
 

 صبىح اىسحبُ

مبرت صحفٜ  

ً  13/4/1989سجزَجط، 26صحٞفخ صْؼبء، 
 

 !   واعاًا  ...سلطان ناجي المؤرخ الموسوعي
  

 أسبرصح ٗ ٍفنطِٝ ٗ مزبة ٗ فٜ ٍ٘مت ٍٖٞت رشنو ٍِ صف٘ح أثْبء اىَِٞ ثشططٖٝب ٍِ أزثبء ٗ     

 رٌ رشٞٞغ جثَبُ فقٞس اىؼيٌ ٗ، فٜ ّٖبض اىثالثبء اىَْصطً ٗ، جَٞغ فئبد اىشؼت األذطٙ فْبِّٞ ٗ

األزة األخ األسزبش سيطبُ ّبجٜ إىٚ ٍث٘آ األذٞط ثؼس ضحيخ ٍِ اىصطاع اىَطٝط ٍغ اىَطض حٞث ٗافزٔ 

 .اىَْٞخ فٜ أحس ٍسزشفٞبد ثطٝطبّٞب 
  

ٍ٘س٘ػخ ٍزؼسزح اىْ٘احٜ س٘اء فٜ اىزبضٝد ، مبُ فقٞسّب اىنجٞط ٍ٘س٘ػخ فٜ ربضٝد اىَِٞ     

زثجٔ ٝطاػٔ  مبُ فٜ مو ٍب سططٓ ٗ ٗ. اىسٞبسٜ أٗ اإلجزَبػٜ أٗ اىثقبفٜ أٗ اىصحبفٜ أٗ اىؼسنطٛ

ٗطْٞبً  مبُ َْٝٞبً حزٚ اىْربع ٗ، أمثطٕب ٍب ٝعاه ثبّزظبض اىزجَٞغٗ ثؼضٖب جَغ فٜ مزت ،  ٍِ ٍؤىفبد

 .حزٚ اىؼظٌ
 

ٕٜ ط٘ٝيخ س٘اء فٜ جْ٘ة اى٘طِ ثسءاً ٍِ  ثؼس سَبػٜ ثٔ ـ ٗـ ػيٚ ٍسٙ ٍؼطفزٜ ثٔ  ٗ     

اىسجؼْٞبد حٞث مْب ّزحيق فٜ زاضرٔ ثر٘ض ٍنسط فبرحبً ىْب ٍقٞئ األسج٘ػٜ ىْحيق ٍؼٔ فٜ ػ٘اىٌ 

ػيٚ ٍجطٝبد األٍ٘ض فٜ  (اىحش٘ش)إىٚ ، ىَب ثجذ ٍْٖب (ررطٝجبد) ٗ جسٝسح ٍِ إسزصمبض ىي٘قبئغ

اىفِ، مبُ  األزة ٗ إسزالثٖب ىيؼجبز، إىٚ رحٌ٘ٝ مبُ ٕ٘ اىزٌٖ٘ٝ ثؼْٞٔ فٜ فضبء اىشؼط ٗ اىجالز ٗ

 .سيطبُ ّبجٜ ٕ٘ سيطبُ اىَجيس 
 

ىٌ ٝزطقظ ثطزٝخ ثَب  ٗ، فٜ مو س٘حخ ىٔ فٜ ٕصٓ اىسّٞب ىٌ رشت ذط٘ارٔ ػيٖٞب أَٝب شبئجخ ٗ     

أُ سيطبُ ـ ٗى٘ مبُ فطزاً ٗاحساً ألػسٓ ٍيّٞ٘بً  ـ إّٜ ألرحسٙ ٍِ ٝسػٜ ّص٘ػٖب، ٗ ٝشِٞ ٍِ ثٖبئٖب ٗ

 .األذٞط اىؼسٗ األٗه ٗ.. ّبجٜ مبُ ىٔ ػسٗاً ، مبُ اىَطحً٘ ػسٗ ّفسٔ 
 

ػيٚ مو  (اىسيطبُ)مبُ سيطبُ ّبجٜ ٕ٘ ، (ٝغبظىٔ)ثسأ ػعضائٞو  ٗ، ًٝ٘ أُ ثسا اىساء ٖٝسز حٞبرٔ ٗ     

 . ٍْبجٜ 
 

ٖٝسزٓ ثَب ال رحَس ػقجبٓ، مبُ سيطبّْب قس ضفط اىؼسٝس ٍِ اىؼطٗض  فقجو أُ ْٝقيت ػيٞٔ قيجٔ ٗ     

 ٍسضسبً ٗ زاضسبً ٗ: اىَقسٍخ ٍِ ثؼط اىسٗه اىؼطثٞخ إىٞٔ ىيزفطؽ ْٕبك (اإلسزطذبئٞخ)اىزٜ أسَبٕب ثــ 

 .ثبحثبً ٍسّٗبً 
 

ىٞظو شىل اىطبئط اىَغطز فٜ سطثٔ، ألّٔ ىٌ ٝنِ ، إىٚ اىَِٞ.. ىنِ  ٍِ اىَِٞ ٗ (ٖٝطة)فضو أُ  ٗ     

فيقس  (طبىت زّٞب)ىٌ ٝنِ ثـ  زفْٔ فٜ ثطٙ اىَِٞ، ٗ مو اىسّٞب إال ثقبءٓ فٜ اىَِٞ ٗ.. ٝطيت ٍِ اىسّٞب 

:  رق٘ه (إثِ اىَقفغ)سَؼزٔ شاد ٍطح ٝطزز ٍق٘ىخ ىـ 

ىؼَطٛ فئّٔ ىٌ ٝشطة أثساً إال اىَبء  ٗ، (طبىت اىسّٞب مشبضة ٍبء اىجحط، ميَب ظاز شطثبً، أظزاز ػطشبً  )

.  ٍِ ْٝج٘ع اىَِٞ . .. (ُ. ً . ٛ )ٍِ ْٝج٘ع اىـ ثجس اىسيسجٞو اىَِ
 

 ...ضحَبك ٝب أثب ٍؼِٞ 



 

 


