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  من خالل كتاب حممد عمر رفيع وسائل النقل يف مكة املكرمة

 دراسة تارخيية مقارنة  القرن الرابع عشر(())مكة يف

 :البحث ملخص

يتحدث هذا البحث عما ورد من معلومات عن وسائل النقل يف مكـة املكرمـة   
ويناقشـاا ولللـاا.    "(1)من خالل كتاب حممد عمر رفيع "مكـة يف القـرن الرابـع عشـر    

لومات خمتصرة جدًا، فقد كانت وسـائل النقـل يف   وحسب ما أورده حممد رفيع من مع
مكة املكرمة يف بداية القرن الرابع عشر اهلجري أواخر القرن التاسـع عشـر املـيالدي    
وأوائل القرن العشرين تعتمد على احلمري والبغال واخليل واجلمال، وهلـا مسـتلاماتاا   

لتنقل. أما بعد ضـ   من التجاياات اخلاصة بكل نوع من أنواع احليوانات املستخدمة ل
م 1980هــ/  1400م حتـى عـام   1924هـ/1343امللك عبدالعايا للحجاز يف عام 

السنة اليت تويف فياا املؤلف حممد عمر رفيع فقد شادت وسـائل النقـل يف مكـة نقلـة     
نوعية حيث مت استخدام السيارات ومت تعبيد الطرق مع استمرار وسائل النقل القدمية 

تضمن البحـث أيضـًا مـا أورده بعـؤ املـؤرخا السـابقا        بشكل أقل مما سبق. وقد
واملعاصرين حملمد عمر رفيع من معلومات خاصة بوسائل النقل يف مكة املكرمة خالل 

 فرتة البحث من قبيل املقارنة مبا ورد يف كتاب حممد عمر رفيع.
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Summary 

This research deals with information about the transportation 

in mecca Through the book of Mohammed omer Rafee, "mecca in 

the fourtheenth ceutury" According to the very brief information, 

written in his book, the transporting in Mecca at the beginning of 

the fourteenth Centuny relyed on donkeys, mules, horses, and 

camels. In idition to her accessories of each type of animals used 

for transporting equipment. After the annexation of Hijaz by king 

abdulaziz in 1343/ 1924 until the year 1400/ 1980 the year in which 

the author Mohammed omer died, the transportation in mecca has 

witnessed a quantum leap where the use of cars were paving roads 

with the continuation of the old means of transportation in less than 

before. 

Also the research included some information mentioned by 

contemporary historians regarding the transportation in mecca 

during the time of research compared to the information contained 

in the book of Mohammed rafee.Ihsaa’ Campus of Imam 

Muhammad Ibn Saud Islamic University. 
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والصالة والسالم على سيد املرسلا حممد بن عبـداهلل  بس  اهلل الرمحن الرحي  
 وعلى آله وصحبه أمجعا، وبعد:

 (1)احلديث عن وسائل النقل يف مكة املكرمة من خالل كتاب حممد عمـر رفيـع  
يقتضي دراسة ما ورد من معلومات عن وسائل النقل يف  (2)"مكة يف القرن الرابع عشر"

خالل فرتتا خمتلفتا، األوىل تبتدأ من بداية القرن الرابع عشـر اهلجـري    مكة املكرمة
 م1924هــ/ 1343م حتى عام 1882هـ/ 1299سنة  (3)يف عاد الشريف عون الرفيق

هــ حتـى   1343بعد ض  امللك عبدالعايا مكة املكرمة، والفرتة الثانية تبدأ مـن عـام   
م وهو العام الذي توفى فيه 1980هـ/1400نااية القرن الرابع عشر اهلجري يف سنة 

 مؤلف الكتاب.
وسـائل  وعلى الرغ  من ضآلة املعلومات اليت حتّدث فياا حممد رفيـع عـن   

النقل يف مكة املكرمة حيث مل تتجاوز مخس صـفحات والالالـة أسـطر، أن أناـا تقـدم      
معلومات مامة عن طبيعة ونوعيـة وسـائل النقـل يف مكـة املكرمـة يف للـك الـامن،        

نة مبا هو موجود من معلومات عن وسـائل النقـل يف مكـة املكرمـة يف بعـؤ      وباملقار
الدراسات املعاصرة لفرتة حممد رفيع ُيالحظ بأنه أوفى املوضوع حقه على الرغ  مـن  

والـيت ككنـت مـن دراسـتاا      بعؤ القصور اليت مت مالحظتاا يف املصادر املعاصرة له،
 ا من املعلومات اخلاصة مبوضوعاا.واإلشارة ألياا من أجل استيفاء الدراسة حقا

وخالل الفرتة األوىل من القرن الرابع عشر اهلجري املوافق ألواخـر القـرن   
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واليت أشرت ألياا سابقًا حكـ  مكـة املكرمـة    

 ه : (4)الالالة من األشراف
 م.1906-1882هـ/ 1323 -1299عون بن حممد بن عبداملعا بن عون  -1
-1882هــ/ 1326-1323ي بن عبداهلل بن حممد بن عبداملعا بن عـون  عل -2

 .(5)م1891
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 .(6)م1908 -1891هـ/ 1343 -1326احلسا بن علي  -3

وخالل فرتات حكما  مل لدث تطورات ملموسة يف وسائل النقل يف مكة 
املكرمة، وبقيت كما وصفاا حممـد رفيـع معتمـدة علـى احلمـري والبغـال واخليـل        

ذا الصدد يقول حممد رفيع: "كان مدار النقل والتنقل يف داخل مكة واجلمال، ويف ه
على احلمري والبغال واخليل، أمـا اجلمـال فكـان النقـل والتنقـل علياـا أىل املـدن        
الرئيسة يف احلجاز، وقد يكون على احلمري والبغال أيضًا. وأما اخليل فكان التنقل 

عؤ أفراد من علية القوم، كما علياا يكاد يكون خاصًا باألشراف واألمراء عدا ب
أن بعؤ علية القوم مطيـتا  البغـال، أمـا احلمـري فاـي الوسـيلة الشـائعة لـدى         

 .(7)اجلماور"

وفيما يتعلق بقول حممد رفيع بأن التنقل على اخليل كان خمتص باألشـراف  
واألمراء فقد أورد املؤرخ أمحد السباعي معلومات اختلفت عما لكره رفيع حيـث  

نه حدث لات مرة أن أصيب اخليل بوباء فمات ومل يبق أن فرس واحد أشار أىل أ
 .(8)ُخصص ألمري مكة وركب بقية األشراف احلمري

ويصف حممد رفيع اهتمام أهالي مكة املكرمة بالتجاياات اليت يستخدموناا 
، ومناا نـوع  (9)من أجل الركوب على اخليل واحلمري والبغال، فذكر اس  الربلعة

ة وهو على شكل متواضع، الـ  املقعـد وهـو أمجـل مـن الرتاسـة يف       ُيسمى الرتاس
الشكل، وُيعمل هلذين النوعا شرابات تتدّلى على اجلانبا مما يلـي كفـل الباـي     
ــناع    )احليــوان( ُتصــنع مــن خيــوا الصــوف املختلــف األلــوان، وكــان هلمــا ُص

ون  خمصوصون، وهناك نوع الالث ُيسمى القونيف وهو شكل با املقعد والسـرج 
 .(10)ُتصنع له شرابات وأغلب ما ُيستخدم على ظاور البغال
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ونحظ حممد رفيع تنافس أهل مكة يف اقتناء احلمري على اعتبار أناا وسيلة 
النقل املفضلة يف داخل مكة املكرمة، فضاًل عن لا مراكباا وسرعة جرياا، األمر 

، (11)ه للحمار الواحدالذي أّدى أىل ارتفاع أسعارها حيث بلغت يف عاده مائة جني
 ومبقياس للك الامن ُتعد املائة جنية مبلغًا كبريًا مقارنة بالوقت احلاضر.

وتأكيدًا ملا لكره حممد رفيع حول ليانة مركا احلمري وسرعتاا وغالء أمثاناا 
يف وقـت سـابق    (12)فقد أشار أىل مثل هذه األمور الرّحالة عبداهلل حممد العياشـي 

ع، حيث قال: "مل أر أسرع مشيًا من محري احلجـاز، ون أوطـأ   لعاد املؤرخ حممد رفي
مركبًا، ون أقل تعبًا مع السرعة املفرطة يف املشي، فلقد كنت أنظر وأنا راكـب أىل  
أطرايف هل يتحرك مناا شيء مع اإلسراع يف املشي، فال تكاد تتبا لي حركة شيء 

نه كان هناك محـار عنـد   مناا، مع أن مركوبي ليس من أجاودها... ولقد ُأخربت أ
رجل من أهل مكة ُيصلي صاحبه املغرب جبدة فريكب عليه وُيصلي الصبح مبكة، 
وهي مسافة القصر يف الصالة حتقيقًا وه  يتغالون يف مثن مـا هـذه صـفته مناـا،     
فيبلغ احلمار مائة دينارًا لهبًا. وقد رأيت محارًا عند فقيه احلنفيـة الشـيا الايبيـل    

 .(13)املدينة أىل مكة فأخربت أنه اشرتاه بقريب من للك الثمن" رافقنا عليه من

ويؤيد الرحالة حممد البتنوني يف كتابه الرحلة احلجازية ما لكره حممد رفيـع  
حول استخدام أهالي مكة للحمري كوسيلة نقل مفضلة، ولكنه يايد على للك بأن 

رق اجلايرة العربية، هناك نوعية من احلمري احلساوية اليت ُجلبت من األحساء يف ش
ويصفاا بأناا قوية تتحمل املشي الالالة أىل أربعة أيام متتابعة، وميكـن أن كشـي يف   

. ويايـد  (14)اليوم حنو مائة كيلو مرت من غري أن ترى علياا أالرًا كـبريًا مـن التعـب   
البتنوني يف قوله بأن هناك نوع من البغال واخليول اجمللوبة أىل مكة املكرمة من بالد 

 .(15)شام تستخدم أيضًا كوسائل نقل يف داخل مكة املكرمةال
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وورد يف كتاب "مكة املكرمـة يف عيـون رحالـة نصـارى" أن الرحالـة جرفيـه       
م بـأن  1894هــ/  1311املعروف باحلاج عبـداهلل نحـظ يف عـام     (16)كورتلمون

. وهـذه املالحظـة ن   (17)احلمري كانت تستخدم كوسائل نقل للقائ  يف داخل مكـة 
ألياا الشك، فقد كانت املدن يف دول عدة تعتمد قبـل اسـتخدام السـيارات    يرقى 

 على احلمري اليت جتر العربات اخلاصة بنقل القائ  من داخل املدن أىل خارجاا.

يف تقرير له عـن   (18)ومن ناحية أخرى كتب احلاج عبداملاجد بن زين الدين
سـعي بـب علـى    م ما نصه: "ويف نقطة معينة مـن ال 1923هـ/ 1341حجته عام 

احلاج أن يارول ملسافة عشر ياردات، ويستطيع احلاج أيضًا أن يركب علـى ظاـر   
، وهذا يدل على أن احلـاج عبداملاجـد   (19)محار ألا كان جمادًا أو عاجاًا عن السري"

شاهد استعمال احلمري كوسائل ركوب مساعدة يف أالناء السعي ملن ن يسـتطيعون  
موقع آخر أكد على أن احلـاج الضـعيف والعـاجا    السري على أقداما ، ولكنه يف 

أالناء الطواف وُيمنع منعًا باتًا استخدام الـدواب يف صـحن    (20)ُيحمل على شربية
، وللك لكي ن يعتقد الناس جبواز دخول الدواب موضع الطواف كما (21)املسجد

 لدث يف السعي.

ل يف مكـة  وفيما يتعلق باستخدام املركبات احلديثة )السيارات( كوسائل نقـ 
يف بداية القرن الرابع عشر مل ُيشر حممد رفيع أىل للك، بينما لكر القاضي أمحـد يف  

هــ  1334رحلته املكية أنه يف مساء يوم انالنا اخلـامس عشـر مـن شـار شـوال      
الشـريف   (24)اخليـول يف اجتـاه سـراي    (23)ركب الوفد املغربي (22)م1916املوافق 

سـيد عبـدالقادر بـن غـربيي رئـيس أدارة      حسا بقصد السالم عليـه،فيما كـان ال  
 .(25)التشريفات املغربية قد ُهيأت له عربية خاصة
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ويظار من سياق هذه العبارة أن هناك نوعا من وسائل النقـل املسـتخدمة   
ولكن املعلومات مل تعي صورة واضحة فيما ألا كانت العربية اخلاصة اليت ُهيئـت  

 برهـا حصـانان أو عربيـة مـن نـوع      للسيد عبدالقادر هي من عربات اخليول اليت
 السيارات.

أما اجلمال كوسائل نقل يف داخل مكة املكرمة وخارجاا فقد أشار أىل للك 
حممد رفيع بقوله: "أما النقل والتنقل با جدة ومكة واملدينة والطائف فاجلمـال يف  
 األحوال العادية، وعلياا الشقادف، واستعمال الشقادف منذ القدم وقد نـّوه عـن  

 .(26)هـ وكذلك ابن بطوطة"578للك ابن جبري يف رحلته سنة 

وقد أشار البتنوني أىل استخدام اجلمل كوسيلة نقل يف داخل مكـة املكرمـة   
وخارجاا وقال عنه: "سفينة األسفار يف القفار ولـه قـدرة علـى احتمـال مشـقات      

اسـعًا  احلياة الصحراوية، خلقه اهلل مقوس الظار نحتمال األالقال، وجعل خفه و
 .(27)مدورًا طريًا حتى ن ينالق على األحجار ون يسوخ يف الرمال"

وعلى الرغ  من لكر حممد رفيع البتنوني للجمل كوسيلة نقل يف داخل مكة 
وخارجاا أن أناما مل يشريا أىل نوعية اجلمـال فيمـا ألا كانـت مـن لوات السـنام      

باديـا املعـروف بعلـي بـاي     الواحد أو السناما، ولكن الرحالة األسباني دومنجو 
م قابل كتيبة من اهلجانة ممتطا 1807هـ/ 1221العباسي أالناء أقامته يف مكة سنة 

، وهذا ما يدل على أن كال النوعا مـن  (28)مجاهل  لات السناما قرب جبل النور
اجلمال كانا مستخدما كوسائل نقل يف داخل مكـة وخارجاـا، ولكـن اسـتخدام     

 حد كان األكثر شيوعًا.اجلمل لو السنام الوا

أما الشقدف واستعماله فقد وصفه حممد رفيع بقوله: "عبـارة عـن كرسـيا    
بطول الشخص املمتد، متمااللا، ن يستقل أحدهما بالوقوف دون اآلخـر، ييـث   
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يصلحان للشد والربي على ظار اجلمل، ويعلو كل قس  قّبة علـى شـكل نصـف    
، ييث ألا ربي على ظار اجلمل باحلبال القابل للثين (29)دائرة من أعواد الشواحي

شكل القسمان قبة كاملة، يسدل علياا سرت للوقاية من الشمس ناارًا، ومن الربد 
لياًل، وقد يتغاىل بأنواع السرت، ويكون الستار على أنواع خمتلفة، بعضاا من القطن 
يسموناا حنابل هندي، أو من الصوف يسـموناا حنابـل مقصـص، وكالهمـا ممـا      

يوضـع   (30)ح للفرش، وعلى جانب كل شق يسموناا "خمـالي" واحـدتاا "خمـالة"   يصل
فياا ما لتاجه الراكب من مرافق... وتفرش أرض الشقدف باملراتـب أو اللحـف   
من القطن، ييث ألا أراد الراكب أن ينام، نام براحة تامـة، وقـد يتوسـي بينامـا     

الوسـك، وعلـى جـان     راكب الالث على ظار اجلمل با الشقا، ُيسمى املكـان  
الشقدف من جاة الواجاة اليت يـدخل مناـا الراكـب أىل داخلـه ُيخـاا مكـتلا       
مفردها )مكتل( صغريين خمروطي الشكل من اخلمـص، توضـع بداخلـاا شـراب     
املاء، والغالب نوع مناا يسمى الربعي يتناول مناا من هـ  داخـل الشـقدف املـاء     

 .(31)للشرب عند احلاجة"

يع عن اإلشارة أىل أنواع الشقادف وتأالري للك على أجـرة  مل يغفل حممد رف
اجلمال اليت حتملاا، ويف هذا الصدد أشار أىل أن أجرة اجلمل الذي لمل الشقدف 
املسمى "شقدف خياران" تكـون مضـاعفة أو بـأجرة ونصـف مـن أجـرة الشـقدف        

، وهـذا النـوع مـن    (32)العادي وللك بسبب القله فال تستطيع بعؤ اجلمـال محلـه  
، لمـل املتـاع ويركـب    (33)لشقادف ُيسميه البتنوني مجل احلمل ويقال له العصـ  ا

فوقه رجل أو رجالن أن كان املتاع قلياًل، وأجرة العص  يف الغالب اللثا أجرة مجل 
 .(35)الذي يكون من اجلمال املتينة القوية حتى يتيسر له محل ما فوقه (34)الشقدف

ة الشقدف يف بداية القرن الرابع وحسب رواية عبداهلل غازي فقد كانت أجر
عشر اهلجري من مكة أىل املدينة مثانية عشر ريـاًن، وأجـرة العصـ  سـبعة عشـر      
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رياًن، أما من مكة أىل املدينة ال  أىل ينبع البحر فأجرة الشـقدف الـالث وعشـرون    
رياًن، والعص  االنان وعشرون رياًن، ومن مكة أىل جـدة مثـان وعشـرون ريـاًن،     

ع وعشرون رياًن. وُفرض على كل مجل ُيسافر أىل املدينة مبلـغ ريـال   والعص  سب
خاص بالشريف وريال خاص بالوالي العثماني وريال للمخرج الذي يتوىل أخراج 

 .(36)القوافل من مكة املكرمة

م 1901هـ/ 1318وُيشري املؤرخ أبراهي  رفعت أىل أن أجرة اجلمل يف سنة 
ان ُيدفع للجمل الواحد من جـدة أىل مكـة   كانت جيدة ومرية ألصحاباا حيث ك

ال  أىل عرفات والعودة أىل جدة ال  املدينة حتى الوجه مبلغ واحد وعشرين جنياًا 
، وُيعد هذا املبلغ يف للك الامن كـبري جـدًا مقارنـة باألزمنـة     (37)ونصف أيلياي

 التالية.

لقـرن  ونظرًا ألهمية اجلمال كوسائل نقل رئيسة يف مكة املكرمـة يف بدايـة ا  
الرابع عشر اهلجري فقد أغفل حممد عمر رفيع لكر مـا يتعلـق بأنظمتاـا وحقـوق     
أصحاباا وما هل  وما عليا  بينما يد ملثل هذه األمور لكر يف مصادر أخرى حيث 
لكرت املصادر التارخيية أن أماكن جتمع اجلمال يف مكة كان له موقع ُمحدد وهـو  

لق عليه "شيا املخـرجا" وهـو املسـئول عـن     "الشاداء"، وكان هلذا التجمع شيا ُيط
توزيع اجلمال حسب حاجة املطوفا ال  كان هناك وظيفة أخرى ُيطلق علياا "املقّوم" 

، وعلى املقّوم أن يطيـع أوامـر   (38)وهو املسئول عن تقدير أمحال اجلمال وتكلفتاا
 هــ/ 1321شريف مكة عند تقدير تكلفة اجلمال وأن قد يت  معاقبته، ففـي سـنة   

م طلب الشريف عون الرفيق من املقّوم درويش اهلباش من قبيلة حرب أن 1903
يايد يف أجرة اجلمال من جدة أىل مكة ستة عشر ألف ريال جميدي، فرفؤ اهلباش 
انستجابة لطلبه فقام الشريف بعاله عن القوامـة وأسـنادها أىل رجـل مـن قبيلـة      

كانت تعتمد يف أيراداتاا علـى  . ومما هو معروف آنذاك أن ونية احلجاز (39)هذيل
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الضرائب املفروضة على اجلمال اليت تنقل احلجاج واملعتمرين والاوار، ففي عـام  
م كان احلاج يدفع مائة قرش مقابل أجرة اجلمـل مـن جـدة أىل    1890هـ/ 1308

مكة املكرمة حيث يأخذ اجلّمال نصفاا والنصف اآلخر يت  توزيعه على املطـوف  
 %25م ُأجرب املقومون بدفع 1896هـ/ 1314. ويف سنة (40)وشريف مكة واملقّوم

من أجرة اجلمال لكل من الشريف عـون الرفيـق والـوالي العثمـاني أمحـد راتـب       
 .(41)باشا

ومن وسائل النقل األخرى اليت استخدماا األمراء واألالرياء وعلية القوم ما 
وجوانبه  كان ُيسمى بالتخرتروان، وهو نوع آخر مصنوع من اخلشب وشكله مربع

مغطاة مبجدول اخلياران، ويف كل جانب شباك ميكن للجالس فيه أن يطل منه، وله 
أربع سواعد لُيحمل باا على الدابة، وهي غالبًا ما تكون مـن البغـال واحـد مـن     

 .(42)األمام واآلخر من اخللف، تشد كل ساعدين على بغل

احــة ويؤكــد حممــد رفيــع أن اســتخدام هــذه الوســائل لقــق للراكــب الر 
وانستمتاع بالرحلة، فسري اجلمال وئيد وبطيء فاو بذلك مريح، والسفر علياا أىل 
املدينة يستغرق ما با عشرة أيام أىل االين عشر يومًا، وغالبًا ما يكـون السـري لـياًل    
وخالل طريف الناار جتنبًا حلرارة الشمس، والسفر أىل الطائف يستغرق الالالة أيـام  

 .(43)"اليمانية" أو "طريق السيل"عرب الطريق املعروف بـ 

ومل تقتصر وسائل النقل خارج مكة على اجلمال الذكور بل لكر حممد رفيع 
أن هناك من يفضل استخدام النياق )مجع ناقة( وللك بعد تدريباا على الدرهمـة  
يف السري ليكون سريها أسرع، وكـان املكيـون يسـموناا بــ "الركـاب" ويف اإلفـراد       

للة، وينطقوناا بالدال "الـدلول" وأكثـر مـا تسـتخدم النيـاق عنـدما       "الذلول" أي املذ
 .(44)يقومون بايارة املسجد النبوي
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وهناك من كان ُيفضل استخدام احلمري بدل اجلمال كوسيلة نقل خارج مكة 
خاصة ملن بيدون الركوب علياا للسفر أىل جدة والطائف، وكذلك ملـن يريـدون   

يف السري من اجلمال، ومن الطُّرف يف هذا الشأن اختصار الوقت نظرًا ألناا أسرع 
الرحالة الفرنسي كورتلمون ركب محارًا أالناء عودتـه مـن مكـة أىل جـدة يف سـنة      

م وسقي من على ظار احلمار سبع مرات بسـبب عـدم تعـّوده    1893هـ/ 1311
 .(45)على ركوبه

وحول استخدام احلمري كوسائل نقل من مكة أىل جدة والطائف يقول حممد 
مّحاره خمصوصون، فحّمارة ما با جدة ومكـة معروفـون،    (46)فيع: "لكال اجلاتار

، ُتعرف بـ "قاوة احلّمارة" (47)وعليا  شيا، وهل  مقاى بلسون فياا مبحلة الشبيكة
بلسون فياا لتلقي الطلبـات. وكـذلك مّحـارة السـفر أىل الطـائف... هلـ  مقاـى        

حلاجة. وسبب التفرقة أن احلمـري الـيت   بلسون فياا، وهل  شيا يلجئون أليه عند ا
تسري با جدة ومكة ن يتيسر هلا املسري يف عقبة كرى لوعورة الطريق، وُعسر السري 

 "املوقف". (48)فيه أن على محري متمرنة عليه، وُيطلب على مقره  يف اخلريق

ومن املؤكد أن هناك أمساء ملاّلك احلمري وأشياخا ، ولكن مل يرد هل  لكـر  
، بينما ورد يف كتاب "أفادة األنام" أن املدعو صدقة بن سـامل مـن   (49)مد رفيععند حم

 .(50)بيت البصرى كان معروفًا بأنه شيا احلّمارة

ومل يقتصر دور شيا احلّمارة على األعمال اخلاصة مُبـاّلك احلمـري وترتيـب    
ية أمور سفره  أىل جدة والطائف بل كان يقوم بدور الربيد يف نقل الرسائل العاد

والرمسية، حيث يت  تسليمه الرسـائل املـراد أرسـاهلا أىل جـدة والطـائف فيقـوم       
بإرساهلا أىل زميليه يف املانة شيا احلّمارة يف جدة فيتوليـان توزيعاـا وأيصـاهلا أىل    

 .(51)أماكناا بواسطة أناس خمصوصون
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واستمر شيا احلّمارة يف نقل الرسائل الرمسية حتى الورة الشريف حسـا  
م حيـث صـدر   1916هــ/  1334ة املكرمة على الدولة العثمانية يف سنة أمري مك

قرار مبنع شيا احلّمارة من استالم املراسالت الرمسية وتوزيعاا، وأصبحت ُترسل 
 .(52)عن طريق أدارة الربيد الواقعة عند مدخل باب الوداع

ومما سبق يتضح أن وسائل النقل يف داخـل مكـة وخارجاـا خـالل الفـرتة      
قيت معتمدة على احلمري واخليول واجلمال حتى قرب نااية احلرب العاملية األوىل ب

م، وبّرر 1926هـ/ 1344الثانية وانضمام احلجاز أىل حك  امللك عبدالعايا سنة 
حممد رفيع عدم اهتمام حكومة األشـراف يف اسـتخدام السـيارات كوسـائل نقـل      

وسيتضرر الباديـة مـن    حديثة بدعوى أناا ستعطل وسائل النقل باجلمال واحلمري،
للك ألنا  يتولون نقل احلجاج أىل املشاعر املقدسة وجدة والطائف واملدينة على 

 .(53)مجاهل 

وعلى الرغ  مما لكره حممد رفيـع فقـد أورد املـؤرخ حممـد طـاهر الكـردي       
م اسـتقدم  1909هــ/  1323معلومات مفادها أن الشريف عون الرفيق قبل عام 

با، وكان يركباا ألا اجته أىل الطائف وتعتـرب أول سـيارة   أتومبيل )سيارة( من أورو
، أضافة أىل للك كان الشريف )حاك  (54)تدخل أىل منطقة احلجاز واجلايرة العربية

م وضـيوفه مـن راسـاء    1922 -1921هـ/ 1342 -1341مكة( خالل العاما 
دول أو وزراء وشخصيات مامة يستخدمون السيارات كوسائل نقل داخـل مكـة   

مة وخارجاا، ويف هذا الصدد لكر عبداهلل الغازي مـا نصـه: "يف صـباو يـوم     املكر
األحد الرابع من مجادى الثانية قدم مكة املكرمة صاحب الشوكة واجلاللـة وحيـد   

يف صـباو يـوم األحـد الرابـع     . ويف نص آخر: "(56)على السيارة امللوكية" (55)الدين
والعشرين من شار شعبان برو جدة صاحب اجلاللـة اهلاييـة متوجاـًا أىل مكـة     
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املكرمة على السيارة امللوكيـة ومبعيتـه نائـب رئـيس الـوكالء، ويف سـيارة أخـرى        
 .(58)وبقية أعضاء األسرة املالكة" (57)صاحب السمو األمري عبداهلل بن حممد

لسيارات من نـوع فـورد كانـت موجـودة يف مكـة      ولكر أما الرلاني أن ا
م، واختصــت بنقـل الــذخرية مـن املدينــة أىل   1924هــ/  1343املكرمـة يف عــام  

القشلة، مقر القيادة العسكرية، وكانت تنقل كذلك املصابا باملالريـا والـدزنتاريا   
 .(59)أىل املدينة

هــ/  1343وخالل الفرتة الثانية من القرن الرابع عشر اهلجـري بعـد عـام    
م حتى نااية القرن نفسه شادت وسائل النقل يف مكة املكرمة نقلـة نوعيـة   1924

غري مسبوقة، وقد عّبر عناا حممد رفيع يف قوله: "مل يتيسّر التنقـل بالسـيارات مبكـة    
، وكــان للــك يف عــام (60)املكرمــة أن يف فجــر عاــد احلكومــة احلاضــرة الااهــرة

التاسع من القرن الرابـع عشـر، وقـد    . أما وحنن يف العقد (61)م1926هـ/ 1345
تعبدت الطرق با مكة وجدة والطائف، وُلللت عقبة جبل كرى، وُعّبـد الطريـق   
أىل الطائف، تكاالر وجود السيارات ييث ُيخّيل ملن ينظر ألياا وهي تسري يف وسي 
البلدة على طرًق معبدة، أناـا أكثـر مـن األنـاس والسـكان، ورخصـت األجـرة،        

ىل جدة الالث ريانت وأىل املدينـة عشـرين ريـاًن، وأىل الطـائف     وأصبح أغالها أ
أربع ريانت للنفر الواحد، هذا يف األيام العادية، أما تنقالت احلجاج فلـاا نظـام   
ــأما ســفره  دون التعــرض    ــك لت ــة، ولل خــاص وحمصــور يف شــركات معلوم

بــ "الدراجـة"   ملشاكل...، ومما ُعرف مبكة من وسائل التنقل "البايسكل" ويعـرب عناـا   
 .(63)العادية والنارية (62)على نوعياا

ويؤيد خري الدين الاركلي تلك النقلـة النوعيـة لوسـائل النقـل يف مكـة يف      
الفرتة الثانية املشار ألياا سابقًا يف قوله: "لقد كـان اجلمـل واسـطة النقـل للجميـع      
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كـان  عندما دخل ابن سعود احلجاز، ومنذ للك احلا تغلغلـت السـيارة يف كـل م   
تقريبًا، وتعمل احلكومة )حكومة ابن سعود( اآلن على جعل طرق القوافل القدمية 
صاحلة نستعمال السيارات وأصبح يف أمكان املسافر أن يسري بسيارته براحة مـن  

 .(64)البحر األمحر أىل اخلليج، ومن جدة أىل املدينة وبغداد"

أ فعاًل بعـد وصـول   ومما يؤكد أن فرتة استخدام السيارات يف احلجاز قد بد
م أنه يف نفـس العـام تأسسـت    1924هـ/ 1343امللك عبدالعايا أىل مكة يف عام 

، وكـت سـفلتت وتعبيـد الطـرق يف     (65)وكانت شركات بيع السـيارات يف جـدة  
 .(66)املشاعر املقدسة

الـذي   Marcel Depuiوورد يف كتابات الرحالة الفرنسي مارسال دبوي 
م أنـه يف  1917اسية الفرنسية أىل اجلايرة العربية عام رافق البعثة العسكرية والسي

م كان نّواب الـدول يـذهبون مـن جـدة أىل مكـة بواسـطة       1924هـ/ 1343سنة 
. وروى الرحالة أمحد مغنيسو أنه يف يوم اخلميس السادس (67)سيارات قنصلياتا 

م ركب السـيارة مـن جـدة    1934هـ/ 1351والعشرين من شار لي القعدة عام 
 .(68)كة املكرمةقاصدًا م

وعلى الرغ  من التطور النوعي يف وسـائل النقـل يف مكـة املكرمـة أن أن     
استعمال وسائل النقل القدمية بقيت معمـول باـا جنبـًا أىل جنـب مـع اسـتخدام       
السيارات أىل فـرتة ن تقـل عـن عشـرين عامـًا، وممـا يـدل علـى للـك أن امللـك           

توجيااته السامية بفـتح أربـع    م1929هـ/ 1348عبدالعايا أصدر يف أوائل سنة 
شوارع يف منـى، األول للمشـاة والثـاني للشـقادف، والثالـث للـدواب، والرابـع        

 .(69)للسيارات والعربات
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اكتفى حممد رفيع مبا لكره عن استخدام السيارات كوسائل نقل داخل مكة 
املكرمة وخارجاا ومل ياد على للك سوى لكـره نسـتخدام الطـائرات وتأسـيس     

ت يف اململكة يف الالالة أسطر فقي حيث قال: "وبانتااء احلرب العاملية الثانية املطارا
ُعرف يف اململكة السفر بالطائرات، وُأنشئت يف أماات املـدن املطـارات الالزمـة،    

مطار، ويف الطائف مطار، ويف الريـاض مطـار،    فأنشيء يف جدة مطار، ويف املدينة
ملدن، وأصبح السفر باا مألوفًا ألف السفرة ون زالت املطارات ُتنشأ يف غريها من ا

 .(70)بالسيارة"
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

على الرغ  من عدم حتديد املؤلف يف العنوان لوصف القرن باهلجري أو امليالدي، فإن الدراسة ( 1)
 خاصة بالقرن الرابع عشر اهلجري.

من علماء مكة املكرمة، عاش أواخر عاد األشراف له مؤلف باس  "يف ربوع عسري" وتويف عام  (1)
أسحاق الفاكااني، املنتقى يف أخبار أم القرى، حتقيق وتعليق: حممد هـ. )حممد بن 1400

 (.188م، ص1985هـ/1405عبداهلل مليباري، مكة املكرمة، مطبعة الصفا، 

صفحة وقام بطباعته نادي مكة الثقايف مبطابع دار مكة للطباعة والنشر  390يتكون الكتاب من  (2)
ومات قيمة عن موقع مكة ومناخاا ، وهو يشتمل على معل1م، ا1981هـ/ 1401عام 

وتارخياا انجتماعي وانقتصادي والثقايف والسياسي والديين والعمراني )حممد عمر رفيع، 
 م(.1981هـ/1401، دار مكة للطباعة والنشر، 1مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ا

وتوىل أمارة مكة م، 1877هـ/ 1294من األشراف احلسينية من أمراء مكة، زار اسطنبول سنة  (3)
م، بعد ونية الشريف عبداملطلب بن غالب، وكان جبارًا قاسيًا حتى 1882هـ/1299املكرمة سنة 

واستصرخت  –قال يف حال مكة يف عاده الشاعر أمحد شوقي: ضج احلجاز وضج البيت واحلرم 
، 5م، جهـ )خري الدين الاركلي، األعال1323رباا يف مكة األم . وكانت وفاته بالطائف سنة 

 (.97م، ص2002، سنة 15بريوت، دار العل ، ا

، أصدار 2ملايد من املعلومات عن حك  هؤنء األشراف انظر: )أمحد السباعي، تاريا مكة، ج (4)
، عبداهلل بن حممد غازي، أفادة األنام بذكر أخبار 710-620م، ص1999هـ/1419املأوية، 

 (.604-131، ص4بلد اهلل احلرام، حتقيق: عبدامللك بن دهيش، ج

هـ بعد أن قام الوالي 1323توىل شرافة مكة املكرمة بعد وفاة الشريف عون يف مجادى األوىل  (5)
العثماني يف جدة أمحد راتب باشا بالكتابة أىل قاضي الطائف وأعياناا بتنصيبه وكياًل حتى 

كنه بعد للك هـ، ل1326تصدر األوامر من انستانة واليت مل تصدر أن بعد الالث سنوات عام 
 -627، 2ُعال وُأعطيت الشرافة أىل احلسا بن علي )أمحد السباعي، تاريا مكة املكرمة، ج

 (.54، بغداد، الوراق للنشر، ص2، علي الوردي، قصة األشراف وابن سعود، ا628
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احلسا بن علي بن حممد بن عبداملعا بن عون من أحفاد أبي مني بن بركات احلسين اهلايي  (6)
م وآخر حاك  من األشراف يف مكة، 1916هـ/1334من الار على الدولة العثمانية سنة أول 

ولد يف اسطنبول وكان أبوه منفيًا وعاد مع والده أىل مكة وعمره الالث سنوات توىل أمارة مكة 
هـ وتوترت عالقته مع اإلمام عبدالعايا وانتاى أمره برحيله أىل قربص حيث أصابه 1326سنة 

 (.250، ص3القدس )خري الدين الاركلي، األعالم، ج املرض ودفن يف

 .113حممد عمر رفيع، مكة يف القرن الرابع عشر، ص (7)

 .423، ص2أمحد السباعي، تاريا مكة، ج (8)

تسمى أىل وقت قريب الربدعة بالدال وليس بالذال ويت  وضعاا على ظار احليوان من أجل  (9)
 راحة الراكب.

 .113 القرن الرابع عشر، صحممد عمر رفيع، مكة يف (10)

 نفس املصدر ونفس الصفحة. (11)

هـ، 1037هو أبو سامل بن عبداهلل بن أبي العياشي نسبة أىل قبيلة آية عياشي، ولد بفاس عام  (12)
له عدد من املؤلفات أشارها الكتاب اخلاص برحلته أىل األماكن املقدسة وهو ما يسمى )مباء 

 (.129، ص4، )خري الدين الاركلي، األعالم، جاملوائد( أو )الرحلة العياشية(

عبداهلل بن حممد العياشي، الرحلة العياشية للبقاع احلجازية املسمى ماء املوائد، حتقيق: أمحد  (13)
 .143، 142م، ص2011، 2فريد املايدي، بريوت، دار الكتب العلمية، ج

 .268قافة، صحممد لبيب البتنوني، الرحلة احلجازية، القاهرة، مكتبة الث (14)

 املصدر السابق نفس الصفحة. (15)

مصور فرنسي، عاش يف اجلاائر وكلفته احلكومة الفرنسية بالذهاب أىل احلجاز وتقدي  تقارير  (16)
استخباراتية تعا املستعمرين يف خططا  انستعمارية، وتسمى باس  احلاج عبداهلل. 

ة: حسن سعيد غاالة، دارة امللك )أغسطس رالي، مكة املكرمة يف عيون رحالة نصارى، ترمج
 (.264هـ، ص1430عبدالعايا، 
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 .270أغسطس رالي، مكة املكرمة يف عيون رحالة نصارى، ص (17)

هـ، خترج من كلية املاليو، وعمل كمساعد مفتش 1304من مواليد بودو، يف كوانملبور عام  (18)
ملت بريطانيا نفقات هـ ألداء فريضة احلج وحت1341يف التعلي  املالياي، ولهب يف سنة 

سفره، ال  عينته يف وظيفة أول ضابي مالياي يشرف على بعثات احلجيج املالويا يف األرض 
املقدسة )أمحد أبراهي  أبو شوك، التواصل احلضاري با احلجاز وأرخبيل املاليو، جملة 

 (.135/ 134هـ، ص1426، 31الدارة، العدد الرابع، سنة 

 .146التواصل احلضاري با احلجاز وأرخبيل املاليو، صأمحد أبراهي  أبو شوك،  (19)

مكون خش  على شكل سرير مسـتطيل لملـه أربعـة أفـراد مقابـل أجـر) معـا )جملـة احلـج           (20)
 (.52هـ، ص1424والعمرة، العدد الثالث، ربيع األول، 

 .146أمحد أبراهي  أبو شوك، مصدر سابق، ص (21)

 احلرب العاملية األوىل. هذه الفرتة تتوافق مع فرتة منتصف (22)

هذا الوفد برئاسة عبدالقادر بن عربيي رئيس أدارة التشريفات يف مملكة املغـرب وقـد رشـحته     (23)
فرنسا لرئاسة وفد من املغرب وتونس والسنغال واجلاائر من أجل مباركة الورة الشريف ضـد  

ج، يـوث نـدوة   تركيا انحتاديـة )عبـداهلادي التـازي، الرحلـة املكيـة للقاضـي أمحـد سـكري        
 (.227-220م، ص2000هـ/1421، 1الرحالت أىل شبه اجلايرة العربية، ج

 املقر الرمسي لشريف مكة. (24)

 .229عبداهلادي التازي، الرحلة املكية للقاضي أمحد سكريج، ص (25)

 .114حممد عمر رفيع، مكة يف القرن الرابع عشر، ص (26)

 .268حممد لبيب البتنوني، الرحلة احلجازية، ص (27)

صــاحم حممــد الســنيدي، رحالــة أســباني يف اجلايــرة العربيــة، نشــر دارة امللــك عبــدالعايا،    (28)
 .161هـ، ص1429
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من أعواد النخل وتستخدم لتحصا األشياء ألناا قابلة للتشكيل على أي وجه، )الفريوز  (29)
 (.869م، ص1987، 2آبادي، القاموس احمليي، بريوت، دار الرسالة، ا

 (.165ن أوعية يت  وضع األشياء املختلفة فياا )الفريوز آبادي، القاموس احمليي، صعبارة ع (30)

 .114حممد عمر رفيع، مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ص (31)

 .115حممد رفيع، املصدر السابق، ص (32)

 (.138، ص4هي الراحلة اليت يركباا رجل واحد )عبداهلل غازي، أفادة األنام، ج (33)

هـ ست لريات عثمانية من مكة أىل املدينة أىل ينبع، وقد 1328جرة الشقدف يف سنة كانت أ (34)
 (.274يفرض اجلّمال على احلاج زيادة يف األجرة )حممد البتنوني، الرحالة احلجازية، ص

 .274حممد لبيب البتنوني، الرحلة احلجازية، ص (35)

 .139-138عبداهلل غازي، أفادة األنام، مصدر سابق، ص (36)

أبراهي  رفعت، مرآة احلرما أو الرحالت احلجازية واحلج ومشاعره الدينية، بريوت، دار  (37)
 .126املعرفة، ص

هـ، 1402، دار خضر، 1فؤاد عبداحلميد عنقاوي، مكة )احلج والطوافة(، بريوت، ا (38)
 .308ص

 .147، ص2عبداهلل غازي، أفادة األنام، ج (39)

م، دراسة 1908 -1869هـ/ 1326 -1286الفرتة صابرة مؤمن أمساعيل، جدة خالل  (40)
تارخيية حضارية يف املصادر املعاصرة، الرياض، من مطبوعات دارة امللك عبدالعايا، 

 .125هـ، ص1418
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 -1256مبارك حممد املعبدي، النشـاا التجـاري ملينـاء جـدة خـالل العاـد العثمـاني الثـاني          (41)
ـــ/ 1335 ــي  1916 -1840ه ــادي جــدة األدب ــايف، م، جــدة، ن ـــ/ 1413الثق م، 1993ه
 .158ص

 .115حممد رفيع، مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ص (42)

 املصدر السابق ونفس الصفحة. (43)

 .118املصدر السابق، ص (44)

 .274أغسطس رالي، مكة املكرمة يف عيون رحالة نصارى، ص (45)

 جدة والطائف. (46)

وقد أزيلت مبانيه يف صاحم التوسعة احلديثة  من أعرق أحياء مكة املكرمة ويقع يال احلرم (47)
، مكة املكرمة، دار مكة للطباعة والنشر، 5)عاتق بن غيث البالدي، معج  معامل احلجاز، ج

 (.18م، ص1981هـ/ 1401

 اس  احلارة اليت تقع شرق مقربة املعالة. (48)

 أو شيوخا  مرده أىل رمبا أن السبب يف عدم اهتمام بعؤ املؤرخا بذكر أمساء ُماّلك احلمري (49)
 اعتبار أن هذه املانة من املان األقل قيمة واعتبار يف اجملتمعات العربية.

 .116، 115املصدر السابق، ص (50)

 .116املصدر السابق، ص (51)

 املصدر السابق ونفس الصفحة. (52)

 .117املصدر السابق، ص (53)

، حتقيق: عبدامللك بن دهيش، 2لكري ، جحممد طاهر الكردي، التاريا القوي  ملكة وبيت اهلل ا (54)
 .213هـ، ص1425، سنة 3مكة املكرمة، مكتبة األسدي، ا
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هو السلطان حممد وحيد الدين الذي أسقطته حكومة انحتاد والرتقي عندما أعلنت سقوا  (55)
م، فطلب من احلكومة الربيطانية حراسته والسفر أىل اهلند ال  1924هـ/ 1341اخلالفة عام 
يف حسا بقدومه أىل مكة املكرمة ومعه يله األمري أرطغرل أفندي وعدد آخر رحب الشر

 (.494، 493، ص4من رجاله )عبداهلل غازي، أفادة األنام، ج

 .495، ص4عبداهلل غازي، أفادة األنام، ج (56)

هـ، 1426رمضان  28هو عبداهلل بن حممد بن عبداملعا بن عون، توىل شرافة مكة املكرمة يف  (57)
 من األمري علي بن عبداهلل ولكنه مل لك  احلجاز حيث تويف يف الثالث من شار شوال بدًن

 (.631، ص2يف نفس العام وقيل أنه مات مسمومًا )أمحد السباعي، تاريا مكة، ج

 .534، ص4عبداهلل غازي، أفادة األنام، ج (58)

 .402م، ص1988، بريوت، دار اجليل، 7أما الرلاني، تاريا يد احلديث، ا (59)

 يقصد حكومة اململكة العربية السعودية. (60)

يف الثالث  153ورد يف كتاب "الرحالت املكية" حسب ما ُنشر يف جريدة أم القرى العدد  (61)
هـ أن السلطان عبدالعايا أمر بشراء سيارات 1345والعشرين من شار مجادى األوىل سنة 

يف احلجاز. يوسف عويس، الرحالت قوية من مصر ومن بعؤ التجار يف جدة نستخداماا 
 (.124م، ص1999هـ/ 1419امللكية، أصدار دارة امللك عبدالعايا 

 وتسمى الدراجة بالباسكوليت، أما املقصود بالنارية مناا فاو الدباب الذي يعمل بالبنـاين. (62)

 .117حممد رفيع، مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ص (63)

، بريوت، دار العل  2، ا1اجلايرة يف عاد امللك عبدالعايا، ج خري الدين الاركلي، شبه (64)
 .373م، ص1977هـ/ 1397للماليا، 

، امتياز تسيري 122دار الوالائق القومية، القاهرة، عابدين، وزارة اخلارجية املصرية، حمفظة رق   (65)
 م.1924هـ/ 1344أوتومبيالت يف األراضي احلجازية عام 
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 .1هـ، ص1437ربيع الثاني  21، 197دد صحيفة أم القرى، الع (66)

علي حممد الايدي، "أهمية مدونات الفرنسي دبوي بوصفاا مصدرًا لتاريا اململكة العربية  (67)
م" مقالة يف كتاب "الرحالت أىل شبه اجلايرة العربية" 1929 -1919السعودية خالل الفرتة 

 .825م، ص2000هـ/ 1421،أصدار املأوية 2ج

ّي  "صورة امللك عبدالعايا آل سعود من خالل الرحالت املغربية أىل شبه عبدالكري  كر (68)
م" مقالة يف كتاب 1938 -1930هـ/ 1356 -1348اجلايرة العربية يف املدة ما با 

 .498م، ص2000هـ/ 1421، أصدار املأوية، 1"الرحالت أىل شبه اجلايرة العربية"، ج

ملــدن احلــج واملشــاعر املقدســة يف عاــد امللــك ناصــر بــن علــي احلــارالي، التطــور العمرانــي  (69)
 .55م، ص2007هـ/ 1428عبدالعايا، الرياض، مكتبة امللك عبدالعايا العامة، 

 .117حممد رفيع، مكة يف القرن الرابع عشر اهلجري، ص (70)
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 املـصـادر واملـراجـع

 الوثائق:

، امتيـاز تسـيري   122صرية، حمفظة رقـ   دار الوالائق القومية، القاهرة، عابدين، وزارة اخلارجية امل -
 م.1926هـ/ 1344أوتومبيالت يف األراضي احلجازية عام 

 الكتب:

 ، بريوت، دار املعرفة.2أبراهي  رفعت، مرآة احلرما، أو الرحالت احلجازية، ج -

أمحد أبراهي  أبو شوك، التواصل احلضاري با احلجـاز وأرخبيـل املاليـو، جملـة الـدارة، العـدد        -
 هـ.1426، 31، سنة الرابع

 م.1999هـ/ 1419، أصدار املأوية، 2أمحد السباعي، تاريا مكة املكرمة، ج -

أغسطس رالي، مكة املكرمة يف عيون رحالـة نصـارى، ترمجـة حسـن سـعيد غاالـة، دارة امللـك         -
 هـ.1430عبدالعايا، 

 م.1987، 2الفريوز آبادي، القاموس احمليي، بريوت، دار الرسالة، ا -

 م.1988، 7ي، تاريا يد احلديث، بريوت، دار اجليل، اأما الرلان -

 م.2002، بريوت، دار العل ، سنة 15، ا5، 4، 3خري الدين الاركلي، األعالم، ج -

، بـريوت، دار العلـ  للماليـا،    1خري الدين الاركلي، شبه اجلايرة يف عاد امللك عبدالعايا، ج -
 م.1977هـ/ 1397، 2ا

م، دراسة تارخيية 1908-1869هـ/ 1326 -1286الفرتة صابرة مؤمن أمساعيل، جدة خالل  -
 هـ.1418حضارية يف املصادر املعاصرة، الرياض، من مطبوعات دارة امللك عبدالعايا، 

 هـ.1429صاحم حممد، السنيدي، رحالة أسباني يف اجلايرة العربية، نشر دارة امللك عبدالعايا،  -

 هـ.1437ربيع الثاني  21، 197صحيفة أم القرى، العدد  -
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، 5عاتق بن غيث البالدي، معج  معـامل احلجـاز، مكـة املكرمـة، دار مكـة للطباعـة والنشـر، ج        -
 م.1981هـ/ 1401

عبدالكري  كري  "صورة امللك عبدالعايا آل سعود من خالل الرحالت املغربية أىل شـبه اجلايـرة    -
أىل شـبه اجلايـرة   م"، مقالة يف كتاب "الـرحالت  1930هـ/ 1356 -1348العربية يف املدة ما با 

 م.2000هـ/ 1421، أصدار املأوية، 1العربية"، ج

عبداهلل بن حممد غازي، أفادة األنام بذكر أخبار بلد اهلل احلـرام، حتقيـق: عبـدامللك بـن دهـيش،       -
 .4ج

عبداهلل بن حممد العياشي، الرحلة العياشية للبقاع احلجازية املسمى ماء املوائد، حتقيق: أمحد فريد  -
 م.2011، 2ريوت، دار الكتب العلمية، جاملايدي، ب

عبداهلادي النازي، الرحلة املكية للقاضي أمحد سكريج، يوث ندوة الـرحالت أىل شـبه اجلايـرة     -
 م.2000هـ/ 1421، 1العربية، ج

علي حممد الايدي، أهمية مـدونات الفرنسـي دبـوي بوصـفاا مصـدرًا لتـاريا اململكـة العربيـة          -
هـ، مقالـة يف كتـاب "الـرحالت أىل شـبه اجلايـرة العربيـة"       1929-1919السعودية خالل الفرتة 

 .2م، ج2000هـ/ 1421أصدار املأوية 

 ، بغداد، الوراق للنشر.2علي الوردي، قصة األشراف وابن سعود، ا -

 هـ.1402، دار خضر، 1فؤاد عبداحلميد عنقاوي، مكة )احلج والطوافة(، بريوت، ا -

 -1256ينـاء جـدة خـالل العاـد العثمـاني الثـاني       مبارك حممـد املعبـدي، النشـاا التجـاري مل     -
هــ/  1413م، جـدة، مـن أصـدارات نـادي جـدة األدبـي الثقـايف،        1916 -1840هـ/ 1335
 م.1993

حممد بن أسحاق الفاكااني، املنتقى يف أخبار أم القرى، حتقيق وتعليق: حممـد عبـداهلل مليبـاري،     -
 م.1985هـ/ 1405مكة املكرمة، مطبعة الصفا، 
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، حتقيق: عبـدامللك بـن   2اهر الكردي، التاريا القوي  ملكة املكرمة وبيت اهلل الكري ، جحممد ط  -
 هـ.1425، سنة 3دهيش، مكة املكرمة، مكتبة األسدي، ا

هــ/  1401، دار مكـة للطباعـة والنشـر،    1حممد رفيع، مكة يف القرن الرابع عشـر اهلجـري، ا   -
 م.1981

 اهرة، مكتبة الثقافة.حممد لبيب البتنوني، الرحلة احلجازية، الق -

ناصر بن علي احلارالي، التطور العمراني ملدن احلج واملشاعر املقدسة يف عاد امللـك عبـدالعايا،    -
 م.2007هـ/ 1428الرياض، مكتبة امللك عبدالعايا العامة، 

 م.1999هـ/ 1419يوسف عويس، الرحالت املكية، أصدار دارة امللك عبدالعايا،  -

 هـ.1424الثالث، ربيع األول  جملة احلج والعمرة، العدد -
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