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ال تھدف ھذه اللمحة التاريخيّة إلى كتابة تاريخ الدامور ،الذي يعود بحسب المصادر التي بين أيدينا
إلى أيّام الفينيقيّين ،إذ ج ّل ما تسعى إليه ھو الوصول إلى النقاط التالية:
أ – تبيان األھميّة االستراتيجيّة لھذه البلدة.
ب – الوقوف على سلوك أبنائھا تجاه المحيط المغاير ،خالل القرن التاسع عشر ،بعد التھجيرات
المتك ّررة التي تع ّرضت لھا البلدة وأبناؤھا.
ج – دراسة سلوك أبناء ھذا المحيط تجاه الدامور.
وذلك للوقوف على األسباب التي تجعل من ھذه البلدة عرضة للتھجير مرّة بعد مرّ ة ،كلّما عصفت
بلببنان رياح التغييرات المحليّة واإلقليميّة؛ فإذا ما ع ُِرفت األسباب التاريخيّة والجغرافيّة واالجتماعيّة الكامنة
وراء ھذا التھجير المتك ّرر ،قد يمكن تفاديه مستقبال.
ھنا ،قد يُطرح سؤال حول أھمية دراسة الماضي ،وحول اختيار فترة القرن التاسع عشر.
في الواقع ،ال تعني دراسة الماضي "دراسة استمراره في الحاضر ،"1لك ّنھا تسھم في فھم الحالة
التي عاشھا لبنان خالل فترة عصيبة من تاريخه المعاصر ،عنيت بھا األحداث األليمة التي امت ّدت بين سنتي
 1975و  ،1990والتي ما زال لبنان يعيش انعكاساتھا حتى اليوم .كذلك ،تشبه نتائج األحداث الطائفيّة للقرن
التاسع عشر ،أقلّه على المستوى الداموريّ ،نتائج األحداث المشار إليھا؛ فضال عن أنّ التغييرات الجذريّة
التي طرأت على لبنان خالل القرن التاسع عشر مھّدت الطريق لالنتقال إلى الحياة الديمقراطيّة الحديثة ،إذ
يؤ ّكد الدكتور بطرس لبكي ،في معرض كالمه على التاريخ االقتصاديّ واالجتماعيّ والسياسيّ للبنان خالل
الفترة الممت ّدة بين  1840و  ،1914قد طبعت الحياة اللبنانيّة المعاصرة بطابعھا.2
 - 2الدامور تار يخيّا
يقول عفيف مرھج" :سميت البلدة بھذا اإلسم نسبة لإلله الفينيق ّي دامور ،ابن السماء الذي انتزع من
وزوجھا من اإلله داجون وھي حبلى بـ دامور .وقد شيّد الصيدونيّون ھيكال لإلله دامور
اإلله إيل زوجته
ّ
على الضفة الغربيّة للنھر المعروف اليوم بنھر الدامور ،علما بأنّ ھذا النھر كان التخم الشمال ّي لمملكة
صيدون .3وال تزال آثار ھذا الھيكل من أعمدة ضخمة وحجارة غليظة في مكان يدعى السيّالة إلى الجانب
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 إيليا حريق ،التح ّول السياس ّي في تاريخ لبنان الحديث ،األھليّة للنشر والتوزيع ،بيروت ،1982 ،ص .19ème
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الشمال ّي من دعامة الجسر القديم الذي بني أبان عھد األمير بشير الشھابيّ سنة  .1832إال ّ أنّ الرومانيّين بنوا
ھيكال على أنقاض الھيكل الفينيقيّ؛ ويقال أيضا أنّ اإلله دامور ھو نفسه بعل دمّر اإلله الفينيق ّي اإلله
المحام ّي.
ّ
المشتق من بعل تمراي إله النخيل .بالمقابل ،ي ّتفق
أمّا اليونانيّون فيسمّون نھر الدامور بـ تاموراس
المؤرّخان ط ّنوس الشدياق وإبراھيم األسود على أنّ الدامور لفظة سريانيّة معناھا العجب ،أو عربية ومعناھا
المخرّب .4في ھذا المعنى األخير تطابق وحقيقة حال النھر عند مصبّه بالمحلّة المعروفة اليوم بـ "ياروتي"،
حيث تصطدم مياھه بسفح الجبل جنوبا فترت ّد شماال مخ ّربة األراضي ھناك.
تجاه ھذا الخلط ،أجرينا مقابلة مع المؤرّخ الشھير المرحوم الدكتور فؤاد افرام البستان ّي للوقوف على رأيه
في الموضوع ،فكان جوابه أنّ الناس ھم من يطلقون األسماء على األعالم الجغرافيّة ،وبما أنّ الدامور مدينة
قديمة العھد تصبح تسميتھا آراميّة – فينيقيّة وليست عربيّة األصل أو المعنى ،ألنّ العرب أتوا إلى لبنان في
مرحلة زمنيّة الحقة .ويقيم الدليل على كالمه بتسمية معلّقة الدامور التسمية الالحقة التي ھي لفظة عربيّة
األصل والمعنى ،تماما مثل معلّقة زحلة.
أخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أنّ المعلومات التاريخيّة الواضحة والدقيقة عن الدامور ال تعود إلى أبعد
من القرن الثالث عشر الميالديّ .
الدامور ،في  4تشرين الثاني 2012
مالحظة  :المرّة القادمة سنحاول تبيان األھم ّية االسترايجيّة لبلدتنا العزيزة.
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أستاذ متفرّغ في الجامعة اللبنانيّة – معھد العلوم اال جتماعيّة

 - 4إبراھيم األسود ،دليل لبنان سنة  ،1906المطبعة العلمانيّة؛ و طنّوس الشدياق ،كتاب أخبار األعيان في جبل لبنان ،منشورات الجامعة اللبنانيّة ،قسم
الدراسات التاريخيّة ،توزيع المكتبة الشرقيّة.
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