
1 
 

مقاطعة السلع األوروبية في ضوء القانون التجاري الدولي والتشريع 

 اإلسالمي

 دراسة حالة الرسوم المسيئة للرسول صلى اهلل عليه وسلم
 يوسفي محمد .أ
  جامعة مستغانم  

 الملخص
تعد المقاطعة أسلوب سياسي يستخدم للضغط على جهة معينة لتحقيق هدف معين وهي 

استخدام أو شراء أو التعامل مع سلعة أو خدمة لجهة كشركة أو دولة عملية التوقف الطوعي عن 
 ُتسيء أو ُتْلحق الضرر به أو بغيره كشكل من أشكال االعتراض واالستنكار.

وقد استخدمت المقاطعة االقتصادية من قبل الدول اإلسالمية والعربية ضد اإلساءة 
حاد األوروبي للتهديد بتقديم شكوى لدى األوروبية للرسول صلى اهلل عليه وسلم، مما حدى باالت

 جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية. 
ABSTRACT: 

  The county is a political technique used to put pressure on a 
certain point to achieve a certain goal, a voluntary stop using, 
buying or dealing with a good or service in terms of as a state or 
offend or harm to oneself, others as a form of objection and 
condemnation process. 
Economic boycott used by the Arab and Islamic countries 
against the European abuse of the Prophet (PBUH) has been used, 
prompting the European Union threatened to file a complaint with the 
DSB WTO 

 المقدمة:
ونصها:  14ورد ذكر إجراءات المقاطعة االقتصادية في ميثاق األمم المتحدة في المادة 

"لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 
ب إلى أعضاء "األمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها قراراته، وله أن يطل

"وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية 
المقاطعة؟  . فماهية1وغيرها من وسائل المواصالت وقفا جزئيًا أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية"

 ومهي الضوابط الشرعية للمقاطعة؟ ومدى مشروعيتها وفقًا لنظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية؟
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 المبحث األول ماهية المقاطعة
 المفهوم 

 : مصدر َقاَطعَ لغة
 الُمقاَطَعُة: االمتناع عن معاملة اآلخرين اقتصاديًّا َأو اجتماعيًّا َوْفَق نظام َجماعّي مرسوم

 ُمَقاَطَعُة االْنِتَخاَباِت: َعَدُم اْلُمَشاَرَكِة ِفيَها
 ُمَقاَطَعُة اْلُمَتَكلِِّم: التََّكلُُّم َأْثَناَء َكاَلِمهِ 

 اْلُمَقاَطَعُة اأُلوَلى: تَْقِسيٌم ِإَداِريٌّ ِفي اْلَمِديَنِة َحَسَب َأْحَياِئَها، ُيْشِرُف َعَلْيِه الَقاِئُد 
.       2اثنين أو أكثر، والقطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصالً  والمقاطعة لفظ مفاعلة بين

والمقاطعة كما في المعجم الوسيط: االمتناع عن معاملة اآلخرين اقتصاديًا، أو اجتماعيًا وفق نظام 
 . 3جماعي مرسوم

وقيل هي: )المقاطعة(: عدم التعامل مع شخص أو شركة أو مؤسسة أو دولة، ومنه مقاطعة بلد 
 . 4لمنتجات وحاصالت بلد آخر

وقيل: )المقاطعة مصطلح يعني سحب كل العالقات ورفض التفاوض في أي معامالت 
 . 5تجارية مع شخص أو منشأة

م أو شراء أو التعامل مع المقاطعة هي عملية التوقف الطوعي عن استخدا اصطالحًا:
 . 6خدمة لجهة معينة كتعبير عن االحتجاج

أو هي حالة من الرفض لالحتالل وشكل من أشكال مقاومته سياسيا واقتصاديا وثقافيا، 
 ورفض التعايش والتطبيع معه.

أنها: "رفض شراء أو مشاركة  Boycottويبتسر كلمة مقاطعة -ميريام ويعّرف معجم
االمتناع عن استخدام بضائع أو، خدمات )شركة، دولة..  االحتجاج،ير عن )شيء( كطريقة للتعب

 .7الخ( حتى يحدث تغيير"
ويضيف المعجم في تعريفه للمقاطعة: "االنخراط في رفض مشترك للتعامل مع )شخص، 

 .8متجر، منظمة( عادة للتعبير عن الرفض أو لفرض قبول شروط معينة
 :التأصيل الشرعي واألخالقي للمقاطعة

 سورة إليالف قريش9أوال: منة اهلل على خلقه بالرزق واألمن سورة قريش 
عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إليالف قريش قال عادة قريش عادتهم 

عبد الرزاق قال معمر وقال الكلبي كانت لهم رحلتان رحلة في  رحلة الشتاء ورحلة في الصيف. قال
 الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام.
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عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى   وآمنهم من خوف   قال كانوا يقولون 
العرب إذا نحن من حرم اهلل فال يعرض لهم أحد في الجاهلية يأمنون بذلك وكان غيرهم من قبائل 

 خرج أغير عليه.
وقوله تعالى: "َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم" أوجب على المؤمنين 
 مجاهدة الكفار والمنافقين، إما وجوبًا عينيًا أو كفائيًا، بإلحاق الضرر بهم عن طريق المقاطعة.

وَن َيَطأنَُّهْم ال ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ وال َنَصٌب َوال َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اللَِّه َوال قوله تعالى: "َذِلَك ِبأَ 
من الكفار  َمْوِطئًا ُيِغيُظ اْلُكفَّاَر وال َيَناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْياًل ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح" والمقاطعة َنْيلٌ 

غاظة لهم، وما كان كذلك فهو  محبوب إلى اهلل. وا 
ثانيا: األصل في تعامل الناس بينهم هو تبادل المنافع )وأحل اهلل البيع وحرم الربا( ومتى 

وحدثنا محمد بن 10ما حصلت العداوة بينهم وقعت القطيعة فيما بينهم ومنها نهي النبي عن التقاطع 
 عليه وسلم قال ال المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى اهلل

 .11تحاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهلل إخوانا
، وفي رواية ال تقاطعوا 12ال تقاطعوا   أي ال يقاطع بعضكم بعضا والتقاطع ضد التواصل

 وال تدابروا قال في العارضة المقاطعة ترك الحقوق الواجبة بين الناس تكون عامة وتكون خاصة
عليه الدفع عن نفسه بالوسائل التي  والمبغىالبغي والعدوان جاز للمعتدى  ثالثا: إذا وقع

يراها متاحة له بحسب قوته ومن الوسائل المقاطعة أوال للعدو وقد فهمت البشرية ذلك حيث مقاطعة 
 .13بني هاشم من قبل قريش في كافة التعامالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 
 المقاطعة التطور التاريخي لمدلول

 
ميالدي, وهو مشتق من اسم  4881في التاريخ لعام  Boycottيعود مصطلح المقاطعة 
الذي كان يعمل مديرا عقاريا في ايرلندا,  Charles Boycottالكابتن االنجليزي تشارلز بويكات 

وفي ذلك العام غضب المزارعين األيرلنديون من تشارلز بسبب رفع قيمة إيجارات األراضي, 
وا االيرلنديين هذه الزيادة, فقابلهم تشارلز برد قاسي وهو طردهم من األراضي التي يعملون ورفض

بها, عندها غضب األيرلنديون ووصفوا تشارلز بعبارات قاسية, وساءت األحوال في ظل مقاطعة 
 Landااليرلنديين عن العمل في الحقول والمزارع, ورفضوا التعاون معه, وسميت تلك الفترة بـ 

War وبعد ذلك ظهر شخص بمقترح اسمه تشارلز ستيوارت ,Charles Stewart  يطلب من
األيرلنديون عدم التعامل مع الكابتن تشارلز, وبعد فترة اقر الكابتن تشارلز بالهزيمة, وكانت نتيجة 
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المقاطعة في صالح األيرلنديون, وأصبحت هذه المقاطعة درس لكل من يستغل الضعفاء. لهذا 
 المقاطعة هي سالح الضعفاء.يقولون إن 

 
سنة، كما ذكرنا سابقًا، ففي  4111لكن في تراثنا االسالمي المقاطعة تعود إلى ما قبل 

السنة السابعة من بعثة الحبيب محمد صلى اهلل عليه وسلم، خضع هو وأصحابه وأقربائه من بني 
هاشم وبني عبد المطلب وكل من انحاز إليهم أو عاونهم حتى لو كان كفارًا إلى مقاطعة شاملة، 

دية واجتماعية وسياسية وثقافية تمثلت في حصار شعب أبي طالب من قبل كبار كفار قريش اقتصا
 ليضغطوا على المسلمين كي ينزلوا على رغباتهم منذ أربعة عشر قرنًا. 

 
كل الغزوات والسرايا التي كانت قبل غزوة بدر الكبرى، بل حتى غزوة بدر ذاتها، كان 

جارية وأخذ أموالها وحصارها اقتصاديًا، إضعافًا للعدو وكسرًا المقصد منها اعتراض قوافل قريش الت
 لشوكته وهذا هو مفهوم المقاطعة 

 
قصة ثمامة بن أثال )رضي اهلل عنه( لّما أسلم، فقطع تجارة الحنطة عن قريش التي كانت 

ى يأذن فيها من اليمامة حّبُة حنطة حت ال يأتيكمتأتيهم من ِقَبله من اليمامة، وأقسم لهم: "وال واهلل 
النبي صلى اهلل عليه وسلم "، وخبره هذا في الصحيحين. فكان ثمامة )رضي اهلل عنه( بذلك أول 

، فإنه استشعر دوره ضد قريش لكفرها -بمعناه االصطالحي-مقاِطع تجاري للعدو في اإلسالم 
فكان في  وحربها لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واستخدم سالحه الذي يملك وقاطع تجارتهم،

ذلك إرهاق قريش وتجويعها، حتى أرسلوا إليه صلى اهلل عليه وسلم يسألونه بالرحم أن يكتب إلى 
 ثمامة لُيخلي لهم حمل الطعام، فكتب له النبي صلى اهلل عليه وسلم بذلك ورفع الحصار. 

ولعل أول تجربة للمقاطعة االقتصادية الشعبية في العصر الحديث جاءت من الدنمارك 
ما قرر أصحاب الحرف الدنماركيون مقاطعة البضائع األلمانية احتجاجا على تضييق السلطات عند

 .14األلمانية على استخدام اللغة الدنماركية في مقاطعة سليزفيج
 

مقاطعة العديد من شعوب العالم لبضائع دولة جنوب أفريقيا العنصرية، تضامنا مع 
نلسون مانديال، واحتجاجا على سياسة الفصل نضاالت وتضحيات شعب جنوب أفريقيا بقيادة 

العنصري التي كانت تنتهجها حكومة بريتوريا ضد السكان السود أصحاب البالد األصليين، حتى 
 انهار هذا النظام العنصري وحصل شعب جنوب أفريقيا على حريته واستقالله الناجزين

ع األمريكية احتجاجا م( قاطع الشعب الصيني البضائ4011وفي بداية القرن العشرين )
 . 15فيها واستيطانهمعلى وضع السلطات األمريكية قيودًا ضد هجرة الصينيين إلى أمريكا 
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قال غاندي جملته الشهيرة، والتي ال  4091المهاتما غاندي ومقاطعة بريطانيا: في عام 
ظ أن "احمل مغزلك واتبعني". وسبب هذه الجملة، أن غاندي الحاآلن:يزال صداها يتردد إلى 

بريطانيا تحتكر شراء القطن الهندي الطبيعي بثمن بخس، لتعيده مالبسًا وقطعًا قطنيًة، وتبيعه 
للهنود بأغلى األثمان، فقرر الرجل أن يقاطع المالبس القطنية البريطانية، ولما تبعه عشرات اآلالف 

انية، ودفع غاندي ثمن من الهنود، كانت النتيجة خسارة كبيرة جدًا قدرت بالماليين للشركات البريط
 ذلك عدة أشهر في السجن.

 
وكانت الخسائر االقتصادية التي تمنى بها بريطانيا في الهند واحدة من األسباب التي أدت 

 .164011إلى انسحابها الحقًا من الهند عام 
وفي أواخر القرن التاسع عشر الميالدي وفي إبان حركة تحرير إيرلندا ضد السيطرة 

متنع حلف الفالحيين من التعامل مع وكيل أحد اللوردات اإلنجليز من أصحاب اإلنجليزية، ا
 17اإلقطاعات الزراعية في إيرلندا 

م(، أصدر حزب الوفد المصري، بعد اعتقال )الرئيس سعد زغلول(. قرارا 4094في عام )
 .18بالمقاطعة الشاملة ضد اإلنجليز

ة المقاطعة منذ بداية الهجرة غير المستوطنون في فلسطين أول من زرع فكر  وكان اليهود
الشرعية في زمن االنتداب البريطاني، فراحوا يمتنعون عن شراء البضائع والحاجيات من المتاجر 
 العربية عندما يكون لديهم مثيالتها ويمتنعون قدر المستطاع عن االستعانة باليد العاملة العربية. 

د سيطرتهم وتفاقم هجرتهم، رأوا في وعندما وعى العرب فداحة الخطر الصهيوني وتزاي 
في نابلس  4091المقاطعة سالحًا مساعدًا إلضعاف النمو اليهودي في فلسطين، انعقد في عام 

مؤتمرًا للجمعية اإلسالمية المسيحية، اتخذ فيه تجار فلسطين قرارًا بمقاطعة البضائع اليهودية، بل 
 وحتى اليهود بشكل عام.

 4090تشمل مندوبون من سوريا ولبنان وشرق األردن، وكان ذلك عام امتدت آثار تلك المقاطعة ل
 . 19في القدس، وفي هذا المؤتمر منع بيع األراضي للتجار اليهود

 
لكن المقاطعة تراجعت كثيرًا بعد محادثات السالم المزعومة، والتي سمحت للدولة 

مستهلكًا شرسًا لتلك البضائع  الصهيونية بتوزيع منتجاتها وبضائعها حول العالم العربي الذي أصبح
 ثم تلقت ضربة قاصمة بتوقيع اتفاق أوسلو. 

كذلك قيام الملك فيصل رحمه اهلل باستخدام سالح المقاطعة االقتصادية، حيث أوقف ضخ 
(، مما كان له 4011و 4011النفط وبيعه عن بريطانيا والواليات المتحدة، في أعقاب حربي )

 لمعركتين.األثر الواضح في أحداث تلك ا
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 أنواع المقاطعة
 يمكن إدراج أنواع المقاطعة المختلفة تحت اعتبارين اثنين وهما:

 األول: أنواع المقاطعة حسب المجاالت
 المقاطعة اإلعالمية-المقاطعة الثقافية-المقاطعة السياسية-المقاطعة االقتصادية 

 الثاني: أنواع المقاطعة باعتبار جهات التنفيذ
الحكومية: كالمقاطعة التي كانت من الدول العربية إلسرائيل والشركات الداعمة المقاطعة 

 لها.
المقاطعة األممية: والتي تصدر من المؤسسات الدولية كالمقاطعة التي ُفرضت على العراق 

 وليبيا.
المقاطعة الشعبية: والتي تدعو إليها من القيادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني حتى 

ظم شرائح الشعب كمقاطعة الشعوب اإلسالمية والعربية لمنتجات بعض الدول المعتدية تشمل مع
 على دول المسلمين والداعمة لها، والدول المسيئة لإلسالم أو مقدساته. مثل مقاطعة الدنمارك.

المقاطعة المتكاملة: وذلك إذا كانت المقاطعة جماعية صادرة من الجهة الحكومية الرسمية 
 جماهيرية.والشعبية ال

 المبحث الثاني: الرسوم المسيئة والمقاطعة في ضوء القانون التجاري الدولي 
 

. حيث نشرت 9112سبتمبر  11قامت صحيفة يوالندس بوستن الدانماركية بنشرها في 
 9111يناير  41صورة كاريكاتيرية للرسول محمد بن عبد اهلل، وبعد أقل من أسبوعين وفي  49

 Franceوالصحيفة األلمانية دي فيلت والصحيفة الفرنسية  Magazinetجية قامت الصحيفة النروي
Soir  وصحف أخرى في أوروبا بإعادة نشر تلك الصور الكاريكاتيرية. نشر هذه الصور جرح

مشاعر الغالبية العظمى من المسلمين وقوبل نشر هذه الصور الكاريكاتيرية بموجة عارمة على 
العالم اإلسالمي وتم على إثر هذه االحتجاجات إقالة كبير محرري  الصعيدين الشعبي والسياسي في

 الفرنسية  France Soirجريدة 
رفضت الحكومة الدنماركية تقديم أي اعتذار للمسلمين عن الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرت 

 في إحدى صحفها المسيئة لسيد االنبياء محمد صلى اهلل عليه وسلم بذريعة حرية التعبير وعدم
استطاعتها التأثير على وسائل اإلعالم. في وقت تصاعدت حملة المقاطعة للمنتجات الدنماركية 

 في الدول العربية واإلسالمية.
ووجهت وزارة الخارجية الدنماركية تحذيرا الى رعاياها من السفر الى السعودية التي كانت 

ارتها هناك احتجاجا، كما دعت استدعت سفيرها من كوبنهاجن في الوقت الذي أغلقت فيه ليبيا سف
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يرانرعاياها الى توخي الحذر في دول أخرى مثل مصر  ولبنان والجزائر وباكستان واالراضي  وا 
عن قلقه العميق من تفاقم االزمة. وساندت  الفلسطينية. فيما أعرب وزير الخارجية بير ستيغ موللر

من انها قد المفوضية االوروبية الدنمارك عبر التحذير على لسان مفوض التجارة بيتر ماندلسون 
ترفع شكوى الى منظمة التجارة العالمية في حال شجعت بعض الحكومات على مقاطعة المنتجات 

عة لالتحاد االوروبي وان المسالة خطيرة ان مقاطعة للدنمارك ستكون مقاط الدنماركية، وقالت
 . للغاية

 
من جهتها اعلنت فرنسا معارضتها المبدئية للدعوات في العالم العربي الى مقاطعة 

المنتجات الدنماركية والنروجية. وأعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية دوني سيمونو 
 20تقليديا مبدأ المقاطعة". وقد تباينت مواقف الدولردا على سؤال حول هذا الموضوع "اننا نعارض 

 .وردود األفعالمن الرسوم 
واكد سيمونو انه ستتم اثارة هذه المسالة خالل اجتماع مجلس وزراء خارجية دول االتحاد 

 االوروبي في بروكسل.
قال المفوض للوزير انه في حال شجعت الحكومة السعودية )حملة( المقاطعة وقال باور "

". وقال الوزير السعودي لماندلسون ان ر الى رفع شكوى الى منظمة التجارة العالميةسيضط
حكومته ال تشجع المقاطعة لكن المفوض االوروبي أصر على انه ال يزال ينتظر "توضيحات" من 

 الرياض.
وقال باور ان المفوضية االوروبية تحصل على "تقارير متضاربة" حول قرار التجار 

 ت الدنماركية.مقاطعة المنتجا
 مدى مشروعية الرسوم المسيئة من حيث الحريات والقوانين

 من حيث حرية التعبير أوال:
ساندت بعض المجموعات الليبرالية والمحافظة موقف الجريدة حيث صرح روبرت مينارد 

رئيس جمعية مراسلون بال حدود بأن جريدة يوالندس بوستن قد "علمت العالم درسا في حرية التعبير 
عن الرأي" وقام سياسي هولندي محافظ اسمه جيرت فيلدرز بنشر الصور في موقع حزبه مع تعليق 

عم حرية التعبير عن الرأي" وهذا أحد األمثلة على المواقع المؤيدة لصحيفة يوالندس يقول "لد
 بوستن.

 
وعلى العكس من ذالك و في مقابلة مع مجلة إسبانية عّبر غونتر غراس عميد األدباء 

األلمان عن رأيه صراحة في الرسوم المسيئة للنبي محمد، واصفا إياها بأنها مهينة ومؤذية لمشاعر 
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لمين حول العالم، وأكد غونتر غراس أن نية الصحيفة الدانماركية في استفزاز مشاعر المسلمين المس
كانت واضحة، وشبه الرسوم برسوم معادية لليهود نشرتها صحيفة ألمانية قبيل الحرب العالمية 
جئة الثانية، وتابع غراس : " أن ردات الفعل اإلسالمية الغاضبة ضد نشر الرسوم متوقعة وغير مفا

وتأتي في إطار دوامة من العنف العالمي فجرها الغرب بدعمه للرئيس األميركي جورج بوش في 
"إن تذرع الغربيين بالدفاع عن حرية الصحافة  أضاف:غزوه المخالف للقانون الدولي للعراق." ثم 

مصالح  كمبرر لنشر الرسوم الكاريكاتيرية يظهر تجاهلهم عمدا لحقيقة تعبير الصحافة الغربية عن
الشركات االستثمارية العمالقة الممولة لها والمتحكمة في توجيه وقيادة الرأي العام بصورة أفقدته 

القدرة على التعبير عن رأيه الحر". وأضاف أن على الغرب "المغرور والمفتون بذاته عدم الحديث 
دراك أن مناطق أخرى في العالم ليس  عن حرية الصحافة قبل تحليل وضع هذه الحرية لديه هو وا 

 بها فصل بين الدين والدولة".
، )أن نشر هذه 4008كما أكد البرتغالي جوزيه ساراماغو الفائز بجائزة نوبل لآلداب عام 

 الرسوم ليس مسألة رقابة ذاتية بل إنها نابعة من الشعور العام(
 من حيث القوانين ثانيًا:

القديمة المتعلقة باإلساءة إلى الرموز بدأت حركات في أوروبا تطالب بتعديالت في القوانين 
ن وجدت في القوانين األوروبية ولكنها نادرا ما تطبق في الوقت الحالي ولكن مع  الدينية التي وا 
انتشار الهجرة إلى أوروبا من الدول غير األوروبية وجدت الكثير من الدول في أوروبا نفسها في 

الجنائية تجرم المسيئين إلى الرموز الدينية ووجود بنود مواقف قانونية حرجة لوجود بنود في قوانينها 
للدين عمال مخالفا للقانون  اإلساءةأخرى تسمح بحرية التعبير عن الرأي وهذه القوانين التي تعتبر 

 والبندمن القانون الجنائي في النمسا  480و 488ال تزال موجودة على سبيل المثال في البندين 
في  411من القانون الجنائي في ألمانيا والبند  411فنلندا والبند  من القانون الجنائي في 41

في القانون الجنائي في إسبانيا وبنود مشابهة في قوانين  292القانون الجنائي في هولندا والبند 
 إيطاليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

للرموز الدينية فالبند  اإلساءةفي الدول ذات األغلبية اإلسالمية هناك عقوبات أشد على 
من قانون العقوبات في باكستان تعاقب بالسجن المؤبد كل شخص قام "بتدنيس القرآن"  902

 واإلعدام لكل من يشتم رسول اإلسالم محمد.

 مدى مشروعية المقاطعة وفق التشريع اإلسالمي 
 أقوال العلماء في المقاطعة االقتصادية
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األخذ بسالح المقاطعة باعتبارها وسيلة من وسائل اتفق الفقهاء المعاصرون على وجوب 
 .والمقاومة، لكنهم اختلفوا في كيفية هذه المقاطعة والصورة التي ينبغي أن تكون عليها لجهادا

أييدها بإطالق وبأي صورة سواء كان أثرها صغيًرا أو كبيًرا؛ لما لها من فذهب فريق إلى ت
عوائد نفسية وتربوية على األفراد والشعوب، فضاًل عن العوائد المادية، وذهب الفريق اآلخر إلى 

 تقييد المقاطعة بالدول والحكومات لتكون فعالة، أو وقفها على عدم حدوث ضرر للمسلمين بسببها.

(21). 
ؤالء أن سالح المقاطعـة هـو أحـد أنـواع الجهـاد الـذي ال يقـل أهميـة عـن غيـره، فهـو وحجة ه

سالح فعَّال من أسلحة الحرب قـديمًا وحـديثًا، وقـد اسـتخدمه المشـركون فـي العهـد المكـي فـي محاربـة 
 النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه فآذاهم إيذاًء بليغًا حتى أكلوا أوراق الشجر.

وفـــي العصـــر الحـــديث رأينـــا الشـــعوب تســـتخدم ســـالح المقاطعـــة فـــي معاركهـــا للتحـــرر مـــن 
فـي دعوتـه الشـعب الهنـدي الكبيـر لمقاطعـة  غانـدي( )المهاتمـااالستعمار، ولعل أبـرز مـن فعـل ذلـك 

 (. 22)التحرير وقد كان لذلك أثره البليغ في حرب  اإلنجليز،بضائع 
 

 الراجح في حكم المقاطعة االقتصادية.
ال شك أن التعامل التجاري واالقتصادي الحاصل في هذا الزمن يباين التعامالت التجارية 
في األزمان السابقة؛ فهو اآلن أوسع وأشمل وأيسر، وال شك أن ارتباط االقتصاد بالسياسة وتأثيره 

 على التوجهات السياسية والنزاعات الحزبّية صار أكبر وأقوى.
 ختلف باختالف األحوال، وذلك على النحو التالي:والذي يظهر أن حكم المقاطعة ي

 األول: إذا أمر بها الحاكم:
إذا أمر اإلمام بمقاطعة سلعة معينة أو بضائع دولة من دول الكفر فإنه يجب على رعيته 

﴾ امتثال أمره؛ لقوله تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ 
 وسلم:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  ل:قا -رضي اهلل عنه  -[. وعن أنس بن مالك 20]النساء: 
 .(23) زبيبة(استعمل عليكم عبٌد حبشي كأن رأسه  وأطيعوا، إن )اسمعوا

 وليس لإلمام أن يأمر بذلك إال أن يرى في ذلك مصلحة عاّمة ال تقابلها مفسدة أو ضرر 
حقوقها  أرجح منه؛ وذلك أن األصل في تصّرفات الوالة النافذة على الرعية الملزمة لها في

ة أن تبنى على مصلحة الجماعة، وأن تهدف إلى خيرها.   العامة والخاصَّ
قعَّد أهل العلم قاعدة:  . ولذا(24) جائزوتصّرف الوالة على خالف هذه المصلحة غير 

رضي اهلل  -في قصة كعب بن مالك . ولعلَّ (25)تصّرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة"“

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
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شاهدًا ألمر ( 26) وصاحبيهاهلل عليه وسلم المسلمين عن كالمه  إذ نهى رسول اهلل صلى -عنه 
 اإلمام بالمقاطعة.

 الثاني: إذا لم يأمر بها الحاكم:
 إذا لم يأمر اإلمام بالمقاطعة فال يخلو الحال من أمرين:

أن يعلم المسلم أّن قيمة ما يشتريه ُيعين العدو على قتل المسلمين أو إقامة العدو، فهنا -4
َيحرُم عليه أن يشتري منهم؛ وذلك ألن الشراء منهم والحال ما ُذكر مشمول بالنهي عن التعاون 

ذا علم المسلم أن أهل العلم  على اإلثم والعدوان، ومشمول بقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الحرام. وا 
حرَّموا بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وبيع السالح ألهل الحرب أو وقت الفتنة خشية استعماله لقتل 

؛ فكيف إذا كان (27) المسلمين، وَحرَّموا إقراض من يغلب على الظن أنه يصرف ماله في محرم
 عين الثمن الذي يشتري به ُيقتل به مسلم أو ُيعان به على كفر؟!

اسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه سئل ابن الق
فقال: ال يحل ذلك له ألنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم. وسئل في أرض لكنيسة يبيع األسقف منها 
شيئًا في إصالحها؟ فقال: ال يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجه، ألنه من العون على تعظيم 

 .(28) الكنيسة
إلمام أحمد عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: ال وسئل ا

. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (29) فيهيأخذها بشيء ال يعينهم على ما هم 
 "الكافر الحربي ال ُيَمكَّن مما يعينه على حرب أهل اإلسالم ولو بالميرة والمال، ونحوه، والدواب

والرواحل، حتى قال بعضهم بتحريق ما ال يتمكن المسلمون من نقله في دار الحرب من 
 أثاثهم وأمتعتهم، ومنعهم من االنتفاع به"

وعلى كٍل فالنهي عن التعاون عن اإلثم والعدوان يشمل هذه الصورة وغيرها وهي آية 
 محكمة.

أو غير ذلك.  به،ثوق هذا حكم ما لو علم ذلك يقينًا سواء باطالع مباشر، أو خبر مو 
 وغلبة الظن تجري مجرى العلم كما سبق.

أال يتيقن أن عين ما يشتري به منهم ُيستعان به على حرام من قتال المسلمين أو إقامة -9
 الكفر؛ فهذا باق على األصل العام وهو جواز البيع والشراء وسائر المعامالت.

فإن األصل في البيوع اإلباحة سواء منها ما كان مع المسلمين أو الكفار. كما سبق. وحيث 
لم يوجد ناقل عن هذا األصل فال يتغير الحكم، إال أن يكون في المقاطعة مصلحة كأن يكون 
القصد منها الترويج للبضائع المحلية، ومن ثم دعم االقتصاد الوطني، فالمقاطعة في مثل هذه 

 .(30) مستحبةالحالة 
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 الضوابط الشرعية ميزان المقاطعة االقتصادية وفق
هي سالح بيد األمم والشعوب؛ السترداد حق، أو دفع  -كما أسلفنا–المقاطعة االقتصادية 

وهذا ال شك مقصد معتبر في نظر الشرع؛ شريطة أن تعمل ضمن القواعد والضوابط  ونحوه،ظلم 
(31)ومنها  العلم،الشرعية التي بينها أهل 

 . 
عدم مخالفة مقاصد الشريعة اإلسالمية، والتي تتمثل في: حفظ الدين، والنفس، والعقل،  -4

والعرض، والمال. فإذا كانت المقاطعة تحقق هذه المقاصد فهي مشروعة والزمة، ال ينبغي ألحد 
 معارضتها.
", "والضرر المحافظة على قاعدة "ال ضرر وال ضرار", و"الضرر يزال بقدر اإلمكان -9

 (.32األشد يزال بالضرر األخف")
. فعلى سبيل المثال: إذا تبين أن (33)"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" -1 

تنفيذ المقاطعة االقتصادية يسبب ضررًا للفرد مقابل منفعة عامة ضرورية؛ ففي هذه الحالة يتحمل 
 الفرد هذا الضرر، وتعوضه الدولة.

 .  (34)المحظورات" و "والضرورة تقدر بقدرها""الضرورات تبيح  -1
 (35)"درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح" -2
 وجوب مشروعية الغايات، وكذلك مشروعية الوسائل المحققة لها. -1
 االلتزام بُسّلم األولويات اإلسالمية. وهي: الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينات -1
ورفع الحرج عن الناس. فمنهم من يأخذ بالعزيمة؛ وهؤالء تقليل التكاليف والمشقة، -8

ندعمهم ونعاونهم وال نثبط هممهم، ومنهم من يأخذ بالرخصة؛ فال نسبب له حرجًا في إطار وحدود 
[. وفي 18الحج:]َحَرٍج{ : }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن -تبارك وتعالى–شرع اهلل. فقد قال اهلل 

 . (36)ح: "المسلمون عند شروطهم إال شرطًا أحل حرامًا أو حرم حالاًل"الحديث الصحي
فإذا كان هناك اتفاق بين دولة إسالمية ودولة محاربة معتدية ويتضمن شروطًا تخالف شرع 

 اهلل، فتعتبر هذه الشروط غير ملزمة للدولة اإلسالمية.
ض حكم من أحكام أو تعار  واجب،أال تؤدي المعامالت إلى تضييع حق، أو تقصير  -0

ومبادئ الشريعة اإلسالمية. فعلى سبيل المثال: إذا كانت المعامالت مع أعداء الدين اإلسالمي 
 تؤدي إلى ضياع الحقوق؛ فيجب إيقافها، وتفعيل المقاطعة ضدها.

"ال اجتهاد في النص". فقواعد الشريعة اإلسالمية حجة على المفكرين وأصحاب  -41
ا لتتمشى مع األهواء والمفاهيم والفلسفات والتوجهات العمياء للعلمانيين الرأي، وال يجوز تطويعه

 .(37) والمنافقين
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 اإلساءة والمقاطعة في منظور النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية
 

ان المسؤول التجاري في المفوضية األوروبية يعني ما يقول بأن مقاطعة الدنمارك 
سيتصدى لها االتحاد األوروبي ذلك أن االتحاد األوروبي عضو في المنظمة وعندما تتضرر 

مصلحة أي دولة في االتحاد فان من يتصدى لها هو االتحاد برمته وليس دولة من دوله.  ولذلك 
الجماعة االقتصادية األوروبية هي التي تقوم برفع الدعوى. ولما كانت البلدان  فنحن نجد دائما أن

اإلسالمية وكذلك البلدان العربية قد دخلت المنظمة بشكل منفرد وبدون تحقيق أي ترتيب إقليمي 
تعترف به المنظمة فان كل واحدة منها يمكن أن تكون عرضة لمواجهة االتحاد األوروبي أمام 

ان البلدان األولى ا األمر فيه ضعف في جانب البلدان اإلسالمية من ناحيتين. المنظمة. وهذ
اإلسالمية والعربية تعاني من ضعف الخبرة فيما يتعلق بتسوية المنازعات في المنظمة )وقبل ذلك 

( والثانية أن الحكم إذا ما صدر لصالح االتحاد األوروبي فسيكون تنفيذه سهال بالنسبة GATTفي 
وقاسيا على من يجري التنفيذ ضده ذلك أن تنفيذ الحكم في النهاية متروك للعضو الرابح. لالتحاد 

وال شك أن االتحاد األوروبي فسيكون تنفيذه سهال بالنسبة لالتحاد وقاسيا على من يجري التنفيذ 
ضده ذلك أن تنفيذ الحكم في النهاية متروك للعضو الرابح. وال شك أن االتحاد األوروبي قادر 

بفعالية على تنفيذ حكم لصالحه ألن األمر ال يتطلب منه سوى حرمان العضو الخاسر من المزايا 
التي كان يتمتع بها في أسواق العضو الرابح أو الحصول على تعويض من الطرف الخاسر 

وبافتراض أن البلد اإلسالمي )أو العربي( الخاسر في الدعوى هو من سيتحمل عبء الحكم فانه 
 تحمل تعويضات قاسية لصالح االتحاد األوروبي. سيضطر الى

وهنا تظهر لدينا أهمية الدخول في ترتيبات وتكتالت إقليمية فالبلد الصغير )أو البلدان 
الصغيرة( ال مناص لها في ظل عولمة االقتصاد من انشاء تكتالت إقليمية تتبادل من خاللها 

ديم هذه التنازالت لآلخرين من أعضاء المنظمة المزايا والتفضيالت التجارية دون االضطرار الى تق
 بموجب مبدأ عدم التمييز، ألن الترتيبات اإلقليمية مستثناة من هذا المبدأ.

ومع أن هناك جملة من األسباب المادية التي تحتم على البلدان العربية واإلسالمية أن 
يها االن سبب جديد أقوى تتحد من أجل الدخول في ترتيب إقليمي فاعل في المنظمة فقد أضيف ال

من جميع األسباب مفاده أن االتحاد اإلسالمي العربي أيا كانت تسميته أصبح االن واجبا دينيا 
 واقتصاديًا وسياسيًا.

ثانيا يستطيع أي عضو في المنظمة أن يرفع الدعوى أمام جهاز تسوية المنازعات وفقا 
سلوك عضو اخر )فيما يتعلق بالمصالح لنصوص التفاهم. وبالتالي فان العضو الذي يتضرر من 

التجارية( له الحق في طلب انشاء فريق تسوية وليس للمنتهك أن يعطل انشاء هذا الفريق. وبناء 
على ذلك فان قيام عضو ما باتخاذ إجراءات من شأنها االضرار بالمصالح التجارية لعضو اخر 
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العضو االخر يعد سببا كافيا النعقاد كقيامه بتحريض المواطنين على مقاطعة )غير مبررة( لسلع 
االختصاص لفريق التسوية في نظر الموضوع والحكم فيه وبعبارة أخرى ال يستطيع العضو المدعى 

 .38عليه أن يلغي أو يعطل اختصاص فريق التسوية
ومن ثم ينبغي أخذ تهديد المفوض التجاري األوروبي على محمل الجد واالستعداد لهذا 

العربية( الن تضرر السلع األوروبية إذا ما كان كبيرا -بالعلم والخبرة )اإلسالميةاالمر بالتسلح 
سيحمل االتحاد على تنفيذ تهديد برفع الدعوى. وال شك أن الخبرة األوروبية في مجال تسوية 

المنازعات أمام المنظمة تحتاج مواجهتها الى خبرة ليست أقل كفاءة في إدارة النزاع من جانب أي 
 المي أو عربي مدعى عليه.بلد إس

وفضال عن ذلك فان إمكانية رفع الدعوى تظل قائمة حتى لو لم تقم حكومة البلد المعني 
بالتحريض على مقاطعة السلع األوروبية إذا ما تضررت أوروبا أو اي من بلدانها بشكل كبير وذلك 

بشكل كبير حق  وفقا لنظام )دعاوى عدم االنتهاك( الذي يعطي العضو الذي تضررت مصالحه
اللجوء الى المنظمة لرفع الدعوى حتى لو لم يكن المدعى عليه مخطئا وهذا مبرر إضافي 

 لالستعداد والتسلح بالعلم والخبرات.
ثالثا على فرض أن الدعوى قد رفعت أمام المنظمة من جانب االتحاد األوروبي ضد عضو 

 تجعل الدعوى تسير في مصلحته؟ اخر فهل باستطاعة المدعى عليه أن يقدم دفوعا موضوعية 
وعلى العموم يمكن للمدعي عليه في هذا الفرض أن يقدم دفعا جوهريا يبرر فيه اإلجراءات 
الحمائية التي يتخذها حتى لو قام بمنع منتجات العضو المدعي من دخول سوق المدعى عليه وهو 

 اجراء يبرر إقامة الدعوى في ظل الظروف االعتيادية.
لذي نحن بصدده ال يعد ظرفا اعتياديا بل هو ظرف استثنائي تماما. ولكن الوضع ا

فالتدابير الحمائية التي يمكن أن يتخذها أعضاء المنظمة )من البلدان اإلسالمية والعربية( لها ما 
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تشكل مساسا باألخالق العامة وال شك أن هذا  فاإلساءةيبررها. 

عادة االخالق العامة السبب يكفي بحد  ذاته التخاذ التدابير الحمائية الكفيلة بمحو هذه اإلساءة وا 
الى نصابها. ولكن هل تعترف المنظمة باألخالق العامة بحسبانها سببا التخاذ تدابير حمائية ضد 

 العضو الذي ينتهك هذه االخالف؟
العشرين من االتفاقية النافذة حاليا نجد أن المادة  GATT 94بالعودة الى نصوص اتفاقية 

تضمنت مجموعة من االستثناءات التي تبرر اتخاذ أو فرض تدابير حمائية يأتي على رأسها 
ما  GATT 47/94التدابير الضرورية *لحماية األخالق العامة*. فقد جاء في المادة العشرين من 
تعاقد )عضو( من يأتي: ..... ليس في هذه االتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع أي طرف م

اتخاذ أو فرض تدابير: )أ( ضرورية لحماية االخالق العامة )ب(.... (... فهل يمكن ادراج الحالة 
التي نحن بصددها ضمن إطار النص المذكور بغية االستفادة منه أمام المنظمة ومنع االتحاد 
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ضد تصرفات األوروبي من تسخير نصوص التفاهم لمصلحته عندما يرفع دعواه أمام المنظمة 
العضو الذي أضر بالمصالح التجارية لالتحاد األوروبي من خالل مقاطعة البضائع األوروبية 

 )سواء كانت دنماركية، نرويجية، فرنسية، اسبانية، إيطالية، ألمانية، أو أوروبية أخرى(؟
بادئ ذي بد فان اختصاص فريق التسوية يسري على أعضاء المنظمة )حسب نصوص 

نه ال يسري على غير األعضاء وهذا يعني أن غير األعضاء من البلدان العربية التفاهم( ولك
فيها من هذه الفئة يظلون بمنأى عن سلطان المنظمة وال    واإلسالمية وهم أكثر من األعضاء

يمكن إقامة الدعوى أمامها ضدهم إذا ما قاطعوا بضائع البلدان التي أساءت لمقام الرسول الكريم. 
فانهم مشمولون باختصاص المنظمة ما دام األمر متعلقا بإحدى قواعد االتفاقيات  أما األعضاء

متعددة األطراف. ولما كان بمستطاع االتحاد األوروبي أن يقيم الدعوى على األعضاء سواء أكان 
ذلك من خالل دعاوى االنتهاك )عندما تكون المقاطعة مستندة الى تأييد أو تحريض حكومي( أو 

وى عدم االنتهاك )عندما تكون الدعوى مبنية على مجرد الضرر الالحق باالتحاد من خالل دعا
األوروبي بسبب المقاطعة ولو لم يكن هناك انتهاك حكومي للقواعد الواردة في االتفاقيات متعددة 

األطراف( فان ما ال مناص منه في سبيل كسب الدعوى أن يتم الدفع أمام فريق التسوية باالستثناء 
 .39في الفقرة )أ( من المادة العشرين السالفة الذكر )االستثناءات العامة( الوارد

 
لنفترض االن أن العضو المدعى عليه قد تمسك بالنص المذكور أمام المنظمة لتبرير 

التدابير الحمائية التي اتخذها ضد بضائع ومنتجات العضو المدعي فمن الذي يمكنه أن يحدد ما 
ية متوافقة مع القانون؟ وبعبارة أخرى: من الذي يحدد األخالق العامة هل كانت التدابير الحمائ إذا

هو المدعي أم المدعى عليه أم فريق التسوية؟ ال شك أن من يحدد االخالق العامة ليس المدعي 
وال حتى فريق التسوية وانما هو المدعى عليه الن األخالق العامة في البلد المدعى عليه قد تختلف 

دعي. ومن ثم فان النص سالف الذكر واضح في إعطاء الحق ألي عضو بان عنها لدى الم
يفرض التدابير الضرورية لحماية األخالق العامة لديه وليس لدى االخرين ومن ثم فان العضو 

المعني المدعي عليه هو الذي يقدر االخالق العامة وما يشكل مساسا بها وال يمكن للعضو المدعي 
 ون االخالق العامة لدى األعضاء االخرين.أن يتدخل في تحديد مضم

ولما كانت اإلساءة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمرا مرفوضا وماسا باألخالق العامة 
لدى العضو المدعى عليه )وفقا لتحديده الذاتي لمفهوم االخالق العامة( فان بإمكان المدعى عليه 

من الدخول الى سوق المدعى عليه أو التحريض أن يبرر التدابير الحمائية )كمنع منتجات المدعي 
الحكومي على مقاطعتها شعبيا أو حتى مقاطعتها دون تحريض( بضرورتها لحماية االخالق العامة 

 .GATT 47/01وفقا لمنطوق الفقرة)أ( من المادة العشرين من 
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هو الذي يحدد  ولكن إذا كان العضو الذي يستخدم هذا االستثناء لتبرير التدابير الحمائية
األخالق العامة لديه وهو الذي يقدر مداها فما هو دور فريق التسوية؟ وهل يسلب المدعى عليه 
اختصاص فريق التسوية الخاص بمراقبة استخدام استثناء حماية األخالق العامة؟ في الواقع ان 

تثناء حماية دور فريق التسوية ال يقل أهمية عن دور المدعى عليه بالنسبة للنص الخاص باس
اإلخالص العامة. فعلى الرغم من أن المدعى عليه هو الذي يحدد مفهوم األخالق العامة لديه فانه 
ال يفعل ذلك بشكل متحرر من أي قيود اذ يبقى لفريق التسوية سلطة مراقبة استخدام المدعى عليه 

مدى توافق استخدام لهذا االستثناء. ومن ثم فان فريق التسوية يستطيع أن يفسر النص لتقدير 
 العضو المدعى عليه لالستثناء مع النص. 

 الخاتمة
أخالقيًا من غير المنطقي وليس مبررًا أن يكون لنا إخوة يدفعون حياتهم ودمائهم فداءًا لهذه 

حين تتم خيانة هذه التضحيات  وسلم فيصلى اهلل عليه  وللرسول الكريماألرض وللمسجد األقصى 
دفع ثمن الرصاص الذي يقتلون به أو باالعتراف الغير ضمني بشرعية قتلتهم إما بشراء المنتجات و 

 ومستبيحي دماءهم من خالل التعامل والتعاون معهم. ومن هنا جاء الواجب األخالقي للمقاطعة.
لحاق الضرر به حتى يعيد  وأساء للمقدساتفمن سرق الوطن  وجبت مقاطعته وتشويه صورته وا 
 الحق ألصحابه.

أثبتت تجارب الشعوب فإن المقاطعة وسيلة سلمية آمنة ال يمكن ألي شخص وصفها  كما
كثيرة. ولما كانت اإلساءة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باإلرهاب وتحقق مكاسب عظيم وأهداف 

أمرا مرفوضا وماسا باألخالق العامة لدى أعضاء المنظمة التجارة العالمية من الدول اإلسالمية 
بإمكانهم أن يبرروا التدابير الحمائية )كمنع منتجات االتحاد األوروبي من الدخول الى  فان والعربية

أسواقهم أو التحريض الحكومي على مقاطعتها شعبيا أو حتى مقاطعتها دون تحريض( بضرورتها 
 لحماية االخالق العامة دون مساءلة قانونية من طرف جهاز تسوية المنازعات.
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 والهوامشالمراجع 

                                                      
 :14ميثاق األمم المتحدة، الفصل السابع، مادة  .4

https://www.un.org/ar/documents/charter/chapter7.shtml 
 
 (.911/  8العرب  )لسان.  2
 ـــ(111قطع: صــمادة  الوسيط، )المعجم 3
 (081األبجدي ص )المنجد 4
 ـــ(.122)الموسوعة االقتصادية، د. حسين عمر صــ 5
 مwww.madarcenter.org1.1/4/2014الموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(  6
 ويبستر االلكتروني: -موقع معجم ميريام 7

webster.com/dictionary/boycott-http://www.merriam 
 

                                                                                                                          
8   of boycott Full Definition 

transitive verb 
 :to engage in a concerted refusal to have dealings with (as a person, store, or organization) 

usually to express disapproval or to force acceptance of certain conditions 
 

 108/ص1تفسير الصنعاني ج 9
 4081/ص1صحيح مسلم ج 10
 22/ص1حوذي جتحفة األ 11
 499/ص1فيض القدير ج 12
 101/ص4مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج 13
 (.422)مجلة األسرة العدد  14
 .السابق()نفس المرجع  15
 (.4111)القاموس السياسي: ص 16
 (.4214)نفس المرجع السابق: ص 17
 (4219)المرجع السابق: ص 18
  www.kate3.comوليدفع روق محمد على موقع الصدأ،ليقاوم  العربية.. حلمينظر مقال لجنة المقاطعة  19
 
هولندا: صرح رئيس الوزراء جان بيتر بالكنإنده بأنه في العالم الغربي يلجأ الناس إلى المحاكم لحل النزاعات وأن لغة التهديد  20

 والوعيد والعنف إلمكان لها في المجتمع األوروبي.
على الصحف التي أمتنعت عن نشرها  وأثنىحف التي نشرت الصور المملكة المتحدة وزير الخارجية جاك سترو انتقد الص

 وطالب بالهدوء مع رفع حالة الطوارئ في البالد 
الواليات المتحدة: نشرت الخارجية األمريكية تصريحا تنص على أن حرية رأي الصحافة يجب أن يكون موازيا مع الشعور  

نشر هذه الرسوم خطأ" وأنها "تضر بالحوار “إن نتون نشر مثل هذه الرسوم وقال بالمسؤولية من جهة أخرى شجب الرئيس السابق بيل كلي
 بين الثقافات" 

 الفاتيكان: انتقدت بحدة صحيفة يوالندس بوستن على نشرها للصور 
 السعودية: قامت باستدعاء سفيرها في الدانمارك للتشاور وأعلن السعوديون مقاطعتهم للمنتجات الدانماركية.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/boycott
http://www.merriam-webster.com/dictionary/boycott
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، دار التابعين، 00عابدين عبد اهلل السعدون، ص:  لها( ،المقاطعة االقتصادية )تأصيلها الشرعي واقعها والمأمول (21)

 م.9118 -هـ4190الرياض، الطبعة األولى 
 وانظـــر:م 9111-هــــ 4191مكتبـــة وهبـــة ، الطبعـــة األولـــى  11-10فتـــاوى مـــن أجـــل فلســـطين ، الشـــيخ القرضـــاوي ، ص -21

مجلـة البيـان  كتـاب: 491عـن المقاطعـة ص )كلمـاتفقـد نصـره اهلل ، أ. د. ناصـر بـن سـليمان العمـر ، مـن مقـال بعنـوان  تنصروه )إالكتاب 
 م   9118 -هـ 4190الطبعة األولى 
 (.1419أخرجه البخاري، رقم )  -22
 م.4008هـ، 4148، دار القلم، الطبعة األولى  9/4121 الزرقاءالمدخل الفقهي العام، مصطفى   -23
هـ ، بيـروت، واألشـباه والنظـائر، زيـن العابـدين بـن إبـراهيم 4119، دار الكتب العلمية 4/494األشباه والنظائر، للسيوطي   -24

 م. 4081هـ ، 4111، دار الكتب العلمية، بيروت 4/491بن نجيم 
 (.1148صحيح البخاري، رقم )  -25
هـــ ، عــدد األجــزاء 4191 -هـــ 4111الكويــت، الطبعــة  -وقــاف، صــادر عــن وزارة األ1/411الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة  -26

(12  .) 
هـ سكن مصر 4992هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم اهلل جميعًا ، ولد عام -27

يخ سليمان ابن سحمان ، توفي حمد بن عتيق ، والش عنه الشيخوأخذ عن علمائها وعلماء الدعوة السلفية ، له عدة مؤلفات ، ممن تلقى 
   هـ.4909سنة 

هـ 4141طبعة ، 41/124األجوبة النجدية، تأليف علماء نجد، تحقيق عبد الرحمن بن محمد قاسم السنية فيالدرر  -28
 م. 4001

 م. 9119 هـ ـ أكتوبر4191رجب     8[ صــ 410مجلة البيان ـ العدد ] -30
( بتصرف يسير. مطابع دار الطباعة والنشر 41- 42د. حسين شحاتة: تفنيد مزاعم المثبطين للمقاطعة االقتصادية )ص -30

 ه.4191مصر. ط: األولى  -اإلسالمية
 ه.4199بيروت  -وما بعدها(. دار الكتاب العربي 411انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ) -31
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