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Monetary Transactions in al-Maghrib al-Aqṣá in the Saadi Dynasty
(916–1069 Hijri/ 1510–1659 CE)
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Abstract
Most of Morocco’s cities sought to issue currency because of its importance in trade and economic 

transactions. Cash transactions in the Maghreb region varied during the sixteenth century between 
Wattasid and Saadi currencies, including gold and silver coins. In the coastal cities, the use of European 
money prevailed due to the existence of trade relations between these cities and Europe, on the one 
hand; and on the other hand, it was a result of the fact that some Moroccan coastal cities came under 
direct European rule during that period, for example the Portuguese and Spanish rials.

However, this diversity in the monetary system of al-Maghrib al-Aqṣá, and the changes in its form 
and value as a result of political changes at the time led to economic problems that led some Moroccan 
regions to resort to the use of copper and iron coins in addition to dealing with the barter system using 
cloth, gold and iron, etc.

This, of course, contributed to the instability of the monetary system in al-Maghrib al-Aqṣá during 
that period. It is worth mentioning that the lack of political stability in the Far East for more than 
half-a-century during the period of the study, and the consequent security instability, led to the use of 
another form of monetary dealings: bonds, bills, and cheques.

The research is divided into four axes and a conclusion, as follows:

1. The factors that led to the diversification of monetary transactions in Morocco.
2. Types of cash transactions.
3. Minting centers.
4. The problems that resulted from the diversity of monetary dealings in al-Maghrib al-Aqṣá.
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تنوعت املعامالت النقدية باملغرب الأق�سى يف ع�رص ال�سعديني1 
اأن  الذهبية والف�سية. غري  اأجنبية منها  ما بني عمالت حملية واأخرى 
من  عليه  وما طراأ  الأق�سى،  للمغرب  النقدي  النظام  التنوع يف  هذا 
اأدى  اآنذاك  ال�سيا�سية  للتغريات  نتيجة  والقيمة  ال�سكل  يف  تغريات 
املغربية على  املناطق  اقت�سادية حملت بع�ض  اإىل حدوث م�سكالت 
اللجوء ل�ستخدام العمالت النحا�سية واحلديدية بالإ�سافة اإىل التعامل 
بنظام املقاي�سة مثل قطع القما�ض، والترب، وف�ساًل عن ظهور اأ�سكال 

اأخرى من املعامالت النقدية يف ا�ستخدام ال�سندات وال�سكوك.2 

وينق�سم البحث اإىل اأربعة حماور وخامتة كالآتي: 

الأول: العوامل التي اأدت اإىل تنوع املعامالت النقدية باملغرب

الثاين: اأنواع املعامالت النقدية 

الثالث: مراكز �سك العملة

الرابع: امل�سكالت التي نتجت عن تنوع التعامل النقدي باملغرب 
الأق�سى.

املعامالت  تنوع  اإىل  اأدت  التي  العوامل  الأول:  املحور 
النقدية باملغرب 

عدم خ�سوع املدن املغربية لنظام نقدي موحد
اأن  اإىل  النقود  من  العديد  قيامها  منذ  ال�سعدية  الدولة  واجهت 
�رصبت ال�سكة با�سم امللوك ال�سعديني، حيث خا�ض ال�سعديون خالل 
القرن ال�ساد�ض ع�رص العديد من املواجهات الع�سكرية �سد قوى �سيا�سية 
خمتلفة لتوطيد حكمهم باملغرب؛ فكان العثمانيون �رصًقا، والربتغاليون 
غرًبا، بالإ�سافة اإىل عدم ا�ستقرار الأو�ساع ال�سيا�سية الداخلية ب�سبب 
نفوذهم  ب�سط  من  متكنوا  حتى  للوطا�سيني،  امل�ستمرة  مواجهتهم 
تدريجيًّا على املغرب عام 1549 م،3 فلذلك �سعت القوى ال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  اأهدافها  النقود خلدمة  اإ�سدار  اإىل  املغرب  التي وجدت يف 
واأخرى  وطا�سية،  نقود  املدن  بع�ض  يف  انت�رصت  فقد  والقت�سادية، 

�سعدية بالإ�سافة اإىل نقود عثمانية.4)انظر �سكل رقم 1، 2(. 

وجود  بحكم  باملغرب  الأجنبية  العمالت  رواج  عن  ف�ساًل 
الفرن�سية،  النقود  مثل  الأوربية  والدول  املغرب  بني  جتارية  عالقات 
الإيطالية، الإ�سبانية هذا من جهة، ومن جهة اأخرى بحكم خ�سوع 
بع�ض املدن املغربية ال�ساحلية يف مطلع القرن ال�ساد�ض ع�رص للهيمنة 
مدن  لبع�ض  الربتغايل  الحتالل  يف  ذلك  متثل  املبا�رصة  الأوروبية 

انت�سار  اإىل  فاأدت  اإلخ،  اجلديدة،...  اأ�سيلة،  اأ�سفي،  مثل  املغرب 
التجارية  املبادلت  ا�ستمرار  يف  متثل  ذلك  ودليل  الربتغالية  العملة 
الف�سية  الريالت  مقابل  املغربي  الذهب  و�رصاء  ال�رصف  وعمليات 
الربتغايل  القائد  اأن  لدرجة  اأ�سفي  ملدينة  الربتغايل  الحتالل  خالل 

باملدينة �سنة 1526م اقرتح على ملكه باإن�ساء دار لل�سكة باملدينة.5

عالوة على الأرباح الطائلة التي حققها التجار الربتغاليون من 
جراء عمليات التبادل التجاري بني ل�سبونة واأغادير، وذلك بحكم 
اختالف قيمة الذهب والف�سة، فقد كان املثقال الذهبي ل ي�ساوي 

�سوى 360 رياًل ف�سيًّا باأغادير بينما يف ل�سبونة 450 رياًل.6 

ومن اأ�سباب رواج العمالت الأجنبية باملغرب يف الن�سف الأول 
من القرن ال�سابع ع�رص وبالأحرى عقب وفاة اأحمد املن�سور ال�رصاع 
ال�رصاع  ذلك  عن  متخ�ض  وما  احلكم،  على  اأبنائه  بني  احتدم  الذي 
من تدهور على جميع الأ�سعدة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، 
عن  لال�ستقالل  املحليني  الزعماء  لبع�ض  الفر�سة  اأتاحت  ثم  ومن 
ال�سلطة املركزية مما دفع الأوربيني اإىل ا�ستغالل هذا الو�سع والدخول 
يف عالقات جتارية مع كل اإمارة ف�ساًل عن املحافظة على عالقاتهم 

باحلكام ال�سعديني.7 

بالإ�سافة اإىل ما �سبق فقد جند انفراد معظم املدن املغربية ب�سك 
عملة خا�سة بكل منها على حدة، وعلى �سبيل املثال ل احل�رص الدرهم 
املدن وخا�سة  بع�ض  ف�ساًل عن  فا�ض وغريهما8،  ال�سو�سي، ودرهم 
اجلنوبية قد خ�سعت لنظام نقدي خمتلف متثل يف نظام املقاي�سة نظًرا 
بقطع  يتعاملون  ال�سكان  كان  فقد  ال�ساحل،  عن  املدن  تلك  لبعد 
النقدي  التعامل  يف  املثقال  وزن  تعادل  كانت  اأنها  على  القما�ض 
وقطع  والترب  امل�سكوكة  غري  الذهبية  القطع  ا�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة 

احلديد يف مبادلتهم كما يف تفزه، و�سو�ض.9 

رواج اأكرث من عملة نقدية يف فرتة زمنية واحدة - 1

النقود  من  خمتلفة  باأنواع  ال�سعدي  الع�رص  يف  املغاربة  تعامل 
القدمية واجلديدة يف نف�ض الوقت، فعلى �سبيل املثال ل احل�رص؛ فقد 
راجت يف عهد عبد اهلل الغالب العملة التي �سكها والده حممد ال�سيخ 
جديدة  عملة  �سك  من  ذلك  مينعه  ومل  املهدي(،  )الدينار  ال�سعدي 

با�سمه )دينار الغالب(.10 

عالوة على ذلك هناك ما يعرف بالدرهم الأحمدي ال�سغري ن�سبة 
اإىل اأحمد املن�سور، وقد �سمي بعد ذلك بـ’درهم ال�سنجة ‘اأو ’�سكة 
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ال�سنجة‘،11 ومن ثم الدرهم الأحمدي الكبري وي�سمى ’�سكة خم�سة 
دراهم‘ لكونه �سعف الدرهم الأحمدي ال�سغري بخم�سة اأ�سعاف.12

ال�سعدي،  احلكم  على  الثائرين  اأحد  فاإن  �سبق  ما  اإىل  بالإ�سافة 
وبالأحرى يف عهد زيدان بن املن�سور كان يدعى بابن اأبي حملي قد 
الطريق  مراقبة  ذلك  له  اأتاح  وقد  ودرعة،  �سجلما�سة،  على  �سيطر 
التجاري الذي يربط ال�سودان الغربي بفا�ض، كما جنح يف ب�سط نفوذه 
على لكتاواه، وهي اأهم مركز جتاري قد مكنه ذلك من ال�سيطرة على 
ال�سودانية،  بالواردات  ال�سعديني  ميول  كان  الذي  التجاري  الطريق 

ا.13 ل �سيما الترب، وقد �سجعه ذلك على �سك عملة با�سمه اأي�سً

عدم ارتباط العملة النقدية بعيار ووزن موحد - 2

من العوامل التي اأدت اإىل تنوع النظام النقدي عدم ارتباط العملة مبعيار 
ووزن موحد خالل الع�رص ال�سعدي، حيث تباينت النقود يف معايريها 
بالإ�سافة اإىل انت�سار عمالت كثرية اختلفت يف م�سمياتها واأوزانها، حيث 
راجت باملغرب يف عهد حممد ال�سيخ املهدي عملة ت�سمى بالقرياط )ج 
قرطة( مربعة ال�سكل ت�ساوي درهمني وموزونة واحدة، وكانت القطعة 
الذهبية )الدينار( تزن �سبعة قراريط، فقد مت يف عهد عبد اهلل الغالب رفع 
قيمتها اإىل ثالثة دراهم كما ا�ستبدل ال�سكل املربع14 الذي عرف يف عهد 

والده بال�سكل امل�ستدير15 )انظر �سكل رقم 3، 4(.

عالوة على ما �سبق فهناك ما ي�سمى بالدينار الع�رصي، والدينار 
ذلك  نتناول  و�سوف  وال�سدا�سي16  اخلما�سي  والدينار  ال�سباعي، 

ب�سيء من التف�سيل يف املحور الثاين. 

ال�سعدي  الع�رص  خالل  للنقود  �سك  عملية  من  اأكرث  جند  وقد 
فرتة  يف  الأوزان  هذه  اختالف  اإىل  ذلك  تعدى  بل  خمتلفة،  باأوزان 
اأبرز ذلك كان دينار حممد ال�سيخ املهدي  حكم �سلطان واحد ومن 
الذي يرتاوح وزنه بني 2.65 اإىل 2.90 جراًما، ويف عهد الغالب 

كان يرتاوح وزن ديناره 3.85 اإىل 3.90 جراًما.17 

واأما يف عهد اأحمد املن�سور وخا�سة بعد اعتالئه عر�ض ال�سعديني 
�سنة 1578م،  املخازن  الربتغال يف موقعه وادي  انت�ساره على  بعد 
فقد �سك بفا�ض دينار كان يزن 3.80جراًما، اأما الدينار الذي �سك 
باملحمدية )تارودانت( عام 992هـ/ 1584 م، فكان وزنه 2.00 
ا عام 1000هـ/ 1591م  جرام، بالإ�سافة اإىل اأنه �سك مبراك�ض اأي�سً
1004هـ/  عام  ا  اأي�سً املدينة  بنف�ض  �سك  وقد   4.5 وزنه   دينار 

1595 م درهم كان وزنه 6 جرامات.18

اأما بعد وفاة اأحمد املن�سور ومتزق �سلطته، قد نرى �سكًكا كثرية 
واخلارجني عن حكمهم  الثورة  وزعماء  ال�سعديني،  الأمراء  ي�رصبها 
خمتلفة الأوزان والأحجام،19 وقد ذهب بع�ض املتعاملني بها يف بع�ض 
الأحيان اإىل مبادلة ما يوازي تلك النقود من مواد، وذلك ل�رصعة تغيري 

قيمة هذه النقود.20

املحور الثاين: اأنواع املعامالت النقدية 

اأوًل: النقود الذهبية
ومنها  حملي  هو  ما  منها  نوعني  على  النقود  هذه  ا�ستملت 

اأجنبي. هو  ما 

النقود الذهبية املحلية - 1

النقود يف املغرب خالل القرنني ال�ساد�ض ع�رص وال�سابع  ت�سكل 
الأ�سعار عن  ال�سلع واخلدمات، وتعرب هذه  اأ�سعار  قيا�ًسا ملعدل  ع�رص 

قيمة ال�سلعة بالوحدة النقدية. 
والعملة الرئي�سية التي عرفها املغرب خالل العهد ال�سعدي هي 

عملة ذات مدلول عربي واإ�سالمي هي ما كان ي�سمى بالدينار.21

بع�ض  ذكره  حيث  اأخرى  م�سميات  للدينار  اأن  يبدو  ما  وعلى 
ن�سف  هي  �سغرية  وحدات  اإىل  وينق�سم  الذهبي  باملثقال  املوؤرخني 
دينار والربع والثمن، غري اأن بع�ض امل�سادر الأجنبية اأ�سارت اإىل الدينار 

مب�سميات خمتلفة مثل Dobra و Doublon، والأوقية الذهبية.22

على  الذهبية  بالعمالت  التعامل  يقت�رص  مل  اأنه  بالذكر  واجلدير 
الدينار، بل اأ�سار بع�ض املوؤرخني اإىل وجود نوع اآخر من التعامل ما 

ي�سمى بالريال الذهبي، وكانت القطع كما يلي: 

املثقال يوازي ع�رصة ريالت، الن�سف مثقال يوازي خم�سة ريالت، 
والربع مثقال يوازي ريالني ون�سف، اأما الثمن يوازي رياًل وربع ريال.23

ومن املالحظ اأن هناك تبايًنا كبرًيا بني الدينار ال�رصعي والدينار 
يزن  ال�رصعي  الدينار  اإن  اإذ  والقيمة،  الوزن  حيث  من  به  املتعامل 
ع�رصين قرياًطا وهو ما يعادل 4.25 جراًما،24 اأما الدينار املتعامل به 
فكان يتاأثر – من حيث الوزن والقيمة – باأحوال البالد القت�سادية 
 2.90 اإىل   2.5 بني  وزنه  يرتاوح  كان  الذي  فالدينار  وال�سيا�سية 
اأبي عبد اهلل  اأ�سبح يف عهد  ال�سعدي،  ال�سيخ  جراًما يف عهد حممد 
الغالب يرتاوح وزنه 3.60 اإىل 3.90 جراًما، بينما يف عهد املتوكل 

كان يرتاوح وزنه بني 3.89 اإىل 3.99 جراًما. 
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ما  الدينار  يرتاوح وزن  ال�سعدي فكان  امللك  اأما يف عهد عبد 
الذهبي  املن�سور  اأحمد  عهد  ويف  جراًما،52   3.90 اإىل   3.80 بني 
بالد  اإىل  نفوذه  مد  وبعد  جرامات،   4.5 بلغ  قد  الدينار  وزن  كان 
الدينار 4.68 جراًما، بينما ارتفاع وزن  الغربي بلغ وزن  ال�سودان 

الدينار املركب اأو املزدوج اإىل ع�رصة من اجلرامات.26 

اأما يف عهد خلفاء اأحمد املن�سور فقد نالحظ اأن ا�ستقرار وزن 
الدينار حيث تراوح وزنه ما بني 3.5 جرامات اإىل 4.35 جراًما.27

به  املتعامل  الدينار  وقيمة  وزن  اختالف  يتبني  �سبق  مما 
ال�سعديني  حكم  نهاية  وحتى  ع�رص  ال�ساد�ض  القرن  طيلة  باملغرب 
مع مالحظة وجود اختالف كبري بني تلك الأوزان ووزن الدينار 
اأحد  ذكر  حينما  بالده�سة  الباحث  اأ�ساب  الذي  الأمر  ال�رصعي 
من  وزنه  يف  ينطلق  كان  ال�سعدي  العهد  يف  الدينار  اأن  الباحثني 

للدينار.28 ال�رصعي  الوزن  قاعدة حماكاة 

البالد  باأحوال  الدينار  بتاأثر وزن  يتعلق  فيما  اأنه  الباحث  ويرى 
من  لنا  يظهر  احل�رص  ل  املثال  �سبيل  فعلى  والقت�سادية؛  ال�سيا�سية 
اختالف وزن الدينار يف عهد حممد ال�سيخ اأنه رمبا كان نتيجة لدخوله 
يف مواجهات م�سلحة �سد العثمانيني �رصًقا، وخو�سه حلروب �سارية 
مع الربتغاليني غرًبا، وما متخ�ض عن ذلك من عدم ا�ستقرار الأو�ساع 

ال�سيا�سية الداخلية ل�رصاعه الطويل مع فلول الوطا�سيني. 

كل هذه العوامل جمتمعة نتج عنها عدم خ�سوع الدينار يف عهده 
اإىل معيار موحد وثابت. 

راجت خالل  التي  العمالت  من  اأنه  اإىل  الإ�سارة  �سبقت  ولقد 
واخلما�سي  وال�سباعي  الع�رصي  بالدينار  ي�سمى  ما  ال�سعدي  الع�رص 

وال�سدا�سي.. اإلخ.

فالدينار الع�رصي: �سمي بذلك باعتباره عياره املعدين يتكون من 
ت�سعة اأع�سار الذهب، وع�رص الف�سة، وكان وزنه 22 قرياًطا ي�ساوي 
الدينار  وزن  يف  نق�ض  حدث  1540م  عام  ويف  جراًما.   4.27
اأي 3.90 جراًما.  اأ�سبح ل يزن �سوى 20 قرياًطا  الع�رصي بحيث 
وقد ظل وزن الدينار يف انخفا�ض م�ستمر خالل املراحل الأوىل من 

الع�رص ال�سعدي �سواء من حيث الوزن اأو من حيث العيار.29

بالإ�سافة اإىل ما �سبق فهناك ما عرف بدينار الترب: وكان التعامل 
هذا  وا�ستخدم  للمغرب  اجلنوبية  املناطق  يف  منت�رًصا  الدينار  بهذا 
القرن  اأواخر  حتى  ا�ستخدامه  وا�ستمر  ال�سعدي  الع�رص  يف  الدينار 

التا�سع ع�رص، وكان يزيد اأربعة وع�رصين قرياًطا اأي يفوق وزن الدينار 
عام 1587م  الذهبي  ديناره  املن�سور  اأحمد  �سك  ال�رصعي. وعندما 
وقع اختالف بني نوعني من الدنانري هما الدينار البايل والدينار اجلديد 
فالدينار البايل، وهو الدينار القدمي، ويطلق على الدينار امل�رصوب قبل 
عام 1587م، وكان وزنه 20 قرياًطا اأي 3.88 جراًما، وكان يعادل 

خم�ض اأواق اإل ربع اأما عام 1588م فراج بخم�ض اأواق كاملة.

عام  من  ابتداء  املن�سور  �سكه  الذي  وهو  اجلديد  الدينار  اأما 
اأي 24 قرياًطا،  اأي 24 جراًما  1587م وكان وزنه 4.66 جراًما 
اأواق،  اأواق ملدة عام، واأ�سبح بعد ذلك ب�ست  وكان يعادل خم�ض 
مب�سميات  ولكن  الدينارين،  بهذين  العمل  بداأ  1589م  عام  ومنذ 
باعتبار  اخلما�سي  الدينار  ا�سم  البايل  الدينار  على  فاأطلق  اأخرى 
بالدينار  ي�سمى  فاأ�سبح  اجلديد  الدينار  اأما  اأواق  خم�ض  يعادل  اأنه 

ال�سدا�سي، وذلك لأنه كان يعادل �ست اأواق ويزن 24 قرياًطا.30 

الأول حتى  ال�سعدي  الع�رص  املغرب يف  �سهد  اأية حال  وعلى 
وفاة املن�سور حركة اقت�سادية مل ت�سهدها من قبل، ف�سكت العملة 
حتى  الغربي  ال�سودان  بالد  من  ي�سل  كان  الذي  الترب  من  الذهبية 
اإىل  جماًل  ثالثني  و�سول  �ساهد  اأنه  ذكر  الإجنليز  التجار  اأحد  اإن 

بالذهب.31  حمملة  مراك�ض 

اأن تعامل املغاربة بالنقد الذهبي مل يكن  اإليه  ومما جتدر الإ�سارة 
وا�ستيالئه على  الغربي  ال�سودان  نفوذه على بالد  املن�سور  ملد  نتيجة 
مناجم الذهب فح�سب، بل جاءت تلك املعرفة مبناجم الذهب ومن 
املن�سور،  مبكًرا عن فرتة حكم  الذهبية  العملة  العمل على وفرة  ثم 
بالذهب  ال�سعديني  معرفة  اأن  اإىل  قوله  يف  املوؤرخني  اأحد  يذهب  اإذ 
تواكبت مع اأوائل فرتة حكم حممد ال�سيخ ال�سعدي من خالل بع�ض 
تاأمني  ال�سحراء جنوًبا بق�سد  اأعماق  التي قام ت�سيريها يف  احلمالت 
ومن  الذهب  من  كبرية  كميات  حتمل  كانت  التي  التجارية  القوافل 
جتارة  برواج  دراية  على  كان  ال�سعدي  ال�سيخ  حممد  اأن  املحتمل 
الذهب يف تلك املنطقة على اعتبار اأنه كان يف حاجة ما�سة للذهب 
مما ي�ساعده على النهو�ض بالقوة الع�سكرية التي متكنه من تو�سيع دائرة 

ملكه على كل املدن املغربية.32 

اأما عن تلقب املن�سور بالذهبي، فقد انق�سم املوؤرخون يف �سبب 
الذهبي عليه  اإطالق لقب  اللقب عليه؛ فمنهم من راأى  اإطالق هذا 
افتداء الأ�رصى  التي ح�سل عليها حال  املبالغ الطائلة  اإىل  كان راجًعا 

عقب انت�ساره يف موقعه وادي املخازن عام 1578 م.33
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ومنهم من راأى اأن اإطالق لقب الذهبي كان راجًعا اإىل ماجلبه 
حقق  وبذلك  الغربي.  ال�سودان  بالد  يف  لتو�سعه  نتيجة  الذهب  من 
واإحداث عملة  بالده،  اقت�ساد  تنمية  من  اإليه  ي�سبو  كان  ما  املن�سور 
ذهبية ثقيلة �سارت لها قيمة دولية، حتى قيل اإن اأربعمائة األف مطرقة 
كانت معدة با�ستمرار ل�رصب الدينار الذهبي يف دار ال�سكة مبراك�ض، 
واأن الذهب عم انت�ساره باملغرب حتى �سنعت منه اأوان وحلية ل تعد 

ح�رًصا ولذلك اأطلق لقب الذهبي على اأحمد املن�سور.34

مماليك  اهلل  فتح  وملا   .’. ’ال�ستق�سا‘:  موؤلف  يوؤكده  ما  وهذا 
البالد ال�سودانية حمل اإليه من الترب ما يعيي احلا�سدين ويحري الناظرين 
حتى كان املن�سور ل يعطي يف الرواتب اإل الن�سار ال�سايف والدينار 
وما  واحللي  الأقراط  من �سوغ  ذلك  لغري  معهد  ما هو  دون  الوايف 
ي�سبه ذلك، ولأجل ذلك لقب بالذهبي لفي�سان الذهب يف زمانه‘.35

واإذا ما اأخ�سعنا تلك الروايات للبحث والتحليل نلحظ وجود 
مبالغة وتناقد يف الرواية الأوىل اإذ ت�سمنت – الرواية – اأن املن�سور 
ح�سل على مبالغ طائلة نتيجة افتداء الأ�رصى بينما رف�ض تقا�سي فدية 
نظري جثة دون �سبا�ستيان امللك الربتغايل، ويف نف�ض الوقت اأ�سارت 
اإذن  فكيف  �سبا�ستيان36  جثة  اختفاء  اإىل  التاريخية  الروايات  بع�ض 
بهذه  – جدًل -  اأ�سلمنا  واإذا  فدية عن جثة غري موجودة،  يتقا�سى 
ال�سودان  املتتابعة على بالد  املن�سور تلك احلمالت  اأعد  فلَم  الرواية 
كمية  كانت  اإذا  والعتاد  العدة  كبرية يف  نفقات  كلفته  والتي  الغربي 
الكمية  تلك  فاقت  قد  الأ�رصى  افتداء  التي ح�سل عليها من  الذهب 

التي ح�سل عليها من جراء �سيطرته على بالد ال�سودان. 

واملثري للده�سة ما جاء به اأحد املوؤرخني اأن ما ح�سل عليه املن�سور 
من اأموال طائلة وكميات �سخمة من الذهب فا�ست على احلد اإذ منح 
املن�سور كميات كبرية من الذهب لبع�ض ملوك اأوربا مثل ملك فرن�سا 
ودون اأنطونيو املطالب بعر�ض الربتغال وذلك على �سبيل القرتا�ض.37 

العهد  يف  باملغرب  الذهبية  النقود  تطور  ا�ستعر�سنا  اأن  وبعد 
املنا�سب  من  اأنه  الباحث  يرى  بها  مرت  التي  واملراحل  ال�سعدي 
اإعطاء ملحة �رصيعة عن اأنواع النقو�ض التي ا�ستخدمها ال�سعديون على 

العمالت الذهبية التي كانت متداولة يف عهدهم. 

فمن املالحظ اأنهم مل ي�ستخدموا تلك النقو�ض لبيان وزن النقد 
وقيمته وم�سماه فح�سب، بل ا�ستخدموها كو�سيلة اإعالمية اإذ حر�سوا 

على اأن تعك�ض نقودهم عدة مبادئ وهي: 

م�ساألة ال�رصف وتكرمي اآل البيت. - 1

م�ساألة اجلهاد. - 2

بلقب - 3 التلقب  طريق  عن  ذلك  واإظهار  للعثمانيني  تبعيتهم  عدم 
اخلليفة والإمام.38

البيت،  لآل  ن�سبهم  باإثبات  ال�سعديني  باهتمام  يتعلق  وفيما 
تاأييد املغاربة و�سمان ولئهم وتعميق  وما يت�سمن ذلك من ك�سب 
توؤكد  التي  الآية  نق�ض  فلم تخل عمالتهم من  قلوبهم،  مكانتهم يف 

على احرتام ال�سعديني لآل البيت باعتبار اأنهم ينت�سبون اإليهم. 

ْج�َض اأَْهَل اْلَبْيِت  ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ َا ُيِريُد اهللَّ قال اهلل تعاىل: ’اإِنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا‘ )الأحزاب اآية 33(. َوُيَطهِّ

اآل بيت ر�سوله  باأن اهلل �سبحانه وتعاىل قد حفظ  والتي تو�سح 
اأمر  اأول من  الرج�ض  الفح�ساء واملنكر وطهرهم من  ارتكاب  r من 
اهلل  عبد  حممد  اأبو  هو  ال�سعديني  من  العملة  على  الآية  هذه  بنق�ض 

الغالب )964: 981هـ/ 1557: 1574 م(. )�سكل 5(.

و�سارت �سنة ملن خلفه من احلكام ال�سعديني اأمثال:

اأبو العبا�ض اأحمد املن�سور )986-1012هـ/ 1578-1603م(.	 

زيدان بن اأحمد املن�سور )1012-1037هـ/ 1603-1627م(. 	 

اأبو فار�ض بن اأحمد املن�سور )1012-1017هـ/ 1603-1608م(. 	 

 	 1627 امللك بن زيدان )1037-1040هـ/  اأبو مروان عبد 
1629م(. 

حممد ال�سيخ الأ�سغر )1045-1064هـ/ 1636-1654م(.39	 

نهاية  يف  احل�سني‘  ’ال�رصيف  عبارة  ا�ستخدام  اإىل  بالإ�سافة 
عبد اهلل  حممد  ’اأبو  مثل:  عمالتهم  على  نق�سوها  التي  اأ�سمائهم 

الغالب، اأحمد املن�سور، زيدان بن اأحمد املن�سور40.‘

ابن  اأو  ’الإمام  ال�سعديني لقب  اتخاذ احلكام  عالوة على ذلك 
الإمام‘ وهو ما يدل على الزعامة الدينية، واأن ال�سعديني اأحق النا�ض 

باتخاذه لنت�سابها لآل البيت.41 )انظر �سكل رقم 6(.

اأما فيما يخت�ض بحر�ض ال�سعديني على ر�سوخ اأهم الركائز التي 
احتوت  فقد  اهلل‘  �سبيل  يف  ’اجلهاد  وهي  األ  دولتهم  عليها  قامت 
الركيزة،  بهذه  مت�سكهم  على  عمالتهم  بها  ت�سدرت  التي  نقو�سهم 
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والتي  اهلل‘  �سبيل  يف  ’املجاهد  عبارة  ا�ستخدام  املثال  �سبيل  وعلى 
نق�ست على نقودهم.42

على  للتاأكيد  اأخرى  عبارات  النقو�ض  بع�ض  ت�سمنت  ولقد 
غايتهم يف اجلهاد يف �سبيل اهلل ومنها عبارة ’اأيده اهلل ون�رصه‘ اإذ اأمر 

بنق�سها احلاكم ال�سعدي اأحمد املن�سور على النقود مبدينة فا�ض.43 

وكذا عبارة ’وما توفيقي اإل باهلل‘ وقد ا�ستخدمها، النا�رص زيدان 
ابن اأحمد املن�سور.44 

للعثمانيني  تبعيتهم  ال�سعديني على عدم  يتعلق بحر�ض  فيما  اأما 
ما ت�سمنته نقو�سهم على نقودهم من عبارات لها دللة على �رصعية 
البيت  اآل  اإىل  انت�سابهم  اعتبار  على  والإمام  اخلليفة،  بلقب  تلقبهم 
الأماميني  ابن  اخلليفة،  امل�سلمني،  اأمري  املوؤمنني،  اأمري  ذلك:  ومن 

اخلليفيني.45)انظر �سكل رقم 7(.

النقود الذهبية الأجنبية - 2

راج بالغرب الأق�سى خالل القرنني ال�ساد�ض ع�رص وال�سابع ع�رص 
الكروزادو  مثل  اأوربية  لعدة دول  الذهبية  النقود  من  عدًدا حمدوًدا 
الفرن�سي  والأيكو  الإيطالية،  والدوقا  الإ�سبانية،  والدوقا  الربتغايل، 
هذه  قبل  من  املفرو�سة  القيود  ب�سبب  وذلك  الإجنليزي.  واجلنية 
العمالت  تهريب  لظاهرة  وت�سديهم  الذهب  خروج  على  الدول 

الذهبية اإىل الغرب. 

مما يدل دللة وا�سحة على رغبة الأوربيني يف الحتفاظ مبا لديهم 
ل�ستقرار  قدر  اأكرب  حتقيق  على  ا  حر�سً وذلك  الذهب،  خمزون  من 
نقودهم يف مواجهة تزايد قيمة العملة املغربية، علًما باأن القيمة مل تكن 
مت�ساوية فيما بينهم، واإنا كانت متقاربة ما عدا اجلنيه الإجنليزي فهو 
يفوقهم حيث يزن 7.98 جراًما، اأما الكروزادو الربتغايل فكان يزيد 
الوزن  يف  مت�ساويني  كانتا  والإ�سبانية  الإيطالية  والدوقا  جم،   3.58
حيث يرتاوح وزنهما ما بني 3.4 – 3.5 جم، اأما الأيكو الفرن�سي 

فيعادل ثالث اأوقيات.46 )انظر �سكل رقم 8، 9(.

باملغرب  النقود  هذه  رواج  على  �ساعدت  التي  الأ�سباب  ومن 
الأجنبية،  النقود  مبادلة  بجواز  الفقهاء  اأ�سدرها  التي  الفتاوى  تلك 
فعلى ما يبدو اأنه كانت هناك اعرتا�سات من قبل بع�ض العلماء على 
هذا النوع من التبادل التجاري مما دفع الفقهاء لتبني مثل تلك الفتاوى 

لت�سجيع اأهايل البالد على ازدياد حجم التجارة.47

ومما يوؤكد على رواج النقود الأجنبية ومبادلتها بقطع ذهبية هو 
رواج دينار الدوقات وكرثة ا�ستخدامه يف املغرب خا�سة يف الن�سف 

الثاين من القرن ال�ساد�ض ع�رص. 

وقد كان لنت�ساره بالغرب اأثر كبري وفعال على الدينار املغربي 
اإذ اأدى اإىل اإ�سعافه حيث فاقت قيمة الدوقا الإيطالية على قيمة الدينار 
املغربي ل�سيما الدينار الع�رصي وال�سباعي، وقد بلغ دينار الدوقا يف 
املعامالت اأق�سى ما بلغه يف الرتفاع يف يوليو عام 1588 م؛ حيث 

اأ�سبح يعادل �ست اأواق.48 

ال�سعدية  الأ�رصة  اأواخر  يف  باملغرب  راجت  التي  النقود  ومن 
يدل  ومما  الهولندي،49  الفلورين  املن�سور  بن  زيدان  عهد  من  ابتداء 
العمالت الأجنبية  املغاربة مبثل هذه  تامة ووا�سحة على رغبة  دللة 
مما ذكره هرني دي كا�سرتي باأن اأحد التجار الهولنديني قام بتحويل 

الفلورين الهولندي بعملة مغربية ذهبية.50

وعلى ما يظهر اأن النقود الأجنبية قد تاأثرت بالنقود املغربية تاأثًرا 
اأهل  الذي حمل  الأمر  والإ�سبانية  الربتغالية  النقود  ل�سيما  ملحوًظا 
تلك البالد على التناف�ض فيما بينهم للح�سول على كميات كبرية من 
اأمام النقد  الذهب املغربي مما يوؤكد على �سعف قيمة النقد الأجنبي 

املغربي وقت ذاك.51

النقود  رواج  اأن  اإىل  التاريخية  الروايات  بع�ض  اأ�سارت  وقد 
منذ   %20 بن�سبة  الكروزادو  ارتفاع  اإىل  اأدى  بالربتغال  ال�سعدية 

عام 1541 م.52

زيادة  على  املغاربة  حر�ض  اإىل  احلال  بطبيعة  ذلك  اأدى  وقد 
احلكام  اإن  حتى  خروجها.  على  القيود  بو�سع  نقودهم  قيمة 
ال�سعديني ت�سدوا لعمليات تهريب الذهب مما كان لذلك اأثر �سلبي 

على النقود الأجنبية.53 

النقدين  بني  م�سرتكة  �سمة  هناك  كانت  اأنه  باملالحظة  واجلدير 
ما  على  الربتغالية  العملة  ا�ستقرار  عدم  يف  متثلت  والربتغايل  املغربي 
اأخرى  وثمت مالحظة  املغربية،  للعملة  بالن�سبة  من حال  عليه  كان 
الثاين من  الن�سف  ا يف  الف�سة الأمريكية خ�سو�سً اأن توفر  متثلت يف 
القرن ال�ساد�ض ع�رص اأدى اإىل تدعيم العملة الربتغالية – متاًما بتمام – 
مثلما حدث يف املغرب الأق�سى. اإذ �ساهم الذهب املجلوب من بالد 
املغربية  للعملة  ن�سبة كبرية من ال�ستقرار  الغربي يف حتقيق  ال�سودان 

ومل يتحقق ذلك اإل يف الربع الأخري من القرن ال�ساد�ض ع�رص. 
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املغربية  الذهبيتني  العملتني  اأن  احل�رص  ل  املثال  �سبيل  وعلى 
والربتغالية متقاربتان من حيث القيمة )الكروزادو 3.5 جم واملثقال 

اأو الدينار من 2.5 اإىل 4.5 جرامات(.54 

ثانًيا: النقود الف�سية 
مل حتظ النقود الف�سية املحلية باملغرب بن�سيب كبري من النت�سار 
على غري ما كانت عليه النقود الذهبية، وظل هذا احلال هكذا حتى 
قيام الدولة ال�سعدية، وقد حاول احلكام ال�سعديون الأوائل التنقيب 

عن الف�سة ل�سد حاجة املجتمع املغربي. 

تارودانت  منطقة  وقتذاك  الف�سة  مناجم  اأهم  ا�ستملت  اإذ 
)املحمدية( وجبل اإياللن، وجزولة..اإلخ. 

الف�سة  على  الكبرية  املغاربة  اإقبال  �سعوبة  الأمر  زاد  ومما 
وكذلك  وغريها،  كاحللي  الزينة  اأدوات  �سناعة  يف  ل�ستخدامها 
ي�ستخدمون  كانوا  اإنهم  حتى  اليومية،  املعامالت  يف  ل�ستخدامها 
يف  احلبوب  يدفعون  كانوا  كما  بالف�سة،  يبادلونها  ك�سلعة  الذهب 
اإىل ا�ستخدام كميات حمدودة  اأدى  مقابل احل�سول عليها. كل ذلك 

من الف�سة ل�سك النقود املغربية.55

ا منها ما هو حملي ومنها  اأي�سً النقود على نوعني  ا�ستملت هذه 
ما هو اأجنبي. 

النقود الف�سية املحلية - 1

املغرب  يف  الف�سية  للنقود  الأ�سا�سية  الوحدة  هو  الدرهم  يعد 
خالل الع�رص ال�سعدي، ويتكون من الدرهم الكبري والدرهم ال�سغري، 
يوجد  اأنه  املالحظ  ومن  درهم.56  والربع  درهم  الن�سف  وجمزوءاته 
الدرهم  اإن  اإذ  املعامالت،  ودرهم  ال�رصعي  الدرهم  بني  اختالف 
ال�رصعي )يزن 50.4 حبة �سعري( اأي 2.97 جم ويعادل 14 قرياًطا، 

وكل قرياط وزنه 0.2125 جم. )�سكل 3(.

اأما درهم املعامالت فكان من يتاأثر- من حيث الوزن والقيمة - 
بعدة عوامل منها ما يتعلق بوفرة املعدن وقوة الدولة اأو �سعفها.57

وزنه  يرتاوح  كان  الذي  الدرهم  احل�رص،  ل  املثال  �سبيل  وعلى 
يف عهد ال�سيخ ال�سعدي ما بني 0.85 – 1.1 جم اأ�سبح يف عهد 
اأبي عبد اهلل الغالب يرتاوح وزنه ما بني 0.5 – 1.40 جم، بينما يف 
عهد املتوكل وعبد امللك ال�سعدي كان يزيد 1.17جم اأما يف عهد 

املن�سور اأ�سبح يرتاوح وزن الدرهم ما بني 2.53 – 6جم.58

وعلى الرغم من حمدودية كمية الف�سة التي ا�ستخدمها ال�سعديون 
يف �سك العملة الف�سية فقد تنوعت الدراهم الف�سية يف عهدهم مثل 
ال�رصيفي،  الدرهم  الثالثية،  وال�سكة  القادر‘  عبد  مولي  ’�سكة 
والدرهم  ال�سغري،  الأحمدي  الدرهم  الكبري،  الأحمدي  الدرهم 

املزدوج والدرهم الثالثي والدراهم الأ�سقوبية.95

ف�سكة ’مولي عبد القادر‘ راجت باملغرب يف عام 1534م، 
من  اأخما�ض  واأربعة  النحا�ض  من  خم�ض  بها  خما�سية  �سكة  وهي 
ب�سو�ض،  عام 1541م وخا�سة  فراجت  الثالثية  ال�سكة  اأما  الف�سة، 

وهي �سكة ثلثاها نحا�ض وثلثها الآخر من الف�سة. 

ويت�سح مما �سبق ا�سطراب �سك النقود الف�سية يف تلك الفرتة، 
ن�سبة  بل جتاوز  الف�سة،  مع  النحا�ض  الذي حملهم على خلط  الأمر 

النحا�ض الف�سة. 

ويزن  عموًما،  ال�سعدي  الدرهم  وهو  ال�رصيفي60  الدرهم  اأما 
ما  املن�سور  عهد  يف  راج  فقد  �سبق  ما  اإىل  وبالإ�سافة  0.14جم، 
ي�سمى بالدرهم الأحمدي ال�سغري والدرهم الأحمدي الكبري وهما 
الفقهاء  وي�سميه  )0.22جم(  الأول  يزن  املن�سور،  اأحمد  اإىل  ن�سبة 
بهذه  و�سموه  امليزان،  �سكة  اأو  ال�سنجة  �سكة  اأو  ال�سنجة  درهم 
الأ�سماء لأنهم – بعد ذلك ركبوا منها اأوقية ت�سمى ’اأوقية ال�سنجة‘ 
ل�سبط الأوزان. اأما الأخري فيزن )1.10جم( وي�سمى ’�سكة خم�سة 
بخم�سة  ال�سغري  الأحمدي  الدرهم  �سعف  يعادل  لكونه  دراهم‘ 

اأ�سعاف، كما ذكرنا �سابًقا.61 

ومن اأنواع الدراهم الف�سية التي �سكها اأحمد املن�سور الدرهم 
املزدوج، وكان يزين 4.28جم. 

�سكه  الذي  6.00جم  يزن  وكان  الثالثي  الدرهم  وكذلك 
املن�سور مبراك�ض وقد نق�ض عليه )ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل، اأبو 

العبا�ض اأحمد املن�سور باهلل اأمري املوؤمنني(.62

الدولة  اأواخر  يف  راج  فقد  الأ�سقوبي‘  ’الدرهم  عن  اأما 
ال�سعدية، وهو مربع ال�سكل وم�سنوع من ف�سة خملوطة بنحا�ض ويزن 

)0.9جم( وهو اأقل من وزن الدرهم ال�رصعي.63 

النقود الف�سية الأجنبية - 2

�سهدت املغرب منذ القرن ال�ساد�ض ع�رص انت�ساًرا وا�سًعا للنقود 
على  الأجانب  التجار  من  كبري  عدد  اإقبال  نتيجة  والأجنبية  الف�سية 
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كانت  التي  تيوت  مدينة  نقود  احل�رص  ل  املثال  �سبيل  وعلى  اليومية. 
النقود  احلديد  من  ي�سنعون  الذين  وبنوي�ستيثن  3.48جم.71  تزن 
الذهبية  العمالت  وفرة  لعدم  اليومية  معامالتهم  يف  وي�ستخدمونها 

والف�سية والنحا�سية بتلك املنطقة.72

خام�ًسا: نظام املقاي�سة 
مل يكن التعامل بالنقود يف العهد ال�سعدي ي�سمل جميع مناطق 
املغرب، اإذ اإن عدًدا من البوادي املغربية كانت تتعامل باملقاي�سة، ول 
يقت�رص هذا الأمر على البوادي فقط، بل كان موجوًدا باملدن ولكن 

بقدر حمدود. 

املناطق  يف  خا�سة  النظام  بهذا  التعامل  اأن  باملالحظة  واجلدير 
تعامالتهم  ال�سكان يف  يحتاجها  التي  النقود  نق�ض  اإىل  يرجع  النائية 
الإنتاج  يف  والبوادي  املدن  بني  الختالف  اإىل  بالإ�سافة  اليومية 

والحتياجات.73

وعلى �سبيل املثال ل احل�رص، كان باعة املكان�ض، يف مدينة فا�ض 
يبيعونها لربات البيوت مقابل الرماد اأو الأحذية القدمية اأو النخالة.74

بل  الداخلية،  املبادلت  على  املقاي�سة  بنظام  التعامل  يقت�رص  مل 
تعدي ذلك اإىل املبادلت اخلارجية؛ حيث كان املغرب ي�سدر عدًدا 
البارود  وملح  الترب،  مقابل  امللح  مثل  اأخرى  مواد  مقابل  املواد  من 

مقابل الأ�سلحة، ال�سكر مقابل الرخام والن�سيج.75

ولقد كان لنظام املقاي�سة دور فعال يف حجم املبادلت التجارية 
بني املغرب يف عهد الدولة ال�سعدية واأوربا بحيث ل يقل اأهمية عن 
التعامل بالنظام النقدي، كما زاد من اأهمية هذا النظام احتواء املغرب 
على املواد اخلام الأولية التي ت�ساعد على الثورة ال�سناعية النا�سئة وقت 
اأوروبا خا�سة فرن�سا واإجنلرتا؛ ففي عام 1544م، وجهت  ذاك يف 
باأنه يحمل ب�سائع  باكلون  الفرن�سي جان  التاجر  اإىل  اتهاًما  الربتغال 

ع�سكرية اإىل امللك ال�سعدي مبراك�ض مقابل النحا�ض املغربي.76

كما ح�سل عبد امللك ال�سعدي على اخل�سب الالزم لبناء ال�سفن 
اإليزابيث  امللكة  من  جلي�سه  املطلوبة  الأ�سلحة  اإىل  بالإ�سافة  املغربية 

الأوىل )ملكة اإجنلرتا( مقابل امللح ال�سخري ل�سنع البارود.77

من  املن�سور  اأحمد  عليه  ح�سل  ما  رغم   – باملالحظة  واجلدير 
وادي  موقعة  انت�ساره يف  الأ�رصى عقب  لفتداء  نتيجة  طائلة  اأموال 
من  املجلوب  الذهب  من  كبرية  بكميات  خزائنه  وامتالء  املخازن، 

الف�سية  – العمالت  ا�ستخداًما  النقود  اأكرث  املغربية وكانت  الأ�سواق 
الأجنبية - وذلك لزيادة قيمتها اإذا ما قورنت بالنقود الف�سية املحلية 
هذا من جهة ومن جهة اأخرى هو اإقبال املغاربة على الف�سة الأجنبية 

ل�ستخدامها يف معامالتهم اليومية.64 

ال�سلن  الإ�سباين،  والريال  الربتغايل،  بالريال  املغاربة  تعامل  وقد 
والوزن.65  القيمة  يف  الختالف  مع  الإيطايل،  البايكو  الإجنليزي، 

)انظر اأ�سكال رقم  10، 11، 12(.

املبادلت  حجم  زيادة  على  فيدل  �سيء  على  دل  اإن  وهذا 
التجارية بني املغرب والدول الأجنبية خا�سة اإ�سبانيا والربتغال، فقد 
حقق الربتغاليون اأرباًحا طائلة من جراء مبادلة املغاربة الذهب بالعملة 
الف�سية الربتغالية، وذلك بحكم الفارق الكبري بني العملتني، وعلى 
�سبيل املثال ل احل�رص كان الدينار املغربي ي�ساوي 360 رياًل ف�سيًّا يف 
اأغادير بينما يف ل�سبونة 450 رياًل.66 عالوة على ما �سبق فقد كان 

املغرب ي�ستورد الف�سة من اإ�سبانيا مقابل الق�سدير.67 

ثالًثا: النقود النحا�سية 
ا�ستخدم النحا�ض ل�سك النقود النحا�سية ويعد ’الفل�ض‘ – اجلمع 
’فلو�ض‘ – الوحدة الرئي�سية لهذه العملة، وهو لفظ م�ستق من الكلمة 
الالتينية ’ Follis‘ وهي نقود م�ساعدة للدراهم الف�سية.86)�سكل 13(.

ا  جدًّ حمدوًدا  ال�سعدي  العهد  يف  النقود  هذه  ا�ستخدام  وكان 
ملحدودية قيمتها بالن�سبة للنقدين ال�سابقني اإذ اقت�رص التعامل بها على 

العمليات التجارية الب�سيطة.69

وميكن تق�سيم النقود النحا�سية اإىل اأربعة اأنواع وهي: 

الفلو�س الكبرية: ي�سل وزنها اإىل 17.5جم. - 1

الفلو�س املتو�سطة: يرتاوح وزنها بني 4.70 – 5.30 جم. - 2

الفلو�س ال�سغرية: يرتاوح وزنها بني 2.50 – 3.55جم. - 3

الفلو�س الدقيقة: )غري حمدودة الوزن(.70- 4

رابًعا: النقود احلديدية 
والف�سية  الذهبية  النقود  على  النقدي  التعامل  حجم  يقت�رص  مل 
التي  النقود  بني  من  اأنه  املوؤرخون  اأورد  بل  فح�سب،  والنحا�سية 
والتي كانت  النقود احلديدية،  ال�سعدي  العهد  كانت م�ستخدمة يف 
املبادلت  املغربية، وذلك ل�ستخدامها يف  املناطق  بع�ض  منت�رصة يف 
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يعمل  كان  املن�سور  اأن   – عليها  �سيطرته  ب�سط  بعد  الغربي  ال�سودان 
الباحث  يحمل  مما  اأوربا  مع  تعامالته  يف  املقاي�سة  نظام  فر�ض  على 
نظام  ا�ستخدام  اإىل  مييل  جعله  الذي  الرئي�سي  الدافع  ا�ستنتاج  على 
لديه  ما  وفرة  يف  يتجلى  والذي  النقدي  التعامل  من  بدًل  املقاي�سة 
الأوربيني  امتالك  ال�سكر وامللح، وللحيلولة دون  ال�سلع ل�سيما  من 
 – بجالء   – يلم�ض  التاريخية  للروايات  فاملتتبع  الذهب،  كميات 
ا�ستخدام املن�سور لل�سكر يف مقابل احل�سول على �سلع متنوعة ذات 
قيمة عالية، فكان يقاي�ض ال�سكر مقابل الرخام من اأيرلندا،78 واملرمر 
مع بع�ض املدن الإيطالية ل�ستخدامه يف بناء ق�رص البديع،79 ويقاي�سه 

بالعتاد احلربي من اأ�سلحة وذخرية مع اإجنلرتا.80 

الغربي،81  ال�سودان  بالد  مع  بالترب  امللح  يقاي�ض  كان  ثم  ومن 
وامللح بالعتاد احلربي مع اإجنلرتا.82 

�ساد�ًسا: ا�ستخدام معامالت نقدية اأخرى 
هناك  كانت  النقدية  التعامالت  بجانب  اأنه  بالذكر  اجلدير 
معامالت تتعلق بالنظام النقدي حتكمت يف ا�ستمرارها عوامل رئي�سية 
نذكر منها ما كانت تعاين منه املغرب – منذ القدم – من ا�سطرابات 
اأمنية وما نتج عن ذلك من تعر�ض التجار لعمليات ال�سلب والنهب 
مما دفعهم اإىل ا�ستخدام اأ�ساليب اأخرى يف التعامل النقدي متثلت يف 

ال�سندات وال�سكوك وهو اأ�سبه مبا يعرف حاليًّا بال�سيكات.83 

التجار  اأحد  دفع  يف  النقدي  التعامل  من  النوع  هذا  ويتمثل 
مبلغ من املال مبدينة ما، يف مقابل احل�سول على �سند بقيمة املبلغ، 
مبوجب  اأخرى  مدينة  يف  املبلغ  هذا  ل  ُيح�سَ اأن  باإمكانه  يكون  ثم 
هذا ال�سند. وهذا النظام لي�ض غريًبا عن املغرب يف القرن ال�ساد�ض 
الثامن   - الهجري  الثاين  القرن  منذ  م�ستخدًما  كان  بل  ع�رص، 
امليالدي )يف عهد الأدار�سة(، وقد اأ�سار اأحد املوؤرخني اإىل انتهاج 
اأن  ذكر  اإذ  النقدية  املعامالت  من  النوع  لهذا  الإجنليز  التجار  اأحد 
اأنطوين �سرييل – اأحد جتار الإجنليز – عند زيارته للغرب ح�سل من 
املال  قيمة  ي�سرتد  اأن  به  ي�ستطيع  �سند  اأ�سفي على  اليهود مبدينة  اأحد 

الذي دفعه مبراك�ض.84 

املحور الثالث: مراكز �سك العملة
لفظ ’ال�سكة‘ – كما ذكرنا اآنًفا – يدور حول عدة معان تتعلق 

بالعملة والتعامل بها. 

فيق�سد بها تارة تلك النقو�ض التي تزين بها النقود على اختالف 
التي يختم بها على  ال�سك  اأخرى يق�سد بها قوالب  اأنواعها، وتارة 
حتت  العملة  �سك  على  تقوم  التي  الوظيفة  على  يطلق  كما  النقود، 
اإ�رصاف الدولة. غري اأن املعنى ال�سائع هو اإطالق كلمة ’ال�سكة‘ على 

النقود العربية التي ت�رصب يف دور ال�سك.85 

ال�سكة‘  ’دار  ا�سم  باملغرب  العملة  اأطلق على مراكز �سك  وقد 
بدًل من ال�رصب التي كانت معروفة بهذا ال�سم يف امل�رصق.86

اأما عن تلك املراكز يف العهد ال�سعدي، فقد انت�رصت عرب املدن 
ثم  الع�رص،  هذا  يف  لل�سكة  دار  اأول  �سجلما�سة  دار  وتعد  الغربية 
تارودانت )املحمدية(، فا�ض، ومراك�ض، والكتاواة، درعة، واإفران،  

وتافياللت، و�سو�ض.87  

تعد مركًزا من  �سبته كانت  اأن  التاريخية  امل�سادر  بع�ض  وتذكر 
مراكز �سك العملة املغربية.88 لكن الواقع التاريخي ينفي ذلك، اإذ اإن 
�سبته وقعت حتت الحتالل الربتغايل يف عام 1415 م، وقد حتولت 
الإ�سباين  امللك  �سم  اأثر  على  1580م  عام  يف  الإ�سبانية  التبعية  اإىل 

للربتغال وحتى الآن ظلت �سبتة حتت الهيمنة الأ�سبانية. 

ويتاألف طاقم دار ال�سكة من الأمني: وهو اأعلى موظف يف دار 
ال�سكة ومهمته الإ�رصاف على عملية �سك النقود وي�سرتط فيه النزاهة، 
اإليه، وعلى �سبيل املثال دينار )ابن  ويف بع�ض الأحيان تن�سب العملة 
طالب( ن�سبة اإىل اأمني دار ال�سكة مبراك�ض، وهو اأبو العبا�ض اأحمد بن 
حممد الطالب املتوفى يف عام 1011هـ/ 1602م.89 عالوة على ذلك 
ووزنها  ال�سكة  اأمر  اإليه  توكل  الذي  وامل�رصف  ال�ساغة  ت�سم  كانت 
ال�سكاكون،  النقا�ض،  ال�سهود،  اإىل  بالإ�سافة  قيمتها.90  وت�سجيل 

اجلراب، ال�سباك، الوقاد..اإلخ.91)انظر �سكل رقم 14(.

ويت�سح  كبرًيا،  اهتماًما  ال�سكة  مراكز  مدن  ال�سعديون  واأوىل 
اإىل  بالإ�سافة  نقودهم  على  املدن  هذه  اأ�سماء  كتابة  خالل  من  ذلك 
اهلل،  ’حر�سها  مثل  احل�رص،  ل  املثال  �سبيل  وعلى  املدن  لتلك  الدعاء 

حاطها اهلل، اأمنها اهلل‘. 

باأن  العملة  �سك  ملدن  كدعاء  وردت  اهلل‘  ’حر�سها  فعبارة 
ا�ستخدم هذا  يحر�سها اهلل من الأعداء ويحفظها من الأخطار، وقد 
بفا�ض،  نقد ذهبي �رصب  املن�سور على ظهر  اأحمد  ال�سلطان  الدعاء 
وال�سلطان الثامن زيدان بن املن�سور �سجله على عملة ذهبية مبراك�ض 

�سنة 1018هـ/ 1609م.92
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كما قام احلاكم اأبومروان عبد اهلل بن زيدان بنق�ض هذا الدعاء على 
العملة التي �سكت بنف�ض املدينة وذلك يف عام 1040هـ/ 1629م.93 

كدعاء  ال�سعديني  نقود  يف  اهلل‘  ’حاطها  دعاء  ظهر  كما 
اخلري  لها  ويجلب  الأخطار  من  حمايتها  اهلل  يتعهد  اأن  ال�سكة  ملدن 
والرفاهية، وقد نق�ست هذه العبارة على ناذج من النقود ال�سعدية، 
فقد قام بنق�سها اأحمد املن�سور على العملة التي �سكها مبدينة الكتاواة 
1593م،  1002هـ/  عام  واملحمدية  1596م،  1005هـ/  عام 
1003هـ/  عام  مراك�ض  مدينة  اإىل  بالإ�سافة  1597م،  1006هـ/ 

1594م، 1012هـ/ 1603م. )�سكل 5، 6(.

فار�ض  اأبي  ال�سعدي  احلاكم  قبل  من  ا�ستخدامها  اإىل  بالإ�سافة 
زيدان  احلاكم  1606م  1015هـ/  عام  مراك�ض  ملدينة  باهلل  الواثق 
اإىل  بالإ�سافة  العام،  ولنف�ض  املدينة  لنف�ض  نقد  على  النا�رص  اأحمد 

ا�ستخدامها ملدينة لكتاواة عام 1018هـ/ 1609م.94

كما دونت على نقود با�سم ال�سلطان الوليد بن زيدان، �رصب 
مراك�ض عام 1040هـ/  1629م، وكما دونها حممد ال�سيخ الأ�سغر 
اإىل ما �سبق فنجد  لنف�ض املدينة، بالإ�سافة  عام 1045هـ/ 1636م 
دعاء ’اآمنها اهلل‘ وهي كدعاء ملدن الغرب باأن يوؤمنها اهلل من الأخطار 
هذه  ووردت  اأهلها،  على  والهدوء  الطماأنينة  ويبعث  واحلروب، 
العبارة منقو�سة على نقذ ذهبي كدعاء ملدينة مراك�ض يف عهد اأحمد 

املن�سور عام 1008هـ/ 1599م.95

�رصب  زيدان،  بن  الوليد  احلاكم  با�سم  نقود  على  دونت  كما 
مراك�ض عام 1040هـ/ 1636م لنف�ض املدينة.96

التعامل  تنوع  عن  نتجت  التي  امل�سكالت  الرابع:  املحور 
النقدي باملغرب الأق�سى 

اإن املتتبع للنظام النقدي الذي كان معموًل به يف عهد ال�سعديني 
النقود املغربية ملتغريات م�ستمرة من حيث  يلحظ بو�سوح خ�سوع 
الوزن والقيمة وال�سكل، وقد متخ�ض عن ذلك حدوث م�سكالت 

كبرية نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�رص. 

وجود تباين يف طبقات املجتمع - 1

اختالف املعايري وال�سوابط يف �سك العمالت املغربية يف ذلك 
ثراء  بني  ما  املجتمع  بني طبقات  تباين كبري  اإىل وجود  اأدى  الوقت 

فاح�ض، وفقر مدقع. 

الأمنية  الناحية  من  البالد  ا�ستقرار  عدم  يف  ذلك  �ساهم  وقد 
ميتلك  فرمبا  نقود،  من  الفرد  ميلكه  ما  بقدر  يتعلق  يعد  مل  فالأمر 
القيمة.  قليلة  الوزن  خفيفة  ولكنها  النقود  من  كبرية  كمية  �سخ�ض 
ثقيلة  ولكنها  النقود  من  قليلة  كميات  اآخر  �سخ�ض  ميتلك  ورمبا 
الوزن عالية القيمة. وقد ينعك�ض ذلك - بطبيعة احلال –  على عدم 

ا�ستقرار البالد من الناحية ال�سيا�سية. 

ومما يوؤكد �سحة ما ذهبنا اإليه اأنه نتيجة لل�رصاع الذي ن�ساأ بني 
اأبناء املن�سور – عقب وفاته - بني اأبنائه الثالثة )زيدان واملاأمون واأبي 
الأو�ساع  ا�ستقرار  عدم  من  ذلك  ا�ستتبع  وما  احلكم  على  فار�ض( 
اإذ  بالعملة  يتعلق  فيما  ل�سيما  القت�سادية  الأو�ساع  تاأثر  ال�سيا�سية، 
ال�سخ�سيات  لبع�ض  اأ�سماء  عليها  م�رصوب  عمالت  وجود  لوحظ 
التي حاولت تاأ�سي�ض اإمارات م�ستقلة عن احلكم ال�سعدي، مثل )اأبي 
ح�سون، ال�سماليل، وابن اأبي حملي( وقد اأدى ذلك اإىل تفاقم امل�ساكل 
الناجتة عن اختالف وزن و�سكل العملة؛ فاإذا كانت العملة يف عهد 
احلكام ال�سعديني خمتلفة من حيث ال�سكل والقيمة، فما بالنا بالعملة 
التي كان ي�سدرها اأولئك الذين اأ�س�سوا كيانات اأو اإمارات م�ستقلة يف 

اأواخر حكم ال�سعديني يف جنوب و�سمال املغرب الأق�سى.97 

الآثار الناجمة عن م�ساألة القرتا�ض اأو الإيفاء بالديون - 2

الرائجة  النقود  تعدد واختالف  التي جنمت عن  امل�سكالت  من 
باملغرب يف ذلك الوقت تلك الآثار الناجمة عن م�ساألة القرتا�ض؛ فقد 
ا قدًرا من املال وعند اإرجاعه تكون قد تغريت العملة،  يقرت�ض �سخ�سً
اأم  وهنا تكمن امل�سكلة، هل يعري املقرت�ض ما اقرت�سه بالعملة القدمية 
اجلديدة؟ واإذا كانت العملة اجلديدة اأكرث وزًنا من العملة القدمية في�سبح 
املقرت�ض م�سطًرا للتعامل بالعملة اجلديدة حتى لو زاد وزنها، وينطبق 
ذلك احلال على الرهن و�رصاء املنتجات قبل ت�سنيعها كما يوؤدي ذلك 

اإىل زيادة اأعباء الديون التي ي�سبح املقرت�ض غري قادر على اأدائها.98 

ا�ستغالل التجار لفتاوى الفقهاء بجواز التعامل باأكرث من عملة - 3
اأجنبية يف وقت واحد 

ومن امل�ساكل التي ل ميكن جتاهلها التي نتجت عن دور الفقهاء 
عدة  ترويج  يجوز  باأنه  بـ’العملة‘  ي�سمى  ما  لتجارة  الرتويج  يف 

عمالت اأجنبية يف وقت واحد اإذا راأى احلاكم يف ذلك م�سلحة. 

حجم  زيادة  يف  الت�رصيع  هذا  واملغاربة  الأوربيون  ا�ستغل  فقد 
املبادلت، حتى اإن بع�سهم كان ميار�ض هذا النوع من التجارة دون 
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الرجوع اإىل اإذن من ال�رصافني. وقد اأدى ذلك بطبيعة احلال اإىل ظهور 
يعرف بال�سوق ال�سوداء حاليًّا، ومن ثم قد ترتب على ذلك ما يعرف 

بالت�سخم القت�سادي وعدم ا�ستقرار النظام النقدي للبالد.99

زيف العملة - 4

النقدي  التعامل  نظام  على  خطًرا  الأكرث  امل�سكالت  ومن 
العملة غري  لغ�ض وتزييف  الفرتة، وجود حماولت  تلك  باملغرب يف 
احلد  على  �ساعد  ومما  �رصًرا.  اأكرث  كانت  لكنها  حمدودة  كانت  اأنها 
احلا�سمة  واملواقف  ال�سارمة  الفتاوى  تلك  الأمر  هذا  خطورة  من 
من الفقهاء للحيلولة دون انت�سار هذه الظاهرة. فعلى �سبيل املثال ل 
’التزوير والغ�ض‘ يف  احل�رص، فكانت ت�سدر الأحكام على مرتكبي 

العملة بال�سجن مدى احلياة اأو قطع اإحدى يديه.100

تهريب العملة - 5

قيام  النقدي  التعامل  تنوع  من  ا  اأي�سً التي جنمت  امل�ساكل  فمن 
التجار الأوربيني بعمليات كبرية بق�سد تهريب العملة املغربية ل�سيما 
تلك  وقيمة  اأوزان  اختالف  ذلك  على  �سجعهم  وقد  منها.  الذهبية 
ارتفاع  اإىل  الذهب  اأدى وفرة  �سابًقا – وقد  – كما ذكرنا  العمالت 
قيمة العملة، وقد اأحدث تهريب الأوربيني لكميات كبرية من  العملة 
القت�سادية  لالأو�ساع  بالن�سبة  بالًغا  واأثًرا  �سديًدا  ا�سطراًبا  الذهبية 

ا.101  عموًما وبالتعامل النقدي املغربي خ�سو�سً

النتائج
ومن النتائج التي تو�سلنا اإليها من خالل درا�ستنا: 

�سناعة - 1 لها  تخ�سع  و�سوابط  ر�سمي  حمدد  معيار  وجود  عدم 
�سك النقود اأثر تاأثرًيا �سلبيًّا على حجم التبادل النقدي ف�ساًل عن 

امل�ساهمة يف اإيجاد طبقات متباينة بني الفقر والرثاء. 

اإىل - 2 اأدى  ال�سعدي  الع�رص  به  ات�سم  الذي  العملة  وزن  اختالف 
تدهور التجارة الداخلية مما اأجرب احلكام ال�سعديني على الرتباط 
يكون  ورمبا  الأجنبية  العمالت  على  والعتماد  الأوربية  بالبالد 

لذلك دور يف انهيار احلكم ال�سعدي. 

�ساهم الذهب املجلوب من بالد ال�سودان الغربي يف حتقيق ن�سبة - 3
كبرية من ال�ستقرار للنقود املغربية ومل يتحقق ذلك اإل يف الربع 

الأخري من القرن ال�ساد�ض ع�رص.

)شلك 1(  خريطة للمغرب األقىص يف مطلع القرن العارش اهلجري/ السادس 
عرش امليالدي.

ال�سور والأ�سكال 

)شلك 2( الشجرة العائلية حلاكم ادلولة السعدية باملغرب األقىص.

)شلك 3( نصف قرياط لعبد اهلل حممد الشيخ املهدي.
الوزن: 0.65 جم

رضب بفاس بدون تاريخ
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 عن: نرية رفيق جالل، نقود سجماسة.
ً
)شلك 7( نقال

دينار ألمحد املنصور اذلــهيب )سجلماسة 1001ــهـ/ 1592 م(.
الوجه: عبد اهلل / املنصور باهلل أمري املؤمنني

اهلامش: رضب / حبرضة / سجلما / سة
الظهر: ابن االمام / اخلليفة بن / املهدي املؤمن

 اهلامش: اعم / واحد / ألف

 عن: https://goo.gl/Nvb4Xc  يف 2019/1/10.
ً
)شلك 8( نقال

عملة ذــهبية إسبانية من 1566م ) يف عهد امللك فيليب اثلاين(.

)شلك 4( درــهم أيب عبد اهلل حممد الغالب.
الوزن: 1.37 جم

 عن: ادلينار عرب العصور.
ً
)شلك 5( نقال

فاس 1023 ـه/ 1614م
 الوجه: بسم اهلل الرمحن الرحيم/ عبد اهلل االمام/ حممد الشيخ/ املأمون باهلل/

 أمري املؤمنني
 اهلامش: إنما يريد اهلل /يلذــهب /عنكم الرجس /أــهل ابليت

الظهر : ابن االمام أيب/ العباس أمحد/ املنصور باهلل/ أمري املؤمنني/ الرشيف 
انلبوي

 اهلامش: رضب بفاس/ حاطها اهلل/ اعم ثالثة/ وعرشون وألف 
القطر: 2.7 سم

 عن: ادلينار عرب العصور.
ً
)شلك 6( نقال

دينار أليب العباس أمحد اثلاين
 الوجه: بسم اهلل الرمحن الرحيم / عبد اهلل االمام / أبو العباس أمحد / املنصور 

باهلل/ أمري املؤمنني
 اهلامش: إنما يريد اهلل/ يلذــهب/ عنكم الرجس/ أــهل ابليت.

 الظهر: ابن االمام ابن عبد / اهلل حممد الشيخ/ املهدي ابن االمام/ القائم بأمر 
اهلل / الرشيف احلسين

 اهلامش: رضب حبرضة/ مراكش/ حاطها اهلل/ اعم اثنني وألف
 القطر: 2.8 سم
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 https://goo.gl/2YbVJ3 : عن 
ً
)شلك 9( نقال

عملة ذــهبية برتغايلة 4 كروزادو عرص امللك )فيليب اثلاين(.
 اإلصدار: من 1598- 1620م       رضب: لشبونة الربتغال      الوزن: 12.24جراًما

الوجه: درع متوج بعالمة انلعناع  والقيمة ىلع ايلمني
الظهر: صليب القديس جورج يف ادلائرة ادلاخلية ومخس نقاط يف لك زاوية

 عن: https://goo.gl/Nvb4Xc  يف 2019/1/10.
ً
) شلك 10( نقال

8 رياالت فضية إسبانية من 1566 - 1590 )يف عهد امللك فيليب اثلاين(.
الوجه: صليب طويل مع أسد وقلعة

الظهر: ادلرع املليك اإلسباين ويف لك زاوية أسد وقلعة
 اهلامش: فيليب اثلاين.. غرناطة

https://goo.gl/jHwkK3 :عن 
ً
)شلك 11( نقال

عملة فضية فرنسية )إيكو فرنيس من اعم 1646 - 1659م(.
عرص امللك لويس الرابع عرش

https://goo.gl/aBfLZM : عن 
ً
)شلك 12( نقال

عملة برتغايلة 100 ريال فضية من 1656م )عهد امللك ألفونصو الرابع(.
رضب: لشبونة- الربتغال

الوزن: 7.5 جرام

)شلك 13( فلس سعدي بدون تاريخ.

)شلك 14( نموذج للقالب اذلي تفرغ فيه الفلوس للسك.
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الهوام�ض
الإ�سالمية،  احل�سارة  درا�سات  مبركز  اإ�سالمية  ح�سارة  اأخ�سائي   *

 .Mahmoud.Rabea@bibalex.org مكتبة الإ�سكندرية؛

يرجع ن�سب هذه الأ�رصة اإىل بيت الر�سول  ويقال: اإن اأ�سل �سلفهم  1
من ينبع النخل من اأر�ض احلجاز، واأنهم اأ�رصاف من ولد حممد النف�ض 
عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  باأمر  القائم  هو،  ملوكهم  واأول  الذكية 
اأبي  بن  بن حممد  اأحمد  بن  زيدان  بن  بن خملوف  علي  بن  الرحمن 
القا�سم بن حممد احل�سن بن عبد اهلل بن اأبي حممد بن عرفة بن احل�سن 
ابن اأبي بكر بن علي بن ح�سن بن اأحمد بن اإ�سماعيل بن قا�سم بن 
حممد امللقب بالنف�ض الذكية ابن عبد اهلل الكامل بن احل�سن املثنى بن 
احل�سن ال�سبط بن اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب . يف حني يرى 
واإنا  بن علي،  احل�سن  من  تنحدر  الأ�رصة ل  اأن هذه  اأعدائهم  بع�ض 
من بني �سعد بن بكر من هوازن الذين منهم حليمة ال�سعدية مر�سعة 
ال�رصيف  بن  حممد  املوىل  ن�سبهم  يف  طعن  ممن  وكان   ، الر�سول 
ال�سجلما�سي اأول ملوك العلويني. وقد ا�ستطاع حممد بن عبد الرحمن 
�سويف  ديني  اأ�سا�ض  على  دولته  قواعد  ير�سي  اأن  اهلل(  باأمر  )القائم 
وخا�سة الطريقة اجلازولية ’ومن اأهم اأبنائها الذين �ساعدوه عبد اهلل بن 
مبارك‘  تلميذ الإمام اجلازويل؛ حيث متتع ب�سلطة عظيمة وتاأثري كبري 
على قبائل الرببر ب�سو�ض، وهذا ما جعل معظم القبائل يطلبون تن�سيبه 
اأمرًيا عليهم حتى يجمع كلمتهم لكنه رف�ض ذلك واأ�سار عليهم مببايعة 
وتن�سيب حممد ابن عبد الرحمن )القائم باأمر اهلل( وكان يعمل موؤذًنا، 
تاكمدرات،  يف  بالتحديد  املغرب  جنوب  بدرعه  الوقت  ذلك  يف 
وقبل القائم باأمر اهلل البيعة من قبائل الرببر وال�سو�ض، ومتت يف عام 
على  وعمل  تارودانت،  قرب  تيد�سي  قرية  يف  1510م  916هـ/ 
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