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جـــددت الحـــرب الروســـية - األوكرانيـــة الحاليـــة ومـــا ارتبـــط 
بهـــا مـــن فـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة مشـــددة مـــن الغـــرب عـــى 
ـــي  ـــدوالر األمري ـــة ال ـــاء هيمن ـــة إنه ـــول إمكاني ـــدل ح ـــكو، الج موس
ـــرة«  ـــاء الدول ـــه »إلغ ـــق علي ـــا يُطل ـــي في ـــايل العامل ـــام امل ـــى النظ ع
Dedollarization؛ مبعنـــى البحـــث عـــن بدائـــل أخـــرى مـــن 
ــايل  ــام املـ ــدوالر يف النظـ ــدي للـ ــدور التقليـ ــام بالـ ــات للقيـ العمـ
ــدول أو  ــن الـ ــة بـ ــات التجاريـ ــيط للمعامـ ــواء كوسـ ــي، سـ العاملـ
ــن  ــروز الصـ ــع بـ ــة مـ ــي، خاصـ ــدي أجنبـ ــي نقـ ــة احتياطـ كعملـ
كمنافـــس اقتصـــادي قـــوي للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف 
ـــات  ـــرت التعام ـــي ي ـــة الت ـــوالت التقني ـــرة، والتح ـــنوات األخ الس

املاليـــة بعيـــداً عـــن الـــدوالر. 

ـــة«  ـــاول العـــدد )20( مـــن سلســـلة »رؤى عاملي ويف هـــذا اإلطـــار، يتن
عرضـــاً لبعـــض الكتابـــات املنشـــورة يف مراكـــز الفكـــر ودور النـــر 
ـــن  ـــوع م ـــذا املوض ـــت ه ـــي تناول ـــة الت ـــف الغربي ـــات والصح واملج
ـــة  ـــارة حـــول احتالي ـــن مناقشـــة اآلراء املُث ـــًة م ـــة، بداي ـــا مختلف زواي
ـــض  ـــب بع ـــن جان ـــادة م ـــركات املُض ـــروراً بالتح ـــرة«، م ـــاء »الدول إلغ
ــات  ــرز التحديـ ــح أبـ ــدوالر، وتوضيـ ــة الـ ــة هيمنـ ــدول ملواجهـ الـ
التـــي تواجـــه مســـاعي التخلـــص مـــن هـــذه الهيمنـــة، والتنافـــس 
ـــن  ـــث ع ـــوالً إىل الحدي ـــرى، وص ـــدول الك ـــة لل ـــات الرقمي ـــن العم ب

ـــي. ـــايل العامل ـــام امل ـــتقبل النظ مس

• “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا 
يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر العامليــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف 

مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

• اآلراء الــواردة يف اإلصــدار تعــر عــن كُتّابهــا، وال تعــر بالــرورة عــن آراء “املســتقبل لألبحــاث 
والدراســات املتقدمــة”.
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أواًل: الجدل حول إمكانية إلغاء »الدولرة«
تــرددت يف اآلونــة األخــرة تســاؤالت حــول مــدى اســتمرار 
هيمنــة الــدوالر األمريــي عــى التعامــات املاليــة يف النظــام 
املــايل العاملــي، انطاقــاً مــن املخــاوف االقتصاديــة املرتبطــة بهــذه 
الهيمنــة والتــي ظهــرت بشــكل واضــح مــع األزمــة املاليــة العامليــة 
ــة  ــية - األوكراني ــرب الروس ــاًء بالح ــي 2007 و2008، وانته يف عام
التــي أعــادت الجــدل حــول إمكانيــة طــرح بديــل عــن الــدوالر يف 
ــة الــدوالر  ــة العامليــة، وبالتــايل الحــد مــن هيمن التعامــات املالي

عــى هــذه التعامــات.

ويف هــذا الســياق، نــرت جامعــة »كامريــدج« 
ليــو«  زوي  »زونجيــوان  مــن  لــكل  كتابــاً 
بابــا«  و»ميهايــا   Zongyuan Zoe Liu
تتمكــن  »هــل  بعنــوان   ،Mihaela Papa
الريكــس مــن إلغــاء الدولــرة يف النظــام املــايل 
العاملــي؟«)1(، حيــث يتنــاول مــدى إمكانيــة نجــاح 
دول »الريكــس« )الرازيــل، روســيا، الهنــد، الصــن، وجنــوب 
ــع  ــة م ــدوالر، خاص ــة لل ــة بديل ــة تحتي ــاء بني ــا( يف إنش أفريقي
ــايل،  ــاون امل ــازات يف التع ــق إنج ــذا التجمــع يف تحقي ــاح ه نج
 New Development وأبرزهــا إنشــاء بنــك التنميــة الجديــد
ــن  ــة ب ــات املالي ــراء املعام ــه إج ــن خال ــم م ــذي يت Bank وال
ــض اعتادهــا عــى  ــة وتخفي دول »الريكــس« بالعمــات املحلي

ــي.  ــدوالر األمري ال

وظهــر ذلــك بالفعــل يف انخفــاض حجــم التعامــات الدوالريــة 
يف التجــارة الثنائيــة بــن روســيا والصــن مــن حــوايل 90% يف 
عــام 2015 إىل 46% فقــط يف عــام 2020. كــام دشــنت الدولتــان 
ــة لنظــام  ــح بديل ــة بينهــام لتصب ــة ملدفوعــات التجــارة الثنائي آلي
»الســويفت« SWIFT الــذي تتــم مبوجبــه املعامــات املاليــة 
ــول  ــاؤل ح ــرح تس ــاب إىل ط ــع الكت ــا دف ــذا م ــامل. وه ــول الع ح
ــرة«  ــاء »الدول ــادرات إلغ ــل مب ــن أن تنتق ــن املمك ــا إذا كان م م
مــن داخــل »الريكــس« إىل خارجهــا، وبالتــايل الحــد مــن هيمنــة 

ــة؟  ــة العاملي ــدوالر عــى التعامــات املالي ال

وقــد خلــص الكتــاب إىل أنــه بالرغــم مــن أن روســيا هــي األكــر 
ســعياً بــن دول »الريكــس« إليجــاد نظــام بديــل للــدوالر يف إجــراء 
املعامــات املاليــة الدوليــة، فــإن الصــن متتلــك القــدرة األكــر ومتثل 

ــذا  ــي دول ه ــا باق ــدوالر. أم ــة ال ــام هيمن ــي أم ــدي الحقيق التح
التكتــل فهــي أقــل حامســاً لعمليــة إلغــاء »الدولــرة« أو اســتبدال 
الــدوالر يف املعامــات الدوليــة. كــام أن تجربــة »الريكــس« بوجــه 
عــام ال ميكــن النظــر إليهــا كمهــدد حقيقي لهيمنــة الــدوالر أو خلق 
ــا ميكــن النظــر  ــل، وإمن ــي بشــكل كام ــه يف النظــام العامل ــل ل بدي
إليهــا باعتبارهــا تشــكل رد فعــل أو قنــوات بديلــة إلجــراء املعامات 
املاليــة والتجاريــة يف حــاالت خاصــة مثــل فــرض عقوبــات اقتصادية 
عــى غــرار مــا حــدث يف حالــة روســيا، وبالتــايل فإنهــا تُقلــل مــن 
جــدوى مثــل هــذه العقوبــات االقتصاديــة. وهــذا مــا حــذر منــه 
وزيــر الخزانــة األمريــي الســابق، جاكــوب ليــو، يف عــام 2016، قائاً 
إن التوســع يف فــرض العقوبــات االقتصاديــة ومروطيــة اســتخدام 
الــدوالر كأداة للسياســة الخارجيــة األمريكيــة، يزيــد مــن مخاطــر 
ــة يف  ــة بديل التحــول إىل اســتخدام عمــات أخــرى أو أنظمــة مالي

األجــل املتوســط.

ووفقــاً للكتــاب، فإنــه بالرغــم مــن ضعــف احتامليــة حــدوث 
إلغــاء »الدولــرة« بشــكل كامــل يف النظــام املــايل العاملــي يف األجــل 
القصــر عــى األقــل، فــإن ذلــك ال ينفــي وجــود اتجــاه حــايل قــوي 
ومبــادرات عديــدة تهــدف إىل إلغــاء أو عــى األقــل تقديــر الحــد 
مــن هيمنــة الــدوالر عــى املعامــات املاليــة الدوليــة، ولعــل مــن 
أبرزهــا التوســع يف اســتخدام العمــات الرقميــة واملُشــفرة وغرهــا 
ــة التــي ميكــن أن تحــل محــل  ــة الحديث ــات املالي مــن التكنولوجي
الــدوالر يف تســوية املدفوعــات، وهــو مــا دفــع الكتــاب إىل تســمية 

الفــرة الحاليــة بـــ »خريــف هيمنــة الــدوالر األمريــي«.

يف اإلطــار نفســه، كتــب »روبــن ويجلــزورث« 
Robin Wigglesworth و»بولينــا إيفانوفــا« 
صحيفــة  يف  تقريــراً   ،Polina Ivanova
ــوان:  ــة تحــت عن »فايننشــال تاميــز« الريطاني
ــكاس  ــا انع ــيكون له ــل س ــة: ه ــرب املالي »الح
إىل  تطرقــا  حيــث  الــدوالر؟«)2(،  ضــد  عنيــف 
عقوبــات  مــن  شــهدته  ومــا  األوكرانيــة  الحــرب  انعكاســات 
اقتصاديــة ضــد موســكو، عــى وضــع الــدوالر األمريــي يف النظــام 
املــايل العاملــي، وذلــك بالرتكيــز عــى املوقــف املُحايــد لــدول 
»الريكــس« مــن هــذه الحــرب وتأثــره عــى جــدوى العقوبــات 
االقتصاديــة عــى روســيا مــن جهــة، وهيمنــة الــدوالر عــى النظــام 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م ــايل العامل امل

ــة املفروضــة  ــات االقتصادي ــة العقوب ــان أن فاعلي ــر الكاتب واعت
مــن ِقبــل الواليــات املتحــدة وحلفائهــا يف الغــرب، مرتبطــة أساســاً 
ــة أساســية يف  ــي كعمل ــايل العامل ــدوالر عــى النظــام امل ــة ال بهيمن
ــوك  ــدى البن ــي ل ــوال وكاحتياط ــة األم ــات وحرك ــوية املدفوع تس
املركزيــة حــول العــامل. كــام أن مثــل هــذه العقوبــات املتمثلــة يف 
فــرض قيــود عــى التعامــل بالــدوالر، مــن شــأنها أن يكــون لهــا تأثر 
عكــي عــى وضــع الــدوالر يف النظــام املــايل العاملــي، وتدفــع إىل 
ــة إىل  ــؤدي يف النهاي ــد ت ــات ق ــة للمعام ــر بديل إيجــاد نظــم وأُط
اإلرضار بواشــنطن وحلفائهــا. كذلــك تــم التأكيــد عــى أن الصــن قد 
تســتغل الوضــع الحــايل يف دعــم مســاعيها نحــو تعزيــز دور اليــوان 
يف النظــام املــايل العاملــي، خاصــة مــع التوســع يف اســتخدامه كبديل 
للــدوالر يف املعامــات بــن بكــن وموســكو مؤخــراً. أيضــاً، أعلنــت 
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تقييم االتجاهات المضادة للهيمنة األمريكية على النظام المالي العالمي

ــل  ــات التعام ــودة إىل ترتيب ــة الع ــر يف إمكاني ــا النظ ــد رشوعه الهن
بنظــام »الروبيــة - الروبــل« الــذي كان يتــم التعامــل بــه يف عهــد 

االتحــاد الســوفييتي الســابق.

ــأن  ــرويس ب ــان ال ــم الرمل ــمي باس ــدث الرس ــد رصح املتح وق
ــة  ــاء هيمن ــة النته ــل بداي ــاده متث ــى ب ــة ع ــات االقتصادي العقوب
الــدوالر واحتــكاره للمعامــات املاليــة يف النظــام العاملــي، وهو األمر 
الــذي حــذر منــه صنــدوق النقــد الــدويل قائــاً إن الوضــع الحــايل 
قــد يؤثــر عــى وضــع الــدوالر وهيمنتــه عامليــاً، موضحــاً أنه ســيظل 
ــكاره  ــه أو احت ــاً لكــر هيمنت ــاك اتجاه ــة رئيســية إال أن هن عمل
للمعامــات الدوليــة يف ضــوء تزايــد االتجــاه نحــو التعامــل بعمــات 
أخــرى يف التجــارة الثنائيــة بــن بعــض الــدول. فاملســتجدات األخــرة 
قــد تُعجــل مــن االتجــاه نحــو خلــق نظــم ماليــة بديلــة مثــل نظــام 
 Cross-border Interbank( املدفوعــات بــن البنــوك عــر الحــدود
ــام  ــاً لنظ ــون بدي ــن ليك ــه الص ــذي طورت Payment System( ال

»الســويفت« العاملــي. 

وأشــار الكاتبــان إىل أن االتجــاه إىل الحــد مــن احتــكار الــدوالر 
للمعامــات الدوليــة ليــس باألمــر الجديــد، حيــث شــكل الــدوالر يف 
عــام 2021 حــوايل 59% مــن إجــاميل االحتياطيات النقديــة األجنبية 
لــدى البنــوك املركزيــة عــى مســتوى العــامل، بعــد أن كان ميثل %71 
ــة  مــن هــذه االحتياطــات يف عــام 1999 حــن ظهــر اليــورو كعمل
احتياطــي منافســة للــدوالر، ولكــن الحــرب األوكرانيــة الحاليــة قــد 

تُعجــل مــن إلغــاء »الدولــرة«. 

تطور هيكل االحتياطات النقدية العاملية من العمات األجنبية

ثانيًا: تحركات ُمضادة لهيمنة الدوالر
تناولـــت العديـــد مـــن الكتابـــات املبـــادرات أو 
ـــدول،  ـــض ال ـــا بع ـــت به ـــي قام ـــاوالت الت املح
ـــة  ويف مقدمتهـــا الصـــن وروســـيا، لكـــر هيمن
العاملـــي،  املـــايل  النظـــام  عـــى  الـــدوالر 
وتنويـــع احتياطياتهـــا النقديـــة. ففـــي مقـــال 
ـــة  ـــة« األمريكي ـــؤون الخارجي ـــة »الش ـــور مبجل منش
ـــدوالر: خطـــط  ـــوان »املحـــور املناهـــض لل Foreign Affairs بعن
روســـيا والصـــن للتخلـــص مـــن القـــوة االقتصاديـــة للواليـــات 
ـــو«  ـــوان زوي لي ـــن »زونجي ـــرى كل م ـــة«)3(؛ ي ـــدة األمريكي املتح
Zongyuan Zoe Liu، و»ميهايـــا بابـــا« Mihaela Papa، أن 

ـــكري  ـــل العس ـــراء التدخ ـــيا ج ـــى روس ـــة ع ـــات األمريكي العقوب
ـــيا  ـــا، الس ـــكو وحلفاءه ـــع موس ـــأنها أن تدف ـــن ش ـــا م يف أوكراني
الصـــن، إىل حرمـــان واشـــنطن مـــن أدوات القـــوة التـــي تُلـــوح 
ـــي  ـــيا والصـــن لتبن ـــأ روس ـــات. إذ تلج ـــذه العقوب ـــل ه ـــا يف مث به
املبـــادرات الراميـــة إىل إلغـــاء »الدولـــرة« مـــن تعاماتهـــا 
االقتصاديـــة، وبنـــاء مؤسســـات وهيـــاكل ماليـــة للحايـــة مـــن 
ـــة  ـــدوالر كعمل ـــة ال ـــدد مكان ـــد يه ـــا ق ـــات، وهـــو م هـــذه العقوب
ـــاعي  ـــع مس ـــاقاً م ـــاء ذلـــك اتس ـــد ج ـــامل. وق ـــة عـــى الع مهيمن
الصـــن األخـــرة نحـــو تنويـــع احتياطياتهـــا مـــن العمـــات 

األجنبيـــة، وتشـــجيع املزيـــد مـــن املعامـــات باليـــوان. 

ــاه  ــن يف اتج ــارين متوازي ــيا مس ــت روس ــا، اتبع ــن جانبه وم
إلغــاء »الدولــرة«؛ يتعلــق األول بخلــق قنــوات وأُطــر للمدفوعــات 
الدوليــة غــر ُمعتمــدة عــى الــدوالر، والثــاين هــو خفض اســتخدام 
الــدوالر كعملــة لاحتياطــي النقــدي األجنبــي لديهــا بشــكل 
ــد  ــراءات للح ــكو يف إج ــدأت موس ــار، ب ــذا اإلط ــي. ويف ه تدريج
ــام  مــن آثــار العقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عليهــا منــذ ع
ــركات  ــوك وال ــن البن ــراً م ــدداً كب ــتهدفت ع ــي اس 2014، والت
الروســية، حيــث قامــت بتأســيس آليتــن ماليتــن لتمكينهــا مــن 
التغلــب عــى هــذه العقوبــات والقيــام مبعاماتهــا املاليــة بعيــداً 
عــن نظــام »الســويفت«. واآلليتــان هــام: نظــام املدفوعــات 
ــات  ــن منص ــل ع ــل كبدي ــذي يعم ــتقل وال ــرويس املس ــايل ال امل
الدفــع املعروفــة مثــل »فيــزا« و»ماســركارد«، والثــاين هــو نظــام 
System for transfer of Financial Mes-  التحويــات املاليــة

sages كبديــل عــن نظــام »الســويفت«. وقــد تــم تفعيــل النظــام 
األخــر )SPFS( بشــكل كامــل يف عــام 2017، وكان مســجاً بهــذا 
ــمر 2021،  ــة ديس ــن 9 دول بنهاي ــاً م ــاً أجنبي ــام 38 متعام النظ
وزاد عددهــم يف مــارس 2022 إىل 399 مســتخدماً منهــم 20 بنــكاً 
ــاً  ــات حالي ــاك مباحث ــا وقرغيزســتان، وهن مــن بياروســيا وأرميني

ــة.  مــع الصــن لانضــامم لهــذه اآللي

أمــا فيــام يتعلــق باالحتياطــات النقديــة األجنبيــة من الــدوالر، 
فقــد رشعــت روســيا منــذ عــام 2018 يف تخفيــض حصــة الــدوالر 
مــن احتياطاتهــا األجنبيــة واســتبداله بالذهــب والعمــات األخــرى 
مثــل اليــورو واليــوان. كذلــك خفــض البنــك املركــزي الــرويس مــن 
حيازاتــه مــن ســندات الخزانــة األمريكيــة مــن 96.1 مليــار دوالر 
ــت  ــام أعلن ــام 2019. ك ــط يف ع ــار دوالر فق ــوايل 14.9 ملي إىل ح
موســكو مؤخــراً اســتبعاد األصــول الدوالريــة مــن صندوقهــا 
الســيادي الرئيــي الــذي تبلــغ قيمتــه حــوايل 186 مليــار دوالر.
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ــية  ــان إىل أن املســاعي الروس ــار الكاتب ــال، أش ــام املق ويف خت
لتقليــل أو إلغــاء اعتامدهــا عــى الــدوالر قــد ال تكــون وحدهــا 
ــن  ــات م ــد أن التحالف ــي، بي ــايل العامل ــام امل ــر النظ ــة لتغي كافي
الــدول املختلفــة مــع موســكو بشــكل ثنايئ أو غــره مثل تنســيقها 
مــع الصــن يف إجــراء املعامــات باليــوان، أو مــع دول »الريكــس« 
ــا؛  ــات بينه ــة يف املعام ــات املحلي ــتخدام العم ــع يف اس يف التوس
ــه عــى  ــدوالر وهيمنت ــة ال ــر عــى مكان ــن شــأنه أن يؤث هــذا م

املعامــات املاليــة يف األجلــن املتوســط أو الطويــل.

كذلـك، رصـدت ورقـة بحثيـة أصدرهـا صنـدوق 
النقـد الـدويل بعنـوان »تراجع هيمنـة الدوالر: 
تنشـيط البدائـل وصعـود عمـات االحتياطـي 
الـدوالر  الرتاجـع يف وضـع  التقليديـة«)4(،  غـر 
األمريـي كعملـة احتياطـي نقـدي أساسـية حـول 
العـامل؛ نتيجـة التجـاه البنوك املركزيـة إىل تنويع سـلة احتياطياتها 
النقديـة سـواء مـن الذهـب أو العمـات األجنبية غـر الدوالرية. 

وأشـارت الورقـة إىل أن التحـول عـن الـدوالر األمريـي جـاء يف 
اتجاهـن؛ األول لصالـح اليـوان الصينـي، والثاين لصالـح عمات غر 
تقليديـة كانـت تلعـب دوراً أقـل أهميـة يف النظـام املـايل العاملـي 
مثـل الـدوالر األسـرايل والـدوالر الكندي والـوون الكـوري الجنويب، 
وليـس عمـات االحتياطـي غـر الدوالريـة التقليديـة مثـل اليـورو 
خـال  الـدويل  االحتياطـي  نظـام  اتسـم  إذ  اإلسـرليني.  والجنيـه 
السـنوات العريـن املاضية بالتحـرك التدريجي بعيـداً عن الدوالر 
األمريـي، وارتفـاع دور اليـوان الصينـي وإن كان ال يـزال محـدوداً، 
والتغـرات يف طـرق إدارة االحتياطيـات التـي تعـزز عوامل الجذب 

للعمـات غـر التقليدية.  

ثالثًا: صعوبات التخلص من هيمنة الدوالر
ــرة«  ــاء »الدول ــول دون إلغ ــد تح ــل ق ــة عوام مث
ــدوالر  ــة ال أو التأثــر بصــورة كبــرة عــى مكان
ــدد،  ــذا الص ــي. ويف ه ــايل العامل ــام امل يف النظ
بعنــوان  تقريــراً  »بلومــرج«  وكالــة  نــرت 
الــدوالر مهمــة شــبه  »القضــاء عــى هيمنــة 
ــي  مســتحيلة«)5(، أعــده »روث كارســون« Ruth Carson، و»ليب
شــري« Libby Cherry، و»تانيــا تشــن« Tania Chen. واعتــر 
ــكل  ــي بش ــايل العامل ــام امل ــدوالر يف النظ ــتبدال ال ــر أن اس التقري
كامــل هــو أمــر صعــب، ألن قــوة الــدوالر وهيمنتــه نابعــة أساســاً 
مــن قــوة االقتصــاد األمريــي وهــو األكــر يف العــامل، كــا أن أذون 
الخزانــة األمريكيــة ال تــزال واحــدة مــن أكــر االســتثارات أمانــاً. 

كعملــة  الــدوالر نســبياً  بافــراض تراجــع حصــة  وحتــى 
ــن  ــرب م ــا يق ــل م ــازال ميث ــه م ــامل، فإن ــدي يف الع احتياطــي نق
العملــة  كونــه  عــن  فضــاً  االحتياطيــات،  هــذه  مــن   %60
ــة حــول  ــات النقدي ــا التدفق ــي تتحــرك مــن خاله الرئيســية الت
ــرف  ــداوالت عــر ســوق ال ــن الت ــامل؛ إذ إن حــوايل 90% م الع
األجنبــي الــذي تبلــغ قيمتــه 6.6 تريليــون دوالر تتــم بالــدوالر. 

ــاً  ــاً مامئ ــون بدي ــة أن يك ــوان واحتاملي ــق بالي ــام يتعل وفي
للــدوالر، يــرى التقريــر أن التحــدي الرئيــي الــذي يعيــق حــدوث 
ذلــك هــو السياســات النقديــة للصــن نفســها والقيــود املفروضــة 
ــد  ــذي ق ــورو وال ــا الي ــوان. أم ــداول الي ــة ت ــا عــى حري مــن ِقبله
يعتــر بديــاً للــدوالر كاحتياطــي نقــدي، فــإن األزمــة االقتصاديــة 
ــاه. يف  ــذا االتج ــام ه ــياً أم ــاً رئيس ــكلت عائق ــورو ش ــة الي ملنطق
ــزال يواجــه  ــدوالر بالذهــب كاحتياطــي ال ي حــن أن اســتبدال ال

ــن. ــداول والتخزي ــات يف الت صعوب

عــى صعيــد العقوبــات الغربيــة عــى روســيا 
وتأثرهــا عــى هيمنــة الــدوالر عامليــاً، أكــد 
»جيــم أونيــل« Jim O’Neill يف مقــال نــره يف 
 Project Syndicate »بروجيكــت ســنديكيت«
بعنــوان »هــل ســتؤدي العقوبــات عــى روســيا 
إىل قلــب النظــام النقــدي العاملــي؟«)6(؛ أن التأثــر 
األقــوى للعقوبــات عــى موســكو هــو تســليط الضــوء عــى 
ــدوالر عــى النظــام املــايل العاملــي،  ــة ال مخاطــر اســتمرار هيمن
ودفــع ذلــك العديــد مــن االقتصــادات الناشــئة إىل إعــادة النظــر 
يف النهــج التقليــدي لبنــاء االحتياطــات مــن النقــد األجنبــي 

ــية. ــة والسياس ــات االقتصادي ــن األزم ــا م ــن اقتصاداته لتؤم

ــة  ــرة« أو تراجــع هيمن واســتبعد الكاتــب ســيناريو إلغــاء »الدول
ــك لســببن رئيســين؛ األول  ــدوالر بشــكل كامــل يف العــامل؛ وذل ال
يتعلــق بالصــن نفســها ومــدى اســتعدادها للتخــي عــن رقابتهــا 
الصارمــة عــى اليــوان، وهــو أمــر بعيــد االحتــامل. وثانيــاً، حتــى 
لــو اســتجابت بكــن للظــروف العامليــة املُتغــرة مــن خــال تبنــي 
إصاحــات نقديــة كــرى، فــا يــزال يتعــن عليهــا تقديــم ضامنــات 
موثوقــة بشــأن ســامة وســيولة االحتياطــات مــن اليــوان. ويــرى 
الكاتــب أنــه مــن غــر املرجــح أن تســعى الصــن إىل أي اصاحــات 
قــد تتطلــب تغيــرات جذريــة يف منوذجهــا االقتصــادي والتنظيمي.

 Michael »مـــن جهتـــه، نـــر »مايـــكل بيتيـــس
Pettis تحليـــاً يف »مؤسســـة كارنيجـــي للســـام 
الـــدويل« بعنـــوان »تغيـــر العملـــة العامليـــة 
ــارة  ــاط التجـ ــر أمنـ ــد يغـ ــداوالً قـ ــر تـ األكـ
العامليـــة«)7(. وهنـــا طـــرح الكاتـــب تســـاؤالً 
رئيســـياً حـــول التأثـــر املُحتمـــل لاتجـــاه نحـــو 
ـــاط  ـــراً إىل 3 نق ـــة، مش ـــارة الدولي ـــى التج ـــرة« ع ـــاء »الدول إلغ
ــيا  ــاح روسـ ــتحالة نجـ ــل واسـ ــة، بـ ــا صعوبـ ــية: أوالهـ أساسـ
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تقييم االتجاهات المضادة للهيمنة األمريكية على النظام المالي العالمي

ــامل  ــتوى العـ ــى مسـ ــاً عـ ــرة« متامـ ــاء »الدولـ ــن يف إلغـ والصـ
ـــات أو  ـــق بالتعام ـــا يتعل ـــواء في ـــة، س ـــة بديل ـــح أي عمل لصال
ـــة  ـــدوالر كعمل ـــق بال ـــا يتعل ـــى في ـــة أو حت ـــات النقدي التدفق
احتياطـــي نقـــدي. وثانيـــاً، أن عمليـــة إلغـــاء »الدولـــرة« 
ـــل  ـــن ِقب ـــة م ـــراءات خاص ـــاذ إج ـــب، اتخ ـــاً للكات ـــب، وفق تتطل
ـــتخدام  ـــن اس ـــد م ـــدة للح ـــات املتح ـــة يف الوالي ـــي السياس صانع
ـــة،  ـــن للمدخـــرات العاملي ـــة كمـــاذ آم ـــة األمريكي األســـواق املالي

وهـــذا أمـــر مســـتبعد. 

وترتبــط النقطــة الثالثــة بطبيعــة االقتصــادات الكــرى نفســها، 
فبالرغــم مــن أن إلغــاء »الدولــرة« قــد يحــد مــن االختــاالت يف 
ــن  ــب م ــه يتطل ــامل، فإن ــتوى الع ــى مس ــرات ع ــارة واملدخ التج
ــي  ــب املح ــة يف الطل ــاً هيكلي ــاين عيوب ــي تع ــرى الت ــدول الك ال
ــد تكــون ُمكلفــة سياســياً.  ــام بتغــرات مؤسســية عميقــة ق القي

كــام يــرى الكاتــب أن اســتمرار هيمنــة الــدوالر عــى النظــام 
ــى  ــة ع ــة مرتفع ــه تكلف ــون ل ــد تك ــر ق ــو أم ــي ه ــايل العامل امل
االقتصــاد األمريــي نفســه، وأن هنــاك مطالبــات داخــل الواليــات 
املتحــدة بوقــف هــذه الهيمنــة مــن خــال تقييــد قــدرة األجانــب 
ــات املتحــدة عــر فــرض  ــض املدخــرات إىل الوالي عــى نقــل فوائ
رضائــب عــى التدفقــات النقديــة الوافــدة التــي ال تُوجــه مبــارشة 
ــب أن  ــد الكات ــاً. ويعتق ــة مث ــات إنتاجي ــتثامر يف قطاع إىل االس
الطريقــة التــي ميكــن مــن خالهــا تقليــل هــذه التكلفــة هــو أن 
ــداً  ــاً جدي ــرى نظام ــادات الك ــدة واالقتص ــات املتح ــى الوالي تتبن
ــك  ــابهة لتل ــكار مش ــى أف ــي ع ــوال مبن ــات األم ــارة وتدفق للتج
التــي اقرحهــا يف األصــل عــامل االقتصــاد الريطــاين »جــون مينــارد 
ــور  ــن أم ــن ب ــدت، م ــي اعتم ــون وودز«، والت ــز« يف »بريت كيني
Ban-  أخــرى، عــى خلــق عملــة مركبــة عامليــة ســامها »بانكــور«

ــة  ــاالت العاملي ــاص االخت ــى امتص ــادرة ع ــون ق ــث تك cor، بحي
ــع آثارهــا عــى االقتصــادات الكــرى. وتوزي

رابعًا: التنافس بين العمالت الرقمية للدول 
الكبرى

مــن املوضوعــات وثيقــة الصلــة بإلغــاء »الدولرة«، 
ــفرة  ــة واملش ــات الرقمي ــة بالعم ــك املتعلق تل
وإمكانيــة أن تكــون بديــاً مناســباً للــدوالر 
يف إجــراء املعامــات يف النظــام املــايل العاملــي. 
ويف هــذا اإلطــار، نــر »أحمــد فــاروق أيســان« 
Ahmet Faruk Aysana، و»فــروخ نــواز كيــاين« 
»آســيا  دوريــة  يف  بحثيــة  ورقــة   ،Farrukh NawazKayani
ــوان »هــل اتجــاه الصــن لتبنــي  واالقتصــاد العاملــي« AGE، بعن
عملــة رقميــة يهــدد الدولــرة؟«)8( وتســاءل الكاتبــان حــول مــا إذا 
ــدوالر  ــوان الرقمــي »الرمنبينــي« ميكــن أن يحــل محــل ال كان الي

ــة.  ــادل يف املعامــات الدولي كوســيلة للتب

وذهبـت الورقـة إىل أن الصـن قـد اكتسـبت ميـزة تنافسـية يف 
مبادرتهـا بطـرح عملة رقمية رسـمية يف النظام املـايل العاملي متكنها 
مـن تحقيق مسـاعيها يف الرويـج لهذه العملة لتصبح خيـاراً إلجراء 
املعامـات الدوليـة وأيضـاً كعملـة احتياطـي يف األجلـن املتوسـط 
والطويـل. بيـد أن التدويـل الناجـح ملثـل هـذه العملـة يتطلـب 

وبصـورة أساسـية أن تحـوز بكـن عـى ثقـة املسـتخدمن العامليـن 
يف قـوة اقتصادهـا وسياسـاتها االقتصاديـة مـن ناحيـة، واسـتجابة 
الواليـات املتحـدة لهـذا الطـرح مـن ناحية أخـرى. إذ يـرى الكاتبان 
أنـه يف حـال طـرح واشـنطن عملة رقميـة )دوالر رقمـي( يف ظل ما 
تتمتـع به مـن بنية تحتية متقدمـة للتكنولوجيا املاليـة، يف مواجهة 
اليـوان الرقمـي، ميكن أن يعطل ذلك مسـاعي الصـن لتغير النظام 

املـايل العاملـي وهيمنـة الـدوالر عليه.

وتلـك النقطة أشـار إليهـا أيضاً املقال املنشـور يف 
-مؤسسـة »بروكنجز« لكل من »مايكل سـونج«

تومـاس«  أ.  و»كريسـتوفر    Michael Sung
Christopher A. Thomas، بعنـوان »معضلة 
للـدوالر  املتحـدة  الواليـات  واعتـاد  املُبتكـر 
واشـنطن  اسـتجابة  رضورة  إىل  وأشـارا  الرقمـي«)9(. 
للمسـتجدات املاليـة املتعلقة بالعمات الرقمية واملشـفرة، وأطلقا 
»يسـتجيب  أن  تعنـي رضورة  والتـي  املُبتكـر«؛  عليهـا »معضلـة 

شـاغل الوظيفـة املُهيمـن ملُبـدع متمـرد يهـدد منصبـه«. 

أي أن الواليـات املتحـدة يجب أن تسـتجيب للتغـرات العاملية 
مـن خال طـرح دوالر رقمي ميكنها من الحفـاظ عى هيمنتها عى 
النظـام املـايل العاملـي. وقـد قامـت إدارة الرئيس جو بايـدن مؤخراً 
بالفعـل بتوقيـع أمـر تنفيـذي بإعطـاء األولويـة لتطويـر سياسـات 
تنظيـم األصـول الرقمية ودراسـة متطلبـات وجدوى إطاق نسـخة 

رقميـة مـن الدوالر. 

كعملـة  الـدوالر  لوضـع  الحقيقـي  التهديـد  أن  املقـال  ويـرى 
مهيمنة عى االقتصاد العاملي، وكذلك مسـتقبل نظام »السـويفت«، 
يـأيت مـن العمات املُشـفرة والرقميـة. وقد ارتفعـت قيمة العمات 
املُشـفرة، مبـا يف ذلـك »البيتكويـن« و»اإليثريـوم«، إىل مـا يقـرب 
مـن 3% مـن املعـروض النقـدي العاملـي، إال أنهـا ال تـزال تفتقـد 
بدرجـة كبـرة إىل املوثوقيـة الدوليـة واالسـتقرار؛ نظـراً لكونهـا غـر 
خاضعـة للبنوك املركزية. وبالنسـبة للعمـات الرقمية، فهناك اتجاه 
متزايـد إىل اعتامدهـا واسـتخدامها، حيث أطلقت حوايل تسـع دول 
عماتهـا الرقميـة مـن خـال بنوكهـا املركزيـة، لكـن حجـم تداولهـا 

محـدوداً.  مازال 

املتحـدة عملـة رقميـة،  الواليـات  ومثـة ميـزة أخـرى إلطـاق 
بجانـب الحفـاظ عـى هيمنـة الدوالر، تتمثـل يف دور هـذه العملة 
الرقميـة يف حـل بعض أوجه القصـور الحالية يف النظام املايل العاملي 

مـن خـال خفض تكاليـف املعامـات وتعزيـز الشـمول املايل. 
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

خامسًا: استمرار هيمنة الدوالر أم ظهور 
أنظمة مالية متعددة؟

إلغـاء  مسـألة  تناولـت  التـي  اآلراء  إىل  بالنظـر 
االقتصاديـة  املُسـتجدات  نتيجـة  »الدولـرة« 
مجلـة  يف  منشـور  مقـال  طـرح  العامليـة، 
هيمنـة  »هـل  بعنـوان  »اإليكونوميسـت« 
الـدوالر ستفسـح املجـال لنظام متعـدد األقطاب 
مـن العمـات؟«)10(؛ التسـاؤل حـول مسـتقبل النظـام 
الـدوالر  لهيمنـة  العاملـي، ومـا إذا كان سيسـتمر خاضعـاً  املـايل 
األمريـي أم يتحـول تدريجيـاً إىل نظـام متعـدد تزاحم فيـه بدائل 

للـدوالر. التاريخيـة  املكانـة  تقليديـة  وغـر  تقليديـة 

ــدوالر يف النظــام  ــف بالوضــع الحــايل لل ــال بالتعري ــدأ املق وب
ــداول الرئيســية يف مجــال التجــارة  ــة الت ــه عمل املــايل العاملــي بأن
الخارجيــة، حيــث تتــم أكــر مــن 50% مــن حركــة التجــارة خــارج 
الواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو بالــدوالر؛ بــل أن هــذه النســبة 
ــة 100% يف  تصــل إىل 75% يف األســواق اآلســيوية الناشــئة، وقراب

دول أمريــكا الاتينيــة. 

ويف ظل نظام »السـويفت«، مازال الدوالر هو العملة األساسـية 
التي تتم بها 4 من كل 5 معامات حول العامل، وإن كان هذا النظام 
يواجـه حاليـاً تحديـات؛ أبرزهـا نظـام املعامـات الصينـي البديـل، 
وكذلـك تنامـي دور العمـات الرقميـة. أمـا فيـام يتعلـق بالـدوالر 
األمريـي كعملـة لاحتياطـي النقـدي، فقـد شـهدت اآلونـة األخرة 
تراجعـاً يف أهميتـه لصالـح بدائـل من العمـات غـر التقليدية مثل 
اليـوان والـذي ميثـل حاليـاً حـوايل 25% مـن االحتياطـات األجنبيـة 
الدوليـة غـر الدوالرية، بينام يسـتحوذ الدوالران األسـرايل والكندي 

معـاً عـى 43% منهـا، حسـب مـا ورد يف املقال. 

وعــى الرغــم مــن التغــرات يف النظــام املــايل العاملــي، يــرى 
املقــال أن ذلــك ال يعنــي عــى اإلطــاق إمكانيــة اســتبدال 
ــل  ــراً إىل أن مث ــوان، مش ــام بالي ــذا النظ ــي يف ه ــدوالر األمري ال
هــذا الطــرح هــو يف األســاس ســيايس يعكــس التنافــس بــن 
ــر يف  ــد أن األم ــع يؤك ــد أن الواق ــن، بي ــدة والص ــات املتح الوالي
ــا  ــع به ــب أن تتمت ــي يج ــة الت ــة املوثوقي ــط بدرج ــة يرتب النهاي
العمــات النقديــة حتــى ميكــن التوســع يف اســتخدامها واالعتــامد 
عليهــا يف النظــام املــايل العاملــي، وهــو مــا يفــرض أن تكــون هــذه 
ــة مســتقرة.  ــة وأنظمــة قانوني ــة قوي العمــات ذات أســواق مالي
وبالتــايل قــد تلجــأ الــدول إىل تنويــع احتياطاتهــا النقديــة، لكــن 
ــات  ــذه االحتياطي ــل ه ــي تجع ــادئ الت ــى املب ــاومة ع دون املس
آمنــة وميكــن االعتــامد عليهــا، وهــو األمــر الــذي ســيظل نقطــة 
قــوة للــدوالر األمريــي مقابــل العمــات األخــرى، خاصــة اليــوان 

ــي. الصين

الخاصــة، ميكــن القــول إن الكتابــات الغربيــة التــي تناولــت 
مســألة إمكانيــة إلغــاء »الدولــرة« أو الحــد مــن هيمنــة الــدوالر 
األمريــي عــى النظــام املــايل العاملــي، قــد خلصــت إىل أن هــذا 
ــد مــن  ــه يف الســابق العدي ــث، وإمنــا تبنت ــس بالحدي االتجــاه لي
الــدول، خاصــة بعــد األزمــة املاليــة العامليــة يف عــام 2008، 
وذلــك لتأمــن اقتصاداتهــا. بيــد أن الحــرب الروســية - األوكرانيــة 
ــة  ــدة ومكثف ــة جدي ــات اقتصادي ــرض عقوب ــن ف ــا شــهدته م وم
ــذه  ــول ه ــرى ح ــرة أخ ــدل م ــادت الج ــد أع ــكو، ق ــى موس ع
املســألة، ليــس مــن ناحيــة روســيا فقــط، ولكــن أيضــاً بالنســبة 
للصــن التــي تعــد املنافــس االقتصــادي األكــر للواليــات املتحــدة، 
باإلضافــة إىل تنامــي دور العمــات الرقميــة يف االقتصــاد العاملــي 
وطرحهــا كبديــل للعمــات التقليديــة يف إجــراء املعامــات املالية.

ــن  ــك التطــورات ل ــإن الشــواهد ترجــح أن تل ــك، ف ومــع ذل
ــوان  ــل بالي ــكل كام ــي بش ــدوالر األمري ــتبدال ال ــؤدي إىل اس ت
الصينــي أو غــره مــن العمــات، حيــث ال يــزال الــدوالر يتمتــع 
بقــدر مــن املوثوقيــة مقارنــة بغــره مــن العمــات، وهــي نابعــة 
مــن طبيعــة وقــوة االقتصــاد األمريــي. وبالتــايل ســيظل الــدوالر 
هــو الوســيط الرئيــي للتعامــات يف العــامل، لكــن دوره كعملــة 
احتياطــي نقــدي قــد يرتاجــع إىل حــد مــا مــع ميــل عــدد أكــر 
مــن الــدول إىل اســتخدام ســلة أكــر تنوعــاً مــن العمــات، ســواء 
تقليديــة أو غــر تقليديــة، كاحتياطــي نقــدي. مبعنــى أن النظــام 
املــايل العاملــي قــد يشــهد تغــرات نتيجــة املســتجدات األخــرة، 
بيــد أن الــدوالر ســيظل هــو العملــة املهيمنــة عــى هــذا النظــام 

يف األجلــن القصــر واملتوســط عــى أقــل تقديــر. 
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