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 ػهٕ٘ ػجض هللا غبْغ

  كبرت ٔ ثبدش

و  1989انؼضص انشبيؾ، أكزٕثغ ،  ػضٌ، يجهخ انًُبع
 

* تاريخ عدن في كتابات سلطان ناجي
 

إلػزًبصْب ػهٗ  شًٕل، ٔ رذزم كزبثبد ؿهطبٌ َبجٙ انزبعٚشٛخ أًْٛخ ػظًٛخ نًب فٛٓب يٍ رُٕع ٔ     

. ثؼعٓب يـزمبح يٍ يصبصع أجُجٛخ  يغاجغ َبصعح، ثؼعٓب ٚصؼت انذصٕل ػهٛٓب ثـٕٓنخ، ٔ ٔصبئك ٔ

 دٛش ٚشؼغ انمبعئ دٍٛ لغاءرٓب ٔ، ػضو انزكهف رزًٛؼ كزبثبد ؿهطبٌ َبجٙ ثبنـٕٓنخ األؿهٕثٛخ ٔ ٔ   

جًهّ لصٛغح رًٛم إنٗ دضٚش انؼبيخ،  كأَّ أيبو ؿهطبٌ َبجٙ ٚشبغجّ ٔجٓب نٕجّ، فؼجبعارّ ثـٛطخ ٔ

 كًب ال ًٚم يزبثؼزٓب، طنك أٌ انكبرت ٚجغ لبعئّ ٔ، ال ٚجض انًغء صؼٕثخ فٙ فًٓٓب أٔ إؿزٛؼبة يعًَٕٓب

ثًب ٚؼٔصِ يٍ يؼهٕيبد ربعٚشٛخ لًٛخ ٔيب ٚؼغض ػهّٛ يٍ  ٚججغِ ػهٗ يٕاصهخ انمغاءح َزجبّْ ٔإٚشض 

 .ٔصبئك يمُؼخ 
 

كضٛغح ْٙ يجبالد إْزًبيبد ؿهطبٌ َبجٙ انزبعٚشٛخ، غٛغ أٌ يؼظًٓب ٚزغكؼ دٕل ربعٚز انًٍٛ  ٔ     

انزبعٚز  ٔ، انزبعٚز انؼـكغ٘ ٔ، فمض كزت فٙ انزبعٚز انـٛبؿٙ. انًؼبصغ ثًجبالرّ انًشزهفخ انذضٚش ٔ

يؼظى ْظِ انكزبثبد يجضٕصخ فٙ انؼضٚض يٍ  ٔ، انزغثٛخ ربعٚز انزؼهٛى ٔ ٔ، جزًبػٙإلانزبعٚز ا ٔ، انضمبفٙ

َشغد ثؼط كزبثبرّ فٙ كزت يـزمهخ، نؼم أشٓغ كزجّ  انؼغثٛخ، ٔ انصذف انًذهٛخ ٔ انضٔعٚبد ٔ

 .غٛغْب  ٔ (و 1948صٔع فزبح انجؼٚغح فٙ أدضاس ػبو  )ٔ  (انزبعٚز انؼـكغ٘ نهًٍٛ)
 

نؼم انمبعئ انًٓزى ثبنزبعٚز انًُٛٙ ال شك لض لغأ ثؼعب يٍ كزبثبد ؿهطبٌ َبجٙ دٛضًب رٛـغ  ٔ     

نّ طنك، غٛغ أٌ ثؼط كزبثبرّ َشغد ػهٗ َطبق ظٛك ٚجض انمبعئ صؼٕثخ فٙ انؼضٕع ػهٛٓب، ٔيٍ طنك 

 .انًُبغك انًُٛٛخ فٙ جُٕة انٕغٍ  يضالً كزبثبرّ دٕل ربعٚز ثؼط انًضٌ ٔ
 

، اإلصاعح انؼبيخ نشؤٌٔ انذكى انًذهٙ (ؿبثمب)فمض أجغد انًضٚغٚخ انؼبيخ نشؤٌٔ اإلصاعح انًذهٛخ      

، أجغد يـذبً إجزًبػٛبً شبيالً فٙ انؼضٚض يٍ يُبغك انشطغ انجُٕثٙ يٍ انٕغٍ فٙ ػبيٙ (دبنٛب)

أؿُضد إنٗ انًؤعر ؿهطبٌ َبجٙ يًٓخ إػطبء َجظح ربعٚشٛخ يٕجؼح ػٍ انًُبغك انزٙ  ٔ، و75و ٔ 74

 .جزًبػٙ إلرى فٛٓب انًـخ، نغغض رؼٔٚض انمبعئ ثشهفٛخ ربعٚشٛخ ػٍ يُبغك انًـخ ا
 

لض لبو ؿهطبٌ َبجٙ ثٓظِ انًًٓخ سٛغ لٛبو، دٛش لضو ػغظبً ربعٚشٛبً شٛمبً نؼضص يٍ انًُبغك  ٔ     

 جزًبػٙ انشبيم، ٔإلْٙ انًُبغك انزٙ شًهٓب انًـخ ا دعغيٕد، ٔ أثٍٛ ٔ فٙ يذبفظخ ػضٌ ٔ

:  ْظِ انًُبغك ْٙ

.  كغٚزغ انجغٚمخ ٔ صاع ؿؼض ٔ انًُصٕعح ٔ يُبغك انشٛز ػضًبٌ ٔ: يٍ يذبفظخ ػضٌ 

. شمغح ػَججبع ٔ يُبغك جؼبع ٔ: يٍ يذبفظخ أثٍٛ  ٔ

 . شجبو ؿٛئٌٕ ٔ انشذغ ٔ يُبغك انًكال ٔ: يٍ يذبفظخ دعغيٕد  ٔ
 

 لض رذضس ػٍ ربعٚز كم يُطمخ يُظ أٌ كبَذ لغٚخ صغٛغح إنٗ أٌ صبعد يضُٚخ ػبيغح ثبنـكبٌ ٔ ٔ     

ٔدبٔل أٌ . صبعْب آرطٕعاد غٛغد يؼبنًٓب ٔ كًب رذضس ػًب دصم فٙ كم يضُٚخ يٍ رغٛغاد ٔ. انًجبَٙ
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 انؼًغاٌ فٙ كم يُطمخ، ٔيب عافك طنك يٍ رغٛٛغاد فٙ أٔظبع انـكبٌ انذٛبرٛخ ٔ ٚززجغ دغكخ انجُبء ٔ

ٔؿهػ األظٕاء ػهٗ األدضاس انـٛبؿٛخ انزٙ شٓضرٓب كم . انضمبفٛخ جزًبػٛخ ٔإلا لزصبصٚخ ٔإلدٛبرٓى ا

اإلٚجبثٛخ ػهٗ دٛبح  َزبئجٓب ٔ أصبعْب انـهجٛخ ٔ يـبعْب ٔ صٔافؼٓب ٔ يُطمخ ػهٗ دضح، يجغػا أؿجبثٓب ٔ

كضٛغاً يب كبٌ ٚمف ػُض ثؼط انًؼبنى انزبعٚشٛخ فٙ ْظِ انًُطمخ أٔ رهك، ٚشغح  ٔ. انًجزًغ انُبؽ ٔ

يب  ٔ، يب جغٖ فٛٓب يٍ رغٛٛغ ػجغ ػصٕع انزبعٚز انًشزهفخ أؿجبة ثُبئٓب ٔ ٔاَٛٓب ربعٚشٓب ٔٚزؼغض نت

غغصْٔى  كٛف سعؼٕا انغؼاح ٔ كٛف رصض٘ أْهٛٓب نهغؼٔاد األجُجٛخ، ٔ ٔ، دزالل إٔ رؼغظذ نّ يٍ غؼٔ 

 .يٍ أعظٓى 
 

يبصيُب فٙ صضص انذضٚش ػٍ ربعٚز انًضٌ انًُٛٛخ فٙ كزبثبد ؿهطبٌ َبجٙ، ٚجضع ثُب أٌ َمف  ٔ     

أؿهٕثّ فٙ  ػُض ثؼط انًُبطط انٓبيخ يًب كزجّ ػٍ ثؼط ْظِ انًضٌ، نُزجٍ غغٚمزّ فٙ انكزبثّ ٔ

 .ظٕادٛٓب ؿُٛذصغ دضٚضُب ػٍ يضُٚخ ػضٌ ٔ ثـػ انًـبئم انزبعٚشٛخ، ٔ

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

 ("لبئًخ األػًبل"ٔ " انصفذخ انغئٛـٛخ:" نهًؼٚض ػٍ ربعٚز ػضٌ عاجغ). يمزطف يٍ يمبنخ* 

 

  


