
بالبیضاء» حلة جدیدة«رجال القوات المساعدة ینتشرون في 

بدا رجال القوات المساعدة صباح أمس الجمعة، المرابطین أمام عمالة مقاطعات أنفا سعداء وھم 
الدار البیضاء مع وفد حج إلى یرتدون بزاتھم الجدیدة ویقدمون التحیة إلى محمد القباج، والي

الي یوسف إلعطاء انطالقة عمل فوج خضع أفراده لتكوین دام أشھرا وشرع في العمل شارع مو

 .في الشارع العام للحد من الجریمة والتدخل لحمایة المواطنین والممتلكات

عنصر من القوات المساعدة في طابور دائري بالقرب من مسجد الحسن مئتيانتظم قرابة
حدھا مكلف باالتصال والربط الالسلكي، وآخر قیل لنا إنھ ، أ»أفواج«الثاني، كانوا مقسمین إلى 

.»سیارات النجدة«، وثالث مكلف بالتدخل المباشر عن طریق استعمال »طبیعة تقنیة«ذو 
وطابور رابع كان أفراده یقفون وراء دروع زجاجیة سمیكة ویتمنطقون بخوذات وھراوات، 

.وأعمال الشغبسیتحدد دورھم في التدخل المباشر لتفریق المظاھرات

وظل الكولونیل محمد بوخرطة، رئیس مصلحة العتاد بالمفتشیة العامة للقوات المساعدة، یشرح 
القوات المساعدة بعمالة آنفا، مجموعةللوفد الرسمي، الذي أشرف على إعطاء انطالقة عمل 

ومشیرا ت، تخصص كل فرقة، مؤكدا استعدادھا الدائم وتأھبھا المستمر لالستجابة لكل النداءا
أما عملھا فسیكون تحت إمرة قائد .دة بسیاراتعناصر مزوعشرةإلى أن كل فرقة تتكون من 

.الملحقة اإلداریة أو رئیس الدائرة األمنیة أو عامل الملك

وعندما سئل الكولونیل عن إمكانیة تزوید قوات الجنرال حمیدو لعنیكیري باألسلحة الناریة، 
قاطع، مشیرا إلى أن األصفاد ھي فقط ما وضع رھن إشارة الجیل ھرش رأسھ ونفى األمر بشكل

الجدید من القوات المساعدة، إضافة إلى ھراوات من طراز "طونفا".
وعن إمكانیة حدوث اصطدام على مستوى االختصاصات بین قوات األمن ورجال القوات 

ة إلى أن العمل بین المساعدة، أشار رئیس مصلحة العتاد بالمفتشیة العامة للقوات المساعد
ن ورجال القوات المساعدة سیكون متكامال ومنسجما، على اعتبار أن الھدف ھو حفظ جھاز األم

األمن العام وسالمة ممتلكات المواطنین، نافیا وجود تعلیمات لرجال األمن بعدم التعامل مع رجال 

.القوات المساعدة أثناء تقدیم المتھمین، أو خالل التدخالت وإیقاف المشتبھ فیھم

توزیع مئة وسیارة سبع عشرةلي جھة الدار البیضاء على تسلیمأشرف واإلى ذلك، اضافة 
ملحقة إداریة وخمس دوائر حضریة بتراب أربع عشرةىعنصر قوات مساعدة علوثمانین 

عمالة آنفا. وأشارت مصادرنا إلى أن القوات المساعدة قد باشرت أیضا عملھا بالملحقات 

.رب سلطان وابن مسیك سیدي عثمان وموالي رشیداإلداریة التابعة لتراب عمالة الفداء د

من الحجم الكبیر وأرید لھا أن تتصدى » رونو«وتتوفر الفرق الجدیدة على سیارات من طراز 
ألعمال الشغب والسرقة ومحاربة كل أنواع الجریمة والمحافظة على األمن العمومي. ومن 

.2012في أفق المتوقع أن یعمم ھذا المشروع على باقي المدن المغربیة



المتھمین إلى النیابة العامة، أو أن تقّدمونفت مصادرنا أن تكون لھذه الوحدات الصفة الضبطیة 
أن ھذه اإلمكانیة واردة في مصادرنا على ؤكد تلكنھ، في المقابل، .كما راج في وقت سابق

لذي تشتغل ھذه الجنح الصغیرة ال في القضایا الكبرى في حالة ما إذا قرر قائد المقاطعة، ا
الوحدات تحت سلطتھ، استخدام ھذا الحق الذي یخولھ لھ القانون، مشیرا، في ھذا السیاق، إلى 
أن القضایا الكبرى تحتاج إلى إمكانیات ووسائل عمل ال تتوفر علیھا مصالح القوات المساعدة 

.وال حتى مصالح المقاطعة

أفواج أربعةمنذ شتنبر المنصرم، عبر مكثفة،وسبق أن خضع رجال القوات المساعدة لتداریب
بمدرسة تكوین أطر القوات المساعدة الموجودة بابن سلیمان، على ید ضباط سامین من اإلدارة 

على كیفیة استعمال السالح والتعامل مع األحداث المخلة تدّرب ھؤالء الرجال.الرباطالعامة في

.قانونیةباألمن أو أثناء التدخالت لتفریق التجمعات غیر ال


