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أكثــر مــن التكنولوجيــا التــي مكّنــت التحــول الرقمــي الهائــل يف
إســتونيا.
التمويــل والتنميــة :إىل أي درجــة أصبــح اجملتمــع اإلســتوين
رقميــا؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :هنــاك ثــاث معامــات فقــط تشــترك
فيها احلكومة وعليك أن تتوجه إىل املكاتب بنفسك .واملعاملة
األوىل هــي الــزواج ،والثانيــة بيــع العقــارات ،والثالثــة الطــاق.
الصورة:
ALAMY / KRISTOFFER TRIPPLAAR

إستونيا تنطلق

توماس هندريك إلفيس يوضح كيف يمكن أن
جتعل الرقمنة حياة الناس أسهل بكثير
تومــاس هندريــك إلفيــس هــو رئيــس إســتونيا الســابق
والــذي يرجــع إليــه الفضــل يف إعــادة تغييــر صورتهــا بعــد
أن اشــتهرت بكونهــا موقــع تســجيل الدخــول إىل مــكان نشــأة
تطبيــق ســكايب .ومســتلهما بتجربتــه خــال ســنوات الطفولــة
يف تعلــم برجمــة الكمبيوتــر يف مدرســة ثانويــة بنيــو جيرســي،
أطلــق إلفيــس مشــروع قفــزة النمــر ( — )Tiger Leapالــذي
انطــوى علــى بنــاء البنيــة التحتيــة للشــبكة وتوصيــل املــدارس
باإلنترنــت .وكان ذلــك يف أوائــل تســعينات القــرن املاضــي؛
وقــد اســتعادت إســتونيا اســتقاللها بعــد انهيــار االحتــاد
الســوفيتي ،وأدرك إلفيــس الوعــد الــذي تبشــر بــه التكنولوجيــا
كوســيلة لتعزيــز اقتصادهــا الضعيــف.
وقــد ولــد إلفيــس يف الســويد ألبويــن مــن مواطنــي إســتونيا
هربــا مــن الســتار احلديــدي ،ونشــأ يف الواليــات املتحــدة.
ووضــع إلفيــس أســاس برنامــج الرقمنــة يف إســتونيا املعــروف
اليــوم باســم إســتونيا اإللكترونيــة ( )e-Estoniaحيــن كان
يعمــل يف واشــنطن العاصمــة ســفيرا إلســتونيا لــدى الواليــات
املتحــدة وكنــدا .وانتخــب رئيســا إلســتونيا يف عــام 2006
وتــوىل املنصــب ملــدة فترتيــن.
ويف هــذه املقابلــة مــع حمــرر جملــة التمويــل والتنميــة
بــروس إدواردز ،يقــول إلفيــس إنهــا كانــت السياســة املبتكــرة
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التمويل والتنمية :هل الناس جاهزون للعمل بهذا النظام؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :نعــم .تتمثــل الشــكوى العامــة
لإلســتونيين املقيميــن يف اخلــارج يف أن النظــم ال تعمــل .وبعــد
انتهــاء مــدة خدمتــي جئــت إىل ســيليكون فــايل ،وهــي كعبــة
تكنولوجيــا املعلومــات واالبتــكار .وتقــع يف حــدود  10أميــال
مقــار شــركة آبــل وفيســبوك وغوغــل وتســا ،وغيرهــا .ولكــن
عندمــا ســجلت ابنتــي يف املدرســة ،كان علــي أن أثبــت أننــا
نعيــش يف بالــو ألتــو عــن طريــق إحضــار نســخة مــن فاتــورة
الكهربــاء .ولذلــك هنــاك هــذا التبايــن الهائــل.
ونحــن اإلســتونيون يف ســيليكون فــايل نتســاءل كيــف أنــه
مــن املمكــن أن يكــون هــذا هــو مركــز التكنولوجيــا يف الكــون،
ومــع ذلــك فــإن احليــاة اليوميــة مماثلــة جــدا للحيــاة يف
خمســينات القــرن املاضــي!
التمويــل والتنميــة :إن بعــض جوانــب الرقمنــة موضــع خــاف
كبيــر يف الكثيــر مــن البلــدان بســبب جمــع البيانــات الشــخصية.
فمــا مــدى صعوبــة جعــل اإلســتونيين يتقبلــون هــذه الفكــرة؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :مل يعتــرض النــاس حقــا ألنهــا
مؤمنــة تأمينــا عاليــا .فجــزء مــن املســألة يتعلــق باملعماريــة:
ليــس لدينــا أي قواعــد بيانــات مركزيــة .وال يمكنــك الوصــول إىل
هــذا النظــام إال مــن خــال نظــام عــايل التشــفير يصــرح بالدخــول
مــن طــرف إىل آخــر بعــد اجتيــاز خطوتيــن للتحقــق .ولهــذا
الغــرض ،فأنــت بحاجــة إىل هويــة رقميــة آمنــة أو بطاقــة هويــة.
التمويــل والتنميــة :مــا هــي التكنولوجيــا التــي يقــوم عليهــا هــذا
النظام؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :لديــك طبقــة موزعــة لتبــادل
البيانــات ،ممــا يعنــي أنــه ال يمكــن أن يصــل إىل البيانــات
اخلاصــة بــك إال أنــت واألشــخاص الذيــن تــأذن لهــم بذلــك .فــإذا
أذنــت لطبيــب مــا ،لــن يســتطيع أحــد أن يــرى بياناتــك الطبيــة إال
هذا الطبيب .ويف كل مرة يطلع فيها شخص ما على البيانات،
يقــوم النظــام باإلبــاغ عــن ذلــك .وهــذه هــي الطريقــة التــي يعرف
بهــا النــاس أنــه ســيتم اكتشــافهم إذا قامــوا باحملاولــة.
ويف نهايــة املطــاف ،فــإن كل ذلــك يقــوم علــى الثقــة.
وأســتطيع أن أؤكــد لــك أنــه حتــى يف أشــد اجلرائــم فظاعــة،
فــإن حكومــة إســتونيا لــن تفتــش بياناتــك اخلاصــة ألن هنــاك
اعترافــا كامــا مــن جانــب احلكومــة بأنــه إذا كان النظــام
ســيتعرض للخطــر ،فإنــه سيفشــل وينهــار .ولذلــك ال يخاطــر أي
شــخص بذلــك.
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التمويــل والتنميــة :هــل تعتبــر التكنولوجيــا مرهقــة لبعــض
كبــار الســن؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :يف الواقــع ،إننــا نقــوم بذلــك منــذ
 25عامــا .وبالتــايل ،إذا كان عمــرك  50ســنة فقــد كان عمــرك
 25ســنة عندمــا بــدأت هــذه التكنولوجيــا .وكل مــا حتتــاج
إليــه بالفعــل هــو كمبيوتــر ،وأن تســتطيع القــراءة ،وأن يكــون
لديــك بطاقــة هويــة .وبالتــايل مل يكــن ذلــك مشــكلة .ومــن حيــث
الوظائــف ،فــإن معــدل البطالــة يف إســتونيا قــدره  ،%4.4وهــو
مــا يقــرب مــن العمالــة الكاملــة .وســيكون املســتقبل قائمــا
بشــكل أكبــر وأكبــر علــى التكنولوجيــا بالطبــع .ونحــن نــرى
أنفســنا نســبق الركــب ألننــا نُعلِــم األطفــال البرجمــة يف املدرســة
االبتدائيــة.
التمويــل والتنميــة :أثــارت عمليــة الرقمنــة يف إســتونيا بعــض
املفاهيــم املثيــرة لالهتمــام مثــل «اإلقامــة اإللكترونيــة» ،التــي
تتيــح إقامــة افتراضيــة لغيــر املقيميــن .فمــا املنفعــة مــن أن
تصبــح مقيمــا إلكترونيــا؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :املنفعــة الرئيســية هــي
للمشــروعات الصغيــرة واملتوســطة التــي تريــد أن تكــون داخــل
االحتــاد األوروبــي .فيمكنهــا جمــرد إنشــاء شــركتها يف إســتونيا
رقميــا .وتدفــع الضرائــب يف إســتونيا ،وهــي إحــدى املنافــع ألن
معــدالت الضرائــب أقــل.
التمويــل والتنميــة :هــل هــذه طريقــة لكــي توســع احلكومــة
قاعدتهــا الضريبيــة؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :هــذا ليــس صحيحــا .فنحــن نحقــق
بعــض املــال ،ولكــن األكثــر مــن ذلــك هــو أنهــا فكــرة مبتكــرة.
فهــي جتعــل النــاس يفكــرون بشــكل خمتلــف يف دور الدولــة
والســوق املوحــدة لالحتــاد األوروبــي .وهــي تشــكك يف فكــرة
أنــه يجــب أن تكــون هنــاك شــخصيا مــن أجــل ممارســة األعمــال
يف االحتــاد األوروبــي .فلــم يعــد ذلــك ضروريــا — وهنــاك
شــركات افتراضيــة يف حــاالت كثيــرة بالفعــل .ولقــد قمنــا
بمجــرد التحــرك خطــوة أخــرى إىل األمــام.
التمويــل والتنميــة :هــل يمكــن أن تتخيــل احتــاد أوروبــي
مدمــج رقميــا؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :هــذا هــو مــا كان جــدول أعمــال
رئاســة إســتونيا يف االحتــاد األوروبــي التــي انتهــت لتوهــا—
وهــو دفــع االحتــاد األوروبــي إىل التحــرك يف اجتــاه وضــع
اإلطــار القانــوين .واآلن ،هنــاك حريــة حركــة العمالــة ورأس
املــال والســلع وبعــض اخلدمــات .ولكــن ال توجــد نفــس حريــة
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التمويــل والتنميــة :ولكــن يف بدايــة العمليــة ،أمل يتــردد
اإلســتونيون يف تبــادل بياناتهــم؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :إن بياناتهــم خمزنــة؛ وهــم ال
يتبادلونهــا .ويحــب اإلســتونيون هــذا النظــام ألنــه مريــح.
وتكــون ســجالتك أكثــر أمنــا بكثيــر بهــذه الطريقــة مــن علــى
الــورق .وبالفعــل ،ال يــزال مــن املمكــن أن تقــوم بــكل شــيء علــى
الــورق .واملســألة هــي أن النــاس ال يفضلــون ذلــك.

احلركــة للخدمــات أو البيانــات الرقميــة .وقــد دفعــت إســتونيا
إىل إزالــة تلــك احلواجــز األساســية.
وفيمــا يلــي مثــال علــى ابتــكار مثيــر :يف إســتونيا ،لدينــا
وصفــات طبيــة رقميــة .فأنــت تذهــب لرؤيــة الطبيــب الــذي يقــوم
بتســجيل وصفتــك الطبيــة يف الكمبيوتــر .ومــن هــذه اللحظــة،
إذا كنــت تريــد جتديــد الوصفــة الطبيــة ،يمكنــك الذهــاب إىل أي
صيدليــة يف البلــد ،وإدراج بطاقتــك ،واحلصــول علــى أدويتــك.
وقــد اعتمــدت فنلنــدا منصتنــا أساســا .ولذلــك ،اقترحــت علــى
رئيــس فنلنــدا أن نربــط النظاميــن ببعضهمــا البعــض ،نظــرا
ألننــا نســتقبل  8مالييــن زيــارة مــن فنلنــدا كل عــام .وقــد
اســتغرق األمــر ســت ســنوات تقريبــا ،ولكــن ابتــداء مــن هــذا
الصيــف ،إذا كنــت فنلنديــا وتــزور إســتونيا وحتتــاج إىل جتديــد
الوصفــة الطبيــة مــن طبيبــك ،يمكنــك جمــرد إجــراء مكاملــة مــع
طبيبــك يف فنلنــدا والتوجــه إىل صيدليــة إســتونية .وربمــا يعمــل
هــذا النظــام يومــا مــا يف جميــع أنحــاء أوروبــا ،ولكــن تمثــل هــذه
املســألة اآلن خطــوة كبيــرة إىل األمــام.
التمويــل والتنميــة :هنــاك الكثيــر مــن اجلوانــب املثيــرة لهــذه
القصــة .فلمــاذا ال تقــوم بلــدان أخــرى بذلــك؟
تومــاس هندريــك إلفيــس :أؤكــد دائمــا أن املســألة ال تتعلــق
بالتكنولوجيــا ،بــل بــاإلرادة السياســية والسياســات والقوانيــن
والقواعــد التنظيميــة ،بهــذا الترتيــب .ولكــي يعمــل مثــل هــذا
النظــام ،فإنــك حتتــاج إىل قوانيــن تدعمــه .وعليــك تعريــف
الهويــة الرقميــة ،ثــم حتديــد القواعــد التنظيميــة لتجنــب إســاءات
االســتخدام .ويف إســتونيا ،حتقــق ذلــك.

أجريــت تعديــات حتريريــة علــى نــص هــذه املقابلــة ملراعــاة
الطــول املناســب والوضــوح.

بلد صغير يمتلك أساسا قويا

نــادرا مــا يقــف مواطنــو إســتونيا البالــغ عددهــم  1.3مليــون نســمة يف طابــور انتظــارا ألي
شــيء .وتوفــر جميــع اخلدمــات احلكوميــة تقريبــا وعــدد متزايــد مــن خدمــات القطــاع اخلــاص
عبــر اإلنترنــت مــن خــال بوابتهــا الدقيقــة  .e-Estonia.comوهــي حتتــل إحــدى املراتــب األوىل
مــن بيــن أكثــر البلــدان تقدمــا مــن الناحيــة الرقميــة يف العــامل بفضــل مبــادرة االســتثمار
التكنولوجــي التــي تدعمهــا احلكومــة والتــي يرجــع تاريخهــا إىل أوائــل تســعينات القــرن
املاضــي .وضخــت إســتونيا منــذ ذلــك احليــن اســتثمارات ضخمــة لزيــادة عــرض النطــاق
التــرددي وتصميــم مناهــج دراســية يكــون موضوعهــا «التكنولوجيــا واالبتــكار» .ويتعلــم
األطفــال كيفيــة كتابــة التعليمــات البرجميــة مــن ســن الســابعة.
ويكمــن يف قلــب اجملتمــع الرقمــي يف إســتونيا بطاقــة هويــة قوميــة مشــفرة تتيــح الوصــول
إىل جميــع اخلدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا إســتونيا ،مثــل تقديــم اإلقــرار الضريبــي
بنقــرة واحــدة والتصويــت اإللكتــروين والســجالت الطبيــة اإللكترونيــة .وتســمح تكنولوجيــا
املعلومــات خلدمــات األمــن بتحديــد مواقــع ضحايــا احلــوادث بشــكل أكثــر فعاليــة ،وأدت إىل
زيــادة فعاليــة عمــل الشــرطة بمقــدار  50مــرة.
وأصبحــت إســتونيا أيضــا نوعــا مــا مركــزا ســاخنا للشــركات املبتدئــة ،بمــا يف ذلــك ســكايب.
ويواصــل برناجمهــا بشــأن اإلقامــة اإللكترونيــة — الــذي يوفــر إقامــة افتراضيــة لغيــر
املقيميــن — جــذب أصحــاب املشــروعات الذيــن يرغبــون يف إنشــاء شــركة داخــل االحتــاد
األوروبــي.
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