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 فكرة زوتشيه العظيمة والدولة القوية المستقلة 

 
 ا. د. سونغ هيون واون 

 نائب رئيس أكاديمية العلوم االجتماعية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 
تظهررررر جمهوريررررة كوريررررا الديمقراطيررررة الشررررعبية اليرررروم هيبتهررررا العظيمررررة  و رررر ها دولررررة  ويررررة 

التررا تاتارتهررا  ا سررها دون أن تتمعررمي أمررام أ    مستقلة كريمة تحمررا العرردس وتسررير ررر  ال ريرر  
ضغط وإغراء وعقوبات وحصار ر  العررالا الررراهث حيرر  يعررود اسررتبداد وتعسررك البلرردان ال بررر  

 رسادا.  

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ها  الد المعجمات الت  لا تدارع عث راية االشتراكية   
لدولة القوية وتحق  ت ورها الشامل علا نم ها   ثبات رحسب،  ل طرحت هدًرا عاليا لبااء ا 

 الخاص حتا ر  أسوأ الظروف حي  كادت تسقط عشر مرات بالحسبان العاد . 

 تذن، كيك ظهرت تلا الوجود مثل هذه الدولة المستقلة العظيمة؟  

وهذا ليس مث الصدرة  ل معجمة تاريخية أتت  ها ر رة زوتشيه، ال  رة الثورية العظيمة  
 ستقاللية. لعصر اال

يدس الوا ع القائا ر  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية داللة جلية علا أن ر رة عظيمة تلد 
 عصرا عظيما وتأت   والدة  لد عظيا.  

 : كيم جونغ إيل اس القائد العظيا 

"الثورة ال ورية ثورة تسترشد ب  رة زوتشيه، وبمعمس عث ر رة زوتشيه ال يمكث تصور مختلك  
 ات المحققة ر  الثورة ال ورية." االنتصار 

 االستقاللية ها المقولة األساسية ل  رة زوتشيه، ونواة ر رة زوتشيه ها االستقاللية. 

 يات ر رة زوتشيه ألوس مرة ر  التاريخ أن االستقاللية المتمثلة ر  سعيه للعيش والت ور  
للعالا ولمصيره ال يستعبده ش نسان االجتماع  و دمت  ء وال يقيده تنما ه  طبيعة اال سيدا 

جماهير الشعب، وللبالد   أو  االستقاللية بمثابة حياة أغلا مث أ  ش ء آار بالاسبة لإلنسان
ولالمة. وب ضل ر رة زوتشيه تا تحديد تاريخ البشرية  تاريخ ال  اح مث أجل االستقاللية، وتا 

شتراكية والشيوعية و يغ  تحديد تحقي  استقاللية جماهير الشعب كهدف لل  اح الثور  وبااء اال 
بالت  ير ر  كل شاء  رأسه وإيجاد حلوس له باالعتماد علا  وته     المو ك المستقل الذ  يقض 
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 أيا كان الظرف والشرط مو  ا رئيسيا يجب التمسك به ر  الثورة والبااء. 

زوتشيه   ر رة  الوا ع  أرض  وعلا  ريه  تجسدت  الذ   التاريخ  هو  ال ورية  الثورة  تاريخ  تن 
يمة، المذهب الثور  المستقل الذ  ت ون االستقاللية نواته وهو التاريخ الذ  تا ريه  ااء  العظ 

ال  رة رلس ة   الوطث  تبا  هذه  القوية المستقلة الت  تزدادت تعميما وت ورا علا أرض  الدولة 
 سياسية للدولة.

ة الشعبية تلا  أوال، حّولت ر رة زوتشيه المذهب الثور  المستقل، جمهورية كوريا الديمقراطي 
 دولة  وية مستقلة يتحد ويكارح ريها الشعب ذو الروح المستقلة القوية.  

أساس البالد هو الشعب، ويتو ك  وة البلد أو ضع ه علا ر ر وروح تتحلا  هما جماهير  
 الشعب وعلا كي ية تماسكها. 

ر   د عاش  تذ لا يحظ  معيا رذ ر  أيام الت ولا يسترشد بأر ار سديدة، كان الشعب ال و 
لذيلية للدوس ال بر  والتبعية  درا محتوما عليه ولا يحق  اتحاده ال  ر  واالراد   ل  وهو يتقبل ا

 تشتت ولا يسعه سو  أن يضع علا عاتقه نير العبد المستعَمر ر  نهاية الم اف. 

وباستالمه ر رة زوتشيه الخالدة، است اي الشعب ال ور  أن ي ل  العاان ل رامته كشعب 
 حلا بالروح المستقلة القوية التا ال يضاهيه ريها شعب مث شعوب  لدان العالا.  يت

ر  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا تاق ع التربية ب  رة زوتشيه لجعل الشعب كله  ويا  
مث ناحية القدرة الروحية و بغ المجتمع كله ب  رة واحدة  ياما جر  ال  اح الشديد الستئصاس ما  

مع ال  رة الثورية المستقلة مث الذيلية للدوس ال بر  والجمود العقائد  والعدمية الوطاية،    يتعارض
 تحت القيادة الحكيمة للمعيا العظيا والحمب العظيا.  

تلا تغذية    اليوم وعلا  دم وساق العمل الراميتا ر  جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  
  وتجسيدها بشكل شامل تحت القيادة البارزة للرري  المحترم أولوية دولتاا علا ن اق المجتمع كله  

 .كيم جونغ وون 

تعد أولوية دولتاا رخرا واعتمازا بعظمة الوطث االشتراك  وإرادة  وية لررع الجبروت الشامل  
 للبلد علا أعلا مستو  وأساسها ال  ر  هو ر رة زوتشيه الت  نواتها ه  االستقاللية. 

ا نموا و عودا اار ا لت ون عاط ة ر رية شعبية للشعب ال ور  كله  تشهد اليوم أولوية دولتا
والذ  يتمتع بالروح المستقلة وإنبسط العصر الجديد لالعتماز الذاتا واالزدهار، عصر أولوية 

 دولتاا. 

تن المالمح الحقيقية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حي  يعيش ويتحد ويكارح الشعب 
االستقاللية تعتمازا أغلا مث حياته أتت  ها ر رة زوتشيه العظيمة المذهب  العظيا الذ  يعتم ب
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 الثور  المستقل.  

ثانيا، تن ر رة زوتشيه المذهب الثور  المستقل، حولت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  
تلا دولة  وية مستقلة تضع ا  ها وسياساتها ورقا الرادة شعبها وم لبه، والظروف الملموسة  

 ا وتا ذها  د ة.  له

تن ما تذا كان البلد مستقال أم تابعا يدع   راستقالليته، يتجلا ر  نوعية الخط والسياسة  
اللتيث يضعهما ويا ذهما. الدولة القوية المستقلة دولة كريمة تضع الخط والسياسة المستقلة وتسير  

ا والصعوبات والمحث  طري  تا يذهما وال تتمعمي مهما كان ضغط القو  الخارجية  وي   ر   همة  
  اسية.   

لا يكث مث السهل أن ترسا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ا وطا وسياسات مستقلة  
وتلتمم  ها ر  ظرورها حي  تنقسمت أرض الوطث تلا  سميث واستوجبت المواجهة مع االمبريالية  

 امرات التدال للشورياية والتسل ية.  األمريكية زعيمة االمبريالية وجها لوجه وإشتدت مؤ 

 يد أن الشعب ال ور  لا ياحرف عث الخط والسياسة المستقلة  يد أنملة نظرا النه تسترشد  
 بالمذهب الثور  المستقل العظيا مثل ر رة زوتشيه.  

ر    المتمثل  الثور   بالخط  ثا ت  وجه  علا  الشعبية  الديمقراطية  كوريا  جمهورية  تلتممت 
 ر، والسيادة ر  السياسة، واالكت اء الذاتا ر  اال تصاد، والدراي الذاتا ر  الدراي  زوتشيه ر  ال  

القائمة علا   الخارجية  العال ات  تمسكت  ت وير  كما  ر رة زوتشيه،  والت  أوضحتها  الوطاا 
 االستقاللية ر  السياسة الخارجية.  

مشاركة ر  تقسيا العمل  ررضت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد الحرب ررضا باتا ال
الوطا اال تصاد  بخط  ااء  وإلتممت  بعااد،  المعا رون  التحري يون  ررضها  والتا       الدولا 

المستقل وطبقته بصورة تامة. هكذا كانت الخ وط والسياسات التا طرحها حمب العمل ال ور   
 والدولة ا وطا وسياسات مستقلة  ائمة علا ر رة زوتشيه مث أولها تلا آارها. 

أما الخ وط والسياسات الثورية المستقلة التا تا االلتمام  ها ر  الثورة ال ورية والبااء  ثبات  
المحترم الرري   ب ضل  اليوم  وون   رتتوا ل  جونغ  نق  كيم  الخط     بشكل  تلا  وت ورت 

 االستراتيجا لبااء اال تصاد والقوات المسلحة الاووية بالتواز  واط أولوية التعميم الذاتا وغيرهما 
 مث الخ ط والسياسات الجديدة. 

االستقاللية   تشكل  الت   ر رة زوتشيه  تتباا  الت   الشعبية  الديمقراطية  تن جمهورية كوريا 
نواتها، عقيدة سياسية لها ه  دولة  وية مستقلة عظيمة تعيش  روحها وب ر ها الخا ة سيرا  

   وراء ا وطها وسياساتها المستقلة، أيا كان كالم األاريث وسلوكها.
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كما جعلت ر رة زوتشيه المذهب الثور  المستقل، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دولة  
 وية مستقلة تعمل علا تقوية ن سها وإزدهارها واثقة بقوتها الذاتية وبأسلوب ال  اح المعتمد علا 

 الا س مث البداية حتا الاهاية. 

المساعدة مث غيره، شأنه شأن مث يعيش علا  أُْعُتِبَد وَتَذلََّل مث تعّود علا طلب االستعانة و 
كل  يحل  الذ   البلد  الحقيقية ه   المستقلة  القوية  رالدولة  له.  تابع  تلا  ويتحوس  حساب غيره 

 المسائل بقوته الذاتية، تعلوه راية االعتماد علا الا س.  

ا القوس بأنه   تذا لخَّصاا تاريخ  ااء االشتراكية كله لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمكاا
 تاريخ االعتماد علا الا س. 

اض ر الشعب ال ور  تلا  اع الثورة والبااء ر  أسوأ ظروف وشروط ال يمكث لغيره 
تصورها بسبب ما ررضته االمبريالية مث الحكا االستعمار  والحرب العدوانية والتخريب الهمج   

مساعدته آاذا الصعوبات الماثلة    والعقوبات العايدة. وإن كان الشعب ال ور  يجوب يتسوس الغير
 أمامه بعيث االعتبار لا يكث لي  ر ر  وطاه القو  اليوم. 

أ رز حمب العمل ال ور  علا الدوام  وة الشعب ال ور  ال مساعدة غيره، كأساس ر  الثورة  
والبااء واعتمد عليها اعتمادا تاما واتخذ كمبدأ روالذ  تحريك القدرة الروحية لجماهير الشعب  

 ال اماة واالست ادة ماها.    وال ا ةحريكا وتعبئة شتا االمكانات الداالية ت

سرراة رقررط  ررروح مررث جررر  ممت يررا علررا حصرران   14أنجم الشعب ال ور  التصررايع اررالس  
تشرروليما، التصررايع الررذ  اسررتغرق  ريرره ااارررون  رونررا عرردة، ورررتح عصررر الاهضررة لعهررد حررمب 

ة السررررعة وتغلرررب علرررا المسررريرة الشرررا ة المسررريرة العمرررل  رررروح تشررروليما التررر  تحررر  عليهرررا معركررر 
االض رارية، الت  تراكمت ريهررا أسرروأ المحررث والصررعوبات، األمررر الررذ  يرجررع سررببه تلررا تجسرريد 
الروح الثورية لالعتماد علا الا س تجسرريدا تامررا، تلررك الررروح المتمثلررة ررر  الثقررة بقوترره واالعتمرراد 

قاعرررردة الماديررررة والتقايررررة المتياررررة لال تصرررراد عليهررررا. وكرررران باسررررت اعة الشررررعب ال ررررور  ترسرررراء ال
ِه،  المستقل والقدرة الدراعية الذاتية وررع كوريررا علررا ماملررة دولررة ماتجررة القمررر الصررااع  وُمْ ِلَقتررِ
والدولة الاووية ر  الشرررق، نظرررا ألنرره ارراض ال  رراح الررديااميك  متمسرركا باالعتمرراد علررا الررا س 

 كسيك ن يس للتامية واالزدهار.  

الذ  وضع االعتماد علا الا س ا ا    كيم جونغ وون لقيادة البارزة للرري  المحترم  ب ضل ا
سياسيا ثا تا لحمب العمل ال ور  و اد ال  اح لتحويل المؤامرات االمبريالية لخا  الجمهورية تلا  

تتغير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بسرعة    ،بصورة حكيمة   رر ة زيادة  وة التعميم الذات 
لتغدو دولة  وية تشتراكية تمداد  ا ال ور     طدةليوم  العمل  الذاتية. عانا حمب  بالقوة  وإزدهارا 
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يبا التا  لها ر  األيام  ال ور  مث محاة و عوبة ال سابقة  بالقوة     والشعب  ريها االشتراكية 
ث  الذاتية، غير أنهما تمتعا بكل المجد والشرف الذ  لا يكونا ياعمان به االس آالف السايث م 

تاريخ األمة رتظهر كوريا المالمح العظيمة للدولة القوية المستقلة العظيمة متباية االعتماد علا 
 الا س  وة محركة غير محدودة للتامية وتصاع الثراء والقوة  ا سه.  

تن الوا ع الواضح حي  تبرز كوريا مالمحها العظيمة كدولة مستقلة ال تقارن مع أ   لد ر   
لة جلية علا  حة وحيوية ر رة زوتشيه، المذهب الثور  المستقل العظيا، رإن هذه الدنيا يدس دال

شعوب العالا التقدمية الساعية تلا االستقاللية ت ارح لتجسيد ر رة زوتشيه  همة وه  تعترف  ها 
 ك  رة ثورية أكثر  حة وعموما وحيوية. 

 


