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 بناء برعم األبیة .تحیة برعمیة  أل

شھدنا على الساحة البرعمیة في الماضي القریب كما في اآلونة االخیرة تصرفات غیر مقبولة ال 

حن بل مرفوضة آلت بنا الى حالة من التشرذم واالنقسام من جھة والى طمس قضیتنا في أطر ن

 . ترفضھا الغالبیة العظمى من البراعةكانت تصرفات فردیة أو جماعیة   عنھا سواًء  في غنىً 

القضیة ببأن أصول العروبة والتضامن یحتم ربط قضیة كفر برعم تنادي فھناك مجموعة  

وتدعي ارامیة  ،اآلرامیة وترفض اي صلة بالعروبةب تناديوھناك مجموعة اخرى  ،الفلسطینیة

  كفر برعم والبراعمة. 

وأعمال المجموعة االولى آلت بنا الى ما نحن علیھ  الى فرض واقع جدید لم نشھده ان تصرفات 

التحتیة للكھرباء في مبنى المدرسة وما الى  ىمن قبل مثل تسكیر المدخل الشمالي للبلد ونزع البن

ذلك ، اضافةً الى محاولة زج قضیة كفر برعم على اجندة بعض االحزاب العربیة التي دعیت 

 فئویة . ى ارض كفر برعم  لخدمة غایات واھداف خاصة أوللتواجد عل

ھو الحل لعودة  دللتجنید ظنًا منھا ان التجنی دعوةسرلة والرافعةً شعار األ أما المجموعة االخرى

تخطت كافة الخطوط الحمراء حین تفوھت بعبارات نابیة  الى جھة قد  البراعمة الى اراضیھم!

ائد صالح والتي اتت لتتضامن مع اھالي كفر برعم في سیاسیة دینیة ممثلة بشخص الشیخ ر

وبعض  بسكرتیره   م ممثالامن  كیبوتس برع تندیدھم  بتدنیس وتخریب القبور وبحضور وفد

ووفد مجلس الجش المحلي الممثل بشخص رئیسھ السید الیاس الیاس والذین نحن لھم اعضاءه، 

 شاكرین ومعتذرین في آن واحد.  



توج غبطة ابینا البطریرك مار بشارة بطرس الراعي بكلمة موجھة الى االب عفیف مخول وقد 

حیث ندد باالعتداء على  ،كفر برعم  ولجنة اھالي كفر برعم واالھالي كافةفي خادم رعیة السیدة  

 المدافن ویوصینا بما یلي: 

وحذار ان تتسرب  "اوصیكم بكل قوة ان تظلوا متضامنین في االصرار على مطلبكم االساسي 

االنقسامات الى صفوفكم وان تفرقكم صغائر االمور فتغرق القضیة في اوحال تلك االنقسامات 

 فاألرضوتضیع الحقوق . لتبقى وصیة االھل والكبار نصب اعینكم وأنھا أمانة في اعناقكم. 

 ي المسیرة " وألحفادكم من بعدكم ، فال تفرطوا بھا  . تضامنوا ف وألبنائكمارضكم وھي حق لكم 

ترفض   تطالب المجموعتین الكف عن المزایدات الضارة بالقضیة و ان  لجنة اھالي كفر برعم

خالقیة االال بل الضارة وترفض التصریحات غیر  ،التصرفات الفردیة  والفئویة غیر المجدیة

لذا  كل من  او عن ابناء كفر برعم  بالحدیث  كممثل عنھا  افھي  لم تخول احدً  تجاه اي كان ،

 .ل عما حدث ویتحدث باسمھ فقطومسؤ ، فھوالتعامل استقبل وفدًا او اساء االستقبال او

نعم نحن كلجنة نؤید حریة التعبیر عن الرأي ونرفع شعارھا عالیًا ضمن كافة االطر االخالقیة  

مرددین  یرعلى احترام وقبول اآلخر رغم كافة االختالفات والمعای ثواالنسانیة واالجتماعیة ونح

ین أو ألي كان، بل یلسیاسان نتبعھا ومصرین بأن لقضیة كفر برعم ممیزاتھا وتمیزھا وال نرید 

نصر على متابعتھا بأنفسنا بالطریقة واالسلوب والمضامین واالسس التي تختارھا االغلبیة من 

دي للھجمات التصوالى  التكاثف وعدم االنقسام والتشرذموالتعاضد ، وتدعو الى اھالي كفر برعم

والى ، التنازل والى خلق شرخ داخلي یودي بنا الى الصراع ل معنیة أطرافالمنظمة التي تشنھا 

 عرقلة مسیرتنا في النضال للعودة الى برعمنا الحبیب.

 

با�  ھموایمانوایمانھم بقدرتھم على الصمود داخلیًا وخارجیًا عظیم،  كبیر، ھمبحقالبراعمة  ایمان

 واعظم. اكبروبجبروت اھلھا عدالتھا بو ھموبصدقیة قضیت
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