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الملخص.
جاءت الدراسة بعنوان إدارة التنوع في عهد السلطان علي دينار  ،هدفت الدراسة إلى توضيح حقيقة
ّ
أن تنصيبه ت ّم من زعماء
أن السلطان
علي دينار هو سلطان عموم دارفور وليس سلطان الفور ،حيث ّ
ّ
ّ
أن علي دينار رعى في تكوين
قبائل دارفور العائدين من أم درمان بعد سقوط الدولة المهدية  .كما ّ
ّ
حكومته وأركان إدارتها مرجعية التنوع المجتمعي لدرفور  .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
التحليلي  .تأتي أهمية الدراسة في ّانها توضح أن السلطنة التي قامت في دارفور من 1916 -1899م
هي سلطنة دارفور وليست سلطنة الفور إذ قامت على التنوع اإلثني في اختيار السلطان وفي إدارة

الحكومة والجيش
تم تنصيبه سلطاناً على عموم دارفور من قبل زعماء القبائل
أن السلطان
خلصت الدراسة ّ
علي دينار ّ
ّ
أن حكومته التنفيذية وقيادة جيشه تكونت من مرجعيات
فرت من أم درمان بعد موقعة كرري  ،كما ّ
التي ّ

مجتمعية تضم كل ألوان الطيف المجتمعي الدارفوري وخارجه  ،وهي تعكس وعي السلطان المتقدم في
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 توصي. بناء دولة تقوم على الوحدة والتنوع والتي أسهمت في تشكيل الهوية السياسية المتنوعة للسلطنة
. بأن إدارة التنوع وتوسيع قاعدة المشاركة مهماً في تحقيق العدالة وتماسك الدولة واستقرارها
ّ الدراسة
. أن التعصب لعرق او لمذهب تقود إلى النزاع والتناحر والشقاق
ّو

. السلطان علي دينار،  إدارة التنوع:الكلمات المفتاحية
Abstract.
The study dealt with diversity management in Darfur sultanate at Ali Dinar
era. The study aimed at clarifying the fact that Sultan Ali Dinar was the Sultan
of Whole Darfur, not sultan of Fur , that his coronation was done by Darfur
tribal leaders coming back from Omdurman after the decline of Mahdist state.
Also, Ali Dinar considered the community diversity of Darfur as references in
forming his government. The study adopted the descriptive analytical
approach. And the significance of the study explained the sultanate that
established in Darfur from 1899-1916 is Darfur sultanate not Fur sultanate
, It was depended on ethnic diversity in selection of sultan , government and
army commanders.
The study concluded that sultan Ali Dinar was inaugurate as sultan for
pan-Darfur by tribe leaders who fled from Omdurman after Karari battle. Also
his executive government and army commanders are formed from community
references that included all Darfurians community spectrum, which reflects
sultan advanced awareness of state construction, standing on unity and
diversity which contributed in forming the polities identity of sultanate .
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The study recommended that the diversity management and the expansion
of participation base is crucial in justice achivement,solidarity, and stability of
the state , whereas, fanaticism to tribe or doctrine lead to conflict , rivalry
and discord .
Keywords: diversity management, sultanate Ali
Dinar.

مقدمة:
نعني بإدارة التنوع توجيه التنوع في ميدان العمل وفق استراتيجية تنبني على العدالة
والحرص على توسيع فاعدة المشاركة  .وأعني بالتنوع هنا التنوع األثني والمجتمعي الذي
أمة واحدة وال يزالون
أشار إاليه القرآن الكريم في قوله تعالى( :ولو شاء ربك لجعل الناس ّ
مختلفين)(هود،اآلية . )118فالتنوع سنة كونية اقتضتها حكمة الخالق سبحانه وتعالى
وهي تؤدي إلى تداول وجهات النظر ودونه يقود إلى النزاع والتناحر والشقاق .
أن السلطنة التي قامت في دارفور 1916-1899م هي سلطنة دارفور وليست سلطنة
ّ

الفور كما يذكر بعض المؤرخين  ،في حين أجمع المؤرخون على اطالق السلطنة التى
قامت في دارفور من عام 1874 -1445م بسلطنة الفور مع ّأنها شملت كل دارفور

تم تنصيبه سلطاناً على عموم دارفور من قبل
بقبائلها  ,ولكن السلطان
علي دينار قد ّ
ّ
فروا من أم درمان بعد موقعة كرري وذلك لما يتمتع به علي
زعماء القبائل المختلفة الذين ّ
ّ

3

دينار من كفاءة إدارية جعلته أهالً لتولي قيادة هؤالء العائدين من أم درمان والذين يمثلون
التنوع المجتمعي للمكون اإلثني في دارفور .
ّ
شكل علي دينار حكومته التنفيذية من مرجعيات متنوعة تضم غالبية ألوان الطيف
ّ
ّ
تعبر عن وعي سياسي متقدم لمفهوم الدولة التي تقوم على
المجتمعي الدارفوري  ،وهي ّ

الوحدة في التنوع  ،وهو تنوع حقيقي وليس
أن كالً
إرضاء للقبائل أو الزعامات  ،حيث ّ
ً
منهم لعب دو اًر أسهم بشكل كبير في تشكيل الهوية السياسية المتنوعة للسلطنة الدارفورّية.
كما ظهر التنوع المجتمعي في مجلس السلطان وفي إدارة األقاليم وإدارة الجيوش وقيادته
ّ
بل في قيادة الجيوش التي خرجت إلخماد الثورات التي قامت ضد السلطنة  ،بل في
قيادة الجيش التي خرجت لقتال الجيش اإلنجليزي في معركة سيلي.
مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤالين التاليين وهما :هل السلطنة التي قامت في
دارفور في عهد السلطان علي دينار هي سلطنة الفور أم سلطنة دارفور ؟ وممن تتكون
ّ
الطاقم اإلداري فيها ؟.
أهداف الدراسة  :تهدف الدراسة لتحقيق األهداف التالية :
-1معرفة أسباب تسمية السلطنة بسلطنة دارفور.
-2الوقوف على إدارة التنوع المجتمعي في حكومة علي دينار التنفيذية واإلدارية .
ّ
-3معرفة أثر التنوع في تشكيل الهوية السياسية المتنوعة للسلطنة واستقرارها .
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أهمية الدراسة :بعض الباحثين يطلقون على السلطنة التي قامت في دارفور في عهد
السلطان علي دينار بسلطنة الفور  ،لذا تأتي أهمية هذه الدراسة لتوضيح مبررات تسميتها
ّ
بسلطنة دارفور .كما أنها توضح إلى أي مدى كان التنوع المجتمعي في هذه السلطنة
حقيقة ماثلة .
المنهج المتبع  :أُتّبع في معالجة هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل رصد
للحقائق في هذه الفترة وتحليلها .
محاور الدراسة  :تشمل الدراسة ثالثة مباحث:
المبحث األول  -:علي دينار وسلطنة دارفور
ّ
المبحث الثاني  -:السلطة التنفيذية في حكومة علي دينار .
ّ
المبحث الثالث  -:التنوع اإلداري في السلطنة وقيادة الجيش
المبحث األول  -:علي دينار وسلطنة دارفور
ّ
أوالً  -:سلطنة دارفور
يركز بعض الباحثين في دراسة تاريخ سلطنة دارفور في عهد السلطان علي دينار على
ّ
ربطه بتاريخ سلطنة الفور التي تأسست سن 1874- 1445م مطلقين عليها سلطنة الفور
الثانية بإعتبار ّأنها امتداد لها كما ورد في تقرير بعنوان (سلطان الفور علي دينار كاسي
ّ
الكعبة وحليف العثمانيين )  ،وفي مقال للدكتور حاتم الصديق محمد أحمد في موقع
(أصر السلطان علي دينار على استعادة ملك
الدراسات التاريخية السودانية جاء فيه :
ّ
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ان العناصر التي تحركت معه من أم درمان نحو دارفور لعبت دو اًر في
أجداده  ،كما ّ

ثم استغالله لعنصر الزمن كان حاسماً في ترجيح كفته وفوزه بزعامة الفور
استعادة ملكه ّ ،
رغم الطامحين والطامعين ()...سمي جدو ،2006،ص. )86

والصحيح يمكن أن نطلق على السلطنة التي قامت في دارفور في عهد السلطان علي
الن السلطان علي لم يكن سلطاناً على الفور  ،وحين تولى
دينار سلطنة دارفور نظ اًر ّ
ّ
السطنة لم يكن ذلك الفوز بزعامة الفور وحدهم كما ورد في التقرير  ،ولم يتول عرش
السلطنة بالوراثة من أفراد البيت المالك الذين ينحدرون من أسرة الكي ار كما كان أجداده
فروا من أم درمان
في السابق  ،بل تولى ذلك بترشيح من زعماء القبائل المختفة الذين ّ

تم ذلك في (جبل حلة ) وذلك لما يتمتع به علي دينار من كفاءة
بعد موقعة كرري  ،حيث ّ
ّ
ال لقيادة السلطنة واولئك الذين رجعوا من أم درمان .
إدارية جعلته أه ً
ألن تولي منصب
إن الفترة 1874- 1445م يطلق عليها سلطنة الفور مجرداً ذلك ّ
ّ

السلطان في سلطنة الفور تكون عن طريق الوراثة ألفراد البيت المالك الذين ينحدرون من
أسرة الكي ار  ،والسلطان بيده وحده الحل والعقد واألمر والنهي على كافة أهل السلطنة
والبالط السلطاني وحكمه نافذ ال يعترضه أحد (شقير ،1981،ص.)154
أما قيادات البالط السلطاني كأبو شيخ دالي والوزراء واألمناء والمقاديم وحكام الواليات
ّ
الذين يمثلون مجلس السلطان فهم يتمتعون بسلطات واسعة على الرعية وليس على سياسة
الدولة  .كما كانت ثقافة الفور مهيمنة على البالط السلطاني في بدايات نشأة السلطنة ،
بناء على مواقفهم من
يتضح ذلك من خالل ّ
مسميات حكام األقاليم والتي أخذت االسماء ً
السلطان وحكمه  ،فالتكناوي تعني بلغة الفور ذراع السلطان األيسر وهو حاكم األقليم
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الشمالي وقد تقلد هذه الوظيفة في فترات مختلفة زعماء الفور (كونجينقا ) ،أو أوالد (مانا
)  ،أما دمنقاوي تعني بلغة الفور الذراع األيمن وهو حاكم اإلقليم الجنوبي الغربي ،
والسومين دقلة أي بلغة الفور مربي ابناء السالطين وأفراد البيت المالك (أوفاهي ،)200(،
ص . )131لكن تسربت المفردات العربية وتغيرت اسماء المناصب إلى اسماء عربية
مثل األمين والوزير والقاضي  ،وصارت اللغة العربية هي لغة الخطابات وإصدار المراسيم
السلطانية .
أن السلطنة
أن السالطين الذين تعاقبوا على سلطنة االفور كلهم من عنصر واحد  ،و ّ
كما ّ

ثم بسطوا نفوذهم خارج نطاق جبل مرة فانطلقت
نشأت في جبل مرة وعلى يد الفور ّ ،
جيوشهم في كل صوب تظفر بهذه القبيلة وترهب تلك حتى بلغت السلطنة قمة توسعها
لكنه كان
أن نظامها اإلداري يعتمد على مشاركة زعماء القبائل ّ ،
ضم كردفان  .رغم ّ
ف ّ
وشخصية السلطان الذي يمثل السلطة العليا في البالد
نظاماً ملكياً مطلقاً يعتمد على قوة
ّ

(شقير ،1981،ص .)471وعلى ذلك يمكن تسمية السلطنة في هذه الفترة بسلطنة الفور

 ،ويؤكد ذلك معظم المؤرخين الذين تناولوا الممالك اإلسالمية بدارفور كسلطنة الداجو
والتنجر والفور .

7

ثاني ًا -:علي دينار أمي اًر
ّ
ظل
عقب معركة منواشي
وضم دارفور للسودان المصري في عهد الخديوي اسماعيل ّ
ّ
الفور تحت سالطين الظل يقاومون الحكم التركي المصري في دارفور  .وبعد حادثة اغتيال
السلطان أبو الخيرات قام أعيان دارفور الذين كانوا ي ارفقون أبو الخيرات ورشحوا األمير
علي ديناربأن يتولى قيادة السلطنة ورئاسة حكومة الظل لمقاومة سلطة المهدية بدارفور ،
ّ
قبل علي دينار هذا التكليف بعد مناقشات طويلة  .جرى هذا التنصيب بمنطقة (جيبا )
ّ
جنوب غرب زالنجي وعمره لم يتجاوز عشرون عاماً (أرباب ،1998،ص . )251
تحمل األميرعلي دينار المسؤولية بجدارة وقرر المضي قدماً في مقاومة سلطة المهدية
ّ
ّ
في دارفور إلعادة كيان دارفور المسلوب  ،ولكن إنشق بعض المقاديم عنه أمثال سعيد
بروس والمقدوم رحمة قومو والمقدوم جمعة أبودنيبو والسلطان عبد المكرم سلطان البنقة
وانضموا الى عامل المهدية في الفاشر بعد أن كانوا قد ناصبوه العداء.
أصبح األمير علي دينار فاقداً لمعظم قادة جيشه فقرر االستسالم لسلطة المهدية بعد أن
ّ
خاطب األمير محمود ود أحمد أمير المهدية بدارفور الذي أشاد بشهامته في إتخاذ هذا
المهدية (أرباب
القرار بوقف مقاومة دولة المهدية والوقوف إلى جادة الطريق في هدى
ّ

،1998،ص . )253

وصل علي دينار إلى الفاشر بكامل جيشه ولكن فوجئ بغياب محمود ود أحمد عن
ّ
دارفور  ،فقابله عامل المهدية باإلنابة عبد القادر ود دليل الذي أحسن وفادته وجعله امي اًر
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تنكروا له  ،مع ذلك ساير علي دينار
على الفور الخاضعين لدولة
المهدية ولكن الزعماء ّ
ّ
ّ
الوضع مضط اًر .
أُرسل علي دينار إلى األبيض بعد أن طلبه األمير محمود ود احمد  .وانضم علي دينار
ّ
ّ
وظل يسير في ركبه أين ما سار
بعد وصوله األبيض إلى حاشية األمير محمود ود أحمد ّ

ثم ذهبا معاً إلى الخليفة عبد هللا في أم درمان وعادوا مرة أخرى إلى الفاشر  ،ولكن
ّ ،
محمود ود أحمد خشي من علي دينار بعد أن كثرت اإلشاعات حول اجتماعاته  ،فطلب
ّ
إلى الخليفة أن يرسله بالحضور اليه في أم درمان ففعل  ،فسار علي دينار إلى أم درمان
ّ
وهناك بقي مالزماً للخليفة عبد هللا لكى يقصيه عن دارفور فال يشكل خط اًر على وحدة
الدولة ( شبيكة ،1947،ص  .)70رغم بقاء علي دينار في أم درمان إال ّأنه لم يفقد االمل
ّ
في تحقيق هدفه حتى ولو طال الزمن ،وكان معه عدد من شراتي جبل مرة .
ثالثاً -:عودة علي دينار إلى الفاشر
ّ
بعد انجالء معركة كرري وتبين حقيقة الموقف الوطني غادر علي دينار ومعه أعيان
ّ
دارفور أم درمان إلى دارفور شأنه شأن جميع القادة في دولة المهدية  ،حيث خرج عثمان
دقنة نحو الشرق والخليفة عبد هللا نحو الغرب  .رغم اختالف اآلراء حول مغادرته أم
درمان  ،فمنهم من يرى أ ّن علي دينار غادر بنفر من أهله وأصحابه أم درمان قبل معركة
ّ
أن علي دينارشارك في ملحمة الصدام
كرري (أرباب ،1998،ص  .)256ولكن الحقيقة
ّ ّ
أن األمير موسى مادبو واألمير علي السنوسي زعيمي
الوطني  ،وما يؤكد ذلك فقد ورد ّ
ّ
الرزيقات والتعايشة قد صحباه عند الخروج من أم درمان  ،والمعروف أن كال الرجلين
مهدويان حتى النخاع  ،وأيضاً يذكر ّأنه حمل جثمان صديقه األمير ابراهيم الخليل الذي
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استشهد في ساحة المعركة إلى ام درمان وصلى عليه الخليفة ودفن في أم درمان (شقير
،1967،ص. )256
بعد معركة كرري كان لعلي دينارتفكير استراتيجي فقد اتصل بالقيادات القبيلية والسياسية
ّ
والدينية من دارفور  ،هؤالء القيادات ألتحقوا بالدولة المهدية في أم درمان على رأس قبائلهم
األمنية التي
طوعاً أو ألحقوا قص اًر بام درمان إبان حكم المهدية في إطار تطبيق السياسة
ّ
رسمها الخليفة عبد هللا والتي تقضي بتهجير زعماء القبائل واألمراء والفقهاء الذين سيكونون

المهدية في األقاليم وانفصالهم عن قواعدهم الشعبية ودوائر
مناط خطر على مسيرة الدولة
ّ

نفوذهم المؤثرة .

اجتمع علي دينار بعد معركة كرري مع هؤالء الزعماء وتشاور معهم في مواضيع كثيرة
ّ
أن علي دينارأمضى ليلة في الحديث
تهم دارفور ومستقبلها  ،يذكر عصمت حسن زلفو
ّ
ّ ّ
الجبار زعيم البرتي ومادبو زعيم الرزيقات (،1973ص،)23
الخافت مع قمر الدين عبد ّ

ال أدري أهو اجتماع واحد أم اجتماعات متعددة وفي أماكن مختلفة  ،على كل و نتيجة
لتلك اإلجتماعات قرر هؤالء الزعماء المسير نحو دارفور على أن يقود كل زعيم قبيلته ،
على ان يكون اإلجتماع في كجمر بكردفان  .ومن الذين خرجوا من أم درمان مع علي
ّ
دينار:
 -1محمود علي الداديقاوي وهو زعيم قبيلة الدادنقا
ّ
 -2خاطر ابراهيم الفوراوي
 -3الدومة صالح البرتاوي
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 -4الزين صالح دنقوسة الزغاوي
 -5أبكر عمر البيقاوي
 -6أحمد رشيد التنجراوي
 -7قمر الدين عبد الجبار البرتاوي وهو من أمراء االرباع وأمين بيت المال في ام درمان
 -8الفكي أمين عبد الحميد الفوتاوي
 -9مصطفى بحر الزغاوي
 -10موسى علي مادبو الرزيقي
 -11علي السنوسي التعايشي
ّ
 -12عز العرب رحمة قومو
السمياتي وقيل الجامعي
 -13عبد المجيد خليل
ّ
 -14الفقيه أمين أحمد الفوالني وهو أميناً للجبخانة عند الخليفة عبد هللا .
وهذا يعكس التنوع المجتمعي لبنية القوة للعائدة من أم درمان بمعية علي دينار بعد انهيار
ّ
المهدية .
الدولة
ّ
عند وصول العائدين إلى كجمر(تقع شمال كردفان) إنعقد اإلجتماع الشوري وجرى
عية لدارفورقبل
التباحث والمشاورات ودارت بالدرجة األولى في أمر إيجاد القيادة الشر ّ
الوصول اليه  ،ولم يصل الزعماء في هذه المرحلة إلى اإلتفاق ،وحدث أن انشق الزعيم
11

أن أمر اإلنشقاق
موسى مادبو زعيم الرزيفات وتوجه إلى دارفور بطريقته الخاصة  ،ويذكر ّ

حدث في جبل حلة بعد تولي علي دينار السلطة .
ّ

عند ما وصل هؤالء الزعماء إلى أراضي دارفور وبلغ قرية (جبل حّلة ) انعقد االجتماع
الثاني وجري التباحث مرة أخرى في أمر القيادة  ،وهنا رشح الشيخ عبد الباري جمبير.
وقيل محمود الداديقاوي األمير علي دينارلمنصب السلطان الشرعي لعموم دارفور
ّ
(أرباب،1998،ص  ،)261وهناك مرشح آخر وهو أحمد رشيد التنجراوي الذي رشحه
موسى مادبو والذي بدوره تنازل لعلي دينار .إذن فإ ّن المجلس الشوري الذي يتكون من
ّ
ونصبه سلطاناً شرعياً على عموم
زعماء عشائر دارفور هو الذي ولى األمير
علي دينار ّ
ّ
ّ
نصبوه الفاشر سلطاناً على عموم دارفور.
ثم دخل
علي دينار والذين ّ
دارفور  .ومن ّ
ّ
المبحث الثاني.
السلطة التنفيذية في حكومة علي دينار:
ّ
عمل السلطان علي دينارعلى تنويع مرجعيات مسؤوليه وانتماءاتهم بهدف الحفاظ على
ّ
تماسك دولته واستقرارها مستفيداً من التنوع القبلي لتحقيق المصلحة العامة وذلك في جميع
التنفيذية التي اختارها السلطان
أركان وإدارت السلطنة وهذا التنوع يبدو واضحاً في القيادة
ّ
لقيادة السلطنة  ،إذ تضم غالبية ألوان الطيف المجتمعي الدارفوري في ذلك الزمان وجزء

آخرمن خارج دارفور  .وهي تمثل أول حكومة تنفيذية للسلطان علي ديناربعد تنصيبه
ّ
سلطاناً لعموم دارفور .
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وتعبر عن وعي
هذه الحكومة تعكس وعي السلطان العميق بالبنية المجتمعية لدارفورّ ،

سياسي متقدم في بناء دولة تقوم على الوحدة في التنوع  ،الوحدة التي وضعت ( الفوراوي

) على رأس السلطنة والرزيقي في موقع رئيس الوزراء والداديقاوي قائداً عاماً لجيش السلطنة
والباسنقاري قائداً للجيش والدنقالوي قاضي القضاة ...الخ .وهذا يؤكد الوعي المتقدم
ّ
التنفيذبة من (أرباب ،1998،ص
بنية هذه السلطنة  .إذ تتكون السلطة
ّ
لمفهوم الدولة في ّ
: )303

 -1كيران يوسف الرزيقي وهو صاحب الشورى العامة والخاصة .
ّ
 -2تيراب سليمان الباسنقاري وهو من البرقد قائداً للجيش بمثابة وزير الدفاع .
 -3األمير آدم رجال وهو هلباوي قائد للجيش األول ومستشار الديوان .
الداديقاوي قائد للجيش الثاني ومستشار الديوان .
 -4الملك محمود علي
ّ
ّ
 -5السيد رمضان بره وهو جعلي قائد للجيش الثالث ووزير الديوان .
ّ
 -6الفقيه أمين أحمد الفوالني مفتي السلطنة ووزير بديوان السلطان .
ّ
 -7مصطفى جلقام أحمد (جعلي) وقيل تكروري وزير برئاسة الديوان .
اوي) وزير بديوان السلطان .
 -8القائد سليمان
علي ( الفور ّ
ّ
 -9السلطان عمر أبكر ناقة زعيم قبيلة البيقو مستشا اًر .
 -10قمر الدين عبد الجبار زعيم قبيلة البرتي وحلفائهم مستشا اًر .
 -11الشرتاي صالح عبد الكريم زعيم زغاوة دار قال مستشا اًر .
 -12الشيخ عبد الرحمن أبو ناقي أبو حبو زعيم قبيلة بني هلبة مستشا اًر .
التكناوي مستشا اًر .
 -13المقدوم شريف آدم محمود زعيم دار الريح أرض
ّ
13

 -14الملك جامع خير زعيم الميدوب مستشا اًر .
 -15أبو الشيخ عبد الجبار جمبير أمين السلطان وصاحب شورته
والمالحظ في السلطة التنفيذبة وردت ألقاباً مثل األمير  ،السلطان ،الملك  ،الشرتاي
تاوي والميدوبي
والشيخ وهي ألقاب وظيفية أكثر منها وراثية  ،لذلك نجد الملك البر ّ
ّ
والسلطان البيقاوي والفقيه والعالم والقيادي المدني العبين أساسيين في بنية الو ازرة في
سلطنة دارفور  ،بينما األمير والسلطان وما إلى ذلك من ألقاب في أعراف الممالك
والسلطنات والنظارات عادة ألقاب وراثية في مستوى العائلة الحاكمة وحصرية لفضاء
القوى
المجتمعية الغالبة .
ّ
أنّ التنوع في سلطنة دارفور في عهد السلطان علي دينار ليست تنوع ديكوري ترضية
ّ
للقبائل والزعامات بل هو تنوع حقيقي  ،فالشخصيات التي آلت اليها تقليد الوظائف العليا
ّ
السلطانية لعبت دو اًر مركزياً عميقاً أسهمت بشكل كبير في تشكيل الهوية
في الو ازرة
ّ

السياسية المتنوعة للسلطنة الدارفورّية  .وهذا يعكس وعي التعدد والتنوع التي أدارها
ّ
السلطان علي دينارفي أمور السلطنة والتي أسهمت بشكل كبير في استقرار السلطنة
ّ
واستقاللها .
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المبحث الثالث .
التنوع اإلداري في السلطنة وقيادة جيش :
اوالً :التنوع اإلداري في السلطنة.
أما
إن حكومة
ّ
علي ديناركانت خليطاً من القديم والجديد (ثيوبولد ،2005،صّ . )161
ّ
أهم الوظائف في الفاشر عاصمة السلطنة بعد السلطان هو الوزير وهو القائد األعلى
يسمى كيران والذي قتل فيما بعد وخلفه
للقوات وكان أول من تولى هذا المنصب رز
يقي ّ
ّ
ثم خلفه آدم رجال وقتل أيضا فخلفه رمضان بره الذي ظل
تيراب سليمان وقتل ايضاً ّ
حتى نهاية السلطنة ( مرقص  ،1984،ص. )263

أن الوحيد الذي
األهمية الكبرى فكان
أما الموظف اآلخر المشهور وذو
القاضي ويبدو ّ
ّ
ّ
ّ
الدنقالوي .
شغل هذا المنصب في عهد علي دينار هو إدريس عبد هللا
ّ
ّ
يسمى مجلس
باإلضافة إلى ذلك فكان السلطان
علي دينار يحكم بمعاونة مجلس ّ
ّ
السلطان  ،ويضم في عضويته كبار المسؤولين الذين كان يطلق عليهم الملل أو
الملوك ،وكان يضم الوزير وقاضي القضاة والقائد العام للجيش والمقدومين( المناديب)
وكان برئاسته نفسه  ،بجانب األشخاص المفضلين لدى السلطان علي دينار منهم حسن
ّ
سبيل وحاجب البالط سالم ادريس وقائد الجيش الخاص علي السنوسي ومصطفى جلقام
ّ
ونجيب أم درمان حارس أجنحة الحريم  .وكان آراء المجلس استشارية عند السلطان
أما بقية الفروع األخرى لإلدارة داخل
والذي كان يعتبر نفسه ومجلسه السلطة المركزية ّ ،
القبائل .
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قسم السلطنة إلى أربع مقدوميات
أما اإلدارة في األقاليم ففد كان حكمه فدرالياً  ،حيث ّ
ّ
وعين على كل منهم مقدوماً ( تعني مقدم ) ،ويطلق عليهم المناديب وهم مسؤولون
ّ
شخصيون له في الواليات وكانوا بدرجة مقدم  ،ومن خاللهم مارس السلطان سلطاته

على األقاليم  ،وهؤالء قد ترأسوا حاميات عسكرية في المناطق التي يوفدون اليها  .مثل
المقدوم شريف مقدوم الشمال  ،والمقدوم آدم رجال مقدوم الجنوب  ،والمقدوم الدمنقاوي
الداديقاوي مقدوم مركز الفاشر وضواحيها
مقدوم الغرب ( جبل مرة ) والمقدوم محمود
ّ
.

بجانب المقاديم كان يعتمد على زعماء القبائل في اإلدارة  ،وكان من عادة السلطان
يعين رئيسين للقبيلة أحدهما مركزه في القبيلة تفسها  ،واآلخر جعل مركزه في الفاشر
أن ّ

 ،فاألول ينظر في االمر الذي يتعلق بعالقة القبيلة بالمركز  .ولعل هذا ايضاً يعكس
أن وجود زعيم القبيلة لديه في الفاشر كان بمثابة
طريقة تفكير السلطان
علي ينار ،إذ ّ
ّ
رهينة إلستمرار والء القبيلة وتبعيتها للسلطان  ،ووجود اآلخر في القبيلة نفسها لضمان
سير العمل في القبيلة .ومن هؤالء الزعماء (أرباب ،1998،ص :)304
 -1األمير علي السنوسي زعيم التعايشة ويبقى بالفاشر .
ّ
 -2األمير أحمد دليل زعيم المسيرّية .
 -3المقدوم بشير سندكة زعيم بني هلبة لبيد ,
الهبانية .
 -4الشيخ سلم إدريس زعيم
ّ
 -5الشيخ داؤد الوالي زعيم بني هلبة أوالد جبارة .
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البديات .
 -6الملك سالم أبو حوه زعيم ّ
 -7الشيخ آدم الجالبي الوالي زعيم التعالبة .
 -8الملك مصطفى بحر زعيم زغاوة دار توير .
 -9الملك نورين الطاهر زعيم الكيتنقا .
 -10الشرتاي تيراب سليمان زعيم البرقد .
 -11الملك سنين سعد النور زعيم فور كونجنقا .
 -12السلطان سليمان خميس زعيم عموم الداجو .
 -13الشرتاي رشيد أحمد شرتاي تنجر جبل حريز.
المكرم سلطان قبيلة بنقة .
 -14السلطان عبد
ّ
 -16بخيت أم درمان زعيم البندا .
 -17السلطان سعد سلطان سا ار .
بجانب هؤالء يوجد أمراء األرباع منهم :
-1

األمير جادين با ار أمير البرنجية يساعده األمير بخاري يونس  -2األمير
اوي  -4األمير أحمد نمر -5
محمود أحمد شطة  -3األميرتيراب أحمد التجر ّ
األميرآدم علي كلون  -6األميرسوميت علي .
ّ
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ثانياً  :التنوع في قيادة جيش السلطنة :
ولعل ما يعكس التنوع المجتمعي في سلطنة دارفور في قيادة الجيش  ،حيث أنّ الجنود
ّ
تتكون من مجموعتين  :نظامي متمركزة في الفاشر مسلحين باالسلحة النارية  ،وغير
ّ
أما
يتم استدعاءهم في حالة الطواري ّ .
نظاميين مسلحين بالحراب ويعيشون في مناطقهم ّ
تسمى ريعاً والربع يقدر ب ()800
تم تقسيمهم إلى وحدات كل وحدة فيها ّ
النظامين فقد ّ
جندي  ،ويتكون جيش السلطنة من ثالثة عشر ربعاً  .األول برئاسة أحمد ود
ثمانمائة
ّ
ابراهيم ،والثاني تحت قيادة منصور عبد الرحمن ابن اخت السلطان علي دينار  ،الثالث
ّ
تحت قيادة آدم رجال  ،الرابع تحت قيادة محمود الدادنقاوي  ،الخامس بقيادة المقدوم
شريف  ،السادس بقيادة األمير سليمان ود علي  ،السابع بقيادة رمضان بره  ،الثامن
ّ
بقيادة خليل ود كرومة (ئيس قبيلة الميما )  ،التاسع تحت قيادة األمير حسن ود سبيل ،
المكرم
العاشر بقيادة اسماعيل علي وأصله من الجالبة  ،والحادي عشر تحت قيادة عبد
ّ
ّ
داجاوي  ،والثالث
بنجاوي وهو من عبيد السلطان  ،الثاني عشر تحت قيادة كتونج وهو
ّ
كداوي الذي حضر مع عربي دفع هللا من
عشرويدعى ربع الخوشخانجية ورئيسه نجابو
ّ

الداديقاوي وقائد السواري أحمد جمبير (
الرجاف  ،القائد األعلى للجيش هو محمود علي
ّ
ّ
كباشي،2005،ص. )54
أشد المواقف مما يؤكد والء الجميع
كما نجد التنوع في جيش السلطان
علي دينارفي ّ
ّ
للسلطنة وذلك في الجيش الذي أرسل لمعركة سيلي  ،حيث كان قائد الجيش رمضان بره
ومعه سالم أبوحوه  ،أنقابو سليمان  ،سليمان ود على وآخرون أمثال بالل ود العجوز ،
ثم فرقة البرنجية بقيادة أحمد ود
ضوالبيت اسحق  ،أحمد جمبير  ،خليل كرومة وغيرهم ّ ،
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الميرم وخير السيد عنقريب  ،وفرقة المشاه يقودها آدم حميدة وأحمد شوقي
(ميخائيل،2004،ص. )219
أن السلطان علي دينار قد استخدم العنف كوسيلة لقمع بعض القبائل ليس انتقام ًا
ال شك ّ
ّ
منها أو إلبعادها عن السلطنة  ،ولكن كان عنفاً سياسياً استهدف الخروج الثوري وليس
الكيان المجتمعي  .إذن هو ممارسة في مستوى التلجيم السياسي وليس االستهداف
ّ
المجتمعي  .لذا نجد في قيادة الجيش الذي يحارب ثورة المساليت قائد من البرتي ( الملك
ّ
قمر الدين عبد الجبار )  ،ونجد في قيادة الجيش الذي يحارب ثورة الرزيقات قائد من
قبيلة بني هلبة وهو (الحبو)  ،وفي قيادة الجيش الذي يحارب ثورة قبيلة التاما ( كيران )
الرزيقي وتيراب سليمان الباسنقاري ومحمود الداديقاوي  ،في قيادة الجيش الذي يحارب
البديات وهو (الملك سالم أبوحوه)  ،في قيادة الجيش الذي يحارب
ثورة بني هلبة قائد من ّ
ثورة القمر قائد من بني هلبة (آدم رجال )  ،في قيادة الجيش الذي يحارب ثورة المعاليا

قائد من قبيلة البرقد وهو (تيراب سليمان) .
لهذا نجد معظم قادة التكوين االول للدولة قادوا حروباً لصالح وحدة الدولة المركزية
محلية وفقاً لعامل الوالء للسلطة المركزّية .
ورشحوا قيادات ّ
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الخاتمة :
أن السلطنة التي قامت في دارفور في الفترة من
من خالل العرض لهذه الدراسة إتضح ّ

إن السلطان علي دينار لم
 1916-1899هي سلطنة دارفور وليس سلطنة الفور .إذ ّ
ّ
ان علي
يكن سلطاناً على الفور كما يطلق البعض  ،بل هو سلطاناً على عموم دارفور .
ّ ّ
تم تنصيبه من التنوع المجتمعي لزعماء قبائل دارفور العائدين من أم درمان عقب
دينار ّ
ّ
معركة كرري مجتمعة  ،وذلك لما يتمتع به علي دينار من القدرة اإلدارية المكتسبة من
ّ
خالل توليه إمارة الظل لمقاومة جيش المهدية  ،ومالزمته للخليفة عبد هللا في أم درمان،
وإدارته للتحاور مع زعماء قبائل دارفور عقب معركة كرري  .كل هذه أهلته ليختار سلطاناً
يتعصب
على عموم دارفور  .إستفادة علي دينارمن التنوع البشري في دارفور  ،ولم
ّ
ّ
لعرق  .حيث كان التنوع بار اُز في جميع أركان إدارات السلطنة وكان واضحاً في حكومته
التنفيذية ومجالسه اإلستشارية وقيادة جيشه  ،وفي إدارة اإلقليم  ،هذا يعكس وعي السلطان
العميق بالبنية المجتمعية في دارفور  ،وهذا وعي سياسي متقدم لبناء دولة تقوم على
الوحدة في التنوع  ،األمر الذي أدى إلى تماسك الدولة واستقرارها واستقاللها .
التوصيات :
أن السلطنة التي قامت في دارفور في عهد السلطان علي دينار هي سلطنة
ّ -1
ّ
الدارفوريين عموماً يجب أن يفتخر بها الجميع وهي أداة لوحدة أهل دارفور.
إن إدارة التنوع وتوسيع قاعدة المشاركة مهم في تحقيق العدالة وتماسك الدولة
ّ -2
واستقرارها .

التعصب لعرق أو لمذهب يقود إلى النزاع والتناحر والشقاق .
إن
ّ -3
ّ
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الهوية السياسية المتنوع للدولة .
 -4التنوع في إدارة الدولة له أثر في تشكيل
ّ
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أوالً  :القرآن الكريم
ثانياً المراجع
 -1أرباب  ،أحمد عبد القادر  ، )1998(،تاريخ دارفور عبر العصور  ،الخرطوم :دار
جامعة الخرطوم للنشر.
 -2الحسن  ،موسى المبارك  ، )1995(،تاريخ دارفور السياسي 1898-1882م،
الخرطوم :دار جامعة الخرطوم للنشر.
 -3ثيوبولد  ،ألن  ، )2005( ،علي دينار أخر سالطين دارفور  ،ترجمة فؤاد
عكود  ،القاهرة  :الشركة العالمية للطباعة والنشر .
 -4ر ،س  ،أوفاهي  ، ) 2000 ( ،الدولة والمجتمع في دارفور ،ترجمة عبد
السودانية .
الحفيظ سليمان عمر ،القاهرة  :مركز الدراسات
ّ
 -5زلفو  ،عصمت حسن  ، )1973( ،كرري  ،الخرطوم  :دار جامعة الخرطوم للنشر.
 -6سمي جدو  ،أحمد  ، )2006( ،دور الزيادية في المهدية  ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ،جامعة الخرطوم .
 - 7شبيكة  ،مكي  ) 1947( ،السودان في قرن  ،القاهرة  :لجنة التأليف
والترجمة .
 -8شبيكة  ،مكي ، )1964( ،السودان عبر القرون  ،بيروت  :دار الثقافة.
21

 -9شقير  ،نعوم  ، )1967( ،جغرافية وتاريخ السودان  ،بيروت  :دار الجيل .
الداخلية التي واجهت السلطان
 -10كباشي  ،محمد آدم  ، )2005(،المشاكل
ّ
علي دينار  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الفاشر.
ّ
 -11مرقص  ،بواقيم رزق  ، )1984( ،تطور نظام اإلدارة في عهد الحكم
الثنائي األول  ،القاهرة  :الهيئة المصرية للكتاب .
 -12ميخائيل  ،يوسف  ، )2004( ،مذكرات يوسف ميخائيل التركية والمهدية
والحكم الثنائي في السودان  ،تقديم وتحقيق أحمد ابراهيم أبو شوك  ،أم درمان :
مركز عبد الكريم ميرغني .

22

