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عاش سكان المملكة العربیة السعودیة ظروفًا اقتصادیة صعبة قبل اكتشاف النفط إذ 

كانت الزراعة إحدى مصادر العیش لدى السكان إلى جانب الصید والغوص على اللؤلؤ لكنها 

كانت بطریقة بدائیة نتیجة لقلة مصادر المیاه وعدم توفر اآلالت الزراعیة الحدیثة التي تساعد 

  تطویر وزیادة كمیات اإلنتاج الزراعي في المملكة مما جعل هذه الكمیات محدودة.على 

أما الصناعة فهي ال تختلف عن الزراعة من حیث اإلمكانیات وكانت یدویة وبطریقة 

بدائیة ال تكفي حتى حاجة السكان المحلیین مما اضطر الدولة إلى استیراد أغلب البضائع 

تیرادها من الدول المجاورة، كذلك الجانب التجاري في المملكة لم التي یحتاجها السكان فیتم اس

یكن على نطاق واسع قبل فترة اكتشاف النفط فكانت أغلب التجارة داخلیة بین تجار المنطقة، 

أما عن التجارة الخارجیة إذ كانت محدودة تشمل األقمشة والمواد الغذائیة والعطور من الدول 

  المجاورة والهند.

Abstract 

Before oil discovery, the people of Saudi Arabic Kingdom lived difficult 

economical circumstances in a time that agriculture was one of peoples' resources 

of living with fishing and diving. The amounts of production was limited because 

the agriculture was primal as a result of the rare of water resources and 

unavailability of modern agricultural machines which help in developing and 

increasing the production. 

The possibilities of industry are not different of agriculture, as primal and 

hand-made. The government could not cover all needs of people because the 

low possibilities of industry, so it was necessary to import most of goods from the 

nearby countries. 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٦٩ ( 

 

In addition, the trade side was not used in a wide area; it was almost local 

with the national traders. The foreign trade, such as textures, foods and perfumes, 

was so limited. 

راا :أو:  

ُتعد الزراعة مصدرًا رئیسیًا لالقتصاد السعودي قبل اكتشاف النفط وبذل الملك عبد 

العزیز ابن سعود الكثیر من الجهود لتشجیع هذه المشاریع فمنذ أن أقام مشروع في منطقة 

اویة التي تقع في أطراف مقاطعة القصیم على الطریق الممتد من الكویت إلى بریرة األرط

إذ یسكن هذه المنطقة البدو وبدأت الزراعة تنتشر في  ،ویوجد في هذه المنطقة عدد من اآلبار

  .)١(هذه المناطق ویعتبر هذا أول مشروع زراعي في السعودیة

السعودیة إلى بذل مساعیها إلیجاد وخالل تلك الفترة اتجهت السیاسة الزراعیة 

مصادر ماء جدیدة وتطویر المصادر الموجودة فیها لمعالجة قلة مصادر المیاه، لذلك ركزت 

الدولة اهتمامها في هذا المجال، إذ استعانت بعدد من الخبراء من كافة الدول للبحث عن 

  .)٢(موارد المیاه الجوفیة تسد احتیاجاتها من المیاه

مناطق زراعیة في اإلحساء، واحة الهفوف  أربعلكة العربیة السعودیة توجد في المم

منطقة القطیف والدمام و والتي تنتج األرز والثمار المختلفة إلى جانب عدة أنواع من التمور، 

  .)٣(وهما مركزان زراعیان ومنطقة نجد تنتج الحبوب والثمار والخضار

الزراعیة من الدول المجاورة وكان  اعتمدت المملكة العربیة السعودیة على الواردات

إنتاجها الرئیسي ما تجود به واحات النخیل الممتدة في المملكة، أما المزارع فلم تتعد بعض 

  .)٤(الحقول البسیطة في بعض المناطق التي یتوفر فیها الماء

إذ بلغت المساحة المزروعة ما یزید على عشرة آالف هكتار وازدادت هذه المساحة 

الحاصل في مجال الزراعة وأنشأ ابن سعود مزرعة نموذجیة في الخرج وهي واحة  مع التطور

 .)٥(كیلومترًا مربعًا وتقع على مسافة خمسین كیلو من الریاض ١٢طبیعیة تبلغ مساحتها 

فضًال عن مشروع الخرج تم إنشاء مشروع آخر في اإلحساء الذي كان یتمتع بواحات كبیرة 

ه، فاستغلت الدولة هذه المیاه وأصبحت المنطقة تمد المملكة من النخیل وتتوفر فیه المیا

  .)٦(بمنتجات زراعیة مختلفة

كما تم إنشاء مشروع القطیف وهذه المنطقة تشبه منطقة اإلحساء من حیث واحات 

النخیل المحیطة بها واآلبار الموجودة فیها ولم تغفل الدولة عن استغالل میاه األمطار والسیما 
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قامت الدولة فیها سدًا لجمع میاه األمطار لتستخدم في أوهي المنطقة التي  في منطقة أبها،

مشاریع الزراعة، إذ أثبتت الفرق الفنیة التي استقدمتها الدولة في المسح الطوبغرافي إمكانیة 

  .)٧(حفر آبار ارتوازیة في المنطقة

السیما في اعتمدت المملكة العربیة السعودیة في إنتاجها الزراعي على الواحات 

الشمال حول جبل (شمر) الذي یتمتع بهطول كمیات من المطر أكثر من الجهات المجاورة 

أهم المحاصیل التي تجود به  .)٨(له، ومن مراكزه الرئیسة حائل عاصمة آل رشید القدیمة

 واحاتها الفواكه والخضراوات والبلح والعنب والحبوب كالقمح والشعیر والذرة إال أنها كانت تزرع

  .)٩(بكمیات قلیلة وجمیعها ال تكفي لسد احتیاجات المملكة

، إذ إن غالبیتهم اعتمد سكان منطقة القطیف على الزراعة كمصدر أساسي للمعیشة

كانوا فالحین، وٕالى جانب طبقة قلیلة من مالكي األراضي والعقارات إذ تبلغ مساحة واحات 

اختالف أنواعها كالرمان والمشمش والخوخ القطیف عشرة آالف فدان تقریبًا تنتج الفاكهة على 

  . )١٠(والتین والبلح والخضار والبطیخ والخیار والقثاء

على الرغم من بوادر التطور التي بدأت في بعض األراضي الزراعیة وٕانشاء بعض 

المشاتل لألزهار والنباتات والعنایة بتربیة الدواجن كالدجاج واستخدام المكائن اآللیة والمفاقس، 

  .)١١(هذه البوادر ما زالت في أول طریقها نحو التقدم في المجال الزراعي بصورة عامةفإن 

فضًال عن ذلك شكلت الحجاز دخًال اقتصادیًا مهمًا، وذلك لوجود التربة الخصبة 

فیها، ومن أهم األودیة في الحجاز وادي المیاه والحمض والجالن والعمق ووادي السیل، وأهم 

  .)١٢(م هي میاه األمطار واألودیة والعیون واآلبارمصدر للمیاه في اإلقلی

مارس سكان هذه المنطقة إلى جانب الزراعة حرفة الرعي أحد األنشطة الرئیسة 

المهمة التي مارسها أهل البادیة في إقلیم الحجاز، أما بالنسبة للبیئة النباتیة في الحجاز، فإنها 

أدى  مماك النباتات المعمرة والحولیة تختلف باختالف الظروف التضاریسیة والمناخیة فهنا

  .)١٣(بدوره إلى وجود مراعي جبلیة ومراعي السهول والمنحدرات واألودیة

كما انتشرت الزراعة في المدینة المنورة إلى جانب المناطق الزراعیة األخرى ونالت 

إذ تم إنشاء بعض المزارع  ،١٩٣٢اهتمام الملك عبد العزیز ابن سعود منذ عام 

  .)١٤(یةالنموذج
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ومن أهم المحاصیل الزراعیة التي اشتهرت بها المدینة المنورة التمر الذي تمیزت به 

  . )١٥(نوعاً  ١٤٠بوفرة محصوله وتعدد أنواعه إذ وصل إلى 

ومن أشهر أنواعه: الحلوة والروثان والحرباوي والبربي والهرمزي والشبلي. ومن 

نها اللیمون والعنب والتین والرمان وغیره المحاصیل التي كانت تزرع أیضًا أشجار الفاكهة وم

  .)١٦(وكذلك محاصیل شتویة منها القمح والشعیر

ویستوعب القطاع الزراعي في المدینة المنورة أعدادًا كبیرة من األیدي العاملة في 

  .)١٧(ما وفر فرص عمل لنسبة من السكانممجال الزراعة 

  دور الحكومة السعودیة في تطویر القطاع الزراعي:

اهتمت الحكومة بالزراعة وساعدت على استمرارها وعملت على إیجاد وسائل جدیدة 

من أجل تطویرها بأفضل الطرق الحدیثة وذلك من خالل إعفاء المكائن واآلالت الزراعیة من 

الرسوم الكمركیة وذلك لتنشیط الحركة الزراعیة في المملكة واهتمت بزیادة النخیل كونها من 

  .)١٨(في المملكة ودعت إلى تحسین أنواعهالمزروعات المهمة 

كما قامت الحكومة السعودیة بدعم المزارعین وذلك من خالل استیراد المعدات 

  .)١٩(الزراعیة وبیعها على الفالحین بالتقسیط وبأسعار مناسبة جداً 

سعت الحكومة السعودیة لمعالجة النقص الحاصل في المیاه إلى استقدام العدید من 

فة الدول لبحث موارد المیاه الجوفیة، لتكفي احتیاجاتها من المیاه، لذلك طلبت الخبراء من كا

إرسال بعثة فنیة لمسح أراضي  من ١٩٣٩كومة العراقیة في عام الحكومة السعودیة من الح

  .)٢٠(عیون الخرج بنجد

م على إیفاد بعثة فنیة برئاسة ١٩٣٩نیسان  ٣وافق مجلس الوزراء العراقي في 

  .)٢١(نسیم سوسة من أجل تقدیم الدعم للسعودیة في مجال الزراعة والريالمهندس أحمد 

قامت البعثة العراقیة بدراسة أراضي الخرج الزراعي ومسحها فضًال عن العیون 

  .)٢٢(الموجودة فیها التي تشكل مصدرًا مهمًا للماء في المنطقة

ون والبدء اقترح أحمد نسیم سوسه نصب عدة مضخات كبیرة لضخ المیاه من هذه العی

بإنشاء مجاري لتلك العیون بعد شق قناة مرتفعة نسبیًا النسیاب الماء فیها بعد رفعه من تلك 

  .)٢٣(العیون
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وبعد انتهاء أعمال البعثة الفنیة العراقیة ورجوعها إلى بغداد، درست وزارة المالیة 

الزراعي في  السعودیة التقریر الذي أعدته البعثة ورأت أن تباشر بعمل المشروع التجریبي

  .)٢٤(الخرج على أن تقوم البعثة السابقة باإلشراف على تنفیذ المشروع

وبناًء على ذلك وافقت الحكومة العراقیة على إرسال أفراد البعثة السابقة فضًال عن 

إرسال السید عبد اهللا فائق الخبیر الزراعي، وأرسلت معه جمیع المعدات الالزمة للمشروع 

یة وفق مقترحات البعثة الزراعیة العراقیة بنصب ماكنتین للضخ المائي وبدأت الحكومة السعود

  .)٢٥(حصانًا نصبتها على أحد عیون الخرج المسماة عین سمحة ٤١.٥٥بقوة 

بدأت بزراعة المحاصیل الشتویة وأشجار الفاكهة وغرست في أرض المشروع ما 

  .)٢٦(یقارب من عشرة آالف نخلة على سبیل التجربة الزراعیة

ال شك فیه أن تجربة البعثة الفنیة العراقیة كانت تجربة رائدة في إیجاد التعاون  ومما

العربي الثنائي في المجاالت الزراعیة ولكنها لم تستمر طویًال، فبعد انقضاء ستة أشهر رجعت 

البعثة الفنیة العراقیة إلى العراق النقضاء المدة المحدودة إلیفادها ولكنها أبقت عبد اهللا فائق 

  .)٢٧(إلشراف على بعض األعمال الزراعیةل

ضرورة االستعانة  ١٩٤٠أكد أحمد سوسه في تقریره الثاني لوزیر المالیة السعودي عام

  .)٢٨(بعدد من الخبراء العراقیین المختصین في الزراعة

سعت الحكومة السعودیة لتطویر القطاع الزراعي واقترح عبد اهللا سلیمان وزیر المالیة 

حكومیة خاصة بالزراعة وٕانشاء مصرف لدعم الفالحین وتسلیفهم إلقامة إنشاء مؤسسة 

  .)٢٩(مشاریع زراعیة

من مصر إرسال بعثة للزراعیة والري  ١٩٤٢طلبت الحكومة السعودیة في عام كما 

  .)٣٠(لتكمل ما بدأت به البعثة الفنیة العراقیة في مشروع الخرج الزراعي في المملكة

وباشرت البعثة أعمالها، وعلى  ١٩٤٢ین الثاني عام وصلت البعثة المصریة في تشر 

الرغم من استعانة الحكومة السعودیة بالخبراء العراقیین والمصریین في مجال الزراعة، إال أنها 

رغبت في إیجاد شركة أجنبیة لحفر اآلبار والبحث عن الماء والقیام بكافة األعمال التي تخص 

  .)٣١(نابیب الضروریة لقیام الزراعةعملیة الزراعة من توفیر المكائن واأل
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فضًال عن ذلك استعانت الحكومة السعودیة بعدد من المهندسین األمریكیین 

للقیام بمسح شامل ألراضي المملكة  ١٩٤٢ المتخصصین في المجال الزراعي في عام

  .)٣٢(الصالحة للزراعة

وهو مهندس زراعي یعمل في  تألفت البعثة الزراعیة األمریكیة من جي جي هملتون

قسم حفظ التربة في وزارة الزراعة األمریكیة، والثاني ا.ل واثن وهو من ذوي المراكز العالیة في 

الحكومة ولكالهما خبرة واسعة المدى لفترة طویلة في المناطق الجافة وشبه الجافة في الوالیات 

بعثة بعد موافقة الرئیس األمریكي المتحدة األمریكیة الجنوبیة والغربیة، وتم إرسال هذه ال

  .)٣٣(فلتز فرانكلین رو 

امتد النشاط األمریكي لیصل إلى جوانب أخرى من الحیاة في السعودیة، فأرسلت بعثة 

زراعیة تضم خبراء وفنیین في مجال الزراعة والري للمساعدة في تطویر الزراعة في 

  .)٣٤(السعودیة

حدیثة من أجل تطویر وتحسین الواقع قامت البعثة األمریكیة بإدخال األسالیب ال

الزراعي في المملكة العربیة السعودیة، إذ قامت بإدخال العدید من المحاصیل الزراعیة 

المحسنة كالذرة البیضاء والصفراء والقمح واألرز األبیض وكذلك وفرت الحكومة األمریكیة 

طریق مساعدات  المعدات التي كان لها الفضل الكبیر في جعل الزراعة سهلة وذلك عن

  .)٣٥(أمریكیة لهذه الشركة

اتجه الملك عبد العزیز إلى الغرب لطلب المساعدة معتبرًا أن الحل األساس لتوطید 

الدولة الفنیة یكمن في استمالة رؤوس أموال من الغرب من أجل استخدامها في دعم القطاع 

  .)٣٦(في هذه المجاالتالزراعي وكذلك اتجه إلى هذه الدول من أجل جلب الخبراء والفنیین 

كما أوفدت العدید من الطالب للدراسة في المجال الزراعي واإلطالع على األوضاع 

  .)٣٧(الزراعیة في الدول المتقدمة واكتساب الخبرة الالزمة

 ٤٥تعد منطقة الخرج أول منطقة زارتها البعثة الزراعیة وتبعد هذه المنطقة حوالي 

میًال إلى جنوب شرق الریاض. ویوجد في هذه المنطقة منابع مائیة طبیعیة تتراوح أعماقها من 

قدم ووجود هذه المنابع ساعد على قیام مساحات كبیرة من األراضي  ١٥٠٠ - ٥٠

  .)٣٨(الزراعیة
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كیلومتر وتـم  ١٨إنشاء قناة للري في الخرج من االسمنت یبلغ طولها قامت الشركة ب

تنصیب أربع مضخات للمیاه بقدرة خمسة وثالثین ألف لتر في الدقیقة مما أتاح ري مساحة 

  .)٣٩(تبلغ ثالثة آالف هكتار بصورة دوریة

استجابت الحكومة السعودیة لتوصیات أول بعثة زراعیة أمریكیة في مجال الزراعــة 

  .)٤٠(إلكمال ما باشرت به البعثات السابقة العراقیة والمصریة

وعـادت إلى  ١٩٤٢كانون الثاني فــي عام  ٥أكملـت البعثة الزراعیة عملها في 

واشنطـن ومن ثم أرسلت وزارة الخارجیة األمریكیة بعثة أخرى من الزراعیین الفنیین برئاسة 

نشاء عدد من المشاریـع الزراعیـة في إذ قامت هذه البعثة بإ D.Rodgersدافید روجرز 

المملكة وٕاجراء عدد من التجارب من قبل لجان مختصة في مجـال الموارد المائیة، وكان إلى 

وحدد عمل البعثة  Hamiltonوجمس هاملتون  Wathenجـانب تویتشل عضــوین هما واثـن 

  .)٤١(بثالثة أشهر

للري والطرق داخل المناطق  وعلى أثر ذلك زادت المساحة المزروعة وأنشأت شبكة

  .)٤٢(الزراعیة

 ١٩٤٢شاركت شركة كالیفورنیا في تقدیم المساعدة للسعودیة لدعم الزراعة، ففي عام 

شاركت مع البعثة األمریكیة في األبحاث الخاصة بتوفیر المیاه واستخراجها كما قام بعض 

على العدید من المنشآت المهندسین األمریكیین بدراسات لبعض األراضي السعودیة واإلشراف 

  .)٤٣(الفنیة في الخرج

بعد دراسة تقریر البعثة الزراعیة األمریكیة في واشنطن أرسلت وزارة الخارجیة 

  .)٤٤(باإلعارة من وزارة الزراعة ١٩٤٤األمریكیة بعثة موسعة من الزراعیین في كانون األول 

في الزراعة، إذ ركزت قامت البعثة بإنشاء المبازل والسواقي وفق األسالیب الحدیثة 

تلك البعثات على الزراعة المركزیة وٕادخال العدید من المحاصیل الزراعیة المحسنة لتجربة 

زراعتها في المملكة من أجل زیادة وتحسین اإلنتاج، إذ عملت الحكومة السعودیة بعد الدعم 

ن منها العنب الذي حصلت علیه من الخارج على استیراد الكثیر من األشجار من العراق ولبنا

  .)٤٥(والرمان وغیرها من األشجار األخرى

تعد تلك البعثات خطوة إیجابیة لإلسهام في دعم االقتصاد الزراعي من حیث اإلنتاج 

والتسویق، ولم یكن اهتمام الحكومة السعودیة منصبًا على أمور الزراعة والري فقط وٕانما سعت 



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٧٥ ( 

 

ها، إذ قامت بإنشاء العدید من حضائر في سبیل المحافظة على الثروة الحیوانیة وتحسین

الماشیة واألغنام في كل من مزرعتي الشرائع والخرج، بإشراف بعض المهندسین األمریكیین 

  .)٤٦(كما أنشأت معمًال صغیرًا لمنتوجات األلبان في الشرائع

وفضًال عن ذلك جهزت الحكومة األمریكیة السعودیة بمعدات ري طلبتها شركة النفط 

اندراویل اوف كالیفورنیا وقد أشارت الشركة إلى أنها معدات حیویة وسوف یسلمها العربیة ست

  .)٤٧(مركز تموین الشرق األوسط تحت الطلب التجاري األمریكي

كانت الوالیات المتحدة تسعى من وراء ذلك إلى تعزیز مركزها في السعودیة والحصول 

من خالل برقیة مساعد وزیر على ثقة الملك عبد العزیز بن سعود ویظهر ذلك واضحًا 

التي جاء فیها:  ١٩٤٣آذار  ١١الخارجیة األمریكي إلى السفیر األمریكي في مصر بتاریخ 

  .)٤٨("تم توسیع مساعدات اإلعارة والتأجیر إلى السعودیة مباشرة دون وساطة بریطانیة"

  :ثانیًا: الصناعة

عشرینات القرن  شهدت المملكة العربیة السعودیة وضعًا صناعیًا ضعیفًا خالل

قبل اكتشاف النفط وكانت تعاني من التخلف إذ كانت الصناعة بدائیة تقلیدیة بطیئة العشرین 

  .)٤٩(النمو وهي صناعة بسیطة جدًا وتقلیدیة وال تكفي لسد حاجة السكان بشكل كامل

استمرت الصناعات الیدویة البسیطة لفترات طویلة في المملكة العربیة السعودیة مثل 

السفن وصناعة الجلود وصناعة الحلي والمصوغات الذهبیة والفضیة وصناعة  صناعة

الزوارق وصناعة األسلحة واألوعیة المعدنیة والفخار واألثاث الخشبي ومواد البناء وصناعة 

  .)٥٠(المطرزات واستخراج الزیوت النباتیة والحیوانیة والمواد الغذائیة

وصناعة المسابح والصناعات األخرى  اشتهرت المملكة باستخراج اللؤلؤ والمرجان

التي تمیزت بدقة صفاتها ومهارتها، ولكنها بصورة عامة لم تشكل إال نسبة بسیطة من 

  .)٥١(االقتصاد المحلي في المملكة العربیة السعودیة

وال زالت هناك صناعتان یدویتان لهما قیمتهما في البالد، هما صناعة النسیج وبناء 

بإجادتهم نسیج أصواف األغنام وشعر اإلبل والماعز، وذلك  السفن، فالعرب مشهورون

لحاجتهم الماسة لها، فهناك األقمشة الخشنة لصناعة الخیام والزكائب التي توضع على 

الجمال وهي تصنع على أنواع كثیرة في أنحاء المملكة العربیة السعودیة واإلحساء أكثرها 

  .)٥٢(إنتاجاً 



  د. أ..أ                                                

  

ا  درات اا  

   دا ١٩٤٥ا   أ   
 

 )٢٧٦ ( 

 

ش والسجاد وبعض أنواع المعاطف التي تصنع كما اشتهرت صناعة البسط والمفار 

  .)٥٣(یدویًا، أما المشالح وهي العباءة العربیة فصناعتها بلغت من الدقة ما أذهل كل مشاهد لها

فضــًال عــن ذلــك توجــد میــادین أخــرى للصــناعة فــي المملكــة كصــناعة الصــابون والفخــار 

المدرســة الصــناعیة فــي جــده والطــابوق واالســمنت؛ فالحكومــة تحــاول تطویرهــا واهتمــت بتوســیع 

  .)٥٤(من أجل النهوض بالواقع الصناعي

هناك صناعة دباغة الجلود التي تقوم على أساس إصالح جلود الحیوانات وٕازالة 

الصوف والشعر منها وكان المكان الذي یتم فیه إصالح الجلود یسمى مدبغة، وبعدها یتم 

والتي تستخدم من جلود األبقار  استخدامها في صناعة األحذیة واألحزمة وبعض الحقائب

  .)٥٥(والجمال

شهدت السعودیة والمنطقة الشرقیة بصورة خاصة منذ القدم صناعات معینة مثل 

الرماح الخطیة والحلي والمجوهرات وبرع الصناع والحدادون في مجال الصناعة التقلیدیة في 

  .)٥٦(المملكة العربیة السعودیة

كة العربیة السعودیة لطیلة الفترة التي سبقت لم یحدث تغیر على الصناعة في الممل

إنتاج النفط، إذ ظلت تعتمد على الحرف الیدویة التقلیدیة، ومن أشهر الحرف التي ظهرت في 

  المملكة العربیة السعودیة هي:

النجــــارة: وهــــي مــــن الصــــناعات الرئیســــة التــــي تعتمــــد علیهــــا الصــــناعات األخــــرى ویقــــوم  -١

فذ للبیوت والـدوالیب الخشـبیة ویعتمـدون فـي صـناعتهم هـذه علـى النجارون بعمل الشبابیك والنوا

  .)٥٧(األخشاب المحلیة من شجر األثل والسمر

صناعة المعادن: وهي تعتمد على المعـادن المتـوفرة مـن الحدیـد والنحـاس والـذهب والفضـة  -٢

ـــه المقصـــات والمطـــارق  ـــذي تصـــنع من ـــد ال وهـــي كـــاآلتي: صـــناعة الحـــدادة: وتقـــوم علـــى الحدی

یر واألدوات الزراعیــة مثــل المحاریــث والمناجــل والمســاحي وأدوات الحــرب مــن الســیوف والســواط

 .)٥٨(والخناجر

صناعة النحاس: وتشمل جمیـع األدوات النحاسـیة مثـل القـدور بمختلـف أحجامهـا وأنواعهـا  -٣

. )٥٩(والصحون والمباخر وأدوات القهوة مثـل الـدالل ومحـامس الـبن والمكـاوي التـي تعمـل بـالفحم

لصــاغة، وتعتمــد علــى الــذهب والفضــة ویقــوم الصــاغة بصــناعة جمیــع الحلــي الفضــیة صــناعة ا

 والذهبیة لمختلف طبقات المجتمع مثل األساور الذهبیة والخواتم وٕاصالح التالف منها.



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٧٧ ( 

 

وهنــاك صــناعات أخــرى تقــوم علــى منتجــات أشــجار النخیــل إذ یســتفاد مــن ســعف (جریــد)  -٤

تحــت المفــارش وأیضــًا یســتخدم فــي تســـقیف  النخیــل فــي صــناعة الحصــیر، وهــو بســاط یفـــرش

 .)٦٠(المنازل لیحول دون سقوط الطین

صـــناعة الفخـــار: إذ یلعـــب الفخـــار دورًا مهمـــًا فـــي بنـــاء المنـــازل التـــي تعتمـــد علـــى الطـــین  -٥

 وتصنع بعض األدوات المنزلیة مثل الدوارق والزالع لتخزین التمر.

مــن المدینـــة وتعــدیلها وٕاعـــدادها  صــناعة األحجــار: تقـــوم الحجــارة بقطـــع األحجــار القدیمـــة -٦

ـــاء المنـــازل منهـــا وأصـــبحت هـــذه  للبنـــاء ومـــنهم مـــن یقـــوم بنقشـــها أو عمـــل الزخـــارف علیهـــا لبن

 .)٦١(الصناعة لها الدور الكبیر في عملیة البناء داخل المملكة العربیة السعودیة

اعهــا الخیاطـة: وهــي حرفـة مزدهــرة؛ إذ یقـوم الخیــاطون بخیاطـة المالبــس علـى اخــتالف أنو  -٧

 .)٦٢(من الثیاب الرجالیة والصدریات، ویقومون بتطریز األقمشة
  

 ١٩٢٧وأنشأت الدولة معمًال للنسیج لكسوة خاصة ببیت اهللا الحرام بمكة المكرمة عام 

وكان یعمل به عدد من العمال الهنود الذي كان واجبهم تعلیم العمال العرب لیحلوا محلهم في 

  .)٦٣(المستقبل

تثماریة في الصناعات الوطنیة، فقد تأسست في المملكة العربیة أما المشاریع االس

السعودیة العدید من الشركات المساهمة لتبدأ عملها وكانت الشركة المساهمة السعودیة 

على أساس  ١٩٣٦الوطنیة وهي أول شركة للنشاط الخاص وتم تأسیس الشركة العربیة عام 

ا في المنافع االقتصادیة وكان رأس مال الشركة المساهمة التعاونیة لمدخرات األفراد وتشغیله

قرشًا نیكل للسهم الواحد تدفع على  ٢٢٠٠في بدایة تكوینها مؤلفًا من ألفي سهم بقیمة مقدارها 

شكل أقساط یومیة بقرش واحد لكل یوم وذلك دعمًا لإلدخار الوطني؛ إذ باشرت الشركة 

عامًال وسرعان ما قامت  ٧٩وي على أعمالها بتأسیس معمل لخیاطة المالبس العسكریة یحت

  .)٦٤(الشركة بإنشاء معمل ثاٍن للنسیج الیدوي ومعمل آخر للدباغة

تعد الطائف مركزًا لصناعة المعاطف التي تشبه (البطانیات) والتي تعرف بالبیدي 

  .)٦٥(ویستعمل عادة الصوف األبیض على شكل غزل ملفوف مبروم

صناعة الرئیسة للباس الذي یشكل الزي كذلك تعتبر الهفوف في اإلحساء مركز ال

الرسمي العادي للعرب السعودیین ویعرف في أي مكان بالمشلح ویمتاز مشلح نجد بزخرفة 

  .)٦٦(طرفه بالقصب المموه بالذهب



  د. أ..أ                                                

  

ا  درات اا  

   دا ١٩٤٥ا   أ   
 

 )٢٧٨ ( 

 

ظهرت في المملكة صناعة الخزف المحروق (الفخار) وكان المنتوج الخزفي الرئیس 

ي رحالتهم وهو ذو مسام دقیق یرشح الماء منها هو إناء (جرة) الماء الذي یستعمله الحجاج ف

  .)٦٧(خارج اإلناء فتسبب الحرارة العالیة بتبخیر الماء فیبرد من الداخل

كما اشتهرت المملكة العربیة السعودیة في صناعة السفن في معظم موانئ البحر وال 

 یسمى في (جده وجیزان) وهي تصنع من الخشب الطبیعي إذ انتشرت صناعة السفن في

العدید من المناطق المطلة على البحر األحمر، وهي تعتمد على المواد األولیة المتوفرة من 

  .)٦٨(أشجار المنطقة الجبلیة في المنطقة الغربیة من المملكة العربیة السعودیة

أما التعدین فهو من الصناعات المهمة في المملكة العربیة السعودیة نظرًا ألهمیة 

في منطقة الظهران  ١٩٣٣البالد إذ بدأ التنقیب عن المعادن في عام الثروة الموجودة في 

  .)٦٩(١٩٣٤وكذلك وجد منجم من الذهب بالقرب من مدینة جدة عام 

كانت شركة نفط كالیفورنیا تقوم بالبحث إلى جانب النفط أیضًا تستخرج الغاز 

ومن المعادن األخرى  الطبیعي وتوفیر مادة القیر (اإلسفلت) واستعماله داخلیًا في السعودیة،

التي تم استخراجها في المملكة هي الذهب والفضة في المنطقة الغربیة في الحجاز منذ زمن 

  .)٧٠(طویل

على أثر مبادرة تویتشل إلیجاد رؤوس أموال الستغالل الذهب في السعودیة تشكلت 

إذ  ١٩٣٤نقابة التعدین العربیة من مجموعة مساهمین أمریكیین وبریطانیین في آیار عام 

استطاعت الحصول على امتیاز للبحث عن الذهب والمعادن في الحجاز بمساحة مقدارها 

  .)٧١(١٩٣٤كانون األول  ٢٣میل مربع) تقریبًا وذلك في  ١١٠.٠٠٠(

یمكن القول ان حالة الصناعة لم تختلف كثیرًا عن حالة الزراعة في المملكة  رأي الباحث:

سة وذلك من خالل النتائج التي توصل إلیها البحث العربیة السعودیة خالل فترة الدرا

  التاریخي.

  :ثالثًا: التجارة

كانت تجارة المملكة العربیة السعودیة بسیطة نسبیًا تعتمد على تجارة اللؤلؤ الذي وجد 

على طول البحر األحمر قرب جده وٕالى الجنوب فإن الغوص على اللؤلؤ لم یكن تجارة ذات 

ن اللؤلؤ الیاباني التجاري سبب أضرارًا كبیرة على التجارة مورد قوي یكفي البالد أل

  .)٧٢(السعودیة



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٧٩ ( 

 

وبعدها أصبحت أهم صادرات المملكة العربیة السعودیة التمر والصمغ والسمك 

المجفف والصوف والملح والشب األسود السنامكي والدبس وبعض الفواكه والخضر وغیر ذلك 

  .)٧٣(من الصادرات األخرى

وجب ذلك االمتیاز على مبلغ وقدره ثالثون ألف جنیه من الذهب حصلت السعودیة بم

مقدمًا، فضًال عن أنها تحصل بعد اكتشاف الذهب واستخراجه على نسبة من صافي األرباح 

% من السبائك المستخرجة وبعد سنتین من إبرام االتفاق بدأ استثمار ٥% وعلى ١٠مقدارها 

كیلومتر شمال شرقي جده وبدأ باستخراج  ٤٠٠أول منجم للذهب في مهد الذهب على بعد 

الرواسب المحتویة على الذهب والفضة ومن ثم شحنها عن طریق میناء جده إلى الوالیات 

  .)٧٤(المتحدة لیصفى في مصانع نیوجرسي

ومن المعادن األخرى التي استفادت منها السعودیة رواسب الملح في جیزان وهي 

  .)٧٥(الحكومة باستغاللها بطریقة بدائیة% وتقوم ١أمالح متجمدة تبلغ ملوحتها 

شركة أرامكو قسمًا تابعًا لها لتطویر الصناعة في المملكة العربیة  ١٩٤٤أنشأت في 

السعودیة وكان من ضمنها إقرار نظام أساسي للمصانع المحلیة وتحدید مناطق نظام نشاطها 

یة لها إذ مهد قسم تطویر وتأمین تزویدها بالخدمات والمواصالت وتقدیم مساعدات تقنیة وٕادار 

  .)٧٦(الصناعة العربیة السبیل لقیام صناعة مفیدة في البالد

من أجل التوسع والتقدم في المجال التجاري في المملكة العربیة السعودیة أصدرت 

الحكومة سلسلة من األنظمة التجاریة في ثالثینیات القرن العشرین وبموجب تلك األنظمة 

اریة نشیطة من قبل أبناء المملكة فضًال عن الشركات األجنبیة بدأت في المملكة حركة تج

الشركة العربیة  ١٩٣٤التي أصبحت تأخذ مركز الصدارة في العملیات التجاریة تأسست عام 

  .)٧٧(للصادرات المساهمة وشركة التبادل التجاریة الحجازیة

) Van Leeاستدعت الحكومة السعودیة خبیرًا اقتصادیًا من هولندا هو (فان لي 

لمعالجة األزمة االقتصادیة التي أضرت بالجانب التجاري ولتنظیم میزانیة الدولة واقترح على 

الحكومة تحویل وكالة المالیة إلى وزارة المالیة وظل مركزها في مكة ولقب رئیسها بلقب وزیر 

ذین یعتمد وظل یشغله الشیخ عبد اهللا السلمان لفترة طویلة ألنه كان من المقربین آلل سعود ال

  . )٧٨(علیهم في إدارة الدولة



  د. أ..أ                                                

  

ا  درات اا  

   دا ١٩٤٥ا   أ   
 

 )٢٨٠ ( 

 

ازدادت عملیة التطور التجاري بصورة تدریجیة ومتطورة في البالد عندما انفتحت 

الدولة على العالم العربي والغربي، إذ انها تمتلك واجهات بحریة واسعة تسمح لها بالوصول 

  .)٧٩(إلى البحار العالمیة لنقل بضائعها ومنتجاتها

العربیة السعودیة سیاسة تجاریة تقوم على حریة التجارة لتكون قاعدة اعتمدت المملكة 

  .)٨٠(أساسیة في نظام المبادالت التجاریة مع كافة دول العالم

بعد توسع المملكة بدأ الملك عبد العزیز یتطلع إلى إقامة طرق اتصال تخدم التجارة 

كالصوف وجلود  الخارجیة وكان التجار یحتاجون إلى أسواق لتصریف بضائعهم فیها

الحیوانات والسمن (الزبدة) وأغطیة السروج والمعاطف مقابل حصولهم على السالح والذخیرة 

  .)٨١(واألقمشة وغیرها

اتجهت الحكومة السعودیة إلى مساعدة التجار المستوردین في شراء المواد الغذائیة 

  .)٨٢(وبیعها ألفراد الشعب بأسعار مخفضة

ملیون لایر وفي هذه السنة بدأت  ١١إلى مبلغ  ١٩٣٤ام ارتفعت المیزانیة السعودیة ع

شركات النفط بالتنقیب والحفر، لكنه لم ینتج بشكل تجاري في هذه الفترة بل ظلت المساعدات 

  .)٨٣(البریطانیة تقدم إلى المملكة العربیة السعودیة بشكل مستمر

األولى من تأسیسها لم تشهد المملكة تطورًا واضحًا في أنظمة الصیرفة خالل السنین 

، ١٩٣٥وبقیت العدید من العمالت األجنبیة متداولة في المملكة رغم إصدار اللایر العربي عام 

وذلك بمساعدة  ١٩٣٣إذ شهدت المملكة أول محاولة لتأسیس مصرف وطني سعودي عام 

وافقا  الحكومة المصریة ودعمها ومع أن الملك عبد العزیز ووزیر مالیته عبد اهللا السلیمان قد

مبدئیًا على المشروع، إال أن الكثیرین الذین أساء إلیهم هذا المشروع قد حالوا دون تحقیقه 

  .)٨٤(وبذلك باءت المحاولة بالفشل التام

بشكل تجاري إال أن دخل المملكة العربیة السعودیة لم  ١٩٣٩بدأ إنتاج النفط عام 

ثانیة وتوقف عملیات التنقیب عن یتحسن بصورة كبیرة، وذلك بسبب قیام الحرب العالمیة ال

النفط، والسیما بعد أن بدأت قذائف الطیران اإلیطالي تنهال على مركز شركات النفط في 

الظهران فضًال عن أن الحرب أوقفت بشكل ملموس قدوم الحجاج إلى الدیار المقدسة مما 

  .)٨٥(أربك میزانیة الدولة السعودیة



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٨١ ( 

 

لكن رغم  ١٩٤٠سعودیة عام مملكة العربیة اللل قدمت الحكومة البریطانیة قرضًا مالیاً 

ذلك بقیت اإلجراءات المالیة محدودة في معالجة األزمة المالیة للسعودیة، مما دفع حافظ 

وهیبه الوزیر المفوض السعودي إلى مناقشة الموضوع مع الحكومة البریطانیة طالبًا منها 

ى شكل قرض مالي آخر، بعد أن سجل االستمرار بتقدیم الدعم المالي للحكومة السعودیة عل

  .)٨٦()١.١٥٠.٠٠٠ما یقارب ( ١٩٤١العجز المالي في عام 

أدى تصدیر النفط عن طریق رأس تنوره إلى ازدیاد موارد السعودیة إال أنه لم یستمر 

بسبب العملیات الحربیة خالل فترة الحرب العالمیة الثانیة ما أدى إلى تقلیص عملیات التبادل 

  .)٨٧(ب تقیید حركة السفن التجاریةالتجاري بسب

كانت ُتعد المدینة المنورة من المراكز التجاریة في شبه الجزیرة العربیة على الرغم من 

أن التجارة لم تكن المهنة األساسیة للسكان، وذلك بسبب موقعها على طریق التجارة القدیمة، 

ود، ویرجع ذلك إلى عاملین هما: إذ مرت التجارة الخارجیة والداخلیة بفترات انهیار وفترات رك

  .)٨٨(العامل السیاسي والعامل األمني

تراوحت الوظیفة التجاریة للمدینة خالل فترة من الزمن ما بین تجارة ذات مدى إقلیمي 

  .)٨٩(محدود شمل نجد والحجاز والمشاركة في حركة التجارة العالمیة بین الشام والیمن

السالم وسوق البالط وسوق الساحة ومن أشهر األسواق التي ظهرت سوق باب 

  .)٩٠(وسوق المناخه وسوق الحراج وسوق الحبابه وسوق الفالتیه وسوق باب المصري

اعتمدت تجارة المملكة على مواردها الخارجیة من الهند والشام من األقمشة القطنیة 

لشعیر من : القمح وا)٩١(والصوفیة والحریریة والنسیج واللیف األبیض والحناء والبسط والسجاد

  .)٩٢(العراق ومصر والبن من الیمن

بدأت حركة التجارة في السعودیة یطرأ علیها تحسنًا من خالل ازدیاد عدد الشركات 

  التجاریة التي عملت في هذا المجال التصدیر واالستیراد ونذكر منها:

  

  

  

  

  



  د. أ..أ                                                

  

ا  درات اا  

   دا ١٩٤٥ا   أ   
 

 )٢٨٢ ( 

 

  الجنسیة  اسم الشركة  ت

  سعودیة عربیة  شركة اإلنشاء العربیة االنكلیزیة .١

  سعودیة عربیة  عجمان إخوان .٢

  سعودیة عربیة  القصبي إخوان .٣

  سعودیة عربیة  الشركة التجاریة العربیة األمریكیة .٤

  سعودیة عربیة  آل جابر إخوان .٥

  سعودیة عربیة  الجفالي إخوان .٦

  سعودیة عربیة  علي رضازینل (وكالء شركة فورد) .٧

  سعودیة عربیة  فاضل عرب .٨

  .)٩٣(المساهمة التي كانت تدیر أمور التجارة في المملكةوهذه مجموعة الشركات 

أعطى عبد العزیز الرخصة إلى الشركة الشرقیة المحدودة البریطانیة والتي كان یدیر 

) حصلت على حق استیراد السیارات للمملكة العربیة السعودیة Phliby( أعمالها جون فلیبي

بكل مشتریاتها من السیارات وبأقساط دون الشركات األخرى والعمل على تجهیز الحكومة 

  .)٩٤(مؤجلة

العربیة السعودیة دولة مستوردة، إال أنها تنتج المواد الغذائیة  بالرغم من أن المملكة

التي تكفي إلمداد سكانها، ولما كانت الثروة الرئیسة هي الماشیة واإلبل والغنم والماعز 

ا وما یأتیها من عوائد الحج وما زاد من دعم والخیول واستثمار الثروة المعدنیة زاد من وارداته

االقتصاد السعودي وهو شمولها بقانون اإلعارة والتأجیر إذ حصلت على مساعدات من 

  :)٩٥(بریطانیا كما في الجدول التالي

  المبلغ بالدوالر األمریكي  المبلغ بالجنیه اإلسترلیني  األعوام

١٩٤٠  

١٩٤١  

١٩٤٢  

١٩٤٣  

١٠٠.٠٠٠  

٨٥٠.٠٠٠  

٣.٠٠٠.٠٠٠  

٣٧٥.٠٠٠  

٤٠٣.٠٠٠  

٣.٤٢٥.٥٠٠  

١٢.٠٩٠.٠٠٠  

١.٥١١.٢٥٠  



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٨٣ ( 

 

  .)ساهمت هذه المساعدات في إنعاش االقتصاد السعودي نوعًا ما(وقد 

منها مساعدات مالیة تدفع لبعض  مة السعودیة متنوعةكانت نفقات خزینة الحكو 

الحكومة  لایر) وعد هذا المبلغ من الصعوبات التي تواجه ٤٥.٠٠٠.٠٠٠القبائل بلغ مقدارها (

%) من األموال في عام ٢٥السعودیة فقد بلغت الزیادة الحاصلة في األموال المدفوعة (

٩٦(١٩٤٢(.  

) ألف لایر لتسدید نفقات ٦٦٥.٠٠٠خصصت الحكومة السعودیة مبلغًا مقداره (

  .)٩٧(١٩٤٢البعثات الدبلوماسیة عام 

رة مالیین لایر ) عش١٠.٠٠٠.٠٠٠قدمت الوالیات المتحدة األمریكیة مبلغ مقداره (

) دوالر من ٣.٠٠٠ضمن مساعدات اإلعارة والتأجیر، كما تم تقدیم مبلغ آخر یصل إلى (

  .)٩٨(١٩٤٣شركة نفط كالیفورنیا األمریكیة والمفوضیة األمریكیة في جده خالل عام 

غیر أن مساعدات اإلعارة والتأجیر المطلوبة لم تقتصر على الجانب المالي بل 

 ١٩٤٣/شباط/٢٤أخرى كما ظهر في برقیة المفوضیة األمریكیة بتاریخ امتدت لتشمل جوانب 

شاحنة تسلم على الفور إلى السعودیة فیسلمها مركز تموین  ٦٠التي توصي فیها تخصیص 

الشرق األوسط على شكل سلفة من اإلعارة والتأجیر تكون رمزًا أولیًا للمساعدات األمریكیة إلى 

  .)٩٩(لحة للسیارات لنقل المواد الغذائیة في السعودیةالسعودیة وذلك بسبب الطلبات الم

وأخیرًا نستنتج أن الزراعة والصناعة والتجارة من أهم ركائز االقتصاد السعودي، إذ 

  ساهمت على دعم المملكة بالمنتوجات والبضائع وجلب األموال.

  

  

  

  

اا:  

                                                 

مدیحة أحمد درویش، تاریخ الدولة السعودیة حتى الربـع األول مـن القـرن العشـرین، دار الشـروع للطباعـة،  )١(

  ت. م، د. د.

  .١٩٧٢، موسوعة سجا العرب، القاهرة، ١، ط٢) محمود طه أبو العالء، جغرافیة شبه جزیرة العرب، ج٢(



  د. أ..أ                                                

  

ا  درات اا  

   دا ١٩٤٥ا   أ   
 

 )٢٨٤ ( 

 

                                                                                                                                        

، التجــاري للطباعــة والنشــر، بیــروت ، المكتــب١جزیــرة العــرب، ترجمــة نجــدة هــاجر، طجــان جــاك بیربــي،  )٣(

١٩٦٠.  

 .٢٠٠١، دار الحكمة، لندن، ١حازم السامرائي، الملك فیصل بن عبد العزیز آل سعود، ط )٤(

 المصدر نفسه. )٥(

دار الكاتـب العربـي،  بنومیشان، عبد العزیز آل سعود سیطرة بطل ومولود مكة، ترجمة عبد الفتاح یاسین، )٦(

 ت. بیروت، د.

  حازم السامرائي، المصدر السابق. )٧(

 .١٩٩٧یسرى الجوهري، دول الخلیج والمشرع اإلسالمي، مكتبة اإلشعاع الفنیة، مصر،   )٨(

 المصدر نفسه. )٩(

 ت. ، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، د.١محمد سعید المسلم، ساحل الذهب األسود، ط )١٠(

 ر نفسه.المصد )١١(

(مجلـة الخلـیج والجزیـرة العربیـة)، إبراهیم فوزان الفوزان، إقلیم الحجاز وعوامل نهضته الحجازیة الحدیثة،  )١٢(

  .٢٠٠٢)، ١٠٤العدد (

 .المصدر نفسه )١٣(

 .١٩٩٢م،  ن، د. إبراهیم العتیبي، تنظیمات الدولة في عهد الملك عبد العزیز، د. )١٤(

 ت. م، د. ن، د. ، د.١الحرمین، جإبراهیم رفعت باشا، مرآة  )١٥(

  ت. ن، بیروت، د. محمد حسین الزیدان، ذكریات العهود الثالثة، د. )١٦(

 علي حافظ، فصول من تاریخ المدینة المنورة، شركة المدینة للطباعة والنشر، جدة، د.ت. )١٧(

 .١٩٦٦، المطابع األهلیة اللبنانیة، بیروت، ٢أحمد عسه، معجزة فوق الرمال، ط  )١٨(

 .١٩٨٦ن،  عبد اهللا السرحان وعبد العزیز الغامدي، الزراعة والمیاه في عهد الملك عبد العزیز، د.  )١٩(

، ١٩٥٣ -١٩٣٢عبــد الــرزاق خلــف خمــیس الزیــدي، التطــورات الداخلیــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة  )٢٠(

 .١٩٨٩رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ابن رشد، جامعة بغداد، 

 .١٩٣٩، الریاض، ١أحمد سوسه، تقریر حول أعمال مشروع الخرج، مطبوع على اآللة الكاتبة، ج  )٢١(

  المصدر نفسه. )٢٢(

  المصدر نفسه. )٢٣(

  المصدر نفسه. )٢٤(

، ١٩٥٠ -١٩٣٣أیاد ناظم جاسم العلواني، االمتیازات النفطیة األمریكیة في المملكة العربیـة السـعودیة   )٢٥(

 .٢٠٠٤ر منشورة، كلیة التربیة، جامعة بابل، رسالة ماجستیر غی

 .١٩٨٧ن، بیروت،  ، د.١٩٧٨ -١٩٢٣محمد عدنان، السعودیة وهموم العرب خالل نصف قرن  )٢٦(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٨٥ ( 

 

                                                                                                                                        

، ١٩٤٠شـباط  ١٣في تـاریخ  ١٠٨/٧/١٤٣وثائق وزارة الزراعة والري، كتاب الوزارة العراقیة المرقم س/ )٢٧(

 .٨٨البعثة العراقیة بالریاض، و 

 أحمد سوسه، المصدر السابق. )٢٨(

  .١٩٥٠أحمد حسین، مشاهداتي في جزیرة العرب، مطبعة مصر، القاهرة،  )٢٩(

 تویتشل، المصدر السابق. )٣٠(

 المصدر نفسه.   )٣١(

  بنومیشان، المصدر السابق. )٣٢(

 المصدر نفسه.  )٣٣(

(34)  Despatch from the under secretary at state to the president Roosevelt 12 

February, 1942.  

   أحمد عسه، المصدر السابق. )٣٥(

  باكوفلیف، المصدر السابق. ي. ا. )٣٦(

 ت. أحمد عبد الرحیم مصطفى، الوالیات المتحدة والمشرق العربي، دار المعرفة، الكویت، د. )٣٧(

  .١٩٩٤، ١یكیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، طمحمد النیرب، أصول العالقات السعودیة االمر   )٣٨(

  بنومیشان، المصدر السابق. )٣٩(

 تویتشل، المصدر السابق. )٤٠(

 المصدر نفسه. )٤١(

 أحمد عبد الرحیم مصطفى، المصدر السابق.  )٤٢(

 تویتشل، المصدر السابق. )٤٣(

  المصدر نفسه. )٤٤(

  بنومیشان، المصدر السابق. )٤٥(

  م.٢٠/٤/١٩٤٤)، في ١٣٥٩العدد (جریدة (أم القرى)،  )٤٦(

(47)  F. R. U. S. D. Vol. IV. 1942, Telegram from the ministry in Egypt (kirk) to 

the secretary of state, 26 February, 1943.  

(48)  F. R. U., vol., 1943. Telegram from the acting secretary of state to the 

minister in Egypt (kirk), 11 March, 1943. 

محمــد أحمــد الرویثــي، تطــور الوظیفــة الصــناعیة فــي المدینــة الســعودیة، نشــرة رســائل جغرافیــة، جامعــة   )٤٩(

  .١٩٨٧)، آذار ٩٩الكویت، العدد (

  أیاد ناظم جاسم العلواني، المصدر السابق. )٥٠(



  د. أ..أ                                                

  

ا  درات اا  

   دا ١٩٤٥ا   أ   
 

 )٢٨٦ ( 

 

                                                                                                                                        

 المصدر نفسه. )٥١(

  .١٩٥٦ن، دمشق،  في دول الجامعة العربیة، د.برهان غزال، التطور االقتصادي واالجتماعي   )٥٢(

  .١٩٧٥زاهیة قدوره، تاریخ العرب الحدیث، دار النهضة العربیة للطباعة، بیروت،  )٥٣(

  ت. ن، د. أحمد سعید بن مسلم، المدینة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري، د. )٥٤(

 أحمد سعید بن مسلم، المصدر السابق. )٥٥(

، مركــز الدراســـات ١الطیــار، التطـــور االقتصــادي واالجتمــاعي للمملكــة العربیـــة الســعودیة، طملكــة بكــر  )٥٦(

 .١٩٩٧األوربي، -العربي

  .١٩٩٩ن،  یاسین أحمد الخیاري، صور من الحیاة االجتماعیة بالمدینة المنورة، د. )٥٧(

 المصدر نفسه.  )٥٨(

  المصدر نفسه. )٥٩(

 أحمد سعید بن مسلم، المصدر السابق.  )٦٠(

  یاسین أحمد الخیاري، المصدر السابق. )٦١(

 ت. ، مطبعة الخیري، مصر، د.١، ط٦محب الدین الزبیدي، تاج العروس من جوهر القاموس، ج )٦٢(

  م.١٩٢٩/كانون الثاني/١٨)، في ٢١٢جریدة (أم القرى)، العدد ( )٦٣(

  م.١٩٣٦/أیار/٢٩)، في ٥٩٩أم القرى)، العدد (جریدة ( )٦٤(

  المصدر السابق.تویتشل،  )٦٥(

 المصدر نفسه. )٦٦(

  المصدر نفسه. )٦٧(

عبـــد الفتـــاح حســـن أبـــو علیـــه، اإلصـــالح االجتمـــاعي فـــي عهـــد الملـــك عبـــد العزیـــز، دار المـــریخ للنشـــر،  )٦٨(

  .١٩٨٦الریاض، 

  زاهیة قدوره، المصدر السابق. )٦٩(

  تویتشل، المصدر السابق. )٧٠(

  المصدر نفسه. )٧١(

  المصدر نفسه. )٧٢(

  زاهیة قدوره، المصدر السابق. )٧٣(

  عبد الفتاح حسن أبو علیه، المصدر السابق. )٧٤(

 تویتشل، المصدر السابق. )٧٥(

  ي. باكلیف، المصدر السابق. ا. )٧٦(



مما  رما    

  

  ٢٠١٤ول) (من ا ) ٢اد (

  

) ٢٨٧ ( 

 

                                                                                                                                        

 .١٩٨١، دار تهامه للنشر، جده،١محمد علي مغربي، إعالم الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري، ج )٧٧(

  المصدر نفسه. )٧٨(

  ت. ، دار الكاتب العربي، بیروت، د.٢سعید، تاریخ الدولة السعودیة، جأمین  )٧٩(

محمــــد علــــي رضــــا الجاســــم، اقتصــــادیات التجــــارة الخارجیــــة للملكــــة العربیــــة الســــعودیة، معهــــد البحــــوث  )٨٠(

 .١٩٧٤والدراسات العربیة، القاهرة، 

، الــدار ١بــن فــایز الســعد، طلــویس موســیل، آل ســعود، دراســة فــي تــاریخ الدولــة الســعودیة، ترجمــة ســعد  )٨١(

  .٢٠٠٣العربیة للموسوعات، بیروت، 

  .١٩٤٠/شباط/٩)، في ٧٩٠أم القرى)، العدد (جریدة ( )٨٢(

 عبد الفتاح حسن أبو علیه، المصدر السابق. )٨٣(

 فؤاد حمزة، المصدر السابق. )٨٤(

 عبد الفتاح حسن أبو علیه، المصدر السابق. )٨٥(

 المصدر نفسه.   )٨٦(

 المصدر نفسه. )٨٧(

 .١٩٨٦ن،  محمد أحمد الرویقي ومصطفى محمد خوجلي، المدینة المنورة البیئة واإلنسان، د. )٨٨(

، دار الشـــروق، جـــده، ١عمــر فـــاروق الســـید رجــب، دراســـات فـــي جغرافیــة المملكـــة العربیـــة الســعودیة، ط )٨٩(

١٩٧٨.  

  إبراهیم رفعت باشا، المصدر السابق. )٩٠(

  المصدر نفسه. )٩١(

  المصدر نفسه. )٩٢(

 تویتشل، المصدر السابق. )٩٣(

  خیري حماد، المصدر السابق.  )٩٤(

  عبد الفتاح حسن أبو علیه، المصدر السابق. )٩٥(

 ت. ن، الریاض، د. عبد اهللا قباع، المملكة العربیة السعودیة والمنظمات الدولیة، د. )٩٦(

  المصدر نفسه. )٩٧(

(98)  F. O., 371/ 52823 (E952/ 952/ 25), Tel. British legation (Jada) to foreign 

office (London), 9th February, 1944. 

(99) F. R. U. S. vol. IV, D., 1943, Telegram from the minister in Egypt (Kirk) to 

the secretary of state 26, February 1943.   

 


