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Summary 

This paper investigates the political dimensions of the declaration of 
Bahra and Hidda border agreements in Um Al-quroun near Bahra in the year 
1344Hijra 1925A between King Abdulaziz and Jordan and Iraq signed on 
their behalf by the mandate power, Great Britain. The two originally border 
agreements influenced the political events in Hijaz, namely the besiege of Al-
Shareef Ali bin Al-Husein and his government in Makkah. Upon signing these 
two agreements on 14 and 15 Rabi’ Al-Thani 1344H, 1 and 2 November 
1925A.D., King Abdulaziz rushed to announce this event to the public, which 
demoralized Al-Shareef Ali bin Al-Husein and his followers.  

Within a month, King Ali bin Al-Husein requested a peace agreement and 
surrendered the ruling of Hijaz to King Abdulaziz, and left for Iraq. The 
dignitaries of Jeddah and Makkah requested time for consultation. Then they 
decided to give King Abdulaziz the Bai’a (support to be king).    This private 
Bai’a came first and then came the public Bai’a, the Bai’a of the people of 
Jeddah and Makkah. This brought the holly mosques in Makkah and Madina 
under the custody of King Abdulaziz, who together with his successors later 
used the revenue of the newly discovered oil to build and develop the two 
holly cities to the benefit of Saudi Arabia, all Muslims and the Arab world at 
large.       

 
 
 
 
 
 
 
 


