
 �شهادة الدكت�راه ال�همية 
واأبعادها القان�نية

د. حممود بن حمزة �ملدين
اأ�ستاذ القانون التجاري امل�ساعد ومدير ال�سوؤون القانونية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا مبحافظة جدة
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حتدث الباحث عن التايل:

اأن اجلرائم لها اأ�سكال عدة، ومن هذه اجلرائم: جرمية الدعاء زوراً وكذباً بحمل    -١
�سهادة الدكتوراه. وتناول الباحث مفهومها، والتحري عن دوافعها، والوقوف 

على نتائجها ال�سلبية، والت�سنيف القانوين ال�سحيح لذلك الفعل.
هناك عدة اأ�سباب حقيقية لالدعاء الوهمي بحمل هذه ال�سهادات منها:   -٢

اأ- دوافع مادية. ب- دوافع نف�سية. ج- دوافع اجتماعية.
4- انت�سار هذه ال�سهادات الوهمية وّلد نتائج �سلبية و�سارة على الفرد واملجتمع.

5- انت�سار هذه الظاهرة له اأبعاد من ال�رشر متتد اإلى ال�سعيد القت�سادي والتجاري.
6- عند حماولة اإيجاد التو�سيف القانوين ال�سحيح لعملية الدعاء الوهمي باحل�سول 
اجلوانب  بجميع  الإمل��ام  من  بد  ل  اأنه  الباحث  راأى  الوهمية  ال�سهادات  على 

القانونية التي تدخل يف جترمي هذا الدعاء الوهمي وهي:

• التحرمي ال�رشعي ملا فيه غ�س وخداع.
• التزوير املعنوي وما فيه من انتحال ال�سخ�سية.

• الن�سب والحتيال.
• ال�رشر احلا�سل من جراء اخلداع والأحقية باملطالبة.
وقد حتدث عنها الباحث وتناول الإجراء القانوين لها.

7- يحق لل�سخ�س املت�رشر من هذه ال�سهادات الوهمية التقا�سي واملطالبة با�سرتداد 
الأموال التي اأكلها اجلاين بالباطل.
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5، 6، 9 من نظام مكافحة التزوير ال�سعودي ق�سية التزوير  8- حتدثت املواد رقم 
�سفته  غري  �سفة  انتحل  كمن  ال�سخ�سية  انتحال  من  يكون  ما  وهو  املعنوي، 

احلقيقية ك�ساحب ال�سهادة الوهمية.
9- لتطبيق مواد نظام مكافحة التزوير ل بد من حتقق عدة اأركان وتوافر عدة مقا�سد 
اأهمها الق�سد اجلنائي حتى ي�سنف ذلك الفعل اأنه جرمية يعاقب عليها القانون.

١0- الق�سد اجلنائي يكون متوفراً عند ادعاء ال�سخ�س ح�سوله على �سهادة الدكتوراه 
مع اجتاه نيته متعمداً يف ذلك الدعاء زوراً.

١١- �سّنف نظام مكافحة التزوير ال�سعودي اأنواع التزوير اإلى تزوير مادي وتزوير 
معنوي، ومن اأهم تطبيقات التزوير املعنوي هو )انتحال �سخ�سية الغري(.

١٢- �سدرت اأحكام من ديوان املظامل تبني التزوير املعنوي واأن له �سوراً.
١٣- الن�سب عند اأهل القانون هو: ا�ستعمال اجلاين اأو الن�ساب اأو املحتال و�سيلة 

من و�سائل التدلي�س وحمل املجني عليه بذلك على ت�سليم اجلاين ماًل منقوًل.
ميار�سها  خارجية  مبظاهر  معزز  كاذب  ادعائي  فعل  هو:  القانون  يف  الحتيال   -١4

املحتال لكي يتم له ال�ستيالء على مال الغري.
١5- من اخلطوات التي ي�سلكها املحتال لال�ستيالء على مال الغري بالإيحاء باأنه يحمل 
ومطبوعات  اأعمال  بطاقة  خداعه  املراد  ال�سخ�س  واإعطاء  الدكتوراه،  �سهادة 

يكون مو�سوفاً فيها بالدكتور.
١6- هناك عالقة قوية ومبا�رشة بني الن�سب والحتيال عند الدعاء الكاذب باحل�سول 

على �سهادة الدكتوراه يف جمال معني.
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١7- ال�رشر من الدعاء كذباً باحل�سول على �سهادة الدكتوراه ينتج عنه عدة اأ�رشار 
تكون كل منها �سبباً م�رشوعاً لرفع دعوى التعوي�س.

١8- املحاكم املخت�سة للنظر يف مثل تلك الق�سايا اخلا�سة بالدعاء الكاذب تتوقف 
كانت  واإن  اجلرمية.  تلك  يثبت يف  اأن  الذي ميكن  القانوين  اجلانب  نوع  على 

جمرد كذب وتدلي�س فتكون املحاكم ال�رشعية العامة هي املخت�سة بنظرها.
١9- جمل�س ال�سورى يقر نظاماً ملكافحة ال�سهادات العليا املزورة والوهمية وخرجوا 
مب�رشوع لنظام توثيق ومعادلة ال�سهادات العليا، ويهدف اإلى تطوير اآلية معادلة 

ال�سهادات العليا للحا�سلني عليها من جامعات غري �سعودية.
ال�سهادات  التي تقوم برتويج  امل�سبوهة  الت�سدي للجهات  اإلى  النظام  ٢0- ي�سعى 

املزورة والوهمية وحماية الأفراد واملجتمع من هذه اجلهات.
٢١- اقرتح الباحث ما يلي:

و�سع معايري و�سوابط لعتماد ال�سهادات العليا )الداخلية واخلارجية( ترتكز   •
على اجلودة يف البحث والكفاءة لدى الباحث وفق معايري واآليات دقيقة ملعرفة 

جودة البحث وكفاءة الباحث.

• جمرد ا�ستخدام حرف )د( يف اخلطابات اأو املرا�سالت ينفي ح�سن النية ويجعل 
مرتكبه عر�سة للعقوبة طاملا اأنه مل يح�سل عليها فعاًل.

• تطبيق معايري معادلة ال�سهادات على من�سوبي القطاع اخلا�س.
�سهادة  على  ح�سلوا  باأنهم  وزوراً  كذباً  يّدعون  الذين  بهوؤلء  الت�سهري  يتم  اأن   •

الدكتوراه حتى يحذر النا�س من التعامل معهم.

• حتديد حمكمة خمت�سة تكون معنية بالنظر يف تلك الق�سايا واحلكم فيها.
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املقدمة:

بعد احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله وزوجاته و�سحبه ومن 
تبعه باإح�سان اإلى يوم الدين و�سلم ت�سليماً كثرياً، اأما بعد، فقد كرثت يف احلقبة الأخرية 
جرائم من اأ�سكال عدة تلونت باألوان خمتلفة عانت منها املجتمعات تخللتها التعديات 
ومع  اجلرائم  هذه  اأن  اأحد  على  يخفى  ول  وغ��ريه.  والعقل،  وامل��ال،  النف�س،  على 
والتنظيمية،  القت�سادية،  النواحي  بع�سها يف هدم  تتفق مع  اأنها  اإل  اأنواعها  اختالف 
والجتماعية، والعلمية، واملعرفية، والثقافية، والرتبوية، يف املجتمع ملا فيها من الغ�س، 
والغنب، والتغرير، والتمويه، واخلداع، والن�سب، والحتيال. ولالأ�سف ال�سديد فاإن 
ومهزوزاً  للثقة  فاقداً  جمتمعاً  تبني  اجلرائم  هذه  تواجد  يف  واملفرطة  املطردة  الزيادة 
ومتخلخاًل يخون املرء فيه الآخر وي�سكك ال�سديق يف �سديقه بل الأخ يف اأخيه. غري 
اأن الت�رشيعات والقوانني جاءت لتحارب اأولئك الذين مي�سون وراء اأهوائهم يف ك�سب 
املال ول ي�ستوقفهم اأهو من حالل اأم من حرام، كما جاء يف الأثر »يزع اهلل بال�سلطان 

ما ل يزع بالقراآن«)1).
زوراً  الدعاء  اجلرائم وهي جرمية  تلك  اإحدى  يعرج على  املتوا�سع  البحث  وهذا 
وكذباً بحمل �سهادة الدكتوراه، ويتناول اأولئك الذين ي�ستفيدون من الألقاب الأكادميية 
وتذييل توقيعاتهم باألقاب و�سفات غري معرتف بها من جهة الخت�سا�س ول ي�ستحقونها. 
فالبحث ي�سعى اإلى التعاطي مع هذه اجلرمية، وتناول مفهومها، والتحري عن دوافعها، 
والوقوف على نتائجها ال�سلبية، والت�سنيف القانوين ال�سحيح لذلك الفعل، وحماولة 

اخلروج مبقرتح مل�رشوع قانون يجرم الفعل ويعاقب مرتكبيه.
اأن هذه الق�سية لي�ست وليدة الأم�س، بل هي موجودة منذ فرتة حيث  احلقيقة هي 
هو اأثر مروٌي عن �سحابيني جليلني، وهما: عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان ر�سي اهلل عنهما، كتاب   (1(

التمهيد البن عبدالرب )1/)11(، وكتاب تاريخ بغداد للخطيب )4/)11).
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اأن الإح�ساءات العاملية تقول اإن منطقة ال�رشق الأو�سط هي اأكرث مناطق العامل اكتظاظاً 
بحاملي ال�سهادات العليا.. وهذا التفوق العلمي الكبري ل بد واأن يكون قد انعك�س على 
اأن واقعنا التنموي غري املر�سي �ساهد على رواج �سوق الزيف  نه�ستنا وتنميتنا، غري 
وال�سهادات  والألقاب  بامل�سميات  هو�سنا  على  اجلدل  يقبل  ل  ودليل  العربي  عاملنا  يف 
على ح�ساب العمل والإنتاج)))، فلو كانت الإح�سائية تعك�س العلم واملعرفة احلقيقية 
اأنها �سهادات وهمية ل تعك�س  اأف�سل الأمم واأكرثها تقدماً، لكن حالنا دليل على  لكنا 
واقعاً علمياً موازياً. ول اأكون مبالغاً اإن قلت باأن عدد املقالت والأخبار ال�سحفية التي 
تكلمت عن ال�سهادات الوهمية واملزورة و�سل اإلى عدة اآلف خالل ال�سنوات املا�سية، 
وهذا دليل واقعي يعك�س حجم امل�سكلة والتذمر الجتماعي الكبري منها ومن التباطوؤ 
والربود يف تعامل اجلهات الر�سمية والوزارات املعنية يف حل وعالج هذه امل�سكلة من 
العايل  التعليم  اإعالمية:  �سجة  اأخذت  التي  والأخبار  املقالت  تلك  ومثال  جذورها. 
مزورة،  �سهادة  األف   ١6 امل��زورة،  وال�سهادات  العلمية  الأمانة  الوهمية،  وال�سهادات 

خ�سارة ملياري ريال بال�سهادات املزورة.... وغريها الكثري.
فهذا  املو�سوع  هذا  يف  �سابقاً  والباحثني  الكتاب  من  كثري  كتب  فقد  ذكرنا  وكما 
الأ�ستاذ الدكتور ح�سني بن حممد علي العلوي كتب منذ ما يقارب الأربعني عاماً مقاًل 
بعنوان »الأمانة العلمية يف خطر« يف اإحدى ال�سحف املحلية)3) حذر فيه من خطورة 
عدم اللتزام مبعايري الأمانة العلمية بني بع�س الباحثني، �سواء كانوا اأ�ساتذة اأو طالباً، 
واإذا  املال،  ل�سو�سية  عن  تقل جرماً  ل  والألقاب  الفكر  ل�سو�سية  اأن  اإلى  فيه  وانتهى 
تعاقب  اأن  من  اأقل  فلي�س  اهلل،  اأمر  مبا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  عليها  تعاقب  الأخرية  كانت 
ل�سو�سية الفكر بالنبذ من اجلماعات العلمية اأو املهنية مع الت�سهري مبرتكبيها. الأمانة يف 

حممد بتاع البالدي، عظماء بال �سهادات، �سحيفة املدينة، 113/15/15)م.  (((
اأ. د. ح�سني بن حممد علي العلوي، االأمانة العلمية يف خطر، �سحيفة اجلزيرة، العدد: )131, 15/)/5)13 هـ.  (3(
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نقل الأخبار والأمانة يف الظهور اأمام املجتمع من اأ�سا�سيات العلوم واملعرفة.
امل�ستغرب عند  ال�سهادات الوهمية يف جمتمعنا، واحلر�س  الت�سابق املذهل حلراج 
البع�س لقتناء الألقاب العلمية، وماليني الريالت التي �رشفت بني »امل�سرتة والدكرتة 
هو�س  على  ال�سك  تقبل  ل  دلئل  جميعها  كتاباته  يف  البع�س  يذكر  كما  الفال�سو!..« 
جمتمعاتنا باملظاهر، وعلى �سقوط بع�سنا يف فخ ال�ست�سهال والرغبة يف احل�سول على 
ال�سهادات دون تعب)4). ول �سك اأن بروز هذه الظاهرة جاء نتيجة وجود الطلب عليها، 
فاملبالغة يف ا�ستخدام الألقاب العلمية )وتقدي�سها!( مثل الدكتور، واملهند�س، واخلبري 
وال�سفات  الألقاب  املدربني، والإعالمي، ونحوها من  وامل�ست�سار، ومدرب  الدويل، 
التي ل متت لطبيعة عمل اأو علم ال�سخ�س ب�سلة، جعل احل�سول عليها اأمراً مهماً لدى 
البع�س، لذا هناك من يخ�سى اأن تكون هناك ظاهرة اكت�سحت ثقافتنا تعتد بجاه ال�سهادة 

الوهمية اأكرث مما تعتد بالأداء واإتقان العمل)5).
التدخل  ي�ستدعى  اأ�سبح  فحالها  الق�سية  يعالج هذه  ت�رشيع  لو�سع  الأوان  اآن  وقد 
هذه  تنظم  لقواعد  للمجتمع  ال�سديد  الحتياج  ظل  يف  والقوي  الفوري  القانوين 
الق�سية وحتكمها حالها حال اأي ن�ساأة لقانون و�سعي جديد، فالأ�سل اأن املجتمع يحتاج 
من فرتة اإلى اأخرى اإلى قانون و�سعي ينظم اأمورها التي تطراأ عليها يف ما يتعلق بعلومها 
فالقانون  اأهدافها.  اأو  الإ�سالمية  ال�رشيعة  يتعار�س مع  اأنه ل  وممار�ساتها وتطورها طاملا 
اأ�سده،  يبلغ  ف�سيئاً حتى  �سيئاً  ينمو ويقوى  ثم  �سعيفاً،  ين�ساأ �سغرياً  كالوليد  الو�سعي 
واأخذت  يحكمها  التي  اجلماعة  تطورت  كلما  وال�سمو  والنمو  التطور  ي�رشع يف  وهو 
النمو  بطيئة  اجلماعة  كانت  كلما  ومنوه  تطوره  يف  ويبطئ  وال�سمو،  الرقي  من  بحظ 
الذي  الوجه  وت�سنعه على  الو�سعي  القانون  تخلق  التي  اإذن هي  فاجلماعة  والتطور. 

حممد البالدي, املرجع ال�سابق.  (4(
 ,55(( العدد:  االقت�سادية،  �سحيفة  من؟!،  م�سوؤولية  واملزورة..  الوهمية  ال�سهادة  اخلريف،  ر�سود  اأ.د.   (5(

.(11( /(/(1
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ي�سد حاجتها وينظم حياتها، وهو تابع لها وتقدمه مرتبط بتقدمها))). وطاملا اأن القانون 
الو�سعي من �سنع الب�رش فاإنه �سيعك�س نق�س الب�رش وعجزهم و�سعفهم وقلة حيلتهم، 
التطور كلما  ن�سميه  ما  اأو  والتبديل  للتغيري  عر�سة  دائماً  الو�سعي  القانون  فاإن  ولذلك 
تطورت اجلماعة اإلى درجة مل تكن متوقعة اأو وجدت حالت مل تكن منتظرة. فالقانون 
ناق�س دائماً ول ميكن اأن يبلغ حد الكمال ما دام �سانعه ل ميكن اأن يو�سف بالكمال، ول 

ي�ستطيع اأن يحيط مبا �سيكون واإن ا�ستطاع الإملام مبا كان))).
هذه  بحور  يف  اأغو�س  اأن  كباحث  علّي  الواجب  من  اأنه  �سعرت  فاإين  وبالتايل 
اأجمع  اأن  حماوًل  الدكتوراه  درجة  على  باحل�سول  الكاذب  الدع��اء  وهي  الق�سية 
مالب�ساتها واأحداثها ودوافعها مع تقدمي مقرتح لعالج مالئم خا�سة اأن هذا املو�سوع 
حتديداً مل يبحث فيه من قبل بتعمق ول يوجد فيه مراجع بحثية �سابقة تكون ركيزة 
هذا البحث بل مل يكن هناك �سوى مقالت متناثرة قوية يف معناها حتكي الواقع يف 
كلمات ب�سيطة لكن مل ترتِق لت�سل اإلى م�ستوى الكتب العلمية اأو البحث العلمي. كما 
ل بد من الإ�سارة اإلى اأن الدافع لكتابة هذا البحث هو خطورته وتاأثريه ال�سلبي على 
املجتمع  يبنى  اأن  اأ�سواأ من  ب�سكل عام فال يوجد  التنمية  الفرد واملجتمع ومنجزات 
على التدلي�س والغ�س واخلداع والتزوير لأن ذلك يوؤدي اإلى فقد الثقة والحرتام يف 
املجتمع وهو اأمر منبوذ دينياً واجتماعياً »من غ�سنا فلي�س منا«!))) وحتى اأيف بغر�س 
عدة  �سملت  ف�سول  عدة  اإلى  بتق�سيمه  قمت  فقد  اآثاره  يحدث  وحتى  البحث  هذا 

اأبواب وهى على النحو التايل:

عبد القادر عوده, الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنًا بالقانون الو�سعي, �ص13, موؤ�س�سة الر�سالة نا�سرون, )11).  (((
عبد القادر عوده, املرجع ال�سابق, �ص15.  (((

اأخرجه ابن حبان ))111), والطرباين يف )الكبري) ج11 / رقم 34)11.  (((



51
جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

د. حممود بن حمزة املدين

الف�شل الأول:
اأن�اع �شهادات الدكت�راه 

)مزيفه، مزورة، وهمية، غري معادلة، وغريه...(

نوعان  ال�سهادات  اأن  فيعتقد  ال�سهادات  اأنواع  بني  يخلط  النا�س  من  الكثري  هناك 
فقط اإما �سهادة معرتف بها من وزارة التعليم العايل اأو �سهادة مزورة، واحلقيقة اأن هناك 

اأنواعاً ل�سهادات دكتوراه اأخرى))). ونعرج عليها كالتايل:

التي تعرتف بها وزارة  ال�سهادة  التي تعادلها الوزارة، وهي  �أواًل: �سهادة الدكتوراه 
التعليم العايل ول يكون ذلك اإل عند درا�سة الدكتوراه يف جامعة معرتف بها ابتداًء، 
املطلوبة  امل�سوغات  كل  اأكمل  قد  اجلامعة  تلك  من  الدكتوراه  على  احلا�سل  ويكون 
وانطبقت عليه ال�رشوط )مثل كتابة البحث-تواجد امل�رشف الأكادميي-مناق�سة نهائية 
م�ستفي�سة للر�سالة - وغريه( وكانت نوعية الدرا�سة انتظام، وقد اأم�سى يف بلد الدرا�سة 

مدة كافية )تزيد عن 70% اإقامة يف بلد الدرا�سة لتلك الدرجة العلمية(.

ثانيا: �سهادة الدكتوراه التي مل تعادلها الوزارة، وهي �سهادة دكتوراه رف�ست 
الوزارة العرتاف بها، اإما لأن �ساحبها در�س يف جامعة غري معرتف بها ابتداًء، اأو 
نوعية الدرا�سة مل تكن انتظاماً )بل كانت انت�ساباً( حتى واإن كانت اجلامعة معرتفاً 
بها، اأو مل يكمل الطالب يف بلد الدرا�سة املدة الكافية لعتباره متفرغاً للدرا�سة. 
اإثرها  على  الدكتوراه  ب�سهادة  العرتاف  الوزارة  ترف�س  اأخرى  اأ�سباب  )وهناك 
 /1( االإلكرتونية،  �سبق  �سحيفة  والتجرمي،  التحرمي  بني  الوهمية  ال�سهادات  احل��وت،  عيد  بن  اأحمد   (((

.(113/3
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ماج�ستري(.  �سهادة  وجود  عدم  مع  الدكتوراه  �سهادة  على  احل�سول  ذلك  مثال 
بع�س الباحثني ي�سمون هذا النوع من ال�سهادات بال�سهادات العالقة لأن الوزارة 

علقتها ومل تعرتف بها)11).

ل  التي  امل��زورة  ال�سهادة  تلك  وهي  املزيفة،  اأو  امل��زورة  الدكتوراه  �سهادة  ثالثا: 
له  ت�سدر  مزورة  جلهات  املال  من  قيمة  �ساحبها  يدفع  اأن  ومثالها:  لها،  اأكادميي  اأ�سل 
تلك ال�سهادة املزورة با�سم جامعة وهمية اأو حقيقية وتكون ال�سهادة وكاأنها على اأوراق 

اجلامعة وحتمل ختم وتوقيع اجلامعة.

ر�بعًا: �سهادة الدكتوراه التي مل يكتب �ساحبها ر�سالتها، وهي تلك ال�سهادة التي 
يقوم  اأن  اأو  اجلهد  لذلك  مقاباًل  لهم  ودفع  بحثها  بكتابة  اآخرين  اأف��راداً  �ساحبها  كلف 

�ساحبها ب�رشاء بحث دكتوراه جاهز وتقدميه للجامعة على اأنه هو من كتبه.
لأولئك  ال�سهادة  هذه  متنح  الأغلب  ويف  الفخرية،  الدكتوراة  �سهادة  خام�سًا: 
اإن�سانية عادت  اأو املتو�سلني لرباءات اخرتاع تفيد الب�رشية اأو ملواقف  املتميزين علمياً 
بالنفع الكبري جداً، وهي �سهادة لي�س لها اأ�سا�س اأكادميي اأو ر�سالة بحثية بل هي �سهادة 
ت�رشيفية وتقديرية ل�ساحبها تعرب عن ال�سكر والتقدير ل اأكرث ول اأقل. ولالأ�سف اأ�سبح 
هناك بع�س اجلامعات النا�سئة يف بع�س الدول الفقرية متنح هذه ال�سهادة لكل من يتربع 
لها ولو مببالغ زهيدة حتى حتفز املتربعني الإقدام على ذلك وتقوم اجلامعات يف املقابل 
مبنحهم �سهادة الدكتوراه الفخرية. والعجيب يف الأمر اأن هناك من يتربع بتلك املبالغ 

الزهيدة ويح�سل على الدكتوراه الفخرية وي�ستخدم بعد ذلك لقب دكتور.

هيمي، الدكتوراه املعلَّقة!، �سحيفة املدينة، 113/15/15). حم�سن علي ال�ُسّ  (11(
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�ساد�سًا: �سهادة الدكتوراه الوهمية، وهو م�سطلح عام ي�سمل كل ال�سهادات التي 
ل تعرتف بها الوزارة )اأي كل ما جاء يف ثالثاً ورابعاً وخام�ساً(، وعندما يقال �سهادات 
�سهادة  حاملو  اأنهم  يدعون  الذين  النا�س  من  الفئة  تلك  بها  فيق�سد  وهمية  دكتوراه 
ويلب�سون  النا�س  يوهمون  لأنهم  وغ�سا�سون  خمادعون  احلقيقة  يف  وهم  الدكتوراه 
عليهم باأنهم يحملون �سفه اأكادميية تتمثل يف �سهادة الدكتوراه واحلقيقة اأنهم حمتالون 

ل ي�ستحقون تلك ال�سفة الأكادميية ومل يح�سلوا عليها)11).
مل  التي  الدكتوراه  �سهادة  اأ�سحاب  من  فئة  هناك  باأن  هنا  الإ�سارة  من  بد  ول 
اأ�سحاب  اأنهم  على  ي�سنفوا  اأن  ميكن  ل  ثانياً(،  الفقرة  )اأ�سحاب  ال��وزارة  تعادلها 
�سهادات وهمية لأن بع�سهم قد در�س فعاًل يف جامعات معرتف بها لدى الوزارة ويف 
تخ�س�سات مرموقة وقام بعمل ر�سالة دكتوراه بحثية مميزة وكان معه عدة م�رشفني 
اأكادمييني ولكن كانت نوعية الدرا�سة بتفرغ جزئي ولي�س كلي )اأي انت�ساب ولي�س 
انتظام( ويف هذه احلالة فاإن الوزارة ل تعرتف بهذه ال�سهادة لأنها مل ت�ستوِف ال�رشوط 
اإل اأنه ل ميكن ت�سنيف هذه ال�سهادة بالوهمية فالبلد التي بها اجلامعة التي منحت هذه 
ال�سهادة تعرتف بها )مثل بريطانيا اأو كندا(، كما اأن هناك قطاعات خا�سة يف اململكة 
العايل  التعليم  وزارة  تعادلها  مل  ولو  حتى  ال�سهادة  بهذه  تعرتف  ال�سعودية  العربية 
هوؤلء  من  بع�س  وهناك  الرواتب.  وزيادة  الوظيفية  الرتقية  اأ�سا�سها  على  ومتنح  بل 
النا�س من ي�سعى اإلى تو�سيع مداركه العلمية ودائرته املعرفية والتخ�س�س بالعلم يف 
نف�سه وجمتمعه وحلبه لالطالع ومن  لنفع  العلوم  التزود من  باب  جمال معني من 
اأجل ذلك فاإنه يكمل درا�سته يف املجال الذي يختاره ويف اجلامعة التي تتما�سى مع 
ح�سن النعمي، االإمام البخاري وال�سهادات العليا املزيفة، �سحيفة عكاظ، العدد: )))4, الثنني )1 /3/   (11(

.(113
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طموحاته ول ي�سعى اإلى احل�سول على اعتماد من الوزارة ول على تطبيق �رشوطها 
فلي�س العرتاف ب�سهادته من اأهدافه.

 

الف�شل الثاين:
الأ�شباب احلقيقية يف الدعاء ال�همي بحمل �شهادة الدكت�راه

�سهادة  يحمل  باأنه  بالباطل  يدعي  �ساحبها  جتعل  التي  والدوافع  الأ�سباب  تختلف 
�سبب  يوجد  ل  اأنه  واحلقيقة  اآخر.  اإلى  جمتمع  ومن  اآخر  اإلى  �سخ�س  من  الدكتوراة 
واحد يجمع كل هوؤلء املدعني بالباطل بل هناك عدة اأ�سباب يتفق بع�سهم فيها جميعاً 

اأو على الأقل يف اأحدهم، وهذه الأ�سباب على �سبيل املثال ل احل�رش هي:

دو�فع مادية: يف الأغلب يكون هذا ال�سبب هو ال�سائد عند كل من يدعي باأنه يحمل 
�سهادة دكتوراه وهمية، حيث ي�سعى اإلى زيادة دخله املادي ويكون ذلك باحل�سول على 
اإن مل يكن يعمل يف وظيفة في�ستطيع بهذا  اأو حتى  اأو مكافاأة مادية  ترقية يف الوظيفة 
ال�ست�سارات:  مكاتب  )كاأحد  مهنية  وظيفة  يف  يعمل  اأن  الوهمي  الأكادميي  الو�سف 
حما�سب قانوين، م�ست�سار قانوين، اأو غريه( ويطلب من عمالئه مبالغ كبرية من املال 
اأنه مل يكن ليح�سل  به وبعلمه، واحلقيقة  الثقة  الدكتوراه فيك�سبهم  لأنه يحمل �سهادة 

على تلك الأتعاب الكبرية لو اأنه مل يدِع بالباطل اأنه يحمل �سهادة الدكتوراه.
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دو�فع نف�سية: هناك من يحب اأن ميتلك كل �سيء ول ي�ستطيع العي�س اإل وقد �سخر 
كل �سيء خلدمته ومنفعته. فالعامل النف�سي يكون �سبباً لالدعاء باحل�سول على �سهادة 
الدكتوراه ل�سببني على الأقل الأول: هو فئة من املهو�سني يف حب متلك كل �سيئاً واأي 
اأن  الفئة  به فال ي�ستطيع منت�سبو هذه  اأتى  اإل وقد  اأحد ميلك �سيئاً  �سيء حتى ل يبقى 
يروا اأحدا عنده �سيء مميز دون اأن ميتلكوه. ويف الأغلب، اإن مل يكن يف كل احلالت، 
اأ�سحاب هذه الفئة للح�سول على هذه ال�سهادة بالطرق ال�سحيحة، بل ل  ل ي�سعى 
اإلتوائية لأن الأ�سل عندهم هو احل�سول على �سهادة  ال�سهادة بطرق  اإن كانت  يبالون 
اإ�سطرابات نف�سية  النا�س عندهم  الثاين: وهم فئة من  باأي طريقة.  الدكتوراه الوهمية 
واإح�سا�س بالنق�س بحيث ي�سعرون باأنهم اأقل من اأنا�س اآخرين يف املكانة اأو يف امل�ستوى 
اأو �سكلي. فكثري منهم ميلك  باأفعال طابعها ظاهري  اإل  النق�س  اإكمال  ي�ستطيعون  ول 
املال لكنه ي�سعر يف قرارة نف�سه اأنه اأقل يف م�ستوى الثقافًة اأو الطبقة اأو الفئة من اأنا�س 
يف حميط دائرته. ودائماً ما يغطي اأ�سحاب هذه الفئة ذلك النق�س باملظاهر فمثاًل يتكلم 
بامل�سئولني وامل�ساهري )كثري من هذه  اأو عن اجتماعاته  اأمالكه  اأو عن  كثرياً عن �سفره 
الق�س�س غري حقيقي( وهو ل يتورع اأن يدعى اأنه يحمل �سهادة دكتوراه وهمية حتى 
يغطي ذلك النق�س ويجعله اأمام الآخرين )من وجهة نظره( ذا مكانه عالية وم�ستوى 

مرموق اأو حتى ملجرد اأن يقال له من النا�س يا دكتور.

للمنا�سب  متعط�سني  اأ�سحابه  يكون  الأغلب  يف  ال�سبب  هذا  �جتماعية:  دو�فع 
القطاع اخلا�س فيكون غر�سهم هو احل�سول  اأو يف  الدولة  الكبرية �سواء يف  الإدارية 
على املكانة والوجاهة يف اأو�ساط املجتمع دون اأدنى مراعاة للم�ستوى الأكادميي اأو ملدى 
هدم  معول  تكون  بذلك  وهي  العمل،  واأ�سواق  البلد  حاجة  مع  ال�سهادة  تلك  توافق 



56
جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

�شهادة الدكتوراه الوهمية واأبعادها القانونية

منا�سب  يف  هم  من  الفئة  هذه  فمن  للتقدم))1).  ولي�س  للتخلف  وو�سيلة  بناء  ولي�س 
ا�ست�سارية يف الدولة ويف القطاع اخلا�س، ورجال اأعمال، ومديرو تطوير، واإعالميون، 
ودعاة، واأكادمييون، وحمامون، وغريهم الكثري، ح�سلوا على �سهاداتهم الوهمية خالل 
فرتة ب�سيطة. ويربز اجلانب ال�سلبي لهذه الظاهرة يف اأن اأغلب ال�سخ�سيات التي جاءت 
يف بع�س التحقيقات التي اأقيمت يف هذا املو�سوع واكت�سفت اأن من اأ�سحاب هذه 
الفئة من ميار�سون فعلياً م�سئوليات يف املجتمع بناًء على هذه ال�سهادات الوهمية دون 

حت�سيل علمي وتاأهيل اأكادميي حقيقي)13).

النجاح ومعناه احلقيقي لعلموا  ال�سهادات الوهمية حقيقة  اأ�سحاب  لو فقه هوؤلء 
اإن كثرياً من العظماء والنوابغ والأذكياء وامل�ساهري ممن �سنعوا التاريخ حملياً وعاملياً مل 
يكونوا من اأ�سحاب ال�سهادات بل اإن بع�سهم مل يكمل م�سريته العلمية ووقف عند حد 
ب�سيط من التعليم الدرا�سي، اإذاً �سهادة الدكتوراه ما هي اإل رخ�سة ملمار�سة مهنة معينة 
)والبع�س ي�سميها رخ�سة متكن �ساحبها من ممار�سة البحث العلمي( وهي لي�ست دلياًل 
اأو وعي ولي�ست دلياًل يف حد ذاتها على جناح يف  اأو ثقافة  اإمكانيات  اأو  على قدرات 

احلياة العملية)14).

خالد عبا�ص طا�سكندي، حمل ال�سهادة الوهمية خيانة.. ت�سليل وجرمية، جريدة عكاظ، العدد: )433, 3 /5/ 113).  (1((
االأكادميية  ال�سهادات  اأ�سحاب  تواجه  �سبق  بعنوان:  االإلكرتونية  �سبق  �سحيفة  به  قامت  ميداين  حتقيق   (13(

الوهمية, 113/3/1).
حممد البالدي, املرجع ال�سابق.  (14(
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الف�شل الثالث:
الآثار ال�شلبية والنتائج غري احلميدة

اأولئك احلاملني ل�سهادة الدكتوراه الوهمية يف كل مكان ويف كل جمال وّلد  انت�سار 
نتائج �سلبية و�سارة جداً على الفرد واملجتمع. وهذا لي�س بغريب فاإذا اأوكل ال�ساأن لغري 
اأهله اأفتوا بغري علم. فهم يقومون باإيهام النا�س باأنهم اأ�سحاب علم واأنهم من حملة �سهادة 
الدكتوراة لإعطاء اأنف�سهم م�سداقية اأكرث و�سفة اأرفع ومكانة علمية مرموقة جتعل النا�س 
علماً  يحملون  ل  اأنهم  يف  تكمن  واملع�سلة  واأفكارهم.  اآرائهم  يف  ويثقون  ي�سدقونهم 
يوازي تلك ال�سهادة التي يدعون اأنهم يحملونها وبالتايل فاإنه من املتوقع اأن تكون هناك 
اأ�رشار ناجتة عن فتاوى واأراء لنا�س غري ذي �سفة وغري موؤهلني لإبداء الراأي املتخ�س�س. 
التي  القدرة والكفاءة  بنف�س  يعالج مري�ساً  اأن  اأنه طبيب  ي�ستطيع �سخ�س يدعي  فمثاًل ل 
�سيعاجله بها الطبيب احلقيقي، ونف�س املثال ينطبق على من اأدعى �سفة املهند�س املعماري 
املعمارية  الهند�سة  العلم يف  در�س وحت�سل  باإجناز من  مقارنتها  اآراءه وعمله ل ميكن  فاإن 
�سهادات  عن  الك�سف  تزايد  مع  �سوءاً  الأمر  ويزداد  العملية.  باملمار�سة  ذلك  بعد  وقام 
اأيدهم  املدار�س يخرجون من حتت  اجلامعات، ومعلمات يف  اأ�ساتذة يف  مزورة يحملها 
الأجيال)15). وبالتايل فاإن هناك �سلبيات كبرية واأ�رشاراً ج�سيمة من جراء الدعاء بحمل 

�سهادة الدكتوراه الوهمية مت�س الفرد واجلماعة وهي على �سبيل املثال ل احل�رش:

�أواًل: اإعطاء اأراء مغلوطة وغري دقيقة من املمكن اأن توؤدي اإلى نتائج غري مرجوة كان 
ميكن تفاديها.

اأ.د. ر�سود اخلريف، املرجع ال�سابق.  (15(
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من  كل  يف  امل�ستمر  والت�سكيك  الدكتوراه  �سهادة  حملة  يف  املجتمع  ثقة  فقد  ثانيًا: 
يحمل �سهادة الدكتوراه حتى لو اأنها �سحيحة ومعتمدة ومعادلة من وزارة التعليم العايل.

ثالثًا: ت�سبح الدكتوراه احلقيقية مبتذلة ول يرغب الطالب املجتهدون يف تكملة 
م�سريتهم العلمية للح�سول عليها لأنها فقدت احرتامها ومل يعد يقدرها املجتمع ب�سكل 

كبري لأن هناك اأ�سخا�ساً كثريين يّدعون احل�سول عليها زوراً وبهتاناً.

هذا  يف  املعنية  احلكومية  والوزارات  الر�سمية  بالأنظمة  املواطن  ثقة  فقدان  ر�بعًا: 
الأمر، وفاعليتها يف تنظيم هذا ال�ساأن.

خام�سًا: انت�سار هذه الظاهرة يولد الإح�سا�س بال�سعف ويجعل الأمل يتال�سى يف 
اإ�سالح املجتمع.

اأما اأثرها ال�سلبي على املجتمع فهي توؤدي ب�سكل مبا�رش وغري مبا�رش اإلى تبديل املبادئ 
الجتماعي،  والنفاق  املداهنة،  و�سعاره  املجتمع  معيار  ليكون  املجتمع،  يف  والقيم 
ال�سباب الطامح  اأثر �سلبي يف ت�سويه عزمية  والتدلي�س، والغ�س واخلداع. وله كذلك 
حتقيقاً  والوظائف  املراتب  اأعلى  ليتبواأ  اجلامعية،  النظامية  الدرا�سة  خالل  من  للرقي 
الطموح وجتعله  ال�سباب  تقتل عند  الوهمية  ال�سهادات  لطموحه واأحالمه. فمثل هذه 
اأن  ال�رشيع حتى لو مبني على قليل من اخلداع والغ�س، لأنه يرى  الك�سب  يفكر يف 
اأ�سحاب ال�سهادات الوهمية قد حققوا جناحات مالية كبرية ومكا�سب اجتماعية وا�سعة 
فيعتربهم قدوة يف م�سريته العملية دون اإدراك بالنحالل الأخالقي والجتماعي الذي 
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اآلت اإليه الأمور))1).
اإلى اأن انت�سار ظاهرة الدعاء باحل�سول على �سهادة الدكتوراه  ول بد من الإ�سارة 
الوهمية له كذلك اأبعاد من ال�رشر متتد اإلى ال�سعيد القت�سادي والتجاري وتوؤثر �سلباً 
على حركة الإنتاج والأعمال برمتها يف املجتمع، ذلك لأن اخلطورة يف هذا املجال ل 
تتمثل يف �سعف امل�ستوى العلمي وتدنيه فقط بل تدين امل�ستوى ال�سلوكي يف التعامالت 
التجارية على نحو ل يجعل �ساحب هذه ال�سهادة الوهمية موؤمتناً على اأي عمل ي�سند 
اإليه))1) مما يوؤثر يف الثقة بني التجار ورجال الأعمال على الرغم من اأنها عن�رش مهم جداً 

لتوفري بيئة عمل جتارية جتذب امل�ستثمرين.

عبد العزيز بن عبد الرحمن ال�سربمي, جرمية الن�سب والحتيال - الأ�سباب واملظاهر والعالج, �ص1)1,   (1((
جملة العدل عدد: )3, رجب ))14.

�سعد ال�سريحي، التعليم العايل وال�سهادات الوهمية، �سحيفة عكاظ، عدد: 4313, )/113/4).  (1((
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الف�شل الرابع:
 الت�شنيف اأو التجرمي القان�ين لالدعاء ال�همي 

باحل�ش�ل على �شهادة الدكت�راه

اأبعادها  اأهم ف�سل يف هذا البحث لأنه ي�سف اجلرمية من كل  هذا الف�سل هو 
القانونية، فال بد عند الوقوف على اأي عمل خمالف اأن يتم تو�سيفه قانونياً مبعنى 
اأن يتم ت�سخي�س هذا العمل وعر�سه على القانون وال�رشع ملعرفة مدى التجاوزات 
و�سع  يتم  اأن  اأي  ينتجها،  التي  املخالفات  وحجم  الفعل  هذا  عليها  يقدم  التي 
التو�سيف  اإيجاد  الفعل. وعند حماولة  ذلك  لتجرمي  ال�سحيح  القانوين  الت�سبيب 
القانوين ال�سحيح لعملية الدعاء الوهمي باحل�سول على �سهادة الدكتوراه فال بد 
من الإملام بجميع اجلوانب القانونية التي تدخل يف جترمي هذا الدعاء الوهمي. وقد 
مت يف هذا الف�سل العروج على تلك اجلوانب القانونية وهي اأربعة جوانب نتناولها 

بالرتتيب التايل: 

اأوًل: التحرمي ال�رشعي ملا فيه من غ�س وخداع وغنب واأكل اأموال النا�س بالباطل. 
ثانياً: التزوير املعنوي وما فيه من انتحال ال�سخ�سية. 

ثالثاً: الن�سب والحتيال. 
رابعاً: ال�رشر احلا�سل من جراء اخلداع والأحقية يف املطالبة بالتعوي�س. 

قدر  القانوين  و�سعها  تبيان  مع  حدة  على  اجلوانب  هذه  من  كاًل  و�سنتناول 
الإمكان.



61
جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

د. حممود بن حمزة املدين

 املبحث االأول: التحرمي ال�شرعي 

للتك�شب املادي بالغ�س واخلداع والغنب واأكل اأموال النا�س بالباطل:

عند بحث مو�سوع من هذا النوع فال بد من تغطية جميع اأبعاده، واأهم تلك الأبعاد 
هو راأي ال�رشيعة الإ�سالمية يف الدعاء الكاذب اأو اإيهام النا�س ب�سيء غري حقيقي على 
اإذا  اأنه حقيقي وما يتخلل ذلك من غ�س وخداع وغنب وتدلي�س على الآخرين خا�سة 
�سمل ذلك حتقيق منفعة اأو م�سلحة اأو احل�سول على مكا�سب مالية. اإن الدعاء كذباً 
باحل�سول على �سهادة الدكتوراه يف جمال معني خلداع النا�س واأكل اأموالهم بالباطل 
املحرم  املال  تك�سب  اإلى  بها  للتو�سل  تتخذ  التي  احليل  من  لأنها  �رشعاً  حمرماً  يعترب 
اأو اإلى اإبطال احلقوق واإ�ساعتها. وموقف الفقه الإ�سالمي من الغ�س والغنب واخلداع 
واأكل اأموال النا�س بالباطل وا�سح حيث اأن ال�رشيعة الإ�سالمية جاءت باملحافظة على 

ال�رشورات اخلم�س وهي: الدين، والنف�س، والعقل، واملال، والعر�س.
ول �سك اأن اأكل اأموال النا�س بالباطل من اأعظم العتداءات على املال، ولقد حرمت 
ال�رشيعة الإ�سالمية ال�ستيالء على اأموال الآخرين باأي طريقة من طرق الحتيال، ولقد 
ذم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الذين ي�ستحلون اأموال النا�س بالباطل حيث جاء عن اأبي 
هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )ل ترتكبوا ما ارتكب 
اليهود، فت�ستحلوا حمارم اهلل باأدنى احليل())1). ول �سك اأن انتهاك مال الآخرين هو 
من حمارم اهلل املمنوع فعله، وطاملا اأن الدعاء الكاذب باحل�سول على �سهادة الدكتوراه 
يدخل فيه الغ�س والغنب واخلداع والكذب والن�سب والحتيال والنفاق فاإن ذلك يوؤدي 
اإلى احل�سول على اأموال النا�س بالباطل ويجر �ساحبها اإلى الكبائر وموبقات ل ح�رش 
رواه ابن كثري يف تف�سريه )املجلد الثاين, �ص: 1)(، عن الفقيه االإمام اأبو عبد اهلل بن بطة، وقال فيه:   (1((

واإ�سناده جيد.
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لها، فكفى ب�ساحبها اإثماً اأن يع�سي اهلل من اأنواع �ستى، واأبواب من الذنوب متفرقة))1).
اأموال  التعامل واأكل  تتناول الغ�س واخلداع يف  اآيات واأحاديث كثرية  وقد جاءت 
اهلل  ر�سي  هريرة  اأَِبي  حديث  يف  جاء  فقد  عليهم  والحتيال  والكذب  بالباطل  النا�س 
لَّ  َ َطيٌِّب َل َيْقَبُل اإِ َها النَّا�ُس اإِنَّ اهللَّ عنه عن النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم انه قال: »اأَيُّ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڇ  َفَقاَل:  امْلُْر�َسِلنَي  ِبِه  اأََمَر  مِبَا  امْلُوؤِْمِننَي  اأََمَر   َ َواإِنَّ اهللَّ َطيًِّبا، 
ُثمَّ  ڇ،  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ  َوَق��اَل:  ڇ،  ہہ ہ ھ ھ ھ 
، َوَمْطَعُمُه  ، َيا َربِّ َماِء، َيا َربِّ َفَر، اأَ�ْسَعَث اأَْغرَبَ، مَيُدُّ َيَدْيِه اإلى ال�سَّ ُجَل ُيِطيُل ال�سَّ َذَكَر الرَّ
 .((1(« ِلَذِلَك  ُي�ْسَتَجاُب  َفاأَنَّى  َراِم،  ِباحْلَ َوُغِذَي  َحَراٌم،  َوَمْلَب�ُسُه  َحَراٌم،  بُُه  َوَم�رْشَ َحَراٌم، 
اأموال  اأكل  اإلى خطورة  وهذا احلديث ي�سري فيه الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم 
النا�س بالباطل، باأي و�سيلة كانت بل اإنه ُيحرم ا�ستجابة الدعاء. وقال الر�سول حممد 
ٌم نََبَت ِمْن �ُسْحٍت«)1))، اأي:  نََّة حَلْ �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث اآخر:« لَْن َيْدُخَل اجْلَ
بالباطل  النا�س  اأموال  اأكل  من  والفقهاء  العلماء  حذر  وقد  حرام.  من  وترعرع  نبت 
بكل اأنواعه واأ�سكاله وبكل �سوره واأمناطه لأنه م�ستنقع قذر، ووحل �رشر، و�سبيل اإلى 
الهالك))))، فاأكل اأموال النا�س بالباطل يعد من اخلبث واهلل تعالى ل يحب اخلبيث، قال 

تعالى ڇ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ڇ.
�ساحبه  يدفع  حتى  ال�سيطان  يزينه  الذي  احلرام  من  بالباطل  النا�س  اأم��وال  اأكل 
ذلك  باأن  واعتقاده  التجارة  يف  الدهاء  ومن  الذكاء  من  ذلك  اأن  منه  اعتقاداً  بارتكابه 
الدكتوراه يف جمال معني  باحل�سول على �سهادة  الكاذب  ك�سب م�رشوع. فالدعاء 

عبد العزيز ال�سربمي, املرجع ال�سابق, �ص))1.  (1((
رواه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الزكاة، باب قبول ال�سدقة من الك�سب الطيب وتربيتها )/13) برقم )1115).  ((1(
�سل�سلة  وانظر  جيد،  واإ�سناده  عنهما،  اهلل  ر�سي  اهلل  عبد  بن  جابر  حديث  من   )1413(( اأحمد  رواه   ((1(

الأحاديث ال�سحيحة ))1))).
مركز نون للتاأليف والرتجمة، قد جاءتكم موعظة، �ص 1), جمعية املعارف الثقافية, 111).  ((((
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حتى يبالغ ال�سخ�س يف اأتعابه اأو يح�سل على مبالغ كبرية مل يكن ليح�سل عليها لو 
مل يّدع بالغ�س واخلداع اأنه حا�سل على �سهادة الدكتوراه يف هذا اأو ذاك املجال فاإنه 
ُيعد يف نظر ال�رشيعة الإ�سالمية من �سعاف النفو�س من الب�رش الذي يقدم على الظلم 
والعدوان واهلل �سبحانه يقول يف كتابه الكرمي: ڇ ڱ ڱ ڱ ں ں ڇ، وقال 
َعْنُه،   ُ اهللَّ ى  اأَدَّ اأََداَءَها  ُيِريُد  النَّا�ِس  اأَْمَواَل  اأََخَذ  »َمْن  ال�سالة وال�سالم:  ر�سول اهلل عليه 
ُ«)3))، وقال الر�سول حممد عليه ال�سالة وال�سالم:  اأَْتَلَفُه اهللَّ اإِْتاَلَفَها  ُيِريُد  اأََخَذها  َوَمْن 
ِدَماِئِهْم  َعَلى  النَّا�ُس  ِمَنُه  اأَ َمْن  َوامْلُوؤِْمُن  َوَيِدِه،  ِل�َساِنِه  ِمْن  امْلُ�ْسِلُموَن  �َسِلَم  َمْن  »امْلُ�ْسِلُم 
َواأَْمَواِلِهْم«)4)). كما قال اأي�ساً عليه ال�سالة وال�سالم: »من حتلى مبا مل ُيعَطه كان كالب�س 
ثوبي زور«)5)). واهلل �سبحانه وتعالى ل يبارك يف املال الذي مت اكت�سابه بالغ�س والغنب 
بل يكون نقمة على �ساحبه يف الدنيا والآخرة ويو�سل  واحلرام حتى ولو كان كثرياً 
�ساحبه اإلى غ�سب اهلل فال تتنزل عليه الرحمات. ولو تدبر ذلك الذي يدعي اأنه يحمل 
باأن هذه احلياة الدنيا هي  بالباطل  اأموال النا�س  �سهادة الدكتوراه كذباً واحتياًل لأكل 
اأكت�سبه  فيما  ماله  عن  ي�ساأل  نف�سه  العبد  يجد  وفجاأة  تفنى  اأن  تلبث  ما  معدودة  اأيام 
وفيما اأنفقه؟ فالفطن هو من يجهز نف�سه لهذا ال�سوؤال ول يكون ذلك اإل مبخافة اهلل يف 
ال�رشائر وال�سمائر، كما  باأنه �سبحانه وتعالى مطلع على  املعامالت، والإميان احلقيقي 

يعلم خائنة الأعني وما تخفي ال�سدور.
الدعاء الكاذب بحمل �سهادة الدكتوراه يف جمال معني للح�سول على اأموال اأكرث 
يف ال�ست�سارات والأتعاب دون وجه حق يدخل كذلك يف النهب. حيث اأن اهلل �سبحانه 
وتعالى حرم اأخذ مال الغري بغري طيب نف�س مالكه ور�ساه، فال يجوز غ�سبه ول نهبه 

اأخرجه البخاري يف كتاب اال�ستقرا�ص/ باب: من اأخذ اأموال النا�ص يريد اأداءها اأو اإتالفها.  ((3(
اأخرجه الرتمذي وغريه، و�سححه االألباين يف �سحيح اجلامع برقم 11)).  ((4(

حتفة احلوذي يف �سرح جامع الرتمذي, رقم اجلزء: ).  ((5(



64
جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

�شهادة الدكتوراه الوهمية واأبعادها القانونية

ول �رشقته ول ال�ستيالء عليه بوجه غري م�رشوع، لأن ذلك من اأكل مال النا�س بالباطل، 
ون�س بذلك حديث الر�سول حممد عليه ال�سالة وال�سالم حني قال: »من انتهب فلي�س 
منا«)))). وقد اعترب العلماء اأن ال�ستيالء على اأموال الغري ظلماً من الكبائر وا�ستدلوا 
على ذلك من قول النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم: »من اأخذ من الأر�س �سرباً بغري 

حقه خ�سف به يوم القيامة اإلى �سبع اأر�سني«)))).
وقد تكلم ف�سيلة ال�سيخ الدكتور �سعود ال�رشمي اإمام وخطيب امل�سجد احلرام مبكة 
يف خطبة اجلمعة)))) عن هذا املو�سوع حتديداً فقال اإن على امل�سلمني عدم حمل األقاب 
لي�ست لهم، فالذين ي�سعدون على اأكتاف الآخرين وكاأنهم رواد هذا ال�سعود، اأو يف 
تاأليف موؤلفات هي من �سنع الآخرين، اأو يف �سهادات ورتب علمية لي�ست لهم ول هم 
لها، اإمنا اأعماهم الت�سبع مبا مل يعطوا. واأ�ساف اأي�ساً: اأن هناك من يلهث وراء ال�سهرة 
اأو املنا�سب اأو املال مما دعاهم اإلى اأن يتلقبوا بهذه الألقاب، وهو لي�س لهم ول هم منه، 
ويعلم النا�س اأنهم ح�سلوا عليها ت�سبعاً اأو �سهرة اأو من�سباً يكملون به نق�سهم، ويروون 
به غرورهم ولهثهم الذي ل يقنع باحلقيقة. واأ�سار ال�سيخ ال�رشمي يف نف�س اخلطبة اإلى 
يدعي  فقري  اأو  له،  لي�س  ثوباً  يلب�س  الذي  ال�سنف  هذا  من  اأنه يف جمتمعاتنا موجود 
الغنى، وبخيل يدعي الكرم وتافه يدعي العلم، وكل منهم يتظاهر ويتفاخر مبا لي�س فيه. 
والنا�س لن تنظر اإلى من يدعي كذباً باحل�سول على �سيء اإل نظرة ا�ستهجان واحتقار 
لأنهم يعرفون حقيقة مكانته. وبني ف�سيلته يف نف�س اخلطبة اأنه من اجلميل اأن يرى النا�س 
اأي�ساً يف  اأنه من اجلميل  الإن�سان الطبيعي كما هو دون غ�س اأو تدلي�س اأو تزوير، كما 
التعامل باأن ل يتكلف مبفقود اأو ل يبخل مبوجود، واأن يراك النا�س مبا حتب، واأن تعرف 

اأخرجه الرتمذي. �سحيح اأبي داود )1)43), // �سنن ابن ماجة: )/ )))1 برقم )3)3 و)3)3, كتاب الفنت.  ((((
نَي«. َر�سِ َقُه ِمْن �َسْبِع اأَ الزواجر )1 / 1))( اأما يف رواية البخاري: »َمْن َظَلَم ِمْن ااْلأَْر�ِص �َسْيًئا ُطوِّ  ((((

خطبة اجلمعة يف امل�سجد احلرام مبكة بتاريخ 1)/)1434/1 هـ  ((((
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قدرك قبل اأن تعرف قدر النا�س، واأن ل تلب�س لبا�ساً غري لبا�سك، ول تتلقب بلقب غري 
لقبك، ول تت�سبع مبا مل تعط، فاإنك بذلك كالب�س ثوب زور وغ�س وخداع.

ويتبني لنا من الآيات والأحاديث ال�سابقة اأن ال�رشيعة الإ�سالمية حترم احل�سول على 
اأموال الآخرين باخلداع والتدلي�س والغ�س والحتيال والكذب عند الدعاء باحل�سول 
مل  لو  عليها  ليح�س  يكن  مل  مببالغ  ذلك  وراء  من  والتك�سب  الدكتوراه  �سهادة  على 
يكذب على النا�س يف اإدعاءاته. وبناًء على ذلك فاإن لأي �سخ�س مت�رشر ومت غ�سه اأو 
خداعه اأو التدلي�س عليه يف ذلك فاإن له احلق يف التقا�سي واملطالبة با�سرتداد الأموال 
التي اأكلها اجلاين بالباطل، كما يكون للقا�سي تعزيره على غ�سه وخداعه واأكله اأموال 

النا�س بالباطل.

املبحث الثاين: 

التزوير املعنوي - انتحال ال�شخ�شية - حتقق اأركان اجلرمية

يف البداية ل بد من ا�ستعرا�س مواد نظام مكافحة التزوير ال�سعودي)))) والتي لها 
عالقة مبا�رشة وغري مبا�رشة مبو�سوع هذا البحث، ومن ثم نقوم بتف�سيل كيفية ارتباط 

هذه املواد وتطبيقاتها على الدعاء الوهمي باحل�سول على �سهادة الدكتوراه.

اأثناء وظيفته تزويراً  �ملادة �خلام�سة من نظام مكافحة �لتزوير: ُكل موظف ارتكب 
نع �سك اأو خُمطوط ل اأ�سل له، اأو حُمرف عن الأ�سل عن ق�سد اأو بتوقيعه اإم�ساًء  ِب�سُ
�سواء  الثبوت  قوة  لها  اأوراق��اً  اأو  ر�سمياً  �سكاً  اأتلف  اأو  مزورة،  اإ�سبع  ب�سمة  اأو  خامتاً  اأو 
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )114( وتاريخ )) /11/ 1)13هـ, بالإ�سافة اإلى التعديالت الالحقة التى   ((((

طراأت على النظام.
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كان الإتالف ُكلياً اأو ُجزئياً، اأو زور �سهادة درا�سية اأو �سهادة خدمة حكومية اأو اأهلية، اأو 
اأ�ساء التوقيع على بيا�س اأوؤمُتِن عليه اأو باإثباته وقائع واأقواًل كاذبة على اأنها وقائع �سحيحة 
واأقوال ُمعرتف بها، اأو بتدوينه بيانات واأقواًل غري التي �سدرت عن اأ�سحاِبها، اأو بتغيري 
اأو حتريف الأوراق الر�سمية وال�سجالت واملُ�ستندات باحلك اأو ال�سطب اأو زيادة كلمات اأو 
حذفها واإهمالها ق�سداً، اأو بتغيري الأ�سماء املدونة يف الأوراق الر�سمية وال�سجالت، وو�سع 
اأ�سماء غري �سحيحة اأو غري حقيقية بدًل عنها، اأو بتغيري الأرقام يف الأوراق وال�سجالت 

الر�سمية بالإ�سافة اأو احلذف اأو التحريف عوقب بال�سجن من �سنة اإلى خم�س �سنوات.

اجلرائم  يرتكبون  الذين  العاديون  الأ�سخا�س  ُيعاقب  �لنظام:  من  �ل�ساد�سة  �ملادة 
املُ��زورة  والأوراق  الوثائق  ي�ستعملون  الذين  اأو  ال�سابقة  امل��ادة  يف  عليها  املن�سو�س 
والأوراق املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات املن�سو�س 

عليها يف املادة املذكورة وبغرامة مالية من األف اإلى ع�رشة اآلف ريال.

�ملادة �لتا�سعة من �لنظام: من انتحل ا�سم اأو توقيع اأحد الأ�سخا�س املذكورين يف 
املادة ال�سابقة لتزوير الوثيقة املُ�سدقة اأو حرف اأو زور يف وثيقة ر�سمية اأو يف حفيظة 
اأو  للدخول  الر�سمية  التاأ�سريات  من  تاأ�سرية  اأو  اإقامة  رخ�سة  اأو  �سفر  جواز  اأو  نفو�س 
�ستة  من  بال�سجن  عوقب  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من  اخلروج  اأو  الإقامة  اأو  املرور 

اأ�سهر اإلى �سنتني وبغرامة من مائة اإلى األف ريال.

املادتان اخلام�سة وال�ساد�سة من النظام تعاقب موظف الدولة اأو الأ�سخا�س العاديني 
اأو زور �سهادة درا�سية  اأو خُمطوط ل اأ�سل له....  نع �سك  ِب�سُ الذين ارتكبوا تزويراً 
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وقائع  اأنها  على  كاذبة  واأقوال  وقائع  باإثباته  اأو  اأهلية....  اأو  �سهادة خدمة حكومية  اأو 
�سحيحة.... اأو و�سع اأ�سماء غري �سحيحة اأو غري حقيقية بدًل عنها. اإل اأن هاتني املادتني 
)5( و)6( غالباً ما ت�ستخدمان يف التزوير املادي يف املحررات الر�سمية والعرفية والذي 
يلحقه تغيري حقيقي ملمو�س يف الوثائق وامل�ستندات وال�سجالت وغريها من الأوراق. 
املادة  يف  املوجود  ال�رشيح  بالن�س  وذلك  ال�سهادة  يزور  من  املواد  هذه  حتت  ويدخل 
اخلام�سة من هذا النظام اأي من ي�سنع �سهادة دكتوراه مزورة ويطبق عليه ما جاء من 
عقوبات يف املادة اخلام�سة وي�ساف عليها عقوبات املادة ال�ساد�سة اإذا كان �سخ�ساً عادياً 
اأي لي�س موظفاً حكومياً. وبالطبع فاإن عقوبة املادتني اخلام�سة وال�ساد�سة ت�سمالن كل 
من �ساهم و�ساعد و�سارك يف �سناعة هذه ال�سهادة املزورة كل بح�سب حجم م�ساركته 

ودوره يف عملية التزوير)31).

قرار هـ/ )/ 41 لعام )141هـ, يف الق�سية رقم )))/ )/ ق لعام 1411 هـ, ال�سادر بجل�سة )/ 3/ )141 هـ مبقر فرع   (31(
ديوان املظامل بجدة، والتي ثبت للمحكمة خالل نظر الق�سية اأن هناك �سهادة مزورة مت تزوير االأ�سل فيها وال�سورة يف 
بومباي بالهند اأي اأن جرمية التزوير وقعت خارج اململكة. غري اأن املتهم اعرتف با�ستعماله تلك ال�سهادة املزورة داخل 
اململكة وكانت ال�سهادة املقدمة واإن كانت حمررًا ر�سميًا اأجنبيًا اإال اأنها تاأخذ حكم املحررات الر�سمية الوطنية ما دامت 
معرتفًا لها بال�سفة الر�سمية يف بالدها وكان النظام الوطني داخل اململكة مينحها احلجية ذاتها التي تعادل املحررات 
واإذن  واال�ستعمال.  التزوير  جرميتي  �سوء  يف  حكمها  تاأخذ  باأنها  االعرتاف  من  منا�ص  فال  ثم  ومن  الوطنية.  الر�سمية 
فمتى كان ذلك فقد ثبت لدى الهيئة ارتكاب املتهم داخل اململكة جرمية ا�ستعمال املزور املن�سو�ص عليها واملعاقب عليها 
الهندي اجلن�سية- املتهم  الهيئة:اإدانة  االأ�سباب قررت  ولهذه  التزوير.  وال�ساد�سة من نظام مكافحة  باملادتني اخلام�سة 
بجرمية ا�ستعمال املزور املن�سو�ص عليها واملعاقب عليها باملادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام مكافحة التزوير و�سجنه 
�سنة واحدة وتغرميه األف ريال. وكذلك: قرار رقم ه�/ 1/ )1 لعام 1411هـ, يف الق�سية رقم 1)3/ 1/ ق لعام 1411هـ, 
ال�سادر بجل�سة 1)/ )/ 1411ه� املنعقدة مبقر ديوان املظامل بالريا�ص: اتهمت اإحدى البنات بتزوير ال�سهادة ال�سادرة 
من ثانوية القد�ص الر�سمية يتمثل يف حمو كلمة ر�سوب وكتابة كلمة جناح يف احلقل املخ�س�ص للنتيجة كما اأن الثابت اأي�سًا 
اأنه مت ا�ستعمال هذه ال�سهادة املزورة حيث قدمت اإلى اإدارة تعليم البنات باملنطقة الو�سطى. وحيث اأن ال�سهادة ال�سادرة 
من ثانوية القد�ص الر�سمية وامل�سدق عليها من ال�سلطات ال�سورية املخت�سة والتي كانت حماًل للتزوير تعد من االأوراق 
التي عددتها املادة اخلام�سة من نظام مكافحة التزوير من ناحية لكون اأن للمحرر الر�سمي االأجنبي ما ملثله من املحررات 
التزوير واال�ستعمال مرتبطتني ومت  اإنه ملا كانت جرميتا  الر�سمية ال�سادرة يف اململكة من حجية فياأخذ حكمها. وحيث 
ارتكابهما تنفيذًا لن�ساط اإجرامي واحد فاإنه يتعني احلكم على املتهمة بعقوبة واحدة عن اجلرميتني. وحيث اأنه ملا كان 
الثابت من االأوراق اأن املتهمة يف �سن مبكرة وكان دافعها اإلى ارتكاب جرميتي التزوير واال�ستعمال هو الرغبة يف الدرا�سة 
بال�سف الثالث الثانوي لتجاوز ما واكبها من �سوء حظ يف الر�سوب يف ال�سف الثاين وكانت املتهمة بعد ذلك قد نالها 
اجلزاء التاأديبي الرادع بالقرار ال�سادر من الرئا�سة العامة لتعليم البنات بحرمانها من الدرا�سة ملدة ثالثة اأعوام كاملة 

فاإن الهيئة ترى لهذه االعتبارات جمتمعة وقف تنفيذ العقوبة على الرغم من اإدانتها بجرمية التزوير واال�ستعمال.
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الأ�سخا�س  اأحد  توقيع  اأو  ا�سم  انتحل  من  فتعاقب  النظام  من  التا�سعة  املادة  اأما 
وثيقة  يف  زور  اأو  ح��ّرف  اأو  املُ�سدقة  الوثيقة  لتزوير  ال�سابقة  امل��ادة  يف  املذكورين 
األف  اإلى  مائة  من  وبغرامة  �سنتني  اإلى  اأ�سهر  �ستة  من  بال�سجن  عوقب  ر�سمية...... 
 )6 ،5 املواد  اإلى  �سبيل اخل�سو�س )بالإ�سافة  النظام على  املادة من  ريال. وهذه هي 
التي ت�سمل ق�سية التزوير املعنوي وهو ما يكون يف انتحال ال�سخ�سية اإما بالدعاء باأنه 
�سخ�س اآخر غري ال�سخ�س احلقيقي اأو اأن يكون قد انتحل �سفة غري �سفته احلقيقية مثال 
ذلك من يدعي زوراً اأنه رجل �رشطة اأو �سفري اأو مفت�س اأو م�ست�سار اأو طبيب اأو دكتور 
اأو غريه من ال�سفات الوهمية التي يدعيها �ساحبها زوراً لتحقيق م�سلحة يف الأغلب 
ما تكون مادية. غري اأنه لتطبيق مواد نظام مكافحة التزوير فال بد من حتقق عدة اأركان 
وتوافر عدة مقا�سد اأهمها الق�سد اجلنائي حتى ي�سبح ت�سنيف ذلك الفعل على اأ�سا�س 

اأنه جرمية يعاقب عليها القانون.

)اأ(: الق�شد اجلنائي:

باأن  اأو املخالف للقانون وهو عامل  فالق�سد اجلنائي هو تعمد القيام بالفعل املحرم 
الت�رشيع يحرمه فالع�سيان يوجد يف كل جرمية كجرائم العمد واخلطاأ اأما ق�سد الع�سيان 
نية  اجتاه  عند  يتحقق  اجلنائي  فالق�سد  غريها.  دون  العمدية  اجلرائم  يف  اإل  يتوفر  فال 
الفاعل للفعل اأو الرتك وهو عامل اأن ذلك الفعل حمرم اأو خمالف للقانون)31). وبتطبيق 
هذا التعريف يف مو�سوع هذا البحث يت�سح لنا اأن الق�سد اجلنائي يكون متوفراً عند 
اإدعاء ال�سخ�س ح�سوله على �سهادة الدكتوراه اأو و�سفه لنف�سه بدكتور مع اجتاه نيته 
متعمداً يف ذلك الدعاء زوراً. ومبعنى اآخر اأن هذا الدعاء اأو هذه ال�سفة التي و�سفها 

د. حممد علي ال�سامل عياد احللبي، اأ�س�ص الت�سريع اجلنائي يف االإ�سالم، �ص )), دار وائل للن�سر, 115).  (31(



69
جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

د. حممود بن حمزة املدين

لنف�سه وهي اأنه دكتور مل تكن عن طريق اخلطاأ اأو بح�سن نية بل كان وراءه نّية متوفرة 
التزوير  لتحقق  مطلب  هو  الذي  اجلنائي  الق�سد  يتحقق  وهنا  الباطل  الدع��اء  لهذا 
املعنوي يف جرائم انتحال ال�سخ�سية وما ي�سمله من الظهور ب�سفة غري حقيقية لإيهام 
اإذا كان هناك  اأنها حقيقية. ول يكون الق�سد اجلنائي متوفراً  النا�س بوقائع كاذبة على 
خطاأ غري متعمد اأو توافر ح�سن النية ومثال ذلك هو افرتا�س الآخرين يف �سخ�س معني 
ح�سوله على �سهادة الدكتوراه اأو تلقيبه بدكتور على الرغم من عدم اإدعاء ال�سخ�س 
نف�سه لذلك اأو الإمياء اأو الإيحاء بذلك فهنا ل يعترب الق�سد اجلنائي متوفر، لكن على 
اجلنائي  الق�سد  يكون  ل  حتى  بدكتور  و�سفه  من  معلومة  ي�سحح  اأن  ال�سخ�س  هذا 
متوفراً بالرتك اأي برتك ت�سحيح املعلومة عند الآخرين وال�سكوت على خطئهم وكاأن 
�سفتهم التي و�سفوها �سحيحة. فح�سن النية دائماً مقرون بردة الفعل ال�سحيحة فاإن 
كان هناك ردة فعل ت�سحيحية اأو منكرة على اخلطاأ في�ستطيع يف تلك الظروف اأن ينتفع 

ذلك ال�سخ�س بدفع ح�سن النية لعدم توافر الق�سد اجلنائي عنده.
والق�سد اجلنائي ميكن اأن يكون يف عدة �سور، فقد يكون الق�سد اجلنائي )عاماً( اأو 
اأو غري مبا�رش. فيتوفر الق�سد العام عند من ينتحل �سفة احلا�سل  اأو مبا�رشاً  )خا�ساً( 
على �سهادة الدكتوراه كلما تعمد ذلك ال�سخ�س اأن ينتحل ذلك اللقب الأكادميي مع 
يف  التعمد  عند  اخلا�س  الق�سد  ويتوفر  القانون.  يخالف  حمظوراً  يرتكب  باأنه  علمه 
حتقيق نتيجة معينة اأو م�سلحة معينة اأو اإحلاق �رشر خا�س. اأما الق�سد املبا�رش فيكون 
كذلك اإذا ارتكب املنتحل )اأي من ينتحل �سفة احلا�سل على �سهادة الدكتوراه( ذلك 
الفعل وهو يعلم نتائجه ويق�سدها. اأما الق�سد غري املبا�رش فيعني اأنه اإذا ق�سد املنتحل 
فعاًل معيناً فرتتب على فعله نتائج مل يق�سدها اأو مل يقدر وقوعها، فالق�سد غري املبا�رش 
فال�رشيعة والقانون يحمالن اجلاين يف جرائم ال�رشب وغريها  الق�سد الحتمايل  هو 
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من اجلرائم نتائج فعله ولو مل يق�سدها اأو يتوقعها، وحتميل اجلاين هذه النتائج يعني اأن 
اجلاين يوؤخذ بق�سده غري املبا�رش))3).

)ب(: االإرادة:

احلقيقة اأن الق�سد اجلنائي لي�س دائماً من ال�سهل اإثباته لأنه يتعلق بالنوايا واملقا�سد، 
وعلى الرغم من اأن النوايا دائما تف�رش مبا يقرتن معها من اأفعال واأعمال اإل اأن هناك دائماً 
جماًل لفرتا�س ح�سن النية. وطاملا اأن الإرادة خفية ل تعرف اإل بالتعبري عنها، باأي طريق 
من طرق التعبري اإذ ل عربة بها ول يعتد بها ما دامت كامنة يف النف�س غري ظاهرة، ول 
يعول عليها يف الأحكام لعدم معرفة ق�سد املرء اإل باإظهار رغبته، والتعبري عن اإرادته، 
وتنق�سم الإرادة اإلى ق�سمني: اإرادة ظاهرة، واإرادة باطنة. والإرادة الظاهرة هي الإرادة 
الباطنة  الإرادة  اأما  العقود، والت�رشفات.  اأركان  التي هي ركن من  الفعلية  اأو  اللفظية 
فيق�سد بها النية اإذ اأن الإرادة مرادفة للنية، فيقال: النية، والإرادة، والق�سد، والعزم. 
غري اأن الإرادة الظاهرة اأي اللفظية اأو الفعلية هي التي تعرب عن الإرادة الباطنة ))وهي 
النية((، فال بد من اآلة تظهرها من مكانها اخلفي اإلى حيز الوجود، والآلة هي القول اأو 
الفعل املعرب عما يف القلب واحلكم ملا ينعقد فيه. وهكذا جميع املعاين، والت�رشفات، 
اأو  القول  يتوافق  ثم  بالقلب،  تكون  اإمنا  والكراهات،  والإباحة،  والختيار،  والر�سا، 
اأننا نحكم على  لي�سدقها. وذلك يدل على  القلب  املوجودة يف  النية  تلك  الفعل مع 
اإرادة اأو نية النا�س من اأقوالهم واأفعالهم وت�رشفاتهم)33). ولذلك فاإن الإرادة هي اأ�سا�س 
الق�سد  فيكون  معينة  نية  على  تدل  التي  والأفعال  الأق��وال  تلك  توفرت  فاإن  الق�سد 

د. حممد احللبي, املرجع ال�سابق, �ص 1).  (3((
د. مزهر بن حممد بن ظافر القرين, الفرق بني الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة, �ص )), جملة العدل   (33(

عدد 3, رجب 1)14.
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اأو  للقانون  ملخالفة  تعمد  هناك  يكون  عندما  متوفراً  اجلنائي  الق�سد  ويكون  موجوداً، 
اإظهار اأ�سياء اأو وقائع خمالفة للحقيقة كاأن يق�سد �سخ�س ما اإظهار نف�سه على اأنه يحمل 
�سهادة الدكتوراه فيعرف نف�سه عندما يجتمع مع اأحد )اأنا الدكتور فالن( اأو اأن يطبع 
على مطبوعات �رشكته اأو موؤ�س�سته اأو مكتبه قبل ا�سمه �سفة دكتور اأو اأن ي�سدر بطاقات 
ويجعل لنف�سه �سفة الدكتور، فتلك كلها اأفعال تدل على اأن هذا ال�سخ�س عنده اإرادة 
وهنا  لي�ست حقيقية  ب�سفة  نف�سه  اإظهار  وهو  ظاهرة  اإرادة  باطنة جت�سدت وظهرت يف 

يتوافر الق�سد اجلنائي.

)ج(: التزوير املعنوي:

وقد �سنف نظام مكافحة التزوير ال�سعودي اأنواع التزوير اإلى تزوير مادي وتزوير 
معنوي. والتزوير املادي هو ما تكلم عنه النظام يف املواد )5( و)6( على �سبيل العموم 
التزوير  اأما  املادي.  وبنيانه  م�سمونه  يف  املحرر  ي�سيب  الذي  التزوير  باخت�سار  وهو 
املعنوي وهو ما يعنينا يف هذا البحث فقد تكلم عنه النظام يف املادة )5( و)6( و)9( 
على �سبيل اخل�سو�س وهو تغيري يف احلقيقة بطرق معنوية ل ت�سيب املحرر يف مظهره 
الفكري،  بالتزوير  اأي�ساً  واإمنا يف م�سمونه وجوهره، ولذا فهو يعرف  املادي  بنيانه  اأو 
يف  كما  مادية  اآث��ار  على  الوقوف  طريق  عن  ك�سفه،  اأو  بالعني  اإدراك��ه  ميكن  ل  حيث 

التزوير املادي)34).
انتحال  الغري((، وتكون  التزوير املعنوي هو ))انتحال �سخ�سية  اأهم تطبيقات  ومن 
�سخ�سية الغري عندما يجعل املزور واقعة مزورة يف �سورة واقعة �سحيحة وذلك عندما 
يدعي اأمام جهة ر�سمية، اأو اأمام �سخ�س عادي، اأنه �سخ�س معني، متخذاً لنف�سه بذلك 

د. عبد الفتاح خ�سر، جرائم التزوير والر�سوة يف اأنظمة اململكة، �ص 1), مطبعة �سفري, 1))1.  (34(
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اأن املزور مل يوقع  ا�سماً اآخر غري ا�سمه. ولكي يتم التزوير يف هذه احلالة، فاإنه يفرت�س 
على املحرر اأو مل يكتب ذلك ال�سم املزور، اإذ لو وقع اأو كتب بنف�سه هذا ال�سم ل�سار 
التزوير مادياً. ويالحظ هنا باأن انتحال ال�سخ�سية ل يكون فقط يف تغيري ال�سخ�س ل�سمه 
اأمام الغري، بل يدخل كذلك يف انتحال ال�سخ�سية تغيري ال�سفة بحيث اأن يقوم ال�سخ�س 

بتزوير �سفته اأمام الآخرين وانتحال مكانة اأو درجة ل ي�ستحقها ومثال ذلك)35):
- اأن ينتحل �سخ�س �سخ�سية مالك عقار، وميلي عقد بيع اأو هبة.

- اأن ينتحل �سخ�س �سخ�سية دائن، وميلي خمال�سة من الدين.
- اأن ينتحل �سخ�س �سخ�سية طبيب، وميلي ت�سخي�ساً ملر�س اأو �سهادة طبية.

ويدخل �سمن هذه الأمثلة كذلك انتحال �سخ�س اأمام الآخرين �سفة �سفري اأو م�ست�سار 
اأو طبيب اأو دكتور اأو مهند�س اأو غريه من ال�سفات الوهمية التي يدعيها �ساحبها زوراً 
وبذلك يكون قد انتحل �سفة غري �سفته احلقيقية. واإذا كان انتحال �سخ�سية الغري من 
التزوير  من  النوع  هذا  قبيل  من  يعد  ال�سخ�سية  ا�ستبدال  فاإن  املعنوي،  التزوير  قبيل 
اأي�ساً، ومثاله: اأن يثبت املحقق اأو املوثق ح�سور �سخ�س معني بالأوراق الر�سمية دون 
التزوير يف هذه  لقيام  اأر�سل وكياًل عنه))3). وي�ستوي  بنف�سه واإمنا  اأن يكون قد ح�رش 
احلالة اأن يكون ال�سم املنتحل ل�سخ�س موجود فعاًل يعرفه املتهم، اأو اأن يكون ل�سخ�س 
خيايل ل وجود له. وهذه ال�سورة من �سور التزوير تقرتب يف طبيعتها من الن�سب 
باتخاذ ا�سم كاذب، لكنها تختلف عن الن�سب يف اأنه يلزم اأن يكون الت�سمي بال�سم 
غري ال�سحيح قد حدث يف حمرر مكتوب بينما اتخاذ ال�سم الكاذب يحقق الن�سب 

اإذا حدث بالقول))3).

د. عبد الفتاح خ�سر، املرجع ال�سابق، �ص 4).  (35(

د. عبد الفتاح خ�سر، املرجع ال�سابق، �ص )).  (3((
اأ. د. فتوح عبد اهلل ال�ساذيل، �سرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�ص، �ص 5)3, دار املطبوعات اجلامعية, )11).  (3((
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)د(: اال�شتعمال:

ال�ستعمال لل�سفة الغري حقيقية هو دليل على الق�سد اجلنائي يف انتحال �سفة غري 
التم�سك  يعني  فال�ستعمال يف جوهره  اأو مرتبة معينة.  ال�سفة احلقيقية لإيحاء مكانة 
بال�سيء املزور اأي غري احلقيقي والحتجاج به كما لو كان �سحيحاً))3)، وتكون �سورة 
ال�ستعمال يف انتحال ال�سخ�سية ملن يدعي ح�سوله على درجة الدكتوراه بتعريفه بنف�سه 
على اأنه دكتور يف كتاباته ومطبوعاته واأختامه اخلا�سة وكروت عمله وغريه من ال�سور 
الأخرى التي ي�ستعمل فيها �سفته الغري حقيقية اأمام النا�س. ويتحقق ال�ستعمال للتزوير 
املعنوي عند وجود الق�سد اجلنائي الذي توفر بالعمل والإرادة التي �سبق �رشحهما غري 
اأن العربة بتوافر الإرادة والعلم عند ال�ستعمال اأي عند انتحال ال�سفة غري احلقيقية))3).

)هـ(: اأحكام من ديوان املظامل )تبني التزوير املعنوي()41)، لدرا�شة ما جاء فيها من حيثيات:

١400ه�،  لعام  ٣/4/ ق  رقم  الق�سية  لعام١400ه�، يف   ١5  /٣ ه�/  رقم  قرار 
معنوي  تزوير  جرمية  على  ينطوي  الغري  �سخ�سية  بانتحاله  املتهم  قارفه  ما  اأن  وحيث 
باعتبار اأن انتحال �سخ�سية الغري يدخل حتت �سورة التزوير املعنوي واملن�سو�س عليه 
يف املادة اخلام�سة من نظام مكافحة التزوير، وما ارتكبه املتهم ميثل ن�ساطاً اإجرامياً واحداً 
بداأ بانتحاله �سخ�سية الغري اأمام موظفي جوازات بريدة ومنتهياً بانتحاله هذا ال�سم اأمام 
موظفي اإدارة مرور الدمام والفاعل الأ�سلي يف التزوير الذي وقع يف حفيظة النفو�س 
ولهذه  املزور،  ال�سم  فيها  اأثبت  التي  الر�سمية  الأوراق  وجميع  القيادة  رخ�سة  وكذا 
الأ�سباب قررت الهيئة: اإدانة املتهم......... بجرمية التزوير املن�سوبة اإليه املن�سو�س 

اأ. د. فتوح عبد اهلل ال�ساذيل، املرجع ال�سابق، �ص 311.  (3((

اأ. د. فتوح عبد اهلل ال�ساذيل، املرجع ال�سابق، �ص ))3.  (3((
مت احل�سول على هذه الق�سايا من املوقع االإلكرتوين www.mohamoon-ksa.com املليء   (41(

باالأحكام وال�سوابق الق�سائية غري اأن غالبيتها قدمية.
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عنها واملعاقب عليها باملادتني اخلام�سة وال�ساد�سة من نظام مكافحة التزوير و�سجنه �سنة 
واحدة حتت�سب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه الق�سية وتغرميه األف ريال.

قرار رقم ه�/ ٣/ ١ لعام ١400ه�، يف الق�سية رقم 509/ق لعام ١٣98ه�. جاء 
يف حيثيات هذه الق�سية التايل:..... وحيث اأن انتحال �سخ�سية الغري �سورة من �سور 
يكون  اأن  وي�ستوي  �سحيحة،  واقعة  �سورة  يف  مزورة  واقعة  بجعل  املعنوي  التزوير 
ال�سم الذي مت انتحاله ل�سخ�س موجود اأو اأن يكون ل�سخ�س خيايل ل وجود له واأن 
يوقع اجلاين بال�سم الذي انتحله اأو ل يوقع، فالتزوير متحقق بغ�س النظر عن وجود 
من ا�ستبدلت �سخ�سيته وبغ�س النظر عن التوقيع، وغني عن البيان اأن هذا النتحال 
ل يقع حتت طائلة التزوير ما مل يثبت يف حمرر اإذ الكذب ال�سفوي واإن �سلح اأ�سا�ساً 
جلرمية الن�سب فاإنه ل ي�سلح يف جرمية التزوير ويتحقق ا�ستبدال ال�سخ�سية عندما يثبت 
املزور ح�سور �سخ�س معني بدًل من اآخر مثال ذلك: اأن يثبت الطبيب ح�سور �سخ�س 
معني خالف ال�سخ�س الآخر املعني بتوقيع الك�سف الطبي. اأما انتحاله �سخ�سية الغري 
فيتم يف �سورة ما اإذا اأدلى الغري با�سم كاذب انتحله زوراً مثال ذلك اأن يت�سمى �سخ�س 
اأمام الطبيب ليوقع عليه الك�سف الطبي بدًل من الآخر فيتم فعاًل الك�سف  با�سم اآخر 
الطبي عليه ويثبت الطبيب ذلك يف ا�ستمارة الك�سف الطبي... فاإذا كان الطبيب موظفاً 
التزوير يف هذه احلالة هو  التزوير يكون يف حمرر ر�سمي ويكون فاعل  فاإن  عمومياً 
املوظف الر�سمي لأنه ل يعهد بتحرير الورقة الر�سمية اإل ملوظف اأما اإذا �ساهم يف اجلرمية 
غري من يقوم بتحرير الورقة الر�سمية فاإنه لن يكون اإل �رشيكاً ملن قام بالتحرير؛ باعتبار 
يف  الأخري  فاأثبتها  للموظف  حقيقية  الغري  بالبيانات  اأدلى  الذي  هو  ال�سخ�س  هذا  اأن 
املح�رش بناء على ذلك وقد يكون املوظف ح�سن النية اأي ل يعلم تغيري احلقيقة التي 
اأدلى بها اأ�سحاب ال�ساأن فهنا ل ميكن معاقبته لعدم وجود ق�سد جنائي لديه. غري اأن 
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النظامية  للقاعدة  اإعماًل  يوؤثر يف معاقبة ال�رشيك  نية املوظف وعدم معاقبته ل  ح�سن 
اأو لعدم  اأ�سباب الإباحة  اإذا كان فاعل اجلرمية غري معاقب ل�سبب من  باأنه  التي تق�سي 
ال�رشيك  معاقبة  ذلك  مع  وجبت  به  اأخرى  خا�سة  لأح��وال  اأو  اجلنائي  الق�سد  وجود 

بالعقوبة املن�سو�س عليها نظاماً.
١40١ه�. جاء يف  لعام  ١/١78/ق  الق�سية رقم  ١40١ه�،  لعام   86/١4 قرار رقم 
حيثيات هذه الق�سية التايل:.... مدلول التزوير املعنوي: هو اإثبات وقائع واأقوال كاذبة 
يف حمرر على اأنها �سحيحة، �سوره: انتحال �سخ�سية الغري وت�سمي املتهم بغري ا�سمه اأو 
اأو املدين  اآثاراً معينة مثل �سفة املوظف  اأو حالة مزورة يرتب عليها النظام  اتخاذه �سفة 
اأو الدائن اأو الوكيل اأو غريه..... ومن التزوير املعنوي جعل واقعة غري معرتف بها يف 
�سورة واقعة معرتف بها ومن �سور التزوير املعنوي بهذه الطريقة �سورة انتحال �سخ�سية 
الغري وت�سمي املتهم بغري ا�سمه واتخاذ �سفة اأو حالة مزورة ما دام النظام يرتب عليها اآثاراً 
وحمل احلماية يف هذه احلالة هي الثقة العامة التي تتعلق باإثبات ال�سخ�سية اأو ال�سفات 
التي يعتد بها النظام يف جمال العالقات النظامية اخلا�سة اأو العامة. ومعلوم اأن اتخاذ �سفة 
غري حقيقية يف حمرر اأعد لإثبات ال�سخ�سية من �ساأنه الإخالل بالثقة التي تتعلق باإثباتها 
متى كان املحرر قد اأعد لذلك وما ينطوي عليه من �رشر مفرت�س يف املحرر الر�سمي ومنه 
البطاقة حمل التغيري مو�سوع الق�سية. ولهذه الأ�سباب قررت الهيئة: وعلى مقت�سى ما 
تقدم جميعه فاإن الواقعة املن�سوبة للمتهم ل تعدو - بح�سب الو�سف النظامي ال�سحيح 
لها يف �سوء الظروف واملالب�سات التي اأحاطت بها - اأن تكون من قبيل اتخاذ �سفة اأو 
الهاتف الآيل  اأعدت لإثبات �سخ�سية من�سوبي منطقة  التي  البطاقة  حالة غري حقيقية يف 
بالطائف لإ�سفاء تلك ال�سخ�سية عليه باملخالفة للواقع وحقيقة الأمر وهي بهذا الو�سف 
متثل �سورة من �سور التزوير املعنوي يف حمرر ر�سمي ح�سبما �سلف بيانه وما ينطوي عليه 
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من عقاب اإذا توافرت اأركان اجلرمية وثبتت ن�سبتها اإلى فاعلها والبحث يف ذلك رهني مبا 
ي�سفر عنه التحقيق وتنتهي اإليه املحاكمة طبقاً لالإجراءات وبح�سب الأو�ساع املقررة نظاماً.
لنا  فيتبني  املعنوي  التزوير  بخ�سو�س  املظامل  لديوان  ال�سابقة  الأحكام  على  وبناًء 

التايل:
١. انتحال �سخ�سية الغري يدخل حتت �سورة التزوير املعنوي واملن�سو�س عليه يف 

املادة اخلام�سة وال�ساد�سة والتا�سعة من نظام مكافحة التزوير.
٢. انتحال �سخ�سية الغري يجعل الواقعة املزورة يف �سورة واقعة �سحيحة، وي�ستوي 
اأن يكون ال�سم الذي مت انتحاله ل�سخ�س موجود اأو اأن يكون ل�سخ�س خيايل ل وجود 

له وبغ�س النظر عن اأن يوقع اجلاين بال�سم الذي انتحله اأو ل يوقع.
٣. ل بد اأن يكون هذا النتحال مثبتاً يف حمرر، اإذ اأن الكذب ال�سفوي واإن �سلح 
اأ�سا�ساً جلرمية الن�سب فاإنه ل ي�سلح يف جرمية التزوير، فالبد اإذاً من كتابة اجلاين �سفته 
التي انتحلها بح�سوله على �سفة دكتور على مطبوعاته اأو كروته ال�سخ�سية اأو اأختامه 

اأو اأن يقوم بالتوقيع بهذه ال�سفة اأو غريه.
4. يكون انتحال �سخ�سية الغري عندما يتخذ املتهم ا�سماً غري ا�سمه اأو اتخاذه �سفة 
الدائن  اأو  املدين  اأو  معينة مثل �سفة املوظف  اآثاراً  النظام  اأو حالة مزورة يرتب عليها 
باإثبات  تتعلق  التي  العامة  الثقة  هي  احلالة  هذه  يف  احلماية  حمل  ويكون  الوكيل.  اأو 
اأو  النظامية اخلا�سة  العالقات  النظام يف جمال  بها  يعتد  التي  ال�سفات  اأو  ال�سخ�سية 

العامة ومن هنا يجب يف حالة التزوير باتخاذ �سفة غري حقيقية.
باأن تدين من قام  التزوير املعنوي وحدها كفيلة  باأن جرمية  ول بد من الإ�سارة هنا 
واإنزال  ال�سحيح  النظامي  جمراه  اأخذ  من  القانون  ومتكن  حقيقية  غري  �سفه  بانتحال 

العقوبة مبرتكبها متى ما اكتملت اأركان اجلرمية وحتققت �رشوطها.
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املبحث الثالث: 

الن�شب واالحتيال

من اجلوانب القانونية التي تثار عند الدعاء الكاذب بحمل �سهادة الدكتوراه هو ما 
فيها من ن�سب واحتيال. وجرمية الن�سب والحتيال وحدها كفيلة بتطبيق القانون على 

مرتكبها خا�سة واإن حتقق معها تك�سب مادي اأو حتقيق م�سالح.
مفهوم �لن�سب و�الحتيال: الن�سب يف اللغة هو الكذب، واخلداع، والحتيال 
ال�سائد عندما  يطلقونها على  اأم ل. والعرب  املال  اأْخذ  بُجْرم  اقرتن ذلك  �سواء 
على  املحتال  ال�سخ�س  وكذلك  فيه.  ليقع  الفخ  له  وين�سب  �سيده  على  يحتال 
اأموال الغري فاإنه ين�سب فخه باملظاهر املزيفة، والألفاظ العذبة اخلادعة، ليقع يف 
َب فالٌن لفالن  �سباكه الب�سطاء، وال�سّذج، ورمبا الأ�سخا�س العاديون. ويقال نَ�سَ
َد له وكاأن املحتال الذي يدعي كذباً اأنه يحمل �سهادة  َد له وعاداه وجَتَرَّ باً اإِذا َق�سَ نَ�سْ
الدكتوراه يحارب اأ�سحاب املال والرثوة، يريد خمادعتهم، وال�ستيالء على ما 

باأيديهم من اأموال)41).
�أما �لن�سب يف تعريف �أهل �لقانون: فهو ال�ستيالء على �سيء مملوك اإلى �سخ�س 
اآخر بخداعه وحمله على ت�سليم ذلك املال))4). كما عرفه اآخرون باأنه ا�ستعمال اجلاين اأو 
الن�ساب اأو املحتال و�سيلة من و�سائل التدلي�س وحمل املجني عليه بذلك على ت�سليم 

اجلاين ماًل منقوًل)43).

عبد العزيز بن عبد الرحمن ال�سربمي, جرمية الن�سب والحتيال - الأ�سباب واملظاهر والعالج, �ص5)1,   (41(
جملة العدل عدد: )3, رجب ))14.

حممود جنيب ح�سني، جرائم االعتداء على االأموال يف قانون العقوبات اللبناين، �ص11)، دار النه�سة   (4((
العربية, 4))1.

فوزية عبد ال�ستار, الق�سم اخلا�ص يف قانون العقوبات, �ص 4)1، دار النه�سة العربية، )))1.  (43(
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تعريف �الحتيال: يتناول علماء اللغة الحتيال ويريدون به ما يتعلق بالدهاء واحلذق 
وح�سن الت�رشف، فاملحتال لبد اأن يكون حاذقاً وماهراً يف ا�ستدراج املراد �سلب ماله 
كما اأنه لبد اأن يتميز بدقة يف النظر يتبعها ح�سن الت�رشف يف ما يرد اإليه من ت�ساوؤلت 
امل�سلوبني قبل الحتيال واأثناءه وبعده. وقد يراد بالحتيال املراوغة وقلب الباطل حقا 
كما جاء يف معجم لغة الفقهاء من اأن الحتيال: احلذق يف تدبري الأمور، وهو التو�سل 
مبا هو حالل اإلى ما هو حرام اأو التو�سل مبا هو م�رشوع ملا هو غري م�رشوع، وهو تقليب 
الفكر حتى يهتدي اإلى املق�سود، وقد ت�ستعمل فيما فيه حكمة، كما يطلق الحتيال على 
الباطل وهو الكذب والتزوير واملظاهر الزائفة  بتقليب الأمور فاملحتال يقلب  الب�سري 
بلبو�س  امللب�س  الباطل  الطبيعيون وراء هذا  النا�س  التكذيب فين�ساق  اإلى حق ل يقبل 
احلق. فاملحتال عظيم الكيد لأ�سحاب الأموال واملقدرات ل�سيما اإذا كانوا على جانب 

من البالهة والب�ساطة. فيكيد لهم كل كيد حتى ي�ستويل على ما باأيديهم)44).
�أما �الحتيال يف �لقانون: فالقانونيون يعرفون الحتيال باأنه فعل ادعائي كاذب معزز 

مبظاهر خارجية ميار�سها املحتال لكي يتم له ال�ستيالء على مال الغري)45).
اخلطوات التي ي�سلكها املحتال لال�ستيالء على مال الغري بالإيحاء باأنه يحمل �سهادة 

الدكتوراه:
�سفة  يحمل  باأنه  باإيهامه  وذلك  خداعه  املراد  لل�سخ�س  اخلادعة  ال�سفات  اإبراز   .١
اإدارة، ت�سويق، قانون، وغريه...(، مع ما يلحقها  الدكتور يف اأي جمال )حما�سبة، 
ال�سخ�س  ثقة  يك�سب  حتى  والأمانة  وال�رشف،  والنزاهة،  واملعرفة،  للعلم  ادعاء  من 

املراد خداعه.

د. حممد روا�ص قلعجي & د. حامد �سادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، �ص 31 - )3, دار النفائ�ص للطباعة   (44(
والن�سر والتوزيع, )))1.

عبد العزيز ال�سربمي, املرجع ال�سابق, �ص ))1.  (45(
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اأو  كم�ست�سار  معه  التعامل  من  املتوقعة  بالفائدة  خداعه  املراد  ال�سخ�س  اإقناع   .٢
كخبري اأو كمحامي اأو مراجع قانوين، واأنه )اأي ال�سخ�س املخادع( اأف�سل من الآخرين 

يف ال�سوق لأنه يحمل �سهادة الدكتوراه يف هذا املجال.
٣. اإعطاء ال�سخ�س املراد خداعه كروت اأعمال ومطبوعات اأخرى يكون مو�سوفاً 

فيها بالدكتور حتى تعزز من الثقة فيه.
4. طلب مبالغ اأو اأتعاباً مرتفعة وباهظة مقابل اأنه حا�سل على �سهادة الدكتوراه واأن 
�سعره اأعلى من �سعر ال�سوق لأنه يحمل �سهادة دكتوراه يف هذا املجال. واحلقيقة اأنه مل 
يكن ليح�سل على تلك املبالغ املرتفعة لو اأنه ما اأدعى حمله �سهادة الدكتوراه يف جمال 
معني. بل كان �سي�ستوي �سعره اأو اأتعابه مع باقي اأ�سعار ال�سوق لكن ظهوره بحمل �سهادة 

الدكتوراه اأعطاه ثقاًل ومتيزاً اأمام الآخرين مما يجعل النا�س تقبل الأ�سعار املرتفعة.
ذكر ال�سيخ عبد العزيز ال�سربمي يف بحثه جرمية الن�سب والحتيال بع�س ال�سفات 
يوهم  من  ال�سفات  هذه  يف  وي�سرتك  اجلرمية،  لهذه  املمار�س  ال�سخ�س  يحملها  التي 

الآخرين بحمل �سهادة الدكتوراه كذباً، وهي كالتايل))4):
اأ. �سوء اخللق، والفتقار لقاعدة اأخالقية ر�سينة.

ب. قابلية التربير العقلي لل�سلوك املتناق�س.
ج. تقلب الراأي واملواقف مع الآخرين عند التعامل معهم، وعدم ال�ستقرار النف�سي.

د. الرغبة اجلاحمة يف ك�رش القانون.
ه�. اجلراأة املفرطة والوقاحة.

و. القدرة على التمثيل، واملباهاة، والهتمام باملظهر.
ز. �سعف الوازع الديني وعدم الهتمام مب�سدر الأموال اأهو من حالل اأو من حرام.

عبد العزيز ال�سربمي, املرجع ال�سابق, �ص ))1.  (4((
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نظر  وجهة  من  والحتيال  الن�سب  جرمية  حتقق  يف  اأعمق  ب�سكل  النظر  وعند 
القانون فال بد اإذاً من حتقق الركن املادي والركن املعنوي ليتم حتقق اجلرمية، ولكي 
متحقق  املادي  فالركن  التف�سيل.  الأركان على  لهذه  تبيان  من  بد  الأمر ل  يت�سح 
عند ا�ستعمال الطرق الحتيالية وذلك باإتيان املحتال مظاهر خارجية كاذبة تتحقق 
الغاية من ذلك هو ك�سب  باأنه يحمل �سهادة دكتوراه ويكون  الكاذب  اإدعائه  عند 
الثقة واحل�سول على �سمعة اأكرب والتك�سب ب�سكل اأوفر، ويكون ذلك كله مع توافر 
الركن املعنوي املتمثل يف الق�سد اجلنائي يف الكذب والغ�س لتحقيق غاية احل�سول 

على الأموال.
الدع��اء  عند  والحتيال  الن�سب  بني  ومبا�رشة  قوية  عالقة  هناك  ف��اإن  وبالتايل 
الكاذب باحل�سول على �سهادة الدكتوراه يف جمال معني وذلك لأن الحتيال و�سيلة 
ملزاولة الن�سب وهو ال�ستيالء على مال الغري بعد ك�سب ثقته فال ي�ستطيع اأن ين�سب 
من يدعي ح�سوله على �سهادة الدكتوراه دون الحتيال عليه. وذلك يبني اأن الدعاء 
الكاذب باحل�سول على �سهادة الدكتوراه بق�سد ك�سب الثقة واحل�سول على اأموال 
يدخل يف  الكاذب  الدعاء  يدِع هذا  لو مل  ال�سخ�س  نف�س  عليها  ليح�سل  يكن  مل 
الن�سب  جرمية  حدوث  واإثبات  القانون.  عليه  ويعاقب  والحتيال  الن�سب  جرائم 
والحتيال يف حد ذاته كفيل باأن يوقع ب�ساحبه العقوبات واجلزاءات الرادعة مقابل 
اإدعائه الكاذب باحل�سول على �سهادة الدكتوراه واإيهام النا�س بذلك للتك�سب املادي 

وحتقيق امل�سالح.



81
جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

د. حممود بن حمزة املدين

املبحث الرابع:
ال�شرر احلا�شل واملطالبة بالتعوي�س

كما مت ا�ستعرا�س اجلوانب القانونية ال�سابقة وكل منها على حده كفيل بتجرمي فعل 
فاإن هناك  �سهادة دكتوراه يف جمال معني،  اأنه دكتور ويحمل  وزوراً  من يدعي كذباً 
�سهادة  يحمل  اأنه  كذباً  يدعي  من  مبالحقة  كفيل  اأي�سا  اآخر  قانونياً  بعداً  اأو  اآخر  جانباً 
الدكتوراه ق�سائياً وهو حق املطالبة بالتعوي�س من جراء الأ�رشار التي ح�سلت من هذا 

الدعاء الوهمي.
حق  يف  ال�سخ�س  ي�سيب  الذي  الأذى  هو  عام:  ب�سكل  �ل�سرر  تعريف 
اأو م�سلحة من م�ساحله امل�رشوعة، فاإن ال�رشر بوجه عام هو �رشر  من حقوقه 
يلحق ال�سخ�س يف املال اأو البدن اأو ال�رشف اأو ال�سمعة. وبذلك يتنوع ال�رشر 
من  يكون حا�ساًل  واأي �رشر  البحث))4).  هذا  �سنذكرها لحقاً يف  اأنواع  اإلى 
ارتكاب �سلوك اأو عمل �سيء ينتج عنه اآثار �سارة يكون �سبباً م�رشوعاً يف نظر 
القانون لإقامة املت�رشر دعوى يثبت فيها حجم ال�رشر وال�سبب يف هذا ال�رشر 
والتعوي�س الذي يطالب به. ويف الأغلب فاإن اأي نوع من اأنواع الأ�رشار يكون 
هذا  مو�سوع  مع  ومتا�سياً  تعوي�س.  دعوى  برفع  للمت�رشر  احلق  باإعطاء  كفياًل 
البحث فاإن ال�رشر من الدعاء كذباً وزوراً باحل�سول على �سهادة الدكتوراه ينتج 
واأنواع  التعوي�س.  دعوى  لرفع  �سبباً م�رشوعاً  منها  تكون كل  اأ�رشار  عنه عدة 

ال�رضر كالتايل))4):

عبد النا�سر العطار, م�سادر اللتزام, �ص 4)5, موؤ�س�سة الب�ستاين للطباعة, 1))1.  (4((
د. عبد الفتاح خ�سر، املرجع ال�سابق، �ص 1) - )).  (4((
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- �ل�سرر �ملادي )�ملايل(: هو ما ي�سيب املجني عليه يف ذمته املالية ويف هذه احلالت 
يرتتب عليها اإما اإ�سقاط حق للمجني عليه اأو حتميله بالتزام على نحو غري م�رشوع. مثال 
اأوهمه بحمل �سهادة الدكتوراه  اإلى من  ١50،000 ريال  اأن يدفع املجني عليه قيمة  ذلك 
اعتقاداً من املجني عليه باأن هذا ال�سخ�س متخ�س�س يف هذا املجال )كا�ست�ساري مايل اأو 
حمامي اأو حما�سب قانوين اأو اأي عمل مهني اآخر( وعنده من العلوم واملعرفة ما ميكنه من 
اإجناز العمل املوكل اإليه باإتقان عاٍل ودقة متناهية، ويف احلقيقة ما كان لياأخذ هذا ال�سخ�س 
املجال،  ذلك  الدكتوراه يف  �سهادة  يحمل  اأنه  يذكر  لو مل  الكبرية  الأموال  تلك  املنتحل 
ويكون �سعر ال�سوق هو الأ�سل يف حتديد القيمة احلقيقية ملثل هذا العمل))4). ويكون هنا 

من حق املت�رشر الرجوع على املنتحل ومطالبته بالتعوي�س لأنه اأخذ ما ل ي�ستحق.

- �ل�سرر �الأدبي: وهو الذي ي�سيب املجني عليه يف عر�سه اأو �رشفه اأو �سمعته اأو 
كرامته، ووجوده وحده - بدون اأن يقرتن بال�رشر املادي-يكفي لتوفري عن�رش ال�رشر 
للمطالبة بالتعوي�س. ومن اأمثلته ا�سطناع حمرر ين�سبه املتهم اإلى �سخ�س اآخر، والت�سمي 
الدكتوراه يف  �سهادة  على  بح�سوله  الآخرين  اإيهام  اأو  الغري يف حتقيق جنائي،  با�سم 

جمال معني وكان ذلك ال�سبب الرئي�سي لتعاقد الغري معه.

- �ل�سرر �الحتمايل: وهو الذي يهدد املجني عليه بامل�سا�س بحقوقه وم�ساحله، فهو 
القا�سي  يقدره  اأمر  فهو  املعتاد،  ال�سخ�س  ال�رشر وفق معيار  ينطوي على خطر حتقق 
تبعاً لظروف ووقائع كل دعوى. ومثال ذلك احتمالية فقدان الثقة من رجال الأعمال 

املطبوعات  دار   ,3(( �ص  اخلا�ص،  الق�سم  العقوبات  قانون  �سرح  ال�ساذيل،  اهلل  عبد  فتوح  د.  اأ.  ذكر   (4((
اجلامعية, )11)، اأن ال�سرر املتطلب لقيام التزوير )التزوير املعنوي يف انتحال ال�سخ�سية( ال ي�سرتط فيه 

القانون درجة معينة من اجل�سامة, فال�سرر الي�سري يكفي, �ساأنه �ساأن ال�سرر اجل�سيم, لتحقيق التزوير.
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اأنه يحمل  والتجار الآخرين يف املجني عليه لأنه بدخوله يف تعاقد مع �سخ�س يدعي 
�سهادة دكتوراه يف جمال معني وتبني اأنه كاذب يهز م�سداقية وقدرات املجني عليه اأمام 
الآخرين لعدم وجود حر�س كاٍف قبل التعاقد ميكنه من ال�سوؤال وامل�سورة قبل الوقوع 
يف �سباك من يدعي كذباً بحمل �سهادة الدكتوراه. لكن يظل هذا ال�رشر خا�سعاً لتقدير 
القا�سي مبا يتوافق مع جمريات كل ق�سية على حده. كما اأنه ل ي�سرتط اأن يكون ال�رشر 
احلالة  ففي هذه  بعد،  يتحقق  مل  احتمالياً  يكون �رشراً  اأن  يكفي  بل  بالفعل،  قد حتقق 

ينطوي تغيري احلقيقة على خطر اإحداث ال�رشر)51).

واإمنا  بعينه،  �سخ�ساً  ي�سيب  ل  الذي  وهو  �لعام:  �أو  �الجتماعي  �ل�سرر   -
ي�سيب املجتمع، ومي�س حقوقه اأو م�ساحله العامة. وي�ستوي اأن يكون هذا ال�رشر 
يحمل  باأنه  �سخ�س  اإدعاء  عند  ذلك:  مثال  حمتماًل.  اأو  حمققاً  اأو  اأدبياً،  اأو  مادياً 
�سهادة الدكتوراه كذباً فذلك له اأثر على املجتمع الذي يفقد الثقة يف حملة �سهادة 
الدكتوراه ويجعلها مبتذلة وين�ساأ ثقافة الت�سكيك امل�ستمر يف كل من يحمل �سهادة 
الدكتوراه حتى لو كانت حقيقية لأن املجتمع فقد الثقة يف كل من يدعي اأنه يحمل 
�سهادة الدكتوراه، ف�ساًل عن اأنها �سبب يف الإفتاء من غري علم واإعطاء الن�سيحة 
وامل�سورة اخلطاأ. وقد ي�سيب ال�رشر العام امل�سالح املعنوية، فيكون �رشراً اأدبياً اأو 
معنوياً. ويتحقق ذلك يف كل مرة يدعي فيها اجلاين ح�سوله على �سهادة الدكتوراه، 
فيغري من احلقيقة الثابتة فيها، اإذ من �ساأن هذا العبث اأن يخل بالثقة الواجب توافرها 
على  بناًء  مرموقة  واأكادميية  علمية  �سهادة  باعتبارها  الدكتوراه  �سهادات  حملة  يف 

احلقيقة الثابتة فيها)51).
اأ. د. فتوح ال�ساذيل, املرجع ال�سابق, �ص ))3.  (51(
اأ. د. فتوح ال�ساذيل, املرجع ال�سابق, �ص ))3.  (51(
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ول بد من الإ�سارة هنا باأن حتقق هذه الأ�رشار اأو اأحدها يعطي احلق للمت�رشر باحلق 
باأنه  بالباطل  اأدعى  يرفع دعوى �سد من  اأن  العام  باحلق  ميثله  املجتمع ومن  اأو  اخلا�س 
اأو عام.  ما حلقه من �رشر خا�س  بالتعوي�س من جراء  �سهادة دكتوراه ويطالبه  يحمل 
انتفاء امل�سوؤولية  اإلى  فانتفاء ال�رشر يوؤدي  اإثبات امل�سوؤولية بغري وقوع �رشر،  ول يتم 
ومن ثم انعدام امل�سلحة يف املطالبة بالتعوي�س حتى لو كان هناك خطاأ اإذ ذاك م�سوغ 
لرفع دعوى التعوي�س فال�رشر يدور مع وجود امل�سوؤولية وجوداً وعدماً والعك�س اأي�ساً 
�سحيح فاإذا ثبت وجود ال�رشر قامت امل�سوؤولية وجاز للم�رشور اأن يطالب بالتعوي�س 
من  اأنه  غري  ال�رشر))5).  مقدار  على  بناًء  به  احلكم  عند  التعوي�س  هذا  مقدار  ويتحدد 
اأمام الق�ساء على �سحة دعواه  اإقامة الدليل  اأي  اأن يقوم املت�رشر بالإ�سناد  ال�رشوري 
بالتعوي�س عن ما حلقه من �رشر من جراء الدعاء الكاذب من اجلاين باحل�سول على 

�سهادة الدكتوراه، وبالتايل فاإن عبء الإثبات يقع على املت�رشر.
ويعرتف النظام واملحاكم مب�رشوعية املطالبة بال�رشر املتوقع اأو الذي ميكن توقعه عادًة 
يف حالتي الغ�س واخلطاأ اجل�سيم فاإذا تعمد املدان عدم تنفيذ التزامه اأو كان قد اأرتكب 
خطاأ ج�سيماً فاإنه يف هاتني احلالتني ي�ساأل عن جميع ما اأ�ساب املت�رشر من �رشر مبا�رش 
وغري مبا�رش، كما لو تاأخر املقاول متعمداً عند ت�سليم املبنى ل�ساحب العقار حتى ت�سبب 
للتالميذ  متوقعه  اأ�رشار غري  اأو  املدر�سة  افتتاح  متوقعه كعدم  مادية  اأ�رشار  يف وقوع 
الدكتور يكون  ينتحل �سفة  فاإن من  وبالتايل  بعيدة)53).  اإلى مدر�سة  �سيذهبون  الذين 
تعمد  فيه  فعله  لأن  مبا�رشة  والغري  املبا�رشة  الأ���رشار  عن  للمت�رشر  بالتعوي�س  ملتزماً 

للغ�س واخلداع.

د. ر�سى متويل وهدان, منازعات اإ�سناد ال�سرر يف دعوى التعوي�ص, �ص 153, جملة العدل عدد 54, ربيع   (5((
االآخر 1433.

د. ر�سى وهدان, املرجع ال�سابق, �ص 155.  (53(
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املحاكم املخت�شة:

الق�سايا اخلا�سة  تلك  للنظر يف مثل  املخت�سة  املحاكم  باأن  الإ�سارة  بد هنا من  ل 
بالدعاء الكاذب والوهمي باحل�سول على درجة الدكتوراه تتوقف على نوع البعد 
اأو اجلانب القانوين الذي ميكن اأن يثار ويثبت يف تلك اجلرمية. فجرائم التزوير تكون 
اإثارة  عند  وذلك  اجلزائية  الدوائر  املظامل(  )ديوان  الإدارية  املحاكم  اخت�سا�س  من 
التزوير املعنوي يف انتحال ال�سخ�سية، وجرائم الن�سب والحتيال تختلف عن ذلك 
حيث اأن املحكمة املخت�سة بنظرها هي املحاكم اجلزائية. اأما ما يتعلق بالأ�رشار التي 
قد اأ�سابت املجني عليه من جراء الدعاء الوهمي باحل�سول على �سهادة الدكتوراه 
العامة.  ال�رشعية  املحاكم  يف  منظورة  تكون  بالتعوي�س  مطالبة  من  ذلك  يلحق  وما 
بالباطل فهي  النا�س  اأموال  الغ�س واخلداع والكذب والتدلي�س واأكل  ق�سايا  واأخرياً 
على ق�سمني. الق�سم الأول: اإن اأرتقت اإلى اأن تكون �سمن ق�سايا الن�سب والحتيال 
فتكون املحاكم املخت�سة هي املحكمة اجلزائية. الق�سم الثاين: اإن مل ترتِق اإلى جرائم 
الن�سب والحتيال وكانت جمرد كذب وتدلي�س فتكون املحاكم ال�رشعية العامة هي 

املخت�سة بنظرها)54).

عبد العزيز ال�سربمي, املرجع ال�سابق, �ص1)1.  (54(
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الف�شل اخلام�س:
اجلهات التي تراقب معادلة ال�شهادات وم�شروع تط�يرها

املعروف ر�سمياً اأن وزارة التعليم العايل عندها اإدارة ت�سمى اإدارة معادلة ال�سهادات 
وهي املعنية بدرا�سة ملف كل �سهادة يتم احل�سول عليها من خارج اململكة للتحقق من 
يتم  حتى  العايل  التعليم  وزارة  و�سعتها  التي  الدرا�سية  واملعايري  لل�رشوط  خ�سوعها 
من  هنا  املهم  ال�سوؤال  اأن  غري  الأكادميية.  الألقاب  من  وال�ستفادة  بال�سهادة  العرتاف 
قانون  اأنه يحمل �سهادة دكتوراه؟؟ وهل يوجد  امل�سوؤول عن مالحقة من يدعي كذباً 
وجود  عدم  هو  ال�سوؤال  هذا  على  واملبا�رشة  ال�رشيعة  والإجابة  ذلك؟؟  يجرم  حمدد 
لتطبيق  ق�سائياً  الوهمية  ال�سهادات  بحمل  املدعني  مبالحقة  تقوم  معروفة  جهة  اأو  هيئة 
النظام ميّكن من تلك  بند وا�سح و�رشيح يف  نتيجة عدم ورود  النظام بحقهم وذلك 
يعطي  الذي  الوا�سح  القانوين  لل�سند  فقداناً  فاإن هناك  اآخر  القانونية. مبعنى  املالحقة 
ال�سالحيات ملالحقة هوؤلء املزيفني حتى تنفذ بحقهم العقوبة النظامية املن�سو�س عليها 

وما يدخل يف ذلك من حق عام.
غري اأن هذا الو�سع لي�س بجديد بل الق�سية معروفة عند اجلهات الر�سمية وهي ت�سعى 
لإيجاد خمرج مل�سكلة غياب القانون الوا�سح وال�رشيح يف النظام الذي بوجوده ميكن 
من تفعيل تلك املالحقة القانونية. وقد مت مناق�سة ذلك عدة مرات يف مقرات ال�سلطة 
ال�سهادات  ومعادلة  توثيق  لنظام  مب�رشوع  وخرجوا  ال�سورى(  )جمل�س  الت�رشيعية 
ال�سهادات  اآلية معادلة  اإلى تطوير  النظام، كما ن�رش يف ال�سحف)55)،  العليا. ويهدف 
العليا للحا�سلني عليها من جامعات غري �سعودية وذلك لكافة الراغبني يف ال�ستفادة من 
�سحيفة  والواهنه،  والوهمية  املزورة  العليا  ال�سهادات  ملكافحة  نظامًا  يقر  ال�سورى  البلوي،  ال�سالم  عبد   (55(

الريا�ص, العدد: )1,)33)113/3/1).
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�سهاداتهم والألقاب املرتبطة بها معنوياً اأو مهنياً اأو وظيفياً يف القطاعني العام واخلا�س 
لل�سعوديني وغريهم. والهدف من النظام كما ذكر جمل�س ال�سورى هو حتقيق مكافحة 
ال�سهادات املزورة وهي تلك التي يحملها �سخ�س ما من جامعة اأو موؤ�س�سة تعليمية ل 
تعرتف بح�سوله عليها اأ�ساًل، كما ي�سعى النظام اإلى الق�ساء على ال�سهادات الوهمية 

املمنوحة من جامعات ل تعرتف بها دولة املقر.
تقوم  التي  امل�سبوهة  للجهات  الت�سدي  اإلى  مادة   ١9 من  املكون  النظام  وي�سعى 
برتويج ال�سهادات املزورة والوهمية وحماية الأفراد واملجتمع من هذه اجلهات، وتوثيق 
ال�سهادات لال�ستفادة منها لأغرا�س التوظيف واملمار�سة املهنية، اإ�سافة اإلى حماية الأفراد 
واملجتمع من الأ�رشار النا�سئة عن ممار�سة اأ�سحاب ال�سهادات املزورة والوهمية لوظائف 
ومهن غري موؤهلني ل�سغلها اأو ممار�ستها، وحماية حملة ال�سهادات املعرتف بها من مزاحمة 
اأ�سحاب غري املعادلة يف �سوق العمل. ون�س نظام توثيق ومعادلة ال�سهادات العليا على 
ذا �سخ�سية  العليا ويكون  ال�سهادات  ملعادلة وتوثيق  الوطني  املركز  ي�سمى  اإن�ساء مركز 
اعتبارية يتمتع بال�ستقاللية املالية والإدارية ويرتبط بوزير التعليم العايل ويتولى التاأكد 
من �سحة وموثوقية ال�سهادات العليا التي مت احل�سول عليها من خارج اململكة ومعادلتها 
املعايري  مع  يتفق  مبا  اململكة  خارج  من  عليها  للحا�سلني  العليا  التخ�س�سات  جميع  يف 
العاملية والأكادميية والتنظيمية التي يعتمدها جمل�س اإدارة املركز. ومن مهام املركز ك�سف 
داخل  ن�ساطها  ممار�سة  من  ومنعها  منها  والتحذير  الوهمية  ال�سهادات  متنح  التي  اجلهات 
اأو  الإ���رشاف  اأو  الإدارة  يف  �سواء  معها  التعاون  من  اجلامعات  اأ�ساتذة  وحتذير  اململكة 
املناق�سة مل�رشوعات التخرج والر�سائل العلمية، اإ�سافة اإلى التعاون مع اجلهات املوظفة اأو 
املانحة لرتاخي�س وممار�سة الأعمال املهنية املختلفة بتقدمي املعلومات عن ال�سهادات التي 

متت معادلتها لالأ�سخا�س املتقدمني للعمل اأو طلب الرتاخي�س للممار�سة املهنية.
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الالئحة  �سدور  تاريخ  من  �سنة  ملدة  مهلة  النظام  من  ع�رشة  ال�ساد�سة  املادة  وت�سمنت 
التنفيذية جلميع من يحملون �سهادات غري معادلة عند �سدور هذا النظام للتقدم للح�سول 
القرارات  جميع  وتلغى  كانوا.  التي  الكاذبة  ال�سفة  تلك  لرتك  اأو  املطلوبة  املعادلة  على 
مكافحة  نظام  ويطبق  معادلتها  عدم  ثبوت  عند  العليا  ال�سهادة  على  املرتتبة  والرتاخي�س 
الرقابة  هيئة  وتتولى  ال�سهادة،  يف  التزوير  ثبوت  عند  عليه  املرتتبة  والعقوبات  التزوير 
التوظيف  يف  امل�سرتكة  الأطراف  مع  بالتحقيق  يتعلق  فيما  اخت�سا�سها  ممار�سة  والتحقيق 
ومنح الرتاخي�س وما يرتبط بها من اآثار واأ�رشار وذلك ملن يحملون �سهادات غري معادلة. 
وللمركز الوطني ملعادلة وتوثيق ال�سهادات العليا اأو من ينيبه حق اإقامة دعوى ق�سائية �سد 
اأ�سحاب ال�سهادات غري املعادلة ول يجوز للجهات واملوؤ�س�سات احلكومية والهيئات املهنية 
اإل بعد ا�ستيفاء  اأو الرتقية  اأو التوظيف  اإجراءات الرتخي�س  اإكمال  اأو الأهلية  اأو اخلا�سة 
�سهادة املعادلة، وتخت�س اجلامعات احلكومية ال�سعودية من خالل جمال�سها العلمية مبعادلة 

�سهادات اأع�ساء هيئة التدري�س ال�سعوديني وغري ال�سعوديني العاملني فيها))5).
واأ�رشك النظام اجلهة التي �سمحت بالتوظيف اأو الرتقية اأو املمار�سة العلمية اأو املهنية 
وطالب  عليها.  املرتتبة  والأ���رشار  امل�سوؤوليات  معادلة يف حتمل  �سهادة غري  يحمل  ملن 
ال�سعودية  والهيئة  ال�سحية  التخ�س�سات  كهيئة  التخ�س�سية  املهنية  الهيئات  النظام 
للمهند�سني وهيئة املحا�سبني وغريها من الهيئات الر�سمية بالت�سنيف املهني للممار�سني 
بعد معادلة ال�سهادات من املركز. وحذر م�رشوع النظام من ال�ستفادة من ال�سهادات 
غري املعادلة واملوثقة لأي �سهادة عليا �سادرة من جامعة اأو جهة غري �سعودية وحذر من 
ال�ستفادة بجميع اأنواعها �سواء املعنوية اأو العلمية اأو الوظيفية اأو املهنية، كما ل يجوز 

للحا�سل عليها حمل الألقاب املرتبطة بها اإل بعد معادلتها وتوثيقها من قبل املركز.
تقرير يف �سحيفة الريا�ص - العدد: )33)1، اإن�ساء مركز وطني لتوثيق ال�سهادة.. ومهلة �سنة من تاريخ   (5((

�سدور الالئحة التنفيذية, )113/3/1).
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الف�شل ال�شاد�س:
اخلال�شة ــ احلل�ل املقرتحة

مما مت ا�ستعرا�سه يف هذا البحث يتبني لنا اأن هناك م�سلحة وهي احرتام �سهادة الدكتوراه 
احلقيقية التي بذل اأ�سحابها الغايل والنفي�س و�سهروا الليايل ويف اأغلب الأوقات تكبدوا 
عناء ال�سفر والغربة �سنني طويلة تخللها التعب واجلهد والعناء حتى يتخ�س�سوا يف تلك 
طاقاتهم  من  وا�ستنفدوا  والعلوم  املعرفة  اأمواج  ويتبحروا يف  والعميقة  الدقيقة  املجالت 
ال�سيق  النطاق  على  املجتمع  ومعرفتهم  بعلمهم  ينفعوا  حتى  الكثري  ال�سيء  واأوقاتهم 
فاإن هناك �رشورة واأولوية يف حماية  الوا�سع. ولذلك  النطاق  والإ�سالم وامل�سلمني على 
هذه امل�سلحة العامة وكذلك حق لأ�سحاب تلك ال�سهادات احلقيقية من �سونها و�سيانتها 
حتى ل تكون عر�سة للتعديات، فاملحافظة على تلك املكت�سبات العلمية واملعرفية احلقيقية 
والأمم.  ال�سعوب  تنه�س  اإثره  على  وبالعمل  املجالت  �ستى  يف  كبري  معريف  كنز  تعترب 
عليهم  التطفل  مينع  خا�س  قانون  م�رشوع  تبني  يف  حقيقية  ���رشورة  هناك  فاإن  وبالتايل 
والت�سلق على �سهاداتهم حتى ل تفقد �سهادة الدكتوراه رونقها ومكانتها وقيمتها وت�سبح 
مبتذلة فهي لي�ست للوجاهة واملظاهر بل هي قيمة م�سافة للمجتمع. ولذلك فاإن كل اعتداء 
على هذه امل�سلحة اآنفة الذكر يعترب جرمية يجب معاقبة وجمازاة مقرتفيها، لأنها ت�سبب يف 
اإيذاء املجتمع والإ�رشار به وقبل ذلك الإ�رشار باأ�سحاب �سهادة الدكتوراه احلقيقيني، ول 

بد اإذاً من توقيع عقوبة رادعة من اأجل حتقيق العدالة وحماية م�سالح الأمة املعتربة.
الآخرين  مب�سالح  للعبث  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  تردع  حتى  جداً  مهمة  والعقوبة 
اأو جتاوز القانون، فالعقوبة هي اجلزاء املقرر لرتكاب فعل  اأو التعدي على حقوقهم 
الظلم  من  املجتمع  العدالة وحماية  اأجل حتقيق  من  ارتكابه،  ونهى عن  امل�رشع  جرمه 
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والف�ساد والفو�سى وجمازاة اجلاين وحتقيق العدالة، وردع املجرمني، واإر�ساء الطماأنينة 
الأمن  واإر�ساء  عليها،  والق�ساء  الرذائل  ومنع  والف�ساد،  الفو�سى  ومنع  النا�س  بني 
النا�س. وقد فر�س اهلل العقاب على  النا�س واإ�سالح املجتمع وحماية  وال�ستقرار بني 
خمالفة الأوامر والنواهي، وعلى ع�سيان اأمر ال�سارع وذلك لإ�سالح املجتمع وتطهريه 
من الإثم، فالعقوبة رادع للجرمية وجتد �سندها يف غريزة اخلوف عند الإن�سان خوفاً من 
الت�رشيع  العقوبة املرعب يردعه عن ارتكابها. فالعقوبة يف  به، لأن �سبح  اإيقاع الأذى 
اجلنائي الإ�سالمي تنق�سم اإلى عقوبة دنيوية تتولى �سلطات الدولة املخت�سة تطبيقها مهما 
كانت ق�سوتها و�سدتها، واإلى عقوبة يف الآخرة، يعاقبه بها اهلل تعالى يوم القيامة، عماًل 

بقوله تعالى ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ڇ))5).
وقبل العقوبة ل بد من معرفة العلة من فر�س العقوبة وخا�سة العقوبات التي حتمي 
امل�سلحة العامة، ففر�س العقوبة على اجلرمية علتها منع النا�س من اقرتافها، لأن النهي 
عن الفعل اأو الأمر باإتيانه ل يكفي وحده حلمل النا�س على اإتيان الفعل اأو النتهاء عنه، 
فالعقاب  العبث،  من  و�رشباً  �سائعة  اأم��وراً  والنواهي  الأوام��ر  لكانت  العقاب  ولول 
يحمل النا�س على البتعاد عما ي�رشهم، اأو فعل ما فيه خريهم و�سالحهم. وال�رشيعة 
الإ�سالمية اعتربت بع�س الأفعال جرائم وعاقبت عليها، حلفظ م�سالح اجلماعة، ول�سيانة 
النظام الذي تقوم عليه اجلماعة، ول�سمان بقاء اجلماعة قوية مت�سامنة متخلقة بالأخالق 
الفا�سلة، واهلل الذي �رشع هذه الأحكام واأمر بها، ل ت�رشه مع�سية عا�س ولو ع�سا اأهل 
الأر�س جميعاً، ول تنفعه طاعة مطيع ولو اأطاعه اأهل الأر�س جميعاً، ولكنه كتب على 
اجلهالة،  من  ل�ستنقاذهم  للعاملني،  رحمة  اإل  الر�سل  ير�سل  ومل  لعباده،  الرحمة  نف�سه 

واإر�سادهم من ال�ساللة، ولكفهم عن املعا�سي، وبعثهم على الطاعة))5).
د. حممد احللبي, املرجع ال�سابق, �ص 114.  (5((

عبد القادر عوده, املرجع ال�سابق, �ص45-)4.  (5((



91
جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

د. حممود بن حمزة املدين

وبناًء على ما تقدم فاإن الدعاء الوهمي والكاذب باحل�سول على �سهادة الدكتوراه 
من  كل  وجت��ازي  ذلك  عمل  يف  يفكر  من  كل  تنهى  التي  الرادعة  العقوبة  ي�ستوجب 
تزجر  الفعل  هذا  مثل  على  فالعقوبة  ي�ستحق.  ل  مبا  الكاذب  الدعاء  نف�سه  له  ت�سول 
النا�س وتوقفهم عند حدهم. غري اأن القاعدة القانونية تقول »ل يوجد عقوبة اإل بن�س«، 
ومعنى ذلك اأنه ل ميكن اإيقاع العقوبة باأحد على عمل اقرتفه اإل بن�س يجرم ذلك الفعل 

ويعاقب عليه بالعقوبة املحددة يف النظام.
اأن تكون كفيلة  وعلى الرغم من تو�سيحنا يف هذا البحث الأبعاد القانونية التي ممكن 
يف جترمي الدعاء كذباً وزوراً باحل�سول على �سهادة الدكتوراه وتكون كذلك كفيلة بتطبيق 
العقوبة النظامية املن�سو�س عليها فتكون العقوبة كما جاء يف مواد نظام مكافحة التزوير اإذا 
ثبت يف حقه التزوير املعنوي وانتحال ال�سخ�سية، اأو يكون اجلاين معاقباً بجرمية الن�سب 
والحتيال اإذا ثبتت يف حقه، اأو يكون جمبوراً على دفع التعوي�س اإذا ثبت اأنه اأحلق �رشراً 
بالآخرين من جراء اإدعائه الوهمي، اأو يقام عليها التعزير ال�رشعي ملا قام به من اأكل اأموال 
النا�س بالباطل وما تخلل ذلك من غ�س وخداع وغنب، وعلى الرغم من وجود هذه الأبعاد 
كلها اإل اأن هناك من ينادي باأن يكون هناك ن�س وا�سح و�رشيح يف النظام يتعاطى مع هذا 
الفعل بحيث اأنه يعّرفه ويو�سح اأنواعه ويجرمه ويدرج العقوبة القانونية التي تتما�سى مع 
العمل امل�سني  الراأي لأنه يعطي ذلك  اأميل مع هذا  اأنى  كل درجة جرم خمتلفة. واحلقيقة 
اهتماماً من النظام اأكرب وي�رشح ال�سورة ب�سكل اأو�سح ويجعل ال�سخ�س يفكر مراراً قبل اأن 
يقدم على عمل من هذا القبيل والأهم من ذلك كله هو معرفة الإجراءات املتبعة من قبل 
القا�سي والت�سنيف احلقيقي لكل فعل والعقوبة التي تتما�سى مع كل عمل حتى يقلل ذلك 
اأن  البحث ميكن  مناق�ستها يف هذا  التي مت  القانونية  الأبعاد  اأن هذه  من الجتهادات. غري 

تقوم بهذا العمل اإلى اأن يتم اعتماد م�رشوع قانون متكامل بهذا اخل�سو�س.
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وفى كل الأحوال فاإن القانون اجلديد ل بد اأن ياأخذ يف عني العتبار النقاط التالية))5):
�أوال: جمرد ا�ستخدام حرف )د( يف اخلطابات اأو املرا�سالت اأو يف البطاقات 
يح�سل  مل  اأنه  طاملا  للعقوبة  عر�سة  مرتكبه  ويجعل  النية  ح�سن  ينفي  ال�سخ�سية 

عليها فعاًل.
ثانيًا: و�سع معايري و�سوابط لعتماد ال�سهادات العليا )الداخلية واخلارجية( ترتكز 
على اجلودة يف البحث والكفاءة لدى الباحث وفق معايري واآليات دقيقة ملعرفة جودة 

البحث وكفاءة الباحث.
ثالثا: تطبيق معايري معادلة ال�سهادات على من�سوبي القطاع اخلا�س اأ�سوة مبا يعمل به 

يف موؤ�س�سات الدولة حتى يتم التاأكد من �سحة ال�سهادات العلمية املقدمة.
ر�بعًا: اأن يتم الت�سهري بهوؤلء الذين يدعون كذباً وزوراً باأنهم ح�سلوا على �سهادة 
الدكتوراه حتى يحذر النا�س من التعامل معهم وحتى يكون فيها رادع قوي مينعهم من 

عمل مثل تلك الأعمال)1)).
خام�سًا: اإثارة احلق العام يف تلك الق�سايا بجانب احلق اخلا�س حتى ي�ستطيع املدعي 
العام املدافعة عنه وحمايته بغ�س النظر عن احلق اخلا�س وذلك ملا فيه من �رشر كبري على 

املجتمع ب�سكل عام.

ذكرت جريدة القت�سادية - )1 يناير 113) العدد: 133) اأن جمل�ص ال�سورى يناق�ص بنود م�سروع نظام   (5((
ال�سهادات الوهمية وتوثيقها، يت�سمن فرتة �سماح ومهلة حلاملي ال�سهادات الوهمية احلاليني، ت�سل اإلى 
ثالثة اأ�سهر، من اأجل تربئة اأنف�سهم من ال�سهادات التي يحملونها. وبني اأن نظام ال�سهادات الوهمية، الذي 
اأقره املجل�ص يحوي عقوبات بحق حاملي ال�سهادات الوهمية، ملنع تداولها وا�ستخدامها والعمل بها، وكذلك 
مالحقة امل�سوقني وامل�سرفني واحلا�سلني عليها، الفتا اإلى اأن ن�سبة العقوبة تتفاوت ما بني االأ�سخا�ص من 
م�سوق لها اأو م�سرف اأو حا�سل عليها. ولفت الدكتور موافق بن فواز الرويلي، ع�سو جلنة االإدارة واملوارد 
اأن النظام املُقر كامل  اأن النظام يعد مثل نظام التزوير وغريه، مبّينًا  اإلى  الب�سرية يف جمل�ص ال�سورى، 

ويحوي تعريفات واأخرى ملعرفة م�سادر ال�سهادات، اإ�سافة اإلى العقوبات التي ت�سل اإلى ال�سجن.
اأ. د. ح�سني بن حممد على العلوي، االأمانة العلمية وال�سهادات املزورة.. زيارة بعد اأربعة عقود، �سحيفة   ((1(

عكاظ, العدد: )431, 113/4/4). 1)
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يف  ي�ساهم  من  وكل  وامل�رشفني  امل�سوقني  كذلك  العقوبة  ت�سمل  اأن  لبد  �ساد�سًا: 
توزيع هذه ال�سهادات املزورة على غري م�ستحقيها.

وطريقة  نوع  من  والتثبت  التحقيق  اأمور  متخ�س�سة  هيئة  اأو  اإدارة  تتولى  �سابعًا: 
اجلرم، ويف�سل اأن تكون هيئة التحقيق والدعاء العام ملا لديها من كفاءة يف مثل تلك 

الق�شايا)1)).
ثامنًا: حتديد حمكمة خمت�سة تكون معنية بالنظر يف تلك الق�سايا واحلكم فيها.

تا�سعًا: ت�سديد العقوبات على املحتالني، واملخادعني وف�سح اأ�ساليبهم، ومنعهم من 
مزاولة اأي عمل جتاري اأو مهني يف امل�ستقبل.

واحلقيقة اأن فكرة جترمي فعل من ينتحل �سفة غري �سفته لإيهام النا�س وحتقيق مكا�سب 
اأو م�سالح يعاقب عليها القانون يف بع�س الأنظمة لي�ست بفكرة جديدة والدليل على 
ذلك ما جاء يف املادة ال�سابعة والثالثون فقرة )اأ( و)ب( من نظام املحاماة ال�سعودي 
والذي يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة ل تقل عن ثالثني األف ريال اأو 
بهما معاً لكل �سخ�س ينتحل �سفة املحامي اأو ميار�س مهنة املحاماة خالفاً لأحكام النظام، 
مكتب ل�ستقبال  فتح  ذلك  ومن  املحامي  �سفة  له  يجعل  بعمل  النتحال  ذلك  ويكون 
ب�سفة  نف�سه  اإلى  اأختامه  اأو  مطبوعاته  الإ�سارة يف  اأو  وال�ست�سارات،  والرتافع  ق�سايا، 
املحامي. وال�ساهد يف ذلك اأن هناك عقوبة قد حددها النظام مبن ينتحل �سفة املحامي 
العقوبة  باإنزال  املخت�سة  واملحاكم  اجلهات  ال�سعودي  املحاماة  نظام  كذلك  حدد  وقد 
على من يخالف النظام. واأ�سوًة بنظام املحاماة ال�سعودي فاإنه ل بد من اأن يكون هناك 

نظام مينع ويعاقب كل من ينتحل �سفة احلا�سل على �سهادة الدكتوراه يف اأي جمال.
ول بد من الإ�سارة يف نهاية هذا البحث اإلى اأن امل�سوؤولية عند مكافحة الدعاءات 

هيمي، املرجع ال�سابق. حم�سن ال�ُسّ  ((1(
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الوهمية لبع�س الأ�سخا�س باحل�سول على درجة الدكتوراه تقع على اأفراد املجتمع 
الأفراد  هوؤلء  ينال  حتى  واملخادعني  املحتالني  هوؤلء  عن  التبليغ  يتم  بحيث  كافة 
حقوقهم. وطاملا اأننا نطالب يف هذا البحث بتفعيل احلق العام يف مثل هذه الق�سايا، 
فاإن دور املواطن ميكن اأن يقت�رش على التبليغ اأو ال�سكوى وتقوم بعد ذلك اجلهات 
امل�سوؤولة بالتحقيق والتثبت ومن ثم اإقامة دعوى حق عام على هذا املخادع واملحتال 
واملطالبة بعقوبته. وذلك يعني اأن احلق العام لي�س مرتبطاً باحلق اخلا�س بل ت�ستطيع 
الدور ل يقت�رش على  اأن  به. غري  العقوبة  لإنزال  امل�سوؤولة مالحقته ق�سائياً  اجلهات 
اأفراد املجتمع عند الإبالغ على هوؤلء املحتالني، بل ياأتي كذلك يف املقدمة الإبالغ 
عن تلك املكاتب التي تبيع ال�سهادات، وكل من يتعامل فيها ومعها. وباخت�سار فاإن 
اجلهود ل بد اأن تت�سافر والعمل يوحد من اجلميع )اأفراد، جمتمع، م�سوؤول( لتحقيق 
اأ�سا�سات املجتمع املعرفية  هدف واحد وهو الق�ساء على هذه الآفة التي تنخر يف 
تك�سب  يف  ال�ست�سهال  على  وتعمل  النا�س  بني  الثقة  ع�سب  وت�رشب  والعلمية 
كثري  اإجراء  بعد  مزور  طبيب  عقد  نلغي  اأن  اأبداً  يكفي  فال  واخل��داع.  بالغ�س  املال 
خان  وهمية  �سهادة  يحمل  معلم  طرد  اأو  بالنا�س،  والإ�رشار  اجلراحية  العمليات  من 
الأمانة، اأو ترك حما�سب اأو حماٍم يدعي اأنه يحمل �سهادة دكتوراه وهمية))))، يكفينا 
غ�ساً وخداعاً وهدراً لالأموال العامة واخلا�سة فخ�سارة الإن�سان ل تقدر بثمن، وفقدان 

املبادئ والقيم يف جمتمع ل يب�رش بخري.
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