
 
 تجسدت فيه فكرة زوتشيهستقالل لالو  كوريا بلد للشعب

 
شرف كبير لي ان أشارك في ندوة االنترنت الدولي عن و   فخري و   انه لمن دواعي اعتزازي 

 . فكرة زوتشيه 
 .تقديري للشعب الكوري  الى المشاركة في هذه الندوةو  دفعنى احترامي لقادة كوريا

  ، الوصول الى  مكانها الريادي حاليا في التنمية الوطنية ان كوريا الديمقراطية استطاعت  
بفضل   كرامة   ذات  دولة  أصبحت  الوطنيةكما  بايديولوجيتها  السياسية  و   استرشادها  فلسفتها 

 . الفريدة من نوعها 
 . ستقاللواليوم  يطلق الكثير من الناس على كوريا الديمقراطية بلدا للشعب ولال

صائبة الي  و   كوريا أيضا غير ان أي شخص له رؤية ثاقبةوبالطبع هناك من ينتقدون  
متجاوزة  واقعها  الحالي فليعرف ان كوريا الديمقراطية تسير في طريقها الصحيح  و   تاريخ كوريا 

اعتمادا على قوة اللحمة الوطنية البناء  و   مع أيديولوجية ارشادية صائبةجميع أنواع التحديات  
 . الشعب كلهم

 . بلدا لالستقالل هي تقييم دقيق لهذا البلدو  بلدا للشعباعتقد ان تسمية كوريا 
بلد للشعب مما يعنى انها حريصة كل الحرص على إعطاء   اما كوريا الديمقراطية فهي 

 . اخضاع كل شيء لتحقيق مصالح الشعبو  األولوية لمصالح الناس بكل فئاته 
 .عب ومن المحتوم ان فكرة زوتشيه تجعل من كوريا الديمقراطية  بلدا للش

سونغاعلنها الرئيس  و   اما فكرة زوتشيه التي ابدعها  إيل  مؤسس كوريا الحديثة في    كيم 
كما انها تمتلك قوة   ،البناءو   فهي فكرة تقول بان جماهير الشعب هي صاحبة الثورة  1930عام  

 . البناء و  لدفع عجلة الثورة
ايل سونغ ان الرئيس   من كوريا الحديثة  بنى  و   طبق فكرة زوتشيه في الواقع الكوري   كيم 

صنع من  كما    ،اعتمادا على قوة الشعب  الكوري   في كوريا  مسيرة الثورة والبناء  خالل قيادة  
 . في جميع المجاالت العدالة االجتماعية و  تسود المساواة كوريا الديمقراطية  بلدا للشعب حيث 

ادخل  الضراء فاليزال قوله المأثور" و   س يشاركهم السراءعاش الرئيس طيلة حياته بين النا
 . " باقيا حيا في ذاكرة العديد من الناس حتى يومنا هذاوسط الشعب

 مدير تحريرها ان نشرت مقاال تذكاريا المدير التنفيذي و انا  و   اعتماد نيوز سبق لصحيفتنا  
 . مدى العمرعقيدة الرئيس خاصا بهذا القول المشهور الذي اعتقد انه يلخص 



عرفت ان الرئيس كلما سأله الناس من مختلف البلدان الذين جاؤوا في زيارة لكوريا عن 
  ، قال إنه دائما  كان يدخل بين الناس العاديين يستمع الى ارائهم الجيدة   ،سر إنجازات كوريا 

 . كانت أستاذا له  مؤكدا ان جماهير  الشعب
الن كان ذلك  و   ،تقلباتو   سلكت كوريا طريقا مستقيما بدون أخطاء  ،وفي القرن الماضي 

 الثقة المطلقين  من الشعب. و  تطلعاته فحظي الرئيس بالتاييدو  الشعبكست إرادة سياسته ع
سونغيعيش الرئيس   ايل  خالدا الى االبد في ذاكرة الشعوب  كسياسي ناجح ترك   كيم 

 . كقائد خير للشعبو   بصمة جليلة في سياسات القرن العشرين 
أوال  ،واليوم "الشعب  مبدأ  كوريا  في  الحزب   "اصبح  انه اصبح   الدولةو   طريقة وجود  كما 

ر  اجل  من  العمل  على  الدولة  موارد  جميع  تتركز  لكي  األنشطة  لجميع  أساسيا  فاهية  معيارا 
 . كيم جونغ وون الشعب  تحت قيادة األمين العام 

وفي السنوات األخيرة  سارعت الدولة الكورية الى اتخاذ تدابير الطوارئ الوطنية العاجلة   
الكبرى  الفيضانات  من  المتضررة  المناطق  في  المحليين  لهم حياة مستقرة في و   للسكان  أمنت 

بنكما    ،اقصر فترة زمنية ممكنة للمواطنين وعملت جاهدة  واصلت عملية  السكنية  المباني  اء 
توفيرها  و   المستلزمات المدرسيةو   األزياءو   لألطفال  منتجات االلبانعلى إعطاء األولوية النتاج  

مجاني  الشعب   غيرو   بشكل  وأبناء  األطفال  بحب  المتميزة  السياسات  من  الذي  اال  ، ذلك  مر 
 . اصبح واقعا حيا ملموسا في كوريا  يثبت ان مبدأ الشعب أوال

 . كيم جونغ وون تحت قيادة األمين العام    اصالة و   الطابع الشعبي للمجتمع الكوري قوة يزداد  
 . اعتقد ان هذه هي حيوية فكرة زوتشيه
 . كوريا الديمقراطية هي بلد لالستقالل

يعتبر   البلد  هذا  ان  يعني  فهذا  لالستقالل  بلد  كوريا  ان  نقول  الوطنية عندما    السيادة 
الحياةو  القومية بمثابة حبل  تنازالت في هذا الصدد  ال  ،الكرامة  ابدا مع و   يقدم أي  يتسامح  ال 

 . مخططات الهيمنةو  جميع اشكال التدخل
 . الدولة في كوريا متوافقة تماما مع نزعة  االستقاللو  ان سياسات الحزب

 . اعتقد ان هذه أيضا نتيجة حتمية لفكرة زوتشيه
غيرها من و   عالمنا هذا حيث تتدفق موجات من السياسات التسلطية للواليات المتحدةفي  

فان كوريا تدهش العالم بنهجها الثابت في السير في الطريق الذي اختارته دون   ، الدول الكبرى 
 . العسكرية مهما كانت و  االقتصاديةو  الضغوط السياسيةو  ادنى تردد امام التهديدات

الى كوريا على انه بلد ال ينطلي عليه أي تهديد وتهويل   في العالم  ينظر العديد من الناس



 . على عكس الدول األخرى  تحدة من جانب الواليات الم
 . المتالكها قوة عسكرية ذاتية امة الدولة بالقوة وليس بالكلماتكر و  تدافع كوريا عن سيادة

تحت القيادة الحكيمة للرئيس    رت الصناعات الدفاعية الخاصة بها طو و   ان كوريا انشات
سونغ ايل  ايلالقائد  و   كيم  جونغ  كما انها وصلت الى مكانة مرموقة في عهد األمين   ، كيم 

 . كيم جونغ وون العام 
اليوم   كوريا  الردع تستعرض  قوة  امتالكها  مع  نفسها  على  تعتمد  كقوة  وجودها  بفخر 

 . النووي 
ر كوريا لحد  رغم اننى لم از و   الديمقراطيةالمحبين لكوريا  الكويتيين  وانا  احد اإلعالميين  

لال  االن متابعاتي  خالل  من  كنت  انني  ااال  السنوات  خبار  في  يومي  بشكل  بكوريا  لخاصة 
للتقدم  الماضية الكوريين  ايدي  في  فكرة زوتشيه هي سالح قوي  ان  عملت  و   التطورو   ادركت 

 . الستشفاف واقع كورياو  جاهدا للبحث في هذه الفكرة 
فكرة زوتشيه التي يقال    ستقاللية لكوريا تكمن في أساسهااالو   السياسات الشعبية أقول ان  

 . انها فلسفة سياسية متمحورة على جماهير الشعب
  ، تطوير كوريا الحديثةو   هي فكرة عظيمة ساهمت بقسط كبير في تأسيسان فكرة زوتشيه  

لشعبه رفاهية  تحقيق  الى  يطمح  شخص  أي  على  يجب  فكرة  انها  ان استقو   كما  لبلده  الل 
 . يتعمق فيها و  يدرسها 

هناك الكثير من الناس الذين   الشرق األوسط   وفي الكويت وغيرها من الدول العربية في
لشعوبهم  رفاهية  لتحقيق  جاهدين  لدولهمو   يسعون  مستقلة  سياسات  واجهوا    ،تنفيذ  انهم   غير 

 . تحديات كثيرة أدت بهم الى التراجع فلم تتحول امنياتهم الى الواقع
ها باالعتماد حققت الدول الخليجية إنجازات كبيرة في تحقيق رفاهية شعوب  ،وبطبيعة الحال

تقدما ملموسا  معها من صادرات النفط الخام ولكنها لم تحقق  التي تم ج  على األموال الضخمة
الى االستعانة بالدول الكبرى    أ تلج علها  ج هو ما يو   بالشكل الذي نطمح اليه  في الوحدة الخليجية 

 . الحفاظ على سالمة أراضيها الكاملةو  ثرواتها و  لحماية مواردها 
تحقيق مزيد من الرفاهية  و   ومن اجل إيجاد طريقة اكثر مالءمة لتحقيق العدالة االجتماعية

خارجية مستقلة في منطقة  و   تنفيذ سياسات داخليةو   التدخل الخارجي و   احتواء الضغط و   العامة
المهم و   فمن المفيد  تدخال متواصال من قبل الدول الكبرى و   التي تشهد تصعيدا  ق األوسط الشر 

 . تفاصيل فكرة زوتشيهو  ان نتعرف على التجارب الكورية
الكوري   الشعب  اإلنجازات في مسيرة  تكون هناك مزيد من  ان  تقدمه  آمل  يواصل  الذي 



 .كيم جونغ وون لعام تحت قيادة األمين ا وات قوية حامال راية فكرة زوتشيهبخط 
  اعرب عن امتناني للمعهد الدولي لفكرة زوتشيه على اتاحة الفرصة لي للمشاركة  ،وختاما 

 . شكراو  أتطلع الى نجاح الندوة و  ،الدولية حول فكرة زوتشيه تقديم الورقة  في ندوة االنترنتو 
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