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 األمين األول للجنة الحزب الشيوعي الروسي الفيدرالي في والية بريموريه
 نائب رئيس المجلس التشريعي في والية بريموريه

 
 ر".ومناقبه بكلمة "عظيم" أو "كبي كيم إيل سونغمن الطبيعى وصف االسم الكريم للرفيق 

بناء   في  عمره  مدى  حققها  التى  المآثر  عن  الخالد"  "الرئيس  ولقبه  الكريم   اسمه  يعبر 
 الدولة الشعبية الحقيقية األولى وتنميتها.  -جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

ومن المستحيل بالطبع أن أسرد بالتفاصيل الظروف المعقدة التي عمل فيها الرفيق العظيم  
 ته رجل دولة في هذه الكلمة المحدودة.بصف كيم إيل سونغ

 لكن أرى أنه من الالزم أن نلفت االنتباه إلى بعضها. و 

 تأسست جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الظروف المعقدة جدا. 

 وبوسعنا  تقسيم هذه الظروف إلى الخارجية والداخلية ولن أذكر أيهما أكبر تأثيًرا. 

ظروف التى نشأت خارج حدود البلد بينما تعنى الظروف  أما الظروف الخارجية فتعنى ال 
 الداخلية هى التى حصلت في أرض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 

اليابان منذ عام  الذي مارسته  الحكم االستعماري  الخارجية نظام  الظروف  مثال فإن من 
والحرب ضد    1945م  والحرب التحررية الوطنية التي هزمت العسكريين اليابانيين في عا   1905

 .1953االمبريالية األمريكية والتي اختتمت بظفر الشعب الكوري عام 

 كان النضال المسلح الذي خاضه الشعب الكوري البطل ضد الطغاة مصحوًبا بتضحيات. 

 وتمخض عن ذلك  دمار الطاقة اإلنتاجية للبالد أي الطاقة اإلنتاجية البشرية والمادية. 

من السهل إستعادة طاقة اإلنتاج المدمرة للبالد في تلك الفترة وعالوة    من البديهي أنه لم يكن
على ذلك، كان استرجاعها بما يتفق ومستوى العلوم والتكنولوجيا في القرن العشرين أمرا صعبا  

 جدا. 

للتوتر   دائما  مصدرا  الحرب  بعد  كوريا  جنوبي  في  المرابط   األمريكي  الجيش  ويعد 
 واالستفزاز . 

 إستدامة الوضع المتوتر والمعقد في شبه الجزيرة الكورية إلى اآلن. وهذا يتسبب ب



أما الظروف الداخلية فهي المصاعب والعراقيل التي واجهتها جمهورية كوريا الديمقراطية  
 الشعبية بعد التحرر من االحتالل الياباني. 

الشعبي    وكان منها بناء الدولة والحزب، بعبارة أخرى تأسيس الحكم السياسي ذي الطابع 
 وأداء مختلف االصالحات الديمقراطية. 

السوفيتي   االتحاد  أوضحها  والتي  االشتراكية  لبناء  العامة  القوانين  أخذ  كوريا  على  كان 
والبلدان االشتراكية األخرى بعين االعتبار واستقصاء طريق لتجسيدها على نحو خالق. وآخيرا  

 ية للشؤون العسكرية. ُوجد الطريق أال وهي فكرة زوتشيه وخط إيالء األهم

بالتدخل   التهديدات االمريكية  للبالد من جراء  القوات المسلحة  كان من الضروري تعزيز 
الدولة المستقلة،    -العسكري المباشر في الشؤون الداخلية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  

 األمر الذي إنعكس في خط إيالء األهمية للشؤون العسكرية. 

النشاطات الفكرية والنظرية أو السياسية والفكرية    على الظروف الداخلية    ويمكن ضرب مثال
  كيم جونغ إيل بان  ــــــــــــــــــــوخلفاه الطي  كيم إيل سونغالتي قام بها قادة الشعب الكوري، الرفيق  

 .كيم جونغ وون و

 وعلى األخص، كان من الالزم إقامة النظام الفكري وضمان وحدته في آن واحد. 

 الجدير بالذكر أن الفكر ليس نتاجا روحيا فقط للمجتمع. من 

 بل هو يتجسد في حياة المجتمع كلها فيغير المجتمع. 

 ويمكننا أن نرى هذا من خالل حركة تشوليما حركة التجديد الجماهيرية. 

 كم في يوم واحد.  400نداء "تشوليما" يذكرنا بالحصان المجنح األسطوري الذي يجري 

ما حركة جماهيرية لزيادة إنتاجية العمل في جمهورية كوريا الديمقراطية  كانت حركة تشولي
 الشعبية في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي.

وسرعان ما تطورت حركة تشوليما إلى شكل من أشكال المسابقة االشتراكية ذات الطابع  
 التنظيمي والمدعومة من قبل حزب العمل الكوري وحكومة الجمهورية. 

العمل االقتحامي الذي قام به مشاركو هذه الحركة عامال عجل إحراز المؤشرات  ي عتبر 
 ( وتصنيع البالد. 1961-1957االقتصادية العالية في إنجاز الخطة الخمسية )

 نشرت مالمح مشاركي حركة تشوليما في ميادين الدعاية والفن والمعمار. 

 األحمر للثورات الثالث". وفي أعقاب هذه الحركة ُوجدت "حركة الفوز بالعلم  

تم إرساء نظم العمل الجديدة بما فيها "طريقة تشونغسانري" و"نظام دايآن للعمل" والتي ترتبط 
ارتباطا وثيقا في أجهزة الحزب والدولة مع تشوليما    كيم إيل سونغ بالنشاطات الثورية للرفيق  



 األسطوري. 
قتصاد وسياسة الدفاع الوطني،  طلب تصعيد الوضع الدولي تغيير التوازن بين سياسة اال

 األمر الذي أتى بخط جديد. 

تم طرح الخط الجديد في بناء االقتصاد والدفاع الوطني بشكل متواز وإقامة النظام الدفاعي  
 . 1962الشعبي في الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الرابعة لحزب العمل الكوري عام 

ع أنه على أفراد أبناء الشعب أن يمسكوا بسالح في  في االجتما   كيم إيل سونغ علم الرفيق  
 يد واحدة وبمنجل ومطرقة في األخرى. 

استقالليتها   وضمان  الوطني  الدفاع  قدرة  تعزيز  إلى  الرامية  الجديدة  السياسة  هذه  وإنَّ 
لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طرحت الخطط األربع المتمثلة في تحويل الجيش كله إلى  

 در وتحديث الجيش كله وتسليح الشعب كله وتحصين البالد كلها. جيش الكوا

ودفعه إستطاعت جمهورية كوريا   كيم إيل سونغوبفضل الخط الجديد الذي بادره الرفيق  
الديمقراطية الشعبية أن تدافع عن سيادتها واستقالليتها وأن تبني المجتمع الجديد العادل على  

 أرضها حتى في الوضع الدولي المعقد. 

 


