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 ج النبوي في االقتصاد والتجارةالمنه

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

 2019مايو  11نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

عرفنا باألمس خطوات هاشم بن عبد مناف بن قصيّ جد رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم في تطبيق نظام اإليالف في شبه الجزيرة العربية، وتعرفنا 

 على خطواته األولي، دعونا اليوم نواصل ما انقطع من حديث. 
 

 المراحل التالية من اإليالف

بنو "فاستكمل باقي اخواته توفيَ هاشم خالل إحدى رحالته بمدينة غزة، 
، أي عبد شمس ونوفل والمطلب، مشروعه الكبير. وتوجه عبد "عبد مناف

شمس إلى الحبشة وقابل النجاشي مقدمًا له نفس عرض هاشم لقيصر 
الروم، وبالفعل حصل منه على عهد مشابه وفُتِحَت أسواق الحبشة أمام 

 التجارة المكية.

اتفاقًا مشابهًا مع األكاسرة ومع ملوك وسافر نوفل إلى بالد فارس ليعقد 
الحيرة بالتبعية، مما فتح أسواق العراق أمامه، أما المطلب فقد كان نشاطه 
بين زعماء قبائل اليمن حيث أعطوه العهود المطلوبة، وهي خطوة عكست 
فهمه طبيعة الوضع المتقلب لليمن حيث كانت السلطة المركزية آنذاك 
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الزعامات المحلية. وبعد حصول أي من األخوة  غير مستقرة في مقابل رسوخ
الثالثة على عهد من سلطة البالد المجاورة، كان يدور على القبائل 

 "حبال"المسيطرة على الطرق بين هذا البلد ومكة ويحصل من ساداتها على 
 مماثلة لتلك التي حصل عليها هاشم من قبل.

واحدة في الصيف  ومن هنا صارت قريش تخرج رحلتان كبيرتان للتجارة،
متوجهة إلى الشام واألخرى في الشتاء ووجهتها اليمن، وهما المشار 
إليهما في اآلية القرآنية: )رحلة الشتاء والصيف(، فكانت السلع والتجارة 
الخارجية تجتمع في مكة ثم تخرج إلى وجهتها التالية جنوبًا أو شمااًل 

رشية المعتادة مثل حسب الموسم، فضالً عن تداولها في األسواق الق
بعير، تجوب العراق والشام  2500إلى  1500عكاظ. وكانت القافلة تبلغ من 

واليمن والجزيرة محملة بالسلع الداخلية لجزيرة العرب كاألصواف والثياب 
واألسلحة والجلود، أو تلك المستوردة من خارجها كالعطور والبخور من 

 ر الشامية الشهيرة، وغيرها.الهند والمنسوجات الكتانية من مصر والخمو

 

 نتائج إيالف قريش

ويُختَلَف حول ما إذا كان هؤالء اإلخوة قد قاموا بنشاطهم المذكور بالتزامن 
أحدهم مع اآلخر، أم أنهم قد قاموا به تباعًا عند تولي كل منهم الزعامة بعد 

في موت أخيه، ولكن في كل األحوال فإن نظام اإليالف قد مّثل قفزة للتجارة 
 الحروب بسبب السلع انقطاع الجزيرة العربية. فقد أدى إلى ضمان عدم

 ينقل المتحاربة، القوى بين وسيًطا مركزًا مكة أصبحت حيث والنزاعات،
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 فقد وكذلك. السياسية بالمتغيرات تأثر دون وبالعكس لتلك هذه تجارة
طتها أع التي "الحبال"بـ التجاري النقل طرق على المسيطرة القبائل التزمت

لبني عبد مناف، لما لها فيها من مصالح، بل وزادت من إنتاجها وفوائضها 
لتزيد من ربحها من المشاركة في القوافل، إضافة لذلك فقد ارتفع نشاط 
الصرافة نظرًا لتداول عمالت يمنية وفارسية وبيزنطية جراء تجارة تلك 

 من ذلك. الدول في الجزيرة، فعرف المكيون نشاط الصيارفة، وأثروا

وقد أدى أيضًا إلى تسهيل تداول التجارات القادمة من خارج الجزيرة، فتجارة 
مصر كانت تأتي عبر الشام، وتجارة الحبشة عبر البحر األحمر، وتجارة الهند 
عبر اليمن، وهكذا، مما أدى الرتفاع نشاط الموانئ بالذات على البحر األحمر 

ن بالمشاركة في التجارة الخارجية، مثل ينبع وجدة. وارتفع اهتمام المكيو
فلم يعد ذلك مقتصرًا على أثرياء البلد بل لقد شاركت الفئات األقل ثراء 

ح اسواء من مدخراتها أو من خالل االقتراض الربوي مما أدى الزدياد أرب
 المرابين.

وسارعت بعض القبائل إلى طلب دخول اإليالف أو االستفادة منه حتى وإن 
لى طرق التجارة المعتادة طمعًا منها في الربح وكذلك لم تكن واقعة ع

، ففتحت "اإليالف"لالستفادة من حماية قوافلها خالل مرورها بمناطق 
بذلك طرقًا وأسواًقا جديدة، وارتفع في هذه الظروف نفوذ القريش إلى حد 

أهل "أنه يقال أنّ المسافر على رأس قافلة كان يكفي أن يقول إنه من 
يضع قالدة بها قطعة من شجر الحرم ليُعصَم من أية  أو أن "الحرم
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مضايقات وهو في طريقه. وأخيرًا، فإن تفاعل القبائل والعشائر من خالله 
ستفادات قد سهّل دخول بعضها في تحالفات جانبية لتحقيق بعض اإل

 المشتركة.

والباحث في التاريخ العربي القديم يدرك أن اإليالف كان قفزة نوعية 
ذ أنه بدأ كمشروع بين طرفين هدفه خدمة قبيلة واحدة في بلدة واسعة، إ

واحدة، ثم اتسع ليمثل شبكة تجارية واسعة ونشاطًا إنسانيًا كبيرًا تداخَل 
مع االقتصاد والسياسة والحياة االجتماعية والثقافية بشكل عميق 
ومؤثّر، فمجرد تتبع مختلف أوجه حياة العربي قبل اإليالف ومقارنتها بها 

عده يجعلنا نقف على األثر العظيم لهذا النظام الذي يمكن أن نصفه ب
بالمبتكر بمقاييس عصره، والذي ساعد بشبكة التواصل التي شكلها، في 

 انتشار ثقافة مكّة إلى كامل المنطقة.

وقد طبق هاشم ومن بعده أخوته نظام اإليالف أو ميثاق السالمة ضمانًا 
 يسبق لم التي األخرى القبائل أراضي لسالمة قوافل مكة لدى مرورها في

 في المشاركة للقبائل بالنسبة أما المحلي، مكة نظام في أسهمت أن لها
 أقرت القبائل هذه ألن نظرًا سهولة أكثر األمر كان فقد المحلية مكة تجارة
المدينة والتزمت بالدفاع عنها، ولقب أبناء هذه القبائل بالحمس  ةبحرم

 لشجاعتهم وانضباطهم الديني والوالء للحرم.

 ولنا لقاء في الغد،،
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