
 

انضٕع٘  صذٛفخ 

و  8/4/1989، (22)، انـُخ (1088)انضٕع٘، انعضص عضٌ، صذٛفخ 
 

** وفاة المؤرخ اليمني سلطان ناجي
 

 ؿهطبٌ انًعغٔف انًُٛٙ انًؤعر نٕفبح انجبنغ دؼَّ ٔ أؿفّ عٍ انًٍُٛٛٛ انكزبة ٔ اٞصثبء إرذبص  عجغ

 أدضٖ فٙ انجًعخ ٕٚو صجبح انًُٛخ ٚض أسزبعرّ انظ٘ ن١رذبص، انـبثق انزُفٛظ٘ انًجهؾ عضٕ َبجٙ،

.  عضبل يغض يٍ انع٣ط ٚزهقٗ كبٌ دٛش نُضٌ يـزشفٛبد

.  أيؾ صضع ن١رذبص انعبيخ نٟيبَخ ثٛبٌ فٙ طنك جبء

 انزبعٚشٛخ اٞثذبس دقم فٙ انًغيٕقٍٛ انضاعؿٍٛ يٍ ْٕ َبجٙ ؿهطبٌ اٞؿزبط انًُٛٙ انًؤعر ٔ

 انًُٛٙ انزبعٚز صعاؿخ يجب٢د يٍ انعضٚض فٙ ْبيخ يٕاقع ٔ يُبصت رجٕأ دٛش. انـزُٛبد يُظ انًُٛٛخ

 انًجهؾ عضٕٚخ ٔ اٞعهٗ، انشعت نًجهؾ انضائًخ ا٠جزًبعٛخ ٔ انضقبفٛخ انهجُخ عضٕٚخ يُٓب كبٌ

 ٔ انضقبفٛخ نٟثذبس انًُٛٙ انًغكؼ إصاعح يجهؾ عضٕٚخ ٔ انًٍُٛٛٛ، انكزبة ٔ اٞصثبء ٠رذبص انزُفٛظ٘

 يؤرًغ يجهخ ـ صعاؿبد يجهخ: انزبنٛخ انًج٣د رذغٚغ ْٛئبد فٙ عضٕاًا  عًم كًب. انًزبدف ٔ اٜصبع

 اٞٔل انُصف فٙ انًٍُٛٛٛ انكزبة ٔ اٞصثبء إرذبص يجهخ ـ انذكًخ ٔ انـزُٛبد، يُزصف فٙ انشغٚجٍٛ

 يجهخ أسٛغاًا  ٔ ثغضاص، فٙ انعغة انًؤعسٍٛ إرذبص يجهخ ـ  انعغثٙ انًؤعر يجهخ ٔ انـجعُٛبد، يٍ

.  ثصُعبء ا٠ع٣و ٔػاعح يجهخ ـ ا٠كهٛم

 

 عبو انفٌُٕ ٔ نٝصاة ٔؿبو أٔل انضٔنخ يُذزّ ٔ انعهى، عٛض فٙ يغرٍٛ َبجٙ ؿهطبٌ انفقٛض كغو قض ٔ

.  و1987 فجغاٚغ 22 فٙ انعغثٙ انًؤعر ٔؿبو يُخ ٔ و،1977

 

 فٙ اٞثذبس ٔ انضعاؿبد يٍ انعشغاد نّ َشغد انًُٛٛخ، انشئٌٕ فٙ انشجغاء انًؤعسٍٛ أدض انفقٛض ٔ

 ـ و1839نهًٍٛ انعـكغ٘ انزبعٚز: )كزجّ أْى يٍ ٔ اٞكبصًٚٛخ، انضٔعٚبد ٔ انًزشصصخ انًج٣د

 عٍ رفـٛغٚخ ٔ يشزبعح ثجهٕٛجغافٛب )كزبة ٔ عـكغٚخ، ـ ؿٛبؿٛخ صعاؿخ عٍ عجبعح ْٕ ٔ( و1967

 فٙ انجؼٚغح فزبح جغٚضح صٔع ) كزبة ٔ انكٕٚذ، جبيعخ عٍ ا٠َجهٛؼٚخ ٔ انعغثٛخ ثبنهغزٍٛ انصبصعح( انًٍٛ

(. ثصُعبء و1948 ؿُخ أدضاس

 

 .   عٚضاٌ ، ٚؼٌ ، يعٍٛ ، أٔؿبٌ ، أٔعاؽ: ْى انجُبد ٔ انجٍُٛ يٍ سًـخ نّ ٔ يزؼٔط انفقٛض

 ................................................................................................................................

. إع٣يٛبًا  انٕفبح سجغ َشغ يٍ أٔل انضٕع٘ صذٛفخ* 

  .  أع٣ِ انشجغ فٙ ٔعص كًب ٔنٛؾ و1989 إثغٚم 6 انشًٛؾ، ٕٚو رٕفٙ َبجٙ ؿهطبٌ انًؤعر** 



 

 

 

 


