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، والقواعد الخاصة بهما جريمتي: الخيانة و التجسسالعقوبة المقررة ل    

بسم الله الرحمان الرحيم    

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

زاء األعالبي نلتقي بكم مجددا ط نحنغاية السرور، و اوبعد، يسرن

" القانون الجنائي في مادة  -عن بعد-من خالل هذه الدروس 

 .الخاص"

عقوبة جريمتي:  " :موضوع  حصة اليوم خصصناه للحديث عن

باعتبارهما من أهم ، "الخيانة والتجسس، والقواعد الخاصة بهما

.أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي قديما و حديثا و

 181جرائم الخيانة والتجسس الفصول :ل خصص المشرع المغربي و

شدد في العقاب على هذه  ، بحيث نجدهمن ق. ج. 181و181و 

الجرائم تارة، و خفف في العقاب تارة أخرى، وهذا ما سنحاول أن 

 محورين أساسيين هما:نبرزه من خالل 

. جريمتي: الخيانة والتجسسل المقررة عقوبةالمحور األول: ال 

قواعد الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة: الالمحور الثاني
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 . جريمتي: الخيانة و التجسسل المقررة عقوبةالمحور األول: ال

 سأقسم هذا المحور وفق الفقرات التالية:

 الفقرة األولى: األعذار المشددة في جريمتي: الخيانة و التجسس

، من القانون الجنائي 181و  181إنه من خالل قراءتنا للفصلين: 

هو أن المشرع المغربي شدد في العقاب على جريمة الخيانة بمختلف 

صورها المذكورة سلفا، إذ عاقب على إتيان الفاعل المغربي بارتكاب 

جناية الخيانة باإلعدام الذي حمل السالح ضد بلده، وهو عالم بذلك 

 و بكامل إرادته الحرة.

 يلي: من ق. ج المغربي على ما 181و إلى ذلك أشار الفصل: 

"يؤاخذ بجناية الخيانة، و يعاقب باإلعدام، كل مغربي ارتكب في 

 الحرب، أحد األفعال التالية: وقت وقت السلم أو في

 حمل السالح ضد المغرب. .1

باشر اتصاالت مع شرطة أجنبية بقصد حملها على القيام  .2

أو زودها بالوسائل الالزمة لذلك، إما  ،بعدوان ضد المغرب

و إما بزعزعة  ،ت األجنبية إلى المغرببتسهيل دخول القوا

إخالص القوات البرية أو البحرية أو الجوية و إما بأية وسيلة 

 .أخرى..."

 أيضا من القانون الجنائي على ما يلي: 181و نص الفصل: 
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الخيانة و يعاقب باإلعدام كل مغربي ارتكب في وقت  بجناية"يؤاخذ 

 الحرب أحد األفعال التالية:

حرض العسكريين أو جنود البحرية على االنضمام إلى خدمة  .1

سلطة أجنبية، أو سهل لهم وسائل ذلك ،أو قام بعملية التجنيد 

 لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب.

باشر اتصاالت مع سلطة أجنبية أو مع عمالئها و ذلك بقصد  .2

 .مساعدتها في خططها ضد المغرب..."

م( أقرها المشرع المغربي أيضا لجريمة و نفس العقوبة )أي اإلعدا

التجسس الذي يقوم بها كل أجنبي ضد المغرب بارتكابه أحد األفعال 

 من القانون الجنائي. 181إلى  181المنصوص عليها في الفصول: 

من القانون الجنائي المغربي على ما  181و إلى ذلك أشار الفصل: 

 يلي:

إلعدام كل أجنبي ارتكب "يعد مرتكبا لجناية التجسس، و يعاقب با

،  5و  4و  3و  2الفقرة  181أحد األفعال المبينة في الفصل: 

 ."182الفصل: و

و الناظر في قراءة هذه الفصول يالحظ أن المشرع المغربي شدد في 

العقوبة على جريمتي: الخيانة و التجسس نظرا لخطورتهما معا على 

 سالمة وأمن الدولة الخارجي.
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رع في العقوبة و هي اإلعدام، وهي العقوبة البدنية و لذلك، شدد المش

الوحيدة التي يعرفها المشرع في نطاق جد محدود يظهر على وجه 

 161الخصوص في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي )الفصول: 

 من ق. ج(. 161و  161و 

و بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي كما رأينا )الفصول: 

 من ق. ج(. 181 و 181و  181

ينا رأو بعض جرائم األشخاص إذا ما اقترنت بظروف التشديد، كما 

 .في الحصص السابقة

 األعذار المخففة لجريمتي: الخيانة و التجسس الفقرة الثانية:

فإذا سبق أن قلنا أن عقوبة جرائم الخيانة والتجسس هي اإلعدام، من 

 من ق.ج. 181و  181و  181خالل الفصول: 

مشرع المغربي أورد استثناءات على هذه العقوبة، بحيث أنزلت فإن ال

من عقوبة اإلعدام إلى السجن المحدد كلما توفر شرطان أساسيان 

 هما:

وجود ارتكاب الفعل وقت السلم ،فإن العقوبة المقررة : الشرط األول

من ق. ج على ما  181سنة ،وإلى ذلك أشار الفصل:  12إلى  1من 

 يلي:
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من خمس إلى عشرين سنة كل مغربي أو أجنبي  "يعاقب بالسجن

ساهم عن علم وقت السلم في مشروع إلضعاف معنوية الجيش، 

 .الغرض منه اإلضرار بالدفاع الوطني"

ضرورة ارتكاب الفعل وقت السلم من األفعال التي : الشرط الثاني

تشكل خطورة على أمن الدولة، حيث يعاقب الفاعل هنا بالسجن من 

سواء كان أجنبيا أو مغربيا.   وإلى ذلك أشار الفصل:  سنة 12إلى  1

 من. ق. ج على ما يلي: 181

"يعاقب بالسجن من خمس إلى ثالثين سنة كل مغربي أو أجنبي 

 ارتكب، وقت السلم أحد األفعال التالية:

أساء عمدا صنع عتاد حربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن  .1

 يسبب أي حادث .

أو مؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو أتلف أو حطم عمدا عتادا  .2

 تستغل لفائدته.

 عطل مرور هذا العتاد بالعنف. .3

ساهم عمدا في عمل أو في اإلعداد لعمل قامت به عصابة،  .4

واستعملت فيه القوة السافرة، قصد به و نتج عنه ارتكاب 

إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذا 

 .الفصل"
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على ما سبق ذكره يمكن القول: أنه في حالة عدم توفر  و بناء

الشرطين المذكورين أعاله، فإن الجاني ال يتمتع بعذر مخفف 

للعقوبة، بل تطبق عليه في هذه الحالة عقوبة اإلعدام 

من  181و  181و  181المنصوص عليها في الفصول: 

 القانون الجنائي".

 جرائم الماسة بأمن الدولةالفقرة الثالثة: عقوبة عدم التبليغ عن ال

إن التبليغ عن الجرائم واجب وطني، و ضرورة شرعية توجب على 

والمواطنين التعاون مع السلطات المختصة قانونا  المواطنات جميع

 لمكافحة الجريمة، والحد من آثارها السيئة.

 11و لتحقيق هذا الهدف المنشود نص المشرع المغربي في المادة: 

 ة الجنائية على ما يلي:من قانون المسطر

"يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس باألمن العام، 

أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك 

 .أو الشرطة القضائية..."

و في حالة عدم التبليغ بهذه الجرائم الماسة بسالمة الدولة، فإن العقوبة 

إلى خمس سنوات، و غرامة من ألف درهم  تكون بالحبس من سنتين

 إلى عشرة آالف درهم.
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من ق. ج على  122و إلى ذلك أشار المشرع المغربي في الفصل: 

"يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسالمة الدولة، ما يلي: 

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، وغرامة من ألف و

ن على علم بخطط أو درهم إلى عشرة آالف درهم، كل شخص كا

أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى 

نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية 

 .أو اإلدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها"

كما يتمتع بعذر معفي من العقوبة من أخبر من الجناة قبل غيره 

اإلدارية أو العسكرية بجناية أو جنحة ضد  السلطات القضائية أو

سالمة الدولة، و بفاعليها أو المشاركين فيها،  وذلك قبل أي تنفيذ 

 .1لفعل إجرامي أو الشروع فيه

أما إذا حصل التبليغ بعد تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها ، 

لكن قبل بدء المتابعة فإن العذر المعفي من العقاب يكون اختياريا و

فقط، كما يستفيد من هذه األعذار المعفية من العقاب كل األشخاص 

الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة 

أو يتولوا فيها أي وظيفة معينة. وعالوة على ذلك، فإنهم إذا  انسحبوا 

عند أول إنذار تصدره السلطات المدنية أو العسكرية، ودون أن منها 

 ،يحملوا أي سالح

                                                           
 من ق.ج المغربي. 111الفصل: -1 
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 2و دون أن يبدوا أي مقاومة بخصوص ذلك.  

من ق. ج. استعمل  122و البد من اإلشارة في األخير أن الفصل: 

 عبارة كل شخص فهو يشمل المواطن واألجنبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 من ق.ج. 111انظر:الفصل : -2 
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 الجرائم الماسة بأمن الدولة: القواعد الخاصة بالمحور الثاني  

 سنقسم هذا المحور وفق الفقرات التالية:

 من حيث االختصاص: الفقرة األولى:

إذا كان القضاء العادي هو الذي يرجع إليه االختصاص في النظر 

في جرائم أمن الدولة الداخلي، فإن الجرائم الماسة بأمن الدولة 

العسكرية، وهي الخارجي يرجع االختصاص فيها إلى المحكمة 

من قانون العدل  1محكمة استثنائية عمال بمقتضيات الفصل: 

 العسكري.

 من حيث تنفيذ العقوبة:الفقرة الثانية: 

 من ق. ج على ما يلي: 118نص الفصل: 

أي جرائم أمن  –"الجنايات و الجنح المعاقب عليها في هذا الباب 

مماثلة للجنايات و الجنح العادية فيما يخص  تعد -الدولة بنوعيها

 .تنفيذ العقوبات"

فالمالحظ أن المشرع المغربي لم يفرق عند تنفيذ العقوبة بين الجرائم 

الماسة بأمن الدولة، و غيرها من الجرائم بالرغم من أن بعض جرائم 

 أمن الدولة يكون الهدف و الباعث فيها سياسيا.
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 ألولوية في التحقيق و المحاكمة:من حيث ا الفقرة الثالثة:

  ج على ما يلي: من ق. 116لقد نص الفصل: 

أي جرائم أمن الدولة  -"الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب

تعتبر من القضايا المستعجلة، ولها األولوية في التحقيق  -بنوعيها

 .و المحاكمة"

 و هذا يتطلب ما يلي:

يتمكن الفاعلون، والمساهمون  التعجيل في التحقيق حتى ال -

والمشاركون في ارتكاب الجريمة من الفرار، أو االختفاء من نيل 

العقاب، بل نجد المشرع قد سار بعيدا في هذا االتجاه حينما أجاز 

إحالة الجناية أيا كانت مباشرة على المحكمة العسكرية دون تحقيق 

ق إذا وجب التحقيخالفا لما تقتضيه القواعد المسطرة العادية التي ت

 .كانت الجناية معاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد

                                                                                   مىىىىىىىن ق.م.ج  81إلىىىىىىىى ذلىىىىىىىك أشىىىىىىىىىىىىىارت الىىىىىىىمىىىىىىىادة: و

في المحىاكمىة لمىا في ذلىك من طمىأنينىة للرأي العام على  التعجيىل -

األوضىىىىىىىىاع األمنيىىة التي تعيشىىىىىىىهىىا البالد، وذلىىك بتتبع المجرمين 

 ومحاكمتهم وفق ضمانات المحاكمة العادلة.  
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 من حيث تفتيش المنازل الفقرة الرابعة:

،وذلك نظرا لحرمة  نجد أن المشرع أحاط المنازل بضمانات قانونية

هذه المنازل ومكانتها في القانون المغربي ، بحيث ال يجوز تفتيشها 

خارج الوقت القانوني المحدد بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة 

اللهم إال إذا طلب رب البيت، أو وجهت استغاثة من داخله، أو  ليال،

عليها كانت هناك أحوال استثنائية قررها القانون، والتي نصت 

 ج.م. من ق. 121المادة: 

وبهذا نكون قد انتهينا من حصة اليوم، وفي الختام أسأل الله عز وجل 

أن تكون هذه الحصة مفيدة لطلبتنا األعزاء حتى يكونوا على بينة 

، كما نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه بهذا الموضوعتامة 

 الخير والصالح للبالد والعباد.

أوال وأخيرا وصلى الله  وسلم وبارك على سيدنا ونبينا والحمد لله 

وموالنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين.

 

  

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


