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 ملخص البحث
يحاول هذا البحث تسليط الضوء على قرية العمرانية من حيث اشتقاق االسم وما ورد عنها من إشارات  

ص التاريخية وبيان موقعها الجغرافي عند البلدانيين ومتابعة التطور الديموغرافي لسكان القرية في بعض النصو 
 والتنويه الى اآلثار التي تدل على بقاياها في الوقت الحاضر.
 الكلمات المفتاحية : العمرانية،  البلدانية، الموصل ، قلعة .

Abstract 

This research is an attempt to shed light on Omraniyah village 

with regards to its name's derivation , its mention is some historical 

texts and demarcation of its geographical position by Buldanists. The 

research also follows up the demographic development of the village's 

residents , and it alludes to its antiquities to-day. 

 Key words: Omraniyah ,  Buldan's ,  Mosul   , Castle 

 المقدمة : 
يهدؼ ىذا البحث اىل تسليط الضوء على قرية مغمورة مل تذكرىا ادلصادر كثَتان بوصفها من القرل الشرقية  

دلدينة ادلوصل، كاليت مل ربَظ بدراسة سابقة. كانبثقت فكرة كتابة ىذا البحث من كوف مادتو البلدانية كالتارخيية كانت 
السنة ادلاضية عن شخصية عامل رياضي موصلي أشتهر برباعتو يف علم  تشكل جزءان من حبث أكرب كتبو الباحث يف

ىػ/ ٖٗٗالرياضيات كاذلندسة كالفلك،  كىو صاحب أكرب خزانة كتب علمية يف ادلوصل كىو علي بن أمحد العمراين )ت: 
تارخيية تتعلق (؛ كألف مادة البحث ادلتعلقة بالقرية تشكل دبجموعها أكصافان بلدانية ك ٘ٚ،صٜٕٔٓـ(. )الدباغ،ٜ٘٘

بادلوقع اجلغرايف للقرية كاليت لو بقيت ضمن البحث اآلنف الذكر ادلتعلق بشخصية علي العمراين ادلوصلي كدراسة كتبو 
كخزانة كتبو الشخصية كانت ستطيل البحث، لذا ارتأل الباحث فصل ادلادة ادلتعلقة بالقرية عن الشخصية ادلتقدمة على 

 . الرغم من أف أصلو يعود اليها
أما الدراسات السابقة القريبة من موضوع البحث فهناؾ دراسة كتبت حوؿ قرل ادلوصل كبلداهنا بشكل عاـ كاليت       

دراسة كصفية( تناكلت -ـٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙمحلت عنواف )بلداف ادلوصل كترامجها يف قالئد اجلماف البن الشعار ادلوصلي 
 (.ٔٔ-ٓٔ،ص صٖٕٔٓالعمرانية بشكل مقتضب.)الطوين،

كتربز أمهية البحث يف أنو يقدـ مادة دقيقة للنصوص اليت ربدثت عن القرية  بشقيها البلداين كالتارخيي، كفق 
 منهج ربليلي يف زلاكلة الستنباط مضامُت كآراء تنبثق من ىذه النصوص.

فقد تطرؽ اىل ادلوقع اجلغرايف قسم البحث اىل عدد من ااكر، تناكؿ اور األكؿ تسميات القرية، أما اور الثاين         
لقرية العمرانية، على أف اور الثالث عاجل احلديث عن قلعة العمرانية القريبة من القرية، يف حُت تطرؽ اور الرابع اىل 
د احلوادث التارخيية اليت كقعت بالقرب منها، كما صاحبو من ربوؿ دديوغرايف سكاين مرت بو القرية، أما اور اخلامس فق
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درس أىم الشخصيات اليت تعود أصوذلا للقرية كىي أربعة شخصيات. كاحلق البحث خبارطة مؤشر عليها موقع قرية 
 العمرانية، عسى أف يكوف ىذا البحث نواة لدراسة قرل موصلية أخرل بشكل منفرد كبدراسة مستقلة.

 المحور األول: تسميات القرية 
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٚٔٛبالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر" )الفَتكزأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم، ت:الِعمرَانِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  "  كرد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يف اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة        

، ٔـ، د.ت، ج٘ٓ٘ٔىػػػػػػػػػػ/ٜٔٔ(،كبالكسػػػػػػػػػر كالسػػػػػػػػػكوف اىل الِعْمرانية)السػػػػػػػػػيوطي، ت:ٛ٘ٔ،صٕ،جٕٚٓٓـ،٘ٔٗٔ/
( اىل تفصيل اشتقاقها اللغوم بقولو: " بكسر العُت ادلهملة كسكوف ادليم ٙٙٔٔىػ/ٕٙ٘(، كأشار السمعاين)ت:ٕٛٔص

(، كجػػاءت ٜٖٙ – ٖٛٙ، ص ص ٜ،جٜٚٚٔالنػػوف ىػػذه النسػػبة اىل العمرانيػػة قريػػة بادلوصػػل " ) كفػػتا الػػراء كيف آخرىػػا
(. كالنسػػػػػػبة اليهػػػػػػا "العمػػػػػػراين" ٘٘ٔ، ص ٜ٘٘ٔـ، ٕٓٛٔىػػػػػػػػػػ / ٖٕ٘ٔبػػػػػدكف أؿ التعريػػػػػػف لػػػػػػدل ياسػػػػػػُت العمػػػػػػرم)ت:

(Ibnalnadīm , D:380A.H/990A.D, 1871, p.283:ـ، د.ت، ٘ٓ٘ٔىػػ/ٜٔٔ(؛ )السػيوطي، ت
 (.ٓ٘ٔ، صٜ٘ٛٔ؛ )السلماف،(ٕٛٔ، صٔج

كالسم العمرانية دالالت كاشتقاقات أخرل ففي اللغة الكردية جاءت بالضم بدؿ الكسر فهي "ع مراين" رلردة من         
، نشر العمل األصلي ٕٚ٘، صٔ، جٕٙٓٓـ، ٖٓٙٔىػػ/ٔٔٓٔأؿ التعريف كما أكردىا ادلؤرخ الكردم البدليسي)ت:

(. ككردت العمرانية بصيغة أخرل يف اللغة الكردية كىي " ع ومرايّن " ٕٕٛ، صٗ، مجٕ٘ٓٓـ(؛)العزاكم، ٓٙٛٔسنة 
 (.ٕٓٙ، صٕٔٔٓ( ك" ع مرانية " )رؤكؼ، ٚ٘، صٕٜٜٔ)فندم، 
كجاء ذكرىا باللغة الًتكية بنفس أمسها )العمرانية( بدكف ربريك عند ربديد موقعها كما جاء يف النص : " العمرانية         

 (. ٖٗ، صٕ، مج ٖٗٛٔـ، ٜٔٛٔىػ / ٖٕ٘ٔ." )عاصم أفندم، ت:: موصل شرقيسنده..
كمن االشتقاقات األخرل السم القرية ما كرد يف احدل الدراسات احلديثة عند ربديد اسم القرية اآلرامي، ففي         

ي مكونة (، كىٖٛ، صٜٙٙٔـ، ٜ( ؛ )ادلرجي، من أىل القرف ٘، صٜٕٔٓ" )سعيد، ِنَتَـاللغة اآلرامية يطلق عليها " 
(، كىي مشتقة من آية من ٚٔٔ، صٕٚٓٓمن مقطعُت )نَتك( ك )راـ( كمعناىا )الضوء الذم على علو(.)صليبا، 

اإلجنيل﴿ انتم نور العامل ال ديكن أف زبفى مدينة موضوعة على جبل كال يوقدكف سراجان كيضعونو ربت ادلكياؿ بل على 
 (.٘ٔ-ٗٔ،آية رقم٘،االصحاحٕ٘ٔٓدس،العهد اجلديد،إجنيل مىت،ادلنارة فيضئ جلميع الذين يف البيت﴾)الكتاب ادلق

(،إذ ذكرىا ٓٔ،صٖٕٔٓكعرفت القرية هبذا االسم أم ]العمرانية[ نسبة اىل بٍت عمراف االزديُت )الطوين،         
قرية ـ( كأكؿ مؤرخ يف كتابو)تاريخ ادلوصل( مشَتان اىل كجود بنو عمراف الذين يعود أصل الٜ٘ٗىػ/ٖٖٗاالزدم)ت :
 (.ٖٛ،صٕ،جٜٚٙٔادلتقدمة إليهم)

كذكر الدكتور علي حبيبة زلقق كتاب )تاريخ ادلوصل( ادلتقدـ الذكر أف كلمة العمرانية جاء رمسها باألصل         
، ٖٖ، ص ٕ، جٜٚٙٔ، ـ(ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗ)ت:ادلخطوط ىكذا " كمالعبا " كأضاؼ " كلعلها زلرفة مما ذكرتو ")االزدم،

 (.ٕٛ٘، صٕٓٓٓخطأ عند اليازجي أف العمرانية زلرفة عن معلثايا ) (، كجاء االسم-ٔ-ىامش
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كنصل اىل أف االسم الشائع كادلتعارؼ عليو بُت الدراسات كادلصادر ىو العمرانية على الرغم من االختالفات         
 اجلزئية يف ادلدلوؿ اللفظي اللغوم يف ادلسميات اليت عرفت هبا القرية.

 ع الجغرافي لقرية العمرانية المحور الثاني : الموق
كرد ذكر القرية يف بعض النصوص البلدانية كالتارخيية بصيغة مقتضبة، فضالن عن بياف كربديد موقعها احلايل يف         

ـ( قاؿ : " قرية كبَتة...يف شرقي ٜٕٕٔىػ / ٕٙٙبعض الدراسات احلديثة، فقد جاء ذكرىا عند ياقوت احلموم )ت:
( فمن خالؿ نص ياقوت احلموم ٖ٘ٔ، صٗ، جٖٜٜٔية الشوش كادلرج..." )ادلوصل متآمخة لناح

ـ( يرجا أهنا كانت قرية زراعية كبَتة كذلا مكانة مهمة قريبة من ناحية الشوش كادلرج، كما يالحظ أف ٜٕٕٔىػ/ٕٙٙ)ت:
ـ( كما ذكر ذلك ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙ)ت: التصنيف ادلرتيب ذلا قد تقلص ]ردبا؟![ اىل قرية استشهادان بابن الشعار ادلوصلي

بالنص قاؿ : " قرية من نواحي ادلوصل شرقيها " بعد أف كانت قرية كبَتة كربولت اىل قرية على الرغم من قرب ادلدة 
مع االتفاؽ بينهما أهنا تقع يف شرؽ  (.ٖ٘ص ،ٚج ،ٕ٘ٓٓ) ـ(،ٜٕٕٔ/ ىػٕٙٙالزمنية بينو كبُت ياقوت احلموم )ت:

، ص ص ٜ، جٜٚٚٔـ( شيئان سول ذكره أهنا " قرية بادلوصل " )ٙٙٔٔ/ىػٕٙ٘)ت: ادلوصل، كمل يضف السمعاين
 قٕٔٗٔـ، ٖٖٛٔىػ / ٜٖٚت )البغدادم، ـ(.ٗٔىػ/ٛ(، كأستمرت ربت نفس ادلسمى حىت القرف )ٜٖٙ – ٖٛٙ

 (.ٜٓٙ، ص ٕج ـ،ٕٜٜٔػ/
، ٕت، جـ، د.ٖٖٕٔىػ /  ٖٓٙيف حُت جعلها البعض " ناحية من أعماؿ ادلوصل " )ابن األثَت، ت:        

ـ( فقاؿ: "ناحية بادلوصل" ٖٖٕٔىػ /  ٖٓٙـ( نص ابن األثَت)ت:٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔ( كأختصر السيوطي )ت:ٖٚ٘ص
(، كىو ما نستبعده، إذ انو مل تذكر ادلصادر كجود ناحية هبذا االسم، كردبا قصد ابن األثَت ٕٛٔ، صٔ)د.ت، ج

ية[ تابعة للموصل كمل يقصد هبا الناحية أك ـ( من بعده ]قر ٘ٓ٘ٔ/ ىػٜٔٔـ( مث السيوطي )ت:ٖٖٕٔىػ /  ٖٓٙ)ت:
العمل أك اإلقليم الف األخَتة تشكل مساحات كبَتة ككاسعة من األرض مما ال ينطبق على قرية العمرانية 

 (.ٔٙ،صٕٔٔٓ)قيقم،
 ،ٕٔٔٓـ( كما بعده )ٕٔىػ/ٙكتقع قرية العمرانية يف منطقة عقرة، كأشار رؤكؼ اىل أهنا اشتهرت يف القرف )       

، ٕٔٔ، ص ٕ، جٖٜ٘ٔ( كيلومًتان )الصويف، ٜٓ(، إذ كانت ضمن القرل التابعة لشوش، كتبعد عن ادلوصل )ٕٓٙص
(، كالشوش من أعماؿ ادلوصل يف ٖ٘، صٕٔٔٓ]كعن ربديد موقع العمرانية تراجع اخلارطة يف آخر البحث[ ؛ )فندم، 

فيعرؼ دبرج أيب عبيدة كىو على جانبها الشرقي (، أما ادلرج ٙ٘،صٕ٘ٓٓاجلانب الشرقي كىي ذباكر عقرة )ىركرم، 
ىػػػػ / ٖٕ٘ٔبوصفو موضعان بُت اجلباؿ يف منخفض من األرض شبيو بالغور فيو مركج كقرل حسنة. )ياسُت العمرم ت:

]العنب[ حسب  (،كمما اشتهرت بو القرية زراعة الكرـك٘ٙٔ، صٜٕٓٓ(؛ )عبود، ٗٙ-ٖٙ،ص ص ٜ٘٘ٔـ، ٕٓٛٔ
 (.ٕٕٛ، صٕ٘ٓٓ( ؛ فضالن عن الرز )العزاكم، ٖ٘ٔص ،ٗج ،ٖٜٜٔ ـ،ٜٕٕٔ/ ىػٕٙٙياقوت احلموم )ت:

(، كال يقصػػد ىنػػا أف ٜٔ، صٜٜٛٔكيف كقػػت الحػػق أصػػبحت القريػػة مػػن " مػػدف العماديػػة القدديػػة " )العػػزاكم،         
، مج ٕ٘ٓٓحسب العزاكم )درجتها يف الًتتيب ادلدين ادلرتيب قد كصل هبا اىل مرتبة ادلدينة بل بلدة قددية يف أحناء ادلوصل 
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مدينػػة [ نامجػػان عػػن عػػدـ  >بلػػدة  >ناحيػػة  >قريػػة  >(، كردبػػا يكػػوف ىػػذا االخػػتالؼ يف ذكرىػػا ]قريػػة كبػػَتة ٕٕٛ، صٗ
، ٕ٘ٓٓتػػػػوخي الدقػػػػة، كردبػػػػا لبعػػػػدىم عػػػػن ادلنطقػػػػة ممػػػػا جعلهػػػػم خيتلفػػػػوف يف تلػػػػك الصػػػػي  بشػػػػكل يربػػػػك القػػػػارئ)ىركرم، 

نػػػػػػػػػد ؾ( )سػػػػػػػػػعيد، (.كأصػػػػػػػػػبحت تعػػػػػػػػػرؼ منػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػرف ادلنصػػػػػػػػػـر ك ٜٖص ( ؛ )ىػػػػػػػػػركرم، ٘، صٜٕٔٓاىل اآلف بقريػػػػػػػػػة )ك 
نػػػػد( بالكرديػػػػة تعػػػٍت القريػػػػة كحػػػػرؼ الكػػػاؼ)ؾ( يف اللغػػػػة الكرديػػػػة ٓ٘،صٕ٘ٓٓ ( كالػػػيت تعػػػػٍت )القريػػػػة الصػػػغَتة(، الف )ك 

 (.ٔ،صٕٕٓٓ)الربيفكاين، يستخدـ لتصغَت الشيء
 المحور الثالث : قلعة العمرانية 

م( قال 2118هـ / 515)ت:ة مرتبطان بإسم القرية ] أم العمرانية[ يف نص ياقوت احلموم كرد ذكر قلعة العمراني        
( كىو أقدـ ٖ٘ٔ، صٗ، جٖٜٜٔقرية كبَتة كقلعة يف شرقي ادلوصل...كالقلعة آلت اىل اخلراب ما بقي منها شيء" ): " 

ا يف زمانو قد خربت كمل يتبَق شيئان من نص بلداين ذكر لنا كجود القلعة، كيتضا من كالمو أف القلعة قددية البناء ألهن
(، ككرد ذكرىا ٛ٘ٔص ،ٕج ،ٕٚٓٓ ـ،٘ٔٗٔىػ/ٚٔٛآثارىا. كتقع ىذه القلعة " شرقي ادلوصل " )الفَتكزأبادم، ت:

باللغة الًتكية بالصيغة التالية " العمرانية موصل شرقيسنده بر قلعة آديدر" أم كالعمرانية بالكسر قلعة شرقي ادلوصل. 
 (. ٖٗ، صٕ، مج ٖٗٛٔـ، ٜٔٛٔىػ / ٖٕ٘ٔدم، ت:)عاصم أفن
 " كو ال ع ومرايّن "( ؛ فضالن عن ٕٕٛ، ص ٗ، مج ٕ٘ٓٓكتسمى بالكردية " قلعة ع مراين " )العزاكم،         
، نشر العمل األصلي سنة ٕٚ٘، صٔ، جٕٙٓٓـ، ٖٓٙٔىػػ/ٔٔٓٔ(. كذكر )البدليسي ت:ٚ٘، صٕٜٜٔ)فندم، 
هورة التابعة لوالية العمادية قلعة عقرة...مث قلعة دىوؾ...مث قلعة دير...كمن قالعها ـ( انو " من القالع ادلشٓٙٛٔ

بشرل...كقلعة قالدة شوش كقلعة عمراين كقلعة باريزاف..."، كمن الواضا أف ىذه القالع كانت متجاكرة كتقع على خط 
أهنا كانت معركفة هبذا االسم دكف العمارة  جبلي كاحد، كال نعلم يقينان ىل أهنا كانت مشهورة كموقع ال يزاؿ شاخصان أـ

( كيلومًت غرب ٕٓالف النصوص السابقة تذىب اىل أهنا قد دمرت كمل يبق من آثارىا شيء. كتقع ىذه القلعة على بعد )
، ٘، جٖٜٜٔـ،ٖٛٗٔىػ/ٕٗٛ(، كأقرب القالع اليها قلعة شوش )ابن ناصر الدين، ت:ٓ٘، صٕ٘ٓٓعقرة )ىركرم، 

 (.ٕٓٙ،صٕٔٔٓؼ برأم يشَت اىل أف بقايا القلعة ما تزاؿ قائمة)(.كينفرد رؤك ٜٕٓص
كعلى الرغم من انو ال توجد مالما كاضحة ذليئة ىذه القلعة إال أهنا شكلت كاحدة من قالع الزيبار األربعة يف         

 (.ٕٓٙ،صٕٔٔٓـ(كما مر ذكره آنفان كحسب ما أكد ذلك رؤكؼ )ٖٓٙٔىػػ/ٔٔٓٔزمن البدليسي )ت:
 الرابع : قرية العمرانية : التاريخ والسكان  المحور
ـ( أكؿ مػػن أتػػى علػػى ذكػػر ىػػذه القريػػة مػػن بػػُت ادلػػؤرخُت ٜ٘ٗىػػػ/ٖٖٗيعػػد ادلػػؤرخ ابػػو زكريػػا االزدم ادلوصػػلي )ت:        

ـ( عنػدما ذكػر عائػدات أعمػاؿ ادلوصػل ادلصػركفة علػى ٖٔٚىػػ/ٖٔٔبعامة كادلوصليُت خباصة، إذ ذكرىا يف حػوادث سػنة )
(، مث أتػػى نفػػس ادلػػؤرخ أعػػاله ٓ٘ٔ، صٜ٘ٛٔ( ؛ )السػػلماف، ٖٖ – ٕٖ، ص ص ٕ،جٜٚٙٔر احلػػر بادلوصػػل)حفػػر هنػػ

ـ( عندما كقع هبا قتاؿ بُت زلمد بن زيد كإسحاؽ بن إبراىيم من ٙٗٚىػ/ٜٕٔعلى ذكرىا مرة ثانية ضمن حوادث سنة )
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يبُت أف القريػة قػد سبتعػت بأمهيػة  (،كىذإٛ٘،صٕٓٓٓ( ؛ )اليازجي،ٖٛ، صٕ،جٜٚٙٔكلد جابر بن جبلة ادلوصلي )
دلوقعها الزراعي كأمهيػة ذلػك ادلوقػع مػن خػالؿ تنػافس القػادة للسػيطرة علػى األراضػي يف تلػك ادلنطقػة، كمػن خػالؿ مػا ذكػره 

ـ( يف كتابو )تاريخ ادلوصل( جند ذكران لبعض من القبائل العربية كفركعها كالػيت سػكنت ادلوصػل، ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗاالزدم )ت:
(، فالعمرانيػة منسػوبة اىل بػٍت ٖٔٔ،صٕ،جٜٚٙٔر بن جبلة ادلتقدـ الذكر، كجابر ىو جد بٍت عمراف مجيعان )كمنهم جاب

ـ، ٜ٘ٗىػػػػػ/ٖٖٗعمػػػراف االزديػػػُت ككانػػػػت مػػػن األ سػػػر ادلوصػػػػلية ادلتنفػػػذة خػػػالؿ العصػػػػور اإلسػػػالمية ادلتقدمػػػة )االزدم،ت:
ـ( " ٕٚ٘ٔىػػ/ ٘٘ٙبػن بػاطيش )ت:(، كما قاؿ عػنهم آٔ، صٖٕٔٓ( ؛ )الطوين، ٜٖ٘، ٕٜ، ص صٕ،جٜٚٙٔ

، ٖٜٛٔكبيت العمراين مشهور بادلوصل كبالتقدـ كتػويل األمػور الديوانيػة كحػذؽ ادللػوؾ، يقػاؿ أف أصػلهم مػن العمرانيػة " )
 (، كىذا ما سنالحظو عن األعالـ ادلنسوبُت للعمرانية يف ]اور التايل[.ٖ٘ٔ – ٖٗٔص ص 
ة ]العمرانيػػػػة أك ادلنسػػػوبُت اىل بػػػػٍت عمػػػراف[ جنػػػػد ذكػػػران لريكػػػػراد يف إشػػػارة ابػػػػن األثػػػػَت كاىل جانػػػب قبيلػػػػة االزد العربيػػػ        
بقولػػو : " يف ىػػذه السػػنة  ـ(ٖٖٔٔىػػ/ٕٛ٘ـ( عنػػد ذكػػره لػػبعض قػالع األكػػراد يف حػػوادث سػػنة )ٖٖٕٔىػػ /  ٖٓٙ)ت:

ىػػػ[استوىل عمػػاد الػػدين زنكػػي علػػى مجيػػع قػػالع األكػػراد احلميديػػة منهػػا قلعػػة العقر]عقػػرة[ كقلعػػة شػػوش كغَتىػػا..." ٕٛ٘]
فكلمة ]كغَتىا[ ردبا ربتمل قلعة العمرانية الف العمرانية كانت تتبع الشوش يف بعض النصوص التارخيية كالبلدانية ادلتقدمػة، 

(، كبالنسبة للعمرانية كقلعتها فإهنا كانت زبضػع لتصػرؼ ٕٗٚ، صٜ، جٕٓٔٓرب اجلغرايف بُت ادلنطقتُت )فضالن عن الق
، ٕٜ٘ٔ(، كعشػػػػػَتة الزيبػػػػػار مػػػػػن أىػػػػػم عشػػػػػائر هبػػػػػديناف )الػػػػػدملوجي، ٜ٘ – ٛ٘،ص ص ٕٜٜٔعشػػػػػَتة الزيبار)فنػػػػػدم،

 (.ٖٓٔص
زيبار،إلحاطػة هنػر الػزاب الكبػَت بػو مػن الشػماؿ كمسيت ىػذه العشػَتة ]زيبػار[على اسػم ادلكػاف الػذم تسػكنو كىػو ال        

(.فالزيبػار مكونػة مػن مقطعػُت ٖٓٔ، صٕٜ٘ٔكالغرب، كقد ع ػِرَؼ الزيبػاريوف منػذ القػدـ بالصػالح كالطاعػة )الػدملوجي، 
مهػػا ]زم[ كمعناىػػا ]النهػػر[ ك]بػػار[ معنػػاه ]الضػػفة[ يف اللغػػة الكرديػػة كبػػذلك يصػػبا معػػٌت الكلمػػة ]ضػػفة النهػػر[ أك ]ضػػفة 

 (.ٛٗ، صٕ٘ٓٓاب[ أك تأيت دبعٌت ]أماـ الزاب[ أك ]األرض ادلتصلة بنهر الزاب[ )ىركرم، الز 
كيبدك أف دديوغرافيا السكاف يف تلك ادلنطقة قد شهدت تواجدان للعرب مث األكراد نتيجة اذلجرات كطبيعة األحواؿ         

للخالفػػة العباسػػية أنػػو ال بػػديل عػػن احلمػػدانيُت يف  السياسػػية الػػيت شػػهدقا منطقػػة ادلوصػػل كاجلزيػػرة كيػػرجا ىػػركرم أنػػو تأكػػد
كاليػػة ادلوصػػل كاجلزيػػرة كتوابعهػػا فهػػم الوحيػػدكف الػػذين كػػاف باسػػتطاعتهم احلفػػاظ علػػى السػػيادة العباسػػية يف ادلنػػاطق اجلبليػػة 

داف كػانوا مػرتبطُت شرقي ادلوصل كمشاليها ألهنم من قبيلة تغلب العربية يف ادلوصل كاليت كاف ذلا نفػوذ فيهػا، كمػا أف بػٍت محػ
(. كىػذا يبػُت لنػا ٜٙٔ، صٕ٘ٓٓبرباط ادلصاىرة مع رؤساء األكراد فوجودىم على كالية ادلوصل يضػمن سػالمة ادلدينػة )

 كيف أصبا ىناؾ ربوؿ سكاين ككجود مشًتؾ للعرب مث األكراد يف مناطق شرؽ ادلوصل كمنها العمرانية. 
 رانية المحور الخامس : العلماء المنسوبين الى العم

برز عدد من العلماء ممن كلد كسكن مدينة ادلوصل كغَتىػا مػن ادلػدف ممػن كانػت أصػوذلم ترجػع اىل العمرانيػة فازبػذ         
 منهم ادلوصل موطنان كمستقران، كمنهم من أستقر يف مدف أخرل كمن ىؤالء العلماء :
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رو القــر ن علــى وبــي علــي " القاضــي وبــو منصــور العمرانــي و ــان يســكن ميافــارقين قــ              
االهوازي وتفقه ببغداد على وبي إسحاق الشيرازي ووـنتقل الى ميافارقين فأقام 

م[ابــــو العبــــاس 2255هـــــ/451بهــــا قــــرو صــــاحبنا م والكــــالم للســــمعاني ت:
 الخضر بن ثروان التغلبي عليه القر ن بميافارقين".

ـ، ٖٖٕٔىػػػػػػػػػػ /  ٖٓٙت: ( ؛ )ابػػػػػػػػػن األثػػػػػػػػػَت،ٜٖٙ – ٖٛٙ، ص ص ٜ، جٜٚٚٔ)              
 ( ٖٛ٘-ٖٚ٘، ص ص ٕد.ت، ج

( باالسػػتناد للػػػنص ادلتقػػدـ ممػػػا ذكػػػره ٕٔىػػػػ/ٙكمل يتبػػُت لنػػػا سػػنة لوفػػػاة ابػػو منصػػػور العمػػراين كيػػػرجا انػػػو مػػن علمػػػاء القػػرف )
 ـ(.ٖٖٕٔىػ /  ٖٓٙ( كأيده يف ذلك ابن األثَت)ت:م2255هـ/451)ت:السمعاين 
ـ(كىػػػو عػػػامل بالرياضػػػيات كاحلسػػػاب ٜ٘٘ىػػػػ/ٖٗٗأمحػػػد العمػػػراين  ادلوصػػػلي )ت:أمػػػا العػػػامل الثػػػاين فهػػػو علػػػي بػػػن         

كاذلندسػػة كعلػػم الفلػػك كىػػو صػػاحب أكؿ خزانػػة كتػػب علميػػة يف ادلوصػػل،كانت خزانػػة كتبػػو مقصػػدان لطلبػػة العلػػم مػػن كػػل 
 ,Ibn alnadīm , D:380A.H/990A.Dاألصقاع، لو عدد من ادلؤلفات منها )شرح كتاب اجلرب كادلقابلة(.)

1871, p.283 ،ص ص ٜٕٔٓ(؛ )الدباغ ،ٚ٘ ،ٜٚ.) 
يف حُت أف العامل الثالث كالرابع ممن ينتموف اىل العمرانية بأصوذلم القبلية األزدية قد عاشتا يف العهد االتابكي كمها         

ادلوصلي العمراين" من الشعراء كتربطهما صلة قرابة كمها كل من " زلمد بن علي بن احلسن بن رضى ابو حامد أيب ادلكاـر 
ك " امحػػد بػػن زلمػػد بػػن رضػػى ابػػو العبػػاس بػػن أيب ادلكػػاـر العمػػراين االزدم ادلوصػػلي" إذ كػػاف أجػػدادمها مػػن العمرانيػػة )ابػػن 

 (.ٛٚ، صٜٕٔٓ( ؛ )الدباغ، ٕٙٚ، صٔ، جٜٖٖ، ص ٙ، جٕ٘ٓٓـ، ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙالشعار ادلوصلي،ت:
 نتائج البحث :

 إمجاذلا بالنقاط اآلتية :  توصل البحث اىل مجلة من النتائج ديكن
.مثلت قرية العمرانية إحدل مناذج القرل الزراعية يف شػرؽ ادلوصػل كالػيت امتػازت بقػدمها مػن خػالؿ مػا كرد يف النصػوص ٔ

 اليت بُت أيدينا.
 .على الرغم من قلة النصوص اليت عرضت مالما ىذه القرية إال أهنا كشفت عػن بعػض معادلهػا العمرانيػة السػيما قلعتهػإ

من خالؿ اإلشارات اليت أكردقا ادلصادر كاليت بينت أمهيتهػا خػالؿ العصػور الوسػيطة الرتباطهػا مػع رلموعػة قػالع شػكلت 
 حزامان كخطان دفاعيان كعسكريان لصد أم خطر خارجي.

خطػػط  .لعػػب بنػػو عمػػراف الػػذين تنسػػب القريػػة ذلػػم دكران مهمػػان يف تػػاريخ ادلوصػػل يومئػػذث مػػن خػػالؿ مػػا تركػػوه مػػن آثػػار يفٖ
 ادلدينة.

ـ( مثػػػاالن حيػػػان كغنيػػػان للنصػػػوص ٜٕٕٔىػػػػ/ٕٙٙكيػػػاقوت احلمػػػوم )ت: ـ(ٜ٘ٗىػػػػ/ٖٖٗ)ت: .شػػػكلت نصػػػوص االزدمٗ
 التارخيية كالبلدانية اليت أعطتنا معلومات دقيقة كمكثفة عن ىذه القرية كقلعتها.
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ب زكدتنػا دبعلومػات مركػزة علػى .اعتمد البحث على نصوص صغَتة كدقيقة من كتب بلدانية كتارخيية كحىت كتػب األنسػا٘
الرغم من قلتها ؛ إال أف الباحث حاكؿ الوقػوؼ عنػدىا بشػيء مػن الدراسػة كالتحليػل كادلقارنػة يف زلاكلػة لتفكيكهػا كربليػل 
مضػػامينها إلعطػػاء صػػورة كلػػو مبسػػطة عػػن ىػػذه القريػػة بقػػدر مػػا اسػػتطاع الباحػػث أف يصػػل إليػػو مػػن نصػػوص، فضػػالن عػػن 

ء متنوعة حوؿ ادلوقع احلايل للقرية فضػالن عػن بعػض ادلواقػع القريبػة منهػا مػن خػالؿ االسػتعانة خبارطػة ادلراجع اليت قدمت آرا
 توضيحية للبلدات كالقالع كالقرل اجملاكرة ذلا.

.شكل العرب كاألكراد نسيجان سكانيان أساسيان ذلذه القرية كال نعلم يقينان مىت كاف ىذا التحوؿ الدديوغرايف السكاين الذم ٙ
جػع بأصػولو اىل ىجػرة القبائػػل العربيػة اليهػا السػػيما مػن االزد كربديػدان مػػن بنػو عمػراف مث ربػػوؿ سػكاهنا اىل األكػراد حبكػػم ير 

 طبيعة الظرؼ السياسي الذم عاشتو ادلنطقة كاليت تقع عقرة حاليان.
ل ملحػوظ فضػالن عػن اجلوانػب .أفرزت العمرانية عػددان مػن العلمػاء الػذين ينتسػبوف ذلػا حيػث سػامهوا باحليػاة العلميػة بشػكٚ

 اإلدارية يف مدينة ادلوصل ربديدان، فضالن عن مدينة ميافارقُت بوصفهما من مدف اجلزيرة كل حسب زبصصو كمهنتو.
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 (6، ص<776لوحة توضح قرية العمرانية )كندك حاليًا(،)الخضري،

 
 (ٜٕٚ، صٕ٘ٓٓخارطة توضا موقع العمرانية كالقرل كالبلدات اجملاكرة ذلا)ىركرم، 

 
 توثيق المصادر والمراجع  العربية واألجنبية 
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 ووال المصادر والمراجع العربية 
ىػػػػ /  ٖٓٙت:ابػػػن األثػػػَت، ابػػػو احلسػػػن عػػػز الػػػدين علػػػي بػػػن أيب الكػػػـر زلمػػػد بػػػن عبػػػد الكػػػر  بػػػن عبػػػد الواحػػػد الشػػػيباين اجلػػػزرم،  -

 ، بَتكت : دار صادر.اللباب في تهذيب األنسابـ، )د.ت(.ٖٖٕٔ
ىػػػػ /  ٖٓٙت:األثػػػَت، ابػػػو احلسػػػن عػػػز الػػػدين علػػػي بػػػن ايب الكػػػـر زلمػػػد بػػػن عبػػػد الكػػػر  بػػػن عبػػػد الواحػػػد الشػػػيباين اجلػػػزرم، ابػػػن -

 وسف الدقاؽ(، بَتكت: دار الكتب العلمية.، )راجعو كصححو : زلمد يالكامل في التاريخ، (1222)ـ،ٖٖٕٔ
، )ربقيػػػق:علي ٕ، جتـــاريخ الموصـــل،(2856)ـ(،ٜ٘ٗػ/ىػػػٖٖٗاالزدم، ابػػػو زكريػػػا يزيػػػد بػػػن زلمػػػد بػػػن أيػػػاس بػػػن القاسػػػم، )ت:-

 حبيبة(،القاىرة : نشر جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي / اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية/اجلمهورية العربية ادلتحدة.
، )ربقيػػػق : عبػػػد (، التمييـــا والفصـــل2872)ـ(، ٕٚ٘ٔىػػػػ/ ٘٘ٙابػػػن باطيش،إمساعيػػػل بػػػن ىبػػػة ا بػػػن سػػػعيد ادلوصػػػلي، )ت:-
 حلفيظ منصور(، القاىرة : الدار العربية للسنةا
،)ترمجػو اىل العربيػة : شرفنامة في تاريخ الدول واإلمارات الكرديـة، (1225)ـ، ٖٓٙٔىػػػ/ٔٔٓٔ)ت:البدليسي، شرؼ خاف، -

 ،دمشق:دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع.ٕزلمد علي عوين(،)راجعو كقدـ لو : حيِت اخلشاب(، ط
،  موظػف ٜٔٛٔمسػاءان، تولػد ٕٓ:ٓٔ،السػاعة 1212/شػباط/ٕٚ، بتػاريخ مقابلـة شخصـية.بيكاس مجاؿ الدين، الربيفكاين، د-

 يف مديرية اآلثار يف عقرة، مقيم يف عقرة.
مراصـد االالـالع علـى وسـماء األمكنـة ،م(2881)ـ(، ٖٖٛٔىػػ / ٜٖٚالبغدادم، صفي الدين عبد ادلػؤمن بػن عبػد احلػق، )ت-

 يل.بَتكت : دار اجل والبقاع،
، ٜٜٔٔصػباحا، تولػد  ٘ٔ:ٔٔ(، السػاعة 1228/تشػرين األكؿ/ٔ، بتػاريخ مقابلـة شخصـيةاخلضرم، زلمد مشػَت عبػد الػرمحن، -

/جامعػػة صػػالح الػػدين اربيػػل كمتػػويل مسػػجد الشػػيخ عبػػد اجلليػػل اخلضػػرم يف ادلوصػػل، مقػػيم يف -خػػريج قسػػم اجليولوجي/كليػػة العلـو
 اربيل .

مجلــــة دراســــات دراسػػػػة يف مؤلفاتػػػػو،-ٜ٘٘ىػػػػػ/ٖٗٗي بػػػػن امحػػػػد العمػػػػراين ادلوصػػػػلي ت : ، علػػػػ(1228)الػػػػدباغ، زلمػػػػد نػػػػزار، -
 .ٕٜ-٘ٚ،مركز دراسات ادلوصل:جامعة ادلوصل،الصفحاتٖ٘،العدد موصلية

إمــارة بهــدينان الكرديــة وو إمــارة العماديــة )يبحــث عــن حيــاة األ ــراد التاريخيــة والسياســية ، (2841)الػػدملوجي، صػػديق، -
 ، ادلوصل : مطبعة االرباد اجلديدة.دينان وما يتعلق بهم من وخبار وحوادثواالجتماعية في به

، أربيػل : مطبوعػات األكاددييػة الكورديػة، مطبعػة احلػاج (، المعجم التاريخي إلمارة بهـدينان1222)رؤكؼ، عماد عبد السػالـ، -
 .  ٔٔٔىاشم، العدد 

بػدرم تضػيء اكتشػافات أثريػة مسػيحية قدديػة نفضػت غبػار الػزمن (، بػركين 1228كػانوف الثػاين   ٗٔسعيد، سامر ألياس، )االثنػُت-
 ]من الصحيفة[. ٘، السنة احلادية كالعشركف.لندف : مؤسسة الزماف، صٕٙٗٙ، العدد جريدة الامانعن أديرة عتيدة، 

 ، ادلوصل : منشورات مكتبة بساـ.(، الموصل في العهدين الراشدي واألموي2874)السلماف، عبد ادلاجود امحد، -
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)ربقيػػق:  تــاب األنســاب،   ،(2866)ـ(، ٙٙٔٔىػػػ/ٕٙ٘السػػمعاين، أيب سػػعد عبػػد الكػػر  بػػن زلمػػد بػػن منصػػور التميمػػي، )ت:-
عبػػد الػػرمحن بػػن ادلعلػػى اليمػػاين كآخركف(،حيػػد آبػػاد الػػدكن اذلنػػد : طبػػع دبطػػابع كزارة ادلعػػارؼ كالشػػؤكف الثقافيػػة مطبعػػة رللػػس دائػػرة 

 ادلعارؼ العثمانية.
 بَتكت : دار صادر. لب اللباب في تحرير األنساب،،)د. ت(ـ(،٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالدين، )ت: السيوطي، جالؿ-
قالئــد الجمــان فــي ، (1224)ـ،   ٕٙ٘ٔىػػػ/ٗ٘ٙابػػن الشػػعار ادلوصػػلي،ادلبارؾ بػػن امحػػد بػػن محػػداف بػػن امحػػد بػػن علػػواف، ت: -

 لمية.، )ربقيق: كامل سلماف اجلبورم(، بَتكت:  دار الكتب العفرائد شعراء هذا الامان
 ، بَتكت : جبل لبناف.معلم اللغة السريانية، (1226)صليبا، جورج، -
كيشتمل على احليػاة االجتماعيػة كاالقتصػادية كنػواحي ادلدينػة القدديػة، ادلوصػل :  ٕ، جخطط الموصل، (2842)الصويف، أمحد، -

 مطبعة االرباد اجلديدة. 
ادلوصػػل كترامجهػػا يف قالئػػد اجلمػػاف البػػن الشػػعار ادلوصػػلي ت :  (، بلػػداف1222الطػػوين، يوسػػف جػػرجيس جبػػو، )كػػانوف الثػػاين -

 .ٗٗ-ٔ،مركز دراسات ادلوصل:جامعة ادلوصل،الصفحات ٜٖ،العددمجلة دراسات موصليةـ دراسة ربليلية،ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙ
، م(، االوقيــانوس البســيط فــي ترجمــة القــاموس المحــيط2723)ـ(، ٜٔٛٔىػػػ/ٖٕ٘ٔعاصػػم أفنػػدم، أبػػو الكمػػاؿ أمحػػد،)ت:-

، د.ـ : د.مط. )كىو ترمجػة القػاموس اػيط اىل الًتكيػة باللسػاف العثمػاين(، كالعنػواف الكامػل ٕجم Al-ūqyanus al-basit fi 
tarjumah al-qamus al-muhit ,(Der weiteozean inder übersetzunq des umfassen den 
weltmeeres. Türkische übersetzunq des Ahmad Ásim zum grossen arabischen 
wörterbuch ''Al-qamus al-muhit'' Von Firuzabadi 1834). 

 ، بَتكت : ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر.ٗط (، الشبك في العراق،1228)عبود، زىَت كاظم،-
 ، )حققو:محػدم عبػد اجمليػد السػلفي(،اربيل : حكومػة إقلػيم كردسػتاف(، العماديـة فـي مختلـل العصـور2887)العزاكم، عباس، -

 العراؽ / كزارة الثقافة.
 بَتكت:الدار العربية للموسوعات.-، احلازميةٔ، طٗ، مج موسوعة عشائر العراق الكردية،(1224)العزاكم، عباس، -
، رللػة اربػاد علمػاء الػدين اإلسػالمي يف دىػوؾ، دىػوؾ ٜ، رللة راستة رَل، العػدد(،  قالع بادينان...2881)فندم، عبد الكر ،-

 تب رقمية.: إصدار مومنت ك
 ، دىوؾ : منشورات ارباد أدباء الكورد.(، قالع بادينان وبعض المواقع األثرية فيها1222)فندم، عبد الكر ، -
)قػدـ لػو كعلػق حواشػيو :  (، القـاموس المحـيط،1226)ـ(، ٘ٔٗٔىػػ/ٚٔٛالفَتكز أبػادم، رلػد الػدين زلمػد بػن يعقػوب، )ت:-

 فعي(،بَتكت:دار الكتب العلمية.الشيخ أبو الوفا نصر اذلوريٍت ادلصرم الشا
ــــة،  ٗ، ادلفػػػػاىيم اجلغرافيػػػػة للمسػػػػلمُت يف العصػػػػور الوسػػػػطى، اجمللػػػػد(1222)قػػػػيقم، زلمػػػػد،  - ــــة  ــــان التاريخي ، ٖٔ، العػػػػددمجل

 .www.ivsl.org، كالبحث منشور يف ادلكتبة االفًتاضية العلمية العراقية على ادلوقع االلكًتكين ٔٙ-٘٘الصفحات 
 ، مصر :دار الكتاب ادلقدس.ٚ، اإلصحاح اخلامس، ط(، العهد الجديد، إنجيل متى1224)الكتاب المقدس، -
 ، عربو ككضع حواشيو : ألبَت أبونا، ادلوصل : ادلطبعة العصرية. تاب الرؤساء(،  2855ادلرجي، توما، أسقف ادلرج، ) -
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توضــــي  (، 2882ـ(،)ٖٛٗٔىػػػػ/ٕٗٛابػػػن ناصػػػر الػػػدين، مشػػػس الػػػػدين زلمػػػد بػػػن عبػػػدا بػػػن زلمػػػػد القيسػػػي الدمشػػػقي، )ت:-
، بػػَتكت : ٘، )حققػػو كقػػدـ لػػو : زلمػػد نعػػيم العرقسوسػػي، جٔ، طو نــاهم المشــتبه فــي ضــبط وســماء الــرواة وونســابهم وولقــابهم

 مؤسسة الرسالة.
، ٔ، طم(،دراسـة سياسـية حضـارية2215-834هــ/626-223بالد هكاري )(، 1224ىركرم، دركيش يوسف حسن، )-

 ريز للطباعة كالنشر. سبپراؽ: دار كوردستاف الع-دىوؾ
، رسػالة ماجسػتَت غػَت منشػورة، كليػة الًتبيػة : جامعػة االزدي و تابـه تـاريخ الموصـل(، 1222اليازجي، زلمد ميسر هبػاء الػدين،)-

 ادلوصل.
منيــــــة األدبــــــاء فــــــي تــــــاريخ الموصــــــل (،2844ـ(،)ٕٓٛٔىػػػػػػػػػػ /ٖٕ٘ٔياسػػػػػُت العمرم،ياسػػػػػػُت بػػػػػػن خػػػػػَت ا اخلطيػػػػػػب، )ت:-

 ،)ربقيق كنشر:سعيد الديوه جي(،ادلوصل : مطبعة اذلدؼ.باءالحد
 معجــــــــم(،ٖٜٜٔـ(،)ٜٕٕٔىػػػػػػػػػ/ٕٙٙيػػػػػػػػاقوت احلمػػػػػػػػوم، شػػػػػػػػهاب الػػػػػػػػدين أيب عبػػػػػػػػدا يػػػػػػػػاقوت بػػػػػػػػن عبػػػػػػػػدا احلمػػػػػػػػوم،)ت:-

 ،بَتكت:دار صادر.البلدان
 جنبيةثانياً: المراجع اال

1.Ibn al-Nadīm,  Muhammad ibn Ishāq, D:380A.H/990A.D, 1871, kitab Al-Fihrist , 

Mit Anmerkungen Herausgegeeben , Von : Gustav Flügel , Nach Dessen Tode Besorgt : 
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