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 ج النبوي في االقتصاد والتجارةالمنه

 (1/2ما نظام اإليالف ؟ وكيف استفاد منه العرب ؟ )

 2019مايو  10في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

اإليالف مصدر )آلَف(، وهو يعني األمان، وهو عهد يؤخذ لتأمين خروج التّجار 
 من أرضٍ إلى أرض.

 –آنذاك  –العربية كانت منقسمة تقول المصادر التاريخية أن الجزيرة 
إلى ثالثة أقسام؛ مملكة حِميَر اليمنية في الجنوب، وكانت  سياسيًا

تقاسي محاوالت التغلغل الحبشي الذي تحول فيما بعد إلى احتالل كامل، 
وفي الشمال مملكتي الحيرة في العراق التابع للفُرس والغساسنة في 

ة تسكنها قبائل تأنف الشام التابع لبيزنطة. وبين الجنوب والشمال مساح
من الخضوع لنظام ملكي أو دولة خارجية مثل قريش في مكة واألوس 
والخزرج بالمدينة وغيرها، أو تجمعات لألعراب يعيشون في ضيق حال مما 

 دفع كثير منهم الحتراف حياة اللصوصية وقطع الطرق على القوافل.

لة الحبشة )أثيوبيا( وبينما كان الجنوب ملتهبًا بالصراع بين الحِميريين ودو
الغازية لليمن كان الشمال مشتعالً بالحرب بين الفرس والبيزنطيين سواء 
بشكل مباشر أو من خالل وكالءهم الحيرة والغساسنة. ذلك الوضع فضاًل 
عن أثره السلبي على أمان القوافل التجارية فإنه كذلك أدى لتعرض بعض 
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نتيجة سيطرة الطرف المناطق النقطاع بعض البضائع والسلع عنها 
المحارب لها على معابرها، بالذات تلك السلع القادمة من الهند ووسط 

كل األطراف لضمان  "يؤلّف"آسيا، بالتالي كان ال بد من طرف يستطيع أن 
استمرار حركة التجارة وعدم تأثرها سلبًا بالوضع العام. ومن هنا جاءت 

 مس الميالدي.فكرة اإليالف في النصف الثاني من القرن الخا

يُعد هاشم بن عبد مناف بن قصيّ، وهو مؤسس سيادة قريش على مكة، 
وارث الزعامة عن أبيه وجده، ولم يكن راضيًا عن محدودية التجارة المكية 
التي كانت تعتمد على مجرد أسواق محلية تقام في األشهر الحرم، لضمان 

فيها على عدم تعرضها لسطو أو هجمات والتي كان يقتصر التداوُل 
 مصنوعات داخلية للقبائل المشاركة في السوق.

وقد كان واضحًا أن مكة ليست مدينة منتجة ولكنها تستطيع أن تصبح 
 – سابقًا أشرنا كما – منها كثيرة، ألسباب "الخارجية للتجارة خادمة مدينة"

 في فيها العرب الجتماع كذلك والجنوب، الشمال بين التجارة طرق توسطها
لقيامهم بخدمة  "أهل اهلل"بارهم قريشًا باعتبارهم وإك الحج مواسم

الكعبة، قدس أقداس العرب، وحجاجها. وخالل تعرض مكة ألزمة 
اقتصادية كبيرة ونقص شديد في األقوات، قرر هاشم بن عبد مناف أن 

 يبذل محاولة لتغيير وضع مدينته.

أو  "غزة"كان هاشم قد اعتاد السفر للتجارة في الشام، سواء في سوقها 
 –وتقول الرواية أنه تعمّد  "بُصرى"أحيانًا في بعض أسواق الشمال مثل 
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دخوله أسواق الشام أن يذبح كل يوم ذبيحة ويصنع طعامًا  عند –مرة ذات 
لكل القافلة، وهو أمر ملفت للنظر، حتى بلغ صنيعه قيصر الروم الذي طلب 
إحضاره إليه ولقاءه. وبعد بضع لقاءات مع القيصر الذي أعجب بشخصيته، 

 أمام الشام أسواق يفتح كتابًا يمنحه أن البيزنطي اقترح هاشم على الحاكم
 المرور في تسهيالت المكيين التجار يمنح وأن مكة، من اآلتية التجارة

 يخص فيما وكذلك البيزنطيون، يحكمها التي الشامية المدن بين والتحرك
ا بيزنطة على رعاي من التجار يَفِد وأن عليهم، المفروضة( الجمارك) المكوس

أسواق العرب بتجارتهم، على أن يضمن هاشم تأمين الطريق لتلك التجارة 
بين مكة والشام ذهابًا وإيابًا، ومما يقال أنه قاله للحاكم البيزنطي هذا 

أيها الملك إن قومي تجار العرب، فإن رأيت أن تكتب لي كتابًا تؤمن "القول: 
م الحجاز وثيابه فتباع عندكم تجارتهم فيقدموا عليك بما يستطرف من أد

 ."فهو أرخص عليكم

 

 المرحلة األولى من اإليالف

وبغض النظر عن الخالف حول ما إذا كان هاشم قد التقى القيصر نفسه أم 
أحد حكامه على الشام، فقد عاد من رحلته بهذا الكتاب ومر به على القبائل 

، وهو: تتولى عرضًا منهم لكل وقدم مكة، –المسيطرة على طريق الشام 
القافلة المتوجهة إلى الشام نقل تجارة تلك القبائل المتمثلة في فوائض 
انتاجهم البسيط من التمور والجلود وغيرها دون مقابل للنقل، وتسوّق تلك 
التجارة في الشام، ثم تعود إليهم برأس المال كاماًل إضافة إلى أرباحه، 
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قافلة خالل مرورها بمنطقة مقابل أنْ تتولّى كل قبيلة حماية وخدمة ال
نفوذها، وإن لم تكن للقبيلة تجارة فإنها تحمي القافلة بمقابل مادي. 
وبالفعل حصل هاشم على موافقة زعماء القبائل على هذا االتفاق، وهو ما 

 كناية عن االرتباط بعهد. "حصل على حبل منهم"يسمى في لغتهم بـ

ة الشام في جزيرة العرب، بل من هنا بدأت مكة تصبح مركزًا رئيسيًا لتجار
وصار التجار البيزنطيون يتوافدون عليها ويدفعون لسادتها ضريبة 
 العُشر مقابل إتجارهم في أسواقها وحصولهم على حق الحماية والخدمة. 

 ولننتقل غدًا للمرحلة الثانية،،
 

 


