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  *العباسي مصطفى

  وقيادتها الطبري عائلة
  طبرية مدينة يف العربي للمجتمع

  االنتداب أيام حتى العثماين العهد أواخر منذ

   

  مقدمة

 مبكرة مرحلة يف كتب ما منها. فلسطين يف العربية العائالت تاريخ تناولت التي واألبحاث الدراسات من كثير ثمة
 ميريام كدراسات الحقاً نشر ما ومنها)  1(النمر، وإحسان دروزة عزة وحممد البرغوثي عمر كدراسات نسبياً،

  )2.(وسواهم بابِه، وإيالن مناع، وعادل منّه، أبو وبطرس آبير، ومردخاي هيكستر،

 القدس منطقتي من الكبرى العائالت ودور مكانة على انحصر الدراسات هذه معظم يف التركيز أن للنظر الالفت من
 عائالت سيما وال فلسطين، أقاليم بقية عائالت أن غير. وطوقان وجرّار والنمر احلسيني عائالت سيما وال ونابلس،

 على والدينية اإلدارية املناصب من كثيراً شغلت أنها من الرغم على االهتمام، دائرة خارج بقيت اجلليل، منطقة
  .أجيال مدى

 والشقيري الناصرة، يف والفاهوم صفد، يف والنحوي قدورة عائالت املثال، سبيل على نذكر، العائالت هذه من
  .هذا بحثنا يتناولها والتي طبرية يف الطبري وعائلة عكا، يف والسعدي

 إىل يحتاج الذي العثماين العهد على عامة ينطبق القيادية العائالت هذه أدوار إىل االلتفات عدم من احلال هذا إن
 الصراع بحكم السياسي الطابع ذات الدراسات عليه غلبت الذي االنتداب عهد على وكذلك االهتمام، من مزيد

  .الصهيوين – الفلسطيني

 قادت التي هي العائالت فتلك مفهوم؛ أمر الكبرى املدن يف القيادية العائالت دراسة على والتركيز االهتمام إن
. السياسية ما حد وإىل واالقتصادية، االجتماعية الناحيتين من طويلة حقب خالل بآخر، أو بشكل املدين، اجملتمع

 نفسه، الوقت ويف لكن،. احلديث الفلسطيني التاريخ معرفة يف كثيراً وتساهم ساهمت دراستها أن يف شك من وما
 ودور بمكانة مماثالً اهتماماً يتطلب االجتماعي لتاريخنا أوسع فهم وإىل أشمل صورة إىل الوصول أن الواضح من

  .نادراً إالّ األضواء عليها تُسلَّط مل التي الداخلية األقاليم مدن عائالت

 واقتصادية إدارية مراكز شكلت فإنها السكان عدد حيث من متوسطة مدن عن يدور احلديث أن من الرغم فعلى
 األقاليم مدن سكان أن عن ناهيك. البدوية والتجمعات القرى عشرات تضم كانت التي لبيئتها وثقافية ودينية

  .آنذاك فلسطين سكان جمموع من كبيرة نسبة شكلوا لها التابعة القروية واألقضية
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 وكما. طبرية يف الطبري عائلة ووظيفة مكانة دراسة خالل من الفراغ هذا من جزء ملء حتاول املقالة هذه إن
 معانيها بكل تكن مل – حوراين ألبرت سمّاها كما –" األعيان سياسة" فإن البحث، خالل من الحقاً، سنرى

 حولها من الزراعي وإقليمها طبرية مدينة يف أيضاً سادت بل فحسب، الكبرى املدن عائالت نصيب من ومظاهرها
  .االنتداب عهد طوال

 التي الكثيرة التحوالت من الرغم وعلى طبرية، تاريخ يف االنتداب فترة أهمية من الرغم على أنه لالهتمام املثير من
 هذه تناولت التي العبرية املنشورات ومن. جداً ضئيلة الفترة هذه عن املتوفرة املعلومات فإن املدينة، بها مرت

 عالوة هذا)  4).(طبرية كتاب" (تِفِريا سيفر" يف الوجيز والفصل)  3(،)طبرية خيرات من" (تِفِريا ميتوف" جملة الفترة
 الثورة أيام سيما وال السنين، تلك يف املدينة يف وقعت التي واحلوادث بالشخصيات املتعلقة التحقيقات بعض على

  .1939 – 1936 الكبرى الفلسطينية

 إىل اإلشارة جاءت احلاالت معظم ويف اليهودي، اجملتمع على العبرية الكتابات يف األساسي التركيز كان وقد
 – العربي بالصراع األمر يتعلق حين غالباً يتم املصادر تلك يف العرب السكان فذكر. وعابرة سطحية العرب

  .الصهيوين

. طبرية مدينة عن دراسات من تخلو تكاد العربية فاملكتبة. حال بأحسن ليس فهو العربية باللغة الكتابات حال أمّا
 والذكريات التراث على ركز أهميته على الكتاب وهذا. شيء يكتب مل)  5(الشهابي، يحيى إبراهيم كتاب وباستثناء

 من خمتارات على فصوله بعض ويقتصر والسياسي، االجتماعي التاريخ على ركز مما أكثر عنوانه، من يستدل كما
  .كافية وغير جزئية بقيت وزعاماتهم العرب من طبرية بأهايل املتعلقة املعلومات فإن وهكذا. املوسوعات خمتلف

 اجملاورة، واملناطق طبرية يف ودورها، الطبري عائلة مكانة تقصي يحاول الذي املقال هذا مساهمة تأتي وهنا
  :هي مركزية أسئلة جملة عن اإلجابة املقال ويحاول. األردن غور من الشمالية األجزاء ذلك يف بما

 العثماين؟ العهد أواخر يف قيادتها توىل ومن طبرية، يف استقرت متى العائلة، هذه أصول هي ما  

 طرأت أو استمرارية هناك كان وهل االنتداب، فترة خالل العائلة مكانة على طرأت التي التغيرات هي ما 
  العثمانية؟ بالفترة مقارنة تغيرات

 االقتصادية؟ وقاعدتها قوتها مصادر كانت ماذا  

 السياسية؟ ميولها كانت وماذا الفلسطينية، الوطنية باحلركة عالقاتها طبيعة كانت كيف  

  العائلة، أصول االجتماعية، اخللفية
  العثماين العهد أواخر يف ومكانتها

 عائالت تمتعت احلكم، لهذا األخيرة احلقبة خالل أنه العثماين االجتماعي بالتاريخ اخملتصين الباحثين معظم يرى
 املدن نخب على احلال، بطبيعة ينطبق، األمر وهذا. كبير ونفوذ مرموقة بمكانة الدولة هذه مدن يف األعيان

 الدينية املناصب خمتلف التنظيمات فترة قبل ما عهد منذ النخب هذه أبناء توىل تقليدي، فبشكل. الفلسطينية
 وكانت. وغيرها األوقاف وإدارة األشراف، ونقابة الصوفية، الطرق ومشيخة والوعاظ، واألئمة، والقضاة، كاملفتين،

  .نفسها العائلة يف جيل إىل جيل من إجماالً تنتقل الوظائف هذه
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 من الثاين النصف خالل العثمانية الدولة نفذتها التي اخليرية بالتنظيمات واملعروفة الشاملة اإلصالح عملية بعد
 وغيرها، األراضي وقانون واجليش واالقتصاد، والقانون، كاإلدارة، جماالت عدة طالت والتي عشر، التاسع القرن

 التي اجلديدة املناصب يف منهم كثيرون انخرط فقد. العائالت هذه أبناء أمام إضافية وجماالت إمكانات توفرت
 يف والقضاة البلديات، ورئاسة اإلدارية، اجملالس عضوية املناصب هذه تضمنت وقد. اإلصالحات هذه أوجدتها
 عزز ما وهذا. األُخرى العليا املناصب أنواع وجميع ومؤسساتها، احلكومة مكاتب يف واإلدارة املدنية، احملاكم
  )6.(1918 سنة العثماين احلكم نهاية حتى وقوية ثابتة ظلت بحيث مسبوق، غير نحو على االجتماعية مكانتهم

 هذه ظلت فقد. األعيان عائالت نفوذ من بسرعة يناال مل البريطاين، االنتداب وبداية العثمانية الدولة زوال أن بيد
 العقدين خالل جلية بصورة السيطرة هذه وبرزت الفلسطيني، العربي اجملتمع يف القوة مراكز على تسيطر العائالت

  .االنتداب من األولين

 املدن يف كانت التي كتلك األعيان، عائالت من واسعة شريحة هناك تكن مل أنه يبدو طبرية، مدينة حالة ويف
 عائلة فيها كانت فقد. وعكا كصفد السكان، حجم حيث من لطبرية املماثلة املدن يف حتى وال فلسطين، يف الكبرى
  .الطبري عائلة وهي تقليدية، أعيان عائلة اعتبارها يمكن واحدة مسلمة

 الشأن ذات العائالت بعض العهد، ذلك خالل هناك، كان أنه يلحظ العثمانية طبرية لتاريخ املتتبع أن صحيح
 القضاء، إدارة جملس كعضوية متنوعة، إدارية مناصب أبناؤها شغل التي)  7(وسحتوت، وغريّب، حسين، كعائلة

 حيث من ال الطبري، لعائلة منافساً عامالً ليشكلوا هؤالء يكن مل ذلك، من الرغم على لكن،. البلدي اجمللس وعضوية
  .والعقارات األمالك وحجم املال ورأس الثروة حيث من وال والنفوذ، املكانة

 احلسيني وعائلة)  8(املسلمة، خرطبيل كعائلة االنتداب، أيام جديدة عائالت بروز من الرغم وعلى كذلك،
 يف يكن مل العائالت من كسابقاتهما فإنهما واإلدارة، التجارة يف أساساً أبناؤهما عمل اللتين)  9(املسيحية،

  .الكبار األعيان جمموعة من اعتبارهما يمكننا وال الطبري، آل منافسة قدرتهما

 على تزيد الزمن من متواصلة فترة امتداد على واحدة، عائلة تتزعمه كانت عربي جملتمع حالة أمام هنا نحن إذاً
. فيها للحياة واالقتصادية والسياسية، واالجتماعية، الدينية، النواحي كل العائلة هذه حكمت بحيث عام، املئة
  .الحقاً سنرى كما عامة، القضاء ويف الريف، يف لها كانا اللذين والنفوذ السيطرة إىل إضافة وذلك

 آل أن وفحواها الهاغاناه، استخبارات تقارير من مأخوذة األوىل. روايتان هناك الطبري، آل بأصول يتعلق فيما
 الذي العائلة أعيان أحد رواية فهي الثانية أمّا)  10.(األردن شرق يف عجلون مدينة من طبرية جاؤوا الطبري
 الروايتين أي نحدد أن الصعب من)  11.(سورية جنوب حوران منطقة من قدمت العائلة أن ذكر والذي قابلته،
  .جغرافياً متقاربتان املنطقتين أن املالحظ من لكن األصح،

 تاريخ إىل دقيقة إشارة توجد ال أعاله، املذكورة العائلة رواية ويف كلها، االستخبارات تقارير يف أنه الالفت ومن
 والسجالت احمللية اخملطوطات انعدام إىل ونظراً . القوة مراكز إىل ارتقائها تاريخ إىل وال طبرية، يف العائلة سكن

 بلدة من لطبرية املستجد النمو أن نعلم فنحن ذلك، ومع. التخمين دائرة يف يبقى املوضوع هذا فإن العائلية،
 وال. عشر الثامن القرن من األول النصف يف حدث قد اجلليل، منطقة يف مهمة مدينة إىل شأن ذات ليست صغيرة

 قبل اجلليل أنحاء لبقية حلكمه قاعدة واتخذها فيها، الضرائب التزام الزيداين العمر ظاهر الشيخ توىل عندما سيما
  )12.(1730 سنة يف األرجح على وذلك عكا، إىل انتقاله
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 ظاهر استيالء عقب أنه" الزيداين العمر ظاهر الشيخ تاريخ" كتابه يف الصباغ ميخائيل يذكر اخلصوص هذا ويف
 الوالية سلطات إقناع يف مساعدتهم ليطلب والقاضي، اإلمام جملتهم ويف املدينة، انأعي إليه دعا طبرية على العمر

 اسم يذكر ال الصباغ أن غير قاض، املدينة يف كان أنه الصباغ يقوله مما لنا ويتبين)  13.(االلتزام حق بمنحه
 ظاهر سيطرة قبل طبرية يف موجودين الطبري آل كان إذا ما حتديد صعوبة يف يزيد ما وهذا عائلته، وال القاضي

  .شأن وذات عامرة مدينة أصبحت أن بعد أي ذلك؛ بعد إليها هاجروا أنهم أم عليها

 كان الذي الطبري، الله عبد الشيخ هو لدينا املتوفرة املصادر إليه تشير الطبري آلل زعيم أول فإن حال، أية وعلى
 يف ذلك ورد وقد). 1840 – 1831( للمدينة املصري احلكم فترة إبان يف طبرية يف الشرعي القاضي منصب يشغل
  .رستم أسد اللبناين املؤرخ إىل الطبري السالم عبد الشيخ من رسالة

 قصيرة لفترة يافا إىل الله عبد الشيخ عمه أبعد املصرية، اجليوش قائد باشا، إبراهيم أن السالم عبد الشيخ يذكر
 يف بما فلسطين، أنحاء معظم وشملت املصري احلكم ضد 1834 سنة نشبت التي الثورة أحداث يف املشاركة بتهمة

 وإىل مدينته إىل بالعودة الله عبد للشيخ الحقاً السلطات سمحت السالم، عبد رسالة إىل واستناداً لكن،. طبرية ذلك
  )14.(الثورة يف مشاركته عدم اتضح أن بعد القضاء يف منصبه

 والية سالنامة إىل فاستناداً . السالنامة املسماة السنوية العثمانية الدوريات خالل من الرواية هذه تدعيم يمكن
 حتى املنصب هذا يشغل ظل وأنه)  15(للمدينة، شرعياً قاضياً فعالً كان الله عبد الشيخ أن جند ،1868 لعام سوريا

  .متتالية عقود أربعة من ألكثر قاضياً ظل الله عبد أن هذا ومعنى)  16.(1873 سنة

 شغل الذي الطبري، أفندي حممد الشيخ اسم 1868 لعام نفسها السالنامة يف ورد الله، عبد الشيخ على عالوة
 خلفاً  للمدينة مفتياً الطبري السالم عبد الشيخ تعيين حتى املنصب هذا يف حممد ظل وقد)  17.(طبرية مفتي منصب

  )18.(1873 سنة له

 الشرعية احملكمة سجالت معظم انعدام إىل ونظراً  العائلة، لنسب شجرة أي انعدام إىل نظراً  أنه إىل اإلشارة ويجب
 أعاله، املذكورين حممد والشيخ الله عبد الشيخ بين الدقيقة القرابة معرفة الصعب فمن السنوات، تلك من للمدينة

  .عمومة أبناء كانا أنهما املرجح من لكن

 بداية قبل حتى قوية كانت الطبري آل مكانة أن االستنتاج إىل نخلص أن إمكاننا يف أعاله، ذكرناه ما على وبناء
 الثامن القرن يف املدينة يف ريادياً موقعاً  حتتل كانت العائلة أن أيضاً  االفتراض يف مبالغة وال. املصري احلكم
 ذلك قبيل أو املصري، احلكم بداية مع املهمة الدينية املناصب إىل وصلوا يكونوا أن املمكن غير من ألنه عشر،
 والشرعية التأييد خاللها من األسر هذه مثل يكتسب مراحل إىل يحتاج املناصب هذه إىل فالوصول. قصير بوقت

  .ودعمها السلطات اعتراف عن فضالً احمللي، اجملتمع من

 األعيان عائالت فإن األقاليم، مدن يف وكذلك فلسطين، يف الكبرى املدن يف مماثلة عائالت تواريخ من نعرف وكما
 حال كانت وتلك. جيل إىل جيل من املتعددة واإلدارية الدينية وظائفها وتورث السلطة، يف بمواقعها حتتفظ كانت
  .االنتداب فترة خالل وحتى العثماين، العهد أواخر يف زعامتها استمرارية على حافظت التي الطبري عائلة

)  19.(املذكور حممد الشيخ ابن سعيد أبرزهم من كان الزعماء، من جديد جيل برز وحممد الله عبد الشيخين فبعد
  .العائلة يف فرع وأقوى أكبر تأسيس يف الفضل إليه ويعود كبير، نفوذ ذا زعيماً سعيد أصبح فقد
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 – 1876 السنوات يف مرات عدة القضاء إدارة جملس يف عضواً سعيد انتخب فقد السالنامة سجالت إىل استناداً
 بلدية جمللس رئيساً انتخب 1900 سنة ويف)  21.(اجمللس سكرتير منصب 1884 سنة يف توىل كما)  20(،1878
 احتالل يف سعيد استمر فقد الحقاً سنرى وكما)  22.(األقل على 1908 سنة حتى املنصب هذا يف وظل طبرية،
  .االنتداب من األول العقد حتى بارزة مكانة

 مرموقة مكانة ذا أيضاً كان الذي الطبري، أمين السالم عبد الشيخ الثاين اجليل أبناء من برز سعيد، إىل باإلضافة
 حصر يف جند لكننا السالم، عبد الشيخ والد يتواله كان الذي باملنصب تتعلق ثابتة معلومات لدينا وليست. جداً

 أمين اسم أن الم،الس عبد الشيخ ابن الطبري، صدقي أخرجه والذي لطبرية، الشرعي السجل يف احملفوظ اإلرث
 هنا اإلشارة أن أم ديني لقب على يدل الشيخ كلمة استعمال كان إذا ما الواضح من وليس)  23.(الشيخ بلقب مسبوق

  .احلاالت من كثير يف مألوفاً كان كما األعيان من رجالً أو عائلة زعيم تعني الشيخ كلمة إىل

 مدينته، يف دراسته إتمام فبعد. الطبري آل تاريخ يف الشخصيات أبرز من السالم عبد الشيخ كان حال، أية على
 مفتياً عين 1873 سنة ويف. الدين يف عاملاً وأصبح الشريف األزهر يف الدينية دراسته تابع حيث مصر إىل سافر

  )24.(الطبري أفندي حممد بعد لطبرية،

 يتوىل ظل السالم عبد أن ،1908 – 1874 األعوام تغطي والتي أيدينا، بين املتوفرة السالنامة سجالت من ويظهر
 عادل رواية هي األوىل. روايتان فثمة اإلفتاء، اعتزاله تاريخ عن أمّا)  25.(كلها احلقبة هذه خالل املنصب هذا

 ابن وأن متقدمة، سناً لبلوغه اعتزل حين 1914 سنة حتى مفتياً ظل السالم عبد الشيخ أن إىل تذهب التي مناع،
 الشيخ أن تذكر التي بيليد، روبين أليسا رواية فهي الثانية الرواية أمّا. حمله حل)  26(الطبري طاهر الشيخ أخته

 عاماً األربعين تفوق فترة لطبرية مفتياً ظل السالم عبد أن يعني وهذا)  27.(1918 سنة إالّ املنصب يتول مل طاهر
  .متوالية

 املذكورة الفترة امتداد على القضاء إدارة جملس يف دائماً عضواً مفتياً، كونه بحكم السالم، عبد الشيخ كان
 إىل وإضافة. القائمقام يرئسه وكان والقضاء، املدينة يف العليا اإلدارية الهيئة بمثابة اجمللس هذا وكان)  28.(آنفاً

 طويالً، السالم عبد الشيخ عمّر وقد. املدينة أعيان من األعضاء من عدد هنالك كان والقاضي، املفتي عضوية
  )29.(1930 نوفمبر/الثاين تشرين 20 يف عاماً وتسعين أربعة عن وتويف

 العائلة كانت الطبري عائلة أن نستنتج العثماين، العهد أواخر يف العائلة أحوال عن عرضناه ما جممل خالل من
 القرن وأوائل عشر التاسع القرن من األكبر القسم خالل الدينية املناصب أبناؤها توىل إذ املدينة؛ يف األبرز

 إىل باإلضافة هذا. طويلة فترة القضاء ومنصب باستمرار، اإلفتاء مركز أبنائها من جيالن شغل فقد. العشرين
  .1900 سنة منذ طبرية بلدية جملس ورئاسة اإلدارية الهيئات من عدد على سيطرتها

 للعائلة، الذهبية الفترة بمثابة كان بأنه العثماين العهد ذلك مرة من أكثر مذكراته يف الطبري صدقي وصف وقد
 احلرب نشوب مع تتغير أخذت والتي ،"الطبري آل فيهم بما املسلمين لألعيان الهنية والعيشة البال راحة" وفترة

  .البريطاين احلكم وبداية األوىل العاملية
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  وزعامتها العائلة مكانة
  االنتداب فترة خالل

 دعائم تثبيت على خاللها، ومن بها، ويستعين األعيان عائالت نفوذ يدعم العثماين احلكم كان آنفاً، رأينا كما
 الذي البريطاين، احلكم لكن. التنظيمات فترة يف واضحة بصورة ذلك وجتلى. عامة واجملتمع املدن على سيطرته

 قاعدة فيها ير ومل االهتمام، من نفسه بالقدر هذه األعيان عائالت يعامل مل خمتلفة، وأولويات أهداف له كانت
 سيما وال مكانتها، من والنيل ضدها العمل عن أحياناً يتوان مل بل العثمانيون، فعل كما حكمه لتثبيت ضرورية

  .االنتداب ضد وينشطون الفلسطينية الوطنية احلركة صفوف إىل ينضمون أبنائها بعض كان عندما

 على احلفاظ يف استمرت العائلة فإن البلد، يف احلكم تغير من الرغم على أنه يبدو الطبري، وعائلة طبرية حال ويف
 اليهود أيدي يف صارت ألنها تراجعت البلدية جملس على سيطرتها أن غير. االقتصادي ووضعها الدينية مكانتها

 البلدي للمجلس العربي الرئيس أخلى 1923 سنة ففي)  30.(املدينة يف السكانية األكثرية اآلن يشكلون باتوا الذين
  )31.(منتخباً رئيساً ثم أوالً بالوكالة رئيساً احلديف، زكي اليهودي حمله ليحلّ مكانه أفندي حافظ قدري

 الذي توتل، فردينان اليسوعي الراهب كتبه ما منها. االنتداب فترة يف الطبري آل مكانة إىل أشارت مصادر عدة ثمة
  )32.(الطبري آل زعامة حتت ينضوون كانوا طبرية مسلمي أن وذكر ،1924 سنة البلد زار

: جاء ،1925 سنة املدينة زار والذي حيفا، يف الصادرة" الكرمل" صحيفة حمرر نصار، لنجيب أُخرى شهادة ويف
 الكرم من به اشتهرت ملا بالنظر والغور طبرية قضاء يف كبرى وجاهة لها كان التي الطيبة الطبري عائلة"

  )33."(مشاكلهم وفصل األهايل بشؤون واالهتمام

 االنتداب أيام أواخر يف العائلة مكانة على اآلخر هو فيشهد ،1942 سنة من الهاغاناه استخبارات تقرير أمّا
 ال فهم معارضين من ثمة كان وإذا بها، احمليطة العربية املنطقة كامل على العائلة سيطرت لقد: "التالية بالكلمات
 اجملتمع يف املهمة املناصب جميع يتولون العائلة أفراد أن التقرير ويذكر." بمعارضتهم اجملاهرة على يتجرأون
 املناصب من ذلك وغير واحملامين، واألطباء، اجلملة، سوق وإدارة العربي، البنك ومدير كاملفتي، العربي،
  )34.(اإلدارية

 العرب السكان بين العائلة مكانة أن على تتوافق فهي الثالث، الشهادات هذه أساليب يف التفاوت من الرغم وعلى
 تقرير يتحدث بينما والقيادة، الزعامة عن نصار وجنيب توتل فردينان يتحدث إذ. األركان ووطيدة متينة كانت

  .الحقاً سنرى كما تماماً، قائماً يكن مل ما وهذا والتحكم، السيطرة عن الهاغاناه

 رأينا، وكما. سابقاً إليه املشار الطبري حممد سعيد كان االنتداب حكم بداية عند العائلة تزعم الذي القوي الرجل
 ،1919 سنة طبرية عن البريطانية التقارير أوائل أحد ففي. العثماين العهد أواخر منذ املكانة بهذه يتمتع سعيد كان
 طبرية أعيان من مسن وجيه: "التالية بالكلمات سعيد وُصف ،"العربية الوطنية احلركة قادة – طبرية" عنوان حتت

 سعيد 1941 سنة من الهاغاناه الستخبارات تقرير ووصف)  35."(جداً صلب رجل وهو – واسعة عقارات يمتلك
 الطائلة، بثروته مشهور وهو فلسطين، من الشمايل والقسم طبرية قضاء كامل يف املشهورين األعيان من إنه: "قائالً

 ونفوذه الرجل قوة كانت كله، هذا على عالوة)  36."(شخص لكل يقدمها التي العظيمة وضيافته وحكمته
  .العائلة داخل فرع أكبر تأسيس يف أفلح كونه من مستمدتين
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 شقيقة كانت زليخة، األوىل، زوجته. البنات من عدد عن فضالً أبناء، ثمانية منهن له وكان نساء، أربع سعيد تزوج
 الصبيح، عرب قبيلة من كانت الثانية زوجته. السعود أبو وحممد طاهر الشيخ ابنين، له وأجنبت السالم عبد الشيخ

 الزوجة. أعوام عدة طبرية بلدية جملس يف وعضواً حمترفاً حمامياً فايز كان. وفايز نايف هما ابنين له وأجنبت
 من كانت الرابعة الزوجة. طبيباً كان الذي ورشيد كامل ابنين، له وأجنبت املشارقة، عرب قبيلة من كانت الثالثة
  )37.(وجمال يوسف ابنين، له أجنبت وقد الثرية، خرطبيل عائلة بنات من طبرية

 طاهر الشيخ كان. ونايف طاهر الشيخ وهما مرموقة، اجتماعية مكانة حققوا الثمانية األبناء هؤالء من اثنان
  .ذلك على تدل إنما الحقاً ذكرها إىل سنأتي التي احلافلة حياته وسيرة وخارجها، املدينة يف جداً قوية شخصية

 الشريف األزهر يف الحقاً دراسته تابع ثم. مدينته يف األولية الدينية دروسه وتلقى ،1897 سنة طاهر الشيخ ولد
 السيرة إىل واستناداً. عشرة السابعة سن يف مدينته إىل وعاد األزهر يف طويالً يمكث مل أنه ويبدو. عامل رتبة وحاز
 إىل بعدها عاد أُخر، أعوام أربعة جامعتها يف درس حيث إستنبول إىل طبرية غادر فقد بيليد، أليسا وضعتها التي

. والعشرين احلادية سن يف وكان مكانه، طاهر عين املفتي، منصب السالم عبد الشيخ خاله اعتزل وعندما. مدينته
  )38.(املدينة يف الرسمية املدرسة يف مدرساً أيضاً يعمل كان اإلفتاء ممارسته وبموازاة

 كان وأنه املدينة، مفتي كان طاهراً أن إىل يشار ذكره، سبق والذي ،1919 سنة وضع الذي البريطاين التقرير ويف
  )40.(املنطقة يف النفوذ عظيم شخصاً كان وأنه)  39(طبرية، يف العربية الوطنية احلركة أفراد أنشط من

 بات وبذلك)  41.(1924 ديسمبر/األول كانون 2 يف شرعياً قاضياً تعيينه دون يحل مل النشاط هذا أن الالفت من
 قاضياً  عين يوم ،1946 سنة حتى مهماتهما يزاول واستمر مدينته، يف األبرزين الدينيين املنصبين يشغل

 يف القضاء منصب قاض فيها توىل التي احلاالت من القليل إالّ هناك يكن مل أنه املالحظة ويجب)  42.(للناصرة
 بين القضاة بنقل القيام كان االنتداب فترة خالل السائد فالنظام. الزمن من الطويلة املدة لهذه األصلية مدينته
 القضاء يتوىل ظل حيث الناصرة يف طاهر الشيخ كان ،1948 حرب وخالل)  43.(أعوام بضعة كل املدن خمتلف

  )44.(1959 سنة فبراير/شباط 28 يف وفاته حتى فيها

 الصبيح، عرب قبيلة من بدوية امرأة كانت أمه فإن سابقاً  ذكر كما. نايف فهو سعيد أبناء من البارز الثاين االبن أمّا
 يف العائلة أراضي إدارة نايف توىل. القرويين بين نفوذه إىل إضافة القبائل، بين نفوذه مدى يف ذلك زاد وقد

 قوياً  القريتين هاتين يف العائلة لدى العاملين احلراثين صفوف يف نفوذه وكان. واملنارة الدين ناصر قريتي
 أحد يف نايف، ويوصف. الريفية املناطق يف العائلة ضمن نفوذاً األوسع الشخص جعله الذي األمر خاصة، بصورة
 يشارك بالنشاط، ومفعم مقدام شاب، واسع، حملي نفوذ ذات جداً بارزة شخصية بأنه الهاغاناه، استخبارات تقارير

  .اخليل سباقات يف يشارك مشهور وفارس االجتماعية، املناسبات جميع يف

 يف الطوىل اليد وله البدو، صفوف يف بارز ونفوذه.... طبرية قضاء يف العرب شيخ" بأنه آخر تقرير يف ويوصف
 وأحياناً  الفصل، الكلمة صاحب وهو واخلالفات، والصراعات الشجارات كل يف احلكم وهو. كافة املنطقة نشاطات

 بال بحكمه يسلمون طبرية يف العرب السكان جعل ما وهو. حكمه ينفذ مل إن القوة باستعمال يهدد انك
 هذه إىل وباإلضافة)  46".(الشباب شيخ" بـ لقب ولذلك بسلطته، يقبلون كانوا الشباب حتى)  45."(مساءلة

 وكان. وترأسها ،"العربية اخليرية اجلمعية" 1947 سنة أسس فقد. أُخرى حقول عدة يف أيضاً ناشطاً كان النشاطات
 العائلة مكانة لتعزيز أُخرى وسيلة بمثابة وكانت)  47(املدينة، يف املعوزين العرب السكان مساعدة اجلمعية غرض
  .االجتماعية الشريحة هذه داخل
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 املدينة يف العرب السكان بين بارزين زعيمين كانا ونايف طاهر الشقيقين أن حقاً نرى أعاله ذكر ما خالل من
 ارتكاز مع العائلة، من السابقة األجيال أبناء يتوالها كان التي املناصب تويل يف استمرا وقد. اجملاورة واملنطقة
 األمالك على السيطرة إىل باإلضافة نفسها، اجملتمعة واإلدارية الدينية الوظائف أسس على التقليدية الزعامة
 انخرط إذ. االنتداب أيام بها يشتغلون بدأوا التي احلرة املهن يف انخراطهم هذا إىل نضيف أن ويمكننا. العقارية

 كان ورشيد أعوام، عدة طبرية بلدية جملس يف وعضواً حمامياً كان ففايز: احلقل هذا يف سعيد أبناء من اثنان
  .معروفاً  طبيباً

  للعائلة االقتصادية القاعدة

 حد إىل ارتكزت وإنما فراغ، من تأت مل العائلة أبناء شغلها التي والوظائف الطبري آل بها تمتع التي املكانة إن
 من فكغيرهم. الفلسطيني الشمال يف العائالت أغنى من العائلة كانت فقد. الكبيرة االقتصادية قوتهم على كبير

 عقارات يمتلك كان السالم عبد الشيخ أن إىل املصادر وتشير. واسعة عقارات الطبري آل امتلك األعيان عائالت
 من كثيراً صدقي لولده 1930 سنة وفاته بعد ترك وقد جداً، ثري رجل وأنه طبرية، مدينة ضواحي يف واسعة

  )48.(النقدية األموال من طائلة ومبالغ ،"شموئيل كريات" اليهودي احلي حول واألراضي العقارات

 االنتداب لسلطات أجرها ضخمة بنايات ست يمتلك كان إذ. طبرية رجال أثرى ومن جداً، ميسوراً فكان صدقي أمّا
 تقرير يصف". األمة بنك" لفرع مديراً  أيضاً كان. واألراضي واملساكن احملال من كثيراً يمتلك وكان البريطاين،

 على ويعتمد املدينة، يف العربي البنك مدير طبرية، أثرياء من" بأنه االقتصادي وضْعه الهاغاناه الستخبارات
 كثيرون ويخضع املنطقة، ويف السكان صفوف يف جداً واسع نفوذه فإن لذلك. العرب الفقراء من كثير عدد إحسانه

  )49."(الشمال يف العربي اجملتمع يف االقتصاد رجاالت أهم من يعد الرجل ألن لنفوذه منهم

 امتلكوا فقد. الواسعة عقاريةال األمالك أصحاب من كانوا سعيد، الشيخ أبناء من للعائلة، اآلخر الفرع أفراد أن كما
 عدداً امتلكوا وكذلك)  50(دونماً، 6797 أراضيهما مساحة بلغت اللتين واملنارة الدين ناصر قريتي كاملة بصورة

 لدى القرارات وصنع النشاطات مركز تعتبر كانت ومضافة كبيراً، وخاناً  متجراً، 12و املدينة، داخل البنايات من
 العائلة وكانت. املضافة تلك يف ويشربون يأكلون طبرية فقراء من كثيرون وكان. العرب من املدينة أهايل جميع
 حقول يف يشتغلون عائالتهم أبناء مع احلراثين من 400 نحو وكان. واملاشية الغنم من قطعان عدة أيضاً تمتلك

  )51.(سعيد الشيخ عائلة إىل احملاصيل ثلثي ويحولون األرض فيزرعون ومشاريعها، العائلة

 قبل السوق هذه وكانت. طبرية يف اجلملة سوق على سيطرت الطبري عائلة أن إىل اللواء حاكم أشار 1940 سنة يف
 الضغط، بفعل تم األمر هذا أن ويبدو. الطبري عائلة إدارة حتت اآلن وباتت خليل، احلاج إبراهيم سيطرة حتت ذلك

 مكتب إنشاء إىل العائلة أعضاء بادر 1945 سنة ويف)  52.(املدينة يف العربي اجملتمع داخل بتوتر لذلك وتسبب
 نايف أن غير الغرفة، هذه رئيس كان الذي الطبري صدقي من املبادرة جاءت وقد. طبرية يف التجارية الغرفة

   )35.(التجارية الغرفة يف عضواً 12 هناك كان ونايف، صدقي إىل وباإلضافة. لها فخرياً رئيساً انتخب الطبري

 يف العربي اجملتمع يف قوياً  اقتصادياً عامالً شكلوا العائلة هذه أبناء أن نستنتج أن يمكن تقدم ما إىل وبالنظر
 من الرغم وعلى. يمتلكونها كانوا التي واملباين والتجارة واألراضي املناصب بفضل وذلك عامة، والقضاء طبرية
 الثابتة االقتصادية مكانتها على احلفاظ يف العائلة رتاستم فقد تنافسية، قدرة ذات قوية يهودية جالية وجود
  .1948 سنة حتى
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  الطبري عائلة
  الفلسطينية الوطنية واحلركة

 الطبري عائلة بزعامة العرب سكانها فإن يهودية، سكانية أكثرية ذات داخلية مدينة كانت طبرية أن من الرغم على
  .الفلسطينية الوطنية للحركة السياسية النشاطات خمتلف يف بفاعلية شاركوا

 بعد بدأت األوىل املرحلة. مراحل ثالث إىل والعائلة الفلسطينية الوطنية احلركة بين العالقة سير نقسم أن ويمكننا
 النشاطات قاد طاهر الشيخ املفتي فإن آنفاً، أشرنا وكما. 1918 سنة أواخر يف مباشرة للجليل البريطاين االحتالل
   )54.(االنتداب حكم من األوىل الستة واماألع خالل الوطنية

 سنة دمشق يف عقد الذي العام السوري املؤتمر يف املشاركة على مثالً واشتملت منوعة، النشاطات هذه كانت
 هي فلسطين أن شعار حتت وسورية فلسطين باحتاد وطالب فيصل، األمير حكومة املذكور املؤتمر أيد وقد. 1919
 ويف طبرية، يف املسيحية – اإلسالمية اجلمعية طاهر الشيخ ترأس الحق وقت ويف)  55.(سورية من اجلنوبي القسم

  )56.(القدس يف عقد الذي الرابع الفلسطيني املؤتمر يف املدينة مثل 1921 سنة

 طاهر الشيخ نشاطات أن ،1922 – 1919 السنوات خالل الوطنية النشاطات ونمط املراسالت دراسة من ويتضح
 وخلت الوطنية، النشاطات وتنظيم االنتداب، سلطات إىل العرائض وإرسال املؤتمرات، يف املشاركة على اقتصرت

 بعض أثار ذلك أن ويبدو)  57.(واإلضرابات كالتظاهرات احلاد، الطابع ذات والنشاطات الفعاليات من تماماً
  .الفلسطيني للمؤتمر التنفيذية اللجنة من االنتقادات

 النشاط بممارسة يتعلق فيما طبرية يف العرب تواجه كانت التي والصعوبات املعوقات إىل طاهر الشيخ رد ويشير
 أكثرية ذات مدينة يف واإلضرابات بالتظاهرات القيام كان طبرية عرب إىل فبالنسبة. املدن بقية يف كما الوطني
 كان معظمها ألن قوله، حد على التجارية، احلركة يف ليؤثر كان ما اإلضرابات تنفيذ أن كما صعباً، أمراً يهودية

  )58.(اليهود سيطرة حتت

 لنفوذ اخلاضعين من وأنه احلسيني، آل مؤيدي من بأنه الهاغاناه استخبارات تقارير يف طاهر الشيخ يوصَف
  )59.(احلسيني أمين احلاج القدس مفتي بقيادة األعلى الشرعي اإلسالمي اجمللس

 لسلطة خاضعاً كان الدينية وظيفته فبحكم. احلسيني آل تأثير حتت طاهر الشيخ يكون أن املستغرب من يكن مل
 سنة من ابتداء أنه يبدو لكن. احلسيني أمين احلاج أي يرئسه، الذي وللشخص األعلى الشرعي اإلسالمي اجمللس
 عن فشيئاً شيئاً يبتعد وأخذ نشاطاته، يف ملحوظ تراجع حدث ،1924 سنة قاضياً عين أن بعد سيما وال ،1922

  .السياسية الساحة

 الوطنية احلركة مع نشأت التي والعالقات احلسيني، آل إىل ميله من الرغم على أنه إىل أيضاً اإلشارة ويجب
 ومستقالً، معتدالً سياسياً  خطاً ما حد إىل تتبع العائلة ظلت فقد االنتداب، حكم من األول العقد خالل الفلسطينية

  .االجتماعية وقياداتهم املدينة بيهود الطيبة العالقات على احلفاظ يف واستمرت

 على والهدوء السالم خيم اخملتلطة، األُخرى املدن لكل فخالفاً. 1929 سنة البراق أحداث فترة خالل ذلك اتضح وقد
 اجتماعاً  نظم الذي الطبري السالم عبد الشيخ مبادرة بفضل ذلك تم وقد. مألوفة غير حوادث أية تقع ومل طبرية،
 الهدوء إىل يدعو والعبرية العربية باللغتين إعالناً وأصدر العائلة، مضافة يف واليهود العرب األعيان جلميع
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 السالم عبد الشيخ العائلة شيوخ رأسهم على العرب طبرية أعيان من 11 اإلعالن وقّع وقد. السلم على واحلفاظ
 وحماد، خرطبيل، عائالت رؤساء على عالوة. الطبري طاهر الشيخ والقاضي واملفتي الطبري، وسعيد الطبري،
   )60.(وسواهم وعقيل،

 تتوزع والتأثير القوة مواقع احلين ذلك منذ وبدأت السياسية، الساحة عن الحظنا، كما بالتدريج، طاهر الشيخ ابتعد
 صدقي مكانة تعززت كذلك أيضاً، السياسي اجملال يف نشاطاته يوسع نايف راح فقد. العائلة داخل جديد من

  .للعائلة السياسي النشاط يف الثانية املرحلة بدأت ومعه)  61.(السالم عبد للشيخ الوحيد االبن الطبري،

 إرساء من التقليدية والده مكانة عبر تمكن بالنشاط، مفعمة شابة، اجتماعية شخصية بأنه صدقي املصادر تصف
 احلركة صفوف داخل نشاطاً الشخصيات أكثر أصبح الوقت من وجيزة فترة وخالل. والقضاء املدينة يف نفوذه

  .والقضاء املدينة يف العربي اجملتمع داخل أو عائلته أعضاء بين سواء الوطنية،

 يف السياسية والعلوم االقتصاد يف دراسته 1927 سنة يف أكمل ثم مدينته، يف أوالً درس. 1899 سنة صدقي ولد
 الساحة على خطواته بدأ. ونايف طاهر وشقيقة الطبري سعيد بنت صبحية، تزوج. بيروت يف األميركية اجلامعة

: فلسطينيين مؤتمرين يف طبرية مثل الذي الوفد يف عضواً وكان االنتداب، حلكم األوىل األعوام خالل السياسية
  )63.(1928 سنة عقد الذي والسابع ،1922 سنة عقد الذي اخلامس

. وعادية طيبة 1936 – 1929 السنوات خالل االنتداب بسلطات عالقاته كانت الوطنية، نشاطاته من الرغم وعلى
 عدة إىل دُعي صدقي أن ذلك من. البريطاين احلكم ممثلي من كثيرين وبين بينه املراسالت ذلك على وتشهد

 تشاتفيلد، إرنيل. أ األدميرال مائدة على العشاء إىل دعي ،1932 سبتمبر/أيلول 23 ففي. املستوى رفيعة اجتماعات
 قابل ،1934 سنة ويف)  64.(حيفا إىل زيارة يف جاء الذي املتوسط، األبيض البحر يف البريطاين األسطول قائد

 بين التعاون حتسين سبل ملناقشة طبرية أعيان من وفد رأس على للمجيء استعداده عن وأعرب الشمال، لواء حاكم
  )65.(احلكوميين املسؤولين وبين املدينة يف العرب

 1935 سنة ويف. الريفي وجوارها املدينة يف مكانته تثبيت يف مضيه دون بالبريطانيين الطيبة العالقة حتل ومل
 كان الرئيسي الهدف أن للجمعية األساسي النظام من ويتبين. والقضاء طبرية يف العرب املزارعين جمعية أسس
 وقد. إلخ النزاعات، تسوية على عالوة احلديثة، الطرق اعتماد على املزارعين وتشجيع واإلرشاد، املساعدة توفير
  )66.(املغار قرية من عايده عبده الشيخ القروي الزعيم برئاسة القرى، مشايخ أبرز من جمموعة اجلمعية ضمت

 وصدقي عامة، بصورة الطبري عائلة نشاطات يف جديد فصل بدأ ،1936 ثورة واندالع اإلضراب إعالن عند لكن
 بين نفسها وجدت فقد. االنتداب حكم بداية منذ نوعه من األول هو صعب حتد أمام العائلة كانت. خاصة بصورة
 والسلطات اليهود باجليران اجليدة صالتها وتعريض باإلضراب املطالب مع التجاوب إمّا: عسيرين خيارين

  .1929 سنة اضطرابات أثناء يف انتهجتها التي املعتدلة السياسة يف املضي وإمّا للخطر، البريطانية

 لهم تترك مل احلسيني، آل ومع التنفيذي اجمللس ومع الفلسطينية الهيئات خمتلف مع العالقات، شبكة أن والظاهر
 أو اليهود، اجليران مع حادة ألزمة حتاشياً شديد بحذر ذلك تم وقد. الوطني املعسكر جانب إىل الوقوف غير خياراً

 من البعض فضل العائلة، بها مرت التي احلرجة الفترة هذه خالل أنه الالفت ومن. البريطانيين مع تامة لقطيعة
  .بعيد حد إىل صدقي موقف عزز ما وهذا صريحاً، موقفاً  يتخذ أال التقليديين قادتها
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 تنظيم األساسية مهمتها كانت سياسية هيئة وهي ،"القومية اللجنة" صدقي شكل حتى االضطرابات اندلعت إن وما
 اللجنة مع والتنسيق اليهود، ضد االقتصادية واملقاطعة اإلضراب على واإلشراف السياسية، النشاطات وقيادة
 العقيل، ورشيد سخنيني، وحممد وفايز، رشيد وأخواه الطبري نايف اللجنة هذه أعضاء أبرز ومن. إلخ العليا، العربية
 ترسيخ إىل اللجنة رأس على صدقي وقوف أدى وقد)  67.(سحتوت وحممد عايده، عبده والشيخ دياب، والياس
 كما)  68.(1936 مايو/أيار 7 يف القدس يف عقد الذي القومية للجان العام املؤتمر يف شارك فقد. أكثر مكانته

  .بها احمليطة واملنطقة طبرية يف لليهود االقتصادية املقاطعة جلنة ترأس

 نشاطات أية يف يد له يكن ومل التنظيمي، اجملال على اقتصرت صدقي بها قام التي األدوار هذه أن الواضح من
 كتوزيع نشاطات، أيضاً إليه تنسب بحيث األمر هذا إىل للهاغاناه التابعة االستخبارات تقارير وتشير". عنيفة"

  )69.(واملؤن األموال

 بقوة منخرطاً نايف الشيخ كان لها ووفقاً. نايف الشيخ إىل" العنيف" النشاط التقارير تلك تنسب أُخرى، ناحية ومن
 عند يعبئ، كان نايف الشيخ أن التقارير وتظهر. الوطنية النشاطات يف يشارك وكان طبرية، قضاء قرى أهايل مع

 اجلماعات أكبر من مسلحة جماعة يترأس وكان. يمتلكها التي القرى أهايل من الشباب من كثيرين الضرورة،
  )70".(نايف الشيخ عصبة" باسم عرفت والتي األردن، وغور األسفل اجلليل منطقة يف إقداماً وأكثرها

 سنة يف طبرية العائلة زعماء من وعدد هو غادر فقد للثورة، األولين العامين يف الريادي صدقي دور من الرغم على
 من حلياته تهديدات ثمة يكن ومل البريطانيين، من مطلوباً  رجالً يكن مل ألنه مستغربة خطوة هذه وتبدو. 1938
 واملطالب املتصاعدة، الضغوط أن والظاهر. والتجار األعيان من كثيرون واجهها التي كتلك الفالحين، أو الثوار

 اجتاه يف ثم ومن أوالً، دمشق اجتاه يف البلد مغادرة على أجبرتهم قد الثوار جانب من املال دفعات من املتزايدة
  )71.(لبنان يف حمانا بلدة

 أهم بأنه صدقي يوصف اللواء حلاكم تقرير ويف. 1940 يناير/الثاين كانون 9 حتى فلسطين خارج صدقي ظل
 ومع)  72.(املدينة يف األمة لبنك كمدير عمله عودته فور استأنف وأنه غياب، طول بعد طبرية إىل عاد" مهاجر"

 نهايتها، إىل الطبري لعائلة الوطني السياسي النشاط من الثانية املرحلة وصلت صدقي، وعودة الثورة نهاية
  .1948 حرب اندالع حتى استمرت التي واألخيرة الثالثة املرحلة وبدأت

 وقد. ملحوظاً تراجعاً لنايف السياسية املكانة شهدت بينما القمة، إىل صدقي زعامة وصلت املرحلة هذه ويف
 الهيئات، من وسواها واملنظمات، اجلمعيات، إنشاء يف األوجه املتعددة بالنشاطات أيضاً املرحلة هذه اتسمت

  .البلد امتداد على الفلسطينية الفصائل بمختلف الصالت تعزيز إىل باإلضافة

 لبنك كمدير منصبه على فعالوة. األحيان معظم يف يترأسها وكان املؤسسات، هذه من عدد إنشاء إىل صدقي بادر
 هذا إلدارة عضواً اختياره تم 1944 سنة ويف)  74.(األمة لصندوق فرعاً أنشأ)  73(املدينة، يف األمة

  .االقتصادي اجملال يف النفوذ من مزيداً املنصب هذا منحه وقد)  75(الصندوق،

 بيعها دون للحؤول العرب املُالّك من األراضي وشراء األموال جمع على عمل الصندوق هذا أن هنا يذكر أن ويجب
 خالل طبرية قضاء يف نشاطه أعوام أثناء يف الصندوق عمل عن صدقي ريرتقا خالل ومن. الصهيونية الهيئات إىل

 تباع أن وشك على كانت التي األراضي من دونماً 944 إنقاذ يف جنح أنه يتبين ،1947 – 1943 السنوات
  )76.(لليهود
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 يف فرعاً  له وأنشأ إليه صدقي انضم 1935 سنة – احلسيني آل حزب – الفلسطيني العربي احلزب تأسيس ومع
 املركزي املكتب يف عضواً انتخب 1946 سنة ويف. والقضاء املدينة يف نشاطاته على وأشرف وترأسه، طبرية
 أمين احلاج بزعامة قادته من جداً  مقرباً كان أنه إىل املركزي املكتب وبين بينه املراسالت وتشير)  77.(للحزب

  )78.(احلسيني

 أصعب صدقي توىل ،1947 نوفمبر/الثاين تشرين 29 يف التقسيم قرار بعد سيما وال االنتداب، فترة أواخر يف
 خالل طبرية عرب اللجنة هذه قادت وقد)  79.(طبرية يف" العربية القومية اللجنة" رئيس وهو حياته، يف منصب
 حتى اليهودية التنظيمات خمتلف وبين بينهم واملعركة املواجهات فترة وخالل واملصيرية العسيرة اخلمسة األشهر
  .1948 أبريل/نيسان 18 يف طبرية سقوط

 الرغم على أنه إىل اإلشارة يجب لكن. منفصلة دراسة إىل حتتاج التي ،1948 حرب فترة مناقشة بصدد هنا لسنا
 بين سادت التي الطيبة العالقات من الرغم وعلى تاريخها، امتداد على العائلة انتهجتها التي املعتدلة السياسة من

 جميع ومعها العائلة طردت فقد)  80(املدن، من سواها إىل بالقياس املدينة، يف والعرب اليهود وبين قادتها
. طبرية عروبة على الستار وأُسدل العائلة تاريخ يف الفصل هذا انتهى وهكذا. احلرب تلك خالل بالقوة العرب السكان

 من األكبر اجلزء لكن طاهر، الشيخ جملتهم ومن فلسطين، يف العائلة أعضاء من قليل نفر إالّ احلرب بعد يبق ومل
  .وسورية األردن اجتاه يف البلد مغادرة على أُجبر العائلة أفراد

  خاتمة

 فلسطين سكان من األكبر النسبة الفلسطيني، الريف قرى من جاورها ما مع الداخلية، املدن سكان شكل لقد
 الفلسطيني الشعب من القطاع لهذا االجتماعي التاريخ عن معلوماتنا زالت ما ذلك، من الرغم على لكن،. االنتدابية

 يف العام الفلسطيني التاريخ جملريات فهمنا على سلباً ينعكس الذي األمر النقصان، من كثير ويعتريها كافية، غير
  .احلقبة تلك

 يف األعيان أُسر دور وبالتحديد الفلسطيني، االجتماعي املبنى دراسة حماولة ضمن تندرج هذه فمقالتنا هنا ومن
 وكما الذين، الباحثين باهتمام اليوم حتى حتظ مل الفلسطيني اجملتمع من األُسر فهذه. واألقضية األقاليم مدن

  .الرئيسية املدن يف الكبرى األُسر ودور بتاريخ أساساً اهتموا أشرنا،

 مع األحداث مسرح على تبرز بدأت يوم منذ جداً، واسع نفوذ ذات كانت الطبري عائلة هذه أن على الدراسة دلت وقد
 أيام يف أنه ورأينا. الزيداين العمر ظاهر الشيخ يد على عشر الثامن القرن من األول النصف خالل طبرية بناء إعادة
 ملدة العائلة إبعاد من الرغم وعلى. املدينة يف اإلفتاء منصب العائلة شغلت ،1840 – 1831 املصري، احلكم

 التنظيمات فترة امتداد على الزعامة استمرارية على احلفاظ يف وجنحت عادت إنها إالّ  1834 ثورة جراء وجيزة
 العائالت من منافسة أي دون من عام مئة على تنوف مدة املدينة قادت أنها أي العثماين؛ احلكم نهاية حتى

  .1948 حرب إالّ االستمرارية هذه تقطع ومل العربية،

 يف االستمرار من بالسلطات، عالقاتهم شبكات خالل من تمكنوا، املدن أعيان أن على يدل الطبري آل مثال إن
 متبادلة؛ الفائدة كانت ما وغالباً. الريف يف أو املدينة داخل سواء والسكان، املركزي احلكم بين الوسيط دور تأدية

 احلقبة يف وخصوصاً السلطات، فيهم رأت أُخرى جهة ومن جهة، من قوتهم يف وزادوا نفوذهم رسخوا فهم
  .حكمها ركائز إحدى العثمانية،
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 االنتداب عهد حتى وهيبتها مكانتها من كثير على حافظت العائلة أن على البحث دل بطبرية يتعلق وفيما
 تمكنت" األعيان سياسة" أن يؤكد ما وهو البلدية، السلطة جمال يف نفوذها تراجع من الرغم على وذلك البريطاين،

 املدن يف حدث كما جديدة لطبقات سريعاً نمواً تشهد مل املدن فهذه. طويلة مدة الداخلية املدن يف االستمرار من
  .االنتداب حكم من الثاين العقد خالل األعيان لطبقة املنافسة الوسطى الطبقة ظهرت حيث والساحلية، الكبرى

 إذ الدينية، املناصب جمال أوالها: اجملاالت من عدد على ارتكزتا وقوتها العائلة مكانة أن أيضاً املقالة وبينت
. الزمن من ومتواصلة طويلة لفترة حصري بشكل األوقاف وإدارة والقضاء اإلفتاء مناصب العائلة أبناء توىل

 اجمللس وعضوية البلدية، ورئاسة اإلداري، اجمللس كعضوية الرفيعة، اإلدارية املناصب على السيطرة وثانيها
 شمل الذي االقتصادي اجملال يف التحكم وثالثها. وغيرها واحملاماة، كالطب، املرموقة املهن يف والعمل البلدي،

 إىل إضافة وهذا. الريفي حميطها يف أو طبرية مدينة يف سواء الواسعة، الزراعية والعقارات األراضي امتالكهم
  .الصناعية املصالح وخمتلف التجارية، واحملال الكبيرة، والعقارات املباين

 يهودية، أكثرية ذات السكان خمتلطة مدينة يف يعيشون كانوا الذين العائلة، هذه رؤساء أن املقالة أظهرت كذلك
 إىل االنتداب، سلطات إىل الفلسطينية، الوطنية احلركة من األطراف، جميع حيال بكفاءة يناورون كيف عرفوا

 يتخذوا أن دون من الوطنية، للحركة السياسية األهداف من ومواقعهم همموقف قادتها حدد وقد. الصهيونية احلركة
 احلياد من كبير قدر على أحياناً حافظوا كما. الثالثة األطراف من أي مع مسدود طريق إىل تؤدي قد نضالية مواقف
 وعلى لكن،. 1929 سنة اضطرابات يف حدث مثلما اليهود جيرانهم مع معين تفاهم إىل التوصل مفضلين واحلذر،

 جميع طرد تم إذ ،1948 حرب اندالع بعد األمان شاطئ إىل جمتمعهم قيادة يف أخفقوا فقد السياسة، هذه من الرغم
 التي السياسة هذه جدوى عن تساؤالت يطرح الذي األمر ؛1948 أبريل/نيسان 18 بتاريخ طبرية من العرب السكان

 خالل من أهدافها حتقيق إمكانها يف أن اعتقدت العائالت فهذه. اخملتلطة املدن يف العائالت من كثير انتهجها
 التالحم من بدالً  وذلك الوطنية، احلركة مع التنسيق من معين حد على احلفاظ مع مناطقها يف بالقيادة االنفراد

 مل الصهيونية فاحلركة. العام املستوى على والتنسيق الشاملة السياسية الرؤية انعدام على يدل الذي األمر معها،
 مل الذين اليهود باجليران احلسنة عالقاتها لتاريخ وال القوى، هذه بمثل للعالقات وزناً لتقيم املطاف نهاية يف تكن

  �.احلسنة النيات أصحاب من أصالً كانوا إذا هذا القرار، اتخاذ مراكز يف التأثير من غالباً يتمكنوا
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