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الدغارة... مدينة االصالة والعالمات المضيئة في التاريخ 

هي اإحدى النواحي التابعة 
لق�ضاء الديوانية تقع على 

بعد 16 كيلو مرت �ضمااًل 
على اخلط ال�ضريع بني 

بغداد واجلنوب. تقع على 
�ضفتي نهر الدغارة املتفرع 

من ال�ضفة الي�ضرى من 
الفرات )فرع احللة( يف 

منطقة �ضدر الدغارة وقد 
متيزت بخ�ضائ�ص جغرافية 

واجتماعية اهتمت بها الدولة 
العثمانية.

واأنت تتج��ول يف اأريافها النظ��رة وبني جداولها 
املتعرج��ة وحتت نخيله��ا البا�ضق وف��وق اأر�ضها 
املع�ض��بة ت�ض��عر اأنك يف ع��امل املتاه��ات البعيدة 
حي��ث ال�ضمت الرهي��ب الذي يعود ب��ك اىل ما مر 
يف �ضال��ف حيات��ك، فتنتع���ش ذاكرت��ك املتعب��ة 
ويط��ل علي��ك �رشي��ط ال�ضب��ا يحمل �ض��ورا البنة 
اجل��ران الت��ي عانت م��ن وقف��ات االنتظار حتت 

لهيب ال�ضم�ش.
�ضميت الدغ��ارة بهذا اال�ضم ن�ضبة اىل نهر الدغارة 
وال��ذي يق��ع على بع��د 4ك��م اىل 5كم م��ن موقع 
الناحية االن والذي هو مندر�ش يف الوقت احلايل 
والدغ��ارة يف الزمن القدمي مل تكن يف هذا املوقع 
بل كانت يف منطقة ا�ضمها )ال�ضلمبة ( وقد كانت 
مدين��ة عام��رة باهله��ا اال ان مر���ش الطاع��ون 
ال��ذي ا�ضاب اكرث �ض��كان امل��دن العراقية ومنها 
ناحي��ة الدغارة ادى اىل الفت��ك بالكثر من ابناء 
املنطق��ة مما ح��دى بال�ض��كان اىل املغ��ادرة اىل 
م��كان اخر هو املوقع احل��ايل للناحية وا�ضتقروا 
في��ه ، وبالن�ضبة اىل بدايات تكوي��ن الدغارة فاأن 
تكونيه��ا قب��ل 700 عام م��ن االن حيث هاجرت 
قبيل��ة ال جعفر بقيادة �ضيخه��ا االمر خليفة بن 
ا�ضع��د االحيمر من جند يف �ضب��ه اجلزيرة العربية 
نتيج��ة النزاعات القبلي��ة فيه��ا اىل منطقة يقال 
النج��ف  حمافظ��ة  ق��رب  ت�ضمى)القرع��ة(  انه��ا 
اال���رشف ولف��رة غ��ر معلوم��ة حل��د االن والتي 
اخ��ذت الع�ض��رة ا�ضمها منها ف�ضمي��ت ب) ع�ضائر 
االك��رع( ثم انح��درت هذه الع�ضائ��ر اىل الديوانية 
وبالتحدي��د يف ال�ضفة الي�رشى لنهر الديوانية يف 
منطق��ة قريبة من منطق��ة ابو الف�ضل ث��م انتقلت 
اىل الدغ��ارة وا�ضتق��رت فيها وكون��ت امتدادا لها 
م��ن �ض��دور الدغ��ارة اىل ق�ضاء احلم��زة ال�رشقي 
وع�ضائ��ر االك��رع تتك��ون من �ضبع��ة ا�ضالف وكل 
�ضل��ف يتك��ون من ع��دد م��ن الع�ضائر مث��ل �ضلف 
ال �ضبان��ة و�ضيخه��م �ضع��الن ال عطي��ة و�ضل��ف 
اله��الالت وال عمر و�ضل��ف البو ناي��ل و�ضيوخهم 
عل��وان ال حمم��د وال�ضيخ رحم��ن ال احمد و�ضلف 
ال احمد و�ضيخهم �ضعدون ال ر�ضن و�ضلف ال زياد 
و�ضيخه��م علوان ال جحايل و�ضلف املكاوير الذي 
ي�ضم ال خليفة وال مرم�ش وال كرو�ش باالإ�ضافة 
اىل ال�ض��ادة ورجال الدي��ن والذين كانوا يح�ضون 
باملكانة الكبرة لدى هذه الع�ضائر امثال ال�ضادة 
ال من�ض��ور وعميدهم ال�ضيد �ضلم��ان وولده ال�ضيد 
علي��وي وال�ض��ادة ال �ضي��د ف��رج وعميده��م ال�ضيد 
حممد ابو حنني وال�ضادة ال �ضيد عوزي وعميدهم 
االن ال�ضي��د حميد ال�ضيد كاظ��م عوزي وال�ضادة ال 
كراغ��ول وعميده��م ال�ضي��د عزي��ز ال ال�ضيد كاظم 
باالإ�ضاف��ة لل�ض��ادة القزاون��ة وال�ض��ادة الزوام��ل 
وال�ض��ادة العواب��د ، ام��ا رج��ال الدين فق��د متثلوا 
بال�ضي��د باقر االعرجي وال�ضي��خ امان حمي الدين 
وال�ضيد حممد ال�ضي��د ابراهيم ال�ضيد �ضرب واملتمثل 

بولده ال�ضيد عبد الكرمي �ضرب .
ويف تاري��خ الدغ��ارة وخ��الل مراح��ل التكوي��ن 
ج��اءت جمموعة م��ن البيوتات املعروف��ة والتي 
�ضكن��ت يف منطق��ة الدغ��ارة م��ع ع�ضائ��ر االكرع 
وكون��وا معه��ا جمتمع��ا متما�ض��كا قوي��ا وال��ذي 

حتدث عنه ال�ضيد احلاج رعد قائال :
يف تل��ك احلقب��ة م��ن الزم��ن ج��اءت اىل منطق��ة 
الدغارة عدد من البيوتات املعروفة بن�ضها والتي 
كان��ت ت�ضتغل يف مهن��ة التج��ارة وا�ضتطاعت ان 
تتعاي���ش مع املجتمع الع�ضائ��ري فيها ومن هذه 
البيوتات بيت الغيوة االو�ضي وبيت االع�ضم وبيت 
�ضعي��د القوي��زي وبي��ت مل��ة فار���ش ) اجلباويني 
( وبي��ت اللب��ان وبي��ت ال�ضي��اكل كذل��ك ج��اءت 
بيوتات من ) خر�ضة ( ومن ال�ضبانة وال مهاو�ش 
وال وهي��ب وال مرم���ش واال�ضل��م ويق�ض��د به��م 
البوناي��ل وال حمد ومن ه��ذه البيوتات والع�ضائر 
تك��ون املجتم��ع الدغاري الذي علي��ه االن بحيث 
ا�ضبح��ت منطق��ة الدغ��ارة م��ن املناط��ق املهمة 
وباالأخ���ش عندم��ا اختارها امللك غ��ازي ليبني 

ق���رشا يف حقبة الثالثينيات م��ن القرن املا�ضي 
وبالتحدي��د يف منطقة �ض��در الدغارة والذي كان 
منتجع��ا له ومق��را للق��اء ب�ضيوخ ع�ضائ��ر منطقة 
تت�ض��م  الف��رات و�ضاداته��ا ك��ون ه��ذه املنطق��ة 
ع�ضائرها بالقوة يف ذلك الوقت وهي التي قدمت 
الكث��ر من ابنائها على طري��ق ال�ضهادة يف ثورة 
الع�رشين تل��ك الثورة املباركة التي احدثت تغرا 
يف ال�ضيا�ض��ة العراقية اآنذاك ومع��ربة ب�ضدق عن 

الوطنية ونبذ امل�ضتعمر .
والدغ��ارة كان له��ا متي��زا وا�ضح��ا يف جم��االت 
الف��ن والثقاف��ة واالدب والريا�ض��ة فف��ي جم��ال 
الف��ن واالدب والثقافة يقول ال�ضي��د را�ضم االع�ضم 
ب��ان الدغ��ارة كان��ت والت��زال من��ذ االربعينيات 
من الق��رن املا�ضي حل��د االن واجنبت العديد من 
اال�ضماء والتي كانت لها ب�ضمة متميزة ووا�ضحة 
يف احلي��اة الثقافي��ة امث��ال ال�ضاعر عب��د الر�ضا 
ال كرو���ش وال�ضاع��ر عطي��ة ال دخي��ل وال�ضاع��ر 
بدر لطي��ف الدغاري وال�ضاعر كف��اح عبد احلمزة 
وال�ضاع��ر عبد الكاظ��م خيون الدغ��اري وال�ضاعر 
�ضالح العتابي ورحيم النجار وخملد زامل و�ضتار 
الزلزيل ،على م�ضتوى ال�ضعر ال�ضعبي اما الف�ضحى 
فيتمثل��ون بال�ضاعر واالدي��ب علي ال�ضباين وكزار 
حنتو���ش ويعق��وب ج��واد وجاب��ر ح�ض��ن عبا�ش 
والدكت��ور با�ض��م االع�ض��م والدكتور حاك��م مالك 
الزي��ادي وزعي��م الطائي رائ��د الق�ض��ة الق�ضرة 
وح�ض��ني ال�ضب��اين وعلي �ضايع وه��و مغرب االن 
يف هولن��دا باالإ�ضافة اىل را�ضم االع�ضم يف جمال 
الرجم��ة والق�ض��ة الق�ضرة وبالن�ضب��ة للفنانني 
فف��ي مقدمته��م اال�ضت��اذ ر�ض��ول عب��د احل�ض��ني 
والنحاة �ضالح جا�ض��م العامري والدكتور جا�ضم 
ال�ض��ايف والدكت��ور عا�ض��م عبد االم��ر وميمون 
اخلال��دي وكرمي ال�ضايف واملرح��وم رحيم ماجد 
وحم��زة ماجد كما مت ا�ضدار عدد من املطبوعات 
مث��ل ا�ضدارات ثقافي��ة ونب�ش ال�ضب��اب واحلياة 

الثقافية .
ام��ا يف جم��ال الريا�ض��ة فقد حت��دث ال�ضي��د زيد 
حمي��د القزويني قائ��ال ان الناحية كانت متميزة 
يف جمال ك��رة الطائرة ولها الكث��ر من اال�ضماء 
املتمي��زة يف مقدمته��م امل��درب الكب��ر اال�ضتاذ 
مغ��ر عبد احل�ض��ون والالعبني امث��ال عبد االمر 
القزوين��ي واحم��د جب��ل وال�ضي��خ ن��ور ال�ضع��الن 
وال�ضي��خ ك��رمي ال�ضعالن وخلي��ل مال��ك ال�ضعالن 
وع��الء ح�ض��ني رهم��ة وثام��ر ح�ضون وعب��د �ضيد 

ر�ض��ا ورفع��ت االعرج��ي ومه��دي ح�ض��ن را�ضي 
و�ضي��د بتي مه��دي وو�ضام ن��ور ال�ضع��الن ومتيم 
علي واال�ضات��ذة �رشيف وعبد اهلل ويو�ضف وكانوا 
مبدعني عل��ى ال�ضعيدين املحلي والقطري بحيث 
ا�ضتطع��ت انا ان امثل مدينتي على مدى احد ع�رش 
عاما يف املنتخب الوطني العراقي وذلك من عام 

1979م. 1968م ولغية عام 
موؤخ��را  اندث��رت  الت��ي  القدمي��ة  املع��امل  وع��ن 
وجمالية احلي��اة يف تخومها النظ��رة، قال عميد 
كلي��ة الفنون يف جامع��ة القاد�ضية الدكتور با�ضم 
االع�ض��م: لق��د كان االأه��ايل يحي��ون امل�ض��اءات 
عل��ى �ضواطئ �ض��ط الدغارة املندف��ع بقوة لروي 
االأرا�ضي الزراعية اخل�رشاء، فيما كانت مقاهيها 
العام��رة بجل�ضاتها االدبية واحلكاي��ات الراثية 
تع��ج بروادها الليليني، كون هذه املدينة الغافية 
عل��ى �ضطه��ا التاريخ��ي كان��ت حمط��ة مهمة يف 
حي��اة العديد من املفكري��ن واملبدعني، لذا فاإنها 
تع��د من اأق��دم االأق�ضية والنواح��ي يف الديوانية، 
خ�ضو�ض��ا انها ت�ض��م نحو 60 موقع��ا اأثريا تعد 
امتدادا طبيعيا ملدينة نيبور االأثرية التي تقع يف 

ق�ضاء عفك.
وا�ض��اف: الدغارة كانت م��ن اجمل املدن ب�ضطها 
ال��ذي يفر���ش ان ي�ضتثم��ر �ضياحي��ا وج�رشه��ا 
افي��اوؤه عل��ى  تنعك���ش  ال��ذي  والنخي��ل  العتي��ق 
البي��وت وال�ضوارع الت��ي كانت م�ضج��رة باأ�ضجار 
)الكالبت��وز( امل�ضيئة لي��ال بامل�ضابيح، وغرها 

من معامل مل تعد موجودة يف يومنا احلا�رش.
وبخ�ضو���ش ال��دور الوطن��ي ال��ذي لعب��ه اأبن��اء 
املا�ضي��ة  ال�ضن��وات  م��ر  عل��ى  الدغ��ارة  مدين��ة 
و�ضه��د ب��ه تاري��خ الب��الد احلدي��ث، ذك��ر االع�ضم 
ان الع�ضائ��ر واالأ���رش الدغارية �ضجل��ت العديد من 
الوقف��ات البطولي��ة �ضد الظل��م واال�ضتب��داد على 
م��ر االأزمنة، ال�ضيم��ا ان لها دوره��ا الريادي يف 
ث��ورة الع�رشي��ن ومعرك��ة )قطار الك��وت(، عندما 
قطعوا �ضك��ة القطار بقيادة موج��د ال�ضعالن، كما 
انف��ردت بث��ورة 1932�ضد االنكلي��ز التي �ضميت 
بث��ورة الدغ��ارة ودارت وقائعها عل��ى مقربة من 
مرق��د النبي �ضعيب )عليه ال�ضالم(، وفيها خا�ضت 
ع�ضائ��ر االكرع مب�ضان��دة ع�ضائر عف��ك واآل حمد، 
اأ�رش�ش معركة �ضد االنكليز وراح �ضحيتها العديد 
من ال�ضهداء اأثناء دفاعهم امل�ضتميت عن مدينتهم 

وكرامة اهلها.
اأما عن ال�رش الذي جعل مدينة الدغارة االأم تنجب 

الع�رشات من املثقفني، اأو�ضح عميد كلية الفنون، 
ان ال���رش يكم��ن يف اأن االأ���رش الدغاري��ة احرمت 
اأن  دون  والثقافي��ة  ال�ضيا�ضي��ة  اأبنائه��ا  اأف��كار 
يك��ون هناك رقيب عليهم، لذا وعلى �ضبيل املثال 
�ضهدت خم�ضينيات الق��رن املا�ضي تنوعا ثقافيا 
و�ضيا�ضي��ا، وح�ض��ورا ب��ارزا ملنظم��ات املجتمع 
املدين واالأفكار الثقافية املنفتحة، و�ضهدت اأي�ضا 
تقدمي م�رشحيات واإ�ضدار �ضحف حملية واأن�ضطة 

اأدبية ل�ضيوع املعرفة.
ويف م��ا يتعلق بالواقع اخلدم��ي واأهم ما نفذ يف 
الدغ��ارة م��ن م�ضاريع خ��الل ال�ضن��وات االأخرة، 
ب��ني مدي��ر الناحي��ة حمم��د رزاق ان 25 جممعا 
للم��اء مت اإن�ضاوؤه��ا يف الناحي��ة، ا�ضافة اىل 11 
ج���رشا للم�ضاة واملركب��ات و58 مدر�ضة ورو�ضة 
اطف��ال، ف�ضال عن م���رشوع ناظم �ض��در الدغارة 
العم��الق الذي اأ�ضهم بتو�ضعة �ضط الدغارة من 69 
م��را مكعبا \ ثا اىل 690 م��را مكعبا \ ثا، اىل 
جان��ب اإن�ض��اء عدد كبر من املراك��ز ال�ضحية يف 
مركز الناحية والق��رى واالأرياف واأعمال اخرى، 
منوه��ا ب��ان امل�ضاري��ع الت��ي نفذت خ��الل املدة 
املا�ضي��ة غ��ر كافية الأ�ضباب عدي��دة، من اهمها 
النم��و ال�ض��كاين املتزاي��د والتط��ور ال�رشي��ع الذي 
ي�ضه��ده الع��امل و�ضعف البني��ة التحتي��ة للمدينة 

التي لطاملا حلم اأبناوؤها بخدمات اف�ضل.
وخل���ش رزاق اىل ان املدين��ة بحاج��ة اىل تنفيذ 
العدي��د م��ن امل�ضاريع التي �ضتحوله��ا اىل منطقة 

�ضياحية.
اما على م�ضتوى التعليم كانت املدار�ش االبتدائية 
داخل املدينة قليلة ن�ضبيا للبنات والبنني وكانت 
هن��اك مدر�ض��ة ثانوية واح��دة للبن��ني  ومدر�ضة 
ي�ضم��ون  الدغاري��ون  ،وظ��ل  للبن��ات  متو�ضط��ة 
ثانوي��ة االوالد ) املتو�ضطة ( زمنا النهم اعتادوا 
ه��ذه الت�ضمي��ة من��ذ تاأ�ضي���ش الدرا�ض��ة فيه��ا يف 
اخلم�ضيني��ات حي��ث ظل��ت متو�ضط��ة حت��ى ع��ام 
ثانوي��ة  اىل  درجته��ا  بتغي��ر  لي�ضم��ح   1964
ويفت��ح الرابع االدبي فيها وبذلك ا�ضتطاع الطلبة 
االلتح��اق بهذه الثانوي��ة و�ضار من حق خريجي 
الدرا�ض��ة  ب��ني  املفا�ضل��ة  املتو�ضط��ة  الدرا�ض��ة 
االعدادية و بني دار املعلمني االبتدائية واعدادية 
ال�ضناعة وثانوية الزراعة وهذه املدار�ش الثالثة 
موجودة يف الديواني��ة ، لي�ضتطيع هوؤالء الدرا�ضة 
– فيما بعد- بالكليات االن�ضانية وقد تطلب االمر 
�ضنوات حتى فتح  الفرع العلمي يف الثانوية عام 

1970  لي�ضتطيع الطلبة دخوله والتخ�ض�ش بعد 
هذا بالدرا�ضات الطبية والهند�ضية وما اليها  .

 عان��ت البن��ات بع��د درا�ض��ة املتو�ضط��ة الكثر و 
الكث��ر منه��ن دخل��ن دور املعلم��ات او الفن��ون 
املنزلي��ة بالديواني��ة م�ضتفي��دات م��ن االق�ض��ام 
الداخلي��ة هناك والق�ضم االآخ��ر التحقن باملدر�ضة 
الثانوية مع االوالد وخ�ض�ضت االدارة لهن غرفة 
وتخرج��ت  اال�ضراح��ات.  يف  للجلو���ش  خا�ض��ة 
فيهن الطبيبة واملهند�ضة واملدر�ضة وال�ضيدالنية 

وخريجة املعهد املتخ�ض�ش
اال�ضواق واملحالت وال�ضوارع

فكان��ت الدغارة هي املدين��ة اال�ضا�ضية التي تقع 
غربي النه��ر وحتوي على �ضارع��ني رئي�ضني يبداأ 
االول م��ن اجل�رش وي�ضم��ى �ضارع ال���رشاي لي�ضل 
اىل ال�ضاح��ة املقابل��ة لل���رشاي وبخ��ط متعام��د 
م��ع ال�ض��ارع  مطال عل��ى النهر ويق��ع على اجلهة 
اليمنى �ضوقان، اأحدهما على �ضفة النهر مبا�رشة 
ويتك��ون م��ن بع���ش الدكاك��ني ومقاه��ي النهر 
القريب��ة من �ضيادي النهر وتقع خلف هذا ال�ضوق 
�ضوق اخ��ر م�ضقف يف مقتبله��ا دكاكني البزازين 
والعطاري��ن واىل ميينه��ا دكاكني باع��ة الفاكهة 
واخل���رشة ي�ض��ذ ع��ن ذل��ك ك�ض��ك )�ضلمان(بائ��ع 
الفاكه��ة املقام عند راأ�ش ال�ضوق قريبا من اجل�رش 
وهو من��ادي ومثمن الفواكه واالحم��ال القادمة 
م��ن االرياف القريب��ة. ال�ض��ارع الرئي�ض��ي الثاين 
امل��وازي ل�ضارع ال�رشاي هو �ضارع اخلن�ضاء ويبداأ 
م��ن مبنى احل�ضينية املطل على النهر �ضعودا اىل 
اأبني��ة دور املوظف��ني وامل��دور املقاب��ل ل���رشاي  
احلكوم��ة ) واملدور ه��و حديقة م�ضتدي��رة ال�ضكل  
تواج��ه م��ن جانبه��ا  اجلنوب��ي   ذلك اجل��زء من 
�ضارع ال�رشاي  االآتي  من  جهة النهر واجل�رش ومن 
جانبه��ا ال�ضمايل بيت قا�ضي واملدر�ضون العزاب 
فيه��ا ومن جانبه��ا  الغربي بيت وعي��ادة طبيب  
الناحي��ة  وامل�ضتو�ض��ف  وبيت مدي��ر الناحية ثم 
���رشاي احلكوم��ة فيما تقع عل��ى اجلانب ال�رشقي 
من املدور بي��وت مدير الثانوية و�ضابط ال�رشطة 
وكات��ب الناحية (،ويتمي��ز ) اخلن�ضاء( باأنه مدور 
ي�ضر على نحو يحي��ط  بالدور واال�ضواق االخرى 
، و كذل��ك باأن��ه �ض��ارع  معظ��م بي��وت الناحي��ة 
حي��ث ال مقاه في��ه وال دكاكني كث��رة وت�ضتطيع 
الن�ض��اء التجوال فيه بحرية حي��ث ال  ينوب عنها 
يف ال���رشاء ال��زوج اأو االب��ن اأو ال�ضبي��ة ال�ضغرة  

يدخل��ن   ال  فالن�ض��وة 

ال�ض��ارع الرئي�ض��ي لل���رشاء وللتج��وال و  و�ضي��ق 
ن�ضاء البيوت يف �رشاء الرجال لالأقم�ضة كبر فهم 
ال يق��درون رغب��ات  الزوجة اأو البن��ت لذا ي�ضطر 
علي��ة القوم واملعلم��ون ا�ضطح��اب زوجاتهم  اأو 
بناته��م اىل الديوانية فقد كانت االجرة ال تتعدى 
اخلم�ض��ني فل�ضا  ذهابا ومثله��ا ايابا يف �ضيارات 

االجرة العادية و�ضيارات م�ضلحة نقل الركاب.
فيم��ا التوزي��ع الع�ضائ��ري يتداخ��ل في��ه الري��ف 
 : ن��واح ود�ضاك��ر  م��ن  باملدين��ة مب��ا جاوره��ا 
ال�ض��ادة املحاني��ة  الذين ي�ضكن��ون جلعة �ضخر ) 
ناحي��ة �ضومر ( يرتبط��ون بقبائل ال�ضعيد  ) بك�رش 
ال�ض��ني( الذين ميتد نفوذه��م الزراعي حتى بادية 
النعماني��ة وي�ضكن اىل جواره��م ال�ضادة العواودة 
) اأو العوادي��ني ( الذي��ن ي�ضك��ن بع�ضه��م الدغارة 
ويركزون يف مزارعهم وب�ضاتينهم القريبة وعلى 
م�ضافة ب�ضعة كيلومرات عن املدينة وميتد نفوذ 

العواودة اىل امل�ضخاب وابي �ضخر . 
يتف��رع م��ن املحاني��ة   ف��رع ال�ض��ادة  اآل روالن 
ويتداخلون  مع حدود ع�ضرتي اآل �ضبانة ) زعماء 
ع�ضائ��ر االك��رع (  والهالالت غربي نه��ر الدغارة 
بينم��ا ميتد نف��وذ العواودة اىل ع�ضائ��ر البو نايل 
الذين ي�ضكنون اجلوانب ال�ضمالية من نهر الدغارة 
. تتاألف ع�ضائر ناحي��ة الدغارة من اأربعة  اأق�ضام 

رئي�ضية هي  :
اأ – اآل �ضبان��ة : وه��م م��ن �ضل��ف االك��رع ) وه��م 
الزعم��اء وم�ضاربه��م يف ال�ضف��ة  ال�رشقي��ة  من 
النهر (،واآل حاج حمزة)وي�ضكنون ال�ضفة الغربية 
م��ن النهر (ومنه��م اآل �ضع��الن ،واآل �ضاطي و اآلبو 
خزعل واملجرولني) وكلهم ي�ضكن ال�ضفة ال�رشقية 
م��ن النهر( واآل حاج حمزة الذين ي�ضكنون ال�ضفة 

الغربية .
ب-اآل عم��ر) بفت��ح العني(واله��الالت – وهوؤالء 
ي�ضكنون املدينة الرئي�ضية – وينت�رشون يف اجلزء 
الغربي م��ن املدينة وميت��د وجودهم حتى حدود 
الديواني��ة حمادين  اآل حمد واملجرولني يف وقت 
ت�ضك��ن فيه جماعة احلاج جا�ض��م احلاج علي من 
الهالالت مبح��اذاة اآل �ضعالن يف ال�ضفة ال�رشقية 

من النهر
 وي�ضك��ن  اآل عم��ر اجل��زء ال�ضم��ايل م��ن طري��ق 
الديوانية حتى ي�ضلوا  اآلبو نايل وي�ضكن الهالالت 
اجل��زء اجلنوب��ي م��ن ذل��ك  الطري��ق حمادي��ن اآل 

احلاج حمزة ومرم�ش وع�ضائر عفك جنوبا 
ج- ال�ضعي��د: )بك���رش ال�ض��ني ( وه��م جمموعة من 
قبائ��ل تتب��ع �ضل��ف زبي��د وينت���رشون يف اجلزء 
اجلنوب��ي ال�رشقي من اأرا�ض��ي الدغارة ) وال�ضلف 
جمموعة من القبائل وكل قبيلة تنق�ضم اىل اأفخاذ 
وكل فخ��ذ اىل بي��وت (  ومرك��ز ال�ضعي��د الرئي�ضي 

ناحية �ضومر وهي مركز متوينهم
د –الب��و نايل : وهم من االك��رع واأ�ضهر اأفخاذهم 
بال��كاف  ،واآلب��و رك��ة)  اآلب��و ناه���ش  الب��ارزة  
بتجمعاته��م   ي�ضل��ون  رك��ة  والب��و   ) الفار�ضي��ة 
ال�ضكاني��ة اىل ناحي��ة ال�ضني��ة الت��ي تق��ع �ضمايل 
الديواني��ة اأما البو ناه�ش فيجاورون ناظم �ضدر 

الدغارة .
 الدغ��ارة تتكون من كل ه��ذا الن�ضيج االجتماعي 
وكان ثقله��ا العم��راين يف ال�ضتيني��ات من القرن 
املا�ضي يقع يف اجلانب الغربي من املدينة  التي 
تق��ع احل�ضينية الرئي�ضية  فيها قريبا من النهر يف 

هذا اجلزء يف نهاية �ضارع اخلن�ضاء 
ف��اذا اأنهيت امل��رور باحل�ضينية �ض��را مع جريان 
النهر و�ضلت اىل بيت ال�ضيد عبد الكرمي �ضرب ممثل 
املرجع الديني الكبر ال�ضيد  حم�ضن احلكيم حيث 
كان بيت��ه ملتق��ى  الطبقات املتع��ددة بعد �ضالة 
الع�ض��اء وم��ن يراج��ع دار اب��ي �ضي��اء ال يجد اال 
ك��رم احلفاوة وتلبية ال�ضوؤال الذي غالبا ما يكون 
�رشعي��ا ، فاذا خرج ال�ضائل��ون بقي اخلالن ردحا 

من الوقت لي�ضمروا .
 كان��ت ديواني��ات ال�ضم��ر يف الدغ��ارة تتمثل يف 
م�ضاي��ف اآل �ضع��الن واله��الالت ) �رشقي وغربي 
املدين��ة ( وبيوت احلاج عبد ال��رزاق احلمد ومال 
اهلل ال�ضيد عي�ضى  وال�ضيد هاتف القويزي و�ضواهم 

من كرام الرجال

إعداد ــ فاطمة عدنان


