
المجتمع المدني في الدامور؟

ط الضوء على البلدة الحبیبة سیئاتھ،  فتسلیم في بلدتنا العزیزة حسناتھ وما یحصل الیول
یخرجعلى األقل یمكن إعتباره خطوة أولى ف، مستقبالبد أن یكون لھ األثر اإلیجابي ال

لى أدراج النسیان.ن عزلتھا التي كادت أن تدفع بھا إمالدامور

ّ وداخل الدامور غیر  ّ ھذه الحركة النشطة الیوم على صفحات التواصل االجتماعي أن
لعمل لھا لھالتنبّ یجبنقاط،في ممارسة الشأن العامعدیدةنقاط ضعفوخارجھا تظھر

ما یدفعنا إلى التوقّف عند مسألة نعتبرھا جوھریّةوھذا ھ. وتحصینمجتمعناعلى تحسین
ق إلیھا وتسلیط الضوء علیھا ونرى ضرورة في،بالنسبة إلى ھذ الموضوع التطرّ

والحثّ على التفكیر بھا.

ّ الیوم من طرح السؤال األساسيّ التالي:  الدامور؟ أین المجتمع المدني فيلذا، ال بد
مسائل لطرح منفردینأشخاص یندفعون ویستتبع سؤاال آخر: ھل من الطبیعي رؤیة

یّتھم حقّھماألفرادعلىاإلشارة إلى أنّنا ال ننكرمع المجتمع الداموري ككل؟تھمّ  ّ وحر
في ما یعود إلى أمور تتصل ببلدتھم ومشكالتھا، وخصوصا تلك في التعبیر عن آرائھم
المرتبطة بمصیرھا.

 ّ تنحرف المواجھةا، وشخصیالدائر یتخذ منحىالنقاش الشخصيّ جعلھذا اإلندفاع لكن
طر التي یجب المحافظة األبعض األحیان فيالتعبیرتخطى الكالم وف، نحو نزاع فرديّ 

فیما كان المطلوب یة الراي والتعبیر.رّ حضمن أي طرح أو نقاش أو بحثفيعلیھا
نقاشا عاما یرتكز إلى الموضوعیّة والعلمیّة واالحترام المتبادل.

 ، ؟الدامور الیومفي ة واألنمائیة أین ھي الجمعیات الخیریّ بالعودة إلى السؤال المركزيّ
في نخراطون من االھل یخافواستتباعا ؟خاف أبناء الدامور من العمل سویاھل یو

؟العمل الجماعيّ الذي تفرضھ ھذه الجمعیّات

ّ ولم یستثمر القادرالماذكذلك،  الداموریّون قسما مما یقدمونھ من نولن والمتمو
ات تأسیس الجمعیّ ي الدامور ولمجتمع المدني فتشجیع امساھمات مادیّة وقدرة معنویّة ل

لتي نحن الیوم بأشد الحاجة إلیھا؟ة والبیئیة ااإلنمائیّ 



ّ من اإلقرار بفشل بعض التجارب السابقة ثقافة لغیاببنظرنایعود ، فشل بالمقابل، ال بد
بلدتنا الحبیبة. العامة وثقافة المجتمع المدني فيالخدمة 

وقع إیجابيّ علیھا وعلى أبنائھا ومستقبلھم،في الدامور المستجدة لحركةلكي یكون ل
علىیھموتحفزالداموریین ر یتحضعلیھا یجب ،ظ على بعض جوانبھاالتي نتحفّ و

.تأسیس مجتمع مدني فاعل ومتطور وحدیث

أيّ ةساعدلمكافة ة ة واإلداریّ ة والقانونیّ اتنا التنظیمیّ نجمعیة أمدي نضع إمكاإننا في
نحن على إستعداد لمساعدة كل من لذا، لألطر الحدیثة.وفقاترید تنظیم نفسھامجموعة

والحفاظ ھذه البلدة الحبیبةجمعیة مركزھا الدامور للعمل على  إنماءأن یؤسس یرید
.علیھا
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