
 

 كوراي ادلميقراطية : الثبات عىل املبدأ  والاس تقاللية يف أ معق معانهيا 

زرت كوراي الول مرة س نة 1983 بدعوة من أاكدميية العلوم الاجامتعية مضن وفد مض اثنني من مديري دور  

املعلمني ) لكيات الرتبية( وكنت أ حدهام وأ عضاء من احتاد الكتاب التونس يني واطلعت انذاك عىل أ وجه  

عديدة من احلياة يف كوراي ومنوال تمنيهتا الاجامتعية والاقتصادية والتقنية والصحية والرتبوية عدت منهبرا مبا  

حققه هذا البدل الصغري يف جحمه العظمي يف ثباته عىل مباديء ثورته ومس توى روح شعبه النضالية واس امتتته 

يف ادلفاع عن اس تقالهل وكرامته  ... ولعل ما يشد الانتباه  هو التنامغ بني ما تطرحه الفلسفة الزوتش ية اليت  

يرتكز علهيا بناء كوراي كوطن ومنوال تمنية وتطلعات  كنظرية فكرية وعىل مس توى التطبيق أ يضا واملامرسة  

 اليومية للك منايح احلياة . 

 ورمغ ادلعاية املغرضة الغربية املشوهة لهذا البدل الصامد منذ عرشات الس نني واملتجذر يف اترخيه العظمي  فان 

كوراي ادلميقراطية تواصل مسريهتا بثبات ممتسكة مبباديء الفلسفة الزوتش ية اليت أ رىس دعامئها القائد العظمي  

 كمي ايل سونغ . 

وللتذكري فان فلسفة زوتش يه تش متل عىل ثالثة عنارص أ ساس ية: الطبيعة واجملمتع واالإنسان. 

االإنسان يتحمك يف الطبيعة  ويغريها  وهو س يد اجملمتع ومصريه. أ ما القائد فهو القلب النابض جلوتيش  

و يعترب مركز اجملمتع والعنرص التوجهيي  هل. و العنارص الثالثة متاكمةل مرتابطة منسجمة فامي بيهنا عىل 

 املس تويني النظري و ال تطبيق  ...  

من أ مه خصال الشعب الكوري تعلقه الشديد بوطنه والوفاء هل والاعزتاز مبكوانته وهو بذكل  

 يطبق عن قناعة تعلاميت القائد اخلادل "كمي ايل سونغ  والزعامء اذلين واصلوا هممته عىل راس ادلوةل. 

يف أ حد كتاابته س نة 1955 يكتب القائد"  جيب أ ن  نعرف التارخي  الكوري واجلغرافيا وكذكل  

لهاهمم ابحلب  عادات الشعب الكوري. عندها فقط ميكن تثقيف شعبنا ابلطريقة اليت تناس هبم واإ

وهذه التوجهيات يه ادلليل الواحض عىل ما عليه الشعب   يد ملوطهنم ال صيل ووطهنم ال م "الشد

. الكوري من تعلق بعاداته واترخيه وثوابت اجملمتع اذلي ينمتون اليه  



الكوريون عىل الاس مترارية يف تطبيق مباديء فكرة زوتش يه حتقيقا الهداف الثورة  حيرصو   

وحتصيهنا وتدعمي راكئزها وتطوير أ داء أ هجزة ادلوةل لكام اكن ذكل رضوراي ومبا تتطلبه خمتلف  

للفعل  عمليةل التارخيية املتعاقبة . ونالحظ هذا التنامغ بني الايديولوجية الزوتش ية واملامرسة ا ل املراح

" ان تطبيق زوتش يه    1982الس يايس يف هذه القوةل الواردة عىل لسان كمي جونغ ايل س نة   

يتطلب أ ن يمتتع الشعب الكوري الشاميل ابالس تقالل يف الفكر والس ياسة ، والاكتفاء اذلايت   

رادة امجلاهري ،  الاقتصادي ، والاعامتد عىل اذلات يف ادلفاع. جيب أ ن تعكس س ياسة احلكومة اإ

"وجيب أ ن تكون أ ساليب الثورة مناس بة لوضع البالد.   

عىل مر العصور منذ الانعتاق من الاس تعامر الياابين  وتبقى س ياسة كوراي ادلميقراطية مامتسكة

وابل خص يف عالقهتا ابلوالايت املتحدة . وهو ما تؤكده أ قوال  وتأ سيس ادلوةل اجلديدة املس تقةل 

ن الوالايت املتحدة يه  وون  قبل تسمل ابيدن السلطة فهيا وبعدها "  غ الكوري  كمي جونزعمي ال اإ

نه ال  يتوقع أ ن تغري واش نطن س ياس هتا جتاه بيونغ اينغ أ اي اكن الرئيس  "العدو ال كرب لبالده"، واإ

 " املقبل للوالايت املتحدة 

ن، يف خطاب اندر أ لقاه أ مام مؤمتر حزب العامل احلامك، بتعزيز ترسانة بالده وووتعهد كمي جونغ 

 الانهتاء.وقال اإن خطة بناء غواصة نووية قد شارفت عىل   النووية وقدراهتا العسكرية.

ن الوالايت املتحدة يه "أ كرب حاجز أ مام  نقلت واكةل ال نباء الكورية الشاملية الرمسية عن كمي قوهل اإ

 ثورتنا، ويه العدو ال كرب، أ اي اكن من يف السلطة، فطبيعة س ياس هتا جتاه كوراي الشاملية ال تتغري " 

 الن شعب كوراي ادلميقراطية وزعميه يقرؤون التارخي ويس تخلصون منه العرب وادلروس ويعرفون أ ن 

 مواهجة ال عداء ال تكون ابلنوااي وال قوال بل بقوة احلجة وأ مه هذه احلجج جيش قوي منيع ميكل

 مقومات الردع وادلفاع عن النفس وبناءمناعة حقيقية وحصانة دامئة .

 الاس تاذ يوسف املرواين – عضو اللجنة الافريقية دلراسة فكرة زوتيش  

 

   



 

 

 


