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إضعاف الدوالر:
لماذا أعلنت الصين وروسيا استخدام العمالت المحلية في مدفوعات الغاز؟

 6 يــوم  روســيا،  أبرمتــه  الــذي  االتفــاق  يعكــس 
ســبتمبر 2022، مــع الحكومــة الصينيــة الســتالم 
مدفوعــات إمــدادات الغــاز الروســية إلــى الصيــن 
مــن  بــداًل  الروســي  والروبــل  الصينــي  باليــوان 
الــدوالر؛ مســاعي الدولتيــن للتخلــص من ســيطرة 
ــل،  ــي بدي ــدوالر، وإقامــة نظــام اقتصــادي دول ال
وخصوصــًا مــع الضغــوط التــي تمارســها الواليــات 
موســكو  ومســاعي  الدولتيــن،  علــى  المتحــدة 
إلــى مواجهــة التداعيــات الســلبية الناجمــة عــن 
الحــرب  ضــوء  فــي  عليهــا  الغربيــة  العقوبــات 

األوكرانيــة.

ــة المفروضــة  ــات االقتصادي ــي إطــار المســاعي لمواجهــة العقوب ف
عليهــا مــن الغــرب، أبرمــت روســيا، يــوم 6 ســبتمبر 2022، 
اتفاقيــة مــع الحكومــة الصينيــة الســتالم مدفوعــات إمــدادات الغــاز 
ــدالً  ــل الروســي ب ــي والروب ــوان الصين ــن بالي ــى الصي ــية إل الروس
مــن الــدوالر؛ مــا يســهم فــي تعزيــز قيمــة العملتيــن مقابــل الــدوالر، 
ويخفــف مــن هيمنــة الــدوالر بوصفهــا عملــة احتياطي نقــدي عالمية 
ومــن ثــم يقلــل مــن هيمنــة أمريــكا االقتصاديــة ويقلــل مــن جــدوى 

العقوبــات االقتصاديــة التــي تفرضهــا.

وقــد تالقــت المصالــح الروســية – الصينيــة بوصفهمــا حليفيــن 
اســتراتيجيين، ليــس فقــط لتأميــن إمــدادات الطاقــة بينهمــا، بــل 
لتحقيــق أهــداف أخــرى؛ حيــث تهــدف الصيــن إلــى تطويــر نظــام 
ــة ويعــزز  ــا الوطني ــدوالر ليدعــم عملته ــداً عــن ال ــد بعي ــي جدي مال
ــى  ــدة عل ــات المتح ــة الوالي ــن هيمن ــد م ــا، ويح ــية صادراته تنافس
النظــام العالمــي بوصفهــا قــوى اقتصاديــة عظمــى، واتفــق ذلــك مــع 
المســاعي الروســية للحــد مــن قــدرة واشــنطن علــى فــرض عقوبــات 
علــى الــدول، خاصــة بعــد العقوبــات الغربيــة التــي فرضــت عليهــا 
عقــب الحــرب الروســية األوكرانيــة، ورغبتهــا فــي توفيــر أنظمــة 
ــر  ــم تعــد روســيا أكب ــة لنظــام ســويفت. ومــن ث ــة بديل ــة عالمي مالي
ــوة  ــاف الق ــي إضع ــا ف ــن إلنجــاح رغبته ــف اســتراتيجي للصي حلي

ــدوالر. ــي عــن ال ــكا مــن خــالل التخل ــة ألمري االقتصادي

ولــم تكــن تلــك هــي الخطــوة األولــى للحكومــة الروســية للتحــول 
بعيــداً عــن الــدوالر؛ حيــث أقــرت الدولــة منــذ مــارس 2022 
ــة  ــر الصديق ــدول غي ــة وال ــدول األوروبي ــاز لل ــدادات الغ ــة إم مبادل
ــات  ــد تحالف ــى عق ــل الروســي، فضــالً عــن ســعيها إل ــل الروب مقاب
اســتراتيجية مــع الــدول اآلســيوية وخاصــة الصيــن، وإقامــة نظــام 
مدفوعــات عابــر للحــدود خــاص بهمــا؛ مــا قــد يغيــر موازيــن القوى 

العالميــة لصالــح االقتصــاد الصينــي. 
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لماذا أعلنت الصين وروسيا استخدام العمالت المحلية في مدفوعات الغاز؟

تحالف استراتيجي

وقعــت شــركة غازبــروم الروســية مــع شــركة البتــرول 
ــق بخــط  ــة تتعل ــي ســي” اتفاقي ــة “ســي إن ب ــة الصيني الوطني
أوف  “بــاور  باســم  المعــروف  الشــرقي  الطريــق  أنابيــب 
ســيبيريا”، وتســتهدف التحــول إلــى مدفوعــات إمــدادات الغــاز 
ــدالً مــن  ــل الروســي ب ــي والروب ــوان الصين ــن بالي ــى الصي إل
الــدوالر، بحيــث تكــون دفعــات شــحنات الغــاز مناصفــة بيــن 

ــة. ــية والصيني ــن الروس العملتي

ــن  ــن الصي ــب ســيبيريا بي ــد خــط أنابي ــع عق ــم توقي ــد ت وق
وروســيا فــي عــام 2014 لتزويــد الغــاز عبــر خــط يبلــغ طوله 
3000 كيلومتــر فــي الشــرق األقصــى الروســي الممتــد مــن 
حقــل كوفيكتينســكوي للغــاز فــي منطقــة إيركوتســك إلــى حقــل 
تشاياندينســكوي فــي ياقوتيــا؛ وذلــك بقيمــة 400 مليــار دوالر 
أمريكــي علــى مــدى 30 عامــاً، بــدأت منــذ ديســمبر 2019، 
وقــد أعلنــت روســيا عــن اكتمــال بنــاء امتــداد خــط األنابيــب 
لتبــدأ فــي تلقــي الغــاز مــن كوفيكتينســكوي قبــل نهايــة العــام 
الجــاري؛ مــا سيســمح لشــركة غازبــروم بالوفــاء بالتزاماتهــا 
التعاقديــة بزيــادة إمــدادات الغــاز إلــى الصين في عــام 2023.

ال يمكــن إغفــال أن هــذه االتفاقيــة تعكــس التنامــي فــي 
مؤشــرات التقــارب بيــن روســيا والصيــن في الفتــرة األخيرة؛ 

حيــث تشــكل ســياق داعــم لهــذا التقــارب؛ وذلــك علــى النحــو 
التالي:

1- ارتفــاع حجــم التجــارة البينيــة: نمت العالقــات بين الصين 
وروســيا فــي الســنوات األخيــرة باطــراد؛ حيــث ارتفــع إجمالي 
التجــارة بيــن البلديــن خــالل عــام 2021 ليســجل 147 مليــار 
ــط  ــياً للنف ــيا مصــدراً رئيس ــت روس ــث كان ــاً؛ حي دوالر تقريب
والغــاز والفحــم والســلع الزراعيــة، وارتفعــت قيمــة الــواردات 
الصينيــة مــن روســيا فــي أغســطس 2022 بنســبة 59.3 %، 
علــى أســاس ســنوي لتصــل إلــى 11.2 مليــار دوالر، وتعــد 
ــن بعــد المملكــة  ــى الصي ــط إل ــر مــورد للنف ــي أكب روســيا ثان
العربيــة الســعودية؛ فعلــى ســبيل المثــال، بلغــت واردات النفــط 
الروســية إلــى الصيــن فــي يوليــو 2022 نحــو 7.15 مليــون 

طــن، بزيــادة قدرهــا 7.6 % علــى أســاس ســنوي.

كمــا أشــارت تقديــرات منصــة “إس آنــد بــي جلوبــال” إلــى 
ــى  ــي إل ــال الروس ــاز المس ــن الغ ــن م ــاع واردات الصي ارتف
أعلــى مســتوى خــالل مــا يقــارب عاميــن؛ حيــث اســتوردت 
الصيــن 611 ألــف طــن مــن الغــاز الطبيعــي المســال الروســي 
فــي أغســطس 2022. وترتبــط هــذه المعطيــات برؤيــة 
طموحــة ســبق أن عبــر عنهــا الرئيســان الروســي والصينــي 
حــول ضــرورة مضاعفــة التجــارة بيــن الدولتيــن لتصــل إلــى 

ــام 2024.   ــول ع ــنوياً بحل ــار دوالر س 200 ملي
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الطاقــة: تشــكل  فــي مجــال  الدولتيــن  2- تالقــي مصالــح 
روســيا قــوة عالميــة عمالقــة فــي صناعــة النفــط والغــاز، 
وتحتــاج الصيــن بشــدة إلــى المزيــد مــن الطاقــة لتغذيــة نموهــا 
ــن  ــة م ــتورد للطاق ــر مس ــي أكب ــر ثان ــث تعتب االقتصــادي؛ حي
روســيا بعــد االتحــاد األوروبــي، وترغــب روســيا فــي إيجــاد 
بديــل لصادراتهــا مــن الغــاز بدالً مــن المســتوردين األوروبيين، 
فــي حيــن ترغــب الصيــن فــي تأميــن وارداتهــا مــن الطاقــة مــن 

ــة. ــوى الغربي حليــف اســتراتيجي لهــا أمــام الق

وفــي ذلــك اإلطــار وقــع البلــدان فــي فبرايــر 2022، اتفاًقــا 
ــدم  ــار ق ــر مكعــب أخــرى )353 ملي ــارات مت لتســليم 10 ملي
مكعــب( مــن الغــاز الروســي ســنوياً علــى مــدى 25 عامــاً إلــى 
ــى  ــث تهــدف روســيا إل ــد؛ حي ــب جدي ــر خــط أنابي ــن عب الصي
ــعة 50  ــيبيريا 2(، بس ــوة س ــاٍن )ق ــاز ث ــب غ ــط أنابي ــاء خ بن
مليــار متــر مكعــب ســنوياً ليمتــد عبــر منغوليــا إلــى الصيــن.

فيمــا وقعــت روســنفت اتفاقــاً مــع شــركة ســي إن بــي ســي 
الصينيــة، فــي شــهر فبرايــر 2022، لتزويــد 100 مليــون 
ــنوات.  ــدى 10 س ــى م ــتان عل ــر كازاخس ــط عب ــن النف طــن م
ــى  ــن إل ــى الصي ــادة صــادرات الغــاز إل ــروم زي ــزم جازب وتعت
48 مليــار متــر مكعــب ســنوياً، ســيتم اســتالم مدفوعاتهــا 
بالعمــالت الوطنيــة رغبــًة مــن الدولتيــن فــي اســتبعاد التعامــل 
ــاد  ــى االقتص ــة عل ــة األمريكي ــى الهيمن ــاء عل ــدوالر للقض بال

ــي. ــي العالم المال

ــغ احتياطــي  ــة: بل ــات الغربي ــى العقوب 3- رد فعــل روســي عل
ــر 2022 نحــو  ــة يناي ــى نهاي ــة الروســية حت العمــالت األجنبي
469 مليــار دوالر، ولكــن العقوبــات الغربيــة علــى احتياطيــات 
ــى  البنــك المركــزي الروســي الموجــودة فــي الخــارج، أدت إل
حرمــان موســكو مــن نصــف احتياطياتهــا مــن النقــد األجنبــي، 
ــا  ــا وضــع أمامه ــويفت؛ م ــام س ــن نظ ــا ع ــن فصله فضــالً ع

عراقيــل جديــة أمــام تجارتهــا الدوليــة.
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وقــد رغبــت روســيا فــي حمايــة معامالتهــا التجاريــة حتــى ال 
تقــع تحــت وطــأة تلــك العقوبــات الغربيــة، مــن خــالل التخلــي 
ــاً عــن التعامــل بالــدوالر واليــورو والعمــالت الغربيــة  تدريجي
األخــرى، وتعزيــز اســتقرار عملتهــا الوطنية وأنظمتهــا البنكية، 
وبــدأت روســيا بالفعــل تصــدر قروضــاً باليــوان الصينــي خــالل 
الفتــرة الماضيــة واســتغنى بعــض بنوكهــا عــن نظــام ســويفت، 
كمــا اتفــق البلــدان علــى أن تكــون عقــود التصديــر بينهمــا 

باليــوان الصينــي. 

4- طمــوح موســكو إلــى خلــق نظــام مــواٍز للهيمنــة األمريكية: 
بعــد العقوبــات المفروضــة علــى روســيا عــام 2014، حصنــت 
روســيا اقتصادهــا باتخــاذ إجــراءات اســتباقية لخلــق نظــام مواٍز 
لكســر الركائــز الثــالث للهيمنــة االقتصاديــة األمريكيــة وهــي 
نظــام الســويفت المالــي والــدوالر ونظــام الســيبس؛ فقــد قامــت 
ــام  ــاء نظ ــا وإنش ــن نظامه ــرة م ــة الدول ــاً بإزال ــيا تدريجي روس
ــل احتياطــي لنظــام الســويفت.  ــع خــاص بهــا SPFS كبدي دف
كمــا افتتحــت الصيــن وروســيا أول خــط لتبــادل العمــالت فــي 
عــام 2014، وتــم تجديــده فــي عــام 2020 مقابــل 150 
مليــار يــوان علــى مــدى ثــالث ســنوات. كمــا خفضــت روســيا، 
بحســب تقاريــر لموقــع إندبندنــت عربيــة، حصــة الــدوالر فــي 
 % ــى 24  ــام 2013 إل ــي ع ــن 40 % ف ــدي م ــا النق احتياطه

تقريبــاً خــالل عــام 2021. 

5- رغبــة الصيــن فــي تخفيــف هيمنــة الــدوالر علــى النظــام 
ــمية  ــة رس ــي عمل ــدوالر األمريك ــتمر ال ــي: اس ــي العالم المال
ــون وودز عــام  ــة بريت ــذ اتفاقي ــدي العالمــي من لالحتياطــي النق
1944، واســتمرت حصتــه مســتقرة خــالل العقــود الماضيــة، 
ولكــن مــع احتــدام تداعيــات جائحــة كورونــا وتعطــل سالســل 
ــة؛  ــة األمريكي ــز الموازن ــع عج ــة، ارتف ــالل األزم ــد خ التوري
مــا جعــل الــدوالر عملــة أقــل جاذبيــة فــي جميــع أنحــاء 
ــات  ــن احتياطي ــدوالر م ــم انخفضــت حصــة ال ــن ث ــم، وم العال
إلــى  1997 عــام  منــذ  األولــى  للمــرة  العالميــة   العمــالت 

ــى  ــدوالر عل ــة ال ــف هيمن ــى تخفي ــن إل ــعى الصي 59 %. وتس
النظــام المالــي العالمــي لصالــح اليــوان، خاصــًة أن بعــض 
ــة  ــوك المركزي ــن البن ــد م ــاعي العدي ــى مس ــير إل ــر تش التقاري
ــوان الصينــي ضمــن  ــن الي ــى االســتثمار وتضمي ــم إل فــي العال

ــة.  ــا المالي احتياطياته

تداعيات ممتدة

 تســهم السياســات الروســية – الصينيــة لتســوية معامالتهمــا 
الخارجيــة بعملتيهمــا المحليتيــن فــي التأثير إيجابــاً على اقتصاد 
البلديــن، فيمــا قــد يحــد تدريجيــاً مــن قــوة الــدوالر، ومــن ثــم 
ــة  ــارة العالمي ــى التج ــيطرتها عل ــدة وس ــات المتح ــوة الوالي ق
والنظــام المالــي العالمــي. وتتمثــل تلــك التداعيــات فيمــا يلــي:
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1- دعــم الخزينــة الروســية مــن مصــادر دخــل موثوقــة: يصــب 
قــرار التعامــل بالعمــالت الوطنيــة بعيــداً عــن الــدوالر وعمــالت 
الــدول غيــر الصديقــة فــي مصلحــة روســيا، مــن خــالل التغلــب 
علــى العقوبــات الغربيــة وزيــادة قدرتهــا علــى حمايــة مصارفهــا 
التجاريــة، بتوفيــر نظــام مدفوعــات ماليــة مقبــول عالميــاً، فخالل 
الســنوات الماضيــة وقعــت روســيا اتفاقــاً مــع الصيــن لتزويدهــا 
ــداًء مــن 2019،  ــار دوالر لمــدة 30 عامــاً ابت بنحــو 400 ملي
وهــو العقــد الــذي تــم تمديــده مــع بدايــة الحــرب األوكرانيــة بنحو 
37.5 مليــار دوالر، ومــن المرجــح تنفيــذ هــذا االتفــاق بالعملتين 
المحليتيــن للدولتيــن، وهــو مــا سيســاعد فــي دعــم الخزينــة 
الروســية مــن مصــادر دخــل موثوقــة بــدالً مــن االعتمــاد علــى 

العمــالت األوروبيــة واألمريكيــة.

2- حماية التجارة الروســية–الصينية وتشــجيع االســتثمارات: 
ــن  ــن الصي ــادل ومقايضــة العمــالت بي ــى تب ــاق عل يســهم االتف
وروســيا فــي حمايــة التجــارة الثنائيــة واالســتثمار مــن تقلبــات 
ــة ثالثــة،  مخاطــر أســعار الصــرف الكامنــة فــي اســتخدام عمل
والتجاريــة  االقتصاديــة  التبــادالت  ويعــزز  الــدوالر،  مثــل 
الثنائيــة بيــن البلديــن. وتتوقــع دائــرة الجمــارك االتحاديــة 
الروســية أن ترتفــع تعامــالت البلديــن بعملتيهمــا فــي المبــادالت 
ــى  ــة عــام 2022 الجــاري بمعــدل الضعــف إل ــة بنهاي التجاري
مــا يعــادل 50 مليــار دوالر؛ حيــث قــررت الصيــن فتــح خــط 

ــي  ــا الت ــع وارداته ــا بجمي ــيا إلمداده ــع روس ــل م ــة كام مبادل
أثــرت عليهــا العقوبــات الغربيــة بالعملتيــن المحلتيــن. ويرجــح 

ــات المتحــدة. ــرة بالوالي ــر خســائر كبي ــك األم أن يلحــق ذل

3- تخفيــض التأثيــر التضخمي لإلنفاق االســتثماري الروســي: 
زادت روســيا بشــكل مطــرد اســتثماراتها فــي اليــوان الصينــي، 
لتصبــح واحــدة مــن أكبــر حاملي االحتياطيــات بالعملــة الصينية 
فــي العالــم؛ حيــث بلغــت حيــازات روســيا مــن اليــوان، بحســب 
ــو  ــاري، نح ــبتمبر الج ــي شــهر س ــرج ف ــة بلومبي ــر لوكال تقري
ــر  ــة غي ــتريات إضافي ــك مش ــي ذل ــا ف ــار دوالر، بم 180 ملي
 % ــو 17.1  ــوان نح ــل الي ــاري، ويمث ــام الج ــت الع ــددة تم مح
ــدى  ــى م ــوال عل ــك األم ــاق تل ــم إنف ــث يت ــا؛ بحي ــن حيازاته م
ــة  ــي تغطي ــة للمســاعدة ف ــى الخمســة المقبل ــة إل األعــوام الثالث
التكلفــة الضخمــة الســتبدال التقنيــات األجنبيــة، وتحويــل البنيــة 

التحتيــة للنقــل نحــو أســواق جديــدة فــي آســيا. 

ــار  ــى 70 ملي ــا يصــل إل ــدرس روســيا خطــة لشــراء م وت
ــة أخــرى؛ للمحافظــة  ــوان وعمــالت دول صديق دوالر مــن الي
ــتراتيجية  ــى اس ــول إل ــل التح ــل قب ــة الروب ــتقرار قيم ــى اس عل
ــل  ــة لتموي ــة الصيني ــن العمل ــا م ــع حيازاته ــل لبي ــة األج طويل
االســتثمار، بمــا يســهم فــي تعزيــز الروبــل الروســي، ويســاعد 

ــاق االســتثماري. ــي لإلنف ــر التضخم ــض التأثي ــى تعوي عل
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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ــل  ــف التموي ــع تكالي ــل رف ــة مقاب ــالت المحلي ــز العم 4- تعزي
ــات  ــلم مدفوع ــرار تس ــد يفضــي ق ــة:  ق ــراض األمريكي واالقت
الغــاز الطبيعــي بالروبــل واليــوان إلــى تعزيــز ســعر صــرف 
العملتيــن، كمــا ســيؤدي التحــول الناجــح فــي تقليــص دور 
ــل أو  ــة الروب ــاع قيم ــع ارتف ــة م ــارة العالمي ــي التج ــدوالر ف ال
اليــوان، فــي رفــع أســعار الفائــدة علــى الديــون األمريكيــة 
ومــن ثــم ارتفــاع تكاليــف التمويــل واالقتــراض فــي الواليــات 
المتحــدة، وانخفــاض الرغبــة فــي امتــالك األصــول األمريكيــة. 

العالميــة:  التجــارة  علــى  األمريكــي  التأثيــر  إضعــاف   -5
ــى  ــيا إل ــن وروس ــة للصي ــركات الراهن ــؤدي التح ــح أن ت يرج
ــدار  ــى م ــل عل ــذي ظ ــي ال ــدوالر األمريك ــة ال ــاف مكان إضع
ــة، إذ  ــة التجــارة العالمي ــى حرك ــة المهيمــن عل ــود الماضي العق
يســهم اعتمــاد الصيــن وروســيا علــى عمالتهــا الوطنيــة، فــي 
ــه؛  ــاض قيمت ــم انخف ــن ث ــدوالر، وم ــى ال ــب عل ــض الطل تخفي
ــدوالر األمريكــي، فضــالً عــن أن  ــرة لل مــا يعنــي خســائر كبي
ــر  ــدد كبي ــع ع ــارة م ــة للتج ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري مب
ــي  ــوان الصين ــى الي ــب عل ــادة الطل ــي زي ــهم ف ــدول تس ــن ال م
كعملــة احتياطيــة دون الحاجــة إلــى اســتخدام الــدوالر؛ مــا 
يعنــي التــدرج فــي إلغــاء الــدوالر مســتقباًل، ومــن ثــم تقليــص 
هيمنــة أمريــكا علــى التجــارة العالميــة، والحــد مــن قــدرة تأثيــر 

ــدول. ــى ال ــة عل ــات األمريكي العقوب

سلة عمالت

وأخيــراً، يمكننــا القــول إن قــوة التحالــف الروســي – الصينــي 
فــي مواجهــة العقوبــات الغربيــة، ســيزيد قــوة ونفــوذ الصيــن 
ــي  ــهم ف ــة، وسيس ــدة األمريكي ــات المتح ــة الوالي ــي مواجه ف

الــدول  العالميــة؛ حيــث ســتتحول  القــوى  تغييــر موازيــن 
تســويات  إلــى  األخــرى  الصناعــات  ومنتجــو  وشــركاتها 
ــة،  ــا المحلي ــي وعمالته ــوان الصين ــة بالي ــا الخارجي معامالته
كمــا يســهم فــي ظهــور تحالفــات جديــدة ســتؤثر علــى خريطــة 
االقتصــاد العالمــي، وتؤثــر بالتبعيــة علــى اقتصــاد العديــد مــن 
الــدول االقتصاديــة الكبــرى؛ حيــث يتبنــى االتجــاه الروســي–
الصينــي، االتحــاد االقتصــادي األوراســي وكذلــك دول منظمــة 
المنظــم  التخلــي  لبــدء  بينهــا  فيمــا  للتنســيق  شــنجهاي 
والتدريجــي عــن اســتخدام الــدوالر كعملــة تبــادل رســمية، 
ــن  ــا وتكوي ــي معامالته ــة ف ــالت الوطني ــى العم ــاد عل واالعتم

ــة. ــا المالي احتياطياته

وســتزداد قــوة التحالــف فــي حالــة انضمــام دول بريكــس 
األخــرى؛ مــا ســيعجل إضعــاف الــدوالر األمريكــي، ويزيــد مــن 
احتماليــة التخلــي عنــه كعملــة احتياطــي نقــدي عالميــة، ويزيد 
مــن قــوة ونفــوذ اليــوان كبديــل للــدوالر، ولكــن علــى المــدى 
الطويــل، يحمــل االعتمــاد علــى عملــة دولــة واحــدة، وإن كان 
اقتصادهــا قويــاً، مخاطــر عــدة، فبــدالً مــن وقــوع الــدول تحــت 
هيمنــة الــدوالر األمريكــي ســيتم اســتبدال الهيمنــة الصينية به. 
ومــن ثــم، للحفــاظ علــى التــوازن الجيوسياســي الحالــي، يتحتم 
علــى االقتصــادات العالميــة التخلــي عــن االعتمــاد علــى عملــة 
دولــة واحــدة فقــط، والتوجــه نحــو تبنــي ســلة مــن العمــالت 
القويــة وتعزيــز قيمــة عمالتهــا المحليــة، أو قبــول التســويات 
بالعملــة االحتياطيــة الجديــدة المحتملــة لــدول بريكــس، التــي 
ــداً عــن الوقــوع تحــت  ــل بالفعــل ســلة مــن العمــالت، بعي تمث

ســيطرة اليــوان الصينــي أو الــدوالر األمريكــي فقــط.


