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ريييا زوتشيييه. و وريييا هييو فكييرة زوتشيييه و و  كيييم ا يين سييون االرث العظيييو واللالييد للييرئيس 

 زوتشيه من معجزات جاءت بها فكرة زوتشيه.

 :كيم جون  وون قال الرفيق المحترم 
 اليي  يتطليي  امرئ  ألى يمكن وحيوية وعمومية عدالة اكثر  ثورية  فكرة  العظيمة  وتشيهز   "فكرة

 اليي  العاميية النظييرة النهييا  نظييرا يلصييه   شيي ء ويقبلهييا  بسييهولة  معهييا  يتعييا   ان االسييتقيلية
 ان.  الشييع   جميياهير  عليي   المرتكييزة  الثورييية  والطرق   والنظريات  االنسان   عل   المتمحورة  العالو 
 عليي  الباعيي  النصيير  ريييق  سييلك  التيي  لثورتنييا  المجيييد التيياري  هييو ذليي  عليي  الييدام  البرهييان
 يومييا  االسييتقيلية اليي  النييزو  فيييه يتعييا و اليي ى الحييال  وواقعنييا  زوتشيييه  فكييرة راييية تحيي  الفليير

 ".زوتشيه فكرة  اشعة  تح   العالو  صعيد عل  يوم دبع

فكرة زوتشيه في أيام نضاله الثوري ضد اليابان. جاءت فكييرة  كيم ا ن سون ابتكر الرئيس 
زوتشيييييه باالسييييتقيل للشييييع  الكييييوري وأتيييي  بكوريييييا زوتشيييييه  الدوليييية ذات السيييييادة السياسييييية  

 الفكرة العظيمة تلد واقعا عظيما حتًما. واالقتصاد المستقل  والدفا  ال اتي. ومن القانون أن

 العظيميية إنتصييب   وريييا  شيياملة   دوليية زوتشيييه القوييية ذات االسييتقيلية التاميية بقياداتهييا 
 واليييوم إ يين جونيي  كيييم للراحييل الحكيميية القيييادة ثييو وميين سييون  إ يين كيييم الراحييل بييالرئيس بييدءاً 

بيية  وريييا زوتشيييه ارتفييا  بيير  فكييرة . ترتفيي  هيوون  جونيي  كيييم الغييالي المحتييرم الرفيييق  بقيييادة
زوتشيه العالي. في الحقيقة إن  وريا زوتشيه دولة أكثر استقيال في العالو. وه ا ما يعترف بييه 
حتيي  أعييداء  وريييا. ال يوجييد عليي  أرك جمهورييية  وريييا الديمقرا ييية الشييعبية جييي  أجنبيي  ولييو 

وتشيييييه الصييييافية الزرقيييياء. جنييييدي واحييييد منييييه. وال  ييييائرة عسييييكرية أجنبييييية فييييي سييييماء  وريييييا ز 
وجمهورية  وريا الديمقرا ية الشعبية دولة غير منحييازة  دوليية ذات سيييادة فعييي  لييو تنتسيي  ألي 
من التكتيت العسكرية. وليس  جمهورية  وريا الديمقرا ية الشييعبية ميين اعضيياء صييندوق النقييد 



عيياون االقتصييادي فييي  سيييا الييدولي  او البنيي  العييالمي  أو منظميية التجييارة العالمييية أو منتييدى الت
والمحيييا الهييادي. تمتليي  جمهورييية  وريييا الديمقرا ييية الشييعبية اقتصييادا و نيييا مسييتقي صييامدا 

 يتحدى أزمات تجلبها الرأسمالية.

م 1977ولدت فكرة زوتشيه بلدا اشتراكيا قويا ال يقهر  االشتراكية األشد صيييبة. فييي عييام 
نَّ "من الواضح أن ينهار جنوبي  وريييا إذا انقطعيي  عنييه قال العالو البريطاني مالكوم  ولدويل إ

قيييروك ضيييلمة ومسييياعدات عسيييكرية أمريكيييية  أو اييير  مييين التكاميييل االقتصيييادي الراسيييمالي 
 الدولي في حين يبق  شمالي  وريا المتمس  باستقيليته دولة ذات سيادة إل  األبد."

ن تييياري  بنييياء االشيييتراكية فيييي جمهوريييية  ورييييا الديمقرا يييية الشيييعبية محبيييو   ليييه بييياللا إ
المسييتقل القييائو عليي  فكييرة زوتشيييه. زوتشيييه هييي االسيياو لكييل سياسييات واطييو  حييز  العمييل 

 الكوري والسلطة الشعبية.

بنيي  جمهورييية  وريييا الديمقرا ييية الشييعبية االقتصيياد الييو ني المسييتقل واسييتكمل  التصييني  
االشتراكي تح  راية فكرة زوتشيه. اشتهرت جمهورية  وريا الديمقرا ية الشييعبية فييي العييالو  لييه 
بكوريييا تشييوليما  و"بالبلييد االشييتراكي النمييوذجي". وتحوليي  جمهورييية  وريييا الديمقرا ييية الشييعبية 

 ال  فردوو الشع  بتطبيق مجانية التعليو واللدمة الطبية  والغاء الضرائ .

ة  وريييا الديمقرا ييية الشييعبية نموذجييا نافيي ا تقتييدى بييه الشييعو  فييي بلييدان أصييبح  جمهورييي 
عييييدم االنحييييياز التييييي تسييييع  لبنيييياء مجتميييي  جديييييد متللصيييية ميييين قيييييود االمبريالييييية واالسييييتعمار 
واالسيييتعمار الجدييييد. بيييات بنييياء االشيييتراكية فيييي جمهوريييية  ورييييا الديمقرا يييية الشيييعبية تشيييجيعا 

م  ت  ارنستو 1960رية والتقدمية. وبعد زيارته لكوريا في عام والهاما للكثير من الشعو  الثو 
تشيييي جيفيييارا الثيييوري العظييييو الكيييوب   يقيييول : ان  ورييييا أبيييرز بليييد مييين البليييدان االشيييتراكية التيييي 

 زرناها بأنفسنا. وأما البلد ال ي تر  لنا انطباعا أقوى فهو  وريا عينها."

وأمريكييا اليتينييية لتسييتفيد ميين تجييار  جمهورييية زار  وريا  ثير من الوفود من أفريقيييا و سيييا  
كورييييا الديمقرا يييية الشيييعبية. شيييكل  فيييي ميييالي حلقييية دراسييية فكيييرة زوتشييييه ألول ميييرة فيييي عيييام 

م. تو نشر وتوزي  نموذ   وريا الشعبية وجاذبييية فكييرة زوتشيييه القوييية عليي  نطيياق واسيي  1969
ن حلقييات دراسيية فكييرة زوتشيييه. عبيير الحييدود واليي  بلييدان عييدم االنحييياز. وشييكل  أليي  ونييي  ميي 

 م  تأسس المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتشيه في  و يو باليابان.  1978وفي نيسان / أبريل 

 إستحوذت فكرة زوتشيه عل  قلو  شعو  العالو ألنها عكس  رغبتها في االستقيلية.

االعتماد عل  وقدم   وريا زوتشيه وفكرة زوتشيه لشعو  العالو نموذجا رائعا ليستقيلية و 
الييي ات مميييا جعيييل االمبريييياليين الييييوم يحقيييدون عليهميييا ويليييافون منهميييا. واذا بنييي  البليييدان غيييير 



المنحازة اقتصادا و نيا مستقي ومعتمًدا عل  ال ات   ان بامكانها صييد االمبريالييية واالسييتعمار 
 الجديد.

ء االشييتراكية الجبييار بنييا  كيييم جونيي  وون تعجل اليييوم  وريييا الشييعبية بقيييادة الرفيييق المحتييرم 
 وه  تحبا عقوبات القوى المعادية  رافعة عاليا راية االعتماد عل  ال ات.

 كوريا زوتشيه السا عة باالستقيلية نموذ  رائ  في العالو.
 عاش  فكرة زوتشيه العظيمة!

 


