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  ملخص
دة من       العققضائي هذه الدراسة إلى الكشف عن أوضاع  تهدف رة الممت ان خالل الفت ة ومع ب

ا له   ة   ذين القضائين نهاية الحرب العالمية األولى حتى أواسط العشرينات، لم ، من حيث   من أهمي
و  موقعهما الجغرافي في  القرب من الب      م عهوووق ،بي األردنجن ى الشمال من الحجاز وب ر ح ا إل

ة في القضائين   وقد تّم الترآيز على ا. األحمر ذ  ألوضاع اإلداري اني     من م العثم ة الحك  خالل ونهاي
ى    في الحجاز   العربي الهاشمي  الحكم ا طرأ عل ان  ، وم ة ومع دة      العقب ة عدي من استحداثات إداري

ام   في ردنما بإمارة شرقي األحتى إلحاقه د بّينت   . ١٩٢٥ع ي    الدراسة الظروف  وق السياسية الت
ة   :آل من السلطات    موقف ي العقبة ومعان بإمارة شرقي األردن، ورافقت إلحاق قضائ البريطاني

ارة شرقي األردن  ين ة من تبعية القضائ والنجدي د إلم ان     أ؛ إذ ب ة ومع د للعقب د جدي ارة ف  عه  ي اإلم
ى مجموعة متنوعة من المصادر من           .األردنية منذ أواسط العشرينات  د استندت الدراسة عل وق

ه صحيفة القبل    المنشورة وغير المنشورة  ريطانيةالوثائق الب: أبرزها ا أوردت ة من   ، وم ة الحجازي
ة    ؛ باإلضافة إلى مصادر ومراجع أخرى   لهماين أثناء الحكم الهاشمي أخبار عن القضائ ا عالق له
  .بموضوع الدراسة

  .، نجدالعقبة، معان، شرقي األردن، بريطانيا، الحجاز، آل سعود: يةمصطلحات األساسال
 
Abstract 

This study aimed to uncover the conditions of Aqaba and Ma'an 
districts during the first quarter of the twentieth century, because of their 
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importance in terms of their geographical location in the south of Jordan, 
and to the north of Hijaz, near the Red Sea. The focus was on the 
administrative conditions in both districts since the end of Ottoman 
regime and during the Arab Hashemite regime in Hijaz, and what several 
administrative developments occurred in Aqaba and Ma'an until they 
were attached to the Emirate of Transjordan in 1925. This study also 
highlighted the political circumstances which accompanied attaching 
both districts to the Emirate of Transjordan and the attitudes of both the 
British and Najdi governments towards this because a new era began in 
Aqaba and Ma'an in the Emirate of Jordan since the mid-twenties. The 
study was based on a variety of resources, namely, the British 
documents, news reported by Al-Qibla Newspaper about these two 
districts during the Hashemite regime, and other resources. 

Key terms: Aqaba, Ma'an, TransJordan, Britain, Hijaz, Al Saud, 
Najd. 

 
  الدراسة مقدمة

ان      ) ١٩٢٥-١٩١٧(تعد الفترة الممتدة بين عامي  ة ومع اريخ العقب ة في ت من الفترات المهم
رى  ي، وبع)١٩١٨-١٩١٤(الحديث؛ فمع نهايات الحرب العالمية األولى  د قيام الثورة العربية الكب

ام   ي ع وات ١٩١٦ف ت ق يش ، تمكن مالي  الج ورة الش ين م    للث ن الحس ل ب ر فيص ادة األمي ن بقي
ي   وإخضاعهما السيطرة على قضائي العقبة ومعان  م العرب ام   للحك م    ١٩١٨ع ، حيث انتهى الحك

  .الترآي في المنطقة

مي        ي الهاش م العرب الل الحك ان خ ة ومع اع العقب ى أوض ز عل ة الترآي ذه الدراس اول ه تح
راز التطورات والظ       ، وتطور القضائللحجاز ى إب ة؛ باإلضافة إل رة الزمني روف ين خالل هذه الفت

ام           ارة شرقي األردن في ع ان بإم ة ومع ذات  ١٩٢٥السياسية التي ساهمت في إلحاق العقب ، وبال
ف الظروف الد ع توضيح موق ة، م ة واإلقليمي د ولي لطان نج عود س ز آل س د العزي ة  عب والحكوم

  .البريطانية من موضوع اإللحاق

ة ع تباع المنهجية التحاولت هذه الدراسة ا تنب  اريخية التحليلية القائم ى اس اط المعلومات من   ل
ية، ادرها األساس ة مص رة الدراس ي فت ت ف ي آتب ا الت ي إطاره ات ف ذه المعلوم ف ه ، وتوظي

ه بعض الب     ا آتب رار م ب تك اولين تجن اريخي، مح رة    الت ذه الفت ي ه ان ف ة ومع ن العقب احثين ع
ذلك اقتصرت ة؛ ل هالدراسة  التاريخي ا أوردت ة، وخاصة م ى المصادر الحجازي دة عل ةا جري  لقبل

ة في ال   ، التي رصدت الحجازية ر من       التطورات السياسية واإلداري تفد آثي م يس ان؛ إذ ل ة ومع عقب
ة         وع الدراس ق بموض ا يتعل ة فيم در، خاص ذا المص ن ه احثين م ّم  . الب ا ت ائق  آم ف الوث توظي
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ية، خاصة   البريطانية التي اهتمت بقضية العقبة ومعان في هذه الفترة، ومتابعة ا  لتطورات السياس
ة   منطقة شرقي األردن ومحاوالتهمن  سلطان نجد عبدالعزيز آل سعودقف مو السيطرة على العقب

درآين  ان، م ادة ومع ت م ائقي؛ إذ وظف ذا المصدر الوث ة ه ي مفاصل   أهمي ة ف ائق البريطاني الوث
  .عديدة من الدراسة

ان    -وابتعدت الدراسة   در اإلمك ر من جوانب       -ق ز في آثي ة والتحي ا،  عن المبالغ  مع األخذ  ه
ي     ية، الت راف السياس ر األط ات نظ ار وجه ين االعتب رة    بع ذه الفت ي ه ان ف ة ومع ت بالعقب اهتم

زام  ع االلت ل طرف، م داف آ راز أه ة، وإب ر  التاريخي ى ذآ ائم عل اريخي الق المنهج الت ائق  ب الحق
اد  ة، واالبتع ة حسب مصادرها األولي راء والمبالغ ن اإلط ة و .ع ت الدراس ة مواضيع تناول أربع

  :على النحو اآلتيوهي ة رئيس

  .األوضاع اإلدارية في العقبة ومعان .١

  ).١٩٢٤-١٩٢٠(للمملكة الهاشمية الحجازية  العقبة ومعانقضائي تبعية  .٢

  .)١٩٢٥-١٩٢٤( ضم العقبة ومعان إلى إمارة شرقي األردن .٣

  .دور بريطانيا في ضم العقبة ومعان إلدارة شرقي األردن .٤

  )١٩٢٥-١٩١٧(بين عامي  ة ومعاناألوضاع اإلدارية في العقب  .١
رة خالل    ة آبي ة أهمي رى اآتسبت العقب ة الكب ورة العربي د ، وخاص)١٩١٨-١٩١٦( الث ة بع

د       ١٩١٦عام حزيران  ١٠اإلعالن عن قيام الثورة في  ن الحسين قائ ر فيصل ب ، حيث نجح األمي
ذين شعروا        انيين، ال راك العثم ى وجود األت أثير عل د    جيش الثورة الشمالي في الت الخطر والتهدي ب

  .(١)العقبة جهة من

ت      د آان كري، فق ى الصعيد العس ة عل ورة العربي روب الث ي ح ًا ف ة دورًا مهم ت العقب ولعب
ورة،   از خالل حروب الث اطق شرقي األردن والحج اقي من ى ب ذخائر إل ل السالح وال ًا لنق منطلق

وانئ ال    " رضوى"حيث نقلت الباخرة  ى م ة إل تم إيصالها     المدافع والعتاد من العقب ان ي حجاز، وآ
ن   لحة م ذه األس ت ه ار، وتألف ورة بالقط ة المن ى المدين ة  : إل اون، وثالث دفع ه دان، وم دفعي مي م

وهذا . (٢)صندوق عتاد أسلحة خفيفة) ١٦٠(صندوق عتاد ومدافع أخرى، و) ١٨٠٠(رشاشات، و
  .ثورة العربيةيعطينا انطباعًا إلى أي مدى آانت العقبة مهمة عسكريا آميناء خالل حروب ال

                                                 
(1) Records of the Hashemite Dynasties (H.D), Vol. 5, P. 202 A twentieth Century 

Documentary History, Archive Edition, 1995. from D.M. I to Exyetp, 12 August 
1916. 

(٢)  The Jedda Diaries, Vol. 2, P 325;  ،للمزيد عن أهمية العقبة خالل حروب الثورة العربية، انظر
م، مكتبة الكتاني، ١٩١٨- ١٩١٦الروسان، ممدوح، حروب الثورة العربية الكبرى في الحجاز وبالد الشام 

أما عن أهمية موقع العقبة االستراتيجي، فانظر؛ شقير، نعوم ، تاريخ . ٥٥-٥٤، ٤٤-٤١، ص١٩٨٦إربد، 
 .٢٠٤-١٩٣، ١٩٩١سينا القديم والجديد وجغرافيتها، دار الجيل، بيروت، 
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اد   ١٩١٨وفي نهاية الحرب العالمية األولى، وبالتحديد في عام  ، نقلت الجمال األسلحة والعت
؛ ففي آذار )العقبة ومعان(للمساهمة في دعم قوات جيش الثورة الشمالي في منطقة شرقي األردن 

جيش المصري في   جمل بأحمالهم، وُأرسلت إلى العقبة لتعمل مع ال) ٧٠٠(من العام نفسه،  ُجّهز 
وفي نيسان من العام نفسه، ُجهّزت مجموعة أخرى ). على اعتبار أن العقبة تتبع للحجاز(الحجاز 

ال بلغت  ن الجم از  ) ٢٠٠٠(م وة الحج ل ق ى ممث ّلمت إل ث س به، حي ر ش ل واتجهت نحو بي جم
  .)١(هناك

اد    ن ج دات (وقّدم الشيخ حسن ب ويرة مساعدة       ) النجي للشريف  أحد شيوخ الحويطات في الق
ورة الشمالي   اون   . (٢)ناصر بن علي، عندما اقترب من العقبة، وأعلن ضم العقبة لجيش الث ا تع آم

وات الشريف     الشيخ عودة بن حرب الملقب بأبي تايه الحويطي شيخ التوايهة من الحويطات مع ق
اون ه عن التع و تاي ي عودة أب راك ثن م محاوالت األت ة، رغ وات البريطاني ي والق ن عل ، ناصر ب

د الجيش الترآي      ايوني (المتمثلة بإرسال رسالة من قائ ال       )الهم د جم ة أحم اظر البحري ع ون الراب
باشا إلى عودة أبو تايه، قبل سقوط العقبة بأسبوع، حيث طلب منه التراجع عن هذا األمر، ووعده 

د ج         ال أحم ة، حيث ق ورة العربي وات الث اونين مع ق ال  بمنحه منصبًا في حالة القبض على المتع م
ائر   "باشا  و    "فإني أآافئك على عملك هذا وأجعلك ممتازًا بين مشايخ العرب والعش ، لكن عودة أب

ه أصبح للعرب       ال أن ك، وق ي هاشمي عادل      "تايه رفض ذل ك عرب تقلة ومل ة مس ا   " دول حسب م
  .) ٣(أوردت جريدة القبلة

ن  العقبة ومعان، حيث استفسرت من ال :واهتمت الحكومة البريطانية بمنطقتي ملك الحسين ب
ي           د اهللا لمنطقت ه عب ا ابن ام به ي ق ارة الت ة، عن الزي رد    : علي، عندما آان في مك ة؛ ف ان والعقب مع

ازيتين    ين الحج اتين المنطقت ان   . الحسين بأن عبد اهللا يقوم نيابة عنه بجولة تفتيشية إدارية له ا آ آم
  .)٤(األمير عبد اهللا يدفع مخصصات الموظفين في العقبة ومعان من مكة

ة   رار من مك ا بق وظفين فيهم ين الم تم تعي ان ي از، وآ ًا للحج ان إداري ة ومع د تبعت العقب وق
ة الهاشمية          ة العربي ة؛ حيث عّين قاضي قضاة المملك عاصمة المملكة العربية الهاشمية الحجازي

  .)٥(، قاضيًا للعقبة١٩١٨الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الدّدة في آب عام 

ة بب ي العقب ل ف وم واحتف رة الرس اء دائ ارك(ن ام ) الجم ي آذار ع ان ١٩١٩ف ، بحضور أعي
طين وبعض         ي فلس اني ف د البريط كريين، والمعتم دنيين والعس ا الم ا، وموظفيه دة، وتجاره البل

  .)٦(ضباطه، ومحمد علي بدوي نائب وآيل قائد الجيوش الشمالية

                                                 
  .٩٩ص قوة الكشافة المصرية، وثيقة من األرشيف المصري، ولدى الباحثين نسخة منها،  )١(

(2) Arab Bulletin, Vol. 1, 1919, P. 166. وانظر، المنزالوي، عبداهللا ، إدارة العقبة وبلديتها منذ العهد
. ٤١، ص١٩٩٣ ،) ن. د(العثماني، العقبة،   

  .١هـ، ص ١٣٣٦صفر  ٤، ١٣٠، ع )مكة المكرمة(القبلة، )٣(
  .١٣٦٩، ص ١٩٧٠، بيروت، ٤، جالزركلي، خير الدين، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز )٤(
  .٢هـ، ص  ١٣٣٦ذي القعدة،  ٥، ٢٠٥القبلة، ع  )٥(
  .٣هـ، ص ١٣٣٧جمادى الثانية  ٢٢، ٢٦٧القبلة، ع،  )٦(
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دائرة ال  ارك (رسوم  آان محمد األسد ابن الشيخ أحمد الحموي قد عّين مديرًا ل ة،  ) الجم بالعقب
  .)١(م، وقد أسس تلك الدائرة وبنى مقرها، الذي أصبح مقرًا للحكومة١٩١٧في شهر آب 

أما عن التشكيالت اإلدارية في قضائي معان والعقبة، فقد صدرت هذه التشكيالت في آانون 
على النحو   ، حيث تّم تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم الشهرية في قضاء معان١٩١٨األول عام 

  :)٢(اآلتي

  .التشكيالت اإلدارية في قضاء معان: )١(جدول 

  بــــــــالرات  المسمى الوظيفي  الدائرة  القضاء
  قرش ٧٥٠٠  قامم القائم  الدائرة الداخلية  معان

  قرش ٨٠٠  آاتب التحريرات
  قرش ٦٠٠  مأمور النفوس

  قرش للعضو الواحد ٦٠٠  أعضاء مجلس اإلدارة
  قرش ٢٥٠  الفراش

  قرش ٢١٠٠  رئيس الجزاء والحقوق واإلجراء  الدائرة العدلية
  قرش ١٦٨٠  المدعي العام وقائد الشرطة
  قرش ١٦٨٠  عضو المحكمة والمستنطق

  قرش ٨٠٠  عضو المحكمة
  قرش ١٦٨٠  الكاتب األول
  قرش ٦٠٠  آاتب المحكمة
  قرش ٦٠٠  آاتب المستنطق
  شقر ٤٠٠  المباشر خّيال

  قرش ٣٥٠  المباشر الماشي
  قرش ٢٠٠  الفراش

  قرش ١٧٠٠  مدير المال  الدائرة المالية
  قرش ٨٠٠  المعاون

  قرش ٦٠٠  أمين الصندوق
  قرش ٥٠٠  الجابي الخيال

  قرش ٣٥٠  الجابي الماشي دون دابة
  قرش ١٥٠  الفراش

                                                 
ناصر الدين األسد، دار الفتح للدراسات والنشر، : األسد، محمد أحمد، سيرة وثائقية، استخلصها من أوراقة  )١(

  .١٤، ص ٢٠٠٨عمان، 
  .٣هـ، ص ١٣٣٧ربيع األول  ٥، ٢٣٧القبلة، ع  )٢(
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 )١(تابع جدول رقم ... 
  بــــــــالرات  المسمى الوظيفي  الدائرة  القضاء

الدائرة   
  الشرعية

  قرش ١٢٠٠  القاضي
  قرش ٦٠٠  رئيس الكّتاب

  قرش ٢٥٠  المباشر
  قرش ٢٠٠  الفراش

دائرة الطابو 
وتسجيل 
  األمالك

  قرش ٦٠٠  مأمور الطابو
  قرش ٤٠٠  آاتب الطابو

  قرش ٧٠٠  المعلم األول  دائرة المعارف
مدرسة معان (

  )الحجازية
  قرش ٥٠٠  المعلم الثاني

  قرش ٢٠٠  البواب
  جنية ١٥  مفتش الخطوط البرقية  دائرة البريد

  جنية ١٥  مدير البرق والبريد
  جنيه ١٢  )موظفان(مأمور البريد 

  *غير واضح  )مستنطق العدليه(قائد الشرطة   دائرة الشرطة
  جنيهات ٨  المعاون

من مساعدي قائد الشرطة (مانع 
  )ثالثة موظفين -

  جنيهات لكل واحد منهم ٦

  د منهمجنيهات لكل واح ٨  )موظفين ١٠(خّيال الشوبك 
  قرش ٨٠٠  المدير  ناحية الشوبك

  قرش ٢٥٠  الكاتب

رة           ١٥ويقدر راتب قائد الشرطة بـ *  ى منصب في آل دائ ًا براتب أعل ك قياس ًا؛ وذل جنيه تقريب
  .الذي يقارب قيمة هذا الرقم

أما الجدول التالي فيوضح أبرز التشكيالت اإلدارية في قضاء العقبة، التي صدرت في 
  .)١(، موضحًا راتب آل موظف، على النحو اآلتي١٩١٨ام آانون األول ع

                                                 
  .المصدر نفسه  )١(



 ٢٢٥ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نضال المومني ، وإبراهيم الشرعة

 ٢٠١٤، )٢( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التشكيالت اإلدارية في قضاء العقبة:  )٢(جدول 

  بــــــــالرات  المسمى الوظيفي  الدائرة  القضاء
الدائرة   العقبة

  الداخلية
  قرش ٢٠٦٠  قائمقام

  غير واضح  )عددهم أربعة(أعضاء مجلس اإلدارة 
  قرش ٥٥٠  )الديوان(آاتب التحريرات 

  قرش ٣٠٠  الفراش
الدائرة 
  الشرعية

  قرش ١٧٦٠  قاضي العقبة
  قرش ٤٠٠  الكاتب

  قرش ٣٥٠  المباشر 
حاجة المحكمة من ) مخصصات أخرى(

  القرطاسية
  قرش ٨٠

الدائرة 
  المالية

  قرش ١٠٠٠  )١(مأمور األموال
  قرش ١٥٠  الفراغي 

  قرش ٨٥  قرطاسية ومتفرقات) مخصصات أخرى(
ة دائر

  المعارف
  قرش ٦٠٠  معلم مدرسة

  قرش ١٢٠  البواب
  قرش ١٠٠  مصاريف أخرى

دائرة 
  الشرطة

  قرش ٩٣٢٠  قائد الشرطة
  قرش ١٣٤٢  المعاون
  قرش ١٣٤٤  )أمير الشرطة(الحازم 
ثالثة  -من مساعدي قائد الشرطة(المانع 
  )موظفين

  قرش لكل منهم ٦٧٢

  قرش ٥٦٠  الوآيل
  قرش لكل جندي ٤٤٨  )جندي ٤٠( الجنود 

                                                 
يتبع مأمور المال للقائمقام وهو موظف مالي في القضاء، يكون مسؤوالً عن إدارة أموال القضاء، ولديه   )١(

اإليرادات والمصاريف، ويطلق عليه مدير المال، حيث أولت الدولة : دفتر يبين فيه ميزانية القضاء
للمزيد انظر؛ أبو الشعر، . راء الماليين أهمية خاصة، وزادت رواتبهم خوفاً من الفسادالعثمانية وظيفة المد

م، اللجنة العليا ١٩١٨-م١٥١٦/هـ١٣٣٧ -هـ ٩٢٢هند ، تاريخ شرقي األردن في العهد العثماني، 
م، ١٩٢٤-م١٨٩٢؛ البطوش، زينت ، تاريخ قضاء العقبة ٢١٠، ص٢٠٠٠لكتابة تاريخ األردن، عمان، 

  .٦٠، ص٢٠٠٧وز المعرفة، عمان، دار كن



 "...... العقبة ومعان بين التطورات اإلدارية والسياسية في قضائي"ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٢( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٢(تابع جدول رقم ... 
  بــــــــالرات  المسمى الوظيفي  الدائرة  القضاء

دائرة   
  البلدية

  قرش ٧٠٠  رئيس البلدية
  قرش ٥٠٠  المعاون

  قرش ٥٠٠  الكاتب وأمين الصندوق
  قرش ٥٠٠  الجابي

  قرش ٤٠٠  الشاويش
  قرش ٣٥٠  )خمسة موظفين(المفتش 

  قرش ٣٠٠  )أربعة موظفين(حرس السوق 
  قرش ٣٥٠  )رئيس حرس السوق(شيخ الحرس 

ة في قضاء      ) ٢(من خالل الجدول رقم  م التقسيمات اإلداري نالحظ أن دائرة الشرطة من أه
ود         روج الجن د خ ة بع ن، خاص ظ األم ي حف ا ف رًا ألهميته ة؛ نظ رة التاريخي ذه الفت ي ه ة ف العقب
د          ا، بعي ة وعدم وجود سلطة تبسط سيطرتها عليه والموظفين األتراك وحصول فراغ في المنطق

عثماني في المنطقة، ويمكننا مالحظة ذلك من خالل عدد الوظائف ونسبة الرواتب   انتهاء الحكم ال
  .في هذه الدائرة مقارنة مع الدوائر األخرى في القضاء

ا      ة، آم يس البلدي وقد تّميز قضاء العقبة عن قضاء معان بوجود دائرة البلدية التي يرأسها رئ
ل ي، مث ال األمن ي المج وظفين ف دائرة م ذه ال اويش، ومفتشون وحرس للسوق، وظ: أن له ة ش يف

ام      ة ع ذ نهاي ة من وشيخ للحرس، مما يعطينا فكرة واسعة عن المهام التي اضطلعت بها بلدية العقب
١٩١٨.  

  )١٩٢٤-١٩٢٠(ة الهاشمية الحجازية تبعية قضائي العقبة ومعان للمملك  .٢
فيصل بن الحسين  معان والعقبة للمملكة العربية السورية بقيادة الملك: تبع آل من قضائي

وعّين . ، حيث آانت معان وما جاورها تعتبر جزءًا من هذه المملكة)١٩٢٠-١٩١٨(بين عامي 
فيصل لمعان قائمقام اسمه عبد السالم آمال، ولكن بعد سقوط المملكة العربية السورية بيد 

د على أثر معرآة ميسلون، وخروج فيصل من الشام، فقد أعا ١٩٢٠تموز  ٢٤الفرنسيين في 
معان والعقبة للمملكة الهاشمية الحجازية، وعاصمتها مكة، : الشريف حسين بن علي آل من

  .)١(وبذلك تم ربطهما إداريًا بالحجاز، وعّين لهما الحسين بن علي قائمقام اسمه منير عبد الهادي

ى           ة؛ خشية من سيطرة الفرنسيين عل ة الهاشمية الحجازي ان للمملك وعادت تبعية قضاء مع
ة ميسلون     باقي م د معرآ ناطق شرقي األردن؛ وذلك على أثر انهيار المملكة العربية السورية بعي

ام نفسه،       ١٢وفي يوم . ومغادرة الملك فيصل سورية ١٩٢٠في تموز عام  اني من الع تشرين الث

                                                 
  .٦٣، ص١٩٨٣، آيار )١٢(، ع "دمشق"، مجلة دراسات تاريخية، "معان وجوارها"البخيت، محمد عدنان،   )١(



 ٢٢٧ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نضال المومني ، وإبراهيم الشرعة

 ٢٠١٤، )٢( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك          ده المل ة وال ا من ضمن حدود دول ار أنه زار األمير عبد اهللا بن الحسين منطقة معان على اعتب
  .)١(لك الحجازالحسين م

وعّينت حكومة المملكة الهاشمية الحجازية محمد صدقي قائمقام لمعان وما جاورها، آما تّم 
تعيين الشيخ حمزة بن العربي في نيابتها الشرعية، وقد منح محمد صدقي وسام االستقالل من 

، )٣(جيب النمر، ووسام من الدرجة الخامسة إلى مدير شرطة العقبة الشيخ أحمد ن)٢(الدرجة الثالثة
وعّين الشيخ حامد القاري . )٤(وآاتب التحريرات نجيب أمين ومأمور أموال العقبة مسعود الدباغ

وآانت جميع هذه التشيكالت اإلدارية قد صدرت من مكة عاصمة المملكة . )٥(قاضيًا لينبع والعقبة
  .الهاشمية الحجازية

رة أ     ذه الفت ن الحسين غادر جدة       ومن األدلة على تبعية معان للحجاز في ه ي ب ر عل ن األمي
ان   ى مع ين إل مي متجه ي الهاش يش العرب ن الج م م ة قس اخرة برفق ع   )٦(بالب ا تتب ار أنه ى اعتب عل

ة   مية الحجازي ة الهاش وانئ          . للمملك ر الم ل عب ت تنتق ة آان واخر الحجازي إن الب ام ف كل ع وبش
  .)٩(الرآاب والبضائع التجارية وأملج والوجه ضبا حتى العقبة؛ لحمل )٨(وينبع )٧(رابغ: الحجازية
  .)٩(التجارية

                                                 
  .٢، ص ١٩٢٠تشرين الثاني  ٢٥، ٤٣٦القبلة، ع   )١(
  .١هـ، ص ١٣٤٠جمادى األولى  ٢١، ٥٥٣القبلة، ع   )٢(
ة ومأمور المدخر الخاص بالعسكريين، حيث دخل بسبب منصبه تسلم أحمد نجيب النمر منصب قائد العقب  )٣(

حول المدخرات  ١٩١٩في خالف مع قائمقام العقبة الشيخ الشريف بن غانم بن عبد اهللا في أيلول عام 
الموجودة في المستودع الخاص بالعسكريين وليس اإلداريين؛ فلم يعط أحمد نجيب المدخرات للشريف غانم 

ودخل في نزاع آخر مع الشريف عقاب بن حمزة الفعر ابن عم . يصل في دمشقإال بأمر من األمير ف
كما . الشريف غانم، الذي كاد أن يقتل أحمد نجيب؛ فأرسل نجيب ثوبه الدامي شاكياً للملك حسين بن علي

للمزيد انظر؛ . ١٩٢٤تسلم أحمد نجيب النمر وكيل قائمقام العقبة بعد عبد الرحيم اللهيمق، أي في عام 
  .٥٩- ٥٨بطوش، تاريخ قضاء العقبة، ص ال

  .١، ص ١٩٢٠كانون األول  ١٥، ٤٤٢القبلة، ع   )٤(
  .٢، ص ١٩٢٠كانون األول  ٢٣، ٤٤٣القبلة، ع   )٥(
كانون الثاني  ٢٣، ٥٥٤القبلة، ع : ؛ وانظر٤هـ، ص ١٣٤٠جمادى األولى  ٢١، ٥٣٣القبلة، ع   )٦(

  .٣، ص ١٩٢٢
اء موحدة مكسورة فغين، بلدة فيها إمارة يتبعها قرى من إمارات منطقة مكة بفتح الراء بعدها ألف فب: رابغُ  )٧(

، )ت.د(، دار اليمامة، الرياض، ١الجاسر، حمد ، المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية، ق. المكرمة
  .٤٧٩ص

بحر للتفريق بينه وبين بفتح الياء وإسكان النون وضم الباء وآخره عين مهملة، ويضاف إلى ال: ينْبع الْبحر  )٨(
  .١٣٦٨، ص ٢الجاسر، المعجم الجغرافي، ق. ينبع النخل، بلدة ذات إمارة من إمارات المدينة المنورة

  .٢ص  ١٩٢٢حزيران،  ١٥، ٥٩٤القبلة، ع   )٩(
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ن    وآانت األوسمة تمنح بين فترة وأخرى للموظفين في معان من قبل ملك الحجاز الحسين ب
علي، فقد منح وسام النهضة من الدرجة الثالثة إلى قائمقام معان وقائدها العسكري الشيخ تحسين    

  .)١(الفقير

ذه  از، خالل ه ة الحج ا حكوم ي قامت به ال الت رق  ومن األعم د والب رة، أن إدارة البري الفت
، ونشرت هذه الخدمة للجمهور في الصحف،  )٢(الحجازية أسست مرآزًا للبرق الهوائي في العقبة

ة الهاشمية      الصحف، وحدد سعر البرقيات في العقبة آسائر مراآز البرق ضمن آل أنحاء المملك
ة ا    . )٣(الحجازي ة مع ة وقائمقامي ة العقب اق قائمقامي ة إلح ررت الحكوم ا  وق اط معامالتهم ن وارتب

  .)٤(واألمور اإلدارية آافة بالعاصمة مكة مباشرة

ان   ائر  (وُعّين بخيت بن محمد الشاآري مأمور العرب ة في     ) مسؤول العش ام للعقب بجدة قائقم
ة القضاء     . )٥(١٩٢٢بداية تشرين األول عام  ان بوظيف د عثم آما ُعّين في الوقت نفسه، السيد محم
ة في    . )٦(آان عضوًا في محكمة المواد المستعجلة بجدة  الشرعي في العقبة، حيث وآانت الحكوم

ا         ة يوافيه ي العقب ة ف حيفة القبل ل لص اك مراس ان هن تمرار، وآ ة باس ار العقب ابع أخب از تت الحج
اخرة        رًا عن وصول الب ة، تقري باألخبار، حيث قّدم محمد األسد من مكتب القبلة الخاص في العقب

 ٢٦ز عن طريق ينبع والوجه، وعلى متنها بضائع تجارية متنوعة، و  القادمة من الحجا) رشدي(
  .)٧(فردًا، وأرزاق عسكرية، وبعض الرآاب، آما وصفت حالة األمن في المنطقة بالمستقرة

ي           ن عل ك حسين ب ة الحجاز، حيث زار المل ل حكوم واستمر االهتمام بالعقبة ومعان من قب
ى   (٨) ١٩٢٣العقبة ومعان في بداية شباط عام  ان إل ، وتّم إصالح السكة الحديدية الحجازية من مع

ى البضائع    إلى محطة ذات الحج، وجاء في جريدة القبلة أن أهالي معان يرفضون دفع الرسوم عل
ام               ك في منتصف ع اع أسعار القمح والشعير؛ وذل ا؛ بسبب ارتف ق حيف م عن طري المستوردة له

٩(١٩٢٣(.  

ام  ومن مظاهر االهتمام الحجازي بالعقبة ومعا ، ١٩٢٤ن، أن الملك حسين أمر في نيسان ع
ًا     بتأسيس محجر صحي في معان، للعناية بالحجاج ورّآاب الخط الحديدي الحجازي، وعّين طبيب
ة للمحجر    خاصًا إلدارة المحجر، وبعض الموظفين، وتّم جلب األثاث والمعدات واألدوات الالزم
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مترًا أيضًا، وهو محاط بسور   ) ١٨٠(مترًا وعرضه ) ١٨٠(وبلغ طول هذا المحجر . )١(الصحي
  .)٢(بسور من جميع جهاته وفيه غرف وبئر ماء

ي      اجر الصحية ف وم المح تش عم ان مف ا نعم ت باش ب ثاب ة أن الطبي دة القبل ي جري وورد ف
ترى     ه اش دة أن ت الجري ان، وقال ن قضاء مع دًا م ة عائ ى مك دم إل ة، ق مية الحجازي ة الهاش المملك

رًا ددًا آبي ة ع ة الحجازي يارات  للحكوم وبيالت(من الس ة ) األتوم ين العقب ل ب ي النق تخدامها ف الس
اثهم          ا الرآاب من الحجاج بأث ل عليه ومعان، وفعًال وصلت هذه السيارات، وجرى تشغيلها، ونق
فيات              يس المستش ة، وتأس يف العقب ر رص م تعمي ه ت ان أن ت نعم ال ثاب ان، وق ة ومع ين العقب ب

  .)٣(كلة جميع ما يلزمها من أدوات وأثاثوالمحاجر الصحية في معان والعقبة، مش

اء             ان االلتق ل مك ة، وآانت تمث ى مك ق الحجاج إل ة في طري آما أصبحت العقبة محطة هام
ة       . للحجاج الفلسطينيين والمصريين ة أهمي ة، اآتسبت العقب ة الحجازي وعندما مدت السكة الحديدي

ة  أخرى، حيث أن الرحالت المباشرة من حيفا عبر درعا إلى معان  والرحالت البحرية إلى المدين
  .(٤)المنورة، أصبحت تمر من خالل العقبة

ل            ورة، تق ة المن ى المدين ان إل دي الحجازي من مع ى الخط الحدي وبدأت القطارات تعمل عل
ة، في     ) ٧٠٠(عددًا من الحجاج يزيد عن  ى العقب د اهللا إل حاج، وقد وصل األمير علي واألمير عب

  .)٥(عدادًا للذهاب من هناك إلى جدةاست ١٩٢٤بداية حزيران عام 

ان الحجاج يتجمعون في              ل الحجاج، حيث آ ق لنق رة آطري ة آبي ة أهمي وهكذا شكلت العقب
  .)٦(العقبة، ثم يتم نقلهم بالبواخر إلى جدة

ام  ي آب ع ى ف ة األول د البيع ي ذآرى عي ي ف ن عل ك حسين ب ال المل أن الخط "، ١٩٢٤وق
ن ا  يره م تظم س ازي ان دي الحج ة   الحدي ارة المدين د زي ْن يري ل َم وريا؛ لنق ى س ورة إل ة المن لمدين

ا،    واخر حكومتن طة ب دة بواس ي جرى اتصالها بج ة الت ى العقب ات، إل ن ذوي الحاج ورة، وم المن
، حيث وصل   "ومنها إلى معان بواسطة السيارات ثم من معان إلى المدينة المنورة أو إلى الشمال

  .)٧(رةأول قطار من معان إلى المدينة المنو

ار             ا الصحف بأخب ة؛ فتطلعن ى العقب ارات مستمرة إل وم بزي ي يق ن عل وآان الملك الحسين ب
ك الحسين اتجه من         ة، أن المل دة القبل ار جري وتفاصيل عن هذه الزيارات، حيث جاء في أحد أخب
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اخرة     تن الب ى م ة   )الهاشمية (ميناء الوجه على البحر األحمر إلى العقبة عل ه للمنطق  ، خالل زيارت
  .)١(١٩٢٤حسب البرنامج المقرر في عام 

ام  (ورغم تأسيس إمارة شرقي األردن وتولي األمير عبد اهللا بن الحسين حكمها  في نيسان ع
ده  )١٩٢١ ، لم تكن العقبة خاضعة لهذه اإلمارة؛ فقد أرسل األمير عبد اهللا برقية من العقبة إلى وال

  .)٢(رفقة ولديه طالل ونايفالملك الحسين، يخبره فيها عن وصوله إلى العقبة ب

ام          باط ع ي ش ين ف ك الحس تقبال المل ان؛ الس ن عم يات م ن الشخص ة م لت مجموع ووص
د      : ، تكونت من)٣(١٩٢٤ ا، والمعتم د باش رئيس مجلس النظار في إمارة شرقي األردن حسن خال

ي  (Peake Basha) ، واللواء بيك باشا(Phillby)البريطاني في عمان السير فيلبي  ش مفتش الج
ي ة  . العرب ة الخاصة، وهّجان ه والخيال ن الهّجان ة م اآر مجموع ر ش ر طالل واألمي ق األمي وراف

  .)٤(إلى العقبة؛ للقاء الملك حسين هناك ةالجيش العربي من منطقة الشون

ام      ة آذار ع ة في بداي ر    ١٩٢٤وبايع أهالي العقبة الملك الحسين بالخالف ال آبي ، وجرى احتف
ة وتس. )٥(بهذه المناسبة . )٦(لم غالب الشعالن قائمقامية والية معان، التي ربطت إداريًا مباشرًة بمك

ة، وجاء في         . )٦(بمكة ان والعقب ة في مع وآان غالب في العادة يبعث تقاريرًا عن األوضاع العام
اخرة            ة، عن وصول الب ة في مك وان الخالف يس دي ى رئ لها إل ، "رضوى "أحد التقارير التي أرس

اههم ا واتج اج منه زول الحج ان ون ى مع يد . )٧(إل ازي رش دي الحج دس الخط  الحدي وأرسل مهن
اطرة  " برقية إلى أمير المدينة المنورة األمير علي بن الحسين، يعلمه فيها عن مغادرة معان أول ق

  .)٨("تحمل أربعمائة حاج، وسوف تصل إلى المدينة المنورة خالل يومين) ١٥٩(ذات الرقم 

، حيث آان يلتقي   ١٩٢٤آانتا تتبعان للحجاز حتى عام  وهكذا فإننا نالحظ أن العقبة ومعان
اخرة   د      " رضوى "األمير عبد اهللا والده في جده، ومنها أقلعت الب د اهللا، بع ر عب ا األمي ى متنه وعل

  .)٩(مراسم وداع من قبل الملك الحسين، وذهب باتجاه العقبة ثم معان ومنها إلى عاصمته عمان

ام    فق ،أما بالنسبة للموقف البريطاني ان في ع د بدأ يظهر بشكل أوضح من قضية العقبة ومع
ة،          ١٩٢٤ ي بالخالف ن عل ين ب ك حس وح المل ن طم ا م ة تخوفه لطات البريطاني دت الس د أب ، فق

رقي األردن،        ى ش ة عل كرية والمالي يطرتها العس رض س ى ف ة عل ة البريطاني ّرت الحكوم وأص

                                                 
  .٢، ص ١٩٢٤كانون الثاني ١٧، ٧٥٥؛ القبلة، ع ٢، ص ١٩٢٤كانون الثاني  ٧، ٧٥٣القبلة، ع   )١(
  .١، ص ١٩٢٤آب  ١٨، ٨١٢القبلة، ع   )٢(
  .٢هـ، ص  ١٣٤٢جمادى األولى  ١٤، ٧٤٨اقبلة، ع   )٣(
  .٢، ص ١٩٢٤شباط  ١١ ،٧٦٢القبلة، ع   )٤(
  .٤، ص ١٩٢٤آذار  ١٠، ٧٧٠القبلة، ع   )٥(
 ,Records of Jordan (R.J), 1919-1965, Vol.2 ؛ ٣، ص ١٩٢٤حزيران  ٩، ٧٩٤القبلة، ع   )٦(

F.O, 371/10217 P.555.   
  .١، ص ١٩٢٤تموز  ٣١، ٨٠٧القبلة، ع   )٧(
  .١، ص ١٩٢٤آب  ٧، ٨٠٩القبلة، ع   )٨(
  .٣، ص ١٩٢٤آب ١١، ٨١٠القبلة، ع   )٩(



 ٢٣١ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نضال المومني ، وإبراهيم الشرعة

 ٢٠١٤، )٢( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا    ث اعتبرته از، حي ان للحج ة مع تمرار تبعي ماح باس ة  ورفض الس ن األراضي األردني زءًا م ج
ة صاحب     . الخاضعة النتدابها ولكن حكومة مكة تقوم بإدارتها، ومن خالل االتصاالت من حكوم

ن         ة ع رقي األردن نياب دير ش د اهللا ي ر عب أن األمي ّين ب ين ب ك حس إن المل ة؛ ف ة البريطاني الجالل
ار      )القبلة(الحكومة الحجازية، وانتقدت هذه السلطات ما نشر في جريدة  ّراء إلظه حول دعوة الق

ة      ة مباشرة وتسمى الوالي إعجابهم بكفاءة المسؤولين الحجازيين في معان، التي تتبع العاصمة مك
  .(١)الحجازية

ذا األمر       م يكن ه ده، ول لم يستطع األمير عبد اهللا إدارة البالد والتصرف بشؤونها بوجود وال
يس      يوافق رغبات الحكومة البريطانية التي جعلته أمير ده، ول ديًال عن وال ًا على شرقي األردن، ب

  .(٢)نائبًا له، مما أحرج األمير عبد اهللا

ارة           ذه اإلم ر ه اه شرقي األردن؛ فهي تعتب ة تج ة السياسة البريطاني مما تقدم يظهر لنا طبيع
ة        د آيف عملت الحكوم ا بع مستقلة عن الحجاز على عكس ما يبدو للملك الحسين، وسنالحظ فيم

  .ة على إجبار الملك علي بالتنازل عن العقبة ومعان إلمارة شرقي األردنالبريطاني

  )١٩٢٥-١٩٢٤(ى إمارة شرقي األردن ضم العقبة ومعان إل  .٣
ام   وة خاصة   ١٩١٤أرسلت الحكومة البريطانية عند اندالع الحرب العالمية األولى في ع ، ق

ود ا          ة، حيث هزمت الجن ى العقب ود في البحر األحمر إل م      من الجن د حصار شديد، وت راك بع ألت
تراتيجية، حيث           ة اس ا ذو أهمي ا أن موقعه ة، آم وى المتحالف تحويل العقبة إلى مرآز عسكري للق

  .(٣)تحدها صحراء سيناء وفلسطين ويمكن الوصول إليها بطريق مباشرة من أريحا

ك فيصل    ن   وبعد سيطرة قوات الثورة العربية على العقبة ومعان، وخضوعهما إلدارة المل ب
ان ضمن       ١٩٢١الحسين، ثم تأسيس إمارة شرقي األردن في بداية عام  ة ومع م تكن العقب ي ل ، الت
از    ك الحج ين مل ك الحس ى المل ذاك، تخل ا آن اإلآراه(مناطقه رقي  ) ب ارة ش ة لصالح إم ن العقب ع

  .(٤)األردن لتصبح ميناء اإلمارة الوحيد على البحر األحمر

امي      دوب الس ن المن ة م ي برقي اء ف كرتير وزارة     وج ى س طين إل ي فلس اني ف البريط
اريخ  تعمرات بت رين األول  ١٨المس رقي األردن؛  ١٩٢٤تش ة لش راح بخصوص ضم العقب ، اقت

  .(٥)"أمر ضروري للحصول على ميناء في خليج العقبة" ألن ذلك 

                                                 
(1) Palestine Weekly, p. 232. 
(2) Jarvis, G. S, Arab Command, Second Impression, Hutghinson and C.O, LTD, 

London, 1943, P. 111. 
(3) Palestine Weekly, P. 211. 
(4) Palestine Weekly, p. 211. 
(5) Records of the Hejaz (R. H), Vol. 8, p. 631, F.O, 371/ 10013, Tel. From Palestine 

to Colonial Secretary, 18 October, 1924. 
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ا            م تعترف بتبعيته ي ل ان الت ى مع ارة شرقي األردن إل داد إم ة امت وقبلت الحكومة البريطاني
م          للحج تلم الحك ذي اس ي، ال ر عل ه األمي از، وحثت األمير عبد اهللا على إجراء مفاوضات مع أخي

تكون هذه الحدود من حد    "عقب تنازل والده الحسين بن علي لتحديد الحدود بين الدولتين، بحيث 
ارة           ذ بحري لإلم أمين منف ا، وضرورة ت دورة أو في نقطة مجاورة له   (١)"السكة الحديدية في الم

  .عقبةفي ال

دوب السامي في فلسطين في       تشرين   ١٥وفي برقية من سكرتير الدولة البريطاني إلى المن
ام  ط     ١٩٢٤األول ع ى الخ ى تصل إل ان حت وب مع دود جن عة ح ن موضوع توس ا ع اء فيه ، ج

ادة   الحديدي الحجازي، وآانت وجهة نظر حكومة شرقي األردن استعادة جميع منطقة معان، وزي
ة شرقي األردن    خط سكة الحديد حتى  إن حكوم د الوصول   "المدورة، وآما ورد في البرقية ف تري

   (٢)"إلى بحر العقبة

ام       ألة في تشرين األول ع ذه المس يس مجلس النظار     ١٩٢٤وقد نوقشت ه مجلس  (، مع رئ
ك "في شرقي األردن علي رضا الرآابي ) الوزراء ه  "المتفق مع سياسة حكومة جاللة المل ؛ إّال أن

د اهللا   . حدود اإلمارة لتشمل تبوك ومدينة العقبةطالب أن تصل  ر عب وألمح الرآابي إلى تردد األمي
ى            لخًا ألجزاء من الحجاز المستقل وخضوعه إل ك س ر ذل في مفاوضة الملك علي خشية أن يعتب
ن         ة م ذه المنطق ة ه رورة حماي ن ض رقي األردن، لك ارة ش ي إم اني ف داب البريط يطرة االنت س

ة   م ترغب          ) عوديةالس (الهجمات النجدي ة ل دو أن السلطات البريطاني ردد، ويب ذا الت د ه ة لتبدي آافي
ه   ا دامت         "بالتدخل في النزاع بين الحجاز ونجد؛ ألن ان م ى مع ا عل ر فرض حمايته يصعب تبري

  .(٣)"تحت إدارة الحجاز

ة متطوع    ١٩٢٤الحجازية في نهاية عام  –ومع بدء الحرب النجدية  ، وصل حوالي أربعمائ
ن العقب مائة    م ف وخمس ن أل ت م ة تألف ى مجموع ين، انضموا إل ن الحس ي ب ك عل اندة المل ة لمس

مما جعل السلطات البريطانية تحاول . لمقاتلة قوات سلطان نجد (٤)شخص من ضمنهم مئة درزي
ومتي    ين حك ة ب ان والعقب ية مع اء قض دخل إلنه رقي   : الت ارة ش ة وإم مية الحجازي ة الهاش المملك

ك أ ل ذل ن أج امي   األردن، وم دوب الس ى المن ة إل اني برقي تعمرات البريط ر المس ل وزي رس
ام       ى أن حدود      ١٩٢٤البريطاني في فلسطين في منتصف تشرين األول ع د عل ا التأآي ، جدد فيه

ة       د سلطة حكوم ك م ى ذل شرقي األردن تبدأ من منطقة جنوب معان وسكة الحديد، مما يترتب عل
ان  ة مع ى منطق رقي األردن إل ر . ش ذي اعتب ة ضد  وال ات النجدي ى الهجم ة عل ل بريطاني ردة فع

ك البريطاني تستعد          . معان ة المل ة جالل أن حكوم ي ب ر عل وأخبر الوآيل البريطاني في جدة األمي
                                                 

(1) (R.H), Vol. 8, pp. 627-628 , F.O, 371/ 10013, Report from Clayton to chef British 
Representative at Jerusalem, 18 October, 1924. 

(2) R.H, Vol.8, P.630, F.O, 371/10013, Tel. From Secretary of State to High 
Commissioner, 15 October 1924. 

(3) R. H, Vol. 8, pp. 627-628 , F.O 371/ 10013, Report from Clayton to Chief British 
Representative at Jerusalem, 18 October 1924. 

(4) Palestine Weekly, P. 252. 
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ين شرقي األردن والحجاز والمفترض أن         لمساعدة األمير عبد اهللا لتوضيح الحدود المرسومة ب
ة ا . تصل إلى البحر، أي إلى العقبة ة تحذيرًا لسلطان نجد للكف عن       آما وجهت الحكوم لبريطاني
  .(١)"ستصد هجومه مثلما صدت هجوم النجديين على عمان"مهاجمة شرقي األردن، وأنها 

ات        اظ عن عالق ه للحف وبرر عبد العزيز آل سعود تأخره في االستيالء على جدة، في رغبت
ن الحسين          ي ب ك عل ام المل يته من قي ّين خش ل بعض     جيدة مع القوى األوروبية، وب ه من قت وقوات

ذلك  ديين ب ام النج ة واته ي المنطق ين ف ة  . القناصل األوروبي وات النجدي ادة الق م يخف بعض ق ول
ة أهل       "تخوفهم من خروج القبائل عن سيطرة السلطان عبد العزيز ،  ع معامل ه من من وعدم تمكن

وة السال    ل بق ن   جدة، آما ُعوملت الطائف بعنف، في حال استولى عليها رجال القبائ ح، ويسعى اب
  .(٢)"سعود حاليًا لالستيالء على العقبة الستخالصها هي ومعان من الحجاز

ات   ورّد الملك علي على تحرآات قوات سلطان نجد السابقة، بتأآيده على قرب وصول عرب
اني      رين الث ن تش امس م ي الخ ة ف أخرة هولندي تن ب ى م دة عل ى ج رة إل ائرات وذخي ة وط مدرع

ل بحف ١٩٢٤ دء العم اً  ، وب ل تقريب افة مي دة بمس ول ج ادق ح ة  . ر خن اخرة حجازي لت ب ا أرس آم
  .(٣)١٩٢٤وحوالي ثالثمائة متطوع من العقبة إلى جدة في التاسع والعشرين من تشرين األول 

ة إخالء       ألة، هي آيفي ذه المس وآانت الصعوبة الوحيدة التي واجهت قوات سلطان نجد في ه
ن العقبة مع احتمال قيام البدو بأعمال النهب قبل سيطرة قوات الملك علي بن الحسين وإرجاعها م

ى            ه إل ددًا من قوات ن الحسين أرسل ع ي ب ك عل دو أن المل القوات النجدية التامة على الوضع، ويب
اك شح          تاءة من سوء الظروف، فهن وات مس ذه الق العقبة، حيث جاء في التقارير البريطانية أن ه

دم استال    رواتبهم  في الماء والغذاء؛ إضافة لع د ل ى جمع       . (٤)م الجن ك الحسين بالعمل عل ام المل وق
ى جدة،            وات إل ذه الق د وصلت بعض ه ا مع نجد، وق قوات في العقبة لمساعدة الحجاز في حربه

  .(٥)وآانت ترتدي الزي العسكري البريطاني

اهرة برئاسة الميجور     وني  واجتمعت لجنة فرعية بريطانية في الق يس   H.W.Youny ي رئ
ابتن       F.D.AG. Osborneالستعماري و اسبورن   المكتب ا ة، والك من مكتب الشؤون الخارجي

اك  برات    AM. Packب ل مس ة، والكولوني ن البحري ؤون   S.F. Musprattم ب الش ن مكت م
ة   J.M.Stedالعربية، ونائب قائد سالح الجو ستد  ؛ لدراسة األوضاع في المناطق المجاورة للعقب

ذا األمر من ال    ة        وما يترتب على ه ة في المنطق وات البريطاني ادة عدد الق . تزامات ضرورية لزي
وجاء في التقرير معلومات تتعلق باألحداث التي أدت إلى سوء الوضع الحالي بين شرقي األردن  

                                                 
(1) R. H, Vol. 8, P. 630 , F.O, 371/ 10013, Letter from Colonial Secretary to High 

Commission, 15 October, 1924. 
(2) R. H, Vol. 8, p. 671. 
(3) H. D, Vol. 4, P. 256, /{IOR: R. 15/5/37F}. 
(4) H.D, Vol. 4, p. 54, F.O, 371/10812, Letter from Jeddah to Secretary of the 

Adminaity. 
(5) H. D, Vol. 4, p. 56. 
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ى عدم وضوح الحدود،               وتر إل ذا الوضع المت ود السبب في ه ك حسين، ويع وسلطان نجد والمل
ة  حيث شملت حدود إمارة شرقي األردن الجنوب يج العقب وآانت السلطات   . ية الطريق الشمالي لخل

ام   ي ع ده ف ى عق ت عل ي عمل ت، الت ؤتمر الكوي ي م ًا ف دمت اقتراح ة ق وية ١٩٢٤البريطاني ، لتس
راق؛ بحيث   : المشاآل الحدودية العالقة في المنطقة بين آل من نجد والحجاز وشرقي األردن والع

دخل   ارة شرقي        يصبح وادي السرحان ضمن حدود إمارة نجد، وت ة ضمن حدود إم ان والعقب مع
ز   : وتعويض الحجاز بضم آل من منطقتي. األردن د العزي تربة والخرمة، التي احتلتهما قوات عب

ة        ة الهاشمية الحجازي ا ألراضي المملك ود تبعيتهم ذه االقتراحات   . آل سعود، بحيث تع وفشلت ه
ز    د العزي ة عب ام       بفشل مؤتمر الكويت، وأبلغت الحكومة البريطاني ران ع ة حزي آل سعود في بداي

دود        ١٩٢٥ ذه الح ر ه وم عب رقي األردن، وأن أي هج ن ش زءًا م ان ج ة ومع ر العقب ا تعتب ، أنه
ذا      . ستعتبره هجومًا لمناطق خاضعة لسيطرتها و مسؤوليتها  ة أيضًا به ة الحجازي وأبلغت الحكوم

  .(١)األمر

ام        ة تشرين األول ع ة في نهاي ة البريطاني ة    ١٩٢٤وشرعت الحكوم اذ خطوات فوري ، باتخ
ى أن  ي شرقي األردن، وأآدت عل د اهللا ف ر عب ي الحجاز واألمي ي ف ك عل ين المل بشأن الحدود ب

  .(٢)"تكون العقبة ضمن حدود شرقي األردن"

ة             ة البريطاني ع الحكوم ة، دف ه المستمرة للعقب ز يهدف من تهديدات د العزي وآان السلطان عب
ن     ك الحسين ب ع المل ا     الحتاللها، ومن تفادة منه ي من االس ق؛ ألن السلطات      . عل م يتحق ك ل لكن ذل

ى؛       ذه الهجمات حت أي      "البريطانية أخبرت الملك الحسين عن ه رة أخرى ب ال يحاول أن يفكر م
وإذا ما فّكر سلطان نجد باحتاللها؛ فإن القوات البريطانية ستشن هجومًا . عمل عدواني ضد العقبة

  .(٣)"بحريًا لتسوية هذا الموضوع

  إلدارة شرقي األردندور بريطانيا في ضم العقبة ومعان   .٤

ي مصر وفلسطين عدة إجراءات لضمان تسهيل        ة الموجودة ف اتخذت السلطات البريطاني
دوب    ضم معان والعقبة لإلدارة األردنية، ولضمان عدم حدوث اضطرابات محلية، فقد وضع المن

  :برنامجًا مقترحًا تضمن ما يلي  (Herbert Samuel)السامي في فلسطين هيربرت صموئيل 

  .تدار منطقة العقبة وجمع الموارد المالية من مرآز اإلدارة في قضاء معان .١

ازيين .٢ ين أو الحج ل السكان المحل ة نشاطات من قب دة ألي ة قاع تخدام العقب دم السماح باس . ع
  .وسيشرف على إدارتها ضباط من معان

                                                 
(1) H.D, Vol. 4., P. 168 {C.O 727/11}, Report on Situation in Aqaba to London, 4 

June 1925. 
(2) R.H, Vol. 8, P.627, F.O, 371/10015, Tel. From High Commissioner to Colonial 

Secretary, 27 October 1924. 
(3) H. D, Vol. 4, P. 169 , C.O 727/11, Report on Situation in Aqaba to London, 4 June 

1925. 
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ة في ف      .٣ وة الجوي ق       جلب قوات إضافية من سالح الق ى الفيل ة رجل إل لسطين وإضافة ثالثمائ
ان، إضافة       العربي بقيادة ضابط بريطاني لحماية المطار ومحطة االتصال الالسلكي في مع

  .لجمع الضرائب

ران            .٤ ذلك يجب إنشاء مرآز طي ة، ل وات جوي ارة عن ق توفير قوة احتياطية متنقلة، وهي عب
  .دإضافي في عمان وهذا يتطلب وجود مدرج هبوط ومحطة وقو

ة، حيث آانت            تحكم بشؤون العقب ان ي أن قضاء مع ة ب وساد اعتقاد لدى السلطات البريطاني
ن       دفاع ع ة ال ان؛ ألن إمكاني ي مع ز اإلدارة ف ون مرآ ة أن يك كرية البريطاني ر العس ة النظ وجه
ة من  ى العقب ه يصعب الوصول إل تم بسهولة؛ وألن ان ي وات من مع ال ق ق إرس ة عن طري العقب

دة     الشمال والشرق، اثرة وبعي اآن متن رغم من    . "وقد يؤدي ذلك لتشتيت هذه القوة في أم ى ال وعل
ة،  ) األردنية(ذلك فإنه يحق للسلطات المحلية  تعيين وإرسال المسؤولين ألغراض معينة إلى العقب

درج        ي وم ى إدارة الجيش العرب انيين، لإلشراف عل شريطة عدم تجاوزهم المئة مع ضباط بريط
ق         الهبوط ومحطة االت ات تحلي ة؛ الستخدامها في عملي ود في العقب وفير الوق صاالت الالسلكية وت

  .)١("طائرات سالح الجو الملكي التي سيتم إنشاؤها في عمان

ان  : يتضح مما سبق أن سبب تلك اإلجراءات محاولة زيادة مساحة اإلمارة بضم آل من    مع
  .ة الجديدة وإدارتهاوالعقبة، ولكن ذلك تطلب وجود قوات إضافية لحماية هذه الرقع

ا يخص وضع     ة فيم ة البريطاني رة الحكوم اه نظ عود تج دالعزيز آل س كوك عب تمرت ش اس
ا أدخلت ضمن حدود إدارة شرقي األردن           "العقبة؛  ا إذا م ألن سلطان نجد سيكف عن مهاجمته

ا هددت باستخدام     "ومغادرة الملك حسين بن علي ، ولكي تثبت السلطات البريطانية صدق نواياه
اع  ا لطات إقن ذه الس ت ه ه، وحاول ر إلقامت اد مق ة، وضرورة إيج ن العقب ين م وة إلخراج الحس لق

ة في البحر             ة بدوري فينة بريطاني ة، قامت س ه العقب د مغادرت ة، وبع ادرة طواعي الملك حسن بالمغ
ة  وات النجدي د الق ن تهدي ة م ة العقب ين وحماي كان المحلي ة الس ر لتهدئ ديون . "األحم ر النج و فك فل

ا         مها ائر به وات وإلحاق الخس ذه الق ة قصف ه ى السفن البريطاني . جمة المدينة فإنه من السهل عل
وات    ز الق يتم تعزي ه س ة، فإن ة أو األراضي األردني ة العقب ًال مهاجم عود فع ن س اول اب ا ح وإذا م

بقوات من مصر وفلسطين إذا سمحت  -إذا لم تكف القوات المحلية  -العسكرية في شرقي األردن 
ذلك   األو ا ب ام في مصر            . ضاع فيهم د العسكري الع ان آمر سالح الجو في فلسطين والقائ وبإمك

ة      ات مدرع ن مصر، وعرب ًة م ائرات قادم ق الط ة وتحلي كرية آافي زات عس وفير تعزي دئيًا ت مب
  .)٢("وسالح فرسان من فلسطين

ر رسم          ة، وفي تقري ان والعقب د ضم مع ي وتوقعت السلطات البريطانية حدوث ردة فعل بع
د عن وصول   ه تأآي ة ورد في ة البريطاني ان، ) ٢٠٠(صادر عن الحكوم ى عم لحة إل يارة مس س

تراتيجية            ة نظرة إس ة البريطاني دى الحكوم دة شهر خشية حدوث أي طارئ، ول وتوقع بقاؤها لم
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  .١٧٠المصدر نفسه، ص   )٢(
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ر؛ ألن        ذا البح ى ه ة عل وانئ المهم اء الم ذا المين ينافس ه ر وس ر األحم ى البح ذ عل ة آمنف للعقب
يبقى    السلطات البر د الحجاز، وس يطانية تعتبر ميناء العقبة همزة وصل مهمة في طريق سكة حدي

  .(١)لألبد قاعدة إستراتيجية ومحطة بحرية ُترسل منها األساطيل إلى البحار آافة

ين   ذا يب ح   -وه كل واض رقي       -بش ارة ش ة إلم م العقب ى ض ها عل ا وحرص دف بريطاني ه
ي  ل س ال يجع ة الح ر بطبيع ذا األم ن   األردن، وه زءًا م ا ج ة آونه ى العقب ة عل ا قوي طرة بريطاني

ل إصرار سلطان نجد      . األراضي الخاضعة النتدابها ة مقاب وهو مبرر من وجهة النظر البريطاني
ي        . على استعادة العقبة إذ أنها حجازية ك عل ه المل ى تنبي ة حريصة عل وآانت السلطات البريطاني

  .(٢)طعها، وإبالغ ابن سعود بذلكإليقاف النشاطات العسكرية من معان والعقبة وق

ة       ة في الحرب الحجازي ة أهمي ة   -واآتسبت العقب ، حيث استخدمها   )١٩٢٥-١٩٢٤(النجدي
رًا               إن سلطان نجد ًأصدر أم ل ف وات عسكرية للحجاز، وبالمقاب ي إلرسال ق ن عل الملك حسين ب

ذل ة ب ة البريطاني غ الحكوم ة، حيث أبل ى العقب وات عسكرية من نجد إل ا تحدثت بإرسال ق ك، آم
  .(٣)الوثائق البريطانية عن النشاطات العسكرية الحجازية في معان

ة           ارة شرقي األردن والحجاز، أن مدين ين إم ر حول الحدود ب أزم أآث ومما جعل المسائل تت
ة      ل الحرب الحجازي ل آانت تحت سيطرة           -معان لم تكن قب ًا، ب ة جزءًا من الحجاز فعلي النجدي

ألن موقعها متوسط بين الحجاز وشرقي األردن، ثم أصبحت تحت السيطرة  الحكومة البريطانية؛ 
ى الحجاز في            . الحجازية وات سلطان نجد عل يم الحدود هو هجوم ق ومما زاد في ضرورة ترس

ام   ار ع ة         ١٩٢٥أي ة أن الحكوم راف المعني ع األط الع جمي روري إط ن الض بح م ث أص ، حي
ذا أمر     البريطانية حددت أراضي إمارة شرقي األردن من ان، وه نقطة سكة الحديد في جنوب مع

د اهللا ر عب ي و األمي ك عل ود للمل ابق . يع ت س ي وق رين األول (وف ي تش الغ )١٩٢٤أي ف م إب ، ّت
اطق     "سلطان نجد  ذه المن ى ه أن معان والعقبة لن يسمح بأن تتبعان لنجد، وأن محاولة الهجوم عل

ه بًا علي د مباشر . (٤)"سيالقي ردًا مناس ذا تهدي ان وه ة ومع ده عن العقب د بكف ي ضد سلطان نج
  .وعدم االقتراب من هذه المناطق

ة الحجاز،      ى حكوم ى عل وأشارت الوثائق البريطانية أن العقبة ومعان تشكالن عبئًا ماليًا عل
ة تشكل نقطة          ة؛ فالعقب دفاع عن األراضي الحجازي ة لل لكنهما في الوقت نفسه تشكالن نقطة مهم

ة  االتصال الوحيدة بالمد ى مك . ينة المنورة، خاصة في حالة عدم توفر األمن في الطرق المؤدية إل
ة   ائق البريطاني ي بعض الوث ن   "وورد ف ذ زم از ضربت من ت الحج ة لكان ان والعقب وال مع ه ل إن

ة  (؛ ألنه في ذلك الطريق "بعيد ان والعقب رة من         ) مع دادات آبي ادق، وإم ر من البن م استالم الكثي ت
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لها الحسين خالل وجوده في           الذخيرة، المرسلة من ا  ي أرس ة الت دادات المالي ة، وأيضًا اإلم لمدين
دى  . العقبة وآانت إحدى النتائج الهامة في الخالف على معان العقبة هو االعتقاد الذي آان سائدًا ل

ا   ا جاءت من      "السلطات الحجازية، أن الحكومة البريطانية ستفرض السالم؛ ألنه أخذت معظم م
  . (١)"أجله

د حصلت      واضح  ة، فق د في المنطق من ذلك أن الحكومة البريطانية تمكنت من تحقيق ما تري
أمين مصالحها في             ا، وت ة لصالح شرقي األردن وهي المسؤولة عن إداراتهم ان والعقب على مع
ًا    اير تمام الميناء البحري على البحر األحمر وإبعاده عن نفوذ قوات سلطان نجد التي لها اتجاه مغ

  .ع السلطات البريطانيةفي التعامل م

ه   وعلى الرغم من التحذيرات البريطانية المتكررة لسلطان نجد بعدم التقدم نحو العقبة، إال أن
ة في     دوبًا للعقب  ٢٢أعلن عن نيته بدخول المنطقة، وبناًء على ذلك أرسلت السلطات البريطانية من

ام   ار ع دالعزيز وقوا١٩٢٥أي ة للسلطان عب الة تحذيري وات من ، إليصال رس ذه الق ع ه ه، ولمن ت
  .(٢)دخول العقبة

ك           ود المل بب وج ة؛ بس دد العقب ابقة وه راءات الس ى اإلج دالعزيز عل لطان عب تج الس واح
ك  "الحسين بن علي فيها، وآان لدى السلطان عبدالعزيز اعتقاد  أن حكومة الحجاز وبدعم من المل

ة  ان والعقب ي مع اطات ف وا بنش ن أن يقوم ن الممك ي م ن عل ين ب ّين أن . (٣)"ضده حس ذا ييتب وهك
ي      ن عل ك الحسين ب سلطان نجد ال يهدف فعليًا للمطالبة بالعقبة أو معان فقط، بل التخلص من المل
ك    ر المل وإبعاده عن العقبة بشتى الوسائل، وبقي السلطان عبدالعزيز يستخدم هذه الورقة حتى أجب

ة  ا سبق أن سلط    . حسين بن علي على مغادرة العقب تنتج مم ة      ونس م يستطع احتالل العقب ان نجد ل
   .ومعان بسبب موقف بريطانيا؛ فأراد إبعاد نفوذ الهاشميين أبعد ما يمكن عن حدود إمارته

ام  ي أواسط ع ان ف ة ومع م قضية العقب انيون حس ان ١٩٢٥وحاول المسؤولون البريط ؛ فك
ة الت      " ى المنطق ي تفرض سلطتهم عل وا   يجب عليهم أن يتخذوا الخطوات العملية الت ا أعلن ي طالم

ين   أنهم المسؤولون عنها وأن بقاء الملك الحسين في العقبة سيسبب المزيد من الصعوبات بينهم وب
ك    ادرة المل السلطان عبدالعزيز من خالل استمرار التهديدات النجدية، لذلك فهم مصّرون على مغ

ة       . )٤("الحسين العقبة ان والعقب ة مع ة أن منطق ة البريطاني ة     وأدرآت الحكوم ًا ألي ن تكون منطلق ل
ة أن      ة البريطاني عمليات عسكرية محتملة لصالح مملكة الحجاز ضد إمارة نجد، وتفهمت الحكوم
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و    ة ه ي العقب ي ف ن عل ين ب ك الحس اء المل ه  "بق ت من ذلك طلب دالعزيز ، ل لطان عب زعج الس ا ي م
  .(١)"المغادرة في غضون ثالثة أسابيع

ان وا    ر مع ة تعتب ة الحجازي ت الحكوم روج     وبقي ذ خ ك من يها؛ وذل ن أراض زءًا م ة ج لعقب
ذا الوضع،     ) ١٩١٨في عام (األتراك  ى ه ة عل من هذه المنطقة،  حيث حافظت الحكومة الحجازي

ورة،     ة المن ة المدين إضافة أن هذه المناطق من وجهة نظر الحكومة الحجازية ضرورية لعدم عزل
ع ذ        م يمن ين شرقي األردن والحجاز ل د النجدي المتكرر     وعندما ُرسمت الحدود ب ك من التهدي . ل

ى غرار     ؤتمر عل واقتنعت حكومة الحجاز أن الطريقة المثلى لحل الخالفات الحدودية، هي عقد م
  .(٢)مؤتمر الكويت على الرغم من فشله، والعمل على وقف الحرب مع نجد

ام     ار ع ي منتصف أي انيين ف ؤولين البريط ى المس دالعزيز إل لطان عب الة الس ي رس اء ف وج
ك ١٩٢٥ ة المل ببه إقام ة الحرب س أن إطال ع ب ه مقتن ة؛ ألن وة الحتالل العقب وي إرسال ق ه ين ، أن

د               ة، وبع ق العقب األموال والرجال عن طري ة الحجاز ب د حكوم ان يم ة، حيث آ الحسين في العقب
استالم الرسالة المذآورة قررت الحكومة البريطانية السير بمشروع ضم معان والعقبة إلى شرقي 

ة   األردن ادرة العقب ين مغ ك الحس ى المل ازه، ويجب عل ك أصبح ضروريًا إنج وأدرك . ، وأن ذل
دالعزيز    لطان عب ا الس ي احتله ة الت ع ضمن المنطق ة تق ة آمدين انيون أن العقب ؤولون البريط المس

د       )الحجاز( د أن أآ ة، بع ى العقب الها إل وي إرس ، ولكن السلطان عبدالعزيز أمر بإيقاف القوات المن
  .(٣)سؤولون البريطانيون بأن الحسين غادر العقبةإليه الم

ة في     د اهللا إرادة أميري ام    ٢٤وأصدر األمير عب ران ع رئيس مجلس    ١٩٢٥حزي ة ل ، موجه
ارة شرقي األردن، وجرت في           ى إم ان إل ة ومع ه ضم العقب النظار علي رضا الرآابي، طلب من

 ورئيس النظار الرآابي في معان، اليوم التالي مراسيم االنضمام الرسمية بحضور األمير عبد اهللا
ا الشعالن   ب باش اء غال رر بق ة، وتق ى المؤسسات الحكومي م شرقي األردن عل ع عل ّم رف حيث ت

اطق      ى من كرية عل وات العس ت الق ان، ووزع ى مع ًا عل ًا إداري وبك،  : حاآم ى، والش وادي موس
  .)٤(والجفر، والعقبة التي اعتبرت مديرية ناحية لوحدها

ؤول اول المس ة    وح ألة ضم العقب ي مس ة ف ة البريطاني دخل الحكوم ر ت انيون تبري ون البريط
ام  (Mr. Amery)ومعان إلى إمارة شرقي األردن؛ إذ قال وزير المستعمرات المستر أمري  ، أم

م في الثالث والعشرين      "، ١٩٢٥تموز عام  ٦أعضاء مجلس العموم في  لقد صادقت عصبة األم
د من   على تعريف شرق ١٩٢٢من أيلول عام  ي األردن بأنها األراضي الواقعة إلى شرق خط ممت
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ة            دة العقب ى الغرب من بل ين إل د ميل ى بع ة عل يج العقب ى خل ه    ...نقطة واقعة عل ، ومن الواضح أن
ّم  . )١( ...."بموجب هذا التعريف تمتد أراضي شرقي األردن جنوبًا حتى بلدة العقبة  إلحاق وهكذا ت

  .األردن منذ ذلك التاريخ وبمساعدة بريطانية مارة شرقيبإالعقبة ومعان : آل من
  

  النتائج
ن  الدراسة توصلت ان لعل م ة ومع ي موضوع العقب ية ف ائج األساس ى مجموعة من النت إل

  :أهمها
ى،           .١ ة األول تراتيجية عسكرية واقتصادية، خالل الحرب العالمي ة إس ة أهمي ة العقب  آان لمدين

ا    بالنسبة لجيش الثورة الشمالي برئاسة ا خاصًة اهم موقعه ألمير فيصل بن الحسين، حيث س
اطق    بفي مساعدة العرب بطرد القوات الترآية؛ لذلك أص اقي من ر ب حت نقطة انطالق لتحري

ملكة الهاشمية الحجازية التي أعلنت في عام مشرقي األردن، وغدت العقبة ومعان تابعتين لل
م   ١٩١٦ ي، ث ن عل ين ب ريف حس ة الش ن أصبحتبزعام ل م ة وم :آ انالعقب ن ع زءًا م  ج

يين ملما د الفرنس ى ي ا عل ى انتهائه ن الحسين حت ة السورية برئاسة فيصل ب ة العربي رلك  إث
ام  وز ع ي تم لون ف ة ميس ان لل١٩٢٠معرآ ة ومع ة العقب ادت تبعي مية م؛ فع ة الهاش ملك

  .١٩٢٥عام  في مارة شرقي األردنبإ امإلحاقهحتى  ، وبقيتا هكذاأخرى ةالحجازية مر
ة   حكومة ال تاهتم .٢ حجاز بقضائي العقبة ومعان، ويظهر ذلك من خالل االستحداثات اإلداري

ة، والطابو     : المختلفة في الدوائر اآلتية ة، والمالي  ،"يض ااألر"الشرطة، والشرعية، والعدلي
آما أن االهتمام شمل الجانب االقتصادي من خالل . والمعارف، والبريد، والداخلية، والبلدية

اء العقب   ين مين ربط ب ا      ال ر لن دة؛ إذ تظه غ وج ع وراب رى، آينب ة األخ وانئ الحجازي ة والم
ة الحجاز بالسكة    آما اه. الدراسة أن هناك حرآة تجارية نشطة بين تلك الموانئ تمت حكوم

  . عان؛ وذلك باإلصالحات الدورية في محطاتهامالحجازية المارة ب الحديدية
ان، خالل  .٣ ة ومع ي قضائي العقب دمات ف ام بالخ ة؛ إذ تأسس  زاد االهتم رة الدراس حجر مفت

ن إلى صحي في معان، وشمل االهتمام الصحي أيضًا العقبة؛ بسبب مرور الحجاج المتوجهي
بهاتين المدينتين، ومرور الرحالت البرية، خاصة حجاج مصر وفلسطين،   األماآن المقدسة

  .البواخر التجارية في ميناء العقبةرسو و
اع    .٤ ي إقن ن الظروف ف ة م اهمت مجموع ام   س ي ع از ف ك الحج ين مل ن الحس ي ب ك عل المل

ا    ١٩٢٥ ان لصالح إم ة ومع قيقه    ؛ للتخلي عن العقب ا ش ي يحكمه ر   رة شرقي األردن الت األمي
رّ           ألة؛ إذ ب ذه المس ة دور واضح في ه ان للسلطات البريطاني ر عبد اهللا بن الحسين، حيث آ

ئولون دخلهم  المس انيون ت يتهم البريط وذ  خش ن وصول النف عودي  م وب إالس ى جن ارة  ل إم
وذ سلطان نجد   شرقي األردن، وب ا،       التالي وصول نف ا بريطاني ي تحكمه لحدود فلسطين، الت

ين فلسطين   ة دون قطع االتصال ب ي فلسطين، والحيلول ان صهيوني ف اء آي ة إلنش المتطلع

                                                 
-١٩٢١(المحافظة، علي ، العالقات األردنية ـ البريطانية من تأسيس اإلمارة حتى إلغاء المعاهدة   )١(

  .٦٣-٦٢، ص١٩٧٣، دار النهار، بيروت، )١٩٥٧
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أن يكون   الساسة ؛ لذلك لم يرغب الواقعتين تحت االنتداب البريطاني والعراق البريطانيون ب
ديني للدول ابع ال عودية ذات الط غطت أية الس طين، فض دود فلس ع ح اس م ة  تم الحكوم

ة ى  البريطاني دالعزيزعل لطان عب عود  الس ة م آل س ان وأي ة ومع تالل العقب ب اح اطق لتجن ن
ا  ارة شرقي األردن، آم ان أخرى من إم ة ومع ى ضم العقب ة عل ة البريطاني عملت الحكوم

دا      ة تحت انت ارة شرقي األردن الواقع ى السلطان       إلم ة للضغط عل ك ذريع بها، واستخدام ذل
عبد العزيز لتجنب احتاللهما وأية مناطق أخرى من إمارة شرقي األردن، آما اتضح لنا من 
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