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رؤى تكنولوجيــة - العــدد )3(

   األصول الرقمية المملوكة للدولة

         منــذ الربــع األخيــر مــن القــرن العشــرين، شــهد المجتمــع البشــري 
ازدهــاًرا لمجــال تكنولوجيــا المعلومــات وباألخــص االتصــال باإلنترنــت؛ حيــث 
إن دمــج اإلنترنــت مــع الهواتــف الذكيــة قــد أدى إلــى عالــم متصــل ببعضــه 
بشــكل دائــم متجــاوز الحــدود الوطنيــة واالختالفــات الزمنيــة والمســافات 
ــم  ــري لمعظ ــود الفق ــت العم ــح اإلنترن ــأن أصب ــذا الش ــي ه ــة. وف الجغرافي
ــة  ــطة االقتصادي ــع األنش ــى جمي ــر إل ــد التأثي ــى امت ــا حت ــطتنا واتصاالتن أنش
علــى مســتوى المؤسســات العامــة والخاصــة. لــذا أصبــح االتصــال باإلنترنــت 
ــور  ــذا التط ــر ه ــغ تأثي ــد بل ــة، وق ــالت اليومي ــي كل المعام ــرورة ف ــا وض حّقً
ذروتــه فــي ظهــور مجتمــع جديــد ُيعــَرف فــي جميــع أنحــاء العالــم باســم 

ــة«.  ــع المعرف ــات« أو »مجتم ــع المعلوم »مجتم

ــة  ــة كان نتيج ــورة المعلوماتي ــن الث ــج ع ــي النات ــدم التكنولوج             إن التق
ــلع  ــن الس ــر م ــور الكثي ــى ظه ــا أدى إل ــة، كم ــبكة العنكبوتي ــال بالش لالتص
والخدمــات الرقميــة والتــي قــام علــى أثرهــا القطــاع الخــاص باالســتثمار 
Ama�و  Facebook ــل ــة مث ــر تقليدي ــدة وغي ــواق جدي ــق أس ــع خل ــا، م  فيه
zon وغيرهمــا مــن أســواق الســلع والخدمــات الرقميــة التــي تــدر الكثيــر مــن 
ــة  ــات الرقمي ــة المنص ــل هيمن ــي ظ ــة، وف ــات الخاص ــك المؤسس ــاح لتل األرب
ــه،  ــيطرة علي ــركات المس ــاح الش ــم أرب ــة وتعاظ ــارة الدولي ــوق التج ــى س عل
يبقــى الســؤال الُملــح واألهــم: مــا دور الــدول لمواكبــة التطــور التكنولوجــي 

ــي«؟ ــاد الرقم ــور »االقتص ــى ظه ــذي أدى إل ــريع ال الس

            قبــل الحديــث عــن االقتصــاد الرقمــي، يجــب توضيــح أن النظريــات 
ــة التــي تتبناهــا الــدول تســتند إلــى تحســين االقتصــاد  ــة التقليدي االقتصادي
عــن طريــق تدريــب وتطويــر قــدرات األيــدي العاملــة، وزيــادة رأس المــال، 
الحديثــة،  التكنولوجيــا  بإدخــال  واآلالت  المعــدات  بتطويــر  واالهتمــام 
بالطريقــة  والمنقولــة  الثابتــة  ألصولهــا  الدولــة  اســتغالل  إلــى  باإلضافــة 
الُمثلــى؛ ممــا ُيســهم فــي نمــو االقتصــاد الوطنــي؛ إذ إن دوًلا كثيــرة تمتلــك 
ــة-  ــة عالي ــون ذات قيم ــا تك ــا م ــي غالًب ــة -الت ــة والمنقول ــول الثابت ــن األص م
ــتفادة  ــم االس ــروات ال يت ــك الث ــم تل ــن معظ ــة، لك ــا العام ــن ديونه ــر م أكث
بهــا علــى النحــو األمثــل وتوجيههــا بالشــكل الصحيــح لصالــح االقتصــاد 
الوطنــي وتنميــة قدراتــه. وقــد ظهــر نــوع جديــد مــن األصــول والممتلــكات 
وهــي »األصــول الرقميــة« والتــي نتــج عنهــا »االقتصــاد الرقمــي« الــذي يعتمــد 

بشــكل أساســي علــى تكنولوجيــا المعلومــات. 
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   إًذا، ما األصول الرقمية؟ وهل يجوز للدولة امتالكها؟ 

ــوم  ــات لمفه ــن التعريف ــد م ــه العدي ــد ل ــد، يوج ــح جدي ــو مصطل ــة ه ــول الرقمي ــح األص           إن مصطل
تلــك األصــول غيــر الملموســة، ولكــن ُيمكــن تعريــف األصــل الرقمــي بأنــه الشــيء الــذي يتــم تخزينــه بصــورة 
رقميــة ويكــون لــه قيمــة ماليــة، كمــا ُيمكــن التعــرف عليه بشــكل فريــد، وُيمكــن للمؤسســات اســتخدامه 
لتحقيــق اإليــرادات واألربــاح، وهــذه األصــول تتضمــن المســتندات وجــداول البيانــات الرقميــة والمواقــع 
اإللكترونيــة والعقــارات االفتراضيــة والعمــالت المشــفرة وغيرهــا مــن األشــياء التــي تتميــز بالطابــع الرقمــي 

ولهــا قيمــة ماليــة. 

ــه قيمــة ماليــة يحددهــا قانــون العــرض والطلــب، مثــل جميــع  ــد مــن أن يكــون األصــل الرقمــي ل ــذا ال ُب ل
ــة.  ــة أو المنقول ــواء الثابت ــة( س ــر الرقمي ــرى )غي ــول األخ األص

           وُيقَصــد باألصــول الرقميــة هنــا الممتلــكات الرقميــة كمواقــع التواصل االجتماعي وحســابات اإلعالنات 
علــى المواقــع االفتراضيــة ومواقــع الويــب وحســابات االســتضافة وأي ممتلكات أخــرى مماثلــة.  وإذا نظرنا 
إلــى األصــول الملموســة الثابتــة والمنقولــة يكــون للمالــك الحــق فــي اســتغاللها أو التصــرف فيهــا ســواء 
ــزًلا  ــك من ــخص يمتل ــإذا كان الش ــون. ف ــه القان ــا ل ــي يمنحه ــات الت ــن التصرف ــا م ــار أو غيره ــع أو اإليج بالبي
يكــون مــن حقــه االنتفــاع أو التصــرف فــي ذلــك المنــزل. ولكــن هــل حــق الدولــة علــى أمالكهــا الرقميــة 
هــو الحــق نفســه الــذي يمنحــه القانــون لألشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن علــى أصولهــم الثابتــة 
والمنقولــة؟ لإلجابــة عــن ذلــك الســؤال، يجــب فهــم المشــهد الحالــي؛ حيــث إنــه فــي ظــل الثــورة الرقميــة 
الحاليــة التــي تعمــل علــى تغييــر العالــم كمــا نعرفــه فــي الوقــت الحاضــر، تمكنــت التقنيــات الرقميــة مــن 
تغييــر الطريقــة التــي تعمــل بهــا الشــركات واألفــراد، وامتــدت كذلــك لتشــمل الــدول والحكومــات؛ حيــث 
ذهــب بعــض الــدول إلــى خلــق عمالتهــا الرقميــة والمنصــات اإللكترونيــة التــي ُتســهم فــي دعــم وتطويــر 
اقتصاداتهــا خاصــة بعــد الركــود االقتصــادي الــذي اجتــاح العالــم خــالل أزمــة كورونــا وتداعياتــه الكارثيــة 
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ــي  ــول الرقم ــو التح ــاه نح ــى االتج ــدول إل ــض ال ــع بع ــذي دف ــر ال ــم؛ األم ــم دول العال ــاد معظ ــى اقتص عل
للحفــاظ علــى صحــة مواطنيهــا وضمــان الســلم واألمــن العــام باالعتــراف بأهميــة التحــول الرقمــي، وأن 
يكــون للــدول الحــق فــي تعزيــز اقتصاداتهــا وزيــادة إيراداتهــا لدفــع تكاليــف الخدمــات العامــة وتمويــل 
ــتغاللها  ــفرة واس ــة والمش ــا الرقمي ــى أصوله ــز عل ــب بالتركي ــادة الضرائ ــة دون زي ــة التحتي ــتثمارات البني اس

واالســتفادة منهــا علــى الوجــه األمثــل. 

          كمــا أشــرنا، لقــد اتجهــت بعــض الــدول والحكومــات إلى خلــق عمالتهــا الرقمية والمنصــات اإللكترونية 
ــو  ــة نح ــوات المهم ــى الخط ــد أول ــوات ُتع ــك الخط ــا وتل ــة به ــة الخاص ــالت الرقمي ــداول العم ــع ت ومواق
ــذر  ــتقبل ين ــة. إن المس ــة العام ــخاص المعنوي ــة ولألش ــة للدول ــة المملوك ــول الرقمي ــن األص ــتفادة م االس
ــا  ــتخدام أصوله ــى اس ــا عل ــدى قدرته ــى م ــد عل ــكل متزاي ــيعتمد بش ــات س ــدول والحكوم ــاح ال ــأن نج ب
الرقميــة مثــل البيانــات الرقميــة الالزمــة لتقييــم مخزونهــا مــن األصــول الماديــة لتوليــد المزيــد مــن رأس 
المــال علــى غــرار مــا تمتلكــه الشــركات الكبــرى، مثــل: Uber - Airbnb - Google، واســتغاللها ألصولهــا 
الرقميــة لتســويق خدماتهــا بكفــاءة؛ حيــث إن تلــك الشــركات ال تمتلــك أصــوًلا ماديــة ولكنهــا قــادرة علــى 

االســتفادة مــن منصاتهــا الرقميــة مــن مالكــي المنــازل والســيارات مــن خــالل تطبيقاتهــا الرقميــة.

         وأشــار الدســتور المصــري بشــكل واضــح إلــى أهميــة أمــن وتكنولوجيــا المعلومــات لالقتصــاد الوطنــي؛ 
إذ إن المــادة 31 مــن دســتور 2014 قــد نصــت علــى أن »أمــن الفضــاء المعلوماتــي جــزء أساســي مــن منظومــة 
االقتصــاد واألمــن القومــي، وتلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الالزمــة للحفــاظ عليــه، علــى النحــو الــذي ينظمه 

القانون”.

         ولــذا ســيكون علــى الــدول ومنهــا مصــر ســن القوانيــن التــي تســاعدها علــى أن تحــذو حــذو القطــاع 
الخــاص، وتعطــي لهــا حــق اســتغالل ممتلكاتهــا الرقميــة، وتوضــح طبيعــة حــق الدولــة علــى تلــك األصــول 

والممتلــكات الرقميــة؛ وذلــك لتعظيــم إيــرادات الدولــة وتعزيــز نمــو االقتصــاد الوطنــي.


