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مقدمة
كثر احلديث يف اآلونة األخرية عن فقدان الدوالر األمريكي 
وعملة  للعامل،  األساسية  التبادل  كعملة  الدولي  وضعه 
بها  املركزية  البنوك  حتتفظ  اليت  األساسية  االحتياط 
البديلة  السيناريوهات  عن  نقرأ  وأخذنا  املختلفة،  لألغراض 
يف  البديلة  للعمالت  الرتشيحات  أخذت  كما  الدوالر.  لعصر 
التزايد، بصفة خاصة بالنسبة لألورو أو اليوان الصيين. لذلك، 

وإجياد  الدولي  النقدي  النظام  إصالح  إىل  الدعوات  تزايدت 
بديل أنسب من الدوالر األمريكي كعملة رئيسية، األمر الذي 
نظر إليه البعض على أنه ميثل ضربة قاصية للمكانة الدولية 

للدوالر.
إشكالية الدراسة: مما سبق، ميكن طرح اإلشكالية التالية: 

 -ما هو مستقبل الدوالر األمريكي يف ظل التوجه حنو عمالت عاملية أخرى؟ 
وما هو البديل األنسب للدوالر األمريكي كعملة دولية؟
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مستقبل الدوالر األمريكي كعملة دولية يف ظل التوجه حنو 
عمالت عاملية أخرى

ملخص

 احتل الدوالر األمريكي بعد اتفاقية بريتون وودز 1944 مكانة بارزة في االقتصاد العالمي، ليحل 
احتياط  الدولية، وكعملة  المعامالت  دفع رئيسية في  اإلسترليني كوسيلة  الذهب والجنيه  محل 
رئيسية. وبحلول عام 1999، ظهرت عملة األورو كمنافس قوي للدوالر األمريكي نظرًا للمكانة 
التي يتمتع بها اقتصاد منطقة األورو عالميا. وقد أثرت هذه المنافسة على استقرار النظام النقدي 
الدولي، األمر الذي دفع بعض الدول إلى ضرورة الضغط من أجل إيجاد عملة عالمية بديلة عن 

العملة األمريكية. لكن رغم ذلك، يبقى الدوالر األمريكي العملة العالمية األقوى.

الكلمات  الدالة : العمالت اإلرتكازية، الدوالر األمريكي، المعامالت المالية، سعر الصرف، النظام النقدي 
الدولي، العملة الدولية الموحدة.

Abstract 
After the Britton Woods Agreement 1944,the US Dollar occupied a prominent place in the World Economy, to replace 
gold and sterling as a principal instruments of  payment in international transactions, and a principal reserve currency. 
By 1999, the Euro currency appeared as a strong competitor for the USD in the view of the status in which enjoyed 
by the Euro-zone economy in the world. This concurrence has affected on the stability of the international monetary 
system that prompted some countries to create other currency in objective to replace the U.S. currency. But, in spite of 
this fact, the dollar remains also the stronger currency in the world.

Keywords: basic currency, U.S. dollar, Financial transactions, Exchange rate, International Monetary System, The global 
currency.

 The Future of U.S. dollar as an GlobalCurrency
 in light of orientation towards other

International Currencies
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مستقبل الدوالر األمريكي كعملة دولية يف ظل التوجه حنو عمالت عاملية أخرى

موضوع  كون  يف  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن  الدراسة:  أهمية 
االقتصادية  الظواهر  أهم  يعاجل  اإلرتكازية،  العمالت  مستقبل 
مالية  جوانب  عدة  ميس  والذي  واملستقبلية،  واآلنية  احلديثة 
يؤثر  العمالت  بني  التنافس  أن  ذلك  سياسية،  وحتى  ونقدية 
حركة  وعلى  التجاري  التبادل  معدالت  على  مباشرا  تأثريا 

رؤوس األموال بني الدول.
املنهج املتبع: حماولة منا لإلجابة على إشكالية الدراسة، فإننا 
على  يساعدنا  الذي  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  سنعتمد 
تبيني مكانة الدوالر األمريكي بني الدول، وكذا حماولة اقرتاح 

بعض البدائل.
حدود الدراسة: تركز هذه الدراسة بدرجة كبرية على الفرتة 
اليت تلت ظهور عملة اليورو 1999، وكذا ظهور االحتجاجات 
والضغوطات على السياسة األمريكية جتاه عملتها، خاصة بعد 

األزمة املالية العاملية 2008.  
أقسام الدراسة: لتحليل أوسع هلذا املوضوع، فقد قمنا بتقسيمه 

إىل احملاور التالية:
احملور األول: مفهوم العمالت اإلرتكازية؛ أهمها وشروطها؛

عن  كبديل  دولية  عملة  اعتماد  مقرتحات  أهم  الثاني:  احملور 
الدوالر؛

إحالله  وحتديات  األمريكي  الدوالر  مستقبل  الثالث:  احملور 
بعملة دولية أخرى.

احملور األول: مفهوم العمالت اإلرتكازية؛ أهمها وشروطها تظهر 
اإلرتكازية كنتيجة حتمية حلاجة  بالعمالت  التعامل  أهمية 
الدولة إىل التعامل مع العامل اخلارجي، سواء من حيث حاجتها 

السترياد السلع واخلدمات أو استثمار األموال.
أواًل: تعريف العمالت اإلرتكازية

القابلة  القوية  الوطنية  »العمالت  اإلرتكازية  بالعمالت  يقصد 
الدولية،  املدفوعات  تسوية  يف  االستخدام  وشائعة  للتحويل 
وهي باألساس تتمتع بالقبول العام يف الوفاء بااللتزامات خارج 
الوظائف  الدولي هي نفس  دولتها، ووظائفها يف اجملال  حدود 

اليت يتعني عليها القيام بها يف االقتصاد احمللي�)1(.
األجنبية  العمالت  بني  التفريق  جيب  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر 
موجودات  بأنها  تعَرف  فاألوىل  الصعبة؛  اإلرتكازية  والعمالت 
هذه الدولة من عمالت الدول األخرى. أما العمالت اإلرتكازية 
فهي ذلك الرمز لعملة وطنية تتمتع بالقبول العام خارج حدود 

دولتها، واليت تقيَّم بها االلتزامات املالية الدولية)2(.
ثانيًا: أهم العمالت اإلرتكازية العاملية

النقدي  للنظام  األساسي  احملور  األمريكي  الدوالر  يشكل 
الصرف، إىل  أسعار  استقرار  االرتكاز يف نظام  الدولي، ونقطة 

جانب عمالت ارتكازية أخرى.
العملة  هو  األمريكي  الدوالر   :USD األمريكي  الدوالر   -1
سنت،  مائة  ويساوي  األمريكية،  املتحدة  للواليات  الرمسية 

وكلمة الدوالر Dollar هي حتريف باللغة اإلجنليزية لكلمة 
تالري Thaler، اليت هي عملة منساوية قدمية من الفضة، شغلت 
اعتمدت  وقد   .1519 عام  بوهيميا  يف  سكها  منذ  هامة  مكانة 
 ،1875 سنة  رمسية  كعملة  الدوالر  عملة  املتحدة  الواليات 
ومدلول الرتميز $ هو أن احلرف S يرمز لـ State واخلطيني 
 $ الرمز  United، وقد مت عرض تفسري  لـ  العموديني يرمزان 
العمالت  مثل  للدوالر،  Dكرمز  حرف   يعتمد  مل  ألنه  نظراً 

األخرى اليت عادة ما تعتمد أول حرف كرمز هلا)3(.
 Pound 2- اجلنيه اإلسرتليين: اجلنيه اإلسرتليين )باإلجنليزية
وتوابعها،  املتحدة  اململكة  يف  املتداولة  العملة  هي   ،)Sterling
بيين  )مفردها   ) pence )باإلجنليزية:  بنس  مائة  إىل  وتنقسم 
)باإلجنليزية: penny ((، وهو خيتلف عن عملة )اجلنيه القديم( 
قرون،  منذ  الباوند  مع  جنب  إىل  جنبًا  مستخدمة  كانت  اليت 
للعملة هو  )GBP)4. واالسم احلقيقي  به:   واالختصار اخلاص 
سنة   )Sterling( مصطلح  أستحدث  حيث   ،)Livre Sterling(
إىل  جنبًا  املفضلة  العملة  اإلسرتليين  اجلنيه  ويعترب   .1823

جنب مع الدوالر األمريكي قبل بدئ التعامل باألورو. 
3- العملة األوروبية املوحدة »األورو«: ميثل »األورو� EURO اسم 
التسمية  هذه  على  االتفاق  مت  وقد  املوحدة،  األوروبية  العملة 
أملانيا  بني  كبرية  خالفات  بعد   1995 سنة  مدريد  اجتماع  يف 
األوروبي  اجمللس  ليتدخل  الرمسية،  التسمية  حول  وفرنسا 
وحيسم األمر لصاحل كلمة )EURO )5. وقد اعتمد شعار العملة 
-EUR )€(، حيث ميثل E احلرف األول لكلمة  واملوحدة األور

PE خيرتقه خطان أفقيان يرمزان إىل االستقرار. مت تقدميه يف 
2002، وكان اهلدف  1999 ليتم تداوله رمسيا سنة  بداية عام 
من هذه الفرتة هو حتقيق وخلق العادة واالعتياد على املعامالت 
العملة  تستخدم  أوروبية،  دولة   17 حاليًا  وهناك  باألورو)6(. 

املشرتكة)7(. 
4- الني الياباني: وهو عملة اليابان ورمزه )¥( أو JPY اختصاراً 
 Cercle -( الدائرة  لغة  الني  كلمة  وتعين   ،Japanese yen لـ: 
rond(. مت إدخال الني بطابعه القانوني يف اليابان 1870، والشيء 
الكبرية  الوحدات اجلزئية  اليابانية هو عدد  العملة  الغريب يف 
 ،5000  ،2000  ،1000 وهي:  النقدية،  األوراق  منها  تتكون  اليت 
بالدوالر  مقارنة  نسبيا  منخفضة  الني  فقيمة  لذلك،   .10000
البالد  ترتيب  من  حيسن  ما  وهذا  األخرى،  العاملية  والعمالت 
ممكنة  العاملية  السوق  داخل  اليابان  منافسة  وجيعل  اقتصاديا 

وبتكلفة ليست بالباهظة.
5- الفرنك السويسري: وهو العملة القانونية يف سويسرا، ورمزه 
CHF )8. حيث نص الدستور الفدرالي السويسري اجلديد لعام 

املخول  الوحيد  الكيان  هي  االحتادية  احلكومة  أن  على   1848
العملة  قانون  بعامني  هذا  أعقب  سويسرا.  يف  النقود  بصك 
ماي   07 يف  االحتادية  اجلمعية  عن  والصادر  األول  االحتادي 

1850، والذي قدم الفرنك كوحدة نقدية يف سويسرا )9(. 
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ثالثًا: الشروط الواجب توفرها يف العمالت اإلرتكازية

W. M. Scannell أربعة شروط أساسية للعملة  حيدد سكانل 
اإلرتكازية، وهي)10(: 

1- أن هذه العملة جيب أن تكون عملة دولة ذات مكانة كبرية 
العملة  هذه  أن  يعين  ذلك  أن  كما  العاملية،  التجارة  جمال  يف 
العملة  أن تكون هلا سوق عاملية يتوافر فيها عرض هذه  جيب 

والطلب عليها، ووفقا لنظام صرف حر؛
2- جيب أن تتمتع قيمة هذه العملة بقدر كبري من الثبات، أي 
أن تنفرد مبيزة نسبية يف احملافظة على قيمتها بالقياس إىل 

سائر العمالت األخرى؛ 
3- أن هذه العملة جيب أن تكون مرتكزة يف بلدها األصلي على 
نظام نقدي ومصريف على درجة كبرية من التقدم واخلربة يف 

مؤسساته، وكفاءة عالية يف طرق إدارته؛ 
ما  وهو  الدورية،  للندرة  ختضع  أال  جيب  العملة  هذه  أن   -4
يعين أن ميزان مدفوعات البلد الذي تنتمي إليه، جيب أن يتسم 

بصفات هيكلية أساسية حتى ال حتدث هذه الندرة.
هذه الشروط هي اليت جعلت احتكار وهيمنة الدوالر األمريكي 
أمرا طبيعيا لالحتياطيات النقدية األجنبية وخمتلف املعامالت 

املالية الدولية.
عن  كبديل  دولية  عملة  اعتماد  مقرتحات  أهم  الثاني:  احملور 

الدوالر
يف  الثقة  تراجع   ،2008 لسنة  العاملية  املالية  األزمة  عن  ترتب 
الدوالر األمريكي كعملة احتياط رئيسية وكعملة ربط على 
بالتفكري  االهتمام  تزايد  إىل  أدى  الذي  األمر  العاملي،  املستوى 
الدوالر  عن  بدياًل  تكون  دولية  عمالت  اعتماد  إمكانية  حول 

األمريكي.
أواًل: املقرتح الصيين لتبديل الدوالر بعملة دولية

أجل  ومن  أنه،  يف  متثلت  أساسية،  قناعة  إىل  الصني  وصلت 
اقتصادي  تعاون  من  بد  ال  الوطنية،  باالقتصاديات  النهوض 

عاملي وإجياد بديل أنسب من الدوالر كعملة رئيسية.
1- مشكلة الصني مع الدوالر األمريكي:

هائلة  كميات  لديها  أنها  هي  واضح  هو  كما  الصني  مشكلة 
من االحتياطيات بالعمالت األجنبية بسبب فوائضها التجارية 
تبحث  وعندما  خاصة،  بصفة  األمريكي  وبالدوالر  الضخمة، 
عن سبل استثمار هذه االحتياطيات يف صورة آمنة وشبه سائلة، 
فإنها ال جتد سوى أدوات الدين اليت تصدرها الواليات املتحدة 
األمريكية، فتقوم حاليا باستثمار هذه االحتياطيات الضخمة 

مبعدالت فائدة متدنية جدا)11(.
2- حمتوى االقرتاح الصيين حول إنشاء عملة احتياط دولية:

حمتوى االقرتاح الصيين كما عرضه حمافظ بنكها املركزي، 
هو أن يتم إنشاء عملة احتياط دولية ال ترتبط بدولة ما، وتتسم 
العامل أمجع، أي  العدالة بني دول  باالستقرار، ومن ثم حتقق 
بالشكل الذي يؤدي إىل التغلب على أوجه القصور النامجة عن 

استخدام عملة وطنية ترتكز على االئتمان احلكومي، يف إشارة 
واضحة إىل الدوالر األمريكي. عملة االحتياط الدولية اجلديدة 
املرشحة لكي حتل حمل الدوالر األمريكي، كما تنادي الصني، 
هي وحدات حقوق السحب اخلاصة اليت يصدرها صندوق النقد 
الدولي، واليت اقرتحت أن يتم التوسع يف استخدامها لكي حتل 

حمل الدوالر األمريكي كعملة احتياط دولية)12(. 
ثانيًا: إمكانية اعتماد الذهب والعمالت غري التقليدية كنقد دولي

رغم أن النظام النقدي الدولي مل يعد يتبنى نظام قاعدة الذهب، 
إال أن الكثري من مؤيدي هذا النظام يدعون للعودة إليه. كما 
أن بعض الدول جلأت إىل احتواء بعض العمالت غري التقليدية 
احتياطاتها  يف  واليوان..(  والكندي  األسرتالي  الدوالر  )مثل 

النقدية.
1- الذهب وإمكانية اعتماده كعملة دولية:

املستوى  على  طلًبا  السيولة  أشكال  أكثر  من  الذهب  يعترب 
العاملي يف عملية تسوية املبادالت االقتصادية، ذلك أنه حيظى 

بالقبول العام، ويعترب أفضل ثروة جتمعها األمم.
النقدية  األنظمة  انهيار  نتيجة  دوره  فقد  قد  أنه  وبالرغم من 
على  قادًرا  زال  ما  أنه  إال  املاضي،  القرن  يف  العامل  عرفها  اليت 
أن  ميكن  كما  ثابتة.  قيمته  ألن  دولي،  كنقد  بدوره  القيام 
يتمتع  ألنه  الدولية،  املبادالت  يف  حموريًا  دوراً  الذهب  يأخذ 

مبواصفات معينة وهي)13(:
من  واحلفاظ  املطلوب،  الشكل  إىل  التحويل  بقابلية  يتمتع   •

التلف؛
املقادير املطلوبة؛ • إمكانية جتزئته بسهولة وحسب 

أجزاء  أي  قيمة،  ذو  وأنه  نسبيًا،  نادر  الطبيعة  يف  وجوده   •
صغرية تعادل قيمة كبرية. 

العمالت،  سيد  وجعلته  بالذهب  الثقة  عززت  الصفات  هذه 
املؤسسات  أو  الدول  قبل  من  سواء  دولي  بقبول  يتمتع  وجعلته 
وحتى األفراد. لذلك، فإن العديد من دعاة إصالح النظام املالي 
الذهب  آلية  إىل  العودة  ضرورة  على  يلحون  الدولي  والنقدي 
النوع  هذا  يف  الزيادة  وتعتمد  الدول؛  خمتلف  عمالت  لتنسيق 
من السيولة الدولية الذي يعرف بالذهب النقدي على اإلنتاج 

اجلديد من الذهب العاملي.
2- عمالت احلصان األسود )غري التقليدية(:

األصول  من  بالكثري  اإلطاحة  إىل  العاملية  املالية  األزمة  أدت 
يف  املركزية  البنوك  من  العديد  شّجع  الذي  األمر  الدوالرية، 
البحث عن عمالت غري تقليدية ميكن أن تستخدم  العامل إىل 
بدرجة  وتتمتع  األمريكي،  الدوالر  حمل  حتل  كاحتياطيات 
من األمان يف ذات الوقت. فاألصول اآلمنة غري الدوالرية رمبا 
جندها على أفضل األحوال فيما يسمى بعمالت احلصان األسود 

مثل الدوالر األسرتالي والكندي والفرنك السويسري)14(.
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2013*20082009201020112012البيان
7345.88164.49264.710204.210951.711087.4إمجالي االحتياطات

4210.24590.05161.85648.06084.06050.1 احتياطات خمصصة وتشمل:
2684.92847.93192.03521.83725.53764.1- مطالبات بالدوالر

177.5194.9203.0216.6243.6234.7مطالبات باإلسرتليين
146.0133.0188.8203.9245.0236.2مطالبات بالني

5.85.36.64.417.216.1مطالبات بالفرنك السويسري
90.194.9مطالبات بالدوالر الكندي

89.798.7مطالبات بالدوالر األسرتالي

1103.51269.61342.51393.61471.51432.7- مطالبات باألورو
92.5139.2228.9307.7201.4172.6مطالبات بعمالت أخرى

3135.63574.54102.94556.24867.75037.3احتياطات غري خمصصة

العمالت  إمجالي  فإن  الدولي  النقد  صندوق  لبيانات  ووفقا 
بلغ  العامل  يف  املركزية  البنوك  احتياطيات  يف  التقليدية  غري 
366.2 مليار دوالر، أو ما يعادل %6 من إمجالي االحتياطيات 
البنوك  احتياطيات  إمجالي  من  فقط  و3.3%  املخصصة، 

املركزية)15(. 
ثالثًا: إمكانية اعتماد وحدات حقوق السحب اخلاصة كعملة دولية

أنها  غري  احتياطية،  كعملة  اخلاصة  السحب  حقوق  صممت 
النقدي  االحتياطي  إمجالي  من  املائة  يف  واحد  من  أقل  متثل 
العاملي، األمر الذي خلق هلا بعض املشاكل العتمادها كعملة 

احتياط دولية بديلة.

 

1.توزيع العمالت الدولية يف سلة وحدات حقوق السحب اخلاصة:
تتكون حقوق السحب اخلاصة من سلة من العمالت الرئيسية، 
تشمل: الدوالر األمريكي، األورو األوروبي، الني الياباني واجلنيه 
املستخدمة مستوى حجم  العمالت  أوزان  اإلسرتليين. وتعكس 
الصادرات والواردات لتلك البلدان كل مخس سنوات، وختضع 
على  للوقوف  سنوات  مخس  كل  للمراجعة  العمالت  هذه 
حقيقة مساهمتها النسبية يف التجارة اخلارجية والنظام املالي 

الدولي)16(.

الوحدة مليار دوالر
اجلدول رقم )1(: تركيبة االحتياطيات من النقد األجنيب لدى البنوك املركزية يف العامل

* إحصائيات خاصة بالربع األول من عام 2013.
Source: IMF« Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves« Statistics Department COFER 
database and International Financial Statistics. Annual Report 2013.

جنيه إسرتليينين يابانيفرنك فرنسيمارك أملانيدوالر أمريكيالفرتة
1981-1985 0.540

)�42(
 0.460
)�19(

 0.740
)�13(

 34.000
)�13(

 0.0710
)�13(

1990-1986 0.452
)�42(

 0.527
)�19(

 1.020
)�12(

 33.400
)�15(

 0.0893
)�12(

1995-1991 0.572
)�40(

 0.453
)�21(

 0.800
)�11(

 31.800
)�17(

 0.0812
)�11(

1998-1996 0.582
)�39(

 0.453
)�21(

 0.813
)�11(

 27.200
)�18(

 0.1050
)�11(

جنيه إسرتليينين يابانياألورو*دوالر أمريكيالفرتة
2000-1999 0.582

)�39(
 0.352
)�32(

 27.200
)�18(

 0.1020
)�11(

2005-2001 0.577
)�45(

 0.426
)�29(

 21.000
)�15(

 0.0984
)�11(

2010-2006 0.632
)�44(

 0.410
)�34(

 18.400
)�11(

 0.0903
)�11(

2015-2011)�41.9( )�37.4( )�9.4()�11.3(

اجلدول رقم )02(: مساهمة العمالت اإلرتكازية يف سلة عمالت حقوق السحب اخلاصة

* مت إحالل األورو حمل املارك األملاني والفرنك الفرنسي بدءاً من عام 1999.
Source: Ramkishen S. Rajan and Sasidaran Gopalan �international currency competition; Are There 
Alternatives to the US Dollar? �Policy Brief Series,  Issue 3, USA, Nov 2011,  P: 08.
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مساهمة  نسبة  أن  نالحظ  السابق،  اجلدول  أرقام  خالل  من 
كل من الدوالر األمريكي واجلنيه اإلسرتليين يف سلة حقوق 
السحب اخلاصة بقيت ثابتة تقريبا بنسبة حوالي %42 و 11% 
نسبة  من  األورو  ومكانة  أهمية  تزايدت  حني  يف  التوالي.  على 
%29 خالل الفرتة )2005-2001( إىل نسبة %37.4 خالل الفرتة 
الذي  الياباني  الني  حساب  على  وذلك   ،)2011-2015( األخرية 
نفس  خالل   9.4% نسبة  إىل   15% من  مساهمته  اخنفضت 

الفرتات السابقة على التوالي.
كعملة  اخلاصة  السحب  حقوق  استخدام  توسيع  خطة   -2

دولية:

املعروض من حقوق  هناك مساران ميكن عربهما زيادة حجم 
السحب اخلاصة، وال بد من سلوكهما معًا، وهما كاآلتي)17(:

من  وذلك  اخلاصة:  السحب  حلقوق  جديدة  ختصيصات  إطالق   .1-2
خالل قيام صندوق النقد الدولي بإطالق ختصيصات جديدة 
مثاًل:  تسميتها  ميكن  جلنة،  تأسيس  مع  فيه،  األعضاء  للدول 
التقدم  عاتقها  على  يكون  الدولية�  النقدية  السياسات  »جلنة 
إىل  فيها  تدعوه  بتوصية،  الدولي  النقد  صندوق  إدارة  إىل 
يف  اخلاصة  السحب  حقوق  من  جديد  ختصيص  إطالق 
اللجنة أن يرتأسها  الدول األعضاء، وينبغي على هذه  حسابات 
املدير العام لصندوق النقد الدولي، وأن تضم حمافظي البنوك 
سلة  جمتمعة،  عمالتها  تشكل  واليت  األربع،  للدول  املركزية 
ميكن  إذ  والربازيل،  الصني  جانب  إىل  اخلاصة  السحب  حقوق 

ضم عملتيهما يف آخر األمر، إىل سلة حقوق السحب اخلاصة.
متثل  اخلاصة:  السحب  حبقوق  العمالت  استبدال  حساب  تأسيس   .2-2
الطريقة الثانية لزيادة عرض حقوق السحب اخلاصة بتأسيس 
الدول من خالله  ما ميكن تسميته »حساب استبدال� تستطيع 
أن تودع موجوداتها من العمالت اإلرتكازية لدى صندوق النقد 
يتم  خاصة،  سحب  حقوق  من  يعادهلا  ما  تتلقى  وأن  الدولي، 

إيداعها يف حساباتها استنادا إىل سعر الصرف السائد آنذاك.
إحالله  وحتديات  األمريكي  الدوالر  مستقبل  الثالث:  احملور 

بعملة دولية أخرى

ستتوجه دول العامل آجال أم عاجال إىل التفكري يف إجياد عملة 
بديلة عن الدوالر األمريكي نظراً لألزمات اليت تسبب فيها هذا 

األخري.
أواًل: اآلراء املتفائلة واملتشائمة مبستقبل الدوالر األمريكي

الدوالر  عملة  مستقبل  حول  الدولية  اآلراء  أهم  يلي  فيما 
النظام  يف  رائدة  عملة  ببقائه  ومتفائل  مؤيد  بني  األمريكي 
النقدي الدولي، وبني معارض ومتأكد من ظهور عملة دولية 
أخرى ستنافس بل ستتجاوز عملة الدوالر األمريكي، وهي)18(:

1- اآلراء املؤيدة واملتفائلة مبستقبل الدوالر األمريكي:
اعتمد الكثري من اخلرباء املتفائلني مبستقبل الدوالر األمريكي 

على املعطيات التالية:

 �EDWIN M. TRUMAN« 1(  يرى االقتصادي إدوين ترومان
أن الدوالر األمريكي سيواصل بقاءه كعملة دولية مهيمنة، مستندا يف 
احتياط  كعملة  وانتشاره  األمريكي  االقتصاد  قوة  على  ذلك 
عاملية؛ وهو الوضع الصحيح للنظام النقدي الدولي حسب رأيه. 
غري أنه ال يستبعد نظرية إحالله بعملة »األورو�، لكن ذلك لن 

يكون إاّل على املدى البعيد.
كوس  دينو  فحسب  عامًا؛  مخسني  بعد  واليوان  اآلن  الدوالر   )2
»�DINO KOS رئيس صناديق الثروة السيادية ونائب الرئيس 
التنفيذي لبنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي، سيبقى الدوالر 
األمريكي -على األقل خالل النصف قرن املقبل- العملة األوىل 
اليوان  عملة  حمله  ليحل  األجنبية،  الصرف  احتياطات  يف 
الصيين بصفة تدرجيية وعلى املدى الطويل بعد مخسني عامًا، 
نظراً ألن االقتصاد الصيين حيتاج لفرتة أطول لتحريره، كما 
مع  يتفق  مبا  وعمقًا،  كفاءة  أكثر  املال  رأس  ألسواق  حيتاج 

وضع عملة االحتياط.
R ريتشارد كوبار »- الدولي  االقتصاد  يف  الربوفيسور  يعتقد   )3

العاملية األوىل؛  العملة  الدوالر سيبقى  أن   �CHARD N. COOPER
وذلك رغم تزايد أهمية األورو عامليًا، وخاصة يف منطقة اإلحتاد 
األوروبي من خالل التجارة البينية. إاّل أنه نظراً لضخامة سوق 
األوروبي  اإلحتاد  دول  الستخدام  ونظراً  األمريكي  املال  رأس 
األخري  هذا  سيبقى  الدولية،  التجارة  يف  الدوالر  لعملة  نفسها 

العملة العاملية األوىل.
2- اآلراء املعارضة واملتشائمة حول مستقبل الدوالر األمريكي:

حيث يرى بعض اخلرباء، أن هناك بدائل مهمة وكثرية تشكل 
منافسا قويا للدوالر األمريكي، أهمها)19(:

1( العملة العاملية العظمى القادمة هي »األورو«؛ فحسب فراد برغسنت 
�C. FRED BERGSTEN مدير معهد »بيرتسون� لالقتصاد   «
الدولي، سيظل الدوالر عملة عاملية كبرية إىل أجل غري مسمى. 
ولكن التاريخ يظهر أن األدوار العاملية للعمالت الوطنية تعكس 
الدوالر  هيمنة  وبالتالي  وراءها.  كامنة  اقتصادية  قوة  وجود 
للقرن املاضي راجع لعدم وجود منافسة جدية. كل هذا يتغري 
مع إنشاء ونضوج األورو، فاإلنتاج واألسواق املالية ملنطقة األورو 
توازي مثيلتها يف الواليات املتحدة، مواردها النقدية والتجارية 
اخلارجية هي أكرب بكثري. وبالتالي ميكننا أن نتوقع أن يصل 

األورو بركب الدوالر على مدى السنوات القادمة.
فحسب  الصيين؛  اليوان  هي  تأكيد  بكل  القادمة  العاملية  العملة   )2
تقوم  أن  املتوقع  من   �GARY HUFBAUER« هيفباور  غاري 
الصني بإنشاء صندوق النقد اآلسيوي، ومع إضافة الذهب إىل 
جانب الدوالر واألورو إىل احتياطياتها؛ فإنها ستغدو بدون شك 
مركزاً ماليًا عامليًا ينافس مثيله يف نيويورك ولندن، وبالتالي 

يصبح اليوان عملة احتياط رئيسية.
فحسب  رئيسية؛  عمالت  أربعة  أو  ثالثة  من  متعدد  عمالت  نظام   )3
األوروبية  واملفوضية  واملالية،  االقتصادية  للشؤون  العام  املدير 
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كالوس ريغلني »�KLAUS REGLING سيظهر نظام عمالت 
متعدد. قد يستمر الدوالر ليكون العملة املهيمنة على االقتصاد 
األقل  على  األورو  وسيضم  طويلة.  لفرتة  ليس  ولكن  العاملي، 
تكتل  أكرب  ستمثل  واليت  االقتصادات  من  وعشرين  مخسة 
اقتصادي يف العامل، وستكون أسواقها املالية األكثر أهمية، كما 
سيتم ربط عدة عمالت باألورو. أما يف آسيا، فإن أهمية اليوان 
النمو االقتصادي يف الصني، ومع  الصيين ستزداد مع استمرار 
حترير السوق املالية سيصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بشكل 
االقتصادات  ولكن  الياباني،  الني  أهمية  كامل. وسوف تستمر 
صلة  إلقامة  جاذبية  أكثر  اليوان  جتد  قد  الناشئة  اآلسيوية 

رمسية أو غري رمسية.
فحسب  واحدة؛  عاملية  عملة  دون  من  ُنرتك  أن  املرجح  من  حنن   )4
فرتة  منذ   �HANNES ANDROSCH« أندروسش  هاناس 
مؤمتر  ففي  عاملية.  عملة  إىل  باحلاجة  االعرتاف  مت  طويلة 
بريتون وودز عام 1944، اقرتح االقتصادي جون ماينارد كينز 
بالرفض. ثم مت  قوبلت  أنها  دولية، غري  »�bancor كعملة  الـ 
استحداث وحدات حقوق السحب اخلاصة واليت مت ربطها بسلة 
كانت  الدولية  السيولة  يف  مساهمتها  أن  غري  العمالت،  من 
لعملة  استحداث  أي  نتصور  أن  الصعب  من  لذلك،  هامشية. 
بسرعة  ينهار  أن  املتوقع  من  الدوالر  أن  رغم  موحدة.  عاملية 

كبرية، إال أن ذلك سيكون لصاحل ظهور عدة عمالت رئيسية.
نالحظ من خالل تصرحيات اخلرباء، أنهم مل يلمحوا صراحة 
إىل إجياد عملة دولية موحدة تكون بديال عن الدوالر األمريكي، 
النقدي  للنظام  مستقبلية  سيناريوهات  بوضع  اكتفت  بل 
فيها  تسبب  اليت  لألزمات  وعالجا  حلوال  تعط  ومل  الدولي، 
الدوالر. والواضح أن معظم اآلراء واألنظار احلالية تتجه حنو 
الحتالل  املرشحة  العمالت  أهم  من  بات  الذي  الصيين  اليوان 

مكانة الدوالر األمريكي مستقباًل. 
ثانياًً: حتديات إحالل األورو مكانة الدوالر األمريكي كعملة 

دولية رائدة
أن  إال  األورو،  إصدار  لعملية  الدقيق  التخطيط  من  بالرغم 
األورو، وتعكس  تواجه  استفهام وحتديات كبرية  هناك نقاط 
بعض الغموض على دوره املستقبلي يف النظام النقدي الدولي 

وقدرته على احتالل مكانة الدوالر، أهمها)20(:
العقبة  األورو:  منطقة  يف  السائدة  االقتصادية  السياسات  اختالف   -1
األكرب أمام األورو تنبع من طبيعة هذه العملة، كونها تضم 
يتعلق  ما  يف  كبرية  اختالفات  ذات  دواًل  ومضمونها  امسها  يف 
حبجم االقتصاد والسياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

السائدة، وهذا قد يضعف من قوة األورو على املستوى العاملي. 
آخر  عامل  فهناك  األمريكي:  والعسكري  السياسي  الثقل   -2
والعسكري  السياسي  الثقل  وهو  األورو،  عن  الدوالر  به  يتميز 
يف  املتواصل  فالتدخل  العامل،  يف  األمريكية  املتحدة  للواليات 
الدوالر  يعطي  العسكري  والتدخل  وسياساتها  الشعوب  قضايا 

قوة كبرية ويسهم يف نشره بقوة يف أحناء العامل، وهذا يشكل 
حتديا لألورو.

األحزاب  ظهور  األورو:  منطقة  يف  املتطرفة  اليمينية  األحزاب   -3
اليمينية املتطرفة وازدياد دورها ونشاطها السياسي يف االحتاد 
األوروبي، وهي متتلك توجها حنو االنفصال عن االحتاد وإعادة 
اهلوية الوطنية إىل كل دولة منه، ويشكل هذا نقطة استفهام 

أخرى حول مستقبل االحتاد وعملة األورو.
األورو  تواجه  حتديات  األمريكية:  االقتصادية  السياسات   -4
االنتعاش  يف  استمراره  تعرقل  وهي  األمريكي،  الدوالر  أمام 
املتغرية اخلاصة  األمريكية  االقتصادية  السياسات  إىل  بالنظر 
بالضرائب والفائدة، فتخفيض الضرائب األمريكية سيؤدي إىل 
اإلنفاق االستثماري واالستهالكي وحتفيز االستهالك  زيادة 
واالستثمار وبالتالي زيادة معدل النمو، مما يشكل دعما للدوالر 

أمام األورو)21(.
األزمة  اندلعت هذه   :2010 لعام  األوروبية  السيادية  الديون  أزمة   -5
باعتبارها من أخطر املشاكل اليت تعرضت هلا منطقة األورو 
يف عقدها األول فصل الربيع من عام 2010، حينما دفعت كاًل 
األوروبي  االحتاد  من  مساعدات  لطلب  وإيرلندا  اليونان  من 
بإجراءات  الدولتني  يلزم  برنامج  وفق  الدولي  النقد  وصندوق 
يتمكن  أن  قبل  األورو  منطقة  اهتزت  فقد  حازمة،  تقشفية 
االنتعاش من اكتساب الفعالية الالزمة وانتشرت األزمة على 
الصعيد الدولي مهددة النظام املالي والتعايف اإلقليمي والعاملي 

من آثار األزمة املالية لعام 2008)22(.
املنافس  يبقى  أنه  إال  األورو،  عملة  أمام  العوائق  هذه  ورغم 
الدولي  النقد  صندوق  بيانات  أظهرت  فقد  للدوالر،  األقوى 
2012 إىل  تراجع حصة الدوالر من االحتياطيات العاملية سنة 
3.72 تريليون دوالر أي بلغ نسبة %62.2، بينما ارتفعت حصة 
األورو إىل أعلى مستوياتها وبلغت 1.47 تريليون دوالر مسجلة 

نسبة 24.9%)23(. 
كعملة   »S.D.R« اعتماد  تعرتض  اليت  املشاكل  أهم  ثالثا: 

دولية:
مقرتح استخدام وحدة حقوق السحب اخلاصة كعملة احتياط 

دولية يقابله العديد من املشاكل اخلطرية أهمها)24(:
1- الكميات املصدرة حاليًا من وحدات حقوق السحب اخلاصة 

تعد ضئيلة جداً مقارنة حبجم السيولة العاملية؛
السحب  حقوق  من  اإلصدار  لتوزيع  احلالي  النظام  أن   -2
اخلاصة ال يضمن حصول كل دولة على احتياجاتها من تلك 

العملة ألغراض االحتياط؛
3- أنها عملة من دون اقتصاد يعرب عن قوتها أو بنك مركزي 

يدافع عنها، أو احتياطيات كافية تساندها؛
والعملة  املركزية،  البنوك  على  فقط  يقتصر  استخدامها   -4
هناك  كان  إذا  إال  احتياط،  عملة  ثم  ومن  دولية،  تصبح  ال 

استخدام كثيف هلا على املستوى الدولي؛
حمدودة  اخلاصة  السحب  حقوق  وحدات  كانت  إذا   -5
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أي  احتياط،  كعملة  الستخدامها  تصلح  ال  فهي  االستخدام، 
النقد  سوق  يف  للتدخل  املركزي  البنك  يستخدمها  كعملة 
الديناميكية  جيد  لن  ألنه  احمللية،  عملته  عن  للدفاع  األجنيب 
أو شراء هذه  السريع من خالل بيع  الالزمة للتدخل  السوقية 

العملة للتأثري على معدل صرف عملته احمللية؛
اخلاصة  السحب  حقوق  وحدات  استخدام  مت  لو  حتى   -6
املستوى  على  ائتمان  عملة  تكون  لن  فإنها  احتياط،  كعملة 
البنوك  التعامالت الرمسية بني  الدولي، خصوصا خارج نطاق 
العملة  هذه  قيمة  من  يقلل  ما  وهو  العامل،  دول  يف  املركزية 
كعملة احتياط، ويقلل من حجم العوائد اليت ميكن أن حتققها 

البنوك املركزية من احتياطياتها؛
كعملة  اخلاصة  السحب  حقوق  وحدات  استخدام  أن   -7
هيكليا  تغيريا  يتطلب  سوف  الدولي  املستوى  على  احتياط 
ونسب  املالية  موارده  وحجم  الدولي  النقد  صندوق  حجم  يف 
سياسات  فرض  يف  ودوره  ماله،  رأس  يف  العامل  دول  مساهمة 
االستقرار االقتصادي على املستوى الدولي، وهو األمر الذي قد 

جيد معارضة كبرية من قبل القوى االقتصادية العاملية )25(.
خـامتة 

النتائج  ببعض  خرجنا  الدراسة،  هذه  إجناز  مراحل  واقع  من 
والتوصيات اآلتية:

 نتائج الدراسة: وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
• إن حتكم أمريكا يف النقد الدولي هو سبب األزمات االقتصادية 
عقد  منذ  واضح  وهذا  العامل،  يف  تتواىل  اليت  والنقدية  واملالية 
للذهب يف  الدوالر شريكًا  وإدخال   1944 وودز  بريتون  اتفاقية 
املعيار، ثم إقصاء الذهب نهائيًا بقرار نيكسون 1971، وإىل يومنا 

هذا؛
• الدوالر الذي ميلكه العامل يشكل التزامًا على أمريكا، وعندما 
وتنخفض  وادخاراته،  العامل  ثروات  معه  تذوب  الدوالر  يذوب 
التزامات واشنطن جتاه العامل، أي أن العملية متثل نقل الثروة 

من دول العامل إىل الواليات املتحدة؛
العملة  وسيبقى  يزال  ما  األمريكي  الدوالر  أن  املؤكد  •من 
العاملية العظمى يف النظام النقدي الدولي، على األقل يف املدى 
قوي  مستقبل  هلا  قوية  عاملية  عمالت  وجود  رغم  املتوسط، 

كبديل عن الدوالر؛ 
•ليس من السهل اآلن احلديث عن عملة عاملية موحدة، نظرا 
أصبحت  اليت  الدوالر  عملة  عن  التخلي  وخماطر  لصعوبة 
أن  غري  اإلنسان.  يف  الدم  جمرى  العاملي  االقتصاد  يف  جتري 
وأن  األمريكية،  للهيمنة  العامل  دول  تستسلم  أن  يعين  ال  ذلك 
البديل  عن  اآلن  من  التفكري  عليها  جيب  بل  امللف،  هذا  تغلق 

األمثل.
 االقرتاحات والتوصيات: نقرتح يف هذا الصدد، اإلجراءات التالية: 

وعاملا  يتناسب  العمالت  متعدد  نقدي  احتياطي  نظام  •بناء 
واألمريكتني،  وآسيا  كأوروبا  إقليمية؛  جتارية  تكتالت  يضم 
العمالت  مقدمة  يف  يقف  مازال  الذي  الدوالر  جانب  إىل 

األخرى؛
•على صندوق النقد الدولي أن ميارس رقابة صارمة، ويتبنى 
أن  وعليه  األجنبية.  العمالت  إدارة  خبصوص  حمددة  مبادئ 
تتالعب  اليت  الدول  على  صارمة  وعقوبات  رقابته  يفرض 

بقيم عمالتها، مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية؛
الحتياطات  أمثل  مزيج  بتكوين  تقوم  أن  العامل  دول  •على 
الصرف من عمالت ارتكازية حسب التوزيع اجلغرايف للصادرات 
من  كبرية  نسبة  فإن  مثال،  للجزائر  فبالنسبة  والواردات، 
وارداتها تأتي من اإلحتاد األوروبي، لذا ينبغي أن تشكل العملة 

األوروبية النسبة األكرب من تشكيلة االحتياطات؛
لكي  اخلاصة  السحب  حقوق  وحدات  استخدام  يف  •التوسع 
وعملة  دولية  احتياط  كعملة  األمريكي  الدوالر  حمل  حتل 

تسعري للسلع األساسية؛
أي  من  أكثر  اآلن  أصبحت  العربية  الدول  أن  جليًا  •يظهر 
لتحقيق  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  إىل  حباجة  مضى  وقت 

التكتل والتكامل النقدي القائم على االحتاد والعمل املشرتك.
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