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  )لمحة تاريخّية( الدامور

 الدكتور إميل مارونبقلم 

  مقّدمة -  1 

تھدف ھذه اللمحة التاريخّية إلى كتابة تاريخ الدامور، الذي يعود بحسب المصادر التي بين أيدينا  �  
  :إلى أّيام الفينيقّيين، إذ جّل ما تسعى إليه ھو الوصول إلى النقاط التالية

  .تيجّية لھذه البلدةتبيان ا1ھمّية ا�سترا –أ   

، خ>ل القرن التاسع عشر، بعد التھجيرات الوقوف على سلوك أبنائھا تجاه المحيط المغاير –ب   
  .المتكّررة التي تعّرضت لھا البلدة وأبناؤھا

  .دراسة سلوك أبناء ھذا المحيط تجاه الدامور –ج   

ير مّرة بعد مّرة، كلّما عصفت وذلك للوقوف على ا1سباب التي تجعل من ھذه البلدة عرضة للتھج  
بلببنان رياح التغييرات المحلّية واFقليمّية؛ فإذا ما ُعِرفت ا1سباب التاريخّية والجغرافّية وا�جتماعّية الكامنة 

  . وراء ھذا التھجير المتكّرر، قد يمكن تفاديه مستقب>

  .قرن التاسع عشرھنا، قد ُيطرح سؤال حول أھمية دراسة الماضي، وحول اختيار فترة ال  

، لكّنھا تسھم في فھم الحالة "1دراسة استمراره في الحاضر"في الواقع، � تعني دراسة الماضي   
التي عاشھا لبنان خ>ل فترة عصيبة من تاريخه المعاصر، عنيت بھا ا1حداث ا1ليمة التي امتّدت بين سنتي 

كذلك، تشبه نتائج ا1حداث الطائفّية للقرن . يوم، والتي ما زال لبنان يعيش انعكاساتھا حتى ال1990و  1975
التاسع عشر، أقلّه على المستوى الدامورّي، نتائج ا1حداث المشار إليھا؛ فض> عن أّن التغييرات الجذرّية 
التي طرأت على لبنان خ>ل القرن التاسع عشر مّھدت الطريق ل>نتقال إلى الحياة الديمقراطّية الحديثة، إذ 

تور بطرس لبكي، في معرض ك>مه على التاريخ ا�قتصادّي وا�جتماعّي والسياسّي للبنان خ>ل يؤّكد الدك
  .2، قد طبعت الحياة اللبنانّية المعاصرة بطابعھا1914و  1840الفترة الممتّدة بين 
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، ابن السماء الذي انتزع من سميت البلدة بھذا اFسم نسبة لTله الفينيقّي دامور: "مرھج يقول عفيف  
وقد شّيد الصيدونّيون ھيك> لTله دامور . داجون وھي حبلى بـ دامور اFله إيل زوجته وزّوجھا من اFله

على الضفة الغربّية للنھر المعروف اليوم بنھر الدامور، علما بأّن ھذا النھر كان التخم الشمالّي لمملكة 
من أعمدة ضخمة وحجارة غليظة في مكان يدعى السّيالة إلى الجانب و� تزال آثار ھذا الھيكل . 3صيدون
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ن بنوا إ�ّ أّن الرومانّيي. 1832الشمالّي من دعامة الجسر القديم الذي بني أبان عھد ا1مير بشير الشھابّي سنة 
ھيك> على أنقاض الھيكل الفينيقّي؛ ويقال أيضا أّن اFله دامور ھو نفسه بعل دّمر اFله الفينيقّي اFله 

  .المحاميّ 

بالمقابل، يّتفق . أّما اليونانّيون فيسّمون نھر الدامور بـ تاموراس المشتّق من بعل تمراي إله النخيل  
لى أّن الدامور لفظة سريانّية معناھا العجب، أو عربية ومعناھا المؤّرخان طّنوس الشدياق وإبراھيم ا1سود ع

، "ياروتي"في ھذا المعنى ا1خير تطابق وحقيقة حال النھر عند مصّبه بالمحلّة المعروفة اليوم بـ . 4المخّرب
  .حيث تصطدم مياھه بسفح الجبل جنوبا فترتّد شما� مخّربة ا1راضي ھناك

ة مع المؤّرخ الشھير المرحوم الدكتور فؤاد افرام البستانّي للوقوف على رأيه تجاه ھذا الخلط، أجرينا مقابل
في الموضوع، فكان جوابه أّن الناس ھم من يطلقون ا1سماء على ا1ع>م الجغرافّية، وبما أّن الدامور مدينة 

رب أتوا إلى لبنان في فينيقّية وليست عربّية ا1صل أو المعنى، 1ّن الع –قديمة العھد تصبح تسميتھا آرامّية 
ويقيم الدليل على ك>مه بتسمية معلّقة الدامور التسمية ال>حقة التي ھي لفظة عربّية . مرحلة زمنّية �حقة

   .ا1صل والمعنى، تماما مثل معلّقة زحلة

� تعود إلى أبعد  أخيرا، تجدر اFشارة إلى أّن المعلومات التاريخّية الواضحة والدقيقة عن الدامور  
  .من القرن الثالث عشر المي>ديّ 

  2012تشرين الثاني  4الدامور، في 

  
  .دتنا العزيزةة ا�سترايجّية لبلّرة القادمة سنحاول تبيان ا1ھميّ الم:   م>حظة
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  معھد العلوم ا� جتماعّية –أستاذ متفّرغ في الجامعة اللبنانّية         

          

    

                                                           
4
، منشورات الجامعة اللبنانيّة، قسم كتاب أخبار ا عيان في جبل لبنان، المطبعة العلمانيّة؛ و طنّوس الشدياق، 1906دليل لبنان سنة إبراھيم ا�سود،  -   

  .الدراسات التاريخيّة، توزيع المكتبة الشرقيّة


