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النقاط الرئيسية
• أ دى املشروع التوحيدى الذى قام به أل سعود النجديني إىل فرض معايري جندية ىف السلوك اإلقتصادى
والسياسى والثقاىف ،والديىن ىف مجيع أحن اء اململكة ،بعد إنداثر حكم اهلامشيني الذى دام ألف عام ىف
احلجاز.
• يعترب احلجازيون أنفسهم منتمون لثقافة البحر االمحر املتميزة عن الثقافة اخلليجية النجدية
• تنقسم العوائل احلجازية املركزية إىل ثالث فئات( األشرافن املطوفون ،التجار ،العلماء)
• قامت الكاتبه بت عريف أهنا مراحل العبور إىل ومن احلياة احلياة ،فقد أشارت إىل الطقوس الىت يتبعها
احلجازيون أثناء الوالدة ،والزواج ،والوفاة ،والىت حاولت العوائل احلجازية اإلحتفاظ هبا بعد الوحدة،
وىف ظل اإلنفتاح بعد الثروة النفطية الحقا
• كان حلضور احلجاج إىل مكة ،وذهاب الكثري من أبناء احلجازيني للخارج ،عظيم األثر ىف تعزيز الطابع
املدىن املنفتح للمطبخ احلجازى ومتييزه عن املطبخ النجدى البدوى ،وكذلك الزى احلجازى الذى شهد
تطورا عرب العصور.
• ال ميكن التنبؤ مبصري اإلمناط املتباينة بني احلجازيني والنجديني ىف املستقبل ،إال أن األمر االكيد هو أن
بعض النجديني يعتقدون حىت االن أن احلجازيني ال يزالون حيتلون موقع الرايدة ىف العربية السعودية .اما
احلجازيون فيعتقدون أن النجديني قد يستمرون ىف إحتكار النفوذ السياسىي ،إال أهنم سيضطرون ىف
املستقبل لإلعتماد على املهارات الىت يكتسبها احلجازيون من أجل إدارة البالد.

الفصل األول :تعريف احلجاز ،جذور املقاومة الثقافية
تستمد منطقة احلجاز تسميتها من كوهنا احلاجز الذى يُشكله اجلرف الكبري املرتفع جنواب مثل جدار خلف
مكة ،واملمتد مبوازاة الساحل وصوال إىل اليمن ،ومناطقه الرئيسية حاليا هى ( مكة املدنية ،الطائف ،جدة)،
وعقب أتسيس اململكة العربية السعودية  1936شكل احلجاز القسم الغرىب من أقسام اململكة االربعة ،إىل
جانب عسري ىف اجلنوب ،جند ىف الوسط ،اإلحساء ىف الشرق.وقد أدى املشروع التوحيدى الذى قام به أل
سعود النجديني إىل فرض معايري جندية ىف السلوك اإلقتصادى والسياسى والثقاىف ،والديىن ىف مجيع أحناء
اململكة ،بعد إنداثر حكم اهلامشيني الذى دام ألف عام ىف احلجاز.
ىف الوقت الذى كان النجديون يتـألفون بشكل رئيسي من البدو واألميني ،كانت اجلرائد تصدر ىف احلجاز(
صحيفة القبلة) ،وهبا مدارس متعددة ،بينما أتسست أول جريدة جندية( اليمامة) ىف اخلمسينات.
منذ عام  1910بدأ الصراع يشتد بني امللك احلسني حاكم احلجاز ،وبني عبدالعزيز أل سعود ،حىت إستطاع
السيطرة على مكه ىف أكتوبر  ،1924ودخل عبدالعزيز أل سعود املدينة مبالبس احلج ،وغاد احلرسني احلجاز
حنو العقبة مث نقله الربيطانيون إىل قربص ،بينما توجه ابنه على إىل بغداد ،لينتهى احلكم اهلامشى على احلجاز.
مل حياول عبدالعزيز ال سعود دمج ممكلة احلجاز مرة واحده ىف مملكة جند ،النه يدرك أهنا دولة مركبة ومتطورة ،
فعني ابنه فيصل انئبا له ىف احلجاز ،وبدا العلماء الوهابيون ىف هتميش املذاهب االخرى وهدموا املراكز الدينية
الىت اعتربوها غري اسالمية ،إال أنه ظهرت حماولة لتطليف هذا الوضع بعد مشادات بني حجاج مصريني
ووهابني.
ىف عام  ،132صدر مرسوم بضم كل أجزاء املمكلة حتت سلطة دولة عُرفت ابململكة العربية السعودية نسبة إىل
إسم العائلة ...ولطاملا إعترب احلجازيون أنفسهم شعبا خمتارا من نوع ما ،وسعوا للحفاظ على هويتهم الثقافية
املدنية ،خصوصا إزاء التهميش الثقاىف الذى قام به السعوديون ،حيث مت شطب اسم احلجاز من كل األوراق
الرمسية ،وابتت هذه املنطقة تعرف ابملنطقة الغربية

الفصل الثاىن :العوائل احلجازية واحملافظة على اهلوية احلجازية
يعترب احلجازيون أنفسهم منتمون لثقافة البحر االمحر املتميزة عن الثقافة اخلليجية النجدية ،ومن خالل إعادة
إحياء طقوس اجملتمع القدمي – اإلحتفاالت وسهرات السمر واألعياد -تستعيد العوائل احلجازية بشكل متعمق
فرتة احلكم اهلامشى .إال أن هذه الطقوس تتم ىف داخل املنازل ،ويعود ذلك إىل أن ممارسة هذه اإلحتفاالت يعترب
حتداي للقوانني الرمسية.
إن املنازل الفاخرة املتميزة بتصاميمها وزخارفها الفنية إمنا توحى ابلثقافة اجملنية العريقة ،حيث مت إعادة إحياء
األرث اهلندسى احلجازى أثناء فرتة الثروة النفطية ،ممزوجا ببعض األساليب اهلامشية واملصرية والرتكية.
من الشائع أن يدعى أفراد العوائل حتدرهم من قريش ،قبيلة النىب حممد ،مثل األشراف اهلامشيني .إال أنه وىف
الواقع ،يتحدر معظم احلجازيني من احلجاج الذين إستقروا ىف مكة واملدينة بعد زمن النىب بفرتة طويلة وال
يربطهم أى نسب بقبيلة قريش أو ابألشراف ،ابإلضافة إىل إختالط األنساب ىف احلجاز على مر القرون .إال أن
حماوالت تعزيز القرابة بني العوائل احلجازية جاء كردة فعل إزاء سلطة عائلة أل سعود احلاكمة ومكانتها،
ابإلضافة إىل تزايد أعداد أفرادها ،فوالء البدوى يكون لقبيلتهن بينما والء احلجازى يكون ألسرته األبوية.
لقد تزايد إعتبار املال كأداة لتعزيز املكانة اإلجتماعية والثقافة احلجازية مع منو الثروة النفطية .فاملال ابلنسبة
للعوائل احلجازية قادر على تشريع األصول ،كما أنه ضرورى لبلوغ املستوى التعليمى ابإلنفتاح املديىن،
وضرورى أيضاَ لتم ظهرات اإلحتفاالت الدينية كمولد النىب وإحتفاالت اخرى .بينما جند أن العائالت الىت مل
تسطتع التحصل على فائض ماىل جراء الثروة النفطية ،فغنها االخرى حتتفظ بقيمتها من خالل التلويح ابألصول
التارخيية.
تستقبل النساء الزوار بشكل منتظم ،إال أن جلساهتن ال تتخذ تسمية كمجالس الرجال ،ويفرتض ابملرأة
احلجازية الىت تنتمى إىل العوائل احلجازية إقامة سهرات تستقبل خالهلا عددا من الزوار ويفضل أن حتىي السهرة
غحدى املطرابت االصيالت.

الفصل الثالث :اليقظة السياسية ىف أواسط العوائل احلجازية
كانت العوائل احلجازية قبل توحيد اململكة السعودية تنقسم إىل أربع جمموعات رئيسية  ،وهى :
 -1األشراف ( أى عائالت النخبة السياسية احلاكمة) ،ففى ظل احلكم العثماىن مثل األشراف اهلاشيون
السلطة الرمسية املعرتف هبا ىف احلجاز ،ومتتعوا ابلعديد من اإلمتيازات املادية مقابل السهر على محاية
األماكن املقدسة ،وكان هلم زيهم اخلاص رجاال ونساءا ،إذ يرتدى الرجال العقال وينتعلون الصنادل
ويضعون خنجرا .أما النساء فكن يرتدين سراويل بيضاء مع قميص طويل وسرتة قصرية ،طويلة
األكمان .مل يكن يغطني وجوههن،ويضعن وشاحا أبض لتغطية رؤوسهن ،فتظهر ضفائرهن الطويلة من
حتته ..ومل يكن األشراف ميالني للحياة العسكرية املتقشفة بقدر ميلهم لنمط العيش املدىن املتفتح.
املطوفون ( :أى مرشدى احلجاج) ،مل تكن هذة املهنة حنظى ابملكانة املرموقة ،إال أن املطوف الذى كان
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يقيم عالقات طويلة األمد مع احلجاج األثرايء ،كان حيظى بدرجة أكرب من اإلحرتام ،ومن بني كل املهن

كانت مهنة املطوف هى االكثر أمهية ،ألن املدينة كانت تعتمد إقتصاداي وإجتماعيا وسياسيا على احلج
وإيراداته...وكان كل أفراد العائلة يشاركون ىف هذة املهنة مبا فيهم النساء اللواتى يعددن الطعام وينظفن
مساكن احلجاج ...إال أن زايدة أعداد احلجيج ساهم ىف عدم قدرة املطوفون على السيطرة على هذا
العمل ،ابإلضافة إىل تدخل الدولة للسيطرة على هذا النوع من التجارة من خالل شركات خمتلفة ،مل
يكن للحجازين نصيب منها.
 -3العلماء :أى مدرسى الشريعة ،وهى من أشرف املهن وأرفعها ،وكان من أبرز العلماء ىف احلجاز من
خرية جامع االزهر ،وغالبا ماكان العامل احلجازى يتقن عدة لغات .ومتيز العلماء احلجازيون بزيهم
اخلاص ،فكانوا يربطون عمامتهم بطريقة فريدة ،ومالبسهم من قماش قطىن أبيض ويضعون حزاما
رفيعا.وبعد ان مت السيطرة على احلكم من أل سعود ،فإنه وبعد دعوة موجهة من عبدالعزيز أل سعود
للعلماء احلجازيون ،فإهنم اعرتفوا بتوافق العقيدة الوهابية مع الشريعة اإلسالمية ،سعيا منهم للتعايش
مع هذه احلركة ،خصوصا بعد جمزرة الطائف الىت إرتكبها اجليش الوهاىب  ،1924حيث قتل الوهابيون

مئات السكان الذين إعتربوهم هراطقة ..ومنذ ذلك الوقت مت إعاقة احلجازين من املشاركة ىف احلياة
الدينية من خالل العضوية ىف هيئة كبار العلماء ،حبجة أن عقيدهتم خمالفة.
 -4البيوت التجارية :كانت كل عائلة جتارية متلك سفينة أو حصة ىف إحدى السفن ، ،وأدت هذه
العالقات التجارية إىل خلق روابط بني احلجاز وابقى أحناء العامل اإلسالمى ،إال أن احلجاز عاىن تدهورا
جتاراي منذ بداية احلكم السعودى ىف الثالثينات .أحد أسبا هذا التدهور كان نقل العائدات الضريبية من
احلج إىل النظام اجلديد ،وبعدف رفض التعامل بعمالت دولية ،وحل حملها الرايل السعودى.

الفصل الرابع :طقوس العبور ( الوالدة وإحتفاالهتا)
جيب احلكم على أمهية الوالدة ضمن سياق اجملتمع احلجازى الذى تشكل العائلة فيه الوحدة اإلجتماعية
واإلقتصادية والسياسية املسيطرة ،على غرار اجملتمعات األبوية ،حيث تتعزز قوة العائلة وحيويتها مع كل والدة
جديدة.
على الرغم من أن األمساء الىت خيتارها احلجازيون هى أمساء مسلمة وعربية ىف غالبيتها ،إال أهني مكن متييزها
بسهولة عن االمساء النجدية ،وخاصة أمساء أفراد العائلة احلاكمة ..لقد راجت أمساء البنات العربية الىت يسهل
لفظها ىف الغرب مثل ( الان ،رانن ندى) خالل اخلمسينات ،إال أن الثمانينات شهدت عودة االمساء التقليدية
واإلسالمية .مييل احلجازيون أيضا إىل اختيار امساء أفراد أسرة النىب ،مثل على ،حسنن احلسني ،محزة ،عثمانن
عائشة  ،خدجية ،امنه ،فاطمة.

الفصل اخلامس :طقوس العبور( الزواج واملكانة اإلجتماعية)
من أبرز العناصر الىت جتدر اإلشارة إليها ىف هذا النطاق هو بروز ماميكن وصفه ( قبلنة) عالقات الزواج بني
احلجازيني ،خالفاَ للعادات املاضية الىت كانت تسمح بزواج املسلمني من غري العرب ،حيث يتم الزواج اليوم
ضمن نطاق اجملتمع احلجازى .كما أن املعايري الىت حتدد الغنتماء إىل اجملتمع احلجازى تزداد صرامة حني يتعلق
األمر ابلزواج .من شأن ذلك توفري درجة أكرب من اإلستقاللية احلجازية عرب خمتلف التغريات الثقافية.
مل تفرض الدولة السعودية أية قيود غضافية ىف ماخيتص ابلرجال ،فقد ظل مسموحا هلم الزواج من النساء
املسيحيات واليهودايت ،كما كانت التقاليد اإلسالمية تقتضى .إال أن التطويرات والتغيريات الىت مشلت
االعراف القدمية تثبت رغبة الدولة السعودية العامة ىف إدخال مبادىء جديدة عن التنظيم اإلجتماعى ،مستمدة
من التقاليد النجدية القبلية .حيث حيتم القانون السعودى اليوم على املراة الزواج فقط من مواطن سعودى ،أما
اإلستئناءات الىت حتدث اندرا ماحتدث ،وتتطلب إذان خاصا.
يشتمل الزفاف اليوم على ليلة واحدة للرجال ،وهى " امللكة" ،وليلة واحدة خمصصة للنساء ،وهى " الدخلة"،
وأصبح املهر رمزاي فقط ،ىف حدود  10:15رايل فضة.

الفصل السادس :طقوس العبور ( الوفاة ،اإلثبات األخري)
يتم التجهيز للدفن ،وتدفن املراة عادة مع عائلة املنشأ ،وكانت جمالس التعزية احلجازية تستمر على مدى فرتة
طويلة.وهناك العديد من املظاهر الىت ال ختتلف كثريا عن الوضع العادى.

الفصل السابع :التعلق بفنون اللباقات اإلجتماعية( فن احملادثة ىف أوساط العوائل احلجازية)
متيل العائالت احلجازية العريقة لإلعتقاد ابهنا الوحيدة اخلبرية ىف أداب اجملتمع وسلوكياته .لذا ،فهى تنظر بشىء
من اإلزدراء إىل األسر الىت اصابتها الثروة بشكل مفاجىء ،إذ مل يتسن هلا الوقت من خالل جيل واحد
إلكتساب أداب التصرف .فيقال عنها " أهنا وإن ملكت املال والسلطة ،فهى جتهل كيفية التصرف".
إستطاعت ال عوائل احلجازية من خالل تشديدها على أصول احملاداثت الرمسية ،إىل غلقاء املزيد من الضوء على
ماكانت تعتربة نقطة قوهتا ومستها اخلاصة الىت متيزها عن عائالت العربية السعودية االخرى :وهى تستند إىل
خلفية مدنية مرهفة ،فتخوهلا التاكيد على حسها ابلتفوق اإلجتماعى على النجديني الذين يفتقرون إىل مثل هذه
اجلذور الثقافية املرهفة.
للبيت احلجازى تصميم معني ،وأسواء تعطيه طابع اخلصوصية ،وتتم دعوة الضيوف إىل املنزل فىاوقات حمددة
من األسبوع الذى ينقسم إىل قسمني :السبت إىل األربعاء أى اايم العمل ،وهو خمصص لزايرة غري األقارب .اما
عطلة هناية األسبوع ،اخلميس واجلمعة ،فتخصص للعائلة.
هناك العديد من العبارات الىت تستخدمها العوائل احلجازية ىف الرتحيب واستقبال الضيوف.

الفصل الثامن :التعلق بفنون اللباقات اإلجتماعية ( اإلصرار على املطبخ التقليدى)
كان حلضور احلجاج إىل مكة ،وذهاب الكثري من أبناء احلجازيني للخارج ،عظيم األثر ىف تعزيز الطابع املدىن
املنفتح للمطبخ احلجازى ومتييزه عن املطبخ النجدى البدوى.
وال تزال بعض األطباق حمتفظة حىت اليوم أبمسائها الىت تدل على أصلها األندونيسي او اهلندى أو اإليراىن او
املصرى أو الرتكى ،مثل احللوى اهلنيدة " اللدو"  ،واالرز البخاى.

تتميز عدة أحداث بطبق واحد ،أو جمموعة من األطباق اخلاصة ،مثة وجبات خاصة ملختلف املناسبات الدينية،
فرمضان له أطباقة ،ونزول احلجيج مبىن.
يُشكل الطعام مؤشرا للمكانة الغجتماعيةن مييز النخبة عن ابقى فئات اجملتمع ،ويدعم مكانة أفرادها كوجهاء او
أعيان الناس ،فاملكانة اإلجتماعية ،ترتبط ابلتجميل وتبييض وجه العائلة.

الفصل التاسع :التعلق بفنون اللباقات اإلجتماعية ( الزى احلجازى)
حتول الزى إىل وسيلة مهمة للتعبري عن املكانة واهلوية اإلجتماعية ،وبعد الوحدة السعودية ،جرت حماوالت حثيثة
لتشجيع التالحم الوطىن والتجانس ،مما أدى إىل فرض الزى النجدى ىف األماكن العامة.
بيد ان التباينات املناطقية ال تزال قائمة ،فعسري على سبيل املثال قد إجتفظت بزيها احللى وحافظ على درجة
من اإلستقالل ،بينما سكان البادية فإن أوالن مالبسهم تبدو أكثر حدة ويفضلون درجات األمحر والربتقاىل
واألصفر واألخضر ...إال أنه وىف النهاية أصبحت خمتلف أشكال الزى احلجازى الىت كانت شائعة قبل توحيد
اململكة أصبحت اليوم أشبه بتحف قدمية.كما متتعت النساء احلجازايت حبرية نسبية ىف إختيار مالبسهن ،وذلك
للدائرتني اخلاصة واجلماعية.
ميكن التمييز بني ثالث مراحل رئيسية ىف تغري الزى احلجازى الرمسى ،تعود املرحلتان األولتان إىل فرتات اإلنفتاح
وتشريان إىل تزايد قرب العربية السعودية من األسواق العاملية ،ىف حني أن املرحلة الثالثة تعكس أثر التحجيز ىف
هذه االسواق ،ومت التعايش مع اإلنفتاح ،حيث علق نيكوالس كولريدج على هذة املسأله قائال ( ىف الفرتة
املمتدة بني  ،1986-1976إعتنق الذوق اإلسالمى موضة الغرب).

مستقبل احلجاز
ال ميكن التنبؤ مبصري هذه اإلمناط ىف املستقبل ،إال أن اإلجتاهات العامة الىت يُتوقع أن تسود ىف األمد املتوسط
واضحة إىل حد ما .فاألمناط العامة للدمج والتمييز ستظل سائدة متاما ،مثل خصوصية حياة العوائل ،والفوارق

األساسية الىت متيز بني الدوائر العائلية واجلماعية والعامة.
من املرجح أن ختضع أمناط التفاعل للتغيري ،وسيتجلى الدمج الوطىن والغقليمى والدوىل أبوضح صوره ىف خمتلف
احلقول الىت تتأثر ابلتجارة واألعمال واإلتصال  ،ومن املرجح أن يتم إختاذ املستوى العلمى ىف املستقبل كمعيار
لتحديد أهلية اإلنتماء إىل النخبة احلجازية.
بيد أن مثة توجه ملفت حنو الدمج اإلقليمى والتماهى الثقاىف مع الغرب ىف خمتلف منطقة اخلليج .كما أن تزايد
نسبة السفر وتطور وسائل اإلتصال وإخنفاض كلفتها تعزز هذا التوجه.
قد يتطور حتصيل العلم ليصبح شكال من أشكال املنافسة بني احلجاز وجند ،حيث يعتقد بعض النجديني حىت
االن أن احلجازيني ال يزالون حيتلون موقع الرايدة ىف العربية السعودية .اما احلجازيون فيعتقدون أن النجديني قد
يستمرون ىف إحتكار النفوذ السياسىي ،إال أهنم سيضطرون ىف املستقبل للغعتماد على املهارات الىت يكتسبها
احلجازيون من أجل إدارة البالد.

