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وصحيفة كل العرب

أص���در رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ك��ف��رق��اس��م احمل��ام��ي 
هاجموا  بياًنا  البلدية  وأعضاء  بدير  عادل 
في  وذلك  والعمرة،  احلج  جلنة  خالله  من 
اعقاب قرار اللجنة بتجميد عمل الشيخ علي 
"ديكتاتورية  البيان:  في  وج��اء  اجل��ودي. 
الكلمة وسياسة تكميم االفواه. هو ملخص 
ما حدث في االونة االخيرة مع ابن مدينة 
كفرقاسم احلاج علي اجلودي "ابو بالل" 
ع��ض��و وم���ؤس���س م��ك��ت��ب احل���ج وال��ع��م��رة 
وال��ذي  السنني،  عشرات  منذ  مدينتنا  في 
باستقبال  ي��ق��وم  ه��ذا  يومنا  حتى  زال  م��ا 
معتمري وحجاج بيت الله احلرام من اهلنا 
والوقوف  بخدمتهم  ويقوم  كفرقاسم  في 
في  راحتهم  على  والعمل  تطوعا  بجانبهم 
وال��ع��م��رة. س��ن��وات من  اداء مناسك احل��ج 
الفلسطيني  ال��داخ��ل  في  والغضب  التذمر 
عمل  طريقة  على  جنوبه،  ال��ى  شماله  م��ن 

هذه اللجنه".
وج��اء البيان: "احل��اج علي اجل��ودي "أبو 
من  واحد  هو  كفرقاسم  مدينة  إبن  بالل" 
 37 م��ن  اك��ث��ر  م���ازال يعمل منذ  اع��الم��ه��ا، 
عاما على خدمة معتمري وحجاج بيت الله 
الفلسطيني  الداخل  بقاع  كافة  من  احل��رام 
وجه  في  انتفض  اب��دا.  مقابل  دون  تطوعا 
هذه اللجنة وانحاز الى مصالح شعبه بكل 
رقم  بند  على  واعترض  وشموخ،  كبرياء 
والذي   2018 لسنة  احلج  اعالن  من   11

ان���ح���از ال���ى االغ��ن��ي��اء م���ن ال��ش��ع��ب ت��ارك��ا 
خ��ل��ف��ه ال��ب��س��ط��اء وم��ي��س��وري احل����ال ممن 
مناسك  واداء  احلرام  البيت  زيارة  يودون 
احلج، فصرخ ضد عجرفة وظلم اصحاب 
وراء  يجلسون  مم��ن  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��اص��ب 
مكاتبهم. لم يعد هنالك مجال لدفن الرؤوس 
في الرمال، لكن على ما يبدو أن هناك من ال 
يروق لهم كلمة احلق ومن يدافع عن حقوق 
اهلنا في الداخل الفلسطيني في داخل اروقة 

جلنة التنسيق للحج والعمرة".
ث���م ك��ت��ب ف���ي ال���ب���ي���ان: "ن��ح��ن ف���ي ب��ل��دي��ة 
كفرقاسم رئيسا، نوابا، اعضاء وموظفون 
منتثل جميعا من خلف احلاج علي جودي 
– أبو بالل الذي وعلى مدار 37 عاما كان 
فكان  والعطاء،  والتسامح  للتواضع  مثاال 
االب واالخ للجميع بال استثناء، كان مثاال 
للمسؤول الذي يعيش هّم الناس واملؤسسة 
ف���ي ك���ل حل��ظ��ات ح��ي��ات��ه، ف��ك��ان من��وذج��ا 
وال  العامة  املصلحة  يقدم  الذي  للمسؤول 
مترفعا  الشخصية،  للمصلحة  وزن��ا  يقيم 
املادية  واملكاسب  الشخصية  املطامع  عن 
باخلير  ينطق  الذي  واملثل  القدوة  وسيظل 
والعطاء لألجيال القادمة على مر التاريخ. 
ندعو الله أن يحفظ هذا الرجل الكرمي، وأن 
يأجره خير األجر واجلزاء. وطبعا نطالب 
الداخل  في  والعمرة  للحج  التنسيق  جلنة 
اجلودي  علي  احلج  مطالب  وراء  االمتثال 
الصادقة، وأن ينحازوا الى جانب البسطاء 
الله في  يبتغوا وجه  ابناء شعبنا، وأن  من 

سياسة  ع��ن  بالرجوع  ونطالبهم  عملهم، 
تكميم األفواه والتخويف ملن يجرأ أن يقول 
ال ملا يراه حقا، ألن هذه السياسة ال تالئم 
من يعملوا في اشرف مجال اال وهو فريضة 

احلج" الى هنا البيان.
وعقب رئيس جلنة املراقبة في جلنة احلج 
والعمرة الشيخ هاشم عبدالرحمن: "اوال 
كنا نتمنى على االخوة في بلدية كفرقاسم 
أن يتواصلوا مع رئيس جلنة التنسيق للحج 
والعمرة ليسمعوا وجهة النظر االخرى. فاذا 
جاءك احدهم وقد فقئت عينه فال تقض له 
فلعل الثاني قد فقئت عيناه. وما دام املنشور 
ب��ل��دي��ة كفرقاسم  ب��اس��م رئ��ي��س واع��ض��اء 
والتي نعتز بها وبأهلها فإننا على استعداد 
السماع حقيقة االمور. فاالخ علي اجلودي 
له رأيه الذي نحترمه، ولكننا نخالفه. وما 

يقوله االخ علي اجلودي رأي كما قلنا له من 
يؤيده وله من يخالفه، وباذن الله توضيح 

االمر على حقيقته بكلمات مختصرة".
املقتدرين  حتث  أن  تريد  "اللجنة  ق��ال:  ثم 
على رفع مستوى اخلدمات في احلج، ومن 
وحينما  تسجله  اللجنة  ف��إن  مقتدرا  ليس 
يحلف اليمني يصّرح مبا يريده من السكن، 
للجميع،  متاحة  االمكانيات  أن  فالتلخيص 
وتأكيدا لعدم قطع حبل املودة مع االخوة 
في كل موقع، فإن اللجنة برئيسها جاهزة 
االم���ور  لتوضيح  اجل��م��ي��ع  م��ع  ل��ل��ت��واص��ل 
ومكاتبها مفتوحة للجميع. اما االدعاء بأن 
هناك سياسة تكميم االفواه فهذا ال اصل له 
عندنا في اللجنه فالقرارات جماعية، والقرار 
يؤخذ بالشورى ومبوافقة وزارة االوقاف 
االردن��ي��ة وال���ذي خ��رج ع��ن ه��ذه املرجعية 

بينه  وامل��راس��الت  اجل���ودي  االخ علي  ه��و 
وبني اللجنة تشهد على حرية ابداء الرأي. 
على  رأي��ه  يفرض  أن  فيريد  علي  االخ  أم��ا 
الصول  مخالف  وهذا  االخالقية  املرجعية 
السير  سبقنا  من  ق��ال  فقد  السليم،  العمل 
أن  لك  ب��دا  وإن  اسلم  اجلمهور  مذهب  في 
رأي ال��ف��رد اس��ل��م، ورأي��ن��ا ص��واب يحتمل 
اخلطأ، ورأي اخانا علي اجلودي في نظره 
صواب يحتمل اخلطأ، وكمبدأ للعمل السليم 
املرجعية هي االدارة، وقد اتخذ القرار جلنة 
اللجنة  القرار  اتخاذ  في  وش��ارك  االدارة، 
االعالمية، اللجنة التنفيذية وجلنة املراقبة، 
وال احد ينكر على احد جهده ، فاالخ علي 
اجلودي اخ نشهد له باخلير وال نزكي على 
حقه  ...وه���ذا  خالف  هنا  ولكنه  اح��دا،  الله 

..وحق اللجنة أن تتخذ القرار".

عادل بدير - رئيس بلدية كفرقاسم يهاجم جلنة احلج والعمرة على خلفية جتميد عمل الشيخ علي اجلودي:

"ن��ط��ال��ب ال��ل��ج��ن��ة االم���ت���ث���ال مل��ط��ال��ب احل����اج ع��ل��ي اجل�����ودي ال��ص��ادق��ة"
رئ�����ي�����س جل����ن����ة امل������راق������ب������ة ال����ش����ي����خ ه�����اش�����م ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن: ع����ل����ي اجل������������ودي ل������ه رأي����������ه ال����������ذي ن����ح����ت����رم����ه، ول���ك���ن���ن���ا 
ن����خ����ال����ف����ه. االدع�����������اء ب�������أن ه����ن����اك س����ي����اس����ة ت���ك���م���ي���م االف�����������واه ال اص�������ل ل�����ه ع����ن����دن����ا ف�����ي ال���ل���ج���ن���ه ف������ال������ق������رارات ج���م���اع���ي���ة"

الشيخ هاشم عبدالرحمنعلي اجلودي عادل بدير
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن  مركز االعالم 
العربي واملتحدث باسم سلطة اإلطفاء واالنقاذ، كايد ظاهر، جاء فيه:"قام 
قائد سلطة االطفاء واالنقاذ، اجلنرال ديدي سمحي، بزيارة ميدانية لبلدة 
حورة في اجلنوب، حيث التقى خاللها برئيس املجلس احمللي الدكتور محمد 
النباري. ورافق اجلنرال ديدي مستشاره اخلاص للوسط العربي والناطق 
بلسان سلطة االطفاء كايد ظاهر، وعدد من املسؤولني من بينهم السيد يئير 

معيان مدير عام سلطة تطوير القرى والبلدات البدوية".

وتابع البيان:"وجاءت هذه الزيارة امليدانية بهدف وضع اللمسات االخيرة 
بكل ما يتعلق بإفتتاح محطة االطفاء في حورة الى جانب وضع امليزانيات 
قائد سلطة  أّك��د  وق��رى اجلنوب، حيث  لبلدات  التوعية واالرش��اد  لبرامج 
االطفاء واالنقاذ أّن:"محطة اإلطفاء في حورة ستفتتح قريبًا خلدمة البلدات 
البدوية". وخالل اجلولة امليدانيه في مكان إقامة احملطة، مّت وضع احللول 
للبناء. وتأتي هذه  لتأهيل االرض  التي واجهت االطراف  العقبات  جلميع 
اخلطوة ضمن برنامج شامل للقرى والبلدات البدوية في اجلنوب، حيث 
لتمكني طواقم  نقاط  اقامة وح��دات متطوعني وفتح  املخطط  سيشمل هذا 
االطفاء واالنقاذ الوصول بأقصى سرعة ممكنة ملكان احلادث او احلريق. 
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