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  حمد محمد القحطانى  اســم الباحـث
األوضاع االقتصادية واالجتماعية فى إقليم األحساء   عـنـوان البحث

  م١٩١٣-١٨٧١/ هـ١٣٣١-١٢٨٨
  المنوفية  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  التاريخ  قـســــــم
  )م٢٠٠٩ (الدكتوراه  الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية إلقليم األحساء فى الفترة من 
بهدف رصد جميع األوضاع ) م١٩١٣-١٨٧١/ هـ١٣٣١-١٢٨٨(

ولقد . ية التى مر بها اإلقليم تاريخيا خالل فترة الدراسةاالقتصادية واالجتماع
  :تم اختيار هذا الموضوع لألسباب التالية

  .قلة الدراسات التاريخية فى الجوانب االقتصادية واالجتماعية لإلقليم -١
 .الموقع االستراتيجى لإلقليم -٢
  .األهمية االقتصادية لإلقليم -٣

  منهج الدراسة
رجوع إلى وثائق ومصادر ومراجع تقتضى طبيعة البحث العلمى ال

كثيرة ومتنوعة حتى يستطيع الباحث بلورة بحث علمى متكامل من جميع 
الجوانب المعرفية التاريخية والتحليلية والنقدية، وفى هذه الدراسة العلمية تم 

-١٨٧١(االعتماد على كثير من المصادر العلمية التى تتناول الفترة الزمنية 
تميزت بالتنوع الواضح وشملت على كافة المصادر وهى بالمئات و) م١٩١٣

  .سواء كانت عثمانية أو بريطانية أو روسية أو عربية
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  استنتاجات الدراسة
  .يمتاز إقليم األحساء بالموقع االستراتيجيى واألهمية االقتصادية -١
حدوث تنافس سياسى وعسكرى بين القوة السياسية المختلفة المجاورة  -٢

سيطرة عليه، ساعدت على سيطرة الدولة العثمانية والبعيدة عن اإلقليم لل
 .م١٨٧١على اإلقليم عام 

عدم استقرار األوضاع األمنية فى اإلقليم فى ظل الدولة العثمانية  -٣
 .م١٩١٣-١٨٧١

 .قيام مقاومة سعودية وبدوية وحضرية ضد الدولة العثمانية -٤
 للحكومة البريطانية دورا فى مساندة الدولة العثمانية فى التصدى -٥

 .لمقاومة البدو
 .تطبيق األنظمة العسكرية واإلدارية العثمانية فى اإلقليم -٦
 .يمتاز اإلقليم باإلنتاج الزراعى المتنوع واالكتفاء الذاتى -٧
 .الرعى هو عصب الحياة االقتصادية للبدو -٨
 .لإلقليم دورا تجاريا داخليا وخارجيا -٩

حاولة الدولة ازدهرت تجارة الهنود البريطانيين فى اإلقليم بالرغم من م -١٠
 .العثمانية من طردهم وللحكومة البريطانية دورا فى مساندتهم

الغوص على اللؤلؤ مصدر اقتصادى مهم وحاولت الدولة العثمانية  -١١
 .تطوير عملية الغوص ولكنها فشلت لتصدى بريطانيا لذلك التطوير

 .للمرأة البدوية دورا مهما فى إنتاج الحرف البدوية -١٢
بين البدو والحضر غير مستقرة حيث دار بينهما العالقات االجتماعية  -١٣

 .صراعات مستمرة
 .العالقات بين القبائل محورها النزاعات الداخلية -١٤
  .األوضاع الصحية كانت متدهورة فى اإلقليم -١٥
  


