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Abstract: 
  In recent times, many scientists and Islamic 
scholars stress on the importance of gold 
standard and Gold Dinar as a medium of 
exchange. Some countries, such as Malaysia 
took the initiative in coordination with some 
Islamic countries to put forward this idea and 
entered into force after the crisis in Southeast 
Asia in 1997. 
This study, tries to clarify the notion of the gold 
dinar system and its mechanism as tool to settle 
the payments in bilateral or multilateral 
exchange between Islamic countries. 
Key words: gold dinar, Bilateral Payments 
Arrangements, multilateral Payments 
Arrangements, money, the US Dollar. 

  :الملخص
بعد الدعوات المتكررة للعلماء والفقھاء    

المسلمین في الوقت الراھن والتأكید على أھمیة 
معیار الذھب والدینار الذھبي كوسیط للتبادل، 
بادرت بعض الدول كمالیزیا، بالتنسیق مع بعض 
 الدول اإلسالمیة إلى طرح ھذه الفكرة وإدخالھا

حیز التنفیذ، وذلك بعد أزمة جنوب شرق آسیا سنة 
1997. 

تھدف ھذه الدراسة إلى التعریف بنظام الدینار 
الذھبي، وآلیة عملھ كأداة لتسویة المدفوعات 
الثنائیة ومتعددة األطراف بین الدول اإلسالمیة، 
وإبراز المكاسب والمنافع المحصلة نتیجة 

ستساھم في  استخدامھ، باإلضافة إلى العوامل التي
  .إنجاحھ

الدینار الذھبي، المدفوعات : الكلمات المفتاحیة
ثنائیة األطرف، المدفوعات متعددة األطراف، 

  .النقود، الدوالر األمریكي

  
  :تمھید

إن المتأمل لواقع االقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي خالل العقود القلیلة الماضیة، یجد ظاھرة األزمات    
  .إلضافة إلى عدم االستقرار في األسواق المالیة العالمیة أوصلت النظام النقدي الدولي إلى حافة االنھیارالدائمة با

بضرورة استعادة الذھب لدوره على  على اختالف توجھاتھموصناع القرار  المفكرینینادي الیوم الكثیر من    
حل للمشاكل المختلفة التي نجمت عن استخدام وذلك كھم مستوى النظام النقدي الدولي، وبمرور الوقت تزاید عدد

في الكونغرس األمریكي عن   العضو) Ron Paul( ، ورون بول)Maurice Allais( النقود الورقیة، كموریس آلیھ
والذي یعتبر من أشد  2008الحزب الجمھوري والمرشح السابق للرئاسیات األمریكیة عن الحزب سنة 

 دة األمریكیة فیما یتعلق بسیاستھا النقدیة والدوالر كما توقع روبرت مندلالمعارضین لسیاسة الوالیات المتح
)Robert Mundel ( لكن  21إلى الذھب في القرن  مرة أخرىبالعودة  1999الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد سنة

وعقدت من أجل ذلك تدعو إلى استخدام الدینار الذھبي  اإلسالميوحدیثا بدأت األصوات في العالم . بصیغة جدیدة
  .وإخراجھا إلى أرض الواقعالعدید من الملتقیات الدولیة لدراسة الفكرة 

بعد أزمة جنوب شرق آسیا وما تركتھ من آثار مدمرة على اقتصادات جنوب شرق آسیا، ارتفعت األصوات      
النظام النقدي  ن الواضح أنواإلسالمي المنادیة بالعودة إلى الذھب مرة أخرى، فقد أصبح م iمن العالمین الغربي

تطبع دون وجود قیمة  وأصبحت أوراقد النقود من قیمتھا الفعلیة ھو نظام ھش جرَّ  الراھنة بمالمحھالعالمي 
 من وسائل وخطط للھیمنة على النظام األمریكیة باإلضافة إلى السیاسة المنتھجة للوالیات المتحدة .لھا فعلیة

، لذلك بھذا الدور الر كمخزن للقیمة دون وجود مقدرة حقیقیة للدوالر للقیامالعالمي من خالل فرض الدوالمالي 
كبدیل عن الدوالر األمریكي  iiقام رئیس الوزراء المالیزي محمد مھاتیر بالدعوة إلى استخدام الدینار الذھبي

فالتساؤل الرئیسي ولذلك . كعملة لتسویة المدفوعات بین الدول النامیة بصفة عامة والدول اإلسالمیة بصفة خاصة
  :لھذه الدراسة یتمثل في اإلشكالیة التالیة

  :إشكالیة الدراسة
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ھل یمكن للدینار الذھبي اإلسالمي أن یكون أداة فاعلة في تسویة المبادالت التجاریة بین الدول اإلسالمیة،    
ھي المنافع والمزایا التي  وبالتالي تحقیق الوحدة النقدیة اإلسالمیة والتخلص من ھیمنة الدوالر األمریكي؟ وما

  یحققھا الدینار الذھبي كأداة لتسویة المدفوعات؟
   :فرضیات الدراسة

  .الدراسة ھذه في لالختبار التالیة الفرضیات الباحث یضع
الدینار الذھبي عملة جیدة تتمتع باالستقرار والثبات النسبي، باإلضافة إلى أنھا تمثل موروثا حضاریا مشتركا 

 .النقدیة بین الدول اإلسالمیةیسھل الوحدة 
سیشكل استعمال الدینار الذھبي اإلسالمي في تسویة المعامالت التجاریة بین الدول اإلسالمیة أحد الركائز 

 .األساسیة لتحقیق الوحدة النقدیة اإلسالمیة
 .یساھم الدینار الذھبي في رفع حجم التجارة البینیة بین الدول اإلسالمیة

  :أھمیة الدراسة -
المنحى العالمي المتزاید للمطالبة بضرورة استعادة : تكتسي ھذه الدراسة أھمیة كبرى وذلك لعدة أسباب منھا   

یرى . الذھب لدوره على مستوى النظام النقدي الدولي نتیجة الفوضى السائدة في العالقات النقدیة الدولیة
الفائزین بجائزة نوبل في االقتصاد ) Maurice Allais( و موریس آلییھ )Robert Mundel( االقتصادیان روبرت مندل

ضرورة إجراء إصالح مناسب للنظام النقدي الدولي جدیر بأن یسھم في المستقبل بتحقیق التوازنات الكبرى، 
التخلي بصورة : ویرى آلییھ أن ھذا اإلصالح یتطلب توفر مجموعة من الشروط التي یمكن إجمالھا فیما یلي

فھ وحدة حساب وأداة تبادل ومخزن قیمة على الصعید الدولي، وضرورة استعادة دور كاملة عن الدوالر بوص
الذھب في النظام المالي العالمي، التخلي بصورة كاملة عن نظام الصرف العائم واألخذ بنظام صرف ثابت قابل 

وھي . عید الدوليللمراجعة عند اللزوم وأخیرا التوجھ التدریجي نحو إنشاء وحدة نقد حسابیة مشتركة على الص
  .الخصائص التي تتوفر في الدینار الذھبي

  :حدود الدراسة -
على تسویة  التجارة والمتفقةالحدود المكانیة للدراسة بمجموعة الدول اإلسالمیة المساھمة في تمثلت       

 إدخال الدینارو ھو تاریخ  2003المدفوعات بالدینار الذھبي، في حین أن الحدود الزمنیة للبحث فتمتد من سنة 
  .وذلك فیما یتعلق بالطلب على الذھب 2012الذھبي حیز التنفیذ، إلى غایة سنة 

  :أھداف الدراسة -
  :يیسعى البحث إلى تحقیق مجموعة من األھداف نوجزھا فیما یل  

ة في ھل یمكن للدینار الذھبي اإلسالمي أن یكون أداة فاعل: العمل على اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة وھي
تسویة المبادالت التجاریة بین الدول اإلسالمیة وبالتالي تحقیق الوحدة النقدیة اإلسالمیة والتخلص من ھیمنة 

 الدوالر األمریكي؟
العمل على إحیاء أحد موروثات الحضارة اإلسالمیة  العظیمة والمتمثلة في الدینار الذھبي اإلسالمي كأداة لتسویة 

 .لف الدول اإلسالمیة وبالتالي تقلیص الھیمنة والتبعیة االقتصادیة للغربالمبادالت التجاریة بین مخت
 .إبراز فوائد إقبال الدول اإلسالمیة على الدینار الذھبي اإلسالمي، من خالل التعامل في نظام نقدي دولي مستقر

ي سوق العمالت، محاولة إیجاد حل للفوضى التي یعیشھا النظام النقدي الدولي، نتیجة المضاربات المختلفة ف
 .وذلك لغیاب عملة تقوم على قیمة حقیقیة في التعامل وتسویة المبادالت التجاریة

 :منھج الدراسة
  .سیتم اعتماد المنھج الوصفي التحلیلي، بما یتماشى مع طبیعة الدراسة    

  
  
  

 : خطة الدراسة
ألول إلى صفة النقود اإلسالمیة جاءت ھذه الدراسة في أربعة محاور رئیسیة، حیث تطرقنا في المحور ا    

والدینار الذھبي تاریخیا، ثم استعرضنا في المحور الثاني عودة االھتمام بالذھب والدینار الذھبي وآلیة عمل 
الدینار الذھبي، وفي المحور الثالث تعرضنا إلى آلیة عمل الدینار الذھبي، أما المحور الرابع واألخیر فقد بین 

 .بالدینار الذھبي، وفي األخیر اختتم البحث بمجموعة من النتائج و المقترحاتمزایا وفوائد التعامل 
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  :صفة النقود اإلسالمیة والدینار الذھبي: أوال
بأن تكون معیاراً مستقراً ال یزید وال ینقص ألنھا مقیاس للقیم  النقود،كثیراً ما عبر العلماء عن ضرورة ثبات     

 في بمبدأ الثبات من شأنھ أن یحدث خلال اإلخاللووزن والوالكیل ل فیجب أن یكون منضبطاً كمقیاس الطو
فلما صارت النقود دراھم مغشوشة وفلوساً  ،، السیما في صالحیتھا ألن تكون دیوناً في الذمةودوظائف النق

ء تحقیق ورخصھا سعیاً ورا وغالئھا وفقدانھا ونفاقھا نحاسیة ونقوداً ورقیة ثار اھتمام العلماء برواجھا وكسادھا
  .العدالة بین المدین والدائن

بل أن یطل علینا الدوالر ویھیمن على العالم كان للمسلمین تراث في استخدام النقود حتى الخالفة العثمانیة، وق   
عبد الملك بن إلى أن قام  ، فقد استخدمت أثناء حیاة الرسول القطع الذھبیة البیزنطیة والدراھم الفضیة الساسانیة

فعبد الملك بن مروان ھو أول من ضرب النقود العربیة  دینار إسالمي، بضرب أول الدولة األمویة في عصر مروان
الخالصة وجعلھا متداولة بین الناس بصورة رسمیة وسحب النقود التي كان یجري بھا التعامل من قبل فأبطل 

ورفعھا من األسواق وصارت العملة موحدة في جمیع األقطار وأمر بضرب النقود  ومانیةالعملة الفارسیة والر
  iii.1924ھـ، وبقي الدینار الذھبي عملة الخالفة اإلسالمیة إلى غایة سقوط الخالفة العثمانیة سنة 74المعربة سنة 

  عودة االھتمام بالذھب والدینار الذھبي : ثانیا
، فقد أدى 1971بعد محاولة إبعاده عن النظام المالي العالمي بقرار نیكسون سنة عاد االھتمام بالذھب مجددا     

انعدام الثقة واألزمات المتكررة إلى تزاید طلب البنوك المركزیة على الذھب من جھة، واقتراح الدینار الذھبي 
  .كعملة دولیة من جھة أخرى

  :العقاريتزاید طلب البنوك المركزیة على الذھب بعد أزمة الرھن  2-1
شھدت احتیاطات الذھب نموا معتبرا، حتى أثناء األزمة المالیة العالمیة، فقد نمت بین الربع الرابع من سنة    

، )01(طنا، كما یوضح الشكل رقم  1286بالمائة، أي بزیادة قدرھا  4,3بنسبة  2012والربع األول من سنة  2007
طن، لتقفز في سنة  100بلغت  2010مركزیة أنھ خالل سنة ویتضح من خالل بیانات مشتریات الذھب للبنوك ال

. طن، تحولت البنوك المركزیة بعد عقود من كونھا البائع الرئیسي للذھب إلى المشتري الرئیسي لھ 400إلى  2011
، )طن 445(ثم روسیا ) طن 454(الصین : أما عن المشترین الرئیسیین للذھب خالل ھذه الفترة فھي كما یلي

فقد  iv.طن الحتیاطاتھا 50إلى الھند والمملكة العربیة السعودیة والمكسیك وتركیا التي أضافت أكثر من  باإلضافة
  .أصبح الذھب أكثر جاذبیة بعد األزمة المالیة العالمیة األخیرة

  طن: مشتریات الذھب الرسمیة للبنوك المركزیة    الوحدة): 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
 
  

Source: World Gold Council  . NB Data for 2009 Q2 and 2012 Q2 distorted. 

 
  الدینار الذھبي یعود من مالیزیا  2-2

عانت مالیزیا ویالت أزمة جنوب شرق آسیا، مما جعلھا تفكر جدیا في طرح بدائل وإصالح للنظام النقدي     
  .فیما یليالدولي، تبلورت ھذه المقترحات في نظام الدینار الذھبي الذي سنتعرض لھ بالتفصیل 

  أسباب ودوافع العودة إلى الدینار الذھبي 2-2-1
بعد أزمة جنوب شرق آسیا وما تركتھ من آثار مدمرة على اقتصادات جنوب شرق آسیا قام رئیس الوزراء    

كبدیل عن الدوالر األمریكي كعملة لتسویة  vالمالیزي محمد مھاتیر بالدعوة إلى استخدام الدینار الذھبي
  .ین الدول النامیة بصفة عامة والدول اإلسالمیة بصفة خاصةالمدفوعات ب

تسویة المدفوعات التجاریة الدولیة بین  یستھدف وھذا ما بادرت بھ مالیزیا باقتراحھا لنظام الدینار الذھبي الذي  
ألن  منھ؛ھیمنة الدوالر األمریكي وإعادة استخدام الذھب كعملة دولیة في العالم بدال  تقلیصالدول اإلسالمیة و

لھذه الذي یحمل قیمتھ من خالل امتالكھ كمعدن ثمین  كالذھبتذبذب مستمر ولیست  في الورقیةأسعار العمالت 
اإلسالمي في مجال تجارتھا الخارجیة بدال عن الدوالر  الذھبيأن مالیزیا ستستخدم الدینار وأعلن مھاتیر  الفكرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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وقد أكد مھاتیر . المحلیة المعامالتمستخدًما في  المالیزي تالرنغی، بینما سیظل 2003بدایة من سنة  األمریكي
موحدة للدول اإلسالمیة، وأن بالده ستمضي قدًما في  كعملةالذھبي لتحقیق حلم الدینار مرات عدیدة على رغبتھ 

إسالمي، عن طریق العملة الموحدة، ونظام الدفع  يتجار كیانلقیام  عمليھذا المشروع، وذلك كأساس 
 .والسوق التجاریة المشتركة، واالستثمارات المالیة اإلسالمیة الموحد نياإللكترو

  
  لماذا الدینار الذھبي بدل الدینار اإلسالمي؟ 2-2-2
 اإلسالمي البنك استخدام بسبب وذلك اإلسالمي، الدینار بدل الذھبي الدینار مصطلح ماتم االتفاق على استخد   

 استخدم لذلك خاصة، سحب حقوق بوحدة قیمتھا وتقدر تحاسب، ةكوحدالدینار اإلسالمي  لمصطلح للتنمیة
للتنمیة، كما أن الدینار الذھبي  اإلسالمي البنك دینار عن لتمییزه اإلسالمي الدینار بدل الذھبي الدینار مصطلح

أكثر حیادیة حیث من المنتظر استخدامھ لتسویة المدفوعات مع البلدان غیر األعضاء في منظمة المؤتمر 
  . سالمياإل
تجدر اإلشارة إلى أن الدعوة لتبني الدینار الذھبي قد تركت آثارا إیجابیة في المجتمع المالیزي، فقد زاد الوعي    

بخصوص الدینار الذھبي وھذا ما یتجلى من خالل قبول الفكرة وتجسیدھا محلیا من خالل تبني محافظتین في 
في انتظار انضمام الدول اإلسالمیة  viب الرینغیت المالیزيمالیزیا للدینار الذھبي حیث یتم تداولھ إلى جان

األخرى لتجسید المشروع كما ھو مقترح، فعلى سبیل المثال یوجد في مالیزیا الیوم خمس وكاالت لسك الدینار 
الدینار الذھبي اإلسالمي، دار السك الملكیة للدینار الذھبي، الدینار الذھبي لكیالنتان، الدینار : الذھبي وھي

أما بخصوص وزن ونوعیة وحجم الدینار الذھبي .العمومي، وحدیثا الدینار الذھبي لمعظم شاه في محافظة قداه
  vii.فقد تم إتباع دینار عمر بن الخطاب وھو یشبھ أول دینار تم سكھ في عھد الخلیفة عبد الملك بن مروان

  آلیة عمل الدینار الذھبي : ثالثا
تسویة المدفوعات التجاریة الدولیة بالذھب بدل العمالت الورقیة الممثلة في  یھدف نظام الدینار الذھبي إلى    

احتیاطات الصرف كالدوالر، وإنما یتم تسویة المدفوعات على أساسھ فقط باالعتماد على وزن وعیار الدینار 
  .viii)916 قیراط أو الذھب 22(غرام  4,25 الذھبي التاریخي وھو

دینار الذھبي كأداة لتسویة المدفوعات الثنائیة للتجارة مع الدول التي وقعت فعلیا ال استخدامالبدایة في  اقُترح   
توسیع  سوف یتم، ومع مرور الوقت ) BPAs - Bilateral Payments Arrangements system(ترتیبات الدفع الثنائیة 

وھي  )MPA Multilateral Payments Arrangements system(فع متعددة األطراف دھذا اإلجراء إلى ترتیبات ال
  :ذلك باألمثلة التالیة ، ویمكن توضیح ترتیبات شبیھة بترتیبات الدفع الثنائیة ولكن بمشاركة أوسع للعدید من الدول

 )BPAs(: ترتیبات الدفع الثنائیة 3-1
ئیة والتي بموجبھا سیتم یقوم َبَلَدان بتوقیع اتفاقیة ثنائیة، ولتكن مالیزیا والسعودیة وذلك لتسویة المدفوعات الثنا    

  .تقوم التجارة على أساس الدینار الذھبي .تسویة الموازین التجاریة بینھما كل ثالثة أشھر
 قیراط أو 22( غرام 4,25 وھو التاریخي الذھبي الدینار وعیار وزن على تحدید قیمة الدینار الذھبي، باالعتماد

 .)916 الذھب
اتھم بالرینجیت المالیزي، حیث یدفع لھم البنك المركزي المالیزي قیمة یتلقى المصدرون المالیزیون قیمة صادر

صادراتھم بتاریخ التصدیر، وذلك بسعر صرف بین الرینجیت والدینار الذھبي یوم التصدیر، ویقوم بنك نیقارا 
بدفع قیمة  وبالمثل یقوم المستوردون. ، بتسجیل قید مدین على البنك المركزي السعودي)البنك المركزي لمالیزیا(

 .وارداتھم بالرینجیت إلى البنك المركزي المالیزي
یقوم البنك المركزي السعودي بنفس الخطوات التي قام بھا بنك نیقارا، فیما یتعلق بصادراتھ ووارداتھ مع 

 .مالیزیا
 2ودیة مارس، كانت إجمالي الصادرات من مالیزیا إلى السع 31في نھایة الثالثي األول، على سبیل المثال في 

 .دینار ذھبي 1,8ملیون دینار ذھبي وكانت إجمالي الصادرات السعودیة إلى مالیزیا 
ملیون دینار ذھبي، فإما یقوم بتحویل   0,2مارس دفع ما قیمتھ  31لذلك سیتعین على البنك المركزي السعودي في 

ك بالدوالر أو الین أو أي عملة ملیون دینار ذھبي إلى حساب البنك المركزي المالیزي، أو دفع ما قیمة ذل 0,2
 .أخرى على أساس سعر الصرف ھذه العملة  مقابل الدینار الذھبي بتاریخ التصدیر
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ملیون دینار حجم  3,8ملیون دینار بدل  0,2ما یستفاد من خالل ھذه اآللیة، أن القیمة اإلجمالیة المحولة ھي     
حتیاطات الصرف، حیث یمكن للدولة التي ال تتوفر على التجارة الكلي، وھذا ما یسمح باالستخدام األمثل ال

  .احتیاطات ضخمة المساھمة في التجارة الخارجیة في ظل ھذه اآللیة
  :)MPA(ترتیبات الدفع متعددة األطراف  3-2

تشبھ ھذه اآللیة ترتیبات الدفع ثنائیة األطراف إال أنھا تضم عددا أكبر من الدول كما تكون أكثر فعالیة من     
  .رتیبات الدفع الثنائیةت

ولتوضیح فعالیة ترتیبات الدفع متعددة األطراف، لنفترض وجود ثالثة بلدان تتعامل تجاریا وھي مالیزیا    
  .والسعودیة ومصر

بافتراض أن حجم التجارة بین مالیزیا والسعودیة ھو نفسھ في ترتیبات الدفع ثنائیة األطراف، یضاف إلى ذلك    
  :ى النحو التاليالتجارة مع مصر عل

  ملیون دینار ذھبي: التجارة البینیة متعددة األطراف الوحدة): 01(الجدول رقم 
الصادرات 

  إلى 
إجمالي   مصر  السعودیة  مالیزیا

  الصادرات
  3,5  1,5  2  ×  مالیزیا

    2  ×  1,8  السعودیة
  3,4  ×  1,7  1,7  مصر

إجمالي 
  الواردات

3,5  3,7  3,5  10,7  

 .Ahamed Kameel Mydin Meera, The theft of nations : Returning to Gold, Pelandum publications, Malaysia, 2004, p. 93:درالمص
 

ملیون دینار ذھبي، في حین أن  10,7أن حجم التجارة بین الدول الثالث قد بلغ ) 01(یتضح من الجدول رقم    
ملیون دینار كما یتضح من الجدول  0,1درت بـ المدفوعات الصافیة من خالل ترتیبات الدفع متعددة األطراف ق

  .التالي
  ترتیبات الدفع متعددة األطراف بالدینار الذھبي): 02(الجدول رقم 
  المدفوعات الصافیة  الواردات  الصادرات  

  ال شيء  3.5 3.5  مالیزیا
 0.1 +  3.7  3.8  السعودیة 

  0.1 -  3.5  3.4  مصر 
  .ibid, p 93: المصدر

وھو . ملیون دینار إلى السعودیة 0,1الوحید الذي سیتم من خالل ھذه العملیة ھو قیام مصر بدفع أي أن التحویل    
  .ما یسمح بتوفیر كمیة ذھب كبیرة

كما یمكن تحسین آلیة عمل الترتیبات متعددة األطراف من خالل تأجیل عملیة التسویة كل ثالثة أشھر، حیث    
السنة، وھذا ما یوفر لبلد ما كانت وارداتھ أكبر من صادراتھ في أحد  یمكن تسویة المدفوعات النھائیة في نھایة

الثالثیات بأن یستفید من تغیر وضعھ في الثالثي الذي یلیھ، وھذا ما یسمح باالستخدام األمثل الحتیاطات الصرف 
  ix.وتقلیل كمیة التحویالت إلى أدنى حد ممكن

  :مزایا وفوائد التعامل بالدینار الذھبي: رابعا
إن اعتماد الدینار الذھبي كأداة لتسویة المدفوعات سیحقق العدید من المزایا وللمتعاملین بھ، فالدینار الذھبي     

یلعب دور وحدة التحاسب، باإلضافة إلى أنھ یمكن أن یكون كالعملة المشتركة من خالل تخفیض المضاربة 
وافقت ثالث دول على استخدام نظام الدفع بالذھب   وعملیات التحكیم بین العمالت الوطنیة، فعلى سبیل المثال إذا

فھذا أقرب ألن تصبح العمالت الثالث عملة واحدة وھذا ما ینتج عنھ تخفیض كبیر لعملیات المضاربة 
  .والمراجحة أو التحكیم، وبالتالي زیادة الفعالیة االقتصادیة

كما یساعد نظام الدینار الذھبي على تخفیض تكالیف المعامالت إذ أنھ ال یتطلب سوى إجراء تسجیالت    
محاسبیة فقط، كما یمكن القیام بالمعامالت المختلفة باستخدام وسائط الكترونیة بأقل تكلفة ممكنة، یضاف إلى ذلك 
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لخاصة بمعامالت الصرف، كالفرق بین أسعار أنھ على مستوى المعامالت التجاریة الدولیة تختفي التكالیف ا
الشراء وأسعار البیع في أسواق الصرف، بعبارة أخرى یمكن أن یجلب الدینار الذھبي استقرارا في أسعار 

وحسب روبرت مندل فإن تقلب أسعار الصرف تمثل التھدید الرئیسي لالزدھار واالنتعاش االقتصادي x.الصرف
 xi.العالمي

إلى أن استقرار أسعار الصرف یجعل الشركات التي تقع في ) 1997مندل (الدراسات،  كما توصلت العدید من
وبالتالي یمكنھ أن یلعب دور النقد الدولي منطقة عملة مثلى تحافظ  في المدى الطویل على میزتھا التنافسیة 

مة، كما یمكن للذھب أن المستقر، وھو ما یفتقده النظام النقدي والمالي العالمي القائم على أسعار الصرف العائ
یرفع من حجم المبادالت التجاریة، فقد أثبتت العدید من الدراسات أن االتحادات النقدیة ترفع من حجم التجارة، 

إلى أن النظام النقدي السلعي  2003سنة ) Lopez-Cordovaand Meissner( فقد توصل كل من لوبیز كورفا ومسنر
)Commodity Money Regime( ات النقدیة تؤدي إلى زیادة  حجم التجارة بشكل كبیر جداواالتحاد.  

كما سیقضي تماما على مخاطر الصرف وتقلبات العملة وھو ما یجنب المتعاملین في التجارة الخارجیة     
تكالیف اللجوء إلى التحوط كما أن تكالیف الصفقات تنخفض إلى حد كبیر نتیجة أدائھا الكترونیا، وھو ما یوضحھ 

  ).02( رقمالشكل 
باإلضافة إلى المزایا المذكورة فإن الدینار الذھبي یمكن أن یرفع من حجم التجارة البینیة من خالل ثالثة     

  :طرق ممكنة
فمن ناحیة : یمكن أن یكون لھا تأثیر من جانبین وثبات قوتھ الشرائیة لذھبا لسعر االستقرار النسبي/ أوال

  م لألسعار تكون تحت السیطرةالتقلبات التي تحدث في المستوى العا
  آلیة تسویة المدفوعات الدولیة بالدینار الذھبي): 02(الشكل رقم

  

  

  
  

  

 
  

Source: Ahmed Kameel Mydin Meera, Hedging Foreign Exchange Risk with Forwards, Futures, Options and the Gold Dinar: A Comparison Note , 
the Edge,  Malaysia, p. 15.  

  
ما ینتج عنھ معدل تضخم منخفض، ومن ناحیة أخرى ھناك توافق بین الجانب النقدي والجانب الحقیقي في  وھو

  .االقتصاد وھو ما یساعد على التحكم في ارتفاع وانخفاض قیمة النقد
إن تبني ترتیبات الدفع متعدد األطراف سیكون أكثر فعالیة في تقلیل كمیة الذھب المطلوبة للتجارة، / ثانیا

اإلضافة إلى أنھ یفترض عند تبني نظام الدفع متعدد األطراف قیام مختلف الدول األعضاء في كتلة الدینار ب
الذھبي بمساعدة بعضھا البعض، مما یكون لھ تأثیر على حجم التجارة، وھو ما یجعل الدینار الذھبي یلعب دور 

 الصادرات
رجال 

األعمال 

 المالیزیین 
 تعامل البنوك التجاریة بالذهب

رجال األعمال 

 االندونیسیین

األرصدة فقط بین البنوك المركزیة بالذهب تسویة  

البنك المركزي 

 المالیزي

البنك المركزي 

 االندونیسي

 الواردات
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المثلى بأن  ةي نظریتھ الشھیرة منطقة العملالعملة المثلى إذا انضمت إلیھ العدید من الدول، وقد ذھب مندل ف
الدول التي تكون منطقة عملة مثلى ستخفض تكالیف المعامالت في التجارة، وكلما زاد عدد الدول في المنطقة 

بالمائة بعد  80,09بالمائة إلى  76,68فقد ارتفعت فعالیة الدینار الذھبي من  )Luthfi(دراسة  زادت الفعالیة، وحسب
  xii.ع دول أخرى إلى كتلة الدینار الذھبيانضمام أرب

باإلضافة إلى العوامل االقتصادیة، فإن نجاح التجارة الدولیة یعتمد أیضا على قوة التفاوض الدبلوماسیة،  /ثالثا  
فنجاح الدینار الذھبي سیكسب الدول اإلسالمیة والنامیة قوة تفاوضیة جیدةـ في مفاوضتھا االقتصادیة مع الدول 

فكما ھو معروف، تستخدم الدول الصناعیة الكبرى . خصوصا فیما یتعلق بالتجارة العالمیة غیر العادلةالمتقدمة، 
یرى جوزیف ستیغلیتز أن الدول المتقدمة . وضعھا في المنظمة العالمیة للتجارة لحمایة مصالحھا االقتصادیة

الواقع مخالف لذلك تماما فھي تسمح تزعم فتح حدودھا للدول النامیة وحریة الولوج إلى أسواقھا، في حین أن 
فقط بدخول منتجات الدول الصناعیة خصوصا فیما یتعلق بالمنسوجات والمنتجات الزراعیة، لذلك یعتبر تبني 
الدینار الذھبي مصدر ثقة وقوة جدید بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وھو ما یكسبھا قوة 

وھو ما ینشأ عنھ لیس فقط دعم التجارة . ریین، خصوصا البلدان المتقدمة منھاتفاوضیة كبیرة مع شركائھا التجا
  xiii.البینیة وإنما حتى التجارة الكلیة

بالنظر إلى مقومات نجاح ھذه العملة نجد أن ھناك العدید من العوامل التي ستساعد على إرساء التعامل بھا       
  :التالیةالنقاط حیث یمكن إدراجھا في على الصعید الدولي، 

األثر السلبي الذي یتركھ استخدام األوراق النقدیة، والتي ال تستند في الحقیقة إلى شيء یحفظ قیمتھا، وھو ما 
  .یجعلھا غیر مالئمة كأداة لتسویة المبادالت الدولیة وھو ما یجعل استخدامھا مرفوضا

ث أن دخول الدینار الذھبي إلى التداول اآلثار االیجابیة التي سیتركھا استخدام الدینار الذھبي اإلسالمي، حی
الدولي سیجعلھ مقبوال لدى الجمیع دون الخوف من تغیر قیمتھ ألن المعدن النفیس یحمل قیمتھ في ذاتھ، وھذا ما 

 .سیشجع على زیادة المبادالت التجاریة بین الدول اإلسالمیة نفسھا وبین بقیة دول العالم
الورقي نظام یقوم على خلق النقود وھو نظام غیر عادل وغیر مستقر، كون النظام المصرفي والنظام النقدي 

ویرجع العدید من االقتصادیین أن سبب المشاكل واألزمات إلى ضعف ھذا النظام، الذي ینبع من قدرة البنوك 
  .على التوسع في خلق النقود بشكل غیر محدود

یوفره الدینار الذھبي، ویمكن  يأحد أھم مزایا الت) ودتدمیر النق_ خلق(یعتبر القضاء على آلیة : االستقرار النقدي
 .أن یلعب دور مخزن للقیمة أفضل بكثیر من النقود الورقیة في االقتصاد القائم على أسعار الفائدة يللدینار الذھب

وال تتم كل المعامالت في ظل الدینار الذھبي في القطاع الحقیقي بأم: تقلیص اآلثار السلبیة للدورة االقتصادیة
فعلیة، على خالف نظام النقدي الورقي القائم على سعر الفائدة وبطاقات االئتمان، أي أن الدینار الذھبي على خلق 

 .التناغم بین القطاع النقدي والقطاع الحقیقي
 كل الناس باختالف لغاتھم ومعتقداتھم، نبما أن الذھب یسعر ویثمن عالمیا م: الدینار الذھبي وسیط تبادل بامتیاز

 xiv.العالمي بامتیاز دمن لعب دور النق يسیمكن الدینار الذھب
وھو ما سیشجع على التقریب بین  المسلمین ن استخدام الدینار الذھبي سیقوي من الشعور بروابط األخوة بین إ

ص المسلمین في العالم وزیادة حجم التبادل بینھم، كما سیساھم في فك االرتباط بالدول غیر اإلسالمیة أي التخل
 .من الھیمنة والتبعیة االقتصادیة للغرب

  دور الدینار الذھبي في زیادة حجم التجارة البینیة): 02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نظام الدینار الذھبي  

ص تكلفة تقلی

 المعامالت

منافع من ترتیبات  أقل مخاطرة أقل تذبذبا 

 ثنائیة الدفع
منافع 

 أخرى

وسیط دفع 

 الكتروني

القطاع 

النقدي في 

تناغم مع 

القطاع 

 الحقیقي 

عدم 

الحاجة 

 للتحوط

منطقة 

العملة 

 المثلى

قوة التفاض 

 السیاسیة

 الكفاءة
التفوق في 

المفاوضات 

التحكم في تحسن وتدھور  التجاریة الدولیة

 قیمة العملة  
تقلیل 

 الحوافز  التكالیف 

 التجاریة
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 ,Luthfi Hamidi,Would implementation of gold dinar affect trade among OIC countries, International Association for Islamic Economics: المصدر

Review of Islamic Economics, Vol. 13, No. 1, 2009, p. 58. 
بعض الدول العربیة تبیع النفط بالدوالر األمریكي الذي یشھد تراجعا مستمرا في قیمتھ، وبالتالي یمكن للدول 

مما یجعلھا في وضع أقوى، ومن  يالنفطیة بالدینار الذھبالعربیة المصدرة للنفط المطالبة بتسدید قیمة صادراتھم 
 . جھة أخرى ستحذو دول أخرى باستخدام الدینار الذھبي كونھ یتمتع بالقبول واالستقرار

عدد (دولة  57سیحظى بھ الدینار الذھبي في التعامل بین الدول اإلسالمیة والتي تتجاوز  مستوى القابلیة الذي
وبالتالي یمكن التخیل كم سیكون حجم التعامل بالدینار ) في منظمة المؤتمر اإلسالمي الدول اإلسالمیة األعضاء

 xv.الذھبي واالستغناء عن الدوالر األمریكي
التخفیض التنافسي للعمالت العالمیة أو ما یعرف اآلن بحرب العمالت، ھذا ما یدفع إلى انعدام الثقة بین الدول 

الصین، مما سیجعل احتمال االستعانة بعملة مرجعیة في المستقبل القریب الكبرى على غرار الوالیات المتحدة و
  .إلى ذلك مندل، وھو ما یضاعف من حظوظ نجاح الدینار الذھبي أشارأمرا ممكنا جدا كما 

یساھم الدینار الذھبي في التقلیل من عملیات المضاربة والمراجحة التي تلحق خسائر كبیرة بالمتعاملین في 
رجیة، إذ یمكن للدینار الذھبي أن یلعب دور العملة المشتركة مما یسمح بتفادي مخاطر الصرف، مما التجارة الخا

االستغناء عن الدخول في عقود تغطیة مستقبلیة وبالتالي  .یقوي وُیرسي االستقرار في االقتصاد العالمي
 xvi.ھبیةوذلك الستقرار قیمة العملة الذ) ، خیارات الصرف، عقود المبادالتمستقبلیات(

أن عدم استقرار أسعار الصرف تمثل أكبر تحد لالستقرار  xvii)1997 مندل(بینت العدید من الدراسات المیدانیة 
 .االقتصادي العالمي، كما توقع استرجاع الذھب لدوره في النظام النقدیالدولي في المستقبل القریب

یمكن للبلدان التي ال تمتلك احتیاطي من ال یتطلب إتباع ھذا النظام االحتفاظ باحتیاطات صرف كبیرة، كما 
 .الذھب من المشاركة في التجارة الدولیة

تتمیز البلدان اإلسالمیة بتشكیلة واسعة من اإلنتاج والتجارة، فالبعض منھا یركز على التجارة وقطاع الخدمات 
والغالبیة منھا تعتمد على  معتمدا على ثرواتھا النفطیة الضخمة، والبعض اآلخر یركز على إنتاج المواد األولیة،

الزراعة، وحسب ویلیامسون الذي توصل في العدید من الدراسات أن حجم التجارة في الدول النامیة یتأثر بشكل 
، لذلك یعتبر تحقیق االستقرار في أسعار الصرف بإلغاء تكالیف الصرف فكبیر جدا بعدم استقرار أسعارا لصر

 .المشتركة سیحقق مكاسب كبیرة في التجارة للدول النامیةوالرقابة على الصرف من خالل العملة 
المالیة للمسلمین من االنخفاض المستمر لقیمة  لسیشكل اتحاد العملة ممثال في الدینار الذھبي درعا لحمایة األصو

 العمالت الورقیة، فلو تم تسعیر األصول المختلفة بالدینار الذھبي، فإنھا ستكون أكثر استقرار من الدوالر
یمكن تفادي الخسائر . تدھور القوة الشرائیة للنقود الورقیة نالناجمة ع ةوالیورو وحمایتھا من الخسائر الرأسمالی

، ةالتي یتكبدھا األفراد والمؤسسات اإلسالمیة نتیجة تجمید أموالھم من طرف القوى الكبرى خدمة ألھدافھا الخفی
محایدة  ةوتحویلھا إلى الدینار الذھبي الذي یعتبر عمل وذلك من خالل سحب ھذه الودائع من البنوك الغربیة

  .ةومستقر
في أسواق الصرف العالمیة وتسویة المدفوعات الرأسمالیة،  عاما وتداول ال تلقى عمالت البلدان اإلسالمیة قبوال

 ون مدعوماإذ یحظى الدوالر بھذه الخاصیة في حین أنھ ال یحمل أي قیمة الذاتیة في حین أن الدینار الذھبي سیك
بالمائة، وھذا ما یشجع الناس من الدول اإلسالمیة وغیر  100 بالمائة بالذھب، أي قیمتھ الذاتیة كاملة 100

اإلسالمیة على تحویل أموالھم من الدوالر والیورو إلى الدینار الذھبي وھو ما قد یؤدي إلى انتقال رؤوس 
ما یسمح للدینار الذھبي بكسب االعتراف الدولي، ویحصل وھو  .األموال من الدول الغربیة إلى الدول اإلسالمیة

مزایا ھذا االعتراف، وبالتالي ظھور الدینار الذھبي كمنافس للدوالر والیورو في  ىكل بلد عضو في االتحاد عل
األسواق المالیة الدولیة، سیمكن من تحویل الموارد إلى العالم اإلسالمي نظرا إلى المصداقیة والموثوقیة التي 

 xviii.الذھبي مقارنة بالنقود الورقیة الدینار تمتع بھای
ثبات القوة الشرائیة للذھب، وذلك ألكثر من  (Roy Jastram)القوة الشرائیة للذھب  أثبتت أشھر  دراسة حول

، فعلى سبیل كان المستوى العام لألسعار في الوالیات 2007وإلى غایة  1560خمسة قرون مستمرة بدایة من سنة 

 إزالة الالتأكد
 زیادة حجم التجارة 
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، سنة 100، وفي بریطانیا بقي المؤشر العام لألسعار عند مستوى 1800ھو نفسھ سنة  1930مریكیة سنة المتحدة األ
 xix.سنة تاریخ تبني قاعدة الذھب 1717والذي كان علیھ سنة  1930

 
 
  

  :النتائج والمقترحات
  .حاتالمقترتقدیم مجموعة من  إلى دفعتھ نتائج عدة إلى الدراسة ھذه خالل من الباحث توصل     
  النتائج: أوال

، فعلى خالف النقود الورقیة یتمتع الدینار الذھبي بالفرضیات المطروحة أعاله تام بشكل الدراسة نتائج ارتبطت 
باالستقرار وثبات قوتھ الشرائیة، مما یجعلھ یحوز جمیع خصائص النقد الجید وقبولھ كأداة لتسویة للمدفوعات 

منذ ظھور عملة الخالفة اإلسالمیة موروثا حضاریا بامتیاز، فھو ینار الذھبي الدیعتبر  كما. بین الدول اإلسالمیة
 .1924إلى غایة سقوط الخالفة العثمانیة سنة اإلسالم و 

باستخدام الدینار الذھبي یعتبر لبنة أساسیة في  تحقیق  تبني نظام الدفع متعدد األطرافتوصلت الدراسة إلى أن 
حالة اتفاق مجموعة من الدول على استخدام نظام الدفع بالدینار الذھبي فھذا أقرب الوحدة النقدیة اإلسالمیة، ففي 

ألن تصبح العمالت عملة واحدة، مما یجنب تعدد العمالت في تسویة المدفوعات وھو ما ینتج عنھ اختفاء 
 .عملیات المضاربة والمراجحة أو التحكیم

ع من حجم التجارة البینیة للدول اإلسالمیة نظرا لتجنب توصلت الدراسة إلى أن الدینار الذھبي یساھم في الرف
تكالیف  ، مما یخفضدور العملة المثلىمخاطر سعر الصرف وتحویل العملة، كما یلعب  الدینار الذھبي 

 .المعامالت في التجارة
ة مع الدول نجاح الدینار الذھبي سُیكسب الدول اإلسالمیة والنامیة قوة تفاوضیة جیدة في مفاوضتھا االقتصادی 

 . المتقدمة، خصوصا فیما یتعلق بالتجارة العالمیة غیر العادلة
تقلیص التبعیة وھیمنة الدوالر األمریكي، كما یؤدي الدینار الذھبي إلى المحافظة على أصول وأموال الدول 

 .اإلسالمیة من خطر المصادرة والتجمید من قبل الدول الغربیة
  :المقترحات: ثانیا

یل احتیاطات الصرف للدول اإلسالمیة إلى ذھب، لتفادي الخسائر الناتجة عن تدھور العمالت العمل على تحو
 .الورقیة، وھي السیاسة التي تتبناھا الصین و روسیا والدول الناشئة

وتسھیل حركة . توسیع عدد الدول المتعاملة بالدینار الذھبي، فكلما زاد عدد الدول زادت فعالیة الدینار الذھبي
 .ألموال  وعوامل اإلنتاج بین الدول اإلسالمیةرؤوس ا

 .تشجیع المتعاملین في التجارة الخارجیة بفوترة الصادرات والواردات بالدینار الذھبي
نشر الوعي حول أھمیة الدینار الذھبي، بإقامة ملتقیات وندوات علمیة، والدراسات الجامعیة، وإبراز مخاطر 

 .نجم من خسائر كبیرة في أصول الدول اإلسالمیة نتیجة انھیارھاالتعامل بالعمالت الورقیة  وما قد ی
 .تشجیع التجارة البینیة للدول اإلسالمیة، مما یعطي فرص أكبر لنجاح الدینار الذھبي

االستفادة من تجربة مالیزیا في استخدام الدینار الذھبي في مختلف المعامالت كالزكاة واالدخار، وتعمیم تجربة 
 .الرائدة في ھذا المجالوالیة كیالنتان 
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