
 
 الكيمجونغئيلية، أولوية الجماهير الشعبية –حيوية الكيمئيلسونغية 

 
 ن. سارانتويا الدكتور في علم السياسة االجتماعية

 جمعية بايكدوسان المغولية من أجل التطور المستقل
 

 كيم ايل سووونغ، وهو يصوغ االفكار الثورية للزعيم العظيييم كيم جونغ وون أوضح الرفيق 
ن أالكيمجونغئيليييييية، ايجيييييا ا جد يييييدا  –بالكيمئيلسيييييونغية  جونوووووغ ايووووول كووووويموالقائيييييد العظييييييم 
 الكيمجونغئيلية هي أولوية الجماهير الشعبية من  يث جوهرها. –الكيمئيلسونغية  

االفكييار الثوريييية التييي طلقهييا وعورهيييا الزعيمييان العظيميييان  كوويم جونووغ وون صيياغ الرفيييق 
 الكريمين. الكيمجونغئيلية نسبة السميهما  –بالكيمئيلسونغية  

كان هذا مطلبا للعصر وتطور الثييورو ورةبيية اجماعييية ليييا العبيياك الشييعب الكييور  ف سييب، 
 عل لشعوب العالم التقدمية التي تسعى إلى االستقاللية والكرامة.

 زوتشييي  الكيمجونغئيلييية، نظييار فكييرو –ن الكيمئيلسييونغية أ كوويم جونووغ وون أوضييح الرفيييق 
 لجماهير الشعبية من  يث جوهرها.وعرقها، هي اولوية ا  ونظرياتها 

ان أولوية الجماهير الشييعبية تييدعو الييى تقييديم التدميية المتحانييية لمصييل ة الجميياهير الشييعبية 
باعتبييار الشييعب أةلييى كييائن فييي العييالم، ووضييس  لييوال لكييل المسييائل باالعتمييا  عليهييا باعتبييار 

 الشعب أقوى كائن وأكثر موهبة.
 ية م بوكة بأولوية جماهير الشعب.الكيمجونغئيل –ان الكيمئيلسونغية  

الكيمجونغئيلية ضييرورو اتتيياا مطالييب الشييعب ومصييال   المسييتقلة   –توضح الكيمئيلسونغية  
مقياسييا و يييدا لتقييد ر كييل االهييياك وأنهييا ال تصييير ااا قيميية اال عبييدما تتييدر الشييعب. وتعتبيير 

قلة  هييدفا رئيسيييا لكييل الكيمجونغئيلية ت قيييق مطالييب الشييعب ومصييال   المسييت  –الكيمئيلسونغية  
 ال ركاا االجتماعية.

الكيمجونغئيلييييية أنح ال ركييييية االجتماعييييية، ال ركييييية الثورييييية هيييييي  –توضييييح الكيمئيلسيييييونغية 
البجاال ل ماية وت قيق استقاللية جماهير الشعب، وأنح المبدأ الذ  يجب التمسك ب  فييي الثييورو 

قلة، وأنح أسيييلوب وجيييو  ال يييزب والببييياك هيييو  مايييية وت قييييق مطاليييب الشيييعب ومصيييال   المسيييت
 الثور  هو طدمة الشعب.

الكيمجونغئيليييية أنح عليييى الكيييوا ر أن يعتبيييروا مصيييالح الشيييعب  –كميييا تبيييين الكيمئيلسيييونغية 



 هيًئا مطلقا ويتدموه طدمة متحانية.

الكيمجونغئيلييية إلييى أسييلوب أساسييي فييي  فييس عجليية الثييورو والببيياك  –تشييير الكيمئيلسييونغية  
لبصييير  تمثيييل فيييي اعتبيييار الشيييعب مجيييطلعا مباهيييرا بيييالثورو والببييياك وتبميييية قدرتييي  عليييى عرييييق ا

 التالقة واظهارها الى  رجتها القصوى.

وانطالقيييييا مييييين أنييييي  ال كيييييائن، فيييييي اليييييدنيا، أقيييييوى وأاكيييييي مييييين جمييييياهير الشيييييعب، توضيييييح 
اض قييوو الكيمجونغئيلية أنيي  يمكيين البجييان فييي تبحيييذ المهييار الثورييية عبييد اسييتبه  –الكيمئيلسونغية  

 الجماهير وقدرتها التالقة التي ال  بجب معيبها. 

( مؤسييا  ييزب العمييل الكييور  ططييو  1994-1912) كوويم ايوول سووونغوضييس الييرئيا 
وسياساا ال زب بما  بسجم مس مطالب الشعب والواقس الملمييول للييبال  بعييد االسييتماى أوال الييى 

الال اليابيياني العسييكر ، أعليين ر( من اال ت1945آرائ   ائما. فبعد ت رر كوريا )آب/ أةسطا  
قييانون االصييالن الزراعييي والييك بعييد اعالعيي  علييى الواقييس القييائم فييي المبيياعق الريحييية ورةبيياا 
الحال ييين ميين طييالال زياراتيي  الميياكن كثيييرو ميين الييبال ، رةييم هييغل  مييت مال أعبيياك عبيياك مجتمييس 

ب المثل علييى جد د. تم وضس جميس ططو  وسياساا  زب العمل الكور  عهذه الطريقة. أضر 
الك بالتط الرئيسي لبباك االقتصا  االهييتراكي بشييأن تطييوير الصييباعة التحيحيية والزراعيية فييي آن 
وا د مس إعطاك األسبقية للصييباعة الثقيليية و تطيية نشيير التعيياون الزراعييي والصييا رو بعييد ال ييرب 

 ر(.1953-1950الكورية )

راضييي الواسييعة البطيياو ومشييروى وتغيرا مالمح كوريا االهتراكية كليييا بعييد اجييراك تسييوية اال
ا للسياسيية التييي عر هييا األمييين العييار  أثبيياك  كوويم جونووغ ايوولهييق تييرى المييياه لليير  بالرا يية، عبقييً

 زيارات  الميدانية المستمرو.

بييان هدفيي  وايمانيي  هييو تكييريا  ياتيي  الجييل كراميية هييعب   كوويم جونووغ ايوولقيياال األمييين العييار 
 وسعا ت .

 ييزب العمييل الكييور  علييى أن يتجييس رسييالة سياسييات   لكوويم جونووغ ايوو  مييل األمييين العييار 
هييو الييذ   كوويم جونووغ ايوولومبييدأه االساسييي لت قيييق مطالييب الشييعب ومصييال  . واالمييين العييار 

أنيي  ال عييد ميين قطيي  نجييور   كوويم جونووغ ايوولعرن هعار "في طدمة الشعب!".  رى االمين العار  
انييبلع عصيير جد ييد لببيياك الدوليية فييي السييماك وديجييا  زهييور علييى الصييتر ااا أرا هييا الشييعب. وقييد 

الييذ   كيم جونغ ايلالقوية االهتراكية من أجل  ياو الشعب االكثر سعا و بحجل األمين العار  
اهييتم عتعزيييز قييدرو الييبال  الدفاعييية ميين اجييل  ماييية االهييتراكية الكورييية المتم ييورو علييى جميياهير 

ل أعبيياك الشييعب أ ييزمتهم الشييعب بقييوو فييي نهاييية القييرن الماضييي  يييث كييان المطلييوب أن يشييد كيي 



 وكانت البال  وسط الم ن االهد قساوو.

الكيمجونغئيلييية، أولوييية الجميياهير الشييعبية اليييور جااعييية ال تقهيير  –وتظهيير الكيمئيلسييونغية 
 باعتبارها الحكرو الها ية الو يدو للثورو والبباك في عصر االستقاللية.

 كوويم جونووغ ايوولو كيم ايوول سووونغ نزعيميالذ  صاغ افكار ال كيم جونغ وون أما الرفيق  
الكيمجونغئيلية وقدر ايجا ا فريدا عن جوهر فكرو أولوييية الجميياهير الشييعبية   –بالكيمئيلسونغية  

فيييزور ا  مكييان كييان ودن وجييد فييي  الشييعب ميين مصييانس ومييزارى ومصييائد ومؤسسيياا الب ييو  
لأل تييار. ان زييياراا  العلمية وأماكن الببيياك ومييدارل ومستشييحياا و تييى رييياض االعحيياال الداطلييية

 الميدانية ال  دو  لها. كيم جونغ وون الرفيق  

ق ييييييتتغييير مالمييح جمهورييية كوريييا الديمقراعييية الشييعبية تغيييرا سييريعا بحجييل مجهييو اا الرفي
اليييذ  ال  توقييي  عييين السيييير فيييي عرييييق طدمييية الشيييعب، ت يييدوه رون طدمييية  كووويم جونوووغ وون 

قط   تى البجور في السييماك ااا أرا هييا الشييعب ومييا  الشعب المتحانية والتي تحيد بان  ال عد من
ميين رضيياك فييي العمييل ميين أجييل الشييعب. ويرتحييس مسييتوى معيشيية الشييعب مييس زيييا و االنتييا  فييي 
كافييية مييييا  ن االقتصيييا  اليييوعبي بقيييوو االعتميييا  عليييى اليييبحا. تيييتم اعيييا و عبييياك وت يييد ث قواعيييد 

ق ال ييياو الثقافييية والعاعحييية للشييعب الصييباعة التحيقيية ومبشييدا التييدماا التمويبييية ودنشيياك مرافيي 
 في البال  كلها وعلى ن و من الروعة.

ودن  ألمر عبيعي أن ي ظى  زب العمل الكور  الذ  يظهر  يويت  األعدية وقوت  التييي ال 
 " بالثقة والتأ يد المطلقين للشعب.  في طدمة الشعب!تقهر رافعا هعار "

ه المقيييدر للميييؤتمر الثيييامن ل يييزب العميييل فيييي تقريييير  كووويم جونوووغ وون أهيييار الرفييييق الم تيييرر 
ا لرسييالت  وواجبيي  وهييو  تببييى  الكييور  الييى أنح  ييزب العمييل الكييور  كييان وال  ييزاال متلصييا ووفيييو

 أولوية الجماهير الشعبية عقيدو سياسية ل .

ان  يييزب العميييل الكيييور  اليييذ   تببيييى أولويييية الجمييياهير الشيييعبية عقييييدو سياسيييية لييي  بقييييا و 
ا  ز ييية   نشييرقييد    م جونووغ وون كوويالرفيق الم ترر    اطييل ال ييزب كليي  و مزيييد ميين الصييرامة رو ييً

ثورية تتمثل فييي ا تييرار الشييعب و بيي  وطدمتيي  المتحانييية فييي الحتييرو االستعراضييية . وأظهيير  ييزب 
 العمل الكور  بجالك وجه  األصيل وميزت  التاصة ك زب يكرل نحس  لتدمت  المتحانية.

تييرار تطلييس الشييعب ومطلبيي  الملييح كلمييا يجييس ططوعيي  إلتييزر  ييزب العمييل الكييور  بمبييدأ إ 
وسياسييات  ويبحييذها ومبييدأ تقييديم  تسييهيالا الشييعب علييى كييل هيييك فييي عملييية االنتييا  والببيياك 
وتببييى آراك الشييعب وتقييد ره معيييارا وا ييدا ميين أوليي  إلييى آطييره. كمييا أولييى  ييزب العمييل الكييور  

لدولة رون طدمة الشييعب المتحانييية عييال إهتماما طاصا ألن تظهر كل المبظماا ال ز ية وأجهزو ا



 ت حظ.

و حجييل سياسيية  ييزب العمييل الكييور  القائميية علييى أولوييية الجميياهير الشييعبية فقييد تييم توعيييد  
المكانيية السياسييية والحكرييية للثييورو الكورييية عثبيياا وترسيييي قييوو ال تقهيير  يمكيين عهييا التغلييب علييى 

كية المتم ييورو علييى جميياهير الشييعب الييى م ن وت دياا أيوا كانت واظهار تحوو و يوية االهترا
.  اقصى  د ٍّ

تتجلى الصورة الحقيقية لكوريا االشتراكية، التي تجسدت فيها أولويةة الجاةارير الشةة،ية، 

تتجلةةى فةةي أف يت ةةازى الحةةلة والدولةةة فةةي يداةةة الشةةةة ويةتاةةد الشةةةة  ليهاةةا ،اصةةير  

 واستق،له ايلًصا لهاا.

كوري الذي يت ازى في يداة الشةة ويحظى ،تأييةد تزتصر وال تقهر قضية حلة الةال ال

 الشةة وثقته الاطلقيف.

 

 


