
   2012تشرين الثاني  2الدامور في 

  الدامور بين الماضي والحاضر

  عون هبقلم القاضية غاد

  

المآس����ي الت����ي طبع����ت " ظھ����ر حج����م الخض����ات والتقلب����ات  واحيان����ان ق����راءة متأني����ة  لت����اريخ ال����دامور يا

الثقي���ل ت���اريخ ھ���ذه البل���دة  والت���ي ? يمك���ن ان تبق���ى ب���دون اث���ر عل���ى ك���ل ف���رد م���ن ابنائھ���ا ، ھ���ذا الت���اريخ 

وال���ذي ? زال  ، 1976ال���ذي حملن���اه م���ن اج���دادنا وال���ذي عاص���رناه بم���رارة اثن���اء اح���داث ال���دامور ع���ام 

المش���روع الس���كني ح���ول " حالي���ا المتداول���ةفالمس���ألة  ،  ?وعين���ا  يبق���ى المش���كلة ا?ساس���ية  ف���ي" حاض���را

ن ھن���ا ل���ن تك���ون عان���اة، م���مھ���ذه الليس���ت س���وى انعك���اس ل.,ال���دامور-المزم���ع تش���ييده ف���ي محل���ة الحم���راء

ي���رفض ھ���ذه  ع  بفي���ة ، وم���ا م���ن اح���د ب���الطب���اط[ق ش���عارات التع���ايش وا?نفت���اح ورف���ض الطائ المعالج���ة 

  ارتكبناھا ا?خطاء التي ا  ه وربموجروحات الماضي   نما في مواجھةإ الوطنية، المسلمات 

  

ف����ي ?وعين����ا الف����ردي  ? ت����زال مطبوع����ة  ، وھ����ي طبع����ت ذاكرتن����ا الفردي����ة والجماعي����ة ح����داث ذه ا?ھ����

ھ���ذه التركم���ات  ك���ل  ف���ي ان تع���ود   حتم���الإوالجم���اعي ، اذا حاولن���ا خن���ق ھ���ذه ال���ذاكرة وتجاھلھ���ا ، ھن���اك 

ح���ول المش���روع " نش���ھدھا حالي���ا ين ك���ل ردات الفع���ل الت���إ، و وتنفج���ر  ف���ي المس���تقبل ف���ي اح���داث مماثل���ة

ليس���ت س���وى انعك���اس لھ���ذه  ل���ة ت���ي ش���ھدناھا ف���ي الس���ابق  ح���ول مش���اريع مماثلالس���كني المش���ار الي���ه وا

   ي يعيشھا ابناء البلدة بنتيجة ا?حداث التي طبعت تاريخھا ھواجس التالوللمخاوف وا  ،التراكمات 

  

عالج���ة م���ا ينط���وي ? يمك���ن ان نتخط���ى الماض���ي ونس���توعبه دون ان نواجھ���ه بص���دق وش���فافية  لنح���اول م

ال���ى مس���تقبل مبن���ي عل���ى ال���ى مص���الحة حقيقي���ة م���ع الج���وار و م���ن ث���م  يم���ة للننطل���ق ألعلي���ه م���ن ذكري���ات 

   اسس ثابتة و متينة

  

، ھن���اك مس���ار ? ب���د م���ن ولوج���ه عل���ى ف���رض ي���القوة فتغلي���ب ثقاف���ة ا?نفت���اح عل���ى ا?نغ���[ق ?يمك���ن ان يُ 

، م���ع ل���ق مس���احات ح���وار وتواص���ل م���ع ا?خ���رالص���عيد الف���ردي والجم���اعي لتض���ميد ج���روح الح���رب وخ

  البلدة  المحافظة على خصوصية



ان يك��ون ق��د س��قط ف��ي ال��دامور ح��والي الم��ايتي ش��ھيد اكث��ر او اق��ل ? اع��رف ف��ي اح��داث " ھ��ل يعق��ل م��ث[

ك����راھم ع����ن طري����ق حف����ر ص����اء اس����ماء ھ����ؤ?ء الش����ھداء وتخلي����د ذوان ? يفك����ر اح����د ف����ي اح ، 1976

نع���ّرف ا?جي���ال ف���[ نس���تمر ف���ي تجھ���يلھم انم���ا ، اس���مائھم عل���ى قاع���دة النص���ب الموج���ود ف���ي وس���ط البل���دة

  الجديدة عليھم ، ونتذكرھم باسمائھم ونصلي من اجلھم 

ھ��ذا ا?م��ر ھ��و م��ن ا?ھمي��ة بمك��ان ?ن��ه سيس��اعدنا عل��ى تض��ميد ج��روح الماض��ي ل[نط��[ق نح��و ا?خ��ر 

  فنفتح قلوبنا بعضنا لبعض بصدق وشفافية : 

ل اح���داث تغيي���ر انھ���ا بع���ض ا?فك���ار الت���ي رغب���ت  ف���ي مش���ارتكم فيھ���ا عل���ى ام���ل ان نتواص���ل م���ن اج���

ايج��ابي ف��ي البيئ��ة الداموري��ة بم��ا يحم��ي ھ��ذه البيئ��ة م��ن ا?نغ��[ق والتفك��ك ويع��الج مش��ك[تھا ف��ي العم��ق ، 

  .سنة 30وھي باختصار مشكلة وطنية بعد معاناة حرب دامت 

  

  

  

 

  

  

  


