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جريمة المؤامرة في القانون الجنائي المغربي

 بسم الله الرحمان الرحيم

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وأنا التقي بكم مجددا طلبتي األعزاء من  يسرني غاية السرور،وبعد: 

 في مادة القانون الجنائي الخاص. -دعن بع-خالل هذه الدروس 

جريمة المؤامرة في موضوع حصة اليوم خصصناه للحديث عن" 

التي حظيت  المهمة  ، وهو من المواضيعالقانون الجنائي المغربي"

بنقاش فقهي وقانوني، لما يطرح الموضوع من إشكاالت سنتطرق إليها 

ريمة.الجحتى تعم الفائدة من دراستنا لهذه ومختصر جدا، بشكل مبسط 

وم مفهب يتعلق سؤال نطرحه في ديباجة هذا الموضوع ولتم، فإن أومن 

 ما هي أركانها ثمالقانون الجنائي المغربي ؟، المؤامرة في  جريمة

؟. عن باقي الجرائم األخرى هذه الجريمة وبما ذا تختلف؟، وعقوبتها

 هذه األسئلة وغيرها سنناقشها من خالل المحاور التالية: 

   المحور األول: مفهوم جريمة المؤامرة  

من  571لقد عرف المشرع المغربي جريمة المؤامرة في الفصل: 

"التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه، القانون الجنائي بأنها هي: 

 و مقررا بين شخصين أو أكثر".

و انطالقا من هذا الفصل المشار إليه أعاله، يتضح أن المشرع المغربي 

سخ في القانون الجنائي خرج في تعريفه لجريمة المؤامرة عن مبدأ الرا
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القاضي بعدم تجريم وعقاب األفكار و النوايا ما دامت في مخيالت 

 الشخص، و لم تخرج بعد إلى الواقع المحسوس بفعل مادي.

و المشرع خرج عن هذا المبدأ في جريمة المؤامرة حرصا منه على 

 تفادي أبعادها الخطيرة على أمن الدولة، و استقرارها ووجودها.

المشرع أنه عاقب على جريمة المؤامرة بمجرد  ما أن  هما فعل و أحسن

 مال، ألن عيكون االتفاق بين شخصين، أو أكثر على ارتكاب الجريمة

كهذا، ينذر بخطر محقق يهدد أمن و استقرار الدولة، و يبث الخوف 

والرعب في مواطنيها، فبمجرد ما أن يتم اإلعالم بهذا االتفاق، يؤدي 

 اضطراب في المجتمع. األمر إلى إحداث

إال أن المالحظ أن المشرع المغربي لم يجعل تجريم االتفاق الجنائي مبدأ 

من قانون العقوبات  84عاما، كما فعل المشرع المصري في المادة: 

 التي نصت على ما يلي:

" يوجد اتفاق جنائي ،كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو 

لمجهزة أو المسهلة الرتكابها، و يعتبر جنحة ما، أو على األعمال ا

 االتفاق جنائيا سواء كان الغرض منه حائزا أم ال...".

كما ال تعد الدعوى إلى التآمر من طرف شخص معين، و التي لم تلق 

تجاوبا في ارتكاب جريمة مؤامرة، و إنما هي جريمة خاصة نص عليها 

 من القانون الجنائي بقوله: 571الفصل: 

ى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد، ولم تقبل "من دعا إل

 دعوته يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".
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حديث للبشكل مختصر جدا، ننتقل  و بعد ما عرفنا مفهوم جريمة المؤامرة

 .(المحور الثاني )عن أركانها 

 : أركان جريمة المؤامرةالمحور الثاني                     

 جريمة المؤامرة البد لها من أركان، وهي:لكي تتحقق 

 أوال: الركن القانوني:

إن المشرع المغربي جرم االتفاق الجنائي في المؤامرة من خالل 

 .105و  511و  571و  571النصوص التالية:

و من خالل قراءتنا لهذه الفصول، و حتى نكون بصدد جريمة المؤامرة 

 أن المشرع اشترط شرطين أساسيين هما:

أو ولي العهد و سالمة  ،ضرورة وقوع مؤامرة ضد حياة الملك -1

جسمهما، أو وقوع مؤامرة ضد النظام الملكي، أو وقوعها من 

أجل دفع الناس إلى حمل السالح بهدف إثارة حرب أهلية للنيل 

 المغرب، و زعزعة استقراره. من سيادة

أما الشرط الثاني، فيتجلى في وجوب األخذ بالمؤامرة المنصوص  -2

عليها في القانون الجنائي ال في غيره من القوانين ،وقد نص 

 ج. من ق.  171على هذا الشرط الفصل: 

و هكذا، يتضح أن االتفاق الجنائي )المؤامرة( المعاقب عليه هو الذي 

حصره المشرع المغربي في هذه الجرائم المنصوص عليها في الفصول 

 أعاله.
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 ثانيا: الركن المادي.

من الجرائم الخطيرة جدا، و لكي تتحقق ال بد من وجود  تعتبر المؤامرة

 اتفاق مصمم على تنفيذه بين شخصين أو أكثر.

فركنها المادي ال يتطلب فيه تحقق العناصر الثالثة المتطلبة في جرائم 

الفعل أو االمتناع، والنتيجة، والعالقة السببية بينهما،  النتيجة، وهي:

 تنفيذه بين شخصين أو أكثر. وإنما يكفي مجرد اتفاق مصمم على

و يشترط في االتفاق، أن يكون جديا، و مقررا بين أطرافه شفويا أو 

كتابيا، و أن يكون صادرا عن أشخاص مسؤولين جنائيا حتى نكون أمام 

جريمة المؤامرة، فإذا حدث، و تم االتفاق بين شخصين أحدهما غير 

جريمة المؤامرة في مسؤول جنائيا، أو كان ضحية غلط أو تدليس فإن 

 هذه الحالة ال تقوم.

و إذا حصلت جريمة المؤامرة، و استفاد أحد طرفي المؤامرة من عفو، 

أو إبالغه السلطات القضائية أو العسكرية ألمر المؤامرة، فإن مسؤولية 

 .الطرف اآلخر تظل قائمة

 :ثالثا: الركن المعنوي

قانونا إال إذا توفر  ال تقومإن جريمة المؤامرة هي جريمة عمدية ، و

القصد الجنائي للفاعل من خالل علمه بطبيعة االتفاق، وقاصدا تحقيقه 

 وهذا هو القصد العام.
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غير أن القصد العام ال يكفي لوحده، بل البد من توافر القصد الجنائي 

الخاص لدى الفاعلين أو المتآمرين عند تقرير االتفاق، وهو المتمثل في 

ي تفيد عزمهم على ارتكاب جريمة معينة جعل القانون النية اإلجرامية الت

وقد ذكر القانون الجنائي المغربي من هذه  االتفاق عليها مؤامرة ،

 الجرائم.

 (.571المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه) الفصل: -

 (.571المؤامرة ضد حياة ولي العهد أو شخصه )الفصل:-

لنظام،  أو إقامة نظام المؤامرة التي يكون الغرض منها القضاء على ا-

 (.578ثة العرش )الفصل: آخر مكانه أو تغيير الترتيب لور

المؤامرة التي يكون الغرض منها دفع الناس إلى حمل السالح ضد -

 (.578سلطة الملك )الفصل: 

المؤامرة التي يكون الغرض منها إحداث التخريب و التقتيل، و النهب -

 (.105في دوار أو منطقة أو أكثر )الفصل:

فلكي تتحقق إذن جريمة المؤامرة، يجب أن يقصد المتآمرون باتفاقهم 

ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة على سبيل الحصر في هذه الفصول 

 المشار إليها سلفا.
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 العقوبات المقررة لجريمة المؤامرة :المحور الثالث               

المؤامرة من خالل الفصول: لقد عاقب المشرع المغربي على جريمة 

 من القانون الجنائي. 511و  571و  571

و هذه العقوبة تختلف باختالف صورها، فتخضع لظروف التشديد في 

حاالت معينة، وتخضع أيضا لظروف مخففة في حاالت معينة أخرى، 

 وهذا ما سنبينه من خالل ما يلي:

جن المؤبد، إذا المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالس -

تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها ، وهذا ظرف مشدد 

 10إلى  1العقوبة، وأما إذا انتفى الظرف فإن العقوبة هي السجن من :

 (. 571سنة )الفصل: 

المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا تبعها  -

من أجل إعداد تنفيذها، وأما إذا انتفى هذا الظرف  القيام بعمل أو البدء فيه

 (. 571سنة )الفصل  10إلى  1فإن العقوبة هي السجن من 

 10إلى  50المؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من  -

سنة، إذا تبعها القيام أو البدء فيه من أجل تنفيذها، أما إذا لم يتبعها أي 

سنوات )الفصل  50إلى  1السجن من  عمل من ذلك، في العقوبة هي

 ج. ( من ق.571
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المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى الغايات المنصوص  -

عشر إلى ثالثين   هي السجن من ، فإن العقوبة  511: الفصلعليها في 

 ذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.إسنة، 

إن ف ،إذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذهاأما 

 ج(. .ق. 578خمس إلى عشر سنوات) الفصل:  السجن منالعقوبة هي 
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 أحكام عامة تتعلق بجريمة المؤامرة  :المحور الرابع               

بعض األحكام الخاصة بجريمة المؤامرة نظرا  هذا المحورسنناقش في 

 لطبيعة الجريمة واألحكام الناتجة عنها.

و  و تظل قائمة ما دام االتفاق قائما، ،المؤامرة جريمة مستمرة أوال:

 لذلك ال يسري التقادم إال منذ تنفيذ الجريمة.

 .المحاولة في ارتكاب جريمة المؤامرة ثانيا:

فإنه يصعب تصور محاولة  ،الخاصة لجريمة المؤامرةنظرا للطبيعة 

فهي تقوم  بمجرد حصول االتفاق بين المتآمرين و يفتقر ركنها  ارتكابها،

 .المادي لنشاط خارجي قابل للتنفيذ و لو نسبيا

فإنها تقوم بمجرد حصول االتفاق والتصميم على العمل، فليس  و من تم،

 ر تصور محاولة مرتكبيها.و لذلك يتعذ فيها إذن عمل مادي خارجي،

 المشاركة في ارتكاب جريمة المؤامرة. ثالثا:

تتحقق المشاركة في جريمة المؤامرة باألمر أو التحريض، أو بأي أحد 

 من القانون الجنائي. 511الوسائل المنصوص عليها في الفصل: 

فإن العقوبة تكون واحدة سواء بالنسبة للمشارك، أو المحرض  و من تم،

ستجابة المحرضين وارتكابهم لجريمة المؤامرة، فإذا لم شريطة ا

 يستجيبوا فال مؤامرة، إذ ال يتصور اشتراك في جريمة لم تقع أصال.
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 رابعا: العدول اإلرادي عن جريمة المؤامرة.

يرى العديد من الفقهاء أن العدول اإلرادي عن جريمة المؤامرة يحول 

 دون مساءلتهم جنائيا لسببين اثنين:

المؤامرة هي مجرد اتفاق و تصميم على العمل، والعقاب عليها هو  إن -

استثناء من القاعدة العامة، فإذا عدل المتآمرون عن تنفيذ مشروعهم 

وأن حالة الخطورة التي تهدد المجتمع قد اختفت، و إن علة  اإلجرامي ،

 العقاب لم تعد قائمة، ولذلك ينتفي الهدف من مالحقتهم ومعاقبتهم.

فاء المتآمرين من العقاب في حالة العدول االختياري سيشجعهم إن إع -

على التوبة والندم على ما كانوا سيقدمون عليه بخالف معاقبتهم، فإن 

 ذلك سيدفعهم إلى التمادي في تنفيذ مخططاتهم اإلجرامية.

بينما يرى جانب من الفقهاء أن العدول اإلرادي ال يعتبر عذرا قانونيا 

ب، ألن القانون المغربي نص على هذه األعذار على لإلعفاء من العقا

سبيل الحصر، وال يوجد العدول اإلرادي عن جريمة المؤامرة ضمنها، 

 من القانون الجنائي قد حسم الموقف. 558وفي األخير نقول: إن الفصل: 

و اشترط العقاب في حالة عدم تحقق آثار الجريمة ألسباب خارجة عن 

راجع المتآمرون بإرادتهم دون تنفيذ مخططاتهم إرادة الجاني، أما إذا ت

من القانون  558اإلجرامية التي اتفقوا عليها امتنع عقابهم تطبيقا للفصل: 

 الجنائي.
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ميعا ج والله تعالى نسأل أن يوفقنا  وبهذا نكون قد انتهينا من حصة اليوم،

داد ، التقوى والس يرزقناأن وإلى ما فيه الخير والصالح للبالد والعباد، 

  يارب العالمين. والرشد والصالح آمين

على سيدنا ونبينا وسلم وبارك  وصلى الله  ،الحمد لله أوال وأخيراو

هم بإحسان إلى وموالنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبع

 يوم الدين.

 


