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 باسيالي أورليآنو

 رئيس المجلس األعلى للحزب االشتراكى الوطنى )الرومانى( 
 رئيس اللجنة الوطنية الرومانية لدراسة فكرة زوتشيه 

 
تهدد الواليات المتحدة األمريكية العديد من البلدان ذات السيادة، بينما يستمر التنافر الدائم  

 بينها وروسيا للتسلط في سباق التسلح الجديد األخير.  

يزداد عدد القوى السياسية التى تهتم بالحركتين الوطنية واالشتتتراكية ويجتتري الكاتتام الرامتتى 
اعى بينمتتا ترهتتر إلتتى الومتتود مراكتتز تتتوة مديتتدة تلعتت  فيهتتا كوريتتا إلى االستقاللية والستتلم االمتمتت 

 والصين من البلدان اآلسيوية دورا أساسيا.

تحتاج البشرية، وبكلمة أخرى القوى التقدمية، وفي هذه الرروف، إلى طريقة أخرى في حل  
لة من العوامل  مسائل هامة تتعلق بإستقاللية الناس وسيادتهم وتعتمد بالتدريج على االستاادة الاعا 

االنسان واالمة في مركز   الطريقة وضع  الطبيعة. ويج  في هذه  لحماية  والثروات  المناخية 
 السياسات العامة والهادفة إلى دراسة وتطبيق طرق مديدة للتعايش السلمى بين الناس والدول. 

الرأسمالية ما تزال تحتل  علينا أن ندرك في الوتت الحالي ما إذا كانت الالساات التى تروج  
موتعها حتى في يومنا هذا. ومن الضروري أن نجد فلساة أخرى، فلساة مديدة، تنرر إلى تطور  
المجتمع البشري من زاوية أخرى في حل مسائل هامة منها البشرية، واإلنسان والطبيعة، والعالتة  

ساة زوتشيه الجديدة هى الالساة  المتبادلة ما بين الناس، واالستقاللية والسيادة. وأصر على أن فل
 التى يمكن بها حل المعضالت الناشئة في مطلع القرن الحادي والعشرين.

للتسلطية   السياسية  العقالنية  الكبرى على  الدول  بالسلطة واالستقاللية، تؤكد  فيما يخص 
حدتها    والدكتاتورية في هذا العالم الذي يزداد استقطابه يوميا والنزاعات المسلحة تستمر على

النزاعات التى تجل  نتائج مأساوية لماليين الناس األبرياء. فمن الصع  إعالم الناس مكانة  
 القوى المتكبرة التي تستعصي السيطرة عليها وتوسع األمم المتعددة في بالدنا وغيرها من البلدان. 

ية تتسب  في  إن األزمات االتتصادية شبه العامة والناممة عن سياسة النقد الغادرة والعدوان
التغيرات الهامة في البيئة االتتصادية وتزيد من تغيير التوزيع االتتصادي والعسكري العالمى  
بحيث تتغير مكانة القوى على نطاق العالم كله. كما يتضح لنا من نتيجة خروج بريطانيا من 



الدو  إتحاد  داخل  في  والتوتر  المساواة  عدم  تحدث  العولمة  فإن  األوروبي،  وتتوخى  اإلتحاد  ل 
 استراتيجيات مديدة. 

ومن هذه الناحية، أود النقاش في بعض المسائل المتعلقة بماهوم السلطة التى تشكل واحدا 
 من المكونات التي ال تتجزأ من ماهوم االستقاللية.  

الدولة   البحث في سلطة حكم  النررية لدى  المسائل  إلى بعض  بالنرر  علينا أن نستهل 
هنا أن نبين العالتة المتبادلة بين دراسة فكرة زوتشيه وتأثيرها على    ومساواته. فمن الضروري 
 دراسة ماهوم السلطة. 

 النشأة التاريخية لماهوم السلطة   – أي  
 تاسير ممارسة السلطة الشعبية  -

 ما يتعلق بالسلطة الوطنية وسلطة الدولة وتعيين صاح  السلطة  -

نشوء الدولة، ولكن نشوء ماهوم السلطة تأخر عنه  يمكننا القول بأن سلطة الدولة نشأت مع  
بكثير أي في أواخر القرون الوسطى حيث تقررت المنزلة المميزة للحاكم الدكتاتوري المسمى  

 " كرأس النرام الطبقى.  suveranusبت"

وفيمتتتا يختتتص بأستتتاس الستتتلطة وشتتترعيتها كانتتتت النرريتتتتان األساستتتيتان فتتتي تنتتتاتض. تتتتد 
 لنررية المنطقية والنررية الديمقراطية.  إختلف صاح  السلطة في ا

 None تقوم النررية المنطقية عن السلطة على ما ماء في الرسالة المومهة إلى روماني "

potestas niside Deo  على ضوء علم السياسة والممارسات العملية فإن خالق الكون هو ."
ن يملكها ليحكم بها على غيره، وحده من يملك السلطة المطلقة في العالم، واالنسان ال يمكنه أ

حتى ولو كان أميرا. إن النررية المنطقية لها شكالن. إحداهما نررية القانون فوق الطبيعي هلل،  
التي لقيت انتشارا واسعا لها في فرنسا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وبموم  السلطة  

 ه يكون للملك الحق في تيادة أتباعه. الوطنية وسلطة الدولة اللتين تعين صاح  السلطة وتسلم ب

السلطة   كانت  الوطنية.  والسلطة  الشعبية  السلطة  فهى  للسلطة  الديمقراطية  النررية  أما 
الشعبية التى تخص الشع  كله من حيث المعنى األوسع عامال حاسما، إذ أن السلطة الشعبية  

وري للشع  كله )يسمى أيًضا  مرحلة أولى لالشتراكية األولية تم اكتسابها من خالل النضال الث 
 بالدكتاتورية الشعبية(.  

التعبير عنها بإرادة من يملكونها. وأما نوابهم فيؤدون وظياة امتماعية   لذا فالسلطة تجد 
 تحقق إرادة الشع  المطلقة ويتحملون المسؤولية عن أدائها.  

لذي تم إتراره في  وماهوم السلطة الشعبية يمكن أن نجد تعبيرا معينا عنه في دستور فرنسا ا



والذي يحدد أن السلطة تنبثق من الشع . ماء في المادة   1793حزيران / يونيو    23اليوم  
الخامسة والعشرين من بيان حقوق االنسان والمواطن والذي يشكل مقدمة الدستور: "إن السلطة  

ا تذكر المادة هي للشع ، إنها وحيدة وال تتجزأ وال يعبر عنها وغير تابلة للتنازل عنها." بينم
 السابعة للدستور أن المدنى الارنسى يتمتع بسلطته. غير أنها لم تحترم ولو مرة واحدة. 

ونستنتج مما ذكر أعاله أن سلطة الناس ما هى إال حقهم في تقرير مصيرهم وحقهم في 
وضع خط سياسى للدولة وتشكيل أمهزتها وضبط نشاطاتها. فإن سلطة الناس حاليا معروفة  

 القانون الدولى العام الذي يذكرنا بحق الناس في تكوين دولة وطنية.    بماهوم

علينا أن نعترف بأن السلطة الوطنية وسلطة الدولة ُمْكَتَسَبة بالعنف بينما إستقاللية الدولة  
 يتم كسبها بالتضحية، وبالحرب من أمل االستقاللية او بالثورة الشعبية العنياة. 

وإكمال القواعد القانونية عبر أمهزتها الدستورية وضمان االلتزام بها، إذا يلزم الدولة وضع 
الدولة   بالقوة. صالحيتها هذه شرط من شروط تحقيق سيطرة  أو  باإلتناع  إما  الحامة،  دعت 

 واستقالليتها أو سلطتها داخليا )الشرطة والنرام القضائي( أم خارميا )الجيش(. 

ا العامة عن  النررية  الالساية  لو نررنا في  النررية  الرأسمالي وموهر  النرام  لسلطة في 
 كيم إيل سونغ  الثورية في النرام االشتراكي على ضوء دراسة فكرة زوتشيه التى أبدعها الرفيق 

الماكر العريم، لومدنا بصورة ملية، فارتا كبيرا في تطبيق حقوق االنسان الجذرية وااللتزام بها،  
 واألشكال المتنوعة لمنرمات البشرية االمتماعية. 

طبقا   المستقلة  السيادة  ذات  الكورية  االشتراكية  الدولة  باني  تملكها  التي  األمنية،  إن 
بعد تتواصل ميال  فكرة زوتشيه،  لهذا    لمقتضيات  تأتى  القوي وال  الوطنى  لطابعها  نررا  ميل 

الدولة والسلطة   يتم الحااظ على صيانة سلطة  الشع  العريم إال بالشرف والمجد. وبالنتيجة 
السياسية، واالستقاللية العسكرية واالتتصادية وتنريم الشع  الملتف حول تائده الوطنى والبالد  

 ويغدو الشع  أكثر حسما ومحبا للسلم.  

حققوا مآثر عريمة. تم    كيم جونغ وون و  كيم جونغ إيلو  كيم إيل سونغقد أن الرفاق  أعت
تحقيق هذه المآثر في مو من عدم توازن القوى والعداء السافر والعدواني من العالم الرأسمالى كله  
والذي، انجرت إليه، مع األسف، بعض البلدان االشتراكية السابقة. ال مار من هزيمة التحرياية  

 مبريالية أمام انجازات الثورة االشتراكية في ممهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. اال

حزب العمل الكوري، السالم السياسى األتوى، الذي يرص    كيم إيل سونغأسس الرفيق  
صاوف مميع القوى في البالد على أساس االستعداد التنريمى والاكري الذي تم في فترة الكاام 

بان. فأتيم وترسخ النرام المنسق في العديد من المصانع والمؤسسات وامتمع  الثوري المعادي لليا 



في مكان واحد الثوار الذين كانوا يتنشطون مشتتين وومد شرط مسبق لتحقيق منجزات ملحوظة  
المتحدة  األمم  وكاالت  تارضها  التي  الالانسانية  الحرر  إمراءات  وسط  )في  مستقلة  بصورة 

 يكيين(.بتحريك االمبرياليين األمر 

 السيدات والسادة،
 األصدتاء والرفاق األعزاء، 

 تد نوهت بالسلطة ولم أتطرق إلى االستقاللية إال تليال.

 كيم إيل سونغ أود أن أتطرق ألى أهمية إدراك مبادئ فلساة زوتشيه التى عرضها الرفيق 
دتة الروم  فلنجسد أكثر  بعنوان "  1967كانون األول / ديسمبر    16في عمله الصادر في اليوم  

 " الثورية للسيادة واالستقالل االتتصادي والدفاع الذاتي في كافة أومه نشاط الدولة.
في عمله إلى ضرورة صون أمن الوطن بالقوة الذاتية عن   كيم ايل سونغأشار الرفيق  

طريق ضمان وحدة األمة الكورية وإستقالليتها وازدهارها وتدرتها الدفاعية، ذلك بتعزيز سياسة 
 البالد المستقلة وأسس االتتصاد الوطني. 

لى  إن االستقاللية والسلطة حجر أساٍس بالنسبة لكل دولة، فإذا فقدتها ضاع ومودها وبالتا
خسرت صالحياتها كدولة. فإن التخلى عن السلطة يعد مريمة بحق أمته. وإذا لوحت الدولة  
العرمى بالقانون الدولى تجاه مسألة تارية او عالمية، يعتبر األمر تهديًدا على الدول المستقلة  
غه ذات السيادة. وبالتالى ستتالشى الدول الوطنية )الجماعات القبلية( لتتحول إلى طعم تستسي

 الدول العرمى األخرى.  

االتحادات   من  األشكال  شتى  إلى  وتنضم  الدول  من  غيرها  على  تدريجيا  الدول  تعتمد 
والتحالاات بما فيها األمم المتحدة والناتو، الحلف العسكري في هذا العالم الذي يتجه نحو العولمة  

 بل تخلت عن سيادتها.   تدريجيا. فلم تستاد أي دولة ذات السيادة من مثل هذه األمهزة الخاصة

 إذن، ما هو األساس في كس  االستقاللية والسلطة لكل أمة من األمم؟ 

 هو تيادة الحزب والزعيم لجماهير الشع  تيادة صحيحة. 

 : كيم جونغ إيلتال الرفيق 

مدى التوعية والتنريم الثوريين لجماهير الشع  ونجاحها في تأدية مهمتها الثورية ورسالتها  "
 "رهن مميعا بما اذا كانت تمتلك القيادة الصحيحة من لدن الحزب والزعيم أم ال التأريخية

يمكننا معرفة هذا من خالل حقيقة أن الحركات االمتماعية التأريخية التى ساهمت في كافة  
عمليات التطور التأريخى مرتبطة بأسماء الزعماء الكريمة. فإن القيادة الصحيحة للجماهير لم  

ر الطبقة العاملة وزعيم الثورة البارز. إن ظهور الطبقة العاملة أومد شروطا  تتحقق إال برهو 



لتكون الطبقة االمتماعية ذاتا فاعلة مستقلة للتاريخ. تولدت الطبقة العاملة مع نشوء المجتمع  
 الرأسمالى على أنقاض المجتمع االتطاعى.  

ي التي تادت الشع  في  إن الطبقة العاملة، العنصر األساسي الذي يتكون منه الشع ، ه
 الكاام الثوري. 

هيأ هذا للشع  أساًسا طبقيًّا امتماعيًّا كي يكون ذاًتا فاعلة مستقلة للتأريخ. بيد أنه ال يعنى  
 أن الشع  يستطيع أن يكون ذاتا فاعلة مستقلة للتأريخ بمجرد ظهور الطبقة العاملة.  

العامل الحاسم في معل الشع  ذ اتا فاعلة مستقلة للتاريخ. بكلمة  تيادة الزعيم الاذ هي 
الزعيم   بقيادة  يحرى  عندما  للتاريخ  مستقلة  فاعلة  ذاًتا  يكون  أن  الشع   بإمكان  إن  أخرى، 

  المستعبدين  الصحيح. لقد خاضت الشعوب كااحها الدامي ضد االستغالل واالضطهاد في ثورة
  عام   لاالحين الكوريين فيسبارتاكوس وثورة صقلية في عصر السالفيين القدماء، وثورة ا  بقيادة

التايبنغ في الصين، وانتااضة فالحي سيباهي الهندية إال أنها لم تعلم سوى أن   م، وثورة1894
سالسل القيود التي تقيدها هي التي تغيرت إلى أخرى. لقد ضحت الشعوب العديدة بأرواحها في  

ا بل أخذتها الطبقة المستغلة  الكاام الرامى إلى تل  المجتمع البالي ولكنها لم تأخذ ثمار نضاله 
 في نهاية المطاف. 

تستطع   فلم  االستغاللي،  المجتمع  في  له  سيدة  وال  للتاريخ  موضوعا  الشعوب  فصارت 
 الشعوب أن تدعى ذاتا فاعلة للتاريخ تصنع تاريخها ومصيرها بشكل مستقل ومبدع. 

زعيمين للحركتين الوطنية والدولية. لقد   كيم جونغ إيلو  كيم إيل سونغأصبح الرفيقان  
أبدعا الاكرة الهادية العلمية وعمال على تطويرها إدراكا منهما مقتضيات االستقاللية ومصالحها،  

 وتوانين تطور المجتمع والكاام الثوري وضرورة تسليح الشعوب، مما أعطاها بارتة أمل. 

أبدعه التي  العلمية  الهادية  بالاكرة  ا الزعيم يمكن للشعوب أن تدرك كيف ونررا لحوزتها 
تصنع مصيرها وتندفع إلى النضال لقل  العالم البالي الذي تسوده السيطرة واالستعباد ولصنع  
العاملة   الطبقة  عالم مديد مستقل وعادل. كما ويشكل الزعيم تنريمات سياسية ثورية كحزب 

مقتدرة للثورة. وبالنتيجة كان   ويعمل على توحيد الشعوب من الناحية التنريمة ويجعل منها توى 
باستطاعة الشعوب أن تقتح عصرا مديدا من االنتصارات واألمجاد، بعد وضع حد للتأريخ المؤلم  

 المليء بالجمود واالنتكاس الممض.

وضع    كيم جونغ وون و  كيم جونغ إيلو  كيم إيل سونغفي ظل القيادة الحكيمة للرفاق  
اآلالم والعبودية الماروضة من تبل االمبرياليين ليكون ذاتا فاعلة  الشع  الكوري حدا لتاريخ  

 مستقلة للتاريخ، يصوغ مصيره بصورة مستقلة ومبدعة. 



كان هناك حروب مديدة متنوعة األشكال خالل مئات وأالف السنين مثل الحروب بين األمم 
كب وضحايا  االمبريالية  والحروب  العالمية  والحروب  االستعمارية  هيروشيما  والحروب  في  يرة 

ونامازاكى والحرب الكورية والحرب الايتنامية والنزاعات في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا  
الالتينية وأوروبا، والحرب الثقافية والحرب الباردة. إن الدول الديمقراطية المزعومة في الغرب  

ء الحروب والكوارث. لقد رومت التى تعشق الحرية لوحت باكرة وذريعة واحدة تتوخى ثروة من ورا
هذه البلدان األفكار التجريدية "الناعمة" على غرار حقوق االنسان ومساواة المرأة والرمل، حقوق  
األتلية و"الحرية" )إختر بناسك( بمختلف أنواعها في محاولة منها لحج  أعمالها االمرامية التى  

 ترتكبها في كل مكان من هذه المعمورة.  

واالبتتتزاز علتتى هتتذا الكوكتت   وتشتتعل نيتتران الحتتروب وتعتتتدي علتتى البلتتدان  وتمتتارس النهتت 
 األخرى وتلقي بالقنابل عليها لتدمير المجتمع والثقافة برمتها، وكل ذلك لكسِ  األربام.

نهضت الشعوب واألمم المضطهدة في العالم ضد الرلم االستعماري والخارمى واالتليمى  
الجديد عالما تائًما على المساواة والعدل، عالما خالًيا من  واالتطاعى. فيج  أن يكون العالم  

االستغالل واالضطهاد، ومن الجوع والمرض والجهل. يرهر إلى الومود عالم يعمل الناس فيه  
لمناعتهم المشتركة، وليس للمناعة الخاصة. بكلمة أخرى، يخرج عالم تائم على المبدأ االشتراكى  

 بدال من االستغالل الرأسمالى.   يسعى إلى تحقيق المناعة العامة

والعزل  واالغراء  الوحشية  العقوبات  من  األمريكية  االمبريالية  تارضه  ما  وسط  في  حتى 
الديمقراطية   النووية، فإن ممهورية كوريا  بالعدوان واالبادة  التهديد  الدائم والتى تشمل  والتهديد 

م تتطور اتتصادا فحس ، بل تطورت  الشعبية التى تعد مثاال اشتراكيا تائما على فكرة زوتشيه ل
إلى بلد حائز بقوة مقتدرة لردع الحرب أيضا ونراها تتااوض وعلى تدم المساواة مع البلدان النووية  

رام تتتتتتتتتتتتتتالرئيسية في العالم في مقدمتها الواليات المتحدة، وذلك باضل تيادة حكيمة للزعماء الع
 .نغ وون كيم جو و كيم جونغ ايلو كيم ايل سونغ

على المأل البرهان على إمكانية حل مسألة    كيم جونغ وون وفي كلمته السياسية تدم الرفيق  
 ضمان السلم في شبه الجزيرة الكورية.  

بإحترام الكوك  كله نرًرا لمحادثاته المباشرة مع الرئيس    كيم جونغ وون   حرى الرفيق
، وزياراته للصين  2018ي نيسان عام  األمريكى ولقائه مع الرئيس مون زاي إين في بانمونزوم ف

واالتحاد الروسي حيث أمرى محادثاته مع كل من الرئيس أوالديمر بوتين والرئيس سي زين بنغ. 
 مما أدى إلى خطوة كبيرة نحو الوحدة السلمية في شبه الجزيرة الكورية. 

ال تبل  ليس من  الذاتية،  بقوته  الوطن  لتوحيد  األخير  هدفه  الكوري  الشع   واليات  سيبلغ 



 المتحدة والقوى الدائرة في فلكها. 

يطل  العالم وبإلحام فكرة مديدة تادرة على إعادة بناء العالم البالى القائم على االبتزاز  
 والحرب. فإن دراسة فكرة زوتشيه ستأتى بدرس ثمين ومواب عن نوعية عالم المستقبل.  

القائم على فكرة زوتشيه التى تعطينا  وختاما، أود أن أنوه بضرورة تعزيز التعاون الدولى  
 دروسا ليس لما مضى فقط، وإنما للحاضر أيضا. 

 


