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مقدمة

جــاء يــوم الذكــرى العاشــرة بعــد المائــة لميــاد الزعيــم العظيــم كيــم إيــل ســونغ 

)١5 نيســان/ أبريل ١9١2(.

كان الزعيــم العظيــم كيــم إيــل ســونغ  رجــا حكيمــا وعظيمــا واقعيا، ال شــخصا 

أســطوريا، كان يشــاطر الشــعب ســراء وضــراء، فرحــا وحزنــا، وقاســمهم عنــاء 

اإلبــداع والبنــاء أيضــا، فقــد رفعــه وظــل يرفعــه الكوريــون إلــى ذرى العليــاء بــكل 

ــاعرهم وقلوبهم. مش

كان الزعيــم العظيــم يقــف دائمــا علــى رأس الثــورة الكوريــة ويســتبق الزمــان 

ــق إلــى طريــق الثــورة فــي الثالثــة عشــرة مــن  ــد انطل ــه العظيمــة. فق طــوال حيات

ــن  ــن م ــن والمرحلتي ــن الثوريتي ــوري الســري والحربي ــاد النضــال الث ــره، وق عم

ــاء االشــتراكي  ــد الحــرب، والبن ــاء بع ــار والبن ــة وإعــادة اإلعم ــورة االجتماعي الث

مــن مختلــف المراحــل إلــى االنتصــارات العظيمــة مــن خــال حقبــة طويلــة مــن 

ــد  ــارز، وقائ ــد ب ــد، وقائ ــه الشــعب الكــوري كسياســي فري الزمــن ولذلــك، يشــيد ب

ــوالذي اإلرادة. ــارع ف عســكري ب

ــا أن  ــا. بم ــا عظيم ــارزا وثوري ــدا ب ــه قائ ــل كون ــا قب ــانا عظيم ــه كان إنس لكن

الكورييــن قــد عاشــوا الســنوات المثيــرة بالتغيــرات العظيمــة فــي القــرن العشــرين 

ــد أحســوا مــن أعمــاق  ــم إيــل ســونغ، فق ــم الرئيــس كي ــم العظي ــادة الزعي تحــت قي

قلوبهــم، بــأن تاريــخ القائــد البــارز والثــوري العظيــم يبــدأ بتاريــخ إنســان عظيــم، 
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ــدس  ــخ المق ــة للتاري ــوة الدافع ــم هــي الق ــا اإلنســان العظي ــي يقوده ــورة الت وأن الث

ــذات. بال

حقــا ال يمكــن وصــف مامحــه اإلنســانية إال بمــا لــدى اإلنســان العظيــم الــذي 

أنجبتــه الســماء. 

ــه  ــارة وقدرت ــانية الح ــه اإلنس ــع ومحبت ــه الرفي ــة بعقل ــه الجليل ــد حيات ــد مج ق

ــق  ــر طري ــارة تني ــع من ــه الرفي ــة. كان عقل ــه المتواضع ــدة وحيات ــة الصام الروحي

ــة  ــه اإلنســانية الامتناهي ــت محبت ــاء الشــعب الكــوري، وبات ــة وأبن ــورة الكوري الث

غــذاء لحديقــة أزهــار محبــة اإلنســان، وأصبحــت قدرتــه الروحيــة الصلبــة مصــدرا 

لكرامــة أبنــاء الشــعب الكــوري وانتصارهــم وكانــت مامحــه الشــعبية النبيلــة حجر 

زاويــة يدعــم الوحــدة التماثليــة ألبنــاء الشــعب الكــوري.

ــوعة  ــون موس ــامية، وتك ــدة وس ــا صام ــة، لكنه ــاة جميل ــه حي ــول حيات كان ط

ــس  ــم الرئي ــم العظي ــش الزعي ــاس. يعي ــن الن ــر م ــدد غفي ــاة ع ــيم وحي ــرة لش  كبي

ــن بصــورة الشــمس اإلنســان، بعدمــا  ــوب الكوريي ــي قل ــدا ف ــل ســونغ خال ــم إي كي

ــه. ــه الســامية مــن خــال حيات أظهــر مامــح اإلنســان ومؤهات

فهرس
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تــه المشــرفة  طــول حيا
بالبحــث واالســتقصاء

ــد  ــل ســونغ كإنســان، أول مــا ال ب ــم إي ــن نتحــدث عــن عظمــة الرئيــس كي حي
ــن  ــم يك ــذا ل ــه ه ــن عقل ــي. لك ــي العال ــه العقل ــو عالم ــدارة ه ــي الص ــه ف أن نضع
ــا طــوال  ــي بذله ــة الت ــود الملتهب ــة للجه ــه كان نتيج ــل إن ــدا ب ــة أب ــه الفطري مواهب
حياتــه بنظرتــه التــي تعتــز بالعقــول أوال وتفكيــره المضنــي واســتقصائه الــدؤوب.
بمــا أن الزعيــم العظيــم بنــى بــرج عقلــه باســتقصائه وجهــوده الــدؤوب، حتــى 
اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه، أوضــح طريــق العصــر والتاريــخ وصنــع مصيــر 

جماهيــر الشــعب بعقلــه وســاح الحقيقــة.
بفضــل اســتقصاء الزعيــم الــذي اعتبــر الثــورة الكوريــة كعلــم اختصاصــي لــه، 
والشــعب كمعلــم طــول حياتــه، ارتفعــت إلــى األعلــى رايــة تشــير إلــى طريــق تقــدم 
جماهيــر الشــعب، وتوفــرت القــوة المحركــة التــي تأتــي بالتغيــرات واالنتصــارات 

الدهريــة بتحريــك جماهيــر الشــعب.
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1- طول حياته المشرفة بالبحث واالستقصاء

الملحــة الداعيــة إلــى أن اإلنســان يجــب أن يعــرف بلــده، ســلك ماشــيا علــى قدميــه 

طريــق ألــف ري مــن باتاوكــو فــي الصيــن إلــى مانكيونغــداي، مســقط رأســه فــي 

كوريــا، وانضــم إلــى الصــف الخامــس مــن مدرســة تشــانغدوك، ودرس فيهــا منــذ 

أوائــل نيســان/ أبريــل عــام ١92٣ حتــى كانــون الثانــي/ ينايــر عــام ١925.

وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر عــام ١925 أثنــاء دراســته فــي مدرســة تشــانغدوك، 

ــاه مــرة أخــرى، فســلك ألــف ري مجــددا،  ــت أب ــة اعتقل ســمع أن الشــرطة الياباني

ليذهــب إلــى منطقــة شــمال شــرقي الصيــن، عاقــدا العــزم األكيــد علــى عــدم عودتــه 

مــرة أخــرى قبــل نيــل كوريــا اســتقالها، وانضــم إلــى الصــف الســادس من مدرســة 

فوســونغ االبتدائيــة األولــى فــي أوائــل نيســان/ أبريــل عــام ١925، وانهمــك فــي 

الدراســة هنــاك حتــى ربيــع عــام ١926.

ــى  ــم إل ــام ١926، انض ــو ع ــران/ يوني ــي حزي ــا ف ــده الدني ــارق وال ــد أن ف بع

مدرســة هواســونغ، المدرســة العســكرية والسياســية لمــدة الســنتين بتزكيــة رجــال 

حركــة جيــش االســتقال وتركهــا فــي منتصــف الدراســة فــي أوائــل كانــون األول/ 

ديســمبر مــن نفــس العــام.

بعــد إيقــاف دراســته فــي مدرســة هواســونغ، انضــم إلــى الصــف الثانــي مــن 

مدرســة يوويــن الثانويــة فــي جيليــن، ودرس فيهــا منــذ كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 

١927، مــن أجــل تعلــم األفــكار التقدميــة، وأوقــف دراســته فيهــا فــي خريــف عــام 

١929، وانطلــق إلــى ممارســة النضــال، بكونــه ثوريــا محترفــا.

هــذا هــو تحصيلــه المدرســي المســجل فــي ســيرة حياتــه. حتــى ذلــك لــم يكــن 

ــى  ــا مــن هــذه المدرســة إل ــه كان منتق ــل إن منتظمــا حســب المنهــاج المدرســي ب

أخــرى، وإيقــاف الدراســة فــي منتصفهــا. واألســوأ مــن ذلــك، لــم يكــن بوســعه أن 

التحصيل العلمي المتميز الذي تواصل في الممارسات

عقــل اإلنســان هــو محصلــة اجتماعيــة، وأهــم وســائل تغذيته هــو التعليــم. حقيقة 

ال يمكــن نكرانهــا هــي أن معظــم العلمــاء واألدبــاء العالمييــن هــم المتخرجــون مــن 

أكبــر الكليــات شــهرة بمســتوى التعليــم العالــي.

لكــن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ لــم يكــن خريجــا مــن كليــة اختصاصيــة، ولــم 

يبــن عقلــه فــي المكتــب الهــادئ، لكــن عقلــه ال يجاريــه أحــد فــي هــذه الدنيــا مــن 

حيــث ارتفاعــه ونطاقــه.

كان الرئيــس يمجــد طــول حياتــه مــن التفكيــر واالســتقصاء حائــزا علــى 

تحصيلــه العلمــي المتميــز.

كان تحصيلــه العلمــي الــذي بقــي فــي ســيرة حياتــه مطبوعــا بــآالم أبنــاء األمــة 

المســتعمرين المنكوبيــن.

نقــل أبــوه كيــم هيونــغ جيــك )١0 تمــوز/ يوليــو ١894- 5 حزيــران/ يونيــو 

١926( مركــز نشــاطاته إلــى لينجيانــغ فــي منطقــة شــمال شــرقي الصيــن، مــن 

ابنــه  وألحــق   ،١9١9 عــام  خريــف  فــي  اليابانييــن،  اإلمبريالييــن  قمــع   جــراء 

كيم إيل سونغ بالصف األول من مدرسة لينجيانغ االبتدائية في ربيع عام ١920. 

ــي  ــار الصب ــى ص ــو، حت ــى باتاوك ــرته إل ــت أس ــة، انتقل ــرة الاحق ــي الفت  وف

كيــم إيــل ســونغ ينضــم إلــى الصــف الثاني مــن مدرســة باتاوكــو االبتدائيــة ويدرس 

فيهــا مــن صيــف عــام ١92١ إلــى أوائــل عــام ١92٣. لكنــه حســب وصيــة أبيــه 
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1- طول حياته المشرفة بالبحث واالستقصاء

ــات الدراســة كل شــهر. ولكــن، كــم ســيكون يأســها شــديدا  ــي نفق لكــي ترســل ل

حيــن تتلقــى خبــر هجــري الدراســة قبــل ســنة واحــدة مــن التخــرج؟ وكم سيتحســر 

أخــواي الصغيــران لذلــك؟ وكــم ســيتألم زمالئــي وأصدقــاء والــدي الذيــن أحبونــي 

وكأننــي ابنهــم وســاعدوني فــي نفقــات الدراســة؟ إال أننــي اعتقــدت أن أمــي علــى 

األقــل ســتفهمني، فعندمــا هجــر والــدي الدراســة فــي مدرســة سونغســيل الثانويــة 

ــد أو  ــه دون قي ــه وأيدت ــى هدف ــي نفســها عل ــه ه ــا، وافقت ــا محترف ــح ثوري ليصب

شــرط. وألن أمــي كانــت هكــذا، فقــد كنــت واثقــا مــن أنهــا لــن تعــارض انصــراف 

ابنهــا ليــس عــن الدراســة الثانويــة فحســب، بــل عــن الدراســة الجامعيــة أيضــا 

إذا كان ذلــك فــي ســبيل الثــورة والبــالد.

يمكــن القــول إن هجــري مدرســة يوويــن الثانويــة وتغلغلــي بيــن الشــعب شــكل 

نقطــة تحــول فــي حياتــي. فمنــذ ذلــك الحيــن بــدأ نشــاطي الســري وحياتــي الجديــدة 

كثــوري محترف.«

ــباب  ــاة الش ــؤس حي ــرا لب ــا مصغ ــية طبع ــه المدرس ــيرة حيات ــت س ــذا، كان هك

والناشــئين فــي كوريــا المســتعمرة الماضيــة، الذيــن لــم يكــن بوســعهم أن يحققــوا 

ــك  ــونغ ذل ــل س ــم إي ــس كي ــغ الرئي ــف بل ــة. إذن، كي ــي الدراس ــة ف ــم الملح رغبته

ــه  ــل إن ــا ب ــل ليــس فطري ــى إن العق ــي األعل ــا ف ــد قلن ــي؟ لق ــي العال المســتوى العقل

ــاس.  ــل دون أي أس ــم العق ــود لعال ــة. ال وج ــة اجتماعي محصل

لقــد بنــى الرئيــس بــرج العقــل واحــدا بعد اآلخــر، باســتقصائه المضنــي وتفكيره 

الــذي ال يــكل. منــذ طفولتــه، كان متميــزا بشــدة حــب االســتطاع. حتــى إذا رأى 

أي شــيء مــن األشــياء وظواهرهــا لــم يمــر بــه دون التفــات، وحتــى إذا مــارس أي 

عمــل، فإنــه لــم يوقــف تفكيــره واســتقصاءه حتــى يــدرك كنــه المســألة. تكــون ثمــة 

ــة  ــن الثانوي ــة يووي ــي مدرســة هواســونغ ومدرس ــا ف ــي الدراســة وحده ــك ف ينهم

فــي جيليــن، ألنــه كان يقــوم بنشــاطاته الثوريــة المتحمســة أثنــاء ذلــك، مــن أجــل 

وضــع حــد لتاريــخ نكبــة األمــة الكوريــة التــي تــرزح تحــت ســاح اإلمبريالييــن 

اليابانييــن. وفــي غضــون ذلــك، وقــع فــي قبضــة شــرطة أمــراء الحــرب الرجعييــن 

الصينييــن فــي خريــف عــام ١929 بتحريــض مــن اإلمبريالييــن اليابانييــن، 

ــو عــام ١9٣0،  ــار/ ماي ــل أي ــى أوائ ــن حت ــي ســجن جيلي ــرة حكمــه ف وأمضــى فت

حيــث أنضــج فكــرة وطريقــا لقيــادة الثــورة الكوريــة إلــى االنتصــار. بعــد اإلفــراج 

عــن الســجن، اختــار الرئيــس الطريــق إلــى دخــول أعمــاق الشــعب الــذي يــرزح 

تحــت االســتغال واالضطهــاد، طريــق اإللقــاء بنفســه فــي واقــع النشــاطات الثورية 

ــته  ــف دراس ــن أوق ــن حي ــه. ولك ــرارا أصــدره بنفس ــا ق ــك طبع ــة. كان ذل المحترف

ــب  ــة، كت ــرة الاحق ــي الفت ــدا. فف ــدا ج ــعوره معق ــا، كان ش ــي منتصفه ــة ف الثانوي

مشــاعره تلــك فــي مذكراتــه »فــي دوامــة القــرن« كمــا يلــي:

»ولكننــي عندمــا حزمــت أمــري علــى التخلــي عــن الدراســة الثانويــة ومغادرة 

جيليــن، تناهبتنــي ذكريــات كثيــرة: تذكــرت والــدي عندمــا أرســلني وحيــدا إلــى 

مســقط رأســي فــي الشــتاء القــارس كــي أدرس فــي الوطــن، وتذكــرت المــرات 

الكثيــرة التــي أجلســني فيهــا إلــى الطاولــة فــور عودتــي مــن المدرســة ليعلمنــي 

تاريــخ كوريــا وجغرافيتهــا، وكلماتــه األخيــرة إلــى أمــي بــأن غايتــه هــي تعلمــي 

حتــى ولــو لنهايــة المرحلــة الثانويــة، وأن ترســلني إلــى المدرســة الثانويــة حتــى 

ولــو اضطــرت مــن أجــل ذلــك إلــى التغــذي باألعشــاب وحدهــا.

لقــد أثــارت هــذه األفــكار القلــق فــي نفســي. وفكــرت أيضــا : لقــد اضطــرت أمي 

للعمــل خــالل ثــالث ســنوات فــي غســل الثيــاب والخياطــة حتــى تقصفــت أظفارهــا 
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المســتغلة والمضطهــدة البائســة وطبيعــة المســتغلين والمضطهديــن منــذ صغــره، 

وفــي ســياق ذلــك، أنمــى تطلعــه الملتهــب للعدالــة والحــق، وبنــى فــي نفســه أســس 

ــم واحــدة بعــد األخــرى. وجهــة نظــره الثوريــة والعلميــة حــول العال

ــا  ــة حديث ــورة الكوري ــدم الث ــق تق ــق طري ــن ش ــؤولية ع ــد بالمس ــعوره الفري كان ش

وباســتقالية وحماســة االســتقصاء التــي ال تــكل دفعتــه إلــى كليــة جديــدة أي واقــع الثورة.

فــي ســيرة الرئيــس كيــم إيــل ســونغ لــم يكــن تعلمــه فــي أي كليــة متخصصــة 

أو جهــاز البحــوث. كمــا لــم يســبق أن يعمــل فــي أيــة منظمــة علميــة محترفــة أو 

جهــاز الصحافــة واإلعــام، باختصــار القــول إن ســيرة حياتــه تخلــو مــن انهماكــه 

فــي التفكيــر واالســتقصاء فــي مكتــب هــادئ قــط.

طبعــا إن ذلــك ليــس ألن الفــرص للتعلــم فــي الكليــة المتخصصــة لــم تتــح له. في 

أوائــل الثاثينــات مــن القــرن الماضــي، أوصــى لــه الكومنتــرون ورفاقــه بالتعلــم 

ــه  ــم إن ــال له ــذاك، ق ــكو. حين ــي موس ــرون ف ــا الكومنت ــي تديره ــة الت ــي الجامع ف

يجــب عليــه أن يدخــل إلــى أوســاط أبنــاء شــعبنا للبحــث عــن الخطــة االســتراتيجية 

ــه أن يدخــل أوســاطهم ليشــاطرهم  والتكتيكيــة واألســلوبية للثــورة الكوريــة، وعلي

المصيــر مــن الحيــاة والمــوت، ويجــد أســلوبية إكمــال الثــورة الكوريــة فــي أثنــاء 

ذلــك. فإنــي لــن أذهــب إلــى االتحــاد الســوفييتي، بــل ســأدخل وســط أبنــاء شــعبنا 

ألتعلــم منهــم نظريــات الثــورة الكوريــة وطرقهــا.

قــال الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي حديثــه مــع مســؤولي الحــزب والدولــة فــي 

اليــوم الخامــس مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام ١984 مــا يلــي:

»رغــم أننــي قــدت النضــال الثــوري الســري، النضــال المســلح، الثــورة 

قيامــي  مجــرى  فــي  االشــتراكي  والبنــاء  االشــتراكية  الثــورة  الديمقراطيــة، 

كثيــر مــن القصــص عــن قدرتــه علــى االســتطاع فــي طفولتــه، ومنهــا قصــة عــن 

تنقيــب الســر فــي قــوس قــزح وإدراكــه فــي الرابعــة مــن عمــره والقصــة األخــرى 

ــا، كان  ــة أيض ــته االبتدائي ــام دراس ــي أي ــه. وف ــي إلدراك مبدئ ــك الحاك ــن تفكي ع

ــي بعــض األحــوال، كان المعلمــون يشــعرون  ــر األســئلة، وف ــذ كثي ــا بتلمي معروف

باالضطــراب لألجوبــة عــن أســئلته المعقــدة.

ومنــذ ســنواته الباكــرة مــن العمــر، كان يعتبــر النزعــة الغيبيــة إحــدى أمــراض 

اإلنســان، حتــى قــال إن مــن أصيــب بهــذا المــرض ال يــؤدي دوره ويصبــح أبلــه. 

مثلمــا يقــول المثــل إن »المــخ الهزيــل فــي الــرأس المســمن«، كان يعتبــر أولئــك 

ــو  ــكل ه ــذي ال ي ــتقصاء ال ــن االس ــه م ــه وموقف ــين. كان رأي ــر البائس ــاس أكث الن

ليــس فــي هــذه الدنيــا شــيء صوفــي، ال يمكــن ســبر غــوره بالتفكيــر واالســتقصاء 

المســتمر حتــى النهايــة.

ــتقصائه  ــة اس ــو طريق ــع ه ــي الواق ــة ف ــاب الحقيق ــص، كان اكتس ــى األخ وعل

ــت أســرته  ــى، كان ــي األعل ــا ف ــا ذكرن ــذ صغــره. كم ــا من ــي تشــرب به ــة الت الهام

ــد  ــك قائ ــغ جي ــم هيون ــه كي ــل أبي ــى أخــرى، لنق ــة إل ــذه القري ــن ه ــرارا م ــل م تنتق

ــان مركــز نشــاطاته مــرارا، مــن جــراء  ــي المناهــض للياب حركــة التحــرر الوطن

 قمــع اإلمبريالييــن اليابانييــن ولصالــح نشــاطاته الثوريــة. فقــد تنقــل الصبــي 

كيــم إيــل ســونغ مــن مانكيونغــداي إلــى قريــة بونغهــوا فــي السادســة مــن عمــره، 

ــى  ــي الســابعة مــن عمــره، وإل ــى مانكيونغــداي ف ــة بونغهــوا إل ــه مــن قري وعودت

ــردد  ــره، وت ــن عم ــة م ــي الثامن ــداي ف ــادرا مانكيونغ ــن مغ ــرقي الصي ــمال ش ش

ــغ عمــره ١4 ســنة. ــى بل ــن حت ــة شــمال شــرقي الصي ــى منطق مــرارا عل

ــعب  ــر الش ــة جماهي ــة، أدرك حال ــرق الطويل ــذه الط ــلوكه له ــاء س ــذا، أثن هك
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أكثــر ذكاء وأوســع اطالعــا هــو الشــعب«. وعــاد بذاكرتــه إلــى طــول حياتــه وقــال 

بنبــرة مؤثــرة:

ــع  ــا م ــك أنخــرط دائم ــا أيضــا. لذل ــدى الشــعب فلســفة واقتصــادا وأدب »إن ل

ــه.« ــم من الشــعب، وأتعل

ــورة بوضــوح.  ــادة الث ــه تاريخــه لقي ــور في ــور جــدا تبل ــول مأث ــذا ق ــه ه  كام

هكــذا، كان اعتبــار الشــعب معلمــا لــه عقيــدة طــول حياتــه التــي ال تتزعــزع، ومبــدأ 

حديديــا ثابتــا جســده فــي عملــه وحياتــه.

حتــى عنــد تفكيــر أي شــيء أو اســتقصائه، كان يهــدف منــه إلــى حريــة الشــعب 

ــعب  ــي كام الش ــا ف ــد دائم ــاء، وكان يج ــورة والبن ــي الث ــار ف ــعادته واالنتص وس

الصــادق والبســيط بــذرة اســتقصائه.

ــة مــع  ــة للصداق ــة البيروفي ــة الثقاف ــد جمعي ــراد وف ــه مــع أف ــال فــي حديث ــد ق فق

ــي: ــا يل ــو عــام ١980 م ــران/ يوني ــوم ١4 مــن حزي ــي الي ــا ف كوري

ــدو كلمــات العمــال والفالحيــن ســاذجة فــي ظاهرهــا، لكنهــا تنطــوي  »قــد تب

فــي باطنهــا علــى لــب األشــياء.«

فــي رأي الزعيــم الــذي أحــب العقــل أكثــر مــن غيــره، كان الشــعب أفضــل معلم 

فــي الدنيــا، ال مجــرد كائــن جاهــل يــرزح تحــت وطــأة االســتغال واالضطهاد.

ــادل  ــن، وتب ــدة الوط ــات المتح ــي الوالي ــم ف ــاي المقي ــون واون ت ــن زار س حي

الذكريــات المثيــرة مــع الزعيــم العظيــم عــام ١99١، عبــر عــن دهشــته وإعجابــه 

بمؤهاتــه العاليــة التــي يطلــع بهــا علــى كل شــؤون البلــد وحتــى الشــؤون 

ــة. ــا بدق ــدة ويقوده ــة المعق االقتصادي

ــده قائــا: »قلــت  ــم إيــل ســونغ بمــا يــدور فــي خل عندئــذ صــارح الرئيــس كي

بالنضــال الثــوري خــالل مــا يقــرب مــن ٦٠ عامــا حتــى اآلن، إال أننــي لــم أتلــق 

ــي  ــح أنن ــط. صحي ــي مدرســة ق ــم ف ــن معل ــاء م ــورة والبن ــة للث ــارف الالزم المع

ــن  ــبتها م ــا اكتس ــب، إال أن غالبيته ــالل الكت ــن خ ــارف م ــض المع اســتوعبت بع

ــاء الشــعب  ــن وأبن ــاق الثوريي ــن الرف ــا متواجــد بي ــة وأن خــالل الممارســة الفعلي

أشــاطرهم الســراء والضــراء، الحيــاة والمــوت.« 

فــي أثنــاء حديثــه مــع الكــوادر عــن طريقــة العمــل وأســلوبه فــي اليــوم األول 

ــه مــن حســن الحــظ أن ال  ــر إن ــال بتأث ــر عــام ١988، ق ــي/ يناي ــون الثان مــن كان

ــل  ــوري داخ ــال الث ــاض النض ــل خ ــة ب ــوفييتي للدراس ــاد الس ــى االتح ــب إل يذه

ــر، ويجــب  ــا شــعبنا أكث ــة يعرفه ــورة الكوري ــأن الث ــان ب ــع مــن اإليم الشــعب بداف

ــورة  ــكات للث ــتراتيجية والتكتي ــن االس ــث ع ــعب للبح ــط الش ــل وس ــا أن ندخ علين

الكوريــة، ونجــد أســلوب إكمــال الثــورة وســط الشــعب فيمــا نشــاطره مصيــرا مــن 

ــوت. ــاة والم الحي

إن التعلــم مــن الشــعب كل مــا لديــه معتبــرا إيــاه معلمــا، كان هــذا هدفــا طرحــه 

ــت الممارســة  ــا. إذا كان ــا محترف ــه ثوري ــورة بكون ــى الث ــق إل ــاره الطري ــد اختي عن

الثوريــة مادتــه االختصاصيــة للمعــارف واألبحــاث، فــإن الشــعب أصبــح بالــذات 

معلمــا ممتــازا لــه.

ــبعين  ــرى الس ــبة الذك ــه بمناس ــرت ل ــي توف ــزى الت ــة المغ ــة عميق ــي الجلس ف

لميــاده أيضــا، قــال بلهجــة صادقــة إن الشــعب كان حاميــا صادقــا ومحســنا 

مشــكورا ومعلمــا ممتــازا لــه دائمــا.

وفــي حديثــه مــع جماعــة الصحفييــن فــي شــبكة ســي. إن. إن التلفزيونيــة 

األمريكيــة التــي زارت كوريــا فــي نيســان/ أبريــل عــام ١994، قــال »إن معلمــي 
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فــي فــرص زياراتــه العديــدة لكوريــا فــي أوائــل الســبعينات، حــول مســار حياتــه 

إلــى مؤمــن متحمــس بفكــرة زوتشــيه، وصــار يحترمــه ويبجلــه إلــى أبعــد الحــدود. 

فــي ذلــك الحيــن، كان أكثــر مــا تعجــب بــه هــو أن الرئيــس واســع االطــاع يعــرف 

كل أمــور الدنيــا. فقــد كتــب فــي مقالتــه »إننــي كنــت أدرس الماركســية اللينينيــة منــذ 

50 ســنة، واكتســبت الــدروس الكثيــرة مــن التــراث التاريخــي الــذي تركــه مؤسســو 

الماركســية اللينينيــة. لكــن فــي ســياق دراســتها، شــعرت دائمــا بضيــق صــدري.

ولكــن الكيمئيلســونغية أعطتنــي أجوبــة واضحــة عــن المســائل التــي أدرســها 

بنطاقهــا وعمقهــا وغنائهــا الموســوعي«.

كان يتعجب كثيرا بمعارف الرئيس الوافرة وأفكاره ونظرياته الحكيمة.

كان الرئيس واســع االطاع على كل الميادين السياســية والفلســفية واالقتصادية 

واألدبيــة... الــخ. بخصــوص الشــؤون الدوليــة، كانــت معارفــه عميقــة وغنيــة إلــى 

حــد إعجابــه كونــه خبيــرا بهــا، وكان رأيــه فــي كل األمــور واضحــا جــدا. تســاءل 

ياســوي غــاورو فــي نفســه كيــف يســتطيع الرئيــس بوصفــه سياســي أحــد البلــدان، 

ال عالمــا محترفــا أن يعــرف كل هــذه األشــياء الكثيــرة. ولكــن فــي الفتــرة الاحقــة، 

عــرف أثنــاء تبــادل الحديــث مــع وفــد العلمــاء االجتماعييــن الكورييــن أن الرئيــس 

ــه،  ــا ل ــر الشــعب معلم ــه كان يعتب ــرة، ألن ــك األشــياء الكثي اســتطاع أن يعــرف تل

ويتعلــم منهــم طــول حياتــه، منــذ انطاقــه إلــى طريــق الثــورة. عندئــذ فقــط، ضــرب 

ياســوي غــاورو ركبتــه صائحــا أنــه رجــل عظيــم كان يعتبــر الشــعب معلمــا لــه، 

ويتعلــم منهــم، وههنــا بالــذات، تكمــن مامحــه المتميــزة الجديــرة بالرجــل العظيــم، 

التــي تختلــف اختافــا تامــا عمــا لــدى السياســيين والرجــال العظمــاء الســابقين.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يــزور المصانــع واألريــاف دون توقــف حتــى فــي 

ــى الرغــم مــن أننــي  ــع مــن الحســاب االقتصــادي عل ــا ســيدي إننــي متضل ــي ي ل

لــم أتخصــص فــي علــم االقتصــاد، ومــا تعلمتــه أتعلمــه دائمــا مــن شــعبنا. أتوغــل 

دائمــا فــي أوســاط الشــعب لكــي أعلمــه مــن جهــة، وأتعلــم منــه مــن جهــة أخرى«. 

مــاذا يســتهدف الرجــل الثــوري بأبحاثــه الحقيقيــة، ومــا هــو مضمــون أبحاثــه 

ــه  ــه أن ينقب ــن ومــاذا يجــب علي ــه كلهــا، مــن أي ــه مكرســا حيات ــذي يجــب تحقيق ال

ــر  ــط جماهي ــاط وس ــذه النق ــد كل ه ــاث. وج ــي لألبح ــدف العال ــى اله للوصــول إل

ــة. الشــعب وخــال ممارســته الثوري

قــال ياســوي غــاورو أول رئيــس المجلــس للمعهــد الدولــي لدراســة فكــرة 

ــي: ــا يل ــر كم ــيه بتأث زوتش

»بمــا أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يعتبــر الشــعب معلمــا لــه، ويتعلــم منــه 

طــول حياتــه، اســتطاع أن يبــدع فكــرة زوتشــيه، الفكــرة العظيمــة المتمحــورة علــى 

اإلنســان وأن يطــرح األفــكار والنظريــات الموســوعية. حيــن عرفــت هــذه الحقيقــة، 

ال يمكننــي أن أصــف مــدى انفعالــي وتأثــري. إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي 

اعتبــر الشــعب معلمــا لــه هــو بالــذات عظيــم العظمــاء.«

كان ياســوي غــاورو أســتاذا فــي جامعــة هوشــي وحامــل الدكتوراه فــي القانون. 

ــة  ــة والهيدروجيني ــل الذري ــع القناب ــة لمن ــة الفعال ــاطاته االجتماعي ــاض نش ــد خ فق

ــة للســام  ــزة لينيــن الدولي ــاز بجائ فــي الخمســينات مــن القــرن الماضــي، حتــى ف

ــي  ــد أبحــاث الســام العالم ــام معه ــي عــام ١965 أق ــا للســام، وف ــزة ألماني وجائ

ــرا  ــة، زار عــددا كبي ــرا مشــهورا بالشــؤون الدولي ــه. وكان خبي ــس ل وعمــل كرئي

ــدان، وقابــل السياســيين المشــهورين الكثيريــن أيضــا. مــن البل

ولكــن بعــد أن عــرف فكــرة زوتشــيه، وعلــى األخــص، قابــل الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 
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ــا. ــا وتكامله ــا العصــري وأصالته ــة، لطابعه ــة األبدي ــا الحياتي ــى قوته تنطــوي عل

ــورة  ــة للث ــة المفصل ــى الرغــم مــن أن الرئيــس كان يضــع المســائل الواقعي عل

الكوريــة فــي المقــام األول، وينقــب أغوارهــا، لكنــه لــم يعامــل التجــارب التقدميــة 

والوقائــع للبلــدان األخــرى أيضــا دون التفــات، بــل إنه كان يدرســها بــدأب ومثابرة.

كان يعــارض تمامــا االتجاهــات االنعزاليــة والقوميــة فــي كل أصعــدة التفكيــر 

ــاث  ــتقصاء وأبح ــي اس ــة أو ف ــكار التقدمي ــة األف ــي دراس ــواء أ ف ــتقصاء س واالس

ــة وغيرهــا. ــوم والثقاف االقتصــاد والعل

إن مــا كان يعارضــه طــول حياتــه هــو اتجاهــات الســير وراء اآلخريــن علــى نحــو 

أعمــى بعــد فقــدان االســتقالية، واالعتمــاد علــى اآلخريــن دون الثقــة بالقــوة الذاتيــة، 

وابتــاع تجــارب اآلخريــن لقمــة واحــدة دون معاملتهــا نقديــا، ال انغاقيــة إطاقــا.

ولذلــك، حيــن تحــدث الرئيــس عــن المعارضــة الحازمــة التجــاه التبعيــة للــدول 

الكبيــرة، أكــد جــادا علــى أنــه ال يجــوز، فــي هــذه الحالــة أيضــا، انتهــاج سياســة 

إغــاق أبــواب الدولــة أو الســير إلــى االنعزاليــة مثــل الملــوك القدمــاء، وال يجــوز 

معارضــة قبــول العلــوم والتكنولوجيــا للبلــدان األخــرى.

حيــن زار الرئيــس مصنــع الســيارات فــي تشيكوســلوفاكيا الســابقة أثنــاء زيارته 

ألوروبــا فــي عــام ١984، ســأل لمســؤول هــذا المصنــع عــن وقــت الزم إلنتــاج 

ــة المســتخدمة  ــة اســتهاك وقودهــا والمــواد المعدني شــاحنة واحــدة ووزنهــا وكمي

لســبك محركهــا وغيرهــا مــن تفاصيــل مســائل إنتــاج الشــاحنات.

تعجــب كــوادر ذلــك البلــد كثيــرا بــأن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ السياســي البــارز 

ــة فــي أحــد الفــروع  ــم هكــذا بأصغــر المســائل التقني ــم يهت ــه العال ــذي يعتــرف ب ال

االقتصاديــة مثــل إنتــاج الشــاحنات.

أواخــر حياتــه البالغــة مــن عمرهــا 80 ســنة، ليســمع أصــوات الشــعب، ويخالــط بهم، 

وفــي ســياق ذلــك، وجــد وحصــل علــى األشــياء الجديــدة التــي ال تعــد وال تحصــى. 

ــع بمشــاعر  ــه يتضل ــرة بنبي ــاءات والشــيم الجدي ــكل الكف ــزود ب ــك، ت ومــن خــال ذل

ــية  ــؤون السياس ــا الش ــتوعب تمام ــاع يس ــع االط ــره وواس ــن غي ــر م ــعب أكث الش

ــارز  ــي الب ــتراتيجي والتكتيك ــط االس ــة، والمخط ــة والثقافي ــكرية واالقتصادي والعس

الــذي يوضــح الخطــط االســتراتيجية والتكتيكيــة للثــورة الكوريــة بأكثــر كمــاال.

هكــذا، كانــت طــول حيــاة الرئيــس حيــاة جليلــة اعتبــر فيهــا الشــعب أبــرز معلــم 

ــم اختصاصــه الضــروري،  ــه، وممارســة الثــورة علــى أنهــا أعلــى جامعــة وعل ل

وســلك طريــق الدراســة واالســتقصاء علــى مــدى عمــره.

حيــن كان يدخــل أوســاط الشــعب، لــم يقصــد إلــى اســتقصاء قطــاع أو قطاعيــن، 

بــل إنــه اتخــذ القضيــة العظيمــة والجبــارة التــي تســمى بالثــورة اختصــاص طــول 

حياتــه، ونقــب وســبر أغوارهــا.

حتــى إذا نظرنــا إلــى حقــل األفــكار والنظريــات، فنجــد أن الرئيــس قــام 

ــا  ــاس وضــروري وجوده ــع الن ــا لجمي ــات ســهل فهمه ــكار والنظري ــر األف بتطوي

لصنــع مصيــر جماهيــر الشــعب، وجعلهــا أفــكارا ونظريــات موســوعية قابلــة لحــل 

ــة  ــات الخاص ــكار والنظري ــة. إن األف ــورة الكوري ــة للث ــدة الضخم ــائل المعق المس

بالتحــرر الوطنــي والطبقــي واإلنســاني، وشــؤون الحــزب والدولــة والقــوات 

المســلحة واالقتصــاد والثقافــة وغيرهــا، ومنهــا األفــكار والنظريــات الخاصــة 

ــات الخاصــة  ــة، والنظري ــة واإلقطاعي ــة المناهضــة لإلمبريالي ــورة الديمقراطي بالث

بالثــورة والبنــاء االشــتراكيين، والنظريــة الخاصــة بتثويــر المجتمــع كلــه وتحويلــه 

علــى نمــط الطبقــة العاملــة وترقيتــه إلــى مســتوى المثقفيــن، كلهــا أفــكار ونظريــات 
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األطفــال األدبيــة فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق البيــت القائــم فــي مانكيونغــداي 

ــه  ــاء زيارت ــه، أثن ــام طفولت ــونغ وقضــى أي ــل س ــم إي ــس كي ــه الرئي ــد في ــذي ول ال

لكوريــا، وبعــد أن تفقــد األشــياء التاريخيــة المتواجــدة فــي داخــل البيــت وخارجــه، 

ســأل للرئيــس فــي فرصــة مقابلتــه مــا هــو تأثيــر الكتــب فــي حياتــه ومــاذا علمتــه 

الكتــب فــي أيــام الشــقاء. عندئــذ، رد عليــه الرئيــس قائــا إن فكــره وإيمانــه وإرادتــه 

ــه  ــي ســياق نضال ــه ف ــا تشــكلت لدي ــل إنه ــا، ب ــة وضحاه ــن ليل ــر بي ــم تكــن تظه ل

وحياتــه الطويلــة، وكانــت أول نقطــة انطاقهــا هــي أيــام طفولتــه التــي كان يحــب 

فيهــا قــراءة الكتــب. وقــال بلهجــة مؤثــرة إن الكتــاب بالنســبة لــه كان معلمــا 

رائعــا علمــه حقيقــة النضــال والحيــاة، ورفيــق طريــق ســاعده علــى أول انطاقــه 

لحياتــه اإلنســانية الصادقــة. كانــت أســرته فــي مانكيونغــداي التــي أمضــى الرئيــس 

أيــام حداثتــه فــي حالــة عســيرة يصعــب فيهــا حتــى دفــع نفقــة دراســته. فــي تلــك 

ــه مــن  ــى مــا أراد أن يحصــل علي ــم يســتطع الرئيــس أن يحصــل عل الظــروف، ل

الكتــب ليقرأهــا. ففــي أيــام دراســته الثانويــة، أضطــر إلــى قــراءة الكتــب الجديــدة 

ــة المدرســة التــي كان  ــة إدارة مكتب بعــد شــرائها باســتهاك أكثــر مــن نصــف نفق

ــد  ــرأ الجرائ ــرائها، وق ــاص لش ــه الخ ــى مال ــار إل ــا، لافتق ــؤوال عنه ــس مس الرئي

أيضــا جملــة منهــا مــرة واحــدة فــي شــهر بواســطة بطاقــة القــراءة فــي المكتبــة.

تكون ثمة قصة تبين مدى حبه للكتب ومدى شدة رغبته في القراءة.

عشــية تحــرر الوطــن )عــام ١945(، توجــه إلــى موســكو ليشــارك فــي اجتمــاع 

ــوري  ــش الث ــي الجي ــادة ف ــان مــع بعــض الكــوادر الق ــة ضــد الياب ــات القتالي العملي

ــة مــن  الشــعبي الكــوري. وأقــام فــي إحــدى دور الضيافــة فــي موســكو. وذات ليل

تلــك الليالــي، حلــم حلمــا غريبــا عــن الكتــاب.

ــا  ــو قلي ــدرس بعمــق كل المســائل المســاعدة ول ــم وي ــس يهت ــذا، كان الرئي هك

ــا. ــا وازدهارهم ــة وتقويتهم ــاء الوطــن واألم إلغن

مثلمــا رأينــاه حتــى اآلن، قــد بلــغ الرئيــس قمــة عالــم العقــل مــن خــال 

اســتقصائه الــذي ال يــكل فــي الممارســات الثوريــة بيــن الشــعب، حتــى نقــول إن 

ــه. ــى حروف ــكل معن ــع ب ــن الواق ــا ع ــزا وناجم ــون متمي ــي يك ــه الدراس تحصيل

مطالعة لم تتوقف ولو للحظة في حياة الرئيس

ــة  ــه عقــل ســليم وحمي ــاة اإلنســان دون الكتــب. كل مــن ل ال يمكــن تصــور حي

دراســية يحــب الكتــب وقراءتهــا.

ولكــن ينــدر فــي الدنيــا رجــل عظيــم ال تفلــت يــده كتابــا، ويحــب الكتــاب طــول 

ــى  ــل عل ــه يتحم ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، عل ــي المطالع ــه ف ــة حيات ــد قيم ــه، ويج حيات

ــاء. ــه كل شــؤون الثــورة والبن عاتق

ــف  ــم يوق ــره، ول ــن غي ــر م ــاب أكث ــونغ يحــب الكت ــل س ــم إي ــس كي كان الرئي

القــراءة طــول حياتــه. كانــت حماســته االســتثنائية للقــراءة تظاهــرا لنظرته الســامية 

إلــى الكتــب وقراءتهــا.

كان يعتبــر الكتــاب كأهــم ســاح للحيــاة والنضــال، ومعلمــا صامتــا، ال مجــرد 

ناقــل المعــارف، وكان يقــول دائمــا إن الكتــاب هــو معلــم صامــت يعطــي اإلنســان 

المعــارف ويعلمــه حقيقــة.

ــة  ــام مــن شــباط/ فبرايــر عــام ١987، زار رئيــس تحريــر مجل فــي أحــد األي
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ــوم. وقــت  ــي أي وقــت وي ــا ف ــداه كتاب ــت ي ــم تكــن تفل ومــا دام األمــر هكــذا، ل

ومــكان قــراءة الكتــب لــم يكونــا محدديــن، ألنــه اســتفاد مــن كل فســحة مــن فســح 

قيــادة الثــورة والبنــاء. إذا اســتيقظ مــن النــوم فــي الفجــر، قــرأ الجرائــد ومعلومــات 

األنبــاء الجديــدة، وفــي فســحة مــن فســح العمــل، قــرأ مختلــف الكتــب والمجــات، 

وفــي أوقــات الليــل، قــرأ الروايــات وغيرهــا مــن كل أنــواع الكتــب. 

وفــي حــدود العاشــرة مــن عمــره، قــد قــرأ بشــغف الكتــب الكاســيكية صعبــة 

الفهــم حتــى للكبــار، بقلــم المنظريــن الســابقين، مثــل »البيــان الشــيوعي«، و»رأس 

المــال«، و»أســس االشــتراكية«، واســتوعبها تمامــا، كمــا أنــه قــرأ كتــب التاريــخ 

الكــوري والحيــاة القديمــة مثــل »قصــة لــي ســون ســين« و»حكايــة تشــون هيانغ«، 

و»حكايــة ســيم تشــونغ«، وفضــا عــن ذلــك، األعمــال األدبيــة الثوريــة والتاريخيــة 

األجنبيــة مثــل »علــى ضفــة نهــر آمــروك«، و»األم«، و»قصــة آه كيــو الحقيقيــة«، 

و»ســيرة لينيــن«، و»المتشــرد الصغيــر«، و»البركــة«، و»الهزيمــة«، و»كيــف 

ســقينا الفــوالذ؟«، و»تشــابايف«، و»نعــرة«، و»الرحيــل إلــى الغــرب«. 

ودرس الرئيــس اللغــات األجنبيــة أيضــا باجتهــاد حتــى كان يعــرف عديــدا مــن 

ــوار  ــكان الح ــد إم ــى ح ــة إل ــة الصيني ــا باللغ ــرى. كان ضليع ــدان األخ ــات البل لغ

ــرأ  ــك، كان يق ــة. ولذل ــة دون النصــوص المكتوب ــاء الخطــب بطاق ــث وإلق والحدي

ــف  ــة دون توق ــة األجنبي ــة والتقني ــات العلمي ــية والمج ــب السياس ــن الكت ــرا م كثي

حتــى بلــغ مــن العمــر عتيــا. 

بالنســبة لــه، كان الكتــاب مصباحــا يقــدم لــه نــورا. ولذلــك، كان يعيــش طــول 

عمــره مــع الكتــاب. إذا فكــر فــي ضــرورة تزويــد الشــعب ببيــض ولحــوم الدجــاج، 

فإنــه قــرأ كتابــا خاصــا بتربيــة الدجــاج حتــى فــي أيــام الحــرب، وإذا اعتــزم علــى 

ــب  ــرة بالكت ــة الكبي ــألت القاع ــوك م ــغ س ــم جون ــه كي ــام زوجت ــي المن إذ رأى ف

الكثيــرة وقالــت لــه: »يمكنــك، أيهــا الرفيــق القائــد، أن تختــار مــا تريــد للقــراءة كمــا 

تشــاء. ولعلــك لــن تقرأهــا كلهــا فــي حياتــك أبــدا«. قــد أصبــح غنيــا بالكتــب فــي الحلــم.

بيــد أن هــذا الحلــم ظــل ماثــا فــي ذاكــرة البطلــة المناهضــة لليابــان كيــم جونــغ ســوك، 

ال يفارقهــا أبــدا. فبعــد تحــرر البــاد، عملــت كيــم جونــغ ســوك علــى إمــاء مكتبتــه 

بالكتــب مــن مختلــف المياديــن، وقالــت لــه: »اآلن اقــرأ الكتــب كمــا تشــاء، مــا دام 

الوطــن قــد تحــرر«. هــذا األمــر وقــع حيــن أقــام فــي البيــت الــذي يقــع عنــد ســفح 

جبــل هايبانــغ. التقطــت لــه الصــورة التذكاريــة عميقــة المغــزى معهــا أمــام المكتبــة 

حامــا فــي قلبــه فرحــة تحقيــق رغبتــه التــي أرادهــا حتــى فــي منامــه.

هكــذا كانــت محبتــه للكتــب وحماســته إلــى القــراءة قويــة جــدا بدرجــة رؤيتهــا 

حتــى فــي المنــام.

ــاس. لكــن  ــار الن ــي أعم ــب محــدودة ف ــراءة الكت ــرة ق ــى العمــوم، تكــون فت عل

الرئيــس اعتبــر الكتــاب غــذاء ال غنــى عنــه للثورييــن وأول رفيــق طريــق ال يجــوز 

االبتعــاد عنــه علــى طريــق الثــورة، والتــزم ببرنامــج قــراءة الكتــب التزامــا حازمــا 

دون خافــه منــذ طفولتــه إلــى أواخــر حياتــه.

فــي الواقــع إن الرئيــس كان مشــغوال طــوال حياتــه. كان يحمــل علــى عاتقــه كل 

أعبــاء الحربيــن الثوريتيــن للدفــاع عــن مصيــر الشــعب وعديــد مــن مراحــل الثــورة 

االجتماعيــة، وكل األعمــال الكبيــرة والصغيــرة للدولــة مثــل شــؤون الحــزب 

والدولــة والجيــش واالقتصــاد والشــؤون الخارجيــة. فضــا عــن ذلــك، جــاء إليــه 

ــا  ــا وأفريقي ــيا وأوروب ــي آس ــدان ف ــن البل ــر م ــدد كبي ــن ع ــادة والشــخصيات م الق

ــة دون توقــف.  ــكا الاتيني وأمري
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ــي ســريرة نفــس اإلنســان أمــر صعــب،  ــإن إدراك مــا ف نفــس اإلنســان. هكــذا، ف

ــل أي  ــدة، وإذا عام ــة واح ــو للحظ ــر ول ــذا األم ــل ه ــس يهم ــن الرئي ــم يك ــن ل لك

شــخص، فإنــه كان يطــل علــى مــا فــي أعمــاق قلبــه تــوا. 

كان أكثــر مــا يوليــه أهميــة دائمــا فــي إدراك قلــوب النــاس هــو مشــاعر النــاس 

وتطلعاتهــم فــي أحوالهــم المشــخصة. 

فعندمــا يعامــل آالف وعشــرات آالف النــاس علــى اختــاف أوســاطهم، بــدأ أوال 

باإلطــاع علــى حالــة مشــاعرهم ووجدانهــم، تضــم هــذه المشــاعر والوجــدان كل 

الظواهــر النفســية التــي يمكــن لإلنســان أن يختبــر بهــا، بــدءا مــن مشــاعر الصبيــان 

إلــى مشــاعر حــب الجنســين الشــابين واألهــواء الشــعورية والوجدانيــة التــي يبديهــا 

النــاس علــى اختــاف مهنهــم وأصغــر مشــاعر المســنين.

ــذ  ــس تلمي ــد هم ــاس، فق ــوس الن ــدا نف ــم جي ــدرك ويفه ــس كان ي ــا أن الرئي بم

ــو  ــه الشــيوخ طاعن ــي نفســه، وأفضــى ل ــا ف ــه أســرار م ــي أذن ــر ف ــي صغي ابتدائ

ــز  ــد، كان يعت ــاق والمعق ــي الش ــع القتال ــي الوض ــى ف ــم. حت ــون قلوبه ــن بمكن الس

بمشــاعر النــاس ووجدانهــم، وعاملهــم علــى أســاس إدراك تفاصيلهــا. 

فــي فتــرة نشــاطاته الثوريــة األوليــة ضــد اليابــان، كان فــي حــدود العاشــرة مــن 

عمــره، لكــن النــاس كانــوا يحترمونــه ويتبعونــه فــي كل مــكان يذهــب إليــه، ألنــه 

يفهــم قلوبهــم أكثــر مــن غيــره، ويعاملهــم بمــا يتــاءم مــع ذلــك.

تكــون ثمــة حادثــة وقعــت فــي أواســط الثاثينــات مــن القــرن الماضــي، حيــن 

كان يعمــل فــي منطقــة وانغتشــينغ لحــرب العصابــات. فــي أحــد األيــام كان يســير 

برفقــة إحــدى الوحــدات مــن سياووانغتشــينغ إلــى غاياهــي، وصــادف فتــاة مجهولة. 

ــوف  ــن رأت أن الصف ــا حي ــمة، ولكنه ــوف باس ــى الصف ــرت إل ــة، نظ ــي البداي ف

تزويــد الشــعب بوفــرة وفيــرة مــن البطاطــا الحلــوة، فإنــه قــرأ بنهــم الكتــب الخاصــة 

بزرعهــا ســاهرا الليالــي. ومــن أجــل الحصــول علــى التقنيــات الزراعيــة المتقدمــة 

للبلــدان األخــرى، قــرأ بشــغف الكتــب األجنبيــة الخاصــة بهــا ألكثــر مــن الســاعتين 

كل يــوم. ولذلــك، قــال أحــد األدبــاء األجانــب بتأثــر إنــه إذا أرادت البشــرية علــو 

العقــل الــذي بلغــه الرئيــس فــا بــد أن تكبــر قامتهــا أكثــر بالكثيــر مــن اآلن. 

فطن إلى قلوب جميع الناس

ــاس  ــوب الن ــى قل ــة إل ــان، يفطــن بدق ــية اإلنس ــي نفس ــا ف ــس متضلع كان الرئي

ــط  ــن، ويختل ــز كائ ــان أع ــر اإلنس ــه كان يعتب ــا أن ــاطهم، بم ــتى أوس ــن بش الكثيري

بــه طــول حياتــه. كان أول مبدئــه الحديــدي فــي معاملــة النــاس هــو قــراءة مــا فــي 

ــب  ــى أســاس اإلدراك الصائ ــون قلوبهــم أوال. كان يتحــدث وينظــم العمــل عل مكن

ــد طــرح مهمــة يجــب تكليــف  ــاس وبمــا يتــاءم معهــا. حتــى عن ــة نفســية الن لحال

ــل  ــس يقاب ــد، كان الرئي ــألها ألح ــه أن يس ــألة يجــب علي ــا أو مس ــوادر به ــد الك أح

ــل  ــة بتفاصي ــد المعرف ــه بالمهمــة أو نظــم العمــل بع صاحــب شــأن مباشــرة، وكلف

ــة نفســيته.  حال

ليــس مــن الســهل أن يعــرف اإلنســان نفــس اآلخــر بدقــة. ألن نفســية اإلنســان 

ومــا فــي قلبــه ال يظهــر مباشــرة عيانيــا فــي كل األحــوال. ولذلــك، يكــون ثمــة مثــل 

يقــول إن ســبر أغــوار البحــر أمــر ممكــن لكــن ســبر أفــكار النــاس أمــر متعــذر. 

هــذا يعنــي أن أعمــاق البحــر يمكــن رؤيتهــا ولكــن ال يمكــن رؤيــة مــا فــي قــرارة 
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هــذا وكانــت تطلعــات النــاس هــي مــا أعــار الرئيــس كيــم إيــل ســونغ اهتمامــه 

العميــق لــه، بمــا ال يقــل عــن مشــاعرهم ووجدانهــم.

إذا كان إدراك مشــاعر النــاس ووجدانهــم عمليــة أولــى ال غنــى عنهــا إلدراك 

ــول  ــر لدخ ــا آخ ــة كان هدف ــم بدق ــم ومطالبه ــإن إدراك تطلعاته ــاس، ف ــوس الن نف

ــاس. ــوب الن أعمــاق قل

ــا  ــعب ومطالبه ــر الش ــات جماهي ــر إدراك تطلع ــة، اعتب ــه الثوري ــوال حيات ط

بدقــة أحــد أهــم أعمالــه التــي يجــب عليــه أن يؤديهــا، وأعــار لــه اهتمامــه الكبيــر 

ــان. ــي أي مــكان وزم ف

ال يعــد وال يحصــى عــدد النــاس الذيــن قابلهــم أثنــاء حياتــه. باختــاف جنســياتهم 

ــت  ــة، كان ــم االجتماعي ــئهم ومكانته ــم ومناش ــم ومهنه ــم وأعماره ــخ حياته وتاري

تطلعاتهــم ومطالبهــم الحياتيــة أيضــا تختلــف فيمــا بينهــم. 

لكــن الرئيــس رأى دائمــا تطلعــات النــاس ومطالبهــم المتنوعــة باهتمــام عميــق، 

وعمــل بمــا يتــاءم معهــا. حيــن زار المصنــع، كان يدخــل موقــع اإلنتــاج المفعــم 

بالغــاز، بعــد أن قــرأ مــا فــي نفــوس العمــال مــن مشــاعر شــوقهم إليــه. 

ــدا  ــه جي ــا أن نعرف ــم يمكنن ــاس ومطالبه ــات الن ــر لتطلع ــه الكبي ــدى اهتمام م

ــب  ــف والســلوك الصائ ــى اتخــاذ الموق ــوادر عل ــل الك مــن خــال قصــة عــن حم

ــزب  ــزة الح ــى أجه ــدم إل ــاس المق ــب الن ــو طل ــكوى فه ــا الش ــاس. أم ــكوى الن لش

والدولــة والمؤسســات والمنظمــات الشــعبية بشــأن منــع االعتــداءات علــى حقــوق 

ومصالــح الفــرد أو الجماعــة مســبقا أو إعــادة الحقــوق والمصالــح المعتــدى عليهــا. 

كان مــن العــادات المتبعــة الســابقة أن يعالــج الشــكوى المقــدم بمجــرد االستفســار 

ــألة. لكــن الرئيــس  ــة لحــل المسـ الدقيــق عــن الحقيقــة، واتخــاذ اإلجــراءات العملي

ــس أن  ــذ، الحــظ الرئي ــت رأســها ومــرت مســتعجلة بجوارهــا. عندئ ــرب، أحن تقت

ــع  ــى رأســه وتاب ــم أحن ــوراء ث ــى ال ــي الصفــوف نظــر بســرعة إل ــا ف ــاك مقات هن

ســيره غارقــا فــي تأمــات عميقــة. وبعــد أن تقدمــت الصفــوف تقدمــا قليــا، عــاد 

لالتفــات إلــى المــكان الــذي كانــت تختفــي فيــه الفتــاة. 

استشــف القائــد كيــم إيــل ســونغ مشــاعر الشــباب الملتهبــة بالحــب مــن خــال 

ــك  ــا. اســتدعى ذل ــر أحــد فيه ــم يفك ــا ل ــدي، بينم ــن للجن ــا ونظــرة الحني تحركاتهم

الجنــدي مــن الصفــوف وســأله بصــوت منخفــض هــل لــك أي عاقــة بهــذه الفتــاة 

التــي مــرت منــذ قليــل.

بــدت عليــه االبتســامة وفتــح قلبــه قائــا إنهــا خطيبتــه فيرغــب فــي أن يريهــا 

ــض بمشــاعر الحــب  ــذي يفي ــب الشــاب ال ــرأ قل ــزي العســكري. ق نفســه وهــو بال

مثــل البــركان الثائــر، فقــال لــه أن يقابــل الفتــاة ويريهــا نفســه بالــزي العســكري، 

ــك  ــول إن ذل ــن الق ــى ع ــتراحة. ال غن ــوف االس ــذ الصف ــأن تأخ ــرا ب ــدر أم وأص

ــد،  ــا بع ــر. فيم ــرح كبي ــرعة الرصــاص بف ــة بس ــة الخطيب ــض لمقابل ــدي رك الجن

خــاض هــذان الشــابان الحبيبــان النضــال ضــد اإلمبريالييــن اليابانييــن حتــى النهايــة 

ــام الوطــن واألمــة. دون شــعور بالخجــل أم

مثــل هــذه القصــص اســتمرت فــي الفتــرات الاحقــة أيضا، بعــد فتــرات النضال 

المســلح المناهــض لليابــان. قــوة الحــب كبيــرة جــدا. لكــن الحــب بيــن الجنســين مــن 

ــه  ــل ســديم األرض دون أن يعرف ــوس مث ــرارة النف ــي ق ــذي يتبرعــم ف الشــباب، ال

اآلخــرون ال يتفتــح كأزهــار جميلــة دون العثــور عليــه وحفظــه. ففــي أيــام الثــورة 

المتماديــة، كان الرئيــس يستشــف حــب الشــباب بعمــق أكبــر مــن غيــره، وجعلــه 

يتفتــح كأزهــار جميلــة، بمشــاعر والديهــم الحقيقييــن. 
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مــن خــال ســياق نضالــه الثــوري الطويــل. كان يطلــع جيــدا علــى نفــوس الطلبــة 

ــة، وكان  ــة والثانوي ــام دراســته االبتدائي ــه قضــى أي الشــباب والناشــئين، نظــرا ألن

يفهــم نفــوس الجنــود أكثــر مــن أي شــخص آخــر، نظــرا ألنــه عــاش الحيــاة 

العســكرية الطويلــة. ففــي فتــرة نضالــه المســلح ضــد اليابــان، رأى المقاتليــن يودون 

لــو يأكلــون البطيــخ األصفــر أثنــاء مرورهــم بحقلــه، وحــرص علــى تزويدهــم بــه، 

ــد تحــرر الوطــن أيضــا  ــن بع ــاط اآلمري ــا للضب ــال دائم ــه، ق ــه ومودت ــس حب وبنف

ــذرة الخضــراء المســلوقة  ــود بكعــك األرز والشــعيرية وال ــد الجن ــه يجــب تزوي إن

ــن زار  ــي بيوتهــم. وحي ــوا ف ــر وغيرهــا دون نضوبهــا مثلمــا كان ــخ األصف والبطي

المــزارع والمصانــع، كان يمســك دون تكليــف أيــدي المزارعيــن الملطخــة بالتراب 

وأيــدي العمــال الملوثــة بالزيــت. 

حدثــت قصــة تاليــة، حيــن كانــت هيئــة القيــادة العليــا تقــع فــي قريــة كونــزي، 

بعــد شــروع إعــادة هجــوم الجيــش الشــعبي فــي كانــون الثانــي/ ينايــر عــام ١95١، 

أثنــاء حــرب التحريــر الوطنيــة. رغــم أن الحــرب دخلــت إلــى مرحلــة االنعطــاف 

الكبيــر، لكــن حالــة معيشــة هيئــة القيــادة العليــا كانــت صعبــة بعــد. فــي أحــد األيــام 

ــى ســرية الحــرس الخــاص  ــن إل ــاط اآلمري ــد الضب ــاء أح ــك، ج ــن غضــون ذل م

لهيئــة القيــادة العليــا، وقــال للجنــود إن القائــد األعلــى قــد يجــيء إليهــم ويستفســر 

ــم  ــل أبيك ــم المعيشــية البائســة ســيتألم مث ــم المعيشــية. إذا عــرف حالتك عــن حالته

الحقيقــي، فعليكــم أن تجيبــوا لــه، إذا ســئلتم عــن طعامكــم، أنكــم قــد تناولتــم األرز 

األبيــض المســلوق وحســاء اللحــم. 

حســب قولــه جــاء فعــا القائــد األعلــى إليهــم، وســألهم بلطــف »مــاذا تناولتــم 

فــي فطــور اليــوم؟« .

رأى أنــه ال يمكــن التلبيــة علــى طلــب النــاس كلــه بمجــرد تلــك الطريقــة وحدهــا. 

ففــي أحاديثــه الكثيــرة مثــل الحديــث الــذي أدلــى بــه أمــام كــوادر اللجنــة المركزيــة 

ــر عــام ١966،  ــوم ١8 مــن تشــرين األول/ أكتوب ــي ي ــل الكــوري ف لحــزب العم

أعطــى تعليماتــه القيمــة بخصــوص الموقــف والســلوك الجديــد الــذي يجــب علــى 

ــاء الشــعب. الكــوادر أن يتخــذوه فــي معالجــة شــكاوى أبن

نقــد الرئيــس بصرامــة بعــض الكــوادر الذيــن يكشــفون ظواهــر معالجة شــكاوى 

النــاس كيفمــا اتفــق علــى نحــو بيروقراطــي، فيمــا هــم يتصرفــون تصــرف »ملــك 

ــدر  ــكاوى فيج ــائل الش ــوادر رس ــى الك ــه إذا تلق ــادة إن ــة ج ــال بلهج ــم«، وق الجحي

بهــم أن يفكــروا مليــا كــم كان صــدر صاحــب الشــكوى ضيقــا حتــى كتــب رســالة 

الشــكوى، وكــم كان مظلومــا حتــى قــدم الشــكوى، فمــن واجــب الكــوادر أن يجــدوا 

بدقــة طريقــة علميــة صائبــة لحــل المســألة.

كان أهــم مؤهــات الرجــل الثــوري فــي رأي الرئيــس هــو المعرفــة باإلنســان 

وقلــوب الجماهيــر بدقــة. إن العمــل مــع النــاس هــو بطبيعتــه عمــل مع نفــوس الناس 

وفكرهــم ومشــاعرهم. فعنــد تحريــك الجماهيــر بعــد المعرفــة الصائبــة بفكــر النــاس 

ومشــاعرهم وبمــا يتــاءم معهــا، يمكــن القيــام بــكل األعمــال بنجــاح، دون ارتــكاب 

ــس  ــإن الرئي ــذا ف ــدي. ل ــة والجمــود العقائ ــة والبيروقراطي الشــكلية والنزعــة الذاتي

رأى أن أول مؤهــات الرجــل الثــوري هــو إدراك قلــوب النــاس واســتيعاب حالتهــم 

النفســية بدقــة، وفــي كل فرصــة، قــال للكــوادر بجــد إنــه يجــب عليهــم أن يعرفــوا 

جيــدا نفــوس النــاس مثــل معلمــي المدرســة االبتدائيــة الذيــن يفطنــون إلــى مــا فــي 

قــرارة نفــوس األطفــال، ويعملــوا بمــا يتــاءم مــع ذلــك. 

كمــا أن الرئيــس كان يســتوعب نفــوس النــاس الذيــن ينتمــون إلــى كل األوســاط، 
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يفهــم نفــوس الجميــع، هــذه بالــذات تســمية شــعبية شــاملة أعطاهــا عشــرات المايين 

مــن أبنــاء الشــعب الكــوري للرئيــس الــذي قــام بــكل األعمــال الكبيــرة والصغيــرة 

للدولــة بطريقــة العمــل مــع أفــكار النــاس ومشــاعرهم، بعــد أن يمعــن النظــر فــي 

قلوبهــم.

ذاكرته الخارقة

ــظ  ــذي يحف ــة ال ــرة الخارق ــك الذاك ــو مال ــي ه ــف الحقيق ــول إن المثق ــن الق يمك

األشــياء األكثــر مــن غيــره فــي رأســه بصــورة واضحــة مــع النظــرة الثاقبــة إلــى 

ــط،  ــل فق ــرا بالتفاصي ــل البشــر هــو رجــل ال يعــرف كثي ــل لعق ــإن الممث ــم. ف العال

ــادئ والوقائــع التــي أدركهــا مــرة بصــورة واضحــة مهمــا كــرت  بــل يتذكــر المب

الســنون.

ــي  ــظ ف ــذي كان يحف ــة ال ــك الذاكــرة الخارق ــل ســونغ مال ــم إي ــس كي كان الرئي

ذاكرتــه معظــم مــا رآه وســمعه وعانــاه واختبــر بــه طــوال عشــرات الســنين مــن 

ــي أي لحظــة. ــة، ويســترجعها ف ــورة الكوري ــه للث مســارات قيادت

ــي  ــة ف ــوادث المتروك ــق والح ــن الحقائ ــى م ــد وال يحص ــا ال يع ــر م ــد تذك فق

ــن بهــا بصــورة  ــاس المتعلقي ــرا مــن الن ــل وعــددا كثي ــخ البشــر الطوي ــات تاري طي

واضحــة حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه، ومنهــا الحــوادث الصغيــرة والكبيــرة 

التــي وقعــت فــي القــرن العشــرين والماييــن مــن الوقائــع والنــاس الذيــن قابلهــم 

ــة. ــة الهائل ــورة الكوري خــال معالجــة مســائل الث

أجمــع الجنــود علــى القــول إنهــم تناولــوا األرز األبيــض وحســاء اللحــم. لكــن 

القائــد األعلــى اســتغرب لقولهــم هــذا، وفتــح بنفســه طبــق القــدر. كانــت قدر الحســاء 

نظيفــة، ألن مــرق الملــح وحــده قــد غلــى فيهــا. بعــد أن اســتغرق القائــد األعلــى فــي 

التفكيــر العميــق لبرهــات، أعــاد ســؤاله »أي نــوع مــن اللحــم قــد تناولتــم؟«. تبــادل 

ــا  ــا: تناولن ــاط كاذب ــك، أجــاب أحــد الضب ــاء ذل ــود نظراتهــم فيمــا بينهــم، وأثن الجن

لحمــا مثلجــا بعــد غليــه. 

ــد  ــة. لق ــاة االقتصادي ــر الحي ــا تدبي ــدون حق ــم تجي ــى: »أنت ــد األعل ــال القائ فق

ــم«.  ــت اللح ــن زي ــدة م ــرة واح ــرك قط ــة، دون ت ــدر نظيف ــلتم الق غس

عندئذ، انفجر الجنود ضاحكين دون وعي منهم.

ألقــى الرئيــس نظرتــه إليهــم لبرهــات، كمــا لــو أنــه قــرأ قلوبهــم. وقــال بصــوت 

خافــض وبنبــرة صارمــة »مــا كذبــت دهــري لكــم، وال تقولــوا أكاذيــب لــي«.

قــال جنــدي أصغــر ســنا بصراحــة إنهــم أكلــوا وجبــات الســليق مــن الحبــوب 

المخلطــة مــع حســاء الملــح بينمــا لــم يجــب اآلخــرون مطأطئــي رؤوســهم.

بعــد أن تأمــل الرئيــس فــي الجنــود بنظرتــه الدافئــة، الم الضابــط قائــا: متــى 

بــدأت تعليــم الجنــود طريقــة الكــذب؟ لمــا ال نشــبع الجنــود مهمــا نكــن فــي حالــة 

الصعوبــة. وأشــار إليــه مــكان وجــود األرز واإلســقمري المملحــة، وحــرص علــى 

تمويــن الجنــود بهــا ســريعا. بعــد بضعــة أيــام، وصــل الغــذاء مثــل األرز واللحــوم 

والســمك والخضــروات إلــى هــذه الســرية وتــم تمويــن الجنــود بهــا.

لوجــود هــذه المحبــة الدافئــة التــي تقــرأ حتــى أفــكار النــاس بقلــب األب الــذي 

يعتنــي باألبنــاء الحقيقييــن، يمكــن للشــعب الكــوري أن يخلــق المعجــزات والمآثــر 

فــي الثــورة والبنــاء مفتونيــن بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ إنســانيا. تســميته بدكتــور 
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الوطــن الجديــد مــن أجــل بنــاء الحــزب والدولــة والجيــش بعــد التحريــر، وحــرب 

ــاء االشــتراكية. ــورة االشــتراكية وبن ــة، والث ــر الوطني التحري

فتذكــر الحــوادث التــي اختبرهــا بنفســه، أســبابها، عملياتهــا، ظروفهــا وحاالتها، 

نتائجهــا وأهميتهــا بالتفاصيــل إلــى درجــة إعجــاب هــؤالء الذين جربوها واســترجع 

ذكراهــا فــي أي لحظة.

فــي يــوم العشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام ١98٣، قــدم لــه أحــد الكــوادر الــذي 

عمــل معــه طويــا معلومــات أصــداء األجانــب بعــد زيارتهــم إلــى موقــع اآلثــار 

التاريخيــة الثوريــة فــي ريونغبــو.

ــة الســتدعائه،  ــه تلبي ــى مكتب ــكادر إل ــك ال ــي، عندمــا وصــل ذل ــوم التال ــي الي ف

ــع  ــة يق ــة الثوري ــار التاريخي ــو لآلث ــع ريونغب ــق أن موق ــر عمي ــس بتأث ــر الرئي تذك

فــي قضــاء بوبدونــغ بمحافظــة كانغــواون، وقــام بالتوجيهــات الميدانيــة لهيئــة قيــادة 

ــن  ــوم 29 م ــى ي ــوم 26 حت ــن ي ــرة م ــي الفت ــن ذاك ف ــا حي الوحــدة المرابطــة فيه

ــل عــام ١95١. نيســان/ أبري

فيمــا اقتــرب مــن النافــذة مســتغرقا فــي تفكيــر عميــق، ســأله قائــا »ربمــا كنــت 

ــل  ــى الماضــي قب ــه إل ــن ذاك«. بهــذا الســؤال المفاجــئ، عــاد بذاكرت ــي حي ترافقن

أكثــر مــن ٣0 ســنة، لكــن كان ذلــك أمــرا مســتحيا.

بعــد مــا أومــأ الرئيــس إلــى أنــه كلفــه حينــذاك بالمهمــة الخاصــة بســياق الســيارة 

المعطلــة، تذكــر ذلــك األمــر الــذي ســهر فيــه طــول الليلــة حراســة الســيارة بوحــده.

فيما يلي مضمون الحادث:

انطلــق الرئيــس برفقتــه علــى طريــق التوجيهــات التفقديــة للجبهــة، وفــي منتصف 

الطريــق، تعطلــت الســيارة قبــل وصولــه إلــى المــكان المهــدوف. اضطــر الرئيــس 

هنــاك قصــة واحــدة تــدل علــى مــدى وضــوح تذكــره لمضمــون الكتــاب حتــى 

بعــد مــرور زمــن طويــل.

فــي إحــدى المــرات، وجــه الرئيــس إلــى أحــد الكــوادر ســؤاال عمــا إذا ســبق 

ــن ســمع  ــل تحررهــا. حي ــا قب ــي كوري ــوك« المطبوعــة ف ــة »كايبي ــراءة مجل ــه ق ل

ــرت  ــا نش ــا إنه ــا قائ ــث عنه ــه أن يبح ــار إلي ــا، أش ــم يقرأه ــه ل ــه أن ــس من الرئي

ــرة. ــة كثي ــاالت رائع مق

بعــد أن ســمع منــه تقريــرا أنــه قــد حصــل علــى أكثــر مــن 70 مجلــة، قــال لــه 

إنــه ثمــة موجــودة قصــة الرحلــة إلــى منشــوريا والمقالــة عــن مفخــرة 8 محافظات، 

ــا إن  ــاف قائ ــوري. أض ــر الك ــوف المعاص ــوا الفيلس ــي دون ه ــا ل ــان كتبهم اللت

فــي قصــة الرحلــة إلــى منشــوريا ورد كل مــا شــاهده وســمعه لــي دون هــوا 

ــة لعــادات  ــل مختلف ــن، ومنهــا تفاصي ــى محافظــة ســينغجينغ بالصي ــه إل ــي رحلت ف

ــر  ــة عــن مفخــرة 8 محافظــات أيضــا ورد كثي ــي المقال ــن وتقاليدهــم، وف الصينيي

ــر الســن يتذكــر مضمــون  ــل ســونغ كبي ــم إي ــراءة. بمــا أن الرئيــس كي ــر بالق جدي

ــا بصــورة واضحــة، تعجــب  ــل 50 ســنة تقريب ــا قب ــي قرأه ــرة الت ــة الصغي المجل

ذلــك الــكادر بــه كثيــرا.

لــم يتذكــر الحــوادث والحقائــق التــي أدركهــا مــن خــال القــراءة والدراســة فقــط، 

بــل تذكــر بصــورة واضحــة طــول عمــره مجمــل األعمــال التــي شــاهدها بــأم عينيــه 

جربها. أو 

ــا  ــة أهمله ــياء تافه ــى أش ــة وحت ــة هائل ــوادث بكمي ــق والح ــر الحقائ كان يتذك

اآلخــرون، باإلضافــة إلــى األمــور الصغيــرة والكبيــرة التــي وقعــت فــي فتــرات 

النضــال المســلح المناهــض لليابــان الــذي خاضتــه األمــة الكوريــة والنضــال لبنــاء 
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كان ال يعــرف أحــد أنــه شــاهد صــورة الرفيــق فــي الســاح الــذي فــارق الدنيــا 

فــي اللمحــة األولــى مــن رؤيــة رئيــس هيئــة األركان ذاك.

ــرب  ــش ح ــي لجي ــوض السياس ــن المف ــه اب ــرا بأن ــى تقري ــام، تلق ــة أي ــد بضع بع

العصابــات بهيلونــغ فــي فتــرة النضــال المســلح المناهــض لليابــان وعبــر عن ســروره 

الكبيــر كأنــه وجــد ولــده المفقــود قائــا »نعــم، نعــم، إن عينيــه تشــبهان بأبيــه«.

وقــال إن صــورة لــي يونــغ تشــان المفــوض السياســي لجيــش حــرب العصابــات 

فــي هيلونــغ قــد ظهــرت أمــام عينيــه عنــد رؤيــة رئيــس هيئــة األركان وتحــدث عــن 

طابعــه وخصائصــه بالتفاصيــل. أضــاف إلــى أنــه كان مفوضــا سياســيا ماهــرا وقــد 

كفــل أحــد المناضليــن القدمــاء المناهضيــن لليابــان انضمامــه إلــى الحــزب. تعجــب 

الكــوادر أشــد تعجــب مــن ذاكرتــه الخارقــة الــذي يتذكــر وجــه رفــاق الســاح قبــل 

ــاطات أب  ــدة نش ــت م ــك، كان ــن ذل ــر م ــة. واألكث ــورة حي ــنين بص ــرات الس عش

ــغ  ــي هيلون ــات ف ــش حــرب العصاب ــوض سياســي لجي ــة األركان كمف ــس هيئ رئي

وجيــزة جــدا ال تزيــد عــن ســنة واحــدة.

لــم يقابلــه إال عــدة مــرات. قــد ســبق أن اســتدعاه وأعطــاه المهــام لعدة مــرات في 

فتــرة توجيــه االجتمــاع لرؤســاء المنظمــات الثوريــة الســرية والعامليــن السياســيين 

فــي الكــوخ فــي داالجــى مــن أجــل إعــادة بنــاء المنظمــات الثوريــة المخربــة عقــب 

انتفاضــة ٣0 مايــو )انتفاضــة يســارية مغامــرة متهــورة شــنها الفئويــون فــي منطقــة 

ــرى  ــبة الذك ــام ١9٣0 بمناس ــو ع ــار/ ماي ــي أي ــن ف ــن الصي منشــوريا الشــرقية م

الخامســة لمذبحــة ٣0 أيــار فــي شــنغهاي ( وفــي فتــرة إعــداد تأســيس الصفــوف 

المســلحة المناهضــة لليابــان بعــد اجتمــاع مينغويكــو فــي الربيــع عــام ١9٣١. وبعــد 

تأســيس الصفــوف المســلحة المناهضــة لليابــان، تــم تقديــم التقريــر إليــه عــن حالــة 

ــاردة  ــة الب ــة طــول الليل ــا كان يحــرس الســيارة المعطل ــى اســتقال األخــرى بينم إل

ــا  ــى أوقات ــدو. أمض ــول الع ــركات فل ــدث تح ــى تح ــرف مت ــم يع ــي ل ــة الت والمظلم

عصيبــة تحــت وطــأة البــرد والخــوف، باقيــا بوحــده فــي الســيارة. حتــى هــذه الليلــة 

التــي طــار فيهــا قلبــه مــن الخــوف صــار ينســاها تمامــا مــع مــرور الزمــن الطويــل.

ولكــن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ تذكــر بدقــة مــا نســي نفســه مــن ذلــك الحــدث 

الــذي وقــع قبــل عشــرات الســنين. حقــا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــا نابغــة 

تذكــر كل شــيء دون نســيانه حتــى ولــو واحــدا منــه طــول حياتــه بصــورة واضحة. 

إن معظــم الحــوادث والحقائــق التاريخيــة التــي تذكرهــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 

طــول حياتــه كان اســتذكاره عــن الرجــال أي أصحــاب تلــك الحــوادث بالــذات. 

 فقــد تذكــر الرئيــس حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه كا مــن رفاقــه الذيــن 

فارقــوا الدنيــا بعــد أن اجتــازوا معــه تــال محــن الثــورة. 

فــي أحــد األيــام مــن أيــار/ مايــو عــام ١964، حيــن قــام بالتوجيهــات الميدانيــة 

فــي منطقــة محافظــة هوانغهــاي الجنوبيــة، زار مينــاء عســكريا هنــاك.

ــن  ــذه القاعــدة، وأمع ــي ه ــة األركان ف ــس هيئ ــن رئي ــرا م ــس تقري ــى الرئي تلق

نظــره فــي وجهــه لبرهــات، وقــال »أنــت رئيــس هيئــة األركان الشــاب«. ثــم تجول 

ــاة البحــارة  ــي للوحــدة وحي ــة االســتعداد القتال ــى حال ــع عل ــث اطل ــاء حي ــي المين ف

بالتفصيــل، واســتدعاه إليــه مــرة أخــرى، ووجــه إليــه بعــض األســئلة.

علــى طريــق العــودة، ســأل ألحــد الكــوادر مــن هــو أبــوه. أجــاب الــكادر أنــه ال 

يعــرف، أعطــاه مهمــة خاصــة باالطــاع علــى تاريــخ عائلة رئيــس هيئــة األركان، 

قائــا إنــه يتذكــر وجــوه الرفــاق فــي الســاح الذيــن ســقطوا شــهداء، كلمــا يــرى 

الكــوادر الشــباب مــن الجيــل الجديــد.
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ــه، ويتواضــع  ــا ل ــره معلمــا ثوري ــغ كان يحترمــه ويعتب ــا إن تشــاى شــى رون قائ

ــر ســنا لنحــو عشــرين ســنة. ــه كان أكب ــى الرغــم مــن أن دائمــا أمامــه، عل

دهــش الكــوادر المســاعدون ناهيــك عــن عقيلــة تشــاى شــي رونــغ أشــد دهشــة 

علــى ذاكرتــه الخارقــة الــذي مــا زال يذكــر بهــا تفاصيــل مــا حــدث قبــل 50 ســنة.

حتــى فــي الســنوات األخيــرة مــن حياتــه، تذكــر رجــاال كثيريــن بصــورة 

واضحــة حتــى درجــة أنــه تذكــر أســماء شــرطيي القريــة ومــاك األراضــي التــي 

ــن. ــب الكثيري ــى األجان ــة إل ــه باإلضاف ــي طفولت ــا ف اســتمع إليه

وإنــه ألمــر يصعــب تصديقــه أن يذكــر رئيــس دولــة يشــرف علــى كل شــؤونها، 

ــن  ــد م ــرة والعدي ــرة والصغي ــوادث الكبي ــق والح ــن كل الحقائ ــرا م ــؤرخ كثي ال م

الرجــال المتعلقيــن بهــا. لكنــه حافــظ فــي ذاكرتــه معظــم مــا شــاهده وســمعه وشــعر 

بــه واختبــره طــوال حياتــه دون أن ينســى كلهــا تقريبــا.

ــق  ــن حقائ ــخ كمجــرد لحظــة تتضم ــن لحظــات التاري ــر كل لحظــة م ــم يعتب ل

ــي تســتحق  ــخ الت ــل اعتبرهــا صفحــة مــن صفحــات التاري وحــوادث الماضــي، ب

ــد. ــوم والغ ــل الي ــن أج ــا م ــه دروس ــا وتلقن ــن تجاربه ــتفادة م باالس

ــا  ــه، جــزءا هام ــرن« ذات خاصــة حيات ــة الق ــي دوام ــه »ف ــن مذكرات تتضم

أوضــح بوضــوح الطريقــة األكثــر عموميــة للحــرب العدوانيــة اإلمبرياليــة وطبيعــة 

الغــزاة علــى أســاس تحليــل الوضــع التاريخــي النــدالع حادثــة ١8 أيلــول والحــرب 

الكوريــة.

ــول والحــرب  ــة ١8 أيل ــن حادث ــة الحادثتي ــس خلفي ــر الرئي ــه، تذك ــي مذكرات ف

ــة فــي مــكان مختلــف وفــي  ــة المختلف ــن افتعلتهمــا القــوى اإلمبريالي ــة اللتي الكوري

وقــت مختلــف، وحلــل ميــزة متشــاركة واضحــة واردة فيهمــا بصــورة علميــة. هــي 

جيــش حــرب العصابــات فــي هيلونــغ مــن خــال المراســلين.

ومــع كل ذلــك، قــد تعــرف الرئيــس ابنــه الــذي تشــبه بعــض مامحــه بمــا فــي 

ــاق  ــح رف ــدى وضــوح مام ــا تصــور م ــرا صعب ــس أم ــة. لي ــي أول وهل ــده ف وال

ــب  ــس يتذكــر األجان ــد. كان الرئي ــى األب ــه إل ــي ذاكرت ــة ف ــى حي ــي تبق الســاح الت

ــا طويــا. ــاء الشــعب الكــوري زمن أيضــا فضــا عــن أبن

فــي يــوم مــن عــام ١994 بعــد مــرور نصــف القــرن تقريبــا بعــد انتهــاء الحرب 

المناهضــة لليابــان، اســتدعى الرئيــس إلــى بيونــغ يانــغ عقيلــة تشــاى شــي رونــغ 

المشــارك الصينــي فــي النضــال الثــوري المضــاد لليابــان، والتقــى بهــا علــى نحــو 

مؤثــر. اســتقبلها بحــرارة قائــا إنهــا قــد تجشــمت عنــاء كبيــرا للوصــول إلــى هنــا، 

ــذاك كان عمــر  ــي آب/ أغســطس عــام ١945، وحين ــا ف ــه ربم ــت من ــا افترق وإنه

ولدهــا الثانــي الــذي يرافقهــا نحــو ســنتين. وعــاد بذاكرتــه إلــى الماضــي قبــل أكثــر 

مــن 50 ســنة حيــث كان يشــاطر تشــاى شــي رونــغ الســراء والضــراء.

أبلغهــا الرئيــس اســم القائــد تشــاى شــى رونــغ األصلــي، وقــال إنــه كان 

ــغ  ــة هيلون ــن محافظ ــا م ــكان م ــي م ــرطة ف ــز الش ــس مرك ــب رئي ــغل منص يش

ــى حاضــرة  ــي الهجــوم عل ــي، واشــترك ف ــاذ الوطن ــش اإلنق ــى جي ــه إل ــل انتمائ قب

محافظــة دونغنينــغ ومعركــة لوزوكــو أيضــا معــه، وقــام بالنشــاط معــه فــي االتحــاد 

الســوفييتي أيضــا، وبعــد نقــل حلبــة نشــاطه إلــى منشــوريا الشــمالية، ارتقــى إلــى 

منصــب قائــد الفيلــق الخامــس مــن القــوات المتحــدة المناهضــة لليابــان فــي شــمال 

ــي  ــه ف ــات المشــتركة مــع وحدت ــد مــن العملي ــام نفســه بالعدي ــن، وق شــرقي الصي

ــف  ــه مختل ــي ذاكرت ــترجع ف ــمالية. واس ــوريا الش ــى منش ــة إل ــه الثاني ــاء حملت أثن

ــادل معــه مشــاعر المــودة الحــارة  ــام الماضيــة حيــث تب األمــور الواقعــة فــي األي
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إذا اســتطاع الرئيــس أن يحفــظ فــي ذاكرتــه عــددا كبيــرا مــن المعلومــات 

ــوم  ــوق المفه ــى حــد يف ــه، إل ــة طــوال حيات ــة والشــخصيات بصــورة حي التاريخي

العمومــي الســابق، فــإن الســبب اآلخــر فــي ذلــك يعــود إلــى ذاكرتــه خارقــة العــادة.

مــن إحــدى ميــزات ذاكرتــه هــي أنــه يحفــظ فــي ذاكرتــه مــا هــو جديــد أو معقــد 

بأكثــر دقــة وصحــة فــي لحظــة تناولــه. تتميــز ذاكرتــه بحفــظ أي شــيء فــي أســرع 

وقــت، ولكــن دقتــه وصوابــه يكــون علــى أعلــى المســتويات.

حيــن تفقــد الرئيــس مركــز تيتــو التــذكاري أثنــاء زيارتــه ليوغوســافيا الســابقة 

عــام ١984، حــدث أمــر أدهــش المرافقيــن والعامليــن فيــه.

كان يعــرض فيــه جلــد الــدب الكبيــر. عندمــا شــرح الدليــل للرئيــس وهــو يشــير 

إلــى جلــد الــدب ذلــك أنــه جلــد الــدب الــذي اصطــاده الرئيــس يوســف بــروز تيتــو 

ــان  ــي المهرج ــة ف ــة الذهبي ــى الميدالي ــل عل ــه حص ــك، وأن ــنة والهرس ــي البوس ف

العالمــي. حيــن أنهــى الدليــل شــرحه، قــال الرئيــس إنــه قــد ســمع مــن الرئيــس تيتــو 

الــذي زار كوريــا فــي الســابق أنــه حــاز علــى جائــزة المرتبــة األولــى بالحصــول 

علــى 49٣ درجــة فــي مبــاراة صيــد الــدب. 

ــم  ــس، ل ــول الرئي ــز ق ــي المرك ــون ف ــون والعامل ــوادر المرافق ــا يســمع الك فيم

يكبحــوا جمــاح إعجابهــم وتأثرهــم متطلعيــن إلــى الرئيــس الــذي يذكــر حتــى درجــة 

مبــاراة الصيــد بدقــة ناهيــك عــن القصــة التــي اســتمع إليهــا مــن الرئيــس تيتــو قبــل 

7 ســنوات.

بمــا أنــه تحلــى بذاكــرة ســريعة ودقيقــة ال تعــرف تــرددا أو غلطــة، فقــد تذكــر 

حتــى األرقــام التــي ســمعها قبــل زمــان بعيــد جــدا.

كانــت تتميــز ذاكرتــه برســوخ واســتمرارية ال تعــرف التغيــر الفســيولوجي مــن 

بالــذات أن المســتفزين بهاتيــن الحربيــن قــد تحــرك كاهمــا ســواء بســواء بمــا ال 

ــة بالســتار المنمــق. ــة أعمالهــم العدواني يتــاءم مــع انــدالع الحــرب بقصــد تغطي

بينمــا كان مشــعلو النــار علــى فتيــل الحــرب الشــاملة لغزو منشــوريا يســتمتعون 

»بالراحــة«، محتســين الخمــر فــي ســيئول فــي عــام ١9٣١، كان ترومــان مشــعل 

الحــرب الكوريــة يمضــي »أوقاتــا هادئــة« فــي فيلتــه عشــية انــدالع الحــرب 

الكوريــة فــي عــام ١950.

ــن  ــن الحربي ــي هاتي ــة ف ــس بوضــوح أن النقطــة المشــتركة البادي فضــح الرئي

مــا هــي إال تظاهــر للمكــر والوقاحــة المميــزة لإلمبريالييــن وطبيعتهــم العدوانيــة. 

ومــن خــال تحليــل هاتيــن الحربيــن، أعــرى كليــا الطبيعــة الحقيقيــة لإلمبريالييــن، 

ــوادث  ــق والح ــة الحقائ ــة رؤي ــف وكيفي ــاذ الموق ــة اتخ ــه كيفي ــي مذكرات ــب ف وكت

ــروف  ــف الظ ــي مختل ــخ وف ــور التاري ــف عص ــي مختل ــدث ف ــي تح ــة الت المختلف

ــي: ــا يل والمناســبات كم

»علــى الرغــم مــن وجــود أنــاس يعتبــرون أن التاريــخ هــو تراكــم ألحــداث ال 

تتكــرر، إال أننــا ال نســتطيع أن نهمــل علــى اإلطــالق التشــابه والميــول المشــتركة 

بيــن حــوادث معينــة«.

ــب.  ــا كت ــرر كم ــداث ال تتك ــم طــارئ ألح ــرد تراك ــس مج ــو لي ــخ ه إن التاري

هنــاك نقطــة مشــتركة وحقيقــة ثابتــة موجــودة تربــط وتتخــم تاريــخ البشــر برباطــة 

واحــدة مهمــا لــكل الحقائــق والوقائــع أســباب وعمليــات ونتائــج أصيلــة. لهــذا تكمــن 

فــي كل الوقائــع والحــوادث تجــارب ودروس ال يجــوز إهمالهــا.

بمــا أن الرئيــس أدرك هــذه الحقيقــة التاريخيــة أكثــر مــن غيــره، تذكــر مــا ال 

يعــد وال يحصــى مــن الحقائــق والحــوادث المتروكــة فــي كل طيــات التاريــخ.
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مصباح الفطنة

تشكل الفطنة أحد المعايير الهامة لتحديد علو عقل لإلنسان.

إن الواقــع الــذي يعيــش فيــه النــاس يكــون علــى امتــداد المســار الزمنــي الســائر 

ــتقبل  ــار المس ــابقة لمس ــة س ــرى مرحل ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــي م ــن الماض م

الجديــد. فــي هــذا المســار التاريخــي، يعيــش اإلنســان متذكــرا ماضيــه، ومســتبصرا 

واقعــه الحاضــر، ومتنبئــا مســتقبله. ألنــه فقــط حينمــا يعــود بذاكرتــه إلــى الماضــي، 

يســتطيع أن يحصــل علــى التجــارب والــدروس، وفقــط حينمــا يســتبصر الواقــع، 

يتنبــأ بصــواب  العلميــة، وفقــط حينمــا  الوســائل والطــرق  يمكنــه أن يختــار 

ــاك  ــي امت ــن واتجــاه واضــح. ف ــره بهــدف معي ــه أن يشــق مصي المســتقبل، يمكن

الرؤيــة للماضــي والحاضــر والمســتقبل، يكــون أصعــب األمــر هــو امتــاك الفطنــة 

التــي يستشــرف اإلنســان بهــا المســتقبل البعيــد.

يمكن القول إن الفطنة العلمية هي مصباح الرجل العظيم.

ــد  ــوط كأح ــال أو الس ــة، ال الم ــه البارع ــي فطنت ــم الحقيق ــل العظي ــذ الرج يتخ

أقــوى أســلحته لتفتيــح عيــون عشــرات ماييــن النــاس وإرشــاد تطــور المجتمــع.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــا عظيمــا عبقريــا قــدم حلــوال أكثــر كمــاال 

عــن المســائل النظريــة والعمليــة الكثيــرة، الناشــئة فــي الثــورة والبنــاء ببصيرتــه 

ــذات  ــم هــي بال ــرة بالرجــل العظي ــة الجدي ــدة المــدى. إحــدى خصائصــه الهام بعي

ــر الشــعب ببعــد نظــره هــذا. ــة اســتقالية جماهي ــه لقضي قيادت

ضعــف الذاكــرة التــي يحــدث للجميــع كلمــا تتقــدم بهــم الســن.

كتب الرئيس العظيم كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

ــال إن  ــم النســيان. يق ــا عال ــرة ليطويه »إن الزمــن يدمــر ويمحــو أشــياء كثي

األفــراح واألتــراح تخبــو وتتالشــى تدريجيــا علــى مر األيام والشــهور والســنوات. 

ــا أن أنســى كل  ــم أســتطع مطلق ــا ل ــا. فأن ــي دائم ــق عل ــر ال ينطب ــن هــذا األم ولك

واحــد مــن رفاقــي فــي الســالح الذيــن ســقطوا شــهداء. ربمــا كان الســبب فــي ذلــك 

هــو الحــزن العميــق الــذي كان يتملكــه مــن مضــوا ومــن بقــوا علــى الســواء. لقــد 

انطبعــت صورهــم فــي ذاكرتــي بمئــات وآالف النســخ الواضحــة.«

ــي  ــرات، ه ــة بالعث ــاة المليئ ــخ الحي ــا تاري ــوش عليه ــإن النســخ الواضحــة المنق ف

تقديــر التاريــخ لذاكرتــه البــارزة التــي حملهــا أثنــاء عيــش طــول حياتــه المضطلعــة 

بــكل األمــور الصغيــرة والكبيــرة الناشــئة فــي الثــورة الكوريــة المتميــزة ببالــغ التعقيد.

أمــا مذكراتــه فهــي موســوعة كبيــرة خالــدة متشــربة بآثــار قيــادة الرجــل العظيــم 

ــورة والشــعب  ــخ، الوطــن والث ــر العصــر والتاري ــه مصي ــى عاتق ــل عل ــذي حم ال

ــد  ــق التمهي ــى طري ــا عل ــرن وقاده ــة الق ــي دوام ــنين ف ــرات الس ــدى عش ــى م عل

ــرة.  ــر بصــورة مظف والتطوي

ــاس  ــن الن ــر م ــدد الكبي ــن الع ــة ع ــرة المفصل ــه الكثي ــه ذكريات ــاول مذكرات تتن

الذيــن قابلهــم قبــل نصــف قــرن بكثيــر وتفاصيــل حياتهــم وعــن الحقائــق والحــوادث 

التاريخيــة المعقــدة. يقــوم كل ذلــك علــى أســاس ذاكرتــه الخارقــة.

ــات  ــي الذكري ــا ف ــه كله ــاش حيات ــذي ع ــونغ ال ــل س ــم إي ــس كي ــا إن الرئي حق

ــوذج  ــو نم ــد، فه ــا أح ــي ال يباريه ــارزة الت ــرة الب ــا بالذاك ــزى، متحلي ــة المغ عميق

ــي. ــل الحقيق ــاع العق ــزى وارتف ــاس مغ ــح للن ــر أوض ــل البش ــع لعق رائ
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كان اإلصــاح الزراعــي فــي كوريــا هــو أحد أهــم مضامين الثــورة الديمقراطية 

ــادة  ــوري أوال بقي ــعب الك ــه الش ــذي حقق ــة، ال ــة واإلقطاعي ــة لإلمبريالي المناهض

زعيمــه العظيــم علــى أســاس االنتصــار العظيــم فــي حــرب التحــرر الوطنــي فــي 

المســتعمرة. كان اإلصــاح الزراعــي الــذي نفــذ فــي كوريــا بعــد تحــرر البــاد هــو 

التغيــر االجتماعــي المتميــز الــذي لــم نجــد مثيــا لــه فــي التاريــخ علــى كل األصعدة 

ــذ فــي كل  ــات التنفي ــد مــن تصــادر أراضيهــم وأهــداف النضــال وعملي ــل تحدي مث

ــد النظــر،  ــذه ببع ــو تنفي ــر ه ــدر بالذك ــا يج ــر م ــل. وكان أكث ــن المراح ــة م مرحل

ــورة االشــتراكية القادمــة.  ــذ الث ــر الظــروف المقدمــة لتنفي ــدأ توفي ــى أســاس مب عل

فــي ظــروف كوريــا التــي كانــت بلــدا زراعيــا متخلفــا، كان أكبــر أمانــي الفاحيــن 

الذيــن احتلــوا 80 بالمائــة مــن ســكانها هــي مزاولــة الزراعــة فــي أراضيهــم 

ــة  ــق الرغب ــة تحقي ــم، بغي ــع األراضــي له ــد مــن توزي ــك، كان ال ب الخاصــة. ولذل

الدهريــة لجمــوع الجماهيــر الغفيــرة وكســبها. بعــد أن رأى الرئيــس بصــواب هــذا 

المطلــب الواقعــي، حــرص علــى مصــادرة أراضــي مــاك األراضــي الذيــن يبلــغ 

عددهــم 44000 أســرة وتوزيعهــا للفاحيــن الذيــن يبلــغ عددهــم أكثــر مــن 720 

ألــف أســرة حتــى حقــق رغبتهــم الدهريــة. فــي هــذه الحالــة أيضــا، حــرص بحكمــة 

علــى أن يغــدو اإلصــاح الزراعــي مناســبة لتوفيــر الظــروف الصالحــة لانتقــال 

ــة  ــي بداي ــتقبل. فف ــي المس ــتراكي ف ــاد االش ــتراكية وتطــور الب ــورة االش ــى الث إل

ــي  ــي ف ــاون الزراع ــرف التع ــي، استش ــاح الزراع ــون اإلص ــودة قان ــع مس وض

ــع أو  ــدم بي ــى ع ــى حــرص بوضــوح عل ــة، حت ــتراكية اآلتي ــورة االش ــة الث مرحل

ــع انبعــاث نظــام  ــى من ــك عل إكــراء أو رهــن األراضــي الموزعــة. وحــرص بذل

التحاصــص أو إعــادة حــدوث المزارعيــن األغنيــاء وانتعاشــهم فــي الريــف، مــع 

ــي كل  ــان ف ــاح اإلنس ــه نج ــف علي ــام يتوق ــي ه ــاح روح ــو س ــر ه ــد النظ بع

نشــاطاته، لكــن ذلــك ال يســتطيع أن يحملــه أي شــخص بموجــب رغبتــه. ولذلــك، 

ــه«. ــل »مــن ال يــرى أبعــد عــن أنف ــول المث يق

كان بعد النظر الذي يتحلى به الرئيس قدرة روحية متميزة له.

ــكل المســائل الناشــئة فــي  إن األوضــاع التــي كانــت تتطلــب الحــل المســتقل ل

الثــورة الكوريــة التــي قادهــا ســالكا طريقــا غيــر مطروقــة لــم يســلكها أحــد جعلتــه 

يتحلــى بتلــك القــوة الروحيــة المتميــزة. 

كانــت أصعــب المشــاكل وأقســاها التــي واجههــا فــي فتــرة فتــح طريــق تقــدم 

الثــورة الكوريــة هــي أنــه لــم يجــد أي نــوع مــن القواعــد الثوريــة اإلرشــادية التــي 

ــل  ــعه أن يح ــن بوس ــم يك ــن ل ــه. ولك ــم من ــر بالتعل ــد جدي ــا وأي رائ ــن قبوله يمك

مســألة مصيــر البــاد واألمــة باالعتمــاد علــى القــوى الخارجيــة فــي أي حــال مــن 

األحــوال. كانــت الثــورة الكوريــة هــي بالــذات مــا لــم يكــن بوســعه أن يتقــدم بهــا 

ــة واالســتقالية. ــوة الذاتي ــو خطــوة واحــدة دون حــل كل المســائل بالق قدمــا ول

ــم  ــس إصــدار الحك ــذ الرئي ــذه، اتخ ــة ه ــورة الكوري ــن ظــروف الث ــا م انطاق

ــه. ــدأ ل ــتقالية كمب ــي باالس ــرار العلم والق

دون الحكــم والقــرار العلمــي والواقعــي، ال يمكــن النجــاح فــي النضــال لوضــع 

الخطــط والسياســات المســتقلة وتطبيقهــا.

ومــن هنــا، اتخــذ الرئيــس كمبــدأ حديــدي غيــر مخالــف لــه أن يضــع كل الخطــط 

والسياســات واالســتراتيجيات والتكتيــكات، علــى أســاس الحكــم العلمــي للظــروف 

الموضوعيــة والذاتيــة القادمــة واألوضــاع المتغيــرة فــي المســتقبل، بعــد أن 

اســتبصر بدقــة طريــق تقــدم الثــورة.
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كمــا أن بعــد نظــر الرئيــس كيــم إيــل ســونغ هــو توقعــه العلمــي الــذي يتنبــأ تيــار 

العصــر والوضــع السياســي بأكثــر صحة.

ــة  ــدور علــى الحلبــة الدولي ــق والحــوادث التــي ت ــف دائمــا الحقائ كان يستش

ــه للحــوادث الفرديــة، ولذلــك، كان ينبــئ  ــاه عميــق، وعمــم بدقــة نتائــج تحليل بانتب

ــا. ــر وضوح ــور بأكث األم

ــروس  ــار السياســيين ال ــار االتحــاد الســوفييتي الســابق، زار أحــد كب بعــد انهي

إلــى كوريــا، وقــال : »إن الكثيــر مــن االفتــراءات وجهــت إلــى كوريــا فــي األيــام 

ــى اقتصادهــا المســتقل،  ــى >الســيف< وأصــرت عل ــم تنضــم إل ــة ألنهــا ل الماضي

ــت  ــيف<، وحافظ ــى >الس ــة إل ــدول المنضم ــارت كل ال ــة، انه ــي النهاي ــن ف ولك

كوريــا وحدهــا علــى االشــتراكية. حقــا إن كوريــا نجحــت فــي بنــاء االشــتراكية«. 

ــذي  ــارزة ال ــة الب ــاء العصــر علــى بصيــرة الرئيــس الثاقب هــذا هــو تعبيــر عــن ثن

تطلــع بهــا إلــى المســتقبل البعيــد بعــد القــرن.

إن بعــد نظــره تجلــى بأكثــر بــروزا فــي خضــم حــرب التحريــر الوطنيــة )25 

حزيــران/ يونيــو ١950 – 27 تمــوز/ يوليــو ١95٣( القاســية التــي تقــرر مصيــر 

البــاد واألمــة.

ــا  ــر كلم ــزداد أكث ــاع عــن الســواحل ت ــة الدف ــا أن أهمي ــس علمي اســتبصر الرئي

توســعت نجاحــات العمليــات الهجوميــة فــي خصائــص كوريــا الطبوغرافيــة حيــث 

ــع  ــى دف ــك، حــرص عل ــى أســاس ذل ــات، وعل ــاث جه ــن ث ــار م ــا البح ــط به تحي

الفيلقيــن إلــى ســواحل البحريــن الشــرقي والغربــي بالتوافــق مــع النجاحات الموســعة 

فــي الجبهــة، ليعــزز الدفــاع الســاحلي. برهنــت كل مراحــل حــرب التحريــر الوطنية 

علــى مــدى صحــة خطتــه اإلســتراتيجية الخاصــة بتعزيــز الدفــاع الســاحلي.

إعطــاء الحــق فــي امتــاك األراضــي للفاحيــن، بمــا يتــاءم مــع أمانــي الفاحيــن 

ــن  ــد الفاحي ــراءات تقيي ــذ إج ــا اتخ ــم. كم ــاك أراضيه ــي امت ــون ف ــن يرغب الذي

األغنيــاء بمثــل فرضهــم علــى مزاولــة الزراعــة بأيديهــم وعــدم اســتخدام الفاحيــن 

المأجوريــن الدائميــن وغيــر ذلــك. كانــت هــذه اإلجــراءات تهــدف إلــى تقييــد تطــور 

ــر الظــروف المقدمــة الصالحــة لنشــر التعــاون  ــاء لتوفي ــن األغني اقتصــاد الفاحي

ــب االشــتراكي لاقتصــاد الزراعــي. بمــا أن  ــاءم مــع المطل ــي الريــف، بمــا يت ف

ــي هــي الفاحــون  ــي نشــر التعــاون لاقتصــاد الريف أهــداف النضــال الرئيســي ف

ــام باإلصــاح  ــد القي ــد اقتصادهــم مســبقا عن ــكان مــن الضــروري تقيي ــاء ف األغني

الزراعــي، حتــى ال يتطــور أكثــر مــن ذلــك.

ــم إنجــاز اإلصــاح الزراعــي  ــم إيــل ســونغ، ت بفضــل بعــد نظــر الرئيــس كي

ــر  ــم توفي ــا، وت ــي كوري ــد عــن الشــهر الواحــد ف ــرة ال تزي ــرة قصي ــي فت ــا ف تمام

ــتراكي  ــج االش ــى النه ــي عل ــاد الريف ــل االقتص ــدة لتحوي ــة األكي ــروف المقدم الظ

ــد الحــرب. ــى المســتويات بع ــى أعل عل

كمــا أن خــط الســيادة واالســتقال االقتصــادي والدفــاع الذاتــي أيضــا طرحــه 

ــا  ــع به ــي يتطل ــة الت ــه الثاقب ــة ببصيرت ــورة الكوري ــس كخــط إســتراتيجي للث الرئي

إلــى المســتقبل البعيــد للعصــر والثــورة. أمــا خــط الســيادة واالســتقال االقتصــادي 

والدفــاع الذاتــي فهــو المبــدأ الهــادي الهــام لفكــرة زوتشــيه وخطهــا الثــوري. حــدد 

ــه  ــاس بصيرت ــى أس ــتقالية، عل ــق االس ــة كطري ــورة الكوري ــق الث ــس طري الرئي

العلميــة التــي تتجلــى فــي أن االســتقالية هــي شــريان حيــاة كل بلــد وأمــة والعصــر 

الراهــن هــو عصــر االســتقالية الــذي تــدور فيــه الثــورة والبنــاء علــى وحــدة كل 

بلــد وأمــة، وحكمــه عــن قوانيــن تطــور عصــر االســتقالية.
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األخــرى مــن أجــل إعــادة االعمــار والبنــاء بعــد الحــرب يقومــون بالدراســة قبــل 

ــادرة الوطــن.  مغ

فدهش المراسل دهشة بالغة مرة أخرى.

ــي  ــار ف ــخة باالنتص ــة راس ــى ثق ــون عل ــم يك ــس العظي ــي أن الرئي ــذا يعن )ه

الحــرب!(

بعــد لحظــات، خــرج المراســل مــن الغرفــة بهــدوء دون صــوت خطــاه كمــا لــو 

أنــه قــد اقتنــع بشــيء. حيــن ســأله المرافــق عمــا هــو الســبب، أجــاب المراســل قائــا 

مــا يلــي: » قــد فرغــت مــن تغطيــة األخبــار«.

ــة، ووضــع  ــه الثاقب ــى النصــر ببصيرت ــاء إل ــورة والبن ــس الث ــاد الرئي ــذا، ق هك

ــي ذروة المجــد. ــوري ف الشــعب الك

ال يمكــن تصــور النصــر الرائــع فــي ثــورة وبنــاء كوريــا الــذي تحقــق تحــت قيادته 

بهــذه البصيــرة بمعــزل عــن معارفــه العميقــة ونظرته الواســعة التــي ال يباريهــا أحد.

كان الرئيــس واســع االطــاع ذو خبــرات تطبيقيــة وافــرة يحتــرس دائمــا مــن الميول 

إلــى التشــبث بمــا هــو قديــم وعــدم إيجــاد الطــرق لحــل المشــاكل مــن زاويــة جديدة.

فــي أحــد األيــام مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام ١954، زار الرئيــس قريــة 

ــع  ــة م ــي الليل ــة، وقض ــآن الجنوبي ــة بيونغ ــان بمحافظ ــاء زونغس ــن قض ــآب م إي

ــل  ــد قت ــه المؤلمــة، فق ــى حالت ــس إدارة المزرعــة، بعــد أن تعــرف عل رئيــس مجل

اإلمبرياليــون األمريكيــون أكثــر مــن ٣0 مــن أهلــه وأقربائــه فــي فتــرة التراجــع.

فــي اليــوم التالــي، ذهــب شــخصيا إلــى قريــة نامــو، فيمــا هــو يشــق األعشــاب 

ــن  ــك الحي ــى ذل ــة حت ــذه المنطق ــت ه ــب. كان ــت ســماكتها الرك ــي بلغ الضــارة الت

ــر  ــي التفكي ــس ف ــتغرق الرئي ــح. اس ــى درب صال ــرة إل ــتنقعات ومفتق ــاة بمس مغط

حــاول اإلمبرياليــون األمريكيــون مــرارا منــذ عــام ١95١ حتــى نهايــة الحــرب 

نزولهــم إلــى منطقتــي واونســان وهانتشــون علــى ســواحل البحريــن الشــرقي 

ــاق  ــى أعم ــة إل ــوا الجبه ــا، ويدفع ــن خاصرته ــا م ــوا كوري ــى يقطع ــي حت والغرب

الشــمال. إال أنهــم لــم يســتطيعوا حتــى النهايــة تحقيــق هدفهــم االســتراتيجي، وأخيرا 

ركعــوا أمــام الشــعب الكــوري.

بفضــل بصيرتــه الثاقبــة التــي تطلــع بهــا إلــي الغــد المنتصــر، شــهدت كوريــا 

وقائــع مدهشــة مثــل وضــع خطــة إعــادة اإلعمــار والبنــاء بعــد الحــرب فــي أيــام 

الحــرب الضــروس فــي عــام ١952 وإرســال المقاتليــن فــي الجبهــة إلــى الجامعات 

والمعاهــد العاليــة.

ــر  ــب مق ــام الحــرب الضــروس، زار أحــد المراســلين األجان ــوم مــن أي ذات ي

ــن  ــأله ع ــي يس ــونغ لك ــل س ــم إي ــم كي ــس العظي ــل الرئي ــث يعم ــا حي ــادة العلي القي

ــه  ــأ إلي ــذي يلج ــاق ال ــع النط ــد« واس ــوم الجدي ــوص »الهج ــرب بخص ــاق الح آف

اإلمبرياليــون األمريكيــون.

دخــل المراســل مكتــب القائــد األعلــى شــاعرا باألســف والتوتــر لقتــل وقتــه القيــم 

لقيــادة شــؤون الحــرب، لكنــه دهــش أشــد دهشــة علــى هــدوء المكتــب، بغيــر توقــع منــه.

ــات الواقعــة فــي  ــة العملي ــى ينظــر إلــى شــيء مــا أمــام طاول ــد األعل كان القائ

ركــن مــن المكتــب الواســع، فيمــا هــو يســمع قــول الجنــدي الشــاب الواقــف بجانبــه. 

حينمــا نظــر المراســل إلــى مرافقــه بنظــرة االســتغراب، همــس المرافــق فــي أذنــه 

بــأن القائــد األعلــى يفتــش اآلن حالــة دراســة الجنــدي.

ألقــى المراســل نظرتــه مــرة أخــرى إلــى هــذا المرافــق، كمــا لــو أنــه ال يفهــم 

قولــه. فشــرح المرافــق لــه مجــددا أن الجنــود الذيــن سيرســلون إلــى البلــدان 
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كان الرئيس كيم إيل سونغ رجا حارا فائق دفء قلبه.

بعــد أن ولــد فــي عائلــة مانكيونغــداي التــي كانــت تعتبــر الحــب لإلنســان أكبــر 
عــادة عائليــة تأصلــت فــي قلبــه أثنــاء نمــوه الســمة الســامية المتمثلــة فــي المــودة 
ــه ووجدهــا وســط مشــقة العيــش التــي  لإلنســان، التــي اكتســبها مــن تثقيــف والدي

يفــوق تصورهــا، وعــاش طــول حياتــه متحليــا بهــذا الحــب لإلنســان.
كان الرئيــس أعلــى مجســد لحــب اإلنســان، حــب الشــعب، اســتهل بــه الثــورة 
ــداع  ــدا لإلب ــق تاريخــا جدي ــى النصــر وخل ــن إل ــن الثوريتي ــاد الحربي ــة، وق الكوري
والبنــاء باتخــاذه كســاح أقــوى. إذا تــم جمــع كل مــا منحــه الرئيــس للشــعب 
الكــوري مــن الحــب، فــإن ذلــك يصبــح وطنــا وثــورة وعالمــا للعدالــة والحقيقــة.
ــاء الشــعب الكــوري، فإنهــم  ــه ألبن ــئ كل ــه الداف ــد صــب حب ــس ق ــا أن الرئي بم
ال ينســونه مهمــا طــال الزمــن، وينادونــه اليــوم أيضــا أبــا عطوفــا لهــم. يقــال بــأن 
ــى  ــر إل ــم يتغي ــا ل ــال واألنهــار، لكــن م ــة الجب ــر هيئ ــدا مــن الزمــن كاف لتغيي عق
ــاء  ــم إيــل ســونغ ألبن ــة التــي منحهــا الرئيــس كي ــة الدافئ ــة األبوي ــد هــو المحب األب

الشــعب الكــوري.
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العميــق وهــو ينقــل خطــاه ببــطء علــى ســاحل المســتنقعات، ودعــا رئيــس مجلــس 

ــر. ــى زورق صغي ــة، وركــب عل ــى الجول اإلدارة إل

ــن  ــال للفاحي ــاز أجمــة القصــب شــخصيا، وق ــي وهــو يجت ــد الميدان ــام بالتفق ق

بأنــه يمكنهــم الحصــول علــى حوالــي ١00 ألــف بيونــغ مــن األراضــي الخصبــة 

باســتصاح األراضــي بعــد صــد الحــدود فــي المســتنقعات، ومــن الممكــن بلــوغ 

مســتوى حيــاة الفاحيــن إلــى مســتوى الفــاح المتوســط الغنــي بزراعــة الحبوب في 

تلــك األراضــي. لــم يصــدق الفاحــون آذانهــم عنــد لحظــة اســتماعهم إلــى كامــه 

هــذا. إنهــم قــد عاشــوا عشــرات الســنين مــع هــذه المســتنقعات. فرؤوهــا واجتازوهــا 

بالــزورق كل يــوم ومــا عرفــوا مســاحة األرض تحــت هــذه المســتنقعات. مــع كل 

ــة  ــي لمح ــغ ف ــف بيون ــي ١00 أل ــغ حول ــا تبل ــاحتها بأنه ــس مس ــع الرئي ــذا، توق ه

واحــدة لجولتــه األولــى علــى الــزورق.

فيمــا بعــد، أثبــت الواقــع بــأن توقعــه كان صحيحــا. بعــد زيارتــه، قــام المزارعــون 

بالنضــال اإلصاحــي، حتــى حولــوا المســتنقعات التــي كانــت موضــع اإلهمــال 

ــن باالبتهــاج  ــل واحــدا بعــد واحــد مفعمي ــة. وقاســوا مســاحة الحق ــى أراض خصب إل

ــا  ــر غريب ــكان األم ــم. ف ــا حــدث أمامه ــى م ــت شــفة عل ــم ينبســوا ببن ــال، ول واالنفع

ــن  ــس. م ــع الرئي ــا توق ــغ كم ــف بيون ــغ ١00 أل ــاحته تبل ــت مس ــوع. كان ــادر الوق ون

خــال هــذا الحــادث، أدرك أهالــي قريــة إيــآب مــرة أخــرى بعمــق أن معارفــه العميقــة 

وخبراتــه الواســعة وذكاءه الســحري هــي بصيــرة بعيــدة المــدى بــكل معنــى الكلمــات.

ــم  ــس العظي ــا الرئي ــى به ــي تحل ــدى الت ــدة الم ــرة بعي ــت البصي ــذا، أصبح  هك

ــر  ــادة أكث ــا قي ــاء كوري ــورة وبن ــه لث ــل قيادت ــيا جع ــا رئيس ــل ســونغ أساس ــم إي كي

ــة. ــة وعلمي حكم
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ويتعلــم فيهــا مبــدأ الحيــاة والشــخصية والكفــاءة الجديــرة بــه. إن عائلــة مانكيونغداي 

ــت  ــة جعل ــة ترب ــر جمــاال كانــت هــي بمثاب ــق أكب ــر حــب اإلنســان كخل ــي تعتب الت

ــن  ــة والوط ــرة واألم ــان واألس ــب اإلنس ــدا بح ــه مجس ــذ طفولت ــو من ــس ينم الرئي

والشــعب بــكل جوارحــه.

كمــا يعــد حــب الرئيــس لإلنســان فضيلــة ســامية متمثلــة فــي اعتبــار اإلنســان 

كائنــا أكثــر قيمــة وأهميــة فــي العالــم.

إن فكــرة زوتشــيه التــي أبدعهــا الرئيــس هــي فكــرة االحتــرام والحــب لإلنســان 

ــوة أن  ــت بق ــم، وأعلن ــي العال ــر ف ــة أكث ــة وقيم ــا ذا كرام ــان كائن ــرزت اإلنس وأب

جماهيــر الشــعب تغــدو الــذات الفاعلــة األكثــر ذكاء وقــوة فــي التاريــخ.

ــة  ــاء األهمي ــرام اإلنســان وإي ــي احت ــس ف ــت للرئي ــف الثاب إن النظــرة والموق

ــس اإلنســان. ــى تقدي ــه يعتمــدان عل ــرة إلي الكبي

 كان الرئيــس أبــا عطوفــا للشــعب كان يمنــح لــه كل حبــه ومودتــه، ويقدســه كل 

التقديــس طــول حياتــه.

ــم  ــي حياته ــة ف ــة المتوارث ــة األبوي ــى المحب ــس إل ــعب لي ــر الش ــع جماهي تتطل

فقــط، بــل إلــى أخــاق الحــب االجتماعــي المتمثلــة فــي أن جميــع أفــراد المجتمــع 

يتعاملــون ويحترمــون اآلخريــن كأنــاس ذوي شــخصية وكرامــة متســاوية، ويعتنــي 

ويســاعد جميــع أفــراد المجتمــع فيمــا بينهــم.

قــد كــرس الرئيــس حياتــه كلهــا للنضــال الرامــي إلــى بنــاء بســتان أزهــار الحب 

ــه،  ــة ل ــة أولي ــرام كرامــة اإلنســان وشــخصيته محب ــر احت ــه اعتب لإلنســان. بمــا أن

كان يســلك دروبــا شــائكة مــن أجلهــا علــى مــدى حياتــه، بعدمــا اتخــذ حــب اإلنســان 

واحتــرام جماهيــر الشــعب رايــة فــي صنــع الثــورة.

الشعب الذي اعتبره كالسماء

ــا،  ــا بوجوده ــذي يكــون جمي ــم البشــر ال ــي عال ــة ف ــا أصيل ــد الحــب أخاق يع

ــاون. ــر التاحــم والتع ــره عب ــن صياغــة مصي ــا م ــن اإلنســان به وتمك

كان الحــب لإلنســان الــذي حملــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يتمثــل فــي التقديــس 

المطلــق للشــعب الــذي يرفعــه كالســماء والثقــة المطلقــة بــه والحــب العميــق الــذي 

ــة صــدره  ــي رحاب ــه ف ــرا عن ــان تعبي ــه لإلنس ــد حب ــد. يج ــة والح ــرف النهاي ال يع

وشــهامته الواســعة التــي يضــم بهــا جميــع أبنــاء الجلــدة وعــددا كبيــرا مــن األجانــب 

فــي صــدره، ويمنــح لهــم حبــه، ومحبتــه الرفاقيــة الثوريــة الســامية التــي تســتطيع 

تفتيــح األزهــار حتــى علــى الصخــرة.

ــه  ــى ب ــان، يتحل ــا لحــب اإلنس ــدا نموذجي ــونغ مجس ــل س ــم إي ــس كي كان الرئي

ــزة. ــامية المتمي ــيمه الس كش

ــوا إن  ــس قال ــاء بالرئي ــم اللق ــح له ــن أتي ــة أن كل م ــاب المصادف ــن ب ــس م لي

ــة  ــن حــب اإلنســان والفضيل ــه م ــا يحمل ــي م ــن ف ــم لشــخصيته يكم ســبب انجذابه

ــة  ــان ورحاب ــم بالحن ــوري المفع ــه الجه ــة وصوت ــامته الوضاح ــإن ابتس ــة. ف النبيل

صــدره وأريحيتــه، كل ذلــك يمثــل جاذبيتــه القويــة ومحبتــه اإلنســانية الدافئــة اللتيــن 

ــه. ــن قابل يامســهما كل م

تكون عائلة مانكيونغداي هي منبت تجذر ونما فيه حبه العظيم لإلنسان.

مــن الطبيعــي أن يخطــو اإلنســان درجــه األول داخــل ســياج العائلــة الضيــق، 
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ــل  ــة بخــط العم ــط الصل ــي رب ــرا نجــح ف ــن، وأخي ــش االســتقال وتبشــير الدي جي

السياســي الســري لجيــش حــرب العصابــات، حينمــا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 

ينهمــك فــي النضــال النشــيط لتوســيع الجبهــة الوطنيــة المتحــدة ضــد اليابــان بعــد 

أن قــام بتأســيس جمعيــة اســتعادة الوطــن )منظمــة الجبهــة الوطنيــة المتحــدة ضــد 

اليابــان( فــي يــوم الخامــس مــن أيــار/ مايــو عــام ١9٣6.

ــج  ــتعادة الوطــن« و»برنام ــة اس ــان التأسيســي لجمعي ــس »البي ــرأ الق ــا ق حينم

ــا،  ــده لهم ــرة أعــرب عــن تأيي ــتعادة الوطــن« ألول م ــة اس ــاط العشــر لجمعي النق

ــع  ــاء لقائــه مــع مبعــوث الجيــش الثــوري، وفــي مطل وأعلــن موقفــه اإليجابــي أثن

ــس.  ــاء الرئي ــى المعســكر الســري للق شــتاء عــام ١9٣6، وصــل إل

حــدث ذلــك ذات يــوم مــن أيــام قيامــه مــع الرئيــس بتبــادل اآلراء ليــل نهــار فيمــا 

يتعلــق باألوضــاع الداخليــة والخارجيــة وحالــة الحركــة القوميــة، ومســار تطــور 

النضــال المســلح المناهــض لليابــان وغيرهــا مــن القضايــا المختلفــة.

ــد أمــام مــاء نقــي  ــم ينــس الرئيــس وقــت التشونغســو بونغــزون )وقــت التعب ل

ــال  ــدي اتص ــل جن ــوندو(، وأرس ــن تش ــي دي ــاس ف ــن النح ــة م ــي قصع ــوء ف ممل

ــؤدي هــذا الفــرض. لكــن القــس  ــاء وناشــده أن ي ــي إن إلحضــار المــاء الصافــي ف

بــاك أصــر علــى رفــض أدائــه قائــا إنــه كيــف لــه أن يؤديــه أمــام القائــد فيمــا طلــب 

القائــد بإلحــاح أداءه مشــيرا إلــى أنــه ال يجــوز لــه هــو المعتصــم بإلزاميــة الفــروض 

مخالفتهــا ولــو مــرة.

فــي نهايــة التنــازل والدعــوة المتبادليــن، لــم يجــد القــس بــدا مــن تــاوة دعــاء 

ــه  ــي أعمــاق قلب ــدور ف ــال للرئيــس مــا ي ــم ق وشــرب رشــفة واحــدة مــن المــاء، ث

ــد، هــل لديكــم  ــد أن أعرفــه منكــم أيهــا حضــرة القائ متســائا: »إن ثمــة أمــرا أري

حبــه لإلنســان هــو بالــذات تقديــس كبيــر للشــعب الــذي يبجلــه كالســماء، 

ــد  ــي بالتحدي ــر الشــعب ه ــى أن جماهي ــى الشــعب عل ــس إل فتنطــوي نظــرة الرئي

ــا. ــه كله ــس حيات ــه بتكري ــه ورعايت ــن تبجيل ــد م ــذي ال ب ــس ال ــدف التقدي ه

فالقصــة التــي تــروي عــن األواصــر اإلنســانية المرتبطــة بيــن الرئيــس والقــس 

ــى  ــم تنهيجهــا عل ــة التــي ت ــة الكوري ــن لديــن تشــوندو)الديانة األصيل ــاك إيــن جي ب

أســاس فكــرة الدونغهــاك الناشــئة فــي أواســط القــرن التاســع عشــر( وعقيلتــه تمكــن 

النــاس مــن تقديــر االرتفــاع والقيمــة لتقديــس نقــي يجــوز للبشــر أن يحملــوه.

إن القــس بــاك إيــن جيــن هــو الرجــل الوطنــي فــي الثــورة المناهضــة لليابــان 

ــاذ الوطــن. عقــب  ــف مــع الشــيوعية وإنق ــق التحال ــى طري ــر عل ــق المآث ــذي حق ال

بدايــة اعتناقــه لديــن تشــوندو القومــي الكــوري مضــى فــي اضطاعــه بالمراتــب 

المختلفــة فيــه، وفــي عــام ١9٣2 شــغل منصــب القــس فــي مبشــرة زيــواون. آنــذاك 

كانــت هــذه الديانــة تضــع مقــر تبشــيرها فــي 29 فرعــا علــى نطــاق البــاد، فــإن 

مبشــرة زيــواون أكبــر حجمــا فــي البــاد إذ تضــم مــن حيــث األســاس بونغســان 

وسامســو وكابســان وتشــانغباي وغيرهــا. عنــد أخــذ هــذه النقطــة بعيــن االعتبــار 

فيمكــن التخميــن بأنــه كان يحتــل مكانــة رفيعــة جــدا فــي ميــدان ديانــة تشــوندو.

أثنــاء انتفاضــة األول مــن آذار الشــعبية لعــام ١9١9، عمــل علــى تنظيــم 

ــر  ــة الجماهي ــى مقدم ــا عل ــان، وقاده ــي بونغس ــان ف ــرات المناهضــة للياب المظاه

ــه  ــر إصابت ــه إث ــض علي ــم القب ــى أن ت ــف شــخص إل ــن أل ــر م ــا أكث ــة عدده البالغ

بالرصــاص للعــدو، إال أنــه حافــظ علــى معتقداتــه وإرادتــه المقاومــة بصمــود فــي 

ــودايمون. ــرارة ســجن س ــار م غم

الحقــا عــاش حيــاة االلتجــاء فــي المنطقــة الجبليــة النائيــة وهــو يقــوم بمســاعدة 



  

5٣ رجل عظيم52 رجل عظيم

  الشعب الذي اعتبره كالسماء 2- تقديس كبير للشعب

الوطيــدة بالقــوة الجبــارة الكامنــة فــي الشــعب الواعــي والمتاحــم. كان مــن رؤيتــه 

الثابتــة أن هــذه القــوة ال ينضــب معينهــا، أي وإن كان لــكل األشــياء لهــا الحــد فــا 

نهايــة لقــوة الشــعب، وال مســتحيل التغلــب علــى أي محنــة كانــت عنــد تعبئــة قــوة 

الشــعب، هنــا بالــذات تكمــن قــدرة جماهيــر الشــعب التــي يؤمــن بهــا أيمــا إيمــان.

أمــا القــس بــاك المذكــور ســابقا فتــم القبــض عليــه مــن قبــل شــرطة اإلمبرياليــة 

ــح عاجــزا  ــع عــام ١9٣9، بعــد أن أصب ــا فــي ربي ــق ســراحه مؤقت ــة وأطل الياباني

ومقعــدا علــى إثــر التعذيــب الوحشــي. ذات يــوم، علــى وشــك رحيلــه تــرك لزوجتــه 

وصيــة بــأن تــزور القائــد كيــم إيــل ســونغ مــع أبنائــه بعــد تحــرر الوطــن.

وقال لتلميذه األحب إليه ما يلي:

ــل بايكــدو ســوف  ــي جب ــوري ســليما ف ــم والجيــش الث ــد كي ــى القائ »مــا دام يبق

ــح  ــث تتفت ــم حي ــد الهانوولي ــي بل ــم ستعيشــون ف ــا مشــرقا، وأنت ــا يوم ــتقبل أمتن تس

ــة.« ــورة حي ــوم كص ــذا الي ــة، وأرى اآلن ه ــار الزاهي ــف األزه مختل

ذات يــوم فــي صيــف عــام ١992، تلقــى الرئيــس التقريــر بــأن زوجــة الراحــل 

القــس بــاك مــا زالــت علــى قيــد الحيــاة مناهــزة علــى التســعين مــن العمــر، فســر 

عظيــم الســرور حتــى أوصاهــم ألن يحضروهــا حــاال حتــى ولــو اقتضــى األمــر 

حملهــا علــى الظهــر.

عندمــا وصلــت األرملــة أمــام الرئيــس اســتعملت لقــب االحتــرام »الهانووليــم« 

ــول:  ــي تق ــا وه ــن إرادته ــم تنث ــة فل ــك بجدي ــس ذل ــض الرئي ــا. رف ــوال حديثه ط

»لقــد رأيتكــم أيهــا الهانووليــم فــي حلمــي«. لــم يكــن حديثهــا طويــا ولكــن نابضــا 

بالمشــاعر المتدفقــة مــن أعمــاق فؤادهــا.

تاريخــه الجليــل الــذي صنــع فيــه بســتانا لحــب اإلنســان قــد تــرك إثــرا بــارزا 

ــا هــو؟«. ــم )إاله(؟ وإذا فم ــدس هانوولي ــا نق شــيء تقدســونه مثلم

تعنــي كلمــة هانووليــم معبــودا أعلــى فــي دين تشــوندو، الديــن القومــي الكوري، 

بكونــه مصــدرا للدنيــا وأصــا جذريــا لــكل األشــياء. مــن ناحيــة المعرفــة األساســية 

كان مــن غيــر المنطقــي أن يعبــد معتنقــو الشــيوعية كيانــا مــا مثــل المتدينيــن.

ومن البديهي أن كان القس على علم بأن الشيوعيين هم ملحدون.

إال أن القائد فكر بأن هذا السؤال جاء من ثقته به واستطرد قائا:

ــذي  ــم الــرب. وهــذا ال ــك بالطبــع شــيء أقدســه، مثلمــا تقدســون أنت »...هنال

ــو  ــي ه ــه. فإله ــه كإل ــه الســماء واحترم ــدره وكأن ــي أق ــو الشــعب. إنن أقدســه ه

الشــعب وال أحــد ســواه. وليــس هنالــك فــي هــذا الكــون كائنــات تضاهــى الجماهيــر 

الشــعبية بذكائهــا وقوتهــا. ولهــذا، فــان معتقــدي طــوال حياتــي هــو اعتبــار 

الشــعب كالســماء.«

ــا حينمــا  ــه كان مجدي ــة أن ــم عــن الثق ــظ ين ــد تحــدث بلف ــول القائ بعــد ســماعه لق

قــدم إلــى جبــل بايكــدو حيــث أدرك بوضــوح مــا هــو الهانووليــم الحقيقــي وأيــن هــو.

إن الشــعب هــو الســماء، هــذه نظــرة فريــدة لــم يكــن أحــد حــاول التفكيــر فيهــا 

قــط، وتتجســد فيهــا وجهــة نظــره المقدســة إلــى الشــعب التــي كســبها أثنــاء عملــه 

لرفــع قــدرة وقيمــة الشــعب الكيــان العمــاق إلــى الشــوط األعلــى. الثقــة بالشــعب 

ــه  ــاة. عقيدت ــدى الحي ــى م ــا عل ــس به ــك الرئي ــدة تمس ــي عقي ــماء ه ــه كالس ورفع

المقدســة هــذه التــي ال مثيــل لهــا فــي أي صفحــة مــن صفحــات التاريــخ تتشــرب 

ــار الشــعب كالســماء«.  ــارة »اعتب ــا فــي عب كلي

ركيزتــه الروحيــة التــي أســند إليهــا الرئيــس فــي إبــراز الشــعب كالســماء، بعدما 

ظــل منبــوذا كموضــع احتقــار خــال حقبــة طويلــة مــن الزمــن، كانــت هــي ثقتــه 
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تفكيــره ونشــاطه بالحــب الامتناهــي للشــعب.

كان أكبــر أمانيــه هــو توفيــر ســعادة ال تقــل عمــا لــدى اآلخريــن ألبنــاء الشــعب 

الكوري.

حــدث ذلــك فــي التســعينات مــن القــرن الماضــي. ذات يــوم، كان الرئيــس يتنــزه 

فــي البســتان حيــث رأى دجاجــا نــادر الصنــف. كان دجاجــا تزيينيــا اقتنــاه الكــوادر 

حديثــا بغيــة ضمــان الوقــت المريــح للرئيــس ولــو لحظــة مــن التنــزه. كان الدجــاج 

ــمى  ــث يُس ــه بحي ــد كعبت ــة عن ــعور ملون ــه ش ــا ل ــال لم ــة الجم ــي غاي ــر ف  الصغي

بـ »الدجاج ذي القدم الفروية«.

تلفتــه الرئيــس بنظــرة تنــم عــن الفضــول برهــة مــن الوقــت حتــى ســأل للــكادر 

ــض نحــو 80  ــه يبي ــد ســماعه بأن ــي الســنة. عن ــذا الدجــاج ف ــض ه ــم بيضــا يبي ك

بيضــا تطلــع إلــى الــوراء نحــوه وعلــى محيــاه إمــارة خيبــة األمــل ثــم قــال:

»مــا هــي منفعــة هــذه الدجــاج التــي تبيــض 8٠ بيضــا بينمــا تبيــض نظيراتــه 

األخــرى 2٠٠-25٠ حبــة فــي الســنة.«

أمــام قولــه بنبــرة توحــي بخيبــة األمــل رد الــكادر قائــا:  أيهــا الرئيــس، لكنهــا 

دجــاج للزينــة ال يتــم تربيتهــا بغــرض إنتــاج اللحــم أو البيــض. أ ال يعجبــك منظرهــا 

ــب والجميل؟ المحب

فنــوه الرئيــس بــأن الدجــاج ال تنفــع إال بإنتــاج كثيــر مــن البيــض وال بالجمــال، 

وأنــه مســتعد للمجــيء إلــى هنــا كل يــوم إذا كان هنــاك دجــاج تبيــض كثيــرا مــن 

البيــض حتــى لــو كان منظرهــا شــديد القباحــة، واســتطرد قائــا:

ــن،  ــنة. يمك ــي الس ــض ف ــو 4٠٠ بي ــض نح ــاج تبي ــة دج ــو كان ثم ــذا ل »حب

ــض.« ــن البي ــد م ــعبنا بمزي ــاء ش ــداد أبن ــذ، إم عندئ

ــا غــرو أن أنشــد الشــعب  ــن. ف ــوب الكوريي ــاق قل ــي أعم ــد ف ــى األب ال يمحــى إل

ــة  ــر رأي عام ــه إذ اعتب ــه وأمت ــا لحيات ــل ســونغ شمس ــم إي ــس كي ــوري بالرئي الك

ــم وكلــى  ــا مطلــق الصحــة وأبــرز جماهيــر الشــعب ككائــن كلــى العل الشــعب رأي

القــدرة وبجلهــا كل التبجيــل. كمــا الحظنــا كان الشــعب ســماء للرئيــس وكائنــا أكثــر 

قيمــة وذكاء وقــوة ال يمكــن مقارنتــه بــأي شــيء علــى هــذا الكوكــب.

محور فكره ونشاطه

ذات مــرة قــال الرئيــس كيــم إيــل ســونغ للكــوادر الذيــن يشــعرون بألــم وقلــق 

وهــم يــرون شــعور رأســه الشــائبة مــع مــر األيــام، موضحــا ســبب شــيبه كمــا يلــي: 

ــي  ــن رأس ــهم، لك ــط رؤوس ــيب يخ ــن المش ــم يك ــي ل ــراد عائلت ــال إن أف »أص

وحــده قــد شــاب. ذلــك ألنــي كنــت أقلــق كثيــرا فشــغل بالــي بكيفيــة توحيــد الوطــن 

ــاء  ــة إغن ــة، وكيفي ــف آالم شــعبنا النشــطار األم ــن لتخفي ــت ممك ــي أســرع وق ف

ــة  ــار بكيفي ــل نه ــي لي ــغل بال ــر منش ــت أفك ــى األخــص، كن ــعبنا، وعل معيشــة ش

ــد مرتديــن  ــاء شــعبنا لعيشــهم فــي البيــوت المســقوفة بالقرمي ــة أبن تحقيــق أمني

ــع حســاء اللحــم.« ــوخ م ــض المطب ــى أكل األرز األبي ــر عل ــاس الحري لب

ــي  ــعب، الت ــب للش ــى الح ــرة إل ــا النظ ــه تمام ــس علي ــذا تنعك ــدي ه ــه الج قول

أبداهــا الرئيــس حيــن عانــى كل المتاعــب وبــذل كل روحــه وقلبــه ألبنــاء الشــعب 

ــه. طــوال حيات

كان كل تفكيــره ونشــاطاته تقــوم دائمــا علــى الحــب للشــعب. ابتــدأ وانتهــى كل 
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مــكان المأدبــة الحكوميــة، كمــكان العــرض الفنــي الســتقبال الســنة الجديــدة ١96١ 

مــن أجــل األطفــال.

وفــي يــوم الثامــن مــن نيســان/ أبريــل عــام ١97٣، حينمــا تــم بنــاء قاعــة بيونــغ 

يانــغ الرياضيــة، قــال: مــا فائــدة هــذه الــدار الكبيــرة دون اســتعمالها، وإذا تــم إزالــة 

صــف منصــة الرئاســة فــي هــذه الــدار فيمكــن لكافــة ســكان بيونــغ يانــغ المشــاهدة 

ــد مــن  ــا ب ــا ف ــدو إال قلي ــوادر ال يع ــا أن عــدد الك ــه أيضــا، وبم باســتعمال رقعت

تشــكيل مقاعدهــم بحجــم صغيــر فــي أحــد األركان، وعندئــذ ســيكون مــن الممكــن 

تنظيــم حفلــة اســتقبال الســنة الجديــدة بشــكل كبيــر.

ــي  ــال ف ــاء القصــر لألطف ــع بن ــد موق ــم تحدي ــذه، ت ــال ه ــه لألطف بفضــل محبت

ــغ  ــغ يان ــى انتصــب قصــر بيون ــغ حت ــغ يان ــة بيون ــب العاصم المــكان األنســب بقل

للتاميــذ واألطفــال حيــث صــارت أصــوات أغانــي األطفــال تتعالــى أعلــى فأعلــى، 

ــاء االقتصــادي  ــع البن ــب لدف ــق الصع ــى الطري ــير عل ــت تس ــا كان ــم أن كوري رغ

ــوازي.  ــي بالت ــاع الوطن ــاء الدف وبن

هكــذا، ســلك الرئيــس طريــق التفانــي للشــعب طــوال حياتــه، حامــا فــي قلبــه 

المحبــة الســامية لــه.

ــة  ــت حكوم ــام ١992، أقام ــل ع ــان/ أبري ــن نيس ــر م ــس عش ــوم الخام ــي ي ف

جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية مأدبــة بمناســبة الذكــرى الثمانيــن لميــاد 

ــا، حيــث قــال مــا يلــي: ــم إيــل ســونغ، وألقــى فيهــا الرئيــس خطاب الرئيــس كي

»لقــد انطلقــت فــي طريــق الثــورة عازمــا علــى تكريــس نفســي كليــا مــن أجــل 

ــق بحــب  ــي يتدف ــذا كان قلب ــا ه ــى يومن ــت إل ــك الوق ــذ ذل الوطــن والشــعب، ومن

الشــعب علــى الــدوام.« 

إن الشــيء العاجــز عــن ضمــان المنفعــة الفعليــة للشــعب فــا جــدوى منــه، وإن 

كان أكثــر روعــة وجــدة، هــذا هــو معيــار الحكــم الــذي وضعــه الرئيــس.

إن أول مراتــب الشــعب الــذي أحبــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يحتلــه دائمــا 

األطفــال الذيــن أبرزهــم الرئيــس كملــوك للبــاد. علــى ذلــك، أحبهــم الرئيــس أكثــر 

مــن ســواهم طــوال حياتــه، وعمــل مــن أجلهــم كل مــا بوســعه أن يعمــل. 

 مــن المعــروف للجميــع إن الرئيــس كان يحتفــل بعيــد رأس ســنة جديــدة عــادة 

ــة  ــن إقام ــم قصــة ع ــل منه ــون إال قلي ــا ال يعرف ــاس ربم ــن الن ــال. ولك ــع األطف م

ــو بحضــور الرئيــس. ــة الســتقبال رأس الســنة فــي مطعــم أوكري الحفل

ــد  ــه بتحدي ــغل بال ــس يش ــد ١96١، كان الرئي ــام الجدي ــول الع ــك حل ــى وش عل

ــال  ــع األطف ــا م ــي كان يحضره ــد الت ــام الجدي ــتقبال الع ــة اس ــة حفل ــكان إلقام الم

ــك  ــام تل ــت تق ــي كان ــينما الت ــون للس ــه رأى أن دار دايدونغم ــنة. ألن ــا كل س تقليدي

ــة وعــدد  ــث حجــم الحفل ــد مناســبة مــن حي ــم تع ــن ل ــك الحي ــى ذل ــا حت ــة فيه الحفل

ــا.  ــتركين فيه المش

أثنــاء نقاشــه مــع الكــوادر بهــذه المســألة، ســألهم عمــا رأيهــم فــي إقامتهــا فــي 

مطعــم أوكريــو الجديــد المزمــع افتتاحــه قريبــا. فــي بــادئ األمــر لم يصــدق الكوادر 

آذانهــم، إذ أن هــذا المطعــم كان مــن المقــرر اســتعماله كمــكان المأدبــة الحكوميــة 

فضــا عــن عــدم افتتاحــه بعــد. قــال أحدهــم للرئيــس عــن رأيهــم بصراحــة.

فتطــرق الرئيــس إلــى القــول إنــه مــن األحســن اســتعمال مبنــى غيــر منفتــح بعد، 

ومــن األجــدر أن نحمــل نظــرة وموقفــا صائبيــن مــن األطفــال، علينــا تخصيــص 

هــذا المطعــم لهــم كــي يرقصــون ويغنــون فيــه بمــلء رغبتهــم حتــى لــو اقتضــى 

األمــر إقامــة المأدبــة الحكوميــة فــي مــكان آخــر. هكــذا تــم تحديــد مطعــم أوكريــو، 
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إن تفكيــره ونشــاطه الرامــي إلــى الحــب الدافــئ للشــعب وصــا إلــى ذروتهمــا 

فــي اهتمامــه الخــاص بمعيشــة الشــعب وتوجيهــه الدقيــق لهــا.

ــائل  ــل مس ــل ح ــن أج ــه م ــد نفس ــاد، أجه ــات الب ــكل عائ ــا ل ــس رب كان الرئي

األكل واللبــس والســكن ألبنــاء الشــعب بأســرهم، حامــا إياهــا علــى عاتقــه طــوال 

حياتــه. وإن أكثــر مــا جعلــه قلقــا كان مســألة نقصــان الطعــام لــدى الشــعب، إذ لــم 

يكــن بوســعه التنــازل أو التســامح قيــد أنملــة أمــام مســألة نقصــان طعــام الشــعب فيما 

يمكــن تأجيــل حــل مســألة اللبــس إلــى حــد مــا. وكلمــا تلقــى تقريــرا عــن منغصــات 

الشــعب لعــدم توفيــر األطعمــة علــى نحــو طبيعــي، كلمــا جافــاه النــوم لشــدة القلــق.

لعــل ثمــة قلــة قليلــة ممــن يعرفــون حقيقــة أن المســألة المطروحــة علــى بســاط 

البحــث فــي االجتمــاع التشــاوري للجنــة الشــعبية المؤقتــة لشــمالي كوريــا التــي كان 

يرأســها بعــد تحــرر البــاد كانــت مســألة عجينــة فــول الصويــا.

الحــق أنــه مــن المســتحيل ذكــر جميــع القصــص المتعلقــة بحــب الرئيــس ألبنــاء 

ــا مــن أجــل ســعادة الشــعب طــوال حياتــه، بعــد  الشــعب، إذ أنــه كــرس نفســه كلي

وضعهــا فــي محــور كل تفكيــره ونشــاطه. كان طــول حياتــه هــو حيــاة موســومة 

بالحــب الحــار للشــعب والتفانــي مــن أجلــه، معتبــرا إيــاه كالســماء.

ثقة ثابتة ال تتغير

ــه  ــان فإن ــة لإلنس ــة المطلق ــي الثق ــذر ف ــس يتج ــاني للرئي ــب اإلنس ــا أن الح بم

يتصــف بأقصــى حرارتــه ومتانتــه. كانــت ثقــة الرئيــس باإلنســان هــي منطلــق حبــه 

اعتبــر الرئيــس الثــورة بحــد ذاتهــا حبــا للبشــر منــذ وقــت مبكــر. إن اليــوم الــذي 

عانــى فيــه أشــد اآلالم فــي حياتــه كان أثنــاء الحــرب المناهضــة لليابــان في معســكر 

مآنشــان الســرى المعتــم حيــث الحــظ مشــهدا يرثــى لــه ألعضــاء رابطــة األطفــال 

الذيــن بقــوا يتعرضــون لشــتى المآســي تحــت التهمــة الجائــرة لـــ »مينســاينغدان« 

)منظمــة تجسســية نظمهــا اإلمبرياليــون اليابانيــون فــي شــباط/ فبرايــر عــام ١9٣2 

علــى أمــل تحطيــم الصفــوف الثوريــة المناهضــة لليابــان مــن داخلهــا(.

آنــذاك قــال الرئيــس لعاملــي قســم التمويــن فــي المعســكر بلهجــة مبحوحــة، فيمــا 

هــو يكبــح بصعوبــة آالم فــؤاده إنــه ال بــد لــي اليــوم ان أدقــق مجــددا مفهــوم قيمــة 

الثــوري، لمــاذا بدأنــا الثــورة؟ ولمــاذا نواصلهــا اآلن متغلبيــن علــى الشــدائد بشــتى 

أنواعهــا؟ وتابــع قولــه بصرامــة كمــا يلــي: 

ــل  ــا، ب ــر شــيء م ــي تدمي ــا ف ــة من ــورة ال رغب ــق الث ــي طري ــا ف ــد انطلقن »لق

ألننــا نحــب اإلنســان. ألــم نرفــع رايــة النضــال ضــد هــذا العالــم البغيــض مــن أجــل 

تحريــر اإلنســان مــن جميــع اشــكال الجــور والعــادات الســيئة، وحمايــة مــا هــو 

إنســاني، والدفــاع عــن الجمــال وكل الثــروات التــي أبدعهــا اإلنســان؟«

بمــا أن الرئيــس يعتبــر الثــورة بأنهــا عبــارة عــن حــب اإلنســان، فلــم يتهــاون 

مــع ظاهــرة المســاس بمصالــح الشــعب أو إلحــاق الضــرر بهــا ولــو أبســط تعبيــر 

عنهــا وخــاض نضــاال مشــددا.

ــه  ــذي تعــرف في ــت ال ــر مــا ســره هــو الوق ــة كان أكث ــه الميداني ــاء توجيهات أثن

علــى كادر يعمــل جاهــدا مــن أجــل تحســين حيــاة الشــعب، ولكــن إذا رأى كــوادر 

نزلــوا إلــى الوحــدات الدنيــا ليقذفــوا بالشــتائم والتوبيخــات فــي وجــوه أبناء الشــعب، 

وجــه لهــم نقــدا صارمــا دون التغاضــي عنهــم ولــو قليــا.
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قــد عــادوا إلــى طــرف الثــورة بعــد تأثرهــم التــام بثقتــه اإلنســانية.

ــة  ــرن« قص ــة الق ــي دوام ــس »ف ــرات الرئي ــابع لمذك ــد الس ــي المجل وردت ف

ــن عــرس«. ــاد اب ــوان »صي بعن

ــام الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري بالتدريــب  ــاء قي حدثــت هــذه القصــة أثن

العســكري والسياســي فــي معســكر ماتانغكــو الســري عــام ١9٣7. إن أحــد صيادي 

ــع  ــات انخض ــرب العصاب ــش ح ــاعدة لجي ــدم المس ــبق أن ق ــذي س ــرس ال ــن ع اب

ــور  ــن ظه ــم م ــى الرغ ــا. عل ــار خائن ــى أن ص ــن إل ــن اليابانيي ــن اإلمبرياليي لبراث

العائــم الغريبــة مــن هــذا المأجــور فــي بعــض المناســبات فلــم يبــد الرئيــس وأفــراد 

ــن  ــاوة متعاطفي ــوه بحف ــل عامل ــزة. ب ــرات ممي ــات أي تعبي ــرب العصاب ــش ح جي

بحالتــه التــي يســد رمقــه فيهــا بصيــد ابــن عــرس. فتــارة أحضــروه لتقديــم وجبــة 

ــه مخالفيــن نظــام المعســكر الســري الخــاص بمنــع دخــول المدنييــن إليــه  األرز ل

آنــذاك، وتــارة أخــرى أجهــدوا أنفســهم لتنويــره وهــم يصاحبونــه للتجــول التفقــدي 

فــي جلســات التســلية وإلقــاء المحاضــرة والمناقشــة الدراســية، األمــر الــذي أثــره 

تأثيــرا تامــا بالثقــة المطلقــة التــي يغدقهــا عليــه القائــد وجميــع أفــراد جيــش حــرب 

ــات. العصاب

ذات يــوم، أمــاط الصيــاد اللثــام عــن وجهــه الحقيقــي بنفســه فــي فرصــة لقائــه 

بالقائــد الــذي دعــاه للحديــث. دخــل الصيــاد مــن الخــارج بالفــأس الــذي كان أخفــاه 

تحــت شــجرة البتــوال وهــو يفشــى بــكل صراحــة بمــا كلفــه اإلمبرياليــون اليابانيــون 

مــن مهمــة إلحــاق األذى بســامة مقــر القيــادة. لقــد أطلعــه علــى أنــه أخفــى الفــأس 

دون تســليمه فــي حينــه، رغــم تلقيــه الثقــة التامــة والحفــاوة البالغــة، ولــم يخبــر مقــر 

القيــادة بمــا يعلمــه جيــدا مــن أن ثمــة شــخصية يعمــل عميــا للعــدو يشــاركه فــي 

للشــعب، وطابعــه الفطــري، ومضمونــه األهــم، وحجــر األســاس الرئيســي الــذي 

جعــل تاريــخ كوريــا الثــوري يتألــق بتاريــخ الحــب اإلنســاني.

اســتهل الرئيــس الثــورة حامــا الثقــة باإلنســان، وقادهــا باتخــاذ هــذه الثقــة كقــوة 

محركــة لهــا. يمكــن القــول إن طــول حياتــه ممهــور بثقتــه بأبنــاء الشــعب والرفــاق، 

ــس  ــا الرئي ــورة، أواله ــارة إلنجــاز الث ــة جب ــوة محرك ــة ق ــذه الثق ــا صــارت ه فيم

أهميــة قصــوى، وفلســفة الحيــاة المتجســدة فــي طــول حياتــه.

ــة  ــة وثابت ــاة مطلق ــدة فلســفية فــي الحي ــة باإلنســان التــي حملهــا كعقي كانــت الثق

ــه الفلســفية  ــاة البشــر. ثقت ــوري وحي ــة للنضــال الث ــة العميق ــا الحقيق انعكســت عليه

هــذه تــم نشــوءها وتطويرهــا منــذ أيــام الثــورة المناهضــة لليابــان حيــث أعلــن حربــا 

ضــد اإلمبريالييــن اليابانييــن الغاشــمين فــي حالــة ال تختلــف عــن األيــدي المجــردة.

حيــن انطلــق الرئيــس علــى طريــق الثــورة غيــر المطروقــة حامــا فــي قلبــه 

رســالة اســتعادة الوطــن، لــم يكــن هنــاك أي نــوع مــن األمــل فــي االنتصــار وال أي 

رصيــد مــادي متيــن، مــا عــدا أيــد مجــردة بــكل مــا فــي الكلمــة.

والشــيء الوحيــد لديــه إنمــا كان الثقــة بالشــعب الــذي ســيكون عمــادا روحيــا، 

وتلــك الثقــة باإلخــاص والواجــب األخاقــي الامتناهــي للرفــاق الثورييــن، الثقــة 

ــت  ــة، كان ــتها الوطني ــعب وحماس ــر الش ــا لجماهي ــب معينه ــوة ال ينض ــذكاء وق ب

ــدة إلنجــاز الثــورة اختارهــا الرئيــس. وســيلة وحي

ــن  ــن المعروفي ــن الثوريي ــن المناضلي ــدد ال يحصــى م ــا ع ــه، نم ــي ظــل ثقت ف

ــة  ــة منقطع ــس واإلرادة القتالي ــة بالنف ــروا روح التضحي ــن أظه ــن الذي والمجهولي

النظيــر فــي النضــال مــن أجــل الوطــن والثــورة والحــزب والشــعب. واألبعــد مــن 

ذلــك، حتــى أولئــك الذيــن انســاقوا إلــى معــاداة الثــورة أو قامــوا بــدور الخــدم للعــدو 
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انقلبــت علــى أعقابهــا إذ أن الجيــش الشــعبي قــام بتوجيــه الهجــوم المضــاد الحــازم 

ليحقــق تحريــر أكثــر مــن 90 بالمائــة مــن مســاحة أراضــي جنوبــي كوريــا وأكثــر 

مــن 92 بالمائــة مــن ســكانها خــال مــدة ال تزيــد شــهرا واحــدا إال قليــا.

لكــن الجيــش الشــعبي اضطــر إلــى التراجــع المؤقــت االســتراتيجي مــن جــراء 

نقصــان األســلحة بعدمــا جــر بالعــدو فــي المنطقــة الضيقــة المضغوطــة مــن 

محافظتــي كيونغســان الشــمالية والجنوبيــة. بيــد أن أبنــاء الشــعب والجيــش الكــوري 

تغلبــوا علــى هــذه المحــن القاســية اســتنادا إلــى ثقــة الرئيــس الثابتــة بهــم.

وعقــب التراجــع المؤقــت أنجــزوا عمليــات المرحلــة الثالثــة مــن الحــرب بنجاح، 

بعــد اإلحبــاط التــام بـــ »الهجــوم العــام لعيــد الميــاد« للعــدو، واندفعــوا نحــو الجنوب 

وهــم يطــردون قــوات الغــزو األمريكيــة مجــددا إلــى خــط العــرض ٣8 جنوبــا. بعــد 

إفشــال هــذا الهجــوم العــام صــرح مــاك آرثــر بـــ ».... أنــه مــن المســتحيل أن تكســب 

الواليــات المتحــدة نصــرا فــي كوريــا«. لــم يمــر الوقــت إال ســنة واحــدة منــذ انــدالع 

الحــرب حتــى طرحــت الواليــات المتحــدة المذعــورة الهدنــة فــورا.

غيــر أن الحــرب اســتمرت ســنتين منــذ ذاك. بالطبــع توجــد ثمــة بعض األســباب 

مثــل المحاولــة البغيضــة للواليــات المتحــدة التــي كانــت تســعى إلعــداد »الهجــوم« 

الجديــد وهــي تعمــل علــى تأجيــل الوقــت وراء ســتار الهدنــة. يعــود أحــد األســباب 

الرئيســية لمضــي وقــت طويــل حتــى تحقيــق الهدنــة الواقعيــة إلــى مســألة األســرى. 

ــات  ــة مــن جانــب الوالي ــل ســونغ أن طــرح مســألة الهدن ــم إي رأى الرئيــس كي

المتحــدة المشــعلة لنيــران الحــرب ال يختلــف عــن اعترافهــا باالستســام. لــذا حرص 

علــى اتخــاذ اإلجــراءات المتشــددة القاضيــة بعــرض متطلبــات كوريــا بجــدارة.

وكانــت مســألة األســرى هــي إحــدى المســائل الرئيســية الواجــب تنفيذهــا حتمــا 

العمليــة الســرية ويســاعده علــى أخــذ الصلــة بجيــش حــرب العصابــات.

ــادة والوحــدة كادا  ذكــر الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي مذكراتــه بــأن مقــر القي

ــه مــن  ــن عــرس مكنت ــاد اب ــة بصي ــذاك مســتذكرا أن الثق ــا آن ــان تمام ــا يفني كاهم

ــة  ــن الني ــص م ــد التخل ــان بع ــل لإلنس ــر األصي ــى شــخصية ذي الضمي ــودة إل الع

ــة. ــة النكــراء بفضــل هــذه الثق ــادي المصيب ــي االســتطاعة تف ــح ف ــة، وأصب الخبيث

ــع  ــا وق ــة، فكلم ــه الثوري ــي حيات ــن ف ــة مــرة أو مرتي ــل هــذه الحادث ــع مث ــم تق ل

ــذا  ــتخدام ه ــة باس ــى برك ــة إل ــر والمصيب ــى يس ــر إل ــس العس ــول الرئي ــا ح مثيله

الســاح، الثقــة باإلنســان. ومــا كان يؤقنــه إيقانــا تامــا هــو أن المــرء ال يجنــى شــيئا 

مــن الريبــة بينمــا الثقــة تنفعــه كثيــرا.

وثقتــه باإلنســان تجــد تعبيــرا عنهــا فــي االعتنــاق الحقيقــي واالئتمــان المطلــق 

للرفــاق الثورييــن وأبنــاء الشــعب والجنــود.

والهــدف الــذي صــب جمــاع جهــوده طــول الحيــاة بغيــة إبــرازه كــذات فاعلــة 

ــان  ــى ف ــر عل ــم ينحص ــذات ل ــر ال ــتقل لمصي ــب المس ــخ والصاح ــدرة للتاري مقت

ــن،  ــن العاملي ــن والمثقفي ــل كان يضــم العمــال والفاحي ــة، ب ــردي وجماعــة معين ف

حاملــو المطــارق والمناجــل واألقــام، والجنــود الممســكين بالســاح وأبناء الشــعب 

فــي البــاد قاطبــة.

ال بــد أن هنــاك عــددا قليــا ممــن يعرفــون بالتفصيــل حوليــات انقضــاء المــدة 

الطويلــة للســنتين االثنتيــن منــذ طــرح مســألة الهدنــة علــى بســاط البحــث ألول مــرة 

حتــى تحقيقهــا فــي الواقــع أثنــاء حــرب التحريــر الوطنيــة الماضيــة.

علــى الرغــم مــن أن اإلمبريالييــن األمريكييــن قــد تشــدقوا بأنهــم قــادرون علــى 

احتــال كوريــا بأكملهــا خــال ثاثــة أيــام منــذ بدايــة الحــرب، إال أن طموحاتهــم 
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ــع  ــس بداف ــوده لي ــة بجن ــة اإلنســانية النقي ــه الثق ــي قلب ــه كان يحمــل ف نظــرا ألن

مــن مجــرد الواجــب األخاقــي للقائــد فــي االعتنــاء بهــم، تلــك الثقــة األكيــدة بأبنــاء 

الجمهوريــة، قــد اهتــم كل االهتمــام بمســألة تبــادل األســرى. علــى ذلــك حينمــا عــاد 

بذاكرتــه إلــى تلــك الفتــرة التــي بــذل فيهــا جهــوده الكبيــرة لتحقيــق هــذه المســألة، 

قــال إنــه لــم يعمــل علــى اســترجاعهم لــو لــم تكــن لديــه الثقــة بهــم.

كان الرئيــس يقــول إن مــن يميــل إلــى الشــك فــي اآلخريــن دون الثقــة بهــم هــو 

مســتحق بالعيــش فــي جزيــرة نائيــة بوحــده، وكلمــا ظهــرت هــذه االنحرافــات لــدى 

اآلخريــن قــام بتصحيحهــا فــي حينهــا.

ــاء فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة، قــال أحــد الكــوادر فــي قطــاع القــوات  أثن

المســلحة الــذي عــاد بعــد إنجــاز مهمتــه لتفتيــش إحــدى فــرق الجيــش الشــعبي إن 

85 بالمائــة مــن أفرادهــا هــم العناصــر الســيئة، فوجــه الرئيــس إليــه نقــدا قاطعــا 

بقولــه إن أخطــر شــيء هــو فعلــك وليــس أولئــك األفــراد، وفــي اآلونــة األخــرى 

ــة  ــة العائلي ــاس ذوي البيئ ــون الن ــن يعامل ــوب الكــوادر الذي ــي ظهــرت فيهــا عي الت

المعقــدة بضيــق أفــق قــام بتقويمهــا عــن طريــق المحاســبة الصارمــة فــي حينــه.

كمــا رأينــاه، كانــت ثقتــه باإلنســان ثقــة مطلقــة ال تعــرف التمييــز البتــة. بفضــل 

ثقــة األب العظيــم الــذي يهبهــا ألي شــخص دون التمييــز وال المحدوديــة، كان 

ــة والكــرم التــي ال يعــرف التاريــخ مثيلهــا،  فــي االســتطاعة والدة سياســة الفضيل

ــة للوحــدة المتاحمــة بقلــب واحــد علــى هــذه األرض. وظهــور المامــح الجليل

إن الثقــة باإلنســان المتجســدة فــي مجمــل حياتــه كانــت تتســم بنقاوتهــا وال تقــوم 

علــى حســاب قــط. مــن هنــا أكــد الرئيــس حــول الثقــة باإلنســان قائــا علــى الــدوام 

»إنــه ال يمكــن تزييــف الثقــة«.

مــن بينهــا. منــذ أن بــدت إمكانيــة الهدنــة فــي الواقــع ظــل الرئيــس يخــوض معركــة 

ال يســمع فيهــا صــوت الرصــاص ضــد اإلمبريالييــن األمريكييــن بغيــة اســترجاع 

الجنــود األســرى علــى يــد العــدو.

مــن الطبيعــي أن يكــون األســرى فــي أي حــرب. بموجــب النظــام المحــدد مــن 

ــدأ اإلنســانية  ــى مب ــة أســرى الحــرب عل ــن معامل ــد م ــي ال ب ــون الدول ــث القان حي

وال يجــوز اســتهتارهم وتعذيبهــم وقتلهــم واســتخدامهم كأهــداف االختبــار وينبغــي 

اســترجاعهم إلــى بادهــم دون قيــد أو شــرط.

ولكــن اإلمبريالييــن األمريكييــن اقترفــوا أشــرس األعمــال المناهضــة لألخــاق 

اإلنســانية مثــل تعذيــب األســرى وتهديدهــم وتهويلهــم ســعيا إلــى تحويــل أفكارهــم 

وجعلهــم يعملــون ضــد الجمهوريــة.

شــعر الرئيــس بألــم فــؤاده أكثــر مــن غيــره حــول ذلــك وبــذل جهــوده 

ــكلة  ــبة للمش ــا بالنس ــيكون مختلف ــر س ــأن األم ــر ب ــد اعتب ــا. لق ــترجاعهم جميع الس

األخــرى لكــن مســألة تبــادل األســرى ال يمكــن التنــازل عنهــا مطلقــا، وأخــذ صلــة 

هاتفيــة بالمفــوض الرئاســي للجنــة الهدنــة العســكرية أكثــر مــن مائــة مــرة آنــذاك 

ــادل األســرى. ــألة تب لحــل مس

ــق بمســألة  ــرة إن النضــال المتعل ــذه الفت ــس مســتذكرا ه ــال الرئي ــد، ق ــا بع فيم

تبــادل األســرى دام أكثــر مــن ســنة، ولــو ال هــذه المســألة لتــم إبــرام اتفاقيــة الهدنــة 

ــده مــن  ــه يكــرس قصــارى جه ــي جعلت ــة هــي الت ــت الثق ــت أســرع. وكان ــي وق ف

ــي  ــب ف ــوف اآلالم والمصاع ــتى صن ــى ش ــا عل ــرى متغلب ــترجاع األس ــل اس أج

تلــك األيــام حيــث التهمــت نيــران الحــرب كل جبــال الوطــن وأنهــاره وال يمضــي 

الوقــت إال بســيل دمــاء النــاس جســدا وروحــا.
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مشاعر المودة اإلنسانية الرحبة كالبحر

حينمــا نتحــدث عــن محبــة اإلنســان الحقيقيــة فهــي المســاعدة والعــون واالعتناء 

ببــذل الــروح والمهــارة والقــوة كليــا. ليــس الحــب مجــرد تدفــق المشــاعر، وإنمــا 

التفانــي الحقيقــي الدافــئ والتضحيــة بالنفــس للشــخص المحتــرم الموثــوق بــه.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــا عطوفــا أكثــر حنانــا عامــل الناس بمشــاعر 

المــودة الرحيبــة كالبحــر وكــرس نفســه فــي ســبيل الشــعب طــوال حياته.

ــر  ــان أكث ــه لإلنس ــز محبت ــا يمي ــرا هام ــت عنص ــة كان ــودة الدافئ ــاعر الم فمش

ــا. ــا وصدق إخاص

تكمــن الميــزة الرئيســية لمحبتــه الســامية لإلنســان، المحبــة األبويــة، فــي 

معاملتــه للنــاس واالعتنــاء بهــم وقيادتهــم دائمــا بمــا يحملــه مــن المشــاعر اإلنســانية 

ــاءة. المعط

ــر أن  ــة. غي ــات الوظيف ــث ترتيب ــن حي ــى م ــة أعل ــة مكان ــس الدول ــل رئي يحت

الرئيــس اعتنــى بالنــاس وقادهــم بحبــه ومودتــه ومشــاعره األبويــة الحنونــة وليــس 

ــات. ــر والتوجيه ــزال األوام بإن

بمــا أنــه يتحلــى بهــذه المشــاعر المؤثــرة ألفئــدة جميــع النــاس قــد أحضــر إلــى 

بيتــه أحــد األيتــام الــذي فقــد والديــه وربــاه شــخصيا أثنــاء الحــرب حيــث يتســاقط 

ــراد إحــدى  ــى أف ــفقا عل ــوع مش ــاه بالدم ــت عين ــن الرصــاص، واغرورق ــل م واب

ــم  ــدفء عال ــرا ل ــرارا. نظ ــرارا وتك ــم م ــوب وزاره ــى الجن ــن إل ــر المهاجري أس

كانــت ثقتــه باإلنســان تتميــز بصفــة حقيقيــة وال تعــرف الحســبان. نظــرا لكونــه 

مجســدا لحــب اإلنســان الســامي ال يقــوم علــى أي حســاب فــي الثقــة بالنــاس، انطلــق 

إلــى ســاحة النضــال لحمايــة اإلنســان دون تــردد معرضــا حياتــه للخطــر.

كان مــن عادتــه أن يقــول للنــاس دون تحفــظ إنــه علــى ثقــة فيهــم. عنــد لقائــه ســواء 

أ كان الرفيــق فــي الســاح أو العامــل أم الفــاح أبــدى جليــا موقفــه الحقيقــي تجاههــم 

قائــا إنــه يثــق بهــم كل الثقــة. لــذا إن مــن حملــوا ثقتــه هــذه اعتبروهــا كحبــل حياتهــم 

وكرســوا كل مــا لديهــم مــن أجــل الحفــاظ عليهــا حتــى لحظــة أخيــرة مــن حياتهــم.

حــدث ذلــك حينمــا طرحــت مســألة إرســال عــدد كبيــر مــن التقنييــن إلــى 

البلــدان األخــرى للتدريــب أثنــاء حــرب التحريــر الوطنيــة الماضيــة بغيــة تربيــة 

عامليــن تقنييــن محتاجيــن فــي إعــادة البنــاء والتعميــر بعــد الحــرب تطلعــا إلــى يــوم 

االنتصــار. آنــذاك قــال الرئيــس لبعــض الكــوادر ضيقــي الصــدر الذيــن يرتابــون 

فــي منشــأ الموفديــن وســيرة حياتهــم إن أبنــاء وبنــات العمــال والفاحيــن الكورييــن 

لــم يكــن بوســعهم حتــى الوقــوف أمــام بوابــة المدرســة الفتقارهــم إلــى النقــد، وإن 

ــول  ــدال ح ــد الج ــتثناء، فعن ــاء دون اس ــى األغني ــن بن ــوا م ــين كان ــض الدارس بع

المثقفيــن لبادنــا لــن يكــون هنــاك شــخص ســليم بهــذه الذريعــة أو تلــك، فإننــي علــى 

ــال تجسســية خــال  ــن يقومــوا بأعم ــة ل ــي القائم ــن ف ــن المدرجي ــأن التقنيي ــن ب يقي

ــدان األخــرى وال أعمــال مضــرة فــي الوطــن أيضــا بعــد  فتــرة التدريــب فــي البل

عودتهــم، فمــن الواجــب إرســال قائمــة المدربيــن إلــى الجهــاز المعنــي لتلــك البلــدان 

مــع عريضــة ضمانــي.

ــا لمشــاطرة  ــا عظيم ــا تاريخ ــذه، شــهدت كوري ــارة ه ــه الح ــه وثقت بفضــل حب

ــدم. ــة ال ــن بقراب ــر مرتبطي ــد الشــعب للمصي القائ
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واألطفــال والكــوادر أم جلســة الحديــث مــع الجنــود والمبرزيــن فــي العمــل. أبعــد 

مــن ذلــك حتــى أولئــك الكــوادر أو األشــخاص الذيــن يشــعرون بالضيــق واألســف 

أمامــه دون أن يعرفــوا مــاذا يفعلــون، ألنهــم ســببوا لــه القلــق بارتكابهــم العيــوب، 

ــاء  ــه البشــوش مصححــا أخطاءهــم واحــدا واحــدا. أثن ــس بوجه ــم الرئي ــد عامله ق

االجتماعــات واألحاديــث الرســمية وعلــى منصــات الفعاليــات الحزبيــة والحكوميــة 

كان وجهــه مرســوما باالبتســامة الوضاحــة دائمــا.

ــاس ليســت هــي  ــع الن ــوب جمي ــح قل ــي تســر وتري ابتســامته المشــرقة هــذه الت

ــس  ــا أن الرئي ــة. بم ــودة الدافئ ــة والم ــب الصادق ــاعر الح ــن مش ــر ع ــوى تعبي س

كان يمتلــك مشــاعر المــودة هــذه التــي ال نظيــر لهــا لــم تتغيــر أســاريره المفعمــة 

ــه مضــى فــي شــق المحــن والمصاعــب شــتى األشــكال  ــدا رغــم أن باالبتســامة أب

ــي. ــوف المآس ــى كل صن ــا عل ــة ومتغلب ــا اإلرادة الخارق ــخ حام للتاري

يتمثــل أريــج الرجــل العظيــم المتميــز للرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي أنــه يعتنــي 

بالجنــود الثورييــن اعتنــاء يفــوق لمــا لــدى األب الحقيقــي ويصــب لهــم جــل المحبــة 

الدافئــة وعلــى محيــاه االبتســامة الوضاحــة.

إن مــن ســنحت لــه فرصــة زيــارة بيونــغ يانــغ ولقــاء الرئيــس ألول مــرة مــن 

حيــث السياســي األمريكــي بعــد الحــرب الكوريــة هــو رئيــس اللجنــة الصغيرة آلســيا 

والمحيــط الهــادئ التابعــة للجنــة الشــؤون الدبلوماســية لمجلــس النــواب األمريكــي.

تــم إعــان محضــر تلــك المحادثــات بعــد عشــرين ســنة منــذ ذاك. فــي المؤتمــر 

ــؤال  ــن س ــها ع ــاب رئيس ــه، أج ــد إعان ــام ١980 بع ــي ع ــاري ف ــي الج الصحف

ــا بصراحــة  ــل ســونغ مصرح ــم إي ــس كي ــه بالرئي ــي لقائ ــن النطباعــه ف الصحفيي

كالتالــي: »آنــذاك تبادلــت الحديــث مــع الرئيــس خــال أربــع ســاعات تقريبــا حيــث 

مشــاعره العاطفيــة، كان النــاس طفــا ورجــا ينســون كل الهمــوم فــي أحضانــه.

ــادة أن  ــرى ع ــاء، ج ــورة العظم ــادة الث ــن وق ــكريين البارزي ــوص العس بخص

ــا  ــون المحي ــة أن تك ــون عام ــوا يظن ــة. فكان ــم المهيب ــاس أوال مامحه ــر الن يتذك

ــم. ــع كونه ــة م ــر متائم ــف غي ــة بالعط المفعم

ــذي  ــدة، ال ــات المتح ــبق للوالي ــس األس ــت الرئي ــوث الخــاص لروزفل إن المبع

ــر  ــام ١94١، ذك ــمبر ع ــون األول/ ديس ــي كان ــكو ف ــي موس ــتالين ف ــي بس كان لق

عــن ميــزة مامحــه كمــا يلــي: »لــم يبــد منــه أي حركــة الجســم غيــر الازمــة وال 

تعابيــر الوجــه غيــر الطبيعيــة. وجــدت كأننــي أتحــدث مــع آلــة منضبطــة معقولــة 

إلــى حــد الروعــة«.

منــذ القــدم اعتبــر النــاس مشــاعر المــودة بأنهــا أكبــر األخــاق الجميلــة التــي 

تزيــن المجتمــع اإلنســاني. لكــن مشــاعر المــودة للرئيــس كيــم إيــل ســونغ متســمة 

برحابتهــا التــي تســتولي علــى أفئــدة كل النــاس مثــل البحــر.

مشــاعره العاطفيــة المميــزة تجــد تعبيــرا مركــزا عنهــا فــي مــا يمنحــه ألبنــاء 

الشــعب من االبتســامة الوضاحة البشوشــة كالشــمس. إن وجهه المملوء باالبتســامة 

ــي  ــمس الت ــورة الش ــة ص ــاس كان بمثاب ــوب الن ــى قل ــتحوذ عل ــي تس ــرقة الت المش

تنعكــس علــى طــول ثمانيــن ســنة مــن حياتــه.

صــورة الرئيــس المرســومة فــي أعمــاق قلــوب الشــعب الكــوري هــي صــورة 

األب الحنــون ذي المــودة غيــر المحــدودة، صــورة الشــمس التــي تغمــره االبتســامة 

العريضــة دومــا. 

ــكان. إذ أن  ــت وم ــي كل وق ــرقة ف ــامة المش ــا االبتس ــم تفارقه ــاه ل ــت محي كان

هــذه االبتســامة علــت علــى وجهــه دائمــا ســواء أثنــاء لقائــه مــع العمــال والفاحيــن 
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لترجــل الرئيــس مــن القطــار وعلــى وجهــه االبتســامة العريضــة قائــا مــا يلــي: 

ــى كــرة  ــن يكــون ثمــة عل ــة بفتنتهــا وحنانهــا. ل »كانــت ابتســامته رائعــة للغاي

ــائبة،  ــا دون ش ــو عليه ــا ه ــامته كم ــل ابتس ــادة نق ــى إع ــادر عل األرض مصــور ق

تلــك االبتســامة الموحيــة برحابــة الصــدر والشــهامة الواســعة كالبحــر والجاذبيــة 

ــة ومشــاعر العطــف الســامية.« العظيم

ال ضيــر أنــه قــد نســي تمامــا رســالته كالصحفــي إذ افتتــن كليــا بتلــك االبتســامة 

الوضاحــة المرســومة علــى محيــا الرئيــس.

ــييعه  ــاعة تش ــي س ــاع ف ــرارة دون انقط ــوا بم ــوري انتحب ــعب الك إذا كان الش

ــن  ــهم م ــوا أنفس ــم يتمالك ــم ل ــك ألنه ــام ١994، فذل ــو ع ــوز/ يولي ــي تم ــر ف األخي

ــمة  ــورة الباس ــم الص ــة رؤيته ــم لحظ ــاق قلوبه ــن أعم ــق م ــارم المتدف ــن الع الحني

للرئيــس الــذي كان يعتنــي بهــم ويحبهــم بــكل عنايــة بوجهــه المملــوء باالبتســامة 

ــمس. ــاطعة كالش الس

ــاعر  ــا للمش ــا ووضوح ــر عموم ــر األكث ــذات التعبي ــي بال ــان ه ــامة اإلنس ابتس

ــذا  ــا. به ــرح وغيره ــل الســرور والرضــا والم ــاة مث ــي الحي ــبة ف ــودة المكتس والم

المعنــى يمكــن القــول إن االبتســامة عبــارة عــن المشــاعر األكثــر صدقــا لإلنســان.

صــورة الرئيــس المســتوطنة فــي قلــوب جميــع أفــراد الشــعب الكــوري الذيــن تمتعوا 

بحياتهــم فــي أحضانــه كانــت صــورة األب المبتســم ابتســامة الرضــا والفــرح العريضة. 

هــذا هــو مــا يعرفــه الشــعب الكــوري جيــدا وكذلــك جميــع نــاس العالــم أيضــا.

إذا كان الرئيــس يتميــز بمعاملتــه الدافئــة ألبنــاء الشــعب واألطفــال واألصدقــاء 

األجانــب مــع ابتســامته المشــرقة، فلعــل هنــاك عــدد قليــل مــن النــاس يعرفــون مــا 

دار فــي خلــد الرئيــس المتميــز بكثــرة الدمــوع.

تحــدث بوجــه مبتســم طــول الوقــت فضــا عــن خلقــه النــادر والليــن ممــا تــرك فــي 

نفســي انطباعــا بأنــه ذو القلــب الطيــب.«

ــي  ــدة الت ــس الفري ــي لشــيم الرئي ــراف قلب ــذا اعت ــول إن تصريحــه ه ــن الق يمك

ــهامة  ــة الش ــب معامل ــى األجان ــن وحت ــعبه المحبوبي ــه وش ــراد أمت ــا أف ــل به يعام

ــانية. ــة اإلنس ــة بالمحب ــرقة الفائض ــامة المش ــه االبتس ــى وجه ــامح وعل والتس

أبعــد مــن ذلــك، حتــى أولئــك الذيــن يعملــون عبثــا فــي الــوراء البســين األقنعــة 

ــة بكرامــة وابتســامة ســخية وهــو  ــي األغلبي ــس ف ــام، كان يعاملهــم الرئي ــي األم ف

علــى علــم تــام بوجوههــم الحقيقيــة، ويعطيهــم فرصــة االعتــراف بالذنــب وســلوك 

الطريــق الجديــد بــدال مــن توبيخهــم.

ــا  ــا بينم ــعة الشــمس دوم ــاطعة بأش ــه س ــت صورت ــعب كان ــل الش ــا يعام حينم

ــدو. ــام الع ــا أم ــش فرائصــه غضب ــررا وترتع ــاه ش ــدح عين تق

والحقيقــة المعروفــة واســعا أن الســيد هونــغ ميونــغ هــوي الــذي كانــت تحبــه 

ــى عامــة البــاد مــن  ــرة حيــث عان ــك الفت ــة كعامــة شــهيرة فــي تل األمــة الكوري

ــوم بعــد تحــرر  ــن مــن الوطــن تلقــى ذات ي الســخط وآالم المســتعمرين المحرومي

البــاد ســؤال ابنــه عمــا هــي شــخصية القائــد كيــم إيــل ســونغ، وهــل هــو كفيــل 

بــأن يتولــى مصيــر عائلتنــا وقــال إنــه قــد تعجــب كليــا بابتســامة القائــد الوضاحــة. 

لــم يكــن ذلــك ســوى صــوت الرجــل الــذي أتيــح لــه اللقــاء بالقائــد واســتقبل مناســبة 

ــن  ــر م ــوري وكثي ــعب الك ــاعر الش ــن مش ــرا ع ــل كان تعبي ــه ب ــاف لحيات االنعط

ــه الباســمة المشــرقة دومــا. ــم المتعجبيــن لصورت ــاس العال أن

حينمــا زار الرئيــس يوغوســافيا الســابقة فــي حزيــران/ يونيــو عــام ١984، 

اعتــرف أحــد مراســلي التصويــر لهــذا البلــد بعيبــه لعــدم تصويــر اللحظــة التاريخية 
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ــب  ــى بالح ــه يتحل ــه، ألن ــوال حيات ــوع ط ــن الدم ــرا م ــس كثي ــال الرئي ــد س لق

للشــعب والمــودة للرفــاق الثورييــن. إن الوقــت الــذي ذرف الرئيــس دموعــا أكثــر 

ــن األعــزاء. ــه الثوريي ــد رفاق ــة هــو حينمــا فق ألمــا وكآب

ــوع  ــك ســيل الدم ــم يتمال ــه ل ــر المأســوي عــن استشــهاد رفاق ــى الخب ــا تلق كلم

ــدا. ــآم أب ــى االلت ــه الســبيل إل ــا ال يجــد جــرح قلب ــرة، بينم المنهم

ــام الحــرب  ــاء أي ــروا تحــرر الوطــن أثن ــا أن ي ــا دونم ــه الدني ــارق رفاق ــا يف لم

المناهضــة لليابــان أمضــه الحــزن وتفطــر فــؤاده ألمــا فينســى األكل والنوم محسســا 

ــاب  ــة خط ــى كتاب ــخصيا إل ــري ش ــرح وينب ــع المب ــاآلالم والوج ــه ب ــكل جوارح ب

ــه. التأبيــن ودفــن رفــات المستشــهدين والدمــوع المنهمــرة تغشــي عيني

ــى  ــرن عل ــوث الكومنت ــهاد مبع ــن استش ــر ع ــمع التقري ــا س ــك حينم ــدث ذل ح

ــه  ــذ تعرف ــط من ــام فق ــت إال عشــرة أي ــم يمــض الوق ــذي ل ــو ال ــدو ه رصــاص الع

عليــه، أقفــل الرئيــس البــاب مــن الداخــل وبقــي فــي ســحابة النهــار علــى ذكــرى 

ــي  ــا توف ــر، كلم ــب التحري ــه. وعق ــى خدي ــدرارا عل ــيل م ــوع تس ــل والدم الراح

الرفــاق الثوريــون مثــل كيــم تشــايك، وآن كيــل، وبــاك دال، والوطنيــون مثــل هــو 

هــون، وهونــغ ميونــغ هــوي، والمناضلــون الوطنيــون للتوحيــد مثــل كيــم جونــغ 

ــا ال  ــم بم ــن فقدانه ــببة م ــز اآلالم المس ــس بوخ ــغ دو، كان يح ــواي يون ــاي وتش ت

ــزارة. ــوع بغ ــذرف الدم ــو ي يوصــف وه

ليــس ذلــك بالنســبة للكــوادر فقــط. كلمــا جــاءه الخبــر بوفــاة األنــاس العادييــن 

المعروفيــن لــه لــم يتمكــن مــن تجــاوز مشــاعر اليــأس والحــزن المتدفقــة والدمــوع 

تنهمــر مــن مآقيــه.

أثنــاء الحــرب، فوجــئ بوفــاة ســائقه بشــلل القلــب ممســكا بمقــود الســيارة، ولــم 

ــة  ــا، وبهج ــرور ورض ــي س ــا ف ــنة كله ــن س ــه لثماني ــس حيات ــش الرئي ــم يع ل

ــا، بــل عاشــها مــع الدمــوع األكثــر مــن البســمة حامــا فــي  وابتســامة فقــط مطلق

ــن. ــن اآلخري ــا م ــر وجع ــائر األكث ــه آالم الخس ــات قلب طي

ــم يكــن يمضــي يــوم  ــم والشــقاء فــوق مــا يحتمــل اإلنســان ول لقــد عانــى مــن األل

بالــكاد دون أن يبتــل قلبــه بالدمــوع الســائلة لمــا تكبــده مــن الــكأداء التــي لــم يذقهــا أحــد.

علــى الرغــم مــن كونــه القائــد الامــع فــوالذي اإلرادة والمظفــر دائمــا وأقــدم 

ــه بالقلــب األكثــر  ــه كان يعيــش حيات ــة إال أن ــة السياســة الدولي األقطــاب علــى حلب

ــة والمشــاعر  ــل المحب ــه كان يحم ــن ألن ــن اآلخري ــر دموعــا م ــن األكث ــا والعي ألم

ــة لإلنســان.  الحــارة والرحب

إذا كانــت المشــاعر اإلنســانية هــي الحــب األكثــر صدقــا وحــرارة بيــن شــتى 

ــوع مــن  ــة لإلنســان، فالدمــوع المشــربة بالصــدق هــي ن أشــكال المشــاعر الفكري

ــانية. ــر الصريحــة للمشــاعر اإلنس ــر التعابي أكب

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ المتميــز بالمشــاعر اللطيفــة والدمــوع الغزيــرة 

يحمــل رؤيــة فريــدة تفيــد بــأن المــرء ال يمكــن أن يصيــر بطــا حقيقيــا إال حينمــا 

يعــرف الدمــوع.

فــي حديثــه مــع المســؤولين فــي الحــزب والدولــة والجيــش فــي يــوم الثانــي مــن 

كانــون الثانــي/ ينايــر عــام ١988، ويومــي الثامــن مــن حزيــران/ يونيــو والســادس 

مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام ١989، قــال الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كمــا يلــي:

»رجــل كثيــر الدمــوع هــو رجــل طيــب. إن مــن يكــون جافــا وبــارد الفــؤاد ال 

تســقط مــن عينيــه قطــرة واحــدة مــن الدمــوع، حتــى إذا أراد البــكاء. إن البطــل 

الحقيقــي هــو مــن يعــرف الدمــوع«.
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المينــاء كان يدافــع عنــه أكثــر مــن 5١ ألــف نســمة مــن الجنــود.

ــة  ــة والبريطاني ــوات األمريكي ــت الق ــة، كان ــة الثاني ــرة الحــرب العالمي ــي فت وف

ــات  ــوذج« عملي ــي »نم ــا ه ــا بفرنس ــى نورماندي ــزال إل ــات اإلن ــت أن عملي أعلن

اإلنــزال الحديثــة رغــم أنهــا قــد فقــدت أكثــر مــن ١22 ألــف نســمة مــن قواتهــا، 

ــى  ــدود عل ــرال لخمســة نجــوم« المع ــى »الجن ــي إل ــر يرتق ــاك آرث ــا صــار م بينم

األصابــع فــي القــوات العدوانيــة األمريكيــة فــي أعقــاب عمليــة اإلنــزال إلــى 

جزيــرة إيــأو اليابانيــة التــي ال تزيــد مســاحتها عــن 20,٣ كيلومتــرا مربعــا، علــى 

ــوات المســلحة. ــرا مــن الق ــد كثي ــه فق الرغــم مــن أن

أثنــاء النضــال المســلح المناهــض لليابــان الــذي قــاده الرئيــس بممارســة تكتيــك 

حــرب العصابــات البارعــة، كان يحقــق النصــر دون التعــرض للخســائر الروحيــة 

بالــكاد، ولكــن، إذا استشــهد بعــض جنــوده الثورييــن، لــم يســتطع كبــح ســيل الدموع 

مــن عينيــه. وفــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة، لــم يعتــرف الرئيــس بالنصــر فــي 

المعركــة التــي حصلــت كثيــرا مــن خســائر القــوام.

ــى  ــر إل ــن يفتق ــت م ــة كان يمق ــودة الدافئ ــة والم ــس مجســد المحب ــا أن الرئي بم

ــره. ــن غي ــر م الشــعور اإلنســاني أكث

فــي أواخــر آذار/ مــارس عــام ١989، زار القــس مــون إيــك هــوان مستشــار 

التحالــف الوطنــي للحركــة الديمقراطيــة القوميــة بيونــغ يانــغ حيــث التقــى الرئيــس. 

ــن نيســان/  ــارس و٣ م ــن آذار/ م ــي 25 م ــن يوم ــي جــرت بي ــه الت خــال زيارت

أبريــل، أعــرب عــن تأييــده لمشــروع التفاوض السياســي مــن الشــخصيات القياديين 

فــي الشــمال والجنــوب الرامــي إلــى بحــث مشــروع التوحيــد علــى نظــام االتحــاد 

ــد  ــام الجدي ــاب الع ــي خط ــونغ ف ــل س ــم إي ــس كي ــه الرئي ــذي طرح ــي ال الفيدرال

يكــن بوســعه تعليــل النفــس مــن شــدة الحــزن وقــام بنفســه بتنظيــم جنازتــه وتحديــد 

مــكان قبــره وهــو يــذرف الدمــوع. عقــب الجنــازة أجــل وقــت المغــادرة قائــا إنــه 

ينبغــي إقامــة يــوم واحــد معــه مهمــا كانــت المشــاغل الكثيــرة والدمــوع تنهمــر فــي 

عينيــه طــول النهــار دون تنــاول الطعــام.

لشــدة ألــم فــؤاده مــن استشــهاد الجنــود الثورييــن، عــد خســائر األرواح عنصــرا 

رئيســيا يقــرر النصــر والهزيمــة فــي المعركــة ضــد العــدو إلــى جانــب نتيجــة القتال.

ــا، وجــه  ــي معمعانه ــت ف ــي كان ــة الت ــر الوطني ــن حــرب التحري ــوم م وذات ي

ــال  ــى إدخ ــوا عل ــن عمل ــكريين الذي ــاط العس ــا لبعــض الضب ــدا صارم ــس نق الرئي

»تكتيــك الحركــة« المزعــوم وأمثالــه بخــاف خطــة حــزب العمــل الكــوري 

ــدد  ــذاك ن ــود، آن ــا ال يقــل مــن الجن ــاق، ممــا ســبب فقدان ــال فــي األنف لخــوض القت

بهــم قائــا: »إن قتــال العــدو الــذي أســفر عــن خســائرنا الروحيــة الكثيــرة ليــس 

ــاال منتصــرا«. قت

ــذ أســلوب تفكيــر العســكريين البرجوازييــن الذيــن  ــا ننب ــا بأنن ــدا قوي وأكــد تأكي

ــن  ــة مــن خســائر البشــر معتقدي يشــربون نخــب النصــر بغــض النظــر عــن جمل

ــه مجــرد وســيلة الحــرب. ــود بأن ــر الجن جماهي

إذا عدنــا بذاكرتنــا إلــى تاريــخ الحــروب العالميــة فنجــد أن ثمــة عــددا كبيــرا مــن 

األمثلــة إلطــاق هتافــات النصــر بعــد نصــب علــم النصــر فــي الحــرب علــى كومــة 

ــون  ــنها اإلمبريالي ــي ش ــون الت ــاء ليوش ــى مين ــوم عل ــة الهج ــاء معرك ــث. أثن الجث

ــا  ــرا عظيم ــبوا نص ــم كس ــوا بأنه ــرين، تبجح ــرن العش ــل الق ــي أوائ ــون ف الياباني

باالســتياء عليــه خــال ســبعة أشــهر حيــث تــم زج أكثــر مــن ١٣0 ألــف نســمة 

مــن قواتهــم التــي ذهــب أكثــر مــن ١١0 ألــف نســمة منهــا كضحايــا علمــا بــأن هــذا 
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...

أيها حطابو هذه الباد

إياكم قطع األشجار دون ترو

فمن يعرف إذا كانت تلك األشجار حامية

حامية أرواح أسافنا في هدوء وشموخ

إياكم ركل األحجار الملقاة على هوامش الدروب

من يعرف إذا كانت جمجمات أسافنا راقدة 

راقدة رقود الخلود تحت تلك األحجار

...

ــاه مغرورقــة بالدمــوع  ريثمــا يســتمع الرئيــس إلــى أبيــات الشــعر، كانــت عين

عجــزا عــن كبــح مشــاعر التأثــر المتدفقــة، إذ أن الشــوق العــارم إلــى رفاقــه فــي 

ــوا  ــن فارق ــن الذي ــن والمجهولي ــم المستشــهدين المعروفي ــر بأل ــه يتذك الســاح جعل

الدنيــا دون نصــب لوحــة علــى قبورهــم وال دفنهم كما يجب. إن المشــاعر اإلنســانية 

الصادقــة المســتوطنة فــي أعمــاق قلبــه لــم تبــرد وتفتــر رغــم مــرور الزمــان.

ــع  ــا جمي ــن به ــي يفتت ــزة الت ــانية المتمي ــاعر اإلنس ــد المش ــه مجس ــا أن كون بم

النــاس فــي الوهلــة األولــى وتلمــس شــغف قلوبهــم مهمــا كانــت أنواعهــا، فقــد عــاش 

ــق وثقتهــم الحــارة. ــد النــاس المطل ــه متمتعــا بتأيي الرئيــس طــول حيات

تجتاز مشاعر المودة اإلنسانية الصادقة أي جدار عال.

ــم  ــد افتتانه ــونغ بع ــل س ــم إي ــس كي ــوا الرئي ــدوا ودعم ــن أي ــخاص الذي إن األش

بجمــال مشــاعره اإلنســانية الســامية لــم ينحصــروا علــى الثورييــن وأبنــاء الشــعب 

ــر  ــن وذوي الضمي ــن المتعنتي ــن القوميي ــرا م ــددا كبي ــل إن ع ــن فحســب، ب الكوريي

١989، وفــي يــوم 27 آذار/ مــارس جــرى لقائــه بالرئيــس.

بعــد زيارتــه للشــطر الشــمالي مــن كوريــا، وصــل إلــى مطــار كيمبــو بجنوبــي 

كوريــا فــي يــوم ١٣ مــن نيســان/ أبريــل. آنــذاك قــام رجــال الســلطة فيهــا باعتقالــه 

فــور وصولــه بتهمــة زيارتــه للشــطر الشــمالي مــن كوريــا، وحكمــوا عليــه بســجن 

ــع الشــطر  ــات« م ــب »المحادث ــى طل ــة عل ــوا بصفاق ــم عمل ــنوات. ولكنه ــبع س س

الشــمالي مــن كوريــا.

عنــدذاك، قــال الرئيــس إن حاكــم جنوبــي كوريــا ال شــك أن يكــون عديــم 

الرحمــة ورجــا صلفــا حقــا بالنظــر إلــى أنــه قــام بــزج القــس المســن للســبعينات 

مــن العمــر الــذي يعيــل والدتهــا المريضــة، وال جــدوى مــن اللقــاء بذلــك الرجــل 

عديــم الرحمــة ورفــض طلبهــم رفضــا قاطعــا. وإن كان ثمــة قضيــة ذات األهميــة 

السياســية الكبيــرة للغايــة فليــس أمــل يتوقــع مــن رجــل خالــي المشــاعر اإلنســانية 

عديــم الرحمــة وال الحاجــة بمقابلتــه أبــدا. إن دل موقفــه الثابــت هــذا علــى شــيء 

فإنمــا يــدل دليــا مبينــا علــى مــدى تثمينــه للمشــاعر اإلنســانية.

وتميــز جمــال المشــاعر اإلنســانية للرئيــس بالصداقــة والثبــات األكثــر التــي ال 

تعــرف البهــت مهمــا طــال الزمــن.

ذات يــوم بعــد التحريــر، زاره الشــاعر جــو كــي تشــون الكاتــب للملحمــة الطويلة 

»جبــل بايكــدو«. اســتمع الرئيــس إلــى تــاوة شــعر الكاتــب بكونــه أول مســتمع له.

كان الشــعر يحتــوى علــى كثيــر مــن الفقــرات التــي تامــس شــغف أفئــدة 

النــاس، ومــا أثــره تأثيــرا بالغــا مــن بينهــا هــو الفقــرة التــي تعبــر عــن المشــاعر 

المؤلمــة التــي يحــس بهــا بطلــه حيــن أهــال التــراب علــى رفــات يونــغ نــام الحبيــب 

ــي: ــرة كمــا يل ــك الفق المستشــهد بالرصــاص المعــادي. كان جــزء مــن تل
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نداء الشعب - »أبونا«

إن الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ عــاش حياتــه كلهــا فــي تواضــع تــام. بمــا 

ــم  ــه ول ــه، ظــل يرفــض مــدح الشــعب ب ــا للشــعب وخادمــا ل ــر نفســه ابن ــه اعتب أن

يســمح مــرة بــأي ســعي وتصــرف إلبــرازه.

ــي منتهــى  ــدوره ف ــل ب ــه، وقب ــه الشــعب إلي ــدم ب ــذي تق ــداء ال ــة الن ــر أن ثم غي

الرضــا وباختيــار ذاتــه أثنــاء حياتــه، وذلــك كانــت التســمية »أبونــا«. هــذه الكلمــة 

مصطلــح يســتعمله المــرء لمــن يرزقــه.

ــد حــزب  ــع وف ــه م ــاء حديث ــس أثن ــال الرئي ــو عــام ١985، ق ــوز/ يولي ــي تم ف

الشــيوعيين الســويديين اليســاري كمــا يلــي: »... إن كوادرنــا يســمونني أبــا لهــم. 

ــا ال عــارض هــذه التســمية«. وأن

ــن  ــا م ــا كوري ــا حققته ــل عم ــم بالتفصي ــرح له ــوم، ش ــذا الي ــه ه ــال حديث خ

النجاحــات والتجــارب فــي النضــال الثــوري واألعمــال البنائيــة. فيمــا يقــول حــول 

التجــارب المكتســبة فــي حــل مســألة الكــوادر فــي كوريــا، ذكــر لهــم قائــا بنبــرة 

تنــم عــن العــزة إن كوادرنــا للحــزب والدولــة، المشــاركين فــي هــذه الجلســة هــم 

ــا لهــم.  ــا يســمونني أب ــإن كوادرن ــذا، ف اآلخــرون ممــن ربيتهــم بشــكل منهجــي، ل

وأنــا ال أعــارض هــذه التســمية، بــل أقــول لهــم دائمــا إن واجبهــم هــو أن يكونــوا 

ــن ألبيهــم. ــن مطيعي ــن ثابتي ــاد والشــعب وثوريي ــن للب مخلصي

كلمــة »أبونــا«، هــذه هــي تســمية قبلهــا الرئيــس بصــورة أكثــر رضــا، ويعتــز 

النقــي مــن الرأســماليين القومييــن والمــاك العقارييــن الوطنييــن والشــخصيات مــن 

الفئــة العليــا فــي األوســاط الدينيــة أيضــا أيــدوه ودعمــوه فــي أيــام نضالــه المناهــض 

لليابــان رغــم أنــه كان شــابا ناهــز عمــره عشــرين ســنة. وبعــد تحــرر البــاد مباشــرة 

ــا  ــاء بعــد أن ظهــروا هن ــن يدعــون بأنهــم زعم ــك األشــخاص الذي أيضــا، كان أولئ

ــه  ــس ومشــاعر مودت ــام شــهامة الرئي ــاء رؤوســهم أم ــى إحن ــاك يضطــرون إل وهن

اإلنســانية.

ليــس مــن بــاب الصدفــة أن ذكــر كبيــر الباحثيــن فــي المجموعــة الماليــة الدوليــة 

للســام فــي الواليــات المتحــدة مــا قالــه الرئيــس األمريكــي األســبق جيمــي كارتــر 

ــس  ــرم الرئي ــي أحت ــونغ«، و»إن ــل س ــم إي ــس كي ــن الرئي ــدا م ــرت ج ــي تأث  »إن

ــدر  ــّي أن أق ــب عل ــه »إذا وج ــى أن ــيرا إل ــي«، مش ــد سياس ــونغ كقائ ــل س ــم إي كي

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، فإنــي أود أن أقــول إنــه رجــل ذو جمــال إنســاني دافــئ«.

إذا كان نــاس العالــم يحســون كرجــل واحــد بالــدفء منــه ويطرقــون رؤوســهم 

ــه  ــد ب ــا يتجس ــك فيم ــي ذل ــبب ف ــن الس ــا يكم ــن، فإنم ــن الكوريي ــه، فضــا ع أمام

مــن المشــاعر اإلنســانية الخارقــة التــي تهــز أوتــار قلــوب النــاس أكثــر مــن فكــره 

ــوب  ــى قل ــيطرة عل ــي الس ــل ف ــي تتمث ــة الت ــخصيته الفاتن ــارزة. إن ش ــه الب وقيادت

ــد  ــة ق ــه الجذاب ــره وقيادت ــم بفك ــل تحريكه ــاس بالمشــاعر اإلنســانية الســامية قب الن

ــه مشــكلين وحــدة  ــه يتجمعــون حول ــن ب ــاس المعجبي ــرا مــن الن ــت عــددا غفي جعل

ــة متجانســة. متآلف

ــي  ــذرف الدمــوع بســبب المشــاعر اإلنســانية، ويعتن ــه رجــل يبتســم وي بمــا أن

ويراعــي بحيــاة أبنــاء الشــعب بمشــاعر المــودة الدافئــة ال ينســاه النــاس فــي العالــم 

فضــا عــن الشــعب الكــوري.
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جميعــا قــد بجلــوا ودعمــوا الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ بــكل صــدق وإخــاص 

باعتبــاره ممثــل والديهم.

بالنســبة للشــعب الكــوري كان الرئيــس أبــا عطوفــا يســتندون إليــه اســتنادا تامــا 

وأمــا ذات المشــاعر الحنونــة والدقيقــة، قبــل أن يكــون قائــدا أعلــى للحــزب والدولة. 

إن مــا يتميــز بــه حبــه ألبنــاء الشــعب هــو العمــق والعــرض غيــر المتناهييــن اللذيــن 

يتجــاوزان مــدى الحــب لوالديهــم. جعــل الرئيــس نفســه طــوال حياتــه بمثابــة درع 

يحمــي ســامة أبنــاء الشــعب وبســتاني يعتنــي بحديقــة ســعادتهم.

نظــرا ألنــه كان يتحلــى بالحــب الحــار للشــعب قــد واصــل زيارتــه للمصانــع 

ــاء الشــعب  ــا بمعيشــة أبن ــاء دافئ ــى اعتن ــث اعتن ــش حي والمــزارع ووحــدات الجي

والجنــود مدفوعــا بقلــب أبــوي حقيقــي غيــر آبــه بالنــدى البــارد واألمطــار والثلــوج. 

ــه مــن الجهــود مــن أجــل حــل مســألة األكل واللبــس والســكن  ــذل كل مــا ل كمــا ب

ألبنــاء الشــعب علــى مــدى حياتــه. 

نمــا الرئيــس مختبــرا منــذ ســنواته المبكــرة بــؤس األمــة الكوريــة الواقعــة فــي 

ــي  ــا، الت ــي كوري ــة ف ــة النموذجي ــة الفاحي ــي العائل ــه ف غمــار الهــاك. بعــد والدت

ــه  ــام طفولت ــى أي ــية، قض ــة المعيش ــع والصعوب ــر المدق ــت الفق ــرزح تح ــت ت كان

محســا بــكل جوارحــه بمآســي األمــة المحرومــة مــن الوطــن. جعلــه الفقــر يعانــي 

ــاب والحــذاء الســليمة. مــا يكفــي مــن الجــوع دون لبــس الثي

ــى  ــورم، وعندمــا حصــل عل ــو يصــاب بال ــى ل ــاول اللحــم تمن كلمــا اشــتهى تن

حــذاء نــادرا مــا لــم يلبســه إال فــي المدرســة وبقــى حافــي القــدم حامــا إيــاه فــي يــده 

أثنــاء الذهــاب والعــودة منهــا. إن البيــت المســقوف بالقــش فــي مانكيونغــداي الــذي 

يــزوره النــاس اليــوم كان فــي األصــل بيــت حــارس المقبــرة حيث ال تعــدو ممتلكات 

بهــا بالــغ االعتــزاز والفخــر مــن بيــن آيــات االحتــرام ونــداءات اإلنشــاد الكثيــرة 

ــى مــن  ــرة األول ــذ الفت ــه من ــاء الشــعب إلي ــون وأبن ــاق الثوري ــا الرف ــدم به ــي تق الت

ــة.  نشــاطاته الثوري

ــا  ــا عام ــة الشــعبية وأمين ــا الديمقراطي ــة كوري ــه كان رئيســا لجمهوري رغــم أن

للجنــة المركزيــة لحــزب العمــل الكــوري، ويحــوز علــى كثيــر مــن ألقــاب الشــرف 

علــى الصعيــد الدولــي، إال أنــه اعتبــر تســمية الشــعب لــه بــاألب أكثــر عــزة وفخــرا 

مــن أي مناصبــه الرســمية.

ــاه صــار يســتعمل  ــرء ورب ــن أنجــب الم ــى م ــز إل ــذي يرم ــوم األب ال إن مفه

كمعنــى جديــد تمامــا يعكــس رابطــة الــدم بيــن الرئيــس والشــعب الكــوري. شــعر 

ــا  ــر مــن نظيراته ــودة أكث ــرام هــذه بم ــة مــن تســمية االحت الشــعب الكــوري قاطب

ــارة  ــدوره أحــب الرئيــس عب ــون اســتعمالها. وب ــوا يحب ــدة ومــا زال األخــرى العدي

األب حبــا أكثــر مــن األلقــاب الرســمية مثــل رئيــس جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة 

الشــعبية أو األميــن العــام للجنــة المركزيــة لحــزب العمــل الكــوري طــوال حياتــه.

إذا كان الكــوادر وأبنــاء الشــعب الكــوري طــوروا اســتعمال مفهــوم األب 

المتجمــد عبــر تاريــخ البشــر للغــرض اآلخــر الــذي هــو تبجيــل رئيســهم بإكبــار، 

فيمــا لــم يرفضــه الرئيــس مــن جانبــه، فــإن الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن تســمية 

ــوب  ــاق قل ــن أعم ــة م ــاعر المتدفق ــرا عــن المش ــت تعبي ــذه كان ــو الشــعب« ه »أب

الشــعب الكــوري الــذي ظــل يتمتــع بمحبــة عظيمــة فــي كنــف الرئيــس، محبــة ال 

يمكــن تلقيهــا حتــى مــن الوالديــن الحقيقييــن، وكان الرئيــس يعتبــر عيشــه بكونــه أبــا 

للشــعب بأنــه أمنيــة كبيــرة لحياتــه.

مــن الطبيعــي أن لــكل فــرد أبــاه وأمــه أنجبــاه وربيــاه. إن أبنــاء الشــعب الكــوري 
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ــر  ــره وشــغله مــن أجــل توفي ــم يتوقــف تفكي ــاول األرز األبيــض. ل ــة تن عــدم إمكاني

األطعمــة الجيــدة للشــعب حتــى الشــبع ولــو فتــرة من فتــرات حياتــه الثوريــة العظيمة.

ــر األطعمــة الحســنة للشــعب،  ــة مــن أجــل توفي نظــرا لعظمــة جهــوده المبذول

حــدث ذات مــرة أن تقــدم إليــه رئيــس إحــدى البلــدان بالمــواد المســتعملة فــي الحيــاة 

الشــعبية كهديــة لميــاده وليــس برقيــة التهنئــة أو الهدايــا الثمينــة.

حــدث أمــر تــال فــي مســاء يــوم الرابــع عشــر قبــل يــوم واحــد مــن عيــد ميــاد 

الرئيــس يــوم الخامــس عشــر مــن نيســان/ أبريــل عــام ١952 حيــث كانــت الحــرب 

مــا زالــت فــي أوجهــا. لشــدة صعوبــة وضــع البــاد، كان الكــوادر مقلقيــن كثيــرا 

علــى عــدم إمكانهــم مــن االحتفــال الكبيــر بالذكــرى األربعيــن لميــاد الرئيــس.

ــل  ــوادر العام ــد الك ــة والعشــرين زاره أح ــاعة الثالث ــت الس ــا صــار الوق حينم

ــة المرســلة مــن  ــره بوصــول البرقي ــي ســفارة االتحــاد الســوفييتي الســابق وأخب ف

ــي:  ــا يل ــا كم ســتالين، وكان مفاده

»إلى الرفيق كيم إيل سونغ،

بيونغ يانغ

إليكم التحية،

صــرت أعــرف حقيقــة أن الشــعب الكــوري فــي حاجــة إلــى الحبــوب الغذائيــة. 

وفرنــا 50 ألــف طــن مــن دقيــق القمــح فــي ســيبيريا، ونحــن على اســتعداد إلرســاله 

إلــى الشــعب الكــوري هديــة منــا. فتفضلــوا بإرســال موافقتكــم بالبرقيــة. سنرســله 

حــاال حســب رأيكــم.

يوسف ستالين

١4 نيسان/ أبريل ١952«

العائلــة الكبيــرة إال بضــع األوانــي مثــل الجــرة المشــوهة وأدوات الزراعــة فقــط.

ــي مــع  ــون حســاء المكنــس المغل ــة مانكيونغــداي يتناول ــع أفــراد عائل كان جمي

قشــوره، ولــم يســعها تعليــق ســاعة الحائــط إال بعــد تحــرر البــاد رغــم شــدة الرغبة 

ــات  ــر العائ ــن أكث ــي م ــي ه ــة الت ــذه العائل ــي ه ــس ف ــا الرئي ــد ونم ــد ول ــا. ق فيه

ــاء الحكــم االســتعماري. ــرا أثن ــة فق الكوري

كان الرئيــس أدرى مــن غيــره بمــا هــو الحــزن اآلتــي مــن الجــوع ومــدى ألــم الفقــر 

الــذي ال يمكــن فيــه لبــس الثيــاب والحــذاء كمــا ينبغــي. زد عــن ذلــك، لقــد اختبــر حتــى 

نخــاع عظامــه حالــة عــدم اإلمكانيــة لتلقــي العــاج والتعلــم مهمــا كانــت الرغبــة فيهمــا.

ــة  ــة الصعب ــي الحال ــبة ف ــاعر المكتس ــك المش ــرة تل ــو م ــس ول ــس الرئي ــم ين  ل

لحرمــان الوطــن علــى مــدى حياتــه لثمانيــن ســنة. لــذا وضــع هدفــا رئيســيا 

لاشــتراكية هــو جعــل أبنــاء الشــعب يعيشــون فــي البيــوت المســقوفة بالقرميــد، مــع 

ارتــداء المابــس الطيبــة، علــى أكل المــرق مــن اللحــم بــاألرز األبيــض المطبــوخ 

ــه. ــه طــوال حيات ــذل قصــارى جهــده لتحقيق وب

منــذ القــدم، ســمي األرز األبيــض المطبــوخ فــي كوريــا بــأرز ملــك ال يمكــن تناوله 

إال الملــك. وبعــده فــي عهــد كوريــا مــن الســالة الملكيــة اإلقطاعيــة تغيــر اســمه إلــى 

ــم يكــن  ــي الماضــي ل ــة. ف ــراد الســالة الملكي ــه إال أف ــه ال يمكــن تناول ــاب« ألن »إيب

ــى  ــض حت ــن األرز األبي ــق واحــد م ــو طب ــر ول ــوري توفي ــاء الشــعب الك بوســع أبن

لتحضيــر مائــدة الطقــوس لذكــرى األجــداد، فوضعــوا فــي أســفل اإلنــاء الحبــوب غيــر 

األرزيــة مثــل الــذرة علــى أن يوضــع فوقهــا بعــض الماعــق مــن األرز األبيــض.

لقــد بــذل الرئيــس كل جهــوده كــي ال يعانــي الشــعب الكــوري المحبــوب وأجيالهــم 

الصاعــدة مــرة أخــرى مــن تلــك المآســي المؤلمــة التــي المســها عنــد طفولتــه مــن 



  

85 رجل عظيم

    نداء الشعب - »أبونا»

رجل عظيم84

2- تقديس كبير للشعب

مزرعــة كوانغبــو اآلليــة للبــط الواقعــة فــي قضــاء زونغبيونــغ بمحافظــة هامكيونــغ 

ــا.  ــي كوري ــة ف ــور الداجن ــة الطي ــزا لتربي ــا مرك ــاء الحــرب بكونه ــة أثن الجنوبي

ــة وهــو يواصــل ســلوك دروب  ــال الزراعي ــال بشــأن األعم ــه الب ــاح ل ــم يرت ل

الحقــول الوعــرة والبعيــدة حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه الجليلــة حامــا فــي 

طيــات قلبــه األمنيــة العارمــة لتوفيــر األطعمــة الطيبــة علــى مائــدة الشــعب. خيــر 

مثــال لمــدى اهتمامــه بمســألة أكل الشــعب هــو حقيقــة أن قابــل ذات مــرة األطفــال 

ــض،  ــاألرز األبي ــوءة ب ــا ممل ــم ليراه ــب غذائه ــن عل ــم وعاي ــن أوقفه ــارة الذي الم

األمــر الــذي أرضــاه كل الرضــا فضحــك ضحــكات جهيــرة لوقــت طويــل.

لقــد قــال الرئيــس إنــه حبــذا لــو يكــون مستشــارا يشــرف علــى الزراعــة بعــد 

االســتقالة مــن منصــب رئيــس الدولــة إذا كان ذلــك ســبيا لحســن الزراعــة وإشــباع 

الشــعب بتوفيــر الحبــوب الغذائيــة الكافيــة لــه، فــإن قولــه هــذا المتشــرب بمشــاعره 

الدافئــة يمكــن مــن مامســة مــدى الــدفء والقيمــة الحقيقيــة لحــب الشــعب. 

لفــرط انشــغال بالــه بمســألة األطعمــة للشــعب حــدث أن قــام الرئيــس ذات مــرة 

ــه  ــة ليوج ــال الخارجي ــدول األعم ــي ج ــدرج ف ــي الم ــد األجنب ــه بالوف ــل لقائ بتأجي

الشــؤون الخاصــة بتربيــة الطيــور الداجنــة.

وفــي يــوم الســادس مــن أيــار/ مايــو عــام ١99٣، حصــل أمــر ســره ســرورا 

ــال  ــى ح ــاع عل ــد االط ــاد بع ــذي ع ــوادر ال ــد الك ــن أح ــه م ــر رفع ــرا بتقري كبي

ــدان  ــأن 56 رأســا مــن دي ــر ب ــه الخب ــي للدجــاج، إذ ســمع من مزرعــة ســوبو اآلل

ــو عــام ١978  ــران/ يوني ــي حزي ــل ف ــغ إي ــم جون ــد كي ــي أرســلها القائ األرض الت

ــم. ــد تكاثرهــا العظي ــدا بع تنمــو نمــوا جي

ــور  ــع المذك ــى المصن ــي إل ــوم التال ــي الي ــر، توجــه ف ــن الخب لشــدة ســروره م

لمــا أخــذ الرئيــس تلــك البرقيــة لــم يتمالــك نفســه مــن الســرور وهــو يقــول مــا 

أحســن إرســال الهديــة هكــذا بدقيــق القمــح بــدال مــن عــدة البرقيــات. آنــذاك كانــت 

ظــروف الحبــوب للبــاد فــي غايــة الصعوبــة. فكيــف ال يعتلــج قلبــه بهجــة لخبــر 

تلقــي هديــة دقيــق القمــح إلطعامــه لــدى الجنــود وأبنــاء الشــعب.

اغرورقــت عيــون الكــوادر بالدمــوع وهــم يحســون مــرة ثانيــة بحبــه للشــعب 

غيــر المحــدود، هــو الــذي يعتبــر الهديــة الخليقــة بتوفيــر األطعمــة الجيــدة للجنــود 

وأبنــاء الشــعب أكثــر مــن أي برقيــة التهنئــة واألشــياء النــادرة.

بمــا أن ســتالين كان علــى علــم جيــد بمكنونــه الــذي يصبــو إلــى توفيــر األطعمــة 

والمابــس واألحذيــة الطيبــة ألبنــاء الشــعب، حينمــا التقــى الكــوادر الكورييــن فيمــا 

بعــد، قــال إنــه اعتقــد بــأن الرفيــق كيــم إيــل ســونغ ســوف يُســر أكثــر عنــد تلقيــه 

دقيــق القمــح فــي يــوم ميــاده بــدال مــن برقيــة التهنئــة، فحــرص علــى شــحن دقيــق 

القمــح فــي العربــة ووصولــه فــي يــوم الخامــس عشــر مــن نيســان/ أبريــل.

وأثنــاء فتــرة الحــرب حاميــة الوطيــس حيث يدوى أزيــز القنابــل والرصاصات، 

حــرص الرئيــس علــى بنــاء حظيــرة الدجــاج ومربــى األســماك قــرب مقــر القيــادة 

ــط وزرع  ــلمون المرق ــف الس ــاج وأل ــخصيا ٣00 دج ــا ش ــى فيه ــث رب ــا حي العلي

مختلــف أنــواع الخضــار فــي الحقــل وهــو يخطــط لآلفــاق المشــرقة لتربيــة الدواجن 

والمواشــي وزراعــة الخضــروات بدافــع مــن شــدة رغبتــه فــي توفيــر المأكــوالت 

األكثــر جــودة للشــعب.

ــدم وســاق، وإذا دعــت  ــى ق ــض عل ــاج اللحــم والبي ــى إنت ــس عل حــرص الرئي

الحاجــة قــام بإرســال طائــرة إلــى البلــدان األخــرى بغيــة اســتيراد ســاالت 

ــييد  ــم تش ــياق ت ــذا الس ــي ه ــرب. ف ــف الح ــي منتص ــى ف ــازة حت ــات الممت الحيوان
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الوفــد األجنبــي المــدرج فــي جــدول العمــل التالــي.

بالنســبة إليــه لــم يكــن مشــكلة ســوء الطقــس ووعــورة الطريــق إلى عيــن المكان 

ــدة لوقوعــه فــي التعــب  ــه كان ثمــة مــرات عدي للتوجيــه علــى اإلطــاق. رغــم أن

المفــرط وتجــاوز وقــت الوجبــة إال أن كل ذلــك لــم يكــن مشــكلة البتــة.

ــة  ــت كيفي ــي كان ــا ه ــن أجله ــه م ــس نفس ــرس الرئي ــي ك ــدة الت ــألة الوحي المس

ــاء الشــعب. امتــدت خطواتــه الممهــورة بالحــب مــن  توفيــر األطعمــة الجيــدة ألبن

أجــل مســألة أكل الشــعب باطــراد مــن المصانــع إلــى األريــاف، ومــن المــدن إلــى 

ــى وحــدات الجيــش. ــة، فمــن المــدارس إل المناطــق المحلي

وعنــد زيارتــه للمصنــع حينــا عــّرج أوال علــى مطعــم المســكن الجماعــي 

ــا آخــر،  ــاف حين ــد توجهــه لألري ــاج، وعن ــة اإلنت ــى حال ــل اطاعــه عل للعمــال قب

يفتــح حتــى مخــزن األرز وخزانــة الســفرة فــي مطبــخ البيــت وهــو يجــرب كميــة 

المأكــوالت ومذاقهــا، وأصبــح ذلــك عــادة لــه علــى طريــق التوجيهــات الميدانيــة 

ــه. ــو مــرة حيثمــا كان طــوال حيات ــر ول ــم تتغي المســتمرة ل

ولهــذا الســبب إن الصــور المتعلقــة باآلثــار التاريخيــة لتوجيهاتــه الميدانيــة لــكل 

أرجــاء البــاد حيــث يعمــل ويســكن الشــعب تحتــل النســبة الكبيــرة منهــا صــوره في 

المطاعــم والمطابــخ وأمكنــة لصنــع المأكــوالت الثانويــة وغيرهــا التــي يســتعملها 

ــي  ــث ف ــات والحدي ــاء الكلم ــوره إللق ــن ص ــا ع ــل عدده ــا ال يق ــعب بم ــاء الش أبن

االجتماعــات.

لــم تنحصــر األماكــن التــي ترتبــط بيــد حبــه المعطــاء للشــعب علــى مــا يتعلــق 

بمســألة األكل فقــط، بــل ولــم تكــن كل االحتياجــات الحياتيــة اليوميــة مثــل المابــس 

واألحذيــة للشــعب خــارج نطــاق اهتمامــه حتــى أتفــه موضوعاتهــا.

ــب  ــة وطل ــكان التربي ــارج م ــوع خ ــدان الموض ــدوق بالدي ــي الصن ــل ف ــث تأم حي

رفــش اليــد لعــدم رؤيتــه الديــدان. حــدس أحــد الكــوادر قصــد الرئيــس فأســرع إلــى 

إحضــار رفــش اليــد الــذي نبــش بــه نبشــات فــي مختلــف أماكــن الصنــدوق. كلمــا 

ــان الديــدان الحمــراء ملويــة أجســامها الســمينة. تحركــت يــده ظهــرت فــي العي

علــت علــى محيــاه إمــارات البهجــة وهــو يقــول »حســن، يــا ســالم«. ثــم دعــا 

الجميــع إلــى دخــول مرتــع تربيــة الديــدان موجهــا خطوتــه إليــه.

لحظتئــذ وقــع الكــوادر فــي حيــرة، إذ أن الرائحــة داخــل المرتــع كانــت كريهــة 

جــدا ألن تربيــة الديــدان كانــت تجــري حيــث يخلــط روث الحيوانــات الداجنــة مثــل 

الدجــاج والبقــر بقــش الــذرة.

أمــام دعوتهــم المتناعــه عــن دخــول المرتــع، نظــر إليهــم ســائا عمــا إذا كان 

ــا  ــم : »م ــال له ــم باإليجــاب ق ــد ســماع جوابه ــة. بع ــة الكريه ــك بســبب الرائح ذل

المشــكلة مــن ســوء الرائحــة بعــض الشــيء. هــل يســتحق لنــا أن نعــود أدراجنــا 

مــن ســاحة مزرعــة الدجــاج اآللــي دون الدخــول إلــى مرتــع تربيــة الديــدان؟ ال 

بــأس، هيــا نذهــب«. وبــادر إلــى دخولــه فــي المقدمــة. كمــا جــاء فــي قولهــم، كان 

المرتــع عابقــا بالهــواء الســيء ومآلنــا برائحــة عفــن الــروث.

لكــن الرئيــس دخلــه وطلــب مــا جــرى قبــل مــدة مــن إحضــار رفــش اليــد ونبــش 

األرض. فيمــا يــرى مشــهد الديــدان الســمينة الملتويــة بعضــا لبعــض لوقــت طويــل 

ــي  ــوال ف ــس التج ــل الرئي ــم واص ــر. ث ــى الكبي ــامة الرض ــه ابتس ــارق وجه ــم تف ل

أقفــاس الدجــاج العابقــة بالرائحــة والهــواء الكريهــة حيــث اطلــع علــى حالــة نمــو 

الدجــاج ووضــع البيــض، وبعــده قــام بتوجيــه اجتمــاع التشــاور لمســؤولي قطــاع 

تربيــة الطيــور الداجنــة فــي المكتــب البســيط بالمصنــع بعــد تأجيــل حتــى اللقــاء مــع 
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وفــي االجتمــاع التشــاوري لمســؤولي قطــاع االقتصــاد الــذي جــرى فــي األيــام 

األخيــرة مــن حياتــه العظيمــة ابتهــج أعظــم االبتهــاج بعــد ســماعه لتقريــر الــكادر 

المعنــي الخــاص بإلبــاس جميــع األطفــال للبــاد، وأعــرب عــن شــكره لــه مــرارا 

وتكــرارا. هــذا المشــهد الــذي ال مثيــل لــه فــي تاريــخ البشــر السياســي حيــث يتقــدم 

ــو منظــر ســام  ــاد ه ــال الب ــاس أطف ــة الشــكر لمرؤوســه بإلب ــة بتحي ــس الدول رئي

ال يمكــن إظهــاره ســوى الرئيــس الــذي يعتبــر جميــع أطفــال البــاد بأنهــم أبنــاؤه 

الحقيقيــون.

حينمــا عــرج علــى مخــزن ريونغيــون بقضــاء آنــزو فــي حزيــران/ يونيــو عــام 

ــدات  ــاص بالج ــروال خ ــلع س ــن الس ــن بي ــا إذا كان م ــه عم ــأل عاملي ١958، س

مشــيرا بجديــة إلــى أن عاملــي التجــارة ملزمــون علــى الوقــوف موقــف المشــترين 

أيضــا بــدال مــن انعكافهــم فــي مجــرد بيــع البضائــع، وعنــد وضعــه خطــة البــاد 

إلنتــاج األقمشــة حســب فــي مذكرتــه كميــة قمــاش ســتقدم لــكل فــرد وأســرة.

حتــى فــي أيــام الحــرب الضــروس، كان يذهــب الرئيــس إلــى الســوق، حيــث 

ــة معيشــة الشــعب  ــى حال ــع عل ــن واللحــوم، ليطل ــق العجي ــل مــن يبيعــون رقائ قاب

فــي زمــن الحــرب، واتخــذ إجــراء إلقامــة الســوق تحــت األرض. حقــا إن معيشــة 

ــذي أواله كل  ــة ال ــر شــؤون الدول ــره وأكب ــام طــول عم ــم اهتم ــت أه الشــعب كان

روحــه وقلبــه.

كان مكنــون قلبــه مآلنــا دائمــا بتأشــيرات معيشــة الشــعب مثــل الحبــوب الغذائية 

والملــح والبيــض والســمك والصابــون والحــذاء والحطــب وغيرهــا. انطاقــا مــن 

ــام  ــي ونظ ــاج المجان ــام الع ــة نظ ــم إقام ــعب ت ــب الش ــامية لح ــره الس ــة نظ وجه

التعليــم المجانــي اللذيــن ال يشــتهي النــاس بهمــا مــا لــدى اآلخريــن. 

أثنــاء فتــرة الحــرب العســيرة المناهضــة لليابــان قــد بــذل جهــوده الكبيــرة كيــا 

ــن. وبمــا  ــي القدمي ــات حاف ــي قواعــد حــرب العصاب ــال ف ــن األطف يحصــل مــن بي

أنــه كان أبــا عطوفــا ألبنــاء الشــعب والجنــود يجســد هــذا الحــب، حينمــا زار إحــدى 

وحــدات الجيــش حيــث ســمع مــن جنديــة قصــة تلقيهــا الرســالة مــن أختهــا الصغيرة 

شــكت فيهــا مــن نقصــان األحذيــة، فاعتبــر األمــر بأنــه مطلــب الجماهيــر، وطــرح 

ــة  ــي اللجن ــأن ف ــة الش ــألة بالغ ــوب كمس ــكل مطل ــة بش ــاج األحذي ــدم إنت ــألة ع مس

السياســية للجنــة الحــزب المركزيــة، وعمــل علــى إيجــاد حلهــا. 

أثنــاء ذهابــه بالســيارة إلســداء التوجيــه الميدانــي، كلمــا رأى األطفــال مرتــدي 

المابــس غيــر الجيــدة أوقــف الســيارة لاطــاع علــى الســبب حتمــا وعمــل علــى 

اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة، وفــي كل فصــول الســنة، حــرص علــى إمــداد جميــع 

أطفــال البــاد بالمابــس الجديــدة مجانــا بموجــب نظــام الدولــة الــذي أقيــم تنفيــذا مــا 

خططــه فــي أعمــاق قلبــه منــذ أيــام الحــرب المناهضــة لليابــان.

ــث  ــام ١977حي ــل ع ــان/ أبري ــن نيس ــر م ــي عش ــوم الثان ــي ي ــك ف ــدث ذل ح

ــس  ــن الماب ــزو ليعاي ــة آن ــذاك( بمدين ــة )آن ــغ الثانوي ــس مدرســة يونبون زار الرئي

ــى  ــر إل ــا نظ ــاد. لم ــاء الب ــي أنح ــذ ف ــع التامي ــة لجمي ــة كهدي ــية المقدم المدرس

ــة ســر ســرورا  ــن بارتدائهــم المابــس المدرســية البديعــة الملون ــذ المفرحي التامي

بالغــا قائــا »إنهــم يبــدون أكثــر كرامــة منــي«، وبــذل طــول النهــار اللتقــاط صــور 

األطفــال بمابســهم الجديــدة تــاركا كل الشــؤون إلــى الجانــب. ولشــدة بهجتــه هــذا 

ــن  ــم تك ــا ل ــوم بينم ــة الي ــذه الدرج ــررت به ــرة س ــرار: »أول م ــال بالتك ــوم ق الي

األيــام التــي ســررت فيهــا إال قالئــل خــالل حياتــي لســتين عــام. بالحــق أصبحــت 

ــرة«. ــس ألول م منشــرح النف
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يضــع يــده حتــى فــي الحــذاء المبطــن بالقطــن الــذي تفــوح منــه رائحــة قــدم الجنــدي 

بغيــة حــدس ســماكته، وزد علــى ذلــك، يُلبســه قبعتــه وقفازتيــه رغــم أن كونــه القائــد 

األعلــى الــذي يتحمــل علــى عاتقــه شــتى صنــوف أعبــاء الحــرب.

كانــت مثلــه العليــا تتمثــل فــي ترتيــب البــاد كلهــا كعائلــة متآلفــة كبيــرة. وفــي 

النضــال الهــادف إلــى تحقيقهــا كانــت المكانــة التــي اختارهــا هــي األب الحقيقــي 

للشــعب، رب العائلــة الكبيــرة للبــاد، قبــل أن يكــون منصبــا رســميا مثــل رئيــس 

الدولــة واألميــن العــام للحــزب. 

ــاد،  ــات الب ــكل عائ ــا ل ــه رب ــدة، بكون ــال الصاع ــى األجي ــه إل ــزت نظرت تمي

ــاطرهم  ــا يش ــا فيم ــر فرح ــت األكث ــاء الوق ــاد وبقض ــك الب ــال كمل ــراز األطف بإب

ــص. ــي والرق التغن

وكثيــرا مــا تجــده يقــول بصــوت خافــت »ال يمكننــي إدراك مــرور الوقــت بمجرد 

ــبب  ــم بس ــض قلوبه ــن تنقب ــوادر الذي ــه والك ــام مرافقي ــال ...« أم ــع األطف ــي م لقائ

موعــد العمــل المضغــوط، وذلــك ألن تأجيــل موعــد العمــل المخطــط قــد حــدث فــي 

مــرات كثيــرة نظــرا لشــعوره بصعوبــة الفــراق مــع األطفــال الذيــن زارهــم.

ــورى  ــة »يومي ــي صحيف ــرن الماضــي، وردت ف ــل الســبعينات مــن الق ــي أوائ ف

شــيمبون« اليابانيــة، مقالــة تعلــق »أنــه ليــس ثمــة فــي العالــم بلــد مثــل كوريــا التــي 

ينــادى جميــع أطفالهــا رئيــس الدولــة >أبــا< لهــم«، و»أن المارشــال كيــم إيــل ســونغ 

يزيــل تعبــه المتراكــم لإلشــراف علــى شــؤون الدولــة لمــدة ســنة أثنــاء بقائــه مــع 

ــال  ــة لألطف ــي مملك ــا ه ــنة«، و»أن كوري ــد رأس الس ــون بعي ــن يحتفل األوالد الذي

ــع  ــي المجتم ــار أصــداء واســعة ف ــا أث ــة«، مم ــك سياســة الدول ــى ذل وتنعكــس عل

اليابانــي. كانــت هــذه المقالــة كتبهــا أحــد مراســلي هــذه الصحيفــة بعــد أن رأى عــن 

إنــه مــن عــادة النــاس أن يجــدوا ظــروف العمــر المديــد فــي التدريــب الجســدي 

والتغذيــة والمقويــات. بيــد أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يجــد هــذه الظــروف 

فــي مــا ال يمكــن ألحــد أن يجــده وال يتصــوره.

لقــد عــد الحيــاة الموفــورة للشــعب ظرفــا أوال لصحتــه رغــم أنــه كــرس عصارة 

ــدى الشــعب  ــد ل ــة والعمــر المدي روحــه وجهــده مــن أجــل ضمــان الصحــة العافي

الــذي يعتنــي بهــم فــي أحضانــه الدافئــة. كلمــا رجــاه الكــوادر وأبنــاء الشــعب صحــة 

عافيــة، قــال الرئيــس لهــم إنــه يســتطيع أن يحيــا حتــى مائــة ســنة لــو تســنى لشــعبنا 

أن يعيــش بــاألكل الجيــد واللبــاس الرائــع فــي البيــت الحســن.

تعبيــرا عــن مشــاعرهم اإلجماعيــة، يناديــه أبنــاء الشــعب الكــوري بأنــه األب 

العظيــم، أب الشــعب، إذ أن لديهــم ليــس أنســب عبــارة مــن ذلــك نحــوه هــو الــذي 

يصــب عليهــم مــا يفــوق حــب الوالديــن الحقيقييــن. 

ــم ســكانها بالطــرق  ــى قضــاء تشانغســونغ حيــث عل ــم يتوجــه الرئيــس إل ــو ل ل

لتحســين معيشــتهم وهــو يجــرب شــخصيا ذوق الهــام مــن حبــوب البلــوط العفصــة 

ــض  ــة األرز األبي ــى رؤي ــة حت ــة النائي ــة الجبلي ــك المنطق ــل تل ــع أه ــا كان بوس لم

حتــى اآلن، ولــو ال مــودة األب العطــوف الــذي يشــغل بالــه إلطعــام أطفــال المــدن 

وســكانها بالــذرة الخضــراء والبطاطــس الحلــوة لمــا كان بإمــكان اليــوم أن يشــهد 

ــة للفواكــه والخضــار والبطاطــس  ــات الحامل ــادرة حيــث تســير العرب المناظــر الن

المشــربة بالمحبــة حســب الفصــول.

وبالنســبة لجنــود الجيــش الشــعبي كان الرئيــس أبــا حقيقيــا يغــدق عليهــم المحبــة 

الدافئــة العميقــة فضــا عــن كونــه قائــدا أعلــى لهــم.

لــم يســتطع الجيــش الشــعبي أن يظهــر قدرتــه إال فــي كنــف األب العظيــم الــذي 
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يتحلق األطفال حول الرئيس منادينه »يا أبتي«

يشكل األطفال موجات البحر التي تندفع وتتوافد

يستمتع الرئيس بمتعة ركوب الزورق عليها

...

رغــم أنــه قــد أجهــد نفســه لتنظيــم الشــعر، شــعر بأنــه غيــر قــادر علــى التعبيــر 

عــن عالــم الســعادة ذلــك بيــن األب العظيــم واألطفــال بحيــث كتــب فــي مؤخرتــه 

كمــا يلــي:

»إن مــن قابــل المارشــال كيــم إيــل ســونغ وحــده يســتطيع أن يعــرف عظمــة 

ــم حبــه. حتــى إذا اســتطاع مــن لقــي بــه بقدرتــه الرائعــة  الرئيــس وبســاطته وعال

علــى الكتابــة أو الباغــة، أن ينقــل شــعوره الصريــح إلــى كلمــة أو مقالــة، فــإن تلــك 

الكلمــة أو المقالــة لــن تحتــوي حتــى علــى جــزء مــن مائــة أو ألــف مــن شــخصية 

الرئيــس وعظمتــه.«

لــم يكــن شــعره ومقالتــه هــذه مجــرد انطباعــه عــن الواقــع المميــز الــذي كشــفته 

حاســة المراســل المحترفــة، بــل إن ذلــك كان نوعــا مــن المبــادئ األخاقيــة األكثــر 

عمومــا فــي هــذه العائلــة الكبيــرة مــن كوريــا، التــي يمكــن ألي شــخص فــي العالــم 

أن يحــس بهــا بســهولة إذا زارهــا، ومــودة دافئــة قائمة بيــن األب العظيــم واألطفال، 

ال يســتطيع ألي شــخص أن يراهــا دون دمــوع وتأثــر، إذا كان لــه دم وشــعور. 

إن قضــاء أيــام ميــاده واألعيــاد بتواضــع وبســاطة بيــن ظهرانــي الشــعب كان 

ــة  ــر حفل ــوادر لتحضي ــرك ك ــه إذا رأى أي تح ــس. فإن ــبة للرئي ــر بالنس ــعد أم أس

ميــاده كان يؤنبهــم بصرامــة قائــا إن ســعيكم إلــى إعداد وليمــة أو مأدبــة وأمثالهما 

بمناســبة اليــوم الخامــس عشــر مــن نيســان/ أبريــل ليــس أمــرا يســعدني، فإياكــم أي 

ــال، عندمــا تشــرف  ــط باألطف ــذي يختل ــل ســونغ ال ــم إي ــب مامــح الرئيــس كي كث

بمقابلتــه، لــدى دعوتــه إلــى حضــور حفــل عيــد رأس الســنة أثنــاء زيارتــه لكوريــا.

ــق  ــاط العن ــل رب ــه طف ــط ل ــل، رب ــي الحف ــي ف ــة العــرض الفن ــى وشــك بداي عل

لرابطــة الناشــئين، فربــت الرئيــس وجنتــه والطــف رأســه وضمــه إلــى صــدره، ثــم 

توجــه إلــى غرفــة التســلية حيــث اســتمتع بالتســلية مــع األطفــال. فــي األصــل كان 

المراســل المذكــور قــد خطــط اللتقــاط صــور الرئيــس واألطفــال الذيــن يتعلقــون 

ــال دون  ــر ح ــر الكبي ــال والتأث ــي«، إال أن االنفع ــا بـــ »أبت ــه دائم ــه منادين بذراعي

تصويــره كمــا ينبغــي.

أثنــاء أداء العــرض الفنــي، كان الرئيــس يقــول حينــا بعزة »تالميذنــا ممتازون« 

وحينــا آخــر يطلــق عليهــم المــدح والثنــاء قائــا »إن التعــب يــزول منــي وأشــعر 

بانشــراح صــدري، حينمــا أكــون مــع األطفــال«، ويطلــب إعــادة األداء. فيمــا يــرى 

المراســل مشــهد الرئيــس هــذا، شــرع ينظــم شــعرا ارتجاليــا علــى مفكــرة التغطيــة 

باألخبــار، وكان الشــعر هــو مــا يلــي:

…

بحضور حفل رأس السنة لألطفال المحبوبين

يستقبل المارشال كيم إيل سونغ العام الجديد

في هذا البلد ال حاجة إلى »بابا نويل«

ألن الرئيس يقدم الهدايا لألطفال

يرسم لهم عاما جديدا مفعما بالمجد

يسمع الرئيس أغاني األطفال في كل رأس سنة جديدة

...
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حــب حقيقــي لإلنســان تمامــا. ولكــن كوريــا زوتشــيه هــي بــاد تزدهــر فيهــا أزهــار 

الحــب لإلنســان كامــل االزدهــار. إننــي اســتطعت أن أجــد حبــا لإلنســان الــذي شــدما 

تطلعــت إليــه منــذ طفولتــي فــي كوريــا تحديــدا. يــا لــه مــن الواقــع المدهــش والرائع«، 

هكــذا، أشــاد بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ قائــا إنــه أب حقيقــي ألرواح البشــر.

ــد أيضــا  ــي الغ ــوري ف ــيمجد الشــعب الك ــي الماضــي والحاضــر، س ــا كان ف كم

الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ الــذي أتــى إليهــم بحديقــة أزهــار الحــب لإلنســان 

التــي اعتنــى بهــا بمحبتــه الملتهبــة، وسيســمونه بأبيهــم العطــوف ويبايعونــه إلــى األبد.

رحابة الصدر والشهامة الواسعة

يمكــن القــول إن مــن يفهــم مختلــف أحــوال النــاس ومشــاعرهم بكفايــة ويضــم 

جميــع النــاس فــي صــدره ويعتنــي بهــم برحابــة صــدره وشــهامته هــو وحده مجســد 

المحبــة اإلنســانية الحقيقيــة.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مجســدا حقيقيــا لحــب اإلنســان احتضــن جميــع 

ــدر  ــة الص ــا برحاب ــه، متحلي ــول حيات ــم ط ــى بحياته ــه، واعتن ــي حضن ــاس ف الن

ــعة. ــهامة الواس والش

ــادة النضــال المشــترك لألمــة مــن  ــد قي ــاره الرئيــس عن كان أقــوى ســاح اخت

أجــل وجودهــا وتطورهــا وازدهارهــا هــو الحــب ألبنــاء الجلــدة والثقــة بهــم. كان 

التطلــع الجوهــري والمبــدأ الثابــت فــي صنــع الثــورة، اللــذان التــزم بهمــا الرئيــس 

طــول حياتــه هــو بنــاء المجتمــع الجديــد الزدهــار األمــة بحبــه الحــار ألفــراد األمــة 

عمــل إلعــداد شــيء فــي يــوم ميــادي، بــل ينبغــي إعــداد الوجبــة بمــا ال يختلــف 

ــوم  ــس ي ــث قضــى الرئي ــن حي ــرة أو مرتي ــن م ــم يك ــة. ل ــام العادي ــن األي ــيئا ع ش

ميــاده بإعطــاء توجيهاتــه الميدانيــة غيــر المقــررة ســابقا للمناطــق المحليــة للبحــث 

عــن الســبل اآليلــة إلــى تحســين حيــاة الشــعب.

هكــذا، بمــا أن الشــعب كان يعيــش بســعادة فــي كنــف أبيهــم العظيــم، كان 

جميعهــم رجــاال وصغــارا يبكــون بحرقــة مذرفيــن دموعهــم الحــارة بغــزارة، حيــن 

ــب الرئيــس عــن النبضــان. توقــف قل

وليــس مــن بــاب الصدفــة أن الرئيــس الســابق لجبهــة بيــرو الــت حرريــة 

الوطنيــة، الدكتــور أنهيــل كاســترو الــذي لــم يكــن بوســعه أن يفهــم هــذه األواصــر 

ــى: »إن  ــا يل ــه كم ــى مذكرت ــب ف ــد كت ــه، ق ــس وأبنائ ــن األب الرئي ــة بي المربوط

الكورييــن يســمون الرئيــس كيــم إيــل ســونغ المحتــرم بـــ >الزعيــم األب< مدحــا 

وتكريمــا. ... حيــن زرت كوريــا ألول مــرة، لــم أســتطع أن أفهــم تمامــا مــا يــدور 

ــي  ــم. ولكن ــا له ــم أب ــادون قائده ــن ين ــد، الذي ــذا البل ــي ه ــاء الشــعب ف ــد أبن ــى خل ف

أصبحــت أناديــه اليــوم كـــ >الزعيــم األب< دون أدنــى تــردد وتكلــف، تمجيــدا لــه. 

ــي«. ــري وتأمل ــق تفكي ــا تعم ــك، مهم ــه بخــاف ذل ال أســتطيع أن أعامل

ــة »إن  ــا قائل ــا أيض ــي كوري ــي جنوب ــينمون« ف ــيؤول س ــة »س ــت صحيف ونقل

ــا  ــي الشــطر الشــمالي مــن كوري ــاء الشــعب ف ــون مشــهد أبن ــراء يحلل بعــض الخب

الذيــن ينفجــرون بــكاء وحســرة لرحيــل الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى أنــه بفعــل 

ــد والشــعب«. ــن القائ ــات بي ــه وبينهــم خــارج العاق ــة خاصــة بين أي عاق

كمــا أن أحــد أســاتذة الشــرف بجامعــة ريّكيــو اليابانيــة صــرح بخصــوص وقائــع 

كوريــا قائــا: »مهمــا طالــت أزمنــة تاريــخ البشــر، لــم يكــن ثمــة مــكان تحقــق فيــه 
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ذلــك، نشــأ العــداء السياســي والفكــري وعــدم الثقــة بيــن أبنــاء األمــة الواحــدة مــن 

ــدة. خــال المناســبات العدي

بيــد أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ لــم يميــز النــاس إن لــم يكونــوا خونــة األمــة 

وانقســاميين، واحتضنهــم جميعــا فــي حضــن حبــه برحابــة صــدره وشــهامته، ومنح 

لهــم كل حبــه، وقادهــم خطــوة بعــد خطــوة.

إن المواطنيــن فــي جنوبــي كوريــا الذيــن يعيشــون تحــت وطــأة الظلــم والنهــب 

االســتعماري، بعــد أن تحولــوا إلــى ضحايــا أعمــال اإلمبريالييــن األمريكييــن 

ــوا  ــن بق ــدة الذي ــى الجل ــوا هــم اآلخــرون جــزءا مــن بن ــدي كان ــاد األب لتقســيم الب

جرحــا مريــرا فــي أعمــاق قلــب الرئيــس طــوال حياتــه. كان أكبــر ألــم الرئيــس هــو 

عــدم إمكانــه مــن منــح بهجــة التحريــر بأســرع وقــت ممكــن ومنــح حبــه ألولئــك 

المواطنيــن الباقيــن فــي الجنــوب الذيــن يعانــون جــرح انشــطار البــاد.

والوطــن الــذي كان الرئيــس يتصــوره فــي أيــام الحــرب المناهضــة لليابــان لــم 

ــن  ــون الذي ــا المحــررة الواحــدة، والمواطن ــه كان كوري ــل إن ــا منقســما ب يكــن وطن

لــم ينســاهم ولــو للحظــة واحــدة هــم جميــع أبنــاء األمــة ذوي عــروق الــدم الكــوري 

الواحــد، وال جــزء واحــد منهــم. حيــن جــاء مراســلو صحيفــة »ســيؤول ســينمون« 

ــي  ــس، ف ــاء بالرئي ــر خــط العــرض ٣8 للق ــا عب ــى الشــطر الشــمالي مــن كوري إل

ــى  ــاال إل ــه ح ــو يتوج ــود ل ــه ي ــم إن ــس له ــال الرئي ــاد، ق ــرر الب ــام تح ــر ع أواخ

ــة  ــذه الرغب ــت ه ــا. كان ــن مواطنين ــوات م ــوة واألخ ــي باإلخ ــا ليلتق ــي كوري جنوب

الملحــة تعتلــج فــي صــدره طــول حياتــه.

لــذا فإنــه اعتبــر تحقيــق توحيــد الوطــن فــي أســرع وقــت كمهمــة األمــة األكثــر 

شــأنا، وأقــدس رســالة يتحملهــا أمــام األمــة. كان توحيــد الوطــن هــو هديــة وحــب 

الذيــن عاشــوا علــى األرض الواحــدة بعــروق دم واحــدة جيــا بعــد جيــل.

لقــد كــرس الرئيــس حياتــه كليــة من أجــل تحقيــق تاحم األمــة وإعــادة توحيدها. 

بقــدر مــا يتقــدم البنــاء االشــتراكي فــي كوريــا، وتــدوم آالم األمــة النشــطار البــاد، 

ــع،  ــه الواس ــي حضن ــم ف ــن كله ــى احتض ــة، حت ــاء األم ــس ألبن ــب الرئي ازداد ح

واعتنــى بهــم اعتنــاء دافئــا برحابــة صــدره وشــهامته غيــر المحــدودة.

حــدث ذات مــرة أن التقــى أحــد الصناعييــن المواطنيــن الــذي نجــح كثيــرا فــي 

ــع  ــه فــي إنشــاء مصن ــه عــن رغبت ــي بالرئيــس، وأعــرب ل ــان بجهــده المضن الياب

فــي شــمالي كوريــا، بعــد أن غيــر خطتــه الســابقة لبنائــه فــي جنوبيهــا ألنــه أدرك 

أن بنــاء المصنــع فــي جنوبــي كوريــا التــي يتصــرف فيهــا األمريكيــون تصــرف 

الســيد، ال يختلــف عــن تــرك الســمك للقــط. 

بعــد أن ســمع الرئيــس قولــه، أثنــى علــى روحــه الوطنيــة، وقــال لــه إن 

جنوبــي كوريــا أيضــا جــزء مــن بــاد الكورييــن، فــا حاجــة إلــى ذلــك. فــإذا بنــي 

ــيء  ــن وال س ــد للكوريي ــك مفي ــإن ذل ــا، ف ــي كوري ــي جنوب ــر ف ــد آخ ــع واح مصن

لهــم. واســتطرد قائــا بلطــف إنــه إذا أعيــد توحيــد البــاد فــي المســتقبل، فــإن ذلــك 

ــن، وســيكون  ــكا للكوريي ــا أيضــا ســيصبح مل ــي كوري ــي جنوب ــي ف ــع المبن المصن

ــاد المســتقبلي. ــر الب ــا لتطوي نافع

كمــا هــو معــروف فــي العالــم كلــه إن كوريــا قــد تعرضــت للحكــم االســتعماري 

الشــرس الــذي فرضــه عليهــا اإلمبرياليــون اليابانيــون ألكثــر مــن أربعيــن ســنة، 

ــدت ويــات  ــة، وكاب ــوى الخارجي ــدي الق ــى أي ــاد عل وعانــت مآســي انشــطار الب

الحــرب التــي أشــعل نيرانهــا اإلمبرياليــون األمريكيــون. فــي هــذا الســياق، 

أصبحــت العاقــات الطبقيــة أكثــر تعقيــدا علــى نطــاق األمــة كلهــا، واألســوأ مــن 
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أهميتهــا عــن وضــع الجبهــة. بنــاء علــى حســابه فــي مفكرتــه عــرف أن 400 ألــف 

متــر مكعــب مــن الخشــب يحتــاج بموجــب عــدد الســكان وأســرهم فــي مدينة ســيؤول. 

وقــال الرئيــس إنــه مــن الســهل قطــع األشــجار فــي جبــل تايبايــك، لكــن ذلــك يدعــو 

إلــى تعبئــة ســكان المناطــق المحــررة بمــا يتعبهــم حتــى هــذا اليــوم الــذي يتمتعــون 

فيــه برعايــة الجمهوريــة بعدمــا عاشــوا طويــا بشــقاء، لــذا علينــا أن نوفــر الحطــب 

بأيدينــا وإن كان األمــر صعبــا. ثــم قــام بتحديــد مــكان قطــع األشــجار وحــل مســألة 

ــى منــح نائــب  ــى ذلــك حــرص عل ــة، وزد عل ــة واألمــوال الضروري األيــدي العامل

رئيــس مديريــة الحــراج المكلــف بهــذه المهمــة ورقــة االعتمــاد لمقــر القيــادة العليــا.

ــي خضــم  ــد والنصــف ف ــاج الحطــب خــال شــهر واح ــذ الخطــة إلنت ــم تنفي ت

ــة  ــة الجبه ــت حال ــث بات ــع حي ــر الوض ــن، تغي ــار. لك ــل نه ــة لي ــة الجاري المعرك

ــتراتيجي. ــت االس ــع المؤق ــة التراج ــية لبداي ــن القاس ــول المح ــيرة بحل عس

رغــم أن الرئيــس كان مشــغوال للغايــة بمعالجــة أوضــاع الجبهــة، فاتصــل 

مــرة ثانيــة بالــكادر المعنــي بالهاتــف مستفســرا عــن كيفيــة معالجــة األخشــاب فــي 

ــي يســتعصى نقلهــا فيهــا. الظــروف الت

لمــا ســمع منــه العــزم علــى إحــراق األشــجار المقطوعــة كلهــا لعــدم تركهــا فــي 

أيــدي العــدو، قــال الرئيــس إنــه مــن الممكــن بذلــك الحيلولــة دون اســتعمال العــدو 

إياهــا، ولكــن يســاوره القلــق بحيــاة ســكان مدينــة ســيؤول ألن بــرد الشــتاء علــى 

عتبتــه. فــإن مســألة الحطــب كانــت مــا زالــت باقيــة فــي ثنايــا فــؤاده حتــى فــي ذلــك 

الموقــف الحــرج القاضــي بإجــراء التراجــع فــي الحــال.

بعــد برهــة وجيــزة، اســتطرد الرئيــس قائــا إنــه ينبغــي، بــدال مــن إحراقهــا، 

تقطيــع األشــجار ونقــل قطعهــا طوفــا علــى ميــاه النهــر كــي يتمكــن ســكان ســيؤول 

أكبــر يمكنــه أن يقدمــه لألمــة الكوريــة. فلــم يفــارق قلبــه ولــو لحظــة عــن مواطنــي 

جنوبــي كوريــا الرازحيــن تحــت نيــر الحكــم االســتعماري األمريكــي.

كلمــا نزلــت األمطــار الغزيــرة أو وقــع الجفــاف كلمــا شــغل بالــه أوال لزراعــة 

ــان  ــا جري ــي كوري ــهدت جنوب ــذه، ش ــه ه ــا. وبفضــل محبت ــي جنوبيه ــن ف الفاحي

ــاه عقــب  ــاة للفاحيــن العاجزيــن عــن الزراعــة بســبب شــح المي ــاه واهبــة الحي مي

ــر. التحري

وحتــى أثنــاء فتــرة المحــن القاســية التــي كان يقــود فيهــا الحــرب الضاريــة ضــد 

ــي  ــس مواطن ــا، أحــاط الرئي ــرة الســلم وحده ــي فت ــن، ال ف ــن األمريكيي اإلمبرياليي

ــل  ــوم مــن أوائ ــات. ذات ي ــرى لحــل مســألة المحروق ــه الكب ــا بعنايت ــي كوري جنوب

آب/ أغســطس عــام ١950، حينمــا كان الجيــش الشــعبي يتقــدم إلــى الجنــوب وهــو 

يحبــط محــاوالت اإلمبريالييــن األمريكييــن وعمــاء جنوبــي كوريــا، بشــن الهجــوم 

ــس  ــراج بمجل ــة الح ــس مديري ــب رئي ــس نائ ــتدعى الرئي ــوري، اس ــس الف المعاك

الــوزراء آنــذاك إلــى بيونــغ يانــغ بغيــة بحــث مســألة الحطــب لســكان ســيؤول الذيــن 

اســتقبلوا التحريــر.

طبعــا إن جميــع أبنــاء الشــعب فــي جنوبــي كوريــا كانــوا يعانــون اآلالم فــي ظــل 

حكــم اإلمبريالييــن األمريكييــن وطغمــة ســينغمان ري العميلــة، وعلــى األخــص، 

ــار  ــقة لافتق ــذاك مش ــون آن ــوا يعان ــيؤول كان ــل س ــرة مث ــدن الكبي ــكان الم كان س

إلــى المحروقــات، وبلــغ بهــم األمــر إلــى حــد تكســير الخزانــات وخشــبة الغســيل 

والموائــد للحــرق. مــع أنهــم كانــوا فــي حــال يرثــى لــه، ولكــن لــم يكــن ثمــة أحــد 

يهتــم حتــى بمثــل الحطــب فــي زمــان الحــرب.

لكــن الرئيــس اعتبــر مســألة الحطــب ألبنــاء الشــعب فــي الجنــوب كمســألة ال تقــل 
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عــن طريــق تعبئــة المجــاالت المعنيــة مثــل اللجنــة المركزيــة للصليــب األحمــر، 

وحــرص علــى إعــان الموقــف الحــازم للجمهوريــة علــى المــأل.

لكــن رجــال الســلطة فــي جنوبــي كوريــا تصرفــوا تصرفــات ســيئة، حتــى بعــد 

ــس  ــك، حــرص الرئي ــع ذل ــم، وم ــام العال ــة أم ــواد اإلغاث ــم باســتام م ــد عهده عق

ــة لمــدة  ــك المــواد الهائل ــى إعــداد تل ــاء األمــة عل ــم لنفــس أبن ــوي العظي ــه األب بحب

ــة مــن  ــة المؤلف ــر خــط الفصــل. كانــت مــواد اإلغاث ــة وتســليمها عب ــرة للغاي قصي

50 ألــف ســوك )الســوك الواحــد يســاوي ١80,٣ لتــر( مــن األرز األبيــض و500 

ــن  ــا م ــمنت و759 صندوق ــن اإلس ــن م ــف ط ــة و١00 أل ــن األقمش ــر م ــف مت أل

األدويــة لـــ١4 نوعــا بمــا يقــدر مبلغهــا إجماليــا ١8 مليــون دوالر أمريكــي.

بنــاء علــى حســاب كل أســرة تتألــف مــن خمســة أشــخاص مــن عــدد المنكوبيــن 

الــذي أصدرتــه ســلطات جنوبــي كوريــا نهائيــا، كانــت مــواد اإلغاثــة هــذه كافيــة 

ــرة،  ــكل أس ــة ل ــن األقمش ــرا م ــن األرز و١7 مت ــا م ــص 250 كيلوغرام لتخصي

وكانــت كميــة اإلســمنت كافيــة لبنــاء نحــو ٣0 ألــف شــقة بســعة 60 متــرا مربعــا، 

بحيــث كانــت تلــك المــواد كافيــة الســتقرار حيــاة جميــع المنكوبيــن.

هكــذا، توجهــت أكثــر مــن ١400 عربــة و١4 ســفينة محمولــة بمــواد اإلغاثــة 

المشــربة بحــب الرئيــس إلــى جنوبــي كوريــا، عبــر خــط الفصــل فــي بانمونــزوم 

وعبــر البحــار، وحيــن رأى النــاس فــي العالــم فضــا عــن جميــع الكورييــن هــذا 

المشــهد، لــم يتمالكــوا أنفســهم مــن شــدة االنفعــال والتأثــر.

وفيما يلي قصة أخرى تبين رحابة صدر الرئيس.

حينمــا التقــى رئيــس وكالــة تخطيــط األمــن فــي جنوبــي كوريــا آنــذاك بالرئيــس 

كيــم إيــل ســونغ قــال لــه إنــه يشــعر باالمتنــان لــه مــن تلقــي مــواد اإلغاثــة التــي 

مــن اســتعمالها بعــد إخراجهــا مــن النهــر. لمــا طرقــت تعليماتــه هذه مســمع الــكادر، 

أحــس بحــب الرئيــس الدافــئ لمواطنــي الجنــوب.

وبالتالــي صــار بوســع كثيــر مــن المواطنيــن في حــوض نهر هان أن يســتخدموا 

ــوا قصــة مرتبطــة بحــب  ــم يســتطيعوا أن يعرف ــم ل ــة. لكنه ــر فعالي األخشــاب بأكث

الرئيــس الــذي حــرص علــى إرســال هــذه األخشــاب إليهــم علــى مجــرى النهــر.

ــكل  ــل إن الرئيــس كان يشــغل بالــه دائمــا ل ــط، ب ــب فق ــألة الحط ــت مس ليس

المســائل المتعلقــة بحيــاة المواطنيــن فــي الجنــوب.

ــر  ــا مــن جــراء األعاصي ــي كوري ــي جنوب ــة ف ــا وقعــت الكــوارث الطبيعي كلم

والفيضانــات، حــرص الرئيــس علــى تقديــم الطلــب المشــدد إلــى ســلطات الجنــوب 

ــوب  ــن بمــا فيهــا الحب ــى المنكوبي ــة المقدمــة مــن الشــمال إل الســتام مــواد اإلغاث

ــي  ــن ف ــام الجنوبيي ــة األيت ــاص بتربي ــراح الخ ــه االقت ــس، وتوجي ــة والماب الغذائي

ــن  ــن ع ــار العاطلي ــوب، وإحض ــذ الجن ــية لتامي ــح الدراس ــم المن ــمال، وتقدي الش

ــى الشــمال إلعطائهــم فــرص العمــل. العمــل إل

فــي الفتــرة بيــن أواخــر آب/ أغســطس وأوائــل أيلــول/ ســبتمبر عــام ١984، 

ــى اإلعــان  ــاء عل ــا. بن ــي كوري ــي جنوب ــات الجســيمة ف وقعــت أضــرار الفيضان

ــخص،  ــن ٣00 ش ــر م ــدد أكث ــا بع ــت الضحاي ــا، وقع ــلطات جنوبيه ــمي لس الرس

وبلــغ عــدد المنكوبيــن الذيــن بقــوا دون مــأوى لهــم أكثــر مــن 207 ألــف شــخص، 

ودمــرت أكثــر مــن ٣6,7 ألــف شــقة ســكنية، وضيعــت وطمــرت أكثــر مــن 67 

ــار مــن األراضــي الزراعيــة. ألــف هكت

لشــدة وجــع فــؤاده لهــذه الكــوارث الطبيعيــة التــي تعــرض لهــا مواطنــو جنوبــي 

كوريــا، عنــي الرئيــس فــورا باتخــاذ القــرار الخــاص بإرســال مــواد اإلغاثــة إليهــم 
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وحيــن ســمع أنــه اعتقــل وألقــي فــي الســجن بعــد عودتــه إلــى الجنــوب، شــعر 

ــم فــؤاده، وطــوال فتــرات بقائــه فــي الســجن، كان يشــتاق إليــه، منتظــرا  بشــدة أل

يــوم خروجــه مــن الســجن.

وتعبيــرا عــن احترامــه العميــق للرئيــس، أب األمــة، قــد صــارح كيــم وو 

جونــغ رئيــس مجموعــة شــركات دايــوو الســابق فــي جنوبــي كوريــا مكنــون قلبــه 

ــذي  ــي ال ــر الصحف ــي المؤتم ــن، ف ــن الجنوبيي ــس للمواطني بخصــوص حــب الرئي

عقــده بعــد عودتــه مــن زيــارة الشــطر الشــمالي مــن كوريــا ولقائــه بالرئيــس، قائــا 

إن الرئيــس قــد دعانــي لزيارتــه مجــددا فيمــا بعــد كمــا لــو أنــي أذهــب إلــى بيتــي، 

ــال«.  ــه بهــدوء الب ــا حتــى شــعرت من ــا حق ــه »كان ودودا وحنون وإن

مــن المعــروف إن النصــب بخــط يــد الرئيــس الــذي تركــه قبــل يــوم مــن آخــر 

ــده إلــى  ــم فــي بانمونــزوم لتخلي ــد الوطــن أقي ــى الوثيقــة الخاصــة بتوحي حياتــه عل

ــس  ــه الرئي ــذي بذل ــوي ال ــب األخ ــى الح ــي عل ــاهد تاريخ ــة، كش ــال القادم األجي

ــه.  ــي عاناهــا مــن أجلهــم طــوال حيات ــوب والمتاعــب الت ــي الجن لمواطن

وصب الرئيس كل حبه األخوي للمواطنين المغتربين أيضا.

عامــل الرئيــس أبنــاء األمــة الذيــن يعيشــون فــي مختلــف البلــدان مــن العالــم، 

حامليــن فــي قلوبهــم آالم األمــة المحرومــة مــن البــاد فــي األيــام الماضيــة كإخوتــه 

وأبنائــه المفترقيــن مــن كنفــه، واعتنــى بهــم وقادهــم بحبــه األخــوي الدافــئ. 

ــروق دم  ــدة بع ــى أرض واح ــش عل ــت تعي ــة ظل ــة أم ــة الكوري أصــا إن األم

ــنة.  ــة آالف س ــى خمس ــد إل ــا يمت ــا عريق ــق تاريخ ــي تخل ــدة وه ــة واح ــد ولغ واح

ــم  ــة، مــن جــراء الحك ــي أراضــي الغرب ــر منهــم صــاروا يتشــتتون ف ولكــن الكثي

ــا  ــي فرضه ــة الت ــن والحــرب الكوري ــن اليابانيي االســتعماري الشــرس لإلمبرياليي

ــه إن اســتامكم هــذه المــواد كان عمــا  ــس ل ــال الرئي ــا، ق أرســلتها شــمالي كوري

أكثــر جــرأة مــن تســليمنا لهــا. فيمــا بعــد، صــارح األول بمشــاعره المتأثــرة قائــا 

ــي  ــة ف ــة الكامن ــدرة القوي ــك بالق ــس ذل ــول الرئي ــماعه لق ــد أحــس لحظــة س ــه ق إن

سياســة الرئيــس ألربعيــن عامــا.

هكــذا، بمــا أن الرئيــس كان متحليــا بالحــب األخــوي الحــار قابــل جميــع 

المواطنيــن الذيــن يــزورون الشــطر الشــمالي مــن كوريــا، ومنــح لهــم حبــه األبــوي 

ــز. ــئ دون تميي الداف

وبعــد التحريــر، قابلــه عــدد كبيــر من المواطنيــن الجنوبييــن بمن فيهــم القوميون 

ــل  ــي الماضــي، مث ــرة المناهضــة للشــيوعية ف ــا بالفك ــون المشــربون تمام المتعنت

ــم  ــم كيــو ســيك، والعلمــاء مثــل كي ريــو وون هيونــغ، وهونــغ ميونــغ هــوي، وكي

ســوك هيونــغ، وبــاك ســي هيونــغ ودو ســانغ روك، وانســاقوا إلــى حبــه األخــوي 

وابتســامته المشــرقة كالشــمس، حتــى حولــوا اتجــاه مســيرة حياتهــم.

كان الرئيــس يرغــب فــي لقــاء مزيــد مــن مواطنــي الجنــوب ولــو واحــدا منهــم 

ويصــب لهــم حبــه وعنايتــه، فمنــذ النصــف الثانــي مــن ثمانينــات القــرن الماضــي، 

توافــد عــدد كبيــر منهــم إليــه، عبــر تــال المحــن والخطــوب، وأحاطهــم الرئيــس 

بحبــه الدافــئ وثقتــه البالغــة.

حيــن زار بيونــغ يانــغ القــس مــون إيــك هــوان المذكــور فــي األعلــى مستشــار 

التحالــف الوطنــي للحركــة الديمقراطيــة القوميــة )زونمينريــون( بجنوبــي كوريــا 

مــع الشــخصيات الديمقراطييــن، أحاطهــم الرئيــس بــدفء قلبــه، وعهــد مــع القــس 

ــه  ــا إن ــد، قائ ــى األب ــم إل ــي ال تنفص ــة الت ــة األخوي ــات الودي ــة العاق ــون بإقام م

شــخصية رمزيــة لتوحيــد الوطــن، وإنــه يثــق بــه صديقــه القديــم ثقــة مطلقــة. 
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ولذلــك، كان الرئيــس يقلــق دائمــا علــى مصيــر الكورييــن المقيميــن فــي اليابان، 

وعمــل كل مــا يســتطيع أن يعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى كرامتهــم ومصالحهــم. 

فقــد أصــدر قــرارا تاريخيــا عظيمــا لتحويــل اتجــاه حركــة أبنــاء األمــة المقيميــن 

فــي الخــارج إلــى الحركــة الوطنيــة لألمــة، مــن أجــل الدفــاع عــن الحقــوق القوميــة 

الديمقراطيــة للمواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان وفتــح طريــق الحيــاة الصادقــة 

ــى  ــرص عل ــام ١955، ح ــار ع ــو/ أي ــي ماي ــم، وف ــة له ــن واألم ــة للوط الصالح

تأســيس الجمعيــة العامــة للكورييــن المقيميــن فــي اليابــان )تشــونغريون(، بكونهــا 

منظمــة كريمــة للمواطنيــن المقيميــن فــي الخــارج، منظمــة جبهــة متحــدة مقتــدرة 

ــا الديمقراطيــة الشــعبية. تنتمــي إلــى جمهوريــة كوري

ــوق حــب  ــة وحــب يف ــا أعظــم عناي ــس مــن خاله ــذل الرئي وبعــد تأسيســها، ب

ــان. ــي الياب ــن ف ــن المقيمي ــن للمواطني ــن الحقيقيي الوالدي

حــدث ذلــك عنــد فحــص مشــروع ميزانيــة الدولــة لعــام ١957 بحضــور 

الرئيــس. كانــت حالــة الماليــة للبــاد فــي غايــة الصعوبــة، نظــرا ألن عــددا كبيــرا 

مــن مهــام اإلعمــار والبنــاء طرحــت فــي الظــروف التــي مــا زالــت فيهــا جــروح 

الحــرب باقيــة حتــى ذلــك الحيــن. اســتمر االجتمــاع منــذ الصبــاح إلــى وقــت متأخــر 

مــن الليــل، إلعــادة تدقيــق النظــر حتــى فــي كل بنــد مــن البنــود الصغيــرة، رغــم 

أن مشــروع الميزانيــة كان موضوعــا علــى أســاس الحســاب الدقيــق. علــى وشــك 

انتهــاء االجتمــاع، اســتغرق الرئيــس فــي التفكيــر العميــق لبرهــات، وســأل:

ــح الدراســية  ــة والمن ــم المالي ــة التعلي ــم موضــوع معون ــد أدرجت ــي أي بن »ف

ــان؟« ــي الياب ــن ف ــن المقيمي ــاء المواطني ألبن

ــون  ــوا واجميــن، فيمــا هــم يتبادل ــى الكــوادر، حتــى بق إذا بالذهــول ســيطر عل

اإلمبرياليــون األمريكيــون. فــإن مســألة المغتربيــن الكوريين نشــأت بســبب ســيطرة 

القــوى األجنبيــة وجورهــا فقــط، ال مــن جــراء النــزاع والخــاف الداخلــي لألمــة.

يعيــش عــدد غفيــر مــن الكورييــن فــي أكثــر مــن ١20 بلــدا مــن قــارات آســيا 

وأوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا وأوقيانــوس وغيرهــا فــي كل أرجــاء العالــم، وعددهــم 

ليــس قليــا مــن حيــث نســبة عــدد ســكان كوريــا.

إال أن الرئيــس لــم يكــن يحاســب ماضــي المغتربيــن ومــدى إســهامهم فــي أداء 

واجبهــم القومــي، بــل إنــه احتضــن فــي حصنــه الدافــئ كل مــن توارثــوا دم أمــة 

ــرن  ــل الق ــي أوائ ــا ف ــس أول دولته ــذي أس ــة ال ــة الكوري ــد األم ــون )أول ج دانك

ــا،  ــو قلي ــة ول ــة الكوري ــم روح األم ــي قلوبه ــون ف ــاد( ويحمل ــل المي ــن قب الثاثي

بغــض النظــر عــن مــكان إقامتهــم، ومنــح لهــم حبــه كلــه بقلــب الوالــد الــذي يقابــل 

ــة. ــن مــن أرض الغرب ــاءه العائدي أبن

ــو  ــن ه ــن الكوريي ــؤون المغتربي ــن ش ــس م ــام الرئي ــع اهتم ــر مواض كان أكب

ــان. ــي الياب ــن ف ــن المقيمي ــر المواطني ــألة مصي مس

يصــل عــدد الكورييــن المقيميــن فــي اليابــان إلــى 700 ألــف شــخص. يعيــش 

طبعــا عــدد كبيــر مــن الكورييــن فــي الصيــن واالتحــاد الســوفييتي الســابق أيضــا، 

لكــن حالتهــم كانــت تختلــف اختافــا تامــا عمــا هي عليــه في اليابــان. مــن المعروف 

للعالــم أن اليابــان التــي هــي أحــد أصحــاب شــؤون الكورييــن المغتربيــن تلجــأ إلــى 

كل التصرفــات الشــريرة ضــد األمــة الكوريــة، مضمــرة لهــا مشــاعر العــداء 

المتأصــل. هــؤالء اإلمبرياليــون اليابانيــون الذيــن ســعوا فــي الماضــي إلــى انتــزاع 

حتــى لغــة األمــة الكوريــة وأســمائها وفــي النهايــة تدميــر هــذه األمــة كلهــا فــي فتــرة 

احتالهــم لكوريــا، كانــوا يكنــون حقــدا مريــرا علــى الكورييــن المقيميــن فــي بلدهــم.
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ــة  ــة بقيم ــية الهائل ــح الدراس ــم والمن ــة للتعلي ــة المالي ــان المعون ــي الياب ــن ف المقيمي

ــية  ــب المدرس ــن الكت ــر م ــدد كبي ــن ع ــك ع ــا، ناهي ــا ياباني 46594250٣90 ين

ــي  ــام ١957 ف ــذ ع ــة من ــة إجمالي ــال ١56 دفع ــة، خ ــيقية القومي واآلالت الموس

ــل عــام 20١0. ــى شــهر نيســان/ أبري ــة إل ــد الهدن ــد بع أصعــب أحــوال البل

ــة  ــاة ســفينتهم عاصف ــي خطــر، لماق ــا ف ــة كوري ــع خريجــو جامع ــا وق وحينم

علــى طريــق زيارتهــم للوطــن، قــام الرئيــس بتنظيــم العمليــات الطارئــة إلنقاذهــم 

حتــى وصــل كلهــم بســامة إلــى الوطــن، وذات عــام، اســتدعى أبنــاء أحــد كــوادر 

تشــونغريون إلــى منزلــه حيــث قضــى وقتــه الثميــن معهــم وهــو يشــاطرهم الوجبــة. 

ــل جــدول  ــغ بعــد تأجي ــغ يان ــى بيون ــن حيــث عــاد إل ــك مــرة أو مرتي ــم يكــن ذل ول

العمــل الملــح لتوجيــه شــؤون المناطــق المحليــة علــى الطبيعــة، بغيــة اللقــاء بممثلــي 

زوتشــونغ )اتحــاد الشــباب الكورييــن المقيميــن فــي اليابــان( وكــوادر تشــونغريون 

وأحاطهــم بحبــه الدافــئ. 

حقــا إن حــب الرئيــس ومودتــه المبذولــة للمواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان لــم 

تكــن حــدود لهــا.

ــه  ــذل حب ــة، ويب ــكل دق ــونغريون ب ــي تش ــوادر ف ــة الك ــى صح ــع عل كان يطل

وعنايتــه الصادقــة لهــم، وســاعد النشــاطات االقتصاديــة للتجــار والصناعييــن 

المواطنيــن بــكل اســتطاعته مهمــا تكبــدت الدولــة نوعــا مــن الخســائر، وهــو يعتــز 

ــزاز.  ــا اعت ــة أيم ــم الوطني بروحه

ذات عــام، حينمــا علــم بــأن قنــاة البيــع للتجــار والصناعييــن المواطنيــن 

المقيميــن فــي اليابــان صــارت مســدودة، حــرص علــى أن يشــتري الوطــن 

بضائعهــم، وذات مــرة، عنــى بشــراء مليــون زوج مــن األحذيــة الجلديــة كلهــا مــن 

ــي  ــد ال يوجــد ف ــذا البن ــل ه ــي نفوســهم أن مث ــوا يتســاءلون ف ــط. كان النظــرات فق

ميزانيــة أي بلــد فــي العالــم، وأكثــر مــن ذلــك، كيــف يمكــن إدراج هــذا البنــد فــي 

ميزانيــة أمــوال الدولــة فــي حالــة نقــص أمــوال الدولــة بدرجــة فائقــة، حتــى إذا تــم 

اســتخدامها موفــرا فلســا بعــد فلــس مثــل تاجــر األصبــاغ. نهــض أحــد الكــوادر فــي 

وزارة الماليــة مــن جلســته، وقــال إنهــم قــد وضعــوا فــي حســبانهم معونــة التعليــم 

الخاصــة بأبنــاء المواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان بموجــب تعليماتــه الســابقة، ومــع 

ــة دون  ــي الخطــة اإلضافي ــا ف ــة وضعه ــوال الحالي ــرروا لشــدة نقــص األم ــك ق ذل

ضمهــا فــي ميزانيــة الدولــة علــى أن ترســل تلــك المعونــة حســبما تتحســن حالــة 

الماليــة فيمــا بعــد.

ــه  ــل خارج ــي يتأم ــث بق ــذة حي ــن الناف ــس م ــا الرئي ــه، دن ــماعه لجواب ــد س بع

لبرهــات مــن الوقــت. ثــم عــاد إلــى الطاولــة وقــال للكــوادر بنبــرة قاطعــة كمــا يلــي:

»ال، ينبغــي إرســالها حــاال. ال بــد مــن إرســال األمــوال الالزمــة لتعليــم األطفــال 

إلــى المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن المشــقات فــي أرض الغربــة حتــى ولــو ال نبني 

ــا أو مصنعين.« مصنع

ثــم تابــع يقــول إن هــذا العمــل ليــس أمــرا يجــوز تركــه جانبــا بعــد تنفيــذه مــرة 

أو مرتيــن، بــل هــو عمــل يتطلــب التمســك بــه بشــكل دائــم، وعمــل وطنــي هــام، ال 

مجــرد عمــل تعليمــي روتينــي.

هكــذا ظهــر فــي كوريــا بنــد جديــد فــي الميزانيــة الماليــة يســمى بـــ »المعونــة 

الماليــة للتعليــم والمنــح الدراســية ألبنــاء وبنــات المواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان«، 

ذلــك البنــد الــذي لــم يكــن مثيلــه فــي ميزانيــة ماليــة ألي بلــد. بفضــل محبــة 

الرئيــس وعنايتــه المبذولــة ألبنــاء المواطنيــن هــذه، قدمــت إلــى أبنــاء المواطنيــن 
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ــه  ــة وكرامت ــاء األم ــئ ألبن ــل ســونغ الداف ــم إي ــس كي ــون بحــب الرئي ــن م افتت

ــرا. ــه أخــا صغي ــب بتبني ــه بالطل ــدم إلي ــى تق ــه حت ــه ب ــة مــن خــال لقائ الرفيع

قبــل الرئيــس طلبــه غيــر المكلــف بطيــب خاطــر. إذا بمــون لــم يتمالــك نفســه 

مــن شــدة الفــرح صائحــا »نحــن اآلن أخــوان بالقســم«. كــم كانــت زيارتــه للشــطر 

ــيؤول  ــة »س ــت صحيف ــى نقل ــرا حت ــس متأث ــاؤه بالرئي ــا ولق ــن كوري ــمالي م الش

ســينمون« فــي جنوبــي كوريــا مســارهما بالتفصيــل كمــا يلــي: »لقــد أثــارت زيارته 

للشــطر الشــمالي مــن كوريــا أصــداء خارقــة آنــذاك«.

ــه  ــة أمضــى طــول حيات ــزا لألم ــا عزي ــل ســونغ أب ــم إي ــس كي ــا كان الرئي حق

بالحــب العــارم ألبنــاء الجلــدة متحليــا برحابــة الصــدر والشــهامة غيــر المحــدودة.

محبة إنسانية ال تعرف حدودا

ــودة  ــم الم ــو عال ــونغ ه ــل س ــم إي ــس كي ــب للرئي ــم الح ــول إن عال ــن الق يمك

اإلنســانية غيــر المحــدود الــذي ال يعــرف حــدودا. فقــد أقــام عاقــات الصداقــة مــع 

كثيــر مــن الشــخصيات األجانــب برحابــة صــدره وأريحيتــه الواســعة طــول حياتــه، 

ــظ. ــة المخلصــة دون تحف ــة والرعاي وخصــص لهــم العناي

فــكل مــن تســنى لــه لقــاء الرئيــس عقــد معــه أواصــر المــودة اإلنســانية العميقــة، 

وتمتــع بحبــه الدافــئ. ليــس ذلــك ألن مــدة قيادتــه للثــورة طويلــة وال كونــه رئيســا 

للدولــة، بــل ألن لقــاء النــاس هــو بالــذات سياســته، وتبــادل المــودة معهــم وقيادتهــم 

إلــى طريــق الصــواب كان أهــم عمــل لــه. 

أجــل إنقــاذ صناعيــي األحذيــة المواطنيــن. وفضــا عــن ذلــك، عمــل علــى اتخــاذ 

اإلجــراءات لتمكيــن التجــار والصناعييــن المواطنيــن مــن إحضــار المــواد الخــام 

واألوليــة الضروريــة فــي نشــاطاتهم االقتصاديــة مــن الوطــن. فالمحبــة والرعايــة 

ــد وال تحصــى.  ــان ال تع ــي الياب ــن ف ــن المقيمي ــس للمواطني ــي كرســها الرئي الت

كمــا أن حبــه األبــوي الحقيقــي المبــذول ألبنــاء األمــة البعيديــن عــن الوطــن امتــد 

إلــى كثيــر مــن المواطنيــن المغتربيــن المقيميــن فــي كل أماكــن العالــم األخــرى أيضــا.

كان مــن أولئــك المواطنيــن الذيــن تلقــوا حبــه األخــوي الصــادق واكتســبوا 

ــا  ــة وازدهاره ــد األم ــن أجــل توحي ــق م ــى الطري ــاة عل ــي للحي ــى الحقيق المعن

عــدد كبيــر مــن المواطنيــن ذوي مختلــف المهــن واآلراء السياســية والجنســيات 

ــد الوطــن  ــل بتوحي ــة التعجي ــس جمعي ــم ســونغ راك، رئي ــس كي ــم الق ــن فيه بم

القائمــة فــي الواليــات المتحــدة ومستشــار جمعيــة الديانــة فــي جنوبــي كوريــا، 

وتشــواي هونــغ هــوي رئيــس اتحــاد التايكوانــدو الدولــي، ومــون ســون ميونــغ 

رئيــس جمعيــة الســلم العالمــي، ويــون إي ســانغ المواطــن الموســيقار الشــهير 

المقيــم فــي ألمانيــا والمواطنــة مــون ميونــغ جــا المراســلة المقيمــة فــي الواليــات 

المتحــدة وآلــخ.

ــو  ــن ه ــن المغتربي ــئ والصــادق للمواطني ــه الداف ــدى حب ــى م ــال عل ــر مث وخي

ــغ  ــون ميون ــون س ــن م ــه وبي ــت بين ــي أقيم ــخصية الت ــة الش ــة الودي ــرى العاق ع

ــي. ــلم العالم ــة الس ــس جمعي رئي

علــى الرغــم مــن أنــه ســبق أن وقــف فــي مقدمــة الدعايــة »المعاديــة للشــيوعية« 

واألعمــال المناوئــة للشــطر الشــمالي مــن كوريــا فــي زمــان ما، ثمــن الرئيــس روحه 

المتجهــة إلــى تقديــم شــيء مــن المســاهمة فــي توحيــد الوطــن والتقــي بــه شــخصيا.



  

١١١ رجل عظيم

   محبة إنسانية ال تعرف حدودا 

رجل عظيم١١0

2- تقديس كبير للشعب

كيــم إيــل ســونغ. حتــى إذا كان المــرء دبلوماســيا محترفــا عــاش طــول حياتــه 

ــل  ــب مث ــن األجان ــر م ــدد الكبي ــذا الع ــل ه ــم يقاب ــا ل ــية، فربم ــؤون الدبلوماس بالش

الرئيــس.

بلــغ عــدد األجانــب الذيــن قابلهــم الرئيــس بكونــه قائــدا أعلــى للحــزب ورئيســا 

للدولــة ١20 نســمة علــى مســتوى رئيــس الدولــة و206 نســمة علــى مســتوى قائــد 

ــة  ــوف عــن أربعمائ ــا ين ــس الحكومــة مم ــى مســتوى رئي الحــزب و76 نســمة عل

ــم.  ــن قابله ــب الذي ــوع األجان ــة لمجم ــن المائ ــدا م ــاوى واح ــا ويس ــمة إجمالي نس

ــتوى  ــى مس ــخصيات عل ــوا ش ــم ليس ــن قابله ــب الذي ــم األجان ــك أن معظ ــي ذل يعن

الرؤســاء بــل كانــوا مــن مختلــف األوســاط والفئــات مثــل السياســيين، والمراســلين، 

واإلعامييــن، والدبلوماســيين، والمتدينيــن، والعمــال، والفاحيــن، والعســكريين، 

ــال الصغــار. ــى األطف ــن وحت والعلمــاء، والطــاب الموفدي

ــي يســتوجب  ــون دول ــس ثمــة أعــراف دبلوماســية أو قان ــه لي مــن الطبيعــي أن

مــن رئيــس الدولــة مقابلــة األجانــب األفــراد ذوي المراكــز االجتماعيــة المختلفــة 

الذيــن ال يمثلــون دولــة أو حكومــة أو حزبــا. والواقــع أن كثيــرا مــن األجانــب علــى 

المســتوى الرفيــع ال يريــدون حتــى إظهــار وجوههــم إال فــي الجلســة الدبلوماســية 

حيــث يتوقعــون المصالــح الملحــة ويبــرزون مكانتهــم الدوليــة. وأبعــد مــن ذلــك، 

فــي حــاالت كثيــرة تجدهــم يســعون لحمايــة وقارهــم وإظهــار كبريائهــم مــن خــال 

تهربهــم مــن المحادثــات مــع األجانــب عمــدا. 

إال أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يختلــف اختافــا تامــا عمــن يمســكون بزمــام 

الســلطة فــي األحــزاب أو الــدول األخــرى الذيــن يراهــم النــاس فــي العالــم عــادة.

ــادل معهــم المــودة  ــات ويتب ــات والفئ ــف الطبق ــب مــن مختل ــي باألجان كان يلتق

ــودة  ــم الم ــب وتبــادل معه ــن األجان ــى م ــس عــددا ال يحص ــى الرئي ــد التق لق

اإلنســانية وعقــد عاقــات الصداقــة وأحاطهــم برعايتــه وعنايتــه الصادقــة.

ــام  ــى األي ــر حت ــد التحري ــذ بعي فــي غضــون مــا يقــرب مــن خمســين عامــا من

األخيــرة مــن حياتــه العظيمــة، التقــى وعمــل الرئيــس مــع مــن يزيــد عددهــم عــن 

ــى  ــخاص عل ــى األش ــدد عل ــذا الع ــوي ه ــدا، ويحت ــي ١٣6 بل ــي ف ــف أجنب 70 أل

اختــاف الطبقــات والفئــات، ذوي الجنســيات واآلراء السياســية والمهــن واألعمــار 

المختلفــة بــدءا مــن قــادة األحــزاب ورؤســاء الــدول.

ــاء والعمــل مــع أكثــر مــن  ــام خــال هــذه المــدة باللق هــذا يعنــي أن الرئيــس ق

١400 أجنبــي فــي ســنة واحــدة أي نحــو أربعــة أجانــب فــي يــوم واحــد وســطيا. 

إنــه ألمــر ال يمكــن تصــوره أبــدا بالــرأي العــادي أن لقــي هــذا العــدد الكبيــر مــن 

األجانــب الذيــن ليســوا مــن أبنــاء شــعبه وال أفــراد أمتــه.

لــم يكــن ذلــك بعيــد التحريــر فحســب، بــل منــذ فتــرة النضــال المســلح مــن أجــل 

تحريــر البــاد فــي ســهول منشــوريا، وثــق عــرى الصداقــة مــع كثيــر مــن الثورييــن 

الصينييــن واألعضــاء المســلحين فــي الجيــش المتحــد المناهــض لليابان وأبناء الشــعب 

الصينــي فــي القتــال ضــد اإلمبريالييــن اليابانييــن اللصــوص. وأثناء مرحلة االســتعداد 

ــام بتشــكيل الجبهــة المشــتركة مــع  ــاد، ق ــر الب ــى تحري ــي الهــادف إل للهجــوم النهائ

الثورييــن واألعضــاء المســلحين لاتحــاد الســوفييتي الســابق المنتســبين إلــى قــوات 

التحالــف الدولــي ومــارس نشــاطاته معهــم. فــي الحقيقــة أنــه لمــن المســتحيل عــد عــدد 

األجانــب الذيــن قابلهــم الرئيــس وعمــل معهــم قبــل تحريــر البــاد.

ــم،  ــي العال ــن ف ــادة وأقطــاب الدبلوماســية المعروفي ــن الق ــر م ــاك كثي ــع أن هن م

 لكــن ال أحــد منهــم لقــي هــذا العــدد الكبيــر مــن األجانــب طــوال حياتــه مثــل الرئيــس 



  

١١٣ رجل عظيم

   محبة إنسانية ال تعرف حدودا 

رجل عظيم١١2

2- تقديس كبير للشعب

حينمــا علــم الرئيــس أن أحــد العلمــاء األجانــب الــذي تعــرف عليــه فــي وقــت 

مــا يعانــي مــن اآلالم الروحيــة لعــدم الــرزق بطفــل، اعتبــر ذلــك كأمــر يخصــه، 

حتــى أرســل إليــه السينســونرو )وعــاء اإلحمــاء الكــوري الشــهير( وجــذر الجنســنغ 

الدوائــي المطهــي ليســتفيد منهــا لتحســين صحتــه، وذات مــرة، ســّر ســرورا عظيما 

ــى منصــب  ــدان تول ــي أحــد البل ــاوم ف ــأن المناضــل المق ــد ب ــرا يفي ــن ســمع خب حي

رئيــس الدولــة، أهــدى إليــه هديــة مؤلفــة مــن الســاعة الذهبيــة التــي كتــب عليهــا 

ــة  ــا البدل ــعب، البس ــاء الش ــام أبن ــر أم ــودة ليظه ــع الج ــة رفي ــاش البدل ــمه وقم اس

األنيقــة المصنوعــة بــه.

ــة  ــه الفعلي ــيهانوك صاحيات ــوردوم س ــودي ن ــر الكمب ــك الكبي ــد المل ــن فق وحي

مــن جــراء االنقــاب الواقــع فــي بلــده، لــم يكــن يتخلــى أبــدا عــن عــرى الصداقــة 

ــا ســخيا  ــوة وإلهامــا وعون ــر دفءا وأمــده ق ــه بأكث ــه عامل ــل إن اإلنســانية معــه، ب

ــده. الســترجاع بل

تشــرف إبــن داكاكــي داكيــوو رئيــس المجلــس الســابق لجمعيــة التبــادل الثقافــي 

اليابانــي الكــوري وأفــراد أســرته بمقابلــة الرئيــس، فــي ظــل حبــه الــذي يتواصــل 

مــن جيــل أبيــه وقــال كمــا يلــي:

ــا نســمعها مــن  ــي كن ــل ســونغ بمامحــه العظيمــة الت ــم إي ــا الرئيــس كي »قابلن

والــدي حيــن كان علــى قيــد الحيــاة. صرنــا أن نحــس فــي وهلــة أولــى بأنــه متميــز 

بالــود الحــار ورحابــة الصــدر للغايــة. حقــا إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ هــو أب 

عطــوف يعتنــي بنــا جميعــا اعتنــاء دافئــا.« وهــذا لــم يكــن ســوى مصارحــة صادقــة 

لحبــه اإلنســاني الــذي ال يعــرف حــدودا.

وحتــى أولئــك األجانــب الذيــن قدمــوا مــن بلــدان معاديــة لكوريــا أو يضمــرون 

اإلنســانية الدافئــة رغــم أن جــدول أعمالــه كان أكثــر تشــددا. وفــي بعــض األحــوال، 

خصــص وقتــه الثميــن للتوجيــه الميدانــي المشــغول للقــاء األجانــب قائــا إنــه ال بــد 

مــن لقائهــم هــم الــزوار القادميــن مــن األماكــن البعيــدة. 

لــم يكــن تقريبــا بيــن ذوي المعرفــة السياســية العامــة مــن ال يعــرف مــدى علــو 

مكانــة الرئيــس ومــدى ثقــل أعبــاء أعمالــه. ومــع ذلــك، كان كل مــن زاروا كوريــا 

ودوا لــو يقابلونــه، وإذا قابلــوه، كانــوا يفضــون إليــه بمكنــون أفئدتهــم دون كلفــة، 

ذلــك ألنهــم ينســاقون إلــى حبــه اإلنســاني الســامي.

ــن  ــن الف ــا ع ــا جذري ــف اختاف ــس يختل ــري للرئي ــي العبق ــن الدبلوماس وكان الف

الدبلوماســي الــذي كان النــاس يفكرونــه حتــى اآلن. ذلــك ألن الفــن الدبلوماســي 

للرئيــس كان خاليــا تمامــا مــن أي حســاب أنانــي أو تجميــل خارجــي، بــل كان تظاهــرا 

ســاميا لحبــه اإلنســاني واحترامــه وثقتــه الكبيــرة باألنــاس ذوي الطابــع االســتقالي.

ــة صــدره  ــة لرحاب ــزة المتين ــى الركي ــا عل ــس كان قائم ــاني للرئي الحــب اإلنس

ــن  ــب الذي ــخصيات األجان ــا كل الش ــل به ــي يعام ــر الت ــعة كالبح ــهامته الواس وش

يؤيــدون قضيــة الشــعب الكــوري والبشــرية التقدميــة التــي تتطلــع إلــى االســتقالية 

كأصدقــاء أعــزاء لــه. وتكمــن فــي هــذه الركيــزة الوطيــدة بالــذات الجاذبيــة البــارزة 

والفتنــة الفريــدة لحبــه اإلنســاني الــذي ال يباريــه أحــد.

كثيــرا مــا اســتخدم الرئيــس كامــا عــن »عاقــات الصداقــة الشــخصية«، حيــن 

كان علــى قيــد الحيــاة، وعلــى األخــص، حيــن كان يتحــدث عــن العاقات اإلنســانية 

التــي ال تنفصــم بينــه وبيــن األجانــب. هــذا الــكام القصيــر أبدعــه الحــب اإلنســاني 

المتميــز الــذي حملــه الرئيــس الــذي رأى عاقاتــه مــع األجانــب علــى أنهــا عاقــات 

وديــة إنســانية، ال مجــرد عاقــات دبلوماســية سياســية أو عاقــات روتينيــة.



  

١١5 رجل عظيم

   المتعة الكبرى - كسب الرفاق 

رجل عظيم١١4

2- تقديس كبير للشعب

الرئيــس إنــه رجــل عظيــم كل مــن قابلــه مــرة ال يســتطيع أن يبتعــد عنــه ويــود أن 

يتبعــه دائمــا، وأضــاف مــا يلــي.

ــودة  ــال الم ــان وجم ــب لإلنس ــو الح ــا ه ــانا حقيقي ــرء إنس ــل الم ــا يجع »إن م

اإلنســانية القائمــان علــى االســتقالية، ويمكــن القــول إنهمــا بالــذات رائحة اإلنســان. 

مثلمــا يتجمــع النحــل والفــراش حــول األزهــار منســاقين إلــى أريجهــا، يتبــع النــاس 

ــال  ــه اإلنســاني وجم ــن بحب ــه، مفتوني ــون حول ــل ســونغ ويتجمع ــم إي ــس كي الرئي

مودتــه اإلنســانية. حقــا إن روائحــه اإلنســانية العطريــة أكبــر ســموا وحــرارة حتــى 

يفتتــن بهــا النــاس كلهــم ويحترمونــه ويتبعونــه دائمــا.«

كمــا رأينــا إن عالــم الرئيــس للحــب اإلنســاني كان المتناهيــا وال يعــرف أحــد 

حــدوده. وإجــاال برحابــة صــدره وشــهامته الواســعة، يشــيد بــه عاليــا جميــع النــاس 

قائليــن إنــه رجــل عظيــم يمثــل العالــم كلــه.

المتعة الكبرى – كسب الرفاق

مجد الرئيس كيم إيل سونغ طول حياته بالمحبة الرفاقية الحقيقية.

كانــت تلــك المحبــة المبذولــة لــكل فــرد مــن رفاقــه الثورييــن محبــة غيــورة لــم 

تبــرد أبــدا ولــو للحظــة واحــدة.

كان لــه كثيــر جــدا مــن الرفــاق. يعــد عددهــم آالف وعشــرات اآلالف الذيــن منــح 

لهــم حبــه وتبــادل معهــم مــودة طــول حياتــه. كان كل مــن دعمــوه بدافــع مــن واجبهــم 

األخاقــي الرفاقــي الصافــي ســواء أ فــي ســاحات الوغــي التــي تقــرر المصيــر مــن 

مشــاعر ســيئة تجاههــا كانــوا يفتتنــون بشــخصيته فــور لقائهــم بــه حتــى صــاروا 

مؤيديــن ومؤمنيــن بــه ودعــاة لــه.

ــوم الخامــس مــن  ــخ ي ــا بتاري ــي كوري ــو« بجنوب ــغ إيلب ــة »زونغآن نقلــت صحيف

تمــوز/ يوليــو عــام ١994 خبــرا جــاء فــي صحيفــة »ليبيراشــيون« الفرنســية عــن 

ــم  ــس العظي ــر الرئي ــه يعتب ــون بأن ــل كلينت ــذاك بي ــس األمريكــي حين ــراف الرئي اعت

كيــم إيــل ســونغ علــى أنــه سياســي ذائــع الصيــت ورفيــع الســمعة يعتنــق بالمنطــق 

الســلمي والتفاؤلــي، يفيــد بـــ »أن >ليبيراشــيون< نقلــت أن الرئيــس كلينتون قد صرح 

فــي لقائــه الصحفــي مــع المصــادر اإلعاميــة للبلــدان الســبع المتقدمــة الغربيــة قبــل 

مغادرتــه لواشــنطن الشــتراكه فــي >مؤتمــر القمــة للبلــدان الســبع المتقدمــة< الــذي 

يعقــد فــي نابولــي أنــه >يثــق بحســن نوايــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ<«.

تعبــد كل األشــياء ألشــعة الشــمس الدافئــة ويتطلــع اإلنســان إلــى الحــب الصادق. 

بمــا أنــه قــد صــب مودتــه وصدقــه الخالــص لألجانــب برحابــة صــدره وشــهامته 

الواســعة، احترمــه جميــع النــاس فــي العالــم إنســانيا، ووثقــوا بــه، وكانــوا يتبعونــه 

ويبجلونــه أيمــا تبجيــل. كان منهــم رجــال علــى مســتوى رئاســة الدولــة، احترمــوه 

كأخيهــم ومــن احترمــوه مســمين إيــاه بوالدهــم وجدهــم.

ــل  ــة مث ــة العالمي ــرة المجــاورة ذوو الســمعة والمكان ــدان الكبي كان رؤســاء البل

ســتالين ومــاو تســي تونــغ، ورؤســاء الــدول الشــهيرون بشــدة الكبريــاء مثــل تيتــو 

هــم اآلخــرون كانــوا يحترمونــه ويثقــون بــه بصــدق نظــرا لكونــه ثوريــا عظيمــا 

ورجــا عظيمــا.

بخصــوص ذلــك كتــب أحــد الشــخصيات األجانــب الــذي تشــرف بلقــاء الرئيــس 

كيــم إيــل ســونغ مرتيــن، فــي مقالتــه أنــه يــود أن يقــول لمــن يســألون عــن شــخصية 
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الرئيــس كعقيــدة ثابتــة فــي الحيــاة ال بــد مــن الحفــاظ عليهــا علــى مــدى حياتــه.

إن المــكان الــذي خطــا فيــه الرئيــس خطوتــه األولــى لكســب الرفــاق هــو 

مدرســة هواســونغ حيــث مضــت أيامــه الســتقصاء تيــار فكــري جديــد، وفــي آن 

مــع ذلــك لكســب الرفــاق واحــدا واحــدا، بغيــة رفــع مرســاة الثــورة معهــم، بعــد أن 

أدرك ألول مــرة ضــرورة تشــكيل المنظمــة. كثيــرا مــا كان والــده يقــول فــى حياتــه 

ــات  ــت غاي ــا كان ــاق، ومهم ــع الرف ــعة م ــدة وواس ــات جي ــة صداق ــب إقام ــه يج إن

ــع، إذا  ــى أرض الواق ــن يســتطيع أن يجســدها عل ــه ل ــة إال أن ــة ورائع المــرء عادل

لــم يكــن لــه رفــاق يمكــن أن يشــاطروه الحيــاة والمــوت. فكانــت مدرســة هواســونغ 

أول مــكان شــرع فيــه الرئيــس بتطبيــق كلمــات والــده فــى الممارســة العمليــة بعــد 

وضعهــا نصــب عينيــه دائمــا. 

ــام دراســته  ــاء أي ــن بحــث عنهــم الرئيــس واحــدا واحــدا أثن ــاق الذي شــكل الرف

ــة  ــم عناصــر نواتي ــة بكونه ــورة الكوري ــاة الث ــة ســترفع مرس ــا طليعي ــا صفوف فيه

أولــى لهــا.

إن تســمية أول منظمــة حزبيــة - جمعيــة تاحــم الرفــاق باعتبارهــا جنيــن حــزب 

ــمية  ــذه التس ــت ه ــق. كان ــزى العمي ــى المغ ــوي عل ــذره، تنط ــوري وب ــل الك العم

ــول  ــاق، والوص ــب الرف ــورة بكس ــة الث ــن لبداي ــه العظيمتي ــه وإرادت ــس رغبت تعك

ــن  ــاق الذي ــن الرف ــث ع ــة البح ــق مواصل ــن طري ــي ع ــار النهائ ــى االنتص ــا إل به

ــع شــملهم. ــر وجم سيشــاطرونه المصي

ــة  ــس وجه ــام الرئي ــاق، أق ــب الرف ــية لكس ــة والقاس ــام الطويل ــال األي ــن خ م

ــرر  ــال التح ــخ نض ــي تاري ــا ف ــر له ــي ال نظي ــاق، الت ــى الرف ــامية إل ــر الس النظ

لجماهيــر الشــعب.

ــن  ــون الذي ــه الثوري ــاء الســلمي هــم جميعــا رفاق ــام البن ــي أي ــاة أو المــوت أم ف الحي

بحــث عنهــم الرئيــس شــخصيا ورباهــم وقادهــم ببــذل جهــوده الكبيــرة.

كانت طول حياته متميزة بالحياة السامية المبذولة لكسب الرفاق.

بعــد أن حمــل وجهــة نظــره الثوريــة الفريــدة إلــى الرفــاق مبكــرا فــي ظــل تأثيــر 

والديــه، عــاش طــول حياتــه لكســب الرفــاق، مسترشــدا بتلــك النظــرة األكيدة.

تعلــم الرئيــس منــذ طفولتــه األخــاق القيمــة لحيــاة اإلنســان مــن مشــهد والــده 

الــذي كان يشــعر بالرضــا لكســب رفيــق طيــب دون أن يبــدي أي ســيماء التعــب، 

حتــى إذا ســلك دروبــا شــائكة طويلــة.

ــم  ــد عل ــاق ق ــب الرف ــن كس ــه م ــدأ نضال ــذي ب ــك ال ــغ جي ــم هيون ــده كي إن وال

ــة فــي حــب الرفــاق واالعتــزاز بهــم، وإن  ــاة اإلنســان المتمثل الرئيــس أخــاق حي

ــاق. ــرة خاصــة بكســب الرف ــه كان فك ــه ل ــذي ترك ــس ال ــراث النفي ــد الت أح

حينمــا كان كيــم هيونــغ جيــك منطــرح الفــراش، قــال البنــه فــي اللحظــة األخيــرة 

مــن حياتــه: إن الرفــاق األوفيــاء ال يهبطــون مــن الســماء وال يخرجــون مــن باطــن 

ــتخراج  ــل اس ــة، مث ــودك الدؤوب ــك وبجه ــم بنفس ــم وتربيه ــك أن تجده األرض. علي

الذهــب واألحجــار الكريمــة. ولهــذا الســبب، أمضيــت طــول حياتي متجوال فــى كوريا 

وســهول منشــوريا، حتــى تورمــت قدمــاي مــن كثــرة المســير. وكان علــى أمــك أن 

تعمــل بمشــقة وتعانــي الجــوع لتقــوم بخدمــة الضيــوف الكثيريــن الذيــن يأتــون للقــاء 

بــي. اذا كنــت مســتعدا بإخــاص لخدمــة البــاد والشــعب، فيمكنــك بجرعــة مــاء أو 

حبــة بطاطــا مشــوية أن تقيــم صداقــة ال يمكنــك بالذهــب التوصــل إليهــا.

وتابــع قولــه إن مــن يكــون مســتعدا للمــوت مــن أجــل الرفــاق، هــو وحــده قــادر 

ــب  ــاق قل ــي أعم ــتوطنة ف ــارت مس ــذه ص ــه ه ــد. ووصيت ــق جي ــب رفي ــى كس عل
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ــاق  ــر مــن الرف ــإن تقاطــر عــدد كبي ــام العســر. ف ــي أي ــن ومحســنين ف ــاق طيبي رف

الطيبيــن إليــه يمثــل، إذن، أمــرا حتميــا أتــى بــه جهــده المجهــود علــى مــدى حياتــه. 

ــه ال يقــارن مــع أي  لكــن الرئيــس كان يعتبــر كســبه لرفيــق طيــب حظــا ســعيدا ل

شــيء آخــر نظــرا لشــدة ســروره.

ــل  ــورة، جع ــع الث ــي صن ــر ف ــة أكب ــوة دافع ــة ق ــة الرفاقي ــذ المحب ــد أن اتخ بع

الرئيــس البحــث عــن الرفيــق الجيــد وعقــد األواصــر الرفاقيــة معــه كعمليــة أوليــة 

ــا. ــه، وصــب قصــارى جهــده فيه ــه وعمل ــي حيات ف

كان أبنــاء الشــعب الكــوري يتبعــون الرئيــس وهــو الرفيــق األعــز لهم، مســمينه 

ــم إيــل ســونغ ممــا  ــم كي ــك بالرفيــق العظي ــا العزيــز، وكذل ــم وأبين ــا العظي بزعيمن

أثــار موضــع جــدال.

ذات مــرة، حــدث أن رفــع الفاحــون فــي إحــدى الوحــدات شــكواهم عــن 

ــى  ــق« إل ــب »الرفي ــة لق ــس بإضاف ــاداة الرئي ــن من ــد شــكوا م ــة. لق ــألة الجدي المس

اســمه الكريــم، قائليــن إن هــذا اللقــب ال يجــوز أبــدا اســتخدامه مــع اســمه المحتــرم. 

مــع أن تســمية الرئيــس بإضافــة هــذا اللقــب كان أمــرا طبيعيــا جدا للشــعب الكوري، 

فعنــد التفكيــر العميــق كان مــن المنطقــي أن يحاســب الفاحــون هــذا األمــر.

والحقيقــة إن لقــب الرفيــق يعتبــر لقبــا أكثــر عمومــا يعنــي صديقــا ثوريــا جديــرا 

ــى  ــذي يشــير إل ــب الشــائع ال ــإن هــذا اللق ــذا ف ــا. ول ــل العلي بمشــاطرة الفكــر والمث

جميــع النــاس العادييــن كان غيــر مســموح للرئيــس، القائــد األعلــى للثــورة الكوريــة 

وشــمس األمــة الكوريــة فــي نظــر الفاحيــن المتواضعيــن والبســطاء.

بيــد أن ذلــك كان أمــرا ال مفــر منــه. وليــس ذلــك ألن اللقــب األكثــر جــدارة ال 

يوجــد فحســب، بــل ألن الرئيــس نفســه أراد ذلــك، إذ أنــه كان يســمي كل شــخص 

كانــت وجهــة النظــر هــذه هــي عقيدتــه الثابتــة التــي تتمثــل فــي أن الرفيــق هــو 

»أنــا« الثانــي، ويمكــن لمــن يحصــل علــى الرفيــق أن يكســب كل شــيء. بالنســبة 

لــه لــم يكــن الرفــاق مجــرد زميــل أو صديــق يتبــادل المــودة معــه، بــل هــو الرفيــق 

الثــوري المســتعد لتبــادل حتــى الــروح الذاتيــة أي أنــا اآلخــر.

ــع  ــه، رف ــدة لحيات ــاق عقي ــه اتخــذ فلســفته الســامية الخاصــة بحــب الرف ــا أن بم

ــل  ــن المراح ــة م ــي كل مرحل ــى ف ــى فأعل ــة أعل ــة الثوري ــة الرفاقي ــعار للمحب الش

ــة.  ــذه المحب ــدرة ه ــورة بق ــر الث ــتطاع تطوي ــة، واس ــورة الكوري ــي الث ــة ف الحازم

ــى  ــه األول ــه خطــا خطوت ــه، إذ أن ــاق المتعــة الكبــرى بالنســبة ل صــار كســب الرف

ــى  ــة عل ــى الحــزب والدول ــى الســاح وبن ــم حصــل عل ــاق، ث ــورة بكســب الرف للث

ــك. أســاس ذل

ــه »فــي دوامــة القــرن«، العمــل  ــل ســونغ فــي مذكرات ــم إي ــب الرئيــس كي كت

المســتعرض لحياتــه، كمــا يلــي: »يقــال إن الرأســماليين يســتمتعون بجمــع 

ــاق«. ــي كســب الرف ــرى ف ــي الكب ــت ســعادتي ومتعت ــد كان ــا، فق ــا أن ــوال. أم األم

كلمــا حصــل الرئيــس علــى رفيــق بصعوبــة كلمــا أحــس بالبهجــة التــي ال يمكــن 

مقارنتهــا بــأي فــرح وســعادة. عندمــا حصــل علــى الرفــاق بجهــد جهيــد ال يقــل عــن 

الجهــد المبــذول الســتخراج اللؤلــؤ مــن قــاع المحيــط، كان يعتبــر ذلــك حظــا ســعيدا 

بالنســبة لــه، وواقعــة خاصــة فــي تاريــخ حياتــه. 

وإن كانــت كلمــة الحــظ ال تتــاءم معــه هــو الــذي يقــوم بتصميــم كل األعمــال علــى 

ــة طــوال  ــه الخارق ــه وفطنت ــا بذكائ ــة، وحله أســاس الحســبان العلمــي والخطــة الدقيق

حياتــه، لكننــا نجــده يفتخــر بحــظ حــل بــه، حينمــا صــودف بكســب الرفيــق الممتــاز.

مــن الطبيعــي أن يحصــل القائــم بالمعــروف مــن أجــل الوطــن والشــعب علــى 
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بنفســه واســتطرد قائــا »فــإذا واصلــت تعظيمــي هكــذا، فلــن أتعامــل معــك مطلقا«. 

عندئــذ فقــط، قــال تشــواي هيــون إن عنادكــم ال يباريــه أحــد، وســأتحدث معكــم مــن 

اآلن كمــا تشــاؤون.

طبعــا إن هــذه القصــة حدثــت قبــل أمــد بعيــد، إال أنهــا تــروي مشــاعر الرئيــس 

الصادقــة التــي تجــد تعبيــرا عنهــا فــي نظــره إلــى التكلفــات والرســمات كتجميــل 

خارجــي ال جــدوى منــه فــي المــودة بيــن الرفــاق الثورييــن، وإيــاء أهميــة أكبــر 

للمــودة الرفاقيــة الصادقــة والوطيــدة. مثــل هــذه القصــص التــي تنطــوي علــى تلــك 

المشــاعر لــم تقتصــر علــى فتــرة النضــال المســلح فقــط.

إن طلبــه مــن الرفــاق فــي معاملتهــم معــه لــم يتغيــر طــوال حياتــه. في كل ســياق 

ــى للحــزب  ــدا أعل ــات أو قائ ــش حــرب العصاب ــدا لجي ــن كان قائ ــه ســواء حي عمل

والدولــة، كان الرئيــس يعتبــر نفســه دائمــا رفيقــا مــن الرفــاق الثورييــن، رفيقــا فــي 

الســاح يشــاطرهم الحيــاة والمــوت مــن أجــل الهــدف المشــترك. فإنــه كان يفضــل 

معاملتهــم معــه كرفيقهــم، وطلــب ذلــك منهــم. كان هــذا الطلــب طلبــا رفاقيــا صافيــا 

يوجهــه لرفاقــه الثورييــن األحبــاء.

كان ذلــك هــو تعبيــر عــن صــدق الحــب الــذي ال يمكــن ألحــد أن يحملــه طــول 

ــه  ــرة رفاق ــر كث ــذي كان يعتب ــة ال ــة الحقيقي ــة الرفاقي ــا عــدا مجســد المحب ــه م حيات

ــر  ــه كأكب ــد بالتســامي فــوق ســمعته ووظيفت ــدا بي ــن ســيعمل معهــم ي ــن الذي الطيبي

كنــز لــه، ويــرى عيشــه وســط حــب الرفــاق وثقتهــم كأكبــر ســعادة لــه.

ــه دائمــا كأكبــر فخــر  كان الرئيــس يعتبــر وجــود الرفــاق الطيبيــن إلــى جانب

لــه. ففــي كل المناســبات التــي أتيحــت لــه، قــال الرئيــس مــرارا إنــه عــاش فــي 

كنــف حــب الرفــاق الثورييــن وحمايتهــم فــي كل فتــرات النضــال الثــوري، وقــد 

مــن جنــوده الثورييــن بالرفيــق، ويعتبــر نفســه أحــدا منهــم، ويعتــز أكثــر اعتــزاز 

ــا ومــودة ويشــاطرون المصيــر  ــادل فيهــا النــاس حب ــة التــي يتب بالعاقــات الرفاقي

مــن الحيــاة والمــوت، بالتســامي فــوق عاقــات المنصــب بيــن القائــد والجنــود.

 فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام ١9٣٣، التقــى الرئيــس بتشــواي هيــون القائــد 

ــرة  ــى حاض ــوم عل ــة الهج ــب معرك ــرة عق ــان ألول م ــض للياب ــرب المناه المج

ــا شــخصيا  ــا وتوجيهه ــس بتنظيمه ــام الرئي ــي ق ــة الت ــغ، المعرك ــة دونغنين محافظ

ــش  ــدات جي ــف وح ــاركة مختل ــن بمش ــال يومي ــاح خ ــه النج ــى وج ــرت عل وج

حــرب العصابــات ووحــدات جيــش اإلنقــاذ الوطنــي. إال أن وحــدة تشــواي هيــون 

ــبب  ــه بس ــي حين ــي ف ــر القتال ــي األم ــدم تلق ــراء ع ــن ج ــرا م ــت متأخ ــي وصل الت

ــة الحاضــرة. ــام بواب ــوف أم ــى الوق ــتطع حت ــم تس ــا ل ــل له ــال المراس إهم

بعــد أن هــدأ تشــواي هيــون نفســه علــى إثــر صــب أقــذع الشــتائم للمراســل، ســأل 

للرئيــس: » ألــم تضــع خطــة لهجــوم آخــر، أيهــا القائــد المحتــرم كيــم إيــل ســونغ؟« 

عنــدذاك، رد عليــه الرئيــس »أنــا مــا زلــت شــابا، وليــس مــن الالئــق أن تدعونــي 

>المحتــرم<. نادنــي باســم كيــم إيــل ســونغ فقــط«.

هكــذا، عبــر الرئيــس عــن اعتــذاره المتواضــع لتشــواي هيــون أكبــر منــه ســنا 

لخمــس ســنوات.

ــد  ــرا ق ــرا خطي ــات وكأن أم ــذه الكلم ــون دهــش لســماعه ه ــن تشــواي هي ولك

حــدث، وقــال: »مــا شــأن عاقــة الســن هنــا؟ لقــد رفعتكــم فــي قــرارة نفســي منــذ 

زمــن بعيــد إلــى أعلــى المراتــب فــي القــوات الكوريــة، ومــن الطبيعــي بالتالــي أن 

ــرام.« ــة االحت ــم بصيغ أخاطبك

بعــد أن ســمع الرئيــس كامــه، قــال إنــه إذا امتــدح الشــاب فإنــه ســيتكبر ويغتــر 
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تلقــى حــب الرفــاق األكبــر مــن حــب الوالديــن.

اتخــذ الرئيــس دائمــا الشــعور الصــادق بالواجــب األخاقــي كمعيــار دائــم فــي 

التقديــر األخاقــي لمختلــف النــاس. ولذلــك، كان يبــرز مــن يثمنــون الشــعور 

بالواجــب األخاقــي ويضحــون بأنفســهم مــن أجلــه فــي مقدمــة اآلخريــن كمجســدي 

ــن فيهــا  ــورة والمتخلفي ــة بحــق الث ــر ســموا، ووصــم الخون ــة األكث الشــيم األخاقي

بأخســاء خاليــن مــن الشــعور بالواجــب األخاقــي.

فــي نظــر الرئيــس، لــم يكــن الواجــب األخاقــي اإلنســاني معيــارا لتقويــم النــاس 

األخاقــي فقــط بــل كان معيــارا تامــا لــكل تفكيــره وســلوكه أيضــا.

كان ثمــة ســؤال تلقــاه الرئيــس كثيــرا ممــن يــودون أن يعرفوا ســره األســطوري 

فــي كســب النصــر فــي الحــرب الثوريــة المناهضــة لليابــان، أال وهــو كيــف 

ــة  ــد مواجه ــى ح ــا إل ــون قوي ــوري أن يك ــعبي الك ــوري الش ــش الث ــتطاع الجي اس

ــة النشــوء. ــة حديث ــة عســكرية قوي ــت دول ــي كان ــان الت ــوات العســكرية للياب الق

بخصوص ذلك، كتب الرئيس في مذكراته »في دوامة القرن« كما يلي:

ــذه  ــل ه ــى مث ــل إل ــوري أن يص ــعبي الك ــوري الش ــش الث ــن للجي ــف أمك »كي

القــوة؟ كلمــا وجــه أحــد إلــي هــذا الســؤال، أجيــب عليــه بالقــول إن ذلــك حــدث ألنــه 

كان جماعــة لحمهــا الشــعور بالواجــب األخالقــي. ولــو أن تماســكنا اســتند فقــط إلى 

مجــرد الجماعيــة فــى اإليديولوجيــة واإلرادة، دون االســتناد إلى األخالق والشــعور 

بالواجــب األخالقــي، لمــا اســتطعنا أن نكــون علــى ذلــك القــدر مــن القــوة.« 

بيونغ يانغ للمشاركة في عرض هواة الفن من الجنود الجرحى المكرمين.

أدى أحــد الهــواة العــزف لـــ »نشــيد القائــد كيــم إيــل ســونغ«، و»ينــزل الثلــج« 

ــل ســونغ. صفــق الرئيــس  ــم إي فــي هــذا العــرض الجــاري بحضــور الرئيــس كي

كان النضــال المســلح المناهــض لليابــان حربــا ثوريــة داميــة جــرت فــي الوضع 

األقســى دون دعــم مــن جيــش نظامــي أو مــن مؤخــرة ثابتــة. إن الســر فــي انتصــار 

الجيــش الثــوري فــي هــذه الحــرب التــي تفــوق قســوتها تصــور البشــر لــم يكمــن في 

عــدد قــوام القــوات المســلحة أو تفوقهــا، بــل إنــه كان يكمــن فــي الوحــدة المتراصــة 

ــن  ــن المناهضي ــن الثوريي ــى شــعور المناضلي ــوم عل ــي تق ــة، الت ــوف الثوري للصف

لليابــان بالواجــب األخاقــي الســامي.

طبعــا إن القانــون أيضــا يــؤدي دورا هامــا فــي تحقيــق وحــدة الجماهيــر. لكنــه 

ال يمكــن لوحــده أن يحقــق تاحــم النــاس والتقــدم بالثــورة.

رأى الرئيــس أنــه مــن المســتحيل معالجــة كل الشــؤون المختلفــة بالقانــون 

وحــده. فمنــذ األيــام األولــى لقيادتــه الثــورة والبنــاء، قــد اعتبــر أنــه مــن الخطــأ أن 

يــرى المــرء أنــه يســتطيع أن يتحكــم ويديــر كل نشــاطات اإلنســان العمليــة بواســطة 

القــوة اإلجباريــة مثــل القانــون. 

ومــن هنــا، حينمــا كان اإلمبرياليــون اليابانيــون اللصــوص يتهــورون بجنــون 

لخنــق الثــورة الكوريــة وتدميــر األمــة الكوريــة، بتعبئــة كل وســائل القمــع الفاشــي 

التــي حصلــوا عليهــا مــن خــال آخــر المنجــزات المكتســبة مــن العلــوم العســكرية 

الحديثــة وسياســتهم القمعيــة ونشــاطاتهم لتوســيع األراضــي علــى مــدى عشــرات 

الســنين، قــاد الرئيــس الحــرب الثوريــة المناهضــة لليابــان بواســطة الشــعور 

الثــوري بالواجــب األخاقــي واســتراتيجية التاحــم، حتــى حقــق فــي النهايــة 

ــر الشــعب. ــاد وتحري اســتقال الب

حــدث ذلــك فــي أيــار/ مايــو عــام ١97١. وصــل أعضــاء حلقــة هــواة الفــن فــي 

مصنــع الجنــود الجرحــى المكرميــن للســلع اليوميــة الباســتيكية فــي واونســان إلــى
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ربمــا كان عرضهــم الفنــي دون المســتوى العالــي، مــا دامــوا غيــر محترفيــن 

للفــن، إال أن الرئيــس لــم يكــن يــراه بمجــرد العــرض الفنــي بــل إنــه نقــش أغانيهــم 

فــي أعمــاق قلبــه كقســم اإليمــان والواجــب األخاقي الــذي يقدمــه الرفــاق الثوريون 

إلــى الحــزب والزعيــم.

ــي  ــتميت ف ــال المس ــون القت ــون يقاتل ــى المكرم ــود الجرح ــؤالء الجن إذا كان ه

ــا  ــى م ــك ردا مســتحقا عل ــوا ذل ــم فعل ــدو فإنه ــة ضــد الع ســاحة الوغــي المصيري

ــي الماضــي عيشــا  ــوا يعيشــون ف ــر الوطــن، بعدمــا كان ــه الرئيــس مــن تحري حقق

أقــرب مــن المــوت كعبيــد مســتعمرين، كمــا كان ذلــك واجبــا أخاقيــا جديــرا بجنــود 

الوطــن الذيــن يمســكون بالســاح فــي أيديهــم.

علــى الرغــم مــن ذلــك، حــرص الرئيــس علــى إنشــاء المستشــفى اإلخصائــي 

بالعمليــات الجراحيــة الترقيعيــة حرصــا علــى صحــة الرفــاق الثورييــن المعوقيــن 

والمــدارس الخاصــة بهــم واســتحداث نظــام المعونــة لهــم. وكذلــك، عنــى باتخــاذ 

كل اإلجــراءات الازمــة إلنشــاء مصانــع الجنــود الجرحــى المكرميــن فــي المــدن 

واألقضيــة التــي يقيمــون فيهــا حتــى يتمكنــوا مــن تفتيــح أزهــار الثــورة باســتمرار.

وكلمــا رآهــم يعيشــون وينشــطون مفعميــن بالتفــاؤل دون وقوعهــم فريســة 

ــم،  ــا قابله ــاء. وكلم ــرون بالثن ــم جدي ــم وإنه ــن له ــه ممت ــا إن ــم قائ ــاؤم، أثناه التش

شــغل بالــه دائمــا كمــا لــو أنــه لــم يعطهــم مــا يمكــن إعطــاءه، وعمــل كل مــا بوســعه 

ــن وإبرازهــم أمــام اآلخريــن. ــاق ثوريي ــة كرف ــى النهاي ــه حت ــح ثقت لمن

ــا  ــد أن يتصوره ــن ألح ــة ال يمك ــودة عطوف ــامية وم ــو أخــاق س ــك ه كان ذل

ويحققهــا مــا عــدا الرئيــس الــذي يعيــش فــي عالــم الواجــب األخاقــي األكثــر ســموا 

وعظمــة للرفــاق الثورييــن.

ــة  ــازف تحي ــدم الع ــدوي. ق ــن الم ــق اآلخري ــاه تصفي ــن وت ــل اآلخري ــه أوال وقب ل

االحتــرام، ودخــل وراء الســتار، ثــم أعــاد الخــروج إلــى الحلبــة، بعــد أن ســمع أن 

الرئيــس طلــب إعــادة أدائــه.

ــم اشــتد،  ــه وقــع فــي حيــرة، ألن صــوت التصفيــق خــف فجــأة للحظــة ث ولكن

ــم أرتكــب هفــوة مــا لفــرط انفعالــي؟ حتــى ســاوره الشــك متســائا فــي نفســه أ ل

ــس  ــق صــار يخــف للحظــة، ألن الرئي ــا أن صــوت التصفي ــه عــرف الحق لكن

ــذا  ــوع. كان ه ــن بالدم ــه المغرورقتي ــه عيني ــح ب ــا، ومس ــه مندي ــن جيب ــرج م أخ

القائــد الامــع فــوالذي اإلرادة والمظفــر دائمــا الــذي كان يشــق وابــا مــن نيــران 

الحــرب مــع الجنــود البواســل للجيــش الشــعبي، يــذرف دموعــا حــارة، حيــن رأى 

مشــهد جنــوده الجرحــى المكرميــن الذيــن يواصلــون بصمــود تفتيــح أزهــار الثــورة 

دعمــا لقائدهــم األعلــى حتــى النهايــة، لشــدة امتنانــه لهــم.

بعــد انتهــاء إعــادة أداء ذلــك العــازف والفقــرات األخــرى كلهــا، نهــض الرئيــس 

ــكة  ــده الممس ــق ألن ي ــن التصفي ــرى ع ــرة أخ ــزا م ــه كان عاج ــده، لكن ــن مقع م

بالمنديــل مــا زالــت تمســح عينيــه، ولــم يتمالــك نفســه مــن شــدة التأثــر، وقــال: »ال 

يمكننــي أن أكبــح تدفــق الدمــوع مــن عينــي، فيمــا أرى عــرض أولئــك الرفــاق. 

هــؤالء الرفــاق قــد أراقــوا دماءهــم فــي ســاحة الوغــي أثنــاء الحــرب. ... يجــب 

التقــاط الصــورة لــي معهــم... دعهــم يســتعدون اللتقــاط الصــورة!«.

ــى  ــود الجرح ــس إن الجن ــال الرئي ــا ق ــرح أيض ــتراحة للمس ــة االس ــي صال وف

ــاء بحياتهــم، ونشــر  ــد مــن االعتن المكرميــن كلهــم رفــاق ثوريــون قيمــون، فــا ب

ــش  ــود الجي ــوة جن ــارزة، ودع ــى الصحــف بحــروف ب ــي عل ــم الفن ــر عرضه خب

ــى مشــاهدته أيضــا. الشــعبي إل
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رغــم أن الصــورة تصيــر باهتــة مــع مــرور الزمــان، إال أن الرئيــس لــم يســتطع 

نســيان الرفــاق الثورييــن الراحليــن الذيــن لــم يــزل يتبــادل المــودة األبديــة معهــم، 

وبفضــل شــعوره بالواجــب األخاقــي هــذا، أقيمــت علــى تــل زوزاك بجبــل 

ــث  ــن حي ــهداء الثوريي ــرة الش ــغ مقب ــغ يان ــة بيون ــة العاصم ــي ضاحي ــونغ ف دايس

ــموخ. ــان بش ــن للياب ــن المناهضي ــرواد الثوريي ــة لل ــل البرونزي تنتصــب التماثي

ــذكاري  ــب ت ــة نص ــم إلقام ــوادر آراءه ــض الك ــرح بع ــا، ط ــة بنائه ــد بداي عن

ــم  ــس ل ــد أن الرئي ــه. بي ــن علي ــش أســماء المناضلي ــم نق ــى أن يت بشــكل ضخــم عل

ــم  ــد حياته ــخصية عن ــهداء الش ــور الش ــد ص ــه أراد أن يعي ــا، إذ أن ــعه أن يقبله يس

ــم. ــة أن تقابله ــال القادم ــن لألجي ــث يمك ــة بحي ــم البرونزي ــة تماثيله بإقام

ولكــن المشــكلة هــي أن رفــات معظمهــم دفــن فــي الجبــال والســهول المجهولــة 

دون تــرك صــورة واحــدة لهــم. فقــد استشــهد الكثيــر منهــم قبــل الــزواج دون تــرك 

أبنائهــم، ولــم يكــن ثمــة تقريبــا مــن يتذكــرون صورهــم النقضــاء عشــرات الســنين 

منــذ رحيلهــم.

إال أن الرئيــس كان يحمــل فــي ذهنــه مامــح وجــه كل شــهيد ثــوري بصــورة 

ــن،  ــك الراحلي ــى أولئ ــى بعــد مــرور عشــرات الســنين، لشــدما اشــتاق إل ــة حت حي

وكــم كان يتذكــر وجوههــم واحــدا فواحــدا حتــى بقيــت صورهــم ماثلــة حيــة فــي 

ذهنــه كمــا هــي عليــه فــي حياتهــم.

وبالنتيجــة، أخبــر الرئيــس مبدعــي النحــت بالمزايــا الشــخصية للشــهداء 

ــن،  ــك الحي ــذ ذل ــا. من ــى أصله ــم عل ــر صوره ــم تصوي ــل، ليت ــن بالتفصي الثوريي

ــه  ــذة مكتب ــح ناف ــاق الســاح المستشــهدين، كان يفت ــى رف ــس إل ــا اشــتاق الرئي كلم

فــي قاعــة كومسوســان لاجتماعــات )حينــذاك( ليتطلــع إلــى التــل المذكــور حيــث 

كان شــعور الرئيــس بالواجــب األخاقــي للرفــاق الثورييــن شــعورا أبديــا ال 

ــياء  ــن األش ــر م ــر والكثي ــح الكثي ــن، يصب ــرور الزم ــع م ــت. م ــرف حــدود الوق يع

ــاس  ــك، ينســى الن ــي أطــواء نســيانهم. ولذل ــاس، وتطمــر ف ــات الن ــي ذكري ــة ف باهت

عــادة أمــورا ســارة ومحزنــة وحتــى األصدقــاء األقــرب منهــم مــع مــرور الســنين 

ــة. الطويل

إال أن الرئيــس كان يحمــل شــعورا ثابتــا بالواجــب األخاقــي للجنــود الثورييــن 

والرفــاق، حتــى أحاطهــم بالمــودة والعنايــة الصادقــة التــي ال تتغيــر إلــى األبــد ليــس 

حيــن كانــوا علــى قيــد الحيــاة فقــط بــل بعــد موتهــم أيضــا.

لقد كتب الرئيس في مذكراته »في دوامة القرن« كما يلي:

»علــى األحيــاء أال ينســوا األمــوات. وفــي هــذه الحــال فقــط، يصبــح شــعور 

ــدا.« ــا وخال ــدا وصادق اإلخــوة بينهــم وطي

كان يــرى أنــه إذا نســى األحيــاء األمــوات، فــإن شــعور المــودة بينهــم يــزول 

ــوق  ــذي يف ــي ال ــب األخاق ــادق بالواج ــعور الص ــدون الش ــة. وب ــك اللحظ ــي تل ف

ــود  ــن وج ــن، ال يمك ــاق الثوريي ــن الرف ــوت بي ــاة والم ــال الحي ــت وح ــدود الوق ح

ــة  ــة مطلق ــذا هــو كان حقيق ــا ه ــد. إنم ــخ والتقالي ــى التاري ــة ف االســتمرارية الحقيقي

ــوري. ــي الث ــخ الواجــب األخاق ــع تاري ــن خــال صن ــس م ــا الرئي أوجده

ــم يســتطع كبــح حزنــه، كلمــا  تترافــق الثــورة مــع التضحيــة. إال أن الرئيــس ل

فــارق رفاقــه الثوريــون الدنيــا، حتــى لــم يجــد ســبيا إلــى تنــاول الطعــام لعــدة أيــام 

عاجــزا عــن تهدئــة نفســه مــن األســى والســخط. إن اآلالم المبرحــة التــي اختبرهــا 

الرئيــس فــي لجــة الحــزن واألســى، كلمــا فقــد جنــوده الثورييــن واحــدا بعــد اآلخــر، 

كانــت أكبــر اآلالم قســوة وفداحــة قــد تحــل باإلنســان فــي هــذه الدنيــا.
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ــه مــع كيــم تشــايك بعنايــة فــي  الســامي بمــا فيهــا حفــظ الصــورة التــي التقطــت ل

الخزينــة الحديديــة حتــى اللحظــة االخيــرة مــن حياتــه، وحرصــه علــى بنــاء تماثيــل 

ــدن  ــى الم ــن عل ــهداء الثوريي ــماء الش ــاق أس ــاد وإط ــاء الب ــي أنح ــن ف المناضلي

والمؤسســات والوحــدات، وتربيــة العــدد الكبيــر مــن أبنائهــم وبناتهــم جيــدا حتــى 

ــم جــرا. ــن وهل يغــدوا كــوادر جديري

حتــى أن ســتالين فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق تأثــر تأثــرا كثيــرا بالرئيــس 

الــذي يعتــز بالرفــاق الثورييــن وال ينســاهم، اقتــرح أوال شــرب نخــب صحــة 

ــايك  ــم تش ــل كي ــم الراح ــه الحمي ــزاء رفيق ــا لع ــم نخب ــونغ ث ــل س ــم إي ــس كي الرئي

باعتبــاره الــذراع اليمنــى للرئيــس، فــي المأدبــة التــي أقيمــت علــى شــرف رؤســاء 

ــتراكية. ــدان االش البل

كان عالــم الواجــب األخاقــي الســامي الــذي عاشــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 

طــوال حياتــه هــو عالــم الحــب اإلنســاني األكثــر ســموا، الــذي ال يعــرف حــدودا 

فــي عمقــه وعرضــه.

ــاط  ــد أح ــامي ق ــي الس ــب األخاق ــعور بالواج ــذا الش ــى به ــه كان يتحل ــا أن بم

ــوادر  ــن الك ــدءا م ــة ب ــر المتناهي ــه غي ــه ومودت ــاس بحب ــن الن ــات م ــف الفئ مختل

الذيــن عملــوا إلــى جانبــه والعمــال والفاحيــن العادييــن واألطفــال غيــر الراشــدين 

ــاء نشــاطاته  والمواطنيــن المغتربيــن وحتــى األجانــب. كل مــن تعــرف عليهــم أثن

الثوريــة أو تلقــى منهــم مســاعدة ولــو قليــا كان يعتبرهــم جميعــا بغــض النظــر عــن 

ــه األخاقــي حيالهــم. ــه، وســعى جاهــدا ألداء واجب جنســيتهم محســنين ل

كان منهــم الصينيــون ذوو العاقــات مــع الرئيــس فــي الثــورة المناهضــة 

لليابــان، وجنــود االتحــاد الســوفييتي الســابق مثــل آباناســينكو ونوفيتشــينكو وحتــى 

تقــوم تماثيــل الرفــاق القدمــاء أثنــاء الحــرب المناهضــة لليابــان بشــموخ بصورهــم 

ــس وأرواح  ــن الرئي ــودة بي ــن والم ــم بالحني ــوار المفع ــادل الح ــرى تب ــدة. ج الخال

ــن  ــان، مرتبطي ــال المناهــض للياب ــس القت ــدون ماب ــن يرت ــن الذي الشــهداء الخالدي

ــامية. ــي الس ــب األخاق ــات الواج بعاق

ذات يــوم مــن آب/ أغســطس عــام ١960، قابــل الرئيــس أحــد الشــيوخ الــذي 

كان يصطــاد الســمك بالصنــارة علــى ضفــة نهــر دايدونــغ. بعــد أن وقــف الرئيــس 

لبرهــات ليشــاهد مهارتــه فــي صيــد الســمك، ســأله مــا هــي مهنتــه. تــردد الشــيخ 

ــي  ــا ف ــه يعمــل حاق ــت إن ــى ســؤاله بصــوت خاف ــي الجــواب، ورد عل محرجــا ف

مدرســة أبنــاء الشــهداء. إذا بالرئيــس ابتســم ابتســامة عريضــة قائــا »لعلــك تتجشــم 

عنــاء كبيــرا. إنــك تقــوم بعمــل جميــل حقــا«.

لــم يكــن قولــه هــذا مطلقــا لمواســاته علــى عــدم شــعوره بالعــزة حيــال مهنتــه، 

ــح  ــتطيع أن يمس ــه ال يس ــا، ألن ــة حق ــة رائع ــوم بمهن ــه يق ــا أن ــرى فع ــل كان ي ب

شــعور الــرؤوس ألبنــاء الشــهداء الراحليــن حســب رغبتــه، لكــن الحــاق يســتطيع 

أن يمســح شــعور رؤوس أولئــك األبنــاء األعــزاء. غــادر الرئيــس المــكان إلســداء 

توجيهاتــه الميدانيــة، بعــد أن طلــب منــه أن يعتنــي جيــدا بأبنــاء الشــهداء. وبعــد أن 

عــاد مــن توجيهاتــه الميدانيــة دعــاه إلــى تنــاول الغــداء معــا حيــث بــادر إلــى تقديــم 

كأس ممهــور بالحــب لــه.

ــاءه  ــر اعتن ــى اعتب ــا وفســيحا، حت ــي عميق ــه للواجــب األخاق ــذا كان عالم هك

بحيــاة أبنــاء الشــهداء الثورييــن ورعايتهــم جيــدا علــى مســؤوليته واجبــا ســاميا لــه 

بحــق الرفــاق الثورييــن الراحليــن.

ال تعــد وال تحصــى حقــا القصــص الخاصــة بعالمــه للواجــب األخاقــي 
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ــة. ــة العادي ــرأة المنغولي االم

ــد  ــى صــارح عن ــاء حت ــه القدم ــة أصدقائ ــي رؤي ــديدة ف ــه ش ــت رغبت ــم كان  ك

ــي: ــا يل ــا م ــده قائ ــي خل ــدور ف ــا ي ــه م اســتعراض حيات

»لقــد رغبــت فــي أن أتحــول إلــى مواطــن عــادي يحمــل جــواز ســفر عــادي، 

ــا  ــي غطته ــابقة الت ــارك الس ــع المع ــي مواق ــول ف ــط، فأتج ــهر فق ــدة أش ــو لم ول

ــا أنتعــل حــذاء العمــل وألــف ســاقي بالطمــاق وأحمــل  األشــجار واألعشــاب، وأن

علــى ظهــري الجعبــة وأتنــاول زاد الرحلــة، وأعبــر أحيانــا ميــاه النهــر التــي تعلــو 

حتــى ركبتــي، مشــمرا ســروالي، مثلمــا كنــت أفعــل إبــان حــرب العصابــات، ألزرع 

العشــب علــى قبــور رفــاق الســالح، وأتبــادل التحيــات مــع المحســنين األفاضــل 

الذيــن مــدوا لــي يــد العــون وحمونــي بأرواحهــم.« 

إنــه ألمــر يفــوق التصــور أن يحــن ويتــوق رئيــس الدولــة إلــى حيــاة المواطــن 

ــي  ــد ف ــه. كان الســبب الوحي ــا ل ــك أيضــا مثي ــي ذل ــن الســبب ف ــم يك ــادي، ول الع

ــاة المواطــن العــادي هــو شــعوره بالواجــب األخاقــي اإلنســاني. ــى حي شــوقه إل

هكــذا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مجســد المحبــة الرفاقيــة الــذي أدلــى بداللــة 

ــوة  ــم، بق ــوة التاح ــة بق ــورة المتقدم ــة أن الث ــى حقيق ــخ عل ــام التاري ــة أم صارخ

ــة ال تقهــر. ــة الرفاقي المحب

3   القدرة الروحية 
 الصلبة

ــة  ــدرة الروحي ــك الق ــو مال ــونغ ه ــل س ــم إي ــس كي ــم الرئي ــم العظي كان الزعي
ــة. الصلب

إن الرئيــس الــذي أنمــى فــي نفســه منــذ صغــره القــدرة الروحيــة الصلبــة بتأثيــر 
والديــه وســائر أفــراد عائلتــه فــي مانكيونغــداي عــاش بهــا طــول حياتــه.

ــدة إلــى عشــرات آالف كيلومتــرات، التــي ســلكها  كانــت طريــق الثــورة الممت
ــن  ــة بالمح ــب المحفوف ــال العصي ــق النض ــي طري ــه ه ــدى حيات ــى م ــس عل الرئي
والمشــقات التــي يصعــب التغلــب عليهــا بقــوة اإلنســان وقدرتــه الروحيــة العاديــة. 
إال أنــه اجتــاز تلــك التــال مــن الصعــاب والمحــن القاســية بإيمانــه الــذي ال تليــن 
لــه قنــاة وإرادتــه الصلبــة، وجرأتــه وعزيمتــه منقطعــة النظيــر، وحميتــه الملتهبــة 

ــه الفائــق بالمســتقبل.  للثــورة وتفاؤل
كان عزمــه وموقفــه الثابــت الــذي تمســك بــه طــول حياتــه هــو النهــوض 
ــة  ــة الصلب ــه الروحي ــماء. قدرت ــارت الس ــى إذا انه ــة حت ــة المحبوب بالوطــن واألم
هــذه أصبحــت قــدوة القــدرة الروحيــة التــي يقتــدي بهــا الشــعب الكــوري وكرامــة 

ــا. ــا بحــد ذاته لكوري

١٣2  \ الجرأة والعزيمة منقطعة النظير 

١52  \ حماسة متأججة 

١6١  \ رجل متفائل وعاطفي 
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علــى مداهــا، حينمــا نشــأ وضــع عســير يفــوق التصــور أو حلــت بــه المحــن الكبــرى 

وال ســيما حيــن واجهتــه تحديــات اإلمبريالييــن الذيــن يفرضــون عليــه الحــرب.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ قائــدا المعــا قــاد الحربيــن الثوريتيــن إلــى النصر. 

ــة  ــوح باألمثل ــن بوض ــي بي ــاب تعليم ــة كت ــاقتان بمثاب ــان الش ــان الحرب ــت هات كان

العمليــة أي علــو يجــب أن تبلغــه جــرأة اإلنســان حينمــا واجهتــه ويــات الحــرب. 

كان األعــداء الذيــن واجههــم الرئيــس علــى مــدى حياتــه هــم أشــرس األعــداء 

اإلمبريالييــن وأعتاهــم الذيــن ال يمكــن االســتخفاف بهــم. كانــت اإلمبرياليــة اليابانيــة 

ــيا«،  ــيدة آس ــا كـــ» س ــرة م ــي فت ــرزت ف ــوء ب ــة النش ــة حديث ــكرية قوي ــة عس دول

وكانــت اإلمبرياليــة األمريكيــة أيضــا دولــة عســكرية كبــرى مدعيــة بأنهــا »أقــوى 

ــة. ولكــن أي  ــى الكــرة األرضي ــدة« عل ــة عظمــى وحي ــم، و»دول ــة« فــي العال دول

عــدو إمبريالــي عــات لــم يتخلــص مــن مصيــر الهزيمــة أمــام جرأتــه.

ــدأت  ــة ابت ــا ثوري ــا حرب ــد ذاته ــان بح ــة للياب ــة المناهض ــرب الثوري ــت الح كان

وخيضــت بالجــرأة منقطعــة النظيــر. فــي الحقيقــة أن إصــدار العــزم علــى خــوض 

الحــرب الشــاملة ضــد العــدو اإلمبريالــي العاتــي الــذي يملــك الطائــرات والدبابــات 

والبــوارج، بالمسدســين وحدهمــا كان أمــرا ال يمكــن حتــى تصــوره بالمفهــوم العادي.

بيــد أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ اختــار دون تــردد هــذا الطريــق الــذي لــم يكــن 

يجــرؤ أحــد علــى اختيــاره، وأعلــن الحــرب ضــد اليابــان، فقــط بثقتــه األكيــدة بعدالة 

قضيتــه وجرأتــه الخارقــة لإليمــان بقــوة شــعبه، ال بوجــود أي عــون خارجــي قــوي 

أو ضمــان مادي وعســكري.

يكــون ثمــة عــدد ال يعــد وال يحصــى مــن القصــص األســطورية التــي تــروي 

جرأتــه البــارزة، ومنهــا قصــة عــن إنقــاذه للثــورة مــن أعاصيــر النضــال اليســاري 

الجرأة والعزيمة منقطعة النظير

إن الجــرأة والعزيمــة همــا كفــاءات اإلنســان الروحيــة التــي تميــز مــدى صابــة 

قدرتــه الروحيــة. مــن يملــك جــرأة وعزيمــة صلبــة يجــد مخرجــا، مهمــا ادلهمــت 

الخطــوب، لكــن مــن يكــون وجــا وضعيــف إرادة يتــردد أمــام األزمــة أو يتهالــك 

علــى األرض، مهمــا كان ذكيــا وواســع االطــاع. يكــون ثمــة قــول مأثــور عميــق 

المعنــى يقــول إن »القلــب يزيــد ذكاء لكــن الــذكاء ال يزيــد قلبــا«.

ــر  ــك الجــرأة والعزيمــة منقطعــة النظي ــل ســونغ هــو مال ــم إي كان الرئيــس كي

ــه. ــاء باتخاذهمــا ســاحا ل ــورة والبن ــاد الث ــذي ق ال

كانــت جرأتــه هــي صابــة روحــه التــي ال تتزعــزع أمــام أي رعــد صاعــق، 

ــع  ــى نطــاق واســع ويدف ــل عل ــا أي عم ــي يخطــط به ــة الت ــه التنفيذي ــات قدرت وثب

عجلتــه قدمــا حتــى النهايــة، متحديــا حتــى المــوت. إن شــخصيته الجليلــة الجديــرة 

بالرجــل العظيــم تجــد تعبيــرا عنهــا فــي عنــاده وثباتــه الــذي يعالــج بــه كل الشــؤون 

ــط كل  ــن، ويخط ــاب ومح ــأي صع ــدم ب ــى إذا اصط ــأش حت ــة الج ــدوء ورباط به

األمــور بجــرأة وســعة الصــدر، وينفــذ أي عمــل مــراد تحقيقــه حتــى النهايــة دون 

أي تــردد. 

كانــت أكبــر ميــزات جرأتــه التــي ال بــد لنــا أن نذكرهــا هــي صابــة روحــه التــي 

ال تتزعــزع أمــام اعتــداء أي عــدو عــات وتحديــه ألي نــوع مــن المحــن والخطوب.

قيمــة وعلــو جــرأة اإلنســان يتجلــى عنــد مواجهتــه للظــروف القاســية. إذ أنهــا تطلق 
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شــعرة جفنــه حتــى عنــد هجــوم أي عــدو جــرار، وأحســوا بالجــرأة والثقــة األكيــدة 

بالنصــر فــي هــذه الحــرب.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يواجــه بحــزم تحديــات اإلمبريالييــن األمريكييــن 

ومؤامراتهــم لتدميــر كوريــا بجرأتــه منقطعــة النظيــر طــوال فتــرة الحــرب.

ــن  ــون الذي ــون األمريكي ــراالت اإلمبريالي ــح الجن ــه وروحــه، أصب ــام جرأت  أم

يدعــون بأنهــم قــادة ال يشــق لهــم غبــار بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــراء  ــق الخب ــك، عل ــوص ذل ــة. بخص ــرب الكوري ــي الح ــن ف ــراالت مهزومي جن

ــز  ــة تتمي ــة الماضي ــن: »إن الحــرب الكوري ــون أيضــا قائلي العســكريون األمريكي

ــل وعــزل عــدد  ــة وقت ــة بالهزيم ــات المتحــدة األمريكي ــا الوالي ــت فيه بحــرب مني

أكبــر مــن الجنــراالت المشــهورين األمريكييــن عــن وظائفهــم. لشــدة شــهرة 

األســاليب الحربيــة التــي مارســها القائــد كيــم إيــل ســونغ، تبــدل عديــد مــن قــادة 

ــق الثامــن األمريكــي بتهمــة انهزامهــم بعــد  ــادة الفيل ــوات األمــم المتحــدة< وق >ق

ــاث  ــا لث ــي دارت رحاه ــي الحــرب الت ــة، ف ــل أســاليبه الحربي ــي حبائ ــم ف وقوعه

ســنوات. وفــي النهايــة، لــم تجــد الواليــات المتحــدة جنــراالت بديليــن عنهــم. حتــى 

ــم  ــا طع ــا أيضــا ذاق ــاور هم ــر المســمى بـ>المارشــال الشــهير< وأيزنه ــاك آرث م

ــه«. ــي تكتيكات ــا ف ــد وقوعهم ــة بع الهزيم

كتــب أحــد المعلقيــن العســكريين الغربييــن علنــا فــي الصحيفــة األمريكيــة 

ــتخف  ــه أن اس ــرد ل ــذي ال م ــأ ال ــن الخط ــي: »كان م ــا يل ــز« م ــورك تايم »نيوي

تجــار وول ســتريت بشــمالي كوريــا منــذ البدايــة. هــل كان الكوريــون الشــماليون 

ضعفــاء؟ ال. لقــد أكــد ســياق الحــرب أنهــم كانــوا أقويــاء يقاتلــون باالعتمــاد علــى 

الخطــط االســتراتيجية والتكتيكيــة المتميــزة واألســاليب الحربيــة المرنــة المتغيــرة، 

ــرة الحــرب  ــي فت ــا ف ــى مواجهته ــم يجــرؤ أحــد عل ــذي ل ــاينغدان« ال ضــد »مينس

الثوريــة المناهضــة لليابــان، وقصــة عــن إقامــة االحتفــاالت العلنيــة بالعيــد علــى 

الهضبــة فــي وضــح النهــار، وســط مطــاردة العــدو العنيــدة.

كانــت قدرتــه الروحيــة الصلبــة التــي صــان بهــا كرامــة األمــة ومصيــر البــاد 

بثبــات مســجلة بأحــرف بــارزة فــي كل صفحــة مــن صفحــات تاريــخ حــرب 

ــا. ــي كوري ــة ف ــر الوطني التحري

حــدث ذلــك فــي يــوم الخامــس والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام ١950، 

ــك  ــي ذل ــة. ف ــران الحــرب الكوري ــون ني ــون األمريكي ــه اإلمبريالي ــذي أشــعل في ال

ــة، كان  ــى طــول الجبه ــامل عل ــلح الش ــزو المس ــه بالغ ــدو في ــام الع ــذي ق ــوم ال الي

الكــوادر المشــاركون فــي االجتمــاع الطــارئ لمجلــس الــوزراء فــي انتظــار 

ــى الوضــع  ــق عل ــيماء القل ــم س ــى وجوهه ــدت عل ــة وب ــس بأعصــاب مرهف الرئي

ــح.  ــر والمل الخطي

فــي هــذه اللحظــة الحرجــة بالــذات، تناهــى مــن الدهليــز إلــى مســامع الكــوادر 

صوتــه الجهــوري الــذي يمــزق الســكون الهــادئ. إذ أن الرئيــس كان يدخــل 

ــا. أخطــأ األوغــاد  ــاء حق ــا: »... إنهــم أغبي ــاع بخطــاه النشــطة قائ قاعــة االجتم

ــن«. ــر الكوريي ــي تقدي ــون ف األمريكي

بعــد أن جــال بنظــره الوضــاح عليهــم، قــال بقــوة إن األعــداء يســتخفون 

بالكورييــن. مثلمــا يقــول المثــل: »إن الذئــاب ال يمكــن ترويضهــا إال بالهــراوة«، 

علينــا نحــن الكورييــن أن نلقــن األعــداء الذيــن يتهــورون دون المعرفــة بالكورييــن 

دروســا مريــرة. فــي تلــك اللحظــة، لــم يتمالــك الكــوادر المشــاركون فــي االجتمــاع 

ــز  ــي ال تهت ــة الت ــهامته الثوري ــة وش ــه العظيم ــم بجرأت ــدة إعجابه ــن ش ــهم م أنفس
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)5 تشــرين األول/ أكتوبــر ١990(، و»أجوبــة عــن األســئلة التــي طرحهــا رئيــس 

تحريــر صحيفــة >ماينيتشــي شــيمبون< اليابانيــة« )١9 نيســان/ أبريــل ١99١(، 

»اشــتراكيتنا اشــتراكية زوتشــية مســتقلة« )١6 نيســان/ أبريل ١994(، وغيرها.

ــاء  ــورة والبن ــادة الث ــي قي ــل ف ــة تتمث ــة عظيم ــدرة روحي ــه ق ــت جرأت ــا كان كم

ــورة  ــاد الث ــه ق ــد. إن ــاع العني ــه لاندف ــاق وقدرت ــعة النط ــة وواس ــه الجريئ بعمليات

والبنــاء بقدرتــه التنفيذيــة العنيــدة المتمثلــة فــي تخطيــط كل األعمــال علــى نطــاق 

ــة.  ــى النهاي ــا حت ــي ينفذه ــة ك ــا بهم ــا قدم واســع ودفعه

ــا يفــوق تصــور النــاس،  ــا عالي ــد تخطيــط أي عمــل، كان يضــع هدف حتــى عن

ويقــوم بالعمــل علــى نطــاق واســع، وينفــذ الهــدف المرســوم حتــى النهايــة معتبــرا 

إيــاه كمبــدأ حديــدي ال يمكــن الخــاف لــه.

كان هويــس البحــر الغربــي إحــدى الشــواهد الكثيــرة علــى عصر حــزب العمل، 

ــد أن طــرح  ــدة. بع ــة العني ــه التنفيذي ــوري وقدرت ــاع الث ــه لاندف ــي تظهــر قدرت الت

ــة  ــة المركزي ــة للجن ــة الرابع ــدورة الكامل ــي ال ــة ف ــل الطبيع ــع لتحوي ــام األرب المه

السادســة لحــزب العمــل الكــوري فــي تشــرين األول/ أكتوبــر عــام ١98١، بــادر 

إلــى بنــاء هويــس البحــر الغربــي، ووضــع خطــة ضخمــة لنقلــه إلــى أرض الواقــع. 

حينــذاك، طــرح بعــض الكــوادر والخبــراء خطــة بنــاء الســد أمــام جزيــرة واوو 

فــي مصــب نهــر دايدونــغ، وحتــى ذلــك الســد توقعــوا بنــاءه فــي غضــون عشــرات 

الســنين بالمقارنــة مــع بنــاء قنــاة الفولغــا – الــدون فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق 

والقنــاة فــي مصــب الدانــوب فــي رومانيــا.

مــع ذلــك، حــدد الرئيــس موقــع بنــاء الهويــس علــى امتــداد ثمانيــة كيلومتــرات 

مــن البحــر الهائــج، بعــد التقــدم إلــى البحــر أبعــد مــن الموقــع الــذي حــدده الخبــراء 

رغــم أن أســلحتهم وأعتدتهــم الحربيــة كانــت حقيــرة. كان مــن واجــب الجنــراالت 

األمريكييــن أن يعيــروا انتباهــا طبيعيــا، ولــو فــي وقــت متأخــر، لكــون خصمهــم 

ــا ماهــرا فــي حــرب العصابــة«. العســكري، القائــد كيــم إيــل ســونغ قائــدا مجرب

ــم  ــوات األم ــد »ق ــة، قائ ــى األمريكي ــرق األقص ــوات الش ــد ق ــع قائ ــد أن وق بع

ــري  ــو ي ــال وه ــزوم، ق ــي بانمون ــة ف ــة الهدن ــة اتفاقي ــى وثيق المتحــدة« كارك عل

ــة  ــة الهدن ــة اتفاقي ــى ورق ــه عل ــد توقيع ــذي اســتخدمه عن ــر ال ــم الحب للمراســلين قل

إنــه مــن المؤســف أن وقــع عليهــا، وتابــع يقــول: »ولكــن لــم يكــن بيــدي حيلــة، مــا 

دمــت أواجــه القائــد كيــم إيــل ســونغ؟ ... حتــى إذا كان ثمــة مائــة رجــل مــن أمثــال 

ــا مســتحيا«. ــى كوري ــب عل ــون، كان التغل نابولي

الكــوري أن يصيــر شــعبا بطــا حطــم كبريــاء  الشــعب  بإمــكان  إذا كان 

اإلمبريالييــن األمريكييــن وفتــح عصــرا جديــدا للنضــال المعــادي لإلمبرياليــة 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــإن ذلــك مــن أولــه إلــى آخــره نتــاج رائــع عــن 

ــونغ. ــل س ــم إي ــم كي ــس العظي ــدة للرئي ــروح الصام ــة وال ــرأة الفوالذي الج

إن قدرتــه الروحيــة الصلبــة المتمثلــة فــي حمايــة الوطــن والثــورة علــى مــدى 

حياتــه بجرأتــه الفائقــة، تــم إظهارهــا دون تغيــر حتــى فــي الســنوات األخيــرة مــن 

حياتــه أيضــا.

حيــن اكتســح إعصــار التاريــخ الــذي اســتتبع انهيــار االشــتراكية بالتسلســل فــي 

أوروبــا الشــرقية أيضــا، أوضــح بجــاء إرادتــه الحديديــة لالتــزام بموقفــه الثــوري 

ــه  ــي مؤلفات ــن، ف ــن اإلمبرياليي ــع الرجعيي ــة ضــد جمي ــى النهاي ــات حت ــادل بثب الع

الكاســيكية بعناويــن »لنطلــق العنــان لتفــوق االشــتراكية فــي بالدنــا« )24 

 أيــار/ مايــو ١990(، و»حديــث إلــى وفــد حــزب العمــال االشــتراكي األمريكــي« 
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ضــرورة مواصلــة التنقيــب حتــى اكتشــفوا خــام النحــاس، وقــال إنــه ال بــأس لــو لــم 

تكتشــفوا خــام النحــاس، وإذا لــم تجــدوه لننصــب هنــاك لوحــة اإلشــارة بعبــارة ال 

تبحثــوا عنــه أكثــر بعــد اآلن إذ أنــه ال يوجــد هنــا، عندئــذ، لــن يعانــي أفــراد األجيــال 

القادمــة شــقاء اكتشــافه ولذلــك فــإن إنفــاق المبالــغ الطائلــة مــن األمــوال الكتشــافه 

ال نشــعر األســف منــه.

لوجــود جرأتــه واســعة الصــدر وقدرتــه لاندفــاع الكبيــر، اكتشــف أخيــرا قطاع 

التنقيــب الجيولوجــي خــام النحــاس، ممــا أســهم إســهاما كبيــرا فــي تنميــة اقتصــاد 

البــاد وتحســين معيشــة الشــعب. 

كمــا أن الرئيــس احتقــر أســلوب العمــل الــذي يشــبه بالميــاه التــي تغلــي وتبــرد 

بســرعة فــي الطنجــرة، وحــرص علــى دفــع أي عمــل قدمــا بــدأب ومثابــرة حتــى 

النهايــة.

أبــدى الرئيــس مثــاال قيمــا فــي أســلوب النضــال المتمثــل فــي دفــع أي عمــل قدما 

بقــوة حتــى النهايــة، مــع القيــام بــه بجــرأة وعلــى نطــاق واســع، منــذ اليــوم األول 

النطاقــه إلــى طريــق النضــال الثــوري حتــى اليــوم األخيــر مــن حياتــه العظيمــة.

بعــد أن وضــع أي سياســة، لــم يتراجــع عنهــا ولــو خطــوة واحــدة، ولــم يتــردد 

أبــدا، مهمــا صــارت الظــروف معقــدة وقاســية، ونفــذ السياســة والخطــة المرســومة 

حتــى النهايــة بصبــر وأنــاة وبقدرتــه الكفاحيــة التــي ال تليــن لهــا قنــاة.

فــي االجتمــاع التشــاوري للكــوادر المســؤولين فــي قطــاع الصناعــة الكيميائيــة 

المنعقــد فــي آذار/ مــارس عــام ١987، أكــد الرئيــس علــى ضــرورة تطويــر 

ــي أوســاط  ــا ف ــى طريقتن ــش عل ــوري للعي ــة وإشــاعة الجــو الث الصناعــة الكيماوي

ــن هــو  ــوب الكوريي ــر عي ــي الماضــي إن أكب ــه ف ــال ل ــده ق ــا إن وال الكــوادر، قائ

قائــا إنــه ال يمكــن بذلــك حــل مســألة الميــاه فــي األراضــي المغمــورة بالمــد تمامــا. 

وباألخــص، طــرح هدفــا جريئــا إلنهــاء بنائــه فــي ظــرف عــدة ســنوات فقــط، ال 

عشــرات الســنين. 

حينــذاك، قــال رجــال أحــد البلــدان إن ســد البحــر الهائــج علــى امتــداد ثمانيــة 

كيلومتــرات أمــر رابــع المســتحيات فــي ظــروف عمــق ميــاه البحــر وشــدة الفــرق 

بيــن المــد والجــزر، وتبجحــوا بأنهــم سيســدون مضيــق بهرنــغ، إذا بنــى الكوريــون 

هويــس البحــر الغربــي. ولكنهــم اضطــروا، أمــام القــدرة الروحيــة الصامــدة التــي 

يحملهــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، إلــى االعتــراف بــأن رأيهــم كان مخطئــا تمامــا. 

بفضــل مخططاتــه الجريئــة وواســعة النطــاق وقدرتــه التنفيذيــة العنيــدة، خلــق 

الجنــود البنــاة للجيــش الشــعبي الكــوري وأبنــاء الشــعب المعجــزات التاريخيــة لبناء 

هويــس البحــر الغربــي علــى أروع صــورة خــال خمــس ســنوات فقــط، باالعتمــاد 

علــى المعــدات والمســتلزمات والتقنيــات الذاتيــة.

ــد  ــى أي عمــل مفي ــاح أن يســعى بجــرأة إل ــه وأســلوبه للكف ــدأ عمل كان مــن مب

لألجيــال القادمــة حتــى فــي المســتقبل البعيــد لــو كان غيــر عائــد للوقــت الحاضــر 

واقتضــى كثيــرا مــن االســتثمارات واأليــدي العاملــة، ويدفــع عجلتــه حتــى النهايــة.

فــي فتــرة مــا، أعطــى الرئيــس العامليــن فــي قطــاع التنقيــب الجيولوجــي 

المهمــة القاضيــة باكتشــاف خــام النحــاس فــي منطقــة كابســان. وبموجــب أمــره، 

ــاق  ــدا إنف ــا ع ــدوى م ــن دون ج ــرار م ــه بتك ــب عن ــة بالتنقي ــة المعني ــت الجه قام

ــى  ــب أم ال عل ــألة اســتمرار التنقي ــك، طرحــت مس ــرة. ولذل ــة الكثي ــوال القيم األم

ــاط البحــث.  بس

حينــذاك أيضــا، أعطاهــم الرئيــس أمــواال هائلــة أكثــر ممــا طلبــوه، مؤكــدا علــى 
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ــك  ــه تل ــت جرأت ــي. كان ــي ال تنثن ــة الت ــه الروحي ــا بقدرت ــية مدفوع ــة القاس الطبيع

هــي روح الهجــوم لمواجهــة أي عــدو جــرار، والشــجاعة الكبيــرة التــي ال تعــرف 

المســتحيل، ورباطــة الجــأش التــي ال تعــرف وجــا وتــرددا.

كانــت روح الهجــوم لمواجهــة أي عمــل بالمبــادرة منــه هــي القــدرة الروحيــة 

التــي تحلــى بهــا الرئيــس علــى مــدى حياتــه.

كتب الرئيس في مذكراته كما يلي:

»إننــي أميــل فــي حياتــي عمومــا إلــى الهجــوم وليــس إلــى الدفــاع. فمنــذ اليــوم 

األول الــذي انطلقــت فيــه علــى طريــق الثــورة وحتــى يومنــا هــذا، كنــت أسترشــد 

علــى الــدوام بتكتيــك التقــدم، أي المضــي إلــى األمــام. ولــم أكــن أتــردد أو أنهــار 

أمــام المصاعــب. كمــا أننــي لــم أكــن أتجنــب تلــك المصاعــب أو أتهــرب منهــا.« 

كمــا كتــب بتأثــر أننــا اســتفدنا أساســا مــن هــذا التكتيــك الهجومــي، التقــدم إلــى 

األمــام فــي مختلــف مراحــل تطــور الثــورة، انطاقــا مــن متطلبــات مســيرة ثورتنــا 

ــا تمســكنا بالدفــاع أو االنســحاب أو االلتفــاف فقــط فــي  ــو أنن الشــاقة والمعقــدة. ول

دوامــة الوضــع السياســي المعقــد الــذي مــر بــه العالــم فــي القــرن العشــرين، لمــا 

اســتطعنا التغلــب علــى العقبــات التــي بــرزت فــي طريــق ثورتنــا. لهــذا الســبب، 

ــا بهــا الوضــع  مازلــت حتــى اليــوم أعتبــر أن االســتراتيجية الثوريــة التــي واجهن

المعاكــس وحولنــاه إلــى وضــع مــؤات هــي اســتراتيجية صحيحــة ألــف مــرة.

ــزا  ــرا مرك ــه، كان تظاه ــوال حيات ــه ط ــزم ب ــذي الت ــي ال ــك الهجوم إن التكتي

لجرأتــه منقطعــة النظيــر. كان الرئيــس يتغلــب علــى كل الصعــاب بــروح الهجــوم، 

التقــدم إلــى األمــام بمبــادرة منــه معانيــا كل أنــواع اآلالم، منــذ الفتــرة األولــى مــن 

ــا، كان  ــان أيض ــض للياب ــلح المناه ــال المس ــرة النض ــي فت ــة، وف ــاطاته الثوري نش

مباشــرة عملهــم علــى غــرار الميــاه التــي تغلــي وتبــرد بســرعة فــي الطنجــرة، فــا 

ــك  ــق تل ــم يتل ــو ل ــه ل ــول إن ــع يق ــى هــذا األســلوب حتمــا. وتاب ــد مــن القضــاء عل ب

ــى محــن النضــال المســلح الشــاق  ــب عل ــا اســتطاع أن يتغل ــده لم ــن وال ــة م التربي

ضــد اليابــان فــي أعمــاق الجبــال لمــدة خمــس عشــرة ســنة، وأوصــى بجديــة أنــه 

يتعيــن علــى الكــوادر أن يتخلصــوا تمامــا مــن أســلوب العمــل علــى غــرار الميــاه 

التــي تغلــي وتبــرد بســرعة فــي الطنجــرة، ويدفعــوا كل األعمــال قدمــا بصبــر وأنــاة.

وفــي إحــدى الفــرص التــي أعطــى فيهــا التعليمــات الخاصــة بضــرورة غــرس 

الكثيــر مــن الفاصوليــا المعرشــة، أشــار إلــى وجــوب القضــاء علــى ذلــك األســلوب 

وقــال إن الفاصوليــا تحتــوي علــى البروتيــن بكميــة كبيــرة، وكان ســكان محافظــة 

ــن  ــرا م ــوا كثي ــم تناول ــان إذ أنه ــة البني ــة ومتان ــول القام ــن بط ــغ متميزي هامكيون

الفاصوليــا، رغــم أنهــم لــم يأكلــوا بيــض الدجــاج، وحينمــا تــم تحليــل كميــة احتــواء 

ــا  ــة مــن الفاصولي ــا أن نعــرف أن الخمســين حب ــن، يمكنن ــى البروتي ــا عل الفاصولي

ــا المعرشــة  ــغ الفاصولي ــي محافظــة زاكان ــد زرع أهال تســاوي بيضــة واحــدة، وق

علــى نطــاق واســع فــي الماضــي، ولكنهــم ال يزرعونهــا إال قليــا. ال يدفــع أناســنا 

ــه بعــد  ــون عن ــل إنهــم يتخل ــة ب ــى النهاي ــرة حت ــدأب ومثاب ــة أي عمــل قدمــا ب عجل

مــرور وقــت معيــن، هــذا هــو بالــذات علــة كبيــرة لرجالنــا، فينبغــي لنــا أن نشــن 

حركــة مشــددة لــزرع الفاصوليــا بكميــات كبيــرة.

كمــا أن الرئيــس كان جريئــا جــدا مجــد طــول حياتــه بــروح الهجــوم الصامــد 

ــة فــي مواجهــة أي عســر دون خــوف. المتمثل

قــاد الرئيــس بجرأتــه المعهــودة الثــورة الكوريــة والحــرب والخلــق والبنــاء إلــى 

طريــق النصــر. كان لديــه جــرأة خاصــة بــه، يحطــم بهــا كل أنــواع الجــور ويطــوع 
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بعــدم التوقــف مطلقــا ســواء لحقهــم العــدو أم ال. 

ــد،  ــا القائ ــا: »أيه ــغ قائ ــك ريون ــر الوحــدة أو باي ــأله آم ــك اللحظــة، س ــي تل ف

ــا فكيــف ســنجتاز  ــه علين ــات مدفعيت ــا المســير ســيفتح العــدو نيــران بطاري إن بدأن

األراضــي المنبســطة؟«. لــم يكــن أو بايــك ريونــغ يعصــي أمــره ولــو مــرة واحــدة، 

ولكنــه اعتبــر ذلــك أمــرا مســتعصيا جــدا للمســير. 

فأجابــه الرئيــس قائــا: »ال تقــل كيــف، وإنمــا ضــع مدفعــا رشاشــا فــي المقدمــة 

وثــان فــي المؤخــرة، يجــب أن نشــق طريقنــا بالقــوة، وافتــح النــار علــى العــدو 

ــار آخــر«. طــرح هــذه  ــا خي ــا. فليــس أمامن ــا أم وراءن حيثمــا يظهــر فــي مقدمتن

الخطــة علــى أســاس تصميمــه لنــزع روح العــدو بجرأتــه المعهودة ومعالجــة األزمة 

عــن طريــق التقــدم نحــو العــدو بجرأتــه الحازمــة فــي الوضــع الحــرج للغايــة. 

ــرب  ــش ح ــس جي ــم يلم ــوي ل ــي جيازايش ــط ف ــدو المراب ــة أن الع ــن الغراب م

العصابــات عنــد مــروره مــن أمامــه وإنمــا نظــروا إليــه مــن بطاريــات مدفعيتهــم، 

إذ أنــه كان مغلوبــا عليــه لجســارته فــي التحــرك نهــارا. فحيــن اجتــاز آمــرو جيــش 

حــرب العصابــات ومقاتلــوه الســهل المفتــوح فــي وضــح النهــار دون أيــة مشــاكل 

ووصلــوا إلــى الغابــة، أدركــوا أن جرأتــه الكبيــرة كانــت هــي بالــذات خطة جســورة 

لدحــر األزمــة. 

ــون  ــي: وجــد المقاتل ــا يل ــوم م ــك الي ــه ذل ــي ذاكرت ــس مســتحضرا ف ــال الرئي ق

ــن  ــم م ــروا إليه ــا نظ ــوا وإنم ــم يعطس ــداء ل ــن رأوا األع ــين، حي ــهم مندهش أنفس

ــر حاســم وتجاهــل  ــك باتخــاذ أم ــة علي ــة ضيق ــي زاوي ــون ف ــا تك ــم. فعندم مواقعه

المخاطــر والقتــال، وإن كنــت ال تخشــى المــوت ســتقدر علــى تجــاوز المصاعــب 

ــت. ــا كان مهم

يواجــه حتــى المــوت بجرأتــه الكبيــرة كلمــا واجهتــه المخاطــر، حتــى حــول العســر 

إلــى يســر، والمصيبــة إلــى بركــة.

ــال  ــات قت ــان أوق ــال ضــد الياب ــن لحظــات القت ــت كل لحظــة م ــع، كان ــي الواق ف

مصيــري بيــن أشــداق المــوت. كان مــن األمــر الطبيعــي جــدا أن كتــب الشــاعر لــي 

تشــان عقــب التحريــر فــي قصيــدة التمجيــد الخالــدة »نشــيد القائــد كيــم إيــل ســونغ« 

عبــارة تقــول: »علــى ســفوحك يــا زانغبايــك آثــار داميــة، علــى ضفــاف نهــر آمــروك 

ــرة روح الهجــوم  ــو م ــر ول ــن يرخــي أو يغي ــم يك ــس ل ــد أن الرئي ــة«. بي ــار دامي آث

المتمثلــة فــي التقــدم إلــى األمــام بالمبــادرة منــه دائمــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 

المــوت التــي ال تعــد وال تحصــى وفــي كل ســاحات القتــال المصيــري.

فــي تاريــخ النضــال المســلح الدامــي المناهــض لليابــان، الــذي خاضــه بجرأتــه 

ــل األزمــة بممارســة المســيرة  ــث ذل ــوف بالمخاطــر حي ــدة، كان أمــر محف الصام

جهــارا فــي وضــح النهــار أمــام أعيــن األعــداء المتهوريــن فــي »الحملــة التأديبية«، 

بوحــي مــن جرأتــه الفريــدة. 

ــة جيازايشــوي بمحافظــة  ــف قري ــع خل ــل الواق ــن الت ــيرة م ــك المس ــدأت تل ابت

تشــانغباي فــي شــباط/ فبرايــر عــام ١9٣9. آنــذاك انتقلــت الوحــدة الرئيســية 

ــة  ــي هيئ ــق ف ــم يب ــاطات التشــتت، فل ــى نش ــوري إل ــعبي الك ــوري الش ــش الث للجي

القيــادة إال عــدد قليــل مــن األفــراد. مــع ذلــك، أصبــح العــدو يعــرف مــكان هيئــة 

القيــادة بمحــض الصدفــة. إذا توانــى الباقــون ولــو هنيهــة وتحيــروا قليــا، باتــت كل 

ــت.  ــى كــف عفري األمــور عل

ــة  ــف قري ــع خل ــل الواق ــادرة الت ــس مغ ــرر الرئي ــي هــذا الوضــع الحــرج، ق فف

جيازايشــوى واجتيــاز الســهل الواســع فــى وضــح النهــار. وأمــر أفــراد هيئــة القيادة 
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الشــعبي الكــوري ســيؤول بعــد ثاثــة أيــام فقــط، وحشــرت المعتديــن ودفعتهــم فــي 

المناطــق الضيقــة إلــى الجنــوب مــن نهــر راكدونــغ خــال مــدة ال تزيــد عــن شــهر 

واحــد إال قليــا، حتــى منيــوا بـ»الهزيمــة النكــراء األكثــر عــارا وذال فــي تاريــخ 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة«، وحيــن وقعــت حادثتــا ســفينة التجســس المســلحة 

ــي-١2١«،  ــة »إي س ــرة األمريكي ــس الكبي ــرة التجس ــو« وطائ ــة »بويبل األمريكي

أحبــط محــاوالت العــدو للغــزو بإيضــاح موقفــه الحــازم القائــل بأنــه ســيرد علــى 

ــاملة بالحــرب  ــى الحــرب الش ــام، وعل ــن باالنتق ــن األمريكيي ــام« اإلمبرياليي »انتق

الشــاملة. 

بحلــول تســعينات القــرن الماضــي، حينمــا طالبــت الواليــات المتحــدة بالتفتيــش 

النــووي الجائــر بتحريــض الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، حطــم الرئيــس 

كبرياءهــم بإعــان جــريء عــن مواجهتنــا الحازمــة للواليــات المتحــدة إذا حاولــت 

فــي فــرض الضغــوط علينــا، وإنــه لمــن األمــر الســخيف أن تحــاول فــي إخضاعنــا 

بفــرض الضغــوط علينــا، وإننــا ســنوجه ضربــة الــرد فــورا.

ــة دون  ــوم الجريئ ــة الهج ــوض معرك ــر بخ ــه كل المخاط ــه كان يواج ــا أن بم

ــط  ــى خ ــه عل ــب أوقات ــى أغل ــعب فقض ــن والش ــورة والوط ــل الث ــن أج ــردد، م ت

الجبهــة األمامــي ســواء فــي فتــرة الحــرب ضــد اليابــان أو فتــرة حــرب التحريــر 

ــة. الوطني

فــي يــوم ١8 مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام ١966، قــال الرئيــس فــي كلمتــه 

أمــام كــوادر اللجنــة المركزيــة لحــزب العمــل الكــوري مــا يلــي: 

ــم  ــدت أن أقح ــل، اعت ــن قب ــات م ــرب العصاب ــي ح ــا ف ــت منخرط ــا كن »عندم

معمعــان الخطــر، مــن غيــر مبــاالة بوابــل الرصــاص المنهمــر، ولكــن الرصــاص 

ــوري  ــش الث ــية للجي ــدة الرئيس ــدو الوح ــود الع ــن جن ــر اآلالف م ــن حاص حي

ــس  ــف الرئي ــام ١9٣7، استش ــع ع ــي ربي ــياوتانغهي ف ــي س ــوري ف ــعبي الك الش

بصــواب نقطــة ضعــف األعــداء الذيــن يشــحذون أعصابهــم نحــو منطقــة الغابــات 

فقــط، وســار بوحدتــه علــى الطريــق العــام إلــى منطقــة الســكان بمنتهــى الجســارة، 

ــه.  حتــى تخلــص مــن الموقــف الحــرج وأنقــذ وحدت

ــذي  ــق، ال ــى الطري ــة الســكان والمســيرة عل ــى منطق ــك االنطــاق إل ــا تكتي أم

خططــه الرئيــس علــى تــل ســياوتانغهي، فهــو كان مغامــرة قابلــة للنجــاح تمامــا. لــو 

كان رأى بارقــة األمــل الســاطعة فــي المغامــرة لعــاد ســببه إلــى أن تلــك المغامــرة 

ــال  ــر واالنتق ــى يس ــر إل ــل العس ــة لتحوي ــوم الثابت ــن روح الهج ــق م ــت تنطل كان

ــا إن المغامــرة  ــادرة، والحســاب العلمــي لضعــف العــدو. حق ــى مب مــن الســلبية إل

المتوفقــة التــي ال تخطــئ الهــدف أبــدا، كانــت أســلوبا فريــدا للهجــوم ال يمكــن ألي 

شــخص آخــر أن يتبنــاه إال الرئيــس الــذي يتحلــى بالجــرأة الجســورة القائلــة بأنــه ال 

بــد مــن طريــق للخــاص حتــى لــو أطبقــت الســماء.

وفــي أثنــاء عمليــات التقــدم إلــى منطقــة موســان فــي ربيــع عــام ١9٣9، أوصى 

الرئيــس بالمســيرة فــي وضــح النهــار علــى طريــق الحراســة الخاضــع للتفتيــش قبل 

تدشــينه بيــن كابســان وموســان الــذي بنــاه اإلمبرياليــون اليابانيــون بغيــة ممارســة 

عمليــات »التأديــب« ضــد جيــش حــرب العصابــات، ممــا صعــق األعــداء. 

اإلمبرياليــون  أشــعل  حيــن  هــذه،  الصامــدة  الهجــوم  روح  مــن  انطاقــا 

ــة  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــم بع ــي العال ــوى« ف ــون بـ»األق ــون المتبجح األمريكي

نيــران الحــرب العدوانيــة ضــد الشــطر الشــمالي طــري العــود مــن كوريــا، أصــدر 

أمــرا باالنتقــال إلــى هجــوم معاكــس فــوري دون تــردد، فحــررت وحــدات الجيــش 
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ــر عــن ســطح  ــر مــن ١١00 مت ــغ ارتفاعــه أكث ــل الوعــر البال ــر ماشــيا الجب وعب

البحــر وصعــد المرتفــع ١2٣7,٣ الــذي يتصــل مباشــرة بالمرتفــع ١2١١.

آنــذاك، كان العــدو يلقــي علــى المرتفــع ١2١١ ٣0 ألــف إلــى 40 ألــف قنبلــة 

وقذيفــة كل يــوم، متشــدقين بـــ »أشــد قصــف مدفعــي«، و»أشــد قصــف جــوي«، 

وواصلــوا هجومهــم علــى المرتفــع علــى شــكل األمــواج بــزج الجنــود المأجوريــن 

ــد  ــوم جدي ــج ي ــوم وانبل ــى ي ــى مض ــات، حت ــن الدباب ــر م ــدد كبي ــة ع ــت حماي تح

بالمعــارك الضاريــة ضــد األعــداء الذيــن ينقضــون علــى المدافعيــن عــن المرتفــع 

ــور  ــرت الصخ ــة، وتكس ــات الكثيف ــت كل الغاب ــة. احترق ــاب الجائع ــان الذئ كقطع

حتــى تشــتتت شــذر مــذر. لشــدة القصــف الجــوي والمدفعــي، اندفــع حتــى الســنجاب 

إلــى أحضــان مقاتلــي الجيــش الشــعبي بحثــا عــن ملجــأه.

لكــن الرئيــس وقــف بشــموخ وتأمــل ســاحة المعركــة بالمنظــار، والتــي ترتــج 

بالقصــف وتلبــدت بالدخــان األســود، وعلــم الضبــاط اآلمريــن باتجــاه هجــوم 

العــدو الرئيســي قائــا إن »المرتفــع 1211 مرتفــع هــام جــدا مــن الناحيــة 

االســتراتيجية«. وأوضــح لهــم المشــاريع العملياتيــة والتكتيكيــة بالتفصيــل للدفــاع 

ــاألرواح. ــه ب ــاع عن ــرورة الدف ــى ض ــدا عل ــع ١2١١، مؤك ــن المرتف ع

اســتلهاما مــن تعليماتــه القيمــة هــذه علــى خــط الجبهــة األمامــي، قاتــل ضبــاط 

الجيــش الشــعبي وجنــوده ببســالة دفاعــا عــن المرتفــع بدمائهــم وهــم يهتفــون 

ــوا  ــى!«، وحطم ــد األعل ــق القائ ــل الرفي ــن أج ــم »م ــعار إيمانه ــال ش ــوت ع بص

ــدو. ــي« للع ــوم الصيف ــا »الهج تمام

وأخيــرا، أحــرز الشــعب الكــوري االنتصــار الباهــر فــي حــرب التحريــر 

ــة  ــدرة الروحي ــه الق ــت ب ــارا أت ــار انتص ــذا االنتص ــروس، وكان ه ــة الض الوطني

ــا  ــم أيه ــط. وأنت ــدي ق ــس جس ــكري، ولي ــزودي العس ــوى م ــب س ــن يصي ــم يك ل

ــون  ــا تتحل ــوري إال عندم ــم الث ــام بعملك ــة القي ــم مواصل ــن تتســنى لك ــاق، ل الرف

ــة.« ــدة الثوري ــذه العقي ــل ه بمث

فــي أيــام نضالــه ضــد اليابــان، كان مقــر القيــادة دائمــا فــي ســاحة الوغــي األشــد 

ضــراوة حيــث قــاد المعركــة، ممســكا بمســدس الرشــاش فــي يــده. فــي المعركــة 

التــي دارت فــي وادي داشــاهي مثــا، كانــت فوهــات بنــادق العــدو مركــزة علــى 

هيئــة القيــادة، لكــن الرئيــس ألقــى بنفســه دون تــردد فــي ســاحة القتــال المصيــري 

مجازفــا بحياتــه. حينــا كان ينخــرط فــي معركــة االقتحــام ممســكا بالرشــاش، وحينــا 

آخــر كان يطلــق النيــران علــى األعــداء المطارديــن خلــف الصفــوف. مثــل تلــك 

األحــوال لــم تكــن مــرة أو مرتيــن.

فــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة أيضــا، تقــدم الرئيــس دون تــردد إلــى منطقة 

مرتفــع ١2١١ الواقــع علــى خــط الجبهــة األمامــي الــذي يتدفــق عليــه وابــل مــن 

الرصــاص والقذائــف، ليلهــم المقاتليــن إلــى النصــر فــي الحــرب.

فــي يــوم 2٣ أيلــول/ ســبتمبر عــام ١95١، توقفــت ســيارة الرئيــس عنــد ســفح 

جبــل زيكدونــغ فــي الجبهــة األماميــة ولــم تســتطع أن تتقــدم أكثــر. ترجــل الرئيــس 

ــان  ــدة بدخ ــة المتلب ــات الجبه ــال ومرتفع ــى الجب ــه إل ــى بنظرت ــيارة، وألق ــن الس م

النيــران لبرهــات، وقــال للمرافقيــن إنــه يجــب مواصلــة المســير ماشــيا إذا صــارت 

الســيارة عاجــزة عــن مواصلــة الســير ونقــل خطوتــه إلــى الطريــق المليئــة بحفــر 

القنابــل وجــذوع األشــجار المقطوعــة.

منعــه المرافقــون مقلقيــن علــى ســامته، ولكــن الرئيــس قــال لهــم إنــه إذا مشــينا 

مفكريــن فــي الجنــود الذيــن يقاتلــون فــي المرتفــع فلــن نشــعر بالتعــب والخطــر، 
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ــون  ــن، وهــم يقول ــأم أعينهــم، انفجــروا ضاحكي ــراد مشــغل الســاح ب أن رآهــا أف

إنهــم كانــوا مشــبهين بجــد يبحــث عــن غليونــه ممســكا بــه فــي يــده.

أخيــرا، نجــح الرئيــس فــي إيجــاد النســبة المعقولــة لمــواد البــارود مــن خــال 

االختبــارات المتكــررة، بحيــث صــار مــن الممكــن صنــع البــارود بالقــوة الذاتيــة 

فــي قاعــدة جيــش حــرب العصابــات وصنــع قنابــل اليــد بــه.

لــم يســمح الرئيــس طــوال حياتــه بأســلوب التفكيــر مــن التبعيــة للــدول الكبيــرة 

والعدميــة القوميــة التــي تجــد تعبيــرا عنهــا فــي أن يشــعر بعــض النــاس بإعجــاب 

ــزون أوال رؤوســهم  ــم يه ــا، لكنه ــيئا م ــرع ش ــي اخت ــن ســمعوا أي أجنب ــر حي كبي

مشــككين، حيــن ســمعوا أي كــوري اختــرع شــيئا مــا.

بفضــل تلــك الجــرأة الكبيــرة التــي حملهــا الرئيــس، اســتطاعت كوريــا أن تزرع 

الــذرة علــى نطــاق واســع، بعــد الحرب. 

ــى نطــاق واســع كمســألة هامــة،  ــذرة عل ــن طــرح الرئيــس مســألة زرع ال حي

تشــكك فيهــا بعــض المحافظيــن وعارضوهــا، ولكــن الرئيــس دفعهــا بجــرأة علــى 

نطــاق الدولــة حتــى النهايــة، وســط التأييــد والدعــم اإليجابييــن مــن جانــب جماهيــر 

ــألة  ــل مس ــن ح ــن الممك ــار م ــث ص ــلبية، بحي ــة والس ــا التحفظي ــعب، محطم الش

الحبــوب الغذائيــة الصعبــة بعــد الحــرب. 

ــر  ــى يس ــر إل ــول العس ــأش ويح ــة الج ــائل برباط ــل كل المس ــس يح كان الرئي

ــوأ األوضــاع والظــروف. ــي أس ــى ف ــة حت ــى برك ــة إل والمصيب

فــي يــوم مــن أيــام التراجــع المؤقــت االســتراتيجي فــي فتــرة حــرب التحريــر 

الوطنيــة الماضيــة، دعــا الرئيــس إليــه آمــر فــوج الحراســة وكلفــه بمهمــة تنظيــم 

مســير ســرية الحــرس الخــاص باألغانــي فــي شــوارع مدينــة بيونــغ يانــغ. ارتــج 

الصامــدة والجــرأة الجســارة التــي أظهرهــا الرئيــس بــاذال نفســه كليــا فــي النضــال 

مــن أجــل الوطــن والشــعب، وبتلــك القــدرة الروحيــة الصامــدة والجــرأة الكبيــرة، 

اســتطاع الشــعب الكــوري أن يجتــرح معجــزات نــادرة فــي الدفــاع عن االشــتراكية 

واإلبــداع والبنــاء علــى مــدى عشــرات الســنين.

ــى  ــاء إل ــورة والبن ــاد الث ــادرة ق ــرأة ن ــك ج ــونغ مال ــل س ــم إي ــس كي كان الرئي

ــؤزر.  ــر الم النص

أثنــاء فتــرة النضــال المســلح المناهــض لليابــان، صنــع المقاتلــون وأبنــاء 

ــا غرســه  ــن مم ــم مدفوعي ــارود بأيديه ــات الب ــي مناطــق حــرب العصاب الشــعب ف

الرئيــس فــي قلوبهــم مــن الــروح الثوريــة الصامــدة واإليمــان الحديــدي والجــرأة 

ــه. ــى أدائ ــوا عل ــر مســتحيل إذا عزم ــة أم ــس ثم ــه لي ــي أن ــة ف المتمثل

ــد  ــة، بع ــوة الذاتي ــارود بالق ــع الب ــى صن ــن عل ــك الحي ــي ذل ــس ف ــزم الرئي اعت

ــال  ــارود. ق ــى الب ــر الســابق للحصــول عل ــن األســلوب الخطي ــص بجــرأة م التخل

ــال إن اإلنســان يمكــن  ــس ق ــك مســتحيل. لكــن الرئي ــذاك إن ذل ــاس حين بعــض الن

ــارود  ــوا الب ــد صنع ــافنا ق ــا دام أس ــك. وم ــى ذل ــزم عل ــيء إذا اعت ــع أي ش صن

بأيديهــم، لمــاذا ال يصنعــه أخافهــم. وبتلــك الجــرأة، بــدأ الرئيــس بدراســة تاريــخ 

صنــع البــارود والمعلومــات الخاصــة بــه، وأخيــرا، توصــل إلــى اســتنتاج لصنــع 

نتــرات البوتاســيوم، وهــي المــادة الرئيســية للبــارود باألســلوب الشــعبي أيضــا، ألن 

نتــرات البوتاســيوم كان مــن الممكــن صنعهــا فــي كل مــكان يعيــش فيــه اإلنســان، 

ويمكــن رؤيتهــا فــي كل مــكان. فــإن الرئيــس توجــه بأفــراد مشــغل الســاح إلــى 

ــادة  ــم إن هــذه الم ــال له ــت أحــد الشــيوخ، وق ــاء بي ــي فن ــال ف ــاد والدب ــة الرم كوم

البيضــاء المشــبهة بالملــح فــي كومــة الدبــال هــي بالــذات نتــرات البوتاســيوم. بعــد 
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طــوال عشــرات الســنين بعــد الحــرب أيضــا، كان الرئيــس يقــود الشــعب 

ــام بــه  الكــوري برباطــة الجــأش دائمــا، منوهــا بــأن البنــاء االشــتراكي يجــب القي

حتــى الســاعة الرابعــة والعشــرين فــي ليلــة اليــوم، إذا انفجــرت حــرب حــاال فــي 

الغــد فــي ظــروف تهــور اإلمبريالييــن األمريكييــن وعمائهــم فــي جنوبــي كوريــا 

ــدة. ــران حــرب جدي ــون إلشــعال ني بجن

وفــي ســتينات القــرن الماضــي، حيــن دفــع اإلمبرياليــون األمريكيــون بالوضــع 

فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة إلــى حافــة الحــرب بعــد إثــارة أزمــة البحــر الكاريبــي 

وحادثــة خليــج باكابــو، كان الرئيــس يلهــم أبنــاء الشــعب وأفــراد الجيــش قائــا إن 

ــد انفجــار حــرب مــا  ــاء االقتصــاد بدعــوى خــراب كل شــيء عن القصــور فــي بن

هــو إال تعبيــر عــن التشــاؤم الــذي يجعــل النــاس يســتغرقون فــي الخــوف واليــأس 

ــي خــراب كل شــيء إذا انفجــرت حــرب  ــا يجــوز أن نفكــر ف ــة، ف ــدون الثق ويفق

ــى الســاعة الرابعــة  ــاء حت ــي ســحق األعــداء ونواصــل البن ــا أن نفكــر ف ــل علين ب

والعشــرين فــي ليلــة اليــوم إذا انفجــرت حــرب حــاال فــي الغــد. 

كانــت عقيــدة الرئيــس هــي أن كل مــا بنــي ال يصــاب بالخــراب التــام حتــى إذا 

ــاء كل  ــه، ويمكــن بن ــا األمــر بإعــادة بنائ ــو دمــر تمامــا ليكفين اندلعــت حــرب، ول

شــيء علــى نحــو أفضــل مــن اآلن.

إذا كان اإلمبرياليــون األمريكيــون عاجزيــن عــن إشــعال نيــران حــرب جديــدة 

فــي كوريــا لعشــرات الســنين الماضيــة، فــإن ذلــك ليــس إطاقــا ألن الشــعب 

الكــوري قــد تســلح باألســلحة واألعتــدة العســكرية الحديثــة، بــل ألنهــم لم يســتطيعوا 

أن يواجهــوا الرئيــس الــذي يحمــل إيمانــا صلبــا صابــة الحديــد والصخــرة وجــرأة 

فريــدة تتغلــب حتــى علــى الســماء.

آمــر الفــوج لهــذا األمــر للحظــة، إذ أنــه كان يعــرف جيــدا خطــر حالــة الجبهــة فــي 

ذلــك الحيــن. فقــد نشــأ وضــع حــرج حــاال فــي الدفــاع عــن العاصمــة أيضــا إذ أن 

الجيــش الشــعبي اضطــر إلــى التراجــع بعــد تقدمــه الســريع إلــى الجنــوب كموجــة 

هائجــة، ممــا أوقــع ســكان العاصمــة فــي حيــرة وقنــوط. وقــد تقــدم العــدو حتــى إلــى 

مــكان قريــب مــن وســط العاصمــة، ال يبعــد عنهــا إال بعــدة الكيلومتــرات، وكانــت 

أعمــدة النيــران ودخانهــا تتصاعــد منــه. ولكــن الرئيــس كان باقيــا برباطــة الجــأش 

فــي مقــر هيئــة القيــادة ببيونــغ يانــغ ونظــم مســير ســرية الحــرس الخــاص باألغانــي 

فــي الشــوارع، بغــرض بــث الثقــة بالنصــر فــي نفــوس ســكان العاصمــة وجميــع 

أبنــاء الشــعب لمواجهــة أوضــاع الحــرب المتغيــرة ســريعا.

بعــد تلقــي أمــر الرئيــس، بــدأ أفــراد ســرية الحــرس الخــاص بالمســير، مغنيــن 

ــن  ــاع ع ــة الدف ــوت »أغني ــة ص ــكان العاصم ــمع س ــد أن س ــي. بع ــاط األغان بنش

ــى شــوارع العاصمــة التــي وقعــت فــي  ــع آالفهــم إل ــي يغنونهــا، اندف الوطــن« الت

ــرس  ــرية الح ــهم: إن س ــي نفوس ــن ف ــوا فرحي ــع وصاح ــل التراج ــة قبي ــو الكآب ج

الخــاص تكــون معنــا. مــا دامــت هــذه الســرية باقيــة، ال شــك فــي أن القائــد األعلــى 

أيضــا ســيكون اآلن قريبــا منــا. إن النصــر ســيكون حليفــا معنــا، طالمــا أن القائــد 

األعلــى يبقــى بهــدوء البــال.

فــي ذلــك الحيــن، لــم يغــادر الرئيــس العاصمــة مــع ســرية الحــرس الخــاص إال 

بعــد أن تراجعــت جميــع األجهــزة القائمــة فــي مدينــة بيونــغ يانــغ.

ــع  ــات التراج ــي أوق ــس ف ــا الرئي ــي أبداه ــأش الت ــة الج ــارت رباط ــذا، ص هك

ــن  ــر الحــرب م ــى مصي ــق عل ــاؤم والقل ــل شــعور التش ــارة تزي ــوة جب الحرجــة ق

ــعب. ــوب الش قل



  

١5٣ رجل عظيم١52 رجل عظيم

  حماسة متأججة 3- القدرة الروحية الصلبة

ــى الفجــر«. ــان، كنــت أعمــل حت األحي

كان الرئيــس يعيــش طــول حياتــه مقلقــا علــى ضيــق الوقــت. بذلــك القــدر، كان 

ــوم واحــد  ــى ي ــه حت ــم يكــن يتخصــص ل ــوم. ل ــف ي ــة أو أل يعمــل كل ســاعة كمائ

يســتطيع أن يأخــذ راحــة فيــه مرتــاح البــال ســواء فــي أيــام الحــرب ضــد اليابــان أو 

فــي أيــام بنــاء الوطــن الجديــد أو أيــام حــرب التحريــر الوطنيــة الضــروس أو فــي 

فتــرة إعــادة اإلعمــار والبنــاء لمــا بعــد الحــرب أو فتــرة بنــاء االشــتراكية.

حيــن رجــا الكــوادر منــه أن يحجــم عــن العمــل حتــى إلــى وقــت متأخــر مــن 

الليــل واالبتــداء بالعمــل فــي الفجــر بعــد االســتيقاظ مــن النــوم فــي وقــت أبكــر مــن 

اآلخريــن، قــال الرئيــس مبتســما بتســامح إن العــادة المتعــودة عليــه ال تــزول منــه، 

واســتطرد قائــا بهــدوء:

ــل  ــذ زمــن طوي ــه من ــوم مبكــرا هــو مــا تعــودت علي » إن اســتيقاظي مــن الن

فــي حياتــي. 

 ...

حيــن كنــا نخــوض النضــال ضــد اليابــان، كان العــدو يهاجــم علينــا عنــد الفجــر 

حتمــا، حيــث كنــا مســتغرقين فــى الســبات بعــد المســير طــول الليلــة. يمكــن القــول 

إن العــدو اســتفاد مــن الفرصــة الســانحة جــدا. إذ فــي ذلــك الوقــت، كنــا نائميــن 

دون وعــي منــا لفــرط مــن التعــب واإلرهــاق.

ــر  ــن مصي ــؤول ع ــا المس ــتطيع أن ــف أس ــذا، كي ــدو هك ــع يغ ــا أن الوض طالم

ــا. منــذ ذلــك الحيــن، كان النــوم يخوننــي إذا  ــد إلــى النــوم مطمئن الوحــدة أن أخل

حــل الفجــر...«

ــد  ــم بع ــل طلبه ــي أن أقب ــع رفاق ــدت م ــي وع ــات أنن ــد بره ــا بع وأردف قائ

حقــا إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان مالــك جــرأة فريــدة وأعلــى مجســد قــدرة 

روحيــة صلبــة يقــود الشــعب والجيــش علــى رأســهم.

حماسة متأججة

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مالــك حماســة متأججــة ورجــا غيــورا عظيمــا 

تغلــب علــى كل الصعــاب بالحماســة وحقــق المآثــر الخالــدة بالحماســة أيضــا.

ــة.  ــى الكلم ــكل معن ــرية ب ــة الفوقبش ــة بالحماس ــاة مفعم ــه حي ــول حيات كان ط

منــذ أول فتــرة مــن انطاقــه علــى طريــق النضــال الثــوري، أحــرق نفســه جســدا 

وروحــا بتفانيــه غيــر المحــدود للثــورة وحبــه الحــار للشــعب وحماســته المتأججــة.

ــر  ــل األكب ــا أحــد العوام ــن عام ــى ثماني ــدة إل ــت نشــاطاته المتحمســة العائ كان

شــأنا لقيــادة الشــعب الكــوري بقــوة علــى طريــق النصــر. بفضــل قيادتــه المتحمســة 

الــدؤوب تخلصــت كوريــا مــن التخلــف والفقــر الدهــري، ونهضــت كدولــة 

اشــتراكية قويــة تأخــذ بأســباب الســيادة واالســتقال االقتصــادي والدفــاع الذاتــي، 

ــم. ــام العال ــوم بجــدارة أم وظهــرت الي

ذات مــرة، ســأله رئيــس أحــد البلــدان فــي جنــوب شــرقي آســيا كــم ســاعة يأخــذ 

راحــة فــي اليــوم الواحــد.

رد عليــه الرئيــس قائــا: »ســألتني كــم ســاعة أنــام فــي اليــوم. كنــت أنــام فــي 

ــي  ــذ قيام ــر، من ــي الفج ــرا ف ــوم مبك ــن الن ــتيقظ م ــل وأس ــن اللي ــر م ــت متأخ وق

ــي بعــض  ــك، وف ــى ذل ــودت عل ــان. واآلن، تع ــوري المناهــض للياب بالنضــال الث
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وفــي صبــاح اليــوم التالــي، قــدم تقريــرا تاريخيــا فــي الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة 

ــة دون أخــذ قســط مــن الراحــة. الحــزب المركزي

ــس  ــر عــام ١968، غــادر الرئي ــي/ نوفمب ــام مــن تشــرين الثان ــي أحــد األي وف

بيونــغ يانــغ فــي الصبــاح المبكــر، ليوجــه شــؤون مزرعــة ريونغكانــغ للدجــاج )فــي 

ذلــك الحيــن( فــي محافظــة بيونغــآن الجنوبيــة.

بعــد أن عقــد الرئيــس عــدة الجلســات التشــاورية مــع مســؤولي مجلــس الــوزراء 

والكــوادر فــي مدينــة بيونــغ يانــغ والمحافظــات بشــأن تنميــة تربيــة الطيــور 

ــة  ــة الواقعي الداجنــة وتحســين معيشــة الشــعب، غــادر هكــذا لاطــاع علــى الحال

ــى الطبيعــة واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة. عل

بعــد أن تفقــد حتــى مزرعــة ريونغكانــغ لتربيــة األبقــار الحلــوب، توجــه إلــى 

ــي  ــوادر ف ــاوري للك ــاع التش ــه االجتم ــث وج ــة حي ــان التعاوني ــة تشونغس مزرع

ــغ  ــغ للدجــاج، ومزرعــة ريونغكان مزرعــة كانغســو للدجــاج ومزرعــة ريونغكان

ــت  ــاوز الوق ــى تج ــة حت ــان التعاوني ــة تشونغس ــوب، ومزرع ــار الحل ــة األبق لتربي

ــم يســتطع أن يأخــذ قســطا مــن الراحــة. ــث ل ــة عشــرة بحي الســاعة الثالث

فــي وقــت الغــداء، دعــا الكــوادر الرئيــس إلــى المطعــم، ولكنــه منعهــم قائــا إن 

الوقــت ال يتســع لــه إذ أن األشــغال الكثيــرة تنتظــره هــذا اليــوم، ويكفيــه أن يتنــاول 

أي طعــام داخــل العربــة، وســد جوعــه بمــا أعــده ســابقا مــن بضــع حبــات البطاطــا 

المســلوقة والخبــز، وواصــل ســلوك طريــق توجيهاتــه الميدانيــة.

وفــور عودتــه إلــى بيونــغ يانــغ، اتجــه مباشــرة إلــى إحــدى الغــرف فــي مبنــى 

لجنــة الحــزب المركزيــة، ليعايــن عينــات المابــس الشــتوية التــي وزعــت حديثــا 

علــى التاميــذ واألطفــال. 

ــم  ــى ل ــا، حت ــك أيض ــد ذل ــي بع ــت تنتظرن ــة كان ــال الهائل ــن األعم ــر، ولك التحري

ــن  ــاق الذي ــت للرف ــك، قل ــل. ولذل ــي الجب ــت ف ــا كن ــر مثلم ــي الفج ــوم ف ــي الن يأتن

يقلقــون علــي إنــي ســأنام بهــدوء بالــي بعــد بنــاء الحــزب والدولــة والجيــش، ولكــن 

ــر  ــا الكبي ــاء، وتاهــا تقدمن ــدأت إعــادة البن ــك، نشــبت الحــرب وبعدهــا، ب بعــد ذل

بــروح تشــوليما. وفــي حالــة تخلفنــا عــن اآلخريــن، كيــف نســتطيع أن نلحــق بهــم 

ونتقــدم عليهــم، إذا كنــا ننــام ونســتريح بمــلء رغبتنــا، وفــي النهايــة، لــم تســمحني 

ــك  ــك، ترســخت تل ــى ذل ــاح، وعل ــي الصب ــال ف ــدوء الب ــدا به ــى راق ــاة أن أبق الحي

العــادة فــي حياتــي. ربمــا لــن أســتطع أن أصحــح عادتــي فــي االســتيقاظ مــن النــوم 

مبكــرا طــوال حياتــي، وإن الصحــة ملزمــة للثــورة، وال يســتطيع الرجــل الثــوري 

ــو لحظــة عــن العمــل الثــوري. أن يتوقــف ول

ــة  ــب الحماس ــا بله ــه كلي ــرق نفس ــورا أح ــا غي ــا ثوري ــس رج ــا كان الرئي حق

ــعب.  ــن والش ــة للوط المبذول

حيــن كان يهيــئ وثائــق الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة للحــزب فــي 

قريــة هيانغهــا بقضــاء زانغكانــغ مــن محافظــة زاكانــغ فــي كانــون األول/ ديســمبر 

ــن.  ــة أيضــا، ســهر طــول الليلتي ــر الوطني ــرة حــرب التحري ــاء فت عــام ١950 أثن

إذا داهمــه النعــاس أثنــاء كتابــة التقريــر، خــرج إلــى عيــن المــاء، وغســل وجهــه 

بالمــاء البــارد ليطــرد النعــاس. 

ــه إن  ــدفء قلب ــم ب ــال له ــه، ق ــى صحت ــكريون عل ــوه العس ــق مرافق ــن قل وحي

ــة  ــة الحماس ــه مواجه ــت ذات ــي الوق ــان واإلرادة، وف ــة اإليم ــي مواجه ــرب ه الح

أيضــا، فــا بــد لنــا أن نقــرب يــوم النصــر فــي الحــرب مظهريــن حماســة ملتهبــة، 

ــن،  ــر ســاهرا طــول الليلتي ــة التقري ــل كتاب ــذا، أكم ــن المحــن قاســية. هك ــا تك مهم
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ــن  ــر، حي ــرور أكب ــعر بس ــي أش ــا أن ــي. كم ــبة ل ــة بالنس ــا راح ــك أيض ــون ذل يك

وجــدت حلقــة لحــل مســألة فكرتهــا مليــا أو تناولــت مســألة لــم أفكرهــا بعــد اللقــاء 

بعديــد مــن النــاس. كل ذلــك هــو راحــة طيبــة لــي. فــال حاجــة لــي راحــة خاصــة.«

هكــذا، قضــى الرئيــس طــول حياتــه بالعمــل، دون أن يعــرف راحــة بعيــدة عــن 

لعمل. ا

ــل  ــا نعم ــا، حينم ــن صنعه ــورة يمك ــوادر إن الث ــس للك ــال الرئي ــا ق ــرا م كثي

ــقط  ــو نس ــات، ول ــل والوجب ــات اللي ــي أوق ــس بمض ــة دون أن نح ــة ملتهب بحماس

ــد. ــي الغ ــل ف ــاء العم ــوى أثن ــي الق منهوك

ــم تكــن نشــاطاته الغيــورة مقتصــرة علــى الخــط الزمنــي فقــط، بــل إنــه كان  ل

ــام الكئيبــة طــوال حياتــه. يســلك كثيــرا مــن الطــرق الوعــرة والشــاقة فــي األي

ــر الوطــن، وبعــد  ــره مــن أجــل تحري ــر مــن غي ــراري بايكــدو أكث ــد شــق ب فق

التحريــر، ســلك الطــرق غيــر المطروقــة لبنــاء الوطــن الجديــد أوال وقبــل غيــره. 

طــوال عشــرات الســنين مــن حياتــه الثوريــة أمضــى الرئيــس كل يــوم منهــا 

ــر  ــى أقســى الطــرق غي ــة وكان يســلك حت ــال المشــحونة بحماســته الملتهب باألعم

ــب. ــس الكئي ــئ بالطق عاب

ــا جــدا، حيــث كانــت  كان يــوم 26 مــن آب/ أغســطس عــام ١966 يومــا كئيب

الريــاح تــزأر واألمــواج تهــدر فــي البحــر. لكــن الرئيــس اعتــزم هــذا اليــوم علــى 

التوجــه إلــى جزيــرة بيــدان فــي البحــر الغربــي مــن أجــل حــل مســألة لبــس الشــعب. 

رغــم أن اللجنــة السياســية للجنــة الحــزب المركزيــة أصــدرت قــرارا لعــدم ذهابــه 

إلــى جزيــرة بيــدان لشــدة ســوء الطقــس، لكــن الرئيــس شــق طريــق البحــر الهائــج 

ــى  ــه أن يذهــب إل ــد ل ــا ب ــه مــن أجــل الشــعب، ف ــزم علي ــك أمــر اعت ــا إن ذل قائ

وســرعان مــا مضــت األوقــات حتــى تجــاوز وقــت العــودة إلــى المنــزل مســاء. 

طلــب كادر مــن الرئيــس أن يعــود إلــى بيتــه، لكنــه قــال لــه إن الطقــس يــزداد بــردا 

ــة المركزيــة فــي  ــه لمســألة التدفئ يومــا بعــد يــوم، فإنــه ال يســتطيع أن يطمئــن بال

مدينــة بيونــغ يانــغ، ويضــاف إلــى ذلــك، أنــه يجــب أن يتعــرف علــى كيفيــة ترتيــب 

المرافــق التســهيلية ودور الحضانــة وريــاض األطفــال، وتوجــه مباشــرة إلــى 

إحــدى الوحــدات الســكنية فــي حــي زونــغ مــن مدينــة بيونــغ يانــغ ليطلــع بالتفصيــل 

علــى حالــة معيشــة ســكانها، وبعــد ذلــك كلــه، عــاد إلــى مكتبــه فــي منتصــف الليــل، 

وأخــذ العمــل مــرة أخــرى.

فــي هــذه الليلــة، كتــب الرئيــس مؤلفيــن أحدهمــا »فــي شــأن تخفيــف الضغــط 

ــر ١968(، واآلخــر »بعــض المســائل  ــي/ نوفمب ــل« )١6 تشــرين الثان ــى النق عل

المتعلقــة بشــؤون إدارة العمــل« )١6 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ١968(، وقــام مــن 

ــرا، ومــع  ــل كثي ــث مــن اللي ــع الثال ــزل بعــد مضــي الهزي ــى المن مقعــده للعــودة إل

ذلــك، وضــع مســودة الوثيقــة التــي كان يكتبهــا قائــا إنــه يجــب إكمالهــا فــي البيــت.

بالنظــر إلــى أنــه كان يســتيقظ كل يــوم فــي الســاعة الرابعــة فجــرا، نــام فــي هــذه 

الليلــة نحــو ســاعتين فقــط. هكــذا، مضــت حياتــه كل يوم.

كان الرئيــس يعمــل بحماســة ملتهبــة تفــوق حــدود قــدرة اإلنســان الجســدية. قلقــا 

علــى صحتــه، طلــب منــه الكــوادر فــي أحــد أيــام اآلحــاد أن يأخــذ راحــة ولــو فــي 

ذلــك اليــوم وحــده، لكنــه قــال لهــم مبتســما:

»إن الراحــة ليــس أمــرا خاصــا. تفقــد المصنــع أو الريــف متجــوال فــي أنحائــه 

ــن تراكمــت  ــد أداء عمــل آخــر حي ــدا بع هــو أفضــل راحــة. إذا أخــذت عمــال جدي

مختلــف األعمــال المعقــدة، فإنــي أشــعر بتجديــد مزاجــي. ومــا دام األمــر هكــذا، 
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جلســة مقابلتهــا، عــن النصيحــة التــي أعطاهــا لــه الرئيــس اليوغوســافي الســابق 

تيتــو الــذي زار كوريــا قائــا:

»إن الرئيــس تيتــو رجانــي بإلحــاح أن آخــذ راحــة اآلن بعيــدا عــن العمــل، طالمــا 

ــداس مــن  ــى أك ــت إل ــد أن تحول ــة بع ــة وفخم ــة ضخم ــت كمدين ــغ بني ــغ يان أن بيون

الرمــاد فــي فتــرة الحــرب. ومــا دام األمــر هكــذا، لمــاذا أســعى إلــى مواصلــة العمــل.

لكنــي أود أن أواصــل العمــل فيمــا بعــد أيضــا. طموحــات اإلنســان الثــوري ال 

تعــرف حــدودا. إذا بنيــت دار كبيــرة للشــعب فإنــي أود لــو أبنــي دارا أكبــر منهــا، 

وإذا صنــع شــيء طيــب فإنــي أود لــو أصنــع شــيئا أفضــل منــه.«

كان الرئيــس يشــرف علــى شــؤون البــاد بحماســة ملتهبــة ال يمكــن تصديقهــا 

ــم  ــم وفئاته ــاف طبقاته ــى اخت ــاس عل ــل الن ــن، وقاب ــن الس ــل طاع ــدى رج ــا ل بم

وأنهــى بهــا حياتــه المشــرقة. خــال عــدة الســنوات قبــل رحيلــه، قابــل المناضليــن 

ــم، وأعطــى لهــم  الثورييــن المناهضيــن لليابــان وأبنــاء الشــهداء الثورييــن كله

تعليماتــه القيمــة، وباالســتفادة مــن األوقــات الفارغــة القصيــرة، كان يكتــب مذكراته 

»فــي دوامــة القــرن« دون أخــذ راحــة. 

فــي الحقيقــة إن الرئيــس كان يشــكو مــن مــرض القلــب فــي الســنوات األخيــرة 

ــث  ــن، بحي ــرض العي ــن م ــى م ــكو حت ــه، كان يش ــام رحيل ــي ع ــه. وف ــن حيات م

اضطــر إلــى قــراءة نــص خطــاب العــام الجديــد ١994 بصعوبــة جــدا لعــدم رؤيــة 

الحــروف. ولذلــك، تعــرض للعمليــة الجراحيــة للعيــن. حتــى الشــباب يجــب عليه أن 

يخضــع نفســه للعــاج والراحــة لمــدة أكثــر مــن شــهر بعــد تلقــي مثــل تلــك العمليــة 

الجراحيــة. لكــن الرئيــس قابــل، بعــد أيــام منهــا، المواطــن المغتــرب ســون واون 

ــذ الناشــئين  ــة مــع التامي ــه الصــورة التذكاري ــك، التقطــت ل ــر ذل ــى إث ــاي، وعل ت

الجزيــرة، ولــو يتبلــل بالمطــر. حيــن بلــغ الرئيــس ومرافقــوه الجزيــرة، كانــت كل 

الــدروب فيهــا قــد تحولــت إلــى وحــل، بحيــث ال يمكــن نقــل األقــدام، حتــى بقــي 

ــذه  ــى ه ــا إل ــاذا وصلن ــا: لم ــم قائ ــس مشــى أمامه ــن الرئي ــن، لك ــوادر مترددي الك

الجزيــرة، إذا اقتصرنــا علــى تفقدهــا الشــكلي.

يحتفــظ متحــف الثــورة الكوريــة حتــى اآلن بالمعطــف العســكري البســيط 

الــذي كان يرتديــه الرئيــس دائمــا أثنــاء توجيهاتــه الميدانيــة لمــا بعــد الحــرب. هــذا 

ــة  ــس مــن الجهــود المضني ــه الرئي ــا بذل ــط بم ــون يرتب ــي باهــت الل المعطــف البال

والمــودة الحــارة ألبنــاء الشــعب علــى طريــق توجيهاتــه الميدانيــة المتواليــة. كان 

الرئيــس يســلك مــع هــذا المعطــف طرقــا طويلــة حقــا دون أخــذ قســط مــن الراحــة 

ــاة  ــر الحي ــة وتوفي ــن األزم ــة م ــن واألم ــورة والوط ــر الث ــاذ مصي ــل إنق ــن أج م

ــوري. ــة للشــعب الك الســخية والمتمدن

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــا غيــورا كــرس نفســه كليــا مــن أجــل الوطن 

والشــعب حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياته.

ــي  ــى ف ــا حت ــي يســتعصى تحقيقه ــة الت ــر العظيم ــه المآث ــي حيات ــرح ف ــد اجت لق

عــدة األجيــال. فليــس مــن الصدفــة أن يشــيد بــه العالــم عاليــا قائــا إنــه رجــل بــارز 

ــا ال  ــة بم ــه تكــون عظيم ــي حيات ــره المنجــزة ف ــرن العشــرين. إذ أن مآث ــل الق يمث

يمكــن وصفهــا بعــدة كام أو نصــب تــذكاري.

ــاء  ــذي أطلــق صفيــره األول فــي فجــر بن كان قطــاره الموجــه إلــى الشــعب ال

كوريــا الجديــدة ســار دون توقــف قــط حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه العظيمــة، 

ولــم يعــرف عملــه المفعــم بالحميــة حــدودا. 

فــي أحــد األيــام، تحــدث الرئيــس إلحــدى المناضــات المناهضــة لليابــان، فــي 
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ــددا  ــل ع ــرا، وقاب ــن 522460 كيلومت ــر م ــافتها أكث ــغ مس ــرة، وتبل خــال 54 م

كبيــرا مــن رؤســاء الــدول والسياســيين والشــخصيات بشــتى أوســاطها. هكــذا، كان 

يقــوم بالنشــاطات الخارجيــة المكثفــة بدرجــة تفــوق تصــور النــاس، فيمــا هــو يقابــل 

مشــاهير الرجــال الذيــن يــزورون كوريــا، لعــدة مــرات كل يــوم، ويتبــادل الحديــث 

معهــم طويــا حــول المســائل السياســية الهامــة فــي الداخــل والخــارج، ويعطيهــم 

نصائحــه الازمــة، مــا عــدا أيــام زياراتــه للبلــدان األخــرى. فــي الفتــرة األخيــرة 

ــر،  ــي كارت ــبق جيم ــي األس ــس األمريك ــل الرئي ــا، قاب ــة أيض ــه العظيم ــن حيات م

وأرســى بذلــك أسســا وطيــدة لتحســين العاقــات بيــن كوريــا والواليــات المتحــدة، 

وأبعــد مــن ذلــك، لحمايــة الســلم واألمــن فــي شــمال شــرقي آســيا والعالــم.

ــام دون  ــى األم ــدم إل ــة تتق ــورة الكوري ــة، صــارت الث ــوده المضني لوجــود جه

ــوم. ــد ي ــا بع ــوري يوم ــف، وازدادت ســعادة الشــعب الك توق

رجل متفائل وعاطفي

كان الرئيس كيم إيل سونغ رجا متفائا عاش طول حياته المتفائلة.

ــد  ــن أي بل ــدا م ــة وتعقي ــر صعوب ــة األكث ــورة الكوري ــود الث إذا اســتطاع أن يق

ــه كان  ــك ألن ــف، فذل ــراف أو توق ــى انح ــا أدن ــرد، دونم ــر المط ــى النص ــر إل آخ

ــامات. ــن باالبتس ــى المح ــا عل ــب به ــي يتغل ــوري الت ــاؤل الث ــل روح التف يحم

كلمــا تراكمــت المحــن والمصاعــب أمــام الثــورة، كلمــا تغلــب الرئيــس بــروح 

التفــاؤل الثــوري الثابتــة.

المشــاركين فــي المؤتمــر الخامــس لرابطــة الناشــئين الكوريــة.

وخــال عــدة أشــهر قبــل رحيلــه، التقــى عــددا كبيــرا مــن العامليــن مثــل 

المشــاركين فــي المؤتمــر الوطنــي للزراعــة والمؤتمــر الوطنــي لعاملــي صناعــة 

ــع  ــة م ــور التذكاري ــه الص ــت ل ــة والتقط ــه المنهاجي ــم تعليمات ــى له ــم، وأعط الفح

جميعهــم، وفــي اليوميــن الخامــس والســادس مــن تمــوز/ يوليــو قبــل رحيلــه 

ــاع  ــي قط ــؤولين ف ــوادر المس ــاوري للك ــاع التش ــد االجتم ــى عق ــا إل ــرة، دع مباش

ــاء  ــي بن ــه ف ــت ب ــك الثاب ــب التمس ــا يج ــدا منهاجي ــح مرش ــث أوض ــاد حي االقتص

االقتصــاد االشــتراكي.

لقــد وجــه الرئيــس علــى الطبيعــة أكثــر مــن أربعيــن وحــدة مــن مختلــف مياديــن 

االقتصــاد الوطنــي ووحــدات الجيــش الشــعبي فــي الفتــرة التــي ال تزيــد عــن 

ــن  ــرى الثماني ــق للذك ــام ١992 المواف ــل ع ــان/ أبري ــذ نيس ــا من ــنتين إال قلي الس

لميــاده حتــى اليــوم األخيــر مــن حياتــه العظيمــة. رغــم أن أعبــاءه كانــت مرهقــة 

للرئيــس طاعــن الســن، لكنــه اعتبرهــا واجبــا مفروضــا علــى حياتــه ال يمكــن ألحــد 

أن يؤديــه بــدال منــه، وواصــل عملــه بــكل حماســة. 

اعتــزم الرئيــس علــى إجــراء المحادثــات علــى أعلــى المســتويات بيــن الشــمال 

ــة، فــي  ــد الوطــن، أســمى مهــام األمــة الكوري والجنــوب، مــن أجــل تحقيــق توحي

ــي  ــة الت ــائل السياســية واالقتصادي ــي نفســه المس ــن، وخطــط ف ــت ممك أســرع وق

ــن كل الوثائــق الازمــة  ــه عاي ــك، كمــا أن ــه بخصــوص ذل ــادرة من ســيطرحها بمب

ووقــع عليهــا.

ــة للوطــن والشــعب امتــدت ليــس إلــى أنحــاء الوطــن  قدرتــه الروحيــة المبذول

ــا  ــدا إجمالي ــه 87 بل ــي حيات ــد زار ف ــا. فق ــم أيض ــاء العال ــى كل أرج ــل إل ــط، ب فق
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المصيريــة ضــد األعــداء الذيــن يهاجمــون بعنــاد »لتأديــب« الجيــش الثــوري 

ــة دون  ــة الياباني ــوات النخب ــل ق ــوري يقات ــش الث ــا كان الجي الشــعبي الكــوري. حق

ــي. ــا ينبغ ــوم كم أكل ون

لكــن كل هــذه الصعــاب والمحــن لــم تكــن قــادرة علــى إخضــاع إرادة الرئيــس 

وإفســاد روحــه المتفائلــة. ففــي كل مناســبة، تحــدث الرئيــس للجنــود عــن مســتقبل 

ــوا  ــغ، ويتناول ــغ يان ــى بيون ــوا إل ــث ســيكون بوســعهم أن يذهب ــاد المســتقلة حي الب

فيهــا حســاء ســمك البــوري والشــعيرية البــاردة حتــى الشــبع، ويصعــدوا إلــى جبــل 

مــوران ليتفرجــوا علــى مناظــر نهــر دايدونــغ، وكلمــا ازدادت الصعوبــة، حرصهــم 

ــان،  ــي بعــض األحي ــون ويرقصــون. وف ــا هــم يغن ــن فيم ــى أن يعيشــوا متفائلي عل

أبــدع شــخصيا األغانــي والدرامــات الثوريــة ونشــرها بيــن المقاتليــن والشــعب.

مهمــا كانــت األوضــاع والظــروف شــاقة، كان ينظــم دوريــا الدراســة العســكرية 

السياســية برباطــة الجــأش، وكان يقيــم حفل التســلية وســط الغابة في الليالــي المقمرة، 

ــعب،  ــش والش ــر للجي ــترك الكبي ــر المش ــد المؤتم ــاد، عق ــن األعي ــوم م ــل ي وإذا ح

وبــكل ذلــك، ربــى المقاتليــن كمالكــي التفــاؤل الثــوري، وبدافــع مــن صمــود وتفــاؤل 

روحهــم النضاليــة، قــاد النضــال المســلح المناهــض لليابــان إلــى النصــر.

كان مــن تلــك األيــام يــوم عيــد األول مــن أيــار/ مايــو عــام ١940 حيــث قضــى 

الجيــش الثــوري يــوم العيــد بمأكــوالت لحــم الضفــادع. فــي هــذا اليــوم، قــال الرئيــس 

لرفاقــه فــي الســاح بنبــرة تنــم عــن الثقــة والتفــاؤل إننــا اليــوم، ونحــن نحتفــل بعيــد 

األول مــن أيــار، ال نجــد مــا نقتــات بــه ســوى لحــم الضفــادع. غيــر أننــا، فــي يــوم 

ــوري مــن  ــأكل ســمك الب ــة ســوف ن ــة الياباني ــد قهــر اإلمبريالي ــر الوطــن، بع تحري

نهــر دايدونــغ فــى بيونــغ يانــغ، احتفــاال بتحريــر الوطــن. ومــع أن العــدو يجــن جنونه 

فقد جاء ما يلي في مذكراته »في دوامة القرن«)سلسلة(.

»فكمــا أن العمــر البيولوجــي لإلنســان يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمــدى  تفاؤلــه 

فــى الحيــاة، كذلــك الثــورة فــي أي بلــد، تســتمد قدرتهــا علــى الحيــاة مــن التفــاؤل 

وحــده، بــل إن مصيــر الثــورة عامــة، يتوقــف علــى درجــة التفــاؤل الثــوري. هــذه 

هــى وجهــة نظــري.« 

عانــى الرئيــس فــي حياتــه أكثــر مــا لغيــره مــن أنــواع الشــقاء وآالم الفقــدان. 

ــم يعــرف مــرة أي تشــاؤم أو تــردد. كلمــا واجهتــه الخطــوب والمصاعــب  لكنــه ل

علــى طريــق الثــورة، تخطــاه بمبــادرة منــه، مدفوعــا بالتفــاؤل للنصر في المســتقبل 

وعــاش كل يــوم مــن أيــام حياتــه المتفائلــة.

فــي النهايــة، كانــت قدرتــه القياديــة الفريــدة التــي كان بهــا يحــول العســر إلــى 

يســر والخطــوب إلــى ســعود ويأتــي بالنصــر بالمبــادرة منــه، كلمــا واجهتــه المحــن 

الشــاقة علــى طريــق الثــورة، تقــوم علــى تفاؤلــه الثــوري.

ســواء أ فــي فتــرة النضــال الثــوري المناهــض لليابــان أو فتــرة حــرب التحريــر 

الوطنيــة الشــاقة، تغلــب علــى كل الصعــاب، مدفوعــا بالثقــة والتفــاؤل لانتصــار 

الحتمــي، مــا دام ثمــة شــعب ورفــاق مخلصــون وســاح أيضــا.

ــي ظــروف  ــس ف ــادة الرئي ــدور بقي ــان ي ــلح المناهــض للياب كان النضــال المس

أكثــر صعوبــة وقســوة لــم يكــن مثيــل لهــا فــي التاريــخ، دون أي دعــم مــن البــاد 

والقــوات المســلحة النظاميــة وال مؤخــرة يمكنــه أن يســند إليــه، ضــد أعتــى 

اإلمبريالييــن اليابانييــن الذيــن كانــوا يدعــون بأنهــم »أســياد الشــرق«، حيــث كان 

ــم واحــد مــن المابــس يتطلــب خــوض  ــة مــن الحبــوب وطق ــى حفن الحصــول عل

ــارك  ــم المع ــي خض ــام ف ــدة أي ــري لع ــن يج ــير المقاتلي ــة، وكان مس ــة دامي معرك
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كان الرئيــس يعيــش دائمــا متفائــا بالمشــاعر والوجــدان التفاؤلــي. بخصــوص 

ــي آذار/  ــان ف ــن للياب ــن المناهضي ــن الثوريي ــع المناضلي ــه م ــي حديث ــال ف ــك، ق ذل

مــارس عــام ١992 وكانــون الثانــي/ ينايــر عــام ١99٣ كمــا يلــي:

ــدوام،  ــى ال ــال عل ــوم أيضــا متفائ ــي الي ــش حيات ــت أعي ــا زل ــد عشــت وم »لق

تحدونــي اإلرادة الثابتــة والثقــة األكيــدة بالنصــر التــي تــرى منفــذا للخــالص حتــى 

ولــو أطبقــت الســماء علــى األرض.«

ــاء  ــرى أن أبن ــه كان ي ــزة، إذ أن ــة متمي ــاة المتفائل ــى الحي ــس إل ــت نظــرة الرئي كان

الشــعب وأفــراد الجيــش يســتطيعون أن يظهــروا مزيــدا مــن معنوياتهــم الكفاحيــة 

وطموحاتهــم لإلنتــاج، فقــط حينمــا يعيشــون متفائليــن، وعندئــذ فقــط، يصبحــون 

عاطفييــن ومتحضريــن. وكان يــرى أن النصــر فــي الحــرب أيضــا يتوقــف علــى القــدرة 

الروحيــة للشــعب والجيــش وتفاؤلهمــا الثــوري لانتصــار، ال عــدد الجنــود أو األســلحة.

ذات يــوم أثنــاء فتــرة أيــام الحــرب الضــروس، زار الرئيــس قريــة هازانــغ فــي 

قضــاء ريونغتشــون بمحافظــة بيونغــآن الشــمالية حيــث اشــترك فــي اجتمــاع الخليــة 

ــوا  ــزب أن يتغلب ــاء الح ــى أعض ــة إن عل ــة الحزبي ــراد الخلي ــال ألف ــة، وق الحزبي

بجــرأة علــى المصاعــب والعقبــات فــي مقدمــة الجماهيــر، ويعيشــوا متفائليــن، كلمــا 

واجهتهــم المشــقات، وتابــع يقــول:

»إن مــن يحملــون اإليمــان بالنصــر واإلرادة الصامــدة هــم وحدهــم يتمكنــون 

ــاة بتفــاؤل دون الوقــوع فريســة التشــاؤم أو االستســالم لليــأس  مــن تدبيــر الحي

ــة  ــاة المتفائل ــن بالحي ــى المح ــب عل ــرب. التغل ــية للح ــن القاس ــام المح ــى أم حت

المفعمــة باإليمــان هــو بالــذات المعنويــات الحاليــة للشــعب الكــوري المقاتــل، وال 

يمكــن قهــره بــأي قــوة كانــت.«

ويســتميت لقهرنــا، لكننــا لــن نستســلم ولــن نتهالــك أبــدا. علينــا أن نقاتــل بعــزم أكبــر، 

ــة والشــيوعيين  ــة الكوري ــزاز باألم ــن روح االعت ــد، ومضاعفي ــا بالغ ــن ثقتن موطدي

الكورييــن، حتــى نســحق المعتديــن اإلمبريالييــن اليابانييــن ونحــرر الوطــن.

ــن  ــوب المناضلي ــي قل ــس ف ــذي غرســه الرئي ــوري ال ــاؤل الث ــذا التف لوجــود ه

المناهضيــن لليابــان، اســتطاعوا أن يصنعــوا قنبلــة يونكيــل بأيديهــم المجــردة وســط 

ــات العــذراء، وهتفــت إحــدى المناضــات بصــوت عــال أنهــا تــرى نصــرا  الغاب

ــاؤل  ــك التف ــا. إن ذل ــدو عينيه ــأ الع ــد أن فق ــدام بع ــى منصــة اإلع ــورة عل ــي الث ف

للمســتقبل، التفــاؤل لمجــيء يــوم تحريــر الوطــن حتمــا وعيشــهم بســعادة فــي البــاد 

المحــررة أســفر عــن روحهــم القتاليــة التــي ال تليــن لهــا قنــاة، حتــى حققــوا القضيــة 

التاريخيــة لتحريــر الوطــن.

وفــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة الضــروس أيضــا، تغلــب الرئيــس علــى 

ــاؤل الثــوري. كل الصعــاب بالتف

ــروح  ــا ال ــت عالي ــكلت وتجل ــد تش ــذات، ق ــة بال ــه المتفائل ــاس روح ــى أس عل

ــرب  ــي ح ــوري ف ــعب الك ــا الش ــة والتفــاؤل اللذيــان أبداهم ــة الجماهيري البطولي

ــوات  ــه ضــد الق ــه وأراضي ــيادة الوطــن وكرامت ــة دفاعــا عــن س ــر الوطني التحري

ــا. ــي فلكه ــرة ف ــدان الدائ ــدة والبل ــات المتح ــة للوالي العدواني

تأججــت روحــه المتفائلــة الثوريــة بعنفــوان أكثــر دون تغيــر ســواء فــي فتــرة 

إعــادة اإلعمــار والبنــاء لمــا بعــد الحــرب حيــث كان ال بــد مــن بدايــة كل شــيء مــن 

الصفــر علــى كومــة األنقــاض، أو فــي فتــرة بنــاء االشــتراكية الجاريــة فــي غمــار 

ــن  ــن األمريكيي ــب اإلمبرياليي ــن جان ــردة م ــة المط ــتفزازية الحربي ــال االس األعم

واألعمــال التعويقيــة التــي قــام بهــا التحريفيــون واالنتهازيــون والشــوفينيون.
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حــدث ذلــك فــي يــوم مــن األيــام الربيعيــة التــي كان الرئيــس يوجــه فيهــا شــؤون 

ــى  ــوم، ترامــى إل ــك الي ــى الطبيعــة. فــي مســاء ذل ــة عل محافظــة بيونغــآن الجنوبي

ســمعه صــوت الهارمونيــكا المــرح مــن جهــة البســتان أمــام دار إقامتــه. فاقتــرب 

أحــد الكــوادر مــن مصــدر الصــوت، ففوجــئ بمــا رآه، كان الرئيــس يعــزف 

علــى الهارمونيــكا. لكــن مســتوى عزفــه كان عاليــا جــدا ممــا يوحــي إلــى العــزف 

ــد رآه ســابقا يعــزف  ــه وارتعاشــه. ق ــه الرئيســي وتوافق ــث لحن الجماعــي مــن حي

ــكا  ــى الهارموني ــزف عل ــه يع ــرة أن ــه عــرف ألول م ــن. لكن ــى األرغ ــارة عل بمه

أيضــا بمهــارة. بعــد انتهــاء عزفــه لألغانــي الثوريــة مثــل »مــارش جيــش حــرب 

العصابــات« و»أغنيــة الســلطة الشــعبية«، صفــق لــه جميــع المرافقيــن بحماســة، 

ــة أخــرى. ــال إعــادة أداء أغني ــل األطف ــن بإلحــاح مث مطالبي

لكــن الرئيــس قــال لهــم: »إياكــم مــن ذلــك. لــو لــم أكــن رئيــس الدولــة واألميــن 

العــام للحــزب لكنــت قــد أقمــت الحفلــة الموســيقية فــي بيتــي كل يــوم ودعوتكــم 

إليهــا«. بيــد أن طلبهــم اســتمر بعنــاد إلــى أن قــال الرئيــس لهــم مبتســما: »والجديــر 

بــأن تتغنــوا أنتــم أيضــا وليــس أنــا فقــط. يجــب علــى اإلنســان أن يعيــش حياتــه 

فــي تفــاؤل، وعلــى الثــوري أن يغــدو متفائــال ال يعــرف التشــاؤم«.

ذات مــرة، كان الرئيــس يســتمع كل مســاء إلــى صــوت المزمــار بورقــة العشــب 

الــذي يترامــى مــن مــكان مــا، مســتغرقا فــي التفكيــر العميــق، لكــن أحــد الكــوادر 

ــن  ــد يزعــج الرئيــس. حي ــك الصــوت ق ــه أن ذل ــا من ــك المزمــار، ظن ــع نفــخ ذل من

عــرف الرئيــس ذلــك األمــر، شــعر باألســف الشــديد، والم تصــرف ذلــك الــكادر.

كان الرئيــس يحــب جــدا الرياضــة مثــل الســباحة وكــرة التنــس وكــرة الطاولــة 

ــم يجــد  ــه ل ــة. لكن ــرة الطاول ــس وك ــرة التن ــي ك والقناصــة أيضــا، وكان ماهــرا ف

قــدر مــا كان الوضــع قاســيا، ينبغــي تدبيــر الحيــاة بمزيــد مــن التفــاؤل. كان هــذا 

هــو الموقــف الــذي التــزم بــه دائمــا. ذات مــرة قــال الرئيــس إن مــدى قســوة الحيــاة 

لجيــش حــرب العصابــات فــي الماضــي ال يمكــن مقارنتهــا مــع حيــاة العمــال الذيــن 

يــؤدون أي عمــل شــاق ومضنــي، إال أننــا قــد دبرنــا حياتنــا علــى نحــو متفائــل وثقافي 

فــي تلــك الفتــرة، وبذلــك، كنــا نحافــظ دائمــا علــى المعنويــات الثوريــة الرفيعــة.

كان طــول حيــاة الرئيــس حيــاة متفائلــة. فقــد قــال مــرارا إن األغنيــة هــي رمــز 

ــاة  ــى حي ــا، وعل ــة حياتن ــى تجرب ــاء عل ــورة، بن ــي الث ــوري والنصــر ف ــاؤل الث التف

اإلنســان أن تترافــق مــع األشــعار والرقــص واألغانــي أيضــا ومــن دونهــا مــا هــو 

تشــوق الحيــاة؟

ــة  ــة والفني ــال األدبي ــدع األعم ــد أب ــن، فق ــدا األدب والف ــب ج ــه كان يح ــا أن بم

ــه. ــي كل فرصــة أتيحــت ل ــده ف ــة بي الثوري

مــن المعــروف جيــدا للجميــع أن األوبــرات والمســرحيات الثوريــة مثــل »بحــر 

مــن الدمــاء«، و»بائعــة األزهــار«، و»دمــاء فــي المؤتمــر الدولــي«، و»مصيــر 

ــة  ــل »أغني ــة مث ــي الثوري ــزار«، واألغان ــي«، و»الم ــاع الذات ــة الدف ــو فرق عض

ــة  ــال أدبي ــا أعم ــان« كله ــد الياب ــرب ض ــودة الح ــن« و»أنش ــى الموط ــن إل الحني

وفنيــة ذات أهميــة كاســيكية أبدعهــا الرئيــس شــخصيا إبــان فتــرة النضــال الثــوري 

ــان. المناهــض للياب

كان الرئيــس يحــب االســتمتاع باألعمــال األدبيــة والفنية مثل الروايــات واألفام 

الســينمائية، ويجيــد إنشــاد األغانــي والعــزف علــى اآلالت الموســيقية أيضــا. كان 

مــن األغانــي التــي أحبهــا وأنشــدها مــرارا علــى طــول الحيــاة »نشــيد الثــورة«، 

و»أغنيــة البحــر«، و»أغنيــة طائــع تشــوليما«، و»المــوت للعــدو« وغيرهــا.
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كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ عاميــا عظيما من حيث شــخصيته. تكمــن جاذبيته 

اإلنســانية الســامية فــي كونــه رجــا عظيمــا يتحلــى بشــخصية عامــي. علــى الرغــم 

مــن أنــه كان يجتــرح المآثــر الثوريــة الضخمــة أمــام التاريــخ والشــعب حامــا علــى 

عاتقــه كل أعبــاء الثــورة والبنــاء كان يعيــش طــول حياتــه كأحــد عامــة النــاس.

كان الرئيــس فــي حياتــه اليوميــة يرتــدي ويــأكل دائمــا دون أي اختــاف عــن 

النــاس العادييــن.

ــورة  ــا للث ــه كلي ــرس نفس ــه ك ــا أن ــه. بم ــك يخــص ب ــس أي مل ــن للرئي ــم يك ول

الكوريــة وبــذل الغالــي والنفيــس كلهــا لشــعبه، يحترمــه أبنــاء الشــعب مــن أعمــاق 

ــه. ــا إلي ــون دموعهــم الحــارة حنين قلوبهــم، ويذرف

ــا دون أي  ــه عامي ــذي عــاش طــول حيات ــل ســونغ ال ــم إي ــس كي ــا إن الرئي حق

ــوب الشــعب. ــي قل ــدا ف ــون خال ــن يك ــاس العاديي ــاف عــن الن اخت
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١80  \ بين الشعب طول حياته 

١96  \ حياة متواضعة لم تتغير طول الحياة 

فســحة مــن الوقــت ألداء هــذه األلعــاب الرياضيــة. حتــى إذا أتيحــت لــه فــرص هــذه 

ــره فــي شــؤون  ــه اســتفاد منهــا إلنضــاج تفكي ــادرا مــا، فإن الرياضــة أو الراحــة ن

ــل  ــة وثق ــن عظم ــا تك ــع. مهم ــي الواق ــورة أو إليجــاد حــل المشــاكل الناشــئة ف الث

ــاة. ــم يتضــاءل تفاؤلــه وفرحــه للثــورة والحي ــم يتغيــر ول أعبائــه فــي الثــورة، ل

هكــذا، كان الرئيــس يقــود الثــورة الكوريــة وقضيــة اســتقالية العالــم إلــى طريــق 

النصــر، فيمــا هــو يقضــي كل يــوم مــن أيــام طــول حياتــه المفعمــة بالــروح المتفائلة.

فــي آذار/ مــارس عــام ١986، قابــل األميــن العــام للحــزب االشــتراكي 

الكوســتاريكي الــذي زار كوريــا مــرة ثانيــة، وقــال لــه إنــك تقــول إنــي مــا زلــت 

أبــدو غيــورا وشــابا دون تغيــر مثلمــا كنــت قبــل عشــر ســنوات، وقــد قــال فيــدل 

ــال:  ــرة، وق ــذه الم ــي ه ــى ب ــن التق ــدو شــابا، حي ــي أب كاســترو أيضــا إن

»إذا أراد المــرء أن ال يشــيخ فــال بــد لــه أن يعيــش دائمــا متفائــال دون وقــوع 

فريسة التشاؤم أو الكآبة. 

ــة  ــي أي تشــاؤم أو كآب ــوع ف ــا دون وق ــال دائم ــى اآلن متفائ ــش حت ــت أعي كن

يقينــا بــأن ثمــة يكــون مخــرج، حتــى إذا أطبقــت الســماء علــى األرض كمــا يقــول 

المثــل الكــوري، مهمــا يكــن أي نــوع مــن المشــاكل األكثــر صعوبــة وتعقــدا 

ــي.« ــة تواجهن ــب الجم والمصاع

حقــا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مجســدا للقــدرة الروحيــة الصلبــة، ناضــل 

ــد  ــي أي بل ــورة ف ــي الث ــر ف ــأن النص ــت ب ــان الثاب ــدوه اإليم ــا يح ــاش متفائ وع

ــإن  ــذا ف ــوري، ول ــاؤل الث ــروح التف ــن ب ــا ره ــان أيض ــاة اإلنس ــي حي ــاح ف والنج

ــوة الشــباب دون أن  ــدم قدمــا بهمــة، مفعمــة بق ــة اســتطاعت أن تتق ــورة الكوري الث

ــخ. ــة التاري ــي دوام ــى ف ــراخ حت ــرف أي ت تع
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وســقوط الشــهداء وإصابــة األمــراض. كان األعــداء اليابانيــون يهاجمــون بشراســة 

وعنــاد متشــدقين »حتــى لــو قتــل لنــا مئــة جنــدي مقابــل واحــد مــن أفــراد الجيــش 

الشــيوعي فــإن ذلــك يعتبــر نجاحــا كبيــرا لنــا. فنحــن نســتطيع التعويــض عــن مائــة 

قتيــل، لكــن الجيــش الشــيوعي لــن يســتطيع التعويــض عــن جنــدي واحــد مــن قتاه. 

فــي هــذه الظــروف الشــاقة، كان الرئيــس يقــوم حتــى بالحراســة فــي كل ليلــة شــأنه 

شــأن المقاتليــن اآلخريــن. وفــي غضــون ذلــك، أصيــب الرئيــس بمــرض البــرداء 

قــرب جبــل تيانتشــياولنغ وفقــد وعيــه.

حيــن صــار ١6 فــردا مــن أفــراد وحــدة الحملــة متهالكيــن علــى األرض بجــوار 

الزالجــة التــي كان الرئيــس فيهــا طريــح الفــراش، بعــد أن وقعــوا فــي اليــأس مــن 

إمكانيــة تخلصهــم مــن المــوت، اســتجمع الرئيــس وعيــه مــن حالــة الغيبوبــة، ونظــم 

ــث  ــوة، بحي ــي الســاح ق ــه ف ــم رفاق ــان« ليله ــة »أنشــودة الحــرب ضــد الياب األغني

صــاروا يتخلصــون مــن أشــداق المــوت مغنيــن هــذه األغنيــة، ودخلــوا أخيــرا كــوخ 

ــل  ــر جب ــغ عب ــال الويلن ــي جب ــي وادي داوايجــي ف ــع ف ــك جــو الواق الشــيخ جــو تاي

تيانتشــياولنغ. هكــذا، اســتطاع الرئيــس أن يعــود إلــى الحيــاة بأعجوبــة، بفضــل عنايــة 

أفــراد الشــيخ جــو تايــك جــو. بعــد أن ســمع الرئيــس قصــة إنقاذهــم مــن المراســل، 

عبــر عــن شــكره للشــيخ قائــا: »شــكرا لكــم أيهــا الجــد. لقــد أنقذتــم حياتــي«.

ــى  ــماء إل ــلته الس ــد أرس ــك قائ ــم، إن ــد كي ــا القائ ــيخ: »ال، أيه ــال الش ــذ، ق عندئ

األرض. وإذا كنــت قــد اســتعدت عافيتــك فــي هــذا الكــوخ، فــإن الفضــل فــي ذلــك 

ال يعــود إلــى أســرتنا وإنمــا إلــى عنايــة الســماء.« ورفــع ناظريــه نحــو الســقف كمــا 

لــو أنــه يريــد أن يؤكــد أن نجاتــه جــاءت مــن الســماء فعــا.

لكــن الرئيــس قــال لــه شــاعرا بالضيــق: »ال تمتدحنــي هكــذا أيهــا الجــد. لقــد 
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ــر  ــه غي ــو تواضع ــي ه ــرة بعام ــس الجدي ــيم الرئي ــن ش ــب م ــم جوان ــد أه أح

المتناهــي.

كان يعيــش طــول حياتــه بتواضــع، فيمــا هــو يقلــل نفســه، ولــم يســمح لــه بــأي 

امتيــازات. يكمــن ههنــا بالــذات شــذاه اإلنســاني اآلخــر الجديــر بالرجــل العظيــم.

جعلــه تواضعــه الامتناهــي عاميــا مــن عامــة النــاس، يتعامــل دون أي تكليفــات 

ورســميات جميــع النــاس ســواء أ كانــوا كورييــن أم أجانــب. اعتبــر الرئيــس نفســه 

ــم  ــى منه ــف أدن ــي موق ــاس ف ــل الن ــل بتواضــع وعام ــا للشــعب، وعــاش وعم ابن

طــوال حياتــه. كان ذلــك مبــدأ حديديــا التــزم بــه الرئيــس دائمــا فــي حياتــه وعملــه.

فــي فتــرة النضــال المســلح المناهــض لليابــان، حــدث أن أصيــب الرئيــس 

ــك  ــي تل ــر عــام ١9٣5. ف ــي شــباط/ فبراي ــك ف ــر. كان ذل ــرداء الخطي بمــرض الب

ــمالية  ــوريا الش ــى منش ــى إل ــة األول ــق الحمل ــى طري ــس عل ــق الرئي ــرة، انطل الفت

)تشــرين األول/ أكتوبــر ١9٣4- شــباط/ فبرايــر ١9٣5( علــى رأس وحــدة 

الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري المؤلفــة مــن ١70 مقاتــا ونيــف تلبيــة لطلــب 

الشــيوعيين الصينييــن المقيميــن فــي تلــك المنطقــة، حيــث قام بالنشــاطات السياســية 

والعســكرية المكثفــة، وبــدأ بالعــودة إلــى وانغتشــينغ. لكــن وحدتــه واجهــت محنــا 

ــدة مــن  ــا فــي كل خطــوة مــن خطــى مســيرها مــن جــراء المطــاردة العني وصعاب

جانــب »القــوات التأديبيــة« اليابانيــة وقســوة البــرد وأزمــة الغــذاء ومواصلــة القتــال 
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إال أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يعيــش بمنتهــى تواضعــه فيمــا هــو يقلــل 

مــن شــأنه حتــى لحظــة أخيــرة مــن حياتــه. فقــد قــال بتواضــع فــي لقائــه بجماعــة 

الصحفييــن فــي شــبكة ســي. أن. أن التلفزيونيــة األمريكيــة التــي زارت كوريــا فــي 

نيســان/ أبريــل ١994: »بمــا أنــي أحــد أقــدم السياســيين، يعيرنــي عــدد كبيــر مــن 

النــاس فــي العالــم اهتمامــا كبيــرا، علــى مــا أرى، لكنــي شــخص عــادي ال يختلــف 

أبــدا عــن اآلخريــن«.

كتــب الرئيــس فــي مقدمــة مذكراتــه باختصــار عــن طــول حياتــه: »ال أظــن أن 

فــى حياتــي مــا هــو خــاص ومختلــف عمــا فــى حيــوات اآلخريــن. وأنــا راض تماما 

ألنــي كرســت حياتــي لمصلحــة الوطــن واألمــة وأمضيتهــا بيــن الشــعب«.

ــذوي الشــيم  ــث صــار نموذجــا ل كان الرئيــس صريحــا بمنتهــى الدرجــة، بحي

ــة. ــام الحــزب والدول الصريحــة الســامية أم

كانــت كرامــة حــزب العمــل الكــوري وحكومــة الجمهوريــة هــي بالــذات ســمعة 

ــة التــي ال تقهــر أيضــا كانــت تكمــن  ــا ودول الرئيــس العاليــة، وقــدرة كوريــا حزب

ــاء الشــعب الكــوري  ــع أبن ــارزة. ولذلــك، كان جمي ــة الب فــي قــدرة الرئيــس القيادي

ــس ــزب الرئي ــرار »ح ــى غ ــم عل ــمه الكري ــن باس ــاع مرتبطي ــمونهما باإلجم  يس

 كيــم إيــل ســونغ«، و»كوريــا كيــم إيــل ســونغ«، ورؤوا في فكــره وقيادتــه البارزة 

مســتقبل الثــورة الكوريــة المشــرق. إال أن الرئيــس كان صريحــا أكثــر مــن غيــره 

أمــام هــذا الحــزب وهــذه الدولــة. علــى الرغــم مــن أن جميــع أبنــاء الشــعب والنــاس 

فــي العالــم يحترمونــه كل االحتــرام بكونــه قائــدا أعلــى لحــزب كوريــا ودولتهــا، إال 

أن كل جوانــب تفكيــره وتطبيقــه تبتــدئ دائمــا انطاقــا مــن اعتبــاره أن نفســه واحــد 

مــن المواطنيــن وعضــو مــن أعضــاء حــزب العمــل الكــوري.

بالغتــم بالقــول إنــي قائــد مــارد أرســلته الســماء. فأنــا لســت مــاردا ســماويا وإنمــا 

أنــا ابــن الشــعب وحفيــده، ولــدت فــي أســرة فالحيــة مغمــورة«.

لقولــه هــذا، ارتــج الشــيخ قائــا إننــي مجــرد رجــل بائــس، لكنــي أعــرف كل 

ــه. ــة ل ــاده ليقدمــوا تحي ــة التــي اجترحتهــا، ودعــا أوالده وأحف المآثــر القتالي

كامــه القصيــر القائــل إنــه ابــن الشــعب تنعكــس عليــه نظــرة الرئيــس األكيــدة 

المتمثلــة فــي اعتبــاره واحــدا مــن أبنــاء الشــعب وإيجــاد قيمــة حياتــه فــي ذلــك بالذات.

أصــا، إن هــذا الــكام يعنــي شــخصا عاديــا ولــد مــن الشــعب ويعيــش معهــم. 

طبعــا إن الرئيــس أيضــا ولــد مــن الشــعب وكان يعيــش طــول حياتــه مختلطــا بهــم، 

إال أن أي شــخص فــي هــذه الدنيــا مــا رآه شــخصا عاديــا مــن عامــة الشــعب يكــون 

فــي أي مــكان، ألنــه كان يحمــل شــخصية فريــدة وشــيما خارقــة ال يمكــن رؤيتهــا 

لــدى إنســان عــادي.

ــه  ــة أيضــا. فقــد أشــاد ب ــة السياســية الدولي كان ســمعته عاليــة جــدا علــى الحلب

ــابا،  ــر ش ــه بطــل الشــرق األكث ــا إن ــابق قائ ــاد الســوفييتي الس ــي االتح ــتالين ف س

ــة شــو آن الي فــي  ــغ ورئيــس مجلــس الدول ــه الرئيــس مــاو تســي تون وأوصــى ل

الصيــن أيضــا بتحملــه لقضيــة اســتقالية البشــرية علــى وشــك موتهمــا، وصــارح 

لــه الرئيــس تيتــو فــي يوغوســافيا الســابقة أيضــا بمكنــون فــؤاده، وأولــى اهتمامــه 

الخــاص لعاقتــه الشــخصية المعقــودة معــه، وحيــن دنــا منــه وقــت المــوت، 

طلــب منــه أن يتحمــل مســتقبل حركــة عــدم االنحيــاز. وحتــى الرئيــس األمريكــي 

ــغ  ــغ يان ــه لبيون ــد زيارت ــس بع ــى بالرئي ــذي التق ــا ال ــر أيض ــي كارت ــبق جيم األس

قــال للصحفييــن بعــد عودتــه إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــل بــارز أعظــم مــن 

ــن الســابقين المشــهورين. ــة الرؤســاء األمريكيي مجموعــة ثاث
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لبرهــات، وقــال دون تكليــف مبتســما ابتســامة صبوحــة: لمــاذا ال أتقاضــى راتبــا 

شــهريا، طالمــا أنــي أيضــا واحــد مــن مواطنــي هــذا البلــد. موقفــه الصريــح هــذا 

الــذي يعتبــر نفســه بــه أحــد مواطنــي البلــد وأحــد أعضــاء الحــزب دون أي فــرق 

مــع اآلخريــن كان كافيــا لهــز أوتــار قلــوب جميــع النــاس.

حتــى فــي الجلســات الرســمية التــي كان الرئيــس يقابــل فيهــا السياســيين 

والشــخصيات فــي البلــدان األخــرى، باســم األميــن العــام للجنــة المركزيــة لحــزب 

العمــل الكــوري ورئيــس جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية، قــال دون إخفــاء 

ــة المكلــف بهــا، بكونــه عضــوا مــن أعضــاء الحــزب. ــذ المهــام الحزبي ــه ينف إن

فــي يــوم الثالــث والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام ١984، وصــل الرئيــس 

ــق  ــى طري ــابق عل ــوفييتي الس ــاد الس ــي االتح ــارا بياروســلوف ف ــروف م ــى كي إل

ــا  ــي أوروب ــدان االشــتراكية الســابقة ف ــه للبل ــده، بعــد انتهــاء زيارت ــى بل ــه إل عودت

الشــرقية بعــد قطــع المســافات الطويلــة الممتــدة إلــى أكثــر مــن 60 ألــف ري لمــدة 

مــا ينــوف علــى 50 يومــا. اســتقبله بلطــف الكــوادر المســؤولون في أجهــزة الحزب 

والســلطة فــي المنطقــة المعنيــة بمــا فيهــم األميــن األول للجنــة الحــزب اإلقليميــة، 

ــال  ــن األطف ــات الزهــور م ــس باق ــى الرئي ــد أن تلق ــات الحــارة. بع وســط الترحيب

المحبوبيــن تنــزه مــع األميــن األول للجنــة الحــزب اإلقليميــة علــى الرصيــف 

حتــى انطــاق القطــار، حيــث قــال األميــن األول إن الرئيــس قــد قطــع هــذه المــرة 

مســافات طويلــة جــدا، ويرجــو منــه أن يغــادر بعــد أخــذ راحــة ليــوم واحــد.

عبــر الرئيــس عــن شــكره لــه علــى ذلــك، وقــال »زرت هــذه المــرة بموجــب 

ــة. يجــب  ــة، رغــم أن المســافة طويل ــدان االشــتراكية األوروبي ــا البل ــرار حزبن ق

ــد أو شــرط«. ــرار الحــزب دون قي ــذ ق ــى عضــو الحــزب أن ينف عل

كلمــا كان يتلقــى مهمــة مكلفــا بهــا مــن المنظمــة الحزبيــة، ويقــدم تقريــرا 

عــن حالــة تنفيذهــا، قــال إنــه لمــن واجبــه الجديــر بعضــو حــزب العمــل الكــوري 

ــن  ــه عضــوا م ــا بكون ــرا عــن تنفيذه ــدم تقري ــة، ويق ــن المنظم ــة م ــى مهم أن يتلق

أعضائــه. وأكــد دائمــا للكــوادر علــى أنــه ال يوجــد داخــل صفــوف الحــزب عضــو 

ــا،  ــي إطاق ــاط االزدواج ــمح باالنضب ــدة وال يس ــى ح ــع عل ــو وضي ــع وعض رفي

ــت. ــي الثاب ــف الحزب ــك الموق ــا ذل ــي واقف ــه العمل ــدى مثال وأب

حيــن شــكلت الخايــا الحزبيــة فــي لجنــة التنظيــم المركزيــة للحــزب الشــيوعي 

فــي شــمالي كوريــا بعــد تحــرر البــاد، كتــب الرئيــس ســيرة حياتــه وقدمهــا للخليــة 

التــي ينضــم إليهــا قبــل اآلخريــن، وفي فتــرة الحــرب ضــد اإلمبريالييــن األمريكيين 

ايضــا، كان يســهر طــول الليلــة لكتابــة التقريــر المقــدم إلــى الــدورة الكاملــة الثالثــة 

ــة«)2١  ــات العاجل ــن والمهم ــوان »الوضــع الراه ــة بعن ــزب المركزي ــة الح للجن

كانــون األول/ ديســمبر ١950(، لكنــه توجــه أوال إلــى أميــن خليتــه فــي الصبــاح، 

ليقــدم لــه اشــتراك عضويــة الحــزب فــي ذلــك الشــهر.

ذات مــرة، رأت إحــدى النســاء الكــوادر التــي كانــت تســاعد الرئيــس قريبــة منه 

ــي انضــم إليهــا الرئيــس،  ــة الت ــي الخلي ــة ف ــر إيصــاالت االشــتراكات العضوي دفت

ــه الشــهري واشــتراكه الشــهري بموجبــه كانــت  وتولتهــا الدهشــة، ألن قيمــة راتب

مكتوبــة فــي تلــك القائمــة كل شــهر مــع التوقيــع باســم الرئيــس. كان مــن الغرابــة 

ــتراكا محــددا دون أي  ــع اش ــهريا ويدف ــا ش ــس راتب ــى الرئي ــا أن يتلق ــبة له بالنس

اختــاف عــن جميــع العامليــن العادييــن فــي هــذا البلــد. ففــي إحــدى الفــرص الهادئة 

التــي ســنحت لهــا، ســألته هــل يتقاضــى الرئيــس أيضــا راتبــا شــهريا. حيــن تلقــى 

الرئيــس منهــا هــذا الســؤال عــن األمــر المســتحق عليــه، وقــف يتأملهــا مســتغربا 
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ــي أي  ــه ف ــار ذات ــا باختي ــة وأنظمته ــن الدول ــس يراعــي قواني هكــذا، كان الرئي

مــكان، واعتبــر ذلــك واجبــا مقدســا ومبــدأ حديديــا ال يمكــن مخالفتــه بكونــه مواطنــا 

مــن مواطنــي الدولــة.

فــي أحــد األيــام، ذهــب الرئيــس إلــى إحــدى المــدارس التــي كان يــؤدي فيهــا 

التاميــذ امتحانــات التخــرج، علــى الرغــم مــن مشــاغله الكثيــرة لإلشــراف علــى 

ــة. دون إخطــار زيــارة الرئيــس مســبقا إلــى هــذه المدرســة،  مجمــل شــؤون الدول

ــي  ــت ف ــة، كان الوق ــى المدرس ــوا إل ــن وصل ــا. حي ــس إليه ــوادر بالرئي ــه الك توج

ــدرس،  ــوا حجــرات ال ــد دخل ــذ ق الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا. كان التامي

ــا. ــاء المدرســة هادئ حتــى صــار فن

ــث كان  ــه، بحي ــم كمــا هــو علي ــى القدي بمــا أن هــذه المدرســة اســتخدمت المبن

ــي وضعــت شــريط  ــرة الت ــذة الصغي ــت التلمي ــا شــديدا. كان ــا ومعتم ــا ضيق مدخله

ــم  ــا ل ــه، ولكنه ــا إلي ــت تحيته ــل، وقدم ــي المدخ ــس ف ــا تجل ــى ذراعه الحــرس عل

ــس. ــة الرئي ــدرك هوي ت

ــطء،  ــز بب ــى الدهلي ــه إل ــل خطوات ــا، راح ينق ــى تحيته ــس عل ــد أن رد الرئي بع

ــد  ــل بع ــة: »أدخ ــان قائل ــذة الرن ــوت التلمي ــه ص ــن خلف ــأة م ــع فج ــذ، ارتف وعندئ

ــاذا  ــوا م ــون دون أن يعرف ــوادر المرافق ــر الك ــذا، تحي ــا ه تســجيل اســمك«. لقوله

ــتموها. ــوا أو يش ــا أن يقول ــم فيه ــة ال يمكنه ــة حرج ــي حال ــون ف يفعل

ــرا  ــلوكها جدي ــر س ــه يعتب ــو أن ــا ل ــامة عريضــة كم ــم ابتس ــس ابتس ــن الرئي لك

بالثنــاء، وقــال »طبعــا، يجــب علــّي أن أســجل اســمي فــي ســجل الــزوار«، 

واقتــرب مــن الطاولــة، وأخــذ قلمــا وســجا مــن يــد التلميــذة وكتــب فيــه بالتفصيــل 

التاريــخ والرجــل الــذي يجــب لقــاؤه ومشــوار زيارتــه ومهنتــه وحتــى اســمه حســب 

كانــت زياراتــه للبلــدان االشــتراكية األوروبيــة نشــاطات خارجيــة رســمية قــام 

بهــا الرئيــس بكونــه قائــدا أعلــى للحــزب والدولــة. لكــن الرئيــس اعتبرهــا كســياق 

ــا مــن أعضــاء الحــزب.  ــه عضــوا عادي ــة المكلــف بهــا بكون ــذ المهــام الحزبي تنفي

أمــام شــيمه الســامية الصريحــة، لــم يتمالــك المرافقــون والكــوادر األجنبيــون 

أنفســهم مــن شــدة اإلعجــاب بهــا.

ــات  ــر عــام ١962، جــرت انتخاب ــن تشــرين األول/ أكتوب ــن م ــوم الثام ــي ي ف

نــواب مجلــس الشــعب األعلــى الثالــث. كان مــن المقــرر أن يشــترك الرئيــس فــي 

االنتخابــات مــع أفــراد الطبقــة العاملــة فــي إحــدى دوائــر االنتخابــات.

بعــد أن خــرج الرئيــس مــن بيتــه فــي الصبــاح الباكــر، هــم بــأن يصعــد 

ــه.  ــة المواطــن ل ــاوره هــل يحمــل بطاق ــه أوقــف ركوبهــا، وســأل لي الســيارة، لكن

ولكــن طالمــا أنهــا بطاقــة تــدل علــى أنــه أحــد مواطنــي البلــد، رد عليــه اليــاور »ال 

ــم المحتــرم«، لكــن الرئيــس  حاجــة لحملهــا، تفضــل بالذهــاب دونهــا، أيهــا الزعي

رفضــه قائــا: »طبعــا إننــي أســتطيع أن أشــترك فــي االنتخابــات مــن دونهــا كمــا 

قلــت، ولكــن ال بــد لــي أن أذهــب إلــى مــكان االنتخابــات بهــذه البطاقــة«. كان قولــه 

هــذا يعبــر عــن شــعوره بأنــه ال يســتطيع أن يســتثني فــي مراعــاة قواعــد انتخابــات 

الدولــة بكونــه أحــد مواطنــي البلــد. تابــع الرئيــس قولــه لليــاور إنــه لــم يعتبــر نفســه 

كائنــا خاصــا يقــف فــوق رؤوس الشــعب ولــو مــرة حتــى اآلن. فــا بــد مــن حمــل 

بطاقــة المواطــن حيــن يذهــب إلــى مــكان االنتخابــات، ولــو متأخــرا قليــا. وحيــن 

جــاء اليــاور بهــا، أخذهــا الرئيــس، ودقــق النظــر إلــى صفحاتهــا ليؤكــد ســامتها، 

ثــم حملهــا فــي الجيــب بعنايــة. وحيــن جــاء إلــى مــكان االنتخابــات، أراها للمشــرف 

علــى االنتخابــات، وأخــذ منــه بطاقــة التصويــت، وألقاهــا فــي صنــدوق االقتــراع.
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»يجــب علينــا جميعــا أن نتعلــم بتواضــع. مــا ال يعــرف المــرء ليــس خاطئــا، 

بــل إن مــا يتظاهــر بأنــه عــارف، رغــم أنــه جاهــل هــو عيــب كبيــر.«

إن ثاثــة أمــراض التظاهــر المزمنــة التــي كرههــا الرئيــس طــول حياتــه 

وناضــل ضدهــا بــا هــوادة هــو مــا يتظاهــر بأنــه يملــك رغــم أنــه ال يملــك، ومــا 

يتظاهــر بأنــه ذكــي رغــم أنــه غبــي، ومــا يتظاهــر بأنــه عــارف رغــم أنــه جاهــل. 

ومنهــا كان مــا اعتبــره أســوأ عيــب هــو مــا يتظاهــر بأنــه عــارف رغــم أنــه جاهــل. 

ــوادر  ــال للك ــد ق ــه كأخطــر انحــراف. فق ــه وقدرت ــس أن جهــل قوت اتخــذ الرئي

ــح  ــه الصحي ــو إدراك ــل ه ــي أي عم ــرء ف ــاح الم ــت لنج ــان الثاب ــرارا إن الضم م

لقوتــه ضعيفــة أم قويــة. مــا لــم يعــرف بالضبــط قيمتــه 50 زونــا أو واحــد واون، ال 

يمكنــه أن يجهــد بتواضــع إلعــداد نفســه بمــا يتــاءم معــه، ويمكنــه أن يجيــد العمــل 

بمــا يواكــب قدرتــه الواقعيــة ومســتوى اســتعداده. 

ــم  ــون رغ ــم عارف ــن بأنه ــوادر متظاهري ــه الك ــل ب ــذي يعم ــل ال ــلوب العم أس

أنهــم جاهلــون قــدره الرئيــس بأســلوب العمــل علــى غــرار النزهــة بــكام طيــب، 

وأســلوب العمــل بالتكاســل بــكام صريــح. فقــد نصــح الكــوادر دائما فــي كل فرصة 

قائــا إنــه ال يجــوز للكــوادر كائنــا مــن كانــوا أن يتظاهــروا بأنهــم عارفــون، وإذا 

كانــوا جاهليــن فــا بــد لهــم أن يصارحــوا ذلــك ويتعلمــوا بتواضــع، وإذا ســألوا مــا 

ال يعرفونــه لآلخريــن فــا تســقط ســمعتهم.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يعتبــر جماهيــر الشــعب معلمــا لــه، ويتعلــم ويتعلم 

منهــا بــكل تواضــع وصراحــة طــول حياته.

قــال الرئيــس فــي خطابــه الــذي ألقــاه فــي الجلســة التشــاورية لرؤســاء لجــان 

الحــزب فــي المحافظــات فــي اليــوم األول مــن آذار/ مــارس عــام ١95٣ بعنــوان 

طلــب التلميــذة الصغيــرة. حيــن وضــع القلــم وقــوم ظهــره، ارتــدت الصبيــة خطــوة 

واحــدة إلــى الــوراء بدهشــتها الشــديدة، ونظــرت إليــه نظــرة مهابــة برفــع رأســها. 

ونظــرت إلــى الســجل مــرة ثانيــة كمــا لــو أنهــا تشــك عينيهــا.

ــع  ــدون أن تتاب ــكان نفســه ب ــي الم ــه بصــوت مبحــوح، تجمــدت ف ــد أن نادت بع

ــا  ــة ألنه ــن جه ــدا م ــرورة ج ــت مس ــديد. كان ــر الش ــبب التأث ــادم بس ــث الق الحدي

التقــت بالزعيــم الــذي احترمتــه، ولكنــه مــن جهــة أخــرى، احمــر وجههــا بســبب 

الخجــل مــن ســلوكها غيــر المهــذب، دون إدراكــه. لــم يتخلــص الكــوادر أيضــا مــن 

ــة جــدا«. وهــو  ــة. ذكي ــا أنــت ذكي ــال: »حق ــق، ولكــن الرئيــس ق شــعورهم بالضي

ــرة مــن أمرهــا.  ــدفء رأس التليمــذة القائمــة متحي ــت ب يرب

ــر  ــع غي ــذا التواض ــام ه ــم أم ــخونة عيونه ــم بس ــوادر كله ــذة والك ــت التلمي أحس

المتناهــي الــذي أبــداه الرئيــس حيــن يلبــي علــى طلــب التلميــذة الصغيــرة ويثنــي عليها، 

ــرة،  ــؤون الكثي ــغول بالش ــه المش ــي وقت ــى ف ــرة حت ــة الصغي ــد المدرس ــا بقواع ملتزم

ــذ الشــباب والناشــئين. ــم األفضــل للتامي ــام نظــام التعلي ــه قــد أق علــى الرغــم مــن أن

كان الرئيس متواضعا جدا في التعلم أيضا.

علــى الرغــم مــن أنــه كان واســع االطــاع ومالــك المعــارف العميقــة، ســعى 

للتعلــم علــى مــدى حياتــه.

ــم  ــاهقا بالتعل ــارف ش ــكار والمع ــرج األف ــاء ب ــو بن ــام ه ــه اله ــدف حيات كان ه

ــع. ــم بتواض والتعل

ــة الســابعة  ــدورة الكامل ــي ال ــا ف ــي ألقاه ــة الت ــه الختامي ــي كلمت ــس ف ــال الرئي ق

للجنــة الحــزب المركزيــة الرابعــة المنعقــدة فــي يــوم الخامــس مــن أيلــول / ســبتمبر 

عــام ١96٣: 
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قــدرت األوســاط السياســية والدبلوماســية التــي تابعــت مــا قالــه جيمــى كارتــر، الرئيــس 

األمريكــي األســبق فــي المؤتمــر الصحفــي بعــد زيارتــه للشــطر الشــمالي مــن كوريــا 

ــس  ــونغ، ولي ــل س ــم إي ــس كي ــة الرئي ــد مقابل ــدا مســحورا بع ــه ب ــة بأن ــه الاحق وأقوال

كارتــر وحــده بــل إن جميــع الرجــال الذيــن عــادوا بعــد مقابلــة الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 

فــي بيونــغ يانــغ، أجمعــوا علــى القــول ممثليــن للرئيــس كيــم إيــل ســونغ.

فــي الواقــع إن كارتــر اعتبــر فــي المؤتمــر الصحفــي مــع الصحيفــة التايانديــة 

»ذو نايشــون« فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام ١999 بعــد مــرور خمس ســنوات 

مــن لقائــه بالرئيــس، قائــا إن »حديثــه مــع الرئيــس كيــم إيــل ســونغ جــرى علــى 

مــا يــرام لتواضعــه وصراحتــه«.

ــون  ــه ألول لحظــة، وصارحــوا مكن ــدفء قلب ــس أحســوا ب ــي الرئي ــن لق كل م

ــه. ذلــك ألنــه كان يتحــدث معهــم بــكل تواضــع وصراحــة. كان ســريع  نفوســهم ل

ــامة  ــرقا باالبتس ــا مش ــه دائم ــدث كان وجه ــن يتح ــخص، وحي ــأي ش ــاط ب االخت

العريضــة، وكان فصيــح الــكام ويتمتــع بــروح الفكاهة أيضــا. كانت قدرتــه الكبيرة 

علــى اجتــذاب النــاس تعــود إلــى كامــه الدافــئ الــذي يســتميل قلــوب اآلخريــن، ال 

ألي فــن دبلوماســي أو قــوة ســاحرة خارقــة. إذ أن الــكام هــو أول وســيلة لمعاشــرة 

النــاس، ويعبــر تعبيــرا مركــزا عــن مســتوى اإلنســان العقلــي ونظرتــه وموقفــه مــن 

ــال إنجلــس إن »اللغــة مــا هــي إال وعــي عملــي وواقعــي  ــد ق الطــرف اآلخــر. فق

يتواجــد لشــخص آخــر ولنفســه أيضــا«. هــذا قــول مأثــور يعنــي أن الــكام يقــرر 

موقــف الناطــق ويقــدر طابعــه وشــخصيته.

ــاس،  ــع الن ــذاب جمي ــى اجت ــرة عل ــدرة الكبي ــز بالق ــس تتمي ــا الرئي ــة ينطقه كل كلم

ألنهــا تحتــوي علــى صدقــه وصراحتــه البالغــة. حيــن يتحــدث الرئيــس مــع النــاس علــى 

»حــول بعــض المهمــات العاجلــة لمنظمــات الحــزب فــي المحافظــات« مــا يلــي:

»يجــب علــى الكــوادر أن يعتبــروا جماهيــر الشــعب معلمــا لهــم ويتعلمــوا منهــا 

دائمــا بتواضــع ويقومــوا بــكل األعمــال باالعتمــاد عليها«.

ــاء  ــاره أبن ــي اعتب ــة ف ــه المتمثل ــى نظرت ــوم عل ــة تق ــيمته المتواضع ــت ش كان

ــون كل  ــن يعرف ــاء الذي ــه األذكي ــل معلمي ــط، ب ــن فق ــه الثوريي الشــعب ليســوا رفاق

ــم  ــرة، كان يعامله ــذه النظ ــن ه ــا م ــة. انطاق ــم الرائع ــه آراءه ــون ل ــيء ويقدم ش

ــه. ــول حيات ــة ط ــم بصراح ــم منه ــعى للتعل ــع ويس بالتواض

ــا.  ــا وعام ــا ذكي ــعب كان معلم ــإن الش ــه، ف ــا ل ــا صامت ــاب معلم إذا كان الكت

ــه. ــم دون إفات ــي به ــن يلتق ــى كام كل م ــتمع إل ــك، كان يس ولذل

كل المطالــب والتطلعــات المتنوعــة ألولئــك النــاس األفــراد تجمعــت فــي خــط 

وسياســة الحــزب والدولــة وتحولــت إلــى المرشــد الهــادي للثــورة والبنــاء مــن قبلــه. 

ولذلــك، كانــت كل النهــوج والسياســات علميــة وحقيقــة مــن الحقائــق دون اســتثناء.

ــه  ــن الشــعب وتعلــم من ــم العظمــاء الــذي عــاش بي ــس أعظ حقــا، كان الرئي

بتواضــع، ومجــد طــول حياتــه العظيمــة معهــم.

بين الشعب طول حياته

ــة إن  ــا قائل ــي كوري ــي جنوب ــف ف ــدى الصح ــت إح ــة أن نقل ــن الصدف ــن م ــم يك ل

ــاروا  ــم ص ــو أنه ــا ل ــون كم ــونغ يتصرف ــل س ــم إي ــس كي ــرة بالرئي ــوا م ــن التق كل م

مســحورين، انجذابــا لشــخصيته، وقدرتــه الـــتأثيرية، وفنــه الدبلوماســي الخــارق. فقــد 
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التــي ألقاهــا فــي االجتماعــات الهامــة للحــزب والدولــة أيضــا. وكان ذلــك يتضــح 

ــن  ــال والفاحي ــن يتحــدث مــع العم ــم النفســي حي ــر مــع عالمه ــاءم أكث ــر ويت أكث

ــي المجتمــع. ــن ف ــن العاديي ــن وغيرهــم مــن العاملي ــن والفناني والمثقفي

إن كامــه المشــوق والعمومــي كان مفهومــا ومقبــوال للجميــع. رغــم أنــه كان مفكرا 

ــي،  ــكام مشــوق وعموم ــاس ب ــع الن ــا م ــارزا، كان يتحــدث دائم ــيا ب ــا وسياس عظيم

ولذلــك، كان النــاس جميعــا يفهمــون كامــه بســهولة، ويســتغرقون فــي حديثــه.

فقــد صــارح ســيليكو هيريســون، باحــث مجموعــة كارينغــي الماليــة األمريكيــة 

الــذي التقــى بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي أيــار/ مايــو عــام ١972، قائــا: »إن 

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ تلقــى أســئلة عــن طيــب خاطــر، ورد عليهــا بــكام ســهل 

ومفهــوم واقفــا الموقــف التعاونــي. إنــه كان رجــا دافئــا ولــه قــوة جاذبيــة كبيــرة 

تجتــذب النــاس إليــه.«

ــة  ــة الواضح ــر المرح ــرة التشــبيهات والتعابي ــز بكث ــس يتمي وكان كام الرئي

ــاة والنضــال. ــى منطــق الحي ــاس عل ــا الن ــع به ــي يقن الت

كانــت األفــكار والنظريــات والسياســات التــي وضعهــا الرئيــس متماســكة 

مــع األقــوال المشــهورة القيمــة والتشــبيهات الكثيــرة، وحيــن يتبــادل الحديــث مــع 

النــاس، كان يســتخدم تعابيــر عامــة غنيــة وتشــبيهات حيــة. فقــد وصــف المجتمــع 

المثالــي الــذي تحققــت فيــه اســتقالية النــاس علــى أنــه مجتمــع يعيــش فيــه النــاس 

علــى وجبــة األرز وحســاء اللحــوم البســين مابــس الحريــر فــي البيــوت المســقوفة 

بالقرميــد، كمــا وصــف النقــل بالســكك الحديديــة وهــو طليعــة االقتصــاد الوطنــي 

ــد،  ــه شــرايين البــاد، وحيــن يتحــدث عــن صحــة النــاس وعمرهــم المدي ــى أن عل

ــال بيــوم الميــاد الســتيني فــي  وصفهــا بالشــباب فــي الســتين مــن العمــر واالحتف

اختــاف طبقاتهــم وفئاتهــم، يحســون دائمــا بــأن كل كلمــة مــن كلماتــه تمتلــئ باحترامــه 

وحبــه لإلنســان وثقتــه بــه وحنانــه لــه، حتــى ينســاقوا إليــه بغيــر وعــي منهــم.

طبعــا، كان ثمــة غيــر قليــل مــن النــاس الذيــن شــدما تمنــوا اللقــاء بــه، ولكــن 

حيــن أتيــح لهــم ذلــك الشــرف ازداد توتــر أعصابهــم حتــى لــم يقدمــوا تحيتهــم لــه 

كمــا ينبغــي. بمــا أن الرئيــس كان عالمــا بشــعورهم ذلــك، كان يســعى جاهــدا عمــدا، 

ــة،  ــود والرق ــا بال ــا مفعم ــه دائم ــد كان كام ــه. فق ــق أمام ــى ال يشــعروا بالضي حت

ــن  ــف. وحي ــة اللطي ــكام التحي ــان ب ــع أي ف ــا م ــث دائم ــدء الحدي ــى ب ــاد عل واعت

ــاه  ــى محي ــه وعل ــة قبل ــة التحي ــدم كلم ــا كان يق ــكان م ــي م ــأي شــخص ف ــي ب يلتق

ــواء أ  ــاس س ــاط الن ــكل أوس ــه ب ــى لقائ ــق عل ــك ينطب ــة، وكان ذل ــامة صبوح ابتس

ــا ومتنوعــا  ــه دافئ ــاال. وكان كام تحيت ــن أو أطف ــوا كــوادر أو عمــاال أو فاحي كان

علــى غــرار: »كــم تجشــمت عنــاء«، و»مرحبــا«، و»هــل كنــت بخيــر؟«، و»أ لــم 

تكــن مريضــا؟« و»أنــا مســرور حقــا بلقائــك«، و»أهــال وســهال«، وفــي بعــض 

األحيــان، كان يقــول للزائــر إنــه يشــعر باألســف لتأخــره أو يعتذر له علــى انتظاره، 

رغــم أنــه قــد خصــص لــه وقتــه القيــم مــن أوقاتــه المشــغولة لإلشــراف على شــؤون 

الدولــة. رغــم أنــه كان رئيســا يمثــل دولــة، كان يتبــادل تحيــة وحديثــا مــع جميــع 

النــاس ســواء أ كانــوا عامليــن عادييــن أو أجانــب بــكام دافــئ ورقيــق وصريــح. 

ــة  ــرام والثق ــم باالحت ــة المفع ــم كام التحي ــو تقدي ــز ه ــواره المتمي ــلوب ح كان أس

ــى،  ــة األول ــي اللحظ ــاس ف ــاب الن ــر أعص ــل توت ــى يزي ــه حت ــادرة من ــود بمب وال

ويجتذبهــم إليــه دفعــة واحــدة.

ــى  ــك عل ــن يقتصــر ذل ــم يك ــا. ل ــا ومشــوقا دائم ــا وعمومي ــه صريح كان كام

ــات  ــرات والخطاب ــى التقري ــل عل ــط، ب ــن فق ــراد والعاملي ــه مــع الكــوادر األف حديث
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المــرآة بعــد غســل وجهوههــن، حتــى تغــدو وجوههــن جميلــة، لكــن أوانــي الخــزف 

التــي تصنعنهــا ليســت جميلــة مثلكــن. فــا بــد لكــن أن تصنعــن المنتجــات الجميلــة 

مثــل وجوهكــن.

وفــي وقــت المغــادرة أيضــا، قــال الرئيــس للعامــات إن صنــع الخــزف نــوع 

ــن  ــا م ــع جودته ــة، وســألهن: هــل يمكــن رف ــة ورهاف ــب دق ــذي يتطل ــن ال ــن الف م

ــمع  ــد أن س ــع بع ــادر المصن ــاز، وغ ــة الممت ــى درج ــة إل ــول الحالي ــة المقب درج

جوابهــن المفعــم بالثقــة. هكــذا، صحــح موقفهــن الخاطــئ مــن صنــع الخــزف دون 

أن يلومهــن مباشــرة بــل بالمجــاز المشــوق. فــي الحقيقــة إن هــذا الــكام الــذي قالــه 

ــح موقفهــن  ــا لتأنيــب ضميرهــن وتصحي ــاة كان كافي ــاج الفت الرئيــس مجــازا بمكي

الخاطــئ فــي العمــل.

وبعــد زيارتــه لهــذا المصنــع، شــهد نجــاح معيــن فــي تحســين جــودة الخــزف، 

وعندئــذ، زار الرئيــس هــذا المصنــع مــرة أخــرى، وســأل لكبيــر المهندســين فــي 

ــات  ــواع المنتج ــدد أن ــادة ع ــرورة زي ــى ض ــه إل ــه، ونبه ــدد األوالد ل ــع ع المصن

ــن  ــر م ــددا أكب ــع ع ــا أن نصن ــرض علين ــب يف ــا: »أرى أن الواج ــا قائ وكمياته

ــاء بصــورة أفضــل«. ــؤدي دور اآلب ــا أن ن ــام إذا أردن ــي الطع أوان

لكامــه المجــاز هــذا دون أي نقــد أو لــوم لهــم، أحــس كــوادر المصنــع وعمالــه 

بوخــز ضميرهــم، ونجحــوا أخيــرا فــي نضالهــم لتحســين جــودة الخــزف وزيــادة 

عــدد أنواعــه وكميــات إنتاجــه.

حدث أمر تال في يوم السادس عشر من تموز/ يوليو عام ١964.

فــي ذلــك اليــوم، صــار المدرســون فــي مدرســة ياكســو اإلعداديــة فــي قضــاء 

تشانغســونغ يقدمــون العــرض الفنــي أمــام الرئيــس الــذي يــزور مدرســتهم. لكنهــم 

ــكام عــادي إن  ــال ب ــاة الحــزب، ق ــن يتحــدث عــن حي التســعين مــن العمــر، وحي

تخلــص أعضــاء الحــزب مــن رقابــة المنظمــة، خطيــر مثــل طفــل صغيــر ابتعــد 

عــن حضــن أمهــا، وحيــن يتحــدث عــن أســلوب عمــل الكــوادر، أشــار إلــى 

ــا علــى  ضــرورة عملهــم بمنتهــى الحــرص والحنكــة قائــا إن القــرد يســقط أحيان

األرض عنــد عبــور الســياج بعــد مــا كان يتهــور طيشــا واثقــا بمهارتــه فقــط، لكــن 

الثعبــان ال يســقط، ألنــه يتســلقه بحــذر مؤكــدا علــى أمانتــه.

ــن  ــم يك ــه، ل ــى عيب ــير إل ــة أو يش ــخص بالمهم ــف أي ش ــى إذا أراد أن يكل حت

يقولهــا بلهجــة األمــر الرســمي أو اإلجبــار، بــل كان يقــول بلهجــة لطيفــة أو يجعلــه 

ــق  ــر العمي ــي أو التعبي ــاز الح ــق المج ــن طري ــه، ع ــاء ذات ــن تلق ــأه م ــدرك خط ي

ــورة. ــوال مأث ــة قديمــة مشــوقة أو أق ــل حكاي المغــزى بنق

حــدث ذلــك، حيــن زار الرئيــس مصنــع كيونغســونغ للخــزف فــي يــوم الثالــث 

عشــر مــن آذار/ مــارس عــام ١959، لاعتنــاء بحيــاة الشــعب بقلب أبيهــم الحقيقي.

ــى  ــاء إل ــاج، ج ــة اإلنت ــى حال ــع لاطــاع عل ــي أركان المصن ــه ف ــاء تجوال أثن

ورشــة التصنيــف، حيــث أخــذ أحــد األطبــاق وأمعــن النظــر فيــه، ورأى أن جودتــه 

ــن  ــم يك ــا زال ســميكا ول ــه م ــع الماضــي، لكن ــة م ــا بالمقارن ــد م ــى ح تحســنت إل

لونــه أبيــض جــدا، ومقاييســه أيضــا لــم تكــن كمــا ينبغــي. هكــذا، كانــت جودتــه لــم 

تكــن عاليــة. كان ذلــك يزعــج فــؤاد الرئيــس الــذي يــود أن يضــع أفضــل األدوات 

المطبخيــة فــي منــازل الشــعب.

قبيــل مغــادرة المصنــع، التفــت الرئيــس إلــى الفتيــات عامــات التشــكيل 

ــات  ــه إذا اســتيقظت الفتي ــال مبتســما لهــن إن ــاء لتوديعــه، وق اللواتــي كــن فــي الفن

مــن النــوم فــي الصبــاح فإنهــن يضعــن المكيــاج علــى وجوههــن فيمــا هــن يريــن 
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وســأله وهــو ياطــف ركبتــه بعــد إحنــاء قامتــه أي »معركــة« اشــتركت فيهــا حتــى 

أصبــت بالجــرح، ممــا جعــل صغــار التاميــذ ينفجــرون ضاحكيــن.

وفــي الحديــث مــع األجانــب والمواطنيــن المغتربيــن وحتــى مــع رؤســاء الــدول 

األخــرى أو فــي المــآدب معهــم، كان الرئيــس يســتخدم كثيــرا مــن الفكاهــات 

ــود والمــودة. ــد شــعورا بال ــكات، ممــا يزي والن

وذات مــرة حيــن كان فــي قاعــدة التدريــب بالشــرق األقصــى لجيــش االتحــاد 

ــذي  ــوفييتيين ال ــاط الس ــد الضب ــس أح ــذ الرئي ــا، أنق ــرر كوري ــل تح ــوفييتي قب الس

أكل لحــم الضفــدع مــن الموقــف الحــرج أمــام زوجتــه، بمــا قــال إنــه تنــاول لحــم 

ــه مــا عــدا الرجــال الخاصيــن،  ــذي ال يمكــن ألحــد أن يتناول الدجــاج الســماوي ال

وقلــد صــوت ذلــك الدجــاج حتــى أضحــك الحاضريــن. وذات مــرة، روى أســطورة 

كوريــة عــن ثمانــي الحوريــات فــي جبــل كومكانــغ ألفــراد الفرقــة الفنيــة الصينيــة 

التــي زارت كوريــا، وفــي أثنــاء حديثــه، قــال إنــه لــو كان بينكــم فتــى أعــزب لــكان 

مــن األفضــل أن يصعــد بحيــرة »بالــدام« ليلتقــي بالحوريــة، ممــا أثــار ضحــكات 

الضيــوف. وفــي المأدبــة التــي أقيمــت فــي الذكــرى الثمانيــن لعيــد ميــاده، روى 

أثنــاء تناولــه الشــعيرية فــي الصينيــة مــع رؤســاء الــدول األخــرى قصــة عن نشــوء 

هــذه الشــعيرية التــي تناولهــا فــي الماضــي النبــاء اإلقطاعيــون في الصحــن الواحد 

مــع العاهــرات لتقابــل أفواههــم أفواههــن حتــى انفجــر الحاضــرون ضاحكيــن.

زمنــا مــا قــال كونــو جــوزي عضــو مجلــس النــواب التابــع للحــزب الديمقراطــي 

الليبرالــي ومديــر البريــد فــي اليابــان، الــذي قابــل كثيــرا مــن رؤســاء الــدول األخرى 

»عــادة، يقــول رئيــس دولــة فــي أي بلــد، عنــد الحديــث، واقفــا موقــف ســمعة وقــدرة 

بلــده. ولذلــك، يكــون مضمــون حديثــه رســميا، ويبــدو ســلوكه نيقــا ومتكبــرا«.

ارتكبــوا غلطــة فــي توافــق اللحــن أثنــاء تقديــم عرضهــم الفنــي.

ــه  ــب لذنب ــق القل ــة بضي ــس، شــعر مســؤول المدرس ــام الرئي ــذه أم ــم ه لغلطته

الكبيــر، لكــن الرئيــس صفــق لهــم قائــا: »يمكنكــم أن تقدمــوا عرضــا أفضــل فــي 

ــال  ــول إن اإلخــالص ين ــل يق ــة مث ــون ثم ــر. يك ــودا أكب ــم جه المســتقبل، إذا بذلت

إعجــاب الســماء أيضــا. إن البدايــة الجيــدة هــي نصــف العمــل. أحســنتم عرضــا«. 

بعــد أن خــرج الرئيــس إلــى قاعــة االســتراحة علــى إثــر انتهــاء العــرض أيضــا، 

ألهمهــم مــرة أخــرى قائــا إنهــم أحســنوا عرضــا. إن األهــم هو حماســتهم واشــتراك 

جميعهــم. وعنــد إظهــار حماســتهم العاليــة يمكــن مواصلــة تطورهــم. 

رغــم أن قولــه كان قصيــرا، لكنــه كان ينطــوي علــى إلهامــه لهــم وثقتــه وتوقعــه 

لنجاحهــم القــادم مــع أن عرضهــم الحالــي كان غيــر متقــن.

ــن  ــوقة ع ــص المش ــة والقص ــة الفكاه ــزا بظراف ــس متمي ــا كان كام الرئي كم

ــاة. ــن الحي مضامي

ــا  ــات ونكات ــتخدم فكاه ــا اس ــرا م ــاس، كثي ــع الن ــس يتحــدث م ــن كان الرئي حي

وقصصــا مشــوقة عــن المضاميــن الحياتيــة، ممــا جعــل الجــو نيــرا ويســر قلــوب 

ــن. المتحدثي

حيــن رأى مائــدة الطعــام فاخــرة نــادرا مــا بالمأكــوالت مثــل لحــم الدجــاج أو 

جبنــة الصويــا بعــد مــا كانــت بســيطة فــي األيــام العاديــة، قــال مازحــا: أ هــذا اليــوم 

ــد  ــد أن يؤك ــن كان ال ب ــون، وحي ــن يضحك ــل الحاضري ــا جع ــد، مم ــوم العي ــو ي ه

علــى ضــرورة العيــش بأســلوبنا وبأذهاننــا الخاصــة، روى قصــة عــن أحــد الطيــور 

الطائشــة التــي مــات بتمــزق قائمتيــه بعدمــا تقلــد مشــي اللقلــق. وذات مــرة، رأى 

ــذ المســتجدين،  ــدرس للتامي ــه حجــرة ال ــد دخول ــذ شــقي مكدوشــة، عن ــة تلمي ركب
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ــد أفضــل. ــوب الجدي ــا يكــون الث ــم أفضــل بينم ــق القدي الصدي

كان كامــه المتعلــق بالحيــاة ينطــوي علــى كل شــيء مــن عــادات أبنــاء الشــعب 

واألجانــب وأعرافهــم التقليديــة وحتــى صغائــر شــؤون حياتهــم المتوارثة.

لــم يكــن يحــب الرئيــس اســتخدام كام طنــان بــل إنــه كان يتحــدث بــكام عــادي 

لكــن فكــره واضــح ويهــز أوتــار قلــوب النــاس وغيــر منفــر للســمع وينســاق إليــه 

المــرء كلمــا يســمعه مــرة بعــد مــرة، ولذلــك، كان الجــو حولــه مرحــا دائمــا ولــم 

تفــارق االبتســامة وجــوه الســامعين، وكانــت قلــوب النــاس تتجــه إليــه دائمــا.

ــزور أي روضــة  ــن ي ــدود. كل م ــد الح ــى أبع ــا إل ــس متواضع ــا كان الرئي كم

أطفــال أو دار حضانــة فــي كوريــا، يــرى ألول وهلــة لوحــة رســم مؤثــرة، يكــون 

فيهــا الرئيــس بيــن األطفــال مســتقبل الوطــن، حيث يكــون الرئيس المتبســم ابتســامة 

عريضــة جالســا علــى المقعــد الطويــل فــي الحديقــة ويتحلــق حولــه األطفــال أحدهــم 

ــه ويهمــس شــيئا فــي  يلبــس قبعــة الرئيــس واآلخــر يعانــق عنــق الرئيــس بذراعي

أذنــه. كان األطفــال مفعميــن بالســعادة مثلمــا يكونــون مــع جدهــم الحقيقــي.

هــذه هــي لوحــة تاريخيــة تبيــن عاقــات القربــى بيــن القائــد والشــعب واألطفال. 

حقــا إنهــا لوحــة جميلــة تصــور رجــا بــارزا يحمــل أخاقــا وشــيما إنســانية 

ــم يكــن مثيلهــا فــي تاريــخ البشــرية. وسياســية ل

ــإن  ــة، ف ــال اللغ ــو جم ــوق ه ــادي المش ــكام الع ــي ال ــدفء ف ــود وال إذا كان ال

ــلوك. ــال الس ــو جم ــميات ه ــاس دون أي رس ــا بالن ــاط دائم االخت

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يعيــش ويعمــل طــول حياتــه بيــن الشــعب دون 

أي تكليــف أو رســميات. كان ذلــك تظاهــرا لنظرتــه الســامية التــي تعتبــر الشــعب 

كالســماء. كانــت نظرتــه المتفانيــة للشــعب تلــك أساســا روحيــا جعلــه يعيــش طــول 

يــروي قولــه هــذا االتجــاه العــام الــذي يبديــه رؤســاء الــدول عنــد حديثهــم مــع 

ــانيا،  ــاس إنس ــع الن ــل جمي ــونغ كان يعام ــل س ــم إي ــس كي ــب. إال أن الرئي األجان

ــدوام.  ــى ال ــم عل ــي معه ــث الحيات ــادل الحدي ويتب

ــاة ال  ــة بالحي ــان، ودون المعرف ــة باإلنس ــن المعرف ــاة، ال يمك ــة الحي دون رؤي

يمكــن القــول عــن اإلنســان. ولذلــك، كان الرئيــس يتبــادل الحديــث مــع أي شــخص 

أوال مــن الناحيــة اإلنســانية قبــل ناحيــة العمــل، ويعيــر اهتمامــا أكبــر إلقامــة عاقــة 

حياتيــة قبــل عاقــة العمــل.

انطاقا من ذلك، كان يحب الحديث عن مسائل الحياة في جو حياتي.

فــإذا قابــل الكــوادر، ســألهم عــن حالــة صحتهــم وأســرهم قبــل بحــث العمــل، 

وإذا قابــل عامليــن عادييــن ســألهم أوال عــن أعمارهــم ومســقط رؤوســهم ووالديهــم 

بالتفصيــل. وإذا ذهــب إلــى المســكن الجماعــي، استفســر عــن كيفيــة غســل المابس 

وكيفيــة أخــذ الحمــام وحالــة تدفئــة الغــرف، وإذا زار المنــازل الســكنية، ســأل أوال 

عــن حالــة ضمــان الميــاه والوقــود.

كان الرئيــس يتبــادل الحديــث الحياتــي مــع األجانــب أيضــا فــي جــو مــن األلفــة 

والمودة.

ــوادر  ــأل للك ــث س ــابق، حي ــوفييتي الس ــاد الس ــس االتح ــرة، زار الرئي ذات م

الســوفييتيين هــل يحــب أهــل بلدهــم أيضــا طعامــا حريفــا، ودعاهــم لتنــاول 

ــرح  ــنغ(، واقت ــام )جنس ــر إنس ــار وخم ــن الخي ــف م ــوري الحري ــي« الك »كيمتش

ــاول  ــل تن ــذ قب ــرب النبي ــى ش ــادون عل ــوفييتيين يعت ــا إن الس ــذ قائ ــرب النبي بش

الســمك، وقــال ألحــد الكــوادر الســوفييتيين العامليــن منــذ أكثــر مــن ثاثيــن ســنة من 

أجــل الصداقــة الكوريــة الســوفييتية إنــه صديــق قديــم لــه، مستشــهدا بقــول مأثور أن 
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كان الرئيــس يعتبــر جماهيــر الشــعب الصاحــب المباشــر للثــورة كرفــاق 

ــاس أعــزاء يعتمــد  ــاة والمــوت وأن ــر مــن الحي ــن يشــاطرونه المصي ــن قيمي ثوريي

ــم.  ــة معه ــش دون كلف ــي العي ــا ف ــه وقيمته ــرور حيات ــم، ورأى س عليه

كان الرئيــس يشــتاق إلــى الشــعب، ويــود لــو يكــون بينهــم دائمــا فــي أي مــكان 

أو زمــان. بهــذا الدافــع الروحــي، كان يعامــل الشــعب دائمــا دون أي كلفــة، ويقــوم 

بالثــورة باالعتمــاد عليهــم. كان الرئيــس واقفــا دائمــا إلــى جانــب الشــعب، ومؤيــدا 

مطلقــا للنــاس العادييــن. 

كان يحــب الحيــاة والعمــل باالختــاط مــع الشــعب، ويولــي أوقــات العمــل معهــم 

ــر أهمية. أكث

بعــد أن جــاء رئيــس تحريــر الصحيفــة الهنديــة »هنديــان تايمــز« إلــى بيونــغ 

ــونغ،  ــل س ــم إي ــس كي ــاد الرئي ــين لمي ــة والخمس ــرى الخامس ــئ الذك ــغ، ليهن يان

ــة. ــوم بالتوجيهــات الميداني ــذي يق ــس ال ــاء بالرئي ــة للق ــة المحلي ــى المنطق توجــه إل

وبعــد أن تبــادل الرئيــس تحيــة معــه، قــال لــه إنــه ال يحتفــل أصــا بيــوم ميــاده، 

لكــن الكــوادر والكثيــر مــن النــاس قــد يزورونــه، إذا كان فــي بيونــغ يانــغ، ولذلــك، 

ــه  ــي آن مــع إعطــاء توجيهات ــة للتهــرب مــن إزعاجهــم وف ــى هــذه المنطق جــاء إل

الميدانيــة، واســتطرد قائــا: »إننــي أفضــل هكــذا أن أكــون بيــن العمــال والفالحيــن 

علــى أن أشــترك فــي المأدبــة التــي تقــام للتهنئــة بيــوم ميــالدي«.

لم يكن مرة أو مرتين غادر فيها المكان، كلما رأى بوادر التهنئة بيوم مياده. 

ذات مــرة، احتفــل بأحــد األعيــاد الوطنيــة مــع الشــعب فــي المنطقــة المحليــة، 

بعــد أن تخلــى عــن خطــة عودتــه إلــى بيونــغ يانــغ بتلــك المناســبة أثنــاء توجيهاتــه 

الميدانيــة لهــا.

حياتــه كقائــد أعلــى للحــزب والدولــة يعيــش مــع الشــعب دون أن يعــرف أي تكليــف 

أو رســميات.

ــظ  ــي محاف ــي ريوكيتس ــام ١97١، زار مينوب ــر ع ــرين األول/ أكتوب ــي تش ف

ــغ. ــغ يان ــو بيون طوكي

بعــد أن تجــول فــي أنحــاء كوريــا، شــعر باإلعجــاب والتأثيــر الكبيــر مــن هــذا 

ــك أن  ــه، ذل ــا ل ــن مفهوم ــم يك ــد ل ــيء الواح ــن الش ــر. لك ــتراكي المتغي ــد االش البل

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يذهــب إلــى أي مــكان مصنعــا أم ريفــا كمــا يشــاء. كان 

ــذي ال يســتطيع أن  ــان، ال ــي الياب ــة ف ــم العاصم ــا بالنســبة لحاك ــرا مفهوم ــك أم ذل

يمشــي فــي الشــوارع كمــا يشــاء، وقــد تعــرض لهجــوم األشــقياء اليمينييــن علــى 

وشــك صعــود الطائــرة الموجهــة إلــى بيونــغ يانــغ هــذه المــرة أيضــا. ولذلــك، حيــن 

ــاء  ــا تش ــب كم ــأنك إن تذه ــل ال ش ــأله: ه ــس، س ــه بالرئي ــه فرصــة لقائ أتيحــت ل

إلــى أي مــكان. بعــد أن ســمعه الرئيــس رد عليــه لمــاذا أخــاف الشــعب طالمــا أنــي 

ــكان،  ــى أي م ــب إل ــأني إن أذه ــا ش ــعب؟ ف ــل الش ــن أج ــة م ــاال طيب ــل أعم أعم

مواقــع بنــاء البيــوت والمصانــع والقــرى الريفيــة، وفــي بعــض األحيــان، أنــام فــي 

الريــف. وشــرح لــه عــن سياســة حــزب العمــل الكــوري عــن التجــار والصناعييــن 

وسياســته عــن المثقفيــن القدمــاء أيضــا.

هكــذا، كان الرئيــس طــول حياتــه يختلط بالشــعب الــذي يحترمه ويقدســه، ويعاملهم 

دون أي تكليــف. ذات مــرة، دعــا الفاحيــن الذيــن أســرعوا إليــه بعــد تعشــيب الحقــول 

ــن  ــون مهرقي ــن يعمل ــن الذي ــا إن »الفالحي ــجرة قائ ــل الش ــت ظ ــهم تح ــى جلوس إل

ــكان«،  ــذا الم ــي أفضــل ه ــا فإن ــا أن ــم أن يجلســوا تحــت الظــل، أم ــرق يحــق به الع

وجلــس هــو علــى مــكان يحرقــه شــعاع الشــمس، وتبــادل الحديــث معهــم دون أي كلفــة. 
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وحيــن اقتــرب الوقــت مــن المســاء، اقتــرح الرئيــس بالتقــاط الصــورة معهــم قبــل 

ميــل الشــمس، وتوجــه بجميــع األوالد إلــى أرض األعشــاب، وجلــس عليهــا. أراد 

األوالد أن يجلســوا فــي مــكان أقــرب مــن الرئيــس. ولكــن المصــور صــار حرجــا 

لعــدم إمكانــه مــن التقــاط الصــورة بعــد وضــع بؤرتهــا علــى الرئيــس إلدخــال جميع 

ــؤرة يجــب وضعهــا  ــال الرئيــس للمصــور إن الب ــذ، ق األوالد فــي الصــورة. عندئ

علــى تلميــذ جالــس فــي الوســط، واألهــم هــو بــروز وجــوه التاميــذ فــي الصــورة. 

وحثــه علــى التقــاط الصــورة بســرعة قبــل غــروب الشــمس. حقــا كان ذلــك مشــهدا 

بيــن األب وأبنائــه الحقيقييــن.

تلــك الصــورة يحتفــظ بهــا فــي تاريــخ الثــورة الكوريــة كشــاهد خالــد علــى حبــه 

الدافــئ ألفــراد الجيــل الناشــئ.

ذات مــرة، قــال الرئيــس للكــوادر المرافقيــن معــه إنــه يريــد أن يؤكــد لهــم علــى 

شــيء، هــو أنــه ال يجــوز لهــم أن يمانعــوا النــاس يقابلونــه بحريــة، وإذا ذهــب إلــى 

مصنــع، فــإن العمــال يحلقــون حولــه، ويتحــدث معهــم دون كلفــة، وإذا ذهــب إلــى 

الريــف، فإنــه يتحــدث مــع الفاحيــن وجهــا لوجوههــم. ال يجــوز منــع ذلــك. يــود 

الشــعب أن يلتقــي بــي، وإنــي أود أن ألتقــي بهــم وأتبــادل الحديــث معهــم، وإننــي 

أعتبــر لقائــي بالشــعب ســرورا لــي، ويعتبــر الشــعب لقاءهــم بــي ســعادتهم. طبعــا 

ــه. يثــق شــعبنا بالحــزب  ــك ال داعــي ل ــي. لكــن ذل ــى ســامة أمن إنكــم تقلقــون عل

ويدعمــه مــن أعمــاق قلبــه، وأنــا بــدوري أثــق ثقــة أكيــدة بالشــعب وأحترمــه. 

كان الرئيــس يعتبــر أن يكــون دائمــا بيــن الشــعب ويقضــي معهــم األوقــات دون 

كلفــة، كأكبــر متعــة لــه.

ــام  حيــن قابــل المقاتليــن النموذجييــن فــي البيــت الفاحــي البســيط فــي أحــد أي

هكــذا، كان طــول حياتــه بيــن الشــعب فيمــا هــو يعطــي توجيهاتــه الميدانيــة فــي 

المناطــق المحليــة حتــى فــي أيــام ميــاده واألعيــاد أيضــا. 

ــي  ــر عــام ١957 أيضــا، كان ف ــوم العاشــر مــن تشــرين األول/ أكتوب ــي الي ف

ــآن الشــمالية. ــة لمحافظــة بيونغ ــه الميداني توجيهات

ــرا عــن أن الرئيــس  ــة خب ــذ فــي مدرســة دونغــزو اإلعدادي حيــن ســمع التامي

كيــم إيــل ســونغ جــاء إلــى منطقتهــم فــي هــذا اليــوم عميــق المغــزى الــذي يوافــق 

الذكــرى الثانيــة عشــرة لتأســيس حــزب العمــل الكــوري، اندفــع فــور انتهــاء 

دروســهم إلــى الخــارج للقــاء بــه. حينمــا رؤوا الرئيــس يقــف فــي االتجــاه اآلخــر 

للنهــر، أطلقــوا صيحــات حياتــه وهــم يضربــون األرض بأقدامهــم. لــوح الرئيــس 

بيــده نحوهــم، وعندئــذ، انصــرف التاميــذ المنفعلــون إلــى الــزورق علــى شــاطئ 

النهــر دون وعــي منهــم للوصــول إليــه. وقبــل بلــوغ الــزورق الشــاطئ، قفــزوا إلــى 

المــاء مثيريــن ضجــة صاخبــة. وحيــن اجتمعــوا حولــه، ســألهم الرئيــس بالتفصيــل: 

هــل انتهــت دروســهم، وهــل يكونــون مجتهديــن فــي الدراســة. حين عاملهــم الرئيس 

ــه متســابقين دون أن يعــوا أن  ــون بذراعي ــة، كان األوالد يتعلق ــدفء دون أي كلف ب

مابســهم قــد صــارت مبللــة تمامــا بالمــاء. بعــد أن رأى أحــد الكــوادر هــذا المشــهد، 

صــرخ لهــم » إياكــم أن تفعلــوا هكــذا«. لصوتــه هــذا، بــدأ األوالد باالنســحاب منــه، 

ــكادر  ــك ال ــال لذل ــن فــي التصــرف. لكــن الرئيــس ق ــن أنهــم صــاروا مفرطي واعي

»دعهــم وشــأنهم. لمــاذا تقــول هكــذا لــأوالد الذيــن جــاؤوا للقــاء بــي، حتــى إلــى 

هنــا، مــا دمــت ال أزور المدرســة مــن جــراء مشــاغلي الكثيــرة«. ودعــا األوالد 

إليــه وهــو يلــوح بيــده. ســرعان مــا اندفــع األوالد جموعــا إليــه بعــد أن انســحبوا 

عنــه. ســـأل الرئيــس لــكل منهــم مــاذا ســيفعل بعــد أن كبــر، وأيــد أمــل كل منهــم، 
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مهــذب دون أن يتعــرف علــى هويتــه. تكــون ثمــة كثيــر مــن القصــص عــن ذلــك 

ومنهــا قصــة حدثــت فــي أيــام نضالــه ضــد اليابــان حيــث أن أحــد األشــخاص فــي 

ــس  ــو رئي ــل ســونغ ه ــم إي ــد كي ــات ظــن مغلوطــا أن القائ ــة حــرب العصاب منطق

شــؤون المنطقــة لشــدة اختاطــه بســكان المنطقــة، وقصــة أخــرى حدثــت فــي أحــد 

مطاعــم الشــعيرية بعــد التحريــر هــي أن أحــد الفاحيــن لــم يتعــرف علــى الرئيــس، 

وطلــب منــه بصــوت عــال أن يعطيــه ســيجارة.

كان الرئيــس يعامــل األجانــب أيضــا بــود دون أي تكلفــة وبــا تقيــد باإلجــراءات 

التشــريفية، ســواء أ كانــوا رؤســاء الــدول أم أشــخاصا عاديين. 

ــد فــي موقــف  ــة فــي هــذا البل ــا، كان رئيــس الدول حيــن زار الرئيــس موريتاني

حــرج جــدا، رغــم أنــه قــد وجــه دعــوة لزيــارة بلــده، لكنــه لــم يفكــر فــي أنــه يــزور 

بلــده حقــا ألنــه بلــد متخلــف ويكــون كل شــيء فيــه صعبــا. 

ولكــن حيــن تشــرف بزيــارة الرئيــس الــذي يحمــل ســمعة عالميــة لبلــده الخالــي 

حتــى مــن دار الضيافــة التــي تســتحق بنــزول الضيــف الكريــم وال قاعــة المحادثــات 

وال مــكان المأدبــة علــى حــدة، كان قلقــه كبيــرا جــدا. قيــل إن عقيلتــه الســيدة الفرنســية 

ــده. لكــن قلقهمــا زال  ــس لبل ــارة الرئي ــن ســمعت زي ــرة جــدا حي ــت محي بدورهــا كان

فــورا لــكام الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي قــال دون تكليــف إنــه يحــب أصــا الحيــاة 

فــي الخيمــة، وطالمــا أنــه كان يعيــش حيــاة الخيمــة لمــدة ١5 ســنة فــي أيــام نضــال 

جيــش حــرب العصابــات، لمــاذا ال يعيــش فــي الخيمــة، وإن صــار رئيــس الدولــة.

ــس  ــة، وكان رئي ــه التقليدي ــب عادت ــد حس ــذا البل ــي ه ــا ف ــة أيض ــت المأدب أقيم

الدولــة فــي هــذا البلــد نــزع لحــم الخــروف بيــده بعــد غســلها وأعطــاه للرئيــس قائــا 

إن لحــم إبــط الخــروف هــو ألــذ. فــي هــذا الوقــت أيضــا، تنــاول الرئيــس لحمــه مــن 

ــد  ــرب يزي ــوس األق ــا »إن الجل ــه قائ ــرب من ــود يجلســون أق ــا الجن الحــرب، دع

المــودة. تفضلــوا بالجلــوس أقــرب منــي«، وجعلهــم يجلســون قريبيــن منــه، 

وتبــادل الحديــث معهــم، وعقــد معهــم جلســة التســلية حيــث غنــى بنفســه »أغنيــة 

ــود  ــام الجن ــى أم ــد األعل ــا القائ ــي غناه ــة الت ــك األغني ــى الموطــن«. تل ــن إل الحني

ــل إنهــا كانــت نشــيد حــب  ــر عــن مشــاعره، ب ــم تكــن مجــرد تعبي ــة ل األدنــى رتب

ــدا عــن  ــة وديــة صادقــة بعي ــذي يعامــل الجنــود العادييــن معامل ــم ال الرجــل العظي

ــة العســكرية.  ــي الرتب ــرق ف الف

ــذي  ــاح ال ــد الف ــث ود أن يأخــذ ي ــرة دورو، حي ــس جزي ــرة، زار الرئي ذات م

عــاد لتــوه بعــد العمــل فــي الحقــول ليصافحــه، لكــن الفــاح تــردد فيمــا هــو يمســح 

ــس  ــن الرئي ــول، لك ــي الحق ــل ف ــل قلي ــال قب ــل بالدب ــه كان يعم ــرواله، ألن ــده بس ي

أمســك بيــده بلطــف قائــا إنــه ال بــأس، هــذا هــو يــد الفــاح. 

تكــون بيــن وثائــق الصــور الفوتوغرافيــة المأخــوذة فــي أثنــاء نشــاطاته الثوريــة 

كثيــر مــن الصــور التــي تــم التقــاط الرئيــس مــع النــاس دون أي تكلفــة. وكان أكثــر 

مــا يجتــذب أنظــار النــاس منهــا صــوره المأخــوذة مــع الناس مشــابكا ذراعــه بأذرع 

النــاس، مثــل صورتــه المأخــوذة مــع الفــاح آن دال ســو والصــورة المأخــوذة مــع 

لــي إيــن مــو المناضــل الوطنــي الصامــد لتوحيــد الوطــن حيــث يجلــس لــي إيــن مــو 

علــى الدراجــة الثاثيــة ويقــف الرئيــس وراءه واضعــا ذراعــه بلطــف علــى كتفــه، 

ومــع أيتــام الوالديــن مثــل تشــواي يونــغ أوك وأخواتهــا، تــم التقــاط صورتــه شــادا 

يديــه بأيديهــن، ولشــدة ســرور لقــاء التوائــم الثاثــة تــم التقــاط صورتــه معهــم بعــد 

أن عانــق كلهــم فــي حضنــه، مثــل أحفــاده الحقيقييــن.

لشــدة معاملتــه الخاليــة مــن التكلفــة، تحــدث كثيــر مــن النــاس معــه بــكام غيــر 
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فــي المعســكر الســري للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري، بــدءا مــن أواخــر آب/ 

أغســطس عــام ١9٣6 إلــى أوائــل عــام ١9٣7 والتقــى بالقائــد كيــم إيــل ســونغ، 

وفيمــا يلــي فقــرات مــن تلــك المقالــة:

» إنــه طويــل القامــة، جهــوري الصــوت،  ومــن خــال لهجتــه يمكــن االعتقــاد 

ــن  ــل مــن ثاثي ــره أق ــوع وشــاب، عم ــه مرب ــآن. إن ــي محافظــة بيونغ ــد ف ــه ول بأن

ــن اللغــة المنشــورية تمامــا، وال يســتخدم  ــع. وهــو يتق ــا لمــا هــو متوق ســنة، خاف

ــا  ــي يرتديه ــها الت ــس نفس ــدي الماب ــل يرت ــد، ب ــه القائ ــى أن ــدل عل ــاءات ت أي إيم

ــدو  ــو يب ــم، وه ــم وأتراحه ــك أفراحه ــه، وكذل ــام نفس ــمهم الطع ــوه ويقاس مرؤوس

ــامحا«.  ــذا ومتس متنف

ــة  ــة تفصيلي ــح بطريق ــو الصري ــغ ب ــم جون ــعور كي ــت ش ــد نقل ــة ق ــذه المقال ه

ــة  ــة الياباني ــة الصارم ــم الرقاب ــارزة، رغ ــخصيته الب ــن ش ــبيا ع ــة نس وموضوعي

ــة. ــى الصحاف عل

ومثلمــا نشــرت مجلــة »سامتشــولي« قبــل التحريــر، عــاش الرئيــس كيــم إيــل ســونغ 

معيشــة متواضعــة فــي كل مــكان وزمــان طــوال حياتــه. ههنــا بالــذات، تكمــن ميــزة 

شــيمه الســامية الجديــرة برجــل عظيــم.

كان الرئيــس يعــرف بدقــة أكبــر مــن غيــره قيمــة الحيــاة المتواضعــة وأهميتهــا 

فــي تشــكيل شــخصية اإلنســان وفــي صنــع الثــورة.

كانــت وجهــة نظــره إلــى حيــاة اإلنســان الحقيقيــة هــي أن حيــاة المــرء تكــون 

أفضــل بقــدر مــا يــزداد تواضعهــا. كلمــا يــزداد تواضــع المــرء ترتفــع شــخصيته 

ــاط  ــا باخت ــاة دائم ــل والحي ــتطيع العم ــا، ويس ــر وحبه ــرام الجماهي ويحظــي باحت

ــاة أثبتهــا الرئيــس عبــر ممارســة النضــال  الجماهيــر. كان ذلــك حقيقــة قيمــة للحي

يــده دون أي تكليــف. كان مــن عــادة الموريتانييــن أن يشــووا الخــروف بكاملــه بعــد 

مــأل بطنــه بــاألرز، ويضعــوه علــى المائــدة، ويأكلــوا اللحــم الــذي نزعــوه بأيديهــم، 

ــا  ــه، وحينم ــم، ويناولون ــم بأيديه ــذون اللح ــا، يأخ ــم أيض ــف به ــل الضي ــن ح وحي

يتنــاول الضيــف اللحــم الــذي أخــذه مــن يــد المضيــف لعــدة مــرات، يحــس المضيف 

بمــودة الضيــف الصادقــة. ولكــن مــن عــادة الكورييــن أن يأكلــوا الطعــام بالملعقــة 

ــوا الطعــام بعــد أخــذه بأيديهــم. إال أن الرئيــس كان  والاقطتيــن وال ســيما ال يناول

يراعــي عــادة الشــعب الموريتانــي علــى الرغــم مــن أنهــا مخالفــة لعــادة الكورييــن. 

ــا أيضــا. وحيــن  ــك األمــور، حيــن زار الرئيــس الجرائــر ومنغولي ــل تل حدثــت مث

ــه الســلتين المليئتيــن بالكــرز، والتقطــت الصــورة  ــى عاتق ــا، حمــل عل زار بلغاري

ــذا،  ــم. هك ــرز حســب عادته ــل أشــجار الك ــي حق ــن ف ــع البلغاريي ــه م ــة ل التذكاري

ــة  ــات ودي ــم عاق ــا، ويقي ــة أيض ــد األجنبي ــادات والتقالي ــرم الع ــس يحت كان الرئي

مــع األجانــب فــي كل بلــد يذهــب إليــه. بمــا أنــه كان يولــي أهميــة أكبــر للنواحــي 

ــن، دون أي  ــن أم أجنبي ــوا كوريي ــواء أ كان ــاس س ــع الن ــل جمي ــانية، ويعام اإلنس

ــه  ــم يحترمون ــي العال ــاس ف ــع الن ــه، وكان جمي رســميات، ازدادت ســمعته وكرامت

ــرام. كل االحت

حياة متواضعة لم تتغير طول الحياة

نشــرت مجلــة »سامتشــولي« الصــادرة فــي أيــام حكــم اإلمبريالييــن اليابانييــن 

مقالــة عــن اإلقطاعــي الوطنــي كيــم جونــغ بــو الــذي أمضــى أكثر مــن أربعة أشــهر 
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خاليــا مــن أي شــيء. مــا دام األمــر هكــذا، كان معدمــا حقــا مــن حيــث الملــك.

كتــب الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي مذكراتــه »فــي دوامــة القــرن« عــن ماهيــة 

ممتلــكات الثــوري ومفهومــه للحيــاة، متذكــرا إلــى ذلــك الحيــن الــذي ظــل يغــرق 

فــي لجــة الحــزن وهــو لــم يكبــح دموعــه المنحــدرة ممســكا بمــزوده، كمــا يلــي:

»إن التطلــع إلــى الســعادة هــو إحــدى الخصائــص الطبيعيــة للكائــن البشــري، 

ــل هــؤالء  ــة نظــر مث ــن وجه ــون إال الذهــب وحــده. وم ــرون ال يقيم ــاك كثي وهن

النــاس، فــإن كيــم جــو هيــون كان يعتبــر بروليتاريــا ال يملــك شــيئا. ولكننــي أؤكــد 

مــع ذلــك أنــه كان غنيــا جــدا فــي الواقــع، ألنــه احتفــظ حتــى اللحظــة األخيــرة مــن 

حياتــه بفكــرة وروح ســاميتين ال يمكــن مقارنتهمــا بــأي كميــة مــن الذهــب.«

كان يتحلــى الرئيــس طــوال حياتــه بالمعتقــدات الماثلــة فــي أن الفكــرة والــروح 

ــذه  ــدة ه ــه الفري ــن نظرت ــا م ــوري. وانطاق ــبة للث ــروات بالنس ــر ث ــاميتين أكب الس

إلــى ممتلــكات الثــوري ومفهومــه للحيــاة، رأى الميــراث الفكــري والروحــي الــذي 

ــة،  ــأي مــوارد مادي ــه ب ــراث ال يمكــن مقارنت ــم ت ــه كأثمــن وأقي اســتلمه مــن والدي

حتــى اســتطاع أن يعيــش طــول حياتــه بنزاهــة.

بالنســبة لــه، كانــت األمــوال أو المــوارد الماديــة ال قيمــة لهــا أبــدا إال مــن أجــل 

رفاهيــة الشــعب، ولــم يربــط مــرة األمــوال أو الثــروات بحياتــه الشــخصية.

ذات مــرة، قــدم أحــد مرافقيــه للرئيــس راتبــا أضيفــت إليــه مصاريــف العمــل، 

ــس  ــن الرئي ــه، لك ــاب راتب ــى حس ــه عل ــف عمل ــى مصاري ــه كان يصــرف حت ألن

حــرص علــى إعادتهــا مــا عــدا راتبــه األصلــي، قائــا إنــه ال يجــوز خــرق القواعــد 

ــب  ــألة رات ــوزراء مس ــس ال ــاع مجل ــى اجتم ــت إل ــن طرح ــة، وحي ــة للدول المالي

رئيــس الجامعــة األكبــر مــن راتــب رئيــس الــوزراء، قــال مؤكــدا إن المنصــب ال 

الواقعــي. ولذلــك، كان يؤكــد فــي كل فــرص لقائــه بالكــوادر علــى ضــرورة عيشــهم 

بتواضــع، وأبــدى مثالــه فــي الحيــاة المتواضعــة مــن خــال أفعالــه الواقعيــة.

لــم تتغيــر حياتــه المتواضعــة أبــدا، ســواء أ كان فــي األيــام التــي خــاض فيهــا 

ــام  ــي أي ــاد أو ف ــرر الب ــد تح ــا بع ــام لم ــي األي ــن، أو ف ــتعادة الوط ــال الس النض

ــام شــيخوخته. ــي أي ــى ف ــاد، وحت ــار الب ازده

ــي كان  ــة الت ــة النزيه ــه الحياتي ــى عادات ــوم عل ــت تق ــذه كان ــامية ه ــيمه الس ش

ــدة  ــه الفري ــن نظرت ــذه م ــة ه ــه النزيه ــت حيات ــه، وانطلق ــا طــوال حيات يتمســك به

التــي رأى بهــا الفكــر والــروح الســامية علــى أنهــا أكثــر ثــروات الثــوري ســموا، 

ــة. ــة نشــاطاته الثوري ــذ بداي من

كان الثــري الحقيقــي الــذي اعتبــره الرئيــس ممــن قابلهــم طــوال حياتــه هــو كيــم 

جــو هيــون أبــرز عاملــي التمويــن فــي الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري. 

ــس والمســكن  ــأكل والملب ــدا لحــل مســألة الم ــل جاه ــون يعم ــم جــو هي كان كي

للجيــش الثــوري طــوال فتــرة انطاقــه علــى طريــق النضــال الثــوري وحتــى بعــد 

ــكان  ــاس وإس ــام وإلب ــعي إلطع ــعى كل الس ــوج، كان يس ــد الف ــى قائ ــى إل أن ارتق

ــن  ــهيدا، م ــقط ش ــن، وس ــل التموي ــام عام ــي أي ــا كان ف ــاح، مثلم ــي الس ــه ف رفاق

جــراء الهجــوم المباغــت الــذي قامــت بــه الوحــدة »التأديبيــة« اليابانيــة، أثنــاء جمــع 

العســل البــري مــن أجــل المرضــى فــي المستشــفى الخلفــي.

بعــد استشــهاده، فتــح رفاقــه فــي الســاح مــزوده، ولــم يجــدوا فيــه شــيئا، وال حتــى 

حــذاء احتياطيــا، ألنــه قــد أعطــاه قبــل يــوم استشــهاده لمقاتــل آخــر اهتــرى حــذاؤه. 

فــي الحقيقــة إن الحبــوب واألقمشــة واألحذيــة التي حصــل عليها للجيــش الثوري 

طــوال حياتــه ربمــا تشــكل جبــا كبيــرا، لكــن المــزود الــذي تركــه كثروتــه الوحيــدة 
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ــن  ــع المزارعي ــوده م ــذل كل جه ــذي ب ــس ال ــرا عــن شــكرهم للرئي ــك تعبي كان ذل

فــي أيــام الحــرب، فيمــا هــو ينثــر شــخصيا البــذور معهــم ويوضــح طريــق تقــدم 

المزرعــة ويعتنــي بــكل شــؤونها االقتصاديــة إلــى ذلــك اليــوم. 

ــر عــن رضــاه  ــاه، عب ــة بانتب ــذه الفعالي ــرا عــن ه ــس تقري ــد أن ســمع الرئي بع

الكبيــر، قائــا إن هــذا مــال كبيــر. صاحــب هــذا المــال غنــي. عنــد بدايــة تشــكيل 

هــذه  المزرعــة، لــم يكــن لمــزارع حتــى فــراش صالــح واحــد ... ، وتــردد كلمــات 

األغنيــة: ألي غــرض، أســتعمل هــذا المــال الكبيــر المــوزع علــي .... وبعــد قليــل، 

ــى  ــار إل ــه، وأش ــة بمال ــرم المزرع ــود أن يك ــه ي ــا، فإن ــح اآلن غني ــه أصب ــال إن ق

شــراء الجــرارات والشــاحنات واآلالت الزراعيــة بذلــك المــال وتزويــد المزرعــة 

بهــا. وبعــد مــرور عــدة أيــام، جلــس مــع أحــد الكــوادر ليحاســب مجمــوع األمــوال 

ــه »إن  ــرح ل ــال بم ــى المزرعــة، وق ــة إل ــياء المقدم ــك األش ــتهلكة لشــراء تل المس

المــال قــد تــم اســتهالكه بمقــدار 1٠43٠٠ واون لشــرائها. هــذا يعنــي أن المــال 

األكثــر مــن مالــي بمقــدار 18٠٠ واون ونيــف قــد تــم اســتهالكه. مــاذا أفعــل إذن، 

ليــس لــدي مــال آخــر. أقرضنــي مــاال أيهــا الرفيــق الســكرتير المســؤول، ســوف 

أفــي بالديــن بعــد الحصــول علــى نصيبــي مــن الحصيلــة الموزعــة التاليــة«. 

هكــذا، صــارت 22 عربــة مــن الجــرارات والعربــات المقطــورة والشــاحنات 

تدخــل إلــى تلــك المزرعــة وســط أغانــي وتهاليــل المزارعيــن الذيــن جــاؤوا إلــى 

عــدة كيلومتــرات الســتقبالها. 

بعــد أن ســمع أحــد السياســيين األوروبييــن هــذه القصــة المؤثــرة، أعــرب عــن 

ــا  ــار مزارع ــة ص ــم دول ــرة أن زعي ــمعت ألول م ــي س ــي: »إنن ــا يل ــعوره كم ش

ــى  ــة الســنوية الموزعــة عل ــه فــي الحصيل ــا، وبعــد أن أخــذ مــاال مــن نصيب فخري

شــأن بهــا، إن رئيــس الجامعــة هــو أحــد العلمــاء فيحــق لــه أن يأخــذ راتبــا عاليــا.

علــى الرغــم مــن أنــه كان يبــذل نفســه كليــا مــن أجــل  الثــورة الكوريــة حامــا 

علــى عاتقــه شــؤون الدولــة الهامــة طــوال حياتــه، ولكنــه كان يرفــض دائمــا 

ــه الشــهري.  ــراح بإعــاء راتب االقت

ــه  ــرة أن يعطي ــدث م ــم يح ــره. ل ــذ صغ ــال من ــام بالم ــي أي اهتم ــن يول ــم يك ل

ــا  ــاص وأمثاله ــام الرص ــر وأق ــتعمل الدفات ــك، كان يس ــه. لذل ــاال ل ــه م ــوه وأم أب

مــن اللــوازم التــي اشــترتها لــه األم. ذلــك المــال مــن عشــرين يوانــا الــذي أعطتــه 

األم حيــن انطلــق إلــى طريــق الثــورة، بعــد مــا جمعتــه بكدهــا لقــاء غســل مابــس 

ــه أن  ــورة يمكن ــال ث ــه كان أشــبه بم ــل إن ــه، ب ــف حيات ــن مصاري ــم يك ــن ل اآلخري

ــورة. ــاء قيامــه بالث ــى المــال أثن ــد الحاجــة القصــوى إل يســتعمله عن

كانــت وجهــة نظــر الرئيــس هــي أن المــرء إذا وقــع فريســة األمــوال واألمتعــة، 

ــعب، وال  ــن وش ــم، وال وط ــزب وزعي ــره ح ــي نظ ــا ال ف ــخصا خسيس ــح ش يصب

يعــرف حتــى والديــه وزوجتــه وأوالده فــي النهايــة.

وبدافــع مــن هــذه النظــرة الســامية، بــذل كل مــا لديــه مــن المــال الخــاص ألجــل 

ســعادة الشــعب. 

فــي أحــد األيــام مــن شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام ١99٣، أقيمــت فعاليــة 

كبيــرة لتوزيــع الحصيلــة الزراعيــة الســنوية فــي مزرعــة واونهــوا التعاونيــة 

بقضــاء بيونغــواون فــي محافظــة بيونغــآن الجنوبيــة، حيــث صــدر القــرار لتقديــم 

المــال المــودع لمــدة أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن نصيــب الرئيــس الــذي ســجل 

ــاون الزراعــي  ــرة نشــر التع ــذ فت ــي هــذه المزرعــة من اســمه كمــزارع فخــري ف

االشــتراكي بعــد الحــرب، بمجمــوع قيمتــه ١02485 واونــا إلــى صاحبــه الرئيــس. 
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ــد  ــي مانكيونغــداي ق ــراد أســرته ف ــه.  كان الرئيــس وأف ــح لجــده وجدت واحــد صال

عاشــوا حيــاة بســيطة ونزيهــة إلــى حــد أن يتذكــر الرئيــس بقلــب مؤلــم أنــه لــم يعــط 

ــواع الشــقاء مــا عــدا اشــتراء  ــان كل أن ــا يعاني ــن كان ــه اللذي أي شــيء لجــده وجدت

نظــارة التكبيــر لجدتــه.

كان الرئيــس يؤكــد دائمــا للكــوادر »ال يجــوز لنــا، كائنــا مــن كانــوا، أن نتجــاوز 

مســتوى معيشــة شــعبنا«، وأبــدى بنفســه مثــاال واقعيــا لذلــك. بعــد تحــرر البــاد 

ــوز  ــه ال يج ــة إن ــا بصرام ــوادر، قائ ــن للك ــة التموي ــار كمي ــدل معي ــرة، ع مباش

إطاقــا تقديــم تمويــن خــاص لهــم حتــى لرئيــس وزراء الدولــة. ولــم يخالــف هــذه 

ــرته  ــي أس ــتهلك ف ــال المس ــك، كان الم ــا. ولذل ــة أيض ــه العائلي ــي حيات ــة ف الائح

اقتصــر علــى راتبــه الشــهري فقــط، ولــم يتجــاوز حــده. 

فــي  المغتربــون والشــخصيات  الكــوري والمواطنــون  الشــعب  أبنــاء  كان 

مختلــف بلــدان العالــم يقدمــون كثيــرا مــن الهدايــا للرئيــس كيــم إيــل ســونغ تمجيــدا 

لمآثــره ومتمنيــن موفــور الصحــة ومديــد العمــر لــه. لكــن كل الهدايــا التــي أهداهــا 

أبنــاء الشــعب عــادت إليهــم كمــا هــي عليــه، إذ أنــه حــرص علــى تقديــم كلهــا إلــى 

ــو  ــا ه ــر، بينم ــي وأصحــاب المآث ــل الشــاق والمضن ــي قطاعــات العم ــن ف العاملي

ــاء  ــي يســتخدمها أبن ــا الت ــس أصنافه ــام بنف ــي المخــزن الع ــه ف يشــتري كل لوازم

الشــعب.

مــن المعــروف أن معــرض الصداقــة الدوليــة بنــي في جبــل ميوهيانغ المشــهور 

بمناظــره الخابــة. يعتبــر هــذا شــاهدا عظيمــا علــى عصــر حــزب العمــل الكــوري، 

وتتركــز فيــه مشــاعر احتــرام النــاس فــي العالــم وتمجيدهــم للرجــل العظيــم، حيــث 

عرضــت الهدايــا المقدمــة إلــى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مــن رؤســاء الــدول وقــادة 

المزارعيــن، واشــترى بمالــه الجــرارات والشــاحنات، وأعطاهــا للمزارعيــن. 

حقــا، ذلــك قصــة تشــبه بأســطورة ال تحــدث فــي تاريــخ زراعــة البشــرية العائــد 

ــنين«. ــرات آالف الس ــى عش إل

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ نزيهــا دائمــا فــي حياتــه اليوميــة أو فــي معاملتــه 

ــز بصرامــة  ــة أن يمي ــه الثابت ــة والشــعب. كان مــن نظرت ــكات العامــة للدول للممتل

األمــور العامــة مــن األمــور الخاصــة، وال يخلــط بهــا فــي كل األحــوال، ورأى أن 

مصالــح الشــعب تتعــرض لاعتــداء، مــن دون ذلــك.

ــجار  ــن األش ــة م ــيه أحضــروا ١4 غرس ــن عــرف أن مرؤوس ــرة، حي ذات م

ــك هــي  ــه تل ــا إن مزرعــة الفواك ــم قائ ــة داره، المه ــي جنين المثمــرة، لغرســها ف

ثــروة قيمــة يجــب تركهــا لألجيــال القادمــة مســتقبا، فــا يحــق لهــم أن يجيئــوا بهــا 

ــم.  ــا الشــعب بعــرق جباهه ــروات رباه ــك األشــجار ث ــا أن تل ــا طالم ــد اقتاعه بع

وحــرص علــى إعادتهــا فــورا. وذات مــرة أخرى، عــرف أثنــاء توجيهاتــه الميدانية 

إلحــدى المناطــق المحليــة أن الكــوادر فــي تلــك المنطقــة نظمــوا األعمــال لترتيــب 

ــاء البيــت المســتقل بحجــم صغيــر الســتقباله فــي أفضــل الظــروف،  الطريــق وبن

ــة  ــت بتعبئ ــاء البي ــق وبن ــب الطري ــون ترتي ــاذا تنظم ــا: لم ــة قائ ــم بصرام المه

الشــعب فــي هــذا الوقــت المشــغول، بدعــوى ذهابــي إليهــا، هــل مــن األمــر الائــق 

تبذيــر ممتلــكات الدولــة، مــا دامــت تلــك هــي ممتلــكات الشــعب؟ إن مــن يلحقــون 

ــل هــذه  ــة ملزمــون بتحمــل المســؤولية أمــام الشــعب. مث ــكات الدول خســارة بممتل

القصــة المؤثــرة التــي تبيــن شــيمه الروحيــة واألخاقيــة الصادقــة والنزيهــة للغايــة 

ال تعــد وال تحصــى.

ــاء بيــت  ــم يســمح ببن ــاء البيــوت الحديثــة الفاخــرة مــن أجــل الشــعب، ل مــع بن
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المعــرض. رغــم أنــي لــم ألتــق مــرة بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ، لكنني اســتطعت أن 

أحــس بشــخصيته الســامية فعــا. أرى أنــه رجــل عظيــم يزيــد احترامــي وتبجيلــي 

لــه كلمــا أتطلــع إليــه مــرة بعــد مــرة«.

عــادة إن السياســيين فــي البلــدان األخــرى ال يعلنــون عــن الهدايــا التــي تلقوهــا 

مــن غيرهــم، ويعتبرونهــا ملــكا خاصــا بهــم، حتــى يســتخدموها أو يحتفظــوا 

ــن،  ــام اآلخري ــا أم ــة عرضه ــي حال ــم، وف ــخصيتهم وكرامته ــى ش ــزا إل ــا رم به

ــة. ــخصيتهم الخاص ــم لش ــع فخره ــتخدمونها كموض يس

لكــن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ جعــل كل الهدايــا المقدمــة إليــه كنــوزا وطنيــة 

ورمــزا إلــى كرامــة الشــعب وقوتــه.

رغــم أنــه زار زيــارة تفقديــة كل الثــروات واآلثــار واألوابــد التاريخيــة ومنهــا 

مدينــة معــارض الثــورات الثــاث ومتحــف التاريــخ وحتــى ضريــح الملــك 

دونغميونــغ بالتفصيــل، لكنــه لــم يتفقــد معــرض الهدايــا المقدمــة إليــه بكامــل أرجائه 

حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه. هــذا مــا لــم يكــن مثيلــه ألحــد مــا عــدا الرئيــس 

الــذي عــاش طــول حياتــه بنزاهــة، معتبــرا أن أفضــل ثــروات اإلنســان الثــوري مــا 

هــي إال الفكــر الســامي والــروح الســليمة، ال مــال وال ملــك.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ متواضعــا علــى الــدوام طــوال حياتــه فــي نواحــي 

حيــاة الغــذاء واللبــس والســكن أيضــا.

كان متواضعــا طــول عمــره فــي حيــاة الغــذاء، بدافــع مــن مبــدأ حياتــه القائــل 

بــأن الثــوري يكفيــه صنــع الثــورة رغــم تنــاول الطعــام بالمــاء البــارد علــى جبنــة 

الصويــا وحدهــا.

ــاء حياتــه هــي األطعمــة الجماهيريــة العاديــة  كانــت األطعمــة التــي أحبهــا أثن

األحــزاب والشــخصيات والمنظمــات واألجهــزة فــي العالــم، حتــى أطلــق عليــه هــذا 

االســم وصــار موضــع زيــارة النــاس الكثيريــن فــي الداخــل والخــارج.

فــي الحقيقــة إن كوريــا كانــت مــن واجبهــا فــي األيــام الماضيــة أن تقــدم الهدايــا 

ــت  ــا أصبح ــرى، لكنه ــدان األخ ــى البل ــادرة إل ــة والن ــياء القيم ــن األش ــة م المؤلف

ــوف  ــذ وق ــم من ــي العال ــرة ف ــعوب الغفي ــدول والش ــن ال ــرة م ــا الكثي ــى الهداي تتلق

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى رئاســة الحــزب والدولــة. كان كل ذلــك تعبيــرا عــن 

اعتــراف العالــم بالرئيــس وتمجيــده ألفــكاره وقيادتــه ومآثــره، وثقــة شــعوب العالــم 

بــه ومشــاعر افتتانهــا بمامحــه الســامية الجديــرة برجــل عظيــم.

ــه كانــت  ــا المقدمــة إلي ــم يفكــر الرئيــس مــرة أن هــذه الهداي ــه، ل ومــع ذلــك كل

ــدي وال  ــك بل ــي تســلمتها هــي مل ــا الت ــال: »كل الهداي ــه ق ــل إن تخصــه وحــده، ب

ملكــي الخــاص، فــال بــد مــن عــرض كلهــا فــي معــرض الهدايــا«، واســتطرد قائــا 

بــدفء قلبــه إن الهدايــا المقدمــة مــن البلــدان األخــرى هــي الكنــوز الوطنيــة التــي 

تســتأثر بأهميــة تاريخيــة، فــا بــد مــن االحتفــاظ الجيــد بهــا. هكــذا، كان الرئيــس 

أعطــى حتــى ذلــك الشــرف الــذي تلقــاه أيضــا إلــى الشــعب كمــا هــو عليــه.

ــث  ــغ، بحي ــل ميوهيان ــي جب ــكان ف ــي أنســب م ــع ف ــي المعــرض الرائ ــن بن حي

ــا  ــا فــي حفــظ الهداي ــه إذا قصرن ــال إن ــه، ق ــا في صــار مــن الممكــن عــرض الهداي

القيمــة فــإن األجيــال القادمــة ســتلومنا، فــا بــد مــن حفظهــا جيــدا، والحــرص علــى 

أن يشــاهدها أبنــاء شــعبنا واألجانــب. هكــذا، أطلــق عليــه اســم معــرض الصداقــة 

الدوليــة، ويــزوره عــدد كبيــر مــن أبنــاء الشــعب والمواطنيــن المغتربيــن واألجانب.

بخصــوص ذلــك، قــال أحــد المواطنيــن فــي جنوبــي كوريــا فــي إحدى الجلســات 

»إنــي لــم أســمع مــرة أن القائــد األعلــى فــي أي بلــد حــرص علــى بنــاء مثــل هــذا 
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فرحيــن لمشــهدي الــذي أصبــح جنتلمانــا فعــال«. وبعــد برهــات، قــال لهــم الرئيــس 

قصــة عــن لبســه هــذه البدلــة األنيقــة. 

ــى  ــل بعــد الحــرص عل ــغ إي ــم جون ــد كي ــة فهــي مــا أرســله القائ أمــا هــذه البدل

ــزور  ــن ي ــد الذي ــراد الوف ــن رأى أف ــه، حي ــق قلب ــعر بضي ــد ش ــا. ألن القائ صنعه

البلــدان األوروبيــة بصحبــة الرئيــس يلبســون جميعــا بأناقــة بــدالت الياقتيــن 

المطويتيــن إلــى الجانــب مــع ربطــة العنــق، لكــن الرئيــس هــو وحــده كان يلبــس 

بدلــة مغلقــة العنــق. ولذلــك، فــور عودتــه مــن البلــدان األخــرى، أعطــاه القائــد كيــم 

جونــغ إيــل هــذه البدلــة. عنــد تقديــم هــذه البدلــة المشــربة بإخاصــه، قــال للرئيــس 

بإلحــاح إنــك عانيــت شــقاء طــول حياتــك دون خلــع البــزة العســكرية والبدلــة مغلقــة 

ــي  ــا أن ــة مفتوحــة الصــدر، طالم ــق، واآلن، أرجــوك أن تســتريح البســا البدل العن

ــة العنــق.  ــة مغلق ــة البســا البدل أشــرف علــى كل شــؤون الدول

بعــد أن تحــدث الرئيــس عــن هــذه القصــة، أخــرج مــن جيــب الصديريــة ســاعة 

الجيــب مــن الذهــب األبيــض، كمــا لــو أنــه يفاخــر بهــا. تلــك الســاعة ذات األرقــام 

وخطوطهــا الواضحــة أيضــا أعدهــا القائــد كيــم جونــغ إيــل وأعطاهــا للرئيــس. قــال 

الرئيــس إنــه يحــس بــأن كل األتعــاب المتراكمــة منــذ أيــام نضالــه فــي الجبــل تــزول 

تــوا، حينمــا يظهــر بمظهــر الــزي هــذا. 

مظهــر الــزي الجديــد هــذا أثــار أصــداء بعيــدة حتــى فــي العالــم، بحيــث أعربــت 

أحــد المصــادر اإلعاميــة فــي البلــدان الرأســمالية عــن شــكوكه فــي تغييــر مظهــر 

زيــه قائــا إن تلــك قــد يعنــي » تغيــر السياســة فــي شــمالي كوريــا«.

ــدر  ــة الص ــة مفتوح ــه البدل ــبب لبس ــوا س ــتطيعوا أن يعرف ــم يس ــم ل ــا إنه طبع

ــم يظهــر بهــذا المظهــر طــوال عشــرات الســنين  مــع ربطــة العنــق، طالمــا أنــه ل

ــاء  ــة وحس ــال المختلف ــط بالغ ــام الخلي ــل الطع ــن مث ــع الكوريي ــا جمي ــي يحبه الت

عجينــة الصويــا ويخنتهــا والثــوم المملــح وأنــواع المخلــات مــن الملفــوف الكامــل 

ــح.  ــدس الممل ــة والقري ــول البري ــاطة البق ــي« وس ــماة ب»كيمتش ــردل المس والخ

وكانــت األطعمــة األكثــر حبــا لــه هــي أيضــا أطعمــة عامــة يحبهــا جميــع الكورييــن 

مثــل شــعيرية البطاطــا المتجمــدة وحســاء مــن حبــات الــذرة وكعــك البطاطــا 

ــا. ــن المســلوق وغيره واليقطي

قــال الرئيــس إن ألــذ األطعمــة وأهمهــا فــي الدنيــا هــو الملــح. ذلــك ألنــه إحــدى 

المــواد األحــوج التــي ال غنــى عنهــا كل يــوم فــي معيشــة الشــعب.

ــك  ــو إي ــي ب ــه ل ــت جدت ــة البســيطة، قال ــاة الغذائي ــه لقواعــد الحي لشــدة مراعات

ألحــد الكــوادر الــذي يقلــق علــى وجبــات الرئيــس البســيطة: » إنــي أفهــم قلبــك، 

ــة.  ــر عــادة األكل األصلي ــن الشــعب ال يغي ــوال باب ــد مجب ــذي ول ــس ال ولكــن الرئي

ــة«. ــي أيضــا أي حيل ــس ل ولي

كان الرئيــس متواضعــا جــدا فــي لبــس المابــس واألحذيــة أيضــا. حــدث أمــر 

ــن كان  ــام ١984، حي ــو ع ــوز/ يولي ــهر تم ــل ش ــن أوائ ــام م ــد األي ــي أح ــال ف ت

الرئيــس يقيــم فــي المنطقــة المحليــة ليوجــه شــؤون محافظتــي هامكيونــغ الشــمالية 

ــة. ــدان االشــتراكية األوروبي ــه للبل وريانغكانــغ علــى الطبيعــة، بعــد إنهــاء زيارات

جــاء الكــوادر إلــى الرئيــس الــذي يكــون فــي الجنينــة، ليقدمــوا لــه تحيــة 

ــه، أخذتهــم الدهشــة لمشــهد الرئيــس  ــن وقعــت نظراتهــم علي ــاح، ولكــن حي الصب

الــذي يبــدو أكثــر شــابا. كان الرئيــس فــي الخــارج وعلــى محيــاه ابتســامة عريضــة، 

بعــد أن لبــس بدلــة الياقتيــن المطويتيــن إلــى الجانــب وحــول عنقــه ربطــة. بعــد أن 

ــال مفعمــا بالفــرح: »هــل تروننــي أنيقــا. أراكــم  ــة الكــوادر، ق تلقــى الرئيــس تحي
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الفوتوغرافيــة مشــهد الرئيــس الــذي يلبــس البدلــة مفتوحــة الصــدر والربطــة حــول عنقه.

ــى صــار  ــة الصــدر األخــرى حت ــة مفتوح ــن يفصــل بدل ــم يك ــس ل ــن الرئي لك

ــا.  عتي

بمــا أنــه كان يشــغل بالــه كثيــرا لتزويــد الشــعب بأفضــل المابــس، كان 

ــه  ــرة. كان طلب ــس فاخ ــداء ماب ــى الرت ــرا حت ــا زال مبك ــت م ــا الوق ــرى دائم ي

الخــاص بالمابــس ينطبــق علــى أفــراد أســرته فــي مانكيونغــداي أيضــا. حيــن أراد 

المناضلــون المناهضــون لليابــان أن يقدمــوا أفضــل المابــس لجــد وجــدة الرئيــس 

اللذيــن كانــا يعانيــان كل أنــواع الشــقاء تحــت وطــأة اضطهــاد وجــور اإلمبريالييــن 

ــم  ــة، مانعه ــس صالح ــان ماب ــا يلبس ــم يكون ــا، ل ــر أيض ــد التحري ــن، وبع اليابانيي

الرئيــس قائــا إنــه يمكــن تفصيــل المابــس األفضــل أيضــا لجــده وعمــه أيضــا، 

ــه أيضــا للكــوادر  ــت جدت ــك، قال ــاء الشــعب بســعادة. ولذل ــع أبن ــش جمي ــن يعي حي

الذيــن يشــعرون بضيــق أفئدتهــم لعــدم تفصيــل لبــاس واحــد لهــا: »ال حاجــة لشــغل 

بالكــم. إنــي مســرورة جــدا، حيــن أرى قائــدا يعمــل مــن أجــل جميــع أبنــاء الشــعب. 

يقــال منــذ قديــم الزمــان إن رجــا يهتــم بشــؤون أســرته لــن يكــون رجــا عظيمــا«. 

ــواع  ــا كل أن ــه معاني ــل طــول حيات ــونغ يعم ــل س ــم إي ــس كي ــذا، كان الرئي هك

ــاس. ــة الن ــها عام ــي يلبس ــة الت ــس العادي ــا الماب ــقاء، البس الش

كانــت نظــرة الرئيــس إلــى المابــس هــي أنــه ال حاجــة إلــى لبــس مابــس أنيقــة 

طالمــا أنــه يدخــل بيــن الشــعب، وإذا لبــس مابــس خاصــة فــإن العمــال والفاحيــن 

يعاملونــه معاملــة حرجــة ومتكلفــة. كان الســبب فــي لبــس الرئيــس طــول حياتــه بدلــة 

مغلقــة العنــق هــي أنهــا لبــاس الشــعب الــذي يلبســه عامــة النــاس فــي األيــام العاديــة. 

كــي يختلــط الرئيــس بأبنــاء الشــعب الذيــن يحبهــم ويعتــز بهــم دون رســميات، 

ــة ألول  ــن البدل ــكل م ــك الش ــل ذل ــس مث ــس الرئي ــوم، لب ــك الي ــل ذل ــة. قب الماضي

ــوا  ــن كان ــان الذي ــن للياب ــن المناهضوي ــاد. إن المناضلي ــر الب مــرة فــي عــام تحري

ــزة  ــا الب ــى الوطــن البس ــرة إل ــه المظف ــد عودت ــه بع ــا من ــس قريب ــاعدون الرئي يس

العســكرية الملوثــة بدخــان البــارود فــي ســاحة القتــال ضــد اليابــان بحثــوا تفصيــل 

ــاش  ــتاني وقم ــون الكس ــة بالل ــة المخطط ــاش البدل ــى قم ــوا عل ــه، وحصل ــة ل البدل

ــة وقميصــا، وقدموهمــا للرئيــس. عنــدذاك، تقبلهمــا  القميــص، وصنعــوا بهمــا بدل

ــى عــدم وجــود المابــس  ــق عل ــه كان يشــعر بالقل ــول إن ــا وهــو يق الرئيــس مرحب

ــي خطــاب  ــه أن يلق ــه هــذا. كان مــن واجب ــوا قلق ــة الرســمية، لكنهــم أزال الخارجي

ــاف  ــخصيات باخت ــن الش ــرا م ــددا كبي ــل ع ــن ويقاب ــى الوط ــرة إل ــه المظف عودت

ــم  ــى طق ــه حت ــن ل ــم يك ــن ل ــرر. ولك ــن المح ــى أرض الوط ــا عل ــا وفئاته طبقاته

واحــد مــن البــدالت الرســمية. قــال أحــد المناضليــن المناهضيــن لليابــان للرئيــس 

ــا  ــل طقم ــود أن يفص ــه ي ــه، فإن ــمية ال يكفي ــدالت الرس ــن الب ــد م ــم الواح إن الطق

آخــر لــه بعــد الحصــول علــى قمــاش فاخــر، لكــن الرئيــس رفضــه قائــا: »هــذه 

البدلــة التــي فصلهــا لــي الرفــاق تكفينــي«، واســتطرد قائــا إن أبنــاء شــعبنا مــا 

ــم يخلعــوا لباســا مصنوعــا مــن قمــاش  ــون الحرمــان مــن الكســاء، ول ــوا يعان زال

الكتــان الخشــن. ومــا دام األمــر هكــذا، كيــف يســتطيع أن يلبــس مابــس فاخــرة، 

فإنــه ســيلبس مابــس جديــدة، حيــن يلبــس جميــع أبنــاء شــعبنا مابــس فاخــرة عــن 

ــد. ــاء الوطــن الجدي ــق اإلســراع ببن طري

ــاء  ــي لق ــن، ولق ــى الوط ــرة إل ــه المظف ــاب عودت ــي خط ــس يلق ــار الرئي ــذا، ص هك

ــذا  ــى ه ــة الصــدر. عل ــة مفتوح ــا البدل ــداي، البس ــي مانكيونغ ــه، ف ــده وجدت ــرا بج مؤث

ــور  ــة والص ــام الوثائقي ــي األف ــرة ف ــهدوا ألول م ــون أن يش ــتطاع الكوري ــو، اس النح
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فــا حاجــة لتركهمــا، وأعلمهــم طريقــة تصليحهمــا، وبعــد انتهــاء إصاحهمــا، ســر 

ســرورا عظيمــا قائــا إنهمــا صــارا جديديــن.

كمــا أنــه كان يحــب لبــس الجــوارب العاديــة المصنوعــة مــن القطن التي يلبســها 

ــة، كان  ــام الحــرب العنيف ــي أي ــي المخــزن التجــاري. ف ــاع ف ــاس ممــا يب عامــة الن

يضطــر إلــى زيارتــه الجبهــة وعمــق البــاد، فيمــا هــو يغيــر 2 إلــى ٣ الجــوارب. 

ولكــن إذا أتيحــت لــه الجــوارب الممتــازة مــن الصــوف، فإنــه أعطاهــا لمرافقيــه أو 

جنــدي حرســه الشــاب.

وكان مســكنه أيضــا متواضعــا جــدا بمــا يفــوق التصــور، حتــى لــم يكــن يختلــف 

أبــدا عــن مســاكن الشــعب. 

ــرة، تخصــص  ــى األســرة الصغي ــاد. حت ــة أي رب أســر الب كان رئيســا للدول

لربهــا أفضــل حجراتهــا. إال أن الرئيــس لــم يكــن يســكن فــي المســكن الخــاص أو 

يعمــل فــي المكتــب الخــاص ولــو مــرة، حيثمــا كان. 

طبعــا إن قاعــة كومسوســان لاجتماعــات ) قصــر الشــمس الحالــي فــي 

كومسوســان( تــم بنــاؤه كقصــر الرئاســة. لكــن الرئيــس أمضــى معظــم أيــام حياتــه 

علــى طريــق توجيهاتــه الميدانيــة، حتــى بعــد بنــاء هــذا القصــر، ناهيــك عمــا قبــل 

بنائــه، فلــم يكــن لديــه مكتــب أو غرفــة طعــام أو مســكن محــدد لــه علــى حــدة، بــل 

كان مكتبــه ومســكنه هــو أماكــن يعيــش ويعمــل فيهــا أبنــاء الشــعب. حتــى البيــت 

ــاه الكلســية وعربــة القطــار كان  الفاحــي البســيط والنفــق الــذي تتســاقط فيــه المي

ــه. يســتخدمها كمســكنه ومكتب

ذلــك المــكان الــذي وضــع فيــه الرئيــس الخطــة العملياتيــة للدفــاع عــن ســواحل 

ــدة  ــة بعي ــج الخط ــة، وانض ــر الوطني ــرب التحري ــرة ح ــي فت ــان ف ــة واونس منطق

كان يعمــل طــول حياتــه البســا مابس الشــعب، ولــم يلتفت إلى مســرح الدبلوماســية 

الدوليــة أو المنبــر السياســي حيــث يلبــس الرجــال عــادة البــدالت األنيقــة مفتوحــة 

ــط  ــتطاع أن يختل ــال، إذا اس ــة الب ــعر براح ــه ش ــل إن ــق، ب ــة العن ــدر وربط الص

بالشــعب ويحظــى بتأييــده ولــو لبــس المابــس المتواضعــة.

بمــا أنــه كان يحمــل هــذه النظــرة إلــى المابس، شــعر بســرور أكبر حيــن قدمت 

لــه إحــدى العجائــز القرويــة مــا فصلتــه مــن القميــص المصنــوع بقمــاش القنــب، 

وجــرب علــى لبســه أمــام تلــك العجــوز، ممتنــا لهــا، ولــم ينســاها طويــا. حيــن رأى 

ــدة  ــس جدي ــل ماب ــون، أرادوا تفصي ــة الل ــة وحائل ــوه مابســه صــارت بالي مرافق

بالقمــاش الجيــد، منعهــم الرئيــس قائــا: لمــاذا تعملــون هكــذا، طالمــا أنهــا تكــون 

ــاف، وجعلهــم يصلحونهــا  ــع واألري ــزور المصان ــن ي ــه لتواضعهــا، حي صالحــة ل

بعــد تقليــب قماشــها. وذات مــرة، حــدث أن تمزقــت ســترته المبطنــة بالقطــن مــن 

ــة الشــائكة للقــاء  أحــد أجزائهــا قليــا مــن جــراء فــرع الشــجرة أثنــاء عبــوره للتل

أبنــاء الشــهداء فــي وقــت رياضــة الصبــاح، وعندئــذ، طلــب رفوهــا قائــا : »لمــاذا 

ال ألبــس أنــا أيضــا لباســا مرقعــا؟«.

وكان الرئيــس يحــب لبــس األحذيــة والجــوارب أيضــا ممــا يلبســه أبنــاء الشــعب 

دائمــا. ولذلــك، كان يلبــس حذائيــن جلدييــن فقــط حينمــا يقابــل األجانــب أو يشــارك 

فــي االجتمــاع أو يذهــب إلــى المكتــب، وفــي األوقــات العاديــة، كان يلبــس دائمــا 

حذاءيــن قماشــيين مثــل أبنــاء الشــعب اآلخريــن. 

ــس  ــي الرئي ــي لحذائ ــد الداخل ــون أن الجل ــتاء، رأى المرافق ــام الش ــد أي ــي أح ف

ــن  ــن حي ــن، ولك ــا بالجديدي ــى تغييره ــعوا إل ــا، وس ــا طوي ــا الحتذائهم صــار بالي

عــرف الرئيــس ذلــك، منعهــم قائــا: إن هاذيــن الحذاءيــن مــا زال ال بــأس بهمــا، 
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بعــد تغييــر محركهــا بمحــرك الســيارة مــن طــراز »ســونغري - 58«. واســتطرد 

قائــا: »يكســب شــعبنا اآلن األمــوال بصعوبــة، ولذلــك تســتخدمها بالدنــا بقيمــة 

جــدا فلســا بعــد فلــس. مــا زالــت األمــوال قليلــة لنــا، فــال نمــد الشــعب باألحذيــة 

ــي ســأطلب شــراء  ــدة فإن ــال لشــراء ســيارة جدي ــة م ــرة. وإذا كان ثم أيضــا بوف

أحذيــة الشــعب بــه ولــو واحــدا منهــا. فــي رأيــي، يمكــن مواصلــة اســتخدام هــذه 

ــل نســتعملها  ــدة، ب ــم شــراء ســيارة جدي ــدا. فإياك ــم إصالحهــا جي الســيارة، إذا ت

بعــد اإلصــالح الجيــد لهــا«.

ــا  ــو فلس ــة ول ــوال الدول ــاد أم ــعي القتص ــعى كل الس ــس يس ــذا، كان الرئي هك

واحــدا، وبذلــك المــال الموفــر إعطــاء العــون لمعيشــة الشــعب ولــو قليــا، رغــم 

ــورة، والوطــن  ــن أجــل الحــزب والث ــار م ــل نه ــاد لي ــه كان يجــوب أنحــاء الب أن

ــإذا  ــة. ف ــوال الدول ــن أم ــد م ــس واح ــى فل ــه حت ــتهلك لنفس ــعب، دون أن يس والش

أراد أن يســتخدم مروحــة فــي الصيــف، اشــتراها مــن مــال جيبــه مروحــة بســيطة 

مصنوعــة فــي تعاونيــة محليــة لربــات البيــوت، ولبــس عــن طيــب خاطــر مابــس 

ــي للنســيج.  ــع المحل ــي المصن مصنوعــة مــن األقمشــة المنتجــة ف

حقــا إنــه نــذر كل مــا لديــه من أجــل الشــعب، بينمــا كان يعيش ببســاطة وتواضع 

شــأنه شــأن الشــعب حتــى لحظــة أخيــرة مــن حياتــه. ولذلــك، يــذرف النــاس دموعــا 

حــارة مــن أعمــاق قلوبهــم، فيمــا هــم يتذكــرون طــول حياتــه المتواضعــة والبســيطة 

ومآثــره وإنجازاتــه المتراكمــة أمــام الوطــن والشــعب. هكــذا، كان الرئيــس يعيــش 

طــول حياتــه بيــن الشــعب، ويبقــى خالــدا فــي قلوبهــم.

ــي  ــة بســيطة ف ــة ضيق ــي الحــرب كان غرف ــح المجــال االســتراتيجي ف ــدى لفت الم

البيــت الريفــي الواقــع فــي وادي الجبــل مــن قضــاء بوبدونــغ بمحافظــة كانغــواون، 

والمــكان الــذي أعــد فيــه الرئيــس الــدورة الكاملــة الثالثــة التاريخيــة للجنــة الحــزب 

المركزيــة أيضــا كان بيتــا فاحيــا متواضعــا فــي قريــة هيانغهــا مــن قضــاء 

ــار. ــاد الن ــد إيق ــه الدخــان عن ــذي يتســرب إلي ــغ، ال ــغ بمحافظــة زاكان زانغكان

ليــس فــي أيــام الحــرب الشــاقة فقــط، بــل فــي أيــام حــدوث التحــوالت العظيمــة 

ــكنية  ــوت الس ــاء البي ــان بن ــرب وجري ــد الح ــا بع ــاء لم ــار والبن ــادة اإلعم ــي إع ف

والمبانــي العامــة علــى قــدم وســاق أيضــا، منــع بنــاء مســكنه أو دار مكتبــه قائــا 

»مــاذا ســيقول الشــعب عندئــذ؟«، وحــرص علــى بنــاء مدرســة أو روضــة أطفــال 

أو مستشــفى بــدال منهــا.

ســبق أن أهــدى ســتالين فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق ســيارة الــركاب المتينــة 

ــا دون  ــس ســار به ــا أن الرئي ــل ســونغ. بم ــم إي ــس كي ــدة للرصــاص للرئي الصام

توقــف فــي أيــام بنــاء الوطــن الجديــد، وفــي أيــام الحــرب، حتــى صــارت باليــة. فقــد 

صــدر اقتــراح الكــوادر بتغييرهــا بســيارة جديــدة.

 فــي غضــون ذلــك، فــي شــهر آب/ أغســطس عــام ١962، كان الرئيــس 

كيــم إيــل ســونغ فــي قيــد إســداء توجيهاتــه الميدانيــة لقضاء تشانغســونغ. بعــد انتهاء 

االجتمــاع خــرج الرئــي س إلــى الفنــاء حيــث رأى الســائق يقــوم بترتيــب الســيارة. 

أمعــن الرئيــس نظرتــه فــي الســيارة قائــا »إن هــذه الســيارة أيضــا صــارت باليــة. 

أ ليــس كذلــك«، وســأله كــم قــوة حصــان محــرك الســيارة مــن طــراز »ســونغري 

ــوة  ــال إن ق ــان، ق ــوة حص ــه 70 ق ــمع من ــد أن س ــا. بع ــع بادن ــن صن - 58« م

محــرك هــذه الســيارة أيضــا 70 قــوة حصــان، ولذلــك، يمكــن اســتعمالها باســتمرار 
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※        ※        ※

مــا زالــت شــيم الرئيــس الســامية الجديــرة برجــل عظيــم تشــكل نبراســا يقــود 

الشــعب الكــوري إلــى جــادة الصــواب. علــى الرغــم مــن مضــي ١١0 ســنة مــن 

والدتــه، تبقــى مامحــه اإلنســانية النبيلــة التــي لــم تتغيــر ولــو مــرة منــذ أيــام شــبابه 

ــا شــعره  ــي شــاب فيه ــه الت ــى أواخــر حيات ــدو حت ــراري بايك ــذي كان يطــوي ب ال

تبقــى حيــة فــي قلــوب أبنــاء الشــعب الذيــن يــزداد شــوقهم إليــه يومــا بعــد يــوم.

ــان  ــخ انتصــار اإلنس ــدم تاري ــم وال ينقطــع. يتق ــان العظي ــخ اإلنس ــتمر تاري يس

ــاء.  ــال العظم ــادة الرج ــل بالنصــر بقي ــى يكل ــود حت بصم

ســيبقى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ حيــا إلــى األبــد كشــمس األمــة الكوريــة، ولــن 

ينتهــي احتــرام الكورييــن وتبجيلهــم لــه علــى مــدى عمــر الشــمس والقمــر. 






