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إفريقيا بحاجة للمغرب ..البلد الوحيد الذي ميتلك رؤية واضحة
حول مستقبله واآلليات الكفيلة برفع كل التحديات األمنية
أكد املدير العام ملرصد الدراسات اجليو-
سياسية بباريس ،شارل سان-برو ،مبراكش،
أن ال�ق��ارة اإلفريقية بحاجة للمغرب البلد
ال��وح�ي��د ال ��ذي مي�ل��ك رؤي ��ة واض �ح��ة بشأن
مستقبله واآلليات الكفيلة برفع كل التحديات
األمنية.
واعتبر سان-برو ،الذي كان يتحدث خالل
جلسة عامة حتت شعار «أية استراتيجيات
ملكافحة التهديدات السيبرانية  ..بناء أمن
املستقبل إلفريقيا» ،في إطار الدورة العاشرة
ملنتدى إفريقيا ل�لأم��ن ،أن��ه «مل��واج�ه��ة هذه
التحديات ،ينبغي التوفر على رؤية واضحة
وبرنامج ملموس ،وهو بالضبط ما يقترحه
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،الذي
طور استراتيجية ملواجهة التحديات األمنية
في إفريقيا».
وأوض��ح أن��ه يتعني إي�لاء االهتمام الالزم
ألربع مجاالت أمنية على األقل هي األمن ضد
اإلره��اب ،واألم��ن البشري ،واألم��ن الطاقي،

إضافة إلى األمن البيئي.
ففي م�ع��رض تطرقه ل�لأم��ن ض��د اإلره ��اب،
أشار سان-برو إلى أن جزءا كبيرا من إفريقيا
أصبح هدفا للجهاديني الذين نفذوا هجمات
في مالي والنيجر وبوركينافاسو والكوت
دي�ف��وار ونيجيريا ،وأم��اك��ن أخ��رى ،مضيفا
أن «التحدي السياسي واألمني الناجم عن
التهديد اإلرهابي أصبح يشكل مصدر قلق
رئيسي».
وأضاف أنه من أجل ضمان أمنها ،فالقارة
اإلفريقية بحاجة لكفاءة موسعة ،معتبرا
«أن املغرب يضطلع بدور رئيسي لبناء أمن
املستقبل إلفريقيا على اعتبار أن اململكة
تتوفر على اخلبرة والكفاءة الالزمة في هذا
املجال».
وف ��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��األم��ن ال �ب �ش��ري ،أشار
س��ان-ب��رو إل��ى أن ال�ش�ب��اب ميثلون نسبة
هامة من ساكنة القارة اإلفريقية ،مضيفا أن
شباب إفريقيا يتمتعون بالكثير من اإلبداع

واملوهبة والطاقة التي يرتكز عليها الرخاء
املستقبلي.
وارتباطا باألمن الطاقي ،الذي ميثل «التزاما
على درج��ة كبيرة من األهمية» ،ق��ال سان-
برو إن موضوع األمن الطاقي أصبح خالل
العقد املاضي في صدارة أولويات السياسة
العاملية ،مشيرا إل��ى أن معظم التحليالت
املخصصة للسياسة الطاقية العاملية تركز
على مصالح وسلوك الدول الكبرى املستوردة
للطاقة كالواليات املتحدة والصني.
واع �ت �ب��ر أن اجل��ه��ود ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا كبار
مستوردي الطاقة لتحسني أمنهم الطاقي
من خالل إفريقيا تؤثر بشكل كبير على األمن
الطاقي داخل القارة اإلفريقية.
وم �ض��ى ق��ائ�لا إن ��ه «ف ��ي م �ج��ال الطاقات
املتجددة ،ينبغي االعتراف بأن املغرب بلد
رائ��د ف��ي ه��ذا امل �ج��ال» ،موضحا أن اململكة
اكتسبت مبرور السنني»خبرة جيدة» في هذا
املجال وتنتهج سياسة استباقية.

وسجل أيضا أن «االستراتيجية الطاقية
للمملكة تروم تسريع ولوج القارة اإلفريقية
إلى الطاقة».
من جهة أخرى ،سجل اخلبير الفرنسي أنه
«ال ينبغي جتاهل» مسألة األمن البيئي ،داعيا
إلى «وضع حد لنهب الثروات واحلفاظ على
البيئة».
وق��ال إنه «في الوقت ال��ذي يندفع اجلميع
نحو إفريقيا ،يتعني على ال�ق��ارة اإلفريقية
أال تتخلى عن ثرواتها الطبيعية» ،مضيفا
أنه «في هذه املعركة ،ال يزال املغرب يضطلع
بدور رائد بفضل الرؤية املتبصرة لصاحب
اجلاللة امللك محمد السادس».
وتابع سان-برو أن االقتصاديني يعتقدون
أن القارة األفريقية ميكن أن تصبح بحلول
سنة  2030واح��دة م��ن ال�ق��وى االقتصادية
العاملية الكبرى بالنظر إلى اإلمكانيات التي
تزخر بها  ،مشيرا إلى أن التنمية االقتصادية
للقارة تقتضي تطوير «بنيتها األمنية».

وخلص إل��ى أن��ه «آن األوان العتماد رؤية
جديدة إلفريقيا جتعل منها قارة للمستقبل
غنية برجالها وأرضها وثقافتها ،وزاخرة
مب��وارده��ا العديدة ،وه��و متاما ما يقترحه
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس».
وت � ��روم ه���ذه ال �ت �ظ��اه��رة ،امل �ن �ظ �م��ة حتت
ال��رع��اي��ة ال�س��ام�ي��ة ل�ص��اح��ب اجل�لال��ة امللك
محمد السادس ،على مدى يومني ،مببادرة
من املركز املغربي للدراسات االستراتيجية
بشراكة مع الفيدرالية اإلفريقية للدراسات
االستراتيجية ،تسليط ال�ض��وء على واقع
األمن بإفريقيا وإبراز التحديات التي يتعني
على القارة مواجهتها.
كما يعتبر هذا املنتدى ،املنظم حول موضوع
«ب �ن��اء أم��ن املستقبل إلف��ري�ق�ي��ا» ،مبشاركة
ثلة من اخلبراء ومسؤولي منظمات دولية
ومسؤولني مدنيني وعسكريني من عدة بلدان،
فضاء لتحليل ومناقشة وت�ب��ادل التجارب
واخلبرات في هذا امليدان.

املغرب حقق خطوات جد متقدمة على مستوى إدماج املهاجرين
قال رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بأكادير
محمد شارف إن املغرب حقق خطوات جد متقدمة على
مستوى إدماج املهاجرين ،منذ تفعيل سياسة الهجرة
في .2013
وأض��اف ،خالل ورش��ة نظمت ضمن فعاليات الدورة
 25للنشر وال��ك��ت��اب ب��ال��دار البيضاء ح��ول «سياسة
الهجرة باملغرب..من إص��دار تقرير املجلس الوطني
حلقوق األجانب إلى إعداد االستراتيجية الوطنية حول
الهجرة واللجوء» ،أن اململكة التزمت منذ  2013بوضع
استراتيجية ببعد إنساني ،شاملة ومسؤولة ،معتبرا
أن ه��ذه املقاربة تستند إل��ى م��ب��ادئ حقوق اإلنسان
وتدبير تشاركي وناجع وإنساني لتوافد املهاجرين.
وأشار ،في هذه الورشة التي نظمها املجلس الوطني
حلقوق اإلنسان في إطار مشاركته في فعاليات املعرض
حتت شعار «الهجرة ..حقوق بال حدود» ،إلى أن جناح
مقاربة املغرب لقضية الهجرة جعلت رؤس��اء وزعماء
ب��ل��دان إف��ري��ق��ي��ة ع��دي��دة مي��ن��ح��ون ج�لال��ة امل��ل��ك محمد
ال��س��ادس صفة رائ���د االحت���اد اإلف��ري��ق��ي ف��ي موضوع
الهجرة ،واقتراح إحداث مرصد إفريقي للهجرات.
ومن جانبه ،أبرز ممثل املجلس أحمد توفيق الزينبي
البعد التاريخي للهجرة باملغرب ،مسجال أن اململكة
طاملا شكلت عبر تاريخها بلد استقبال ،مما أسهم في
إثراء التنوع املجتمعي باملغرب.
واستعرض ،في هذا اإلطار ،التوصيات التي جاء بها
تقرير املجلس الوطني حلقوق اإلنسان حول الهجرة
واللجوء ،وال��ذي أسهم في إجن��از إص�لاح تشريعي،
وبلورة استراتيجية وطنية جديدة في هذا املجال.
ويذكر أن املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ك��ان قد
أصدر في شتنبر  2013خالصات تقريره حول الهجرة
دع��ا فيها إل��ى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية

في مجال الهجرة ،ضامنة حلماية احلقوق ومرتكزة
على ال��ت��ع��اون ال��دول��ي ،وقائمة على إدم���اج املجتمع
املدني .وهو التقرير الذي أسفر ،بحسب املجلس ،عن
وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة تعتمد ،وفقا
للتوجيهات امللكية ،على مقاربة شمولية وإنسانية

تلتزم مبقتضيات القانون ال��دول��ي وتتبنى التعاون
املتعدد األطراف.
وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة اإلعالن سنة
 2014و 2016عن تنفيذ عمليتني للتسوية االستثنائية
لوضعية فئات من املهاجرين املوجودين في وضعية غير

نظامية ،بناء على جملة من املعايير ،و تنصيب اللجنة
الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون وإعداد
االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ،عالوة على
إطالق مسار اإلصالحات القانونية املتعلقة بالهجرة
واللجوء واالجتار بالبشر.

منتدى إفريقيا لألمن مبراكش ..تسليط الضوء على استراتيجية املديرية العامة لألمن الوطني في مجال محاربة اجلرمية املعلوماتية
سلط خالل جلسة نظمت أول أمس مبراكش في إطار
أشغال ال��دورة العاشرة ملنتدى إفريقيا لألمن ،الضوء
على استراتيجية املديرية العامة لألمن الوطني في
مجال الوقاية ومحاربة اجلرمية املعلوماتية (اجلرمية
السيبرانية).
واستعرضت رئيسة مصلحة مكافحة اجلرائم املرتبطة
بالتكنولوجيا احلديثة التابعة للمديرية العامة لألمن
الوطني ،ليلى الزوين ،خالل هذه اجللسة حول موضوع
«طبيعة ونطاق التهديدات السيبرانية ..اجلهات الفاعلة
الضارة ،أساليب العمل» ،هذه االستراتيجية الشاملة
واملندمجة والتي ترتكز ح��ول أربعة محاور أساسية
متمثلة في الهيكلة التنظيمية ،وتعزيز املوارد البشرية،
واالستثمار في التجهيزات واآلل��ي��ات اللوجستيكية،
والوقاية.
وأوض��ح��ت ال��زوي��ن ،أن امل��دي��ري��ة العامة ق��ام��ت ،في
هذا الصدد ،بإحداث  29فرقة متخصصة في مكافحة
اجلرمية املعلوماتية ،وأربعة مختبرات لتحليل اآلثار
الرقمية على املستوى الوطني ،مشيرة إلى أن املديرية
العامة لألمن الوطني تنظم حمالت حتسيسية باملدارس
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حول اجلرائم املرتبطة بالتكنولوجيا احلديثة ،بشراكة
مع وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني ،ومن خالل،
أيضا ،املنشورات التي تصدرها واألب���واب املفتوحة
التي تنظمها.
وأشارت املسؤولة األمنية إلى أثر اجلرمية السيبرانية
على املستوى األمني واالقتصادي واالجتماعي والفكري،
مسجلة أن املغرب يتوفر على إطار قانوني جد متطور
ف��ي م��ج��ال مكافحة اجل��رائ��م املرتبطة بالتكنولوجيا
احلديثة.
وخلصت ليلى الزوين إلى القول أن مكافحة هذا النوع
من اجلرائم يستدعي تنسيقا بني مختلف الوزارات،
وبني القطاعني العام واخل��اص ،وأيضا تظافر جهود
األس��رة وامل��درس��ة ملا لهما من دور مهم في حتسيس
وتوعية الفئات الناشئة مبخاطر االستعمال السيئ
لإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي.
من جهته ،ذكر مدير مكتب التحليل االستراتيجي «
ال فيجي» (ف��رن��س��ا) ،أوليفيي كيمبف ،أن اجلماعات
اإلرهابية أصبحت تتوفر على آليات تكنولوجية متكنها
من القيام بعملياتها على نحو سهل  ،مبرزا أن «الفضاء
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السيبراني» أصبح يكتسي صبغة سيادية بالنسبة
للدولة.
من جانبه ،دعا النائب األول لرئيس املجلس األمريكي
للسياسة اخلارجية إيان بيرمان ،إلى عدم االستهانة
ب��ال��ت��ه��دي��دات امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ف��ض��اء ال��س��ي��ب��ران��ي ،لكون
اجلماعات املتطرفة تستعمل الشبكات الرقمية كسالح
لها ،مبرزا أن التكنولوجيا احلديثة ،التي تستغلها
اجلهات املتطرفة ،جتعل االرهابيني أكثر فعالية.
أما مدير مركز الدراسات االستراتيجية لألمن التابع
لوزارة الداخلية بدولة قطر ،محمد الكواري ،فأكد ،من
جانبه ،أن إفريقيا معرضة للهجومات ذات الطابع
السيبراني لكونها غير قادرة على التصدي لهذا النوع
من االع��ت��داء ،داعيا ال��دول اإلفريقية إل��ى وض��ع إطار
قانوني كفيل مبكافحة الهجومات السيبرانية .
وتتمحور أشغال هذا املنتدى  ،املنظم على مدى يومني،
حول عدد من املواضيع ،منها «إعادة تصور مفهوم األمن
في العصر الرقمي ..تغيير النماذج واملفاهيم» ،و»إفريقيا
في مواجهة أوجه الهشاشة املزمنة والتهديدات العابرة
للحدود وغير املتناظرة» ،و»دائ���رة األزم��ات في وسط
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إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء ..بني النزاعات
املستحكمة والتهديدات املستجدة».
ك��م��ا تشكل ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ف��رص��ة ملناقشة قضايا
متنوعة ك»االحتاد اإلفريقي في مواجهة حتدي إصالح
مجلس السلم واألم���ن» ،و»طبيعة ونطاق التهديدات
السيبرانية ..اجلهات الفاعلة الضارة ،أساليب العمل»،
و»االس��ت��خ��ب��ارات كسالح ف��ي احل��رب ض��د التهديدات
األمنية الناشئة».
ويتضمن ج���دول أع��م��ال التظاهرة مواضيع أخرى
تشمل «االستخبارات السيبرانية واملخاطر الرقمية»،
و»اإلرهاب السيبراني والتطرف في الفضاء السيبراني»،
و»املنظمات اإلرهابية واإلجرامية الهجينة ،والتهديدات
واحلروب الهجينة ..التحول الضروري في خدمات األمن
والدفاع» ،و»آفاق االستخبارات الفضائية واجلوية».
ومبوازاة مع أشغال منتدى «أفريكا سيك» ،املنظم من
قبل املركز املغربي للدراسات االستراتيجية -الشبكة
العاملية ملكافحة تطرف النساء ،تقام ورش��ة عمل في
م��وض��وع «آف���اق ال��ن��وع االجتماعي ف��ي منع التطرف
العنيف» ،وذلك بشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة.

السحب مطابع
الهاتف:
الهاتف:
05.37.70.65.57
05.37.70.65.57

توزيع

عضو في

