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قضية حجاج الماليو وجاوه في موسم حج 
هـ 1311/م1893عام 
 "دراسة وثائقية"

)*(  سلوى سعد سليمان الغالبي 
 

الملخص 
 

ٌتناول هذا البحث بالدراسة والتحلٌل قضٌة االستؽالل الذي تعرض له 
 هـ على ٌد كل من أمٌر مكة 1893/1311حجاج المالٌو وجاوه فً موسم حج عام 

كما ٌركز البحث . المكرمة الشرٌؾ عون الرفٌق ،و الوالً العثمانً أحمد راتب باشا
على الدور الذي لعبته القنصلٌة البرٌطانٌة فً جدة فً سبٌل حماٌة مصالح رعاٌاها 

من حجاج المالٌو وجاوه عن طرٌق الضؽط على سفٌرها فً إستانبول لٌقوم هو 
بدوره بالضؽط على الباب العالً إلصدار بٌان عام فً مكة المكرمة ٌرفع به الظلم 

و بسبب تلك  المساعً . عن حجاج شرق آسٌا الذٌن أؼلبهم من حجاج المالٌو وجاوه
للقنصلٌة البرٌطانٌة تأزمت العالقات بٌن نائب القنصل البرٌطانً فً جدة والوالً 
العثمانً لكن الباب العالً استطاع ان ٌضع حداً لتلك المظالم واستطاع ان ٌضؽط 

هـ لرفع 1311/م1893 ٌولٌو 30على أمٌر مكة المكرمة لٌصدر بٌاناً عاماً فً 
وتبع ذلك بٌان آخر من السلطان العثمانً عبدالحمٌد الثانً فً . الظلم عن الحجاج 

هـ أمر فٌه بتخفٌؾ األعباء المالٌة عن الحجاج و منحهم كامل 1312/م1894أبرٌل 
 .الحرٌة عند تأدٌتهم لشعائرهم المقدسة فً موسم الحج
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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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َمدَخل 
كان الحجاز ومازال وسٌبقى مهوى أفئدة المسلمٌن فً مشارق األرض 

ومؽاربها فهو األرض التً اشرق فوقها دٌنهم الحنٌؾ وفٌه الكعبة المشرفة، ومسجد 
كلفت . النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم وإلٌه ٌحج مالٌٌن من المسلمٌن فً كل عام

رحلة الحج من األماكن البعٌدة التً أشرق علٌها نور اإلسالم الحاج الكثٌر من الجهد 
والمال لدرجة أن المسافر إلى الحج كان ٌكتب وصٌته قبل سفره لكثرة المتاعب 
. واألهوال واألخطار التً قد ٌتعرض لها فً رحلته إلى االماكن المقدسة بالحجاز

الطرٌق : أولهما: سلك الحجاج القادمون لتأدٌة فرٌضة الحج طرٌقٌن
. الطرٌق البحري عبر البحر األحمر وصوالً إلى موانئ الحجاز: ، والثانً()البري

فالحجاج القادمون من الهند وأفؽانستان والٌمن وحضرموت والعراق وإٌران 
والسودان وجاوه والمالٌو وزنجبار والصومال كانوا ٌأتون من جنوب البحر األحمر 

أما الحجاج القادمون من األناضول والدول األوروبٌة . عبر مضٌق باب المندب
التابعة للدولة العثمانٌة والبوسنة، ولٌبٌا، والجزائر، والمؽرب، والصٌن فكانوا ٌأتون 

(  ).من شمال البحر األحمر عبر قناة السوٌس
والواقع أن الدولة العثمانٌة لم تدخر جهداً فً سبٌل تأمٌن طرق الحج سواء 

البرٌة أو البحرٌة ومع ازدٌاد أعداد الحجاج القادمٌن بحراً فً القرن التاسع عشر 
الثالث عشر الهجري دخلت الدولة العثمانٌة فً جدل مع كل من أمٌر مكة / المٌالدي

من جهة، والدول األوروبٌة من جهة أخرى وخاصة برٌطانٌا التً تدخلت كلما 
( ).الحت لها فرصة بحجة حماٌة مصالح رعاٌاها البرٌطانٌٌن

هذا وقد احتلت السفن البرٌطانٌة مكان الصدارة فً البحر األحمر سواء فً 
نقل الحجاج أو التجارة البحرٌة ثم تلتها السفن الهولندٌة، الفرنسٌة، النمساوٌة، 

كان حجاج جنوب شرق آسٌا والذٌن . الروسٌة، المصرٌة والعثمانٌة لفترة محدودة
من ضمنهم حجاج المالٌو وجاوه ٌأتون بوساطة السفن البرٌطانٌة والهولندٌة فكان 

( ).لشركات هاتٌن الدولتٌن النصٌب األكبر فً تجارة الحج
وبالرؼم من حدوث متؽٌرات فً تكالٌؾ الحج اإل أنها لم تؤثر على أعداد 

( 199000)هـ وصـل إجمالً عدد الحجاج إلى 1311/م 1893الحجاج ففً عام 
حاٍج وصلوا عن  (106000)حاج وصلوا عن طرٌق البحر و (93000)حاج منهم 

: طرٌق البر وكانت التكلفة لحجاج البحر تشمل البنود التالٌة
  الرحلة إلى جدة والعودة .
  قارب صؽٌر إلى رصٌؾ مٌناء جدة .
  أجرة الجمل بٌن مدن الحجازومنها ٌوم على األقل فً جدة .
  أجور المطوفٌن ووكالئهم فً المدن الحجازٌة المختلفة .
  إٌجار السكن فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة .
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  الطعام ولو أن بعض الحجاج كانوا ٌحضرونه معهم من بالدهم .
  بقشٌش للعمال ومن ٌقومون بخدمة الحرمٌن الشرٌفٌن .
  شراء الهداٌا التذكارٌة .
  تبدٌل العمالت .( )

وحٌث إن كثٌراً من الحجاج كانوا ال ٌتحدثون العربٌة، فقد اعتمدوا على 
فهم . المطوفٌن الذي كانت لهم السٌطرة الكاملة على أوجه الصرؾ ألولئك الحجاج

ٌتولون العالقات المعقدة مع سماسرة الجمال، وأصحاب السكن فً مكة المكرمة 
( ).والمدٌنة المنورة، بل وأٌضا وكالء سفن نقل الحجاج إلى بالدهم

وتؤكد الوثائق التً بٌن أٌدٌنا أن هؤالء الحجاج قد خضعوا لالستؽالل أثناء 
ومن . تأدٌتهم لفرٌضة الحج من قبل الصفوة الحاكمة والصفوة التجارٌة فً الحجاز

أمثلة  ذلك اتحاد الشحن البحري الذي تألؾ من بعض الوالة العثمانٌن واألمراء من 
حٌث اتفقت مجموعة من . هـ1301/م1883األشراؾ وتجار الحجاز فً عام 

أعضاء اتحاد الشحن البحري على تحدٌد أسعار نقل الحجاج واقتسام األرباح بعد أن 
بأن  ()وعدوا أمٌر مكة المكرمة حٌنذاك الشرٌؾ عون الرفٌق بن محمد آل عون

عن كل حاج تنقله سفنهم إلى مضٌقً ملقا وجاوه، فً  ( دوالرات5)ٌدفعوا له مبلػ 
حٌن قرر أمٌر مكة المكرمة أن ٌكون مطوفو الحجاج من الرعاٌا العثمانٌٌن، 

ومارس ضؽوطاته على المطوفٌن حتى ٌنضموا للمشروع، كما تمكن من منع 
الحجاج من مؽادرة مكة المكرمة ما لم ٌكونوا قد حجزوا على سفن المجموعة مما 

. أدى إلى زٌادة أسعار التذاكر إلى الضعؾ
تم اختٌار شٌخ المطوفٌن لٌكون مشرفاً على مطوفً حجاج المالٌو الذٌن 

:  حددت المجموعة معدل تذكرة السفر لهم على النحو التالً
  حجاج سنؽافورة(Singapore)  (32 ًدوالرا ) .
  حجاج بٌنانجPenang) ) (30 ًدوالرا ) .
  حجاج جاوه والمناطق األخرىJava) ) (40 ًدوالرا ) .
 ًوقسمت األرباح على النحو التال :
  ( دوالرات7)المطوفٌن والسماسرة .
   ( دوالرات2/1)وكٌل المطوؾ فً جدة .
  ( دوالرات5)أمٌر مكة المكرمة .
  ( دوالرات4)ربح المجموعة .
  (دوالر)شٌخ المطوفٌن  

أما الباقً فتم االحتفاظ به لمالك السفن الذٌن كانوا ٌحصلون فً بعض 
األحٌان على المبلػ كامالً، وأحٌانا أخرى أقل من ذلك بناء على معدل حصة 

( ).السفٌنة
: أما مجموعة أعضاء اتحاد الشحن البحري الرئٌسٌون فهم
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  السٌد أوزولد(J.S.Oswald) ًوهو رعٌة برٌطان .
 ًالسٌد عمر السقاؾ وهو رعٌة برٌطان .
  السٌد فاندرشـٌـس(Van Derchys)  وهو وكٌل شـركة أوشـن

وهو رعٌة  (Ocean Steamship Company)ســتٌمشــٌب فً جـدة 
.  هولندي

كان هؤالء هم مجموعة الشركاء الرئٌسٌون، أما الشركاء من الباطن فهم 
، ومترجم ()(Hasan Jouhur)التاجر والرعٌة البرٌطانً السٌد حسن جوهر

، وقنصل هولندا ()(Yussuf Kudzzis)القنصلٌة البرٌطانٌة السٌد ٌوسؾ قدسً 
( ).(J.A.Kruyet)السٌد كروٌت 

استمرت مجموعة الشركاء فً العمل بموجب االتفاق السابق حتى عام 
هـ حٌن قرر أمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ عون الرفٌق احتكار نقل 1306/م 1888

وأصدر أوامره إلى . حجاج المالٌو، وجاوه وذلك بضمهم إلى الحجاج العائدٌن للهند
شٌخ المطوفٌن بعدم مؽادرة أي حاج هندي مكة المكرمة إلى جدة إال بعد أن ٌكون قد 

علما بأنه قد تم زٌادة سعر التذكرة . حجز تذكرة العودة على إحدى سفن المجموعة
واستثنى أمٌر مكة شخصٌتٌن رئٌسٌتٌن من المجموعة االحتكارٌة هما % 60بمعدل 

وأوزولد الذي كان قد تخلى عن مجموعة احتكار الحجاج  ()الوالً نافذ باشا
واتهم القنصل البرٌطانً بتأٌٌد المجموعتٌن . الجاوه، كما حاول انهاء احتكارهم لها

االحتكارٌتٌن بطرٌقة ؼٌر مباشرة مما أدى إلى ردة فعل قوٌة من القنصل البرٌطانً 
( ).فً جدة أوضح فٌها اعتراضه على ما قام به مترجم القنصلٌة ٌوسؾ قدسً

هـ اعتقل الوالً العثمانً نافذ باشا 1307/م1889 أؼسطس 23وفً 
( )، وعبدهللا باناجة()سماسرة الحجاج الهنود وحسب ماذكر فإن عمر نصٌؾ

وبإلؽاء الوالً وظٌفة شٌخ مطوفً . كانا هما المسؤولٌن عن احتكار الحجاج الهنود
، انتحر فاندرشٌس الذي كان ٌشؽل منصب ()حجاج جاوه والقضاء على االحتكار

قنصل السوٌد والنروٌج وانهارت بذلك شركته ولكن ٌبدو ان القرارات التً اتخذها 
الوالً العثمانً لم تستمر طوٌال إذ نجح أمٌر مكة المكرمة بمساعدة بعض أصدقائه 

وبعدها تم إعادة تكوٌن  ().فً استانبول أن ٌصدر السلطان أمراً بعزل نافذ باشا
الشراكة القدٌمة مع كل من السقاؾ، ونصـٌؾ وعبدهللا عـــرب، وكاتــب 

 Ocean)وكـٌل شــركة  (Robinson)فاندرشــٌــس الســابق روبنـــسون 

Steamship Company .)
أعاد هؤالء الشركاء النظر فً أسعار تذاكر العودة لحجاج المالٌو وجاوه 

:  وتم إجراء تخفٌض علٌها وذلك على النحو التالً
  ( دوالراً 30)حجاج سنؽافورة .
  ( دوالراً 28)حجاج بٌنانج .
  ( دوالراً 38)حجاج جاوه .
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ولكن حصة أمٌر مكة المكرمة عون الرفٌق والوالً والمطوفٌن ظلت على 
بل إن هؤالء الشركاء حرصوا فً بعض األحٌان على التنازل عن . ما كانت علٌه

. بعض الحجاج لشركات أخرى حتى ٌنفوا عن أنفسهم صفة االحتكار قدر اإلمكان
هـ عندمـا حلـت 1311/ م 1893واستمرت األوضاع على هذا الحـال حتـى عـام 

( Knowels and Company of Bavaria)شــركة نـوٌلـز كمبانــً أوؾ بـافـارٌــا 
( ).محل مجموعة الشركاء السابقٌن المحتكرٌن لحجاج المالٌو وجاوه

  الســٌد Knowles ))أما تفاصـٌل القصـة فتعود إلى وصـول وكٌل شـركة 
هـ 1311/م1893 فبراٌر 26إلى مٌناء جدة ٌوم  () (Herklots)هٌركلوتـس 

". عبدالحمٌد"وبمجرد وصوله ذهب إلى القاضً وأعلن اعتناقه إالسالم وتسمى باسم 
وال نستبعد أن الهدؾ من ذلك هو ضمان السماح له بدخول مكة المكرمة التً ال 

وفً مكة المكرمة التقى بالشٌخ محمد صالح . ٌسمح لؽٌر المسلمٌن بدخولها
وبحضور المترجم الشٌخ حسٌن عبدالواحد عبد الكرٌم أحد الرعاٌا  ()الشٌبً

 4000)وعرض هٌركلوتس على الشٌخ محمد صالح الشٌبً مبلػ . الهولندٌٌن
مقابل تسهٌل لقائه بأمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ عون الرفٌق والتوسط له حتى  (دوالر

والواقع أن الشٌخ محمد صالح بعد . ٌحصل على احتكار نقل حجاج المالٌو وجاوه
لقائه هٌركلوتس اتصل بالسٌد عمر السقاؾ وأخبره بأنه على استعداد بأن ٌضع 

العراقٌل أمام هٌركلوتس شرط أن ٌدفع له السقاؾ المبلػ نفسه ولكن السقاؾ رفض 
العرض لمعرفته بوجود أشخاص آخرٌن من ذوي النفوذ سوؾ ٌنتهزون هذه 

عندها ماكان من الشٌخ محمد . الفرصة وٌطلبون منه المبلػ نفسه أو من هٌركلوتس
صالح إال أن مهد الطرٌق أمام هٌركلوتس لاللتقاء بأمٌر مكة المكرمة عون الرفٌق 

أثمر اللقاء . وكان هذا اللقاء أٌضا بحضور المترجم الشٌخ حسٌن المشار الٌه سابقاً 
ألمٌر  ( دوالر6000)عن إبرام اتفاق بٌن االثنٌن قدم على أساسه هٌركلوتس مبلػ 

عن كل حاج مقابل أن ٌحصل  ( دوالرات6)مكة المكرمة الشرٌؾ عون أي بمعدل 
على مساعدته فً احتجاز حجاج المالٌو وجاوه فً مكة وعدم السماح لهم بالمؽادرة 

قبل شراء تذاكر العودة من شركة نوٌلز وقبل أن ٌعطٌه أمٌر مكة المكرمة رّده 
النهائً اتصل بالسٌد عمر السقاؾ وسأله عما إذا كان على استعداد أن ٌقدم العرض 

نفسه لكن السقاؾ أجاب بالنفً عندها وافق أمٌر مكة المكرمة على عرض 
هٌركلوتس خاصة وأنه ٌزٌد بمقدار دوالر واحد عماّ ما كان ٌدفعه له السقاؾ 

وبعدها صدرت أوامر أمٌر مكة لشٌخ المطوفٌن لمساعدة هٌركلوتس فً . وشركاؤه
حجز حجاج المالٌو وجاوه فً مكة المكرمة بعد أدائهم لفرٌضة الحج وعدم السماح 

لهم بمؽادرتها قبل شراء تذاكر العودة على سفن شركة نوٌلزوفً الوقت نفسه 
( Amarapoora): وصلت السفن البخارٌة البرٌطانٌة التً استأجرتها نوٌلز وهً

( ) .(S.S.Samoa)و
هـ بدأ هٌركلوتس بالحجز لحجاج 1311/م 1893بعد انتهاء موسم حج عام 
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إلى سنؽافورة، وعلى  ( دوالراً 31)إلى جاوه، و ( دوالراً 37)المالٌو وجاوه بسعر 
الرؼم من قٌام كل من روبنسون والسقاؾ بابالغ جمٌع المطوفٌن بأن اسعارهم لنقل 

إلى سنؽافورة إال أن  ( دوالراً 24)إلى جاوة و ( دوالراً 28)الحجاج لن تتجاوز 
المطوفٌن لم ٌجرؤوء على مخالفة أوامر أمٌر مكة المكرمة واالتفاق مع هٌركلوتس 

بل وان كل من خالؾ األوامر عرض نفسه للعقاب وخٌر مثال على ذلك ما حدث مع 
الذي أخبرالسٌد هٌركلوتس أنه ٌفضل أن ٌأخذ الحجاج  ()المطوؾ ٌوسؾ قطان

إلى جدة لٌحصلوا على أسعار أرخص للتذاكر فكان عقابه على ٌد أمٌر مكة المكرمة 
هو حرمانه من منصب الطوافة الذي كان ٌشؽله، كما طرد أمٌر مكة المكرمة شٌخ 

ألنه رأى أنه لم ٌقدم المساعدة الكافٌة  ()مطوفً حجاج المالٌو إبراهٌم العراقً
بعد هذه الحوادث لم ٌبَق من . للسٌد هٌركلوتس وعٌن مكانه الشٌخ جمال الزبٌدي

المطوفٌن من هو متردد فً التعامل مع السٌد هٌركلوتس ولم ٌكتؾ أمٌر مكة 
المكرمة بذلك بل سخر بعضاً من حرسه لحراسة السٌد هٌركلوتس كما وفر له اثنٌن 
من المحاسبٌن لمساعدته فً مراجعة الحسابات شرٌطة أن ٌتسلم نصٌبه من األرباح 

ونتٌجة للتطورات السابقة والتً أضرت بمصلحة السٌد عمر . فً نهاٌة كل ٌوم
السقاؾ وشركائه تقدم بشكوى خالل وجوده فً مكة المكرمة إلى الوالً العثمانً 

شفاهة وكان معه مجموعة من حجاج المالٌو من الرعاٌا الهولندٌٌن ومن األشخاص 
( ). ذوي المكانة أٌضا، إال أن الوالً رّد علٌهم بأنه ال ٌمكنه أن ٌصدقهم

وبسبب انتشار وباء الكولٌرا فً مكة المكرمة فً ذلك العام ؼادرها 
إلى جدة عدا حجاج المالٌو وجاوة الذٌن لم ٌسمح لهم  ( حاج8000)ماٌقارب من 

ولم ٌكن هذا . بمؽادرة مكة طالما أنهم لم ٌشتروا تذاكر العودة من السٌد هٌركلوتس
المنع مباشراً وإنما صدر أمر إلى شٌخ سماسرة الجمال بعدم تجهٌز جمل واحد إذا لم 

ٌقم الحاج أو مطوفة بإظهار اإلٌصال الصادر من السٌد هٌركلوتس والموضح فٌه 
وبهذا ٌكون حجاج المالٌو وجاوه قد منعوا من مؽادرة  ().استالمه مبلػ التذكرة

مكة المكرمة دون أن ٌكون هناك دلٌل مادي على هذا المنع ٌدٌن السلطات المحلٌة 
. فً الحجاز

وبالرؼم من كل هذا التضٌٌق من قبل أمٌر مكة المكرمة اال أن كالً من 
السقاؾ، والسٌد روبنسون لم ٌٌأسا وقاما بعمل ترتٌبات مع بعض وكالء السفن مثل 
الحاج عبدهللا عرب وكٌــل الحــاج قاســم ٌوســؾ من بومباي، والســٌد أوســبرن 

Osborne) ) وكٌــل شــركة((Gellatly, Hankey Swell of London لتزوٌدهم 
بالحجاج على سفنهم ومراكبهم التجارٌة على أن ٌشتركوا جمٌعا فً المكاسب كما 

: جرت العادة وكان لدى هؤالء الوكالء أربع سفن بخارٌة جاهزة فً مٌناء جدة
( Cyclops)، والسفن البخارٌة البرٌطانٌة ((S.S.Drentheالسفٌنة الهولندٌة 

ولكنهما فعلٌا لم ٌستطٌعا أن ٌقوما بأي عمل طالما أن  (Akbar)ِو (Ocamps)و
( ).السٌد هٌركلوتس مستمر فً بٌع التذاكر لحجاج المالٌو وجاوه فً مكة المكرمة
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وٌبدو أن احتكار السٌد هٌركلوتس لنقل حجاج المالٌو وجاوه بهذا األسلوب 
قد أدى إلى تدخل . وإصراره على بٌع التذاكر فً مكة المكرمة حتى ال ٌنافسه أحد
رؼم أن السفن التً - القنصلٌة البرٌطانٌة فً األمر لدى السلطات المحلٌة فً الحجاز

وكان موقؾ القنصلٌة – أمنها السٌد هٌركلوتس للحجاج كانت معظمها سفناً برٌطانٌة 
البرٌطانٌة الرافض لٌس فقط بسبب التضٌٌق والحد من حرٌة التجارة وإنما أٌضا 

. بسبب  الحد من الحرٌة الشخصٌة لحركة رعاٌاها من الحجاج
حضر كل من روبنسون، والقنصل الهولندي إلى القنصلٌة البرٌطانٌة 

واشتكٌا من األسلوب الذي استخدمه هٌركلوتس الحتكار نقل حجاج المالٌو وجاوه 
( ).ودعم كل من أمٌر مكة المكرمة ، والوالً العثمانً له

ثـــم ارســــل القـنـصــل البرٌطانــً فــً جــدة وٌلٌــام شــورتالنــد 
تلؽرافاً إلى الوالً العثمانً  () (William Shortland Richards)رٌـتـشــاردس 

( ).أحمد راتب باشا
إن من واجبً العمل على حماٌة مصالح جمٌع " ٌونٌو كتب فٌه 30فً 

لذلك أرجو أن تأخذ . السفن البخارٌة التً ترفع العلم البرٌطانً وتحقٌق العدالة بٌنها
هذا بعٌن االعتبار وأالّ تسمح لشخص واحد أن ٌعمل وكٌالً إلحدى البخارٌات 

باحتكار الحجز لحجاج مكة على شركته وحجب االخرٌن، وهو األمر الذي حدث فً 
وسوؾ ٌسرنً معرفة ماستقوم  به فً هذا الشأن اللؽاء هذا االستثناء . مكة سراً 

الذى حدث لمصلحة شخص واحد، وهو ما ٌّعد ضد العدل والمساواة، وهو ما أتوقع 
( )".قٌامكم به لتحقٌق الحٌاد

إن جمٌع السفن التً تنتمً إلى الشركات "فً المقابل رد علٌه الوالً قائالً 
المختلفة وتحمل أعالم حكوماتها الموقرة تنقل من ٌرؼب فً ركوبها، والحجاج لدٌهم 

لقد ذكرت أن . الحرٌة فً االختٌار وال ٌرؼمهم أحد على ركوب اٌة سفٌنة محددة
بعض وكالء السفن ٌرؼمون الحجاج على الركوب فً سفنهم، فإذا كان ذلك ٌمثل 
الحقٌقة فسوؾ تكون هذه الحكومة هً أول من ٌعترض على ذلك، ولكن طالما ان 

الحجاج قد اختاروا بأنفسهم الذهاب على أّي من هذه البخارٌات فإن الحكومة ال 
( )".تستطٌع منع أحد من ذلك

بعدها أبلػ القنصل روبنسون برد الوالً فما كان منه إال التقدم رسمٌاً 
( Ocean  Steamبشكوى إلى القنصلٌة البرٌطانٌة نٌابة عن شركة بخارٌات المحٌط

وفً الٌوم نفسه من وصول رد الوالً . ضد إجراء الوالً وأمٌر مكة المكرمة (
وصل خطاب من مكة المكرمة موقع من مجموعة من الحجاج وهم رعاٌا 

برٌطانٌون من سنؽافورة ٌشكون من إرؼامهم على شراء تذاكر عودتهم من مكة من 
السٌد هٌركلوتس بسعر أعلى من السعر المقدم لهم من وكالء السفن فً جدة 

فما كان من القنصل رٌتشاردس اال ارسال تلؽراؾ اخر .  وٌطلبون مساعدة القنصلٌة
 ٌونٌو من استمرار إرؼام حجاج 30للوالً أكد  فٌه ما ذكره  له فً تلؽراؾ ٌوم 
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كما . على شراء التذاكر من قبل السٌد هٌركلوتس- من الرعاٌا البرٌطانٌٌن - المالٌو
قام القنصل بإرسال تلؽراؾ ثانً إلى السفارة البرٌطانٌة فً إستانبول بتارٌخ 

( ).ٌولٌو2
رد الوالً العثمانً على القنصل بخطاب أوضح فٌه ظروؾ الوضع وأنه قد 

ًّ أي حاج حتى هذه اللحظة ٌشكو مما "قام بإنذار المطوفٌن فكتب قائال  لم ٌحضر إل
ذكرته من أنه تم إرؼام الحجاج وإذا ثبت للحكومة استخدام اإلرؼام فلن تتردد فً 
إٌقاؾ هذا األمر ألن هدفنا العمل على راحة الحجاج بكل الطرق وماهو ثابت هو 

( )"حدوث التراضً بٌنهما وهذا ٌبطل وقوع اإلرؼام
(. ) Abdurrazzack))علق نائب القنصل البرٌطانً الدكتور عبدالرزاق 

هـ  قائال 1311/م1893 أؼسطس 25على رد الوالً العثمانً فً تقرٌره المؤرخ 
كان الوالً ٌقؾ موقفاً "كما قال ". إنه مزٌج من االدعاء الكاذب مع ذرة من الحقٌقة"

وهو ٌقول "ثم ٌكمل ". سلبٌاً وٌراقب األحداث دون القٌام بأي مجهود للتحقق من ذلك
أنه لم ٌقدم أي حاج شكوى لكن ؼالبٌة حجاج المالٌو ال ٌعرفون فً الحقٌقة سوى 
لؽتهم وبالتالً فإن المطوفٌن هم لسان حالهم ولكنهم ال ٌستطٌعون القٌام  بأي عمل 

( )".ٌخالؾ أوامر الشرٌؾ الكبٌر الذي ٌمكن أن ٌدمرهم
كانت أوامر الوالً العثمانً إلى رجال الشرطة على نسق تلك التً أصدرها 

من بٌن ما ذكرت أنه تم إٌقاؾ "إلى المطوفٌن حٌث ذكر فً رده السابق ما نصه 
الحجاج الجاوٌٌن فً مكة أٌضاً، وهذا أمر ؼٌر صحٌح، حٌث أننً أصدرت أوامري 
باستمرار إلى الشرطة لٌبذل كل الجهد الرسال الحجاج جمٌعاً ومنهم الجاوٌٌن مثلهم 

فً ذلك مثل الحجاج الهنود، ولكن ٌبدو أن حجاج المالٌو لم ٌستعدوا بعد لمؽادرة 
( )".مكة

وٌقارن نائب القنصل فً التقرٌر نفسه بٌن وضع حجاج المالٌو و الحجاج 
قبل "الهنود من الرعاٌا البرٌطانٌٌن، وبٌن وضع الحجاج األتراك والسورٌٌن قائالً 

أن ٌبدأ الحجاج األتراك والسورٌون فً الرحٌل إلى جدة قام الوالً بإرسال تلؽراؾ 
إلى القائمقام باستدعاء جمٌع وكالء السفن والترتٌب معهم وتزوٌدهم بأرخص اسعار 

وبناء علٌه كتب القائمقام إلى هذه " التذاكر الممكنة للعودة شماال ثم ٌكمل  قائالً 
القنصلٌة طالباً منها أن ترسل إلى جمٌع وكالء السفن الحضور إلى دار الحكومة لعقد 

 4)اجتماع كانت أهم نتائجه تحدٌد أسعار ثمن التذاكر لجمٌع الموانئ التركٌة بمبلػ 
وبسبب هذه  ( جنٌه استرلٌنى3)ولشـواطئ شـرق المتوسـط بمبلػ  (جنٌه استرلٌنى

الترتٌبات ؼادر جمٌع الحجاج األتراك والسورٌون خالل فترة قصٌرة جداً، ولم تقدم 
( )".مثل هذه المساعدة ألي من الحجاج االخرٌن

 ٌولٌو وصل حجاج المالٌو من الرعاٌا الهولندٌٌن بأعداد كبٌرة 5منذ ٌوم 
وقد سلم هؤالء . إلى جدة بعد أن دفعوا ثمن تذاكر عودتهم إلى بالدهم من مكة

الحجاج اعتراضهم إلى القنصل الهولندي ولذلك كتب القنصل الهولندي إلى الوالً 
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إلصالح الوضع وعندما لم ٌصله أي رد من الوالً أرسل الحجاج إلى قائمقام جدة 
الذي استدعى السٌد عمر السقاؾ واستفسر منه عن مدى  ()اسماعٌل حقً أفندي

وعندما أكد له السقاؾ أنه قد حدد أسعاراً . صحة أسعار التذاكر المخفضة على سفنه
وبعد ذلك . أقل بكثٌر من أسعار السٌد هٌركلوتس طلب منه أن ٌقدم له ذلك خطٌاً 

اجتمع بوكالء المطوفٌن فً جدة وأبلؽهم أنه من الظلم أن ٌقوموا بالحجز للحجاج 
لدى السٌد هٌركلوتس فً مكة وعلٌهم أن ٌرتبوا للحجاج مع الوكالء الذٌن ٌقدمون 

. سعراً أقل، وأخبرهم أن للحجاج حرٌة االختٌار عن طرٌق استخدام المنادي العام
عندها وجد وكالء الحجاج أنفسهم فً مأزق حرج ولهذا أرسلوا تلؽرافات إلى كل من 
الوالً وأمٌر مكة المكرمة ولكنهم لم ٌتلقوا أي رد إال من وكٌل شٌخ المطوفٌن الذي 
هددهم فٌه بعقوبة شدٌدة إذا خالفوا أوامر أمٌر مكة وبالرؼم من أن السٌد هٌركلوتس 
استلم األموال من الحجاج فً مكة المكرمة إال أنه لم ٌصدر لهم التذاكر هناك ولكنه 

أصدر أمراً إلى وكٌله فً جدة لتسلٌم المطوفٌن عدداً محدداً من التذاكر للحجاج الذٌن 
سبق وان سلمهم اإلٌصاالت فً مكة المكرمة لٌقوموا بدورهم بتسلٌمهم التذاكر بعد 

وفً البداٌة تم تأرٌخ هذه اإلٌصاالت فً مكة المكرمة ولكن . استالم اإلٌصاالت منهم
هذا التارٌخ حذؾ بعد ذلك ولم ٌوضع اي تارٌخ على اإلٌصاالت كذلك لم ٌذكر 

( ).ولعل ذلك ٌعود الى رؼبتهم فً إخفاء أي دلٌل مادي قد ٌؤخذ علٌهم. المكان
أما قائمقام جدة والذي أرسل تلؽرافاً إلى الوالً باإلجراءات التً اتخذها 

إلعطاء حجاج المالٌو حرٌة االختٌار فقد وصله تعنٌؾ شدٌد لتدخله فً شؤون الحج 
وبعد ذلك رحل القائمقام إلى إستانبول بعد أن أقاله الوالً من منصبه وعٌن مكانه 

فإنه ٌبدو بعد إنهاء الوالً لخدمات القائمقام لم ٌعد أمام  ().محمود ندٌم أفندي
وكالء المطوفٌن حق االختٌار ولم ٌكن أمامهم إال إرسال الحجاج إلى سفن السٌد 

مٌناء جدة إلى جاوه  (Amarapoora) ٌولٌو ؼادرت السفٌنة 16هٌركلوتس، وفً 
وخالل هذه الفترة استمر الشٌخ حسٌن من الرعاٌا  ( حاج1200)وعلى متنها 

الهولندٌٌن وقد سبق وأن أشرنا إلٌه فً القٌام بالترجمة بٌن أمٌر مكة المكرمة والسٌد 
وفً القنصلٌة . هٌركلوتس ولكن تم استدعاؤه من قبل القنصل الهولندي فً جدة

الهولندٌة أقر بجمٌع ما ٌتعرض له حجاج المالٌو وجاوه فً مكة وفور سماع الوالً 
وتمت إعادته إلى جاوه عن طرٌق القنصل " بطرده من البالد"بذلك االستدعاء أمر 

ومع استمرار األوضاع على ما كانت علٌه قدم كل من قباطنة السفن .  الهولندي
البرٌطانٌة والهولندٌة احتجاجاً لقنصلٌاتهم بسبب عدم وجود ركاب لنقلهم وأٌضا 

بسبب عدم التزام السقاؾ، والسٌد روبنسون باالتفاقٌة التً عقدوها معهم لنقل 
( ).الركاب

 ٌولٌو سافر القنصل البرٌطانً رٌتشاردس لقضاء إجازته وتولى 5وفً 
( )نٌابة عنه أمور القنصلٌة البرٌطانٌة فً جدة نائب القنصل الدكتور عبد الرزاق
والذي استمر فً إطالع السفارة البرٌطانٌة فً إستانبول على جمٌع مالبسات 



" دراسة وثائقية" هـ1311/م1893عام  قضية حجاج الواليو وجاوه في هوسن حج

 333 (2014  هارس–يناير) 42الوجلد - حوليات آداب عيي شوس 

موضوع الرعاٌا البرٌطانٌٌن من حجاج المالٌو وجاوه وطالب السفارة بالتدخل 
لصالح هؤالء الرعاٌا عن طرٌق الضؽط على الباب العالً إلصدار أوامر للوالً 
وأمٌر مكة المكرمة بالتوقؾ عن إرؼام الحجاج على شراء تذاكر العودة فً مكة 

ومن خالل ما كتبه نائب القنصل وجدنا أن كال من الوالً وأمٌر مكة . المكرمة
. المكرمة استطاعا أن ٌبرئا نفسٌهما أمام الباب العالً

عقب ذلك رحل الوالً من مكة المكرمة إلى الطائؾ تاركا أمر الحجاج بٌد 
أمٌر مكة المكرمة وأرسل نائب القنصل البرٌطانً تلؽرافاً إلى الوالً العثمانً فً 

 ٌولٌو مذكراً إٌاه باألوامر التً صدرت من الباب العالً بخصوص عدم إرؼام 17
الحجاج على شراء التذاكر فً مكة المكرمة والسماح لهم بالقدوم إلى جدة حتى 

بناء على االتصاالت التً وصلتنً "ٌتمكنوا من ركوب أي سفٌنة ٌختارونها جاء فٌه 
من سفٌر جاللتها فً القسطنطٌنٌة، فقد طلب من جنابكم بناء على األوامر التً 

وصلتكم من الباب العالً سرعة إصدار بٌان صرٌح إلٌقاؾ اإلرؼام الذي وقع على 
حجاج المالٌو من الرعاٌا البرٌطانٌٌن والرعاٌا الذٌن ٌتمتعون بحماٌتنا من 

، (Siam)، وسٌام (Johore)، وجوهر (Perak)سنؽافورة، وبٌنانج، وبٌراك 
واألماكن األخرى، بالتوقؾ عن إرؼامهم على دفع األموال التً ُحّصلت منهم فً 

مكة نظٌر تذاكر السفر، وإرسال جمٌع المذكورٌن أعاله من الحجاج إلى جدة بدون 
تأخٌر، حتى ٌمارسوا حرٌتهم وٌعودوا إلى أوطانهم على البخارٌات التً ٌختارونها 

وأالّ ٌبقوا سجناء كما هو وضعهم آالن فً مكة، وهً الحقٌقة التً ٌعرفها كل 
 ذو الحجة بالتلؽراؾ، ثم بخطاب ٌوم 16شخص والتً تم إخبار جنابكم بها منذ ٌوم 

 من الشهر نفسه، وإننً على ثقه بأن جنابكم مضطرون إلى الرد 17ذو الحجة 
(. )"المفٌد

 ٌولٌو ونص 18وصل رد الوالً العثمانً إلى نائب القنصل البرٌطانً ٌوم 
أن حكومة جاللة السلطان لن تحفز استخدام العنؾ والقوة ضد الحجاج فً مكة "على 

الذٌن هم رعاٌا حكومتكم المبجلة، وبناء على ما أخبرتكم به مراراً من أننً أصدرت 
أوامر مشددة الى المسؤولٌن بأنه ال ٌجب جمع األموال من الحجاج سواء أكانوا من 

رعاٌاكم أو العكس ولكن إذا كانت األموال التً تم تحصٌلها من رعاٌاكم باإلكراه فً 
جدة فإن اإلجراءات التً تتبع فً هذه الحالة هً من مسؤولٌاتكم، أما إذا كان رعاٌا 

أتراك هم الذٌن قاموا بتحصٌل األموال ففً هذه الحالة ٌجب علٌكم الرجوع إلى 
ولما كان الحجاج أحراراً فً اختٌار بخارٌات أي "ثم أكمل قائالً " السلطات المحلٌة

شركة ٌرؼبون فً السفر علٌها فإن الحكومة ال تستطٌع إرؼامهم على تفضٌل أي 
حٌث إن جمٌع البخارٌات التابعة إلى مختلؾ الشركات والمستعدة إلى أخذ . شركة

الحجاج الجاوٌٌن تضع علم حكومتكم الموقرة، ومنع الخالؾ بٌنهم ٌقع فً دائرة 
أما بخصوص الحجاج الذٌن تقول إنهم مازالوا فً مكة فان الموجود . اختصاصكم

منهم اآلن هناك أعداد قلٌلة حٌث إن الؽالبٌة العظمى منهم رحلت إلى جدة، وإذا كان 
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هناك أفراد ما ٌزالون موجودٌن فهم قلٌلون جداً بالمقارنة مع الذٌن رحلوا طبقاً لما 
ذكره رجال الشرطة ، كذلك فإن هؤالء الذٌن ٌرؼبون فً البقاء فً مكة فإن 

( )".الحكومة ؼٌر مسموح لها بإرؼامهم على مؽادرتها ضد إرادتهم
عندها بدأ نائب القنصل البرٌطانً فً تجمٌع شهادات إقرار من الحجاج 

الذٌن وصلوا جدة بما حدث لهم فً مكة المكرمة وفً الٌوم نفسه تلقى نائب القنصل 
الشرٌؾ "البرٌطانً فً جدة تلؽرافاً من السفارة البرٌطانٌة فً إستانبول ٌفٌد بأن 
بعدها " الكبٌر أصدر بٌاناً أعلن فٌه أن الحجاج أحرار فً عمل ما ٌرٌدون عمله

سعى نائب القنصل للتأكد من صحة ماورد فً التلؽراؾ فأرسل تلؽرافاً إلى مكة 
المكرمة لالستعالم عن البٌان واكتشؾ أنه لم ٌكن هناك أي بٌان من هذا النوع 
أصدره أمٌر مكة المكرمة وعقب ذلك أرسل من جدٌد إلى سفارة حكومته فً 

إستانبول ٌخبرها بعملٌة الخداع التً كان ٌمارسها كل من أمٌر مكة المكرمة والوالً 
، وجه السٌد هٌركلوتس (Amarapoora)بعد رحٌل السفٌنة . حٌال الباب العالً

اهتمامه إلى حجاج سنؽافورة الذٌن لم ٌكن ٌسمح  لهم بالمؽادرة إال على السفن 
إلى سنؽافورة  (S.S.Knight of St.John) ٌولٌو أبحرت السفٌنة 18التابعة له وفً 

وفً الٌوم نفسه تقدم كل من السٌد السقاؾ، وربنسون . ( راكباً 1180)وعلى متنها 
بشكوى إلى القنصلٌة البرٌطانٌة ضد السلطات المحلٌة بسبب إضرارها بمصالحهم 

( ).التجارٌة
مع  (Sarawak)حاجاً من سرواق  (61) ٌولٌو حضر ما ٌقارب من 19فً 

إلى القنصلٌة البرٌطانٌة لتقدٌم شكوى عما  (Elias)رئٌسهم وٌدعى الحاج إلٌاس 
أنهم وصلوا إلى مكة بعد "حصل لهم فً مكة المكرمة وكتبوا بذلك إقراراً جاء فٌه 

 ذى 18الحج وذكر لهم المطوؾ أحمد جابر دمنهوري أنهم لن ٌذهبوا إلى جدة فً 
م، وطلب منهم دفع ثمن تذاكرالسفر فً مكة بسعر 1893 ٌولٌو 2/هـ1310الحجة 

، وفً حالة عدم دفعهم للمبلػ فإنهم لن ٌسمح لهم بمؽادرة مكة ) دوالراً مكسٌكٌاً 31(
. م1893 ٌولٌو 29/هـ1311بناء على أوامر الشرٌؾ الكبٌر إال بعد منتصؾ محرم 

هـ، ولكنهم 1310 ذي الحجة 29وعلٌه تم إٌقافهم ومنعوا من مؽادرة مكة حتى ٌوم 
م 1893 ٌولٌو 13بعد أن دفعوا المبلػ المذكور ثمناً للتذاكر إلى مطوفهم فً ٌوم 

م، وبعد 1893 ٌولٌو 16/هـ1311 محرم 3رحلوا من مكة ووصلوا إلى جدة  ٌوم 
 20(وصولهم إلى جدة وبلّؽهم أن البخارٌة جاهزة فً المٌناء ألخذهم بسعر أقل من 

ولذلك فهم ٌرؼبون . ، كما أن المطوؾ لم ٌبلؽهم بأنه لم ٌحضر لهم التذاكر)دوالراً 
فً استرجاع المال الذي أخذ منهم حتى ٌمكنهم شراء التذاكر بأسعار أقل على 

: وعلٌه تم توجٌه العدٌد من األسئلة لهم فً القنصلٌة وهً. البخارٌات األخرى
متى قمتم بدفع ثمن التذاكر للمطوؾ، ولماذا لم تأخذوا منه تذاكر السفر أو : س

اٌصاالً بها ؟ 
ٌُعَط أحد منا أي شًء، فقد أُخذ من كل فرد منا مبلػ : ج . ) دوالراً مكسٌكٌاً 31(لم 
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هل قمتم جمٌعاً بدفع ثمن التذكرة بهذا المعدل ؟ : س
 دوالر 31)قام واحد وأربعون شخصاً منا بدفع ثمن التذكرة بهذا المعدل : ج

، ولكن كان هناك خمسة عشر فرداً من الفقراء لم ٌكن معهم مال لدفع ثمن (مكسٌكٌاً 
. التذكرة، بٌنما عاد ستة عشر شخصاً منا إلى سنؽافورة

إن هؤالء الذٌن حصلوا على تذاكر العودة الٌستطٌع المطوؾ أن ٌطلب أي شًء : س
منهم، بعد ذلك فما هً الشكوى المقدمة منهم ؟ 

. كانت شكوى هؤالء الحجاج أن المطوؾ أوقفهم فً مكة ومنعهم من النزول: ج
هل حاولتم تأجٌر جمال من مكة للحضور إلى جدة، وهل قام أحد بمنعكم من : س

ذلك ؟ 
لقد طلبنا من المطوؾ أن ٌرسلنا إلى جدة بعد انتهاء الحج، ولكنه أجاب بالنفً، : ج

. وقال إنكم ال تستطٌعون مؽادرة مكة إال بعد دفع ثمن التذكرة
هل حصل المطوؾ على ثمن التذاكر من ؼٌركم من الحجاج باإلضافة إلٌكم ؟ : س
لقد حصل على ثمن التذاكر من اثنٌن من الجاوٌٌن كانوا معنا فً منزله، وكان : ج

بصحبتهما شخص ال ٌملك نقوداً لذلك لم ٌأخذ منه شٌئاً، وهؤالء الثالثة موجودون 
. معنا اآلن

هل ُحّصلت أموال لثمن التذاكر من حجاج آخرٌن إضافة إلى حجاج سرواق فً : س
مكة ؟ 

هناك عدد كبٌر من الحجاج فً مكة من البرٌطانٌٌن، والرعاٌا الهولندٌٌن رأٌناهم : ج
وكانوا حجاج المطوؾ محمد سعٌد تاج، والمطوؾ . ٌدفعون ثمن التذاكر مثلنا

دروٌش، والمطوؾ شمس خورشٌد، وجمٌع هؤالء المطوفٌن حذروا حجاجهم حتى 
ال ٌقولوا إنهم دفعوا ثمن التذاكر فً مكة، ولكن علٌهم أن ٌقولوا أنهم متسؤلون وأن 

. مطوفٌهم قاموا بإعطائهم التذاكر، وقد طلب منا مطوفنا الشىء نفسه
ماهو العدد الكلً لحجاج سرواق الموجودٌن فً مكة وجدة؟ : س
 حاجاً توفوا، 16 حاجاً معنا، و61 حاجاً، وٌوجد هنا اآلن 117مجموعنا الكلً : ج

. ومازال العدد الباقً موجودا فً مكة
؟ .أٌن أُوقؾ هؤالء الحجاج فً مكة، ولماذا تأخروا فٌها: س
هم موقوفون فً منزل المطوؾ ٌحٌى سامباس، والسبب فً تأخرهم هوعدم قدرة : ج

أؼلبهم على الدفع أو أنهم رفضوا دفع ثمن التذاكر، ألنه ال ٌستطٌع أحد مؽادرة مكة 
. بدون دفع ثمن التذكرة

إنك تقول إن أحداً ال ٌستطٌع مؽادرة مكة بدون دفع ثمن التذكرة، بٌنما ٌوجد : س
؟ . شخصاً لم ٌقوموا بدفعها15معكم 

 شخصاً بٌننا لم ٌدفعوا ثمن التذكرة، ولكن تم السماح لهم 15حقٌقة أنه ٌوجد : ج
بمؽادرة مكة ألنه لم ٌكن من الممكن فصلهم عن بقٌة المجموعة ألنهم ٌرتبطون بهم 

كما أن المطوؾ قال إنه سٌقوم بإعطائهم التذاكر من . فهم زوجات وأطفال وآخرون
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إننا نشهد على صحة ما ورد فً الشكوى التً قدمها الحاج إلٌاس نٌابة عنا، . حسابه
وعن هؤالء األشخاص الؽائبٌن من السٌدات والسٌدات من كبار السن الذٌن لم 

بعدها قام نائب القنصل بمخاطبة القائمقام ومطالبته  ()."ٌحضروا إلى القنصلٌة
مستنداً على أن هذه األموال أُخذت من الحجاج  ( دوالراً 612)بالتعوٌض والذي بلػ 

( ). بطرٌقة ؼٌر قانونٌة
حاجاً من سنؽافورة إلى القنصلٌة  (170)وتبع ذلك حضور ما ٌقارب من 

فما . البرٌطانٌة لتقدٌم شكوى أٌضا على إرؼام المطوفٌن لهم بدفع األموال فً مكة
كان من نائب القنصل إال القٌام بإرسالهم إلى قائمقام جدة محمود ندٌم أفندي مع 

مترجم القنصلٌة سعٌد باجسٌر حتى ٌثبت للوالً العثمانً أن القنصلٌة قد تلقت العدٌد 
من الشكاوي التً ٌنكرها هو دائماً وأثمرت جهود نائب القنصل فً النهاٌة عن 

( .)( دوالراً 612)استرداد مبلػ 
 ٌولٌو تلؽرافاً من السفارة البرٌطانٌة فً 25استلم نائب القنصل فً 

إستانبول ٌحمل بٌن طٌاته استفساراً عما إذا كان أمٌر مكة المكرمة قد أصدر بٌاناً 
حٌال الموضوع؟ فما كان من نائب القنصل إال التحري عن األمر مرة أخرى عن 

طرٌق أهالً مكة المكرمة فثبت له عدم صحته للمرة الثانٌة فكتب بذلك إلى 
( ).حكومته

وهو -  ٌولٌو حضر السٌد محمد العطاس إلى القنصلٌة البرٌطانٌة 27وفً 
- تاجر من المالٌو من أصل عربً ولكنه من الرعاٌا البرٌطانٌٌن مقٌم فً بٌنانج 

وتقدم بشكوى عما حدث له فً مكة المكرمة حٌث لم ٌسمح له بمؽادرتها قبل شراء 
التذكرة من السٌد هٌركلوتس رؼم أن األخٌر لم ٌكن لدٌه سفن فً المٌناء للنقل فً 

حٌنها، بٌنما الوكالء اآلخرون كانت سفنهم تنتظر فً المٌناء ولكنه لم ٌستطع أن 
كما ذُكر لنائب القنصل بأنه . ٌستقل أٌاًّ منها ألنه كان محسوباً على مطوفه باٌصال

من المالٌو من الرعاٌا البرٌطانٌٌن  ( حاج2000)ٌوجد فً مكة المكرمة حوالً 
فما . الذٌن ٌعانون من نفاذ مواردهم وبالرؼم من ذلك ال ٌسمح لهم بالنزول إلى جدة

كان من نائب القنصل إال الكتابة للوالً إللؽاء اإلٌصال الذي ٌحمله السٌد محمد 
العطاس كما طلب منه عدم االستمرار فً إرؼام الحجاج من الرعاٌا البرٌطانٌٌن 

( ).على البقاء فً مكة المكرمة والسماح لهم بالنزول إلى جدة
رّد الوالً الذي كان مقٌماً  انذاك فً الطائؾ على نائب القنصل وذكر بأنه 

بعدها قام نائب القنصل بمتابعة . طلب من السلطات المحلٌة فً جدة تولً الموضوع
الموضوع مع قائمقام جدة الذي ذكر بأن الوضع لم ٌكن كما اّدعى السٌد محمد 

وكتب نائب القنصل إلى الوالً مرة أخرى عن الموضوع ولكنه لم ٌستلم . العطاس
( ).أي رد  بٌنما رحل السٌد محمد العطاس على باخرة أخرى

 612)بعد حصول نائب القنصل البرٌطانً على مبلػ التعوٌض وهو 
بدأ بقٌة الحجاج الموجودٌن فً جدة فً اإلحاطة بمنازل وكالء السٌد  (دوالراً 
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هٌركلوتس ومن ضمنهم شقٌقه وبدؤوا ٌصرخون مطالبٌن بالتعوٌض عن تذاكر 
ووجد األخٌر أنه ال مخرج له من هذا الوضع ألنه لم ٌكن لدٌه أٌة سفٌنة فً . عودتهم

المٌناء لنقل هؤالء الحجاج باإلضافة إلى أنه لم ٌستطع الحصول على سفٌنة أخرى 
من السفن المتواجدة فً المٌناء ألنها جمٌعها كانت مستأجرة من قبل مستأجرٌن 

اخرٌن رفضوا تأجٌرها له بالرؼم من أنه  كان ٌرى ضرورة إعادة األموال للحجاج، 
لكنه كان ٌدرك أنه لن ٌستطٌع عندها توفٌر األموال التً وعد بها أمٌر مكة المكرمة 

فً هذا الوقت وصل السٌد هٌركلوتس إلى . إذا قام برد األموال كاملة إلى الحجاج
سبق وأن أخذها من  ( دوالراً 31)من أصل  ( دوالراً 16)جدة وبدأ فً إعادة مبلػ 

من ثمن كل تذكرة على أساس ان ٌكون التقسٌم  ( دوالراً 15)الحجاج واحتفظ بمبلػ 
:  على النحو التالً

 (6دوالرات )  ًألمٌر مكة المكرمة والوال .
 (دوالران)  للسٌد محمد صالح الشٌبً وآخرٌن .
 (7دوالرات )  للمطوؾ .

لم ٌقبل الحجاج بهذا الحل فنصحهم نائب القنصل البرٌطانً بقبول مبلػ 
فً الوقت . على أن ٌستقلوا بعدها إحدى السفن الموجودة فً مٌناء جدة ( دوالراً 16)

نفسه قام بالتواصل مع وكالء هذه السفن لقبول نقل هؤالء الحجاج على سفنهم بعدها 
 200)و   )(S.S.Ocampoإلى سنؽافورة على البخارٌة ( حاجاً 1020)رحل حوالً 

( ).(Glencae)على البخارٌة  (حاج
أما السٌد هٌركلوتس فبعد ان أعاد األموال للحجاج رجع مرة أخرى إلى 

من الرعاٌا البرٌطانٌٌن عن كل حاج  ( دوالرات8)مكة المكرمة وبدأ ٌحّصل مبلػ 
حتى ٌؽطً المبلػ الذي اتفق علٌه مع أمٌر مكة المكرمة ومحمد صالح الشٌبً على 

أن ٌسمح بعدها للحجاج بمؽادرة مكة المكرمة والتوجه إلى جدة النتظار السفٌنة 
(S.S.Samoa) وبسبب ماحدث وصلت . التً من المتوقع وصولها فً اٌة لحظة

فقام  ( دوالرات8)شكاِو جدٌدة من الحجاج إلى القنصلٌة البرٌطانٌة حٌال فرض مبلػ 
نائب القنصل بالكتابة مرة أخرى إلى الوالً و إلى سفارة حكومته فً إستانبول 

إلخبارها باستمرار الوضع على ما هو علٌه وأنه حتى تارٌخه لم ٌصدر أي بٌان عام 
( ). لصالح الحجاج

إنه "جاء رد الوالى ٌحمل بٌن طٌاته شٌئاً من التعجب والدهشة حٌث قال   
من ؼٌر الممكن أن ٌقوم أي شخص بمنع أحد من الحجاج من القدوم إلى جدة وال 

إرؼامه على العودة على سفٌنة أو شركة بعٌنها، وفً حال وجود مثل هذه الشكوى 
ٌجب علٌك أن تبلؽنً باسم الشخص الذي قام بمنعه وبصفته، واسم الحاج الذي تم 

( )".منعه من الحضور إلى جدة
هذا وقد أرجع نائب القنصل هذا التؽٌٌر فً موقؾ الوالً إلى استمرار 
الضؽط علٌه من الباب العالً بدلٌل ماورد فً خطاب الوالً الموجه إلى نائب 
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إننً أدرك أن الحجاج " ٌولٌو والذي كتب فٌه قائالً 30القنصل البرٌطانً فً تارٌخ 
لقد أعلنت الحكومة للحجاج . هم ضٌوؾ هللا والكعبة وضٌوؾ سٌدنا خلٌفة المسلمٌن

مرات عدٌدة كما أبلؽت قنصلٌتكم قبل وبعد إنشائها بمسؤلٌتها تجاههم وتجاه 
اما فٌما ٌخص ما . مصالحهم الخاصة وعدم إرؼامهم على دفع األموال للشركات

سبق وذكرته ضد شٌخ المطوفٌن إبراهٌم العراقً فقد تم طرده وإعادة شٌخ المطوفٌن 
من سنؽافورة، وبٌنانج، وسرواق فً مكة  ( حاج2000)حالٌا ال ٌوجد إال. السابق

ولكن قد ٌوجد بعض من الحجاج الذٌن عادوا مع القوافل التً وصلت من المدٌنة 
أما الشخص الذي ٌسمى هٌركلوتس فقد نزل . المنورة وهم أحرار فً البقاء فً مكة

وبالنسبة لتحصٌل أموال باإلرؼام من الحجاج فهو أمر ؼٌر ممكن، ولكنً . إلى جدة
علمت أنه خالل السنوات العشر األخٌرة قامت شركات السفن فً جدة بتحصٌل ما 

كثمن لتذاكر العودة، أما خالل العام الحالً فلم أسمع  ) دوالراً 40، إلى 35(بٌن 
إن حكومة الباب العالً ال تتسامح مع أولئك الذٌن ٌرؼبون فً االختالس بهذه . شٌئاً 

الطرٌقه، كما أن الشرٌؾ الكبٌر الٌمكن أن ٌصدر هو االخر أمراً الى المطوفٌن 
إنك تقول إننً أعرؾ كل شًء عن الموضوع، . ٌخالؾ أوامر حكومة الباب العالً

إذن لٌكن معروفاً لك حٌث اننً واٍل لهذه الوالٌة فإننً ال أرى سبباً ٌدفعنً إلى 
الحدٌث عن شًء ؼٌر حقٌقً، على اٌة حال لقد أصدرت األوامر االن بالتلؽراؾ 

إلى القائمقام فً جدة، وإلى المنادي فً مكة لٌعلنوا بأن الحجاج أحرار، وأنه علٌهم 
إن افكار سٌدنا الشرٌؾ الكبٌر صاحب المقام . أن ٌتصرفوا بما ٌحقق مصالحهم

الرفٌع فً حكومة السلطان ال تتأخر عن تقدٌم المساعدة إلى الحجاج بالطرٌقة 
إن تجربة حكومة الباب العالً صعبة، وهً ترى أن . الضرورٌة طبقاً للقانون

الشكاوي لم تكثر إال بعد مؽادرة القنصل إلى لندن وبصورة لم تحدث فً 
( )".السابق

وٌتضح من السطر األخٌر مدى التأزم فً العالقة بٌن الوالً العثمانً 
وللعلم فقد طلب الوالً من الباب العالً عزل نائب . ونائب القنصل البرٌطانً

القنصل البرٌطانً خاصة بعد أن شعر بأنه بدأ فً توجٌه أعمال القنصلٌة الهولندٌة 
إن نائب القنصل ٌتصرؾ وكأنه الحامً "بل إن الوالً كتب  للباب العالً قائالً 

كما ". الخاص للمسلمٌن والمكٌٌن والعربان، انطالقاً من أن معظم الحجاج من جاوه
انتقد الوالً الخطابات والتلؽرافات التً وجهها له نائب القنصل بشكل ظهر معه أنه 

أما موقؾ الباب العالً فقد تمثل فً توجٌه رد شدٌد على . ال ٌقٌم وزناً للوالً
خطابات الوالً التً كان ٌطالب فٌها بعزل نائب القنصل البرٌطانً فكتب له قائالً 

إن المحافظة على حقوق السلطنة السنٌة أمر ٌفوق مقام الوالً، وعلٌه أن ٌحسن ما "
ومن الواضح ان موقؾ الباب العالً قد انعكس على هذا الخطاب " ٌقول وما ٌفعل

تبع  ().للوالً  لكن الوالً رؼم ذلك لم ٌستطع إخفاء مشاعره تجاه نائب القنصل
 ٌولٌو حٌث أرسل 31وفً .  ٌولٌو30ذلك صدور البٌان العام للحجاج فً تارٌخ 
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( ). أمٌر مكة المكرمة مسودة من البٌان إلى الوالً
وبالرؼم مما سبق فقد عاد السٌد هٌركلوتس مرة أخرى إلى فرض المبلػ 

إلى مٌناء  (S.S.Samoa)كامالً على الحجاج خاصة بعد سماعه بوصول السفٌنة 
أن المبلػ الذي ُحصل من الحجاج كان على أساس أنهم سوؾ "جدة وكانت حجته 

، وصل "اما االن فالسفٌنة متوجهة إلى سنؽافورة (Batavia)ٌسافرون عبر بتافٌا 
الحجاج بعدها إلى جدة الستقالل السفٌنة ولكنهم فوجئوا بازدحام السفٌنة خاصة وأنها 

عندها بدؤوا بالمطالبة باسترداد أموالهم . ( راكب2500)سوؾ تحمل على متنها 
اال ان السٌد هٌركلوتس رفض إعادة األموال إلٌهم وانتهى األمر . التً دفعوها

 ( حاج200)بموافقة ؼالبٌة الحجاج على ركوب السفٌنة رؼم ازدحامها ماعدا 
وكان معظمهم من حجاج سنؽافورة . رفضوا بتاتاً الركوب على متن هذه السفٌنة

وأصروا على استرداد األموال التً دفعوها ثمناً للتذاكر ألنهم اكتشفوا أن السفٌنة 
اٌضاً لن تذهب إلى سنؽافورة، وإنما ستذهب إلى جاوه فقط وهنا عزم السٌد 

( ).هٌركلوتس على نقلهم على سفٌنة أخرى
ٌبدو أن كثرة الشكاوي فً القنصلٌتٌن البرٌطانٌة، والهولندٌة دفعت السٌد 

التً  كانت ستبحر  (S.S.Samoa)هٌركلوتس إلى العزم على الرحٌل على السفٌنة 
 هـ، ولكن قائمقام جدة  قبض علٌه بعد 1311/م 1893 أؼسطس 17إلى باتافٌا ٌوم 

أن رفض رد األموال إلى الحجاج الذٌن اشتكوا له، ووضعه فً السجن وبعد ٌومٌن 
 18أو ثالثة ُرّحل إلى القنصلٌة الهولندٌة بناء على طلب القنصل الذي قام ٌوم 

لٌقدم للمحاكمة بسبب  (S.S.Oresters)أؼسطس بإرساله إلى باتافٌا على السفٌنة 
( . ). ماصدر منه تجاه الرعاٌا الهولندٌٌن، وتحصٌله أموال الحجاج بالقوة

فقد تم  (S.S.Samoa)اما الحجاج الذٌن رفضوا الذهاب على السفٌنة 
ترحٌلهم إلى سنؽافورة على السفٌنة نفسها ووافق الوكٌل الذي قام بحجزهم فً مكة 

وبعد القبض على السٌد . المكرمة على دفع األموال لهم بعد أن أظهروا له اإلٌصاالت
 ( دوالرات5)هٌركلوتس قام أمٌر مكة المكرمة وباالتفاق مع الوالً بفرض مبلػ 

على حجاج المالٌو القادمٌن من المدٌنة المنورة وترك تنفٌذ هذا األمر لشٌخ 
المطوفٌن بٌنما رحل هو اٌضا الى الطائؾ ولم ٌسمح للحجاج بمؽادرة مكة المكرمة 

إلى جدة إال بعد دفع المبلػ هذا وقد بلػ عدد الحجاج الذٌن تم تحصٌل المبلػ منهم 
( .)(حاج2000)حوالً

ومما سبق ٌتضح الدور الذي لعبته القنصلٌة البرٌطانٌة فً حماٌة مصالح 
رعاٌاها عن طرٌق الضؽط الذي مارسه نائب القنصل على سفٌر حكومته فً 
إستانبول لٌقوم بدوره فً الضؽط على الباب العالً إلصدار بٌان عام فً مكة 

المكرمة ٌرفع  به ظلم كل من أمٌر مكة المكرمة والوالً العثمانً عن حجاج شرق 
. اسٌا وأؼلبهم من حجاج المالٌو وجاوه

هذا كما اتضح تخوؾ القنصلٌة البرٌطانٌة من تكرار هذه الممارسة فً العام 
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التالً على الرعاٌا الهنود وقد لمسنا هذا التخوؾ من خالل ما كتبه نائب القنصل 
وطالما أن عون الرفٌق الشرٌؾ "البرٌطانً فً تقرٌره المشار إلٌه سابقاً حٌث كتب 

الكبٌر الحالً سٌظل أمٌراً لمكة مع مثل هذا الوالً أحمد راتب باشا الذي ٌؽض 
الطرؾ عما ٌقوم به فلن ٌكون هناك ضمان لتأمٌن حجاج المالٌو وجاوه سواء من 

الرعاٌا البرٌطانٌٌن، أو الرعاٌا الهولندٌٌن، طالما أنه لن ٌستطٌع التنازل عن األموال 
الطائلة التً اعتاد الحصول علٌها وسٌظل ٌبتزهم سنوٌاً إما بوسٌلة معتدلة أو 

إن موقؾ الشرٌؾ الكبٌر المزري ووقوؾ الوالً موقؾ "ثم كتب قائالً ". باإلرؼام
المتفرج دون القٌام بأي إجراء أمام شكاوي كل من القنصلٌة البرٌطانٌة والهولندٌة 
حٌث لم ٌحدث فً تارٌخ حجاج مكة أن منعوا من مؽادرتها بهذا التحدي، لذلك من 
الضروري أن نوقؾ معاً نمو هذا االجراء بٌد من حدٌد اذا واصل سموه القٌام بهذا 
العمل، ولدي من األسباب ما ٌدفعنً الى االعتقاد من أنه سٌتبع السٌاسة نفسها مع 

الحجاج البرٌطانٌٌن الهنود فً العام القادم أٌضاً، وهو األمر الذي ٌحتاج إلى تفكٌر 
وكأنه ٌقول لحكومته بأن علٌه االستعداد من االن واتخاذ ". وتدبٌر قبل فترة

اإلجراءات الكفٌلة لحماٌة رعاٌاها فً موسم الحج المقبل، ثم ٌعلق القنصل على 
وإذا كان من حق الشرٌؾ الكبٌر أن ٌفرض ضرٌبة "سلطة أمٌر مكة المكرمة قائالً 

على الحجاج مباشرة او ؼٌر مباشرة، فٌجب أن ٌسمح له الباب العالً بفرضها على 
جمٌع الحجاج بالمثل ولٌس فقط على حجاج المالٌو الخرس والبنؽالٌٌن الضعفاء 

لكن الباب العالً الٌمكن أن ٌوافق على هذا الحق الذي ٌخالؾ . والهنود اللطفاء
وفً هذا إشارة إلى التفرقة التً حدثت فً المعاملة بٌن كل من " الشرٌعة اإلسالمٌة

حجاج شرق اسٌا وهم رعاٌا برٌطانٌون وبٌن الحجاج األتراك والسورٌٌن وهم طبعاً 
وحٌث أن كبار الموظفٌن الذٌن "رعاٌا عثمانٌون ثم ٌكمل نائب القنصل تقرٌره قائالً 

ٌدٌرون أمور الحجاز ٌتبعون عون الرفٌق، فلٌس لدى السلطان معرفة كٌؾ تدار 
األمور فً هذه البالد، ومدى الضرر الذي سببه الشرٌؾ الكبٌر لجاللته كخلٌفة 
للمسلمٌن، وإذا اســتطاع جـاللته أن ٌفتح عٌنٌه ففً هذه الحالة ٌمكن التخلـص 

( )".بالتأكٌد من نظـام الســرقة والســلب
وهكذا تناولت الدراسة قضٌة االستؽالل الذي تعرض له حجاج المالٌو 

هـ من خالل االعتماد على الوثائق 1311/ م 1893وجاوه فً موسم حج عام 
أما المصادر المحلٌة الحجازٌة فلم . البرٌطانٌة وبعض الوثائق التركٌة كأساس لها

تتناول هذه القضٌة بالتحدٌد وإنما أشارت عموماً إلى االستؽالل الذي كان ٌتعرض له 
الحجاج فً فترة أمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ عون الرفٌق، والوالً العثمانً أحمد 

ومن خالل اطالعنا على واحد من أهم المصادر المصرٌة المعاصرة . راتب باشا
للواء إبراهٌم رفعت باشا وجدنا أنه أورد نص مقالة " مرآة الحرمٌن"وهو كتاب 

شكوى حجاج "هـ بعنوان 1323/م1905الصادرة فً عام " اللواء"نشرت فً جرٌدة 
ٌُدعى " جاوه من المطوفٌن بالحجاز وهً عبارة عن شكوى ألحد حجاج جاوه و



" دراسة وثائقية" هـ1311/م1893عام  قضية حجاج الواليو وجاوه في هوسن حج

 341 (2014  هارس–يناير) 42الوجلد - حوليات آداب عيي شوس 

تناولت تارٌخ معاناة حجاج جاوه فً الحجاز حٌث ذكر " الحاج باجودٌن الجاوي"
أننا معشر الحجاج الجاوٌٌن تعودنا من قدٌم الزمان إذا وصلنا إلى جدة "كاتب المقالة 

أن نسأل عن أي شٌخ من مشاٌخ الجاوٌٌن لٌكون دلٌال لنا فٌما ٌتعلق بأمورنا فٌقابلنا 
وكٌل ذلك الشٌخ أو هو بنفسه إن حضر وٌنزلنا فً منزله وٌستأجر لنا الركائب إلى 

وبقى األمر على هذا الحال إلى أن تولى "ثم ٌكمل كاتب المقالة قائالً ......." مكة 
الشرٌؾ عبدالمطلب بعد وفاة الشرٌؾ حسٌن فخرج شقً من أشقٌاء مشاٌخ الجاوى 
ٌومئذ وهو إبراهٌم العراقً البنا وسعى عند الشرٌؾ عبدالمطلب لتقسٌم بالدنا بٌن 
مشاٌخ الجاوى المقٌدة أسماّؤهم عنده نظٌر أجر معلوم ٌتقاضاه من كل منهم وأقل 
ذلك عشرون لٌرة، ومن ٌومئذ ابتدأت المظالم علٌنا معشر الجاوٌٌن خاصة وعلى 

وقد رفعنا شكوانا إلى حكام بالدنا فخابروا أولٌاء األمور .... بقٌة الحجاج عامة 
باألستانة فً ذلك الشأن فُأرسل جمٌل باشا إلى مكة فأبطل تلك التقسٌمات وخفت تلك 
المظالم بجعلنا أحرارا فً اختٌار من نشاء من المشاٌخ، وبقً األمر على ذلك إلى أن 
تولى راتب باشا فاتفق هو مع الشرٌؾ عون الرفٌق على تأسٌس قواعد المظالم وبناء 

ثم .." أركانها القوٌة فكل واحد منهما ٌبتدع مظلمة وٌسكت اآلخر عن االنكار علٌه 
ولما امتنعنا عن دفع المكافأة للشرٌؾ والمشاٌخ حصلوها من ربان الباخرة "كتب 

( )"التً تقلنا وهذا زادها على األجرة
وهكذا ٌتضح لنا أن هذا التقسٌم للحجاج حسب المناطق التً ٌنتمون إلٌها قد 

-1880)بدأ منذ الفترة الثالثة ألمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ عبدالمطلب بن ؼالب 
ثم تم  إنهاء هذا التقسٌم االحتكاري على ٌد الوالً  ()(هـ1300-1298/ م 1882

ولكنه عاد مرة أخرى  ()(هـ1304-1303/ م1887-1886)العثمانً جمٌل باشا 
فً فترة الشرٌؾ عون الرفٌق المتوافقة مع والٌة أحمد راتب باشا ولكن فً هذه 

ولما امتنعنا عن "المرة لم تتوقؾ األمور عند ذلك الحد  بل كما ذكر كاتب الشكوى 
والمقصود هنا " دفع المكافأة للشرٌؾ والمشاٌخ حصولها من ربان الباخرة التً تقلنا

وكالء شركات سفن النقل وهذا هو األمر الذي بدأ بالفعل مع السٌد عمر السقاؾ 
. ولكنه  لم ٌكن احتكاراً كامالً ثم  انتهى الى االحتكار الكامل مع السٌد هٌركلوتس

وتكشؾ لنا الوثائق البرٌطانٌة عما ٌؤكد إدانة كل من أمٌر مكة المكرمة 
والوالً العثمانً أحمد راتب باشا فً استؽالل الحجاج ومنهم حجاج المالٌو وجاوه 
فقد كتب نائب القنصل البرٌطانً الدكتور عبدالرزاق لحكومته خطاباً سرٌاً بتارٌخ 

ٌشرفنً أن أخبركم أن أحمد راتب باشا "هـ جاء فٌه 1311/م 1893 نوفمبر 21
 الجاري على 7والً الحجاز الموجود فً جدة اآلن أرسل إلى القسطنطٌة ٌوم 

 عن طرٌق تاجر عربً هنا ٌسمى عبد هللا ( Messir )ر السفٌنة المصرٌة مص
:  على النحو التالً  ) جنٌه إسترلٌن5000ً)باناجة مبلػ 

  جنٌه تركً(3000)  تحتوي على 3 -1:ثالث رزم من رقم .
  جنٌه إسترلٌنً(  2200)، تحتوي على 5-4:رزمتان من رقم  .
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وكل رزمة من هذه الرزم علٌها اختصار اسم التاجر العربً عبد هللا باناجة 
(A.B)  الذي تم إصدار األمر به(41010)ورقم بولٌصة الشحن هو  .

لقد أمضى أحمد راتب باشا اثنً عشر شهراً فقط فً الحجاز، وإذا كان لم 
دوالر مجٌدي، فلن ٌستطٌع ( 1000)ٌنفق أي شًء من مرتبه الذي ٌبلػ فً الشهر 

إن الحقٌقة المؤكدة التً جعلته قادراً على . جنٌه إسترلٌنً(  2000)توفٌر أكثر من 
إرسال مثل هذا المبلػ الكبٌر من المال إلى بالده هً فً الوقت نفسه الدلٌل على 

تأكٌد اشتراكه مع الشرٌؾ الكبٌر فً الحصول على األموال من السٌد هٌركلوتس 
عندما قاموا بفرض شراء تذاكر العودة على الحجاج فً مكة فً موسم الحج 

وإذا تم القٌام بتحقٌق دقٌق فً مكتب الشركة التابعة لها السفٌنة المصرٌة، . الماضً
( )".فسٌكون من السهل تتبع أثر المكان الذي وصلت إلٌه حقائب األموال

كما كتب نائب القنصل البرٌطانً خطاباً ملحقاً للخطاب السابق لحكومته 
 21استكماال لرسالتً المؤرخة فً "هـ جاء فٌه 1311/م 1893 دٌسمبر 1بتارٌخ 
م والتً علٌها عالمة سري ٌشرفنً إخباركم أن الوالً أحمد راتب 1893نوفمبر 

إلى السوٌس مع التاجر  ) جنٌه إسترلٌن14000ً)باشا قام مرة أخرى بارسال مبلػ 
رزمة،  (14)فً  (Damanhour)عبد هللا باناجة على الباخرة المصرٌة دمنهور

وهً اختصار السم التاجر العربً لٌتم تسلٌمها إلى  (A-B)جمٌعها علٌها عالمة 
وتضم الحقائب المبالػ  (41119)حسٌن أفندي، وتحمل البولٌصة الخاصة بها رقم 

)    نابولٌون1300(، ) لٌرة تركٌة6600(، ) جنٌه إسترلٌن6600ً(: التالٌة
إن هذه األموال لٌس مصدرها أموال التذاكر . ) عملة ذهبٌة14500(المجموع الكلً 

التً فرض شراؤها باإلكراه على حجاج المالٌو فً مكة مثل األموال السابقة، ولكنها 
جزء من األموال التً أخذ الشرٌؾ الكبٌر على عاتقه أن  ٌدفعها إلى أحمد راتب 

م ألول مرة فً الٌخت اإلمبراطوري 1892باشا عندما وصل إلى هنا فً دٌسمبر 
بصحبة تاج الدٌن باشا للتحقٌق فً النزاع الذي ثار بٌن ( (Izzuddeenعزالدٌن 

الشرٌؾ الكبٌر وابن أخٌه، والتحقٌق أٌضا فً حقٌقة االتهامات التً رفعها بعض 
كبار علماء مكة ضد الشرٌؾ الكبٌرعلى عدم أهلٌته لالستمرار فً تولً منصب 
أمٌر مكة، حمل تاج الدٌن باشا نصٌبه معه، ولكن الشرٌؾ الكبٌر لم ٌكن لدٌه ما 

ٌكفً من األموال لٌدفع ألحمد راتب باشا نصٌبه فً ذلك الوقت ولهذا حصل علٌها 
هناك شائعات تقول بأنه تم تكوٌن شركة "ثم ٌكمل نائب القنصل خطابه قائالً " اآلن

بعضوٌة كل من الشرٌؾ الكبٌر عون الرفٌق، والوالً أحمد راتب باشا، وحسن باشا 
الذي ( (C.A.Theodoridiوزٌر البحرٌة التركً، والتاجر الٌونانً ثٌودورٌدي 

سوؾ ٌستخدم كؽطاء لشراء بخارٌة قد تحمل العلم البرٌطانً، أو العلم الٌونانً وفً 
العام التالً ربما ٌقوم هؤالء األشخاص من ذوي المكانة العالٌة المذكورة أسماؤهم 
بإرؼام حجاج المالٌو على شراء تذاكر عودتهم من مكة، بل ومن ؼٌر المستبعد أن 

وهكذا فقد حرص نائب القنصل على أن ٌنقل لسفارة  ()"ٌتم نقلهم على بخارٌتهم
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حكومته فً إستانبول الصورة كاملة حتى تتمكن من اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بتحقٌق 
. الحماٌة الالزمة للرعاٌا البرٌطانٌٌن مستقبالً 

وٌمكن الربط أٌضا بٌن ماذكره نائب القنصل حٌال األموال التً حصل 
علٌها الوالً أحمد راتب باشا من أمٌر مكة المكرمة وبٌن ماورد فً الرسالة التً 

هـ  والتً 1316/م1898كتبها السٌد محمد الباقر عن عبدالرحٌم العلوي فً عام 
تحدث فٌها عن ظلم أمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ عون الرفٌق وفساد بعض الموظفٌن 

والتً كتب فٌها " ضجٌج الكون من فظائع عون"العثمانٌٌن فً الحجاز وهً بعنوان 
ومنها إفساده كثٌراً من موظفً الدولة فً مكة واألستانة واستخدامهم فً "قائالً 

أؼراضه الخسٌسة بالرشوة حتى إن أحمد راتب والً الحجاز االن بعد فقره المشهور 
صار له رأس مال عظٌم فتح به محالً عظٌماً للتجارة بمصر تحت ظل االحتالل 

(       )".االنجلٌزي ولنا على ذلك أدلة نوافً بها عند االقتضاء
بٌاناً  ()هـ أعلن السلطان عبدالحمٌد الثان1312ً/م 1894وفً بداٌة عام 

عاماً بتخفٌؾ األعباء المالٌة عن الحجاج وإلؽاء نظام التقسٌم عن الحجاج الجاوٌٌن 
سواًء للراؼبٌن فً أداء فرٌضة الحج فقط أو للراؼبٌن فً االستقرار فً الحجاز 

إن جمٌع الحجاج المسلمٌن الذٌن ٌأتون "لدراسة األمور الشرعٌة ومما جاء فً البٌان 
إلى هذه البالد لتأدٌة المناسك المقدسة سوؾ ٌتمتعون من االن وصاعداً بكامل 

الحرٌة فً القٌام بتأجٌر الجمال، وفً الحصول على تذكرة العودة على السفٌنة التً 
إن .... ٌختارونها وفً اختٌار المطوؾ الذي ٌرشدهم إلى أصول مناسك الحج 

الحجاج ٌجب أن ٌكونوا أحراراً فً أداء شعائرهم المقدسة فً الحج، وال بد أن ٌعلم 
( )".كل فرد أن أبواب الدولة مفتوحة دائماً 

وبهذا البٌان التارٌخً للسلطان العثمانً ٌسدل الستار على هذه  الدراسة 
التً تناولت قضٌة االستؽالل الذي تعرض له حجاج المالٌو وجاوه فً موسم حج 

. هـ1311/م1893عام 
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هـ 1334-1293فائق بكر الصواؾ، العالقات بٌن الدولة العثمانٌة وإقلٌم الحجاز فً الفترة من  .8

 .94-86م، ص 1978، القاهرة، (م1876-1916)
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F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

شؽل منصب القائم باألعمال فً القنصلٌة البرٌطانٌة فً جدة حسب ما ورد : السٌد حسن جوهر .9
 .فً بعض الوثائق البرٌطانٌة

F.O 195/1314 (236365), Jeddah, October 8, 1880 

هندي األصل وقٌل أنه كان ٌهودٌاً واعتنق اإلسالم، عمله الرسمً كان مترجماً : ٌوسؾ قدسً .10
فً القنصلٌة البرٌطانٌة فً جدة، ولكنه مارس عمالً أكثر أهمٌة وهو التجسس لصالح القنصلٌة 

مستؽالً كونه مسلماً وٌستطٌع الذهاب إلى مكة المكرمة التً كان دخولها محظوراً على 
 .المسٌحٌٌن كما مارس التجارة

F.O 195/1314 (236365), Jeddah, October 26, 1880. 

F.O 195/1482 (236378), Jeddah, No 17, May 23, 1884 

 .163ولٌم أوكسنولد، المرجع السابق، ص  .11

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

صدرت له تعلٌمات لالهتمام  (هـ1306/م1888)كان والٌاً على الحجاز عام : نافذ باشا .12
 والٌته فً لبالحجاج، دخل فً صدام مع أمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ عون الرفٌق ولهذا لم تط

. ستانبول لٌعزله السلطان العثمانًإالحجاز ألن أمٌر مكة سعى لدى أصدقائه فً 
م، 2004عالم الجزٌرة العربٌة فً األرشٌؾ العثمانً، الرٌاض، أسهٌل صابان، مداخل بعض     
. 222ص 

 .303، 302، 164وكسنولد، المرجع السابق، ص أولٌم  
13. F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

وُتوفً بها عام  (هـ1128/م1822)ولد فً جدة عام : عمر بن عبدهللا نصٌؾ .14
، عٌنه الشرٌؾ عبدهللا بن محمد بن عون وكٌالً له فً جدة واستمر ٌشؽل (هـ1326/م1908)

وكالة إالمارة فً جدة حتى اثناء فترة الشرٌؾ الحسٌن بن محمد بن عون، ولكن عندما آلت 
عزله وعٌن وكٌالً اخر ثم  (هـ1298/م1880)إالمارة إلى الشرٌؾ عبدالمطلب بن ؼالب عام 

أعاده إلٌها، وعندما تولى إمارة مكة المكرمة الشرٌؾ عون الرفٌق عزل عمر نصٌؾ وأعاده 
. عدة مرات

-328، ص 1م، ج1982عبدالقدوس األنصاري، موسوعة تارٌخ مدٌنة جدة، القاهرة، 
329 .

 .352-350، ص 3م، ج1990محمد علً مؽربً، أعالم الحجاز، القاهرة، 
تاجر مشهور فً الحجاز، ُمنح رتبة من الدرجة الثانٌة من الدولة العثمانٌة عام : عبدهللا باناجة .15

. (هـ1301/م1883)
. 113المرجع السابق، ص : سهٌل صابان      
 .255-243، ص 2محمد علً مؽربً، المرجع السابق، ج: انظر     

16. Ottoman Archives, Prime Minister’s, Istanbul, Number (36), Paper (372), 

Envelop (141), Box (13) Telegraph From Vezir-I Azam to Hijaz, 23/4/1310.  

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

 .164ولٌم أوكسنولد، المرجع السابق، ص 
18. F.O 195/1805, Jeddah, May 15, 1889. 
     F.O 195/1805, Jeddah, August 27, 1889. 

 .164وكسنولد، المرجع السابق، ص أولٌم 
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وهو رجل نصؾ هولندي عرؾ بسوء السمعة وتهرٌب األفٌون فً موطنه بتافٌا : هٌركلوتس .19

Bataviaفً اندونٌسٌا عٌنه نوٌلز وكٌل للشركة فً الحجاز  . 

F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893 
ٌنتمً إلى بنً شٌبة وهم سدنة الكعبة المشرفة وكان وقتها أمٌن مفتاح : محمد صالح الشٌبً .20

. الكعبة
 .37، ص 1إبراهٌم رفعت باشا، المرجع السابق، ج

21. F.O 195/1805, Jeddah, July 2-3, 1893. 
         F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 

شٌخ مطوفً الجاوه ووفقاً لما ذكر فً الوثٌقة ظهر مدى حرصه على مصلحة : ٌوسؾ قطان .22
الحجاج لدرجة انه عرض نفسه لفقد منصبه وهذا ٌتناقض تماماً مع ما ذكره عنه أحد الحجاج 

ٌوسؾ القطان الذي تفنن فً المظالم وبرع فٌها "الجاوٌٌن واسمه باجودٌن الجاوي حٌث كتب قائالً 
حتى أدخل فً حوزته كل األقالٌم التً ٌكثر ورود الحجاج منها فكان خمس الحجاج من الجاوٌٌن فً 

". قبضته
 .82، ص 2ابراهٌم رفعت باشا، المرجع السابق، ج

شٌخ مطوفً الجاوة استطاع ان ٌقنع أمٌر مكة المكرمة الشرٌؾ : إبراهٌم العراقً البنا .23
بأن ٌوافق على  (هـ1300-1298/م1882-1880)عبدالمطلب بن ؼالب فً فترة امارته الثالثة 

. تقسٌم الحجاج على المطوفٌن فً الحجاز نظٌر قدر معلوم من األموال
 .82، ص 2براهٌم رفعت باشا، المرجع السابق، ج

24. F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 
25. F.O 195/1805, Jeddah, July 10-11, 1893. 
     F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 
26. F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 
27. Ibid, August 25, 1893. 

شؽل منصب القنصل البرٌطانً فً القنصلٌة البرٌطانٌة فً جدة : وٌلٌام شورتالند رٌتشاردس .28
 .(هـ1313/م1895 ماٌو 30)وحتى  (هـ1310/م1892 أؼسطس 16)فً 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. 

أرسله السلطان عبدالحمٌد الثانً إلى الحجاز كرئٌس للجنة تقصً الحقائق : أحمد راتب باشا .29
حٌال مظالم الشرٌؾ عون الرفٌق واختالفه مع ابن أخٌه، ولكن استطاع الشرٌؾ عون الرفٌق 

استمالته وكسب وده وتم تحمٌل الوالً السابق مسؤولٌة األحداث مما أدى إلى عزله وتعٌٌن أحمد 
. (هـ1326/م1908)وحتى عام  (هـ1310/م1892)راتب باشا والٌاً على الحجاز فً دٌسمبر 

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

. 87فائق بكر الصواؾ، المرجع السابق، ص 
 .8سهٌل صابان، المرجع السابق، ص 

30. F.O 195/1805, Jeddah, Jun 30, 1893. 
31. F.O 195/1805, Mecca, July 1, 1893. 
32. F.O 195/1805, Jeddah, August 25, 1893. 
33. F.O 195/1805, Mecca, July 4, 1893. 
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هندي األصل شؽل منصب نائب القنصل البرٌطانً فً جدة من عام : الدكتور عبدالرزاق .34

على ٌد مثٌري الشؽب فً جدة  (هـ1313/م1895)وحتى مقتله عام  (هـ1300/م1882)
والذٌن اعترضوا على بعض اإلجراءات الصحٌة التً تم اتخاذها من قبل السلطات المحلٌة فً 

. الحجاز، وقاموا بمهاجمة القنصلٌات ومن ضمنها القنصلٌة البرٌطانٌة بجدة
 .255جولدن صاري ٌلدز، المرجع السابق، ص 

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

36. F.O 195/1805, Mecca, July 4, 1893. 

37. F.O 195/1805, Jeddah, June 27, 1893. 

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

قائمقام جدة تمت اقالته على ٌد الوالً العثمانً أحمد راتب باشا عام : إسماعٌل حقً باشا .38
 .(هـ1311/م1893)

Ottoman Archives, Prime Minister’s, Istanbul, I.TAL, 5/62-1310-Ra-07. 

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

40. F.O 195/1805, Jeddah, July 7, 1893.. 

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

42. F.O 195/1805, Jeddah, July 1, 1893. 

43. F.O 195/1805, Jeddah, July 16, 1893. 

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

44. F.O 195/1805, Taief, July 18, 1893. 

45. F.O 195/1805, Jeddah, July 20, 1893. 

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

46. F.O 195/1805, Jeddah, July 19, 1893. 

47. F.O 195/1805, Jeddah, July 21, 1893. 

48. 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. 

49. F.O 195/1805, Jeddah, July 29, 1893. 

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

51. F.O 195/1805, Taief, July 29, 1893. 

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

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

53. F.O 195/1805, Jeddah, July 29, 1893. 

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

54. F.O 195/1805, Taief, July 29, 1893. 

55. F.O 195/1805, Taief, July 30, 1893. 

56. 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. 

 .102المرجع السابق، ص : جولدن صاري ٌلدز
57. F.O 195/1805, Taief, July 30, 1893. 
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58. F.O 195/1805, Jeddah, August 1, 1893. 

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

59. F.O 195/1805, Jeddah, August 1, 1893. 

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

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

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

61. Ibid, August 25, 1893. 

. 83-81، ص 2إبراهٌم رفعت باشا، المرجع السابق، ج .62
. 399-398عبدالفتاح حسن رواه المكً، المرجع السابق، ص 

 .557-556، ص 2أحمد السباعً، المرجع السابق، ج
-1794)من أمراء مكة المكرمة : الشرٌؾ عبدالمطلب بن ؼالب بن مساعد آل زٌد .63

وعزل  (هـ1243/م1828)األولى عام : ولى إمارتها لثالث فترات (هـ1303-1209/م1885
 (هـ1272/م1856)واستمر بها حتى عام  (هـ1267/م1851)بعد خمسة اشهر، الثانٌة عام 

حٌث عزل بسبب تأٌٌده لثورة أهالً مكة المكرمة ضد الدولة العثمانٌة بسبب منع تجارة 
وعزل بسبب اتهام ؼٌر صحٌح بتعاونه مع  (هـ1298/م1880)الرقٌق، والثالثة فً عام 

 .(هـ1300/م1882)برٌطانٌا عام 

 .222-211إسماعٌل حقً جارشلً، 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.) 

he Muslim World, 2005, Volume 95, P1  . 

 ( . هـ1304/م1886)كان والٌاً على الحجاز وشٌخاً للحرم فً عام : جمٌل باشا .64
 .131هـ، المرجع السابق، ص 1306حجاز والٌتً، حجاز والٌتً سالنامة سً، سنة 

عبدهللا محمد الؽازي، إفادة االنام بذكر بلد هللا الحرام مع تعلٌقه المسمى باتمام الكالم، تحقٌق 
 .133، ص 4م، ج 2009عبدالملك ابن دهٌش، مكة المكرمة، 

65. F.O 195/1805, Jeddah, November 21, 1893. 

66. F.O 195/1805, Jeddah, December 1, 1893. 

 .277-275، ص 2إبراهٌم رفعت باشا، المرجع السابق، ج .67
وأطماع الدول  (هـ1327-1293/م1909-1876)السلطان عبدالحمٌد الثانً تولى السلطنة  .68

األوربٌة قد بلؽت أوجها وعدَّ نفسه مسؤوالً عن مواجهة هذه األطماع وإٌجاد حل لمشكلتها 
 .واتخذ من حركة الجامعة اإلسالمٌة سالحاً أٌدٌولوجٌاً لمقاومة األطماع األوربٌة

 .254-247م، ص 1998فً أصول التارٌخ العثمانً، بٌروت، : مصطفى، أحمد عبدالرحٌم        

 14-147م، ص 1991مذكرات، تقدٌم وترجمة محمد حرب، دمشق، : عبدالحمٌد، السلطان       
69. F.O 195/1847, Jeddah, April 7, 1894. 
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