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"إن درء مخاطر التفكك واالنقس���ام في العالم العربي واإلس���امي تتمثل في بناء المنظومة االجتماعية 
لألمة العربية واإلس���امية، وتعضيد أواصر اإلخاء والتصالح بين المجتمعات العربية واإلس���امية لمواجهة 
التحدي���ات الماثل���ة وإزال���ة الف���وارق الطبقي���ة وتحقي���ق المس���اواة ليص���ب ذل���ك ف���ي بن���اء أم���ة متماس���كة موح���دة"، 
كلم���ات م���ن ن���ور ُتخل���د عب���ر العص���ور، س���طرها عض���و مجل���س حكم���اء المس���لمين، والرئي���س الس���وداني األس���بق، 
المشير "عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب"، خال كلمته بمؤتمر "الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل" 

ال���ذي نظم���ه األزه���ر الش���ريف بالتع���اون مع مجلس حكماء المس���لمين، وعقد ف���ي نوفمبر من عام 2017.
"الزاه���د ف���ي الس���لطة"، كان���ت الصف���ة األكث���ر ارتباًط���ا ب���� "س���وار الذه���ب"، فق���د اس���تلم الس���لطة ف���ي الس���ودان 
عندم���ا كان قائ���ًدا للجي���ش، عق���ب اإلطاح���ة بالرئي���س األس���بق "جعف���ر نمي���ري" ع���ام 1985 بانتفاض���ة ش���عبية، 
وس���لمها إل���ى حكوم���ة منتخب���ة ف���ي 1986، وبع���د مس���يرة سياس���ية وخيري���ة كبي���رة، وإس���هامات وطني���ة عظيمة، 
وخدم���ة لوطن���ه وش���عبه، كان خاله���ا جندًي���ا مخلًص���ا ف���ي الدف���اع عن ت���راب الوطن ووحدة أراضي���ه، إضافة إلى 
عطائه في المجاالت السياس���ية والصحية واالجتماعية وغيرها، وكما اختار أن يمضي بهدوء تارًكا صهوة 
جواد الس���لطة لديمقراطية الش���عب آثر كذلك على الرحيل بهدوء، حيث غيبه الموت بالمستش���فى العس���كري 
بالري���اض، ع���ن عم���ر ناه���ز ال���� 83 عاًم���ا، ت���ارًكا نموذًجا أفريقًيا زاهًدا في الس���لطة والمناصب م���ن أجل مصلحة 
ب���اده، ليفق���د الس���ودان خاص���ة والعال���م العربي واإلس���امي عام���ة بوفاته رجًا طافت س���معته كل أنحاء العالم 

ف���ي كاف���ة المج���االت، حي���ث كان هم���ه األول واألخي���ر الوطن وال يش���غله غيره.

أفريقيا قارتنا -العدد 28ديسمرب 2018شخصية العدد
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"عبد الرحمن سوار الذهب" فقيد األمة وأفريقيا
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التطوعي، مس���خًرا لذلك كل طاقته ومكانته وفكره.
تركت تجربة "سوار الذهب" في الحكم وتفضيله 
االعت���زال عل���ى التمس���ك بالس���لطة بع���د ع���ام واح���د آثاًرا 
عميق���ة ف���ي كل العال���م وعل���ى المس���توى اإلقليم���ي 
المحي���ط بالس���ودان، فأصب���ح محل إش���ادة من مختلف 
السياس���يين والمثقفي���ن، وه���و م���ا مه���د ل���ه الطري���ق 
ليك���ون مطلوًب���ا م���ن قب���ل ع���دد م���ن المنظم���ات العربي���ة 
واإلقليمي���ة واإلس���امية، وبفك���ره وخبرت���ه ش���ارك ف���ي 
كثي���ر من المؤتمرات المحلية واإلقليمية والعالمية 

المهتم���ة بالعم���ل التطوع���ي والدع���وة اإلس���امية. 
 ح���از الرئي���س الس���وداني األس���بق عل���ى ع���دد م���ن 
الجوائز واألوس���مة منها، جائزة الملك فيصل لخدمة 
اإلس���ام ع���ام 2004، تقدي���ًرا لجهوده العظيمة من خال 
رئاس���ته لمجل���س أمن���اء منظم���ة الدع���وة اإلس���امية 
ف���ي الس���ودان الت���ي كان م���ن إنجازاتها تش���ييد عش���رات 
الم���دارس الثانوي���ة، واالبتدائي���ة والمتوس���طة، وأكثر 
م���ن 2000 مس���جد ف���ى أفريقي���ا وش���رق أوروب���ا، إلى جانب 
حف���ر أكث���ر م���ن 1000 بئ���ر للمي���اه، وتش���ييد 6 ماج���ئ 
لأليت���ام واإلش���راف عليه���ا ف���ي أفريقي���ا، إضاف���ة إل���ى 
الدع���وة، محلًي���ا وإقليمًي���ا  ف���ي  الفعال���ة  مس���اهمته 
وعالمًي���ا، وتحليه بالص���دق والوَفاء بالوعد. تم اختياره 
ش���خصية الع���ام اإلس���امية ف���ي 2009، خ���ال ال���دورة 
الرابع���ة عش���رة لجائ���زة دب���ي الدولي���ة للق���رآن الكري���م، 
كم���ا منحت���ه جامع���ة كردف���ان الس���ودانية درج���ة 

- تاريخ "المشير" رحلة حافلة بالبذل والعطاء 
ُوِل���د المش���ير "عب���د الرحم���ن س���وار الذه���ب" ع���ام 
1935 ف���ي أم درم���ان، الت���ي ق���دم إليه���ا وال���ده م���ن مدين���ة 
األبيض في غرب السودان، لكن والده عاد بعد سنتين 
إلى األبيض ليواصل نشاطه في نشر العلم وتحفيظ 
الق���رآن، وهنال���ك تلق���ى "س���وار الذه���ب"، جمي���ع مراح���ل 
التعليم األساس���ي في مدرس���ة قرطبة - ثالث مدرس���ة 
ثانوي���ة حكومي���ة تتأس���س ف���ي الس���ودان، ب���دأت حيات���ه 
العس���كرية ُمبك���ًرا، حي���ث التح���ق بالكلي���ة الحربي���ة ف���ي 
الخرط���وم، وتخ���رج منه���ا برتب���ة م���ازم ف���ي أكتوب���ر 
ع���ام 1955، أي قب���ل س���نة واح���دة من اس���تقال الس���ودان، 
واص���ل دراس���ته، وحص���ل عل���ى دورات دراس���ية ف���ي 
بريطاني���ا وأمري���كا واألردن، الت���ي حص���ل منه���ا عل���ى 
الماجس���تير في العلوم العس���كرية من جامعة "مس���لم" 
العس���كرية، وبعدها حصل على زمالة الكلية الحربية 
العلي���ا م���ن أكاديمي���ة ناص���ر العس���كرية بالقاه���رة، 
ث���م ع���اد للس���ودان، وت���درج ف���ي الس���لك العس���كري، حت���ى 
أصب���ح رئيًس���ا لهيئ���ة أركان الق���وات المس���لحة ووزيًرا 
للدف���اع، وعن���د قي���ام انتفاض���ة أبري���ل ع���ام 1985، تس���لم 
مقالي���د الحك���م ف���ي الب���اد للخ���روج به���ا م���ن أزم���ة 
سياس���ية كادت تطي���ح باس���تقرارها، ليصب���ح خام���س 
رئيس للجمهورية السودانية، ثم يتفرغ بعدها للعمل 
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الدكت���وراه الفخري���ة تقدي���ًرا ل���دوره ف���ي قيامه����ا، 
وللرج���ل إس���هاماته ف���ي مج���ال اإلغاث���ة ف���ي فلس���طين 
والصوم���ال والشيش���ان وأذربيج���ان، وف���ي ح���ل النزاعات 
بي���ن بع���ض ال���دول والجماع���ات اإلس���امية وتحقي���ق 
السام في جنوب السودان، كما كان عضًوا في الوفد 
العالم���ي للس���ام بي���ن الع���راق وإي���ران، ونائًب���ا لرئي���س 
المجل���س اإلس���امي العالم���ي للدعوة بالقاه���رة، ونائًبا 
لرئيس الهيئة اإلسامية العالمية في الكويت، ونائًبا 
لرئيس "ائتاف الخير" في لبنان، ونائًبا لرئيس أمناء 
مؤسس���ة الق���دس الدولي���ة، وعضًوا مؤسًس���ا ف���ي العديد 
م���ن المنظم���ات والجمعي���ات الخيري���ة واالجتماعي���ة 
اإلس���امية والعالمي���ة األخ���رى، وه���و مؤس���س كلي���ة 
"شرق النيل" الجامعية، وأحد المساهمين في تأسيس 
جامع����ة "أم درم���ان" األهلي���ة. رئي���س لعدد من جمعيات 
أصدق���اء المرض���ى، وعض���و ف���ي عدد آخر منه���ا، ورئيس 
الصندوق القومي للس���ام في الس���ودان، ورئيس هيئة 
جمع الصف الوطني. قدم بحوًثا في مؤتمرات كثيرة 
ع���ن اإلس���ام والدع���وة إلي���ه، والتحدي���ات الت���ي تواجه���ه.

-"سوار الذهب" رئيس "العام الواحد"
"أش���عر بأن���ي قم���ت بعم���ل خ���ارق للع���ادة، وإنم���ا 
أوفي���ت بوع���دي فق���ط"، به���ذه الكلم���ات لخ���ص الرئيس 
الس���وداني األس���بق م���دة حكم���ه للباد، فعل���ى الرغم من 
رغب���ة وُمطالب���ة الكثيري���ن م���ن أبناء ش���عبه باالس���تمرار 
والترش���ح للمنص���ب الرئاس���ي م���رة ثاني���ة، حي���ث ُيع���د 

المش���ير "س���وار الذه���ب" أح���د أب���رز الش���خصيات ف���ي 
تاري���خ الس���ودان الحدي���ث بداي���ة من توليه الس���لطة بعد 
انتفاض���ة 1985، وتس���ليمه مقالي���د الس���لطة لحكوم���ة 
منتخبة بعد 12 شهًرا، برئاسة رئيس وزرائها "الصادق 
المهدي"، ورئيس مجلس س���يادتها "أحمد الميرغني". 
أم���ا ع���ن مام���ح ه���ذه الفت���رة االنتقالي���ة، أوض���ح 
المش���ير "س���وار الذهب"، في إحدى حواراته الصحفية، 
"أن���ه كان حريًص���ا عل���ى أن يك���ون تحدي���د تل���ك الم���دة 
م���ن األح���زاب السياس���ية نفس���ها، م���ن أج���ل كس���ب 
ثقته���م فيم���ا يتعل���ق بش���أن جدية تس���ليم الحكم، لذلك 
واف���ق عل���ى كونه���ا لع���ام واح���د، وم���ن ثم ب���دأ العمل في 
إع���داد الدس���تور الجدي���د وتش���كيل الحكوم���ة االنتقالية 
بمش���اركة جمي���ع األح���زاب، رك���ز خ���ال تل���ك الفترة 
عل���ى مش���اكل الس���ودان، وأبرزه���ا مواجه���ة الجف���اف، 
خاص���ة منطق���ة ش���مال دارف���ور وش���مال كردف���ان، 
مضيًف���ا أنه���م وجه���وا نداًء عالمًيا لح���ل األزمة وبالفعل 
تم���ت االس���تجابة له���م واحت���واء األم���ر، كم���ا أن���ه عم���ل 
عل���ى تهيئ���ة المواطني���ن لانتخاب���ات ف���ي نهاي���ة الفترة 
االنتقالي���ة"، وبع���د م���رور ع���ام، أوف���ى بوع���ده، رافًض���ا 
البق���اء ف���ي الس���لطة، وتق���دم باس���تقالته إل���ى المجل���س 
العسكري االنتقالي ورئيس البرلمان، وسلمت سلطة 

الب���اد للحكوم���ة الجدي���دة المنتخب���ة.
إعداد: حممد طلعت

البشير وجوائز متعددة من جهات مختلفة 


