
  ١ א
 אאא

  عدادإ



 ٢ א
 אאא

 
< <
< <
ÄfŞÖ]<ÑçÏuí¾çË¦<< <

ÌÖöÛ×Ö<< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <

íéÞ^nÖ]<íÃfŞÖ]< <
MPMS{âKNLLSÝ< <

< <
< <

  ٣ א
 אאא



 ٤ א
 אאא

 
 

:;))

  ٥ א
 אאא

Üè‚Ïi<íÚøÃÖ]<éÖ]<í×é–ÊKëæ‚ÃÖ]<àe<îËŞ’Ú<<< <
،אאאא 

אאאא
א،א

אא،אא
אאאאא

אאאא،אא
،א،אאא

אאאא
אאאאא

K 

אא
א،אאאאאא
אאאאאא

אאWŸωuρ (#θçΡuρ$yès? ’n?tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ)١(  W Ÿωuρ 

(#þθãΖx.ös? ’n<Î) t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=sß ãΝä3¡¡yϑtGsù â‘$̈Ψ9$# )٢(K  
                                                 

  .]٢:املائدة[) (١
  .]١١٣:هود[) (٢



 ٦ א
 אאא

אא
אא

אאאאא
אFFאEE.. 

אאאאא
אא

אא،K 
،،،אא

אא
אאאאא 

אK 
 

אא 


Lא 

 

  ٧ א
 אאא

íéÞ^nÖ]<íÃfŞÖ]<íÚ‚ÏÚ< <

אאאא
אאאאK 

א{
אאאאאא،

אא
אאאא

אאאK 
אאא

אאאאאK 
אאא

W⎯s9uρ 4©yÌös? y7Ψtã ßŠθåκuø9$# Ÿωuρ 3“t≈|Á̈Ψ9$# 4©®Lym yìÎ6®Ks? öΝåκtJ̄=ÏΒ)١(K 
אא

אאWŸωuρ tβθä9#t“tƒ öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ãƒ 4©®Lym öΝä.ρ–Šãtƒ ⎯tã 

öΝà6ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈sÜtGó™$# )٢( 
אא 

                                                 
  .]١٢٠:البقرة[) (١
  .]٢١٧:البقرة[) (٢



 ٨ א
 אאא

אאאK 
אאאאא 

אאאאאא
אאאW y#ø‹Ÿ2 βÎ)uρ (#ρãyγôàtƒ öΝà6ø‹n=tæ Ÿω (#θç7è%ötƒ 

öΝä3‹Ïù ~ωÎ) Ÿωuρ Zπ̈ΒÏŒ )١(K 
אאא

אאאא
אאאא

א،אאאא،
אאאאK 

אאאאא
אאאאא
אאא

אאא
א  
אאא 

אאא 
،אאW 

                                                 
  .]٨:التوبة[) (١

  ٩ א
 אאא

אאא
אאא
אאאאאא

אא{ 
אאאאאאאא

K 
אאא

אאא
אאאא

אאK 
אאאאאאא

אK 
אאאאאאא
אאאאא

K 
אאאא

אא
K 

אW 
Wאאאאא 



 ١٠ א
 אאא

אאאא
אאא

אאאK 
Wאאאאא

אאאאא
אאאא

אאאK 
Wאאא

אאאאK 
אWאאא

א
אאK 

Wאאאאא
אאאא

אאא
אאאאא

אאאאאאאK 
Wאאאא 

אאאאא 
אאאאאאא 

  ١١ א
 אאא

K 
אאאאא

אאא
אא{


אאא

אאאא
אאאK 

אאאא
א

אאאאאאא
אאא

אאאK 
אאאא
א א א

אאאאאא
אאאאא

אאK 
 

‚éÃ‰<‚Ö^}< <

MQ<ír£]<ëƒ<MPNS{â  



 ١٢ א
 אאא

< <

±æù]<íÃfŞÖ]<íÚ‚ÏÚ< <

אאאא
אאאאK 

אאאאאא
אאאאK 

אאא
אא

אא
אאאאK 

אאאאא
אא

אאאK 
אאאאאא

אאאאא،אא
א،אא

אאאאאK 
 

 

  ١٣ א
 אאא

א 

 انتفاضـــة األقـــىص الـــرشيف يف القـــدس واألرايض انطلقـــت
م إيل يومنا هذا لتنقل املقاومة وألول ٢٠٠٠ من سبتمرب ٢٨املحتلة يوم 

ًمرة إىل عمق الكيان الغاصـب وهتـدد وجـوده يف الـصميم ومتهـد أيـضا 
و نحن نعلم مجيعا ما . حلرب حترير شاملة تطهر األرض وحترر القدس

 وأكناف بيت املقدس وأن أمريكا بقيـادة يقوم به اليهود يف بيت املقدس
العصابة اإلنجيلية هي التي تدعم هذا الكيان اللقيط ليقوم بـام يقـوم بـه 
ًأمال يف عودة املسيح, كام نعلم أن احلكومـات العربيـة واإلسـالمية, قـد 

 . سلمت لألعداء كل شئ وال استقالل هلا بقرار
نـاك انتفاضـة أخـرى وعىل التـوازي مـن االنتفاضـة الفلـسطينية كانـت ه

 من املحـيط األطلنطـي إيل املحـيط عربية واإلسالميةالشعوب الخاضتها 
مدافعـة عـن كرامتهـا ورشفهـا .. وقدسـها وأقـصاها اهلادي ثـائرة لـدينها

مكبلـة ال حيلـة هلـا رغـم شـدة ولكنها   بالنفس واملال تبغي اجلهادوعزهتا
 لـسالح لفعلـتعت رد كيـدهم بااوأعواهنم ولـو اسـتطكراهيتها لليهود 
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ولعل هلذه الشعوب بعض العذر هلذه األسباب املذكورة وغريهـا ولكـن 
ًال تكلفـه شـيئا إذ أهنـا التـي حتى تلك الوسائل السلمية من يرتك عذر ما 

وما عذر من يشرتى من العدو ويبيع ما يقـدر عـىل !  ?جمرد مقاومة سلبية
أن اهللا تعـاىل مـع ! ًتركه ولـو كـان هـذا األمـر يمـأل خـزائن العـدو ذهبـا?

ــول  #$  öθs9uρ (#ρßŠ#u‘r& ylρãã‚ø9$# (#ρ‘‰tãV{ …ã&s! Zο£‰ãã ⎯Å3≈s9uρ oνÌŸ2 ª!$# öΝßγrO$yèÎ7/Ρ  :يق

öΝßγsÜ¬7sVsù Ÿ≅ŠÏ%uρ (#ρß‰ãèø%$# yìtΒ š⎥⎪Ï‰Ïè≈s)ø9$# )اهللا رســول و )١ قــد هنــى عــن 
 كـل  عـىلًومع أن اجلهاد بالنفس واملال قد أصبح واجبـا!! خذالن املسلم

دم عــىل ً ومــع أنــه صــار واضــحا أن الــدور قــا!! مــسلم بــالنص واإلمجــاع
  ...ولكن !!ًاجلميع عاجال غري آجل

؟א 
אא؟ 

, وحتى  قلة فاعليتهارغم إن أبرز ميزة يف هذه األمة هي كثرهتا العددية 
توظيفهـا يف األدوار  ينبغي استثامرهاالراكدة ويمكن تفعيل هذه الكثرة 

ًالسهلة ,التي حتتاج إىل أعداد كبرية, وال تتطلب جهدا متميزا, وال وقتا  ً 
                                                 

  .]٤٦:التوبة[) (١
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 :    مثل , ًطويال
حث هذه اجلامهري الغفرية عـىل الـدعاء إلخـواهنم املستـضعفني يف  •

 والقنـوت حتـى ترتفـع هـذه النـوازل ,.كل صالة أفرادا ومجاعات
 .نة النبوية الرشيفةكام هي الس

والتـي اإلنرتنت وتدمريها   يفاليهودية اهلجوم عىل املواقع  وعملية •
تفــوق فيهــا الــشباب العــريب واملــسلم وخاصــة مــنهم الفلــسطينيني 

 .والباكستانيني نموذج حيتذى به يف هذا املضامر
 .  كل أحد مهام كان بسيطايستطيعه باملال أمر آخر والتربع •
 األمريكية واليهودية الربية والبحرية صالحامل عدم خدمة وكذلك  •

 . واإلسالميةالعربيةواجلوية يف مجيع البلدان 
 إرسال رسائل احتجاج بريدية من اهليئات واجلمعيات املدنيـة إىل  •

ـــا  ـــر فيه ـــبالد  اإلســـالمية يظه ـــل ال ـــة يف ك ـــسفارات األمريكي ال
مني االحتجاج عىل كل املواقف األمريكية من احتالهلا لديار املـسل

 . إىل انحيازها الكامل وغري املرشوط  لليهود ضد املسلمني



 ١٦ א
 אאא

واإلسـالمية   الـسلمي للـشعوب العربيـةالتغيـري آليـات أهـمومـن  •
 ـ  ملنتجــــات ورشكــــات العــــدو األمريكــــياملقاطعــــةســــالح 

األنجلوصهيونى وبه  ترضب األمة املثل للقادة العرب واملـسلمني 
ومة الئـم فالـشعوب هـي كي حيذوا حذوها دون أن خيشوا يف اهللا ل

 .صاحبة القرار كام أهنا قادرة عىل حتمل النتائج
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إبانـة :ًمفاعلـة مـن القطـع يقـال قطعـه يقطعـه قطعـا,والقطع:املقاطعة( 
اهلجـران ضـد :ًبعض أجزاء اجلرم من بعـض فـصال,والقطع والقطيعـة

 .)١()الوصل 
عدم التعامل مع شـخص أو رشكـة : املقاطعة: (د األبجديقال يف املنج

 )٢() أو مؤسسة أو دولة ومنه مقاطعة بلد ملنتجات وحاصالت بلد آخر
االمتنــاع عــن معاملــة اآلخــرين : املقاطعــة: (وقــال يف املعجــم الوســيط

ًاقتصاديا أو اجتامعيا وفق نظام مجاعي مرسوم ً() ٣(. 
رشاء مـن الكفـار دون البيـع هلـم وهو لفظ شاع استعامله عىل مقاطعة ال

 . ألن الغالب عىل تعامالت املسلمني اليوم معهم هو االستهالك
                                                 

هاين بن عبد اهللا ابن جبري القاضي باحملكمة الكربى / للشيخ،)مقاطعة بضائع الكفار) (١(
  .لسان العرب والقاموس احمليط:  بقراءته وانظر أيضاًوهو حبث قيم ينصح، جبدة

   ).السابق )(٩٨٧ص (املنجد األجبدي ) ٢(
  ).السابق(ورمز هلا مبحدثة أي لفظ شاع حديثاً )  ٢/٧٤٦(املعجم الوسيط  (٣)
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بالنظر إىل فتاوى أهل العلم وظاهر األدلة الرشعية باإلضافة إىل 
ــة خيتلــف  ــصاديني يتــضح أن حكــم املقاطع ــبعض االقت ــربة ل اآلراء املعت

الـسلعة بــل وحالـة الكـافر نفــسه هـل هــو بـاختالف احلـال واملــآل ونـوع 
معاهد أم حمـارب وغـري ذلـك مـن املـسائل الواقعيـة واألحكـام الـرشعية 
وكثري من األمور ال يتم فيها العدل واإلنصاف إال بالتفصيل وعـىل ذلـك 

 .كثرية ال يسع املقام لذكرها أمثلة
ولكن موضوع املقاطعـة ال ينبغـي أن يـستمد رشعيتـه مـن جمـرد 

جلياشة والغـضب املـستعر عـىل عـدو اهللا وعـدونا مـن اليهـود العواطف ا
ر مـع مـراد الـرشيعة وحلفائهم وإنام احلق أحق أن يتبع واملسلم احلق يدو

ًوجودا وعدما  : وهذه عدة أصول متثل حماور النظر يف هذه القضيةً
Ùæù]<Ø‘ù]<<<…^ËÓÖ]<ÄÚ<íè…^rjÖ]<løÚ^ÃjÖ]<…ç‘ )١( 

 .هم صورة سينصب عليها احلديثالرشاء املبارش وهو أوضح وأ −١
                                                 

  مقاطعة بضائع الكفار  )١(
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الرشاء عرب وسيط أو سمسار يتم الـصفقة بـني الطـرفني فقـط مقابـل  −٢
عمولة وهو كالرشاء املبارش إذ تصب األموال يف جيب البائع الكـافر 

 .مبارشة فله حكم األول
الرشاء من وكيل يـستورد بـضائع مـن صـنع الكفـار باسـمه ويبيعهـا  −٣

م مقابـل عمولـة وهـو كالـرشاء ثم يسدد املـستحقات هلـ) وكيل بيع(
ًاملبــارش إال أن هــذا الوكيــل سيتــرضر أيــضا لتحملــه نفقــة االســترياد 

 . والتخزين ثم البيع
الرشاء من وكيـل لـه امتيـاز تـصنيع سـلعة أصـلها مـن صـنع الكفـار  −٤

مقابل تسديد حق االمتياز وهذا رضره عـىل الوكيـل أكـرب مـن األول 
 .يف حال مقاطعة هذه السلعة

ًاعة مستعملة صـنعها الكفـار أصـال مـن مـسلم وفيـه رواج رشاء بض −٥
 .  لبضاعتهم فرشاء املستعمل يعنى رواج املنتج اجلديد

ــا أن نــشري إىل أن املــصلحة العامــة مقدمــة عــىل املــصلحة  وينبغــي هن
اخلاصة كام هو معلوم ومقرر يف أصول الرشيعة وهو أصل يستدل بـه 

 .وال يستدل له
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 êÞ^nÖ]<Ø‘ù]V<fÚ<íu^ec…^ËÓÖ]<íÃè^< <

باب البيـع (:  صحيحهيفاألصل إباحة مبايعة الكفار فقد بوب البخاري 
 .) والرشاء مع املرشكني وأهل احلرب

كنا مع : أخرج عن عبد الرمحن بن أيب بكر ريض اهللا تعاىل عنهام قال(كام 
: ُ ثم جاء رجل مرشك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي النبي 

  )١( )ًفاشرتى منه شاة .بل بيع,ال :  قالــأم هبة?: أو قالــ  ؟
وإذا ســافر الرجــل إىل دار  (:ـــ رمحــه اهللا ـــ قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 

 يف احلرب ليشرتى منها جاز عندنا كام دل عليه حديث جتارة أبى بكر 
إىل أرض الشام وهى حينذاك دار حـرب وغـري ذلـك  حياة رسول اهللا 

 )٢()حاديثمن األ
ولكن هذا األصل تضبطه األصول التاليـة بـام قـد ينقلـه عـن اإلباحـة إىل 

 .التحريم أو الكراهة بحسب األحوال كام سيتبني
 

                                                 
  ) ٢٢١٦(صحيح البخاري  )١(

  )٢/١٥( اقتضاء الصراط املستقيم  (٢)
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 oÖ^nÖ]<Ø‘ù]<Vä×‘_<àÂ<ä×Ïßè<^Úæ<|^f¹]<Ý^Óu_<˜Ãe<»< <

ــاىل  −١ ــق رصف هللا تع ــريم ح ــل و التح  ? Ÿωuρ (#θä9θà)s? $yϑÏ9 ß#ÅÁs التحلي

ãΝà6çGoΨÅ¡ø9r& z>É‹s3ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#tym (#ρçtIøtGÏj9 ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# 4 

¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβρçtIøtƒ ’n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# Ÿω tβθßsÎ=øãƒ   )١(   
كفى باملرء جريمة أن يفتات عىل مـن لـه اخللـق واألمـر فيقـول هـذا  −٢

 #$!ωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# âö∆F{$#uρ 3 x8u‘$t6s? ª :حــالل بغــري علــم قــال تعــاىل حــرام أو

>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#  )٢(   
املطهـرة شـاملة  من املعلوم أن قواعد وأحكـام الـرشيعة اإلسـالمية −٣

 كام  مواكبة املستجدات يف حياة الناسلكل زمان ومكان وقادرة عىل
ًأنه من املقرر أن أحكام ملة اإلسالم تدور مع مصالح العباد وجـودا 

 .وعدما
احلالل واحلرام إما أن يكونا بنص حمكم من كتاب اهللا وسنة رسـوله  −٤

أو بإمجاع الصحابة أو اتفاق علامء العرص ملن بعدهم ـ ملن يرى إمكـان 
                                                 

  ]١١٦ النحل [  (١)
  ]٥٤األعراف [  (٢)
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 انعقاد اإلمجاع بعدهم ـ وإما بقياس واجتهاد من العلامء وفـق القواعـد
 . واملستقرأة من جمموع النصوص الرشعية املطردة يف الرشيعة

ًمن املعلـوم أن املبـاح مل يـؤمر بـه ال تركـا وال .. غري مأمور به املباح ( −٥
 )١()ًفعال وقد قدمنا أنه ال يدخل يف تعريف التكليف بوجه من الوجوه

 : وإنام يدخل املباح ىف احلكم التكليفي لوجوه
 .أنه من باب القسمة التكميلية:األول
 . التخيريأن مطلب الرشع يف املباح ليس عىل اإللزام وإنام:الثاين
أنه من باب الوسائل والتي هلا حكم املقاصد فـإن كـان وسـيلة :الثالث

ًإىل حرام فهو حرام وإن تعني وسيلة ملستحب كـان مـستحبا وإن كـان 
ًينقلب املباح حراما إن كان فعلـه (ًوسيلة لواجب كان واجبا وهكذا و

 .)٢()ًيؤدى إىل حرام كسقي الزرع ماء حيتاجه قوم إلحياء نفوسهم
 ًقول بل والواجب قـد ينقلـب حرامـا كالـصالة يف األرض املغـصوبةأ

 .  كثرية ال تستوفيها هذه العجالة عند من يرى بذلك واألمثلة

                                                 
 .دار األصالة. ط) ٢٥ص( مذكرة يف أصول الفقه  (١)

  .دار النفائس ومكتبة دار الفتح. ط) ٤٢ص( الواضح يف أصول الفقه  )٢(

  ٢٣ א
 אאא

 :املحرم إما حمرم لذاته أو لوصفه أو لغريه −٦
 ًمـا حرمـه الـرشع ابتـداء ملـا فيـه مـن األرضار (  فأما املحرم لذاتـه فهـو 

 . )١() واملفاسد
ً فإما أن يكون وصفا قائام به أو خارجا عنه الزما له وأما املحرم لوصفه ً ًً

 .أو غري الزم
املنهـي عنـه إمـا أن يكـون النهـى عنـه لذاتـه :(قال الشنقيطي يف املـذكرة

ــه كاإلســكار بالنــسبة للخمــر أو  ــا أو لوصــفه القــائم ب كالــرشك والزن
خلارج عنه الزم له كالصالة يف األرض املغـصوبة أو  خلـارج عنـه غـري 

وهـو مـا كـان (  واألخريين من املحرم لغـريه )٢()  كالصالة باحلريرالزم
أو أن منفعته هـي الغالبـة   األصل إذ ال رضر فيه وال مفسدةًمرشوعا يف

 .)٣() ولكنه اقرتن بام اقتىض حتريمه
 املقصود الرشعي  خالف عىل مآل  ومن املحرم لغريه أن يكون للفعل
                                                 

  .الرسالة.   ط٤٢الوجيز يف أصول الفقه  ص) ١(
وصاحب املذكرة رمحه اهللا يرى (، ٣١ مذكرة يف أصول الفقه  بتصرف ص(٢)

 ).ة يف األرض املغصوبة خالفاً للجمهورببطالن الصال
  .الرسالة.    ط٤٣الوجيز يف أصول الفقه  ص) ٣(



 ٢٤ א
 אאא

 أو أن هوغـري ه اإلمـام الـشاطبيًحتى لو كان مرشوعا يف أصـله كـام قـرر
 .يكون الفعل ذريعة للفساد أو تربو مفسدته عىل مصلحته إىل غري ذلك

Äe]†Ö]<Ø‘ù]<<<ì†ãŞ¹]<íÃè†×Ö<íÚ^ÃÖ]<‚‘^Ï¹]<…^fjÂ]<< <

Wאאא 
 أن مــدار − كــام يقــرر شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا −مــن املعلــوم

عىل حتصيل املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسـد وتقليلهـا وأهنـا  ةالرشيع
ترجح خري اخلريين وحتـصل أعظـم املـصلحتني بتفويـت أدنامهـا وتـدفع 

  . )١ (أعظم املفسدتني باحتامل أدنامها
وهـذه املـصالح . ً ثم بحفظها ثانياًحتقيق مصالح العباد باإلجياد هلا أوال(و
نـــواع الـــرضوريات واحلاجيـــات   ثالثـــة أ− هـــي حـــسب االســـتقراء −

 )٢( )ولكل نوع منها مكمالت. والتحسينيات 
وهى املصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام املجتمع :الضروريات

  واستقراره وفواهتا شقاء الدنيا واآلخرة وهى الدين والنفس والعقل

                                                 
  .٤١ – ٤٠األمر باملعروف والنهي عن املنكر ص : انظر مثالً (١) 

  .الرسالة.   ط٣٧٩الوجيز يف أصول الفقه ص) ٢(

  ٢٥ א
 אאא

 .والعرض واملال
 .شقة عن الناسوهى املصالح التي ترفع احلرج والضيق وامل: الحاجيات

وهـى مـا جيعـل حيـاة النـاس تـسري وفـق مكـارم األخـالق : التحسينيات
 .والعادات الكريمة

ًوبينها فروق مهمة جدا فالرشع أشـد مراعـاة للـرضوريات حتـى أبـاح 
]  : املحـــرم حلفظهـــا قـــال تعـــاىل ô‰ s% uρ  Ÿ≅ ¢Á sù Ν ä3 s9 $ ¨Β tΠ § ym öΝ ä3 ø‹ n= tæ ω Î) $ tΒ 

óΟ è? ö‘ Ì äÜ ôÊ $# Ïµ ø‹ s9 Î) )ومعلوم أن احلاجة تنـزل منـزلة الرضورة إذا كانت ( )١ 
  .)٢( )عامة

ً وعليه وجـب التفريـق بـني البـضائع الـرضورية كالـدقيق والـدواء مـثال 
واحلاجيات العامـة كوسـائل االنتقـال احلديثـة وبـني احلاجيـات اخلاصـة 
ــستهلكات  ــسة وامل ًفــضال عــن التحــسينيات كاملــرشوبات وبعــض األلب

 بينهـا ففـي موطـأ اإلمـام ا كام فـرق أمـري املـؤمنني عمـر املرتفة ونحوه
ّأنه كان يأخذ من النبط من القطنية(: مالك ْ   ـــوهى احلبوب التي تطبخــ   ِ

                                                 
   .]١١٩األنعام [ )١(
   .٨٥، وابن جنيم ص ٩٣ للسيوطي ص،األشباه والنظائر) ٢(



 ٢٦ א
 אאא

 )١( ليكثــر احلمــل إىل املدينــة ُرش ومــن احلنطــة والزيــت نــصف العــرشُالعــ
 يف مجرك احلنطة ألهنا رضورية وفيها معاش النـاس وشـدد يف فخفف 
 . ليس كذلك مع أهنا كلها أطعمةغريها مما

WאאW 
وهى بمثابة الضابط للقاعدة السابقة وتفريع عليها وأدلة اعتبار املـصالح 
واملفاسد أكثر من أن حتىص وأشهر من أن تبني ولكن فيهـا مـسائل هيمنـا 

 : هنا أن نركز عليها
  : المآالتفقهوجوب اعتبار  )١

ًيكون مرشوعا ولكن له مآل عىل خالف ذلـك فينهـى عنـه  فإن الفعل قد 
 ًوبالعكس فقد يكون الفعل ممنوعا ولكن له مآل عىل خالف ذلك 

 .  وغريه و هو ثابت يف الكتاب والسنة)٢(فيؤمر به كام قرره الشاطبي
  : والمفاسد المصالح أن غلبة الظن معتبرة فى )٢

  وإذا كان الرضر (: شاطبيقال ال, ويقوم الظن الغالب فيها مقام العلم 
                                                 

 باب ، كتاب اجلزي، للبيهقي،والسنن الكربى) ٦٢١رقم ( كتاب الزكاة ،املوطأ) ١(
   .وغريمها) ١٩٢٧٩رقم (ما يؤخذ من الذمي إذا جتر يف غري بلده 

  )١٩٥ -٤/١٩٤( انظر مثالً املوافقات )  ٢(

  ٢٧ א
 אאא

 ًواملفسدة تلحق ظنا فهل جيرى الظن جمرى العلم أم ال ?اعتبار الظن هو 
 :األرجح ألمور

 فالظاهر جريانه هنا.أن الظن ىف ابواب العمليات جار جمرى العلم:أحدها
 هذا القسم كقوله  أن املنصوص عليه من سد الذرائع داخل يف:والثاين 

 Ÿω:تعــــاىل uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Î ö tó Î/ 
5Ο ù= Ïæ  )لتكفن عن سب آهلتنا أو لنسبن إهلك: فإهنم قالوا , )١. 

 .)٢( ) أنه داخل يف التعاون عىل اإلثم والعدوان املنهي عنه:والثالث
  : أن المصالح والمفاسد تقديرية)٣

  أكثر املصالح واملفاسد ال وقوف عىل (  :  قال العز بن عبد السالم
ّمقاديرها وحتديدها وإنام تعرف تقريبا لعزة الوقوف عىل حتديدها ً ُ( )٣(.  

  :وجوب معرفة األشباه والنظائر) ٤

  لكن اعتبار مقادير املصالح إنام يكون بميزان (:   قال ابن تيمية رمحه اهللا
 مل يعدل عنها وإال اجتهد فمتى قدر اإلنسان عىل اتباع النصوص  الرشيعة

                                                 
   .]١٠٨األنعام [) ١(
   ) .٢/٣٦٠(املوافقات ) ٢(
 ) .١٠٠ص (القواعد الصغرى ) ٣(



 ٢٨ א
 אאא

 .)١( )األشباه والنظائررأيه يف معرفة 
WאאW 

 والوسيلة إمـا أن تـؤدى )٢(واملراد هبا منع اجلائز لئال يتوصل به إىل املمنوع 
ً فتمنع وتكون حمرمة قطعيـا أيـضاًإىل املفسدة قطعيا  وإمـا أن تـؤدى إليهـا ً

ًأصـل مـرشوعيتها وإمـا تـؤدى للمفـسدة ظنـا ًنادرا فتبقـى الوسـيلة عـىل 
فينظر فيها فـإن غلـب الظـن بمفـسدهتا وجـب منعهـا ألن الظـن الغالـب 
ــيم  ــن الق ــة واب ــن تيمي ــم وعــىل ذلــك كــالم شــيخ اإلســالم اب ــد العل يفي

 . والشاطبى وغريهم من أهل العلم
‹Ú^¤]<Ø‘ù]<<…^ËÓÖ]<^’jÎ]<íèçÏi<Ý‚Â<íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<àÚV< <

املقررة يف الرشيعة عدم تقوية اقتـصاد الكفـار ومـن ذلـك إن من األحكام 
مسألة دفع الدية يف كفارة القتل اخلطأ للمؤمن والتـي ال تكـون إال للـويل 
املسلم أو الذي بيننا وبينه ميثاق وال تعطى للويل املحارب ألال يتقوى هبا 

 ( $tΒuρ šχ%x. ?⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅çFø)tƒ $·ΖÏΒ÷σãΒ ωÎ: عىل قتال املسلمني قال اهللا تعاىل

                                                 
  ) .٢٨/٢٥٦(وع الفتاوى  جمم١)(
   )٣/٢٥٧(املوافقات ) ٢(

  ٢٩ א
 אאא
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«!$# 3 šχ%x.uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6ym ) ــي,)١ ــال القرطب ــة (:  ق ّوســقطت الدي
أحــدمها ـ أن أوليــاء القتيــل كفــار فــال يــصح أن تــدفع إلــيهم : لــوجهني

ٌوالثـاين ـ أن حرمـة هـذا الـذي آمـن ومل هيـاجر قليلـة. ّفيتقووا هبـا  وىف ,)٢()ُ
ّ وال يؤدي إليهم الدية فيتقوون هبا عليكم (: تفسري الطربي ّ( )٣(. 

ّقــال يف الــوجيز نقــال عــن القــرايف  وقــالوا بجــواز دفــع املــال للدولــة (: )٤( ً
   مع أن دفع املال للدولة املحاربة ال جيوزًاملحاربة فداء ألرسى املسلمني

 . )٥( )ولكنه جاز هنا لدفع رضر أكرب أو جللب مصلحة أكرب
                                                 

  .]٩٢النساء [)١(
  ٩٢ سورة النساء آية - )٩٠ص (تفسري القرطيب ) ٢(
 ٩٢ سورة النساء آية - )١١٤ص (تفسري الطربي  )٣(
  . )٣٣-٢/٣٢(الفروق للقرايف  ) ٤(
    .٢٥الوجيز ص ) ٥(



 ٣٠ א
 אאא

 :ّوىف كالم القرايف السابق أمور جديرة باملالحظة وهى
 أن دفع املال للدولة املحاربة ال جيوز −١
 انتقل من عدم اجلواز إىل اجلواز بقاعدة املصالح واملفاسد أنه  −٢
 أن األصل دفع املال حلفظ أنفس املسلمني ال إهالكها −٣

Œ^ŠÖ]<Ø‘ù]<<íèçfÞ<íß‰<°e…^]<…^ËÓÖ]<^’jÎ^e<…]†•ý]<
îÂ†<g×ŞÚæV< <

االقتـصادي   يف مواجهة اجلاهلية أسلوب الضغطكان من أساليب النبي 
 :وتم هذا عن طريقني

אWאאאW 
 كالدعاء ففي صحيح مسلم والبخاري واللفـظ لـه عـن ابـن مـسعود 

:  فقــال,ً ملــا دعــا قريــشا كــذبوه واستعــصوا عليــهإن رســول اهللا : قــال
))فأصابتهم سنة حصت كل ))א ّ

 بينـه وبـني شئ حتى كانوا يأكلون امليتة وكـان يقـوم أحـدهم فكـان يـرى
ْالسامء مثل الدخان من اجلهد واجلوع فأتاه أبوسفيان فقال  إن  !ْأي حممد :َ

 )١( )فادع اهللا أن يكشف عنهم قومك هلكوا
                                                 

 ) .٢٧٩٨( مسلم ،) ٤٨٢٣( البخاري ) ١(

  ٣١ א
 אאא

אWאאאאאW 
لإلغــارة عــىل قافلــة املــرشكني غــزوة بــدر الكــربى  يف كخــروج النبــي 

نـع املـاء عـنهم  مـع أن  املـاء مـن أسـباب وأخذها غنيمة للمسلمني كام م
 .احلياة و منعه أعظم من منع البيع أو الرشاء

 لنخـل بنـي النـضري ويمكن أن يقال مثل ذلك يف حتريق وتقطيع النبـي 
 خليرب والطـائف مع النهي عن قطع الشجر يف األصل وكحصار النبي 

ده يف كثـري وهو اقتصادي باملقام األول وهي عادة أصحابه الكرام مـن بعـ
من احلروب ومن املعلوم أن هذا كله كان يف جهاد الطلـب فهـو يف جهـاد 

 .الدفع أوىل
وأما الغزوات اهلادفـة للغنيمـة والـسلب وفيهـا مـا ال خيفـى مـن اإلرضار 

 يـوم غـزوة بـواط كخروجه االقتصادي باملرشكني فأكثر من أن حتىص 
غــزوة العــشرية  يف مــائتني مــن أصــحابه الكــرام إىل عــري قــريش وكــذلك 

ّ إىل اخلـرار وكالعـصابة املباركـة التـي وكرسية سـعد بـن أبـى وقـاص 
 بعــد صــلح احلديبيــة كــام يف صــحيح شــكلها أبــو بــصري وأبــو جنــدل 

 .البخاري والسري



 ٣٢ א
 אאא

Äe^ŠÖ]<Ø‘ù]<<<½è<÷æ<…]†•ý]<íß‰<…ç‘<àÚ<ì…ç‘<íÃ^Ï¹]
ì÷çÖ]<áƒc<^<V< <

 هـي يف الـصحيحني وهنا قـصة أبلـغ مـن أي كـالم أرسدهـا كـام
  بعث رسـول اهللا (:  قالواللفظ للبخاري رمحه اهللا فعن أبى هريرة 

ًخيال قبل نجد , فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثاممة بن أثال سـيد 
فربطوه بسارية من سواري املـسجد فخـرج إليـه رسـول اهللا  , أهل الياممة
فقال  :؟א تقتـل تقتـل ذا دم  إن,عنـدي خـري: فقـال 

. وإن كنت تريد املال فـسل تعـط منـه مـا شـئت وإن تنعم تنعم عىل شاكر
 فأعـاد, ؟ :كان بعد الغد فقال حتى فرتكه رسول اهللا 

: فقال رســول اهللا ,مــن الغـد أعــاد عليـه مقالتــه كــان حتـى مقالتــه عليـه
א. ثـم دخـل  , سلفانطلق إىل نخل قريب مـن املـسجد فاغتـ
يــا . ًأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأشــهد أن حممــدا رســول اهللا: املــسجد فقــال

ّواهللا ما كان عىل األرض وجه أبغض إيل من وجهـك فقـد أصـبح ! حممد
َّوجهك أحب الوجوه كلها إيل واهللا ما كان من دين أبغض إيل من دينـك  َّ

أريـد العمـرة ّفأصبح دينك أحب الدين كله إيل وإن خيلك أخذتني وأنا 
 وأمـره أن يعتمـر فلـام قـدم مكـة قـال لـه فامذا ترى? فبـرشه رسـول اهللا 
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 وال واهللا ال ال ولكني أسـلمت مـع رسـول اهللا : أصبوت? فقال: قائل
  )١( )يأتيكم من الياممة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اهللا 

 وإن يـا حممـد أمـسيت : ( قـال للنبـي   أن ثاممـة ويف رواية عند أمحد
وجهك كان أبغض الوجوه إيل ودينك أبغض الـدين إيل وبلـدك أبغـض 
ــان إيل ووجهــك أحــب  البلــدان إيل, فأصــبحت وإن دينــك أحــب األدي

لقد كـان  : ًالوجوه إيل , ال يأيت قرشيا حبة من الياممة , حتى قال عمر 
ويف روايـة ) واهللا يف عيني أصغر من اخلنزير وإنه يف عيني أعظم من اجلبل

 منع احلمل إىل مكـة حتـى جهـدت قـريش فانرصف إىل بلده و(: بيهقيال
ّ يسألونه بأرحامهم أن يكتب إىل ثاممة خييل إليهم فكتبوا إىل رسول اهللا  َ ُ

 .)٢() رسول اهللا محل الطعام ففعل
 ًداللة واضحة وقوية جدا ال  ويف رواية اإلمام أمحد ابن حنبل ـ رمحه اهللا ـ 

 عني واملشككني يف مرشوعية املقاطعة فهي نص تنهض هلا دعاوى املبد

                                                 
  ) .١٧٦٤( مسلم ،) ٤٣٧٢(البخاري ) ١(
عن ٢/٢٤٦عن عبد احلميد ابن جعفر ، ورواية أمحد ٦٦-٩/٦٥رواية البيهقي ) ٢(

 )١٢١٥،حديث٥/٤٢إرواء الغليل (وإسناد الروايتني حسن :ابن عجالن،قال األلباين
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كفار يف البيـع وال فـرق بـني البيـع  لثاممة عىل مقاطعة العىل إقرار النبي
ًالرشاء رشعا بل منع الرشاء منهم أوىل يف واقعنا املعارص ملـا فيـه مـن نفـع 

 .  ًهلم وربا ملكاسبهم
 لثاممـة ى فى هذا احلـديث إقـرار النبـوحتى بدون زيادة اإلمام أمحد ف

ومل عىل أصل املقاطعة االقتصادية وإنام أمـره بفـك احلـصار هللا والـرحم 
يأمره بذلك قبلها ولو كان الفعل غري مرشوع لنهاه عنه قبـل مناشـدهتم 

ذا وهـ إذ ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة يف حـق سـيد املتقـني 
ًا وليس غائبا دليل قوى ومبارش يف املسألة أضعه بني يدي أهل العلم فين

 . عنهم واهللا أعلم
وهـى دليـل قـوى  ,ويسعنا هنا االستدالل بآية العيلة التي يف سورة التوبة

ًجدا يف هذا الباب تدل عىل أمهية املقاطعة حتى فرضت يف كتـاب اهللا وإن 
اختلفت العلة وكانت فيها املقاطعة دينية إال أهنا تالزمت مع االقتـصادية 

 ƒ#: قــال اهللا تعــاىلًلتجــارة أساســا يف أرزاقهــم االعــتامد أهــل مكــة عــىل
š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ $yϑ̄ΡÎ) šχθä.Îô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/tø)tƒ y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#tysø9$# y‰÷èt/ 

öΝÎγÏΒ$tã #x‹≈yδ 4 ÷βÎ)uρ óΟçFøÅz \'s#øŠtã t∃öθ|¡sù ãΝä3‹ÏΖøóãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï&Î#ôÒsù βÎ) u™!$x© 4 χÎ) 
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©!$# íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ6ym )يقــول للمــؤمنني(  :– رمحــه اهللا − , قــال الطــربي )١ :
. ًوإن خفــتم فاقــة وفقــرا بمنــع املــرشكني مــن أن يقربــوا املــسجد احلــرام

t∃öθ|¡sù ãΝä3‹ÏΖøóãƒ ª!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ï&Î#ôÒsù βÎ) u™!$x© ... ألن املؤمنني خافوا بانقطـاع
ــيهم  املــرشكني عــن دخــول احلــرم انقطــاع جتــاراهتم ودخــول رضر عل

ّ وأمــنهم اهللا مــن العيلــة وعوضــهم ممــا كــانوا يكرهــون بانقطــاع ذلــك َْ ّ
  (#θ :انقطاعـه عـنهم مـا هـو خـري هلـم منـه وهـو اجلزيـة فقـال هلـم è= ÏG≈ s% 

š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $#  )ــــال ...)٢ ــــأمرهم بقت ف
  )٣( ) وأغناهم من فضلهأهل الكتاب

 وقـال (: قـال القرطبـي. ذلك تدور أقوال أهل العلم ىف هـذه اآليـةوعىل 
فأخـصبت . ِأغناهم اهللا بإدرار املطـر والنبـات وخـصب األرض: رمةعك

َتبالــة وجــرش ُ َ ومحلــوا إىل مكــة الطعــام والــودك وكثــر اخلــريَ وأســلمت . َ
ْأهل نجد وصنعاء وغريهم فتامدى حجهم وجترهم: العرب  وأغنى اهللا . َ

                                                 
  .]٢٨التوبة [ )١(
  . ]٢٩:التوبة[) ٢(
  . ٨٨تفسري الطربي ص ) ٣(
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 .)١( )ُجلهاد والظهور عىل االمممن فضله با
وإذا كان اهللا تبارك وتعـاىل يف آيـة العيلـة الكريمـة قـد أمـر بمنـع الكفـار مـن 
ًدخول البلد احلرام حفظا حلرمته مع ما فيه من التجارة والكسب فـإن حفـظ 

ًنظر ابن عمر يوما إىل الكعبة فقال ما (حرمة الدم املسلم عند اهللا أعظم فلقد 
 ومن حفظه مقاطعة )٢ ()رمتك واملؤمن أعظم حرمة منكأعظمك وأعظم ح

 .بضائع الكفار املحاربني املعتدين عىل أهل ملة اإلسالم
àÚ^nÖ]<Ø‘ù]V<<l^ÏnÖ]<”^’j}÷]<Øâ_<ï_…<…^fjÂ]]àèjÃ¹V< <

ــاء يف قــضية إال  ــه ال يمكــن احلكــم وال اإلفت ــه مــن املعلــوم أن إن
ًبفهمها فهام صحيحا وهـذا الفهـم يكـون عـىل و جهـني فهـم لواقـع هـذه ً

 وال (: القضية وفهم حلكم اهللا فيها قال شيخ اإلسالم ابن القيم رمحـه اهللا 
: يتمكن املفتي أو احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهـم

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن : أحدمها 
فهـم الواجـب يف  :والنوع الثاين ًلام,ع به حتى حييط واألمارات والعالمات

                                                 
  .١٢تفسري القرطيب ص ) ١(
 .٤٣٥ ويف غاية املرام حديث ٢٠٣٢نه األلباين يف صحيح الترمذي حديث حس) ٢(
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فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو عن لسان رسـوله يف  وهو الواقع,
 )١( )هذا الواقع 

 وهذا األمر أظهر من أن يناقش يف الرشع وما تعارف عليه 
الناس فام زال العلامء عىل اعتبار رأى أهـل العلـم  والتخـصص كـل فـيام 

 اختص بعمله من أمور الفطر والـصوم وغريهـا خيصه كرأي الطبيب فيام
ــصناع والتجــار وغــريهم يف  ــازال القــضاة الــرشعيني يرجعــون إىل ال وم

 يعتـرب رأى اهلدهـد فـيام أحـاط  ـــوهو نبيــ  وهذا سليامن أقضياهتم 
 ((:  رأى الزراع ىف النخل حتى قال النبي وكاعتبار به

EE )ي واعتبار النب‘ )٢رأى احلباب بن املنذر  ىف احلـرب حـني 
 ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر ًا املنـزل أمنـزال أنزلكه اهللاأرأيت هذ: (سأله

אאFF: قـال) عنه? أم هو الرأي واحلرب واملكيـدة?

א((قال ) :ففرق )٣()  إن هذا ليس بمنزليا رسول اهللا  بني  

                                                 
  . )١/٨٦(إعالم املوقعني ) ١(
  ).٦٠٨١( مسلم )  ٢(
  ) .٢٣٠ص (الرحيق املختوم ) ٣(
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 .ترشيع وبني ما خيدمه من الرأي واحلرب واملكيدةالوحي أي النص وال
وقــد أكــد اخلــرباء أمهيــة املقاطعــة وقيمتهــا اخلطــرية يف النكايــة 
ًباقتصاد األعداء وتدعيم اهلوية الوطنية اقتصاديا وإنسانيا ومـن هـؤالء  ً
ــتاذ  ــدكتور حــسني شــحاتة األس ــد ال ــذين ال حيــصيهم الع اخلــرباء وال

 فرجــاين والــدكتور حلمــي احلديــدي بجامعــة األزهــر والــدكتور نــادر
ـــيط و ـــد التخط ـــري بمعه ـــسوي اخلب ـــراهيم العي ـــدكتور إب ـــري وال اخلب

كـام أكـدت ذلـك التقــارير  غـريهم كثــرياالقتـصادي مغـاوري شـلبي و
واإلحصائيات الصادرة يف بالد الكفار أنفسهم ومن مؤسـساهتم والتـي 

 "بروبــر إيــه إس دبليــو"تعــد بمثابــة شــاهد مــن أهلهــا مثــل مؤســسة 
وغريهـا األمريكية املتخصصة يف البحوث ومسوح استطالعات الـرأي 

كـشف وهـو مـا يًاهليئات الغربية والعربية املختصة واملـستقلة أيـضا من 
أمهية املقاطعة وخطورهتا عىل اقتصاد أعدائنا ويكفـى تـدخل القيـادات 
الــسياسية الكــربى يف أمريكــا وإرسائيــل وحلفــائهام واحتجاحهــا عنــد 

وغريها من احلكومات العربية واملسلمة عـىل مقاطعـة  رصيةاحلكومة امل
 .هذه الشعوب
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íÃ^Ï¹]<ÜÓuV< <

ًوأخريا فإذا كانـت الـسلعة التـي يـشرتهيا املـسلمون مـن الكفـار 
ليست من املصالح الرضورية أو من احلاجيات العامة كاألغذية الرئيسية 
ت وبعــض أنــواع األدويــة التــي ال بــديل هلــا وإنــام هــي مــن الكامليــا

واالستهالكيات فإنه ال جيوز رشاؤها منهم ملا فيها من التعاون عىل اإلثـم 
ّوالعــدوان والــدعم القتــصادهم ومــن ثــم عــون هلــم عــىل قتــل املــسلمني 
وانتهاك أعراضهم واستباحة بيضتهم واحـتالل أراضـيهم فهـذه املعاملـة 
 بالرشاء وسيلة إىل كل هذا الكفر والعصيان وتؤدى إىل كل هـذه املفاسـد
العظيمة وهذا الدعم القتصادهم الذي ال تقوم هلم قائمة إال بـه وهـو مـا 
ًشهد به أهل االختصاص والعلم باالقتصاد وال حيتـاج أصـال إىل بيـان و 

 .ًإال فلامذا يبيع البائع أصال لوال هدف الربح والكسب
فإذا ترجحت تلك املفاسد انتقل أصل اإلباحـة يف الـرشاء مـنهم 

بــاح كــام أســلفنا وســيلة إىل مقاصــد وغايــات فــإذا تــرجح إىل املنــع ألن امل
ًالعلم بغلبة املفسدة النامجة عـن مبـايعتهم كـان احلكـم تابعـا لـذلك وهـو 
ًاملنع بتاتا من الرشاء منهم إال فيام استثنينا كـام ينبغـي الـسعي يف إضـعاف 
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ًاقتصادهم بكل السبل خاصة مع ثبـوت كـون ذلـك مقـصدا رشعيـا كـام  ً
لدية يف سورة النساء وسنة نبوية بدليل حديث ثاممـة بـن أثـال تبني يف آية ا
 وإقرار النبي له عىل ذلك . 
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   ومفاهيم أخرىاملقاطعة
ًلفهم قضية املقاطعـة االقتـصادية فهـام جيـدا ينبغـي أوال التفريـق  ً ً

ًبينها وبني مفاهيم اقتصادية أخرى ختتلف عنها اختالفا جوهريا ً 
íÃ^Ï¹]: 

 أسلحة احلرب االقتـصادية ; وتـستخدم كعامـل هي أشد أنواع
سيايس يف املقام األول هيدف إىل الردع ويقيض بمنع التعامل متاما مـع 

ــة وا ــرشعية الدولي ــة أو اخلارجــة عــن ال ــة املعتدي ملؤســسات أو الدول
 ًاد منهــا أو التــصدير إليهــا مطلقــا وعــدم االســترياألفــراد التــابعني هلــا

ُّوتعد مقاطعة السلع الغذا ًئية أكثر تأثريا; ألهنا أكثـر رسعـة يف التلـف َُ
ومن أهم ما يميز املقاطعة أهنا يمكـن . تليها بعد ذلك السلع األخرى

 . أن تتم عىل املستويني الشعبي واحلكومي
íè^’jÎ÷]<l^eçÏÃÖ]< <

أمــا العقوبــات االقتــصادية فإهنــا تكــون أخــف يف حــدهتا مــن 
عـة عـىل كـل أو بعـض املقاطعة; وتتمثل يف فـرض رسـوم مجركيـة مرتف
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املنتجات املستوردة مـن الدولـة أو الـدول املعتديـة ولـيس منـع دخوهلـا 
ًمتاما, وكثريا ما تطبق هذه العقوبات يف إطار الـرصاع التجـاري الـدويل 

 .كام هو احلال بني الواليات املتحدة واالحتاد األوريب حاليا
ë†ÓŠÃÖ]æ<ë^’jÎ÷]<…^’£]V< <

 العقوبات و يمنع بمقتـضاه دخـول وخـروج ًوهو نطاق أوسع من        
السلع للبلد املحارص وذلك من خالل حظر بحري وجوي وبري مـثلام 

 . حدث مع العراق وليبيا وكوبا
واحلصار االقتصادي أكثـر أسـلحة احلـروب االقتـصادية الرسـمية         

ًفتكا; ألنه يرتتب عليه نقص يف األدويـة والغـذاء وحمدوديـة االحتكـاك 
 اخلارجي, مما يرتتب عليه نتائج اقتصادية واجتامعية بعيدة املـدى بالعامل

مثل املجاعات واألمراض خاصة إذا تطورت العقوبات االقتصادية إىل 
ــراقا ــة الع ــل كــام يف حال ــات حلــصار الكام ــرض العقوب ــوم أن ف  ومعل

 . االقتصادية إجراء حكومي
Ñ]†Æý]æ<…^Óju÷]æ<Ñ]ç‰ù]<Ñ]}]V< <

 دول الكربى عىل اخرتاق األسواق عن طريق االحتكار تعمل ال         
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عف أو املـراد ومتلك خطوط اإلنتاج والصناعات احليوية يف الدول األضـ
 و إغــراق بعــض الــسلع واملنتجــات; وذلــك لــرضب تــدمريها اقتــصاديا

اجلهاز اإلنتـاجي الـداخيل للدولـة, وشـل قدرتـه عـىل املنافـسة واملقاومـة 
ـــ ـــك باســـتغالل االتفاقي ـــة التجـــارة وذل ـــيح حري ـــي تت ـــة الت ات الدولي

ومثال ذلك احتكار الواليات املتحدة األمريكيـة لتجـارة الـصويا .العاملية
ًعامليا وإغراق أسواق أوربا هبا حيث تصدر منها كل عـام عـرشة ماليـني 
طن من الكسب; لتغذية احليوانات التي يعتمـد عليهـا غـذاء أوروبـا مـن 

يف فرنـسا  Lavera الق مـصنعاللحوم بـشدة ولـذلك عملـت عـىل إغـ
يف إيطاليــا; وذلــك ملنــع إنتــاج بــديل أفــضل مــن  Sardaigneومنــشأة 

 . الكسب األمريكي ابتكره عامل فرنيس
وربام كان اليشء الوحيد الذي حتتكر الواليات املتحدة استرياده 
ال تصديره مـن كـل دول العـامل هـو العقـول البـرشية, حيـث تعمـل عـىل 

 . ورعايتها وتوفري كل مقومات النجاح هلااستقطاب تلك العقول 
íè^’jÎ÷]<l^Ú‡ù]<Äß‘V< <

 األزمات املالية العاملية متتلك الدول املتقدمة أجهزة لصنع 
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ممـا قـد يـؤدي إلفـالس البنـوك واهنيـار واالهنيارات االقتصادية الدوليـة 
ــصاديةالبورصــات, أو الركــود إذا أخــذت ــدورة االقت   األزمــة صــبغة ال

 مـصالح اقتـصادية وسياسـية  الكربى من ذلك إىل حتقيـقوهتدف الدول
 .  م١٩٩٧عىل السواء ومثال ذلك أزمة النمور اآلسيوية عام 

ومن أدوات أجهزة صنع األزمـات االقتـصادية التقنيـة الفائقـة 
الــرسعة والتــي متكنهــا مــن العبــث يف مــؤرشات البورصــات العامليــة أو 

 .ة التي هتدف ألشياء معينةاإلقليمية, وكذلك نرش الشائعات التكتيكي
Øn¹^e<íè^’jÎ÷]<í×Ú^Ã¹]V< <

ًضـد دولـة مـا ردا هو إجراء يتم اختاذه عىل املـستوى احلكـومي 
ً وغالبا تستخدم فيه الرسـوم اجلمركيـة وهـذا اإلجـراء عىل إجراء مماثل

مبدأ متعارف عليه ومنصوص عليه يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية, 
 . اإلقليمية والثنائية وهو إجراء حكومي فقطوكذلك يف االتفاقات

ë^’jÎ÷]<†¿£]< <

هو اإلجراء األقل درجة مما سبق; حيث يقترص عىل جمرد حظر 
ــا ســواء  ــة م ــتج معــني أو عــدد مــن املنتجــات اخلاصــة بدول دخــول من

  ٤٥ א
 אאא

ألســباب مــرشوعة كاحلفــاظ عــىل البيئــة أو الــصحة, أو ألســباب غــري 
.. أو لتحقيق أهداف سياسية معينـةمرشوعة; كاالنتقام من هذه الدولة 

وهو أيضا إجراء حكومي ال يمكـن أن يقـوم بـه األفـراد عـىل املـستوى 
 .الشعبي

 
 
 

 



 ٤٦ א
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אא 

:طريــق  عــن إلرسائيــل العــسكرية وإضــعاف اإلمكانــات رضب
وإنـام  عـدواين غـري االقتصادية, وواضح أنـه هـدف مواردها إضعاف
 .هو وقائي

:رسائيل عىل الرتاجع عن التامدي يف عدواهنا ضـد أبنـاء  إجبار إ
 .فلسطني, أو توسيع خارطة احلرب يف املنطقة

:إلرسائيـل ,   أن يـدرك حلفـاء اليهـود الـثمن البـاهظ لـدعمهم
 يفرسـمية ال اتحـصائيوتبـني اإل يـدفعون فـاتورة التحيـزوأهنم إنـام 

 ول العربيـــة يف الـــدمالـــصحف الربيطانيـــة واألمريكيـــة أن رشكـــاهت
 .; نتيجة للمقاطعة الشعبيةفادحة تتعرض خلسائر واإلسالمية

א  : مــؤهال للهزيمــة الــشاملة يف مجيــع العــدوالعمــل عــىل جعــل ً
 و سالح املقاطعـــة االقتـــصادية مـــن األســـلحة الفعالـــةاملجـــاالت فـــ

املــستخدمة منــذ عــرص حــصار الــشعب إىل العــرص احلــديث, حيــث 

  ٤٧ א
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لـذي ينبغـي أن نعرفـه أن املقاطعـة العربيـة  وااالقتـصادتتعاظم قيمـة 
 مليـار دوالر منــذ ٤٨إلرسائيـل أحلقـت باقتــصادها خـسائر تقـدر بـــ 

قامت هذه الدولة اللقيطة وذلك حسب بيانات احتـاد غـرف التجـارة 
ــا  ــة منه ــة ٢٢اإلرسائيلي ــصادرات اإلرسائيلي ــد ال ــة عوائ ــارا قيم ً ملي

ئــــد االســــتثامرات ً مليــــارا عوا٢٦املتوقعــــة لألســــواق العربيــــة, و
اإلرسائيلية يف األسواق العربية بينام تقدرها دراسات مكتب املقاطعة 

 مليار دوالر ولذلك استامتت الواليـات املتحـدة ٩٢العربية, بحوايل 
 خـالل نـصف القـرن املـايض يف تـدمري املقاطعـة العربيـة واإلسـالمية

ولفقت للرشكات والبضائع اليهودية وللرشكات املتعاملة مع اليهود 
لذلك ما يسمى بمعاهدات السالم ومن أهـم بنودهـا إلغـاء املقاطعـة 
االقتصادية للكيان اليهودي حتى صار من املستبعد حدوث مقاطعـة 
رسمية خاصة يف ظل ما يـسمى بالعوملـة االقتـصادية التـي تـسعى إىل 
حمو احلدود التجارية بني الـدول بـام ال يـسمح ألي دولـة أن تتـرصف 

يمكـن أن حيـدث  لكن الـيشء الـذي وطنية والقوميةوفق مصاحلها ال
هو املقاطعة الشعبية حني ترتفع وترية الوعي لدى الشعوب املسلمة, 



 ٤٨ א
 אאא

ـــار بحيـــث ـــة  خيت ـــسلع والـــرشكات العربي ـــضائع وال املـــشرتي الب
ّواإلسالمية, أو حتى أي بـضاعة أخـرى غـري أمريكيـة وال إرسائيليـة 

رشاء سـلعة معينـة, أو  وال أحد يستطيع أن جيرب املواطن العادي عـىل
 .التعاون مع رشكة بعينها , أو عرض منتجات هذا املصنع أو ذاك

 W   و ا إعـادة النظـر يف مواقفهـ املعتديـة إىلالـدولدفع شعوب 
البحث عن األسباب ومعاجلتها وفـق مـصاحلهم املاديـة ممـا قـد يـدفع 

بـضغط مـن أصـحاب وحلفاءهـا لتغيري سيايس قوي داخل إرسائيل 
من السذاجة أن نتصور أن املقاطعـة  مع أنه ملصالح ورءوس األموالا

ستؤدي إىل اهنيار االقتصاد األمريكي أو اليهودي, لكننـا نـستطيع أن 
 قلـيال أو تتـرضرنجزم بأن أرباح الكثري من الرشكات واملؤسسات س

ًكثريا , مما يشعر مواطني هذه الدول بـأن حكـومتهم ليـست حريـصة 
  . واملسلمةتصادية; ألهنا تستعدي الدول العربيةعىل مصاحلهم االق

 : تعميق الـرباءة مـن الكـافرين واسـتكامل اإليـامن كـالزم مـن
  عمـيل سـهل ال خيـرس فيـه املـرءرينكـفاملقاطعة القلبي  اإلنكارلوازم 
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أكثــر مــن أن خيتــار بــضاعة عربيــة أو إســالمية أو حتــى أوربيــة عنــد 
 . , وبالسعر نفسهسهانفوربام تكون باملزايا  احلاجة
 : والرباء كالزم من لوازم التوحيد وإزالة الوالءإحياء عقيدة  

حواجز احلدود املصطنعة التي مزقت أمـة اجلـسد الواحـد وأطمعـت 
 .فيها أعدائها

 

 



 ٥٠ א
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אא ١)( 
إن املقاطعة هـي احلـرب الوحيـدة التـي : (يقول هنري كسنجر

فللمقاطعـة فوائـد مجـة وال شـك ) ائيـلكسبها العـرب يف مواجهـة إرس
ولكن البد من اإلشارة إيل أن مقاطعة احلكومات أجـدي وأنجـع ألـف 
مرة مـن مقاطعـة الـشعوب وإن كانـت هـذه مطلوبـة لرمزهـا وروحهـا 

ــدول ــدها اجلمــة عــيل ال ــسامية و فوائ ــة  ومعانيهــا ال والــشعوب العربي
 :واإلسالمية ومنها

ğ÷æ_<VÊ…æ<°Û×Š¹]<Üñ]ˆÂ<íèçÏiÜãÛÛâ<Ä<V< <

إنه حيـق لنـا أن نتـسائل كيـف ألمـة ال يـستطيع أحـدها أن يـرتك 
ًرشابا أو مـسحوق غـسيل أو غريهـا مـن التوافـه والتـي مل تكـن موجـودة 
ًأصال قبل عهد الرفاهيـة عـىل الطـراز الغـريب كيـف هلـذه األمـة أن تقاتـل 
عدوها أو تنرص بعضها فكيف يرفع عـن غـريه البـأس مـن ال يـدفع عـن 

  öθs9uρ : فأس وكيف جياهد بالنفس واملـال مـن مل يعـد لألمـر عدتـهرأسه ال
                                                 

 مع " يف املقاطعة فوائد سبع"بعنوان للدكتور أمحد خميمر قيم مقال مستفاد من ) (١
  .  تصرف وإضافة
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فقوائم املقاطعة للمنتجات األمريكية كـشفت تغلغلهـا يف كـل 
 تــسايل − دواء− مالبــس−ســجائر−مطــاعم(يشء يف حياتنــا اليوميــة 

كلهــا ... )  كيــك– شــكوالته − لبــان −   مــرشوبات غازيــة−وألعــاب
األجهــزة واملعــدات والــسالح األمريكــي و رب  أمريكيــة ناهيــك عــن

ات جتعل اإلدارة األمريكية تفكـر ألـف بمليارات الدوالر صفقة سالح
             .مرة يف قرار مساندة إرسائيل وتدمري ديار املسلمني وغزوها

^nÖ^m<Vì^Â<‚é†i ^ßeçÃ<ë‚Ö<½†Ë¹]<Õøãj‰÷]V < <

فالدول العربية واإلسالمية أكرب كتلة مستهلكة عيل وجه األرض 
 تـستهلك مـا تـستورد و ليتها تستهلك ما تنتج ولكن املصيبة الكـربى أهنـا

  فتصبح هي ضعيفة واملصيبة األعظم أن تستهلك ما ينتج أعداؤها

                                                 
    ].٤٦التوبة [) ١(
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ومـن  مستهلكة ويصبح األعداء قوة اقتصادية منتجة هتيمن عيل االقتصاد
  .ثم عيل السياسة وهذا هو االستعامر احلديث

^Ãe]…<VíÛÓvjŠ¹]<…÷æ‚Ö]<íÚ‡_<‚é†iV < <

عملـة الـصعبة انخفـض إن احتياطي مرص عيل سبيل املثال من ال
 مليـار دوالر تقريبـا يف سـنوات قليلـة وذلـك ١٦ مليار دوالر إيل ٢٦من 

املقاطعـة ترشـيد هلـذا االسـترياد  َّبفضل محى االسترياد االستفزازي, ففي
و املسامهة يف حل أزمـة  املجنون وبالتايل ترشيد الستهالك العملة الصعبة
ــا ــت احلكوم ــو اجته ــذا ل ــة و حب ــدوالر الطاحن ــدوالرال ــة ال  ت ملقاطع

األمريكي فتجعل احتياطهـا مـن العملـة الـصعبة بعملـة أخـرى فـاليورو 
عيل  واألورويب و الني الياباين ال يقالن شأنا عن الدوالر إن مل يتفوقا عليه

ًيعرف بسلة العمـالت بـدال  مايف نا ياتاألقل من املمكن أن نجعل احتياط
  . رقابنا واقتصادنامن أن نحرص أنفسنا يف عملة واحدة تتحكم يف

^ŠÚ^}<<V^ßi^ÃÛj¥<»<íÚ^ÃÖ]<ív’Ö]<íè^·V < <

 من بني قوائم املقاطعة األمريكية تربز بعض السلع الضارة 
  مرييت−مارلبورو  جدا بالصحة باعرتاف منتجيها فالسجائر األمريكية
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− −  L&M  من أويل السلع الضارة جدا بالصحة .  
كــوال والبيبــيس والــسفن كــذلك املــرشوبات الغازيــة مثــل الو

واملرينــدا مــسئولة مــسئولية مبــارشة عــن قــرح املعــدة وأمــراض الــسمنة 
ًوحاالت التهيج لدي األطفال فضال عـن وجـود دالئـل عـىل اكتـشاف 
مواد سمية هبا يف بعض الدول كاهلنـد حيـث أعلنـت مدينـة ماهارشـرتا 

بـسى الواقعة يف غرب اهلنـد أهنـا اكتـشفت أثـار مبيـدات حـرشية يف البي
 . وقد أورد اخلرب موقع مفكرة اإلسالم اإلخباري

 بعـض أنـواع الزبـدة املـصدرة قد كشف قبل عام النقاب عنو
ًللدول العربيـة وهـي مـصنعة كيامويـا ولـيس فيهـا أي مـن مركبـات أو 

يف املطـاعم مشتقات حيوانية وقس عيل ذلك املأكوالت سابقة التجهيز 
اكي والتي متنع تسميتها دجاج وفضيحة حلوم الدجاج كنت.. .األمريكية

 وكـذلك مـشكالت حلـوم.. ًيف بعض الـدول الغربيـة لتخليقهـا وراثيـا
اخلنــازير لكثــري مــن ) لــسان(وغريهــا كإضــافة شــحوم .. ماكدونالــدز 

مـن   األطفـال مل يـسلم بـامربزكامأكالهتم بل وحتى اللبان مل يسلم منها 
  .ً أيضاالكياموياترضر 
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إن مقاطعة املنتجات األمريكية واإلرسائيلية تقتل عنـدنا عقـدة 
عربيــة أو  اخلواجــة لننطلــق ونبحــث عــن البــدائل الوطنيــة أو القوميــة

إسالمية أو صـديقة فـإذا قاطعنـا منظفـات إريـال مـثال بـرزت عـرشات 
ا من الوطنية التي تنتج املنظفات املامثلة والبديلة ومهام شكون الرشكات

اإلقبال سيحتم حتـسني اجلـودة إلرضـاء مجـوع  ضعف اجلودة فإن كثرة
  .الصناعات املستهلكني وقس عىل ذلك سائر
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االكتفـاء الـذايت  ن نجاح سالح املقاطعة احلقيقي هو يف حتقيقإ
 خاصة من الـسلع الـرضورية وهنـا نقـول للـذين يتبـاكون عـيل العاملـة

وجهوا هذا العاملـة لتحقيـق : ية إذا قاطعنا بعض السلع األمريكيةالوطن
من القمح بزراعته يف صحرائنا الواسعة أو وجهوا هـذه  االكتفاء الذايت

مـن الـسكر بزراعـة أرض البنجـر التـي  العاملة لتحقيق االكتفـاء الـذايت
لف مرة مـن أأفضل  إن اكتفاءنا الذايت.. أنشئت من أجل هذا الغرض 

 املتنا عند توكيالت األعداء فتصبح احلصيلة يف صالح العدوتوظيف ع
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 .عيل حساب أمننا واقتصادنا وقرارنا 
حــتم عــىل بعــض فقهائنــا أن يــشغلوا أنفــسهم ببيــان مــن املإن 

ــشبهات  ــدال مــن اجــرتار ال ــاء ب ــاج واالكتف ًاحلــث الــرشعي عــىل اإلنت
  .غريها عامل الكفار واملتهافتة مثل أن املقاطعة بدعة وأن النبي 

 ğ̂ ßÚ^m<V^â^è^–Îæ<^ßeçÃ<àÚ_<íÚ‚}<»<^ßÎ]ç‰_<Ìé¾çiV < <

إن أســواقنا متثــل أهــم األســواق للمنــتج األمريكــي فأســواقنا 
 مليـون نـسمة وأسـواقنا اإلسـالمية تقـوم ٣٠٠العربية تقوم عيل تعـداد 

اسـتجابة هـذه األسـواق خليـار  و إن.  مليـون نـسمة١٢٠٠عـيل تعـداد 
 املنتجات األمريكيـة مـن أهـم أسـواقها بدايـة املقاطعة من شأنه حرمان

 من األلعاب والتسايل و احللويـات إيل األجهـزة واملعـدات إيل الـسالح
بأنواعه إيل الطـائرات بأنواعهـا, فـامذا لـو اسـتجابت رشكـات الطـريان 

وامتنعــت عــن رشاء صــفقات الطــائرات البــوينج  العربيـة واإلســالمية
سببا للمقاطعة واالمتناع? تري  قاتلةوتكفي حوادثها وأعطاهلا الفنية ال

إيل التفكـري ألـف  كم ستكون خسائرها والتي ستدفع اإلدارة األمريكية
 !مرة يف قرار املساندة الالحمدودة إلرسائيل?
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نرش الوعي العام والكامل بمقاصد الرشيعة وأصول العقيـدة  •
⎪⎦  t :وخاصـة الـوالء والـرباء قـال اهللا تعـاىل Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 

CÙ ÷è t/ 4 ω Î) çνθ è= yè ø s? ⎯ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×Š$ |¡ sù uρ × Î7 Ÿ2  ) ١(. 
للتعـاون يف قـضية املقاطعـة ومراسـلة  دعوة املفكرين والعلامء •

جلان الفتوى واملجامع الفقهية والعلامء املعتـربين الثقـات السـتفتائهم 
 ثم نرش هـذه البيانـات والفتـاوى الـرشعية, التـى تؤيـد يف القضية ومن

املقاطعــة وقــد صــدرت عــدة  فتــاوى عــن أهــل العلــم والفــضل يــأيت 
ًاحلديث عنها الحقا, وذلك حتى يفهم الناس أن املقاطعة هي مطلـب 

  .رشعي إىل جانب كوهنا رضورة وطنية
حث الناس عىل حتمل التبعات اليـسرية هلـذا األمـر واإلشـادة  •

 مثل دعـوات املقاطعـة التـي انطلقـت ادرات السباقة يف هذا اإلطاراملبب
ــات ــات أو التجمع ــدارس والنقاب ــات وامل ــوي يف اجلامع ــشكل عف  ب

                                                 
  .]٧٣ألنفال ا[)١(
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الشعبية لـدعم فلـسطني وسـائر بـالد املـسلمني يف كـل الـدول العربيـة 
يف األردن  مرص وسـوريا والـيمن واملـؤمترات واللجـان العديـدة : مثل

 . وغريهاوالسودان ولبنان واخلليج
إنــشاء جلــان شــعبية ومــنظامت فئويــة نقابيــة أو طالبيــة تعنــى  •

ــابر عــىل تفعيلهــا وتوســيع نطاقهــا بــني النــاس  أو يف باملقاطعــة, وتث
أعامل املقاطعة وتوزيع األدوار و حتديد  اإلنرتنت و جلان أخرى ملتابعة

املرحلية وماذا تم الوصول إليه منهـا وكيفيـة االنتقـال إىل مـا  األهداف
 .عدها واستكشاف العقبات يف طريقهاب

العمل عىل توصيل فكر املقاطعة لعموم املـسلمني وذلـك مـن  •
خالل نرش الوعي الشعبي الشامل, بحيث ال تكون هذه أفكار رشحيـة 
ًخاصة, أو نخبة معينة, حمارصة بعيدا عن عموم املـسلمني ويـتم ذلـك 

ــان ــة األمريك ــال كراهي ــي األطف ــة واخلاصــة وحت ــف العام ــا بتعري  لن
وبغــضهم لإلســالم وعــداوهتم للمــسلمني وأن حماربــة اإلرهــاب هــي 
حرب عىل اإلسالم و نرش أخبار األفـالم والـدعايات األمريكيـة التـي 

 تستهزئ بديننا وحرهبم احلالية للمؤسسات اخلريية اإلسالمية يف 
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 . العامل أمجع
حث األقارب واملعارف عىل عدم السفر ألمريكـا أو بريطانيـا  •
والبحث عن بدائل أخـرى وحتـذيرهم  أو الدراسة أو السياحةللعالج 

 . سببا يف القتل من أن األموال التي ترصف للهو قد تكون
إظهار خسائر الدول اإلسالمية التـي تعاونـت مـع املخططـات  •

 حـدث ألهـم األمريكية والصهيونية أو خمططات الصندوق الـدويل كـام
حماصـيلها بعـد أن صـنعوا  وكيـف تـم تـدمري أهـم ًالدول العربية زراعيا

ولعلهـا تكـون عـربة للـدول أو . مشكلة تـصنيع القطـن وتـصديره فيهـا
 .األخرى الشعوب
ــد  • ــة وتؤك ــضية املقاطع ــاول ق ــداد بحــوث متخصــصة تتن إع

ــة  ــا األمثل ــرضب هل ــصادية وت ــسياسية واالقت ــا ال ــرشوعيتها وأمهيته م
 . العاملية و التجارب التي غريت وعى الشعوب وعدلت مسار التاريخ

رتونيـــة, املنـــاظرات واملقـــاالت والـــربامج عـــرب املواقـــع اإللك •
 مثل الفضائيات والصحافة واملـسامهة يف نـرش ووسائل اإلعالم املختلفة

 قوائم املقاطعة والفتاوى والترصحيات واألخبار وتوزيع مطويات 
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 .ومنشورات وملصقات
نرش بحوث علمية تبني املخاطر الصحية اجلـسيمة لكثـري مـن  •
 خاصــة عامــة وهــى مــن أكثــر منتجــات األعــداءاالســتهالكية الــسلع 

 . السجائر وكل مكسبات النكهة واللون ومأكوالت املطاعم أمريكية
دعوة أصحاب املتاجر لعدم بيع البضائع األمريكية مـا أمكـن  •

واستبداهلا بالبضائع األخرى ودعـوة املـديرين والعـاملني يف املحـالت 
بارزة ووضع  ع وضعها يف أرفف غريوإن مل يستطيعوا منع هذه البضائ

البضائع األخرى يف وضع أوضح  وعـىل الزبـائن نـصح هـؤالء بعـدم 
مقاطعــة هــذه املحــالت إن  جلــب البــضائع األمريكيــة وحلفاءهــا أو

 .أرصت عىل التعامل
نرش فضائح الصناعات األمريكية املصدرة للعامل الثالـث وأهنـا  •

املتقدمـة و بعـضها  لـدولليست بمستوى البضائع التي يـتم تـصديرها ل
حيتوى عىل عيوب فنية قاتلة مثل طائرات البـوينج كثـرية األعطـال ومـا 
تــسببه مــن كــوارث جــسيمة لــيس آخرهــا حــادث الطــائرة املــرصية يف 

 أمريكا وذلك حسب التقارير الرسمية األمريكية هذا إن كان املوضوع 
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 .جمرد حادث بالفعل
ت مـستعملة و يمكـن عدم رشاء السيارات األمريكية ولو كانـ •

الـرشاء والبيـع للـسيارة األمريكيـة ممـا يقـل رغبـة  للتجار ختفيض سـعر
ألن بيعهــا مــستعملة ســيكون  األثريــاء يف رشاء األمريكــي اجلديــدة

وعـىل امليكـانيكيني . ًرخيصا وألهنـا أصـبحت يف متنـاول الفقـراء أيـضا
عـدم تأخري إصالح السيارات األمريكية وأخذ أجر أكرب يف إصالحها و

القطعـة القديمـة أو اسـتبداهلا  رشاء قطع غيـار جديـدة وذلـك بإصـالح
مـن  بقطـع مـستعملة مـا أمكـن أو رشاء قطعـة غيـار لـسيارات أمريكيـة

 .إنتاج غري أمريكي
نرش التقارير التي تدل عىل حجم تأثري املقاطعة عىل االقتـصاد  •
الرسائل التبشريية كلـام سـقط رصح مـن   ومن ذلك إرسال األمريكي

رصوح االقتــصاد األمريكـــي كــام حـــدث عنــدما ســـقط أكــرب فـــرع 
  .ملاكدونالز يف بعض املدن العربية

نرش التجارب التارخيية للمقاطعة وخاصة تلك التي فرضـتها  •
 .أمريكا عىل العراق وليبيا واليابان والصني وغريها

  ٦١ א
 אאא

نرش صور وأشكال املقاطعة للبضائع األمريكية يف أوربا مثـل  •
 وفرنسا وإيطاليا وغريها وكيف أهنـم يقومـون بحملـة سويرسا وأملانيا

 .قوية ملقاطعة البضائع األمريكية
عدم رشاء أسهم الرشكات األمريكية فهذا يعني عىل  دعمهـا  •

  .وزيادة دخل الرضائب األمريكية
ـــة وإغـــالق  • ـــة والربيطاني ـــوك األمريكي الـــدعوة ملقاطعـــة البن

 للبنوك األخـرى أو سحبها من خالل آالت السحب احلسابات لدهيم
 .و التعامل بالعمالت األخرى غري الدوالر و اإلسرتليني

إذا  تقديم أصحاب الـشهادات أو الدراسـات غـري األمريكيـة •
كانوا يف مستوى علمي متقارب حيث تقدم بعـض اجلهـات شـهادات 

 .اجلامعات األمريكية ولو كانت رديئة املستوى
ي تقام يف فنـادق مقاطعة الدعوات إىل املؤمترات واحلفالت الت •

ًأو مطاعم أو مؤسسات أمريكية قـدر اإلمكـان فـضال عـن الـسفارات 
ًواعتبار من خيالف بإرادته منافقا أو خائنا   .لألمة ً
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حماولة خلخلة احلياة االجتامعيـة األمريكيـة بـدعم املجاهـدين  •
ًإعالميــا و دعــوة اجلاليــات يف بالدنــا لإلســالم وتــشجيع الــداعمني 

 اإلسـالم  و نقـل معيات اخلريية يف أمريكـا لنـرشللمقاطعة و دعم اجل
وجهة نظر العامل للشعب األمريكي جتاه السياسة األمريكية الصهيونية 

 .االستعامرية وأثر ذلك يف الدعوة للمقاطعة
مثـل حماربـة  نرش التناقـضات التـي تعيـشها اإلدارة األمريكيـة •

ذي منـع العراق بحجة الكياموي مـع أهنـم أصـحاب الفيتـو الـشهري الـ
ضد العراق عنـدما اسـتخدم الكـياموي ضـد  إصدار قرار جملس األمن

حماربة حزب البعـث ثـم الرتحيـب بـه يف احلكومـة اجلديـدة  األكراد أو
 . وكذلك ديموقراطية الصواريخ ضد املسلمني يف كردستان وغريها

 نرش اإلحصائيات التي تثبت فشل النمط األمريكي يف احليـاة •
ً والذي يسمونه باحلرية وزورا وهبتانا االجتامعية واألمنية ً. 

مقاطعة األنامط األمريكية يف التعـامالت واألنظمـة واملالبـس  •
وأشــكال الــديكور املنــزيل  كـاجلينز و القهــوة عــىل الطريقــة األمريكيــة

 . واملكتبي
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 املخططـات األمريكيـة واملخططـات الـصهيونية و الربط بني •
يني واملــسلمني عمومــا نــرش صــور مــآيس الــشعبني العراقــي والفلــسط

ــادل  ــة والــدعم االقتــصادي والفنــي املتب ــة احلــرب األمريكي بــسبب آل
 .كتدريب اليهود لألمريكيني عىل حرب املدن يف فلسطني

ــوزعي  • ــت مل ــع اإلســالمية يف االنرتن ــة أصــحاب املواق مقاطع
ًاخلدمــة يف أمريكــا خاصــة وأهنــم أغلقــوا عــددا كبــريا مــن املواقــع  ً ً

 . يسددون رضائب طائلة حلكومتهم املعتديةاإلسالمية كام أهنم
بـني املنتجـات األمريكيـة  عمل اللوحات الفنية والتـي تـربط  •

مع (والقتىل الفلسطينيني والعراقيني وتصميم كاريكاتريات أو نرشها 
وفيها يتم توصيل الفكـرة ) املوضوع االنتباه للمحاذير الرشعية يف هذا

  .ًللعقل و العاطفة معا
تغناء عـن مجيـع تلـك الـسلع مـرة واحـدة يعتـرب التدرج فاالس •

, ركون الناس إىل الرخاء والرفاهيةًأمرا غري واقعي عند العامة لرسعة 
وتـــأثرهم بالدعايـــة املـــضادة, وبـــالنظر إىل تـــداخل العـــامل وتواصـــله 

 تركيز اجلهد  وصعوبة اإلبحار ضد التيار لدى عامة الناس فال بد من
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  :ألهم فاملهم كام ييلًما يمكن ويسهل أوال ثم ا عىل
Wאאא: أو التـــي تتعامـــل مـــع 

هذه الرشكات بصورة جيـدة, واالسـتفادة  إرسائيل وجيب التعرف عىل
 )١(ومن الكتب املتخصـصة  يف هذا من قوائم املقاطعة العربية إلرسائيل,

  . يةالتارخي ,مع مراعاة التحديث , وعدم االكتفاء باملعلومات
WאאאאאWأو املتعاطفة  

مع اليهود, خصوصا الـرشكات الكـربى, إال مـا البـد منـه مثـل بعـض 
أو أجنبيـة −ًاألدوية أو قطع الغيار مثال مع تقديم بدائل وطنية إن أمكن 

 . ملا يتم مقاطعته−غري معادية
 ونـساعدهم ً ولـو كـان يـسريا بالقيام بأى دورفنطالب املسلمني

عىل القيام به, ثم نشيد بالنجاحات مهام قلت مما يدفع لإلجيابية و حيـول 
 .العواطف اجلياشة وإمجاليات الوعي إىل برامج عملية واقعية

 أو  ًوأخريا حث كل من لنا صلة به عىل فعل كل ما سبق,مبارشة •
 ىل اإلنرتنتبوسائل االتصال احلديثة ونرش روابط مواقع املقاطعة ع

                                                 
  ندمي عبدة: من تأليف  "العامل اللويب اليهودي يف: " مثل كتاب (١)
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جاءت الدعوة اإلسـالمية ملقاطعـة البـضائع األمريكيـة بـسبب 
ــن ــائر م ــا اجل ــف أمريك ــضايا اإلســالمية  موق ــاحتالوالق ــار لا هل ألقط

ــ ةســالمياإل ــصهيونية يف  العراقك ــستان ومنارصهتــا لل احــتالل وأفغان
ــةفلــسطني وأحــدثت  فقــد أكــدت أحــدث ً هــذه الــدعوة أصــداء عاملي

 األمريكيــة "بليــود. اس.إيــه.روبــر"لتقــارير والتــي أجرهتــا مؤســسة ا
املتخصــصة يف البحــوث ومــسوح اســتطالعات الــرأي أكــدت عــىل أن 

 مـن أهـم الـرشكات األمريكيـة الكـربى ذات األسـامء ١٠هناك حـوايل 
العامليــة عانــت مــن اهنيــار يف مبيعاهتــا عــيل مــستوي العــامل  واملاركــات

   %. ٣٠يل إ % ١٥بمعدالت ترتاوح من 
 ألف مـستهلك ٣٠التقرير أشار إيل انه أجري استطالعا شمل 

العامل وكشف أن أغلب املستهلكني يف العامل أصبحوا   دولة حول٣٠يف 
ويقبلـون بـدال منهـا عـيل رشاء  يديرون ظهورهم للامركـات األمريكيـة

 .منتجات رشكات عاملية أخري
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ت مــن األمريكيــة التــي عانــ االســتطالع ذكــر أن الــرشكات
الكراهيـة  اهنيارات تعمل يف جماالت عديدة ومتنوعة مما يدل عيل عمـق

: لكل ما هو أمريكي مهام كانت جودته وسمعته, وهذه الرشكات منها
ــة  أمريكــان" ــاة " , "كوكــاكوال" ,"اكــسربيس للخــدمات املالي قن

ليفـايز ملالبـس ", "فورد للـسيارات", " مالهي ديزين" "ديسكفري
ميكروسوفت خلـدمات ", "الدز لألكالت اجلاهزةماكدون", "اجلينز

ويف املقابـــل ارتفعـــت  "يف التليفزيونيـــة.يت.إم" , وقنـــاة "الكمبيـــوتر
هوندا وباناسونيك وسامسونج وسـوين ": مبيعات رشكات عاملية مثل
القبلــة كــوال وميــاه " و"مــسلم أب"و ," وتويوتــا وفــولكس واجــن

درجـة العـداوة   بلغـت ويقـول التقريـر إنـه مل يظهـر مـن قبـل أن"زمزم
 للرأساملية األمريكية ما وصلته هذه األيام والذي هو يف حقيقته كراهية

 .للسياسات األمريكية
 ٤وقد شمل هذا االستطالع حوايل أربعة آالف مـستهلك مـن    

من  % ٢٧تبني أن  دول إسالمية هي باكستان وتركيا ومرص والسعودية
 ع عن استخدام ماركات أمريكيةاملستهلكني يف هذه البالد قرروا اإلقال
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قلــة قاطعوهــا ألســباب أخــرى ك % ٣٠ألســباب دينيــة وأخالقيــة وأن 
 جودهتا باملقارنة برشكات عاملية أخري عالوة عيل أسباب غذائية وبيئية

التقريـر أن  برشكات الوجبات الغذائية الرسيعة وقد ذكر خاصة تتعلق
عـل منـذ عـامني عـىل بـدأوا املقاطعـة بالف ممن شملهم االسـتطالع% ٣٠

 .األقل
ــريا  ويقــول ــشوهيا كب ــر إن احلــرب يف العــراق ســببت ت التقري

احللـم األمريكـي الـذي كـان  لسمعة الثقافـة األمريكيـة وضـياع خرافـة
التـشويه  جيذب العديـد مـن سـكان العـامل للهجـرة إيل أمريكـا وأن هـذا

 .ًمثال نجلرتاكإامتد إيل مناطق مؤثرة كانت مغرمة بالثقافة األمريكية 
ويقــول التقريــر إن الــرشكات األمريكيــة بــدأت مواجهــة هــذه 

اتبـاع أسـاليب تـسويق جديـدة منهـا عـدم تغليـف  املصاعب من خالل
 عـالوة عـيل ًالعلم األمريكـي مـثال منتجاهتا أي يشء يرمز ألمريكا مثل

ــرض ــة ال ت ــيل أن املقاطع ــوم ع ــضادة تق ــة م ــاء بدعاي ــرشكات  اإلحي ال
بموزعيها وأصحاب حقـوق االمتيـاز ملاركاهتـا األمريكية ولكنها ترض 

وكام يقول −باألسواق املحلية ويزيد من البطالة وبالطبع  وأن هذا يرض
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ً إن جانبــا كبــريا مــن هــذه االســرتاتيجية خيــالف احلقيقــة ألن −التقريــر ً
ملنتجات عاملية أخري يرض أبلغ الـرضر بالـرشكات  التفات املستهلكني

تـدعيم ريكي الذي تسببت هـذه املقاطعـة يف األمريكية وباالقتصاد األم
 مما هيدد بسقوط مـروع املالزمة له منذ فرتة طويلةحالة الركود الشديدة 

 وربـام سـقوط اقتـصاد أمريكـا نفـسه بعـد لبوش يف االنتخابات القادمة
 .ذلك

ــ وبني أيدينا هنا عدد آخر من التقارير واإلحصائيات التي تبني 
عـىل مقاطعـة بعـض الـدول العربيـة واإلسـالمية اآلثار اجلسيمة املرتتبة 

 :ملنتجات أعدائنا
إلغالق عدد مـن مـصانعها  "مرصكوكاكوال "اضطرت رشكة  •

حيـث تعرضـت خلـسائر  خاصة يف السويس واإلسامعيلية يف مرص
بــدأت يف انتــاج وكبــرية, تعــادل مــا يقــرب مــن نــصف رأســامهلا, 

اسـم , أطلقـت عليـه "كوكـاكوال"مرشوب جديد ال حيمل اسم 
 .الليمون , بطعم"فروتوبيا"
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 "كوكـاكوال"رشكة وهي الرشكة األم لـ "أتالنتا"ودعمت رشكة 
 مليون جنيه مرصي, كي تـستطيع االسـتمرار ٨٠٠يف مرص بـفرعها 

عـن   اإلعـالن وتـم, ولكن بثوهبا التنكري اجلديـديف السوق املرصي
دون أي  املرشوب يف الصحف املـرصية, ومنهـا جريـدة األهـرامهذا 
مـن  وهـذا   يف حماولة للتحايل عىل املقاطعة�كوكاكوال"كلمة ل ذكر

نجــاح الــشعب املــرصي يف إجبــار الــرشكة عــىل التــربؤ مــن العالمــة 
بعد محلة املقاطعة التي قادهتا جلنة مقاطعـة  خاصة التجارية املميزة هلا

والتـي النقابـات املهنيـة املـرصية  البضائع األمريكيـة واإلرسائيليـة يف
 . ٢٠٠٣ )فرباير (٢٠ يف يوم "كوكاكوال"رشكة ىل ركزت ع

ـــسبةانخفـــضت مبيعـــات الكوكـــاكوال و • ـــارات  %٢٠بن يف اإلم
 املتحدة 

 −التنظيـف مدير رشكة مـواد− "حممود جريان"أكد  وىف مرص •
ــي تعمــل برتخــيص مــن رشكــة  procter Gamble الت

املنظفات مثل إيريـال وغريهـا  األمريكية, أن مبيعات الرشكة من
 وقد ذكـرت جريـدة بسبب املقاطعة% ٢٥ و٢٠ ما بني انخفضت
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الرشكة قامت بعمـل ختفيـضات ضـخمة عـىل األهايل املرصية أن 
املبيعات التـي  منتجها من مسحوق الغسيل إيريال وذلك لتنشيط

أصيبت بركود شديد خالل الفرتة الـسابقة نتيجـة محلـة املقاطعـة 
ات مـسحوق  إعالنـ−وألول مرة−اجلرائد املرصية  كام ظهرت يف

والتـي عـدلت أيـضا  الغسيل ايريال من غري نجمـة داود الـشهرية
 .نتيجة املقاطعة من نجمة سداسية إىل رباعية

ند مجبل ظلت يف اهلند تتبع نظام أواجلدير بالذكر أن رشكة بروكرت 
حتــى قــضت متامــا عــىل  اخلــصومات ملــدة تــصل إىل أربعــني عامــا

 ثـم فرضـت الـسعر الـذيي ت املنافسة هلـا يف الـسوق اهلنـداملنتجا
 . بعد ذلكتريده 

 (BBC ) هــ أعلنـت إذاعـة١٤٢١ رمضان ٣ويف ليلة األربعاء  •
 ١٨(تربعــت بريــال ) ماكدونالــدز(الربيطانيــة أن شــبكة مطــاعم 

األطفــال الفلــسطينية,  مــن قيمــة كــل وجبــة ملستــشفيات) ًبنــسا
التعاطف معها يف حماولة منع حـدوث أيـة خـسائر أخـرى  إلدرار
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 سبب اخلسائر التي منيت هبا بعد االنتفاضة يف الـسعوديةوذلك ب
 .واخلليج

 وقــد ذكــر مــسئولون يف غرفــة املنــشآت الــسياحية املــرصية أن •
ــاض  ــدا, أدى إىل انخف ــسادا متزاي ــه ك ــة تواج ــاعم األمريكي ًاملط ً

ـــسبة ـــا بن ـــدات مبيعاهت ـــاكي %٣٥ عائ ـــاعم كنت  وخاصـــة مط
رفوعــة ضــدها مــن خــسائرها القــضايا امل  وممــا زادوماكدونالــدز

حتــى داخــل أمريكــا نفــسها والتــي تطالــب بتعويــضات وصــلت 
ــى  ــىل ١٠٠حت ــسلبية ع ــصحية ال ــار ال ــسبب اآلث ــار دوالر ب  ملي

 .املستهلكني
ــة دعــاوى تعــويض تقــدر و • تواجــه رشكــات الــدخان األمريكي
 . مليار دوالر٢٠٠بـ
منـذ انطـالق محلـة املقاطعـة مواكبـة لألدوية عانت رشكة فايزر  •

لباســلة مــن خــسائر فادحــة قــدرت بمئــات املاليــني لالنتفاضــة ا
 عقـد اجـتامع فقـدمن النظـام األسـايس للـرشكة  ٤٣ًوطبقا للامدة 
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اســتمرار الــرشكة يف   إمكانيــةمجعيــة عامــة غــري عاديــة للنظــر يف
 .مزاولة نشاطها

رشكة  م , وبعد محلة دامت أربعة أشهر قدمت١٩٩٧يف صيف  •
امل, وأوقفـت مبيعـات  اعتذارا للمـسلمني يف العـ)(NIKEنايك 

يبــدو أنــه لفــظ اجلاللــة, وتــم ســحبها مــن  أحذيــة ظهــر فيهــا مــا
إعــداد ومتويــل دورات  كــام أن الــرشكة وافقــت عــىل. األســواق

 تدريبية ملوظفيها حول آداب التعامل مـع املـسلمني, عـىل أن يـتم
ذلك بالتشاور مع ممثلني للجالية اإلسالمية يف الواليـات املتحـدة 

بإقامة مالعب لألطفال املسلمني يف عدة مدن  كةكام وعدت الرش
  .  بالفعلأمريكية, وقد تم بناء أحد هذه املالعب

م وبعد ضغط مـن عـدة مـنظامت إسـالمية ١٩٩٩ويف أغسطس  •
 ( BURGER KING) برجر كنج ودول عربية أعلنت رشكة

 .  إلغاءها ملرشوع املطعم الذي قررت تدشينه يف الضفة الغربية
املسلمون األمريكـان  (AMJ) ة ضد الرشكة منظمةوقد قاد احلمل

وطلبـوا مـن الـرشكة  (CAIR) بالتعاون مـع منظمـة كـري للقدس
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حمتلـة, فخـضعت الـرشكة للـضغوط  إلغاء املطعم ; ألنـه يف أراض
مـرة أخـرى  اإلسالمية لكنها مل توف بوعدها, فجددت املقاطعة هلا

  . وما زالت
ان يعتقــد أن تناقــصت مبيعــات رشكــة ميكروســوفت التــي كــ •

  .عيل مستوي العامل كله % ١٨منتجاهتا حمصنة ضد االهنيار إىل 
يف صـفحتها ) هــ ١٤٢١/شـعبان  /٢٨(نرشت جريدة احلياة,  •

ـــصادية أن ـــة يف  االقت ـــا اليهودي ـــات التكنولوجي خـــسائر رشك
الواليات املتحـدة بلغـت منـذ بدايـة االنتفاضـة املباركـة عـرشين 

ــد يكــون  ــه ق ــار دوالر ومــع أن ــاك انخفــاض عــام يف هــذا ملي هن
الرئاسـية, لكـن ال  القطاع, إضافة إىل تأثري جتاذبـات االنتخابـات

اسـتغالهلا ر االنتفاضة بحـال كـام أنـه جيـب ايمكن التهوين من أث
 .من قبل املنظامت اإلسالمية يف الدعوة للمقاطعة

ــــــاناجل" صــــــحيفة جــــــاء يف • ــــــة "اردي ــــــاريخ الربيطاني  بت
 رشكــة سينــسربي التــي عــن املتحدثــة باســم ٧/١٢/٢٠٠٠

 فــرع هلــا يف مــرص, أنــه مــن املحتمــل أن تنــسحب ١٠٠افتتحــت 
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ُرشكة بأكملها من مرص, مشرية إىل أن اخلسائر التـي منيـت هبـا ال
كانت أكثر من املتوقع لتأخر افتتاح بعض الفروع بسبب  الرشكة

الرتخيص, ثـم التـدهور يف جمـال  مصاعب حملية يف احلصول عىل
االهتامات التـي  وأضافت أن يف الرشق األوسطالتبادل التجاري 

وجهــت إىل سينــسربي, ووصــفها بأهنــا رشكــة هيوديــة تتــربع 
 .رسائيل; كان هلا تأثري شديد عىل مبيعات الرشكةإلباألموال 

أسـبوع قبلها بوكان رئيس جملس إدارة سينسربي يف لندن قد أشار 
ما الــسوق املــرصي, بعــد إىل أن الــرشكة تفكــر يف االنــسحاب مــن

 ماليـني جنيـه إسـرتليني خـالل الـستة ١٠منيت بخسائر قـدرت بــ
نسربي يف مرص أهنا ال تساند ياألشهر املاضية وقد  أعلنت رشكة س

اليهــود, ومــع ذلــك فقــد أكــدت مــصادر إعالميــة أن بعــض هــذه 
ونـرش يف بعـض % ٨٠الرشكات قد انخفضت مبيعاهتا يف مرص إىل 

 عــاملني يف تلــكباســم املــوظفني الاســتعطاف الــصحف رصخــة 
 .الرشكات بأهنم سيواجهون الترشيد بسبب هذه املقاطعة

  ٧٥ א
 אאא
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مرص من أثار املقاطعة عىل املسلمني العاملني يف تلك   يفيتخوف الناس
ة مــضحكة تــذكرك  وهــى شــبهالــرشكات, وإمكانيــة فقــداهنم أعامهلــم

ــه  ــه ويفعــل ب ــك حرمات ــه خيــرب داره وهيت ــرك صــاحب عمل برجــل ت
وبأرسته ما يشاء حتى ال يقطع لقمة عيشه ويغلق باب رزقـه وال أدرى 
ما ينفعه العمل والرزق بعد ذلك, هـذا إن كـان صـاحب العمـل الظـامل 

عبـد "فتقرأ تـرصحيات .  سيرتكه بعد الصرب عىل كل هذا الذل واهلوان
 أن املقاطعة سـتؤدي − نائب رئيس الغرفة التجارية −"القيسوين املنعم

إىل مضاعفات يف السوق املرصية; حيـث يعمـل يف تلـك املطـاعم نحـو 
تبلغ  ً ألف مرصي, مشريا إىل أن تلك املطاعم تدفع رضائب للدولة٨٠

ــون دوالر ســنويا١٨٠نحــو  ــذه  . ً ملي وبغــض النظــر عــن صــحة ه
ة يف التفكري طريقة غري مبدئية بـل هـي التقديرات ورغم أن هذه الطريق

طريقة من ال يريد حتمل تبعات العـزة والكرامـة أو التـضحية مـن أجـل 
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إال أنـه يتحـتم علينـا اإلجابـة عـيل هـذا . حياة كريمـة ومـستقبل أفـضل
الزعم األعرج و الذي يقوم عىل افرتاض نتيجة واحدة للمقاطعة وهـى 

ك أبواب العيش يف وجـوه أن حيمل املستعمر عصاه ويرحل وتغلق بذل
 : بعض أبنائنا إال أننا نقول

ملــاذا ال تــدفع املقاطعــة العــدو إىل أن يغــري مــن قناعاتــه وانحيــازه  •
ًالكامل ضدنا وملاذا ال يتـربأ ولـو علنيـا فقـط مـن والئـه التقليـدى 
لليهود وهذا يف ذاته مكسب مهم لقضايانا العادلـة يف الـرأي العـام 

 النـاخبني الـذين يـدعمون اخليـار األسـوأ العاملي ومن ثم عىل آراء
 . ًدائام ضد العرب واملسلمني

وملـــاذا ال نقـــول أن مقاطعتنـــا للمنتجـــات األمريكيـــة واليهوديـــة  •
والربيطانية ورشكاهتا مع دعم غريهـا مـن الـدول األوربيـة سـوف 
يشجع هذه الدول عىل عدم دعم أعداءنا من جهة وعىل االسـتثامر 

مما يوفر فرص عمل ربام كانت أعظم من يف ديارنا من جهة أخرى 
 .تلك التي فقدناها

 إحساس اجلامهري  وهي نظري وجهة من األعظم النتيجة ًفضال عن  •

  ٧٧ א
 אאא

املــسلمة بقيمــة إرادهتــا احلــرة وقــدرهتا عــىل التغيــري والــرفض وهــو مــا 
حيرص أعداؤنا عىل عدم الوصول إليه مهام كان الثمن بدليل أن رشكة 

 العامليـة قـررت دعمهـا يف "كوكـاكوال"كة لـرش  املالكـة"أتالنتـك"
مــرص, وأعلنــت أهنــا ســتتدخل بــضخ مبلــغ كبــري مــن املــال للــرشكة 
إلنقاذها من االهنيار مع كل خسائرها الفادحة ولكـي ال تعلـن انتـصار 

 . اإلرادة الشعبية
نستطيع القول أن كل سلعة ومنتج ورشكـة أجنبيـة نتعامـل معهـا  •

يكـون مـن إنتاجنـا كـام أغلـق يف مـرص نقتل ما يقابلها مما ينبغي أن 
 مصنعا وطنيا ٥٦وحدها يف أوائل ثامنينيات القرن املايض أكثر من 

للمياه الغازية لتغزو السوق املرشوبات األمريكية وهذه الرشكات 
س, والكـوثر, الزمبـاكوال, واملـاكوال, والـسيدر, والـسيبانو: مثل

  . وغريهاوالقيعي بكفر الزيات
دائنا ستشجع االستثامر املحىل يف كافة املجاالت فمقاطعة بضائع أع

 أبــواب عمــل جديــدة تــستوعب األعــداد – بالــرضورة −ممــا يفــتح 
 اهلائلة من األيدي البطالة وربام أكثر بكثري من تلك التي قد تترضر 
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 . من املقاطعة
ًكام ينبغي هنـا اإلشـارة إىل حتميـة املقاطعـة رشعـا ونحـن يف ظـل  •

 .احلالية والبدحالة احلرب العاملية 
كذلك فإن نتائج املقاطعة تتصاغر أمامهـا هـذه اخلـسائر حتـى لـو  •

 .فرض حدوثها
وجدير بالذكر هنا أن نشري لفتوى شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا عـن 

 .)١( إمضاء اجلهاد ولو هلك اجلياع
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قــدوا أكثــر مــن ثلــث ســوق يــستحيل أن يقاطعونــا هــم و إال ف: ًأوال
 مليـون ١٧٥ مليـون خليجـي و ٢٠العامل فإهنم سيقاطعون أكثر من 

 مليون مسلم فنحن بحمد اهللا الذي ال حيمد ١٢٠٠عريب و أكثر من 
عىل مكروه سواه أكرب سوق استهالكي يف العامل أم أنـه سـهل اهلـوان 

 .علينا فلم نعد نحس حتى بوجودنا ولو كثرة من غري قيمة
                                                 

مطبوع ملحقاً بالفتاوى ) كتاب اجلهاد (  انظر اإلختيارات الفقهية البن تيمية )١(
  )٤/٤٤٣(الكربى 
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 ال  يعرفهم  باملثل إن هؤالء الناس ملن اليعاملوننامن قال أهنم : ًثانيا
املون بـسياسة رد الفعـل يعرفون إال لغة القوة ثم لغة املـصالح وال يتعـ

ً فلو استطاعوا أن يقاطعونا وكان اجلو مالئام لغدرهتم لفعلـوا االنفعايل
بـات إن أمريكا اسـتخدمت املقاطعـة و العقوًدون أن يستأذنوا أحدا بل 

مما  ً بلدا ,٣٥ضد ) م١٩٩٦ −١٩٩٣(بني عامي  ستني مرة االقتصادية
أهلك احلرث والنسل فيها بل تقول تقارير األمم املتحدة أن ستة اآلف 
ًطفل عراقي كانوا يموتون شهريا بسبب نقص الغذاء والدواء النـاجم 
عن احلصار وكذلك فعلوا بليبيا والسودان وأفغانـستان  وغريهـا كثـري 

ال تـستند واهيـة ً دائـام جـج  وكانـت احلرجات وصور خمتلفـة بدولكن
 . ًأبدا لقضية يف عدالة قضية فلسطني أوغريها من قضاينا املصريية

  خاصـة إذا −ً مقاطعتنـا هلـم تـرضهم اقتـصاديا أنًولو وجـدوا مـثال 
ًكان رضرا مؤثرا   املعلنة –ً فإهنم سيلجأون حتام إىل تغيري مواقفهم –ً

ً مثال يف مـرص حـني أعلنـت سينسربيكام فعلت رشكة  –عىل األقل 
عىل املأل وأكـدت أهنـا ال تـساند اليهـود ىف خـضوع  واضـح لـإلرادة 
الشعبية حيث أهنـا متتلـك أكثـر مـن مائـة فـرع ىف مـرص وحـدها بـل 
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ونرشت إعالنات يف كربيات الصحف املرصية مفادهـا أن العـاملني 
 يف اســتجداء واضــح املــرصيني يف الــرشكة ربــام يتعرضــون للتــرشيد

وقس عىل ذلـك إعالنـات رشكـة إيريـال و . لعطف اجلامهري الواعية
غريها التي تصف منتجاهتا بأهنا مـرصية مائـة باملائـة وتـصور بعـض 

 . العاملني املرصيني وبعضهم ملتحني وما إىل غري ذلك
<ínÖ^nÖ]<íãfÖ]V<<ßÖ]<áù<íÂ‚e<íÃ^Ï¹]<ÜãÃè^e<V< <

ة أن املقاطعة بدعة تركية ألهنا ترك لرشاء يزعم أصحاب هذه الشبه •
بل هنى من حرموا  احلالل من بضائع الكفار وهو ما مل يفعله النبي 

 عىل أنفـسهم احلـالل كحـديث الثالثـة الـذين سـألوا عـن عبادتـه 
  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θãΒÌhptéB:فكــأهنم تقالوهــا, واهللا تعــاىل يقــول

ÏM≈t6Íh‹sÛ !$tΒ ¨≅ymr& ª!$# öΝä3s9 Ÿωuρ (#ÿρß‰tG÷ès? 4  χÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰tF÷èßϑø9$#     )١(  
 رمحة اهللا تعاىل فالـشاطبي رمحـه اهللا عليهموهذا خالف فهم العلامء  •

) ًا ألن ذلك معـصيةتضييعًأي ال كسال وال (ًفمن ترك تدينا : [يقول
بالغـة يف التعبـد أو ًومقصوده أن من ترك مباحـا لذاتـه م] فهو مبتدع 

                                                 
  .]٧٣األنفال [)١(

  ٨١ א
 אאא

التدين فهو املبتدع , وهذا خالف الكالم حمل النـزاع فاملقاطعـة هـي 
املباح ملصلحة راجحة وسبب خمصوص ينقله عن أصـله  ترك بعض

كام سبق بيانه فهي هنا من قبيل سد الذرائع والرتجيح بـني املـصالح 
قاصد كام هـو واملفاسد أي هي من جنس الوسائل والتي هلا حكم امل

 قرر عند أهل العلمم
ـ ن أمـور العاديـات واألصـل فيـه احلـل التبايع مع الكفار هو مإن  •

ً فهو دائـر مـع املـصلحة وجـودا وعـدما فلـو  ـمع أنه خالف األوىل ً
قـوي اقتـصادهم ومـن ثـم ممـا ي بـضائع الكفـار رشاءًثبت يقينـا أن 

جيوشــهم وأســلحتهم فــإن يف هــذا إعانــة هلــم عــىل قتــل املــسلمني 
ــم واســتباحة  بيــضتهم واستئــصال شــأفتهم وهــو مــن أعظــم اإلث

 .وأبطل الباطل
  دليـل وإقـرار مـن النبـي حنيفـة  يف قصة ثاممة بن أثال سيد بنـي •

 .للمقاطعة االقتصادية
ًال جيرؤ عاقل أن يزعم مثال أن الرجل يأثم وخيالف السنة إذا ترك  •

ــسلم  ــاجر م ــع ت ــل م ــافر−التعام ــن ك ــضال ع ــش يف −ً ف ــه يغ  ألن
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أو ألن بضاعته مزجاة وغري جيدة أو ألنـه يطفـف الكيـل معامالته 
 .ًوامليزان مثال أو ألنه يتقوى هبذا عىل ظلم الناس 

 أمر عجيب أن تكون املقاطعة بدعة وحتويل املسلمني إىل عالة وآلـة  •
 املـرء اقتـصاد عـدوه ليقتـل إخوانـه وتقويـةاستهالكية ليست بدعـة 

ن هــذا ال يكــون يف وخيـرب ديــاره ويـدنس مقدســاته ليــست بدعـة إ
العقول الـسليمة وال يكـون إال يف زمـن أصـبحت  فيـه الـسنة بدعـة 

ًوالبدعة سنة واملعروف منكرا واملنكر معروفا ً  . 
مقاطعة الثالثة الذين خلفوا مع أن األصـل الواجـب عـىل اجلملـة  •

وصال املسلم إال ملصلحة رشعية مرجـوة أال وهـى عـدم التخلـف 
 .عن اجلهاد

وال  احلـرب أهـل مـن الـسالح يبـاع أن ينبغـي وال:(علمال أهل الق •
 أصـــل ألنـــه احلديـــد وكـــذلك:(الـــشارح قـــال )جيهـــز إلـــيهم

 عـامد واالقتـصاد الـسالح بـه جيهز ما كل ذلك يف ويدخل)١()السالح

 .ريب بال العسكرية القوة
                                                 

 .)٥/٤٦٠(شرح فتح القدير  ) ١(
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ًهة كثريا جدا ما تثار وفحواها أن املقاطعـة ال جـدوىوهذه شب منهـا  ً
وهل قيمة زجاجة الكـوال أو غريهـا هـي التـي ستـضعف االقتـصاد 
األمريكي أو اليهودي? إىل غـري ذلـك مـن الكـالم الـذي يـدل بـادي 

 .ًاألمر عىل ضحالة يف فهم االقتصاد والسياسة معا
جـوب املقاطعـة أو عـىل ونحن نقول العربة باملبـدأ فـإذا اتفقنـا عـىل و

األقل مرشوعيتها وأن هذا ما يرىض اهللا فعلناه أثر أم مل يؤثر وأن هذا 
حقيقيــة رغــم أن  فعاليتــه وكبــد أعــداء اهللا خــسائر الــسالح أثبــت

 .يستهجنه البعض مازال يستصغره و
 مهم إذا كـان األمـر كـذلك فلـامذا خـرج امللحقـون سؤالولكن هناك 

األمريكية الستجداء الـشعوب اإلسـالمية  اإلقتصاديون يف السفارات
عدم املقاطعة? ولكي نكـون أكثـر واقعيـة وحماجـاة هلـؤالء نـورد هـذه 
ًالتحلــيالت باألرقــام املنطقيــة عــسى أن تزيــد األمــر وضــوحا وتزيــل 

 :الشك حول هذه النقطة
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 ٢٠ًبداية جيب أن نعلم أن عدد سكان دول اخلليج يبلغ مـا ينـاهز •
يقـدر بـام يزيـد عـن  ن الـدول العربيـة مليون نسمة وأن عـدد سـكا

يقـدر بـام يكـرس   مليون عريب وعدد سكان العـامل اإلسـالمي ١٧٥
( مثـل    ولـو نظرنـا إىل أرخــص الـسلعمليون نسمة ١٢٠٠حاجز

 ٢٧و قيمتها ريال سعودي واحد أو مـا يعـادل ) البيبسى والكوال 
 فـإذا افرتضـنا عـىل سـبيل% ٣٠سنتا واملكـسب فيهـا للـرشكة األم 

مــن الــشعب اخلليجــي يــستهلك % ٢٠املثــال ويف احلــد األدنــى أن
كـوال يوميـا وبحـسبة بـسيطة فـإن ثمـن ذلـك / علبة بيبسى معدل

مليار و أربعامئة وستون مليون ريـال ويكـون صـايف ربـح الـرشكة 
 . مليون ريال يف السنة٤٣٨األم األمريكية منها 

  فـإن ًمـثال% ١٥ مستوى الدول العربيـة وإذا اعتربنا نسبة أقل عىل •
 مليـون ٢٨٧٤األمريكية مـن املبيعـات هـو صايف ربح الرشكة األم

وثامنامئة وأربعة وسبعون مليون ريال وإذ أخـذنا  ريال أي مليارين
من العامل اإلسالمي فـإن الـربح الـصايف للـرشكة  % ٧.٥فقط نسبة 

 مليون ريال أو تـسعة مليـارات وثامنامئـة ٩٨٥٥األم األمريكية هو 
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سون مليون ريال وكل هـذه األرقـام اخلياليـة تـصب يف ومخسة ومخ
منتج واحـد  اخلزينة األمريكية وتدعم اقتصادها وهذه األرقام عن

ببقيــة املنتجــات كبطاقــة  فقــط وأرخــصها للمــستهلك فــام بالــك
ًإكسربس أو بطاقة فيزا االئتامنية فإهنا فضال عـن كوهنـا  األمريكان

 .ًدرجة اخليال أيضا  إىلمن الربا البواح إال أن أرباحها تصل
íŠÚ^¤]<íãfÖ]<íéÖæ‚Ö]<°Þ]çÏ×Ö<íÃ^Ï¹]<íËÖ^§<íãf<V< <

يف الوقــت الــذي تنــشط فيــه محــالت املقاطعــة العربيــة ضــد املنتجــات 
األمريكية واإلرسائيلية, تثور شبهة عدم مـرشوعية املقاطعـة, وأهنـا ال 

ة دوليـا تتوافق مع القانون الدويل بدعوى أهنا عنـرصية وغـري مـرشوع
ألهنا متييزية و عىل أساس ديني وهذه الشبهة يثريهـا الغـرب ومـن دار 
يف فلكه من املستغربني يف بالدنا وبعض من الزالـوا يؤمنـون بجـدوى 
مثل هذه املنظامت والقوانني التي مل تطبق يف تارخيها إال عـىل املـسلمني 

  .وبعض املستضعفني
ائيــل توافــق حتــى مــا ونحــن نقــول إن املقاطعــة االقتــصادية ضــد إرس

 يسمى بالقوانني واألعراف الدولية, واتفاقيات منظمة التجارة العاملية
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 :وكذلك ميثاق األمم املتحدة والدليل عىل هذا
W١٦אאאW 

ــوم دول " ــاق تق ــذا امليث ــضاء هل ــدول األع ــدى ال ــة إح ــة خمالف يف حال
املاليـة معهـا, ومنـع االتـصال بأهـايل العصبة بقطع عالقاهتا التجارية و

 ."هذه الدولة
W٥١אאאW 
ُليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينقص من احلق الطبيعـي للـدول " ُ
 يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مـسلحة − فرادى ومجاعات −

حـق الـدول يف وأشـار امليثـاق إىل . "عىل أحد أعضاء األمم املتحـدة
وقــف املواصــالت احلديديــة والبحريــة واجلويــة والربيديــة والربقيــة 

 .. "والالسلكية ووقف كل العالقات االقتصادية
إذن فاملقاطعة العربية تتفق مع ميثاق عصبة األمم, بل تعترب مقاطعـة 

 وهو ما يؤكـد أن ية دول العامل وفقا هلذا امليثاقإرسائيل واجبة عىل بق
 .عربية ضد إرسائيل إجراء مرشوعاملقاطعة ال
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WאאW 
تنص مبادئ حرية التجارة التي أقرهتـا منظمـة التجـارة الدوليـة عـىل 

الـشاملة  , وتسمح اجلات باملقاطعـة"العقد رشيعة املتعاقدين"مبدأ 
 .ملنتجات دولة بعينها , يف ظروف العداوة أو احلرب

ًانخفاضـا جـسيام يف  ت تتـيح للـدول التـي تواجـهكام أن اتفاقيـة اجلـا ً
كـام  احتياطيتها الدولية فرض قيود عىل الـسلع املـسموح باسـتريادها

ـــة  ـــومي للتنمي ـــدعم احلك ـــئة, وال ـــصناعة الناش ـــة ال ـــسمح بحامي ت
االقتصادية وهذا يعني أن الدول العربية لـدهيا احلريـة يف أن تـضع يف 

َخـرى الـرشوط التـي تتامشـى العقود التي تريد إبرامها مع الـدول األ
مــع حقوقهــا ومــصاحلها, ومنهــا أن تــشرتط عــىل هــذه الــدول عــدم 
التعامل مع إرسائيل جتاريا أو ماليا, ويكون هلذه الدول حـق القبـول 

 .أو الرفض هلذه الرشوط
ًغري أن هناك قيودا تفرضها هذه االتفاقية باإلضافة إىل قوانني منظمة 

 مقاطعـة عـىل عـل مـن الـصعب أن نعـولًالتجارة العاملية أيضا قـد جت

بالعدالــة , وال ختــدم  رســمية, حيــث ال يتــسم النظــام العــاملي احلــايل
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ً لذا فالتعويـل سـيكون غالبـا ؤسساته سوى مصالح القوى املهيمنةم
 .عىل املقاطعة الشعبية ال الرسمية يف املرحلة احلالية عىل األقل

لـسابقة هـو مـرشوعية وهبذا يتضح أن احلكم القاطع وفقا للمعـايري ا
املقاطعة العربية ضد إرسائيل, وأهنـا ال ختـالف مـا يـسمى بالـرشعية 

 .الدولية; مع وجود ازدواجية واضحة يف تطبيق هذه الرشعية
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ًإن سالح املقاطعة ليس بدعا من القول والفعل بـل هلـا سـوابق 
ة األمريكيــة هــي أول دولــة دوليــة كثــرية ; حيــث إن الواليــات املتحــد

اسـتخدمت سـالح املقاطعـة االقتـصادية أو مـا تـسميه هـي بالعقوبـات 
االقتــصادية فقــد اســتخدمته ضــد بريطانيــا يف حــرب االســتقالل, كــام 

 . ٍاستخدمته ضد كل من روسيا وكوبا وفيتنام
استخدمت اإلدارة األمريكيـة  م١٩٩٦ −١٩٩٣وما بني عامي 

ً شـعبا ٣٥نعم واهللا −ً بلدا٣٥ ستني مرة ضد سالح املقاطعة االقتصادية
مما جعلها تعاين املوت والدمار دون أن يـستدر ذلـك −من شعوب العامل

أيـة لوعـة مـن  عطف األمريكـان أو شـفقتهم, ومل تتحـرك يف ضـامئرهم
 .أجل صور األطفال واجلياع والبائسني

عمليـة "واجلدير بالذكر أن وصف العقوبات االقتصادية بأهنا 
 ليس وصفا عربيا, إنام هو وصـف أمريكـي للعقوبـات "ية بناءة أخالق

ـــصادية ضـــد العـــراق ـــاب.االقت ـــصادية "ويقـــدم كت ـــات االقت العقوب
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ريتشارد هاس معلومـات مهمـة :  من تأليف"والدبلوماسية األمريكية
 .ونتائجها ملن أراد املزيد  حول أهداف العقوبات األمريكية

جــزر  أزمــة أثنــاء جنتــنياألر ضــد املقاطعــة واســتخدمت بريطانيــا
 .الفوكالند

ــستخدم  ــرياو ت ــسالح كث ــذا ال ــم املتحــدة ه ــرار ًاألم ــاك ق  فهن
, وكـذلك قـرار مقاطعـة ١٩٥١بمقاطعة الصني وكوريـا الـشاملية عـام 

ــام  ــا ع ــوب أفريقي ــرصي يف جن ــام العن ــات ١٩٦٤النظ ــرار العقوب , وق
 وحتـى االحـتالل١٩٩١االقتصادية عىل العراق والذي امتـد منـذ عـام 

 .األمريكي
يف ) م ١٩٤٨ −١٨٦٩(واملقاطعة سالح نـاجح جربـه غانـدي 

الثورة البيضاء التي قام هبا يف سبيل حترير اهلند حيث حرض اهلنود عىل 
األوربيـة, حتـى الربيطانيـة بـل وواملنتجات  لعاداتاملالبس و امقاطعة 

  من اهلنـدهادو آخر جنمرغمة جالءانجلرتا لتعلن  نجح يف هز اقتصاد
 .م١٩٤٧سنة

 .وجربته مرص مع اإلنجليز بدعوة سعد زغلول
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وجربته كوبا مع أمريكـا فـال يعـرف شـعبها مـا يـسمي بـاملنتج 
 .األمريكي أبدا

وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائيـة ووعـي الـشعب اليابـاين ممـا 
وتـشجيع رشاء املنـتج  جعل العم سـام يـستجدي فـتح الـسوق اليابـاين

 .األمريكي
ــستخدم إرسا املطــاعم  ئيــل اآلن ســالح املقاطعــة ضــدبــل وت

الفرنسية والسيارات األوروبية كوسـيلة للـضغط عـىل أوروبـا لتعـديل 
الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل وربام كانت هذه التجـارب  مواقفها إزاء

هــي أقــوى املــصادر التــي تــستمد منهــا املقاطعــة العربيــة ضــد إرسائيــل 
غلبهـا جتـارب لـنفس الـدول ; ألن أ الدولية إن صح التعبـريمرشوعيتها

 .التي تعرتض عىل استخدام العرب لنفس السالح اليوم 
ًفلامذا يرتدد املسلمون إذا يف استخدام سالح املقاطعة الـسلبية , 

ًبعض النتائج , أو ليشعر املسلم عىل األقل بـأن ثمـت دورا ولـو  ليؤدي
  !به ? ًحمدودا يستطيع أن يقوم
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ًء املــسلمني دورا بــارزا يف تنــشيط محلــة املقاطعــة لعــب علــام ً
االقتصادية للمنتجات اإلرسائيلية واألمريكية, من خالل فتاواهم التي 
ـــد مـــن صـــفحات  ـــاء, والعدي ـــصحف, ووكـــاالت األنب ـــداولتها ال ت
اإلنرتنت, وتأيت أمهية هذه الفتاوى من أهنا تصدر هذه املـرة دون إيعـاز 

 .كومية املعلنة واملرسةرسمي ملخالفتها للمواقف احل
وكانــت أبــرز هــذه الفتــاوى لــشيخ اجلــامع األزهــر, وفــضيلة 
الدكتور نرص فريد واصل مفتي الديار املرصية السابق والعالمة الشيخ 
األلبــاين, والــدكتور حــسني شــحاته أســتاذ االقتــصاد بجامعــة األزهــر, 

 بـن والعالمة اللبناين الشيخ فيـصل مولـوي, والعالمـة الـشيخ عبـد اهللا
 .جربين, وغريهم كثريين

واعتربت الفتاوى املقاطعة فرض عني عىل كـل مـسلم بحيـث 
ًيعترب من ال يلزمهـا بالـضوابط التـي وضـعوها آثـام وخائنـا هللا ورسـوله 

 .ًوخائنا لألمانة ومظاهرا للذين كفروا 
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ــن التوضــيحات  ــد م ــىل العدي ــة ع ــاوى املقاطع ــتملت فت واش
القتصاد بطبيعة طـريقتهم يف تقيـيم اجلديدة التي غابت عن فكر رجال ا

األمـور االقتــصادية, كــام ضــمت العديـد مــن األفكــار املبتكــرة لتفعيــل 
املقاطعة االقتصادية إلرسائيل والدول التي تـدعمها, وبـالقراءة املتأنيـة 
هلذه الفتاوى نالحظ أمور هلا داللتها عـىل الـصعيد االقتـصادي لقـضية 

 :املقاطعة, وأمهها
 تعريف مبـسط ولكنـه جـامع ودقيـق للمقاطعـة بـصفة  االتفاق عىل−١

االمتنـاع عـن (عامة ومقاطعة إرسائيل وحلفائها بصفة خاصة, وهو 
, )دعم اقتصاد العدو لصالح اقتصاديات الدول العربيـة واإلسـالمية

وبموجب هذا التعريف يتم حتريم أي تعامل طاملا كان هذا الترصف 
 .فيه نفع للعدو بشكل مبارش أو غري مبارش

 توضيح شمولية أهداف املقاطعة االقتـصادية إلرسائيـل والـدول −٢
 باألســـباب واحلـــسابات االكتفـــاءالتـــي تـــدعمها, ولـــيس جمـــرد 

االقتصادية التقليدية وهو املدخل الذي ينطلق منه العلامء يف النظر 
  .لقضية املقاطعة االقتصادية
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 هتوين هلذه  االتفاق عىل فوائد وخسائر املقاطعة االقتصادية; دون−٣
ًالفوائد كام يفعـل بعـض املتغـربني واملنتفعـني و دون هتويـل أيـضا 

 .للخسائر عىل فرض أهنا حقيقية
بناء الـذات :  الفوائد من وجهة نظر هذه الفتاوى يف ما ييلومتثلت 

اإلسالمية, واحلفاظ عىل اهلوية اخلاصة للمسلم, وعـدم االنـسياق 
يــد واملعتقــدات اإلســالمية و وراء الثقافــات التــي ال تراعــي التقال

تــدعيم الــصناعات واملنتجــات الوطنيــة , وخلــق فــرص عمــل 
 .ًللمسلمني, وهذه رؤية اقتصادية سليمة متاما

 اخلسائر فتمثلت يف انخفاض االستثامرات األجنبيـة, وتراجـع أما 
فرص التجارة, وانقطاع املنح واملعونات, وغريها من اآلثار حيث 

ً وتفهام هلذه اخلـسائر مـن رأس املـال اجلبـان كان العلامء أكثر تقبال
إن صح التعبـري باعتبـار أن املقاطعـة االقتـصادية هـي حـرب بلغـة 
ًأخرى وال بد للحرب مـن خـسائر لكنهـا سـتكون بـدورها دافعـا 
ًلتنمية القدرات االقتصادية الذاتية للبالد اإلسالمية, ودافعا لكرس 

د علــامء املــسلمني  ويبــدق التبعيــة االقتــصادية لــدول الغــربطــو
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ًخماوف رجـال األعـامل مـن املقاطعـة وآثارهـا اسـتنادا إىل الكتـاب 
 .ُّوالسنة وتاريخ املسلمني

 التحريض أو املواجهة مع احلكومات وخاصة تلـك العلامء جتنب −٤
التي اختـذت مواقـف سـلبية أو مـضادة مـن قـضية املقاطعـة حيـث 

تجـريح باعتبـار سـعة جتاوزهتا الفتاوى فلم تعمد إىل التجريم أو ال
مع االتفـاق عـىل رضورة . موقف األفراد وحرج املواقف الرسمية

تامشــى مــع وجــود أي دور هلــذه احلكومــات واجلهــات الرســمية ي
ً وذلك بتحديد بلد الصنع مثال وكأضعف مشاعر اجلامهري املسلمة

ــت ــامن وعــدم إخفائهــا ألســباب سياســية مهــام كان وشــجع . اإلي
وى املقاطعة الشعبية حتى ولو رفضت ذلـك العلامء يف غالب الفتا

احلكومات, ويف ذلـك يـشرتطون اإلمجـاع الـشعبي عـىل املقاطعـة, 
 .رغم عدم التقليل من األفعال الفردية

 االتفاق عىل عدم حتديـد قـوائم معينـة لـسلع يمكـن مقاطعتهـا يف −٥
فتي أن هـذا الفتاوى, وذلك لعدة أسباب , أمهها إدراك العامل أو امل

ّ ومن هنا فإن مجيـع الفتـاوى توسـد هـذا ليس من اختصاصهاألمر 
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األمر إىل أهله من رجال املال واالقتصاد, ولكـن يف إطـار االلتـزام 
ــالتعريف املحــ ــدا عــن دد للمقاطعــة مــن الوجهــة الــرشعية ب ًوبعي

املــصالح واخلالفــات وتــصفية احلــسابات الشخــصية بــني رجــال 
 .االقتصاد واملسلمني أنفسهم

 مدى قرص نظـر رجـل األعـامل يف بعـض األحيـان يتضحومن هنا 
ــاول القــضايا  ــد تن ــدين عن ــة عــامل ال ــة رؤي ومــدى شــمول ومنطقي

 .االقتصادية من الناحية العمومية وليس التفصيلية بطبيعة احلال
مثــل :  إضــافة اقرتاحــات ونــامذج مبتكــرة للمقاطعــة االقتــصادية−٦

بار والقـضايا , أو التجاهل اإلعالمي بمقاطعة األخالعملةمقاطعة 
التي هتم أعداءنا, أو مقاطعة عامل الشحن والتفريـغ والتـسهيالت 
ــة  ــة واجلهــات املتعاون ــة واإلرسائيلي للــسفن والطــائرات األمريكي
معهام, واملقاطعـة الـسياحية وغريهـا مـن األمـور, وهـو مـا أعطـى 
ًمفهوما أوسـع عـن املقاطعـة وخيرجهـا عـن جمـرد مقاطعـة للـسلع 

 يزيد مـن تـأثري وفاعليـة املقاطعـة ونجاحهـا يف والبضائع, وهو مما
 ً اقتصاديا "املنبوذ"جعل إرسائيل وأمريكا تشعران أهنام يف وضع 

  ٩٧ א
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ًوثقافيا ودوليا, وهو شعور ربام كان رادعا يف حد ذاته ً ً. 
 تركيز الفتاوى عىل وضع رجال األعامل والتجار أمام ضامئرهم, −٧

ـــوا مـــن اخـــرتاق األســـواق اإلســـ ـــى وإن متكن ـــسلع حت المية بال
ـــة  ـــةاإلرسائيلي ـــذيرهم واألمريكي ـــد, وحت ـــشفهم أح  دون أن يكت

وترهيبهم من حرمة هذا العمـل مـن خـالل اآليـات القرآنيـة التـي 
حتض عىل عدم مواالة الكافرين, والتي تطمئن املسلمني مـن عـدم 

 .العوز بسبب املقاطعة لألعداء
ــة والتجــاوب الــش ــد يف هــذه التجرب عبي ويمكــن القــول أن اجلدي

 تعنــي عــودة تــأثري علــامء الــدين يف توجيــه أهنــاالواســع معهــا هــو 
اجلامهري العربية واملسلمة ومن وجهة دينية بحتة للتفاعل مع قضية 

 .يف غاية األمهية متس حارضهم وتشكل بال شك مستقبلهم
 

 



 ٩٨ א
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KKאא 
ن وهـو ال شك أن األخذ باألسباب املادية هو من حقائق اإليـام

ًركــن التوكــل عــىل اهللا عــز وجــل وال شــك أيــضا أن املقاطعــة لبــضائع 
ًالكفار من هذه األسباب املطلوبـة رشعـا ال سـيام إذا تأكـدت املـصلحة 

 ولكـن هـل  وثبتت املفاسد اجلسيمة مـن عـدمهاالرشعية الراجحة فيها
تكفي األسباب املادية للنرص عـىل األعـداء ورد كيـدهم والقـضاء عـىل 

 م وهل هبا فقط يتحقق فالح أمتنا وعزها وتعود أجمادها? خمططاهت
وقبل اإلجابة عىل هذا السؤال ننقل هذا القـول للـشيخ املجاهـد 

فبيـنام نحـن معـرش املـسلمني أمـة قـاهرة ( :حممد حممود الصواف رمحه اهللا
ــا  ــصوجلان ; ولن ــسيف وال ــسلطان وال ــك وال ــا املل ــاهرة يف األرض لن ظ

صـغت الـدنيا لقولنـا ; وإن أمرنـا خـضعت األمـم الكلمة العليا إن قلنـا أ
ألمرنا وسلطاننا فلام تركنا أمر ربنا وخالفنا قواعد ديننا وتنكبنــا الطريـق 
املستقيم الذي رسمه اهللا لنا وخط لنا خطوطه واضـحة بينـة قويـة وأمرنـا 
بالسري فيه وسلوكه, ملا سلكنا هذا السبيل املعوج رصنا إىل ما رصنـا إليـه 

  ٩٩ א
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وهــل يف الــدنيا واآلخــرة رش وداء . والــشتات والــذل واهلــوانمــن الفرقــة
 )١( )وبالء إال وسببـــه الذنوب واملعايص وترك األوامر والنواهي

 فينبغي أن نعلم أن سنة اهللا قد اقتضت أن النرص احلقيقي التام 
ال يتحقق ألمتنا بدون عـودة صـادقة إليـه واسـتقامة عـىل أوامـره بـل إن 

 ومـا  رفعتها وتقدمها املادي والعسكريًدائام مصدردين هذه األمة كان 
دما انحرفــت عــن دينهــا كــان تأخرهــا وضــعفها وذهــاب عزهــا إال عنــ

 فالتخلف التقني والعسكري والتفرق يف األمـة اإلسـالمية ورشيعة رهبا
الشك أنه من أسباب ضعفها ولكنه نتج بالدرجة األوىل من ُبعدها عن 

لمــرض األســايس  فيهــا ولــيس هــو ٌاهللا و حقيقــة منهجــه فهــو عــرض ل
 .املرض نفسه

إن املقاطعة تعنـي مقاطعـة العقـل والقلـب والظـاهر والبـاطن, 
فإن العقل إذا كان خممـورا باإلعجـاب والغفلـة وكـان القلـب مغمـورا 
باحلب الباطن واملودة أصـاب الـوهن اجلـسد كلـه و ظهـر ذلـك يف كـل 

 .و سكنة ورشبة ولقمة حركة
                                                 

 أثر الذنوب يف هدم األمم والشعوب )١(
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 وتقاليـدهم وأعيـادهم هـي مـن أقـدم فمقاطعة عادات الكفـار
أنواع املقاطعة التي حض عليها الرشع  فواهللا ما تسلط العـدو علينـا إال 

 .مسالكه بسبب إعجابنا به وانخراطنا يف
ًومقاطعة الذنوب واملعايص التي هبا يتغلبـون علينـا هـي أيـضا 
 من أخطر قضايا املقاطعة والتشبه هبم يف اللباس الذي عم بالؤه  يف كل

ًدار من دور املسلمني كان جيب أن حيظى نصيبا كبريا من املقاطعة فواهللا  ً
 إال بـسبب اللبـاس الفـاحش وال − واحلياء كلـه خـري−ما ودعنا احلياء 

تعرت بنات املسلمني إال بعد التشبه بامجنات الروم فاللباس الذي كان 
 .ًجيب أن يكون سرتا صار فضيحة

كــان جيــب أن  طعمــة كــذلكواالعــتامد الكــيل عــىل واردات األ
 الـذي كـان جيـب أن يكـون −فالطعـام  يكون له حـظ وافـر مـن املقاطعـة

طيبا أكلناه بعد أن لوثته أيدهيم القذرة ويف األمراض الفاشـية يف الـصغري 
و الكبري حتى األجنة يف بطون أمهاهتا خري دليل وربام كان عن غري قـصد 

 هـالك ذراري أمـة حممـد منهم وربام كان بسوء نية فليس هلـم هـم إال إ
 واألطعمة واملالبس ليست كلها رضورات تبيح املحظورات,  وليس 
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 . بعد عدم الكفاية منهام كفاية
  تعامل مع اليهـود والنـصارى فإنـهوكام أن الرسول الكريم 

 ((: وضع قاعدة أخرى قوية حلفظ اهلوية وعدم الذوبان فيهم فقال 
 (()١(.  

و صدقت األمة يف العـودة إىل رهبـا واالسـتقامة عـىل رشعتـه ول
وأعــدت مــا تــستطيعه مــن أســباب القــوة ثــم جاهــدت أعــداءها فهــي 

 وعد اهللا واهللا ال  فهذاً ولو كانت أقل منهم عددا وعدةمنصورة بإذن اهللا
 . والتاريخ شاهد عىل ذلكخيلف امليعاد

ًفيــا مــن تــأملتم أملــا شــديدا عــىل واقــع أمــتكم وتق طعــت قلــوبكم ً
حرسة وغرية عىل حال املسلمني األسيف وأنتم ترون إخوانكم يـذبحون 

ــينــتهكنوأخــواتكم   وخــراب ا مــن هــالكم هتــديم الــدور والعمــران وي
ــ ــة ساجدامل ــا كــل هــؤالء هلمــوا إىل التوب ــدين والقــيم ي  واالســتهزاء بال

 النصوح وهلموا إىل املقاطعة واجعلوها إسالمية اللحم والدم 

                                                 
،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )٤٠٣١رقم (وأبو داود ) ٢/٥٠(د أمح) ١(

  ) ٦٠٢٥رقم (الصغري 
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 . بداية جديدة ملقاطعة كل ما يغضب اهللا وكل من يغضب اهللاواجعلوها 
ِّواحلمد هللا رب العاملني وصل اللهم عيل حممد وآله وصحبه ومن تبعهم 

 آمني..إيل يوم الدين 
 ..واهللا من وراء القصد وهو هيدي السبيل
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