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The Affair of the Malay and Javanese Pilgrims during 

the Hajj Season of 1893AD/1311H 

“A Documentary Study” 

 
Salwa Saad Sulaiman Al-Ghalbi *  

 
Abstract 

This research provides an analytical study of the exploitation 

done to the Malay and Javanese pilgrims during the Hajj season 

of 1893AD/1311H by both the Emir of Makkah, Sherif Awn Al-

Rafiq, and the Ottoman governor, Ahmed Rateb Pasha.  The 

research also focuses on the part played by the British Consulate 

in Jeddah  in order to protect the interests of its subjects – the 

Malay and Javanese pilgrims – through the pressure exerted on 

its ambassador in Constantinople.  He, in turn, pressured the 

Sublime Porte to issue a general statement in Makkah relieving 

the injustice faced by the eastern Asian pilgrims, mainly the 

Malay and Javanese. Due to the efforts of the British Consulate, 

relations were strained between the British Vice-Consul in 

Jeddah and the Ottoman governor.  However, the Sublime Porte 

was able to put an end to the injustice and to pressure the Emir of 

Makkah into issuing a general statement on July 30, 

1893AD/1311H to relieve the injustice facing the pilgrims.  That 

was followed by another statement by the Ottoman Sultan Abdul 

Hamid II in April 1894AD/1312H, ordering the reduction of the 

financial burden on the pilgrims and awarding them complete 

freedom to perform the holy rites during Hajj season. 
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 .الرحلة إلى جدة والعودة  -

 .قارب صغير إلى رصيف ميناء جدة  -

 .ومنها يوم على األقل في جدة  أجرة الجمل بين مدن الحجاز -
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 .أجور المطوفين ووكالئهم في المدن الحجازية المختلفة  -

 .المدينة المنورة إيجار السكن في مكة المكرمة و -

 .الطعام ولو أن بعض الحجاج كانوا يحضرونه معهم من بالدهم  -

 .بقشيش للعمال ومن يقومون بخدمة الحرمين الشريفين  -

 .شراء الهدايا التذكارية  -

. تبديل العمالت  -
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 (.دوالرًا 12)  (Singapore)حجاج سنغافورة  -

 (.دوالرًا Penang) ( )14حجاج بينانج  -

 (.دوالرًا Java) ( )04حجاج جاوه والمناطق األخرى  -
 :وقسمت األرباح على النحو التالي

 (.دوالرات 7)المطوفين والسماسرة  -
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 (.دوالرات 2/3)وكيل المطوف في جدة   -
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 متى قمتم بدفع ثمن التذاكر للمطوف، ولماذا لم تأخذوا منه تذاكر السفر أو ايصااًل بها ؟: س

 .)دوالرًا مكسيكيًا 13(لم ُيعَط أحد منا أي شيء، فقد ُأخذ من كل فرد منا مبلغ : ج

 هل قمتم جميعًا بدفع ثمن التذكرة بهذا المعدل ؟: س

، ولكن (دوالر مكسيكيًا 13)دفع ثمن التذكرة بهذا المعدل قام واحد وأربعون شخصًا منا ب: ج

كان هناك خمسة عشر فردًا من الفقراء لم يكن معهم مال لدفع ثمن التذكرة، بينما عاد 

 .ستة عشر شخصًا منا إلى سنغافورة

إن هؤالء الذين حصلوا على تذاكر العودة اليستطيع المطوف أن يطلب أي شيء منهم، : س
 ي الشكوى المقدمة منهم ؟بعد ذلك فما ه

 .كانت شكوى هؤالء الحجاج أن المطوف أوقفهم في مكة ومنعهم من النزول: ج

 هل حاولتم تأجير جمال من مكة للحضور إلى جدة، وهل قام أحد بمنعكم من ذلك ؟: س

لقد طلبنا من المطوف أن يرسلنا إلى جدة بعد انتهاء الحج، ولكنه أجاب بالنفي، وقال إنكم : ج

 .تستطيعون مغادرة مكة إال بعد دفع ثمن التذكرة ال

 هل حصل المطوف على ثمن التذاكر من غيركم من الحجاج باإلضافة إليكم ؟: س

لقد حصل على ثمن التذاكر من اثنين من الجاويين كانوا معنا في منزله، وكان بصحبتهما : ج

 .موجودون معنا اآلنشخص ال يملك نقودًا لذلك لم يأخذ منه شيئًا، وهؤالء الثالثة 

 هل ُحّصلت أموال لثمن التذاكر من حجاج آخرين إضافة إلى حجاج سرواق في مكة ؟: س

هناك عدد كبير من الحجاج في مكة من البريطانيين، والرعايا الهولنديين رأيناهم يدفعون : ج

وكانوا حجاج المطوف محمد سعيد تاج، والمطوف درويش، . ثمن التذاكر مثلنا

شمس خورشيد، وجميع هؤالء المطوفين حذروا حجاجهم حتى ال يقولوا والمطوف 

إنهم دفعوا ثمن التذاكر في مكة، ولكن عليهم أن يقولوا أنهم متسؤلون وأن مطوفيهم 

 .قاموا بإعطائهم التذاكر، وقد طلب منا مطوفنا الشىء نفسه

 ماهو العدد الكلي لحجاج سرواق الموجودين في مكة وجدة؟: س
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حاجًا توفوا، ومازال  30حاجًا معنا، و 03حاجًا، ويوجد هنا اآلن  337ا الكلي مجموعن: ج

 .العدد الباقي موجودا في مكة

 ؟.أين ُأوقف هؤالء الحجاج في مكة، ولماذا تأخروا فيها: س

هم موقوفون في منزل المطوف يحيى سامباس، والسبب في تأخرهم هوعدم قدرة أغلبهم : ج

دفع ثمن التذاكر، ألنه ال يستطيع أحد مغادرة مكة بدون دفع  على الدفع أو أنهم رفضوا

 .ثمن التذكرة

 34إنك تقول إن أحدًا ال يستطيع مغادرة مكة بدون دفع ثمن التذكرة، بينما يوجد معكم : س

 ؟.شخصًا لم يقوموا بدفعها

غادرة مكة ألنه شخصًا بيننا لم يدفعوا ثمن التذكرة، ولكن تم السماح لهم بم 34حقيقة أنه يوجد  : ج

لم يكن من الممكن فصلهم عن بقية المجموعة ألنهم يرتبطون بهم فهم زوجات وأطفال 

إننا نشهد على . كما أن المطوف قال إنه سيقوم بإعطائهم التذاكر من حسابه. وآخرون

صحة ما ورد في الشكوى التي قدمها الحاج إلياس نيابة عنا، وعن هؤالء األشخاص 

بعدها ( 00)".دات والسيدات من كبار السن الذين لم يحضروا إلى القنصليةالغائبين من السي

مستندًا ( دوالرًا 032)قام نائب القنصل بمخاطبة القائمقام ومطالبته بالتعويض والذي بلغ 

 (07. )على أن هذه األموال ُأخذت من الحجاج بطريقة غير قانونية
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(30) وُتوفي بها عام ( هـ3329/م3922)ولد في جدة عام : عمر بن عبداهلل نصيف 

، عينه الشريف عبداهلل بن محمد بن عون وكياًل له في جدة واستمر (هـ3120/م3849)

يشغل وكالة إالمارة في جدة حتى اثناء فترة الشريف الحسين بن محمد بن عون، ولكن 

عزله ( هـ3289/م3994)لت إالمارة إلى الشريف عبدالمطلب بن غالب عام عندما آ

وعين وكياًل اخر ثم أعاده إليها، وعندما تولى إمارة مكة المكرمة الشريف عون الرفيق 

 .عزل عمر نصيف وأعاده عدة مرات

 .128-129، ص 3م، ج3892عبدالقدوس األنصاري، موسوعة تاريخ مدينة جدة، القاهرة، 

 .142-144، ص 1م، ج3884ي مغربي، أعالم الحجاز، القاهرة، محمد عل

(34) تاجر مشهور في الحجاز، ُمنح رتبة من الدرجة الثانية من الدولة العثمانية : عبداهلل باناجة 

 (.هـ3143/م3991)عام 

 .331المرجع السابق، ص : سهيل صابان
 .244-201، ص 2محمد علي مغربي، المرجع السابق، ج: انظر

(30)  Ottoman Archives, Prime Minister’s, Istanbul, Number (36), Paper 

(372), Envelop (141), Box (13) Telegraph From Vezir-I Azam to 

Hijaz, 23/4/1310. 

(37)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

 .300وليم أوكسنولد، المرجع السابق، ص 

(39)  F.O 195/1805, Jeddah, May 15, 1889. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 27, 1889. 

 .300وليم أوكسنولد، المرجع السابق، ص 

(38) وهو رجل نصف هولندي عرف بسوء السمعة وتهريب األفيون في موطنه : هيركلوتس 

 .في اندونيسيا عينه نويلز وكيل للشركة في الحجاز  Bataviaبتافيا 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(24) ينتمي إلى بني شيبة وهم سدنة الكعبة المشرفة وكان وقتها أمين : محمد صالح الشيبي 

 .مفتاح الكعبة

 .17، ص 3إبراهيم رفعت باشا، المرجع السابق، ج

(23)  F.O 195/1805, Jeddah, July 2-3, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(22) مطوفي الجاوه ووفقًا لما ذكر في الوثيقة ظهر مدى حرصه على  شيخ: يوسف قطان 

مصلحة الحجاج لدرجة انه عرض نفسه لفقد منصبه وهذا يتناقض تمامًا مع ما ذكره عنه 

يوسف القطان الذي تفنن "أحد الحجاج الجاويين واسمه باجودين الجاوي حيث كتب قائاًل 

ألقاليم التي يكثر ورود الحجاج منها في المظالم وبرع فيها حتى أدخل في حوزته كل ا

 ".فكان خمس الحجاج من الجاويين في قبضته

 .92، ص 2ابراهيم رفعت باشا، المرجع السابق، ج
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(21) شيخ مطوفي الجاوة استطاع ان يقنع أمير مكة المكرمة الشريف : إبراهيم العراقي البنا 

بأن يوافق ( هـ3144-3289/م3992-3994)عبدالمطلب بن غالب في فترة امارته الثالثة 

 .على تقسيم الحجاج على المطوفين في الحجاز نظير قدر معلوم من األموال

 .92، ص 2إبراهيم رفعت باشا، المرجع السابق، ج

(20)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

 

(24)  

F.O 195/1805, Jeddah, July 10-11, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(20)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(27)  Ibid, August 25, 1893. 

(29) شغل منصب القنصل البريطاني في القنصلية البريطانية في : ويليام شورتالند ريتشاردس 

 (.هـ3131/م3984مايو  14)وحتى ( هـ3134/م3982أغسطس  30)جدة في الفترة من 

Al-Amr, Saleh Muhammad: The Hijaz Under Ottoman Rule 1869-

1814 Ottoman Vali, The Sharif of Mecca, and the Growth of British 

in Influence, Riyad University, 1978, P 254-255. 

(28) :أحمد راتب باشا  أرسله السلطان عبدالحميد الثاني إلى الحجاز كرئيس للجنة تقصي  

شريف عون الرفيق واختالفه مع ابن أخيه، ولكن استطاع الشريف الحقائق حيال مظالم ال

عون الرفيق استمالته وكسب وده وتم تحميل الوالي السابق مسؤولية األحداث مما أدى 

( هـ3134/م3982)إلى عزله وتعيين أحمد راتب باشا واليًا على الحجاز في ديسمبر 

(.هـ3120/م3849)وحتى عام   

F.O 195/1767, Jeddah, December 16, 1892. 

.97فائق بكر الصواف، المرجع السابق، ص   

.9سهيل صابان، المرجع السابق، ص   

(14)  F.O 195/1805, Jeddah, Jun 30, 1893. 

(13)  F.O 195/1805, Mecca, July 1, 1893. 

(12)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(11)  F.O 195/1805, Mecca, July 4, 1893. 

(10) هندي األصل شغل منصب نائب القنصل البريطاني في جدة من عام : الدكتور عبدالرزاق 

على يد مثيري الشغب في جدة والذين ( هـ3131/م3984)وحتى مقتله عام ( هـ3144/م3992)

اعترضوا على بعض اإلجراءات الصحية التي تم اتخاذها من قبل السلطات المحلية في الحجاز، 

 .ة القنصليات ومن ضمنها القنصلية البريطانية بجدةوقاموا بمهاجم

.244جولدن صاري يلدز، المرجع السابق، ص   
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(14)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(10)  F.O 195/1805, Mecca, July 4, 1893. 

(17)  F.O 195/1805, Jeddah, June 27, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(19) قائمقام جدة تمت اقالته على يد الوالي العثماني أحمد راتب باشا عام : إسماعيل حقي باشا 

(.هـ3133/م3981)  

Ottoman Archives, Prime Minister’s, Istanbul, I.TAL, 5/62-1310-

Ra-07. 

(18)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(04)  F.O 195/1805, Jeddah, July 7, 1893. 

(03)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(02)  F.O 195/1805, Jeddah, July 1, 1893. 

(01)  F.O 195/1805, Jeddah, July 16, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, July 17, 1893. 

(00)  F.O 195/1805, Taief, July 18, 1893. 

(04)  F.O 195/1805, Jeddah, July 20, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(00)  F.O 195/1805, Jeddah, July 19, 1893. 

(07)  F.O 195/1805, Jeddah, July 21, 1893. 

(09)  F.O 195/1805, Jeddah, July 21, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, July 23, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, July 24, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, July 27, 1893. 

(08)  F.O 195/1805, Jeddah, July 29, 1893. 

(44)  F.O 195/1805, Jeddah, July 27, 1893. 

(43)  F.O 195/1805, Taief, July 29, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(42)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(41)  F.O 195/1805, Jeddah, July 29, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(40)  F.O 195/1805, Taief, July 29, 1893. 
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(44)  F.O 195/1805, Taief, July 30, 1893. 

(40)  Ottoman Archives, Prime Minister’s, Istanbul, Yee Department, 

Number (36), Paper (372), Envelop (141), Box (13) Copy of 

Telegraph From Vali of Hijaz to Vezir-I Azam, 20/4/1310. 

Ibid, Telegraph From Vezir-I Azam to Vali of Hijaz, 23/4/1310. 

.342المرجع السابق، ص : جولدن صاري يلدز  

(47)  F.O 195/1805, Taief, July 30, 1893. 

(49)  F.O 195/1805, Jeddah, August 1, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(48)  F.O 195/1805, Jeddah, August 1, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 11, 1893. 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(04)  F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

(03)  Ibid, August 25, 1893. 

(02) .91-93، ص 2عت باشا، المرجع السابق، جإبراهيم رف   

.188-189عبدالفتاح حسن رواه المكي، المرجع السابق، ص   

.447-440، ص 2أحمد السباعي، المرجع السابق، ج  

(01) -3780)من أمراء مكة المكرمة : الشريف عبدالمطلب بن غالب بن مساعد آل زيد 

وعزل ( هـ3201/م3929)لى عام األو: ولى إمارتها لثالث فترات( هـ3141-3248/م3994

( هـ3272/م3940)واستمر بها حتى عام ( هـ3207/م3943)بعد خمسة اشهر، الثانية عام 

حيث عزل بسبب تأييده لثورة أهالي مكة المكرمة ضد الدولة العثمانية بسبب منع تجارة 

 وعزل بسبب اتهام غير صحيح بتعاونه مع( هـ3289/م3994)الرقيق، والثالثة في عام 

 (.هـ3144/م3992)بريطانيا عام 

.222-233إسماعيل حقي جارشلي، المرجع السابق، ص   

Buzpinar, S. T: Vying for Power and Influence in The Hijaz: 

Ottoman Rule, The Last Emirate of Abdulmuttalib and The 

British (1880-1882). 

The Muslim World, 2005, Volume 95, P1.   

(00)  (.هـ3140/م3990)كان واليًا على الحجاز وشيخًا للحرم في عام : جميل باشا 

 .313هـ، المرجع السابق، ص 3140حجاز واليتي، حجاز واليتي سالنامة سي، سنة 

عبداهلل محمد الغازي، إفادة االنام بذكر بلد اهلل الحرام مع تعليقه المسمى باتمام الكالم، 

 .311، ص 0م، ج 2448مكة المكرمة، تحقيق عبدالملك ابن دهيش، 

(04)  F.O 195/1805, Jeddah, November 21, 1893. 

(00)  F.O 195/1805, Jeddah, December 1, 1893. 
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(07) .277-274، ص 2إبراهيم رفعت باشا، المرجع السابق، ج   

(09) وأطماع ( هـ3127-3281/م3848-3970)السلطان عبدالحميد الثاني تولى السلطنة  

الدول األوربية قد بلغت أوجها وعدَّ نفسه مسؤواًل عن مواجهة هذه األطماع وإيجاد حل 

لمشكلتها واتخذ من حركة الجامعة اإلسالمية سالحًا أيديولوجيًا لمقاومة األطماع 

.األوربية  

-207م، ص 3889في أصول التاريخ العثماني، بيروت، : مصطفى، أحمد عبدالرحيم

240.  

-307م، ص 3883مذكرات، تقديم وترجمة محمد حرب، دمشق، : انعبدالحميد، السلط

309.  

(08)  F.O 195/1847, Jeddah, April 7, 1894. 

 

 المصادر والمراجع

   Unpublished Documents              :الوثائق غير المنشورة :أواًل
 

 Public Record Office (P.R.O)                                         :دار السجالت البريطانية العامة
 

F.O 195/1805  ، 1314 ، 1482 ، 1767  ، 1847. 
 

إرشيف رئاسة الوزراء 

 :باستانبول

 Ottoman Archives, Prime 

Minister’s, Istanbul, Yee  :372/36 ،  

I.TAL،5/62. 
 

 :المصادر :ثانيًا

 :باللغة العربية( أ ) 
 

 .م ، جزءان3824مين، القاهرة، مراة الحر :رفعت باشا ،إبراهيم
 

 .هـ 3144خالصة الكالم في أمراء البلد الحرام، القاهرة،  :دحالن، أحمد زيني
 

:الغازي، عبداهلل محمد إفادة االنام بذكر بلد اهلل الحرام مع تعليقه المسمى باتمام  

الكالم، تحقيق عبدالملك ابن دهيش، مكة المكرمة، 

 .م،سبعة اجزاء2448
 

 ) ب ( باللغة التركية:
 

، مكة 0هـ، دفعة3140حجاز واليتي سالنامة سي، سنة  

 .هـ3140المكرمة، 
 

 ثالثًا: المراجع:

 )أ( باللغة العربية:
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تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم واالجتماع  :السباعي، أحمد

 .م، جزءان3888والعمران، مكة المكرمة، 
 

:الشعفي، محمد بن سعيد -3904ارجية لمدينة جدة في العهد العثماني التجارة الخ 

 .م2447م، الرياض، 3830
 

مداخل بعض أعالم الجزيرة العربية في اإلرشيف العثماني،  :صابان، سهيل

 .م2440الرياض، 
 

العالقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة من  :الصواف، فائق بك

 .م3879، القاهرة، (م3830-3970)هـ 3281-3110

مالمح النشاط االجتماعي في مكة المكرمة في القرن الثاني عشر  :فهيم، محمد علي

 .م2448الثامن عشر الميالدي، القاهرة، / الهجري 

مصطفى، أحمد 

 :عبدالرحيم

 .م3889/هـ3039في أصول التاريخ العثماني، بيروت ، 

 

لخامس عشر الهجري، أعالم الحجاز في القرن الرابع عشر وا :مغربي، محمد علي

.هـ، أربعة أجزاء3030الطبعة  األولى جدة  
 

المكي، عبدالفتاح حسن 

 :رواه

 .م3890تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور اإلسالم، الطائف، 

 

:األنصاري، عبدالقدوس  م،3892موسوعة تاريخ مدينة جدة، الطبعة الثانية، القاهرة، 

 .المجلد األول 
 

 :عربيةالمترجمة لل( ب ) 

الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب الحجاز تحت  :أوكسنولد، وليم

عبدالرحمن سعد .م، ترجمة د3849-3904الحكم العثماني 

 .م2434العرابي، جدة،
 

:جارشلي، إسماعيل حقي أشراف مكة وأمراؤها في العهد العثماني، ترجمة خليل علي  

 .م2441مراد،  بيروت، 
 

حكام مكة، ترجمة محمد شهاب، مراجعة محمد سويد،  :دى غوري، جيرالد

 .م2444القاهرة
 

 .م3883مذكرات، تقديم وترجمة محمد حرب، دمشق،  :عبدالحميد، السلطان
 

حجاج وسالطين الحج أيام العثمانيين، ترجمة ابو بكر باقادر،  :فاروقي، ثريا

 .م2434بيروت،
 

ة علي عودة الشيوخ، تعليق صفحات من تاريخ مكة، ترجم :هورخرونيه، سنوك

م، 3888محمد السرياني ومعراج مرزا، الرياض ، 
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 .جزءان
 

م، ترجمة 3830-3904الحجر الصحي في الحجاز  :يلدز، جولدن صاري

 .م2443عبدالرزاق بركات، الرياض، 
 

 :المراجع االجنبية( ج ) 
AL-Amr, Saleh Muhammad: The Hijaz Under Ottoman Rule 1869- 

1814  Ottoman Vali, The Sharif of Mecca, and The Growth of British 

Influence, Riyad University, 1978. 
 

 :الدوريـــــات االجنبية( د ) 
Buzpinar, S. T: Vying for Power and Influence in The Hijaz: Ottoman 

Rule, The Last Emirate of Abdulmuttalib and The British (1880-1882) 

The Muslim World, 2005, Volume 95. 


