن الدولـة إن أسـه رف َتضـَ مت يف مقاطعـة الـدول الم 

ة  األشكال ف نَّ ذلك اإلسهام يعّد مس ولية وي مثفل وسيلة لتوجيه اال ام ضـدها، خاصـّ

ولـة التـي إن لم تكن الدولة المقصودة بالمقاطعة قد ارتكبت أّي عمل عدائي نحـو الدّ 

 .(1)>وأسهمت فيهاحّرضت علم المقاطعة 

يــرى بعــض القــانونيين أن يف القــوانين واألعــرا  الدوليــة مــا يســاند  المقاطعــة 

فالمتفّحص لحقوق المستهلك كما أقّر ا الجمعية العامة لألمم المتحدة يف <  الشعبية

ّق يف ، يجــد أن أبرزهــا هــو الحــ1985إبريــل  9الصــادر يف  248/39قرارهــا رقــم 

تيـــار بـــين المنتجـــات يكـــون المـــواطن قـــادًرا علـــم االخ االختيـــاري أي الحـــق يف أن

د األمـم  والخدمات المقدمة بأسعار تنافسية مع تأمين درجة الجودة الكافيـة. ولـم تقيـّ

المتحدة هدا الحق بأي قيود سياسّية، ويرتّتب علم ذلك أنـه يجـوز للمسـتهلك بداهـة 

ة تـدعيًما القتصـادا-علـم سـبيل المثـال-أن يختار   الدولـة التـي ينتمـي   لسـلع المحليـّ

 .(2)>لتالي يكون له الحق يف مقاطعة أي سلعةإليها، وبا

 

د.    (1) القانونية،  الناحية  من  للدانمارك  االقتصادية  المقاطعة  مرجع ينظر:  العتيبي،  مطر  بن  سعد 

 مدكور

 ينظر السابق ذاته.  (2)
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 سوابق قانونّية للمقاطعة الشعبية يف السياسة الدولية

م، وذلك إثر 1931يمكن التمثيل بدلك بالمقاطعة الصينّية الشعبية لليابان عام  

ت الحكومـة  واحـتالل اليابـان  >  موكدين<  حادثة اليابانيـة علـم لمنشـوريا، فقـد احتجـّ

ت ذلك باعتبارا خر ًقا للقانون الدولي، إال أّن الحكومة الصينية قد أّيدته رسـمي ا، وحثـّ

أصدقاءها يف المجتمع الدولّي علم تطبيق إجراءات اقتصادية مماثلة ضد اليابان، وقد 

التي حققت يف مالبسـات -خلصت أعمال عصبة األمم إلم اعتماد تقرير لجنة اليتون 

االقتصادية بأهنا عمٌل انتقاميٌّ شرعيٌّ  ووصفت المقاطعة -ابان لمنشورياغزو الي
(1). 

ت  ــا المقاطعــات االقتصــادية، فمنهــا مــا كــان  َدد  الزمنيــة التــي تمــّ تفاوتــت المــ 

قصيًرا استمّرت ألشهر، ومنها ما امتّد لسـنوات كالمقاطعـة الهنديـة الشـعبية للبضـائع 

غاندي، إذ استمرت مدة  وطنية الهندية بقيادة المهاتمايطانية التي نظمتها الحركة الالرب

م، فكان لها أثر كبير ومدى واسـع مـن حيـث 1932-1920اثني عشر عامًا، من عام  

 .(2)سعة انتشارها وقوة فاعليتها ضد بريطانيا

 الرفض القانوين للمقاطعاا الشعبية 

 رفض مقاطعة إسرائيل

ن لمواقـف بعـض الحكومـات مـن د من رافضي المقاطعة القـانونيياستند العدي

 
الدولي العام، غيرهارد فان غالن، ترجمة: وفيق    (1) القانون  القانون بين األمم: مدخل إلم  ينظر 

 بالمصدر السابق ذاته.   ، ويقاَرن257، ص:2عباس العمر، دار الجيل، ج

 ويقاَرن بالمصدر السابق ذاته.  ينظر القاموس السياسي، مادة مقاطعة. مرجع سابق،  (2)
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ركز داعموها يف > إسرائيل<، فمع إعالن المقاطعة العربية لـ(1)ت مقاطعة إسرائيلدعوا

ا، وقــام  ا وقانونيــ  أوربــا وأمريكــا جهــودهم علــم التصــدي لهــدا المقاطعــة إعالميــ 

برفع دعاوى مختلفـة لمواجهـة الحقوقيون الموالون لها واللوبيات الداعمة إلسرائيل 

 قاطعة.الم

ة تخـــالف قـــانون يف فرنساااا • : اســـتند المـــّدعون علـــم أّن المقاطعـــة العربيـــّ

عقوبات  جزائيًة علـم كـل شـخص يقـرت  1977العقوبات الفرنسي الدي أقر يف عام  

تمييًزا عنصري ا عند ممارسـة األعمـال التجاريـة، إال أّن وزارة التجـارة ولجنـة التجـارة 

ا علـم العربيـة مـن هـدا التهمـة لكوهنـا  جية يف فرنسا بّرأتا المقاطعة  الخار قائمـة أساسـً

وليســت لهــا أي أســباب عنصــرية، إال أن > إســرائيل<حالــة الحــرب بــين العــرب و

الضسوط الداعمة إلسرائيل أجربت الـرئيس فرانسـوا ميـرتان علـم تجـاوز التعليمـات 

 الوزارية واإلقرار بعدم قانونية المقاطعة.

ا لمعاقبــة كــل : نــاقش الربلمــان الهولنــهولناادا يف • شــركة هولنديــة دي قانونــً

تلتزم بعقود مع دولة عربية بحيث تراعي فيها شروط المقاطعة، كمـا أ صـدرت قـوانين 

تمنع الشركات الهولندية من إصدار شهادات المنشأ التي كانت تطلبها الدول العربيـة 

 مـن مصـدريف بعض السـلع الهولنديـة ليسـت  لتتأّكد من أّن المواد األولّية المستخدمة
 >.إسرائيلي<

ب صدارا  1959: نشط الكونسرس األمريكي مند عام يف الوالياا المتحدة •

عدة تشريعات تحظر المشاركة أو الموافقة علم سياسات المقاطعة العربيـة، ويف عـام 

 

معظم األمثلة الواردة يف هدا الجزئية مستفادة من المقاطعة االقتصادية بين النظرية والتطبيق،   (1)

 أحمد دعدودش، مرجع مدكور. 
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 أصــدر الكــونسرس تشــريًعا يلــزم الشــركات األمريكيــة بــاإلبال  عــن أي طلــب 1965

ا يجعــل مــن أصــدر الكــونسرس قان 1977ة. ويف يقــدم لهــا للمشــاركة يف المقاطعــ ــً ون

 المشاركة يف المقاطعة عماًل إجرامي ا. 

ــم عــدم ضــرورة االلتــزام  ــة عل ــواد التشــريعات التجاري ت بعــض م ــد نصــّ وق

بالمقاطعات التجارية التي تفرضها دول أجنبية ضد دول أخرى، كما تنّص المادة رقم 

أن وزارة التجـارة   -EAA  اًرا باسـمالمعـرو  اختصـ-إدارة الصادرات    من قانون  8

األمريكيــة تحظــر علــم أي مــواطن أمريكــي المشــاركة يف المقاطعــة التجاريــة، كــدلك 

يمنـع أي دافـع ضـرائب 1979قانوًنا عام  IRS أصدرت مصلحة الضرائب األمريكية

ــام بالمشــاركة يف  ــا ق ــا ضــريبية إذا م ــع بمزاي ــن التمت المقاطعــة، كمــا تشــير أمريكــي م

رة إبــال  أي مــواطن أمريكــي أو شــركة ارة التجــارة األمريكيــة إلــم ضــروتعليمــات وز

أمريكية إذا ما طل ب منه أو من شركته االلتزام بمقاطعة تجاريـة لطـر  ثالـث، كشـرط 

 للقيام بعالقات تجارية مع الشخص أو شركته.

لم من يخالف التعليمات تقوم وزارة التجارة األمريكية بفر  غرامات مالية ع

الحـد األدنـم للسرامـات يف حالـة ثبـوت مخالفـة ين المتعلقة بالمقاطعة، ويبلغ  والقوان

آال  دوالر علــم المخالفــة الواحــدة، إضــافة إلــم احتمــال خســارة رخصــة  10مبلــغ 

 التصدير إذا كان يتمتع  ا لفرتة طويلة. 

 ـام جنـائي مـن قبـل ويف حاالت خاصة قد يتعّر  من يوافق علم المقاطعة ال

الــف  50فــر  بـدورها غرامــة تصـل إلــم ل األمريكيــة، التـي يمكنهــا أن توزارة العـد

، 2005دوالر، أو السجن لفرتة قد تصل إلم خمس سنوات، أو كالهما. وخالل عام 
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أعلنت وزارة التجارة األمريكية االنتهاء من التحقيق يف خمس حاالت مخالفة لقانون 

 ألــف 22و اال  6 بــين تــم فــر  غرامــات ماليــة تراوحــت مــامكافحــة المقاطعــة، و

 البيولـوجي ماين معمل وهي- جنائي ا واحدة شركة  محاكمة  تم  الوقت  نفس  يف.  دوالر

Maine Biological Lab مقاطعـة يف شـارك ألنـه ألـف دوالر 500، وتم تسريمه 

 .األمريكية القوانين يخالف الدي النحو علم إسرائيل

الثنائيـة مـع الـدول العربيـة ة األمريكية من خالل عالقا ـا  وقد حاولت الحكوم

ة منع ها من االلتزام  ـدا المقاطعـة، وضـسطت علـيهم لتحقيـق ذلـك بحـاجتهم الماسـّ

وشـروط التجـارة الحـرة مـع كـل دول   WTOلالنضمام إلم منظمة التجـارة الدوليـة  

يل، فعنـدما العالم، وذلك من أجل ثنـي بعـض الـدول عـن اسـتمرار مقاطعتهـا إلسـرائ

للمنظمــة، أصــدر الكــونسرس  ربيــة الســعودية بطلبهــا لالنضــمامتقــّدمت المملكــة الع

يــتهم الســعودية بأهنــا لــم تفــي  2006نيســان/إبريل  5األمريكــي قــراًرا باإلجمــاع يف 

بشــروط االنضــمام لمنظمــة التجــارة الدوليــة بســبب اســتمرارها يف مقاطعــة إســرائيل 

 تجاري ا.

 الدانماركية رفض مقاطعة البضائع 

ــة عــدًدا آخــر مــن عربيــة واإلســالمية واجهــت المقاطعــة ال للبضــائع الدانماركي

أن هـدا المقاطعـة عمـل عـدائي موجـه ألوربـا   االتحاااد األوروبااياالدعاءات، كادعاء  

المفو  التجاري األوربي بتقديم شـكوى إلـم منظمـة >  بيرت ماندلسون<  كلها، وهّدد

 المتفق عليها. طعة تعار  قواعد التجارة الحرةالتجارة العالمية بدعوى أن المقا
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   الفصل الثاين

 المقاطعة والتاريخ، نماذج ووقائع
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ة لألمــم والشــعوب،  د أن العالقــات التجاريــة التبادليــة ضــرورة ماســّ مــن الم كــّ

حيث إن ثروات البالد تختلف من مكان آلخر فتحتاج الشعوب بعضها لبعض لتكمل 

 مراحـل التـاريخ بادالت التجارية، وهو ما جـرى يفبا ا، ويتّم ذلك عن طريق الممتطلّ 

 .  (1)المختلفة، حيث كانت األمم تتبادل حاجا ا فيما بينها

بساطة هدا النظام تحّولت إلم آلية معّقدة من التعامل مع تطور التـاريخ واهـور 

ة لتصــبح العولمــة التــي رفعــت أســهم المجموعــات االقتصــادية والشــركات  ــّ المحّلي

سياسا ا واقتصادا ا، متمثلة بالشركات   ا يدخل مختلف الدول وت ثر يفمنافًسا عالمي  

 المتنوعة والمصانع والمرافق الخدمية التي تمّثل عماد الدورة االقتصادية. 

إن اإلضــرار بمجموعــة مــن الشــركات يف دولــة مــا ســي ثر يف عجلــة اقتصــادها 

ة سـيدفعها لتسييـر  دا المنش ت والتسبب بخسـائر    بشكل واضح، إذ إن اإلضرار ماليـّ

وتبنّي سياسًة أكثر توازًنا مع الجهات التي اندفعت لمقاطعتها، خاّصة إن طال   مواقفها

 أمد تلك المقاطعة وتعاامت الخسائر الماّدية الناجمة عنها. 

َدم ال د أّن المقاطعــة االقتصــادية قديمــٌة قــ  ا ن كــّ مجتمــع علــم هــدا المنــوال أيضــً

اّتبـاع الشـعوب والـدول لهـدا مليء باألمثلة التي تشـهد علـم   اإلنساين نفسه، فالتاريخ

الوسيلة  د  إضعا  الخصم وإهناكه، والتعبير السلمي عن رفض تصـرفات شـعب 

 آخر أو سياسة حكومته. 

تستعر  الصفحات اآلتية بعـض المقاطعـات التـي جـرت يف التـاريخ، وتشـير 

 دائًما يف هدا المضمار.عات التي صارت مثااًل يستحَضر إلم أشهر تلك المقاط

 

 . 512، ص: 1993، 3مي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، طينظر: آثار الحرب يف الفقه اإلسال (1)
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 مقاطعاا تاريخية  

الكريم ما قام به يوسف عليه السالم من منع الميرة عن إخوته يدكر القرآن   •

إليه أخيه  إحضار  شرط  ينفدوا  لم  بقطع (1)إن  لهم  واضح  إلم  ديد   يشير  مما   ،

تعا  قوله  يف  واضح  وذلك  عنهم،  السدائية    ہ  ہ  ۀ  ۀ} لم:  اإلمدادات 

  ۈ  ۆ  ۆ ۇ  ۇ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ ے  ے  ھ ھ ھ  ھ  ہ ہ
  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ
  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ
  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ
 . [63  -59يوسف ] {ىب  مب

وبنــي هاشــم والمســلمين الــدين  ملسو هيلع هللا ىلصقامــت قــريش كــدلك بمقاطعــة النبــي  •

ن، التـي اسـتمرت قرابـة ثـالث سـني>  شـعب أبـي طالـب<  لشـهيرالحادثـة ا  آمنوا به، يف

عدم مجالستهم ومخالطتهم والزواج منهم إضافة إلى عاادم باايعهم أّ  اتفقوا فيها علم  

ق هـدا االتفـاق (2)للقتاال أو يرجااع عاان دعوتاا  ملسو هيلع هللا ىلصشيء حتى يسّلموا رسااول ا   لـّ ، وع 

ة أرسـخ وأقـوى. ولعـّل هـدا المعاهـدة داخَل الكعبة لتكـون هيبتـه يف قلـوب أهـل مكـّ 

 صار االجتماعي واالقتصادي المعروفة.المثَبتة إحدى أقدم معاهدات الح

 

محمد عبد الل النمر، سليمان مسلم الحرش، دار ، البسوي، ضبط وتخريج: ينظر معالم التنزيل (1)

 . 256، ص: 2، ج:  1997، 1طيبة للنشر، ط

،  1988،  1ينظر: البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: علي شيري، دار إحياء الرتاث العربي، ط  (2)

 .  106، ص: 3ج: 
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بعــد أن أعلــن الصــحابي ثمامــة بــن أ ثــال إســالمه، ذهــب إلــم مكــة معتمــًرا  •

: وا  ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتااى يااأذ  لهم  فالمته قريٌش علم إسالمه، فقال

، فلما انصرف منع بيع الحنطة ألهل مكة فجهاادوا حتااى كتبااوا إلااى ملسو هيلع هللا ىلص  فيها رسول ا 

 . (1)>ملسو هيلع هللا ىلصيسألون  بأرحامهم أ  يكتب إلى ثمامة يسمح ببيع الطعام لهم ففعل  ملسو هيلع هللا ىلصبي الن

ي تعّد هدا الحادثة بّينة الداللة، حيث قـام شـخص مسـ ول ذو تـأثيري اقتصـاد

ا دفعهـم  واضح  بفر  مقاطعة اقتصادية علم قريش إليدائهم النبّي وموقفهم منه، ممـّ

ف يمكـن البنـاء عليـه القمح لهم، وهو موقليأمر ثمامة ببيع    ملسو هيلع هللا ىلصإلم اسرتحام الرسول  

يف التأصيل لممارسة المجتمع األهلي ضد العديد مـن السـلع والم سسـات المعاديـة 

ندة لدولــة تحتــل بــالد المســلمين أو تضــهد المســلمين أو تنــال مــن لإلســالم والمســا

  .مبادئ اإلسالم

كنـوا أن األسـبان مـا كـانوا ليتم>  واشاانطن إيرفناا <  يرى الم رخ األمريكي •

مين يف األندلس لو أهنم خاضوا معهم معارك مباشرة، إال أهنـم من التسلب علم المسل

ألغديـة بالمنجنيقـات الحارقـة كانوا يعمدون لحصارهم قلعة قلعة، وقصـف مخـازن ا

إلحراقهــا، وبــدلك فــ ن مفهــوم الحصــار االقتصــادي الــدي كانــت تفرضــه الجيــوش 

ا، كان مبدًأ معمواًل بـه يف كـل المعـارك، السازية علم الجيوش المتحصنة داخل قالعه

حيث كانت الجيوش المدافعة تحتفظ داخـل قالعهـا الحصـينة بمـ ن تكفيهـا لشـهور 

يف بعـض األحيـان اسـتهدا  هـدا المـ ن لتقلـيص مـدة الحصـار  طويلة، مما استدعم

 

وف  (1) باب  المسازي،  كتاب  الصحيح،  البخاري يف  أثال، أخرجه  بن  ثمامة  حنيفة وحديث  بني  د 

 .  4372برقم: 
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َكويه يف كتابــه ســْ
تجــارب < وإهنــاك العــدو نفســيا بعــد تجويعــه، وقــد ذكــر الفيلســو  م 

ق.م(   323شيًةا من ذلك عندما قّدم رصًدا ألساليب االسكندر المقدوين )ت  >  األمم

ه َر  نـزل علـم مدينـة حصـينة، فتح<  يف غزواته التوسعيةي منهـا أنـّ صـن منـه أهلهـا وعـَ

رين  ارا متنكـف خربَها، فأعل م أّن فيها من الميـرة والعيـون المنفجـرة كفـايتهم، فـدّس تجـّ

بمال علم سبيل التجارة وتقدم إليهم ببيع مـا معهـم   وأمرهم بدخول المدينة، وأمّدهم

وابتياع مـا أمكـنهم مـن الميـرة والمسـاالة  ـا. ففعـل التجـار ذلـك، ورحـل اإلسـكندر 

م، فلــم يـزل التجــار يشـرتون الميــرة إلـم أن حصــل يف أيـديهم أكثَرهــا، فلمـا علــم عـنه

وا، ففعلـوا ذلـك، اإلسكندر ذلك كتب إليهم أن أحرقوا الميـرة التـي يف أيـديكم واهربـ

 .(1)>وزحف اإلسكندر إليها فحاصرهم أياما يسيرة، فأعطوا الطاعة وملك المدينة

ا للم • ســلمين لمقاطعــة بعــض البضــائع  وقد كانت الحروب الصليبية دافعــً

ْبن  الــروم    ُّ المالكي يف تحريم جــ 
ي الرومية واإلفرنجية، حيث َصنَّف اإلمام الطَّرطوش 

َحّققون فال ينبسي لمسلم  أن يشرتي من حــانوت  فيهــا شــيء  كتاًبا وهو الدي عليه ال  م 

ــة ــائع واآلني ــزان والب ــنجس المي ــه ي ــه ألن ــان الطرطوشــي أحــد شــهود  (2)من ــد ك ، وق

 

القاسم    (1) أبو  تحقيق:  مسكويه،  بن  أحمد  بن  محمد  علي  أبو  الهمم،  وتعاقب  األمم  تجارب 

ط طهران،  سروش،  نشر  ج:2إمامي،  ص:  1،  الحروب  98،  بـ  ويقارن  تدفع  ،  الصليبية 

.. المقاطعات االقتصادية  والبابوات لحظر تجارة المسلمين   > الجبن الرومي<الفقهاء لتحريم  

الرابط   عرب  الدويري،  إبراهيم  نت،  الجزيرة  موقع  علم  منشور  مقال  باريس،  إلم  مكة  من 

  https://bit.ly/3lgt2dkاآليت: 

طا ينظر:    (2) بيروت،  اإلسالمي،  السرب  دار  القرايف،  اإلمام  ج:  1994،  1لدخيرة،  ص: 4،   ،

باريس   .124 إلم  مكة  من  االقتصادية  المقاطعات  بـ  موقع  ويقارن  علم  منشور  مقال   ،

 مرجع مدكور.   الجزيرة نت، إبراهيم الدويري،

https://bit.ly/3lgt2dk
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 .لحروب الصليبية وصراعا ا المريرة التي دامت قرونا يف مركز العالم اإلسالميا 

 مانيـايف القرون الوسطم تكرر مفهوم الحصار كعقوبـة عنـدما تأسـس يف أل •

يف القرن الثاين عشر المـيالدي، والـدي كـان يضـم كبـار التجـار  ـد  >  اتحاد الهانزا<

م أصــبح يمثــل التجــار يف الخــارج حمايــة مصــالحهم وقــوافلهم وســفنهم التجاريــة، ثــ

ويسهل معامال م يف الموانئ، وكانت لديه سلطة مقاطعة مدينة ما اقتصادي ا لسـبب أو 

  (1)ا من االستيراد والتصديرآلخر، مما يعني منع سكاهن

 مقاطعاا معاصرة

استخدم سالا المقاطعة يف حاالت كثيرة كموقف سياسي أو سـالا اقتصـادي 

 وندكر منها علم سبيل المثال: يف العصر الحديث، 

قـاطع   1908قاطعت إيطاليـا البضـائع النمسـاوية، ويف عـام    1847يف عام   •

لهرسك إلم مملكتهـا، ثـم قـاطعوا إيطاليـا العثمانيون بضائع النمسا لضمها البوسنة وا

، ومـــع انتشـــار الرأســـمالية تحـــت عـــين (2)الحتاللهـــا طـــرابلس الســـرب 1911عـــام 

عة أكثر السياسات وضوحا لتنفيد م رب الدول القوية، كمـا االستعمار صارت المقاط

 كـرد  المقهـورة  الشـعوب  بيـد  مقاومـة  أداة  إلم  نفسه  الوقت  يف  تحولت  -للمفارقة-أهنا  

ي يف البحـر مـن السـفن الربيطانيـة الشـا صـناديق األمريكيـون ألقـم فقـد.  عكسـي  فعل

 

مادة    (1) العالمية،  العربية  الموسوعة  ص:  21ج    > الهانزا <ينظر  وعرب  334،  اآليت: ،  الرابط 

https://bit.ly/32pbC6G  

 ينظر القاموس السياسي، مرجع مدكور.  (2)

https://bit.ly/32pbC6G
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الربيطانيـة علـم دولـتهم   الراسية يف ميناء بوسطن تعبيرا عن رفضهم للسيطرة التجارية

، ومّهدت تلك الحادثة للثورة المسلحة التي أّدت إلم إعالن وثيقة 1773الناشةة عام  

أواخـر القـرن التاسـع عشـر المـيالدي مـع نشـوء   يفو  ،(1)االستقالل بعد ثالث سنوات

حركة تحرير إيرلندا ضد السيطرة اإلنجليزية امتنـع حلـف الفالحـين مـن التعامـل مـع 

وبعـد  ،(2)اللوردات اإلنجليز من أصـحاب اإلقطاعـات الزراعيـة يف إيرلنـدا وكيل أحد

ــة ) ــة الثاني ــر امتنــع( م1945 - 1939الحــرب العالمي ــين مــن الكثي  شــراء نمــ األوربي

، وقاد المهاتما غاندي األلو  ، بسبب احتاللها لبالدهم(3)ألمانيا يف المصنعة البضائع

ليقــوم كــل مــنهم > مســيرة الملــح< ر يفمــن أنصــارا مــن أحمــد أبــاد إلــم ســاحل البحــ

بتجفيف حفنة من ماء البحر واستخراج ما فيها من الملـح كعمـل رمـزي يعلنـون فيهـا 

، أمـا اليابـانيون فقـد رفضـوا (4)الستخراج وتجارة الملحرفضهم الحتكار الربيطانيين  

بعد هزيمتهم يف الحرب شـراء السـلع األوربيـة واألمريكيـة، ممـا سـاعد علـم تشـجيع 

إلنتاج الصناعي والزراعي والخدمي الياباين، وقد فرضت الواليات المتحدة حصاًرا ا

مثل العراق وليبيـا وسـورية   اقتصادي ا جائًرا علم العديد من الدول التي ال تتوافق معها

 .(5)وكوبا وكوريا الشمال وغيرها

 

ويكيبيديا:    (1)  علم  اآليت  المقال  ينظر  بوسطن،  مجزرة  حول  االطالع  من  للمزيد 

https://bit.ly/3eJ9pbo   

 نظر القاموس السياسي، مادة مقاطعة، مرجع مدكور. ي (2)

 العالمية، مرجع مدكور.  ينظر الموسوعة العربية  (3)

 ينظر القاموس السياسي، مرجع مدكور.  (4)

 ينظر المقاطعة االقتصادية، بين النظرية والتطبيق، مرجع مدكور.  (5)

https://bit.ly/3eJ9pbo
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 المقاطعة العربية إلسرائيل  

عنـدما بـدأت هجـرة   1910ة منـد  دأت المقاطعـة العربيـة للبضـائع اإلسـرائيليب

اليهــود إلــم فلســطين بلفــت أنظــار المســلمين إلــم الخطــر القــادم إلــيهم، ومــع بدايــة 

 1922تشـّكلت يف عـام > إسرائيل<  مهيد إلنشاء دولةاالنتداب الربيطاين الدي بدأ بالت

لجان فلسطينية لمقاطعة سلع المستوطنين ثم توسعت إلـم نـداء عـام لمقاطعـة عربيـة 

يف ســورية أن يقــاطعوا > 193بلــودان < ية شــاملة، ثــم قــرر العــرب يف مــ تمروإســالم

 . (1)هودجميًعا السلع الربيطانية يف حال قيامها بتقسيم فلسطين بين العرب والي

بدأ تاريخ المقاطعة العربية رسميا عندما اتخدت جامعة الـدول   1945ويف عام  

سـتوطنات وبريطانيـا والواليـات العربية توصـيات بضـرورة المقاطعـة االقتصـادية للم

يف دمشق، > جهاز المقاطعة االقتصادية إلسرائيل<  1951المتحدة، ثم أنشأت يف عام  

قــرارات  بــداًل مــن اللجنــة الم قتــة لمتابعــة تنفيــد وتــم تشــكيل لجنــة دائمــة للمقاطعــة

: ويرتكـز المسااتوا األول المباشاارالمقاطعة، وقد أخدت المقاطعة ثالث مسـتويات:  

: مقاطعة الثايناطعة مباشرة للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة الصهيونية،  حول مق

ع ت التي تتعامـل مـ: مقاطعة الشركاالثالثالشركات األجنبية التي تدعم هدا الدولة،  

 الشركات الموجودة يف قائمة المستوى الثاين.

 

ع  (1)  المعاصر،  السوري  التاريخ  موسوعة  بلودان،  م تمر  اآليت:  ينظر:  الرابط  رب 

https://bit.ly/2RNuTXG    بين سايكس و فلسطين   حاتم   القرن،  وصفقة  بيكو  –ما 

 https://bit.ly/35bWWd9عرب الرابط اآليت:  اسطنبولي،

https://bit.ly/2RNuTXG
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ل ولكن المقاطعة لم تستمر علم حالها كما بدأت، بل أصا ا الكثيـر مـن ال رتهـّ

بيانات المكتـب الرئيسـي للمقاطعـة العربيـة يف دمشـق تشـير والرتاخي، ومع ذلك ف ن  

مليـار   90المقاطعة قـد بلـغ    إلم أن إجمالي الخسائر التي تكبد ا إسرائيل بسبب هدا 

علًما بأن إسرائيل ينكر هدا  1999وحتم عام 1945دوالر مند بداية المقاطعة يف عام 

مليـار دوالر وهـو رقـم ال يسـتهان بـه علـم اإلطـالق   45هـو  الرقم ويعرت  برقم آخر  

بالرغم من التساهل الكبير يف السنوات األخيرة، ويكفي القول بأن الواليات المتحـدة 

مليار دوالر طوال هدا المـدة ممـا يعنـي أن الضـرر  107عوضت هدا الكيان بنحو   قد

 قد لحق بأمريكا أيًضا.

نشـرات المكتـب   المقاطعـة آنـداك تأكيـدمما يـدل علـم األثـر الحقيقـي لهـدا  و

شركة أجنبية قد تراجعت عن عالقا ا  1865علم أن هناك الرئيسي للمقاطعة العربية 

ائق التـي تثبـت ذلـك لرفعهـا مـن القائمـة السـوداء منـد عـام مع إسـرائيل وقـدمت الوثـ

 ركات بتكبدها خسائر فادحة بسبب المقاطعة العربية.، وتصريح هدا الش1991

 طعة العربية للوالياا المتحدةالمقا

 بــدأت المقاطعــة العربيــة للســلع األمريكيــة منــد دعمهــا األول لنشــوء دولــة
بية لهـا، إال أن يام لعدم اتسـاع الدعايـة الشـع، ولكنها لم تكن فاعلة تلك األ>إسرائيل<

المقاطعــة األقــوى اهــرت مــع إعــالن جــورج بــوش االبــن الحــرب علــم أفسانســتان 

هرت األرقام أهنا تركت أثرا كبيًرا يف االقتصاد األمريكي، ونسرد هنـا والعراق، وقد أا

 بعض األمثلة مما نشر يف الصحافة العربية آنداك من نتائج المقاطعة:
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رئيس غرفة المنش ت السياحية المصرية عبد المنعم القيسوين أعرب   ئبنا . 1

يف فــرتة  %35النخفــا  عائــدات البيــع يف المطــاعم األميركيــة بنســبة < عــن أســفه

 >.شهرين

حمود جربان ـ مـدير شـركة لتصـنيع مـواد للتنظيـف برتخـيص مـن شـركة م . 2

د أن مبيعـات الشـركة انخفضـت  %25و 20مـا بـين  بروكرت أنـد جامبـل األميركيـة ـ أكـّ

 بسبب لوائح المقاطعة.

يف السعودية أعلنـت عـن مـنح المستشـفيات >  مكدونالدز<  سلسلة مطاعم . 3

عن كل وجبة يف محاولة الستعادة الزبـائن الـدين انخفضـت الفلسطينية ريااًل سعوديًا  

 أعدادهم تأّثًرا بالدعوات إلم المقاطعة.

نتجــات األميركيــة قــد اإلماراتيــة ذكــرت أن أســعار الم> الخلــيج< صــحيفة . 4

 بب تأثير المقاطعة المحلية. تراجعت بس

ــول أوضــح  . 5 ــومي ح ــس الق ــيس المجل ــوين، رئ ــوك أنط ــون دي ــر د. ج تقري

يركية العربية، وأمين سر لجنة التعاون الم سسي بين الواليات المتحدة العالقات األم

ــع البضــائع والخــدمات  ــة بي ــاون الخليجــي يف واشــنطن، أن حرك ــس التع ودول مجل

ألميركية يف العديـد مـن القطاعـات التجاريـة يف العـالم العربـي قـد انخفضـت كنتيجـة ا

يف المنطقـة، ووفقـًا لـه، فـ ن   مباشرة لالنتفاضة والشعور المعادي للواليات المتحـدة

% 40مبيعات إحدى سلسلة مطاعم الوجبات األميركية الرئيسية قـد انخفضـت بنسـبة 

خــرى مــن مطــاعم الوجبــات الســريعة عّلقــت منــد بدايــة المقاطعــة، كمــا أن سلســلة أ

 .لتفادي المقاطعة> % محلي100< فتات كتب عليهاال
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 المقاطعة الشعبية للسلع الدانماركية 

صـورة مسـيةة للنبـي >  بوستن-يالندس<  ريدة دنماركية صسيرة تسممشرت جن

ــد  ــام  ملسو هيلع هللا ىلصمحم ــة المنتجــات والبضــائع  2005ع ــوات لمقاطع ــك دع ــر ذل لتصــدر إث

ــة، ســ ــبالد اإلســالمية، الدنماركي ــر  مــن ال ــم حملــة شــعبية يف كثي لــت إل ــا تحوَّ رعان م

ــالتوازي ــا ب ــت الع ــي جاب ــرة الت ــع المظــاهرات الكبي ــم الرســومات م ا عل لم احتجاجــً

المسيةة، بمـا فيهـا كوبنهـاجن عاصـمة الـدانمارك نفسـها التـي خرجـت  ـا مظـاهرات 

 تعرت  علم اإلساءة للرسول

ر   تخدتـه كثيـر األمر إلـم موقـف دبلوماسـي حـاّد ابالتوازي مع هدا الحراك تطوَّ

ل بسـحب من الدول العربية واإلسالمية تجاا الدنمارك، حيث قامـت عديـد مـن الـدو

ا علـم الرسـوم المسـيةة، مـن أبرزهـا المملكـة العربيـة  سفرائها مـن الـدنمارك اعرتاضـً

  السعودية.

ا أّدت حملة مقاطعة البضائع الدانماركية التـي شـنَّتها الشـعوب آ نـداك احتجاجـً

 134إلم تكبيد الدنمارك خسائر بلست  ملسو هيلع هللا ىلصعلم الرسوم الكاريكاتورية المسيةة للنبي  

مليون دوالر وذلك يف األسابيع األولم مـن المقاطعـة،   170مليون يورو أي ما يعادل  

كلفـة المقاطعـة علـم االقتصـاد الـدنماركي ب جمـالي >  يسكي بانك<  كما قّدر مصر 

ــار كــورون دانمــ 7.5 ــة إلــم الشــرق ملي اركي، فيمــا تراجعــت الصــادرات الدانماركي

ــدار ال ــداألوســط بمق ــت صــادرات ال ــة نصــف، وتراجع ــة العربي ــم المملك انمارك إل

، %40بنسـبة    -المستورد األول يف العالم اإلسـالمي لمنتجـات الـدانمارك-السعودية  
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، %47نحـو فيما انخفضت صادرا ا إلم إيران المستورد الثالث يف السوق اإلسالمية ب

 كما أوقفت ليبيا استيراد البضائع الدانماركية وسوريا والسودان واليمن

المقاطعة العربية واإلسالمية للسلع الدانماركيـة أكثـر وضـوًحا منـه أثر  لقد كان  

يف غيرها، فالسوق العربية واإلسـالمية تعـّد سـوًقا رئيسـي ا لهـدا السـلع، وقـد توجهـت 

ستنجاد باالتحـاد األوربـي إلنقـاذ تجار ـا الخارجيـة، الحكومة الدانماركية نفسها لال

ا أن خسـائرهم كانـت قـد بلسـت لتهدئـة الوضـع، خ>  خافيير سوالنا<  وأرسلت صوصـً

 .(1)مليون دوالر 70آنداك يف السعودية وحدها حوالي 

 مقاطعة السود لنظام الفصل العنصر  يف جنوب أفريقيا 

قاومـة الشـعبية التـي حققـت نجاحهـا يقّدم لنا التاريخ الحديث حالـة مثاليـة للم

 المدهل، التاريخي 

ــا لسياســة ــوب أفريقي ــة الســود يف جن ــد< وهــي مقاوم ــي > األبارتي العنصــرية الت

مارسها البيض الدين احتلوا بالدهم واستوطنوها، ثم اغتصبوا ألنفسـهم حـق السـيادة 

 دروس المفيدة.فيها، ولعل دراستها بما فيها من تفاصيل وحقائق تتيح لنا الكثير من ال

ــع  ــغ القمـ ــعة، وبلـ ــرد واسـ ــة تمـ ــبالد حالـ ــهدت الـ ــات شـ يف منتصـــف الثمانينـ

بــيض ضــد الســكان األصــليين أبشــع الصــور، إال أن مــا يهمنــا يف هــدا الــدكتاتوري األ

 

يةة ينظر: خسارات بمليارات الدوالرات، كيف أثرت مقاطعة المسلمين لمنتجات الدول المس (1)

 للرسول، تسلسل زمني، عرب الرابط اآليت:  

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072096   

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2072096
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السياق هو اإلعالن الدي أطلقه قادة التمرد ضد النظام العنصري لمقاطعة كـل السـلع 

 ق التي يسكنها السود. والخدمات يف األسواق المحلية للمناط

ن وبعد أن استعد السـود لهـدا المقاطعـة بتجهيـز بيـو م بمـا يحتاجونـه مـن مـ 

لفرتة طويلة، حددوا يوما معينا لبدء المقاطعة، وبالفعل فقد نقلت كاميرات التلفزة لنـا 

مشاهد مدهلة لألسواق وهي فارغة تماما من الزبـائن، بعـد أن كانـت يف اليـوم السـابق 

 ركة، حيث نجحت المقاطعة مةة بالمةة.تضج بالح

، إذ أن ســالا حاولــت الســلطة مواجهــة األمــر بعقالنيــة، فقــد حــارت يف أمرهــا

نظريـا   -المقاطعة هو أكثر األسـلحة فعاليـة يف العصـيان المـدين، حيـث يحـق للسـلطة

إلــزام المــوافين والعمــال والطــالب بمزاولــة أعمــالهم عنــدما يعلنــون  -علــم األقــل

دين وذلك بالتدرع بحجة قيام كل فـرد بمسـ وليته تجـاا المجتمـع وعـدم العصيان الم

الحق يف عدم الشراء أو النزول إلـم األسـواق ال يمكـن حقه يف تعطيل حركته.. ولكن  

 ألي شخص كان أن يسلبه من أحد.

لدا فقد التزمت الحكومة الصمت لعدة أيام، إلم أن نفد صربها واهـر عجزهـا 

دت القرار بالقبض علم قادة الثورة وحبسهم، مما أشـعل نـار أمام إرادة الشعب، فاتخ

ت إلم إخراج قادة التمرد من السجن، فعادوا التمرد والعنف بقسوة أكرب، حتم اضطر

إلم إعالن مقاطعة اقتصادية أخرى، ونجحت بالفعل عندما استجاب الشعب للـدعوة 

، إلم أن نفـد صـربها مةة بالمةة مرة أخرى، فصربت السلطة لثالثة أسابيع دون جدوى

الـت مجّدًدا وأعلنت حالة الطـوارئ للمـرة الثانيـة وشـنّت حملـة اعتقـاالت واسـعة ط

ألفي شخص يف غضون شهر واحد، مما أاهـر عجـز السـلطة التـام عـن ضـبط األمـور 
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وخروج األمر من يدها، وكأهنا اختـارت بـدلك المضـي يف طريـق العنـف واالسـتبداد 

شعبية العارمة أجربت خالل أيـام السـلطة علـم االسـتقالة، حتم هنايته، ولكن الثورة ال

ــام دي كــالر ــدريك ويلي ــرئيس فري ــين ال ــع لي ع ــن المصــالحة م ــبالد، ويعل ا لل ك رئيســً

الشـعب، ويخــرج مانــديال مــن الســجن، وينهــي بــدلك سياســة التمييــز العنصــري إلــم 

 .(1)األبد

 مقاطعة البضائع الفرنسية

د فيهـا بعـدم (2)نويـل مـاكرونبعد تصـريحات الـرئيس الفرنسـي إيما ، التـي تعهـّ

 

يف   (1) المقاطعة  حركات  وينظر:  مدكور،  مرجع  والتطبيق،  النظرية  بين  االقتصادية  المقاطعة 

الرابط االيت:  جنوب إفريقي ا وفلسطين، هديل بدارنة، دراسة منشورة علم موقع جدلية، عرب 

https://www.jadaliyya.com/Details/34743  

 المعلومات الواردة يف هدا المقاطعة مقتبسة من عدة مصادر:  (2)

بح الفرنسي  االقتصاد  يتأثر  الجزيرة  هل  موقع  علم  تحليلي  تقرير  العربية،  المقاطعة  مالت 

 https://bit.ly/38CQVbBيت: مباشر، عرب الرابط اآل 

فيله   دويتشة  شبكة  وأسواقها،  فرنسا  صادرات  علم  تعر   واسعة،  مقاطعة  لحملة  تتعر  

   https://bit.ly/2GH6P94األلمانية، عرب الرابط االيت: 

شبكة سي    ع الفرنسية.. ما حجم صادرات فرنسا للدول العربية؟بعد حمالت مقاطعة البضائ

  https://cnn.it/3pcOsKIإن إن العربية، عرب الرابط االيت:  

والد  فرنسا  بين  التجاري  يتجاوز  التبادل  اإلسالمية  األناضول    100ول  لوكالة  تقرير  مليار، 

   https://bit.ly/3n6qlv9آليت: لألنباء، عرب الرابط ا 

روسيا   قناة  منها؟  العرب  وأين   .. أردوغان  أم  ماكرون  المقاطعة..  معادلة  يف  الخاسر  من 

 =                   https://bit.ly/35cmqH5اليوم، عرب الرابط االيت: 

https://www.jadaliyya.com/Details/34743
https://bit.ly/38CQVbB
https://bit.ly/2GH6P94
https://cnn.it/3pcOsKI
https://bit.ly/3n6qlv9
https://bit.ly/35cmqH5
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ــة المســيةة للرســول، وذلــك ــن الرســوم الكاريكاتوري ــي ع ــأبين  التخل ــل ت خــالل حف

إثر عرضه رسوًما كاريكاتوريـة   2020أكتوبر    16المدرس صامويل بايت الدي ق تل يف  

علم طالبه، أطل َقت حمالت شـعبية مـن قبـل جمـاهير   ملسو هيلع هللا ىلصمسيةة للنبي الكريم محّمد  

ســالمية والعربيــة مين ورّواد مواقــع التواصــل االجتمــاعي يف معظــم الــدول اإلالمســل

د رمزيــة النبــي تــ  ملسو هيلع هللا ىلصدعو لمقاطعــة المنتجــات الفرنســية، وجعلــت لهــا شــعارات ت كــّ

إضــافة إلــم نشــر الوســم > إال رســول الل< ومقامــه العــالي يف اعتقــاد المســلمين مثــل

الفرنسـية، ومـن ثـّم نشـر _تالمنتجـا_مقاطعـة#التفاعلي علم أوسع نطـاق افرتاضـي  

مة بالمنتجات الفرنسية الموجـودة يف األسـواق العربيـة المسّردون علم موقع تويرت قائ

 داعين لمقاطعتها.

اعتــربت وزارة الخارجيــة الفرنســية أّن هــدا الــدعوات للمقاطعــة ال أســاس لهــا 

 نسا.ويجب وقفها فوًرا، ووصفت الداعين لها باألقلّية المتطرفة التي تستهد  فر

أكـد أنـه يـتفّهم مشـاعر أكتوبر/تشـرين األول و  31تحّدث ماكرون للجزيـرة يف  

المسلمين وأن حكومته ال تقف خلف الرسوم المسيةة، إال أنـه لـم يعلـن اعتـدارا عـن 

 سياساته تجاا المسلمين ودينهم والدفاع عن اإلساءة لرموزهم. 

ن فرنسا والدول تشير مواقع وتقارير متخصصة أن حجم التبادل التجاري بي 

يتجاوز   سنو   100اإلسالمية  دوالر  العام  ي  مليار  ففي  حجم 2019ا،  بلغ   ،

 

الف = المنتجات  الرد علم  مقاطعة  زمني لحمالت  تسلسل  للرسول<رنسية..  ،  ملسو هيلع هللا ىلص   >اإلساءة 

   https://bit.ly/3n7oPJcجريدة المصري اليوم، عرب الرابط اآليت: 

 

https://bit.ly/3n7oPJc
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العالم   الفرنسية لدول  بلست واردا ا    555الصادرات   638مليار دوالر، يف حين 

 مليار دوالر.

ومع انطالق حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية أعلنت فعاليـات شـعبية كبيـرة 

ركيـا واألردن وفلسـطين والسـعودية ومصـر والعـراق وقطـر يف عدة دول كالكويـت وت

سالدش والباكسـتان وعديـد مـن الـدول األخـرى عـن إيقـا  التعامـل مـع البضـائع وبن

 الفرنسية. 

بالمةــة مــن إجمــالي قيمــة صــادرات  12تشــّكل صــادرات آليــات اإلنتــاج قرابــة 

بالمةة  9.6بة فرنسا للخارج، يف حين أن صادرات قطاع الصناعات الجوية تشّكل قرا

اقي القطاعات يف الدرجات التاليـة بواقـع صادرات بت، فيما تأيت  من إجمالي الصادرا

بالمةـة، واألدويـة   7.8بالمةة يف قطاع النقل، بينما قطاع التجهيزات والمعـدات    9.5

بالمةة،  3.6بالمةة، والعطور ومستحضرات التجميل   3.8بالمةة، والبالستيك    6.4

 المةة. ب 3.5والمشروبات 

مليار  45.8حوالي  2019 بلست الصادرات الفرنسية إلم الدول اإلسالمية يف

ــدول  ــك ال ــن تل ــا م ــت واردا  ــين بلس ــب  58دوالر، يف ح ــت أغل ــار دوالر، وكان ملي

واردات الدول اإلسـالمية مـن فرنسـا خـالل تلـك الفـرتة، مـن الماكينـات وتوربينـات 

السيارات، والسـيارات، والجـرارات،   الساز ومنتجات الصناعات الجوية، وقطع غيار

معدات اإللكرتونيـة والكهربائيـة واألدويـة، يف حـين أن فرنسـا والحديد والصلب، وال

تســتورد مــن الــدول اإلســالمية الــنفط الخــام، والســاز الطبيعــي، والزيــوت المعدنيــة، 

ــة  ــزة التدفةـ ــتقبال البـــث، وأجهـ ــزة اسـ ــيارات، وأجهـ ــار السـ ــع غيـ ــيارات، وقطـ والسـ

 .اتية، والكابالت، والمالبس، والخضروات والفواكه، والمكسرالكهربائ
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مليارات   5.5، نحو  2019بلست قيمة الصادرات الفرنسية إلم الجزائر خالل  

دوالر. وشـــكلت الماكينـــات والمواســـير وتوربينـــات الســـاز والســـيارات واألجهـــزة 

 .الكهربائية والحبوب مثل القمح، أغلب الواردات الجزائرية من فرنسا

وتوربينـات واستورد المسرب من فرنسا محركات تيربو ومضـخات وماكينـات  

غاز، ودوائر كهربائية وقطع غيار سيارات ومنتجات صناعات جويـة، وقمـح وشـعيري 

 .مليارات دوالر 5.3إذ بلست قيمة واردات المسرب من فرنسا 

كمــا اســتوردت قطــر مــن فرنســا منتجــات صــناعات جويــة، ومعــدات كهربائيــة 

يمــة، وإلكرتونيــة، وماكينــات، وحديــد وصــلب، ومستحضــرات تجميــل وأحجــار كر

 .مليارات دوالر 4.3بقيمة 

وبلســـت صـــادرات فرنســـا مـــن المعـــدات الكهربائيـــة والزيـــوت المعدنيـــة 

 .المدكورةمليارات دوالر خالل الفرتة  3.74والبالستيك لتونس 

 3.67وجاءت الصادرات الفرنسية لبعض الـدول اإلسـالمية األخـرى، بواقـع  

مليارات دوالر، ومصر  3.34دية مليارات دوالر لإلمارات العربية المتحدة، والسعو

 .مليار دوالر 1.75مليار دوالر، وإندونيسيا  2.58

ليــار م   1.2مليار دوالر، والســنسال    1.68وبلست صادرات فرنسا لماليزيا  

 589مليــون دوالر، والكويــت    627مليــون دوالر، ولبنــان    657دوالر، ونيجيريا  

ــان  ــلطنة عمـ ــتان مليـــون دوالر، وكاز 474مليـــون دوالر، وسـ ــون  474اخسـ مليـ

 .دوالر
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، 2019مليـــون دوالر خـــالل  471بينمـــا بلســـت صـــادرات فرنســـا للبحـــرين 

مليـــون  420إيـــران مليـــون دوالر، و 443مليـــون دوالر، وباكســـتان  464والعـــراق 

 237مليـــون دوالر، واألردن  295مليـــون دوالر، وبـــنسالديش  374دوالر، ومـــالي 

 .مليون دوالر

مليون   160ماليين دوالر، وأذربيجان    210فيما بلست واردات ليبيا من فرنسا  

مليـون دوالر، والبوسـنة  112مليون دوالر، وتركمانسـتان   150دوالر، وأوزبكستان  

 .ن دوالرمليو 98والهرسك 

مليـون  86مليون دوالر، والسـودان  97أما تشاد، فقد بلست واردا ا من فرنسا 

 26مليــون دوالر، وأفسانســتان  32ليــون دوالر، وقيرغيزســتان م 52دوالر، وســوريا 

 .مليون دوالر

ــا خــالل  ــن تركي ــا م ــارات دوالر،  9.8، نحــو 2019بلســت واردات فرنس ملي

يارات والمحركات، والحافالت ووسائل النقـل ضمن سلع السيارات وقطع غيار الس

ات، ومضـخات الجماعي، والجرارات، والتوربينات السازيـة، والثالجـات والمجمـد

 .المياا، وغيرها

مليـارات   7.5كما اسـتوردت نفـط خـام وزيـوت معدنيـة مـن السـعودية بقيمـة  

ــائي  ــابالت ومنتجــات توصــيل كهرب ــيارات وك ــرب س ــن المس ــتوردت م دوالري واس

 .مليارات دوالر 6.3ات وفواكه ومالبس بقيمة وخضرو
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يف حــين اســتوردت مــن تــونس كــابالت وأجهــزة هــاتف، ومســتقبالت بــث 

مليـارات دوالري ومـن الجزائـر غـاز  5تلفزيوين، وأجهزة قياس، وزيوت معدنية بقيمة 

 .مليارات دوالر 4.7طبيعي، وزيوت مختلفة ومواد كيميائية وسماد بقيمة 

 4.4لفرنسية من بعض الـدول اإلسـالمية األخـرى، بواقـع  وجاءت الواردات ا

 3.3دوالر، وبـنسالديش مليـارات    3.55مليارات دوالر من نيجيريـا، وكازاخسـتان  

 .مليار دوالر 2.1مليار دوالر، وإندونيسيا  2.6مليارات دوالر، وماليزيا 

 1.6مليـار دوالر، وليبيـا  1.72أما اإلمارات فقـد صـدرت لفرنسـا بمـا قيمتـه 

مليون دوالر،  815مليار دوالر، وباكستان مليار دوالر، والعراق مليار دوالر، ومصر 

ــون دوالر 760وقطــر  ــون دوالر، والبحــرين  713، وأذربيجــان ملي ــون  285ملي ملي

 .دوالر

ــت لفرنســا  ــة صــادرات الكوي ــت قيم ــا بلس ــنة  240بينم ــون دوالر، والبوس ملي

مليـون   69مليـون دوالر، ولبنـان    117مليون دوالر، وسلطنة عمـان    174والهرسك  

ــران  53دوالر، والســودان  ــون دوالر، وإي ــون دوالر، واألردن  52ملي ــون مل 29ملي ي

 .دوالر

ردود الفعل األقوى مـن حكـام المسـلمين قادهـا الـرئيس الرتكـي رجـب طيـب 

 الذعــة انتقــادات وجهــا أردوغــان، ورئــيس الــوزراء الباكســتاين عمــران خــان، اللــدان

 24فرنسـية، ويف ال  البضـائع  مقاطعة  إلم  الرتكي  الشعب  أردوغان  دعا  ثحي  لماكرون،

 فيمـا  ،>نفسـي  عـالج  إلـم  بحاجة<  بأنه  ، وصف ماكرون2020أكتوبر/ تشرين األول  
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 مـن مزيـدا خلـق< وبأنـه >،اإلسـالم مهاجمـة<بــ  مـاكرون،  إيمانويـل  خـان  عمـران  ا م

  >.التطر  إلم حتما ي دي الدي والتهميش االستقطاب

 25د تبني أردوغان حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، أعلنت باكسـتان يـوم  وبع

 1.5بقيمة > EC725<  اء صفقة طائرات هليكوبرت، إلس2020أكتوبر/ تشرين األول  

مليار دوالر مع شركة إيربـاص الفرنسـية، وتسـتمر يف اآلن ذاتـه حملـة مقاطعـة شـعبية 

لخلــيج العربــي، حيــث اتجهــت للمنتجــات الفرنســية يف األردن ومصــر وبعــض دول ا

حملة المقاطعة بشكل رئيسي إلـم منتجـات االسـتهالك اليـومي، خاصـة منهـا المـواد 

 لسدائية. ا

ــد الســالم أن خــروج  (1)وقــد أكــد الباحــث االقتصــادي المصــري مصــطفم عب

ماكرون لإلعالن يف حوارا مع الجزيرة يكشف عن حجـم المـأزق االقتصـادي الكبيـر 

، كما يكشف حجم الضرر الدي تتعر  له المنتجات الفرنسية الدي تتعر  له بالدا 

ربيـة واإلسـالمية، وأنـه إذا اجتمعـت جراء المقاطعة الواسعة لها من قبل الشـعوب الع

، فـ ن الصـادرات الفرنسـية قـد ترتاجـع 2020جائحة كورونا مع المقاطعة حتم هنايـة  

دوالر يف هـدا السـنة،  مليـار  250، ما يعني خسارة االقتصاد الفرنسي نحو  %40لنحو  

ــارات األخــرى حصــيلة  50منهــا  ــات الملي ــار دوالر خســائر قطــاع الســياحة، ومة ملي

 قطاعات أخرى.خسائر  

* * * * 

 

 حديث لموقع االستقالل، ينظر الرابط اآليت:  يف (1)

 https://www.alestiklal.net/ar/view/6484/dep-news-1604582817 
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   الفصل الثالث

  المقاطعة يف المنظور الفقهي 

 األحكام واالستدالالا والضوابط 

 

 

 



 

 
41 

 أساس التعامل مع غير المسلمين 

بية لمقاطعــة المنتجــات الفرنســية اآلن والبضــائع مــع تصــاعد الــدعوات الشــع

لـة الدانماركية واإلسرائيلية سابًقا، ف نه ال بـد مـن تسـليط الضـوء علـم األحكـام واألد

ــين المســلمين  ــة ب األساســية يف هــدا الســياق، فمــن المعلــوم قيــام المبــادالت التجاري

ال تحرمـه األدلـة وغيرهم من األمم والجماعات التي ال تـدين باإلسـالم أمـٌر مشـروٌع  

الشـــرعية إال يف حـــال كـــون البضـــاعة والســـلع المباعـــة ممـــا يســـتخدم يف محـــاربتهم 

 .(1)محّرًما يف ذاتهللمسلمين أو كون الشيء المتعاَمل به 

ــدين  ــاًرا الخــتال  ال م اعتب ــ  ــم ت ق ــي ل ــرع اإلســالمي الت ــة يف الش ــدا األريحي ه

عـة المجتمعـات اإلنسـانية، فهـي واالعتقاد تأخد بعين االعتبـار الحاجـة البشـرية وطبي

تلّبي حاجات األفراد وسد النقص القائم من متطلبـات حيـا م عـن طريـق االسـتيراد، 

حقيــق الكســب النــاجم عــن تصــدير الفــائض ممــا تتخصــص وكــدلك جلــب الــربح وت

الدولة يف إنتاجه، وما يعنيه ذلك من تحقيق المقاصد الكلية للشـريعة يف حفـظ الـنفس 

دعوة اإلسالمية، فكل ذلك كان حري ا بالشريعة أن تجعل اإلباحة هـي والمال، ونشر ال

بين المسلمين وغيرهم،  األصل العام يف صدد تبادل التجارة وقيام التعاون االقتصادي  

طالما كان ذلك يتم يف نطاق الضوابط والحدود التي رسمتها األحكام العامة للشـريعة 

 . (2)يف هدا الخصوص

 

،  141، ص:  5، ج:1379،  1ينظر فتح الباري، ابن حجر العسقالين، دار المعرفة، بيروت، ط  (1)

 .  410، 4و ج

الس  (2) وقت  اإلسالم  يف  الدولية  للعالقات  العامة  األصول  مصطفم،  ينظر  محمود  نادية  لم، 

 .  79م، ص: 1996، 1المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط
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 بيح المقاطعة  االستدالالا التي ت

ومن ثمَّ ف ن المعامالت > الوسائل لها حكم المقاصد<  ّكد القاعدة الفقهية أنت

 شـباع الحاجـات اإلنسـانية مـن غـداء وكسـاء المالية وسائل لتحقيق مقاصـد أخـرى ك

> غيـر المسـلمين< ومأوى وغير ذلك، وقد فّصل الفقهاء يف حكـم التعامـل مـع الكفـار
 معامالت المالية معهم من مصلحة أو مفسدة. بناء علم ما تفضي إليه ال

ونخّص بالحديث هنا نوًعا واحًدا من المعامالت وهو الدي يرتبط فيه المسـلم 

ــر الم مــع ــًدا يحصــل غي ــدين، عق ــر المحاي ســلمين مــن المحــاربين أو المعاهــدين غي

بمقتضاا علم مبـاا، وقصـدا يف ذلـك نفـع نفسـه، إال أّن هـ الء يجنـون مـن وراء هـدا 

ا يسـّخرون جـزًءا منهـا يف إلحـاق الضـرر بالمسـلمين، سـواء الصـف ات التجاريـة أرباحـً

أو بتخريـب اقتصـادا م، ثـم بقتلهم وتشريدهم من ديارهم، أو ب يدائهم يف عقائـدهم،  

إذا أضفنا إلم ذلك كون السلع المستوردة منهم مـن قبيـل الضـروريات أو الحاجيـات 

ة، فعنـدها يصـبح التعامـل معهـم يف هـدا وكانت لها بـدائل مـن دول محايـدة أو مسـلم

 مثـل الخاصة، الحاالت يف أما - أعلم والل  -الحالة غير مشروع من حيث الحكم العام  

 الضـرورة  حـاالت  يف  والسـداء  الـدواء  مثـل  ضـرورية  السلع  وكون  البدائل،  وجود  عدم

وهـدا ا لتسيـر المالبسـات واألحـوال، تبعـً   التكليفـي  الحكـم  فيهـا  يتسيـر  فقـد  الشديدة،

 حاالت تحتاج إلم فتوى خاصة  ا كاًل علم حدا.

يف تحـريم بيـع مـا يكـون فيـه قـوة ألهـل > اإلجمـاع< وقد حكـم اإلمـام النـووي

وعوًنا علم المسـلمين، ف نـه مـع جـواز معاملـة أهـل الدمـة وغيـرهم مـن أهـل الحرب  
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يبيـع أهـل الديانات األخرى إذا لم يتحقق تحريٌم ما معه، إال أنـه ال يجـوز للمسـلم أن  

 . (1)الحرب سالًحا وآلـة حرب

كل ما هو قوة علم أهل اإلسالم ممـا <  ويقرر اإلمام مالك هدا المبدأ، حيث إن

حـرو م مـن كـراع أو سـالا أو شـيء ممـا يعلـم أنـه قـوة يف الحـرب مـن يتقوون به يف  

لـم منـع ، ومن ثمَّ يتأّكد أن الفقهاء قد اتفقوا ع(2)>نحاس أو غيرا ف هنم ال يباعون ذلك

بيع ما فيه قوة ألهل الحرب علينـا، إال أن المـداهب الفقهيـة اختلفـت يف الفـروع التـي 

ــاختلفوا  ــوة تــدخل يف إطــار هــدا القاعــدةي ف ــيس ق ــا ل ــع، وم ــوة لهــم فيمن فيمــا يعــّد ق

 . (3)فيجوز

ومن الواضـح هنـا أن المقصـود بالمحـاربين مـن غيـر المسـلمين ال يعنـي فقـط 

المسلحة علم المسـلمين فحسـب، بـل أيضـا الـدول التـي الدول التي أعلنت الحرب  

ا وتنــتقص مــن قــدرهم وتــ ذيهم يف ديــنهم  تحــر  علــيهم، أو التــي تحــار م إعالميــ 

دسا م، حيث يحرم هنا التعامل مع الشركات التي تحول جزًءا من أرباحها لدعم ومق

ا للشـروط السـالف ذك رهـا مـن هدا األذى المقصود لإلسالم والمسلمين، وذلك وفقـً

 .توفر البديل وعدم كون السلع المستوردة منها من الضروريات والحاجيات

 

بيروت، ط ي  (1) الرتاث،  إحياء  دار  النووي،  زكريا  أبو  مسلم،  النووي علم صحيح  ، 1نظر شرا 

 . 40، ص:  11، ج: 1393

ص:    ،3، ج1323،  1ينظر المدونة الكربى، اإلمام مالك بن أنس، دار صادر، دار السعادة، ط  (2)

102 . 

نوا   (3) د.  وغيرها،  اإلسالمية  البلدان  بين  المالية  المعامالت  أحكام  دار  ينظر  التكروري،    

 .126، ص:  1421، 1الشهاب، ط
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تفادة من داللة عـدد وافـر يمكن االستدالل للمقاطعة بأن لها أصواًل شرعية مس

 من النصوص الشرعية، منها: 

ــ . 1 ــالم:قــ  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی } ول الل تعــ

[ حيـث 57]المائدة:  {مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت  خت  حت  جت  يب

إنه من الواضـح يف هـدا اآليـة تحـريم مـواالة مـن يهـزأ باإلسـالم مـن غيـر المسـلمين، 

والمعـامالت التجاريـة التــي ينتفـع  ـا هــ الء تـدخل يف حكـم المــواالة طالمـا تواجــد 

 البديل ولم تكن ضرورية أو حاجية.

  ہ  ہ  ۀ  ۀ}   سف عليه السالم: قول الل تعالم حكاية عن يو  . 2

  ۈ ۆ ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ  ے ے  ھ ھ  ھ  ھ ہ  ہ
ويتض 60  -59]يوسف:   { ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ يوسف [  بأّن  الداللة  وجه  ح 

عليه السالم جعل منع الطعام عن إخوته وسيلًة لجلب أخيه إليه، وهي إشارة واضحة  

 إلم إمكان استخدام سالا المقاطعة االقتصادية وسيلًة من وسائل الضسط. 

الم منين:  . 3 عن  تعالم    گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک}   قال 

  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
 {ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ

ال120]التوبة:  من  َنْيٌل  االقتصادية  المقاطعة  يف  أن  الم ّكد  فمن  للنبي  [   ملسو هيلع هللا ىلصمسيةين 

 وإغااة لهم.
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أن < :(1)ما ثبت يف صحيح البخاري مـن حـديث أبـي هريـرة رضـي الل عنـه . 4

، ملسو هيلع هللا ىلصلمت مـع محمـد  ثمامة بن أثال قيل له بعدما أسلم: صبوت؟ قـال: ال، ولكـن أسـ

ثـم خـرج إلـم   >.ملسو هيلع هللا ىلصوال والل ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حتـم يـأذن فيهـا النبـي  

اليمامة، فمنع قومه أن يحملوا إلم مكة شيًةا حتم جهدت قريش، وقد أقرا رسـول الل 

بعـد ذلـك لطلـب  ملسو هيلع هللا ىلصعلم هدا المقاطعة االقتصـادية، ثـم اسـتجاب نبـي الرحمـة   ملسو هيلع هللا ىلص

مـه بفـك الحصـار االقتصـادي أن يـأمر قوه فطلـب مـن ثمامـة  عندما اشتكوا إليـقريش  

 تحّقق الضسط االقتصادي علم قريش. الدي فرضه عليهم، وذلك بعد أن 

فــر  الحصــار االقتصــادي علــم ثقيــف عنــدما  ملسو هيلع هللا ىلصثبــت أيضــا أن النبــي  . 5

حاصرهم يف الطائف، وأمر الصحابة بقطع عرائش العنب المحيطة  م إلم أن توسلوا 

بعـد أن نقضـوا >  بنـي النضـير<  عـن ذلـك، كمـا حاصـر  ملسو هيلع هللا ىلص  لرحم فكّف إليه وناشدوا ا

 .العهد، فقطع أشجارهم ونخيلهم مما عّجل باستسالمهم

إضافة إلم ذلك ف ن مفهوم المقاطعــة مــرتبط لــدى كثيــر  مــن العلمــاء بمفهــوم  

وا  <  :ملسو هيلع هللا ىلصالجهاد حيث عّدوا شكاًل من أشكال الجهاد االقتصــادّي، فقــد قــال  د  َجاهــ 

ك ي  ْشر  مْ اْلم  َنت ك  ْم، َوَأْلس  يك  الل   كل من أتعب نفسه يف ذات<   ، يقول ابن رشد:(2)> َن ب َأْيد 

ق فــال يقــع ب طالقــه إال   ـسـبيل الل إذا أطلــ  ـسـبيله، إال أن الجهــاد يف   فقــد جاهــد يف 

ــار بالســيف ــدما ي قصــ (3)> علــم مجاهــدة الكف ــة االقتصــادية عن ــ ّن المقاطع ــدا ف  د  . ل

ف هنــا تــدخل يف مفهــوم الجهــاد لمــا تتضــّمنه مــن إتعــاب   ا صــّد المعتــدي أو تأديبــه 

 
 سبق تخريجه (1)

 . 2504أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الجهاد، باب كراهية ترك السزو، رقم  (2)

أحم  (3) بن  الوليد محمد  والممهدات،  المقدمات  د. محمد  ينظر  تحقيق:  األندلسي،  بن رشد  د 

 . 342، ص:  1ج، 1988، 1الحجي، دار السرب اإلسالمي، بيروت، ط
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ّ
 . ملسو هيلع هللا ىلصالنفس بحرماهنا من بعض المكاسب المادّية والملّدات من أجل إعزاز النبي

كما أهنا تعد ضرًبا من الجهاد إذا ما نظرنـا إليهـا مـن زاويـة جهـاد القلـب وذلـك 

فقــد ورد يف ام الــنفس علــم تــرك مــا اعتــادت عليــه أو مــا تشــتهيه، بــبسض المنكــر وإلــز

 .(1)>ومن جاهدهم بقلبه فهو م من< الحديث:

من ناحية أخرى ف ن المقاطعة قد تدخل يف باب المصالح المرسـلة، مـن حيـث 

نتائجها بجلب نفع أو دفع ضرر، حيث إهنا سبيل من السبل التي تردع المسيةين للنبـّي 

 قولــه والمعتــدين علــم المســلمين، وذلــك مــن مقاصــد الشــرع األساســية، كمــا يف ملسو هيلع هللا ىلص

[ وإذا 194]البقـــرة:  {ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک }تعـــالم: 

 كانت المقاطعة وسيلة لهد  مشروع ف هنا مشروعة لتحقيق المناط  ا. 

 توجب المقاطعة   صرةمعا فتاوا

ة بشأن وجوب مقاطعة إسرائيل والدول المعتدية علـم بـالد  صدرت فتاوى عدَّ

 المسلمين خالل مراحل ومناسبات عدة، منها:

 ا الشيخ عبد ا  بن عبد الرحمن بن جبرينفتو

أفتم الشيخ بأنه يجب علم المسلمين أن يفعلوا كـل مـا فيـه إضـعا  للمعـادين 

 

أخرجه ابن حبان يف صحيحه، باب ذكر إطالق اسم اإليمان علم من أتم ببعض أجزائه، برقم:    (1)

6193 . 
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امل معهم، وترك شراء منتجا م حتم لو كانت نافعة كالسـيارات لإلسالم، وبرتك التع

 (1)والمالبس وغيرها.

 فتوا الشيخ يوسف القرضاو 

فقـد آن األوان ألمتنـا <  شـأن مقاطعـة إسـرائيل:وقد تعـددت فتـاواا ونداءاتـه يف

اإلسالمية أن تقول: ال ألمريكا ولبضائعها التي غزت أسواقنا ]..[ إن األمة اإلسالمية 

تــي تبلــغ اليــوم مليــاًرا وثلــث المليــار مــن المســلمين يف أنحــاء العــالم يســتطيعون أن ال

 يوجعوا أمريكا وشركاءها بمقاطعتها.

هم وشرع ربهم، فكاال ماان اشااترا البضااائع اإلساارائيلية وهذا يفرض  عليهم دين

 واألمريكية من المسلمين، فقد ارتكب حراًما، واقترف إثما مبينًا، وباء بااالو ر عنااد ا 

، ]..[ وإن شراء التجار لها ليربحوا من ورائها، وأخدهم توكيالت والخز  عند الناس

 . (2)شركائهم أشد حرمة وأعظم إثًما

ال شك أن المسلم مأمور بمجاهـدة أعـداء دينـه ووطنـه <  رى:وقال يف فتوى أخ

ب بكل ما يستطيع من ألوان الجهاد، الجهـاد باليـد، والجهـاد باللسـان، والجهـاد بالقلـ

. المفرو  أن المسلم إذا لم يسـتطع أن يجاهـد أعـداءا بالسـيف، والجهاد بالمقاطعة

قتصادًيا أو مادًيا أو تجارًيا، ، ال يتسبب يف أن ينفعهم ابالمقاطعةفعلم األقل يجاهدهم  

ألن كل دينار أو كل ريال أو كـل قـرش أو كـل روبيـة تـدهب إلـم العـدو، معنـاا: أنـك 

 

 ينظر فتوى الشيخ يف موقعه علم الرابط اآليت:  (1)

https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-13114-.html   

 . 46 - 41ينظر المقاطعة االقتصادية بين النظرية والتطبيق، د. أيمن عمر، ص  (2)

https://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-13114-.html
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اصة تتحول بعد ذلك إلم صدر مسلم وإلم قلب مسلم، أعطيتهم رصاصة أو ثمن رص

أول مـا حـاربوا لـم يكـن   ملسو هيلع هللا ىلص]...[ والمشركون حينما أرادوا يف مكة أن يحاربوا النبي  

ا اقتصـادية بالمقاطعـة، فالمسـلمون أولـم بـأن يعرفـوا حرب الس الا وإنما كانت حربـً

وكل من خرج علااى ذلااد فقااد خااا    ن،بأ  يقاطعوا كل عدوٍّ  ، وعدو للمسلميذلك  

 .(1)>ا  ورسول  وجماعة المسلمين

 فتوا الشيخ حمود بن عقالء الشعيبي 

ا ومحكـومين كـاًل علـم المسـلمين والعـرب فعلهـا حكامـً   يجاابال بدَّ من أمور  

 فيما يخصه:

 مقاطعة إسرائيل مقاطعة كاملة.  أواًل:

مـال حتـم لـو لـم تكـن الشـركة مقاطعة الشركـات التي تـدعم إسـرائيل بال  ثانًيا:

 إسرائيلية. 

 .(2)تجب مقاطعة أمريكا مقاطعة كاملة ثالًثا:

 فتوا د. وهبة الزحيلي 

ةل الســ ال التــالي: هــل يجــب علينــا مقاطعــة البضــائ ع األمريكيــة المصــنعة ســ 

 محلًيا؟ علًما بأن المستفيد األكرب من هدا البضائع هم أصحا ا المحليون؟

 

 ينظر المصدر السابق.  (1)

 . 83-76ينظر المصدر السابق: ص:   (2)
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عمل علم إضعا  العدو اإلسـرائيلي والهنـدي والروسـي ال بد من ال<  فأجاب:

ا ال تقـاطع إذا كانـت  ونحوهم، من كل من يساند العـدو، فـ ذا صـنعت الصـناعة محليـً

كمـا أخـربين بعضـهم فتشـملها  %40ليلـة، أمـا إذا بلسـت  النسبة المعطاة علـم االسـم ق

 .  (1)>المقاطعة

 فتاوا تمنع وجوب المقاطعة

دة أعالا صدرت فتاوى أخرى تقرر عدم وجوب المقاطعة مقابل الفتاوى الوار

 ـا، أي >  الحـاكم<  بناء علم تخصيص األدلـة السـابقة يف إباحـة المقاطعـة ضـمن أمـر

ويســاندون هــدا الحكـم بجملــة مــن  >،لــّي األمـرو< جعلهـا مندرجــة تحــت بنـد طاعــة

ومن جملة االستدالالت تدور يف معظمها إلم أصل إباحة التعامل مع غير المسلمين، 

ــاء  ــبعض العلم ــاوى ل ــن الفت ــة م ــاذج اآلتي ــتدالالت النم ــدا االس ــة له ــة العملي األمثل

 المعاصرين الدين ربطوا المقاطعة بأمر الحاكم ومنعوا إطالقها يف العموم. 

 فتوا اللجنة الدائمة العلمية لإلفتاء 

ا كـان مصـدرها مـا لـم يـأمر <  حيث نّصت علم جواز شراء البضـائع المباحـة أيـ 

وذلك اعتمـاًدا علـم أن > لي األمر بمقاطعة شيء منها لمصلحة اإلسالم والمسلمينو

لُّ واإلباحة وأن النبّي   .(2)من اليهود ملسو هيلع هللا ىلصاألصل يف البيع والشراء الح 

 

 .76ينظر: المرجع السابق ص   (1)

 هـ . 12/1421/ 25( وتاريخ 21776ينظر فتوى اللجنة الدائمة رقم ) (2)
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 عبد العزيز بن عبد ا  بن با   فتوا الشيخ

إن الشراء من حيث وّجه له س ال حول الشراء من غير المسلمين فقال للسائل:  

ثبــت عنــه أنـه اشــرتى مــن اليهــود، وقــد تــوّفي ودرعــه  ملسو هيلع هللا ىلصغيـر المســلم جــائز، والنبــي 

، ومــا ورد عنــه أنــه ســأل عــن عقائــد النــاس، ولــدا ال حــرج يف (1)مرهونــة عنــد يهــودي

 .(2)طالما أنه ال يواليهم التعامل معهم

 الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

مشروبات السازية خاصة من الشركات اليهودية كشـركة سةل عن شراء بعض ال

الهديــة مــن اليهــود  ملسو هيلع هللا ىلصكوكـا كــوال؟ فــأفتم بــأن األمــر ال حــرج فيــه، حيــث قبــل النبــي 

ى سـيفوت واشرتى منه، كما نّبه إلم أن غيـاب التعامـل مـع الشـركات اليهوديـة الكـرب

 .(3)التي يصنعوهنا هم وحدهمعلم المسلمين الشيء الكثير، من استعمال األشياء 

 الشيخ ناصر بن سليما  العمر

فأجــاب حيث سةل عن وجوب مقاطعة البضــائع األمريكيــة أو اإلســرائيلية،  

بــأن مقاطعــة البضــائع األمريكيــة ليســت علــم ســبيل الوجــوب، وإنمــا علــم ســبيل 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص بالنسيةة، وباب ما قيل يف درع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصري, باب شراء النبي صحيح البخا (1)

   https://bit.ly/2ITnPtSينظر الفتوى علم موقع الشيخ، عرب الرابط اآليت:  (2)

األخياينظ  (3) دار  الحصين،  فهد  بن  محمد  وإعداد  جمع  طر:  الريا ،  ، ص:  1424،  2ر،  هـ 

226- 227 . 

https://bit.ly/2ITnPtS
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 .  (1)ط أن ال يرتتب علم ذلك مفسدة أو مشقة ااهرة الندب واألولم، بشر

 مقاطعة ضوابط ال

ما أن المقاطعة االقتصادية سالا بيد األمم والشعوب،  د  اسرتداد حـق أو ب

دفع الم أو رّد إساءة، ف ن ذلك ال شّك مقصد معترب يف نظر الشـرع والـدين الحنيـف، 

لعدد من الضوابط والقواعد الشرعية،   إال أنه ال بد أن يرتافق مع فعل المقاطعة مراعاة

 أهّمها: 

قاصـد الشـريعة اإلسـالمية المتمثلـة بحفـظ الـدين والـنفس عدم مخالفـة م •

 والعقل والعـر  والمـال، فـ ذا حققـت المقاطعـة إحـدى هـدا المقاصـد فهـي مباحـة 

 وال ينبسي التشكيك بشرعيتها.  -التقديرات أقل علم-

> الضـــرر يـــزال قـــد اإلمكـــان<و> ال ضـــرر وال ضـــرار< االلتـــزام بقواعـــد •

، وذلـك إذا مـا تبـّين أن المقاطعـة سـت ّدي (2)>خـفالضرر األشـد يـزال بالضـرر األ<و

إلتــال  بعــض المــواد السدائيــة المــدفوع ثمنهــا والتــي ال يمكــن إعاد ــا، فــدلك يعــّد 

تجاوًزا للقاعدة، وبدا ال يشرع االستمرار يف إتـال  هـدا المـواد أو مقاطعتهـا ويمكـن 

االختصــاص ودوائــر يعهــا للفقــراء لــةال تفســد، إال أن هــدا األمــر يحكــم فيــه أهــل توز

 

اآليت:   (1)  الرابط  علم  عليه،  يشر   الدي  المسلم  موقع  علم  الشيخ  فتوى  ينظر 

http://almoslim.net/node/52064   

، ص:  1422، 1ت، طجالل الدين السيوطي، دار الكتاب العربي، بيرو ينظر األشباا والنظائر، (2)

176  . 

http://almoslim.net/node/52064
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الضـرورات <  اإلفتاء المتخصصة، وذلك علم ضوء القواعد آنفة الدكر إضافة لقواعد

 >.الضرورات تقّدر بقدرها<و >،تبيح المحظورات

اتفاق مشروعية السايات ومشروعية الوسـائل المحققـة لهـا: وهـدا يوجـب  •

وتجنــب الوســائل لمقاطعــة بمقاصــد الشــريعة، وااللتــزام بالوســائل الجــائزة، التــزام ا

 والمحرمات المنهي عنها. 

أال تـ دي المقاطعـة إلـم تضــييع الحقـوق والتقصـير يف الواجبــات، وأن ال  •

 تتعار  مع أحكام الشريعة الثابتة. 

ن بناًء علم هدا القواعد األساسّية ف نه إن تحقـق للمسـلمين مصـلحة مطلقـة دو

ضرر أقل من الضرر الـدي نريـد اإلضرار بأنفسهم ضرًرا ال يزال، أو كانت تتسبب لنا ب

كأن نتسبب بتشريد عدد أقل من المسلمين مما هو عليـه الحـال قبـل   -أن نتخلص منه

فهنا تصـبح المقاطعـة واجبـة، أمـا إذا لـم نحقـق أي مصـلحة ك ضـرار   -المقاطعة مثال

نفسنا بضرر أكـرب ممـا كـان عليـه الحـال قبـل المقاطعـة وإغااة العدو، أو أننا تسببنا أل

  المســلمين لحــرب شــاملة وبشــكل أكــرب ممــا كانــت عليــه مــن قبــل بســبب كتعــر

المقاطعة فهنا تصبح المقاطعة محرمة، وأما إذا كانت المقاطعـة سـتحقق لنـا مصـلحة 

ولكنهــا يف الوقــت نفســه ستتســبب بضــرر أكــرب مــن الضــرر القــائم قبــل المقاطعــة فــ ن 

 ن المقاطعة هنا محرمة.أي أ> درء المفاسد مقدم علم جلب المصالح< القاعدة تقول

وأخيــًرا، إذا كانــت المقاطعــة ال تحقــق لنــا المصــلحة ب يــداء العــدو ولكنهــا ال 

تضرنا أيضا أو أهنا تتسبب بضرر أقل مـن الضـرر القـائم، ف هنـا يف هـدا الحالـة مندوبـة 

ا تعـد وسـيلة تعبيـر واحتجـاج سـلمي علـم ومستحّبة وليست واجبـة وال محرمـة ألهنـ

 لم.الرفض الشعبي للظ
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  الفصل الرابع

 المقاطعة بين الجدوا ودعاوا غياب الفاعلية
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ــدين إ ــا البل ــراق واحتالله ــم أفسانســتان والع ــات المتحــدة عل ــر حــرب الوالي ث

دة وقطـع المسلمين صدرت دعـوات شـعبية كبيـرة لمقاطعـة بضـائع الواليـات المتحـ

المسلمين يف الشراكات التجارية مع شركا ا، احتجاًجا علم الحروب األمريكية ضد  

البلدين، إال أن العديد من الوسائل اإلعالميـة الليرباليـة العربيـة بـدأت بتسـخيف هـدا 

الدعوات وتثبيطها، سـواًء بادعـاء عـدم جـدواها السياسـية واالقتصـادية، أو بتسـخيف 

السوغائية وقَصر النظر، حتم بات من الشـائع سـماع عبـارات فكر أصحا ا ووصفهم ب

ومن نحن حتم ن ثر يف اقتصاد أمريكـا؟ وهـل سـترتاجع أمريكـا وتساؤالت من قبيل:  

عــن الحــرب لمجــرد مقاطعتنــا التافهــة لصــادرا ا؟ وهــل يمكننــا العــيش أصــاًل بــدون 

إلـم أمريكـا أمريكا؟ وما جدوى مقاطعة الشعوب العربية ما دامت الحكومـات تضـخ 

 مليارات الدوالرات يف صفقات األسلحة؟

 المقاطعة للموقف ذات  

ا ي ة مسـتنًدا مهمـ  مكن اعتبـار حّريـة االختيـار التـي تقـوم عليهـا األفكـار الليرباليـّ

للدفاع عن فكرة المقاطعة، فالمقاطعة عمل اختيـارّي حـر، ونقـد  حريـة هـدا االختيـار 

 .ريالفك مدهبهم لعماد -بالضرورة-نقٌد 

ــاَطع  • ــي المقاطعــة بالضــرورة إلحــاق األذى بالعــدو أو الطــر  المق ال تعن

د أن هـدا الفعـل نفسـه سيا تعبيـر  -بالدرجـة األولـم-سي ا واقتصادي ا، إال أنه من الم كـّ

مدينٌّ وسلميٌّ عن موقف ما، واستخدام للحق الشخصي الـدي ال يختلـف عليـه اثنـان 

 ناع عن الشراء. يف حرية االختيار بين الشراء واالمت
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د يكون مسرحية أو من المعلوم أن االحتجاج المدين قد يّتخد صوًرا عديدة، فق

أغنية، أو يف معر  فني، أو رسم كاريكاتوري، أو توقيع مدكرة احتجـاج، وقـد يصـل 

إلم العصيان المـدين واالعتصـام والمظـاهرات السـلمية، وهـدا كلهـا ال تختلـف عـن 

ة أو إعالمية أو اقتصادية، ويف الوقت نفسه، ف ن المقاطعـة المقاطعة، سواء كانت ثقافي

ا مـ ثر مهـمٌّ علـم الصـعيد   االقتصادية ليست محَض موقف مدين سلبّي، بـل هـي أيضـً

 االقتصادي، وقد استعرضنا بعض أمثلته يف الصفحات السابقة. 

ــوات  ــع تصــاعد دع ــة فم ــز المقاطع ــة لتعزي ــد للمقاطع ــع اإلعــالم الناق ــد دف لق

 بــأن تقــول دعــاوى اهــرت -المثــال ســبيل علــم-للمنتجــات الدانماركيــة المقاطعــة 

الشركات المحليـة المتعاقـدة مـع شـركات دانماركيـة، إال أن مثـل   هو  ولاأل  المتضرر

هدا االدعاء دافٌع لتأكيد أن الشركات الوطنية تعمـل بكفـاءة مشـا ة لفـروع الشـركات 

ا أن يســا رع رجــال األعمــال العــرب إلــم األجنبيــة، إضــافة إلــم أنــه مــن الم ســف حقــ 

نــاء دعــم االبتكــار والتصــنيع استصــدار رخــص امتيــاز مــن شــركات أجنبيــة ليــوفروا ع

الـوطني، حيـث تظـل الخـربة والتكنولوجيـا  ـدا الطريقـة محتكـرة لصـاحب االمتيــاز 

األجنبي، وال يستفيد الطر  المحلي إال من حيـث تـوفير فـرص العمـل لليـد العاملـة 

 الوطنية. واستسالل الخيرات

 ولدا ف نه من الالزم التنويه إلم النقاط اآلتية: 

د أ • د منهـــا اإلضـــرار بالشـــركات العربيـــة مـــن الم كـــّ ن المقاطعـــة ال يقصـــَ

ومصــانعها التــي تعمــل بامتيــاز غربــي، إال أن هــدا الحــال دافــع للــدعوة بــأن تســحب 

بـ خر أعـداء الشركات العربية يدها من هدا التعاون مع الشركات التي تدعم بشكل أو 
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بعـض العمـال األمة، وبـاألحرى أعـداء المسـتهلك نفسـه. وعلـم أي حـال، فـ ذا كـان 

العرب قد تضـرروا، أو كـان رجـال األعمـال المتخمـين عنـدنا قـد أسـفوا علـم بعـض 

النقص يف أرباحهم، ف ن هدا الضرر ال يقارن بما تتسّببه إسـرائيل ألهـل فلسـطين، وال 

قيين علم مرأى العالم كله، أو نشوة النصر التي ستداعب ما يفعله األمريكيون يف العرا

رهم عنـدما تنشـر كـل صـحفهم رسـوما تتحـدى أكثـر مـن مليـار عقول الفرنسيين وغيـ

 مسلم دون أن نملك حتم القدرة علم أن نمتنع عن شراء سلعهم.

إضافة لدلك فالمقاطعة لم تكن مضرة بالعرب والمسـلمين لتـوّفر البـدائل  •

ا وماليزيــا وإندونيســيا التــي تصــنّعها ال ة والــبالد اإلســالمية كرتكيــّ شــركات المحليــّ

 وغيرها، أو حتم الدول العربية أو الدول.وباكستان  

ا وهــو إيقــا   • إضــافة لــدلك كلــه فــ ن الــدول العربيــة تمتلــك ســالًحا مهمــ 

تصدير النفط إلم الدول المعتدية والمسيةة إال أن الخضـوع الكامـل لألنظمـة العربيـة 

 يل إمكان التفكير  دا الخيار يف الوقت الحالي. اآلن يح

ف ورسـالة واحتجـاج رمـزي، إضـافة لكوهنـا موق -حال أي علم-إن المقاطعة 

استخداًما شرعي ا وسلمي ا لحرية االختيار، وتعبيًرا عما تبقم لـدينا مـن الكرامـة والعـزة 

مـا أهنـا أسـهل وقوة اإلرادة، وهي مع ذلك كله مصـلحة سياسـية واقتصـادية مـ ثرة، ك

اسـتبدال بعـض السـلع وسائل االحتجاج عملي ا، وأقّلها جهًدا، وال تتطلـب منـا سـوى  

 والخدمات ببدائل أخرى تكون متوفرة غالًبا.

توجياا  األفااراد والجماااهير إن أحد أهم آثـار المقاطعـة االقتصـادية الشـعبية هـو 

لقو  األجنبية المسااتةلة، للمواجهة المباشرة مع القوا المالية والسيطرة االقتصادية ل
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ة عن طريق ما يفرض على الاادول ومقاومة الهجوم على االقتصاداا الوطنية اإلسالمي

صاااد السااوت وحريااة التجااارة ن والحكوماااا باساام مباادأ اقت ، وهــو المبــدأ الــدي ي مكــف

ة والقضــاء علــم الصــناعة  ــّ ــة مــن الســيطرة علــي األســواق المحلي المنتجــات األجنبي

ــا ــَتج والزراعــة واإلنت ــز ضــعف بالنســبة للمن ــدي يكــون يف مرك ــوطني الناشــئ ال ج ال

 األجنبي. 

لدلك ف ّن المقاطعـة وسـيلة عمليـة لمقاومـة الـدعايات االهنزاميـة وتيـار إضافة  

ــول  ــة الــدي يســري الجمــاهير بقب ــة االقتصــادية والسياســية األجنبي االستســالم للهيمن

عــالم لوحــدة اقتصــادية وماليــة الســيطرة العالميــة بحجــة أهنــا حتميــة يف اــّل تحــّول ال

 تتحكم فيها القوى االقتصادية الكربى.

 ضعف الفاعلّية يف المقاطعةأسباب 

تأيت الدعوة للمقاطعة االقتصادية، يف ال أجـواء يخـّيم عليهـا تـدهور األوضـاع 

السياسية واالقتصـادية والتنمويـة يف الـدول العربيـة واإلسـالمية، سـواء علـم الصـعيد 

ليمي أو الدولي. وبال شك ف ن هـدا األوضـاع تضـعف موقـف الـدول القطري أو اإلق

المية تجـاا المقاطعـة االقتصـادية، أو تضـعف تأثيرهـا وتحقيـق الهـد  العربية واإلسـ

 منها بشكل كبير.

عد مختلفـة مـن إشـكاليات تعـوق تفعيـل سـالا المقاطعـة  ومما نلمسه علم ص 

 االقتصادية للدول العربية واإلسالمية هو اآليت: 
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السيطرة المطلقة للواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي كقـوى اقتصـادية  .أ

م تتحّكم بمنظومة العولمـة، وقـد جنـت الـدول العربيـة واإلسـالمية مـن موقفهـا عظم

هدا، العديد من السلبيات، مثل إرغام الدول العربية يف عالقات اقتصادية وسياسية مع 

ألقليات اإلسالمية وجعلها شأن داخلي كمـا إسرائيل برعاية أمريكية، وتسييب قضايا ا

ستان الشرقية، وتمكين القوت االمريكية من إقامـة هو الحال يف كشمير والفلبين وترك

قواعد عسكرية يف العديد من البلدان العربية واإلسالمية، وقوع بلدان إسـالمية تحـت 

وسـورية  وطأة االحتالل األمريكـي والروسـي واألوروبـي، وهـي أفسانسـتان والعـراق

 ية داخلية.وليبيا، وانحسار القضية الفلسطينية يف إطار صراعات طائفية فلسطين

ل الدول العربية واإلسالمية،  .ب حالة الديكتاتورية واالستبداد السياسي يف ج 

مما أوجد حالة من الفصام بين الحكومات والشعوب داخل هـدا الـدول، كمـا سـاعد 

رج علـم حسـاب قضـايا الشـعوب واألمـة هدا األمر الحكومات علـم اسرتضـاء الخـا

طعـة االقتصـادية صـدى لـدى الحكومـات اإلسالمية، ومن هنا لم تجـد الـدعوة للمقا

 العربية واإلسالمية.

عدم وجود ثقل للدول العربيـة واإلسـالمية داخـل المنظمـات االقتصـادية  .ت

يف   الدولية، واقتصار دورها داخل هدا المنظمـات يف إطـار الحضـور ال المشـاركة، أو

جمـاعي، أحسن األحوال األداء يف ضوء المصـالح القطريـة الضـيقة، وغيـاب األداء ال

 كما هو حال كيانات أخرى مثل اآلسيان أو االتحاد األوروبي.

تراجع دور الم سسات العربية واإلسالمية علم الصعيد السياسي الدولي  .ث

حيـث أصـبحت   واإلقليمي، مثل جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة التعـاون اإلسـالمي،

حالـة التجميـد التـي م سسات بال دور، وي طالب يف معظم األحيان ب لسائها، بـداًل مـن  

تعيشها هدا الم سسـات. وممـا أضـعف دور هـدا الم سسـات الـن ظ م الم سسـة لهـا، 
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حيـث ال تملـك هــدا الم سسـات قــوة إصـدار قــرارات ملزمـة ألعضــائها، فضـاًل عــن 

 قدرات األمة ومقدسا ا.إصدار قرارات تجاا المعتدين علم م

يمكـن مـن خاللـه   غياب الدور السياسي للمال العربي اإلسالمي، والـدي .ج

ممارسة ضسوط علـم األطـرا  الفاعلـة يف نصـرة قضـايا األمـة، ولقـد أتاحـت األزمـة 

المالية العالمية فرصـة تاريخيـة لتفعيـل الـدور السياسـي للمـال العربـي، حيـث عانـت 

ة سيولة، يف حـين تـوفرت السـيولة للـدول السربيـة علـم معظم الدول المتقدمة من أزم

ر الــنفط وخســائر هــدا الـدول يف أســواق المــال العالميــة، الـرغم مــن انتكاســات أسـعا

فوجدنا رموز وقيادات الدول السربية تتوجه إلم الدول الخليجية علـم وجـه التحديـد 

 يكية.لتوجيه جزء من السيولة المتوفرة لديها لألسواق األوروبية واألمر

فهـي  افتقار الدول العربية واإلسالمية إلم توجهات تنموية تتسـم بالداتيـة، .ا

تعتمد بشـكل كبيـر علـم نمـاذج تنمويـة مسـتوردة علـم الـرغم مـن اخـتال  المعادلـة 

االجتماعية بين الدول المصدرة لنماذجها التنموية وواقع الدول العربية واإلسـالمية، 

فــة يف هــدا المجــال، حيــث عملــت علــم تطويــع بينمــا كانــت التجربــة اآلســيوية مختل

ــة ــد ا الوطنيـ ــة وأجنـ ــاذج التنمويـ ــمن النمـ ــدم ضـ ــرًدا يقـ ا متفـ ــً ــبحت نموذجـ ، فأصـ

األطروحات البديلة. ويظهر الضعف التنموي بالبلدان العربية واإلسالمية مـن خـالل 

م شرات التنمية المختلفة التي تصـدرها الم سسـات االقتصـادية الدوليـة، فمعظمهـا 

تركيـا، ما بين دول متوسطة النمو أو األقل نمًوا، باسـتثناء ماليزيـا وأندونبسـيا و  يصنف

وال يصعد بالدول الخليجية إلم مصا  الـدول مرتفعـة التنميـة البشـرية سـوى م شـر 

متوسط دخل الفرد، وهو ال يعود يف بلدان الخليج لنشاط إنتاجي بقدر ما يعود لنشاط 

 ريعي من النفط.
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نزاع العربي/العربي والحروب الداخليـة كمـا هـو الوضـع استمرار حالة ال .خ

ن والعراق والسودان والصـومال، وكـدلك عـدم اسـتقرار الـنظم يف سورية وليبيا واليم

ــع  ــم انطــالق قطــار التطبي ــر، إضــافة إل ــان والجزائ ــل مصــر وتــونس ولبن السياســية مث

 . (1)المتسارع مع الكيان اإلسرائيلي يف دول الخليج العربي

 عم المقاطعة وتفعيل جدواها  آلياا د

جـاا الـدول المسـيةة والمعتديـة يمكن للمقاطعة االقتصادية أن تحقق أهـدافها ت

من خالل عدة دوائـر، تتمثـل يف الحكومـات ومجتمـع األعمـال، والمجتمـع األهلـي، 

حيث يجب علم هـدا الـدوائر العمـل بشـكل متناسـق، إال أنـه ال بـد مـن اإلشـارة إلـم 

 المدى المنظـور، نظـًرا لجوانـب الـنقص التـي تعـرتي كـاًل مـن صعوبة تحقيق ذلك يف

ع األعمــال، ويبقــم المجتمــع األهلــي أكثرهــا إيجابيــة ومرونــة يف الحكومــات ومجتمــ

 تفعيل آليات المقاطعة االقتصادية.

 دور الحكوماا:  

تستطيع الحكومات العربية واإلسالمية أن تتخـد خطـوات إيجابيـة تجـاا قضـية 

 مها: المقاطعة، من أه

ة عدم التضييق علم حركة المجتمع األهلي النشطة يف هدا المجال، وإتاح •

ــنظم صــفوفها، والســماا ب نشــاء اتحــاد عــام ينســق عملهــا، وصــدور  الفرصــة لهــا لت

 

ينظر: سالا المقاطعة االقتصادية، د. عبد الحافظ الصاوي، دراسة منشورة علم موقع المسار   (1)

   https://bit.ly/36gtAJKللدراسات، عرب الرابط اآليت: 

https://bit.ly/36gtAJK
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ا، أو مـن خـالل  تعليمات إلم أجهز ا لالتجاا قدر المستطاع لتـوفير احتياجا ـا محليـً

 الدوائر العربية واإلسالمية

ــأثير يف أ • ــدول الت ــي تســاند ال ــدول الت ــاز المصــريف لل ــال والجه ســواق الم

ــ ــيةة م ــة والمس ــدول المعتدي ــرى كال ــم دول أخ ــا إل ــتثمارات منه ــل االس ن خــالل نق

اإلسالمية أواًل، ثم الدول المساندة للحقوق العربية واإلسـالمية، وتفعيـل دور الـنفط 

 .(1)كورقة ضسط يف هدا المجال

 دور رجال األعمال  

دور مجتمــع األعمــال كــأفراد أو منظمــات األعمــال، يف هــدا يمكــن أن يتحقــق 

 آليت:المقاطعة من خالل ا

إيقــا  أو خفــض االســتثمارات المشــرتكة مــع الــدول المســيةة والمعتديــة  •

 كالكيان الصهيوين وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية.

العمل علم توفير السلع والخدمات التي تحتاجها األسواق الوطنية بسـعر  •

قـرب ودة مناسبين، بدعم المنشأ المحلي أو اإلسالمي أو االستيراد من المنشـأ األوج

 روحي ا وعاطفي ا وإنساني ا لبالد المسلمين.

دعم إنتاج تكنولوجيا محلّية لالسـتسناء عـن التكنولوجيـا السربيـة والتوجـه  •

 نحو االستثمارات التي تحتاجها األسواق المحلية. 

مـال المحليـة ومحاولـة جعلهـا مصـادر لالسـتثمار االستفادة من أسواق ال •

 .(2)وليس أداة للمضاربة

 
 رجع السابق.  ينظر الم (1)

 ينظر المرجع السابق.   (2)
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 لمجتمع األهلي  دور ا

يمكن لألفراد يف المقاطعة الشعبية االسـتمرار يف المقاطعـة مـدة طويلـة، ولكـن 

 ذلك يحتاج اآليت: 

تعزيز الحس الدينّي بأهمية المقاطعة والنظر إلـم المبـدأ الـدي تنطلـق منـه  •

 الـدفاع ورمزيته يف اإلسالم وعقيدة المسـلمين واإلسـهام يف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وهو الدفاع عن  

 عن بالد المسلمين ضد الدول التي تعتدي عليها

التفاعل اإلعالمي المستمر مـع المقاطعـة ونشـر الـدعوات لهـا والحـديث  •

المستمر عنهـا وغـرس فكر ـا يف المجـالس وأذهـان األطفـال والمحـيط القريـب مـن 

 اآلباء واألمهات. 

واإلسـالمية توجه الدايت لتفضيل اسـتخدام المنتجـات الوطنيـة والعربيـة  ال •

 .(1)والبديل من الدول األخرى المسيةة أو المعتدية كفرنسا وإسرائيل وأمريكا

ــا  • ــم إمكانا  ــاد عل ــدا ا واالعتم ــة ب ــاهير للثق ــوة الجم ــم دع اإلصــرار عل

مـن المسـتوردات األجنبيـة ومقوما ا يف بناء اقتصادها، واالستسناء بمنتجا ا عن كثير 

 ر جودة أو أقل ثمنًا.التي قد تكون يف نظر كثيرين أكث
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 خاتمة 

ناولت هـدا الدراسـة مفهـوم المقاطعـة االقتصـادية وتعرضـت لتعريفا ـا ت •

ــة لهــا،  وأنواعهــا وشــيء مــن النقــاش القــانوين حولهــا، كمــا بحثــت يف نمــاذج تاريخي

أو الشــعبية واحــدة مــن الظــواهر  وخلصــت إلــم أن المقاطعــة االقتصــادية األهليــة

ب، وأهنـا أحـد أهـم السـبل التـي يمكـن اتباعهـا لـرد إسـاءة اإليجابية الخاصـة بالشـعو

 الدول المعتدية علم مقدرات ومقدسات األمة اإلسالمية.

ــم األساســي  • ــ ن المبن يف ســياق دراســة المقاطعــة وتوصــيف ضــوابطها، ف

ل واالستنباط من أدلة القرآن والسنة لشرعية المقاطعة االقتصادية هو القياس والتحلي

بدأ المصالح المرسلة عليها، وقـد اسـت ن د يف هـدا اإلطـار علـم عـدد إضافة إلم تنزيل م

ــة  ــوين ضــوابط عام ــداهب، لتك ــف الم ــا يف مختل ــول   ــة المعم ــد الفقهي ــن القواع م

للمقاطعة، كأن ال تفضي المقاطعـة إلـم محـّرم أو إلـم إضـرار كبيـر يمنـع مـن تحقيـق 

 صلحة العامة. الم

معتديـة علـم بـالد المسـلمين تنصبُّ المقاطعة يف األسـاس علـم الـدول ال •

والداعمــة لهــا وكــدلك الــدول المســيةة لمقدســات اإلســالم، عــرب مقاطعــة شــركا ا 

الرسمّية بشكل أساس، مع األخد بعين االعتبار إلم إمكان التعامل مع تلك الشركات 

يف قسـم الضـروريَّات التـي ال تتـوفر يف أمـاكن   بقدر الضرورة إذا كان مـا تنتجـه يـدخل

 تلك الشركات والدول. أخرى غير 
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ينقســم الفقهــاء المعاصــرون حــول المقاطعــة إلــم قســمين، بــين مــن يــرى  •

وجوب المقاطعة وآخر يراها إما مندوبة أو غير واجبة إال يف حال صدر قرار المقاطعة 

لًما أن تحقيق المقاطعـة لجميـع عن طريق الحاكم فحينها تسدو واجبة لدى أغلبهم، ع

ب ضـد بـالد المسـلمين واإلسـاءة لمعتقـدا م أمـر صـعٌب، الدول التي تسهم يف الحر

وإن بشـكل  -ولدا ف ن األولم تحّري المصلحة والمبـادرة إلعـالن المقاطعـة الشـعبّية 

 تجاا أبرز الدول التي تجاهر بدلك ما دام ذلك ممكنًا. -م قت

مــن تضــافر جهــود الحكومــات ورجــال األعمــال ال بــد لتفعيــل المقاطعــة  •

، وهدا يحتاج لتنسيق وعمل دؤوب، إال أن أضعف اإليمـان هـو أن والمجتمع األهلي

يبدأ المجتمع الشعبي بالمسـيرة وأن ينخـرط الفـرد يف هـدا العمـل جهـاًدا يف سـبيل الل 

 ونصرة دينه.

* * * * 

 

 

 

 

 






