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الثورة التكنولوجية:
التداعيات السياسية واألمنية على الدول األفريقية

اأواًل: التطبيقات التكنولوجية يف اأفريقيا
تعانــي القــارة األفريقيــة أزمــات سياســية وأمنيــة حــادة أثــرت 
علــى التطــور التكنولوجــي للمنطقــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد 
بــدأت شــركات التكنولوجيــا العالميــة توجيــه أنظارهــا إلــى القــارة، 
وإقامــة مشــاريع فــي مجــال التكنولوجيــا واالتصــاالت، وقد شــهدت 
القطاعــات التاليــة نمــواً كبيــراً فــي الفتــرة األخيــرة، وهــو مــا يمكــن 

تفصيلــه علــى النحــو التالــي:

1- التوســع فــي خدمــات اإلنترنــت: تعــددت شــركات توفيــر خدمــة 
ــض  ــي تخفي ــاهم ف ــا س ــو م ــة، وه ــارة األفريقي ــي الق ــت ف اإلنترن
أســعارها. ومــع ذلــك، فــإن بعــض المناطق الريفيــة والنائيــة التزال 
ــا  ــات شــركات التكنولوجي ــل كبري ــت. وتعم ــاب اإلنترن ــي غي تعان
مثــل جوجــل والفيــس بــوك علــى تحســين القــدرة علــى الوصــول 
ــم  ــي ل ــق الت ــي المناط ــة ف ــة)1(، خاص ــن األفارق ــت لمايي لإلنترن

تصلهــا خدمــة اإلنترنــت بعــد. 

ويعمــل فيــس بــوك بالشــراكة مــع القمــر الصناعــي لاتصاالت 
"يوتلســات" )Eutelsat( علــى تقديــم خدمــة اإلنترنــت األساســية 
بشــكل مجانــي لحوالــي 19 دولــة فــي قــارة أفريقيــا، والــذي يحتوي 
علــى 60 خدمــة إنترنــت أساســية حاليــاً، مثــل البحــث والمعلومــات 
ــة)2(، بينمــا تعتــزم  الصحيــة، وذلــك مــن خــال الهواتــف المحمول
ــت  ــلكي باإلنترن ــبكات لاتصــال الاس ــر ش ــل تطوي ــركة جوج ش

اعتمــاداً علــى موجــات البــث التلفزيونــي، لتوفيــر شــبكات الســلكية 
فــي المناطــق النائيــة والريفيــة التــي تعانــي ضعــف بنيتهــا التحتيــة 
وال ُيتــاح فيهــا االتصــال باإلنترنــت، وذلــك بالتعــاون مــع شــركات 

االتصــاالت فــي الــدول األفريقيــة)3(.

وإلــى جانــب الشــركات الدوليــة، فــإن هنــاك بعــض الشــركات 
ــي المناطــق  ــت ف ــات اإلنترن ــم خدم ــي تســعى لتقدي ــة، الت األفريقي
الريفيــة والنائيــة، وتعــد شــركة أوشــاهيدي فــي كينيــا مثــاالً علــى 
ــارة  ــو عب ــك" )BRCK(، وه ــاز "بري ــي طــورت جه ــك، والت ذل
ــت  ــدود باإلنترن ــل باتصــال مح ــت يعم ــودم لإلنترن ــاز م عــن جه
ــت،  ــزة إيثرن ــع أجه ــودم م ــذا الم ــل ه ــن أن يعم ــاء. يمك والكهرب
والــواي فــاي، والثــري جــي، والفــور جــي)4(. وقــد تــم بيــع آالف 
الوحــدات مــن هــذا الجهــاز فــي 54 دولــة أفريقيــة وفــي الهنــد، كمــا 
تســعى الشــركة حاليــاً لتوســيع نطــاق هــذا الجهــاز، بعــد أن نجحــت 

ــن دوالر)5(.  ــا 3 مايي ــة قدره ــي جــذب اســتثمارات دولي ف

ــي األســواق  ــاً ثان ــا حالي ــة: تعــد أفريقي 2- انتشــار الهواتــف الذكي
ــة، خاصــة أن  نمــواً بعــد آســيا بالنســبة لتجــارة الهواتــف المحمول
المســتهلكين يتطلعــون إلــى الترقــي مــن الجيــل األول مــن الهواتف، 
إلــى الهواتــف الذكيــة. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الهواتــف 
الذكيــة مثــل اآلي فــون، والسامســونج تعتبــر مكلفــة بالنســبة للطبقــة 
ــة  ــة التكلف ــة منخفض ــف الذكي ــإن الهوات ــا، ف ــي أفريقي ــطى ف الوس

تشـــهد القـــارة األفريقيـــة انتشـــارًا واضحـــًا للتطبيقـــات التكنولوجيـــة، خاصـــة الهواتـــف الذكيـــة، واإلنرنـــت، وهـــو مـــا يرجـــع 
ـــة  ـــرص االقتصادي ـــن الف ـــتفادة م ـــواء، باالس ـــد س ـــى ح ـــة، عل ـــة والدولي ـــركات األفريقي ـــب الش ـــن جان ـــام م ـــود اهتم إىل وج
الواعـــدة يف هـــذا اجملـــال، غـــري أن هنـــاك تداعيـــات سياســـية وأمنيـــة ســـوف ترتـــب علـــى هـــذه الثـــورة التكنولوجيـــة، 
ــن  ــاًل عـ ــا، فضـ ــي لهـ ــم احلكومـ ــا، والدعـ ــارة أفريقيـ ــة يف قـ ــات التكنولوجيـ ــى التطبيقـ ــوء علـ ــاء الضـ ــم إلقـ ــوف يتـ وسـ

التداعيـــات السياســـية واألمنيـــة املرتبـــة عليهـــا.

مادي إبراهيم كانتي
باحث دكتوراه يف العلوم السياسية، 
جامعة القاهرة واجلامعة األفريقية، 

ياوندي، الكامريون
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ــاً)6(. ــل المناســب مادي ــدم البدي ــة لتق اقتحمــت الســوق األفريقي

3- تنامــي التطبيقــات الرقميــة: يشــهد االقتصــاد الرقمــي فــي 
أفريقيــا نمــواً ســريعاً، خاصــة مــع توفيــر العديــد مــن الخدمــات مــن 
خــال تطبيقــات متاحــة علــى اإلنترنــت، ومــن ذلــك تطبيــق "فنــادق 
ــادق  ــز الفن ــات حج ــان خدم ــذان يقدم ــو"، والل ــا" و"جوفاج نيجيري
فــي نيجيريــا. وقــد نجــح تطبيــق "فنــادق نيجيريــا" فــي جــذب 
اســتثمارات بحوالــي 1.2 مليــون دوالر)7(. ومــن جهــة ثانيــة، فــإن 
هنــاك تطبيــق "تليفزيــون أيروكــو"، والــذي يتيــح الوصــول إلــى مــا 
ــد  ــى التليفــون المحمــول. وق ــم أفريقــي عل يعــادل خمســة آالف فيل
نجــح التطبيــق فــي تأميــن اســتثمارات تعــادل 19 مليــون دوالر فــي 
ينايــر 2016، مــن أجــل تقديــم خدماتــه إلــى كل الــدول األفريقية)8(. 

ثانيًا: الدعم احلكومي لالقت�ساد الرقمي
يمكــن القــول إن النهضــة التكنولوجية التي تشــهدها الــدول األفريقية 

ــو كان  ــى ول ــاح حت ــا النج ــب له ــوف يكت س
هــذا التطــور يتــم بصــورة تدريجية. وتســعى 
العديــد مــن الحكومــات األفريقية والشــركات 
ــى  ــم عل ــاد قائ ــر اقتص ــى تطوي ــة إل الخاص
التطبيقــات  فــي  االســتثمار  أو  المعرفــة 
ــك الجهــود: ــة، ومــن تل ــة الحديث التكنولوجي

1- االســتثمارات التكنولوجيــة: يعــد "آي 
هــاب" )iHub( فــي كينيــا، واحــداً مــن 
أفريقيــا،  فــي  التكنولوجيــا  أكبــر مراكــز 
ــي  ــتثمار ف ــى االس ــز إل ــذا المرك ويســعى ه
الشــركات التكنولوجيــة الناشــئة فــي أفريقيــا، 
ابتــكارات  تطويــر  علــى  ومســاعدتهم 
القــارة  احتياجــات  تلبــي  تكنولوجيــة 

األفريقيــة)9(. وقــد تمكنــت شــركتا "آي هــاب" و"أوشــاهيدي" مــن 
ــة.  ــرين دول ــن عش ــر م ــي أكث ــا ف ــاً لهم ــن 90 فرع ــر م ــح أكث فت

ومــن جهــة ثانيــة، بــدأت دول القــارة تســعى للدخــول فــي 
شــراكات مــع شــركات التكنولوجيــا واالتصــاالت الدوليــة، ويأتــي 
فــي هــذا اإلطــار، مشــروع مايكروســوفت لتوفيــر اإلنترنــت فــي 
ــي 75  ــدر بحوال ــاً تق ــا منح ــة، فضــاً عــن تقديمه ــدول األفريقي ال
ألــف دوالر ألصحــاب المشــاريع المحليــة للحصــول علــى خدمــات 

ــا)10(. ــي أفريقي ــت ف اإلنترن

وقــد ســعى القــادة األفارقــة لتشــجيع االســتثمارات الدوليــة، وهو 
مــا يتضــح بمراجعــة خطاباتهــم، والتــي تؤكــد اســتعدادهم الســتقبال 
المســتثمرين فــي مجــال التكنولوجيــا، وتوفيــر منــاخ أعمــال يتميــز 
بالجاذبيــة والجــودة وبنيــة تحتيــة جيــدة ورأســمال بشــري مؤهل في 

األنشــطة التكنولوجيــة كافة)11(.

ــدة،  ــة الجدي ــة األلفي ــذ بداي ــة من ــدول األفريقي ــدأت كل ال ــد ب وق
إيــاء اهتمــام خــاص لاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي فــي كل 
المجــاالت، خاصــة فــي مجــال التعليــم، فوفــرت البرامــج التعليميــة 
ــز  ــات والمراك ــع الجامع ــي م ــة للتواصــل العلم ــات الرقمي والمكتب
العالميــة، كمــا تبنــت المؤسســات الحكوميــة والخاصــة التوجــه 
نفســه، وهــو مــا ســاهم في إنشــاء العديــد مــن الشــركات الناجحة في 

مجــال توفيــر الخدمــات التكنولوجيــة، كالمحمــول والكمبيوتــر)12(. 

2- مراكــز التدريــب: ففــي روانــدا، تــم إنشــاء مركــز جديــد 
الحكومــة،  مــن  بدعــم  واالتصــاالت،  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
ويســتهدف مطــوري البرمجيات الشــباب والخريجيــن، وذلك بهدف 
إكســابهم الخبــرة العمليــة وتوفيــر التدريــب لهــم. ويأتــي ذلــك فــي 
إطــار جهــود الحكومــة الروانديــة لبنــاء اقتصــاد قائم علــى المعرفة، 
ــد  ــاالت. وق ــات واالتص ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــي تطوي ــهم ف ويس
ســعى العديــد مــن الشــباب لتعلــم المهــارات التكنولوجيــة الجديــدة، 
وبــدأوا يعملــون فــي شــركات تطويــر البرمجيــات والهواتــف الذكية 

ــة.  ــارة األفريقي ــع أنحــاء الق ــة فــي جمي والشــبكات االجتماعي

ثالثًا: التوظيف ال�سيا�سي واالأمني للتكنولوجي
الهواتف  خاصة  التكنولوجية،  التطبيقات  استخدام  انتشار  أدى 
ظهور  إلى  واإلنترنت  االجتماعي  التواصل  ومواقع  المحمولة 
ولعل  وأمنياً،  سياسياً  لتوظيفها  إرهاصات 

أبرزها يتمثل فيما يلي:

القــادة  إن  إذ  السياســي:  التواصــل   -1
ــع التواصــل  ــى مواق ــؤون إل ــيين يلج السياس
ــوي  ــدور الحي ــراً لل ــك نظ ــي، وذل االجتماع
الــذي تلعبــه فــي التأثيــر علــى توجهــات 
األفــراد، ومــن ذلــك "أمامــا مبــازي"، رئيــس 
ــن عــن  ــذي أعل ــدا األســبق، وال وزراء أوغن
ترشــحه لانتخابــات الرئاســية فــي 14 يونيو 
قناتــه علــى موقــع  2015، وذلــك عبــر 
اليوتيــوب، كمــا أنــه عمــد إلــى توظيــف 
مواقــع التواصــل االجتماعــي األخــرى، مثــل 
الفيــس بــوك وتويتــر مــن أجــل الترويــج 
لحملتــه االنتخابيــة، وقــد القــى قبــوالً وتفاعــاً واســعين علــى تلــك 
المواقــع، غيــر أن تلــك الشــعبية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
لــم تترجــم فــي الواقــع العملــي، إذ لــم ينجــح فــي االنتخابــات 
الرئاســية، فقــد حصــل علــى عــدد محــدود مــن أصــوات الناخبيــن. 
ــب األحــزاب  ــن جان ــداً م ــاً متصاع ــاك اتجاه ــإن هن ــك، ف ــع ذل وم
السياســية المختلفــة لتوظيــف مواقــع التواصــل االجتماعــي لشــرح 

برنامجهــا وإنجازاتهــا لمتابعيهــا)13(.

ــات  ــف تطبيق ــم توظي ــد ت ــة السياســية: فق 2- أداة مســاعدة للتعبئ
وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل الفيــس بــوك وتوتيــر وغيرهــا، 
الــرأي،  عــن  للتعبيــر  كأداة  الذكيــة  األجهــزة  فــي  والمتوفــرة 
ــر 2014،  ــي أكتوب ــار. وف ــات واألخب ــى المعلوم ــول عل والحص
ــي  ــو ف ــا فاس ــي بوركين ــي ف ــل االجتماع ــع التواص ــاهمت مواق س
ــات  ــى عــدم إجــراء تعدي ــاوري" عل ــز كومب ــس "بلي ــار الرئي إجب
ــرة رئاســية  ــى الترشــح لفت ــا إل ــدف منه ــي كان يه دســتورية، والت
جديــدة، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه اســتمر فــي الحكــم علــى مــدار 

ــاً.  27 عام

وفــي بعــض الحــاالت األخــرى، لــم تنجــح التعبئــة علــى مواقــع 
ــك  ــن ذل ــر الوضــع السياســي، وم ــي تغيي التواصــل االجتماعــي ف
ــي،  ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــات عل ــرات واالحتجاج التظاه
ــر  ــدي "بيي ــس البورون ــا لترشــح الرئي ــرت عــن رفضه ــي عب والت

يف ظـــل التطـــور الســـريع الـــذي تشـــهده 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، مـــن املتوقـــع 
أن حتتـــاج القـــارة الســـمراء إىل املاليـــني 
مـــن املهندســـني والفنيـــني يف جمـــال 
ــن  ــن مـ ــي تتمكـ ــات كـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ
ــا  ــة بالتكنولوجيـ ــات املرتبطـ ــري اخلدمـ توفـ
ومـــن  واألريـــاف.  املـــدن  يف  احلديثـــة 
اجملـــال  هـــذا  يف  األساســـية  العوائـــق 
النقـــص احلـــاد يف املهندســـني العاملـــني 
يف  املعلومـــات  تكنولوجيـــا  جمـــال  يف 
جميـــع بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 

والبالـــغ عددهـــم 48 بلـــدًا.
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نكورونزيــزا" لفتــرة رئاســية ثالثــة، وهــو مــا اعتبــر إجــراًء غيــر 
ــت،  ــات اإلنترن ــام بقطــع خدم ــأن ق ــس ب ــد رد الرئي دســتوري، وق
وقمــع التظاهــرات، وتمكــن مــن البقــاء فــي منصبــة إلــى اليــوم)14(.

المعلومــات  تكنولوجيــا  ســاهمت  فقــد  الجريمــة:  مكافحــة   -3
واالتصــاالت فــي تعزيــز إجــراءات مكافحــة الجريمــة فــي أفريقيــا، 
ــي  ــى ســيارة واحتجــاز قائدهــا ف ــك حــادث االســتياء عل ومــن ذل
جوهانســبرج، فــي جنــوب أفريقيــا. وعــادة مــا كانــت تنتهــي مثــل 
تلــك الجرائــم بقتــل الضحيــة، غيــر أنــه تمكــن مــن اســتخدام هاتفــه 
المحمــول وإرســال رســالة نصيــة لزميلتــه، والتــي اســتخدمت تويتر 
ــا  ــرعان م ــاف، وس ــادث اختط ــن ح ــه م ــرض ل ــا تع ــاغ عم لإلب
انتشــرت التغريــدة، وقــد قامــت الشــرطة بتحديــد موقعــه مــن خــال 
إشــارات الهاتــف المحمــول، وإنقــاذه بعــد ســاعتين من اختطافــه)15(.

4- توثيــق االنتهــاكات: ففــي أعقــاب االنتخابــات الرئاســية الكينيــة 
فــي 2007 اندلعــت أعمــال عنــف فــي شــوارع البــاد. وللمســاعدة 
فــي إيقافهــا، قــام عــدد مــن الصحفييــن بتأســيس موقــع علــى شــبكة 
ــاغ  ــن باإلب ــاً، يســمح للمواطني ــروا تطبيق ــاً ابتك ــت، والحق اإلنترن
عــن تلــك الحــوادث وتحديــد أماكنهــا فــي وقــت وقوعهــا عبــر البريد 
اإللكترونــي والرســائل النصيــة. وكان ذلــك بدايــة أوشــاهيدي، 
ــراد  ــد اســتخدم أف ــة الســواحلية. وق ــي "شــهادة" باللغ ــا يعن وهــو م
وجماعــات المجتمــع المدنــي فــي جميــع أنحــاء العالــم تطبيــق 
أوشــاهيدي لرســم خرائــط يمكنهــا تحديــد أماكــن الكــوارث الطبيعية 
واألوبئــة واالضطرابــات المدنيــة، وكذلــك إلحــراز تقــدم فــي طائفة 

واســعة مــن القضايــا االجتماعيــة والسياســية والبيئيــة)16(.

خامتة
ــى  ــدة، وعل ــة الجدي ــة األلفي ــذ بداي ــة من ــات األفريقي ســعت الحكوم
ــق  ــا، لخل ــي تعانيه ــية، الت ــة والسياس ــات األمني ــن األزم ــم م الرغ
أجــواء مناســبة لاســتثمار األجنبــي، فــي القطاعــات كافــة، خاصــة 
ــى  ــا ســعت إل ــا المتقدمــة واالتصــاالت، كم ــي مجــال التكنولوجي ف
تشــجيع رجــال األعمــال المحلييــن وتوفيــر الحوافــز الازمــة 
لهــم لاســتثمار فــي ذلــك القطــاع. وشــجعت المنظمــات اإلقليميــة 

ــوض  ــي النه ــاهم ف ــي تس ــادرات الت ــرى المب ــي األخ ــة ه األفريقي
ــن.  ــن القطاعي بهذي

وفــي ظــل التطــور الســريع الــذي تشــهده أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، مــن المتوقــع أن تحتــاج القــارة الســمراء إلــى الماييــن 
ــا المعلومــات كــي  ــي مجــال تكنولوجي ــن ف مــن المهندســين والفنيي
تتمكــن مــن توفيــر الخدمــات المرتبطــة بالتكنولوجيــا الحديثــة فــي 
المــدن واألريــاف. وتعــد أحــد العوائــق األساســية فــي هــذا المجــال 
هــو النقــص الحــاد فــي المهندســين العامليــن فــي مجــال تكنولوجيــا 
ــغ  ــوب الصحــراء والبال ــا جن ــدان أفريقي ــع بل ــي جمي ــات ف المعلوم

ــداً. عددهــم 48 بل

الحكومــات  تشــترك  الفجــوة،  هــذه  ســد  فــي  وللمســاعدة 
والمنظمــات االقليميــة والبنــك الدولــي، فــي اســتضافة منتــدى رفيــع 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــال العل ــي مج ــي ف ــم العال ــن التعلي ــتوى ع المس
واالبتــكار فــي بعــض الــدول األفريقيــة، وذلــك بهــدف تحقيــق تقــدم 

ــا. ــوم والتكنولوجي ــال العل ــي مج ــوس ف ملم

العلــوم  علــى  للتركيــز  المناســب  الوقــت  هــو  هــذا  ويعــد 
ــع  ــة يرج ــو االقتصــادات األفريقي ــكار ألن نم ــا واالبت والتكنولوجي
جزئيــاً إلــى الطلــب علــى الســلع األوليــة الخــام. ويمكــن لهــذه 
االقتصــادات، مــن خــال زيــادة الخريجيــن فــي مجــال العلــوم 
التطبيقيــة والتكنولوجيــة، إضافــة قيمــة إلى الســلع األولية والمنافســة 
فــي الســوق العالميــة للمنتجــات المصنعــة والخدمات عاليــة الجودة.

ــة  ــية واألمني ــات السياس ــإن التداعي ــر، ف ــب اآلخ ــى الجان وعل
للثــورة التكنولوجيــة التــي تشــهدها القــارة األفريقيــة تعــد أمــراً غيــر 
محســوم، ففــي حيــن يتــم توظيفهــا مــن أجــل تعزيــز الديمقراطيــة 
ونشــر الوعــي بيــن األفــراد والشــعوب، فإنهــا فــي بعــض األحيــان 
تقــدم مؤشــرات مضللــة حــول توجهــات الــرأي العــام، ويبقــي مــن 
المؤكــد أنــه مــع اســتمرار الثــورة التكنولوجيــة، فــإن هــذه التداعيات 
ســوف تتضــح مامحهــا بصــورة أكبــر، وهــل تمثــل فرصــة يمكــن 

البنــاء عليهــا، أم تهديــداً لدولهــا؟
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