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عملة "البتكوين" االلكرتونية ..املستقبل االقتصادي لألفراد والحكومات
هيثم القعود

ــاً  ــذ مكان ــوم تتخ ــن)  الي ــة (البتكوي ــة الرقمي ــت العمل  بات
ــبت  ــواق واملصارف العاملية. حيث اكتس ــزاً يف جميع األس ممي
ــأتها, ولكنها تجاوزت  ــرياً إثارته منذ نش ــن) جدًال كب (البتكوي
مخاوف املستثمرين  من أنها ال تخضع لسلطة مركزية نقدية. 
ــن الواحد إىل  ــن بضعة دوالرات للبتكوي ــث قفزت العملة م حي
ــع قليال. ــايض قبل أن ترتاج ــر امل ــة يناي ــو 5000 دوالر بداي نح
مقارنة بالذهب واملعادن األخرى التي لم يتحقق تاريخيا لها.

ــو  نح إىل  ــة  االفرتاضي ــالت  للعم ــوقية  الس ــة  القيم وزادت 
ــىل  ع ــن"  "بتكوي ــتحوذ  تس ــني  ح يف  دوالر،  ــار  ملي ــة  ثالثمائ
ــارا. وبعد  ــو 170 ملي ــوقية بنح ــرب من القيمة الس ــة األك الحص
ــف دوالر،  حيث  ــتوى 11 أل ــاوزت عملة "بيتكوين" مس أن تج
ــوقية تتجاوز قيمة رشكات عاملية، وحتى  أصبحت قيمتها الس

اقتصاديات بعض الدول.

ــار دوالر،  ــوقية "لبتكوين" 167 ملي ــة الس ــت القيم وأصبح
ــس  "براي ــة  العاملي ــارات  االستش ــة  رشك ــف  تصني ــب  بحس
ــم. وبهذا تتخطى  ــرز" ألكرب مئة رشكة يف العال ووترهاوس كوب
ــيتي غروب"  ــة "س ــل مجموع ــة مث ــن" رشكات أمريكي "بتكوي
ــار دوالر.كما  ــوقية 165 ملي ــا الس ــي تبلغ قيمته ــة الت املرصفي
ــي تبلغ قيمتها  ــيس للمرشوبات الغازية الت ــى رشكة بيب تتخط
ــات االئتمان  ــرت كارد لبطاق ــوقية 160 مليارا، ورشكة ما س الس

التي تقدر قيمتها السوقية بـ121 مليار دوالر.
تداول واسع االنتشار

ــدف من هذه  ــىل ”بيتكوين“ أن اله ــول القائمون ع ــث يق حي
ــة التي تم طرحها للتداول للمرة األوىل يف العام 2009 هو  العمل
ــس الطريقة التي غريت بها الويب  تغيري االقتصاد العاملي بنف
ــىل التعامالت املالية  ــاليب النرش. حيث تقوم ”بيتكوين“ ع أس
ــكل مبارش دون وجود هيئة وسيطة تنظم  ــخصني بش مابني ش

ــت وكاالت اقتصادية  ــطس 2017 أعلن هذه التعامالت. يف أغس
أن عملة البتكوين قد حقق مستوى قياسياً جديداً يفوق أربعة 
ــوقية للبتكوين حوايل  ــا بلغ إجمايل القيمة الس آالف دوالر كم

أربعة وستني مليار دوالر.
ــاً والقيمة  ــم يومي ــري يف العال ــكل كب ــم تداولها بش ــاً يت حالي
ــاك  ــار دوالر , وهن ــتني ملي ــة وس ــوق أربع ــزت ف ــوقية قف الس
ــة أو مواقع  ــواء مواقع الكرتوني ــل الدفع س ــع تقب اآلالف املواق
ــن فريجني تقبل  ــا رشكات كبرية م ــرشاء البضائع كما الحظن ل
ــة  ــفر باإلضاف ــر الس ــا رشاء تذاك ــى أيض ــن حت ــة البتكوي عمل
ــربص والعديد من  ــا يف ق ــة نيقوصي ــل جامع ــات مث إىل الجامع
ــدول الغربية  ــل ايباي.حتى املطاعم يف ال ــرشكات الكربى مث ال
ــة إىل انتقال هذه  ــة باإلضاف ــذه العمل ــطة ه ــل الدفع بواس تقب
ــن محالت  ــمع ع ــا وبدأنا نس ــي أيض ــن العرب ــة إىل الوط العمل

تجارية بدأت تستخدم البتكوين.

مخاطر ضئيلة
ــن  ــوا م ــي , قلل ــادي العامل ــدى االقتص ــون يف املنت املنافس
ــكلها العمالت الرقمية عىل أساسيات النظام  املخاطر التي تش
ــاروا إىل أن حجم التعامالت الرقمية ما  املايل الحايل , حيث أش
ــارات دوالر أي 0.1 % فقط  ــبعة ملي ــريا جدا وقدره س زال صغ
ــذي يبلغ أربعه تريليونات  ــن املعروض النقدي من الدوالر ال م
ومائة مليار دوالر. كما قال كبري االقتصاديون أن العملة أثبتت 
ــايس للربمجة وهو خطر االخرتاق.  فشلها بسبب العسل األس
ــتنل) أن البتكوين  ــان س ــذي  (مورج ــس التنفي ــرب الرئي واعت
ــاك فروعاً  ــرب أن هن ــدا , يف حني اعت ــاة الجميع غ ــري حي ــن تغ ل
ــتفيد من العمالت  ــتثمارية قد تس ــات للبنوك االس ــن الخدم م
ــة مثل التداول عىل األوراق املالية والتحويالت النقدية.   الرقمي
وتوفر العمالت االفرتاضية ميزة إضافية لبعض األجانب ألنها 

تتيح تجنب العقوبات االقتصادية التي تفرضها يف واشنطن.
ــا اهتماماً بعض  ــات , إال أننا الحظن ــم من التحفظ بالرغ

الحكومات وعمالقة القطاع املايل بالبتكوين. وهنا نذكر عىل 
ــن مثل أمريكا  ــع بعض الدول مع البتكوي ــبيل املثال تطبي س
وكندا واليونان وأملانيا واألمارات واليابان , وكذلك االهتمام 
ــذا املجال  ــث العلمي يف ه ــني يف مجال البح ــن الص ــغ م البال
إليجاد حلول تحفظ سيادة األنظمة املالية الصينية وكذلك 

بنفس الوقت االنفتاح عىل وجه آخر للمعامالت الرقمية.
وأخريًا

ــها اليمن  ــاوية التي تعيش  مع الظروف االقتصادية املأس
ــوك  ــزي والبن ــك املرك ــال للبن ــدور الفع ــاب ال ــا غي وأبرزه
األخرى والذي أدى بدوره إىل ارتفاع أسعار السلع وأسعار 
الرصف , يمكن للمؤسسات املالية اليمنية أن تستثمر يف هذا 
املجال وتشجع املواطنني من خالل رفع الوعي االقتصادي,  
ــيش واالقتصادي   ــع املعي ــن الوض ــهم يف تحس الذي قد يس

للمواطنني.

تحــــــد
ــام  ــرياً أم ــاً كب ــاك تحدي ــدو ان هن ــا بي ــىل م ع
ــة " مافيا  ــة يف مواجه ــات املعني ــة والجه الحكوم
ــة من التجار  ــل يف وضع حد ملجموع ــاز" يتمث الغ
ــل الذين يتحكمون  ــعني يف الداخ املبتزين والجش
ــة  ــاز يف العاصم ــع الغ ــل وبي ــد ونق اآلن يف توري
ــلطة  س ــت  تح ــة  الواقع ــات  واملحافظ ــاء  صنع
ــؤالء التجار  ــىل.. وألن ه ــيايس األع املجلس الس
لهم ارتباطات غري مستبعدة بل ومؤكدة باإلدارة 
ــي منها  ــتقات النفطية الت ــا املش ــية ملافي الرئيس
ــتمرئون ممارسة أقىس  الغاز يف " مارب" فهم يس
ــعب اليمني  ــرب االقتصادية عىل الش ــواع الح أن
ــه واحتياجاته  ــاق يف قوت ــاء ال تط ــه أعب وتحميل
ــية واليومية من الغذاء والغاز واملشتقات  الرئيس
النفطية األخرى ، ومع األسف الشديد فإن تجار 
الغاز تجاوزوا كل الحدود وصاروا يجنون أرباحاً 
ــول متخصصون.  ــة كما يق ــري منطقي ــة وغ خيالي
ــل إىل 8 ماليني  ــا أن تلك األرباح  تص ــدوا أيض وأك
ــدة  ــاز الواح ــورة الغ ــح يف مقط ــايف الرب ــال ص ري
ــك  ــإن ذل ــط ف ــادر يف وزارة النف ــب مص .. وحس
ــمي والذي يتم  ــعر الرس ــاوز غري معقول للس تج
ــدد بـ  ــعر املح ــارب وبالس ــن مصفاة م ــرشاء م ال

1060رياًال لالسطوانة الواحدة.. ونظراً للظروف 
ــالد جراء العدوان  ــتثناثية  التي تمر بها الب االس
ــم فقد تم تجاوز السعر الرسمي  والحصار الغاش
ــرتص أن تباع للمواطن  ــطوانة الغاز التي يف .. أس
بـ 1250 رياًال حسب تسعرية وزارة النفط اليمنية 
ــكل غري  ــعار الغاز تدريجيا وبش ــد ارتفعت أس فق
ــتثناني ابتداء من 1750 - 2000 ريال  ــمي اس رس
آالف   4000 إىل  ــت  وصل أن  إىل  ــال  ري  2500 ــم  ث
ــك منذ بدء   ــا وذل ــرث حالي ــال وأك و5000 آالف ري
ــار إىل اآلن.. وكلنا يعلم أن رشكة  العدوان والحص
ــا  آلية  ــدوان لديه ــت أثناء الع ــة كان ــاز اليمني الغ
ــتمرت حوايل  ــع الغاز عرب عقال الحارات واس لبي
ــلطة  ــاًال ، لكن عىل ما يبدو س ـــ 1250 ري ــني ب عام
ــحبها تدريجياً  ــات رشكة الغاز قد تم س وصالحي
ــلطة  ــاز املرتبطون بس ــار ومافيا الغ ــح تج وأصب
ــون يف رشاء ونقل وبيع  ــة يف مارب يتحكم املرتزق
ــاز وصارت الرشكة خارج نطاق التغطية  مادة الغ
ــا موجودة هنا يف  ــاً.. وألن أطراف هذه املافي تمام
ــوردي الغاز  ــة يف كبار تجار وم ــل  واملتمثل الداخ
فقد رأت القيادة السياسية أن تضع حداً للمغاالة 
ــق املواطن  ــار يف ح ــؤالء التج ــها ه ــي يمارس الت
ــزاز اليومي  ــكني الذي يتعرض لالبت اليمني املس
من قبل هذه االخطبوطات دون رحمة أو ضمري.. 

ــن كونه  ــة حماية املواط ــىل الدول ــث  يجب ع حي
ــؤولية حماتيه ورعايته أصبحت  ــتهلكاً ومس مس
أمراً واجباً عىل الدولة والجهات املعنية الرسمية 

يف الحكومة حسب خرباء االقتصاد.
صالحيات

املتحدث الرسمي باسم وزارة النفط واملعادن 
ــاز  الغ ــة  ــىل رشك ــح أن ع ــدي أوض الزاي ــن  حس
ــة صالحياتها وضبط محطات الغاز التي  ممارس
أصبحت منترشة بشكل غري عادي وعندما تكون 
ــم الرتخيص لها من قبل  هناك محطات معينة يت
ــب  ــة الغاز أن تحاس ــتطيع رشك ــاز تس ــة الغ رشك
ــات  ــت املحط ــوم أصبح ــن الي ــة لك ــك املحط مال
ــا وال ما  ــماء مالكيه ــرثة ال يعرف أس ــرشة بك منت
هي أو النطاق الجغرايف الذي تغطيه حيث يجب 

إعادة النظر يف كل هذه األشياء وتنظيمها...
إدارة

وقال الزايدي :إن وزارة النفط املخولة يف رسم 

ــؤوليات  ــؤولة مس ــط مس ــة النف ــة ورشك السياس
ــة التي  ــاً وأن اإلدارة الحقيقي ــدودة خصوص مح
ــارب لكن حماية  ــة الغاز هي يف م ــم يف قضي تتحك
ــة والقانون يخول  ــتهلك واجبة عىل الحكوم املس
ــة  ــات القضائي ــارة والجه ــة والتج وزارة الصناع
ــتهلك  ــرض املس ــال تع ــط يف ح ــؤولية الضب مس
ــنوات املاضية  ــالل الس ــزاز، خ ــن) لالبت ( املواط
ــن  ــار املواط ــدوان والحص ــدء الع ــذ ب ــذات من بال
ــن قبل  ــري معقول م ــزاز غ ــرض البت ــي يتع اليمن
ــاً أن األرباح التي  ــار، موضح ــة من التج مجموع
ــل إىل 500 مليون ريال  يجنيها هؤالء التجار تص
باملتوسط يومياً تذهب إىل جيوب تجار أشخاص 
بما يعادل 15 مليار ريال شهريا وهي مبالغ كبرية 

جداً يدفعها املواطن من قوت أبنائه.  
ــعر  ــرار الجديد لس ــة تنفيذ الق ــول إمكاني وح
ــول :إذا وجدت اإلرادة  ــاز أوضح الزايدى بالق الغ
ــؤولني عن ضبط  ــراف  وخاصة املس ــن كل اإلط م
القاطرات املخالفة وتجميعها يف حوش وتوزيعها 
عىل املحطات عىل ما هي مرسلة من مارب كونها 
تأتي مسجلة من هناك باسم محطة معينة حيث 
ــع لصاحب  ــار ويبي ــل التج ــل من قب ــم التحاي يت
ــغ مقطورته  ــف ريال مقابل تفري ــة 5000أل املحط

بحيث يعود مرة أخرى للتعبئة من صافر ..
ــورة غاز ال تملك  ــاً: إن هناك 6800 مقط مضيف
ــدة وأن الدولة ممثلة  ــورة واح ــة منها مقط الدول
ــورة فقط  ــك 200مقط ــت تمتل ــاز ،كان ــة الغ برشك
ــم  ــا ت ــم وبعضه ــق عبدالرحي ــىل توفي ــرة ع مؤج
ــة  ــة االقتصادي ــذت املؤسس ــث أخ ــا حي توزيعه
مجموعة منها وبقيت حوايل 40مقطورة عند عبد 
ــيطرة  ــم وهي اآلن يف تعز خارج نطاق الس الرحي
ــتعادتها أجرت  ــض املقطورات التي تمت اس وبع

ألشخاص نافذين .
ــار الزايدي إىل أن أكرث من 6آالف مقطورة  وأش
ــالل الثالث  ــة الغاز خ ــن قبل رشك ــم ترقيمها م ت

ــكار وهو  ــرس االحت ــدف ك ــرية به ــنوات األخ الس
ــه اآلن، الفتاً إىل  ــي معالجت ــئ ينبغ ــراء خاط إج
ــار تصل إىل  ــري معقولة للتج ــاً غ ــاك أرباح أن هن
ــعر  ــم التقيد بالس ــال يف حال ت ــني ري ــة مالي أربع
ــطوانة الواحدة ..مبيناً  الجديد 3 آالف ريال لالس
ــم املحافظات  ــجيلها باس ــورات يتم تس أن املقط
ــم التحايل وتحويل املقطورات  املختلفة حيث يت
ــم محافظة إب مثًال إىل السوق  ــجلت باس التي س
ــذا القانون خول  ــوداء يف صنعاء وغريها وه الس
ــر  األم ــذا  ه ــم  ت وإذا  ــا  ومصادرته ــل  ب ــا  ضبطه
ــيذهبون إىل  ــورات س ــع أصحاب املقط ــإن جمي ف
ــمها وسيكون املجلس  املحطات التي حملوا باس
ــورات يف  ــذه املقط ــغ ه ــىل تفري ــاً ع ــيل مرشف املح
ــعر  بالس ــني  املواطن ــىل  ع ــا  وتوزيعه ــات  املحط
ــب ويف إطار النطاق الجغرايف املحدد سلفاً  املناس
ــات  ــئ إدارة للمحط ــاز أن تنش ــة الغ ــىل رشك وع
ــمية النطاق  ــات وتس ــرص جميع املحط تقوم بح
ــارشة  ــع مب ــم التوزي ــة ويت ــكل محط ــرايف ل الجغ
ــة حتى  ــدرة الرشائي ــة وأن الق ــني خاص للمواطن
بثالثة آالف ريال كبرية يف ظل الظروف املعيشية 

واالقتصادية الراهنة التي يعيشها املواطنون.
تفعيل 

ــدوا يف رؤى اقتصادية تمت  ــاد أك خرباء اقتص
ــبوع املايض وهي مطروحة اآلن  ــتها األس مناقش
ــيايس األعىل، أكدوا  أمام الحكومة واملجلس الس
ــة واألمنية  ــل األجهزة الرقابي ــىل رضورة تفعي ع
ــاز يف الحفاظ عىل  ــب الرشكة اليمنية للغ إىل جان
ــة الرشائح  ــاز املنزيل لكاف ــري مادة الغ ــني وتوف تأم
ــتهلكة لها يف السوق وعدم التالعب بسعرها  املس
ــي طرأت عىل  ــالالت الت ــة االخت ورضورة معالج
ــاز وبما  ــة املحلية والغ ــتقات النفطي تجارة املش
ــوم  ــن رس ــة م ــتحقات الدول ــد مس ــن توري يضم

جمركية وعوائد أخرى للخزينة العامة للدولة.
اتفاق

ــراءات  ــوء عىل اإلج ــليط الض ــد من تس وملزي
ــة بوزارة  ــات املعنية ممثل ــذة من قبل الجه املتخ
ــذ قرار وزارة  ــة والتجارة بخصوص تنفي الصناع
ــاز  ــادة الغ ــع م ــدة لبي ــعرية الجدي ــط بالتس النف
ــود العنيس نائب مدير  أوضح لـ"الثورة" األخ عب
ــة أنه بموجب  ــة والتجارة باألمان مكتب الصناع
ــع نائب  ــار الغاز م ــل تج ــن قب ــع م ــرض املوق املح
رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حسن مقبويل 
ــىل أن يكون  ــم االتفاق ع ــايض فقد ت ــبوع امل األس
ــطوانة 20 لرتاً  ــعر مادة الغاز 3 آالف ريال لألس س
ــدر القائم بأعمال وزير  ــه بموجب االتفاق اص وان
ــذي يلزم جميع  ــعرية وال النفط والغاز قرار التس
ــة آالف ريال  ــني بثالث ــع للمواطن ــات بالبي املحط

لالسطوانة الواحدة.
ضبط

ــات األخ أمني  ــىل توجيه ــاًء ع ــه بن ــاً إن مضيف
ــات  عملي ــة  غرف ــكيل  تش ــم  ت ــد  فق ــة  العاصم
ــب الصناعة  ــس املحلية ومكت ــكلة من املجال مش

ــات وذلك  ــه باملديري ــة وفروع ــارة باألمان والتج
ــط جميع املخالفني  ــط العملية حيث تم ضب لضب
للتسعرية والنزول إىل جميع املحطات وتم ضبط 
ــاز وإلزامهم بإدخال هذه  ــار مكلفي وتجار الغ كب
ــات  ــة املحافظ ــة وبقي ــة إىل األمان ــادة الحيوي امل
ــتتوافد القواطر إىل  ــاعات القادمة س وخالل الس

األمانة وسيتم تزويد السوق بمادة الغاز.
 تشديد

ــات من  ــم وجود تحدي ــه برغ ــد العنيس أن وأك
ــرار  ــذا الق ــاء ه ــروب إللغ ــمارسة الح ــض س بع
ــادة  القي ان  إال  ــدة  الجدي ــعرية  بالتس ــم  والتعوي
ــط  ــرار وضب ــذ الق ــىل تنفي ــدد ع ــية تش السياس
ــرتكة  ــكيل عمليات مش ــم تش ــث ت ــني حي املخالف
ــاز وأمن األمانة  ــم مكتب الصناعة ورشكة الغ تض
ــذ القرار وقد  ــن أجل تنفي ــل كفريق واحد م للعم
ــة وال تزال  ــوم الجمع ــورات ي ــال 7 مقط ــم إدخ ت
ــا  ــيتم إدخاله ــذ س ــورات يف املناف ــرشات املقط ع
ــعر الجديد  ــا والقبول بالبيع بالس بطريقة الرض
ــرياً إىل أنه  ــرى .. مش ــة األخ ــرق القانوني أو بالط
ــروب الذين  ــمارسة وتجار الح ــو ترك األمر للس ل
ــعر إىل 7 آالف ريال  يحاولون التصعيد ورفع الس
ــول خاصة وأنهم  ــر غري مقب ــطوانة وهذا أم لالس
يكسبون 8 ماليني ريال للمقطورة يف عملية النقل 
ــاك 800 – 900 محطة غاز  ــاً إىل أن هن ــط، الفت فق
منترشة يف عموم مديريات األمانة وأن هذا القرار 
يصب يف صالح املواطن من أجل تخفيف األعباء 
ــروف الصعبة  ــل الظ ــىل كاهله يف ظ ــع ع ــي تق الت
ــية،  ــدوان بفرضها بدرجة رئيس ــاهم الع التي س
داعياً املواطنني إىل عدم الهلع وعدم تشكيل أزمة 
وطوابري أمام املحطات حتى تتم معالجة املشكلة 

وفرض السعر الجديد بشكل كامل.
ــاءل املواطنون بالقرار  وعىل نفس الصعيد تف
ــن اإلرادة وضبط وتثبيت  ــرياً وطالبوا بمزيد م خ
ــا  فإنه ــة  ثقيل ــت  كان وإن  ــدة  الجدي ــعرية  التس
ــني الثابتني  ــىل املواطن ــاء ع ــن األعب ــتخفف م س
ــكرياً  الصابرين يف وجه العدوان وكما ننترص عس
ــني  ــرص املب ــون بالن ــاً.. موقن ــننترص اقتصادي فس

الذي نراه قريباً بالشك يلوح يف األفق.

فيما الطوابري الطويلة تتصدر المشهد:

الدولة تواجه مافيا الغاز بإجراءات صارمة
ــة آالف ريال بعد  ــرتاً بثالث ــعة 20 ل ــطوانة الغاز س ــعرية الجديدة إلس ــالن التس إع

ــار الغاز مؤخراً عادت أزمة  ــب اتفاق تم التوقيع عليه بني الحكومة وتج بموج
ــري الطويلة أمام  ــرى الطواب ــن جديد، ومرة أخ ــور يف الواجهة م ــة إىل الظه ــاز الخانق الغ
ــهد، بينما مئات املحطات  ــعر الجديد تتصدر املش محطات التعبئة التي بدأت تبيع بالس
ــدادات مضخاتها عن الدوران تماماً  ــوم مديريات األمانة العرش توقفت ع املنترشة يف عم
ــارات عدة  ــبه معدومة يف العاصمة صنعاء وضواحيها.. استفس ــت مادة الغاز ش وأصبح
ــعرية والقرار الجديد ما هي وملاذا؟ وهل  تثريها أزمة الغاز الحالية وأهمها تداعيات التس
الحكومة والجهات املعنية قادرة عىل تنفيذه وهل هناك إمكانية بالفعل لفرض التسعرية 
ــهد انفراج  ــه مضاعفاً عىل املواطن كيف ومتى سنش ــاز حتى وإن كان حمل ــدة للغ الجدي
ــعر  ــهولة ويرس وبالس ــطوانة غاز بس ــى يتمكن املواطن من الحصول عىل اس ــة حت األزم

املحدد الجديد.. اإلجابة عىل هذه التساؤالت يف التفاصيل:

تحقيق/أحمد المالكي

العنسي:

٩٠٠ محطة غاز موجودة 
باألمانة خارج نطاق 
السيطرة الرسمية 

الحكومية

الزايدي:

- ٦٨٠٠ قاطرة غاز ال 
تملك الحكومة منها 

مقطورة واحدة

- شركة الغاز كانت تمتلك 
٢٠٠ مقطورة ٤٠ منها 
خارج السيطرة وبعضها 

رت لنافذين ُأجَّ
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