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االحتفال بالذكرى  69الستشهاد السلطان علي دينار
التعريف بالسلطان علي دينار

دوره و أعماله

هو محمد علي بن األمير زكريا بن
السلطان محمد الفضل  ،تاريخ ميالده على
األرجح بين اعوام  5681و  5681والدته
هي كلثوم المنصورية  ،وهو أخر سالطين
دارفور اإلسالمية  ،استمر حكمه من
5686م 5858 :م  ،وكان أول ظهور له
في (جمادى اآلخرة 5018هـ = فبراير
5668م) عندما ساند عمه السلطان "أبو
الخيرات" في تمرد "أبو جميزة ".

يُعتبر السلطان علي دينار آخر سالطين
دارفور كدولة مستقلة وقد وقف سداً منيعا ً
أمام االنجليز وتوسعهم نحو إفريقيا وقد
استمرت فترة حكمه في دولته ألكثر من
سبعة عشر عاما  ،وقد ظل يرسل كسوة
الكعبة عندما تأخرت مصر لظروف
االستعمار وقد ظل يرسل الكسوة والمحمل
سنويا طيلة فترة حكمه .

عالقاته الخارجية

علي دينار والحرب العالمية

لم يكن همه علي السودان فحسب بل
كان قلبه مفتوحا ً علي المسلمين كافة فقد
مهد الطريق للحجاج القادمين من غرب
أفريقيا القاصدين لبيت هللا الحرام واألماكن
المقدسة  ،في فترة حكمة قوى عالقاته
باالستانه عاصمة الخالفة العثمانية  ،و
ظلت تركيا تمد دارفور بالسالح  ،كما سعي
علي تأسيس عالقة احترام متبادلة بين
سلطنة دارفور والحكومة االنجليزية ،
واعترفت الحكومة االنجليزية بسلطنة
دارفور نظير دفع مبلغ  111جنيه سنويا ،
إال أن اندلعت الحرب العالمية الثانية وأدت
لتغيير موقف السلطان علي فقرر الوقوف
مع الخالفة اإلسالمية العثمانية في الحرب
العالمية  ،كما قام بحفر ( آبار علي )
لسقاية الحجيج  ،وله الكثير من األمالك في
مكة وهبها لخدمة الحجيج وللسلطان علي
دينار أوقاف بالقدس  ،واهتم برواق
دارفور باألزهر الشريف وهو من أول
األروقة لطلبة العلم بمصر .

حاولت الحكومة البريطانية كسب ود السلطان
علي دينار من اجل وقوفها معه ولم يئست من
ذلك قررت أن تخوض الحرب ضده  ،وبدأت
الحرب وظلت دارفور صامدة لمدة في مواحهة
احدث األسلحة وألول مرة يتم استخدام الطيران
في الحرب .

وفاته
في فجر يوم  9نوفمبر  0609وهو يصلي
صال’ الصبح انهال عليه رصاص المستعمر
البريطاني وسقط شهيدا دفاعا عن أرضه
وعقيدته ودولته .

قانون دالي
هو من أعراف الفور األساسية وأصبح من
القوانين المعروفة عالميا ومن أحكامه أن يكون
الحكم وراثيا لالبن األكبر وإذا كان االبن غير
الئق يتم تولية غيره من أفراد األسرة .

تراث دارفور
تساوي مساحة دارفور حاليا مساحة
جمهورية فرنسا ويبلغ تعدادها  51مليون
نسمة وكلهم مسلمون ويشتهر افراد أبناء
قيبلة الفور بحفظ القران الكريم وال يختن
الطفل اال اذا حفظ القرآن كما اليزوج الرجل
ابنته اال لرجل يحفظ القرآن .

للمزيد من المعلومات :
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احتفاالت الذكري  69الستشهاد السلطان علي دينار
بعنوان ( دارفور ماضي عريق وحضارة متجددة )
ستكون هذه المناسبة فرصة إلبراز دور السلطان علي دينار ودور سالطين دارفور مع ابراز الدور التاريخي
والحضاري لسلطنة دارفور  ,وهو ملتقي ألبناء دارفور من المثقفين والطليعة الواعية بمختلف إنتمأتهم واتجاهاتهم
الفكرية واالجتماعية والسياسية وسانحة الظهار تراث وثقافة امة .
والدعوة موجهة لكل المهتمين بالتراث الثقافي االنساني و النشطاء المهتمين بحقوق الشعوب المضطهدة
والمنظمات التي تعمل علي الحفاظ علي التراث االنساني للشعوب االصيلة وكل وكاالت االنباء والصحف واالعالميين
بالمشاركة في احتفاالت إحياء ذكرى سلطنة دارفور والذكري  69الستشهاد السلطان على دينار .

المشاركون في االحتفاالت
 .4االعالميين وقيادات منظمات المجتمع المدني بمصر.
 .2ممثلي الالجئين والنازحين من مختلف انحاء العالم.
 .6ممثلي ابناء دارفور في دول الجوار واوروبا واستراليا
وامريكا والخليج.
 .0ممثلي منظمات دارفور واالتحادات والجمعيات الخيرية
والروابط االجتماعية والثقافية.

 .5ممثلي البعثات الدبلوماسية المنظمات الدولية
واالقليمية وحقوق االنسان ومنظمات االغاثة.
 .9قيادات وزعماء االدارة االهلية بدارفور .
 .7الناشططططططين والفطططططاعلين والمهتمطططططين بقضطططططية
دارفور
 .8الفرق الفنية التراثية .

البرنامج الزمني لإلحتفالية

العنوان

التاريخ

الوقت

مكان اإلنعقاد

حفل االفتتاح

الثالثاء 2102/00/9

محاضرة عن دور السلطان علي دينار

ندوة درب االربعين ملتقي الثقافات

االربعاء2142/44/41
الثالثاء 2142 /44/21

برنامج تراثي-الفنون الشعبية بدارفور

االحد2142/44/25

9:5م
6م
6م
9:5م

نقابة التجاريين

ندوة تاريخ سلطنة دارفور

الجمعة2142/44/01

8:5م

جامعة القاهرة – معهد
الدراسات االفريقية

ندوة طباعة كتب تاريخية وتراثية
ومذكرات لتراث دارفور

االربعاء2142/42/5

5:4م

دار الهالل

الملتقي التمهيدي البناء دارفور

الخميس2102/02/9

5:4م

جمعية الصعيد – غمرة

ورشة عمل عن قضايا ومشاكل
الجئ ونازحي دارفور

السبت2142/42/45

8:5م

الجامعة االمريكية

ندوة دارفور واألزهر الشريف

الخميس2142/42/21

8:5م

قاعة مؤتمرات االزهر

ندوة مرورعشرة اعوام علي الحرب
والصراع بدارفور

الثالثاء2142/42/25

5:4م

جامعة القاهرة

يوميا ً من  5 : 4م

مركز الدراسات السودانية –
جامعة القاهرة

44ص 8 :م

جامعة القاهرة

البرامج المصاحبة
اليوم الختامي لالحتفال

الثالثاء 2140/4/6
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