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 ملخص الرسالة
الرسالة بعنوان: الشريف عون الرفيق وعالقته ابلدولة العثمانية ووالهتا يف احلجاز يف الفرتة 

 م(1905-1881ه / 1299-1323)
 احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده ؛؛؛

هذه الرسالة موضوع الشريف عون الرفيق وعالقته ابلدولة العثمانية ووالهتا يف احلجاز، تناولت 
 وقد اشتملت الرسالة على مقدمة، ومتهيد، وثالثة فصول، وخامتة، ومالحق.

املقدمة: ذكرت فيها أمهية املوضوع وسبب اختياره، كما ذكرت الدراسات السابقة اليت تناولت 
 وتلى ذلك عرض ألهم املصادر واملراجع اليت استخدمت يف البحث. املوضوع، وأهم الصعوابت،

اشتمل على نبذه اترخيية عن إمارة مكة املكرمة، وعالقة أمراء مكة ابلدولة  التمهيد:
والة الدولة العثمانية إبمارة مكة املكرمة قبيل فرتة  وبداية عالقاتالعثمانية قبيل فرتة البحث، 

 البحث. 
يف احلديث فيه عن سرية الشريف عون الرفيق. واحتوى على  تطرقت الفصل األول:

 مبحثني مها: نسبه ومولده ونشأته، وحياته ووفاته.
سلط الضوء على عالقة الشريف عون الرفيق ابلدولة العثمانية، كما مشل  الفصل الثاني:

، عثمانيةابلدولة ال. واحتوى على مبحثني مها: عالقة الشريف عون الرفيق اإلجنازات احلضارية
 .واإلجنازات احلضارية

بينت فيه عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز،  الفصل الثالث:
-1299واحتوى على مبحثني: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف الفرتة )

م(، وعالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف الفرتة 1892 – 1882ه / 1310
 م(.1905-1892ه / 1310-1323)

 ذكر فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها. اخلامتة:
 
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالميةعميد     املشرف على الرسالة           اسم الباحث   

 أ.د/ غازي مرشد العتييب          ر سامل اببكورأ.د/ عم مسري محدي احلسين      
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Abstract 
Title of the thesis : 

 Sharif Awn al-Rafiq,  

and his relationship with the Ottoman state and its governors in the 

Hejaz during the period  
(1299 – 1323 AH / 1881 -1905 AD) 

Great thanks to Allah and peace be upon his last 

prophet.  
Then 

This thesis is dealing with the subject of " Sharif Awn 

al-Rafiq, and his relationship with the Ottoman state and its 

governors in the Hejaz during the period (1299 – 1323 AH / 

1881 -1905 AD) ". IT is composed of an introduction,            

a preparation , three chapters , a conclusion , an index for 

the most important resources and the references . 
* An exposition in the preparation : 

It is a historical overview about The Emirate of Mecca 

and the relationship between the princes of Mecca and the 

rulers of the Ottoman. As well as the beginning of the 

Ottoman State rulers' relationship with the Emirate of 

Mecca before the research period. 
* In the first chapter : 

  It talked about Sharif Awn al-Rafiq's biography. It 

includes two sections which are: his  lineage, his upbringing, 

his praise, his life and his death. 
 * In the second chapter : 

It focuses on the relationship between Sharif Awn   

al-Rafiq and the Ottoman state. It, also, includes the 

civilization achievements. It includes two sections which are: 

the relationship between Sharif Awn al-Rafiq and Sultan 

Abdul Hamid II , as well as the civilization achievements.  
* In the third chapter : 

It shows the relationship of Sharif Awn al-Rafiq with 

the rulers of the Ottoman Empire in Hejaz. It includes two 

sections which are:  the relationship of Sharif Awn al-Rafiq 

with the rulers of the Ottoman Empire during ( 1299 – 1310 



  ملخص الرسالة ابللغة اإلجنليزية

 -د-

 

AH / 1882 – 1892 AD ), and the relationship of Sharif Awn 

al-Rafiq with the rulers of the Ottoman Empire during         

( 1310 – 1323 AH / 1892 – 1905 AD ). 
* In the conclusion : 

 The conclusion includes the most important results 

that the researcher has achieved.   

The researcher supervisor 
Dean of the Faculty of 

Shari'ah and Islamic Studies 

Sameer Hamdi Al Hassani Dr. / Omar Salem Babkur Dr. / Ghazi Murshid  Al Otaibi 
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 .إىل أسرتي الرائعة ..

 بنائي األحباء ...أ   

 شريكة العمر و                 

 أهدي هذه الدراسة                                                       
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 وتقدير شكر

 هذا متامإل وصرب جهد من به أنعم ما على تعاىل، هلل وشكرا محدا الباحث يسجد
 سعادة األستاذ اىل والتقدير، الشكر خبالص أتقدم أن سوى املقام هذا يف يسعين وال العمل،
 بذله ام وعلى األطروحة، هذه على ابإلشراف تكرمه على اببكور، عمر سامل/  الدكتور

 هذا يف فما واإلرشاد، والتوجيه النصح صدق من والدراسة، البحث سنوات طوال معي
لى هذه للمشرف ع مث تعاىل، هلل يرجع فيه فالفضل وصواب، قوة مواطن من البحث
 .الرسالة

ن الكرميني، ياألستاذ إىل التقدير، وعميق الشكر، آايت أبمسى الباحث يتقدم كما 
 لينهل لباحث،ل الفرصة أاتحا أن وعلى الرسالة، هذه مناقشة على تفضلهما ابملوافقة على
 لعلميتنيا ومدرستيهما طالهبما، إىل االنضمام شرف حييز وأن الغزير، علمهما فيض من

 .املتميزتني

 لتاريخا بقسم األجالء أساتذيت كل  إىل والتقدير الشكر آايت أبمسى أتقدم كما 
 لمهمع فيض من هنلت الذين أم القرى، جبامعة الشريعة والدراسات اإلسالمية بكلية

 من ستفدتا والذي الروقي خزام بن عايض الدكتور ويف مقدمتهم األستاذ .الكرمي وخلقهم
 الدكتور لألستاذ كرابلش أتقدم كما  .العلمية خربته ويف البحث يف يل قدمها اليت املعلومات

 .واملشورة عدةواملسا العون يد وتقدمي العلمية رعايته يف الشنربي حسني بن هللا عبد

 حثالب يف كبرية  مساعدة قدم والذي أوانل الدين سعد الدكتور سعادة أشكر كما
 .العثمانية الواثئق على والتعرف

إلسالمي، ا التاريخ أستاذ رية، أبو عطا/الدكتور لألستاذ كما أتوجه خبالص الشكر 
 وتوجيه، ونصح ونع من يل قدمه ما على الطائف، جبامعة العريب الرتاث حتقيق هيئة ورئيس
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 واملراجع املصادرو  اجمللدات بصنوف الزاخرة العلمية ومكتبته علمه، غزير من به حباين وما
  اجلزاء. خري عين هللا فجزاه النادرة،

 ث.على مراجعته اللغوية للبح كما اتقدم بشكري لسعادة الدكتور أمحد الشواديف

 من البحث يلزم ما بكل يل قدم والذي الصبحي يوسف األستاذ اشكر كما
 .البحث أثرت قيمة ومعلومات خمطوطات

 لقثاميا معاوض بن هللا عبد األستاذ لسعادةشكري وتقديري خبالص  اتقدم كما
 من عملي يف موريأ تسهيل يفمبحافظة الطائف  املتوسطة املبارك بن هللا عبد مدرسة مدير

   .البحث أعداد جلأ

  اْرمَحُْهَما رَّب ِ  ُقلْ وَ  الرَّمْحَةِ  ِمنْ  الذُّل ِ  َجَناحَ  ََلَُما )َواْخِفضْ  الرمحن فيهما قال من وإىل
 وجهد، طاقة من وسعها ماو  بدعائها، اليت أعانتين والديت احلبيبة، فإىل َصِغرياً(، َرب ََّياين  َكَما

 اجلزاء. خري عين هللا فجزاها

 األرحم القهخ جوار إىل أنه وحسيب اليوم، هذا يف يل بدعائه القدر حرمين من وإىل 
 .آمني لهمال رمحته، مستقر يف به ومجعين رمحه هللا، احلبيب، والدي إىل به مين،

 ال يوم يل بدعائهم ينفعين أن هللا عسى طارق ومؤيد وجواد، أبنائي األحباء وإىل
 أن عساهمو  له، يدعو صاحل ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة سوى املرء من يبقى

 . يكونوا

من  – طوال سنوات البحث-وإىل شريكة احلياة ورفيقة الكفاح، اليت بذلت معي 
 الصرب واجلهد، الكثري والكثري، ابرك هللا يل فيها. وجزاها عىن خري اجلزاء. 

 نورال إىل العمل هذا خيرج لكي جبهد، أو برأي، أو بفكر، أسهم من كل  وإىل  
 واآلخرة. األوىل يف تعاىل هلل واحلمد احلياة، له وتكتب
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 املقدمة

 كل  وذل لعظمته، شيء كل  تواضع هناية، بال والباقي بداية، بال األول هلل احلمد   
 بهبع  تقهو  شههاة  هللا إال إلهه ال أن وأشهد آالئه، متتايل على هلل احلمد لسلطانه، شيء
 ورسهوله، عبهد  حممدا   أن وأشهد فضله، وعظيم كرمه،  وواسع نعمه، لسوابغ علينا جيب ما

  ليلهههها البيضهههاء، احملا هههة علهههى تركنههها املنههه ، وسهههرا ها البشهههرية، معلهههم وحبيبهههه، خلقهههه وإمههها 
 إن مهههها فههههي م، تركهههه ) وسههههلم عليههههه هللا صههههلى لقولههههه هالهههه   إال عنههههها يزيههههغ ال كنهارههههها،
 وسنيت( هللا كتاب:  أبدا بعدى تضلوا فلن به، متس تم

 ،،، وبعد

 -مبههها هملهههه بهههن عراهههها مهههن عبهههد مقهههد  ، و ريههه  تليهههد  - أرض احلجههها  فسهههتظل
 العههري كياننهها  متههأ الههيت واملشههاعر، األحاسههي  مههن اهلائههل الههزخم بههًل  ميههدا عههً، ، مههنهال  
تله   يف واملسهلمن اإلسهال  حضار  أجنزته مبا التغين إىل ،ستمرار، وتدفعنا وفخارا ، اعتزا ا  

يثههرو واقعنهها  مهها منههه عههً،، نسههتقى مههورةا    ريهه  بههالة احلجهها  سههيظل كمهها  البقههاا الطههاهر ،
 كمها  و داننا، ليغًو والفقهية، والعلمية، والف رية، املعاصر على كافة مستوايته، األةبية،

 ههًا أبن قهال إن مبالغها ، الباحه  خيهال وال ومتًوقيهه، قرائهه مهن سهبقنا، من و دان غًى
 أ يههههال وتعاقههههب املتالحقههههة، التههههاري  حقههههب مههههدى علههههى حيهههها ، سههههيظل الههههاات التههههارخيي

 بهه جتهوة قهد مها ،سهتمرار، ويتابعون  ديدا ،  يو  كل  منه ،ي تشفون والدارسن الباحثن،
اإلسهالمي، وأمتنها  الهًو تتهل م هان القلهب يف  سهد عاملنها القطهر، هًا كنو   من األاي ،

  سواء العربية، على حد 

 قيا  متثل اليت احلالة ألهنا اإلسالمية، الدولة  ري  يف فريد  حالة متثل فبالة احلجا 
 لتلهه  األصههيلة التقليديههة الوطنيههة اإلسههال ، والثقافههة عقافههة مههن مزجيهها كانهه   متميههز  حضههار 



 املقدمة
 

 

- 3 - 

 

 التهههاري  علهههى بصهههما ا بفضهههله تركههه  الفتههها   ا ةههههارا   احلضهههار  تلههه  ا ةههههر  وقهههد األرض،
 سواء  حد على العاملي والتاري  اإلسالمي،

التقلبهههههها   مههههههن سلسههههههلة -يف  رخيههههههها القريههههههب  – عاشهههههه  بههههههالة احلجهههههها  أن إال 
 واحلضهارو، املهاةو و وةهها البهالغ علهى األعهر هلها كهان  احلضارية، و الصهراعا  السياسهية،

العثمانية عها  بعد أن مت ن السلطان العثماين سليم األول من ضم مصر إىل حو   الدولة ف
كان أمراء وقد  ، رايتهه   -سلميا   -احلجا  بالة  بضمذل   ، تبع 1517ههه /  923
واستمر الوضع ، شبه مستقلن ،حل م يف احلجا  -قبل تل  الفا   -األشراف من م ة 

ههه  1255 – 1226 يف عها  حىت سيطر حممد علي ،شا على احلجها  على هًا النحو،
ندما كلفته الدولة العثمانية مبهمة القضاء علهى الدولهة السهعوةية ع ، 1840 – 1811/ 

، وقامههه  مت نههه  الدولهههة العثمانيهههة مهههن اسهههتعاة  احلجههها  مهههن حممهههد علهههي ،شههها   مثاألوىل
ووال   ،بههن أمهههراء م هههة، صهههبحل احل ههم يف احلجههها  عنائيههها  حيههه  أ نظههها  احل هههم فيههها،  تغيههب

 الدولة العثمانية  

يف عههرا السههلطنة ، و لهه  علههى الثههاين افالفههة عبههد احلميههدوعنههدما تههوىل السههلطان 
وا هه ت –حينئهً  –الدولة العثمانيهة  ، كان  1909-1876هه /1327 – 1293عا  

سياسهههية هههها  ومهههرامرا   البلقهههان،عهههورا  يف مهههن  كبههه  ،ومصهههاعب ماليهههة   حهههاة ،أ مههها  
شهههاكل الهههيت التصهههدو لتلههه  امل يف شهههغل عهههناألمهههر الهههًو  عهههل الدولهههة العثمانيهههة  ضهههدها،
عالقهة السهلطان العثمهاين أبمهراء م هة، تله   يهرعر علهىأن ذله     بيهد هلا احلجا   تعرض

  ، والتأييد والدعم، واالحاا ، واحملبة، يسوةها الوة  كان العالقة اليت  

أمههراء م ههة، حيهه   ، وبههن بههن وال  الدولههة ول ههن سههرعان مهها ر جهه  ار افههالف
، وذله  ألسهباب عهد ، كهان منههها: خهرىإىل أمهن فهها   مهابينهن القهوى تتغه  كانه  مهوا ي
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يف أمهاكن  الدولهة العثمانيهة، أو تضهالل ألحد الطرفن علهى حسهاب ارخهرإسطنبول  ةعم
أخرى، أو الضعف الشخصي ألحدمها أو قوته، أو الدعم الشعيب لأم  أو الوايل، ف ث  

، الهههيت كانههه  تهههنع   صهههراعا ال ثههه  مهههن ال وال ، وأمهههراء احلجههها  مههها كانههه  ههههدت بهههن
الدولهة تقهف إىل  انهب الهوايل،  كانه ،لدولة العثمانية، فتهار    ة الطرفنعالق بدورها على
الشهريف   لهو الوضهع تغه  مهع ذله  تقف إىل  انب األم ، ول هن  كان و ر  أخرى  
أن جيعهل  -حبن تهه وسياسهته  -اسهتطاا على كرسي إمار  م هة امل رمهة، فقهد عون الرفيد 

الدولة العثمانية تعتمد عليه اعتماةا  كليا  يف تصريف إةار  شرون اإلمهار  يف م هة امل رمهة، 
 ربع قرن من الزمان  هاء أم ا  مل ة  أبقته ، من أهناولي  أةل على ذل 

" الشهريف عهون الرفيهد وعالقتهه هنا تنبع أمهية ةراسة موضوا ههً  األطروحهة:  ومن
 – 1881ههههه /  1323 – 1299)،لدولههة العثمانيههة ووال هها يف احلجهها  " خههالل الفهها  

 (، فمن خالل ةراسة هًا املوضهوا، نسهتطيع أن نسهتقرأ تله  الفها  التارخييهة يف  1905
ا  كههًل  واإلملههمعرفههة الههوال  الههًين ه تعيههنهم مههن قبههل الدولههة العثمانيههة، و   ريهه  احلجهها ،

تلهه   خههالل - والصههحية يف احلجهها ، واالقتصههاةية، واإلةاريههة، األوضههاا السياسههية بطبيعههة
اليت كان  حبا ة إىل ةراسة  رخيية فاحصة، وةقيقة، وهو مها يطمهحل إليهه  -التارخييةالفا  

 الباح  من خالل ةراسته احلالية 

 أسباب اختيار موضوع البحث:

 العثمانيههة ،لدولههة وعالقتههه الرفيههد عههون الشههريف" لهههههههههههههههالبحهه   اختيههار أسههباب تر ههع
، (  1905 – 1881/  ههههههههه 1323 – 1299) الفهههههها  خههههههالل"  احلجهههههها  يف ووال هههههها
 :يلي ما إىل له، موضوعا

ح هههم الدولهههة  انضهههوائه هههه  رايهههةبعهههد ، احلجههها بهههالة نظههها  احل هههم يف  ةراسهههة (1
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 العثمانية 

بن الدولة العثمانية، وبن أمراء احلجا  من األشراف، ةراسة العالقة السياسية  (2
مهههدى متسههه  واعهههااف الدولهههة العثمانيهههة حب هههم األشهههراف يف احلجههها ، وتقهههد  املعهههوا  و 

 واملساعدا  هلم من أ ل بسط سيطر م على املنطقة 

الشههريف عههون بههن و ، بههن السههلطان العثمههاين ا  السياسههيةالعالقهه ةراسههة طبيعههة( 3
 م أبعاةها، وةورها يف إرساء حالة االستقرار يف اإلقليم  ، وفهالرفيد

مهههها قهههها  بههههه مههههن ةور فعههههال يف بههههالة و ، عههههون الرفيههههدالشههههريف شخصههههية  ةراسههههة (4
  احلجا  إ،ن تل  احلقبة الزمنية، على الصعيد السياسي، واالقتصاةو، واإلةارو

، انية يف احلجها وال  الدولة العثم، وبن العالقة بن الشريف عون الرفيد ةراسة (5
ومهها كههان يعاكههها مههن شههد و ههًب، وأعههر تلهه  العالقههة علههى أوضههاا احلجهها ، علههى كافههة 
األصههههعد ، وهههههل جنههههم عههههن تلهههه  العالقههههة اسههههتقرار أوضههههاا الههههبالة، أ   اية  االضههههطرا،  

 والقالقل هبا ؟؟

  :توصيف مصادر ومراجع البحث

اعتمهههد  الدراسهههة علهههى العديهههد مهههن املصهههاةر املتنوعهههة، كهههان يف مقهههدمتها، الو ئهههد 
املنشهههههور ، إضههههافة إىل كتهههههب الرحالهههههة واملهههههررخن املسهههههلمن منهههههها و املنشهههههور  غههههه  العثمانيههههة 

والغههربين الههًين  اروا احلجهها  يف تلهه  الفهها ، إضههافة إىل املصههاةر احملليههة واملعاصههر ، ومي ههن 
 تل  املصاةر فيما يلي: أن نش  إبجيا  إىل

 أواًل: الواثئق العثمانية:
 الواثئق غري املنشورة:-أ
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وهً  الو ئد حصل عليها الباح  من أرشيف رائسة الو راء إبسهطنبول، ومهن ةار  
املله  عبههد العزيهز ،لههرايض، وتعتهق الو ئههد العثمانيهة مههن أههم مصههاةر  ريه  ا زيههر  العربيههة 

جها  بشه ل خهاام، ملها هتويهه مهن معلومها  قيمهة عهن كافهة بو ه عا ، و ري  منطقة احل
النههههواحي السياسههههية، واإلةاريههههة، واالقتصههههاةية، واال تماعيههههة يف احلجهههها  إ،ن تلهههه  احلقبههههة 

 الزمنية  

 الواثئق املنشورة:-ب

واملتمثلههههة يف سههههالنامة واليههههة احلجهههها ، الههههيت تعتههههق مصههههدرا  هامهههها مههههن مصههههاةر  ريهههه  
 ( 1887ه/1305 (، )1883ه/1301سهههههة أعهههههداة )احلجههههها ، وقهههههد صهههههدر منهههههها م

 ( وقهههد ألقههه  ههههً  السهههالناما  الضهههوء علهههى 1891ه/1309 (، )1888ه/1306)
وعههن أمههراء م ههة امل رمههة، ووال  الدولههة العثمانيههة -إ،ن تلهه  الفهها   – ريهه  بههالة احلجهها  

يف اإلقلههههيم، كمهههها ألقهههه  الضههههوء علههههى املرسسهههها  احل وميههههة ومو فيههههها، وعلههههى كثهههه  مههههن 
 القضااي املهمة، وقد أفاة الباح  منها إفاة  عظيمة  

 : ومنهااثنياً: املخطوطات: 

محههههههههد أمههههههههن بيهههههههه  املهههههههههال )  النخبههههههههة السههههههههنية يف احلههههههههواةت امل يههههههههة ملرلفههههههههه أ -
، ويعتهق مصهدرا  مهمهاك ل هون مرلفهه وهو خمطوط ال يزال قيد الطبع (، 1905ه/1323
وتنهههاول املرلهههف أشهههراف احلجههها  وعالقهههتهم بهههوال  -قيهههد البحههه   –للفههها  الزمنيهههة  معاصهههرا  

الدولههة العثمانيههة كمهها قههد  معلومهها  عههن األوضههاا األمنيههة واإلةاريههة واالقتصههاةية والصههحية 
يف اإلقليم، كما هدت عهن األوضهاا السياسهية يف الدولهة العثمانيهة، وعهن عالقهة السهلطان 

 عبد احلميد الثاين ،لشريف عون الرفيد 
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 ج تهههههواري  البشهههههر وتتمهههههة ايهههههع السههههه  ملرلفهههههه الشهههههي  أمحهههههد حممهههههد احلضهههههراوو  -
  (، ويت هههون مهههن عالعهههة أ هههزاء، وقهههد أفهههاة الباحههه  مهههن ا هههزء الثهههاين1909ه/1327) 

ًكر أمراء م ة ووال  احلجا    منه، وخاصة فيما يتعلد ب

نزهههة األنظههار والف ههر فيمهها مضههى مههن احلههواةت والعههق ملرلفههه الشههي  أبههو الفههي   -
عبههد السههتار بههن عبههد الوهههاب الههدهلوو، ولقههد أفههاة هههًا املخطههوط فائههد  كبهه   يف معظههم 

لهههة العثمانيهههة، وبهههن موضهههوعا  البحههه ، لعهههل مهههن أبر هههها توضهههيحل العالقهههة بهههن وال  الدو 
 أشراف م ة امل رمة، وطبيعة األوضاا السياسية واإلةارية يف احلجا  

 :أبرزها من اثلثاً: كتب الرحالت: وكان

الرحال  احلجا ية حملمهد صهاةاب ،شها، وتشهتمل علهى عهدة مهن رحهال  املرلهف  -
افيههههة للحجهههها ، عههههرض فيههههها معلومهههها  خمتلفههههة عههههن م ههههة امل رمههههة واملدينههههة املقدسههههة، و غر 

 األراضي احلجا ية، وقبائل احلجا   

مههرآ  احلههرمن إلبههراهيم رفعهه  ،شهها، ويعههد مههن ال تههب املهمههة ل ههون مرلفههه أمهه ا   -
للحج املصرو لعد  سهنوا  خهالل فها  البحه ، وتنهاول ال تهاب معلومها  عهن احلجها ، 

امل رمة ووال   وعن األوضاا األمنية واالقتصاةية والصحية، كما بن العالقة بن أمراء م ة
 احلجا  

صفحا  من  ري  م ة امل رمة ملرلفه سنو  هورخرونيه، والًو ةون فيه رحلته  -
 ، وهههههدت فيههههه عههههن أوضههههاا احلجهههها  1885-1884ه/1302-1301إىل م ههههة عهههها 

السياسههية واإلةاريههة واال تماعيههة والتعليمههة، كمهها تنههاول يف كتابههه، احلههدي  عههن أمههراء م ههة 
   امل رمة ووال  احلجا
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-1898الرحلهههة السهههرية للعقيهههد الروسهههي عبهههد العزيهههز ةولتشهههن إىل احلجههها  سهههنة  -
   ملرلفههههه عبههههد العزيههههز ةولتشههههن، وتنههههاول يف رحلتههههه  غرافيههههة احلجهههها ، واألوضههههاا 1899

 اإلةارية واال تماعية واالقتصاةية، كما تطراب إىل القوا  العثمانية يف احلجا  

 رابعاً: املصادر املطبوعة:
ال ههههال  يف بيههههان أمههههراء البلههههد احلههههرا  ملرلفههههه أمحههههد  يههههين ةحههههالن، تنههههاول خالصههههة  -

كمهههها هههههدت عههههن األوضههههاا السياسههههية يف   ،ال تههههاب أشههههراف م ههههة امل رمههههة ووال  احلجهههها 
 احلجا ، وغ ها من املواضيع اهلامة اليت أفاة منها الباح  

ًكر أخبههههار بلههههد هللا احلههههرا  ملرلفههههه عبههههد هللا حممههههد  -  امل ههههي غهههها ولاإفههههاة  األا  بهههه
 ( وهو كتاب م ون من سهبعة أ هزاء، وقهد أفهاة الباحه  مهن ا هزء 1945ه/1365) 

 الرابع افاام أبمراء م ة امل رمة ووال  الدولة العثمانية يف احلجا  

 خامساً: املراجع العربية واملعربة:

التاري  القو  مل هة وبيه  هللا ال هر  حملمهد طهاهر ال هرةو، وههو م هون مهن سهتة  -
 ههزاء، وقههد اشههتمل ال تههاب علههى ال ثهه  مههن املعلومهها  القيمههة، الههيت أفههاة  البحهه  يف أ

  ل مواضيعه 

 ري  م ة ألمحد السباعي، وهو م ون من  زأين، وقد أفاة الباحه  مهن ا هزء  -
الثههههاين، الههههًو قههههد  معلومهههها  اههههح م ههههة امل رمههههة يف النههههواحي السياسههههية واال تماعيههههة 

 إىل أشراف م ة وعالقتهم ،لدولة العثمانية  والعمران، كما تطراب املرلف

مغري، وأورة مرلفه معلوما  عهن علي أعال  احلجا  يف القرن الرابع عشر حملمد  -
 احلجا ، كما تناول ترا م لبع  األعيان يف احلجا  
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األشهههراف والعثمههههانيون يف احلجهههها  يف القههههرن التاسهههع عشههههر لنجهههها  ا اسههههم، وقههههد  -
يهههههة واألشهههههراف، وسياسهههههة السهههههلطان     نافسهههههة بهههههن السهههههلطا  العثمانتناولههههه  افالفههههها  وامل

 احلميد الثاين املتبعة يف احلجا  عبد 

األوضههههاا االقتصههههاةية واال تماعيههههة يف إقلههههيم احلجهههها  حلمههههد القحطههههاين، وتنههههاول  -
مرلفههههه األوضههههاا االقتصههههاةية واال تماعيههههة الههههيت مههههر هبهههها إقلههههيم احلجهههها  خههههالل الفهههها  مههههن 

 (، كما هدت عن التناف  بهن األشهراف، وعالقهة 1905-1880ه/1297-1323)
 األشراف بس ان احلجا  يف  ل ح م الدولة العثمانية 

الههههههدين وااتمههههههع والدولههههههة يف ا زيههههههر  العربيههههههة  احلجهههههها  ههههههه  احل ههههههم العثمههههههاين  -
مانيهههة  ( ملرلفهههه وليههها  أوكسهههنولد، تنهههاول فيهههه املرلهههف  وانهههب اإلةار  العث1840-1905)

،حلجهها ، والصههراا بههن أمهه  م ههة ووايل احلجهها ، كمهها تطههراب إىل األوضههاا اإلةاريههة واملاليههة 
 واألمنية يف احلجا  

 : الدراسات السابقة:سادساً 

-هههههه1277) العثمههههاين العهههههد أواخههههر يف امل رمههههة م ههههة: القثههههامي مسههههحل أريههههج -
 والدراسههها  الشهههريعة كليهههة  منشهههور ، غههه  ةكتهههورا  رسهههالة ،( 1916– 1861/ ههههه1334

   2008/ هه1429 امل رمة، م ة القرى، أ   امعة اإلسالمية،

-1256) امل رمههههههههههة م ههههههههههة يف العلميههههههههههة احليهههههههههها : الشهههههههههههرو هللا عبههههههههههد فاطمههههههههههة -
 امللهه  ارةاب  امعههة كليههة  منشههور ، غهه  ما سههت  رسههالة ،( 1916-1840/هههه1334
   2000/ هه1421 سعوة،

       السهههههههلطان عههههههههد يف احلجههههههها  يف وأنظمتهههههههها العثمانيهههههههة اإلةار : افالهههههههدو ةائهههههههل -
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 منشهور ، غه  ةكتهورا  رسهالة ،( 1909-1876/ ههه1327-1293) الثهاين احلميد عبد
   2010/هه1431 الرايض، سعوة، املل   امعة ارةاب، كلية

 امل رمههههههة م ههههههة أشههههههراف جتهههههها  العثمانيههههههة الدولههههههة سياسههههههة: العههههههروو حممههههههد بنههههههدر -
ارةاب  كليهههههة  منشهههههور ، غههههه  ةكتهههههورا  رسهههههالة ،( 1916- 1840/ ههههههه1256-1343)

   2011/ هه1433 الرايض، سعوة، املل   امعة

كان -لعلمية للبحث أثناء مجع املادة ا –ولقد واجه الباحث بعض الصعوابت 
 من أبرزها: 

 التشابه ال ب  يف أمساء الوال ، واالختالف يف  ري  تعيينهم  -

تررخ لتل  الفا  الزمنية، وقد كان غالبيتها ،للغة العثمانية مما كثر  الو ئد اليت   -
 اقتضى من الباح ، القيا  بااتها، تراة ةقيقة ملعرفة ما هتويه من معلوما  

 ت اليف الااة الباهظة الثمن، وعد  توفر ماان متخصصن  -

لههههى تلهههه  واحلمههههد هلل صههههاحب الفضههههل واملنههههة، الههههًو أعههههان الباحهههه  يف التغلههههب ع
الصههعو، ، فقههد قهها  الباحهه  ،لسههفر إىل ا مهوريههة الاكيههة للحصههول علههى تلهه  الو ئههد 
التارخييههة، مههن أرشههيف رائسههة الههو راء يف إسههطنبول، ومت ههن مههن تصههوير  موعههة كبهه   مههن 
الو ئههد العثمانيههة الههيت أفههاة منههها الباحهه  يف ةراسههته، كمهها قهها  الباحهه  بههزاير  إىل اهوريههة 

 ة من أ ل تراة تل  الو ئد تراة ةقيقة ال لب  فيها  مصر العربي

 منهج البحث: 

علهى اسهتخدا  قواعهد املهنهج التهارخيي الهًو  –احلالية  –اعتمد الباح  يف ةراسته 
يقهههههو  علهههههى االستقصهههههاء، وا مهههههع الهههههدقيد للمعلومههههها  التارخييهههههة، مهههههن مصهههههاةر متعهههههدة ، 
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وةراسههتها ةراسههة مقارنههة، للوصههول إىل كبههد احلقيقههة، والتوعيههد الههدقيد هلهها مث اسههتقراء تلهه  
 األخبار التارخيية، وهليلها هليال علميا موضوعيا، للخروج بنتائج واضحة  

 : البحث تقسيم

 للمصههاةر وعههرض وخامتههة، فصههول، وعالعههة ومتهيههد، مقدمههة، يف  مههال البحهه   ههاء
  البح  استخدمها اليت واملرا ع

 احلجهها ، إقلههيم علههى األشههراف سههيطر  امل رمههة، وكيفيههة م ههة إمههار  التمهيااد تناااو 
 يف العثمانيههههة احل ومههههة اتبعتهههها الههههيت العثمانيههههة، والسياسهههة الدولههههة حهههو   يف ةخولههههه وكيفيهههة

-البحهه  فهها  قبيههل- العثمانيههة لدولههة، امل رمههة م ههة أمههراء عالقههة ىلإ ،إلضههافة احلجهها ،
 فههها  قبيهههلوال  الدولهههة العثمانيهههة إبمهههار  م هههة امل رمهههة  عالقهههة عهههن احلهههدي  تطهههراب وكهههًل 
  البح 

ونسهههههبه،  الرفيهههههد عهههههون الشهههههريف عهههههن احلهههههدي  تنهههههاول البحههههه  األو  ويف الفصااااا 
  هبا، ووفاته قا  اليت ونشأته، ومدحه، وحالته اال تماعية، وحياته، واألعمال

 العثمانيههة ،لدولههة الرفيههد عههون الشههريف عالقههة اسههتعرض البحهه  الثاااي الفصاا  ويف
 األوضههاا عههن هههدع  كمهها  الثههاين، احلميههد عبههد ،لسههلطان عالقتههه عههن افصههوام وبو ههه
اإلجنها ا  وكهًل   إمارتهه، علهى أعهر  الهيت الرفيد، والعوامهل عون الشريف إمار  يف األمنية

 واألوبئههة واألمهراض احلجهها  يف الصهحية األوضهاا وةراسههة إمارتهه، يف  هههر  الهيت احلضهارية
  األمراض يف م افحة تل  املبًولة فيه، وا هوة  هر  اليت

 الدولههة بههوال  الرفيههد عههون الشههريف عالقههة قهها  البحهه  بدراسههة الثالااث الفصاا  ويف
 الهههوال ، بعههه  مهههع والسهههلبية اإلجيابيهههة العالقهههة آ ر تلههه  احلجههها ، واسهههتجالء يف العثمانيهههة
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  احلجا  أوضاا إقليم على العالقة أعر تل  وتوضيحل

 البح   هلا توصل اليت النتائج أهم على لتحتوو اخلامتة جاءت مث

  ، األول للو ئد، والثاين للخرائط، والصور ملحقنيمث 

  البح  عليها اعتمد اليت واملراجع للمصادر عرض مث

 أو صواب مواطن من البح  هًا يف فما والزلل، افطأ جينبين أن أسأل تعاىل وهللا
 وأما عمر سا  ،ب ور،/  الدكتور لأستاذ مث أوال وآخرا، تعاىل هلل فيه الفضل فيعوة قو ،
  الشيطان ومن فمن نفسي،  لل، أو خطأ مواطن من هًا البح  يف

 والرشاة، والتوفيد اهلداية أسأل تعاىل وهللا

 عليه  والقاةر ذل  ويل تعاىل إنه

           
     

    

 الباحث

 محدي احلسينمسري بن 
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 إمارة مكة املكرمة:أواًل: 

بعد أن استطاع كبري ، (1) م968هـ/358خضع احلجاز حلكم األشراف يف عام 
عرف هذا وقد ، (3)أتسيس إمارته يف مكة املكرمة  (2) حممداألشراف احلسنيني جعفر بن 

. ومبقتضاه كان يتوىل حكم مكة، أحد األشراف الذين (4) )شرافة مكة(النظام ابسم 
، وكان مقره مكة املكرمة، وكان يلقب ابسم شريف ينتسبون إىل آل بيت الرسول 

                                 
( تقي الدين حممد الفاسي: شفاء الغرام أبخبار البلد احلرام، حتقيق: عمر تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، 1)

؛ عبد العزيز بن عمر أبن فهد: غاية املرام أبخبار سلطنة البلد احلرام، 307، ص2م، ج1985هـ/ 1405
هللا غازي املكي: إفادة  ؛ عبد482، ص1م، ج1986هـ/1406حتقيق: فهيم شلتوت، دار املدين، جدة، 

، مكتبة 1األانم بذكر أخبار بلد هللا احلرام مع تعليقه املسمى إبمتام الكالم، حتقيق عبد امللك بن دهيش، ط
؛ أمحد السباعي: اتريخ مكة "دراسات يف 75، ص3م، ج2009هـ/ 1430األسدي، مكة املكرمة، 

 . 220، ص1م، ج1999هـ/ 1419لعزيز، الرايض، السياسة العلم واالجتماع والعمران"، دارة امللك عبد ا
( هو جعفر بن حممد بن احلسني، وقيل جعفر بن احلسني بن حممد التأثر ابن موسى الثاين بن عبد هللا بن 2)

عنهما.  موسى اجلون بن عبد هللا احملض بن احلسن املثىن بن احلسن السبط ابن علي بن أيب طالب رضي هللا
م، 2002هـ/1423، دار النفائس، بريوت، 1شراف على اتريخ األشراف، طعاتق بن غيث البالدي: اإل

 .11، ص1ج
، 3؛ عبد هللا غازي: املدصدر السابق، ج482-480، ص1دصدر السابق، جامل( عبد العزيز أبن فهد: 3)

؛ أمحد السباعي: 74هـ، ص1329 ، مطبعة اجلمالية، مدصر،2حممد لبيب البتنوين: الرحلة احلجازية، ط
 .220، ص1مرجع سابق، ج

( جار هللا بن العز أبن فهد: نيل املين بذيل بلوغ القرى لتكملة إحتاف الورى، حتقيق: حممد احلبيب اهليلة، 4)
؛ حممد بن علي 80-78، ص1م، ج2000هـ/1420مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 

هـ/ 1413ف فضالء الزمن بتاريخ والية بين احلسن، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، الطربي: اتريخ مكة إحتا
؛ علي الوردي: حملات اجتماعية من اتريخ العراق، "قدصة األشراف وابن سعود"، 486، ص1م، ج1993

مفرتى إسالمية ؛ عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة 14، ص6هـ، ج1413قم، إيران،  –أمري 
؛ نبيل عبد احلي رضوان: الدولة 66-65، ص1م ، ج1980ا، مكتبة األجنلو املدصرية، القاهرة، عليه

م(، هتامة، 1908-1869هـ/ 1326-1286العثمانية وغريب اجلزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس )
 يف إقليم ؛ محد حممد القحطاين: األوضاع االقتدصادية واالجتماعية25م، ص 1983هـ/ 1403جدة، 

هـ/ 1429ات، بريوت، ، الدار العربية للموسوع2م(، ط1905-1880هـ/1323-1297احلجاز )
 .40 ،38م ، ص2009
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 .(1)مكة املكرمة وأمريها

 يف- (2)عهد السلطان سليم األول  يف-وعندما خضع احلجاز للحكم العثماين 
، قنع العثمانيون ابلسيادة االمسية على احلرمني الشريفني، اليت (3) م1517هـ/ 923عام 

، وأبقوا على نظام الشرافة الذي كان قائماً، (4)متثلت يف الدعاء هلم يف خطب املساجد 
ومبوجبه كان يتوىل حكم احلجاز أحد كبار األشراف احلسنيني، إىل جانب تعيني 

                                 
هـ/ 1334-1293( فائق بكر الدصواف: العالقات بني الدولة العثمانية وإقليم احلجاز يف الفرتة ما بني )1)

يز: اتريخ املشرق ؛ عمر عبد العز 48م ، ص1978هـ/1398م(، سجل العرب، القاهرة، 1876-1916
؛ سحر علي دعدع: والة احلجاز يف 97م(، دار النهضة العربية، بريوت، د.ت ، ص1516/1922العريب )

م(، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الشريعة 1870-1517هـ/1287-923العدصر العثماين يف الفرتة )
؛ وليم أوكسنولد: 33-32م، ص2012هـ/ 1433والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

الدين واجملتمع والدولة يف جزيرة العرب " احلجاز حتت احلكم العثماين "، ترمجة: عبد الرمحن العرايب، جامعة 
 .8م ، ص2010هـ/ 1431امللك عبد العزيز، جدة، 

بن أرطغرل، ولد اعثمان بن ابن أورخان الغازي ابن مراد األول ابن ابيزيد الثاين ا( سليم األول: هو سليم األول 2)
م، وهو اتسع السالطني العثمانيني، وأول من 1512هـ/ 918م، وتوىل احلكم سنة 1470هـ/875سنة 

م. سالنامة والية احلجاز، املطبعة املريية، مكة 1520هـ/ 926لقب خبادم احلرمني الشريفني، تويف يف سنة 
اريخ البشر وتتمة مجيع السري، خمطوط ؛ أمحد حممد احلضراوي: اتج تو 15هـ، ص1303، 2املكرمة، ط

، 3؛ يوسف آصاف: اتريخ سالطني آل عثمان، ط32، ق2/ اتريخ، ج123مبكتبة مكة املكرمة، الرقم 
؛ علي حممد الدصاليب: الدولة 67م، ص1985هـ/ 1405حتقيق: بسام اجلايب، دار البدصائر، دمشق، 

هـ / 1421ع والنشر اإلسالمية، مدصر، ، دار التوزي1العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط
 . 176م، ص2001

، حتقيق: حممد مدصطفى، دار إحياء الكتب العربية، 2( حممد أمحد بن إايس: بدائع الزهور يف وقائع الدهور، ط3)
؛ أمحد زيين دحالن: خالصة الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام، 193، ص5م، ج1961هـ/1380القاهرة، 

؛ عبد هللا حممد عبد الشكور: اتريخ 14ص م،1993توفيق، دار الساقي، بريوت،  حتقيق: حممد أمني
؛ أمحد 9اتريخ، ق 3455/2األشراف وأمراء مكة املكرمة، خمطوط مبكتبة احلرم املكي الشريف، الرقم العام: 

 . 394-393، ص2مرجع سابق، ج السباعي:
؛ حممد أنيس: 16سابق، صالدصدر املن: ؛ أمحد دحال36-35، ص1ج سابق،بن فهد: مدصدر ا( جار هللا 4)

 . 142م، ص1990(، مكتبة األجنلو املدصرية، القاهرة، 1914-1514الدولة العثمانية والشرق العريب)
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 .(2)اشرة من إسطنبول عثماين يقيم يف جدة ويتلقى أوامره مب (1)سنجق

حتت التبعية العثمانية يف ظل نظام -ذاتياً -ومنذ ذلك احلني أصبح احلجاز مستقال 
 .(4)، اليت عرفت أيضاً ابسم إمارة مكة املكرمة (3)الشرافة 

وقد حرصت الدولة العثمانية على أن تتعامل مع األشراف بشيء من الرقة 
ى أن يظهروا قدرا كبريا من التسامح واللطف، كما حرص السالطني العثمانيون عل

  جتاههم، حىت وإن بدر منهم بعض النشوز أو التعدصب فانتساهبم إىل آل بيت النيب 
كان يشفع هلم تلك الزالت، وقد حاول العثمانيون احملافظة على تلك املعاملة ألشراف 

 .(5)مكة حىت أواخر أايم حكمهم 

                                 
( سنجق: كلمة تركية معناها ابلعربية العلم، مث أصبحت رتبة عسكرية، وتطلق على احلاكم الذي حيكم منطقة 1)

ي جدة". أمحد شليب املدصري: أوضح اإلشارات فيمن توىل مدصر إدارية من الوالية، فيقال" سنجق بك
القاهرة من الوزراء والباشوات "التاريخ العيين"، حتقيق: عبد الرحيم عبد الرمحن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

، دار 1؛ زين العابدين مشس الدين جنم: معجم األلفاظ واملدصطلحات التارخيية، ط117م، ص1978
 . 329-328م، ص2006هـ/1427ر، الكتاب احلديث، مدص

؛ أمحد 7، ص1هـ، ج1349، مكتبة ومطبعة خضري، مدصر، 1( حسني ندصيف: ماضي احلجاز وحاضره، ط2)
؛ جالل حيىي: العامل العريب احلديث واملعاصر، املكتب اجلامعي 635، ص2السباعي: مرجع سابق، ج

؛ فائق الدصواف: مرجع 25، ص؛ نبيل رضوان: مرجع سابق57، ص1م، ج1998احلديث، اإلسكندرية، 
 . 66-65، ص1؛ عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج48سابق، ص

م(، رسالة 1916-1840هـ/1334-1256( فاطمة عبد هللا الشهري: احلياة العلمية يف مكة املكرمة )3)
 . 10-9م، ص 2000هـ/ 1421ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 

صربي ابشا: مرآة جزيرة العرب، ترمجة: أمحد فؤاد متويل والدصفدصايف أمحد املرسى، دار الرايض، ( أيوب 4)
؛ دائل اخلالدي: اإلدارة 25؛ نبيل رضوان: مرجع سابق، ص25، ص1م، ج1983هـ/ 1403الرايض، 

، م(1909-1876هـ/ 1327-1293العثمانية وأنظمتها يف احلجاز يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين )
؛ وليم 122ص م،2010هـ/1431رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرايض، 

 .8ص سابق،أوكسنولد: مرجع 
جيمس موريس: امللوك اهلامشيون، املكتب العاملي للتأليف والرتمجة،  ؛16مدصدر سابق، ص دحالن:( أمحد 5)

 =؛ صابرة مؤمن إمساعيل: جدة خالل الفرتة49فائق الدصواف: مرجع سابق، ص ؛17بريوت، د.ت، ص
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كان أمري مكة املكرمة يتمتع مبكانة سامية، لدرجة أن السلطان كان يقف له و 
 (1)، كما كان يتمتع بنفس املكانة لدى الدصدر األعظم احرتاماً؛ لقرابته من الرسول 

 .(3)، ووايل مدصر، وترتب له اخللع والعطااي من قبل السلطان (2)يف الباب العايل

خضوع احلجاز  بعد-ختيار شريف مكة املكرمة أما عن الطريقة اليت كان يتم هبا ا
فقد كانت تتم بعدة وسائل خمتلفة؛ إما أن يتمكن كبار األشراف من  –للحكم العثماين

اختيار أحدهم ملندصب إمارة مكة، ومن مث الكتابة إىل الباب العايل ابختيارهم؛ 
، (5)ندصب ، ويف بعض األحيان كان ينشب الدصراع حول امل(4) التعينيالستدصدار قرار 

                                                                                         
    م(، دراسة اترخيية وحضارية يف املدصادر املعاصرة، دارة امللك 1908-1869هـ/ 1286-1326)=

 .9، ص؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق4ه، ص1418عبد العزيز، الرايض، 
يا يف شؤون السلطنة، وهو مندصب ( الدصدر األعظم: انئب السلطان العثماين ورئيس الوزراء، وله السلطة العل1)

رفيع أييت من حيث الرتتيب يف املقام التايل للسلطان وهو رئيس احلكومة يف الدولة العثمانية. وقد ألغي هذا 
م، وحل حمله لقب ابش وكيلي. أي رئيس 1838هـ/ 1254اللقب يف عهد السلطان حممد الثاين عام 
 .353الوزراء. زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص

( الباب العايل: مقر رئيس الوزراء أو مقر احلكم يف الدولة العثمانية، وقد أنشأه السلطان حممد الرابع سنة 2)
م، وأطلق فيما بعد اسم املكان على ساكنه وهو يعين الوزير األعظم. وكان للباب العايل أمهية كبرية 1654

لسلطان عبد العزيز والسلطان عبد احلميد يف القرن التاسع عشر امليالدي وعلى وجه اخلدصوص يف عهدي ا
الثاين. سهيل صاابن: املعجم املوسوعي للمدصطلحات العثمانية التارخيية، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض، 

 .49م، ص2000هـ / 1421
د ؛ مح241م، ص1960، دار العلم للماليني، بريوت، 2( ساطع احلدصري: البالد العربية والدولة العثمانية، ط3)

 42.-41القحطاين: مرجع سابق، ص
؛ عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم: حممد علي وشبه اجلزيرة 637، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج4)

؛ حيي 76ص م،1981م(، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، 1840-1819هـ/ 1256-1234العربية )
؛ سحر دعدع: مرجع سابق، 36ص ؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق،57، ص1جالل: مرجع سابق، ج

 . 36ص
      ( كرستيان سنوك هورخرونيه: صفحات من اتريخ مكة املكرمة، ترمجة: علي عودة الشيوخ، دارة امللك 5)

، 419، ص2، جع سابق؛ أمحد السباعي: مرج226، ص1م، ج1999هـ/1419عبد العزيز الرايض، 
 .76مرجع سابق، ص :عبد الرمحن معبد الرحي؛ 518-519



إمارة مكة املكرمة :التمهيد  
 

- 19 - 

 

ابسم الشريف الذي يستطيع أن  (1)ويف تلك احلالة كانت الدولة العثمانية تدصدر فرمااًن 
 .(2)حيسم األمور لدصاحله 

ويف حالة عدم حدصول االتفاق بني األشراف على انتخاب أمريا ملكة، فإن 
احلكومة كانت تدرس التقارير املرفوعة من قبل وايل احلجاز، والقضاة، واألئمة األربعة يف 

 .(3)املسجد احلرام، وترجح واحداً من اثنني من املرشحني 

املقيمني يف اسطنبول،  أما إذا كان املرشح ملندصب أمري مكة املكرمة، من األشراف
فكان بعض األشراف خيرجون من مكة  – (5)وبورصة  (4)أو أماكن قريبة منها مثل أدرنة 

وميثل -املكرمة، بسبب خالفاهتم معهم، ويذهبون إىل مدصر أو بالد الشام أو اسطنبول
املرشح للمندصب يف حضرة السلطان، حيث توجه إليه إمارة مكة املكرمة مث يرسل إىل 

                                 
( فرمان: احلكم الذي يدصدر من شخص عظيم ويسمى أيضًا برمان. زين العابدين جنم: مرجع سابق، 1)

 .403ص
 . 38( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص2)
( إمساعيل حقي جارشلي: أشراف مكة املكرمة وأمراؤها يف العهد العثماين، ترمجة: خليل علي مراد، الدار 3)

؛ فاضل مهدي بيات: دراسات يف اتريخ العرب 49م، ص2003هـ/ 1424العربية للموسوعات، بريوت، 
 . 120-119م، ص2003يف العهد العثماين، دار املدار اإلسالمي، بريوت، 

، وانتزعها مراد األول سنة الغربية منها يف القسم األورويب : هي إحدى مدن تركيا وتقع يف اجلهة( أدرنة4)
صمة األوروبية لإلمرباطورية العثمانية حىت مت فتح م من أيدي اليوانن فكانت العا1360هـ/742

هـ/ 1245القسطنطينية، وظلت لبعض الوقت بعده مكان اإلقامة املفضل لبعض السالطني. ويف سنة 
م احتلها الروس مبوجب معاهدة أدرنة اليت عقدت بني الروس واألتراك. س. موسرتاس: املعجم 1829

، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 1ة: عدصام الشحادات، طاجلغرايف لإلمرباطورية العثمانية، ترمج
 . 36-35م، ص2002هـ/ 1423بريوت، 

( بورصة: "بورسة" مدينة يف تركية األسيوية" األانضول" أسسها بروسياس الثاين، ملك بيثينية. مل تكن املدينة 5)
ني وصارت املستودع التجاري ذات شأن كبري يف أول أمرها، مث توسعت حتت حكم األابطرة البيزنطي

للقسطنطينية، والحقًا نقطة اسرتاتيجية ذات أمهية كبرية يف الدفاع ضد األتراك. فتحها أورخان بن عثمان 
م، وأعاد بناءها حممد الثاين. موسرتاس: 1377م، وجعلها عاصمة والايته. أحرقها تيمور سنة 1325سنة 

 . 158-157مرجع سابق، ص
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 .(1)ز احلجا

ويف بعض األحيان كان يتم تعيني أمري مكة املكرمة من قبل السلطان بناًء على 
رسالة يرسلها الشريف إىل صاحب مدصر يطلب منه تعيينه على إمارة مكة املكرمة، ويتم 

 .(2) السلطانله ذلك مبوافقة 

 على مندصب أمري مكة يستعينون ابلقبائل اليت نيوقد كان بعض األشراف املتدصارع
تعطي والءها ملن يدفع هلم األموال، هذا ابإلضافة إىل استعانة األشراف بعبيدهم، 

حيث كان األشراف حيرصون على اإلكثار من شراء العبيد واخلدم؛ ليكونوا  -وخدمهم 
ددا كبريا من يضم إليه عكما كان الشريف   –هلم قوة وسندا يف الدصراع على املندصب 

، كما مل يغفل املتنافسون (3)بعض املرتزقة من اجملاورين وعامة الناس أثناء النـزاع اجلند، و 
، (4)على مندصب شرافة مكة االستعانة بوالة مدصر، وجدة، وأمراء احلج الشامي واملدصري

 ومل يكن ذلك خيلو من بذل األموال الطائلة هلم للحدصول على مساعدهتم ومؤازرهتم فيما
 .(5)يهدفون له

وبعد أن يتم اختيار أحد األشراف ملندصب أمري مكة، كان السلطان العثماين يرسل 
إليه فرمااًن سلطانياً، أو ما ُيسمى "منشور اإلمارة" املتضمن تعيينه على إمارة مكة 

يف املسجد احلرام حبضور اجلمع احلاشد من  (7)مكتوجبي الوالية"، ويقرأه "(6)املكرمة
                                 

 . 54أشراف مكة، ص ( إمساعيل جارشلي:1)
 . 43؛ سحر دعدع: مرجع سابق، ص144-143( أمحد شليب: مدصدر سابق، ص2)
 . 523-522، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج3)
هـ/ 1354، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، 1( حافظ وهبه: جزيرة العرب يف القرن العشرين، ط4)

 .37مرجع سابق، ص؛ دائل اخلالدي: 166م، ص1935
 . 159-158، 49، صاملدصدر السابق( إمساعيل جارشلي: 5)
 . 50؛ إمساعيل جارشلي: املدصدر السابق، ص80-78، ص1( جار هللا أبن فهد: مدصدر سابق، ج6)
= ( مكتوجبي الوالية: هو رئيس التحرير العام يف املسجد احلرام، وكاتب أسرار الوالية. حسني ندصيف: مدصدر7)
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، مث تتم التهنئة العامة لألمري اجلديد، ويعلن (1)واألعيان، واملشايخ، واملوظفنياألشراف، 
، وإبطالق تسع عشرة قذيفة مدفع، وتقرع املندوبنيذلك يف املدن احلجازية بواسطة 

الطبول أمام ابب إمارة مكة املكرمة يف عدصر كل يوم. وطبقاً للقانون فقد كان يذكر اسم 
أمري مكة املكرمة بعد اسم السلطان يف اخلطبة، وكانت مرتبة أمري مكة املكرمة أعلى من 

 .(2)مرتبة الوزير مبرتبة واحدة 

يف  -العثماين جتديد تعيني أمري مكة املكرمة فإنه كان يرسلوإذا ما أراد السلطان 
مرسوم التأييد والتجديد مدصحواًب ابخللع واهلدااي، حيث كانت تتم -كل موسم حج 

يف مىن، وكان حيضر تلك املراسم وايل -ذي احلجة11-قراءته يف اثين أايم النحر 
، وكبار رجال الدولة، وكبار املدصري والشامي، وأمني الدصرة والضباط احلجوأمريا  احلجاز،

 .(3) احلجاجالشخدصيات من 

وتعريف  ،(4)وكان الفرمان السلطاين يتضمن عبارات الثناء واملديح للشريف 
وكانت أتيت على شكل توصيات  الشريف ابلوظائف واملهام اليت ينبغي عليه القيام هبا،

 عامة، وترتكز تلك التوصيات حول ما يلي: 

                                                                                         
 . 38؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص11، ص1سابق، ج=

؛ جناة عبد القادر اجلاسم: األشراف والعثمانيون يف احلجاز يف 11، ص1( حسني ندصيف: مدصدر سابق، ج1)
 .7م، ص1997هـ/ 1418، الناشر املؤلف، د.م، 1هناية القرن التاسع عشر، ط

 . 54ع سابق، ص؛ فاضل بيات: مرج54، صأشراف مكة( إمساعيل جارشلي: 2)
م، 1999( حممد صادق ابشا: الرحالت احلجازية، إعداد وحترير: حممد مهام فكري، دار بدر للنشر، بريوت، 3)

؛ إبراهيم رفعت: مرآة احلرمني، دار الكتب املدصرية، 25، ص1؛ أيوب صربي: مدصدر سابق، ج342ص 
م أوكسنولد: مرجع سابق، ؛ ولي200؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص49، ص1هـ، ج1344القاهرة 

 .10ص
 . 201-200؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص51، ص1( إبراهيم رفعت: مدصدر سابق، ج4)
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العمل على إجناح موسم احلج، وذلك عن طريق تقدمي املساعدات للحجاج،  (1
وأتمني الطرق هلم، ومحاية أرواحهم، وأمواهلم من تعدايت العرابن والقبائل، وتوفري وسائل 

 النقل واملوصالت هلم، من اجلمال وغريها. 
العمل على إرساء قواعد األمن يف احلجاز عن طريق إدارة القبائل، والضرب  (2

 على أيدي اخلارجني منهم على القانون، ومنعهم من السلب والنهب. 
توزيع الدصرة واألموال املرسلة إىل احلرمني الشريفني على أصحاهبا ابلعدل  (3

 واملساواة. 
تسهيل عمل مأموري وموظفي الدولة الرمسيني من املدنيني والعسكريني،  (4

 ومساعدهتم على أداء وظائفهم. 
تجار أو غريهم، واالكتفاء مبا حيدصل عليه شريف مكة عدم الطمع يف أموال ال (5

 من رواتب وعطااي، وكذلك منع ابقي األشراف من التعدي على حقوق اآلخرين. 
 . (1) االهتمام ابلنظر يف أمور وشؤون البادية والقبائل (6
 .(2)حل املشاكل واملنازعات اليت حتدث بني األشراف بعضهم بعضاً  (7
 تعيني لك، وكذ(3) األشرافة، وتعيني نقيب اإلشراف على الكعبة املشرف (8

                                 
 ؛73م، ص2011م(، الوراق، بغداد، 1918-1876( عماد عبد العزيز يوسف: احلجاز يف العهد العثماين )1)

محد  ؛308م، ص2002هـ/ 1423، مكتبة الثقافة الدينية، مدصر، 1فؤاد محزة: قلب جزيرة العرب، ط
 .5، صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص42القحطاين: مرجع سابق، ص

 .76( عبد الرحيم عبد الرمحن: مرجع سابق، ص2)
( نقيب األشراف: الشخص املعني من قبل الدولة واملتفق على مندصبه يف اإلشراف على األمور املتعلقة ابلسادة 3)

وية الشريفة من ذرية احلسن واحلسني. وكان يقيم يف العاصمة وله وكيل واألشراف املنتسبني للساللة النب
انحية يسمى قائمقام، كما كان حيافظ على السجالت اخلاصة أبنساهبم وحقوقهم واالمتيازات املمنوحة 

؛ سهيل صاابن: املعجم املوسوعي، 529للسادة من لدن الدولة. زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص
 .224ص
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، وشيوخ الطرق الدصوفية، وشيوخ النقاابت احلرفية واحلارات، وكذلك (1) احملتسب 
تعيني نواب شريف مكة يف املدن )القائمقام(، وتعيني مفيت املدينتني املقدستني، 
مكة املكرمة واملدينة املنورة، كما كان حيق له فرض الضرائب، وممارسة القضاء، 

 .(2) الشريعةوتنفيذ أحكام 
وفيما يتعلق ابملخدصدصات املالية اليت كان حيدصل عليها أمري مكة املكرمة، فإنه كان 

. إضافة إىل حدصة معلومة من إيرادات (4)سنواًي  (3)قرشا  25.000يعطى لألمري مبلغ 
ميناء جدة، هذا ابإلضافة إىل العوائد السنوية، واملرتبات، واهلبات اليت كان يتلقاها من 

كان حيدصل أمري مكة على حدصة معلومة من عائدات أتجري . كما  (5)جهات عدة 

                                 
 تسب: شخص يقوم ابإلشراف على األسواق وطوائف احلرف واملعامالت التجارية ملراقبة انتظامها( احمل1)

 . 476وسالمتها من الغش والتدليس. زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص
هـ، 1311، مطبعة املقتطف، مدصر، 1( حممد بريم التونسي: صفوة االعتبار مبستودع األمدصار واألقطار، ط2)

م( )بالد 1881-1877لرؤوف سنو: النـزعات الكيانية اإلسالمية يف الدولة العثمانية )؛ عبدا14، ص5ج
؛ ابتسام حممد  88-87م، ص1998ألبانيا ( بيسان للنشر والتوزيع، لبنان، –كردستان-احلجاز–الشام

دي كشمريي: مكة املكرمة من بداية احلكم العثماين إىل هناية القرن العاشر اهلجري، السادس عشر امليال
م(، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم التاريخ، 1591-1517هـ/ 923-1000)

 .71م ، ص2001هـ/1422جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
- AL-Amr, Saleh Muhoumed, The Hijaz Under Ottoman Ruie 

1869-1914 Othoman Vale, The Sharif of Mecca, and the 
Growth of British Influence , Riyadh University , Riyadh , 
1978, p. 112-113.  

األملانية وهي تعين البياسرت أي  Groschen( قرش: وحدة نقدية، واصل كلمة قروش مأخوذة من كلمة 3)
النقد اإلسباين الفضة. وكان القرش والبارة وحدة العملة املدصرية، وقد أخذت مدصر القرش عن تركيا فقد 

م. زين العابدين جنم: 1690هـ/1102ب النقد يف تركيا ألول مرة يف عهد السلطان سليمان الثاين ضر 
 . 422مرجع سابق، ص

 .55( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص4)
( ثراي فاروقي: الدولة العثمانية والعامل احمليط هبا، ترمجة: حامت الطحاوي، مراجعة: عمر األيويب، دار املدار 5)

 . 163م، ص2008اإلسالم، بريوت، 
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، ومن بيع املواشي، وإصدار تدصاريح املطوفني إضافة إىل بعض (1)اجلمال يف موسم احلج 
. كما كان يشارك بعض األشراف (2)الضرائب والرسوم اليت كان يفرضها يف مواسم معينة 

 .(3)يف التجارة البحرية 

ة كان يتحدصل عليها من أموال الزكاة والضرائب هذا ابإلضافة إىل حدصة معلوم
، وعلى (4)وعلى احلجاج وقوافلهم  البسيطة اليت كان يفرضها على األغنام واملاشية،

 .(5) الزراعيةرؤساء حلقات بيع املنتجات 

وقد جرت العادة على إعطاء بدل إعاشة )معاش تقاعد( من إيرادات مدصر، 
لألمري الذي يعزل من إمارة مكة املكرمة، كما كانت الدولة العثمانية متنح أشراف مكة 

سواء الذين يفضلون اإلقامة يف اسطنبول، أو املأمورين ابإلقامة اجلربية يف حمل -املتقاعدين
كما كانت الدولة حترص على أن تؤمن للرجال الذين مبعيتهم مسكنًا وراتبًا كبرياً،  -ما

 .(6) لوالئهمخمدصدصات أخرى، لتوفري الراحة والرخاء هلم ضماان 

أما مدصارف إنفاق أمري مكة، فقد اقتدصرت على صرف مرتبات حرسه اخلاص، أو 
 متويل احلمالت اليت يقوم هبا، إضافة إىل ما يدفعه من أعطيات وهدااي لبعض القبائل

                                 
 ؛ عبد الرؤوف635، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج65، ص1( إبراهيم رفعت: مدصدر سابق، ج1)

 . AL-Amr,OP.CIT,P.113؛ 88سنو: مرجع سابق، ص
؛ نبيل رضوان: 635، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج65، ص1( إبراهيم رفعت: مدصدر سابق، ج2)

 . 27مرجع سابق، ص
؛ دائل اخلالدي: 77؛ عبد الرحيم عبد الرمحن: مرجع سابق، ص65، ص1( إبراهيم رفعت: مدصدر سابق، ج3)

 . 125مرجع سابق، ص
، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 1لقرن الثامن عشر، ط( صربي فاحل احلمدي: أشراف احلجاز يف ا4)

 . 169؛ حافظ وهبه: مرجع سابق، ص31م، ص2009هـ/ 1430
 . 27؛ نبيل رضوان: مرجع سابق، ص635، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج5)
 . 57-56( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص6)
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 . (1)لكسب والئهم، واحلدصول على اعرتافهم بسلطته وحكمه 

ونظرا ألمهية مندصب الشرافة وامتيازاته، املادية واألدبية، فقد نشبت اخلالفات 
والدصراعات الدموية بني أشراف احلجاز للحدصول على هذا املندصب، مما أدى إىل زايدة 

 .(2) لذايتاالتدخل العثماين يف إقليم احلجاز، وفقدانه الستقالله 

وقد استطاعت الدولة العثمانية إعادة فرض سيطرهتا على إقليم احلجاز يف عام 
، حيث بدأت مرحلة (4)، بعد القضاء على نفوذ حممد علي ابشا (3) م1840هـ/1256

جديدة يف التاريخ السياسي إلقليم احلجاز بدصفة عامة، واتريخ مكة املكرمة بدصفة 
من قبل احلكومة -واسع ومباشر بشكل-التدخلاوالت خاصة، متثلت تلك املرحلة يف حم

                                 
 .88بد الرؤوف سنو: مرجع سابق، ص؛ ع65، ص1إبراهيم رفعت: مدصدر سابق، ج (1)
 سابق،؛ جناة اجلاسم: مرجع 42؛ محد القحطاين: مرجع سابق، ص52( صربي احلمدي: مرجع سابق، ص2)

 . 35ص
م(، عندما متكنت الدولة السعودية 1803هـ/ 1218( كان احلجاز قد خرج من السيطرة العثمانية منذ عام )3)

العثمانية إىل االستعانة بوايل مدصر حممد علي ابشا من أجل اسرتداد  األوىل من السيطرة عليه، فلجأت الدولة
م. ويف 1832هـ/1248احلجاز، وجنح حممد علي ابشا يف ذلك، واستقل حبكم احلجاز منذ عام 

م، عقدت "اتفاقية لندن" بني الدولة العثمانية وروسيا وبروسيا 1840يونيو15هـ/ 1256مجادى األوىل 15
فرنسا واليت كان اهلدف منها احلد من توسع حممد علي ابشا ومدصر سيطرته على مدصر والنمسا وبريطانيا و 

والسودان فقط، ونتيجة لذلك انسحبت قوات حممد علي ابشا من إقليم احلجاز. جورج أنطونيوس: يقظة 
، ، دار العلم للماليني2إحسان عباس، ط –العرب "اتريخ حركة العرب القومية"، ترمجة: انصر الدين األسد 

 .12-11؛ فاطمة الشهري: مرجع سابق، ص69م، ص1982بريوت، 
( حممد علي ابشا: هو حممد علي ابشا ابن إبراهيم أغا بن علي، املعروف مبحمد علي الكبري، مؤسس آخر 4)

م، تعلم الفروسية واللعب ابلسيف والتحق 1769هـ/1183دولة ملكية مبدصر، ألباين األصل. ولد عام 
، توىل والية مدصر عام ابخلدمة العسكرية يف اجليش، وتوىل عدة مناصب حىت أصبح انئباً للسلطان العثماين

م(، كان له أطماع توسيعه وتكوين إمرباطورية عربية مستقلة عن احلكم العثماين بسيطرته 1805هـ/1220)
على احلجاز والشام ومدصر، وقد أجرب على العودة إىل حدوده القدمية يف مدصر إثر معاهدة لندن عام 

اجم ألشهر الرجال والنساء العرب م(. خري الدين الزركلي: األعالم" قاموس تر 1840هـ/ 1256)
 . 299-298، ص6م، ج2002، دار العلم للماليني، بريوت، 15واملستعربني واملستشرقني"، ط
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 .(1) للحجازالعثمانية يف الشؤون الداخلية 

. من (2)وقد أحكمت الدولة العثمانية فرض قبضتها وسيطرهتا على والية احلجاز 
خالل استحداثها لنظام حكم مدين جديد عرف ابسم " سنجقية بكي "، يف عام 

الشرافة الذي كان قائما من ذي قبل، فأنشأت يف م جبانب نظام 1840هـ/ 1256
" سنجق بكي"، ويف -أغلب األحيان يف-وقد كانت رتبته  جدة " سنجقية بكي"،

 . (3)أحيان أخرى كانت رتبته ابشا 

وكان مقره  مث ما لبث أن حتول لقب " سنجق جدة " إىل لقب " وايل جدة "،
هـ/ 1287، إىل مكة املكرمة سنة مدينة جدة، مث انتقل مقر السنجقية، أو الوالية

 .(6)، ابلقرب من احلرم (5)، وأصبح مقرا للوالة العثمانيني، يف دار احلميدية (4)م 1870

أهم مناصب اجلهاز اإلداري احلكومي يف  منوما لبث أن أصبح مندصب الوايل 
ويُعد هو املسئول األول يف الوالية، واملخول  ، وكان يتم تعيينه بفرمان سلطاين،(7)الوالية 

                                 
 . 12؛ فاطمة الشهري: مرجع سابق، ص47( محد القحطاين: مرجع سابق، ص1)
(2)  AL-Amr,OP.CIT,P.116  
؛ شارل ديديه: رحلة إىل احلجاز 48ابق، ص؛ فائق الدصواف: مرجع س38( حممد البتنوين: مرجع سابق، ص3)

هـ، ترمجة: حممد خري البقاعي، دار الفيدصل 1854يف الندصف الثاين من القرن التاسع عشر امليالدي 
 .197م، ص2001هـ/1422الثقافية، الرايض، 

 . 635، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج38( حممد البتنوين: مرجع سابق، ص4)
بناها عثمان نوري يف عام  لسلطان عبد احلميد الثاين،ل وتنسب ،احلكومة دار هي( احلميدية: 5)

حممد طاهر الكردي: التاريخ القومي ملكة وبيت هللا الكرمي،  احلجاز.م لتكون مقرًا لوالة 1882ه/1299
؛ 337، ص6م، ج2004هـ/ 1425، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 3حتقيق: عبد امللك بن دهيش، ط

 .(16نظر ملحق رقم )ا .423، ص1ج ؛ أمحد السباعي: مرجع سابق،57: مرجع سابق، صحممد البتنوين
 . 669، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج7، ص1( حسني ندصيف: مدصدر سابق، ج6)
( مجيل موسى النجار: اإلدارة العثمانية يف والية بغداد " من عهد الوايل مدحت ابشا إىل هناية احلكم العثماين 7)

 =محد القحطاين: ؛163ص م،1991هـ/ 1411، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1م( "، ط1869-1917)
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يتم اختيار الوايل من كبار رجاالت اجليش ليجمع يف و  ،(1)بتنفيذ مجيع أوامر السلطنة 
يده بني سلطة الوالية املدنية، مع قيادة اجليش. لتتم له السيطرة املدنية والعسكرية يف 

 . (3) املكي. وكانت تضاف لبعضهم مشيخة احلرم (2)الوالية 

 ومن أهم األعمال اليت يقوم هبا وايل احلجاز، ما يلي: 

 اإلشراف على القوات العسكرية العثمانية املرابطة بني مكة، وجده، والطائف.   (1
      إعداد تقرير عن شريف مكة املكرمة، ووالية احلجاز، وإرساله إىل العاصمة   (2

 العثمانية. 
 احلكومة النظامية. إدارة احملاكم، وأموال الدولة، وكل مدصاحل (3
إدارة أمور مجارك جدة، وحفظ األمن، ابلتعاون مع شريف مكة، وكذلك   (4

 أتمني سالمة وصول قوافل احلجاج إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
 تعيني انئب احلرم، أو ما ُيسمى "قائم مقام " شيخ احلرم.  (5
 .(4)التدخل أحياانً يف حل النـزاعات بني األشراف  (6

                                                                                         
 . 44مرجع سابق، ص=

( نوفل أفندي نعمة هللا نوفل: الدستور، مراجعة: خليل أفندي اخلوري، املطبعة السورية، بريوت، 1)
اج ششه: ؛ نوال سر 71؛ عماد عبد العزيز: مرجع سابق، ص397-382، ص1ج م،1884هـ/1301

م(، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية 1840-1811هـ/ 1256-1226احلجاز حتت حكم حممد علي )
 . 35م، ص1989هـ/1409الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

                 ؛45؛ محــــــــــــــد القحطــــــــــــــاين: مرجــــــــــــــع ســــــــــــــابق، ص90، 74، 2( حممــــــــــــــد الطــــــــــــــربي: مدصــــــــــــــدر ســــــــــــــابق، ج2)
AL-Amr,OP.CIT,P.70. 

( شيخ احلرم: الشخص املسؤول عن إدارة احلرم الشريف مبكة املكرمة، املعني من لدن اخلليفة، وهو اللقب 3)
الذي أطلق على والة الشام، نظراً ملسؤوليتهم عن وصول قافلة احلج إىل احلجاز ساملة، بسبب وقوعها على 

 .142طريق احلج. سهيل صاابن: املعجم املوسوعي، ص
؛ أمحد 7، ص1؛ حسني ندصيف: مدصدر سابق، ج235، 66، ص1بن فهد: مدصدر سابق، جا( جار هللا 4)

 =؛ محد القحطاين:12-10؛ صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص635، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
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 . (1)مراسم تندصيب الشريف، وتقدمي اهلدااي له حضور   (7
، وأحياانً تعيني وعزل شريف مكة، مث (2)تعيني وعزل احملافظني ونواهبم ابإلايلة   (8

 . (3)يرفع بذلك للسلطة العثمانية، وتلقى تعليماهتم وتنفيذها يف هذا الشأن 
 . (4)تعيني من ينوب عن أمري مكة يف حال غيابه أو سفره   (9

وكان الوايل يتحمل املسؤولية الكاملة يف تنفيذ أوامر اإلدارة املركزية، وحيقق معه إذا 
 . (5) األوامرما أتخر يف تنفيذ تلك 

م، جلأت الدولة العثمانية إىل تقليص صالحيات 1844هت/1260ومنذ عام 
شريف مكة، من خالل تعيني واليًا عامًا على احلجاز، تكون واليته على احلجاز 

. وبذلك أوجدت الدولة العثمانية حكمًا ثنائيًا يف مكة املكرمة، يتكون من (6)رهأبس
مندصيب الوايل والشريف، متكنت بواسطته من احلد من نفوذ شريف مكة، والتدخل يف 

 .(7) واليهاشؤون مكة عن طريق 

وهذا النظام الثنائي يف احلكم، مل يكن يوجد إال يف إقليم احلجاز بسبب خدصوصية 
احلجاز من الناحية الدينية، حيث ميثل مركز العامل اإلسالمي، وتتجه إليه قوافل  إقليم

                                                                                         
 .46-45مرجع سابق، ص=

 .99( سحر دعدع: مرجع سابق، ص1)
وحدة إدارية يرأسها الباشا أو الوايل وهو من رتبة وزير، والوالية بدورها  ( اإلايلة: يقدصد هبا الوالية. والوالية هي 2)

كانت مقسمة إىل عدة سناجق، والسنجق مقسم إىل قائمقاميات والقائمقامية مقسمة إىل عدة نواحي. 
 .98زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص 

 .25؛ فاطمة الشهري: مرجع سابق، ص6( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص3)
 . 101؛ سحر دعدع: مرجع سابق، صY.A.HUS 492/9( األرشيف العثماين، تدصنيف 4)
 . 38( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص5)
؛ 44م، ص1999( أوليا جليب: الرحلة احلجازية، ترمجة: الدصفدصايف أمحد املرسي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 6)

 . 635، ص2أمحد السباعي: مرجع سابق، ج
 . 13الشهري: مرجع سابق، ص ( فاطمة7)
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 .(1)املسلمني من شىت أقطاب األرض ألداء فريضة احلج 

اليت متثلت يف -علمًا أبن السياسة اليت انتهجتها الدولة العثمانية يف إقليم احلجاز
هبدف تقليص سلطة أمراء مكة  إقامة سلطة ثنائية طرفاها شريف مكة، والوايل العثماين

كانت واباًل على عموم سكان احلجاز، وعلى الدولة -وإحكام قبضتها على احلجاز 
 .(2) نفسهاالعثمانية 

ن الداخلية إلقليم و م، زاد التدخل العثماين يف الشؤ 1864هـ/1281ومنذ عام 
م، 1869هـ/ 1286خباصة بعد افتتاح قناة السويس للمالحة البحرية سنة ، و (3) احلجاز

حيث أصبح هناك طريق مباشر بني اسطنبول وساحل احلجاز على البحر األمحر، مما 
 .(4)أدى إىل زايدة تدخل الدولة العثمانية يف شؤون الشرافة، وإضعافها 

بني شـريف مكة، والوايل يف احلجاز، احتدام الدصراع  ازدواج السلطةوكان من نتائج 
. فقد كان كل من (5)يستأثر ابلسلطة احلقيقية يف اإلقليم  أن-منهماكل   وحماولة-العثماين

فإذا كان  ،الوايل والشريف يتحمالن املسؤولية عن حفظ األمن والدفاع عن احلجاز
الشريف هو املسئول عن البدو وسالمة احلجاز ابلدرجة األوىل، فإن الوايل يشاركه يف 

 .(6)احملافظة على احلجاز والدفاع عن املدن الرئيسية 

ومل تضع الدولة العثمانية حدودا فاصلة بني سلطيت الوايل والشريف، وما هي 
                                 

 .Al –Amr, OP.CIT,P.116؛ 133( جورج أنطونيوس: مدصدر سابق، ص1)
 .18؛ صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص44( أوليا جليب: مرجع سابق، ص2)
 . 27؛ نبيل رضوان: مرجع سابق، ص51( مجيل النجار: مرجع سابق، ص3)
؛ محد القحطاين: مرجع سابق، 27: مرجع سابق، ص؛ نبيل رضوان91( عبد الرؤوف سنو: مرجع سابق، ص4)

 .47، 39ص
 .62( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص5)
    .18-17؛ جيمس موريس: مرجع سابق، ص30( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص6)
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إقليم احلجاز، وقد أدى ذلك صالحيات كل منهما، ومن هو صاحب السلطة العليا يف 
 .(1)إىل حدوث بعض القالقل واالضطراابت للدولة العثمانية يف اإلقليم 

 عمدت السلطة العثمانية إىل تقليص نفوذ ،وإلحكام السيطرة على إقليم احلجاز
وإاثرة اخلالفات بني أشراف  ،إذكاء روح التنافس وذلك من خالل ،أمراء مكة املكرمة

بني -يف بعض األحيان-الوالة العثمانيني، مما أدى إىل توتر العالقات وبني ،مكة أنفسهم
شريف مكة، والباب العايل، وانعكس ذلك التوتر على األحوال الداخلية يف مكة 

وظهور نزعة االستقالل لدى بعض األشراف، ومع استمرار املنافسة الشديدة  املكرمة،
 . (2)الذي متتع به من قبل  بني فروع األشراف، خسر احلجاز استقالله الذايت

وللحد من نفوذ األشراف، اقتضت التنظيمات العثمانية اجلديدة أن يؤسس يف كل 
مدينة من مدن احلجاز جملسا خاصا؛ للبت يف القضااي اإلدارية للبالد، ويكون أعضاؤه 
 من األفراد احلجازيني واألتراك، كما أنشأت جملسا للتمييز تكون مهمته الفدصل يف قضااي

. وبذلك خفت هيمنة األشراف على (3) م1869هـ/1286الرعااي، وذلك منذ عام 
إدارة البالد، واستطاع العثمانيون أن يبسطوا نفوذهم على إقليم احلجاز، وأصبح مبقدور 
الوايل أن يستقل مبقدرات اإلمارة، ويتدصرف يف تندصيب األمري بعد األمري يف مكة، مث 

 .(4)نية إبسطنبول ليتلقى تعليماهتم وأوامرهم يكتب رأيه إىل اإلدارة العثما

غري أن موازين القوة بني أمري مكة والوايل العثماين يف احلجاز، كانت تتأرجح 
بينهما حبسب مدى الدعم الذي تقدمه إسطنبول لوايل احلجاز، وحبسب ضعف 

                                 
 . 299، ص1( كرستيان هورخرونيه: مدصدر سابق، ج1)
؛ فاطمة الشهري: مرجع سابق، 39؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص48( محد القحطاين: مرجع سابق، ص2)

 . 26ص
 . 33؛ فاطمة الشهري: مرجع سابق، ص637، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج3)
 . 637، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج4)
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قاق السلطان العثماين أو قوته أو الدعم الشعيب لألمري أو الوايل، وكذلك مدى االنش
يف الضغط على  . كما كان إلسطنبول أسلواًب خاصاً (1)داخل عائلة األمري احلاكم ملكة 

املرشحني خلالفتهم -أمراء مكة بداًل من عزهلم، فقد كانت حتتفظ ببعض أبناء أمراء مكة
يف اسطنبول نفسها، حيث كان يتم تدريبهم ابلطرق العثمانية، واستخدامهم -يف اإلمارة

. وواقع (2)مية، مث إرساهلم إىل مكة املكرمة ليحلوا حمل األمري السابق يف املهام احلكو 
وورقة ضغط للشريف ألن قد يعزل ويرسل هذا من إسطنبول ليحل  َكَرِهيَنة  األمر أنه كان  

 .(3) حمله

 

                                 
 . 9مرجع سابق، ص ؛ وليم أوكسنولد:63-62( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص1)
 . 11؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص14، ص5( حممد التونسي: مدصدر سابق، ج2)
 . 25( فاطمة الشهري: مرجع سابق، ص3)
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 اثنياً: عالقة أمراء مكة املكرمة ابلدولة العثمانية قبيل فرتة البحث:

 م(:1882-1880هـ/ 1299-1297) (1)الشريف عبد املطلب بن غالب 

هـ/ 1297توىل الشريف عبد املطلب إمارته الثالثة ملكة املكرمة يف عام 
   اليت مت تشكيلها بقرار من السلطان  (3)، بعد أن مت ترشيحه من اللجنة (2)م1880

 . (4) عبد احلميد الثاين

                                 
( هو الشريف عبد املطلب بن غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد بن حمسن بن حسني بن حسن بن 1)

أيب مني حممد بن بركات بن حممد بن بركات بن حسن بن عجالن بن رميثة بن أيب مني حممد بن أيب سعد 
بن علي بن  حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكرمي بن عيسى بن حسني بن سليمان

عبد هللا بن حممد بن موسى بن عبد هللا احملض بن موسى بن حسن املثىن بن حسن السبط بن علي بن أيب 
 . 349، ق2طالب رضي هللا عنهم أمجعني. أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج

م، وعزل 1828/هـ1243( كان الشريف عبد املطلب قد توىل الشرافة قبل ذلك مرتني، األوىل كانت يف عام 2)
م. 1856هـ/1272م، واستمر هبا إىل سنة 1851هـ/1267عنها بعد مخسة أشهر، والثانية كانت يف عام 

، 2؛ أمحد احلضراوي: املصدر السابق، ج123هـ، ص1306؛ 90هـ، ص1305سالنامة والية احلجاز، 
ب ؛ عبد الستار عبد الوها60،  42، 40، 37؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص349، 342ق

الدهلوي: تكميل وتذييل فيما يتعلق أبمراء مكة، خمطوط مصور يف مكتبة احلرم املكي الشريف، الرقم العام 
؛ خري الدين الزركلي: 219-215؛ إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص27-24( اتريخ، ق3466/2)

؛ عاتق البالدي: اتريخ 612، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج154، ص4مصدر سابق، ج
 األرشيف العثماين، ؛ سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة العربية يف553-542، ص2ألشراف، جا

 .129-128م، ص2004هـ / 1425عبد العزيز العامة، الرايض،  مكتبة امللك
-من سعيد ابشا وحممد ندمي ابشا وخري الدين ابشا، وكانت مهمة اللجنة ترجيح  تكون( هذه اللجنة ت3)

منصب إمارة مكة املكرمة، وصدر تقرير اللجنة يف  لتويل-ملطلب أو الشريف عون الرفيق الشريف عبد ا
م، واليت أوصت برتشيح الشريف عبد املطلب. إمساعيل حقي 1880/مارس/23هـ املوافق 11/4/1297

جارشلي: "وايل وقائد عام احلجاز عثمان نوري ابشا يعزل أمري مكة الشريف عبد املطلب بفرمان مزور، 
هـ/ آذار 1413رمجة: صاحل سعداوي، جملة مؤتة للبحوث والدراسات العدد األول، اجمللد الثامن، رمضان ت

 . 99-98م، ص1993
م وهو السلطان الرابع والثالثون للدولة العثمانية، 1842هـ/ 1258ولد عام  الثاين:( السلطان عبد احلميد 4)

  = يف:أجرب على تطبيقها وتتمثل واجه يف عهده حتدايت كبرية متثلت يف الشروط اليت 
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كما كانت هناك أسباب أخرى وراء تعيني الشريف عبد املطلب منها متتعه 
، وقدرته على السيطرة على البدو، فكان اختياره إلمارة مكة (1)أبفضلية يف أسرة زيد

املكرمة، وسيلة لتأجيج انر التنافس والتناحر بني أسر األشراف يف احلجاز، وخباصة بني 
وزيد، كذلك فقد كان الشريف عبد املطلب من املعادين لإلجنليز،  (2)أسريت عون

إضافة إىل ذلك فقد كان الشريف عبد املطلب يف سن  (3)والكارهني لألجانب
، انشغال السلطان ، وأخريا  (5) مترده ضدهابذلك تضمن الدولة عدم و ، (4)الشيخوخة

                                                                                         
 القانون األساسي إعالن- 1=
  الدولة.الوزراء يف أمور  استشارة- 2
ضياء بك وكمال بك كاتبني ألهنما من األمراء احلريصني على إجراء أحكام القانون األساسي وقد  تعيني- 3

حاول الوقوف يف وجه الظروف العصيبة واألوقات الشديدة والتآمر العاملي على الدولة العثمانية من الداخل 
سالنامة والية احلجاز م ونقله إىل سالونيك. 1909هـ/ 1327واخلارج وأدت يف النهاية إىل خلعه عام 

 . 171-15؛ يوسف آصاف: مرجع سابق، ص26هـ، ص1303
. أسرة زيد: تنسب إىل الشريف زيد بن حمسن بن حسني 294، ص1( كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج1)

ه، وظل 1041ه، وتوىل إمارهتا يف عام 1014بن حسن بن حممد أيب مني الثاين، ولد مبكة املكرمة سنة 
ه. حممد أمني بن فضل هللا احمليب: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، 1077فاته سنة هبا حىت و 

 .186-176، ص2دار صادر، بريوت، د.ت، ج
ه، 1040( أسرة عون: تنسب إىل الشريف عبد هللا بن حسن بن أيب مني الثاين، توىل إمارة مكة يف سنة 2)

 .78، ص4لة آل عون يف احلجاز. الزركلي: مصدر سابق، جواستمر يف إمارته تسعة أشهر. وهو جد العباد
؛ سـلوى الغـاليب: الشـريف عبـد املطلـب بـن غالـب بـن مسـاعد آل 100عبد الـرووف سـنو: مرجـع سـابق، ص (3)

زيـــد أمـــري مكـــة املكرمـــة رويـــة جديـــدة يف ضـــوء الوائـــق الربيطانيـــة، املوقـــع الرمســـي جلامعـــة امللـــك عبـــد العزيـــز، 
http://salghalbi.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=195&Lng=AR&RN=64115 

؛ حممد أمحد املكي 121، ص4، عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج60مصدر سابق، ص دحالن:( أمحد 4)
الصباغ: حتصيل املرام يف أخبار البيت احلرام واملشاعر العظام ومكة واحلرم ووالهتا الفخام، حتقيق: عبد امللك 

كرستيان   ؛809، ص2م، ج2004هـ/ 1424كتبة األسدي، مكة املكرمة، ، م1بن دهيش، ط
جريالد دو غوري: حكام مكة، ترمجة: حممد شهاب، مكتبة  ؛294، ص1هورخرونيه: مصدر سابق، ج

  .310م، ص2000ه/ 1420مدبويل، القاهرة، 
 . 218( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص5)
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. (1)عبد احلميد الثاين يف تلك الفرتة، بقضية التحقيق يف مقتل عمه السلطان عبد العزيز
، وهذه العداوة (2) القضيةوكان الشريف عبد املطلب من املعادين للمتهمني يف تلك 

    للمجموعة اليت غضب السلطان عليها، قربت الشريف عبد املطلب من السلطان 
 .(3) بثقتهعبد احلميد، وجعلته يفوز 

وكانت هناك ردود فعل قوية ضد تعيني الشريف عبد املطلب إذ أن اختيار هذا 
رسال وفد الشريف يف منصب أمري مكة املكرمة، أغضب منافسيه من بين عون، فقرروا إ

، يلتمسون من السلطان عبد احلميد عزل الشريف عبد املطلب، ونزع اسطنبولإىل 
الشرافة من بين زيد وإعادهتا إىل وضعها السابق يف فرع بين عون، وكان من بني أعضاء 

، غري أن مساعي ذلك الوفد يف عزل الشريف (4)ذلك الوفد الشريف احلسني بن علي 

                                 
م، وهو السلطان الثاين والثالثون للدولة العثمانية، توىل  1829 هـ/1245( السلطان عبد العزيز: ولد عام 1)

م، ليحضر املعرض 1867هـ/ 1284م، سافر إىل أورواب يف عام 1860هـ/ 1277كرسي اخلالفة عام 
الباريزي، فاحتفلت به الدول العظمى يف مجيع اجلهات اليت مر هبا، وأعدت جلاللته أهبر الزينات لكونه أول 

اف عواصم اإلفرنج لريى رقّيهم العصري، ويدخله يف بالده، وملا عاد من ابريز أصدر أمره سلطان عثماين ط
برتمجة مجيع األنظمة واللوائح املتعلقة ابلدستور الفرنسي، فقامت البالد وقعدت؛ ألن إدخال الدستور يف 

مايو  30املوافق  هـ1293مجادي األوىل لعام  17تركيا يؤول إىل قلب البالد واكتساح سلطة الفرد. ويف 
م، أصدر الدستوريني فتوى خبلعه، واندوا اببن أخيه السلطان مراد سلطاان  على املماليك العثمانية، 1876

وبعد مخسة أايم من صدور الفتوى أشيع موته، واختلف فيه؛ ألنه قيل: إنه قتل عمدا ، وقيل أيضا  أنه انتحر 
؛ يوسف آصاف: مرجع سابق، 25هـ، ص1303جاز بقطع شرايني ذراعه ابملقص. سالنامة والية احل

 .156-152ص
، تقدمي وترمجة: حممد حرب، دار القلم، 3( السلطان عبد احلميد الثاين: مذكرات السلطان عبد احلميد، ط2)

 . 98؛ إمساعيل جارشلي: وايل وقائد، ص91م، ص1991هـ/ 1412دمشق، 
  .99ص، ع السابقاملرجإمساعيل جارشلي: ؛ 17إمساعيل، جدة، ص صابرة (3)
من أحفاد أيب مني بن بركات احلسين اهلامشي،  م:1931 –م 1854هـ/ 1350-هـ1270( احلسني بن علي: 4)

م، حيث كان والده منفيا  هبا مث انتقل معه إىل مكة املكرمة وعمره 1854هـ/ 1270ولد يف اسطنبول عام 
 م، عني أمريا  على مكة بعد االنقالب الدستوري يف1908هـ/ 1326ثالث سنوات ونشأ هبا، ويف عام 
 =هـ/1334العثمانية يف عام  الحتاد والرتقي. أعلن الثورة على الدولةالدولة العثمانية على يد مجاعة ا
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 .(1)شل عبد املطلب، قد ابءت ابلف

وعلى الفور أدركت بريطانيا خماطر تعيني عبد املطلب يف منصب الشريف األكرب، 
وهتديد ذلك ملصاحلها يف احلجاز، وذلك بسبب كراهية الشريف عبد املطلب لربيطانيا 

 إسطنبول     بصفة خاصة، وللمسيحيني بصفة عامة. وقد وصف السفري الربيطاين يف 
عبد املطلب أبنه صاحب "آراء متعصبة"، وأبلغ "، الشريف Layard" الايرد 

السلطان العثماين أبن تعيينه يف منصب أمري مكة " قد يؤدي إىل حدوث اضطراابت 
 .(2)خطرية، ونزيف من محامات دم يف إقليم احلجاز"

، ثنيه عن تعيني الشريف عبد املطلبلي ؛اتصل الايرد ابلسلطان عبد احلميدو 
بدال  منه غري أن السلطان عبد احلميد رفض  (3)عون الرفيق مقرتحا  عليه تعيني الشريف

ذلك ، ومتسك بتعيني الشريف عبد املطلب، لكنه وعد اإلجنليز أبن يكون عون الرفيق 
الشريف األكرب الثاين ملكة بعد وفاة عبد املطلب، وعندما وجد الايرد استحالة إثناء 

                                                                                         
م وهزمه، فتنازل عن عرش 1924هـ/ 1343شن امللك عبد العزيز بن سعود احلرب عليه عام  م1916=

احلجاز البنه الشريف علي بن احلسني، وغادر إىل جزيرة قربص وأقام هبا. خري الدين الزركلي: مصدر سابق، 
هـ/ 1413، دار البشائر، بريوت، 1عارف عبد الغين: اتريخ أمراء مكة املكرمة، ط ؛249، ص2ج

 . 844-842، ص2م، ج1992
 . 84( فائق الصواف: مرجع سابق، ص1)
؛ سلوى الغاليب: 282-281؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص101( عبد الرووف سنو: مرجع سابق، ص2)

 .15-14، صبعبد املطلالشريف 
( عون الرفيق: ولد مبكة ونشأ هبا، وانب يف إمارهتا عن أخيه الشريف حسني مث توجه إىل اسطنبول مدة من 3)

م، بعد انفصال الشريف عبد املطلب عنه. امتد سلطانه 1882هـ/ 1299الوقت، مث عني أمريا  ملكة سنة 
العثمانية، منها رتبة أمراء إىل الطائف، وكان ذو سطوة ونفوذ، وحصل على العديد من األومسة من الدولة 

م. عبد الستار عبد الوهاب احلنفي الدهلوي: فيض امللك املتعايل أببناء 1867هـ/ 1284الروملي سنة 
، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 2أوائل القرن الثالث عشر والتوايل، حتقيق: عبد امللك بن دهيش، ط

 . 98-97، ص5: مصدر سابق، ج؛ خري الدين الزركلي1252-1251، ص2م، ج2009هـ/ 1430
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    السلطان عن قراره بشأن عبد املطلب، نصح حكومته أبن تراقب أعمال الشريف 
عبد املطلب بتيقظ كبري، خاصة وأن تصرفاته ميكن أن يشوهبا التآمر ضد إجنلرتا أبوامر 
من السلطان؛ وهلذا اقرتح الايرد على حكومته الربيطانية أن تعنّي عميال  سراي  يندس 

سلمني، إىل األماكن املقدسة يف احلجاز، لرياقب نشاطات وسط ركب احلجاج اهلنود امل
 .(1) وأعمال الشريف عبداملطلب، خالل موسم احلج

لتعيني الشريف عبد املطلب -داخليا وخارجيا –وعلى الرغم من املعارضة الشديدة 
، وأصدر قرارا بتعيني (2)أمريا  ملكة املكرمة، فقد تشبث السلطان عبد احلميد بقراره 

. وفور تكليفه ابملنصب أرسل برقية مستعجلة (3)ف عبد املطلب أمريا ملكة املكرمة الشري
إىل مكة خماطبا  أعياهنا، خيربهم أبن قد مت تعيينه أمريا ملكة، وطلب منهم بذل اجلهد يف 

، مث توجه إىل احلجاز يف ابخرة سلطانية خاصة  (4)سبيل حفظ األمن، حلني قدومه 
جنيه عثماين ابإلضافة إىل ألفي جنيه نفقات  1700كلفت الدولة ما يزيد عن 

 . (5)للسفر

مجادى اآلخرة  12وصل الشريف عبد املطلب إىل مكة املكرمة يف ليلة اجلمعة 
، وقد استقبله معظم الناس حبماس منقطع (6)م 1880مايو  22هـ املوافق 1297

                                 
 . 102-101( عبد الرووف سنو: مرجع سابق، ص1)
  .101( املرجع نفسه، ص2)
 Y.E.E.88/55( األرشيف العثماين، تصنيف: 3)
 . 116، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج12، ق2( أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج4)
؛ حممد الصباغ: 13-12، ق2، جاملصدر السابقاحلضراوي: ؛ أمحد 60( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص5)

؛ أمحد السباعي: مرجع 116، ص4، جاملصدر السابق؛ عبد هللا غازي: 808، ص2مصدر سابق، ج
، 2؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج80؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص613-612، ص2سابق، ج

 . 552ص
 =؛ حممد13، ق2، جاملصدر السابق؛ أمحد احلضراوي: Y.E.E.88/55( األرشيف العثماين، تصنيف: 6)
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        . ويف يوم االثنني نزل الشريف (2)وكان برفقته الشيخ فضل احلضرمي  (1)النظري
عبد املطلب إىل ساحة املسجد احلرام ابملوكب احلافل، وقرأ على الناس الفرمان السلطاين 

 . (3) املكرمةبتوليته إمارة مكة 

وقد امتاز عهد الشريف عبد املطلب ابلشدة والقسوة، فأثر ذلك سلبا  على أمن 
نة فاسدة، استبدت ابحلكم ومنعت عامة الناس من البالد واستقرارها. فقد اختذ له بطا

االتصال به، كان من بينهم رجل من الشام ُيسمى مجال أفندي، وآخر من اليمن يسمى 
، عينه الشريف رئيسا  لدائرته، والث يدعى ديوان أفندي، وآخر ُيسمى (4)حممد جابر 

 . (5) املنورةحسني طلعت وهو رجل تركي ولد يف املدينة 

. فانتهج (6) لهالشريف عبد املطلب ثقة وتقدير السلطان عبد احلميد واستغل 

                                                                                         
؛ ذكر أمحد دحالن أن وصول الشريف عبد املطلب ملكة املكرمة 809، ص2الصباغ: مصدر سابق، ج=

 . 60م. أمحد دحالن: مصدر سابق، ص1880مايو  21هـ 1297من مجادى اآلخرة سنة  11يف  كان
، 4، جإفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 13، ق2، جاتج تواريخ البشروي: ؛ أمحد احلضرا60( املصدر نفسه، ص1)

 . 294، ص1؛ كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج118ص
. فضل احلضرمي: عمل الشيخ فضل يف السابق جاسوسا  لربيطانيا 102( عبد الرووف سنو: مرجع سابق، ص2)

احلميد الثاين، وأصبح من أنصار اجلامعة  يف اهلند، مث اختلف معها، وانتقل إىل معسكر السلطان عبد
 . 112، صعبد الرووف سنو: مرجع سابقاإلسالمية. 

 . 118، ص4؛ عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج13، ق2( أمحد احلضراوي: املصدر السابق، ج3)
ل إىل مكة املكرمة كان يعمل مأمورا  يف مجرك الدولة العثمانية، مث اعتقل وأرس  احلديدة،( حممد جابر: أصله من 4)

يف مدة إمارة الشريف عبد هللا ابشا بتهمة تبديد األموال العامة، وبعد عدة جمالس عقدها الشريف حملاكمته 
، 2، جاملصدر السابقأرسله إىل اسطنبول ولكنه رجع مع والية الشريف عبد املطلب. أمحد احلضراوي: 

 . 14ق
؛ كرستيان هورخرونيه: 118، ص4، جاملصدر السابقزي: ؛ عبد هللا غا61( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص5)

أمحد السباعي: مرجع سابق،  311جريالد دو غوري: مصدر سابق، ص ؛295، ص1مصدر سابق، ج
 .614-613، ص2ج

 . 126( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص6)
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، وذلك منذ الوهلة األوىل (1)مبصاحل مجاهري الشعب احلجازي  أضرت ،سياسة جائرة
أن أمر  -ه أمريا ملكة حىت قبل قراءة فرمان تعيين –لتوليه املنصب، وكان من أبرز ما فعله 

لب العبديل، فأمر تعلو داره بناها الشريف مهدي بن أيب طا (2)يف القرارة هبدم دار  
شراف على دعواه يف الضرر فوافقته اللجنة، فأحضر أبناء الشريف إبحضار جلنة لإل

مهدي وقرر أن يدفع هلم أربعة آالف رايل مثنا  للدار، فقبلوا مكرهني ،فكتب صكا  
ة، وبدأ استياءهم، وكثر بذلك مث أمر هبدمها، ومثل ذلك التصرف أوغر صدور العام

 .(3)لغطهم يف شأن ذلك األمري اجلديد

وقد كان الشريف عبد املطلب سيئا  يف معاملته مع أعيان مكة واحلجاز، حيث  
، ويشتم البعض اآلخر، بسبب (4)خبشونة يف أثناء املقابالت الرمسية كان خياطب بعضهم

 ، و مل يكن يسمح ابملعارضة السياسية، (5)عالقاهتم احلسنة مع القناصل األجانب جبدة
خباصة فيما يتعلق بسياسة الدولة العلية، وكان أيمر ابلقبض على املعارضني له، كما و 

فعل مع شيخ حارة الغزة حممد اهلابط، وعبد هللا بن قوحيص، وحممد تركي، وأمر جبلدهم 
شيخ الغزة، واستمر حىت فقدوا وعيهم من التعذيب، ومات اثنان منهم ومل ينج منهم إال 

الشريف عبداملطلب يف سياسة القمع، وإمخاد أي صوت معارض له، حىت اشتد نفور 
واستمر يف القبض على كل معارضيه  . غري أن ذلك مل يثنه عن سياسته،(6)الناس منه

                                 
 . 82( فائق الصواف: مرجع سابق، ص1)
، دار 2احلرم. عاتق بن غيث البالدي: معجم معامل احلجاز، ط( القرارة: هي حي من أحياء مكة، تقع مشال 2)

 . 1362ص ،7ج م،2010هـ/ 1431مكة، مؤسسة الراين، مكة املكرمة، 
؛ عبد هللا غازي: 61؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص15، ق2، جاتج تواريخ البشر( أمحد احلضراوي: 3)

؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، 310؛ جريالد دو غوري: مصدر سابق، ص294، ص4، جإفادة األانم
 . 553، ص2ج

 . 310؛ جريالد دو غوري: مصدر سابق، ص294، ص1( كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج4)
 .294، ص1( كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج5)
 =غازي:عبد هللا  ؛61؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص15، ق2، جاملصدر السابق( أمحد احلضراوي: 6)
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، وابن (2) السيل، وعائض بن هليل الثبييت شيخ (1) ينبعمثل، إبراهيم قاضي صاحب 
مقيدين من  اسطنبولجراثيم من أهل السيل أيضا ، وبعد القبض عليهم بعث هبم إىل 

 . (3) طرفه

وآثر ابملنافع بعض املقربني إليه يف حلقات اخلضار والفواكه فاستطاع دخيل هللا 
العواجي أن حيتكر مجيع حقوق الداللة يف احللقة مبوجب توصيه موقعة من عبد املطلب، 

مث أابح هلم العمل لقاء مبالغ حيصلها لنفسه منهم، وفعل مثل  يع احملرتفني،وبذلك منع مج
ذلك يف حلقات الفحم واحلطب، فقد أقر فيها بعض األشراف مبوجب توصية خاصة 
متنع غريهم من مزاولة الداللة إال بعد دفع الرسوم الباهظة، وفعل مثل ذلك مع أصحاب 

، كما قام الشريف (4)ة تتمتع مبصاحلها وحدهااجلمال اخلاصة ابجلاويني يف بيوت معين
عبداملطلب إبلغاء مجيع التصاريح السابقة املمنوحة ألعمال الطوافة، وقام إبصدار 

                                                                                         
؛ عبد الفتاح حسن 310؛ جريالد دو غوري: مصدر سابق، ص120-119، ص4، جادة األانمإف=

؛ 210م، ص1999هـ/1420، الناشر املؤلف، مكة املكرمة،1املكي: جداول اتريخ أمراء البلد احلرام، ط
 . 553، ص2؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج614، ص2أمحد السباعي: مرجع سابق، ج

كم غرب املدينة   200ظة من حمافظات منطقة املدينة املنورة وتقع يف إقليم هتامة تبعد حوايل ( ينبع: هي حماف1)
ألف نسمة. وتعترب اتين أكرب مدينة على  500كم مشال مدينة جدة. ويقّدر عدد سكاهنا بـ   300املنورة و

البحر، وينبع الصناعية. البحر األمحر بعد مدينة جدة وتقسم املدينة إىل ثالث مدن هي: ينبع النخل، وينبع 
؛ محد اجلاسر: بالد ينبع، منشورات دار 1870-1867، ص9عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز، ج

 .51-47اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، الرايض، د.ت، ص
املسمى )طريق ( السيل: بلدة بني خنلتني شامية واليمانية. مير فيها طريق الطائف إىل مكة املار بنخلة اليمانية، 2)

كم مشال غريب. كانت تعرف بقرن املنازل. عاتق 53كم شرقا ، وعن الطائف 80اليمانية( تبعد عن مكة 
 .863ص ،4ج البالدي: معجم معامل احلجاز،

؛ فائق 614، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج16، ق2، جاتج تواريخ البشر( أمحد احلضراوي: 3)
 .80الصواف: مرجع سابق، ص

؛ عبد الفتاح املكي: 617، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج61محد دحالن: مصدر سابق، ص( أ4)
 .81؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص210، صاملرجع السابق
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، واستفاد من ذلك أقرابوه وأصدقاوه. كما فرض (1)تصاريح جديدة بيعت مببالغ كبرية
ترب الناس هذه مبالغ كبرية من املال مقابل إصدار األحكام من قبل القضاة. وقد اع

األمور أكثر سوءا  من أعمال العنف السابقة؛ ألهنا أحلقت األذى بقطاع كبري من سكان 
 .(2)مكة 

ومل تكن تلك األعمال والتصرفات اليت قام هبا الشريف عبد املطلب إال حلقة 
ضد خصومه  اسطنبولمتممة لسلسلة االضطهاد اليت أعلنها السلطان عبد احلميد يف 

حتاد أو من يشتبه فيهم، فقد كان تعقب من يشتبه فيهم من أنصار من أنصار اال
، من أوىل مهام اسطنبولوالقبض عليهم، وإرساهلم إىل  –خصوم السلطان  –االحتاديني 

، هذا من انحية، ومن انحية أخرى فقد عبد املطلبوتكليفات السلطان للشريف 
 بعض املكاسب الشخصية لهاستغل الشريف عبد املطلب ثقة السلطان فيه، يف حتقيق 

 .(3)التنكيل خبصومه، حبجة القضاء على خصوم السلطان ودار اخلالفة و 

وقد ألقى الكثري من سكان مكة مسؤولية ما وقع هلم من ظلم واضطهاد، على 
، وأرجعوا انفرادهم ابلسلطة إىل عجز (4)عاتق مساعدي الشريف وليس الشريف نفسه 

 .(5)وضعف الشريف عبد املطلب عن القيام أبعباء احلكم؛ بسبب تقدمه يف السن 

                                 
 .61( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص1)
 .295، ص1كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج  (2)
 . 615، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج3)
 . 295، ص1ن هورخرونيه: مصدر سابق، ج( كرستيا4)
؛ أريج 80؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص826، ص2( عارف عبد الغين: اتريخ أمراء مكة املكرمة، ج5)

م(، 1916 –م 1861هـ/ 1334-هـ1277مسحل القثامي: مكة املكرمة يف أواخر العهد العثماين )
هـ/ 1429اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الشريعة والدراسات 

 .44م، ص2008
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غري أن الدالئل التارخيية تشري إىل أن الشريف عبد املطلب كان يتمتع إبدارة قوية،  
وضيحه يف ، وذلك ما سيتم ت(1)كما متتع بدراية سياسية عميقة، وقدرة على إدارة األمور 

ثنااي احلديث عن عالقة أمراء مكة املكرمة بوالة الدولة العثمانية، وابلتحديد عن عالقة 
، فلو كان الشريف عاجزا  ملا تطلب (2)الشريف عبد املطلب ابلوايل عثمان نوري ابشا 

 . كما سيعرض البحث فيما بعد.(3)األمر كل تلك التدابري لتنحيته عن منصبه 

ما ذكر عن نشاط الشريف وحيوته، والذي قارب التسعني نضف إىل ذلك حول 
عاما ، وكان حماط ابملشاكل واملخاطر، كما أنه فقد اثنني من أبنائه يف عام واحد، وتعاين 
ابنته من مرض عضال، وعلى الرغم من ذلك فإنه مل يهجر مباهج احلياة، فقد تزوج يف 

 .(4)أواخر أايمه من فتاة صغرية 

يف عبد املطلب يف مكة واحلجاز، جنمت ردود فعل عنيفة، وجراء سياسة الشر 

                                 
-م1840هـ/ 1343-1256( بندر حممد العروي: سياسة الدولة العثمانية جتاه أشراف مكة املكرمة )1)

م، 2011هـ/ 1433، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرايض، م(1916
 . 146ص

م( ابن قائد البحرية أمحد شكري بك. خترج 1898 –م 1840هـ/ 1316-هـ1256نوري ابشا: )( عثمان 2)
م( برتبة أركان حرب. عني قائدا  للحجاز برتبة فريق عام 1862هت/ 1279من املدرسة احلربية عام )

م(، وبقي يف هذا 1882هـ/ 1299م(. مث واليا  على والية احلجاز وشيخا  للحرم عام )1880ه/ 1297)
م( تقديرا  للخدمات 1886هـ/ 1303م(. منح رتبة املشريية عام )1886هـ / 1303املنصب حىت عام )

اليت قدمها، وعزل يف السنة ذاهتا. مث انتقل إىل حلب وبعدها بسنة إىل اليمن واليا ، كما عني مرتني لوالية 
م( مث عزل 1893هـ/ 1311م(، وحىت عام )1892هـ/1310سوراي. وأعيد تعيينه لوالية احلجاز عام )

أوضاع القبائل والعرابن  منها، فعاش يف اسطنبول حىت وفاته، له عدة تقارير مهمة يف األرشيف العثماين عن
؛ سهيل صاابن: مداخل بعض 197، ص1واألشراف يف احلجاز واليمن. إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج

 .40القحطاين: مرجع سابق، ص؛ محد 17؛ صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص133أعالم اجلزيرة، ص
  .(14انظر ملحق رقم )

 . 146( بندر العروي: مرجع سابق، ص3)
 .20( سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص4)
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فانتشر التذمر يف طول البالد وعرضها، وشقت القبائل عصا الطاعة، واضطرب حبل 
، وأتزمت العالقة بني الشريف عبد املطلب واألشراف من (1)األمن يف كثري من الطرق 

طلب من ذوي عون أن ، نتيجة لتضيقه عليهم، وقد أراد الشريف عبد امل(2)ذوي عون 
ولكنهم رفضوا، وأصروا على البقاء يف الطائف. فتوعدهم ابلتهديد  يرافقوه إىل مكة؛

. (3)لرفضهم االمتثال ألوامره، وذهب إىل مكة، بينما ظلوا يف الطائف متجاهلني أوامره 
وأصبح هؤالء األشراف ملجأ لكل الساخطني على الشريف عبد املطلب، والذين طاهلم 

، فتوجه وجهاء مكة (4)الضرر من سياسته؛ طلبا  للحماية، وطلبا  الستعادة احلقوق 
مبعروض موقع أبمسائهم إىل احلكومة يف اسطنبول، تضمن التقرير ثبتا  تفصيليا  جبميع 

بت، وأظهر مدى حالة اليأس اليت أصابت نفوس املواطنني حىت األفعال املرعبة اليت ارتك
أهنم ابتوا يفضلون محاية القوى األجنبية ألرواحهم، على استمرار األوضاع احلالية اليت ال 
حتتمل. وذكر املعروض عدم جناح كافة التوسالت اليت قام هبا الوالة العثمانيون لرفع هذا 

 .(5)ملطالبة بعزله احليف عن السكان، وانتهى املعروض اب

أن السلطان عبد احلميد مل يعبأ بذلك املعروض، ومل حيقق يف جتاوزات الشريف  بيد
   عبد املطلب، نظرا النشغاله يف تلك الفرتة ابلتحقيق يف قضية مقتل عمه السلطان 

هذه و  ،(6) القضيةعبد العزيز، وكان الشريف عبد املطلب من املعادين للمتهمني يف تلك 
العداوة للمجموعة اليت غضب السلطان عليها، قد قربت الشريف من السلطان، وجعلته 

                                 
 .83؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص618، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج1)
ن حممد بن عون، وعلي بن عبد هللا ( األشراف ذوي عون: وهم عبد هللا بن حممد بن عون؛ وحسني بن علي ب2)

 . 15، ق2بن حممد بن عون وأخيه حممد. أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج
 . 123، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج16-15، ق2( املصدر نفسه، ج3)
 .146؛ بندر العروي: مرجع سابق، ص295، ص1( كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج4)
 . 296-295، ص1هورخرونيه: مصدر سابق، ج ( كرستيان5)
 . 98؛ إمساعيل جارشلي: وايل وقائد، ص91( السلطان عبد احلميد: مصدر سابق، ص6)
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يفوز بثقته، حيث أوكل السلطان إليه مهمة حراسة اجملموعة اليت حكم عليها يف قضية 
عزل السلطان عبد العزيز وقتله. وقد أرسلها السلطان إىل احلجاز، لتكون يف عهدة 

وكان عدد أفراد تلك  (1)نه أن يشدد احلراسة عليهم وطلب م الشريف عبد املطلب،
وشيخ  ،(2) السابق، مدحت ابشا اجملموعة أحد عشر سجينا . أمههم الصدر األعظم

، الذي أفىت خبلع السلطان عبد العزيز، وقد (4) أفندياألسبق حسن خري هللا  (3) اإلسالم
إىل السجن يف إحدى قالع وصل أولئك السجناء إىل مكة، وظلوا هبا يومني، مث أرسلوا 

                                 
 . 615، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج222-221( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص1)
الدولة إىل أن أصبح واليا  على م، وتوىل مناصب إدارية يف 1822( مدحت ابشا: ولد يف القسطنطينية سنة 2)

م، ولعب دورا  1873م، مث توىل منصب الصدارة العظمى يف عام 1868بلغاراي، مث توىل والية بغداد عام 
م. وشارك يف تنصيب 1876يف إقصاء السلطان عبد العزيز من منصبه، وتعيني أخيه مراد اخلامس سنة 

يف صياغة الدستور العثماين وإعالنه يف بداية حكم  م، كما شارك1876السلطان عبد احلميد الثاين سنة 
السلطان عبداحلميد الذي عينه صدرا  أعظم، مث واليا  على سوراي، مث أزمري، وقدمه السلطان عبد احلميد 
للمحاكمة اليت أدانته ابلتخطيط واملشاركة يف اغتيال السلطان عبد العزيز، وسجن ابلطائف، وتويف يف سجنه 

-202، ص1؛ جالل حيي: مرجع سابق، ج69. فائق الصواف: مرجع سابق، صم1884هـ/1300 سنة
قدري قلعجي: ؛ 49؛ محد القحطاين: مرجع سابق، ص163؛ مجيل النجار: مرجع سابق، ص203

م، 1958، دار العلم للماليني، بريوت، 3مدحت ابشا أبو الدستور العثماين وخالع السالطني، ط
 .106-105ص

( شيخ اإلسالم: مفيت اسطنبول، رئيس اهليئة الدينية يف الدولة العثمانية. زين العابدين جنم: مرجع سابق، 3)
 . 347ص

م، توىل منصب شيخ اإلسالم ومفيت الدولة 1834هـ/ 1250( حسن خري هللا أفندي: ولد يف اسطنبول عام 4)
عد شهر ومثانية أايم، أما الثانية: فكانت م، وانتهت بعزله ب1874هـ/ 1291العثمانية مرتني: األوىل عام 

م، وشهدت مشيخته هذه ذروة األحداث السياسية يف الدولة العثمانية، واليت كان 1876هـ/ 1293عام 
أمهها: خلع السلطان عبد العزيز مث قتله، وتنصيب السلطان مراد اخلامس مث خلعه بعد ثالثة شهور من 

م، 1877هـ/ 1294الثاين، وانتهت مشيخته الثانية ابلعزل عام  سلطنته، مث تنصيب السلطان عبد احلميد
هـ/ 1279وتعينه على وظيفة شيخ ابحلرم املدين، مث عزل وأجرب على اإلقامة يف الطائف حىت تويف عام 

هـ/ 1341 -828م. أمحد صدقي شقريات: اتريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم يف العهد العثماين )1880
 . 244، ص2م، ج2002هـ/ 1423نعان، األردن، ، مطبعة ك1م(، ط1992 -1425
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 . (1) الطائف

 الشريفو من خالل ما سبق يتضح لنا أن العالقة بني السلطان عبد احلميد الثاين، 
عبد احلميد منح الشريف  سودها املودة واالحرتام فالسلطانعبد املطلب، كانت عالقة ت

وأنعم عليه  إمارة مكة املكرمة رغم موجات االحتجاجات العنيفة واملتعاقبة ضد تعيينه،
بصالحيات واسعة يف إمارته، ومنحه ثقة كبرية، حيث أوكل إليه مهمة حراسة اجملموعة 
اليت حكم عليها يف قضية عزل السلطان عبد العزيز وقتله، وتعترب تلك املهمة من املهام 
الكبرية لدى السلطان. ويف املقابل جنح الشريف عبد املطلب يف تنفيذ تلك املهمة على 

 ألكمل.الوجه ا

                                 
؛ أمحد 122، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج16، ق2( أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج1)

 . 615، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
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 والة الدولة العثمانية إبمارة مكة املكرمة قبيل فرتة البحث: بداية عالقاتاثلثاً: 

إقليم احلجاز حتت نفوذ سلطتني متضادتني  م وقع1844ه/ 1260منذ عام 
متناحرتني، مها سلطة أمري مكة من جهة، وسلطة الوايل العثماين من جهة أخرى، نشأ 
عن ذلك وجود ازدواجية يف السلطة، بسبب عدم وضوح أو حتديد مهام وصالحيات  

فعمت الفوضى  (1)كل منهما حتديداً بيناً، مما أدى إىل وقوع التنافر والصراع فيما بينهما 
. (2)واالضطراابت يف سائر اإلقليم، ونتج عن ذلك كثرة العزل والتبديل لوالة احلجاز 

أربعة من -خالل إمارة الشريف عبد املطلب -حيث تعاقب على منصب والية احلجاز 
 الوالة، هم: 

 : (3)م( 1880-1897هـ/1297-1296أواًل: انشد ابشا )

تقلد الوايل العثماين انشد ابشا، مناصب عدة يف الدولة العثمانية، وخاصة فيما 
م، مت تعيينه واليًا على حلب برتبة 1868هـ/ 1285. ويف عام (4)يتعلق ابلشؤون املالية 

مث سوراي. ويف عام  (6)مث إىل أنقرة  (5)وزير، وبعد أربع سنوات نُقل إىل أضنة 
                                 

 .125( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص1)
 . 52( سحر دعدع: مرجع سابق، ص2)
 .60؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص40-39هـ، ص1301( سالنامة والية احلجاز 3)
؛ سهيل صاابن: مداخل بعض 533، ص4م، ج1897( حممد ثراي: سجل عثماين، مطبعة عامرة، اسطنبول، 4)

 . 16؛ صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص220أعالم اجلزيرة، ص
حيمالن االسم ذاته  –( أضنة: هي مدينة )أطنة وأدنة( تقع يف تركية األسيوية "األانضول" مركز لوالية ولوالء 5)

( نسمة، مقر أسقفية يواننية 40.000كم من البحر املتوسط سكاهنا )25، على بعد على هنر سيحون
 . 37موسرتاس: مرجع سابق، ص أنطاكية،تتبع بطراكية 

مث صارت عاصمة  امليالد،قبل  65( أنقرة: مدينة يف تركيا األسيوية " األانضول" أتسست يف عام 6)
لجوقيني، مث الفرجنة الذين جاؤوا مع احلملة الصليبية "، مث حكمها كل من الفرس والعرب والس"الفالطيني

سنة، أمام أسواها خسر السلطان العثماين ابيزيد األول معركته املشهورة أمام تيمورلنك  18األوىل وملكوها 
 . 126-115م، موسرتاس: مرجع سابق، ص1402هـ/ 804ووقع يف أسره وكان ذلك عام 
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 .(1)جنة املهاجرين م عني رئيساً لل1878هـ/1295

. وعندما صدر فرمان (2) م1897هـ/1296توىل انشد ابشا والية احلجاز عام 
تعيني الشريف عبد املطلب على إمارة مكة املكرمة، مل يرحب به انشد ابشا، وال بقية 

، (3)ضاهم عن تعيني الشريف عبد املطلباملوظفني العثمانيني، بل أهنم أظهروا عدم ر 
واتصل كاًل من الوايل والقائمقام وعدد من املوظفني والتجار ابلقنصل الربيطاين يف جدة 

 وطلبوا منه أن يبذل ما يف وسعه ملنع تعيني  James Zohrab"جيمس زوهراب" 
. وكان انشد ابشا من أكثرهم محاسة يف ذلك، إال أنه مل يكن يف مقدورة (4)عبد املطلب

 .(5) ونفيهوحتقريه،  ن؛ ألن ذلك سوف يؤدي إىل عزله،أن يعرتض على رغبة السلطا

ومن خالل ما سبق، يتضح لنا أن الوايل العثماين انشد ابشا قد ارتبط بعالقة 
، وكان الشريف عبد املطلب يكره األجانب (6)صداقة مع القنصل الربيطاين يف جدة 

    ، مما أدي إىل أن تكون العالقة بني أمري مكة املكرمة الشريف (7)وخباصًة اإلجنليز 
 .(8)عبد املطلب والوايل العثماين انشد ابشا عالقة سيئة منذ البداية 

وعندما قدم الشريف عبد املطلب إىل احلجاز، منحه السلطان عبد احلميد سلطة 

                                 
 . 16؛ صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص220زيرة، ص( سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجل1)
أمحد دحالن: مصدر  ؛129هـ، ص1309؛ 131هـ، ص1306؛ 98، ص1305سالنامة والية احلجاز  (2)

 .AL-Amr,OP.CIT,P.119 ؛60سابق، ص
 .6؛ سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص281مرجع سابق، ص أوكسنولد:( وليم 3)
 .6، صاملرجع السابق؛ سلوى الغاليب: 282-281بق، ص( وليم أوكسنولد: مرجع سا4)
 .والصفحة نفسها( املرجع نفسه، 5)
 .12، صاملرجع نفسه( 6)
 .101( عبد الرؤوف سنو: مرجع سابق، ص7)
؛ محد القحطاين: 109؛ عماد عبد العزيز: مرجع سابق، ص618، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج8)

 .126مرجع سابق، ص. دائل اخلالدي: 53مرجع سابق، ص
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        الذي متتع به ونفوذا واسعني، حىت أن الوايل انشد ابشا كان خيشى من النفوذ 
عبد املطلب لدى الباب العايل. كما استطاع الشريف أن خيلق حالة من االستسالم لدى  
كبار الشخصيات من الوطنيني واملقيمني اهلنود يف جدة، وأصبح كل فرد لديه حالة من 
اخلوف الدائم والرتقب، حىت ال يتم استدعاؤه فجأة إىل الطائف أو مكة املكرمة للتحقيق 

 .(1)االهتامات معه يف بعض 

ويف أعقاب وصول الشريف عبد املطلب إىل احلجاز، أخذ يتدخل يف شؤون الوايل 
. وبدأ اتصاالته برؤساء (3)، ويقلل من نفوذه وصالحياته يف احلجاز (2)انشد ابشا 

القبائل يف اجلزيرة العربية كي يقطعوا عالقاهتم بربيطانيا، كما قام بعزل كل مؤيدي أسرة 
عون من مراكزهم ومناصبهم، وأقر مكاهنم شخصيات من أنصاره دون أن يتواىن عن 

، إضافة إىل ذلك فقد أصدر أمرا مبنع "يوسف قدسي (4)اضطهاد األسرة نفسها 
"Yussaf Kudszzis  .ترمجان القنصلية الربيطانية يف جدة من دخول مكة املكرمة

م، 1880أكتوبر  22هـ املوافق 1297ذي القعدة  18ويف حفلة عشاء يف مكة يوم 
أقيمت على شرف حجاج هنود طالب عبد املطلب مسلمي اهلند ابلعمل معًا ضد 

 .(5)ضد بريطانيا  بريطانيا، ويف أعقاب ذلك أرسل الشريف بعثة سرية إىل اهلند للتحريض

ومن أبرز األحداث اليت أحدثت شقة، وصداما، وتنافرا بني الشريف عبد املطلب 
وانشد ابشا، ما قام به الشريف عبد املطلب من إلقاء القبض على ثـالثة رجال يف 

                                 
 .7( سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص1)
 .218( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص2)
 .147( بندر العروي: مرجع سابق، ص3)
 .102( عبد الرؤوف سنو: مرجع سابق، ص4)
ــــ102، صاملرجــــع نفســــه( 5) ق ؛ ســــلوى الغــــاليب: الــــدور الســــري للقنصــــلية الربيطانيــــة يف جــــدة مــــن خــــالل الو ئ

 الربيطانية، املوقع الرمسي جلامعة امللك عبد العزيز،
 http://salghalbi.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=195&Lng=AR&RN=64113 
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منتصف الليل جملرد أنه اراتب يف أمرهم فقط، وبعد ذلك عاقبهم ابجللد حىت مات منهم 
، وإسرافه (2)ك هدمه لدار الشريف مهدي احلمودي ألهنا تلحق به الضرر. وكذل(1)اثنني 

، (3)يف إصدار األوامر بنفي األشخاص ذوي النفوذ، الذين توجس منهم خيفة على مركزه
وإيثـاره أقاربه وبعض املقربني إليه ابملنافع العامة، حيث خصـهم دون غريهم ابحتكار جتارة 

 .(4)الفاكهة واخلضار 

افر بعض نساء الشريف عبد املطلب إىل الطائف يف حراسة عسكرية، وعندما س
املرابطة على  (5) عتيبةقام احلرس أبفعال وتصرفات عنيفة أ رت سخط قبيلتني من قبائل 

جانيب الطريق. فما كان من الشريف إال أن جرد محلة على هاتني القبيلتني، استدعى 

                                 
؛ عبد هللا غازي: 61؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص15، ق2( أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج1)

؛ جريالد دو غوري: 614، ص2رجع سابق، ج؛ أمحد السباعي: م120-119، ص4إفادة األانم، ج
؛ عاتق البالدي: 210؛ عبد الفتاح املكي: جداول اتريخ أمراء البلد احلرام، ص310مصدر سابق، ص
 .80؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص553، ص2اتريخ األشراف، ج

غازي:  ؛ عبد هللا61؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص15، ق2( أمحد احلضراوي: املصدر السابق، ج2)
؛ جريالد دو غوري: 294، ص1؛ كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج119، ص4املصدر السابق، ج
؛ عاتق البالدي: املرجع السابق، 614، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج310مصدر سابق، ص

 .80؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص553، ص2ج
؛ أمحد 122، ص4 غازي: املصدر السابق، ج؛ عبد هللا16، ق2( أمحد احلضراوي: املصدر السابق، ج3)

 .80؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص614، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
؛ عبد الفتاح املكي: 617، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج61( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص4)

 .81؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص210، صاملرجع السابق
( قبيلة عتيبة: إحدى القبائل الكبرية املنتشرة يف شرق احلجاز وجند، كانت دايرهم حرة احلجاز مشال مكة على 5)

مدركة ورهاط ممتدة شرقًا وجنواًب إىل الطائف وما حوهلا، وهي قبيلة ذات قوة ومنعة، وكانت ذات غلبة 
 مكة حيناً، وتزعجهم أحياانً، ختشاها كل القبائل، ومن اتريخ عتيبة: أهنا كانت تساند األشراف يف

 مكة،دار  ،2ط احلجاز،معجم قبائل  البالدي:ه. عاتق غيث 1343واشرتكت عتيبة يف ضم الطائف سنة 
 .317 – 315م، ص 1983ه/1403 املكرمة،مكة 
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، وبعض البدو اآلخرين، إضافة إىل مثانني رجاًل من (2) وهذيل، (1) ثقيفإليها قبائل 
الطائف، ومائة رجل حضرمي من مكة، وكان هذا احلشد لتأديب تلك القبيلتني، ألهنم 
أبدوا بعض التذمر من معاملة احلرس هلم. مما دفعهم إىل طلب وساطة الوايل العثماين. 

م، ولقد كان هلذا املوقف أثر  غري أن الشريف مل يقبل هذه الوساطة، وأمضى محلته لتأديبه
 .(3)كبري يف زايدة أعداد املؤيدين للوايل من الضباط، واملوظفني األتراك 

وكان من آ ر تلك احلملة اليت قام هبا الشريف عبد املطلب على قبائل عتيبة، 
حدوث تذمر يف طول البالد وعرضها، وشقت القبائل عصا طاعتها للشريف، واضطرب 

، وانزعج جتار جدة والقناصل من غارات تلك (4)ري من الطرق حبل األمن يف كث
. وعندما طلب الشريف عبد املطلب من الوايل انشد ابشا إمداده ابلقوات (5)القبائل

. واستغل الوايل العثماين انشد ابشا  (6)الالزمة إلخضاع البدو رفض الوايل طلب الشريف 

                                 
 ( قبيلة ثقيف: وهي إحدى القبائل احلجازية العريقة، ومساكنهم حول الطائف. وينتسبون إىل قسي بن منبه بن1)

بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن. وتنقسم ثقيف إىل سبعة بطون هم: 
، احلجازطويرق، والنمور، وعوف، وبين سامل، وبين سفيان، واحلَُمدة، ومثالة. عاتق البالدي: معجم قبائل 

 .69-66ص
هلجتها أقرب اللهجات إىل الفصحى، وهم ( هذيل: قبيلة عظيمة من العداننية ال زالت يف دايرهم األصلية، و 2)

بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن. وانساح عدد من هذيل يف الفتوحات 
اإلسالمية، وهاجر بعضهم إىل أفريقيا وجاء هلم ذكر حول سليمة من بالد الشام يف القرن الثالث اهلجري. 

 –547، مها: املِْسِودة، ومجيل. عاتق البالدي: املرجع السابق، ص وتنقسم هذيل اليوم إىل فرعني كبريين
549. 

 . 294، ص1( كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج3)
؛ 211؛ عبد الفتاح املكي: جداول اتريخ أمراء البلد احلرام، ص618، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج4)

 .83فائق الصواف: مرجع سابق، ص
 .283رجع سابق، ص( وليم أوكسنولد: م5)
 .282( املرجع نفسه، ص6)
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، حيث سارع إببالغ (1)عزل الشريف كثرة االضطراابت القبلية يف احلجاز للعمل على 
. إال أن (2) وأتباعهاسطنبول ابلتجاوزات واألفعال اليت يقوم هبا الشريف عبد املطلب 

          السلطان عبد احلميد الثاين مل يستمع لتلك الشكاوي املرفوعة ضد الشريف 
 .(3) املطلبعبد 

املطلب ضد الوايل انشد ويف املقابل، كان من الطبيعي أن يتحرك الشريف عبد 
فكتب الشريف إىل الباب العايل مرتني يشكو من الوايل انشد ابشا، ويطلب عزله  ،ابشا

       من املنصب، ولكن الباب العايل مل يبد أي اهتمام أو رضا عن طلب الشريف 
عبد املطلب هو اآلخر. مما دفع الشريف عبد املطلب ابلكتابة مباشرة إىل السلطان 

" أنه لن يستطيع االستمرار يف تصريف األمور يف ظل استمرار انشد ابشا يف  قائاًل:
شا سيطلب إعفاءه من منصبه، وأنه يف حالة عدم االستجابة لطلبه يف عزل انشد اب

 . (4)"منصب اإلمارة

وابلفعل استجاب السلطان لطلب الشريف عبد املطلب، ورأى أن يتدخل لتسوية 
املوضوع تسوية تنطوي على احملافظة على كرامة الشريف، وتصحيح األوضاع اجلائرة اليت 

 .(5)أدخلها. فقرر السلطان عزل الوايل انشد ابشا 

                                 
 ؛ مبارك حممد211؛ عبد الفتاح املكي: املرجع السابق، ص617، ص2ج سابق،( أمحد السباعي: مرجع 1)

هـ/ 1335 –م 1840هـ/1256ملعبدي: النشاط التجاري مليناء جدة خالل العهد العثماين الثاين )ا
؛ صابرة إمساعيل: مرجع 108-107م، ص1993هـ/ 1413م(، النادي األديب الثقايف، جدة، 1916

 .16-15سابق، ص
 . 618، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج2)
 .145؛ بندر العروي: مرجع سابق، ص296، ص1( كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج3)
 .12-11؛ سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص282( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص4)
 .830فائق الصواف: مرجع سابق، ص( 5)
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يطانية يف شكل قرار عزل الوايل انشد ابشا، خسارة فادحة ابلنسبة للقناصل الرب 
جدة، وذلك نظرا للعالقة احلميمة اليت كانت تربط بني الوايل العثماين انشد ابشا، 

 .(1)والقناصل 

على أية حال فقد أصدر السلطان قراره بعزل انشد ابشا من منصب الوايل، يف 
وظل الوايل املعزول يف مكة إىل أن قام  (2)م 4/11/1880هـ، املوافق 1/12/1297

، (4). ومت تعيينه بعد ذلك واليًا على أزمري (3) اسطنبولأبداء مناسك احلج، مث توجه إىل 
 . (5)م 1888هـ/ 1305على سوراي، وفيها تويف سنة -للمرة الثانية -مث والياً 

 

 

 

 

                                 
 .12( سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص1)
؛ أمحد السباعي: 121-119، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج60( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص2)

 . 553، ص2؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج618، ص2مرجع سابق، ج
؛ عبد هللا غازي: 61؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص40-39ه، ص1301 ( سالنامة والية احلجاز3)

 .121، ص4املصدر السابق، ج
، Smyrne( أزمري: مدينة يف تركية اآلسيوية " األانضول"، ينسب إنشاؤها إىل امرأة أمازونية امسها "مسرين" 4)

الثاين عام  قبل امليالد، متكن العثمانيون من فتحها يف عهد السلطان مراد 688وقد أنشأهتا يف سنة 
 .54-52م، موسرتاس: مرجع سابق، ص1424هـ/ 827

؛ صابرة 220؛ سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة، ص533، ص4( حممد ثراي: مصدر سابق، ج5)
 . 16إمساعيل: جدة، ص
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 : (1) م(1881-1880هـ/ 1298-1297اثنياً: صفوت ابشا )

، خترج من املدرسة احلربية برتبة أركان (3)، ومسقط رأسه األانضول (2)أصله تتاري 
حرب، وعمل معلمًا فيها، كما عمل يف مصلحة تسجيل احلدود. ويف عام 

م، ترقي إىل 1869هـ/1286م أصبح رئيسًا جمللس الشورى، ويف عام 1865هـ/1282
وأدنة، وطرابلس  (5)، وتقلد منصب الوايل يف عدد من الوالايت مثل كريت (4)رتبة مشري 

هـ/ 1298-هـ1297. وتوىل والية احلجاز لفرتتني األوىل عام (7)، وطرابزون (6)الغرب 
 . (8) م1889-1887هـ/ 1306-1304م، والثانية كانت يف عام 1881-م1880

ذي احلجة غرة فرتته األوىل يف توىل الوايل العثماين صفوت ابشا والية احلجاز يف 

                                 
، إفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 61مصدر سابق، ص دحالن:؛ أمحد 40هـ، ص1309( سالنامة والية احلجاز 1)

 . 618، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج121، ص4ج
 م،130( التتار، ترت: اسم عام أطلق على شعوب اكتسحت أجزاء من آسيا وأورواب بزعامة املغول يف القرن 2)

ويرجح أن التتار األصليني جاءوا من شرق وسط آسيا أو من وسط سيبرياي، وسيطروا على روسيا وسيبرياي 
، حني متزقت إىل خاانت عديدة مستقلة م15يتهم "القبيلة الذهبية" حىت القرن تقريباً، وظلت إمرباطور 

ماليني ترتي يف مجهورايت االحتاد السوفييت  5سقطت يف أيدي العثمانيني والقيصر إيفان الرابع، وهناك حنو 
ق، وهم يتكلمون لغة من أصل تركي ويعتنق معظمهم اإلسالم. زين العابدين جنم: مرجع ساب سابقاً()

 . 149ص
 . 45( األانضول: املقصود هبا تركية األسيوية. موسرتاس: مرجع سابق، ص3)
 . 494( املشري: املستشار: هو الناصح الذي يؤخذ رأيه، زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص4)
( كريت: جزيرة يف البحر املتوسط، تشتهر بكثرة اجلبال، خضعت حلكم الرومان، مث اليوانن، مث العرب 5)

م، واجلزيرة مسقط رأس العديد من 1669واملسلمني، مث اجلنويني، مث البنادقة، وأخرياً فتحها األتراك يف عام 
 . 422-421العلماء والشخصيات املشهورة يف العصور القدمية. موسرتاس: مرجع سابق، ص

 . 348( طرابلس الغرب: املقصود هبا مدينة طرابلس الليبية. موسرتاس: مرجع سابق، ص6)
( طرابزون: مدينة يف تركية األسيوية "األانضول" تقع على البحر األسود وفتحها العثمانيون يف عهد حممد الثاين 7)

 . 346هـ. موسرتاس: مرجع سابق، ص1460عام 
 .231، ص3( حممد ثراي: مصدر سابق، ج8)
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، وسادت بينه (2). وكان صفوت ابشا شهمًا حازمًا (1)م 1880نوفمرب4هـ / 1297
لكنها مل تدم أكثر من شهر  –يف أول األمر  –وبني الشريف عبد املطلب عالقة طيبة 

واحد، فسرعان ما نشبت انر اخلالف بينهما، أكثر مما حدث مع الوايل السابق انشد 
 .(3)ابشا 

نبأ تعيني الوايل صفوت ابشا  -يف أول األمر  -تلقى الشريف عبد املطلب 
، وملا وصل صفوت ابشا إىل مكة املكرمة، قام إبلغاء التقارير اليت أصدرها )4(ابلرتحاب

الشريف عبد املطلب واخلاصة ابحلد من حرية التجارة، حيث قام صفوت ابشا إبفساح 
، (5)اجملال لكافة التجار ملمارسة مهنتهم بكل يسر وسهولة دون قصرها على فئة معينة 

اعرتض عليها، كما قام صفوت عبد املطلب، و  اءات أغضبت الشريفغري أن تلك اإلجر 
ورأي  –ابشا بتحديد صالحيات الشريف عبداملطلب، وأخذ يتدخل يف شؤون اإلمارة 

، (6)مما أدى ذلك إىل توتر العالقة بني الرجلني –أن ذلك من صالحياته وحقوقه اإلدارية 
استشارته، من  وقام الشريف عبد املطلب إبصدار قرارات فردية ضد رغبة الوايل ودون

، (8)، واستبداهلم آبخرين موالني له (7)ذلك عزله ألفراد وجمموعات خمتلفة يف احلجاز
                                 

د السباعي: مرجع ؛ أمح121، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج61( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص1)
؛ حممد علي مغريب: 211؛ عبد الفتاح املكي: جداول اتريخ أمراء البلد احلرام، ص618، ص2سابق، ج

، مطبعة املدين، القاهرة، 1أعالم احلجاز يف القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون املاضية، ط
 .282؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص107، ص3م، ج1990ه/1410

 . 17، ق2احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج( أمحد 2)
 . 124، 4؛ عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج62( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص3)
 .Y.E.E.88/55( األرشيف العثماين، تصنيف: 4)
؛      618، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج17-16، ق2، جاملصدر السابق( أمحد احلضراوي: 5)

 .83؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص211، صجداول اتريخ أمراء البلد احلرامعبد الفتاح املكي: 
 .83؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص618، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج6)
 .282( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص7)
 .283( املرجع نفسه، ص8)
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 .(2)أحد كبار جتار جدة  (1)واضطهاده لعمر نصيف

وقد أدت تلك القرارات اليت أصدرها الشريف عبداملطلب إىل اشتعال انر التوتر 
، كما أ رت غضب (3)لبواخلالف بني الوايل صفوت ابشا، والشريف عبد املط

األشراف من ذوي عون، وجتار جدة ومكة املكرمة، والقناصل األجانب، ومبا أن القبائل 
فأدى ذلك  (4)مل تستلم خمصصاهتا املالية انقلبت هي األخرى ضد الشريف عبداملطلب

 إىل حدوث حالة من االنفالت األمين، وكثر النهب والسلب يف طريق الطائف وجدة،
شجار بني األهايل يف مكة  -من جراء ذلك  –، كما اندلع (5)الناس يف ضيقوصار 

املكرمة استمر مخسة عشر يوماً، انتهى ابلقبض على مثريي الفتنة، حيث مت إرساهلم إىل 
جدة أتديباً هلم، وردعاً ألمثاهلم، وبعد مدة أخلى سبيلهم بقرار من الشريف عبد املطلب، 

صفوت ابشا، والذي أرجع سبب وقوع مثل تلك  على الرغم من اعرتاض الوايل
بعزل وتغيري شيوخ احلي الذين هم يف منـزلة أئمة  ،ألحداث املؤسفة إىل قيام اإلمارةا

 . (6)احلي، دون علم احلكومة بذلك، مما أدي إىل وقوع مثل تلك األحداث

  أن العالقة بني الوايل العثماين صفوت ابشا، والشريف -مما سبق -يتضح لنا 
                                 

م، وتويف هبا عام 1822هـ/ 1238( عمر نصيف أفندي: هو عمر بن عبد هللا نصيف ولد يف جدة عام 1)
م، عينه الشريف عبد هللا بن حممد بن عبد املعني بن عون وكياًل له يف جدة، واستمر 1908هـ/1326

يشغل وكالة اإلمارة يف جدة، حىت أثناء فرتة الشريف احلسني بن حممد بن عون، ولكن عندما آلت اإلمارة 
زله وعنين وكياًل آخر هو حسن بن حممد اهلزازي. م، ع1880هـ/ 1297إىل الشريف عبد املطلب بن غالب 

، 2مث ما لبث وأن أعاد الوكالة إىل عمر نصيف. عبد القدوس األنصاري: موسوعة اتريخ مدينة جدة، ط
 . 329-328م، ص1982هـ/ 1402دار مصر للطباعة، القاهرة، 

 .282( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص2)
 .282؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص618ص، 2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج3)
 .282، صاملرجع نفسه (4)
 .61؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص15، ق2( أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج5)
 . 18-17( أريج القثامي: مرجع سابق، ص6)
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عبد املطلب، كانت عالقة سيئة جداً، بعكس ما ذكره مرتجم القنصلية الربيطانية يف 
جدة، والذي شبه الوايل العثماين صفوت ابشا ابلعبد، حيث قال: " يسرتشد احلاكم 
العام صفوت ابشا يف كل عمل يقوم به بعبد املطلب، وقد أعلن للمأل أنه أكرب معاوين 

قاً يف حضرته، ويظل واقفاً مثل العبد، ومل أر أي حاكم من أتباعه، كما أنه ال جيلس مطل
" أن صفوت ابشا كان يقيم يف مكة، ولكنه   :أسالفه يقوم مبا يقوم به ". وذكر أيضا

وال يتدخل يف األمور جتنبًا لالصطدام  كان غري قادر على القيام أبعباء والية احلجاز،
دام، كان السلطان العثماين يسارع ابلشريف عبد املطلب. وعندما كان حيدث بينهما ص

ابلتدخل للصلح بينهما، وهكذا أصبح صفوت ابشا حييل مجيع املوضوعات إىل الشريف 
 .(1)عبد املطلب"

وأتزمت العالقة بني الوايل العثماين صفوت ابشا والشريف عبد املطلب، وازدادت 
العودة إىل مقر  ، فذهب الوايل صفوت ابشا إىل جدة، ورفض(2)حدة النـزاعات بينهما 

الوالية يف مكة، إال بعد احلصول على تعليمات واضحة من الباب العايل حتدد 
غري أن النتيجة جاءت خميبة آلمال الوايل صفوت  ،صالحيات الشريف عبد املطلب

، فقد احناز السلطان عبد احلميد للشريف عبد املطلب ومنحه فرصة أخرى (3)ابشا
غرة      يف  (5)را بعزل صفوت ابشا من والية احلجاز، وأصدر قرا(4)إلصالح ما فسد

. مث أعاده السلطان لوالية احلجاز مرة (6)م1881 أكتوبر 25/ هـ 1298 ذي احلجة

                                 
 .12( سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص1)
 .83فائق الصواف: مرجع سابق، ص؛ 618، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج2)
(3 )AL-Amr,OP.CIT,P.120-121. 
 .83( فائق الصواف: مرجع سابق، ص4)
 .99؛ إمساعيل جارشلي: وايل وقائد، صY.E.E 88/79( األرشيف العثماين، تصنيف 5)
؛ أمحد دحالن: مصدر 129هـ، ص1309؛ 131هـ، ص1306؛ 98هـ، ص1305( سالنامة والية احلجاز 6)

  .17، ق2؛ أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج62سابق، ص
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 . (1)م 1889هـ/ 1306م، واستمر يف واليته حىت عام 1887هـ/1304أخرى يف عام 

 : (2)م( 1882-1881هـ/ 1299-1298اثلثاً: أمحد عزت ابشا )

م، وقد أرسل إىل 1798هـ/ 1213عام  (3)ولد أمحد عزت ابشا يف مدينة أرزجنان 
وتدرج يف املناصب حىت أصبح أمريًا للواء، مث  أورواب يف بداية تكوين اجليش السلطاين،

، مث عزل عنها يف عام (5)م عني واليًا على "وان"1849هـ / 1265، ويف عام (4) فريقاً 
استمر هبا م. و 1853هـ/ 1269على جدة يف عام م، مث عني واليًا 1850هـ/1266

 . (6) م1855هـ/ 1271حىت عام 

مث أصدر السلطان عبد احلميد الثاين قرارا بتعيني عزت ابشا واليًا على احلجاز يف 
ىل مكة ، وكان وصول عزت ابشا إ (7)م1881أكتوبر25هـ / 1298ذي احلجة  غرة

، وكانت هذه الوالية هي الثانية (8)م 1881نوفمرب 23هـ / 1299املكرمة يف غرة حمرم 
                                 

 . 231، ص3( حممد ثراي: مصدر سابق، ج1)
؛ أمحد دحالن: 17، ق2، جاتج تواريخ البشر؛ أمحد احلضراوي: 98، ص1305( سالنامة والية احلجاز 2)

 ،2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج125، ص4، جإفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 62مصدر سابق، ص
، 2؛ عارف عبد الغين: اتريخ أمراء مكة املكرمة، ج83سابق، ص مرجع؛ فائق الصواف: 619ص
 .827ص

( أرزجنان: مدينة يف تركيا األسيوية )األانضول(، تتبع والية ولواء أرضروم ابلقرب من الفرات، موسرتاس: مرجع 3)
 . 41سابق، ص

هـ/ 1353م إىل عام 1830هـ/ 1245( فريق: رتبة عسكرية يف اجليش العثماين عمل هبا منذ إنشائها عام 4)
 . 404م، وكان لقب الفريق " سعادتلو أفندم حضرتلي". زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص1934

مل االسم نفسه، يبل  عدد تقع على الضفة الشرقية للبحرية اليت حت األانضول(( وان: مدينة يف تركيا األسيوية )5)
 . 486( نسمة. موسرتاس: مرجع سابق، ص30000سكاهنا )

 . 465، ص3( حممد ثراي: مصدر سابق، ج6)
؛ أمحد دحالن: 17، ق2، جاملصدر السابق؛ أمحد احلضراوي: 131، ص1306 ( سالنامة والية احلجاز7)

 .125، ص4، جاملصدر السابق؛ عبد هللا غازي: 62مصدر سابق، ص
  .62؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص17، ق2( أمحد احلضراوي: املصدر السابق، ج8)
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، ويف (1)للوايل عزت ابشا، أما الوالية األوىل، فقد كانت أثناء شرافة عبداملطلب السابقة 
، إال أنه كان قوي (2)الوالية الثانية كان عزت ابشا قد شارف على التسعني من عمره 

    ، ولديه لياقة بدنية عالية للقيام أبعباء ومهام منصبه، وقد احتفل الشريف (3)البنية
عبد املطلب بقدوم عزت ابشا، وأمر أبن تضاء مكة ملدة ثالثة أايم، تعبريًا عن الرتحيب 

 . (4)بقدوم الوايل اجلديد 

هو خربته  وكان السبب يف اختيار السلطان لعزت ابشا واليا على إقليم احلجاز،
عرفته السابقة بشخصية الشريف عبد املطلب فاعتقد السلطان عبد احلميد أنه سيكون وم

، إال أن الرايح أتيت مبا ال تشتهي السفن، (5)قادر على مسايرته وجتنب اخلالفات معه 
   فبعد مثانية أشهر من تعينه يف الوالية، سرعان ما نشب اخلالف بينه وبني الشريف 

ت الشريف عبد املطلب يف اختصاصات الوايل. فقد كان عز  ، نظرًا لتدخلعبد املطلب
، واستطاع (6) يشاءكان الشريف عبد املطلب يسريه كيفما ابشا رجاًل ليناً، غري حازم، و 

، فاختل ميزان األمن، وساءت أحوال البالد والعباد بسبب (7)أن يفرض سيطرته عليه 
سوء تدبري عمنال الشريف عبد املطلب، وسيطرة أعوانه على إدارة اإلقليم، ومنع األهايل 

                                 
؛ حممد الكردي: مرجع 125، ص4، جإفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 62( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص1)

مرجع ؛ وليم أوكسنولد: 827، ص2؛ عارف عبد الغين: اتريخ أمراء مكة املكرمة، ج512، ص5سابق، ج
 .283- 282، صسابق

؛ عبد هللا غازي: 62؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص17، ق2، جاتج تواريخ البشر( أمحد احلضراوي: 2)
؛ فائق الصواف: 619-618، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج125، ص4املصدر السابق، ج
 .83مرجع سابق، ص

 . 827ص، 2، جاملرجع السابق؛ عارف عبد الغين: 62( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص3)
 .13-12( سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص4)
 .107، ص3، جأعالم احلجاز( حممد مغريب: 5)
 .119( أريج القثامي: مرجع سابق، ص6)
 .130، صاملرجع السابق؛ سلوى الغاليب: 99( إمساعيل جارشلي: وايل وقائد، ص7)
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  .(1) احلجابمن الوصول مبظاملهم لألمري، بسبب كثرة 

ي نظرًا لرتدي األوضاع يف احلجاز، أرسل السلطان عبد احلميد الفريق عثمان نور و 
-عندما قدم إىل مكة -. وكانت مبعيته (2)ابشا قائداً للعساكر العثمانية يف إقليم احلجاز 

قوات عسكرية إضافية ومدافع، لدعم القوات املوجودة يف مكة، واستطاع عثمان ابشا 
          بعزمه وحزمه من ضبط زمام األمور، ومحاية الناس من بطش أعوان الشريف 

 . (3) املطلبعبد 

ومبجيء الفريق عثمان نوري ابشا إىل احلجاز، نشبت نريان االختالف مع شريف 
مكة، حيث بدأ الفريق عثمان ميارس صالحيات إدارية واسعة، حماوال تقليص نفوذ 

، ويف املقابل أخذ الشريف عبد املطلب يف (4)وحتجيم صالحياته  الشريف عبد املطلب،
كتب إىل الباب العايل يشكو من تدخل عثمان التحرك بقوة لعزل الفريق عثمان نوري، ف

 .(5)نوري يف كل أمر من أمور احلجاز، وطالب بعزله 

وقد آثر الوايل عزت ابشا جتنب الدخول يف صراع مع الشريف عبد املطلب، 
، وهو الذي جيتمع ابلشريف (6)فأصبح الفريق عثمان نوري هو احلاكم الفعلي للحجاز

 أحوال الرعية، ووقع الوايل عزت ابشا بني شقي الرحى، عبد املطلب ويقوم مبراجعته يف
ويف الوقت  حيث مل يكن ميلك القدرة على االصطدام ابلشريف عبداملطلب وأعوانه،

نفسه ال يستطيع رفض أمر القائد العسكري عثمان نوري ابشا، فآثر الوايل عزت ابشا 

                                 
 .119( أريج القثامي: مرجع سابق، ص1)
 .125، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج62سابق، ص( أمحد دحالن: مصدر 2)
 . 126-125، ص4، جاملصدر السابق؛ عبد هللا غازي: 17، ق2( أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج3)
 .148( بندر العروي: مرجع سابق، ص4)
  .100، إمساعيل جارشلي: وايل وقائد، ص218إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص (5)
 . 148العروي: مرجع سابق، ص( بندر 6)
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، وكان (1)جاز فأعفيأن ينأى بنفسه عن هذا الصراع، فطلب االستعفاء من والية احل
، حيث توجه عزت ابشا إىل (2)م1882يوليو7 هـ/1299شعبان20ذلك يف
 .(4)م 1884أغسطس 7هـ /1301شوال  14. وبقي فيها حىت وفاته يف (3)اسطنبول

وقد كان أمحد عزت ابشا من أرابب الثراء والقدرة، وكان كاتبًا وشاعرًا وأديباً، 
، ومن (5) اخلرياتأعطى اهتماماً كبرياً للشؤون العسكرية، ويعترب عزت ابشا من أصحاب 

حسناته يف مكة املكرمة. قيامه بعمارة املسجد احلرام من الداخل واخلارج، كما قام بطالء 
، ومن أعماله (6)م ابلذهب، وجدد فوانيس الغاز من الصفا إىل املروة مقام سيدان إبراهي

 .(8)، اليت ينتسب إليها (7)اخلريية أيضاً بناء مسجد كبري يف مدينة أرزجنان 

 

 

 

                                 
 . 17، ق2، جاتج تواريخ البشر( أمحد احلضراوي: 1)
؛ أمحد احلضراوي: املصدر 62؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص131، ص1306( سالنامة والية احلجاز 2)

، 2د السباعي: مرجع سابق، ج؛ أمح125، ص4، جإفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 17، ق2السابق، ج
  .100ص إمساعيل جارشلي: وايل وقائد،؛ 619ص

 .62( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص3)
 . 465، ص3( حممد ثراي: مصدر سابق، ج4)
 .465، ص3( املصدر نفسه، ج5)
 . 107، ص3( حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج6)
 .465، ص3( حممد ثراي: مصدر سابق، ج7)
 . 17، ق2، جاملصدر السابق( أمحد احلضراوي: 8)
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 : (1)م( 1887-1882هـ/1304-1299عثمان نوري ابشا) رابعاً:

عفاء عزت ابشا من والية احلجاز، أسندت الدولة العثمانية والية احلجاز إعقب 
. وكان عثمان (2)م 1882يوليو  6هـ/ 1299شعبان  20للوايل عثمان نوري ابشا يف 

نوري رجاًل عسكراًي قوي الشكيمة، وموضعًا لثقة السلطان عبد احلميد، حيث كان قد  
كلفه حبراسة مدحت ابشا ورفاقه املنفيني يف الطائف، بعد أن كانت هذه املهمة موكوله 

، وقد أ ر تعيني عثمان نوري ابشا واليا على إقليم احلجاز، (3)لشريف مكة عبد املطلب 
  (.4) املطلبريف عبد غضب الش

وملا رأى الشريف عبد املطلب تلك الثقة الكبرية اليت أوالها السلطان خلصمه 
؛ لينفرد ابلسيطرة على احلجاز، إال أنه مل يستطع (5)عثمان نوري ابشا سعى بقوة لعزله 

حتقيق ذلك بسبب منح السلطان عبد احلميد للوايل عثمان نوري سلطات واسعة 
. فبدأ (6)ام أبي عمل يرى أن تنفيذه ضرورايً لتحقيق األمن يف احلجاز تساعده على القي

 الشريف عبد املطلب يكتب شكاوي مغرضة إىل السلطان يف حق الوايل عثمان نوري،

                                 
اتج تواريخ ؛ أمحد احلضراوي: 62؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص95، ص1305سالنامة والية احلجاز ( 1)

 .17، ق2، جالبشر
؛ أمحد احلضراوي: املصدر 62؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص131، ص1306( سالنامة والية احلجاز 2)

خرونيه: مصدر سابق، ؛ كرستيان هور 125، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج17، ق2السابق، ج
هـ / 1299. ذكر هورخرونيه أن تعيني الشريف عبد املطلب كان يف شهر رجب من عام 296، ص1ج

 . 296، ص1كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، جم.  1882يونيو 
 . 100( إمساعيل جارشلي: وايل وقائد، ص3)
(4 )AL-Amr,OP.CIT,P.124 . 
 .46، أريج القثامي: مرجع سابق، ص100ص، السابق املرجع( إمساعيل جارشلي: 5)
 .12؛ سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص17( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص6)
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 . (1) هضدوحيرض أنصاره على الكتابة 

فكان من الطبيعي أن يتحرك الوايل بدوره، ضد الشريف عبد املطلب، وبدأ خطته 
بتقدمي العديد من الشكاوي للسلطان عبد احلميد حول سلوك الشريف عبد املطلب، ومل 
يقتصر الوايل عثمان نوري على الشكاوي فقط، بل تعداها إىل تدبري مؤامرة ختلصه هنائياً 

به هتمة االتصال ابلقنصل الربيطاين يف جدة،  من الشريف عبد املطلب، فألصق
بعض األشراف هبدف و  ،(2) حربللحصول على األسلحة بعد التنسيق مع شيوخ قبائل 

 .(3) العثمانيةالقيام بثورة ضد الدولة 

وقبل توجيه التهمة للشريف عبد املطلب اجتمع كل من عثمان نوري، وعمر 
، وحدث بينهم نوع من التنسيق (4) عوننصيف، والشريف عبد اإلله بن حممد بن 

                                 
ـــــــــــــــــل جارشـــــــــــــــــلي: 1) ـــــــــــــــــد( إمساعي ـــــــــــــــــامي: مرجـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــابق، ص100، صوايل وقائ                    ؛47-46، أريـــــــــــــــــج القث

AL-Amr,OP.CIT,P.123 
( قبيلة حرب: قبيلة ميانية النسب حجازية الوطن، هي: حرب بن سعد بن سعد بن َخْوالن، وخوالن ينتهي 2)

نسبه إىل كهالن مث إىل قحطان، كانت حىت أوائل القرن الثاين اهلجري تقيم يف اليمن حول صعدة، مث 
بن خوالن إىل حدثت حروب طاحنة بني بين سعد بن سعد والربيعة بن سعد، فجلت بنو سعد بن سعد 

ه فنزلت حرب وسط احلجاز، وسيطرت على مناطق واسعة من احلجاز من القنفذة 131احلجاز سنة 
 . 108-107جنوب مكة إىل حدود العراق. عاتق البالدي: معجم قبائل احلجاز، ص 

ع ؛ أريج القثامي: مرج13، صعبد املطلب ؛ سلوى الغاليب: الشريف17( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص3)
  47سابق، ص

م، وهو 1908-م145هـ /1326-هـ1261( الشريف عبد اإلله بن حممد بن عبد املعني بن عون ولد عام 4)
االبن األصغر للشريف حممد. وبعد عزل أمري مكة الشريف عبد املطلب عن إمارته الثالثة على مكة عني 
الشريف عبد اإلله أمريًا على مكة وكالة من قبل الوايل عثمان نوري ابشا، مث عزل وتوجه إىل اسطنبول ويف 

اين فرمااًن بتولية الشريف عبد اإلله بن حممد أمرياً م، أصدر السلطان عبد احلميد الث1908هـ/ 1326عام 
ملكة، وبينما كان األمري اجلديد يعد العدة للسفر من اسطنبول إىل مكة املكرمة، وافاه األجل احملتوم، وصدر 

؛ 227أمر السلطان عبد احلميد بتعيني الشريف احلسني بن علي. إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص
 . 841، ص2يخ أمراء مكة املكرمة، جعارف عبد الغين: اتر 
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 . (1)للتخلص من الشريف عبد املطلب، وتعيني الشريف عبد اإلله أمريا ملكة املكرمة 

        كما كان لبعض األشراف من آل عون يٌد يف تلفيق التهمة خاصة وأن 
، وكانوا يسعون لعزله من منصبه، وإعادة الشرافة (2)عبد املطلب كان خصمهم اللدود 

، كان من بينهم احلسني بن اسطنبولإىل فرعهم كما كان يف السابق فأرسلوا وفدًا إىل 
علي، وجلأ الوفد إىل تشكيك السلطان يف نزاهة عبد املطلب، عن طريق تقدمي الو ئق 

اء ذلك الوفد ابلسفارة . ويف الوقت نفسه اتصل أعض(3)اليت تثبت اتصاله ابإلجنليز 
دون -، وحثوا السفري على وجوب اعتماد بريطانيا على ذوي عون اسطنبولالربيطانية يف 

. كما حتدث الوفد مع (4)يف اتصاالت بريطانيا مع أمراء شبه اجلزيرة العربية -غريهم
السلطان عبد احلميد عن الصداقة الوثيقة اليت تربط الشريف عبد املطلب ومدحت 

، ومما عزز تصديق السلطان هلذه التهمة، رفض الشريف عبد املطلب تنفيذ أوامر (5)ابشا
 .(6)، مما أ ر غضب السلطان سلطان عبد احلميد بقتل مدحت ابشاال

كما لعب اإلجنليز دورًا كبريًا يف عزل الشريف عبد املطلب بسبب كراهيتهم 
ريطانيا يف املنطقة، ومتثلت ، واليت أصبحت تشكل هتديدًا ملصاحل ب(7)الشديدة لسياسته

                                 
 . 20ص ،عبد املطلب الشريف( سلوى الغاليب: 1)
(2 )AL-Amr,OP.CIT,P.123. 
 . 42-41، ص6( علي الوردي: مرجع سابق، ج3)
 . 84( فائق الصواف: مرجع سابق، ص4)
؛ 18سابق، ص؛ صابرة إمساعيل: مرجع 39؛ جناة اجلاسم: مرجع سابق، صاملرجع نفسه، والصفحة نفسها (5)

 .285وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص
؛ أريج القثامي: مرجع سابق، 39؛ جناة اجلاسم: مرجع سابق، ص85( فائق الصواف: مرجع سابق، ص6)

 .50ص
صاحل العمرو: تقارير القناصل الربيطانية يف جدة كمصدر لتاريخ غرب  ؛39( جناة اجلاسم: مرجع سابق، ص7)

الثاين من القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، جملة املؤرخ العريب، بغداد، العدد اجلزيرة العربية يف النصف 
 . 105م، ص1978السابع، لسنة 
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تلك السياسة يف إقصاء الشريف عبد املطلب لكل مؤيدي أسرة آل عون من مناصبهم، 
أنصاره، كما منع الشريف عبداملطلب، يوسف قدسي مرتجم  وعني مكاهنم رجاال من

القنصلية الربيطانية يف جدة من دخول مكة، إضافة إىل اتصاالته برؤساء القبائل يف 
اجلزيرة وحثهم على قطع عالقاهتم بربيطانيا، لذلك أخذت الدبلوماسية الربيطانية تتقرب 

    ميد حوله، كما أنه زورت من الشريف عبد املطلب إل رة شكوك السلطان عبد احل
 (2)موجهة إىل ابن الرشيد (1)ثالث رسائل ممهورة خبامتة -عن طريق مساعدي الشريف  -

مات حول رغبة الشريف وإىل القنصلية الربيطانية يف جدة، تتضمن معلو  (3)وابن سعود
وقد  لتخلص من احلكم العثماين، ووضع البالد حتت السيطرة الربيطانية،يف اعبد املطلب 

 .(4)نفذت اخلطة املذكورة لتصل تلك الرسائل إىل يد وايل احلجاز عثمان نوري ابشا 

                                 
( ذكر احلضراوي أن مساعدي الشريف عبد املطلب كانوا يتصرفون مبهر الشريف مييناً ومشااًل. أمحد احلضراوي: 1)

 . 17، ق2اتج تواريخ البشر، ج
م، يف فرتة إمارته بل  1872هـ/ 1289ري حممد بن بعبد هللا رشيد، توىل اإلمامة سنة ( ابن الرشيد: هو األم2)

   اخلالف بينه وبني أبناء اإلمام فيصل بن تركي ذروته وهكذا هتيأت األسباب لذلك األمري ليبدأ يف تنفيذ ما
وقد كان له ما كان يدور يف ذهنه من أطماع حلكم جند على حساب أولئك املتنافسني عليه من آل سعود، 

أراد يف عهد اإلمام عبد الرمحن بن فيصل عندما التقى الطرفان عند بلدة حرميالء، فاهنزم اإلمام عبد الرمحن 
م، وكانت هذه املعركة آخر معركة قادها أئمة الدولة السعودية الثانية، كما  1891هـ/ 1309وأتباعه سنة 

، الناشر 10 العثيمني: اتريخ اململكة العربية السعودية، طكانت مبثابة اإلعالن بنهاية تلك الدولة. عبد هللا
 .312-304، ص1م، ج2001هـ / 142املؤلف، الرايض، 

( ابن سعود: هو اإلمام عبد هللا بن فيصل بن تركي من آل سعود بُويع ابلرايض بعد وفاة والده سنة 3)
نوات، انتصر يف هنايتها أبناء م، وخالفه أخوه سعود فنشب بينهما معارك استمرت لعدة س1865هـ/1282

سعود على عمهم عبد هللا بن فيصل، حيث ظفروا به وحبسوه ، مث ما لبث أن قويت شوكة حممد بن رشيد 
)أمري حائل( فهاجم الرايض، وفر أبناء سعود، وأفرج ابن رشيد عن عبد هللا واصطحبه معه إىل حائل فأقام 

لعودة إىل الرايض فلم يستقر غري يوم واحد ووافته منيته م، وأذن له ابن رشيد اب1889هـ/ 1307إىل سنة 
فيها، وتوىل بعده أخيه اإلمام عبدالرمحن بن فيصل والد اإلمام عبد العزيز. خري الدين الزركلي: مصدر 

 . 113، ص4سابق، ج
 .103-102؛ عبد الرؤوف سنو: مرجع سابق، صY.E.E.88/49( األرشيف العثماين، تصنيف 4)
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الهتامه مبسألة تؤلب  وتعاونوا ،خصوم الشريف عبد املطلبوبذلك اجتمع 
حيث مجعت املصلحة املشرتكة بني كل من عثمان نوري ابشا، وبعض  ؛السلطان عليه

األشراف من آل عون، واإلجنليز، وكانت تلك املصلحة املشرتكة اليت مجعت كل هؤالء، 
 .(1)هي ضرورة التخلص من الشريف عبد املطلب وعزله من منصبه 

وبة إليه، حاول الشريف عبد املطلب تربئة نفسه من تلك االهتامات املنس وعبثاً 
من شهر صفر من عام  15فأرسل خطااب إىل السلطان عبد احلميد الثاين بتاريخ 

م، أوضح فيه أن ما نسب إليه من هتم، ما هي إال حمض كذب 1882يناير6هـ/ 1299
وافرتاء، وليس هلا أي أساس من الصحة، وأن مدحت ابشا حمبوس يف قلعة الطائف وال 

كما كتب له عريضة قال فيها: " إن هناك حماولة   .(2)يستطيع أن خيطو خطوة واحدة 
حدثت من بعض األجانب لتهريب مدحت ابشا وحممود ابشا إىل مصر. وأن الشريف 

 .(3)عبد املطلب هو الذي منع هذا التدخل" 

يف جدة، كان  نينيغري أن اتصال شريف مكة عبد املطلب ابلقناصل الربيطا
احلميد الثاين حىت ولو كان ذلك من ابب الريبة  يشكل خطاً أمحراً ابلنسبة للسلطان عبد

والشك، فقد كان السلطان عبد احلميد شديد احلساسية والقلق من زايدة التدخل 
  ومن املؤكد أن تلك الشكوك كانت سببًا رئيسًا يف عزل الشريف  الربيطاين يف دولته،

 . (4)عبد املطلب 

على أية حال قرر الوايل عثمان ابشا عقد اجتماع مع أركان احلكومة يف منـزل قائد 

                                 
 .20الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص( سلوى 1)
 . 53( أريج القثامي: مرجع سابق، ص2)
 . 91( السلطان عبد احلميد: مصدر سابق، ص3)
 .129( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص4)
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م 1882سبتمرب  10هـ / 1299من شهر شوال لعام  26احلجاز عمر بك ليلة االثنني 
وذلك الختاذ القرار بعزل الشريف عبد املطلب من إمارة مكة، وتعيني الشريف عبد اإلله 

ن من ضمن احلضور حممد رشدي قاضي مكة، بن حممد بن عون بدال منه، وكا
حسين بك، ووكيل املكاتبات فكرت شريف، والشريف اجلديد عبد اإلله  (1)والدفرتدار 

بن عون. واطلع الوايل عثمان ابشا اجملتمعني على اخلطاابت اليت أرسلها شريف مكة، 
يقومون  وأخربهم ابعتزامه عزل عبد املطلب، وتعيني عبد اإلله مكانه بفرمان مزور

ى أنه مرسل من الصدارة بكتابته. وابلفعل بدأت الرتتيبات إبرسال تلغراف من عدن، عل
م. هذا نصه: "لقد 1882أغسطس16ه/ 1299ذلك يف أول شهر شوال العظمى، و 

  مت منح إمارة مكة املكرمة إىل عبد اإلله ابشا بقرار من السلطان، وقد قرر السلطان 
، ومبوجب هذا (2)ديد إقامة الشريف عبداملطلب يف اسطنبول" عبد احلميد الثاين أيضاً حت

من شهر شوال  28القرار املزور متت مدامهة قصر الشريف عبد املطلب يف ليلة 
م، وطلبوا منه االمـتثال لألوامر وعدم املقاومة، وملا رأى 1882سبتمرب12هـ / 1299

ستسالم، وسار ام ابالاملطلب عدم جدوى املقاومة، وعدم إمهاهلم له ق الشريف عبد
يف الطائف، وأحاطت العساكر ابلقلعة حلراستها،  (3)نقل إىل "قلعة القشلة" مث . معهم

                                 
( الدفرتدار: أي ممسك الدفرت: وهي تتكون من كلمتني: دفرت ودار ومعناها صاحب الدفرت، وكان الدفرت دار 1)

ملالية فكان له سلطان واختصاصات كبرية فهو مسؤول عن اخلزينة وأراضي الدولة العثمانية مبثابة وزير ا
م ، انتهت الدفرتدارايت، ولكن كلمة دفرت 1838هـ/ 1253وحاميها، وبعد إنشاء وزارة املالية يف تركيا عام 

؛ سهيل صاابن: 240م. زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص1841دار بقيت إىل أن ألغيت يف تركيا هنائياً 
؛ مصطفى بركات: األلقاب والوظائف العثمانية" دراسة يف تطور 114-113املعجم املوسوعي، ص

األلقاب والوظائف منذ الفتح العثماين ملصر حىت إلغاء اخلالفة العثمانية من خالل اآل ر والو ئق 
 . 118-117ص م،2000م"، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 1924-1517واملخطوطات 

؛ إمساعيل 219، صأشراف مكة؛ إمساعيل جارشلي: Y.E.E.88/49( األرشيف العثماين، تصنيف 2)
 .48-47؛ أريج القثامي: مرجع سابق، ص102، صوايل وقائدجارشلي: 

( قلعة القشلة: وتسمى سابقاً "قشالق الطائف" وهي ثكنة عسكرية يف الطائف، بناها األتراك جليشهم، وهي 3)
 . 1382ص ،7ج القلعة اليت نفي فيها مدحت ابشا ورفاقه. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،
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ونودي يف الطائف أبن اإلمارة للشريف عبد اإلله، وذلك لتطمني الناس، وإلبعادهم عن 
الشغب. ومالت الناس إىل السكينة بعد أجواء التوتر اليت سادت قبل ذلك، وبعد انتهاء 
موسم احلج نقل الشريف عبد املطلب إىل مكة. وأقام يف داره حتت حراسة مشددة، إىل 

، كما كان خمططًا له. لكنه ظل يف مكة، حبيسًا يف قصره اسطنبولأن يتم نقله إىل 
إىل أن تويف يف شهر ربيع اآلخر  حتت احلراسة املشددة (2)ابملعابدة  (1)املعروف ابلبياضية 

 .(3)م، عن عمر قارب املائة عام 1884هـ/ يونيو1303سنة

بعد عزل الشريف عبد املطلب قرر الباب العايل تعيني لبيب أفندي ليقوم مبهمة 
التحقيق فيما حدث يف احلجاز، وأسفرت نتائج التحقيق على أن القضااي اليت ألصقت 

ا من الصحة بدليل أن السلطان أنعم بعدها على ابلشريف عبد املطلب ال أساس هل
، وال يفوتنا أن نذكر احلوار الذي دار بني عمر بك قائد املركز يف (4)الشريف وأسرته 

احلجاز، والوايل عثمان نوري ابشا عندما وصل لبيب أفندي إىل احلجاز، حيث قال له 

                                 
( قصر البياضية: بناه الشريف غالب، وُيسمى اليوم بقصر السقاف، ويوجد حاليًا يف حي املعابدة. عاتق 1) 

 . 241ص ،1ج ،معجم معامل احلجازالبالدي: 
واجلميزة، كانت  ،واجلعفرية اخلانسة،ويشمل أحياء كثرية منها  ،ألبطح( املعابدة: حي من أحياء مكة يعرف اب2)

  ،8ج السابق، عاملرج البالدي: قأطرافها. عاتية من ضواحي مكة أو أحد يف القرن الثامن اهلجري ضاح
 .1617ص

؛ عبد هللا 20-17، ق2؛ أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج63( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص3)
؛ حممد الصباغ: 30؛ عبد الستار الدهلوي: تكميل وتذييل، ق128-127، ص4غازي: إفادة األانم، ج

راق، ؛ ؛ عبد هللا بن حممد البسام: حتفة املشتاق يف أخبار جند واحلجاز والع809، ص2مصدر سابق، ج
؛ 364-363م، ص2000، شركة املختلف للنشر والتوزيع، الكويت، 1حتقيق: إبراهيم دائل اخلالدي، ط

-296، ص1كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج؛  220-219إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص
ق، ؛ أمحد السباعي: مرجع ساب213-211عبد الفتاح املكي: جداول اتريخ أمراء البلد احلرام، ص ؛ 297

؛ فائق الصواف: مرجع سابق، 554-553، ص2؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج619، ص2ج
 .107اعيل جارشلي: وايل وقائد، صإمس؛ 85ص

 .220-219( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص4)
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لرتبة العالية إلجراء عثمان نوري: " أسعفين اي عمر ابشا لقد وصل لبيب أفندي من ا
إن لبيبًا يقوم اآلن  ، وعادل ابشا،كما وصل الشريف عون الرفيق ابشا  التحقيق،

. يتضح من احلوار السابق (1) "هللابتحقيقاته فماذا سيكون مصريان ؟ فأجبته خرياً إن شاء 
أن عثمان نوري ابشا طلب من قائد مركز احلجاز أن يقدم له العون حىت ال تنكشف 

 .(2)خيوط املؤامرة اليت دبرها هو وأصدقاؤه من خصوم عبد املطلب 

على أية حال مل يرض السلطان عبد احلميد الثاين عن التصرف املنفرد لوايل احلجاز 
قد جتاوز صالحياته وتصرف من تلقاء نفسه، ودون استشارة عثمان نوري ابشا؛ ألنه 

، لذلك مل يقر السلطان عبد احلميد تعيني (3) العايلاحلكومة، ودون إبالغ الباب 
شريفا ملكة املكرمة، -الذي عينه الوايل عثمان نوري ابشا-الشريف عبد اإلله بن عون 

وزراء، وعينه عضواً يف جملس وعزله من منصبه، ودعاه إىل اسطنبول، حيث منحه درجة ال
 .(5) املعني، وأسند إمارة مكة املكرمة للشريف عون الرفيق بن حممد بن عبد (4)الشورى 

                                 
 .133-132( إمساعيل جارشلي: وايل وقائد، ص1)
 . 23-22( سلوى الغاليب: الشريف عبد املطلب، ص2)
 .49؛ أريج القثامي: مرجع سابق، ص106، صالسابق املرجع( إمساعيل جارشلي: 3)
 .18صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص ؛220إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص (4)
، أريج القثامي: مرجع 18؛ صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص220( إمساعيل جارشلي: املصدر السابق، ص5)

 . 49سابق، ص
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 نسبه: 

هو عون الرفيق بن حممد بن عبد املعني بن عون بن حمسن بن عبد هللا بن حسني 
بن عبد هللا بن أيب ُنمي حممد بن بركات بن حممد بن بركات بن حسن بن عجالن بن 
   رمميثة بن أيب حممد بن أيب سعد حسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن 

بن علي بن عبد هللا بن حممد بن موسى بن عبد الكرمي بن عيسى بن حسني بن سليمان 
عبد هللا احملض بن موسى بن احلسن املثىن بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب 

 .(1) أمجعنيرضي هللا عنهم 

 والدته:

، (3)اجليالينيقال له دار  (2)ابلشاميةولد الشريف عون الرفيق مبكة املكرمة يف بيت 
هـ / منتصف 1256وكانت والدته يف أواخر شهر ذي احلجة من سنة 

ـــشيخ السادة بـ (4)اسحقم، ومساه السيد 1840فرباير    هبذا عرفو ، " عون الرفيق "ـ

                                 
؛ زكي حممد جماهد: األعالم الشرقية يف املائة الرابعة 98-97، ص5الدين الزركلي: مصدر سابق، ج( خري 1)

؛ عاتق البالدي: اتريخ 33، ص1م، ج1994، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2عشرة للهجرة، ط
 .839، ص2؛ عارف عبد الغين: اتريخ أمراء مكة، ج585، ص3األشراف، ج

 ،عاتق البالدي: معجم معامل احلجازعلى املروة من الشمال. على جبل الديلمي، ( الشامية: حي مبكة يشرف 2)
 .787ص  ،5ج

( دار اجليالين: هي دار فخمة عظيمة البناء، واقعة مبحلة الشامية، جبوار ابزان املاء، وجبوار جريدة البالد 3)
بناها كان يلقب ابجليالين،  ومل يتم الوقوف على علة تسميته بيت اجليالين، والظاهر أن الذي السعودية،

وكان غنياً واسع الثروة؛ لبنائه هذه الدار العظيمة الكبرية، وقد جعلها وقفاً على أمراء مكة، ويف عهد الدولة 
؛ أمحد 48، ص4السعودية، أصبحت هذه الدار مستودع للكتب. عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج

    .209-208، ص5حممد الكردي: مرجع سابق، ج ؛597، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
من  علويني مبكة املكرمة، كان فاضالً هو إسحاق ابن عقيل بن عمر السقاف العلوي املكي، رئيس السادة ال (4)

أعياهنا، وتلقى العلم عن أفاضل علمائها، وله ذكر يف حوادث احلجاز وحضرموت يف عهد الشريف حممد 
 =هـ/1271. تويف رمحه هللا ابلطائف مقتواًل عام ةاعرًا وذا وجاهوكان شبن عون أمري مكة املكرمة، 
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 .(1) االسم

 صفاته:

كان   ، كما(2) قويةكان الشريف عون الرفيق أمسر اللون، صغري اجلسم، ذا بنية 
، عاملا ابرعًا يف الفنون، متضلعًا يف أكثر (3) داهية بين حسن يف عهده، حازماً، عاقال ً 

 ف  وقد ِوص  أيبه بعزل أي شخصية كانت يف مكة،  اإلرادة ال، كما كان قوي (4) العلوم
 .(5) لدودا وفّيا، وعدوام  كان صديقاً   أبنه

 :نشأته 

، وكان (7)وأخذ العلوم عن أفاضلها  (6)نشأ الشريف عون الرفيق يف مكة املكرمة   
كان يتتبع املشايخ قبل توليه اإلمارة، ويقرأ ، و (8) والعلماءالشريف عون الرفيق حمبًا للعلم، 

                                                                                         
م. له كتاب تعطري الكون يف التعريف بذوي عون. عبد هللا مراد أبو اخلري: املختصر من كتاب نشر 1855=

دي، النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة" من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر"، حتقيق: حممد سعيد العامو 
؛ خري الدين 412 -411م، ص1986هـ /1406، عامل املعرفة، جدة، 2وأمحد علي الكاظمي، ط
؛ عبد هللا بن عبد الرمحن املعلمي: أعالم املكيني من القرن التاسع إىل 295، ص1الزركلي: مصدر سابق، ج
، 1جم، 200ه/1421، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 1القرن الرابع عشر، ط

؛ حممد احلبيب اهليلة: التاريخ واملؤرخون مبكة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثالث عشر، 508ص
 .418م، ص1994، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 1ط

؛ أمحد السباعي: مرجع 84، ص4، جإفادة األانم، عبد هللا غازي: 29( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص1)
 . 564، ص3؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج597، ص2سابق، ج

  .AL-Amr,OP.CIT,P.126 ؛110( عماد عبد العزيز: مرجع سابق، ص2)
 . 588، ص3( عاتق البالدي: املرجع السابق، ج3)
 . 45، ص6؛ علي الوردي: مرجع سابق، ج622، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج4)
 .AL-Amr,OP.CIT,P.126؛ 110ص ( عماد عبد العزيز: مرجع سابق، 5)
 . 33، ص1( زكي جماهد: مرجع سابق، ج6)
 . 1251، ص2( عبد الستار الدهلوي: فيض امللك، ج7)
 .355، ص3؛ حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج622، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج8)
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علماء مكة املكرمة ومدرسي  من-ممن قرأ عليهم العلوم و  على هذا، وأيخذ من ذاك،
 .(1) حممد بسيوين الشافعي املكي الشيخ-املسجد احلرام 

ومل يفرت الشريف عون الرفيق عن حب العلم والعلماء، حىت بعد أن توىل  
اإلمارة، بل كان حريصا على أن يقرب منه العلماء؛ على الرغم من انشغاله 

، ومن أبرز العلماء الذين احتلوا منزلة قريبة من األمري، (2) واإلمارةأبعباء احلكم 
 ، (4)، والشيخ أمحد بن عيسى(3)املالكيوكانوا من جلسائه، الشيخ حممد منصوري 

                                 
م(، مركز اتريخ 1916-1703هـ / 1334-1115آمال رمضان صديق: احلياة العلمية يف مكة املكرمة ) (1)

. حممد بسيوين الشافعي املكي: أحد 141؛ ص1م، ج2017هـ/ 1432مكة املكرمة، مكة املكرمة ،
، وحفظ القرآن الكرمي، وجد يف طلب هباه، ونشأ 1253املشرفة سنة  علماء مكة املشاهري. ولد مبكة

  والزمه مالزمة كبرية ، وكان حيضر دروسهالعلم، وتفقه على السيد أمحد دحالن، شيخ علماء مكة املكرمة، 
، مث أذن له ابلتدريس فتصدر له ابملسجد احلرام، وكان ماهرًا يف علم كلها، وخترج يف العلوم على يديه
م. عبد هللا حممد غازي: نظم الدرر يف اختصار نشر النور 1884هـ/ 1302النحو، وتويف مبكة املكرمة سنة 
ة من القرن العاشر على القرن الرابع عشر، مع ذيله املسمى" نثر الدرر يف والزهر يف تراجم أفاضل أهل مك
هـ / 1435، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 1عبد امللك بن دهيش، ط تذييل نظم الدرر، حتقيق: 

 .501-500م، ص2014
 . 141، ص1( آمال صديق: مرجع سابق، ج2)
تني وألف من اهلجرة، وجاور هبا، كان حافظًا للقرآن منصور املالكي: قدم مكة يف نيف وستني ومائ( حممد 3)

الكرمي، عاملًا فاضاًل، دًرس ابملسجد احلرام، وتقرب عند أمري مكة املكرمة الشريف عون الرفيق، وصار من 
هـ واله الشريف منصب اإلفتاء، ومكث فيه إىل أن تويف الشريف عون، وبعد عزله 1310جلسائه، ويف عام 

تغل ابلتدريس إىل أن مرض، ولبث يف بيته ال خيرج حنو سنتني، مث مات مبكة املكرمة عن منصب الفتوى اش
؛ عبد هللا املعلمي: مرجع 492، صاملصدر السابقهـ، ودفن ابملعالة. عبد هللا غازي: 1328يف سنة 
 . 929، ص2سابق، ج

لع القرن الرابع عشر هـ(، قاضي اجملمعة يف مط1329-1253( الشيخ أمحد بن إبراهيم بن محد بن عيسى)4)
جتارته يف األقمشة القطنية، جالس أمري  اغلبيشتغل على جانب عمله يف القضاء ابلتجارة، و  اهلجري، كان

مكة املكرمة الشريف عون الرفيق، وأقنعه هبدم القباب املشيدة على قبور الصاحلني يف مكة وجدة والطائف. 
، ، دار العاصمة، الرايض2ل امانية قرون، طعبد هللا بن عبد الرمحن آل بسام: علماء جند خال

 =، دار2؛ عبد الرمحن عبد اللطيف آل الشيخ: مشاهري علماء جند وغريهم، ط440، ص1هـ،ج1419
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 .(2) األسكويبإبراهيم ، و (1) الدكايلوأبو شعيب 

 تواضعه:

كان الشريف عون الرفيق رجاًل رقيقًا دمث اخللق، متواضعاً، تبدو عليه أمارات  
، ميااًل الرتداء املالبس العربية، بداًل من املالبس الرمسية (3)الشرف والنبل والشهامة 

 ابألومسة. ألهنا كانت ثقيلة وغري مرحية. وكان لباسه العادي بسيطاً، عبارة عناملرصعة 
رقيقة سوداء، ذات لون غامق، مع غطاء للرأس يعرف ابلصمادة إضافة إىل  (4)جبة 

 .(5) ابلعقالالرابط املسمى 

                                                                                         
         ؛ صاحل بن عبد هللا العبود: عقيدة حممد بن 263-260هـ، ص1394اليمامة للنشر، الرايض، =

، عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة 2مي، طعبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسال
؛ حممد عبد الرمحن املغراوي: موسوعة مواقف السلف يف 929، ص2م، ج2004هـ /1422املنورة، 

، املكتبة 1قرانً، ط15عامل على مدى 1000موقف ألكثر من 9000العقيدة واملنهج والرتبية )أكثر من 
؛ حممد سعد الشويعر: تصحيح خطأ اترخيي حول 178، ص9اهرة، د.ت، جاإلسالمية للنشر والتوزيع، الق

 . 29، ص1هـ، ج1419، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 3الوهابية، ط
م( هو أبو شعيب بن عبد الرمحن الصديقي 1938-1878هـ/1357-1295( أبو شعيب الدكايل: )1)

 املكرمة، والزمحنو ست سنوات، وسافر إىل مكة  هـ، فجاور يف األزهر1314الدكايل رحل إىل مصر سنة 
 .167، ص3لشريف عون الرفيق. خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ص جا

م( هو إبراهيم بن حسن بن حسني بن رجب 1913-1848هـ/ 1331-1264( إبراهيم األسكويب: )2)
ته إىل)أسكوب( وهي بلد يف األسكويب املدين، فاضل، له نظم كثري، من سكان املدينة. الباين األصل، نسب

ألبانيا، انتقل جده حسني إىل املدينة، فولد وتعلم وتويف هبا. قام برحالت كثرية إىل اليمن وجند ومصر والشام 
واهلند وتركيا، وطالت إقامته مبكة، فكان جليس أمريها الشريف عون الرفيق وأحد شعرائه. خري الدين 

 . 647-646، ص2هد: مرجع سابق، ج؛ زكي جما35، ص1الزركلي: مصدر سابق، ج
/  10( مؤلف جمهول: رسالة يف مدح الشريف عون الرفيق، خمطوط مصور مبكتبة مكة املكرمة، الرقم العام 3)

، 1؛ كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج185؛ حممد صادق: مصدر سابق، ص6-4كتب منوعة، ق 
 . 298ص

ألمام يلبس عادة فوق ثوب آخر. أمحد خمتار عبد احلميد عمر: ( جبة: ثوب للرجل واسع الكممَّني مفتوح من ا4)
 . 340، ص1م، ج2008هـ/1429، عامل الكتب، القاهرة، 1معجم اللغة العربية املعاصرة، ط

 . 297، ص1( كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج5)



بن حممد الفصل األول: الشريف عون الرفيق  
 

- 76 - 

 

وكان من عادة الشريف عون الرفيق أن يستقبل عموم الزوار يف يوم اجلمعة، غري  
أنه كان مييل إىل جمالسة عدد حمدود وخمصوص من الناس. وكان يكره احلديث يف 

 .(1)املوضوعات اليت ختص األمور اإلدارية يف مثل هذه اللقاءات العامة 

 27 يفس الشريف عون الرفيق أنه أ مَّ جمل (2)وذكر الرحالة حممد صادق ابشا  
م، فوجده جالسًا يقضي حوائج العرابن وغريهم، 1885أكتوبر 7هـ/ 1302ذي احلجة 

ويسعى يف مصاحلهم، فهذا يكلم الشريف عون بصوت عاِل، وآخرون يعرضون شئوهنم 
أفعاهلم و  رحالة:" فتعجبت من جرأهتم عليه،معًا يف آن واحد أبصوات مرتفعة، ويضيف ال

يف الكتاب الذي تؤلفه ضية، أمامه فالتفت إىل، وابتسم وقال:" اكتب فعلهم هذا غري املر 
 .(3)"خبصوص احلج

 عدله:

اتصف الشريف عون الرفيق بصفة العدل، وكان حريصا على أن يشتهر بتلك 
حببس احليواانت  أيمر- أحياانً -الصفة بني الناس بدرجة عجيبة، حىت أنه كان 

                                 
 . 298ص ،1كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج  (1)
م يف القاهرة، ونشأ هبا، وتلقى العلم يف مدرسة اخلانكاء احلربية، مث 1822/ 1238( حممد صادق: ولد سنة 2)

م، وملا عاد إىل مصر، عني معلمًا للرسم ابملدرسة احلربية ابلقلعة، 1844سافر يف بعثة إىل فرنسا سنة 
لتاريخ، واشرتك يف حروب تركيا ـ وحرب احلبشة وامتاز ابلشهامة، والبسالة، وعني رئيساً لقلم الرسم مبصلحة ا

م رافق املرتجم له وايل 1860مث تقلب يف مناصب عسكرية ومدنية حىت حاز على رتبة اللواء. ويف سنة 
م عني أمني صرة احململ، 1880مصر حممد سعيد ابشا إىل األقطار احلجازية، وزار املدينة املنورة. ويف سنة 

ن نبه احلكومة إىل األخطار اليت هتدد احلجاج وهو أول من أيت ابلصور الفوتوغرافية ملكة واملدينة، وهو أول م
يف السفر ابلرب، ومن هذا الوقت تقرر تسفري احململ يف البحر من السويس إىل جدة. من مؤلفاته: دليل 

 . 231، ص1احلج، كوكب احلج، مشعل احململ، نبذة سياحية إىل اآلستانة. زكي جماهد: مرجع سابق، ج
عاصم محدان: كيف التقى أمحد شوقي وإبراهيم األسكويب شعرايً يف  ؛364حممد صادق: مصدر سابق، ص (3)

نقد الوضع احلضاري املتأزم يف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري، جريدة املدينة، ملحق األربعاء، 
 .77م، السنة 2011مارس9هـ/1432ربيع اآلخر،  4، األربعاء 17486العدد:
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وحدث مرة أن سقط ديك على واجلمادات إذا كانت سببًا يف وقوع جناية على أحد، 
شامية، مما تسبب يف جرح الديك، فأمر الشريف حببس األخشاب، ومل  رأةالمأخشاب 

 .(1)يطلق سراحها إال بعد أن قدمت املرأة عريضة بذلك
أيمر كما كان يعاقب األعيان أبسلوب طريف، فإذا غضب على أحدهم كان 

      زمرهتم،  اعتباره من شخص املعاقب، يف دفرت الطائفة، و شيخ "اجلعايدة" بتقييد ال
، وبذلك يصبح (2)اخلوص" كانت فئة تشبه الغجر، ميتهنون صنع زانبيل "اجلعايدةو

 .(3)جعيدي"ب عليه موسوماً بني الناس أبنه "املغضو 

 مدحه:  

، يف (4)ومن الذين امتدحوا الشريف عون الرفيق، األديب أمحد محدي أفندي 
يف قصيدة مطولة جاء -أثناء عزل الشريف عبد املطلب-معرض وصفه ملوقعة املثناة 

 فيها:

 بشـــــــــــــــراك عـــــــــــــــون الرفيـــــــــــــــق بشـــــــــــــــرى
 

ـــــــــــــك األمـــــــــــــور  ــــــــــــدت ل  ابلفـخـــــــــــــر قـمّي
 فـــــــــــــــــــــدم ملكيــــــــــــــــــــاً أخـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــوال 

 
ــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــرور   برغــــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــّد ب
 

                                 
 .44-43، ص6( علي الوردي: مرجع سابق، ج1)
جيعل فيه الطعام. أمحد خمتار: مرجع سابق، –وعاء" من قصب ع مفردها زنبيل وهو قفة كبرية "زانبيل: مج (2)

 . 972، ص2، ج550، ص1ج
ه / 1401، دار مكة للطباعة والنشر، مكة املكرمة، 1( حممد رفيع: مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ط3)

 .240-239م، ص1981
من بالد األكراد، هاجر والده إىل مصر يف عهد حممد علي ابشا، ولد املرتجم له ( أمحد محدي أفندي: أصله 4)

يف مصر، ونشأ هبا، وتلقى العلم، وخترج من املدرسة احلربية برتبة مالزم، وصار يرتقى إىل أن انل رتبة فريق. 
زكي م يف مصر. 1922هـ / 1341انتدب يف عهد اخلديوي إمساعيل لوضع خرائط السودان. تويف سنة 

 . 181، ص1جماهد: مرجع سابق، ج
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 يف روضـــــــــــــــــــــة التهـــــــــــــــــــــاينمـــــــــــــــــــــا الح 
 

 خمـــــــــــــــــــضل غصــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــور 
 أو أمحـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــعراً  

 
 (1)زهــــــــــت بــــــــــه يف الــــــــــورى الثغــــــــــور  
م، 1882هـ/1299وعندما توىل الشريف عون الرفيق إمارة مكة املكرمة يف عام  

كان يف مقدمتهم، أديب احلجاز الشيخ قصائد الشعر يف هتنئته، ومدحه، و نظم الشعراء 
 قال يف الشريف عون:، الذي (2) وفاحسن 

 روض الســـــرور بطيـــــب األنـــــس قـــــد نفحـــــا
 

 اـــــــــــــــــــوصـــادح الــــيمن يف حـــي الصــــفا صـدح 
ــــتــــواف  ــــــعــــر ثــــ ـــــهــــتــــر الــ  ا ـمنـــــاين مــــن ترنــ

  
 وانشــــــرحا وطــــــاب صــــــدر كــــــرام احلــــــي 
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحـشــوان
 

ـــــفكــــل شــــهم حبــــاانت الســــرور غ  دىـ
     

 اـــــــــــــحــبـــطـصـه ومــــــــنــو مغتبقــــاً مـــــفــصـابل 
ـــــلـــــقـــســــًر ال    ما أبــــداه مــــن فــــرحــــــوب بــ

        
 مبـــدح أعظـــم مـــن يف الكـــون قـــد مـــدحا 

 ســــلطاننا اآلمــــر النــــاهي اجلليــــل ومــــن  
    

ـــــيف ملكــــه مبلــــوك األرض قــــد رجح   اـــــــــــ
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  رءوف عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل و رع   

 
 (3) وضـــحامـــن آل بيـــت جليـــل فضـــله  

 
كما مدحه الرحالة حممد صادق ابشا، فعندما قام برحلة إىل بالد احلجاز يف عام 

 م، تقابل مع الشريف عون يف منزله، وقال فيه:1884هـ/1302

 نِْعم  ع ْواًن من اإلله جت َّلى
      

 واـــألهايل احلجاز حيث أقام 
                                   

 . 117، ص3؛ حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج130-128، 4( عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج1)
شاعر احلجاز، وأحد النجباء األفاضل،  ،محد بن حممد املصري، الشهري بوفا( حسن وفا: هو حسن بن أ2)

فيما مضى من احلوادث والعرب يف تراجم رجال القرن  والنبغاء البالبل. أمحد حممد احلضراوي: نزهة الفكر
، 4( اتريخ تيمور، ج1970الثاين عشر والثالث عشر، خمطوط بدار الكتب القومية، القاهرة، برقم )

 . 171، ق2؛ أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج127ق
يف اتريخ البلد احلرام، دار ؛ عاتق غيث البالدي: هديل احلمام 113، ص3( حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج3)

 . 414، ص2م، ج1996هـ/1416مكة، مكة املكرمة، 
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 همو  ميمْن  وحامتم مث يمْسر  
     

 (1)هاموا لالكورفيق يف حبِّه  
قصيدة تقع يف  (2)م، نظم الشاعر عثمان الراضي 1886هـ/ 1304ويف عام  

حينما عاد من املدينة املنورة إىل مكة -( بيتاً، مدح فيها الشريف عون الرفيق 33)
 قال فيها:-املكرمة 

 رم   ــــــفــــها الظـــــبشائر النصر مقرون ب
 

 فليهنــك امللــك ال خــوف وال حــذرم  
 هذي العناية قد جاءت على قدر 

 
 ذر                                ـــــــــــــــتـــعـــــر يــــــدهـــمبـــا تشـــاء وهـــذا ال 

 طائعة اءـــــيـــلـــعـــدمتك الــــخــــدانت ل 
 عةــطائ 
 

 ـشرــــبــن والــها اجلـــــتـــدمـــــــا خـــــــاملــــوط 
  مسددة   آراءـــــــــور بـــــــــت  األمْــ ســــــس 

 ددة  ــســــم
 

 من دوهنا املاضيات البـيضم والسـمرم  
 فغدا دًا أثياًل قد مساــجــزت مـــــــحـــف 

 فغدا
 

ـــيـــــبـــــكم الن   رــــــخــــــتـــفــــبع يـــــســــرات الــــ
 ميمت أشرف من يدعى وأقرب من 

 
 سطو ويقتدرـــيم من ـــــظـــــيــرجى وأع 
 ـدبتــــول هللا فانتـــــــبن رسدت أيـــــوع 

 
 جرــــــادة ال بـــؤس وال ضـــــعــــســـلـــــنا ال 
 ةـــــــــن ويف دعــــاس يف أمــــنـــبح الــــوأص 

 
 ر وال ضــررــــيــال ضـــــــــدمت فـــــــــملــــــا ق 
 طواان الدهر عن نصبـد لــــعــــلو مل ت 

 
 جرــــــشـوالــــنبت يهلــك لــوال املــاء وال 
 ـرحـــك البشر علـى فـــــقـــابـــجاءت تس 

 
 راب واحلضـــرــــــــاشرت األعـبــــــحــــــىت ت 
                                  

 .185( حممد صادق: مصدر سابق، ص1)
م يف 1844هـ/1260( عثمان الراضي: هو عثمان بن حممد بن أيب بكر بن حممد الراضي املكي، ولد سنة2)

احلجازية وشاعرها يف عصره، ويكثر اإلقامة يف مكة املكرمة، ونشأ هبا، وتلقى العلم فيها، كان أديب الداير 
م، يف مكة املكرمة، من أشهر مؤلفاته: ديوان شعر يف جملدين، 1913هـ/1231مدينة الطائف، تويف سنة 

واألنوار احملمدية، وهي شرح بديعية ألحد معاصريه، ونقد الرحلة احلجازية للبتنوين. خري الدين الزركلي: 
، العدد 17؛ جملة املنهل، اجمللد 749، ص2جماهد: مرجع سابق، ج ؛ زكي214، ص4مصدر سابق، ج

 .601-598م، ص 1957هـ/ يوليو 1376، ذو احلجة 10
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جتتـهــاد وابـــــعـــرى اإلســــقـــوأم  أم ال  
 

 اعر حــىت احلجــر واحلجــرـشـــــبــك امل 
 د عــاد ســيدانـــرى قـــــقـــراك أم الـــــشـــــب 

 
 (1) واملـــــــــطرعــون الرفيــق فعــاد اخلــري  
 

 ، بقوله:(2) املالكما امتدحه الشيخ حممود بيت 

  رـــــول وابألجـــــبـــقــاك إهلي ابلــــــبــــح
 

 رــــــومن جدك املختار أيدت ابلنص 
 
 

 هــوىل أبشرف خـلقـــمــك الـــرمــوأك
 

 رــــــــــابلبـشاً وأوالك ــــــــقــــمالذ املال ح 
 رتـــــــــــــــاشـــم القـرى ملا قدمت تبأف 

 
 رـــــــــــالل تربيـة احلجـــــــــك ابإلجــــــــألن 
 وحامي محاها من أذى كل فاجر 

 
 رــــــــــــة السمــــفــقــثــمـومن كل بـاغ ابل 
 كناــيــلـــفبشرى لنـا دامت سعود م 

 
 رـــــــــــــالرفيق مدى الدهوسيدان عون  
 اـــنـــلـــــثـــا واحملـبني مـــــــنـــــيـــلـــا عـــــقـــوح 

 
 رــــــــــنناج الذي أواله ابحلمد والشك 
 م فضلهـــهو امللك الشهم الذي ع 

 
 رـــــــوسارت به الركبان يف الرب والبح 
 لم والتقىــحــم والــلـعـــمليك مسا ابل 

 
 رـــــــــــــــوابحلزم والعـزم الشديد بال نـك 
 ودهـــــمليك إذا استمطرت انئل ج 

 
 (3) الفـقـــــــــــــــروإحسانه أغناك من لوعة  
  

                                 
( أمحد أمني بيت املال: النخبة السنية يف احلوادث املكية، حتقيق: حسام مكاوي، د.ن، د.م، د.ت، 1)

ة املكرمة، جريدة الرايض، العدد: ؛ حسني حممد ابفقيه: بداايت النهضة األدبية احلديثة يف مك234ص
    (،10(، ع )17م، جملة املنهل، مج )2005أبريل  28هـ /1426ربيع األول 19، اخلميس 13457
 . 740، ص2؛ آمال صديق: مرجع سابق، ج601م، ص1957ه ـ/ يوليو 1376ذو احلجة 

العطار، الشهري ببيت املال. أمحد ( الشيخ حممود بيت املال: هو حممود بن الشيخ أمني ابن الشيخ حممد سعيد 2)
 .233سابق، ص الصدر املبيت املال: 

 .234-233، صاملصدر نفسه (3)
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 عقيدته:
            كان الشريف عون الرفيق مييل يف عقيدته إىل دعوة الشيخ حممد بن 

، ومما يؤكد ذلك، أنه أمر هبدم بعض القباب واملباين املوجودة على القبور (1) الوهابعبد 

، واعرتضت (2)املقدسة، مثل قرب عبد هللا بن الزبري يف مكة املكرمة، وقرب حواء يف جدة 

  قناصل الدول األجنبية على الشريف عون الرفيق عندما أمر هبدم قرب حواء، وقالوا له: 

"، مجعني، وحنن حنتج على هدم مقامها، ولكن حواء أم للناس ألك ما تشاء يف األولياء"

 .(3)فاقتنع الشريف عون مبا قالوا، وترك هدم ذلك القرب 

وقد كان للشيخ أمحد بن عيسى األثر البالغ على ما اختذه الشريف عون الرفيق من 

له أن هذه قرارات، حيث أقنعه هبدم القباب واملباين اليت تعلو القبور واملزارات، وشرح 

األعمال خمالفة لإلسالم، وأهنا غلو وتعظيم لألموات، وتتسبب يف فتنة األحياء، وبث 

االعتقادات الفاسدة فيهم، فما كان من الشريف عون إال أن أمر هبدم القباب اليت تعلو 

القرب املنسوب إىل حواء يف نسوب إىل خدجية رضي هللا عنها، و القبور، عدا قبة القرب امل

 .(4)أبقامها خشية حدوث الفتنة جدة، ف

                                 
 العرب،؛ أمني الرحياين: ملوك 33، ص1؛ زكي جماهد: مرجع سابق، ج79( حممد البتنوين: مرجع سابق، ص1)

اجلاسم: مرجع ؛ جناة 44، ص6؛ علي الوردي: مرجع سابق، ج59م، ص1987، دار اجليل، بريوت، 8ط
 .40سابق، ص

 ؛ علي الوردي: مرجع623، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج79( حممد البتنوين: مرجع سابق، ص2)
 .33، ص1؛ زكي جماهد: مرجع سابق، ج44، ص6سابق، ج

، 6؛ علي الوردي: مرجع سابق، ج59سابق، ص؛ أمني الرحياين: مرجع 126جع سابق، ص( حممد رفيع: مر 3)
 .44ص

 . 440، ص1عبد هللا آل بسام: مرجع سابق، ج( 4)
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على أية حال وبصرف النظر عمن أثر يف الشريف عون الرفيق وأقنعه ابختاذ تلك 
هدم القباب واملباين اليت تعلو القبور واملزارات، ومنع التمائم، تصادف  . فإن(1) القرارات

صحيح العقيدة اإلسالمية؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بطمس القبور املشرفة، 
، قال: قال يل علي بن أيب طالب: أال أبعثك على ما بعثين (2) األسديفعن أيب اهلياج 

سلم؟ " أْن ال  ت د ع  متْث ااًل إاًل ط م ْست هم ًوال   قربًا ممْشرِفًا إاًل عليه رسول هللا صلى هللا عليه و 
ًويـْت هم " رواه مسلم   .(3)س 

والغريب يف األمر، إن الشيعة كانوا يظنون أنه ينتمي إليهم. فقد كان الشيخ ابقر 
، مقراًب من الشريف عون الرفيق، يفد عليه ويقضي األعوام عنده، وكان هذا (4) التسرتي

 .(5) عونالشيخ واثقاً من تشيع الشريف 

ويستدل الشيعة على تشيع الشريف عون بعدة أمور، منها: أنه أبطل مظاهر  
الفرح الذي اعتاد عليها أهل احلجاز يف يوم عاشوراء، ومنها أنه نظم قصيدة طويلة يف 

هـ 1322راثء فاطمة الزهراء وذم من آذاها، وألقاها بنفسه على احلجاج يف احلرم عام 

                                 
 . 605، ص3( عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج1)
هتذيب هو حيان بن حصني أبو اهلياج األسدي الكويف، وهو اتبعي ثقة. أمحد بن علي العسقالين:  (2)

 . 67، ص3ه، ج1326، دائرة املعارف النظامية، اهلند، 1، طالتهذيب
قشريي النيسابوري: املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل على رسول هللا ( مسلم بن احلجاج ال3)

، 2صلى هللا عليه وسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت، ج
ربيع األول 1(، 5؛ حممد رشيد رضا: مستقبل احلجاز وأمري مكة املكرمة، جملة املنار، مج )666ص

 .196م، ص 1902يونيه 7ـ/ ه1320
م ( هو ابقر بن غالم علي التسرتي النجفي. عامل 1909 – 000ه / 1327 – 000ابقر التسرتي: )  (4)

فقيه، أديب من علماء الشيعة. جاور مبكة، وتويف مبيب. من تصانيفه: حتديد األماكن الشريفة اليت مبكة، 
الة: معجم املؤلفني " تراجم مصنفي الكتب العربية "، وتعليقات على الفوائد الرجالية اخلمس. عمر رضا كح

 . 421، ص1م، ج1993ه / 1414، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1ط
 .44، ص6علي الوردي: مرجع سابق، ج (5)
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شتهرت لدى الشيعة يف العراق، وما زال قراء التعزية م. والواقع أن هذه القصيدة ا1904/
 يتلوهنا يف جمالسهم احلسينية، وهم يرددون منها البيت التايل بوجه خاص:

 .(1) وآذاهـابنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل ملن سـن ظلمها 

ويصفه أحد الذين خالطوه وعرفوه بقوله: " أنه كان جياري كل طائفة أبكمل ما 
يستطلع ما يف خواطرهم، وينفذ فيهم سياسته وإرادته، ويستجمع من كل عندهم؛ حىت 

ذلك قلوب الطوائف اإلسالمية قريبها وبعيدها. حيث كان الشريف عون الرفيق عاملاً 
ابرعًا يف الفنون، متضلعًا يف أكثر العلوم ال يدخل عليه عامل إال وخيرج معتقدًا أنه دون 

سلمني حتج وتعتقد أن أمري احلرمني أحد أفراد علم الشريف، وكانت كل طائفة من امل
 .(2)طائفتها"

اليت سار عليها الشريف عون الرفيق، كان البد وأن يرضى  يبةتلك السياسة الغر 
راضني عن تلك -الغالب  يف-عنها قوم ويغضب منها آخرون. حيث كان العامة 
 .(3) السياسة، ومعجبني هبا، أما اخلاصة فكانوا انقمني عليها

، (4) ثورومن األعمال الدينية اليت قام هبا الشريف عون الرفيق، توسيعه لباب غار 
وكان الباب ال يتسع إال لنفر واحد يدخل منه زاحفًا على بطنه، حىت ساد االعتقاد بني 

                                 
 .45-44ص ،6علي الوردي: مرجع سابق، ج (1)
 .45، صاملرجع نفسه، واجلزء نفسه (2)
 ( املرجع نفسه، واجلزء نفسه، والصفحة نفسها. 3)
( غار ثور: هو ذلك الغار املبارك الذي جلأ إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند عزمه على اهلجرة إىل 4)

املدينة، وكان معه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه، فأختبأ فيه حىت توقف طلب قريش هلما، مث غادراه إىل 
 ،6ج ، ويقع غار ثور يف جبل ثور جنوب مكة املكرمة. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،املدينة املنورة

 .1239ص
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الناس أنه ال يدخله إال السعيد، وأما الشقي فال يستطيع دخوله. فأراد الشريف توسيع 
 .(1)الوهم الفاسد لدى الناس  ذلك الباب إلزالة ذلك

وكان الشريف عون الرفيق مييل إىل الرفاهية جبميع أنواعها، حيث كان جيمع حوله 

من أورواب، كان يركبها يف  (3)، كما استقدم أتوموبيال(2) والطبالنيالكثري من املطربني، 

، بل (4) احلجازطريق الطائف، وكانت سيارة الشريف عون الرفيق هي أول سيارة دخلت 

 .(5) سنةاجلزيرة العربية أبسرها، وما شاعت إال بعد موته بنحو ثالثني 

 حالته االجتماعية:

وأجنبت له  (6) العسرييتزوج الشريف عون الرفيق من السيدة فاطمة بنت جاري 
، غري أنه حتصل (8) والعقل، وكان ولداً ضعيف اإلدراك (7)ابنه الوحيد" حممد عبد العزيز"

                                 
؛ زكي جماهد: مرجع 213، ص2؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج80( حممد البتنوين: مرجع سابق، ص1)

 . 33، ص1سابق، ج
زكي جماهد: مرجع ؛ 80؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص363-362( حممد صادق: مصدر سابق، ص2)

 .33، ص1سابق، ج
  .593، ص3جعاتق البالدي: اتريخ األشراف،   أتوموبيال: املقصود هبا السيارة. (3)

املرجع ؛ عاتق البالدي: 80؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص213، ص2( حممد الكردي: مرجع سابق، ج4)
 .33، ص1؛ زكي جماهد: مرجع سابق، ج604، ص3، جالسابق

 .604، ص3البالدي: املرجع السابق، ج( عاتق 5)
( كانت السيدة فاطمة حظية عند الشريف عون الرفيق، وذات يوم سجن أحد األشراف، فما بقيت شخصية 6)

إال توسطوا هبا، فلم يطلقه، فلجأوا إىل السيدة فاطمة، فأطلقه هلا. مث عرف أن كبار األشراف والوجهاء 
لشاهد، وجاء إىل اجمللس، فوجد القوم يف غاية اخلنق، فذكر سوف يصبحون غضاابً، فعصب على إصبعه ا

هلم قصة إصبعه، اليت تدل على أنه الحق هلم يف الغضب عليه، فما كان من القوم إال أن انفجروا ضحكاً. 
 . 605، ص3، جاملرجع السابقعاتق البالدي: 

 (.13. انظر ملحق رقم )111، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج58( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص7)
 .236( حممد رفيع: مرجع سابق، ص8)
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الدرجة األوىل،  (1)على العديد من األومسة من السلطان عبد احلميد الثاين، منها نيشان 
 .(3) األوىل، كما منحته دولة إيران نيشان شري وخورشيد من الدرجة (2)والنيشان العايل 

، وأعقب (4) أسعدوتزوج الشريف حممد عبد العزيز من السيدة فاطمة بنت أمحد 
    فأعقب عبد احلميد ابنته علي. د، وعبد احلميد، ويوسف، و هم: أمحمنها أربعة بنني 

، وأجنبت له "عالية"، مث انفصلت عنه، (5) طالل" دينة "، واليت تزوجت من احلسني بن 
. وأعقب يوسف بن (6) ابلقاهرةوسافرت إىل مصر حيث عملت أستاذة يف كلية اآلداب 

  .(7) الرفيقحممد عبد العزيز ابناً مساه عون 

                                 
( نيشان: لفظ فارسي معناه الوسام، وتطلق على الفرمان أو ما يصدره السلطان من أوامر. زين العابدين جنم: 1)

 .532-526مرجع سابق، ص
 .Y.PRK.UM 45/11,I.TAL 118/31( األرشيف العثماين: تصنيف 2)
 .I.TAL 138/29: تصنيف ( األرشيف العثماين3)
( أمحد أسعد: من مستشاري السلطان عبد احلميد، كان مولده يف املدينة املنورة، وقد شغل كناساً، كمنصب 4)

شريف يف القبة النبوية، كما كان رئيساً إلحدى الفرق الصوفية يف املدينة املنورة، توىل الصدارة العظمى مرتني: 
هـ. سالنامة والية احلجاز 1292رجب  24هـ، والثانية كانت يف 1289ذي احلجة  17األوىل كانت يف 

، 1؛ حممد حسني زيدان: ذكرايت العهود الثالثة، ط236؛ حممد رفيع: مرجع سابق، ص51هـ، ص1303
؛ إدوافون زامباور: 605، ص3؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج71م، ص1988هـ/1408د. م، 

التاريخ اإلسالمي، ترمجة زكي حممد حسن بك وآخرون، دار الرائد معجم األنساب واألسرات احلاكمة يف 
 .326؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص248م، ص1980هـ/1400العريب، بريوت، 

( احلسني بن طالل: هو احلسني بن طالل بن عبد هللا بن احلسني بن علي بن حممد بن عبد املعني، ولد يف 5)
م، ونودي به ملكاً 1951م، وتعلم فيها، كان مرافقًا جلده يف القدس إابن اغتياله عام 1935عم ان عام 

م، 1953صغر سنه حىت عام م، بعد أن ختلى له والده عن العرش، إال أنه بقى حتت الوصاية ل1952عام 
م، إثر إصابته ابلسرطان. أمحد العالونة: ذيل األعالم "معجم 1998واستمر ملكاً للبالد حىت تويف يف عام 

تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني واألعالم مبا وقع يف أعالم خري الدين 
 . 55-54، ص2م، ج2002هـ/1422الزركلي من األوهام، دار املنارة، جدة، 

 . 605، ص3ج األشراف،؛ عاتق البالدي: اتريخ 236مرجع سابق، ص رفيع:حممد  (6)
 . 605، صواجلزء نفسه، املرجع نفسه( 7)
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 لتدريب العسكري: اشرتاكه يف ا
التدريب العسكري م، اشرتك الشريف عون الرفيق يف 1877هـ/1294يف عام 

، حيث قال ألكابر (1)الذي أمر به أمري مكة املكرمة الشريف عبد هللا بن حممد بن عون
مكة، وعلمائها: " قصدي تتعلمون حركات العساكر النظامية، وكيفية الرمي ابلبندق"، 

أحضر هلم الشريف عبدهللا، البنادق، وتوىل تدريبهم، العساكر و  فامتثل الناس لذلك،
ة املوجودة يف مكة، فتعلم كثري من الناس تلك الفنون العسكرية يف وقت قصري، النظامي

واستمر ذلك التدريب حنو أربعة أشهر، وبذل الشريف عون الرفيق جهدا كبريا يف ذلك، 
وأنفق مجلة من أمواله يف كساوي املتدربني، الذين اختذوا لباسًا خاصاً، قوامه قميص 

مال "، وجعلوا  العقال فوق "الصمادة "البيضاء، غطاء وبنطلون من قماش كان يسمونه "
سرى ذلك التعليم العسكري يف سائر بق الناس لتلقي تلك التدريبات، و لرؤوسهم، مث تسا

 .(2)بيوت أكابر مكة، وعلمائها وأشرافها، إال أمانس قالئل

 األعمال اليت أشتهر هبا:
 :اخلزانوية-1

أمر الشريف عون الرفيق بتكوين فرقة عسكرية خاصة به؛ لتكون مبثابة حرس 
خاص له، وأطلق عليها فرقة اخلزانوية، يقوم أفرادها بتنفيذ أوامر الشريف بشكل مباشر. 

                                 
بة الوزارة م(، هو أول شريف منح رت1877-1822هـ/ 1294-1237( الشريف عبد هللا بن حممد عون )1)

يها العلوم الشرعية، والتفسري واحلديث، وفنون األدب، وكان من وتعلم ف سطنبولولقب ابشا، ترىب يف ا
أعضاء جملس الشورى، واشتهر عند رجال الدولة بكمال العقل وحسن التدبري واحلزم ومعرفة األحكام. وكان 
يكثر يف جملسه من مذاكرة العلم واألدب، وحيضر جملسه كثري من العلماء واألدابء. أمحد دحالن: مصدر 

؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، 354-352، ق2؛ أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج47سابق، ص
؛ 79؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص132، ص4؛ خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ج101، ص4ج

 . 836-835، ص2عارف عبد الغين: اتريخ أمراء مكة، ج
ي: أمحد احلضراو ؛ 150-149صدر سابق، ص؛ أمحد بيت املال: م58( أمحد دحالن: مصدر سابق؛ ص2)

؛ أمحد 112-111، ص4عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج ؛368-366، ق2املصدر السابق، ج
 . 582، ص3؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج608، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
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وسرعان ما غدت تلك الفرقة مركز قوة، وسوط عذاب، أهلب ظهر األهايل، فكان 
طهاد من ال خيضع هلم من األهايل، كما  أفرادها يتسلطون، ويستغلون نفوذهم، يف اض

كانوا يفرضون إاتوات على أي فرد تلحق به مظنة الثراء، وكان الشريف عون خيتار أفراد 
هذه الفرقة العسكرية من أدىن الطبقات، ويتخذهم وسيلة إلذالل أعيان ووجهاء أهل 

 .(1)احلجاز
ل احلل بتنصيب م، اتفق أه1905هـ/ 1323وبعد وفاة الشريف عون الرفيق عام 

وكياًل إلمارة مكة املكرمة إىل أن يصدر القرار بشكل  (2)الشريف علي بن عبد هللا ابشا 
عبد هللا ابشا، ومبجرد أن مت تنصيبه وكيال لإلمارة، بن  يأن عل غري، اسطنبولهنائي من 

حبسهم، واسرتد  منهم ما كان موجودًا أبيديهم، وأمر ببيع أمالكهم، و  اعتقل اخلزانوية،
 .(3) حقوأاثثهم؛ لقضاء حقوق الناس اليت اغتصبوها بغري 

 عون: فيل-2
الذي كان ببالد  (4)م، أرسل السيد حممد السقاف 1896هـ / 1313يف عام 

أرسل مع الفيل سايسًا هندايً هلند، هدية للشريف عون الرفيق، و جاوة، فياًل صغريًا من ا
                                 

      ؛ 356-355، ص3؛ حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج623، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج1)
عبد الفتاح حسني املكي: اتريخ أمراء البلد احلرام عرب عصور اإلسالم" عصر النيب صلى هللا عليه وسلم حىت 

، 6؛ علي الوردي: مرجع سابق، ج396م، ص1986هـ/1407وقتنا احلاضر" مكتبة املعارف الطائف، 
 . 88سابق، ص؛ فائق الصواف: مرجع 599، ص3؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج43ص

( الشريف علي بن عبد هللا ابشا: هو الشريف علي بن عبد هللا بن حممد بن عبد املعني بن عون، توىل إمارة 2)
نتقل إىل ام، ف1908هـ/ 1326ىت عزله يف عام ستمر يف إمارته حام، و 1905هـ/1323مكة املكرمة عام 

إمساعيل جارشلي: أشراف  ؛167، ص4ألانم، جمصر، وأقام ابلقاهرة إىل أن تويف. عبد هللا غازي: إفادة ا
؛ عارف عبد الغين: اتريخ أمراء 309، ص4، جمصدر سابق؛ خري الدين الزركلي: 227-226مكة، ص
 . 841، ص2مكة، ج

 . 628، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج167-166، ص4، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 3)
م، يف مدينة سيون، ونشأ 1848هـ/1265بن عمر سقاف، ولد سنة ( حممد السقاف: هو حممد بن حامد 4)

 =هبا، وحفظ القرآن الكرمي على الشيخ عبد الرمحن عبد هللا الصبان، وتلقى العلم على والده والسيد علي
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ه 1315قدوم ذلك الفيل كان يف سنة . أن (1) عشييتوىل شئونه، وذكر الشيخ حسن 
م، وكان مع الفيل سايس خاص به، وكان السايس يكلم الفيل ابللغة اهلندية، 1897/ 

والفيل يفهم كالمه، وذات يوم دخل الفيل مطبخ الشريف عون بغتة، فكسر الصحون، 
وقلب القدور، وأكل ما وجده يف طريقه، وكان يف املطبخ رجل هندي امسه "فريوزدين" 

 .(2) األسفلفضربه بطرف خرطومه فانفلج نصفه 

وكان ذلك الفيل ميشي يف األسواق، حيث غالبية بضائع الناس من احلبوب اليت 
ويعرضوهنا أمام حمالهتم التجارية فكان الفيل خيتار ما يريد، وأيكل من  يضعوهنا يف زانبيل
ويف ض له بسوء. دون أن جيرؤ أحد من التجار على التعر  (3) يشبعتلك احلبوب حىت 

أحد األايم وبينما الفيل كان يدور على احملالت، أطعمه بعضهم مساً فمكث الفيل مريضاً 

                                                                                         
حممد احلبشي، وأخذ علم الفلك عن الشيخ حممد يوسف اخلياط املكي مبكة، مث أذن له مشاخيه ابلتدريس =

ر الرسالة احملمدية، واشتغل ابلعلم والتدريس والوعظ واإلرشاد والتصوف وعلم الفلك، وكان من واإلفتاء ونش
مشاهري رجال علم الفلك يف القطر احلضرمي. زار بالد جاوة وغريها، واتصل برجال العلم فيها، وأخذ عنه  

م 1920هـ/1338كثري من علماء العصر من حضرموت واليمن واحلجاز والصومال وجاوة، تويف يف سنة 
مبكة، ودفن يف املعالة. من مؤلفاته: الفتاوى الكربى، يف جملدين، اإلحتاف بتقرير مسائل االزورار 

، 1؛ عبد هللا املعلمي، مرجع سابق، ج77، ص6واالنعطاف وغريها. خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ج
 . 374-373، ص1؛ زكي جماهد: مرجع سابق، ج516-515ص

هـ، كان كثري االتصال واالجتماع ابلشريف 1297عًشي: من أعيان مكة املكرمة، ولد سنة ( الشيخ حسن 1)
بن له واعتىن به حىت صار رئيساً اية الشيخ حسن منذ صغره، واختذه كعون الرفيق، والذي قام برتب

لطبخ للطباخني، فكان الشريف عون يثق به ثقة عظيمة، وال أيكل إال ما يقدمه له بنفسه، وكان يتوىل ا
للحفالت الرمسية اليت يقيمها املرحوم امللك عبد العزيز، كما كان يتوىل الطبخ يف املناسبات اهلامة، واليت 
يدعي فيها عند جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز، أو ملعايل الشيخ عبد هللا السليمان وزير املالية األسبق. 

، دار العلم 2يف القرن الرابع عشر للهجرة، ط حممد علي مغريب: مالمح احلياة االجتماعية يف احلجاز
 . 91، ص6، حممد الكردي: مرجع سابق، ج203م، ص1985هـ/ 1405للطباعة والنشر، جدة، 

 . 92-91، ص6( حممد الكردي: مرجع سابق، ج2)
؛ عبد الفتاح 243-242؛ حممد رفيع: مرجع سابق، ص626، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج3)

 . 601، ص3؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج397مراء البلد احلرام، صاملكي: اتريخ أ
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بعد الفحص عليه، تبني أنه تعرض سل الشريف عون يف طلب األطباء، و ال أيكل، فأر 
وشك سائس الفيل يف أحد أصحاب احملالت،  لتسمم، وأخذوا يعاجلونه حىت طاب،

حيث قدم للفيل بعض الطعام، فأمر الشريف بطلبه، فسأله فأنكر، مث قال السائس: 
قدمه للفيل ليتعرف عليه، إن كان هو الذي مسمه، فقيده الشريف وقدمه للفيل، بعد أن 

يشمه، أمر بعدم ذهاب السائس معه؛ لئال يغريه عليه. فما قدموه للفيل، حىت جعل 
 .    (1) عنهوحيول وجهه 

وذات يوم حتمس أحد أهل مكة، فقال: اي قوم ال صرب لنا على هذا فتعالوا إىل 
سيدان نطلب منه أن يكف عنا هذا الوحش، فتحمس عدد من أهل السوق فوافقوه على 

أنه كلما التفت إليهم وجدهم قد نقصوا عددا، وعندما وجل ابب  إالذلك، فانطلق هبم، 
القصر، مل جيد معه أحداً، فتقدم إىل الشريف الذي سأله عن شكايته؟ فقال: اي سيدان، 
هذا الفيل املسكني الذي جيوب الشوارع وحيداً، نطلب منك أن حتضر له فيلة ترافقه 

جل، وهو يرى أنه قد انتصف من الذين وتؤانسه! فتبسم الشريف، ووعده بذلك، فعاد الر 
 .(2) خذلوه

ويف أحد األايم اعتدى الفيل على أحد األشخاص، فجذبه خبرطومه وغرز 
أمر بقطع انب  انبه يف فخذ الرجل فمات، فلما بلغ الشريف عون ذلك اخلرب

الفيل، وأمر سايسه أن يكلمه ابهلندية يف ذلك جزاء له على ما فعل، فرضخ 
  ودفع .(3) ابملنشارالفيل لقص انبه، وانم على األرض فجاء النجار وقص الناب 

                                 
 .298 – 297أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 . 603، ص3( عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج2)
؛ ذكر عاتق البالدي أن الشريف عون الرفيق أمر السائس أن خيرج 92، ص6ج سابق،حممد الكردي: مرجع  (3)

 . 604-603، ص3، جاملرجع السابقجرول، ويطلق عليه الرصاص. عاتق البالدي: الفيل إىل 
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 .(1) الديةالشريف عون ألهل القتيل 

م، حيث قام مجاعة من 1903ه / 1321لبث ذلك الفيل حيا، حىت سنة 
 .(2) أثرهمابلرصاص، وقد أرسل خلفهم، ومل يقع على  برمي الفيل ليالً العرابن 

م، مث قتل ابلطائف، 1905هـ/1323ويف رواية اثنية أن الفيل لبث حيا، إىل عام 
، حيث أمر أربعة من العبيد الطائفأمري  (3)والذي أمر بقتله هو الشريف زيد بن فواز

فضربوه بست رصاصات ابلبندق، فلما مسع الشريف عون بذلك، غضب غضباً شديداً، 
فخاف الشريف زيد، وهرب منه، مث مات الشريف عون بعد ذلك يف نفس السنة 

 .(4) املذكورة

 : (5)بوال علي-3

بو"، كان يتجول العلي " رفيق لنفسه جليساً جمذوابً يسمىاصطفى الشريف عون ال
يف الطرقات عارايً، فأمر بتنظيفه وتدريبه على ارتداء املالبس الفاخرة، مث أمر كبار أهل 

                                 
 . 604، ص3عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج (1)
 .308أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص  (2)
الشريف زيد بن فواز بن انصر: ولد بقرية رحاب من ضواحي الطائف، ونشأ نشأة صالح وتقوى، وكان ذا  (3)

ه، وعزل 1295علم ومعرفة يف الشعر واألدب، توىل إمارة الطائف يف عهد الشريف احلسني بن حممد عام 
يق أمريا على عنها بعد عامني يف عهد الشريف عبد املطلب بن غالب. وعندما نصب الشريف عون الرف

ه. وظل طيلة مدة الشريف 1304ه، واستمر يف إمارته حىت عام 1299مكة املكرمة واله الطائف يف عام 
ه، ويف عهد خليفته علي بن عبد هللا واله إمارة 1323عون بني توليه وعزل حىت تويف الشريف عون عام 

ه مبكة املكرمة. 1332أجله عام الطائف واستمر هبا كذلك يف عهد الشريف احلسني بن علي حىت وافاه 
 ه/1401 ، الناشر املؤلف، د.ن، د.م،1الشريف حممد بن منصور: قبائل الطائف وأشراف احلجاز، ط

 .49م، ص1981

 . 92، ص6( حممد الكردي: مرجع سابق، ج4)
ت حزانً، ويغور حليبها، وقد متو  –خيلج قلبها عليه –البو: أصل البو، كان إذا مات ولد الناقة املولود  (5)

فيعمدون إىل سلخ جلد احلوار امليت، وحيشونه، حبيث يعود إىل خلقته املولود عليها فرتأممهم الناقة وتدر عليه، 
وال تفارقه ليل هنار. وملا رأى املكيون ولع الشريف عون بعلي املذكور، شبهوا عليًا ابلبو، وشبهوا عواًن أبم 

  .604، ص3". عاتق البالدي: اتريخ األشراف، جعلي البوارقه! وهكذا مسي علياً "احلوار اليت ال تف
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احلجاز بتقبيل يد ذلك اجملذوب، وكان الشريف عون الرفيق يصطحبه معه يف عربته 
اخلاصة، وجيلسه إىل ميينه، وأفرد له عربة خاصة، حىت إذا ركبها ذلك اجملذوب، أمر الناس 

لوقوف له حتية وتقديرا. كما قرر الشريف أن يشيد للمجذوب قصرًا فخماً، فابتاع له اب
، وأجرب أصحاهبا على إخالئها، مث (1) القشاشيةبعض الدور القريبة من املسجد احلرام يف 

هدمها وبىن القصر مكاهنا، كما عمد إىل قطعة واسعة أمام القصر كانت مكتظة 
ابلبيوت، فحكم على أصحاهبا إبخالئها، ونقدهم امنها، مث أمر هبدمها ليجعل منها 

 .(2) فيهاحديقة يتمتع هبا اجملذوب بعده 

دم الشريف عون للبيوت من أجل بناء ه فكرة-والواقع أن تلك الرواية التارخيية 
ال أساس لصحتها، فقد كان و  الكثري من عدم الدقة، يشوهبا-حديقة لقصر اجملذوب 

غرض الشريف عون من امتالك تلك البيوت وهدمها، تشييد نزل متسع األطراف 
للحجاج، تنفيذًا لرغبة السلطان عبد احلميد الثاين، الذي أوصى بتشييد ذلك النزل، 

 .(3) واهلدموأرسل األموال الالزمة لذلك، فتم اإلخالء 

بو، هو أن الشريف عون الرفيق  اللي أما عن سبب تشبث الشريف عون الرفيق بع
البو ماراً من أمام القصر،  يله تشرف على السوق، وكان عل (4)كان جالسًا يف مشربية 

مل يستطيع احلراس منعه، حىت وصل إىل و  أة اندفع إىل داخل القصر بسرعة،وفج
الشريف، وقبض على يده بشدة، وهو يقول: )قوم قوم قوم( وقام الشريف عون، وما إن 

                                 
حي وسوق مبكة، بني املسجد احلرام والغزة، حتيط به شوارع املدعى من الغرب، وسوق الليل من  :( القشاشية1)

 .1381ص ،7ج اجلنوب، وشارع الغزة من الشرق. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،
؛ 624-623، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج358-356، ص3( حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج2)

  .600-599، ص3؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج238حممد رفيع: مرجع سابق، ص
 . 624، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج3)
شرفة ممغلقة خبشب معشَّق بطريقة فنية تطل أو تشرف على األماكن اليت حوهل4) ا. أمحد ( مشربية: املشربية هي م

 . 1182، ص2خمتار: مرجع سابق، ج
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غادر الشريف تلك املشربية حىت اهنارت على املكان الذي كان الشريف عون جالساً 
 .(1) اجملذوبفيه، ومن حينها تشبث الشريف عون الرفيق بذلك 

أن إمعان الشريف عون الرفيق يف الدهاء، سول له العمل على ومييل البعض إىل 
نكاية العظماء، ابختاذ هذا اجملنون جليسًا له، يقدمه عليهم، وأيمرهم بتعظيمه، وتقبيل 

علي بو"، على شذوذ الشريف عون الرفيق . بينما يستدل فريق آخر من قصة "يده
ن عقلية الشريف عون اجلبارة بينما يفسر فريق اثلث ذلك التصرف، أب ،وغرابة أطواره

هدته إىل أفضل طريقة متكنه من أن يتقي هبا كيد السلطان عبد احلميد، الذي كان 
يشك يف مجيع املستشارين من عماله وموظفيه فاصطنع الشريف عون هذه األعمال، 

 .(2) هبموأخذ جيالس اجملانني، ليوهم السلطان، أنه أحد السذج الذين ال يعتد 

ه الشريف عون ذلك الرأي األخري، نظرا ملا كان يتمتع ب الباحثنيويرجح أحد 
 حكمة، وقوة إرادة، ويسوق الباحث ثالثة أدلة أتكيدا على ذلك:الرفيق من سياسة، و 

أوهلا: أن الشريف عون الرفيق بعث إىل السلطان عبد احلميد يشكو إليه من 
احناز السلطان إىل عون تصرفات معينة بدرت من ابن أخيه الشريف احلسني بن علي ف

، وهذا التصرف من انةاآلستوأفراد أسرته؛ ليقيموا يف  الرفيق، وأمر ابستدعاء احلسني
جانب السلطان، يدل على رضاه عن الشريف عون الرفيق، حيث نصره وآزره على ابن 

 أخيه.

                                 
؛ عبد الفتاح 604، ص3، جاتريخ األشراف؛ عاتق البالدي: 624، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج1)

 . 43، ص6؛ علي الوردي: مرجع سابق، ج396املكي: اتريخ أمراء البلد احلرام، ص
  .600، ص3، جاتريخ األشراف؛ عاتق البالدي: 625-624، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج2)
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اثنيهما: أن السلطان عبد احلميد ترك الشريف عون الرفيق يرهق حجيج بيت هللا 
م من أمرهم عسراً، يبتز منهم األموال بفرض ضرائب جزافية، ويفرض عليهم احلرا

إجراءات تعسفية حىت ارتفعت أصوات احلجاج ابلشكوى، إال أن السلطان عبد احلميد 
 التزم الصمت املطبق إزاء جور هذا الشريف، وظلمه.

فها، املكرمة وشري اثلثهما: أن الشريف عون الرفيق ظل متقلدًا منصب أمري مكة 
 .(1) منصبهم، دون أن يتعرض لفرمان سلطاين بعزله من 1905هـ/1323 حىت وفاته عام

 :الرفيق الشريف عون بستان-4

، أنشأ الشريف عون الرفيق بستااًن مجياًل مشال (2) م1866هـ/1314يف عام 
 لب إليه، وج(4) املصريهو املكان الذي كان خييم عنده احململ و  مبكة املكرمة، (3) جرول

غريها من البلدان، وساق إليه املاء من عني أشجارًا كثرية من مصر، واهلند، والشام، و 

                                 
 .89فائق الصواف: مرجع سابق، ص (1)
 . 136، ص4( عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج2)
( جرول: حي كبري من أحياء مكة، يقع غرب قعيقعان، وميتد غرابً فال تعرف حدوده الواضحة، ومن أحيائه: 3)

 ،2ج لزاهر، والزهراء، والتنضباوي، وجل سكانه من قبيلة حرب. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،ا
 .354ص

هـ، وأنه كان 648( احململ املصري: يرجع اتريخ إرسال احململ املصري للحجاز إىل عهد " شجرة الدر" سنة 4)
من فوقه األحجار الكرمية، وكانت حتمل  هودجًا هلا حني حج ت ـ وقد زينته خبمائل احلرير والتطريز البديع،

معها هدااي للكعبة واحلجرة الشريفة، مث تتابع إرسال تلك اهلدااي. واحململ املصري من قدمي الزمان تصحبه  
كسوة الكعبة، وما يلزم احلرمني، والصدقات اليت توزع على فقرائها. وللمحمل املصري كسواتن: كسوته 

، وكسوته املزركشة، وال يلبسها إال يف املواكب الرمسية، وبعد رجوعه من اليومية وهي من القماش األخضر
سفر احلج، حتفظ كسوة احململ مبخزن يف املالية، وهذه الكسوة جتدد بعد كل عشرين سنة مرة، وتبلغ 
تكاليفها حنو ألف ومخسمائة جنيه مصري، أما كسوته اخلضراء فيكسى هبا سنوايً. إبراهيم رفعت: مصدر 

 . 197-196، ص6؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج308-306، ص2جسابق، 
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من اجلنات مل يسبق هلا نظري يف  جنة- مدته يف-، حىت أضحى ذلك البستان (1)زبيدة 
 .(3)، وقد أنفق الشريف عون على إنشائه مائة وتسعة وستني ألف جنيه ذهبياً (2)مكة

راب يتطرق إليه ، أخذ اخل(4)م( 1905هـ/1323وبعد وفاة الشريف عون الرفيق )
هـ/ 1375، مث متت إزالته متامًا يف عام (5) أخضرمل يعد فيه عود إىل أن اضمحل، و 

، بشراء أرض البستان، وحتويلها إىل العزيزم، حيث قام األمري متعب بن عبد 1955
 .(7) والوالدة، وبين على جزء منها مستشفى النساء (6) للخضارحلقة 

 وصف البستان:
وكــــــــان ذلــــــــك البســــــــتان عبــــــــارة عــــــــن قطعــــــــة مســــــــتطيلة الشــــــــكل، طــــــــول ضــــــــلعها 

مـــرتاً، وبلـــغ ارتفـــاع الســـور احملـــيط هبـــا مـــرتان، ويف وســـطها  180مـــرتاً، والغـــريب270البحـــري
مســك حائطــه مــن األعلــى ثالثــة أمتــار و  مــرتا، 61خــز ان للمــاء مربــع الشــكل، طــول ضــلعه 

                                 
( عني زبيدة: منسوبة إىل السيدة زبيدة زوج اخلليفة العباسي هارون الرشيد، وكانت إىل عهد قريب تسقي 1)

 ؛ عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،290-287، ص2عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج .معظم مكة
 .1231ص ،6ج

؛ أمحد السباعي: مرجع 241-133؛ حممد رفيع: مرجع سابق، ص80البتنوين: مرجع سابق، ص( حممد 2)
، 3؛ عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج33، ص1؛ زكي جماهد: مرجع سابق، ج626، ص2سابق، ج

 . 593ص
 . 270، ص2( حممد الكردي: مرجع سابق، ج3)
      ؛ 166، ص4، جاملصدر السابق غازي: ؛ عبد هللا20، ق2( أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج4)

؛ حممد البتنوين: 5، ص1؛ حسني نصيف: مصدر سابق، ج31عبد الستار الدهلوي: تكميل وتذييل، ق 
، 1؛ زكي جماهد: مرجع سابق، ج627، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج80مرجع سابق، ص

 .332لد: مرجع سابق، ص؛ وليم أوكسنو 605، ص3، جاملرجع السابق؛ عاتق البالدي: 33ص
، 2؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج241؛ حممد رفيع: مرجع سابق، ص80( حممد البتنوين: مرجع سابق، ص5)

 . 271ص
 . 594، ص3، جاملرجع السابق؛ عاتق البالدي: 271، ص2( حممد الكردي: مرجع سابق، ج6)
والوالدة حاليًا إىل حي العزيزية مبكة، نقل مستشفى النساء  .271، ص2( حممد الكردي: مرجع سابق، ج7)

 جبوار مدينة امللك عبد هللا الطبية. )تعريف إجرائي من الباحث(.
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وربــع، وارتفاعــه أربعــة أمتــار، وهــو مبــين مــن احلجــر األزرق، وجــداره مــن الــداخل واخلــارج 
جمصصة ابجلري املخلـوط مبسـحوق اآلجـر، ويصـعد إليـه مـن اجلهـة الشـمالية أوالً علـى أربـع 

ــلَّمادرجــة عــن اليمــني، و  16، مث بعــدها درجــات ن بعــد األربعــة مثلهــا علــى اليســار، فلــه س 
ــلَّم مصــنوع مــن حجــر  ــلَّم درجــة كبــرية يف مســتوى أعلــى اخلــزان، والس  األوىل، ويف آخــر الس 
متــني، زادتــه الصــنعة رونقــاً ومجــااًل، ويف زوااي اخلــزان األربــع مــن الــداخل درج منــتظم علــى 

أمتـار درجـة، طـول العليـا منهـا مـرتاً، والسـفلى سـتة  14شكل ربع الدائرة ، كل زاوية فيها 
ونصــف، وهــذا الــدرج للنــزول منــه علــى قــاع اخلــزان، ويف منتصــف كــل جــدار مــن جــدران 
اخلــزان فتحتــان حبــذاء األرض، ارتفــاع كــل فتحــة منهــا ثالثــة أرابع املــرت يف عــرض نصــفه، 

هــــذا اخلــــزان الكبــــري ال مثيــــل لــــه يف األقطـــــار و  لتصــــريف امليــــاه منــــه إىل البســــتان،وذلــــك 
خـــزاانن بينهمــا أربعـــة أمتـــار، مســـاحة كــل منهمـــا ســـتة أمتـــار،  احلجازيــة. وابلبســـتان أيضـــاً 

وأبعلـــى كـــل منهمـــا فتحتـــان تقـــذفان امليـــاه إىل بركـــة يشـــرب منهـــا النـــاس ويغســـلون منهـــا. 
والربتقـــال، واملـــزروع مـــن أرض البســـتان حنـــو الربـــع، وفيـــه شـــجر اجلوافـــة، واجلـــوز اهلنـــدي، 

           والكرنـــــــب، والكـــــــراث، ، لربســـــــيملعنـــــــب، والكـــــــادي، والـــــــورد، وااوالليمـــــــون، والنخيـــــــل، و 
 .(1) الطماطمو  والباذجنان،

 اليت فرضها الشريف عون الرفيق: الضرائب-5
رجعوا ذلك إىل اإن الذين نعوا على الشريف عون الرفيق قسوته يف معاملة احلجاج 

 .(2) العهدقيامه بفرض أجور ابهظة على مواصالهتم، مقارنة مبستوى األسعار يف ذلك 
من مكة إىل املدينة  (3)م كانت أجرة اجلمل للشقدف1885هـ/ 1303ففي عام 

راياًل. ومن مكة إىل املدينة، مث إىل ينبع 17 (2) العصم، ومثلها كانت أجرة (1) رايال 18
                                 

 .196-195، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج ؛138-136، ص4ازي: إفادة األانم، ج( عبد هللا غ1)
 . 626، ص2( أمحد السباعي: مرجع سابق، ج2)
اخلشب وقاعدهتا من احلبال، وعلى حافة كل سرير من اجلنب اخلارجي ( الشقدف: عبارة عن سريرين من 3)

 =واخللفي شبكة من العيدان، إذا ضم السريران على ظهر اجلمل حببال متينة يكوانن قبة تغطي بشيء، يقي
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، وكذلك من مكة إىل املدينة مث رايالً  22العصم ، و 23، كانت أجرة الشقدف (3)البحر
رايال، ومثلها من مكة إىل املدينة مث  27العصم ، و 28إىل جدة، كانت أجرة الشقدف 

 .(5)رايال 34والعصم  35حيث كانت أجرة الشقدف  (4) الوجهإىل 
املقو ميدفع  أن-آنذاك  –وكانت العادة اجلارية مبكة 

من أجرة مجاله عن كل  (6) 
، ورابعاً (7)مجل يسافر إىل املدينة املنورة راياًل للشريف، ورايال للوايل، واثلثًا للمخرج 

، وكذا على (8) للمرييللمطو ف، فإن كان السفر إىل جدة كان يدفع ربع رايل فقط 

                                                                                         
الراكب من الشمس واملطر، والشقدف، يسع نفرين، وميكنهما أن يناما فيه، كما ميكن أن جيلس الراكب =

، 4بواسطة خمدات صغرية وخفيفة يضعها على ما حيب. عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج على راحته
 .207؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص138ص

( الرايل هنا: هو الرايل اجمليدي العثماين الذي صدر يف عهد السلطان عبد اجمليد العثماين. عبد هللا غازي: 1)
لنقد الفضي املضروب يف عهد السلطان عبد اجمليد كان . وهو نوع من ا140، ص4املصدر السابق، ج

م بعد صدور قرار يف تصحيح 1844ه/ 1260يساوي مخس الذهب العثماين، وعشرين قرشاً. ضرب عام 
املسكوكات العثمانية يف العام نفسه. كما سمك  من خالل القرار ذاته فئة العشرة قروش ومسي نصف جميدي، 

من األلف. وكان يطلق 830والقرشني والقرش الواحد. وكان عيار اجمليدي  واخلمسة قروش ومسي ربع جميدي
صاابن: املعجم سهيل على اهلوية الشخصية جميدية أيضاً، نظرًا لصدورها يف عهد السلطان عبد اجمليد. 

 .203-202املوسوعي، ص
 .138ص ،4( العصم: هي الراحلة اليت يركبها شخص واحد. عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج2)
( ينبع البحر: مدينة على الساحل الشرقي للبحر األمحر، وتعترب ميناء املدينة املنورة، تقع مشال جدة على بعد 3)

، تقريباً  القرن الرابع اهلجري يفكم(، أسست هذه املدينة   250كم(، وتبعد عن املدينة املنورة حوايل )  354)
 .1870-1869ص ،10ج معامل احلجاز،يف زمن الدولة األيوبية. عاتق البالدي: معجم 

( الوجه: بلدة حجازية هتاميه، عامرة، فيها قلعة من بقااي العهد العثماين، تقع مشال ينبع، وكانت ميناء لتصدير 4)
 .1798ص ،9ج السمن والغنم والفحم إىل مصر. عاتق البالدي: املرجع السابق،

 . 67، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج365( حممد صادق: مصدر سابق، ص5)
 . 143، ص4، جاملصدر السابق( املقو م: متعهد اجلمال. عبد هللا غازي: 6)
  .66، ص1( املخرج: الذي يتوىل إخراج القوافل. إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج7)
 . 626، ص2اعي: مرجع سابق، ج( املريي: أي خلزينة احلكومة العثمانية. أمحد السب8)
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، وآخر (1) للمزو رمنها إىل مكة. أما من املدينة إىل ينبع البحر، فكان يدفع رايال  القادم
 .(2) للمريي

م قام الشريف عون الرفيق إبعادة تقسيم بالد مصر، 1901هـ/1318 ويف عام
املغرب، وبالد األانضول، وغريها أقسامًا تسابق املطو فون إىل شرائها ، واهلند، و وجاوة

منهم خسر يف ذلك  أبامان ظنوها متناسبة مع أمهية املركز وثروة حجاجه، ولكن كثرياً 
ألزم كل حاج بتبعية املطوف الذي اشرتى حقوق الطوافة للبالد اليت و  خسارة فادحة،
 .(3) احلاج يتبعها ذلك

للشريف  رايل-كل مطو ف   من-وكانت العادة املتبعة قبل هذا التقسيم، أن جييب 
عن كل حاج ينزل عنده، وبدوره أيخذ املطوف من احلاج أمثال هذه الضريبة، ولوكان 
احلاج يف فقر مدقع، وقد كان بعض املطوفني يتحلون ابلشفقة، فكانوا يتجاوزون عن 

كان و  وحيصلون أضعافها من املوسرين، حتصيل تلك الضريبة من احلجاج املعسرين،
 فإما-قدم له من أعذار  مهما-ف من دفع تلك الضريبة الشريف عون ال يعفي أي مطو  

 .(4) السجنأن يدفع، وإما أن يزج به يف غياهب 
نصف روبية، كل شقدف يباع، ستة قروش مصرية، و وكان يؤخذ يف جدة عن  

أن املشرتي هو الذي كان يتحملها يف  إالوكانت تلك الضريبة حتصل من البائع، 
احلقيقة، حيث كان البائع يضيفها على الثمن األصلي، كما كان يستقطع من أجرة 
اجلمل الذي يقل احلاج من جدة إىل مكة رايالن للشريف، ومخسة قروش عثمانية 
للحكومة، ورايل آخر لوكيل املطوف جبدة، وللمقو م، وقد كانت أجرة اجلمل من جدة 

                                 
 (.من الباحث ( املزو ر: هو الذي يتوىل مهمة زايرة احلجاج للمشاعر املقدسة )تعريف إجرائي1)
 .139، ص4، جإفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 365( حممد صادق: مصدر سابق، ص2)
أمحد ؛ 64-63، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج ؛142، ص4( عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج3)

؛ حممد مغريب: أعالم احلجاز، 170؛ حممد رفيع: مرجع سابق، ص627، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
 .398؛ عبد الفتاح املكي: اتريخ أمراء البلد احلرام، ص363-362، ص3ج

 .64-63، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج؛ 142، ص4، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 4)
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م، فإذا 1901هـ/ 1318رايالت، ومت إقرار تلك القيمة يف بدء موسم  6مكة إىل 
ما  -أجرة له وجلمله  -طرحنا تلك الضرائب من هذه األجرة، فكان يتبقى للجم ال 

رايالت، أي أقل من نصف األجرة الفعلية، وكان ذلك ميثل ظلم بنّي، حيمل  3دون 
ابلرغم من أن األجرة كانت قيمتها يف و  اجلم ال على أن يسلب من احلجاج ما يستطيع،

رايال، عند وصول احململ إىل جدة، مث  12رايالت، لكنها كانت تصل إىل  6أول املوسم 
 .(1)رايالت كما كانت أوالً  6راياًل، مث تناقصت على 30أخذت األجرة تزداد حىت بلغت

ن جهات م مراياًل، أن احلجاج كثر وروده 30وكان السبب يف ارتفاع األجرة إىل 
اجلهات الشرقية، حبال مل يسبق هلا مثيل، حىت أن الطريق مل تكن ختلو جدة، واملدينة، و 
، ونظرا لقلة أعداد اجلمال، فقد قدم مرور احلجاج هبا من-أو هنارًا  ليالً -حلظة واحدة 

 .(2) أقدامهمحاج، مشيا على  1500من جدة إىل مكة 

كما كان يؤخذ مبكة عن كل رأس يباع من الغنم، مخسة قروش مصرية، وعن كل 
  .(3)مجل مخسون قرشاً 

    –وإاياًب للجمل ذي الشقدف  ذهاابً  -وكانت األجرة من مكة إىل عرفات 
 االت، ـــري 6د، ـــــرايالت، وكانت األجرة لذي الرحل الذي يركبه شخص واح7تصل إىل 

ــــــال كــــــان   4يســــــتقطع منهــــــا رايل للشــــــريف، وآخــــــر للمطــــــو ف واملقــــــو م، فيتبقــــــى للجم 
 .(4)رايالت

                                 
 .65، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج؛ 143، ص4، جإفادة األانمغازي:  ( عبد هللا1)
 .65، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج؛ 143، ص4( عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج2)
  .65، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج؛ 144، ص4، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 3)
 .66-65، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج؛ 144، ص4ج، املصدر السابق( عبد هللا غازي: 4)
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راياًل جميدايً،  33 وكانت أجرة اجلمل من مكة إىل املدينة إىل ينبع لذي الشقدف
ل راي 12 راياًل منها 32 ويتبع ذلك نصف مجل حلمل املتاع، وكانت لذي الرحل

رايالن للمطو ف، ورايل للمقوم، ورايل للحكومة، للشريف، ورايل ونصف للمخر ج، و 
 .(1) للرهينةوربع رايل 

وكان يؤخذ من اجلاويني أربعة جنيهات عن كل حاج، مقابل ما يقدمونه من 
تسهيالت مبا ميلكونه من نفوذ وعالقات. وقد كانت للمتعهدين طريقة يف التخلص من 

ذلك أهنم كانوا يتفقون مع كل حاج على عدد ائب اليت تدفع عن كل مجل مؤجر، و الضر 
 معني، ولكن عند اخلروج من مكة، كانوا حيملون بعض العدد فقط أمحااًل فوق الطاقة، 

خيرج ابقي احلجاج غري حاملني شيئاً، فال تؤخذ عليهم الضريبة، إذ يزعم املتعهد أنه غري و 
ملتفق عليه، وكثريًا ما كانوا مؤجر، وبعد اخلروج من مكة كانت توزع األمتعة على العدد ا

يتفقون مع احلاج على عدد معني يقدمونه يف أول األمر له، ويتفقون على أجرته، حىت 
إذا ما رحلوا أخذوا منه بعض ما اتفقوا عليه، وأجروه آلخرين، فيؤجر اجلمل مرتني، 

 .(2) وبذلك يتقاضون األجرين

أمر الشريف عون الرفيق جبمع إعانة  -م1901هـ/ 1318-ويف نفس العام 
راياًل واحدا، فأخذ املطو فون -غري معسر-للسكة احلديدية، وقدر على كل حاج 

جيمعوهنا، ويوردوهنا للشريف كل يوم. وقد أمر الشريف عون بعدم خروج أحد من 

                                 
الرهينة: كانت كل قبيلة تقدم واحداً من رجاهلا حتبسه احلكومة .144، ص4، جإفادة األانمعبد هللا غازي: ( 1)

راهيم العثمانية حىت يصل الركب بسالم إىل اجلهة اليت يقصدها وأتخذ احلكومة ربع الرايل يف نظري ذلك. إب
عبد العزيز دولتشني: الرحلة السرية للعقيد الروسي عبد العزيز دولتشني  ؛66، ص1سابق، ج رفعت: مصدر

  .157م، ص 2008هـ /1428م(، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 1899-1898إىل احلجاز سنة )
 . 66، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج145-144، ص4، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 2)
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-ض احلجاج مبكة احلجاج من مكة حىت جتىب تلك الضريبة ابلكامل، وابلفعل حبس بع
 .(1) تدفعواسبعة أايم كاملة، والشريف يقول هلم: مكانكم حىت -الفريضة بعد أداء

 –عن كل مجل يقوم من مكة إىل املدينة -كما فرض الشريف عون ضريبة  
بلغت قيمتها من جنيهني إىل ثالثة جنيهات، وكان يدفعها إليه املقو م، الذي يقوم بدوره 

ن احلجاج أثناء احلجاج، أو يقوم بتحصيلها مإبضافتها على األجرة يف بداية االتفاق مع 
كثريا ما كان املقوم حيصل أضعاف تلك الضريبة من احلجاج، فإذا رفضوا السري ابلطريق، و 

الدفع، حبسهم يف الطريق حىت يعطوها له ضيافة كما يزعم. مثلما حدث مع قافلة 
 ، ال(2) اسعبشخصاً، مضى عليها أربعة أايم واقفة يف بئر  40صغرية، كان عددها
 .(3) ألمواهلملسبب إال ابتزاز املقوم 

كما فرض الشريف ضريبة عن كل مجل يسافر من جدة إىل مكة رايال جميداي،  
ويف بعض األحيان كانت قيمة تلك الضريبة تتصل إىل رايلني، وكان حيصل نفس القيمة  

ن كل مجل كذلك عن كل مجل يقوم من مكة إىل عرفات ذهااب وإاياب. كما كان أيخذ ع
يباع نصف جنيه انكليزي، وعن كل رأس من الغنم ربع رايل جميدي، ومل يكن الشريف 
أيخذ مكسًا على اجلمال يف ينبع، إال أنه ملا غري احململ طريقه إىل املدينة، وأخذ يسلك 

، (4)ليجمعوا له املكوس  –ينبع  إىل-طريق ينبع، قام الشريف إبرسال ثالثة أشخاص 
                                 

 . 71، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج145، ص4، جإفادة األانم( عبد هللا غازي: 1)
( بئر عباس: بئر قدمية منسوبة إىل عباس أمري الظواهر، كانت احملطة الرئيسية قبل بلدة املسيجيد )تقع هذه 2)

 عباس،ملسيجيد وهجرت بئر البلدة بوادي الصفراء وهي اتبعة إلمارة املدينة املنورة(، مث انتقلت احملطة إىل ا
 ،8ج ،154ص ،1ج كم( تقريبًا جنواًب غرابً من املسيجيد. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،3) وتبعد
 .1595ص

-124، ص2؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج146-145، ص4، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 3)
125. 

املكوس: مجع، ومفردها املكس: وهي الضريبة اليت تفرض على التجار. إبراهيم مذكور وآخرون: املعجم  (4)
 . 881، ص2الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، د.ت، ج
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صاحل بن عاتق، وصاحل ابوزير، ومجعوا للشريف عون يف تلك اهلباش، و وهم: درويش 
 . (1) إجنليزيجنيه  6000م، 1903-هـ1321-السنة 

م، قدر الشريف عون 1904فرباير  25 هـ/1321ويف الثامن من ذي احلجة عام 
الرفيق أجرة نقل احلجاج من عرفة، جبنيهني كانت تدفع للشريف، ومخسني قرشاً 

ال جميداي، إعانة للسكة احلديدية احلجازية، ومن مل يدفع من احلجاج هذا للمطوف، وراي
املبلغ للمطو ف، كان ال يسلم إليه جواز السفر، حيث كان وكيله يف جدة يتسلمه من 
رجال احلكومة، ويرسله إىل املطوف يف مكة هلذه الغاية املتفق عليها بينهم، فيضطر 

هم، عن يد وهم صاغرون، وإن أتخر احلاج عن احلجاج إىل دفع ذلك املبلغ رغم أنوف
الدفع، كان املطوف يفعل به كل ما يريد، من هتديد ابلسجن، وغريها من األمور، اليت 

ال يتحملها حمر  الضمري
(2). 

وكثرت إهاانت املطو فني، وأعوان الشريف، للحجاج، حيث كانوا يكرهوهنم على 
ن دفعها، مثلما حدث مع حيبسون من ميتنع ععانة للسكة احلديدية احلجازية، و دفع اإل

فأمر الشريف حببسه؛ حبجة أن ذلك (  3)ستأجر مجااًل من احململ الشامياحاج مصري 
يضًر مبصلحة الشريف، حيث مل يكن له احلق يف فرض ضرائب على اجلمال اليت تقل 

 تلك ركب احململ الشامي، ألهنا أتيت معه من الشام، وقد شكا بعض احلجاج املصريني
املعاملة السيئة، إىل الشريف، والوايل، وأبدوا استياءهم من تلك اإلهاانت اليت يتعرضون 

                                 
 . 126-125، ص2؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج146، ص4، جإفادة األانم( عبد هللا غازي: 1)
 . 149-148ص ،4، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 2)
م، زمن السلطان سليم األول، وقيل أنه بدا 923/1517( احململ الشامي: ابتداء جميئه إىل احلجاز يف سنة 3)

م، واستمر احململ الشامي يرد إىل مكة 1513هـ/ 919سفره إىل احلجاز قبل ذلك التاريخ، أي يف سنة 
؛ حممد الكردي: 306-305، ص2جم. إبراهيم رفعت: مصدر سابق، 1914هـ/1332واملدينة حىت عام 
 . 196-195، ص5مرجع سابق، ج
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هلا فما كان جواب الشريف إال أن قال هلم: إنكم كاذبون، وأمرهم أبال يتدخلوا يف شؤون 
 .(1) احلجاج

والغريب يف األمر، أنه ابلرغم من شيوع ذلك البغي، والظلم، والتعدي على 
، وهنبهم، وفرض اإلاتوات عليهم، وتدين العناية الصحية هبم، رغم ذلك كله فقد  احلجاج

 .(2)كان احلجاج يتوافدون على مكة بكثرة سنة بعد سنة 

كانت والية   –اليت فرضها الشريف عون  –والواقع أن كل تلك الضرائب واملكوس 
از، فلم تكن احلجاز يف أمس احلاجة إليها؛ لإلنفاق منها على خط سكة حديد احلج

تلك األموال تذهب خلزينة الشريف عون الرفيق، بل كانت توجه لإلنفاق على مشروع 
وكان الشريف عون   -آنذاك  –سكة احلديد، الذي كانت ترعاه الدولة العثمانية 

بسبب زايدة  -اليت أدت إىل تذمر احلجاج واألهايل -مضطرا إىل فرض تلك الضرائب 
إلنفاق؛ لتحسني الظروف الصحية للحجاج، خاصة وأن مصروفات الوالية، وأوجه ا

اخلزينة العامة للدولة بدأت تعاين من نقص حاد يف السيولة املالية املطلوبة ألداء تلك 
املهام. فقد أصبحت مكافحة األوبئة يف احلجاز، وكذلك حتسني الرعاية الصحية املقدمة 

على صورته لدى احلجاج،   للحجاج، من أهم أولوايت السلطان عبد احلميد؛ للحفاظ
كخليفة للمسلمني، يهتم بشؤهنم، ويرعى مصاحلهم، حىت يستطيع السلطان أن يروج 

 .(3) اإلسالميةلسياسة اجلامعة 

من الذكاء مبكان حيث قد أوكلت  –يف هذه الفرتة  –وكم كانت اإلدارة العثمانية 
للشريف عون الرفيق حتصيل هذه الرسوم والضرائب؛ لكي تنأى ابلسلطان، وإدارته عن 
سخط احلجاج واألهايل يف الوقت الذي أمرت الشريف عون الرفيق أبال يتساهل يف 

                                 
 .72-71، 2، ج71، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
 .240( حممد رفيع: مرجع سابق، ص2)
 162-161بندر العروي: مرجع سابق، ص (3)
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هي السبب املباشر الذي أدى إىل تذمر  حتصيل تلك الرسوم، وكانت تلك السياسة
وتظلم الكثريين من الشريف. حىت وصف عهد الشريف ابلظلم واجلور، واضطر الشريف 
عون إىل أتسيس فرقة شبه عسكرية ملساعدته يف حتصيل تلك الرسوم، وعرفت هذه الفرقة 

 . (1) ابخلزانوية

وليس ذلك دفاعًا عن الشريف عون الرفيق، فال ميكننا نفي تلك التجاوزات اليت 
وقعت منه، ولكن البد أن أنخذ يف احلسبان احتياجات الدولة ملوارد مالية جديدة؛ 
وذلك لتغطية نفقات الوالية على احلجر صحي، وتقدمي رعاية صحية متميزة للحجاج، 

، وقد واكبت الظهور املتوايل لألوبئة يف مواسم وهذه األمور مل تكن موجودة يف السابق
احلج، مما لفت أنظار الدول الغربية، فأخذت تلك الدول تضغط على اإلدارة العثمانية، 
من أجل حتسني الظروف الصحية للمقدسات واحلجاج. فاضطرت الدولة إىل فرض تلك 

العجز الشديد يف  الضرائب يف احلجاز لتغطية النفقات املستجدة يف الوالية. خاصة مع
 .(2)اخلزينة العامة للدولة العثمانية 

 :الشريف عون الرفيق مساوئ-6

أمري ( 3)من أكثر الذين كتبوا عن سرية الشريف عون الرفيق، اللواء إبراهيم رفعت 
 هباـــــتــرفيق، حيث أورد يف كاحململ املصري، وكان حاداً يف نقده لشخصية الشريف عون ال

                                 
 .162بندر العروي: مرجع سابق، ص (1)
 املرجع نفسه، والصفحة نفسها. (2)
رفعت ابشا ابن الشريف سويفي التاجر ابن عبد اجلواد ابن مصطفى بن املليجي. ولد سنه ( اللواء إبراهيم 3)

م يف مدينة أسيوط، توىف والده قبل أن يولد، وتلقى العلم يف مكتب حبمراء أسيوط، 1857هـ/ 1273
عمر، أدخله ومكتب الشيخ إمساعيل السراج، وملا أمت حفظ القرآن والقراءة والكتابة وبلغ الرابعة عشرة من ال

خليل سرى بك مدرسة أسيوط األمريية، وملا أمت علومه التحق ابملدرسة التحضريية بدرب اجلماميز ابلقاهرة 
هـ، وعني يف حرس اخلديوي ابإلسكندرية، مث صار 1293هـ، وخترج منها برتبة مالزم اثين سنة 1290سنة 
 =مث عني رئيسًا حلرس احململ، مث أمريا للحجًا للخديوي عباس الثاين، هـ ايور 1317رتقى إىل أن عني سنة ي
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 .(1)"فظائع الشريف عون"ــــــــ" مرآة احلرمني" إشارات عديدة حول ما أمساه بـ 

كانــت اإلشــارة األوىل: رســالة عنواهنــا " ضــجيج الكــون مــن فظــائع عــون "، كتبهــا 
هــــــــــ 1316ذي احلجـــــــــة  29يف  (2) العلــــــــويالســــــــيد حممـــــــــد البـــــــــاقر بــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحيم 

يستصرخ إىل السـلطان عبـد احلميـد ، يعدد فيها مثالب الشريف عون، و م1899مايو10/
 .(3) وبغيهمن ظلم هذا األمري، 

وترمجت، ووزعت يف األقطار، فكان هلا ( 4) جاوةوطبعت الرسالة املذكورة يف بالد 
خلطبة خلليفة املسلمني، أتثري عظيم بني البالد والعباد، لدرجة أن بعض املساجد قطعت ا

بعض أعداء الدولة هذه الفرصة،  الشريفني، وقد اغتنملكذب أبنه خادم احلرمني لحتاشياً 
، وقد (5) احلرمنيأخذوا جيوسون ويؤملون أن جتد الدول األوربية سبيال للتدخل يف و 

      أرسلت تلك الرسالة إىل السلطان عبد احلميد، فلم يظهر هلا أثر؛ ألن الشريف 
 .(6) كامالعون الرفيق كان حمال لثقة السلطان عبد احلميد، الذي كان راض  عنه رضى  

                                                                                         
هـ/ 1354ه( وكتب رحلته املشهورة " مرآة احلرمني"، توىف سنة)1325ه ، 1321ه ، 1320سنة )=

م( ابلقاهرة. له كتاب" مرآة احلرمني" أو الرحالت احلجازية واحلج ومشاعره الدينية وهو حيتوي على 1935
 .178-177، ص1هتا. زكي جماهد: مرجع سابق، جوصف بالد احلجاز وطرقها وأمرائها ووال

  ربيع اآلخر 4 (، األربعاء،17486)؛ جريدة املدينة 295-275، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
 م.2011مارس  9هـ /1432

 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت أطلعت عليها. (2)
؛ عاتق 97، ص5كلي: مصدر سابق، ج؛ خري الدين الزر 275، ص2( إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج3)

 . 589، ص3البالدي: اتريخ األشراف، ج
حمرم  28، اجلمعة، (14116)تركي بن مطلق القداح العتييب: من نوادر املخطوطات، جريدة الرايض، العدد  (4)

 .405ص ه،1366 ،9ع  ،4 ،7م  املنهل،جملة  م؛2007فرباير  16ه / 1428
 .222هـ، ص 1316صفر 9، 2، ج2( جملة املنار، مج5)
 .196هـ، ص 1320ربيع  1، 5، ج5( جملة املنار، مج6)
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 ومما جاء يف رسالة " ضجيج الكون من فظائع عون " ما يلي:

 خيانة اإلسالم والدولة مبكاتباته السرية مع دول النصارى لتمشيه أغراضهم.-
للبوادي واألهايل، مما دفعهم أكله معظم اجلراايت واملعاشات املقررة من الدول -

 إىل العصيان وقطع السبل، وبذلك أصبح احلجاز من أخوف بالد هللا.
 تسليطه ندمائه وموظفيه، على أعراض الرعااي وأمواهلم.-
 ابلرشوة. اسطنبولإفساده لكثري من موظفي الدولة يف مكة و -
طبق غرضه، تدخله يف مجيع دوائر األحكام؛ حىت ال يصري نقص وال إبرام إال -

 وبثمن ينقد إىل يده، وتركه ألحكام الشرع احلنيف والقانون وراء ظهره.
 بيعه للمناصب ملن يغاىل ابلثمن.-
 اغتصابه مهور األعيان، ووضعها على ما شاء من مزوراته تغريراً للدولة وغشاً هلا.-
 إهانة من عظم هللا شأنه من علماء احلرمني، إذا مل يوافقوه على تمرهاته.-
إحداثه العشر على الفواكه واخلضروات يف مكة، وبيعه التزام ذلك خلواصه حىت -

 عم الغالء.
 . (1) وفضالئهاتشريده ابلتهديد والوعيد ألعيان مكة املكرمة -

وعلى ما يبدوا أن السيد حممد الباقر العلوي كان قد أغضبه ما تعرض له أقاربه 
فأخذ يكيل له االهتامات، فقد خصص العلويني من ضغط على يد الشريف عون الرفيق 

الباقر يف آخر رسالته ملدح السادة العلويني، مث يبني للدولة العلية أن هذه األمور من 
إفريقيا، وجاوة،  املنتشرين يف اليمن، واهلند، و شأهنا أن تزعزع والء شيعة وتالمذة العلويني

 .(2) إسطنبولوغريها للسلطة املركزية يف 

                                 
 ؛5-1، ق ، خمطوط ميتلك الباحث نسخة منه( حممد الباقر العلوي: رسالة ضجيج الكون يف فضائع عون1)

 . 283-276، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج
 .60أريج القثامي: مرجع سابق، ص (2)
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خبيئة الكون فيما حلق ابن : فقد كانت رسالة أخري عنواهنا "الثانيةأما اإلشارة 
مهين من عون"، كتبها الشريف حممد بن مهىن العبديل وكيل اإلمارة جبدة، وأمري عرابهنا، 
وتتلخص فيما يلي: هي أن حممد بن مهىن يف فرتة وكالته، كلف من قبل الشريف عون 

لعثمانية، فماطل يف تنفيذها حرصًا على مصاحل الرفيق بعدة أمور ختالف سياسة الدولة ا
إال أن إصرار شريف مكة على إجرائها دفع ابن مهىن إىل أن يتقدم  -كما يذكر  -الدولة 

م، وبعدها استأذن الشريف ابن مهىن من 1888ه/1306ابستقالته من منصبه يف عام 
كن شريف مكة عون الرفيق إبجراء حساب للمعامالت اليت كلفه هبا، إبراء لذمته، ل

رفض طلبه، وأمر إبيداعه السجن لكي ال يعاود احلديث عن األمر فمكث فيه شهراً، 
ويف السجن مت هتديده ابلقتل ليسلم ما كان بيده من حجج وواثئق تدين الشريف عون، 

كذلك تقضي حبقوق مالية البن مهىن، وبعض تهمه ابلعمل ضد الدولة العلية، و وت
عون، إال أن وكيل جدة أصر على موقفه، ومل يستطع األمري  األهايل، اغتصبها الشريف

احلصول إال على بعض منها، مث يضيف حممد بن مهىن أن الشريف عون ملا أخذ هذه 
احلجج قام إبجراء احلساب الذي كان فيها وفق هواه، ووعد بدفعها عندما تسمح له 

مهىن شكواه ضد كاتب بن ظروفه املادية. ومل يقف األمر عند هذا احلد، فقد واصل ا
يدعى حممد عبد الواحد، واهتمه أبنه مدين مببلغ من املال، ورفع شكواه إىل األمري، و 

، وقد امتثل الكاتب لشكوى الشريف حممد، على (1) ابشا انفذ-آنذاك –الوايل العثماين 
          .(2)أحد اتباع شريف مكةأن يتم إجراء احلساب بينهما بدار عمر نصيف 

ويضيف: أنه ذهب يف املوعد احملدد، والقى من أعوان الشريف كثريا من الضغط 
أهنم مل يتمكنوا من ذلك، فرجع إىل الوايل  غريلنهب ما بيده من األوراق واحلجج، 

                                 
م. سالنامة والية احلجاز 1890 – 1888ه / 1307 – 1306( انفذ ابشا: توىل والية احلجاز سنة 1)

 .(197). انظر الفصل الثالث صفحة 130ه، ص1309
 .285-283، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (2)



بن حممد الفصل األول: الشريف عون الرفيق  
 

- 108 - 

 

العثماين، وأخربه مبا حصل معه فنصحه بكتابة دعوى للحكومة، فحررها، ومت عرضها 
دد لعقد اجمللس جاء شخص من قبل الشريف على جملس إدارة الوالية، ويف اليوم احمل

يطلب حضور ابن مهىن للمثول بني يديه، فتوجه إليه فقام إبيداعه السجن مدة يوم  
فيها أبلغه انئب الوايل أن سعيه ابء و  كامل، وبعدها أطلق سراحه، فذهب إىل جدة،

 .(1) ابلفشل

أخذ حقه من إنصافه، و رض شكواه عليه، طالباً فقصد ابن مهىن الباب العايل، ليع
شريف مكة، وملا وصل اخلرب إىل األخري، أرسل إىل إسطنبول يطلب إرجاع وكيله السابق 
إىل جدة، بدعوى اختالسه أسلحه أمريية، إال أن حممد بن مهىن استطاع تربئة نفسه مما 
م أسند إليه من هتم، ومكث يف إسطنبول عاماً يرفع برقيات، الواحدة تلو األخرى إىل مقا

السلطنة، لكن دون جدوى، فآثر الرحيل إىل مصر، بعد أن تعرض للتهديد من قبل 
 .(2) العايلأنصار الشريف، ومن هناك واصل إرسال مكاتيبه إىل الباب 

م وصله تلغراف من إسطنبول، أيمره فيه ابلسفر مرة 1889ه/1307ويف عام 
ىل ما يريد؛ بل استمر أخرى إليها، ومل يكن حاله فيها أبفضل مما كان، فلم يصل إ

هتديده من قبل أعوان وأصدقاء الشريف يف إسطنبول، ولذا قرر اتقاء شرهم، وترك 
م، ومنها قام إبرسال سبع برقيات إىل 1890ه/1308إسطنبول، وتوجه إىل تونس عام 

 . (3)مقام السلطنة، فكان مصريها مصري سابقاهتا 

                                 
 . 288-285، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
 . 291-289واجلزء نفسه، ص ،املصدر نفسه (2)
 . 293-291واجلزء نفسه، ص ،املصدر نفسه (3)
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، وهي قصيدة طويلة ذم (1) شوقي وكانت اإلشارة الثالثة: هي قصيدة للشاعر أمحد
فيها الشريف عون الرفيق ذما مقذعاً، وحث السلطان عبد احلميد على عزله، وقد رفع 

 .(2) م1904إبريل 14هـ/ 1322حمرم 28القصيدة إىل السلطان عبد احلميد يف 

 )ضجيج احلجيج(

 ج البيتم واحلـرمم ــــازم وضــــــــجـــضًج احل
 

 مًكـــــــة  األمـــــــمم واستصـــــــرخت رهًبـــــــا يف  
 قد مسها يف محـاك الضـر  فـاقض هلـا 

 
ــــــــم   خليــــــــفة  هللا، أنــــــــت  الســـــــيدم احلـكـــ
 لـك الــربـــوعم اليت ريـــع احلـــــــجـــيــجم هبـا 

 
ـــــــم؟  ــــــك  العـلــــــ ـــــــها أم ل  أ للشـــــــريِف علي
 أمهــني  فــيـهـــا ضــيــــوفم هللا واضــطِهدوا 

 
ـــــــمإن أنــــــت لـــــــم تـــــــنتقم فــــــا     مـنـتقــــــــ
 وعيــون اجلنــد انظــرة –أيف الضــحى  

 
 تمســىب  النســاءم ويــؤذي األهــل واحلشــم 
 ويمســــــــفك الــــــــدم يف أرض مقد ســـــــــة 

 
 وتســــــــــتباح هبــــــــــا األعـــــــــــراضم واحلمــــــــــر م 
 يدم الشريف على أيدي الوالِة علـتْ  

 
 تســـــــتلم-دون ركـــــــن البيـــــــت -ون علمـــــــه 
 
 

 نــريونم" إن قــيس يف ابب الطمغــاِة بــه
 

 مبــــــــالغ  فيــــــــه، و" احلجــــــــاجم " متـــــــــهم 
 فمــــا –أمــــري املــــؤمنني  –أدبــــه أدب  

 
 يف العفـــو عـــن فاســــق فضـــل  وال كــــرم 
 

                                 
 ( أمحد شوقي: هو أمحد شوقي بك علي بك بن أمحد، وينتهي أصل أسرته إىل األكراد والعرب، ويلقب أبمري1)

م ابلقاهرة، ونشأهتا، وتلقى 1868ه/ 1285الشعراء، وشاعر اإلسالم، وشاعر الشرق والغرب. ولد سنة 
انل شهادة احلقوق، سافر إىل فرنسا والتحق جبامعة مونبليه، وملا عاد إىل  العلم مبدرسة الشيخ صاحل، وملا

م انتدب ليمثل مصر يف 1896مصر، عني رئيس القلم اإلفرجني، يف عهد اخلديوي عباس الثاين. وىف سنة 
مؤمتر املستشرقني الذي عقد يف سويسرا. وشوقي هو الشاعر الوحيد الذي درس اتريخ الدول، وصور طائفة 

عظماء الشرق والغرب الذين سجل التاريخ أعماهلم العظيمة، وكان كثري السفر إىل سوراي ولبنان، حيث   من
أكتوبر  14/  اآلخرةمجادى  14كان عضوا يف جملس الشيوخ، واجملمع العلمي العريب بدمشق. تويف يف 

كي جماهد: مرجع م. ومن أشهر مؤلفاته: الشوقيات، وأسواق الذهب، وعظماء اإلسالم وغريها. ز 1932
 . 663-658، ص2سابق، ج

؛ 97، ص5؛ خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ج276-275، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (2)
 . 46، ص6؛ علي الوردي: مرجع سابق، ج592، ص3عاتق البالدي: اتريخ األشراف، ج
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 ال تـــــــرج فيـــــــه وقـــــــاراً للرســـــــول، فمـــــــا
 

 بـــــــني البمغـــــــاة وبـــــــني املصـــــــطفى ر ِحـــــــمِ  
 ابـــــــــــــن الرســـــــــــــول فـــــــــــــىًت يف مشائلمـــــــــــــه 

 
ــــــــــه، والعهــــــــــد، والشـــــــــــم مِ    وفيــــــــــه هوت
 مـــــا كـــــان طـــــه لـــــرهِط الفاســـــقني أابً  

 
ـــــــــوا   آل النـــــــــيب أبعـــــــــالم اهلمـــــــــدى خمِتمم
 خليفــة  هللا، شــكوى املســلمني ر ق ــت 

 
ـــــــًدِة هللا هـــــــل ترقـــــــى لـــــــك الكــــــــلم   لسم
 احلـــــــج  ركـــــــن مـــــــن اإلســـــــالم نمــــــــكربه 

 
ــــــركنم ينهــــــدم   واليــــــوم  يوشــــــك هــــــذا ال
ِـــــه فعلـــــت   مـــــن الشـــــريف ومـــــن أعوان

 
 نمعمـــــــى الـــــــزايدة مـــــــا ال تفعـــــــل الـــــــنقم 
 عـــــــــــــز  الســـــــــــــبيلم إىل طـــــــــــــه وتربتِـــــــــــــه 

 
 (1) دمفمــــــــــن أراد ســــــــــبيالً فــــــــــالطريق  
ومن خالل استقرائنا لتلك اإلشارات اليت أوردها اللواء إبراهيم رفعت ابشا يف نقده  

وضوعي، املغري أن ندرك مدى التحامل الشديد، و  احلاد للشريف عون الرفيق، نستطيع
ذلك، إىل  من قبل اللواء إبراهيم ابشا، على الشريف عون، ونستطيع أن نعزو السبب يف

أن الشريف عون كان يعترب رفعت ابشا من عامة الناس، وال يعريه أي اهتمام، األمر 
 الذي أوغر صدر رفعت ابشا، وترك فيه شيئاً من الغيظ جتاه الشريف عون الرفيق.

م، عندما مت 1900ه/1318ومما يؤكد ذلك االستنتاج، ما حدث يف عام 
، حيث أمر الشريف عون الرفيق مبنح أمري احلج املصري (2) خانةاالحتفال بفتح املسافر 

إبراهيم رفعت ابشا الوسام اجمليدي الثاين، وأمني الصرة الوسام اجمليدي الثالث. غري أن 
، األمر الذي أدى إىل غضب رفعت ابشا من الشريف (3) بهشريف مكة مل يمنفذ ما أمر 

 عون.

                                 
إبراهيم رفعت: مصدر ؛ 214-211، ص1م، ج1988أمحد شوقي: الشوقيات، دار العودة، بريوت،  (1)

، مكتبة الرايض احلديثة، 2؛ محد إبراهيم احلقيل: عبد العزيز يف التاريخ، ط295-293، ص2سابق، ج
 .284-283؛ سعد الردادي: مرجع سابق، ص239م، ص1973هـ /1393الرايض، 

 الضيف، دار فارسية. ومعناه: منزلاملسافر خانة: اصطالح مكون من كلمة "مسافر" العربية و "خانة" ال (2)
 .487الضيافة. زين العابدين جنم: مرجع سابق، ص

 .54، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (3)
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 (1) ابشاالوايل أمحد راتب م عندما قام 1904ه/1321وكذلك ما حدث يف عام 
حضر اللواء إبراهيم رفعت ابشا ذلك االستعراض بدعوة من ابستعراض اجليش، و 

، غري أن الشريف عون الرفيق مل يعر ذلك االستعراض أي اهتمام، ومل حيضر (2)الوايل
للمشاركة فيه. ورمبا أوجد ذلك يف نفس رفعت ابشا شيئاً من الكراهية جتاه الشريف عون 

 الرفيق، ودفعه إىل أن يذكر سريته بذلك النقد احلاد. 

 وفاته:
ه من قدمي الزمان، كان الشريف عون الرفيق يعاين من حاالت صرع كانت تصيب

وزار الشريف عون الرفيق،  (3) القعيطيم حج السلطان عون 1899هـ /1317ففي عام 
فرد له الشريف الزايرة. فأدركته عنده نوبة صرع، فأنزعج القعيطي وظنها القاضية، حىت 

  .(4) قدميهدأه أصحاب الشريف وقالوا له: إُنا هي عادة تنتابه من زمان 

م، أصيب الشريف عون الرفيق بداء السكري، واستمرت 1903هـ/1321وىف عام
مجادى  14 كان ذلك يف يوم االثننيو  ابلطائف، (5) وفاتهمعاانته من ذلك املرض حىت 

                                 
أمحد راتب: ضابط عسكري أوكل إليه بعض املهمات التفتيشية ألحوال اجليش والبحرية، وقام بزايرة سياسية  (1)

. وكان م(1908 – 1894/ ه 1326-1312)للهند ملدة ستة أشهر، وعني واليام للحجاز يف الفرتة 
؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، 8قائداً للجيش فيها. سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم جزيرة العرب، ص

 .AL-Amr,OP.CIT,P.127-128؛ 306ص
 .60، ص2( إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج2)
( السلطان عوض القعيطي: هو عوض بن عمر بن عوض القعيطي اليافعي احلضرمي، ولد يف حيدر أابد (3

م، ونشأ طموحاً مقداماً، وهو أول من لقب ابلسلطان من أمراء العائلة 1801هـ/1216الدكن ابهلند، عام 
اآلصفي، وىف القعيطية يف حضرموت. وكانت إقامة عوض على األكثر يف حيدر أابد يف خدمة السلطان 

هـ، واستفحل أمره وهابته 1310هـ متكن من السيطرة على احلكم، واستوىل على" حجر" سنة 1306عام 
       م. عبد الرمحن 1910هـ/1328هـ أدي مناسك احلج، وتوىف ابهلند عام 1317قبائل حضرموت. وىف عام 

ملنهاج للنشر والتوزيع، جدة، ، دار ا1بن عبيد هللا السقاف: إدام القوت يف ذكر بلدان حضرموت، ط
 . 94، ص5؛ خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ج180-178م، ص2005هـ/1425

 . 97، ص5؛ خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ج179( عبد الرمحن السقاف: مصدر السابق، ص(4
 .332( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص(5
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احلرب عبد هللا بن  (2) بقبة، ودفن (1) م1905يوليو 17هـ/ 1323األوىل من العام 
كانت ، و (4) وأشهراستمرت إمارته على مكة املكرمة ثالث وعشرون سنة ، و (3)العباس

 .(5) سنة 67وفاته عن عمر انهز 

 

                                 
؛ 20، ق2د احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج؛ أمحY.A.HUS 495/20( األرشيف العثماين، تصنيف (1

، حسني 31؛ عبد الستار الدهلوي: تكميل وتذييل، ق166، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج
؛ عاتق البالدي: اتريخ 627، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج5، ص1نصيف: مصدر سابق، ج

: ؛ وليم أوكسنولد218ء البلد احلرام، ص؛ عبد الفتاح املكي: جداول اتريخ أمرا605، ص3األشراف، ج
 .332مرجع سابق، ص

 . 166، ص4( قد أمزيلت تلك القبة. عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج(2
، شركة نوابغ 1( عبد احلفيظ بن عثمان القاري الطائفي: رسالة يف أخبار الطائف، حتقيق: علي عمر، ط(3

، 166، ص4 غازي: املصدر السابق، ج؛ عبد هللا20م، ص2010هـ/ 1431الفكر، القاهرة، 
 .31؛ عبد الستار الدهلوي: تكميل وتذييل، ق497،ص6ج

 . 20، ق2، جاملصدر السابق( أمحد احلضراوي: (4
 .218( عبد الفتاح املكي: جداول اتريخ أمراء البلد احلرام، ص(5
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 :ابلشريف عون الرفيقالثاين عالقة السلطان عبد احلميد 

كانت العالقة بني السلطان عبد احلميد الثاين، والشريف عون الرفيق، عالقة 
 التقديرحسنة، فقد كان السلطان عبد احلميد يّكن للشريف عون الرفيق، الكثري من 

خيطب وده، العتبارات عديدة، كان من م، ولطاملا كان يقف إىل جانبه، و واالحرتا
 أبرزها:

ساللة النسب الشريف )األشراف(، وانتمائه انتساب الشريف عون الرفيق إىل  -
 إىل اجملتمع املكي.

أن الشريف عون الرفيق كان حيظى ابحرتام وتقدير السكان احملليني يف إقليم  -
اهلدوء، وضبط األمور يف األراضي املقدسة؛ فكان اجاز، اما مكنه من فر  النظام، و احل

ن الدولة العثمانية من بسط البد للسلطان من جماراته، والرضوخ ملطالبه؛ حىت تتمك
 .(1) احلاجازنفوذها على إقليم 

       واما يؤكد على تلك املكانة الرفيعة اليت احتلها الشريف عون لدى السلطان 
قبل توليه إمارة مكة  –املناصب لطان مبنحه العديد من األومسة، و عبد احلميد، قيام الس

هـ/ 1284، يف عام (2) الرومليحيث أنعم السلطان عليه برتبة أمري أمراء  –املكرمة 
م ابلوسام 1869هـ/ 1286أنعم عليه يف عام  . كما(3) لهم، تقديرًا وتكرميًا 1867

                                 
 . 128أريج القثامي: مرجع سابق، ص  (1)
أمري أمراء الروملي: هي من مراتب التشريف. ويقصد ابلروملي: البالد اليت يسكنها العثمانيون يف أورواب.  (2)

؛ سهيل صاابن: املعاجم 295، 78األانضول. زين العابدين جنم: مرجع سابق، صواملقصود هبا بالد 
 .129املوسوعي، ص

؛ سهيل صاابن: مراسالت 86، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج34أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (3)
ه، مؤسسة 1291ىل ه إ1283يف الفرتة من  املنورة(املدينة  –املكرمة  )مكةالباب العايل إىل والية احلاجاز 

 .110-109م، ص2004ه/1425الفرقان للرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 
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ام م الوس1872هـ/ 1289، كما منحه السلطان يف عام (1) الثانيةالعثماين من الدرجة 
 .(2) الثانيةاجمليدي من الدرجة 

مجادى 15يف -أمري مكة املكرمة-وعندما تويف الشريف عبد هللا بن حممد بن عون
 (4) ابشا، أقام الوايل الرتكي تقي الدين (3) م1877يونيو 27هـ /1294، عام اآلخرة

الشريف عون الرفيق وكيال على إمارة مكة املكرمة، وقد تقبل السلطان عبد احلميد ذلك 
، واستمر الشريف عون الرفيق يف وكالة إمارة مكة (5) الدينالقرار الذي أصدره الوايل تقي 

م، إىل أن وصل أخوه، الشريف 1877سبتمرب 4هـ / 1294شعبان 25املكرمة حىت 
 . (7) املكرمة؛ لتويل منصب إمارة مكة اسطنبولمن  (6) حممدحسني بن 

                                 
 .177سهيل صاابن: مراسالت الباب العايل، ص (1)
 .343املرجع نفسه، ص (2)
 . 608، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج152أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 زعبد العزيالثاين يف احلاجاز، وقد مت تعيينه يف عهد السلطان  دعبد احلميتقي الدين ابشا: أول والة السلطان  (4)

فوقع بينه وبني أهلها  هبا،م، كان مفتياً يف حلب، مث وقعت فتنة فيها وأهتم ابلتسبب 1874ه/ 1291سنة 
عدة ودخل يف سلك امللكية، وأعطى رتبة الوزارة، وترقى ووىل  اسطنبولتنافر، فعزل من الفتوى وتوجه إىل 

م. أمحد 1877ه/ 1294والايت منها بغداد مث عزل منها، وأعطي والية احلاجاز، واستمر هبا حىت عام 
 . 113، ص4، جإفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 58 – 57دحالن: مصدر سابق، ص

؛ إمساعيل جارشلي: 113، ص4؛ عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج59أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (5)
؛ عاتق البالدي: اتريخ 602، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج226-224كة، صأشراف م
 . 584، ص3األشراف، ج

ه ونشأ 1254بن عون، املعروف ابلشهيد، ولد مبكة املكرمة سنة  عبد املعنيالشريف حسني بن حممد بن  (6)
مت له شؤوهنا، ودام فيها إىل ه، فانتظ1294ابشا يف سنة  عبد هللاهبا وتوىل إمارهتا بعد وفاة أخيه الشريف 
األفغان، فزاحم العسكر حىت اتصل به كأنه يريد تقبيل يده،  من أن قدم جدة يوماً، فهناك اعرتضه رجل

وطعنه بسكني مسموم، فتويف بعد يومني جبدة، ومحل إىل مكة وصلى عليه ودفن ابملعالة، وذلك سنة 
بن غالب. عبد الستار الدهلوي: فيض امللك،  بعبد املطله، وخلفه بعده يف اإلمارة الشريف  1297
 . 257، ص2؛ خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ج503، ص1ج

 . 610، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج155أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (7)
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م توجه الشريف عون الرفيق 1877أكتوبر  18هـ / 1294شوال، عام 10ويف 
، حيث عينه السلطان عبد احلميد، انئباً يف جملس الدولة، وعضواً يف جملس اسطنبولإىل 

. وبعدها (1) م1878هـ / 1295الشورى، كما أنعم عليه برتبة الوزارة، وذلك يف عام 
يف ، ومكث الشريف عون (3)األولالعثماين من الصنف  (2)النيشانبسنة قلده السلطان 

 .(4)املكرمةحىت مت تعيينه أمرياً على مكة  إسطنبول

 :أمرياً على مكة املكرمة تعيينه-1

من شهر ذي  (5)والعشرينتقلد الشريف عون الرفيق إمارة مكة املكرمة يف الرابع 
، اسطنبول يف-وقتها  –، وكان مقيما (6)م1882أكتوبر  7هـ / 1299القعدة لعام 

                                 
؛ عبد هللا غازي: إفادة 156؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص59، 34أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (1)

؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، 226؛ إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص113، 86، ص4األانم، ج
 .280؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص610، ص2ج

م. وكان على أربع 1832النيشان: هو الوسام العثماين الذي استحدث يف عهد السلطان حممود الثاين عام  (2)
لرابعة. واستحدث يف عهد ابنه السلطان عبد اجمليد الوسام الذي مسي درجات: األوىل، والثانية، والثالثة، وا

م وكان على ست درجات: املرصع، واألوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة، 1862م وعام 1852ابمسه عام 
واخلامسة. ويف عهد السلطان عبد العزيز أنشئ الوسام العثماين وكان على مخس درجات: املرصع، واألوىل، 

نية، والثالثة، والرابعة، واستحدث يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين وسام آل عثمان، وكان على أربع والثا
م استحدث 1908درجات: وسام آل عثمان، ووسام أرطغرل، ووسام الشفقة اخلاصة ابلنساء، وبعد عام 

 .225وسام املعارف. سهيل صاابن: املعاجم املوسوعي، ص
 .167سابق، صأمحد بيت املال: مصدر  (3)
؛ عبد هللا غازي: املصدر 156؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص59أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (4)

 . 113، ص4السابق، ج
   ؛ 4، ص1؛ حسني نصيف: مصدر سابق، جI.DH 875\69860( األرشيف العثماين، تصنيف 5)

 . 215عبد الفتاح املكي: جداول اتريخ أمراء البلد احلرام، ص 
 Y.E.E 88\49.Y.A.RES17\40,17\39.Y.PRK.BSK 6\79األرشيف العثماين، تصنيف  (6)

 ؛ عبد هللا غازي:20، ق2؛ أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج64أمحد دحالن: مصدر سابق، ص
  ( ابملالحق.2. انظر وثيقة رقم )131، ص4، جاملصدر السابق



 الفصل الثاين: عالقة الشريف عون الرفيق ابلدولة العثمانية
 

- 118 - 

 

الشريف عبد اإلله وكالة اإلمارة، حلني قدوم الشريف عون. وقد وصل الشريف  فتوىل
ذي احلاجة من نفس العام. وكان يف استقباله، كثري من  9عون الرفيق إىل جدة يف 

   ن علي، والشريف علي بن األشراف واألعيان، كان من أبرزهم، الشريف احلسني ب
لرائسته  . بينما ختلف الشريف عبد اإلله عن احلضور الستقبال أخيه، نظراً (1) هللاعبد 

موسم احلج يف عرفات. ويف اليوم التايل وصل الشريف عون الرفيق إىل مكة، مث توجه إىل 
مىن، حيث التقى هناك ابلوايل عثمان نوري ابشا، وأمراء احلج، وقرئ فرمان الوالية 

وكان ذلك التقليد من املراسم املعهودة يف تنصيب  –بتعيني الشريف عون أمريا على مكة 
حصل و  ايم التشريق، مث رجعوا إىل مكة،أقاموا مجيعا مبىن، حىت انقضاء أ مث-أمري مكة 

 .(2) والسرورللناس غاية األمن والفرح 

واستمرت إمارته ملكة املكرمة ثالث وعشرون سنة، وقد اختلفت الرواايت التارخيية 
   أبنه يف وصفها لفرتة إمارة الشريف عون الرفيق ملكة املكرمة، فقد وصفه أحد املؤرخني

. غري أن أغلب تلك الرواايت تواترت عن سوء (3) " كان مأمون عصره ورشيد مصره "
انتشار اجلور، وإمهال مرافق ، وإرهاق احلاجاج، و (4) أعمالهسياسته اإلدارية، وشناعة 

                                 
الشريف عون الرفيق، توىل إمارة مكة املكرمة عام  أخ( )أبنالشريف علي بن عبد هللا بن حممد بن عون  (1)

م، فانتقل إىل 1908هـ / 1326م، ومل تدم أمارته ملكة سوى عامني، ومت عزله يف عام 1905ه/ 1323
، 4م. خري الدين الزركلي: مصدر سابق، ج1941ه/1360مصر، وأقام ابلقاهرة إىل أن تويف عام 

، 3؛ عاتق البالدي: اتريخ االشراف، ج841، ص2راء مكة، ج: اتريخ أمعبد الغين؛ عارف 309ص
 .40-39؛ الشريف مساعد: مرجع سابق، ص608-605ص

؛ أمحد بيت املال: 20، ق2؛ أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج64( أمحد دحالن: مصدر سابق، ص2)
لوي: تكميل ؛ عبد الستار الده131، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج208مصدر سابق، ص

 .620، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج226، صأشراف مكة؛ إمساعيل جارشلي: 30وتذييل، ق
  .42، ص6علي الوردي: مرجع سابق، ج (3)
 67-63، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، جY.PRK.MK 4/42( األرشيف العثماين، تصنيف 4)

ابشا العثمانية عن اجلزيرة العربية، جملة  ؛ سهيل صبان: تقارير أمحد خمتار85-71، ص2، ج71-72،
 .182-181 ص ه،1424 ،29س  ،2: ع الدارة
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. ورمبا كان (1) الفنتالبالد وشؤون العرابن والبادية، فساء األمن، وعم القلق، وانتشرت 
لعالقته السيئة مع اإلجنليز دور يف انتشار مثل هذه األقاويل، وذلك لتنفري األهايل 

، فلقد حاول القناصل الربيطانيني يف جدة، إزاحة الشريف عون الرفيق من منصبه، (2)منه
 .(3) إال أهنم فشلوا يف حتقيق ذلك

وكان الشريف عون الرفيق يدرك مدى كره السلطات الرتكية للقنصلية الربيطانية، 
لذا فقد حرص على االبتعاد عنها، أو التعامل معها؛ خوفًا من أن يتهمه الباب العايل، 

 . (4) هباأبنه على صالت 

بينما أكد أحد الباحثني على وجود عالقة بني الشريف عون الرفيق، وبريطانيا، 
اخلارجية  على رسالة من سفري بريطانيا يف إسطنبول " الايرد"، وجهها إىل وزير اعتماداً 

" أن الشريف عون الرفيق أبدى له استعدادا أن  فيها:، وجاء الربيطاين "ساليزبوري"
حيافظ على أقصى عالقات الود مع إجنلرتا، وأن يواظب على سياسة أسرته اليت كانت 

وكان الشريف عون الرفيق  .(5)مرضية ملصاحل بريطانيا على الدوام لو عني شريفًا أكرب "
مارة، ألن اتريخ الرسالة  يهدف من تلك الرسالة، مساعدة بريطانيا له يف تقلد منصب اإل

قبل تعيينه أمريًا على  أي- م، أثناء إقامته يف إسطنبول1880ه/ 1297كان سنة 
 . (6)فقد كان مدركا ملدى التأثري الربيطاين يف القرار العثماين –مكة

                                 
حممد صاحل الشييب احلاجيب: إعالم األانم بتاريخ بيت هللا احلرام، حتقيق: إمساعيل حافظ، جامعة أم القرى،  (1)

مرجع  ؛ فؤاد محزة:71، ص2؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج49م، ص1984ه/1405مكة املكرمة، 
؛ سعد بن عودة الردادي: أمن احلج قبل العهد 40؛ جناة اجلاسم: مرجع سابق، ص315سابق، ص
 .284م، ص2001هـ/1422، دار املآثر، املدينة املنورة، 1السعودي، ط

 .55أريج القثامي: مرجع سابق، ص (2)
 .109صاحل العمرو: مرجع سابق، ص  (3)
 .107املرجع نفسه، ص (4)
 .101سنو: مرجع سابق، ص( عبد الرؤوف 5)
 .137ص، دائل اخلالدي: مرجع سابق (6)
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اال أن ما ذكره هذا الباحث، حباجة إىل املراجعة والدقة التارخيية؛ ألنه مل يثبت أن 
قام أبية حماولة للخروج على  –خالل مدة إمارته الطويلة -فيق الشريف عون الر 

، بل إنه طلب يف إحدى رسائله إىل الباب العايل، سرعة إرسال املساعدات (1)الدولة
العسكرية إىل ابن رشيد؛ لسد الطريق أمام التدخالت األجنبية يف جند، اليت قد تؤثر سلبا 

 . (2)على والية احلاجاز

فمن الثابت اترخييا، أن عالقة الشريف عون الرفيق مل تكن حسنة ابلقنصلية 
 .(3) نقدهالربيطانية يف جدة، بدليل أن التقارير الربيطانية دأبت على 

 :ثرت على إمارة الشريف عون الرفيقالعوامل اليت أ-2

 :تعدايت القبائل-أ

، (4)اإلمارة اضطرااًب يف األمنواجه الشريف عون الرفيق يف األايم األوىل من توليه 
م، أرسل الشريف عون الرفيق فرقة 1883يونيو هـ / 1300ففي شهر شعبان من عام 

، كما أصدر أوامره إىل (5)من العساكر العثمانية، ومثلها من رجال البادية إىل بين مالك
إفسادهم يف القبائل احمليطة هبم، للمشاركة مع قواته يف إخضاع بين مالك، نظرا لكثرة 

 نوملعركة بني الطرفني، هزم فيها بالبالد، والذي استمر حنو عشرين سنة، فدارت رحى ا

                                 
 .137ص، دائل اخلالدي: مرجع سابق (1)
 .Y.A.RES 18\41 Y.A.HUS 483\110,تصنيفاألرشيف العثماين،  (2)
 .40-39جناة اجلاسم: مرجع سابق، ص (3)
 .86فائق الصواف: مرجع سابق، ص (4)
بين مالك: قبيلة سرورية تقع دايرهم شرق الليث وجنوب الطائف، بني داير بين احلارث مشااًل وزهران جنوابً.   (5)

يلة(كانت تعرف ابسم  وهي  )جبيله(أو هي بقااي منها، والزالت أرضهم اليوم يعرف فيها مكان ابسم  )جبِج
 . 462ئل احلاجاز، صنفس السراة اليت كانت تعرف بسراة جبيلة. عاتق البالدي: معاجم قبا



 الفصل الثاين: عالقة الشريف عون الرفيق ابلدولة العثمانية
 

- 121 - 

 

مالك، وقتل منهم خلق كثري، فلما رأوا ما حل هبم، طلبوا عفو أمري مكة، على أن 
 .(1)يدفعوا ما عليهم من زكاة أمواهلم، فعمت السكينة بعد اخلوف

، (4) وُمعجبَّد، (3) ِبشرو ، (2) زُبجيدت قبائل ويف شهر رمضان من العام نفسه هامج
، القوافل املارة على الطريق بني مكة وجدة، كما هاجم مجاعة منهم على جدة، (5) ليموسج 

فاجهز الشريف عون الرفيق محلة عسكرية لقتاهلم، وعندما وصلتهم أنباء تقدم قوات 
، ولكن قوات الشريف (6)عسفانشريف مكة حنو دايرهم، مل يروا بداً من االنسحاب إىل 
 .(7) الطاعةأدركتهم، ومتكنت من إحلاق اهلزمية هبم، وأجربهتم على 

وكان السبب يف قيام تلك القبائل إباثرة الفوضى، هو عدم دفع الوالية ملرتبات 
، إضافة إىل سوء إدارة (8) املدينةالعرابن، اما نتج عنه عرقلة نقل احلاجاج من مكة إىل 

                                 
 .Y.PRK.UM 6\129 تصنيف العثماين،األرشيف  (1)
زُبجيد: بطن كبري من مسروح من حرب بن سعد بن خوالن، تسكن الساحل من جنوب جدة إىل ينبع،  (2)

 .192وتدخل يف األودية التهامية. عاتق البالدي: معاجم قبائل احلاجاز، ص
من بين عمرو من مسروح من حرب، دايرهم بني مّر الظهران وعسفان، وقاعدة  عبد هللاِبشر: بطن من ولد  (3)

 .42إمارهتم عسفان. عاتق البالدي: املرجع السابق، ص
ُمعجبَّد: بطن من بين عمرو من مسروح من حرب. يسكنون أعايل ُغران وفروعه إىل ُرهاط واخلشاش بني جدة  (4)

 .504البالدي: املرجع السابق، صوعسفان، ودايرهم تعرف ابملعّبدية. عاتق 
بني مكة  –ساية وستارة  بنو سليم: تنقسم بنو سليم إىل فرعني مها: حبش وفتية، ومنازل سليم واداي (5)

 .229وما واالها. عاتق البالدي: املرجع السابق، ص –واملدينة
جحاجَّة إىل املد (6)

ينة، على التقاء وادي فيدة بوادي عسفان: بلدة عامرة تقع مشال مكة على مثانني كياًل على امل
الصُُّغو، فيها آابر عذبة قدمية جمصصة ومرقبة منها بئر التفلة، سكاهنا ِبشر من بين عمرو من حرب. عاتق 

 .1151ص ،6ج البالدي: معاجم معامل احلاجاز،
؛ أمحد 133-132، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج67-66أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (7)

 .87-86؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص621، ص2اعي: مرجع سابق، جالسب
 . 303، ص1ج ،مصدر سابق؛ كرستيان هورخرونيه: Y.A.HUS 194\2-55األرشيف العثماين، تصنيف  (8)
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    واألهايل، الوايل عثمان نوري ابشا للحاجاز، واليت أحلقت الضرر بكثري من العرابن، 
 .(1)احلاجاجو 

م، أرسل الشريف عون الرفيق مندواب من قبله؛ ليكون 1885ه/ 1303ويف عام 
يف صحبة احململ املصري؛ حلمايته من اعتداءات العرابن، وأثناء سري احململ اعرتضه 
مجاعة من قطاع الطرق، و سرقوا أربعة مجال أبمحاهلا، وقتلوا آخر، ّلما أتخر عن 

عند مهامجة ركب احلاجيج، اقتفاء أثر  فقد كان من عادة هؤالء اللصوص (2)الركب
القوافل واحملامل خفيًة، مدة مخسة أايم فأكثر، فيسلبون مال ومجال من يتأخر عن ركب 

 . (3)احلاجاج

ويف العام نفسه، خرجت قافلة من مكة إىل املدينة، وملا وصلت وادي 
دوا الرجوع إىل ابألشقياء من العرابن، وقطاع الطرق، فأرا مليءبلغها أن الطريق (4)فاطمة

مكة، فمنعهم املقّومون، وأشاعوا أن الطريق قد سلكت، وأن العرابن قد اصطلحت، 
وخدعوهم هبذا املقال خلشيتهم من أن يسرتجع احلاجاج أمواهلم، وملا أطمان الركاب إىل 
هذه األقاويل، ساروا حىت وصلوا إىل وادي فاطمة، فأوقعهم احلصر بني اجلبال، وتواترت 

ن التأخر والتقدم قد صار غري امكنا فعند ذلك تشّوشت من الركب األفكار، األخبار أب
وتوقعوا حلول األخطار فمكثوا على هذه احلالة ثالثة أايم، مث مسحوا هلم ابملرور، بشرط 

أخذوا و  أخذ رايل عن كل مجل اما معهم، وكذا حصل منهم عند الوصول إىل عسفان،

                                 
 ( ابملالحق.4انظر وثيقة رقم ) .Y.A.HUS 196\32األرشيف العثماين، تصنيف  (1)
 .199-198حممد صادق: مصدر سابق، ص (2)
 .158؛ عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص215املصدر نفسه، ص (3)
وادي فاطمة: كان يعرف ابسم ّمر الظهران أو وادي الشريف، وهو أحد أودية خيرب، يقع غرب جبل عطوة  (4)

كم من طريق املدينة 25)الصهباء( اجلنويب، فيه عيون وقرى جيتمع مع أودية خيرب يف وادي الطبق على 
 .1782-1781ص ،9ج البالدي: معاجم معامل احلاجاز، غرابً. عاتق
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من أغنياء الركب حنو ستمائة  -فضاًل عن ذلك  -عن كل مجل نصف رايل، واغتـصبوا 
رايل، مع ما كانوا فيه من الرعب وتشتت اجلمال، وفقدهم لغالب أمتعتهم، وأتخرهم 

 .(1)أربعة أايم عن املواقيت، وسلب الذخائر

على الرغم من توفري احلراسة لقافلة احلاجيج من عرب البادية، إاّل أن ذلك مل مينع و 
ع املقّومني من جهة، وهاجمات القبائل من جهة أخرى، وكان من وقوعهم ضحية ألطما 

من الصعوبة مبكان على الشريف عون الرفيق، وغريه امن تشرف حبكم مكة، القضاء 
على أعمال السطو والنهب تلك، أو اللحاق مبرتكبيها ومعاقبتهم، بسبب تعودهم على 

 .(2) لطرقاحياة السرقة، مث االختفاء بسرعة، ومعرفتهم اجليدة مبسالك 

م خرجت قافلة من مكة إىل جدة، 1886أكتوبر  6ه/ 1304حمرم سنة  7ويف 
نفرًا من العساكر حلراستها خوفًا من العرابن، فلما  50مجل، ومعها حنو  200كان هبا 

فنهبوا  (3) وصلوا جدة بلغهم أن العرابن هاجموا يف الليلة املاضية على قافلة قريبة من حبرة
مجاًل، وقتلوا منها شخصني، فلم يصدهم هذا القول عن استكمال منها حنو عشرين 

لوجود العساكر معهم فلما جتاوزوا حبرة، هاجمت ملسري؛ لكثرة عدد من ابلقافلة، و ا
العرابن عليهم، فتصدّى هلم العساكر، وأطلقوا عليهم الرصاص فتفرقوا، وقدرت خسائر 

جلمالة، وأعداد كثرية من اجلرحى، ذلك اهلاجوم، بثمانية قتلى من احلاجاج، ومثلهم من ا
هذا فضاًل عن األموال واجلمال املنهوبة. وعندما وصلت تلك األخبار إىل الشريف عون 

                                 
 .140-139، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج396-395( حممد صادق: مصدر سابق، ص1)
 .95أريج القثامي: مرجع سابق، ص (2)
حبرة: بلدة عامرة بني مكة وجدة، وسكاهنا بنو جابر واملعاينة من حرب، وخليط من الناس، وكانت حبرة  (3)

ه، والُقرين اسم األكمة الصغرية اليت بطرف البلدة من 570تعرف ابلُقرين عندما مر هبا ابن جبري سنة 
املشرق، والزالت معروفة، لكن االسم تغري بسبب حفر بئر غرب الُقرين، فظهرت البئر غزيرة ال تنزح 

 .172-171ص ،1ج فسميت حبرة. عاتق البالدي: معاجم معامل احلاجاز،
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الرفيق، أرسل من فوره قوة عسكرية ملطاردة اولئك األعراب، الذين عاثوا يف األر  
نني، وجاءت فساداً، وابلفعل أدركتهم قوات الشريف، وأحلقت هبم اهلزمية، وقتلت منهم اث

 .(1) لغريهمبرؤوسهم إىل مكة ليكونوا عربة 

ومل يكتف عرب البادية ابهلاجوم على القوافل، بل تعدوا ذلك إىل مهامجة مرافق 
الدولة العلية، حيث قام اولئك األعراب بقطع التلغراف املوصول من جدة إىل مكة، 

ابإلغارة على ساجن ينبع،  (3) إبراهيم، كما قامت مجاعة من بين (2) الفسادوذلك بقصد 
 (4) الضبطيةوأطلقوا منه شخصني ينتميان إىل أفراد القبيلة، وقضوا على أربعة من عساكر 

-عن طريق البحر-هت هلم إمارة مكة يف أثناء عملية إخراجهما من الساجن، فوج
 .(5) عليهممخسمائة جنداي، ومدفعاً واحداً؛ للقبض 

اليت كانت حتدث بني احلني  –وقد أدت تلك األعمال التخريبية، وثورات القبائل 
إىل تشتيت جهود الشريف عون الرفيق يف -واآلخر يف أماكن خمتلفة من إقليم احلاجاز

؛ ألهنم كانوا (6) عصياهنمالقضاء عليها، اما ساعد اولئك الثوار على االستمرار يف 
يعتربون أنفسهم األسياد احلقيقيني يف مناطقهم، وأن هلم احلق يف أن جييزوا ومينعوا ما مير 

 .(7) قوافليف أراضيهم من 

                                 
؛ أمحد السباعي: 141، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج227-226ق: مصدر سابق، صحممد صاد (1)

 . 627، ص2مرجع سابق، ج
 .227حممد صادق: مصدر سابق، ص (2)
بنو إبراهيم: بطن من بين مالك من جهينة، ودايرهم ينبع النخل وما حوله، ومن فروعهم: الصراصرة،  (3)

  .12 – 11. وغريهم. عاتق البالدي: معاجم قبائل احلاجاز، صواملسافرة، والشطارية، والشهابني
عساكر الضبطية: املقصود هبا الشرطة العسكرية، ومهمتها احملافظة على األمن يف املدن. صابرة إمساعيل:  (4)

 .96؛ اريج القثامي: مرجع سابق، ص26مرجع سابق، ص
 .242حممد صادق: مصدر سابق، ص (5)
 .96ابق، صاريج القثامي: مرجع س (6)
 .160عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص (7)
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لذلك فقد جلأت الكثري من القوافل إىل التعامل مع تلك القبائل؛ حلمايتها يف 

يف نقل  -مع مجاهلم  -املناطق اليت متر هبا حلمايتها، فاستخدموا أفراد تلك القبائل 

احلاجاج؛ حىت يضمنوا والءهم، وعدم الغدر هبم، إال أن هذه اخلطوة مل أتت بثمارها 

املسئول عن أمن احململ  – (2)شيخ قبيلة األحامدة –، حيث قام ابن حذيفة (1)ةاملرجو 

بقطع طريق املدينة، حىت أن إحدى القوافل اضطرت ، (3)أثناء مروره ابلطريق السلطاين

؛ خوفا من مهامجة تلك القبيلة هلم، كما قام ابن (4)لالنتظار مدة طويلة يف الصفراء

ليت كان من املفرت  أن يقوم مبهامجة إحدى القوافل، ا – (6)شيخ قبيلة حرب –(5)عاصم

مجاعته حبراستها؛ وذلك لعدم حصول قبيلته على رواتبهم السنوية كاملة، فخرج هو و 

ح الطريق أمام قوات كبرية من العثمانيني، لقتاهلم، وفت الوايل عثمان نوري ابشا يف

  الشريف عون الرفيق على ذلك األمر، حيث رأى يف حترك الوايل القوافل، وقد اعرت 

 . (7) العثماين مبفرده، تعداي على شؤونه

                                 
 .159-158، صعبد العزيز دولتشني: مصدر سابق (1)
. وحتضر منهم  )األشعر(قبيلة األحامدة: هي بطن من ميمون من بين سامل من حرب دايرهم جبل الفقرة  (2)

 . 13كثريون يف مكة، واملدينة، وجدة، وينبع. عاتق البالدي: معاجم قبائل احلاجاز، ص
 . 73، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (3)
الصفراء: هي قرية كثرية النخل والزرع، تقع فوق ينبع اما يلي املدينة املنورة، وبينه وبني بدر مرحلة. عاتق  (4)

 .993ص ،5ج ،حلاجازمعاجم معامل االبالدي: 
بن عاصم، رئيس عشرية العصوم وهي فرع من فخذ زبيد من بطن مسروح  نعبد احملسأبن عاصم: هو الشيخ  (5)

حمارب مرموق وحامل اللواء التقليدي لبين حرب. جندة فتحي صفوة: اجلزيرة العربية يف الواثئق الربيطانية 
 .90، ص3م، ج1998، دار الساقي، بريوت، 1)جند واحلاجاز(، ط

 . 244حممد صادق: مصدر سابق، ص (6)
، 1كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج ؛Y.PRK.UM 8\47األرشيف العثماين، تصنيف  (7)

 .318؛ جريالد دو غوري: مصدر سابق، ص303ص
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حتريض القبائل على و  وقام الشريف عون الرفيق ابهتام الوايل عثمان نوري ابلغدر،
، ويف املقابل محل الوايل عثمان نوري، الشريف عون (1) يف طرق القوافلإاثرة الفوضى 

 .(2) للخطرالرفيق، مسؤولية ذلك االنقالب األمين، وتعريض حياة احلاجاج املسلمني 

ونالحظ اما سبق، أن تلك احلادثة كانت هي البداية لنشوب النزاع بني الشريف 
استقرار بالد احلاجاز، بسبب عدم على -فيما بعد  –والوايل، والذي انعكس سلبًا 

 تكاتف اجلهود بني الطرفني يف حل تلك األزمة األمنية.

م قامت قبيلة حرب ابلتمركز يف عسفان، ومنها قامت 1892ه/ 1309ويف عام 
بقطع الطريق بني مكة وجدة، وكذلك الطريق بني مكة واملدينة، وانعدم األمن نتياجة 

هو حتريض األجانب للعبيد على اهلرب والفرار لذلك. وكان السبب يف تلك األفعال، 
من قبيلة حرب، وكان اهلاربون منهم مينحون وثيقة العتق من قبل احلكومة حال وصوهلم 
إىل جدة، وذلك بضغط من امثلي الدول األوروبية يف جدة، تنفيذاً للمعاهدة اليت وقعتها 

الرق يف أراضيها، وقد م، واليت حرمت مبوجبها 1856ه / 1272الدولة العثمانية سنة 
 .(3) القبيلةأدى ذلك التحريض إىل هـروب بعض عبيد 

وقد قدم الشريف عون الرفيق الكثري من التنازالت لقبيلة حرب. حيث قام 
؛ من أجل إحالل (4) األخريةبتعويضهم عن عبيدهم اهلاربني، وخسائرهم يف احلروب 
قدرة قبيلة حرب على إاثرة الفوضى األمن يف طرق قوافل احلاجيج؛ وألنه كان يدرك مدى 

 يف الطرق الرئيسية لقوافل احلاجاج، بني مكة، وجدة، واملدينة.

                                 
 .Y.PRK.UM 73\53. Y.A.HUS 196\32,194\2-55,196\97 ،األرشيف العثماين، تصنيف (1)
 ( ابملالحق.3،1وثيقة رقم ) نظرا .Y.A.HUS 194\2-55,196\97األرشيف العثماين، تصنيف (2)
      ؛ عبد الستار274، ص5دة األانم، ج؛ عبد هللا غازي: إفا253أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)

املكي عبد الوهاب: نزهة األنظار والفكر فيما مضى من احلوادث والعرب، خمطوط مصور مبكتبة احلرم 
 .357ق / اتريخ،3258الشريف، الرقم العام 

 .305وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص ؛257أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
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وقد تفاقمت تلك األزمات األمنية يف إقليم احلاجاز، حيث مت االعتداء على بعض 
م، اما تسبب يف حدوث 1895ه/ 1312القناصل والدبلوماسيني األجانب، يف عام 

اسية بني الدولة العثمانية، وبعض الدول األوروبية، غري أن تصدع حاد يف العالقات السي
، وهو ما (1) الصدعالدبلوماسية العثمانية جنحت يف تطويق تلك األزمة، ورأب ذلك 

 . -هللا  إبذن-الفصل الثالث  يف-تفصيال -سنتحدث عنه 

 :القرارات احلكومية-ب

كان لبعض قرارات احلكومة العثمانية دور كبري يف إاثرة الفوضى، واشتعال مجرهتا،   
يف إقليم احلاجاز، فعندما اختذت احلكومة العثمانية قرارا بعمل إجراءات احلاجر الصحي 
على احلاجاج، أدى ذلك إىل تذمرهم، وقيامهم مبهامجة أطباء احملاجر الصحي وتدمريهم 

م، كما قام احلاجاج بتدمري 1895ه / 1313لك يف عام أحد أجهزة التعقيم وكان ذ
أجهزة التعقيم يف جدة، اما اضطر األطباء للهرب. كما اختفى طبيبان يف الطائف خوفاً 

مبىن كان ُمعدا  هبدم-يف العام نفسه -. كما قام سكان مكة (2) حياهتماعلى 
 .(3) صحيلالستعمال كمحاجر 

ويف العام التايل قامت مجاعة مبهامجة املستشفى العسكري يف ينبع، بسبب وجود 
جهاز تعقيم فيه، حيث اعتقدوا أن ذلك اجلهاز قد صمم لقتل الناس، ويف عام 

م، مت مهامجة مركز احلاجر الصحي جبدة من قبل السكان، وأصحاب 1899هــ/ 1317
وجودة فيه، وكان ذلك بسبب قيام مركز اجلمال، وحىت النساء، واستولوا على البضائع امل

ابختاذ إجراءات التعقيم ضد األوبئة فخاف سكان جدة من أن  –جبدة -احلاجر الصحي 

                                 
 .185دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (1)
 .169، ص املرجع نفسه (2)
 .146عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص (3)
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تؤدي تلك اإلجراءات إىل تدمري موسم احلج، وابلتايل تدمري النشاط االقتصادي يف 
 .(1) اجلمالجدة، وعوائد أصحاب 

هـ / 1318احلاجاز يف عام  كما كان قرار الدولة العثمانية مبد سكة حديد
من أسباب مترد القبائل، فقد اثرت القبائل احملاذية خلط السكة احلديد؛  (2) م1900

ألهنم رأوا يف إنشائه قطعًا ألرزاقهم. حيث كان عرب احلاجاز املقيمني على طريق مرور 
، (3) ةملكالقوافل يستفيدون من أتجري مجاهلم للتاجار، والزوار، واحلاجاج، يف وقت ذهاهبم 

إضافة إىل ختوف تلك القبائل من أن يؤدي مد خط السكة احلديد إىل فر  التاجنيد 
اإللزامي، والضرائب، وفقداهنم لألفضلية العسكرية، ووقوعهم حتت احلكم العثماين 

 (5) التخريب. لذلك تعر  املشروع هلاجمات البدو، وطالته بعض أعمال (4)املباشر
 بتخريب قسم من اخلط احلديدي مشال والية احلاجاز، (6) جهينةحيث قام أفراد من قبيلة 

                                 
 .170دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (1)
، ربيع 18، س3اللطيف حممد احلميد: واثئق سكة حديد احلاجاز يف األرشيف العثماين، جملة الدارة، ع عبد (2)

 .62هـ، ص1413اآلخر، 
، حمرم، 14، س 2خالد السعدون: مقاومة القبائل لسكة حديد احلاجاز، أسباهبا، وتطوراهتا، جملة الدارة، ع (3)

س النعماين: سياسة حكومة احلاجاز جتاه ؛ عبد املغيث مدير 51-49م، ص1988هـ / أغسطس 1409
م(، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الشريعة 1924-1916ه / 1343-1334األقطار العربية اجملاورة )

؛ أريج القثامي: 7، ص1م، ج1998ه/1419والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
 .99مرجع سابق، ص

 .170؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص295، صوليم أوكسنولد: مرجع سابق (4)
 .99أريج القثامي: مرجع سابق، ص (5)
وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن ُسود ابن أسلم بن احلايف بن قضاعة.   قضاعة،جهينة: حي عظيم من  (6)

الشرقية  كانت منازهلم بني ينبع واملدينة إىل وادي الصفراء جنواًب والعيص وداير بلي مشااًل، على الضفة
للبحر األمحر، وأجازت منهم أحياء إىل العدوة الغربية من هذا البحر، وانتشروا ما بني صعيد مصر وبالد 
احلبشة، وكاثروا هناك سائر األمم، وغلبوا على بالد النوبة وفرقوا كلمتهم، وأزالوا ملكهم، وحاربوا احلبشة 

 .95فأرهقوهم. عاتق البالدي: معاجم قبائل احلاجاز، ص
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 .(1) العالابلقرب من  

وقد بذل الشريف عون الرفيق جهدًا ابرزًا يف هتدئة تلك األوضاع األمنية، حيث 
شرح لرجال القبائل أمهية ذلك املشروع احلديدي، من الناحيتني السياسية، واالقتصادية، 

احلاجاز، حال االنتهاء من املشروع، فساعد ذلك على  والعوائد اليت سينتفع هبا سكان
 .(2) متردهمامتصاص غضبهم، والتقليل من 

 :اإلدارة احمللية-ج

، وإاثرة (3) الفوضىدور يف إاثرة -يف إقليم احلاجاز -كان لسوء اإلدارة احمللية 
م، طلب الشريف عون الرفيق من 1903هـ / 1321الكثري من القالقل، ففي عام 

ستة عشرة ألف رايل جميدي،  –من كبار املقّومني يف قبيلة حرب  –اهلباش درويش 
فرضها عليه كزايدة يف أجرة اجلمال من جدة إىل مكة، فرفض اهلباش دفع ذلك املبلغ، 

وأمر بعدم االنتفاع خبدمات  فقام الشريف عون الرفيق بتغيري القّوامة يف قبيلة هذيل،
 .(4) وأتباعهاهلباش 

وكردة فعل على قرار الشريف عون الرفيق، قام درويش اهلباش ابهلاجوم على قافلة 
كانت متاجهة إىل املدينة املنورة، وأطلق عليها النريان -بعد منتصف الليل -مبكة املكرمة 

                                 
. العال: مدينة تقع يف غرب اجلزيرة العربية، بني املدينة املنورة 171 – 170دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (1)

وهو يف طريقه   كم، نزل هبا النيب 300وتبوك، وتتبع إداراًي ملنطقة املدينة املنورة واليت تبعد عنها حوايل 
 ،6ج البالدي: معاجم معامل احلاجاز، إىل غزوة تبوك، كما مير هبا طريق سكة حديد احلاجاز. عاتق

 .1192-1191ص
 . 9، ص1عبد املغيث النعماين: مرجع سابق، ج (2)
 . 45، ص1آمال صديق: مرجع سابق، ج (3)
 . 147، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (4)
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، وبقيت مكة يف  وُجرِحج منفُقِتلج من قُِتلج،  ، وهجرجبج من هجرجبج ُجرِحج، وُسِلبج من ُسِلبج
 .  (1) الفاجرىت هياج عظيم ح

فقتلوا من -بني جدة ومكة -ويف نفس العام سطا العرابن على قافلة كانت ببحرة 
، وكان السبب يف (2) واحلليرجاهلا ونسائها، وجرحوا كثريين، وسلبوهم املتاع، والنقود، 

هذا اهلاجوم، هو عدم دفع الدولة العوائد املقررة هلؤالء العرابن، وحني شكا احلاجاج األمر 
، مل يفعل شيئاً؛ بل قال هلم: عليكم أن حتتسبوا ما تعانونه من راتبإىل الوايل أمحد 

 .  (3) هللامصائب يف سبيل هللا، وعليكم التحلي ابلصرب، ولكم اجلزاء عند 

 :اكر النظاميةالعس-د

-، وضعيفة التسليح، وعاجزة (4) كانت القوات العسكرية يف احلاجاز قليلة العدد
، ويرجع السبب يف ذلك (5) عن مواجهة اعتداءات القبائل بشكل حاسم-إىل حد ما 

إىل سياسة احلكومة العثمانية، حيث كانت متدد فرتة خدمتهم، وتتأخر يف صرف 
عدم تنفيذ األوامر، وأحياان إىل التمرد، حيث كانوا يلاجئون رواتبهم، اما كان يدفعهم إىل 

أو إىل أحد مساجد -إذا كانوا يف مكة أو املدينة -أو املساجد النبوي  إىل املساجد احلرام،
الطائف، أو جدة، مث يعلنون راية التمرد والعصيان، ويهددون برتكهم للخدمة 

 .(6)العسكرية

                                 
 .147، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (1)
 .70، ص2رفعت: مصدر سابق، ج ؛ إبراهيم151، صواجلزء نفسهاملصدر نفسه،  (2)
 . 40، ص1آمال صديق: مرجع سابق، ج (3)
 . Y.PRK.UM 8\47،األرشيف العثماين، تصنيف (4)
؛ دائل 321؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، صY.A.HUS 330\90 األرشيف العثماين، تصنيف (5)

 .161اخلالدي: مرجع سابق، ص
 .172، صاملرجع نفسه (6)
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امن انتهت -م، عندما جلأ بعض اجلنود 1898ه/1315وهذا ما حدث يف عام 
إىل املساجد احلرام، أبسلحتهم، مستغلني فرصة وجود الوايل أمحد راتب ابشا -خدمتهم 

يف جدة، وأعلنوا راية التمرد والعصيان، ورفضوا اخلروج من املساجد، إال بعد إهناء 
. كما استوىل بعض اجلنود يف الطائف على خدمتهم يف اجليش، ودفع رواتبهم املتأخرة

مساجد احلرب عبد هللا بن العباس، وترتسوا فيه، وخرج بعضهم إىل السوق لنهبه، فحدثت 
اشتباكات عنيفة بينهم وبني األهايل، أسفرت عن مقتل اثنني من األهايل، وواحد من 

أمحد راتب لوايل اجلنود، وعندما وصلت أنباء ذلك التمرد إىل الشريف عون الرفيق أمر ا
 . (1) تذاكر سفرهمو  تسليمهم رواتبهم،ابشا إبهناء خدمتهم، و 

ويف العام نفسه استوىل اجلنود على أحد مساجد جدة، حيث رفعوا راية التمرد 
والعصيان، وطالبوا بدفع رواتبهم، وإهناء خدمتهم العسكرية، وعودهتم ألوطاهنم، وقد 

 .(2) جديدةاستاجيب لطلباهتم، بعد وصول قوة 

ويبدو أن مسلسل معاانة اجلند، وسوء اإلدارة، والفوضى، مل يتوقف إابن إمارة 
جلنود على املساجد احلرام م استوىل ا1901ه/1319الشريف عون الرفيق، ففي عام 

مكثوا فيه ملدة شهرين كاملني، ورفعوا راية العصيان، احتاجاجا على الظروف مبكة، و 
، وحدثت مواجهات بني اجلنود واألهايل أسفرت (3) منهاالعسكرية الصعبة اليت يعانون 

عن إغالق احملالت، واألسواق، حيث رفض اجلنود دفع مثن مشرتايهتم، وطالبوا التاجار 
أبخذ الثمن من الوايل، وتسبب ذلك يف حدوث مواجهات عنيفة، قُتل على إثرها ثالثة 

يف اجلانبني، ومل ينته ذلك  من اجلنود، وواحد من األهايل، وحدثت الكثري من اإلصاابت
 .(4) وعد بنقلهم لبلداهنمالالتمرد، إال بعد أن حصل اولئك اجلنود على رواتبهم، مع 

                                 
 .289مصدر سابق، ص أمحد بيت املال: (1)
 .322وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (2)
 .322، صاملرجع نفسه (3)
 .AL- Amr ,OP.CIT, P.106 ؛174 – 173دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (4)
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م أرسل حمافظ املدينة املنورة عثمان 1904ه/ يوليو 1322ويف مجادى األوىل 
تلغرافًا عاجاًل إىل الباب العايل خيربه بتمرد العساكر العثمانية، وإاثرهتم  (1) ابشافريد 

فرار مائة جندي، وذلك بسبب نقص املؤن، وتعر  اجلنود و  االضطراابت يف املدينة،
للاجوع، ويطلب من الباب العايل سرعة إرسال حوالة إىل املدينة املنورة، وتزويدها ابملؤن 

 .(2) اجملاورةمن الوالايت 

 :عساكر الشريف-ه

نظامية، وكلفها مبهمة الغري الرفيق بتكوين فرقة من العساكر قام الشريف عون 
وكان ذلك هبدف حفظ أرواح، وأموال الناس  املرابطة جنبا إىل جنب مع اجلنود األتراك،

يف الطرق املضطربة، لكن تلك الفرقة مل تؤد واجبها كما ينبغي، ومل حتسن أداء املهام اليت 
أنيطت هبا حيث تقاعسوا عن رد الغارات، ومالحقة قطاع الطرق، وإذا ما سئلوا عن 

ف عون ابلتدخل سبب ذلك التقاعس؛ برروا ذلك أبن األوامر مل تصدر هلم من الشري
 .(3) والقتال

م، حيث 1900هـ / 1318هذا ما أكده رئيس حرس احململ املصري يف سنة  
ذكر أبن الطريق بني جدة ومكة كان يوجد به مجلة قالع ذات اليمني، وذات الشمال، 
يقيم فيها جنود أتراك، كما كان به أماكن أخرى يقطنها عساكر الشريف غري النظامية، 

                                 
م(، وأعيد 1900-1887ه/1318-1305)عثمان فريد ابشا: توىل منصب حمافظ املدينة املنورة من عام  (1)

م(، ومجع بني منصيب شيخ احلرم النبوي 1908-1905ه/1326-1323)ملنصبه مرة أخرى من عام 
م، عزل من منصبه. سالنامة والية 1908ه/1326وحمافظ املدينة. وعندما أعلن الدستور العثماين يف عام 

؛ زكي جماهد: 250؛ سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة العربية، ص183ه، ص1305احلاجاز 
  .220، ص1مرجع سابق، ج

 .173؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص311أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
 .98أريج القثامي: مرجع سابق، ص (3)
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ال -كما مسعت -العساكر إمنا وجدوا للمحافظة على األمن ابلطريق، ولكنهم وهؤالء 
وقطاع الطرق، حىت لو  يفارقون أماكنهم لرد الغارات، والضرب على أيدي اللصوص،

حدث ذلك على مرأي منهم ومسمع، إال إذا أمرهم الوايل ابلتدخل، وأين هو منهم؟ 
عن القافلة؛ إلصالح األمحال، أو قضاء وكثريًا ما سلب احلاجاج أمتعتهم، إذا أتخروا 

ومون ابلواجب، قالوا: "أمْر وإذا ما سئل هؤالء احلراس ملاذا ال تق بعض الضرورات،
 .(1)"، أي مل يصدر لنا األمر"يوك

يف منتهى الفتور والرتدد؛ لذلك مل -على الدوام -وكانت أعمال اولئك العساكر 
لردع غاراهتم، ولعل أتخر صرف رواتب  رتاميكن البدو حياهلم ما يلزم من اخلوف واالح

العساكر يف موعدها املقرر، كان سببا رئيسا يف تقاعسهم عن أداء واجبهم الدفاعي 
 .(2) السنويومحاية القوافل التاجارية، وركب احلاجيج  ،منهماملطلوب 

 :للشريف عون الرفيق الثاين املقدمة من السلطان عبد احلميد األومسة-3

يف إظهار العدل،  إمارة مكة املكرمة، اجتهد عون الرفيق الشريف منذ أن تويل
فحصل لسكان البلد احلرام كامل الراحة واالطمئنان، فأكرمه السلطان  وأتمني الطرق،
وحسن إدارته يف  ووسام، تقديراً جلهوده املبذولة يف إقليم احلاجاز، (3) بقفطانعبد احلميد 
ذلك اقة، و م بنيشان الصد1884ه/ 1301أنعم عليه السلطان يف عام  . كما(4) اإلمارة

     ألنه استكمل احلصول على مجيع الرتب اجمليدية والعثمانية، فاستحدث السلطان 
النيشان عليه نيشان الصداقة، ومسي أيضا "عبد احلميد نيشاان جديدا، وأطلق 

                                 
 . 25، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
 .99 – 98؛ أريج القثامي: مرجع سابق، ص147 – 146عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص (2)
الذي يطلق على املالبس اخلارجية وتسمى ابلعريب اخللعة. سهيل صاابن: قفطان: " قفتان " االسم العام  (3)

 .183املعاجم املوسوعي، ص
 . Y.A.HUS 234/45 , Y.PRK.UM 6/129األرشيف العثماين، تصنيف  (4)
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، ومنحه للشريف عون يف عام (2) امليدالية. كما استحدث السلطان نيشان (1)احلميدي"
م تقلد الشريف عون النيشان 1889هـ / 1307. ويف عام (3) م1886هـ/ 1303

 .(4) العليةالعايل ودرجة االمتياز، وبذلك حصل على مجيع نياشني الدولة 

وتوطدت أواصر العالقة بني الشريف عون الرفيق، وبني السلطان عبد احلميد 
يف صف الشريف عون على حساب الوايل  - غالباً  – . فكان السلطان يقف(5)الثاين
، فعندما سافر الشريف عون الرفيق مع احلاجاج إىل املدينة املنورة عام (6)العثماين
م، طلب من السلطان عبد احلميد عزل الوايل عثمان نوري ابشا، 1886هـ/1304

ه إىل املدينة ، كما منحه السلطان نفقات سفر (7) الوايلفاستاجاب السلطان لطلبه، وعزل 
 .(8) املنورة

م توترت العالقة بني الشريف عون الرفيق، والشريف 1889ه/1307ويف عام 
 وأرسل ابن مهنا برقية إىل السلطان  –وكيل الشريف عون يف جدة  –حممد بن مهنا 

عبد احلميد يتهم فيها الشريف عون أبن له عالقة مع القناصل الربيطانيني يف جدة، عن 
. إال أن السلطان عبد احلميد مل يلق (9) الربيطانيةطريق يوسف قدسي مرتجم القنصلية 

ابال لتلك الربقية. بسبب ثقته الكبرية يف والء الشريف عون للباب العايل، واما يؤكد ذلك 
                                 

 .218أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
ز، وهو على ثالثة أنواع، ذهيب وفضي نيشان امليدالية: هو وسام متنحه الدولة ملواطنيها تقديرًا لعمل متمي (2)

 .219وبرونزي وحناسي. سهيل صاابن: املرجع السابق، ص
 .229أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .244؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، صY.PRK.AZJ 16/13األرشيف العثماين، تصنيف  (4)
 .39جناة اجلاسم: مرجع سابق، ص (5)
 .128بق، صأريج القثامي: مرجع سا (6)
 .133، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، جY.A.HUS 194/2-122( األرشيف العثماين: 7)
 . I.MMS 94/3998 ،األرشيف العثماين، تصنيف (8)
 .Y.PRK.AZJ 16/13 ،األرشيف العثماين، تصنيف (9)
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،  (1) عليهرسالة يشكره فيها، ويثين -يف نفس العام -ل للشريف عون أن السلطان أرس
كما منحه السلطان وسامًا جميداًي من الدرجة األوىل برتبة وزير، مكافأة له من الدولة 

واهلدوء، وتوفري الراحة  العثمانية؛ تقديرًا جلهوده اليت يبذهلا من أجل إحالل األمن،
    . كما أنعم عليه السلطان (2)احلرامئرين لبيت هللا والرفاهية حلاجاج بيت الكرام والزا

 السلطانية، جتديدًا ملراسم املواالة، (3) ابخللعةم 1894ه /1312عبد احلميد يف عام 
 .(4) والفقراء العلماء،حلاجاج، واجملاورين، والزوار، و االهتمام بشئون او 

كما   ،الذهيب م أنعم عليه السلطان عبد احلميد ابلوسام1895ه/1313ويف عام 
. ويف عام (5)املرصعم ابلوسام الفخري 1900ه/1318أنعم عليه يف عام 

م أرسل السلطان عبد احلميد إىل الشريف عون الرفيق رسالة تتضمن 1902ه/1320
عبارات الثناء والشكر على اخلدمات اجلليلة اليت يقوم هبا يف خدمة احلاجاج الكرام، 

لنبوي، وكذلك على قيامه بتأمني قوافل احلاجاج يف وزائري بيت هللا احلرام واملساجد ا
ذهاهبم وعودهتم، واحلفاظ على األمن واهلدوء يف احلرمني الشريفني، ومن أجل ذلك قرر 

ومنحه سيف  السلطان توجيه أمره العايل، وفرمانه السلطاين بتكرمي الشريف عون الرفيق،
 .(6) ابجلواهرعثماين مرصع 

                                 
 .Y.PRK.NMH 4/81 ،األرشيف العثماين، تصنيف (1)
 ,Y.PRK.NMH 6/13, 9/73 Y.PRK.A 7/48 , 12/71األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
اخللعة: هي نوع من املالبس اخلارجية أو ما يسمى ابلبشت أو العباءة أو الرداء الذي كان السلطان يكسيه  (3)

على موظفيه أو والته أو وزرائه إعرااًب عن رضائه عنهم. وهلذه اخللعة درجات وأنواع كانت أعالها ما متنح 
 .103" فرو السمور ". سهيل صاابن: املعاجم املوسوعي، ص للشريف وهي من

 .I.DAH 12/S.1312 , Y.PRK.A 11/27األرشيف العثماين، تصنيف  (4)
؛ أمحد بيت املال: BEO 1167/87484 , I.TAL1318/C-71األرشيف العثماين، تصنيف  (5)

 ( ابملالحق.6انظر وثيقة رقم ) .301مصدر سابق، ص
 .Y.PRK.A 12/71 , Y.PRK.NMH 9/73األرشيف العثماين، تصنيف  (6)
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 ابلسلطان عبد احلميد الثاين:عالقة الشريف عون الرفيق 

كان الشريف عون الرفيق حريصا على كسب ثقة السلطان عبد احلميد، ويف سبيل 
ذلك قام بتوطيد عالقته ابألشخاص املقربني من السلطان، فقام مبصاهرة السيد أمحد 

السيد أمحد أسعد، وبذلك   ةالشريف حممد عبد العزيز، من ابن أسعد، حيث زوج ابنه،
ًا قواًي من أهم الشخصيات اليت كانت مقربة من السلطان، وقد أتت تلك كسب حليف

السياسة اليت اتبعها الشريف عون بثمارها املرجوة، حيث متكن من تثبيت نفسه يف 
منصب إمارة مكة املكرمة، ومل يتم عزله؛ رغم كثرة الشكاوي املرفوعة ضده إىل 

الغر  منها عزل الشريف من  .وكانت أغلب تلك الشكاوي كيدية، وكان(1)السلطان
منصبه، لكن السلطان مل يلق هلا ابال، بسبب ثقته يف والء الشريف عون الرفيق للباب 

 .(2)العايل

ابلشريف عون -هو اآلخر  –كما حرص السلطان عبد احلميد من توطيد عالقته 
  فكرة إنشاء اجلامعة اإلسالميةالرفيق، وكسب والئه، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن 

كانت من أهم أولوايت سياسة السلطان عبد احلميد الثاين يف احلاجاز، ومل جيد السلطان 
والراعي هلا يف  شخصا أفضل من الشريف عون، ليكون من أكرب دعاة هذه السياسة،

  . ولذلك عمد السلطان يف موسم احلجبالد احلاجاز واملقدسات اإلسالمية، وخباصة 
د احلاجاز، كما عمل على بناء شبكة من عبد احلميد يف أتسيس خط سكة حدي

التلغراف؛ لربط املدن الرئيسية يف احلاجاز ببعضها، وربط الوالية ابلعاصمة. اما زاد من 
أهداف  –بذكاء  –فعالية وقدرة اإلدارة العثمانية يف تلك الفرتة، وقد وعي الشريف عون 

     ذي كلف تلك السياسة العثمانية، فعمل على جتنب الصدام مع السلطان، ال

                                 
 .71حممد زيدان: مرجع سابق، ص ؛266أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .128أريج القثامي: مرجع سابق، ص (2)
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الشريف عون بتطبيق تلك السياسة يف احلاجاز والرتويج هلا، مقابل إطالق يد الشريف 
 .(1) فيما ال يتعار  مع السيادة العثمانية عون يف اإلدارة

    هذا ما أكدته رسالة كانت موجهة من الوايل أمحد راتب ابشا إىل السلطان 
خيربه فيها أبن الشريف  –عقب وفاة الشريف عون الرفيق بفرتة وجيزة  –عبد احلميد 

شخصا، اهتموا ابرتكاب بعض اجلرائم، وطلب الوايل  12عون كان قد أقدم على إعدام 
من السلطان. الصفح عن هذا التاجاوز غري النظامي، نظرا لعدم قيام الشريف عون 

قوبة. وتعهد الوايل للسلطان أبن هذا التاجاوز لن ابستئذان السلطان يف تنفيذ تلك الع
 .(2) أخرىيتكرر مرة 

مع ما -وبذلك يتاجلى لنا أن تغاضي إسطنبول عن سياسة الشريف عون الرفيق 
كان سببه حرص الدولة على ضمان بقاء الشريف عون ضمن دائرة   –فيها من مساوئ 

 .(3) وسلطتهانفوذها، 

 املعسكر احلميدي:-1

قام الشريف عون الرفيق ببناء املعسكر احلميدي  (4) م1897ه/ 1315يف عام 
وأسهم مبسامهات جليلة إلمداد كافة  ،(5)يف الطائف، وبذل يف ذلك جهودا كبرية 

لرية.  2000القوات اهلمايونية مبستلزماهتا يف املعسكر اهلمايوين، وقرر صرف إعانة قدرها
واألهايل، يف محل  ابشا كبار رجال النظام،، كما شارك الوايل أمحد راتب (6) إلمتامه

                                 
 .161- 160بندر العروي: مرجع سابق، ص (1)
 ابملالحق.( 7انظر وثيقة رقم ) .Y.MTV 229/13األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 .137دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (3)
 .286أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
 .Y.PRK.UM 53/7األرشيف العثماين، تصنيف  (5)
 .Y.PRK.UM 54/5األرشيف العثماين، تصنيف  (6)
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أرسل الكثري من اجلنود إىل ا من املعلمني والعمال من مكة، و األحاجار، وأحضر كثري 
جدة جللب األخشاب منها، وقد مت االنتهاء من بناء ذلك املعسكر احلميدي يف عام 

، وهذا يدل داللة واضحة على إخالص الشريف عون الرفيق (1) م1901ه/1319
للسلطان عبد احلميد، هذا ما أكدته برقية الوايل أمحد راتب ابشا إىل السلطان، حيث 

 .(2) للاجميعأكد فيها على مكانة الشريف عون، ودوره البناء املشهود 

 العلماء:ابألعيان و االهتمام -2

، مثل علي (3) منهماهتم الشريف عون الرفيق ابلعلماء واألعيان، فقام برتقية عددًا 
وهو أحد تالميذ املدرسة الرشدية  أفندي انئب رئيس أشراف مكة املكرمة،حبري 

. كما قام (4) أفنديالعسكرية، وتتدرج يف املناصب حىت أصبح انئبًا حملمد رشدي 
الشريف عون الرفيق برتقية السيد رضا أفندي، الذي كان يعمل يف حساابت والية 

،  (5) احلاجازني املاليني القديرين يف احلاجاز، وهو أحد املستخدمني القدامى، واملسئول
كذلك كان السيد عبد السالم فوزي أفندي كاتب الديوان، من الذين أنعم عليهم 

 .(6) واالستقامةالشريف عون، وذلك ألنه كان رجال حسن السرية، والسلوك، 

كما اهتم الشريف عون الرفيق ابلقائمني على شؤون احلرمني الشريفني، واملشرفني 
ذا ما يؤكده اخلطاب الذي رفعه الشريف عون الرفيق إىل السلطان عبد احلميد، عليه، ه

                                 
 .305 ،286أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .Y.MTV 206/67األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 Y.PRK.BSK 73/102 ,Y.MTV 182/71. 200/86, I.HUS 67/12   األرشيف العثماين، تصنيف (3)
. حممد رشدي أفندي: مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت Y.MTV 199/91األرشيف العثماين، تصنيف  (4)

 أطلعت عليها.
 .Y.MTV 290/112األرشيف العثماين، تصنيف  (5)
 .Y.MTV 197/37األرشيف العثماين، تصنيف  (6)
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حيث طلب فيه مراعاة مدير احلرم الشريف، سليمان أفندي، الذي مل حيصل على 
قرشا، فتم  10.000خمصصاته اليت قررت له، فقد تقرر صرف راتبا شهراي له، مقداره 

راتبا -قبل ذلك  –م النبوي يتقاضى قرشا فقط، وكان مدير احلر  3.000ختفيضه إىل 
قرشا، لذلك طلب الشريف عون من السلطان، مراعاة الصرة اهلمايونية  5000مقداره 
 .(1) احلرملشيخ 

الكاتب الفخري للحرمني -كما أنعم الشريف عون الرفيق على السيد فوزي بك 
. وقام برتقية السيد حممد انئب احلرم إىل (2) الثانيةبنيشان ورتبة من الدرجة -الشريفني

درجة مدرس أول، وذلك بعد أن قضى فرتة عشرين عامًا مدرسًا يف احلرم املكي 
 .(3) الفرتةالشريف؛ مكافأة له على حسن أدائه لوظيفته خالل تلك 

وكما كان الشريف عون الرفيق ينعم على احملسنني، ويكافئ املخلصني، من 
حياسب املقصرين القائمني  -يف الوقت نفسه  –يفني، فإنه كان مسؤويل احلرمني الشر 

على احلرمني الشريفني، وهذا ما فعله مع مدير احلرم املكي الشريف السيد اثبت أفندي، 
م، حيث كان يقوم أبعمال غري مرضية، ويتقاضى الرشاوي 1892ه/ 1310يف عام 

ألوراق والشئون اليت تتعلق مبصاحل أثناء أتدية مهام وظيفته، كما كان يقوم بتأخري سائر ا
األهايل، لدرجة أنه كان يقوم بسرقة مؤن وأقوات الفقراء، وال يصرف خمصصاهتم من 

ويعامل الناس حبده  خزانة املديرية، وال يصرف املعاشات إال ملن يعطيه الرشوة واألموال،
واألشقياء وشدة غري معهوده، وتسببت تلك التصرفات يف فتح السبيل أمام املفسدين 

 . (4)ملمارسة أعماهلم الفاسدة

                                 
 .Y.MTV 194/73األرشيف العثماين، تصنيف  (1)
 .Y.M.HUS 451/19األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 .Y.MTV 207/133األرشيف العثماين، تصنيف  (3)
 .Y.PRK.BSK 71/111األرشيف العثماين، تصنيف  (4)
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 :الثاين املساعدات املقدمة من الشريف عون الرفيق للسلطان عبد احلميد-3

م أرسل الشريف عون الرفيق هتنئة للسلطان على 1893ه/1311يف عام 
يف عام  إبسطنبولوعندما وقع زلزال  .(2) األانضول (1) عسكراستحداثه منصب قاضي 

، ووقوع خسائر فادحة يف هاأسفر عن هتدم السوق الكبري فيو م، 1894ه/1312
األرواح واملمتلكات، اتفق الشريف عون الرفيق والوايل أمحد راتب ابشا على مجع إعانة 
للمتضررين هناك، فطلب الشريف عون من القاضي تكوين جلنة جلمع تلك اإلعانة، 

قالوا: على الرأس والعني وأخربهم بقرار الشريف عون، ف فاجمع القاضي مشايخ احلرف،
. كما أسهم الشريف عون (3) إكراهمث قال هلم الشريف: امجعوا منهم من غري جرب، وال 

 . (4) للمتضررينجنية، كإعانة  1000مببلغ 

م حصلت نكبات وأضرار لبعض رعااي الدولة العثمانية 1896ه/ 1314ويف عام 
، فطلبت الدولة من كل الوالايت، مجع اإلعاانت (6) والدروز (5) كريدمن أهايل  

                                 
 .174صاابن: املعاجم املوسوعي، ص سهيلقاضي عسكر: تتمثل وظيفته يف إصدار األحكام والفتاوي الشرعية.  (1)
 .Y.PRK.UM 30/22األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 .269 – 268أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .298املصدر نفسه، ص (4)
( كريد: أو كريت، جزيرة يف البحر املتوسط، وهي كثرية اجلبال، ذات طبيعة قاسية وأر  وعرة، كان فيها قدمياً 5)

وهلذا أطلق عليها اسم "ذات املئة مدينة". بعد أن حكم اجلزيرة ملوك من أبنائها، خضعت على مئة مدينة 
التوايل حلكم الرومان، مث اليوانن، مث العرب املسلمني، مث اجلنويني، مث البنادقة، وأخريًا فتحها األتراك يف عام 

 العديد رأس واجلزيرة مسقطم، بعد حصار دام سنتني وثالثة أشهر وسبع وعشرين يوماً. 1669ه/1080
  .422-421من العلماء والشخصيات املشهورة يف العصور القدمية. موسرتاس، مرجع سابق، ص

فرقة ابطنية تؤله اخلليفة الفاطمي احلاكم أبمر هللا، أخذت جلج عقائدها عن اإلمساعيلية، تنسب إىل  الدروز: (6)
اجرت إىل الشام، عقائدها خليط من عدة أداين نشأت يف مصر، لكنها مل تلبث أن ه الدرزي،نشتكني 

وأفكار، كما أهنا تؤمن بسرية أفكارها، فال تنشرها على الناس، وال تعلمها حىت ألبنائها إال إذا بلغوا سن 
األربعني. املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة، إشراف ومراجعة: مانع محاد اجلهين، 

 .397، ص1ه، ج1420العاملية، الراي ، ، دار الندوة 4ط
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للمسلمني هناك، وقررت الدولة منح النياشني، ملن يسهم يف تلك اإلعانة، وكان إقليم 
احلاجاز مستثىن من تقدمي تلك اإلعاانت، لكن الشريف عون استحسن أن يقوم بتقدمي 

يف داره حبضور شيخ إعانة ألولئك املسلمني املنكوبني يف تلك املناطق، فعني جملسًا 
السادة، واملفيت، وبعض األعيان، وقرر اجمللس إعانة على التاجار، واملطوفني، والزمازمة، 

 .(1) وغريهموأرابب الصناع 

م عن إنشاء مشروع 1900ه/1318وعندما أعلن السلطان عبد احلميد يف عام 
عانة مالية؛ سكة حديد احلاجاز، وخط التلغراف يف احلاجاز، قدم الشريف عون الرفيق إ

 .(2) املكرمةلتوصيل خط التلغراف من املدينة املنورة إىل مكة 

واستمرارا لتلك العالقات الطيبة بني السلطان عبد احلميد والشريف عون، فقد 
-عقب وفاة الشريف  –حرص السلطان على االهتمام بعائلة الشريف عون، ورعايتهم 

، كما طلب السلطان بتوفري (3) عونفدفع هلم راتب مخسة أشهر ابقية من مرتب الشريف 
والبنها الشريف  –زوجة الشريف عون الرفيق  –سبل الراحة والطمأنينة للسيدة فاطمة 

حممد عبد العزيز، إال أن السيدة فاطمة طلبت من السلطان التوجه إىل مصر مع ابنها، 
 .(4) ابلسفرومسح هلم  فوافق السلطان على ذلك،

 

 

 
                                 

 .283أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .300املصدر نفسه، ص (2)
 .DH.ID 16-1/61األرشيف العثماين، تصنيف  (3)
 .BEO 2867/214970األرشيف العثماين، تصنيف  (4)



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 املبحث الثاني
 اإلجنازات احلضارية

 
 

 
 
 



 الفصل الثاين: عالقة الشريف عون الرفيق ابلدولة العثمانية
 

- 143 - 

 

  :اإلجنازات املعماريةأواًل: 

إمارته، منها ما كلف به الوايل قام الشريف عون الرفيق بعدة إجنازات حضارية يف 
العثماين من قبل السلطان عبد احلميد الثاين، والذي يقوم بدوره إببالغ الشريف مبا أمر 

 . ومن ذلك:به، ومنها ما قام به الشريف عون بنفسه نظراً حلاجة البالد إليها

 املطبعة األمريية:-1

"، عام احلاجاز احلكوميةطبعة األمريية يف إقليم احلاجاز "مطبعة والية أنشئت امل
، على يد الوايل عثمان نوري ابشا، وقد جعل مقرها ابلقرب من (1) م1882ه/ 1300

. وهي أول مطبعة حكومية يف مكة املكرمة، بل يف (2) اجياداملساجد احلرام يف حملة 
. وقد شيد هلا مبىن من طابقني: الطابق األول عبارة عن صالة ضخمة (3) عامةاحلاجاز 

تضم آالت املطبعة، والطابق الثاين مكون من غرف تستعمل للصف، والتاجليد، 

                                 
؛ حممد األمني املكي: خدمات العثمانيني يف احلرمني الشريفني 114ص هـــ،1303سالنامة والية احلاجاز،  (1)

   .24م، ص2005ه/1426، ترمجة: ماجدة خملوف، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 2ومناسك احلج، ط
؛ حممد 273، ص5؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج213-212أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)

. أجياد: اسم يطلق على شعبني كبريين من شعاب 302، ص6، ج184ص ،2: مرجع سابق، جالكردي
عرف، مث واآلخر أييت من الشرق من جبل األ مكة، أييت أحدمها من اجلنوب، يقاسم مُخا املاء فيتاجه مشااًل،

جيتمعان أمام املساجد احلرام من اجلنوب فيندفعان يف وادي إبراهيم. وقد أصبحا اليوم مأهولني أبحياء عديدة 
من أحياء مكة، أشهرها: حي جياد، واملصايف، وبئر بليلة. ومن جياد الكبري طريق بفرع ريع خبش، مث 

 .14ينحدر يف )ُخّم( فإىل بطحاء قريش فثور جنوابً. عاتق البالدي: معامل مكة التارخيية، ص
امللك فهد  ه(، مكتبة1419 – 1300عباس صاحل طاشكندي: الطباعة يف اململكة العربية السعودية ) (3)

 (.18انظر ملحق رقم ). 36م، ص1999ه/1419الوطنية، الراي ، 
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واإلدارة، ويقع املبىن خلف الدائرة احلكومية، أو ما يعرف ابحلميدية الواقعة مقابل ابب 
 .(2) الشريفللحرم  (1) الوداع

يف مقالة له يف سالنامة والية احلاجاز: " أن من  (3) دحالند زيين وذكر الشيخ أمح
املآثر واخلريات اجلليلة، العامة الفائدة للخصوص والعموم، أهنم وضعوا مطبعة مبكة 
املكرمة املشرفة؛ ليطبع فيها كتب العلوم؛ ولكثرة انتشار العلم يف موضع مهبط الوحي 

دين، وكان وضع املطبعة ... وأتييد قواعد ال املكني فيحصل هلم بذلك ثواب نشر العلم،
يف مدة إمارة مكة املكرمة، واملدينة املنورة  يف مدة سلطنة ... عبد احلميد خان الثاين ...

 . (4)وواليتهما ... الشريف عون ابشا ... وعثمان نوري ابشا وفقهما هللا "

وقد كانت هذه املطبعة عبارة عن آلة صغرية تدار ابلقدم. ويف عام 
، مكنة متوسطة ذات (5) فيينام استحضرت احلكومة العثمانية من 1884ه/1302

                                 
ابب الوداع: من أبواب املساجد احلرام الغربية، ويعرف بعدة مسميات منها: ابب احلزورة، وابب بين حكيم  (1)

دي عام بنه موسى اهلااحلزامية، أحدثة اخلليفة املهدي و بن حزام، وابب بين الزبري ابن العوام، وابب ا
ه أايم السلطان فرج بن برقوق اجلركسي على يد األمري بيسق، وال يزال 804ه، وجددت عمارته عام 169

هذا الباب على حاله إىل العصر احلاضر بغاية املتانة. حسني عبد هللا ابسالمة: اتريخ عمارة املساجد احلرام، 
 .126-125م، ص1980ه/1400، هتامة، جدة، 3ط

 . 674، ص2ج سابق،ع آمال صديق: مرج (2)
الشيخ أمحد زيين أمحد دحالن: العالمة اجلليل الكبري الشهري، مفيت الشافعية، وشيخ العلماء ببلد هللا احلرام.  (3)

ه، ونشأ هبا، فحفظ القرآن الكرمي، مث أقبل على االشتغال ابلعلوم، وقد أخذ 1232ولد مبكة املكرمة عام 
الشيخ حممد سعيد قدس، والشيخ عبد هللا سراج احلنفي، والشيخ علي ، منهم  من العلماءالعلوم عن كثري

كبري، سرور، وغريهم. كما تفقه أيضًا يف فقه اإلمام أيب حنيفة النعمان، وحضر درس السيد حممد الكتيب ال
 ". وكان له اليد الطوىل واالطالع التام يف مذاهب األئمة األربعةتلميذ الطحاوي الشهري يف "الدر املختار

 .413 – 411عبد هللا غازي: نظم الدرر، صه. 1304الكرام. تويف ابملدينة املنورة عام 
 .114هـــ، ص1303سالنامة والية احلاجاز،  (4)
  ، وتعد مركزًا ثقافيًا واجتماعياً 2( كم1214فيينا: عاصمة النمسا، تقع على هنر الدانوب. تبلغ مساحتها ) (5)

 =م، وهدم جزءاً من أسوارها مث تراجع عنها1529سليمان القانوين سنة كبرياً، حاصرها السلطان العثماين 
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عاجلة واحدة، مزودة بكمية من احلروف املختلفة؛ لكي يتسىن طباعة الكتب العربية، 
مث استحضرت احلكومة بعد عدة والرتكية، واجلاوية، واملالوية، والفارسية، واهلندية، 

 .(1)سنوات من أورواب آلة طباعة حاجرية، وأطلق عليها "املطبعة األمريية "

م  مكواًن من 1883ه/1301وكان اهليكل اإلداري والفين ملطبعة الوالية سنة 
م 1887ه/1305، ويف سنة (2)مدير إداري، ومدير فين، وثالثة مساعدين، وأربعة فنيني

موظفاً، موزعني على  28داري والفين للمطبعة، إذ بلغ عدد موظفيها تطور اهليكل اإل
النحو التايل: مدير إداري، ومدير فين، وثالثة مصححني للكتب العربية، واثنان للكتب 

، ويف سنة (3)اجلاوية، ومثانية عشر فنيًا للصف والتاجليد، وأربعة عمال للخدمات العامة
موظفاً، موزعني على النحو التايل:  23ابملطبعة م بلغ عدد املوظفني 1891ه/1309

إداري واحد، وثالثة مصححني للكتب العربية، واثنان للكتب اجلاوية، وأربعة عشر فنياً 
 .(4)للصف والتاجليد، وأربعة للخدمات العامة

 ومن أبرز األعمال اليت قامت هبا املطبعة ما يلي:

 طباعة سالنامة احلاجاز. -1

                                                                                         
م، كما 1945لدخول الشتاء ونفاد الذخرية، استوىل عليها اجليش الروسي بعد احلرب العاملية الثانية سنة =

هدة الصلح احتلتها القوات الروسية واألمريكية والربيطانية والفرنسية، ومت جالء القوات األجنبية، تنفيذًا ملعا
م. جمموعة من املؤلفني: املوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي، 1955اليت أبرمتها النمسا مع احللفاء سنة 

 . 386، ص11د.ن ، د.م ، د.ت ، ج
 ؛ حممد عبد الرمحن الشامخ: نشأة الصحافة يف اململكة العربية37عباس طاشكندي: مرجع سابق، ص (1)

 .13-12م، ص1982ه/1402للطباعة والنشر، ، دار العلوم 1السعودية، ط
 .89ه، ص1301سالنامة والية احلاجاز،  (2)
 .121-120ه، ص1305سالنامة والية احلاجاز،  (3)
 .157ه، ص1309سالنامة والية احلاجاز،  (4)
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، والرتاثية، ابللغات الثقافية من املؤلفات األدبية، والدينيةطباعة األعمال  -2
 العربية، والرتكية، واجلاوية، واملاليوية، واألردية.

 طباعة جريدة " حاجاز " األسبوعية. -3

 .(1)طباعة جريدة " مشس احلقيقة "، ونسختها الرتكية " مشس حقيقت " -4

فية إلقليم احلاجاز، إذ أصدرت وقد أدت املطبعة دورًا كبريًا يف ازدهار احلياة الثقا

عدداً كبرياً من الكتب الدينية، والثقافية، والفكرية، فضاًل دورها البارز يف الرتويج للكتاب 

املطبوع، حيث أصبح الكتاب زادًا يقتنيه احلاجاج، واملعتمرين عند زايرهتم للمشاعر 

سواق الكتب يف ابب املقدسة، وابت سلعة رائاجة يف املواسم الدينية؛ اما فتح اجملال أل

 . (3) املكرمة، حىت أصبحت من أكرب األسواق رواجاً يف مكة (2) السالم

وقد ظلت املطبعة األمريية تؤدي دورها التنويري حىت العهد اهلامشي، ومع دخول 

م، أعلن تغيري 1924ه/ 1343مكة املكرمة يف عام -رمحه هللا  –امللك عبد العزيز 

 .(4) الرمسية" احلكومية وكلفها إبصدار صحيفة "أم القرى القرى"،مسماها إىل "مطبعة أم 

 

                                 
 .17 ،15؛ حممد الشامخ: مرجع سابق، ص42عباس طاشكندي: مرجع سابق، ص (1)
املساجد احلرام الشرقية، ويعرف قدمياً بباب بين شيبة، كما كان يقال له ابب بين ابب السالم: وهو من أبواب  (2)

عبد مشس. وهو من األبواب اليت أحثها اخلليفة املهدي يف عمارته للمساجد احلرام، وجددت عمارته يف عهد 
 114-113السلطان سليمان بن سليم خان. حسني ابسالمة: مصدر سابق، ص

 .77ابق، صعباس طاشكندي: مرجع س (3)
 .80 ،78املرجع نفسه، ص (4)
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 :(1) احلميدية-2

، (2)الثاينوهي تعين دار احلكومة، ومسيت بذلك نسبة إىل السلطان عبد احلميد 
، لتكون مقراً (3) ابشام، على يد الوايل عثمان نوري 1882ه/ 1300ومت بناؤها يف عام 

 .(4) العثمانيةحلكم الوالة الذين يعينون من قبل الدولة 

وكان مبىن احلميدية جممعًا للدوائر احلكومية، الدور العلوي منه كان مقرا جمللس 
الشورى، بينما خصص الدور األرضي منه إلدارة األمن العام، واحملكمة املستعاجلة، 

، الباب (6)أبواب، كما كان للمبىن أربعة (5)احلكومةوكتابة العدل، وغريها من دوائر 
 الشرقي وقد كان مكتواب عليه:

ــــــــــــــــوجت لســــــــــــــــعد ســــــــــــــــلطاننا  داٌر حج
 

 احلميـــــــد كــــــل حســـــــن وطيـــــــب عبــــــد 

ــــــــــــــــــرى  ــــــــــــــــــى أم القـــــــ  أشـــــــــــــــــادها حبــــــ
 

 عثمــــــــــان والينــــــــــا بشــــــــــكل عاجيــــــــــــب 
 بشـــــــــرى لنــــــــــا قــــــــــد جــــــــــاء اترخيهـــــــــا 

 
 نصـــــــــــر مــــــــــــــن هللا وفـــــــــــــــــتح قريـــــــــــــــــب 
 

                                 
، لتكون مدرسة لطلبة العلم، وصرف عليها أمواالً دعبد اجملياحلميدية: كانت تسمى اجمليدية، وبناها السلطان  (1)

هبدمها وإعادة بنائها لتكون مقراً  دعبد احلميطائلة، ولكنه تويف قبل أن يكتمل بنائها، مث أمر السلطان 
 (.16. انظر ملحق رقم )209املال: مصدر سابق، ص للحكومة. أمحد بيت

؛ عبد هللا غازي: إفادة 23؛ حممد املكي: مصدر سابق، ص129ه، ص1303( سالنامة والية احلاجاز، 2)
؛ 57؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص197، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج273، ص5األانم، ج

 . 302، ص6حممد الكردي: مرجع سابق، ج
. يشري مغريب 301، ص1؛ كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج209أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)

 . 129، ص3م. حممد مغريب: أعالم احلاجاز، ج1884ه/1302إىل بناء احلميدية كان يف سنة 
 . 302، ص6حممد الكردي: مرجع سابق، ج (4)
 . 130، ص3حممد مغريب: أعالم احلاجاز، ج (5)
ذكر أمحد زيين أمحد دحالن: إن مبىن احلميدية له ابابن، ابابً شامياً مقابالً للمساجد احلرام، وابابً ميانياً مقابالً  (6)

 . 129ه، ص1303لشعب جياد. سالنامة والية احلاجاز، 
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 وكتب على الباب الغريب:

 احلميـــــــــد دار ســـــــــلطان الـــــــــورى عبـــــــــد
 

 يف البيـــت األمـــني رقـــد بـــدت كالبـــد 
 شــــــــــادها عثمـــــــــــان والينـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــذي 

 
ــــــبني  ــــــدل املـــــــ ــــــكام ابلعــــــ  تـــــوَّجج األحـــــــ
 أرَّخ اجملـــــــــــــــــــــد ونـــــــــــــــــــادى يف العــــــــــــــــــــال 

 
ــــــــــا   ــــــــــننيأدخلوهــــــــــ ــــــــــسالم آمـــــــــــــ  بــــــــــــــ
 

بينما كتب على الباب اجلنويب املتوسط عبارة ابللغة الرتكية: )دائرة حكومت 
 سنية(.

-على شكل دائرة -أما الباب اجلنويب فقد كتب عليه سطر ابخلط الثلث اجلميل 
 .(1) عسكرية(عبارة )دائرة فرقة 

، وكان (3) احلرام، مقابل املساجد (2) املصريةوقد كان مبىن احلميدية، جماورا للتكية 
من أمجل املباين منظراً، وأحسنها عمارة، وقد أُزيل يف التوسعة السعودية األوىل للمساجد 

 .(4) احلرام

                                 
 . 180-179، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
م للفقراء. وأنشأها حممد علي ابشا مؤسس األسرة التكية املصرية: التكية: مكان يطبخ فيه الطعام ويقد (2)

م. وتقع التكية املصرية يف شعب جياد، يف اجلنوب الشرقي من املساجد 1822ه/1238اخلديوية سنة 
، 1سابق، جإبراهيم رفعت: مصدر ؛ 632، ص2، ج266، ص1احلرام. عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج

 .186-185ص
؛ حممد 179، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج631، ص2ج ابق،: املصدر السعبد هللا غازي (3)

 . 130، ص3مغريب: أعالم احلاجاز: ج
. كانت التوسعة 130، ص3؛ حممد مغريب: املرجع السابق، ج302، ص6حممد الكردي: مرجع سابق، ج (4)

دهيش:  م. عبد امللك بن1955ه/ 1375السعودية األوىل يف عهد امللك سعود بن عبد العزيز يف عام 
 .17م، ص2008ه/1429، مكتبة األسدي، مكة املكرمة، 1حدود الصفا واملروة، ط

 



 الفصل الثاين: عالقة الشريف عون الرفيق ابلدولة العثمانية
 

- 149 - 

 

 قلعة أجياد:-3

م، على يد الوايل عثمان نوري 1882ه/1300أجياد يف عام  (1) عّمرت قلعة
، وكانت هذه القلعة (3) أجياديف رحبة  (2) للطباجيةابشا، وقد بىن يف هذه القلعة بيتًا 

عامرة ابجلنود األتراك يف عهد العثمانيني، وظلت تلك القلعة موجودة وقائمة يف العهد 
 .(4) الشوارعالسعودي، مث حتولت إىل مقر لوزارة للمالية، مث هدمت بعد ذلك يف توسعة 

 قشلة جرول "املسافر خانة":-4

م، ومت االحتفال ابفتتاحها يف يوم 1900ه/ 1318جرول يف عام  (5) قشلةبنيت 
. كما يؤكد إبراهيم رفعت ابشا، بقوله: " ويف يوم (6) نفسهذي احلاجة من العام  15

ذي احلاجة احتفل بفتح املضيفة " املسافر خانه " اليت شيدها جاللة  15اخلميس 
وقد مت بناؤها يف فضاء واسع، لفقراء احلاجاج،  -من ماله اخلاص  -السلطان عبداحلميد 

.االحتفال ... ودخلُت املضيفة وتفقدهُتا، فإذا هي رب مكة، وقد حضرُت ..جنويب غ
بناء فخم حمكم البناء، مجيل النظام، حيتوي على طبقتني مسقوفتني ابحلديد، الذي 
 يتخلله عقود ابآلجر األمحر اإلفرنكي، والبيا  متقن جدًا يف نعومته، وهو من املواد

                                 
 .1851، ص3القلعة: هي احلصن املنيع املبين على مكان مرتفع. أمحد خمتار: مرجع سابق، ج (1)
الطباجي: املدفعي الذي يقوم إبطالق قذائف املدفع. حممود شوكت: التشكيالت واألزايء العسكرية العثمانية  (2)

، دار 1م، ترمجة: يوسف نعيسة وحممود عامر، ط1825من بداية تشكيل اجليش العثماين حىت سنة 
 .105-104، 45-43م، ص1988طالس، دمشق، 

؛ 273، ص5، ج635، ص2ج إفادة األانم،د هللا غازي: ؛ عب212أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
  (.19ظر ملحق رقم )ان .129، ص3، جأعالم احلاجازحممد مغريب: ؛ 204، ص5حممد الكردي: مرجع سابق، ج

 . 204، ص5حممد الكردي: مرجع سابق، ج (4)
 .203، ص5سابق، جالقشلة: املكان اخلاص بسكن اجلنود، وال يصلح للمحاربة. حممد الكردي: مرجع  (5)
؛ عبد هللا غازي: 24 – 23؛ حممد املكي: مصدر سابق، ص263أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (6)

 (.20انظر ملحق رقم ) .203، ص5؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج633، ص2، جاملصدر السابق
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العادية، ومسحوق الرخام، واألر  مرصوفة ابلبالط، واجلهتان البحرية والشرقية مت بناؤمها 
وبياضهما، ورّصف أرضيهما، أما اجلهتان األخراين فلم يتم جتصيصهما وتبليطهما، 
وللمضيفة فناء واسع كانت به حفر كثرية خلفتها األتربة اليت أخذت للبناء، وطول ضلع 

العثمانية"  (1)مرتاً، يف منتصفها الباب العام، بعلوه "اآلرمة 150راي البحرية من هذه الس
مرتاج ابلتقريب، والقبلي مثل البحري، والغريب كالشرقي،  90املذّهبة، وضلعها الشرقية 

ومجيع أبواهبا ومنافذها مصنوعة من اخلشب املتني الذي طلي بطالء جوزي، ومفاصل 
مصنوعة من النحاس صنعًا متقناً، وبيوت اخلالء  األبواب واملنافذ ومقابضها وزواايها

ح ، وال تشم روائحها الكريهة بعيدة عن مباين احلاجرات حىت ال تؤثر يف اجلدران ابلرتشي
 . (2) جنية جميدي " 90.000وقد بلغين أن جاللة السلطان أنفق على إقامتها  ...

 كركول الصفا:-5

م. وقد أرَّخ الشاعر حسن 1883ه/ 1300يف عام  (4) الصفا (3) كركولأُنشئ  
 وفا هذه املناسبة يف شعره حيث قال:

 أشاد الوزير الشهم عثمان يف الصـفا
 

 قراغـــــــــــــول ابحلســـــــــــــن البـــــــــــــديع تفـــــــــــــرَّدا 
 

ـــا ـــاريخ زاه وابمســــــــــ  فأضــحى بــه التـــــــــــــ
 

ــــــــدافيـــــــا حســـــــن أنشـــــــا الـــــــوزير    (5) وشيَّـ
 
 

                                 
 .86، ص1اآلرمة: وتعين الدليل أو العالمة. أمحد خمتار: مرجع سابق، ج (1)
 . 56-54، ص1اهيم رفعت: مصدر سابق، ج( إبر 2)
 . 129، ص3كركول: أو قراغول. هي كلمة تركية تعين قسم البوليس. حممد مغريب: أعالم احلاجاز، ج  (3)
 (.17نظر ملحق رقم )ا .273، ص5عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (4)
 . 129، ص3ج، املرجع السابق: مغريبحممد ؛ 211-210( بيت املال: مصدر سابق، ص5)
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وظل ذلك الكركول يف العهد السعودي، مث أزيل يف التوسعة السعودية األوىل 
 . (1) احلرامللمساجد 

 :إصالح وترميم العيون-6

 عني الوزيرية:-أ

، فعزم الشريف (2) املياهكانت مدينة جدة تعاين من أزمة كبرية بسبب نقص توفر 

عني فيها، وكان ذلك يف  عون الرفيق والوايل عثمان نوري ابشا إىل جدة من أجل عمارة

دفع إعانة؛ م، ولتعمري العني اقرتح الشريف 1885ه/ يناير 1302ربيع األول سنة 

إلمتام املشروع، فدفع أمري مكة، والوايل، ومجيع املأمورين، إعانة راتب شهر من رواتبهم، 

 فـريـشـكما طلب من جتار جدة املسامهة، ودفع إعانة؛ إلمتام املشروع، ومت اختيار ال

 .(4) الوزيريةوكيالً على عمارة عني  (3) حييحسني بن  

جماري حتت  عملوبعد توفري املال املطلوب، بدأ العمل يف تنفيذ املشروع، حيث مت 
إىل جدة، فأوصلت املاء إىل حو  كبري كمخزن  (5)األر ؛ إليصال ماء عني الرغامة
داخل البلد على سبعة  إىل -متفرقةبواسطة مواسري -خبارج البلد، ومنه تتوزع املياه 

اليت كان  (6) أحوا  حبنفيات كافية لشرب أهايل جدة، ومت االستغناء عن مياه الصهاريج

                                 
 .129، ص3حممد مغريب: أعالم احلاجاز، ج (1)
 . 324، ص6( حممد الكردي: مرجع سابق، ج2)
 ( مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت أطلعت عليها.3)
 . 223( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص4)
يسيل فيها من الشرق ( الرغامة: هي تلك األر  الرملية اليت تدعها ميينك وأنت خارج من جدة إىل مكة 5)

 . 699ص ،4ج وادي ُغّليل. وصارت اليوم جزءاً من مدينة جّدة. عاتق البالدي: معاجم معامل احلاجاز،
 . 1328، ص2( الصهاريج: مفردها صهريج وهو حو  كبري جيتمع فيه املاء. أمحد خمتار: مرجع سابق، ج6)
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أهل جدة يعتمدون عليها، هذا على الرغم من شكوى أصحاب الصهاريج للباب 
؛ ألهنم يبيعون مياه صهارجيهم على (1) ملنفعتهمالعايل، حيث طالبوا بتعطيل تلك العني 

 . (2) ابهظةاحلاجاج أبمثان 

م، مث حصل 1900ه/1318واستمرت هذه العني جارية يف جدة إىل آخر سنة 
فيها خراب، فقامت بلدية جدة إبصالحها، وإيصال العني إىل البلدة سنة 

قرب جدة، مث إىل بقية  (3) السبيلم، حىت وصلت املياه من الرغامة إىل 1909ه/1327
، لكن تلك العني مل تكن تكفي حاجة جدة من مياه الشرب، فكان الناس (4) البازاانت

فاستغىن عن كل  (5) العزيزيةيعتمدون على مياه اآلابر والصهاريج، حىت جاءت عني 
 .(6) ذلك

ت ، كما عرف(7) ابشاوقد عرفت هذه العني ابلوزيرية؛ نسبة إىل الوزير عثمان نوري 
 .(8) الثاينأيضاً بعني احلميدية؛ لظهورها يف عصر السلطان عبد احلميد 

                                 
 . 304حممد صادق: مصدر سابق، ص  (1)
 .8؛ حممد البتنوين: مرجع سابق، ص397، ص6ادة األانم، ج( عبد هللا غازي: إف2)
( السبيل: هو مكان قريب من جدة بينهما حنو ساعتني أو أقل سرياً ابلقدم، ويطلق عليه القبة، كما يطلق عليه 3)

 . 327، ص6رأس القائم. حممد الكردي: مرجع سابق، ج
درج، وقد يكون عميقًا وقد يكون قريب الغور حسب ( البازان: بئر يف األر  قاعه جمرى العني وينزل إليه ب4)

بعد القناة عن سطح األر  أو قرهبا وهذه البئر تعمل ليستسقي منها الناس. إبراهيم رفعت: مصدر سابق، 
 . 212، ص1ج

( عني العزيزية: تنسب إىل جالبها امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود رمحه هللا، حيث أمر يف عام 5)
لب املاء من العيون القريبة من جدة لتوصيلها إىل داخل البلدة، ومت وصول مياه هذه العني يف ه جب1367
 . 328، ص6ه، وأقيم احتفال بذلك. حممد الكردي: مرجع سابق، ج1368عام 

 ( املرجع نفسه، واجلزء نفسه، والصفحة نفسها. 6)
  .303املرجع نفسه، واجلزء نفسه، ص (7)
 .304؛ حممد صادق: مصدر سابق، ص418، ص6، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 8)
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 :زبيدةعني -ب

قام الوايل عثمان نوري ابشا بتأسيس جلنة للنظر مبصاحل عني زبيدة، وتعمريها كلما 
 .(2)، كما قام إبصالح جمرى العني، وعمل فيها صنابري" ابزاانت"(1)للخرابتعرضت 

بتسليك عني -رئيس العساكر النظامية-م، قام آقا ابشا 1893ه/1311ويف عام 
زبيدة من ابزان أجياد، وكان مراده من ذلك، أن يوصلها إىل مقر اجلنود أبجياد، فأمر 
العساكر إبزالة الرمال القادمة مع السيول، ومت جلب الشغالني والعمال، كما تربع الباشا 

 .(3) املشروع جنية جميداي لصاحل 400مببلغ 

م كان جراين عني زبيدة يزيد اترة وينقص اترة أخرى، 1904ه/1322ويف عام 
وكان ذلك بسبب قلة األمطار، فأمر الشريف عون الرفيق برتميم العني، وإبخراج إعانة 

انظرًا على العني. مث خرجوا، وحبثوا،  (4)الداغستاينلذلك، كما عني السيد سلطان 
وتقدموا يف دبل العني حنو أربعة عشر ذراعاً، وحصل من عملهم ذلك بعض الفائدة، 

 .  (5) قالئلأايماً 

                                 
 . 236( حممد رفيع: مرجع سابق، ص1)
  197، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج276، ص5، جإفادة األانم( عبد هللا غازي: 2)
  .264( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص3)
( سلطان بن هاشم بن سلطان بن حممد بن سلطان بن حممد طاهر بن درويش الداغستاين الشافعي املكي. 4)

ه، ونشأ هبا، وججدَّ واجتهد يف الطب حىت برع يف سائر العلوم، 1256رجب سنة  17ولد مبكة املشرفة يف 
ابملساجد احلرام، وتلقى الزم السيد أمحد دحالن، والشيخ حممد بسيوين وغريهم، وتصدر للتدريس، فدرَّس 

عنه كثري من األفاضل. كان ذكيًا فهيماً، حمققًا مدققاً، وكان الشريف عون الرفيق قرَّبه وأدانه وأقامه انظراً 
على عني زبيدة، وملا توىل الشريف علّي أيّده أيضاً، ومكث فيها إىل أن مات مبكة يف مثانية عشر شوال سنة 

 . 439-438، ص1ر الدهلوي: فيض امللك، ج، ودفن ابملعالة. عبد الستا1326
، 5؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج385، ص6، ج341، ص2، جاملصدر السابق( عبد هللا غازي: 5)

 . 386-385ص
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 :(1) الطرفاءعيون وادي -ج

قام الشريف عون الرفيق بتعمري عدد من العيون بوادي الطرفاء، وبلغ عدد تلك 
، (2) الدخانالعيون إحدى وعشرون عيناً، كان أكربها، وأكثرها غزارة ابملاء، عني 

 ، (5)حصاين، وأبو (4)الفاجية، ابإلضافة إىل العيون األخرى وهي (3)القشاشيةوعني 

 .(6)واخللص

 

 
                                 

كياًل مشاالً 28( عيون الطرفاء: هي عيون تقع يف الزابرة قرب الراين، فيها قرية لألشراف املناعمة. وتبعد الزابرة 1)
 .1913، ص10ج ،1059ص  5ج عاتق البالدي: معاجم معامل احلاجاز، عن مكة املكرمة.

 عاتق البالدي: املرجع الرواجحة، كانت ضعيفة مث انقطعت.( الدخان: عني يف مر الظهران فوق خيف 2)
 .612ص ،3ج السابق،

ياًل مشال ( القشاشية: عني مبر الظهران أجرى ماؤها إىل مكة، وقد كانت عينًا لألشراف، على بعد ثالثني ك3)
مكة يف وادي الزايرة، وقد مدت إىل أسفل مكة، وهي من أقوى عيون مر الظهران، وتسقي مجيع أحياء 

 . 1231ص ،6ج السابق، مكة الغربية. عاتق البالدي: املرجع
 . 1295ص 7ج ( الفاجية: عني يف مر الظهران أسفل من القشاشية. عاتق البالدي: املرجع السابق،4)
عني يف حلق وادي مر الظهران، بني خيف الرواجحة والقشاشية، عندها ضربت أانبيب ضخمة  ( أبو حصاين:5)

يف جوف األر  يف السبعينات من القرن الرابع عشر اهلاجري، وعندما امتصت املاء من ابطن األر  
رجع عينًا تقريباً. عاتق البالدي: امل 21توقفت مجيع عيون مر الظهران الواقعة أسفل الوادي، وعددها 

  .473ص ،3ج السابق،
؛ شرف بن 198-197، ص 6؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج240( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص6)

-140م، ص2007عبد احملسن الربكايت: الرحلة اليمانية للشريف حسني بن علي، دار الوراق، لندن، 
نقطعت بعد مشروع أبو حصاين. عاتق . اخللص: عني مبر الظهران بني أيب حصاين وعني مشس، وقد ا141

 . 563ص ،3ج البالدي: معاجم معامل احلاجاز،
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 الصحية:األوضاع اثنياً: 

، خاصًة وأهنا حتتضن على (1) الصحيةعانت والية احلاجاز من سوء األوضاع 
أراضيها األماكن املقدسة للمسلمني، حيث يتوافد عليها آالف احلاجاج من خمتلف 
أقطار العامل. وابلرغم من حماوالت الدولة العثمانية يف إجياد احللول املناسبة للمشاكل 
 الصحية، والتصدي املستمر لألمرا  واألوبئة، إال أن تلك اجملهودات صادفتها العديد
من العوائق، مثل نقص املخصصات املالية، وضعف البنية التحتية يف احلاجاز، إضافة إىل 
تعدد ثقافات وعادات احلاجاج، وضعف القدرات املادية للكثري منهم، وكذلك اجتماع 
احلاجاج أبعداد كبرية يف زمان ومكان حمددين، مع ضعف سيطرة ورقابة الدولة، فأدى  

 .(2) احلاجازالدولة العثمانية يف اجملال الصحي إبقليم كل ذلك إىل عدم حتقيق أهداف 

والواقع أن اإلدارة العثمانية ال تتحمل مسؤولية تردي األوضاع الصحية، وانتشار 
ألن تلك األوبئة كان مصدرها، أفواج احلاجاج الذين -آنذاك  –األوبئة يف احلاجاز 

معهم العديد من األمرا   حاملني-األر من شىت أصقاع  –إىل البالد يفدون 
 .(3) عليهمواألوبئة، ومل يكن للدولة العثمانية أي سلطان 

 اجلهود املبذولة يف اجملال الصحي يف والية احلجاز.

أدركت احلكومة العثمانية ضرورة االهتمام ابلوضع الصحي يف احلاجاز؛ نظرا 
لطبيعة، ومكانة الوالية، اليت حتتضن األماكن املقدسة، ويتوافد عليها احلاجاج من خمتلف 

                                 
 .312عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص (1)
 .342دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (2)
 .AL-Amr,OP.CIT,P. 44؛ 152صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص (3)
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أحناء العامل، إضافًة إىل حرص إسطنبول على عدم إعطاء الذريعة للدول األوروبية من 
 . (1) احلجسبيالً للتدخل يف شؤون اختاذ الوضع الصحي يف احلاجاز 

وبذلت الدولة جهودا كبرية، من أجل حتسني مستوى اخلدمات واألوضاع الصحية 
 يف خمتلف مدن البالد، كان من أبرز تلك اجملهودات ما يلي:

  :مكة املكرمةيف 

م كأول 1895ه/1312 تشكلت هذه اإلدارة عاماإلدارة الصحية مبكة:  -أ
إدارة صحية ابحلاجاز، وكانت اتبعة جمللس صحة إسطنبول، وهلا خمصصات من وزارة 

، وتشكلت اللاجنة الصحية يف مكة من: مدير وستة أطباء يف موسم احلج، (2) املالية
ورئيس للصيادلة، وصيدليني يعمالن خالل موسم احلج، وثالثة من موظفي األمن 
الصحي، وكاتبني وأمني خزانة ورئيس حراس وأربعة وعشرين حارسًا دائما، واثين عشر 

، كما كان هناك مثانية من املسعفني حارسا مؤقتا، وكانت مهمتهم القيام بعملية التبخري
 .(3) احلجيعملون يف موسم 

 وحددت مهام اإلدارة الصحية مبكة يف القيام مبا يلي:

 الكشف عن املرضى، وعالجهم جماانً. -
 العمل على منع وقوع االزدحام يف موسم احلج. -

                                 
-1865يلدز: احلاجر الصحي يف احلاجاز )؛ جولدن صاري 112وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (1)

(، ترمجة: عبد الرزاق بركات، مراجعة: مسعد الشامان، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 1914
 .320؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص241م، ص2001ه/1422اإلسالمية، الراي ، 

ائل اخلالدي: مرجع ؛ د281-280؛ جولدن يلدز: مرجع سابق، ص90حممد املكي: مصدر سابق، ص (2)
 .320سابق، ص

 .242جولدن يلدز: مرجع سابق، ص (3)
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 االهتمام بنظافة الشوارع، ووضع صناديق للقمامة يف كل شارع. -
           احلاجاج، من حيث النظافة، وتوافر الشروط الصحية، كدخول  العناية مبساكن -

 الشمس واهلواء إليها.
 متابعة أماكن بيع املأكوالت، ومنع الضار منها، وخباصة يف موسم احلج. -
 دفن الذابئح، ومحاية مصادر املياه من التلوث. -
العمل على سرعة عزل املصابني ابألمرا  الوابئية، وخباصًة الكولريا، وتبخري  -

 .(1) هبااملنازل واملواقع اليت ظهرت 

 انشاء العديد من املستشفيات يف مكة املكرمة، كان من أبرزها: متاملستشفيات: -ب

 : مستشفى الغرابء مبكة  -1
 ، (2) الرابعم يف عهد السلطان حممد 1675ه/1086أنشئ هذا املستشفى عام 

خالل العقد األول -. وضم املستشفى (3) احلرامويقع يف اجلهة الشرقية من املساجد 
طبيباً، وجراحاً، وصيدلياً، وكاتباً، ومديراً، ومتيز هذا -من القرن الرابع عشر اهلاجري 

                                 
 .321؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص243ص ،جولدن يلدز: مرجع سابق (1)
م، وهو 1642ه / 1051السلطان حممد الرابع: هو السلطان حممد ابن السلطان إبراهيم ، ولد عام  (2)

توىل احلكم وهو ابن سبع سنني فكانت جدته ماهبيكر املعروفة السلطان التاسع عشر للدولة العثمانية، 
ابسم كوسم سلطان تدبر أمور اململكة، غري أهنا مل تستمر طويالً، بسبب تالعبها ابألحكام حسب األهواء 
سنة  فأشار بعض رجال الدولة على السلطان بقتلها فقتلت، فسيطر على زمام األمور، واستمر يف احلكم إىل

م. أمحد  1692ه / 1104اإلنكشارية وخلعوه، وتويف يف عام  هم، حيث اثر علي1688ه / 1100
؛ يوسف 308 – 307، صمرجع سابق؛ علي الصاليب: 66-64، ق2احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج

 .114-109آصاف: مرجع سابق، ص
 . 184، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (3)
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الطاقم ابالستقرار، حيث كان الطبيب مصطفى أفندي، واجلراح جوهر أفندي، 
 .(1) الفرتةومدير املستشفى حسيب آغا يعملون يف املستشفى طيلة هذه 

، وكان (2) املستشفىم كان هناك طبيبان يعمالن يف 1900ه/1318ويف عام 
املستشفى يقدم خدمات العالج والدواء جمااًن للفقراء واحملتاجني، ونظرا لتزايد أعداد 

، ويصف (3) للمستشفىاملرضى، فقد أمر السلطان عبد احلميد إبضافة طابق اثٍن 
م، بقوله: " كانت مفروشاته جيدة نسبياً، 1898ه/1316)دولتشني( املستشفى سنة 

ئمة، ولوازم فراش نظيفة، وطعام جيد، ويلقون عناية فتحت تصرف املرضى أسرة مال
 .(4)جيدة"

" كان  بقوله:م، 1900هـ /1318يف حني وصفه رفعت ابشا الذي زاره يف سنة 
سريراً، وقد مررت أبقسامه، فوجدت به إمهااًل شديدًا ...  50يوجد به ما يقرب من 

الكريهة ... وقد رأيت كثرياً  فاملالبس واملفروشات يف غاية القذارة، تنبعث منها الروائح
من املرضى انئمني على األلواح، وقد اشتد هبم املر ، حىت صاروا هياكاًل عظمية ... 

ك شأهنا، فإغالقها خرٌي من وقد بلغين أنه قلما يدخل مريض فيشفى، فإذا كان ذل
 .(5)"فتحها

                                 
 .324، دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص58ه، ص1303سالنامة والية احلاجاز،  (1)
 . 184، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (2)
 .324دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (3)
 .200عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص (4)
 . 185، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (5)
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، خاص (1) عسكرييف مكة املكرمة مستشفى  كان:  العسكرياملستشفى  -2
بعالج اجلنود العثمانيني املقيمني فيها، وقد ضم كل طابور من طوابري التشكيالت 

 .(2) وصيدلياالعسكرية مبكة، طبيبا، وجراحا، 

: نظرا لشدة احلاجة إىل إنشاء املستشفيات يف مكة املركز الصحي أبجياد-3
ضمت  ،صحية، فقد عمل الوايل عثمان نوري ابشا على إنشاء مركز أو دائرة املكرمة

 .(3) وامرضاً طبيباً، وصيدليا، 

، وهو يتسع (4) م1883ه/1300: بين مستشفى مىن يف عام مستشفى مىن-4
 .(5) صيدليةألربعني سريراً، كما كان يوجد به 

 يف املدينة املنورة:

مستشفى الغرابء ابلقرب من ابب  : يقعاملنورةمستشفى الغرابء ابملدينة  – 1
، ويشغل املستشفى مبىن واسعًا يتكون من ثالثة طوابق، بسعة (6) النبويالسالم للحرم 

  ثالثني سريرًا دائماً، ويعمل به طبيب وصيديل، ويقدم اخلدمات العالجية والدوائية 
 .(8) للمرضى، ووصف أبنه من أحسن املستشفيات اليت تقدم وسائل الراحة (7)جماانً 

                                 
 .90حممد املكي: مصدر سابق، ص (1)
 .63ص، 1303سالنامة والية احلاجاز  (2)
 .228حممد رفيع: مرجع سابق، ص (3)
؛ حممد الكردي: مرجع 273، ص5؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج23حممد املكي: مصدر سابق، ص (4)

 . 303، ص6سابق، ج
 .23حممد املكي: مصدر سابق، ص (5)
 .175ه، ص1303 سالنامة والية احلاجاز (6)
 .214عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص (7)
 .175ه، ص 1303 سالنامة والية احلاجاز (8)
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أمحد دحالن يف مقالة له يف  : ذكراملنورةاملستشفى العسكري ابملدينة -2
سالنامة والية احلاجاز وجود مستشفى للاجنود، ويتخذه أطباء العسكر النظامية مقراً 

 .(1)هلم

 يف جدة:

م سوى 1885ه/1303مل يكن جبدة حىت عام  مستشفى جدة العام:-1
مستشفى عاما واحدا، يضم طبيبًا أول وانئبًا له، وأربعة امرضني، وصيدلياً، ومندوابً مليناء 

 . (2) جدة

م أنشئ يف جدة مستشفى 1887ه/1305يف عام  املستشفى العسكري:-2
عسكري، وكانت سعة هذا املستشفى مائة سرير، أما عدد العاملني يف هذا املستشفى 

م، فكان ثالثة أطباء، وكان العالج يف هذا 1888ه/1306من األطباء حىت عام 
 .(3) احلميداملستشفى يقدم للمرضى الفقراء جماانً، أبمر من السلطان عبد 

م أنشئ يف جدة مستشفى آخر، كان يعمل به، 1887ه/1305ويف عام 
طبيبان، وثالثة امرضني، واثنان من الصيادلة. وضم احملاجر الصحي يف جدة، من ذوي 

م، كال من رئيس اهليئة الطبية، وطبيب 1887ه/1305املهن الطبية وغريهم حىت سنة 
عريب، وكاتب أجنيب، ورئيس وأمني صندوق إدارة احملاجر الصحي، وكاتب تركي، وكاتب 

حرس وموظف للنظافة، وكاتب إدارة التحفظ، ومساعد لكاتب إدارة التحفظ، ويف عام 

                                 
 .175ه، ص 1303 سالنامة والية احلاجاز (1)
 .152؛ صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص98املصدر نفسه، ص (2)
 .152، صاملرجع نفسه (3)
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م مل يكن يوجد فيه سوى موظف النظافة، وكاتب إدارة التحفظ، 1888ه/1306
 .(1) ومساعده

 يف الطائف:

مل يكن يف الطائف سوى مستشفى عسكراي، بين  املستشفى العسكري:-1
، إال أن اإلدارة العثمانية قامت بنقله إىل مكة يف سنة (2)واملرضىلعالج اجلنود 

 .(3)مستشفىم وتركت الطائف دون 1909ه/1327

 األمراض واألوبئة يف احلجاز:

بعض األمرا   –خالل الفرتة الزمنية قيد البحث  –انتشرت يف والية احلاجاز 
 واألوبئة، مثل:

 : (4)الكولريا -1

م ومل يعرفها الناس 1831ه/1246ظهرت الكولريا يف احلاجاز للمرة األوىل يف عام 
، وتسببت يف وفاة ما يزيد عن عشرة آالف شخص. وتواىل ظهور (5) السنةقبل تلك 

 . (6) الالحقةوابء الكولريا يف احلاجاز يف السنوات 

                                 
 .153، صصابرة إمساعيل: مرجع سابق (1)
 .91حممد املكي: مصدر سابق، ص (2)
 .326دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (3)
هي عدوى معوية حادة، تنشأ بسبب تناول طعام أو ماء ملوث ببكرتاي الضمة الكولريية، وتنتج الكولريا:  (4)

ذيفاانً معوايً، يؤدي إىل حدوث إسهال مائي غزير غري مؤمل، ميكن أن يفضي إىل جفاف شديد، وإىل الوفاة 
م من 1883ه/1300اجاز حج عام سلوى سعد الغاليب: وابء الكولريا يف احل .فوراً إذا مل يعط العالج 

 .213ه، ص1433، شوال، 38، س 4خالل تقرير القنصلية الربيطانية يف جدة، جملة الدارة، ع 
 .139ص سابق،؛ جولدن يلدز: مرجع 279، ص1كرستيان هورخرونيه: مصدر سابق، ج  (5)
 .344دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (6)
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م، ظهر وابء الكولريا، ولكن مل 1882ه/1299ذي احلاجة من عام  15ففي 
م، فظهر يف 1883ه/1300. أما وابء عام (1) احلاجاجيصب به غري عدد قليل من 

، واستمر الوابء (3) الكولريا، وكان اجلنود األتراك من أوائل الذين أصابتهم (2) مىناثين أايم 
 .(4) ضعيفاملدة ستة أايم، وكان أتثريه 

ظهر وابء الكولريا يف اثلث أايم مىن، واضطر مجيع  (5) م1890ه/1307ويف عام 
احلاجاج واألهايل إىل النزول من مىن، وكثر عدد األموات يف احلاجاج واألهايل، فأمر 
الشريف عون الرفيق بتسفري احملامل واحلاجاج يف غري أواهنا، واستمر هذا الوابء إىل آخر 

 4000مكة، حبوايل شهر ذي احلاجة، وقدر عدد من مات من احلاجاج وغريهم يف 
 .(6) أهلهاشخصا، كما انتقل ذلك الوابء إىل املدينة املنورة، ومات ثالثة من 

ويف العام التايل، ظهر وابء الكولريا يف اثين أايم العيد يف مىن، ويف غضون ساعتني 
نقل إىل القسم الصحي مخسة حاجاج ظهرت عليهم كل أعرا  الكولريا، وبعد ظهر 

ظهور الكولريا يف مىن، ومات من احلاجاج خلق كثري، بينما كانت  اليوم نفسه أعلن عن
نسبة الوفاة بني األهايل قليلة، وانقطع ذلك الوابء بعد عشرة أايم من حدوثه. ووفقاً 

 .(7) اهلندلتقارير جلنة احلج فإن الكولريا محلت من 

                                 
 .209أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .237، صوابء الكولريا يف احلاجاز؛ سلوى الغاليب: 216، صاملصدر نفسه (2)
 املرجع نفسه، والصفحة نفسها. (3)
 .216أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
، 38م من خالل تقرير دبلوماسي فرنسي، جملة الدارة، س 1890ه/1307حممد أمني: موسم حج سنة  (5)

 .160ه، ص1433، شوال، 4ع
 . 247يت املال: مصدر سابق، ص( أمحد ب6)
 .143؛ جولدن يلدز: مرجع سابق، ص253، صاملصدر نفسه (7)
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ئة م من أكرب وأشد األوب1893ه/1310ويعد وابء الكولريا الذي انتشر يف عام 
اليت ظهرت يف اتريخ احلاجاز، حيث مات منه خلق كثري، يعدون ابآلالف. وشكلت 

رعبًا خاصًا للحاجاج، وابلرغم من اإلجراءات الصحية العثمانية،  -آنذاك  –الكولريا 
املتمثلة يف ختصيص مبالغ مالية لتطبيق التدابري الصحية مثل النظافة، وعدم االزدحام، 

منع دخول احليواانت، وإرسال آلة لتبخري املالبس، إال أن وإنشاء مستشفيات مؤقتة، و 
ذلك كله مل مينع الوابء من االنتشار الواسع يف احلاجاز، واما زاد األمر سواًء، وفاة بعض 
مغسلي املوتى، وفرار البقية؛ خوفًا من املر  الذي أودى حبياة قائد الفرقة العسكرية يف 

ني من أطباء الصحة؛ بسبب اجلهود اليت بذلوها احلاجاز وبعض من جنوده، إضافة إىل اثن
يف دفن اجليف يف احلفر اخلاصة هبم. ويف العام نفسه مل يكمل احلاجاج مناسكهم، حيث 
غادروا مىن يف أول أايم النحر، بعد أن بلغت الوفيات أوجها، فقد كانت مىن مكاانً 

 .(1) النظافةيف، وقلة خصباً النتشار الكولريا بسبب حنر اهلدي بعشوائية، وانتشار اجل

، واما ساعد على زايدة (2) شخص 40.000وقدر ضحااي كولريا ذلك العام بنحو 
، حيث يزيد (3) األكربأعداد الضحااي، تزامن احلج مع يوم اجلمعة، وهو ما يعرف ابحلج 

 .(4) حاج 300.000إىل  200.000عدد احلاجاج فيه، وتراوحت أعدادهم ما بني 

وأدركت احلكومة العثمانية مدى تردي األوضاع الصحية يف احلاجاز، وخشيت من 
لرية  40.000تدخل الدول األوروبية يف شؤون احلاجاز، فأرسلت عساف ابشا، ومعه 

، كما مت إرسال (5) وجدةمن املوظفني لبناء مستشفيات يف مكة املكرمة،  150تركية و

                                 
 .346 – 345؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص261أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .152؛ جولدن يلدز: مرجع سابق، ص107وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (2)
 .311عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص؛ 261أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .151جولدن يلدز: مرجع سابق، ص (4)
 .307وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (5)
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، وعندما فحص (1) احلاجازال الصحية يف بعثة طبية خاصة من إسطنبول ملعرفة األحو 
أطباء من اجليش العثماين، والبحرية العثمانية الوضع الصحي مبكة املكرمة، اقرتحوا حظر 
شرب ماء زمزم، ألنه تلوث ابلوابء، وأصبح مصدرًا من مصادر املر ، كما اقرتحوا 

وبيون هذه تركيب مكنتني لتطهري امتلكات ومالبس احلاجاج. وقد أيد القناصل األور 
االقرتاحات بقوة، غري أن الشريف عون الرفيق رفض االقرتاح األول، ووافق فقط على 
تركيب مكنيت تطهري يف جدة، ومكة املكرمة، حيث مت استخدامها يف مكافحة وابء 

 .(2) م1895ه/1312عام -البسيط نسبياً -الكولريا 

 4000م تويف 1902ه/1319واستمر ظهور وابء الكولريا يف احلاجاز، ففي عام 
، كان من بينهم احلاجاج اهلنود، وبعد انتهاء موسم احلج، أمر الشريف عون (3) شخصا

 .(4) الوابءالرفيق بتسفري املصابني، فلما خرجوا عن مكة انقطع عنها ذلك 

 : (5)الطاعون -2

، بسبب بعض احلاجاج املصابني (6)م1898ه/1315ظهر الطاعون يف جدة عام 
به، والقادمني من اهلند، فاضطرت اإلدارة احمللية لنقل أكثر من ألفي حاج من جدة إىل 
احملاجر الصحية، وأتمني إعاشتهم هبا ملدة شهر، هبدف حماصرة هذا املر ، والقضاء 

ظر من وجهة ن-عليه. وابلرغم من جناح تلك اجلهود يف القضاء على ذلك املر  آنذاك 
                                 

 .108وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (1)
 .309؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص265أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
 .347مرجع سابق، ص ؛ دائل اخلالدي:228حممد رفيع: مرجع سابق، ص (3)
 .305أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
هو مر  يصيب اإلنسان وبعض أنواع احليوان، وهو على ثالثة أنواع، طاعون تسممي، ورئوي، الطاعون:  (5)

حممد . كباراً ودملي، ويتميز حبمى مرتفعة تنتهي ابهلالك غالباً، ويصيب األشخاص سواء أكانوا صغارًا أم  
   .143م، ص1913ه/1331بك: األمرا  املعدية، مطبعة املعارف، القاهرة،  دعبد احلمي

 .111؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص289أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (6)
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إال أن قناصل الدول األوروبية يف جدة أعربوا عن عدم رضاهم مبا يتم -الدولة العثمانية 
 .(1) للحاجاجمن عمل، هبدف إظهار عاجز العثمانيني عن الوفاء ابملتطلبات الصحية 

 :(2)أبو الركب -3

، وقد أصيب (3)الصيفيعد مر  أبو الركب من أكثر األمرا  انتشارًا يف زمن 
م، كما 1893ه/1311هبذا املر ، الشريف عون الرفيق نفسه، وكان ذلك يف عام 

 .(5)السنةابشا يف نفس  (4)حلميأصيب به الوايل حسن 

 أمراض العني: -4

، والرمد، والعمى، وقد أصيب كثري من (6)العنيانتشرت يف والية احلاجاز أمرا  
أنه  إالالسكان والعرابن بتلك األمرا ، الذين كانوا حباجة إىل إجراء عمليات جراحية، 

مل يكن يوجد يف والية احلاجاز طبيب خمتص يف تلك األمرا ، فعر  الشريف عون 
الذين  وهو أحد أطباء الدائرة-الرفيق على السلطان عبد احلميد، تعيني كاظم أفندي 

                                 
 .348-347؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص263-259جولدن يلدز: مرجع سابق، ص (1)
يب املريض آبالم حادة تبدأ من الركب، وأعصاب مسي هذا املر  بذلك االسم؛ ألنه يصأبو الركب:  (2)

الرجلني، مث يصاب اجلسم كله حبمى شديدة، وأمل يف مجيع مفاصله، فال يستطيع املصاب القيام أو احلركة. 
ويستمر ذلك ملدة ثالث أايم، حيث تزول احلمى، ويبقى الضعف واإلهناك يف اجلسم مدة، مث يزول املر ، 

- 265أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص. بهدوث الوفاة للمريض املصاب وال يتسبب ذلك املر  يف ح
ه"، 1306=م 1888=رومية 1304"بداية سنة  ؛ عبد احلكيم حكمت: املسح الطيب لوالية احلاجاز266

  .170ه، ص1419، 2، ع 24ترمجة وتعليق: حممود احلاج قاسم حممد، جملة الدارة، س 
 .351دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (3)
  (.219صفحة )انظر  الثالث.سوف نتناول احلديث عنه يف الفصل  ابشا:حسن حلمي  (4)
 .267 – 265أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (5)
 .170عبد احلكيم حكمت: مرجع سابق، ص (6)
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ليتوىل معاجلة املصابني بتلك -، وحصل على شهادة طبية رفيعة(1)ابريسسافروا إىل 
 (2)بيكباشاألمرا ، وابلفعل مت تعيني كاظم أفندي يف تلك الوظيفة، مع ترقيته إىل درجة 

 .(3)ابجليش

 األوضاع االقتصادية:اثلثاً: 

، ومل تكن موارد (4) العثمانيةكانت والية احلاجاز تعد من أفقر الوالايت يف الدولة 
، كما أهنا مل تكن ذات أمهية من الناحية (5) ابحتياجاهتاالوالية االقتصادية تفي 
؛ بل أهنا كانت تدعم من قبل خزينة الدولة (6) العثمانيةاالقتصادية ابلنسبة للدولة 

لقلة  ة، نظراً . حيث كانت تعد من الوالايت املستهلكة ابلنسبة للدولة العثماني(7)املركزية
 .(8) االقتصاديمصادر دخلها، وعائدها 

                                 
ابريس: عاصمة فرنسا، وأحد املراكز السياسية والثقافية واالقتصادية املهمة يف العامل، وهي مقر احلكومة  (1)

وكانت  )الباريس(اليت تدعى  )الكلت(الفرنسية والوزرات والسفارات األجنبية، وتنسب ابريس إىل قبيلة 
اين النازي عام تسكن جزيرة لوتيس اليت تتوسط هنر السني. تعرضت ابريس لالحتالل األمل

م. وتوجد يف ابريس جالية إسالمية كبرية، تشكل 1944ه/1363م، ومت حتريرها يف عام 1940ه/1359
جوبالن "  أكرب جتمع إسالمي يف فرنسا، ويوجد فيها عدد من املساجد، أشهرها: املساجد الكبري يف "

 . 135، ص11. جمموعة مؤلفني: املوسوعة املوجزة، جومساجد ضاحية " بلفيل "
بيكباش: رتبة عسكرية أنشئت يف عهد السلطان حممود الثاين، وتطلق على الضابط الذي يرأس مثانية أفواج،  (2)

 .54وهي تعادل رتبة رائد يف الوقت احلاضر. سهيل صاابن: املعاجم املوسوعي، ص 
 ( ابملالحق.5انظر وثيقة رقم ) .Y.MTV 200\68األرشيف العثماين، تصنيف  (3)
 .152العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص ( عبد 4)
 .199، ص1( أيوب صربي: مصدر سابق، ج5)
 . 7( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص6)
 .88( عبد الرؤوف سنو: مرجع سابق، ص7)
م، 2002ه/1423جيل جرفيه كورتلمون: رحليت إىل مكة، حتقيق: حممد اخلناش، مؤسسة الرتاث، الراي ،  (8)

 . AL-Amr,OP.CIT,P.82 ؛153ص
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 :مصادر الدخل يف والية احلجاز

 أواًل: احلج.

تعترب فرتة احلج مومسًا سنواًي مهمًا للنشاط التاجاري يف والية احلاجاز، مبا ينفقه 
احلاجاج من أموال طوال مدة اقامتهم يف األماكن املقدسة، ومبا يعودون به ألسرهم 
وأهليهم من حتف وهدااي وغريها، وهلذا ترتفع األسعار يف موسم احلج، اما يساعد على 

 .(1) للتاجارحتقيق أرابح وفرية 

وكان احلاجاج األثرايء ينفقون الكثري من أمواهلم على الفقراء، واحملتاجني، والعاملني 
يف شؤون احلج. ومل يكن موسم احلج قاصرا على العبادة فقط؛ بل كان سوقًا كبريًا يفد 
إليه الكثري من التاجار من شىت البالد، حيملون منتاجات أوطاهنم لبيعها، فكان أهل 

معهم الطرابيش احلمراء واملعاطف الصوفية، وكان الرتك األوروبيون جيلبون املغرب جيلبون 
معهم األحذية، والصنادل، واألدوات املعدنية، واألكياس احلريرية املزركشة، وجيلب األتراك 
معهم الساجاجيد، واحلرير، واملناديل، وكان الفرس جيلبون الشيالن الكشمريية، واملناديل 

ان األفغان جيلبون املساويك، والسبح، والشيالن اخلشنة، وكان اهلنود احلريرية الكبرية، وك
جيلبون معهم منتاجات متعددة مثل احلنا، فقد ابع أحد التاجار اهلنود خالل أدائه فريضة 

 .(2)كيسا من احلناء خالل شهر واحد  100.000م  1902ه / 1319احلج سنة 

وفر الكثري من فرص العمل، وكانت تتعدد يف موسم احلج األنشطة التاجارية، وتت
مثل أتجري البيوت، واجلمال اليت تنقل احلاجيج. وازدهرت يف مكة بعض املهن، كمهنة 

                                 
  .96( محد القحطاين: مرجع سابق، ص1)
، 6، ج141، ص2؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج190-188( عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص2)

 . 97؛ محد القحطاين: مرجع سابق، ص319ص
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الطوافة، والسقاية من بئر زمزم مقابل األجر، وكان كثري من حراس األماكن املقدسة 
 .(1) األماكنحيصلون على هبات وأموال امن يريد مشاهدة تلك 

اليت تنشط وتزدهر يف مكة املكرمة أثناء موسم احلج،  ومل تكن التاجارة فقط هي
حيث ازدهرت أيضا الكثري من الصناعات، كان من أشهرها، صناعة األسقف اخلشبية 

. ومنعت (2) السبحاملزخرفة واملنقوشة، وصناعة احللي والفخار، وصناعة اجللود، وصناعة 
ق؛ بسبب الشاجار الذي حدث يف الفرتة األخرية إلمارة الشريف عون الرفي صناعة السبح
خر وهرب، فما كان من الشريف إال صانعي السبح، حيث قتل أحدمها اآل بني اثنني من

أن أمر إبغالق مجيع ورش السبح، ومنع تصنيعها مبكة املكرمة، وصادر مجيع اآلالت 
اليت تعمل هبا، وظلت صناعة السبح امنوعة مبكة املكرمة حىت وفاة الشريف عون الرفيق 

 .(3) م1905ه / 1323عام يف 

واعتمدت والية احلاجاز وسكاهنا على الصرة العثمانية، فقد كانت الدولة العثمانية 
من االلتزامات  -مكة واملدينة  –ترى أن إرسال الصرة إىل املدينتني املقدستني 

 –والواجبات املالية املفروضة عليها، فتنفق يف سبيل ذلك مااًل وفرياً، حيث كانت ترسل 
أرداب ألهل  8.000أرداب من القمح ألهل مكة املكرمة، و 12.000ما مقداره  -نواي س

، هذا ابإلضافة إىل ما  (4) املدينة املنورة، وتصرف هذه املساعدات ابسم "الرومية اجلديدة"
للحرمني  –سنواًي  –كانت ترسله بقية الوالايت العثمانية، كمصر اليت كانت ترسل 

أرداب من القمح، ومبلغًا كبريًا من املال، وكذلك كان القطر التونسي  21.000الشريفني 
ينفق أموااًل سنوية للحرمني، وكانت هذه الصرة ترسل سنواًي مع قافلة احلج املصري، 

                                 
 . 37-36( فاطمة الشهري: مرجع سابق، ص1)
 . 143؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ص190( عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص2)
 . 239( حممد رفيع: مرجع سابق، ص3)
  .100( محد القحطاين: مرجع سابق، ص4)
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إضافة إىل ما كانت ترسله الدولة العثمانية من املعوانت املالية والعينية، مع قافلة احلج 
 .(1)الشامي كل سنة

وخصصت الدولة العثمانية جزءاً من تلك املعوانت املالية والعينية ألهايل مكة، من 

األشراف، والعلماء، وبعض املوظفني، واجملاورين، وشيوخ القبائل، وطالب العلم، 

واستمرت احلكومة العثمانية يف إرسال تلك الصرة ملكة املكرمة،  .(2) لفقراء، واألطفالوا

واملدينة املنورة، حىت أواخر عهدها يف احلاجاز، ابلرغم من األزمات االقتصادية اليت كانت 

 .(3) الفرتةتعصف هبا يف تلك 

لتدفق املوارد يتضح لنا اما سبق أن موسم احلج، كان يُعد مصدرًا أساسياً، ومهمًا 

املالية املتعددة على إقليم احلاجاز، وذلك عن طريق الرواج التاجاري الذي حيدث يف موسم 

م من أشراف، وقبائل، وسكان مبختلف مستوايهت -احلج، وما يقدم ألهل احلاجاز 

من معوانت مالية من خمتلف الدول اإلسالمية، وخباصة مصر والدولة العثمانية،  -املدن

يقدم من مساعدات عينية، مثل القمح، وغريه، وكذلك اخلدمات اليت  إضافة إىل ما

تقدم للحاجاج، فساعد كل ذلك على انتعاش الوضع االقتصادي لدى أهل احلاجاز 

حاضرة، وابدية، وارتفع مستواهم املايل، وانعكس ذلك على ازدايد القوة الشرائية 

 .(4)لديهم

                                 
 . 52( فاطمة الشهري: مرجع سابق، ص1)
 . 311، ص2، ج6، ص1( إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج2)
 . 87( إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص3)
 .112-111( محد القحطاين: مرجع سابق، ص 4)
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 اثنياً: اجلمارك "اإليرادات اجلمركية".

. ويعد ميناء (1) احلاجاز رسوم اجلمارك مصدر مهمًا من مصادر دخل والية تعترب
جدة أكرب موانئ الوالية، وأكثرها حركة وثروة، حيث يكتسب أمهية ابلغة يف حركة 

 .(2) وإفريقياالتاجارة العاملية يف منطقة البحر األمحر، والربط بني جتارة أورواب، وآسيا، 

يعد ميناء ينبع البحر، امليناء الثاين يف إقليم احلاجاز، فهو ميناء املدينة املنورة الذي و 
يباع فيه كل ما يلزم من بضائع، ويف موسم احلج كانت أتيت إليه القبائل للتاجارة، وكانت 

عن طريقه، كما كان هذا -آنذاك  –احلكومة املصرية ترسل الغالل إىل املدينة املنورة 
، وبذلك يساعد على تقبل حاجاج بيت هللا احلرام لزايرة مساجد الرسول امليناء يس

. إال أن ميناء ينبع البحر مل ميثل موردا هاما إلقليم (3) ختفيف العبء عن ميناء جدة
احلاجاز؛ ألن معظم السفن متر أوال مبيناء جدة، حيث حتصل منها الرسوم اجلمركية، على 

 .(4) محولتها

وكانت معظم اإليرادات اجلمركية اليت حتصل يف ميناء جدة، تعتمد على بعض 
البضائع القادمة إىل إقليم احلاجاز، مثل النب الذي أييت من اليمن، والتمور والعباءات 
القادمة من البصرة، وسن الفيل "العاج" والسمن اليت جتلب من احلبشة وسواكن، 

. وكانت الرسوم اجلمركية املقررة، (5) مصرمن والصابون والقماش والدخان الذي أييت 
ختتلف من سفينة إىل أخرى، وذلك حبسب كمية ونوع البضاعة اليت حتملها، وكانت 

                                 
 .271( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص1)
 . 119( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص2)
 . 113( محد القحطاين: مرجع سابق، ص3)
 . AL-Amr,OP.CIT,P.78؛ 272( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص4)
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يف بعض -من قيمة البضاعة. وكانت تصل  %10قيمة اجلمارك حتسب على أساس 
 .(1) %15إىل -األحيان 

ناء جدة؛ وإمنا كانت ومل تقتصر الرسوم اجلمركية فقط على البضائع الواردة ملي
، إىل جانب (2) حتصل رسوم مجركية أيضا على هذه البضائع يف حالة إعادة تصديرها

ذلك كانت هناك رسوم مجركية حتصل على العمالت اليت حيملها التاجار، وذلك مبعدل 
خيبئون أمواهلم أو جانبًا منها؛ حىت ال يدفعوا -يف الغالب -، ولذلك كان التاجار 2.5%
 . (3) % 5رسوماً، وإذا ما ضبطوا فأهنم كانوا يدفعون قيمة الرسوم مضاعفة أي عليها 

ه 1304كما فرضت رسوم على رسو السفن يف امليناء، بلغت حصيلتها يف عام 
 .(4) قرشا 47140م حوايل 1886/ 

م، 1883ه / 1301وقد قدرت العائدات اجلمركية املتحصلة يف ميناء جدة عام 
 160.000اسرتلينيا، بينما بلغت تلك العائدات يف العام التايل  جنيها 170.000مببلغ 

جنيها إسرتلينيا؛ وكان ذلك بسبب قلة واردات وصادرات امليناء يف ذلك العام، عنها يف 
 .(5) العام السابق

 60.000م بلغت العائدات اجلمركية من ميناء جدة 1886ه / 1304ويف عام 
، رقمًا قياسيًا إذا ما قيس بدخل العشرين سنة التالية، جنيها إسرتلينيا، ويُعد هذا املبلغ

                                 
 . 150-149( مبارك املعبدي: مرجع سابق، ص1)
 . 121( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص2)
 . 150-149( مبارك املعبدي: مرجع سابق، ص3)
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ه / 1323جنيها إسرتلينيا فقط، وذلك حىت عام  112.000اليت بلغ جمموع عوائدها 
 .(1) م1905

وكانت احلكومة العثمانية تعتمد على ما حتصل عليه من عائدات الرسوم اجلمركية، 
 جانب املصروفات األخرى، مثل يف سداد نفقات اإلدارة يف احلاجاز بصفة عامة، إىل

صرف خمصصات احلرمني الشريفني، وصرف رواتب قضاة املدينة املنورة، وكانت احلكومة 
العثمانية تضطر الستكمال سد العاجز يف عائدات اجلمارك، من خزينة الدولة العثمانية، 
ة لتستويف تلك املصروفات. وظل العائد اجلمركي يقسم بني وايل احلاجاز، وأمري مك

 .(2) املكرمة

 اثلثاً: الضرائب:

مل تفر  الدولة العثمانية أية ضرائب على والية احلاجاز، فقد متتع سكان اإلقليم 
؛ وذلك نظرا (3) الدولةابإلعفاء من مجيع الضرائب الشخصية، والعقارية، اليت تفرضها 

. إال أن ذلك مل مينع من فر  بعض الضرائب، على اخلدمات اليت (4) الدينيةملكانته 
 ، كان من أبرزها، ما يلي:(5) احلكوميةتقدم يف دوائر الوالية 

 :ضريبة احلجر الصحي-1

كانت تلك الضريبة حتصل من احلاج عند وصوله إىل ميناء جدة، فتؤخذ منه 
، وهناك (6) السفرقروش عثمانية، للحاجر الصحي، وقرشان ضريبة إجازة  8ضريبة قدرها 

                                 
 . 120( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص1)
 . 153-152مبارك املعبدي: مرجع سابق، ص (2)
 . 46-45( فائق الصواف: مرجع سابق، ص3)
 . 7( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص4)
 . 162( حافظ وهبه: مرجع سابق، ص5)
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 4كان يؤخذ منهم -مثال -بعض اجلنسيات كان يؤخذ منها ضريبة مرتفعة، فاجلاويون 
 .(1) جنيهات؛ وذلك لغناهم وتساهلهم

 بة أجرة اجلمال.ضري-2

. (2) احلاجازكانت الضرائب اليت تفر  على نقل احلاجاج، من أهم عوائد والية 
م كانت أجرة نقل احلاجاج ابجلمال من جدة إىل مكة 1890ه / 1308ففي عام 
قرشا، مخسون منها تقسم ما بني  100قرشاً، ولكن احلاجاج كانوا يدفعون  50املكرمة 

 .(3) للاجمالاملطوف، ومتعهد اجلمال، والشريف، واخلمسون األخرى تبقى 

تمثلة يف الشريف عون م، كانت السلطات احمللية امل1896ه / 1314ويف عام 
. ويف عام (4) اجلمالمن قيمة أجرة  %25الرفيق، والوايل أمحد راتب ابشا، يتقاضيان 

 40م بلغت أجرة نقل احلاجاج من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة 1900ه / 1317
 .(5) ضرائبرايالً  19رايال للاجمال، و 21رايالً جميدايً، منها 

م، قد قدر إبراهيم رفعت ابشا أجرة اجلمل من جدة 1900ه / 1318ويف سنة 
كان   –والرايل يعادل عشرة قروش مصرية تقريبًا  –رايالت  6إىل مكة املكرمة مببلغ 

نصيب شريف مكة منها رايالن، وأربعة قروش مصرية حلكومة الوالية، ورايل لوكيل 
ازدايد قدوم احلاجاج، ارتفعت األجرة إىل  املطوف جبدة وملتعهد اجلمال "املقوم". ومع

                                 
 . 66، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق ، ج (1)
 . 277( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص2)
 . 125( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص3)
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راياًل، كان نصيب صاحب اجلمل أقل من نصفها. يف  30راياًل، مث وصلت إىل  12
 33حني بلغت أجرة محل الشقدف من مكة إىل املدينة، ومنها إىل ينبع البحر حوايل 

رايال  12راياًل، كانت توزع كاآليت:  32راياًل جميدايً، واجلمل ذي احلمل )العصم( 
للشريف، ورايال للحكومة، ورايال ونصف للمخرج، ورايلني للمطوف، ورايال للمتعهد، 

 .(1) اجلمللصاحب -الذي يقل عن النصف -والباقي 

 الربق والربيد.رسوم -3

م أنشئت إدارة الربق والربيد يف جدة، وكان هيكلها 1887ه / 1305يف عام 
م أربعة. وكانت 1888ه / 1306اإلداري يتكون من ثالثة موظفني، وأصبحوا يف عام 

احلكومة حتصل على بعض املبالغ، كرسوم على الرسائل الربيدية، والبطاقات، واجملالت، 
 .(2) والربقياتواجلرائد، 

 متنوعة.ضرائب -4

كان من أمثلة تلك الضرائب، ضريبة العشر اليت فرضها الشريف عون الرفيق، على 
الفواكه واخلضار اليت تباع يف أسواق مكة، وقام إبصدار الرخص )التقارير( ألعوانه، اما 

 .(3) والبضائعأدى إىل زايدة أسعار هذه السلع 

ارات، وضرائب كما كانت هناك ضرائب تفر  على ما حيصل من عقارات وإجي
، وأخرى على األراضي %10أخرى على األراضي املزروعة مبياه األمطار، مقدارها 

                                 
 . 66-65، ص1( إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج1)
 . 126-125( صابرة إمساعيل: مرجع سابق، ص2)
 . 278، ص2ج( إبراهيم رفعت: مصدر سابق، 3)
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. كما فرضت أيضًا ضرائب على التاجار يف جدة لتطوير %8الزراعية املروية مقدارها 
امليناء، وضرائب لتمويل مشروع خط حديد احلاجاز، اما أدى إىل حدوث العديد من 

األهايل واإلدارة احمللية. وهناك ضرائب أخرى فرضت على املشاكل واملصادمات بني 
الصيادين والغواصني الذي يعملون يف صيد اللؤلؤ، والصدف، واحملار، وضرائب على 

م بلغت ضريبة احملاكم القضائية يف جدة 1902ه / 1320اجلزارين واملالحني. ويف سنة 
اكم النظامية يف إقليم قرشًا تركياً. كما كانت هناك ضريبة تفر  على احمل 12.349
 .(1) احلاجاز

وابلنسبة لضرائب العقار، واالجيار، واجلمال، واالغنام، واألراضي الزراعية، فقد  
للسلطة العثمانية، وما يتبقى من  %33للشريف، و %35كانت توزع على أساس 

حصيلة تلك الضرائب، فكان يوجه إىل أمراء املناطق، وإىل جامع الضرائب، مع العلم أن 
م كان يعترب قلياًل نسبياً، حيث بلغ 1885ه / 1303ما مجع من الضرائب يف سنة 

 .(2) التاليةجنيه يف السنوات  1000جنيها إسرتلينيا، مث ارتفع إىل  500جمموعها 

وكانت هناك ضريبة تؤخذ من كل البائعني، على كل مجل شقدف يباع، ستة 
قروش مصرية، وكانت تؤخذ من البائع، إال أن املشرتي هو الذي كان يتحملها يف حقيقة 

. حىت احلمالون مل يعفوا من تلك (3) الثمناألمر، حيث كان البائع يالحظها يف تقدير 
حيث فرضت عليهم ضريبة  –رغم بساطة أعماهلم وقلة رزقهم -الضرائب 
م، يف مدينة 1902ه / 1320قرشًا تركياً، وكان ذلك يف سنة  28.250مقدارها
 .(4)جدة

                                 
 . 145-144( محد القحطاين: مرجع سابق، ص1)
(2 )AL-Amr ,OP.CIT,P.78. 
 .65، ص1( إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج3)
(4 )AL-Amr ,OP.CIT,P.78-81. 
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 رابعاً: املساعدات احلكومية

احلاجاز من الوالايت املستهلكة ابلنسبة للدولة العثمانية، نظرا لقلة تعد والية 
ينة اليت يدخلها وعائدها االقتصادي، إال أن قيمة هذه الوالية تتمثل يف اهليبة واملكانة الد

حيصل عليها السلطان العثماين، كونه حاميًا لألماكن املقدسة اليت توجد على أرضها، 
ونظرا لتلك األمهية الدينية؛ فلم ترتبط اإلعاانت املالية العثمانية إلقليم احلاجاز ابلظروف 

 .(1) الوالايتالسياسية، ووضعها العثمانيون يف مكانة متميزة عن غريها من 

ملايل املقدم من احلكومة العثمانية للحاجاز، ميثل أهم مصادر دخل وكان الدعم ا
الوالية، فعندما كانت والية احلاجاز تتعر  ألزمات مالية، أو جماعات، كان الباب العايل 

م، 1892ه / 1310يسارع إبرسال املساعدات واألموال الالزمة، كما حدث يف سنة 
قرش لدعم  500ألف و 107دارها عندما سارعت إسطنبول إبرسال حوالة بريدية مق

م 1896ه / 1314صندوق الوالية، بسبب ضائقة مالية تعرضت هلا الوالية، ويف سنة 
 .(2) الواليةألف قرش نظراً حلاجة  300قرر جملس الوكالء إبسطنبول حتويل مبلغ 

وابإلضافة إىل ذلك الدعم املايل، كانت هناك الكثري من املساعدات العينية املقدمة 
م، عندما تدهورت 1890ه / 1307احلكومة العثمانية، كما حدث يف عام من 

األوضاع االقتصادية يف إقليم احلاجاز، فحصل ألهل البادية القحط واجملاعة، وارحتل كثري 
منهم إىل مكة والطائف؛ بسبب شدة اجلوع، وازدادت تلك املعاانة بسبب انتشار اجلراد، 

عبد احلميد، أرسل هلم بعض املساعدات  وعندما وصلت أنباء ذلك إىل السلطان
 .(3) احلاجازالغذائية، كما أمر السلطان وايل مصر إبرسال مساعدات عاجلة إىل 

                                 
 . 273( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص1)
 . 275-274، ص املرجع نفسه( 2)
 . 244( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص3)
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م، تعرضت والية احلاجاز لعاجز يف املال والغذاء، 1893ه / 1311ويف عام 
أوقية من القمح،  4.000.000فزودت احلكومة العثمانية الوالية مبا يزيد عن 

 .(1) والعراقأوقية من الشعري، مت إرساهلا من سوراي  2.000.000و

 

                                 
 . 322( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص1)
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 م(1886-1882ه/1304-1299)اشا االفةرة اوأو"ىا عثمان نوري ابالوايل أواًل: 

ه/ 1279هو ابن قائد البحرية أمحد شكري بك. خترج من املدرسة احلربية عام 
/ ه1297للحجاز برتبة فريق عام دًا . مث عني قائ(1) حربم برتبة أركان 1862
/ ه1299ز وشيخًا للحرم الشريف عام مث واليًا على والية احلجا ،(2) م1880
، تقديرًا للخدمات اليت (5) م1883ه/1301عام  (4) املشريية. منح رتبة (3)م1882

 .(6) احلجازقدمها يف 

ومن األعمال اليت قام هبا الوايل عثمان نوري ابشا يف واليته األوىل: بناء املطبعة 
األمريية "أي مطبعة احلكومة " يف أجياد، وبناء دار احلميدية " دار احلكومة " نسبة إىل 
السلطان عبد احلميد الثاين؛ لتكون مقرًا لوالة احلجاز الذين يعينون من قبل الدولة 

يضًا دارًا للتلغراف جبوار املسجد احلرام، كما بىن قشلة أجياد وقد أبىن العثمانية، كما 
 وهو ،(7)اخليفجعلها مقراً جلنود املدافع، وبىن أيضا مستشفى مبىن، وابزاانً للماء مبسجد 

                                 
 .133سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة، ص (1)
 .17، ق2أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج (2)
؛ أمحد دحالن: 17، ق2ج سابق،؛ أمحد احلضراوي: املصدر 61، 53ه، ص1303سالنامة والية احلجاز  (3)

؛ حممد الكردي: مرجع سابق، 127-126، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج62مصدر سابق، ص
 . 336، ص6ج

: كان لقبًا من ألقاب الصدور العظام قدمياً، مث استخدم بعد عهد التنظيمات لقبًا عسكراًي كما هو املشريية (4)
 .209لى رتبة عسكرية. سهيل صاابن: املعجم املوسوعي، صمستخدم اآلن يف العامل العريب، وهو أع

 .218أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (5)
 (.14نظر ملحق رقم )ا .133سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة، ص (6)
 مىن،مسجد اخليف: هو مسجد مىن، له اتريخ طويل وفضله مشهور، يقع بسفح جبل الصابح من داخل  (7)

ة عيد األححى، وقد جدد يف العهد السعودي، ويسمى مسجد العيشومة، والعيشومة شجرة  تصلّى فيه صال
 كانت انبتة هناك. وقد أصبح اليوم جامعًا واسع االرجاء كثري األعمدة مفروشًا ابلبسط الفاخرة، وله إمام

 . 271خطيب اثبت. عاتق البالدي: معامل مكة التارخيية، ص



 الفصل الثالث: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز
 

- 181 - 

 

 .(1) الوزيريةإىل جدة، وهو املسمى بعني  من الرغامة الذي أجرى املاء يف مواسري

نوري ابشا من عزل الشريف عبد املطلب ابلقوة بعد أن متكن الوايل عثمان 
الوايل  عني-م1882ه/ سبتمرب 1299يف شوال عام - العسكرية، وبفرمان مزور

، غري أن السلطان قرر أن (2) املكرمةالشريف عبد اإلله بن حممد بن عون أمرياً على مكة 
، مما أدى إىل خيبة أمل عثمان نوري، (3) املكرمةيتوىل الشريف عون الرفيق إمارة مكة 

 .(4) عونالذي كان أيمل أن يتوىل اإلمارة، صديقه الشريف عبد اإلله بن حممد بن 

على أية حال فإن السلطان عبد احلميد الثاين مل يرض عن التصرف املنفرد لوايل 
، وتصرف من غري استشارة احلكومةاحلجاز عثمان نوري ابشا؛ ألنه جتاوز صالحياته، 

يف عبد اإلله، فعزله من دون ابالغ الباب العايل، ولذا مل يقر السلطان تعيني الشر و 
 . (5) الشورىدعاه إىل إسطنبول حيث منح درجة الوزارة، وعني عضواً يف جملس منصبه، و 

ذي احلجة من عام  10بعد وصول الشريف عون الرفيق إىل مكة املكرمة يف 
والذي  (6) نوريم، توجه إىل مىن، واستقبله الوايل عثمان 1882أكتوبر  23هـ / 1299

                                 
؛ حممد 301ص ،1، جمصدر سابق؛ كرستيان هورخرونيه: 273، ص5عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (1)

 . 337، ص6الكردي: مرجع سابق، ج
 .296؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص220إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص (2)
؛ أمحد احلضراوي: اتج .Y.E.E 88/49 Y.A.RES 17/40,17/39األرشيف العثماين، تصنيف  (3)

، 4، جاملصدر السابق؛ عبد هللا غازي: 64؛ أمحد دحالن: مصدر سابق، ص20ـ ق2تواريخ البشر، ج
 . 131ص

         ؛296؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص297، ص1مصدر السابق، جكرستيان هورخرونيه:   (4)
AL-Amr.OP.CIT, P 125 – 126. . 

 .220السابق، صإمساعيل جارشلي: املصدر  (5)
؛ أمحد بيت املال: 20، ق2؛ أمحد احلضراوي: املصدر السابق، ج64أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (6)

تكميل  الدهلوي:؛ عبد الستار 131، ص4؛ عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج208مصدر سابق، ص
 .226، صاملصدر السابق؛ إمساعيل جارشلي: 30وتذييل، ق
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، وقرئ فرمان تولية الشريف عون الرفيق حبضور الوايل عثمان (1) بهتظاهر ابالحتفاء 
لذلك التظاهر ابحلفاوة من الوايل عثمان، إال  ، وعلى الرغم من إدراك الشريف(2) نوري
. واستمرت العالقة (3)ابلزايرة، ومل مينع عنه العائدات اخلاصة به تهعمل على مواصل هأن

الطيبة بني الطرفني، ألن الشريف عون مل ينس ذلك الدور الكبري الذي لعبه عثمان نوري 
د، واملتمثلة يف شخص الشريف ، بعد أن كانت يف بين زي(4) عونيف نقل اإلمارة لبين 

 .(5) غالبعبد املطلب بن 

أدرك الشريف عون الرفيق حال وصوله إىل مكة املكرمة، اعتماد السلطان 
، وكان الشريف عون مقتنعاً ابالمتيازات (6)عبداحلميد الثاين على الوايل عثمان نوري ابشا
الوايل شيخا للحرم املكي ، حيث أصبح (7)والصالحيات املمنوحة للوايل عثمان نوري

الشريف، هذا ابإلحافة إىل احتفاظه بسلطته على الشرطة واجليش، وزاد من نفوذه على 
، بينما جعل سلطة الشريف عون الرفيق حمصورة يف األمور اليت ختص األشراف (8)القبائل

، (9)أو البدو، إحافة للمولدين يف مكة فقط، على ااّل يكون من بينهم تركي األصل
                                 

 . 301-300، ص1، جمصدر سابق كرستيان هورخرونيه:  (1)
؛ أمحد بيت املال: 20، ق2؛ أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج64أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (2)

 امللك،؛ عبد الستار الدهلوي: فيض 131، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج208مصدر سابق، ص
؛ إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، 30؛ عبد الستار الدهلوي: تكميل وتذييل، ق1252، ص2ج
 . 620، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج226ص

 . 301-300، ص1سابق، جكرستيان هورخرونيه: مصدر   (3)
ية، م، معهد البحوث والدراسات العرب1909-1840رجب حراز: الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب  (4)

 .116 – 115، ص1970القاهرة، 
 .79فائق الصواف: مرجع سابق، ص (5)
 .153بندر العروي: مرجع سابق، ص (6)
 .107؛ صاحل العمرو: مرجع سابق، ص 111: مرجع سابق، صزعبد العزيعماد  (7)
 .299 – 297وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (8)
 .318الد دوغوري: مصدر سابق، ص؛ جري 302، ص1، جمصدر سابقكرستيان هورخرونيه:   (9)
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بذلك جنح عثمان نوري يف حتجيم سلطة الشريف عون، وأصبح هو املسيطر على و 
 .(1)احلجاز وشؤونه

كان الشريف عون الرفيق مضطرًا للتوافق مع الوايل، كما أنه كان مضطرًا إلخفاء 
        تطلعاته للحد من نفوذ الوايل، حىت ال يثري الشكوك والريبة يف نفس السلطان 

، وخوف السلطان من أوحا  (2) مصر ظل احطراب األوحا  يف عبد احلميد. خاصة يف
يف الوسائل اليت حيد هبا -هبدوء وروية  –احلجاز، لذلك أخذ الشريف عون الرفيق يفكر 

 . (3) ابشامن نفوذ الوايل عثمان نوري 

م واجه الشريف عون الرفيق، والوايل عثمان نوري 1883ه / 1301ويف عام 
ابشا أول حتد من القبائل، حيث قامت قبيلة حرب مبهامجة القوافل، وأعمدة التلغراف، 

، فقام (5) إعاانهتم؛ نظرا ألن الوايل عثمان نوري مل يقم بدفع (4) جدةوالقرى القريبة من 
ة من اجلنود العثمانيني، ومن قبيلة عتيبة، ملواجهة قبيلة الشريف عون الرفيق بقيادة فرق

حرب يف عسفان، للقضاء على هذا التمرد، وإرغامهم على وقف تلك املمارسات. ومل 
يكن عثمان نوري نشطًا إلهناء القتال، إال أنه استطا  أن يغري إسطنبول أبن ترتك له 

 –قائمقام الشريف يف جدة  –قام عثمان نوري خبلع عمر نصيف و  السلطة والقيادة،
واعتقله، واهتمه ابلتواطؤ مع قبيلة حرب، غري أن الذنب احلقيقي لعمر نصيف، كان هو 

                                 
 . AL-Amr,OP.CIT, P.127؛ 131دائل اخلالدي: اإلدارة العثمانية، ص (1)
م، واليت انتهت ابحتالل 1882ه / 1299تتمثل تلك االحطراابت يف الثورة اليت قام هبا أمحد عرايب عام  (2)

الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ؛ عبد الستار 66 – 64بريطانيا ملصر. أمحد دحالن: مصدر سابق، ص
 .353، 351ق

 .154 – 153بندر العروي: مرجع سابق، ص (3)
 .296وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (4)
 . Y.A.HUS 194/2-55 ،األرشيف العثماين، تصنيف (5)



 الفصل الثالث: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز
 

- 184 - 

 

أتييده القوي للشريف عون الرفيق، وكان عثمان نوري مصممًا على أال يكون للشريف 
 .(1) احلجازأي دور مؤثر يف إقليم 

م استحوذ الوايل عثمان نوري ابشا على سلطات 1885 ه /1303ويف عام 
قائمقام  –واسعة. مكنته من التخلص من مجيع أعدائه، حيث اعتقل سعيد فهمي بك 

، كما متكن عثمان نوري (2) حدهألنه كان يرسل إىل إسطنبول انتقادات مشفرة  –جدة 
، مبن فيهم حراس أمن طريق (3) العربمن نز  سالح وتسريح حراس الشريف عون، من 

مكة املكرمة، واستبدهلم جبنود عثمانيني، كما استطا  الوايل تقليص السلطات  –جدة 
 .(4) الرفيقالقضائية للشريف عون 

واقرتح الوايل عثمان نوري ابشا نظامًا جديدا لبلدية مكة املكرمة، حبيث يكون 
القرار، وقاموا بتحريض العامة  هناك شيخان وإمام لكل حي، واستغل معارحو الوايل هذا

عليه، فاندلعت مظاهرات علنية عامة تطالب بطرد الوايل وقتله، حبجة أنه يعتزم إجراء 
. (5) املقدسةإحصاء سكاين، يهدف إىل فرض الضرائب والتجنيد اإلجباري يف املدينة 

رات ويف صباح أحد األايم ألصقت منشورات على جدران املسجد احلرام كتب عليها عبا
مسيئة حد الوايل جاء فيها: " إن الدخول إىل اجلنة بدون حساب، سيكون من نصيب 
الذي يستطيع أن يزيل الوايل من الدنيا، هذا اإلنسان امللحد، الذي جترأ على القول أبن 

 .(6)مكة ليست أفضل من إسطنبول"

                                 
 .297 – 296وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (1)
 .299، صاملرجع نفسه (2)
 . Y.A.RES 18/41،تصنيفاألرشيف العثماين،  (3)
 .299وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (4)
 .300املرجع نفسه، ص (5)
 . 303، ص1، جمصدر سابقكرستيان هورخرونيه:   (6)
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على أية حال فإن الوايل عثمان نوري ابشا قد مارس سلطة استبدادية يف 
الوالية أن إجراءات  ، فقد تضمن تقرير مرفو  للباب العايل من قبل مكتوجبي(1)جازاحل

 .(2) وتصرفات وايل احلجاز، ستؤدي إىل اإلحرار مبصاحل املنطقة ومستقبلها

ويبدو أن إدارة الوايل أحلقت الضرر فعاًل ببعض األهايل الذين رفعوا شكوى إىل 
. (3) وإدارتهإسطنبول بتوقيع أكثر من مثانني شخصًا يعارحون أحكامه، ومعامالته، 

حده، حمملة إايه  (4) املطلبإحافة إىل الشكوى اليت رفعتها الشريفة عزة بنت عبد 
م والقهر الذي تعرض له من قبل هذا الوايل، كما تتهمه مسئولية وفاة والدها؛ بسبب الظل

ابلتعدي على ممتلكات وأموال الشريف الراحل، وتطالب السلطان حبماية أمواهلم، 
، هذا ابإلحافة إىل أن الشريف عون الرفيق مل يرض ابستحواذ عثمان (5)حريتهموصيانة 

 .(6) بينهماواإلدارة يف بالد احلجاز، فبدأت املنازعات تنشب  نوري على السلطة،

وابلرغم من الربقية اليت محلت توقيعهما إىل الصدارة العظمى ابلعمل على إزالة 
، إال أن الطرفني فيما يبدو مل يتفقا، حيث تبادال إرسال الرسائل إىل (7)اخلالف بينهما

 املصاحلة وتسوية اخلالفات، فقد اهتم  منهما اآلخر ابلتهرب من إسطنبول متهمًا كالً 
                                 

(1) AL-Amr,OP.CIT, P.127 . 
 .131دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (2)
 ؛Y.A.HUS.194/2-55 ,Y.PRK.UM 7/101 ,14/72األرشيف العثماين، تصنيف  (3)

 .131دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص
: كانت من أبد  الناس خلقاً، ولدت يف منتصف القرن الثالث عشر، عاشت بعبد املطلالشريفة عزة بنت  (4)

عمرًا طوياًل، حىت أهنا كانت من أكرب آل زيد األشراف، وتولت نظارة وقف جدها، واشتهرت إبرسال 
املستورة، وكان أمراء مكة من آل عون يكرموهنا لكرب سنها،  العطااي والصالت إىل أرابب العلم، والبيوت

 . 1044، ص2ه. عبد الستار الدهلوي: فيض امللك، ج1334ورجاحة عقلها، توفيت يف الطائف سنة 
 .131دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (5)
 .87؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص621، ص2أمحد السباعي: مرجع سابق، ج (6)
 .Y.A.HUS 186/64( األرشيف العثماين، تصنيف 7)
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الوايل عثمان ابلغدر، وطالب بعزله؛ لتستقيم األمور اإلدارية  –يف رسالته  -عون الرفيق 
، ويف املقابل محل الوايل عثمان نوري، أمري مكة عون الرفيق مسؤولية (1)يف الوالية

خيالف أهداف ومقاصد االنفالت األمين، وتعريض حياة احلجاج املسلمني للخطر، مما 
السلطنة حبماية حقوق العباد وأتمينهم من أجل أداء فريضة احلج، كما اهتم الوايل أيضاً 

 .(2)رجال الشريف وأتباعه أبهنم أصبحوا آلة للشر والفساد

وتعددت الرواايت حول أسباب ذلك النزا  الذي نشب بني الشريف عون الرفيق 
إىل القول أبن: الوايل عثمان نوري حيق على  رخمؤ والوايل عثمان نوري ابشا، فيذهب 

 .(3) واألعرابالشريف عون، ومنعه من أخذ املكوس اليت كان يتقاحاها من احلجاج 

إىل أن من األسباب اليت أدت إىل املشاحنة بني  (4) رفيعحممد املؤرخ بينما يذكر 
الرجلني: هي رغبة الشريف عون ابلتدخل يف شئون اهليئة اليت أسسها الوايل عثمان نوري 

 . (5) للخرابوتعمريها كلما تعرحت  ابشا للعناية مبصاحل عني زبيدة

على أن من أهم األسباب اليت أدت إىل بلوغ ذلك اخلالف ذروته بني الشريف 
والوايل، هو تدخل الوايل عثمان نوري يف أحد أهم صالحيات الشريف، وهي إدارة 

                                 
 . Y.A.HUS 194/2-55, 196/32, 196/97 ،( األرشيف العثماين، تصنيف1)
 .132-131دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص؛ Y.A.HUS 194/2-55 ،األرشيف العثماين، تصنيف (2)
 . 197، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (3)
فيع، ولد يف العشر الرابع من القرن الرابع عشر اهلجري، وكان أبوه شيخ السبحية، حممد رفيع: هو حممد عمر ر  (4)

من أصل هندي، مكي املولد والنشأة. اشتغل يف مبدأ حياته ابخلط، مث اشتغل رئيساً ملكتب أوقاف آل غالب 
عودية يف مصر، مث تقاعد، مبكة، مث عني بوزارة املعارف مديراً ملدرسة رجال أملع، مث نقل إىل البعثة التعليمية الس

م. من أشهر مؤلفاته: يف ربو  عسري، ومكة 1978ه/1398مث اشتغل يف رابطة العامل اإلسالمي. وتويف سنة 
يف القرن الرابع عشر اهلجري. عاتق بن غيث البالدي: نشر الرايحني يف اتريخ البلد األمني "تراجم مؤرخي 

 . 583، ص2م، ج1994ه/1415ة املكرمة، مكة وجغرافيها على مر العصور"، دار مكة، مك
 .236حممد رفيع: مرجع سابق، ص (5)
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دون -شؤون قبائل البدو، ومسئولية أمن طرق القوافل، حيث قام الوايل بقوة عثمانية 
بتأديب إحدى القبائل اليت منعت مرور قافلة احلج إىل -مساعدة الشريف عون الرفيق 

مر الذي اعتربه الشريف عون الرفيق تعداًي على املدينة املنورة وجنح يف ذلك، األ
 .(1) احلجازصالحياته، ورغبة من الوايل يف فرض سيادته املطلقة على 

  وشعر الشريف عون الرفيق خبطورة املوقف، وهتديد مصاحل وصالحيات اإلمارة، 
فغادر عندما مل تُفد رسائله املطالبة بعزل الوايل عمل على زايدة الضغط على إسطنبول و 

، وأرسل منها (2) مكة املكرمة، مصطحبا معه العلماء والوجهاء، وتوجه إىل املدينة املنورة
،وأنه لن يعود إىل مكة إال بعد (3) إىل الباب العايل، رغبته مبتابعة السفر إىل إسطنبول

 .(4) صدور القرار بعزل الوايل عثمان نوري

ويرى أحد الباحثني أن تصرف الشريف عون الرفيق مبغادرته مكة املكرمة، كان 
خطوة ذكية، فقد وحع إسطنبول يف موقف حرج، فهو ال يرغب يف الظهور مبوقف 
الضعيف، فتقل هيبته، وينكسر نفوذه أمام الناس، إذ مل يكن ابستطاعته السيطرة على 

 .(5) ابشاتصرفات الوايل عثمان نوري 

وأمام هذا الصرا  احلاد بني طريف السلطة يف احلجاز، أرسل الباب العايل جلنة 
مكونة من لطفي أفندي، ومفيد أفندي للتحقيق يف ذلك النزا  بني الوايل والشريف، 

                                 
، 1، جمصدر سابق؛ كرستيان هورخرونيه: Y.PRK.UM 8/47األرشيف العثماين، تصنيف  (1)

 .106؛ صاحل العمرو: مرجع سابق، ص318؛ جريالد دوغوري: مصدر سابق، ص303-302ص
؛ كرستيان 356فكر، ق؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار وال133ص، 4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (2)

 .318؛ جريالد دوغوري: مصدر سابق، ص303، ص1سابق، جهورخرونيه: مصدر 
 .Y.A.HUS 194/2-122 ،األرشيف العثماين، تصنيف (3)
          ؛300؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص303، ص1سابق، جمصدر  كرستيان هورخرونيه:  (4)

AL-Amr,OP,CIT,P.127-128. 
 .132دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (5)
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وأعد موفد الباب العايل تقريراً، أكد فيه على شكوى اإلمارة من تدخالت الوايل عثمان 
شراف، والسادات، وخدمة احلرم الشريف، وأنه قام نوري يف أمور وشؤون تتعلق ابأل

إبلغاء األصول والتقاليد اإلدارية املعتادة منذ زمن بعيد يف اإلمارة، مما نتج عنه توقف 
سائر املعامالت واملصاحل بشأن مشايخ العرب والقبائل الذين يرتددون على اإلمارة، وأن 

ن، إحافة إىل قيام الوالية بسجن سياسة الوايل أدت إىل حدوث احطراابت أخلت ابألم
يف قلعة جياد، ومل يتم إطالق سراحهم إال بعد دفعهم  -دون حماكمة  –بعض األشراف 

لناس، ملبالغ مالية. بينما واجب الوالية أن تكون هي املرجع يف التحقيق من شكاوي ا
اخلالفات. وأوصى انتقد التقرير أتخري اإلمارة يف الفصل يف ومنحهم حقوقهم املستحقة، و 

بضرورة حبط األسلحة والبنادق اليت توجد يف أيدي حرس اإلمارة، كما أن الوالية جيب 
أن تتحمل مسؤولية حبط وإقرار األمن يف احلجاز، وخلص التقرير إىل أن أكرب أسباب 
اخلالف بني اإلمارة والوالية يعزو إىل تداخل الصالحيات، وعدم التفريق والتحديد يف 

بينهما، ونصح التقرير بضرورة حتديد وظائف الوالية واإلمارة، والفصل بني  الوظائف
وأن يتعاون الطرفان يف تقدمي -طبقًا لألصول العامة املعمول هبا-صالحيات كل منهما 
وأتمني الطرق أثناء موسم احلج بصفة خاصة، وبقية األايم بصفة  التسهيالت للحجاج،

 .(1) عامة

لذي يُعد أحد أبرز والة إلقاء اللوم على عثمان نوري امل يستطع الباب العايل 
يف الوقت نفسه أدرك مدى خطورة بقاء هذا اخلالف، فقرر الباب العايل نقل و  الدولة،

 7ه / 1304ربيع األول سنة  10وكان ذلك يف  (2) حلبعثمان نوري إىل والية 
 .(4) احلجازوالياً على  قرر تعيني حسني مجيل ابشا، و (3) م1886ديسمرب 

                                 
 .133 – 132دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص؛ Y.A.HUS 196/32األرشيف العثماين، تصنيف،  (1)
 .236: مرجع سابق، ص؛ حممد رفيع304، ص1، جمصدر سابقكرستيان هورخرونيه:   (2)
 .232أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .236: مرجع سابق، ص؛ حممد رفيع304، ص1سابق، جكرستيان هورخرونيه: مصدر   (4)
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، ورجع الشريف (1) ابتهج الشريف عون الرفيق كثريًا بنقل الوايل عثمان نوري ابشا
، وكان أول عمل بدأه، أن  (2) إىل مكة املكرمة، بعد أن حتصل على أمر فصل الوايل

كلف أعوانه أبن يرتقبوا اليوم الذي يسافر فيه الوايل عثمان نوري مبارحًا مكة املكرمة، 
ليبدأوا يف هدم سور البستان الذي بناه الوايل، ويقطعوا اشجاره، ليشهد الوايل ذلك وهو 

دت إىل خارج من مكة، إمعااًن يف إغاظته، والنكاية فيه، ألن من األسباب اليت أ
املشاحنة بينه وبني الوايل رغبة الشريف عون يف التدخل يف شؤون اهليئة اليت أسسها الوايل 
للعناية مبصاحل " عني زبيدة " وتعمريها كلما جد الزم. ومل يكتف الشريف هبدم البستان 

ن أيتوا ابلنورة، ويطفؤوها يف أرض البستان لتتلف، أب (3) النّوارةأمر بل وتقطيع أشجاره؛ 
 .(4) ذلكفال تصلح للزر  بعد 

بعد عزل الوايل عثمان نوري ابشا عن والية احلجاز سعى الشريف عون الرفيق إىل 
، (6) ومؤيديه، وقام ابالنتقام من أعوان الوايل املعزول (5) واألتراكدعم نفوذه على العرب 

أمر بكتابة عبارة " دائرة اإلمارة اجلليلة واحلكومة السنية " على حجر أمحر فوق ابب و 

                                 
 .302وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (1)
؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، 273، ص5، ج133، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (2)

، 2ي: مرجع سابق، ج؛ أمحد السباع304، ص1، جمصدر سابق؛ كرستيان هورخرونيه: 356ق
 . 621ص

عادل النّوارة: وهم عّمال النّورة. والنّورة مادة من احلجر حترق ويعمل منها الكلس وهو ما يطلى به احلائط.  (3)
حممد نور غباشي: مصانع النورة مبكة املكرمة طرازها املعماري ونتاجها الصناعي حىت هناية العصر العثماين، 

 .76-73، 56ه، ص1418، 1،  23جملة الدارة، س
 .237 – 236حممد رفيع: مرجع سابق، ص (4)
 .79حممد البتنوين: مرجع سابق، ص (5)
؛  356، قاملصدر السابق؛ عبد الستار الدهلوي: 134-133، ص4، جاملصدر السابقعبد هللا غازي:  (6)

؛ أمحد 301؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص304، ص1، جمصدر سابقكرستيان هورخرونيه: 
 . 621، ص2لسباعي: مرجع سابق، جا
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حسني مجيل  –قصره. وهكذا أراد الشريف عون الرفيق أن يفرض على الوايل اجلديد 
     .(1) السابقوحعاً مل يكن يستطيع القيام به يف ظل وجود الوايل  –ابشا 

 :(2) م(1886/ ه 1304اثنياً: الوايل مجيل اباشا )

، خترج من املدرسة احلربية، وتقلد مناصب (3) ابشاهو حسني مجيل ابشا بن انمق 
، كما عمل واليًا على احلجاز، وشيخاً (4) عسكرية، وأصبح واليًا على أدرنة مث حلب

 .(5) الشريفللحرم املكي 

صدر قرار تعيني الوايل مجيل ابشا واليًا على احلجاز بعد عزل الوايل عثمان نوري 
، وعندما وصل إىل مكة (7) م1886ديسمرب  9ه / 1304ربيع األول  12يف  (6) ابشا

املكرمة استقبله الشريف عون الرفيق، واملفيت، واخلطباء، واألعيان، والعساكر النظامية. 
وأثناء وصوله إىل مكة، وصل حب اجلراية، فأمر بصرفه ابألحقية بني السكان، كما أمر 

 . (8) الناسبتشكيل جملس احلب، مث أمر بتشكيل جملس التمييز، مث قام بتقسيم احلب بني 

، وحدث أن (9)تعاون الشريف عون الرفيق والوايل مجيل ابشا يف إدارة شؤون الوالية
جلأ بعض اجلنود ممن انتهت خدمتهم إىل املسجد احلرام أبسلحتهم، ورفضوا اخلروج إال 

                                 
 .304، ص1سابق، جكرستيان هورخرونيه: مصدر   (1)
 .130ه، ص1309؛ 131ه، ص1306؛ 99ه، ص 1305سالنامة والية احلجاز  (2)
؛ عبد 273، 5، ج133، ص4؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج234أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)

 .356والفكر، قالستار الدهلوي: نزهة األنظار 
 . 87، ص2حممد ثراي: مصدر سابق، ج (4)
 .32سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة، ص (5)
 .234أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (6)
 . 315ص، 3ه، ج1419، دار القلم، حلب، 2كامل حسني احلليب الغزي: هنر الذهب يف اتريخ حلب، ط  (7)
 .234أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (8)
 .Y.A.HUS 470/54األرشيف العثماين، تصنيف  (9)
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بعد إهناء خدمتهم يف اجليش، وتسليمهم تذاكر سفرهم ، فخرج هلم الوايل وتفاوض معهم 
يف مقابل أن يضمن هلم احلصول على تذاكر السفر، فرفضوا، فجاءهم  على إهناء متردهم،

لحتهم، وال يذهبون إىل الشريف عون وطلب منهم اخلروج، فشرطوا عليه أال يسلمون أس
بعد مراسلة الباب العايل، جاء أمر بنقل هؤالء العساكر إىل اليمن، ونقل الطائف، و 

 .(1)هلم على متردهمالعساكر اليت ابليمن إىل مكة؛ وذلك أتديباً 

بصورة خمتلفة كليًا عن سابقه، غري أن -يف هذا املوقف –تصرف الوايل مجيل ابشا 
حظه من النجاح كان كحظ سلفه، وقد تصرف الوايل مع الشريف عون الرفيق تصرف 
املوظف الذي يود أن يفعل كل ما يف وسعه إلرحائه، غري أنه ال يريد من الشريف عون 

د عن الطريق املرسوم. وهذه السياسة مل يكن الشريف عون الرفيق أن خيطو خطوة حتي
 .(2) الطويلقادراً على احتماهلا، وجماراهتا على املدى 

ومل أيمن الشريف عون الرفيق جانب الوايل مجيل ابشا، فلم يلبث أن قامت أزمة 
لغاءه لتقسيم ال الوايل يف صالحيات أمري مكة، و ، بسبب تدخ(3) الرجلنيعدم ثقة بني 

، وابت الشريف يتوجس خيفة منه، (4) عونطوافة بالد جاوة، والذي قام به الشريف 
 . (5) ويضطهد أي فرد تسول له نفسه االتصال ابلوايل مجيل ابشا

الذي عينه  (6) زبنكما استغرب الوايل مجيل ابشا أمر أسر الشريف عبد هللا بن 
الوايل السابق عثمان نوري ابشا أمريًا على وادي فاطمة، وقد قام الوايل مجيل ابشا 

                                 
 .235 – 234( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص1)
 . 304، ص1، جمصدر سابقكرستيان هورخرونيه:   (2)
 .87فائق الصواف: مرجع سابق، ص (3)
 82، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (4)
 .87فائق الصواف: مرجع سابق، ص (5)
 =بن حممد بن عبد هللاالشريف عبد هللا بن زبن احلسيين الربكايت: كان معاصرًا ألمري مكة املكرمة الشريف  (6)
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إبطالق سراحه يف نفس اليوم، ألنه أدرك عدم صدق الشريف أبنه هوجم خالل زايرته 
أمريًا على أهل الوادي، وأمرياً -بعد ذلك-. إال أن الشريف عون الرفيق، عينه (1) للوادي
 .(2) احلجعلى 

ويبدوا أن أعمال النفي والعزل تلك، قد نتج عنها جتدد الصرا  بني اإلمارة 
 والوالية. فسرعان ما نشب اخلالف بني الشريف عون الرفيق، والوايل مجيل ابشا.

مل يستمر الوايل مجيل ابشا طوياًل يف منصبه إذ قدم استقالته بعد أربعة أشهر 
، يف حني أن هناك من يرى أن (4)غري جيدةقد تذر  أبن حالته الصحية ، و (3)فقط

السبب احلقيقي وراء تلك االستقالة، إدراك الوايل مجيل ابشا عدم قدرته على التعامل مع 
الشريف عون الرفيق، حيث شعر أبنه جمرد اتبع للشريف عون، ويف الوقت نفسه، أراد 

، وبناًء على (5) الوايل جتنب الصرا  والصدام مع الشريف، فآثر أن يستقيل من منصبه
ه / 1304رجب  11طلباته املتكررة قام الباب العايل إبعفائه من والية مكة املكرمة يف 

                                                                                         
أنه حبس بواسطة الوايل عثمان  عون، وتوىل أمارة وادي فاطمة يف إمارة الشريف عبد املطلب الثالثة، اال=

لوايل عثمان نوري أمرياً للوادي، إال أنه نوري ابشا، ويف إمارة الشريف عون الرفيق أطلق من حبسه، وعينه ا
عزل وحبس مرة أخرى بواسطة الشريف عون الرفيق ألنه من املؤديني للوايل عثمان نوري، مث أطلقه الشريف 

، 206نظر أمحد بيت املال: مصدر سابق، صاعلى وادي فاطمة، وإمارة احلج.  من حبسه وعينه أمرياً 
العنقاوي: معجم أشراف احلجاز يف بالد احلرمني وما تفر  عنهم ؛ أمحد حياء بن حممد 237، 231، 221

، مؤسسة الراين، بريوت، 1يف مصر واليمن وغريها من البلدان، تقدمي: سامي العنقاوي وهزا  العبديل، ط
 . 519، ص1م، ج2005ه / 1426

 .319؛ دي غوري: مصدر سابق، ص304، ص1، جمصدر سابقكرستيان هورخرونيه:   (1)
 .237بيت املال: مصدر سابق، ص أمحد (2)
    ؛ 235؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، صY.A.HUS 201/45األرشيف العثماين، تصنيف  (3)

؛  356فكر، ق؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار وال273، ص5عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج
 . 305، ص1سابق، جكرستيان هورخرونيه: مصدر 

 .302؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص235مصدر سابق، ص أمحد بيت املال: (4)
 .AL-Amr,OP.CIT,P .128 – 129؛ 305، ص1سابق، جكرستيان هورخرونيه: مصدر   (5)



 الفصل الثالث: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز
 

- 193 - 

 

، ومكث هبا حىت وفاته يف عام (2)سطنبول،حيث توجه إىل ا(1) م1887أبريل  5
 .(3)م1890هـ / 1307

 :(4) م(1889 – 1887هـ / 1306-1304)اباشا اثلثاً: الوايل صفوت 

صفوت ابشا أن توىل والية احلجاز يف إمارة الشريف عبد املطلب بن سبق للوايل 
، مث كانت واليته الثانية (5) م( 1882 – 1880هـ / 1299 – 1297غالب األخرية )

إبريل  5ه / 1304رجب  11على احلجاز بعد عزل الوايل السابق مجيل ابشا يف 
 .(6) م1887

وصل الوايل صفوت ابشا إىل جدة، وأرسل الشريف عون الرفيق بعض أتباعه 
ليكونوا يف شرف استقباله، وعند وصوله إىل مكة املكرمة، استقبله الشريف عون الرفيق، 
وبعض العلماء، واخلطباء، وتوجه اجلمع إىل املسجد احلرام لقراءة الفرمان اخلاص بتولية 

 .(7) حلجازاالوايل صفوت ابشا والياً على 

                                 
؛ 99ه، ص1305؛ سالنامة والية احلجاز Y.A.HUS 201/45األرشيف العثماين، تصنيف  (1)

 .235ابق، ص؛ أمحد بيت املال: مصدر س130ه، ص1309؛ 131ه، ص1306
 . 273، ص5، جإفادة األانمعبد هللا غازي:  (2)
 . 87، ص2حممد ثراي: مصدر سابق، ج (3)
 .131ه، ص1306؛ 99ه، ص1305سالنامة والية احلجاز  (4)
؛ عبد هللا غازي: 235؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص62 – 61أمحد دحالن: مصدر سابق، ص (5)

؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة 274، 258ص، 5، ج125-124، 121، ص4، جاملصدر السابق
؛ حممد ثراي: مصدر سابق، 305، ص1، جمصدر سابق؛ كرستيان هورخرونيه: 356، قفكراألنظار وال

؛ سهيل صاابن: مداخل بعض اعالم اجلزيرة ، 514، ص5؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج231ص، 3ج
 .302؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص88ص

؛ عبد هللا 235؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص Y.A.HUS 201/95اين، تصنيف( األرشيف العثم6)
 . 305، ص1سابق، ج؛ كرستيان هورخرونيه: مصدر 274، ص5ج ،املصدر السابقغازي: 

 .235أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (7)
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حدث اتفاق بني الوايل صفوت ابشا، والشريف عون الرفيق، مما نتج عنه استقرار 
، ويعزو السبب وراء هذا االتفاق إىل أن الوايل صفوت ابشا (1) احلجازاألحوال يف والية 

ترك الناس يعيشون كما  كان أيخذ األمور بسهولة قدر اإلمكان، فقد كان مبدأه
طموحه السياسي من أن يلعب دور اخلادم املطيع ألوامر الشريف عون مل مينعه يريدون، و 

 .(2) الرفيق

ويف والية صفوت ابشا استمر الشريف عون الرفيق يف سياسة تطهري البالد من 
املوالني للوايل السابق عثمان نوري ابشا، وكذلك كل من قام ابالتصال ابلوايل الذي توىل 

امر اليت أصدرها بسجن أو نفي كل من حامت بعده حسني مجيل ابشا، وكثرت األو 
، وأمني (4) البغدادي، فقبض على موسى (3) السابقنيحوله شبهه االتصال ابلواليني 

جدة الذي كان قاحيًا جبدة، ونفاهم إىل جدة، ومن  (6) السعدي، وحممد (5) يلأماصية 
السعدي إىل الشام، وأراد أن ينفي موسى البغدادي إىل و  نفي أمني أماصية إىل بالده،

 .(7) فأخرهبغداد، فوجد عليه دعاوى وديون 

                                 
 .237أمحد بيت املال: مصدر سابق ، ص (1)
، 1ج سابق،مصدر  هورخرونيه:؛ كرستيان Y.A.HUS 470/54 األرشيف العثماين، تصنيف (2)

 . 305ص
 .124أريج القثامي: مرجع سابق، ص (3)
موسى البغدادي: كان اثين أكرب رجاالت جدة يف ذلك الزمان، بعد عمر نصيف. وموسى البغدادي هو  (4)

بيتاً على البحر   الذي تنسب إليه حملة البغدادية يف جدة، وكان واسع الثراء، عظيم النفوذ، وقد بىن البغدادي
 . 351-350، ص3كان من أعظم بيوت جدة وأكربها. حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج

  .135، ص4أمني أماصية يل: هو أمني أفندي األمصيلي، أصله تركي من بالد أماصيا. عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (5)
 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت أطلعت عليها. (6)
؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، 134-133، ص4عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج (7)

، 2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج304، ص1، جمصدر سابق؛ كرستيان هورخرونيه: 356ق
 .87؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص350، ص3؛ حممد مغريب: املرجع السابق، ج621ص
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، والشيخ عبد هللا (1) العجيميكما قبض الشريف عون الرفيق على الشيخ إبراهيم 
، وحبسهم، وبعد أايم، سفرهم إىل جدة، (3) فقيه، والشيخ أمحد بن عبد هللا (2) الكردي

إبراهيم العجيمي، وعبد هللا الكردي، وموسى البغدادي إىل اليمن، وسفر  ومنها كان سفر
 . (4) مصرأمحد فقيه إىل  الشيخ

، عن وظيفة املفتاح، وأخرجه إىل (5) الشييبقام بعزل الشيخ عبد الرمحن  كما
اهلدى، ومنعه من الوصول إىل مكة والذهاب إىل الطائف، وبقي حمبوسًا يف بيته 

 .(6)ابهلدى

والسبب يف نكبة كل هؤالء، أهنم كانوا على اتصال ابلوايل عثمان نوري ابشا، 
ومنعهم الشريف عون الرفيق قبل ذلك مرارًا من االتصال به، فلم ميتنعوا، فلما عزل 

                                 
 ملصادر اليت أطلعت عليها.مل أجد له ترمجة يف ا (1)
 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت أطلعت عليها. (2)
الشيخ أمحد بن عبد هللا بن جعفر فقيه الشافعي املكي. خطيب وأمام املسجد احلرام، ولد مبكة املكرمة سنة  (3)

راء على ه، ونشأ هبا، وحفظ القرآن الكرمي، وأحسن جتويده، واشتغل ابلعلم على مشاخيها، فق1273
العالمة أمحد زيين دحالن، والشيخ حممد سعيد اببصيل، والشيخ حممد بسيوين، وغريهم، فرب  ونبل، وكان 
ميله إىل علم األدب أكثر، ونظم ونثر، ومجع ديوان خطب منربية، وطبعه. عبد هللا أبو اخلري: مصدر سابق، 

  .415؛ عبد هللا غازي: نظم الدرر، ص110ص
 أمحد ؛357عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق ؛134، ص4إفادة األانم، ج عبد هللا غازي: (4)

 . 621، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
الشيخ عبد الرمحن الشييب: هو الشيخ عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد بن زين العابدين الشييب، توىل رائسة  (5)

فأخذ منه املفتاح وعزل من رائسة السدنة، فرحل  هـ،1311هـ، ومكث فيها إىل سنة 1304السدنة سنة 
  ؛ 200-199، ص4حممد الكردي: مرجع سابق، ج ه.1320إىل اهلدى واستقر هبا حىت وفاته عام 

 .584عبد هللا املعلمي: مرجع سابق، ص
؛ 364، قاملصدر السابق؛ عبد الستار الدهلوي: 135-134، ص4، جاملصدر السابقعبد هللا غازي:  (6)

؛ فائق الصواف: 621، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج199، ص4الكردي: مرجع سابق، جحممد 
كم منها. وهي ذات مزار  ومياه   18. اهلدى: موحع من نواحي الطائف على بعد 87مرجع سابق، ص

 .1824 – 1823ص ،9ج حسنة. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،
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عثمان نوري، ووصل الشريف عون الرفيق من املدينة، دعاهم ووخّبهم، مث عفا عنهم. مث 
وايل اجلديد حسني مجيل ابشا على أثر وصوله، فعاقبهم ما لبثوا أن عاودوا االتصال ابل

 . (1) ابلنفيالشريف عون 

م ارتفعت قضااي هؤالء املنفيني الذين نُفوا من مكة إىل 1887ه/1305ويف عام 
مكة، السلطان عبد احلميد، فأصدر أوامره إبطالق سراحهم، وأذن هلم ابلرجو  إىل 

 .(2) إىل وظائفهم، وخدماهتم، فتسلموها وإرجاعهم

وعلى ما يبدو أن تلك اإلجراءات اليت قام هبا الشريف عون الرفيق مل تؤثر يف 
 عالقته ابلوايل صفوت ابشا، حيث استمر التعاون بني الطرفني يف إدارة شؤون الوالية.

م، توجه الشريف عون الرفيق والوايل 1887أكتوبر  2ه / 1305حمرم 14ففي 
فوت ابشا إىل جدة من أجل إمتام عني الوزيرية، واليت مت بناؤها يف زمن الوايل عثمان ص

م، توجه الشريف عون 1888فرباير  14ه / 1305نوري ابشا، ويف غرة مجادى اآلخرة 
من أجل بناء قلعة فيها،  (3) الليثالرفيق والوايل صفوت ابشا إىل جدة ومنها توجها إىل 

 .(4) املكرمةلية بذلك، وبعد امتامها رجعا إىل مكة بعدما أمرت الدولة الع

                                 
؛ حممد 357؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق 134، ص4، جإفادة األانمعبد هللا غازي:  (1)

 .621، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج199، ص4الكردي: مرجع سابق، ج
 أمحد ؛358؛ عبد الستار الدهلوي: املصدر السابق، ق135، ص4عبد هللا غازي: املصدر السابق، ج (2)

 .353، ص3، جالم احلجازأع؛ حممد مغريب: 621، ص2لسباعي: مرجع سابق، جا
الليث: واٍد وبلدة يف اجلنوب الغريب من احلجاز، أيخذ وادي الليث من السراة الواقعة جنوب الطائف على  (3)

( كم تقريباً 150. مير الليث على )ملم مشاله والشاقة السامية جنوبهفيدفع غرابً بني وادي يلكم   (70)قرابة 
عامرة على مصب ذلك الوادي يف البحر جنوب جدة حبوايل  جنوب مكة، أما بلدة الليث فهي بلدة

( كم، فيها إمارة اتبعة ملكة، وحمكمة شرعية وشرطة ومجارك ومجيع مرافق الدولة. عاتق البالدي: 200)
 .1481ص ،9ج معجم معامل احلجاز،

 .238 – 237أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
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وواجه الشريف عون الرفيق والوايل صفوت ابشا بعض التحدايت يف والية احلجاز، 
م، جلأ بعض اجلنود من العرب والرتك ممن 1888هـ / إبريل 1305ففي شهر شعبان 

إهناء خدمتهم يف انتهت خدمتهم إىل املسجد احلرام أبسلحتهم، ورفضوا اخلروج إال بعد 
اجليش، فتوجه الشريف عون الرفيق والوايل صفوت ابشا إليهم من أجل إهناء متردهم، إاّل 
أهنم امتنعوا عن ذلك، وطالبوا بدفع رواتبهم، وإهناء خدمتهم العسكرية وعودهتم إىل 
أوطاهنم، وقد استجيب لطلباهتم بعد مراسلة الدولة العلية وموافقتها على حتقيق 

 .(1)طلباهتم

م، تعرحت طرق قوافل احلجاج 188ه / يوليو 1305ويف شهر ذي القعدة 
للنهب والسلب، وسرق منهم مقدار عشرين مجاًل، فأصدر الشريف عون الرفيق أوامره 
ألمري وادي فاطمة الشريف عبد هللا بن زبن، مبالحقة أولئك الذين تعرحوا للحجاج، ورد 

 .(2) منهمما سلبوه 

وتعرض الوايل صفوت ابشا ملرض أصابه، واستمر ذلك املرض ملدة شهر، وكان 
ه / نوفمرب 1306الشريف عون الرفيق يرتدد عليه يف مرحه. ويف أواخر ربيع األول 

م، ذهب الوايل صفوت ابشا إىل جدة، زاعمًا أنه يرغب يف االستشفاء، وقضاء 1888
جاء فرمان بعزله من والية احلجاز،  فرتة نقاهة، لكن احلقيقة كانت خالف ذلك، حيث

 .(3) منهوولت الدولة العثمانية، الوايل انفذ ابشا بدالً 

وعلى ما يبدو أن سبب عزل الوايل صفوت ابشا، راجع إىل فشله يف الوفاء 
مبرتبات اجلنود، وإهناء خدماهتم يف وقتها احملدد، وتدهور األوحا  األمنية يف والية 

 احلجاز.

                                 
 .239أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .240ص ،املصدر نفسه (2)
 .املصدر نفسه، والصفحة نفسها (3)
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يف عام  وفاته، وبقي فيها حىت سطنبولالوايل صفوت ابشا، توجه إىل ابعد عزل 
 .(1) م5891ه / 1313

  :(2) م(1890 – 1888ه / 1307-1306رابعاً: الوايل انفذ اباشا )

عسكرية على توىل انفذ ابشا عدة مناصب يف الدولة العثمانية، وقاد احلملة ال
، على األحساء (3) متصرفاً م، كما ُعني يف نفس العام 1871ه/1288األحساء يف عام 

م ُعني 1880ه/1298. ويف عام (4) م1872ه/1289واستمر يف منصبه حىت عام 
، ويف (6) البصرةم ُعني واليًا على 1887ه/1305، مث يف عام (5) العثماينمشرياً للجيش 

 .(7) احلجازم عينته الدولة العثمانية والياً على 1888نوفمرب  ه/1306أواخر ربيع األول 

وصل الوايل انفذ ابشا إىل جدة، ومكث هبا سبعة أايم، ألنه اشتكى من مرض 
يناير  13ه/1306مجادى األوىل  11ملكرمة يف أصابه يف وجهه، وقدم إىل مكة ا

له املدافع، مث قرئ  استقبله الشريف عون الرفيق، واخلطباء، واألعيان، ورمتم، و 1889
 .(8) احلجازالفرمان اخلاص بواليته على إقليم 

                                 
 .88؛ سهيل صاابن: مداخل بعض اعالم اجلزيرة، ص231، ص3حممد ثراي: مصدر سابق، ج (1)
 .240؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص130ه، ص1309سالنامة والية احلجاز  (2)
املواقع اإلدارية بني الوالية والقضاء مبوجب املتصرف: صاحب التصرف، وهو أكرب منصب إداري يف  (3)

التشكيلة اإلدارية يف الدولة العثمانية بعد عهد التنظيمات. سهيل صاابن: معجم األلفاظ العربية يف اللغة 
م، 2005ه / 1426الرتكية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، الرايض، 

 .469رجع سابق، ص؛ زين العابدين جنم: م176ص
 .222سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة، ص (4)
 .35ه، ص1303سالنامة والية احلجاز  (5)
 .222سهيل صاابن: املرجع السابق، ص (6)
 .359؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق240أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (7)
 .241أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (8)
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قدم انفذ ابشا إىل احلجاز بتعليمات من السلطان عبد احلميد الثاين تتمثل تلك 
التعليمات يف إعداد خطط االستعداد العسكري والبحري، وتدارك الفشل السابق يف 
الوفاء مبرتبات اجلنود، وإهناء خدماهتم يف وقتها احملدد، واالهتمام ابحلجاج وتزويدهم 

ام كذلك بتنظيف الشوار  وإصالح الطرقات، كانت تلك ابجلمال أبجرة حمددة، واالهتم
 .(1) للسلطانالتعليمات بسبب أمهية بالد احلجاز الدينية ابلنسبة 

       بدأ الوايل انفذ ابشا بتنفيذ تلك التعليمات املكلف هبا من قبل السلطان 
اليت كانت تفرض على أهل البلد  أزال كثريًا من املنكرات، كاملكوسو  ،(2) عبد احلميد
، كما أكد التزامه أبوامر السلطان يف القضاء على جتارة الرقيق، األمر الذي (3) واألغراب

 .(4) والبدوأغضب العلماء 

وعلى ما يبدو فإن قيام الوايل بتنفيذ تلك التعليمات مل يؤثر يف العالقة احلسنة بينه 
وبني الشريف عون الرفيق، ومما يؤكد ذلك، تعاون الطرفان يف إدارة شؤون الوالية، والقيام 

 .(5) أجيادبتأسيس قشلة للعساكر يف 

إحدى أهم كما مل يعارض الشريف عون الرفيق، تدخل الوايل انفذ ابشا يف 
، ومن املتعارف عليه أن تلك (6) األشرافصالحياته، وهي حل النزا  القائم بني 
 .(7) الرفيقالصالحية من اختصاص الشريف عون 

                                 
 .302؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص241أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .املرجع نفسه، والصفحة نفسها (2)
 .359؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق274، ص5عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (3)
 .303وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (4)
 .241سابق، صأمحد بيت املال: مصدر  (5)
 .7، ص1حسني نصيف: مصدر سابق، ج Y.PRK.UM 29/80األرشيف العثماين، تصنيف  (6)
 .76عبد الرمحن: مرجع سابق، ص معبد الرحي (7)
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، قام (1) عونأيضاً عندما منح السلطان عبد احلميد الثاين نيشان االمتياز للشريف 
 .(2) الرفيقبتقليد ذلك النيشان للشريف عون -بنفسه  –الوايل انفذ ابشا 

م وصل تلغراف من الدولة 1889ه / أغسطس 1306ويف شهر ذي احلجة 
العثمانية إىل والية احلجاز مبنع حجاج اليمن من أداء فريضة احلج، بسبب انتشار وابء 

بوحع حمجر صحي للقادمني عن طريق البحر الكولريا يف اليمن، وطلبت الدولة العثمانية 
األمحر، كما مت إرسال قوات عسكرية للقادمني من الرب. وبعد وصول تقارير من صحة 
اليمن تثبت سالمة األوحا  الصحية فيها، أمر الشريف عون الرفيق والوايل انفذ ابشا 

. ويف ذلك (3) السماح حلجاج اليمن ابلعبور ألداء فريضة احلجر الصحي، و إبلغاء احلج
داللة واححة على التعاون بني الطرفني يف مواجهة األخطار اليت كان يتعرض هلا إقليم 

 احلجاز.

يف األوحا  االقتصادية؛ بسبب اجلفاف وقلة  وشهدت والية انفذ ابشا تدهوراً 
األمطار، ونتج عن ذلك قلة األعالف وحعف اجلمال، مما دفع أصحاب اجلمال إىل رفع 

رًا لعدم توفر اجلمال، واقرتاب موسم احلج، عقد الوايل انفذ ابشا اجتماعاً األسعار، ونظ
يف احلميدية، ألجل حتديد أجرة نقل احلجاج، وحضر االجتما  مشايخ حرب، وابء 
ذلك االجتما  ابلفشل، بسبب رفض الوايل ملطالب أصحاب اجلمال، يف زايدة السعر 

 .(4) املطلوب

، حيث أصاب ت األوحا  االقتصادية تدهوراً م ازداد1890هـ / 1307ويف عام 
القحط واجملاعة، أهل البادية، فارحتل الكثري منهم أبوالدهم إىل مكة والطائف بسبب 

                                 
 .244؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص Y.PRK.AZJ 16/13األرشيف العثماين، تصنيف  (1)
 .والصفحة نفسهااملصدر نفسه،  (2)
 .243-242ص، املصدر نفسه (3)
 .242، صاملصدر نفسه (4)



 الفصل الثالث: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز
 

- 201 - 

 

شدة اجلو ، وازدادت تلك املعاانة ابنتشار اجلراد، فصار الناس أيكلون منه، وعندما 
ملساعدات الغذائية، وصلت أنباء تلك اجملاعة إىل السلطان عبد احلميد، أرسل هلم بعض ا

وقام الشريف عون الرفيق والوايل انفذ ابشا بتوزيع تلك املساعدات على أهل البادية، كما 
 .(1)أمر السلطان عبد احلميد كذلك إبرسال مساعدات عاجلة من مصر إىل بالد احلجاز

بعد وصول تلك املساعدات إىل مكة، طلب بعض مشايخ حرب أن حيصلوا منها 
عن  اق؛ بسبب القحط واجملاعة اليت كانوا يعانون منها، فامتنع الدفرتدارعلى بعض األرز 

تقدمي املساعدة هلم، فاجتمعوا يف طريق جدة العرتاض قوافل احلجاج، وعندما وصل اخلرب 
للشريف عون الرفيق أرسل بعض األشراف والعساكر لرد جتمع تلك القبائل، فوقع قتال 

د من القتلى واجلرحى، وانسحاب تلك القبائل عنيف بني الطرفني أسفر عن سقوط عد
 .(2) نظاميةمكة بعساكر  –إىل دايرها، كما مت حتصني طريق جدة 

ونتيجة لتدهور األوحا  االقتصادية واألمنية، وتراكم أعباء ومشاكل املنصب على 
الوايل انفذ ابشا، وفشله يف حتقيق األهداف املنوط هبا، فضل اللجوء إىل الطائف، اتركاً 

 .(4) عنهتصريف شؤون الوالية نيابة  (3) أفنديلقاحي مكة املكرمة حممد شكري 

م عزلت الدولة العثمانية الوايل انفذ 1890مارس  11ه/1307رجب  17ويف 
 .(5) ابشاابشا، وعينت بدالً منه الوايل إمساعيل حقي 

                                 
 .244أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 املصدر نفسه والصفحة نفسها. (2)
 .135ه، ص1309سالنامة والية احلجاز  (3)
 .303وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (4)
؛ عبد هللا 245 – 244؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص 130ه، ص1309سالنامة والية احلجاز  (5)

 . 274، ص5غازي: إفادة األانم، ج
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  :(1) م(1892 – 1890ه/1309 – 1307اعيل قي  اباشا )خامساً: الوايل إمس

، اشتهر ابسم قورد (2) هو إمساعيل حقي ابشا بن املرحوم سيد عبد القادر أفندي
، ينتسب إىل أسرة كردية، التحق (4)كما اشتهر بصاحب الذقن الطويلة،  (3) إمساعيل ابشا

، وداير (6)، وخربوط(5)ابجليش برتبة كبرية، وتقلد وظائف إدارية كثرية منها والية أرحروم
م عهد إليه قيادة 1874هـ / 1291، وعند نشوب احلرب الروسية العثمانية سنة (7)بكر

، مث عهد إليه قيادة قوات الشرق كله، (8) تار ابشاجبهة ابيزيد حتت إمرة املشري أمحد خم
                                 

 .130ه، ص1309سالنامة والية احلجاز  (1)
 .131املصدر نفسه، ص (2)
 . 188، ص1زكي جماهد: مرجع سابق، ج (3)
؛ 358، 357؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق274، ص5، جإفادة األانمعبد هللا غازي:  (4)

 . 514، ص5حممد الكردي: مرجع سابق، ج
م 415أرحروم: مدينة يف تركيا اآلسيوية " األانحول " تقع على سفح جبل ابلقرب من هنر الفرات. يف سنة  (5)

على  Theodosiopolisولس ليصبح ثيودوسيوب Garinغريت هذه املدينة امسها األرمين غارين 
شرف ثيودوس الصغري الذي بناء أسوارها. فتحها السالجقة يف القرن احلادي عشر، مث العثمانيون سنة 

م، ولكنهم أعادوها يف العام التايل إىل الدولة العثمانية. حرهبا 1829م. استوىل عليها الروس سنة 1517
 .45 – 44م. موسرتاس: مرجع سابق، ص1859زلزال مدمر سنة 

وهي اليوم  نفس،خربوط: مدينة يف تركيا اآلسيوية " األانحول " مركز الوالية واللواء اللذين حيمالن االسم  (6)
 .258. موسرتاس: مرجع سابق، صElazigبُليدة مشال الدينة اجلديدة ٍإالزيج 

االسم نفسه، يف والية كردستان، داير بكر: مدينة يف تركيا اآلسيوية " األانحول " مركز اللواء الذي حيمل  (7)
 .272على الضفة اليمىن لدجلة. مقر أسقفية يواننية تتبع بطركية القسطنطينية. موسرتاس: مرجع سابق، ص

العلوم فيها، مث  م، يف مدينة بورصة، ونشأ هبا وتلقى مبادئ1837ه / 1253أمحد خمتار ابشا: ولد سنة  (8)
د إليه ابلتدريس، مث التحق ابجليش الرتكي، وصار يرتقى إىل أن انل ، وبعد خترجه عهسطنبولأمت دروسه يف ا

رتبة فريق مث مشري، وعني واليًا جلزيرة كريت، وقد اشرتك يف حروب الدولة العثمانية، يف القرم، واليمن، 
ولة م، مث ممثاًل للد1883م عني انظرًا للطوجبية، مث عني سفريًا يف أملانيا يف عام 1878وروسيا، ويف سنة 

. لقب ابلغازي حلسن بالئه يف احلرب الرتكية الروسية. وكان إبسطنبوللية مبصر، كما عني صدرًا أعظم الع
جييد اللغة العربية، وله مؤلفات كثرية منها: رايض املختار، ومرآة امليقات واألدوار، وإصالح التقومي، والتقومي 

ودفن مبقربة الفاتح. خري الدين الزركلي: مصدر م 1918ه / 1337عام  يف اسطنبولاملايل. وغريها. تويف 
 . 66، ص1؛ زكي جماهد: مرجع سابق، ج255، ص1سابق، ج
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، كما عني (1)مث عني رئيسًا هليئة التفتيش العسكري، وقائدًا للقوة اإلصالحية يف العراق
 .(3) ، وكان مشهوداً بصالبته الدينية، وأخالقه السامية(2) وزيراً للتجارة

م عني إمساعيل حقي ابشا واليًا على 1890مارس  9ه/1307رجب  17ويف 
رمضان  11مكة املكرمة يف  ، ووصل إىل(4) الشريفاحلجاز، وشيخًا للحرم املكي 

 .(5)، واستقبله الشريف عون الرفيق واخلطباء، واملفيت، واألعيانم1890مايو  1 / هـ1307

اتبع الوايل إمساعيل حقي ابشا سياسة احلذر والرتوي، واالعتماد على التعليمات 
املفصلة من إسطنبول قبل اختاذ أي إجراء، مما أدى إىل استمراره يف منصبه مدة أطول من 

 .(6) سابقيه

رفيق والوايل إمساعيل حقي يف بداية األمر، ظل الوفاق قائما بني الشريف عون ال
تضافرت جهودمها يف إدارة شؤون الوالية، مثال ذلك، عندما طلب الوايل و  ابشا،

إمساعيل حقي من الشريف عون الرفيق الوقوف على املخفر الكائن عند بوابة السيل 
ابلطائف، ألنه كان حباجة إىل الرتميم واإلصالح، وبعد معاينة املكان من قبل الشريف 

ه من جديد؛ حىت يستوعب أكثر من مخسني عون، اختذ قرارا هبدمه من األساس، وبنائ
جنداي، كما قرر إنشاء غرفة للضباط، ومت البدء يف مباشرة تلك التشييدات أبمر من 

 .(7) الرفيقالشريف عون 

                                 
 . 88، ص1، جزكي جماهد: مرجع سابق (1)
 .303وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (2)
 .88، ص1زكي جماهد: مرجع سابق، ج (3)
 .130ه، ص1309سالنامة والية احلجاز  (4)
 .245مصدر سابق، ص أمحد بيت املال: (5)
 .303وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (6)
 . Y.PRK.HH 27/65األرشيف العثماين، تصنيف  (7)
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م، ذهب الوايل إمساعيل حقي ابشا 1890ه / ديسمرب 1308ويف مجادى األوىل 
إىل غار جبل ثور؛ للكشف على الطريق املؤدي إليه، وطلب من الشريف عون الرفيق 
تصليح الطريق للزائرين، وابلفعل تقرر طلب إعانة من املأمورين، ومن بعض التجار، وبعد 

شرو ، أرسل الشريف عون الرفيق املهندسني احلصول على تلك اإلعاانت املقدمة للم
. ولوال ذلك اإلصالح الزدادت صعوبة السري عليه، (1) ثورإلمتام تصليح طريق غار جبل 

ولضّل السائر عن الطريق، ومل يهتد إىل الغار؛ نظرا لعظم اجلبل، واتساعه، وتشّعب 
مسالكه. وكان من أثر ذلك اإلصالح، أن جعل الطريق هبيئة سالمل اترة تتصعد وأخرى 

ال العروج عليه ابلرغم من تلك اإلصالحات اليت متت، فال يز تنحدر، ومع ذلك، و 
 . (2)صعباً 

م افتتح الشريف عون الرفيق والوايل إمساعيل 1891ه / مارس 1308ويف شعبان 
حقي ابشا املعسكر اخلاص ابلعساكر النظامية يف أجياد، ومت االحتفال بذلك االفتتاح،  
كما مت اختيار مكان لعمل مستشفى يف اجلهة املقابلة للمعسكر، ومت وحع أساس 

 .(3) املشرو 

شهدت والية إمساعيل حقي ابشا حتسنا يف األوحا  االقتصادية، ورخصا يف 
، غري أهنا سرعان ما عادت لالرتفا ؛ (4) الفرتةاألسعار؛ بسبب نزول األمطار يف تلك 

بسبب النهب والسلب الذي كانت تتعرض له طرق القوافل من القبائل، مما حذا ابلوايل 
إمساعيل ابشا أن جيتمع ابلتجار ويعرض عليهم توفري احلماية الالزمة لبضائعهم بعساكر 

 .(5) أخرىنظامية، مما أدى إىل اخنفاض األسعار مرة 

                                 
 .360؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق251–250أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .66، ص1ج؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، 22، ص2عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (2)
 .252أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .303؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص245أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
 .257أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (5)
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يت واجهتها والية احلجاز زمن الوايل إمساعيل حقي ابشا، تدهور ومن الصعوابت ال
احلالة الصحية يف الوالية، واملتمثلة يف ظهور وابء الكولريا، واليت احطرت احلجاج 
واألهايل إىل النزول من مىن، حيث كثر هبا عدد األموات، مما حذا ابلشريف عون الرفيق 

 .(1) أواهناإىل ترحيل احملامل قبل 

يف فرتة الوايل إمساعيل حقي  –لصعوابت اليت تعرحت هلا والية احلجاز أيضاً ومن ا
هـ / 1308هجمات القبائل املتكررة على طرق قوافل احلجاج. ففي شهر رجب -ابشا 
مجال، وكان  600م خرجت قافلة من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة تضم 1891فرباير 

دي، وكثري من األهايل واألغراب، وعندما فيها قاحي مكة املكرمة حسني رشدي أفن
وصلت عسفان اعرتض طريقها شيخ قبيلة حرب، ورفض عبورها إال بعد أن يعطيه 
الشريف عون الرفيق التقارير اليت أخذها من مجاعته، فأرسل القاحي للشريف عون الرفيق 

تلك  يطلب منه تلك التقارير، وحرصا على سالمة القافلة، أرسل الشريف عون الرفيق
 .(2) املنورةالتقارير لشيخ قبيلة حرب، فسمح للقافلة ابلعبور، والتوجه إىل املدينة 

م هرب عبيد من قبيلة حرب 1892يناير  3هـ / 1309 اآلخرويف شهر مجادى 
إىل جدة بتحريض من األجانب، وكان اهلاربون منهم مينحون وثيقة العتق من قبل 
احلكومة حال وصوهلم إىل جدة، تنفيذًا للمعاهدة اليت وقعتها الدولة العثمانية سنة 

أدى ذلك  م، اليت حرمت مبوجبها جتارة الرق يف أراحيها، وقد1856هـ / 1272
ريق التحريض إىل هروب قرابة عشرين عبدًا من قبيلة حرب، فقامت القبيلة بقطع الط

 . (3) عبيدهمتسهيل هروب احتجاجاً على ذلك التحريض، و 

                                 
 .247ص ،أمحد بيت املال: مصدر سابق (1)
 .251، صاملصدر نفسه (2)
؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار 274، ص5األانم، ج؛ عبد هللا غازي: إفادة 253، صاملصدر نفسه (3)

 .359 – 357والفكر، ق
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-يف عسفان -م، اعرتحت قبيلة حرب 1892هـ / فرباير 1309ويف شهر رجب 
ور عبيدهم، وملا طالت مدة القافلة املتجهة إىل املدينة املنورة، ورفضوا عبورها إال حبض

حجز القافلة اجتمع الوايل إمساعيل حقي ابشا مع الشريف عون الرفيق، وقررا خماطبة 
الباب العايل يف أمر القافلة احملتجزة، والذي أوصى إبخراج العساكر إليهم وقتاهلم، 
فتجمعت العساكر املوجودة مبكة املكرمة، والطائف، وجدة، وسارت إىل عسفان، فلما 

 .(1) املنورةوصلت أنباء ذلك إىل مشايخ حرب، مسحوا بعبور القافلة إىل املدينة 

للنهب -على طريق جدة-م تعرحت قافلة 1892هـ / مايو 1309ويف شوال 
والسلب من بعض قبائل البدو، فأرسل الشريف عون الرفيق والوايل إمساعيل حقي ابشا 

والبدو، قتل فيه بعض  والعساكر النظامية، ووقع قتال بني العساكر، (2)البواردية 
 .(3) البدو، واحلجاجالعساكر، و 

طريق املدينة  –ونظراً لتلك اهلجمات املتكررة من القبائل على طرق قوافل احلجاج 
عقد الشريف عون الرفيق اجتماعا مع الوايل إمساعيل حقي ابشا.  –املنورة ومكة املكرمة 

تقرر تعيني العساكر النظامية،  يه تغيري خط سري القوافل عرب الطريق الشرقي، كماتقرر ف
، وبعض األشراف؛ ملرافقة قوافل احلجاج أثناء سريهم مع الطريق الشرقي؛ (4) البيشةو 

                                 
 . 254أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 . 300، ص1، جمصدر سابقالبواردية: حرس الشريف املؤلف من األحرار والعبيد. كرستيان هورخرونيه:  (2)
 .256أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
قوة خاصة ألمراء مكة املكرمة، وينتمون إىل مدينة بيشة الزراعية اليت هي ملكهم، ويتوىل قيادهتم البيشة: هي  (4)

شخص منهم، ومقرهم مكة املكرمة، إذ يعتربون احلرس اخلاص ألمري مكة املكرمة وأيمترون أبمره، وقد قدرت 
كر العثمانية يف شخص، وقد كانت قوة البيشة تشارك العسا  600 – 500أعداد تلك القوة ما بني 

االحتفاالت ومراسم استقبال كبار الشخصيات، كما أهنا تتعاون مع القوات النظامية يف حراسة قوافل احلج 
، ؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق13، ص5بعد أن أيمرهم أمري مكة بذلك. حممد التونسي: مصدر سابق، ج

زيز دولتشني: مصدر سابق، ؛ عبد الع300، ص1سابق، ج؛ كرستيان هورخرونيه: مصدر 74، ص1ج
 . 266، 83، حممد البتنوين: مرجع سابق، ص 65؛ إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص387ص
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. كما قامت الدولة العثمانية (1) القبائلوذلك محاية لقوافل احلجاج من هجمات 
ابنتداب أمحد راتب ابشا إىل احلجاز، للنظر يف قضية مترد قبائل حرب، وقيامها ابهلجوم 

ه 1309، ويف تقريره الذي رفعه إىل الباب العايل يف عام (2) احلجاجاملتكرر على قوافل 
أمهها مشكلة م، أشار إىل أن األسباب اليت أدت إىل مترد القبائل، واليت كان 1891/ 

الرق، كما أكد التقرير أن الوايل إمساعيل حقي ابشا يعد سببا يف تلك املشكلة، وأن 
تصرفاته مل تكن على الدرجة املطلوبة مع شيوخ القبائل، كما أنه مل يكن يستمع إىل 
آرائهم، وال يقبلهم يف مقر احلكومة. بل كان يطردهم، مما دفعهم إىل عدم االنصيا  

 .(3) حدهيامهم ابلتمرد والعصيان لقراراته، وق

وحرصا على استقرار األوحا  األمنية يف طرق القوافل، عقد الشريف عون الرفيق 
، (4) حرباجتماعًا حضره أمحد راتب ابشا، والوايل إمساعيل حقي ابشا، وشيوخ قبائل 

  الشريف عون الرفيق إىل تسويه مع قبيلة حرب تضمنت بنودها، دفع تعويض  وتوصل
عن عبيدهم اهلاربني، ودفع فدية مالية عن خسائرهم يف الغارات واحلروب -نقداً -

األخرية، كما وعدهم بعدم إيواء عبيدهم اهلاربني، يف ميناء جدة، يف املستقبل، وعدم 
 .(5) القوافلاسرتجا  الغنائم اليت حتصلوا عليها يف غاراهتم األخرية على 

ض على التنازالت اليت قدمها الشريف عون إال أن الوايل إمساعيل حقي ابشا اعرت 
ذي  16يف  (6) احلجازالرفيق لشيوخ قبائل حرب، األمر الذي أدى إىل عزله عن والية 

                                 
 .256أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .257؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص,Y.E.E 6/15 Y.PRK.UM 15/131األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
تب ابشا حول ردة فعل القبائل العربية على مسألة إلغاء الرق يف احلجاز عام سهيل صاابن: تقرير أمحد را (3)

 .15 – 7م، ص2009ه / 1430م، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرايض، 1891ه/ 1309
 .257أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
 . 305( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص5)
 .املرجع نفسه، والصفحة نفسها (6)
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، وعينت الدولة العثمانية بداًل عنه الوايل (1) م1892يونيو  12ه / 1309القعدة 
 .(2) ابشاالسابق عثمان نوري 

–1309االفـــــــــــةرة الثانيـــــــــــةا)اشـــــــــــا سادســـــــــــاً: الـــــــــــوايل عثمـــــــــــان نـــــــــــوري اب
 :م(1892-1892ه/1310

يونيو  12هـ / 1309ذي القعدة  16بعد عزل الوايل إمساعيل حقي ابشا يف 
، وكان آن ذاك واليًا على (3) ابشام، عينت الدولة العثمانية الوايل عثمان نوري 1892
، وقد أرسلت إليه الدولة العثمانية أمر تعيينه ابلتلغراف؛ ليصل سريعًا إىل (4) حلب

 3، ووصل الوايل إىل مكة املكرمة يف (5) هبااحلجاز؛ كي يطفئ انر تلك الفتنة املشتعلة 
م، واستقبله الشريف عون الرفيق، وأمحد راتب 1892يونيو  29هـ / 1309ذي احلجة 

 .(6) ابشا

                                 
 .360؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق257أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
؛ عبد الستار 275، ص5؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج258أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)

 .72؛ حممد املكي: مصدر سابق، ص360 – 359الدهلوي: املصدر السابق، ق
    ؛ 275، ص5، جاملصدر السابق؛ عبد هللا غازي: 258 – 257أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)

، وليم 72؛ حممد املكي: مصدر سابق، ص360– 359، قاملصدر السابقعبد الستار الدهلوي: 
 .305أوكسنولد: مرجع سابق، ص

حلب: مدينة يف سورية الشمالية، تقع يف السهل الذي ميتد من العاصي حىت الفرات. كانت أسقفية يواننية  (4)
تتبع بطركية القسطنطينية. فتحها املسلمون يف القرن السابع امليالدي، ويف القرن العاشر أعيدت إىل حظرية 

م حرهبا زلزال ُمدّمر. 1170سنة  ويفم. 1124اإلمرباطورية الرومانية من جديد، حاصرها الصليبيون سنة 
بعد أن أُعيد بناؤها، خرهبا املغول بداية القرن اخلامس عشر امليالدي. ظلت حلب حىت اكتشاف رأس 

م. حرهبا زلزال آخر، فدمر قسمًا منها. 1822الرجاء الصاحل مستودعا للتجارة األوروبية مع اهلند. سنة 
 .252 – 251موسرتاس: مرجع سابق، ص

 .360، قاملصدر السابق؛ عبد الستار الدهلوي: 275، ص5، جاملصدر السابقهللا غازي:  عبد (5)
 .258أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (6)
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يل شعر بضعف سلطته يف احلجاز، فاحطر إلعادة الوايل ويبدو أن الباب العا
مبا ميلكه من شخصية  –، الذي استطا  (1) منصبهيف  –مرة اثنية -عثمان نوري ابشا 

ومخسمائة ، كما كان وصول مخسة آالف (2) احلجازحبط األحوال يف إقليم -قوية 
للقوة العثمانية يف اإلقليم، مما أدى إىل حفظ النظام يف  ، إىل احلجاز، تعزيزاً عثمانياً  جنداي
 .(3) الوالية

وبتعيني الوايل عثمان نوري ابشا واليًا على احلجاز، نشبت نريان النزا  مرة أخرى 
بينه، وبني أمريها الشريف عون الرفيق، حيث قام عثمان نوري بتغيريات واسعة ألصحاب 

فقام بعزل شيخ املؤذنني، وعني بدال منه شاكر ، (4) الواليةاملناصب اإلدارية يف 
، كما قام بعزل (6) ، كما عزل شيخ الزمازمة، واستبدله مبحمد سعيد أبو الفرج(5)أمصيلي

، ووىل بدال منه الشيخ عبد الرمحن سراج، ورفض الشريف (7) املفيت الشيخ عباس صديق

                                 
 .134دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (1)
؛ 275، ص5؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، جY.PRK.UM 73/53األرشيف العثماين، تصنيف  (2)

 .363 ،361ة األنظار والفكر، قعبد الستار الدهلوي: نزه
 .305وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (3)
؛ عبد الستار 275، ص5، جاملصدر السابق؛ عبد هللا غازي: 258أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)

 .AL-Amr,OP.CIT,P.129؛ 360، ق املصدر السابقالدهلوي: 
 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت اطلعت عليها. (5)
 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت اطلعت عليها. (6)
الشيخ عباس صديق: هو عباس بن جعفر بن عباس بن حممد بن صديق احلنفي املكي، ولد مبكة املكرمة  (7)

ه، ونشأ هبا، وحفظ القرآن الكرمي والزم العالمة أمحد زيين دحالن مالزمة اتمة، فقرأ عليه يف 1241سنة 
ن واملنطق والفرائض والتفسري واحلديث، وتفقه على الشيخ صديق كمال، وحضر درس النحو واملعاين والبيا

العالمة السيد حممد حسني الكتيب يف الفقه. وملا بر  وفضل أذن له مشاخيه ابلتدريس، فجلس له ابجمللس 
حزاب ه، وكان كثري الطواف والتالوة للقرآن العظيم واأل1269احلرام ودرَّس، وكان ابتداء ذلك يف سنة 

ه. ومكث حنو السنتني. تويف مبكة املكرمة 1310واألوالد. والة الشريف عون الرفيق منصب اإلفتاء سنة 
 .454 – 453ه، ودفن ابملعالة. عبد هللا غازي: نظم الدرر، ص 1320
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الطرفني. كما أراد الوايل عثمان عون الرفيق تلك القرارات، فقام بعزهلم، وبدأ التنافس بني 
شيخاً على اخلطباء، ويعزل الشيخ حممد  (1)نوري ابشا أن يعني الشيخ عبد املعطي مرداد 

؛ لكونه من املؤيدين للشريف عون الرفيق، غري أن الشيخ حممد الزرعة رفض (2) الزرعة
عثمان نوري عزل الوايل له، فأدى ذلك إىل حدوث مشادات كبرية بينه، وبني الوايل 

جملس التمييز، وجملس اإلدارة،  شكيل عدة جمالس يف الوالية، منهاابشا، كما قام الوايل بت
 ،يكتبوا مضبطة للسلطان عبد احلميدوعني عليها بعض أنصاره، وأوعز إىل مؤيديه أبن 

يتهمون فيها الشريف عون الرفيق ابلظلم، والتعدي واإلفساد، وكان من بني الذين كتبوا 
املضبطة، الشيخ عبد الرمحن سراج، والشيخ عبد الرمحن الشييب، والسيد عبد هللا تلك 
 .(4)، والسيد علوي السقاف(3)الزواوي

                                 
 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت اطلعت عليها. (1)
أيب بكر الزرعة املكي احلنفي. شيخ اخلطباء مبكة املكرمة،  حممد الزرعة: هو الشيخ حممد الزرعة أبن الشيخ (2)

ه، وهبا نشأ. واشتغل ابلعلم، والزم مفيت مكة الشيخ مجال مالزمة 1250العامل الفاحل األديب. ولد سنة 
اتمة، وحضر غالب دروسه من فقه، وحنو، وتفسري، وحديث. قلده الشريف عون الرفيق منصب مشيخة 

؛ عبد الستار 585ه مبكة، ودفن ابملعالة. عبد هللا غازي: نظم الدرر، ص1327اخلطابة. تويف سنة 
 .1539ص ،2ج الدهلوي: فيض امللك،

السيد عبد هللا الزواوي: هو عبد هللا بن حممد صاحل الزواوي، مفيت الشافعية مبكة املكرمة، ولد مبكة عام  (3)
ئها، وأخذ عن الشيخ حممد يوسف خياط ه، ونشأ هبا، والتحق ابملدرسة الصولتية وأخذ عن علما1266

وغريه، وتصدى للتدريس ابملسجد احلرام، قام برحلة إىل اهلند واملاليو، وإندونيسيا والصني والياابن، تقلد يف 
عهد الشريف احلسني بن علي عدة مناصب، منها: رئيس جملس الشورى، ورئيس جملس الشيوخ، ورئيس 

ومن مؤلفاته: بغية الراغبني وقرة عني أهل البلد األمني. خري الدين  ه.1343عني زبيدة، تويف ابلطائف عام 
؛ عمر عبد اجلبار: سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر 132، ص4الزركلي: مصدر سابق، ج

، 1؛ عبد هللا املعلمي: مرجع سابق، ج142 – 140م، ص1982ه/1403، هتامة، جدة، 3للهجرة، ط
 .340، ص1جع سابق، ج؛ زكي جماهد: مر 448ص 

 .135؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص258( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص4)
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إحافة إىل تدخل الوايل عثمان نوري ابشا يف تغيري بعض املناصب، فقد تدخل 
أيضاً يف أمور القبائل، حيث قام بدعوة مشايخ قبيلة حرب إىل اجتما ؛ من أجل العمل 
على أتمني طريق املدينة املنورة، مما أدى إىل استياء الشريف عون الرفيق، الذي اعترب 

 .(1) اإلمارةذلك تدخالً يف شؤون 

، (2) الرفيقكما قام الوايل عثمان نوري ابشا بتحريض معارحي الشريف عون 
الشريف  –وخباصة األشراف. لدرجة أنه جنح يف حتريض أبناء إخوة الشريف عون الرفيق 

يف اخلروج على عمهم، وبث الدعاايت، والتهم  –احلسني بن علي وعلي بن عبد هللا 
 .(3) حده

وصل اخلالف بني الشريف عون الرفيق، والوايل عثمان نوري ابشا إىل درجة 
، وعندئٍذ أرسل الباب العايل جلنة برائسة تقي الدين (4) األمريصعب فيها السيطرة على 

احلليب، والذي كان واليًا على احلجاز قبل مخس عشرة سنة، ومعه أمحد راتب ابشا، وقد 
قامت تلك اللجنة بتحقيق دقيق، للنظر يف أسباب اخلالف بني الشريف والوايل. وبعد 

ابشا، وبرأت الشريف عون الرفيق،  إجراء التحقيقات أدانت اللجنة، الوايل عثمان نوري
 اخلالف؛ بسبب تدخله وجاء يف تقريرها أن الوايل عثمان نوري ابشا هو املتسبب يف

ربر، يف مهام وأمور هي من اختصاصات اإلمارة، وتعد من مهام الشريف املغري املستمر، 

                                 
؛ دائل 305جع سابق، ص؛ وليم أوكسنولد: مر Y.PRK.UM 73/53األرشيف العثماين، تصنيف  (1)

 .135 – 134سابق، صرجع ماخلالدي: 
 .Y.PRK.UM 73/53األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 ؛ خري الدين4، ص1؛ حسني نصيف: مصدر سابق، ج176، ص4غازي: إفادة األانم، ج عبد هللا (3)

: رجب حراز؛ 20-19؛ عبد هللا بن احلسني: مصدر سابق، ص249، ص2الزركلي: مصدر سابق، ج
؛ فائق 316؛ فؤاد محزة: مرجع سابق، ص59، ص1؛ الرحياين: مرجع سابق، ج116مرجع سابق، ص 

 .305ليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص؛ و 97الصواف: مرجع سابق، ص
 . Y.PRK.UM 73/53األرشيف العثماين، تصنيف  (4)
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عون الرفيق. كما أكدت اللجنة على عدم صحة الشكوى اليت رفعها الوايل حد 
الشريف، وأن الوايل هو الذي كان يقوم بتحريض األشراف، وشيوخ القبائل الذين مل 

 .(1) الرفيقيكونوا على اتفاق مع الشريف عون 

كما حققت اللجنة يف بعض االهتامات اليت رفعت من قبل بعض األعيان 
، واليت كانت تتهم الشريف عون الرفيق أبنه خمتل العقل، وبذئ اللسان، وأبنه  والعلماء

. وأسفرت نتائج ذلك التحقيق، عن كذب تلك كان يتطاول على الرسول 
االدعاءات، وأبهنا حمض افرتاء، وجتايف احلقيقة، وأهنا كانت بتحريض مباشر من الوايل 
عثمان نوري ابشا، وقد أنكر الذين وردت أمساؤهم يف الشكوى اليت وقعوها، ما ورد 

على لسان الشريف،   فيها، كما أفادوا أبهنم مل يسمعوا شيئًا من اإلساءة لرسول هللا 
وأهنم أيضًا ال يشككون يف قوى الشريف العقلية، وتربأوا من كل االهتامات اليت ذكرت 

 .(2) عنهم

ومن التحقيقات اليت أجرهتا اللجنة كذلك، التحقيق يف اخلالف الواقع بني 
الشريف عون الرفيق، وأبناء إخوته، وعلى رأسهم الشريف احلسني بن علي، الذي 

، حبجة قطع ألسنة سطنبولقبل السلطان عبد احلميد لإلقامة اجلربية يف ا استدعي من
، حىت نصب أمريًا على مكة املكرمة سطنبوليف ا فمكثالسوء، واالستفادة من خربته، 

 .(3) م1908هـ / 1326عام 

                                 
؛ BEO 1355/101621,I.HUS 75/R.1310,Y.E.E 6/17األرشيف العثماين، تصنيف  (1)

؛ 361؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق259 - 258أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص
 ( ابملالحق.9نظر وثيقة رقم )ا .157؛ بندر العروي: مرجع سابق، ص73ص حممد املكي: مصدر سابق،

 .158بندر العروي: مرجع سابق، ص (2)
؛ خري الدين 4، ص1؛ حسني نصيف: مصدر سابق، ج176، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (3)

الصواف: مرجع ؛ فائق 20-19؛ عبد هللا بن احلسني: مذكرايت، ص249، ص2الزركلي: مصدر سابق، ج
 .159– 158؛ بندر العروي: مرجع سابق، ص305؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص97سابق، ص
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وبعد انتهاء اللجنة من التحقيقات رفعت تقريرها إىل الباب العايل، فقرر الباب 
 7هـ / 1310ربيع اآلخر  16العايل عزل الوايل عثمان نوري ابشا عن والية احلجاز يف 

 .(1) احلجازم، ومت تعيني أمحد راتب ابشا وكيالً على والية 1892نوفمرب 

، حىت تويف دمشقغادر الوايل املعزول عثمان نوري ابشا احلجاز، وعني واليًا على 
 .(2) م1889هـ / فرباير 1316يف شوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
عبد الستار  ؛276-275، ص5، جإفادة األانم، عبد هللا غازي: 259أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)

 .361 – 360الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق
 .296صأمحد بيت املال: مصدر سابق،  (2)
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 م(1894 – 1892ه/1311 – 1310)ا ا الفةرة اوأو"ىا أوالً: الوايل أمحد راتب اباش

للبحرية العثمانية يف  م، وعمل انظراً 1846ه/1262ولد أمحد راتب ابشا يف عام 
ت م، كما عمل والياً على احلجاز، وقائداً عسكرايً عاما هبا. ووجه1882هـ/1301 عام

/ هـ1311نح الوسام اجمليدي يف عام م، وم1893هـ/1310له رتبة الوزارة يف عام 
 .(1) مث ميدالية االفتخار املرصعة، بناًء على توجيه القيادة العسكرية يف احلجازم، 1893

، وكان (2) الثاينكان الفريق أمحد راتب ابشا حيظى بثقة السلطان عبد احلميد 
، وقد انتدبه (3) والبحريةغالباً ما يوكل إليه السلطان بعض املهام التفتيشية ألحوال اجليش 

السلطان يف اللجنة اليت أرسلها إىل احلجاز؛ للنظر يف قضية مترد القبائل العربية؛ بسبب 
، كما رافق اللجنة اليت أرسلها الباب إىل احلجاز للنظر (4) الرقيقالقرارات اخلاصة مبسألة 

س تلك يف قضية اخلالف الواقع بني الشريف عون الرفيق، والوايل عثمان نوري ابشا، وترأ
 .(5) احلليباللجنة تقي الدين 

ينسب كثري من املؤرخني رائسة تلك اللجنة للفريق أمحد راتب ابشا، كما يّدعون 
لرية تركية، رشوة منه ألمحد راتب ابشا؛ مقابل  14.000أن الشريف عون الرفيق دفع 

لوايل جتاهله لشكاوي العلماء واألعيان، والنظر إىل شكواه هو، واملتعلقة بتدخالت ا

                                 
 .5 – 4سهيل صاابن: تقرير أمحد راتب ابشا، ص (1)
 .306؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، صY.PRK.BSK 35/84األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 .135دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (3)
؛ أمحد بيت املال: مصدر  Y.E.E 6/15 Y.PRK.UM 15/131األرشيف العثماين، تصنيف (4)

 .306؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص6، 2ل صاابن: املرجع السابق، ص؛ سهي257سابق، ص
 BEO 1355/101621,I.HUS 75/R.1310,Y.E.E 6/17األرشيف العثماين، تصنيف  (5)

؛ 361؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق259 - 258؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص
 . 73حممد املكي: مصدر سابق، ص
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عثمان نوري يف شؤون أمري مكة املكرمة. ولذلك فقد جاءت قرارات اللجنة لصاحل 
 .(1) األخريالشريف، حد الوايل عثمان نوري ابشا، مما أدى إىل عزل 

بينما ينفي أحد الباحثني تلك الواقعة، ويشكك يف صحة دفع تلك الرشوة، 
شريف عون الرفيق، فأمحد راتب مل هبدف حتسني العالقة بني الوايل أمحد راتب ابشا، وال

يكن رئيساً للجنة كما يعتقد البعض، بل ترأس جلنة التحقيق تلك، وايل احلجاز األسبق، 
تقي الدين ابشا  –تقي الدين ابشا احلليب، ولو كان يف األمر رشوة، لكان رئيس اللجنة 

حدث مع  انل احلصة األكرب منها، وألصبح هو حمور األحداث بعد ذلك، كما-احلليب
فإن -دفع الشريف رشوة للوايل -أمحد راتب ابشا. وحىت لو سلمنا بصحة تلك الواقعة 

أمرها كان حتما سينكشف، وكان السلطان أحيط علما هبا، ولكان طال هؤالء مجيعا 
عقابه؛ ملخالفتهم أوامره، وخباصة مع وجود عيون للسلطان يف كل مكان يف احلجاز، من 

 .(2) نفسهد سواء، بل حول الشريف مدنيني وعسكريني على ح

ويرجع الباحث أسباب العالقة احلسنة بني الشريف والوايل إىل حدوث حتول يف 
سياسة السلطان عبد احلميد الثاين جتاه احلجاز بشكل عام، وجتاه الشريف عون الرفيق 
بشكل خاص، إذ أصبحت حركة اجلامعة اإلسالمية هي حمور سياسة السلطان يف 

تقريب وجهات النظر، وإصالح ذات البني، احلجاز، وبذلك قام الوايل أمحد راتب ابشا ب
بني السلطان عبد احلميد، والشريف عون الرفيق، حىت أصبح الشريف عون هو أكرب 

                                 
؛ فؤاد محزة: مرجع سابق، 244؛ حممد رفيع: مرجع سابق، ص622، ص2محد السباعي: مرجع سابق، جأ (1)

؛ وليم أوكسنولد: 284؛ سعد الردادي: مرجع سابق، ص87؛ فائق الصواف: مرجع سابق، ص315ص
. وقيل أن الشريف عون الرفيق أرسل رسول AL-Amr,OP.CIT,P.130؛ 306مرجع سابق، ص

لرية تركية هدية إىل أمحد راتب ابشا. علي الوردي: مرجع  6000ة وحيمل صرة فيها منه الستقبال اللجن
 . 45، ص6سابق، ج

 .160بندر العروي: مرجع سابق، ص (2)
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دعاة تلك السياسة السلطانية، والراعي هلا، يف إقليم احلجاز، وخباصة يف أثناء موسم 
 .(1) احلج

  على أية حال فقد قرر الباب العايل تعيني أمحد راتب ابشا وكياًل لوالية احلجاز 
نوفمرب  7/ ه1310ربيع األول  16ذلك يف  وكان -ابشابعد عزل الوايل عثمان نوري -

رجب  20احلجاز ابألصالة يف . مث عني أمحد راتب ابشا واليًا على (2)م1892
 .(3) املشريية م، مع منحه رتبة1893فرباير  7/ ه1310

حقيقة مفادها أن  -بعد تعيينه واليا على احلجاز  –أدرك الوايل أمحد راتب ابشا 
الوالة الذين سبقوه عندما قاموا مبعارحة الشريف عون الرفيق، عزلوا من مناصبهم، لذلك 
فقد سعى أمحد راتب ابشا سعيا حثيثا، على تكوين عالقات جيدة مع الشريف عون، 

 .(4) ذلك ألن يصبح اتبعاً لهحىت وإن أدى 

عقب تقلد أمحد راتب ابشا منصب الوالية، شر  يف إلقاء اخلطاب الذي أعده 
الباب العايل يف إسطنبول، أمام اجلنود، والذي ذكرهم فيه أبهنم جنود اإلسالم، وأن 

، وأنه يتمىن األفضل جلنوده املنتصرين، وأهنم إمنا السلطان العثماين هو خليفة النيب 
، وأن السلطان يقر ابلتزاماته لكل أقطار  حياربون إعالء لراية التوحيد، ورسالة حممد 

العامل اإلسالمي حبماية اجلنود، حيث أمر أبن ختفض اخلدمة العسكرية يف احلجاز ثالث 
 .(5)سنوات، شريطة أن يدين اجلنود ابلوالء املطلق للسلطان، مع االنصيا  التام ألوامره 

                                 
 .160 – 159، صبندر العروي: مرجع سابق (1)
؛ عبد الستار 276، ص5؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج259أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)

 .361الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق
؛ سهيل 259؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، صI.DAH 29/B.1310األرشيف العثماين، تصنيف  (3)

 ( ابملالحق.10نظر وثيقة رقم )ا .5 – 4صاابن: تقرير أمحد راتب ابشا، ص
 .AL-Amr ,OP.CIT.P.131 – 132؛ 112عماد عبد العزيز: مرجع سابق، ص (4)
 .306وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (5)
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وقد أمثرت تلك العالقة الطيبة بني الشريف عون الرفيق، والوايل أمحد راتب ابشا يف 
. غري أن أكرب األخطار اليت (1) احلجازاستقرار الوحع السياسي واإلداري يف إقليم 

هي تدهور األوحا  الصحية يف احلجاز، حيث -آنذاك  –واجهت اإلمارة والوالية 
تفشى وابء الكولريا والذي يُعد من أخطر األوبئة اليت ظهرت يف احلجاز، ومل تسطع 
احلكومة احمللية تقدمي اإلسعافات الالزمة؛ نظرا لضعف اإلمكاانت، مما أدى إىل وفاة 

 . (2) واحلجاجثري من أهايل احلجاز الك

م، انتشر يف مكة املكرمة داء شبيه 1894هـ / مايو 1311ويف شهر ذي القعدة 
، وهي محى قوية متسك األعضاء، يفقد بسببها املصاب وعيه يومان بليلة، "أيب الركب"

ف انتشر يف بدايته بني الصغار، مث تطور املرض حىت أصاب الكبار، إىل أن أصاب الشري
 .(3) نفسهعون الرفيق، 

وخشيت احلكومة العثمانية من تدخل الدول األوروبية يف شؤون والية احلجاز؛ 
بسبب تردي األوحا  الصحية يف الوالية، وخشيت من تدخل الدول األوروبية يف شؤون 

وبعد  (5) ، فانتدبت عساف ابشا لبحث مدى تردي األوحا  الصحية يف البالد(4)الوالية
حبثه لتلك األحوال أعد تقريرا إىل الباب العايل، أهتم فيه الوايل أمحد راتب ابشا، 
بتقاعسه، وبعدم قيامه ابجلهد الالزم للسيطرة على وابء الكولريا، ورفض الوايل ذلك 
االهتام املوجه إليه، مربرًا ذلك؛ بعدم وجود املال الالزم للوفاء ابملتطلبات العسكرية، 

                                 
  . Y.PRK.BSK 35/84 , Y.PRK.UM 24/129 , 29/24 تصنيف العثماين،األرشيف  (1)
؛ جولدن يلدز: مرجع سابق، 228؛ حممد رفيع: مرجع سابق، ص261أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)

 .152 – 149ص
 .266أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .320اخلالدي: مرجع سابق، صدائل  (4)
 .307؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص262أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (5)
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. كما (1) والصحية، يف احلجاز، واليت سبق وأن أرسل يف طلبها من إسطنبول والدينية،
وجه عساف ابشا اهتامه إىل الشريف عون الرفيق، بعدم توفري األمن يف اإلقليم، ويرجع 
السبب يف ذلك إىل أن بعض ممتلكات عساف ابشا تعرحت للسرقة، فحبس الشريف 

وذلك ألن املذكور غسل لعساف  –مطوف عساف ابشا  -عون الرفيق، حممد متراز 
ابشا ثيابه، ويف أثناء مسريه يف الطريق اعرتحه بعض اللصوص، وسرقوا ممتلكات الباشا، 
فتوجه حممد متراز إىل الشريف عون يشكي له ما تعرض له من اللصوص، فأرسل 

البواردية، فقصوا األثر، فلم يروا شيئاً، ونتيجة لذلك توترت  -على الفور -الشريف 
لعالقة بني عساف ابشا، وبني والشريف عون الرفيق، مما حذا بعساف ابشا، أن يرسل ا

أن الشريف عون الرفيق  إالخطااب إىل الباب العايل يشكو فيه من عدم توفر األمن مبكة. 
بعد أن حقق يف واقعة السرقة تلك، اكتشف أهنا كانت حركة مفتعله من بعض املعارحني 

ف ابشا يف الوالية، وكان من هؤالء املعارحني الشيخ إبراهيم ، من أجل أن يتكلم عساله
العجيمي، ولذلك أمر الشريف حببسه، واهتمه أبنه هو الفاعل، وأنه هو الذي تسبب يف 
توتر العالقة بني الشريف عون الرفيق، وبني عساف ابشا. وكان العجيمي من املؤيدين 

 .(2) األئمةا امسه من دفرت لعثمان نوري ابشا؛ ولذلك قام الشريف بعزله، وحم

الذي رفعه عساف ابشا إىل  التقريرذلك  تسببعلى أية حال فقد 
لعايل، يف إقالة الوايل أمحد راتب ابشا عن  ذي  4يف  (3) منصبهالباب ا

، (4) ابشام، وعني بداًل منه حسن حلمي 1894مايو  9 هـ/1311القعدة 

                                 
 .307ص سابق،وليم أوكسنولد: مرجع  (1)
 .265( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص2)
 .307وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (3)
 ؛ عبد الستار277-276، ص5عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج ؛266أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)

 .362الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق
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قليم احلجاز، بعد أن أمت مناسك احلج، وتوجه إىل إوغادر الوايل املعزول 
 .(1) اسطنبول

 م( 1895 – 1894هـ / 1312 – 1311اثنياً: الوايل قسن قلم  اباشا )

، واشتهر ابلعدل، (3) األانحوليف منطقة  (2) قونيةتوىل حسن حلمي ابشا والية 
 4إليه والية احلجاز يف ، وأسندت (4) األمورواللني، والسياسة املعتدلة احلكيمة، مع حزم 

، إال أن سلطته يف احلجاز كانت حعيفة (5) م1894مايو  9ه / 1311ذي القعدة 
ومنقوصة؛ نظرا ألن الباب العايل مل يسند له قيادة القوات العثمانية العسكرية يف 

هـ / ديسمرب 1312عام  اآلخرة. مث وجهت إليه رتبة الوزارة يف مجادى (6)اإلقليم
 .(7) م1894

وصل الوايل حسن حلمي ابشا إىل مكة املكرمة، وكان يف استقباله الشريف عون 
، وما لبث الوايل أن تعرض حلمى شديدة (8) ابشاالرفيق، والوايل املعزول أمحد راتب 

                                 
 .267 – 266أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
، مركز اللواء الذي حيمل االسم نفسه، يف والية قـََره مان. مقر )األانحول(قونية: مدينة يف تركية اآلسيوية  (2)

بع بطركية القسطنطينية. تعرف ابملدينة املكتظة ابلسكان، كما تعرف ايضاً ابملدينة املشهورة أسقفية يواننية تت
م مقر 1074جداً. كانت املدينة يف عهد احنطاط اإلمرباطورية الرومانية مركز إقليم. أصبحت يف العام 

 . 412اإلمرباطورية الرتكية السلجوقية يف آسيا الصغرى. موسرتاس: مرجع سابق، ص
 ( ابملالحق.11نظر وثيقة رقم ). اY.PRK.UM 7/101األرشيف العثماين، تصنيف  (3)
أمة امللك إمساعيل قاسم الثور: الوالة العثمانيون وأبرز أعماهلم اإلنشائية يف فرتيت احلكم العثماين األوىل  (4)

ة جامع م،1918 – 1872ه / 1336 – 1289 م،1635 – 1538ه / 1045 – 945)لليمن 
 .137م، ص2010ه / 1431، الرايض، (2)، السياحة واآلاثر 22امللك سعود، م 

 .277-276، ص5عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج ؛267أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (5)
 .307وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (6)
 .271أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (7)
 .267؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، صY.PRK.UM 7/101األرشيف العثماين، تصنيف  (8)
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أصابته، بعد أدائه فريضة احلج، بسبب االرتفا  الشديد حلرارة األجواء يف مكة املكرمة، 
ومكث فيه فرتة، حىت حتسنت حالته الصحية، مث  ،الطائففنصحه األطباء ابلتوجه إىل 
 .(1) املكرمةرجع إىل مقر واليته يف مكة 

يف ابدئ األمر سادت عالقة حسنة بني الشريف عون الرفيق، والوايل حسن 
القائم يف  (3)، ومل يتعكر صفو تلك العالقة، إال حينما طلب البنباشي(2)حلمي ابشا

، أن حيصر كل شيخ بيوت حارته، وكان ذلك القرار من احلميدية من مشايخ األحياء
البنباشي هو نقطة التحول يف تلك العالقة، فقد تسبب يف تدهور العالقة بني الطرفني، 
حيث ذهب الشريف إىل الوايل يسأله عن ذلك القرار الذي اختذه البنباشي، فأنكر الوايل 

خلرب فقالوا: إننا أمرانهم بتعيني معرفته بذلك األمر، وأرسل الشريف للحميدية يستفسر ا
البيوت اليت حتتاج إىل تصليح، فطلب الشريف عون من شيوخ األحياء عدم حصر 

 .(4)البيوت؛ خوفاً من أن يعتقد الناس أن ذلك مقدمة لفرض اجلزية 

، وكانت (5)من سوء األوحا  الصحية  -آنذاك  –وقد عانت والية احلجاز 
حتقيق النظافة الصحية يف الوالية، وخباصة أثناء موسم احلج، الدولة العثمانية حريصة على 

من أعضاء اجمللس الصحي؛ لألشراف  -سنواًي  -حيث دأبت على إرسال مسؤولني 
مارس  / هـ1312، ففي رمضان عام (6) على أمور النظافة يف مكة، ومىن، وعرفات

أحيائها، وأمروا  م أوفدت الدولة عشرين طبيبًا إىل مكة املكرمة، وتفرقوا يف1895
مشايخ احلارات ابلتنظيف، وخصصوا هلم عرابت لنقل النفاايت، كما قام األطباء 

                                 
 .267؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، صY.PRK.UM 31/124األرشيف العثماين، تصنيف  (1)
 .Y.PRK.UM 7/101األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 .66، صالبنباشي: رتبة عسكرية عثمانية، وهي تعادل رتبة املقدم. سهيل صاابن: املعجم املوسوعي (3)
 .272أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
 .63حممد البتنوين: مرجع سابق، ص (5)
 .354دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (6)
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إبصدار أوامر للعساكر بتفقد احملالت التجارية، واالهتمام بنظافتها، وإزالة األشرعة 
ض ماش اخلشن بداًل من اخليش، فاعرت املوحوعة عليها، وطلبوا منهم أن يستبدلوها ابلق

الت على ذلك، وتوجهوا إىل الشريف عون الرفيق، وطلبوا منه وقف أصحاب احمل
األعمال اليت يقوم هبا األطباء يف إزالة أشرعتهم، وبذل الشريف عون جهدا كبريا حىت 
أقنع األطباء ابلرتاجع عن ذلك القرار، نظرا لرقة حال اصحاب تلك احملالت، وفقر 

 .(1) تلك احملالت على حاهلااألسواق، فاقتنع األطباء بذلك، وبقيت أشرعة 

كما قام األطباء مبصادرة بعض أنوا  الفواكه، وأجربوا الدالليني على عدم بيع 
البضائع إال بعد فحصها أبجهزة التعقيم، األمر الذي اعرتض عليه أهل السوق، وكتبوا يف 
ذلك عريضة للشريف عون الرفيق يعربون له فيها عن تذمرهم، وعدم رحاهم من 

 .(2) ابلبيعات اليت يقوم هبا األطباء، فسمح هلم الشريف اإلجراء

هـ / 1312أدى تذمر السكان من إجراءات احلجر الصحي إىل قيامهم يف عام 
م، مبهامجة أطباء احملجر الصحي، وتدمري أحد أجهزة التعقيم، فاحطر األطباء 1895

للهرب، واختفوا يف احلميدية خوفًا على حياهتم. وعندما وصل اخلرب إىل الوايل حسن 
أولئك السكان على ما فعلوه، ألن الوقت  حلمي ابشا، أمر بعدم اختاذ أي إجراء حد 

، وحرصا منه على عدم إراقة الدماء يف دائرة (3) الفتنةمن -حينها  –كان حج وخشي 
بواسطة -هي األخرى  –احلرم الشريف. ومل تسلم ماكينة التطهري يف جدة من التحطيم 

 .(4) امليناءاحلجاج البخاريني، وهروب املفتشني الطبيني إىل السفن يف 

                                 
 .273أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 .274 – 273املصدر نفسه، ص (2)
 .274أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .310-309وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (4)
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الوايل، والقائد  -مرارًا وتكرارا  –وقد سبق وأن حذر الشريف عون الرفيق 
العسكري يف احلجاز، من مغبة تلك اإلجراءات اليت تقوم هبا احلكومة العثمانية، وخباصة 
منع الرقيق، وإجراءات احلجر الصحي، ألن السكان ال يتقبلوهنا، وال يرحون هبا، وقد جنم 

م العرابن ابلتعدي على بعض القناصل والدبلوماسيني عن تلك اإلجراءات إىل قيا
"  وليم ريتشارد م تعرض القنصل الربيطاين "1895/ هـ1312األجانب، ففي عام 

   وانئبه " عبد الرزاق "، والقنصل الروسي ابإلانبة، والسكرتري األول للقنصلية الفرنسية 
مهامجتهم من قبل رجال حيث متت  -الذين كانوا عند احدى بواابت جدة اخلارجية  -

بعض القبائل، وأدى ذلك إىل مقتل انئب القنصل الربيطاين " عبد الرزاق " وأصيب 
 .(1) الباقون، فالتجأ معظم املسيحيني يف جدة إىل السفن األوروبية داخل امليناء

وخشي السلطان عبد احلميد من اختاذ الدول األوروبية هذه احلادثة ذريعة للتدخل 
احلجاز، وابلتايل حيا  هيبة الدولة العثمانية، من أجل ذلك أمر الصدر العسكري يف 

األعظم، وايل احلجاز، وأمري مكة املكرمة ابختاذ اجراءات سريعة وحامسة؛ إلعادة فرض 
، أال أن الساسة الربيطانيني محلوا وايل، وأمري (2) املعتديناألمن والنظام، والقبض على 

، كما هددت (3) بعزهلممكة املسؤولية الكاملة لتلك االعتداءات اليت حدثت هلم، وطالبوا 
بتدويل جدة، إذا مل يتم معاقبة  أبن الدول األوروبية ستقوم –بطريقة غري مباشرة -فرنسا 

 .(4) املعتدينولئك أ

                                 
؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، Y.A.HUS 329\85 , 330\90األرشيف العثماين، تصنيف  (1)

 .310، 309؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص417، ص6؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج275ص
؛ 311-310؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، صY.A.HUS 329\85األرشيف العثماين، تصنيف  (2)

 .184مرجع سابق، ص دائل اخلالدي:
؛ دائل اخلالدي: مرجع 109-108؛ صاحل العمرو: مرجع سابق، ص311وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (3)

 .184سابق، ص
 .185-184؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص311وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (4)
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بسبب قدوم سفن حربية  –على الدولة العثمانية  –وازدادت الضغوط األجنبية 
، ابلرغم من حث وايل احلجاز، نظارة اخلارجية العثمانية (1)بريطانية وفرنسية إىل جدة

، (2) إلقنا  سفاريت بريطانيا وفرنسا إبسطنبول، بعدم احلاجة إىل إرسال السفن إىل جدة
 14األمن، وأبنه قد مت القبض على وأن الوالية اختذت كافة التدابري الالزمة الستعادة 

، وعقد أمري مكة اجتماعًا مع بعض قناصل الدول األجنبية (3) من البدو املشتبه هبم
الذين طالبوه بضرورة توفري األمن ومعاقبة املعتدين، كما قام أمري مكة بزايرة إىل قباطنة 

يف و . (4) التوتر معهم السفن الربيطانية الراسية يف امليناء؛ لتهدئتهم وطمأنتهم، وإزالة
حماولة من العثمانيني ملنع التدخالت األجنبية، مت عزل قائمقام جدة وتعيني بديٍل عنه، 

، مما ساعد على (5)إحافة إىل إرسال املزيد من القوات العسكرية العثمانية إىل جدة
استتباب األمن يف جدة، بعد إزالة أسباب القلق واخلوف لدى األجانب، الذين مت 

، كما وعد الوايل، واألمري، بسرعة القبض على (6) ذيرهم من جتاوز سور املدينة ليالً حت
ن مت حتديد أ، وذلك بعد (7) املعتدين بعد انتهاء موسم احلج، وعودة احلجاج إىل بالدهم

ولئك املعتدين على القناصل، أقيام أمري مكة املكرمة حبمله حد ، وابلرغم من (8)هويتهم
حتقق أهدافها، واستطاعت الدبلوماسية العثمانية تطويق تلك األزمة إال أهنا مل 

 .   (9)وإهنائها

                                 
  .310: مرجع سابق، صوليم أوكسنولد؛ Y.A.HUS 330\8 , 330\100األرشيف العثماين، تصنيف  (1)
 .Y.A.HUS 330\53األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 .Y.A.HUS 330\126 , 330\90األرشيف العثماين، تصنيف  (3)
 .185؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، صY.A.HUS 330\53األرشيف العثماين، تصنيف  (4)
 .311سابق، ص ؛ وليم أوكسنولد: مرجعY.A.HUS 330\90األرشيف العثماين، تصنيف  (5)
 .185؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، صY.A.HUS 330/53األرشيف العثماين، تصنيف  (6)
 .Y.A.HUS 330\90األرشيف العثماين، تصنيف  (7)
 .Y.A.HUS 330\90 , 330\126األرشيف العثماين، تصنيف  (8)
 .185دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (9)
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ونتيجة لتدهور األوحا  الصحية واألمنية يف والية احلجاز، وعزوف الوايل حسن 
حلمي ابشا، عن اختاذ إجراءات أتديبية حد قبيلة حرب جراء ما قاموا به من فوحى 

، قرر الباب العايل عزله من والية (1)  بصحتهواعتداء، وذهابه إىل الطائف متعلالً 
، ومت تعيني (2) م1895يونيو  23ه / 1312ذي احلجة  29احلجاز، وكان ذلك يف 

م، غادر الوايل املعزول مكة 1895ه / 1313. ويف غرة حمرم (3) ابشاالوايل أمحد راتب 
ه / 1318 –ه 1316، مث عني واليًا على اليمن (4) اسطنبولاملكرمة، وتوجه إىل 

 .  (5) م1900 – 1898

 م(1905-1895ه/1323-1312اثلثاً: الوايل أمحد راتب اباشا االفةرة الثانيةا )

يونيو  23ه / 1312ذي احلجة  29بعد عزل الوايل حسن حلمي ابشا يف 
، كانت هناك مسا  من بعض املوظفني يف احلجاز، ومن الشريف عون (6) م1895

. (8) املكرمة؛ نظرا لعالقته احلسنة أبمري مكة (7) ابشاالرفيق، يف تعيني املشري أمحد فيضي 
                                 

 .310- 309وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (1)
 .275أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة 277، ص5املصدر نفسه والصفحة نفسها؛ عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (3)

 . 363 – 362األنظار والفكر، ق
 . 275( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص4)
 .137امللك الثور: مرجع سابق، ص؛ أمة 95سهيل صاابن: مداخل بعض أعالم اجلزيرة، ص (5)
؛ عبد الستار 277، ص5، جاملصدر السابق؛ عبد هللا غازي: 275أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (6)

 .363 – 362، قاملصدر السابقالدهلوي: 
أمحد فيضي ابشا: قائد عسكري، عمل مشريًا للجيش العثماين السادس يف بغداد، وكان قائدًا للجيش  (7)

م، كلف إبجراء اإلصالحات اإلدارية الالزمة يف 1888 – 1887ه / 1305يف احلجاز عام العثماين 
م، وقبل أن يكمل ما اعتزم من أجله أمر ابلتوجه مع عساكره إىل 1904ه / أكتوبر 1322القصيم عام 

هلا. سهيل  اليمن إلمخاد الثورة اليت نشبت فيها، حيث عني قائدًا عامًا للقوات العثمانية يف اليمن ووالياً 
 .48، صاملرجع السابقصاابن: 

 .Y.PRK.UM32/87األرشيف العثماين، تصنيف  (8)



 الفصل الثالث: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز
 

- 226 - 

 

 عسكرايً  غري أن الدولة العثمانية قررت تعيني أمحد راتب ابشا واليًا على احلجاز، وقائداً 
 . (1) الثانيةللمرة  للقوات العثمانية به، وذلك

م، وقرئ 1895يوليو  22ه / 1313حمرم  29وصل الوايل اجلديد إىل مكة يف 
الفرمان اخلاص بتوليته على اإلقليم، حبضور الشريف عون، وكثري من األشراف، وأركان 

 .(2) واجملاوريناملأمورين العسكريني، والعلماء، والسادات األكابر، وكثري من األهايل 

رحب الشريف عون الرفيق بقرار تعيني الوايل أمحد راتب ابشا على والية احلجاز،  
كما أنه سعد كثريًا ابلعمل معه؛ نظرا ملا ميلكه من قدرات إدارية، وعسكرية، حققت 

. ويف املقابل بذل الوايل كل ما يف وسعه من أجل تقوية (3) الواليةاألمن واالستقرار يف 
 .(4) املكرمةري مكة العالقات بينه، وبني أم

وتعترب العالقة اليت تكونت بني الشريف عون الرفيق، والوايل أمحد راتب ابشا، 
حداًث اندرًا يف اتريخ احلجاز؛ حيث مل حتدث خالفات إدارية، أو شخصية بني 

، ولعل ذلك كان راجعا إىل تضافر كال الطرفني، وتعاوهنما اجلاد، وجتاوزمها عن (5)الطرفني
ن شأنه إاثرة الفرقة بينهما، فالشريف عون الرفيق، قد يئس من تعيني وايل أي نزا  م

عثماين يسري على هواه، وال يقف عقبة أمام مصاحله، ورأى أن أمحد راتب أفضل من 
غريه، أما الوايل العثماين فقد ساير عون الرفيق، ومل يتدخل يف صالحياته، فضمن 

                                 
، إفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 275؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص73حممد املكي: مصدر سابق، ص (1)

أمحد ؛ سهيل صاابن: تقرير 363 – 362؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق277، ص5ج
 .310؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص5راتب ابشا، ص

 .276 – 275أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
  .226؛ إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، صY.PRK.UM 47/106األرشيف العثماين، تصنيف  (3)
 . Y.PRK.UM 32/87األرشيف العثماين، تصنيف (4)
 .226ص، املصدر السابقإمساعيل جارشلي:  (5)



 الفصل الثالث: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز
 

- 227 - 

 

، وبقي متفقًا مع خليفته (1) ريف عون الرفيقاالستمرار يف منصبه إىل ما بعد وفاة الش
، إىل أن صدر قرار عزله يف زمن (2) الشريف علي بن عبدهللا يف السراء والضراء
 .(3) االحتاديني؛ بسبب تباطؤه يف إعالن الدستور

طوال تلك -ويعزو الباحث السبب يف استمرار الوايل أمحد راتب ابشا يف منصبه 
       إىل كونه معاداًي لإلجنليز، األمر الذي وطد العالقة بينه، وبني السلطان -الفرتة 

 عبد احلميد الثاين.

الوايل أمحد  Orthur Alban (4)فقد هاجم القنصل الربيطاين " آرثر ألبان "
ث قال: " لدي بعض اخلربة والتجربة عن اجليدين والسيئني، والالمباليني راتب ابشا، حي

من املوظفني العرب والعثمانيني، غري أنين مل أقابل شخصاً أظهر العجز، والتضليل، وعدم 
للنظر، أكثر من أمحد راتب  ملفتةالكفاءة، والفظاظة الرمسية، والكذب بال حياء، بدرجة 

 .(5) زيد على التقييم الشعيب لشخصيته "ابشا، وعندما أقول ذلك ال أ

وقد وصف كثري من املؤرخني العالقة بني الشريف عون الرفيق، والوايل أمحد راتب 
يذكر رفعت: " توىل راتب  . بينما(6) والعسفابشا، أبهنا عالقة قامت على أساس الظلم 

                                 
 .128 – 127أريج القثامي: مرجع سابق، ص (1)
 .373عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق (2)
 حممد؛ 376 ،373ق املصدر السابق،عبد الستار الدهلوي:  ؛169، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (3)

؛ وليم أوكسنولد: 630، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج382، ص3مغريب: أعالم احلجاز، ج
 .313مرجع سابق، ص

م. صاحل العمرو: مرجع  1886 – 1885آرثر البان: كان قائمًا أبعمال القنصلية الربيطانية يف الفرتة من  (4)
 .108سابق، ص

 . 313 – 312( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص5)
 .365، قاملصدر السابق؛ عبد الستار الدهلوي: 277، ص5، جاملصدر السابقعبد هللا غازي:  (6)
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وبناء أركاهنا فاتفق مع الشريف عون على أتسيس املظامل،  –والية احلجاز  –ابشا 
 .(1)القوية، فكل واحد منهما كان يبتد  مظلمة ويسكت اآلخر عن اإلنكار عليه "

ويشري سعد الردادي إىل أنه: " قد اتفقت مصلحة الوايل الشخصية مع مصلحة 
، يف إشارة إىل استيالء كل منهما على نسبة (2)الشريف، فتقامسا املصاحل وتعارحا املنافع"

. وعلى أثر ذلك سوف (3) الطوافةمعينة من األموال الواردة من احلجاج جراء تقسيم 
 نستعرض األوحا  اليت شهدهتا والية أمحد راتب ابشا الثانية. 

 الوضع اوأمين:

إىل  (4) ابشاأمثرت العالقة احلسنة بني الشريف عون الرفيق، والوايل أمحد راتب 
، اال أن أكثر األخطار اليت واجهت (5) احلجازقليم إلالناحية األمنية نسيب يف استقرار 

ذلك التمرد الذي كانت تقوم به القبائل البدوية، بني احلني  –آنذاك  –اإلمارة والوالية 
. وكان من أكرب (6) احلجازواآلخر، مما أدى إىل حدوث بعض االحطراابت األمنية يف 

مردات اليت شكلت خطراً على الدولة العثمانية يف إقليم احلجاز، ما عرف حبادثة تلك الت
 .(7) م1895هـ / 1312القناصل يف جدة عام 

                                 
 .82، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
 .284سعد الردادي: مرجع سابق، ص (2)
 .128؛ أريج القثامي: مرجع سابق، ص90فائق الصواف: مرجع سابق، ص (3)
؛  Y.PRK.BSK 35/84,Y.PRK.UM 24/129,29/24األرشيف العثماين، تصنيف (4)

 .226إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص
 . Y.PRK.UM 47/106األرشيف العثماين، تصنيف (5)
 . 320وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (6)
؛ أمحد بيت املال: مصدر سابق، Y.A.HUS 329\85,330\90األرشيف العثماين، تصنيف  (7)

 .310 ،309؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص417، ص6، جإفادة األانم؛ عبد هللا غازي: 275ص
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فعندما قررت الدولة العثمانية تعيني الوايل أمحد راتب ابشا على والية احلجاز، 
لرية تركية، وخصصتها الدولة لرؤساء القبائل احلجازية، من أجل  40.000سلمته الدولة 

. وبعد وصول الوايل إىل (1) األجانبحمان إلقاء القبض على املذنبني حبادثة القناصل 
، وطلب الشريف من (2) حربشريف عون الرفيق ومع مشايخ مكة املكرمة اجتمع مع ال

مشايخ حرب تسليم ثالثة من أشرافهم كرهائن؛ لضمان إجراء حماكمة عادلة للمتهمني، 
تسليم سكرتري الشريف كرهينة، غري أن أمري مكة رفض -يف املقابل  –فطلبت القبيلة 

 .(3) للشريفذلك العرض، كما رفضت القبيلة تسليم رهائن منهم 

عندئٍذ قرر الشريف عون الرفيق والوايل أمحد راتب ابشا، القيام حبملة عسكرية حد 
قبيلة حرب، ومجعا لتلك احلملة قبيليت عتيبة وهذيل، وشنوا احلملة على قبيلة حرب، 

 .(4) كثريةوغنموا منهم غنائم  

م، مل تكن 1895ه / 1312غري أن نتائج تلك احلملة اليت حدثت يف عام 
، فذهب الوايل أمحد راتب ابشا إىل القناصل يف - (5) األجنبيةمن وجهة النظر  -مرحية 

جدة، وأخربهم أبن الدولة العثمانية، ستقوم بدفع مخسني ألف جنيهاً، دية عن 
. وهكذا جنحت الدبلوماسية العثمانية يف تطويق تلك (6) األجانب، الذين قتلوهم العرب

 .(7) وإهنائهااألزمة 

                                 
 .311، صنفسهاملرجع  (1)
 .276أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
 .312 – 311؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص239 – 238محد القحطاين: مرجع سابق، ص (3)
؛ Y.A.HUS 338/36 , 340/126. YPRK.UM 35/100األرشيف العثماين، تصنيف  (4)

 .277 – 276أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص
 .312مرجع سابق، صوليم أوكسنولد:  (5)
 .278أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (6)
 .313 – 312وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (7)
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القبائل البدوية على قوافل احلجاج، ففي ذي احلجة سنة  واستمرت هجمات
م اعرتحت قبيلة حرب القافلة املتجهة إىل املدينة املنورة يف 1897هـ / مايو 1314
. ويف العام التايل، قطعت قبيلة (2) رابغ، ومنعوا مرورها، وبقيت القافلة متعطلة يف (1)رابغ

؛ وذلك (3) أشهرىل املدينة املنورة قرابة مثانية حرب طريق ينبع، ومنعوا القوافل من املسري إ
، وعندما وصل اخلرب للشريف (4) العثمانيةلعدم وصول اإلعاانت اخلاصة هبم من الدولة 

عون الرفيق والوايل أمحد راتب ابشا، أخربوا الدولة بذلك، فجاء الرد أبن اإلعاانت قد مت 
 .(5) ينبعحتويلها هلم إىل 

إىل -ابلقرب من جدة -م تعرحت قافلة حجاج لياًل 1899هـ / 1317ويف عام 
هجوم، وقتل يف هذا اهلجوم امرأة هندية، ورجل مايل، وجرح فيه كثريون. وطلب القنصل 
الربيطاين من الوايل أمحد راتب ابشا تقدمي التعويض املايل هلؤالء احلجاج، ألهنم من رعااي 

صول الطلب إىل الوايل، قام برفعه إىل الشريف عون، طالبًا منه . وبو (6) الربيطانيةالدولة 
التحري يف األمر، واسرتجا  املسروقات من البدو إن أمكن، وكان أمري مكة املكرمة 

 .(7) الفعلية، ولكن بعد سنوات من التأخري، وأبقل من قيمتها اتيدفع تلك التعويض

                                 
كم مشاالً، وعن ينبع 155رابغ: بلدة حجازية ساحلية، تقع بني جدة وينبع، وتبعد عن جدة حوايل  (1)

زراعة. عاتق البالدي: معجم كم جنوابً، وهي إحدى املوانئ الصاحلة لرسو السفن، كما أهنا تشتهر ابل195
 653ص ،4ج معامل احلجاز،

 .285أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
 .Y.PRK.UM 52/90األرشيف العثماين، تصنيف  (3)
 .160؛ عبد العزيز دولتشني: مصدر سابق، ص287ص سابق،أمحد بيت املال: مصدر  (4)
 .287أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (5)
 .246القحطاين: مرجع سابق، صمحد  (6)
 .321وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (7)
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طريق الطائف فجهز الشريف عون  (1)ويف نفس العام قطعت قبيلة السعادين
الرفيق، والوايل محلة عسكرية، متكنت تلك احلملة من حماصرة القبيلة، وملا اشتد احلصار 
عليها، قرر شيوخ القبيلة التفاوض مع الشريف، فأمر بقتل اثنني من شيوخهم، وعفى عن 

حيث  الباقني، كما أرسل الشريف عون الرفيق محلة عسكرية أخرى حد قبيلة حرب، 
جدة، ومتكنت احلملة من إحلاق األحرار واخلسائر بقبيلة  –كانوا ينهبون طريق مكة 

 70، وردا على تلك الغارة، قامت قبيلة حرب هبجوم على قافلة تتكون من (2)حرب
جنداًي عثمانيا حلراستها، وكانت القافلة حمملة ابلبضائع املختلفة، ومن  53مجاًل ومعها 

جنية إسرتليين .  2000ف عون الرفيق اشرتاه من لندن بسعر للشري (3)حمنها تلسكوب
بدوي،  300أميال من مدينة جدة، تعرحت القافلة هلجوم مسلح من  10فبعد مسرية 

ومت سلب بضائع اجلمال، وحدث صدام بني املهامجني واجلنود، وقتل من البدو أحد 
حلل املشكلة بني شيوخهم، وقطع رأسه وعلق يف مكة املكرمة. وتدخل أحد املشايخ 

الشريف، وقبيلة حرب حىت يعيدوا التلسكوب الذي سرق، ولكن تلك الوساطة مل تنجح 
 .(4) القبيلةبسبب مقتل شيخ 

 2300م. غادرت قافلة جتارية تتكون من 1900هـ / فرباير 1317ويف رمضان 
ها إىل املدينة مجال ميناء ينبع، متجهة إىل املدينة املنورة، حمملة ببضائع خمتلفة، ويف طريق

                                 
قبيلة السعادين: بطن من ولد حممد بن ميمون من بين سامل من حرب. دايرهم وادي احلمض. وينقسمون  (1)

احلبالني: املصلح، إىل: احلَوافَا، واحلََبالني، ومن احلوافا: املصاريع، واملهاينة، والذايبة، والعيادا، واليزد. ومن 
َُشطَة، والضَُّعينات. عاتق البالدي: معجم قبائل احلجاز، ص

 .216والسََّكارِين، واحلطاِحطَة، وامل
 .297سابق، صأمحد بيت املال: مصدر  (2)
التلسكوب: آلة بصرية أو منظار يقرب األشياء البعيدة، ويستعمل لرصد الكواكب والنجوم. أمحد خمتار:  (3)

 . 297، ص1جمرجع سابق، 
 .247محد القحطاين: مرجع سابق، ص (4)
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مجال، كما قتل عدد من احلجاج  1500هومجت من بعض القبائل، وفقد من القافلة 
 .(1) رجالً  40إىل  35املرافقني هلا، بينما قتل من أفراد تلك القبائل من 

مجال  500م، خرجت قافلة مكونة من 1900/ أبريل  ه1317ويف ذي احلجة 
من مكة املكرمة، متوجهة إىل املدينة املنورة، وعند وصوهلا إىل وادي الصفراء، اعرتحتها 
القبائل هناك، وطالبوا بدفع رسوم مرور القافلة يف دايرهم، وحدث قتال بني البدو 

آخر، كما تعرض البدو من احلجاج املرافقني، وجرح عدد  8وحراس القافلة، وقتل 
املهامجون للقتل واإلصابة. وعندما علم الشريف عون الرفيق بذلك، أرسل مندواًب مع 
قوات البيشة اخلاصة ابلشريف للنظر يف الوحع، ولكن القافلة مل تتحرك إال بعد أن مت 

 .(2) القافلةدفع املبلغ احملدد ملرور 

لى أسالك وأعمدة خط م، ابهلجوم ع1901هـ / 1318وقامت العرابن سنة 
-الذي وحع على الطريق الشرقي بني مكة املكرمة واملدينة املنورة -اإلشارات الربقية 

مجال، كانت حتمل أعمدة خط اإلشارات  300عامودا، وهامجوا  1200فأحرقوا 
شريف عون يرسل بعض قواته الربقية، كما قتلوا بعض أصحاب اجلمال، مما جعل ال

العرابن، وعندما علم السلطان عبد احلميد مبا قام به شريف مكة املكرمة، ولئك ألتأديب 
 .(4)؛ تقديراً له(3)جبه 60رايال فرانسيا، و 1500أرسل له مكافأة 

وابلقرب من مدينة جدة تعرض األشخاص املسئولون عن مد خط التلغراف من 
م، 1902هـ / 1319جدة إىل املدينة املنورة، هلجوم من القبائل، وكان ذلك يف سنة 

                                 
 .247محد القحطاين: مرجع سابق، ص (1)
 . 322 – 231؛ وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص248 – 247املرجع نفسه، ص (2)
جبه: نو  من الدرو  الواقية، وكانت تلبس حلماية اجلسم من نريان العدو. سهيل صاابن: املعجم املوسوعي،  (3)

 .81ص
 . 381-380، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (4)



 الفصل الثالث: عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز
 

- 233 - 

 

حيث قام أفراد القبيلة إبطالق النار يف مجيع االجتاهات ملدة ساعة، وأسفر ذلك اهلجوم 
جرح ستة آخرون، ومت تدمري أعمدة التلغراف، عن مقتل ستة من اجلنود العثمانيني، و 

. فتدخل الشريف عون (1) الرتكيبرأس من األغنام اليت كانت مع فريق  100وسلب 
الرفيق، والوايل أمحد راتب ابشا، للحيلولة دون وقو  مثل تلك الغارات، ودفعا بعض 

فاظ على خط األموال لشيوخ القبائل؛ يف مقابل تعهدهم بعدم تكرار تلك الغارات، واحل
 .(2) التلغراف

م، أعد الشريف عون الرفيق قوة من قبيلة هذيل، بلغ 1902هـ / 1319ويف سنة 
رجل؛ لتأديب بعض القبائل، ويف أثناء سري القوة قابلت قافلة من عشرين 1000عددها 

مجاًل حتمل مترًا لبيعه يف مكة املكرمة، وكانت القافلة لعشرية صغرية من قبيلة حرب، 
ت قوة هذيل التابعة لشريف مكة املكرمة تلك القافلة، وسلبتها مجاهلا ومترها، مما فهامج

أدى إىل نشوب قتال بني قبيليت حرب وهذيل، أدى إىل مقتل رجلني وامرأة من هذيل، 
. ويف نفس العام تعرض الوايل (3) الطرفنيبينما قتل رجالن من حرب، وجرح الكثري من 

 .  (4) القبائلهلجوم من قبل -خالل سفره من مكة املكرمة إىل الطائف -أمحد راتب ابشا 

قامت قبيلة حرب ابعرتاض  -م 1904هـ / يناير 1321ويف ذي القعدة من عام 
، وقتل  الكثري من جدة ، وقامت بعمليات سلب، وهنب –القوافل يف طريق مكة 

مكة، اقرتح الشريف  –، ونظراً لكثرة عمليات السطو والنهب يف طريق جدة (5) احلجاج
عون الرفيق، والوايل أمحد راتب ابشا، إرسال طوابري من العساكر، وتوزيعهم يف نقاط 

                                 
 .249 – 248محد القحطاين: مرجع سابق، ص (1)
 .323وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص (2)
 . 238محد القحطاين: مرجع سابق، ص (3)
 .324؛ وليم أوكسنولد مرجع سابق، ص305أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
 . 70، ص2إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج ؛309أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (5)
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معينة على طول الطريق؛ من أجل محاية احلجاج واملسافرين، كما مت وحع خزاانت املاء 
تقرر أيضًا منع املقومني من محل السالح يف العذب، سبياًل للحجاج املشاة، كما 

الطريق، ومنع كذلك عوائد ومرتبات قبيلة حرب، وخصص للحجاج طريق مسلكهم من 
اليت قام هبا  -مكة، مث جدة، ومنها إىل ينبع مث إىل املدينة، وأتت تلك اإلجراءات 

 بثمارها، فتحقق األمن على طول الطريق، واخنفضت أسعار –الشريف والوايل 
 .(1)البضائع

جنحت تلك اجلهود اليت قام هبا الشريف عون الرفيق والوايل أمحد راتب ابشا يف 
جدة ، إال أن ذلك مل حيل دون وقو  اعرتاحات لقوافل  –حفظ األمن على طريق مكة 
م، وأثناء توجه قافلة احلج املصرية من ينبع 1904هـ / 1321احلجيج، فبعد موسم حج 

رفض مشايخ األحامدة السماح للقافلة ابملرور عرب أراحيهم، وهددوا  إىل املدينة املنورة،
سنة مضت، وذلك على الرغم  25مبهامجتها إذا مل تدفع هلم أموااًل طائلة متثل مرتبات 

من أن احململ املصري مل مير خالل تلك السنوات أبراحيهم، ومما زاد يف طمع القبائل 
لركب ذلك احململ،  –غرب األقصى وأمري حجها وزير امل -وتعنتهم، مرافقة ابن دينار 

فتمادوا يف طلباهتم، وبعد قدوم رئيس احململ املصري إىل الشريف عون الرفيق خيربه مبا 
جرى، قرر الشريف تغيري سري احململ من ينبع إىل طريق رابغ، تفاداي لالصطدام ابلقبائل، 

 . (2)ملنورةوبعد ذلك اإلجراء متكن احململ من الوصول إىل املدينة ا

 

                                 
 .310أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
، 89؛ 89، 88، 71، ص2؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج310أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)

 .251محد القحطاين: مرجع سابق، ص
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 الوضع اإلداري:

، (1)نتج عن العالقة احلسنة بني الشريف عون الرفيق، والوايل أمحد راتب ابشا
من أمري مكة املكرمة، ووايل احلجاز، جبهود   قام كالً و استقرار نسيب يف األوحا  اإلدارية، 

 (2) كةكبرية يف العناية ابملسجد احلرام، ومن األمثلة على ذلك قيام الشريف هبدم د 
اليت مت بناؤها أايم الوايل عثمان نوري ابشا، بعد أن طلب األغوات من  (3) األغوات

الدولة العثمانية أن تبين هلم مكااًن خاصًا هبم، حيث كانوا جيلسون يف مقام احلنبلي جتاه 
البيت الشريف، فبىن هلم عثمان نوري ابشا دكة جتاه احلجر، فضيقت الطريق على املارة، 

يتسع الطريق. كما أمر الوايل أمحد راتب إبعادة نقش وترميم فأمر الشريف عون هبدمها ل
 .(4) األغواتاملسجد احلرام، ورممت كذلك دكة 

م صدر أمر السلطان عبد احلميد للوايل أمحد راتب 1896هـ/1314ويف عام 
ابشا إبجراء ما يلزم للمسجد احلرام من أعمال عمارة، وإصالح، وتنظيف، ونقوش. فقام 

مخسني سلمًا من اخلشب الفين اجلاوي  حنو- أوالً -كل ما يلزم، فعمل الوايل إبجراء  
السميك، وجعل كل سّلم على أربعة قوائم مبقاسات خمتلفة يف الطول حسب اللزوم، 

، تنظيف القبب من الغبار واألوساخ، وكذلك تنظيف سطح بهوكان أول عمل ابتدأوا 
املسجد احلرام، مث تنظيف االسطواانت الرخام. وعنّي الوايل لذلك قسمًا من اجلنود 
الرتكية، وكانوا يستعملون لتنظيف األسطواانت قطعًا من اخليش، يغمسوهنا يف املاء، مث 

                                 
 . Y.PRK.BSK 35/84 , Y.PRK.UM 24/129 , 29/24األرشيف العثماين، تصنيف  (1)
 .623ص ،3ج دكة: ما يرفع من بناء فيجلس عليه. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز، (2)
األغوات: مجاعة من الناس تقوم خبدمة احلرمني الشريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. ومن وظائفهم غسل  (3)

ضالت احلمام، وإانرة القناديل، وتفريق النساء عن الرجال، وغري ذلك. أمين املطاف، وتنظيف احلرمني من ف
رمضان  13، األثنني، 4418الصيدالين: األغوات رجال يف خدمة احلرمني الشريفني، جريدة عكاظ، العدد 

 م.2013يوليو  22ه / 1434
 . 283( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص4)
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دلكًا جيداً، وكانت االسطوانة  يكبسوهنا يف الرمل الناعم، ويدلكون هبا االسطواانت
الواحدة، تستغرق أسبوعًا أو أسبوعني يف تنظيفها، حىت تنجلي ويعود لوهنا إىل حالته 

 .(1) الرخاماألصلية، وهكذا جرى العمل يف تنظيف عموم األسطواانت 

أما األعمدة املبنية ابحلجر الصوان، واحلجر الشميسي، وعموم عقود املسجد 
فصبغوها ابلصباغ األسود، واألمحر العنايب، واألصفر الربتقايل، والرمادي، احلرام وجدرانه، 

، وبئر زمزم، وأبواب ورمخوا ورمّموا املنائر، واملقامات األربعة، ومقام إبراهيم اخلليل 
املسجد احلرام، ودهنوها مع أخشاب املقامات ابللون األخضر، ومكثت تلك العمارة 

حتت طرة من الذهب، ابسم السلطان عبد احلميد، تعلو  حنو سنة. وكتب اتريخ العمارة
 .  (2) ابب النيب

 عزل العلماء واوأعيان:

 (3) السيد إبراهيمم صدر أمر الشريف عون الرفيق بعزل 1896هـ/1314يف عام 

 مفيت االحناف، (4)الشيخ عبد الرمحن سراج، و الزواويحممد والسيد عبد هللا  انئب احلرم،

                                 
 .276-275( حسني ابسالمة: مصدر سابق، ص1)
 كان خيرج منه إىل دار السيدة خدجية ويدخل منه  : ألنه . ابب النيب 277-276( املصدر نفسه، ص2)

إىل املسجد، ويقال له: ابب اجلنائز. وقد أحدث هذا الباب اخلليفة املهدي العباسي، كما جّدده امللك 
 .117-116األشرف برسباي. حسني ابسالمة: مصدر سابق، ص

 ترمجة يف املصادر اليت أطلعت عليها.مل أجد له  (3)
الشيخ عبد الرمحن سراج: هو عبد الرمحن سراج بن عبد هللا سراج بن عبد الرمحن احلنفي املكي. ولد مبكة  (4)

ه، وحفظ القرآن الكرمي، وأكّب على كسب العلوم وحتصيلها، وبر  يف مجيع الفنون، 1249املكرمة عام 
اعة من الطلبة األجماد. توىل منصب اإلفتاء يف عهد الشريف عبد هللا بن فدرَّس وأفىت وأفاد، وخترج به مج

/ 27ويف  ه،1299الشريف عبد املطلب يف سنة حممد بن عون، واستعفى عن اإلفتاء يف والية أمري مكة 
رمضان من نفس العام جاء خرب 13مكة املكرمة وذهب إىل مصر، ويف يوم من ه، نفَي 1314رجب / 

 =وذلك أنه ملا نزل من الطائف سقط من البغلة، وحصل له حبس بول، فعاجله احلكماءوفاته يف مصر، 
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شيخ السادة  (2) مفيت املالكية، والسيد علوي السقاف (1) حسنيوالشيخ عابد بن 
 . (3)مبكة

والسبب يف نكبة هؤالء أهنم قد كتبوا إىل السلطان عبد احلميد، يشكون من 

موقعة أبمسائهم، فأعادها املسؤولون  (4) مضابطأعمال الشريف عون الرفيق يف مكة، يف 

أعادوا تلك املضابط إىل الشريف عون -ممن مييلون إىل سياسة الشريف عون -يف القصر 

                                                                                         
جبدة، وركب البحر، وهو مريض، ونزل يف مصر عند أمحد راشد ابشا فتويف عنده. أمحد بيت املال: =

؛ عبد هللا غازي: نظم 122، ق1أمحد احلضراوي: اتج تواريخ البشر، ج؛ 284 – 283مصدر سابق، ص
 .768-766، ص1دهلوي: فيض امللك، ج؛ عبد الستار ال451 – 450الدرر، ص

ه، ونشأ وترىب حتت رعاية والده، ونبغ يف علوم الدين 1275الشيخ عابد بن حسني: ولد مبكة املكرمة عام  (1)
واللغة، وبعد وفاة والده توىل منصب اإلفتاء على مذهب اإلمام مالك، فشغله مهام املنصب عن التدريس 

احلرام، وبعد نفّيه من مكة توجه إىل اليمن، وقام برحلة إىل اخلليج العريب، وأقام بديب مدة طويلة، ابملسجد 
مث عاد إىل مكة متنكراً، وظل على ذلك إىل أن توىف الشريف عون. من مؤلفاته: رسالة يف التوسل. تويف يف 

 .153 – 152ه. عمر عبد اجلبار: مرجع سابق، ص1341مكة عام 
سقاف: هو الشيخ علوي بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد السقاف ابعلوي الشافعي املكي. شيخ علوي ال (2)

ه، ونشأ هبا، 1255السادة العلوية ببلد هللا احلرام، أحد أكرب العلماء الكبار األعالم، ولد مبكة املكرمة عام 
واجتهد بطلب العلم، فقرأ على وترىب يف حجر مفيت الشافعية مبكة العالمة حممد احلبشي، وحني شبَّ َجدَّ 

 املشايخ األجالء السيد حممد املذكور، والسيد عمر بن عبد هللا اجلفري املدين، والعالمة أمحد دحالن، مث
أذنوا له ابلتدريس، وأجازوه بسائر مروايهتم مما تلّقوه عن مشاخيهم، فدرَّس وأفاد وأجاد، وأَلََّف التآليف 

 ة فيما حيتاجه طلبة السادة الشافعية وخمتصرها، وعالج األمراض الردية بشرحاملفيدة. منها: الفوائد املكي
ه. 1335الوصية احلدادية، والقول اجلامع املتني يف حقوق اخواننا املسلمني. تويف يف مكة املكرمة عام 

، املصدر السابق؛ عبد الستار الدهلوي: 460 – 459، صاملصدر السابقودفن ابملعالة. عبد هللا غازي: 
؛ خري الدين الزركلي: 345 – 343؛ عبد هللا أبو اخلري: مصدر سابق، ص1057 – 1056، ص2ج

 .138 – 137؛ عمر عبد اجلبار: مرجع سابق، ص249، ص4مصدر سابق، ج
حممد  ؛364، قواألنظارعبد الستار الدهلوي: نزهة الفكر ؛ 135، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (3)

 . 622، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج199، ص4جالكردي: مرجع سابق، 
 .1346، ص2مضابط: سجل للتدوين. أمحد خمتار: مرجع سابق، ج (4)
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الرفيق ليطلع عليها، فانتقم لنفسه من أصحاهبا، وعاقب بعضهم ابلسجن، وعاقب 

 .(1) ابلنفيالبعض اآلخر 

بل اكتفى إبخافتهم، حيث  ويف رواية اثنية: أن الشريف عون الرفيق مل يعاقبهم،
، فهرب (2) بطشهسرب هلم أنه اطلع على املضابط، وأهنا لديه، فخاف اجلميع من 

وهرب الشيخ عابد بن حسني إىل اليمن، أما السيد  الشيخ عبد الرمحن سراج إىل مصر،
 .(3) هباعبد هللا الزواوي فقد هرب إىل جاوة واستقر 

م، بنفي 1896هـ/1314ويف رواية اثلثة: أن السلطان عبد احلميد أمر يف عام 
الشيخ عبد الرمحن سراج، والسيد إبراهيم انئب احلرم، والشيخ عابد بن حسني، والشيخ 
عبد الرمحن الشييب. فأمرهم الشريف عون الرفيق، والوايل أمحد راتب ابشا ابخلروج من 

ييب فأبقوه يف اهلدى، وأما الشيخ عبد الرمحن سراج، مكة، فأما الشيخ عبد الرمحن الش
والسيد إبراهيم انئب احلرم، فذهبا إىل مصر، وأما الشيخ عابد فسافر إىل البصرة، 

 .(4) بهوالسبب يف ذلك القرار السلطاين، أهنم تكلموا يف الشريف عون الرفيق مبا ال يليق 

الء العلماء واألعيان، جاء ويؤيد الباحث تلك الرواية األخرية، وهي أن عزل هؤ 
أبمر من السلطان عبد احلميد الثاين، وليس أبمر من الشريف عون الرفيق، ولو كان األمر 
عكس ذلك، لفعل السلطان عبد احلميد مع هؤالء املنفيني مثل ما فعل مع الذين نُفّوا 

إىل م، عندما أصدر أوامره إبطالق سراحهم، وأذن هلم ابلرجو  1887هـ/1305يف عام 
 مكة، وقلدهم مناصبهم السابقة.

                                 
حممد  ؛364، قواألنظارنزهة الفكر ر الدهلوي: عبد الستا؛ 134، ص4، جإفادة األانمعبد هللا غازي:  (1)

 . 622، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج200، ص4الكردي: مرجع سابق، ج
 .71حممد زيدان: مرجع سابق، ص (2)
 . 354، ص3حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج (3)
 .283أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
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 اوأوضاع اإلدارية يف املدينة املنورة:

بفرض  (1) م، قام حمافظ املدينة املنورة علي ابشا حمرمني1903هـ / 1321يف عام 
، والذي (2)رسوم وحرائب على أهل املدينة، كما قام بعزل حاكم املدينة عثمان داغستاين

قدم إىل مكة شاكيًا للشريف عون الرفيق والوايل أمحد راتب ابشا، من سوء معاملته 
  ورسومه الظاملة اليت يفرحها على الناس، فأرسل الوايل، والشريف برقية إىل السلطان 
عبد احلميد يشكون فيها احملافظ، وما يقوم به من أعمال تعسفية حد األهايل، فقرر 

وتعيني حسن حسين ابشا، والذي مل يستمر طويالً  (3) عزل علي ابشا السلطان العثماين
يف منصبه العرتاض األهايل عليه، فعزله السلطان، وعني عثمان فريد ابشا بدال منه، غري 
أن حظه مل يكن أبحسن من سابقه، حيث تعصب عليه أهل املدينة، وذهبوا للمفيت 

ث طلبوا منهم عزل عثمان فريد ابشا، عثمان داغستاين للتفاهم مع جملس اإلدارة، حي
فامتنع اجمللس عن إصدار هذا القرار، واختفي عثمان ابشا واعتكف يف بيته، فقام أهل 
   املدينة حببس أعضاء جملس اإلدارة، حىت يقروا بعزل عثمان ابشا، غري أن السلطان 

من اليمن عبد احلميد مل يستجب ملطالب األهايل، وأصدر أوامره بسرعة إرسال قوات 
 15والشام إىل املدينة املنورة، بشكل عاجل، ووصلت تلك القوات إىل املدينة خالل 

ألف جنداي، وبوصول اجلنود إىل املدينة، متكن عثمان  25يوما، وقدر عددها حبوايل 
 ابشا من اخلروج من داره، وتوجه إىل مقر احلكم، وبعد السيطرة على املوقف متكن اجلنود

                                 
 .546ه، ص1321سالنامة دولة علية  (1)
م. سهيل صاابن: مداخل بعض 1904ه / 1322ملنورة من عام عثمان داغستاين: كان مفتيًا للمدينة ا (2)

 .254أعالم اجلزيرة، ص
؛ عبد الباسط بدر: التاريخ الشامل للمدينة املنورة، الناشر املؤلف، 308أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)

 .41-40؛ علي حافظ: مرجع سابق، ص9-7، ص3م، ج1993ه / 1414، 1املدينة املنورة، ط
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، وصدر أمر بسجنهم يف قلعة الطائف، (2) على احملافظ (1) اخلارجنيمن القبض على  
ومت ترحيلهم إىل جدة، وعند وصوهلم إليها قام الوايل أمحد راتب ابشا بفك قيودهم، مث 
أرسلهم إىل الطائف، وأمر الشريف عون الرفيق ابلعناية واالهتمام هبم، كما أمر التجار 

بضيافتهم، وخصص هلم مبالغ مالية، وأوالهم غاية وأهل مكة الذين يقيمون يف الطائف 
، وقام الشريف عون الرفيق ابلتوسط هلم لدى السلطان عبد احلميد الثاين من (3) اهتمامه
 .(4) سراحهم، غري أنه مل يوفق يف ذلك، وتويف قبل خروجهم من السجن إطالقأجل 

 التلغراف:

ز، فأنشأت يف عام اهتمت الدولة العثمانية ابلتلغراف يف والية احلجا
م مكتبا للتلغراف مبكة املكرمة يف أجياد، وقام ببناء هذا املكتب الوايل 1882ه/1300

، كما أقيمت مكاتب أخرى للتلغراف يف جدة، واملدينة، والطائف، (5) ابشاعثمان نوري 
 .(6) البحروينبع 

وقد مدت الدولة خطوطًا للتلغراف يف والية احلجاز؛ لتسهيل االتصال بني مدن 
خبطوط برقية مع الطائف -اليت تعد مركز الوالية واإلمارة -اإلقليم، فقامت بربط مكة 

، كما ربطت (7) الواليةاليت تعد املركز الصيفي هلا، ومع جدة اليت تعد امليناء الرئيسي يف 
                                 

 من 40ومن األهايل  42شخصاً، وسجن  76شخصاً، وجرت حماكمتهم، فربئ  118كان عددهم   (1)
، 3؛ عبد الباسط بدر: مرجع سابق، ج312ظر. أمحد بيت املال: مصدر سابق، صانالضباط. للمزيد 

 .43؛ علي حافظ: مرجع سابق، ص23-22ص
 .10، ص3ج سابق،.عبد الباسط بدر: مرجع 43 – 41املرجع نفسه، ص (2)
 .313 – 312أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 . 23، ص3؛ عبد الباسط بدر: مرجع سابق، ج44علي حافظ: مرجع سابق، ص (4)
 .204، ص5؛ حممد الكردي: مرجع سابق، ج273، ص5( عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج5)
 .373( دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص6)
 .374دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص؛ 351حممد صادق: مصدر سابق، ص( 7)
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ي إال أنه مل يكن خطا مباشراً، فكانت اإلشارة اليت ترسل من املدينة مكة ابملدينة خبط برق
إىل مكة جيب أن ترسل أوال إىل الشام، فالسويس، فسواكن، فجدة حىت تصل اإلشارة 

 .(1) مكةالربقية إىل 

م، أمر السلطان عبد احلميد الثاين مبد 1900ه/ 1318ويف أوائل حمرم من عام 
، وكلف صادق (2) املكرمةاملدينة املنورة، مث إىل مكة  خط برقي مباشر من الشام إىل

، كما أرسل الشريف عون الرفيق، أمري الوادي الشريف أمحد بن (4) إبنشائه (3)ابشا
 1000، ومنحه سطنبولإىل الوجه، لنقل أعمدة التلغراف اليت جاءت من ا( 5) منصور

 .(7)بدل سفر هجني 50، كما منحه (6) جنية؛ ليوصلها إىل مدائن صاحل

                                 
 .374؛ دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص404، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
 .370؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق300أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
قائد عسكري يف اجليش العثماين. ولد ونشأ يف دمشق،  العظم،حممد صادق: هو صادق بن صاحل املؤيد  (3)

فصنف ، م1896ه/1313يك الثاين " ملك احلبشة سنة لنوأرسله السلطان عبد احلميد مندوابً عنه إىل " م
م، و )رحلة احلبشة(. وانتدب ملهمات أخرى، 1900ه/1318)الرحلة إىل صحراء إفريقية الكربى( سنة 

م. خري 1911ه/1329ل األسالك الربقية إىل احلجاز. تويف يف دمشق سنة منها يف بلغاراي، ومنها إيصا
 . 185، ص3الدين الزركلي: مصدر سابق، ج

 .370؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق303أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
ان بن أمحد بن عبد الكرمي بن الشريف أمحد بن منصور: هو أمحد بن منصور بن أمحد بن دخيل هللا بن سليم (5)

حممد بن يعلي. عني وكياًل إلمارة املدينة املنورة يف عهد الشريف علي بن احلسني، وتوىل إمارة املدينة املنورة 
م، وظل أمريًا عليها حىت تسلمها األمري حممد بن عبد العزيز آل سعود يف سنة 1924ه/1337عام 

، شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر، جدة، 3ة املنورة، طه. علي حافظ: فصول من اتريخ املدين1344
ه(، دار  1417 –ه 1؛ عارف عبد الغين: اتريخ أمراء املدينة املنورة )55، 49م، ص1996ه/1417

 .427م، ص1996ه/1417كنعان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
كم، وهي بلدة ذات صبغة 347نورة حوايل مدائن صاحل: وهي بلدة يف مشال احلجاز، تبعد عن املدينة امل (6)

وقد أرسل هللا إليهم صاحلًا فعصوا، فأهلكهم هللا بفتنة ، أثرية وسياحية، كان أهلها مثود قوم صاحل 
 .1525ص ،8ج الناقة، وقد فصلت أخبارهم يف القرآن الكرمي. عاتق البالدي: معجم معامل احلجاز،

 .301أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (7)
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رمضان من نفس العام وصل خط التلغراف إىل املدينة املنورة، وذهب  25ويف 
صادق ابشا إىل الشريف عون الرفيق ليتشاور معه حول الطريق الذي سوف يسلكه 

. وبعد انتهاء موسم حج (1) التلغراف، إىل مكة، فاختار الشريف عون، الطريق الشرقي
من  200، واشرتى الشريف عون (2) إنشاء املشرو م، ُشرَ  يف 1900ه/ 1318عام 

اجلمال؛ حلمل األخشاب، واألسالك، اليت مت توزيعها على احملطات املختارة من قبل 
قامت إبحراق تلك األخشاب، العرتاحها على مشرو   الشريف عون، إال أن قبيلة عتيبة

 .(4) السلطاينالطريق ، فرأى الشريف عون تغيري طريق مسار التلغراف، إىل (3) التلغراف

وايل أمحد م ذهب الشريف عون الرفيق وال1901ه/1319ويف شوال من عام 
 مع كبار قبيلة حرب، ومت االتفاق على حرورة توصيل خط عاراتب إىل جدة، واجتم

                                 
. الطريق الشرقي: 380، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج303أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)

هو أحد الطرق اليت تسلكه القوافل بني مكة املكرمة واملدينة املنورة، وعرف هبذا االسم لوقوعه على اجلانب 
الليمون واملضيق واحلفاير  الشرقي من احلجاز، وأبرز حمطاته ابتداًء من مكة هي: بئر البارود مث وادي

)الضريبة( ووادي الربكة مث حمطة حاذا واحلبيط وصفينة والسوارقية واحلجرية وغرابة مث حمطة غدير املسماه 
)خنق( وصواًل إىل املدينة املنورة، ويتميز الطريق الشرقي ابنبساطه وخلوه من سلسلة اجلبال إال يف آخر 

موارد املياه فيه، إال أن قافلة احلج الشامية كثريًا ما كانت تسلكه. دائل مرحلة منه، ويتجنبه املسافرون لقلة 
 .359اخلالدي: مرجع سابق، ص

 . 381-380، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج304أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (2)
؛ وليم 380، ص1ج سابق،؛ إبراهيم رفعت: مصدر 305 – 304أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)

 .332أوكسنولد: مرجع سابق، ص
. الطريق السلطاين: وهو الطريق األمثل لسفر احلجاج من 305-304( أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص4)

مكة إىل املدينة، واختذت احملامل وقوافل احلج منذ القدم هذا الطريق بسبب وفرة املياه فيه وسهولته 
ة يف اثين عشر يومًا مقسمة على اثنيت عشرة مرحلة تبدأ من مكة إىل وادي وانبساطه، وتقطعه القوافل عاد

فاطمة مث احملسنية فعسفان وخليص والقضيمة ورابغ ومستورة وبئر الشبح وبئر ابن حصاين وخلص وبئر 
  كم، وابلرغم من أفضليته إال أن القوافل490درويش مث املدينة املنورة. ويبلغ طول الطريق السلطاين قرابة 

كانت تتعرض للتهديد والسلب إذا مل تدفع مبالغ للسماح هلا ابملرور. دائل اخلالدي: مرجع سابق، 
 . 358-357ص
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، ومت تنصيب أعمدة التلغراف، كبرية  مبالغ مالية ودفعا هلمالتلغراف من جدة إىل املدينة، 
وما أن وصل الشريف عون والوايل إىل مكة، حىت قامت قبيلة حرب بقطع األسالك، 

 .(1) تنصيبهاوإحراق األعمدة اليت مت 

فاقرتح الشريف عون الرفيق إرسال قوة عسكرية حد تلك القبائل املعادية إلمتام 
مشرو  توصيل خط التلغراف إىل املدينة املنورة، وحلماية خط التلغراف، كما مت إرسال 

، ومنها رابغملد خط التلغراف إىل -ترافقهم قوة عسكرية -مخسة أو ستة من األشراف 
 .(2) املنورةإىل املدينة 

ح لنا مما سبق، أن القبائل اليت كانت منتشرة على الطرقات الرئيسية للقوافل، يتض
وقفت موقفًا عدائيًا من مشرو  خط التلغراف، مما حذا هبم إىل القيام ابلسلب والنهب 

 على تلك الطرقات.

 سكة قديد احلجاز:

من أكرب  -تلك اليت ربطت دمشق ابملدينة املنورة  –تعترب سكة حديد احلجاز 
 ،(3) ابشااملشاريع اليت بدأ تنفيذها يف إمارة الشريف عون الرفيق ووالية الوايل أمحد راتب 

. وقد ولدت فكرة إنشاء (4) احلجازوتعد نقله نوعية على مستوى املواصالت يف والية 
، اال أهنا مل ترى النور (5)اخلط احلديدي احلجازي قبل عهد السلطان عبد احلميد الثاين

 .(6) يف عهده إال

                                 
 .305أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (1)
 . Y.MTV 223\19األرشيف العثماين، تصنيف  (2)
 .301أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (3)
 .38علي حافظ: مرجع سابق، ص (4)
؛ أمحد عبد القادر املهندس: سكة حديد احلجاز رحلة يف الزمان 47السعدون: مرجع سابق، ص خالد (5)

 .91م، ص1987ه / أغسطس، 1408، حمرم، (2)،   (13)واملكان، جملة الدارة، س 
 .301أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (6)
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وتكاد تنحصر دوافع وأسباب إنشاء خط سكة حديد احلجاز، يف دافعني اثنني 
 مها:

األول: تيسري سبيل احلج، وتقدمي خدمة حلجاج بيت هللا احلرام، وذلك إبجياد 
 وسيلة سفر يتوفر فيها السرعة والراحة.

الثاين: حتقيق أهداف سياسة وعسكرية تتمثل يف مقدرة العثمانيني على نقل اجلند 
والعتاد بسرعة إىل شبه اجلزيرة العربية، وتقليل االعتماد على قناة السويس الواقعة حتت 

 .(1) العثمانيةالسيطرة الربيطانية، وابلتايل تثبيت نفوذ وسلطة الدولة 

، واستمر (2) م1900هـ / 1318شق يف عام وبدأت أعمال إنشاء املشرو  من دم
ة املنورة عام العمل يف سكة حديد احلجاز ملدة مثان سنوات، حيث وصل اخلط للمدين

 .(3) الفتتاحهأقيم حفل م، و 1908هـ / 1326

املشرو  يهدف  ومل تكن املدينة املنورة هي احملطة النهائية للخط احلجازي، بل كان
، ولكن (5) ومنها إىل اليمن (4) املكرمة، مث إىل جدة ديدة ملكةإىل وصول السكة اجل

واجهت الشركة املنفذة الكثري من الصعوابت، وابلطبع كان من أمهها هجوم القبائل اليت 
تعيش بني املدينة ومكة، ابإلحافة إىل قيام احلرب العاملية األوىل، مما أدى إىل عرقلة 

 .(6) املشرو إكمال 

                                 
عشر  املنورة يف القرن الرابع ؛ أمحد سعيد بن سلم: املدينة144 – 142جورج أنطونيوس: مصدر سابق، ص (1)

؛ خالد السعدون: مرجع سابق، 203م، ص1993ه / 1414اهلجري، الناشر املؤلف، د.ن، د.م، 
 .91؛ أمحد املهندس: مرجع سابق، ص48ص

 .62عبد اللطيف احلميد: مرجع سابق، ص (2)
 .53؛ خالد السعدون: مرجع سابق، ص651، ص2أمحد السباعي: مرجع سابق، ج (3)
 . 651-650، ص2محد السباعي: مرجع سابق، جأ (4)
 (.11نظر ملحق رقم )ا. 39 – 38علي حافظ: مرجع سابق، ص (5)
 .91أمحد املهندس: مرجع سابق، ص (6)
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ادية للدولة العثمانية، ورغبتها يف تنفيذ املشرو  برأس وبسبب سوء األوحا  االقتص
نحت مال عثماين. دون تدخل أو دعم أجنيب، قامت بتشجيع الترب  لدعم املشرو ، وم

. وافتتح (1) فضية، وبرونزية حسب قيمة املبالغ املترب  هبااملتربعني ميداليات ذهبية، و 
السلطان محلة التربعات مببلغ ثالمثائة وعشرين ألف لرية عثمانية، مث القت دعوة الترب  

تشكلت يف العامل ، و (3) املسلمني، وتبعه زعماء، وأمراء (2) واسعةاستجابة إسالمية 
اإلسالمي مجعيات جلمع التربعات من أجل دعم إنشاء املشرو ، كما طلبت الدولة من 

 .(4)   براتب شهر سنوايً؛ مسامهة يف تغطية نفقات املشرو موظفيها الترب 

واشرتك الشريف عون الرفيق يف املسامهة ابملشرو ، وقدم تربعا ماليا، كما قام 
إىل بالد  (5) األفغاينجبهود كبرية من أجل إجناحه، فقد قام إبرسال السيد حسن خان 

اهلند جلمع التربعات للسكة احلديدية احلجازية، كما أرسل الشريف عون، السيد 
 .(7) لبالد املغرب (6)الدابغ

                                 
 .368دائل اخلالدي: مرجع سابق، ص (1)
 .48؛ خالد السعدون: مرجع سابق، ص13، ص3عبد الباسط بدر: مرجع سابق، ج (2)
؛ أمحد سعيد: مرجع 71، ص1؛ إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج304ر سابق، صأمحد بيت املال: مصد (3)

 .40م، ص1903مارس  30ه / 1321(، غرة حمرم 1(، ج )6؛ جملة املنار، مج )203سابق، ص
 .48خالد السعدون: مرجع سابق، ص (4)
 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت أطلعت عليها. (5)
مسعود الدابغ اإلدريسي. وهو اجلد اجلامع آلل الدابغ يف بلدان اجلزيرة الدابغ: يرجح أن يكون الشريف  (6)

العربية، ولد يف مدينة فاس ابملغرب األقصى وهبا نشأ وترعر ، وتعلم وخترج حىت اشتد عوده، مث هاجر إىل 
، وعمل ابلتجارة املدينة املنورة طالبًا للجوار فيها، وعاش بقية عمره يف املدينة متنقاًل بينها وبني مكة املكرمة

يف بيع القماش، ويقال إن هذه التجارة انتقلت معه من املغرب. وبعد عمر انف الثمانني من السنني، تويف 
؛ 287م. أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص1905ه / 1324الشريف مسعود يف املدينة املنورة سنة 

  :شرف حممد الدابغ: آل الدابغ، حتت اإلعداد
http:/ /dabbaghs.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.html  

 .301أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (7)
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كما أمر الشريف عون الرفيق جبمع إعانة للسكة احلديدية من احلجاج، على كل 
وكان  حاج غري معسر راياًل واحدا، فأخذ املطّوفون جيمعوهنا، ويوردوهنا للشريف كل يوم،

 .(1) دفعهابعضهم ميتنع عن الدفع، فال خيرج من مكة إال بعد 

أما ابلنسبة ملوقف قبائل احلجاز فقد كانت السلطات العثمانية تتوقع منذ البداية 
أن تلقى عملية إنشاء سكة احلديد مقاومة من القبائل، ولذا خصصت مخسة آالف 

حيل دون قيام القبائل ابلتصدي جندي للقيام بعملية احلماية الالزمة، لكن ذلك مل 
للمشرو ، من خالل قيامهم ابالعتداء على العاملني، فيه والسطو على معداته، وإتالف 

؛ ألنه حيرمهم من املورد، والدخل األساسي الذي يعتمدون عليه يف (2) حمطاته، وقضبانه
ة احلصول حياهتم، واملتمثل يف قيامهم بنقل احلجاج على مجاهلم، كما أنه يفقدهم ميز 

، لعثماين، مقابل محاية قوافل احلجعلى اهلدااي واألعطيات املقدمة هلم من قبل السلطان ا
 .(3) وعدم التعرض هلا

وعلى الرغم من املساعي اليت قام هبا الشريف عون الرفيق من أجل إجناح مشرو  
بعد -، إال أنه (4) املشرو سكة حديد احلجاز، وجمهوداته الكبرية يف مجع معوانت 

عليه، وعلى الوايل أمحد راتب ابشا دعوة قضائية من شريف رؤوف  أقيمت-وفاته
، اهتم فيها الشريف والوايل، ابختالس املعوانت املقدمة ملشرو  سكة احلديد، فتم (5)ابشا

تشكيل جلنة إلجراء التحقيقات يف تلك االختالسات، وأسفرت نتائج تلك اللجنة بعدم 

                                 
 . 71، ص1إبراهيم رفعت: مصدر سابق، ج (1)
 .92؛ أمحد املهندس: مرجع سابق، ص52-51خالد السعدون: مرجع سابق، ص (2)
 .53 – 49؛ خالد السعدون: مرجع سابق، ص333( وليم أوكسنولد: مرجع سابق، ص3)
 .301أمحد بيت املال: مصدر سابق، ص (4)
 مل أجد له ترمجة يف املصادر اليت أطلعت عليها. (5)
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امات، ونفت حدوث أية اختالسات لألموال سواًء من الشريف عون صحة تلك االهت
 .  (1) الرفيق، أو الوايل أمحد راتب ابشا

 : أمحد راتب اباشاعزل 

م، كان الوايل أمحد راتب 1905هـ / 1323عندم تويف الشريف عون الرفيق عام 
ابشا يف جدة، وعندما علم خبرب وفاة الشريف عون الرفيق، قام بتعيني الشريف علي بن 
عبد هللا، وكياًل إلمارة مكة املكرمة، حىت يصدر قرار الباب العايل بتعيني أمري جديد 

 .(2) احلجازلوالية 

، وبقي (3) ولة العثمانية تعيني الشريف علي ابشا أمرياً على مكة املكرمةوقررت الد
أمحد راتب ابشا واليًا على إقليم احلجاز، كما استمرت عالقته الطيبة ابلشريف اجلديد، 

، وبعد (4)م 1908هـ / 1326يف السراء والضراء حىت مت عزله من والية احلجاز يف عام 
وعزهلم للسلطان عبد احلميد الثاين، أصدروا أوامرهم إىل إعالن االحتاديون الدستور، 

 - متعمداً  –الوايل راتب ابشا إبعالن الدستور يف بالد احلجاز، ولكن الوايل تقاعس 
عن تنفيذ تلك األوامر، وصرح لكبار الضباط بعدم التسر  يف إعالن ذلك الدستور مرة 

  الف ن يف احلجاز. ولكن واحدة، ألن ذلك جيب أن يتم تدرجيياً؛ خشية من اندال
أنصار الدستور من الضباط واجلنود، وبعض األهايل مل يقتنعوا برأيه، ورأوا حرورة التعجيل 
إبعالن الدستور، وكان الشريف على ابشا يف مصيفه ابلطائف، وطلب منه الوايل 

                                 
 ( ابملالحق.8نظر وثيقة رقم )ا . DH.I.UM 94/579األرشيف العثماين، تصنيف  (1)
 ؛ أمحد373؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار والفكر، ق166، ص4عبد هللا غازي: إفادة األانم، ج (2)

 . 627، ص2السباعي: مرجع سابق، ج
 .227 – 226؛ إمساعيل جارشلي: أشراف مكة، ص167، ص4، جاملصدر السابقعبد هللا غازي:  (3)
 .373، قاملصدر السابقعبد الستار الدهلوي:  (4)
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ولكن  احلضور إىل جدة؛ ملساعدته يف إمخاد الفتنة اليت يتوقعها حني يتم إعالن الدستور.
الشريف مل حيضر، فاستطا  أنصار الدستور يف جدة القبض على أمحد راتب ابشا، 
وإرساله إىل مكة أسريًا يف القلعة، مث أعلنوا الدستور، واندوا به يف شوار  مكة، وجدة، 

 .(1) احلجازوالطائف. مث صدر األمر بعزل راتب ابشا، وتولية كاظم ابشا والياً على إقليم 

م، 1908مايو  30ه/1326ربيع الثاين  29تب ابشا يف يل أمحد رابعد عزل الوا
م، وبعد اهلجوم اإليطايل على 1910ه/1328يف عام  (2) رودسمت نفيه إىل جزيرة 

، توجه إىل ابريس، مث طلب السماح له ابإلقامة يف م1911ه/ 1329يف عام  اجلزيرة
 . (3) م1913هـ / 1331وتويف أمحد راتب ابشا يف عام  ،إسطنبول

                                 
 – 376ق والفكر،؛ عبد الستار الدهلوي: نزهة األنظار 172-169، ص4ج ،إفادة األانمعبد هللا غازي:  (1)

-381، ص3؛ حممد مغريب: أعالم احلجاز، ج630-628، ص2؛ أمحد السباعي: مرجع سابق، ج377
382 . 

جزيرة رودس: تقع يف البحر األبيض املتوسط، وتتمتع بطقس مجيل وتربة خصبة، كانت مقر أسقفية يواننية  (2)
ودس عن اإلغريق. تتبع بطركية القسطنطينية. كانت اجلزيرة خمصصًة لعبادة الشمس. وقد أخذت امسها ر 

م، مث الفرس، ومن بعدهم اإلسكندر الكبري، مث 410حكمها األثينيون منذ أقدم عصور التاريخ حىت سنة 
القدس،  الرومان، والفرس مرة أخرى، مث العرب، مث األابطرة اإلغريق، مث البنادقة، مث فرسان القديس يوحنا يف

 278طان سليم القانوين. موسرتاس: مرجع سابق، صإىل أن فتحها السلطان سليمان األول خان ابن السل
– 279.  

 .5سهيل صاابن: تقرير أمحد راتب ابشا، ص (3)
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  اخلامتة
 نتائج البحث.

 يلي:فيما  جنملها هامة،عدة نتائج  إىل-هذا العرض  بعد-وخيلص البحث 
 –مكة املكرمة واملدينة املنورة  –كان اهتمام الدولة العثمانية ببالد احلرمني   – 1

ووضعها حتت محايتها، من أجل إضفاء الصبغة اإلسالمية على حكمها، كما أن الدولة 
من  العثمانية كونت عالقات حسنة وودية مع أمراء بالد احلرمني، يتضح ذلك جليا  

خالل إبقائهم على نظام الشرافة، وجعلهم إقليم احلجاز حتت التبعية االمسية للدولة 
 العثمانية.

احلكومة العثمانية من سياستها جتاه إقليم احلجاز بعد زوال نفوذ حممد  غريت-2
علي ابشا عليه، فاستحدثت سنجقية يف جدة، كان يقيم فيها الوايل العثماين، يدير 
األمور السياسية يف احلجاز بتعليمات الباب العايل، وكان ذلك هبدف السيطرة على 

 مراء مكة ابلسلطة يف الوالية.مقاليد األمور يف اإلقليم، وعدم انفراد أ

كانت والية احلجاز من األمهية مبكان، ابلنسبة للدولة العثمانية، وهلذا ميزهتا   -3
عن غريها من الوالايت ابلعديد من االمتيازات، مثل اإلعفاء الضرييب، واإلعفاء من 

 حلقت التجنيد اإلجباري، إال أن الدولة العثمانية تسببت يف قدر جم من األضرار اليت
بسياسة احلكومة يف احلجاز، من خالل فرضها لتلك السلطة الثنائية فيه، وعدم حتديد 
الصالحيات، والفصل بني سلطيت أمري مكة املكرمة، ووايل احلجاز؛ مما نتج عنه احتدام 

وتدهور األحوال األمنية،  األمر الذي انعكس بدوره على تردي النزاع بني الطرفني؛
 ة، واالقتصادية، يف اإلقليم.واإلدارية، والصحي

فيما خيص الشريف عبد املطلب بن غالب، وعالقته ابلدولة العثمانية، فقد  - 4
     وكان السلطان  عليها،املتكرر كانت عالقته هبا، عالقة طيبة، ابلرغم من خروجه 
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أن عالقة  غريعتمد عليه اعتمادا  كليا  يف تصريف شؤون احلجاز. عبد احلميد الثاين، ي
وكان السلطان  كانت عالقة سيئة للغاية،  ،العثمانية بوالة الدولة بالشريف عبد املطل

ينحاز دائما إىل جانب الشريف على حساب الوايل، مما دفع بعض الوالة  دعبد احلمي
وتكوين عالقات حسنة  –وخاصة الربيطانيني  –إىل االتصال ابلقناصل األجانب جبدة 

معهم من أجل التصدي ألمري مكة، والضغط على احلكومة العثمانية، عن طريق السفارة 
الربيطانية يف إسطنبول؛ لعزل الشريف عبد املطلب، غري أن السلطان مل يرضخ لتلك 

 الضغوط، ومتسك ابلشريف عبد املطلب؛ وذلك لعالقته السيئة ابلقناصل الربيطانيني.

رئيس  –فمن أكثر الذين ذكروا سريته فيما خيص الشريف عون الرفيق،  أما- 5
إبراهيم رفعت ابشا، والذي شن محلة قاسية على الشريف عون،  –احململ املصري 

أنه لو كان األمر كما  إالحلجاز ابلسيئة، دا  شديدا ، ووصف إدارته إلقليم اوانتقده انتقا
ميد، وملا أبقاه أمريا  على مكة املكرمة، زهاء يقول رفعت ملا متسك به السلطان عبد احل

ما يقارب ربع قرن من الزمان، وملا أنعم عليه ابلنياشني، واألومسة العثمانية املختلفة تقديرا  
 جلهوده املبذولة واجتهاده يف إظهار العدل، وحسن إدارته يف اإلمارة.

برز تلك العوامل أثرت بعض العوامل على إمارة الشريف عون الرفيق، كان من أ-6
ثورات القبائل املتكررة، واليت كان هلا دور كبري يف إاثرة الفوضى يف إقليم احلجاز، ويرجع 
ذلك إىل احلالة املادية السيئة اليت كانوا يعانون منها، إضافة إىل قلة الوازع الديين للبعض 

نية منهم، حيث تسبب اعرتاضهم املستمر لقوافل احلجيج، يف حدوث اضطراابت أم
شديدة يف اإلقليم، و ابلرغم من قيام احلكومة العثمانية بصرف مرتبات لشيوخ القبائل؛ 
لضمان سالمة احلجاج، إال أن ذلك القرار مل أيت أبهدافه املرجوه؛ بسبب أتخر صرف 

 املرتبات من قبل والية احلجاز، وعدم االهتمام هبم، ومشاركتهم يف اجملالس اإلدارية.

 فقد-إابن تلك احلقبة الزمنية  –ع اإلدارية يف إقليم احلجاز عن األوضا  أما- 7
يف إقليم احلجاز، وخاصة يف والية عثمان  نوعيا   شهدت إمارة الشريف عون الرفيق تطورا  

نوري ابشا، رغم النزاعات املستمرة بينهما، حيث شيدت عدد من املباين والقالع، 
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امللحوظ يف جمال العلوم، الذي بدا من خالل استحداث أول مطبعة  إىل التقدم ةابإلضاف
شهدت إمارة الشريف عون الرفيق، تطورا نوعيا يف جمال املواصالت،  ايف احلجاز. كم
 سكة حديد احلجاز. -يف عهده  –حيث أنشئت 

على صعيد النواحي الصحية، فبالرغم من اجلهود اليت قامت هبا احلكومة  أما- 8
يف هذا اجملال، إال أن والية احلجاز قد عانت من انتشار األوبئة فيها، وخباصة  العثمانية

للحجاج، واألهايل، كما شكلت ضغطا  على  كبريا    اليت شكلت رعبا  –الكولريا  –
 احلكومة العثمانية، اليت خشيت بدورها من تدخل الدول األوروبية يف شؤون احلجاز.

احلجاز تعتمد على املساعدات املالية  الصعيد االقتصادي، فقد كانت وعلى-9
احلكومية، والصرة العثمانية، كما أهنا كانت تعتمد على موسم احلج، والذي يُعد مصدرا 

 أساسيا، ومهما؛ لتدفق املوارد املالية املتعددة على إقليم احلجاز.

خيص عالقة الشريف عون الرفيق بوالة الدولة العثمانية يف احلجاز،  فيما-10
كانت عالقة حسنة، ابستثناء عالقته ابلوايل عثمان نوري. ا  أهن–عامة  بصفة-فنجد 

لكثري من املناصب  ا  ري الذي شهدت واليته تدهورا يف األوضاع األمنية، كما شهدت تغي
اإلدارية؛ وذلك بسبب تداخل الصالحيات بينه، وبني الشريف عون الرفيق، كما كثرت 
الشكاوى واالهتامات بني الطرفني، مما جعل السلطان عبد احلميد الثاين يعزل الوايل 

 العثماين يف أكثر من مرة. 

 وسلطتهم أمام وبعد عزل الوايل عثمان نوري ابشا، تقلص نفوذ الوالة العثمانيني
كان   –وخباصة الوايل أمحد راتب ابشا  –سلطة الشريف عون، بل جند أن بعض الوالة 

يّكن الوالء والتقدير واالحرتام للشريف، األمر الذي انعكس على استقرار األوضاع 
 األمنية واإلدارية يف اإلقليم.
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يفضي بعضها وأخريا  وليس آخرا ، فإن البحث العلمي هو حلقات متصلة متواصلة 
البحث هذا وأسأل هللا العلي القدير أن يكون  اآلخر،البعض  ويكمل بعضها بعض،إىل 

تلك احلقبة الزمنية يف اتريخ أرض قد أسهم ـ بقدر ولو ضئيل ـ يف إلقاء الضوء على 
احلرمني الشريفني، تلك الفرتة اهلامة اليت شهدت تويل الشريف عون الرفيق، منصب 

كاس ذلك على كافة مناحي احلياة يف احلجاز، سواء على الصعيد اإلمارة هبا، وانع
 السياسي، أو االجتماعي، أو االقتصادي. 

 وبعد ،،،

فما كان من توفيق فمن هللا، وما كان من خطأ أو سهو فمين ومن الشيطان، 
فالكمال هلل تعاىل وحده، وكل يؤخذ من كالمه ويرد عليه سوى صاحب هذا املقام 

الرسول صلى هللا عليه وسلم "، هكذا علمنا إمام دار اهلجرة، اإلمام مالك  وأشار إىل قرب
 ابن أنس رضي هللا عنه.

، أن هل الباحث إىل هللا العلى القديريبقى سوى أن يبت ال، وختاما هلذه األطروحة
ِإن اَل تـَُؤاِخْذََن  )َربَـَّنا: بل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، مستلهما  آايته احملكماتيتق

َنا ِإْصرا  َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا َربَـَّنا  ْلَنا نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأََن رَبَـَّنا َواَل حَتِْمْل َعَليـْ َواَل حُتَمِّ
 اْلَكاِفرِيَن(َقْوِم َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَنَت َمْواَلََن فَانُصْرََن َعَلى الْ 

 .(286 :اآلية البقرة:صدق هللا العظيم )سورة 

  
  

 وصلى هللا على سيدَن حممد
 وعلى آلة وصحبه أمجعني

 .دعواَن أن احلمد هلل رب العاملنيوآخر 
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 (1وثيقة رقم )

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

 ودارة امللك عبد العزيز، الرايض.

Y.A.HUS 196/97 
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 (1رقم ) ترمجة الوثيقة

 Y.A.HUS 196/97 

       

     
 

 1رقم           
 

 مضمون برقية أرسلها أمري مكة املكرمة إىل الصدر األعظم

أن مااااا هدعيااااع الااااواحب ع مااااان  وااااا عمااااا طااااض ا اااا ا   لمااااد   عماااا  مضاااااب   طا اااار 

الساا ية ماج أجاا  جلساا  بكا  هااالف اء ا ا ا   ها ياادها    امجالههاا  يلهااا إىل اللدالاة 

 صد ر  رمان عاحب بشأهنا.

 

      302تشرين أول  29

 عون الرفيق             302تشرين  7وصول 

 تشرين 8وصول إىل الغرفة 

 

 دائرة الصدر األعظم الباب العايل

 غرفة الربقيات
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 (2رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

    Y.A.RES 17/40 
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 (2رقم ) ترمجة الوثيقة

   Y.A.RES 17/40 

 

 صورة مالكرة هوكي   إانبة

أن السيد لبيب أ  دي صامجب اللطف  رئاي  طكماة الهميياجل ائ ائياة املكلاف  لاالها  

إىل احلجاااو  ملااع صااامجب الساايالة عااون الر ياام  وااا امللااة أمااريا ملكااة املكرمااة قااد أ ااال 

صورة ماج أ را  مهمهاع الاي سايمو  حاا  مجصا  علاي الهلليماا  الاي ساي لهها بشاك     

 هالا الشأن.  األمر  الارمان حلضرة صامجب األمر.يف 

 

 مطابق لألصل     99ذي القعدة  22

 يعــــــــلــــــــ         96سبتمرب  23
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 (3رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

 ودارة امللك عبد العزيز، الرايض.

   Y.A.HUS 194/2-55 
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 (3رقم ) وثيقةالترمجة 

   Y.A.HUS 194/2-55 

 

 برقية  هلغراف إىل الصدر األعظم

لماااد  ساااب إىل الاااواحب ع ماااان  واااا مظاااا  عدهااادة  قاااا   للااااو عاااج عااار ن مجااار   قبائااا  

هااااله  الاااالهج مجر اااهم علاااي المهااا   ائااار  علاااي درهااام جااادة بغاااري مجااام  ماااا مجاااد  ماااج 

بهحااارهض ماااج الاااواحب املشاااار إلياااع هجماااا   اعهااادا ا  أ ع أمااا  علاااي درهااام جااادة كاااان 

ع ماااان  واااا لمطااااا الطااار   املاسااادهج  لماااد   اةاااان اؤجااارا ا  ال وماااة بشاااأن هااا ء  

املاسدهج    اس لال ائماع  األب   أتلهاب الاالهج قااموا  لسارقة   للاوا هاالف األماور  يف 

سارقة تات الوقت  اسع  إ  اا   كاد علاي أن كا  هاالف املااساد  أعمااع السالب  ال هاب  ال

 بهحرهض مج الواحب ع مان  وا.

  عون الرفيق

 أمري مكة املكرمة      
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 (4رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

 ودارة امللك عبد العزيز، الرايض.

   Y.A.HUS 196/32 
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 (4رقم ) ترمجة الوثيقة

   Y.A.HUS 196/32 

 

                                                                          

 6رقم                                         

 

 مضمون برقية مرسلة مج أمري مكة املكرمة إىل الصدر األعظم

بساابب األعماااع أااري  أساااليب الظلاام الااي ههبلهااا  احب احلجاااو ع مااان  وااا  إ ااع ء  كااج ألمااري مكااة 
عااون الر ياام الااه ن   اء سااجا  مااذ الااواحب املااالكور  إنا كا اات فااري ملااع مصاااحلا  هاااو  قااوة البشاار 

لاا  يف ملاارا  عدهاادة  ااإن هااالا الااواحب هرجااذ إىل هلااأ ال مااائض ماارة أ اار    ااالا الساابب  مااد مجااد   
إلارة احلجاااو  األوااراف  اللاار ن  األهاااحب  احلجاااا  أصاابأل ه ااا  بلاام لاهاااحب مااج قباا  هااالا الااواحب 
 هصاار ا  هه ااا ر مااذ الر ااا  اللاااحب    اباا ال الشاااها ع ل داا ا علااي مجميمااة هااالا الو ااذ ءةااان مااا 

لرمحة لري ام حا ء  هلجل   األمر مهوقف علي هصرف  إجرا  السلطان صامجب احلمية  املر  ة  اللدع  ا
 مج الواحب املالكور.    

          304حمرم  15

   عون الرفيق    302تشرين أول  8وصل إىل جدة 

     تشرين 24وصل ابلربيد 

 الباب العايل دائرة الصدر األعظم

 غرفة الربقيات
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 (5رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

   Y.MTV 200/68 
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 (5رقم ) وثيقةالترمجة 

   Y.MTV 200/68 

 

 إىل  ش كاهب لائرة املابة ا ماهو ية ائليلة

 سيدي صامجب اللطف  احلضور اللاحب

لمد أصيب الك اري ماج األهااحب اماراع اللاة  الرماد  اللماي  ء هوجاد دبياب أماراع رماد  عاة ماج 

أج  ملائههم  قب  عا   مد   إرساع كابم أ  دي الاا   الماوع أأاا  أمجاد أدباا  الادائرة إىل  رها  

 عال املشار إلياع بشاهالة دبياة ر يلاة  ءباد ماج هليي اع حاالا املكاان املاالكور  إعطاا  ائاي  كا اة املا ن 

الي حيهاا إليها مجيث أن الك اري ماج الساكان  اللار ن  اياا رهج قاد اصاابههم هلاأ األماراع املاالكورة 

 ااا  عليااع   بااد مااج  أصاابحت مجااالههم مهاادهورة  عيااوهنم يف مجاجااة إىل إجاارا  عمليااا  جرامجيااة  ااا  ب

هليااة املااالكور  ااجلراجل ليلاااا هااالف احلاااء   أن هصاادر ج ااا  الساالطان  رمااان عاجاا  إىل املااالكور بلااد 

 هرقيهع إىل لرجة بكباش  ئي  .  األمر  الارمان لصامجب األمر.

 أمري مكة املكرمة     317ذي القعدة  24

 عون الرفيق               316مارس  12
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 (6رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

   BEO 1167/87484 
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 (6رقم ) ترمجة الوثيقة

   BEO 1167/87484 

 

 برقية إىل صامجب احلضور الصدر األعظم

اعاارع الههاااال  اءمه ااان بكاا    اار  ساار ر بساابب احلصااوع علااي  يشااان اءمهياااو اللاااحب 

 املرصذ.

 

               

 مكة املكرمةأمري 

  عون الرفيق  
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 (7رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

   Y.MTV 229/13 
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 (7رقم ) ترمجة الوثيقة

   Y.MTV 229/13 

 

 

 برقاية مج مكة املكرمة

بسااابب عموعاااة ماااج أعمااااع ج ائياااة  سااارقة  قطاااذ درهااام ماااج كا اااة األ اااواا يف عهاااد إماااارة 

  12 مااد قاااا  عااون الر يااام  لماابض علاااي    322ماااار   13املرمجااو  عااون الر يااام بهاااره  

بد ي    اعدامهم  مجد  نلاأ ماج أجا   شار اءساهمرار  السالم  ا اد    امل الاة اللاماة 

ل ماااال علااي أ ااع ناار  ل ن اسااهحالان مااج صااامجب  لكااج  مهاام نلااأ مااج قباا  الساالطان ال

ائ ااا  اللاااحب  أن نلااأ عماا   إجاارا   ااادم    ه بيااع أمااري مكااة املكرمااة بلااد  الهحاار  

بصااورة ةااالف الر ااا  الساااما  بلااد اباا ال املشااار إليااع  مااد هماارر عااد  ملار ااة الساالطان 

األ اماار اللليااة  عااد    الااواحب يف أي أماار مااج هااالف األمااور  أن اضااذ األمااري  األمااارة لكا ااة

 الهحر  ل ن أنن ج ا  السلطان.  

 وايل احلجاز والقائد         1322مارس  14        

 أمحد راتب                                             

 قصر يلدز اهلمايوني دائرة الباش كاتب
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 (8رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

    DH.I.UM 94/579 
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 (8رقم ) ترمجة الوثيقة

   DH.I.UM 94/579 

 326ا هشرهج اثال       7320ص 

 313/9احلجاو     

 يمااا ههللاام اساا ال ا ه سااا  جساايمة ملبااال  كباارية مجصاالها  احب احلجاااو األساابم أمحااد راهااب أ  اادي 

 املهاويف عااون الر يام أمااري مكااة املكرماة األساابم   لااع علااا  وااا  ماد   هشااكي  ئ اة  اصااة يف هااالا 

 هبااة مااج الهحميمااا  أن  ءهااة احلجاااو أبلغاات أن هااالا الكاا   ء أسااا  لااع مااج الصااحة  ء الشااأن 

هوجد لد  أمجد مسه د ه بت بع نلأ  ء  كج للمحكماة أن همه اذ إء بادءئ  قوهاة  لاي   لهمادهر 

مااج قااا ون اااكمااا  الما و يااة  أصااو ا مجااوع جااواو مججااجل  294   271 اءسااه هاا    مااا للمااالة 

ع امل مولة  أري امل مولة  إ ع ء  كاج ائاجل    اه   املشاار إلايهم  االف املباال   ءباد ماج الرجاوا األموا

إىل ااكماااة يف مساااألة احلجاااجل علاااي األماااواع امل مولاااة  أاااري امل مولاااة ب اااا  علاااي األمجكاااا  الاااي سااارلها 

 لشأن.الما ون    اب ال  ءهة باللأ هلغرا يا  أ ع ء هوجد أي مسوال قا وال حالا ا

 

 إىل والية احلجاز البهية    326تشرين اثين  7
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 (9رقم ) وثيقة

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

 ودارة امللك عبد العزيز، الرايض.

   I.HUS 75/R.1310 
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 (9رقم ) ترمجة الوثيقة

   I.HUS 75/R.1310 

 

  3824       
  

خبصااااوص اااااا ف المااااائم بااااة أمااااري مكااااة املكرمااااة   احب احلجاااااو م ااااال  اااا ة  مااااد ك اااار  
الشكا ي  يما بي هما   ظرا ملا نووف م طماة احلجااو ماج مكا اة  أكياة كبارية كبملاة مباركاة 
 ماااد لاااجل  عاااد  هااار  أي عااااع حلاااد   أي مشاااكلة م ااا  بلاااض األمجااادا  الاااي  قلااات يف 

مجالثااة الاايمج ماا  راجل  لكااج مااج الوا ااأل أن ك اارة الشااكا ي  اا  ااا  بااة املا ااا  قباا  
الطاار ة أصاابحت أمااراجل  اقلاااجل  أصاابأل مااج الضاار ري اةااان الهاادابري الااي همهضااا م ااذ نلااأ 
 ب ااا  عليااع  مااد   إرساااع همااا الاادهج  وااا  احب بغاادال األساابم  الارهاام أمحااد راهااب  وااا 

لسااكري ؤجاارا  نميمااا  عاجلااة يف نلااأ األماار أمجااد أعضااا  ايلاا  األعلااي للهاهااي  ال
الاف قارش بادع ساار  ا همااع ؤتاا  هاالف  15 صادر  إرالة سا ية حا أل هماا الادهج مبلا  

 املأمورهة .  األمر  الارمان حلضرة مج لع األمر.   

  رئيس كتاب الصدر األعظم   310ربيع آخر  29

  ثـريــــا           308تشرين اثين  4

 

  

 كاتبدائرة الباش  قصر يلدز اهلمايوني
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(10رقم ) وثيقة   
(.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف   

 ودارة امللك عبد العزيز، الرايض.
I.DAH 29/B.1310  

  



لواثئقاملحق    

 

  - 275 - 

 

 (10رقم ) ترمجة الوثيقة 

   I.DAH 29/B.1310 

 

      

5717 

 

ملاار ع إلاايكم خبصااوص الارهاام البحااري أمحااد راهااب  وااا  انئااب  احب احلجاااو مجيااث أ ااع 

 صدر  رمان كاهوال  إرالة س ية بهليي ع  الياجل علي احلجاو.   

 

 

 رئيس كتاب الصدر األعظم         310رجب  20    

   ثـريــــا                  308كانون اثين   27
    

 

 

 دائرة الباش كاتب قصر يلدز اهلمايوني
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 (11رقم )وثيقة 

 (.)طوب كويب سرايرائسة جملس الوزراء، إسطنبول. من أرشيف 

 ودارة امللك عبد العزيز، الرايض.

   Y.PRK.UM 7/101 
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 (11رقم ) ترمجة الوثيقة 

   Y.PRK.UM 7/101 

 

 

 برقية مج  احب قو ية إىل الباش كاهب

 

ب ا  علي اؤرالة الس ية الصالرة ب    ءهة قو ية  الهوجاع إىل  ءهاة احلجااو لهاوحب امل صاب 

ائدهااد  ااإ ر سااارعت  لهحااار  إىل البااا  اللاااحب بطرهاام أوماااري   ماااجل لاا رالة الساا ية  ماااج 

م طلااام اؤ ااا ص لاااوحب  لمه اااا ج اااا  السااالطان الل مااااال الاااالي هلطاااف علي اااا حجلهاااد ماااج 

ن  أصااادر هاااالا الارمااان لهاااوحب  ءهاااة أ ااار .  ع اادما مجصااالت علاااي هاااالا الل اهااة  اؤمجساااا

 الارمان  إ ر ك ت يف أ طاليا  نركت مهوجهاجل إىل البا  اللاحب بطرهم أومري.   

 

 وايل قونية السابق        310مايو  1

 حسن حلمي     

 قصر يلدز اهلمايوني



31 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

الصور واخلرائطملحق   
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 (12لحق رقم )م
 الشريف عون الرفيق

 

 املصدر:
كرستيان سنوك هورخرونيه: مكة املكرمة منذ مائة عام، صياغة: آجنلوبيشى،  -

 .53م، ص1986ه/ 1407دار إمييل، لندن، 



الصور واخلرائطملحق    

 

280 

 

 (13)ملحق رقم  
 الشريف محمد عبد العزيز نجل الشريف عون الرفيق

 

 
 

 املصدر:
كرستيان سنوك هورخرونيه: مكة املكرمة منذ مائة عام، صياغة:  -

 .57م، ص1986ه/ 1407آجنلوبيشى، دار إمييل، لندن، 



الصور واخلرائطملحق    

 

281 

 

 (14)ملحق رقم  
 الوالي عثمان نوري باشا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر:
كرستيان سنوك هورخرونيه: مكة املكرمة منذ مائة عام، صياغة:  -

 .54م، ص1986ه/ 1407آجنلوبيشى، دار إمييل، لندن، 



الصور واخلرائطملحق    

 

282 

 

 (15)ملحق رقم  
 خريطة مكة المكرمة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر:
معراج مرزا: أطلس خرائط مكة املكرمة، هيئة املساحة اجليولوجية السعودية،  -

 .87م، ص2005ه/ 1426جدة، 



الصور واخلرائطملحق    

 

283 

 

 (16ملحق رقم )
 مبنى الحميدية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر:
معراج مرزا، وعبد هللا شاوش: األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر  -

املقدسة" من القرن اخلامس حىت الربع األول من القرن اخلامس عشر 
 .95ه، ص1427، دارة امللك عبد العزيز، الرايض، 2اهلجري"، ط



الصور واخلرائطملحق    

 

284 

 

 (17)  ملحق رقم
 الصف ا  كراكول 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صدر:امل
معراج مرزا، وعبد هللا شاوش: األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر  -

املقدسة" من القرن اخلامس حىت الربع األول من القرن اخلامس عشر اهلجري"، 
 .85ه، ص1427، دارة امللك عبد العزيز، الرايض، 2ط



لصور واخلراطاملحق    

 

  285 

 

 (18)ملحق رقم  
 بنى المطبعةم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر:
معراج مرزا، وعبد هللا شاوش: األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر  -

املقدسة" من القرن اخلامس حىت الربع األول من القرن اخلامس عشر اهلجري"، 
 .90ه، ص1427، دارة امللك عبد العزيز، الرايض، 2ط



الصور واخلرائطملحق    
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 (19)  ملحق رقم
 مبنى قشلة اجياد

 

 
 

 املصدر:
معراج مرزا، وعبد هللا شاوش: األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر  -

املقدسة" من القرن اخلامس حىت الربع األول من القرن اخلامس عشر اهلجري"، 
 114ه، ص1427، دارة امللك عبد العزيز، الرايض، 2ط



الصور واخلرائطملحق    
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 (20)ملحق رقم  
 مبنى المسافر خانة

 

 
 

 املصدر:
معراج مرزا، وعبد هللا شاوش: األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة"  -

، دارة 2من القرن اخلامس حىت الربع األول من القرن اخلامس عشر اهلجري"، ط
 .117صه، 1427امللك عبد العزيز، الرايض، 



الصور واخلرائطملحق    

 

288 

 

 (21)ملحق رقم  
 بستان الشريف عون الرفيق

 

 
 

 

 املصدر:
معراج مرزا، وعبد هللا شاوش: األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة"  -

 ، دارة2من القرن اخلامس حىت الربع األول من القرن اخلامس عشر اهلجري"، ط
 .120ه، ص1427امللك عبد العزيز، الرايض، 



الصور واخلرائطملحق    

 

289 

 

 (22)ملحق رقم  
 التمديد المقترح لسكة حديد الحجاز

 

 
 

 املصدر:
 واملكان،سكة حديد احلجاز رحلة يف الزمان  املهندس:أمحد عبد القادر  -

 م،1987 أغسطس،ه / 1408 حمرم، (،2)ع  (،13)س  الدارة،جملة 
 .90ص



لصور واخلراطاملحق    
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 (23ملحق رقم )
 والة الحجاز في إمارة الشريف عون الرفيق

 

 فرتة واليته الوايل

 م1886- 1882ه / 1304- 1882 عثمان نوري ابشا )الفرتة األوىل(

 م1886ه / 1304 مجيل حسني ابشا

 م1889 – 1887هـ / 1306- 1304 صفوت ابشا

 م1890 – 1888ه / 1307- 1306 انفذ ابشا

 م1892 – 1890ه / 1309 – 1307 إمساعيل حقي ابشا

 م1892- 1892ه / 1310 – 1309 عثمان نوري ابشا )الفرتة الثانية(

 م1894 –1892ه/  1311 – 1310 أمحد راتب ابشا )الفرتة األوىل(

 م1895 – 1894هـ / 1312 – 1311 حسن حلمي ابشا

 م1905- 1895 / ه1323 – 1312 أمحد راتب ابشا )الفرتة الثانية( 



31 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 قائمة املصادر واملراجع
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 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر

 شنوور:: املغري  أواًل: الواثئق العثمانية

 ) طوب كويب سراي (.أرشيف رائسة جملس الوزراء، إسطشنبول.  واثئق -أ

BEO 
1167\87484 , 1355\101621 , 2867\214970 

DH.I.UM 
94\579 

DH.ID 
16-1\61 

I.DAH 
12\S.1312 , 29\B.1310 

I.DH 
875\69860 

I.HUS 
67\12 , 75\R.1310 

I.MMS 
94\3998 



ائمة املصادر واملراجعق  

- 293 - 

 

I.TAL 
118\31 , 138\29 , 1318\C-71 

Y.A.HUS 
186\64 , 194\2-55 , 194\2-122 , 196\32 , 196\97 , 
201\45 , 201\95 , 234\45 , 329\85 , 330\8 , 330\53 , 
330\90 , 330\100 , 330\126 , 338\36 , 340\126 , 
470\54 , 483\110 , 492\9 , 495\20  

Y.A.RES 
17\39 , 17\40 , 18\41 

Y.E.E 
6\15 , 6\17 , 88\49 , 88\55 , 88\79  

Y.M.HUS 
451\19 

Y.MTV 
182\71 , 194\73 , 197\37 , 199\91 , 200\68 , 200\86 , 
206\67 , 207\133 , 223\19 , 229\13 , 290\112 

Y.PRK.A 
 7\48 , 11\27 , 12\71  
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Y.PRK.AZJ 
16\13  

Y.PRK.BSK 
 6\79 , 35\84 , 71\111 , 73\102 

Y.PRK.HH 
27\65 

Y.PRK.MK 
4\42 

Y.PRK.NMH 
4\81 , 6\13 , 9\73 

Y.PRK.UM 
6\129 , 7\101 , 8\47 , 14\72 , 15\131 , 24\129 , 29\24 
, 29\80 , 30\22 , 31\124 , 32\87 , 35\100 , 45\11 , 
47\106 , 52\90 , 53\7 , 54\5 , 73\53  

 دار: امللك عبد العزيز، الرايض: واثئق -ب

I.DAH 
12/S.1312 , 29/B.1310  
I.HUS 
75/R.1310 
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I.MMS 
94/3998  
I.TAL 
1313/L-139 , 1318/C-71 
Y.A.HUS 
186/64 , 194/2-55 , 194/2-122 , 196/32 , 196/97 , 
201/45 , 234/45 , 329/85 , 330/8 , 330/53 , 330/90 , 
330/126 , 338/36 , 340/126 
Y.A.RES 
17/39 
Y.E.E 
6/15 , 6/17 , 88/49 , 88/55 , 8879 
Y.MTV 
62/45 
Y.PRK.A 
7/48 , 11/27 , 12/71 
Y.PRK.AZJ 
16/13  
Y.PRK.BSK 
35/84 
Y.PRK.MK 
4/42 
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Y.PRK.NMH 
4/81 , 6/13 , 9/73 
Y.PRK.UM 
6/129 , 7/101 , 8/47 , 24,129 , 32/87 , 53/7 

 العثمانية املشنوور:: الواثئقاثنياً: 

 ه.1321سالنامة الدولة العلية العثمانية، إسطنبول، سنة  -

ه، 1305ه، 1303ه، 1301بعة املريية، مكة املكرمة، والية احلجاز، املطسالنامة  -
 ه.1309، ه1306

 : املخطوطات:اثلثاً 

 أمحد أمني بيت املال: النخبة السنية يف احلوادث املكية، حتقيق: حسام مكاوي، د.ن، -
 د.م، د.ت.

مبكطبدددة مكدددة أمحدددد  مدددد احل دددراوي:  ا بدددواتية الب دددر وبطمدددة  يددد  السدددري،  طدددو   -
 /  تية.123املكرمة، الرقم 

أمحددد  مددد احل ددراوي: نفكددة ال كددر نيمددا م ددل مدد  احلددوادث والعدد  يف بددرا م ت ددال  -
القدددددرن الثددددداا ث دددددر والثالدددددت ث دددددر،  طدددددو  بددددددات الكطددددد  القوميدددددة، القددددداكر ، بدددددرقم 

 (  تية بيموت.1970)

لددق رمددراة مكددة،  طددو  ثبددد السددطات ثبددد الوكدداي الدددكلوي: بكميددا وبدد ييا نيمددا يطع -
 (  تية.3466/2مصوت يف مكطبة احلرم املكي ال ريف، الرقم العام )
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ثبدددد السدددطات ثبدددد الوكددداي الددددكلوي: نفكدددة امنىدددات وال كدددر نيمدددا م دددل مددد  احلدددوادث  -
 /  تية.3258والع ،  طو  مصوت مبكطبة احلرم املكي ال ريف، الرقم العام 

تية امررا  وأمدراة مكدة املكرمدة،  طدو  مبكطبدة احلدرم ثبد هللا  مد ثبد ال كوت:   -
  تية. 3455/2املكي ال ريف، الرقم العام: 

مؤلددددف : ددددول: تسددددالة يف مدددددف ال ددددريف ثددددون الرنيددددق،  طددددو  مصددددوت مبكطبددددة مكددددة  -
 ./ كط  منوثة10املكرمة، الرقم العام 

 العربية واملعربة: الكتب: رابعاً 

 كد.1344دات الكط  املصرية، القاكر   إبراكيم تنعت: مرآ  احلرمني، -
، دائر  املعات  النىامية، اهلند، 1أمحد ب  ثلي العسقالا: هت ي  الط  ي ،   -

 ه.1326
أمحد زيين دحالن: خالصة الكالم يف بيان أمراة البلد احلرام، حتقيق:  مد أمني  -

 م.1993بونيق، دات الساقي، بريوت، 
نيم  بوىل مصر القاكر  م  الوزتاة والباروات أمحد رليب املصري: أوضح اإلراتات  -

 م.1978"الطاتية العيين"، حتقيق: ثبد الرحيم ثبد الرمح ، مكطبة اخلاجني، القاكر ، 
إمساثيا حقي  اترلي: أررا  مكة املكرمة وأمراؤكا يف الع د العثماا، بر ة:  -

 م.2003كد/ 1424خليا ثلي مراد، الدات العربية للموسوثات، بريوت، 
أيوي ص ي ابرا: مرآ   فير  العري، بر ة: أمحد نؤاد مطويل والص صايف أمحد  -

 م.1983كد/ 1403املرسل، دات الرايض، الرايض، 
بقي الدي   مد ال اسي: ر اة الغرام رخبات البلد احلرام، حتقيق: ثمر بدمري، دات  -

 م.1985كد/ 1405الكطاي العريب، بريوت، 
نيا املين ب يا بلوغ القرى لطكملة إحتا  الوتى، حتقيق:   ات هللا ب  العف أب  ن د: -

 مد احلبي  اهليلة، مؤسسة ال رقان للرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 
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 م.2000كد/1420
 وتا أنطونيوس: يقىة العري " تية حركة العري القومية"، بر ة: انصر الدي   -

 م.1982، دات العلم للماليني، بريوت، 2إحسان ثباس،   –امسد 
 ريالد دو غوتي: حكام مكة، بر ة:  مد ر اي، مكطبة مدبويل، القاكر ،  -

 م.2000ه/ 1420
، هتامة،  د ، 3حسني ثبد هللا ابسالمة:  تية ثمات  املسجد احلرام،   -

 م.1980ه/1400
، مكطبة ومطبعة خ ري، مصر، 1حسني نصيف: ماضي احلجاز وحاضره،   -

 كد.1349
امثالم" قاموس برا م مر ر الر ال والنساة العري واملسطعربني خري الدي  الفتكلي:  -

 م.2002، دات العلم للماليني، بريوت، 15واملسط رقني"،  
، بقدمي وبر ة: 3السلطان ثبد احلميد الثاا: م كرات السلطان ثبد احلميد،   -

 م.1991كد/ 1412 مد حري، دات القلم، دم ق، 
لرحلة اليمانية لل ريف حسني ب  ثلي، دات الوتاق، رر  ب  ثبد احملس  ال كايت: ا -

 م.2007لندن، 
ثبد احل يظ ب  ثثمان القاتي الطائ ي: تسالة يف أخبات الطائف، حتقيق: ثلي ثمر،  -

 م.2010كد/ 1431، رركة نوابغ ال كر، القاكر ، 1 
، دات 1ثبد الرمح  ب  ثبيد هللا السقا : إدام القوت يف ذكر بلدان ح رموت،   -

 م.2005كد/1425ن اا للن ر والطوزي ،  د ، امل
ثبد السطات ثبد الوكاي احلن ي الدكلوي: نيض امللك املطعايل ربناة أوائا القرن  -

، مكطبة امسدي، مكة 2الثالت ث ر والطوايل، حتقيق: ثبد امللك ب  دكيش،  
 م.2009كد/ 1430املكرمة، 

لطنة البلد احلرام، حتقيق: ن يم ب  ن د: غاية املرام رخبات ساثبد العفيف ب  ثمر  -
 م.1986كد/1406رلطوت، دات املدا،  د ، 

ثبد العفيف دولط ني: الرحلة السرية للعقيد الروسي ثبد العفيف دولط ني إىل احلجاز  -
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 م.2008كد /1428م(، الدات العربية للموسوثات، بريوت، 1899-1898سنة )
أخبات جند واحلجاز والعراق، حتقيق: إبراكيم ثبد هللا ب   مد البسام: حت ة امل طاق يف  -

 م.2000، رركة املخطلف للن ر والطوزي ، الكويت، 1اخلالدي،  
الغازي املكي: إناد  امانم ب كر أخبات بلد هللا احلرام م  بعليقه املسمل  مد ثبد هللا  -

، مكطبة امسدي، مكة املكرمة، 1إبمتام الكالم، حتقيق ثبد امللك ب  دكيش،  
 م.2009كد/ 1430

: نىم الدتت يف اخطصات ن ر النوت والفكر يف برا م أناضا املكي ثبد هللا  مد الغازي -
أكا مكة م  القرن العارر ثلل القرن الراب  ث ر، م  ذيله املسمل" نثر الدتت يف 

، مكطبة امسدي، مكة املكرمة، 1ب ييا نىم الدتت، حتقيق: ثبد امللك ب  دكيش،  
 م.2014كد / 1435

، دات القلم، حل ، 2كاما حسني احلليب الغفي: هنر ال ك  يف  تية حل ،   -
 ه.1419

كرسطيان سنوك كوتخرونيه: ص حات م   تية مكة املكرمة، بر ة: ثلي ثود   -
 م.1999كد/1419الرايض،  ،ال يوخ، دات  امللك ثبد العفيف

آجنلوبي ل، دات كرسطيان سنوك كوتخرونيه: مكة املكرمة من  مائة ثام، صياغة:  -
 .57م، ص1986ه/ 1407إمييا، لندن، 

 مد أمحد املكي الصباغ: حتصيا املرام يف أخبات البيت احلرام وامل اثر العىام ومكة  -
، مكطبة امسدي، مكة 1واحلرم ووالهتا ال خام، حتقيق: ثبد امللك ب  دكيش،  

 م.2004كد/ 1424املكرمة، 
، حتقيق:  مد مصط ل، 2وقائ  الدكوت،    مد أمحد ب  إايس: بدائ  الفكوت يف -

 م.1961كد/1380دات إحياة الكط  العربية، القاكر ، 
، 2 مد اممني املكي: خدمات العثمانيني يف احلرمني ال ري ني ومناسك احلج،   -

 م.2005ه/1426بر ة: ما د   لو ، دات اآلناق العربية، القاكر ، 
امثر يف أثيان القرن احلادي ث ر، دات   مد أمني ب  ن ا هللا احمليب: خالصة -

 صادت، بريوت، د.ت.
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 مد ب  ثلي الط ي:  تية مكة إحتا  ن الة الفم  بطاتية والية بين احلس ، دات  -
 م.1993كد/ 1413الكطاي اجلامعي، القاكر ، 

، مطبعة 1 مد بريم الطونسي: ص و  االثطبات مبسطودع اممصات وامقطات،   -
 كد.1311املقططف، مصر، 

 م.1897 مد ثراي: سجا ثثماا، مطبعة ثامر ، اسطنبول،  -
 مد صادق ابرا: الرحالت احلجازية، إثداد وحترير:  مد مهام نكري، دات بدت  -

 م.1999للن ر، بريوت، 
 مد صاحل ال ييب احلجيب: إثالم امانم بطاتية بيت هللا احلرام، حتقيق: إمساثيا  -

 م.1984ه/1405ملكرمة، حانظ،  امعة أم القرى، مكة ا
مسلم ب  احلجاا الق ريي النيسابوتي: املسند الصحيح املخطصر بنقا العدل ث   -

العدل ثلل تسول هللا صلل هللا ثليه وسلم، حتقيق:  مد نؤاد ثبد الباقي، دات إحياة 
 الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

وتي، املطبعة السوتية، نونا أنندي نعمة هللا نونا: الدسطوت، مرا عة: خليا أنندي اخل -
 م.1884كد/ 1301بريوت، 

 املراجع

 العربية واملعربة: لكتب: اأوالً 

 إبراكيم م كوت وآخرون: املعجم الوسيط، دات الدثو ، القاكر ، د.ت. -
أمحد السباثي:  تية مكة "دتاسات يف السياسة العلم واال طماع والعمران"، دات  -

 م.1999كد/ 1419امللك ثبد العفيف، الرايض، 
أمحد العالونة: ذيا امثالم "معجم برا م مر ر الر ال والنساة م  العري  -

واملسطعربني واملسط رقني وامثالم مبا وق  يف أثالم الفتكلي م  اموكام، دات املنات ، 
 م.2002كد/1422 د ، 

.ن أمحد سعيد ب  سلم: املدينة املنوت  يف القرن الراب  ث ر اهلجري، النارر املؤلف، د -
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 م.1993ه/1414، د.م، 
 م.1988أمحد روقي: ال وقيات، دات العود ، بريوت،  -
-828أمحد صدقي رقريات:  تية مؤسسة ريوخ اإلسالم يف الع د العثماا ) -

 م.2002كد/ 1423، مطبعة كنعان، امتدن، 1م(،  1992-1425كد/ 1341
ني وما ب رع ثن م أمحد ضياة ب   مد العنقاوي: معجم أررا  احلجاز يف بالد احلرم -

، 1يف مصر واليم  وغريكا م  البلدان، بقدمي: سامي العنقاوي وكفاع العبديل،  
 م.2005ه / 1426مؤسسة الراين، بريوت، 

، ثامل الكط ، 1أمحد  طات ثبد احلميد ثمر: معجم اللغة العربية املعاصر ،   -
 م.2008كد/1429القاكر ، 

رات احلاكمة يف الطاتية اإلسالمي، بر ة زكي إدوانون زامباوت: معجم امنساي وامس -
 م.1980كد/1400 مد حس  بك وآخرون، دات الرائد العريب، بريوت، 

 م.1987، دات اجليا، بريوت، 8أمني الرحياا: ملوك العري،   -
أوليا  ليب: الرحلة احلجازية، بر ة: الص صايف أمحد املرسي، دات اآلناق العربية،  -

 م.1999القاكر ، 
 ناتوقي: الدولة العثمانية والعامل احمليط اها، بر ة: حا م الطحاوي، مرا عة: ثمر ثراي -

 م.2008اميويب، دات املدات اإلسالم، بريوت، 
 الل حيىي: العامل العريب احلديت واملعاصر، املكط  اجلامعي احلديت، اإلسكندتية،  -

 م.1998
د " م  ث د الوايل مدحت ابرا  يا موسل النجات: اإلدات  العثمانية يف والية بغدا -

، مكطبة مدبويل، القاكر ، 1م( "،  1917-1869إىل هناية احلكم العثماا )
 م.1991كد/ 1411

(، بر ة: ثبد 1914-1865 ولدن صاتي يلدز: احلجر الصحي يف احلجاز ) -
الرزاق بركات، مرا عة: مسعد ال امان، مركف امللك نيصا للبحوث والدتاسات 

 م.2001ه/1422رايض، اإلسالمية، ال
 يا  رنيه كوتبلمون: تحليت إىل مكة، حتقيق:  مد اخلناش، مؤسسة الرتاث،  -
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 م.2002ه/1423الرايض، 
  يمس موتيس: امللوك اهلامشيون، املكط  العاملي للطأليف والرت ة، بريوت، د.ت. -
 ، مطبعة جلنة الطأليف والرت ة1حانظ وكبه:  فير  العري يف القرن الع ري ،   -

 م.1935كد/ 1354والن ر، القاكر ، 
، مكطبة الرايض احلديثة، الرايض، 2محد إبراكيم احلقيا: ثبد العفيف يف الطاتية،   -

 م.1973كد /1393
 الرايض، د.ت. محد اجلاسر: بالد ينب ، من وتات دات اليمامة للبحت والرت ة والن ر، -
، دات الغري 2ث ر  لل جر ،  زكي  مد :اكد: امثالم ال رقية يف املائة الرابعة  -

 م.1994اإلسالمي، بريوت، 
، دات 1زي  العابدي  مشس الدي  جنم: معجم امل اظ واملصطلحات الطاتخيية،   -

 م.2006كد/1427الكطاي احلديت، مصر، 
، دات العلم للماليني، بريوت، 2ساط  احلصري: البالد العربية والدولة العثمانية،   -

 م.1960
، دات املآثر، املدينة 1دادي: أم  احلج قبا الع د السعودي،  سعد ب  ثود  الر  -

 م.2001كد/1422املنوت ، 
س يا صاابن: املعجم املوسوثي للمصطلحات العثمانية الطاتخيية، مكطبة امللك ن د  -

 م.2000كد / 1421الوطنية، الرايض، 
ألة إلغاة س يا صاابن: بقرير أمحد تاب  ابرا حول تد  نعا القبائا العربية ثلل مس -

م، كلية اآلداي،  امعة امللك سعود، 1891ه/ 1309الرق يف احلجاز ثام 
 م.2009ه / 1430الرايض،

س يا صاابن: مداخا بعض أثالم اجلفير  العربية يف امتريف العثماا، مكطبة امللك  -
 م.2004كد / 1425ثبد العفيف العامة، الرايض، 

املدينة  –ية احلجاز )مكة املكرمة س يا صاابن: مراسالت الباي العايل إىل وال -
ه، مؤسسة ال رقان للرتاث اإلسالمي، مكة 1291ه إىل 1283املنوت ( يف ال رت  م  

 م.2004ه/1425املكرمة، 
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س يا صاابن: معجم امل اظ العربية يف اللغة الرتكية،  امعة اإلمام  مد ب  سعود  -
 م.2005ه / 1426اإلسالمية، ثماد  البحت العلمي، الرايض، 

م، مع د 1909-1840ت   حراز: الدولة العثمانية وربه  فير  العري السيد  -
 .1970البحوث والدتاسات العربية، القاكر ، 

راتل ديديه: تحلة إىل احلجاز يف النصف الثاا م  القرن الطاس  ث ر امليالدي  -
كد، بر ة:  مد خري البقاثي، دات ال يصا الثقانية، الرايض، 1854
 م.2001كد/1422

، النارر املؤلف، 1ال ريف  مد ب  منصوت: قبائا الطائف وأررا  احلجاز،   -
 م1981ه/ 1401د.ن، د.م، 

ال ريف مساثد ب  منصوت احلسين:  داول أمراة مكة وحكام ا من  ال طح إىل  -
 م.2001كد/1422، د. م، مكة املكرمة،  2الوقت احلاضر،  

م(، 1908-1869كد/ 1326-1286)صابر  مؤم  إمساثيا:  د  خالل ال رت   -
دتاسة  تخيية وح اتية يف املصادت املعاصر ، دات  امللك ثبد العفيف، الرايض، 

 ه.1418
صاحل ب  ثبد هللا العبود: ثقيد   مد ب  ثبد الوكاي السل ية وأثركا يف العامل  -

كد 1422، ثماد  البحت العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنوت ، 2اإلسالمي،  
 م.2004/
، مؤسسة املخطات 1ص ي ناحل احلمدي: أررا  احلجاز يف القرن الثام  ث ر،   -

 م.2009كد/ 1430للن ر والطوزي ، القاكر ، 
، دات الن ائس، بريوت، 1ررا  ثلل  تية امررا ،  ثابق ب  غيت البالدي: اإل -

 م.2002كد/1423
مكة، مؤسسة الراين، مكة ، دات 2ثابق ب  غيت البالدي: معجم معامل احلجاز،   -

 م.2010كد/ 1431املكرمة، 
ثابق ب  غيت البالدي: ن ر الرايحني يف  تية البلد اممني "برا م مؤتخي مكة  -

 م.1994ه/1415و غراني ا ثلل مر العصوت"، دات مكة، مكة املكرمة، 
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ة، ثابق ب  غيت البالدي: كديا احلمام يف  تية البلد احلرام، دات مكة، مكة املكرم -
 م.1996كد/1416

ه(، دات كنعان للطباثة 1417 –ه 1ثات  ثبد الغين:  تية أمراة املدينة املنوت  ) -
 م.1996ه/1417والن ر والطوزي ، دم ق، 

كد/ 1413، دات الب ائر، بريوت، 1ثات  ثبد الغين:  تية أمراة مكة املكرمة،   -
 م.1992

 – 1300لسعودية )ثباس صاحل طاركندي: الطباثة يف اململكة العربية ا -
 م.1999ه/1419ه(، مكطبة امللك ن د الوطنية، الرايض، 1419

، 1ثبد الباسط بدت: الطاتية ال اما للمدينة املنوت ، النارر املؤلف، املدينة املنوت ،   -
 م.1993ه / 1414

، دات اليمامة 2ثبد الرمح  ثبد اللطيف آل ال ية: م اكري ثلماة جند وغريكم،   -
 كد.1394 للن ر، الرايض،

-1234ثبد الرحيم ثبد الرمح  ثبد الرحيم:  مد ثلي وربه اجلفير  العربية ) -
 م.1981م(، دات الكطاي اجلامعي، القاكر ، 1840-1819كد/ 1256

-1877ثبد الرؤو  سنو: الندفثات الكيانية اإلسالمية يف الدولة العثمانية ) -
ن للن ر والطوزي ، لبنان، ألبانيا( بيسا –كردسطان -احلجاز–م( )بالد ال ام 1881
 م.1998

ثبد العفيف ال ناوي: الدولة العثمانية دولة م رتى ثلي ا، مكطبة امجنلو املصرية،  -
 م.1980القاكر ، 

ثبد ال طاف حسني املكي:  تية أمراة البلد احلرام ث  ثصوت اإلسالم" ثصر النيب  -
 م.1986كد/1407ائف، صلل هللا ثليه وسلم حىت وقطنا احلاضر" مكطبة املعات  الط

، د.ن ، د.م ، 1 املكي:  داول  تية أمراة البلد احلرام،  نيثبد ال طاف حس -
 م.1999كد/1420

، دات مصر للطباثة، 2ثبد القدوس امنصاتي: موسوثة  تية مدينة  د ،   -
 .329-328م، ص1982كد/ 1402القاكر ، 
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، النارر املؤلف، الرايض، 10 ثبد هللا العثيمني:  تية اململكة العربية السعودية،  -
 م.2001كد / 142

، دات العاصمة، 2ثبد هللا ب  ثبد الرمح  آل بسام: ثلماة جند خالل مثانية قرون،   -
 ه.1419الرايض، 

ثبد هللا ب  ثبد الرمح  املعلمي: أثالم املكيني م  القرن الطاس  إىل القرن الراب   -
 م.200ه/1421ة املكرمة، ، مؤسسة ال رقان للرتاث اإلسالمي، مك1ث ر،  

ثبد هللا مراد أبو اخلري: املخطصر م  كطاي ن ر النوت والفكر يف برا م أناضا مكة"  -
م  القرن العارر إىل القرن الراب  ث ر"، حتقيق:  مد سعيد العامودي، وأمحد ثلي 

 م.1986كد /1406، ثامل املعرنة،  د ، 2الكاظمي،  
، مكطبة امسدي، مكة 1الص ا واملرو ،   ثبد امللك ثبد هللا ب  دكيش: حدود -

 م.2008ه/1429املكرمة، 
 –ثلي الوتدي: حملات ا طماثية م   تية العراق، "قصة امررا  واب  سعود"، أمري  -

 كد.1413قم، إيران، 
، رركة املدينة املنوت  للطباثة 3ثلي حانظ: نصول م   تية املدينة املنوت ،   -

 م.1996ه/1417والن ر،  د ، 
، دات 1لي  مد الصاليب: الدولة العثمانية ثواما الن وض وأسباي السقو ،  ث -

 م.2001كد / 1421الطوزي  والن ر اإلسالمية، مصر، 
م(، الوتاق، 1918-1876ثماد ثبد العفيف يوسف: احلجاز يف الع د العثماا ) -

 م.2011بغداد، 
، مؤسسة 1"،   ثمر تضا كحالة: معجم املؤل ني " برا م مصن ي الكط  العربية -

 م.1993ه / 1414الرسالة، بريوت، 
، 3ثمر ثبد اجلبات: سري وبرا م بعض ثلمائنا يف القرن الراب  ث ر لل جر ،   -

 م.1982ه/1403هتامة،  د ، 
م(، دات الن  ة العربية، 15161/1922ثمر ثبد العفيف:  تية امل رق العريب ) -

 بريوت، د.ت.



ائمة املصادر واملراجعق  

- 306 - 

 

العري يف الع د العثماا، دات املدات ناضا م دي بيات: دتاسات يف  تية  -
 م.2003اإلسالمي، بريوت، 

نددددائق بكددددر الصددددوا : العالقددددات بددددني الدولددددة العثمانيددددة وإقلدددديم احلجدددداز يف ال ددددرت  مددددا  -
م(، سددددددددددددددددجا العدددددددددددددددري، القدددددددددددددددداكر ، 1916-1876كدددددددددددددددد/ 1334-1293بدددددددددددددددني )
 م1978كد/1398

كد/ 1423، ، مكطبة الثقانة الدينية، مصر1نؤاد محف : قل   فير  العري،   -
 م2002

، دات العلم 3قدتي قلعجي: مدحت ابرا أبو الدسطوت العثماا وخال  السالطني،   -
 م.1958للماليني، بريوت، 

مباتك  مد املعبدي: الن ا  الطجاتي مليناة  د  خالل الع د العثماا الثاا  -
م(، النادي امديب الثقايف،  د ، 1916كد/ 1335 –م 1840كد/1256)

 م.1993كد/ 1413
 :موثة م  املؤل ني: املوسوثة املو ف  يف الطاتية اإلسالمي، د.ن ، د.م ، د.ت. -
 مد احلبي  اهليلة: الطاتية واملؤتخون مبكة م  القرن الثالت اهلجري إىل القرن الثالت  -

 م.1994، مؤسسة ال رقان للرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، 1ث ر،  
(، مكطبة امجنلو 1914-1514وال رق العريب) مد أنيس: الدولة العثمانية  -

 م.1990املصرية، القاكر ، 
 م.1988كد/1408، د. م، 1 مد حسني زيدان: ذكرايت الع ود الثالثة،   -
، دات مكة للطباثة والن ر، مكة 1 مد تني : مكة يف القرن الراب  ث ر اهلجري،   -

 م.1981ه / 1401املكرمة، 
، اجلامعة اإلسالمية، 3 تخيي حول الوكابية،   مد سعد ال ويعر: بصحيح خطأ  -

 ه.1419املدينة املنوت ، 
 مد طاكر الكردي: الطاتية القومي ملكة وبيت هللا الكرمي، حتقيق: ثبد امللك ب   -

 م.2004كد/ 1425، مكطبة امسدي، مكة املكرمة، 3دكيش،  
 مدددددددددددد ثبدددددددددددد احلميدددددددددددد بدددددددددددك: اممدددددددددددراض املعديدددددددددددة، مطبعدددددددددددة املعدددددددددددات ، القددددددددددداكر ،  -
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 م.1913ه/1331
، دات 1 مد ثبد الرمح  ال امة: ن أ  الصحانة يف اململكة العربية السعودية،   -

 م.1982ه/1402العلوم للطباثة والن ر، 
)أكثر   مد ثبد الرمح  املغراوي: موسوثة مواقف السلف يف العقيد  واملن ج والرتبية -

، املكطبة اإلسالمية 1قرانً،  15ثامل ثلل مدى 1000موقف مكثر م  9000م  
 للن ر والطوزي ، القاكر ، د.ت.

 مد ثلي مغريب: أثالم احلجاز يف القرن الراب  ث ر لل جر  وبعض القرون املاضية،  -
 م.1990ه/1410، مطبعة املدا، القاكر ، 1 

طماثية يف احلجاز يف القرن الراب  ث ر لل جر ، ثلي مغريب: مالمح احليا  اال   مد -
 م.1985كد/ 1405، دات العلم للطباثة والن ر،  د ، 2 

 كد.1329، مطبعة اجلمالية، مصر، 2 مد لبي  البطنوا: الرحلة احلجازية،   -
 مود روكت: الط كيالت وامزاية العسكرية العثمانية م  بداية ب كيا اجليش  -

، دات طالس، 1م، بر ة: يوسف نعيسة و مود ثامر،  1825العثماا حىت سنة 
 م.1988دم ق، 

مصط ل بركات: املقاي والوظائف العثمانية" دتاسة يف بطوت املقاي والوظائف  -
من  ال طح العثماا ملصر حىت إلغاة اخلالنة العثمانية م  خالل اآلاثت والواثئق 

 م.2000ر، القاكر ، م"، دات غري  للطباثة والن 1924-1517واملخطوطات 
، دات 1موسرتاس: املعجم اجلغرايف لإلم اطوتية العثمانية، بر ة: ثصام ال حادات،   -

 م.2002كد/ 1423اب  حفم للطباثة والن ر والطوزي ، بريوت، 
املوسوثة امليسر  يف امداين وامل اك  وامحفاي املعاصر ، إررا  ومرا عة: مان   -

 ه.1420العاملية، الرايض،  ، دات الندو 4محاد اجل ين،  
نبيا ثبد احلي تضوان: الدولة العثمانية وغريب اجلفير  العربية بعد انططاف قنا  السويس  -

 م.1983كد/ 1403م(، هتامة،  د ، 1908-1869كد/ 1286-1326)
جنا  ثبد القادت اجلاسم: امررا  والعثمانيون يف احلجاز يف هناية القرن الطاس  ث ر،  -

 م.1997كد/ 1418ملؤلف، د.م، ، النارر ا1 
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، دات 1جند  نطحي ص و : اجلفير  العربية يف الواثئق ال يطانية )جند واحلجاز(،   -
 م.1998الساقي، بريوت، 

وليم أوكسنولد: الدي  واجملطم  والدولة يف  فير  العري " احلجاز حتت احلكم العثماا  -
 .8م، ص2010كد/ 1431، فيف،  د "، بر ة: ثبد الرمح  العرايب،  امعة امللك ثبد الع

، حتقيق: بسام اجلايب، دات البصائر، 3يوسف آصا :  تية سالطني آل ثثمان،   -
 م.1985كد/ 1405دم ق، 

 األجشنبية: لكتب: ااثنياً 
- AL-Amr, Saleh Muhoumed, The Hijaz Under 

Ottoman Ruie 1869-1914 Othoman Vale, The 
Sharif of Mecca, and the Growth of British 
Influence, Riyadh University, Riyadh, 1978. 

 : الرسائل اجلامعية:اثلثاً 

ابطسام  مد ك مريي: مكة املكرمة م  بداية احلكم العثماا إىل هناية القرن العارر  -
تسالة  م(،1591-1517كد/ 1000-923اهلجري، السادس ث ر امليالدي )

دكطوتاه، كلية ال ريعة والدتاسات اإلسالمية، قسم الطاتية،  امعة أم القرى، مكة 
 م.2001كد/1422املكرمة، 

كد/ 1334-كد1277أتيج مسحا القثامي: مكة املكرمة يف أواخر الع د العثماا ) -
م(، تسالة دكطوتاه غري من وت ، كلية ال ريعة والدتاسات اإلسالمية، 1916–م1861
 م.2008كد/ 1429أم القرى، مكة املكرمة،   امعة

-1256بندت  مد العروي: سياسة الدولة العثمانية جتاه أررا  مكة املكرمة ) -
م(، تسالة دكطوتاه غري من وت ، كلية اآلداي،  امعة 1916-م1840كد/ 1343

 م.2011كد/ 1433امللك سعود، الرايض، 
دائا اخلالدي: اإلدات  العثمانية وأنىمط ا يف احلجاز يف ث د السلطان ثبد احلميد  -

م(، تسالة دكطوتاه غري من وت ، كلية 1909-1876كد/ 1327-1293الثاا )
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 م.2010كد/1431اآلداي،  امعة امللك سعود، الرايض، 
-923سحر ثلي دثدع: وال  احلجاز يف العصر العثماا يف ال رت  ) -

م(، تسالة دكطوتاه غري من وت ، كلية ال ريعة والدتاسات 1870-1517كد/1287
 .33-32م، ص2012كد/ 1433اإلسالمية،  امعة أم القرى، مكة املكرمة، 

ثبد املغيت مديرس النعماا: سياسة حكومة احلجاز جتاه امقطات العربية اجملاوته  -
ية ال ريعة م(، تسالة دكطوتاه غري من وت ، كل1924-1916ه / 1334-1343)

 م.1998ه/1419والدتاسات اإلسالمية،  امعة أم القرى، مكة املكرمة، 
-1840كد/1334-1256ناطمة ثبد هللا ال  ري: احليا  العلمية يف مكة املكرمة ) -

م(، تسالة ما سطري غري من وت ، كلية اآلداي،  امعة امللك سعود، 1916
 م.2000كد/ 1421

-1811كدددددد/ 1256-1226مدددددد ثلدددددي )ندددددوال سدددددراا ر ددددده: احلجددددداز حتدددددت حكدددددم  
م(، تسالة دكطوتاه غري من وت ، كلية ال ريعة والدتاسات اإلسدالمية،  امعدة أم 1840

 م.1989كد/1409القرى، مكة املكرمة، 

 املقاالت واألحباث:: رابعاً 

أمحد ثبد القادت امل ندس: سكة حديد احلجاز تحلة يف الفمان واملكان، :لة الدات ،  -
 م.1987ه / أغسطس، 1408،  رم، (2(، ع )13س )

إمساثيا  اترلي: "وايل وقائد ثام احلجاز ثثمان نوتي ابرا يعفل أمري مكة ال ريف  -
ثبد املطل  ب رمان مفوت، بر ة: صاحل سعداوي، :لة مؤبة للبحوث والدتاسات 

 م(.1993كد/ آذات 1413العدد امول، اجمللد الثام ، )تم ان 
الثوت: الوال  العثمانيون وأبرز أثماهلم اإلن ائية يف نرتيت أمة امللك إمساثيا قاسم  -

م، 1635 – 1538ه / 1045 – 945احلكم العثماا اموىل والثانية لليم  )
، السياحة 22م(،  امعة امللك سعود، م 1918 – 1872ه / 1336 – 1289
 م.2010ه/1431(، الرايض، 2واآلاثت )
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احلرمني ال ري ني،  ريد  ثكاظ، العدد  أمي  الصيدالا: امغوات ت ال يف خدمة -
 م.2013يوليو  22ه / 1434تم ان  13، االثنني، 4418

بركي ب  مطلق القداف العطييب: م  نوادت املخطوطات،  ريد  الرايض، العدد  -
 م.2007ن اير  16ه / 1428 رم  28(، اجلمعة، 14116)
 م.2011ماتس  9د /ك1432تبي  اآلخر  4( ،امتبعاة، 17486 ريد  املدينة،ع) -
حسني  مد ابنقيه: بداايت الن  ة امدبية احلديثة يف مكة املكرمة،  ريد  الرايض،  -

 م.2005أبريا  28كد /1426تبي  امول 19، اخلميس 13457العدد: 
خالد السعدون: مقاومة القبائا لسكة حديد احلجاز، أسبااها، وبطوتاهتا، :لة الدات ،  -

 م.1988/ أغسطس كد 1409،  رم، 14، س 2ع
م م  خالل 1883ه/1300سلوى سعد الغاليب: وابة الكولريا يف احلجاز حج ثام  -

 ه.1433، روال، 38، س 4بقرير القنصلية ال يطانية يف  د ، :لة الدات ، ع 
، 2س يا صبان: بقاتير أمحد  طات ابرا العثمانية ث  اجلفير  العربية، :لة الدات : ع  -

 ه.1424، 29س 
لعمرو: بقاتير القناصا ال يطانية يف  د  كمصدت لطاتية غري اجلفير  العربية صاحل ا -

يف النصف الثاا م  القرن الطاس  ث ر وأوائا الع ري ، :لة املؤتخ العريب، بغداد، 
 م.1978العدد الساب ، لسنة 

ثادل  مد نوت غباري: مصان  النوت  مبكة املكرمة طرازكا املعماتي ونطا  ا  -
 ه.1418، 1، ع23حىت هناية العصر العثماا، :لة الدات ، س الصناثي

ثاصم محدان: كيف الطقل أمحد روقي وإبراكيم امسكويب رعراًي يف نقد الوض   -
احل اتي املطأزم يف مطل  القرن الراب  ث ر اهلجري،  ريد  املدينة، ملحق امتبعاة، 

 (.77م، السنة)2011ماتس9كد/1432تبي  اآلخر،  4، امتبعاة 17486العدد:
 -تومية 1304ثبد احلكيم حكمت: املسح الطيب لوالية احلجاز "بداية سنة  -

ه"، بر ة وبعليق:  مود احلاا قاسم  مد، :لة الدات ، س 1306 -م 1888
 ه1419، 2، ع 24

ثبد اللطيف  مد احلميد: واثئق سكة حديد احلجاز يف امتريف العثماا، :لة  -
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 ه.1413  اآلخر، ، تبي18، س3الدات ، ع
 م.1903ماتس،  30ه/1321(، غر   رم، 1(، ا )6:لة املنات، مج ) -
 .222كد، ص 1316ص ر 9(، 2(، ا)2:لة املنات، مج) -
 .196كد، ص 1320تبي   1(، 5(، ا)5:لة املنات، مج) -
-598م، ص 1957كد/ يوليو 1376، ذو احلجة 10، العدد17:لة املن ا، اجمللد  -

601. 
 (.405ه، ص )1366، 9، ع 4، 7م  :لة املن ا، -
م م  خالل بقرير دبلوماسي نرنسي، 1890ه/1307 مد أمني: موسم حج سنة  -

 ه.1433، روال، 4، ع38:لة الدات ، س 
 

 : املواقع اإللكرتونية:خامساً 

سلوى الغاليب: الدوت السري للقنصلية ال يطانية يف  د  م  خالل الواثئق ال يطانية،  -
 املوق  الرمسي جلامعة امللك ثبد العفيف، 

http://salghalbi.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=19
5&Lng=AR&RN=64113 

املكرمة سلوى الغاليب: ال ريف ثبد املطل  ب  غال  ب  مساثد آل زيد أمري مكة  -
 تؤية  ديد  يف ضوة الواثئق ال يطانية، املوق  الرمسي جلامعة امللك ثبد العفيف، 

http://salghalbi.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=19
5&Lng=AR&RN=64115. 

  ،رر   مد الدابغ : آل الدابغ ، حتت اإلثداد -

http://dabbaghs.blogspot.com/2008/07/blog-post_29.htm 
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