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 يقًو ٍكٌٚج 

دجفظ ٔ كجصخ صقفٙ 

و 21/7/1991، (8055)ثنؾًًٕٓٚز، ثنعوه صقٛفز صعَ، 
 

* المؤرخ سلطان ناجي ومنهجه في البحث التاريخي
 

يؤًك ثنًٍٛ )صموٌٚثً يٍ ثنصفقز ثألهدٛز فٙ صقٛفز ثنؾًًٕٓٚز نهًؤًك ّهطجٌ َجؽٙ  إعَثٍثً ٔ     

ثنًٓضًٍٛ دمعجٚج ٔؽِٕ  َذٌثّجً يعٛتجً ٚٓو٘ ثنذجفغٍٛ ٔ ّٛظم إشعجعجً ٔ ًفًّ هللا ثني٘ كجٌ ٔ (ثنكذٌٛ

صُشٌ ّهْهز فهمجس عهٗ ، ثنًعجصٌ  ٔأصجًٚل ثنًٍٛ ثنًنضهفز ّٕثء كجٌ يُٓج ثنموٚى أٔ ثنقوٚظ 

 .صفقضٓج عٍ يُٓؼ ثنًؤًك ّهطجٌ َجؽٙ فٙ ثنذقظ ثنضجًٚنٙ 
 

عْٗ أٌ صكٌٕ ْيِ ثنوًثّز ثننطٕر ثألٔنٗ عهٗ غٌٚك ثنكشف عٍ ؽٕثَخ لًٛز يضعوهر فٙ  ٔ     

 .فٛجر يؤًك ثنًٍٛ ثنكذٌٛ ّهطجٌ َجؽٙ ثنعًهٛز
 

ثنضٌؽًز عٍ  ثني٘ ظٌح دْٓى ٔثفٌ فٙ ثنكضجدز ٔ، ّٛظم يؤًك ثنًٍٛ ّهطجٌ َجؽٙ  ظم ٔ     

عهى يٍ أعالو ثنًؤًمٍٛ ، ٔ  ثنّٕٛػ أٔ ثنقوٚظ أٔ ثنًعجصٌأصجًٚنّ ثنًؾٛو ّٕثء ثنموٚى  ثنًٍٛ ٔ

 .ثنًؤًمٍٛ ثنعٌح دصفز عجيز  ٔ ثنًٍُٛٛٛ دصفز مجصز
 

دجنضْهْم ثنًُطمٙ ، ثني٘ أًك نًنضهف ٔؽِٕ فٛجر ثنضجًٚل، نمو صًَٛس كضجدجس ّهطجٌ َجؽٙ    

. عوو ثنضعصخ نٓيث ثنٌأ٘ أٔ ىثن ٔ، ؽٌأر فٙ غٌؿ ثنقمجةك ٔ، ثنًٕظٕعٛز فٙ صُجٔل ثنٕثلع ٔ، نألفوثط

هًثّجس ثنًؤًك ّهطجٌ َجؽٙ نى صكٍ يٍ ثنكضجدجس ٔثألدقجط ثنؾجفز ثنؾجيور  ثنقمٛمز أٌ كضجدجس ٔ ٔ    

دمجنخ أهدٙ  أدقجط يصجغز دأّهٕح ّٓم ٔ إًَج كجَش هًثّجس ٔ ٔ، دُٛٓج ثنضٙ صقٕل دٍٛ ثنمجًا ٔ

ثنٕلجةع ثنضجًٚنٛز فٙ ثألغهخ ثألعى ؽجيور  َفُٕ ثنمٌثء هٌٔ يشمّ، فجنقمجةك ٔ ُٚفو إنٗ عمٕل ٔ

صصٌٛ أفوثط  ُْج ٚأصٙ هًٔ ثنًؤًك ثنًضًكٍ أٌ ُٚفل فٛٓج يٍ ًٔفّ فضٌْٖ فٛٓج ثنقٛجر ٔ ٔر، ؽجف

 . ثنضجًٚل فٛز يضقٌكز أيجو ثنمجًا
 

ثنًْضمٌا كضجدجس ّهطجٌ َجؽٙ ثنًضذجُٚز فٙ صجًٚل ثنًٍٛ ّٛضعٌف دعًك  ٔ، ثنًْضمصٗ ٔ     

ثإلّضُذجغ  ٔ، ثإلّضمٌثء يُٓؾّ فٙ ثنذقظ ثنضجًٚنٙ ثنًضًغم فٙ صُْٛك يٕثه دقغّ، ٔ عهٗ أّهٕدّ ٔ

ْيث يج أٔظقّ ّهطجٌ َجؽٙ  ٔ، ثنضقهٛم ثنعًٛك نؾئً ثألفوثط ثنعٌض ثنٕثظـ، ٔ هلز ثنضفٌْٛ، ٔ ، ٔ

ثنصعخ فٙ صُجٔنّ ـ عٍ يُٓؾّ فٙ .. ـ ثنفٌه٘ فٙ َٕعّ "  ثنضجًٚل ثنعْكٌ٘ نهًٍٛ "ِفٙ يمويز كضجح

ثنٕعجةك  ٔ ثنًٌثؽع ٔ يعجَجر فٙ ؽًع يتجس يٍ ثنًصجهً عى دعو ؽٓو ٔ... ): ثنذقظ ثنضجًٚنٙ فٛظ لجل

دعو عُجء شجق فٙ ثنغٕص هثمم يقضٕٚجس ْيِ   فٙ ٔؽٓجس ثنُظٌ، ٔرثنًضذجُٚز فٙ ثًٜثء ثنًضشعخ

 يعمٕل ٔ َّ صقٛـ ٔ إمضٛجً يج أّضمٌ دجنُفِإفقصٓج نهنٌٔػ يُٓج ح ثنًصجهً يٍ أؽم غٌدهضٓج ٔ

  . (...يطجدك نهقمٛمز 
 

ٔظعش دصًجصٓج عهٗ ٔؽّ َٓؾّ  ثنٕثلع أٌ ثنغمجفز ثنضٙ صقهٗ دٓج ّهطجٌ َجؽٙ عكْش أعٌْج ٔ ٔ     

دجنًٌثّهز يٍ ؽجيعز نُوٌ  (ثنغجَٕٚز)فٙ كضجدز ثنذقظ ثنضجًٚنٙ نهًٍٛ، فمو َجل شٓجهر ثنغمجفز ثنعجيز 

هدهٕو عجنٙ فٙ  و 1961ٔيٍ ثنؾجيعز ثأليٌٚكٛز دٌٛٔس ُّز  (صجًٚل ثنعٌح)دكجنًُٕٕٚ آهثح فٙ  ، ٔ
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 ٔثّعز ثً فئغالعّ عهٗ ثنغمجفز ثألؽُذٛز لو فضقش نّ آفجق. ثإلهثًر ثنضٌدٕٚز يٍ ؽجيعز ًٚوَؼ دذٌٚطجَٛج

كذٌٛثً يٍ َجفٛز، ٔهًثّضّ ثألكجهًٚٛز   إعٌثءثً ثنًعٌفز أعٌس هًثّجصّ ٔيؤنفجصّ ثنعوٚور  يٍ ثنعهى ٔ

ىٔلّ ثألهدٙ ثنٌفٛع يٍ ؽٓز أمٌٖ، لو  يْٕذضّ فٙ ثنكضجدز ٔ ثنؾجيعٛز ثنضٙ أنَيضّ دجنًُٓؼ ثنعهًٙ، ٔ

فذّ ثنكذٌٛ ، لذم كم شٗء ٔ، أٔوً  ٔ، يعجنى يُٓؾّ فٙ كضجدز ثنذقظ ثنضجًٚنٙ شكهش ياليـ ٔ كَٕش ٔ

 .دجأليؾجه نب ثنصجهق ثني٘ يأل كم ؽٕثَقّ نهًٍٛ ثنًضأل ٔ
 

 . ٔإنٗ نمجء فٙ ثنعوه ثنمجهو إَشجء هللا     

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

فٕل يُٓؼ ثنًؤًك ّهطجٌ َجؽٙ  (فهمجس9)ْيِ ثنًمجنز ْٙ ثنقهمز ثألٔنٗ ظًٍ ّهْهز يمجوس* 

و 1991فٙ ثنذقظ ثنضجًٚنٙ صعًُش عٌض نذعط كضذّ ٔ أدقجعز، َشٌس فٙ صقٛفز ثنؾًًٕٓٚز عجو 

  (. 8112، 8104، 8097، 8090، 8083، 8076، 8062، 8062)فٙ ثألعوثه عهٗ ثنضٕثنٙ 

 

 

 


