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جريمة تكوين عصابة مسلحة      (6)رقم: المحاضرة

 بسم الله الرحمان الرحيم

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ء من األعزا ناتقي بكم مجددا طلبتنل نحنغاية السرور، و اوبعد، يسرن

 في مادة القانون الجنائي الخاص. -عن بعد-خالل هذه الدروس 

 عصابةجريمة تكوين حصة اليوم خصصناه للحديث عن"  موضوع 

 ،الماسة بأمن الدولة الداخليالخطيرة و من الجرائم ،وهي مسلحة "

فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها سواء مست هذه الجرائم أموال و

عامة ،أو عقارات أو مراكب للدولة أو هجوم على القوات العمومية، كما 

إرهابية إذا كانت تهدف إلى تغيير النظام  يمكن اعتبارها جريمة

أشكالها حسب األهداف وتخــتـــلف صــورها و السياســي للبــالد ،

 المنشودة فيها.

من القانون الجنائي ، حيث ينص على ما   302و هذا ما يبرزه الفصل: 

 يلي:"

ن عدام كل مباإل يؤخذ بجناية المس بسالمة الداخلية  للدولة، و يعاقب 

أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، و ذلك إما  ،ترأس عصابة مسلحة

بقصد االستيالء على أموال عامة، و إما بقصد اكتساح عقارات أو 

أمالك، أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن، أو 

مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب مملوكة للدولة، وإما بقصد 

لممتلكات العامة، سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة نهب أو اقتسام ا
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من المواطنين، وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد 

 مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها.

و تطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها، 

،أو زودها أو أمدها أو أمر بتأليفها أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها 

عمدا، وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية، أو بعث لها 

إمدادات من المؤن أو قدم لها مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري 

 .العصابة أو قوادها"

من ق. ج نالحظ أن جريمة تكوين  302و من خالل قراءتنا للفصل 

األوجه مع جريمة العصابات المسلحة فهي تتشابه في الكثير من 

العصيان و التمرد العسكري، و المشرع المغربي عاقب أيضا على هذه 

من  303الجريمة بعقوبة شديدة و هي اإلعدام و هذا ما أكده الفصل: 

 القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي:

 "يؤخذ بجناية المس بسالمة الدولة الداخلية و يعاقب باإلعدام:

و ال مبرر مشروع رئاسة إحدى  ،حقمن تولى أو باشر بغير  (1

و أ ،أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية ،وحدات الجيش

 أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.

 من احتفظ برئاسة عسكرية أيا كانت ضد أوامر الحكومة. (2

كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور بتسريحها أو  (3

 تفريقها .
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بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق  من قام (4

أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر  ،مسلحة أو أمر بتأليفها

 بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر".

و لإلحاطة أكثر بجريمة العصابات المسلحة و على عقابها، البد من أن 

ميز جريمة قبل أن ننتعرف أوال على مختلف العناصر التكوينية لهذه ال

، وهذا ما سنحاول أن نبرزه من بينها  و بين الجرائم التي تتشابه معها

 خالل المحاور التالية:

 جريمة العصابة المسلحة: أركان المحور األول           

 تقوم جريمة العصابة المسلحة على أركان ثالث وهي:

 الركن القانوني: (1

لهذه الجريمة ، نلمس الركن  قراءتنا للنصوص المنظمة خالل من إنه

 القانوني لها،  وهو يتجلى فيما يلي:

 حماية المصلحة العامة لألمة التي تقتضي الحماية التشريعية. -

لحها ومصا ،حماية المصلحة التي يحميها المشرع الجنائي لكيان الدولة -

 ومؤسساتها الدستورية .

على المساس بهذه و من أجل ذلك، شدد المشرع  المغربي في العقوبة 

 من ق. ج. 302إلى  302المصالح المنصوص عليها في الفصول من: 
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 الركن المادي: (2

من القانون الجنائي يتضح  302و  302إنه من خالل قراءتنا للفصلين: 

 لنا أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بما يلي:

 ترأس العصابة المسلحة. -

 عصابة المسلحة.تولي وظيفة، أو قيادة ما  داخل ال -

 تسيير العصابة المسلحة. -

 تأليف العصابات المسلحة، أو األمر بتسليحها. -

 أو األمر بتنظيمها. ،تنظيم العصابات المسلحة -

تزويد أو إمداد العصابة المسلحة عن عمد بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات  -

 الجناية.

وسيلة من بعث إمدادات للعصابة المسلحة، و مساعدة مسيريها بأية  -

 الوسائل الممكنة.

 و بناء على ما سبق ذكره نقول:

 لقيام جريمة العصابة المسلحة و هي: اإن المشرع اشترط شروط

ضرورة وجود عصابة مسلحة مكونة من أفراد، و ال يهم أن يكون  (2

السالح ناريا ، بل أي سالح يشكل تواجده شرطا لقيام الركن 

من القانون الجنائي على  202المادي للجريمة ، وقد أشار الفصل: 

 ما يلي:
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"يعد سالحا في تطبيق هذا القانون، جميع األسلحة النارية 

المتفجرات، وجميع األجهزة و األدوات و األشياء الواخزة أو و

 .الراضة أو القاطعة أو الخانقة"

وجود قيام العصابة على توزيع أدوات المسؤوليات بين أفرادها ،  (3

فين تولي الوظائف، فيحدد المكلسة العصابة وو تتحدد فيما يلي: رئا

بالمهام والشركاء والداعمين و المنفذين لألفعال اإلجرامية، كما 

 من القانون الجنائي. 302يبين لنا الفصل: 

وجود عصيان قائم في شكل تجمع ثوري موجه إلى النظام  (2

السياسي ،و هذا األمر نستشفه من خالل قراءتنا للفصول من: 

من ق. ج، فالهدف من تكوين العصابة المسلحة  302إلى  302

هو إسقاط النظام السياسي القائم، وإحالل محله نظام آخر مما 

يستوجب قيام تجمع ثوري، وهذا التجمع ال يشترط فيه أن يكون 

في مكان محدد كما ال يشترط في جميع األشخاص المتواجدين في 

وجودهم في مكان هذا التجمع أن يكونوا منخرطين فيه، بل يكفي 

من ق.ج الذي نص   302التجمع، و هذا ما أشار إليه الفصل: 

 على ما يلي:

"...إن األشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة بدون أن 

يباشروا فيها قيادة، و ال وظيفة معينة و لكن قبض عليهم في 

مكان التجمع، فإنهم يعاقبون بالسجن من خمس إلى عشرين 

 .سنة"
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المشرع استعمل صياغة واحدة ليبين لنا األفراد الذين فنالحظ أن 

يعاقبون بهذه المدة، هم من قبض عليهم في مكان التجمع، حتى 

 قيادة أو وظيفة معينة.لو لم يباشروا في تلك العصابة و

 القصد الجنائي: (2

إن جريمة العصابة المسلحة من الجرائم العمدية، فالقصد الجنائي فيها 

رأس العصابة المسلحة أو تولي فيها وظيفة أو قيادة، أو يتوفر بمجرد ت

مها أو أمر بتأليفها أو قيام بتنظيمها أو أمر بتنظي ،تولى تسييرها أو تأليفها

أو تزويدها أو مدها عمدا و عن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أي أدوات 

أخرى تستعمل ألفعال إجرامية، وهذا القصد يتحقق في األشخاص الذين 

من ق.ج عندما يكون الهدف من تكوين العصابات  302صل :عدهم الف

 تنظيمها مستهدفين لهذه األفعال المذكورة سلفا.واإلجرامية ،و تسييرها 

لذلك، يشترط في المشاركين أن يكونوا عالمين عند تقديمهم للعون 

المساعدة لهذه العصابة اإلجرامية، فإذا انتفى القصد الجنائي الخاص و

 فال تقوم الجريمة و استحال بالمرة إسنادها له.لدى المتهم، 

 

 

 

 

 



7 
 

 : عقوبة العصابة المسلحةالمحور الثاني                  

من ق. ج، نالحظ أن جريمة العصابة  302إنه من خالل قراءتنا للفصل: 

المسلحة تتشابه إلى حد كبير ببعض الجرائم األخرى كجريمة االعتداء 

 302العصيان المنصوص عليها في الفصول: و العصابات اإلجرامية، و

 من ق. ج. 200و  392و 

و من تم، فإن العقوبة المقررة في جريمة العصابة المسلحة هي اإلعدام 

 من القانون الجنائي.  302،بناء على الفصل: 

و هذا التشديد في العقوبة مبررا لكونه يمس بالسالمة الداخلية للدولة، 

 يلي: على ما 302حيث نص الفصل :

"يؤاخذ بجناية المس بالسالمة الداخلية للدولة و يعاقب باإلعدام ،كل 

من ترأس عصابة مسلحة أو تولى بها وظيفة أو قيادة ما، و ذلك إما 

بقصد االستالء على أموال عامة، و إما بقصد اكتساح عقارات أو 

أمالك، أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو 

 .انئ أو سفن أو مراكب مملوكة للدولة... "مستودعات أو مو

المذكور أعاله، تعد هذه أيضا  302فالمالحظ من خالل قراءتنا للفصل: 

جريمة إرهابية التي تهدف باألساس إلى تغيير النظام القائم أو فرض 

سلوك محدد على المجتمع، حيث اعتبرها المشرع المغربي جريمة 

ن الفعل فيها يساعد على حدوث خطيرة تهدد أمن الدولة الداخلي، أل

أضرار خطيرة ،سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، أو الدولة فيكون المآل 

هو اندالع الفتنة، و قيام حرب أهلية داخل الدولة الواحدة، فكان طبيعيا 
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أن يعاقب التشريع الجنائي المغربي مرتكبي هذه الجرائم باإلعدام أسوة 

 الموضوع.بباقي التشريعات المقارنة في 

و أما ظروف التخفيف في هذه الجريمة، هي التي أشار إليها الفصل: 

، و ذلك بالنسبة لألشخاص الذي لم ينخرطوا في من ق.ج المغربي 202

تلك العصابة و لم يباشروا أية قيادة أو وظيفة معينة، و لكن قبض عليهم 

فإن المشرع فرض عليهم عقوبة السجن تتراوح داخل مكان التجمع، 

 من خمس سنوات إلى عشرين سنة.

من ق.ج أن المشرع أعفى  322كما نالحظ أيضا، أنه من خالل الفصل: 

من العقوبات المقررة في القانون الجنائي لألفراد المنخرطين في 

العصابة المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما، ولم يتولوا فيها أي 

عليهم خارج أماكن  و لكن قبض ،وظيفة معينة، وانسحبوا بعد ذلك

 التجمع الثوري دون أن يحملوا سالحا و دون أن يبدوا مقاومة تذكر.

و هذه األعذار المعفية من العقوبة ال تحول دون معاقبة المستفيدين من 

تأليف العصابة المسلحة أو قيادتها أو تقديم المساعدة ألفرادها على 

نصوص عليها في اعتبار أن هذا اإلعفاء هو مقتصر على الجرائم الم

من ق.ج دون غيرها من الجرائم التي   302إلى  302 :الفصول من

ارتكبت شخصيا أثناء الفتنة أو سببها، فهي تظل عقوبة مستقلة عن عقوبة 

 العصابة المسلحة ، و بالتالي ال يطالها اإلعفاء مطلقا.

من القانون  322و هذا ما أشار إليه المشرع المغربي من خالل الفصل: 

"األعذار المعفية من العقوبة ال تحول دون معاقبة نائي على ما يلي: الج

المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح األخرى التي ارتكبوها شخصيا 

 .أثناء الفتنة أو بسببها"
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  يةوجريمة العصابة اإلجرامالعصابة المسلحة جريمة : التمييز بين المحور الثالث   

تشابه إلى حد كبير مع بعض الجرائم في إن جريمة العصابة المسلحة ت

 أوجه كثيرة، و تختلف معها في أوجه و أهداف أخرى.

أوال: أوجه التشابه بين جريمة العصابة المسلحة، و جريمة العصابة 

 اإلجرامية

 من القانون الجنائي على ما يلي: 392لقد نص الفصل: 

يه ،أنشئ "كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد المساهمين ف

، أو وجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد األشخاص أو األموال 

يكون جناية العصابة اإلجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان 

 .باتفاق مشترك"

من القانون  302و الفصل:  322إنه من خالل وضع مقارنة بين الفصل: 

ين: جريمة الجريمت الجنائي المذكور سلفا، يتضح لنا أن أوجه التشابه بين

 العصابة المسلحة و جريمة العصابة اإلجرامية تتلخص فيما يلي:

إن الجريمتين معا يشكالن جناية في القانون الجنائي المغربي  -

من ق. ج( ،والثانية تسمى  302إحداهما تنعت بالمسلحة )الفصل: 

 من ق. ج(. 392بالعصابة اإلجرامية )الفصل: 

أن يقوما إال بتعدد األفراد فيهما ، بحيث  إن الجريمتين معا ال يمكن -

ال يمكن أن نتصور جريمة العصابة بشخص واحد، ولذلك يشترط 

 فيهما تحقق اتفاق بين الجناة على ارتكاب أفعال معينة.
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إن في الجريمتين معا :جريمة العصابة المسلحة، وجريمة العصابة  -

 اإلجرامية ال يشترط فيهما تحقق النتيجة اإلجرامية .

إن من أوجه التشابه بين الجريمتين المذكورتين أعاله، أن  -

المساهمين فيهما معا يعفون من العقاب في حالة عدم توليهم قيادة 

أو وظيفة، إذا هم انسحبوا عند أول إنذار تصدره السلطة العامة 

 في الموضوع. 

 203ل:الفص) وهذا التشابه نستخلصه من خالل قراءتنا للفصلين:

المتعلق بجريمة العصابة  322ة العصيان والفصل: المتعلق بجريم

 .(المسلحة

 من ق. ج على ما يلي: 203نص الفصل: ي -

"ال يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في التجمع دون أن 

يقوموا فيه بعمل أو وظيفة، إذا انسحبوا منه عند أول إنذار تصدره 

 السلطة العامة".

 ي:من ق. ج على ما يل 322و ينص الفصل:  -

"يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها 

األشخاص الذين انخرطوا في العصابات  202إلى  203في الفصول: 

المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما، و لم يتولوا فيها أي 

وظيفة معينة، و عالوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار 

طة المدنية أو العسكرية ،أو انسحبوا بعد ذلك، و لكن يصدر من السل
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قبض عليه خارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سالحا 

 .ودون أن يبدوا مقاومة"

ثانيا: أوجه االختالف بين جريمة العصابة المسلحة ، وجريمة العصابة 

 اإلجرامية 

ابة وجريمة العصيتجلى أوجه االختالف بين جريمة العصابة المسلحة ، 

 اإلجرامية فيما يلي:

إن من أوجه نقط االختالف بين جريمة العصابة المسلحة و جريمة  -

من  203و  202و  200العصيان من خالل قراءتنا للنصوص:  

ق. ج، نالحظ أن المشرع اعتبر جريمة العصابة المسلحة من 

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، بينما جريمة العصيان 

من الجرائم المرتكبة ضد األمن العام ،كمنع موظفي أو  تبرها اع

ممثلي السلطة العامة بتنفيذ األوامر أو القرارات الصادرة عن 

 السلطة العامة.

إن جريمة العصابة المسلحة ال يمكن أن ترتكب من شخص واحد،  -

بل فيها تعدد الجناة، بخالف جريمة العصيان التي غالبا ما تصدر 

أو بمعاونة شخص آخر، كزوجته مثال و يكون  من شخص واحد،

 بدون سابق اتفاق بينهما.

، هو جريمة العصابة المسلحة يكونمن والباعث  إن الهدف  -

اإلخالل باالستقرار، عن طريق محاولة قلب النظام، بينما الهدف 
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من جريمة العصيان يتمثل في منع تنفيذ األوامر، أو القرارات 

 صادرة عن السلطة العامة، و بدون اتفاق جدي بين أحد األفراد.ال

إن أوجه االختالف بين جريمة العصابة المسلحة، وجريمة  -

لنا على وجه الخصوص في الباعث العصابة اإلجرامية يظهر 

لهدف في كل واحدة منهما، فبالنسبة لهدف العصابات المسلحة وا

رض من إتيان بعض يكون الباعث فيها سياسيا، وذلك ألن الغ

من ق.ج ، هو زعزعة النظام   302األفعال المحددة في الفصل: 

 والقضاء عليه  من أجل تحقيق مطمح سياسي .

في حين أن الهدف من ارتكاب جناية العصابة اإلجرامية يكون  

الهدف منها تحقيق مطامع  شخصية لألفراد المكونين للعصابة 

موال )السرقة الموصوفة( أو اإلجرامية، كتوجيه االعتداء ضد األ

 األشخاص )اإليذاء المفضي لعاهة دائمة أو القتل(.

إن جريمة العصابة المسلحة تندرج ضمن جرائم أمن الدولة  -

الداخلي، بينما جريمة العصابة اإلجرامية تندرج ضمن الجرائم 

 الماسة باألمن العام.

 أسأل الله عزفي الختام و وبهذا نكون قد انتهينا من حصة اليوم،

ى حتى يكونوا عل األعزاء ناوجل أن تكون هذه الحصة مفيدة لطلبت

ة لها والعقوبة المقرر ،الجريمة بالعناصر التكوينية لهذهبينة تامة 

 كما نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ،في القانون الجنائي المغربي

 ما فيه الخير والصالح للبالد والعباد.
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نا على سيدنا ونبيوسلم وبارك  أخيرا وصلى الله والحمد لله أوال و

وموالنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين.

 


