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  ةـــــع الغابــــوقائ

  جذورهائداً ل عيوسف كوة

  *أتيم ياك أتيمبقلم 

  **المنعم الجاك ترجمة عبد

  
إن المزاوجة بين النضال السياسي والعسكري لتغيير الطريقة التي تٌحكم بها البالد هي الخيار األمثل " 

  يوسف كوة" والوحيد

مواطنيهم وجيرانهم في ثلث السودان الجنوبي، مع السودان وسط في غرب المقيم شعب جبال النوبة يلتقي 
 واجتماعي للمنطقتين تحت كيان سياسي، ثقافي االستعماريةأولها وضع اإلدارة . في ثالثة قواسم مشتركة

 أيضاً قانون المناطق المقفولة، والذي ضم نالسياسييوصف بعض المحليين ". المناطق المقفولة"عرف ب 
السكان " بزعم توفير الحماية ل اجتماعي من أجل وضع حجر ن سنهبأ، األزرقمنطقة جنوب النيل 

ثاني القواسم المشتركة بين شعبي جبال النوبة وجنوب . من النفوذ العروبي واإلسالموي" األصليين
ن كال اإلقليمين أوتنتهي أوجه التقاطع المشتركة .  من التنوع الثقافي واللغوي عاٍلالسودان تميزهما بقدٍر

 من قبل الحكومات المركزية في الخرطوم فيما يتعلق بتوفير الخدمات ن أكثر المناطق إهماالًظال م
 يدير 1972ديس ابابا في أ والذي ظل بعد اتفاق ،نوب السودان، خاصة جاالقتصادية والتنمية االجتماعية

  . المحلي والصحة والتعليمواألمن اإلدارةشئونه الداخلية مثل 

   الثوري في جبال النوبةظهور سياسات التغيير

قدم المساواة مع شعوب السودان  به على واالعترافتعود نضاالت شعب جبال النوبة من أجل البقاء 
 يمكن القول ،النوبة طوال التاريخ الحديثومع ذلك، ودون التقليل من دور قادة .  تاريخ بعيدإلى ىخراأل
التي و الشعبية 1964انتفاضة أكتوبر  أعقاب بصورة خاصة في و،1956 فترة ما بعد االستقالل في ن أ

القس تحت قيادة للنوبة  عبود، وظهور االتحاد العام إبراهيم للفريقالديكتاتورية العسكرية بأطاحت 
ال إ ،"نجيليةاإل"القس غبوش يتبع الكنسية   أنعلى الرغم من( غبوش  فيليب عباس ، سياسيإلىالمتحول 
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ريخ نقطة تحول ل هذا التامثّ ،)على تسميته باألب غبوش بدالً عن القستُصر وسائل اإلعالم العربية ن أ
صبح بمقتضاها لشعب النوبة قوة سياسية ال يمكن للنخب الحاكمة في السودان من أهامة لشعب النوبة 

 شعب جبال النوبة، خاصة 1965 تأسيس االتحاد العام للنوبة في بدايات العام ىوقد أعط. تجاهلها
رف بصراحته في الحديث العلني عن ليب غبوش الذي عي مثل القس ف، ال تعرف الخوفالشباب، قيادةً

  . جدادهم بالجبال بمنطقة كردفانأ في العاصمة القومية أو في أرض سواء، هله النوبةأحوال أ

حيث ظل  في الجمعية التأسيسيةممثل خاص بهمألول مرة منذ االستقالل  أصبح لشعب النوبة ،ومن ثم ،
 فليب غبوش بال منازع المتحدث  باسم النوبة في البرلمان، في فترة أصبح معظم الشباب المتعلم من القس

مهما باعتباره أحد  دوراًالقس فليب غبوش كما لعب . الفخر بمنطقتهمعن جبال النوبة قادرين على التعبير 
وهو التحالف ودارفور، والشرق السودان القادة من جنوب  بعض جمع، والذي الريفقوى مهندسي تحالف 

  .مقدمة لفكر السودان الجديدال نه بمثابةأبعض المحللين السياسيين الذي يعتقد 

. ، فليب غبوش الزعم بأن النوبة كانوا فقط تحت مظلة القس المتحول سياسياًيضاًأنه من الخطأ أغير  
تنوعه الممتد من التعدد  على قيادة شعب النوبة بكل لك العديد من الزعماء المتصارعينحيث كان هنا

ففي مثل هذه الفسيفساء من . اإلفريقيةاللغوي والديني بين اإلسالم والمسيحية والمعتقدات والممارسات 
 بانتمائه سياسياً ن يخرج على المألأ ، مثل ضابط الجيش محمود حسيب، يمكن ألحد النوباويين،التنوع

نتمائه القومي العربي هذا وتم تعينه الحقاً في اتير بسبب خن ُأأومي العربي وهو من النوبة، وكان للفكر الق
  .حكومة جعفر نميري وزيراً للمواصالت واالتصاالت

  نه عربيأيوسف كوة يعتقد مرة 

ت الكتابات  وقد ورد. في تلك الفترةيوسف كوة مكي وأفكاره السياسيةة لمبكرالتب الكثير عن الحياة كُ
وسف كوة ضمن أعمال الكتاب المهتمين بشعب جبال النوبة أمثال راء الراحل يآحول تلك الحقبة وحول 

ز على  فيرك،أما اختياري في الكتابة هنا.  المنطقة الدكتور عمر شريكان والباحثة جولي فلنتابن
قبل القيادي الراحل يوسف كوة  أو تلك التي سمعتها من ،حدوث وقائعهاعلى الروايات التي كنت شاهداً 

  . كة والجيش الشعبي لتحرير السودان ورفقائه بالحرمكي

ن كنت ضمن القليل من أعضاء الحركة الشعبية ممن التقى وتحدث مع الراحل ألقد كان لي الشرف ب
، وكنت حينها قائداً لوفد 1986بابا في العام أديس أ ىلإندما وصل ورفاقه من جبال النوبة يوسف كوة ع
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 عدة مرات مع ىلتقان أيوسف كوة وكان بالطبع للراحل . عالماإلقسم لالحركة الشعبية بصفتي رئيساً 
علن  ُأ،وخالل حفل متواضع وبسيط.  تبادلوا خاللها وجهات النظر،القائد جون قرنق وقادة الحركة الشعبية

 القائد يوسف كوة ورفاقه في إذاعة الجيش الشعبي لتحرير السودان، حيث عم الفرح صفوف انضمامخبر 
ات الحرب، وفي داخل وخارج السودان، وسط األعضاء والمتعاطفين مع الحركة الحركة الشعبية في جبه

 قوة بأنها االدعاءقدور الحركة الشعبية لتحرير السودان مصبح بأنه أولتلك السعادة سببها البسيط، . ةالشعبي
ن والساخطين الذين سياسية قومية، وليست مجموعة معزولة غير ذات أهمية من الجنوبيين الغاضبي

ضع فيه الجيش  الذي وئ على تقسيم الجنوب، وهو التشخيص والتصوير الخاطحتجاجاًاادروا الوطن غ
  . ىيام النضال المسلح األولأالشعبي خالل 

   جذوة النضال من الجنوباقتراض

 يوسف كوة وجبال النوبة للنضال ضمن الجيش الشعبي لتحرير بانضمام البسيط االحتفالفي أعقاب 
 حول مدى جدية الرجل وسعة إطالعه  لدياً قويانطباعاً والتي تركت ،ت دردشاتي معه تواصل،السودان
 فهو حين يكون ، له ككنز من الخبرة في الحياة العامةيكتشافاه في تقديم الحجج، وفوق ذلك كله ومنطق

مدى عمق كتشفت ا جئت للحديث وتبادل األفكار معه  فكلما.متعلم والمعلم والسياسي والشاعرمعك يكون ال
  . ها بل وللتضحية بحياته من أجل،لتزامه غير المتزعزع لخدمة حقوق شعب النوبةافكرة و

ن يوسف كوة كان يخطب في بعض المجندين الجدد من جنوب أأذكر . اً مفوهاً خطيبلقد كان يوسف كوة
سمعت (ن  وفضول الكثير من المجندياستغرابالسودان في طريقهم للتدريب العسكري وقد أثار وجوده 

 كمان جاب ى الراجل دا، قاصداً جون قرنق، حتشوف" أحدهم يهمس ألحد زمالئه من المجندين بما معناه
ف كوة مشاعر ودموع ما  حركت كلمات يوس،في ذلك اللقاء مع المجندين الجدد. )"نانياأالنوبة الكتلونا أيام 

لقد كان لكم "ر يوسف كوة قائالً للجند في ذلك التجمع، أذك.  ن ألف مجند من جنوب السودانييفوق العشر
. منصب نائب رئيس الجمهورية ىحتكم من الجنوب في حكومة الخرطوم، بل كان لكم ؤحكومتكم ووزرا

   ".  جانبكم لننتزع حقوقناىلإنحن النوبة كذلك، سنناضل ونقاتل . لقد حصلتم على هذه الحقوق ألنكم قاتلتم

ه من النوبة يعدون مكسباً كبيراً لنضال ءرفقا يوسف كوة وضحاً أنأصبح وا ،إلى أديس أباباعند عودتنا 
ذلك في . ة بشمال السودان وللغة العربيةالحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، خاصة إلتقانهم للمعرف

 أصبح يوسف كوة رائد بالجيش الشعبي وعضواً بالقيادة السياسية العسكرية العليا، فضالً عن ،الوقت
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 عنه في الشئون السياسية القومية ومقدرات األحزاب غنى راحل جون قرنق عليه كمستشار ال الاعتماد
  . الطائفية في شمال السودان

 الذي شغل الناس كثيراً بين رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي وقادة الحركة االجتماعأذكر خالل 
 لرئيس ارتياحروك كانا مصدر عدم أن يوسف كوة مكي وأروك تون أ، 1986عبية بأديس أبابا في الش

في ذلك .  بسبب معرفتهم العميقة بالخرطوم وسياسات األحزاب الطائفيةاالجتماعالوزراء السابق في ذلك 
 ألتقط صورة فوتوغرافية لحظة تحية الصادق أن حاولت ، لتسع ساعاتاستمر الطويل الذي االجتماع

لتي لوح لي المهدي بيده رافضاً التقاط الصورة المهدي وجون قرنق لبعضهم البعض، وهي اللحظة ا
ي صورة أ رئيس الوزراء حينها لم يرغب في ، ولعلاالجتماعوطلب مني قرنق حينها مغادرة غرفة 

 مع سائق ى للطلب وغادرت الغرفة منتظراً خارج المبنامتثلتبالطبع ". متمرد"ه مع ءتجمعه أو زمال
  .باباأة بأديس فارة السوداني الخاص بالساألمنيرئيس الوزراء وفريقه 

 يتهكم ن الراحل كانأة، يوسف كوة وشخصي وآخرين، أذكر في مناسبات عديدة، وخالل حواراتنا العديد
" رأى النور"ن يوسف كوة أحدهم أوكان أن كتب . نه عربيأنه كان فعالً يعتقد أمن نفسه قائالً بكل جدية 

 المدرسة ىلإيضيع وقته في الحضور ى القبائل العربية، بأنه لإينتمي وله أحد أساتذته بالمدرسة، عندما سأ
خر، كما ذكر يوسف، الذي ساهم في العامل اآل. انهم العمل في المنزل بقية أبناء النوبة مك أنفي حين

 الِعرقي قراءاته للمفكر والقائد التنزاني الرئيس جوليوس نايريري، حيث كان اعتقادهإعادة تفكيره في 
ومن العوامل التي أسهمت أيضاً في ".  بمقدار عظيملالضطهادلقد تعرضنا "د تعبير نايريري مولعاً بتردي

ي محاوالت رة للنخب الشمالية في مواجهتها أل المستماالدعاءات ،ي العروباالعتقادتحوله وتساؤله حول 
ات حين تصف ذنها مؤامرات عنصرية، في أ ب،بناء النوبةأيقودها أو يشارك فيها غالبية من نقالبية ا

ات يقودها ضباط ذوي خرى لتغيير النظام، غير القانونية، بواسطة انقالبالنخبة الشمالية المحاوالت األ
  . نها ثوراتأأصول عربية ب

  

   في طريق النضال المسلحينطلقكوة يوسف 

يعتقد  للجيش الشعبي، انضمامه القائد يوسف كوة، والذي تلقى تدريباً عسكريا داخل السودان قبل ظّل
حكم بها البالد هي الخيار  والعسكري لتغيير الطريقة التي تُن المزاوجة بين النضال السياسيأ تاماً اعتقاداً

د في كثير من  أي جزء من البالد، ذلك الموقف الثابت الذي ولَّالنفصالكما ظل رافضاً . األمثل والوحيد
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 الذين، إما  الجنوبض الضباط الشباب مناألحايين انفعاالت من التوتر والغضب في مساجالته مع بع
  . جنوب السودانانفصال براءةً، كانوا يجادلون من أجل تعمداً أو

  لحركة الشعبيةمثيرة للجدل نحو امهمة سرية 

بشكل والجيش الشعبي لتحرير السودان تعمل إلى الحركة ة نضمالم النوبة ياداتمن الواضح أن قكان 
ما ظهر من . كردفانفي منطقة رية داخل مجتمع النوبة في الخرطوم ومع خاليا داخلية س واتصالوثيق 

 زعيم الحركة الشعبية ىلإكان يبعث بمراسالت تأييد مستمرة ن الراحل فليب غبوش أ ،هذه االتصاالت
كما كان لوجود الخاليا السرية من . بني جوناسم ا كثير من األحايين يخاطبه فيها بجون قرنق، وكان في

ة وشبكاتها المختلفة دوره الكبير في تسهيل ونشر الرسالة السياسية للحركة الشعبية، كما دعمت أبناء النوب
وقد كانت للرسائل المتناقلة عبر الحديث .  للجيش الشعبيلالنضمامحمالت التجنيد أيضاً تلك الخاليا 

نوب السودان لتلقي  للذهاب نحو جأنفسهم فقط قدرتها في وصول الجبال ودعوتها للشباب لتهيئة شفاهيال
  .بتدار حرب العصابات في جبال النوبةادريب العسكري قبل العودة والت

صحاب الطموح السياسي من أبناء أ من اً محدوداًن عددأ ، في منتصف الثمانيناتذا السياقوأذكر في ه
ه للخارج  ذهابنأ في الحديث سلبياً عن يوسف كوة و في صفوف الحركة الشعبية بدأانخرطواالنوبة ممن 

كان فقط للتشاور مع الحركة الشعبية حول نوع التعاون الممكن بين المقاتلين من جنوب السودان من ناحية 
 يوسف كوة باتهاموذهب ذلك الحديث درجة أكبر في العبثية . ونشطاء النوبة السياسيين من ناحية أخرى

 في الحركة والجيش الشعبي انخراطهقيادة شعب النوبة بسبب " اختطاف"مكي ورفقائه من النوبة ب 
أنا .  الخرطوم وتقديم تقرير عن نقاشاته مع قيادات الحركة الشعبيةىلإلتحرير السودان بدالً عن العودة 

 ن عودة يوسف كوةأ، ولكنني على يقين تام االتهاماتهنا لست مستعداً للجدل للوقوف ضد أو لمساندة هذه 
إلى كانت ستكون خطوة كافية من الغباء تدفع "  الجنوبمرديمت" ظهورهم مع دورفاقه للخرطوم بع

  . الكاملاالنتحار

  الزحف العظيم نحو جبال النوبة

واحداً من   وقتها كان الجيش الشعبي، الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودانإلى يوسف كوة انضمحين 
رية للجبال الحركة الشعبية قوة عسك في القارة اإلفريقية، وهو ذات التوقيت الذي أرسلت فيه أكبر الجيوش
ه من المقاتلين من جنوب لّوكقائد للقوة، تحرك يوسف كوة بجيشه الذي كان ج. ن من النوبةلتجنيد مقاتلي
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، مستعدين االنتظارفي ضخمة من المجندين هنالك حشود  ت كان، جبال النوبةإلىلدى وصوله و. السودان
 ومن المدهش في تكوين.  في التدريب العسكريلالنخراطن للسير نحو الشمال الشرقي لجنوب السودا

 في النضال والذهاب االنخراطعداد كبيرة من الفتيات الالئي قررن أ وجود ،المجندين الجدد من الجبال
صبحت أالمازكي، الفتاة المسيحية والتي ئك المجندات كانت حنان ومن ضمن أول. للتدريب على القتال
  . ليوسف كوةالحقاً الزوجة الثانية 

 البيبور، وكان الجيش الشعبي قد لتقيت به في، ا كوة مكي بقوته نحو جبال النوبةخالل تحرك يوسف
 أخبرني كم يشعر بالحزن ألن أحد زمالئه لن يواصل المهمة معهم ،وفي محادثة خاصة. نتزعها للتوا

ليس بمريض ليتجنب أن الضابط يتمارض و فقد كان يعتقد ،بسبب المرض، ولكني شككت فيما قاله
نعم مهمتنا صعبة وبها مخاطر . إننا نقوم بصناعة التاريخ ...ما يفعله خطأ"وقال عندها . مهمةمواصلة ال

  . لقد كان غضبه يمتزج بالدموع على عينيه". جمة، ولكن من واجبنا تحمل هذه المخاطر

تلو الجيش الشعبي من النوبة  مقااشتبكبعد تخرجهم كمقاتلين يدفعهم الحماس والتحفز لخوض المعارك، 
 حيث قاموا بإجالء الطريق االستوائية في مناطق غرب في عدة معارك في طريق عودتهم للجبال، خاصةً

 قاتل ، وبجسارة فائقة.االستوائيةولى بغرب في تلك المعارك األ. من بعض حاميات القوات الحكومية
هيلهم في مراكز التدريب ألى الجنوب لتإ اً يسدون ديننما كانواألنوبة، المشهود لهم بالشجاعة، وك امقاتلو

 قادرة على خوض حرب العصابات، تحت قيادة خاصة بهم من ضباط الجبال من االحترافكقوات كاملة 
  . دم الحلو، يوسف كارا، إسماعيل جالب وتلفون كوكوآالعزيز  أمثال عبد

  االختبارقيادة يوسف كوة تحت 

وإعالن الحكومة الجديدة المستندة على أيدولوجية حسن  1991 عبية في الحركة الشانقسامفي أعقاب 
نقطاع اختبار بعد ا أقسى ىلإض الجيش الشعبي في منطقة الجبال الترابي للجهاد على مناطق النوبة، تعر

 الدعم اللوجستي من القيادة العامة للجيش الشعبي علىاإلمداد عنه، حيث أصبح من المستحيل الحصول 
 للخرطوم، استسالمهاأصبحت حينها أوضاع الجيش الشعبي هنالك مسألة وقت إلعالن . سودانبجنوب ال

 دعا ، ومن حوله من قادة، أن القائد يوسف كوة مكيإال.  مفر منه ومفهوماً في سياقهوالذي كان ال
نطقة  في مصير الماالجتماع يجمع الزعماء المحليين بالمنطقة مع ضباط الجيش الشعبي ليقرر الجتماع

 أن الرأي الغالب في ذلك اللقاء إال. ل القوات القادمة من الخرطومالتي كانت تنتظر هزيمة وشيكة من قب
 دِعم هذا الرأي بوصول ،ولحسن الحظ.  المواجهة وقتال قوات الخرطوماستمرار ضرورة إلىذهب 
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القصة أصبحت تاريخاً  واالختبار فإن بقية ،وكما يقولون. كميات من الذخيرة عبر شمال بحر الغزال
  .يروى

  ذكرياتي األخيرة مع الرفيق يوسف كوة مكي

 عينت رئيساً لقسم المعلومات في مركز أبحاث وثيق الصلة بالحركة الشعبية لتحرير ،1998في العام 
 محرراً لمجلة ، وعملت أيضاً)HACDAD (السودان عرف بمركز القرن اإلفريقي للتنمية والديمقراطية 

 كان لجبال النوبة منظمة طوعية تنشط في ،وفي ذات الفترة". رؤية القرن اإلفريقي"لشهرية المركز ا
  تهدف لخدمة مواطني)NRRDO (العمل اإلنساني تعرف بمنظمة النوبة لإلغاثة وإعادة اإلعمار والتنمية

  . المنطقة ولها مقر بنيروبي

وكان  ،تضح إصابته بمرض السرطاناة وص الحالة الصحية للقائد يوسف كو تم تشخي،خالل تلك الفترة
كتبه ذهبت لزيارته في م.  بائنة رغم معرفته بموته الوشيكةنه ظل يحارب بطمأنينأ في مراحل متقدمة، إال

ما "ستفسرته عن صحته أجاب ا وعندما  وكعادته مبتهجاً،، بشكل جيدابنيروبي في إحدى المرات وبد
عندما سألني إن كان لدي الوقت الكافي للجلوس معه ودهشت، وهو في ذلك الوضع الصحي، ". بطال

ن مكتبه تلقى مبلغاً أوبدأ حديثه قائالً . جبال النوبة في إنجاز إحدى الخدمات لمنطقة ةللمناقشة والمساعد
ص جزء من المبلغ لتدريب مجموعة من ينه قرر تخصأاً من المال من بعض المتعاطفين ومعتبر

قوم بعملية التدريب أ وأن ،نه يرغب مني اإلشراف على البرنامج التدريبيأ و،الصحفيين من أبناء النوبة
ء من جنوب السودان، هنري السيو للغة  وسوياً مع ثالثة زمال،بالطبع وافقت على الفور. يضاًأ

 جبال النوبة،  أنجزنا الدورة التدريبية لصحفيي، للتصوير الفتوغرافي وشخصي وُأوبيدي كيندي،اإلنجليزية
ذكر من ضمن المتدربين الصحفي المعروف أ األولى من نوعها، و ثالثة أشهر وكانتاستمرتوالتي 

  . سفيان محمد

  يوسف كوة يقارب النهاية

 مكتب الحركة الشعبية الخاص بجبال النوبة بضاحية ريارا بنيروبي والذي إلىحد األيام قمت بزيارة أفي 
القائد يوسف كوة، صديقي الضابط بالجيش الشعبي  بمدير مكتب والتقيت. كان بالقرب من مكان إقامتي

وعندما سألته عن صحة رئيسه كانت إجابته قاتمة، سرطان . وليد حامد، وهو من أبناء وسط السودان
  . المحطة األخيرة للقائد يوسف كوةإنها: كانت إجابته واضحة! يعني سرطان
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ت، ظل مشغوالً يعمل من أجل الحركة  ذلك الرجل الشجاع، وهو يقارب الموأنوما يدهشني حتى اليوم 
 في الوقت الذي كانت أسرته المباشرة تعيش حياة الشظف، حيث لم تكن ية وقضية شعبه بجبال النوبةالشعب

 الواليات ىلإ الهجرة ىلإثنتان رت زوجتاه االضطُأ. ل ما يعينها على تسهيل الحياةعائلته تمتلك من الما
 أمثال يوسف كوة مكي من يقدر على مقاومة  قليل من القادة.اطفالهمأالمتحدة واستراليا من أجل تعليم 

إغراء المال وتحويل المال العام، مثل تمويل المنظمة، لمصلحته الخاصة ولرعاية أسرته التي كانت أقرب 
ال تعرف األنانية، تضع دوماً الصدق والمبادئ ومستقبل   أن شخصية مثل يوسف كوةإال.  حالة الفقرإلى

  . ين من أبناء شعبه في موضع أولويه على رفاهية أسرتهالمالي

 رحيله نبأ.  أسرتي باسترالياىلإ لالنضمام انتقلتعندما حان وقت رحيل القائد يوسف كوة مكي، كنت قد 
ف به من قبل ومع ذلك سعدت عندما علمت بأن جثمان الراحل الرفيق يوسف كوة مكي طُو. أحزنني جداً

على عدة مدن ومناطق بجنوب السودان قبل إرساله ودفنه بكاودا بجبال النوبة في مقاتلي الجيش الشعبي 
  .  رحلته النهائية وسط أسالفه

ن الوقت لم يسمح لي أ  توقفت بكاودا إال، الكرمك بجنوب النيل األزرقىلإ في طريقي ،2003في العام 
ائرتنا حطت ط. حل يوسف كوة مكيبزيارة قبر أحد المقاتلين العظام من أجل الحرية في السودان، الرا

ن، في طريق رحلتنا العزيز الحلو ورفاق آخري ة الراحل كوة بالجبال، الرفيق عبدفيصطحاب خلبكاودا ال
جلسنا تحت شجرة مانجو شابة . للمشاركة كمراقبين في المؤتمر اإلقليمي للحركة الشعبية في الكرمك

العزيز الحلو، حيث  حاكم جبال النوبة عبد" قصر"انه ووريفة، بالقرب منها كوخ صغير من القش، عرفنا 
كما كان أطفاله يدرسون بكاودا، في الوقت الذي كان فيه العديد من أطفال زمالء . تعيش زوجته وأطفاله

  .  بعيداً في إنجلتراىو حتأقون تعليمهم في يوغندا أو كينيا العزيز الحلو يتل عبد

 البتة إلقناع زوجته  فهو لم يسع،وبالرغم من إسالمه. امحاً يوسف كوة مكي رجالً شجاعاً ومتسيتوف
 علمت من الرفيق الهادي دياب، العضو بالحركة الشعبية من ،ومؤخراً.  اإلسالمعتناقالالمسيحية وأطفاله 

وأكثر . نن الراحل يوسف قد أتاح لزوجتيه وأطفاله إتباع العقيدة التي يختاروأ وهو مسلم، ،شمال السودان
 زوجته حنان ابنة  إن المسيحية، في حيناعتنق من بين أطفال زوجته فاطمة المسلمة نن ِمأ ،من ذلك

 إحدى مستشفيات نه بعد وفاة يوسف كوة فيأيضاً أعلمت من الهادي دياب .  اإلسالماعتنقتالمسيحية قد 
جسد يوسف كوة  لسواء ألداء الصلوات عليه، وغُطي المسجد على اىلإ الكنيسة وىلإلندن نقل جثمانه 

 ماليين أن تحفظ التسامح روح ، فإنه في مقدورهكذاو.  اإلسالم والمسيحيةا والصليب، رمزمكي بالهالل
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 المزمنة التي كلفت وتكلف البالد فقدان الماليين، وتعطيل األهليةاألرواح لهذا الوطن ومنع الحروب 
  .التنمية والرخاء لجميع السودانيين

  وسف كوةف يخلالعزيز الحلو ي عبد

 الحركة الشعبية لتحرير السودان في كل شي تقريباً يذهب على نحو خاطئ، انتقادبعض الناس يعشقون 
ستثناء الذين ينكرون حقائق ا ب،ولكن.  في الحزب أو في العمل العام وسط المجتمعأوسواء في الحكومة 

 االنتقال، بمقدرتها على ٍد سواء على حعداء واألصدقاء األثابتة، فإن الحركة الشعبية تفاجئالتاريخ ال
  . السلمي السلس في حاالت الفراغ القيادي

 ،العزيز الحلو الراحل يوسف كوة على قيادة جبال النوبة دون معارضة تذكر، وإن كانت لقد خلف عبد
العزيز  فعبد. العزيز الحلو خليفةً ليوسف كوة ال تشوبها شائبة فمحدودة، فمؤهالت وعملية تفويض عبد

لو رجل ملئ بالتواضع، ذو سجل نادر من البسالة خالل العمليات العسكرية في جبال النوبة وجنوب الح
بل قوات الخرطوم وتمت ود بوالد من قؤفي دارفور، عندما ُأسر الرفيق داالسودان وشرق السودان و

ه رجل يجادل نأ ، إالوءالعزيز الحلو بالهد صاف عبداتعلى الرغم من ف. 1990وائل العام أتصفيته في 
 ،العزيز الحلو ، شخصي وعبدنالقد تعارف.  العاطفةاستدرارمن أجل قضيته بصبر وإقناع مجرد من 

  .لسنوات طوال، وهذه الشهادة تعكس تجربتي الشخصية في معرفته

  

حاصل على درجة البكالريوس من جامعة الخرطوم، وعلى دبلوم في . سودانيإعالمي ، أتيم ياك أتيم* 
هو و ،The Pioneerأسس صحيفة  .الم، الخرطوم، ودبلوم في الصحافة، من برلين الغربيةوسائل اإلع

  . بوزارة اإلعالم بحكومة جنوب السودانةدولوزير  حالياً

، ا ومتخصص في األنثروبولوجي  سوداني ناشط في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان،المنعم الجاك عبد** 
الجامعة األمريكية بالقاهرة متخصصاً في الهوية، والجندر، حيث تخرج في جامعة الخرطوم، ثم في 

المجموعة السودانية "وهو عضو مؤسس والمدير المؤقت لـ. واألنثربولوجيا الحضرية والعولمة
  ".الديمقراطية أوالً

  


