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  ملخص
ة  رة مھم اء جدة خالل فت تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع الحركة التجارية في مين

ان للحرب ) م1917-1916(من تاريخ الحجاز  ا إذا ك ة م ى، ومعرف ة األول خالل الحرب العالمي
م مناقشة الموضوع في إطارين أثر على الحياة االقتصادية في الحجاز و اء جدة، وت بخاصة مين

ا، وتوصلت  الل تحليلھ ن خ واردة م ام ال داول واألرق ع الج ل م م التعام ا ت ي، كم ري وتحليل نظ
ه  ان علي ا ك ورن مع م ا ق اً في النشاط التجاري إذا م الدراسة إلى أن ھذه الفترة قد شھدت تراجع

م الوضع قبل الحرب العالمية األولى، ومع ذلك،  دريجي، وت اء بشكل ت عاد النشاط التجاري للمين
ائع  ارة والبض ة التج ي رصدت حرك ة، الت ي  للدراس در أول ة كمص دة القبل ى جري اد عل االعتم

  .استناداً إلى رئيس غرفة تجارة جدة  في ذلك الوقت باألرقام،
 
Abstract 

The study intended to explore the 1916-1917 trade movement at the 
Jeddah seaport during World War 1, The study essentially aimed to 
assess the impact of the war on the economic life in the district of Hejaz, 
especially Jeddah seaport. To this end, the study approached this topic on 
two levels, analytical and theoretical. To give a clearer picture of the 
situation, the study used numerical values to better assess the volume of 
trade in Al Hejaz. These figures are made into tables for the sake of 
clarification. The study found that the 1916-1917 periods had witnessed a 
slow decline in the trade activity in Hejaz compared with the pre-war era. 
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This piece of information came primarily from Al-Kiblah Newspaper that 
once monitored the trade movement (imports and exports) in figures. 
Head of the Hejaz –based Chamber of Commerce used to provide the 
newspaper with quantitative data about the volume of trade activities in 
the city.  

 
  المقدمة

راً  راً كبي ا، أث ة جدة وميناؤھ ه مدين ال شك أن للموقع الحيوي واإلستراتيجي، الذي حظيت ب
اكن المقدسة، فأصبحت محطة  ا من األم ى قربھ منذ أن أصبحت ميناًء رئيساً للحجاز، إضافة إل

ة ة والعالمي وانئ المحلي ة من الم د. الستقبال السفن التجاري ا عرضه لالعت ع جعلھ ذا الموق اءات ھ
داءات  ي، واالعت ي، والحبش االحتالل الفارس ة، ك ة المختلف ل التاريخي ر المراح ة عب الخارجي

ام  ة ع ة العثماني ة للدول ل أن تصبح تابع اء . م1517البرتغالية قب بط المين ع ارت ذا الموق ونتيجة لھ
وانئ البحر  األحمر بعالقات تجارية مع الموانئ العالمية وموانئ بحر العرب والخليج العربي وم

  . )1( منذ أن أصبح الميناء الرئيس للحجاز

وام  داً خالل األع رين، وتحدي رن العش ع الق ي مطل دة ف اء ج ى مين ذا البحث عل يركز ھ وس
يس ) م1917 – 1916/ ھـ 1336 -ھـ 1335( معتمدين في ذلك على التقارير التي كان يبعثھا رئ

  . )2(القبلةغرفة تجارة جدة إلى مكة المكرمة ليتم نشرھا في جريدة 

ة  ّدون حرك رة، إذ كانت  ت ك الفت ة في تل ة مھم ا وثيق وجاء االعتماد على ھذه الجريدة كونھ
ة ذات  ا سجالت وثائقي واردة، باعتبارھ ة المعلومات ال د قيم ذا يؤك اء، وھ السفن القادمة إلى المين

ى واردة إل ة التجارة ال ى ضبط حرك اء  مصداقية كبيرة، السيما أنھا حرصت كل الحرص عل مين
ات في  رد برقي ام، وكانت ت واردة والسلع باألرق جدة ضبطاً دقيقاً، بحيث رصدت أسماء السفن ال
ك  د تل ا وعدد السفن، وسوف نتوقف عن واردة وكمياتھ ذلك من رئيس غرفة تجارة جدة بالسلع ال

ا ام وعمل الجداول لھ ك األرق ل تل ، من األرقام للسلع لننظر واقع النشاط التجاري من خالل تحلي
ة ة الدراس ق غاي ل تحقي دة . اج داد الجري ن أع دداً م ر ع ة عش ين وثماني ى مئت الع عل م االط وت

  .الموجودة على الميكروفلم في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعية األردنية

                                                 
دد   )1( ة، الع ة الدرعي دة، مجل ة ج ة لمدين ة واألثري ة التاريخي د، األھمي ن محم ؤاد ب ة، ف ة، 13مؤمن نة الرابع ، الس

  . 1م، ص2001
ام : جريدة القبلة  )2( د قي ي بع ن عل جريدة حجازية رسمية ناطقة باسم النھضة العربية، أصدرھا الشريف حسين ب

يس، النھضة في  ين والخم رتين في األسبوع االثن ة م ة المكرم اد في مك ة اجي الحجاز، وكانت تصدر من قلع
ة، واالقتصادية،  وبمعدل أربع صفحات لكل عدد، ومئة عدد سنوياً، وتناولت المواضيع السياسية، واالجتماعي

ين  وم االثن ا ي دد األول منھ وال  15صدر الع ـ1334ش تمرت بالصدور ثم15/8/1916/ھ وام م واس ة أع اني
دد  دادھا الع ر أع ان آخ اً، وك ين يوم ي ) 823(وأربع ؤرخ ف فر  25الم ـ1334ص ي 25/9/1924/ھ م، وھ

 .محفوظة على ميكروفيلم في مركز الوثائق في الجامعة األردنية
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درة من  ى ن تأتي أھمية ھذه الدراسة من اعتمادھا على المصدر األصلي للمعلومة، إضافة إل
د ركزت تناول ھذه المواض يع االقتصادية خالل فترة الدراسة، إذ إن معظم الدراسات التاريخية ق

ا الجوانب ) م1924– 1916(غالباً على الجوانب السياسية لمملكة الحجاز  بينما أھملت إلى حد م
ة األول رب العالمي الل الح از خ ة الحج درك طبيع ا أن ن ب علين ة، ويج ادية واالجتماعي  االقتص

ن ، ف)م1918 – 1914( ة وأعل ة العثماني ن الدول لت ع اريخي، إذ انفص ف ت رت بمنعط د م ق
  . استقالله عنھا

  أھمية ميناء جدة
ر، وھو قريب من  )1(يقع ميناء جدة  في الحجاز على السھل الساحلي الشرقي للبحر األحم

ً  39 -11درجة شماالً، وخط  29 -21مكة المكرمة، وتقع جدة على خط العرض    . )2(درجة شرقا

ه  -أھمية جدة كميناء رئيس للحجاز في عھد الخليفة عثمان بن عفانظھرت   –رضي هللا عن
نة  ي س ـ  26(ف عيبة)م646/ ھ اء الش ن مين ة م ة المكرم ل مك تكى أھ ث اش ن  )3(، حي وا م وطلب

ذ  )4(الخليفة أن يحًول إلى جدة،فخرج إلى الموقع وأمر بتحويلھا إلى ميناء جدة  وأصبحت جدة من
ق تلك الفترة المي ا عن طري دوم الحجاج إليھ ناء الرئيس للحجاز، وباعتمادھا على موسم الحج وق

  . دھرت ونشطت الحركة التجارية فيھااز )5(البحر

ا طخري أنھ نھم االص لمين؛ م رافيين المس ن الجغ دد م فھا ع ك، وص بب ذل امرة " وبس  ع
ا ارة منھ االً وتج ر م ة أكث د مك از بع يس بالحج وال، ل ارات واألم رة التج فھا  ،)6("كثي  ووص

يمن ومصر"المقدسي بأنھا  ا أعظم مراسي  ،)7("خزانة مكة ومطرح ال زي بأنھ ووصفھا المقري

                                                 
الجد في اللغة شاطئ البحر، والجدة أيضا وبه سميت جدة عند أھل مكة المكرمة، ابن منظور، محمد بن مكرم   )1(

ـ  711ت (نصاري األ روت، ). م1311/ ھ ل سبب 345، ص 3م ج1968لسان العرب دار صادر، بي ، وقي
د  ن احم ادر ب د الق رج، عب ن ف زل أم البشر حواء انظر،  اب ـ1010ت(التسمية كونھا من ، السالح )م1602/ھ

  .5ص  م،1984والعدة في تاريخ بندر جدة، تحقيق أحمد الزيلعي، مركز دراسات الشرق األوسط، لندن، 
(2) The Hamlyn Pictorial Atlas of The World, John Salt University of London, 

Published by Hamlyn, Londan,1976,p158. 
اء : الشعيبة )3( ة وصدر اإلسالم المين ميناء يقع على شواطئ البحر األحمر جنوب ميناء جدة وكانت في الجاھلي

وي اقوت الحم ة؛ ي ة المكرم ـ626ت ( الرئيسي لمك روت، ج)م1228/ ھ دان، دار صادر، بي م البل ، 3، معج
  .351ص

دة، ص )4( رج، السالح والع ن ف ي 13اب ن عل د ب زي،  احم ـ485ت (،  المقري ة دول ) م1441/ھ لوك لمعرف الس
، الكردي، التاريخ 112م ، ص 1997، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 4الملوك، ج
  . 305،  ص3م، ج2000ة وبيت هللا الكريم، دار خضر، بيروت، القويم لمك

 . 150م ص1983سعيد، إبراھيم حسن، البحرية في عصر سالطين المماليك، دار المعارف، القاھرة،  )5(
ال )م952 -ھـ 341ت(االصطخري، إبراھيم بن محمد الفارسي  )6( د الع ، مسالك الممالك، تحقيق محمد جابر عب

 . 23م  ، ص 1961الثقافة واإلرشاد القومي، القاھرة، الحسيني، وزارة 
اليم، دار الكتب )م985 -ھـ  375ت (المقدسي، محمد بن أحمد شمس الدين،  )7( ة األق يم في معرف ، أحسن التقاس

 . 101م، ص2003، بيروت، 1العلمية ط
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دنيا ي )1(ال ا ف ية وانتھائھ ة العباس ة، وبضعف الخالف ة المقدس اكن الديني ى األم ا تفضي إل ، كونھ
اھرة  بغداد، ـ  569(وانتقال مركزھا إلى الق ة لمصر، وأص) م1221/ ھ بحت أصبحت جدة تابع

وبسبب سعي المماليك لجذب تجارة الشرق،  ،)2(الحجاز تعتمد على مصر من الناحية االقتصادية 
  .  )3(أعطوا أھمية لميناء جدة

ا، راً ألھميتھ ا  ونظ يطرت عليھ ي س المية الت دول اإلس ن ال رة م ة كبي ت عناي د لقي  -فق
ك ة الممالي ام ومص)4(-وبخاص الد الش ة ب ة العثماني ول الدول د دخ ام ، وبع م 1517ر ع

ت  ت اھتم ك الوق ذ ذل ة، ومن ة العثماني ة للدول دة تابع بحت ج ك، أص م الممالي اء حك وإنھ
تح  د ف ا بع راً ألھميتھ تانة نظ ن اآلس رة م يّن مباش ان يع دة ك ي ج اء،حتى أن وال ة بالمين الدول

ام ويس ع اة الس ة ،)5(م1869 قن ة العربي ام النھض ى قي ع حت ذا الوض تمر ھ ي  )6(واس ف
د  از عن ام الحج ة  ع ة العثماني ن الدول تقالله ع ي اس ن عل ين ب الن الحس م، اذ 1916إع

ري  ري والبح وم الب د الھج ة بع وات العربي دي الق ت أي وت تح ة انض دة أول مدين ت ج كان
اني طول البريط الل األس ن خ ن )7(م تقلة ع ة مس ة عربي ام أول دول ن قي ن ع ا أعل ، حينھ

  .الدولة العثمانية

  )م1917-1916/ھـ1336 – 1335(واقع التجارة في ميناء جدة 
ت  ي كان اعدات الت ى المس دت عل ذلك اعتم وارد، ول ر الم دا فقي ت بل از كان ال شك أن الحج

ج م الح ى مواس ا عل ى اعتمادھ افة إل ة، إض ة العثماني ن الدول لھا م ا تص ة  فواألوق ، )8(الموقوف
تيراد ومن أجل ذلك اعتمدت الحجاز ع ،)9(وبخاصة في مصر من خالل المحمل المصري  لى اس

                                                 
ذكر الخ )1( ار ب واعظ واالعتب ي، الم ن عل د ب اس احم و العب دين أب ي ال زي، تق ار، دار صادر، المقري طط واآلث

 . 567، ص 1ج1970بيروت، 
(2) Holt, peter Malcolm, The Cambridge history of Islam, Cambridge University, 

1970, Vol 1, p 216. 
(3) Ibid p 219. 

 .150سعيد، المرجع السابق، ص  (4)
(5) Ochenwald, w: Nationalism in anon- national stat,Columbus, -1964, P 130- 

131.  
ك : النھضة العربية 6)( راك ويلحظ ذل ھو االسم الذي أطلق على الحركة العربية التي قامت في الحجاز ضد األت

ة،  دة القبل ي وردت في جري ي الت ن عل من خالل أدبيات ھذه الحركة والمقاالت االفتتاحية وخطابات الحسين ب
 .لكن المراجع أطلقت عليھا الثورة العربية

(7) Joshua Te: telbaum, The Rise and Fall of Hashemite kingdom of Arabic, 
London, P80.  

ة 8)( اف الموقوف ى : األوق وزع عل ت ت ا وكان ي باش د عل م محم رة حك ي فت رمين ف ت للح ي مخصصات أوقف ھ
انظر، رفعت،  للمزيد عن األوقات الموقوفة للحجاز في مصر؛ األشراف والتكية المصرية والعربان والفقراء

 .360-304م، ص1925، القاھرة، 2إبراھيم، مرآة الحرمين أو الرحلة الحجازية والحج ومشاعره الدينية، ج
ى : المحمل 9)( اع من الجوانب إل ع الشكل ذو سقف يأخذ في االرتف ودج، مرب ى شكل الھ أعواد من الخشب عل

ان ي ة المشرفة، وك ى كسوة الكعب وي عل صحب المحمل الحجاج، واألرزاق ألھل الوسط، ينتھي بھالل يحت
 .360-304رفعت، المصدر نفسه، ص: الحرمين ومرتبات لألشراف، وللفقراء، انظر
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ج  ا من كل ف دون إليھ ذين يف استيراد معظم السلع من الخارج لتغطية حاجات سكانھا والحجاج ال
  . عميق

د  وفي سياق حديثنا عن فترة الدراسة، فان جدة كان لھا دور في الحرب العالمية األولى، فبع
ي ة ف ة العثماني ى ودخول الدول ة األول اني  11قيام الحرب العالمي ى م الحر1914تشرين الث ب إل

اء جدة -جانب ألمانيا والنمسا، أصبحت األقاليم التابعة للدولة العثمانية  ا مين محاصرة من  -ومنھ
ة  ة للدول ر التابع ر األحم وانئ البح ى م ادياً عل اراً اقتص رض حص د ف اني، فق طول البريط األس

ليين للحرب ولذلك تأثرت الحجاز خالل سنوات الحصار البريطاني في السنتين األو ،)1(العثمانية 
م  اء جدة، فل ى مين ة إل ة السفن القادم للحرب العالمية من الناحية االقتصادية، بحيث توقفت حرك

  . يأت إليھا سلع وحجاج

ن أن  اً م ادية، وخوف ار االقتص ذه اآلث ن ھ ل م ا التقلي ة بريطاني ن محاول رغم م ى ال وعل
ي  رام ف دة األھ ي جري اً ف رت إعالن ج نش ع الح ي من بب ف ا الس تھم بأنھ أن 1916/ 5/12ت م ب

دة اء ج اني -مين ه عثم م أن ة  -رغ اكن المقدس ن األم ه م ره لقرب ن غي ز ع ب أن يمي ه يج فإن
ه و ب ة بالرس فن التجاري ماح للس ي . )2(والس ان ف دم األم رب وع بب الح ك وبس ع ذل وم

  . المواصالت ظلت األزمة االقتصادية موجودة

ام  ل قي ة وقبي نالنھض اء م د االنتھ از، وبع ي الحج ة ف الت  العربي ين (مراس  –حس
ى سواحل )3()مكماھون ، طلب الشريف حسين من بريطانيا أن يقوم أسطولھا بفرض الحصار عل

ن  ة م ة واألفريقي وانئ الھندي ع الم ماالً، ومن دة ش ى ج ا حت ن عدن جنوب ة م بالد العربي سواحل ال
ة العثما –حسب رأي الحسين  -التصدير إليه، وكان الھدف  ة، إثارة السكان البسطاء ضد الدول ني

ام )4(وقد استجابت بريطانيا لھذا الطلب د قي ، وعانى السكان األمرين، ولم ينته ھذا الحصار إال بع
ي  لنھضةا ة ف ة10/6/1916العربي ة العثماني تقالله عن الدول از اس ر )5(م وإعالن الحج ى اث ، عل

                                                 
ة،   1)( وة للطباع تراتيجية، دار عط ية إس ة سياس ة تاريخي الم المعاصر دراس ر والع اطف، البحر األحم يد، ع الس

 . 48 -47م، ص 1983القاھرة، 
د  مومني، نضال داود، عالقةال  2)( مصر بالحجاز على عھد الشريف الحسين وموقفھا من ثورته وصراعه مع عب

 . 50م، ص 2003م، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1925-1908العزيز 
ائل من اجل حصول 18/2/1916م، وانتھت في 1915تموز  14بدأت المراسالت في   3)( م، وبلغت عشرة رس

 : بية التي حددھا ميثاق دمشق، للمزيد عن ھذه الرسائل انظرالعرب على االستقالل والوحدة للدولة العر
Correspondence between Sir Henry Mcmahon, His Majesty's High at Cairo, & The 
sheriff Hussein of Mecca (July 1915 – March 1916), Published by Hills Majesty 
stationery office, London, 1939.  

يد،   4)( ابق، صالس ع الس اطف، المرج ة، م48ع الت التاريخي ليمان، المراس ى، س ، 1918 – 1914، 1،  موس
 . 58 -57م، ص 1973عمان، ) ن.د(

Antonius, George, the Arab a wakening, the story of the Arab national movement, 
New York, 1965, p180.  
(5) Elie Kedourie: the Anglo – Arab Labyrinth (1914-1939) west view press, 

London, P 144 – 146.  
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تقبال الحجاج والسلع،  دريجياً باس ا ذلك، بدأت الحركة التجارية تعود إلى الميناء ت ان لبريطاني وك
ودة مواسم الحج، ولكن  -وبخاصة سكان جدة  -، فتفاءل أھل الحجاز )1(دور في تشجيع ذلك بع

ل والشحن، ومع  أعداد الحجاج، اع أجور النق ى ارتف والسلع كانت قليلة، ويعود السبب في ذلك إل
الحكومة العربية ذلك، فقد كانت مؤشراً على عودة النشاط التجاري للميناء، وتفاؤل أھل الحجاز و

ذلك  دة ب ي )2(الجدي دة ف اء ج ى مين رية إل اخرة مص لت أول ب د وص ة  8، وق ذي الحج
ـ1334 ائع) 1229(م، وأفرغت 6/10/1916/ھ ن البض رداً م ي )3(ط اري ف اط التج دأ النش ، وب

  . )4(الميناء، وھذا ما كانت بريطانيا تريده

االنھضة وبما أن أھداف  ي انطلقت من الحج ة، الت ر العرب العربي ز كانت من أجل تحري
ة  رة العربي ي الجزي رب ف ار الع جيع التج ى تش ذا عل ل ھ س ك د انعك ة، فق ة العربي ة الدول وإقام

  .والحجاز

ي  ومي العرب وعي الق االت ال ح بمج ام الواض ى االھتم افة إل ة إض دة القبل عت جري وس
، سعت الجريدة نحو )5(اإلسالمي، ومناقشة القضايا القومية المصيرية لمحاربة الظلم واالضطھاد

ا . نحو بناء الوعي االقتصادي والتجاري بين التجار العرب في الجزيرة العربية وخارجھا وھذا م
أصبح : "، فقد جاء فيھا)م29/8/1916/ھـ1334شوال29( بدا واضحاً في افتتاحية العدد الخامس

ذا ال الم في ھ اء تجارة الع م أسباب ارتق ام أن من أھ ر معلوماً على الخاص والع عصر، ومن أكب
اد  ة، اعتم تفادة من المخترعات العجيب البواعث على تأسيس المعامل الصناعية الضخمة، واالس
تمكن  أصحاب األموال على فكرة التعاون التجاري، وضم رؤوس األموال بعضھا إلى البعض، لي

نھم  ي ال يمك رى الت االناس بمجموعھم من إقامة األعمال الكب ردون، فأس إتمامھ م منف سوا من وھ
ات  ا نقاب ا وإنتاجھ ي نجاحھ ر ف ا والتفكي دوا لحمايتھ رة، وأوج روات كبي وال صغيرة ث رؤوس أم
اً  م انتباھ دم األم اً كانت من أق اريخ أن قريش مؤلفة من أناس واسعي االطالع،وبما يرشدنا إليه الت

ا وي تجارتھ تاء والصيف تق ة الش ا رحل اون، فكانت إيالفھ ذا التع دة ھ ا )6("إلى فائ ذا أول وك ن ھ
  .مؤشر على اھتمام حكومة الحجاز بالتجارة وتنشيطھا منذ قيام النھضة العربية

ذا القطاع،  ام بھ واستمرت الجريدة، في تشجيعھا للعرب بعامة والحجازيين بخاصة، لالھتم
ي  ال ف بعة وعشرين شجع مق م س ددھا رق ي ع ئة؛ فف ة الناش ار للدول دم واالزدھ ه مصدر التق ألن

دو من الجريدة التجا ي تغ رة الت ود الكثي ى الوف يراً إل ذا المجال، مش ودھم في ھ ر على تنشيط جھ

                                                 
(1) Records of Hijaz  1798-1925,  Edited by A.L.P. Burdett, Archive Editions, 1996, 

Vol, 7, p 184- 186.  
 . 1م، ص6/10/1916ھـ 1334ذي الحجة  8، الخميس، 16القبلة العدد   2)(
  . 3م، ص 8/9/1916/ھـ1334القعدة ذي  10، الخميس 8القبلة، العدد   3)(

(4) Record of Hijaz, Vol, 7, P 458- 460.  
ة   5)( ة، دراسة في القومي ر، النھضة العربي ب، جب د والخطي ه، أحم دة انظر، جوارن حول االھتمام القومي للجري

دد  م، مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب، المجلد1924 – 1916العربية من خالل جريدة القبلة  التاسع، الع
 . 350-335م، ص2012األول ب، 

  .، ولم يذكر كاتب المقال1م، ص 29/8/1916/ھـ 1334، شوال 29، االثنين 5القبلة، العدد   )6(
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اح د واألرب ى الفوائ ك، . )1(المشرق والمغرب إلى الحجاز من التجار للحصول عل وسعياً وراء ذل
فقد أسست الحكومة العربية الجديدة غرفة للتجارة في جدة لتحسين حالة التجارة، وعين لھا رئيساً 

  .)3( م3/10/1916، وأقيم احتفال بھذه المناسبة في ميناء جدة في)2(مود مرادالسيد مح

وتشجيعاً للتجار، فقد أعلنت الحكومة الحجازية بأنھا سوف تقدم الدعم والمساعدة لھم، سواء 
ره )4(كانوا من الداخل أو من الخارج، إلقامة شركات تجارية لھم في الحجاز د أث ، وكان لھذا الجھ

ورِّ أثره في استشراف  تقبل، فأخذ التجار ي ة التجار للمس باً لتلبي ه مناس ا يرون ى الحجاز م دون إل
لع،  ب الس ارج لجل ي الخ وكالئھم ف لون ل ريفين، ويرس رمين الش كان وزوار الح ات الس حاج

ى )5(وبخاصة ما اعتاد الحجاج انتقاءھا في أيام المواسم ود إل ،ونتيجة لذلك بدأ النشاط التجاري يع
  . الميناء

تيراد  )6( م6/10/1916/ھـ 1334ذي الحجة  8سست الشركة الوطنية في كما تأ من أجل اس
 ً ا دماً وحققت أرباح د أحرزت الشركة تق رام وزواره، وق د الح كان البل دة لس لع الجي تيراد الس  .اس

ى المساھمة  ا من أجل تشجيع التجار عل وبعد أربعة وثمانين يوماً نشرت الشركة خالصة عملھ
ال الشركة فيھا، فكما جاء في اإلعال غ رأس م ارة) 321011(ن، بل اً وعشرين ب ة )7(قرش ، وقيم

ارات، ) 370162(قرشاً، والموجودة في الشركة ) 625021(المبيع من البضائع  قرشاً وخمس ب
غ السھم الواحد لمن  د بل ذلك، وق ا مستعدة ل وأعلنت أن من يريد اإلطالع على دفاتر الشركة فإنھ

روع يريد مئة قرش صاغا، كما وسعت ا ان  ،)8(لشركة فروعھا في مكة وجدة، فبلغت تسعة ف وك
  . الھدف من ھذا اإلعالن توسيع عمل الشركة وتنشيط حركة التجارة للدولة الجديدة

  السلع والبضائع
اري  زان التج م المي ى حج دة عل اء ج ر مين ة عب وق الحجازي ى الس واردات إل تحوذت ال اس

ى الب ر لصالح الدول المصدرة للحجاز، بناء عل ذا غي ة تجارة جدة، وھ ي رصدتھا غرف ات الت يان
تقبل في موسم الحج  ه يس ى أن وارد، إضافة إل مستغرب إذا ما عرفنا بأن الحجاز بلد فقير في الم

باإلضافة إلى أن النشاط التجاري  -ويالحظ . أعداداً كبيرة من الحجاج من أقطار العالم اإلسالمي

                                                 
ـ 1335محرم  20، الخميس 27القبلة، العدد   )1( د وھو 3م، ص 16/11/1916/ ھ ن احم ليمان ب ، الكاتب ھو س

 . أديب من الحجاز
 . 2م ص3/10/1916/ھـ1334ذي الحجة  5، االثنين 15القبلة، العدد،   )2(
 . 3م ص6/10/1916/ھـ1334ذي الحجة  8، الخميس 16القبلة العدد   )3(
 . 2م، ص 22/3/1917/ ھـ 1335جماد األول  28، الخميس 63القبلة، العدد   )4(
 2م، ص25/12/1916/ھـ 1335صفر  29، االثنين 28القبلة، العدد   )5(
 .3م، ص6/10/1916/ھـ1334ذي الحجة  8، الخميس 16 القبلة، العدد  )6(
ارات تساوي : البارة  7)( عملة نحاسية ضربت في مكة المكرمة، وبقيت كما كانت في العھد العثماني وكل عشر ب

 .م18/4/1921، 476قرش، القبلة، العدد 
دد،   )8( ة، الع ع األول  10، 140القبل ـ 1336ربي رش .3م، ص 24/12/1917/ھ ن ضرب ف: الق از م ي الحج

ارات،  اني يساوي عشرة ب د العثم ا في العھ النحاس، وللقرش أنصافه وأرباعه، ويالحظ أن القرش ظل كم
  . 109م، ص 1930نصيف، حسين بن محمد، ماضي الحجاز وحاضره، مطبعة خضير، مصر، : انظر
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ات مصدراً من مصادر رزق أھل الحج ذي ب اء، حيث  -ازال ى المين واردة إل لع ال ي الس وع ف تن
ى ) 277( زادت عن ل الحج إل ى عودة قواف ذا مؤشر عل رة الدراسة، وھ ة خالل فت لعة مختلف س
از، ة  الحج دة ومك واق ج ي أس ي راجت ف لع الت اً الس ك، وتنوعت أيض ع ذل ان يمن ا ك وزوال م

ا، الل بأنواعھ ت الغ ة، فكان دن الحجازي ن الم ا م ة وغيرھ وة، المكرم ة،  والقھ والمنتجات الغذائي
ة  والتمر الھندي والخروب، واألدوية، والمواد الصناعية، والعطور، ل، واألدوات المنزلي والتواب

اء،  دي، والحن اش الھن ارة القم ت تج رى، فكان لع األخ ى الس افة إل من، إض ات والس والحيوان
  . موالفحم،والنحاس وغيرھا مما يرغبه الحجاج حين عودتھم إلى بالدھ

  .م1917-1916 البضائع الواردة لميناء جدة: )1(جدول 

/ ھـ 1335السنة  الشھر
 م 1916

/ ھـ 1336السنة 
 م1917

/ الزيادة 
 نقصان

النسبة 
 المئوية

+  52393 37125 محرم
15268 

41% 

+  48805 2155 صفر
46650 

217% 

 %18- 9581 - 42906 52487 ربيع األول
 %86 - 47574 - 8038 55612 ربيع الثاني

 %35- 25990 - 49281 75271 جمادي األولى
 %1190 49236+  53371 4135 جمادي اآلخرة

 %850 44337+  49554 5217 رجب
 %560 31710+  37374 5664 شعبان
 %3499 48703+  50095 1392 رمضان
 %140 4881 8381 3500 شوال

 %64 14635 8184 22819 ذي القعدة
 %100- 25910 - 25910 ذي الحجة

ين سنة ) 1(رقم  )1(بنظرة إلى الجدول  اء جدة ب ا وانخفاضاً في واردات مين نالحظ ارتفاع
ـ  1336 -1335( م ) م1917 - 1916/ ھ اري ل اط التج ى أن النش ذا مؤشر عل ارج، وھ ن الخ م

نة  ي س اء ف ي واردات المين اً ف ظ ارتفاع دول نالح الل الج ن خ رب وم بب الح تقراً بس ن مس يك
ة السلع  ھـ1336 بقه،فقد بلغت كمي ذي س ام ال ة مع الع في حين سجل  طرداً،) 256526(مقارن
ادة بلغت ) 400168(ھـ  1335العام  ذنا %397طردا، بنسبة زي ادة واضحة إذا أخ ذه الزي ، وھ

                                                 
 . أشير إلى أن الجداول في ھذا البحث ھي من عمل الباحث  )1(
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ى  ذي فرض عل ة السلع بسبب الحصار ال ا في حرك في االعتبار أن األعوام السابقة شھدت توقف
  .  ابقاً، وان القوات العربية سيطرت على سواحل الحجازالميناء كما أوضحنا س

واردات في شھر محرم شھدت  ة ال ي األشھر، نالحظ أن كمي ام ف ين األرق ا ب ا وازن وإذا م
ادة %41زيادة بنسبة  ة السلع %217، وفي شھر صفر بلغت كمية الزي ا يالحظ تراجع كمي ، كم

بة  ع األول بنس ي شھر ربي اء ف ة للمين اخرة وت%. 18القادم دوم الب ك ق ير ذل ك(فس ذا ) نيرن ي ھ ف
ام  ن الع ھر م ـ1335الش اي1917/ھ اء بومب ن مين ة م ا  )1(م قادم ن ) 43347(وعليھ رداً م ط

  . )2(السلع

م في شھر ربيع 1917/ھـ1336من ميناء بومباي عام ) كويت(في المقابل، وصلت الباخرة 
ام السابق من )3(طرداً ) 38149(األول وعليھا كمية من السلع بلغت حوالي  ل من الع ، فكانت أق

بة  اني بنس ع الث ھر ربي ي ش واردة ف ة ال ه، وتراجعت الكمي ى  %.86الشھر نفس ود السبب إل ويع
اخرة  از(وصول الب ام ) حج ه من الع ـ 1335من الشھر نفس لع 1916/ھ ة من الس ا كمي م وعليھ

ام) 46888(بلغت  ـ1336 طرداً، بالمقابل لم ترد أي باخرة في ھذا الشھر من الع م 1917/ھ م، ث
بة  ى بنس ادى األول ھر جم ي ش ة ف ت الكمي ك وصول % 35تراجع رد ذل ابق، وم ام الس ن الع ع

ا  اخرتين ھم ك(ب ة) فيروزي،ونيرن اء كلكت ن مين والي  )4(م ت ح لع بلغ ن الس ة م ا كمي وعليھ
ردا) 72492( ام  )5( ط ن الع ـ1335م ي 1916/ھ د ف ن الھن اخرة م م تصل أي ب ل ل ي المقاب م، ف

اء % 1190نفسه من العام نفسه، ثم شھد شھر جمادى اآلخرة زيادة في الكمية بنسبة  الشھر  للمين
ام .)6(من الموانئ الداخلية في البحر األحمر ة السلع عن الع ادة في كمي وفي شھر رجب شھد زي

ت  ابق بلغ بة ) 44337(الس ردا بنس والي )7(%850ط ة ح عبان زادت الكمي ھر ش ي ش ، وف

                                                 
اي  1)( اء ھن: بومب رمين د، انظ ي للھن دخل الرئيس ر الم د، ويعتب ي للھن احل الغرب ى الس ع عل ام يق : دي ھ

www.ar.wikipcdia.arg/wiki 
 . 4م، ص 7/1/1917/ھـ 1335ربيع األول  13، االثنين42القبلة العدد   2)(
  . 3م ص 7/1/1918/ـھ 1336ربيع األول  24، 144القبلة، العدد   )3(
 www.ar.wikipcdia.arg/wiki: ميناء ھندي ھام يقع في خليج البنغال، انظر: كلكته  )4(
دد   5)( ى  7، الخميس57القبلة، الع ادي األول ـ 1335جم دد  3م، ص 1/3/1917/ھ ى  17، 60والع ادي األول جم

  . 3، ص م11/3/1917/ھـ1335
وانئ   6)( وانئ السويس، وبورسودان، وسواكن والم شھد ھذا الشھر حركة نشطة في موانئ البحر األحمر من م

ر ك انظ ول ذل نابك ح فن والس ل الس ن قب از م ة للحج دد : الداخلي ة الع ة  1، 163القبل ادي الثاني جم
ـ1336 دد 3م، ص14/3/1918/ھ ة  17، 167، والع ادي الثاني ـ1336جم دد 3م، ص28/3/1918/ھ ، والع

ة  22، 169 ادي الثاني ـ 1336جم دد 3م ، ص4/4/1918/ھ ة  26، 170، والع ادي الثاني جم
 . 3م، ص3/4/1918/ھـ1336

دد    )7( ة الع دة القبل ـ1336 رجب 7، 173حول كمية السلع الواردة للميناء انظر، جري ، 3م، ص18/4/1918/ھ
ـ1336 رجب 11، 174والعدد  دد 3م، ص22/4/1918/ھ ـ1336رجب  14، 175، والع م، 25/4/1918/ھ

دد 3 ب  18، 176، والع ـ1336رج دد 4م، 29/4/1918/ھ ب  21، 177، ص، والع رج
دد 3م، 2/5/1918/ھـ1336 ـ 1336رجب  25، 178، والع دد  3م، ص6/5/1918/ھ رجب  27، 179والع
 . 3م، ص21/5/1918ھـ1336رجب  4، 182، والعدد، 3م، ص8/5/1918/ ھـ1336
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طرداً ) 48703(، وفي شھر رمضان شھد زيادة بلغت حوالي )1(%560 طردا بنسبة)  31710(
بة  اخرة % 3499بنس بب وصول الب ت(بس والي )2() كوي ة ح ت الكمي وال ارتفع ھر ش ي ش ، وف

دريجياً وعودة )3(%140طردا بزيادة بنسبة ) 4881( ى عودة السلع ت ا مؤشراً عل ذا يعطين ، وھ
ظ ا يالح اء، كم ي المين اري ف تقرار التج ام  االس ن الع ة م دة وذي الحج ھري ذي القع ذ ش من

ـ1336 اً وانخفاضا للبضائع1917/ھ ي . م ارتفاع اع ف ى ارتف ود إل ك يع ي ذل بب ف دو أن الس ويب
  . )4(أسعار السلع عند قدوم موعد الحج

  السلع الرئيسية
سوف تركز ھذه الدراسة على مناقشة السلع الرئيسية الواردة إلى ميناء جدة، مع األخذ في 

ا الح سبان أن كمية ھذه السلع ليست ألھل الحجاز فقط، بل أيضاً للحجاج القادمين في كل سنة إليھ
اء  في موسم الحج، فقد أسھم الحجاج القاصدين لألماكن المقدسة في تنشيط حركة التجارة في مين
دة  ھر ذي القع ر ش ج أواخ ك الح الل مناس ة خ ة  المكرم ي مك ون ف اج يمكث دة، إذ إن الحج ج

اتھم، وتركز ومنتصف  ة حاج شھر ذي الحجة، فكان ال بد للحجاز أن تستورد مختلف السلع لتلبي
يس  ا جاء من رئ م أن السلع المستوردة كم ھذه الدراسة على مناقشة السلع الرئيسة فقط، مع العل

  . سلعة متنوعة) 277(غرفة تجارة جدة بلغت 

جاز، حيث بلغت الكمية الواردة إلى يعتبر من السلع األساسية األكثر استھالكاً في الح :األرز
ـ1335طرداً، فأستورد الحجاز عام ) 295859(ميناء جدة خالل فترة الدراسة حوالي  م 1916/ھ

والي  رداً ) 128311(ح ام )5(ط ي الع ة ف ت الكمي ـ1336، وارتفع ت 1917/ھ  م فبلغ
والي  رداً   )167548(ح ت )6(ط ابق بلغ ام الس ن الع ادة ع ب) 39234(، بزي رداً بنس ، %64ة ط

ى ادى األول ھر جم و ش تيراداً ھ ھر اس ر األش ظ أن أكث ي )7(ويالح اد األرز ف ھر حص و ش ، وھ

                                                 
ر القب  )1( دد انظ ة الع عبان  5، 181ل ـ1336ش دد 3م، ص16/5/1918/ھ عبان  13، 183، والع ش

ـ1336 دد 3م، ص21/5/1918/ھ عبان17،  184، والع ـ1336 ش دد 3م، ص28/4/1918/ھ ،  186، والع
  . 3م، ص7/6/1918/ھـ1336شعبان  27، 187، والعدد 3م، ص4/6/1918/ھـ 1336شعبان

دد   )2( ة الع ر القبل ان  1، 189انظ ـ 1336رمض دد 3م، ص15/6/1918/ ھ ان 9، 190، والع  رمض
ـ1336 دد 3م، ص18/6/1918/ھ ان 192، والع ـ1336، رمض لت 3م، ص21/6/1918/ ھ ث وص ، حي

  . 3م، ص28/6/1918/ھـ1336رمضان 19، 193الباخرة كويت، والعدد
دد   )3( ة الع وال  7، 197انظر القبل ـ1336ش دد 16/7/1918/ھ وال 10، 198م والع ـ1336ش م 16/7/1918/ھ

  . 3ص
اني   )4( د العثم اض، ) ن.د(م، 1916 -1840الشفعي، محمد بن سعيد، التجارة الخارجية لمدينة جدة في العھ الري

  . 255، ص 2007
دد   )5( ة الع ى  7، 57القبل ادي األول ـ1335جم دد 3م، ص1/3/1917/ھ ى  17، 60، والع ادي األول جم

ـ1335 دد 3م، ص11/3/1917/ھ ادي األ 14، 158، والع ىجم ـ1336ول دد 3م، ص8/3/1917/ھ ، والع
  . 3م، ص7/3/1918/ھـ1336، جمادي األولى24، 161

م   )6( دول رق ر الج دد، 14، ص1انظ ة الع رم 13، 124، والقبل ـ، ص1336مح دد، 3ھ فر 11، 132، والع ص
  .  3ھـ، ص1336ربيع االول24، 144، والعدد3ھـ، ص1336

  . 3، ص60، والعدد3، ص57، العددانظر القبلة خالل شھر جمادي األولى  )7(
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د ذا )1(الھن ة، وھ رة الدراس ى اإلطالق خالل فت تيراد عل ة اس ى كمي لع أعل ذه الس د سجلت ھ ، وق
ا يالحظ أن  يعطينا مؤشراً أن ھذه السلعة كانت أكثر السلع استھالكاً ألھل الحجاز والحجاج، كم

  .)2(ھا مصريأكثر الدول المصدرة لھذه السلع ھي الھند وتل

ي والحجاز، :الدقيق والحنطة ة  تعتبر من السلع اإلستراتيجية للوطن العرب د بلغت الكمي وق
ام ) 63133(الواردة إلى ميناء جدة خالل فترة الدراسة حوالي  ة 1336طرداً، وسجل الع ـ كمي ھ

والي  ت ح رداً ) 37316(بلغ ه ب )3(ط ام مقارن ـ1335واردات الع والي 1917/ھ ة ح م والبالغ
رداً ) 25817( ت )4(ط ادة بلغ بة ) 11499(، بزي د% 30بنس درت الھن ى  )5(وتص ة األول المرتب

م . )6(المصدرة للحجاز، ثم جاء ميناء البرك وميدي  ذه السلعة ل دة أن ھ ويالحظ من خالل الجري
ه تكن تستورد على مدار السنة بل في أشھر محددة وبخاصة  ى أن ذا مؤشر عل د الحصاد، وھ بع

  .يمكن تخزينھا

از ر  :الك از عب وردة للحج ة الم ت الكمي از، وبلغ ي الحج ة ف لع الطاق رز س ن أب د م يع
والي  ة ح رة الدراس الل فت اء خ ام ) 402176(المين جل الع ث س ة، حي  1336تنك

ـ والي 1917/ھ ة) 21274(م ح ام  )7(تنك ع الع ة م ـ 1335مقارن ت 1916/ھ ث بلغ م، حي
والي ال ة ح ة) 18902(كمي ادة )8(تنك بة الزي ت نس ة % 11، وكان ر المرتب ت مص واحتل

لعة ذه الس دير لھ ي التص ى ف ا )9(األول ا اريتري ت )10(، تلتھ لعة كان ذه الس ظ أن ھ ، ويالح
لع،  اقي الس ا كب ن تخزينھ ه ال يمك ى أن را عل ا مؤش ذا يعطين ام، وھ دار الع ى م تورد عل تس

كلة ا ن مش اني م از تع ت الحج دد وكان ي الع ه ف الن عن م اإلع ا ت ذا م از، وھ ؤرخ  156لك الم
ي اني  7ف ع الث ـ 1336ربي ررت  20/ھ ا ق ة أنھ ة الحجازي ت الحكوم د أعلن انون الثاني،فق ك

                                                 
  . 38م، ص2010، 4م، مجلة ليو العدد، 1909-1908جوارنه، احمد، تقرير ھوالند عن تجارة مسقط   )1(
  . 28، ص3انظر الجدول رقم   )2(
ر  )3( م :  انظ دول رق ة14، ص1الج دد ، والقبل رم5، 122الع ـ، ص1336 مح دد3ھ ، 3، ص124 ، والع

دد رم 16، 125 والع ـ ، ص 1336 مح م   . 3ھ دول رق ة12، ص1الج دد ، والقبل رم5، 122 الع  مح
  .3ھـ، ص1336 محرم 16، 125 ، والعدد3، ص124 ، والعدد3ھـ، ص1336

م   )4( دول رق ر الج ة14، ص1انظ دد ، والقبل رم 27، 29الع ـ، ص1335 مح دد4ھ ع االول 13، 42 ، والع  ربي
  .3ھـ، ص1335 ربيع الثاني15، 51 ھـ، والعدد1335

  .2، ص144 ، والقبلة العدد28، ص3رقم  انظر الجدول  )5(
م   )6( دول رق ر الج دد 28 ، ص3انظ ة الع دد2، ص144، والقبل اني 8، 148 ، والع ع الث ـ، ص1336 ربي ؛ 3ھ

ن تغلب  رة ب ن دب رك ب البرك، ميناء يقع في إمارة عسير على شاطئ البحر األحمر، وسمي بذلك نسبة إلى الب
وع،  اليماني، محمد: انظر. بن حلوان قضامة ن االك ق إسماعيل ب ا، تحقي يمن وقبائلھ دان ال بن احمد، مجمع بل

ة : ميدي.  117م، ص1996، دار الحكمة اليمانية، ضباء، 1ج ابين اللحي بلدة تقع على ساحل البحر األحمر م
  . 726، ص2اليماني، المرجع السابق، ج: انظر. وجيزان، وبھا مرسى للسفن

  .  3ھـ، ص1335ربيع االول9، 41والعدد  30م، والعدد 13/11/1916/ھـ1335محرم  17، 26القبلة، العدد   )7(
اني  5، 48، والعدد 4ھـ، ص1335صفر1، 30 القبلة، العدد  )8( ع الث ـ، ص1335ربي دد4ھ ع  15، 51، والع ربي

  . 3ھـ، ص1335الثاني 
  .23، 2انظر الجدول رقم   )9(
  .3م، ص17/1/1918/ھـ1336لثاني ربيع ا 5، 147، والعدد 3ھـ، ص1336صفر 18، 134العدد   )10(
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ركة  م الش ان باس ا ألف ھر منھ ل ش ن ك رول، ع از البت ن الك ة م ة آالف تنك تيراد ثالث اس
  .)1(الوطنية الحجازية وألف تنكة خاص باسم بلدية جدة 

ل :رالسك اً من السكر مث ارة: استورد الحجاز أنواع وع دوب والسكر الروسي، وبلغت  )2(ن
ة  رة الدراس الل فت توردة خ ة المس ا ) 38051(الكمي رداً، منھ اء ) 18695(ط ردا وردت للمين ط

ام  الل الع ـ 1335خ ام )3(م 1916/ھ ي الع ة ف ت الكمي ـ1336، وارتفع والي 1917ھ م وبلغت ح
 %.3نسبتھا  بزيادة )4(طرداً ) 19356(

رت الدراسة حوالي :الذرة اء خالل فت ر المين ي استوردھا الحجاز عب ذرة الت  بلغت كمية ال
ام ) 32013( ـ 1335طرداً، وصل منھا في الع ام ) 23988(حوالي  1917/ ھ طرداً وخالل الع

وال نجد تفسيراً . طرداً ) 15963(طرداً، وسجل تراجعاً عن العام السابق ) 8025(حوالي  1336
ي  دول الت رز ال ة، وأب اع في األسعار العالمي ذا التراجع ارتف لذلك، ومن الممكن أن السبب في ھ

 .)7(ثم مصر )6(ثم جاءت السودان ،)5(صدرت للحجاز الھند، حيث احتلت المرتبة األولى
رة  :الدخن اء جدة خالل فت وھو من السلع الرئيسية في الحجاز، إذ بلغت الكمية الواردة لمين

ة  والي الدراس والي ) 341614(ح ا ح رداً،  منھ رداً ) 16771(ط ام  )8(ط الل الع ـ، 1335خ ھ
ام  )17843(وحوالي  ـ 1336طردا خالل الع بتھا )9(ھ ادة نس د  ،%6بزي دول  )10(واحتلت الھن ال

  .  )12(ثم مصر )11(المصدرة ثم السودان

                                                 
، ورد في تقرير غرفة التجارة الغاز، ولكن 2م، ص 20/1/1918/ھـ 1336ربيع الثاني  7، 156القبلة العدد   )1(

  . كان يقصد به الكاز
دد: دوبارة  2)( ة، الع د، القبل ـ1335محرم 29، 27نوع من أنواع السكر كان يستورد من الھن م، 23/11/1916/ھ

  .4ص
دد القب  )3( ة الع رم  27، 29ل ـ1335مح دد 4م، ص23/11/1916/ھ ع األول  13، 42، والع ربي

ـ1335 دد 4م، ص7/1/1917/ھ اني  15، 51، والع ع الث ـ1335ربي دد 3م، ص8/2/1917/ھ  7، 57، والع
  . 3م، ص1/3/1917/ھـ1335جمادى الثاني 

  . ھـ1336القبلة، األعداد خالل العام   )4(
دد ، 3ص، 29موانئ الھند انظر القبلة العدد  حول الكمية التي جاءت من  )5( دد 42والع دد ، 3ص، 51، والع والع

   .3ص، 179والعدد ، 3ص، 169، والعدد 3ص، 124والعدد ، 3ص، 122والعدد  3ص، 120
، والعدد 173، والعدد 130، والعدد 122، والعدد 112حول الكمية التي جاءت من السودان انظر القبلة العدد   )6(

 . 3ص 177دد ، والع174
  3ص 65حول الكمية من السويس انظر العدد   )7(
ة،   )8( ددالقبل رم  27، 29الع دد 4ه، ص1335مح ع األول  13، 42، والع ـ، ص1335ربي دد4ھ  27، 46، والع

  .3ھـ، ص1335ربيع الثاني 15، 51، والعدد3ھـ، ص1335ربيع األول 
  .ھـ1336 القبلة، األعداد خالل العام  )9(
ـ1335ربيع األول  13، 42من الھند انظر، العدد  حول السلع  )10( دد 7/1/1917/ھ اني  15، 51م،  والع ع الث ربي

  . 3م، ص8/2/1917/ھـ1335
دد   )11( ة الع اني 5، 48القبل ع الث ـ1335ربي دد 4م، ص29/1/1917/ھ ع  22، 53، والع ربي

، 113والعدد ، 2م، ص14/8/1917/ھـ1335شوال  25، 103، والعدد 2م، ص15/2/1917/ھـ1335الثاني
، والعدد 3م، ص5/11/1917/ھـ1336محرم 20، 126، والعدد 3م، ص17/9/1917/ھـ1335ذي القعدة 30

دد 3م، ص21/3/1918/ھـ1336جمادي التانيه 8، 165،  والعدد،  163، والعدد 161 اد 12، 166، والع جم
، والعدد 177 ،3م، ص15/4/1918/ھـ1336رجب 4، 172، والعدد 3م، ص، /25/3/1918/ھـ1336الثنية
  .3ص. م21/5/1918/ھـ1336شعبان  10، 183م، والعدد 16/5/1918/ھـ1336شعبان 5، 181

  . 23، ص2انظر الجدول رقم   )12(
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  .ريطانييبين عدد وأنواع السفن القادمة إلى ميناء جدة وترفع العلم الب :)2(جدول 

 ھـ 1336 ھـ 1335 الميناء القادمة منهعدد مرات الرسو في جدة اسم السفينة 
 بومباي 1 - بحرين سفن كبيرة الحجم

 عدن - 1 جھانكيز
 بومباي، عدن - 3 حجاز

 عدن 1 - استريانة
 - 1 - سردار
 بومباي 6 1 كويت

 عدن - 1 كوجي دنشو
+ عدن+ بومباي - 4 نيرنك

 كتهكل
 كلكته - 1 فيروزي

 السويس+ مصوع  5 7 أسمرة سفن متوسطة الحجم
السويس، مصوع،  19 21 منصورة

 بور سودان سواكن
السويس، بور  19 27 دقھلية

 سودان، سواكن
السويس، بور  1 - طنطا

 سودان، سواكن
السويس، بورسودان،  - 10 نجيلة

 سواكن
سفن صغيرة الحجم 

 )سنابك(
المؤاني الداخلية ،  134 22 سنابك

عسير، بور سودان، 
 اليمن

  التي رست في ميناء جدة وجنسيتھاالسفن 
تقبل  اء جدة اس ى أن مين رة الدراسة إل يشير التقرير الذي نشرته غرفة تجارة جدة خالل فت

م . عدداً من السفن بأنواعھا المختلفة، كبيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة ى الجدول رق وبنظرة إل
غ عددھا عشرة ) 2( ي بل د، الت وانئ الھن ة من م واخر القادم ا الب واع للسفن، أولھ ة أن نالحظ ثالث

ة )1(بواخر ام الحرب العالمي ل قي ه األحوال قب ا كانت علي ى م ك عل ا ذل ل إذا قارن ، وھذا العدد قلي

                                                 
  .، وأشير إلى أن الباحث صنف السفن إلى ثالثة أصناف ولم تصنفه الجريدة)2(انظر الجدول رقم   )1(
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ر، ك. )1(األولى ا ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة المواصالت وانعدام األمن في البحر األحم م
  . )2(يالحظ أن البواخر القادمة من الھند كانت ترفع العلم البريطاني

ي،  يج العرب فبعد صناعة بريطانيا البواخر، اتسع نشاطھا التجاري في البحر األحمر والخل
تھا في خطوط مواصالتھا مع مستعمراتھا في  من أجل منع القوى األوروبية األخرى من منافس

راً، إضافة ، وأصبحت بريطانيا )3(الھند اً كبي ك أسطوال تجاري ى تمتل ة األول خالل الحرب العالمي
  . إلى أنھا كانت تسيطر على سواحل البحر األحمر والجنوب العربي والخليج العربي والھند

سجلت أكثر البواخر رسواً في الميناء " )4()كويت(وبالرجوع إلى الجدول نالحظ أن الباخرة 
اخرة م جاءت الب كن( بسبع مرات، ث ع مرات) يرن ذلك بحرين)5(مسجلة أرب  )7() حجاز(و )6(،وك

ا كانت )9()كوجي دنشو(و )8()جھانكير( واخر فأنھ ، ومع قلة أعداد المرات التي رست بھا ھذه الب
ا  ة نشطة إذا م د شھدت حرك ا السفن متوسطة الحجم، فق رة من البضائع، أم محملة بكميات كبي

ة من الھن رة القادم وانئ قورنت بالسفن الكبي ي الم زة ف ة السفن المتوسطة مترك د، وكانت حرك
اء  ى بورسودان أو سواكن ومين م إل الداخلية للبحر األحمر، وبخاصة بين ميناء السويس، وجدة ث

ة، (ثم العودة، وتصدرت مصر قائمة الدول المصدرة للحجاز من خالل السفن  )10(مصوع دقھلي
  . )11( )منصورة، طنطا، نجيله

                                                 
) 454390(سفينة، بحمولة بلغت حوالي  301عالمية األولى وصل للميناء على سبيل المثال قبل قيام الحرب ال  )1(

ية،  158سفينة تركية و 23طردا، منھا  بريطانية، وكذلك سفن فرنسية، ونمساوية وھولندية، وإيطالية، وروس
 . 73 – 53للمزيد من ذلك انظر، الشفعي، المرجع السابق، ص 

ية  لم تسجل غرفة تجارة جدة من خالل جريدة القبلة جنسية  )2( د جنس م تحدي ه، ولكن ت السفينة أو العلم الذي ترفع
 ). The Jeddah diaries(السفينة من خالل يوميات جدة البريطانية، 

 . 53المرجع السابق، ص : الشفعي  )3(
دد   )4( ة الع فر  8، 132القبل ـ1336ص دد 3م، ص23/11/1917/ھ دد 144، والع اد  22، 169، والع جم

 9، 192، والعدد 3م، ص8/5/1918/ھـ1336، رجب 27، 179، والعدد 3م، ص4/4/1918/ھـ1336الثاني
 . 3م، ص21/6/1918/ھـ 1336رمضان 

دد   )5( ة الع رم 27، 29القبل ـ1335 مح دد 4م، ص14/11/1917/ھ ع األول 13، 42، الع  ربي
 . 3م، ص11/3/1917/ھـ1335 جماد األولى 17، 60، والعدد 4م، ص، 7/1/1917/ھـ1335

 . 3م، ص16/9/1917/ھـ1335ذي العقدة  29، 112 القبلة العدد  )6(
 . 3م، ص8/2/1917/ھـ 1335ربيع الثاني  15، 51القبلة العدد   )7(
 . 4م، ص13/11/1916/ھـ1335محرم  17، 26القبلة   )8(
 . 2ھـ، ص1335رجب  2، 72القبلة العدد   )9(
محمود، : لبحر األحمر، للمزيد انظرميناء رئيسي الرتيريا، ويقع في حضن الساحل االرتيري على ا: مصوع  )10(

م، 1983محمود توفيق المدخل الجنوبي للبحر األحمر، دراسة في الجغرافيا السياسية، دار المريخ، الرياض، 
  www.ar.wikipcdiaorg/wki:، وكذلك انظر133ص

دن   )11( دلتا، والمنصورةھذه األسماء للسفن نسبة إلى الم ع في مصر شمال ال ة تق ة مدني ة : المصرية، دقھلي مدين
اط، وطنطا رع دمي ل ف ى الضفة الشرقية لنھر الني ع عل دلتا، انظر: مصرية تق ع بوسط ال ة مصرية تق : مدين

www.ar.wikipcdiaorg/wki 
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ن أن  رغم م ى ال ة وعل ركة الخديوي ى الش ود إل ا تع رية وملكيتھ فن مص ذه الس ھ
ة  ت الحماي ر تح بحت مص د أن أص اني، فبع م البريط ع العل ت ترف ا كان رية، فإنھ المص

ام  ة ع فن 1881البريطاني ك الس مح لتل م تس ركة، ول ذه الش دير ھ ا ت بحت بريطاني م أص
اني م البريط ع العل ت ترف ا كان ري، وإنم م المص ت العل ار تح فن )1(باإلبح ذه الس ت ھ ، وكان

ة بريطاني وارج حربي اً ب ا أحيان ر ترافقھ دما تبح ة ةعن رب العالمي الل الح ة خ ، وبخاص
ى الي )2(األول م اإليط ع العل ي ترف فن الت ا الس وع(، أم مرة، مص ي )3( )أس ت ف د رس ، فق

ة  رة الدراس الل فت دة خ اء ج ن ) 18(مين ر م ر األحم وانئ البح ي م ا ف ت حركتھ مرة،وكان
وع  اء مص ي مين ت ف ي رس طة، الت فن المتوس ظ أن الس ودة، ويالح ويس والع دة فالس ى ج إل

ا أن  رة،إذا علمن ذه الفت الل ھ تبعد خ ر مس ذا غي ة، وھ ة وإيطالي فن بريطاني ي س دة ھ اء ج مين
د  ل بع از دخ ى، 10/6/1916الحج ة األول رب العالمي ي الح ة ف دول الحليف ب ال ى جان م إل

ريف ع الش دات م ي معاھ ت ف ا ارتبط ير،  فبريطاني ي عس ي ف ام اإلدريس ين واإلم حس
ة  ت الحماي ا تح ة، وأرتيري ة البريطاني ت الحماي ا تح ودان كانت ر والس ى مص افة إل إض

م  از باس ي الحج ة ف م المعروف غيرة الحج راعية ص فن الش ا الس ة، أم نابك(اإليطالي ، )4( )الس
ر ر األحم ي البح اري ف اط التج ي النش ر ف ا دور كبي ان لھ ة، وك فنا عربي ت س ر فكان د ذك ، فق

ارت  نة  )5((Burckhardt)بيركھ ي س دة ف ذي زار ج فن 1814، ال ك الس دد تل م، أن ع
ـ  در ب ان يق رعة  ،)6( )250(ك ة ذات الس فن البخاري تخدام الس بب اس ل بس ددھا ق ن ع ولك

ع  رن التاس ة الق ي نھاي فن ف ك الس ار تل ى انھي ذا أدى إل رة، وھ ة الكبي ة والحمول العالي
ر ى ال)7(عش رة إل م ، وبنظ دول رق نابك )2(ج ماء س رت أس د ذك ة ق دة القبل ظ أن جري ، نالح

ددھا  دة ع اء ج ى مين لت إل ر ) 22(وص ر األحم ي البح ل ف نابك تعم ذه الس ت ھ نبوكا، كان س

                                                 
  . 60الشفعي، المرجع السابق، ص   )1(
 . 239المرجع السابق، ص : المومني  )2(
م،   )3( ة لھ تعمرة دائم اليون لتكون مس ا اإليط ا بناھ ع في اريتري ھذه السفن نسبية إلى مدن في أرتيريا، فأسمرة تق

أما مصوع أو باضع من الموانئ الرئيسية في أرتيريا تقع على ساحل . واھتموا بھا وھي اآلن عاصمة اريتريا
 . كانت تحت الحماية اإليطالية، وكانت عاصمة أرتيريا زمن الحماية اإليطاليةالبحر األحمر، و

www.ar.wikipcdia.arg/wiki  
ة : السنبوك  )4( ا مئ غ حمولتھ ذا االسم، تبل د أھل الحجاز بھ ة عن نوع من السفن الشراعية الصغيرة، وھي معروف

انين ط ً وثم ا ارف، . ن ى حروف المعجم، دار المع ش،  السفن اإلسالمية عل ي، دروي ك انظر،  النخيل حول ذل
دي في عصر  70م، ص 1979، 2القاھرة، ط وى، تجارة المحيط الھن د الق ، وكذلك انظر، عثمان، شوقي عب

  . 152م، ص 1990السيادة اإلسالمية، عالم المعرفة، الكويت، 
ارت   )5( ويس بيركھ رن ): م1817-1784(جون ل ا في النصف األول من الق روفين في أوروب من األعالم المع

د هللا راھيم عب لم باسم الشيخ إب ة كحاج مس ة المكرم ي وصل مك ة أوروب ان أول رحال ه ك . التاسع عشر، ألن
ك انظر د عن ذل ة،  :للمزي ة األردني ات، المطبع ور عرف ة أن ة، ترجم ي سوريا الجنوبي ارت ف رحالت بيركھ

 .م1969عمان، 
(6) Burchhardtj: Travels in Arabia comprehending an account of those territon: g in 

Hedjaz which the Mohmmedan regard as sacred, London, 1968 p 72 – 73.  
  . 47الشفعي، المرجع السابق، ص  )7(
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ة  يرية أو حجازي ودانية أو عس ھا س ان بعض رة، وك ذه الفت الل ھ ل ،  )1(خ دد قلي ذا الع وھ
احة ل ان س رة ك ذه الفت الل ھ از خ ا أن الحج ة إذا علمن از والحكوم ين الحج دائرة ب رب ال لح

ة ي . االتحادي ادرة ف ام المب ة زم وات العربي ذت الق د أن أخ نابك بع ذه الس دد ھ ع ع د ارتف وق
ً ) 134(ھـ 1336الھجوم ووصلت إلى العقبة، فصار عدد ھذه السنابك عام    .  )2(سنبوكا

  .كمية البضائع الواردة إلى ميناء جدة في الموانئ الھندية: )3(جدول 

 النقصان/ نسبة الزيادة ھـ 1336 ھـ 1335 الميناء
 %126+ 286825 126652 بومباي
 %58- 30148 72482 كلكتة

  .السلع الواردة إلى ميناء جدة من الموانئ الداخلية للحجاز

 النقصان/ نسبة الزيادة ھـ 1336 ھـ 1335 الميناء
 %22- 521 668 الليث
 %729 398 48 رابغ
 %72- 188 675 ينبع
 %100 38 - ضبا
 %100 196 - ضبيا

 %100 380 - مرسي عمر الملوحي
 %100 20 - المج

 %76- 221 928 جيزان

  

                                                 
دد،  )1( ة الع ع األول  27، 46القبل ـ، ص 1335ربي دد 3ھ اني ربي 5، 48، والع ـ 1335ع الث م، 29/1/1917/ھ

دد 4ص وال 2 5، 103، والع ـ1335، ش دد 2م، ص14/8/1917/ھ دة  3 105، والع ذي القع
  . 3م، ص17/9/1917/ھـ1335ذي القعدة  30، 113، والعدد 3م، ص21/3/1917/ھـ1335

السھلة، خضرة، فتح الخير، سھالة، المسھل، (أصبحت حركة السنابك بشكل ملحوظ في الميناء ومن أبرزھا  )2(
وھرة،  عد، ج م، الس ر، نج ة، البش رحمن، السنوس تح ال رى، ف مي، أم الق ريم، الھاش ي ك ريم، راج د ك قاص

ـ1336محرم  1، 122القبلة العدد : حول ذلك انظر...) سلطانية دد 4م، ص17/10/1917/ھ  20، 126، والع
رم  ـ1336مح دد 3م، ص5/11/1917ھ رم 129، والع ـ1336، مح دد 3، ص/ھ ع 10، 140، والع ربي
اني  8، 148، والعدد 3م، ص24/12/1917/ھـ1336االول ـ1336ربيع الث دد 3م، ص21/1/1918/ھ ، والع
  . 3م، ص7/2/1918/ھـ1336ربيع الثاني  15، 153
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  البضائع الواردة لميناء جدة من موانئ البحر األحمر

 النسبة المجموع ھـ1336 ھـ1335 الميناء
 %17 65111 35135 29976 السويس
 %72 31305 19807 11498 سواكن

 %1,7 2545 1283 1262 بورسودان
 %1398 10438 9785 653 مصوع
 %100 5396 5396 - البرك
 %76- 1149 221 928 جيزان
 %100 5332 5332 - ميدي

ام  ي الع نابك ف دد الس ي ع ادة ف ذه الزي اع 1336وھ تقرار األوض ى اس ر عل ـ مؤش ھ
از س ة، فالحج وات العربي ا الق يطرت عليھ د أن س دة، بع اء ج ي مين ة ف ى األمني يطرت عل

دھا  لم قائ م يستس ي ل ورة، الت ة المن تثناء المدين رة باس ذه الفت ي ھ از ف دن الحج م م معظ
  . )1(م1918التركي فخري باشا إال بعد نھاية الحرب العالمية األولى 

  )م1917-1916/ھـ 1336 -ھـ 1335( الموانئ التي ارتبطت بعالقات تجارية مع الحجاز
اط ي النش ة ف رة حرك ذه الفت ھدت ھ ع  ش ت م ا قورن دة إذا م اء ج ي مين اري ف التج

ة  ى قل افة إل ة إض ت الحرك ث توقف ى، حي ة األول رب العالمي ة الح ابقة لبداي نوات الس الس
رب  ة الح ة العثماني ول الدول بب دخ از، بس ي الحج ة ف اكن المقدس ى األم ادمين إل اج الق الحج

  .  )2(إلى جانب ألمانيا والنمسا

ة وبخاصة العال) 3(ويوضح لنا الجدول رقم  وانئ العالمي اء جدة والم ين مين قات التجارية ب
ا اي وكلكت اء )3(الھندية، فقد ارتبط الميناء بعالقات تجارية قديمة مع ميناء بومب ، إذ نالحظ أن مين

اء  ا للمين رة، حيث ورد منھ ذه الفت لعا متنوعة خالل ھ اء جدة س ى مين بومباي الھندي قد صّدر إل
،وزادت ھذه الكمية من السلع لتبلغ في )4(طرداً ) 126652(حوالي م1916/ھـ  1335خالل العام 

                                                 
م، ص 1986م، مكتبة الكتاني، اربد، 1918-1916الروسان، ممدوح عارف، حروب الثورة العربية الكبرى   )1(

58-63 .  
اد  )2( ام زج االتح ى ع ة األول ي الحرب العالمي ة ف ة العثماني ا، 1914يين بالدول ك انظر، أوزتون د من ذل م، للمزي

ود األنصاري، منشورات مؤسسة فيصل  لمان ومحم ود س يلماز، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان محم
  . 236 -235م، ص 1990للتمويل، استانبول، 

 . 115-114صم، 2004الحجاز والھند، اربد، طناش، رائد علي، تاريخ العالقات بين   )3(
دد   )4( ة، الع دد 4، ص29القبل دد 3، ص43، والع دد 3، ص51، والع دد  3، ص109، والع دد 112والع ، والع

  .  3، ص120



 ")م1917-1916( التجارة في ميناء جدة من خالل جريدة القبلة"ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 476

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )3( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ذه .)1(طرداً ) 286825(م حوالي 1916/ھـ1336العام  وصدر ميناء كلكتا إلى ميناء جدة خالل ھ
ت  لعا بلغ رة س ام  )102630(الفت الل الع ا خ ل منھ رداً، وص والي  1335ط ـ ح ) 72482(ھ

ام ) 30148(، و)2(طرداً  ـ 1336طرداً خالل الع د تصدرت )3(ھ ة ق وانئ الھندي ، ونالحظ أن الم
  . المرتبة األولى في كمية السلع المصدرة إلى ميناء جدة

ى من  أما الموانئ الداخلية للبحر األحمر، فقد جاء ميناء السويس المصري في المرتبة األول
ة، ث الكمي والي  حي ا ) 65111(فبلغت ح رداً، منھ ام ) 29976(ط رداً خالل الع  )4(ـھ 1335ط

ام ) 35135(و ادة بلغت  )5(1336طرداً خالل الع ودة ) 5159(بزي ى ع ذا مؤشر عل طرداً، وھ
د صدر السودان . النشاط التجاري إلى الميناء ة، فق ة الثاني ثم جاءت الموانئ السودانية في المرتب

ا ھو موضح ) 33850(لميناء الحجاز خالل ھذه الفترة كمية من السلع بلغت حوالي  طرداً، كم
والي  ت ح ة بلغ واكن كمي اء س ّدر مين دول، وص ي الج رداً ) 31305(ف ودان  )6(ط اء بورس ومين

ام ) 2545( ـ  1335طرداً خالل الع ام  )6151(ھ ھد الع ة 1336طردا، وش ي كمي اً ف ـ ارتفاع ھ
  .)7(طرداً، ) 8330(السلع عن العام السابق بلغت حوالي 

ة ثم جاء ميناء مصوع األ وانئ البحر األحمر من حيث كمي رتيري في المرتبة الثالثة في م
رة  ك الفت اء جدة خالل تل ى مين ة المصدرة إل ) 10438(السلع المصدرة لميناء جدة، فبلغت الكمي

ام  ،)8(طرداً ) 653( 1335طرداً، وصل منھا خالل العام  ة في الع م ارتفعت الكمي غ  1336ث لتبل
والي  رداً ) 9785(ح ت بزي ،)9(ط ابق بلغ ام الس ن الع اع ) 9135(ادة ع ذا ارتف رداً، وھ ط

د  ة؛ فق از خاص ر والحج ر األحم ي البح ي ف ع األمن تقرار الوض ود اس ى وج اعد عل ملحوظ،س
  . )10(سيطرت القوات العربية على سواحل البحر األحمر باستثناء ميناء الحديدة

                                                 
دد   )1( ة الع دد4، ص122القبل دد  3، ص124، والع دد  3، ص144والع دد  3، ص158والع ، 3، ص132والع

  . 3، ص192والعدد  3، ص179والعدد  3، ص169والعدد 
  . 3، ص60والعدد  3، ص57القبلة العدد   )2(
  . 3م، ص28/4/1918/ھـ1336شعبان  17، 184القبلة العدد   )3(
دد   )4( ة الع داد القبل ع أع ، 71، 65، 62، 59، 3، ص54، 51، 3، ص45، 41، 39، 3، ص30 3، ص27راج

  .3، ص112،  110، 3، ص103، 401، 99، 96، 3، ص86، 81، 79 3ص
دد   )5( ة، الع داد القبل ع أع ، 166، 161، 159، 158، 156، 153، 150، 147، 144، 129، 127، 122راج

  . 3، ص193، 190، 2، ص181، 176، 135،  135، 132
دد   )6( ة الع داد القبل ع أع فر  29، 38راج ـ، ص1335ص دد 3ھ ع األول 20، 44، والع ـ، ص1335رب ، 2ھ

  . 4ھـ، ص1335ربيع الثاني 5، 48العدد، و3ھـ، ص 1335ربيع األول 27، 46والعدد
  . ھـ1336راجع أعداد القبلة، خالل العام   )7(
دد   )8( ة، الع عبان  14، 84القبل ـ 1335ش دد 3م، ص5/6/1917/ھـ دة  9، 107، والع ذي القع

  . 3م، ص24/9/1917/ھـ1335ذي الحجة  7، 115، والعدد 3م، ص27/8/1917/ھـ1335
  .3، ص154، 125، والعدد122القبلة العدد   )9(
اء : ، الحديدة60الروسان، المرجع السابق، ص  )10( يم المين ى البحر األحمر وأق ي المطل عل تقع في الساحل اليمن

ر ي، انظ أ طبيع ى مرف ا : عل ي الجغرافي ة ف ر دراس ر األحم وبي للبح دخل الجن ود، الم ق محم ود، توفي محم
  .132، ص1983السياسية، دار المريخ، الرياض، 
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ة واضحة أما الموانئ األخرى، التي تقع على سواحل البحر األحمر، فقد ش ھدت كذلك حرك
ذي  1336وبخاصة خالل العام  رك ال اء الب ان مين وانئ ك رز الم نابك، وأب ھـ وبخاصة حركة الس

ام حوالي زان )1(طرداً ) 5369( يقع في إمارة عسير، فقد بلغت الكمية خالل ھذا الع اء جي ، ومين
اء، ثم ميناء ميدي ،  حيث صدر لمي)2(طرداً ) 1149(بلغت كمية السلع حوالي  ذه  ن جدة خالل ھ

  . ، إضافة إلى الموانئ الداخلية للحجاز مثل ينبع والليث)3(طرداً ) 5332(السنة كمية بلغت 

ومن المالحظ أن ميناء الحديدة لم ترد منه سلع إلى ميناء جدة، والسبب في ذلك يعود إلى أن 
ىھذا الميناء سيطرت عليه الدولة العثمانية خالل ھذه الفترة حتى نھاية الح ة األول ، )4(رب العالمي

أما ميناء عدن، فقد كان نشطاً في التجارة خالل الحرب العالمية األولى؛ فكان يستفيد منه كل من 
  .)5(والدولة العثمانية ابريطاني: الطرفين المتحاربين

  الخاتمة
ا  ى وقتن المي وحت اريخ اإلس ر الت دة عب اء ج ار مين ي ازدھ ة ف ز أھمي ع المتمي ان للموق ك

ة  الحاضر، ة التجاري أثرت الحرك ذلك ت وارتبطت الحركة التجارية في الميناء بـ مواسم الحج، ول
ى ة األول رب العالمي رة الح ي فت ية ف اع السياس ة باألوض رة الدراس الل فت ن . خ رغم م ى ال وعل

د انفصال  اء بع ا فك الحصار عن المين ة بريطاني ة، ومحاول ة العثماني انفصال الحجاز عن الدول
د كانت البضائع وعدد الحجاز، ومحا ة، فق ة التجاري ولة مملكة الحجاز الجديدة في تنشيط الحرك

دول  ى ال اء عل ة، حيث اقتصر النشاط في المين السفن والدول التي صدرت بضائعھا للحجاز قليل
عن طريق الھند ومصر، والسودان، وايطاليا عن طريق مستعمراتھا  -وبخاصة بريطانيا -الحليفة

ة إلى الموانئ الداخلية في الحجاز وعسير واليمن، ومع ذلك شھد الميناء نشاطا  في اريتريا، إضاف
دة من أجل النھوض ة الحجاز جاھ ة للحجاز، وحاولت حكوم  ملحوظا، وتنوعت البضائع القادم

  .بالبالد من الناحية االقتصادية
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