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التستــر التجــاري

«دراسة فقهية نظامية»

إعداد :

د /أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي
أستاذ مشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

التستــر التجــاري «دراسة فقهية نظامية»

هذا البحث يكشف خطورة التستر التجاري على اقتصاد كثير من الدول

النامية ،يصل إلى حد إضعاف الكفاءة االقتصادية عن طريق اإلخالل

بتوزيع الموارد بالمنافسة غير العادلة بين القوى المشروعة المتمثلة
في االقتصاد الرسمي والقوى غير المشروعة القتصاد الظل؛ حيث

تجذب معامالت اقتصاد الظل والتستر التجاري النصيب األكبر من الموارد
المالية البشرية المتاحة؛ لقلة تكاليفها أو انعدامها ،وارتفاع عوائدها

مقارنة باالقتصاد الرسمي.

وعلى الرغم من وج��ود العديد من اإلج��راءات النظامية لمعالجة هذه
المشكلة إال أنها ما تزال مستمرة؛ لهذا جاء البحث ليتناولها من كافة

يوضح المفاهيم
بتمهيد
الجوانب السيما الجانب الشرعي التأصيلي،
ٍ
ّ

وثالثة فصول ،األول ُي ّ
غطي جانب التستر التجاري ،وأركانه،
األساسية،
ِ

وأسبابه ،وآثاره .والثاني حكم التستر التجاري ،وتكييفه الفقهي وعقوبته
في الشريعة اإلسالمية .والثالث حكم التستر التجاري ،وتكييفه الفقهي
وعقوبته في النظام السعودي.
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المقدمــة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني،
نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه ،ت�سليماً كثرياً �إلى يوم الدين� .أما بعد...
«ف�إن دول العامل اليوم تعاين من ظاهرة تهدد اقت�صاد كثري من الدول النامية،
تتمثل فيما يعرف باالقت�صاد اخلفي (اقت�صاد الظل) ،والذي ي�شمل كافة �صور
الف�ساد املايل التي ت�ؤدي �إلى ك�سب املال بطرق غري م�رشوعة ،واختفائه من
القيود املحا�سبية يف القطاعني العام واخلا�ص ،وكافة �أ�شكال الدخل التي ال يعرب
عنها ر�سمياً ،ومن ذلك الت�سرت التجاري.
وللت�سرت التجاري �آثار متنوعة �شديدة اخلطورة ،ولعل �أخطرها ماله تعلق
باملجال االقت�صادي ،والذي يتمثل يف �إ�ضعاف الكفاءة االقت�صادية عن طريق
الإخالل بتوزيع املوارد ،وهو ما يحدث ب�سبب املناف�سة غري العادلة بني القوى
امل�رشوعة املتمثلة يف االقت�صاد الر�سمي ،والقوى غري امل�رشوعة القت�صاد الظل،
حيث جتتذب معامالت اقت�صاد الظل والت�سرت التجاري الن�صيب الأكرب من
املوارد املالية الب�رشية املتاحة ،ب�سبب قلة �أو انعدام تكاليفها وارتفاع عوائدها،
مقارنة مبثيالتها يف االقت�صاد الر�سمي ،والتي ينظر �إليها ب�أنها غري جمدية وغري
مناف�سة»( ،)1ما يت�سبب يف ات�ساع وانت�شار معامالت الت�سرت التجاري التي
يذهب الن�صيب الأكرب من عوائدها �إلى العمالة الوافدة ،والذين يقومون
بتحويلها �إلى اخلارج ،وحرمان االقت�صاد الوطني من اال�ستفادة منها ،وهو ما
ي�شكل ت�رسباً كبرياً يف اقت�صاد الدول.
((( ينظر :الندوة التي نقلتها جريدة الريا�ض االلكرتونية يف عددها ( ،)15310ال�صادر يوم الثالثاء ،بتاريخ:
11جمادى الآخر 1431هـ ،وعنونت لها بـ(الت�سرت التجاري :املواطن ال�سلبي ينخر اقت�صاد املجتمع).
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ
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وخلطورة الت�سرت التجاري جاءت فكرة بحثه ،ببيان املراد به ،وبيان �أ�سبابه،
و�آثاره ،واملوقف منه يف ال�رشيعة والنظام ،وجعلت عنوانه( :الت�سرت التجاري:
درا�سة فقهية نظامية) ،فبالرغم من وجود العديد من الإج��راءات النظامية
ملعاجلة هذه امل�شكلة �إال �أن امل�شكلة ال تزال م�ستمرة ويف حالة �صعود م�ستمر ،مما
ي�ستدعي تناولها بالبحث والدرا�سة يف كافة جوانبها ،ال�سيما اجلانب ال�رشعي
الت�أ�صيلي؛ ملا لهذا اجلانب من �أثر يف احلد من تف�شي بع�ض �أن��واع اجلرائم
امل�ستجدة.
أهمية الموضوع:

تتجلى �أهمية مو�ضوع الت�سرت التجاري يف النقاط التالية:
 -1تعدد �صور و�أ�شكال الأن�شطة التجارية التي ميار�س فيها الت�سرت التجاري.
 -2الدرا�سة التف�صيلية لأ�سباب الت�سرت التجاري تفيد امل�س�ؤولني يف جهودهم
للحد من ظاهرة الت�سرت التجاري.
� -3إلقاء ال�ضوء على �آثار الت�سرت التجاري ي�سهم يف توعية �أفراد املجتمع
بخطورته.
� -4أهمية درا�سة ما ي�ستجد على ال�ساحة من ق�ضايا ونوازل ،وبيان احلكم
ال�رشعي فيها.
أسباب اختيار الموضوع:

 -1خطورة الت�سرت التجاري و�شموله قطاعات جتارية وا�سعة وممار�سته من قبل
�شخ�صيات طبيعية واعتبارية مما ي�ستدعي مزيداً من الدرا�سات حول هذه
الظاهرة اخلطرية.
� -2شح الدرا�سات التي تناولت ظاهرة الت�سرت التجاري تناو ًال فقهياً ت�أ�صيلياً.
14
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أهداف البحث:

 -1بيان مفهوم الت�سرت التجاري.
 -2بيان �أركان الت�سرت التجاري و�أ�سبابه و�آثاره.
 -3بيان حكم الت�سرت التجاري يف ال�رشيعة الإ�سالمية ون�صو�ص النظام،
وتكييفه الفقهي والنظامي.
الدراسات السابقة:

هناك درا�سات تناولت مو�ضوع الت�سرت ب�شكل عام ،منها ما تطرق للت�سرت
التجاري �ضمنا مع ماال يتنا�سب مع حجم امل�شكلة و�ضخامة �آثارها ،ومنها ما
حتدث عن الت�سرت التجاري يف مناطق معينة ،وقد تي�رس يل االطالع على بع�ضها،
�أما البع�ض الآخر فقد وجدته �ضمن مراجع بع�ض امل�ؤلفات التي ا�ستفدت منها،
ومل �أمتكن من االطالع عليه ،و�أذكر اجلميع هنا من باب حماولة الإحاطة ب�أكرب
قدر ممكن من امل�ؤلفات التي كتبت يف هذا املو�ضوع ،ومنها:
( -1الت�سرت والإيواء يف الفقه الإ�سالمي) ،للباحث /حافظ حممد �أنور بن
مهر الهي ،وهي ر�سالة دكتوراه مقدمة لكلية ال�رشيعة ،بجامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية ،قدمت عام1425هـ.
( -2امل�س�ؤولية اجلنائية عن جرمية الت�سرت :درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية على اجلرائم
الإرهابية يف اململكة العربية ال�سعودية) للباحث /حممد فهد القحطاين،
وهي ر�سالة ماج�ستري مقدمة جلامعة نايف للعلوم العربية عام 1427هـ.
( -3الت�سرت على اجلرمية يف الفقه الإ�سالمي) للباحث�/أ�سعد حممد
ر�ضوان ،وهي ر�سالة ماج�ستري مقدمة للجامعة الإ�سالمية بغزة عام 1433هـ.
( -4الت�سرت على اجلاين بني ال�رشيعة والقانون-درا�سة تطبيقية مقارنة)،
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ
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للباحث /حمد بن عطا بن �سلمان ال�سكيت( ،لر�سالة ماج�ستري) ،مقدمة
جلامعة نايف للعلوم العربية عام 1426هـ.
( -5ظاهرة الت�سرت التجاري بجدة) ،لفهد بن حممد ال�ساملي (وهي ر�سالة
دكتوراه غري من�شورة) ،قدمت عام 2004م ،جلامعة امللك عبد العزيز بجدة.
( -6الت�سرت على اجلرمية :درا�سة فقهية ت�أ�صيلية) ،للدكتور /فهد بن عبد
الكرمي ال�سنيدي ،بحث علمي ،مطبوع على احلا�سب الآيل ،غري من�شور ،ق�سم
الفقه ،كلية ال�رشيعة بالريا�ض ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية1418 ،هـ.
( -7الت�سرت على اجلرمية-درا�سة مقارنة) ،للباحث�/سامي بن عبد
العزيز املعجل ،وهي ر�سالة ماج�سرت غري من�شورة ،مقدمة ملعهد الق�ضاء
العايل ،ق�سم الق�ضاء ال�رشعي ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
وتاريخ تقدميها 1422هـ.
وعموماً ف�إن تلك الدرا�سات -كما �أ�سلفت -تناولت الت�سرت ب�شكل عام� ،أما
الت�سرت التجاري فمنها ما حتدث عنه و�ضمناً مما ال يتنا�سب و�ضخامة حجم هذه
امل�شكلة ،والتي ت�ستحق �إفرادها بالبحث والدرا�سة.
منهج البحث:

� -1إذا كانت امل�س�ألة من موا�ضع االتفاق ،ف�أذكر حكمها بدليلها ،مع توثيق
االتفاق من مظانه املعتربة.
� -2إذا كانت امل�س�ألة من م�سائل اخلالف ف�أتبع ما يلي:
�أ  -حترير اخلالف� ،إذا كانت بع�ض �صور امل�س�ألة حمل خالف ،وبع�ضها
حمل اتفاق.
ب -ذكر الأقوال يف امل�س�ألة ،وبيان من قال بها من �أهل العلم ،ويكون
16
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عر�ض اخلالف ح�سب االجتاهات الفقهية.
جـ -االقت�صار على املذاهب الفقهية املعتربة ،مع العناية بذكر ما تي�رس
الوقوف عليه من �أقوال ال�سلف ال�صالح.
د -توثيق الأقوال من كتب �أهل املذهب نف�سه.
هـ -ا�ستق�صاء �أدلة الأقوال ،مع بيان وجه الداللة ،وذكر ما يرد عليها من
مناق�شات ،وما يجاب به عنها ما �أمكن.
و -الرتجيح مع بيان �سببه.
 - 3االعتماد على �أمهات امل�صادر واملراجع الأ�صلية يف التخريج والتحرير
والتوثيق واجلمع.
 -4الرتكيز على مو�ضوع البحث ،وجتنب اال�ستطراد .
 -5جتنب ذكر الأقوال ال�شاذة.
 -6ترقيم الآيات وبيان �سورها.
 -7تخريج الأحاديث ،وبيان ما ذكره �أهل ال�ش�أن يف درجتها �إن مل تكن يف
ال�صحيحني� ،أو �أحدهما ،ف�إن كانت كذلك ف�أكتفي حينئذ بتخريجها.
 -8تخريج الآثار من م�صادرها الأ�صلية ،واحلكم عليها.
 -9التعريف بامل�صطلحات و�رشح الغريب.
 -10العناية بقواعد اللغة العربية ،والإمالء ،وعالمات الرتقيم.
تقسيمات البحث:

ي�شتمل البحث على مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة ف�صول:
� ً
أوال :املقدمة :وتت�ضمن �أهمية البحث ،و�أ�سباب اختياره ،و�أهدافه ،والدرا�سات
ال�سابقة له ،ومنهجه ،وتق�سيماته.
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ثاني ًا :التمهيد :وي�شمل التعريف باملفاهيم الأ�سا�سية للبحث ،وفيه مبحثان:
املبحث الأول :تعريف الت�سرت.
املبحث الثاين� :أنواع الت�سرت.
املبحث الثالث :تعريف التجارة.
ثالث ًا :الف�صل الأول :املراد بالت�سرت التجاري ،و�أركانه ،و�أ�سبابه ،و�آثاره،
وفيه �أربعة مباحث:
املبحث الأول :املراد بالت�سرت التجاري.
املبحث الثاين� :أركان الت�سرت التجاري.
املبحث الثالث� :أ�سباب الت�سرت التجاري.
املبحث الرابع� :آثار الت�سرت التجاري.
رابع ًا :الف�صل الثاين :حكم الت�سرت التجاري ،وتكييفه الفقهي ،وعقوبته
يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث الأول :حكم الت�سرت التجاري يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
املبحث الثاين :التكييف الفقهي للت�سرت التجاري.
املبحث الثالث :عقوبة الت�سرت التجاري يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
خام�س ًا :الف�صل الثالث :حكم الت�سرت التجاري ،وتكييفه ،وعقوبته يف
نظام اململكة العربية ال�سعودية ،وفيه ثالثة مباحث:
املبحث الأول :حكم الت�سرت التجاري يف نظام اململكة العربية ال�سعودية.
املبحث الثاين :تكييف الت�سرت التجاري يف نظام اململكة العربية ال�سعودية.
املبحث الثالث :عقوبة الت�سرت التجاري يف نظام اململكة العربية ال�سعودية.
ثم اخلامتة وفهر�ست املراجع.
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التمهيــد

وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول
تعريف التستر

وفيه مطلبان:

المطلب األول :تعريف التستر لغة

الت�سرت م�صدر للفعل الرباعي ت�سرت ،و�أ�صله من الفعل (�سرت) ،يقال� :سرتت
وال�سرت بفتح ال�سني :الإخفاء والتغطية.
ال�شيء �أ�سرته �سرتاًَّ ،
يقول ابن فار�س( :ال�سني والتاء وال��راء :كلمة تدل على الغِ طاء ،تقول:
وال�س رْتة :ما ا�سترتت به كائناً ما كان ،وكذلك ال�ستار)(.)2
�سرتت ال�شيء �سرتاًُ ،
ويكون الت�سرت يف اللغة لل�شيء ،وعليه ،فيقال :ت�سرت ال�شيء� :إذا تغطى
واختفى ،ومنه رجل �ستري� :أي عفيف ،وجارية �سترية( ،)3ومنه قول ر�سول اهلل
�-صلى اهلل عليه و�سلم�« :-إن مو�سى كان رج ًال َحي ًّيا ِ�س ِّت ًريا ،ال يكاد يرى من جلده

رّ
�شيء ا�ستحياء منه .قال :ف�آذاه من �آذاه من بني �إ�سرائيل ،قالوا :ما َي رَّ
الت�ست
ت�ست هذا
�إال من عيب بجلده� .)4(»...أي ال يخفي بدنه عند اغت�ساله �إال لعيب فيه ،وال�ستري:

((( املقايي�س يف اللغة البن فار�س  ،132/3م(�سرت).
((( ل�سان العرب البن منظور  ،344-343/4م(�سرت) ،وخمتارال�صحاح للرازي  ،120 /1م(�سرت).
ال�س���يل يقال للموت الكثري
((( من حديث �أبي هريرة � ،tأخرجه البخاري يف �ص���حيحه ،باب طوفان من َّ
طوفان الق َّمل احل ْم َنان ي�شبه �صغار ا َ
حللَ ِم … الخ ،من كتاب �أحاديث الأنبياء (.)3223
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
19

التستــر التجــاري «دراسة فقهية نظامية»

على وزن فعيل مبعنى فاعل� ،أي :من �ش�أنه و�إرادته حب ال�سرت وال�صون(.)5
�أما الت�سرت على ال�شيء :فرياد به �إخفا�ؤه وتغطيته ،يقال :ت�سرت على ال�شيء
�إذا �أخفاه وكتمه وحجبه وغطاه( ،)6والت�سرت بهذا املعنى ي�ستوجب تدخل طرف
خارجي لعملية التغطية والإخفاء ،ومنه قول ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
لـهزال الأ�سلمي وهو من �أمر ماعزا بالإقرار(« :)7يا هزال ،لو �سرتته بثوبك كان
ّ
خري ًا لك»(� .)8أي �أخفيت ف�ضيحته ،وكتمت خطيئته(.)9
ومنه �أي�ضاً قول الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-من �سرت م�سلم ًا �سرته اهلل
يوم القيامة»(� .)10أي �أخفى بدنه �أو عيبه �أو زالته ،وفيه الرتغيب يف �سرت عورات
امل�سلمني(.)11
كما �أن الت�سرت يف اللغة على نوعني :ت�سرت ح�سي ،دل عليه حديث �أبي هريرة
ال�سابق.
((( ينظر :عمدة القاري للعيني .332/23
((( ينظر :املعجم الو�سيط لإبراهيم م�صطفى و�آخرين .417-416/1
((( ج���اء يف �س�ن�ن الن�س���ائي الك�ب�رى  ،277/4عن �أبي هري���رة �أن ماعزاً �أتى رج ً
ال يقال ل���ه هزال فقال :يا
ه���زال �إن الآخ���ر ق���د زن���ى فما ترى؟ قال :ائت ر�س���ول اهلل �ص���لى اهلل عليه و�س���لم قب���ل �أن ينزل فيك
القر�آن ،ف�أتى ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ف�أخربه �أنه قد زنا ،ف�أعر�ض عنه…,الخ).
((( ه���ذا ج���زء م���ن حدي���ث ه��� ّزال� ،أخرج���ه �أب���و داود :ب���اب يف ال�س�ت�ر عل���ى �أه���ل احل���دود ،م���ن كت���اب
احل���دود( ،)4377والن�س���ائي يف �س���ننه الك�ب�رى :باب ال�س�ت�ر على ال���زاين ،من كتاب الرج���م (،)7274
والإم���ام �أحم���د يف :م�س���نده ( ،)21942قال �ش ��عيب الأرن ��ا�ؤوط �« :217/5ص���حيح لغريه وهذا �إ�س���ناد
ح�س���ن» .كم���ا �أخرج���ه احلاك���م يف امل�س���تدرك ( )8080وقال�« :ص���حيح الإ�س���ناد» ،ووافق���ه الذهبي يف:
التلخي�ص  ،363/4والبيهقي يف ال�س�ن�ن الكربى ( ،)17383والإمام مالك يف املوط�أ ( ،)1499قال ابن
عب���د ال�ب�ر يف التمهيد»:125/23وهذا احلديث ال خالف يف �إ�س���ناده يف املوط�أ على الأر�س���ال كما ترى
وهو ي�ستند من طرق �صحاح».
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث البن الأثري  ،341/2املنتقى �شرح املوط�أ للباجي.141/4
(((1هذا جزء من حديث عبداهلل بن عمر ر�ض���ي اهلل عنهما� ،أخرجه البخاري :يف �ص���حيحه ،باب ال يظلم
امل�س���لم امل�س���لم وال ي�س���لمه من كتاب املظامل ( ،)2310وم�س���لم :يف �ص���حيحه ،باب حترمي الظلم من
كتاب الرب وال�صلة والآداب(.)2580
(((1ينظ ��ر� :ش ��رح �ص ��حيح م�س ��لم للن ��ووي  ،135/16وفت���ح الب���اري الب���ن حج���ر  ،97/5وني���ل الأوط���ار
لل�شوكاين ،57/4وعون املعبود للعظيم �أبادي .162/13
20
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وت�سرت معنوي :دل عليه حديث هزال ال�سابق.
�أما حديث ابن عمر فهو عام يف ال�سرت على الغري ،في�شمل النوعني منه،
احل�سي واملعنوي.
ومن الألفاظ ذات ال�صلة بالت�سرت الإيواء( )12لوجود العالقة القوية بينهما،
حيث يتفقان يف �أمور كثرية ،وقد يختلفان يف بع�ض الأمور.
فمن الأمور املتفقة بينهما :اجتماعهما� ،أي ت�سرت ال�شخ�ص مع �إيوائه يف كثري
من الأحيان ،ووجود اجلرمية فيهما ،ومتكني املجرم من الإفالت من العقوبة،
ومنع ا�ستيفاء احلق منه ،وتعطيل احلد ،وتفويت احلق ،ويف كل منهما �أي�ضاً وقاية
للمظلوم من الظلم ،وي�شرتكان يف كثري من الأحكام والأ�سباب وال�رشوط
وغريها.
كما يتفقان �أي�ضاً يف �أن حكم كل من الت�سرت والإي��واء يختلف باختالف
احلاالت ،ومنهما املمنوع ،وامل�رشوع ،ومينعان �إذا ترتبت عليهما مف�سدة عامة �أو
خا�صة ،وح�صل فيهما �رضر عام �أو خا�ص� ،أو كان يف تركهما وعدمهما حتقيق
م�صلحة �أعظم ،وي�رشعان �إذا كان فيهما جانب م�صلحة �أكرب �أو دفع مف�سدة
�أعظم.
ومن الأمور املختلفة بينهما :حتقق الإخفاء والكتمان يف الت�سرت دون الإيواء؛
(((1ق���ال اب���ن فار����س يف معن���ى الإي���واء لغة( :الهم���زة والواو والي���اء �أ�ص�ل�ان� :أحدهما التج ّم���ع ،والثاين
الإ�ش ��فاق ...يقال� :أَ َوى الرج ُل �إلى منزلـه ،و�آ َوى َغيرْ َ ه� ،أُ ِو ًّيا و ِ�إ ْي َواءً ،ويقال� :أَ َوى ِ�إ َوا ًء �أي�ض� �اً ،والأُويُّ
�أح�س ��ن ...واملَ� ��أْ َوى :مكان كل �ش ��يء ي�أوي �إليه لي ً
ال �أو نهاراً ...ال َت� ��أَ ِّوي :التج ّمع ،يقال :ت�أ َّوت الطري،
َ
�إذا ان�ضم بع�ضها �إلى بع�ض ...والأ�صل الآخر :قولهم� :أ َو ْيتُ لفالن� ،آوي له م�ؤوي ًة ،وهو �أن يرق له
ويرحمه) ..ينظر :املقايي�س يف اللغة  ،152-151/1مادة (�أوى) .وعرف الإيواء يف اال�ص���طالح ب�أنه:
ن�ص ��رة ال�ش ��خ�ص و�ض ��مه وحمايته و�إجارته من خ�ص ��مه ،واحليلولة بينهما .ينظر :حا�شية ال�سندي
عل���ى الن�س���ائي  ،232/7و�ش ��رح �ص ��حيح م�س ��لم للن ��ووي  ،140/9وزاد امل�س�ي�ر الب���ن اجل���وزي،108/5
والت�س�ت�ر على اجلرمية لأ�س���عد ر�ض���وان �ص���ـ.40وعرف الهيتم���ي �إيواء املحدث�ي�ن يف الزواجر 108/2
ب�أنه ::منعهم ممن يريد ا�ستيفاء احلق منهم.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
21

التستــر التجــاري «دراسة فقهية نظامية»

�إذ قد يكون الإيواء معلناً ،ويختلفان �أي�ضاً يف وجوب توفري امل�أوى يف الإيواء
دون الت�سرت ،كما �أن الت�سرت �أعم من الإيواء ل�شموله �أ�شياء مادية و�أمور معنوية
دون الإيواء(.)13
ً
اصطالحا
المطلب الثاني :تعريف التستر

وفيه �أمران:

األمر األول :التستر في اصطالح الفقهاء.

الت�سرت �ضد الت�شهري( ،)15( )14وقد عرفه الدكتور حممد روا�س قلعه جي ب�أنه:
(الإخفاء ،يقال :ت�سرت بالذنب� ،إذا �أخفاه ،وت�سرت بالغ�سل� ،إذا �أخفى نف�سه عن
عيون النا�س)(.)16
وقيل هو :هو عدم �إبالغ ال�سلطات الأمنية عن الأ�شخا�ص املطلوبني �أمنياً� ،أو
املخالفني لأحكام الأنظمة املرعية مع علم املت�سرت بحقيقة �أمرهم(.)17
كما عرف ب�أنه� :إخفاء اجلاين من �أجل جتنب العقوبة ،واالمتناع عن ت�أدية
احلق(.)18
وي�ؤخذ على التعريف الأول كونه �أقرب للتعريف اللغوي منه لال�صطالحي،
(((1ينظ���ر :الكت���اب االلك�ت�روين الت�س�ت�ر التجاري �أ�ض���راره وعواقبه لعبد املجيد �ض���يف اهلل ال�س���حيمي
1432هـ.
((((1الت�شهري) من الفعل �شهر ،وهو دال على الو�ضوح يف الأمر والإ�ضاءة ،ومنه ال�شهرة .ينظر :املقايي�س
يف اللغة البن فار�س �صـ ،540م (�شهر).
(((1املو�سوعة الفقهية الكويتية من �إ�صدار وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية الكويتية .40/12
(((1مو�سوعة فقه عبداهلل بن م�سعود للدكتور /حممد روا�س قلعجي �ص.157
(((1املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية املقارنة ل�سعود العتيبي .250 / 1
(((1الت�س�ت�ر عل���ى اجل���اين بني ال�ش���ريعة والقانون (درا�س���ة تطبيقي���ة مقارنة) حلمد بن عطاء ال�س���كيت
�ص 36نق ً
ال عن كتاب ال�س�ت�ر على �أهل املعا�ص���ي عوار�ض���ه و�ض���وابطه ،لل�شيخ خالد بن عبد الرحمن
ال�شايع �ص .8
22
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وي�ؤخذ على الثاين والثالث كونهما غري جامعني؛ حيث اقت�رصا على �أحد نوعي
الت�سرت ،وهو الت�سرت املمنوع.
ولذا عرفه بع�ض الباحثني لي�شمل نوعي الت�سرت امل�رشوع واملمنوع ب�أنه� :إخفاء
ال�شخ�ص املجرم واملطلوب بحق ،و�سرت فعله ،وكتمان خربه ،عن ال�سلطات
الأمنية� ،أو عن �صاحب احلق وغريه من النا�س؛ بق�صد تخلي�صه من العقوبة� ،أو
تفويت حق الغري �أو الإ�رضار ب�صاحب احلق.
�أو �إخفاء ال�شخ�ص املظلوم املطلوب بغري حق ،وكتمان خربه عن طالبه،
لإنقاذه من الظلم ،ومنع حدوث اجلناية عليه(.)19
وي�ؤخذ على التعريف الأخري مع �شموله نوعي الت�سرت طوله ،وميكن اخت�صاره
ليكون :تعمد �إخفاء �شخ�ص مطلوب بحق �أو بغري حق ،لغر�ض معني.
األمر الثاني :التستر في اصطالح القانونيين:

عرف �أهل القانون الت�سرت بعدة تعريفات �إال �أن التعريف الأقرب ملو�ضوع
بحثي� ،أعني الت�سرت التجاري ،هو من عرفه ب�أنه :م�ساعدة اجلاين وت�شجيعه على
ارتكاب اجلرمية(.)20

(((1الت�سرت والإيواء يف الفقه الإ�سالمي للدكتور/حافظ �أنور الهي �ص.23
(((2الت�سرت على اجلاين بني ال�شريعة والقانون لل�سكيت �ص 41نق ً
ال عن قانون العقوبات -الق�سم العام،
مل�أمون �سالمة �صـ.429
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المبحث الثاني
أنواع التستر

يقول عزالدين ابن عبدال�سالم يف حق من �شهد جرمية من اجلرائم�( :أما ال�شهود
على هذه اجلرائم ،ف�إن تعلق بها حقوق للعباد ،لزمهم �أن ي�شهدوا بها ،و�أن يعرفوا
بها �أربابها ،و�إن كانت زواجرها حقا حم�ضا هلل تعالى ف�إن كانت امل�صلحة يف �إقامة
ال�شهادة بها ،في�شهدوا بها ،مثل �أن يطلعوا من �إن�سان على تكرار الزنا وال�رسقة
والإدمان على �رشب اخلمور و�إتيان الذكور ،فالأولى �أن ي�شهدوا عليه دفعا لهذه
املفا�سد ،و�إن كانت امل�صلحة يف ال�سرت عليه ،مثل زلة من هذه الزالت تقع ندرة
من ذوي الهيئات ثم يقلع عنها ويتوب منها ،فالأولى �أن ال ي�شهدوا بها) (.)21
ويقول ابن تيمية( :ومن �آوى حمارباً �أو �سارقاً �أو قات ًال ونحوهم ممن وجب عليه
حد� ،أو حق هلل تعالى� ،أو لآدمي ،ومنعه �أن ي�ستوفى منه الواجب ،بال عدوان،
فهو �رشيكه يف اجلرم ،وقد لعنه اهلل ور�سوله… ولو كان رجال يعرف مكان املال
املطلوب بحق� ،أو الرجل املطلوب بحق ،وهو الذي مينعه ،ف�إنه يجب عليه الإعالم
به ،والداللة عليه ،وال يجوز كتمانه؛ ف�إن هذا من باب التعاون على الرب والتقوى،
وذلك واجب ،بخالف ما لو كان النف�س �أو املال مطلوبا بباطل ،ف�إنه ال يحل الإعالم
به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ،بل يجب الدفع عنه) (.)22
ويقول ابن مفلح يف الأحاديث الواردة يف ف�ضل ال�سرت� :أنها (حتمل على ما
�إذا مل تكن فيه �-أي ال�سرت -مف�سدة ،وال تفوت به م�صلحة)(.)23
(((2قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام لعز الدين ابن عبد ال�سالم .160/1
(((2جمموع الفتاوى البن تيمية .323 /28
(((2الآداب ال�شرعية البن مفلح .254/1
24
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وعلى �ضوء ما ذكره �أهل العلم يف �أقوالهم ال�سابقة يتبني �أن للت�سرت باعتبار
�رشعيته من عدمها نوعان ،وهو ما روعي يف التعريف املختار للت�سرت:
النوع األول :تستر مشروع

وهو الت�سرت الذي مل ي�أت ال�رشع بطلب تركه� ،سواء ورد طلب بفعله� ،أو مل يرد؛
كما لو علم �أن عدم ال�سرت ي�ؤدي �إلى مف�سدة �أكرب من م�صلحة ال�سرت ،مثال� :إذا علم
�أن عدم ال�سرت على ال�سكران� ،سي�ؤدي �إلى ارتكابه جرمية قتل مع�صوم بغري حق� ،أو
هتك عر�ض ،في�رشع ال�سرت عليه ،كما �أن ال�سرت على مظلوم �أو ماله� ،إذا طلبه ظامل،
وعلم �أنه يريد قتله� ،أو �أخذ ماله بغري حق م�رشوع �أي�ضاً.
ومن هذا النوع:
 -1قول الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-من �سرت م�سلم ًا �سرته اهلل يوم
القيامة»( .)24قال ال�شوكاين « :فيه الرتغيب يف �سرت عورات امل�سلم»(.)25
لـهزال« :لو �سرتته بثوبك كان
-2قول ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلمّ -
خري ًا لك»(� .)26أي �أخفيته وغطيته بثوبك ،ومل تظهر �أمره(.)27
النوع الثاني :تستر ممنوع

وهو الت�سرت الذي �أتى ال�رشع بطلب تركه� ،سواء علم طلب الرتك بالن�ص،
�أو باال�ستقراء من عمومات الأدلة ،وقواعد ال�رشيعة الغراء(.)28
ومنه قول ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-املدينة حرم ما بني َع رْي �إلى
(� ((2سبق تخريجه.
(((2نيل الأوطار لل�شوكاين .57/4
(� ((2سبق تخريجه.
(�((2شرح املوط�أ للزرقاين .170/4
(((2ينظر يف نوعي الت�سرت �إلى الت�سرت والإيواء يف الفقه الإ�سالمي حلافظ �أنور �إلهي �ص.78-77
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والنا�س
ثور ،فمن �أحدث فيها َحدَ ث ًا� ،أو �آ َوى حمدث ًا( )29فعليه لعن ُة اهلل واملالئك ِة
ِ
�أجمعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة َ�ص ْرف ًا وال َعدْ ًال»(.)31()30

فم�ؤوي املحدثني ملعون بن�ص حديثه �-صلى اهلل عليه و�سلم -وال ريب �أن
�إيواء املحدث يت�ضمن ن�رصته وحمايته ويف كثري من الأحوال الت�سرت على جرميته
كما مر ،يقول العيني( :قولـه« :حمدث ًا» بك�رس الدال وفتحها على الفاعل واملفعول،
فمعنى الك�رس :من ن�رص جانيا ،و�آواه و�أجاره من خ�صمه ،وحال بينه وبني �أن يقت�ص
منه( ،)32ومعنى الفتح :هو الأمر املبتدع نف�سه ،ويكون معنى الإيواء فيه :الر�ضا به
وال�صرب عليه ،ف�إنه �إذا ر�ضي ببدعته ،و�أقر فاعلها عليها ،ومل ينكرها ،فقد �آواه) (.)33
ف�إن خيف �أخذ املحدث ب�أكرث مما ي�ستحق �صار الت�سرت عليه ،و�إيوا�ؤه حينئذ من
النوع الأول ،جاء يف منح اجلليل ما ن�صه( :وذكر الأبي يف حديث « :فمن �أحدث
فيها حدث ًا� ،أو �آوى حمدث ًا ،فعليه لعنة اهلل ») .فاحلديث يدل باعتبار املعنى على �أنه
ال يحل �إيواء املحدث ،وهذا مما ينفي كثريا من هروب الظلمة واجلناة �إلى الزوايا.
وكان ابن عرفة ال يحل �إيواءهم� ،إال �أن يعلم �أنه يتجاوز فيهم ما ي�ستحقون)(.)34
(((2املحدث من (الـحَ د َُث ،وهو :الأَ ْم ُر الـحا ِد ُث الـ ُم ْن َك ُر الذي لـي�س مبعتادٍ ،وال معروف فـي ال�سُّ ��� َّنة ،والـمُحْ ِد ُث :يُروى
بك�س���ر الدال وفتحها علـى الفاعل والـمفعول ،فمعنى الك�س���ر مَن َن�صَ ��� َر جانـياً ،و�آواه و�أَجاره من َخ�صْ ���مه ،وحال
بـينه وبـني �أَ ْن َي ْق َت َّ�ص منه؛ وبالفتـح ،هو الأَ ْم ُر الـ ُم ْب َت َد ُع َن ْف�سُ ه ،ويكون معنى ا ِلإيواء فـيه الر�ضا به ،وال�صرب علـيه،
ر�ض َي بال ِبدْعة ،و�أَق ّر فاعلَها ولـم ينكرها علـيه ،فقد �آواه) .ينظر :ل�سان العرب البن منظور  ،131/2مادة
ف�إِنه �إِذا ِ
)ح���دث( .واملح���دث يف اال�ص���طالح عرفه الهيتمي يف كتابه الزواجر بقوله�( :إي���واء املحدثني ...واملراد بهم :من
يتعاطى مف�سدة يلزمه ب�سببها �أمر �شرعي) .ينظر :الزواجر للهيتمي  ،108/2وعمدة القاري للعيني .38/16
(((3ال�صرف :الفري�ضة ،وقيل التوبة ،والعدل :النافلة ،وقيل :الفدية ،ينظر :النهـايــة يف غريب احلديث
والأثر البن الأثري ،24/3وعمدة القاري للعيني  ،177/16وحتفة الأحوذي للمباركفوري .270/6
(((3من حديث علي � ،tأخرجه البخاري :يف �صحيحه ،باب حرم املدينة من كتاب ف�ضائل املدينة(،)1771
وم�س���لم :يف �ص���حيحه ،واللف���ظ ل���ه ،ب���اب ف�ض���ل املدين���ة ودع���اء النب���ي �ص���لى اهلل علي���ه و�س���لم فيه���ا
بالربكة… من كتاب احلج(.)1370
(((3ينظر :عون املعبود للعظيم �أبادي .169/12
(((3عمدة القاري للعيني .153/34
(((3منح اجلليل ملحمد علي�ش .77/9
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المبحث الثالث
تعريف التجارة

وفيه مطلبان:

المطلب األول :تعريف التجارة لغة

التجارة من الفعل(تجَ َ َر) َي ْت ُج ُر تجَْ راً وتجِ َا َرةً� ،أي :باع و�رشى ،وكذلك اتجَّ َ َر
وهو ا ْف َت َعل( ،)35والتجارة ما يتجر فيه ،وهي تقليب املال لغر�ض الربح ،والتجارة
حرفة التاجر(.)36
ً
اصطالحا
المطلب الثاني:تعريف التجارة

التجارة يف اال�صطالح ال تخرج عن معناها اللغوي ال�سابق ،ولذا عرفها
اجلرجاين -رحمه اهلل -ب�أنها « :عبارة عن �رشاء �شيء ليباع بالربح»(.)37
وعرفها بع�ض املعا�رصين ب�أنها :عملية اقت�صادية يتم فيها تبادل ال�سلع
والب�ضائع التي تنتجها يد الإن�سان �أو امل�صانع الآلية ،عن طريق عمليتي البيع
وال�رشاء ،وتهدف �إلى توظيف الر�أ�سمال التجاري بغية احل�صول على الربح
والعمل على م�ضاعفته(.)38

(((3ل�سان العرب البن منظور  ،89/4م (جتر).
(((3املعجم الو�سيط لإبراهيم م�صطفى و�آخرين .82/1
(((3التعريفات للجرجاين �ص.73
(((3ينظر :معجم امل�صطلحات الفقهية والقانونية للدكتور/جرج�س جرج�س �صـ.101
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
27

التستــر التجــاري «دراسة فقهية نظامية»

الفصل األول
المراد بالتستر التجاري،
وأركانه ،وأسبابه ،وآثاره
وفيه �أربعة مباحث:

المبحث األول

المراد بالتستر التجاري

وفيه مطلبان:

المطلب األول :تعريف التستر التجاري لغة

�سبق تعريف الت�سرت والتجارة يف اللغة ،ولقد �أ�ضيفت كلمة التجارة لكلمة
الت�سرت بعد �إدخال ياء الن�سبة امل�شددة على امل�صدر املذكور (جتارة) ،لي�صري بعد
معنى جمرد خا�ص مبا قبله (�صفة يف اللفظ الذي
هذه الزيادة ا�سماً دا ًال على ً
�صنع منه) مل يكن يدل عليه قبل الزيادة .وهو ما يعرف يف هذا الع�رص بامل�صدر
ال�صناعي(.)39
ً
اصطالحا
المطلب الثاني :تعريف التستر التجاري

وفقاً لأحكام املادة الأول��ى من نظام مكافحة الت�سرت ميكن تعريف الت�سرت
(((3ينظر :النحو الوايف لعبا�س ح�سن  ،84/3والقواعد الأ�سا�سية للغة للها�شمي �صـ.307
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التجاري ب�أنه :متكني الأجنبي من ا�ستثمار �أو ممار�سة ن�شاط جتاري حل�سابه� ،أو
باال�شرتاك مع غريه حمظور عليه ممار�سته� ،أو ال ي�سمح له نظام ا�ستثمار ر�أ�س
املال الأجنبي �أو غريه من الأنظمة والتعليمات ممار�سته ،ويعترب املواطن مت�سرتاً
يف حالة متكني الوافد من ا�ستخدام ا�سمه �أو ترخي�صه �أو ال�سجل التجاري
ملمار�سة الن�شاط التجاري ،كما يعترب مت�سرتاً كل �أجنبي حا�صل على ترخي�ص
ا�ستثمار �أجنبي وقام بتمكني وافد �آخر من العمل حل�سابه خالفاً لنظام ا�ستثمار
ر�أ�س املال الأجنبي(.)40
ميكن �أن يخت�رص فيقال يف تعريفه ب�أنه :عقد �أو تربع خفي بني طرفني ،يق�ضي
مبنح من ي�سمح له النظام مبزاولة الأن�شطة التجارية (مواطناً �أو مقيماً) ا�سمه
ل�شخ�ص �أجنبي (طبيعي �أو اعتباري)( )41ليمكنه من �أعمال جتارية حمظورة عليه
نظاماً ،لغر�ض معني.
و�سيتبني امل��راد بهذا التعريف يف املبحث التايل املت�ضمن �أرك��ان الت�سرت
التجاري.

(((4ينظر :ندوة» الت�س�ت�ر التجاري:املواطن ال�س���لبي ينخر اقت�صاد املجتمع» من�شور يف �صحيفة الريا�ض
االلكرتوني���ة ي���وم الثالث���اء ،وتاري���خ11 :جمادى الآخ���ر 1431ه���ـ  25-مايو 2010م ،الع���دد (.)15310
وتراج���ع امل���ادة الأول���ى من نظام مكافحة الت�س�ت�ر على املوق���ع االلكرتوين :هيئة اخل�ب�راء مبجل�س
الوزراء ،وعلى موقع وزارة الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية.
(((4جاء يف معجم لغة الفقهاء ملحمد روا�س قلعجي � :259/1أن ال�شخ�ص االعتباري هو:ما يعامل معاملة
الإن�سان يف الإلزام وااللتزام دون �أن يكون معني الأ�شخا�ص:كال�شركات ،والوقف ونحوهما.
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المبحث الثاني

أركان التستر التجاري

للت�سرت التجاري �أركان ثالثة:
 -1املت�ست :هو الذي مُي ِّكن غريه من مزاولة ن�شاط اقت�صادي حمظور،
والغالب �أن يكون مواطنا (�سعوديا) ،وقد يكون مقيما غري مواطن� ،إذا كان
م�سموحا له مبمار�سة الن�شاط االقت�صادي ،واال�ستثمار يف البالد.
املت�ست عليه :هو الذي ميار�س ن�شاطا اقت�صاديا حمظورا عليه ممار�سته من
-2
رَّ
حيث النظام ،والغالب �أن يكون �شخ�صاً مقيماً غري مواطن ،وعلى املقيم دون
املواطن تقوم عملية الت�سرت ،حيث ن�ص نظام مكافحة الت�سرت على اعتبار الت�سرت
التجاري خمالفة يف حال كان املت�سرت عليه �أجنبياً ،وعلى هذا الأمر تركزت
اجلهود ،لكن باملفهوم ال�شامل للت�سرت التجاري -قد يكون املت�سترَّ عليه �سعوديا،
ب�أن يكون من الذين ال ي�سمح النظام لهم مبزاولة ن�شاط جتاري ،كاملوظف العام،
في�ستخرج الرتاخي�ص با�سم �شخ�ص �آخر م�سموح له ممار�سة هذا الن�شاط ،كابنه
الطالب �أو زوجته ،فيكون الن�شاط با�سم االبن �أو الزوجة ،ويقوم ب�إدارته الأب
�أو الزوج ،فهذا � ً
أي�ضا من الت�سرت التجاري املمنوع بنظام اخلدمة املدنية(� ،)42إال
�أن نظام مكافحة الت�سرت ال ي�شمله للن�ص على (الأجنبي) كما مر.
وهذا الركن لي�س قا�رصاً علـى الأفـراد و�أ�صـحاب امل�ؤ�س�سـات ال�صـغرية
�أو العمالـة الأجنبيـة احلرفية الب�سيطة ،و�إمنا ي�شمل قطاعا عري�ضا من ال�رشكات
(((4ينظر :الت�س�ت�ر والإيواء يف الفقه الإ�س�ل�امي حلافظ �إلهي �ص���ـ 440نق ً
ال عن الت�سرت �ضرره �أكرث من
نفعه �ص ،22والدر الثمني يف فتاوى الكفالء والعاملني لل�شيخ ابن جربين �ص ،24نق ً
ال من :فتاوى
احلقوق �ص� ،74إعداد /خالد اجلري�سي.
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الكربى ،حتت م�سـمى «التمثيـل التجاري» ،حيث توجد �رشكات مت�سرت عليها
متار�س �أعمالها حتت مظلة الوكيـل �أو املمثـل التجاري ،ومعظم امل�ؤ�س�سات
وال�رشكات املت�سرتة تعمل ب�شـكل �شبه نظـامي ،بحيث ي�صعب ك�شفها(.)43
 -3العقد بني املت�سرت واملت�سرت عليه :عقد خفي� ،أي له ظاهر وباطن� ،أما
ظاهره فيجعل الن�شاط التجاري الذي ال ي�سمح للأجنبي مبمار�سته للمت�سرت ،وال
غر�ض من ذلك �إال ال�سالمة من املالحقات النظامية� ،أما املت�سرت عليه فلي�س له
وفق ظاهر العقد �سوى الأدوار املقبولة نظاماً.
و�أما باطن هذا العقد فيكون فيه ر�أ�س املال والن�شاط احلقيقي كام ًال للمت�سرت
عليه ،و�أما املت�سرت فهو واجهة للم�رشوع مقبولة �أمام ال�سلطات كما �أ�سلفت،
ولي�س له منه �إال ق�سط مايل معني �شهري �أو �سنوي يدفع له مقابل ت�سرته ،وهذا
يف الغالب ،وقد يت�سرت بال مقابل ل�سبب معني ،كما �سي�أتي.

المبحث الثالث

أسباب التستر التجاري

يعترب الت�سرت التجاري من امل�شكالت التي يواجهها املجتمع؛ نظراً للآثار
ال�سيئة املرتتبة عليه ،ولهذه امل�شكلة �أ�سبابها ،وهي كالتايل:

(((4ينظ ��ر :الت�س�ت�ر التج ��اري و�أث ��ره اقت�ص ��ادياً واجتماعي� �اً عل ��ى اململكة-غرف ��ة ال�ش ��رقية
ماي���و2010م ،عل���ى الراب���طhttp://www.chamber.org.sa/Arabic/ :
InformationCenter
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ً
أوال :أسباب تتعلق بالمتستر.

� -1ضعف ال��وازع الديني ،والذي يجعل الإن�سان ال يبايل مباله من �أين
اكت�سبه.
 -2وجود عائد مغر للمواطن املت�سرت ،مع عدم مطالبته بعمل يقابل ذلك
العائد املادي ،مما يحفز املوظفني والطالب والعاطلني الك�سالى يف املجتمع
على هذا النوع من العقود اخلفية.
 -3عدم �أو �ضعف اخلربة الفنية والإداري��ة لدى املواطن ال�سعودي ،ورمبا
تكا�سله ،وافتقاده لروح املغامرة ،وخوفه من املناف�سة التجارية ،وم�شاكل البيع
وال�رشاء ،ومواجهة النا�س ،كل ذلك �شجعه على االعتماد على الأجنبي.
 -4التعاطف مع امل�ستثمر الأجنبي؛ لوجود �صلة قرابة �أو �صداقة بني طريف
الت�سرت� ،أو رحمة به؛ حلاجته وفقره.
 -5عدم وجود ر�أ�س مال كاف للمت�سرت ميكنه من مزاولة اال�ستثمار لنف�سه
وفق الأنظمة املحددة.
� -6أنانية املت�سرت ،وتقدميه م�صلحته اخلا�صة على امل�صالح العامة(.)44
 -7البطالة� ،أو تدين م�ستوى الأجور( ،)45مع زيادة متطلبات احلياة املدنية قد
يدفع ملمار�سة الت�سرت التجاري.
 -8ال�سعي للرثاء الفاح�ش من قبل بع�ض املو�رسين( )46من خالل �إبرام
العقود اخلفية.
(((4ينظ���ر :مقال(الت�س�ت�ر التج���اري :خطر يتغذى من �ض���عف العقوبات) ،واملن�ش���ور يف جريدة عكاظ يف
عدده���ا ( )13342ال�ص���ادر يوم ال�س���بت ،بتاري���خ1424/1/5 :هـ ،والندوة التي نقلته���ا جريدة الريا�ض
االلكرتوني���ة يف عددها ( ،)15310ال�ص���ادر يوم الثالثاء ،بتاريخ11 :جم���ادى الآخر 1431هـ ،وعنونت
لها بـ(الت�سرت التجاري :املواطن ال�سلبي ينخر اقت�صاد املجتمع).
(((4ينظر :الكتاب االلكرتوين :الت�سرت على اجلرمية لأ�سعد ر�ضوان �صـ.78
(((4ينظر :الكتاب االلكرتوين :الت�سرت على اجلرمية لأ�سعد ر�ضوان �صـ.78
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 -9عدم وجود احلافز الوطني احلقيقي لل�سعودة لدى بع�ض املواطنني
الذين ميار�سون الت�سرت التجاري ،وافتقاد الرغبة الكاملة يف تطوير وتنمية
العمل(.)47
 -10عندما يكون املت�سرت من املقيمني امل�سموح لهم باال�ستثمار الأجنبي ،ف�إن
من الأ�سباب التي تدفعه للت�سرت التجاري رغبته يف منفعة �أقاربه ،و�أ�صدقائه،
و�أبناء جن�سه من الوافدين.
ً
ثانيا :أسباب تتعلق بالمتستر عليه (الوافد).

� -1ضعف الوازع الديني لدى الوافد �أي�ضاً �سبب يدفعه ملمار�سة التجارة
غري امل�رشوعة.
 -2حاجة الوافد وفقره� ،شجعا ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات املطالبة نظاماً ب�سعودة
العاملني فيها على ممار�سة الت�سرت التجاري ،حيث يقبل الوافد جراء فقره
وعوزه ممار�سة �أي عمل ،مع التزامه فيه ب�ساعات طويلة ،واكتفائه مع ذلك
بالأجر الزهيد ،وهذا ما ال يفعله املواطن.
 -3ا�ستغالل الوافد لنية املواطن احل�سنة ،وحبه لبذل اخلري ،وثقته املفرطة فيه (.)48
 -4يعترب الت�سرت التجاري و�سيلة الوافد يف التهرب من ال�رضيبة املفرو�ضة
على اال�ستثمار الأجنبي.
 -5رغبة الوافد يف حتقيق املزيد من املكا�سب املالية عن طريق التجارة يف
بلد يعي�ش نه�ضة اقت�صادية؛ ال�سيما و�أن راتبه الذي يتقا�ضاه مقابل عمله
النظامي ال يتنا�سب ومتطلبات املعي�شة باململكة ،مما يحفز هذه العمالة على

(((4ينظ���ر يف الآث���ار املذك���ورة :الكتاب االلك�ت�روين :الت�س�ت�ر التجاري و�أث���ره اقت�ص���ادياً واجتماعياً على
اململكة ،على الرابطwww.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter :
(((4ينظر املرجع ال�سابق.
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�إيجاد بدائل لتحقق �أعلى عائد مادي ممكن خالل وجودها يف البالد ،بغ�ض
النظر عن نظامية هذه الو�سائل ،لأنها ترى �أنها دفعت و�رصفت مبلغا هائال
للوكالء ،ومكاتب اال�ستقدام ،والكفالء ،يف طريق الو�صول �إلى اململكة
واحل�صول على الت�أ�شرية ،ولعل البع�ض حتمل الديون لأجل هذا ،فهو يرى
يف نف�سه ب�أن من حقه �أن يك�سب ب�أي طريقة(.)49
 -6عدم مطالبة الوافد بال�رضائب التي يطالب بها يف بالده ،وهو عامل
يجذب الأجنبي للعمل يف هذه البالد.
� -7سن الدولة �أنظمة ،وو�ضعها �ضوابط تنظم عمل الأجنبي داخل البالد،
وحتد من ا�ستنزاف الأموال خارجها ،وتتمكن من خاللها من اال�ستفادة من
مواردها وخرياتها ل�صاحلها كنظام الإقامة ،ونظام ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال
الأجنبية( ،)50جعل املخالفني لهذه الأنظمة من الوافدين ي�سعون لإيجاد
طرق خفية ملزاولة هذه الأن�شطة ،والتي منها الت�سرت التجاري.
 -8وجود جو منا�سب للمت�سرت عليه �أ�سهم يف زيادة هذه الظاهرة ،كت�رصف
الأجنبي داخل امل�رشوع كاملالك ،من حيث �إبرام العقود نيابة عن املواطن،
وو�ضع قيمة املبيعات يف احل�ساب ال�شخ�صي وغريه(.)51
(((4ينظر :الت�س�ت�ر والإيواء يف الفقه الإ�س�ل�امي حلافظ �إلهي �ص���ـ 443نق ً
ال عن الت�سرت �ضرره �أكرث من
نفع���ه ����ص ،32-30وجملة الق�ص���يم ����ص ،61العدد � ،84ش� �ـوال 1420هـ (مقال) حمم���د عرفة :ظاهرة
الت�سرت يف املعامالت التجارية.
(((5ال�صادر بتاريخ 1376/9/20هـ ،والنظام التايل له ال�صادر بتاريخ 1421/1/5هـ حيث حدد هذان النظامان
الن�شاطات امل�سموح لغري املواطنني ا�ستثمار �أموالهم فيها ،وو�ضعا �ضوابط لإخراج �أرباحهم �إلى اخلارج،
وا�ش�ت�رطا �أن يكون �أحد ال�ش ��ركاء �س ��عوديا ،كما حددا مبلغا معينا ملختلف املجاالت ،وا�ش�ت�رطا �أال يقل
ر�أ����س امل���ال عن ه���ذا القدر .ينظر :الت�س�ت�ر والإيواء يف الفقه الإ�س�ل�امي حلافظ �إلهي �ص���ـ ،443وينظر
نظام اال�ستثمار الأجنبي االخري(ال�ساري) على موقع هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
(((5ينظ���ر يف الآث���ار املذك���ورة :الكتاب االلك�ت�روين :الت�س�ت�ر التجاري و�أث���ره اقت�ص���ادياً واجتماعياً على
اململكة ،على الرابطwww.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter :
34
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ً
ثالثا :أسباب تتعلق بالمجتمع.

 -1عدم وعي املجتمع بخطورة الت�سرت التجاري ،و�آث��اره الكبرية ،و�أ��ضراره
ال�شاملة على �أمنهم االقت�صادي ،واالجتماعي ،والأخالقي ،وال�صحي ،ونحوها.
 -2وج��ود كثري من احلواجز النف�سية املرت�سبة يف املجتمع ،والتي حتقر
الأعمال املهنية احلرفية� ،أو اخلدمية املرتبطة بالتعامل املبا�رش مع اجلمهور ،مما
يدفع املواطن للإحجام عنها ،وتركها للم�ستثمر الأجنبي(.)52
� -3ضعف تربية ال�ضمري الديني ،والوالء الوطني من املجتمع لأفراده(.)53
 -4عدم الإبالغ عن حاالت الت�سرت التجاري بعد اكت�شافها؛ تعاطفاً� ،أو
تهاوناً� ،أو لعالقة القربى� ،أو مل�صلحة تتعلق باملطلع� ،أو لغريها من الأ�سباب.
ً
رابعا :أسباب تتعلق بالدولة ونظامها.

 -1موقع اململكة العربية ال�سعودية اجلغرايف ،ومكانتها الدينية كانا �سبباً يف
وجود عمالة �أجنبية خمالفة ،متار�س �أن�شطة اقت�صادية حمظورة ،حيث تقع
اململكة الغنية بالرثوات جغرافيا يف مركز دائرة جمتمعات كثافتها ال�سكانية
عالية ،وتعي�ش الغالبية منهم يف م�ستويات اجتماعية واقت�صادية متدنية؛
كالهند وبنجالدي�ش وباك�ستان واليمن وم�رص وال�سودان ونيجرييا ،وغريها
من الدول الفقرية.
و�أما مكانتها الدينية؛ فالحت�ضانها الأماكن املقد�سة التي يق�صدها مئات
الآالف من امل�سلمني على مدار العام؛ لأداء منا�سك احلج والعمرة.
وهذان الأمران -مع عوامل جاذبة �أخرى� -سهال على الوافدين من تلك
الدول القريبة وغريها دخول البالد بحجة احلج �أو العمرة ،والإقامة املخالفة

(((5ينظر املرجع ال�سابق.
(((5ينظر :الت�سرت على اجلرمية لأ�سعد ر�ضوان �صـ.81
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فيها الحقا( ،)54ثم البحث عن العمل -ولو خمالفاً-؛ لتوفري م�صدر دخل
للوافد ومن يرافقه.
 -2النه�ضة االقت�صادية الكبرية التي تعي�شها البالد ،والتي نتج عنها تو�سع
وتنوع يف الأن�شطة واخلدمات جذب �أنظار امل�ستثمر الأجنبي.
� -3ضعف الرقابة على املحالت التجارية ،نظراً للتو�سع العمراين الكبري
يف البالد ،والذي نتج عنه انت�شار املحالت وامل�ؤ�س�سات التجارية على نطاق
ي�صعب ال�سيطرة عليه.
� -4ضعف تثقيف العمالة قبل منحها الت�أ�شرية ،وقدومها �إلى اململكة ،ال�سيما
و�أن غالب العمالة الوافدة �أميون ،وقد يخالفون دون ق�صد� ،أو يتذرعون
بعدم معرفة النظام.
� -5سهولة �إعطاء الرتاخي�ص التجارية للمواطن ،وال�سماح له مببا�رشة �أكرث
من م�رشوع ب�سجل جتاري واحد.
� -6ضعف ت�أهيل املواطن بال�شكل الكايف مع بيئة العمل؛ ب�سبب عدم
املواءمة بني التخ�ص�صات املطلوبة يف �سوق العمل التجاري واخلدمي ،وبني
خمرجات التعليم العام واجلامعي ،ومعاهد وكليات التدريب الفني(.)55
 -7عدم وجود عقوبات �صارمة وكافية تطبق على العمالة املخالفة لنظام
(((5فق���د �أظه���ر تقرير �ص���در ع���ام ٢٠٠٤م عن املنظم���ة العربية للعمل ون�ش���ر يف جملة العامل الإ�س�ل�امي
ب�أن���ه يوج���د  ١٥,٥ملي���ون وافد يف دول جمل����س التعاون اخلليج���ي ،وت�أتي اململكة العربية ال�س���عودية
يف مقدم���ة ال���دول اخلليجية امل�س���تقبلة للوافدين من حيث احلجم ،وقدر عددهم يف 2004م ب�س���بعة
مالي�ي�ن واف���د ميثل���ون  %٣٠من ال�س ��كان ح�س ��ب م ��ا ورد يف ذلك التقري ��ر .ينظر :الت�س�ت�ر التجاري
�أ�ضراره وعواقبه (ر�سالة ماج�ستري) �صـ.2
(((5ينظر يف الأ�س���باب املذكورة :الكتاب االلكرتوين :الت�س�ت�ر التجاري و�أثره اقت�ص���ادياً واجتماعياً على
اململكة ،على الرابطwww.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter :
36
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الدولة ،مما ي�شجعها على ممار�سات العقود اخلفية والتحايل على الأنظمة(.)56
ومن �أ�سباب الت�سرت على العمالة املخالفة ب�شكل عام مما له تعلق بالدولة
ونظامها �-إ�ضافة ملا �سبق جميعه -بع�ض الإج��راءات القانونية التع�سفية،
واملطالبات املالية الكبرية التي تقابل املت�سرت �إذا ما �أراد ت�صحيح و�ضع الوافد،
وحتويل معاملته �إلى معاملة نظامية(.)57

المبحث الرابع

آثار التستر التجاري
ً
أوال :اآلثار االقتصادية:

 -1يت�سـبب الت�سرت التجاري بدرجة كبرية يف �إف�شال �سيا�سات اال�ستقرار
االقت�صادي يف البالد ،وت�شويه امل��ؤ��شرات الالزمة لو�ضع ال�سيا�سات
االقت�صادية املختلفة ،والتي من �أهمها م�ؤ�رشات الأ�سعار ،ومعدالت البطالة،
()58
ومعدالت النمو االقت�صادي.
(((5ينظر :الندوة التي نقلتها جريدة الريا�ض االلكرتونية يف عددها ( ،)15310ال�صادر يوم الثالثاء ،بتاريخ:
11جمادى الآخر 1431هـ وعنونت لها بـ(الت�سرت التجاري :املواطن ال�سلبي ينخر اقت�صاد املجتمع).
(((5ينظ���ر :مقال(الت�س�ت�ر التج���اري خطر يتغذى من �ض���عف العقوب���ات) ،واملن�ش���ور يف جريدة عكاظ يف
عدده���ا ( )13342ال�ص���ادر يوم ال�س���بت ،بتاري���خ1424/1/5 :هـ ،والندوة التي نقلته���ا جريدة الريا�ض
االلكرتوني���ة يف عددها ( ،)15310ال�ص���ادر يوم الثالثاء ،بتاريخ11 :جم���ادى الآخر 1431هـ ،وعنونت
لها بـ(الت�سرت التجاري :املواطن ال�سلبي ينخر اقت�صاد املجتمع).
(((5ينظ���ر :الت�س�ت�ر التجاري و�أثره اقت�ص���ادياً واجتماعياً عل���ى اململكة على الراب���طwww.chamber. :
 org.sa/Arabic/InformationCenterوكتاب �أثر ظاهرة الت�سرت التجاري على االقت�صاد الوطني
من �إ�صدار الغرفة التجارية ال�صناعية بينبع �ص.32-30
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
37

التستــر التجــاري «دراسة فقهية نظامية»

 -2هناك ت�أثري �سلبي بالغ على فعالية ال�سيا�سة النقدية يف االقت�صاد،
فزيـادة الأن�شـطة املختلفة يف �إطار معامالت الت�سرت التجاري ي�ؤدي �إلى
زيادة الطلب علـى النقود ،وي�صـبح �أحـد الدوافع الأ�سا�سية لالحتفاظ
()59
بها ،وهو ما �سي�ؤثر بالت�أكيد على فعالية ال�سيا�سة النقدية.
� -3أغلب الأرباح الناجمة عن الت�سرت حتول �إلى خارج اململكة.
� -4إ�ضعاف الكفاءة االقت�صادية ،والإخالل بتوزيع املوارد.
� -5ضعف فر�ص التوظيف للعمالة من �أبناء الوطن ،مما ي�سهم يف
منـو البطالـة ،القت�صـار التوظيـف يف م�شـروعات الت�سـرت علـى العمالة
الأجنبية.
 -6زيادة حاالت الغ�ش التجاري.
 -7ي�سهم الت�سرت التجاري يف خلق فئة من املواطنني يتكا�سلون عن
العمل ،وير�ضيهم جمع املال ب�أي�رس الطرق ،بحيث يتحولون من فئة
منتجة �إلى فئة متكلة خاملة.
 -8يخل�ص الت�سرت التجاري الوافد من الر�سوم التي يتطلبها نظام
اال�ستثمار الأجنبي ،والتي تدعم االقت�صاد الوطني ،وتخدم امل�صالح
العامة ،ويعامل لأجله معاملة املواطن.
 -9تزايد �أعداد العمالة الوافدة ،ومزاحمة املواطنني يف �أعمالهم ب�صورة
غري م�رشوعة ،ال�سيما �أ�صحاب امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة منهم.
 -10احتكار الوافدين لبع�ض الأن�شطة التجارية.
 -11زيادة �أعباء الإنفاق على املرافـق اخلدمية ،وال�صحية ،والتعليمية
(((5ينظر املرجع ال�سابق.
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ب�سبب وجـود �أعداد كبرية من الوافدين باململكة.
 -12مزاولة كثري من الوافدين للتجارة غـري امل�رشوعة مـن خـالل تواطـ�ؤ
املت�سرت عليه مع بني جن�سيته.
 -13معظم العمالـة الوافـدة التـي تـ�أتي من دول �أخـرى تكت�سـب خـربات
معرفيـة وتقنية عالية و�أ�ساليب عمـل ،ونظـراً لأن هـذه العمالة غـري
م�ستقرة ،فـ�إن ذلك يحـد مـن تـراكم اخلـربات وتوظيفها خلدمة اقت�صاد
البالد.
 -14ا�ستقدام وترحيل العمالة الوافدة له تكاليف مالية هائلة.
 -15ت�ستفيد العمالة الوافدة ب�شـكل مبا�شـر �أو غـري مبا�شـر مـن الإعانـات
املقدمـة من قبل احلكومة ،والتي كان من املمكن �أن توجه �إلى خدمة �أبناء
الوطن.
� -16إن �سهولة احل�صـول علـى العمالـة الوافـدة �أدى �إلى انتهـاج �أ�سـاليب
()60
الإنتـاج امل�سـتندة علـى اال�ستخدام املكثف للعمالة.
ً
ثانيا :اآلثار السياسية واألمنية:

 -1وجود �أعداد كبرية من الوافدين و�أبنائهم الذين ترعرعوا يف البالد،
قد ت�ؤدي �إلى �شعور جماعي �شبيه ب�شعور الأقلية.
� -2إن �ضخامة حجم العمالة الوافدة وتعدد جن�سياتها ومعتقداتها
وثقافتها يجعلها ت�شكل تهديداً لأمن البالد ،فقد تتعامل هذه العمالة
بتجارة املخدرات �أو ال�رسقة �أو التزوير.
(((6ينظر :الكتاب االلكرتوين :الت�س�ت�ر التجاري و�أثره اقت�ص���ادياً واجتماعياً على اململكة على الرابط:
 www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenterوكتاب �أثر ظاهرة الت�س�ت�ر التجاري على
االقت�صاد الوطني �ص.32
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ثالثاً :الآثار االجتماعية:
 -1تعترب م�رشوعات الت�سرت بيئة مالئمة النت�شار اجلرمية والتجارة غري
امل�رشوعة.
 -2تزايد �أعداد املخالفني لنظام الإقامة.
 -3تزايد �أعداد العمالة الوافدة مما ي�ؤثر يف البنية الدميوغرافية (الرتكيبة
ال�سكانية) للبالد.
 -4تعترب م�رشوعات الت�سرت عامل جذب للعمالة الهاربة ،ومالذاً �آمناً لها
من كفالئها.
 -5انت�شار البائعني املتجولني ،واملت�سولني من الوافدين �أمام امل�ساجد،
ويف ال�شوارع ،مما يعطي �صورة غري ح�ضارية للبالد.
 -6تعي�ش معظم العمالة الوافدة يف �شكل جمموعات ح�سب جن�سيتها
متثل جمتمعات �صغرية ،وغالباً ما تكون غريبة على جمتمعنا ،وقد يكون
الكثري من �أخالقياتها منافياً لتعاليم الدين الإ�سالمي.
� -7ضـعف امل�سـتوى التعليمـي لـدى �أبنـاء الوافـدين الـذين ترعرعـوا
فـي بلدانهم ،ومن ثم كرثة الأطفـال الأميني وامل�رشدين تبعاً(.)61
ً
رابعا :اآلثار البيئية والصحية:

 -1ت�شـكل الأعـداد الكـبرية للعمالـة الوافـدة �ضـغطاً كبرياً علـى اخلـدمات
ال�صـحية ،واملرافـق العامـة ،وا�ستنزافاً للموارد الطبيعية.
 -2ت�أتي معظم العمالـة الوافـدة مـن دول فقـرية �أو متخلفـة قـد حتمـل

( ((6ينظر :الكتاب االلكرتوين :الت�س�ت�ر التجاري و�أثره اقت�ص���ادياً واجتماعياً على اململكة على الرابط:
 www.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenterوكتاب� :أثر ظاهرة الت�سرت التجاري على
االقت�صاد الوطني �ص.33
40
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معهـا �أمـرا�ض معديـة خطرية ،وخمالفتها لنظام الإقامة يجعل متابعتها
�صحياً والت�أكد من �سالمتها من الأمور املتعذرة(.)62
� -3إن غالبية العمالة الوافدة ميتلكون �سيارات قدمية تبعث عـوادم م�ضـرة،
وتفتقـد لو�سائل ال�سالمة ،مما يرتتب عليه زيادة كبرية يف عدد ال�سيارات
التي تـ�ؤدي �إلى زيادة طرح ملوثات الهواء ،و�إلى زيادة اختناق حركة
املرور ،واحلوادث املرورية.
� -4إن غالبية العمالة الوافدة ت�سكن يف م�ساكن �شعبية� ،أو قرى يف ظروف
�سكنية غـري �صحية ،وغري منظمة ،ومكتظة بالأو�ساخ مما ي�شوه املنظر ،ف�ض ًال
عما ي�سببه مـن م�شـكالت �صحية(.)63

( ((6ينظر :الت�س�ت�ر التجاري و�أثره اقت�صادياً واجتماعياً على اململكة ،على الرابطwww.chamber.org. :
 sa/Arabic/InformationCenterوكتاب �أثر ظاهرة الت�سرت التجاري على االقت�صاد الوطني �ص.33

( ((6ينظ���ر يف الآث���ار املذكورة :الكت���اب االلكرتوين :الت�س�ت�ر التجاري و�أث���ره اقت�ص���ادياً واجتماعياً على
اململكة ،على الرابطwww.chamber.org.sa/Arabic/InformationCenter :
ودرا�س���ة بعن���وان �أثـ���ر الت�س���ـرت التجـ���ارى عل���ى اقت�ص���اديات دول جمل�س التع���اون اخلليجى� ،إ�ص���دار
الأمان ��ة العام ��ة الحتاد غ ��رف دول جمل�س التعاون اخلليج ��ي ،واملوقــع االلكرتونــى ل ��وزارة التجارة
وال�صناعة على الرابط ،www. mci.gov.sa :وينظر �أي�ضاً :الندوة التي نقلتها جريدة الريا�ض
االلكرتوني���ة يف عددها ( ،)15310ال�ص���ادر يوم الثالثاء ،بتاريخ11 :جم���ادى الآخر 1431هـ ،وعنونت
لها بـ(الت�سرت التجاري :املواطن ال�سلبي ينخر اقت�صاد املجتمع).
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الفصل الثاني
حكم التستر التجاري
وتكييفه الفقهي وعقوبته
في الشريعة اإلسالمية
وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول

حكم التستر التجاري في الشريعة اإلسالمية

وفيه مطلبان:

المطلب األول :الحكم التكليفي

ميكنني القول ب�أن يف هذه امل�س�ألة قوالن� ،أحدهما ن�ص عليه �أهل العلم،
والآخر خمرج على م�س�ألة م�شابهة ،وبيانهما كما يلي:
القول األول:

عدم جواز الت�سرت التجاري ،وقد �صدرت به فتوى لهيئة كبار العلماء كما
�سي�أتي ،وبه قال ال�شيخ ابن عثيمني ،وال�شيخ ابن جربين رحمهما اهلل(.)64
(((6كما قررا ف�ساد عقد الت�سرت التجاري .تنظر فتواهما يف :الت�سرت والإيواء يف الفقه الإ�سالمي حلافظ
�إله���ي �ص���ـً 445
نق�ل�ا ع���ن الدر الثم�ي�ن يف فت���اوى الكف�ل�اء والعاملني الب���ن جربين ����ص ،24وفتاوى
احلقوق �ص� ،74إعداد /خالد اجلري�سي ،ونقلت جريدة اجلزيرة ،العدد  9904يف 1420/8/2هـ ،فتوى
ال�شيخ ابن عثيمني -رحمه اهلل -يف الت�سرت التجاري.
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�أدلة هذا القول:

ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول مبا يلي:
 -1عقد ال�رشكة يف الت�سرت التجاري لي�س من �أن��واع عقود ال�رشكات
اجلائزة �رش ًعا عند �أكرث الفقهاء ،لفقد �أ�صلها وهو املال والعمل ،ف�إنها �إما �أن
تكون �رشكة العنان ،وهي ا�شرتاك اثنني مباليهما وعمليهما ب�أبدانهما على
�أن يكون الربح بينهما ،و�إما �أن تكون �رشكة الأبدان ،وهي �أن ي�شرتك اثنان
ف�أكرث فيما يكت�سبونه ب�أيديهم و�أبدانهم بالعمل ،كال�صناع واحلمالني واخلياطني
ونحوهم ،و�إما �أن تكون �رشكة الوجوه ،وهي �أن ي�شرتك اثنان ف�أكرث فيما
ي�شرتيان بجاههما وثقة التجار بهما ،من غري �أن يكون لهما ر�أ�س مال ،على
�أن يكون الربح بينهما ،و�إما �أن تكون �رشكة املفاو�ضة ،وذلك باال�شرتاك يف
جميع �أنواع ال�رشكة ،مثل �أن يجمعا بني �رشكة العنان والوجوه والأبدان،
فيكون من كل عمل ومن كل مال ،ومن كل �رشاء بجاه وذمة(� ،)65أما ال�رشيك
املواطن يف ال�رشكة يف الت�سرت التجاري فال ي�شرتك ال مبال وال بعمل ،و�إمنا
ر�أ�س املال للمت�سترَّ عليه وهو الذي يقوم بالعمل ،فلذا ال ت�صح ال�رشكة وال
ي�ستحق الربح(.)66

(((6خال ��ف بع� ��ض الفقهاء يف بع�ض هذه ال�ش ��ركات ،كال�ش ��افعي فلم يجز �ش ��ركة الأب ��دان والوجوه ،ولكن
�أكرثهم على جوازها مع اختالف يف بع�ض ال�شروط والأمور والت�سمية.
ينظر :الهداية مع �شرح فتح القدير للمرغيناين  ،176 ،172 ،164 ،147/6وبداية املجتهد البن ر�شد
 189/5وما بعدها ،والأم لل�شافعي  ،231/3واملغني البن قدامة .37 ،39 ،16 ،14 ،5/5
(((6الت�سرت والإيواء يف الفقه الإ�سالمي حلافظ �إلهي �صـ ،445وانظر فتوى هيئة كبار العلماء الآتي ذكرها.
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 -2ح�صول الغرر( )67واخلداع والغ�ش يف العقود واملعامالت يف الت�سرت
التجاري ،وذلك من وجهني:
�أ  -تغرير من يتعامل مع هذه ال�رشكة �أو اجلهة ،لت�سميتها با�سم ال�رشيك
املواطن وهو ال ميلك منها �شيئا يف حقيقة الأم��ر ،ف�إن الذين يتعاملون معها
�شخ�صيا ببيع �أو �ضمان �أو غري ذلك يتعاملون معها على �أ�سا�س �صاحب
الرتخي�ص ،فيتغررون وينخدعون لعدم معرفتهم حقيقة الأمر ،فيح�صل لهم
ال�رضر والف�ساد يف معامالتهم.
ب -كما يح�صل الغرر لل�رشكة �أو اجلهة (املت�سرت عليها) يف دفع املبلغ
املقطوع �سواء ربحت ال�رشكة �أم خ�رست ،ف�إنها قد تربح قليال وقد تربح كثريا،
وقد ال تربح �شيئًا فتخرج غارمة ،وقد يحيط املبلغ املقطوع كل الك�سب ،والغرر
ي�ؤثر يف �سائر عقود املعاو�ضات املالية فال جتوز معه(.)68
((((6التغري ��ر �أو الغ ��رور �أو الغ ��رر بفتحت�ي�ن) ،من الفعل غ َّر يغ ُّر بال�ض ��م ،ويراد به اخل ��داع والإطماع يف
الباطل ،وهو ماله ظاهر حمبوب وباطن مكروه ،ومنه الغرة وهي الغفلة ،وال َغر بالفتح من يغرك،
وال ُغر بال�ض ��م الأباطيل ،وقد قيل� :س ��مي ال�ش ��يطان َغ ُرور ؛ لأنه يحمل على حمابه ،ووراء ذلك ما
ي�سوء هو ماله ظاهر حمبوب وباطن مكروه.
ينظ���ر :ل�س���ان الع���رب الب���ن منظ���ور  11/5وما بعده���ا ،وخمت���ار ال�ص���حاح لل���رازي  ،197/1م(غرر)،
والنهاية يف غريب احلديث البن الأثري .356/3
ويف ا�صطالح الفقهاء :هو ما انطوت عنا عاقبته� ،أو ما تردد بني �أمرين �أغلبهما �أخوفهما.
الوجود والعدم مبنزلة َّ
ال�شك.
وقيل :هو اخلطر الذي ا�ستوى فيه طرف ُ
ينظ���ر :بدائ���ع ال�ص���نائع للكا�س���اين  ،163/5والف���روق للق���رايف  ،432/3والذخ�ي�رة للق���رايف ،355/4
وحا�شية قليوبي ،202/2والقواعد النورانية الفقهية البن تيمية �ص.116
وعرفه املعا�ص ��رون ب�أنه :احلمل على قبول ما ال خري فيه بو�س ��يلة كاذبة م�ض ��للة ،ترغب فيه ،بزعم
�أن فيه م�صلحة ،ولو عرفت حقيقته ما ُقبل.
ينظ ��ر :الت ��داوي وامل�س� ��ؤولية الطبية يف ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية للدكت ��ور :قي�س بن حممد �آل ال�ش ��يخ
مبارك �صـ.215
(((6ينظر :بدائع ال�ص���نائع للكا�س���اين  ،163/5وبداية املجتهد البن ر�شد  ،165/5وحا�شية قليوبي،202/2
واملغن���ي الب���ن قدام���ة  ،30/5واملدخل للفقه الإ�س�ل�امي ملحمد �س�ل�ام مدكور ����ص ،581والغرر و�أثره
يف العق���ود للدكت���ور حمم���د ال�ص���ديق حمم���د الأمني ال�ض���رير�ص ،447والت�س�ت�ر والإي���واء يف الفقه
الإ�سالمي حلافظ �إلهي �ص.447
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كما ميكن �أن ي�ستدل لهذا القول مبا يلي:
 -1قال �سبحانه وتعالى يف �آية املداينة :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ (.)69
وجه اال�ستدالل من الآية� :أمر اهلل �سبحانه وتعالى بتحري العدل واحلق وتقوى
اهلل يف املعامالت املالية وعند �إبرام عقودها ،والت�سرت التجاري عقد خفي يقوم
على الكذب واحليلة ،والتالعب ،وتزوير احلقيقة ،ففيه خمالفة لأمره �سبحانه.
 -2قال تعالى :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ (.)70
وقال تعالى :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ (.)71
ويقول النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم « :-كل امل�سلم على امل�سلم حرام دمه
وماله وعر�ضه » ( ،)72ويقول �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أي�ضاً « :ف�إن دماءكم و�أموالكم
و�أعرا�ضكم عليكم حرام.)73(» ...
وجه اال�ستدالل من الن�صو�ص ال�سابقة� :أن ن�صو�ص ال�رشع دلت على �أن الأ�صل
يف �أموال النا�س احلرمة ،و�أنه ال يباح �شيء منها �إال بالطرق املعتربة �رشعاً ،ولي�س
(�((6سورة البقرة من الآية.282
(�((7سورة البقرة� :آية.188/
(�((7سورة الن�ساء� ،آية.29/
(((7احلدي���ث يروي���ه �أب���و هري���رة ،و�أخرج���ه الإمام م�س���لم يف �ص���حيحه :باب حت���رمي ظلم امل�س���لم وخذله
واحتقاره ودمه وعر�ضه وماله من كتاب الرب وال�صلة والآداب (.)2564
(((7احلديث يرويه عبدالرحمن بن �أبي بكرة عن �أبيه ،و�أخرجه البخاري يف �صحيحه :باب قول النبي �-صلى
اهلل عليه و�س���لم( :-رب مبلغ �أوعى من �س���امع) من كتاب العلم ( ،)67وم�س���لم يف �ص���حيحه :باب تغليظ
حترمي الدماء والأعرا�ض والأموال من كتاب الق�سامة واملحاربني والق�صا�ص والديات (.)1679
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
45

التستــر التجــاري «دراسة فقهية نظامية»

عقد الت�سرت التجاري من تلك الطرق املعتربة؛ لت�ضمنه جملة من املحاذير ال�رشعية،
ف�أخذ املال الناجت عنه من �أكل �أموال النا�س بالباطل املنهي عنه بن�ص الآية.
 -3قال تعالى :ﮋ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ(.)74
وجه اال�ستدالل من الآية� :أن يف الإعالم باملخالف والداللة عليه تعاون على
الرب والتقوى ،فيجب ،يقول �شيخ الإ�سالم( :ولو كان رج ًال يعرف مكان املال
املطلوب بحق �أو الرجل املطلوب بحق ،وهو الذي مينعه ،ف�إنه يجب عليه
الإعالم به والداللة عليه ،وال يجوز كتمانه ،ف�إن هذا من باب التعاون على الرب
والتقوى ،وذلك واجب)(.)75
و�ضد ذلك يثبت النقي�ض� ،أي �أن الت�سرت على املخالف يت�ضمن تعاوناً على
الإثم والعدوان ،فكما وجب الأول ،حرم الثاين.
 -4قال اهلل تعالى :ﮋﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ()76ﯾﯿﮊ(.)77
وعن عبد اهلل بن عمر �أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال« :على املرء
امل�سلم ال�سمع والطاعة فيما �أحب وكره �إال �أن ي�ؤمر مبع�صية ،ف�إن �أمر مبع�صية فال
�سمع وال طاعة»(.)78

(�((7سورة املائدة� ،آية.2/
(((7جمموع الفتاوى البن تيمية .323/28
(�(((7أويل الأم���ر) قي���ل :ه���م الأمراء واحلكام ،وقيل :هم �أمراء ال�س���رايا ،وقيل ه���م العلماء ،والراجح �أن
الآية عامة يف العلماء والأمراء واحلكام ،يقول �شيخ الإ�سالم( :هم �أ�صحاب الأمر وذووه ،وهم الذين
ي�أم ��رون النا�س ،وذلك ي�ش�ت�رك في ��ه �أهل اليد والقدرة ،و�أهل العلم وال ��كالم ،فلهذا كان �أولوا الأمر
�صنفني :العلماء والأمراء) .والعلة يف وجوب طاعة احلكام والأمراء �أن �سيا�سة النا�س يف �أمر دينهم
ودنياهم �إليهم ،و�أما العلماء فلأن مرد النا�س يف امل�ش���كالت �إليهم ،وال ي�ص���دورون �إال عن فتاويهم.
ينظر :تف�س�ي�ر الطربي  ،150/5و�أحكام القر�آن البن العربي  ،574-573/1وتف�س�ي�ر القر�آن العظيم
البن كثري  ،519/1وفتح القدير لل�شوكاين  ،481/1وجمموع الفتاوى البن تيمية .170/28
(�((7سورة الن�ساء� ،آية.59/
(�((7أخرج���ه البخ���اري يف �ص���حيحه :باب ال�س���مع والطاعة للإمام ما مل تكن مع�ص���ية م���ن كتاب الأحكام
( )6725وم�سلم يف �صحيحه :باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�صية من كتاب الإمارة (.)1839
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وجه اال�ستدالل من الآية واحلديث :يف الآية واحلديث الن�ص على وجوب
طاعة والة �أمر امل�سلمني ،وال�سمع لهم فيما �أحب الإن�سان وكره �إال �أن ي�ؤمر
مبع�صية ،ويف الت�سرت التجاري افتئات على ويل �أمر امل�سلمني ،مبخالفة �أمره،
واخلروج على قراره ،والتحايل على نظامه.
 -5عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� ،أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
قالَ « :ال َ�ض َر َر و َال ِ�ض َرا َر»(.)79
نف�سه ٍ
منتف
وجه اال�ستدالل من احلديث� :أن هذا احلديث �أ�صل يف � َّأن ال�ضرَّ ر َ
يف ال�شرَّ ع ب�إجماع ،و�إدخال ال�ضرَّ ر على الغري بغري حقٍّ كذلك( ،)80ولفظه عام
مت�رصف يف �أكرث �أمور الدنيا ،وال يكاد �أن يحاط و�صفه( ،)81في�شمل كل ما فيه
�رضر ،ومن جملته الت�سرت التجاري؛ لأ�رضاره و�آثاره التي ال حتمد.
و ُيبنى على هذا احلديث جملة من القواعد ال�رشعية يقت�ضي �إعمالها القول
(�((7أخرج���ه ابن ماجه يف �س���ننه :باب من بنى يف حقه ما ي�ض���ر بجاره من كت���اب الأحكام ( ،)2341و�أخرج
عن عن عبادة بن ال�صامت نحوه ( ،)2340و�أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى عن �أبي �سعيد اخلدري
( ،)11166قال البيهقي -رحمه اهلل -يف بع�ض املوا�ض���ع من �س���ننه  « :158/6و�أما حديث ال �ض���رر وال
�ض���رار فهو مر�س���ل» ،كما �أخرجه احلاكم عن �أبي �س���عيد اخلدري ( ،)2345وقال� « :ص���حيح الإ�س���ناد
عل ��ى �ش ��رط م�س ��لم « ،ويقول البو�ص�ي�ري يف امل�ص ��باح عن حدي ��ث عب ��ادة  »:49/3وهذا �إ�س���ناد رجاله
ثق ��ات �إال �أن ��ه منقط ��ع» ،ومل ��ا ذك ��ر حدي ��ث ابن عبا�س ر�ض ��ي اهلل عنهم ��ا قال « :ه ��ذا �إ�س ��ناد فيه جابر
وق���د اته���م» ينظر :م�ص���باح الزجاج���ة  .49-48/3وقد ذكر احلافظ ابن حج ��ر يف الدراية يف تخريج
�أحاديث الهداية  282/2طرق احلديث كافة ،ف�أعل حديث ابن عبا�س بجعفر اجلعفي ،وحديث عبادة
باالنقط ��اع ،وحديث �أبي �س ��عيد بالإر�س ��ال ،وحديث �أبي هريرة باالنقطاع �أي�ض� �اً ،وذك ��ر بقية طرقه،
ومل يع ِّل���ق ،وق���د ق���ال اب���ن حزم -رحم���ه اهلل -يف املح َّلى  « :28/9وهذا خرب مل ي�ص���ح ق���ط ،و�إمنا جاء
مر�س ً
ال� ،أو من طريق فيها �إ�سحاق بن يحيى وهو جمهول» .وهذا احلديث �أ�صل يف القاعدة الفقهية
الك�ب�رى (ال �ض���رر وال �ض���رار) .ينظر يف مرجعه���ا :جملة الأحكام العدلي���ة م ( ،18/1)19واملوافقات
لل�ش���اطبي ،352/2وقواعد الفقه للربكتي  ،106/1و�ش ��رح القواعد الفقهية للزرقا  ،165/1والوجيز
للبورنو �صـ.192
(((8جام ��ع العل ��وم واحلكم البن رج ��ب �ص ،304وممن نقل الإجماع ابن العربي -رحمه اهلل -يف تف�س�ي�ره
�أحكام القر�آن  628/1حيث يقول( :وال�ضرر ال يحل ب�إجماع).
(((8اال�ستذكار البن عبد الرب .191/7
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بحرمة الت�سرت التجاري ،منها قاعدة( :ال�رضر يزال)( ،)82و(ال�رضر يدفع قدر
الإمكان)( ،)83وغريهما.
� -6أن النظام ن�ص على املنع من بع�ض املعامالت املالية ون�ص على جترميها؛
ملف�سدتها و�رضرها ،وال تزول مف�سدتها مع �إبقاء معناها ب�إظهارها ب�صورة غري
�صورتها ،فوجب �أن ال يزول منعها وجترميها؛ �إذ (العربة يف العقود باملقا�صد
واملعاين ال بالألفاظ واملباين) ()84؛ كما لو �سمى اخلمرة بغري ا�سمها ف�إن ذلك ال
()85
يبيح له �رشبها.
� -7أن املق�صود من �سن الأنظمة يف البالد والإل��زام بها حتقيق امل�صلحة
العامة ،و�إخالء البالد من الف�ساد �أو تقليله ،وممار�سة الت�سرت على املخالفني مبا
يف ذلك الت�سرت التجاري يعار�ض هذا املبد�أ ،وي�شجع على التمرد على �سلطة
البالد ،واال�ستخفاف بنظامها.
 -8عن علي بن �أبي طالب -ر�ضي اهلل عنه -حيث قال �سمعت النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -يقولَ « :ل َعن اهلل َم ْن ذبح لغري اهلل ،ولعن اهلل َم ْن �آوى ِ
حمد ًثا ،ولعن
اهلل َم ْن َل َع َن والديه.)86( »...
وجه اال�ستدالل� :أن الت�سرت التجاري يف معنى �إيواء املحدث املتفق �رشعاً
(((8ينظ���ر يف مرج���ع القاع���دة :جمل���ة الأح���كام العدلي���ة م ( ،18/1 )20ودرر احل���كام لعلي حي���در،184/2
والأ�ش ��باه والنظائر لل�س ��يوطي  ،83/1وغمز عيون الب�صائر للحموي  ،37/1وقواعد الفقه للربكتي
 ،88/1و�شرح القواعد الفقهية للزرقا .179/1
(((8ينظر يف مرجع القاعدة :جملة الأحكام العدلية م ( ،19/1 )31وقواعد الفقه للربكتي  ،88/1و�شرح
القواعد الفقهية للزرقا .207/1
(((8ينظر يف مرجع القاعدة :جملة الأحكام العدلية م ( ،16/1 )3وغمز عيون الب�صائر للحموي ،268/2
قواعد الفقه للربكتي  ،91/1و�شرح القواعد الفقهية للزرقا .55/1
(((8ذكر ابن قدامة يف املغني نحوه بت�صرف .56/4
(�((8أخرجه م�سلم يف �صحيحه :باب حترمي الذبح لغري اهلل تعالى ولعن فاعله ،من كتاب الأ�ضاحي (.)1978
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على حترميه( ،)87فم�ساندة املواطن للمخالف نظاماً (يف �إقامته �أو يف عمله) ب�إيجاد
و�سيلة رزق له تهي�أ له اال�ستمرار يف املخالفة تت�ضمن معنى الإيواء ،وهو توفري
املح�ضن الآمن للمخالف،وتت�ضمن مق�صوده وهو التقوية والتثبيت وحرا�سة
املخالف والن�أي به عن املالحقات القانونية.
ولهذا املعنى جاء عن بع�ض ال�صحابة الأمر مبقاطعة املحدث �إن دخل احلرم مبا
يف ذلك مقاطعته جتارياً ،فعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -قال « :من �أ�صاب
حدا ثم جل�أ �إلى احلرم ،ف�إنه ال يجال�س وال يبايع ،وال ي�ؤوى ،وي�أتيه من يطلبه
فيقول� :أي فالن :اتق اهلل ،ف�إذا خرج من احلرم �أقيم عليه احلد »(.)88
وذلك لأن التعامل معه مالياً يغريه بالإقامة املخالفة ،يقول ابن قدامة يف ذلك:
(...ف�إنه �-أي املحدث يف احلرم -ال ُي َبا َيع وال ي�شارى وال يطعم وال ُي�ؤْ َوى،
ويقال له :اتق اهلل واخرج �إلى احلل لي�ستوفى منك احلق الذي قبلك ،ف�إذا خرج
ا�ستويف حق اهلل منه ،وهو قول جميع من ذكرناه ،و�إمنا كان كذلك لأنه لو �أطعم
و�أووي لتمكن من الإقامة دائما ،في�ضيع احلق الذي عليه ،و�إذا منع من ذلك كان
و�سيلة �إلى خروجه؛ فيقام فيه حق اهلل)(.)89
بل �إن بع�ض �أهل العلم يرى �أن جمرد �إقرار املخالف (املحدث) وعدم �إنكار
خمالفته بعد العلم بها يعد من �صور الإيواء املمنوعة �رشعاً.
(((8نق���ل االتف���اق اب���ن تيمية -رحمه اهلل -حيث يق���ول يف جمموع الفت���اوى ( :403/35وكذلك من وجب
علي ��ه �إح�ض ��ار نف� ��س ال�س ��تيفاء حق وجب علي ��ه ،مثل �أن يقطع رج ��ل الطريق ،ويفر �إل ��ى بع�ض ذوي
القدرة ،فيحول بينه وبني �أخذ احلدود واحلقوق منه ،فهذا حمرم باالتفاق).
(� ((8أخرج���ه عب���د ال���رزاق يف م�ص���نفه( ،)17307وينظر مو�ض���ع الأثر �أي�ض���اً يف جامع البي���ان البن جرير
الط�ب�ري  ،13 ،12/4و�أح���كام الق���ر�آن للج�ص���ا�ص  ،305/2كم ��ا ذك ��ره القرطب ��ي يف تف�س�ي�ره اجلام ��ع
لأح���كام الق���ر�آن  ،141/4وابن كثري يف تف�س�ي�ره القر�آن العظيم  ،510/1واب���ن حزم يف املحلى ،262/7
وابن حجر يف فتح الباري .47/4
(((8املغني البن قدامة .91/9
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يقول العيني -رحمه اهلل -عند �رشحه حديث( :قولـه« :حمدثاً» بك�رس الدال
وفتحها على الفاعل واملفعول ،فمعنى الك�رس :من ن�رص جانيا ،و�آواه و�أجاره
من خ�صمه ،وحال بينه وبني �أن يقت�ص منه( ،)90ومعنى الفتح :هو الأمر املبتدع
نف�سه ،ويكون معنى الإيواء فيه :الر�ضا به وال�صرب عليه ،ف�إنه �إذا ر�ضي ببدعته
و�أقر فاعلها عليها ومل ينكرها فقد �آواه) (.)91
ف�إن كان ذلك يف حق املقر ،فكيف بالإعانة والت�سهيل والتواط�ؤ على املخالفة.
وعليه فاملحدث وامل�أوى م�شرتكان يف الظلم وهما يف الإثم �سواء ،يقول
ابن حجر -رحمه اهلل( :-وفيه� :أن املحدِ ث وامل ��ؤوي للمحدِ ث يف الإثم
�سواء ،واملراد باحلدث واملحدِ ث :الظلم والظامل على ما قيل� ،أو ما هو �أعم
من ذلك) (.)92
ويقول ابن تيمية( :ف�إن كان بع�ض نواب ال�سلطان �أو ر�ؤ�ساء القرى ونحوهم
ي�أمرون احلرامية بالأخذ يف الباطن� ،أو الظاهر ،حتى �إذا �أخذوا �شيئا قا�سمهم
ودافع عنهم ،و�أر�ضى امل�أخوذين ببع�ض �أموالهم �أو مل ير�ضهم ،فهذا �أعظم
جرما من مقدم احلرامية؛ لأن ذلك ميكن دفعه بدون ما يندفع به هذا ،والواجب
�أن يقال فيه ما يقال يف الردء والعون لهم)(.)93
 -9عن �أب��ي �سعيد اخل��دري -ر�ضي اهلل عنه -ق��ال� :سمعت ر�سول ا هلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -يقول« :من ر�أى منكم منكر ًا فليغريه بيده ،ف�إن مل ي�ستطعفبل�سانه ،ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه ،وذلك �أ�ضعف الإميان»(.)94
(((9ينظ ��ر :النهاي ��ة يف غريب احلديث البن الأثري  ،351/1وع���ون املعبود للعظيم �أبادي  ،169/12وحتفة
الأحوذي للمباركفوري .270/6
(((9عمدة القاري للعيني .38/16
(((9فتح الباري البن حجر .84/4
(((9جمموع الفتاوى البن تيمية .323-322/28
(((9تقدم تخريجه.
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وجه اال�ستدالل� :أن يف الت�سرت التجاري �إقرار للمنكر وزيادة بالت�سبب فيه
وامل�ساهمة يف وقوعه ،وهذا خمالف ملا جاء ال�شارع به من الأمر بتغيري املنكر
و�إزالته متدرجاً يف طرقه.
القول الثاني:

جواز الت�سرت التجاري ،وميكنني تخريج القول باجلواز على ما ذكره �أهل العلم
يف حكم ال�سعودة الوهمية( )95بجامع التحايل على النظام عن طريق �إبرام العقود
ال�صورية لتحقيق منفعة ما يف امل�س�ألتني.
والأدلة على اجلواز ما يلي:
الدليل الأول:

�أن امل�شاركة الفعلية يف التجارة ،ون�سبة العمل ل�صاحبه احلقيقي حق ملالك
املال ،ف�إن ر�ضي ببذل ماله بال مقابل ،و�إ�سقاط حقه يف ن�سبة جتارته له ،فال مانع
�رشعي من �صحة املعاملة(.)96
وميكن مناق�شته:

ب�أن �صاحب املال (املت�سرت عليه) مل يبذل ماله ومل ي�سقط حقه يف ن�سبة
املعاملة له باختياره ،بل هو يف معنى املكره على البذل،لأنه �إن مل يفعل مل
ت�صح -نظاما -معاملته.
(((9ي ��راد بال�سع ��ودة الوهمي ��ة قي ��ام الكيان(�صاح ��ب العم ��ل) بت�سجي ��ل العمال ��ة ال�سعودية �أو م ��ن يعامل
مثله���م ل���دى الت�أمينات االجتماعية حتت ملفه دون وجود عالقة عمل حقيقية بني العامل الوطني
و�ص ��احب العمل ،يعمل مبوجبها العامل الوطني مل�ص ��لحة �ص ��احب العمل ،وحتت �إدارته� ،أو �إ�ش ��رافه
مقاب���ل �أجر».ينظ���ر :بحث« :ال�ص���ورية يف عقود التوظيف» للدكتور /عا�ص���م �أبا ح�س�ي�ن �ص 17نقال
ع���ن الدلي���ل املوح���د لربنامج نطاق���ات ومعايري اال�س���تقدام ����ص ،13وينظ���ر للقول بجواز ال�س���عودة
الوهمية يف البحث املذكور �ص.44
(((9ينظر :بحث« :ال�صورية يف عقود التوظيف» للدكتور /عا�صم �أبا ح�سني �ص(.46بت�صرف)
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الدليل الثاين:

�أن بالنا�س حاجة للمال ،فمنهم الفقراء واملر�ضى ونحوهم ،وقد ال يتي�رس
لهم العمل ل�ضعف اخلربة� ،أو عدم وجود ر�أ�س املال ،فدفع املال له�ؤالء ولو مل
يعملوا فيه �سد حلاجتهم مادام �صاحب املال قد ر�ضي ببذله.
ونوق�ش:

ب�أن �أنظمة العمل و�ضعت للت�أهيل عليه ،ولي�ست �ضمانا اجتماعيا ،فهذا له
بابه ،وب�إمكان ه�ؤالء الأخذ من امل�صارف التي و�ضعت ل�سد حاجتهم(.)97
الدليل الثالث:

�أن املال املبذول للمت�سرت يف املعامالت التجارية ي�أخذه مقابل حقه املعنوي
ومنافعه املبذولة (ا�سمه) ،ومقابل تبعات ذلك من م�رضة تلحق به� ،أو منفعة
تفوته؛ جراء ما بذل(.)98
ميكن مناق�شته:

�أن البذل املعنوي يف معاملة غري �رشعية �أ�ص ًال؛ النطوائها على الكذب
والتزوير؛ كالبذل املادي فيها ،ال يحفظ حقاً ،وال يوجب مقاب ًال.
الراجح:

بناء على ما �سبق يتبني �أن الت�سرت التجاري غري جائز �رشعاً؛ ويعترب من جملة
اجلرائم ،لأن املنظم �إمنا ق�صد من �سن الأنظمة �صالح املواطن ،وتهيئة فر�ص
العمل له ،وهذه العقود التجارية ال�صورية تنطوي على الإخالل مبق�صد الدولة
يف توظيف املواطن ،وتدريبه على العمل باملمار�سة الفعلية له ،ال حت�صيل املال
مع البطالة والك�سل ،ومع �أن الت�سرت التجاري عبارة عن معاملة مالية مل يرد ن�ص
(((9ينظر يف الدليل ومناق�شته :بحث« :ال�صورية يف عقود التوظيف» للدكتور /عا�صم �أبا ح�سني �ص.46
(((9ينظر :بحث« :ال�صورية يف عقود التوظيف» للدكتور /عا�صم �أبا ح�سني �ص(.47بت�صرف)
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�رشعي بحظرها ،والأ�صل يف املعامالت الإباحة(� ،)99إال �أن لويل الأمر �سلطة يف
تقييد املباح؛ �إذ ت�رصفه يف رعيته منوط بامل�صلحة( )100كما تقرر ،وويل الأمر ما
ق�صد من تقييد هذا النوع من املعامالت �إال امل�صلحة العامة والبعد عن الف�ساد.
وه��ذا ق��رار هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية رق��م ()91
وتاريخ 1402/5/22ه���ـ يف ال��دورة التا�سعة ع�رشة املنعقدة يف الريا�ض يف
1402/5/11هـ ،عندما عر�ض عليها ال�س�ؤال التايل� :أ�صدرت بع�ض احلكومات
يف الآونة الأخرية قوانني حتظر فيها على ال�رشكات الأجنبية العاملة على �أرا�ضيها
العمل �إال ب�رشيك مواطن ،فتلج�أ هذه ال�رشكات �إلى �إبرام اتفاق مع املواطنني
مقابل مبلغ معني مقطوع� ،أو ن�سبة من الربح ،يف حني �أن املواطن مل يدفع �شيئا
من املال وال يقوم ب�أي عمل يف هذه ال�رشكات فما حكم هذه املعاملة؟
ف�أجابت مبا يلي:

�إن تلك ال�رشكات لي�ست من �أنواع ال�رشكات اجلائزة لدى كثري من الفقهاء،
وذلك لأن �رشكة العنان التي هي حمل وفاق بني الفقهاء تكون باملال والعمل
من اجلانبني� ،أو باملال منهما والعمل من �أحدهما ،وال�رشيك املواطن يف ال�رشكة
حمل ال�س�ؤال لي�س له مال يف ال�رشكة وال عمل ،وكذا احلال يف �رشكة املفاو�ضة
و�رشكة الوجوه بالأبدان ،ا�شرتاك يف اجلانبني بربح مقدر بالن�سبة ،وال عمل
لل�رشيك املواطن يف ال�رشكة امل�س�ؤول عنها ،و�رشكة الأبدان والذمم ،وال عمل
وال التزام لل�رشيك املواطن املذكور ب�شيء من ذلك يف ال�رشكة امل�س�ؤول عنها،
(((9وردت بلف ��ظ (الأ�ص ��ل يف الأ�ش ��ياء الإباح ��ة) ينظ ��ر :غمز عيون الب�ص ��ائر للحموي  ،223/1والأ�ش ��باه
والنظائر لل�س���يوطي  ،60/1والورقات للجويني  ،27/1قواعد الفقه للربكتي  ،59/1و�ش ��رح القواعد
الفقهية للزرقا .481/1
(((10ينظ���ر :جمل���ة الأحكام م ( ،22/1 )58ودرر احلكام لعلي حيدر  ،251/2وجممع ال�ضمانات للبغدادي
 ،821/2والأ�شب ��اه والنظائ ��ر لل�سيوط ��ي  ،121/1واملنث���ور للزرك�شي  ،309/1وقواع���د الفقه للربكتي
 ،70/1و�شرح القواعد الفقهية للزرقا  ،309/1والوجيز للبورنو�صـ .292
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و�رشكة امل�ضاربة باملال من طرف والعمل من طرف ،و�رشكة املواطن املذكور ال
مال له فيها وال عمل.
ف�إن قيل� :إن لهذا ال�رشيك �شيئا من العمل يف ال�رشكة با�سمه �أو بوجاهته �أو
بالتزامه ،قيل:
� ً
أوال� :إن هذه ال�رشكة لها عقد ظاهر يقدم لوالة الأمر ،وعقد باطن يختلف
عنه فيما بني املواطن وال�رشكة الأجنبية ،والعقود ال�رشعية يجب �أن يكون
ظاهرها متفقا مع باطنها.
ثان ًيا :االعتبار يف العقود باملقا�صد ال بالألفاظ ،وهذه ال�رشكة مق�صودها غري
ما �أ�شهر عنها.
ثال ًثا :ما يذكر مما لهذا ال�رشيك من وجاهة �أو �ضمان ،لي�س من الأمور التي
ي�شارك بها بدون مال وال عمل.
رابع ًا :ال�رشكة باتخاذها مواطنا �رشيكا ا�سما ال حقيقة له خمالفة لتعليمات
ويل الأمر ،ومعلوم �أن ال�سمع والطاعة يف املعروف من �أهم الواجبات ،كما
�أنه خمالف ملا تهدف �إليه تعليمات ويل الأمر ،من ت�شجيع الأموال والطاقات
املحلية ،و�إحاللها حمل الأموال والطاقات الأجنبية ،بجانب خمالفته للواقع
يف باطن الأمر ،ووقوعه حتت طائلة الوعيد الوارد يف الن�صو�ص الناهية عن
قول الزور و�شهادة الزور.
خام�سا :ت�سمية ال�رشكة با�سم ال�رشيك املواطن وهو ال ميلك منها �شيئًا يف
ً
حقيقة الأمر يغرر ويخدع من يتعاملون معها �شخ�صيا ،ببيع �أو �ضمان �أو غري
ذلك ،ويف ذلك من ال�رضر والف�ساد ماال يخفى على املت�أمل.
�ساد�سا :جعل مبلغ من املال مقطوع يدفع �إليه خ�رست ال�رشكة �أو ربحت
ً
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يعترب خمالفا لأحكام ال�رشكات اجلائزة �رشعا ،ملا يف ذلك من الغرر وال�رضر
على ال�رشكة ،وعلى تقدير �أنه جعل له جزء م�شاع معلوم من الربح دون �أن
يتحمل ما يقابله من اخل�سارة يعترب �أخذا له بدون مقابل ،لأنه مل يبذل ماال وال
عمال ،وال يخفى ما فيه من الغرر وال�رضر.
ف�إن قيل� :إن الأ�صل يف املعاملة الإباحة ،قيل� :إن ذلك �صحيح ما مل تكن
خمالفة للقواعد ال�رشعية ،ويف �صورة هذه ال�رشكة من ال�رضر والتغرير
والكذب والتزوير وخمالفة لتعليمات ويل الأمر ومقا�صده احل�سنة ،وال�سعي
لك�سب املال من غري حلة ،ما ينقلها عن الأ�صل ،ويجعلها ممنوعة وباطلة.
وبناء على ما تقدم ف�إن املجل�س يرى عدم �صحة عقد هذه ال�رشكة ،و�أنه
يجب على امل�سلمني الكف عن التعامل بها ،واالكتفاء بال�رشكات والعقود
اجلائزة يف ال�رشيعة الإ�سالمية).
المطلب الثاني :الحكم الوضعي
هل العقد في التستر التجاري صحيح أم باطل؟

الت�سرت التجاري -كما �سبق البيان -من العقود اخلفية التي يخالف باطنها
ظاهرها ،وعليه فالقول ب�صحته �أو ف�ساده راجع لقاعدة« :هل العربة يف العقود،
باملقا�صد واملعاين �أم بالألفاظ واملباين؟»
و�أهل العلم خمتلفون يف هذه امل�س�ألة ف�أكرث ال�شافعية يرون �أن الأ�صل يف
العقود الألفاظ واملباين ال املقا�صد واملعاين ،وذلك �أن املق�صد �أمر خفي ال
يعلمه �إال اهلل فال تتعلق به الأحكام الو�ضعية ،فالعقد بناء على ما يرون �صحيح؛
ال�ستكماله �أركانه و�رشوطه الظاهرة ،فال يوجد ما يدعو لإف�ساده ،وهذا ال يعني
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�أنهم يجيزون مع�صية ويل الأمر والتحايل عليه ،لأن هذه النوايا �إن وجدت
فتكون حمرمة ديانة ال ق�ضاء.
�أما جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية واحلنابلة وبع�ض ال�شافعية فريون عدم
�صحة هذا النوع من العقود ؛ لأن العربة عندهم باملقا�صد واملعاين ال بالألفاظ
واملباين ،ف�إذا خالف منطوق العقد و�صورته الظاهرة باطنه ،ف�إن املعول عليه هو
الباعث والق�صد ،وال اعتبار بال�صورة الظاهرة ؛ لأنها �أ�صبحت مزيفة(.)101
الراجح:

يعترب الت�سرت التجاري من العقود الفا�سدة ملا �سبق بيانه ،وملا تقرر من «�أن
النهي يقت�ضي الف�ساد»( ،)102وقد نهى عن هذه املعاملة وذكر ف�سادها كثري من
العلماء املعتربين يف ع�رصنا احلديث كما بينت �سابقا.
المبحث الثاني

التكييف الفقهي للتستر التجاري

بناء على ما �سبق يعترب عقد الت�سرت التجاري من العقود ال�صورية ،ويراد
بال�صورية� :إظهار ت�رصف ق�صداً ،و�إبطان غريه ،مع �إرادة ذلك املبطن»(.)103
(((10ينظ���ر يف اخل�ل�اف املذك���ور :بدائ���ع ال�صنائ���ع للكا�س���اين  ،62/6وتف�س�ي�ر القرطب���ي  ،113/5ومغني
املحت���اج لل�شربيني  68/2ونقل خ�ل�اف ال�شافعية ،وك�شاف القناع للبهوتي  ،446/3والفتاوى الكربى
البن تيمية  ،39/3وبحث»ال�صورية يف عقود التوظيف» للدكتور /املهنا �ص.27-26
(((10ينظر :التب�صرة يف �أ�صول الفقه لل�شريازي  ،100/1والف�صول يف الأ�صول للج�صا�ص  ،177/2و�أنوار
الربوق يف �أنواع الفروق للقرايف  ،156/4وامل�ست�صفى للغزايل .221/1
(((10معجم لغة الفقهاء ملحمد روا�س قلعجي .278/1
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وعرفت ال�صورية يف العقود ب�أنها� :إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه ل�سبب قام
عندهما(.)104
وقيل هي :اتفاق املتعاقدين على وجود عقدين ال التقاء بينهما� ،أحدهما
يكون ظاهرياً غري مراد لهما مع �أن �صيغتهما يف العقد دالة عليه ،ويكون العقد
الآخر حقيقيا مراداً لكل منهما ،لكنه م�ستور بورقة ت�سمى « ورقة ال�ضد»(.)105
وتنق�سم ال�صورية يف العقود �إلى ق�سمني� :صورية مطلقة ،وفيها ال يكون
للعقد وجود �إال يف الظاهر ،ويكتب املتعاقدان ورقة �ضد بينهما �أن ذلك
العقد ال وجود له حقيقة ،وال تت�ضمن ورقة ال�ضد هذه عقداً �آخر يتم االتفاق
عليه.
و�صورية ن�سبية ،ولها �أنواع منها :ال�صورية الن�سبية بطريق الت�سخري ،وهي
التي تن�صب على �شخ�ص املتعاقدين ،مبعنى �أن العقد ال�صوري يت�ضمن طرفني
�أو �أطرافاً معلومني ،بينما العقد احلقيقي لأ�شخا�ص خمتلفني ،مع احتفاظ
�أرباب التعاقد يف جميع �أنواع ال�صورية الن�سبية ،ومنها املذكور بورقة ال�ضد
التي تثبت خالف ما ظهر يف جانب العقد.
والغاية من ال�صورية الن�سبية عادة التغلب على مانع نظامي يحول دون
عمل ما(.)106
(((10ينظ���ر بح���ث »:ال�صورية يف عقود التوظيف» للدكتور �/إبراهيم املهنا �ص 10-9نق ً
ال عن الو�سيط يف
�شرح القانون املدين اجلديد» نظرية االلتزام بوجه عام -الإثبات� -آثار االلتزام لل�سنهوري �ص.1073
(((10ينظر لبحث» ال�صورية يف عقود التوظيف ،وعالقتها بربنامج نطاقات» للدكتور /عا�صم �أبا ح�سني
����صً 7
نق�ل�ا ع���ن ال�صوري���ة يف �ض���وء الفق���ه والق�ضاء ����ص ،15وال�صورية ودع���وى الطعن به���ا �ص،48
وال�صورية يف العقود �ص ،7وال�صورية و�أوراق ال�ضد �ص.5
(((10ينظر يف �أنواع ال�صورية لبحث» ال�صورية يف عقود التوظيف ،وعالقتها بربنامج نطاقات» للدكتور/
عا�ص���م �أب���ا ح�سني �ص 12-11نق ً
ال ع���ن ال�صورية يف القانون املدين امل�صري ب�ي�ن النظرية والتطبيق
����ص ،57وال�صوري���ة و�أوراق ال�ض���د ����ص ،13وال�صوري���ة يف املعاو�ض���ات املالي���ة ����ص ،4-3وال�صوري���ة يف
التعاقد �ص.20
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ولقد �أ�شار �أهل العلم �إلى العقود ال�صورية ،عند حديثهم عن بيع التلجئة(،)107
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل( :-التلجئة� :أن يتواط�أ اثنان على
�إظهار العقد �أو �صفة منه� ،أو الإقرار ونحو ذلك �صورة من غري �أن يكون له
حقيقة ،مثل الرجل الذي يريد ظامل �أن ي�أخذ ماله فيواطئ بع�ض من يخاف على
�أن يبيعه �إياه �صورة؛ ليندفع ذلك الظامل ،ولهذا �سمي تلجئة ،وهو يف الأ�صل
م�صدر �أجل�أته �إلى هذا الأمر تلجئة؛ لأن الرجل �أجلئ �إلى هذا الأمر ،ثم �صار كل
عقد ق�صد به ال�سمعة دون احلقيقة ي�سمى تلجئة ،و�إن ق�صد به دفع حق� ،أو ق�صد
به جمرد ال�سمعة عند النا�س)(.)108
وميكن ت�صنيف عقد الت�سرت التجاري �ضمن الق�سم الثاين وهو :ال�صورية الن�سبية
بطريق الت�سخري ،حيث يكون املت�سرت �أحد طريف العقد ظاهرا ،بينما املت�سرت عليه
�صاحب ر�أ�س املال هو الطرف احلقيقي يف العقد ،والغاية من �إبرام هذا النوع من
العقود ال�صورية جعل الطرف الأول يف العقد ،وهو املواطن غالباً(املت�سرت) واجهة
لإك�ساب امل�رشوع ال�صبغة ال�رشعية النظامية �أمام ال�سلطات ،و�ضمان ال�سالمة من
التبعات القانونية املرتتبة على املخالفات النظامية ،ويبقى الطرف الثاين املخفي،
�أعني الوافد(املت�سرت عليه) هو املزاول الفعلي لن�شاط امل�رشوع ،واملالك التام
لر�أ�س ماله.
وبناء على اعتباره من العقود ال�صورية فيمكن تكييفه على قول من يرى
حرمته �ضمن �أحد اجلرائم التالية:
(((10التلجئة لغة :من الإجلاء ،وهو :الإكراه ،يقال� :أجل�أه �إليه� ،إذا ا�ضطره �إليه ،ومعناها� :أن ت�أتي �أمراً
باطن ��ه خ�ل�اف ظاهره ،ثم �صارت التلجئة تطلق عل ��ى كل عقد ال يراد به حقيقته ،ويبا�شره الإن�سان
ع���ن �ض���رورة ،وي�ص�ي�ر كاملدف���وع �إليه .ينظ���ر :ل�سان الع���رب البن منظ���ور  ،152/1وخمت���ار ال�صحاح
للرازي  ،247/1م(جل�أ) ،والدر املختار للح�صكفي  ،273/5والتعريفات للجرجاين .69/1
(((10الفتاوى الكربى البن تيمية .149/3
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� ً
أوال :ميكن اعتباره بالنظر ملاهيته وما يت�ضمنه من الغرر –كما �سبق -من
عقود التزوير يف املحررات والغ�ش والتدلي�س واخلديعة ملا فيه من ن�سبة املال
لغري �صاحبه وانتحال �شخ�صية �صاحب املال ،وهو من عقود الغ�ش والتدلي�س
واخلديعة لأن من الفقهاء من قرن الغرر عند حديثه عنه بالتدلي�س( ،)109ومنهم من
قرنه باخلديعة( ،)110وهذا النوع من العقود يندرج �ضمن ما يعرف �رشعا باحليل
غري امل�رشوعة ،وحقيقة احليل امل�شهورة :تقدمي عمل ظاهر اجلواز لإبطال حكم
�رشعي ،وحتويله يف الظاهر �إلى حكم �آخر( ،)111ومنها امل�رشوع وغري امل�رشوع،
فما ق�صد به التو�صل �إلى فعل الواجب ،وترك املحرم ،وتخلي�ص احلق ،ون�رص
املظلوم وقهر الظامل ،وعقوبة املعتدي ،فهو م�رشوع ،وما كان ق�صده التو�صل
�إلى ا�ستحالل املحرم ،و�إبطال احلقوق ،و�إ�سقاط الواجبات ( ،)112فهو املمنوع،
وهذا النوع من العقود ميكن اعتباره من احليل غري ال�رشعية.
ثاني ًا :ميكن اعتباره بالنظر لدافعه  -وهو اال�ضطرار والإجل��اء النظامي -من
عقود التلجئة ،وعقد التلجئة يندرج يف حقيقته �ضمن احليل( ،)113ويعترب يف الت�سرت
التجاري على من يرى منعه من احليل غري امل�رشوعة ،لأن امللجئ ال يكون خمتاراً
للحكم وال را�ضيا به ،وتكلم ب�صيغة العقد ال على ق�صد احلقيقة فلم ي�صح عقده
كالهازل؛ �إذ من �رشوط �صحة العقد ومتامه الر�ضا واالختيار.
ثالث ًا :ميكن اعتباره من جرائم الت�سرت و�إي��واء املحدثني ،وحماية الظلمة
املخالفني لت�ضمنها معناه كما مر ،وملا فيها من كتمان ما يجب �إظهاره ،وقد ن�ص
(((10ينظر :الفتاوى الكربى البن تيمية .236/3
(((11ينظر :املحلى البن حزم .440/8
(((11املوافقات لل�شاطبي .201/4
(((11ينظر� :إعالم املوقعني البن القيم .241/3
(((11ينظر :بحث »:ال�صورية يف عقود التوظيف» للدكتورة /هيلة التويجري �ص.23-22
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املنظم على اعتبار هذه املعاملة املالية من جرائم الت�سرت ،وحظر �صورتها يف
املادة الأولى من نظام مكافحة الت�سرت كما �سي�أتي.
رابع ًا :ميكن اعتباره من جرائم اخليانة()114؛ والعدوان على احلق العام،
وذلك لت�ضمن جرمية الت�سرت التجاري خيانة املجتمع ،وعدها خيانة له ملا يلي:
�أ  -ت�رضر املجتمع من �آثار الت�سرت التجاري التي تعود �سلباً على �أفراده.
ب -ما يف الت�سرت التجاري من التحايل على النظام الذي مل ي�رشع �إال
لتحقيق امل�صلحة العامة.
جـ -تغرير املجتمع بعقد الت�سرت التجاري والذي يخالف ظاهره باطنه(.)115
خام�ساً :ميكن اعتباره جرمية م�ستقلة ،وهي مع�صية ويل �أمر البالد ،وخمالفة
نظامه.
�أما يف ر�أي من يرى جوازه فيمكن اعتبار الت�سرت التجاري عندهم من عقود
احليل (التلجئة) امل�رشوعة.
�أما تكييف العالقة التعاقدية بني املت�سرت واملت�سرت عليه فيمكن �أن تكيف العالقة
التعاقدية بني املت�سرت الذي يتقا�ضى مبلغاً ماليا مقابل جعله ظاهرا طرفاً يف العقد
وبني املت�سرت عليه ب�أنها عقد �إجارة على منفعة ،واعتبار املت�سرت �أجرياً خا�صاً،
لبذله حقوقه املعنوية ومنافعه(ا�سمه) مقابل �أجرة متفق عليها(� ،)116أو يو�صف
(((11عرف ��ت اخليان ��ة يف اللغة ب�أنها �ضد الن�صح ،وعليه فاخلائن من ي�ؤمتن فال ين�صح ،وعرفها الفقهاء
ب�أنه���ا التفري���ط يف الأمان���ة ،وعرفه���ا بع����ض املعا�صرين ب�أنها :عم���ل جرمي يرتكب���ه كل من ت�صرف
مل�صلحت ��ه اخلا�ص ��ة ،مب ��ال �أو وديعة عه ��دت �إليه لالحتفاظ به ��ا م�ؤقتاً على �سبيل الأمان ��ة وعليه �أن
.
يعيدها كما كانت حني ت�سلمها �أو يدفع ثمنها الأ�صلي
ينظ���ر :ل�س���ان العرب الب���ن منظور  ،144/13وخمت���ار ال�صحاح لل���رازي  ،81/1م(خ���ون) ،والتعاريف
للمن���اوي  ،329/1ومعج���م امل�صطلحات الفقهية جلرج�س �صـ ،15وكت���اب النوازل يف اجلرائم الطبية
وامل�س�ؤولية اجلنائية املرتتبة عليها للباحثة �ص.420
(((11ينظر :حتفة الفقهاء لل�سمرقندي  ،108/2واملنثور للزرك�شي .314/3
(((11م�ستفاد من بحث »:ال�صورية يف عقود التوظيف» للدكتورة /هيلة التويجري �ص.21
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بالواهب الباذل ملنفعته يف حال كان منحه ا�سمه بغري مقابل.
كما ميكن اعتبارها وكالة� ،صاحب املال(املت�سرت عليه) هو املو ِّكل ،ووكالته
جائزة؛ للإجماع على وكالة امل��ع��ذور( ،)117واملواطن (املت�سرت)الذي يبا�رش
العقود ،وهو الطرف الظاهر فيها هو املو َّكل �أو الوكيل ،وهذا يف العقد احلقيقي
�أو اخلفي.
�أما يف العقد الظاهر فالعك�س متاماً ؛ �إذ املت�سرت هو من يظهر يف �صورة
امل�ست�أجر �أو املو ِّكل ،واملت�سرت عليه هو الأجري اخلا�ص� ،أو الوكيل يف ت�سيري
املعاملة التجارية.

المبحث الثالث

عقوبة التستر التجاري في الشريعة اإلسالمية

�أياً كان تكييف جرمية الت�سرت التجاري مما �سبق ذكره -على ر�أي من يرى
جترميها -ففيها العقوبة التعزيرية؛ عم ًال بقاعدة « :من �أتى مبع�صية ال حد فيها وال
كفارة ،فعليه التعزير»( ،)118وبيان ذلك ما يلي:
�أ  -العقود الفا�سدة املت�ضمنة الغرر واحليلة غري امل�رشوعة يجب يف حق من
تعاطاها الأدب ،والدليل على ذلك حديث ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما� -أنه قال:
(((11ينظر الإجماع يف �أنوار الربوق يف �أنواع الفروق للقرايف .82/7
(((11ينظر :الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص ،489واملنثور يف القواعد .198/3
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« لقد ر�أيت النا�س يف عهد ر�سول اللهَّ �-صلى اهلل عليه و�سلم -يبتاعون جزافا
يعني َّ
الطعام ُي�ضْ ر ُبون �أَ ْن يبيعوه يف مكانهم حتى ي�ؤْوو ُه �إلى رحالهم »(.)120

()119

قال النووي -رحمه اهلل( :-هذا دليل على �أن ويل الأمر يعزر من تعاطى
بيعا فا�سدا ،ويعزره بال�رضب وغريه مما يراه من العقوبات يف البدن)(.)121
ويقول ابن القيم -رحمه اهلل -مبيناً ما يجب على القائم ب�أمر امل�سلمني فعله
�إزاء من يعمد �إلى التزوير واحليلة مع النا�س يف معامالته املالية( :ومينع �صاحب
كل �صناعة من ِّ
الغ�ش يف �صناعته ،ومينع من �إف�ساد نقود النا�س ،وتغيريها ومينع
من جعل ال ُّنقود متج ًرا ،ف�إنه بذلك يدخل على النا�س من الف�ساد ما ال يعلمه �إ َّال
اهلل ،بل الواجب �أن تكون ال ُّنقود ر�ؤو�س �أموالٍ ي َّتجر بها ،وال ي َّتجر فيها ،و�إذا
ال�سلطان َّ
�سك ًة �أو نقدًاُ ،منع من االختالط مبا �أذن يف املعاملة به.
ح َّرم ُّ
الزغل َّية( )122و�أرباب ِّ
الغ�ش يف
ومعظم واليته وقاعدتها الإنكار على ه�ؤالء َّ
املطاعم وامل�شارب واملالب�س وغريها ؛ ف�إن ه�ؤالء يف�سدون م�صالح الأ َّمة وال�ضرَّ ر
عام ال ميكن االحرتاز منه ،فعليه �أَال يهمل �أمرهم و�أن ِّ
ينكل بهم و�أمثالهم وال
بهم ّ
يرفع عنهم عقوبته ،ف�إن البل َّية بهم عظيم ٌة وامل� َّرضة بهم �شاملة)(.)123
ب -جرمية �إيواء املحدث وحماية الظامل وكتمان احلق يجب فيها التعزير
((((11جزاف���ا) :بك�س���ر اجلي���م و�ضمه���ا وفتحه���ا ،والك�س���ر �أف�ص���ح ،واجل���زاف املجه���ول الق���در مكيال كان
�أو موزون���ا .ينظ���ر :ل�س���ان الع���رب الب���ن منظ���ور  27/9م (ج ��زف) ،والنهاية يف غري ��ب احلديث البن
الأثري.269/1
َ
َ
(�((12أخرج ��ه البخ ��اري يف �صحيح ��ه :باب م ��ن ر�أى �إذا ا�شترَ ى طعاما جزاف ��ا �أن ال يبِيعه حتى ي�ؤويه �إلى
رحل ��ه والأَدب يف ذل ��ك م ��ن كت ��اب البي ��وع ( ،)2030وم�سل���م يف �صحيح���ه :باب بطالن بي���ع املبيع قبل
القب�ض من كتاب البيوع (.)1527
(�((12شرح �صحيح م�سلم للنووي  ،171/10وينظر :عمدة القاري للعيني .128/16
(((12الزغلي ��ة :م�أخ ��وذ من الزغ ��ل ،وهو مبعنى الزيف ،وهو م ��ن الألفاظ املعربة .ينظ ��ر :ق�صد ال�سبيل
فيما يف اللغة العربية من الدخيل للمحبي .89/2
(((12الطرق احلكمية البن القيم .350/1
62

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د /أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

�أي�ضاً ،يدل على ذلك حديث ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما� -أن ر�سول اهلل �-صلى
اهلل عليه و�سلم -قاتل �أهل خيرب حتى �أجل�أهم �إلى ق�صرهم ،فغلب على الأر�ض

والنخل والزرع ،ف�صاحلوه على �أن ُي ْجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ،ولر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ال�صفراء والبي�ضاء( ،)124ويخرجون منها ،فا�شرتط
عليهم �أن ال يكتموا �شي ًئا ،وال يغيبوا �شي ًئا ،ف�إن فعلوا فال ذمة لهم وال ع�صمة،
فغيبوا َم ْ�س ًكا( )125فيه مال وحلي حليي بن �أخطب ،كان احتمله معه �إلى خيرب
حني �أجليت الن�ضري ،فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -لعم حيي -وا�سمه
�سعية« :-ما َف َع َل َم ْ�س ُك حيي الذي جاء به من الن�ضري؟» فقال� :أذهبته النفقات
واحلروب ،فقال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم« :-العهد قريب ،واملال �أكرث من
ذلك» فدفعه ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إلى الزبريَ ،ف َم َّ�سه بعذاب ،وكان
حيي قبل ذلك قد دخل خربة ،فقال :قد ر�أيت ُح َي ًّيا يطوف يف خربة هاهنا ،فذهبوا
فطافوا فوجدوا امل�سك يف اخلربة »....احلديث(.)126
وجه اال�ستدالل :ال�شاهد من احلديث قولـه( :فدفعه ر�سول اهلل �-صلى اهلل
عليه و�سلم� -إلى الزبري فم�سه بعذاب) ،فالنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -عزر

هذا الرجل ،لكتمانه ما يجب بيانه ،و�سعيه حلماية الظامل ،بالت�سرت على جنايته،

((((12ال�صف ��راء) �أي الذه ��ب ،و (البي�ض ��اء) �أي الف�ض ��ة .ينظ ��ر :النهاية يف غريب احلدي ��ث البن الأثري
.37/3
((((12امل�س���ك) :بفت���ح املي���م و�سك���ون ال�س�ي�ن ،اجللد ،جاء يف ع���ون املعب���ود للعظيم �أب���ادي « :166/8قال يف
القامو�س :امل�سك :اجللد �أو خا�ص بال�سخلة ،اجلمع م�سوك .قال اخلطابي :م�سك حبي بن �أخطب
ذخ�ي�رة م ��ن �صام ��ت وحلى كان ��ت تدعى م�سك اجلم ��ل ,ذكروا �أنها قوم ��ت ع�شرة �آالف دين ��ار ،وكانت
ال ت ��زف ام ��ر�أة �إال ا�ستع ��اروا لها ذل ��ك احللى» .وينظر �أي�ضاً :النهاي ��ة يف غريب احلديث البن الأثري
 ،331/4ونيل الأوطار لل�شوكاين .207/8
(�((12أخرج���ه �أب���و داود يف �سنن���ه ع���ن ابن عمر ب���دون لفظتي (فم�سه بع���ذاب) :باب ما ج���اء يف حكم �أر�ض
خي�ب�ر م���ن كت���اب الإمارة واخل���راج والف���يء( ،)3006قال الألب���اين يف �صحيح �سنن �أب���ي داود :584/2
(ح�س���ن الإ�سن���اد) .كما �أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى ( ،)18168وعبدالرزاق يف م�صنفه (،)9657
و�أخرجه ابن حبان يف �صحيحه ( ،)5199وقال ابن حجر يف الفتح  « :479/7رجاله ثقات».
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فدل على جواز عقوبة من كتم حقاً ،و�أعان ظاملاً ب�سرت ظلمه عمن ميكنه �أخذ
احلق منه.
قال ال�شوكاين( :فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من ت�سليم �شيء
يلزمه ت�سليمه ،و�أنكر وجوده� ،إذا غلب يف ظن الإمام كذبه ،وذلك نوع من
ال�سيا�سة ال�رشعية)(.)127
ويقول ابن تيمية بعدما ذكر هذا احلديث( :فهذا �أ�صل يف �رضب املتهم
الذي علم �أنه ترك واجباً �أو فعل حمرماً ،واهلل �أعلم)(.)128
ويف م�رشوعية التعزير ملن �أعان ظاملاً يقول ابن فرحون( :التعزير يكون على
ترك الواجب ...ف�إنه يعاقب على ذلك كله حتى ي�ؤدي ما يجب عليه ،وكذلك
االمتناع مما يجب فعله ...ومنها ما فيه العقوبة ،كحماية الظلمة ،والذب عنهم،
وكمن دافع عن �شخ�ص وجب عليه حق ،وكمن يحمي قطاع الطريق� ،أو �سارقا،
ونحو ذلك ،ف�إن من يحميه ومينعه عا�ص هلل تعالى ،وجتب عقوبته حتى يح�رضه
�إن كان عنده ،وينزجر عن ذلك)(.)129
وقال ابن تيمية( :وهذا �أ�صل متفق عليه� :أن كل من فعل حمرما� ،أو ترك
واجبا ،ا�ستحق العقوبة ،ف�إن مل تكن مقدرة بال�رشع كان تعزيراً ،يجتهد فيه ويل
الأمر ،فيعاقب الغني املماطل باحلب�س ،ف�إن �أ�رص عوقب بال�رضب حتى ي�ؤدي
الواجب ،وقد ن�ص على ذلك الفقهاء ،من �أ�صحاب مالك ،وال�شافعي ،و�أحمد
وغريهم -رحمهم اهلل -وال �أعلم فيه خال ًفا ....وكذلك كل من كتم ما يجب
�إظهاره من داللة واجبة ونحو ذلك ،يعاقب على ترك الواجب)(.)130
(((12نيل الأوطار لل�شوكاين .208/8
(((12جمموع الفتاوى البن تيمية .407/35
(((12تب�صرة احلكام البن فرحون .268/5
(((13ال�سيا�سة ال�شرعية البن تيمية �ص.37 -36
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وقال( :ومن �آوى حماربًا �أو �سار ًقا �أو قات ًال ونحوهم ،ممن وجب عليه حد
�أو حق هلل تعالى� ،أو لأدم��ي ،ومنعه �أن ي�ستوفى منه الواجب بال عدوان،
فهو �رشيكه يف اجلرم ...و�إذا ظفر بهذا الذي �آوى املحدِ ث ،ف�إنه يطلب منه
�إح�ضاره� ،أو الإعالم به ،ف�إن امتنع عوقب باحلب�س وال�رضب مرة بعد مرة حتى
ميكن من ذلك املحدِ ث ،كما ذكرنا �أنه يعاقب املمتنع من �أداء املال الواجب،
فمن وجب ح�ضوره من النفو�س والأموال يعاقب مع منع ح�ضورها ...وهذا
ال�رضب من التعزير عقوبة ملن ُعلِم �أن عنده ماال �أو نف�سا يجب �إح�ضاره،
وهو ال يح�رضه ،كالقطاع وال�رساق وحماتهم� ،أو ُعلِم �أنه خبري به وهو ال يخرب
مبكانه)(.)131
وجاء يف النكت والفوائد ال�سنية( :من �آوى حمدثا وكتمه ،ف�إن هذا يعاقب
بال�رضب واحلب�س)(.)132
جـ -جرائم اخليانة �أو العدوان على احلق العام ،يجب فيها التعزير �أي�ضاً؛
لإجماع الفقهاء على �أن ال حد على خائن(.)133
يقول ابن حزم -رحمه اهلل( :-مل يجعل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -القطع
خائن ،ف�سقط بذلك القطع عن كل من �أ�ؤمتن)(.)134
على
ٍ
خمتل�س وال على ٍ
ويعني بقوله -رحمه اهلل( :-مل يجعل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم)-
حديث جابر -ر�ضي اهلل عنه� -أن ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -قال:
( ((13املرجع ال�سابق �ص.75 ،73
( ((13النكت والفوائد ال�سنية على م�شكل املحرر البن مفلح .474/2
(((13ينظ���ر :الإجم���اع البن املنذر �صـ ،110كما ذكر الإجم ��اع على ذلك ابن عبد الرب يف التمهيد .221/11
وينظ���ر :البحر الرائق البن جنيم  ،60/5وبدائع ال�صنائع للكا�ساين  ،74/7وكفاية الطالب الرباين
 ،436/2والإقن���اع للم���اوردي  ،172/1وفت���ح الوه���اب للأن�ص���اري  ،277/2واملبدع الب���ن مفلح ،115/9
وك�شاف القناع للبهوتي  ،129/6والنوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ص.430
(((13املح َّلى البن حزم .324/11
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« لي�س على خائن ال منتهب ،وال خمتل�س قطع »(.)135
ف�إن مل يكن فيها احلد ،وهي مع�صية ،فالتعزير؛ لثبوته �إجماعاً يف كل مع�صية
ال حد فيها وال كفارة ،يقول ابن تيمية -رحمه اهلل( :-فقد اتفق العلماء على �أن
التعزير م�رشوع يف كل مع�صية ال حد فيها وال كفارة)(.)136
د -مع�صية ويل �أمر البالد ،واخلروج على نظامه يوجب العقوبة التعزيرية؛
�إذ ن�ص بع�ض �أهل العلم على �أنه يجوز لويل الأمر �أن يعزر وي�ؤدب على خمالفة
�أمره واال�ستمرار يف ع�صيانه(.)137
جاء يف جامع الأمهات( :نعم ي�ؤدب يف االفتئات) (.)138
وميكن �أن ي�ستدل جلواز تعزير ويل الأمر للعا�صي املخالف لنظامه بق�صة
حيي بن �أخطب الآنفة الذكر ،وفيها :م�رشوعية تعزير ويل �أمر امل�سلمني(النبي
الكرمي) ملن خالف �رشطه ،وع�صى �أمره يف �إظهار ما يجب �إظهاره ،وكذبه
وحتايله ليكتم احلق ،ويعني الظامل ،و�أمره بع�ض �أ�صحابه بعقوبته مع كونه من
�أهل الذمة فيه داللة على م�رشوعية العقوبة يف هذا املوطن ،لأنهم كامل�سلمني يف
ع�صمة �أنف�سهم فال ي�أخذون �إال بحق.
وكما ي�صح تعزير املت�سرت واملت�سرت عليه (اجلاين) يف جرمية الت�سرت التجاري
(�((13أخرج ��ه الرتم ��ذي يف �سنن ��ه :باب ما جاء يف اخلائ ��ن واملختل�س واملنتهب من كت ��اب احلدود ()1448
 52/4ق���ال �أب���و عي�س���ى -رحمه اهلل « :-حدي���ث ح�سن �صحيح والعمل على هذا عن���د �أهل العلم « ،كما
�أخرج���ه الن�سائ���ي يف املجتب���ى باب م���اال قطع فيه من كتاب قط���ع ال�س���ارق ( ،88/8 )4972وذكره ابن
حبان يف �صحيحه ( ،310/10 )4457قال احلافظ ابن حجر يف الفتح  « :91/12حديث قوي» ،وانظر
تخريجه �أي�ضاً يف ن�صب الراية .364/3
(((13جمم���وع الفت���اوى البن تيمية  ،23/30ونقل الإجماع �أي�ضاً الرمل���ي يف نهاية املحتاج  .19/8وينظر:
ال���در املخت���ار للح�صكف���ي  ،67/4ومن���ح اجللي���ل ملحم���د علي����ش  ،355/9وامله���ذب لل�ش�ي�رازي ،288/2
والإن�صاف للمرداوي ،239/10والنوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ص.420
(((13ينظ ��ر :حا�شي ��ة اب ��ن عابدين على الدر املختار  ،54/7ومغني املحت���اج لل�شربيني  ،63/2وعون املعبود
للعظيم �أبادي .286/9
(((13الكتاب البن احلاجب الكردي .490/1
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بالعقوبات البدنية؛ كاحلب�س وال�رضب وال�صفع والنفي( ،)139ي�صح يف ال�رشيعة
تعزيره بالعقوبات املالية على الأ�صح من �أقوال �أهل العلم(.)140

(((13ينظر :املب�سوط لل�سرخ�سي ،145/16وحا�شية ابن عابدين  ،237/7وفتح القدير البن الهمام ،475/7
والنوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ص.192-191
(((14لأمر النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -مبعاقبة مانع الزكاة ب�أخذها و�شطر �إبله ،ويف رواية و�شطر ماله،
واحلدي ��ث يروي ��ه به ��ز بن حكيم عن �أبيه عن جده بلفظ « :ف�إن ��ا �آخذوها و�شطر ماله» ،وقد �أخرجه
�أب���و داود يف �سنن���ه :ب���اب زكاة ال�سائمة م���ن كتاب ال���زكاة ( ،101/2 )1575والن�سائي يف �سننه الكربى:
ب���اب عقوب���ة مانع ال���زكاة من كتاب ال���زكاة ( ،8/2 )2224والبيهقي يف �سننه الك�ب�رى (،105/4)7120
واحلاك���م يف امل�ست���درك ( ،554/1 )1448وقال� « :صحيح الإ�سن���اد» ،وابن خزمية يف �صحيحه ()2266
 .18/4واختل���ف املحدث���ون يف به���ز ب���ن حكي���م وقد وثقه جماع���ة ،ومل يحتج به �آخ���رون .ينظر :فتح
الب���اري الب���ن حج���ر  ،355/13وني���ل الأوط���ار لل�ش���وكاين  ،179/4و�سب���ل ال�سالم لل�صنع���اين ،127/2
والتلخي����ص احلب�ي�ر الب���ن حج���ر .161/2وك�أن ابن امللق���ن يف خال�ص���ة البدراملن�ي�ر 296/1مييل �إلى
توثيق���ه .وق���د ح�سنه الألباين يف الإرواء  ،264/3وامل�صادرة والغرامة املالية يندرجان فيما يعرف يف
الفق���ه الإ�سالم���ي مب�س�ألة التعزي���ر �أو العقوبة ب�أخذ املال ،وقد اختلف يف جواز التعزير ب�أخذ املال �إن
ر�أى الإم ��ام ذل ��ك ،ف�أجازه ��ا بع�ض الفقهاء ك�أب ��ي يو�سف من احلنفية ،وال�شافع ��ي يف القدمي ،وبع�ض
املالكية ،ورواية عن الإمام �أحمد رجحها ابن تيمية وابن القيم ؛ ا�ستدال ًال بحديث بهز ال�سابق ؛ وملا
يف الإت�ل�اف م ��ن النه ��ي عن العود �إلى ذلك املنكر .ينظر :فتح القدير البن الهمام  ،342/5والفتاوى
الهندي���ة  ،167/2املجموع للن���ووي  ،301/5ومواهب اجلليل للحط ��اب  ،344/4والإن�صاف للمرداوي
 ،188/3والف���روع الب���ن مفل���ح  ،415 -414/2وجمم���وع الفتاوى البن تيمي���ة  ،116-114/ 28والطرق
احلكمي���ة الب���ن القي���م  .19/1ومنعها احلنفي ��ة �إال �أن ي�ؤخذ املال من �صاحبه وي ��رد عليه بعد التوبة،
�أم ��ا �أن يتملك ��ه ال�سلط ��ان �أو يجعل لبيت املال فال ،وهو املذهب عنده ��م ،واملنع هو �أي�ضاً قول املالكية
وال�شافع���ي يف اجلدي���د ،والرواية الثانية عن الإمام �أحم���د؛ حلرمة مال امل�سلم؛ ولأن القول باجلواز
ق ��د يتخ ��ذ ذريع ��ة ل�سالطني اجلور يف الت�سلط عل ��ى �أموال النا�س .ينظر :فت ��ح القدير البن الهمام
 ،345/5والبح���ر الرائ���ق الب���ن جنيم  ،44/5والفت���اوى الهندية  ،167/2وحا�شية اب ��ن عابدين ،62/4
وحا�شية الد�سوقي ،46/3ومنح اجلليل ملحمد علي�ش  ،533/4واملجموع للنووي  ،301/5ونيل الأوطار
لل�ش���وكاين  ،180/4والإن�ص���اف للمرداوي  ،188/3والف���روع البن مفلح  .415-414/2قال البيهقي يف
ال�سنن بعد �أن �أورد حديث بهز ال�سابق « :كان ت�ضعيف الغرامة على من �سرق يف ابتداء الإ�سالم ،ثم
�صار من�سوخاً» ،ووافقه الزرقاين ،381/1وتعقب النووي هذا التوجيه يف املجموع  301/5؛ وذلك �أن
م���ا ادع���وه من كون العقوبة كان���ت بالأموال يف �أول الإ�سالم لي�س بثاب���ت وال معروف ،ودعوى الن�سخ
غ�ي�ر مقبول ��ة مع اجله ��ل بالتاريخ ،وقد �ضعف الإمام النووي حديث بهز ه ��ذا ،ولذا رجع عن القول
باجل���واز الإم���ام ال�شافعي يف جديده .وينظ���ر يف العقوبات التعزيرية املالية للمزور لكتاب النوازل يف
اجلرائم الطبية وامل�س�ؤولية اجلنائية املرتتبة عليها للباحثة �ص.193
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كما ي�صح �أي�ضاً تعزيرهما بالعقوبات النف�سية؛ كتوبيخهما بالل�سان(،)141
والت�شهري بهما بالفعل امل�شني ،وعقوبة الت�شهري من العقوبات التي ورد عن
ال�سلف فعلها ببع�ض املزورين الكاذبني الكامتني ما يجب �إظهاره؛ ك�شاهد
الزور()142؛ حيث يطاف به يف الأ�سواق ،وينادى با�سمه مع و�ضع عمامته يف
عنقه ،وي�سخم وجهه( ،)143كما اتفق الفقهاء على �صالحية معاقبة �شاهد الزور
بها يف اجلملة ( ،)144وقد نقل عن الإمام �أحمد -رحمه اهلل� -أنه قال « :يطاف
(((14ينظ ��ر :املب�س ��وط لل�سرخ�س ��ي  ،145/16وحا�شي ��ة اب ��ن عابدي ��ن  ،237/7وفت���ح القدي���ر الب���ن الهمام
.475/7
(((14عن عبداهلل بن عامر قال �شهدت عمر بن اخلطاب �أقام �شاهد الزور ع�شية يف �إزار ينكت فيه� .أخرجه
عبدال���رزاق يف م�صنف���ه ( ،)15388وابن �أبي �شيب ��ة ( .)23043و�أخرج عبدالرزاق يف م�صنفه ()15394
�« 327/8أن عم���ر ب���ن اخلط���اب �أمر ب�شاهد ال���زور �أن ي�سخم وجهه ،ويلقى يف عنق���ه عمامته ،ويطاف
ب ��ه يف القبائ ��ل ،ويق ��ال ه ��ذا �شاهد زور ال تقبل ��وا له �شهادة» .وذك ��ر عبدالرزاق نحوه ع ��ن عمر �أي�ضاً
( ،)15392ومثله ورد عن احل�سن -ر�ضي اهلل عنه ،-ينظر :م�صنف ابن �أبي �شيبة (.)23049
(((14ينظ���ر الأث���ر ال���وارد عن عمر يف م�صنف عبدال���رزاق يف الهام�ش ال�سابق ،والت�سخي���م من ال�سخام على
وزن غ ��راب ،وه ��و �سواد الق ��در ،و�سخم الرجل وجهه �س َّوده بال�سخام .ينظ ��ر :البحر الرائق البن جنيم
 ،126/7وت�سخي���م الوج���ه قي���ل مب�شروعيت���ه ؛ لكون���ه و�سيل���ة من و�سائ���ل الت�شهري ،فه���و حممول على
التخجي���ل والتف�ضي���ح ،ف����إن اخلجل ي�سمى �س���واداً جمازاً ،والق���ول بامل�شروعية من�س���وب ل�صاحبي �أبي
حنيفة .ينظر :البحر الرائق  ،126/7واملب�سوط  ،145 /16وحا�شية ابن عابدين  ،237/7و�أحكام القر�آن
للج�صا�ص  ،77/5والإن�صاف للمرداوي  ،248 /10ون�سبه للإمام �أحمد ،حيث ا�ستدل مبا ورد عن عمر
 ،-tوقيل :ال ي َُّ�سخم وجهه ،ومثله يف املنع حلق الر�أ�س واللحية �صلبه حياً ؛ لكون ذلك كله من املثلة
املنه ��ي عنه ��ا .ينظر :املب�س ��وط لل�سرخ�سي  ،177/16وحا�شي ��ة الد�سوق ��ي ،141/4والإن�صاف للمرداوي
 ،248/10ون�سب املنع البن عقيل �إال �أن يتكرر منه ذلك فال ب�أ�س للردع  ،ينظر :ك�شاف القناع للبهوتي
 ،125/6وينظر يف عقوبة �شاهد الزور كتاب النوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ص.193
(�((14إذ خال ��ف البع� ��ض يف ج ��واز التعزي ��ر ببع� ��ض �ص ��ور الت�شهري كما �سب ��ق البيان يف هام� ��ش ( .)1ينظر
مو�ضع االتفاق على الت�شهري ب�شاهد الزور يف :املب�سوط لل�سرخ�سي  ،145/16وكنز الدقائق للن�سفي
 125 /7مطب���وع م���ع البح���ر الرائ���ق ،والبح���ر الرائق البن جني���م  ،125/7واملدون���ة  ،203/13والكايف
البن عبد الرب  ،476/1واجلامع لأحكام القر�آن للقرطبي  ،55/12واملهذب لل�شريازي  ،329/2و�سبل
ال�س�ل�ام لل�صنع���اين  ،130/4والإن�صاف للم���رداوي ،248/10و�شرح الزرك�ش ��ي  ،420/3وك�شاف القناع
للبهوت���ي � ،125/6إال �أن بع� ��ض احلنابل ��ة قيد ج ��واز الت�شهري ب�شاهد ال ��زور� ،إذا تكرر منه الذنب ومل
يقلع ،وينظر يف التف�صيل املذكور كتاب النوازل يف اجلرائم الطبية للباحثة �ص.193
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ب�شاهد الزور يف حيه ،وي�شهر �أمره ،وي�ؤدب «( ،)145والغر�ض من ذلك �أن يعرفه
النا�س فيجتنبوه(.)146
وميكن �أن يلحق ب�شاهد الزور غريه من املز ِّورين واملتحايلني ،بجامع الكذب
واخليانة وتزييف احلقيقة منهم وت�ضليل ال�سلطات ،وبجامع ال�رضر احلا�صل
بفعلهم ،و�رضورة حتذير النا�س من التعامل معهم.
ويرجع يف حتديد جن�س التعزير يف هذا النوع من اجلرائم �إلى ر�أي الإمام
�أو احلاكم النائب عنه ،حيث يعزر كل من املت�سرت واملت�سرت عليه مبا يحقق ردعهما
وزجرهما عن العود للجناية.

(((14الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى �صـ.83
(((14ينظر� :شرح الزرك�شي .420/3
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الفصل الثالث
حكم التستر التجاري وتكييفه وعقوبته
في نظام المملكة العربية السعودية
وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول

حكم التستر التجاري
في نظام المملكة العربية السعودية

يحظر النظام ال�سعودي على املواطن ممار�سة الت�سرت التجاري؛ حيث ين�ص نظام
مكافحة الت�سرت ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم:م ،22/وتاريخ1425/5/4:هـ،
وقرار جمل�س الوزراء رقم 119وتاريخ 1425/4/2ه��ـ( )147يف مادته الأولى
على �أنه ال يجوز لغري ال�سعودي �أن ي�ستثمر �أو ميار�س حل�سابه اخلا�ص باال�شرتاك
مع غريه �أي ن�شاط غري مرخ�ص له مبمار�سته �أو اال�ستثمار فيه مبوجب نظام
اال�ستثمار الأجنبي �أو غريه من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعد مت�سرتا يف تطبيق هذا النظام كل من ميكن غري ال�سعودي من ا�ستثمار
يف �أي ن�شاط حمظور عليه اال�ستثمار فيه �أو ممار�سة �أي ن�شاط حمظور عليه
ممار�سته� ،سواء كان ذلك عن طريق ا�ستعمال ا�سمه �أو ترخي�صه �أو �سجله التجاري
�أو ب�أي طريقة �أخرى.
(((14ينظر :ن�ص النظام على موقع هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء على �شبكة املعلومات.
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المبحث الثاني

تكييف التستر التجاري
في نظام المملكة العربية السعودية

�سبقت الإ�شارة �إلى اعتبار الت�سرت التجاري من جرائم الت�سرت يف نظام
اململكة ،واعتباره من جرائم الت�سرت يف حال ر�ضي املواطن وتواط�أ مع
الأجنبي على هذه اجلرمية ،لكن ماذا لو مت ا�ستخدام ا�سم املواطن من قبل
الوافد عن طريق احليلة �أو اخلداع �أو الإكراه والتهديد� ،أو ا�ستغالل ال�ضعف
ونحوها؟
ميكن اعتبار هذه اجلرمية نظاما �إذا وقعت بال�صورة املذكورة من جرائم
االجت��ار بالب�رش ،حيث جاء يف نظام مكافحة جرائم االجت��ار بالأ�شخا�ص
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم(م )40/وتاريخ1430/7/21:هـ ما ن�صه« :
املادة الثانية :يحظر االجتار ب�أي �شخ�ص ب�أي �شكل من الأ�شكال مبا يف ذلك
�إكراهه �أو تهديده �أو االحتيال عليه �أو خداعه �أو خطفه� ،أو ا�ستغالل الوظيفة
�أو النفوذ� ،،أو �إ�ساءة ا�ستعمال �سلطة ما عليه� ،أو ا�ستغالل �ضعفه� ...أو العمل
�أو اخلدمة ق�رساً� ،أو الت�سول� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،،أو
اال�ستعباد».
فيمكن اعتباره من هذا النوع من اجلرائم ؛ لأن العدوان على منافع الإن�سان
يف معنى العدوان على بدنه.
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المبحث الثالث

عقوبة التستر التجاري
في نظام المملكة العربية السعودية

ن�ص نظام مكافحة الت�سرت يف مادته الرابعة على �أن املخالف لأحكام هذا
النظام يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنتني ،وبغرامة()148ال تزيد عن مليون
ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وتتعدد الغرامة املن�صو�ص عليها يف هذه
املادة بتعدد الأ�شخا�ص املخالفني واملحالت التي ميار�س فيها الن�شاط.
وبعد �صدور احلكم ين�رش منطوق ق��رار العقوبة يف واح��دة �أو �أك�ثر من
ال�صحف املحلية على نفقة املخالف.
كما ن�صت املادة اخلام�سة من هذا النظام على �أن غري ال�سعودي (املت�سرت
عليه) يبعد عن اململكة بعد ثبوت �ضلوعه يف الت�سرت التجاري ،وال ي�سمح
بعودته �إليها للعمل بعد ذلك.
كما ن�صت امل��ادة ال�ساد�سة على �أنه يرتتب على الإدان��ة مبخالفات �أحكام
هذا النظام �شطب ال�سجل التجاري �أو ال�سجل الفرعي املتعلق بالن�شاط حمل
املخالفة ،و�إلغاء الرتخي�ص ،وت�صفية الأعمال اخلا�صة مبحل املخالفة ،واملنع من
مزاولة الن�شاط نف�سه مدة ال تزيد على خم�س �سنوات ،كما ت�ستوفى احلقوق
املالية التي مل ت�ستوفى نتيجة الت�سرت؛ من زكاة و�رضائب ور�سوم وغريها من
(((14من الفعل غرم ،وهو دال على املالزمة ،ومنه الغرمي ،و�سمي الغرمي غرمياً للزومه و�إحلاحه ،وغرم
امل���ال م���ن هذا �أي�ض���اً ؛ لأنه مال الغ���رمي ،و ُع ِّرفت الغرامة املالي���ة ب�أنها :مال يلزم املحك���وم عليه ب�أن
يدفع���ه لبي���ت مال امل�سلمني .ينظر :املقايي�س يف اللغة� ،صـ ،846م(غرم) ،والتزوير وعقوبته يف الفقه
والنظام للغنام �صـ.63
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االلتزامات الأخرى.
�أما �إن متت اال�ستفادة من ا�سم املواطن كرها �أو حيلة كما �سبق فاملقرر نظاما
يف عقوبة االجتار بالب�رش يف املادة الثالثة من النظام الذي �سبقت الإ�شارة �إليه
�أن كل من ارتكب جرمية االجتار بالأ�شخا�ص يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على
خم�س ع�رشة �سنة� ،أو بغرامة ال تزيد على مليون ريال� ،أو بهما معا.
ويالحظ على عقوبة الت�سرت التجاري املقررة نظاماً ثالثة �أمور:
� ً
أوال� :أن عقوبة الت�سرت التجاري يف ن�صو�ص النظام و�إن كانت تعزيراً فهي
مقررة م�سبقاً ومن�صو�ص عليها فال يدخلها اجتهاد القا�ضي ،وبالتايل فثبوت
الت�سرت التجاري ق�ضاء يوجب ما ن�ص عليه النظام حتديداً من العقوبات.
ثاني ًا :ين�ص نظام مكافحة الت�سرت على عقوبتني �أ�صليتني وهما (ال�سجن
والغرامة) ،وعقوبات تكميلية( ،)149وهي ن�رش قرار العقوبة يف واح��دة من
ال�صحف املحلية �أو �أكرث ،و�إبعاد غري ال�سعودي عن اململكة ،وعدم ال�سماح
(((14العقوب���ة الأ�صلي���ة يف ال�شريعة الإ�سالمية هي :العقوبة املقررة �أ�ص ً
ال للجرمية؛ كالق�صا�ص للقتل،
والرجم للزنا ،وهي كذلك يف النظام الو�ضعي� .أما العقوبة التكميلية فهي يف ال�شريعة الإ�سالمية:
العقوبة التي ت�صيب اجلاين بناء على احلكم عليه بالعقوبة الأ�صلية ب�شرط �أن ينطق بها القا�ضي،
وت�سق ��ط ب�سقوطه ��ا؛ كتعليق ي ��د ال�سارق برقبته بع ��د قطعها ،فالتعليق مرتتب عل ��ى القطع لكن ال
يفع ��ل �إال بحك ��م ،ف� ��إن �سق ��ط القط ��ع ل�سبب ما �سق ��ط التعليق .وه ��ي كذلك يف القوان�ي�ن الو�ضعية،
وتختلف العقوبات التكميلية عن العقوبات التبعية يف كون الأخرية منهما ال ي�شرتط نطق القا�ضي
به ��ا ب ��ل ت�صيب اجلاين دون احلكم بها ،وتلحق العقوبة الأ�صلي ��ة �ضمناً؛ لكنها ال ت�سقط ب�سقوطها.
ومث ��ال العقوب ��ة التبعي ��ة يف ال�شريع ��ة الإ�سالمية حرم ��ان القاتل من امل�ي�راث ،وع ��دم �أهلية القاذف
لل�شه ��ادة ،حي ��ث ترتت ��ب هات ��ان العقوبت ��ان عل ��ى العقوب ��ة الأ�صلي ��ة و�إن مل يحك ��م به ��ا القا�ضي ،وال
ت�سقط ��ان ب�سق ��وط احلد .ومثالها يف القانون الو�ضعي مراقبة البولي�س للمحكوم عليه بال�سجن يف
القان���ون امل�ص���ري� ،أما مثاله���ا يف القانون ال�سعودي فالف�صل من الوظيفة مل���ن يحكم عليه يف ق�ضية
خملة بال�شرف والأمانة .ينظر :امل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�صية املعنوية العامة ،درا�سة مقارنة ،لفهد
املهن���ا �ص���ـ 150وما بعدها نق ً
ال ع���ن الت�شريع اجلنائي لعودة  ،633/1واملو�سوع���ة اجلنائية لعبد امللك
جنيدي �ص ،33ونظام مكافحة الر�شوة ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )36/بتاريخ1412/11/29هـ،
ونظ���ام اخلدم���ة املدني���ة ،ال�صادر باملر�سوم امللك���ي رقم( ،)53وتاري���خ 1402/11/16هـ ،وينظ���ر �أي�ضاً:
م�س�ؤولية ال�شخ�صية االعتبارية للباحثة �ص.33
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بعودته �إليها ،و�شطب ال�سجل التجاري �أو ال�سجل الفرعي املتعلق بالن�شاط حمل
املخالفة ،و�إلغاء الرتخي�ص ،وت�صفية الأعمال اخلا�صة مبحل املخالفة ،واملنع من
مزاولة الن�شاط نف�سه مدة ال تزيد على خم�س �سنوات ،وا�ستيفاء احلقوق املالية
التي مل يتم ا�ستيفا�ؤها نتيجة الت�سرت؛ من زكاة و�رضائب ور�سوم وغريها من
االلتزامات الأخرى.
ثالث ًا� :أن العقوبات املرتتبة على الت�سرت التجاري �أ�صلية كانت �أو تكميلية ال
تختلف يف �أ�صلها عن العقوبات التعزيرية التي ن�صت عليها ال�رشيعة الإ�سالمية،
وت�ستمد �أ�صولها منها ،فالعقوبات البدنية (ال�سجن والإبعاد) ،والنف�سية (ن�رش
حكم الإدانة ومنطوق العقوبة يف واحدة من ال�صحف املحلية �أو �أكرث) ،واملالية
(الغرامة وا�ستيفاء االلتزامات املالية) لها �أ�صلها كما مر.
�أما عقوبة �شطب ال�سجل التجاري �أو ال�سجل الفرعي املتعلق بالن�شاط حمل
املخالفة ،و�إلغاء الرتخي�ص ،وت�صفية الأعمال اخلا�صة مبحل املخالفة ،واملنع من
مزاولة الن�شاط نف�سه مدة ال تزيد على خم�س �سنوات عقوبات ميكن تخريجها
على ما كان يفعله �-صلى اهلل عليه و�سلم -من التعزير بالعزل من الوالية،
وكذا �أ�صحابه -ر�ضوان اهلل عليهم.)150(-
وعلى ما � َّرصح به الفقهاء من جواز تعزير القا�ضي �إن ظلم �أو جار �أو خان
�أمانة العمل بالعزل عن الوظيفة ،يقول ال�رسخ�سي -رحمه اهلل( :-و�إذا ق�ضى
القا�ضي بحد �أو ق�صا�ص �أو مال و�أم�ضاه ،ثم قال ق�ضيت باجلور ،و�أنا �أعلم

(((15حيث عزل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -بع�ض �أ�صحابه عن مهام �أوكلها �إليهم ت�أديباً لهم ملخالفته
؛ كعب���داهلل ب���ن �أب���ي ال�س���رح ،ينظ���ر :امل�ست���درك  ،107/3و�سع���د بن عباده ح�ي�ن خالف �أم���ره يراجع:
�س�ن�ن البيهق���ي الك�ب�رى ( ،)18060كما ع���زل �أ�صحابه بع�ض الوالة ،فعمر  tع ��زل املغرية بن �شعبة ملا
ُق ��ذف بالزن ��ا ،وعزل غريه .ينظر� :سنن البيهقي الكربى ( ،)2313وم�صنف ابن �أبي �شيبة (،)22897
و( ،)30680والتلخي����ص احلب�ي�ر الب���ن حج���ر  ،63/4وينظر فيم ��ا ذكر :للن ��وازل يف اجلرائم الطبية
للباحثة �ص.194
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ذلك �ضمنه يف ماله ،وعزر وعزل عن الق�ضاء؛ لأنه فيما جار فيه لي�س بق�ضاء،
بل هو �إتالف بغري حق �إمنا ق�ضا�ؤه على موافقة �أمر ال�رشع ال ي�أمر باجلور ،وهو
فيما �أتلف بغري حق كغريه يف �إيجاب ال�ضمان عليه يف ماله ،ويعزر الرتكابه ما
ال يحل له ق�صداً ،ويعزل من الق�ضاء ؛ لظهور خيانته فيما جعل �أميناً فيه)(.)151
رابع ًا :مل ين�ص نظام مكافحة الت�سرت على اعتبار الباعث عليه ،وعليه فال
يلتفت �إليه ق�ضائياً ،و�إن كان ح�سناً ؛ كم�ساعدة الوافد املحتاج� ،أو م�سي�س حاجة
املت�سرت �أو من يعول ،و�إن كانت بع�ض الأنظمة املعا�رصة تعترب الباعث ال�رشيف
يف تخفيف العقوبة دون �إلغائها ،كما �أن بع�ض الفقهاء املعا�رصين يرون �أن
للحاكم �إمكانية اعتبار الباعث �سبباً خمففاً يف العقوبات التعزيرية(.)152
وكما توكل ال�رشيعة الإ�سالمية لويل �أمر امل�سلمني الف�صل يف اخل�صومات،
واحلكم يف النزاعات باتباع الطرق والو�سائل املتاحة للو�صول لذلك ،وهو
ب��دوره ينيب من ي��راه من ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية للقيام بهذا
الأمر،ف�إن نظام مكافحة الت�سرت ين�ص يف مادته الثانية على توكيل ويل الأمر
يف هذه البالد وزارة التجارة وال�صناعة (�شخ�صية اعتبارية) بتنفيذ �أحكام هذا
النظام بالتفتي�ش والتحري عن املخالفات وتلقى البالغات و�ضبط املخالفات.
وي�صدر وزير التجارة ق��رارا بت�سمية املوظفني الذين لهم �صفة م�أموري
ال�ضبط ،وتت�ضمن الالئحة التنفيذية �ضوابط اختيارهم و الإج��راءات التي
ينبغي عليهم االلتزام بها يف �أداء �أعمالهم.
وتتولى هيئة التحقيق واالدعاء العام (�شخ�صية اعتبارية) مهمة التحقيق
واالدعاء.
(((15املب�سوط لل�سرخ�سي .80/9
(((15ينظر :الت�شريع اجلنائي للدكتور /عبد القادر عودة .409/1
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ويتولى ديوان املظامل (�شخ�صية اعتبارية) �سابقاً النظر والف�صل يف خمالفات
�أحكام هذا النظام.
ويخالف الت�سرت التجاري الت�سرت اجل��ن��ائ��ي( ،)153حيث تخت�ص املحاكم
ال�رشعية بنظر الت�سرت يف الق�ضايا اجلنائية ،مع اخت�صا�ص هيئة التحقيق واالدعاء
العام التحقيق واالدعاء فيها.
�أما حالياً فقد ن�ص النظام الق�ضائي اجلديد على �أن تتولى املحاكم اجلزائية
ق�ضايا الت�سرت التجاري.

(((15ي ��راد بالت�س�ت�ر اجلنائي :الت�سرت على �أ�شخا�ص جمرمني ارتكب ��وا جرائم جنائية وتواروا عن �أنظار
ال�سلطة العامة .ينظر :املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية املقارنة ل�سعود العتيبي .251 / 1
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الخاتمة

احلمد هلل وكفى ،وال�صالة على نبيه امل�صطفى ،حممد و�آله و�سلم ت�سليماً
كثرياً �إلى يوم الدين.
�أما بعد:
ففي نهاية هذا البحث أصل إلى النتائج التالية:

1.1الت�سرت التجاري ح�سب نظام مكافحة الت�سرت هو :متكني الأجنبي من
ا�ستثمار �أو ممار�سة ن�شاط جتاري حل�سابه �أو باال�شرتاك مع غريه حمظور
عليه ممار�سته� ،أو ال ي�سمح له نظام ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي �أو غريه
من الأنظمة والتعليمات ممار�سته ،ويعترب املواطن مت�سرتاً يف حالة متكني
الوافد من ا�ستخدام ا�سمه �أو ترخي�صه �أو ال�سجل التجاري ملمار�سة
الن�شاط التجاري ،كما يعترب مت�سرتاً كل �أجنبي حا�صل على ترخي�ص
ا�ستثمار �أجنبي وقام بتمكني وافد �آخر من العمل حل�سابه خالفاً لنظام
ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي.
2.2للت�سرت التجاري �أركان ثالثة :مت�سرت ،وهو� :إما مواطن وهو الغالب� ،أو
مقيم م�سموح له مبمار�سة اال�ستثمار يف البالد ،واملت�سرت عليه وهو :املقيم
غري امل�سموح له مبمار�سة التجارة وقد يكون مواطناً ال ي�سمح له النظام
مبزاولة الأن�شطة التجارية .وعقد الت�سرت التجاري ،عقد له ظاهر وباطن،
�أما ظاهره فيجعل الن�شاط التجاري الذي ال ي�سمح للأجنبي مبمار�سته
للمت�سرت ،وال غر�ض من ذلك �إال ال�سالمة من املالحقات النظامية� ،أما
املت�سرت عليه فلي�س له وفق ظاهر العقد �سوى الأدوار املقبولة نظاماً.و�أما
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باطن هذا العقد فيكون فيه ر�أ�س املال والن�شاط احلقيقي كام ًال للمت�سرت
عليه.
3.3للت�سرت التجاري �أ�سباب ،منها ما يرجع للمت�سرت ،ومنها ما يرجع للمت�سرت
عليه ،ومنها ما يرجع للمجتمع ،ومنها ما يرجع للدولة ونظامها.
4.4للت�سرت التجاري �آث��اره و�أ��ضراره املتعددة ،منها االقت�صادي ،ومنها
ال�سيا�سي الأمني ،ومنها االجتماعي ،ومنها البيئي ال�صحي.
5.5حظرت ال�رشيعة الإ�سالمية الت�سرت التجاري جلملة �أ�سباب منها �رضره،
وهو يف ال�رشيعة يزال ،ومنها ت�ضمنه االفتئات على ويل الأمر ،وا�شتماله
الغرر واخلديعة واحليلة ،واعتباره من العقود التي يخالف ظاهرها
باطنها ،ولكونه من �أكل �أموال النا�س بالباطل،وغريها ،ويوافق نظام
اململكة العربية ال�سعودية ال�رشيعة يف منعها الت�سرت التجاري وحظره،
وميكن القول بجوازه تخريجا على ما ذكر يف حكم ال�سعودة الوهمية.
6.6على اعتبار �أن الت�سرت التجاري من املعا�صي التي ال حد فيها وال كفارة
ف�إن عقوبته يف ال�رشيعة الإ�سالمية التعزير؛ �إما بالعقوبات البدنية حب�ساً
و�رضباً ونفياً ،و�إما بالعقوبات النف�سية ت�شهرياً ،و�إما بالعقوبات املالية
تغرمياً.
7.7ن�ص نظام مكافحة الت�سرت على عقوبة احلب�س والغرامة املالية يف الت�سرت
التجاري عقوبتان �أ�صليتان ،وعقوبات تكميلية ،منها ن�رش منطوق
القرار بعد �صدوره ،و�شطب ال�سجل التجاري ،و�إلغاء الرتخي�ص،
وت�صفية الأعمال اخلا�صة ب�أعمال املحل املخالف ،بالإ�ضافة �إلى �إبعاد غري
ال�سعودي عن اململكة ،وعدم ال�سماح بعودته �إليها.
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8.8يعترب الت�سرت التجاري جرمية نظامية �ضمن جرائم الت�سرت �إن ح�صل
التواط�ؤ بني املت�سرت واملت�سرت عليه� ،أما يف حال �إكراه �أو خداع املت�سرت� ،أو
ما كان يف معنى ذلك فيمكن اعتبار اجلرمية �ضمن جرائم االجتار بالب�رش.
وهناك بع�ض التو�صيات ذكرها بع�ض الباحثني ،و�أود الت�أكيد عليها يف هذه
الدرا�سة ملعاجلة ظاهرة الت�سرت التجاري ،وهي التالية:
1.1على وزارة التجارة �إقامة املزيد من الدورات التدريبية والقانونية للجان
مكافحة الت�سرت التجاري يف الك�شف عنه ومكافحته.
2.2على امل�س�ؤولني توعية املجتمع ب�أ�رضار الت�سرت التجاري على الوطن
اقت�صادياً و�أمنياً واجتماعياً و�صحياً عن طريق الندوات واملحا�رضات.
�3.3إع��داد وزارة التجارة والعمل بالتعاون مع وزارة الإع�لام املزيد من
الدرا�ســات والتقارير والكتيبات التي تتناول هذه الظاهرة ،وا�ستخال�ص
النتائج والتو�صيات للحد منها والق�ضـاء عليها ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستفادة
من وجود الف�ضائيات والقنوات التلفزيونية للتوعية بخطورة الت�سرت
التجاري وتعدد �آثاره ،و�إبراز قدرات ومهارات املواطن ال�سـعودي يف
تنفيذ كافة الأعمال واملهن ،وتعميق مفهوم �إيجابيات ت�شغيل املواطن.
�4.4إل��زام جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات والأ���س��واق التجارية مبختلف
�أن�شطتها بعدم ا�سـتخدام غري ال�سعوديني يف الوظائف الإدارية واملالية
وامل�ساندة ،ووظائف العمليات مبا يف ذلك وظـائف �أعمال املحا�سبة،
وغريها من الوظـائف التي يتوفر ل�شغلها عمالة �سعودية.
5.5تر�شيد ا�ستقدام العمالة الأجنبية ،وتوحيد جهات اال�ستقدام ،مع درا�سة
�إمكانية ق�رص اال�ستقدام على امل�رشوعات الإن�شائية واخلدمية و�أعمال
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ال�صيانة والنظافة التي تتطلبها برامج وم�شاريع التنمية ،والتي ال يتوفر
ل�شغلها مواطنني �سعوديني.
6.6تعديل التكييف القانوين للت�سرت التجاري بت�شديد عقوبته للحد منه،
والق�ضـاء عليه وردع كـل من يفكر بالقيام به� ،سواء من املواطنني �أو
املقيمني ،وذلك ب�إعادة �صياغة نظام الت�سرت التجاري من اعتباره جمرد
خمالفة �إلى اعتباره جرمية اقت�صادية.
7.7التعديل تخفيفاً وت�سهي ًال يف نظام اال�ستثمار الأجنبي �سينعك�س �إيجابا على
اقت�صاد البالد ،و�سي�ؤدي �إلى ان�سـياب احلركة التجارية واخلدمية ،وبالتايل
احل�صول على �إيرادات مـن ال�ضـرائب تفيـد يف دعـم خزانـة الدولة.
كما �أن �إقرار ال�رشاكة العلنية بني املواطن والوافد الأجنبي وفق عقود منظمة
حتفظ حقوق الطرفني ،وحتمي الوطن من كثري من املمار�سات امل�شبوهة،
بالإ�ضافة �إلى ما يرتتب على ذلك من �ضبط عمليات حتويل الأموال للخارج،
ومعرفة م�صادرها احلقيقية.
كما �أن �إتاحـة الفر�صـة للعمالـة الأجنبيـة باململكـة لتوظيـف مـدخراتهم يف
بعـ�ض املجاالت اال�سـتثمارية� ،سيخلق فر�ص وظيفية لل�سعوديني ،ويدعم
اقت�صاد الوطن بتـوطني هـذه املـدخرات واال�سـتفادة منهـا يف امل�شـاريع
التنموية.
8.8ت�شجيع ال�رشكات على تخ�صي�ص ميزانية �سنوية لدعم ال�شباب على
فتح وابتكار ن�شاطات جتارية.
�9.9إن�شاء م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف دعم ال�شباب ال�سعودي يف ت�أ�سي�س
الن�شاطات التجارية وتدريبهم وتقدمي امل�شورة لهم يف الأن�شطة التجارية.
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1010احت�ضان املواطن وتثقيفه بعدم الت�سرت التجاري واالمتناع عن ممار�سة
الأن�شطة التجارية التي تديرها عمالة �أجنبية ،و�إبالغ اجلهات املعنية عما
يعلمه من حاالت الت�سرت التجاري.
و�أخرياً ف�إنه ال بد من �أن التكاتف بني الدولة ومواطنيها للق�ضاء علـى هـذه
الظاهرة ،وعدم االعتماد على طرف دون الآخر ،فامل�س�ؤولية وطنية والهدف
واحد ،وهو راحة و�أمن كل من يقيم على هذه الأر�ض الطيبة ،كما �أنه لي�س من
العدل حتميل وجود هذه الظاهرة علـى جهـة بعينها ،فيجب تعاون كافة اجلهات
ذات العالقة ،وتكوين فريق عمل م�شـرتك منهم ،كم�س�ؤول الإمارة واجلوازات
وال�رشطة ومكتب العمل بكل منطقة ،وغريها من اجلهات ،لو�ضع ت�صور وخطط
ق�صرية وطويلة املدى ترتكز بالدرجة الأولى على رفع درجة الوعي والتثقيف
لدى املواطن واملقيم ،وتعميق مفهوم الآثار ال�سلبية لهذه الظاهرة.
هذا واهلل �أعلم و�أحكم،
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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