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المسلمين له فقالوا     إن كتابة التراجم والسير جزء من علم أو فن التاريخ وقد تنبه العرب

هب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على اعلم أن فن التاريخ فن عزيز مذ(في ذلك 

نبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم حتى أحوال الماضين من األمم في أخالقهم واأل

من كتاب المقدمة لالبن ....) (تتم فائدة االقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا

   )٤خلدون ص

وذكر أبو البركات محمد      

 .الشافعي الباعوني الدمشقي

في )  هـ٨٧١توفى سنة (

كتابه تحفة الظرفاء في 

: خلفاءتواريخ الملوك وال

فالتاريخ علم سامي شرفه 

عالية بين األنام غرفه وفيه 

وليس أدل ،من المنافع ما فيه

أبو عبد اهللا من قول األمام 

 محمد بن إدريس الشافعي

 في خبر ) هـ٢٠٤ توفي(

من حفظ التاريخ (صح عنه 

وهو كالم ظاهر ) عقله زاد

الشك في صحته وسره غير 

وذيل على الكتاب ابن . خفي

 بهاء محمد ابن القاضيأخيه ال

  : فقال  الجمال يوسف
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 علم له في الملة اعتبار*وبعد فالتاريخ واإلخبار 

 ما جاءنا من قصص القران* من البرهان  وقد كفى فيه

 دار حسين مؤنسكتور من مقدمة كتاب التاريخ والمؤرخون دراسة في علم التاريخ للد(      

  )١١ صم١٩٨٤ القاهرة المعارف

 شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن اإلمامة علم التاريخ قول وجاء في فائد     

وأما فائدته فمعرفة األمور على وجهها ومن اجل فوائده انه احد :)هـ٩٠٢ توفى (السخاوي

يعلم بها النسخ في احد الخبرين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما أما بأالضافة  الطرق التي

 ..يموت بعام أو نحو ه أو عن صحابي متأخرمتأخر كروايته قبل أن  لوقت

 ).٣١ صاحمد عبد اهللا. تحقيق د١من مقدمة تاريخ الموصل لالزدي  ج(

و تعد كتابة التراجم و ، بأن التراجم والسير هي احد فروع علم التاريخ ومن هنا نقول       

علومات عن وسائل حفظ الذاكرة اإلنسانية فعملها على تجمع اكبر قدر من الم السير من أهم

وترصد دور تلك الشخصية وتأثيرها في مجتمع ما سياسية أو اجتماعية أو  شخصية ما

توفر صورة اقرب ما تكون لحقيقة األحداث و الواقع عن ذلك المجتمع والتي  اقتصادية كما

يتعلق بحياة الشخص بجميع تفاصيلها سواء أكانت في شؤونه الخاصة أم العامة،  تبين كل ما

تلك التفاصيل من خصوصية، كما أنها تعمل على سرد الحوادث التاريخية التي  مهما بلغت

الحقبة مع وجود اآلثار المادية التي تؤكد البحوث العلمية صحتها ومطابقتها  صاحبت تلك

في الحوادث التاريخية فإن من العسير أن تتوافر له الظروف التي تمكن من متابعة  للمذكور

  قبل والدته إلى وفاته، فإذا تم ذلك لشخص، وتضافرت المصادرمسيرة حياة حتى من جميع

 المتعددة على رصد وتسجيل مسيرة حياته، دون أن تختلف تلك المصادر على شيء ذي بال،

والمهتمين  وتتركها لمن يأتي من بعد من المؤرخين. إال في أمور يسيرة تحتمل التأويل بيسر

متضاربة ليظهر دور  مات التي تكون في بعض األحيانبالتاريخ ليكون هدفهم تحليل تلك المعلو

المذكرات الشخصية  كذلك كتب، الخبير في إيضاح حقيقة الشخصية أو الواقعة التاريخية

فيكتبها الشخص عن  والفرق بينهما أن أوله يكتبها شخص عن شخصية أخرى أما الثانية

واألحداث ووصف   الواقعنفسه والغالب أن يسهب كاتب المذكرات في إيراد التفاصيل عن

المتوفرة لتلك الحقبة  الشخصيات أكثر من كتاب السير الذي ينقل في الغالب من المصادر

أما كاتب المذكرات فهو يكتب  الزمنية وكلما كان الزمن اقرب كان كتابة السير بصورة أيسر و
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ن الكثير ممن عن كتب التاريخ بل أ والنوعين ال يقالن أهمية، وفق أراء عن تلك الشخصيات

  .والسير كتب في التاريخ العربي اإلسالمي كتب في التراجم

بسيرة سيد  وخير دليل اهتمام المؤرخين العرب المسلمين منذ العصور اإلسالمية األولى     

التي وثقت  وقد الفت العديد من الكتب) صلى اهللا علية وسلم(ولد ادم النبي العربي محمد 

ورجاالت األمة  المؤرخون بسيرة الصحابة وال البيت والخلفاءو كذلك اهتم . السيرة العطرة

واألذكياء والبخالء  من القضاة واللغويين والمحدثين وقراء القراءات القرآنية واألدباء

قبل أن تعتز بها  والشعراء فوثقوا بكتب أصبحت رصيداً مهماً وارثاً حضارياً تعتز به اإلنسانية

  .األمة

 

سيرة للشخص تعد رسما لطريقه التي سلكها، ، فكان ال بد من توثيق  التثبت والتوثق من-١

   إلى سيرة ذلك الشخص وإثبات كل ما ينسب

شؤون الحياة، حيث كانت  معرفة تفاصيل سيرة الشخص حتى يمكن االقتداء به في جميع-٢

  .سيرته تطبيقًا عمليا

  ة المنسوبة إلى مصادرها األصليةالشخصية الموثق تقديم السيرة -٣

  . واالجتماعية والثقافية التي لعبتها الشخصية معرفة اآلثار السياسية -٤ 

  

والمصادر  تعد ميزة التوثيق صفة أساسية في كل التراث اإلنساني وتكون غالبا من الكتب      

فـي   تها ولكل عـصر مـن العـصور   التاريخية التي عاصرت تلك الشخصية فكتبت عن رجاال

سـيرة أعـالم    مقدمتها كتب التاريخ مثل الكامل البن األثير و كتب التراجم و السير مثل كتاب

المذاهب اإلسـالمية مثـل    النبالء لإلمام الذهبي وكتاب اإلعالم للزر كلي و كتب طبقات علماء

مكن ان نستمدها من الكتـب      الطبقات الكبرى للشافعية وكذلك كتب طبقات القراء والمحدثين وي        

كذلك وتعد المقابالت الشخصية مصدراً مهماً من مصادر كتابة السير بالنسبة لألشخاص الذين             

متناقلة شـفاهاً عـن طريـق     يعشون في عصر قريب من خالل روايات أو معلومات أو أخبار

كـون  الشخص الذي قـد ي  الشخص المراد كتابة ترجمته و سيرته من أألشخاص القريبين من

سريعاً ومبسطاً عن أسلوب كتابة  سوف أقدم عرضاً توفي حديثا، أسلوب كتابة التراجم والسير

  : التراجم والسير وهي كما يأتي
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  .أسمة كنيته ونسبه و محل وتاريخ مولده التعريف بالشخصية-١

  . عاصرها سياسيا واجتماعيا التعريف بعصره واهم اإلحداث التي-٢

  .  شيوخه واهم تالميذهدراسته العلمية  واهم-٣

   المعاصرين في تلك الشخصية من علماء أو أدباء وشخصيات عامة  أقوال-٤

  . كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا التعريف بدوره الذي لعبه في المجتمع سواء-٥

  مؤلفات كتبا أو مقاالت مع إعطاء نماذج لها مصنفاته و أثاره العلمية واألدبية من-٦

  .  وتاريخ وفاته لذين تركهم من بعده و محلأوالده ا-٧

 

بلغة الضاد و التي تناولت التـراجم و الـسير    إن أهم نماذج الكتب المشهورة التي كتبت      

صلى اهللا عليه وسـلم  (مقدمتها سيرة نبينا الكريم محمد  بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي

  علمـاء والمحـدثين والمفـسرين والـرواة واألدبـاء     وال والـصحابة الكـرام والـصالحين   )

كتاب السيرة النبوية لكاتبه أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيـوب الحميـري البـصري                 -١

  ).هـ٢١٨توفي (

الـشامي   ألصالحييوسف  محمد بن لإلمام سيرة خير العباد في سبل الهدى والرشادكتاب  -٢

  ). هـ٩٤٢سنة  توفي(

ـ ٢٠٧ تـوفى (  عبد اهللا محمد بـن عمـر بـن الواقـدي     أبولمؤلفهلمغازي ا كتاب -٣  ).هـ

 تـوفى (الدمشقي الشافعي   القرشيالسيرة النبوية لإلمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير كتاب-٤

  ). ه٧٧٤سنة 

كتاب السيرة النبوية المسمى عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير لمحمـد بـن          -٥

  ).هـ، ٧٣٤توفي(حي ابن سيد الناس اهللا بن ي عبد

 ).هــ،  ٨٥٢تـوفي (كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني     -٦

 ).هــ،  ٤٦٣تـوفي (القرطبـي  االستيعاب في تمييز الصحابة للحافظ ابن عبـد البـر    كتاب-٧

لكـريم  أبو الحسن علي بن محمد بن عبد ا كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة عز الدين -٨

  ).هـ ٦٣٧توفي(ابن األثير"الجزري،المعروف ب

 المعـروف بـابن    لكاتبه اإلمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المـدني النبوية كتاب سير – ٩

  ).هـ،٧٦٨توفي(إسحاق
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تـوفي  ( االصـبهاني أحمد بن عبـد اهللا بـن أحمـد  حلية األولياء لكاتبه أبو نعيم  كتاب -١٠

  ). هـ٤٣٠

ـ  ٨٥٢تـوفي ( بأبناء العمـر لإلمـام ابـن حجـر العـسقالني      غمركتاب أنباء ال-١١  ).،هـ

ـ ٩٠٢ تـوفى  (اإلمـام الـسخاوي   كتاب الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لمؤلفه-١٢  .)هـ

 النقيب ابن  رجب لحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بنل ذيل طبقات الحنابلةكتاب  -١٣

  ).  هـ٧٩٥توفى سنة ( الحنبلي

ـ ٦٤٨  تـوفي (الـذهبي   أعالم النـبالء للحـافظ محمـد بـن أحمـد     سير كتاب -١٤  .) هـ

  .) هـــ٦٤٨تــوفي(كتــاب طبقــات الحفــاظ للحــافظ محمــد بــن أحمــد الــذهبي-١٥

ـ ٧٦٤تـوفي (خليـل بـن أيبـك الـصفدي     صالح الـدين لكتاب الوافي بالوفيات -١٦  ).هـ

البغدادي  المولد حمويالياقوت بن عبد اهللا   ألبي عبد اهللا شهاب الديناألدباء كتاب معجم -١٧

  .) هـ٦٢٦توفي (

  جالل الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر         كتاب بغية الوعاة في تاريخ اللغويين لألمام      -١٨

   .) هـ٩١١توفي (السيوطي

 ٩١١تـوفي (الـسيوطي   جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر كتاب طبقات الحفاظ لألمام-١٩

  .)هـ

 ،الخزرجـى  يونس بن خليفة بن القاسم بن حمد لألكتاب عيون اإلنباء في طبقات األطباء-٢٠

  .)هـ ٥٩٦توفي( ابن أبي اصيبعه

   . )هـ١٣٣٥توفي( البيطار عبد الرزاق كتاب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر-٢١

رجال القرن الثاني والثالث عشر علي عـالء الـدين بـن نعمـان      كتاب الدر المنتثر من-٢٢

  .)هـ ١٣٤٠توفي( االلوسي

ـ  ٨٥٢توفي( كتاب الدر الكامن في أعيان القرن الثامن لإلمام ابن حجر العسقالني-٢٣  ).،هـ

 ٩١١تـوفي  ( الـسيوطي   جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالحنفية لألمام ذيل طبقات-٢٤

   .)هـ

  .)هـ٨٧٩ت (الحنفي  بن قطلوبغا قاسمتاج التراجم  -٢٥

 ِخلِّكـان  أبي بكر بـن  مس الدين أحمد بن محمد بنشل وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان -٢٦

   .)  هـ٦٨١ وفيت(
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عني الموصليون بتاريخهم وتراثهم المجيد واعتزوا به اشد االعتزاز فصنفوا فيه الكتب       

حل وسجلوا تراجم وسير رجاالت الموصل وسنقوم هنا بتقسيمها الموضوع إلى ثالث مرا

 :حسب القرون الهجرية ثم اقسمها بحسب الشكل اآلتي

وفي الموصل ظهر .كتب التراجم والسير بين القرنين الثالث والثامن الهجري بالموصل-أوال 

  :عدد من كتاب التراجم و السير نذكرها بالشكل الالتي

١-  ي معرفة  كتاب أسد الغابة ف

ابن "الصحابة لإلمام ضياء الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري، المعروف بـ 

 ) هـ٦٣٧توفي(األثير

٢-   المؤرخ الموصلي األول القاضي أبي زكريا األزدي   كتب

المفقود طبقات المحدثين من أهل  صاحب تاريخ الموصل وكتابه)  هـ٣٣٤توفي (الموصلي

كتاب بمعجم شيوخه وهو مطبوع أصله )  هـ٣٠٧توفي (ولألمام أبي يعلى الموصلي الموصل 

محفوظ في دار الكتب المصرية وكتب محمد بن إياس الموصلي وهو من علماء القرن الرابع 

الهجري كتاب طبقات المحدثين من أهل الموصل  وكتب محمد بن النصر النخاس الموصلي 

 يما محمد بن الحسن األزدي الموصلي البغدادكتاب بمعجم شيوخه أ) هـ٣٧٩توفي(

 .فله كتاب الضعفاء وهو في علم الجرح والتعديل)  هـ٣٧٤توفي(

٣-    :  صنف األمام أبو بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي

في طبقات القراء ثالثة كتب هي المعجم الكبير في أسماء القراء ) هـ ٣٥١توفي(البغدادي

 .والمعجم األوسط والمعجم الصغير وغاية النهاية للجزري الموصليوقراءاتهم  

٤-   :  هجري  ٢٣٦طبقات العلماء لألحمد بن إبراهيم ت

كتاب )  هـ٥٧١توفي( وكتب هبة اهللا أبو المحاسن محمد بن عبد الباقي المحمصي الموصلي

ت الحنابلة للقاضي أبو الحسين محمد بن طبقات الفقهاء من أصحاب اإلمام احمد وكتاب طبقا

كذلك كتب عماد الدين أبو المجد إسماعيل المعروف )   هـ٥٤٦سنة (محمد الفراء المقتول 

  .وهو في طبقات الشافعية  بعنوان التميز والفصل)  هـ٦٨١توفي(بابن باطيش الموصلي 

٥-  : لجمال الدين كتاب عقود الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان

 ). هـ٦٥٥توفي(أبي البركات المبارك ابن أبي بكر احمد المعروف بن الشعار الموصلي 
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٦-   : كتاب المؤرخ القاضي أبي زكريا األزدي

كذلك كتب ، في قبائل وخطط الموصل وهو مفقود لألسف الشديد)  هـ٣٣٤توفي(الموصلي 

راجع ). ( هـ٦٣٠توفي(حرير األنساب لعز الدين بن األثير الجزري تهذيب لباب اللباب في ت

  ).٣موسوعة الموصل الحضارية، ج

 

اهتم  كتاب التراجم الموصليين في هذه الفترة بأخبار والة الدولة العثمانية متمثلة بأفراد 

ألسرة الجليلية وتراجم وسير رجاالت الموصل في مجال اإلفتاء ومشايخ الدين بالنسبة ا

للمذهبين الحنفي والشافعي وكتاب الدواوين وشعراء برزوا في تلك الفترة فأفاضوا في 

 .   إخبارهم ووثقوا أعمالهم األدبية في تلك المرحلة

عصام الدين بن عثمان العمري ل) الروض النضر في تراجم أدباء العصر(ومن تلك الكتب 

الدكتور سليم ألنعيمي وكتاب  بثالث أجزاء تحقيق األستاذ) م١٧٧٢توفي( المعروف  بالدفتري

 منهل األولياء ومشرب(بعنوان ) م١٧٨٨توفي ( محمد أمين بن خير اهللا الخطيب العمري 

شمامة ( وكتاب ،الذي حققه المرحوم سعيد الديوه جي ) األصفياء من سادات الموصل الحدباء

  ،) م١٧٧٢توفي (لمحمد مصطفى الغالمي ) العنبر والزهر ألمعنبر

عدداً ) م١٨١٦توفي بعد (  الخطيب العمريوكتب المؤرخ  الموصلي ياسين بن خير اهللا     

الذي تم تحقيقه ) في تراجم القضاة منهج الثقات(مهماً من كتب التراجم والسير نذكر منها 

الروضة الفيحاء (كتاب ، متحف لندن اداً على نسخة محفوظة فيونشره موخراً في تونس اعتم

قرة العينين في تراجم الحسن ) (عنوان األعيان في ملوك هذا الزمان) (في تراجم النساء

وكتب ولده علي بن . بين مكتبات العالم وكتب أخرى محققة وغير محققة موزعة). والحسين

  ). ذكر أفراد األخيارروضة األخبار في(ياسين بن خير اهللا العمري 

 

 

وكذلك ، )أعالم الصناع المواصلة(كتاب شيخ مؤرخي الموصل المرحوم سعيد الديوه جي       

تاريخ (ل بجزئية ومن قبله كتاب شغلت تراجم الموصلة حيزاً كبيراً من كتابة تاريخ الموص

للقس سليمان الصائغ بجزئه الثاني الذي ترجم فيه لشخصيات عربية إسالمية ) الموصل

، موصلية وشخصيات أرامية مسيحية التي كان لها دور في صناعة التاريخ في مراحل مختلفة

خير بجزأين وهي تعد ) موسوعة أعالم الموصل( و لألستاذ بسام إدريس ألجلبي كتاب



 

 

)٨(

 التراجم والسيرتابة ك

 

د عمر الطالب كتاب .وكتب المرحوم أ، اليوم  موسوعة في التراجم و السير كتبت في الموصل

والذي عرفنا بمؤلفي ) معجم المؤلفين الموصليين(و) العشرين أعالم الموصل في القرن(

الفكرية في  رواد النهضة(المؤرخ ذنون الطائي . د.المواصلة في القرن العشرين وكتب أ

الثناء على  وكتب أخرى والأنسى) من دعاة اليقظة اإلسالمية في الموصل (وكتاب) الموصل

 ١٩٩٢عام  الصادرة) موسوعة الموصل الحضارية(التوثيق الجميل لكل من شارك في تحرير 

ودور  التي تعد مرجعاً أساسياً لكل من يريد أن يعرف عن تاريخ الموصل ودورها الحضاري

وهناك من كتب التراجم والسير من  ا العربية اإلسالميةرجاالتها في صنع تاريخنا وحضارتن

  .خالل التخصص بفئة اجتماعية كالمؤرخين والعلماء والشعراء وهو قريب من أسلوب األقدمين

 : الركن ءكتب المرحوم الوزير واللوا 

عن التراجم والسير على رأسها كتابه محمود شيت خطاب مجموعه كتب مهمة تحدث فيها 

قادة الفتح العربي اإلسالمي في العراق والجزيرة والشام ومصر (و كتب عن ) الرسول القائد(

والتي تعد مصدراً مهماً للباحثين عن قادة  الفتح العربي االسالمي في تلك ).... وبالد السند

  .المرحلة من تاريخنا العربي اإلسالمي

 : وكتاب ) تاريخ علماء الموصل(المرحوم احمد المختار في  كتاب

عبد الوهاب آل مال يوسف الذي وصل فيه  أكرم. د.الشيخ أ) اإلمداد شرح منظومة اإلسناد(

جزًأ عرف فيه لعلماء الموصل وشرح  اليوم إلى الجزء الحادي عشر من مجموع خمس عشر

لألستاذ ) موسوعة علماء الموصل(وكتاب  يذهم وكتبهمإجازاتهم العلمية واهم شيوخهم وتالم

  .عبد الجبار محمد جرجيس

  :تراجم قراء القراءات القرآنية في (بعنوان  كتاب األستاذ قصي أل فرج

  ).الموصل

) :المؤرخ عماد عبد . د.أ) والمؤرخون العراقيون الموصل وكتاب التاريخ

 و كتابة الذي صدر) شخصيات موصلية(المؤرخ إبراهيم خليل العالف . د.ب أكتا السالم و

  .حديثا عن المؤرخين العراقيين بجزئه األول

 : وكان األستاذ باسم ذنون قد كتب عن الخط والخطاطين وكتب المهندس

لموصل عبد الرزاق الحمداني عن خطاطي النسخ بالموصل صدر حديثا عن مركز دراسات ا

  .بجامعة الموصل 



 

 

)٩(
 

 عبد الغفور احمد القطانمر ع

:  محمد نايف الدليمي. د.أ )ديوان الموشحات الموصلية(كتاب.  

   دليل األطباء والصيادلة (  كتابين األول للدكتور محمود الحاج قاسم

ه ، وهو من تأليف٢٠٠١األول سنة  ، صدر المجلد)العاملين في الموصل في القرن العشرين

والصيادلة الموصليون الموهوبون في القرن  األطباء(والثاني . والدكتور أياد الرمضاني وآخرين

  .األدباء والمؤرخين والمؤلفين من األطباء  تناول فيه ترجمة) العشرين

 

ب من كتابة الترجمة بشكل موسع وهي كتابة السيرة الذاتية فقد كت وهناك وجه أخر قريب     

وهناك من كتب مذكراته من . و ومذكرات الفريق الركن هشام الفخري ذنون أيوب:كل من 

خالل حلقات تنشر على صفحات الصحف والمجالت والمواقع االلكترونية  مثال ذلك مذكرات 

  . المؤرخ سيار كوكب علي الجميل. د.أ

 

سيرة شخصية واحدة كان أبرزهم  قيق والتأليف عنوكذلك من اهتم في البحث والتح      

عبد الجبار الجومرد نشاطه الثقافي ودوره (في كتابه  عدنان سامي نذير. د.المؤرخ الموصلي أ

فيضي الفيضي الذي كتب سيرة جده الشيخ عبد اهللا  الدكتور و المرحوم الشيخ، )السياسي

للدكتور منهل العلي بك ) رشد العمريا(وكتاب في سيرة . الفيضي وال يزال الكتاب مخطوطاً

 وآخرون، وممن كتب عن مفتي) مال عثمان الموصلي(عادل البكري عن حياة . د.وكتب أ

 الموصل الشيخ محمد حبيب ألعبيدي االعرجي، وكتاب عن حياة السياسي العسكري الموصلي

  .عبد العزيز العكيلي و غيرهم 

التي تناولت حياة شخصيات موصلية كما توجد عدد من أطاريح ورسائل الماجستير       
المركزية ومكتبة كلية اآلداب والتربية في جامعة الموصل ألتقل أهمية عن  متوفرة في المكتبة

 ذكرناها نأمل بان يتم طبعها ليتسنى لجمهور الباحثين والقراء االطالع عليها الكتب التي
والعسكري  اسي واالجتماعيكل هؤالء وغيرهم هم الذين أرخوا للواقع السي واالفادة منها

واالقتصادي والحضاري الذي عاشته الموصل في الحقب تاريخية التي عاشوها، وترجموا 
ادعوا مبدعي  ومن هنا، لشخصيات كان لها شرف المشاركة بكتابة تاريخ هذه المدينة الطيبة

 عنها الموصل من اجل كتابة التراجم والسير للشخصيات المحلية وبشكل خاص التي لم يكتب
إيصال الواقع الحقيقي لمدينة الموصل في الماضي القريب والبعيد بصورة حقيقية  حتى نستطيع

موجزة  ارجوا في الختام أن أكون قد قدمت بصورة .صادقة حفاظاً على ذاكرة المدينة بأقالم
  . لهذا الموضوع المهم والحمد هللا رب العالمين

  


