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  رسالة من املفتي للمندوب السامي يشكو

 فيها من تصرفات احلكومة يف صفد

 1929أيلول  4

  

  حضرة صاحب الفخامة املندوب السامي املعظم

  بواسطة حضرة صاحب السعادة مفتش إداري منطقة اجلليل األفخم

  

عريضة غير هذه تتضمن الشكوى من أعمال احلكومة احمللية التي تتجلى  3/9/29 تقدم بتاريخ

يف القبض على أشخاص يتجاوز عددهم من املئة، بينهم الوجوه والتجار املعروفون بحسن 

السيرة والسلوك، فتراهم اليوم يسجنون بناء على ادعاء اليهود اجملرد والتحقيق االبتدائي اجلاري 

  .ليس اليهودي يف املستشفى اليهوديبمعرفة مفتش البو

إن احلوادث املؤسفة التي حصلت يف صفد مل تكن إال نتيجة تعدي اليهود بإطالق العيارات النارية 

على بعض أفراد املسلمين العزل من السالح حتى أدى ذلك إىل هياج الناس الذين كانوا آمنين يف 

من أفراد اليهود على بعض املسلمين ومل نر  قد سبق التعدي املتكرر. خمازنهم وحمالتهم وبيوتهم

أن احلكومة احمللية كانت أبرزت أي اهتمام بسيط يف حتقيق وجلب الواقعة يف حين وقوع 

  .التعديات املذكورة

وها إننا نعرض اليوم أن حمالت جتار املسلمين الكائنة يف حملة اليهود قد نهبت موجوداتها 

رون تقدموا بالشكوى فعال ومل يلتفت إليهم بل أدخلوا يف وحرق بعضها من قبل اليهود، واملتضر

  .السجن

إن نفوس املسلمين التي قتلت هي غير حمصورة حتى اآلن، وعلى ذلك فإن العدل كان يستلزم 

تطبيق القانون وجلب اليهود وتوقيفهم كما فعلت احلكومة احمللية بجماعة املسلمين الذين يأملون 

العدل وتتجرد عن التحزبات الطائفية التي تتجلى يف توديع إدارة من احلكومة أن تتبع احلزم و

  .قام ومفتش بوليس يهوديينمالقضاء والقائم
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وقد كانت احلكومة قد أرسلت القائمقام رفيق بك بيضون فأخذ املومى إليه يجتمع إىل وجوه 

يتجلى يف  الطائفتين اإلسالمية واليهودية على السواء ويسدي إليهما النصح واإلرشاد، وكان

سلوكه العدل وعدم التحيز الطائفي، فاطمأنت الناس وأخذت تتهيأ للرجوع إىل مزاولة أعمالها، 

ولكن مل يمض يوم واحد حتى استعيض باملستر ابريكمن اليهودي، وهكذا أودعت إدارتا 

القائممقامية والبوليس إىل رجال يهود بهذا القضاء اإلسالمي وصرنا نرى رجال املسلمين 

ون يف السجون، األمر الذي يتجلى فيه عطف احلكومة اخلاص على الطائفة اليهودية وكسر يزجّ

  .عواطف املسلمين وهذا مما ال ترضاه عدالة احلكومة

وعلى ذلك فإننا نكرر طلبنا األول لتتفضلوا إلصدار األوامر يف تخلية املوقوفين وإجراء التحقيق 

دي يطبق بحقه أحكام القانون وتأميناً لهذا نأمل النزيه حتى إذا ثبت جرم على مسلم أو يهو

قام املستر ابريكمن ومفتش البوليس مستر كوهين حاال، وتوديع أمر التحقيق إىل مبتبديل القائم

هيئة غير متأثرة بنفوذ اليهود، وعدم االلتفات إىل التحقيق الذي جرى حتى اآلن وإننا ننتظر 

  . خلتام تفضلوا بقبول فائق االحترامنتيجة إسعاف طلبنا هذا بفارغ الصبر وبا
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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