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جريمتي: الخيانة والتجسس  في القانون الجنائي المغربي    

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 -بعدعن -من خالل هذه الدروس 

 .الخاص"

جريمتي: الخيانة "  :موضوع  حصة اليوم خصصناه للحديث عن

باعتبارهما من أهم ، "والتجسس في القانون الجنائي المغربي 

.أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي قديما و حديثا و

ارجي في عالج الجرائم الماسة بأمن الدولة الخ والمشرع المغربي

في الباب األول من الكتاب الثالث من   022إلى  181من  :الفصول

مجموعة القانون الجنائي باإلضافة إلى تلك الجرائم التي أضيفت 

 .181إلى  181بمقتضى قانون العدل العسكري في الفصول من 

المقصود بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي هي"  من تم، فإنو

تهدف إلى المساس بوحدة التراب الوطني، تلك الجرائم التي 

 ."وبسالمة مرفق الدفاع الوطني

فالهدف إذن من تجريم هذه األفعال أو التروك المكونة للجرائم  ،وعليه

الماسة بأمن الدولة الخارجي هي استقالل المغرب، و صيانة وحدته 
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الترابية فضال عن تأمين سالمة أجهزته، و دفاعه المشروع ضد أي 

 خارجي.عدوان 

و مما ال شك في ذلك ، أن جريمتي: الخيانة و التجسس هما من 

أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة و استقرارها ،فهما يشتركان 

في نفس األحكام، و يقومان بنفس الوقائع، إال أن االختالف بينهما 

يكمن في طبيعة العالقة التي تقوم بين الجاني و الدولة المعتدى عليها 

فإذا كان الجاني مواطنا  ادا إلى القواعد المعمول بها في الجنسية،استن

وإذا كان شخصا أجنبيا فإن الفعل  مغربيا فإن فعله يعد خيانة،

 الصادر عنه يعد تجسسا.

ة الخيان :جريمتيمفهوم  على  ، سنركز الحصة هو دراستنا في هذ

، وفي الحصة القادمة بحول الله سنتناول "وأركانهماالتجسس و

العقوبة المقررة لجريمتي: الخيانة والتجسس في الحديث عن" 

باعتبارهما من أهم و أخطر الجرائم  "القانون الجنائي المغربي

 . الماسة بأمن الدولة الخارجي قديما و حديثا 

 ولذلك، ارتأينا أن نتناول في درس اليوم محورين أساسيين هما:

 الخيانة و التجسس :جريمتياإلطار التشريعي ل األول: المحور               

 الخيانة و التجسس :جريمتي أركانالثاني:  المحور  
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 .الخيانة و التجسس :جريمتياإلطار التشريعي ل األول: المحور               

 وفق الفقرات التالية: المحورهذا  سنقسم

 مفهوم جريمتي: الخيانة و التجسس الفقرة األولى:

وإنما عدد بعض  لم يعرف القانون الجنائي المغربي جريمة الخيانة،

 الجرائم فسمى البعض منها خيانة، و سمى البعض اآلخر تجسسا.

ح في االصطال والتجسس الخيانة تي:قصد إذن بمفهوم جريمنفماذا 

 .القانوني؟والفقهي 

 أوال: مفهوم جريمة الخيانة

  يعني نقض العهود و المواثيق  مصطلح الخيانة في اللغةإن

 بكيفية خفية و ماكرة.

 و قد جاء في اآلية الكريمة في سورة األنفال:

"و إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم و الله 

 1.عليم حكيم"

 في أية أخرى: وقال سبحانه

تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله ال يحب  "و إما

 2الخائنين".

                                                           
 .11سورة األنفال،اآلية -1 

 .95اآلية:  سورة األنفال،-2 
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 فإن الخيانة تدل على تلك الجريمة  أما في االصطالح القانوني

الخطيرة، التي تعاقب عليها مختلف القوانين بأقسى العقوبات 

و أشدها على أساس أن الذي يرتكب هذه الجريمة يخون عهد 

 الوالء بينه و بين وطنه.

 ثانيا: مفهوم التجسس

 تعني استقصاء اآلثار واألخبار  إن كلمة التجسس في اللغة

 بطرق غير مشروعة.

و هذا الفعل مذموم في الشريعة، بحيث نجد مجموعة من النصوص 

 القرآنية و األحاديث النبوية الشريفة التي تنهى عن ذلك.

 م"و ال تجسسوا و ال يغتب بعضكو من هذه النصوص قوله تعالى: 

 .3بعضا"

 و في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:

"و ال تجسسوا و ال تحسسوا و ال تباغضوا و ال تدابروا و كونوا 

 .عباد الله إخوانا"

ومنه قيل رجل  و قال القرطبي رحمه الله التجسس بالجيم هو البحث،

والتحسس هو ما أدركه  جاسوس، أي إذا كان يبحث عن األمور.

 4نسان ببعض حواسه.اإل

                                                           
 10سورة الحجرات ،اآلية:-3 

 .018،ص:11تفسير القرطبي، الجزء: -4 
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  عرف التجسس بالتفتيش عن موطن  :الفقهي االصطالحوفي

و قد يكون على مستوى  5األمور، و أكثر ما يكون في الشر،

األفراد فقط كما في االطالع على المراسالت لمعرفة معلومات 

تتعلق بأفراد ينتمون لحزب سياسي، كمعرفة تحركاتهم 

 مخططاتهم و أفكارهم...إلخ.و

 :المفهوم القانوني للتجسس 

إن المفهوم القانوني للتجسس سواء في القانون الداخلي أو الدولي 

غالبا ما يكون على مستوى الدولة، فيكون مجال التجسس هو جمع 

المعلومات المختلفة عن دولة من الدول، وتقصي أسرارها بقصد 

نها، عتسليمها لدولة أجنبية، وغالبا ما يكون عدوة للدولة المتجسس 

 تها في المجال العسكري...فسأو تخشى على األقل منا

 و كذلك يطلق على هذا الفعل غير المشروع بالتجسس.

من االتفاقية الدولية التي أبرمت بالهاي في:  05و قد نصت المادة: 

 على ما يلي:  1521أكتوبر  18

تنكرا م "ال يعتبر جاسوسا إال ذلك الشخص الذي يعمل في الخفاء ،أو

بذرائع كاذبة يستقصي أو يحاول استقصاء المعلومات في منطقة 

العمليات الحربية ألحد الفريقين المتحاربين بقصد نقلها إلى الفريق 

 .اآلخر"

                                                           
 .010انظر: النهاية الجزء األول،ص:-5 
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الواضح من خالل قراءتنا للنص أعاله، أن عمل الجاسوس اقتصر ف

فقط على زمن الحرب دون وقت السلم، وهو مفهوم قاصر في زمننا 

ى اعتبار أن التجسس في وقت السلم أصبح بدوره يشكل هذا عل

خطورة على أسرار الدولة التي يجب أن تبقى في مأمن سواء في 

 وقت السلم أو الحرب.

و هذا المفهوم األخير للتجسس أخذت به الكثير من التشريعات 

المقارنة و منها التشريع المغربي الذي وسع من مجاله كما سنرى 

 الحقا

 نية: اإلطار التشريعي لجريمتي: الخيانة والتجسس في الفقرة الثا

  .القانون المغربي                

لقد عالج المشرع المغربي جريمتي: الخيانة و التجسس في القانون 

 من ق. ج. 189و  180و  181الجنائي المغربي في الفصول من: 

و حدد من خاللها األفعال التي تشكل جرائم الخيانة والتجسس، 

من  180و  181والمالحظ أن المشرع المغربي من خالل الفصلين :

ق. ج قد حدد األفعال التي تشكل جريمة الخيانة في ثمانية مجموعات 

 على الشكل التالي:

 حمل السالح ضد المغرب. -

مباشرة اتصاالت مع سلطة أجنبية لحملها على القيام بعدوان  -

 .ضد المغرب أو تزويدها بالوسائل الالزمة لذلك
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تسليم قوات مغربية، أو أراضي أو مدن، أو حصون أو منشآت  -

أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية، أو ذخائر أو سفن 

لكة محربية أو منشآت أو آالت للمالحة الجوية مملوكة للم

 المغربية إلى سلطة أجنبية أو إلى عمالئها.

الحصول على سر من أسرار الدفاع الوطني بقصد تسليمه إلى  -

لطة أجنبية، أو إلى عمالئها أو قيامه فعال بهذا التسليم بأية س

 وسيلة كانت.

اإلتالف أو اإلفساد العمد لسفن، أو آالت المالحة الجوية أو  -

أدوات أو مؤن أو بنايات أو تجهيزات قابلة ألن تستعمل للدفاع 

 الوطني .

تحريض العسكريين على االنضمام إلى خدمة سلطة أجنبية ،  -

وسائل هذا االنضمام أو القيام بالتجنيد لفائدة سلطة أو تسهيل 

 هي في حالة حرب مع المغرب.

مباشرة االتصاالت مع سلطة أجنبية ، أو عمالئها بقصد  -

 مساعدتها في خططها ضد المغرب.

المساهمة عمدا في مشروع إلضعاف معنوية الجيش، أو األمة  -

 بهدف اإلضرار بالدفاع الوطني.

لى تعتبر خيانة، و يعاقب عليها باإلعدام سواء فالجرائم الخمس األو

ارتكبت وقت السلم أو الحرب أما الثالثة األخيرة، فال توصف كذلك 

 إال إذا ارتكبت في وقت الحرب.   و ال يعاقب عليها باإلعدام
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 جريمتي الخيانة و التجسس أركانالثاني:  المحور          

من القانون الجنائي ،  180و  181إنه من خالل قراءتنا للفصلين:

نالحظ أن المشرع المغربي حدد على سبيل الحصر بعض األفعال 

 التي تعتبر جريمة الجناية و التجسس.

 و لذلك، سنقتصر على بيان أركان جريمة حمل السالح ضد المغرب.

 الفقرة األولى: جريمة حمل السالح ضد المغرب

معلوم أن كل جريمة البد لها من أركان لقيامها، و أركان  فكما هو

 هذه الجريمة تتمثل فيما يلي:

 الركن القانوني: -1 -

يعتبر مبدأ شرعية التجريم والعقاب الحجر األساس في التشريع 

 الجنائي و لحمته.

الجنائي المغربي تطرق إلى هذا الركن القانوني لهذه  و المشرع

 من ق.ج. 181الجريمة في الفقرة األولى من الفصل: 

و هذه الجريمة تشكل جناية الخيانة دائما حينما يرتكبها المغربي ضد 

تحدث عن جناية التجسس حينما يرتكبها  189و أما الفصل : وطنه،

 كل أجنبي.

لين هو شرط حيازة الجاني على فمعيار التمييز من خالل الفص

 الجنسية المغربية أثناء ارتكابه للجريمة.
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 الركن المادي: -2 -

فكما هو معلوم أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في ذلك النشاط، 

أو السلوك اإلجرامي الذي يأتيه الفاعل قصد تحقيق أحد األهداف 

 من ق.ج. 189إلى   181المنصوص عليها في الفصول من: 

و بالنسبة للركن المادي لهذه الجريمة يمكن حصره في حمل السالح 

ضد المغرب، إذا كانت جنسية الفاعل مغربية، و قد جاء الفصل: 

من ق.ج صريحا و واضحا في هذا الباب حينما نص على ما  181

 يلي:

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

 لحرب ،أحد األفعال التالية:السلم أو في وقت ا

 حمل السالح ضد المغرب. -1

باشر اتصاالت مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام  -0

 .بعدوان ضد المغرب ..."

لكن قد يطرح السؤال في حالة ما إذا كان الشخص يحمل جنسيتين 

إحداهما مغربية، و األخرى أجنبية و قام بحمل السالح ضد المغرب، 

سيعاقب على أساس ارتكابه لجريمة الخيانة، أم  هل في هذه الحالة

 جريمة التجسس؟.
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الواقع أن في النازلة نقاش فقهي و قانوني تمخضت عنه آراء فقهية 

 يمكننا إجمالها فيما يلي:

إن من الفقهاء من اتجه إلى تكييف عمل الفاعل تبعا لقصد ه  الجنائي، 

جنيد اإلجباري فإذا كان حمل السالح ضد بلده مكرها )في إطار الت

مثال( ففي هذه الحالة ال يمكن مؤاخذته عن الخيانة، ألن حرية 

االختيار منعدمة، وهي أساس المسؤولية الجنائية، وحيث إنها منعدمة 

 فال مجال للحديث عن قيام الجريمة.

لكن إذا كان هو من تطوع في جيش البلد المعادي الذي يحمل جنسيته 

و حمل بذلك السالح ضد المغرب، فهل إلى جانب الجنسية المغربية، 

يجوز في هذه الحالة أن نعاقبه على أساس جريمة الخيانة، أم 

 التجسس؟.

 الواضح أن  في المسألة رأيان:

يقول: أنه يجب أن يعاقب على أساس جناية الخيانة،  :الرأي األول

 على اعتبار أنه مازال حامال للجنسية المغربية.

يتجه إلى معاقبته بناء على جناية التجسس المنصوص  :الرأي الثاني

 من ق. ج. 189عليها في الفصل: 

و يبرر موقفه بأن في ذلك بإعالن عملي، ومادي على اتجاه  نيته 

 للتخلي عن الجنسية المغربية.
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و هناك بعض الفقهاء من اتجه إلى تزكية الرأي األول ، و يدور هذا 

سية المغربية ليس حقا شخصيا الطرح على أساس أن التمتع بالجن

مطلقا في ملك الشخص، يتصرف به كيف  ما شاء، وإنما هو حق 

نه مما يعني ذلك أ يتضمن في ثناياه واجب الوالء نحو بلده المغرب،

 مة التجسسيجب أن يعاقب الفاعل عن جريمة الخيانة، و ليس جري

عن وبشكل إرادي حمل السالح ضد المغرب بعيد  ،إذا ما قرر طوعا

 أي إكراه أو تدليس.

و صفوة القول: إن قيام الركن المادي لهذه الجريمة البد من توفره 

 على شرطين:

 أولهما: حمل السالح ضد المغرب.

 ثانيهما: شرط الجنسية المغربية لمرتكب الجريمة.

 فإذا توفر الشرطان كنا أمام جريمة الخيانة.

 الركن المعنوي: -3-

إن جريمة الخيانة هي جريمة عمدية يشترط في قيامها القصد 

الجنائي، فال يمكن أن يعاقب الجاني عن هذه الجريمة إال إذا قام عمدا 

العقوبة في هذه وبحمل السالح ضد المغرب عن قصد و تبصر، 

 من ق.ج. 181الحالة هي اإلعدام بناء على الفصل:
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جنائي، وانتفت المسؤولية أما إذا  كان مكرها انعدم لديه القصد ال

 .6الجنائية

 الفقرة الثانية: جريمة استدعاء دولة أجنبية للعدوان على المغرب.

إن هذه الجريمة إما تكون جريمة خيانة إذا باشرها مواطن مغربي 

من ق. ج ،وإما أن تكون تجسسا إذا قام بها  181بناء على الفصل:

 من ق.ج. 189أجنبي بناء على الفصل: 

 هذه الجريمة البد لها من أركان و هي: و لقيام

الركن القانوني لجريمة استدعاء دولة أجنبية للعدوان على  (1

 المغرب

 إن الركن القانوني لهذه الجريمة يتمثل فيما يلي:

إذا قام بهذه الجريمة مواطن مغربي، فإنها تشكل جناية الخيانة،  -

 من ق.ج. وعلى عقوبتها، وهي 181حيث نص عليها الفصل: 

 اإلعدام سواء في وقت السلم، أو في وقت الحرب.

أما إذا قام بها أجنبي تشكل جناية تجسس ويعاقب عليها باإلعدام ،  -

 من ق. ج. 189وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل: 

 

 

                                                           
 نحن نعلم أنه ال يكفي لقيام الجريمة، إذ البد في هذه الحالة من القصد الجنائي الخاص.في هذه الحالة يوجد القصد الجنائي العام، و -6 
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 الركن المادي لهذه الجريمة: (2

من ق. ج ،أن الركن المادي  181فكما هو مبين من خالل الفصل: 

 إتيان الجاني ألحد األفعال التالية.يتحقق ب

مباشرة اتصاالت مع سلطة أجنبية بقصد حملها على : الشرط األول

 القيام بعدوان ضد المغرب.

و هذا أول شرط اشترطه المشرع لقيام الركن المادي لهذه الجريمة 

 سواء كانت في صورتها جريمة الخيانة، أو التجسس.

األجنبية، إما عن طريق ممثليها و هذه االتصاالت تباشر مع الدولة 

 الرسميين ،أو من يعملون لمصلحتها، و بإسمها بناء على تكليفها.

من ق. ج، نالحظ أن المشرع  181و برجوعنا لقراءة الفصل: 

المغربي لم يحدد أية وسيلة لالتصال بالسلطة األجنبية األمر الذي 

شكل انت يو بأي طريقة ك ،يبقى مطبقا على عواهنه ، فأي اتصال تم

الركن المادي لهذه الجريمة، واتصال واحد يكفي لقيامها بقصد حملها 

غلى القيام بعدوان ضد المغرب سواء تم ذلك في وقت السلم، أو في 

وقت الحرب و سواء تم بوسيلة شفهية، أو كتابية سلكية أو ال سلكية، 

فاالتصال قائما ومحققا كما أنه ليس من الضروري أن ينجح الجاني 

 ي تحقيق هدفه، إذ يتساوى األمر في ذلك.ف

تزويد الشرطة األجنبية بالوسائل الالزمة للعدوان : الشرط الثاني

 على المغرب.
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و هذه صورة من صور النشاط اإلجرامي الذي يقوم على أساسه 

الركن المادي لهذه الجريمة، فهي تتمثل في أن يقوم الجاني بتزويد 

ذلك والدولة األجنبية بالوسائل التي تمكنها من العدوان على المغرب، 

بزعزعة إخالص القوات البرية أو البحرية المرابطة للدفاع عن 

 ساته الدينية والوطنية.الوطن ، وحماية مقد

و تزويد السلطة األجنبية يتحقق بأي وسيلة، فعبارة النص في الفقرة 

 جاءت واضحة بقولها: 181الثانية  من الفصل: 

"أو زودها بالوسائل الالزمة لذلك إما بتسهيل دخول القوات 

األجنبية إلى المغرب و إما بزعزعة إخالص القوات البرية أو 

 .و إما بأية وسيلة أخرى" البحرية أو الجوية

و هذا يعني أنه يتساوى  في الركن المادي لهذه الجريمة أي سلوك 

يقصد تزويد السلطة األجنبية بالوسائل الالزمة للعدوان على 

 المغرب.

 الركن المعنوي لهذه الجريمة: (3

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، فال يكفي في قيامها القصد 

بل البد من توفر القصد الجنائي الخاص لدى  حده،الجنائي العام و

الجاني، وهو يتمثل في أن الجاني كان على علم بما يقوم به وقت 

االتصال بالدولة األجنبية ،وتزويدها بمختلف الوسائل الممكنة بهدف 
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العدوان على المغرب، و زعزعة إخالص القوات البرية أو البحرية 

 جنائي انتفت المسؤولية الجنائية.فإذا انتفى القصد ال أو الجوية،

وبهذا نكون قد انتهينا من حصة اليوم بشكل مختصر جدا، وفي 

العقوبة المقررة " الحصة القادمة سنخصص موضوعها للحديث عن

 "،لجريمتي: الخيانة والتجسس في القانون الجنائي المغربي

باعتبارهما من أهم و أخطر الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي 

 .قديما و حديثا 

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

أن تكون هذه الحصة مفيدة لطلبتنا األعزاء حتى يكونوا على بينة 

يه ا ف، كما نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى مبهذا الموضوعتامة 

 الخير والصالح للبالد والعباد.

والحمد لله أوال وأخيرا وصلى الله  وسلم وبارك على سيدنا ونبينا 

وموالنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين.

 

 


