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ملخص: 

ميناء  يف  احلجاج  وحركة  التجارة،  واقع  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
جدة خالل عامي )1340 - 1341هـ/ 1922 - 1923م( ، وذلك كونه اأحد املوانئ 
ي�ستقبل  امليناء  كان  املكرمة.  ملكة  الرئي�ص  وامليناء  الأحمر،  البحر  على  املهمة 
العامل  دول  خمتلف  من  امل�ستوردة  والب�سائع  البحر،  طريق  عن  القادمني  احلجاج 
للخارج،  ت�سديره  يعاد  منها  الفائ�ص  وكان  واحلجاج،  احلجاز  اأهل  حاجات  لتلبية 
الوثائق  على  الدرا�سة  اعتمدت  الدرا�سة.  فرتة  يف  ن�سطة  حركة  امليناء  �سهد  وبذلك 
ودقيقة  مف�سلة  معلومات  وقدمت  امليناء،  حركة  ر�سدت  التي  املن�سورة  الربيطانية 
املوانئ  اإىل  اإ�سافة  قدومها،  واأماكن  والب�سائع  توافدهم،  واأماكن  اأعداد احلجاج،  عن 

بامليناء.  ارتبطت  التي 
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Trade and Hajj Movement in Jeddah Seaport
During 1922-1923 Documentary study 

Abstract: 

The aim of this study is to analyze the trade patterns in Jeddah port 
during the year 1340- 1341 AH/ 1922- 1923 AD. The port was one of the 
important ports on the Red Sea at that time. It received pilgrims and goods 
coming by the sea to Mecca and its surroundings. It was the main port 
of Mecca and was the end point of so many goods coming from various 
countries to meet the needs of the region, and the surplus goods were 
re- exported through it. Thus, Jeddah port was a busy port at that time 
deserving such study. This paper used the British documents who monitored 
the port. These documents provided detailed information about the number 
of pilgrims, from where they are, where the goods come from, and the links 
with other ports. 
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مقدمة: 
تعود اأهمية ميناء جدة اإىل ع�سور ما قبل الإ�سالم، وا�ستمر الن�ساط التجاري فيه اإىل 
اأهم  اأن امليناء كان من  اإىل  العهود الالحقة وحتى يومنا هذا، وت�سري امل�سادر الإ�سالمية 
املوانئ على البحر الأحمر، واأزدهر ب�سكل كبري كونه امليناء الرئي�ص ملكة املكرمة، والبوابة 

البحرية الرئي�سة التي يدخل منها احلجاج والزائرون اإىل الأماكن املقد�سة يف احلجاز. 
وزادت الأهمية ب�رشورة توفري ال�سلع والب�سائع التي كان يتطلبها زيادة عدد احلجاج 
اإىل الأماكن املقد�سة، وحاجات �سكانه. وقد اأدى ذلك اإىل حركة جتارية بحرية �سبه عاملية 
يف امليناء، واأخذت ال�سفن واملراكب من دول عديدة تعمل اإما على �سحن الب�سائع وال�سلع 
ونقلها اإليه اأو نقل الب�سائع املعرو�سة فيه و�سحنها، و�سواء اأكان ذلك من اإنتاج اأهل املنطقة 

اأم املناطق املجاورة اأم �رشاء الفائ�ص من الواردات، وبيعها يف مناطق اأخرى من العامل. 
جاءت هذه لدرا�سة لت�سليط ال�سوء على الن�ساط القت�سادي، وحركة احلجاج يف ميناء 
جدة خالل عامي 1922 - 1923م، وذلك بعد قيام مملكة احلجاز وانف�سالها عن الدولة 
العثمانية )1( ، وهي فرتة مهمة يف تاريخ امليناء لأنها اأعقبت احلرب العاملية الأوىل التي 
عانى امليناء خاللها من احل�سار الربيطاين منذ بداياتها مما اأدى اإىل توقف حركة التجارة 
العربية  الثورة  قيام  اأثناء  يف  مت�رشرا  امليناء  ظل  وقد  1915م.  عام  يف  احلجاج  ونقل 
ب�سكل كلي كما  الن�ساط  يعد  العثمانية، ومل  الدولة  امليناء عن  انف�سال  تبعه  الكربى، وما 
كان قبل احلرب )2( ، واإمنا ب�سكل تدريجي حتى انتهاء احلرب العاملية الأوىل عام 1918م. 
اأ�سا�ص على الوثائق الربيطانية املن�سورة يف �سل�سلة جملدات  اعتمدت الدرا�سة ب�سكل 
حتمل ا�سم يوميات جدة  (The Jeddah Diaries) وهي جمموعة كبرية من التقارير التي 
اأعدها امل�سوؤولون الربيطانيون امللحقون مبيناء جدة من قبل اإدارة النتداب الربيطاين على 
م�رش، ومقرها القاهرة، وتعود اأهميتها لحتوائها على معلومات دقيقة ومنظمة عن اإقليم 
احلجاز بعامة وجدة بخا�سة. وقد �سملت التقارير اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية يف الفرتة 
بالدرجة  ال�ستفادة  مت  فقد  1923م   -  1922 الدرا�سية  فرتة  ولأن  1940م،   -  1919
الأوىل من اجلزء الثاين كونها فرتة الدرا�سة. وقد مت قراءة التقارير املتعلقة بحركتي احلجاج 
والب�سائع وما يتعلق بهما، وقراءة اجلداول والأرقام املرفقة بالأيام وال�سهور والعمل على 
درا�ستها وحتليلها واإخراجها بقالب يتمكن من خاللها القارئ ال�ستفادة، وتكوين معرفة 

قيمة عن امليناء خالل تلك الفرتة. 
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أوال - ميناء جدة:
وهو  الأحمر،  للبحر  ال�رشقي  ال�ساحلي  ال�سهل  على  احلجاز  اإقليم  يف  جدة  ميناء  يقع 
اأقرب ميناء ملكة املكرمة، ويقع على خط عر�ص 21 - 30 درجة �سمال، وخط طول 11 - 

39 درجة �رشقا. 
 .  )3( 646م  26هـ/  اأهمية امليناء يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان يف �سنة  ظهرت 
. ثم يف   )4( الع�رش اململوكي  الإ�سالمية وبخا�سة يف  الدول  امليناء خالل تعاقب  وازدهر 
الع�رش العثماين حتى قيام احلرب العاملية الأوىل، و�سهد فرتة ركود خالل بدايات احلرب 
امليناء  وعاد   .  )5( لها  يتعر�سون  كانوا  التي  للمخاطر  نظرا  احلجاج  قدوم  توقف  ب�سبب 
1916م.  1334هـ/  عام  العثمانية  الدولة  عن  احلجاز  اإقليم  انف�سل  اأن  بعد  ن�ساطه  اإىل 
وب�سكل تدريجي عاد امليناء اإىل ن�ساطه الطبيعي كما كان �سابقا بعد نهاية احلرب العاملية 
خالل  من  لحظناه  ما  وهو  والب�سائع،  احلجاج  ا�ستقبال  يف  1918م  الأوىل1336هـ/ 
جريدة القبلة التي ر�سدت يف تلك الفرتة حركة املالحة التجارية، ونقل احلجاج يف ميناء 
جدة. فقد ر�سدت وب�سكل دقيق ومف�سل وعلى مدار اأ�سبوعي تلك الأن�سطة، وقامت بن�رشها 

على �سفحاتها خالل �سدورها يومي الثنني واخلمي�ص من كل اأ�سبوع )6( . 

ثانيا - احلجاج:
جداول  �سكل  على  جاءت  دقيقة،  معلومات  على  جدة”  “يوميات  تقارير  احتوت 
واإح�سائيات رقمية لعدد احلجاج واملعتمرين القادمني اإىل الديار املقد�سة عن طريق البحر 
الأحمر اإىل ميناء جدة، والبيانات الإح�سائية يف اجلدول رقم )1( ، والر�سم البياين رقم )2( 

ي�سريان اإىل تذبذب عدد احلجاج خالل فرتة الدرا�سة )7( . 
مقارنة  1923م  1341هـ/  العام  خالل  احلجاج  عدد  يف  ارتفاعا  اجلدول  ويظهر 
 )101208( يقارب  ما  1922م  1340هـ/  فبلغ عدد احلجاج عام  �سبقه،  الذي  بالعام 
حاجا ومعتمرا )8( ، وارتفع العدد يف العام 1341هـ/ 1923م فبلغ حوايل )117653( 
16% وهذا موؤ�رش طبيعي  حاجا ومعتمرا )9( ، بزيادة بلغت حوايل )16445( اأو بن�سبة 
من  اآمنًا،  كان  الدرا�سة  فرتة  خالل  احلج  اأن  على  موؤ�رشا  ويعطينا  احلجاج،  عدد  لزيادة 
بالأحداث  فيها  تاأثر  التي  ال�سنوات  بع�ص  وبعك�ص   ،  )10( والأمنية  ال�سحية  الناحية 
ال�سيا�سية، فقد قلت اأعداد احلجاج خالل فرتة احلرب العاملية الأوىل ب�سبب انعدام الأمن، 
النزاع  اإثر  1919م،  تاأثر احلج يف عام1337هـ/  ، كذلك   )11( للنقل  وعدم توفر و�سائل 

بني احلجاز وجند )12( . 
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الجدول )1( 
عدد الحجا	 القادمين عن طريق البحر األحمر إلى ميناء جدة )13( . 

�لن�شبة �ملئوية�لزيادة/ �لنق�شان�ل�شنة 1341/ 1923�ل�شنة 1340/ 1922�ل�شهر

100%+ 117117- كانون الثاين

115 %+ 191041082198�سباط

36 %+ 9269126293360اآذار

85 %+ 11024204619437ني�سان

5 %+ 77058130425اأيار

132 %+ 82401916610926حزيران

39 %+ 14761205765415متوز

11 %+ 36427405114084اآب

15 %+ 827995751296اأيلول

1 %+ 2483252239ت�رشين الأول

- 100%- 1110- 1110ت�رشين الثاين

100%+ 374374- كانون الأول

16 %+ 10120811765316445�ملجموع

الجدول )2( 
رسم بياني أعداد الحجا	 القادمين إلى ميناء جدة )14( . 
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اإقبال امل�سلمني من دول املغرب  يعطينا اجلدول ال�سابق والر�سم البياين موؤ�رشا على 
الأماكن  زيارة  على  اآ�سيا،  و�رشق  والب�رشة،  وعدن،  واريرتيا،  وال�سودان،  وم�رش،  العربي 
املقد�سة عن طريق البحر عرب ميناء جدة، كما نالحظ عدم وجود للحجاج واملعتمرين خالل 
�سهر كانون الثاين، وكانون الأول، من العام1340هـ/ 1922م، وكذلك انخفا�ص العدد يف 
الأ�سهر نف�سها من العام1341هـ/ 1923م، وال�سبب يف ذلك هو انتهاء مو�سم احلج وعودة 
الأماكن  ال�سحية يف  اإىل ديارهم، زد على ذلك قيام حكومة احلجاز بالإجراءات  احلجاج 

املقد�سة. 
ومع اأن احلج ياأتي يف �سهر ذي احلجة من كل �سنة هجرية، غري اأننا نقراأ يف التقرير عن 
ا�ستمرار توافد احلجاج اإىل الأماكن املقد�سة على مدار العام، با�ستثناء �سهري كانون الأول 
وكانون الثاين من العام 1340هـ/ 1922م اللذين مل ي�سجل فيهما اأي حركة للحجاج )15( 
اأن  يوؤكد  1923م، ما  1341هـ/  العام  نف�سها من  الأ�سهر  اأعداد احلجاج يف  ، وانخفا�ص 
القنا�سل الربيطانيني مل يكونوا يفرقون- وهم يوثقون حركة املالحة البحرية يف ميناء 
العمرة،  لتاأدية منا�سك  القادمني  لتاأدية منا�سك احلج وبني  القادمني  جدة- بني احلجاج 

معتربين اأولئك جميعا حجاجا. 
يف  احلج  مو�سم  بداية  يف  الدرا�سة  فرتة  خالل  احلجاج  عدد  ارتفاع  نالحظ  كما 
العام  القعدة من  واأوائل ذي احلجة، فقد بلغ عدد احلجاج يف �سهر ذي  القعدة  �سهري ذي 
1922م حوايل )14،761( حاجا، وزاد العدد يف العام التايل من ال�سهر نف�سه  1340هـ/ 
39%. وبلغ  اأو ما ن�سبته  حوايل )20،576( حاجا بزيادة بلغت حوايل )5415( حاجا، 
عدد احلجاج يف �سهر ذي احلجة/ 1340هـ/ اآب 1922م حوايل )36،427( حاج، و�سهد 
ارتفاعًا يف العام التايل من ال�سهر نف�سه فبلغ حوايل )40،511( حاج بزيادة بلغت حوايل 
)4084( حاج بن�سبة 11% )16(، ول غرابة يف ذلك، لأن هذا ال�سهر ي�سهد قدوم اأعداد كبرية 
من امل�سلمني يف مو�سم احلج اأكرث منها يف غريها، بينما كان اأكرب انخفا�ص يف عدد احلجاج 
خالل فرتة الدرا�سة يف �سهر كانون الثاين حيث و�سل )117( حاج )17( ، مقابل )1110( 
)19( وكانون الأول  )18( وت�رشين الأول حوايل )5005( حاج  حاج يف �سهر ت�رشين الثاين 

فبلغ العدد )374( حاج، من اأجل اأداء منا�سك العمرة. )20( 
وبالرجوع اإىل جريدة القبلة احلجازية نالحظ اأنها مل ُت�رِش اإىل الب�سائع القادمة اإىل 
ميناء جدة، بل كان جل اهتمامها نحو توثيق عدد ال�سفن التي حتمل حجاجا )21( . وخالفا 
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عدد  اإىل  ت�سري  كانت  القبلة  جريدة  اأن  اأي�سا  نلحظ  جدة”  يوميات  يف”  الوارد  للتقرير 
جند  جدة“  “يوميات  تقرير  مع  وباملقارنة  احلج.  مو�سم  يف  لذويهم  املرافقني  الأطفال 
تطابقا يف اأعداد احلجاج بني اليوميات وجريدة القبلة. فعلى �سبيل املثال، ذكرت اجلريدة 
 )22( اأن الباخرة روندو  (Rondo)و�سلت من داغ�ستان وعليها )87( حاج، منهم طفالن 
، كما و�سلت باخرة قادمة من ميناء �سنغافورا )23( ، وعليها حوايل )555( حاج، منهم 
65 طفال، و الباخرة عرب�ستان من بتاوي، وعليها حوايل )1208( حاج، منهم 29 طفال، 
وكذلك و�سلت الباخرة خواجة  (Hwahjah) من بتاوي اإندوني�سيا حمملة بحوايل )873( 
حاجا، منهم 25 طفال )24( ، و الباخرة انتي تولد�ص  (Antilochusِِ) من �سنغافورا وعليها 
من   (Soerakartaٍٍ)  سوراكارتا� الباخرة  و�سلت  كما  طفال،   50 منهم  حاجا،   )594(

بتاوي وعليها 39 حاجا )25( . 
كان احلجاج- بعد نزولهم يف ميناء جدة- يدفعون ر�سوما للحجر ال�سحي مقداره 37 
قر�سا )26( ، ثم يدفعون �رشيبة ر�سم الت�سديق على جواز ال�سفر ومقدارها 10 قرو�ص للكبار 
وال�سغار والأغنياء والفقراء )27( . كما فر�ست بلدية جدة ت�سعرية على نقل احلجاج من جدة 
الواحد  يدفعه احلاج  ، وكان مقدار ما  “ ال�سقادف” )28(  ا�ستخدم  املكرمة، حيث  اإىل مكة 
لل�سقادف 110 قرو�ص )29( . وكان احلجاج يقطعون الطريق من جدة اإىل مكة املكرمة خالل 

يوم اأو يومني )30( . 
كما يالحظ من اجلدول رقم )3( اأن اأكرب عدد للحجاج القادمني من املوانئ العربية 
كان من ميناء ال�سوي�ص فبلغ العدد حوايل )24، 322( حاجا، وهم من م�رش ودول املغرب 
مع  ويخرجون   .  )31( القاهرة  يف  ويتجمعون  الرب  طريق  عن  ياأتون  كانوا  الذين  العربي 
اأقل عدد من احلجاج من  القطار. وجاء  ال�سوي�ص بوا�سطة  اإىل ميناء   )32( املحمل امل�رشي 

ميناء الب�رشة حيث بلغ حوايل )2881( حاجا. 
 اأما موانئ �رشق اآ�سيا فقد �سجل التقرير اأن اأكرب عدد للحجاج القادمني اإىل ميناء جدة 
حاجا،   )55،652( حوايل  بلغ  حيث  الهندي  بومباي  ميناء  من  كان  الدرا�سة  فرتة  خالل 

مقابل )9943( جاءوا من ميناء كرات�سي يف باك�ستان. 
  Amsterdam )33( اأم�سرتدام ِ  ميناء  من  عدد  اأكرب  جاء  الأوروبية  املوانئ  ومن 
الهولندي، فبلغ العدد حوايل )10023( حاجا، مقابل )2881( حاجا من ميناء روتردام 
كاملغرب  اإفريقيا  �سمال  بلدان  من  جاءوا  احلجاج  اأكرث  اأن  ويالحظ   ،Rotterdam )34( 

وتون�ص وليبيا واجلزائر وموريتانيا، وذلك عن طريق البحر املتو�سط. 
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الجدول )3( 
عدد الحجا	 القادمين من الموانئ العالمية وموانئ البحر األحمر إلى ميناء جدة

�ملجموععدد �حلجاج عام 1923معدد �حلجاج عام 1922�مليناء

100931422924322ال�سوي�ص

65842629523879بورت �سودان و�سواكن

28812881- الب�رشة

37054015771عدن

56096732 1123بريوت

216521737م�سوع

259932965955652بومباي

11538- 11538جاوا

6548601312561�سنغافورة

183181129943كرات�سي

17791658318362باتافبا

476628409606ليفربول

7346267710023اأم�سرتدام

28812881- روتردام

ثالثا - واردات ميناء جدة: 
اأغلب مراحل ع�سورها، قدميا وحديثا،  اإىل ميناء جدة يف  ترد  التي  الواردات  �سكلت 
ع�سب احلياة فيها، وذلك ب�سبب �سح املوارد وانعدام م�سادر املياه والزراعة فيها. اإ�سافة 
اإىل ما �سكله توافد اأعداد كبرية من امل�سلمني من جميع اأنحاء العامل الإ�سالمي لأداء منا�سك 

احلج والعمرة من عبئ ثقيل على موارد احلجاز. 
التي  الب�سائع  كمية  اأن  يالحظ  الفرتة  لهذه  الربيطاين  التقرير  مطالعة  خالل  ومن 
وردت اإىل امليناء خالل العام 1340هـ/ 1922 بلغت حوايل )538384( )35( �سندوقا اأو 
طردا )36( ، وزادت كمية الب�سائع يف العام1341هـ/ 1923م بن�سبة 60% فبلغت حوايل 
)865084( �سندوقا اأو طردا بزيادة بلغت حوايل )326700( �سندوقا اأو طردا، وهو ما 

يو�سحه اجلدول )2( 
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الجدول )3( 
كمية البضاعة الواردة إلى ميناء جدة

الن�سبة املئويةالزيادة/ النق�سانالعام 1341هـ/ 1923العام 1340هـ/ 1922ال�سهر
- 65 %- 344051187822527كانون الأول

571 %+ 1950813104668102�سباط

45 %+ 28893 6294491837اذار

432 %+ 170879096673879ني�سان

 38 %+ 511077078919682ايار

128 %+ 112693257822145129حزيران

- 55 %- 381781697521203متوز

%76_ 723971701255385اب

394 %+ 199149844178527ايلول

73 %+ 149972595110954ت�رشين الأول

- 105 %- 7571688274834ت�رشين الثاين

164 %+ 194385148532047كانون الأول

60%+ 538384865084326700�ملجموع

الجدول )4( 
رسم بياني بكميا	 البضائع الواردة إلى ميناء جدة
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للميناء  امل�ستوردة  الب�سائع  كمية  اأن   )4( البياين  والر�سم   )3( اجلدول  من  نالحظ 
مرتبطة بعدد احلجاج. فكلما زاد عدد احلجاج زادت الكمية امل�ستوردة، لتحقيق حاجاتهم 
اأكرب كمية ب�سائع وردت للميناء كانت خالل  اأن  ال�سكان املحليني. كما يالحظ  وحاجات 
�سهر حزيران، فبلغت )112693( �سندوقا اأو طردا من العام 1340هـ/ 1922 م، وارتفعت 
الكمية للعام التايل فبلغت )257822( �سندوقا اأو طردا، بزيادة بلغت حوايل )145129( 
بن�سبة 128% )37( . وذلك قبل موعد احلج ب�سهرين، حيث �سادف �سهر ذي احلجة اأول �سهر 
لتلبية حاجات احلجاج  ا�ستعدادا  كانت  الكبرية  الكمية  فهذه  ذلك  غرابه يف  ، ول   )38( اآب 
القادمني اإىل الأماكن املقد�سة. اأما اأقل كمية وردت للميناء فكانت يف �سهر ت�رشين الأول 
1343هـ/ 1922م، حيث بلغت )14997( �سندوقا اأو طردا، وذلك بعد انق�ساء موعد احلج 

ب�سهرين )39( . 
وقد اأ�سار التقرير اإىل وجود عالقة جتارية بني ميناء جدة و 22 ميناء اآخر، �سواء اأكان 
لنقل الب�سائع اأم احلجاج )40( . اأما اأكرث املوانئ العاملية التي كانت م�سدرا للواردات عرب 
بلغت  اإذ  القائمة،  راأ�ص هذه  الهند على  كلكتا (Calcutta) يف  ميناء  فقد جاء  ميناء جدة، 
نيويورك  ميناء  كان  حني  يف   )41( طردا  اأو  �سندوقا   )298925( حوايل  الواردات 
(New York) اأقل املوانئ تفاعال مع ميناء جدة، حيث و�سل منه نحو )15000( تنكه )42( 

. ومن املوانئ العربية جاء ميناء ال�سوي�ص على راأ�ص الهرم، حيث بلغ حجم امل�ستورد منه 
حوايل )132160( �سندوقا اأو طردا، مما ي�سري اإىل عمق العالقات امل�رشية احلجازية خالل 
هذه الفرتة. وقد جاءت اأقل كمية من ميناء بريوت فبلغت )2431( �سندوقا اأو طردا. اأما 
موانئ احلجاز الداخلية فقد ورد منها )52( �سندوقا اأو طردا وهي اأقل كمية للب�سائع ترد 
للميناء )43( . كما ارتبط ميناء جدة مع ميناء الب�رشة يف اخلليج العربي، حيث وردت منه 

كمية من الب�سائع تقدر بحوايل )47( �سندوقا اأو طردا )44( . 
اأما موانئ �رشق اآ�سيا وعلى راأ�سها �سنغافورة، وباتافيا  (Batavia) فلم يرد منها اأية 
اأية حمولة،  تفرغ  الهولندي ل  العلم  ترفع  التي  ال�سفن  الب�سائع، يف حني كانت  كمية من 
بل تنقل احلجاج )45( ، ويالحظ من خالل التقرير انه مل يرد واردات من املوانئ الأوربية 
كميناء هامبورغ  (Hamburg)، ولفربول  (Liverpool)، واأم�سرتدام، و روتردام خالل العام 
1340هـ/ 1922م )46( ، وحتى يف العام التايل 1340هـ/ 1923م بلغت كميه الب�سائع 
الواردة من هذه املوانئ حوايل )180( �سندوقا اأو طردا )47( . فهذه ال�سفن القادمة من هذه 
املوانئ كانت تنقل احلجاج فقط وبخا�سة من دول املغرب العربي، ويتبني من التقرير اأن 
ال�سفن التي كانت مرتبطة بالتجارة مع احلجاز اأما بريطانية من خالل حممياتها يف م�رش 
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وال�سودان، اأو من م�ستعمراتها يف الهند، اإ�سافة اإىل ال�سفن الإيطالية التي كانت تتنقل بني 
موانئ البحر الأحمر. 

وهناك بع�ص املوانئ مل يذكرها التقرير بل ذكر ا�سم ال�سفينة ومل يذكر امليناء القادمة 
منه، غري اأنه �سجل حجم الب�سائع التي مت نقلها فقد نقلت هذه ال�سفن عام1340هـ/ 1922 
اإىل حوايل  ، وارتفعت يف العام التايل لت�سل   )48( اأو طردا  م حوايل )132686( �سندوقا 

 . )49( )267483(
كمية  ذكر  بل  جدة،  ميناء  اإىل  الواردة  الب�ساعة  نوع  يذكر  مل  التقرير  اأن  ويالحظ 
الب�ساعة بال�سندوق اأو الطرد با�ستثناء مرة واحدة، ذكر فيها التوابل ولي�ص من املعروف 

�سبب اإغفال التقرير لنوع الب�سائع املنقولة اإىل ميناء جدة )50( . 
وينطبق ذلك على جريدة القبلة التي مل تذكر نوع الب�سائع املنقولة، كما كانت احلال 
يف الأعداد الأوىل لها )51( ، وقد ركزت اجلريدة على ال�سفن التي تنقل احلجاج وح�سب. ويف 
اأنواع الب�سائع املنقولة اإىل  1916م كانت اجلريدة تذكر  1334هـ/  بداية �سدورها عام 
ميناء جدة حيث ذكرت الأرز، والذرة، واحلنطة، وال�سكر، وال�ساي، والقهوة، والتمر الهندي، 
والأقم�سة،  املنزلية،  والأدوات  والتوابل،  والعطور،  ال�سناعية،  واملواد  والأدوية،  واخلروب، 
ياأخذونه  اأو  اإقامتهم  اأثناء  يف  احلجاج  يحتاجه  مما  وغريها  والنحا�ص  والفحم،  واحلناء، 

معهم بعد انتهاء زيارتهم )52( . 
كاجلمال  احليوانات  الإطالق  على  اأبرزها  فكان  الرئي�سة  احلجاز  �سادرات  اأهم  اأما 
والأغنام واملاعز، وال�سوف، وجلود الأبقار، واجلمال، والأغنام، وال�سمن )53( ، اإ�سافة اإىل 
الب�سائع الواردة من �رشق اآ�سيا والتي يعاد ت�سديرها اإىل ميناء ال�سوي�ص مثل البخور، والنب، 

وال�سمع اخلام، والبهار، واحلناء، والتمر الهندي، وال�ساي )54( . 
الواردة  والب�سائع  ال�سفن  على  الر�سوم  بع�ص  ت�ستويف  احلجازية  احلكومة  وكانت 
الب�ساعة  على  اأكانت  �سواء  الر�سوم  قدرت  وقد  تقدمها،  التي  اخلدمات  مقابل  امليناء،  اإىل 

امل�ستوردة اأم امل�سدرة خالل هذه الفرتة بنحو )200000( جنيه اإجنليزي �سنويا )55( . 

رابعا - السفن واألعالم:
اإىل املتو�سطة وال�سغرية، كما  الكبرية  اإىل ميناء جدة من  التي وردت  ال�سفن  تنوعت 
تنوعت اأعالم الدول التي رفعتها تلك ال�سفن. ومن خالل اجلدول رقم )5( يت�سح لنا اأن ال�سفن 
الربيطانية كانت اأكرث ال�سفن التي ترتدد على ميناء جده ف�سجلت فرتة الدرا�سة زيارة ال�سفن 
الربيطانية للميناء )361( مرة، وذلك لإنزال احلجاج والب�سائع، و�سواء اأكانت القادمة من 
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�سواحل البحر الأحمر اأم القادمة من الب�رشة اأم من �رشق اآ�سيا. ول غرابة يف ذلك، فربيطانيا 
منذ انتهاء احلرب العاملية الأوىل 1336هـ/ 1918م اأ�سبحت من اأقوى الدول يف العامل، 
وكان لها م�ستعمرات يف �رشق اآ�سيا، والهند، وم�رش وال�سودان بعد اأن اأعلنت احلماية عليها 

بعد قيام احلرب العاملية الأوىل. 
ثم جاءت يف الدرجة الثانية ال�سفن التي ترفع العلم الإيطايل مثل )م�سوع( و )اأ�سمره( 
اأ�سبوعي على  . و�سجل التقرير عدد املرات فبلغت )86( مرة، تلك التي كانت ترتدد ب�سكل 

ميناء جدة متنقلة بني م�سوع، وجدة، وال�سوي�ص ثم العودة اإىل م�سوع يف اأريرتيا )56( . 
ثم جاءت ال�سفن التي ترفع العلم الهولندي وبخا�سة من ميناء �سنغافورة وباتافيا، 
ف�سجل التقرير لها )68( زيارة، حيث كانت اأندوني�سيا م�ستعمرة هولندية، لكن تلك ال�سفن 
التي ترفع العلم الهولندي كانت ل حتمل اإل حجاجا فقط )57( . ثم جاءت ال�سفن التي ترفع 
العلم الفرن�سي التي كانت تنقل على الأغلب حجاجا من ميناء بريوت اإىل جده ثم العودة 

و�سجل التقرير لها )7( زيارات )58( . 
ال�سيني  العلم  �سفينتني، واحدة ترفع  الدول، فيما عدا  اإىل غري هذه  التقرير  ومل ي�رش 
 وحتمل حجاجا وهي خواجه  )59( (Hwahjah)، و�سفينة اأخرى ترفع العلم اليوناين وهي

 اندرومات�سي  (Andromachi) وكانت حتمل حجاجا فقط )60( . 
و  )الطويل(  اأعالم دول عربية وهي  �سفنا كانت ترفع  اأن ثمة  التقرير  كما نلحظ من 
)ر�سدي( التي كانت ترفع علم احلجاز )61( . ومت �رشاء هذه البواخر احلجازية يف �سهر ذي 
احلجة 1340هـ/ متوز 1922م ومت الحتفال برفع علم احلجاز عليهما، وعلى الرغم من اأن 
الهدف من هذه ال�سفن كان حمل الركاب واحلجاج والطرود التجارية وغريها، غري اأنها تعد 
�سغرية احلجم اإذا ما قورنت مع البواخر القادمة اإىل ميناء جدة )62( . و يالحظ من التقرير 
اأن هذه البواخر احلجازية كانت يف الغالب ل ي�سار اإليها يف حمل الب�سائع اأو احلجاج اإل 
قليال، حيث حملت البواخر احلجازية حوايل )2893( حاجا ونحو )52( �سندوقا اأو طردا 

وكانت تنتقل بني املوانئ احلجازية واأحيانا تذهب اإىل اليمن )63( . 
واأ�سارت جريدة القبلة اإىل و�سول �سفينة )ر�سدي( من ينبع اإىل جدة حاملة )218( 
و8  �سبيان   8 و  امل�رشيني  من  واثنني  بغدادي  وحاج  هندي  حاج   )200( منهم  حاجا 

حجاج من كابل )64( . 
 (Berkshira) كذلك اأ�سار التقرير اإىل ال�سفن التي رفعت العلم امل�رشي مثل بريك �سريا
و�سلت اإىل ميناء جدة مرتني، اأما ال�سفينة اأمازونيا  (Amazonia) و�سلت مره واحدة حتمل 

حجاجا من ميناء بريوت اإىل جدة. 
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واأ�سار التقرير اأن ال�سفن التي ترفع العلم الربيطاين هي الأكرث ترددا على امليناء، ثم 
جاءت ال�سفن التي كانت ترفع العلم اليطايل )اأ�سمره( و )م�سوع( يف اأثيوبيا حيث ترددت 
العربية  وبعدها  الفرن�سية،  فال�سفن  الهولندية  ال�سفن  جاءت  ثم  مرة،   )49( امليناء  على 

واليونانية وال�سينية. )65( 
مل  جدة  ميناء  اإىل  تاأتي  كانت  التي  ال�سفن  بع�ص  اأن  الربيطانية  التقارير  وت�سري 
اإىل  اإىل احلجاج املغادرين  التقرير  تكن حتمل معها حمولة ول حجاجا، يف حني مل ي�رش 
اأوطانهم)66(. وبذلك يتبني اأن احلجاز مل يكن، ح�سب التقرير، ي�سدر اأي ب�سائع اإىل اخلارج، 
بل كانت كلها واردات، ولكن بع�ص املراجع تذكر اأن احلجاز كان ي�سدر كما اأ�رشنا �سابقا 
اإىل ميناء ال�سوي�ص. فكان امليزان التجاري مييل ب�سكل كبري اإىل الواردات، ذلك لأن احلجاز 
كان فقري املوارد، اإ�سافة اإىل اأن واردات احلجاز من الب�سائع كانت ب�سبب وفود احلجاج 
اإليه، وا�ستهالكهم تلك الب�سائع، واأخذها هدايا حني رجوعهم اإىل اأوطانهم. وبالتايل فاإن 

هناك عجزا كبريا يف ميزان جتارة احلجاز حيث اأعتمد على الواردات اخلارجية. 
الجدول )5( 

جنسية السفن القادمة إلى ميناء جدة 1922 - 1923م

�ملجموععدد �ل�شفن عام 1923معدد �ل�شفن عام 1922علم �لدولة

173188361بريطانيا

464086ايطاليا

323668هولندا

347فرن�سا

55- رو�سيا

22- ال�سني

11- اليونان

9110م�رش

111223احلجاز

املوانئ املرتبطة مبيناء جدة:
املوانئ  الأحمر، وبخا�سة  للبحر  الداخلية  املوانئ  ب�سكل كبري مع  ارتبط ميناء جدة 
امل�رشية )ال�سوي�ص( ، واملوانئ ال�سودانية وبخا�سة )بورت �سودان( )و�سواكن( . وقد كانت 
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دخولها  بعد  عليها  احلماية  اأعلنت  حيث  لربيطانيا  مبا�رش  ب�سكل  تخ�سع  املوانئ  هذه 
احلرب العاملية الأوىل، اإ�سافة اإىل ارتباط التجارة تاريخيا مب�رش من حيث العتماد على 
ا�سترياد الب�سائع وت�سديرها، زد على ذلك الأوقاف التي اأوقفتها الدول الإ�سالمية املختلفة، 
العبا�سية، والأيوبية، واململوكية، والعثمانية للحرمني ال�رشيفني )67( . ويتبني اأن اأكرب كمية 
ال�سوي�ص حيث  الأحمر كانت من ميناء  البحر  اإىل ميناء جدة من موانئ  الواردة  للب�سائع 
ا�ستورد احلجاز عربه عام 1340هـ/ 1922م كمية من الب�سائع بلغت )80747( �سندوقا 
اأو طردا، وتراجعت الكمية يف العام التايل نحو 36% ف�سجلت حوايل )51413( �سندوقا 
اأو طردا، وتف�سري ذلك يعود اإىل توتر العالقات بني احلجاز وم�رش )68( ، و جاء ميناء بورت 
�سودان و�سواكن يف املرتبة الثانية فقد بلغت الكمية امل�ستوردة من الب�سائع عربهما يف عام 
1340هـ/ 1922م حوايل )47955( �سندوقا اأو طرد، وارتفعت الكمية يف عام1341هـ/ 
323%. وحل ميناء  بلغت  بزيادة  اأو طردا  )202915( �سندوقا  فبلغت حوايل  1923م 
م�سوع يف اإريرتيا- الذي كان حتت ال�ستعمار الإيطايل- يف املرتبة الثالثة فبلغت الكمية 
اأو طردا،  )30394( �سندوقا  1922م حوايل  اإىل ميناء جدة عام1340هـ/  الواردة منه 
طردا،  اأو  �سندوقا   )11018( حوايل  اإىل  1923م  العام1341هـ/  يف  الكمية  وانخف�ست 
بن�سبة نق�سان )63%( . اأما املوانئ الأخرى، �سواء اأكانت يف اليمن اأم عدن فكانت قليلة، 
مقارنة مع املوانئ ال�سابقة، لأن هذه املوانئ كانت تنتقل فيها ال�سفن ال�سغرية على الأغلب، 

مثل )الطويل( و )�سجاع( ، وهي �سفن ترفع العلم احلجازي )69( ، 
الذي  ال�رشقية، وبخا�سة ميناء بريوت  املتو�سط  البحر  اأي�سا مبوانئ  وارتبط احلجاز 
و�سل منه عام1340هـ/ 1922م نحو )2086( �سندوقا، وانخف�ست يف العام 1341هـ/ 
حيث  الفرن�سي،  العلم  ترفع  ال�سفن  تلك  كانت  و  �سندوقًا.   )345( حوايل  فبلغت  1923م 
كانت كل من �سوريا ولبنان تخ�سع لالنتداب الفرن�سي بعد اأن �سيطرت فرن�سا على �سوريا 
بعد معركة مي�سلون1338هـ/ 1920م )70( ، واحتالله واإنهاء حكم امللك في�سل يف �سوريا 
الأمر الذي زاد التوتر يف العالقة بني احلجاز وفرن�سا )71( . كما ارتبط امليناء بعالقة جتارية 
1341هـ/  عام  منه  امل�ستورة  الكمية  بلغت  حيث  العربي  اخلليج  على  الب�رشة  ميناء  مع 

اأو طردا )72( .  1923م حوايل )47592( �سندوقا 
هذا على �سعيد املوانئ العربية، اأما املوانئ العاملية، فقد وردت ب�سائع وحجاج من 
وجاء  والباك�ستانية.  الهندية،  كاملوانئ  منها،  الإ�سالمية  وبخا�سة  اآ�سيا  �رشق  يف  موانئ 
احلجاز  منها  ا�ستورد  التي  العاملية  املوانئ  قائمة  يف  الأوىل  املرتبة  يف  كلكتا  ميناء 
اأو  �سندوقا   )59693( حوايل  1922م  عام1340هـ/  الكمية  وبلغت  والب�سائع  ال�سلع 
اأو  �سندوقا   )239232( حوايل  فبلغت  1923م،  عام1341هـ/  الكمية  وارتفعت  طردا 
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حل  مت  التقرير.  يف  �سجلت  كمية  اأعلى  وهي   .  )%500( حوايل  بلغت  زيادة  بن�سبة  طردا 
فبلغت  وال�سلع  الب�سائع  كمية  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف   (Bombay) بومباي ميناء 
اأو  �سندوق   )92274( حوايل  1922م  1340هـ/  العام  يف  منه  الواردة  الب�سائع  كمية 
طردا،  اأو  �سندوقا   )202915( حوايل  فبلغت  1923م  العام  يف  الكمية  وارتفعت  طرد، 
بن�سبة زيادة بلغت حوايل )119%( . وحل ميناء كرات�سي (Karachi) يف املرتبة الثالثة 
فبلغت الكمية الواردة منه حوايل )7157( ، وارتفعت يف عام 1341هـ/ 1923م فبلغت 
. واملوانئ الإندوني�سية  اأو طردا بن�سبة زيادة بلغت )%151(  حوايل )18006( �سندوقا 
الواردات من  اأن  التقرير  ارتبط مع ميناء جاوا، ويالحظ من  ، كما   )73( بتافيا  مثل ميناء 
الهند كانت �سخمة، ويعزى ذلك اإىل توريدها املواد وال�سلع الرئي�سة التالية: الأرز، وال�سكر، 
والطحني، والذرة، وال�ساي، والفلفل، واحلديد، والنحا�ص. ومع اأن التقرير مل يذكرها اإىل انه 
مت التعرف عليها من خالل جريدة القبلة، وبخا�سة يف بواكري �سدورها )74(. ويف اأوروبا 
اأن  واأم�سرتدام، غري  األأوروبية كهامبورغ ولفربول  املوانئ  ارتبط ميناء جدة مع عدد من 
كمية الب�سائع الواردة من هذه املوانئ كانت قليلة، حيث بلغت حوايل )180( �سندوقا يف 
العام 1341هـ/ 1923م. ف�ساًل عن ميناء نيويورك الذي �سدر مليناء جدة مرة واحدة فقط 
بلغت حوايل )15000( تنكة من البرتول )75( . كذلك ورد بالتقرير اأ�سماء �سفن جاءت اإىل 
ميناء جدة مل ي�رش اإليها التقرير من اأي املوانئ قادمة، لكنه ذكر امليناء الذاهبة اإليه، ويف 
الواقع، وح�سب حركة ال�سفن تتبني اأنها قادمة من موانئ اإ�سالمية يف �رشق اآ�سيا. وقد بلغت 
1923م  1341هـ/  عام  الكمية  وارتفعت  طردا،  اأو  �سندوقا   )132686( حوايل  الكمية 

فبلغت حوايل )267483( �سندوقا اأو طردا بن�سبة زيادة بلغت حوايل )%60( . 
الجدول )6( 

البضائع الواردة من الموانئ إلى ميناء جدة

�لن�شبة �لزيادة �و �لنق�شان1341هـ/ 1923معام 1340هـ/ 1922 م�مليناء

-36%- 807475141329334ال�سوي�ص

بورت �سودان 
323%+47955202915154960و�سواكن

-63%- 303941101819376م�سوع

382%17769+464522414عدن

-83%- 20863451741بريوت

47592+47592- الب�رشة
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�لن�شبة �لزيادة �و �لنق�شان1341هـ/ 1923معام 1340هـ/ 1922 م�مليناء

151%71571800610849كرات�سي

500%59693239232298925كالكتا

119%92274202915110641بومباي

6013+6013- جاوا �سنغافورة

+ 6060- روتردام

+ 6060- لفربول

+ 6060- اأم�سرتدام

+ 1500015000نيويورك

101%+ 132686267483134767موانئ غري حمددة

60%+ 538384865084326700�ملجموع

اخلامتة: 

 “The Jeddah Diaries« اأظهرت درا�سة الوثائق الربيطانية ممثلة بـ« يوميات جدة
مدى اأهميتها يف معرفة اأحوال ميناء جدة يف مطلع القرن الع�رشين، وحتديدا خالل الفرتة 
1340 - 1341هـ/ 1922 - 1923 م. حيث ك�سفت الوثائق النقاب عن حقائق تاريخية 
والأماكن  احلجاز  بتاريخ  واملهتمني  الباحثني  اهتمام  عن  غائبة  قريب  وقت  اإىل  كانت 

املقد�سة. وخل�شت �لدر��شة �إىل �لنتائج �الآتية: 
القادمني عن طريق . 1 واملعتمرين  احلجاج  اأعداد كبرية من  قدوم  ميناء جدة  �سهد 

البحر يف العام 1923م وزادت عن العام 1922م، وكانت الأعداد تزداد مع اقرتاب مو�سم 
احلج يف �سهري ذي القعدة وذي احلجة وذلك من املوانئ الداخلية للبحر الأحمر واملوانئ 

العاملية. 
ارتبطت التجارة يف ميناء جدة بعدد احلجاج القادمني فكلما زاد عدد احلجاج زادة . 2

كمية الواردات كون اأن احلجاز قليل املوارد، و�سهدت فرتة الدرا�سة تزايدا يف كمية الواردات 
بن�سبة  �سبقه  الذي  العام  عن  زيادة  1923م  العام  �سهد  بحيث  احلجاج  عدد  زيادة  ب�سبب 

128%، وكانت اأكرث الب�سائع امل�ستوردة من الهند عرب مينائي كلكتا وبومباي. 
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املتنوعة، . 3 ال�سفن  من  كبري  عدد  1923م   -  1922 الفرتة  امليناء خالل  اإىل  ورد 
العلم  ترفع  التي  ال�سفن  �سجلت  وقد  احلجاج،  لنقل  اأم  الب�سائع  ل�سحن  ذلك  اأكان  �سواء 
الربيطاين361 زيارة للميناء وكانت اأكرثها قدوما للميناء مقارنة مع ال�سفن الأخرى، ول 

غرابة يف ذلك كونها كانت ت�سيطر على عدد من الدول العربية والإ�سالمية. 
ارتبط ميناء جدة بعدد من املوانئ العربية كميناء ال�سوي�ص، وبور �سودان، و�سواكن، . 4

وعدن، والب�رشة، وبريوت وغريها. كما ارتبط بعدد من املوانئ يف �رشق اأ�سيا كميناء كلكتا، 
واأم�سرتدام،  ولفربول،  نيويورك،  كميناء  العاملية  واملوانئ  وبتافيا،  وجاوا،  وبومباي، 
اأهمية  املوانئ دليال مهمًا على  القت�سادي بهذه  الرتباط  وهامبورغ وغريها. ويعد هذا 

ميناء جدة و�ساهدا على احلركة التجارية املهمة وامل�ستمرة فيه. 
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اهلوامش: 
ورث العثمانيون ال�سيادة على ميناء جدة من املماليك بعد اأن قدم �رشيف مكة الولء . 1

لل�سلطان �سليم الأول عام 1517م للمزيد من ذلك انظر، عبد الكرمي رافق، العرب والرتك 
1916م، دم�سق، )د. ن( ، 1974م، �ص61 - 65.   - 1516

�سهد امليناء خالل الفرتة العثمانية ن�ساطا يف ا�ستقبال الب�سائع واحلجاج، فعلى �سبيل . 2
املثال ا�ستورد امليناء عام 1910 - 1911 م، حوايل )643198( طن من الب�سائع، 
للمزيد انظر، حممد بن �سعيد ال�سعفي، التجارة اخلارجية ملدينة جدة يف العهد العثماين 

)1840 - 1916م( ، الريا�ص، )د. ن( ، 2007، �ص77. 
عبد القادر بن حممد ابن فرج، ت )1010( هـ، ال�سالح والعدة يف تاريخ جدة، حتقيق . 3

، �ص13، وحممد طاهر  1984م  الأو�سط،  ال�رشق  الزيلعي، لندن، مركز درا�سات  احمد 
الكردي، التاريخ القومي ملكة وبيت اهلل الكرمي، بريوت، دار خ�رش، مج3، 2000م، 305. 

احلياة . 4 العناقرة:  حممود  حممد  انظر،  القت�سادية  الناحية  من  امليناء  ازدهار  حول 
الريا�ص، دارة   ، 1517م(  القت�سادية يف احلجاز يف عهد دولة املماليك )1250 - 

امللك عبد العزيز، 2006م. 
ال�ساقي، . 5 دار  بريوت،   ، العثمانية،  الوثائق  يف  العربية  اجلزيرة  �سفوة،  فتحي  جندة 

1996م، ج1، �ص 562، 
 Joshua teitelbaum, The Rise and Fall of Hashemite Kingdom of Arabia,
 New York, New York university press 2001, p200.

بن . 6 احل�سني  ال�رشيف  اأ�سدرها  العربية  الثورة  با�سم  ناطقة  حجازية  جريدة  القبلة: 
�سوال   15 الثنني  يوم  الأول  العدد  و�سدر  احلجاز  يف  العربية  احلركة  قيام  بعد  علي 
اأعدادها  اآخر  وكان  اأعوام  ثمانية  بال�سدور  وا�ستمرت  1916م،  اآب/  1334هـ15/ 

العدد 823 املوؤرخ يف 25 �سفر 13343هـ/ 25/ اأيلول/ 1924م. 
هذا اجلدول هو من عمل الباحث. . 7
8 . . Jeddah Diaries,: p. p 7� 91

9 . . Ibid. p. p 103� 184

كان احلجاز يعاين يف بع�ص موا�سم احلج من انت�سار الإمرا�ص الوبائية ب�سبب انتقالها . 10
مع احلجاج القادمني اإىل الأماكن املقد�سة، وكان ظهور هذه الأمرا�ص املعدية ينعك�ص 
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يف  ال�سحية  والأو�ساع  م�رش  املومني،  ن�سال  انظر:  ذلك  حول  احلجاج،  اأعداد  على 
درا�سات  جملة  1918م،   -  1900 العثماين  العهد  اأواخر  احلج  موا�سم  خالل  احلجاز 

تاريخية، العددان 101، 102 اآذار- حزيران 2008م، دم�سق، �ص 209 - 226. 
بلغ اأعداد احلجاج القادمني عن طريق البحر يف عام 1916م ح�سب تقديرات الوثائق . 11

الربيطانية حوايل )7720( حاجا حول ذلك انظر، 
 Records of the Hijaz 1798� 1925 Documentary History , edited by A. L.
 P. Burdett, (London 1996) Vol. , 7,P490.

ويف عام 1917م بلغ العدد حوايل )7936( حاجا، ويف عام 1918م حوايل )7133( 
 Ttitellbaum, , op. cit,p200. ،حاج، انظر

حدث نزاع بني احلجاز وجند على واحة تربة واخلرمة، حول ذلك انظر، امني الريحاين، . 12
للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  بريوت،  احلديث،  جندة  تاريخ  مج5،  الكاملة،  الأعمال 
والن�رش، 1980م، �ص 251 - 253، وحممد هزاع ال�سلول، العالقات النجدية احلجازية 
بني عام 1908 - 1926م، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الردنية، 1996م، 

�ص 150 - 153، 122. 
هذا اجلدول من عمل الباحث. . 13
هذا اجلدول هو من عمل الباحث. . 14
15 . . Jeddah Diaries,: p. p 49� 100

16 . Jeddah Diaries,F. O371/ 7718 (E7618/ 65/ 91) ,p67.

17 . Ibid ,F. O371/ 7719 (E14182/ 656/ 91) ,p91.

18 . Ibid: p 91.

19 . Ibid, F. O 371/ 7718 (E863/ 656/ 91) ,p67.

20 . Ibid,F. o 371/ 7718 (E11189/ 656/ 91) ,p79

القبلة الإعداد خالل العام 1922م. . 21
22 . . 1921م  7 �سباط   ،  456 1920م ، والعدد  اأيار  القبلة العدد ، 388، 31 
1819م، ويقع يف اجلزر اجلنوبية من م�سيق . 23 امليناء عام  بناء  �سنغافورة: مت  ميناء 

ملقا، وكان ي�سدر الفلفل والأرز، وكان من �سمن امل�ستعمرات الربيطانية ، للمزيد انظر، 
en. wikipedia. org/ wiki
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القبلة العدد 210، اأيلول 1918م، �ص3 . . 24
القبلة العدد 588 الثنني 28 رم�سان/ 22 اأيار 1922، �ص3. . 25
19212، �ص3. . 26 القبلة العدد، 388 30 اآذار 1920م، والعدد 458، 7�سباط 
القبلة العدد، 210، اأيلول 1918م �ص3 . . 27
احمد . 28 انظر،  احلاج،  عليه  ويركب  اجلمل  ظهر  على  يو�سع  الذي  املركب  هو  ال�سقدف: 

ال�سباعي، تاريخ مكة )درا�سات يف ال�سيا�سة والعلم والجتماع والعمران( ، مكة املكرمة، 
نادي مكة الثقايف ، 1984م، �ص221، وكان يوؤخذ من اجرة اجلمل الذي ينقل احلاج 
من جدة اإىل مكة املكرمة ريال لل�رشيف ح�سني بن علي، وريال ملتعهد اجلمل، ويبقى 
ل�ساحب اجلمل ثالثة ريالت، انظر: اإبراهيم فوزان الفواز، اإقليم احلجاز وعوامل نه�سته، 
اأو الرحالت  اإبراهيم رفعت: مراآة احلرمني  1981، �ص93،  مطابع الفرزدق، الريا�ص، 

احلجازية واحلج وم�ساعره الدينية، )د. ن( )د. م( 1900م، �ص 65 - 66. 
القبلة، العدد 577 �ص3 . . 29
عزة بنت عبد الرحيم بن حممد �ساهني، خدمات احلج يف احلجاز يف الع�رش العثماين، . 30

دار القاهرة، القاهرة، مج1، 2006 م، �ص178. 
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