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  ف��براير'' ض��د2 نظ��ام سياس��ي قمع��ي واس��تبدادي. وه��ذا الاَنظ��ام ي��أمر أجهزت��ه20ت�اَن�اضل ''حركة 
  ف��براير''. وماَن��ذ عه��د المل��ك الحس��ن الث��اني،20القمعية، الم;تاَنو>عة والم;تع��د2دة، ب��الهجوم عل��ى ''حرك��ة 

 تتمت��2ع ه��ذه الجه��زة بMم��Lاض عري��ق ف��ي القم��ع، والتجس��س، والحتي��ال، والعتق��ال، والختط��اف،
 والتعذيب، والترهيب، وتلفيق الم;حاكمات لسحق الم;عارضين، ب��ل وح��تى الغتي��الت (مثلم��ا ح��دث
 في حالت اغتيال المهدي بن برك��ة، وعم��ر ب��ن جل��ون، وم��وت عب��د اللطي��ف زروال أو أمي��ن الت2ه��اني
 تحت التعذيب في م;عتق��ل ''درب م��ولي  الش��ريف''، وغيره��م ك��ثيرون). وتس��تعمل الجه��زة القمعي��ة
 أساليب ووسائل من طبيع��ة حربي��ة لقم��ع طم��وح الش��عب إل��ى التح��رر. (م��ا يح��دث ف��ي س��وريا، وم��ا

 ، يختلفان في الد2رجة، وليس في الاَنوع). فل يعقل أن تتجاه���ل2012يحدث في المغرب، خلل ساَنة 
  فبراير'' هذا الواقع. بل عليها أن تدرس كيف ت�واجهه، لكي ت�دافع عن حق2ها في الوجود، وفي20''حركة 

التعبير، وفي التظاهر. 
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  (أي بلب��اس م��دني)، أو ت�رس��ل عاَناص��ر�"$�>>�;��7 ت�بعث م;ختلف أجهزة القم��ع عاَناص��ر بوليس��ية 

  ف��براير'، وإم��kا لقمعه��ا. وته��دف ه��ذه العاَناص��ر20، إمkا لjم;راقبة 'حرك��ة <����;�����، أو �"!���� ، أو �"'�.;=��
  ف��براير'، أو تص��ويرهم، أو الت2جLس��kس عل��ى20القمعي��ة إل��ى جم��ع المعلوم��ات ح��ول ماَناض��لي 'حرك��ة 

 أنشطتهم، وعلى مشاريعهم الاَنضالية. وت�ق�وم الجهزة القمعية بدراسة مشاريع النشطة الاَنضالية (التي
 فبراير'')، وت�هLيkئ الت2حكqم فيها قبل أن تحدث، وتقمعها أثاَناء حدوثها. 20ت�بLرnمjج;ها ''حركة 

�#"'.=��وفي الجمع العام، يمكن أن ت�ت�سLرkب مثل هذه العاَناصر � ، ف�ت�ت�سبkب في تض��ييع ال��وقت،
أو تبذير الطاقات، أو عرقلة تقدم العمل، أو إثارة الفوضى. 
�#"$>>�;��7 وخلل المس��يرات، ت�ق���وم ه��ذه العاَناص��ر الب;وليس��ية �  بMم;حاول��ة عرقل��ة الم;ظ��اهرة، أو

 إفشالها، أو استفزاز الماَناضلين، أو جLرkهم إلى التصادم مع ق�و>ات القم��ع، وذل��ك لت��برير إت2ه��امهم بMت�ه��Lم
 مثل : ''إهانة موظف''، أو ''عرقلة السير العام''، أو ''التظاهر بدون رخصة''، أو ''التحريض على العاَن��ف''،

. ثم ت�قد2مهم إلى المحكمة لكي تحكم عليهم بشهور أو بأكثر من ساَنة من السجن.آخرهإلى 
 وتبحث أحيانا الجهزة القمعية على ماَناضلين ي;عانون من نقط��ة ض��عف م��ا، (مث��ل الت��ورkط ف��ي
 اختلس، أو في رشوة، أو ف��ي علق��ات جاَنس��ية مماَنوع��ة، أو ف��ي الدم��ان عل��ى بع��ض الم;خ��درات، أو

 )،Chantageغيره��ا). فتض��غط عل��ى ه��ؤلء الماَناض��لين، وت�خ}ض��jعهم للب��تزاز بالتهدي��د أو بالت2ش}��هMير (
 وتستمرk في م;ضايقتهم حت2ى ت�حLو>لهم إلى بLيLادMق ط�يkعة بين يديها، وتفرض عليهم أن يعمل��وا ك�م;خ��برين،

 فبراير''، أو م;ضLادkة لغيرها من القjو�ى الم;اَناضلة. 20أو ك�عاَناصر م;خ�رkبة، أو م;عادية ل ''حركة 
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 مؤسسات الدولة، الم;كل2فة بمهام قمع الحركات الثورية، هي كثيرة ومتاَنوع��ة وم;تكامل��ة. وت�ف��وق
 أعداد أف��راد الجه��زة القمعي��ة ب��المغرب الع��ددL الجم��الي للم;علمي��ن والس��اتذة والطب��اء والم;مLرkض��ين

الم;ش�غ2لين من طرف الدولة. وبشكل م;بسkط، فإن أبرز هذه الجهزة القمعية هي ما يلي : 
)، Renseignements Généraux, ou RG- ''الم;خابرات العامة'' (

)، Direction de la Surveillance du Territoire, ou DST- و''إدارة م;راقبة الت�راب الوطاَني'' (
 )،Brigade Nationale de Police Judiciaire, ou BNPJ- و''الفرقة الوطاَنية للشرطة القضائية'' (

(وكلمة ''القضائية'' في هذا السم ل تعاَني أنها خاضعة للقضاء)،  
 ,Direction Générale d’Etudes et de Documentation- و''الدارة العامة للدراسات والوثائق (

ou DGED ،(
Compagnies- و''الف��رق الم;تاَنقل��ة للت��دخ2ل الس��ريع (  Mobiles  d’Intervention,  ou  CMIإل��ى ،( 

آخره. 
 و تتدخل عادة هذه الجهزة في القضايا السياسية، وداخ��ل الم;��دن. وت�وج��د إل��ى جانبه��ا أجه��زة
 أخرى تابع��ة مثل لل��درك الملك��ي (وتت��دخ2ل عل��ى الخص��وص ف��ي البادي��ة)، أو تابع��ة للجي��ش الملك��ي
 (وتتكل2ف خ�صوصا بالسلح وبالم;سل2حين). وغالبا ما يك��ون ش��كل هيكل��ة الجه��زة القمعي��ة ب��المغرب

''مLاَنق�ول'' عن، أو قريبا من، مثيله في فرنسا (الم;ستعمر السابق).
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 البوليس���يةالعاَناص���ر بMغ����ظ2 الاَنظ���ر ع���ن انتمائه���ا إل���ى ه���ذا الجه���از القمع���ي أو ذاك، تاَنقس���م 

"#��:كبيرين  إلى نوعين �=�=�.;.;'�'�#"
  تقتص��ر عل��ى الحض��ور، وعل��ى الملحظ��ة، وعل��ى)،passif (�;*��<<�I	�7G>>��=�'.=��"�"أ) - عاَناصر 

  ث��م ترف��ع تق��ارير إل��ى رؤس��ائها،.فعل عLمLلي أو ملم��وس، دون القيام بأي  أو المعلوماتجمع الخبار
وهؤلء ي;خ�ط2ط�ون عمليات قمعية م;تاَنو>عة.

 ه��دفها الع��ام ه��وو متاَنو>عة.بأساليب عLمLليkا، و تتدخل )،actif (�*	���7G=�'.=��"�"ب) - عاَناصر 
 20''حرك��ة تفجي��ر الوص��ول إل��ى مواق��ع المس��ؤولية داخ��ل الحرك��ة، أو افتع��ال الص��kدامات، أو م;حاول��ة 

 فتق��دم. ، أو استفزاز بعض الماَناض��لين، أو محاول��ة إس��قاطهم ف��ي أفخ��اخ بوليس��ية من الداخلفبراير''
:  علىمثل

 تقدم عمل الجمع العام.ةعرقل- م;حاولة 
. الماَناضلينجماعاتم;ختلف  أو العداوات فيما بين ، التاَناقضات- أو محاولة ت�ا�جMيج

العاَنف.  وأ - أو محاولة إثارة الم;ش�اجرات، أو الصkدامات،
 - أو تطبيق الهجوم عل��ى الماَناض��لين المعزولي��ن، أو تاَنفي��ذ عملي��ات العتق��ال، أو الختط��اف،

إلى آخره.الم;برمجة. 
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�#"$�>>�;���7 من الصعب الت2عرف على العاَناصر البوليسية � . وعاَن��دما ي��رى ماَناض��ل شخص��ا م��Lا ول�
 يعرفه، سواء داخل الجمع العام، أم داخل المسيرة، فإن هذا الماَناضل يميل تلقائي��ا إل��ى اف��تراض أن
 هذا الشخص المجهول، يمكن أن يكون عاَنصرا ''بوليسيا''. لكن ما دام��ت الح;ج��ج م;اَن}عدMم��ة، ف��إن ه��ذه

 . ويمكن له��ذا الش��2ك أن يك��ون ص��ائبا، كم��ا يمك��ن أن يك��ون م;خ}طjئا. وم��ا دامP;Q-الت2همة تبقى م;جرد 
���7R;>>�الماَناض��ل ل يع��رف ذل��ك الش��خص، ف	Mتف��رض عل��ى الماَناض��ل أن يتعام��ل ب S;T<<�Rم��ع ذل��ك  

، وذلك إلى حين� أن يLت�ا�كqد أن ذلك الشخص ليس ب;وليسيا.U�*�VW)�X�Y2الشخص، و
 بوليسية، أو م;خبMرة، أوعاَناصر ورغم ذلك الش2ك، ورغم صعوبة الح;صول على ح;جج، فإن وجود 

 (ب��ل إن العاَناص��ر الب;وليس��ية أو  فبراير''، هو واقع م;عLاش، وث��ابت، ومع��روف.20''حركة  داخل م;اَن}د�سkة

	8S>>� الجمعيات الهامkة، وخاصkة ماَنه��ا �� الاَنقابات، و�� الحزاب، و��الم;خبرة ت�عnمLل داخل "#��5

�)S%W����2 .(
�#"'.=�� ظاهرة العاَناصر البوليسية تكررتسو� الاَنظام السياسي القائم هو YBلماذا ؟  .دومت، وس

  فبراير'' هي حرك��ة جماهيري��ة ومفتوح��ة. ويس��هل عل��ى أي20 ''حركة YBبطبيعته استبدادي وقمعي. و
  مهاَن��ةYB فبراير''، وأن يLخ}ض;ر جمعه��ا الع��ام. و20شخص بوليسي، أو م;خبر، أن يLت�سLل2ل داخل ''حركة 

 أفراد الجهزة القمعية، هي بالضبط م;راقبة وقمع ك��ل ماَناض��ل، وك��ل حرك��ة م;اَناض��لة. ويتقاض��ى أف��راد
  ش�هرية م;عتبرة م;قابل عملهم القمعي (وقد ماَنحL الاَن2ظام، خلل الساَنوات الخيرة،�A2 الجهزة القمعية 

Z�L	)[ ث2هم علىLة في الجور لفراد الجهزة القمعية، بهدف حkرة وهامkم;ت�كر \
N���(#] .(
 ت�مكqاَنه��م م��ن  فبراير'' أن يبتك��روا ح;ل��ول� ن�اجMع��ة وم;تج��Lد2دة،20فيجب إذن على ماَناضلي ''حركة 

  فبراير''، وت�ساعدهم على معرفة نواي��ا أو خ�ط��ط20اكتشاف العاَناصر البوليسية الماَندسة داخل ''حركة 
 الجه��زة القمعي��ة قب��ل تطبيقه��ا. وت�مLكqاَنه��م م��ن إبط��ال فعالي��kة أعماله��ا القمعي��ة. والغاي��ة ه��ي ض��مان
استمرارية ونمو الحركة الاَنضالية أو الثورية، رغم أنف كل الجهزة القمعية، ورغم أدواتها، أو بطشها. 
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�#"'�.;=�>>�البوليس��ية عاَناصر  ال���N	Mيصعب أ) � وذل��ك، جم��ع المعلوم��ات ال��تي تقتص��ر عل��ى 

 ي;ساعد على ان}فjضLاح أمرها. عمليلنها ل تقوم بأي فعل 
.م;م�كjاَنا، أو سهل فإن اكتشافها يصبحعملي، بشكل ب) أما العاَناصر التي تتدخل 

:  هي التاليةالتي ت�سLهkل اكتشافها ميزاتها و
  لjم;س��Lيkر الجم��ع الع��ام. (بياَنم��ا الماَناض��ل الع��ادي ياَنض��بط لjم;سLيkرل تاَنضبط- العاَناصر الم;اَندسة 

الجمع العام).
- ل تاَنضبط لjلجLان الم;ختصة. (بياَنما الماَناضل العادي ياَنضبط لjل2جLان الم;ختصة).

 ،لتزم بالخلق الاَنبيلة. (بياَنما الماَناضل العادي يثوريةمباديء لj لخلق، ول لjل�ل تاَنضبط ل�- 
).ديمقراطية أو ثوريةوياَنضبط لمباديء 

 - اقتراحاتها، أو مبادراتها، أو تصرkفاتها العملية، كلها تهدف إما إل��ى عرقل��ة الجم��ع الع��ام، أو
  ف��براير'' م��ن ال��داخل. (بياَنم��ا20 فبراير'' إلى صدامات عاَنيفة، أو إلى تفجي��ر ''حرك��ة 20إلى جLرk ''حركة 

). فبراير''20''حركة   يLض;رk بالماَناضل العادي يتلفى كل ما يمكن أن
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  ف��براير''، يل��زم20''حركة  داخل  في شخص ما أنه بوليسي، أو م;خبر، أو ''بLل}ط�جMي''،P�N;F-عاَندما 

  مLلم;وس��ة،�"��>>g بأنه ب;وليسي، وذل��ك إل��ى حي��ن أن ت�ت��وف2ر ل��دياَنا 6-�f	�Uعلى الخ�صوص أن نمت�اَنjع عن 
 وعقلنية، وم;قاَنعة. (وذلك حسب مبدأ : الم;ت2هLم بريء إلى أن تثبت إدانته). وه��ذه أمثل��ة عل��ى بع��ض

H	6�c��+*��ab	!���gC	'#��: 
 - ل يجوز أن نباَني التهام على أساس ماَنطق ''القjيل والق���ال'' (أن نق��ول مLث�ل  : "ف�لن ق��ال ك��ذا،

 .nتLل ح;جة، ولو ك�ث�رqل2ان قال كذا"). فالقوال ل ت�ش�كLوع
 - كما ل يجوز أن ن�ؤسkس التهام على الماَنط��ق الق��ائل : ''بم��ا أن ع��ددا ك��بيرا م��ن الماَناض��لين
 يLش�كqون أن شخصا م;حLد2د�ا هو ب;وليسي، فهذه ح;جkة كافي��ة لدانت��ه''. لن ك��ثرة الش��2ك£وك ل ت�ق}ب��Lل ك�ح;ج��kة

 .nتLد ش�كوك، ولو ك�ث�رkرLكافية أو م;قاَنعة. حيث أن الش�ك£وك تبقى م;ج
 - كما أن الت2أويلت الشخصية، أو الت2صLو¤رات الفتراضية، أو الرتس��امات الذاتي��ة، أو الحك��ام

)، ل ت�ق}بLل ك�ح;جkة قاطعة. préjugéالم;سبقة (
��'��لهذا ل يجوز �#���g��"R���Xf���?F�Y2ل}م;وسة، أوLتة، أو على أشياء مLعلى أساس أفعال م;ث}ب  

على أخبار م;و¥كqدة، خاضعة لjل}ف�حص، وقابلة للم;راقبة، ويمكن إعادة الت2أكqد ماَنها في أي وقت لحق. 
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�#"'.=�>>� ف��براير'' أن ت�كتش��ف، أو أن ت���واجMه، العاَناص��ر البوليس��ية 20 إذا أرادت ''حرك��ة � ، ف�ل¦
  ف��براير'' أن20ي;عnقل أن تعتمد على الص§��د}فة، أو عل��ى العفوي��ة، أو عل��ى النتظاري��ة. ب��ل يل��زم ''حرك��ة 

  م;ك�ل2ف��ا به��ذه�'�1#>>	 م;ت�خ�صkصة بهذه الم;هMمkة. (أي أنه يلزمها أن تخل��ق إط��ارا أو ��'� أو �a�Cت�ك�و>ن 
�#"'.=�� العاَناصر البوليسية ���N	Mالم;همkة). لن ���-i�j.، أو �  من هLويkته��ا القمعي��ة، يتطل��2ب معرف��ة،

وتجارب، وتاَنظيم، وج;رnا�ة، وصلحيات، وم;بادرات، وقرارات، وتاَنفيذ. 
��'�1#��ولjب;لوغ هذه الغاية، يجب إت2خاذ ��Z�k��Ac� العملية التالية : 

l45����+#�$���,	*.����'�����0-1;'�F���5 55555
 م;هم��ة "ال��دفاع20  ي;صادق الجمع العام ل ''حركةMف��براير'' عل��ى مب��دأ تك��وين ''لجاَن��ة'' م;كلف��ة ب  

�>>.*	,الم��دني الس��لمي". ون�س��Lمkيها ''لجاَن��ة ال��د2فاع الم��دني الس��kلمي''، أو بعب��ارة م;خ}تص��رة : ''���<<'��5
+#��$�� .''
 لمي''، م;ك�و>نة منkح على الجمع العام ''لجاَنة للد2فاع السMق}ت�رLأعضاء.5  يمكن لي ماَناضل أن ي  

 كما يمكن أن ت�قدم أليه عدة اقتراحات في هذا المجال. ويخت��ار الجم��ع الع��ام بالتص��ويت واح��دا م��ن
هذه القتراحات.

 لمي'' منkب ''لجاَنة الد2فاع السqأعضاء التاليين : 5  وتترك 
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- مسئول لجاَنة الدفاع المدني السkلمي، 

- الاَنائب الول للمسئول، 
- الاَنائب الثاني للمسئول، 

- الاَنائب الثالث للمسئول، 
- الاَنائب الرابع للمسئول.

 ة��kح فيما بع��د أن م;همkوساَن�وض  M	<<N�����-i�j>>. العاَناص��ر الب;وليس��ية الم;اَن}د�س��kة، وم;هم��kة �  م��ن
�$��#+، تدخل كلها ضمن مLهامC"L�b'' k	هويkتها، و��,	*-.����'�� .''
'' ،لمي'' : الش��راف عل��ى تاَنظي��م، وتك��وين، وتس��يير��kلجاَن��ة ال��د2فاع الس'' kه��امL5*>>�/  وم��ن بي��ن م

+#��$���,	*.�� .''

m45���+#��$���,	*-.���/�*���0-1;'�F���5 5�55
'' لمي'' على ت�كوينkم ''لجاَنة الد2فاع السMيها :*�/   ت�ق}دkق '' '' م;تعد2دة وم;تشابهة، ون�سمLرjلتدخلاف 
�$�#+ ونقول اختصارا : ''. والدفاع المدني السلمي''السريع���,	*.���/�* .''
 أعضاء، كما يلي :5  كل ''فرقة'' تتكو>ن من 

����A9%"#-'�������7���-���5 5��O5 5n55�]�*�5 5��+#��$���,	*.���/�*���D�>�D����5 5:5
،  الفرقةم;سيkر- 

- الاَنائب الول لم;سيkر الفرقة،
- الاَنائب الثاني لم;سيkر الفرقة،

- الاَنائب الثالث لم;سيkر الفرقة،
- الاَنائب الرابع لم;سيkر الفرقة.

'' ت�ختار  �'��  ال��د2فاع*>>�/ الد2فاع السلمي'' الماَناضلين الم;��و¥هkلين لك��ي ي;ص��بح;وا ''م;س��LيMkرين'' ل ''
  الد2فاع الس���kلمي''*�/السkلمي''. وت�حرص ما أمكن على أن يLك£ون هؤلء الم;اَناضلين الم;رشحين لjتسيير ''

معروفين باَنضالهم، وبMاَن�ضجهم، وبجMد2يتهم، وبانضباطهم، وبتحكqمهم في أنفسهم. 
'' بعدما ت�ق�وم  �'��  للد2فاع السkلمي''، يقوم هذا الخير*�[�'' ل ''�"$���� الد2فاع السkلمي'' بMت�عيين ''

  الد2فاع السkلمي''. ف��إذا��'�) ماَناضلين من بين مLعارفه أو أصدقائه. ثم ي;قد2مهم إلى ''4باختيار أربعة (
��o[�)، ت�صبح هذه ''4 الد2فاع السkلمي'' على هؤلء الماَناضلين الربعة (��'�وافقت ''�  للد2فاع السلمي''

مLق}ب;ولة ومLشروعة، ول تحتاج لم;صادقة ''الجمع العام'' عليها. 
'' تحسن أن ت�ك�و>نnي;س �'�� كم��ا. د2فاع السkلمي'' لل*�/'') 5 (خمسةعلى القل  الد2فاع السkلمي'' 

 المكاني��ات،حس��ب وذل��ك  د2فاع الس��kلمي'' ك��بيرا أك��ثر م��ا ي;مك��ن، ال��*>>�/'' يك��ون ع��ددأن ي;سnتحسن 
 فبراير''. 20''حركة مسيرة م;ظاهرة أو ، أو حسب حاجيات 'الجمع العام''حاجيات 'وحسب 
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 ،و�اء�ا داخل الجمع  العام، أم خلل الم;ظاهرةLلمي'' ال��*>>�/''يتميز أف��راد  وس��kبحمله��مدفاع الس  
  ويمك��ن.ذي ل��ون م;ح��Lد2د وم;و�ح��kد ،ث��وبم��ن على ش��كل قطع��ة )، تكون brassard(علمة على الكتف 

تغيير ألوان هذه العلمة حسب الم;اَناسبة لكي ل يقل2دها أحد. 

3�45��+#��$���,	*-.���/�*��H	6��+C�	�5 5555H	
���(#�����K�L�5 5��
 '' كة. وتح��رص عل��ى�*�/'' من بين '*�[�تعمل و ت�ت�اَن�ق2ل كل��jاسLالدفاع السلمي'' كجماع��ة م;ت�م  

عدم اف}تjراق أعضائها. (بمعاَنى أنها تعمل بشكل جماعي، وليس كأفراد م;ش�ت2تين). 
 '' ر على *�/ومن مهامLهkلمي'' أيضا : السkالد2فاع الس H	1'���po7داخل الجم��ع الع��ام. حي��ث�  

 ت�ق�وم بتاَنبيه الفراد الذين ي;ش�و>ش�ون أو ي;عرقلون السير العادي للجمع الع��ام. (حي��ث تماَنعه��م مثل م��ن
 الكلم بدون إذن من م;سLيkر الاَنقاش داخل الجمع العام، ومن التدخين داخ��ل القاع��ة، وم��ن اس��تعمال
 الهاتف). فإذا ت�مLادLى هؤلء الف��راد ف��ي م;ش��اغبتهم، تق��وم ب��إخراجهم م;ؤق2ت��ا م��ن قاع��ة الجم��ع الع��ام.
 (ويمكن لهؤلء الفراد أن يعودوا إلى الجمع العام بعد لحظات، إذا التزموا بالنضباط لم;سLيkر الاَن2قاش،

وباحترام قواعد تاَنظيم الجمع العام). 
،ر الجم��ع الع��امkإذا كان فرد (أو جماعة) يعرقل سير عم��ل الجم��ع الع��ام، أو ل ياَنض��بط لم;س��ي  

 يمكن لم;سيkر الجمع العام أن يوجه إنذارا شفويا أول� لذلك الفرد (أو الجماعة). وإذا لم ي;صحح سلوكه،
  الجم��ع�"$���يمكن لم;سير الجمع العام أن يوجه له إنذارا ثانيا. وعاَند النذار الثالث، يمكن أن يطلب 

 العام، بأن ي;صوت (هذا الجمع العام) ف�و¬ر�ا (عبر رفع اليدي) على اق��تراح ط��رد الف��رد المش��اغب م��ن
  ال��د2فاع*>>�/الجمع العام. فإذا وافقت الغلبية البس��يطة للحاض��رين ف��ي الجم��ع الع��ام، تق��وم حياَنئذ ''

��Sالسkلمي'' ب�<<]�T�o'�L�<<b الف��رد المعاَن��ي (أو الجماع��ة المعاَني��ة) م��ن الجم��ع الع��ام، وذل��ك q%�<<=j>5
Y�.>�DO��rs%]��rHS	&��rH[	��\�=�t�A�X��rq�8�X��r،ويمكن أن يكون ق��رار الط��2رد مؤقت��ا . 

أو نهائيا (وذلك حسب خ�طورة الم;خالفة أو الجريمة). 

3345��+#��$���,	*-.���/�*��H	6��+C�	�5 5555(#�����K�Lu�06�*�v%ON�#���w	!QB��x	���5 55
yH	
����

 عاَندما -PN)بعض الماَناضلين أن شخصا ما يخدم لصالح الجهزة القمعي��ة، أي أن��ه ب;وليس��ي  
 الدفاع السkلمي''. ��'�م;اَن}د�سk، أو م;خبر، يطرحون هذا الم;شكل على ''

'' ذ، تقومjد�ئnعLب �'��  ال��د2فاع الس��kلمي''،*>>�/ الد2فاع الس��kلمي'' (ه��ي نفس��ها)، أو ت�كل��2ف إح��دى ''
��V�?Rبم;هMمkة � في هويkة الشخص المشكوك فيه. 
'' أي عضو منjيحق ل �'�� '' من بي��ن ''ف��رق ال��دفاع*�[� الد2فاع السkلمي''، (وكذلك لjم;سيkر أية ''

  ف��براير''، خاص��ة إذا ك��ان20 هوي��ة أي ش��خص يحض��ر الجم��ع الع��ام ل ''حرك��ة ("��[>>\الس��لمي'')، أن 
	�%ON� .في خدمته لصالح إحدى الجهزة القمعية 
'' من حق �'�� '' من بين ''فرق الد2فاع الس��لمي''، أن تطل��ب م��ن*�[� الدفاع السلمي''، أو أية ''

 أي ش��خص مLش}��ك£وك في��ه، ويحض��ر ''الجم��ع الع��ام''، أن ي;��د}لjي ببطاق��ة التعري��ف الشخص��ية، وباس��مه،
 وبالمؤسسة التي يدرس فيها، أو بعاَنوان سكاَناه، وبمهاَنته، وبعاَنوان الم;ؤسسة التي يLش}��تغjل فيه��ا. وم��ن
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  الد2فاع السلمي''، أن ت�سجkل كjتابيا هذه المعلومات، وذلك بهدف*�[� الدفاع السلمي''، أو ''��'�حق ''
.i�j-�����V�?R��� فيما بعد من صjحkة أو من خطأ هذه المعلومات. 

'' بالمعلوم��ات المطلوب��ة ماَن��ه، يص��بح م��ن ح��ق Lش��كوك¯ في��ه الدلءL5*�[>>� إذا رفض شخص° م
�P-Nالد2فاع السkلمي'' أن تعتبر أن رفضه هذا ��P�9�.i�z%").فتطلب ماَن��ه م;غ��ادرة قاع��ة الجم��ع الع��ام . 

  نقاش الجمع العام أن يوقف عمل ه��ذا�"$��� الد2فاع  السkلمي'' من *�[�فإذا رفض الم;غادرة، تطلب ''
الجمع  العام، وذلك إلى حتى أن ي;غادر هذا الشخص المLشكوك فيه قاعة الجتماع. 

'' لمي'' على المعلومات التي طلبتها من شخص مشكوك فيه،*�[� وبعدما ت�حصلkالد2فاع الس  
�F+تقوم (خلل اليام التالية) ب.���V�?R�ة أو خط��أ تل��ك المعلوم��ات، وذل��ك ع��برkح��jح��ول م��دى ص  

 البحث عن مكان دراسته أو سكاَناه، وتسأل أصدقائه أو مع��ارفه أو جيران��ه ع��ن مهاَنت��ه، وع��ن مص��در
 م��Lد}خ�وله (أو أجرت��ه). (لن مص��در الم��Lد}خ�ول ه��و م��ن بي��ن العاَناص��ر الحاس��مة ف��ي اكتش��اف العاَناص��ر

الب;وليسية الم;اَن}د�سkة). 
 نkيLفإذا ب {R���+F�.�#�� ، فيما بعد، أن المعلومات التي أدلى به��ا الش��خص المLش}��ك£وك في��ه�

  الد2فاع السkلمي'' على تكذيب أو��'�صحيحة وثابتة، وأن هذا الشخص ل يعمل مع الب;وليس، ت�ق}دMم ''
إلغاء الشكوك التي كانت م;وجkهة إلى ذلك الشخص. وتماَنع أيkا كان من الستمرار في إتهامه. 

 نkيLا إذا بkأم {R���+F�.�#��، فيما بعد :�
- أن تلك المعلومات (التي أعطاها الشخص المشكوك فيه عن نفسه) كاذبة، 

- أو أن ذلك الشخص يعمل مع البوليس، 
 فبراير''،20- أو أن سلوك ذلك الشخص يتاَناقض مع مباديء ''حركة 

 - أو أن مصدر مدخ�وله ل يمكن معرفته أو الت2أكqد ماَنه حتى من طرف أقرب��اءه (أي م��ن ط��رف
أصدقاءه أو معارفه أو جيرانه)، 

�� الدفاع السkلمي'' أن *�[�آنئذ تستاَنتج ''<<� B��|	<<#��X�  ه��و : أن ه��ذا الش��خص خطي��ر عل��ى
  فبراير''، وأنه يمكن أن ياَنتمي إلى الجهزة القمعية، أو أن يكون عميل لها. ف�ت�ق�رkر، عل��ى ه��ذا20''حركة 

 الساس، ماَنعه من دخول قاعة الجمع العام، بشكل مؤقت أو دائم، وذلك إلى حين أن يثب��ت تحقي��ق
 ميداني> آخر عكس ذلك. (وإذا كان ذلك الشخص المشكوك فيه عضوا ف��ي إح��دى اللج��ان الم;خ}تص��kة،

 الد2فاع السkلمي'' في نفس الوقت إلغاء ع;ضويته فيها).��'�ت�قرر ''

3�45��+#��$���,	*-.���/�o7�����)L	
���H	6#���+C�	�5 5555�� ��7$�#����2� �C	1"#���|eK5 5
 هر عل��ى*>>�/، ت�ق���وم '''براير' ف��20ركة 'ح'مسيرة  خلل م;ظاهرة أو��kالس kلمي'' بمه��ام��kال��د2فاع الس  
 هذه الم;ظاهرة. =��e و D�2ضمان . كما تتكل2ف بمهامk �'�1#6	ح;سن 
'' تكون عادة �]�* ''_�ا'' ال��تي تحم��ل2�   (من بين ''ف��رق ال��د2فاع الس��kلمي'') ح��ول س��يارة ''اله;ون}��د�

kل}ط�جية، وهي التي ت�اَنظ2م وت�راق��ب م��ن يح��قLر  الصوت. وتقوم هذه ''الفرقة'' بحماية ''الهوندا'' من البkم;ك�ب 
له الصعود فوق ''الهوندا''، ومن يماَنع عليه ذلك.  

5''*�[�''تكون  و��F	} ''تك��ون ''المس��يرة. وم;ق�د2مة في  من بين ''فرق الدفاع السلمي�<<]�*'' 	}�<<W�5

>>� ''*�[�ت�وجد ''في خلفها. و>�S توج��د ''فرق��ة'' عل��ى جاَناحه��ا اليم��ن. و�<<$�	K.عل��ى جاَناحه��ا اليس��ر  
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 '،براير' ف��20رك��ة 'ح'مس��يرة تتاَنق2لن عل��ى ط��ول م;ظ��اهرة أو ن أن ي�� الخيرت''نيالفرق��ت''ن يويمك��ن له��ات
 ، م;ق��رkرات جمعه��ا الع��ام'، أو معبراير' ف20ركة 'ح' عن كل تصرف يتاَنافى مع مباديء ان بالاَن2هيفتقوم

 أو مع أهدافها.
 د2ة أش��خاص يقوم��ون20 وك£ل2ما ظهر خلل م;ظ��اهرة أو مس��يرة ''حرك��ة��jف��براير''، ش��خص أو ع  

  ف��براير''، أو م��ع م;ق��رkرات20بأفعال ت�ض;رk بالمسيرة، أو ت�هLد2د بإفشالها، أو تتاَنافى مع مب��اديء ''حرك��ة 
  أولئك<�';�6>>+ ال��دفاع الم��دني الس��لمي'' *>>�/الجمع الع��ام، أو م��ع م;ق��رkرات الل2ج��ان الم;ختص��kة، تق��وم ''

  الدفاع ا لس��لمي'' بم;حاص��رتهم،*�/الشخاص عن القيام بتلك الفعال، فإن رفضوا النضباط، تقوم ''
��\وبدفعهم خارج المسيرة، 	<<=B��xT<<C�_<<?���Y2�_�G�w�R���(��DO��r��)%]��r��S	&�\��	=j>5

t�A�X��rq�8�X��r0�Q�Y�.>�s2�r���#�=��r�)S	~� .

3E45��+#��$���,	*-.���/�*���H	6��+C�	�5 5555����&	'
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 ، أو�"!;��<>>�''، أو <����;����>>� ف��براير''، عاَناص��ر ''20وك£ل2م��ا ب��Lان�ت خلل م;ظ��اهرة أو مس��يرة ''حرك��ة 
 20م;عاديkة، أو ت�ق�وم بأفعال ت�ض;رk بالمس��يرة، أو ت�ه��Lد2دها، أو ت�عاديه��ا،  أو تتاَن��افى م��ع مب��اديء ''حرك��ة 

  ال��دفاع الس��لمي''*>>�/فبراير''، أو مع م;قرkرات الجمع العام، أو مع م;قرkرات الل2ج��ان الم;ختص��kة، تق��وم ''
 �<<&	R"#�>06 تل��ك العاَناص��ر، و
��\�&>>	�r��S�r�<<�)%] خ��ارج المس��يرة، وت�بnع��jد�هم عاَنه��ا، �;>>.*	<<=j>5

  ال��دفاع الس��لمي'' بتاَن��بيه ق���و>ات القم��ع إل��ى تل��ك*>>�/. وإن دعت الض��رورة إل��ى ذل��ك، ت�ق��وم ''�=�#���
  تلك العاَناصر وأفعاله��ا، لتوثي��ق تل��ك الح��داث���%�Sالعاَناصر، وت�حمkلها مسؤولية السهر على المن، و

وفضحها لحقا.

3J45����+#��$���,	*-.���/�*���_;��������
 ضمن نقط جدول أعمال الجم��ع الع��امقترح  أن ي'براير' ف20'حركة في 'يمكن لي ماَناضل عضو 

 أنماَناض��ل ، يمكن ل��ذلك الم الد2فاع السkلمي''. فإذا وافق الجمع العا*�/نقطة حلk واحدة أو أكثر من ''
��o/مبررات حلk تلك عرض ي�  بالغلبي��ة البس��يطة للماَناض��لين الحاض��رين. فإذا صادق الجمع الع��ام

��o/تصبح تلك ''  الد2فاع السkلمي''،*�/على حLلk واحدة م;حد2دة أو أكثر من ''� .'' المعاَنية م;لغاة

 . واق}ت�رMح��ت فيم��ا2012 ياَن��اير 4(عبد الرحمان الاَنوضة، ح;رkرت الصيغة الولى لهذه الوثيقة في 
 فبراير''، بمدياَنة الدار البيضاء، لكي يLت�بLاَن2اها ويطبkقها).20بعد على الجمع العام ل ''حركة 
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