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 ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع 

Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression 

ج   فيكتور سير

Victor Serge 

 

 

 

 

 

 

 غشت 30موقع 

 تقديم: 

الكتاب، أوله ي هناك ثالثة أسباب دفعتنا إىل نشر هذا 
الكتاب ف  انعدام هذا  ا 

ثمة من  و  العربية،  من فقد    ،المكتبات  بالعربية  الناطقون  المناضلون  حرم 

، أخذ  ، وذلك منذ سني   طويلة، وبسبب هذا االستفادة من هذا الكتاب القيم

ثان  أما  العربية،  اللغة  إىل  الفرنسية  اللغة  من  ترجمته  عاتقه  عىل  الموقع 

ي مادتها   النادرة األسباب، هو كون الكتاب من الكتب القليلة و  
ي اعتمدت ف 

الت 

( لتقديم صورة  1917عىل األرشيف، الذي استولت عليه الثورة )ثورة أكتوبر  

ي قمع و متابعة و مطاردة و تصفية عن األجه 
زة القمعية، و عن كيفية اشتغالها ف 
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روسيا  ي 
ف  الشي  السياسي  بالبوليس  هنا  األمر  يتعلق  و   ، الثوريي   المناضلي   

للنظام   الشي  البوليسي  السياسي  الجهاز  "األوخرانا"،  خاصة  القيرصية، 

ي القيرصي، مما يعطي للدراسة أهمية تاريخية خاصة، و قيمة علم
ة ف  ية كبي 

، و ثالث األسباب، كون الكتاب كان متداوال  بشكل   خدمة المناضلي   الثوريي  

، و بالنسبة لمنظمة "إىل األمام"  ي
ي سنوات السبعينات من القرن الماض 

كبي  ف 

الثورية كانت    -الماركسية أطرها  من  العديد  فإن  باألخص،  المغربية  اللينينية 

الكتاب ملهما   بل كان  إجراءاتها مطلعة عليه،  فيما يخص  للمنظمة  و مرشدا 

إن كراسة "حول  بل  القمعية،  ادوري  الكمير النظام  أجهزة  ي مواجهة 
ف  األمنية 

ي سنة  
ي صاغها عبد الفتاح الفاكهان 

، كانت، باإلضافة إىل 1974الصمود"، الت 

ة المنظمة، مستلهمة من هذا الكتاب القيم .   استعمال خير

السبعينات    منذ  العالم  عرف  اآللقد  وآليات  إىل  تقنيات  ي 
ف  هائال  تطورا  ن 

ي  
ة ومنها علوم الحاسوب  اشتغال القمع الطبق  الذي استفاد من تطور علوم كثي 

ي األداء  
أكير فعالية ونجاعة ورسعة ف  القمع  والمعلوماتية والتواصل، وأصبح 

. وبالمقابل،  ي المجتمع الرأسماىلي
من جراء ذلك. وال يمكن انتظار غي  ذلك ف 

واحدا   فالتاري    خ  بعدا  وال  للتاري    خ  نهاية  الرأسمالية  تكون  ولن  يتوقف،  ال 

الدوران  لإلنسان، ي 
ف  مستمرة  التاري    خ  ي  ،  فعجلة 

الطبق  محركا والرصاع  الزال 

التحدي   الثوريون  ويرفع  صانعته.  والمبدعة  المنتجة  والجماهي   للتاري    خ، 

اإلبداع،  عىل  قادرون  والشيوعيون  مضاد،  سالح  سالح،  فلكل  باستمرار، 

وإذا كان "    أفليست الثورة إبداع، كما قال القائد الشهيد عبد اللطيف زروال،

ي الثورة" أسىم الحقوق والمبادئ،
 نطق الثورة ال يقهر. فإن م الحق ف 

ي استلهمها هذا الكتاب من التجربة 
إن القواعد العامة الشتغال آليات القمع الت 

الكتاب هذا  ي 
ف  صياغتها  وتمت  تطورت    ،الروسية،  وإن  راهنية  ذات  تظل 

القمع، وطها   تكنولوجيات  ت رسر تغي  وإن  نفسها  الطبقية هي  تلك   ،فالحرب 

ا دائما  تستدعي  ي 
الت  التاريخية  وط  اللينينية:  الشر الذهبية  بالقاعدة  لعمل 

 الملموس.  للواقع  الملموس التحليل
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ج   "ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع":  وكتابهفيكتور سير

 الكاتب: 

دجنير   ي 
ف  ج  سي  فيكتور  مهاجرين    1890ولد  روسيي    أبوين  من  بلجيكا،  ي 

ف 

، فيكتور كيبالتشتش. بدأ حياته النضالية كمناضل   ي
، واسمه الحقيق  سياسيي  

" اكي
ي صفوف "الحرس الشاب االشي 

اكي ف 
ي بلجيكا   اشي 

، 1906. ابتداء من  ف 

اال  من  للعديد  فتعرض  بروكسيل،  ي 
ف  الفوضوية  الحركة  يخالط  عتقاالت  بدأ 

ي سنة 
ج بلجيكا نحو فرنسا،  1909بسبب نشاطه ذلك. و ف  ، غادر فيكتور سي 

ي نشاطه داخل الحركة الفوضوية، و بسبب 
ي باريس، و استمر ف 

حيث استقر ف 

)جماعة فوضوية فرنسية(،   أنه أسكن عنده العنارص األساسية لجماعة بونو 

ي رفض التبليغ عن
سنوات سجنا، و   بخمس  1912ها، تم الحكم عليه سنة  الت 

ي السجن"، و بعدما أنىه مدة  
قد شكلت هذه التجربة مادة لروايته "الناس ف 

ي نشاطه 
ي اسبانيا، و استمر ف 

شلونة ف  سجنه تم طرده من فرنسا، فالتحق بير

ي 
ي مقاالته، الت 

ة، و ف  ي مجلة   النضاىلي الفوضوي، و خالل هذه الفي 
ها ف  كان ينشر

ج. حرية" تبت  اسم فيكتو "األرض و ال   ر سي 

يوليوز   ي 
الفوضويون  1917ف  قادها  انتفاضة  ي 

ف  ج  سي  فيكتور  سيشارك   ،

فحاول  جديد،  من  اعتقاله  تم  حيث  فرنسا  إىل  رسا  إثرها  عىل  فر  اإلسبان، 

تحاق بروسيا الثورية، لكنه اعتقل مرة أخرى وسجن، ولم يتمكن  لالهروب لال 

ي يناير  لمن اال 
ي صفقة بي   فرنسا  ، حيث تم تبادله  1919تحاق بروسيا إال ف 

ف 

"نشأة  ي كتابه 
ف  ة  الفي  هذه  عن  ج  سي  فكتور  وتحدث  البلشفية،  والسلطة 

ماي   ي 
وف  بعد  1919قوتنا".  الروسي  الشيوعي  بالحزب  عن  مالتحق  تخىل  ا 

الما وتبت   طرف  الفوضوية  من  قاسية  لهجومات  عرضة  جعله  مما  ركسية، 

 رفاقه القداىم، فقام بالدفاع عن روسيا البلشفية. 

بقيادة  ستت البيضاء  القوات  هجوم  لحظة  وغراد  بي  ي 
ف  فكتور رسج  تعبئة  م 

ي خطر"(، وخالل حصار 
ة يتحدث كتابه "المدينة ف  يودنيتش )عن هذه الفي 
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وحراسة  بالحفاظ،  ج  سي  فكتور  إىل  أوامره  ي 
البلشق  الحزب  أصدر  المدينة 

إىل  ينقلها  أن  منه  وطلب  "األوخرانا"،  القيرصي  السياسي  البوليس   أرشيف 

انتصار   حالة  ي 
ف  إعدامها  بوجوب  تقول  خاصة  توصية  مع  موسكو،  مدينة 

لكي  وذلك  البيضاء،  جاعها،   القوات  اسي  القيرصي  الجيش  يستطيع  ال 

 .  واستعمالها ضد الثوريي  

ج عدة وظائف داخل الحزب   بعد هزيمة الجيوش البيضاء، مارس فيكتور سي 

  ، ي
ي مؤتمرات األممية الشيوعية،   1921  –  1920سنة    وخاللالبلشق 

شارك ف 

ي الجهاز التنفيذي لألممية الثالثة إىل جانب زينوفييف. 
 وتحمل مسؤوليات ف 

لفائدة   المقاالت  العديد من  ج  ين، كتب سي  العشر السنوات  الصحافة خالل 

الشيوعية العالمية، ومن بي   أشهر هذه الكتابات، سلسلة من ثالث مقاالت  

أساليب   نونير    " األوخرانا"حول  ي 
ف  ها  المقاالت 1921سيتم نشر ، وستشكل 

ي والثالثالثالث الجزء األول واألطول )الفصل األول و 
( مما سيصبح كتابا الثان 

 ". تحت عنوان "ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع 

ج مقا ي  كتب فكتور سي 
ي موسكو حيث كان يشتغل ف 

وميسارية كالته الثالث ف 

ي البداية عبارة عن وصف لكيفية اشتغال 
العالقات الخارجية. وكان الكتاب ف 

التقنيات   بمعرفة  له  سمح  األرشيفات  عىل  االطالع  ان  ذلك  "األوخرانا"، 

الها  والتنصت  واالقتفاء  التعقب  ي 
ف  المستعملة  اض  الكالسيكية  واعي  ي 

تق 

اق  واالخي  للتشب  الكبي   واالستعمال  ية 
وبوميي  األني  والتقنيات  الرسائل 

ج نصائحه لكل الثوريي   عير العالم  واالستفزاز. وبناء عىل هذا، قدم فيكتور سي 

 من خالل كتابه القيم. 

ي سنة  
، 1921ف  ج إىل أوروبا الوسط، و بالضبط إىل مدينة برلي   ، سافر سي 

ي   ثحي
ف  "وكالة   اشتغل  السم  )اختصار  يكور"  "أمير مجلة   تحرير  هيئة 

الصحافة األممية الشيوعية"(، و خالل وجوده بألمانيا عاين أحداث االنتفاضة 

أكتوبر   ي 
ي تم سحقها، فانتقل إىل مدينة فيينا، حيث  1923الشيوعية ف 

الت   ،
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ي من كتابه )الفصل الرابع( سنة  
  ، و ذلك 1925سيتمكن من كتابة الجزء الثان 

ي باريس، أما الكتاب كامال 
ها ف  تحت عنوان "مشكلة القمع الثوري"، وسيتم نشر

سنة   ه  نشر الكتب    3000)   1926فسيتم  أحد  ذلك  بعد  ليصبح  نسخة( 

طبعات   تتالت  الحي    ذلك  منذ  و  القمع،  لمواجهة  المستعملة  الكالسيكية 

ة.   الكتاب، و أحيانا بأعداد كبي 

يس أمن عام: ما يجب أن يعرفه كل ثوري كوالإن العنوان األصىلي للكتاب هو " 

 عن القمع". 

 جهاز "األوخرانا" موضوع الكتاب: 

"فرقة  ب  القيرصية  روسيا  ي 
ف  يسىم  لما كان  الروسي  االسم  هو  "األوخرانا" 

"، بمعت    ي الحفاظ عىل األمن والنظام العام"، اختصارا ل "أوخرانوي أو تدنت 

ي نهاية القرن   اطوريةلإلمير آخر كانت تمثل البوليس السياسي الشي  
القيرصية ف 

هو   19 الجهاز  لهذا  الشائع  الروسي  واالسم  ين،  العشر القرن  وبداية 

 "األوخرانكا". 

تأسيس   تم  يوم    " األوخرانا"لقد  من طرف    1881غشت    14بقرار قيرصي 

الثالثة لوزارة   الثالث، وقد جاءت األوخرانا لتعوض "الفرقة  القيرص ألكسندر 

ي تم حلها سنة  
، وقد تم إنشاء األوخرانا لمواجهة التهديد 1880الداخلية"، الت 

العمليات اإلره ي روسيا، الذي كان يتمي   بالعديد من 
المتصاعد ف  ابية الثوري 

ة "نارودنايا فوليا" )إرادة  سيةالسيا ، المسلحة، خاصة عىل يد المنظمة الشهي 

يوم   إرهابية  بعملية  قامت  ثورية  إرهابية  منظمة  وهي  مارس    13الشعب(، 

1881   . ي
 أدت إىل مقتل ألكسندر الثان 

داخل   ين  المخير زرع  عير  عملها  ي 
ف  "األوخرانا"  انطلقت  تأسيسها،  بعد 

الثورية، والقيام ب أعمال االستفزاز والتصيد، بهدف خلق وضعية التنظيمات 

العمالء   أعداد  ي 
ف  الزيادة  مع  التنظيمات،  تلك  داخل  معممة  غموض 

وطورت    . زوباطوف،   "األوخرانا"المزدوجي   ي  جر سي  بقيادة  عملها  أسلوب 
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منظمات   خلق  تم  حيث  البوليسية"،  اكية  "االشي  ب  يسىم  لما  فأسست 

ين،   مخير عمالء  من طرف  مراقبة  بالزوباطوفشتشينا. مستقلة  ما سىمي  وهو 

باريس، هو من كان وراء تحرير  ي 
المعروف عن "األوخرانا" أن مكتبها ف  ومن 

 " بكتاب  سىمي  ما  معادي  صهيون  حكماء   بروتوكوالت ونشر  مزور  "، كتاب 

ير معاداة السامية وإطالق المذابح ضد اليهود.   للسامية لتير

ين لقد كانت "األوخرانا" تقوم باستقطا من بي     والعمالء المحرضي     ب المخير

تزايد نشاط   الثورية نفسها. وقد  التنظيمات  ، ومن داخل  الثوريي   المناضلي   

ي هذا المجال ابتداء من ثورة  
ج أنه تم 1905"األوخرانا" ف  ، ويذكر فيكتور سي 

سبورغ دوالبا خاصا بالملفات،  اكتشاف داخل مقر "األوخرانا" بمدينة سان بي 

نارص اشتغلت مع أو لصالح "األوخرانا"، ومن داخل ألف اسما لع  35ويضم  

"البالشفة"،  الثورية"،  اكية  "االشي  للقيرصية:  المناهضة  الثورية  التنظيمات 

أن   األرشيف  عىل  االطالع  خالل  من  وتبي    "الفوضويون".  "المناشفة"، 

الضباط المكلفي   باستقطاب ومتابعة أعمال هؤالء العمالء، كانوا يتوفرون عىل 

ة من الكتب الموجزة تتطرق ألساليب االستقطاب والتوجيه والتحكم  مجموع

ي العمالء )دليل عمل(. وقد تمي   أسلوب "األوخرانا" باستعمال مبدأ االستفزاز  
ف 

أو  الثورية  الحركة  ترك  عىل  المبدأ  هذا  ويقوم  واسع،  نطاق  عىل  )التصيد( 

الكامل فيما بعد، التنظيم الثوري، تتطور إىل درجة ما، وتنضج ليتم تصفيتها ب

يتم اصطياد  أن  العمل من جديد قبل  ليبدأ  الشباك  البعض خارج  ك  وقد يي 

ي هذه التقنية لتصبح شائعة لدى أغلب  
جماعته من جديد، وسيتم التوسع ف 

 أجهزة القمع عير العالم. 

تقوم  كانت  يتبي   كذلك من تلك الكتب واألرشيفات أن أساليب "األوخرانا"  

اب ون  عيشثوريي   ذوي الشخصية الضعيفة، الذين يمن ال  عىل أسلوب االقي 

ي الفقر، أو الذين يعانون
ي   ف 

من اإلحساس باإلهانة نتيجة الرصاعات الداخلية ف 

باالستق المكلف  الضابط  ويقوم  الثورية.  بي    التنظيمات  بالمزاوجة  طاب 

ي وأسلوب الضغط، مما يؤدي إىل سقوط الضحية بي   األسلوب البسي كولوجر
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ذلك، يبدأ العنرص المستقطب بالحصول عىل أموال، وذلك بارتباط    يديه، بعد 

الجديد  العنرص  من  ويطلب  للجهاز.  يقدمها  ي 
الت  المعلومات  مستوى  مع 

المستقطب بعدم تغيي  نمط حياته وأنشطته حت  ال يثي  انتباه رفاقه. وخالل  

إثارة  ولعدم  االعتقال،  حالة  الجديد  المجند  تجنيب  يتم  االعتقال    موجات 

االنتباه بي   صفوف رفاقه، يتم ترك بعض المناضلي   المخلصي   خارج دائرة  

االعتقال حت  ال يتم استشعار التنظيم بالخطر، وعندما يريد البوليس أن يقوم  

قية أحد العمالء داخل التنظيم إىل مرتبة عليا تنظيميا، يقوم باعتقال من   بي 

ة، فيصبح المخير بديال هو أعىل  له.   منه مبارسر

كذا، استطاعت" األوخرانا" أن تستقطب عنارص من مستويات عليا داخل  ه

المركزية للحزب   اللجنة  الثورية، ومن أشهر هؤالء عضو  ي التنظيمات 
البلشق 

ال ي 
ف  ي 
لمان  الير لم ونائبه  الذي   ، مالينوفسكي رومان  ب  األمر  ويتعلق  دوما، 

ونفس الحال   تكتشف هويته إال بعد انتصار الثورة، فقام البالشفة بإعدامه،

ي حزب
"البوند"، وكالهما اشتغل    بالنسبة إلرسائيل كابلنسكي عامل الطباعة ف 

 سنة لصالح "األوخرانا".  11أكير من 

ي اسم إيفنوأزيف عضو  
ين اللذين استقطبتهم "األوخرانا"، يأن  من بي   الشهي 

تنظيم   الحزب عن  مسؤوال  الوقت  نفس  ي 
ف  الذي كان  الثوري"،  اكي 

"االشي 

ت اإلرهابية من داخل الحزب، حيث كان يرأس التنظيم الخاص، وسبق  العمليا

إي . كان  وموظفي   سامي   وزراء  اغتيال  إىل  أدت  بعمليات  قام  أن  فنوأزيف  له 

"، وحت  ال يتم الكشف عن هويته، كانت "األوخرانا" يشتغل لصالح "األوخرانا 

الف  ير فيا تشسالسماح للجماعة بعمليات اغتيال، ومن بينها اغتيال الوز بتقوم  

ج،   . وهناك عميل آخر 1908وقد انفضح أمره سنة  بلييف والدوق الكبي  سي 

، وستتم و ل "األ اكيي   الثوريي  
ة سيفتضح أمره داخل االشي  خرانا" ذو شهرة كبي 

ي ثورة  هو البوب غابون، أحد األسماء المشهور تصفيته الحقا، و 
. وقد 1905ة ف 

 . 1917العميلة بعد ثورة أكتوبر انفضحت العديد من العنارص 
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نتائج له  "األوخرانا" كانت  لجهاز  اإلجراىمي  النشاط  إىل   إن  أدت  ة جدا،  خطي 

تسميم العالقات الداخلية وسط التنظيمات الثورية، وأدى ثمنها العديد من  

، اللذين اتهموا بالعمل لصالح البوليس.   المناضلي   المخلصي  

أكتوبر   ثورة  انترصت  يد 1917عندما  ي 
ف  األوخرانا"  أرشيفات  سقطت   ،

البالشفة، اللذين قاموا بمعالجتها واالشتغال عليها لمدة سنوات للكشف عن  

أجهزة   داخل  نشاطه  يمارس  ظل  منهم  جزءا  أن  ذلك   ، المدسوسي   العمالء 

ي كانو 
ا يتوفرون  النظام الجديد، وقام البعض منهم بإحراق الوثائق والملفات الت 

 عليها، تحت غطاء أنهم يقومون بذلك لحماية الثوريي   من أعداء الثورة. 

، عير بناء جهاز ضخم من البوليس  ي مجال قمع الثوريي  
إن التجربة الروسية ف 

وع ثوري، يهدف القضاء عىل  ي محاولة للقضاء عىل كل مشر
السياسي الشي، ف 

الروسية، القيرصية  تمثلها  ي 
الت  الرجعية،  اطورية   قلعة  امير تحكم  ي كانت 

الت 

إرادة  أمام  يقف  ء  ي
سر ال  أن  أثبتت  الشعوب"،  "سجن  عليها  أطلق  شاسعة 

الشعوب و قواها الثورية، فقد استطاع البالشفة بقيادة ليني   أن يقودوا العمال 

ف او الفالحي   لدك ت ي روسيا لك القلعة الرجعية، و نالوا رسر
سقاط القيرصية ف 

اكية عىل و خلصوا الشعوب و العال  وع توج  بناء االشي  م من ويالتها ضمن مشر

، إنه الحزب   طريق الشيوعية، و بقيادة حزب من طراز جديد، الذي بناه ليني  

 . ي
 البلشق 

إن التاري    خ هو تاري    خ رصاع الطبقات، والجماهي  هي من تصنع التاري    خ بقيادة  

الذي  الثورة،  ي 
ف  الحق  بي    جدليا  الرصاع  وسيظل  الثورية،  يصونه   طالئعها 

ي كبح   –حزب  ها الماركسي  
ي الثوري، وبي   "حق" الرجعيي   والمستغلي   ف 

اللينيت 

شعار   تحت  القواني    من  سانة 
بي  ذلك  عنة  بشر فيقومون  وسحقها،  الثورة 

الحفاظ عىل األمن والنظام، تسخر لها كل وسائل البطش المادي والمعنوي،  

ي الثورة، كم
ي هذا الرصاع ينترص الحق ف 

 ك نماذج الثورات العالمية. ذل   بتثت  ا وف 

  
 وليد الزرقطون 
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 يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع" " ما : كتاب

ج يف : تأليف  كتور سير

قاوي  ترجمة أحمد الشر

 مقدمة الكاتب 

طة السياسية  ي روسيا بي   أيدي الثوار، اآللية الكاملة للشر
أسقط انتصار الثورة ف 

ة،    خير
واألكير واألقوى،  تشكلت ألكير من  األكير حداثة،  ي 

سنة من    50والت 

 الرصاع المرير ضد نخبة شعب عظيم. 

إن معرفة مناهج وطرق هذا البوليس، يقدم لكل مناضل خدمة عملية فورية، 

ي كل مكان، وألن  
ي دفاعها عن نفسها تستخدم نفس الوسائل ف 

ألن الرأسمالية ف 

ي العالم المتضامن فيما بينه يتشابه 
 بطبيعة الحال. كل البوليس ف 

النضال الثوري، الذي اكتسبه الروس خالل أكير من نصف قرن من   إن علم 

هم    )و  البلدان  ي  
ف  المناضلي    عىل    يجب  الهائلة،  التضحيات  و  الجهود 

ي تخلقها الحرب  
ي الظروف الت 

مضطرون أيضا (، حيث يتطور العمل اليوم، ف 

ول وليتاريا الروسية و هزائم الير أزمة الرأسمالية   -يتاريا العالمية  و انتصارات الير

عند  ي 
الطبق  للوعي  جدا  واضح  تطور  و  الشيوعية،  األممية  ونشأة  العالمية، 

القواني    و  األبيض  اإلرهاب  العسكرية،  الدكتاتوريات  الفاشية،  البورجوازية: 

وريا  بالنسبة     - الجائرة   ، فقد أصبح ذلك رص  ة زمنية أقرص بكثي  ي في 
استيعابها ف 

 اليوم. لهم منذ 

ي يتوفر عليها العدو، فربما  
فإذا كان المناضلون مطلعون جيدا عىل الوسائل الت 

، أن تتم دراسة األداة   وري، بهدف عمىلي يصابون بخسائر أقل ... لذلك من الرص 

الرئيسية لجميع الرجعيات ولكل أشكال القمع بعناية، هذه اآللة الخانقة لكل  

وعة والمسماة بوليسا.   التمردات المشر
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األوتوقراطية  صهرته  الذي  المتقن،  السالح  أن  طالما  ذلك،  نستطيع  إننا 

العام   األمن  "األوخرانا"،  ي 
ونعت  وجودها،  عن  للدفاع  اطوريةالروسية   لإلمير

 الروسية، قد وقع بي   أيدينا. 

ء الذي سيكون مفيدا للغاية، فإن   ي
لكي ندفع بهذه الدراسة إىل أقىص حد، السر

ال  وراحة  وقتا  يتطلب  ي   ذلك 
الت  فالصفحات  السطور،  هذه  يمتلكها كاتب 

 سنقرؤها ال تدعي أنها تحل محلها. 

إنها ستكون كافية، وأتمت  ذلك، لتحذر الرفاق، وتكشف أمام أعينهم حقيقة 

طة الروسية، وهي أنه ال توجد أي   ي من الزيارة األوىل لمحفوظات الشر
صدمتت 

ي العالم يمكنها وقف المد الثوري عندما يرتف
طة قوة ف  ع، وأن جميع رجال الشر

 أيا كانت مكيافيليتهم وعلمهم وجرائمهم، فهم ال حول لهم وال قوة ... 

ي نونير   
ة الشيوعية" ف  ي "النشر

، تم 1921إن هذا العمل، الذي نشر ألول مرة ف 

آلية  دراسة  ها  تثي  ي 
الت  والنظرية،  العملية  القضايا  إن  عناية.  بكل  استكماله 

ي ال  
طة، الت  ي ذهن القارئ العامل، مهما كان تكوينه اشتغال الشر

يمكن أال تثار ف 

 . ي محاولتي   جديدتي  
، قد تم بحثها ف   السياسي

تسمح  ال  ي 
والت  الواضحة،  بساطتها  من  الرغم  عىل  للمناضل،  نصائحا  إن 

ضد   العماىلي  للدفاع  األولية  القواعد  ترسم  جدواها،  من  الشك  ي 
ف  التجربة 

 صيد(. المراقبة والوشاية واالستفزاز )الت

أكتوبر، وثورة  الحرب  منذ  العاملة،  الطبقة  بإمكان  يعد  بالقيام    لم  ي 
تكتق  أن 

انفتح، وسواء كانت   الحروب األهلية قد  ي فقط ومدمر. إن عرص  بعمل سلتر

يخص  فيما  "سنوات"  ب  مؤجلة  أو  التحديد  وجه  عىل  يومية  راهنيتها 

يمكن    السلطة ال االستحقاق، فإن األسئلة المتعددة المتعلقة باالستيالء عىل  

 أال تطرح منذ اليوم بحدة عىل معظم األحزاب الشيوعية. 
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ي بداية سنة  
ي حالة استقرار،    ،1923ف 

ي أوربا ف 
الرأسماىلي ف  النظام  حالة يبدو 

" ، علما أن االحتالل "السلىمي للروهر كان قد ألق    مثبطة لعزيمة فاقدي الصير

 العام. قبل نهاية ،  بشبح الثورة عىل ألمانيا  بقوة حقيقية

ي حاجة  
من اآلن فصاعدا، فإن أي عمل يميل إىل تدمي  المؤسسات الرأسمالية ف 

إىل استكماله من خالل إعداد نظري عىل األقل، لعمل الغد اإلبداعي ... وقد  

 :  قال باكوني  

 "إن الروح المدمرة ه  أيضا الروح المبدعة". 

ي تم تأويلها حرفيا قد ضللت ال 
كثي  من الثائرين بشكل  هاته الفكرة العميقة، الت 

ي اليوم تقود 
بئيس، أصبحت اليوم حقيقة عملية، فنفس روح الرصاع الطبق 

ي نفس الوقت. مثلما يجب أن تستكمل معاداة  
الشيوعيي   إىل التدمي  واإلبداع ف 

ي تفرضها  
عة العسكرية الحالية بإعداد الجيش األحمر، فإن مشكلة القمع الت  الي  

طة والعدالة البورجوا ي ذو أهمالشر ة، ارتأيت أنه من زية لها جانب إيجانر ية كبي 

ي   ي خطوطه العريضة. واجتر
 تحديد ذلك ف 

 علينا أن نعرف وسائل العدو، ونحتاج أيضا معرفة المدى الكامل لمهمتنا. 

ج   فيكتور سير

   1925مارس 

  والثالث والرابع 
 الفصل األول: الجزء األول والثان 

 األوخرانا الروسية  

  I -  عرض خاص : ط 
 الشر

سنة   "األوخرانا"  لوزارة   1881أحدثت  ة  الشهي  الثالثة"  "الشعبة  لتخلف 

ي التطور حقيقة إال ابتداء من سنة  
،  1900الداخلية الروسية، لكنها لم تبدأ ف 
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التاري    خ الذي وضع فيه عىل رأسها جيل جديد من رجال الدرك. لقد كان ضباط 

ون أن القيام بمهام  الدرك السابقون، خاصة اللذين ه ي الرتب العليا، يعتير
م ف 

ف العسكري.  طة يتعارض مع الشر  الشر

ي  لقد ألقت المدرسة الجديدة ب "أزمة الضمي  
عت ف  ي سلة المهمالت، ورسر

" ف 

)التصيد( )االستفزاز  الشي  للبوليس  علىمي  داخل    ، تنظيم  والخيانة  الوشاية 

ثقافة واسعة وذوي موهبة   األحزاب الثورية(. وكان عليها أن تنتج رجاال ذوي

يدوفتشكما هو الحال بالنسبة للعقيد   ، الذي ترك لنا تاريخا ضخما حول سبير

 . اكي الديموقراطي
اكي الثوري وتاري    خ الحزب االشي 

 الحزب االشي 

الدرك وتكوينهم     ي موضوع رعاية خاصة، و كان تجنيد ضباط 
المهت  تدريبهم 

امة، ويحتوي الملف كوثيقة كاملة فكان لكل واحد منهم ملفا لدى اإلدارة الع

للغاية عىل كثي  من التفاصيل الطريفة: الطبع، مستوى التعليم، الذكاء، حالة 

العمل المنفعة  ء بروح  ي
المثال، الخدمة، ويتم تسجيل كل سر ية، وعىل سبيل 

إال    ال يصلحفسيعتير شخصا  ب "العقل الضيق"،    ضابط ما   يوصف  فحي     

ي التعامل معه، ويسجل عىل   ومن ثمة،للوظائف الدنيا،  
ي إال الحزم ف 

ال يقتىص 

 ضابط آخر بأنه "يميل إىل مغازلة النساء. 

ي االستمارة
:  حول هؤالء األشخاص  من بي   األسئلة المطروحة ف  ، أالحظ ما يىلي

يعرف   أن ال"هل  وأقرأ،  ؟"،  هي وما  لألحزاب؟  األساسية  والقواني    نامج  ير

اكية الثورية والفوضوية،  صاحبنا "صديق النساء"، "يعرف جيدا األ فكار االشي 

، ويعرف بشكل سطحي  اكي الديموقراطي
ويعرف بشكل متوسط الحزب االشي 

 ." ي
اكي البولون 

 الحزب االشي 

ي كيفية التعامل مع مستويات اإللمام بالمعرفة لدى كل عميل، 
هناك تدرج ف 

تاري    خ   دروس  طينا"  "رسر تابع  الملف."هل  نفس  فحص  نواصل  دعونا  لكن 

ي أي األحزاب كان هناك عمالء رسيون؟ مثقفون؟   كة الثورية؟"  "كم،الحر 
وف 

تنظم  "األوخرانا"  لتكوين كالبها، كانت  أنه  القول،  عن  ي 
غت  ألنه  وعمال؟"، 
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دورات، حيث يدرس كل حزب: دراسة أصوله وبرنامجه وأساليبه، وحت  السي   

الرو  الدرك  أن رجال  . ونسجل هنا،  المعروفي   لمناضليه  المدربي   الذاتية  س 

ء مشي   ي
طة السياسية حساسية، لم يكن لهم سر طة عىل أكير مهام الشر ك مع رسر

طة الشية لجميع الدول   أوروبا الغربية، لكن بالتأكيد لديهم ما يعادله ي الشر
ف 

 الرأسمالية. 

ll- صد واقتفاء األثر  المراقبة الخارجية: الير

ي المقام األول، فاألمر يتعل
ق دائما بتتبع الرجل ومعرفة كل مراقبة هي خارجية ف 

صد  اق نواياه، لذلك تم تطوير مصالح الي  أفعاله وحركاته وارتباطاته، ثم اخي 

طة، وتعطينا المنظمة الروسية  ي جميع قوات الشر
واقتفاء األثر بشكل خاص ف 

 دون شك نموذجا لجميع المصالح المماثلة. 

ة، فعمالؤها العديدون، مصلحة المراقبة الخارجية األكير بساط  إذا أخدنا مثال،

روبال شهريا، وكانت مهمتهم   50اللذين نتوفر عىل صور هوياتهم، يدفع لهم  

الوحيدة هي تعقب ساعة بساعة، ليال ونهارا دون أي انقطاع، الشخص الذي  

اقتفاء أثره )تتبعه(، وال يجب مبدئيا أن يعرفوا اسمه وال هدف   مهمة  تم تحديد 

ط ، وبدون شك ضد أي سلوك أخرق أو ضد أي  حتياال ا، وذلك من باب  التتبع

رب األشقر،  لقب:  له  يعط  التتبع  موضوع  الشخص  فإن  البيت، خيانة،  ة 

، سائق العربة ا  لخ ... فالديمي 

ي الجزء العلوي من التقارير اليومية، مجلدة، مشكلة دفاتر 
نجد هذا اللقب ف 

بشكل   دقيقة  التقارير  هذه  مالحظاته.  صد  المي  سجل  حيث  ، ضخمة،  كبي 

ويجب أال تحتوي عىل أي فراغات )فجوات(، وتتم صياغة النص بشكل عام  

 :  تقريبا عىل النحو التاىلي

ي الساعة التاسعة وخمس وأربعي   دقيقة من يوم  
أبريل، غادرت ربة البيت    17ف 

، دخلت العديد من   ي زاوية شارع بوشكي  
ي المركز ف 

لها، وضعت رسالتي   ف  مي  
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ي شارع  
ة والنصف صباحا شارع  دخلت  ،  Xالمتاجر ف  ، 13رقم    Zالساعة العارسر

ون دقيقة صباحا ا غادرت الساعة ا  لخ.. لحادية عشر وعشر

ي نفس الوقت دون معرفة  
صد عميالن نفس الشخص ف  ي أخطر الحاالت، يي 

ف 

بعضهما البعض، فيتقابل التقريران ويتكامالن وتسلم هذه التقارير إىل قوات 

 . الدرك لتحليلها من قبل المختصي   

الموظفون   هؤالء  جداول   –الجواسيس    –يضع  بشكل خطي   الفكر  الثاقبو 

و  الشخص  وحركات  األحداث  تلخص  ومدتها  شاملة،  وانتظامها  زياراته  عدد 

وعن طريق األماكن، مكنت هذه المخططات من تقدير أهمية عالقات    لخ ... ا

ه المحتمل.   المناضل وتأثي 

طي  
االستيالء عىل الحركة   1905حواىلي سنة  الذي حاول  زوباتوف،  قام الشر

ى، بخلق نقابات هناك، قد وصل بتعقب األشخاص  ي المراكز الكير
العمالية ف 

  إىل أعىل درجات الكمال، فقد كانت فرقه الخاصة قادرة عىل تعقب رجل عير 

معه من مدينة إىل أخرى ومن بلد إىل آخر،   روسيا، بل عير كل أوروبا، متنقلة

ألحدهم  م يضطر المتعقب أبدا إىل القلق: فكتاب النفقاتعالوة عىل ذلك ل

ي تصل إىل  ، يعطينا رقم ال1903لشهر يناير  
وبال. ر   637،35نفقات العامة الت 

وإلدراك أهمية االئتمان المفتوح بهذا الشكل، لصالح واش عادي، دعونا نتذكر 

ي ذلك الوقت، كان الطالب يعيش بسهولة ب 
 روبال شهريا.  25أنه ف 

ي ح
صدين( إىل الخارج  ب، جرت العادة  1911واىلي سنة  ف  إرسال المتعقبي   )المي 

طة األوروبية. لقد كان وشاة  لمراقبة المهاجرين هناك، وربط االتصال مع الشر

ي 
اطور ف  ي كل عواصم العالم.  " عقر دارهم"جاللة اإلمير

 ف 

اللذ الثوار،  بعض  البحث عن، ومراقبة  الثابتة،  "األوخرانا"  مهام  ين  كان من 

اكي 
االشي  الحزب  ي 

ف  أعضاء  أو  إرهابيي    وباألساس  خطورة،  األكير  ون  يعتير

الثوري، اللذين مارسوا اإلرهاب، وكان عىل عمالئها أن يحملوا دائما دفاتر صور  

من   عىل،  و صورة  70إىل    50تحتوي  أسماء: ،  عىل  ي 
عشوان  بشكل  نتعرف 
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)لألسف!( أفكسنتيف  أرغنوف،  ناتاسنون،  الراحل  ، سافنكوف،  كارلي    ،

(، فابركانت ، بشكوفا )زوجة غوركي ا فغني  ي .  أوفسيانيكوف، في 
كما كان أيضا ف 

ل الشخص أو وسط   ي مي  
حوزتهم نسخ من صور ماركس، فوجود هذه الصورة ف 

ا.   كتاب يشكل مؤرسر

النظام   أعداء  عىل  فقط  الخارجية  المراقبة  تمارس  ال  طريف:  تفصيل  إليكم 

اطورية  القديم، إذ نتوفر عىل كنانيش تشهد عىل أن أفعال وحركات وزراء اإلمير

ال تفلت من يقظة البوليس، فإحدى كنانيش المراقبة للمحادثات التيلفونية  

ي سنة  
ف  الدفاع  االت 1916لوزير  مرات  تعرفنا عىل عدد  اليوم،  ،  ي 

ف  أن  و صال 

للسيدة   الهشة  بالصحة  علما  أخذت  المختلفة  القرص  شخصيات 

 سوخوملينوف. 

lll- أرسار االستفزاز و يا خبا 

"الوكالة  فيها هي  ي ال شك 
الت  الروسية  طة  الشر ي 

ف  أهمية  األكير  اآللية  كانت 

ي ترجع أصولها  
إىل الشية"، إنه االسم الالئق بمصلحة االستفزاز والتصيد، الت 

ثورة   بعد  للغاية  ي 
استثنان  تطور  إىل  وصلت  ي 

والت  األوىل،  الثورية  النضاالت 

1905 . 

طة )المسمون ضباط الدرك( المدربي   تدريبا خاصا، المكوني     كان ضباط الشر

وقد كانت   محرضون(،  )عمالء  مستفزين  عمالء  بتجنيد  يقومون   ، والمنتقي  

هذ ي 
ف  أكير  أو  أقل  بدرجة  حققوها  ي 

الت  صنفتهم النجاحات  قد  المجال  ا 

التفاصيل أقل  تتوقع  الدقيقة  التعليمات  وكانت  ترقيتهم.  ي 
ف  مع   وساهمت 

ا، يجمع المتخصصون اللذين يتقاضون أجورا عالية،  . وأخي  المتعاوني   الشيي  

 ، المحرضي   العمالء  طرف  من  المقدمة  المعلومات  واحدة، كل  حزمة  ي 
ف 

ي ملفات. فيدرسونها ويقومون بتشكيلها و وضعها و حفظ
 ها ف 

وغراد، فونتنكا( كانت هناك غرفة رسية ال يدخلها أبدا إال   ي األوخرانا )بي 
ي مبان 

ف 

الوكالة  غرفة  إنها  داخلها،  األجزاء  تيب  بي  المكلف  والموظف  طة  الشر رئيس 
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العمالء   جدادات  دوالب  الخصوص  عىل  تضم  الغرفة  هذه  الشية، كانت 

، حيث وجدنا أكير من   ي أغلب الحاالت، وللزيادة ألف اس   35المحرضي  
ما. ف 

)لقب(،  بكنية  يعوض  الشي"  "العميل  اسم  فإن  االحتياطات،  ي 
ف  القصوى 

ء الذي يجعل من مهمة تحديد هوية بعض البؤساء بعد الثورة، بعد أن   ي
السر

سقطت الملفات الكاملة بي   أيدي الرفاق، تكون صعبة بشكل خاص. إن اسم 

روفا إال عند مدير "األوخرانا" وضابط  العميل المحرض ال يمكن أن يكون مع

الدرك المكلف بربط عالقات دائمة معه، حت  الوصل الذي يوقع فيه العميل  

كان يتم تقييده بطريقة اعتيادية مثل الموظفي   اآلخرين،    –عند نهاية كل شهر  

اوح ما بي    
ي الشهر إىل    15و    10،  3بمقادير تي 

روبل كحد   200أو    150روبل ف 

يحمل بصفة عامة إال ألقابهم. لكن اإلدارة تتحدى عمالءها وتخسر  ال    –أقىص  

ي كثي  من  
أن يتخيل ضباطها من قوات الدرك أنهم متعاونون مزيفون، وتلجأ ف 

 األحيان إىل مراجعات دقيقة لمختلف فروع منظمتها.  

المتعاوني   الشيي   بنفسه،  يقوم مفتش ذو صالحيات واسعة بالتحقيق مع 

ي رواتبهم. دعونا نضيف أن تقاريرهم يراهم عند الرص  
ورة، يطردهم أو يزيد ف 

 من قبل بعضها البعض.  –قدر اإلمكان  –يتم فحصها بعناية  

VI-    تعليمات حول التوظيف ومصلحة العمالء المحرضير 

دعونا نفتح عىل الفور وثيقة يمكن اعتبارها ألفا و أوميغا التحريض، و يتعلق  

الشية، كتيب   بالوكالة  الكاتبة من حجم   27من  األمر  باآللة  صفحة مطبوع 

، تحمل نسختنا )المرقمة ب   ي أعىل الجانبي   هذه 35صغي 
ي نفس الوقت ف 

( ف 

 اإلشارات الثالث: 

". يا له من إرصار عىل  ي
"رسي جدا"، "يجب عدم إرساله أو إظهاره"، "رس مهت 

  سوف نفهم السبب قريبا، فهذه الوثيقة تحمل معلومات  التوصية بالغموض! 

من   للغاية  فضوىلي  ومزي    ج  دقيقة،  تأهب  وبروح  وعملية،  بسيكولوجية 

ي يوم من األيام. 
ي الرسىمي سوف تثي  علماء النفس ف 

 السخرية والنفاق األخالف 
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 يبدأ هذا مع المعلومات العامة:  

ي وقت نشاطها 
الثورية ف  المراكز  إىل تدمي   السياسي  البوليس  يميل  أن  يجب 

المبدأ األعىل، وعدم إفساد عملها ب لذا فإن  المؤسسات،  التوقف عند أصغر 

 . دع الحركة تتطور لتصفيتها بشكل أفضلاألول هو: 

ي يقدمونها،  
يحصل العمالء الشيون عىل راتب ثابت يتناسب مع الخدمات الت 

الغاية، ال    ويجب عىل األمن أن يتالف  جيدا تسليم متعاونيه، وتحقيقا لهذه 

 ال إذا كان هناك أعضاء من نفس المستوى، يجب اعتقالهم وال إطالق رساحهم إ

 ينتمون إىل نفس المنظمات الثورية يمكن أن يعتقلوا أو يطلق رساحهم.  

 .  عىل األمن تسهيل عىل العمالء اكتساب ثقة المناضلير 

 يىلي هذا فصل عن التجنيد واالستقطاب: 

دائم لمدير البحوث و المتعاوني     عمالء رسيي   هو مصدر انشغال  إن تجنيد 

األمل    معه، القليل من  إعطاء  ي ذلك 
بما ف  أية فرصة  يهملوا  أال  يجب عليهم 

لتحقيقها يجب البحث  للحصول عىل عمالء .. إن هذه المهمة صعبة جدا، و 

 . عن اتصاالت مع المعتقلي   السياسيي   .. 

اعتبارهم مهيئي   للخدمة هم ثوريو  اللذين يجب  ن ذوو شخصية وهنا، فإن 

بؤس   ي 
ف  يعيشون  الحزب،  أمل من طرف  بخيبة  أصيبوا  أو  ضعيفة، جرحوا 

حيل.  حيل، أو معيني   للي 
 وهربوا من أماكن الي 

توضي التعليمات بدراسة نقط ضعفهم واستخدامها "بعناية" وبالتحدث مع  

االتصاالت   المناسبات  جميع  ي 
"ف  ومضاعفة   ... الخ  وأقربائهم  أصدقائهم 

 لشهود واآلباء، وما إىل ذلك دون إغفال الهدف"... بالعمال وبا 

ة:  ية! أترجم هنا حرفيا ثالثة أسطر محي  ي الروح البشر
 إنها ازدواجية غريبة ف 
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ي حالة بؤس، وبدون التخىلي عن مبادئهم  
يمكن استخدام الثوار عندما يكونون ف 

 يقبلون بتقديم المعلومات ... 

 هل كان يوجد أمثال هؤالء بالفعل؟ 

 نستمر. لكن، فل

 .  وضع خراف مع السجناء هو ممارسة ممتازة

عندما يبدو الشخص ناضجا للخدمة، بمعت  أنه عندما نعرف أن ثوريا يشعر 

المادي، محطم بسبب إحباطاته الشخصية، ونتوفر ضده  بالمرارة واإلحراج 

تحت   وجعله  فيه  التحكم  نستطيع  ي 
يكق  بما  ة  الخطي  التهم  بعض  عىل 

 السيطرة: 

ي هو جزء منها، وقيادة الشخص  با  هذا   يتم 
لقبض عىل المجموعة بأكملها الت 

طة،   الشر مدير  إىل  ي 
مع  و المعت  لمقاضاته،  جدية  أسباب  هناك  تكون  أن 

المسجوني    الثوار  مع  الوقت  نفس  ي 
ف  رساحه  إطالق  بإمكانية  االحتفاظ 

ي مفاجأة. 
 اآلخرين دون التسبب ف 

الشخص وجها لوجه،   القائمة  يتم استنطاق  اعات  الي   يتم توظيف  وإلقناعه 

ي الكرامة
، والجروحات ف     . بي   المجموعات، وأخطاء المناضلي  

يشعر ي   وح  األب"   " طي
الشر أن  لو  لنا كما  يظهر  السطور،  هذه  هذا،  نقرأ   

 باألسف عىل مصي  ضحيته: 

... Xآه، نعم، عندما تذهب إىل األشغال الشاقة بسبب أفكارك، فإن رفيقك  "

الذي لعب عليك الحيل جيدا، سيستفيد عىل حسابك. ماذا تريد؟ إن الطيبي   

ار!   " يؤدون الثمن لحساب األرسر
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  أك
  حالة من الذعر، له عندما يكون الشخص ضعيفا أو  إن هذا يؤنر

 
يكون ف

 ...  
 مهدد بسنوات من النف 

  كل منظمة. بق 
 
 در المستطاع، يجب أن يكون لديك عدة متعاونير  ف

 يجب عىل األمن توجيه المتعاونير  وليس مجاراتهم. 

ال يجب أن يكون العمالء الشيون عىل دراية بالمعلومات المقدمة من طرف  

 زمالئهم.  

 وإليكم مقطعا سيستنكره مكيافيىلي نفسه، جاء فيه: 

  حز 
 
  منظمته من  إن متعاونا يعمل بشكل غامض ف

 
ب ثوري يمكن ترقيته ف

 خالل اعتقال المناضلير  األكير أهمية. 

تراتبية     
 
ف أن يصعد  بإمكانه  ثوري  داخل حزب    خفاء 

 
ف يعمل  متعاونا  إن 

يعتقل  لما  أنه  )بمعن   أهمية  أكير  مناضلير   اعتقال  طريق  عن  تنظيمية 

يصعد   هنا  ومن  يعوضهم،  من  هناك  يكون  أن  يجب  مهمون،  مناضلون 

  المرتبة(. المخ
 
 ير ف

الحال  بطبيعة  هو   ، المحرضير  العمالء  لعمل  المطلقة  الشية  ضمان  إن 

 واحد من أهم هموم البوليس. 

يتعهد المخير بالشية المطلقة عند دخوله الخدمة، ويجب عليه أال يغير  

  
النر العالقة معه محاطة باالحتياطات  طريقة حياته بأية طريقة، وتكون 

 يصعب تجاوزها. 

  شقق يمكن إع
 
طاء المواعيد للمتعاونير  الموثوق بهم. وتتم هذه المواعيد ف

البعض، حيث   ة مع بعضها  تتواصل مبارسر رسية مكونة من عدة غرف ال 

ورة عزل مختلف الزوار.   يمكن عند الض 
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  زيارات  
يجب أن يكون المستأجر للمسكن موظفا مدنيا، وال يمكنه أبدا تلفر

 الشيير  أو يتحدث إليهم. شخصية، كما يجب أال يعرف العمالء 

إنه المسؤول الوحيد عن فتح الباب، والتأكد قبل مغادرتهم أال أحد يصعد  

  غرف مغلقة بالمفاتيح، وال يجب ترك أي ورقة  
 
الدرج. تجري المقابالت ف

مهملة، والحرص عىل أال يجلس الزائر سواء قرب النافذة أو قريبا من مرآة، 

  أدن  إشارة مشبوهة يجب تغيير 
 
  الشقة. وف

  إىل مقر األمن، وال  
ال يمكن للعميل المحرض، بأي حال من األحوال، أن يأنر

تؤخذ   أن  يجب  رئيسه.  موافقة  دون  أهمية  ذات  مهمة  أية  قبول  يمكنه 

المواعيد بعالمات )رموز( متفق عليها مسبقا، وترسل المراسلة إىل عناوين 

الشيير   المتعاونير   خطابات  ويجب كتابة  بشأنها،  قابل   متفق  غير  بنص 

ات عادية )تافهة( واستعمال ورق  للتعرف عليه، ويحتوي فقط عىل تعبير

 وأظرفة مطابقة للوسط االجتماع  للمرسل إليه واستعمال الحير الشي. 

ة  يرسل المتعاون رسائله بنفسه، وعندما يتلفر الرسائل، عليه حرقها مبارسر

  أي مكان، وتتمثل بعد قراءتها، وال يجب تسجيل العناوين المتفق عليه
 
ا ف

  إطالق ع
 
ة ف مالء رسيير  تم اعتقالهم مع من تم تسليمهم  المشكلة الخطير

طة من طرفهم   هذا الموضوع بعدم اللجوء إىل إىل الشر
 
، تنصح التعليمات ف

، وعليه، فقبل تصفية منظمة ما،   الهروب، ألن الهروب يثير فضول الثوريير 

العمالء   استشارة  يجب يجب  ال  اللذين  األشخاص،  بشأن   ، الشيير 

 اعتقالهم، وذلك حنر ال نخون مصادر معلوماتنا. 
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