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Deadly Strategies.األستراتٌجٌات القاتلة 

 

أال وهً  ،هاءفجؤة القضٌة التً كانت تجمع أبنافً ظل إتفاق الطائف. وأختفت  الدامورتمت عودة 

ًّ مترد   وضعو، ارة المهجرٌنظل وز عادت الدامور فً .العودة المنتصرة ٌّة اوحالة اقتص أمن د

وعلى الساحة السٌاسٌة عادت الدامور  ،فً األستثمار بهذه العودة الكثٌرٌن من أبنائها الم ٌقنع منهارة

 التوازن الذي كان متواجداً قبل التهجٌر.بالى حد  كبٌر  وى شبٌهفً ظل توازن ق  

ور سٌاسة اإلبقاء سٌاسٌة فً الداموحتى تارٌخ األنتخابات الماضٌة إتبعت القوى ال 2991منذ سنة 

كل داموري هو أن . الواضح لدون تغٌٌربعلى حاله  فٌها جتماعًواإل نمائًاإل  ٌنوضعالعلى 

ٌإمنوا بالعودة أو بتوافر شروطها، فمنهم من هو لم شرٌحة كبٌرة من الدامورٌٌن  .العودة لم تكتمل

الدامور بؤن  ون، ومنهم من ٌعتقدألمكانٌاتوٌفتقرون لخارج بلدتهم  إستقر القسم األخرو تغترا  اإلب

المتواجدة  وكل ما هم بحاجة الٌه تإمنه لهم القوى السٌاسٌة  لألستثمار فً مستقبلهم؟ لٌست مكاناً 

 فً البلدة.

 ، ألن  جتماعً كما هوواإل نمائًاإلإبقاء الوضع على لقوى السٌاسٌة المتواجدة فً البلدة توافقت ا

للمحافظة على السلطة، وأصبحوا قوة  ال تخدمها(ز)وال ت إستراتٌجٌاتهم تخدمراوحة مهذه ال

 منظمة قادرة على تحرٌك القاعدة وفقاً لمصالحها، ،مركزة صعبة المراس

)بالمعنى  ال سٌاسة وال حركة ثقافٌة او رٌاضٌة، و، ال مجتمع مدنً فً الدامور، سنة نوطٌلة عشر

ًّ للكلمة، ما خال بعض المحاوالت الخجولة( حال على   إحباط  فضاًل عن للتحفٌز على العودة، قٌق

 رإٌة إنمائٌة تستقط  أبناء البلدة أو مسٌحًٌ الجوار.   فً ظّل تغٌا وخاصة   ،مستوٌات عدة

ن سنة أصبحت  قاتلة للمجتمع ستخدمتها السلطة مدة قاربت العشرٌهذه األستراتٌجٌة  التً إ

من  لتغٌٌرفً اجامحة  ةرتغبالمجتمع الداموري الداموري وخاصة ألحالم الدامورٌٌن وخلقت فً 

الدامور عاجزة على العودة إلى اإلرتقاء الى مستوى تارٌخها  نألحباط باإل وشعوًرا، جهة

 .والثقافً مجددا جتماعًاإل

إال  ،أنها قادرة على إزاحة السلطة فقط عبر رك  موجة التغٌٌر  اعتبرت معارضة  المقابل، برزت ب

الى شعور  الناخ  الداموري حاجة  ألّنها لم تل   ، هذهٌجٌة قتلت رتغبة التغٌٌرتبعت إستراتاأنها  

 على رتغبته فً التغٌٌر.وهذه الحاجة تطغى باألمان  

التً ٌقوم  أْي تلك  ، إْن لم تكن كل ها،معظم المباديء خالفت المعارضةخالل حربها مع السلطة 

  .علٌها فعل األختٌار أٌاً كان هذا األختٌار

. ، ٌكره الضٌاع ( La confusion )العقل البشري ٌكره التشوٌش الفكريٌقول الباحثون بؤن 
بشكل  أو بآخر  همت بالتالً، وساالساحة الدامورٌة برأسها فًالمعارضة  هذا ما وقع عندما أطلّت
الدامورّي؛ وبما أّن  مجتمعالأفراد مع سهل بشكل  ولم تتعاط   نفسهاعن ف ر  ع  بتعقٌد األمور، ولم ت  
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 الداموري  ناخ للالمعارضة لم تقدم  لى ما هو سهل وال ٌح  التعقٌدات،العقل البشري ٌتجه دائماً ا
 ألمور.مقاربة انظرة سهلة ل

 
، والباحثون فً العقل البشري ٌخافاألمر الثانً الذي لم تؤخذه المعارضة بعٌن اإلعتبار، هو أن 

لم المعارضة ف( الشعور بعدم األمان، Sentiment d’insécuritéعلم التسوٌق ٌردون ذلك الى )
 .إعطاء األمان الى أفراد مجتمعنامن  مكنتت

 
 لقل  السلطة، ٌقول الدكتور أرنست  كافٌةأن حاجة التغٌٌر وحدها  هاالمعارضة بإعتبار أخطؤت 
 ما ٌلً:دٌشتر 

 Bon nombre de nos actions sont motivés par un conflit entre le 
besoin de sécurité et désir et de changement, ce dernier se trouvant 
souvent est souvent associés par un sentiment d’insécurité. 

 
ما فعلته فً اآلونة  العكس،بل على األمان، اس بللناخ  الداموري هذا األحسالمعارضة  إمنلم ت

 جداً،  تموضع السلطة سهالً الناخ  الداموري، وهنا أٌضاً كان  اتٌظهر مدى جهلها لحاجاألخٌرة، 
لموضوع  وال ٌعطون ،ةرإٌة الدامور نظٌف أوالً  ر ٌرٌدون% من أهل الدامو99 تسعون بالمئةف

ن ، خاصة أأن ٌدخل نفسه فً هذه التعقٌدات الداموريالفرد إذ ال ٌرٌد  .األهمٌة التً تستحقه، البٌئة
 معضلة بلدة الدامور. الشوف أكثر مّما هً هذه المعضلة هً معضلة قضاء

 
التً من الصع  جًدا تغٌٌرهاـ وخصوًصا فً ، ال ٌج  تجاهل عنصر العاداتلٌس آخراً، وأخٌراً 

لم تؤخذه المعارضة أٌضاً بحساباتها،  ؛ وهذا ما، وال ٌمكن التعاطً معه بخفةالقرى وبٌن العائالت
  Robert cialdinoٌقول   Principe de la preuve sociale اإلجتماعً برهانالهو مبدأ 

هً حجة قوٌة، تدفع المجتمع أو الفرد الى المضً قدماً بإتجاه  ٌ ةتجربة مجتمعك البرهانأن 
ما  سابًقا شهادة على أن السلطة الحالٌة أعطت شكلت خاصة أن تجربة األجٌال السابقة ،  الجماعة

ٌّدون كان التغٌٌر،  وتشّكل حاجًزا أماممن جٌل الى جٌل،  علًما بؤّن هذه الشهادة تنتقلطلبونه، ٌ المإ
 تإثر بصورة مباشرة على الشعور باآلمان أو بعدمه ماعندما ٌعطً شهادة فاألنسان 

 Le témoignage attaque  le sentiment d’Insécurité du prospect sur 
trois fronts affectifs à la fois : la jalousie, la vanité et la peur de se 
trouver dépassé.   

 
فً   رٌتغ فال، معٌنة مع العائالت التً تشكل قاعدتها الثابتة مصداقٌة السلطة  تتبعمن جهة أخرى، 

 .األحساس باألمان لدى كل فرد منها ٌعززمما اسلو  تعاطٌها معها، 
 

ٌّز األكبر من األبحاث، و ،ما تجهله المعارضة ً على التغٌٌر،ٌؤخذ الح  هو أن العقل البشري عص 
ن األنسان فكرة ما ال تحاولكتابه عن التموضع: فً وٌقول جاكتروت  ٌ رها حتى عندما ٌكو   .أن تغ

 
وهً أنهم  ومن ٌمارسهافكرة سهلة حول السلطة ( عاماً كّون المجتمع الداموري 09بعد ثمانٌن ) 

فكرة بؤنهم  األمر الذي كّونطل  كل شًء منهم، ٌمكن التحّدث إلٌهم والتقّر  منهم وأشخاص 
قادرون على التحكم بزمام األمور وبؤنهم هنا لخدمة المجتمع الداموري، هذه الفكرة عصًٌة على 

ؤن الفرد فالتغٌٌر، ومهما أردتم أن تتكلموا عن البٌئة والفساد وعن ما هنالك من تجاوزات، 



3 
 

وهذا كفٌل  دمهمتخ السلطة الحالٌةبل لدٌه فكرة واحدة هً أن  ٌحفل بهذه األمورال  الداموريّ 
 لسنوات طوٌلة وطوٌلة...ها بإبقائهم فٌ

 
ً على التغٌٌرلماذا  ، ألن الفرد ٌفضل ما ٌعرفه وأنه من الصع  جداً تغٌٌر العقل البشري عص 

 عادات الفرد.
Le manuel hand book of social psychology: définit la difficulté de 
changer les habitudes. 

 صعوبة تغٌٌر عادات الفرد أو قناعاته بما ٌلً:أو ٌسّطر مدى 
Tout programmes visant  a modifié les attitudes se heurtent à des 
problèmes redoutables même au moyen d’une procédure aussi 
complexe est intense que la psychothérapie, il est difficile de faire 
évoluer les convictions profondes. Par ailleurs si certaines 
procédures se révèlent efficaces pour modifier certains attitudes, 
elles ont peu d’effets sur les autres. 

 
أسلو  المعارضة أن   غٌٌر األجتماعًعلقة بالتكل كت  التسوٌق وكل األبحاث المت الىبالنسبة إذاً  

الٌوم فً الدامور ٌخلق التشوٌش الذهنً فً المجتمع الداموري وٌخلق األحساس بعدم األمان 
عتبار، فهو ٌخاف، وعصً وال ٌؤخذ العقل البشري بعٌن اال وٌضر  العادات والتقالٌد والعائالت، 
 م.ا ما لم تؤخذه المعارضة بالحسا  حتى الٌوعلى التغٌٌر وال ٌح  الضٌاع، وهذ

 
إن أستراتجٌة السلطة المتبعة بعدم تلبٌة حاجة المجتمع الداموري الطواق الى التغٌٌر فً التعاطً، 
ومحاولتها وضع ٌدها دائماً على مشارٌع األنماء وإحتكارالعمل األنمائً ٌقتل المجتمع وٌشتت 

 األجٌال القادمة التً لن ترى فً الدامور المكان إلطالق مبادراتهم الفردٌة،
 

 
المعارضة هً إستراتجٌات قاتلة التً تتبعها السلطة و السٌاسات المتبعة أو اإلستراتٌجٌات إن

ألن ٌتصالح المجتمع الداموري مع نفسه، لمجتمعنا، وتغٌر بنؤءة وال تؤخذ بالحسبان  الحاجة الملحة 
وأن ٌرتقً مجدداً الى مستوى تارٌخ البلدة، وأن ٌجد الجٌل الداموري  ،أن ٌطوي صفحة التهجٌرو

كون هنالك رإٌة واضحة لهذه البلدة رإٌة تجذ  وأن ت ،اعد مساحته لٌعبر عن هواجسهالص
 ٌضعها ضمن أولوٌاته األقتصادٌة. حتى الداموري الى بلدته أٌنما وجد
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