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 ؟ "بموضوعٌة"الدامور فً حلقة 

 

ٌّة مساء اإلثنٌن الواقع فٌه  ّصت وه ،6116تشرٌن الثانً  62بعد الحلقة التلفزٌون ً حلقة ُخصِّ

وتضاعفت  حول هذه المسألة ازداد الغموضللبحث فً تملّك األجانب ألراض فً بلدة الدامور، 

ٌّر عبر الرشوة والمال النفط الشكوك . إذ اكتفى ًّ وجه هذه البلدةبوجود صفقات مشبوهة تغ

ٌّة ٌ إلى إمكان  المضٌف بمقّدمة أشار فٌها ٌٌّن عبر مشارٌع سكن ملكها تتهجٌر جدٌد للدامور

ٌّة  ٌّة المركز ٌّة اللتٌن تشّكالن الخلف ٌّة بلدة الدامور ولذاكرتها الجماع الغرٌب بدون إشارة لهو

ٌّة. موضوع تملّك األجانب لألراضً الدا لطرح دى معّد البرنامج وكأّنه ٌجهل تارٌخ لذا، بمور

ٌّة أسئلته التً طرحها على ضٌفٌه كذلك، لم تشّكل هذه البلدة واإلطار العام الذي تعٌش فٌه.  غالب

ٌٌّن ًّ لمعالجة موضوع حّساس كهذا، سوى إطار الدامور فظهرت ناهٌك عن األجوبة.  سطح

ٌّة  ٌّةبشًء. إذ اهتّم الحلقة ضعٌفة، وسرٌعة اإلعداد وال تقترب من الموضوع  رئٌس البلد

ٌّة عنه وعنب بدون عرض لرؤٌة  ،المجلس البلدّي فً ما ٌحصل محاولة رفع المسؤول

ٌّتها ٌّة تهدف إلى إعادة أبناء الدامور إلى بلدتهم للحفاظ علٌها وعلى هو  ، وإلى إنمائهااستراتٌج

ٌّا ٌّة.وهً أمور كانت كفٌلة بتحصٌن الدامور وأبنائه. وتقّدمها اقتصاد  ا بوجه اإلغراءات المال

ٌّن برأٌه حقٌقة المسألة مشّددا  وتأخذ طابع الرشوة، كذلك، عرض الفرٌق المعارض لوثائق تب

ٌّة  غٌر أّن هذه الوثائق لم ُتْدَرس بشكل كاف ولم ُتْعَط حّقها فً  الحركة المعارضة،على ال سٌاس

 با لطرح ما ٌرٌد من أمور. ورغم تعبٌرهكما أّن الوقت المعطى له لم ٌكن مناسالتحلٌل والداللة. 

ٌّن من الدامور خوف عن ام مشارٌع مماثلة على ٌٌّن من الرجوع إلى البلدة فً ظّل قٌعدد مع

، لكّنه لم ٌقم هو إرجاع من لم ٌرجع من أبناء الدامور إلٌهاوطالب بالعمل على  أرض بلدتهم،

ٌّة أو خّطة اآلخر ب ٌّن إّن المعارضة تعمل بشكل إفرادّي كما . تستكمل العودةطرح استراتٌج تب

ٌّة ًّ المنّظم ٌكون أكثر فعال ٌّة، علما بأّن العمل الجماع ٌّة جماع من الفعل  بدون بنٌة تنظٌم

  الفردّي.

على مستوى الحدث، إذ لم تحمل  خالت التً حصلت عبر الهاتفالمدامن ناحٌة ثالثة، لم تكن 

 ًّ ًّ ل اكتفت إّما بالترصٌن ب أّي تحلٌل علم ا وإمّ  المرفوض شكال ومضمونا، شهٌر الشخص

ًّ الوضوح ٌٌّن  .من خالل الوثائق بدفاع واهن عن واقع جل حتى ضٌفً الحلقة غٌر الدامور

ٌٌّن بالموضوع مباشرة ٌّة تعالج مسألة  ظهرا غٌر معن ٌّة وطن رغم أّن أحدهما طرح استراتٌج

ٌٌّن فً لبنان.  ٌّة على أراضً المسٌح  الهجمة الخلٌج

  ، ًّ ضمن هذا السٌاق، وخصوصا فً ما ٌتعلّق بما نشر وٌنشر على صفحات التواصل االجتماع

ٌُْطَرح األمر وكأّنه خوف من اآلخر ورفض له؛ األمر الذي قد ٌشٌر بقّوة إلى إمكان انعزال 

ٌّة وسلوك وتقوقع ٌطالب بهما أبناء الدامور. فً الحقٌقة،  ال ٌدلّ تارٌخ هذه البلدة المارون

الحدٌث والمعاصر سوى على انفتاح على اآلخر، وعلى تفاعل وانصهار القدٌم منه وئها أبنا

ٌّة مقٌتة نالت منا فً األمس القرٌب؟ هنا، أسارع  معه. فلماذا إذن ٌطرح األمر بطرٌقة طائف

، التً ال ٌجب أن تكون وف واإلحساس بالغبنالخإلى القول أّننً أتفهم الهواجس ومشاعر 

ٌٌّن بوجه طائفً بغٌض هم بعٌدٌن عنه كّل البعد.ذرٌعة إلظهار ا  لدامور
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 ًمسؤول ٌواجهوا إهمال إلى ذلك، لم ٌكن ألبناء الدامور أن ٌتواجدوا فً موقف مماثل لو لم

ٌّا من كالم عن المساعدة المباشرة لتحقٌقها إحجامهمعودتهم، ولالكنٌسة  ؛ وقد ظهر هذا األمر جلّ

ٌّة، التً تسعى مشكورة إلعادة شراء ما تّم بٌعه. غأحد المسؤولٌن فً الرابطة المار ٌر أّنه بعد ون

كان حرّي بالكنٌسة أن من تهجٌر متبادل، أحداث ألٌمة كتلك التً مّر بها لبنان وما نتج عنها 

ٌٌّن إلى بلداتهم وقراهم تضع ، وهو أمر لم ٌحصل خطة طوارئ إلعادة المهّجرٌن المسٌح

 ّي وبالدعوة إلى العودة وعدم بٌع األراضً والتشّبث بها.  مطلقا، إذ اكتفً بالدعم المعنو

ًّ أن ٌكون ، فً الخالصة ٌٌّن باألمر جمٌع من البدٌه الٌوم بأجوبة واضحة إلزالة  ٌنمطالبالمعن

ٌٌّن من بلبلة أثارتها الحلقة ٌّة المنّوه عنها ما علق فً أذهان الدامور على أسئلة ؛ أجوبة التلفزٌون

ون التهجٌر والحرمان واإلهمال طوٌال. نعم، من حّقنا الٌوم أْن نكعانت من  تتعلّق بمصٌر بلدة

ٌّنة مّما ٌحصل من حولنا وفً بلدتنا وٌطال مصٌرنا ومصٌر أبنائنا. أجل، نرٌد أجوبة  على ب

ًّ فً البلدة.  كان من المفترض أْن نحصل علٌها لو كانت الشفافٌة هً عنوان العمل الجماع

من أبناء الدامور المشهود لهم بالعلم والدراٌة والصدق ومحبة  جنةأقترح تشكٌل ل علٌه،

، تكون مهّمتها االستماع إلى الفرٌقٌن والنظر فً ما ٌملكان من وثائق لتبٌان حقٌقة ما الدامور

 . ٌجري
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