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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 جواب سؤال
 ؟هل بدأ "العد التنازيل" إلهناء هيمنة الدوالر على االقتصاد العاملي

ظهرت بشكل الفت للنظر حماوالت من بعض الدول وخاصة روسيا والصني واالحتاد األورويب، حماوالت لتحل عملة  :السؤال
ات عقدت للتعامل ابلعملة احمللية لبعض الدول مثل اتفاق روسيا مع اهلند أخرى بدل الدوالر يف املعامالت الدولية حىت إن اتفاقي

مع تركيا قبل شهر على استخدام ُعمالت الَبلدين لتسديد أمثان و ابلعملة الروسية،  400 لبيعها صواريخ إس 31/10/2018يف 
ا سَتدفع مثن واو  ...ردوغان خالل قمة الدول الناطقة ابلرتكيةأ، ويف اجتماع صفقة صواريخ ُُماثِلة رِداهتا ِمن النِهفط أعَلنت الصني أّنه

 29ِمليار يوان ) 200ـووقَّع البنك املركزيه الصيين اتفاقيهة ثُنائيهة لَتباُدل الُعمالت احملليهة مع َنظريِه يف الياابن ب ،لبرتويوان"ا"بـاإليراينه 
 ؟فهل بدأ "العد التنازيل" إلّناء هيمنة الدوالر على االقتصاد العاملي(، ِمليار دوالر 31تريليون ين ايابين ) 3.4ِمليار دوالر( ُمقاِبل 

 :لكي يتضح اجلواب جيب بيان واقع املكانة اليت حيتلها الدوالر يف االقتصاد العاملي :جلوابا

منتها يف الدوالر وهيأمريكا فرضت حيث 1944طريق اتفاقية "بريتون وودز" سنة بدأت مكانة الدوالر ابلربوز عن  :أوالا 
الدول الصناعية الكربى العشر على مبوجبه وافقت نظام مايل  وهكذا أقره  ...غري املتضرريف احلرب العاملية  االجتماع لكوّنا املنتصر

بقاعدة  األمريكيابملقابل على ربط الدوالر  أمريكاوكذلك اتفقت  .األمريكيالدوالر  إىلوضع سعر معني لنقدها احمللي ابالستناد 
بسعر اثبت للدوالر  األجنبيةتبديل الدوالرات املقدمة من املصارف املركزية مث أصبح من و الواحدة"  لألونصة ا  ر دوال 35" الذهب

ولكن استمرار ضعف  ...، وقد قدر احتياطي الذهب عند أمريكا آنذاك ابلثلثني، وابقي دول العامل ابلثلث الباقياملرتبط ابلذهب
 1961فقد اخنفض ما بني  األمريكي،ضعف احتياطي الذهب  إىلدى أاخلارجي  اإلنفاقثري أبتاألمريكي ميزان املدفوعات 

الرئيس األمريكي نيكسون يف  ررومن أجل احلفاظ على املخزون الذهيب ألمريكا ق .دوالر ملياراتما يقرب من مخسة  إىل 1970و
 ...ر ابلذهبانتهاء نظام ربط الدوال ا  وقف حتويل الدوالر إىل ذهب معلن 1971عام 

بعد ذلك تعاملت إدارة نيكسون مع هذا التغيري املايل اجلديد من خالل سلسلة من االتفاقات مع اململكة العربية السعودية من 
لتكديس واستخدام الدوالر بسبب  آخر مقنعا   ، فوجد ما يسمى ابلبرتودوالر، معطيا  الدول األجنبية سببا  1974إىل  1972

كما وافقت اململكة  الذي يسعَّر ابلدوالر حسب االتفاقيات مع السعودية كوّنا أكرب منتج للنفط يف العامل،حاجة الدول للبرتول 
السعودية على إعادة تدوير مليارات الدوالرات األمريكية من عائدات النفط عرب شركات تصنيع األسلحة األمريكية والبنية التحتية 

٪ من مجيع سندات اخلزينة يف اخلارج يف أيدي 20كان ما ال يقل عن   1977عام وشراء سندات اخلزانة األمريكية، وحبلول 
فكانت ر ابلدوالر أيضا ، فإن الدول أصبحت حريصة على حيازة الدوالر، فإذا أضيف للبرتول الذهب الذي يسعَّ  ...السعودية

%، 62ن اخنفضت بعد هذا العام إىل إو  2000% حىت عام 71العاملية حنو نسبة االحتياطي النقدي ابلدوالر يف البنوك املركزية 
 .% من الديون العاملية مصدرة ابلدوالر40إن كذلك فو 

واليوم يهيمن الدوالر األمريكي على املعامالت العاملية، فهذا الوضع خيلق سوقا  اصطناعية ضخمة للدوالر األمريكي،  :اثنياا 
إن الدوالر أصبح يعمل كوسيط يف معامالت ال حصر هلا تصل إىل أكثر  .وهذا ما مييز الدوالر األمريكي عن كل عملة حملية ذاتية
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% من 84.9ميثل أن الدوالر واألمر الالفت هو  ...تريليون دوالر يف اليوم، ال عالقة هلا ابملنتجات أو اخلدمات األمريكية 5.4من 
اصة اها أقل من نصف هذه النسبة وذلك ألن على الرغم من أن معامالت أمريكا التجارية اخل معامالت الصرف األجنيب اليومية

وقد ترتب على قوة الدوالر االقتصادية أن أصبحت أمريكا قادرة على معاقبة  !دوال  غري أمريكا تتعامل ابلدوالر يف أمورها التجارية
إن أمريكا  .ع البلد املستهدفعلى ثين البلدان األخرى عن التجارة م ا  فحسب، بل أيضالدولة املستهدفة اقتصاداي  وماليا ، ليس هذا 

االتصاالت السلكية والالسلكية العاملية بني البنوك(، وهو ) :(SWIFT)ذا اإلجراء القاسي من خالل نظام قادرة على حتقيق ه
دويل، ( يسهل نظام الدوالر الSWIFTنظام تسوية املدفوعات ابلدوالر، ومبا أن الدوالر هو العملة االحتياطية العاملية، فإن نظام )

وعلى  .وتقوم البلدان يف مجيع أحناء العامل بتسوية املعامالت من خالله، ُما يضمن أن تستند مجيع املعامالت الثنائية على الدوالر
سبيل املثال، ال تستطيع روسيا والصني تبادل السلع واخلدمات بعمالهتا احمللية ما مل تتم تسوية املعامالت ابلدوالر عرب نظام 

(SWIFT و ،)بني وبناء على هذا النظام فقد منعت أمريكا ما  ...تستطيع أمريكا استخدام النظام لفرض عقوابت اقتصادية قاسية
بني البلدين، ويف تشرين  تدهور العالقات ند( عSWIFTم، منعت العديد من البنوك الروسية من )2015و 2014عامي 
شركات ، وقد رفضت (SWIFT)ت صارمة ضد إيران ابستخدام م، أعادت الوالايت املتحدة فرض عقواب2018نوفمرب الثاين/

 ...من أمريكا الوفاء بصفقاهتا مع إيران خوفا   عدةأوروبية 
على  اي  مركز  ا  كبن 146حصة الدوالر يف احتياطيات ) :ألن الدوالر هو العملة االحتياطية العاملية وكل ذلك كما ذكران آنفا  

ابستحواذه  من جمموع احتياطي العمالت لتلك البنوك، واحتل اليورو اثنيا   %64بلغت قد  مستوى العامل مع ّناية العام املاضي
تجاوز هذا دون احلديث عن اليوان الصيين الذي مل ت %،5ياابين واجلنيه اإلسرتليين الـمنها، بينما مل تتعد مسامهة الني ال% 20على 

 19/8/2018 ...%1ة بذلك نسبة تقل عن لمليار دوالر أمريكي مشكهِ  108البنوك احتياطاته يف تلك 
uk.co.alquds.www). 

نطلقت من منطلقني للحد من أتثري الدوالر، فكان املنطلق اأمام هذا الواقع فإن دول العامل ذوات الوزن واألمهية قد  :اثلثاا 
نطالقا  من قوة اقتصادايت الدول ايف منافسة الدوالر، وكان ذلك  2002 رمسيا  حيث ظهر اليورو ومت تداوله  1999األورويب أوال  

األوروبية وثقتها ابلقدرة على املنافسة، وأما الدول الثانية كروسيا والصني فقد أتخرت جهودمها للحد من هيمنة الدوالر بسبب عدم 
فخشيت آتكل خمزوانهتا الدوالرية  2008زمة املالية األنطالق اليورو( حىت حصلت اقدرهتما على املنافسة يف ذلك الوقت )وقت 

دولة ذات اقتصاٍد من الطراز  إىلوفقدان قيمتها، فانضمت للدول األوروبية العريقة يف احلد من هيمنة الدوالر، ومع حتول الصني 
 ...العاملي فقد أصبح لتلك اجلهود الدولية أثر ميكن ملسه على هيمنة الدوالر

لكن  ...جرس إنذار للدول للتفكري يف موضوع الدوالر نتيجة أتثري األزمة فيه 2008 ةياألزمة االقتصاد فقد كانتوهكذا 
عت من توجه إن السياسة اجلديدة اليت انتهجتها إدارة الرئيس ترامب قد سرَّ مب وعقوابته، فاالذي سارع يف ذلك هو استفزازات تر 

  مع أنوسياسة الرئيس ترامب متثلت وبصلف بشعار "أمريكا أوال "  .مريكي عامليا  الدول الكربى األخرى للحد من هيمنة الدوالر األ
األمريكية كانت تعمل ملصلحة أمريكا ابلتأكيد، لكن إدارة ترامب تقرتب من عدم االعرتاف مبصاحل الدول األخرى،  اإلداراتكافة 

كية هلا، وأطلق شرارات قوية هتدد إبشعال حرب جتارية مع أورواب ابلدفع وأبثر رجعي لقاء احلماية العسكرية األمري ترامبفطالب 
وعندما فرض الرئيس ترامب عقوابت على  .الصني، وطالب الياابن وكوراي اجلنوبية ابلدفع لقاء احلماية من صواريخ كوراي الشمالية

مستورد للنفط يف العامل، فإن علها تشمل أي شخص يستخدم دوالرات لشراء النفط اإليراين، وألن الصني اآلن هي أكرب ج إيران

http://www.alquds.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/
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، خاصة وأّنا يف حرب جتارية مع الوالايت اذ إجراءات لوقف استخدام الدوالرز الصني على اختمب هذا هو الذي حفه اتصرف تر 
أطلقت بورصة شانغهاي للعقود اآلجلة أول عقودها اآلجلة املفتوحة للمستثمرين  2018مارس آذار/ املتحدة، ولذلك ففي

مة ابلدوالر واليت تستعمل مبثابة املقوه  WTIلعقود برنت و ا  ما  ابليوان ليكون منافسان هذا العقد، وهو نفط آجل، مقوَّ األجانب، وك
 ...املعايري احلالية

 ،األزمةنعكاسها على اقتصادايت كثري من الدول وتضررها من هذه او  ،2008انفجار األزمة املالية يف أمريكا عام ومن مث فإن 
كل ذلك سارع يف ظهور اجتاهات ضد ... رامب احلمائية واحلرب التجارية والسياسات املالية واالقتصادية اليت يتخذهاأعمال تمث 

 .هيمنة الدوالر
ت بعض الدول وخاصة القوية املستقلة، بل جتاوزهتا أحياان  إىل الدول اليت تدور يف ولذلك فإن هذه التصرفات قد استفزَّ  :رابعاا 

آنيا  يكون الدول اليت تدور يف فلك أمريكا أتثري لتأثري الفاعل واملؤثر هو من حتركات الدول املستقلة، وذلك ألن الفلك، وإن كان ا
 :هذه الدولأعمال لغرض معني مث تتوقف ألنه ال ميكنها معارضة أمريكا معارضة فعالة ما دامت تدور يف فلكها، وسنستعرض 

 :دول مستقلة أعمال من -1

يف لندن كعملة  ينجديدة يف اجتماع جمموعة الثما اقرتح الرئيس الروسي ميدفيديف "عملة عاملية" 2009م يف عا :روسيا -أ
وقد وافقت الصني وروسيا واهلند وتركيا ودول أخرى منتجة للنفط يف اآلونة األخرية "على إجراء   .احتياطية بديلة لتحل حمل الدوالر

ولكن على الرغم من كل هذا، ال يزال سعر الذهب والنفط اخلام  .ادلة بعملتهم اخلاصة"كل تعامالهتم التجارية واالستثمارية املتب
وأخذ أمثان النفط الروسي بعمالت أخرى غري  ابلدوالر العمالت الوطنية األخرىسيا املتكرر عن استبدال إن إعالن رو  .ابلدوالر

 .2015ها واحتالهلا لشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا يف عام الدوالر، كل ذلك يرجع إىل العقوابت األمريكية على روسيا بعد غزو 
 .2016إّنا أيضا  كتداعيات للتحقيق يف تدخل روسيا يف االنتخاابت األمريكية يف عام 
، وقام الكونغرس بتوسيع العقوابت تدرجييا ، 2015مث زادت الوالايت املتحدة عقوابهتا ضد روسيا بشكل مطرد منذ عام 

، ووضع عقوابت أشد على 2017أغسطس آب/ن مواجهة أعداء أمريكا من خالل العقوابت"، الذي صدر يف واستخدم "قانو 
وترتب عليه إىل قطع صلة البنوك الروسية الكربى ابلدوالر، وقد أدى هذا كانت هذه إجراءات قوية للغاية ضد روسيا،   لقد .روسيا

٪ من ديوّنا، أي 58الوقت الذي تستخدم فيه روسيا الدوالر يف  وكل هذا يف ...٪ مقابل الدوالر18اخنفاض الروبل بنسبة 
ها إىل حماولة تقليل استخدامها للدوالر، وحترير عَ تقرتض ما يقرب من نصف قروضها ابلدوالر، ولذلك أصبحت روسيا يف مأزق دفَـ 

"علينا تعزيز سيادتنا االقتصادية، وجتارة ) :مايف كلمة له أمام جملس الدو صرح بوتني ، لقد نفسها ماليا  واقتصاداي  ونقداي  من الدوالر
وكنا نتصرف بشكل ساذج خالل : "متابعا  ."، ..يف كيفية التخلص من هذا العبء النفط يف البورصة جتري ابلدوالر، ونفكر طبعا  

القتصاد العاملي، واآلن نرى أن العقود املاضية من السنني، آملني أبن يكون هناك التزام ابملبادئ املعلنة يف جمال التجارة العاملية وا
 ..."على اعتبارات سياسية، يسموّنا عقوابت فرض بناء  تُ  قواعد منظمة التجارة العاملية تتعرض النتهاكات كثرية، وأن هناك قيودا  

هتا سنة من مث أخذت روسيا تقلص تدرجييا  من حيازهتا لسندات اخلزينة األمريكية اليت كانت يف ذرو و  ،(9/5/2018 دنيا الوطن
مليار دوالر، حىت أصبحت قرابة املئة مليار ّناية العام املاضي، وعلى وقع العقوابت األمريكية على روسيا فقد  223بواقع  2008

مليار دوالر  14.5، وال متلك روسيا اآلن سوى 2018ختلصت األخرية من معظم ما لديها من سندات خالل شهري نيسان وأاير 
 ...فقط يف تلك السندات
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ومع ذلك فإّنا ال تستطيع إحالل الروبل حمل الدوالر ألن ضعف الثقة ابلروبل ال يساعدها يف حشد دول ذات وزن معها، 
ويرجع ذلك إىل أن العديد من الدول يف العامل ال ترغب يف شراء الروبل حيث يتقلب على نطاق واسع يف أسواق العمالت، 

بعض وهكذا فإن أكثر ما ميكن أن تفعله روسيا هو الضغط على  .سي كعملة احتياطيةوبشكل رئيسي ال يثق العامل يف الروبل الرو 
 بيسكوف،قال دميرتي لقد  ...الدول لدفع مشرتايهتا من الطاقة الروسية ابلروبل، ولكن ال ميكن للعملة الروسية أن حتل حمل الدوالر

يف  ا  ليس فقط يف الشرق ولكن أيض الدول،دأ عدد متزايد من "ب) :املتحدث ابسم بوتني يف مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال اتميز"
 (ج به،أ( ُمكن، ب( وجيب القيام  :"وهم يدركون فجأة أنه أمر .ابلتفكري يف كيفية تقليل االعتماد على الدوالر األمريكي" أورواب،

األمر ال يتعلق مبا إذا كنت تريد اخلروج ولكن  ما،إلغاء الدوالر أمر ُمكن إىل حد  .ميكنك أن تنقذ نفسك إذا قمت بذلك مبكرا "
النائب السابق لرئيس البنك  وقال كوريتشينكو،اليورو؟ اليوان؟ أو البيتكوين؟"  :بل ما هو البديل بعد ذلك الدوالر،من منطقة 

الر وتكاليف إجياد علينا أن نوازن بني تكاليف البقاء مع الدو  ،ذه اخليارات له تكاليفه اخلاصة"كل واحد من ه :املركزي الروسي
وكل ذلك يدل على أن املسئولني الروس أنفسهم غري  ،(2018أكتوبر تشرين األول/ Financial Times، 3 ...".موقف جديد

 !مطمئنني أبن الروبل يصلح كنقد عاملي بدل الدوالر

السياسي العاملي ضيق، ومن مث يؤثر  أفقها، ولكن عامليا   قواي   منافسا   جتعل عملتها اليوانإن الصني إبمكاّنا أن  :الصني -ب
يف ضيق أفقها االقتصادي العاملي من حيث التنافس والصراع مع أمريكا، ولذلك مل تستطع أن تفرض عملتها عامليا يف التعامالت 

الل التجارية واألسواق املالية على الرغم من حجم اقتصادها الكبري، بل اعتمدت الدوالر، ومجعت منه كميات ضخمة تراوحت خ
املؤسسات املالية األمريكية فكونت جمموعة ومع أّنا قامت مبحاوالت لالبتعاد عن  !يون دوالرلير ت 4و 3السنوات األخرية بني 

جم االقتصادي مجمموعة بريكس حوايل احلجتاوز إمجايل وقد ، الربيكس االقتصادية مع روسيا واهلند والربازيل ومن مث جنوب أفريقيا
للتنمية  أسست بنكا  وكذلك  ...يون دوالرلير ت 74حجم االقتصاد العاملي البالغ  % من20هو ما يعادل يون دوالر و لير ت 15

مليار دوالر   100إىل  أخريا  مليار دوالر ليصل  50برأمسال غهاي نايف ش 2015 للمجموعة يف متوز واإلقراضلتمويل املشاريع 
 !مع ذلك فلم تتخل عن الدوالركبديل عن البنك الدويل، و 

وعندما فرض الرئيس ترامب عقوابت على إيران، وجعلها تشمل أي شخص يستخدم دوالرات لشراء النفط اإليراين، وألن 
اذ إجراءات لوقف استخدام ز الصني على اختمب هذا هو الذي حفه االصني اآلن هي أكرب مستورد للنفط يف العامل، فإن تصرف تر 

أطلقت بورصة شانغهاي للعقود  2018مارس آذار/الايت املتحدة، ولذلك ففي ، خاصة وأّنا يف حرب جتارية مع الو الدوالر
لعقود  ا  اآلجلة أول عقودها اآلجلة املفتوحة للمستثمرين األجانب، وكان هذا العقد، وهو نفط آجل، مقوما  ابليوان ليكون منافس

 .ه أعمال ذات شأن ميكن أن تزعزع الدوالر، وكل هذاملقومة ابلدوالر واليت تستعمل مبثابة املعايري احلالية WTIبرنت و
شدة ترابطها ابالقتصاد والدوالر  ما الذي حيد من العمل اجلاد من الصني إلزاحة الدوالر أو زعزعته بشكل فاعل فهوأ

مليار دوالر يف  1170مليار دوالر سنواي ، وهي متلك اليوم  500فحجم التجارة األمريكية الصينية كبري للغاية ويبلغ  .األمريكيني
، 2013مليار دوالر سنة  1300( هبوطا  من 20/9/2018املالية الصينية  Saixinسندات اخلزينة األمريكية )موقع صحيفة 
 إىليضاف  يون دوالرلير ت 4و 3دات، وتبلغ احتياطات الصني من الدوالرات ما بني وهي أكرب دولة يف العامل حيازة  لتلك السن

وفق  تريليون دوالر 1.6تريليون دوالر واستوردت بقيمة  2.1من بضائعها ما قيمته  2016رت للعامل خالل ذلك أن الصني صدَّ 
 ...لعامل بعد الوالايت املتحدةمعطيات منظمة التجارة العاملية ما جيعلها عمالقا  جتاراي  هو الثاين يف ا
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ال  وتؤخر أخرى يف العمل اجلاد لزعزعة الدوالر، ج  وهكذا فإن كثافة جتارهتا ابلدوالر ابإلضافة إىل سندات اخلزينة جيعلها تقدم رِ 
ستكون املتضرر تعي أبّنا ، فهي وإن جناح أمريكا يف جذب الصني للتجارة الدولية ابلدوالر جعل الصني هتتم أبن ال يهتز الدوالر

 ،حفاظا  على خمزوّنا من الدوالرات والسنداتاألكرب عامليا  من اهتزاز الدوالر، وهذا يدفعها للحد من دوره ببطء وحذر كبريين 
 120حجم تلك التجارة والبالغ ذلك ال حيل املشكلة ألن لو حتولت التجارة الصينية مع روسيا بكاملها عن الدوالر فإن وحىت 

تريليون  20( يبقى حمدودا  قياسا  ابلتجارة العاملية اليت تزيد عن ArabicChina 23/9/2018سنواي  يف االجتاهني ) مليار دوالر
 .واهذا فإن الصني أقل جرأة من روسيا وأكثر حذرا  يف مسعاها للحد من هيمنة الدوالر .دوالر سنواي  

سندات اخلزينة حيث ثافة خمزوّنا من الدوالرات أم من سواء من حيث ك ،ويبدو أن الصني أدركت ضرر التعامل ابلدوالر
طن سنة  1842 إىل 2008طن سنة  600إخل فصارت أكثر دول العامل شراء  للذهب وارتفع خمزوّنا من الذهب من ...األمريكية

ون دوالر )موقع يلير ت 4فناهزت  2014، وهذا ما يفسر اهلبوط الكبري يف احتياطاهتا الدوالرية اليت بلغت ذروهتا سنة 2018
Trading Economics أما سندات اخلزينة  .وحدها 2015طن ذهب سنة  700(، علما  أن الصني اشرتت ما يزيد عن

للبيع فهبطت قيمة حيازهتا لتلك السندات خالل السنتني الالحقتني لتلك  2008األمريكية فقد توجهت الصني بعد األزمة املالية 
 إىلدرة من الصني صبعرقلة التجارة الصينية والذي برز وقتها يف مسألة سالمة ألعاب األطفال املاألزمة، إال أن هتديد أمريكا 

، ولكن الصني عادت للبيع على وقع 2013املزيد من احليازة، واستمر ذلك حىت بلغ الذروة سنة  إىلأمريكا، قد أعادها 
مث صارت تلتمس الطريق  ...من حيازهتا لتلك السندات ترامب، فأخذت تقلص بشكل غري صدامي إدارةالتهديدات التجارية من 

وحبذر لتقليص دور الدوالر يف جتارهتا، فوقعت اتفاقيات مع روسيا والياابن وغريها للتجارة ابلعمالت احمللية، وكذلك أنشأت بورصة 
% من التجارة النفطية العاملية 10النفطية املقومة ابليوان املغطى ابلذهب، تلك البورصة اليت استحوذت على غهاي للتجارة ناش

اليوان ينضم إىل الدوالر األمريكي واليورو والني ) مث هي مشرتكة يف حقوق السحب اخلاصةإنشائها،  خالل أول ستة شهور من
يف سلة عمالت حقوق السحب اخلاصة، الصندوق يضيف اليوان الصيين إىل سلة العمالت اليت تتألف  اإلسرتليينالياابين واجلنيه 

 (org.imf.//www:https 30/9/2016) .2016أكتوبر تشرين األول/ 1من  ( اعتبارا  SDRمنها حقوق السحب اخلاصة )
، إخل جيعل عملها إلزاحة الدوالر ليس ذا فاعلية مؤثرة...من الدوالرات والسندات ن الصنيومع كل هذا وذاك، فإن كثافة خمزو 

 .٪ ابلنسبة للدوالر األمريكي40مقارنة بـ الدولية،٪ من املدفوعات 1.7ال ميثل اليوان سوى ولذلك 

 :االحتاد األورويب -ج
ظهر اليورو وبدأ التعامل به مصرفيا وحل كعملة بديلة عن العمالت احمللية لدول معينة يف االحتاد األورويب  1999يف عام 

أخرى كأملانيا وفرنسا ويلحق اها دول   اقتصادية قوية عامليا   ال  ة الدوالر، فإن وراءه دو ، وأصبح حياول منافس2002من عام  ابتداء  
، ووراءه قوة بشكل مجاعي ميكن أن يكون هلا أتثري سياسي عاملي فتنافس أصبح اليورو عملة قوية عامليا   وغنية، وبذلكصناعية 

زية الدولية البنوك املرك يفودخل اليورو كاحتياطي  .ي تسعى لذلكوه مستقال   ولديها إمكانيات أن تبين هلا جيشا قواي   ،أمريكا
اليورو على االقتصاد العاملي هو ضعف النفوذ سيطرة لكن أحد العوامل الرئيسة اليت حتول دون  .%23-20بنسبة تصل ما بني 

لة الدفاع عن وجوده، إذ إن هناك فاالحتاد األورويب ذاته ما زال يف حا .السياسي والعسكري واالقتصادي ألورواب أمام أمريكا
هتديدات ليست هينة هلذا الوجود، وخروج بريطانيا منه اعترب هزة ثقة به، وكذلك صعود حركات انفصالية عنصرية يف بلدانه تطالب 

https://www.imf.org/
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س على هذا ابإلضافة إىل عدم وحدة القرار السياسي له، كلها عوامل تنعك ...ابالنفصال عن االحتاد ُما ضعضع الثقة ابالحتاد
 .عملة اليورو والثقة به

 :وأوروابدول تدور يف فلك أمريكا ابتفاق مع روسيا والصني  -2
 وإيران واهلند والياابن تركيا: 
نوقشت مسألة التجارة )االجتماع مع ُمثلي روسيا وتركيا يف يت أنه أعلن رئيس البنك املركزي اإليراين عبد الناصر مهه  -

 ...(9/9/2018صحيفة طهران اتميز ...  من الدوالرابستخدام العمالت احمللية بدال
 وافقت تركيا وروسيا وإيران على استخدام عمالهتم احمللية يف املبادالت التجارية فيما بينهم بدال  من الدوالر األمريكي، وفقا   -

يت قوله يف مهه ركزي اإليراين عبد الناصر ك املونقلت الوكالة، اليت تديرها الدولة، عن حمافظ البن .الرتكية األانضولملا ذكرته وكالة 
 (com/ar.//ahvalnews:https 9/9/2018 ...إن املعامالت التجارية ستجري ابستخدام أسعار صرف حمددة)طهران 
ليار دوالر، وهي أكرب صفقة م 30م، وافقت الصني والياابن على صفقة مقايضة عمالت بقيمة 2018ويف تشرين األول  -
 ...للياابن

" 400"عقد توريد منظومة صواريخ "إس )أبنه  31/10/2018وأعلن يوري برويسوف، انِئب رئيس الوزراء الروسيه يوم  -
 .(31/10/2018ش أ  أ ...إىل اهلند سَيِتم ابستخدام الُعملة الروسيهة "الروبل"

تدور يف فلك أمريكا أو عميلة ما زالت هي ىل سياسة التعامل ابلعمالت احمللية حتاول الصني وروسيا جلبها إهذه الدول اليت 
مرتبطة أبمريكا وسرعان ما تتماشى مع أمريكا وال حتزم أمرها يف التخلي عن التعامل ابلدوالر أو التخلي عن  هلا، أي أّنا سياسيا  

وهي وإن  .يوازيه استقالل سياسي كالصني وروسيا املستقلتني القرار ابالستقالل االقتصادي جيب أنف .جعله االحتياطي النقدي هلا
 :قبلت حبث التعامل ابلعملة احمللية مع روسيا والصني فقد أجلأهتا لذلك أمريكا لظرف طارئ بزواله يعود األمر كما كان

ملة الرتكية، صار ومنذ أن هامجت الوالايت املتحدة الع ،منذ أن فرض الرئيس ترامب عقوابت على الصلب الرتكي فرتكيا
وهذا  ،يتم حتصيلها ابلدوالر مليار دوالر 400إمجايل ديون تركيا اليت تتجاوز قيمتها ف ،لالستهالك احمللي أردوغان ينتقد الدوالر

ار ، ومن مث ترتفع األسعاملزيد واملزيد من اللرياتفإن سداد الدين يتطلب عين أنه يف كل مرة تنخفض قيمة عملتها مقابل الدوالر، ي
روخ أوردو  ردوغان يف املؤمتر السادس للمجلس الرتكي يف مركزأريح وأما تص ...!ردوغان خطبة عصماء كعادتهأويرهق الناس فيلقي 

فإن هذا  ،"إننا نقرتح التجارة بعملتنا اخلاصة بدال  من الدوالر األمريكي" :، يف الثالث من أيلول، فقد قالالثقايف يف قرغيزستان
تركيا تتاجر بشكل أساسي مع االحتاد ، وذلك ألن وهو بعيد كل البعد عن أن يصبح حقيقة واقعة ،أي واقع التصريح ليس له

تتاجر ابلدوالر، وتقرتض ابلدوالر وحتجز أكثر احتياطها من العمالت األجنبية ابلدوالر، وكذلك فإن  ومع ذلك فرتكيا !األورويب
وقد رأينا تركيا عندما رفعت أمريكا العقوابت عنها  ...املستوردة تتم مجيعها ابلدوالرالنفط املستورد والغاز الطبيعي واملواد اخلام 

بعدما أطلقت القس األمريكي عادت األمور إىل جماريها، ومل تعد ابحلماسة نفسها قبل رفع العقوابت إلعطاء األولوية ابلتعامل 
سطى، فهي تبع للسياسة الروسية، والتجارة الرتكية معها حىت وإن مت وأما الدول الناطقة ابلرتكية يف آسيا الو  ...ابلعمالت احمللية

 .قتصاد بلدان آسيا الوسطىااألرقام املؤثرة يف التجارة العاملية هلامشية  إىلتبادهلا ابلعمالت احمللية ال ترقى 

https://ahvalnews.com/ar
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فرضت عليها لسنوات طويلة بعد أن مت ُمنوعة أمريكيا  من التعامل ابلدوالر حبكم العقوابت املالية القاسية اليت فهي إيران أما و 
كانت تبيع نفطها ابلدوالر ووقعت عقودا     2015بعد رفع العقوابت عنها سنة ولكنها  ...إخراجها من النظام املصريف األمريكي

وابت ورفعها فالعق !وكأن شيئا  مل يكن كبرية مع شركات دولية مبا فيها شركات أوروبية كإيرابص وتواتل الفرنسية ابلدوالر حصرا ،
، وعندما SWIFTفإن أمريكا هي من يدخل إيران أو خيرجها من نظام التعامالت الدوالرية يؤثر يف تصرفات إيران بشكل وقيت 

 ...مل بغري الدوالرصريح عن التعايد أمريكا يف التصرحيات املعادية إليران وتغلق اباها أمام الدوالر يكون الرد اإليراين ابلتز ت
، فللهند حظوة عند أمريكا ألّنا تريدها قوة ذات شأن تستورد السالح الروسي من قدمي ومل متانع أمريكا بذلكهي فوأما اهلند 

  واهلند ُتدرك ذلك، ومن مث فال يُتوقع من اهلند أن تسعى لتغيري الدوالر إىل الروبل أو اليوان، تتصدى للنفوذ الصيين املتزايد يف آسيا
 .كنقد عاملي

ارتباطها أبمريكا ال حيتاج إىل بيان فتعاملها مع روسيا ال يعين حبال أّنا ضد الدوالر أو أّنا تقبل ابلروبل بديال  وأما الياابن ف
 .للدوالر

إن الدول اليت ميكن أن حيسب هلا أثر فاعل يف التأثري يف إزاحة الدوالر عن موقعه هي روسيا والصني واالحتاد  :واخلالصة
ضعف حركتها كما بينا يف مواضعها، ولكنها لو ختلصت من تلك العوامل فإنه ميكنها أن عوامل تُ  األورويب، ولكن لكل من هذه

يسمى ابلدوالر الضعيف وعندها ستجد ثروهتا من  وجتتهد يف هذا األمر فسيفاجئها ما تزحزح الدوالر من مكانه، وهي إن مل جتده 
األمريكية  WashigtonExaminer فقد ذكرت جملة ،مديونية كبرية االحتياطات الدوالرية يف مهب الريح، فإن أمريكا تعاين من

 2018أيلول  30نتهت ايون دوالر خالل السنة املالية اليت لير ت 1.2رتفع الدين احلكومي األمريكي أكثر من ا) 1/10/2018
آخر يون دوالر، ويف لير ت (20.25) 2017 وفقا  ملوقع حكومي يتتبع الدين، وكان الدين القومي األمريكي قد بلغ ّناية السنة املالية

 .(...تريليون( 21.52) بلغ 2018السنة املالية 
 2008مأزق مايل، وملا تسارع ذلك الرتاكم بعد أزمة  إىلإن تراكم املديونية األمريكية عرب عشرات السنني قد أوصل البالد 

مريكي قد أصبح حادا ، وهو ما مساه بولتون ابخلطر على األمن تريليون اليوم فإن املأزق املايل األ 21 إىلتريليون دوالر  8فقفز من 
أمريكا وأمام هذا الواقع فإن امجمال املتبقي أمام  ...حلول سريعة، أي يف األمد القريب واملتوسط، وليس البعيد إىلالقومي، وحباجة 

ات اليت تفي بتمويل الدولة انهيك عن سداد ضخ السيولة ابلكميو  ،لتدبري متويلها هو ضخ املزيد من السيولة )طباعة الدوالرات(
ّنيار للدوالر، أو ما مساه وزير اخلزانة األمريكي "دوالر ضعيف"، وهو يعين فقدان دول العامل اليت تتعامل ا إىلديوّنا سيؤدي 

الذي يتم به  نفسهلقدر اب جلزء من ثروهتافقداّنا  ،وما متلكه من سندات اخلزينة األمريكية ،حتياطي عملتهااو  ،ابلدوالر يف جتارهتا
 !، أي يكون ضربة قوية لتلك الدولإضعاف الدوالر

ن حماوالت روسيا إعلى كل إن الواقع احلايل ال ميكِهن هذه الدول من اعتماد عملة عاملية بدل الدوالر، ولكن ميكن القول 
لية له أتثري يف كسر هيمنة الدوالر إذا استمرت ابلعمالت احمل والصني التعامل ابلعمالت احمللية وعقدها مع الدول األخرى عقودا  

املشكلة  ه ال حيلإال أن الذهب سيعزز من ذلكشراء واإلقبال على  .بقوة وبدون تراخ، واحلراك األورويب جبانب الصني له أتثري أكرب
و احتياطيا  لدعم النقد الورقي للدولة ما دام هو ابقيا  سلعة يف البنوك املركزية يباع للحصول على الدوالرات عندما حتتاجها الدول، أ

وإذا صدرت أوراق نقدية  النقد، مهاشكلة إال أن يكون الذهب والفضة إنه لن حيل امل ...تتمكن به من احلصول على العملة الصعبة
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املركزي يف كل أي أن املصرف  .ال أن يكون جمرد سلعة يف البنوك لشراء ما يسمى ابلعملة الصعبة فيجب أن يقابلها ذهب أو فضة
ختول حاملها يف أي وقت ن الذهب والفضة عليها قيمتها مورقة نقدية صدر أن يُ من صدر العملة ابلذهب والفضة، وال مانع دولة يُ 

ي يتعامل اها كنقد انئب عن الذهب والفضة يصرف بقيمته أ ،يذهب إىل املصرف وأيخذ مقابلها من الذهب أو الفضةيشاء أن 
ال تستطيع دولة أن تنهب ثروات الغري أو تستغل جهودهم ومن مث  ...، فاهليمنة تكون للذهب والفضةا  وفضةاملكتوبة عليه ذهب

وإمنا هي فعل ذلك، تستطيع فال توجد دولة  حاليا   نرىوكما  .وتشغل آليتها احلربية وتشن حرواها العدوانية أبوراق نقدية ال قيمة هلا
، وسار على ّنجه اخللفاء يف دولته فعال   د طبقه رسوله وق ،حكم شرعي أمر هللا بهه ألنيذه دولة اخلالفة اليت ال ميكنها إال تنف

ومن مث ساد  ،ميالدي 1924هجري املوافق لعام  1342الراشدون ومن جاء بعدهم من اخللفاء إىل أن هدمت دولة اخلالفة عام 
النهب وأكل أموال الناس ابلباطل ومجع املال وتعداده ابملليارات، فهو  ساد املبدأ الرأمسايل العامل الذي ال يهم أصحابه إال ...الباطل

من أزمات مالية واقتصادية مدمرة جبانب التالعب مبقدرات الناس وّنب ثرواهتم وحنن نرى ماذا ترتب عليه حكم بشري جائر، 
باطل والعمل على سيادة املبدأ اإلسالمي مبدأ فال بد من إسقاط هذا املبدأ ال !هي يف ذاهتا ال تساوي شيئا  ق اوضياع أمواهلم أبور 

ْلهفخ  اَل  اّللَه  َوْعدَ ﴿ :وعد هللا اها عباده املؤمنني العاملني الصاحلنييف دولته اليت  احلق والعدل متجسدا    َأْكثَ رَ  َوَلكهنَ  َوْعَدهخ  اّلَلخ  ُيخ
ونَ  اَل  الَناسه  َوَمْن َأْعَرَض َعْن ﴿م ال حيتكم إىل شرع هللا، وصدق هللا سبحانه وسيبقى العامل يف شقاء مايل واقتصادي ما دا ﴾يَ ْعَلمخ

َن َلهخ َمعهيَشةا َضْنك  .﴾اا ذهْكرهي فَإه

 ه1440الثامن عشر من ربيع األول 
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