مقدمة
جــاء يــوم الذكــرى العاشــرة بعــد المائــة لميــاد الزعيــم العظيــم كيــم إيــل ســونغ
( 15نيســان /أبريل .)1912
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
مشــاعرهم وقلوبهم.
كان الزعيــم العظيــم يقــف دائمــا علــى رأس الثــورة الكوريــة ويســتبق الزمــان
		

طــوال حياتــه العظيمــة .فقــد انطلــق إلــى طريــق الثــورة فــي الثالثــة عشــرة مــن
عمــره ،وقــاد النضــال الثــوري الســري والحربيــن الثوريتيــن والمرحلتيــن مــن
الثــورة االجتماعيــة وإعــادة اإلعمــار والبنــاء بعــد الحــرب ،والبنــاء االشــتراكي
مــن مختلــف المراحــل إلــى االنتصــارات العظيمــة مــن خــال حقبــة طويلــة مــن
الزمــن ولذلــك ،يشــيد بــه الشــعب الكــوري كسياســي فريــد ،وقائــد بــارز ،وقائــد
عســكري بــارع فــوالذي اإلرادة.
لكنــه كان إنســانا عظيمــا قبــل كونــه قائــدا بــارزا وثوريــا عظيمــا .بمــا أن
الكورييــن قــد عاشــوا الســنوات المثيــرة بالتغيــرات العظيمــة فــي القــرن العشــرين
تحــت قيــادة الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ،فقــد أحســوا مــن أعمــاق
قلوبهــم ،بــأن تاريــخ القائــد البــارز والثــوري العظيــم يبــدأ بتاريــخ إنســان عظيــم،
١

وأن الثــورة التــي يقودهــا اإلنســان العظيــم هــي القــوة الدافعــة للتاريــخ المقــدس

فهرس

بالــذات.
حقــا ال يمكــن وصــف مالمحــه اإلنســانية إال بمــا لــدى اإلنســان العظيــم الــذي
أنجبتــه الســماء.
قــد مجــد حياتــه الجليلــة بعقلــه الرفيــع ومحبتــه اإلنســانية الحــارة وقدرتــه
الروحيــة الصامــدة وحياتــه المتواضعــة .كان عقلــه الرفيــع منــارة تنيــر طريــق
الثــورة الكوريــة وأبنــاء الشــعب الكــوري ،وباتــت محبتــه اإلنســانية الالمتناهيــة
غــذاء لحديقــة أزهــار محبــة اإلنســان ،وأصبحــت قدرتــه الروحيــة الصلبــة مصــدرا
لكرامــة أبنــاء الشــعب الكــوري وانتصارهــم وكانــت مالمحــه الشــعبية النبيلــة حجر
زاويــة يدعــم الوحــدة التماثليــة ألبنــاء الشــعب الكــوري.
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حيــن نتحــدث عــن عظمــة الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كإنســان ،أول مــا ال بــد
أن نضعــه فــي الصــدارة هــو عالمــه العقلــي العالــي .لكــن عقلــه هــذا لــم يكــن
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حياة متواضعة لم تتغير طول الحياة 196.....................................

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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 -1طول حياته المشرفة بالبحث واالستقصاء

التحصيل العلمي المتميز الذي تواصل في الممارسات

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

التحصيل العلمي المتميز الذي تواصل في الممارسات

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  1923حتــى كانــون الثانــي /ينايــر عــام .1925

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

وفــي كانــون الثانــي /ينايــر عــام  1925أثنــاء دراســته فــي مدرســة تشــانغدوك،

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

ســمع أن الشــرطة اليابانيــة اعتقلــت أبــاه مــرة أخــرى ،فســلك ألــف ري مجــددا،

أكبــر الكليــات شــهرة بمســتوى التعليــم العالــي.

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

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

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

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

فوســونغ االبتدائيــة األولــى فــي أوائــل نيســان /أبريــل عــام  ،1925وانهمــك فــي

حيــث ارتفاعــه ونطاقــه.

الدراســة هنــاك حتــى ربيــع عــام .1926

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.

إلــى
بعــد أن فــارق والــده الدنيــا فــي حزيــران /يونيــو عــام  ،1926انضــم
		
مدرســة هواســونغ ،المدرســة العســكرية والسياســية لمــدة الســنتين بتزكيــة رجــال
حركــة جيــش االســتقالل وتركهــا فــي منتصــف الدراســة فــي أوائــل كانــون األول/
ديســمبر مــن نفــس العــام.

نقــل أبــوه كيــم هيونــغ جيــك ( 10تمــوز /يوليــو  5 -1894حزيــران /يونيــو

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

 )1926مركــز نشــاطاته إلــى لينجيانــغ فــي منطقــة شــمال شــرقي الصيــن ،مــن

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

جــراء قمــع اإلمبريالييــن اليابانييــن ،فــي خريــف عــام  ،1919وألحــق ابنــه

 ،1927مــن أجــل تعلــم األفــكار التقدميــة ،وأوقــف دراســته فيهــا فــي خريــف عــام

كيم إيل سونغ بالصف األول من مدرسة لينجيانغ االبتدائية في ربيع عام .1920

 ،1929وانطلــق إلــى ممارســة النضــال ،بكونــه ثوريــا محترفــا.

وفــي الفتــرة الالحقــة ،انتقلــت أســرته إلــى باتاوكــو ،حتــى صــار الصبــي

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

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

منتظمــا حســب المنهــاج المدرســي بــل إنــه كان منتقــا مــن هــذه المدرســة إلــى

فيهــا مــن صيــف عــام  1921إلــى أوائــل عــام  .1923لكنــه حســب وصيــة أبيــه

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

٦
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ينهمــك فــي الدراســة وحدهــا فــي مدرســة هواســونغ ومدرســة يوويــن الثانويــة

لكــي ترســل لــي نفقــات الدراســة كل شــهر .ولكــن ،كــم ســيكون يأســها شــديدا

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

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

وضــع حــد لتاريــخ نكبــة األمــة الكوريــة التــي تــرزح تحــت ســاح اإلمبريالييــن

أخــواي الصغيــران لذلــك؟ وكــم ســيتألم زمالئــي وأصدقــاء والــدي الذيــن أحبونــي

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

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

الصينييــن فــي خريــف عــام  1929بتحريــض مــن اإلمبريالييــن اليابانييــن،

األقــل ســتفهمني ،فعندمــا هجــر والــدي الدراســة فــي مدرســة سونغســيل الثانويــة

وأمضــى فتــرة حكمــه فــي ســجن جيليــن حتــى أوائــل أيــار /مايــو عــام ،1930

ليصبــح ثوريــا محترفــا ،وافقتــه هــي نفســها علــى هدفــه وأيدتــه دون قيــد أو

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

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

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

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

تحــت االســتغالل واالضطهــاد ،طريــق اإللقــاء بنفســه فــي واقــع النشــاطات الثورية

إذا كان ذلــك فــي ســبيل الثــورة والبــاد.

المحترفــة .كان ذلــك طبعــا قــرارا أصــدره بنفســه .ولكــن حيــن أوقــف دراســته

يمكــن القــول إن هجــري مدرســة يوويــن الثانويــة وتغلغلــي بيــن الشــعب شــكل

الثانويــة فــي منتصفهــا ،كان شــعوره معقــدا جــدا .ففــي الفتــرة الالحقــة ،كتــب

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

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

كثــوري محترف».

«ولكننــي عندمــا حزمــت أمــري علــى التخلــي عــن الدراســة الثانويــة ومغادرة

هكــذا ،كانــت ســيرة حياتــه المدرســية طبعــا مصغــرا لبــؤس حيــاة الشــباب

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

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

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

رغبتهــم الملحــة فــي الدراســة .إذن ،كيــف بلــغ الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ذلــك

الكثيــرة التــي أجلســني فيهــا إلــى الطاولــة فــور عودتــي مــن المدرســة ليعلمنــي

المســتوى العقلــي العالــي؟ لقــد قلنــا فــي األعلــى إن العقــل ليــس فطريــا بــل إنــه

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

محصلــة اجتماعيــة .ال وجــود لعالــم العقــل دون أي أســاس.

حتــى ولــو لنهايــة المرحلــة الثانويــة ،وأن ترســلني إلــى المدرســة الثانويــة حتــى
ولــو اضطــرت مــن أجــل ذلــك إلــى التغــذي باألعشــاب وحدهــا.

لقــد بنــى الرئيــس بــرج العقــل واحــدا بعد اآلخــر ،باســتقصائه المضنــي وتفكيره
الــذي ال يــكل .منــذ طفولتــه ،كان متميــزا بشــدة حــب االســتطالع .حتــى إذا رأى

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

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

للعمــل خــال ثــاث ســنوات فــي غســل الثيــاب والخياطــة حتــى تقصفــت أظفارهــا

عمــل ،فإنــه لــم يوقــف تفكيــره واســتقصاءه حتــى يــدرك كنــه المســألة .تكــون ثمــة
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كثيــر مــن القصــص عــن قدرتــه علــى االســتطالع فــي طفولتــه ،ومنهــا قصــة عــن

المســتغلة والمضطهــدة البائســة وطبيعــة المســتغلين والمضطهديــن منــذ صغــره،

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

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

عــن تفكيــك الحاكــي إلدراك مبدئــه .وفــي أيــام دراســته االبتدائيــة أيضــا ،كان

وجهــة نظــره الثوريــة والعلميــة حــول العالــم واحــدة بعــد األخــرى.

معروفــا بتلميــذ كثيــر األســئلة ،وفــي بعــض األحــوال ،كان المعلمــون يشــعرون
باالضطــراب لألجوبــة عــن أســئلته المعقــدة.

كان شــعوره الفريــد بالمســؤولية عــن شــق طريــق تقــدم الثــورة الكوريــة حديثــا
وباســتقاللية وحماســة االســتقصاء التــي ال تــكل دفعتــه إلــى كليــة جديــدة أي واقــع الثورة.

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

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

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

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

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

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

النــاس أكثــر البائســين .كان رأيــه وموقفــه مــن االســتقصاء الــذي ال يــكل هــو

فــي التفكيــر واالســتقصاء فــي مكتــب هــادئ قــط.

ليــس فــي هــذه الدنيــا شــيء صوفــي ،ال يمكــن ســبر غــوره بالتفكيــر واالســتقصاء
المســتمر حتــى النهايــة.

طبعــا إن ذلــك ليــس ألن الفــرص للتعلــم فــي الكليــة المتخصصــة لــم تتــح له .في
ـم
أوائــل الثالثينــات مــن القــرن الماضــي ،أوصــى لــه الكومنتــرون ورفاقــه بالتعلـ
		

وعلــى األخــص ،كان اكتســاب الحقيقــة فــي الواقــع هــو طريقــة اســتقصائه

فــي الجامعــة التــي تديرهــا الكومنتــرون فــي موســكو .حينــذاك ،قــال لهــم إنــه

الهامــة التــي تشــرب بهــا منــذ صغــره .كمــا ذكرنــا فــي األعلــى ،كانــت أســرته

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

تنتقــل مــرارا مــن هــذه القريــة إلــى أخــرى ،لنقــل أبيــه كيــم هيونــغ جيــك قائــد

والتكتيكيــة واألســلوبية للثــورة الكوريــة ،وعليــه أن يدخــل أوســاطهم ليشــاطرهم

حركــة التحــرر الوطنــي المناهــض لليابــان مركــز نشــاطاته مــرارا ،مــن جــراء

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

قمــع اإلمبريالييــن اليابانييــن ولصالــح نشــاطاته الثوريــة .فقــد تنقــل الصبــي

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

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

ألتعلــم منهــم نظريــات الثــورة الكوريــة وطرقهــا.

وعودتــه مــن قريــة بونغهــوا إلــى مانكيونغــداي فــي الســابعة مــن عمــره ،وإلــى
شــمال شــرقي الصيــن مغــادرا مانكيونغــداي فــي الثامنــة مــن عمــره ،وتــردد
مــرارا علــى منطقــة شــمال شــرقي الصيــن حتــى بلــغ عمــره  14ســنة.
هكــذا ،أثنــاء ســلوكه لهــذه الطــرق الطويلــة ،أدرك حالــة جماهيــر الشــعب
١٠
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قــال الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي حديثــه مــع مســؤولي الحــزب والدولــة فــي
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الديمقراطيــة ،الثــورة االشــتراكية والبنــاء االشــتراكي فــي مجــرى قيامــي
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بالنضــال الثــوري خــال مــا يقــرب مــن  ٦٠عامــا حتــى اآلن ،إال أننــي لــم أتلــق

أكثــر ذكاء وأوســع اطالعــا هــو الشــعب» .وعــاد بذاكرتــه إلــى طــول حياتــه وقــال

المعــارف الالزمــة للثــورة والبنــاء مــن معلــم فــي مدرســة قــط .صحيــح أننــي

بنبــرة مؤثــرة:

اســتوعبت بعــض المعــارف مــن خــال الكتــب ،إال أن غالبيتهــا اكتســبتها مــن
خــال الممارســة الفعليــة وأنــا متواجــد بيــن الرفــاق الثورييــن وأبنــاء الشــعب
أشــاطرهم الســراء والضــراء ،الحيــاة والمــوت».
فــي أثنــاء حديثــه مــع الكــوادر عــن طريقــة العمــل وأســلوبه فــي اليــوم األول
مــن كانــون الثانــي /ينايــر عــام  ،1988قــال بتأثــر إنــه مــن حســن الحــظ أن ال

«إن لــدى الشــعب فلســفة واقتصــادا وأدبــا أيضــا .لذلــك أنخــرط دائمــا مــع
الشــعب ،وأتعلــم منــه».
كالمــه هــذا قــول مأثــور جــدا تبلــور فيــه تاريخــه لقيــادة الثــورة بوضــوح.
هكــذا ،كان اعتبــار الشــعب معلمــا لــه عقيــدة طــول حياتــه التــي ال تتزعــزع ،ومبــدأ
حديديــا ثابتــا جســده فــي عملــه وحياتــه.

يذهــب إلــى االتحــاد الســوفييتي للدراســة بــل خــاض النضــال الثــوري داخــل

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

الشــعب بدافــع مــن اإليمــان بــأن الثــورة الكوريــة يعرفهــا شــعبنا أكثــر ،ويجــب

وســعادته واالنتصــار فــي الثــورة والبنــاء ،وكان يجــد دائمــا فــي كالم الشــعب

علينــا أن ندخــل وســط الشــعب للبحــث عــن االســتراتيجية والتكتيــكات للثــورة

الصــادق والبســيط بــذرة اســتقصائه.

الكوريــة ،ونجــد أســلوب إكمــال الثــورة وســط الشــعب فيمــا نشــاطره مصيــرا مــن
الحيــاة والمــوت.
إن التعلــم مــن الشــعب كل مــا لديــه معتبــرا إيــاه معلمــا ،كان هــذا هدفــا طرحــه
عنــد اختيــاره الطريــق إلــى الثــورة بكونــه ثوريــا محترفــا .إذا كانــت الممارســة
الثوريــة مادتــه االختصاصيــة للمعــارف واألبحــاث ،فــإن الشــعب أصبــح بالــذات
معلمــا ممتــازا لــه.

ـع
فقــد قــال فــي حديثــه مــع أفــراد وفــد جمعيــة الثقافــة البيروفيــة للصداقــة مـ
		
كوريــا فــي اليــوم  14مــن حزيــران /يونيــو عــام  1980مــا يلــي:
«قــد تبــدو كلمــات العمــال والفالحيــن ســاذجة فــي ظاهرهــا ،لكنهــا تنطــوي
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 االســتغالل واالضطهاد.

فــي الجلســة عميقــة المغــزى التــي توفــرت لــه بمناســبة الذكــرى الســبعين

حيــن زار ســون واون تــاي المقيــم فــي الواليــات المتحــدة الوطــن ،وتبــادل

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

الذكريــات المثيــرة مــع الزعيــم العظيــم عــام  ،1991عبــر عــن دهشــته وإعجابــه

مشــكورا ومعلمــا ممتــازا لــه دائمــا.

بمؤهالتــه العاليــة التــي يطلــع بهــا علــى كل شــؤون البلــد وحتــى الشــؤون

وفــي حديثــه مــع جماعــة الصحفييــن فــي شــبكة ســي .إن .إن التلفزيونيــة
األمريكيــة التــي زارت كوريــا فــي نيســان /أبريــل عــام  ،1994قــال «إن معلمــي
١٢
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االقتصاديــة المعقــدة ويقودهــا بدقــة.
عندئــذ صــارح الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بمــا يــدور فــي خلــده قائــا« :قلــت
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لــي يــا ســيدي إننــي متضلــع مــن الحســاب االقتصــادي علــى الرغــم مــن أننــي

فــي فــرص زياراتــه العديــدة لكوريــا فــي أوائــل الســبعينات ،حــول مســار حياتــه

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

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

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

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

مــاذا يســتهدف الرجــل الثــوري بأبحاثــه الحقيقيــة ،ومــا هــو مضمــون أبحاثــه

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

الــذي يجــب تحقيقــه مكرســا حياتــه كلهــا ،مــن أيــن ومــاذا يجــب عليــه أن ينقبــه

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

للوصــول إلــى الهــدف العالــي لألبحــاث .وجــد كل هــذه النقــاط وســط جماهيــر

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

الشــعب وخــال ممارســته الثوريــة.
قــال ياســوي غــاورو أول رئيــس المجلــس للمعهــد الدولــي لدراســة فكــرة
زوتشــيه بتأثــر كمــا يلــي:

ولكــن الكيمئيلســونغية أعطتنــي أجوبــة واضحــة عــن المســائل التــي أدرســها
بنطاقهــا وعمقهــا وغنائهــا الموســوعي».
كان يتعجب كثيرا بمعارف الرئيس الوافرة وأفكاره ونظرياته الحكيمة.

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

كان الرئيس واســع االطالع على كل الميادين السياســية والفلســفية واالقتصادية

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

ـى
واألدبيــة ...الــخ .بخصــوص الشــؤون الدوليــة ،كانــت معارفــه عميقــة وغنيــة إلـ
		

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

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

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

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

اعتبــر الشــعب معلمــا لــه هــو بالــذات عظيــم العظمــاء».

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

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

عــرف أثنــاء تبــادل الحديــث مــع وفــد العلمــاء االجتماعييــن الكورييــن أن الرئيــس

فقــد خــاض نشــاطاته االجتماعيــة الفعالــة لمنــع القنابــل الذريــة والهيدروجينيــة

اســتطاع أن يعــرف تلــك األشــياء الكثيــرة ،ألنــه كان يعتبــر الشــعب معلمــا لــه،

فــي الخمســينات مــن القــرن الماضــي ،حتــى فــاز بجائــزة لينيــن الدوليــة للســام

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

وجائــزة ألمانيــا للســام ،وفــي عــام  1965أقــام معهــد أبحــاث الســام العالمــي

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

وعمــل كرئيــس لــه .وكان خبيــرا مشــهورا بالشــؤون الدوليــة ،زار عــددا كبيــرا

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

مــن البلــدان ،وقابــل السياســيين المشــهورين الكثيريــن أيضــا.

التــي تختلــف اختالفــا تامــا عمــا لــدى السياســيين والرجــال العظمــاء الســابقين.

ولكــن بعــد أن عــرف فكــرة زوتشــيه ،وعلــى األخــص ،قابــل الرئيــس كيــم إيــل ســونغ
١٤
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كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يــزور المصانــع واألريــاف دون توقــف حتــى فــي
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أواخــر حياتــه البالغــة مــن عمرهــا  80ســنة ،ليســمع أصــوات الشــعب ،ويخالــط بهم،

تنطــوي علــى قوتهــا الحياتيــة األبديــة ،لطابعهــا العصــري وأصالتهــا وتكاملهــا.

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

علــى الرغــم مــن أن الرئيــس كان يضــع المســائل الواقعيــة المفصلــة للثــورة

ومــن خــال ذلــك ،تــزود بــكل الكفــاءات والشــيم الجديــرة بنبيــه يتضلــع بمشــاعر

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

الشــعب أكثــر مــن غيــره وواســع االطــاع يســتوعب تمامــا الشــؤون السياســية

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

والعســكرية واالقتصاديــة والثقافيــة ،والمخطــط االســتراتيجي والتكتيكــي البــارز

كان يعــارض تمامــا االتجاهــات االنعزاليــة والقوميــة فــي كل أصعــدة التفكيــر

الــذي يوضــح الخطــط االســتراتيجية والتكتيكيــة للثــورة الكوريــة بأكثــر كمــاال.
هكــذا ،كانــت طــول حيــاة الرئيــس حيــاة جليلــة اعتبــر فيهــا الشــعب أبــرز معلــم
لــه ،وممارســة الثــورة علــى أنهــا أعلــى جامعــة وعلــم اختصاصــه الضــروري،
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
بتطويــر األفــكار والنظريــات ســهل فهمهــا لجميــع النــاس وضــروري وجودهــا

واالســتقصاء ســواء أ فــي دراســة األفــكار التقدميــة أو فــي اســتقصاء وأبحــاث
االقتصــاد والعلــوم والثقافــة وغيرهــا.
إن مــا كان يعارضــه طــول حياتــه هــو اتجاهــات الســير وراء اآلخريــن علــى نحــو
أعمــى بعــد فقــدان االســتقاللية ،واالعتمــاد علــى اآلخريــن دون الثقــة بالقــوة الذاتيــة،
وابتــاع تجــارب اآلخريــن لقمــة واحــدة دون معاملتهــا نقديــا ،ال انغالقيــة إطالقــا.
ـدول
ولذلــك ،حيــن تحــدث الرئيــس عــن المعارضــة الحازمــة التجــاه التبعيــة للـ
		
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.

لصنــع مصيــر جماهيــر الشــعب ،وجعلهــا أفــكارا ونظريــات موســوعية قابلــة لحــل

حيــن زار الرئيــس مصنــع الســيارات فــي تشيكوســلوفاكيا الســابقة أثنــاء زيارته

المســائل المعقــدة الضخمــة للثــورة الكوريــة .إن األفــكار والنظريــات الخاصــة

ألوروبــا فــي عــام  ،1984ســأل لمســؤول هــذا المصنــع عــن وقــت الزم إلنتــاج

بالتحــرر الوطنــي والطبقــي واإلنســاني ،وشــؤون الحــزب والدولــة والقــوات

شــاحنة واحــدة ووزنهــا وكميــة اســتهالك وقودهــا والمــواد المعدنيــة المســتخدمة

المســلحة واالقتصــاد والثقافــة وغيرهــا ،ومنهــا األفــكار والنظريــات الخاصــة

لســبك محركهــا وغيرهــا مــن تفاصيــل مســائل إنتــاج الشــاحنات.

بالثــورة الديمقراطيــة المناهضــة لإلمبرياليــة واإلقطاعيــة ،والنظريــات الخاصــة

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

بالثــورة والبنــاء االشــتراكيين ،والنظريــة الخاصــة بتثويــر المجتمــع كلــه وتحويلــه

الــذي يعتــرف بــه العالــم يهتــم هكــذا بأصغــر المســائل التقنيــة فــي أحــد الفــروع

علــى نمــط الطبقــة العاملــة وترقيتــه إلــى مســتوى المثقفيــن ،كلهــا أفــكار ونظريــات

االقتصاديــة مثــل إنتــاج الشــاحنات.
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هكــذا ،كان الرئيــس يهتــم ويــدرس بعمــق كل المســائل المســاعدة ولــو قليــا
إلغنــاء الوطــن واألمــة وتقويتهمــا وازدهارهمــا.

مطالعة لم تتوقف ولو للحظة في حياة الرئيس

األطفــال األدبيــة فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق البيــت القائــم فــي مانكيونغــداي
الــذي ولــد فيــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ وقضــى أيــام طفولتــه ،أثنــاء زيارتــه

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

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

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

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

تحصيلــه الدراســي يكــون متميــزا وناجمــا عــن الواقــع بــكل معنــى حروفــه.

الكتــب فــي أيــام الشــقاء .عندئــذ ،رد عليــه الرئيــس قائــا إن فكــره وإيمانــه وإرادتــه
لــم تكــن تظهــر بيــن ليلــة وضحاهــا ،بــل إنهــا تشــكلت لديــه فــي ســياق نضالــه

مطالعة لم تتوقف ولو للحظة في حياة الرئيس

وحياتــه الطويلــة ،وكانــت أول نقطــة انطالقهــا 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 انطالقــه

ال يمكــن تصــور حيــاة اإلنســان دون الكتــب .كل مــن لــه عقــل ســليم وحميــة
دراســية يحــب الكتــب وقراءتهــا.

لحياتــه اإلنســانية الصادقــة .كانــت أســرته فــي مانكيونغــداي التــي أمضــى الرئيــس
ـك
أيــام حداثتــه فــي حالــة عســيرة يصعــب فيهــا حتــى دفــع نفقــة دراســته .فــي تلـ
		

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

الظــروف ،لــم يســتطع الرئيــس أن يحصــل علــى مــا أراد أن يحصــل عليــه مــن

حياتــه ،ويجــد قيمــة حياتــه فــي المطالعــة ،علــى الرغــم مــن أنــه يتحمــل علــى

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

عاتقــه كل شــؤون الثــورة والبنــاء.

بعــد شــرائها باســتهالك أكثــر مــن نصــف نفقــة إدارة مكتبــة المدرســة التــي كان

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يحــب الكتــاب أكثــر مــن غيــره ،ولــم يوقــف

الرئيــس مســؤوال عنهــا ،لالفتقــار إلــى مالــه الخــاص لشــرائها ،وقــرأ الجرائــد

القــراءة طــول حياتــه .كانــت حماســته االســتثنائية للقــراءة تظاهــرا لنظرته الســامية

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

إلــى الكتــب وقراءتهــا.

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

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

عشــية تحــرر الوطــن (عــام  ،)1945توجــه إلــى موســكو ليشــارك فــي اجتمــاع

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

العمليــات القتاليــة ضــد اليابــان مــع بعــض الكــوادر القــادة فــي الجيــش الثــوري

المعــارف ويعلمــه حقيقــة.

الشــعبي الكــوري .وأقــام فــي إحــدى دور الضيافــة فــي موســكو .وذات ليلــة مــن

فــي أحــد األيــام مــن شــباط /فبرايــر عــام  ،1987زار رئيــس تحريــر مجلــة
١٨

رجل عظيم

تلــك الليالــي ،حلــم حلمــا غريبــا عــن الكتــاب.
رجل عظيم

١٩

 -1طول حياته المشرفة بالبحث واالستقصاء

مطالعة لم تتوقف ولو للحظة في حياة الرئيس

إذ رأى فــي المنــام زوجتــه كيــم جونــغ ســوك مــأت القاعــة الكبيــرة بالكتــب

ومــا دام األمــر هكــذا ،لــم تكــن تفلــت يــداه كتابــا فــي أي وقــت ويــوم .وقــت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هكــذا كانــت محبتــه للكتــب وحماســته إلــى القــراءة قويــة جــدا بدرجــة رؤيتهــا
حتــى فــي المنــام.
علــى العمــوم ،تكــون فتــرة قــراءة الكتــب محــدودة فــي أعمــار النــاس .لكــن
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 خالفــه منــذ طفولتــه إلــى أواخــر حياتــه.

و«حكايــة ســيم تشــونغ» ،وفضــا عــن ذلــك ،األعمــال األدبيــة الثوريــة والتاريخيــة
ـة»،
األجنبيــة مثــل «علــى ضفــة نهــر آمــروك» ،و«األم» ،و«قصــة آه كيــو الحقيقيـ
		
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
لغــات البلــدان األخــرى .كان ضليعــا باللغــة الصينيــة إلــى حــد إمــكان الحــوار

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

والحديــث وإلقــاء الخطــب بطالقــة دون النصــوص المكتوبــة .ولذلــك ،كان يقــرأ

أعبــاء الحربيــن الثوريتيــن للدفــاع عــن مصيــر الشــعب وعديــد مــن مراحــل الثــورة

كثيــرا مــن الكتــب السياســية والمجــات العلميــة والتقنيــة األجنبيــة دون توقــف

االجتماعيــة ،وكل األعمــال الكبيــرة والصغيــرة للدولــة مثــل شــؤون الحــزب

حتــى بلــغ مــن العمــر عتيــا.

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

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

القــادة والشــخصيات مــن عــدد كبيــر مــن البلــدان فــي آســيا وأوروبــا وأفريقيــا

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

وأمريــكا الالتينيــة دون توقــف.

فإنــه قــرأ كتابــا خاصــا بتربيــة الدجــاج حتــى فــي أيــام الحــرب ،وإذا اعتــزم علــى
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تزويــد الشــعب بوفــرة وفيــرة مــن البطاطــا الحلــوة ،فإنــه قــرأ بنهــم الكتــب الخاصــة

نفــس اإلنســان .هكــذا ،فــإن إدراك مــا فــي ســريرة نفــس اإلنســان أمــر صعــب،

بزرعهــا ســاهرا الليالــي .ومــن أجــل الحصــول علــى التقنيــات الزراعيــة المتقدمــة

لكــن لــم يكــن الرئيــس يهمــل هــذا األمــر ولــو للحظــة واحــدة ،وإذا عامــل أي

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

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

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.

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
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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

كان الرئيــس متضلعــا فــي نفســية اإلنســان ،يفطــن بدقــة إلــى قلــوب النــاس

النــاس علــى اختــاف مهنهــم وأصغــر مشــاعر المســنين.

الكثيريــن بشــتى أوســاطهم ،بمــا أنــه كان يعتبــر اإلنســان أعــز كائــن ،ويختلــط

تلميــذ
بمــا أن الرئيــس كان يــدرك ويفهــم جيــدا نفــوس النــاس ،فقــد همــس
		

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

ابتدائــي صغيــر فــي أذنــه أســرار مــا فــي نفســه ،وأفضــى لــه الشــيوخ طاعنــو

مكنــون قلوبهــم أوال .كان يتحــدث وينظــم العمــل علــى أســاس اإلدراك الصائــب

الســن بمكنــون قلوبهــم .حتــى فــي الوضــع القتالــي الشــاق والمعقــد ،كان يعتــز

لحالــة نفســية النــاس وبمــا يتــاءم معهــا .حتــى عنــد طــرح مهمــة يجــب تكليــف

بمشــاعر النــاس ووجدانهــم ،وعاملهــم علــى أســاس إدراك تفاصيلهــا.

أحــد الكــوادر بهــا أو مســألة يجــب عليــه أن يســألها ألحــد ،كان الرئيــس يقابــل

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

صاحــب شــأن مباشــرة ،وكلفــه بالمهمــة أو نظــم العمــل بعــد المعرفــة بتفاصيــل

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

حالــة نفســيته.

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

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

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

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

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

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

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

هــذا يعنــي أن أعمــاق البحــر يمكــن رؤيتهــا ولكــن ال يمكــن رؤيــة مــا فــي قــرارة

فــي البدايــة ،نظــرت إلــى الصفــوف باســمة ،ولكنهــا حيــن رأت أن الصفــوف
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تقتــرب ،أحنــت رأســها ومــرت مســتعجلة بجوارهــا .عندئــذ ،الحــظ الرئيــس أن
هنــاك مقاتــا فــي الصفــوف نظــر بســرعة إلــى الــوراء ثــم أحنــى رأســه وتابــع
ســيره غارقــا فــي تأمــات عميقــة .وبعــد أن تقدمــت الصفــوف تقدمــا قليــا ،عــاد
لاللتفــات إلــى المــكان الــذي كانــت تختفــي فيــه الفتــاة.
استشــف القائــد كيــم إيــل ســونغ مشــاعر الشــباب الملتهبــة بالحــب مــن خــال
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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
نفــوس النــاس ،فــإن إدراك تطلعاتهــم ومطالبهــم بدقــة كان هدفــا آخــر لدخــول
أعمــاق قلــوب النــاس.

تحركاتهمــا ونظــرة الحنيــن للجنــدي ،بينمــا لــم يفكــر أحــد فيهــا .اســتدعى ذلــك

طــوال حياتــه الثوريــة ،اعتبــر إدراك تطلعــات جماهيــر الشــعب ومطالبهــا

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

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

التــي مــرت منــذ قليــل.

فــي أي مــكان وزمــان.

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

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

نفســه وهــو بالــزي العســكري .قــرأ قلــب الشــاب الــذي يفيــض بمشــاعر الحــب

وتاريــخ حياتهــم وأعمارهــم ومهنهــم ومناشــئهم ومكانتهــم االجتماعيــة ،كانــت

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

تطلعاتهــم ومطالبهــم الحياتيــة أيضــا تختلــف فيمــا بينهــم.

		

وأصــدر أمــرا بــأن تأخــذ الصفــوف االســتراحة .ال غنــى عــن القــول إن ذلــك

لكــن الرئيــس رأى دائمــا تطلعــات النــاس ومطالبهــم المتنوعــة باهتمــام عميــق،

الجنــدي ركــض لمقابلــة الخطيبــة بســرعة الرصــاص بفــرح كبيــر .فيمــا بعــد،

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

خــاض هــذان الشــابان الحبيبــان النضــال ضــد اإلمبريالييــن اليابانييــن حتــى النهايــة

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

دون شــعور بالخجــل أمــام الوطــن واألمــة.

مــدى اهتمامــه الكبيــر لتطلعــات النــاس ومطالبهــم يمكننــا أن نعرفــه جيــدا

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

مــن خــال قصــة عــن حمــل الكــوادر علــى اتخــاذ الموقــف والســلوك الصائــب

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

لشــكوى النــاس .أمــا الشــكوى فهــو طلــب النــاس المقــدم إلــى أجهــزة الحــزب

الشــباب ،الــذي يتبرعــم فــي قــرارة النفــوس مثــل ســديم األرض دون أن يعرفــه

والدولــة والمؤسســات والمنظمــات الشــعبية بشــأن منــع االعتــداءات علــى حقــوق

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

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

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

كان مــن العــادات المتبعــة الســابقة أن يعالــج الشــكوى المقــدم بمجــرد االستفســار

يتفتــح كأزهــار جميلــة ،بمشــاعر والديهــم الحقيقييــن.

الدقيــق عــن الحقيقــة ،واتخــاذ اإلجــراءات العمليــة لحــل المســـألة .لكــن الرئيــس
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رأى أنــه ال يمكــن التلبيــة علــى طلــب النــاس كلــه بمجــرد تلــك الطريقــة وحدهــا.

مــن خــال ســياق نضالــه الثــوري الطويــل .كان يطلــع جيــدا علــى نفــوس الطلبــة

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

الشــباب والناشــئين ،نظــرا ألنــه قضــى أيــام دراســته االبتدائيــة والثانويــة ،وكان

لحــزب العمــل الكــوري فــي يــوم  18مــن تشــرين األول /أكتوبــر عــام ،1966

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

أعطــى تعليماتــه القيمــة بخصــوص الموقــف والســلوك الجديــد الــذي يجــب علــى

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

الكــوادر أن يتخــذوه فــي معالجــة شــكاوى أبنــاء الشــعب.

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

نقــد الرئيــس بصرامــة بعــض الكــوادر الذيــن يكشــفون ظواهــر معالجة شــكاوى

وبنفــس حبــه ومودتــه ،قــال دائمــا للضبــاط اآلمريــن بعــد تحــرر الوطــن أيضــا

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

إنــه يجــب تزويــد الجنــود بكعــك األرز والشــعيرية والــذرة الخضــراء المســلوقة

الجحيــم» ،وقــال بلهجــة جــادة إنــه إذا تلقــى الكــوادر رســائل الشــكاوى فيجــدر

والبطيــخ األصفــر وغيرهــا دون نضوبهــا مثلمــا كانــوا فــي بيوتهــم .وحيــن زار

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

المــزارع والمصانــع ،كان يمســك دون تكليــف أيــدي المزارعيــن الملطخــة بالتراب

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

وأيــدي العمــال الملوثــة بالزيــت.

بدقــة طريقــة علميــة صائبــة لحــل المســألة.

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

كان أهــم مؤهــات الرجــل الثــوري فــي رأي الرئيــس هــو المعرفــة باإلنســان

بعــد شــروع إعــادة هجــوم الجيــش الشــعبي فــي كانــون الثانــي /ينايــر عــام ،1951

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

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

وفكرهــم ومشــاعرهم .فعنــد تحريــك الجماهيــر بعــد المعرفــة الصائبــة بفكــر النــاس

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

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

مــن غضــون ذلــك ،جــاء أحــد الضبــاط اآلمريــن إلــى ســرية الحــرس الخــاص

الشــكلية والنزعــة الذاتيــة والبيروقراطيــة والجمــود العقائــدي .لــذا فــإن الرئيــس

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

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

عــن حالتهــم المعيشــية .إذا عــرف حالتكــم المعيشــية البائســة ســيتألم مثــل أبيكــم

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

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

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

األبيــض المســلوق وحســاء اللحــم.

قــرارة نفــوس األطفــال ،ويعملــوا بمــا يتــاءم مــع ذلــك.
كمــا أن الرئيــس كان يســتوعب نفــوس النــاس الذيــن ينتمــون إلــى كل األوســاط،
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ذاكرته الخارقة

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

يفهــم نفــوس الجميــع ،هــذه بالــذات تســمية شــعبية شــاملة أعطاهــا عشــرات الماليين

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

مــن أبنــاء الشــعب الكــوري للرئيــس الــذي قــام بــكل األعمــال الكبيــرة والصغيــرة

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

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

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

قلوبهــم.

الجنــود نظراتهــم فيمــا بينهــم ،وأثنــاء ذلــك ،أجــاب أحــد الضبــاط كاذبــا :تناولنــا
لحمــا مثلجــا بعــد غليــه.

ذاكرته الخارقة

فقــال القائــد األعلــى« :أنتــم تجيــدون حقــا تدبيــر الحيــاة االقتصاديــة .لقــد
غســلتم القــدر نظيفــة ،دون تــرك قطــرة واحــدة مــن زيــت اللحــم».
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.

يمكــن القــول إن المثقــف الحقيقــي هــو مالــك الذاكــرة الخارقــة الــذي يحفــظ
األشــياء األكثــر مــن غيــره فــي رأســه بصــورة واضحــة مــع النظــرة الثاقبــة إلــى
ـط،
العالــم .فــإن الممثــل لعقــل البشــر هــو رجــل ال يعــرف كثيــرا بالتفاصيــل فقـ
		
بــل يتذكــر المبــادئ والوقائــع التــي أدركهــا مــرة بصــورة واضحــة مهمــا كــرت
الســنون.

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

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مالــك الذاكــرة الخارقــة الــذي كان يحفــظ فــي

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

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

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

مســارات قيادتــه للثــورة الكوريــة ،ويســترجعها فــي أي لحظــة.

تمويــن الجنــود بهــا ســريعا .بعــد بضعــة أيــام ،وصــل الغــذاء مثــل األرز واللحــوم
والســمك والخضــروات إلــى هــذه الســرية وتــم تمويــن الجنــود بهــا.

فقــد تذكــر مــا ال يعــد وال يحصــى مــن الحقائــق والحــوادث المتروكــة فــي
طيــات تاريــخ البشــر الطويــل وعــددا كثيــرا مــن النــاس المتعلقيــن بهــا بصــورة

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

واضحــة حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه ،ومنهــا الحــوادث الصغيــرة والكبيــرة

يعتنــي باألبنــاء الحقيقييــن ،يمكــن للشــعب الكــوري أن يخلــق المعجــزات والمآثــر

التــي وقعــت فــي القــرن العشــرين والمالييــن مــن الوقائــع والنــاس الذيــن قابلهــم

فــي الثــورة والبنــاء مفتونيــن بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ إنســانيا .تســميته بدكتــور

خــال معالجــة مســائل الثــورة الكوريــة الهائلــة.
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هنــاك قصــة واحــدة تــدل علــى مــدى وضــوح تذكــره لمضمــون الكتــاب حتــى
بعــد مــرور زمــن طويــل.

ذاكرته الخارقة

الوطــن الجديــد مــن أجــل بنــاء الحــزب والدولــة والجيــش بعــد التحريــر ،وحــرب
التحريــر الوطنيــة ،والثــورة االشــتراكية وبنــاء االشــتراكية.

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

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

لــه قــراءة مجلــة «كايبيــوك» المطبوعــة فــي كوريــا قبــل تحررهــا .حيــن ســمع

نتائجهــا وأهميتهــا بالتفاصيــل إلــى درجــة إعجــاب هــؤالء الذين جربوها واســترجع

الرئيــس منــه أنــه لــم يقرأهــا ،أشــار إليــه أن يبحــث عنهــا قائــا إنهــا نشــرت

ذكراهــا فــي أي لحظة.

مقــاالت رائعــة كثيــرة.
بعــد أن ســمع منــه تقريــرا أنــه قــد حصــل علــى أكثــر مــن  70مجلــة ،قــال لــه
إنــه ثمــة موجــودة قصــة الرحلــة إلــى منشــوريا والمقالــة عــن مفخــرة  8محافظات،

فــي يــوم العشــرين مــن تمــوز /يوليــو عــام  ،1983قــدم لــه أحــد الكــوادر الــذي
عمــل معــه طويــا معلومــات أصــداء األجانــب بعــد زيارتهــم إلــى موقــع اآلثــار
التاريخيــة الثوريــة فــي ريونغبــو.

اللتــان كتبهمــا لــي دون هــوا الفيلســوف المعاصــر الكــوري .أضــاف قائــا إن

فــي اليــوم التالــي ،عندمــا وصــل ذلــك الــكادر إلــى مكتبــه تلبيــة الســتدعائه،

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

تذكــر الرئيــس بتأثــر عميــق أن موقــع ريونغبــو لآلثــار التاريخيــة الثوريــة يقــع

فــي رحلتــه إلــى محافظــة ســينغجينغ بالصيــن ،ومنهــا تفاصيــل مختلفــة لعــادات

فــي قضــاء بوبدونــغ بمحافظــة كانغــواون ،وقــام بالتوجيهــات الميدانيــة لهيئــة قيــادة
		

الصينييــن وتقاليدهــم ،وفــي المقالــة عــن مفخــرة  8محافظــات أيضــا ورد كثيــر

الوحــدة المرابطــة فيهــا حيــن ذاك فــي الفتــرة مــن يــوم  26حتــى يــوم  29مــن

جديــر بالقــراءة .بمــا أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كبيــر الســن يتذكــر مضمــون

نيســان /أبريــل عــام .1951

المجلــة الصغيــرة التــي قرأهــا قبــل  50ســنة تقريبــا بصــورة واضحــة ،تعجــب
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
أو جربها.
كان يتذكــر الحقائــق والحــوادث بكميــة هائلــة وحتــى أشــياء تافهــة أهملهــا

فيمــا اقتــرب مــن النافــذة مســتغرقا فــي تفكيــر عميــق ،ســأله قائــا «ربمــا كنــت
ترافقنــي حيــن ذاك» .بهــذا الســؤال المفاجــئ ،عــاد بذاكرتــه إلــى الماضــي قبــل
أكثــر مــن  30ســنة ،لكــن كان ذلــك أمــرا مســتحيال.
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:

اآلخــرون ،باإلضافــة إلــى األمــور الصغيــرة والكبيــرة التــي وقعــت فــي فتــرات

انطلــق الرئيــس برفقتــه علــى طريــق التوجيهــات التفقديــة للجبهــة ،وفــي منتصف

النضــال المســلح المناهــض لليابــان الــذي خاضتــه األمــة الكوريــة والنضــال لبنــاء

الطريــق ،تعطلــت الســيارة قبــل وصولــه إلــى المــكان المهــدوف .اضطــر الرئيــس
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إلــى اســتقالل األخــرى بينمــا كان يحــرس الســيارة المعطلــة طــول الليلــة البــاردة
والمظلمــة التــي لــم يعــرف متــى تحــدث تحــركات فلــول العــدو .أمضــى أوقاتــا

ذاكرته الخارقة

كان ال يعــرف أحــد أنــه شــاهد صــورة الرفيــق فــي الســاح الــذي فــارق الدنيــا
فــي اللمحــة األولــى مــن رؤيــة رئيــس هيئــة األركان ذاك.

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

بعــد بضعــة أيــام ،تلقــى تقريــرا بأنــه ابــن المفــوض السياســي لجيــش حــرب

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

العصابــات بهيلونــغ فــي فتــرة النضــال المســلح المناهــض لليابــان وعبــر عن ســروره

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

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

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

وقــال إن صــورة لــي يونــغ تشــان المفــوض السياســي لجيــش حــرب العصابــات

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

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

إن معظــم الحــوادث والحقائــق التاريخيــة التــي تذكرهــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ

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

طــول حياتــه كان اســتذكاره عــن الرجــال أي أصحــاب تلــك الحــوادث بالــذات.
فقــد تذكــر الرئيــس حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه كال مــن رفاقــه الذيــن
فارقــوا الدنيــا بعــد أن اجتــازوا معــه تــال محــن الثــورة.
فــي أحــد األيــام مــن أيــار /مايــو عــام  ،1964حيــن قــام بالتوجيهــات الميدانيــة
فــي منطقــة محافظــة هوانغهــاي الجنوبيــة ،زار مينــاء عســكريا هنــاك.

كفــل أحــد المناضليــن القدمــاء المناهضيــن لليابــان انضمامــه إلــى الحــزب .تعجــب
الكــوادر أشــد تعجــب مــن ذاكرتــه الخارقــة الــذي يتذكــر وجــه رفــاق الســاح قبــل
أب
عشــرات الســنين بصــورة حيــة .واألكثــر مــن ذلــك ،كانــت مــدة نشــاطات
		
رئيــس هيئــة األركان كمفــوض سياســي لجيــش حــرب العصابــات فــي هيلونــغ
وجيــزة جــدا ال تزيــد عــن ســنة واحــدة.

تلقــى الرئيــس تقريــرا مــن رئيــس هيئــة األركان فــي هــذه القاعــدة ،وأمعــن

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

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

فتــرة توجيــه االجتمــاع لرؤســاء المنظمــات الثوريــة الســرية والعامليــن السياســيين

فــي المينــاء حيــث اطلــع علــى حالــة االســتعداد القتالــي للوحــدة وحيــاة البحــارة

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

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

انتفاضــة  30مايــو (انتفاضــة يســارية مغامــرة متهــورة شــنها الفئويــون فــي منطقــة

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

منشــوريا الشــرقية مــن الصيــن فــي أيــار /مايــو عــام  1930بمناســبة الذكــرى

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

الخامســة لمذبحــة  30أيــار فــي شــنغهاي ) وفــي فتــرة إعــداد تأســيس الصفــوف

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

المســلحة المناهضــة لليابــان بعــد اجتمــاع مينغويكــو فــي الربيــع عــام  .1931وبعــد

الكــوادر الشــباب مــن الجيــل الجديــد.

تأســيس الصفــوف المســلحة المناهضــة لليابــان ،تــم تقديــم التقريــر إليــه عــن حالــة
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جيــش حــرب العصابــات فــي هيلونــغ مــن خــال المراســلين.
ومــع كل ذلــك ،قــد تعــرف الرئيــس ابنــه الــذي تشــبه بعــض مالمحــه بمــا فــي

ذاكرته الخارقة

قائــا إن تشــاى شــى رونــغ كان يحترمــه ويعتبــره معلمــا ثوريــا لــه ،ويتواضــع
دائمــا أمامــه ،علــى الرغــم مــن أنــه كان أكبــر ســنا لنحــو عشــرين ســنة.

والــده فــي أول وهلــة .ليــس أمــرا صعبــا تصــور مــدى وضــوح مالمــح رفــاق

دهــش الكــوادر المســاعدون ناهيــك عــن عقيلــة تشــاى شــي رونــغ أشــد دهشــة

الســاح التــي تبقــى حيــة فــي ذاكرتــه إلــى األبــد .كان الرئيــس يتذكــر األجانــب

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

أيضــا فضــا عــن أبنــاء الشــعب الكــوري زمنــا طويــا.
فــي يــوم مــن عــام  1994بعــد مــرور نصــف القــرن تقريبــا بعــد انتهــاء الحرب
المناهضــة لليابــان ،اســتدعى الرئيــس إلــى بيونــغ يانــغ عقيلــة تشــاى شــي رونــغ

حتــى فــي الســنوات األخيــرة مــن حياتــه ،تذكــر رجــاال كثيريــن بصــورة
واضحــة حتــى درجــة أنــه تذكــر أســماء شــرطيي القريــة ومــاك األراضــي التــي
اســتمع إليهــا فــي طفولتــه باإلضافــة إلــى األجانــب الكثيريــن.

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

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

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

ال مــؤرخ كثيــرا مــن كل الحقائــق والحــوادث الكبيــرة والصغيــرة والعديــد مــن

وإنهــا افترقــت منــه ربمــا فــي آب /أغســطس عــام  ،1945وحينــذاك كان عمــر

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

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

بــه واختبــره طــوال حياتــه دون أن ينســى كلهــا تقريبــا.

مــن  50ســنة حيــث كان يشــاطر تشــاى شــي رونــغ الســراء والضــراء.
أبلغهــا الرئيــس اســم القائــد تشــاى شــى رونــغ األصلــي ،وقــال إنــه كان
يشــغل منصــب رئيــس مركــز الشــرطة فــي مــكان مــا مــن محافظــة هيلونــغ

		

لــم يعتبــر كل لحظــة مــن لحظــات التاريــخ كمجــرد لحظــة تتضمــن حقائــق
وحــوادث الماضــي ،بــل اعتبرهــا صفحــة مــن صفحــات التاريــخ التــي تســتحق
باالســتفادة مــن تجاربهــا وتلقنــه دروســا مــن أجــل اليــوم والغــد.

قبــل انتمائــه إلــى جيــش اإلنقــاذ الوطنــي ،واشــترك فــي الهجــوم علــى حاضــرة

تتضمــن مذكراتــه «فــي دوامــة القــرن» ذات خالصــة حياتــه ،جــزءا هامــا

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

أوضــح بوضــوح الطريقــة األكثــر عموميــة للحــرب العدوانيــة اإلمبرياليــة وطبيعــة

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

الغــزاة علــى أســاس تحليــل الوضــع التاريخــي النــدالع حادثــة  18أيلــول والحــرب

منصــب قائــد الفيلــق الخامــس مــن القــوات المتحــدة المناهضــة لليابــان فــي شــمال

الكوريــة.

شــرقي الصيــن ،وقــام نفســه بالعديــد مــن العمليــات المشــتركة مــع وحدتــه فــي

فــي مذكراتــه ،تذكــر الرئيــس خلفيــة الحادثتيــن حادثــة  18أيلــول والحــرب

أثنــاء حملتــه الثانيــة إلــى منشــوريا الشــمالية .واســترجع فــي ذاكرتــه مختلــف

الكوريــة اللتيــن افتعلتهمــا القــوى اإلمبرياليــة المختلفــة فــي مــكان مختلــف وفــي

األمــور الواقعــة فــي األيــام الماضيــة حيــث تبــادل معــه مشــاعر المــودة الحــارة

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

٣٤
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ذاكرته الخارقة

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

إذا اســتطاع الرئيــس أن يحفــظ فــي ذاكرتــه عــددا كبيــرا مــن المعلومــات

يتــاءم مــع انــدالع الحــرب بقصــد تغطيــة أعمالهــم العدوانيــة بالســتار المنمــق.

التاريخيــة والشــخصيات بصــورة حيــة طــوال حياتــه ،إلــى حــد يفــوق المفهــوم

بينمــا كان مشــعلو النــار علــى فتيــل الحــرب الشــاملة لغزو منشــوريا يســتمتعون

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

«بالراحــة» ،محتســين الخمــر فــي ســيئول فــي عــام  ،1931كان ترومــان مشــعل

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

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

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

الكوريــة فــي عــام .1950

وقــت ،ولكــن دقتــه وصوابــه يكــون علــى أعلــى المســتويات.

فضــح الرئيــس بوضــوح أن النقطــة المشــتركة الباديــة فــي هاتيــن الحربيــن
مــا هــي إال تظاهــر للمكــر والوقاحــة المميــزة لإلمبريالييــن وطبيعتهــم العدوانيــة.

حيــن تفقــد الرئيــس مركــز تيتــو التــذكاري أثنــاء زيارتــه ليوغوســافيا الســابقة
عــام  ،1984حــدث أمــر أدهــش المرافقيــن والعامليــن فيــه.

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

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

وكتــب فــي مذكراتــه كيفيــة اتخــاذ الموقــف وكيفيــة رؤيــة الحقائــق والحــوادث

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

المختلفــة التــي تحــدث فــي مختلــف عصــور التاريــخ وفــي مختلــف الظــروف

فــي البوســنة والهرســك ،وأنــه حصــل علــى الميداليــة الذهبيــة فــي المهرجــان
		

والمناســبات كمــا يلــي:

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

«علــى الرغــم مــن وجــود أنــاس يعتبــرون أن التاريــخ هــو تراكــم ألحــداث ال
تتكــرر ،إال أننــا ال نســتطيع أن نهمــل علــى اإلطــاق التشــابه والميــول المشــتركة
بيــن حــوادث معينــة».

الــذي زار كوريــا فــي الســابق أنــه حــاز علــى جائــزة المرتبــة األولــى بالحصــول
علــى  493درجــة فــي مبــاراة صيــد الــدب.
فيمــا يســمع الكــوادر المرافقــون والعاملــون فــي المركــز قــول الرئيــس ،لــم

إن التاريــخ هــو ليــس مجــرد تراكــم طــارئ ألحــداث ال تتكــرر كمــا كتــب.

يكبحــوا جمــاح إعجابهــم وتأثرهــم متطلعيــن إلــى الرئيــس الــذي يذكــر حتــى درجــة

هنــاك نقطــة مشــتركة وحقيقــة ثابتــة موجــودة تربــط وتتخــم تاريــخ البشــر برباطــة

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

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

 7ســنوات.

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.
٣٦

رجل عظيم

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
رجل عظيم
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مصباح الفطنة

ضعــف الذاكــرة التــي يحــدث للجميــع كلمــا تتقــدم بهــم الســن.
كتب الرئيس العظيم كيم إيل سونغ في مذكراته «في دوامة القرن» ما يلي:
«إن الزمــن يدمــر ويمحــو أشــياء كثيــرة ليطويهــا عالــم النســيان .يقــال إن

مصباح الفطنة

األفــراح واألتــراح تخبــو وتتالشــى تدريجيــا علــى مر األيام والشــهور والســنوات.
ولكــن هــذا األمــر ال ينطبــق علــي دائمــا .فأنــا لــم أســتطع مطلقــا أن أنســى كل

تشكل الفطنة أحد المعايير الهامة لتحديد علو عقل لإلنسان.

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

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

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

مــن الماضــي مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى مرحلــة ســابقة لمســار المســتقبل

انطبعــت صورهــم فــي ذاكرتــي بمئــات وآالف النســخ الواضحــة».

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

فــإن النســخ الواضحــة المنقــوش عليهــا تاريــخ الحيــاة المليئــة بالعثــرات ،هــي

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

تقديــر التاريــخ لذاكرتــه البــارزة التــي حملهــا أثنــاء عيــش طــول حياتــه المضطلعــة

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

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

يمكنــه أن يختــار الوســائل والطــرق العلميــة ،وفقــط حينمــا يتنبــأ بصــواب
		

أمــا مذكراتــه فهــي موســوعة كبيــرة خالــدة متشــربة بآثــار قيــادة الرجــل العظيــم

المســتقبل ،يمكنــه أن يشــق مصيــره بهــدف معيــن واتجــاه واضــح .فــي امتــاك

الــذي حمــل علــى عاتقــه مصيــر العصــر والتاريــخ ،الوطــن والثــورة والشــعب

الرؤيــة للماضــي والحاضــر والمســتقبل ،يكــون أصعــب األمــر هــو امتــاك الفطنــة

علــى مــدى عشــرات الســنين فــي دوامــة القــرن وقادهــا علــى طريــق التمهيــد

التــي يستشــرف اإلنســان بهــا المســتقبل البعيــد.

والتطويــر بصــورة مظفــرة.

يمكن القول إن الفطنة العلمية هي مصباح الرجل العظيم.

تتنــاول مذكراتــه ذكرياتــه الكثيــرة المفصلــة عــن العــدد الكبيــر مــن النــاس

يتخــذ الرجــل العظيــم الحقيقــي فطنتــه البارعــة ،ال المــال أو الســوط كأحــد

الذيــن قابلهــم قبــل نصــف قــرن بكثيــر وتفاصيــل حياتهــم وعــن الحقائــق والحــوادث

أقــوى أســلحته لتفتيــح عيــون عشــرات مالييــن النــاس وإرشــاد تطــور المجتمــع.

التاريخيــة المعقــدة .يقــوم كل ذلــك علــى أســاس ذاكرتــه الخارقــة.

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

حقــا إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي عــاش حياتــه كلهــا فــي الذكريــات

عــن المســائل النظريــة والعمليــة الكثيــرة ،الناشــئة فــي الثــورة والبنــاء ببصيرتــه

عميقــة المغــزى ،متحليــا بالذاكــرة البــارزة التــي ال يباريهــا أحــد ،فهــو نمــوذج

بعيــدة المــدى .إحــدى خصائصــه الهامــة الجديــرة بالرجــل العظيــم هــي بالــذات

رائــع لعقــل البشــر أوضــح للنــاس مغــزى وارتفــاع العقــل الحقيقــي.

قيادتــه لقضيــة اســتقاللية جماهيــر الشــعب ببعــد نظــره هــذا.
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مصباح الفطنة

بعــد النظــر هــو ســاح روحــي هــام يتوقــف عليــه نجــاح اإلنســان فــي كل

كان اإلصــاح الزراعــي فــي كوريــا هــو أحد أهــم مضامين الثــورة الديمقراطية

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

المناهضــة لإلمبرياليــة واإلقطاعيــة ،الــذي حققــه الشــعب الكــوري أوال بقيــادة

يقــول المثــل «مــن ال يــرى أبعــد عــن أنفــه».

زعيمــه العظيــم علــى أســاس االنتصــار العظيــم فــي حــرب التحــرر الوطنــي فــي

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

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

إن األوضــاع التــي كانــت تتطلــب الحــل المســتقل لــكل المســائل الناشــئة فــي

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

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

مثــل تحديــد مــن تصــادر أراضيهــم وأهــداف النضــال وعمليــات التنفيــذ فــي كل

يتحلــى بتلــك القــوة الروحيــة المتميــزة.

مرحلــة مــن المراحــل .وكان أكثــر مــا يجــدر بالذكــر هــو تنفيــذه ببعــد النظــر،

كانــت أصعــب المشــاكل وأقســاها التــي واجههــا فــي فتــرة فتــح طريــق تقــدم

علــى أســاس مبــدأ توفيــر الظــروف المقدمــة لتنفيــذ الثــورة االشــتراكية القادمــة.

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

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

يمكــن قبولهــا وأي رائــد جديــر بالتعلــم منــه .ولكــن لــم يكــن بوســعه أن يحــل

الذيــن احتلــوا  80بالمائــة مــن ســكانها هــي مزاولــة الزراعــة فــي أراضيهــم

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

ـة
الخاصــة .ولذلــك ،كان ال بــد مــن توزيــع األراضــي لهــم ،بغيــة تحقيــق الرغبـ
		

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

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

قدمــا ولــو خطــوة واحــدة دون حــل كل المســائل بالقــوة الذاتيــة واالســتقاللية.

المطلــب الواقعــي ،حــرص علــى مصــادرة أراضــي مــاك األراضــي الذيــن يبلــغ

انطالقــا مــن ظــروف الثــورة الكوريــة هــذه ،اتخــذ الرئيــس إصــدار الحكــم
والقــرار العلمــي باالســتقاللية كمبــدأ لــه.
دون الحكــم والقــرار العلمــي والواقعــي ،ال يمكــن النجــاح فــي النضــال لوضــع
الخطــط والسياســات المســتقلة وتطبيقهــا.

عددهــم  44000أســرة وتوزيعهــا للفالحيــن 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 لالنتقــال
إلــى الثــورة االشــتراكية وتطــور البــاد االشــتراكي فــي المســتقبل .ففــي بدايــة

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

وضــع مســودة قانــون اإلصــاح الزراعــي ،استشــرف التعــاون الزراعــي فــي

والسياســات واالســتراتيجيات والتكتيــكات ،علــى أســاس الحكــم العلمــي للظــروف

مرحلــة الثــورة االشــتراكية اآلتيــة ،حتــى حــرص بوضــوح علــى عــدم بيــع أو

الموضوعيــة والذاتيــة القادمــة واألوضــاع المتغيــرة فــي المســتقبل ،بعــد أن

إكــراء أو رهــن األراضــي الموزعــة .وحــرص بذلــك علــى منــع انبعــاث نظــام

اســتبصر بدقــة طريــق تقــدم الثــورة.

التحاصــص أو إعــادة حــدوث المزارعيــن األغنيــاء وانتعاشــهم فــي الريــف ،مــع
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إعطــاء الحــق فــي امتــاك األراضــي للفالحيــن ،بمــا يتــاءم مــع أمانــي الفالحيــن
الذيــن يرغبــون فــي امتــاك أراضيهــم .كمــا اتخــذ إجــراءات تقييــد الفالحيــن

مصباح الفطنة

كمــا أن بعــد نظــر الرئيــس كيــم إيــل ســونغ هــو توقعــه العلمــي الــذي يتنبــأ تيــار
العصــر والوضــع السياســي بأكثــر صحة.

األغنيــاء بمثــل فرضهــم علــى مزاولــة الزراعــة بأيديهــم وعــدم اســتخدام الفالحيــن

كان يستشــف دائمــا الحقائــق والحــوادث التــي تــدور علــى الحلبــة الدوليــة

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

بانتبــاه عميــق ،وعمــم بدقــة نتائــج تحليلــه للحــوادث الفرديــة ،ولذلــك ،كان ينبــئ

اقتصــاد الفالحيــن األغنيــاء لتوفيــر الظــروف المقدمــة الصالحــة لنشــر التعــاون

األمــور بأكثــر وضوحــا.

فــي الريــف ،بمــا يتــاءم مــع المطلــب االشــتراكي لالقتصــاد الزراعــي .بمــا أن

بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي الســابق ،زار أحــد كبــار السياســيين الــروس

أهــداف النضــال الرئيســي فــي نشــر التعــاون لالقتصــاد الريفــي هــي الفالحــون

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

األغنيــاء فــكان مــن الضــروري تقييــد اقتصادهــم مســبقا عنــد القيــام باإلصــاح

الماضيــة ألنهــا لــم تنضــم إلــى <الســيف> وأصــرت علــى اقتصادهــا المســتقل،

الزراعــي ،حتــى ال يتطــور أكثــر مــن ذلــك.

ولكــن فــي النهايــة ،انهــارت كل الــدول المنضمــة إلــى <الســيف> ،وحافظــت

بفضــل بعــد نظــر الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ،تــم إنجــاز اإلصــاح الزراعــي

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

تمامــا فــي فتــرة قصيــرة ال تزيــد عــن الشــهر الواحــد فــي كوريــا ،وتــم توفيــر

هــذا هــو تعبيــر عــن ثنــاء العصــر علــى بصيــرة الرئيــس الثاقبــة البــارزة الــذي
		

الظــروف المقدمــة األكيــدة لتحويــل االقتصــاد الريفــي علــى النهــج االشــتراكي

تطلــع بهــا إلــى المســتقبل البعيــد بعــد القــرن.

علــى أعلــى المســتويات بعــد الحــرب.
كمــا أن خــط الســيادة واالســتقالل االقتصــادي والدفــاع الذاتــي أيضــا طرحــه
الرئيــس كخــط إســتراتيجي للثــورة الكوريــة ببصيرتــه الثاقبــة التــي يتطلــع بهــا

إن بعــد نظــره تجلــى بأكثــر بــروزا فــي خضــم حــرب التحريــر الوطنيــة (25
حزيــران /يونيــو  27 – 1950تمــوز /يوليــو  )1953القاســية التــي تقــرر مصيــر
البــاد واألمــة.

إلــى المســتقبل البعيــد للعصــر والثــورة .أمــا خــط الســيادة واالســتقالل االقتصــادي

اســتبصر الرئيــس علميــا أن أهميــة الدفــاع عــن الســواحل تــزداد أكثــر كلمــا

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

توســعت نجاحــات العمليــات الهجوميــة فــي خصائــص كوريــا الطبوغرافيــة حيــث

الرئيــس طريــق الثــورة الكوريــة كطريــق االســتقاللية ،علــى أســاس بصيرتــه

تحيــط بهــا البحــار مــن ثــاث جهــات ،وعلــى أســاس ذلــك ،حــرص علــى دفــع

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

الفيلقيــن إلــى ســواحل البحريــن الشــرقي والغربــي بالتوافــق مــع النجاحات الموســعة

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

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

بلــد وأمــة ،وحكمــه عــن قوانيــن تطــور عصــر االســتقاللية.

علــى مــدى صحــة خطتــه اإلســتراتيجية الخاصــة بتعزيــز الدفــاع الســاحلي.
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حــاول اإلمبرياليــون األمريكيــون مــرارا منــذ عــام  1951حتــى نهايــة الحــرب
نزولهــم إلــى منطقتــي واونســان وهانتشــون علــى ســواحل البحريــن الشــرقي

مصباح الفطنة

األخــرى مــن أجــل إعــادة االعمــار والبنــاء بعــد الحــرب يقومــون بالدراســة قبــل
مغــادرة الوطــن.

والغربــي حتــى يقطعــوا كوريــا مــن خاصرتهــا ،ويدفعــوا الجبهــة إلــى أعمــاق

فدهش المراسل دهشة بالغة مرة أخرى.

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

(هــذا يعنــي أن الرئيــس العظيــم يكــون علــى ثقــة راســخة باالنتصــار فــي

ركعــوا أمــام الشــعب الكــوري.

الحــرب!)

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

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

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

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

الحــرب الضــروس فــي عــام  1952وإرســال المقاتليــن فــي الجبهــة إلــى الجامعات

مــا يلــي « :قــد فرغــت مــن تغطيــة األخبــار».

والمعاهــد العاليــة.
ذات يــوم مــن أيــام الحــرب الضــروس ،زار أحــد المراســلين األجانــب مقــر
القيــادة العليــا حيــث يعمــل الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ لكــي يســأله عــن
آفــاق الحــرب بخصــوص «الهجــوم الجديــد» واســع النطــاق الــذي يلجــأ إليــه
اإلمبرياليــون األمريكيــون.
دخــل المراســل مكتــب القائــد األعلــى شــاعرا باألســف والتوتــر لقتــل وقتــه القيــم

هكــذا ،قــاد الرئيــس الثــورة والبنــاء إلــى النصــر ببصيرتــه الثاقبــة ،ووضــع
الشــعب الكــوري فــي ذروة المجــد.
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.

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

فــي أحــد األيــام مــن تشــرين األول /أكتوبــر عــام  ،1954زار الرئيــس قريــة

كان القائــد األعلــى ينظــر إلــى شــيء مــا أمــام طاولــة العمليــات الواقعــة فــي

إيــآب مــن قضــاء زونغســان بمحافظــة بيونغــآن الجنوبيــة ،وقضــي الليلــة مــع

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

رئيــس مجلــس إدارة المزرعــة ،بعــد أن تعــرف علــى حالتــه المؤلمــة ،فقــد قتــل

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

اإلمبرياليــون األمريكيــون أكثــر مــن  30مــن أهلــه وأقربائــه فــي فتــرة التراجــع.

بــأن القائــد األعلــى يفتــش اآلن حالــة دراســة الجنــدي.

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

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

الضــارة التــي بلغــت ســماكتها الركــب .كانــت هــذه المنطقــة حتــى ذلــك الحيــن

قولــه .فشــرح المرافــق لــه مجــددا أن الجنــود الذيــن سيرســلون إلــى البلــدان

مغطــاة بمســتنقعات ومفتقــرة إلــى درب صالــح .اســتغرق الرئيــس فــي التفكيــر
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العميــق وهــو ينقــل خطــاه ببــطء علــى ســاحل المســتنقعات ،ودعــا رئيــس مجلــس
اإلدارة إلــى الجولــة ،وركــب علــى زورق صغيــر.
قــام بالتفقــد الميدانــي وهــو يجتــاز أجمــة القصــب شــخصيا ،وقــال للفالحيــن
بأنــه يمكنهــم الحصــول علــى حوالــي  100ألــف بيونــغ مــن األراضــي الخصبــة
باســتصالح األراضــي بعــد صــد الحــدود فــي المســتنقعات ،ومــن الممكــن بلــوغ
مســتوى حيــاة الفالحيــن إلــى مســتوى الفــاح المتوســط الغنــي بزراعــة الحبوب في
تلــك األراضــي .لــم يصــدق الفالحــون آذانهــم عنــد لحظــة اســتماعهم إلــى كالمــه
هــذا .إنهــم قــد عاشــوا عشــرات الســنين مــع هــذه المســتنقعات .فرؤوهــا واجتازوهــا
بالــزورق كل يــوم ومــا عرفــوا مســاحة األرض تحــت هــذه المســتنقعات .مــع كل
هــذا ،توقــع الرئيــس مســاحتها بأنهــا تبلــغ حولــي  100ألــف بيونــغ فــي لمحــة
واحــدة لجولتــه األولــى علــى الــزورق.
فيمــا بعــد ،أثبــت الواقــع بــأن توقعــه كان صحيحــا .بعــد زيارتــه ،قــام المزارعــون
بالنضــال اإلصالحــي ،حتــى حولــوا المســتنقعات التــي كانــت موضــع اإلهمــال
إلــى أراض خصبــة .وقاســوا مســاحة الحقــل واحــدا بعــد واحــد مفعميــن باالبتهــاج
واالنفعــال ،ولــم ينبســوا ببنــت شــفة علــى مــا حــدث أمامهــم .فــكان األمــر غريبــا
ونــادر الوقــوع .كانــت مســاحته تبلــغ  100ألــف بيونــغ كمــا توقــع الرئيــس .مــن
خــال هــذا الحــادث ،أدرك أهالــي قريــة إيــآب مــرة أخــرى بعمــق أن معارفــه العميقــة
وخبراتــه الواســعة وذكاءه الســحري هــي بصيــرة بعيــدة المــدى بــكل معنــى الكلمــات.
هكــذا ،أصبحــت البصيــرة بعيــدة المــدى التــي تحلــى بهــا الرئيــس العظيــم
كيــم إيــل ســونغ أساســا رئيســيا جعــل قيادتــه لثــورة وبنــاء كوريــا قيــادة أكثــر
حكمــة وعلميــة.
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للشعب

كان الرئيس كيم إيل سونغ رجال 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
لإلنســان ،التــي اكتســبها مــن تثقيــف والديــه ووجدهــا وســط مشــقة العيــش التــي
يفــوق تصورهــا ،وعــاش طــول حياتــه متحليــا بهــذا الحــب لإلنســان.
كان الرئيــس أعلــى مجســد لحــب اإلنســان ،حــب الشــعب ،اســتهل بــه الثــورة
الكوريــة ،وقــاد الحربيــن الثوريتيــن إلــى النصــر وخلــق تاريخــا جديــدا لإلبــداع
والبنــاء باتخــاذه كســاح أقــوى .إذا تــم جمــع كل مــا منحــه الرئيــس للشــعب
الكــوري مــن الحــب ،فــإن ذلــك يصبــح وطنــا وثــورة وعالمــا للعدالــة والحقيقــة.
بمــا أن الرئيــس قــد صــب حبــه الدافــئ كلــه ألبنــاء الشــعب الكــوري ،فإنهــم
ال ينســونه مهمــا طــال الزمــن ،وينادونــه اليــوم أيضــا أبــا عطوفــا لهــم .يقــال بــأن
عقــدا مــن الزمــن كاف لتغييــر هيئــة الجبــال واألنهــار ،لكــن مــا لــم يتغيــر إلــى
األبــد هــو المحبــة األبويــة الدافئــة التــي منحهــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ألبنــاء
الشــعب الكــوري.

الشعب الذي اعتبره كالسماء
محور فكره ونشاطه
ثقة ثابتة ال تتغير
مشاعر المودة اإلنسانية الرحبة كالبحر
نداء الشعب « -أبونا»
رحابة الصدر والشهامة الواسعة
محبة إنسانية ال تعرف حدودا
المتعة الكبرى  -كسب الرفاق
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الشعب الذي اعتبره كالسماء

ويتعلــم فيهــا مبــدأ الحيــاة والشــخصية والكفــاءة الجديــرة بــه .إن عائلــة مانكيونغداي
التــي تعتبــر حــب اإلنســان كخلــق أكبــر جمــاال كانــت هــي بمثابــة تربــة جعلــت

الشعب الذي اعتبره كالسماء

الرئيــس ينمــو منــذ طفولتــه مجســدا بحــب اإلنســان واألســرة واألمــة والوطــن
والشــعب بــكل جوارحــه.

يعــد الحــب أخالقــا أصيلــة فــي عالــم البشــر الــذي يكــون جميــا بوجودهــا،
وتمكــن اإلنســان بهــا مــن صياغــة مصيــره عبــر التالحــم والتعــاون.

كمــا يعــد حــب الرئيــس لإلنســان فضيلــة ســامية متمثلــة فــي اعتبــار اإلنســان
كائنــا أكثــر قيمــة وأهميــة فــي العالــم.

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

إن فكــرة زوتشــيه التــي أبدعهــا الرئيــس هــي فكــرة االحتــرام والحــب لإلنســان

المطلــق للشــعب الــذي يرفعــه كالســماء والثقــة المطلقــة بــه والحــب العميــق الــذي

وأبــرزت اإلنســان كائنــا ذا كرامــة وقيمــة أكثــر فــي العالــم ،وأعلنــت بقــوة أن

ال يعــرف النهايــة والحــد .يجــد حبــه لإلنســان تعبيــرا عنــه فــي رحابــة صــدره

جماهيــر الشــعب تغــدو الــذات الفاعلــة األكثــر ذكاء وقــوة فــي التاريــخ.

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.
كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مجســدا نموذجيــا لحــب اإلنســان ،يتحلــى بــه
كشــيمه الســامية المتميــزة.

إن النظــرة والموقــف الثابــت للرئيــس فــي احتــرام اإلنســان وإيــاء األهميــة
الكبيــرة إليــه يعتمــدان علــى تقديــس اإلنســان.

		

كان الرئيــس أبــا عطوفــا للشــعب كان يمنــح لــه كل حبــه ومودتــه ،ويقدســه كل
التقديــس طــول حياتــه.
تتطلــع جماهيــر الشــعب ليــس إلــى المحبــة األبويــة المتوارثــة فــي حياتهــم

ليــس مــن بــاب المصادفــة أن كل مــن أتيــح لهــم اللقــاء بالرئيــس قالــوا إن

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

ســبب انجذابهــم لشــخصيته يكمــن فــي مــا يحملــه مــن حــب اإلنســان والفضيلــة

يتعاملــون ويحترمــون اآلخريــن كأنــاس ذوي شــخصية وكرامــة متســاوية ،ويعتنــي

النبيلــة .فــإن ابتســامته الوضاحــة وصوتــه الجهــوري المفعــم بالحنــان ورحابــة

ويســاعد جميــع أفــراد المجتمــع فيمــا بينهــم.

صــدره وأريحيتــه ،كل ذلــك يمثــل جاذبيتــه القويــة ومحبتــه اإلنســانية الدافئــة اللتيــن
يالمســهما كل مــن قابلــه.

٤٨

قــد كــرس الرئيــس حياتــه كلهــا للنضــال الرامــي إلــى بنــاء بســتان أزهــار الحب
لإلنســان .بمــا أنــه اعتبــر احتــرام كرامــة اإلنســان وشــخصيته محبــة أوليــة لــه،

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

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

مــن الطبيعــي أن يخطــو اإلنســان درجــه األول داخــل ســياج العائلــة الضيــق،

واحتــرام جماهيــر الشــعب رايــة فــي صنــع الثــورة.

رجل عظيم

رجل عظيم
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الشعب الذي اعتبره كالسماء

حبــه لإلنســان هــو بالــذات تقديــس كبيــر للشــعب الــذي يبجلــه كالســماء،

جيــش االســتقالل وتبشــير الديــن ،وأخيــرا نجــح فــي ربــط الصلــة بخــط العمــل

فتنطــوي نظــرة الرئيــس إلــى الشــعب علــى أن جماهيــر الشــعب هــي بالتحديــد

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

هــدف التقديــس الــذي ال بــد مــن تبجيلــه ورعايتــه بتكريــس حياتــه كلهــا.

ينهمــك فــي النضــال النشــيط لتوســيع الجبهــة الوطنيــة المتحــدة ضــد اليابــان بعــد

فالقصــة التــي تــروي عــن األواصــر اإلنســانية المرتبطــة بيــن الرئيــس والقــس
بــاك إيــن جيــن لديــن تشــوندو(الديانة األصيلــة الكوريــة التــي تــم تنهيجهــا علــى
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
الــذي حقــق المآثــر علــى طريــق التحالــف مــع الشــيوعية وإنقــاذ الوطــن .عقــب

أن قــام بتأســيس جمعيــة اســتعادة الوطــن (منظمــة الجبهــة الوطنيــة المتحــدة ضــد
اليابــان) فــي يــوم الخامــس مــن أيــار /مايــو عــام .1936
حينمــا قــرأ القــس «البيــان التأسيســي لجمعيــة اســتعادة الوطــن» و«برنامــج
النقــاط العشــر لجمعيــة اســتعادة الوطــن» ألول مــرة أعــرب عــن تأييــده لهمــا،
وأعلــن موقفــه اإليجابــي أثنــاء لقائــه مــع مبعــوث الجيــش الثــوري ،وفــي مطلــع
شــتاء عــام  ،1936وصــل إلــى المعســكر الســري للقــاء الرئيــس.

بدايــة اعتناقــه لديــن تشــوندو القومــي الكــوري مضــى فــي اضطالعــه بالمراتــب

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

المختلفــة فيــه ،وفــي عــام  1932شــغل منصــب القــس فــي مبشــرة زيــواون .آنــذاك

ـور
يتعلــق باألوضــاع الداخليــة والخارجيــة وحالــة الحركــة القوميــة ،ومســار تطـ
		

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

النضــال المســلح المناهــض لليابــان وغيرهــا مــن القضايــا المختلفــة.

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

لــم ينــس الرئيــس وقــت التشونغســو بونغــزون (وقــت التعبــد أمــام مــاء نقــي

وسامســو وكابســان وتشــانغباي وغيرهــا .عنــد أخــذ هــذه النقطــة بعيــن االعتبــار

مملــوء فــي قصعــة مــن النحــاس فــي ديــن تشــوندو) ،وأرســل جنــدي اتصــال

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

إلحضــار المــاء الصافــي فــي إنــاء وناشــده أن يــؤدي هــذا الفــرض .لكــن القــس

أثنــاء انتفاضــة األول مــن آذار الشــعبية لعــام  ،1919عمــل علــى تنظيــم

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

المظاهــرات المناهضــة لليابــان فــي بونغســان ،وقادهــا علــى مقدمــة الجماهيــر

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

البالغــة عددهــا أكثــر مــن ألــف شــخص إلــى أن تــم القبــض عليــه إثــر إصابتــه

مخالفتهــا ولــو مــرة.

بالرصــاص للعــدو ،إال أنــه حافــظ علــى معتقداتــه وإرادتــه المقاومــة بصمــود فــي
غمــار مــرارة ســجن ســودايمون.
الحقــا عــاش حيــاة االلتجــاء فــي المنطقــة الجبليــة النائيــة وهــو يقــوم بمســاعدة
٥٠

رجل عظيم

فــي نهايــة التنــازل والدعــوة المتبادليــن ،لــم يجــد القــس بــدا مــن تــاوة دعــاء
وشــرب رشــفة واحــدة مــن المــاء ،ثــم قــال للرئيــس مــا يــدور فــي أعمــاق قلبــه
متســائال« :إن ثمــة أمــرا أريــد أن أعرفــه منكــم أيهــا حضــرة القائــد ،هــل لديكــم
رجل عظيم
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شــيء تقدســونه مثلمــا نقــدس هانووليــم (إاله)؟ وإذا فمــا هــو؟».
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الوطيــدة بالقــوة الجبــارة الكامنــة فــي الشــعب الواعــي والمتالحــم .كان مــن رؤيتــه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اليابانيــة وأطلــق ســراحه مؤقتــا فــي ربيــع عــام  ،1939بعــد أن أصبــح عاجــزا

«...هنالــك بالطبــع شــيء أقدســه ،مثلمــا تقدســون أنتــم الــرب .وهــذا الــذي

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

أقدســه هــو الشــعب .إننــي أقــدره وكأنــه الســماء واحترمــه كإلــه .فإلهــي هــو

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

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

وقال لتلميذه األحب إليه ما يلي:

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

«مــا دام يبقــى القائــد كيــم والجيــش الثــوري ســليما فــي جبــل بايكــدو ســوف

الشــعب كالســماء».
بعــد ســماعه لقــول القائــد تحــدث بلفــظ ينــم عــن الثقــة أنــه كان مجديــا حينمــا

تســتقبل أمتنــا يومــا مشــرقا ،وأنتــم ستعيشــون فــي بلــد الهانووليــم حيــث تتفتــح
		
مختلــف األزهــار الزاهيــة ،وأرى اآلن هــذا اليــوم كصــورة حيــة».

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

ذات يــوم فــي صيــف عــام  ،1992تلقــى الرئيــس التقريــر بــأن زوجــة الراحــل

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

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

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

عظيــم الســرور حتــى أوصاهــم ألن يحضروهــا حــاال حتــى ولــو اقتضــى األمــر

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

حملهــا علــى الظهــر.

ورفعــه كالســماء هــي عقيــدة تمســك الرئيــس بهــا علــى مــدى الحيــاة .عقيدتــه

عندمــا وصلــت األرملــة أمــام الرئيــس اســتعملت لقــب االحتــرام «الهانووليــم»

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

طــوال حديثهــا .رفــض الرئيــس ذلــك بجديــة فلــم تنثــن إرادتهــا وهــي تقــول:

كليــا فــي عبــارة «اعتبــار الشــعب كالســماء».

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

ركيزتــه الروحيــة التــي أســند إليهــا الرئيــس فــي إبــراز الشــعب كالســماء ،بعدما
ظــل منبــوذا كموضــع احتقــار خــال حقبــة طويلــة مــن الزمــن ،كانــت هــي ثقتــه
٥٢

رجل عظيم

بالمشــاعر المتدفقــة مــن أعمــاق فؤادهــا.
تاريخــه الجليــل الــذي صنــع فيــه بســتانا لحــب اإلنســان قــد تــرك إثــرا بــارزا
رجل عظيم

٥٣
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محور فكره ونشاطه

ال يمحــى إلــى األبــد فــي أعمــاق قلــوب الكورييــن .فــا غــرو أن أنشــد الشــعب
الكــوري بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ شمســا لحياتــه وأمتــه إذ اعتبــر رأي عامــة
الشــعب رأيــا مطلــق الصحــة وأبــرز جماهيــر الشــعب ككائــن كلــى العلــم وكلــى
القــدرة وبجلهــا كل التبجيــل .كمــا الحظنــا كان الشــعب ســماء للرئيــس وكائنــا أكثــر
قيمــة وذكاء وقــوة ال يمكــن مقارنتــه بــأي شــيء علــى هــذا الكوكــب.

تفكيــره ونشــاطه بالحــب الالمتناهــي 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

محور فكره ونشاطه

الصغيــر فــي غايــة الجمــال لمــا لــه شــعور ملونــة عنــد كعبتــه بحيــث يُســمى
بـ «الدجاج ذي القدم الفروية».
تلفتــه الرئيــس بنظــرة تنــم عــن الفضــول برهــة مــن الوقــت حتــى ســأل للــكادر

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

كــم بيضــا يبيــض هــذا الدجــاج فــي الســنة .عنــد ســماعه بأنــه يبيــض نحــو 80

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

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

«أصــا إن أفــراد عائلتــي لــم يكــن المشــيب يخــط رؤوســهم ،لكــن رأســي

«مــا هــي منفعــة هــذه الدجــاج التــي تبيــض  80بيضــا بينمــا تبيــض نظيراتــه

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

األخــرى  250-200حبــة فــي الســنة».

فــي أســرع وقــت ممكــن لتخفيــف آالم شــعبنا النشــطار األمــة ،وكيفيــة إغنــاء

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

معيشــة شــعبنا ،وعلــى األخــص ،كنــت أفكــر منشــغل بالــي ليــل نهــار بكيفيــة

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

تحقيــق أمنيــة أبنــاء شــعبنا لعيشــهم فــي البيــوت المســقوفة بالقرميــد مرتديــن

المحبــب والجميل؟

لبــاس الحريــر علــى أكل األرز األبيــض المطبــوخ مــع حســاء اللحــم».
قولــه الجــدي هــذا تنعكــس عليــه تمامــا النظــرة إلــى الحــب للشــعب ،التــي
أبداهــا الرئيــس حيــن عانــى كل المتاعــب وبــذل كل روحــه وقلبــه ألبنــاء الشــعب
طــوال حياتــه.
كان كل تفكيــره ونشــاطاته تقــوم دائمــا علــى الحــب للشــعب .ابتــدأ وانتهــى كل
٥٤

رجل عظيم

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:
«حبــذا لــو كان ثمــة دجــاج تبيــض نحــو  400بيــض فــي الســنة .يمكــن،
عندئــذ ،إمــداد أبنــاء شــعبنا بمزيــد مــن البيــض».
رجل عظيم
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إن الشــيء العاجــز عــن ضمــان المنفعــة الفعليــة للشــعب فــا جــدوى منــه ،وإن
كان أكثــر روعــة وجــدة ،هــذا هــو معيــار الحكــم الــذي وضعــه الرئيــس.

محور فكره ونشاطه

مــكان المأدبــة الحكوميــة ،كمــكان العــرض الفنــي الســتقبال الســنة الجديــدة 1961
مــن أجــل األطفــال.

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

وفــي يــوم الثامــن مــن نيســان /أبريــل عــام  ،1973حينمــا تــم بنــاء قاعــة بيونــغ

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

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

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

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

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

باســتعمال رقعتــه أيضــا ،وبمــا أن عــدد الكــوادر ال يعــدو إال قليــا فــا بــد مــن

مــع األطفــال .ولكــن النــاس ربمــا ال يعرفــون إال قليــل منهــم قصــة عــن إقامــة

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

الحفلــة الســتقبال رأس الســنة فــي مطعــم أوكريــو بحضــور الرئيــس.

تنظيــم حفلــة اســتقبال الســنة الجديــدة بشــكل كبيــر.

علــى وشــك حلــول العــام الجديــد  ،1961كان الرئيــس يشــغل بالــه بتحديــد

بفضــل محبتــه لألطفــال هــذه ،تــم تحديــد موقــع بنــاء القصــر لألطفــال فــي

المــكان إلقامــة حفلــة اســتقبال العــام الجديــد التــي كان يحضرهــا مــع األطفــال

المــكان األنســب بقلــب العاصمــة بيونــغ يانــغ حتــى انتصــب قصــر بيونــغ يانــغ

تقليديــا كل ســنة .ألنــه رأى أن دار دايدونغمــون للســينما التــي كانــت تقــام تلــك

ـى،
للتالميــذ واألطفــال حيــث صــارت أصــوات أغانــي األطفــال تتعالــى أعلــى فأعلـ
		

الحفلــة فيهــا حتــى ذلــك الحيــن لــم تعــد مناســبة مــن حيــث حجــم الحفلــة وعــدد

رغــم أن كوريــا كانــت تســير علــى الطريــق الصعــب لدفــع البنــاء االقتصــادي

المشــتركين فيهــا.

وبنــاء الدفــاع الوطنــي بالتــوازي.

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،

هكــذا ،ســلك الرئيــس طريــق التفانــي للشــعب طــوال حياتــه ،حامــا فــي قلبــه
المحبــة الســامية لــه.
فــي يــوم الخامــس عشــر مــن نيســان /أبريــل عــام  ،1992أقامــت حكومــة
جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية مأدبــة بمناســبة الذكــرى الثمانيــن لميــاد
الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ،وألقــى فيهــا الرئيــس خطابــا ،حيــث قــال مــا يلــي:

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

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

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

الوطــن والشــعب ،ومنــذ ذلــك الوقــت إلــى يومنــا هــذا كان قلبــي يتدفــق بحــب

األمــر إقامــة المأدبــة الحكوميــة فــي مــكان آخــر .هكــذا تــم تحديــد مطعــم أوكريــو،

الشــعب علــى الــدوام».

٥٦
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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

ثقة ثابتة ال تتغير

إن تفكيــره ونشــاطه الرامــي إلــى الحــب الدافــئ للشــعب وصــا إلــى ذروتهمــا
فــي اهتمامــه الخــاص بمعيشــة الشــعب وتوجيهــه الدقيــق لهــا.

مآنشــان الســرى المعتــم حيــث الحــظ مشــهدا يرثــى لــه ألعضــاء رابطــة األطفــال

كان الرئيــس ربــا لــكل عائــات البــاد ،أجهــد نفســه مــن أجــل حــل مســائل

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

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

(منظمــة تجسســية نظمهــا اإلمبرياليــون اليابانيــون فــي شــباط /فبرايــر عــام 1932

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

علــى أمــل تحطيــم الصفــوف الثوريــة المناهضــة لليابــان مــن داخلهــا).

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

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

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

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

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

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

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

أنواعهــا؟ وتابــع قولــه بصرامــة كمــا يلــي:

البحــث فــي االجتمــاع التشــاوري للجنــة الشــعبية المؤقتــة لشــمالي كوريــا التــي كان

«لقــد انطلقنــا فــي طريــق الثــورة ال رغبــة منــا فــي تدميــر شــيء مــا ،بــل

يرأســها بعــد تحــرر البــاد كانــت مســألة عجينــة فــول الصويــا		 .

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

الحــق أنــه مــن المســتحيل ذكــر جميــع القصــص المتعلقــة بحــب الرئيــس ألبنــاء

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

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

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

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

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

بالحــب الحــار للشــعب والتفانــي مــن أجلــه ،معتبــرا إيــاه كالســماء.

مــع ظاهــرة المســاس بمصالــح الشــعب أو إلحــاق الضــرر بهــا ولــو أبســط تعبيــر
عنهــا وخــاض نضــاال مشــددا.
أثنــاء توجيهاتــه الميدانيــة كان أكثــر مــا ســره هــو الوقــت الــذي تعــرف فيــه

ثقة ثابتة ال تتغير

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.
٥٨
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بمــا أن الحــب اإلنســاني للرئيــس يتجــذر فــي الثقــة المطلقــة لإلنســان فإنــه
يتصــف بأقصــى حرارتــه ومتانتــه .كانــت ثقــة الرئيــس باإلنســان هــي منطلــق حبــه
رجل عظيم
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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

ثقة ثابتة ال تتغير

قــد عــادوا إلــى طــرف الثــورة بعــد تأثرهــم التــام بثقتــه اإلنســانية.
وردت فــي المجلــد الســابع لمذكــرات الرئيــس «فــي دوامــة القــرن» قصــة
بعنــوان «صيــاد ابــن عــرس».

محركــة لهــا .يمكــن القــول إن طــول حياتــه ممهــور بثقتــه بأبنــاء الشــعب والرفــاق،

حدثــت هــذه القصــة أثنــاء قيــام الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري بالتدريــب

فيمــا صــارت هــذه الثقــة قــوة محركــة جبــارة إلنجــاز الثــورة ،أوالهــا الرئيــس

العســكري والسياســي فــي معســكر ماتانغكــو الســري عــام  .1937إن أحــد صيادي

أهميــة قصــوى ،وفلســفة الحيــاة المتجســدة فــي طــول حياتــه.

ابــن عــرس الــذي ســبق أن قــدم المســاعدة لجيــش حــرب العصابــات انخضــع

كانــت الثقــة باإلنســان التــي حملهــا كعقيــدة فلســفية فــي الحيــاة مطلقــة وثابتــة

لبراثــن اإلمبريالييــن اليابانييــن إلــى أن صــار خائنــا .علــى الرغــم مــن ظهــور

انعكســت عليهــا الحقيقــة العميقــة للنضــال الثــوري وحيــاة البشــر .ثقتــه الفلســفية

العالئــم الغريبــة مــن هــذا المأجــور فــي بعــض المناســبات فلــم يبــد الرئيــس وأفــراد

هــذه تــم نشــوءها وتطويرهــا منــذ أيــام الثــورة المناهضــة لليابــان حيــث أعلــن حربــا

جيــش حــرب العصابــات أي تعبيــرات مميــزة .بــل عاملــوه بحفــاوة متعاطفيــن

ضــد اإلمبريالييــن اليابانييــن الغاشــمين فــي حالــة ال تختلــف عــن األيــدي المجــردة.

بحالتــه التــي يســد رمقــه فيهــا بصيــد ابــن عــرس .فتــارة أحضــروه لتقديــم وجبــة

حيــن انطلــق الرئيــس علــى طريــق الثــورة غيــر المطروقــة حامــا فــي قلبــه

ـه
األرز لــه مخالفيــن نظــام المعســكر الســري الخــاص بمنــع دخــول المدنييــن إليـ
		

رســالة اســتعادة الوطــن ،لــم يكــن هنــاك أي نــوع مــن األمــل فــي االنتصــار وال أي

آنــذاك ،وتــارة أخــرى أجهــدوا أنفســهم لتنويــره وهــم يصاحبونــه للتجــول التفقــدي

رصيــد مــادي متيــن ،مــا عــدا أيــد مجــردة بــكل مــا فــي الكلمــة.

فــي جلســات التســلية وإلقــاء المحاضــرة والمناقشــة الدراســية ،األمــر الــذي أثــره

والشــيء الوحيــد لديــه إنمــا كان الثقــة بالشــعب الــذي ســيكون عمــادا روحيــا،
وتلــك الثقــة باإلخــاص والواجــب األخالقــي الالمتناهــي للرفــاق الثورييــن ،الثقــة
بــذكاء وقــوة ال ينضــب معينهــا لجماهيــر الشــعب وحماســتها الوطنيــة ،كانــت
وســيلة وحيــدة إلنجــاز الثــورة اختارهــا الرئيــس.

تأثيــرا تامــا بالثقــة المطلقــة التــي يغدقهــا عليــه القائــد وجميــع أفــراد جيــش حــرب
العصابــات.
ذات يــوم ،أمــاط الصيــاد اللثــام عــن وجهــه الحقيقــي بنفســه فــي فرصــة لقائــه
بالقائــد الــذي دعــاه للحديــث .دخــل الصيــاد مــن الخــارج بالفــأس الــذي كان أخفــاه

فــي ظــل ثقتــه ،نمــا عــدد ال يحصــى مــن المناضليــن الثورييــن المعروفيــن

تحــت شــجرة البتــوال وهــو يفشــى بــكل صراحــة بمــا كلفــه اإلمبرياليــون اليابانيــون

والمجهوليــن الذيــن أظهــروا روح التضحيــة بالنفــس واإلرادة القتاليــة منقطعــة

مــن مهمــة إلحــاق األذى بســامة مقــر القيــادة .لقــد أطلعــه علــى أنــه أخفــى الفــأس

النظيــر فــي النضــال مــن أجــل الوطــن والثــورة والحــزب والشــعب .واألبعــد مــن

دون تســليمه فــي حينــه ،رغــم تلقيــه الثقــة التامــة والحفــاوة البالغــة ،ولــم يخبــر مقــر

ذلــك ،حتــى أولئــك الذيــن انســاقوا إلــى معــاداة الثــورة أو قامــوا بــدور الخــدم للعــدو

القيــادة بمــا يعلمــه جيــدا مــن أن ثمــة شــخصية يعمــل عميــا للعــدو يشــاركه فــي

٦٠
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العمليــة الســرية ويســاعده علــى أخــذ الصلــة بجيــش حــرب العصابــات.
ذكــر الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي مذكراتــه بــأن مقــر القيــادة والوحــدة كادا
كالهمــا يفنيــان تمامــا آنــذاك مســتذكرا أن الثقــة بصيــاد ابــن عــرس مكنتــه مــن

ثقة ثابتة ال تتغير

انقلبــت علــى أعقابهــا إذ أن الجيــش الشــعبي قــام بتوجيــه الهجــوم المضــاد الحــازم
ليحقــق تحريــر أكثــر مــن  90بالمائــة مــن مســاحة أراضــي جنوبــي كوريــا وأكثــر
مــن  92بالمائــة مــن ســكانها خــال مــدة ال تزيــد شــهرا واحــدا إال قليــا.

العــودة إلــى شــخصية ذي الضميــر األصيــل لإلنســان بعــد التخلــص مــن النيــة

لكــن الجيــش الشــعبي اضطــر إلــى التراجــع المؤقــت االســتراتيجي مــن جــراء

الخبيثــة ،وأصبــح فــي االســتطاعة تفــادي المصيبــة النكــراء بفضــل هــذه الثقــة.

نقصــان األســلحة بعدمــا جــر بالعــدو فــي المنطقــة الضيقــة المضغوطــة مــن

لــم تقــع مثــل هــذه الحادثــة مــرة أو مرتيــن فــي حياتــه الثوريــة ،فكلمــا وقــع

محافظتــي كيونغســان الشــمالية والجنوبيــة .بيــد أن أبنــاء الشــعب والجيــش الكــوري

مثيلهــا حــول الرئيــس العســر إلــى يســر والمصيبــة إلــى بركــة باســتخدام هــذا
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
مقتــدرة للتاريــخ والصاحــب المســتقل لمصيــر الــذات لــم ينحصــر علــى فــان

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  38جنوبــا .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.

فــردي وجماعــة معينــة ،بــل كان يضــم العمــال والفالحيــن والمثقفيــن العامليــن،

غيــر أن الحــرب اســتمرت ســنتين منــذ ذاك .بالطبــع توجــد ثمــة بعض األســباب

حاملــو المطــارق والمناجــل واألقــام ،والجنــود الممســكين بالســاح وأبناء الشــعب

مثــل المحاولــة البغيضــة للواليــات المتحــدة التــي كانــت تســعى إلعــداد «الهجــوم»

فــي البــاد قاطبــة.

الجديــد وهــي تعمــل علــى تأجيــل الوقــت وراء ســتار الهدنــة .يعــود أحــد األســباب

ال بــد أن هنــاك عــددا قليــا ممــن يعرفــون بالتفصيــل حوليــات انقضــاء المــدة

الرئيســية لمضــي وقــت طويــل حتــى تحقيــق الهدنــة الواقعيــة إلــى مســألة األســرى.

الطويلــة للســنتين االثنتيــن منــذ طــرح مســألة الهدنــة علــى بســاط البحــث ألول مــرة

رأى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ أن طــرح مســألة الهدنــة مــن جانــب الواليــات

حتــى تحقيقهــا فــي الواقــع أثنــاء حــرب التحريــر الوطنيــة الماضيــة.
علــى الرغــم مــن أن اإلمبريالييــن األمريكييــن قــد تشــدقوا بأنهــم قــادرون علــى
احتــال كوريــا بأكملهــا خــال ثالثــة أيــام منــذ بدايــة الحــرب ،إال أن طموحاتهــم
٦٢
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ثقة ثابتة ال تتغير

مــن بينهــا .منــذ أن بــدت إمكانيــة الهدنــة فــي الواقــع ظــل الرئيــس يخــوض معركــة

نظــرا ألنــه كان يحمــل فــي قلبــه الثقــة اإلنســانية النقيــة بجنــوده ليــس بدافــع

ال يســمع فيهــا صــوت الرصــاص ضــد اإلمبريالييــن األمريكييــن بغيــة اســترجاع

مــن مجــرد الواجــب األخالقــي للقائــد فــي االعتنــاء بهــم ،تلــك الثقــة األكيــدة بأبنــاء

الجنــود األســرى علــى يــد العــدو.

الجمهوريــة ،قــد اهتــم كل االهتمــام بمســألة تبــادل األســرى .علــى ذلــك حينمــا عــاد

مــن الطبيعــي أن يكــون األســرى فــي أي حــرب .بموجــب النظــام المحــدد مــن
حيــث القانــون الدولــي ال بــد مــن معاملــة أســرى الحــرب علــى مبــدأ اإلنســانية
وال يجــوز اســتهتارهم وتعذيبهــم وقتلهــم واســتخدامهم كأهــداف االختبــار وينبغــي
اســترجاعهم إلــى بالدهــم 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.

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.
أثنــاء فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة ،قــال أحــد الكــوادر فــي قطــاع القــوات
المســلحة الــذي عــاد بعــد إنجــاز مهمتــه لتفتيــش إحــدى فــرق الجيــش الشــعبي إن

شــعر الرئيــس بألــم فــؤاده أكثــر مــن غيــره حــول ذلــك وبــذل جهــوده

		ـا
 85بالمائــة مــن أفرادهــا هــم العناصــر الســيئة ،فوجــه الرئيــس إليــه نقــدا قاطعـ

الســترجاعهم جميعــا .لقــد اعتبــر بــأن األمــر ســيكون مختلفــا بالنســبة للمشــكلة

بقولــه إن أخطــر شــيء هــو فعلــك وليــس أولئــك األفــراد ،وفــي اآلونــة األخــرى

األخــرى لكــن مســألة تبــادل األســرى ال يمكــن التنــازل عنهــا مطلقــا ،وأخــذ صلــة

التــي ظهــرت فيهــا عيــوب الكــوادر الذيــن يعاملــون النــاس ذوي البيئــة العائليــة

هاتفيــة بالمفــوض الرئاســي للجنــة الهدنــة العســكرية أكثــر مــن مائــة مــرة آنــذاك

المعقــدة بضيــق أفــق قــام بتقويمهــا عــن طريــق المحاســبة الصارمــة فــي حينــه.

لحــل مســألة تبــادل األســرى.

كمــا رأينــاه ،كانــت ثقتــه باإلنســان ثقــة مطلقــة ال تعــرف التمييــز البتــة .بفضــل

فيمــا بعــد ،قــال الرئيــس مســتذكرا هــذه الفتــرة إن النضــال المتعلــق بمســألة

ثقــة األب العظيــم الــذي يهبهــا ألي شــخص دون التمييــز وال المحدوديــة ،كان

تبــادل األســرى دام أكثــر مــن ســنة ،ولــو ال هــذه المســألة لتــم إبــرام اتفاقيــة الهدنــة

فــي االســتطاعة والدة سياســة الفضيلــة والكــرم التــي ال يعــرف التاريــخ مثيلهــا،

فــي وقــت أســرع .وكانــت الثقــة هــي التــي جعلتــه يكــرس قصــارى جهــده مــن

وظهــور المالمــح الجليلــة للوحــدة المتالحمــة بقلــب واحــد علــى هــذه األرض.

أجــل اســترجاع األســرى متغلبــا علــى شــتى صنــوف اآلالم والمصاعــب فــي

إن الثقــة باإلنســان المتجســدة فــي مجمــل حياتــه كانــت تتســم بنقاوتهــا وال تقــوم

تلــك األيــام حيــث التهمــت نيــران الحــرب كل جبــال الوطــن وأنهــاره وال يمضــي

علــى حســاب قــط .مــن هنــا أكــد الرئيــس حــول الثقــة باإلنســان قائــا علــى الــدوام

الوقــت إال بســيل دمــاء النــاس جســدا وروحــا.

«إنــه ال يمكــن تزييــف الثقــة».

٦٤
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مشاعر المودة اإلنسانية الرحبة كالبحر

كانــت ثقتــه باإلنســان تتميــز بصفــة حقيقيــة وال تعــرف الحســبان .نظــرا لكونــه
مجســدا لحــب اإلنســان الســامي ال يقــوم علــى أي حســاب فــي الثقــة بالنــاس ،انطلــق

مشاعر المودة اإلنسانية الرحبة كالبحر

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

حينمــا نتحــدث عــن محبــة اإلنســان الحقيقيــة فهــي المســاعدة والعــون واالعتناء

قائــا إنــه يثــق بهــم كل الثقــة .لــذا إن مــن حملــوا ثقتــه هــذه اعتبروهــا كحبــل حياتهــم

ببــذل الــروح والمهــارة والقــوة كليــا .ليــس الحــب مجــرد تدفــق المشــاعر ،وإنمــا

وكرســوا كل مــا لديهــم مــن أجــل الحفــاظ عليهــا حتــى لحظــة أخيــرة مــن حياتهــم.

التفانــي الحقيقــي الدافــئ والتضحيــة بالنفــس للشــخص المحتــرم الموثــوق بــه.

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

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــا عطوفــا أكثــر حنانــا عامــل الناس بمشــاعر
المــودة الرحيبــة كالبحــر وكــرس نفســه فــي ســبيل الشــعب طــوال حياته.
فمشــاعر المــودة الدافئــة كانــت عنصــرا هامــا يميــز محبتــه لإلنســان أكثــر
إخالصــا وصدقــا.

		

فــي منشــأ الموفديــن وســيرة حياتهــم إن أبنــاء وبنــات العمــال والفالحيــن الكورييــن

تكمــن الميــزة الرئيســية لمحبتــه الســامية لإلنســان ،المحبــة األبويــة ،فــي

لــم يكــن بوســعهم حتــى الوقــوف أمــام بوابــة المدرســة الفتقارهــم إلــى النقــد ،وإن

معاملتــه للنــاس واالعتنــاء بهــم وقيادتهــم دائمــا بمــا يحملــه مــن المشــاعر اإلنســانية

بعــض الدارســين كانــوا مــن بنــى األغنيــاء دون اســتثناء ،فعنــد الجــدال حــول

المعطــاءة.

المثقفيــن لبالدنــا لــن يكــون هنــاك شــخص ســليم بهــذه الذريعــة أو تلــك ،فإننــي علــى

يحتــل رئيــس الدولــة مكانــة أعلــى مــن حيــث ترتيبــات الوظيفــة .غيــر أن

يقيــن بــأن التقنييــن المدرجيــن فــي القائمــة لــن يقومــوا بأعمــال تجسســية خــال

الرئيــس اعتنــى بالنــاس وقادهــم بحبــه ومودتــه ومشــاعره األبويــة الحنونــة وليــس

فتــرة التدريــب فــي البلــدان األخــرى وال أعمــال مضــرة فــي الوطــن أيضــا بعــد

بإنــزال األوامــر والتوجيهــات.

عودتهــم ،فمــن الواجــب إرســال قائمــة المدربيــن إلــى الجهــاز المعنــي لتلــك البلــدان
مــع عريضــة ضمانــي.
بفضــل حبــه وثقتــه الحــارة هــذه ،شــهدت كوريــا تاريخــا عظيمــا لمشــاطرة
القائــد الشــعب للمصيــر مرتبطيــن بقرابــة الــدم.
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وابــل مــن الرصــاص ،واغرورقــت عينــاه بالدمــوع مشــفقا علــى أفــراد إحــدى
أســر المهاجريــن إلــى الجنــوب وزارهــم مــرارا وتكــرارا .نظــرا لــدفء عالــم
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مشــاعره العاطفيــة ،كان النــاس طفــا ورجــا ينســون كل الهمــوم فــي أحضانــه.

واألطفــال والكــوادر أم جلســة الحديــث مــع الجنــود والمبرزيــن فــي العمــل .أبعــد

بخصــوص العســكريين البارزيــن وقــادة الثــورة العظمــاء ،جــرى عــادة أن

مــن ذلــك حتــى أولئــك الكــوادر أو األشــخاص الذيــن يشــعرون بالضيــق واألســف

يتذكــر النــاس أوال مالمحهــم المهيبــة .فكانــوا يظنــون عامــة أن تكــون المحيــا

أمامــه دون أن يعرفــوا مــاذا يفعلــون ،ألنهــم ســببوا لــه القلــق بارتكابهــم العيــوب،

المفعمــة بالعطــف غيــر متالئمــة مــع كونهــم.

قــد عاملهــم الرئيــس بوجهــه البشــوش مصححــا أخطاءهــم واحــدا واحــدا .أثنــاء

إن المبعــوث الخــاص لروزفلــت الرئيــس األســبق للواليــات المتحــدة ،الــذي
كان لقــي بســتالين فــي موســكو فــي كانــون األول /ديســمبر عــام  ،1941ذكــر

االجتماعــات واألحاديــث الرســمية وعلــى منصــات الفعاليــات الحزبيــة والحكوميــة
كان وجهــه مرســوما باالبتســامة الوضاحــة دائمــا.

عــن ميــزة مالمحــه كمــا يلــي« :لــم يبــد منــه أي حركــة الجســم غيــر الالزمــة وال

ابتســامته المشــرقة هــذه التــي تســر وتريــح قلــوب جميــع النــاس ليســت هــي

تعابيــر الوجــه غيــر الطبيعيــة .وجــدت كأننــي أتحــدث مــع آلــة منضبطــة معقولــة

ســوى تعبيــر عــن مشــاعر الحــب الصادقــة والمــودة الدافئــة .بمــا أن الرئيــس

إلــى حــد الروعــة».

كان يمتلــك مشــاعر المــودة هــذه التــي ال نظيــر لهــا لــم تتغيــر أســاريره المفعمــة

منــذ القــدم اعتبــر النــاس مشــاعر المــودة بأنهــا أكبــر األخــاق الجميلــة التــي

باالبتســامة أبــدا رغــم أنــه مضــى فــي شــق المحــن والمصاعــب شــتى األشــكال

تزيــن المجتمــع اإلنســاني .لكــن مشــاعر المــودة للرئيــس كيــم إيــل ســونغ متســمة

للتاريــخ حامــا اإلرادة الخارقــة ومتغلبــا علــى كل صنــوف المآســي.
		

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
المشــرقة التــي تســتحوذ علــى قلــوب النــاس كان بمثابــة صــورة الشــمس التــي
تنعكــس علــى طــول ثمانيــن ســنة مــن حياتــه.

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

صــورة الرئيــس المرســومة فــي أعمــاق قلــوب الشــعب الكــوري هــي صــورة

والمحيــط الهــادئ التابعــة للجنــة الشــؤون الدبلوماســية لمجلــس النــواب األمريكــي.

األب الحنــون ذي المــودة غيــر المحــدودة ،صــورة الشــمس التــي تغمــره االبتســامة

تــم إعــان محضــر تلــك المحادثــات بعــد عشــرين ســنة منــذ ذاك .فــي المؤتمــر

العريضــة دومــا.

الصحفــي الجــاري فــي عــام  1980بعــد إعالنــه ،أجــاب رئيســها عــن ســؤال

كانــت محيــاه لــم تفارقهــا االبتســامة المشــرقة فــي كل وقــت ومــكان .إذ أن

الصحفييــن النطباعــه فــي لقائــه بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ مصرحــا بصراحــة

هــذه االبتســامة علــت علــى وجهــه دائمــا ســواء أثنــاء لقائــه مــع العمــال والفالحيــن

كالتالــي« :آنــذاك تبادلــت الحديــث مــع الرئيــس خــال أربــع ســاعات تقريبــا حيــث
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تحــدث بوجــه مبتســم طــول الوقــت فضــا عــن خلقــه النــادر والليــن ممــا تــرك فــي
نفســي انطباعــا بأنــه ذو القلــب الطيــب».
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لترجــل الرئيــس مــن القطــار وعلــى وجهــه االبتســامة العريضــة قائــا مــا يلــي:
«كانــت ابتســامته رائعــة للغايــة بفتنتهــا وحنانهــا .لــن يكــون ثمــة علــى كــرة

يمكــن القــول إن تصريحــه هــذا اعتــراف قلبــي لشــيم الرئيــس الفريــدة التــي

األرض مصــور قــادر علــى إعــادة نقــل ابتســامته كمــا هــو عليهــا دون شــائبة،

يعامــل بهــا أفــراد أمتــه وشــعبه المحبوبيــن وحتــى األجانــب معاملــة الشــهامة

تلــك االبتســامة الموحيــة برحابــة الصــدر والشــهامة الواســعة كالبحــر والجاذبيــة

والتســامح وعلــى وجهــه االبتســامة المشــرقة الفائضــة بالمحبــة اإلنســانية.

العظيمــة ومشــاعر العطــف الســامية».

أبعــد مــن ذلــك ،حتــى أولئــك الذيــن يعملــون عبثــا فــي الــوراء البســين األقنعــة
فــي األمــام ،كان يعاملهــم الرئيــس فــي األغلبيــة بكرامــة وابتســامة ســخية وهــو
علــى علــم تــام بوجوههــم الحقيقيــة ،ويعطيهــم فرصــة االعتــراف بالذنــب وســلوك
الطريــق الجديــد بــدال مــن توبيخهــم.
حينمــا يعامــل الشــعب كانــت صورتــه ســاطعة بأشــعة الشــمس دومــا بينمــا
تقــدح عينــاه شــررا وترتعــش فرائصــه غضبــا أمــام العــدو.
والحقيقــة المعروفــة واســعا أن الســيد هونــغ ميونــغ هــوي الــذي كانــت تحبــه

ال ضيــر أنــه قــد نســي تمامــا رســالته كالصحفــي إذ افتتــن كليــا بتلــك االبتســامة
الوضاحــة المرســومة علــى محيــا الرئيــس.
إذا كان الشــعب الكــوري انتحبــوا بمــرارة دون انقطــاع فــي ســاعة تشــييعه
األخيــر فــي تمــوز /يوليــو عــام  ،1994فذلــك ألنهــم لــم يتمالكــوا أنفســهم مــن
الحنيــن العــارم المتدفــق مــن أعمــاق قلوبهــم لحظــة رؤيتهــم الصــورة الباســمة
للرئيــس الــذي كان يعتنــي بهــم ويحبهــم بــكل عنايــة بوجهــه المملــوء باالبتســامة
		
الســاطعة كالشــمس.

األمــة الكوريــة كعالمــة شــهيرة فــي تلــك الفتــرة حيــث عانــى عامــة البــاد مــن

ابتســامة اإلنســان هــي بالــذات التعبيــر األكثــر عمومــا ووضوحــا للمشــاعر

الســخط وآالم المســتعمرين المحروميــن مــن الوطــن تلقــى ذات يــوم بعــد تحــرر

والمــودة المكتســبة فــي الحيــاة مثــل الســرور والرضــا والمــرح وغيرهــا .بهــذا

البــاد ســؤال ابنــه عمــا هــي شــخصية القائــد كيــم إيــل ســونغ ،وهــل هــو كفيــل

المعنــى يمكــن القــول إن االبتســامة عبــارة عــن المشــاعر األكثــر صدقــا لإلنســان.

بــأن يتولــى مصيــر عائلتنــا وقــال إنــه قــد تعجــب كليــا بابتســامة القائــد الوضاحــة.

صــورة الرئيــس المســتوطنة فــي قلــوب جميــع أفــراد الشــعب الكــوري الذيــن تمتعوا

لــم يكــن ذلــك ســوى صــوت الرجــل الــذي أتيــح لــه اللقــاء بالقائــد واســتقبل مناســبة

بحياتهــم فــي أحضانــه كانــت صــورة األب المبتســم ابتســامة الرضــا والفــرح العريضة.

االنعطــاف لحياتــه بــل كان تعبيــرا عــن مشــاعر الشــعب الكــوري وكثيــر مــن

هــذا هــو مــا يعرفــه الشــعب الكــوري جيــدا وكذلــك جميــع نــاس العالــم أيضــا.

أنــاس العالــم المتعجبيــن لصورتــه الباســمة المشــرقة دومــا.
حينمــا زار الرئيــس يوغوســافيا الســابقة فــي حزيــران /يونيــو عــام ،1984
اعتــرف أحــد مراســلي التصويــر لهــذا البلــد بعيبــه لعــدم تصويــر اللحظــة التاريخية
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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.
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لــم يعــش الرئيــس حياتــه لثمانيــن ســنة كلهــا فــي ســرور ورضــا ،وبهجــة

لقــد ســال الرئيــس كثيــرا مــن الدمــوع طــوال حياتــه ،ألنــه يتحلــى بالحــب

وابتســامة فقــط مطلقــا ،بــل عاشــها مــع الدمــوع األكثــر مــن البســمة حامــا فــي

للشــعب والمــودة للرفــاق الثورييــن .إن الوقــت الــذي ذرف الرئيــس دموعــا أكثــر

طيــات قلبــه آالم الخســائر األكثــر وجعــا مــن اآلخريــن.

ألمــا وكآبــة هــو حينمــا فقــد رفاقــه الثورييــن األعــزاء.

لقــد عانــى مــن األلــم والشــقاء فــوق مــا يحتمــل اإلنســان ولــم يكــن يمضــي يــوم
بالــكاد دون أن يبتــل قلبــه بالدمــوع الســائلة لمــا تكبــده مــن الــكأداء التــي لــم يذقهــا أحــد.

كلمــا تلقــى الخبــر المأســوي عــن استشــهاد رفاقــه لــم يتمالــك ســيل الدمــوع
المنهمــرة ،بينمــا ال يجــد جــرح قلبــه الســبيل إلــى االلتــآم أبــدا.

علــى الرغــم مــن كونــه القائــد الالمــع فــوالذي اإلرادة والمظفــر دائمــا وأقــدم

لمــا يفــارق رفاقــه الدنيــا دونمــا أن يــروا تحــرر الوطــن أثنــاء أيــام الحــرب

األقطــاب علــى حلبــة السياســة الدوليــة إال أنــه كان يعيــش حياتــه بالقلــب األكثــر

المناهضــة لليابــان أمضــه الحــزن وتفطــر فــؤاده ألمــا فينســى األكل والنوم محسســا

ألمــا والعيــن األكثــر دموعــا مــن اآلخريــن ألنــه كان يحمــل المحبــة والمشــاعر

بــكل جوارحــه بــاآلالم والوجــع المبــرح وينبــري شــخصيا إلــى كتابــة خطــاب

الحــارة والرحبــة لإلنســان.

التأبيــن ودفــن رفــات المستشــهدين والدمــوع المنهمــرة تغشــي عينيــه.

إذا كانــت المشــاعر اإلنســانية هــي الحــب األكثــر صدقــا وحــرارة بيــن شــتى

حــدث ذلــك حينمــا ســمع التقريــر عــن استشــهاد مبعــوث الكومنتــرن علــى

أشــكال المشــاعر الفكريــة لإلنســان ،فالدمــوع المشــربة بالصــدق هــي نــوع مــن

تعرفــه
رصــاص العــدو هــو الــذي لــم يمــض الوقــت إال عشــرة أيــام فقــط منــذ
		

أكبــر التعابيــر الصريحــة للمشــاعر اإلنســانية.

عليــه ،أقفــل الرئيــس البــاب مــن الداخــل وبقــي فــي ســحابة النهــار علــى ذكــرى

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ المتميــز بالمشــاعر اللطيفــة والدمــوع الغزيــرة

الراحــل والدمــوع تســيل مــدرارا علــى خديــه .وعقــب التحريــر ،كلمــا توفــي

يحمــل رؤيــة فريــدة تفيــد بــأن المــرء ال يمكــن أن يصيــر بطــا حقيقيــا إال حينمــا

الرفــاق الثوريــون مثــل كيــم تشــايك ،وآن كيــل ،وبــاك دال ،والوطنيــون مثــل هــو

يعــرف الدمــوع.

هــون ،وهونــغ ميونــغ هــوي ،والمناضلــون الوطنيــون للتوحيــد مثــل كيــم جونــغ

فــي حديثــه مــع المســؤولين فــي الحــزب والدولــة والجيــش فــي يــوم الثانــي مــن
كانــون الثانــي /ينايــر عــام  ،1988ويومــي الثامــن مــن حزيــران /يونيــو والســادس

تــاي وتشــواي يونــغ دو ،كان يحــس بوخــز اآلالم المســببة مــن فقدانهــم بمــا ال
يوصــف وهــو يــذرف الدمــوع بغــزارة.

مــن تشــرين الثانــي /نوفمبــر عــام  ،1989قــال الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كمــا يلــي:

ليــس ذلــك بالنســبة للكــوادر فقــط .كلمــا جــاءه الخبــر بوفــاة األنــاس العادييــن

«رجــل كثيــر الدمــوع هــو رجــل طيــب .إن مــن يكــون جافــا وبــارد الفــؤاد ال

المعروفيــن لــه لــم يتمكــن مــن تجــاوز مشــاعر اليــأس والحــزن المتدفقــة والدمــوع

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  51ألــف نســمة مــن الجنــود.

مــكان قبــره وهــو يــذرف الدمــوع .عقــب الجنــازة أجــل وقــت المغــادرة قائــا إنــه

وفــي فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة ،كانــت القــوات األمريكيــة والبريطانيــة

ينبغــي إقامــة يــوم واحــد معــه مهمــا كانــت المشــاغل الكثيــرة والدمــوع تنهمــر فــي

أعلنــت أن عمليــات اإلنــزال إلــى نورمانديــا بفرنســا هــي «نمــوذج» عمليــات

عينيــه طــول النهــار دون تنــاول الطعــام.

اإلنــزال الحديثــة رغــم أنهــا قــد فقــدت أكثــر مــن  122ألــف نســمة مــن قواتهــا،

لشــدة ألــم فــؤاده مــن استشــهاد الجنــود الثورييــن ،عــد خســائر األرواح عنصــرا

بينمــا صــار مــاك آرثــر يرتقــي إلــى «الجنــرال لخمســة نجــوم» المعــدود علــى

رئيســيا يقــرر النصــر والهزيمــة فــي المعركــة ضــد العــدو إلــى جانــب نتيجــة القتال.

األصابــع فــي القــوات العدوانيــة األمريكيــة فــي أعقــاب عمليــة اإلنــزال إلــى

وذات يــوم مــن حــرب التحريــر الوطنيــة التــي كانــت فــي معمعانهــا ،وجــه

جزيــرة إيــأو اليابانيــة التــي ال تزيــد مســاحتها عــن  20,3كيلومتــرا مربعــا ،علــى

الرئيــس نقــدا صارمــا لبعــض الضبــاط العســكريين الذيــن عملــوا علــى إدخــال

الرغــم مــن أنــه فقــد كثيــرا مــن القــوات المســلحة.

«تكتيــك الحركــة» المزعــوم وأمثالــه بخــاف خطــة حــزب العمــل الكــوري

أثنــاء النضــال المســلح المناهــض لليابــان الــذي قــاده الرئيــس بممارســة تكتيــك

لخــوض القتــال فــي األنفــاق ،ممــا ســبب فقدانــا ال يقــل مــن الجنــود ،آنــذاك نــدد

حــرب العصابــات البارعــة ،كان يحقــق النصــر دون التعــرض للخســائر الروحيــة

بهــم قائــا« :إن قتــال العــدو الــذي أســفر عــن خســائرنا الروحيــة الكثيــرة ليــس

بالــكاد ،ولكــن ،إذا استشــهد بعــض جنــوده الثورييــن ،لــم يســتطع كبــح ســيل الدموع
		

قتــاال منتصــرا».

مــن عينيــه .وفــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة ،لــم يعتــرف الرئيــس بالنصــر فــي

وأكــد تأكيــدا قويــا بأننــا ننبــذ أســلوب تفكيــر العســكريين البرجوازييــن الذيــن
يشــربون نخــب النصــر بغــض النظــر عــن جملــة مــن خســائر البشــر معتقديــن
جماهيــر الجنــود بأنــه مجــرد وســيلة الحــرب.

المعركــة التــي حصلــت كثيــرا مــن خســائر القــوام.
بمــا أن الرئيــس مجســد المحبــة والمــودة الدافئــة كان يمقــت مــن يفتقــر إلــى
الشــعور اإلنســاني أكثــر مــن غيــره.

إذا عدنــا بذاكرتنــا إلــى تاريــخ الحــروب العالميــة فنجــد أن ثمــة عــددا كبيــرا مــن

فــي أواخــر آذار /مــارس عــام  ،1989زار القــس مــون إيــك هــوان مستشــار

األمثلــة إلطــاق هتافــات النصــر بعــد نصــب علــم النصــر فــي الحــرب علــى كومــة

التحالــف الوطنــي للحركــة الديمقراطيــة القوميــة بيونــغ يانــغ حيــث التقــى الرئيــس.

الجثــث .أثنــاء معركــة الهجــوم علــى مينــاء ليوشــون التــي شــنها اإلمبرياليــون

خــال زيارتــه التــي جــرت بيــن يومــي  25مــن آذار /مــارس و 3مــن نيســان/

اليابانيــون فــي أوائــل القــرن العشــرين ،تبجحــوا بأنهــم كســبوا نصــرا عظيمــا

أبريــل ،أعــرب عــن تأييــده لمشــروع التفاوض السياســي مــن الشــخصيات القياديين

باالســتيالء عليــه خــال ســبعة أشــهر حيــث تــم زج أكثــر مــن  130ألــف نســمة

فــي الشــمال والجنــوب الرامــي إلــى بحــث مشــروع التوحيــد علــى نظــام االتحــاد

مــن قواتهــم التــي ذهــب أكثــر مــن  110ألــف نســمة منهــا كضحايــا علمــا بــأن هــذا

الفيدرالــي الــذي طرحــه الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي خطــاب العــام الجديــد
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 ،1989وفــي يــوم  27آذار /مــارس جــرى لقائــه بالرئيــس.
بعــد زيارتــه للشــطر الشــمالي مــن كوريــا ،وصــل إلــى مطــار كيمبــو بجنوبــي
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...
أيها حطابو هذه البالد

كوريــا فــي يــوم  13مــن نيســان /أبريــل .آنــذاك قــام رجــال الســلطة فيهــا باعتقالــه

إياكم قطع األشجار دون ترو

فــور وصولــه بتهمــة زيارتــه للشــطر الشــمالي مــن كوريــا ،وحكمــوا عليــه بســجن

فمن يعرف إذا كانت تلك األشجار حامية

ســبع ســنوات .ولكنهــم عملــوا بصفاقــة علــى طلــب «المحادثــات» مــع الشــطر

حامية أرواح أسالفنا في هدوء وشموخ

الشــمالي مــن كوريــا.

إياكم ركل األحجار الملقاة على هوامش الدروب

عنــدذاك ،قــال الرئيــس إن حاكــم جنوبــي كوريــا ال شــك أن يكــون عديــم

من يعرف إذا كانت جمجمات أسالفنا راقدة

الرحمــة ورجــا صلفــا حقــا بالنظــر إلــى أنــه قــام بــزج القــس المســن للســبعينات

راقدة رقود الخلود تحت تلك األحجار

مــن العمــر الــذي يعيــل والدتهــا المريضــة ،وال جــدوى مــن اللقــاء بذلــك الرجــل

...

عديــم الرحمــة ورفــض طلبهــم رفضــا قاطعــا .وإن كان ثمــة قضيــة ذات األهميــة

ريثمــا يســتمع الرئيــس إلــى أبيــات الشــعر ،كانــت عينــاه مغرورقــة بالدمــوع

السياســية الكبيــرة للغايــة فليــس أمــل يتوقــع مــن رجــل خالــي المشــاعر اإلنســانية

عجــزا عــن كبــح مشــاعر التأثــر المتدفقــة ،إذ أن الشــوق العــارم إلــى رفاقــه فــي
		

عديــم الرحمــة وال الحاجــة بمقابلتــه أبــدا .إن دل موقفــه الثابــت هــذا علــى شــيء

الســاح جعلــه يتذكــر بألــم المستشــهدين المعروفيــن والمجهوليــن الذيــن فارقــوا

فإنمــا يــدل دليــا مبينــا علــى مــدى تثمينــه للمشــاعر اإلنســانية.

الدنيــا دون نصــب لوحــة علــى قبورهــم وال دفنهم كما يجب .إن المشــاعر 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 تالمــس شــغف أفئــدة

الصادقــة المســتوطنة فــي أعمــاق قلبــه لــم تبــرد وتفتــر رغــم مــرور الزمــان.
بمــا أن كونــه مجســد المشــاعر اإلنســانية المتميــزة التــي يفتتــن بهــا جميــع
النــاس فــي الوهلــة األولــى وتلمــس شــغف قلوبهــم مهمــا كانــت أنواعهــا ،فقــد عــاش
الرئيــس طــول حياتــه متمتعــا بتأييــد النــاس المطلــق وثقتهــم الحــارة.
تجتاز مشاعر المودة اإلنسانية الصادقة أي جدار عال.

النــاس ،ومــا أثــره تأثيــرا بالغــا مــن بينهــا هــو الفقــرة التــي تعبــر عــن المشــاعر

إن األشــخاص الذيــن أيــدوا ودعمــوا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بعــد افتتانهــم

المؤلمــة التــي يحــس بهــا بطلــه حيــن أهــال التــراب علــى رفــات يونــغ نــام الحبيــب

بجمــال مشــاعره اإلنســانية الســامية لــم ينحصــروا علــى الثورييــن وأبنــاء الشــعب

المستشــهد بالرصــاص المعــادي .كان جــزء مــن تلــك الفقــرة كمــا يلــي:

الكورييــن فحســب ،بــل إن عــددا كبيــرا مــن القومييــن المتعنتيــن وذوي الضميــر
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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

نداء الشعب « -أبونا»

أيضــا ،كان أولئــك األشــخاص الذيــن يدعــون بأنهــم زعمــاء بعــد أن ظهــروا هنــا
وهنــاك يضطــرون إلــى إحنــاء رؤوســهم أمــام شــهامة الرئيــس ومشــاعر مودتــه
اإلنســانية.
ليــس مــن بــاب الصدفــة أن ذكــر كبيــر الباحثيــن فــي المجموعــة الماليــة الدوليــة

إن الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ عــاش حياتــه كلهــا فــي تواضــع تــام .بمــا
أنــه اعتبــر نفســه ابنــا للشــعب وخادمــا لــه ،ظــل يرفــض مــدح الشــعب بــه ولــم
يســمح مــرة بــأي ســعي وتصــرف إلبــرازه.

للســام فــي الواليــات المتحــدة مــا قالــه الرئيــس األمريكــي األســبق جيمــي كارتــر

غيــر أن ثمــة النــداء الــذي تقــدم بــه الشــعب إليــه ،وقبــل بــدوره فــي منتهــى

«إنــي تأثــرت جــدا مــن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ» ،و«إنــي أحتــرم الرئيــس

الرضــا وباختيــار ذاتــه أثنــاء حياتــه ،وذلــك كانــت التســمية «أبونــا» .هــذه الكلمــة

ي أن أقــدر
كيــم إيــل ســونغ كقائــد سياســي» ،مشــيرا إلــى أنــه «إذا وجــب علــ ّ

مصطلــح يســتعمله المــرء لمــن يرزقــه.

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ،فإنــي أود أن أقــول إنــه رجــل ذو جمــال إنســاني دافــئ».

فــي تمــوز /يوليــو عــام  ،1985قــال الرئيــس أثنــاء حديثــه مــع وفــد حــزب
		

إذا كان نــاس العالــم يحســون كرجــل واحــد بالــدفء منــه ويطرقــون رؤوســهم

الشــيوعيين الســويديين اليســاري كمــا يلــي ...« :إن كوادرنــا يســمونني أبــا لهــم.

أمامــه ،فضــا عــن الكورييــن ،فإنمــا يكمــن الســبب فــي ذلــك فيمــا يتجســد بــه

وأنــا ال عــارض هــذه التســمية».

مــن المشــاعر اإلنســانية الخارقــة التــي تهــز أوتــار قلــوب النــاس أكثــر مــن فكــره

خــال حديثــه هــذا اليــوم ،شــرح لهــم بالتفصيــل عمــا حققتهــا كوريــا مــن

وقيادتــه البــارزة .إن شــخصيته الفاتنــة التــي تتمثــل فــي الســيطرة علــى قلــوب

النجاحــات والتجــارب فــي النضــال الثــوري واألعمــال البنائيــة .فيمــا يقــول حــول

النــاس بالمشــاعر اإلنســانية الســامية قبــل تحريكهــم بفكــره وقيادتــه الجذابــة قــد

التجــارب المكتســبة فــي حــل مســألة الكــوادر فــي كوريــا ،ذكــر لهــم قائــا بنبــرة

جعلــت عــددا غفيــرا مــن النــاس المعجبيــن بــه يتجمعــون حولــه مشــكلين وحــدة

تنــم عــن العــزة إن كوادرنــا للحــزب والدولــة ،المشــاركين فــي هــذه الجلســة هــم

متآلفــة متجانســة.

اآلخــرون ممــن ربيتهــم بشــكل منهجــي ،لــذا ،فــإن كوادرنــا يســمونني أبــا لهــم.

بمــا أنــه رجــل يبتســم ويــذرف الدمــوع بســبب المشــاعر اإلنســانية ،ويعتنــي
ويراعــي بحيــاة أبنــاء الشــعب بمشــاعر المــودة الدافئــة ال ينســاه النــاس فــي العالــم
فضــا عــن الشــعب الكــوري.
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مخلصيــن للبــاد والشــعب وثورييــن ثابتيــن مطيعيــن ألبيهــم.
كلمــة «أبونــا» ،هــذه هــي تســمية قبلهــا الرئيــس بصــورة أكثــر رضــا ،ويعتــز
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بهــا بالــغ االعتــزاز والفخــر مــن بيــن آيــات االحتــرام ونــداءات اإلنشــاد الكثيــرة

جميعــا قــد بجلــوا ودعمــوا الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ بــكل صــدق وإخــاص

التــي تقــدم بهــا الرفــاق الثوريــون وأبنــاء الشــعب إليــه منــذ الفتــرة األولــى مــن

باعتبــاره ممثــل والديهم.

نشــاطاته الثوريــة.

بالنســبة للشــعب الكــوري كان الرئيــس أبــا عطوفــا يســتندون إليــه اســتنادا تامــا

رغــم أنــه كان رئيســا لجمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية وأمينــا عامــا

وأمــا ذات المشــاعر الحنونــة والدقيقــة ،قبــل أن يكــون قائــدا أعلــى للحــزب والدولة.

للجنــة المركزيــة لحــزب العمــل الكــوري ،ويحــوز علــى كثيــر مــن ألقــاب الشــرف

إن مــا يتميــز بــه حبــه ألبنــاء الشــعب هــو العمــق والعــرض غيــر المتناهييــن اللذيــن

علــى الصعيــد الدولــي ،إال أنــه اعتبــر تســمية الشــعب لــه بــاألب أكثــر عــزة وفخــرا

يتجــاوزان مــدى الحــب لوالديهــم .جعــل الرئيــس نفســه طــوال حياتــه بمثابــة درع

مــن أي مناصبــه الرســمية.

يحمــي ســامة أبنــاء الشــعب وبســتاني يعتنــي بحديقــة ســعادتهم.

إن مفهــوم األب الــذي يرمــز إلــى مــن أنجــب المــرء وربــاه صــار يســتعمل

نظــرا ألنــه كان يتحلــى بالحــب الحــار للشــعب قــد واصــل زيارتــه للمصانــع

كمعنــى جديــد تمامــا يعكــس رابطــة الــدم بيــن الرئيــس والشــعب الكــوري .شــعر

والمــزارع ووحــدات الجيــش حيــث اعتنــى اعتنــاء دافئــا بمعيشــة أبنــاء الشــعب

الشــعب الكــوري قاطبــة مــن تســمية االحتــرام هــذه بمــودة أكثــر مــن نظيراتهــا

والجنــود مدفوعــا بقلــب أبــوي حقيقــي غيــر آبــه بالنــدى البــارد واألمطــار والثلــوج.

األخــرى العديــدة ومــا زالــوا يحبــون اســتعمالها .وبــدوره أحــب الرئيــس عبــارة

ـكن
كمــا بــذل كل مــا لــه مــن الجهــود مــن أجــل حــل مســألة األكل واللبــس والسـ
		

األب حبــا أكثــر مــن األلقــاب الرســمية مثــل رئيــس جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة

ألبنــاء الشــعب علــى مــدى حياتــه.

الشــعبية أو األميــن العــام للجنــة المركزيــة لحــزب العمــل الكــوري طــوال حياتــه.

نمــا الرئيــس مختبــرا منــذ ســنواته المبكــرة بــؤس األمــة الكوريــة الواقعــة فــي

إذا كان الكــوادر وأبنــاء الشــعب الكــوري طــوروا اســتعمال مفهــوم األب

غمــار الهــاك .بعــد والدتــه فــي العائلــة الفالحيــة النموذجيــة فــي كوريــا ،التــي

المتجمــد عبــر تاريــخ البشــر للغــرض اآلخــر الــذي هــو تبجيــل رئيســهم بإكبــار،

كانــت تــرزح تحــت الفقــر المدقــع والصعوبــة المعيشــية ،قضــى أيــام طفولتــه

فيمــا لــم يرفضــه الرئيــس مــن جانبــه ،فــإن الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن تســمية

محســا بــكل جوارحــه بمآســي األمــة المحرومــة مــن الوطــن .جعلــه الفقــر يعانــي

«أبــو الشــعب» هــذه كانــت تعبيــرا عــن المشــاعر المتدفقــة مــن أعمــاق قلــوب

مــا يكفــي مــن الجــوع دون لبــس الثيــاب والحــذاء الســليمة.

الشــعب الكــوري الــذي ظــل يتمتــع بمحبــة عظيمــة فــي كنــف الرئيــس ،محبــة ال

كلمــا اشــتهى تنــاول اللحــم تمنــى لــو يصــاب بالــورم ،وعندمــا حصــل علــى

يمكــن تلقيهــا حتــى مــن الوالديــن الحقيقييــن ،وكان الرئيــس يعتبــر عيشــه بكونــه أبــا

حــذاء نــادرا مــا لــم يلبســه إال فــي المدرســة وبقــى حافــي القــدم حامــا إيــاه فــي يــده

للشــعب بأنــه أمنيــة كبيــرة لحياتــه.

أثنــاء الذهــاب والعــودة منهــا .إن البيــت المســقوف بالقــش فــي مانكيونغــداي الــذي

مــن الطبيعــي أن لــكل فــرد أبــاه وأمــه أنجبــاه وربيــاه .إن أبنــاء الشــعب الكــوري
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العائلــة الكبيــرة إال بضــع األوانــي مثــل الجــرة المشــوهة وأدوات الزراعــة فقــط.

نداء الشعب « -أبونا«

عــدم إمكانيــة تنــاول األرز األبيــض .لــم يتوقــف تفكيــره وشــغله مــن أجــل توفيــر

كان جميــع أفــراد عائلــة مانكيونغــداي يتناولــون حســاء المكنــس المغلــي مــع

األطعمــة الجيــدة للشــعب حتــى الشــبع ولــو فتــرة من فتــرات حياتــه الثوريــة العظيمة.

قشــوره ،ولــم يســعها تعليــق ســاعة الحائــط إال بعــد تحــرر البــاد رغــم شــدة الرغبة

نظــرا لعظمــة جهــوده المبذولــة مــن أجــل توفيــر األطعمــة الحســنة للشــعب،

فيهــا .قــد ولــد ونمــا الرئيــس فــي هــذه العائلــة التــي هــي مــن أكثــر العائــات

حــدث ذات مــرة أن تقــدم إليــه رئيــس إحــدى البلــدان بالمــواد المســتعملة فــي الحيــاة

الكوريــة فقــرا أثنــاء الحكــم االســتعماري.

الشــعبية كهديــة لميــاده وليــس برقيــة التهنئــة أو الهدايــا الثمينــة.

كان الرئيــس أدرى مــن غيــره بمــا هــو الحــزن اآلتــي مــن الجــوع ومــدى ألــم الفقــر

حــدث أمــر تــال فــي مســاء يــوم الرابــع عشــر قبــل يــوم واحــد مــن عيــد ميــاد

الــذي ال يمكــن فيــه لبــس الثيــاب والحــذاء كمــا ينبغــي .زد عــن ذلــك ،لقــد اختبــر حتــى

الرئيــس يــوم الخامــس عشــر مــن نيســان /أبريــل عــام  1952حيــث كانــت الحــرب

نخــاع عظامــه حالــة عــدم اإلمكانيــة لتلقــي العــاج والتعلــم مهمــا كانــت الرغبــة فيهمــا.

مــا زالــت فــي أوجهــا .لشــدة صعوبــة وضــع البــاد ،كان الكــوادر مقلقيــن كثيــرا

لــم ينــس الرئيــس ولــو مــرة تلــك المشــاعر المكتســبة فــي الحالــة الصعبــة

علــى عــدم إمكانهــم مــن االحتفــال الكبيــر بالذكــرى األربعيــن لميــاد الرئيــس.

لحرمــان الوطــن علــى مــدى حياتــه لثمانيــن ســنة .لــذا وضــع هدفــا رئيســيا

حينمــا صــار الوقــت الســاعة الثالثــة والعشــرين زاره أحــد الكــوادر العامــل

لالشــتراكية هــو جعــل أبنــاء الشــعب يعيشــون فــي البيــوت المســقوفة بالقرميــد ،مــع

فــي ســفارة االتحــاد الســوفييتي الســابق وأخبــره بوصــول البرقيــة المرســلة مــن
		

ارتــداء المالبــس الطيبــة ،علــى أكل المــرق مــن اللحــم بــاألرز األبيــض المطبــوخ

ســتالين ،وكان مفادهــا كمــا يلــي:

وبــذل قصــارى جهــده لتحقيقــه طــوال حياتــه.
منــذ القــدم ،ســمي األرز األبيــض المطبــوخ فــي كوريــا بــأرز ملــك ال يمكــن تناوله

«إلى الرفيق كيم إيل سونغ،
بيونغ يانغ

إال الملــك .وبعــده فــي عهــد كوريــا مــن الســالة الملكيــة اإلقطاعيــة تغيــر اســمه إلــى

إليكم التحية،

«إيبــاب» ألنــه ال يمكــن تناولــه إال أفــراد الســالة الملكيــة .فــي الماضــي لــم يكــن

صــرت أعــرف حقيقــة أن الشــعب الكــوري فــي حاجــة إلــى الحبــوب الغذائيــة.

بوســع أبنــاء الشــعب الكــوري توفيــر ولــو طبــق واحــد مــن األرز األبيــض حتــى

وفرنــا  50ألــف طــن مــن دقيــق القمــح فــي ســيبيريا ،ونحــن على اســتعداد إلرســاله

لتحضيــر مائــدة الطقــوس لذكــرى األجــداد ،فوضعــوا فــي أســفل اإلنــاء الحبــوب غيــر

إلــى الشــعب الكــوري هديــة منــا .فتفضلــوا بإرســال موافقتكــم بالبرقيــة .سنرســله

األرزيــة مثــل الــذرة علــى أن يوضــع فوقهــا بعــض المالعــق مــن األرز األبيــض.

حــاال حســب رأيكــم.

لقــد بــذل الرئيــس كل جهــوده كــي ال يعانــي الشــعب الكــوري المحبــوب وأجيالهــم
الصاعــدة مــرة أخــرى مــن تلــك المآســي المؤلمــة التــي المســها عنــد طفولتــه مــن
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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.

نداء الشعب « -أبونا«

مزرعــة كوانغبــو اآلليــة للبــط الواقعــة فــي قضــاء زونغبيونــغ بمحافظــة هامكيونــغ
الجنوبيــة أثنــاء الحــرب بكونهــا مركــزا لتربيــة الطيــور الداجنــة فــي كوريــا.
لــم يرتــاح لــه البــال بشــأن األعمــال الزراعيــة وهــو يواصــل ســلوك دروب
الحقــول الوعــرة والبعيــدة حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه الجليلــة حامــا فــي

اغرورقــت عيــون الكــوادر بالدمــوع وهــم يحســون مــرة ثانيــة بحبــه للشــعب

طيــات قلبــه األمنيــة العارمــة لتوفيــر األطعمــة الطيبــة علــى مائــدة الشــعب .خيــر

غيــر المحــدود ،هــو الــذي يعتبــر الهديــة الخليقــة بتوفيــر األطعمــة الجيــدة للجنــود

مثــال لمــدى اهتمامــه بمســألة أكل الشــعب هــو حقيقــة أن قابــل ذات مــرة األطفــال

وأبنــاء الشــعب أكثــر مــن أي برقيــة التهنئــة واألشــياء النــادرة.

المــارة الذيــن أوقفهــم وعايــن علــب غذائهــم ليراهــا مملــوءة بــاألرز األبيــض،

بمــا أن ســتالين كان علــى علــم جيــد بمكنونــه الــذي يصبــو إلــى توفيــر األطعمــة

األمــر الــذي أرضــاه كل الرضــا فضحــك ضحــكات جهيــرة لوقــت طويــل.

والمالبــس واألحذيــة الطيبــة ألبنــاء الشــعب ،حينمــا التقــى الكــوادر الكورييــن فيمــا

لقــد قــال الرئيــس إنــه حبــذا لــو يكــون مستشــارا يشــرف علــى الزراعــة بعــد

بعــد ،قــال إنــه اعتقــد بــأن الرفيــق كيــم إيــل ســونغ ســوف يُســر أكثــر عنــد تلقيــه

االســتقالة مــن منصــب رئيــس الدولــة إذا كان ذلــك ســبيال لحســن الزراعــة وإشــباع

دقيــق القمــح فــي يــوم ميــاده بــدال مــن برقيــة التهنئــة ،فحــرص علــى شــحن دقيــق

ـاعره
الشــعب بتوفيــر الحبــوب الغذائيــة الكافيــة لــه ،فــإن قولــه هــذا المتشــرب بمشـ
		

القمــح فــي العربــة ووصولــه فــي يــوم الخامــس عشــر مــن نيســان /أبريــل.

الدافئــة يمكــن مــن مالمســة مــدى الــدفء والقيمــة الحقيقيــة لحــب الشــعب.

وأثنــاء فتــرة الحــرب حاميــة الوطيــس حيث يدوى أزيــز القنابــل والرصاصات،

لفــرط انشــغال بالــه بمســألة األطعمــة للشــعب حــدث أن قــام الرئيــس ذات مــرة

حــرص الرئيــس علــى بنــاء حظيــرة الدجــاج ومربــى األســماك قــرب مقــر القيــادة

بتأجيــل لقائــه بالوفــد األجنبــي المــدرج فــي جــدول األعمــال الخارجيــة ليوجــه

العليــا حيــث ربــى فيهــا شــخصيا  300دجــاج وألــف الســلمون المرقــط وزرع

الشــؤون الخاصــة بتربيــة الطيــور الداجنــة.

مختلــف أنــواع الخضــار فــي الحقــل وهــو يخطــط لآلفــاق المشــرقة لتربيــة الدواجن

وفــي يــوم الســادس مــن أيــار /مايــو عــام  ،1993حصــل أمــر ســره ســرورا

والمواشــي وزراعــة الخضــروات بدافــع مــن شــدة رغبتــه فــي توفيــر المأكــوالت

كبيــرا بتقريــر رفعــه مــن أحــد الكــوادر الــذي عــاد بعــد االطــاع علــى حــال

األكثــر جــودة للشــعب.

مزرعــة ســوبو اآللــي للدجــاج ،إذ ســمع منــه الخبــر بــأن  56رأســا مــن ديــدان

حــرص الرئيــس علــى إنتــاج اللحــم والبيــض علــى قــدم وســاق ،وإذا دعــت
الحاجــة قــام بإرســال طائــرة إلــى البلــدان األخــرى بغيــة اســتيراد ســاالت
الحيوانــات الممتــازة حتــى فــي منتصــف الحــرب .فــي هــذا الســياق تــم تشــييد
٨٤

رجل عظيم

األرض التــي أرســلها القائــد كيــم جونــغ إيــل فــي حزيــران /يونيــو عــام 1978
تنمــو نمــوا جيــدا بعــد تكاثرهــا العظيــم.
لشــدة ســروره مــن الخبــر ،توجــه فــي اليــوم التالــي إلــى المصنــع المذكــور
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حيــث تأمــل فــي الصنــدوق بالديــدان الموضــوع خــارج مــكان التربيــة وطلــب

نداء الشعب « -أبونا«

الوفــد األجنبــي المــدرج فــي جــدول العمــل التالــي.

رفــش اليــد لعــدم رؤيتــه الديــدان .حــدس أحــد الكــوادر قصــد الرئيــس فأســرع إلــى

بالنســبة إليــه لــم يكــن مشــكلة ســوء الطقــس ووعــورة الطريــق إلى عيــن المكان

إحضــار رفــش اليــد الــذي نبــش بــه نبشــات فــي مختلــف أماكــن الصنــدوق .كلمــا

للتوجيــه علــى اإلطــاق .رغــم أنــه كان ثمــة مــرات عديــدة لوقوعــه فــي التعــب

تحركــت يــده ظهــرت فــي العيــان الديــدان الحمــراء ملويــة أجســامها الســمينة.

المفــرط وتجــاوز وقــت الوجبــة إال أن كل ذلــك لــم يكــن مشــكلة البتــة.

علــت علــى محيــاه إمــارات البهجــة وهــو يقــول «حســن ،يــا ســام» .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.

المســألة الوحيــدة التــي كــرس الرئيــس نفســه مــن أجلهــا هــي كانــت كيفيــة
توفيــر األطعمــة الجيــدة ألبنــاء الشــعب .امتــدت خطواتــه الممهــورة بالحــب مــن
أجــل مســألة أكل الشــعب باطــراد مــن المصانــع إلــى األريــاف ،ومــن المــدن إلــى
المناطــق المحليــة ،فمــن المــدارس إلــى وحــدات الجيــش.
عــرج أوال علــى مطعــم المســكن الجماعــي
وعنــد زيارتــه للمصنــع حينــا
ّ

أمــام دعوتهــم المتناعــه عــن دخــول المرتــع ،نظــر إليهــم ســائال عمــا إذا كان

للعمــال قبــل اطالعــه علــى حالــة اإلنتــاج ،وعنــد توجهــه لألريــاف حينــا آخــر،

ذلــك بســبب الرائحــة الكريهــة .بعــد ســماع جوابهــم باإليجــاب قــال لهــم « :مــا

ـة
يفتــح حتــى مخــزن األرز وخزانــة الســفرة فــي مطبــخ البيــت وهــو يجــرب كميـ
		

المشــكلة مــن ســوء الرائحــة بعــض الشــيء .هــل يســتحق لنــا أن نعــود أدراجنــا

المأكــوالت ومذاقهــا ،وأصبــح ذلــك عــادة لــه علــى طريــق التوجيهــات الميدانيــة

مــن ســاحة مزرعــة الدجــاج اآللــي دون الدخــول إلــى مرتــع تربيــة الديــدان؟ ال

المســتمرة لــم تتغيــر ولــو مــرة حيثمــا كان طــوال حياتــه.

بــأس ،هيــا نذهــب» .وبــادر إلــى دخولــه فــي المقدمــة .كمــا جــاء فــي قولهــم ،كان
المرتــع عابقــا بالهــواء الســيء ومآلنــا برائحــة عفــن الــروث.

ولهــذا الســبب إن الصــور المتعلقــة باآلثــار التاريخيــة لتوجيهاتــه الميدانيــة لــكل
أرجــاء البــاد حيــث يعمــل ويســكن الشــعب تحتــل النســبة الكبيــرة منهــا صــوره في

لكــن الرئيــس دخلــه وطلــب مــا جــرى قبــل مــدة مــن إحضــار رفــش اليــد ونبــش

المطاعــم والمطابــخ وأمكنــة لصنــع المأكــوالت الثانويــة وغيرهــا التــي يســتعملها

األرض .فيمــا يــرى مشــهد الديــدان الســمينة الملتويــة بعضــا لبعــض لوقــت طويــل

أبنــاء الشــعب بمــا ال يقــل عددهــا عــن صــوره إللقــاء الكلمــات والحديــث فــي

لــم تفــارق وجهــه ابتســامة الرضــى الكبيــر .ثــم واصــل الرئيــس التجــوال فــي

االجتماعــات.

أقفــاس الدجــاج العابقــة بالرائحــة والهــواء الكريهــة حيــث اطلــع علــى حالــة نمــو

لــم تنحصــر األماكــن التــي ترتبــط بيــد حبــه المعطــاء للشــعب علــى مــا يتعلــق

الدجــاج ووضــع البيــض ،وبعــده قــام بتوجيــه اجتمــاع التشــاور لمســؤولي قطــاع

بمســألة األكل فقــط ،بــل ولــم تكــن كل االحتياجــات الحياتيــة اليوميــة مثــل المالبــس

تربيــة الطيــور الداجنــة فــي المكتــب البســيط بالمصنــع بعــد تأجيــل حتــى اللقــاء مــع

واألحذيــة للشــعب خــارج نطــاق اهتمامــه حتــى أتفــه موضوعاتهــا.
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أثنــاء فتــرة الحــرب العســيرة المناهضــة لليابــان قــد بــذل جهــوده الكبيــرة كيــا

وفــي االجتمــاع التشــاوري لمســؤولي قطــاع االقتصــاد الــذي جــرى فــي األيــام

يحصــل مــن بيــن األطفــال فــي قواعــد حــرب العصابــات حافــي القدميــن .وبمــا

األخيــرة مــن حياتــه العظيمــة ابتهــج أعظــم االبتهــاج بعــد ســماعه لتقريــر الــكادر

أنــه كان أبــا عطوفــا ألبنــاء الشــعب والجنــود يجســد هــذا الحــب ،حينمــا زار إحــدى

المعنــي الخــاص بإلبــاس جميــع األطفــال للبــاد ،وأعــرب عــن شــكره لــه مــرارا

وحــدات الجيــش حيــث ســمع مــن جنديــة قصــة تلقيهــا الرســالة مــن أختهــا الصغيرة

وتكــرارا .هــذا المشــهد الــذي ال مثيــل لــه فــي تاريــخ البشــر السياســي حيــث يتقــدم

شــكت فيهــا مــن نقصــان األحذيــة ،فاعتبــر األمــر بأنــه مطلــب الجماهيــر ،وطــرح

رئيــس الدولــة بتحيــة الشــكر لمرؤوســه بإلبــاس أطفــال البــاد هــو منظــر ســام

مســألة عــدم إنتــاج األحذيــة بشــكل مطلــوب كمســألة بالغــة الشــأن فــي اللجنــة

ال يمكــن إظهــاره ســوى الرئيــس الــذي يعتبــر جميــع أطفــال البــاد بأنهــم أبنــاؤه

السياســية للجنــة الحــزب المركزيــة ،وعمــل علــى إيجــاد حلهــا.

الحقيقيــون.

أثنــاء ذهابــه بالســيارة إلســداء التوجيــه الميدانــي ،كلمــا رأى األطفــال مرتــدي

حينمــا عــرج علــى مخــزن ريونغيــون بقضــاء آنــزو فــي حزيــران /يونيــو عــام

المالبــس غيــر الجيــدة أوقــف الســيارة لالطــاع علــى الســبب حتمــا وعمــل علــى

 ،1958ســأل عامليــه عمــا إذا كان مــن بيــن الســلع ســروال خــاص بالجــدات

اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ،وفــي كل فصــول الســنة ،حــرص علــى إمــداد جميــع

مشــيرا بجديــة إلــى أن عاملــي التجــارة ملزمــون علــى الوقــوف موقــف المشــترين

أطفــال البــاد بالمالبــس الجديــدة مجانــا بموجــب نظــام الدولــة الــذي أقيــم تنفيــذا مــا

ـاد
أيضــا بــدال مــن انعكافهــم فــي مجــرد بيــع البضائــع ،وعنــد وضعــه خطــة البـ
		

خططــه فــي أعمــاق قلبــه منــذ أيــام الحــرب المناهضــة لليابــان.

إلنتــاج األقمشــة حســب فــي مذكرتــه كميــة قمــاش ســتقدم لــكل فــرد وأســرة.

حــدث ذلــك فــي يــوم الثانــي عشــر مــن نيســان /أبريــل عــام 1977حيــث

حتــى فــي أيــام الحــرب الضــروس ،كان يذهــب الرئيــس إلــى الســوق ،حيــث

زار الرئيــس مدرســة يونبونــغ الثانويــة (آنــذاك) بمدينــة آنــزو ليعايــن المالبــس

قابــل مــن يبيعــون رقائــق العجيــن واللحــوم ،ليطلــع علــى حالــة معيشــة الشــعب

المدرســية المقدمــة كهديــة لجميــع التالميــذ فــي أنحــاء البــاد .لمــا نظــر إلــى

فــي زمــن الحــرب ،واتخــذ إجــراء إلقامــة الســوق تحــت األرض .حقــا إن معيشــة

التالميــذ المفرحيــن بارتدائهــم المالبــس المدرســية البديعــة الملونــة ســر ســرورا

الشــعب كانــت أهــم اهتمــام طــول عمــره وأكبــر شــؤون الدولــة الــذي أواله كل

بالغــا قائــا «إنهــم يبــدون أكثــر كرامــة منــي» ،وبــذل طــول النهــار اللتقــاط صــور

روحــه وقلبــه.

األطفــال بمالبســهم الجديــدة تــاركا كل الشــؤون إلــى الجانــب .ولشــدة بهجتــه هــذا

كان مكنــون قلبــه مآلنــا دائمــا بتأشــيرات معيشــة الشــعب مثــل الحبــوب الغذائية

اليــوم قــال بالتكــرار« :أول مــرة ســررت بهــذه الدرجــة اليــوم بينمــا لــم تكــن

والملــح والبيــض والســمك والصابــون والحــذاء والحطــب وغيرهــا .انطالقــا مــن

األيــام التــي ســررت فيهــا إال قالئــل خــال حياتــي لســتين عــام .بالحــق أصبحــت

وجهــة نظــره الســامية لحــب الشــعب تــم إقامــة نظــام العــاج المجانــي ونظــام

منشــرح النفــس ألول مــرة».

التعليــم المجانــي اللذيــن ال يشــتهي النــاس بهمــا مــا لــدى اآلخريــن.
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إنــه مــن عــادة النــاس أن يجــدوا ظــروف العمــر المديــد فــي التدريــب الجســدي

يضــع يــده حتــى فــي الحــذاء المبطــن بالقطــن الــذي تفــوح منــه رائحــة قــدم الجنــدي

والتغذيــة والمقويــات .بيــد أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يجــد هــذه الظــروف

بغيــة حــدس ســماكته ،وزد علــى ذلــك ،يُلبســه قبعتــه وقفازتيــه رغــم أن كونــه القائــد

فــي مــا ال يمكــن ألحــد أن يجــده وال يتصــوره.

األعلــى الــذي يتحمــل علــى عاتقــه شــتى صنــوف أعبــاء الحــرب.

لقــد عــد الحيــاة الموفــورة للشــعب ظرفــا أوال لصحتــه رغــم أنــه كــرس عصارة

كانــت مثلــه العليــا تتمثــل فــي ترتيــب البــاد كلهــا كعائلــة متآلفــة كبيــرة .وفــي

روحــه وجهــده مــن أجــل ضمــان الصحــة العافيــة والعمــر المديــد لــدى الشــعب

النضــال الهــادف إلــى تحقيقهــا كانــت المكانــة التــي اختارهــا هــي األب الحقيقــي

الــذي يعتنــي بهــم فــي أحضانــه الدافئــة .كلمــا رجــاه الكــوادر وأبنــاء الشــعب صحــة

للشــعب ،رب العائلــة الكبيــرة للبــاد ،قبــل أن يكــون منصبــا رســميا مثــل رئيــس

عافيــة ،قــال الرئيــس لهــم إنــه يســتطيع أن يحيــا حتــى مائــة ســنة لــو تســنى لشــعبنا

الدولــة واألميــن العــام للحــزب.

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.

تميــزت نظرتــه إلــى األجيــال الصاعــدة ،بكونــه ربــا لــكل عائــات البــاد،
بإبــراز األطفــال كملــك البــاد وبقضــاء الوقــت األكثــر فرحــا فيمــا يشــاطرهم
التغنــي والرقــص.
بمجرد
وكثيــرا مــا تجــده يقــول بصــوت خافــت «ال يمكننــي إدراك مــرور الوقــت
		

لــو لــم يتوجــه الرئيــس إلــى قضــاء تشانغســونغ حيــث علــم ســكانها بالطــرق

لقائــي مــع األطفــال  »...أمــام مرافقيــه والكــوادر الذيــن تنقبــض قلوبهــم بســبب

لتحســين معيشــتهم وهــو يجــرب شــخصيا ذوق الهــام مــن حبــوب البلــوط العفصــة

موعــد العمــل المضغــوط ،وذلــك ألن تأجيــل موعــد العمــل المخطــط قــد حــدث فــي

لمــا كان بوســع أهــل تلــك المنطقــة الجبليــة النائيــة حتــى رؤيــة األرز األبيــض

مــرات كثيــرة نظــرا لشــعوره بصعوبــة الفــراق مــع األطفــال الذيــن زارهــم.

حتــى اآلن ،ولــو ال مــودة األب العطــوف الــذي يشــغل بالــه إلطعــام أطفــال المــدن

فــي أوائــل الســبعينات مــن القــرن الماضــي ،وردت فــي صحيفــة «يوميــورى

وســكانها بالــذرة الخضــراء والبطاطــس الحلــوة لمــا كان بإمــكان اليــوم أن يشــهد

شــيمبون» اليابانيــة ،مقالــة تعلــق «أنــه ليــس ثمــة فــي العالــم بلــد مثــل كوريــا التــي

المناظــر النــادرة حيــث تســير العربــات الحاملــة للفواكــه والخضــار والبطاطــس

ينــادى جميــع أطفالهــا رئيــس الدولــة <أبــا> لهــم» ،و«أن المارشــال كيــم إيــل ســونغ

المشــربة بالمحبــة حســب الفصــول.

يزيــل تعبــه المتراكــم لإلشــراف علــى شــؤون الدولــة لمــدة ســنة أثنــاء بقائــه مــع

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
٩٠

رجل عظيم

األوالد الذيــن يحتفلــون بعيــد رأس الســنة» ،و«أن كوريــا هــي مملكــة لألطفــال
وتنعكــس علــى ذلــك سياســة الدولــة» ،ممــا أثــار أصــداء واســعة فــي المجتمــع
اليابانــي .كانــت هــذه المقالــة كتبهــا أحــد مراســلي هــذه الصحيفــة بعــد أن رأى عــن
رجل عظيم
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نداء الشعب « -أبونا«

كثــب مالمــح الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي يختلــط باألطفــال ،عندمــا تشــرف

يتحلق األطفال حول الرئيس منادينه «يا أبتي»

بمقابلتــه ،لــدى دعوتــه إلــى حضــور حفــل عيــد رأس الســنة أثنــاء زيارتــه لكوريــا.

يشكل األطفال موجات البحر التي تندفع وتتوافد

علــى وشــك بدايــة العــرض الفنــي فــي الحفــل ،ربــط لــه طفــل ربــاط العنــق

يستمتع الرئيس بمتعة ركوب الزورق عليها

لرابطــة الناشــئين ،فربــت الرئيــس وجنتــه والطــف رأســه وضمــه إلــى صــدره ،ثــم

...

توجــه إلــى غرفــة التســلية حيــث اســتمتع بالتســلية مــع األطفــال .فــي األصــل كان

رغــم أنــه قــد أجهــد نفســه لتنظيــم الشــعر ،شــعر بأنــه غيــر قــادر علــى التعبيــر

المراســل المذكــور قــد خطــط اللتقــاط صــور الرئيــس واألطفــال الذيــن يتعلقــون

عــن عالــم الســعادة ذلــك بيــن األب العظيــم واألطفــال بحيــث كتــب فــي مؤخرتــه

بذراعيــه منادينــه دائمــا بـــ «أبتــي» ،إال أن االنفعــال والتأثــر الكبيــر حــال دون

كمــا يلــي:

تصويــره كمــا ينبغــي.

«إن مــن قابــل المارشــال كيــم إيــل ســونغ وحــده يســتطيع أن يعــرف عظمــة

أثنــاء أداء العــرض الفنــي ،كان الرئيــس يقــول حينــا بعزة «تالميذنــا ممتازون»

الرئيــس وبســاطته وعالــم حبــه .حتــى إذا اســتطاع مــن لقــي بــه بقدرتــه الرائعــة

وحينــا آخــر يطلــق عليهــم المــدح والثنــاء قائــا «إن التعــب يــزول منــي وأشــعر

علــى الكتابــة أو البالغــة ،أن ينقــل شــعوره الصريــح إلــى كلمــة أو مقالــة ،فــإن تلــك

بانشــراح صــدري ،حينمــا أكــون مــع األطفــال» ،ويطلــب إعــادة األداء .فيمــا يــرى

ـخصية
الكلمــة أو المقالــة لــن تحتــوي حتــى علــى جــزء مــن مائــة أو ألــف مــن شـ
		

المراســل مشــهد الرئيــس هــذا ،شــرع ينظــم شــعرا ارتجاليــا علــى مفكــرة التغطيــة

الرئيــس وعظمتــه».

باألخبــار ،وكان الشــعر هــو مــا يلــي:
…

حاســة المراســل المحترفــة ،بــل إن ذلــك كان نوعــا مــن المبــادئ األخالقيــة األكثــر

بحضور حفل رأس السنة لألطفال المحبوبين

عمومــا فــي هــذه العائلــة الكبيــرة مــن كوريــا ،التــي يمكــن ألي شــخص فــي العالــم

يستقبل المارشال كيم إيل سونغ العام الجديد

أن يحــس بهــا بســهولة إذا زارهــا ،ومــودة دافئــة قائمة بيــن األب العظيــم واألطفال،

في هذا البلد ال حاجة إلى «بابا نويل»

ال يســتطيع ألي شــخص أن يراهــا دون دمــوع وتأثــر ،إذا كان لــه دم وشــعور.

ألن الرئيس يقدم الهدايا لألطفال

٩٢

لــم يكــن شــعره ومقالتــه هــذه مجــرد انطباعــه عــن الواقــع المميــز الــذي كشــفته

إن قضــاء أيــام ميــاده واألعيــاد بتواضــع وبســاطة بيــن ظهرانــي الشــعب كان

يرسم لهم عاما جديدا مفعما بالمجد

أســعد أمــر بالنســبة للرئيــس .فإنــه إذا رأى أي تحــرك كــوادر لتحضيــر حفلــة

يسمع الرئيس أغاني األطفال في كل رأس سنة جديدة

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

رجل عظيم

رجل عظيم
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رحابة الصدر والشهامة الواسعة

عمــل إلعــداد شــيء فــي يــوم ميــادي ،بــل ينبغــي إعــداد الوجبــة بمــا ال يختلــف

حــب حقيقــي لإلنســان تمامــا .ولكــن كوريــا زوتشــيه هــي بــاد تزدهــر فيهــا أزهــار

شــيئا عــن األيــام العاديــة .لــم يكــن مــرة أو مرتيــن حيــث قضــى الرئيــس يــوم

الحــب لإلنســان كامــل االزدهــار .إننــي اســتطعت أن أجــد حبــا لإلنســان الــذي شــدما

ميــاده بإعطــاء توجيهاتــه الميدانيــة غيــر المقــررة ســابقا للمناطــق المحليــة للبحــث

تطلعــت إليــه منــذ طفولتــي فــي كوريــا تحديــدا .يــا لــه مــن الواقــع المدهــش والرائع»،

عــن الســبل اآليلــة إلــى تحســين حيــاة الشــعب.

هكــذا ،أشــاد بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ قائــا إنــه أب حقيقــي ألرواح البشــر.

هكــذا ،بمــا أن الشــعب كان يعيــش بســعادة فــي كنــف أبيهــم العظيــم ،كان

كمــا كان فــي الماضــي والحاضــر ،ســيمجد الشــعب الكــوري فــي الغــد أيضــا

جميعهــم رجــاال وصغــارا يبكــون بحرقــة مذرفيــن دموعهــم الحــارة بغــزارة ،حيــن

الرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ الــذي أتــى إليهــم بحديقــة أزهــار الحــب لإلنســان

توقــف قلــب الرئيــس عــن النبضــان.

التــي اعتنــى بهــا بمحبتــه الملتهبــة ،وسيســمونه بأبيهــم العطــوف ويبايعونــه إلــى األبد.

وليــس مــن بــاب الصدفــة أن الرئيــس الســابق لجبهــة بيــرو الــت حرريــة
الوطنيــة ،الدكتــور أنهيــل كاســترو الــذي لــم يكــن بوســعه أن يفهــم هــذه األواصــر
المربوطــة بيــن األب الرئيــس وأبنائــه ،قــد كتــب فــى مذكرتــه كمــا يلــى« :إن

رحابة الصدر والشهامة الواسعة

الكورييــن يســمون الرئيــس كيــم إيــل ســونغ المحتــرم بـــ <الزعيــم األب> مدحــا

		

وتكريمــا ... .حيــن زرت كوريــا ألول مــرة ،لــم أســتطع أن أفهــم تمامــا مــا يــدور

يمكــن القــول إن مــن يفهــم مختلــف أحــوال النــاس ومشــاعرهم بكفايــة ويضــم

فــى خلــد أبنــاء الشــعب فــي هــذا البلــد ،الذيــن ينــادون قائدهــم أبــا لهــم .ولكنــي

جميــع النــاس فــي صــدره ويعتنــي بهــم برحابــة صــدره وشــهامته هــو وحده مجســد

أصبحــت أناديــه اليــوم كـــ <الزعيــم األب> دون أدنــى تــردد وتكلــف ،تمجيــدا لــه.

المحبــة اإلنســانية الحقيقيــة.

ال أســتطيع أن أعاملــه بخــاف ذلــك ،مهمــا تعمــق تفكيــري وتأملــي».
ونقلــت صحيفــة «ســيؤول ســينمون» فــي جنوبــي كوريــا أيضــا قائلــة «إن
بعــض الخبــراء يحللــون مشــهد أبنــاء الشــعب فــي الشــطر الشــمالي مــن كوريــا
الذيــن ينفجــرون بــكاء وحســرة لرحيــل الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى أنــه بفعــل
أي عالقــة خاصــة بينــه وبينهــم خــارج العالقــات بيــن القائــد والشــعب».

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مجســدا حقيقيــا لحــب اإلنســان احتضــن جميــع
النــاس فــي حضنــه ،واعتنــى بحياتهــم طــول حياتــه ،متحليــا برحابــة الصــدر
والشــهامة الواســعة.
كان أقــوى ســاح اختــاره الرئيــس عنــد قيــادة النضــال المشــترك لألمــة مــن
أجــل وجودهــا وتطورهــا وازدهارهــا هــو الحــب ألبنــاء الجلــدة والثقــة بهــم .كان

كمــا أن أحــد أســاتذة الشــرف بجامعــة ري ّكيــو اليابانيــة صــرح بخصــوص وقائــع

التطلــع الجوهــري والمبــدأ الثابــت فــي صنــع الثــورة ،اللــذان التــزم بهمــا الرئيــس

كوريــا قائــا« :مهمــا طالــت أزمنــة تاريــخ البشــر ،لــم يكــن ثمــة مــكان تحقــق فيــه

طــول حياتــه هــو بنــاء المجتمــع الجديــد الزدهــار األمــة بحبــه الحــار ألفــراد األمــة
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الذيــن عاشــوا علــى األرض الواحــدة بعــروق دم واحــدة جيــا بعــد جيــل.
لقــد كــرس الرئيــس حياتــه كليــة من أجــل تحقيــق تالحم األمــة وإعــادة توحيدها.

رحابة الصدر والشهامة الواسعة

ذلــك ،نشــأ العــداء السياســي والفكــري وعــدم الثقــة بيــن أبنــاء األمــة الواحــدة مــن
خــال المناســبات العديــدة.

بقــدر مــا يتقــدم البنــاء االشــتراكي فــي كوريــا ،وتــدوم آالم األمــة النشــطار البــاد،

بيــد أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ لــم يميــز النــاس إن لــم يكونــوا خونــة األمــة

ازداد حــب الرئيــس ألبنــاء األمــة ،حتــى احتضــن كلهــم فــي حضنــه الواســع،

وانقســاميين ،واحتضنهــم جميعــا فــي حضــن حبــه برحابــة صــدره وشــهامته ،ومنح

واعتنــى بهــم اعتنــاء دافئــا برحابــة صــدره وشــهامته غيــر المحــدودة.

لهــم كل حبــه ،وقادهــم خطــوة بعــد خطــوة.

حــدث ذات مــرة أن التقــى أحــد الصناعييــن المواطنيــن الــذي نجــح كثيــرا فــي

إن المواطنيــن فــي جنوبــي كوريــا الذيــن يعيشــون تحــت وطــأة الظلــم والنهــب

اليابــان بجهــده المضنــي بالرئيــس ،وأعــرب لــه عــن رغبتــه فــي إنشــاء مصنــع

االســتعماري ،بعــد أن تحولــوا إلــى ضحايــا أعمــال اإلمبريالييــن األمريكييــن

فــي شــمالي كوريــا ،بعــد أن غيــر خطتــه الســابقة لبنائــه فــي جنوبيهــا ألنــه أدرك

لتقســيم البــاد األبــدي كانــوا هــم اآلخــرون جــزءا مــن بنــى الجلــدة الذيــن بقــوا

أن بنــاء المصنــع فــي جنوبــي كوريــا التــي يتصــرف فيهــا األمريكيــون تصــرف

جرحــا مريــرا فــي أعمــاق قلــب الرئيــس طــوال حياتــه .كان أكبــر ألــم الرئيــس هــو

الســيد ،ال يختلــف عــن تــرك الســمك للقــط.

عــدم إمكانــه مــن منــح بهجــة التحريــر بأســرع وقــت ممكــن ومنــح حبــه ألولئــك

بعــد أن ســمع الرئيــس قولــه ،أثنــى علــى روحــه الوطنيــة ،وقــال لــه إن

المواطنيــن الباقيــن فــي الجنــوب الذيــن يعانــون جــرح انشــطار البــاد.
		

جنوبــي كوريــا أيضــا جــزء مــن بــاد الكورييــن ،فــا حاجــة إلــى ذلــك .فــإذا بنــي

والوطــن الــذي كان الرئيــس يتصــوره فــي أيــام الحــرب المناهضــة لليابــان لــم

مصنــع واحــد آخــر فــي جنوبــي كوريــا ،فــإن ذلــك مفيــد للكورييــن وال ســيء

يكــن وطنــا منقســما بــل إنــه كان كوريــا المحــررة الواحــدة ،والمواطنــون الذيــن

لهــم .واســتطرد قائــا بلطــف إنــه إذا أعيــد توحيــد البــاد فــي المســتقبل ،فــإن ذلــك

لــم ينســاهم ولــو للحظــة واحــدة هــم جميــع أبنــاء األمــة ذوي عــروق الــدم الكــوري

المصنــع المبنــي فــي جنوبــي كوريــا أيضــا ســيصبح ملــكا للكورييــن ،وســيكون

الواحــد ،وال جــزء واحــد منهــم .حيــن جــاء مراســلو صحيفــة «ســيؤول ســينمون»

نافعــا لتطويــر البــاد المســتقبلي.

إلــى الشــطر الشــمالي مــن كوريــا عبــر خــط العــرض  38للقــاء بالرئيــس ،فــي

كمــا هــو معــروف فــي العالــم كلــه إن كوريــا قــد تعرضــت للحكــم االســتعماري

أواخــر عــام تحــرر البــاد ،قــال الرئيــس لهــم إنــه يــود لــو يتوجــه حــاال إلــى

الشــرس الــذي فرضــه عليهــا اإلمبرياليــون اليابانيــون ألكثــر مــن أربعيــن ســنة،

جنوبــي كوريــا ليلتقــي باإلخــوة واألخــوات مــن مواطنينــا .كانــت هــذه الرغبــة

وعانــت مآســي انشــطار البــاد علــى أيــدي القــوى الخارجيــة ،وكابــدت ويــات

الملحــة تعتلــج فــي صــدره طــول حياتــه.

الحــرب التــي أشــعل نيرانهــا اإلمبرياليــون األمريكيــون .فــي هــذا الســياق،

لــذا فإنــه اعتبــر تحقيــق توحيــد الوطــن فــي أســرع وقــت كمهمــة األمــة األكثــر

أصبحــت العالقــات الطبقيــة أكثــر تعقيــدا علــى نطــاق األمــة كلهــا ،واألســوأ مــن

شــأنا ،وأقــدس رســالة يتحملهــا أمــام األمــة .كان توحيــد الوطــن هــو هديــة وحــب
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أكبــر يمكنــه أن يقدمــه لألمــة الكوريــة .فلــم يفــارق قلبــه ولــو لحظــة عــن مواطنــي

أهميتهــا عــن وضــع الجبهــة .بنــاء علــى حســابه فــي مفكرتــه عــرف أن  400ألــف

جنوبــي كوريــا الرازحيــن تحــت نيــر الحكــم االســتعماري األمريكــي.

متــر مكعــب مــن الخشــب يحتــاج بموجــب عــدد الســكان وأســرهم فــي مدينة ســيؤول.

كلمــا نزلــت األمطــار الغزيــرة أو وقــع الجفــاف كلمــا شــغل بالــه أوال لزراعــة

وقــال الرئيــس إنــه مــن الســهل قطــع األشــجار فــي جبــل تايبايــك ،لكــن ذلــك يدعــو

الفالحيــن فــي جنوبيهــا .وبفضــل محبتــه هــذه ،شــهدت جنوبــي كوريــا جريــان

إلــى تعبئــة ســكان المناطــق المحــررة بمــا يتعبهــم حتــى هــذا اليــوم الــذي يتمتعــون

ميــاه واهبــة الحيــاة للفالحيــن العاجزيــن عــن الزراعــة بســبب شــح الميــاه عقــب

فيــه برعايــة الجمهوريــة بعدمــا عاشــوا طويــا بشــقاء ،لــذا علينــا أن نوفــر الحطــب

التحريــر.

بأيدينــا وإن كان األمــر صعبــا .ثــم قــام بتحديــد مــكان قطــع األشــجار وحــل مســألة

وحتــى أثنــاء فتــرة المحــن القاســية التــي كان يقــود فيهــا الحــرب الضاريــة ضــد

األيــدي العاملــة واألمــوال الضروريــة ،وزد علــى ذلــك حــرص علــى منــح نائــب

اإلمبريالييــن األمريكييــن ،ال فــي فتــرة الســلم وحدهــا ،أحــاط الرئيــس مواطنــي

رئيــس مديريــة الحــراج المكلــف بهــذه المهمــة ورقــة االعتمــاد لمقــر القيــادة العليــا.

جنوبــي كوريــا بعنايتــه الكبــرى لحــل مســألة المحروقــات .ذات يــوم مــن أوائــل

تــم تنفيــذ الخطــة إلنتــاج الحطــب خــال شــهر واحــد والنصــف فــي خضــم

آب /أغســطس عــام  ،1950حينمــا كان الجيــش الشــعبي يتقــدم إلــى الجنــوب وهــو

المعركــة الجاريــة ليــل نهــار .لكــن ،تغيــر الوضــع حيــث باتــت حالــة الجبهــة

يحبــط محــاوالت اإلمبريالييــن األمريكييــن وعمــاء جنوبــي كوريــا ،بشــن الهجــوم

عســيرة بحلــول المحــن القاســية لبدايــة التراجــع المؤقــت االســتراتيجي.
		

المعاكــس الفــوري ،اســتدعى الرئيــس نائــب رئيــس مديريــة الحــراج بمجلــس

رغــم أن الرئيــس كان مشــغوال للغايــة بمعالجــة أوضــاع الجبهــة ،فاتصــل

الــوزراء آنــذاك إلــى بيونــغ يانــغ بغيــة بحــث مســألة الحطــب لســكان ســيؤول الذيــن

مــرة ثانيــة بالــكادر المعنــي بالهاتــف مستفســرا عــن كيفيــة معالجــة األخشــاب فــي

اســتقبلوا التحريــر.

الظــروف التــي يســتعصى نقلهــا فيهــا.

طبعــا إن جميــع أبنــاء الشــعب فــي جنوبــي كوريــا كانــوا يعانــون اآلالم فــي ظــل

لمــا ســمع منــه العــزم علــى إحــراق األشــجار المقطوعــة كلهــا لعــدم تركهــا فــي

حكــم اإلمبريالييــن األمريكييــن وطغمــة ســينغمان ري العميلــة ،وعلــى األخــص،

أيــدي العــدو ،قــال الرئيــس إنــه مــن الممكــن بذلــك الحيلولــة دون اســتعمال العــدو

كان ســكان المــدن الكبيــرة مثــل ســيؤول كانــوا يعانــون آنــذاك مشــقة لالفتقــار

إياهــا ،ولكــن يســاوره القلــق بحيــاة ســكان مدينــة ســيؤول ألن بــرد الشــتاء علــى

إلــى المحروقــات ،وبلــغ بهــم األمــر إلــى حــد تكســير الخزانــات وخشــبة الغســيل

عتبتــه .فــإن مســألة الحطــب كانــت مــا زالــت باقيــة فــي ثنايــا فــؤاده حتــى فــي ذلــك

والموائــد للحــرق .مــع أنهــم كانــوا فــي حــال يرثــى لــه ،ولكــن لــم يكــن ثمــة أحــد

الموقــف الحــرج القاضــي بإجــراء التراجــع فــي الحــال.

يهتــم حتــى بمثــل الحطــب فــي زمــان الحــرب.
لكــن الرئيــس اعتبــر مســألة الحطــب ألبنــاء الشــعب فــي الجنــوب كمســألة ال تقــل
٩٨

رجل عظيم

بعــد برهــة وجيــزة ،اســتطرد الرئيــس قائــا إنــه ينبغــي ،بــدال مــن إحراقهــا،
تقطيــع األشــجار ونقــل قطعهــا طوفــا علــى ميــاه النهــر كــي يتمكــن ســكان ســيؤول
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مــن اســتعمالها بعــد إخراجهــا مــن النهــر .لمــا طرقــت تعليماتــه هذه مســمع الــكادر،

عــن طريــق تعبئــة المجــاالت المعنيــة مثــل اللجنــة المركزيــة للصليــب األحمــر،

أحــس بحــب الرئيــس الدافــئ لمواطنــي الجنــوب.

وحــرص علــى إعــان الموقــف الحــازم للجمهوريــة علــى المــأ.

وبالتالــي صــار بوســع كثيــر مــن المواطنيــن في حــوض نهر هان أن يســتخدموا

لكــن رجــال الســلطة فــي جنوبــي كوريــا تصرفــوا تصرفــات ســيئة ،حتــى بعــد

األخشــاب بأكثــر فعاليــة .لكنهــم لــم يســتطيعوا أن يعرفــوا قصــة مرتبطــة بحــب

عقــد عهدهــم باســتالم مــواد اإلغاثــة أمــام العالــم ،ومــع ذلــك ،حــرص الرئيــس

الرئيــس الــذي حــرص علــى إرســال هــذه األخشــاب إليهــم علــى مجــرى النهــر.

بحبــه األبــوي العظيــم لنفــس أبنــاء األمــة علــى إعــداد تلــك المــواد الهائلــة لمــدة

ليســت مســألة الحطــب فقــط ،بــل إن الرئيــس كان يشــغل بالــه دائمــا لــكل
المســائل المتعلقــة بحيــاة المواطنيــن فــي الجنــوب.
كلمــا وقعــت الكــوارث الطبيعيــة فــي جنوبــي كوريــا مــن جــراء األعاصيــر
والفيضانــات ،حــرص الرئيــس علــى تقديــم الطلــب المشــدد إلــى ســلطات الجنــوب

قصيــرة للغايــة وتســليمها عبــر خــط الفصــل .كانــت مــواد اإلغاثــة المؤلفــة مــن
 50ألــف ســوك (الســوك الواحــد يســاوي  180,3لتــر) مــن األرز األبيــض و500
ألــف متــر مــن األقمشــة و 100ألــف طــن مــن اإلســمنت و 759صندوقــا مــن
األدويــة لـــ 14نوعــا بمــا يقــدر مبلغهــا إجماليــا  18مليــون دوالر أمريكــي.

الســتالم مــواد اإلغاثــة المقدمــة مــن الشــمال إلــى المنكوبيــن بمــا فيهــا الحبــوب

بنــاء علــى حســاب كل أســرة تتألــف مــن خمســة أشــخاص مــن عــدد المنكوبيــن

الغذائيــة والمالبــس ،وتوجيــه االقتــراح الخــاص بتربيــة األيتــام الجنوبييــن فــي

ـة
الــذي أصدرتــه ســلطات جنوبــي كوريــا نهائيــا ،كانــت مــواد اإلغاثــة هــذه كافيـ
		

الشــمال ،وتقديــم المنــح الدراســية لتالميــذ الجنــوب ،وإحضــار العاطليــن عــن

لتخصيــص  250كيلوغرامــا مــن األرز و 17متــرا مــن األقمشــة لــكل أســرة،

العمــل إلــى الشــمال إلعطائهــم فــرص العمــل.

وكانــت كميــة اإلســمنت كافيــة لبنــاء نحــو  30ألــف شــقة بســعة  60متــرا مربعــا،

فــي الفتــرة بيــن أواخــر آب /أغســطس وأوائــل أيلــول /ســبتمبر عــام ،1984

بحيــث كانــت تلــك المــواد كافيــة الســتقرار حيــاة جميــع المنكوبيــن.

وقعــت أضــرار الفيضانــات الجســيمة فــي جنوبــي كوريــا .بنــاء علــى اإلعــان

هكــذا ،توجهــت أكثــر مــن  1400عربــة و 14ســفينة محمولــة بمــواد اإلغاثــة

الرســمي لســلطات جنوبيهــا ،وقعــت الضحايــا بعــدد أكثــر مــن  300شــخص،

المشــربة بحــب الرئيــس إلــى جنوبــي كوريــا ،عبــر خــط الفصــل فــي بانمونــزوم

وبلــغ عــدد المنكوبيــن الذيــن بقــوا دون مــأوى لهــم أكثــر مــن  207ألــف شــخص،

وعبــر البحــار ،وحيــن رأى النــاس فــي العالــم فضــا عــن جميــع الكورييــن هــذا

ودمــرت أكثــر مــن  36,7ألــف شــقة ســكنية ،وضيعــت وطمــرت أكثــر مــن 67

المشــهد ،لــم يتمالكــوا أنفســهم مــن شــدة االنفعــال والتأثــر.

ألــف هكتــار مــن األراضــي الزراعيــة.

وفيما يلي قصة أخرى تبين رحابة صدر الرئيس.

لشــدة وجــع فــؤاده لهــذه الكــوارث الطبيعيــة التــي تعــرض لهــا مواطنــو جنوبــي

حينمــا التقــى رئيــس وكالــة تخطيــط األمــن فــي جنوبــي كوريــا آنــذاك بالرئيــس

كوريــا ،عنــي الرئيــس فــورا باتخــاذ القــرار الخــاص بإرســال مــواد اإلغاثــة إليهــم

كيــم إيــل ســونغ قــال لــه إنــه يشــعر باالمتنــان لــه مــن تلقــي مــواد اإلغاثــة التــي

١٠٠
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أرســلتها شــمالي كوريــا ،قــال الرئيــس لــه إن اســتالمكم هــذه المــواد كان عمــا

وحيــن ســمع أنــه اعتقــل وألقــي فــي الســجن بعــد عودتــه إلــى الجنــوب ،شــعر

أكثــر جــرأة مــن تســليمنا لهــا .فيمــا بعــد ،صــارح األول بمشــاعره المتأثــرة قائــا

بشــدة ألــم فــؤاده ،وطــوال فتــرات بقائــه فــي الســجن ،كان يشــتاق إليــه ،منتظــرا

إنــه قــد أحــس لحظــة ســماعه لقــول الرئيــس ذلــك بالقــدرة القويــة الكامنــة فــي

يــوم خروجــه مــن الســجن.

سياســة الرئيــس ألربعيــن عامــا.

وتعبيــرا عــن احترامــه العميــق للرئيــس ،أب األمــة ،قــد صــارح كيــم وو

هكــذا ،بمــا أن الرئيــس كان متحليــا بالحــب األخــوي الحــار قابــل جميــع

جونــغ رئيــس مجموعــة شــركات دايــوو الســابق فــي جنوبــي كوريــا مكنــون قلبــه

المواطنيــن الذيــن يــزورون الشــطر الشــمالي مــن كوريــا ،ومنــح لهــم حبــه األبــوي

بخصــوص حــب الرئيــس للمواطنيــن الجنوبييــن ،فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي

الدافــئ دون تمييــز.

عقــده بعــد عودتــه مــن زيــارة الشــطر الشــمالي مــن كوريــا ولقائــه بالرئيــس ،قائــا

وبعــد التحريــر ،قابلــه عــدد كبيــر من المواطنيــن الجنوبييــن بمن فيهــم القوميون
المتعنتــون المشــربون تمامــا بالفكــرة المناهضــة للشــيوعية فــي الماضــي ،مثــل

إن الرئيــس قــد دعانــي لزيارتــه مجــددا فيمــا بعــد كمــا لــو أنــي أذهــب إلــى بيتــي،
وإنــه «كان ودودا وحنونــا حقــا حتــى شــعرت منــه بهــدوء البــال».

ريــو وون هيونــغ ،وهونــغ ميونــغ هــوي ،وكيــم كيــو ســيك ،والعلمــاء مثــل كيــم

مــن المعــروف إن النصــب بخــط يــد الرئيــس الــذي تركــه قبــل يــوم مــن آخــر

ســوك هيونــغ ،وبــاك ســي هيونــغ ودو ســانغ روك ،وانســاقوا إلــى حبــه األخــوي

ـى
حياتــه علــى الوثيقــة الخاصــة بتوحيــد الوطــن أقيــم فــي بانمونــزوم لتخليــده إلـ
		

وابتســامته المشــرقة كالشــمس ،حتــى حولــوا اتجــاه مســيرة حياتهــم.

األجيــال القادمــة ،كشــاهد تاريخــي علــى الحــب األخــوي الــذي بذلــه الرئيــس

كان الرئيــس يرغــب فــي لقــاء مزيــد مــن مواطنــي الجنــوب ولــو واحــدا منهــم

لمواطنــي الجنــوب والمتاعــب التــي عاناهــا مــن أجلهــم طــوال حياتــه.

ويصــب لهــم حبــه وعنايتــه ،فمنــذ النصــف الثانــي مــن ثمانينــات القــرن الماضــي،

وصب الرئيس كل حبه األخوي للمواطنين المغتربين أيضا.

توافــد عــدد كبيــر منهــم إليــه ،عبــر تــال المحــن والخطــوب ،وأحاطهــم الرئيــس

عامــل الرئيــس أبنــاء األمــة الذيــن يعيشــون فــي مختلــف البلــدان مــن العالــم،

بحبــه الدافــئ وثقتــه البالغــة.
حيــن زار بيونــغ يانــغ القــس مــون إيــك هــوان المذكــور فــي األعلــى مستشــار

حامليــن فــي قلوبهــم آالم األمــة المحرومــة مــن البــاد فــي األيــام الماضيــة كإخوتــه
وأبنائــه المفترقيــن مــن كنفــه ،واعتنــى بهــم وقادهــم بحبــه األخــوي الدافــئ.

التحالــف الوطنــي للحركــة الديمقراطيــة القوميــة (زونمينريــون) بجنوبــي كوريــا

أصــا إن األمــة الكوريــة أمــة ظلــت تعيــش علــى أرض واحــدة بعــروق دم

مــع الشــخصيات الديمقراطييــن ،أحاطهــم الرئيــس بــدفء قلبــه ،وعهــد مــع القــس

واحــد ولغــة واحــدة وهــي تخلــق تاريخــا عريقــا يمتــد إلــى خمســة آالف ســنة.

مــون بإقامــة العالقــات الوديــة األخويــة التــي ال تنفصــم إلــى األبــد ،قائــا إنــه

ولكــن الكثيــر منهــم صــاروا يتشــتتون فــي أراضــي الغربــة ،مــن جــراء الحكــم

شــخصية رمزيــة لتوحيــد الوطــن ،وإنــه يثــق بــه صديقــه القديــم ثقــة مطلقــة.

االســتعماري الشــرس لإلمبريالييــن اليابانييــن والحــرب الكوريــة التــي فرضهــا

١٠٢
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اإلمبرياليــون األمريكيــون .فــإن مســألة المغتربيــن الكوريين نشــأت بســبب ســيطرة

ولذلــك ،كان الرئيــس يقلــق دائمــا علــى مصيــر الكورييــن المقيميــن فــي اليابان،

القــوى األجنبيــة وجورهــا فقــط ،ال مــن جــراء النــزاع والخــاف الداخلــي لألمــة.

وعمــل كل مــا يســتطيع أن يعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى كرامتهــم ومصالحهــم.

يعيــش عــدد غفيــر مــن الكورييــن فــي أكثــر مــن  120بلــدا مــن قــارات آســيا

فقــد أصــدر قــرارا تاريخيــا عظيمــا لتحويــل اتجــاه حركــة أبنــاء األمــة المقيميــن

وأوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا وأوقيانــوس وغيرهــا فــي كل أرجــاء العالــم ،وعددهــم

فــي الخــارج إلــى الحركــة الوطنيــة لألمــة ،مــن أجــل الدفــاع عــن الحقــوق القوميــة

ليــس قليــا مــن حيــث نســبة عــدد ســكان كوريــا.

الديمقراطيــة للمواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان وفتــح طريــق الحيــاة الصادقــة

إال أن الرئيــس لــم يكــن يحاســب ماضــي المغتربيــن ومــدى إســهامهم فــي أداء

الصالحــة للوطــن واألمــة لهــم ،وفــي مايــو /أيــار عــام  ،1955حــرص علــى

واجبهــم القومــي ،بــل إنــه احتضــن فــي حصنــه الدافــئ كل مــن توارثــوا دم أمــة

تأســيس الجمعيــة العامــة للكورييــن المقيميــن فــي اليابــان (تشــونغريون) ،بكونهــا

دانكــون (أول جــد األمــة الكوريــة الــذي أســس أول دولتهــا فــي أوائــل القــرن

منظمــة كريمــة للمواطنيــن المقيميــن فــي الخــارج ،منظمــة جبهــة متحــدة مقتــدرة

الثالثيــن قبــل الميــاد) ويحملــون فــي قلوبهــم روح األمــة الكوريــة ولــو قليــا،

تنتمــي إلــى جمهوريــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية.

بغــض النظــر عــن مــكان إقامتهــم ،ومنــح لهــم حبــه كلــه بقلــب الوالــد الــذي يقابــل
أبنــاءه العائديــن مــن أرض الغربــة.
كان أكبــر مواضــع اهتمــام الرئيــس مــن شــؤون المغتربيــن الكورييــن هــو
مســألة مصيــر المواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان.

وبعــد تأسيســها ،بــذل الرئيــس مــن خاللهــا أعظــم عنايــة وحــب يفــوق حــب
الوالديــن الحقيقييــن للمواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان.

		

حــدث ذلــك عنــد فحــص مشــروع ميزانيــة الدولــة لعــام  1957بحضــور
الرئيــس .كانــت حالــة الماليــة للبــاد فــي غايــة الصعوبــة ،نظــرا ألن عــددا كبيــرا

يصــل عــدد الكورييــن المقيميــن فــي اليابــان إلــى  700ألــف شــخص .يعيــش

مــن مهــام اإلعمــار والبنــاء طرحــت فــي الظــروف التــي مــا زالــت فيهــا جــروح

طبعــا عــدد كبيــر مــن الكورييــن فــي الصيــن واالتحــاد الســوفييتي الســابق أيضــا،

الحــرب باقيــة حتــى ذلــك الحيــن .اســتمر االجتمــاع منــذ الصبــاح إلــى وقــت متأخــر

لكــن حالتهــم كانــت تختلــف اختالفــا تامــا عمــا هي عليــه في اليابــان .مــن المعروف

مــن الليــل ،إلعــادة تدقيــق النظــر حتــى فــي كل بنــد مــن البنــود الصغيــرة ،رغــم

للعالــم أن اليابــان التــي هــي أحــد أصحــاب شــؤون الكورييــن المغتربيــن تلجــأ إلــى

أن مشــروع الميزانيــة كان موضوعــا علــى أســاس الحســاب الدقيــق .علــى وشــك

كل التصرفــات الشــريرة ضــد األمــة الكوريــة ،مضمــرة لهــا مشــاعر العــداء

انتهــاء االجتمــاع ،اســتغرق الرئيــس فــي التفكيــر العميــق لبرهــات ،وســأل:

المتأصــل .هــؤالء اإلمبرياليــون اليابانيــون الذيــن ســعوا فــي الماضــي إلــى انتــزاع
حتــى لغــة األمــة الكوريــة وأســمائها وفــي النهايــة تدميــر هــذه األمــة كلهــا فــي فتــرة
احتاللهــم لكوريــا ،كانــوا يكنــون حقــدا مريــرا علــى الكورييــن المقيميــن فــي بلدهــم.
١٠٤

رجل عظيم

«فــي أي بنــد أدرجتــم موضــوع معونــة التعليــم الماليــة والمنــح الدراســية
ألبنــاء المواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان؟»
إذا بالذهــول ســيطر علــى الكــوادر ،حتــى بقــوا واجميــن ،فيمــا هــم يتبادلــون
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النظــرات فقــط .كانــوا يتســاءلون فــي نفوســهم أن مثــل هــذا البنــد ال يوجــد فــي

المقيميــن فــي اليابــان المعونــة الماليــة للتعليــم والمنــح الدراســية الهائلــة بقيمــة

ميزانيــة أي بلــد فــي العالــم ،وأكثــر مــن ذلــك ،كيــف يمكــن إدراج هــذا البنــد فــي

 46594250390ينــا يابانيــا ،ناهيــك عــن عــدد كبيــر مــن الكتــب المدرســية

ميزانيــة أمــوال الدولــة فــي حالــة نقــص أمــوال الدولــة بدرجــة فائقــة ،حتــى إذا تــم

واآلالت الموســيقية القوميــة ،خــال  156دفعــة إجماليــة منــذ عــام  1957فــي

اســتخدامها موفــرا فلســا بعــد فلــس مثــل تاجــر األصبــاغ .نهــض أحــد الكــوادر فــي

أصعــب أحــوال البلــد بعــد الهدنــة إلــى شــهر نيســان /أبريــل عــام .2010

وزارة الماليــة مــن جلســته ،وقــال إنهــم قــد وضعــوا فــي حســبانهم معونــة التعليــم

وحينمــا وقــع خريجــو جامعــة كوريــا فــي خطــر ،لمالقــاة ســفينتهم عاصفــة

الخاصــة بأبنــاء المواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان بموجــب تعليماتــه الســابقة ،ومــع

علــى طريــق زيارتهــم للوطــن ،قــام الرئيــس بتنظيــم العمليــات الطارئــة إلنقاذهــم

ذلــك قــرروا لشــدة نقــص األمــوال الحاليــة وضعهــا فــي الخطــة اإلضافيــة دون

حتــى وصــل كلهــم بســامة إلــى الوطــن ،وذات عــام ،اســتدعى أبنــاء أحــد كــوادر

ضمهــا فــي ميزانيــة الدولــة علــى أن ترســل تلــك المعونــة حســبما تتحســن حالــة

تشــونغريون إلــى منزلــه حيــث قضــى وقتــه الثميــن معهــم وهــو يشــاطرهم الوجبــة.

الماليــة فيمــا بعــد.

ولــم يكــن ذلــك مــرة أو مرتيــن حيــث عــاد إلــى بيونــغ يانــغ بعــد تأجيــل جــدول

بعــد ســماعه لجوابــه ،دنــا الرئيــس مــن النافــذة حيــث بقــي يتأمــل خارجــه

العمــل الملــح لتوجيــه شــؤون المناطــق المحليــة علــى الطبيعــة ،بغيــة اللقــاء بممثلــي

لبرهــات مــن الوقــت .ثــم عــاد إلــى الطاولــة وقــال للكــوادر بنبــرة قاطعــة كمــا يلــي:

ـونغريون
زوتشــونغ (اتحــاد الشــباب الكورييــن المقيميــن فــي اليابــان) وكــوادر تشـ
		

«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
مصنعــا أو مصنعين».

وأحاطهــم بحبــه الدافــئ.
حقــا إن حــب الرئيــس ومودتــه المبذولــة للمواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان لــم
تكــن حــدود لهــا.

ثــم تابــع يقــول إن هــذا العمــل ليــس أمــرا يجــوز تركــه جانبــا بعــد تنفيــذه مــرة

كان يطلــع علــى صحــة الكــوادر فــي تشــونغريون بــكل دقــة ،ويبــذل حبــه

أو مرتيــن ،بــل هــو عمــل يتطلــب التمســك بــه بشــكل دائــم ،وعمــل وطنــي هــام ،ال

وعنايتــه الصادقــة لهــم ،وســاعد النشــاطات االقتصاديــة للتجــار والصناعييــن

مجــرد عمــل تعليمــي روتينــي.

المواطنيــن بــكل اســتطاعته مهمــا تكبــدت الدولــة نوعــا مــن الخســائر ،وهــو يعتــز

هكــذا ظهــر فــي كوريــا بنــد جديــد فــي الميزانيــة الماليــة يســمى بـــ «المعونــة

بروحهــم الوطنيــة أيمــا اعتــزاز.

الماليــة للتعليــم والمنــح الدراســية ألبنــاء وبنــات المواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان»،

ذات عــام ،حينمــا علــم بــأن قنــاة البيــع للتجــار والصناعييــن المواطنيــن

ذلــك البنــد الــذي لــم يكــن مثيلــه فــي ميزانيــة ماليــة ألي بلــد .بفضــل محبــة

المقيميــن فــي اليابــان صــارت مســدودة ،حــرص علــى أن يشــتري الوطــن

الرئيــس وعنايتــه المبذولــة ألبنــاء المواطنيــن هــذه ،قدمــت إلــى أبنــاء المواطنيــن

بضائعهــم ،وذات مــرة ،عنــى بشــراء مليــون زوج مــن األحذيــة الجلديــة كلهــا مــن

١٠٦
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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
التــي كرســها الرئيــس للمواطنيــن المقيميــن فــي اليابــان ال تعــد وال تحصــى.
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افتتــن مــون بحــب الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الدافــئ ألبنــاء األمــة وكرامتــه
الرفيعــة مــن خــال لقائــه بــه حتــى تقــدم إليــه بالطلــب بتبنيــه أخــا صغيــرا.
قبــل الرئيــس طلبــه غيــر المكلــف بطيــب خاطــر .إذا بمــون لــم يتمالــك نفســه
مــن شــدة الفــرح صائحــا «نحــن اآلن أخــوان بالقســم» .كــم كانــت زيارتــه للشــطر

كمــا أن حبــه األبــوي الحقيقــي المبــذول ألبنــاء األمــة البعيديــن عــن الوطــن امتــد

الشــمالي مــن كوريــا ولقــاؤه بالرئيــس متأثــرا حتــى نقلــت صحيفــة «ســيؤول

إلــى كثيــر مــن المواطنيــن المغتربيــن المقيميــن فــي كل أماكــن العالــم األخــرى أيضــا.

ســينمون» فــي جنوبــي كوريــا مســارهما بالتفصيــل كمــا يلــي« :لقــد أثــارت زيارته

كان مــن أولئــك المواطنيــن الذيــن تلقــوا حبــه األخــوي الصــادق واكتســبوا

للشــطر الشــمالي مــن كوريــا أصــداء خارقــة آنــذاك».

المعنــى الحقيقــي للحيــاة علــى الطريــق مــن أجــل توحيــد األمــة وازدهارهــا

حقــا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ أبــا عزيــزا لألمــة أمضــى طــول حياتــه

عــدد كبيــر مــن المواطنيــن ذوي مختلــف المهــن واآلراء السياســية والجنســيات

بالحــب العــارم ألبنــاء الجلــدة متحليــا برحابــة الصــدر والشــهامة غيــر المحــدودة.

بمــن فيهــم القــس كيــم ســونغ راك ،رئيــس جمعيــة التعجيــل بتوحيــد الوطــن
القائمــة فــي الواليــات المتحــدة ومستشــار جمعيــة الديانــة فــي جنوبــي كوريــا،
وتشــواي هونــغ هــوي رئيــس اتحــاد التايكوانــدو الدولــي ،ومــون ســون ميونــغ
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رئيــس جمعيــة الســلم العالمــي ،ويــون إي ســانغ المواطــن الموســيقار الشــهير
المقيــم فــي ألمانيــا والمواطنــة مــون ميونــغ جــا المراســلة المقيمــة فــي الواليــات
المتحــدة وآلــخ.
وخيــر مثــال علــى مــدى حبــه الدافــئ والصــادق للمواطنيــن المغتربيــن هــو
عــرى العالقــة الوديــة الشــخصية التــي أقيمــت بينــه وبيــن مــون ســون ميونــغ
رئيــس جمعيــة الســلم العالمــي.

يمكــن القــول إن عالــم الحــب للرئيــس كيــم إيــل ســونغ هــو عالــم المــودة
اإلنســانية غيــر المحــدود الــذي ال يعــرف حــدودا .فقــد أقــام عالقــات الصداقــة مــع
كثيــر مــن الشــخصيات األجانــب برحابــة صــدره وأريحيتــه الواســعة طــول حياتــه،
وخصــص لهــم العنايــة والرعايــة المخلصــة دون تحفــظ.
فــكل مــن تســنى لــه لقــاء الرئيــس عقــد معــه أواصــر المــودة اإلنســانية العميقــة،

علــى الرغــم مــن أنــه ســبق أن وقــف فــي مقدمــة الدعايــة «المعاديــة للشــيوعية»

وتمتــع بحبــه الدافــئ .ليــس ذلــك ألن مــدة قيادتــه للثــورة طويلــة وال كونــه رئيســا

واألعمــال المناوئــة للشــطر الشــمالي مــن كوريــا فــي زمــان ما ،ثمــن الرئيــس روحه

للدولــة ،بــل ألن لقــاء النــاس هــو بالــذات سياســته ،وتبــادل المــودة معهــم وقيادتهــم

المتجهــة إلــى تقديــم شــيء مــن المســاهمة فــي توحيــد الوطــن والتقــي بــه شــخصيا.

إلــى طريــق الصــواب كان أهــم عمــل لــه.

١٠٨
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لقــد التقــى الرئيــس عــددا ال يحصــى مــن األجانــب وتبــادل معهــم المــودة
اإلنســانية وعقــد عالقــات الصداقــة وأحاطهــم برعايتــه وعنايتــه الصادقــة.
فــي غضــون مــا يقــرب مــن خمســين عامــا منــذ بعيــد التحريــر حتــى األيــام
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كيــم إيــل ســونغ .حتــى إذا كان المــرء دبلوماســيا محترفــا عــاش طــول حياتــه
بالشــؤون الدبلوماســية ،فربمــا لــم يقابــل هــذا العــدد الكبيــر مــن األجانــب مثــل
الرئيــس.

األخيــرة مــن حياتــه العظيمــة ،التقــى وعمــل الرئيــس مــع مــن يزيــد عددهــم عــن

بلــغ عــدد األجانــب الذيــن قابلهــم الرئيــس بكونــه قائــدا أعلــى للحــزب ورئيســا

 70ألــف أجنبــي فــي  136بلــدا ،ويحتــوي هــذا العــدد علــى األشــخاص علــى

للدولــة  120نســمة علــى مســتوى رئيــس الدولــة و 206نســمة علــى مســتوى قائــد

اختــاف الطبقــات والفئــات ،ذوي الجنســيات واآلراء السياســية والمهــن واألعمــار

الحــزب و 76نســمة علــى مســتوى رئيــس الحكومــة ممــا ينــوف عــن أربعمائــة

المختلفــة بــدءا مــن قــادة األحــزاب ورؤســاء الــدول.

نســمة إجماليــا ويســاوى واحــدا مــن المائــة لمجمــوع األجانــب الذيــن قابلهــم.

هــذا يعنــي أن الرئيــس قــام خــال هــذه المــدة باللقــاء والعمــل مــع أكثــر مــن

يعنــي ذلــك أن معظــم األجانــب الذيــن قابلهــم ليســوا شــخصيات علــى مســتوى

 1400أجنبــي فــي ســنة واحــدة أي نحــو أربعــة أجانــب فــي يــوم واحــد وســطيا.

الرؤســاء بــل كانــوا مــن مختلــف األوســاط والفئــات مثــل السياســيين ،والمراســلين،

إنــه ألمــر ال يمكــن تصــوره أبــدا بالــرأي العــادي أن لقــي هــذا العــدد الكبيــر مــن

واإلعالمييــن ،والدبلوماســيين ،والمتدينيــن ،والعمــال ،والفالحيــن ،والعســكريين،

األجانــب الذيــن ليســوا مــن أبنــاء شــعبه وال أفــراد أمتــه.

والعلمــاء ،والطــاب الموفديــن وحتــى األطفــال الصغــار.

		

لــم يكــن ذلــك بعيــد التحريــر فحســب ،بــل منــذ فتــرة النضــال المســلح مــن أجــل

مــن الطبيعــي أنــه ليــس ثمــة أعــراف دبلوماســية أو قانــون دولــي يســتوجب

تحريــر البــاد فــي ســهول منشــوريا ،وثــق عــرى الصداقــة مــع كثيــر مــن الثورييــن

مــن رئيــس الدولــة مقابلــة األجانــب األفــراد ذوي المراكــز االجتماعيــة المختلفــة

الصينييــن واألعضــاء المســلحين فــي الجيــش المتحــد المناهــض لليابان وأبناء الشــعب

الذيــن ال يمثلــون دولــة أو حكومــة أو حزبــا .والواقــع أن كثيــرا مــن األجانــب علــى

الصينــي فــي القتــال ضــد اإلمبريالييــن اليابانييــن اللصــوص .وأثناء مرحلة االســتعداد

المســتوى الرفيــع ال يريــدون حتــى إظهــار وجوههــم إال فــي الجلســة الدبلوماســية

للهجــوم النهائــي الهــادف إلــى تحريــر البــاد ،قــام بتشــكيل الجبهــة المشــتركة مــع

حيــث يتوقعــون المصالــح الملحــة ويبــرزون مكانتهــم الدوليــة .وأبعــد مــن ذلــك،

الثورييــن واألعضــاء المســلحين لالتحــاد الســوفييتي الســابق المنتســبين إلــى قــوات

فــي حــاالت كثيــرة تجدهــم يســعون لحمايــة وقارهــم وإظهــار كبريائهــم مــن خــال

التحالــف الدولــي ومــارس نشــاطاته معهــم .فــي الحقيقــة أنــه لمــن المســتحيل عــد عــدد

تهربهــم مــن المحادثــات مــع األجانــب عمــدا.

األجانــب الذيــن قابلهــم الرئيــس وعمــل معهــم قبــل تحريــر البــاد.
مــع أن هنــاك كثيــر مــن القــادة وأقطــاب الدبلوماســية المعروفيــن فــي العالــم،
لكــن ال أحــد منهــم لقــي هــذا العــدد الكبيــر مــن األجانــب طــوال حياتــه مثــل الرئيــس
١١٠
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إال أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يختلــف اختالفــا تامــا عمــن يمســكون بزمــام
الســلطة فــي األحــزاب أو الــدول األخــرى الذيــن يراهــم النــاس فــي العالــم عــادة.
كان يلتقــي باألجانــب مــن مختلــف الطبقــات والفئــات ويتبــادل معهــم المــودة
رجل عظيم ١١١
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اإلنســانية الدافئــة رغــم أن جــدول أعمالــه كان أكثــر تشــددا .وفــي بعــض األحــوال،

حينمــا علــم الرئيــس أن أحــد العلمــاء األجانــب الــذي تعــرف عليــه فــي وقــت

خصــص وقتــه الثميــن للتوجيــه الميدانــي المشــغول للقــاء األجانــب قائــا إنــه ال بــد

مــا يعانــي مــن اآلالم الروحيــة لعــدم الــرزق بطفــل ،اعتبــر ذلــك كأمــر يخصــه،

مــن لقائهــم هــم الــزوار القادميــن مــن األماكــن البعيــدة.

حتــى أرســل إليــه السينســونرو (وعــاء اإلحمــاء الكــوري الشــهير) وجــذر الجنســنغ

لــم يكــن تقريبــا بيــن ذوي المعرفــة السياســية العامــة مــن ال يعــرف مــدى علــو

ـر ســرورا عظيما
الدوائــي المطهــي ليســتفيد منهــا لتحســين صحتــه ،وذات مــرة ،سـ ّ

مكانــة الرئيــس ومــدى ثقــل أعبــاء أعمالــه .ومــع ذلــك ،كان كل مــن زاروا كوريــا

حيــن ســمع خبــرا يفيــد بــأن المناضــل المقــاوم فــي أحــد البلــدان تولــى منصــب

ودوا لــو يقابلونــه ،وإذا قابلــوه ،كانــوا يفضــون إليــه بمكنــون أفئدتهــم دون كلفــة،

رئيــس الدولــة ،أهــدى إليــه هديــة مؤلفــة مــن الســاعة الذهبيــة التــي كتــب عليهــا

ذلــك ألنهــم ينســاقون إلــى حبــه اإلنســاني الســامي.

اســمه وقمــاش البدلــة رفيــع الجــودة ليظهــر أمــام أبنــاء الشــعب ،البســا البدلــة

وكان الفــن الدبلوماســي العبقــري للرئيــس يختلــف اختالفــا جذريــا عــن الفــن

األنيقــة المصنوعــة بــه.

الدبلوماســي الــذي كان النــاس يفكرونــه حتــى اآلن .ذلــك ألن الفــن الدبلوماســي

وحيــن فقــد الملــك الكبيــر الكمبــودي نــوردوم ســيهانوك صالحياتــه الفعليــة

للرئيــس كان خاليــا تمامــا مــن أي حســاب أنانــي أو تجميــل خارجــي ،بــل كان تظاهــرا

مــن جــراء االنقــاب الواقــع فــي بلــده ،لــم يكــن يتخلــى أبــدا عــن عــرى الصداقــة

ســاميا لحبــه اإلنســاني واحترامــه وثقتــه الكبيــرة باألنــاس ذوي الطابــع االســتقاللي.

ـخيا
اإلنســانية معــه ،بــل إنــه عاملــه بأكثــر دفءا وأمــده قــوة وإلهامــا وعونــا سـ
		

الحــب اإلنســاني للرئيــس كان قائمــا علــى الركيــزة المتينــة لرحابــة صــدره

الســترجاع بلــده.

وشــهامته الواســعة كالبحــر التــي يعامــل بهــا كل الشــخصيات األجانــب الذيــن

تشــرف إبــن داكاكــي داكيــوو رئيــس المجلــس الســابق لجمعيــة التبــادل الثقافــي

يؤيــدون قضيــة الشــعب الكــوري والبشــرية التقدميــة التــي تتطلــع إلــى االســتقاللية

اليابانــي الكــوري وأفــراد أســرته بمقابلــة الرئيــس ،فــي ظــل حبــه الــذي يتواصــل

كأصدقــاء أعــزاء لــه .وتكمــن فــي هــذه الركيــزة الوطيــدة بالــذات الجاذبيــة البــارزة

مــن جيــل أبيــه وقــال كمــا يلــي:

والفتنــة الفريــدة لحبــه اإلنســاني الــذي ال يباريــه أحــد.

«قابلنــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ بمالمحــه العظيمــة التــي كنــا نســمعها مــن

كثيــرا مــا اســتخدم الرئيــس كالمــا عــن «عالقــات الصداقــة الشــخصية» ،حيــن

والــدي حيــن كان علــى قيــد الحيــاة .صرنــا أن نحــس فــي وهلــة أولــى بأنــه متميــز

كان علــى قيــد الحيــاة ،وعلــى األخــص ،حيــن كان يتحــدث عــن العالقات اإلنســانية

بالــود الحــار ورحابــة الصــدر للغايــة .حقــا إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ هــو أب

التــي ال تنفصــم بينــه وبيــن األجانــب .هــذا الــكالم القصيــر أبدعــه الحــب اإلنســاني

عطــوف يعتنــي بنــا جميعــا اعتنــاء دافئــا ».وهــذا لــم يكــن ســوى مصارحــة صادقــة

المتميــز الــذي حملــه الرئيــس الــذي رأى عالقاتــه مــع األجانــب علــى أنهــا عالقــات

لحبــه اإلنســاني الــذي ال يعــرف حــدودا.

وديــة إنســانية ،ال مجــرد عالقــات دبلوماســية سياســية أو عالقــات روتينيــة.
١١٢
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مشــاعر ســيئة تجاههــا كانــوا يفتتنــون بشــخصيته فــور لقائهــم بــه حتــى صــاروا

الرئيــس إنــه رجــل عظيــم كل مــن قابلــه مــرة ال يســتطيع أن يبتعــد عنــه ويــود أن

مؤيديــن ومؤمنيــن بــه ودعــاة لــه.

يتبعــه دائمــا ،وأضــاف مــا يلــي.

نقلــت صحيفــة «زونغآنــغ إيلبــو» بجنوبــي كوريــا بتاريــخ يــوم الخامــس مــن

«إن مــا يجعــل المــرء إنســانا حقيقيــا هــو الحــب لإلنســان وجمــال المــودة

تمــوز /يوليــو عــام  1994خبــرا جــاء فــي صحيفــة «ليبيراشــيون» الفرنســية عــن

اإلنســانية القائمــان علــى االســتقاللية ،ويمكــن القــول إنهمــا بالــذات رائحة اإلنســان.

اعتــراف الرئيــس األمريكــي حينــذاك بيــل كلينتــون بأنــه يعتبــر الرئيــس العظيــم

مثلمــا يتجمــع النحــل والفــراش حــول األزهــار منســاقين إلــى أريجهــا ،يتبــع النــاس

كيــم إيــل ســونغ علــى أنــه سياســي ذائــع الصيــت ورفيــع الســمعة يعتنــق بالمنطــق

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ويتجمعــون حولــه ،مفتونيــن بحبــه اإلنســاني وجمــال

الســلمي والتفاؤلــي ،يفيــد بـــ «أن <ليبيراشــيون> نقلــت أن الرئيــس كلينتون قد صرح

مودتــه اإلنســانية .حقــا إن روائحــه اإلنســانية العطريــة أكبــر ســموا وحــرارة حتــى

فــي لقائــه الصحفــي مــع المصــادر اإلعالميــة للبلــدان الســبع المتقدمــة الغربيــة قبــل

يفتتــن بهــا النــاس كلهــم ويحترمونــه ويتبعونــه دائمــا».

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.

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.

		

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

المتعة الكبرى – كسب الرفاق

كأخيهــم ومــن احترمــوه مســمين إيــاه بوالدهــم وجدهــم.
كان رؤســاء البلــدان الكبيــرة المجــاورة ذوو الســمعة والمكانــة العالميــة مثــل
ســتالين ومــاو تســي تونــغ ،ورؤســاء الــدول الشــهيرون بشــدة الكبريــاء مثــل تيتــو
هــم اآلخــرون كانــوا يحترمونــه ويثقــون بــه بصــدق نظــرا لكونــه ثوريــا عظيمــا
ورجــا عظيمــا.

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

بخصــوص ذلــك كتــب أحــد الشــخصيات األجانــب الــذي تشــرف بلقــاء الرئيــس

لهــم حبــه وتبــادل معهــم مــودة طــول حياتــه .كان كل مــن دعمــوه بدافــع مــن واجبهــم

كيــم إيــل ســونغ مرتيــن ،فــي مقالتــه أنــه يــود أن يقــول لمــن يســألون عــن شــخصية

األخالقــي الرفاقــي الصافــي ســواء أ فــي ســاحات الوغــي التــي تقــرر المصيــر مــن

١١٤
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الحيــاة أو المــوت أم فــي أيــام البنــاء الســلمي هــم جميعــا رفاقــه الثوريــون الذيــن
بحــث عنهــم الرئيــس شــخصيا ورباهــم وقادهــم ببــذل جهــوده الكبيــرة.

المتعة الكبرى  -كسب الرفاق

الرئيــس كعقيــدة ثابتــة فــي الحيــاة ال بــد مــن الحفــاظ عليهــا علــى مــدى حياتــه.
إن المــكان الــذي خطــا فيــه الرئيــس خطوتــه األولــى لكســب الرفــاق هــو

كانت طول حياته متميزة بالحياة السامية المبذولة لكسب الرفاق.

مدرســة هواســونغ حيــث مضــت أيامــه الســتقصاء تيــار فكــري جديــد ،وفــي آن

بعــد أن حمــل وجهــة نظــره الثوريــة الفريــدة إلــى الرفــاق مبكــرا فــي ظــل تأثيــر

مــع ذلــك لكســب الرفــاق واحــدا واحــدا ،بغيــة رفــع مرســاة الثــورة معهــم ،بعــد أن

والديــه ،عــاش طــول حياتــه لكســب الرفــاق ،مسترشــدا بتلــك النظــرة األكيدة.

أدرك ألول مــرة ضــرورة تشــكيل المنظمــة .كثيــرا مــا كان والــده يقــول فــى حياتــه

تعلــم الرئيــس منــذ طفولتــه األخــاق القيمــة لحيــاة اإلنســان مــن مشــهد والــده

إنــه يجــب إقامــة صداقــات جيــدة وواســعة مــع الرفــاق ،ومهمــا كانــت غايــات

الــذي كان يشــعر بالرضــا لكســب رفيــق طيــب دون أن يبــدي أي ســيماء التعــب،

المــرء عادلــة ورائعــة إال أنــه لــن يســتطيع أن يجســدها علــى أرض الواقــع ،إذا

حتــى إذا ســلك دروبــا شــائكة طويلــة.

لــم يكــن لــه رفــاق يمكــن أن يشــاطروه الحيــاة والمــوت .فكانــت مدرســة هواســونغ

إن والــده كيــم هيونــغ جيــك الــذي بــدأ نضالــه مــن كســب الرفــاق قــد علــم
الرئيــس أخــاق حيــاة اإلنســان المتمثلــة فــي حــب الرفــاق واالعتــزاز بهــم ،وإن
أحــد التــراث النفيــس الــذي تركــه لــه كان فكــرة خاصــة بكســب الرفــاق.
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

أول مــكان شــرع فيــه الرئيــس بتطبيــق كلمــات والــده فــى الممارســة العمليــة بعــد
وضعهــا نصــب عينيــه دائمــا.
ـته
شــكل الرفــاق الذيــن بحــث عنهــم الرئيــس واحــدا واحــدا أثنــاء أيــام دراسـ
		
فيهــا صفوفــا طليعيــة ســترفع مرســاة الثــورة الكوريــة بكونهــم عناصــر نواتيــة
أولــى لهــا.

األرض .عليــك أن تجدهــم وتربيهــم بنفســك وبجهــودك الدؤوبــة ،مثــل اســتخراج

إن تســمية أول منظمــة حزبيــة  -جمعيــة تالحــم الرفــاق باعتبارهــا جنيــن حــزب

الذهــب واألحجــار الكريمــة .ولهــذا الســبب ،أمضيــت طــول حياتي متجوال فــى كوريا

العمــل الكــوري وبــذره ،تنطــوي علــى المغــزى العميــق .كانــت هــذه التســمية

وســهول منشــوريا ،حتــى تورمــت قدمــاي مــن كثــرة المســير .وكان علــى أمــك أن

تعكــس رغبتــه وإرادتــه العظيمتيــن لبدايــة الثــورة بكســب الرفــاق ،والوصــول

تعمــل بمشــقة وتعانــي الجــوع لتقــوم بخدمــة الضيــوف الكثيريــن الذيــن يأتــون للقــاء

بهــا إلــى االنتصــار النهائــي عــن طريــق مواصلــة البحــث عــن الرفــاق الذيــن

بــي .اذا كنــت مســتعدا بإخــاص لخدمــة البــاد والشــعب ،فيمكنــك بجرعــة مــاء أو

سيشــاطرونه المصيــر وجمــع شــملهم.

حبــة بطاطــا مشــوية أن تقيــم صداقــة ال يمكنــك بالذهــب التوصــل إليهــا.
وتابــع قولــه إن مــن يكــون مســتعدا للمــوت مــن أجــل الرفــاق ،هــو وحــده قــادر
علــى كســب رفيــق جيــد .ووصيتــه هــذه صــارت مســتوطنة فــي أعمــاق قلــب
١١٦
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كانــت وجهــة النظــر هــذه هــي عقيدتــه الثابتــة التــي تتمثــل فــي أن الرفيــق هــو

رفــاق طيبيــن ومحســنين فــي أيــام العســر .فــإن تقاطــر عــدد كبيــر مــن الرفــاق

«أنــا» الثانــي ،ويمكــن لمــن يحصــل علــى الرفيــق أن يكســب كل شــيء .بالنســبة

الطيبيــن إليــه يمثــل ،إذن ،أمــرا حتميــا أتــى بــه جهــده المجهــود علــى مــدى حياتــه.

لــه لــم يكــن الرفــاق مجــرد زميــل أو صديــق يتبــادل المــودة معــه ،بــل هــو الرفيــق

لكــن الرئيــس كان يعتبــر كســبه لرفيــق طيــب حظــا ســعيدا لــه ال يقــارن مــع أي

الثــوري المســتعد لتبــادل حتــى الــروح الذاتيــة أي أنــا اآلخــر.

شــيء آخــر نظــرا لشــدة ســروره.

بمــا أنــه اتخــذ فلســفته الســامية الخاصــة بحــب الرفــاق عقيــدة لحياتــه ،رفــع

بعــد أن اتخــذ المحبــة الرفاقيــة قــوة دافعــة أكبــر فــي صنــع الثــورة ،جعــل

الشــعار للمحبــة الرفاقيــة الثوريــة أعلــى فأعلــى فــي كل مرحلــة مــن المراحــل

الرئيــس البحــث عــن الرفيــق الجيــد وعقــد األواصــر الرفاقيــة معــه كعمليــة أوليــة

الحازمــة فــي الثــورة الكوريــة ،واســتطاع تطويــر الثــورة بقــدرة هــذه المحبــة.

فــي حياتــه وعملــه ،وصــب قصــارى جهــده فيهــا.

صــار كســب الرفــاق المتعــة الكبــرى بالنســبة لــه ،إذ أنــه خطــا خطوتــه األولــى

كان أبنــاء الشــعب الكــوري يتبعــون الرئيــس وهــو الرفيــق األعــز لهم ،مســمينه

للثــورة بكســب الرفــاق ،ثــم حصــل علــى الســاح وبنــى الحــزب والدولــة علــى

بزعيمنــا العظيــم وأبينــا العزيــز ،وكذلــك بالرفيــق العظيــم كيــم إيــل ســونغ ممــا

أســاس ذلــك.

أثــار موضــع جــدال.

كتــب الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي مذكراتــه «فــي دوامــة القــرن» ،العمــل

عــن
ذات مــرة ،حــدث أن رفــع الفالحــون فــي إحــدى الوحــدات شــكواهم
		

المســتعرض لحياتــه ،كمــا يلــي« :يقــال إن الرأســماليين يســتمتعون بجمــع

المســألة الجديــة .لقــد شــكوا مــن منــاداة الرئيــس بإضافــة لقــب «الرفيــق» إلــى

األمــوال .أمــا أنــا ،فقــد كانــت ســعادتي ومتعتــي الكبــرى فــي كســب الرفــاق».

اســمه الكريــم ،قائليــن إن هــذا اللقــب ال يجــوز أبــدا اســتخدامه مــع اســمه المحتــرم.

كلمــا حصــل الرئيــس علــى رفيــق بصعوبــة كلمــا أحــس بالبهجــة التــي ال يمكــن

مــع أن تســمية الرئيــس بإضافــة هــذا اللقــب كان أمــرا طبيعيــا جدا للشــعب الكوري،

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
أســاس الحســبان العلمــي والخطــة الدقيقــة ،وحلهــا بذكائــه وفطنتــه الخارقــة طــوال

فعنــد التفكيــر العميــق كان مــن المنطقــي أن يحاســب الفالحــون هــذا األمــر.
والحقيقــة إن لقــب الرفيــق يعتبــر لقبــا أكثــر عمومــا يعنــي صديقــا ثوريــا جديــرا
بمشــاطرة الفكــر والمثــل العليــا .ولــذا فــإن هــذا اللقــب الشــائع الــذي يشــير إلــى
جميــع النــاس العادييــن كان غيــر مســموح للرئيــس ،القائــد األعلــى للثــورة الكوريــة
وشــمس األمــة الكوريــة فــي نظــر الفالحيــن المتواضعيــن والبســطاء.

حياتــه ،لكننــا نجــده يفتخــر بحــظ حــل بــه ،حينمــا صــودف بكســب الرفيــق الممتــاز.

بيــد أن ذلــك كان أمــرا ال مفــر منــه .وليــس ذلــك ألن اللقــب األكثــر جــدارة ال

مــن الطبيعــي أن يحصــل القائــم بالمعــروف مــن أجــل الوطــن والشــعب علــى

يوجــد فحســب ،بــل ألن الرئيــس نفســه أراد ذلــك ،إذ أنــه كان يســمي كل شــخص
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مــن جنــوده الثورييــن بالرفيــق ،ويعتبــر نفســه أحــدا منهــم ،ويعتــز أكثــر اعتــزاز

بنفســه واســتطرد قائــا «فــإذا واصلــت تعظيمــي هكــذا ،فلــن أتعامــل معــك مطلقا».

بالعالقــات الرفاقيــة التــي يتبــادل فيهــا النــاس حبــا ومــودة ويشــاطرون المصيــر

عندئــذ فقــط ،قــال تشــواي هيــون إن عنادكــم ال يباريــه أحــد ،وســأتحدث معكــم مــن

مــن الحيــاة والمــوت ،بالتســامي فــوق عالقــات المنصــب بيــن القائــد والجنــود.

اآلن كمــا تشــاؤون.

فــي أيلــول /ســبتمبر عــام  ،1933التقــى الرئيــس بتشــواي هيــون القائــد

طبعــا إن هــذه القصــة حدثــت قبــل أمــد بعيــد ،إال أنهــا تــروي مشــاعر الرئيــس

المجــرب المناهــض لليابــان ألول مــرة عقــب معركــة الهجــوم علــى حاضــرة

الصادقــة التــي تجــد تعبيــرا عنهــا فــي نظــره إلــى التكلفــات والرســمات كتجميــل

محافظــة دونغنينــغ ،المعركــة التــي قــام الرئيــس بتنظيمهــا وتوجيههــا شــخصيا

خارجــي ال جــدوى منــه فــي المــودة بيــن الرفــاق الثورييــن ،وإيــاء أهميــة أكبــر

وجــرت علــى وجــه النجــاح خــال يوميــن بمشــاركة مختلــف وحــدات جيــش

للمــودة الرفاقيــة الصادقــة والوطيــدة .مثــل هــذه القصــص التــي تنطــوي علــى تلــك

حــرب العصابــات ووحــدات جيــش اإلنقــاذ الوطنــي .إال أن وحــدة تشــواي هيــون

المشــاعر لــم تقتصــر علــى فتــرة النضــال المســلح فقــط.

التــي وصلــت متأخــرا مــن جــراء عــدم تلقــي األمــر القتالــي فــي حينــه بســبب
إهمــال المراســل لهــا لــم تســتطع حتــى الوقــوف أمــام بوابــة الحاضــرة.

إن طلبــه مــن الرفــاق فــي معاملتهــم معــه لــم يتغيــر طــوال حياتــه .في كل ســياق
عملــه ســواء حيــن كان قائــدا لجيــش حــرب العصابــات أو قائــدا أعلــى للحــزب

بعــد أن هــدأ تشــواي هيــون نفســه علــى إثــر صــب أقــذع الشــتائم للمراســل ،ســأل

ـي
والدولــة ،كان الرئيــس يعتبــر نفســه دائمــا رفيقــا مــن الرفــاق الثورييــن ،رفيقــا فـ
		

للرئيــس « :ألــم تضــع خطــة لهجــوم آخــر ،أيهــا القائــد المحتــرم كيــم إيــل ســونغ؟»

الســاح يشــاطرهم الحيــاة والمــوت مــن أجــل الهــدف المشــترك .فإنــه كان يفضــل

عنــدذاك ،رد عليــه الرئيــس «أنــا مــا زلــت شــابا ،وليــس مــن الالئــق أن تدعونــي

معاملتهــم معــه كرفيقهــم ،وطلــب ذلــك منهــم .كان هــذا الطلــب طلبــا رفاقيــا صافيــا

<المحتــرم> .نادنــي باســم كيــم إيــل ســونغ فقــط».

يوجهــه لرفاقــه الثورييــن األحبــاء.

هكــذا ،عبــر الرئيــس عــن اعتــذاره المتواضــع لتشــواي هيــون أكبــر منــه ســنا
لخمــس ســنوات.
ولكــن تشــواي هيــون دهــش لســماعه هــذه الكلمــات وكأن أمــرا خطيــرا قــد
حــدث ،وقــال« :مــا شــأن عالقــة الســن هنــا؟ لقــد رفعتكــم فــي قــرارة نفســي منــذ
زمــن بعيــد إلــى أعلــى المراتــب فــي القــوات الكوريــة ،ومــن الطبيعــي بالتالــي أن
أخاطبكــم بصيغــة االحتــرام».
بعــد أن ســمع الرئيــس كالمــه ،قــال إنــه إذا امتــدح الشــاب فإنــه ســيتكبر ويغتــر
١٢٠
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كان ذلــك هــو تعبيــر عــن صــدق الحــب الــذي ال يمكــن ألحــد أن يحملــه طــول
حياتــه مــا عــدا مجســد المحبــة الرفاقيــة الحقيقيــة الــذي كان يعتبــر كثــرة رفاقــه
الطيبيــن الذيــن ســيعمل معهــم يــدا بيــد بالتســامي فــوق ســمعته ووظيفتــه كأكبــر
كنــز لــه ،ويــرى عيشــه وســط حــب الرفــاق وثقتهــم كأكبــر ســعادة لــه.
كان الرئيــس يعتبــر وجــود الرفــاق الطيبيــن إلــى جانبــه دائمــا كأكبــر فخــر
لــه .ففــي كل المناســبات التــي أتيحــت لــه ،قــال الرئيــس مــرارا إنــه عــاش فــي
كنــف حــب الرفــاق الثورييــن وحمايتهــم فــي كل فتــرات النضــال الثــوري ،وقــد
رجل عظيم ١٢١
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تلقــى حــب الرفــاق األكبــر مــن حــب الوالديــن.

المتعة الكبرى  -كسب الرفاق

كان النضــال المســلح المناهــض لليابــان حربــا ثوريــة داميــة جــرت فــي الوضع

اتخــذ الرئيــس دائمــا الشــعور الصــادق بالواجــب األخالقــي كمعيــار دائــم فــي

األقســى دون دعــم مــن جيــش نظامــي أو مــن مؤخــرة ثابتــة .إن الســر فــي انتصــار

التقديــر األخالقــي لمختلــف النــاس .ولذلــك ،كان يبــرز مــن يثمنــون الشــعور

الجيــش الثــوري فــي هــذه الحــرب التــي تفــوق قســوتها تصــور البشــر لــم يكمــن في

بالواجــب األخالقــي ويضحــون بأنفســهم مــن أجلــه فــي مقدمــة اآلخريــن كمجســدي

عــدد قــوام القــوات المســلحة أو تفوقهــا ،بــل إنــه كان يكمــن فــي الوحــدة المتراصــة

الشــيم األخالقيــة األكثــر ســموا ،ووصــم الخونــة بحــق الثــورة والمتخلفيــن فيهــا

للصفــوف الثوريــة ،التــي تقــوم علــى شــعور المناضليــن الثورييــن المناهضيــن

بأخســاء خاليــن مــن الشــعور بالواجــب األخالقــي.

لليابــان بالواجــب األخالقــي الســامي.

فــي نظــر الرئيــس ،لــم يكــن الواجــب األخالقــي اإلنســاني معيــارا لتقويــم النــاس
األخالقــي فقــط بــل كان معيــارا تامــا لــكل تفكيــره وســلوكه أيضــا.

طبعــا إن القانــون أيضــا يــؤدي دورا هامــا فــي تحقيــق وحــدة الجماهيــر .لكنــه
ال يمكــن لوحــده أن يحقــق تالحــم النــاس والتقــدم بالثــورة.

كان ثمــة ســؤال تلقــاه الرئيــس كثيــرا ممــن يــودون أن يعرفوا ســره األســطوري

رأى الرئيــس أنــه مــن المســتحيل معالجــة كل الشــؤون المختلفــة بالقانــون

فــي كســب النصــر فــي الحــرب الثوريــة المناهضــة لليابــان ،أال وهــو كيــف

وحــده .فمنــذ األيــام األولــى لقيادتــه الثــورة والبنــاء ،قــد اعتبــر أنــه مــن الخطــأ أن

اســتطاع الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري أن يكــون قويــا إلــى حــد مواجهــة

ـطة
يــرى المــرء أنــه يســتطيع أن يتحكــم ويديــر كل نشــاطات اإلنســان العمليــة بواسـ
		

القــوات العســكرية لليابــان التــي كانــت دولــة عســكرية قويــة حديثــة النشــوء.

القــوة اإلجباريــة مثــل القانــون.

بخصوص ذلك ،كتب الرئيس في مذكراته «في دوامة القرن» كما يلي:

ومــن هنــا ،حينمــا كان اإلمبرياليــون اليابانيــون اللصــوص يتهــورون بجنــون

«كيــف أمكــن للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري أن يصــل إلــى مثــل هــذه

لخنــق الثــورة الكوريــة وتدميــر األمــة الكوريــة ،بتعبئــة كل وســائل القمــع الفاشــي

القــوة؟ كلمــا وجــه أحــد إلــي هــذا الســؤال ،أجيــب عليــه بالقــول إن ذلــك حــدث ألنــه

التــي حصلــوا عليهــا مــن خــال آخــر المنجــزات المكتســبة مــن العلــوم العســكرية

كان جماعــة لحمهــا الشــعور بالواجــب األخالقــي .ولــو أن تماســكنا اســتند فقــط إلى

الحديثــة وسياســتهم القمعيــة ونشــاطاتهم لتوســيع األراضــي علــى مــدى عشــرات

مجــرد الجماعيــة فــى اإليديولوجيــة واإلرادة ،دون االســتناد إلى األخالق والشــعور

الســنين ،قــاد الرئيــس الحــرب الثوريــة المناهضــة لليابــان بواســطة الشــعور

بالواجــب األخالقــي ،لمــا اســتطعنا أن نكــون علــى ذلــك القــدر مــن القــوة».

الثــوري بالواجــب األخالقــي واســتراتيجية التالحــم ،حتــى حقــق فــي النهايــة

بيونغ يانغ للمشاركة في عرض هواة الفن من الجنود الجرحى المكرمين.

اســتقالل البــاد وتحريــر الشــعب.

أدى أحــد الهــواة العــزف لـــ «نشــيد القائــد كيــم إيــل ســونغ» ،و«ينــزل الثلــج»

حــدث ذلــك فــي أيــار /مايــو عــام  .1971وصــل أعضــاء حلقــة هــواة الفــن فــي

فــي هــذا العــرض الجــاري بحضــور الرئيــس كيــم إيــل ســونغ .صفــق الرئيــس

مصنــع الجنــود الجرحــى المكرميــن للســلع اليوميــة البالســتيكية فــي واونســان إلــى

١٢٢
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لــه أوال وقبــل اآلخريــن وتــاه تصفيــق اآلخريــن المــدوي .قــدم العــازف تحيــة

ربمــا كان عرضهــم الفنــي دون المســتوى العالــي ،مــا دامــوا غيــر محترفيــن

االحتــرام ،ودخــل وراء الســتار ،ثــم أعــاد الخــروج إلــى الحلبــة ،بعــد أن ســمع أن

للفــن ،إال أن الرئيــس لــم يكــن يــراه بمجــرد العــرض الفنــي بــل إنــه نقــش أغانيهــم

الرئيــس طلــب إعــادة أدائــه.

فــي أعمــاق قلبــه كقســم اإليمــان والواجــب األخالقي الــذي يقدمــه الرفــاق الثوريون

ولكنــه وقــع فــي حيــرة ،ألن صــوت التصفيــق خــف فجــأة للحظــة ثــم اشــتد،

إلــى الحــزب والزعيــم.

حتــى ســاوره الشــك متســائال فــي نفســه أ لــم أرتكــب هفــوة مــا لفــرط انفعالــي؟

إذا كان هــؤالء الجنــود الجرحــى المكرمــون يقاتلــون القتــال المســتميت فــي

لكنــه عــرف الحقــا أن صــوت التصفيــق صــار يخــف للحظــة ،ألن الرئيــس

ســاحة الوغــي المصيريــة ضــد العــدو فإنهــم فعلــوا ذلــك ردا مســتحقا علــى مــا

أخــرج مــن جيبــه منديــا ،ومســح بــه عينيــه المغرورقتيــن بالدمــوع .كان هــذا

حققــه الرئيــس مــن تحريــر الوطــن ،بعدمــا كانــوا يعيشــون فــي الماضــي عيشــا

القائــد الالمــع فــوالذي اإلرادة والمظفــر دائمــا الــذي كان يشــق وابــا مــن نيــران

أقــرب مــن المــوت كعبيــد مســتعمرين ،كمــا كان ذلــك واجبــا أخالقيــا جديــرا بجنــود

الحــرب مــع الجنــود البواســل للجيــش الشــعبي ،يــذرف دموعــا حــارة ،حيــن رأى

الوطــن الذيــن يمســكون بالســاح فــي أيديهــم.

مشــهد جنــوده الجرحــى المكرميــن الذيــن يواصلــون بصمــود تفتيــح أزهــار الثــورة
دعمــا لقائدهــم األعلــى حتــى النهايــة ،لشــدة امتنانــه لهــم.

علــى الرغــم مــن ذلــك ،حــرص الرئيــس علــى إنشــاء المستشــفى اإلخصائــي
		
بالعمليــات الجراحيــة الترقيعيــة حرصــا علــى صحــة الرفــاق الثورييــن المعوقيــن

بعــد انتهــاء إعــادة أداء ذلــك العــازف والفقــرات األخــرى كلهــا ،نهــض الرئيــس

والمــدارس الخاصــة بهــم واســتحداث نظــام المعونــة لهــم .وكذلــك ،عنــى باتخــاذ

مــن مقعــده ،لكنــه كان عاجــزا مــرة أخــرى عــن التصفيــق ألن يــده الممســكة

كل اإلجــراءات الالزمــة إلنشــاء مصانــع الجنــود الجرحــى المكرميــن فــي المــدن

بالمنديــل مــا زالــت تمســح عينيــه ،ولــم يتمالــك نفســه مــن شــدة التأثــر ،وقــال« :ال

واألقضيــة التــي يقيمــون فيهــا حتــى يتمكنــوا مــن تفتيــح أزهــار الثــورة باســتمرار.

يمكننــي أن أكبــح تدفــق الدمــوع مــن عينــي ،فيمــا أرى عــرض أولئــك الرفــاق.

وكلمــا رآهــم يعيشــون وينشــطون مفعميــن بالتفــاؤل دون وقوعهــم فريســة

هــؤالء الرفــاق قــد أراقــوا دماءهــم فــي ســاحة الوغــي أثنــاء الحــرب ... .يجــب

التشــاؤم ،أثناهــم قائــا إنــه ممتــن لهــم وإنهــم جديــرون بالثنــاء .وكلمــا قابلهــم،

التقــاط الصــورة لــي معهــم ...دعهــم يســتعدون اللتقــاط الصــورة!».

شــغل بالــه دائمــا كمــا لــو أنــه لــم يعطهــم مــا يمكــن إعطــاءه ،وعمــل كل مــا بوســعه

وفــي صالــة االســتراحة للمســرح أيضــا قــال الرئيــس إن الجنــود الجرحــى

لمنــح ثقتــه حتــى النهايــة كرفــاق ثورييــن وإبرازهــم أمــام اآلخريــن.

المكرميــن كلهــم رفــاق ثوريــون قيمــون ،فــا بــد مــن االعتنــاء بحياتهــم ،ونشــر

كان ذلــك هــو أخــاق ســامية ومــودة عطوفــة ال يمكــن ألحــد أن يتصورهــا

خبــر عرضهــم الفنــي علــى الصحــف بحــروف بــارزة ،ودعــوة جنــود الجيــش

ويحققهــا مــا عــدا الرئيــس الــذي يعيــش فــي عالــم الواجــب األخالقــي األكثــر ســموا

الشــعبي إلــى مشــاهدته أيضــا.

وعظمــة للرفــاق الثورييــن.
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كان شــعور الرئيــس بالواجــب األخالقــي للرفــاق الثورييــن شــعورا أبديــا ال

رغــم أن الصــورة تصيــر باهتــة مــع مــرور الزمــان ،إال أن الرئيــس لــم يســتطع

يعــرف حــدود الوقــت .مــع مــرور الزمــن ،يصبــح الكثيــر والكثيــر مــن األشــياء

نســيان الرفــاق الثورييــن الراحليــن الذيــن لــم يــزل يتبــادل المــودة األبديــة معهــم،

باهتــة فــي ذكريــات النــاس ،وتطمــر فــي أطــواء نســيانهم .ولذلــك ،ينســى النــاس

وبفضــل شــعوره بالواجــب األخالقــي هــذا ،أقيمــت علــى تــل زوزاك بجبــل

عــادة أمــورا ســارة ومحزنــة وحتــى األصدقــاء األقــرب منهــم مــع مــرور الســنين

دايســونغ فــي ضاحيــة العاصمــة بيونــغ يانــغ مقبــرة الشــهداء الثورييــن حيــث

الطويلــة.

تنتصــب التماثيــل البرونزيــة للــرواد الثورييــن المناهضيــن لليابــان بشــموخ.

إال أن الرئيــس كان يحمــل شــعورا ثابتــا بالواجــب األخالقــي للجنــود الثورييــن

عنــد بدايــة بنائهــا ،طــرح بعــض الكــوادر آراءهــم إلقامــة نصــب تــذكاري

والرفــاق ،حتــى أحاطهــم بالمــودة والعنايــة الصادقــة التــي ال تتغيــر إلــى األبــد ليــس

بشــكل ضخــم علــى أن يتــم نقــش أســماء المناضليــن عليــه .بيــد أن الرئيــس لــم

حيــن كانــوا علــى قيــد الحيــاة فقــط بــل بعــد موتهــم أيضــا.

يســعه أن يقبلهــا ،إذ أنــه أراد أن يعيــد صــور الشــهداء الشــخصية عنــد حياتهــم

لقد كتب الرئيس في مذكراته «في دوامة القرن» كما يلي:
«علــى األحيــاء أال ينســوا األمــوات .وفــي هــذه الحــال فقــط ،يصبــح شــعور
اإلخــوة بينهــم وطيــدا وصادقــا وخالــدا».
كان يــرى أنــه إذا نســى األحيــاء األمــوات ،فــإن شــعور المــودة بينهــم يــزول
فــي تلــك اللحظــة .وبــدون الشــعور الصــادق بالواجــب األخالقــي الــذي يفــوق

بإقامــة تماثيلهــم البرونزيــة بحيــث يمكــن لألجيــال القادمــة أن تقابلهــم.
ولكــن المشــكلة هــي أن رفــات معظمهــم دفــن فــي الجبــال والســهول المجهولــة
		
ـرك
دون تــرك صــورة واحــدة لهــم .فقــد استشــهد الكثيــر منهــم قبــل الــزواج دون تـ

أبنائهــم ،ولــم يكــن ثمــة تقريبــا مــن يتذكــرون صورهــم النقضــاء عشــرات الســنين
منــذ رحيلهــم.

حــدود الوقــت وحــال الحيــاة والمــوت بيــن الرفــاق الثورييــن ،ال يمكــن وجــود

إال أن الرئيــس كان يحمــل فــي ذهنــه مالمــح وجــه كل شــهيد ثــوري بصــورة

االســتمرارية الحقيقيــة فــى التاريــخ والتقاليــد .إنمــا هــذا هــو كان حقيقــة مطلقــة

حيــة حتــى بعــد مــرور عشــرات الســنين ،لشــدما اشــتاق إلــى أولئــك الراحليــن،

أوجدهــا الرئيــس مــن خــال صنــع تاريــخ الواجــب األخالقــي الثــوري.

وكــم كان يتذكــر وجوههــم واحــدا فواحــدا حتــى بقيــت صورهــم ماثلــة حيــة فــي

تترافــق الثــورة مــع التضحيــة .إال أن الرئيــس لــم يســتطع كبــح حزنــه ،كلمــا

ذهنــه كمــا هــي عليــه فــي حياتهــم.

فــارق رفاقــه الثوريــون الدنيــا ،حتــى لــم يجــد ســبيال إلــى تنــاول الطعــام لعــدة أيــام

وبالنتيجــة ،أخبــر الرئيــس مبدعــي النحــت بالمزايــا الشــخصية للشــهداء

عاجــزا عــن تهدئــة نفســه مــن األســى والســخط .إن اآلالم المبرحــة التــي اختبرهــا

الثورييــن بالتفصيــل ،ليتــم تصويــر صورهــم علــى أصلهــا .منــذ ذلــك الحيــن،

الرئيــس فــي لجــة الحــزن واألســى ،كلمــا فقــد جنــوده الثورييــن واحــدا بعــد اآلخــر،

كلمــا اشــتاق الرئيــس إلــى رفــاق الســاح المستشــهدين ،كان يفتــح نافــذة مكتبــه

كانــت أكبــر اآلالم قســوة وفداحــة قــد تحــل باإلنســان فــي هــذه الدنيــا.

فــي قاعــة كومسوســان لالجتماعــات (حينــذاك) ليتطلــع إلــى التــل المذكــور حيــث

١٢٦
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المتعة الكبرى  -كسب الرفاق

تقــوم تماثيــل الرفــاق القدمــاء أثنــاء الحــرب المناهضــة لليابــان بشــموخ بصورهــم

الســامي بمــا فيهــا حفــظ الصــورة التــي التقطــت لــه مــع كيــم تشــايك بعنايــة فــي

الخالــدة .جــرى تبــادل الحــوار المفعــم بالحنيــن والمــودة بيــن الرئيــس وأرواح

الخزينــة الحديديــة حتــى اللحظــة االخيــرة مــن حياتــه ،وحرصــه علــى بنــاء تماثيــل

الشــهداء الخالديــن الذيــن يرتــدون مالبــس القتــال المناهــض لليابــان ،مرتبطيــن

المناضليــن فــي أنحــاء البــاد وإطــاق أســماء الشــهداء الثورييــن علــى المــدن

بعالقــات الواجــب األخالقــي الســامية.

والمؤسســات والوحــدات ،وتربيــة العــدد الكبيــر مــن أبنائهــم وبناتهــم جيــدا حتــى

ذات يــوم مــن آب /أغســطس عــام  ،1960قابــل الرئيــس أحــد الشــيوخ الــذي

يغــدوا كــوادر جديريــن وهلــم جــرا.

كان يصطــاد الســمك بالصنــارة علــى ضفــة نهــر دايدونــغ .بعــد أن وقــف الرئيــس

حتــى أن ســتالين فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق تأثــر تأثــرا كثيــرا بالرئيــس

لبرهــات ليشــاهد مهارتــه فــي صيــد الســمك ،ســأله مــا هــي مهنتــه .تــردد الشــيخ

الــذي يعتــز بالرفــاق الثورييــن وال ينســاهم ،اقتــرح أوال شــرب نخــب صحــة

محرجــا فــي الجــواب ،ورد علــى ســؤاله بصــوت خافــت إنــه يعمــل حالقــا فــي

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ثــم نخبــا لعــزاء رفيقــه الحميــم الراحــل كيــم تشــايك

مدرســة أبنــاء الشــهداء .إذا بالرئيــس ابتســم ابتســامة عريضــة قائــا «لعلــك تتجشــم

باعتبــاره الــذراع اليمنــى للرئيــس ،فــي المأدبــة التــي أقيمــت علــى شــرف رؤســاء

عنــاء كبيــرا .إنــك تقــوم بعمــل جميــل حقــا».

البلــدان االشــتراكية.

لــم يكــن قولــه هــذا مطلقــا لمواســاته علــى عــدم شــعوره بالعــزة حيــال مهنتــه،

		
ـونغ
كان عالــم الواجــب األخالقــي الســامي الــذي عاشــه الرئيــس كيــم إيــل سـ

بــل كان يــرى فعــا أنــه يقــوم بمهنــة رائعــة حقــا ،ألنــه ال يســتطيع أن يمســح

طــوال حياتــه هــو عالــم الحــب اإلنســاني األكثــر ســموا ،الــذي ال يعــرف حــدودا

شــعور الــرؤوس ألبنــاء الشــهداء الراحليــن حســب رغبتــه ،لكــن الحــاق يســتطيع

فــي عمقــه وعرضــه.

أن يمســح شــعور رؤوس أولئــك األبنــاء األعــزاء .غــادر الرئيــس المــكان إلســداء

بمــا أنــه كان يتحلــى بهــذا الشــعور بالواجــب األخالقــي الســامي قــد أحــاط

توجيهاتــه الميدانيــة ،بعــد أن طلــب منــه أن يعتنــي جيــدا بأبنــاء الشــهداء .وبعــد أن

مختلــف الفئــات مــن النــاس بحبــه ومودتــه غيــر المتناهيــة بــدءا مــن الكــوادر

عــاد مــن توجيهاتــه الميدانيــة دعــاه إلــى تنــاول الغــداء معــا حيــث بــادر إلــى تقديــم

الذيــن عملــوا إلــى جانبــه والعمــال والفالحيــن العادييــن واألطفــال غيــر الراشــدين

كأس ممهــور بالحــب لــه.

والمواطنيــن المغتربيــن وحتــى األجانــب .كل مــن تعــرف عليهــم أثنــاء نشــاطاته

هكــذا كان عالمــه للواجــب األخالقــي عميقــا وفســيحا ،حتــى اعتبــر اعتنــاءه
بحيــاة أبنــاء الشــهداء الثورييــن ورعايتهــم جيــدا علــى مســؤوليته واجبــا ســاميا لــه
بحــق الرفــاق الثورييــن الراحليــن.
ال تعــد وال تحصــى حقــا القصــص الخاصــة بعالمــه للواجــب األخالقــي
١٢٨
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الثوريــة أو تلقــى منهــم مســاعدة ولــو قليــا كان يعتبرهــم جميعــا بغــض النظــر عــن
جنســيتهم محســنين لــه ،وســعى جاهــدا ألداء واجبــه األخالقــي حيالهــم.
كان منهــم الصينيــون ذوو العالقــات مــع الرئيــس فــي الثــورة المناهضــة
لليابــان ،وجنــود االتحــاد الســوفييتي الســابق مثــل آباناســينكو ونوفيتشــينكو وحتــى
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االمــرأة المنغوليــة العاديــة.
كــم كانــت رغبتــه شــديدة فــي رؤيــة أصدقائــه القدمــاء حتــى صــارح عنــد
اســتعراض حياتــه مــا يــدور فــي خلــده قائــا مــا يلــي:
«لقــد رغبــت فــي أن أتحــول إلــى مواطــن عــادي يحمــل جــواز ســفر عــادي،
ولــو لمــدة أشــهر فقــط ،فأتجــول فــي مواقــع المعــارك الســابقة التــي غطتهــا
األشــجار واألعشــاب ،وأنــا أنتعــل حــذاء العمــل وألــف ســاقي بالطمــاق وأحمــل
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 الســاح ،وأتبــادل التحيــات مــع المحســنين األفاضــل
الذيــن مــدوا لــي يــد العــون وحمونــي بأرواحهــم».
إنــه ألمــر يفــوق التصــور أن يحــن ويتــوق رئيــس الدولــة إلــى حيــاة المواطــن
العــادي ،ولــم يكــن الســبب فــي ذلــك أيضــا مثيــا لــه .كان الســبب الوحيــد فــي
شــوقه إلــى حيــاة المواطــن العــادي هــو شــعوره بالواجــب األخالقــي اإلنســاني.
هكــذا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مجســد المحبــة الرفاقيــة الــذي أدلــى بداللــة
صارخــة أمــام التاريــخ علــى حقيقــة أن الثــورة المتقدمــة بقــوة التالحــم ،بقــوة
المحبــة الرفاقيــة ال تقهــر.
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كان الزعيــم العظيــم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ هــو مالــك القــدرة الروحيــة
الصلبــة.
إن الرئيــس الــذي أنمــى فــي نفســه منــذ صغــره القــدرة الروحيــة الصلبــة بتأثيــر
والديــه وســائر أفــراد عائلتــه فــي مانكيونغــداي عــاش بهــا طــول حياتــه.
كانــت طريــق الثــورة الممتــدة إلــى عشــرات آالف كيلومتــرات ،التــي ســلكها
الرئيــس علــى مــدى حياتــه هــي طريــق النضــال العصيــب المحفوفــة بالمحــن
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
للثــورة وتفاؤلــه الفائــق بالمســتقبل.
كان عزمــه وموقفــه الثابــت الــذي تمســك بــه طــول حياتــه هــو النهــوض
بالوطــن واألمــة المحبوبــة حتــى إذا انهــارت الســماء .قدرتــه الروحيــة الصلبــة
هــذه أصبحــت قــدوة القــدرة الروحيــة التــي يقتــدي بهــا الشــعب الكــوري وكرامــة
لكوريــا بحــد ذاتهــا.

الجرأة والعزيمة منقطعة النظير
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الجرأة والعزيمة منقطعة النظير

علــى مداهــا ،حينمــا نشــأ وضــع عســير يفــوق التصــور أو حلــت بــه المحــن الكبــرى
وال ســيما حيــن واجهتــه تحديــات اإلمبريالييــن الذيــن يفرضــون عليــه الحــرب.

الجرأة والعزيمة منقطعة النظير

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ قائــدا المعــا قــاد الحربيــن الثوريتيــن إلــى النصر.
كانــت هاتــان الحربــان الشــاقتان بمثابــة كتــاب تعليمــي بيــن بوضــوح باألمثلــة

إن الجــرأة والعزيمــة همــا كفــاءات اإلنســان الروحيــة التــي تميــز مــدى صالبــة

العمليــة أي علــو يجــب أن تبلغــه جــرأة اإلنســان حينمــا واجهتــه ويــات الحــرب.

قدرتــه الروحيــة .مــن يملــك جــرأة وعزيمــة صلبــة يجــد مخرجــا ،مهمــا ادلهمــت

كان األعــداء الذيــن واجههــم الرئيــس علــى مــدى حياتــه هــم أشــرس األعــداء

الخطــوب ،لكــن مــن يكــون وجــا وضعيــف إرادة يتــردد أمــام األزمــة أو يتهالــك

اإلمبريالييــن وأعتاهــم الذيــن ال يمكــن االســتخفاف بهــم .كانــت اإلمبرياليــة اليابانيــة

علــى األرض ،مهمــا كان ذكيــا وواســع االطــاع .يكــون ثمــة قــول مأثــور عميــق

دولــة عســكرية قويــة حديثــة النشــوء بــرزت فــي فتــرة مــا كـــ« ســيدة آســيا»،

المعنــى يقــول إن «القلــب يزيــد ذكاء لكــن الــذكاء ال يزيــد قلبــا».

وكانــت اإلمبرياليــة األمريكيــة أيضــا دولــة عســكرية كبــرى مدعيــة بأنهــا «أقــوى

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ هــو مالــك الجــرأة والعزيمــة منقطعــة النظيــر
الــذي قــاد الثــورة والبنــاء باتخاذهمــا ســاحا لــه.

دولــة» فــي العالــم ،و«دولــة عظمــى وحيــدة» علــى الكــرة األرضيــة .ولكــن أي
		
عــدو إمبريالــي عــات لــم يتخلــص مــن مصيــر الهزيمــة أمــام جرأتــه.

كانــت جرأتــه هــي صالبــة روحــه التــي ال تتزعــزع أمــام أي رعــد صاعــق،

كانــت الحــرب الثوريــة المناهضــة لليابــان بحــد ذاتهــا حربــا ثوريــة ابتــدأت

وثبــات قدرتــه التنفيذيــة التــي يخطــط بهــا أي عمــل علــى نطــاق واســع ويدفــع

وخيضــت بالجــرأة منقطعــة النظيــر .فــي الحقيقــة أن إصــدار العــزم علــى خــوض

عجلتــه قدمــا حتــى النهايــة ،متحديــا حتــى المــوت .إن شــخصيته الجليلــة الجديــرة

الحــرب الشــاملة ضــد العــدو اإلمبريالــي العاتــي الــذي يملــك الطائــرات والدبابــات

بالرجــل العظيــم تجــد تعبيــرا عنهــا فــي عنــاده وثباتــه الــذي يعالــج بــه كل الشــؤون

والبــوارج ،بالمسدســين وحدهمــا كان أمــرا ال يمكــن حتــى تصــوره بالمفهــوم العادي.

بهــدوء ورباطــة الجــأش حتــى إذا اصطــدم بــأي صعــاب ومحــن ،ويخطــط كل

بيــد أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ اختــار دون تــردد هــذا الطريــق الــذي لــم يكــن

األمــور بجــرأة وســعة الصــدر ،وينفــذ أي عمــل مــراد تحقيقــه حتــى النهايــة دون

يجــرؤ أحــد علــى اختيــاره ،وأعلــن الحــرب ضــد اليابــان ،فقــط بثقتــه األكيــدة بعدالة

أي تــردد.

قضيتــه وجرأتــه الخارقــة لإليمــان بقــوة شــعبه ،ال بوجــود أي عــون خارجــي قــوي

كانــت أكبــر ميــزات جرأتــه التــي ال بــد لنــا أن نذكرهــا هــي صالبــة روحــه التــي

أو ضمــان مادي وعســكري.

ال تتزعــزع أمــام اعتــداء أي عــدو عــات وتحديــه ألي نــوع مــن المحــن والخطوب.

يكــون ثمــة عــدد ال يعــد وال يحصــى مــن القصــص األســطورية التــي تــروي

قيمــة وعلــو جــرأة اإلنســان يتجلــى عنــد مواجهتــه للظــروف القاســية .إذ أنهــا تطلق

جرأتــه البــارزة ،ومنهــا قصــة عــن إنقــاذه للثــورة مــن أعاصيــر النضــال اليســاري
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ضــد «مينســاينغدان» الــذي لــم يجــرؤ أحــد علــى مواجهتهــا فــي فتــرة الحــرب

شــعرة جفنــه حتــى عنــد هجــوم أي عــدو جــرار ،وأحســوا بالجــرأة والثقــة األكيــدة

الثوريــة المناهضــة لليابــان ،وقصــة عــن إقامــة االحتفــاالت العلنيــة بالعيــد علــى

بالنصــر فــي هــذه الحــرب.

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
التحريــر الوطنيــة فــي كوريــا.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يواجــه بحــزم تحديــات اإلمبريالييــن األمريكييــن
ومؤامراتهــم لتدميــر كوريــا بجرأتــه منقطعــة النظيــر طــوال فتــرة الحــرب.
أمــام جرأتــه وروحــه ،أصبــح الجنــراالت اإلمبرياليــون األمريكيــون الذيــن
يدعــون بأنهــم قــادة ال يشــق لهــم غبــار بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة

حــدث ذلــك فــي يــوم الخامــس والعشــرين مــن حزيــران /يونيــو عــام ،1950

جنــراالت مهزوميــن فــي الحــرب الكوريــة .بخصــوص ذلــك ،علــق الخبــراء

الــذي أشــعل فيــه اإلمبرياليــون األمريكيــون نيــران الحــرب الكوريــة .فــي ذلــك

العســكريون األمريكيــون أيضــا قائليــن« :إن الحــرب الكوريــة الماضيــة تتميــز

اليــوم الــذي قــام العــدو فيــه بالغــزو المســلح الشــامل علــى طــول الجبهــة ،كان

بحــرب منيــت فيهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالهزيمــة وقتــل وعــزل عــدد

الكــوادر المشــاركون فــي االجتمــاع الطــارئ لمجلــس الــوزراء فــي انتظــار

أكبــر مــن الجنــراالت المشــهورين األمريكييــن عــن وظائفهــم .لشــدة شــهرة

الرئيــس بأعصــاب مرهفــة وبــدت علــى وجوههــم ســيماء القلــق علــى الوضــع

		
ـادة
األســاليب الحربيــة التــي مارســها القائــد كيــم إيــل ســونغ ،تبــدل عديــد مــن قـ

الخطيــر والملــح.

<قــوات األمــم المتحــدة> وقــادة الفيلــق الثامــن األمريكــي بتهمــة انهزامهــم بعــد

فــي هــذه اللحظــة الحرجــة بالــذات ،تناهــى مــن الدهليــز إلــى مســامع الكــوادر

وقوعهــم فــي حبائــل أســاليبه الحربيــة ،فــي الحــرب التــي دارت رحاهــا لثــاث

صوتــه الجهــوري الــذي يمــزق الســكون الهــادئ .إذ أن الرئيــس كان يدخــل

ســنوات .وفــي النهايــة ،لــم تجــد الواليــات المتحــدة جنــراالت بديليــن عنهــم .حتــى

قاعــة االجتمــاع بخطــاه النشــطة قائــا ...« :إنهــم أغبيــاء حقــا .أخطــأ األوغــاد

مــاك آرثــر المســمى بـ<المارشــال الشــهير> وأيزنهــاور همــا أيضــا ذاقــا طعــم

األمريكيــون فــي تقديــر الكورييــن».

الهزيمــة بعــد وقوعهمــا فــي تكتيكاتــه».

بعــد أن جــال بنظــره الوضــاح عليهــم ،قــال بقــوة إن األعــداء يســتخفون

كتــب أحــد المعلقيــن العســكريين الغربييــن علنــا فــي الصحيفــة األمريكيــة

بالكورييــن .مثلمــا يقــول المثــل« :إن الذئــاب ال يمكــن ترويضهــا إال بالهــراوة»،

«نيويــورك تايمــز» مــا يلــي« :كان مــن الخطــأ الــذي ال مــرد لــه أن اســتخف

علينــا نحــن الكورييــن أن نلقــن األعــداء الذيــن يتهــورون دون المعرفــة بالكورييــن

تجــار وول ســتريت بشــمالي كوريــا منــذ البدايــة .هــل كان الكوريــون الشــماليون

دروســا مريــرة .فــي تلــك اللحظــة ،لــم يتمالــك الكــوادر المشــاركون فــي االجتمــاع

ضعفــاء؟ ال .لقــد أكــد ســياق الحــرب أنهــم كانــوا أقويــاء يقاتلــون باالعتمــاد علــى

أنفســهم مــن شــدة إعجابهــم بجرأتــه العظيمــة وشــهامته الثوريــة التــي ال تهتــز

الخطــط االســتراتيجية والتكتيكيــة المتميــزة واألســاليب الحربيــة المرنــة المتغيــرة،
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رغــم أن أســلحتهم وأعتدتهــم الحربيــة كانــت حقيــرة .كان مــن واجــب الجنــراالت

( 5تشــرين األول /أكتوبــر  ،)1990و«أجوبــة عــن األســئلة التــي طرحهــا رئيــس

األمريكييــن أن يعيــروا انتباهــا طبيعيــا ،ولــو فــي وقــت متأخــر ،لكــون خصمهــم

تحريــر صحيفــة <ماينيتشــي شــيمبون> اليابانيــة» ( 19نيســان /أبريــل ،)1991

العســكري ،القائــد كيــم إيــل ســونغ قائــدا مجربــا ماهــرا فــي حــرب العصابــة».

«اشــتراكيتنا اشــتراكية زوتشــية مســتقلة» ( 16نيســان /أبريل  ،)1994وغيرها.

بعــد أن وقــع قائــد قــوات الشــرق األقصــى األمريكيــة ،قائــد «قــوات األمــم

كمــا كانــت جرأتــه قــدرة روحيــة عظيمــة تتمثــل فــي قيــادة الثــورة والبنــاء

المتحــدة» كالرك علــى وثيقــة اتفاقيــة الهدنــة فــي بانمونــزوم ،قــال وهــو يــري

بعملياتــه الجريئــة وواســعة النطــاق وقدرتــه لالندفــاع العنيــد .إنــه قــاد الثــورة

للمراســلين قلــم الحبــر الــذي اســتخدمه عنــد توقيعــه علــى ورقــة اتفاقيــة الهدنــة

والبنــاء بقدرتــه التنفيذيــة العنيــدة المتمثلــة فــي تخطيــط كل األعمــال علــى نطــاق

إنــه مــن المؤســف أن وقــع عليهــا ،وتابــع يقــول« :ولكــن لــم يكــن بيــدي حيلــة ،مــا

واســع ودفعهــا قدمــا بهمــة كــي ينفذهــا حتــى النهايــة.

دمــت أواجــه القائــد كيــم إيــل ســونغ؟  ...حتــى إذا كان ثمــة مائــة رجــل مــن أمثــال
نابوليــون ،كان التغلــب علــى كوريــا مســتحيال».
إذا كان بإمــكان الشــعب الكــوري أن يصيــر شــعبا بطــا حطــم كبريــاء

حتــى عنــد تخطيــط أي عمــل ،كان يضــع هدفــا عاليــا يفــوق تصــور النــاس،
ويقــوم بالعمــل علــى نطــاق واســع ،وينفــذ الهــدف المرســوم حتــى النهايــة معتبــرا
إيــاه كمبــدأ حديــدي ال يمكــن الخــاف لــه.

اإلمبريالييــن األمريكييــن وفتــح عصــرا جديــدا للنضــال المعــادي لإلمبرياليــة

		
العمل،
كان هويــس البحــر الغربــي إحــدى الشــواهد الكثيــرة علــى عصر حــزب

والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فــإن ذلــك مــن أولــه إلــى آخــره نتــاج رائــع عــن

التــي تظهــر قدرتــه لالندفــاع الثــوري وقدرتــه التنفيذيــة العنيــدة .بعــد أن طــرح

الجــرأة الفوالذيــة والــروح الصامــدة للرئيــس العظيــم كيــم إيــل ســونغ.

المهــام األربــع لتحويــل الطبيعــة فــي الــدورة الكاملــة الرابعــة للجنــة المركزيــة

إن قدرتــه الروحيــة الصلبــة المتمثلــة فــي حمايــة الوطــن والثــورة علــى مــدى

السادســة لحــزب العمــل الكــوري فــي تشــرين األول /أكتوبــر عــام  ،1981بــادر

حياتــه بجرأتــه الفائقــة ،تــم إظهارهــا دون تغيــر حتــى فــي الســنوات األخيــرة مــن

إلــى بنــاء هويــس البحــر الغربــي ،ووضــع خطــة ضخمــة لنقلــه إلــى أرض الواقــع.

حياتــه أيضــا.

حينــذاك ،طــرح بعــض الكــوادر والخبــراء خطــة بنــاء الســد أمــام جزيــرة واوو

حيــن اكتســح إعصــار التاريــخ الــذي اســتتبع انهيــار االشــتراكية بالتسلســل فــي

فــي مصــب نهــر دايدونــغ ،وحتــى ذلــك الســد توقعــوا بنــاءه فــي غضــون عشــرات

أوروبــا الشــرقية أيضــا ،أوضــح بجــاء إرادتــه الحديديــة لاللتــزام بموقفــه الثــوري

الســنين بالمقارنــة مــع بنــاء قنــاة الفولغــا – الــدون فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق

العــادل بثبــات حتــى النهايــة ضــد جميــع الرجعييــن اإلمبريالييــن ،فــي مؤلفاتــه

والقنــاة فــي مصــب الدانــوب فــي رومانيــا.

الكالســيكية بعناويــن «لنطلــق العنــان لتفــوق االشــتراكية فــي بالدنــا» (24

مــع ذلــك ،حــدد الرئيــس موقــع بنــاء الهويــس علــى امتــداد ثمانيــة كيلومتــرات

أيــار /مايــو  ،)1990و«حديــث إلــى وفــد حــزب العمــال االشــتراكي األمريكــي»

مــن البحــر الهائــج ،بعــد التقــدم إلــى البحــر أبعــد مــن الموقــع الــذي حــدده الخبــراء
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قائــا إنــه ال يمكــن بذلــك حــل مســألة الميــاه فــي األراضــي المغمــورة بالمــد تمامــا.

ضــرورة مواصلــة التنقيــب حتــى اكتشــفوا خــام النحــاس ،وقــال إنــه ال بــأس لــو لــم

وباألخــص ،طــرح هدفــا جريئــا إلنهــاء بنائــه فــي ظــرف عــدة ســنوات فقــط ،ال

تكتشــفوا خــام النحــاس ،وإذا لــم تجــدوه لننصــب هنــاك لوحــة اإلشــارة بعبــارة ال

عشــرات الســنين.

تبحثــوا عنــه أكثــر بعــد اآلن إذ أنــه ال يوجــد هنــا ،عندئــذ ،لــن يعانــي أفــراد األجيــال

حينــذاك ،قــال رجــال أحــد البلــدان إن ســد البحــر الهائــج علــى امتــداد ثمانيــة
كيلومتــرات أمــر رابــع المســتحيالت فــي ظــروف عمــق ميــاه البحــر وشــدة الفــرق

القادمــة شــقاء اكتشــافه ولذلــك فــإن إنفــاق المبالــغ الطائلــة مــن األمــوال الكتشــافه
ال نشــعر األســف منــه.

بيــن المــد والجــزر ،وتبجحــوا بأنهــم سيســدون مضيــق بهرنــغ ،إذا بنــى الكوريــون

لوجــود جرأتــه واســعة الصــدر وقدرتــه لالندفــاع الكبيــر ،اكتشــف أخيــرا قطاع

هويــس البحــر الغربــي .ولكنهــم اضطــروا ،أمــام القــدرة الروحيــة الصامــدة التــي

التنقيــب الجيولوجــي خــام النحــاس ،ممــا أســهم إســهاما كبيــرا فــي تنميــة اقتصــاد

يحملهــا الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ،إلــى االعتــراف بــأن رأيهــم كان مخطئــا تمامــا.

البــاد وتحســين معيشــة الشــعب.

بفضــل مخططاتــه الجريئــة وواســعة النطــاق وقدرتــه التنفيذيــة العنيــدة ،خلــق

كمــا أن الرئيــس احتقــر أســلوب العمــل الــذي يشــبه بالميــاه التــي تغلــي وتبــرد

الجنــود البنــاة للجيــش الشــعبي الكــوري وأبنــاء الشــعب المعجــزات التاريخيــة لبناء

بســرعة فــي الطنجــرة ،وحــرص علــى دفــع أي عمــل قدمــا بــدأب ومثابــرة حتــى

هويــس البحــر الغربــي علــى أروع صــورة خــال خمــس ســنوات فقــط ،باالعتمــاد

النهايــة.

علــى المعــدات والمســتلزمات والتقنيــات الذاتيــة.

		

أبــدى الرئيــس مثــاال قيمــا فــي أســلوب النضــال المتمثــل فــي دفــع أي عمــل قدما

كان مــن مبــدأ عملــه وأســلوبه للكفــاح أن يســعى بجــرأة إلــى أي عمــل مفيــد

بقــوة حتــى النهايــة ،مــع القيــام بــه بجــرأة وعلــى نطــاق واســع ،منــذ اليــوم األول

لألجيــال القادمــة حتــى فــي المســتقبل البعيــد لــو كان غيــر عائــد للوقــت الحاضــر

النطالقــه إلــى طريــق النضــال الثــوري حتــى اليــوم األخيــر مــن حياتــه العظيمــة.

واقتضــى كثيــرا مــن االســتثمارات واأليــدي العاملــة ،ويدفــع عجلتــه حتــى النهايــة.

بعــد أن وضــع أي سياســة ،لــم يتراجــع عنهــا ولــو خطــوة واحــدة ،ولــم يتــردد

فــي فتــرة مــا ،أعطــى الرئيــس العامليــن فــي قطــاع التنقيــب الجيولوجــي

أبــدا ،مهمــا صــارت الظــروف معقــدة وقاســية ،ونفــذ السياســة والخطــة المرســومة

المهمــة القاضيــة باكتشــاف خــام النحــاس فــي منطقــة كابســان .وبموجــب أمــره،

حتــى النهايــة بصبــر وأنــاة وبقدرتــه الكفاحيــة التــي ال تليــن لهــا قنــاة.

قامــت الجهــة المعنيــة بالتنقيــب عنــه بتكــرار مــن دون جــدوى مــا عــدا إنفــاق

فــي االجتمــاع التشــاوري للكــوادر المســؤولين فــي قطــاع الصناعــة الكيميائيــة

األمــوال القيمــة الكثيــرة .ولذلــك ،طرحــت مســألة اســتمرار التنقيــب أم ال علــى

المنعقــد فــي آذار /مــارس عــام  ،1987أكــد الرئيــس علــى ضــرورة تطويــر

بســاط البحــث.

الصناعــة الكيماويــة وإشــاعة الجــو الثــوري للعيــش علــى طريقتنــا فــي أوســاط

حينــذاك أيضــا ،أعطاهــم الرئيــس أمــواال هائلــة أكثــر ممــا طلبــوه ،مؤكــدا علــى
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مباشــرة عملهــم علــى غــرار الميــاه التــي تغلــي وتبــرد بســرعة فــي الطنجــرة ،فــا

الطبيعــة القاســية مدفوعــا بقدرتــه الروحيــة التــي ال تنثنــي .كانــت جرأتــه تلــك

بــد مــن القضــاء علــى هــذا األســلوب حتمــا .وتابــع يقــول إنــه لــو لــم يتلــق تلــك

هــي روح الهجــوم لمواجهــة أي عــدو جــرار ،والشــجاعة الكبيــرة التــي ال تعــرف

التربيــة مــن والــده لمــا اســتطاع أن يتغلــب علــى محــن النضــال المســلح الشــاق

المســتحيل ،ورباطــة الجــأش التــي ال تعــرف وجــا وتــرددا.

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.

كانــت روح الهجــوم لمواجهــة أي عمــل بالمبــادرة منــه هــي القــدرة الروحيــة
التــي تحلــى بهــا الرئيــس علــى مــدى حياتــه.
كتب الرئيس في مذكراته كما يلي:

وفــي إحــدى الفــرص التــي أعطــى فيهــا التعليمــات الخاصــة بضــرورة غــرس

«إننــي أميــل فــي حياتــي عمومــا إلــى الهجــوم وليــس إلــى الدفــاع .فمنــذ اليــوم

الكثيــر مــن الفاصوليــا المعرشــة ،أشــار إلــى وجــوب القضــاء علــى ذلــك األســلوب

األول الــذي انطلقــت فيــه علــى طريــق الثــورة وحتــى يومنــا هــذا ،كنــت أسترشــد

وقــال إن الفاصوليــا تحتــوي علــى البروتيــن بكميــة كبيــرة ،وكان ســكان محافظــة

علــى الــدوام بتكتيــك التقــدم ،أي المضــي إلــى األمــام .ولــم أكــن أتــردد أو أنهــار

هامكيونــغ متميزيــن بطــول القامــة ومتانــة البنيــان إذ أنهــم تناولــوا كثيــرا مــن

أمــام المصاعــب .كمــا أننــي لــم أكــن أتجنــب تلــك المصاعــب أو أتهــرب منهــا».

الفاصوليــا ،رغــم أنهــم لــم يأكلــوا بيــض الدجــاج ،وحينمــا تــم تحليــل كميــة احتــواء

		
ـى
كمــا كتــب بتأثــر أننــا اســتفدنا أساســا مــن هــذا التكتيــك الهجومــي ،التقــدم إلـ

الفاصوليــا علــى البروتيــن ،يمكننــا أن نعــرف أن الخمســين حبــة مــن الفاصوليــا

األمــام فــي مختلــف مراحــل تطــور الثــورة ،انطالقــا مــن متطلبــات مســيرة ثورتنــا

تســاوي بيضــة واحــدة ،وقــد زرع أهالــي محافظــة زاكانــغ الفاصوليــا المعرشــة

الشــاقة والمعقــدة .ولــو أننــا تمســكنا بالدفــاع أو االنســحاب أو االلتفــاف فقــط فــي

علــى نطــاق واســع فــي الماضــي ،ولكنهــم ال يزرعونهــا إال قليــا .ال يدفــع أناســنا

دوامــة الوضــع السياســي المعقــد الــذي مــر بــه العالــم فــي القــرن العشــرين ،لمــا

عجلــة أي عمــل قدمــا بــدأب ومثابــرة حتــى النهايــة بــل إنهــم يتخلــون عنــه بعــد

اســتطعنا التغلــب علــى العقبــات التــي بــرزت فــي طريــق ثورتنــا .لهــذا الســبب،

مــرور وقــت معيــن ،هــذا هــو بالــذات علــة كبيــرة لرجالنــا ،فينبغــي لنــا أن نشــن

مازلــت حتــى اليــوم أعتبــر أن االســتراتيجية الثوريــة التــي واجهنــا بهــا الوضــع

حركــة مشــددة لــزرع الفاصوليــا بكميــات كبيــرة.

المعاكــس وحولنــاه إلــى وضــع مــؤات هــي اســتراتيجية صحيحــة ألــف مــرة.

كمــا أن الرئيــس كان جريئــا جــدا مجــد طــول حياتــه بــروح الهجــوم الصامــد
المتمثلــة فــي مواجهــة أي عســر دون خــوف.

إن التكتيــك الهجومــي الــذي التــزم بــه طــوال حياتــه ،كان تظاهــرا مركــزا
لجرأتــه منقطعــة النظيــر .كان الرئيــس يتغلــب علــى كل الصعــاب بــروح الهجــوم،

قــاد الرئيــس بجرأتــه المعهــودة الثــورة الكوريــة والحــرب والخلــق والبنــاء إلــى

التقــدم إلــى األمــام بمبــادرة منــه معانيــا كل أنــواع اآلالم ،منــذ الفتــرة األولــى مــن

طريــق النصــر .كان لديــه جــرأة خاصــة بــه ،يحطــم بهــا كل أنــواع الجــور ويطــوع

نشــاطاته الثوريــة ،وفــي فتــرة النضــال المســلح المناهــض لليابــان أيضــا ،كان
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يواجــه حتــى المــوت بجرأتــه الكبيــرة كلمــا واجهتــه المخاطــر ،حتــى حــول العســر
إلــى يســر ،والمصيبــة إلــى بركــة.

الجرأة والعزيمة منقطعة النظير

بعــدم التوقــف مطلقــا ســواء لحقهــم العــدو أم ال.
فــي تلــك اللحظــة ،ســأله آمــر الوحــدة أو بايــك ريونــغ قائــا« :أيهــا القائــد،

فــي الواقــع ،كانــت كل لحظــة مــن لحظــات القتــال ضــد اليابــان أوقــات قتــال

إن بدأنــا المســير ســيفتح العــدو نيــران بطاريــات مدفعيتــه علينــا فكيــف ســنجتاز

مصيــري بيــن أشــداق المــوت .كان مــن األمــر الطبيعــي جــدا أن كتــب الشــاعر لــي

األراضــي المنبســطة؟» .لــم يكــن أو بايــك ريونــغ يعصــي أمــره ولــو مــرة واحــدة،

تشــان عقــب التحريــر فــي قصيــدة التمجيــد الخالــدة «نشــيد القائــد كيــم إيــل ســونغ»

ولكنــه اعتبــر ذلــك أمــرا مســتعصيا جــدا للمســير.

عبــارة تقــول« :علــى ســفوحك يــا زانغبايــك آثــار داميــة ،علــى ضفــاف نهــر آمــروك

فأجابــه الرئيــس قائــا« :ال تقــل كيــف ،وإنمــا ضــع مدفعــا رشاشــا فــي المقدمــة

آثــار داميــة» .بيــد أن الرئيــس لــم يكــن يرخــي أو يغيــر ولــو مــرة روح الهجــوم

وثــان فــي المؤخــرة ،يجــب أن نشــق طريقنــا بالقــوة ،وافتــح النــار علــى العــدو

المتمثلــة فــي التقــدم إلــى األمــام بالمبــادرة منــه دائمــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل

حيثمــا يظهــر فــي مقدمتنــا أم وراءنــا .فليــس أمامنــا خيــار آخــر» .طــرح هــذه

المــوت التــي ال تعــد وال تحصــى وفــي كل ســاحات القتــال المصيــري.

الخطــة علــى أســاس تصميمــه لنــزع روح العــدو بجرأتــه المعهودة ومعالجــة األزمة

فــي تاريــخ النضــال المســلح الدامــي المناهــض لليابــان ،الــذي خاضــه بجرأتــه

عــن طريــق التقــدم نحــو العــدو بجرأتــه الحازمــة فــي الوضــع الحــرج للغايــة.

الصامــدة ،كان أمــر محفــوف بالمخاطــر حيــث ذلــل األزمــة بممارســة المســيرة

		
حــرب
مــن الغرابــة أن العــدو المرابــط فــي جيازايشــوي لــم يلمــس جيــش

جهــارا فــي وضــح النهــار أمــام أعيــن األعــداء المتهوريــن فــي «الحملــة التأديبية»،

العصابــات عنــد مــروره مــن أمامــه وإنمــا نظــروا إليــه مــن بطاريــات مدفعيتهــم،

بوحــي مــن جرأتــه الفريــدة.

إذ أنــه كان مغلوبــا عليــه لجســارته فــي التحــرك نهــارا .فحيــن اجتــاز آمــرو جيــش

ابتــدأت تلــك المســيرة مــن التــل الواقــع خلــف قريــة جيازايشــوي بمحافظــة

حــرب العصابــات ومقاتلــوه الســهل المفتــوح فــي وضــح النهــار دون أيــة مشــاكل

تشــانغباي فــي شــباط /فبرايــر عــام  .1939آنــذاك انتقلــت الوحــدة الرئيســية

ووصلــوا إلــى الغابــة ،أدركــوا أن جرأتــه الكبيــرة كانــت هــي بالــذات خطة جســورة

للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري إلــى نشــاطات التشــتت ،فلــم يبــق فــي هيئــة

لدحــر األزمــة.

القيــادة إال عــدد قليــل مــن األفــراد .مــع ذلــك ،أصبــح العــدو يعــرف مــكان هيئــة

قــال الرئيــس مســتحضرا فــي ذاكرتــه ذلــك اليــوم مــا يلــي :وجــد المقاتلــون

القيــادة بمحــض الصدفــة .إذا توانــى الباقــون ولــو هنيهــة وتحيــروا قليــا ،باتــت كل

أنفســهم مندهشــين ،حيــن رأوا األعــداء لــم يعطســوا وإنمــا نظــروا إليهــم مــن

األمــور علــى كــف عفريــت.

مواقعهــم .فعندمــا تكــون فــي زاويــة ضيقــة عليــك باتخــاذ أمــر حاســم وتجاهــل

ففــي هــذا الوضــع الحــرج ،قــرر الرئيــس مغــادرة التــل الواقــع خلــف قريــة
جيازايشــوى واجتيــاز الســهل الواســع فــى وضــح النهــار .وأمــر أفــراد هيئــة القيادة
١٤٢
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حيــن حاصــر اآلالف مــن جنــود العــدو الوحــدة الرئيســية للجيــش الثــوري

الشــعبي الكــوري ســيؤول بعــد ثالثــة أيــام فقــط ،وحشــرت المعتديــن ودفعتهــم فــي

الشــعبي الكــوري فــي ســياوتانغهي فــي ربيــع عــام  ،1937استشــف الرئيــس

المناطــق الضيقــة إلــى الجنــوب مــن نهــر راكدونــغ خــال مــدة ال تزيــد عــن شــهر

بصــواب نقطــة ضعــف األعــداء الذيــن يشــحذون أعصابهــم نحــو منطقــة الغابــات

واحــد إال قليــا ،حتــى منيــوا بـ«الهزيمــة النكــراء األكثــر عــارا وذال فــي تاريــخ

فقــط ،وســار بوحدتــه علــى الطريــق العــام إلــى منطقــة الســكان بمنتهــى الجســارة،

الواليــات المتحــدة األمريكيــة» ،وحيــن وقعــت حادثتــا ســفينة التجســس المســلحة

حتــى تخلــص مــن الموقــف الحــرج وأنقــذ وحدتــه.

األمريكيــة «بويبلــو» وطائــرة التجســس الكبيــرة األمريكيــة «إي ســي،»121-

أمــا تكتيــك االنطــاق إلــى منطقــة الســكان والمســيرة علــى الطريــق ،الــذي

أحبــط محــاوالت العــدو للغــزو بإيضــاح موقفــه الحــازم القائــل بأنــه ســيرد علــى

خططــه الرئيــس علــى تــل ســياوتانغهي ،فهــو كان مغامــرة قابلــة للنجــاح تمامــا .لــو

«انتقــام» اإلمبريالييــن األمريكييــن باالنتقــام ،وعلــى الحــرب الشــاملة بالحــرب

كان رأى بارقــة األمــل الســاطعة فــي المغامــرة لعــاد ســببه إلــى أن تلــك المغامــرة

الشــاملة.

كانــت تنطلــق مــن روح الهجــوم الثابتــة لتحويــل العســر إلــى يســر واالنتقــال

بحلــول تســعينات القــرن الماضــي ،حينمــا طالبــت الواليــات المتحــدة بالتفتيــش

مــن الســلبية إلــى مبــادرة ،والحســاب العلمــي لضعــف العــدو .حقــا إن المغامــرة

النــووي الجائــر بتحريــض الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،حطــم الرئيــس

المتوفقــة التــي ال تخطــئ الهــدف أبــدا ،كانــت أســلوبا فريــدا للهجــوم ال يمكــن ألي

		
كبرياءهــم بإعــان جــريء عــن مواجهتنــا الحازمــة للواليــات المتحــدة إذا حاولــت

شــخص آخــر أن يتبنــاه إال الرئيــس الــذي يتحلــى بالجــرأة الجســورة القائلــة بأنــه ال

فــي فــرض الضغــوط علينــا ،وإنــه لمــن األمــر الســخيف أن تحــاول فــي إخضاعنــا

بــد مــن طريــق للخــاص حتــى لــو أطبقــت الســماء.

بفــرض الضغــوط علينــا ،وإننــا ســنوجه ضربــة الــرد فــورا.

وفــي أثنــاء عمليــات التقــدم إلــى منطقــة موســان فــي ربيــع عــام  ،1939أوصى

بمــا أنــه كان يواجــه كل المخاطــر بخــوض معركــة الهجــوم الجريئــة دون

الرئيــس بالمســيرة فــي وضــح النهــار علــى طريــق الحراســة الخاضــع للتفتيــش قبل

تــردد ،مــن أجــل الثــورة والوطــن والشــعب فقضــى أغلــب أوقاتــه علــى خــط

تدشــينه بيــن كابســان وموســان الــذي بنــاه اإلمبرياليــون اليابانيــون بغيــة ممارســة

الجبهــة األمامــي ســواء فــي فتــرة الحــرب ضــد اليابــان أو فتــرة حــرب التحريــر

عمليــات «التأديــب» ضــد جيــش حــرب العصابــات ،ممــا صعــق األعــداء.

الوطنيــة.

انطالقــا مــن روح الهجــوم الصامــدة هــذه ،حيــن أشــعل اإلمبرياليــون
األمريكيــون المتبجحــون بـ«األقــوى» فــي العالــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

فــي يــوم  18مــن تشــرين األول /أكتوبــر عــام  ،1966قــال الرئيــس فــي كلمتــه
أمــام كــوادر اللجنــة المركزيــة لحــزب العمــل الكــوري مــا يلــي:

نيــران الحــرب العدوانيــة ضــد الشــطر الشــمالي طــري العــود مــن كوريــا ،أصــدر

«عندمــا كنــت منخرطــا فــي حــرب العصابــات مــن قبــل ،اعتــدت أن أقحــم

أمــرا باالنتقــال إلــى هجــوم معاكــس فــوري دون تــردد ،فحــررت وحــدات الجيــش

معمعــان الخطــر ،مــن غيــر مبــاالة بوابــل الرصــاص المنهمــر ،ولكــن الرصــاص
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لــم يكــن يصيــب ســوى مــزودي العســكري ،وليــس جســدي قــط .وأنتــم أيهــا

وعبــر ماشــيا الجبــل الوعــر البالــغ ارتفاعــه أكثــر مــن  1100متــر عــن ســطح

الرفــاق ،لــن تتســنى لكــم مواصلــة القيــام بعملكــم الثــوري إال عندمــا تتحلــون

البحــر وصعــد المرتفــع  1237,3الــذي يتصــل مباشــرة بالمرتفــع .1211

بمثــل هــذه العقيــدة الثوريــة».

آنــذاك ،كان العــدو يلقــي علــى المرتفــع  30 1211ألــف إلــى  40ألــف قنبلــة

فــي أيــام نضالــه ضــد اليابــان ،كان مقــر القيــادة دائمــا فــي ســاحة الوغــي األشــد

وقذيفــة كل يــوم ،متشــدقين بـــ «أشــد قصــف مدفعــي» ،و«أشــد قصــف جــوي»،

ضــراوة حيــث قــاد المعركــة ،ممســكا بمســدس الرشــاش فــي يــده .فــي المعركــة

وواصلــوا هجومهــم علــى المرتفــع علــى شــكل األمــواج بــزج الجنــود المأجوريــن

التــي دارت فــي وادي داشــاهي مثــا ،كانــت فوهــات بنــادق العــدو مركــزة علــى

تحــت حمايــة عــدد كبيــر مــن الدبابــات ،حتــى مضــى يــوم وانبلــج يــوم جديــد

هيئــة القيــادة ،لكــن الرئيــس ألقــى بنفســه دون تــردد فــي ســاحة القتــال المصيــري

بالمعــارك الضاريــة ضــد األعــداء الذيــن ينقضــون علــى المدافعيــن عــن المرتفــع

مجازفــا بحياتــه .حينــا كان ينخــرط فــي معركــة االقتحــام ممســكا بالرشــاش ،وحينــا

كقطعــان الذئــاب الجائعــة .احترقــت كل الغابــات الكثيفــة ،وتكســرت الصخــور

آخــر كان يطلــق النيــران علــى األعــداء المطارديــن خلــف الصفــوف .مثــل تلــك

حتــى تشــتتت شــذر مــذر .لشــدة القصــف الجــوي والمدفعــي ،اندفــع حتــى الســنجاب

األحــوال لــم تكــن مــرة أو مرتيــن.

إلــى أحضــان مقاتلــي الجيــش الشــعبي بحثــا عــن ملجــأه.

فــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة أيضــا ،تقــدم الرئيــس دون تــردد إلــى منطقة

		
ـج
لكــن الرئيــس وقــف بشــموخ وتأمــل ســاحة المعركــة بالمنظــار ،والتــي ترتـ

مرتفــع  1211الواقــع علــى خــط الجبهــة األمامــي الــذي يتدفــق عليــه وابــل مــن

بالقصــف وتلبــدت بالدخــان األســود ،وعلــم الضبــاط اآلمريــن باتجــاه هجــوم

الرصــاص والقذائــف ،ليلهــم المقاتليــن إلــى النصــر فــي الحــرب.

العــدو الرئيســي قائــا إن «المرتفــع  1211مرتفــع هــام جــدا مــن الناحيــة

فــي يــوم  23أيلــول /ســبتمبر عــام  ،1951توقفــت ســيارة الرئيــس عنــد ســفح
جبــل زيكدونــغ فــي الجبهــة األماميــة ولــم تســتطع أن تتقــدم أكثــر .ترجــل الرئيــس

االســتراتيجية» .وأوضــح لهــم المشــاريع العملياتيــة والتكتيكيــة بالتفصيــل للدفــاع
عــن المرتفــع  ،1211مؤكــدا علــى ضــرورة الدفــاع عنــه بــاألرواح.

مــن الســيارة ،وألقــى بنظرتــه إلــى الجبــال ومرتفعــات الجبهــة المتلبــدة بدخــان

اســتلهاما مــن تعليماتــه القيمــة هــذه علــى خــط الجبهــة األمامــي ،قاتــل ضبــاط

النيــران لبرهــات ،وقــال للمرافقيــن إنــه يجــب مواصلــة المســير ماشــيا إذا صــارت

الجيــش الشــعبي وجنــوده ببســالة دفاعــا عــن المرتفــع بدمائهــم وهــم يهتفــون

الســيارة عاجــزة عــن مواصلــة الســير ونقــل خطوتــه إلــى الطريــق المليئــة بحفــر

بصــوت عــال شــعار إيمانهــم «مــن أجــل الرفيــق القائــد األعلــى!» ،وحطمــوا

القنابــل وجــذوع األشــجار المقطوعــة.

تمامــا «الهجــوم الصيفــي» للعــدو.

منعــه المرافقــون مقلقيــن علــى ســامته ،ولكــن الرئيــس قــال لهــم إنــه إذا مشــينا

وأخيــرا ،أحــرز الشــعب الكــوري االنتصــار الباهــر فــي حــرب التحريــر

مفكريــن فــي الجنــود الذيــن يقاتلــون فــي المرتفــع فلــن نشــعر بالتعــب والخطــر،

الوطنيــة الضــروس ،وكان هــذا االنتصــار انتصــارا أتــت بــه القــدرة الروحيــة
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الصامــدة والجــرأة الجســارة التــي أظهرهــا الرئيــس بــاذال نفســه كليــا فــي النضــال

أن رآهــا أفــراد مشــغل الســاح بــأم أعينهــم ،انفجــروا ضاحكيــن ،وهــم يقولــون

مــن أجــل الوطــن والشــعب ،وبتلــك القــدرة الروحيــة الصامــدة والجــرأة الكبيــرة،

إنهــم كانــوا مشــبهين بجــد يبحــث عــن غليونــه ممســكا بــه فــي يــده.

اســتطاع الشــعب الكــوري أن يجتــرح معجــزات نــادرة فــي الدفــاع عن االشــتراكية
واإلبــداع والبنــاء علــى مــدى عشــرات الســنين.
كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مالــك جــرأة نــادرة قــاد الثــورة والبنــاء إلــى
النصــر المــؤزر.

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

أثنــاء فتــرة النضــال المســلح المناهــض لليابــان ،صنــع المقاتلــون وأبنــاء

والعدميــة القوميــة التــي تجــد تعبيــرا عنهــا فــي أن يشــعر بعــض النــاس بإعجــاب

الشــعب فــي مناطــق حــرب العصابــات البــارود بأيديهــم مدفوعيــن ممــا غرســه

كبيــر حيــن ســمعوا أي أجنبــي اختــرع شــيئا مــا ،لكنهــم يهــزون أوال رؤوســهم

الرئيــس فــي قلوبهــم مــن الــروح الثوريــة الصامــدة واإليمــان الحديــدي والجــرأة

مشــككين ،حيــن ســمعوا أي كــوري اختــرع شــيئا مــا.

المتمثلــة فــي أنــه ليــس ثمــة أمــر مســتحيل إذا عزمــوا علــى أدائــه.
اعتــزم الرئيــس فــي ذلــك الحيــن علــى صنــع البــارود بالقــوة الذاتيــة ،بعــد

بفضــل تلــك الجــرأة الكبيــرة التــي حملهــا الرئيــس ،اســتطاعت كوريــا أن تزرع
الــذرة علــى نطــاق واســع ،بعــد الحرب.

		

التخلــص بجــرأة مــن األســلوب الخطيــر الســابق للحصــول علــى البــارود .قــال

حيــن طــرح الرئيــس مســألة زرع الــذرة علــى نطــاق واســع كمســألة هامــة،

بعــض النــاس حينــذاك إن ذلــك مســتحيل .لكــن الرئيــس قــال إن اإلنســان يمكــن

تشــكك فيهــا بعــض المحافظيــن وعارضوهــا ،ولكــن الرئيــس دفعهــا بجــرأة علــى

صنــع أي شــيء إذا اعتــزم علــى ذلــك .ومــا دام أســافنا قــد صنعــوا البــارود

نطــاق الدولــة حتــى النهايــة ،وســط التأييــد والدعــم اإليجابييــن مــن جانــب جماهيــر

بأيديهــم ،لمــاذا ال يصنعــه أخالفهــم .وبتلــك الجــرأة ،بــدأ الرئيــس بدراســة تاريــخ

الشــعب ،محطمــا التحفظيــة والســلبية ،بحيــث صــار مــن الممكــن حــل مســألة

صنــع البــارود والمعلومــات الخاصــة بــه ،وأخيــرا ،توصــل إلــى اســتنتاج لصنــع

الحبــوب الغذائيــة الصعبــة بعــد الحــرب.

نتــرات البوتاســيوم ،وهــي المــادة الرئيســية للبــارود باألســلوب الشــعبي أيضــا ،ألن
نتــرات البوتاســيوم كان مــن الممكــن صنعهــا فــي كل مــكان يعيــش فيــه اإلنســان،

كان الرئيــس يحــل كل المســائل برباطــة الجــأش ويحــول العســر إلــى يســر
والمصيبــة إلــى بركــة حتــى فــي أســوأ األوضــاع والظــروف.

ويمكــن رؤيتهــا فــي كل مــكان .فــإن الرئيــس توجــه بأفــراد مشــغل الســاح إلــى

فــي يــوم مــن أيــام التراجــع المؤقــت االســتراتيجي فــي فتــرة حــرب التحريــر

كومــة الرمــاد والدبــال فــي فنــاء بيــت أحــد الشــيوخ ،وقــال لهــم إن هــذه المــادة

الوطنيــة الماضيــة ،دعــا الرئيــس إليــه آمــر فــوج الحراســة وكلفــه بمهمــة تنظيــم

البيضــاء المشــبهة بالملــح فــي كومــة الدبــال هــي بالــذات نتــرات البوتاســيوم .بعــد

مســير ســرية الحــرس الخــاص باألغانــي فــي شــوارع مدينــة بيونــغ يانــغ .ارتــج
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الجرأة والعزيمة منقطعة النظير

آمــر الفــوج لهــذا األمــر للحظــة ،إذ أنــه كان يعــرف جيــدا خطــر حالــة الجبهــة فــي

طــوال عشــرات الســنين بعــد الحــرب أيضــا ،كان الرئيــس يقــود الشــعب

ذلــك الحيــن .فقــد نشــأ وضــع حــرج حــاال فــي الدفــاع عــن العاصمــة أيضــا إذ أن

الكــوري برباطــة الجــأش دائمــا ،منوهــا بــأن البنــاء االشــتراكي يجــب القيــام بــه

الجيــش الشــعبي اضطــر إلــى التراجــع بعــد تقدمــه الســريع إلــى الجنــوب كموجــة

حتــى الســاعة الرابعــة والعشــرين فــي ليلــة اليــوم ،إذا انفجــرت حــرب حــاال فــي

هائجــة ،ممــا أوقــع ســكان العاصمــة فــي حيــرة وقنــوط .وقــد تقــدم العــدو حتــى إلــى

الغــد فــي ظــروف تهــور اإلمبريالييــن األمريكييــن وعمالئهــم فــي جنوبــي كوريــا

مــكان قريــب مــن وســط العاصمــة ،ال يبعــد عنهــا إال بعــدة الكيلومتــرات ،وكانــت

بجنــون إلشــعال نيــران حــرب جديــدة.

أعمــدة النيــران ودخانهــا تتصاعــد منــه .ولكــن الرئيــس كان باقيــا برباطــة الجــأش

وفــي ســتينات القــرن الماضــي ،حيــن دفــع اإلمبرياليــون األمريكيــون بالوضــع

فــي مقــر هيئــة القيــادة ببيونــغ يانــغ ونظــم مســير ســرية الحــرس الخــاص باألغانــي

فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة إلــى حافــة الحــرب بعــد إثــارة أزمــة البحــر الكاريبــي

فــي الشــوارع ،بغــرض بــث الثقــة بالنصــر فــي نفــوس ســكان العاصمــة وجميــع

وحادثــة خليــج باكابــو ،كان الرئيــس يلهــم أبنــاء الشــعب وأفــراد الجيــش قائــا إن

أبنــاء الشــعب لمواجهــة أوضــاع الحــرب المتغيــرة ســريعا.

القصــور فــي بنــاء االقتصــاد بدعــوى خــراب كل شــيء عنــد انفجــار حــرب مــا

بعــد تلقــي أمــر الرئيــس ،بــدأ أفــراد ســرية الحــرس الخــاص بالمســير ،مغنيــن

هــو إال تعبيــر عــن التشــاؤم الــذي يجعــل النــاس يســتغرقون فــي الخــوف واليــأس

بنشــاط األغانــي .بعــد أن ســمع ســكان العاصمــة صــوت «أغنيــة الدفــاع عــن

		
ـرب
ويفقــدون الثقــة ،فــا يجــوز أن نفكــر فــي خــراب كل شــيء إذا انفجــرت حـ

الوطــن» التــي يغنونهــا ،اندفــع آالفهــم إلــى شــوارع العاصمــة التــي وقعــت فــي

بــل علينــا أن نفكــر فــي ســحق األعــداء ونواصــل البنــاء حتــى الســاعة الرابعــة

جــو الكآبــة قبيــل التراجــع وصاحــوا فرحيــن فــي نفوســهم :إن ســرية الحــرس

والعشــرين فــي ليلــة اليــوم إذا انفجــرت حــرب حــاال فــي الغــد.

الخــاص تكــون معنــا .مــا دامــت هــذه الســرية باقيــة ،ال شــك فــي أن القائــد األعلــى

كانــت عقيــدة الرئيــس هــي أن كل مــا بنــي ال يصــاب بالخــراب التــام حتــى إذا

أيضــا ســيكون اآلن قريبــا منــا .إن النصــر ســيكون حليفــا معنــا ،طالمــا أن القائــد

اندلعــت حــرب ،ولــو دمــر تمامــا ليكفينــا األمــر بإعــادة بنائــه ،ويمكــن بنــاء كل

األعلــى يبقــى بهــدوء البــال.

شــيء علــى نحــو أفضــل مــن اآلن.

فــي ذلــك الحيــن ،لــم يغــادر الرئيــس العاصمــة مــع ســرية الحــرس الخــاص إال
بعــد أن تراجعــت جميــع األجهــزة القائمــة فــي مدينــة بيونــغ يانــغ.

إذا كان اإلمبرياليــون األمريكيــون عاجزيــن عــن إشــعال نيــران حــرب جديــدة
فــي كوريــا لعشــرات الســنين الماضيــة ،فــإن ذلــك ليــس إطالقــا ألن الشــعب

هكــذا ،صــارت رباطــة الجــأش التــي أبداهــا الرئيــس فــي أوقــات التراجــع

الكــوري قــد تســلح باألســلحة واألعتــدة العســكرية الحديثــة ،بــل ألنهــم لم يســتطيعوا

الحرجــة قــوة جبــارة تزيــل شــعور التشــاؤم والقلــق علــى مصيــر الحــرب مــن

أن يواجهــوا الرئيــس الــذي يحمــل إيمانــا صلبــا صالبــة الحديــد والصخــرة وجــرأة

قلــوب الشــعب.

فريــدة تتغلــب حتــى علــى الســماء.
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حماسة متأججة

حقــا إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان مالــك جــرأة فريــدة وأعلــى مجســد قــدرة
روحيــة صلبــة يقــود الشــعب والجيــش علــى رأســهم.

األحيــان ،كنــت أعمــل حتــى الفجــر».
كان الرئيــس يعيــش طــول حياتــه مقلقــا علــى ضيــق الوقــت .بذلــك القــدر ،كان
يعمــل كل ســاعة كمائــة أو ألــف يــوم .لــم يكــن يتخصــص لــه حتــى يــوم واحــد

حماسة متأججة

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.

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مالــك حماســة متأججــة ورجــا غيــورا عظيمــا
تغلــب علــى كل الصعــاب بالحماســة وحقــق المآثــر الخالــدة بالحماســة أيضــا.
كان طــول حياتــه حيــاة مفعمــة بالحماســة الفوقبشــرية بــكل معنــى الكلمــة.
منــذ أول فتــرة مــن انطالقــه علــى طريــق النضــال الثــوري ،أحــرق نفســه جســدا
وروحــا بتفانيــه غيــر المحــدود للثــورة وحبــه الحــار للشــعب وحماســته المتأججــة.
كانــت نشــاطاته المتحمســة العائــدة إلــى ثمانيــن عامــا أحــد العوامــل األكبــر

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:
		
« إن اســتيقاظي مــن النــوم مبكــرا هــو مــا تعــودت عليــه منــذ زمــن طويــل

فــي حياتــي.

شــأنا لقيــادة الشــعب الكــوري بقــوة علــى طريــق النصــر .بفضــل قيادتــه المتحمســة

...

الــدؤوب تخلصــت كوريــا مــن التخلــف والفقــر الدهــري ،ونهضــت كدولــة

حيــن كنــا نخــوض النضــال ضــد اليابــان ،كان العــدو يهاجــم علينــا عنــد الفجــر

اشــتراكية قويــة تأخــذ بأســباب الســيادة واالســتقالل االقتصــادي والدفــاع الذاتــي،

حتمــا ،حيــث كنــا مســتغرقين فــى الســبات بعــد المســير طــول الليلــة .يمكــن القــول

وظهــرت اليــوم بجــدارة أمــام العالــم.

إن العــدو اســتفاد مــن الفرصــة الســانحة جــدا .إذ فــي ذلــك الوقــت ،كنــا نائميــن

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
وقــت متأخــر مــن الليــل وأســتيقظ مــن النــوم مبكــرا فــي الفجــر ،منــذ قيامــي
بالنضــال الثــوري المناهــض لليابــان .واآلن ،تعــودت علــى ذلــك ،وفــي بعــض
١٥٢

رجل عظيم

دون وعــي منــا لفــرط مــن التعــب واإلرهــاق.
طالمــا أن الوضــع يغــدو هكــذا ،كيــف أســتطيع أنــا المســؤول عــن مصيــر
الوحــدة أن أخلــد إلــى النــوم مطمئنــا .منــذ ذلــك الحيــن ،كان النــوم يخوننــي إذا
حــل الفجــر»...
وأردف قائــا بعــد برهــات أننــي وعــدت مــع رفاقــي أن أقبــل طلبهــم بعــد
رجل عظيم ١٥٣
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التحريــر ،ولكــن األعمــال الهائلــة كانــت تنتظرنــي بعــد ذلــك أيضــا ،حتــى لــم

وفــي صبــاح اليــوم التالــي ،قــدم تقريــرا تاريخيــا فــي الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة

يأتنــي النــوم فــي الفجــر مثلمــا كنــت فــي الجبــل .ولذلــك ،قلــت للرفــاق الذيــن

الحــزب المركزيــة دون أخــذ قســط مــن الراحــة.

يقلقــون علــي إنــي ســأنام بهــدوء بالــي بعــد بنــاء الحــزب والدولــة والجيــش ،ولكــن

وفــي أحــد األيــام مــن تشــرين الثانــي /نوفمبــر عــام  ،1968غــادر الرئيــس

بعــد ذلــك ،نشــبت الحــرب وبعدهــا ،بــدأت إعــادة البنــاء ،وتالهــا تقدمنــا الكبيــر

بيونــغ يانــغ فــي الصبــاح المبكــر ،ليوجــه شــؤون مزرعــة ريونغكانــغ للدجــاج (فــي

بــروح تشــوليما .وفــي حالــة تخلفنــا عــن اآلخريــن ،كيــف نســتطيع أن نلحــق بهــم

ذلــك الحيــن) فــي محافظــة بيونغــآن الجنوبيــة.

ونتقــدم عليهــم ،إذا كنــا ننــام ونســتريح بمــلء رغبتنــا ،وفــي النهايــة ،لــم تســمحني

بعــد أن عقــد الرئيــس عــدة الجلســات التشــاورية مــع مســؤولي مجلــس الــوزراء

الحيــاة أن أبقــى راقــدا بهــدوء البــال فــي الصبــاح ،وعلــى ذلــك ،ترســخت تلــك

والكــوادر فــي مدينــة بيونــغ يانــغ والمحافظــات بشــأن تنميــة تربيــة الطيــور

العــادة فــي حياتــي .ربمــا لــن أســتطع أن أصحــح عادتــي فــي االســتيقاظ مــن النــوم

الداجنــة وتحســين معيشــة الشــعب ،غــادر هكــذا لالطــاع علــى الحالــة الواقعيــة

مبكــرا طــوال حياتــي ،وإن الصحــة ملزمــة للثــورة ،وال يســتطيع الرجــل الثــوري

علــى الطبيعــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.

أن يتوقــف ولــو لحظــة عــن العمــل الثــوري.
حقــا كان الرئيــس رجــا ثوريــا غيــورا أحــرق نفســه كليــا بلهــب الحماســة
المبذولــة للوطــن والشــعب.
حيــن كان يهيــئ وثائــق الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة للحــزب فــي
قريــة هيانغهــا بقضــاء زانغكانــغ مــن محافظــة زاكانــغ فــي كانــون األول /ديســمبر

بعــد أن تفقــد حتــى مزرعــة ريونغكانــغ لتربيــة األبقــار الحلــوب ،توجــه إلــى
		
فــي
مزرعــة تشونغســان التعاونيــة حيــث وجــه االجتمــاع التشــاوري للكــوادر

مزرعــة كانغســو للدجــاج ومزرعــة ريونغكانــغ للدجــاج ،ومزرعــة ريونغكانــغ
لتربيــة األبقــار الحلــوب ،ومزرعــة تشونغســان التعاونيــة حتــى تجــاوز الوقــت
الســاعة الثالثــة عشــرة بحيــث لــم يســتطع أن يأخــذ قســطا مــن الراحــة.

عــام  1950أثنــاء فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة أيضــا ،ســهر طــول الليلتيــن.

فــي وقــت الغــداء ،دعــا الكــوادر الرئيــس إلــى المطعــم ،ولكنــه منعهــم قائــا إن

إذا داهمــه النعــاس أثنــاء كتابــة التقريــر ،خــرج إلــى عيــن المــاء ،وغســل وجهــه

الوقــت ال يتســع لــه إذ أن األشــغال الكثيــرة تنتظــره هــذا اليــوم ،ويكفيــه أن يتنــاول

بالمــاء البــارد ليطــرد النعــاس.

أي طعــام داخــل العربــة ،وســد جوعــه بمــا أعــده ســابقا مــن بضــع حبــات البطاطــا

وحيــن قلــق مرافقــوه العســكريون علــى صحتــه ،قــال لهــم بــدفء قلبــه إن

المســلوقة والخبــز ،وواصــل ســلوك طريــق توجيهاتــه الميدانيــة.

الحــرب هــي مواجهــة اإليمــان واإلرادة ،وفــي الوقــت ذاتــه مواجهــة الحماســة

وفــور عودتــه إلــى بيونــغ يانــغ ،اتجــه مباشــرة إلــى إحــدى الغــرف فــي مبنــى

أيضــا ،فــا بــد لنــا أن نقــرب يــوم النصــر فــي الحــرب مظهريــن حماســة ملتهبــة،

لجنــة الحــزب المركزيــة ،ليعايــن عينــات المالبــس الشــتوية التــي وزعــت حديثــا

مهمــا تكــن المحــن قاســية .هكــذا ،أكمــل كتابــة التقريــر ســاهرا طــول الليلتيــن،

علــى التالميــذ واألطفــال.

١٥٤
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وســرعان مــا مضــت األوقــات حتــى تجــاوز وقــت العــودة إلــى المنــزل مســاء.

يكــون ذلــك أيضــا راحــة بالنســبة لــي .كمــا أنــي أشــعر بســرور أكبــر ،حيــن

طلــب كادر مــن الرئيــس أن يعــود إلــى بيتــه ،لكنــه قــال لــه إن الطقــس يــزداد بــردا

وجــدت حلقــة لحــل مســألة فكرتهــا مليــا أو تناولــت مســألة لــم أفكرهــا بعــد اللقــاء

يومــا بعــد يــوم ،فإنــه ال يســتطيع أن يطمئــن بالــه لمســألة التدفئــة المركزيــة فــي

بعديــد مــن النــاس .كل ذلــك هــو راحــة طيبــة لــي .فــا حاجــة لــي راحــة خاصــة».

مدينــة بيونــغ يانــغ ،ويضــاف إلــى ذلــك ،أنــه يجــب أن يتعــرف علــى كيفيــة ترتيــب

هكــذا ،قضــى الرئيــس طــول حياتــه بالعمــل ،دون أن يعــرف راحــة بعيــدة عــن

المرافــق التســهيلية ودور الحضانــة وريــاض األطفــال ،وتوجــه مباشــرة إلــى

العمل.

إحــدى الوحــدات الســكنية فــي حــي زونــغ مــن مدينــة بيونــغ يانــغ ليطلــع بالتفصيــل

كثيــرا مــا قــال الرئيــس للكــوادر إن الثــورة يمكــن صنعهــا ،حينمــا نعمــل

علــى حالــة معيشــة ســكانها ،وبعــد ذلــك كلــه ،عــاد إلــى مكتبــه فــي منتصــف الليــل،

بحماســة ملتهبــة دون أن نحــس بمضــي أوقــات الليــل والوجبــات ،ولــو نســقط

وأخــذ العمــل مــرة أخــرى.

منهوكــي القــوى أثنــاء العمــل فــي الغــد.

فــي هــذه الليلــة ،كتــب الرئيــس مؤلفيــن أحدهمــا «فــي شــأن تخفيــف الضغــط
علــى النقــل» ( 16تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،)1968واآلخــر «بعــض المســائل

لــم تكــن نشــاطاته الغيــورة مقتصــرة علــى الخــط الزمنــي فقــط ،بــل إنــه كان
يســلك كثيــرا مــن الطــرق الوعــرة والشــاقة فــي األيــام الكئيبــة طــوال حياتــه.

المتعلقــة بشــؤون إدارة العمــل» ( 16تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،)1968وقــام مــن

		
ـد
فقــد شــق بــراري بايكــدو أكثــر مــن غيــره مــن أجــل تحريــر الوطــن ،وبعـ

مقعــده للعــودة إلــى المنــزل بعــد مضــي الهزيــع الثالــث مــن الليــل كثيــرا ،ومــع

التحريــر ،ســلك الطــرق غيــر المطروقــة لبنــاء الوطــن الجديــد أوال وقبــل غيــره.

ذلــك ،وضــع مســودة الوثيقــة التــي كان يكتبهــا قائــا إنــه يجــب إكمالهــا فــي البيــت.

طــوال عشــرات الســنين مــن حياتــه الثوريــة أمضــى الرئيــس كل يــوم منهــا

بالنظــر إلــى أنــه كان يســتيقظ كل يــوم فــي الســاعة الرابعــة فجــرا ،نــام فــي هــذه

باألعمــال المشــحونة بحماســته الملتهبــة وكان يســلك حتــى أقســى الطــرق غيــر

الليلــة نحــو ســاعتين فقــط .هكــذا ،مضــت حياتــه كل يوم.

عابــئ بالطقــس الكئيــب.

كان الرئيــس يعمــل بحماســة ملتهبــة تفــوق حــدود قــدرة اإلنســان الجســدية .قلقــا

كان يــوم  26مــن آب /أغســطس عــام  1966يومــا كئيبــا جــدا ،حيــث كانــت

علــى صحتــه ،طلــب منــه الكــوادر فــي أحــد أيــام اآلحــاد أن يأخــذ راحــة ولــو فــي

الريــاح تــزأر واألمــواج تهــدر فــي البحــر .لكــن الرئيــس اعتــزم هــذا اليــوم علــى

ذلــك اليــوم وحــده ،لكنــه قــال لهــم مبتســما:

التوجــه إلــى جزيــرة بيــدان فــي البحــر الغربــي مــن أجــل حــل مســألة لبــس الشــعب.

«إن الراحــة ليــس أمــرا خاصــا .تفقــد المصنــع أو الريــف متجــوال فــي أنحائــه

رغــم أن اللجنــة السياســية للجنــة الحــزب المركزيــة أصــدرت قــرارا لعــدم ذهابــه

هــو أفضــل راحــة .إذا أخــذت عمــا جديــدا بعــد أداء عمــل آخــر حيــن تراكمــت

إلــى جزيــرة بيــدان لشــدة ســوء الطقــس ،لكــن الرئيــس شــق طريــق البحــر الهائــج

مختلــف األعمــال المعقــدة ،فإنــي أشــعر بتجديــد مزاجــي .ومــا دام األمــر هكــذا،

قائــا إن ذلــك أمــر اعتــزم عليــه مــن أجــل الشــعب ،فــا بــد لــه أن يذهــب إلــى

١٥٦
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الجزيــرة ،ولــو يتبلــل بالمطــر .حيــن بلــغ الرئيــس ومرافقــوه الجزيــرة ،كانــت كل

جلســة مقابلتهــا ،عــن النصيحــة التــي أعطاهــا لــه الرئيــس اليوغوســافي الســابق

الــدروب فيهــا قــد تحولــت إلــى وحــل ،بحيــث ال يمكــن نقــل األقــدام ،حتــى بقــي

تيتــو الــذي زار كوريــا قائــا:

الكــوادر متردديــن ،لكــن الرئيــس مشــى أمامهــم قائــا :لمــاذا وصلنــا إلــى هــذه
الجزيــرة ،إذا اقتصرنــا علــى تفقدهــا الشــكلي.

«إن الرئيــس تيتــو رجانــي بإلحــاح أن آخــذ راحــة اآلن بعيــدا عــن العمــل ،طالمــا
أن بيونــغ يانــغ بنيــت كمدينــة ضخمــة وفخمــة بعــد أن تحولــت إلــى أكــداس مــن

يحتفــظ متحــف الثــورة الكوريــة حتــى اآلن بالمعطــف العســكري البســيط

الرمــاد فــي فتــرة الحــرب .ومــا دام األمــر هكــذا ،لمــاذا أســعى إلــى مواصلــة العمــل.

الــذي كان يرتديــه الرئيــس دائمــا أثنــاء توجيهاتــه الميدانيــة لمــا بعــد الحــرب .هــذا

لكنــي أود أن أواصــل العمــل فيمــا بعــد أيضــا .طموحــات اإلنســان الثــوري ال

المعطــف البالــي باهــت اللــون يرتبــط بمــا بذلــه الرئيــس مــن الجهــود المضنيــة

تعــرف حــدودا .إذا بنيــت دار كبيــرة للشــعب فإنــي أود لــو أبنــي دارا أكبــر منهــا،

والمــودة الحــارة ألبنــاء الشــعب علــى طريــق توجيهاتــه الميدانيــة المتواليــة .كان

وإذا صنــع شــيء طيــب فإنــي أود لــو أصنــع شــيئا أفضــل منــه».

الرئيــس يســلك مــع هــذا المعطــف طرقــا طويلــة حقــا دون أخــذ قســط مــن الراحــة

كان الرئيــس يشــرف علــى شــؤون البــاد بحماســة ملتهبــة ال يمكــن تصديقهــا

مــن أجــل إنقــاذ مصيــر الثــورة والوطــن واألمــة مــن األزمــة وتوفيــر الحيــاة

بمــا لــدى رجــل طاعــن الســن ،وقابــل النــاس علــى اختــاف طبقاتهــم وفئاتهــم

الســخية والمتمدنــة للشــعب الكــوري.

		
ـن
وأنهــى بهــا حياتــه المشــرقة .خــال عــدة الســنوات قبــل رحيلــه ،قابــل المناضليـ

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــا غيــورا كــرس نفســه كليــا مــن أجــل الوطن
والشــعب حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياته.
لقــد اجتــرح فــي حياتــه المآثــر العظيمــة التــي يســتعصى تحقيقهــا حتــى فــي

الثورييــن المناهضيــن لليابــان وأبنــاء الشــهداء الثورييــن كلهــم ،وأعطــى لهــم
تعليماتــه القيمــة ،وباالســتفادة مــن األوقــات الفارغــة القصيــرة ،كان يكتــب مذكراته
«فــي دوامــة القــرن» دون أخــذ راحــة.

عــدة األجيــال .فليــس مــن الصدفــة أن يشــيد بــه العالــم عاليــا قائــا إنــه رجــل بــارز

فــي الحقيقــة إن الرئيــس كان يشــكو مــن مــرض القلــب فــي الســنوات األخيــرة

يمثــل القــرن العشــرين .إذ أن مآثــره المنجــزة فــي حياتــه تكــون عظيمــة بمــا ال

مــن حياتــه .وفــي عــام رحيلــه ،كان يشــكو حتــى مــن مــرض العيــن ،بحيــث

يمكــن وصفهــا بعــدة كالم أو نصــب تــذكاري.

اضطــر إلــى قــراءة نــص خطــاب العــام الجديــد  1994بصعوبــة جــدا لعــدم رؤيــة

كان قطــاره الموجــه إلــى الشــعب الــذي أطلــق صفيــره األول فــي فجــر بنــاء

الحــروف .ولذلــك ،تعــرض للعمليــة الجراحيــة للعيــن .حتــى الشــباب يجــب عليه أن

كوريــا الجديــدة ســار دون توقــف قــط حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه العظيمــة،

يخضــع نفســه للعــاج والراحــة لمــدة أكثــر مــن شــهر بعــد تلقــي مثــل تلــك العمليــة

ولــم يعــرف عملــه المفعــم بالحميــة حــدودا.

الجراحيــة .لكــن الرئيــس قابــل ،بعــد أيــام منهــا ،المواطــن المغتــرب ســون واون

فــي أحــد األيــام ،تحــدث الرئيــس إلحــدى المناضــات المناهضــة لليابــان ،فــي
١٥٨

رجل عظيم

تــاي ،وعلــى إثــر ذلــك ،التقطــت لــه الصــورة التذكاريــة مــع التالميــذ الناشــئين
رجل عظيم ١٥٩

 -3القدرة الروحية الصلبة

المشــاركين فــي المؤتمــر الخامــس لرابطــة الناشــئين الكوريــة.

متأججة
حماسةوعاطفي
رجل متفائل

خــال  54مــرة ،وتبلــغ مســافتها أكثــر مــن  522460كيلومتــرا ،وقابــل عــددا

وخــال عــدة أشــهر قبــل رحيلــه ،التقــى عــددا كبيــرا مــن العامليــن مثــل

كبيــرا مــن رؤســاء الــدول والسياســيين والشــخصيات بشــتى أوســاطها .هكــذا ،كان

المشــاركين فــي المؤتمــر الوطنــي للزراعــة والمؤتمــر الوطنــي لعاملــي صناعــة

يقــوم بالنشــاطات الخارجيــة المكثفــة بدرجــة تفــوق تصــور النــاس ،فيمــا هــو يقابــل

الفحــم ،وأعطــى لهــم تعليماتــه المنهاجيــة والتقطــت لــه الصــور التذكاريــة مــع

مشــاهير الرجــال الذيــن يــزورون كوريــا ،لعــدة مــرات كل يــوم ،ويتبــادل الحديــث

جميعهــم ،وفــي اليوميــن الخامــس والســادس مــن تمــوز /يوليــو قبــل رحيلــه

معهــم طويــا حــول المســائل السياســية الهامــة فــي الداخــل والخــارج ،ويعطيهــم

مباشــرة ،دعــا إلــى عقــد االجتمــاع التشــاوري للكــوادر المســؤولين فــي قطــاع

نصائحــه الالزمــة ،مــا عــدا أيــام زياراتــه للبلــدان األخــرى .فــي الفتــرة األخيــرة

االقتصــاد حيــث أوضــح مرشــدا منهاجيــا يجــب التمســك الثابــت بــه فــي بنــاء

مــن حياتــه العظيمــة أيضــا ،قابــل الرئيــس األمريكــي األســبق جيمــي كارتــر،

االقتصــاد االشــتراكي.

وأرســى بذلــك أسســا وطيــدة لتحســين العالقــات بيــن كوريــا والواليــات المتحــدة،

لقــد وجــه الرئيــس علــى الطبيعــة أكثــر مــن أربعيــن وحــدة مــن مختلــف مياديــن

وأبعــد مــن ذلــك ،لحمايــة الســلم واألمــن فــي شــمال شــرقي آســيا والعالــم.

االقتصــاد الوطنــي ووحــدات الجيــش الشــعبي فــي الفتــرة التــي ال تزيــد عــن

لوجــود جهــوده المضنيــة ،صــارت الثــورة الكوريــة تتقــدم إلــى األمــام دون

الســنتين إال قليــا منــذ نيســان /أبريــل عــام  1992الموافــق للذكــرى الثمانيــن

توقــف ،وازدادت ســعادة الشــعب الكــوري يومــا بعــد يــوم		 .

لميــاده حتــى اليــوم األخيــر مــن حياتــه العظيمــة .رغــم أن أعبــاءه كانــت مرهقــة
للرئيــس طاعــن الســن ،لكنــه اعتبرهــا واجبــا مفروضــا علــى حياتــه ال يمكــن ألحــد

رجل متفائل وعاطفي

أن يؤديــه بــدال منــه ،وواصــل عملــه بــكل حماســة.
اعتــزم الرئيــس علــى إجــراء المحادثــات علــى أعلــى المســتويات بيــن الشــمال
والجنــوب ،مــن أجــل تحقيــق توحيــد الوطــن ،أســمى مهــام األمــة الكوريــة ،فــي

كان الرئيس كيم إيل سونغ رجال متفائال عاش طول حياته المتفائلة.

أســرع وقــت ممكــن ،وخطــط فــي نفســه المســائل السياســية واالقتصاديــة التــي

إذا اســتطاع أن يقــود الثــورة الكوريــة األكثــر صعوبــة وتعقيــدا مــن أي بلــد

ســيطرحها بمبــادرة منــه بخصــوص ذلــك ،كمــا أنــه عايــن كل الوثائــق الالزمــة

آخــر إلــى النصــر المطــرد ،دونمــا أدنــى انحــراف أو توقــف ،فذلــك ألنــه كان

ووقــع عليهــا.

يحمــل روح التفــاؤل الثــوري التــي يتغلــب بهــا علــى المحــن باالبتســامات.

قدرتــه الروحيــة المبذولــة للوطــن والشــعب امتــدت ليــس إلــى أنحــاء الوطــن
فقــط ،بــل إلــى كل أرجــاء العالــم أيضــا .فقــد زار فــي حياتــه  87بلــدا إجماليــا
١٦٠

رجل عظيم

كلمــا تراكمــت المحــن والمصاعــب أمــام الثــورة ،كلمــا تغلــب الرئيــس بــروح
التفــاؤل الثــوري الثابتــة.
رجل عظيم ١٦١
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فقد جاء ما يلي في مذكراته «في دوامة القرن»(سلسلة).

المصيريــة ضــد األعــداء الذيــن يهاجمــون بعنــاد «لتأديــب» الجيــش الثــوري

«فكمــا أن العمــر البيولوجــي لإلنســان يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمــدى تفاؤلــه

الشــعبي الكــوري .حقــا كان الجيــش الثــوري يقاتــل قــوات النخبــة اليابانيــة دون

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».

أكل ونــوم كمــا ينبغــي.
لكــن كل هــذه الصعــاب والمحــن لــم تكــن قــادرة علــى إخضــاع إرادة الرئيــس
وإفســاد روحــه المتفائلــة .ففــي كل مناســبة ،تحــدث الرئيــس للجنــود عــن مســتقبل

عانــى الرئيــس فــي حياتــه أكثــر مــا لغيــره مــن أنــواع الشــقاء وآالم الفقــدان.

البــاد المســتقلة حيــث ســيكون بوســعهم أن يذهبــوا إلــى بيونــغ يانــغ ،ويتناولــوا

لكنــه لــم يعــرف مــرة أي تشــاؤم أو تــردد .كلمــا واجهتــه الخطــوب والمصاعــب

فيهــا حســاء ســمك البــوري والشــعيرية البــاردة حتــى الشــبع ،ويصعــدوا إلــى جبــل

علــى طريــق الثــورة ،تخطــاه بمبــادرة منــه ،مدفوعــا بالتفــاؤل للنصر في المســتقبل

مــوران ليتفرجــوا علــى مناظــر نهــر دايدونــغ ،وكلمــا ازدادت الصعوبــة ،حرصهــم

وعــاش كل يــوم مــن أيــام حياتــه المتفائلــة.

علــى أن يعيشــوا متفائليــن فيمــا هــم يغنــون ويرقصــون .وفــي بعــض األحيــان،

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.

أبــدع شــخصيا األغانــي والدرامــات الثوريــة ونشــرها بيــن المقاتليــن والشــعب.
		
ـكرية
مهمــا كانــت األوضــاع والظــروف شــاقة ،كان ينظــم دوريــا الدراســة العسـ

السياســية برباطــة الجــأش ،وكان يقيــم حفل التســلية وســط الغابة في الليالــي المقمرة،

ســواء أ فــي فتــرة النضــال الثــوري المناهــض لليابــان أو فتــرة حــرب التحريــر

وإذا حــل يــوم مــن األعيــاد ،عقــد المؤتمــر المشــترك الكبيــر للجيــش والشــعب،

الوطنيــة الشــاقة ،تغلــب علــى كل الصعــاب ،مدفوعــا بالثقــة والتفــاؤل لالنتصــار

وبــكل ذلــك ،ربــى المقاتليــن كمالكــي التفــاؤل الثــوري ،وبدافــع مــن صمــود وتفــاؤل

الحتمــي ،مــا دام ثمــة شــعب ورفــاق مخلصــون وســاح أيضــا.

روحهــم النضاليــة ،قــاد النضــال المســلح المناهــض لليابــان إلــى النصــر.

كان النضــال المســلح المناهــض لليابــان يــدور بقيــادة الرئيــس فــي ظــروف

كان مــن تلــك األيــام يــوم عيــد األول مــن أيــار /مايــو عــام  1940حيــث قضــى

أكثــر صعوبــة وقســوة لــم يكــن مثيــل لهــا فــي التاريــخ ،دون أي دعــم مــن البــاد

الجيــش الثــوري يــوم العيــد بمأكــوالت لحــم الضفــادع .فــي هــذا اليــوم ،قــال الرئيــس

والقــوات المســلحة النظاميــة وال مؤخــرة يمكنــه أن يســند إليــه ،ضــد أعتــى

لرفاقــه فــي الســاح بنبــرة تنــم عــن الثقــة والتفــاؤل إننــا اليــوم ،ونحــن نحتفــل بعيــد

اإلمبريالييــن اليابانييــن الذيــن كانــوا يدعــون بأنهــم «أســياد الشــرق» ،حيــث كان

األول مــن أيــار ،ال نجــد مــا نقتــات بــه ســوى لحــم الضفــادع .غيــر أننــا ،فــي يــوم

الحصــول علــى حفنــة مــن الحبــوب وطقــم واحــد مــن المالبــس يتطلــب خــوض

تحريــر الوطــن ،بعــد قهــر اإلمبرياليــة اليابانيــة ســوف نــأكل ســمك البــوري مــن

معركــة داميــة ،وكان مســير المقاتليــن يجــري لعــدة أيــام فــي خضــم المعــارك

نهــر دايدونــغ فــى بيونــغ يانــغ ،احتفــاال بتحريــر الوطــن .ومــع أن العــدو يجــن جنونه
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ويســتميت لقهرنــا ،لكننــا لــن نستســلم ولــن نتهالــك أبــدا .علينــا أن نقاتــل بعــزم أكبــر،

كان الرئيــس يعيــش دائمــا متفائــا بالمشــاعر والوجــدان التفاؤلــي .بخصــوص

موطديــن ثقتنــا بالغــد ،ومضاعفيــن روح االعتــزاز باألمــة الكوريــة والشــيوعيين

ذلــك ،قــال فــي حديثــه مــع المناضليــن الثورييــن المناهضيــن لليابــان فــي آذار/

الكورييــن ،حتــى نســحق المعتديــن اإلمبريالييــن اليابانييــن ونحــرر الوطــن.

مــارس عــام  1992وكانــون الثانــي /ينايــر عــام  1993كمــا يلــي:

لوجــود هــذا التفــاؤل الثــوري الــذي غرســه الرئيــس فــي قلــوب المناضليــن

«لقــد عشــت ومــا زلــت أعيــش حياتــي اليــوم أيضــا متفائــا علــى الــدوام،

المناهضيــن لليابــان ،اســتطاعوا أن يصنعــوا قنبلــة يونكيــل بأيديهــم المجــردة وســط

تحدونــي اإلرادة الثابتــة والثقــة األكيــدة بالنصــر التــي تــرى منفــذا للخــاص حتــى

الغابــات العــذراء ،وهتفــت إحــدى المناضــات بصــوت عــال أنهــا تــرى نصــرا

ولــو أطبقــت الســماء علــى األرض».

فــي الثــورة علــى منصــة اإلعــدام بعــد أن فقــأ العــدو عينيهــا .إن ذلــك التفــاؤل

كانــت نظــرة الرئيــس إلــى الحيــاة المتفائلــة متميــزة ،إذ أنــه كان يــرى أن أبنــاء

للمســتقبل ،التفــاؤل لمجــيء يــوم تحريــر الوطــن حتمــا وعيشــهم بســعادة فــي البــاد

الشــعب وأفــراد الجيــش يســتطيعون أن يظهــروا مزيــدا مــن معنوياتهــم الكفاحيــة

المحــررة أســفر عــن روحهــم القتاليــة التــي ال تليــن لهــا قنــاة ،حتــى حققــوا القضيــة

وطموحاتهــم لإلنتــاج ،فقــط حينمــا يعيشــون متفائليــن ،وعندئــذ فقــط ،يصبحــون

التاريخيــة لتحريــر الوطــن.

عاطفييــن ومتحضريــن .وكان يــرى أن النصــر فــي الحــرب أيضــا يتوقــف علــى القــدرة

وفــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة الضــروس أيضــا ،تغلــب الرئيــس علــى
كل الصعــاب بالتفــاؤل الثــوري.

		
ـلحة.
الروحيــة للشــعب والجيــش وتفاؤلهمــا الثــوري لالنتصــار ،ال عــدد الجنــود أو األسـ

ذات يــوم أثنــاء فتــرة أيــام الحــرب الضــروس ،زار الرئيــس قريــة هازانــغ فــي

علــى أســاس روحــه المتفائلــة بالــذات ،قــد تشــكلت وتجلــت عاليــا الــروح

قضــاء ريونغتشــون بمحافظــة بيونغــآن الشــمالية حيــث اشــترك فــي اجتمــاع الخليــة

البطوليــة الجماهيريــة والتفــاؤل اللذيــان أبداهمــا الشــعب الكــوري فــي حــرب

الحزبيــة ،وقــال ألفــراد الخليــة الحزبيــة إن علــى أعضــاء الحــزب أن يتغلبــوا

التحريــر الوطنيــة دفاعــا عــن ســيادة الوطــن وكرامتــه وأراضيــه ضــد القــوات

بجــرأة علــى المصاعــب والعقبــات فــي مقدمــة الجماهيــر ،ويعيشــوا متفائليــن ،كلمــا

العدوانيــة للواليــات المتحــدة والبلــدان الدائــرة فــي فلكهــا.

واجهتهــم المشــقات ،وتابــع يقــول:

تأججــت روحــه المتفائلــة الثوريــة بعنفــوان أكثــر دون تغيــر ســواء فــي فتــرة

«إن مــن يحملــون اإليمــان بالنصــر واإلرادة الصامــدة هــم وحدهــم يتمكنــون

إعــادة اإلعمــار والبنــاء لمــا بعــد الحــرب حيــث كان ال بــد مــن بدايــة كل شــيء مــن

مــن تدبيــر الحيــاة بتفــاؤل دون الوقــوع فريســة التشــاؤم أو االستســام لليــأس

الصفــر علــى كومــة األنقــاض ،أو فــي فتــرة بنــاء االشــتراكية الجاريــة فــي غمــار

حتــى أمــام المحــن القاســية للحــرب .التغلــب علــى المحــن بالحيــاة المتفائلــة

األعمــال االســتفزازية الحربيــة المطــردة مــن جانــب اإلمبريالييــن األمريكييــن

المفعمــة باإليمــان هــو بالــذات المعنويــات الحاليــة للشــعب الكــوري المقاتــل ،وال

واألعمــال التعويقيــة التــي قــام بهــا التحريفيــون واالنتهازيــون والشــوفينيون.

يمكــن قهــره بــأي قــوة كانــت».
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قــدر مــا كان الوضــع قاســيا ،ينبغــي تدبيــر الحيــاة بمزيــد مــن التفــاؤل .كان هــذا

حــدث ذلــك فــي يــوم مــن األيــام الربيعيــة التــي كان الرئيــس يوجــه فيهــا شــؤون

هــو الموقــف الــذي التــزم بــه دائمــا .ذات مــرة قــال الرئيــس إن مــدى قســوة الحيــاة

محافظــة بيونغــآن الجنوبيــة علــى الطبيعــة .فــي مســاء ذلــك اليــوم ،ترامــى إلــى

لجيــش حــرب العصابــات فــي الماضــي ال يمكــن مقارنتهــا مــع حيــاة العمــال الذيــن

ســمعه صــوت الهارمونيــكا المــرح مــن جهــة البســتان أمــام دار إقامتــه .فاقتــرب

يــؤدون أي عمــل شــاق ومضنــي ،إال أننــا قــد دبرنــا حياتنــا علــى نحــو متفائــل وثقافي

أحــد الكــوادر مــن مصــدر الصــوت ،ففوجــئ بمــا رآه ،كان الرئيــس يعــزف

فــي تلــك الفتــرة ،وبذلــك ،كنــا نحافــظ دائمــا علــى المعنويــات الثوريــة الرفيعــة.

علــى الهارمونيــكا .لكــن مســتوى عزفــه كان عاليــا جــدا ممــا يوحــي إلــى العــزف

كان طــول حيــاة الرئيــس حيــاة متفائلــة .فقــد قــال مــرارا إن األغنيــة هــي رمــز

الجماعــي مــن حيــث لحنــه الرئيســي وتوافقــه وارتعاشــه .قــد رآه ســابقا يعــزف

التفــاؤل الثــوري والنصــر فــي الثــورة ،بنــاء علــى تجربــة حياتنــا ،وعلــى حيــاة

بمهــارة علــى األرغــن .لكنــه عــرف ألول مــرة أنــه يعــزف علــى الهارمونيــكا

اإلنســان أن تترافــق مــع األشــعار والرقــص واألغانــي أيضــا ومــن دونهــا مــا هــو

أيضــا بمهــارة .بعــد انتهــاء عزفــه لألغانــي الثوريــة مثــل «مــارش جيــش حــرب

تشــوق الحيــاة؟

العصابــات» و«أغنيــة الســلطة الشــعبية» ،صفــق لــه جميــع المرافقيــن بحماســة،

بمــا أنــه كان يحــب جــدا األدب والفــن ،فقــد أبــدع األعمــال األدبيــة والفنيــة
الثوريــة بيــده فــي كل فرصــة أتيحــت لــه.

مطالبيــن بإلحــاح مثــل األطفــال إعــادة أداء أغنيــة أخــرى.
		
ـن
لكــن الرئيــس قــال لهــم« :إياكــم مــن ذلــك .لــو لــم أكــن رئيــس الدولــة واألميـ

مــن المعــروف جيــدا للجميــع أن األوبــرات والمســرحيات الثوريــة مثــل «بحــر

العــام للحــزب لكنــت قــد أقمــت الحفلــة الموســيقية فــي بيتــي كل يــوم ودعوتكــم

مــن الدمــاء» ،و«بائعــة األزهــار» ،و«دمــاء فــي المؤتمــر الدولــي» ،و«مصيــر

إليهــا» .بيــد أن طلبهــم اســتمر بعنــاد إلــى أن قــال الرئيــس لهــم مبتســما« :والجديــر

عضــو فرقــة الدفــاع الذاتــي» ،و«المــزار» ،واألغانــي الثوريــة مثــل «أغنيــة

بــأن تتغنــوا أنتــم أيضــا وليــس أنــا فقــط .يجــب علــى اإلنســان أن يعيــش حياتــه

الحنيــن إلــى الموطــن» و«أنشــودة الحــرب ضــد اليابــان» كلهــا أعمــال أدبيــة

فــي تفــاؤل ،وعلــى الثــوري أن يغــدو متفائــا ال يعــرف التشــاؤم».

وفنيــة ذات أهميــة كالســيكية أبدعهــا الرئيــس شــخصيا إبــان فتــرة النضــال الثــوري
المناهــض لليابــان.

ذات مــرة ،كان الرئيــس يســتمع كل مســاء إلــى صــوت المزمــار بورقــة العشــب
الــذي يترامــى مــن مــكان مــا ،مســتغرقا فــي التفكيــر العميــق ،لكــن أحــد الكــوادر

كان الرئيــس يحــب االســتمتاع باألعمــال األدبيــة والفنية مثل الروايــات واألفالم

منــع نفــخ ذلــك المزمــار ،ظنــا منــه أن ذلــك الصــوت قــد يزعــج الرئيــس .حيــن

الســينمائية ،ويجيــد إنشــاد األغانــي والعــزف علــى اآلالت الموســيقية أيضــا .كان

عــرف الرئيــس ذلــك األمــر ،شــعر باألســف الشــديد ،والم تصــرف ذلــك الــكادر.

مــن األغانــي التــي أحبهــا وأنشــدها مــرارا علــى طــول الحيــاة «نشــيد الثــورة»،

كان الرئيــس يحــب جــدا الرياضــة مثــل الســباحة وكــرة التنــس وكــرة الطاولــة

و«أغنيــة البحــر» ،و«أغنيــة طالئــع تشــوليما» ،و«المــوت للعــدو» وغيرهــا.
١٦٦
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والقناصــة أيضــا ،وكان ماهــرا فــي كــرة التنــس وكــرة الطاولــة .لكنــه لــم يجــد
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فســحة مــن الوقــت ألداء هــذه األلعــاب الرياضيــة .حتــى إذا أتيحــت لــه فــرص هــذه
الرياضــة أو الراحــة نــادرا مــا ،فإنــه اســتفاد منهــا إلنضــاج تفكيــره فــي شــؤون
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الثــورة أو إليجــاد حــل المشــاكل الناشــئة فــي الواقــع .مهمــا تكــن عظمــة وثقــل
أعبائــه فــي الثــورة ،لــم يتغيــر ولــم يتضــاءل تفاؤلــه وفرحــه للثــورة والحيــاة.
هكــذا ،كان الرئيــس يقــود الثــورة الكوريــة وقضيــة اســتقاللية العالــم إلــى طريــق

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ عاميــا عظيما من حيث شــخصيته .تكمــن جاذبيته

النصــر ،فيمــا هــو يقضــي كل يــوم مــن أيــام طــول حياتــه المفعمــة بالــروح المتفائلة.

اإلنســانية الســامية فــي كونــه رجــا عظيمــا يتحلــى بشــخصية عامــي .علــى الرغــم

فــي آذار /مــارس عــام  ،1986قابــل األميــن العــام للحــزب االشــتراكي

مــن أنــه كان يجتــرح المآثــر الثوريــة الضخمــة أمــام التاريــخ والشــعب حامــا علــى

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
كاســترو أيضــا إنــي أبــدو شــابا ،حيــن التقــى بــي هــذه المــرة ،وقــال:
«إذا أراد المــرء أن ال يشــيخ فــا بــد لــه أن يعيــش دائمــا متفائــا دون وقــوع
فريسة التشاؤم أو الكآبة.
كنــت أعيــش حتــى اآلن متفائــا دائمــا دون وقــوع فــي أي تشــاؤم أو كآبــة
يقينــا بــأن ثمــة يكــون مخــرج ،حتــى إذا أطبقــت الســماء علــى األرض كمــا يقــول
المثــل الكــوري ،مهمــا يكــن أي نــوع مــن المشــاكل األكثــر صعوبــة وتعقــدا

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.
ولــم يكــن للرئيــس أي ملــك يخــص بــه .بمــا أنــه كــرس نفســه كليــا للثــورة
الكوريــة وبــذل الغالــي والنفيــس كلهــا لشــعبه ،يحترمــه أبنــاء الشــعب مــن أعمــاق
قلوبهــم ،ويذرفــون دموعهــم الحــارة حنينــا إليــه.
حقــا إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي عــاش طــول حياتــه عاميــا دون أي
اختــاف عــن النــاس العادييــن يكــون خالــدا فــي قلــوب الشــعب.

والمصاعــب الجمــة تواجهنــي».
حقــا كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مجســدا للقــدرة الروحيــة الصلبــة ،ناضــل
وعــاش متفائــا يحــدوه اإليمــان الثابــت بــأن النصــر فــي الثــورة فــي أي بلــد
والنجــاح فــي حيــاة اإلنســان أيضــا رهــن بــروح التفــاؤل الثــوري ،ولــذا فــإن
الثــورة الكوريــة اســتطاعت أن تتقــدم قدمــا بهمــة ،مفعمــة بقــوة الشــباب دون أن
تعــرف أي تــراخ حتــى فــي دوامــة التاريــخ.
١٦٨
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التواضع والصراحة في التفكير والتطبيق

وســقوط الشــهداء وإصابــة األمــراض .كان األعــداء اليابانيــون يهاجمــون بشراســة

التواضع والصراحة في التفكير والتطبيق

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 قتاله.

أحــد أهــم جوانــب مــن شــيم الرئيــس الجديــرة بعامــي هــو تواضعــه غيــر
المتناهــي.
كان يعيــش طــول حياتــه بتواضــع ،فيمــا هــو يقلــل نفســه ،ولــم يســمح لــه بــأي
امتيــازات .يكمــن ههنــا بالــذات شــذاه اإلنســاني اآلخــر الجديــر بالرجــل العظيــم.

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  16فــردا مــن أفــراد وحــدة الحملــة متهالكيــن علــى األرض بجــوار

جعلــه تواضعــه الالمتناهــي عاميــا مــن عامــة النــاس ،يتعامــل دون أي تكليفــات

الزالجــة التــي كان الرئيــس فيهــا طريــح الفــراش ،بعــد أن وقعــوا فــي اليــأس مــن

ورســميات جميــع النــاس ســواء أ كانــوا كورييــن أم أجانــب .اعتبــر الرئيــس نفســه

إمكانيــة تخلصهــم مــن المــوت ،اســتجمع الرئيــس وعيــه مــن حالــة الغيبوبــة ،ونظــم

ابنــا للشــعب ،وعــاش وعمــل بتواضــع وعامــل النــاس فــي موقــف أدنــى منهــم

		
بحيــث
األغنيــة «أنشــودة الحــرب ضــد اليابــان» ليلهــم رفاقــه فــي الســاح قــوة،

طــوال حياتــه .كان ذلــك مبــدأ حديديــا التــزم بــه الرئيــس دائمــا فــي حياتــه وعملــه.

صــاروا يتخلصــون مــن أشــداق المــوت مغنيــن هــذه األغنيــة ،ودخلــوا أخيــرا كــوخ

فــي فتــرة النضــال المســلح المناهــض لليابــان ،حــدث أن أصيــب الرئيــس

الشــيخ جــو تايــك جــو الواقــع فــي وادي داوايجــي فــي جبــال الويلنــغ عبــر جبــل

بمــرض البــرداء الخطيــر .كان ذلــك فــي شــباط /فبرايــر عــام  .1935فــي تلــك

تيانتشــياولنغ .هكــذا ،اســتطاع الرئيــس أن يعــود إلــى الحيــاة بأعجوبــة ،بفضــل عنايــة

الفتــرة ،انطلــق الرئيــس علــى طريــق الحملــة األولــى إلــى منشــوريا الشــمالية

أفــراد الشــيخ جــو تايــك جــو .بعــد أن ســمع الرئيــس قصــة إنقاذهــم مــن المراســل،

(تشــرين األول /أكتوبــر  -1934شــباط /فبرايــر  )1935علــى رأس وحــدة

عبــر عــن شــكره للشــيخ قائــا« :شــكرا لكــم أيهــا الجــد .لقــد أنقذتــم حياتــي».

الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري المؤلفــة مــن  170مقاتــا ونيــف تلبيــة لطلــب

عندئــذ ،قــال الشــيخ« :ال ،أيهــا القائــد كيــم ،إنــك قائــد أرســلته الســماء إلــى

الشــيوعيين الصينييــن المقيميــن فــي تلــك المنطقــة ،حيــث قام بالنشــاطات السياســية

األرض .وإذا كنــت قــد اســتعدت عافيتــك فــي هــذا الكــوخ ،فــإن الفضــل فــي ذلــك

والعســكرية المكثفــة ،وبــدأ بالعــودة إلــى وانغتشــينغ .لكــن وحدتــه واجهــت محنــا

ال يعــود إلــى أســرتنا وإنمــا إلــى عنايــة الســماء ».ورفــع ناظريــه نحــو الســقف كمــا

وصعابــا فــي كل خطــوة مــن خطــى مســيرها مــن جــراء المطــاردة العنيــدة مــن

لــو أنــه يريــد أن يؤكــد أن نجاتــه جــاءت مــن الســماء فعــا.

جانــب «القــوات التأديبيــة» اليابانيــة وقســوة البــرد وأزمــة الغــذاء ومواصلــة القتــال
١٧٠
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لكــن الرئيــس قــال لــه شــاعرا بالضيــق« :ال تمتدحنــي هكــذا أيهــا الجــد .لقــد
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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
المآثــر القتاليــة التــي اجترحتهــا ،ودعــا أوالده وأحفــاده ليقدمــوا تحيــة لــه.
كالمــه القصيــر القائــل إنــه ابــن الشــعب تنعكــس عليــه نظــرة الرئيــس األكيــدة
المتمثلــة فــي اعتبــاره واحــدا مــن أبنــاء الشــعب وإيجــاد قيمــة حياتــه فــي ذلــك بالذات.
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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 « :1994بمــا أنــي أحــد أقــدم السياســيين ،يعيرنــي عــدد كبيــر مــن
النــاس فــي العالــم اهتمامــا كبيــرا ،علــى مــا أرى ،لكنــي شــخص عــادي ال يختلــف
أبــدا عــن اآلخريــن».

أصــا ،إن هــذا الــكالم يعنــي شــخصا عاديــا ولــد مــن الشــعب ويعيــش معهــم.

كتــب الرئيــس فــي مقدمــة مذكراتــه باختصــار عــن طــول حياتــه« :ال أظــن أن

طبعــا إن الرئيــس أيضــا ولــد مــن الشــعب وكان يعيــش طــول حياتــه مختلطــا بهــم،

فــى حياتــي مــا هــو خــاص ومختلــف عمــا فــى حيــوات اآلخريــن .وأنــا راض تماما

إال أن أي شــخص فــي هــذه الدنيــا مــا رآه شــخصا عاديــا مــن عامــة الشــعب يكــون

ألنــي كرســت حياتــي لمصلحــة الوطــن واألمــة وأمضيتهــا بيــن الشــعب».

فــي أي مــكان ،ألنــه كان يحمــل شــخصية فريــدة وشــيما خارقــة ال يمكــن رؤيتهــا
لــدى إنســان عــادي.

كان الرئيــس صريحــا بمنتهــى الدرجــة ،بحيــث صــار نموذجــا لــذوي الشــيم
الصريحــة الســامية أمــام الحــزب والدولــة.

		

كان ســمعته عاليــة جــدا علــى الحلبــة السياســية الدوليــة أيضــا .فقــد أشــاد بــه

كانــت كرامــة حــزب العمــل الكــوري وحكومــة الجمهوريــة هــي بالــذات ســمعة

ســتالين فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق قائــا إنــه بطــل الشــرق األكثــر شــابا،

الرئيــس العاليــة ،وقــدرة كوريــا حزبــا ودولــة التــي ال تقهــر أيضــا كانــت تكمــن

وأوصــى لــه الرئيــس مــاو تســي تونــغ ورئيــس مجلــس الدولــة شــو آن الي فــي

فــي قــدرة الرئيــس القياديــة البــارزة .ولذلــك ،كان جميــع أبنــاء الشــعب الكــوري

الصيــن أيضــا بتحملــه لقضيــة اســتقاللية البشــرية علــى وشــك موتهمــا ،وصــارح

يســمونهما باإلجمــاع مرتبطيــن باســمه الكريــم علــى غــرار «حــزب الرئيــس

لــه الرئيــس تيتــو فــي يوغوســافيا الســابقة أيضــا بمكنــون فــؤاده ،وأولــى اهتمامــه

كيــم إيــل ســونغ» ،و«كوريــا كيــم إيــل ســونغ» ،ورؤوا في فكــره وقيادتــه البارزة

الخــاص لعالقتــه الشــخصية المعقــودة معــه ،وحيــن دنــا منــه وقــت المــوت،

مســتقبل الثــورة الكوريــة المشــرق .إال أن الرئيــس كان صريحــا أكثــر مــن غيــره

طلــب منــه أن يتحمــل مســتقبل حركــة عــدم االنحيــاز .وحتــى الرئيــس األمريكــي

أمــام هــذا الحــزب وهــذه الدولــة .علــى الرغــم مــن أن جميــع أبنــاء الشــعب والنــاس

األســبق جيمــي كارتــر أيضــا الــذي التقــى بالرئيــس بعــد زيارتــه لبيونــغ يانــغ

فــي العالــم يحترمونــه كل االحتــرام بكونــه قائــدا أعلــى لحــزب كوريــا ودولتهــا ،إال

قــال للصحفييــن بعــد عودتــه إن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ رجــل بــارز أعظــم مــن

أن كل جوانــب تفكيــره وتطبيقــه تبتــدئ دائمــا انطالقــا مــن اعتبــاره أن نفســه واحــد

مجموعــة ثالثــة الرؤســاء األمريكييــن الســابقين المشــهورين.

مــن المواطنيــن وعضــو مــن أعضــاء حــزب العمــل الكــوري.
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كلمــا كان يتلقــى مهمــة مكلفــا بهــا مــن المنظمــة الحزبيــة ،ويقــدم تقريــرا

لبرهــات ،وقــال دون تكليــف مبتســما ابتســامة صبوحــة :لمــاذا ال أتقاضــى راتبــا

عــن حالــة تنفيذهــا ،قــال إنــه لمــن واجبــه الجديــر بعضــو حــزب العمــل الكــوري

شــهريا ،طالمــا أنــي أيضــا واحــد مــن مواطنــي هــذا البلــد .موقفــه الصريــح هــذا

أن يتلقــى مهمــة مــن المنظمــة ،ويقــدم تقريــرا عــن تنفيذهــا بكونــه عضــوا مــن

الــذي يعتبــر نفســه بــه أحــد مواطنــي البلــد وأحــد أعضــاء الحــزب دون أي فــرق

أعضائــه .وأكــد دائمــا للكــوادر علــى أنــه ال يوجــد داخــل صفــوف الحــزب عضــو

مــع اآلخريــن كان كافيــا لهــز أوتــار قلــوب جميــع النــاس.

رفيــع وعضــو وضيــع علــى حــدة وال يســمح باالنضبــاط االزدواجــي إطالقــا،
وأبــدى مثالــه العملــي واقفــا ذلــك الموقــف الحزبــي الثابــت.
حيــن شــكلت الخاليــا الحزبيــة فــي لجنــة التنظيــم المركزيــة للحــزب الشــيوعي
فــي شــمالي كوريــا بعــد تحــرر البــاد ،كتــب الرئيــس ســيرة حياتــه وقدمهــا للخليــة

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
إنــه ينفــذ المهــام الحزبيــة المكلــف بهــا ،بكونــه عضــوا مــن أعضــاء الحــزب.

التــي ينضــم إليهــا قبــل اآلخريــن ،وفي فتــرة الحــرب ضــد اإلمبريالييــن األمريكيين

فــي يــوم الثالــث والعشــرين مــن حزيــران /يونيــو عــام  ،1984وصــل الرئيــس

ايضــا ،كان يســهر طــول الليلــة لكتابــة التقريــر المقــدم إلــى الــدورة الكاملــة الثالثــة

إلــى كيــروف مــارا بياروســلوف فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق علــى طريــق

للجنــة الحــزب المركزيــة بعنــوان «الوضــع الراهــن والمهمــات العاجلــة»(21

		ـا
عودتــه إلــى بلــده ،بعــد انتهــاء زيارتــه للبلــدان االشــتراكية الســابقة فــي أوروبـ

كانــون األول /ديســمبر  ،)1950لكنــه توجــه أوال إلــى أميــن خليتــه فــي الصبــاح،

الشــرقية بعــد قطــع المســافات الطويلــة الممتــدة إلــى أكثــر مــن  60ألــف ري لمــدة

ليقــدم لــه اشــتراك عضويــة الحــزب فــي ذلــك الشــهر.

مــا ينــوف علــى  50يومــا .اســتقبله بلطــف الكــوادر المســؤولون في أجهــزة الحزب

ذات مــرة ،رأت إحــدى النســاء الكــوادر التــي كانــت تســاعد الرئيــس قريبــة منه

والســلطة فــي المنطقــة المعنيــة بمــا فيهــم األميــن األول للجنــة الحــزب اإلقليميــة،

دفتــر إيصــاالت االشــتراكات العضويــة فــي الخليــة التــي انضــم إليهــا الرئيــس،

وســط الترحيبــات الحــارة .بعــد أن تلقــى الرئيــس باقــات الزهــور مــن األطفــال

وتولتهــا الدهشــة ،ألن قيمــة راتبــه الشــهري واشــتراكه الشــهري بموجبــه كانــت

المحبوبيــن تنــزه مــع األميــن األول للجنــة الحــزب اإلقليميــة علــى الرصيــف

مكتوبــة فــي تلــك القائمــة كل شــهر مــع التوقيــع باســم الرئيــس .كان مــن الغرابــة

حتــى انطــاق القطــار ،حيــث قــال األميــن األول إن الرئيــس قــد قطــع هــذه المــرة

بالنســبة لهــا أن يتلقــى الرئيــس راتبــا شــهريا ويدفــع اشــتراكا محــددا دون أي

مســافات طويلــة جــدا ،ويرجــو منــه أن يغــادر بعــد أخــذ راحــة ليــوم واحــد.

اختــاف عــن جميــع العامليــن العادييــن فــي هــذا البلــد .ففــي إحــدى الفــرص الهادئة

عبــر الرئيــس عــن شــكره لــه علــى ذلــك ،وقــال «زرت هــذه المــرة بموجــب

التــي ســنحت لهــا ،ســألته هــل يتقاضــى الرئيــس أيضــا راتبــا شــهريا .حيــن تلقــى

قــرار حزبنــا البلــدان االشــتراكية األوروبيــة ،رغــم أن المســافة طويلــة .يجــب

الرئيــس منهــا هــذا الســؤال عــن األمــر المســتحق عليــه ،وقــف يتأملهــا مســتغربا

علــى عضــو الحــزب أن ينفــذ قــرار الحــزب دون قيــد أو شــرط».
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كانــت زياراتــه للبلــدان االشــتراكية األوروبيــة نشــاطات خارجيــة رســمية قــام

هكــذا ،كان الرئيــس يراعــي قوانيــن الدولــة وأنظمتهــا باختيــار ذاتــه فــي أي

بهــا الرئيــس بكونــه قائــدا أعلــى للحــزب والدولــة .لكــن الرئيــس اعتبرهــا كســياق

مــكان ،واعتبــر ذلــك واجبــا مقدســا ومبــدأ حديديــا ال يمكــن مخالفتــه بكونــه مواطنــا

تنفيــذ المهــام الحزبيــة المكلــف بهــا بكونــه عضــوا عاديــا مــن أعضــاء الحــزب.

مــن مواطنــي الدولــة.

أمــام شــيمه الســامية الصريحــة ،لــم يتمالــك المرافقــون والكــوادر األجنبيــون
أنفســهم مــن شــدة اإلعجــاب بهــا.

فــي أحــد األيــام ،ذهــب الرئيــس إلــى إحــدى المــدارس التــي كان يــؤدي فيهــا
التالميــذ امتحانــات التخــرج ،علــى الرغــم مــن مشــاغله الكثيــرة لإلشــراف علــى

فــي يــوم الثامــن مــن تشــرين األول /أكتوبــر عــام  ،1962جــرت انتخابــات

مجمــل شــؤون الدولــة .دون إخطــار زيــارة الرئيــس مســبقا إلــى هــذه المدرســة،

نــواب مجلــس الشــعب األعلــى الثالــث .كان مــن المقــرر أن يشــترك الرئيــس فــي

توجــه الكــوادر بالرئيــس إليهــا .حيــن وصلــوا إلــى المدرســة ،كان الوقــت فــي

االنتخابــات مــع أفــراد الطبقــة العاملــة فــي إحــدى دوائــر االنتخابــات.

الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا .كان التالميــذ قــد دخلــوا حجــرات الــدرس،

بعــد أن خــرج الرئيــس مــن بيتــه فــي الصبــاح الباكــر ،هــم بــأن يصعــد

حتــى صــار فنــاء المدرســة هادئــا.

الســيارة ،لكنــه أوقــف ركوبهــا ،وســأل ليــاوره هــل يحمــل بطاقــة المواطــن لــه.

بمــا أن هــذه المدرســة اســتخدمت المبنــى القديــم كمــا هــو عليــه ،بحيــث كان

ولكــن طالمــا أنهــا بطاقــة تــدل علــى أنــه أحــد مواطنــي البلــد ،رد عليــه اليــاور «ال

		
شــريط
مدخلهــا ضيقــا ومعتمــا شــديدا .كانــت التلميــذة الصغيــرة التــي وضعــت

حاجــة لحملهــا ،تفضــل بالذهــاب دونهــا ،أيهــا الزعيــم المحتــرم» ،لكــن الرئيــس

الحــرس علــى ذراعهــا تجلــس فــي المدخــل ،وقدمــت تحيتهــا إليــه ،ولكنهــا لــم

رفضــه قائــا« :طبعــا إننــي أســتطيع أن أشــترك فــي االنتخابــات مــن دونهــا كمــا

تــدرك هويــة الرئيــس.

قلــت ،ولكــن ال بــد لــي أن أذهــب إلــى مــكان االنتخابــات بهــذه البطاقــة» .كان قولــه

بعــد أن رد الرئيــس علــى تحيتهــا ،راح ينقــل خطواتــه إلــى الدهليــز ببــطء،

هــذا يعبــر عــن شــعوره بأنــه ال يســتطيع أن يســتثني فــي مراعــاة قواعــد انتخابــات

وعندئــذ ،ارتفــع فجــأة مــن خلفــه صــوت التلميــذة الرنــان قائلــة« :أدخــل بعــد

الدولــة بكونــه أحــد مواطنــي البلــد .تابــع الرئيــس قولــه لليــاور إنــه لــم يعتبــر نفســه

تســجيل اســمك» .لقولهــا هــذا ،تحيــر الكــوادر المرافقــون دون أن يعرفــوا مــاذا

كائنــا خاصــا يقــف فــوق رؤوس الشــعب ولــو مــرة حتــى اآلن .فــا بــد مــن حمــل

يفعلــون فــي حالــة حرجــة ال يمكنهــم فيهــا أن يقولــوا أو يشــتموها.

بطاقــة المواطــن حيــن يذهــب إلــى مــكان االنتخابــات ،ولــو متأخــرا قليــا .وحيــن

لكــن الرئيــس ابتســم ابتســامة عريضــة كمــا لــو أنــه يعتبــر ســلوكها جديــرا

جــاء اليــاور بهــا ،أخذهــا الرئيــس ،ودقــق النظــر إلــى صفحاتهــا ليؤكــد ســامتها،

علــي أن أســجل اســمي فــي ســجل الــزوار»،
بالثنــاء ،وقــال «طبعــا ،يجــب
ّ

ثــم حملهــا فــي الجيــب بعنايــة .وحيــن جــاء إلــى مــكان االنتخابــات ،أراها للمشــرف

واقتــرب مــن الطاولــة ،وأخــذ قلمــا وســجال مــن يــد التلميــذة وكتــب فيــه بالتفصيــل

علــى االنتخابــات ،وأخــذ منــه بطاقــة التصويــت ،وألقاهــا فــي صنــدوق االقتــراع.

التاريــخ والرجــل الــذي يجــب لقــاؤه ومشــوار زيارتــه ومهنتــه وحتــى اســمه حســب
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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.

التواضع والصراحة في التفكير والتطبيق

«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 ثالثــة أمــراض التظاهــر المزمنــة التــي كرههــا الرئيــس طــول حياتــه

بعــد أن نادتــه بصــوت مبحــوح ،تجمــدت فــي المــكان نفســه بــدون أن تتابــع

وناضــل ضدهــا بــا هــوادة هــو مــا يتظاهــر بأنــه يملــك رغــم أنــه ال يملــك ،ومــا

الحديــث القــادم بســبب التأثــر الشــديد .كانــت مســرورة جــدا مــن جهــة ألنهــا

يتظاهــر بأنــه ذكــي رغــم أنــه غبــي ،ومــا يتظاهــر بأنــه عــارف رغــم أنــه جاهــل.

التقــت بالزعيــم الــذي احترمتــه ،ولكنــه مــن جهــة أخــرى ،احمــر وجههــا بســبب

ومنهــا كان مــا اعتبــره أســوأ عيــب هــو مــا يتظاهــر بأنــه عــارف رغــم أنــه جاهــل.

الخجــل مــن ســلوكها غيــر المهــذب ،دون إدراكــه .لــم يتخلــص الكــوادر أيضــا مــن

اتخــذ الرئيــس أن جهــل قوتــه وقدرتــه كأخطــر انحــراف .فقــد قــال للكــوادر

شــعورهم بالضيــق ،ولكــن الرئيــس قــال« :حقــا أنــت ذكيــة .ذكيــة جــدا» .وهــو

مــرارا إن الضمــان الثابــت لنجــاح المــرء فــي أي عمــل هــو إدراكــه الصحيــح

يربــت بــدفء رأس التليمــذة القائمــة متحيــرة مــن أمرهــا.

لقوتــه ضعيفــة أم قويــة .مــا لــم يعــرف بالضبــط قيمتــه  50زونــا أو واحــد واون ،ال

أحســت التلميــذة والكــوادر كلهــم بســخونة عيونهــم أمــام هــذا التواضــع غيــر
المتناهــي الــذي أبــداه الرئيــس حيــن يلبــي علــى طلــب التلميــذة الصغيــرة ويثنــي عليها،

يمكنــه أن يجهــد بتواضــع إلعــداد نفســه بمــا يتــاءم معــه ،ويمكنــه أن يجيــد العمــل
بمــا يواكــب قدرتــه الواقعيــة ومســتوى اســتعداده.

		

ملتزمــا بقواعــد المدرســة الصغيــرة حتــى فــي وقتــه المشــغول بالشــؤون الكثيــرة،

أســلوب العمــل الــذي يعمــل بــه الكــوادر متظاهريــن بأنهــم عارفــون رغــم

علــى الرغــم مــن أنــه قــد أقــام نظــام التعليــم األفضــل للتالميــذ الشــباب والناشــئين.

أنهــم جاهلــون قــدره الرئيــس بأســلوب العمــل علــى غــرار النزهــة بــكالم طيــب،

كان الرئيس متواضعا جدا في التعلم أيضا.

وأســلوب العمــل بالتكاســل بــكالم صريــح .فقــد نصــح الكــوادر دائما فــي كل فرصة

علــى الرغــم مــن أنــه كان واســع االطــاع ومالــك المعــارف العميقــة ،ســعى

قائــا إنــه ال يجــوز للكــوادر كائنــا مــن كانــوا أن يتظاهــروا بأنهــم عارفــون ،وإذا

للتعلــم علــى مــدى حياتــه.
كان هــدف حياتــه الهــام هــو بنــاء بــرج األفــكار والمعــارف شــاهقا بالتعلــم
والتعلــم بتواضــع.
قــال الرئيــس فــي كلمتــه الختاميــة التــي ألقاهــا فــي الــدورة الكاملــة الســابعة
للجنــة الحــزب المركزيــة الرابعــة المنعقــدة فــي يــوم الخامــس مــن أيلــول  /ســبتمبر
عــام :1963
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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  1953بعنــوان
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بين الشعب طول حياته

«حــول بعــض المهمــات العاجلــة لمنظمــات الحــزب فــي المحافظــات» مــا يلــي:

قــدرت األوســاط السياســية والدبلوماســية التــي تابعــت مــا قالــه جيمــى كارتــر ،الرئيــس

«يجــب علــى الكــوادر أن يعتبــروا جماهيــر الشــعب معلمــا لهــم ويتعلمــوا منهــا

األمريكــي األســبق فــي المؤتمــر الصحفــي بعــد زيارتــه للشــطر الشــمالي مــن كوريــا

دائمــا بتواضــع ويقومــوا بــكل األعمــال باالعتمــاد عليها».
كانــت شــيمته المتواضعــة تقــوم علــى نظرتــه المتمثلــة فــي اعتبــاره أبنــاء
الشــعب ليســوا رفاقــه الثورييــن فقــط ،بــل معلميــه األذكيــاء الذيــن يعرفــون كل
شــيء ويقدمــون لــه آراءهــم الرائعــة .انطالقــا مــن هــذه النظــرة ،كان يعاملهــم
بالتواضــع ويســعى للتعلــم منهــم بصراحــة طــول حياتــه.
إذا كان الكتــاب معلمــا صامتــا لــه ،فــإن الشــعب كان معلمــا ذكيــا وعالمــا.
ولذلــك ،كان يســتمع إلــى كالم كل مــن يلتقــي بهــم دون إفالتــه.

وأقوالــه الالحقــة بأنــه بــدا مســحورا بعــد مقابلــة الرئيــس كيــم إيــل ســونغ ،وليــس

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 التايالنديــة
«ذو نايشــون» فــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر عــام  1999بعــد مــرور خمس ســنوات
مــن لقائــه بالرئيــس ،قائــا إن «حديثــه مــع الرئيــس كيــم إيــل ســونغ جــرى علــى
مــا يــرام لتواضعــه وصراحتــه».

كل المطالــب والتطلعــات المتنوعــة ألولئــك النــاس األفــراد تجمعــت فــي خــط

كل مــن لقــي الرئيــس أحســوا بــدفء قلبــه ألول لحظــة ،وصارحــوا مكنــون

وسياســة الحــزب والدولــة وتحولــت إلــى المرشــد الهــادي للثــورة والبنــاء مــن قبلــه.

		
نفوســهم لــه .ذلــك ألنــه كان يتحــدث معهــم بــكل تواضــع وصراحــة .كان ســريع

ولذلــك ،كانــت كل النهــوج والسياســات علميــة وحقيقــة مــن الحقائــق دون اســتثناء.

االختــاط بــأي شــخص ،وحيــن يتحــدث كان وجهــه دائمــا مشــرقا باالبتســامة

حقــا ،كان الرئيــس أعظــم العظمــاء الــذي عــاش بيــن الشــعب وتعلــم منــه

العريضــة ،وكان فصيــح الــكالم ويتمتــع بــروح الفكاهة أيضــا .كانت قدرتــه الكبيرة

بتواضــع ،ومجــد طــول حياتــه العظيمــة معهــم.

علــى اجتــذاب النــاس تعــود إلــى كالمــه الدافــئ الــذي يســتميل قلــوب اآلخريــن ،ال
ألي فــن دبلوماســي أو قــوة ســاحرة خارقــة .إذ أن الــكالم هــو أول وســيلة لمعاشــرة

بين الشعب طول حياته

النــاس ،ويعبــر تعبيــرا مركــزا عــن مســتوى اإلنســان العقلــي ونظرتــه وموقفــه مــن
الطــرف اآلخــر .فقــد قــال إنجلــس إن «اللغــة مــا هــي إال وعــي عملــي وواقعــي
يتواجــد لشــخص آخــر ولنفســه أيضــا» .هــذا قــول مأثــور يعنــي أن الــكالم يقــرر

لــم يكــن مــن الصدفــة أن نقلــت إحــدى الصحــف فــي جنوبــي كوريــا قائلــة إن

موقــف الناطــق ويقــدر طابعــه وشــخصيته.

كل مــن التقــوا مــرة بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ يتصرفــون كمــا لــو أنهــم صــاروا

كل كلمــة ينطقهــا الرئيــس تتميــز بالقــدرة الكبيــرة علــى اجتــذاب جميــع النــاس،

مســحورين ،انجذابــا لشــخصيته ،وقدرتــه الـــتأثيرية ،وفنــه الدبلوماســي الخــارق .فقــد

ألنهــا تحتــوي علــى صدقــه وصراحتــه البالغــة .حيــن يتحــدث الرئيــس مــع النــاس علــى
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اختــاف طبقاتهــم وفئاتهــم ،يحســون دائمــا بــأن كل كلمــة مــن كلماتــه تمتلــئ باحترامــه

التــي ألقاهــا فــي االجتماعــات الهامــة للحــزب والدولــة أيضــا .وكان ذلــك يتضــح

وحبــه لإلنســان وثقتــه بــه وحنانــه لــه ،حتــى ينســاقوا إليــه بغيــر وعــي منهــم.

أكثــر ويتــاءم أكثــر مــع عالمهــم النفســي حيــن يتحــدث مــع العمــال والفالحيــن

طبعــا ،كان ثمــة غيــر قليــل مــن النــاس الذيــن شــدما تمنــوا اللقــاء بــه ،ولكــن

والمثقفيــن والفنانيــن وغيرهــم مــن العامليــن العادييــن فــي المجتمــع.

حيــن أتيــح لهــم ذلــك الشــرف ازداد توتــر أعصابهــم حتــى لــم يقدمــوا تحيتهــم لــه

إن كالمــه المشــوق والعمومــي كان مفهومــا ومقبــوال للجميــع .رغــم أنــه كان مفكرا

كمــا ينبغــي .بمــا أن الرئيــس كان عالمــا بشــعورهم ذلــك ،كان يســعى جاهــدا عمــدا،

عظيمــا وسياســيا بــارزا ،كان يتحــدث دائمــا مــع النــاس بــكالم مشــوق وعمومــي،

حتــى ال يشــعروا بالضيــق أمامــه .فقــد كان كالمــه دائمــا مفعمــا بالــود والرقــة،

ولذلــك ،كان النــاس جميعــا يفهمــون كالمــه بســهولة ،ويســتغرقون فــي حديثــه.

واعتــاد علــى بــدء الحديــث دائمــا مــع أي فــان بــكالم التحيــة اللطيــف .وحيــن

فقــد صــارح ســيليكو هيريســون ،باحــث مجموعــة كارينغــي الماليــة األمريكيــة

يلتقــي بــأي شــخص فــي مــكان مــا كان يقــدم كلمــة التحيــة قبلــه وعلــى محيــاه

الــذي التقــى بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي أيــار /مايــو عــام  ،1972قائــا« :إن

ابتســامة صبوحــة ،وكان ذلــك ينطبــق علــى لقائــه بــكل أوســاط النــاس ســواء أ

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ تلقــى أســئلة عــن طيــب خاطــر ،ورد عليهــا بــكالم ســهل

كانــوا كــوادر أو عمــاال أو فالحيــن أو أطفــاال .وكان كالم تحيتــه دافئــا ومتنوعــا

ومفهــوم واقفــا الموقــف التعاونــي .إنــه كان رجــا دافئــا ولــه قــوة جاذبيــة كبيــرة

علــى غــرار« :كــم تجشــمت عنــاء» ،و«مرحبــا» ،و«هــل كنــت بخيــر؟» ،و«أ لــم

تجتــذب النــاس إليــه».

تكــن مريضــا؟» و«أنــا مســرور حقــا بلقائــك» ،و«أهــا وســهال» ،وفــي بعــض
األحيــان ،كان يقــول للزائــر إنــه يشــعر باألســف لتأخــره أو يعتذر له علــى انتظاره،

		

وكان كالم الرئيــس يتميــز بكثــرة التشــبيهات والتعابيــر المرحــة الواضحــة
التــي يقنــع بهــا النــاس علــى منطــق الحيــاة والنضــال.

رغــم أنــه قــد خصــص لــه وقتــه القيــم مــن أوقاتــه المشــغولة لإلشــراف على شــؤون

كانــت األفــكار والنظريــات والسياســات التــي وضعهــا الرئيــس متماســكة

الدولــة .رغــم أنــه كان رئيســا يمثــل دولــة ،كان يتبــادل تحيــة وحديثــا مــع جميــع

مــع األقــوال المشــهورة القيمــة والتشــبيهات الكثيــرة ،وحيــن يتبــادل الحديــث مــع

النــاس ســواء أ كانــوا عامليــن عادييــن أو أجانــب بــكالم دافــئ ورقيــق وصريــح.

النــاس ،كان يســتخدم تعابيــر عامــة غنيــة وتشــبيهات حيــة .فقــد وصــف المجتمــع

كان أســلوب حــواره المتميــز هــو تقديــم كالم التحيــة المفعــم باالحتــرام والثقــة

المثالــي الــذي تحققــت فيــه اســتقاللية النــاس علــى أنــه مجتمــع يعيــش فيــه النــاس

والــود بمبــادرة منــه حتــى يزيــل توتــر أعصــاب النــاس فــي اللحظــة األولــى،

علــى وجبــة األرز وحســاء اللحــوم البســين مالبــس الحريــر فــي البيــوت المســقوفة

ويجتذبهــم إليــه دفعــة واحــدة.

بالقرميــد ،كمــا وصــف النقــل بالســكك الحديديــة وهــو طليعــة االقتصــاد الوطنــي

كان كالمــه صريحــا وعموميــا ومشــوقا دائمــا .لــم يكــن يقتصــر ذلــك علــى

علــى أنــه شــرايين البــاد ،وحيــن يتحــدث عــن صحــة النــاس وعمرهــم المديــد،

حديثــه مــع الكــوادر األفــراد والعامليــن فقــط ،بــل علــى التقريــرات والخطابــات

وصفهــا بالشــباب فــي الســتين مــن العمــر واالحتفــال بيــوم الميــاد الســتيني فــي
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التســعين مــن العمــر ،وحيــن يتحــدث عــن حيــاة الحــزب ،قــال بــكالم عــادي إن

المــرآة بعــد غســل وجهوههــن ،حتــى تغــدو وجوههــن جميلــة ،لكــن أوانــي الخــزف

تخلــص أعضــاء الحــزب مــن رقابــة المنظمــة ،خطيــر مثــل طفــل صغيــر ابتعــد

التــي تصنعنهــا ليســت جميلــة مثلكــن .فــا بــد لكــن أن تصنعــن المنتجــات الجميلــة

عــن حضــن أمهــا ،وحيــن يتحــدث عــن أســلوب عمــل الكــوادر ،أشــار إلــى

مثــل وجوهكــن.

ضــرورة عملهــم بمنتهــى الحــرص والحنكــة قائــا إن القــرد يســقط أحيانــا علــى

وفــي وقــت المغــادرة أيضــا ،قــال الرئيــس للعامــات إن صنــع الخــزف نــوع

األرض عنــد عبــور الســياج بعــد مــا كان يتهــور طيشــا واثقــا بمهارتــه فقــط ،لكــن

مــن الفــن الــذي يتطلــب دقــة ورهافــة ،وســألهن :هــل يمكــن رفــع جودتهــا مــن

الثعبــان ال يســقط ،ألنــه يتســلقه بحــذر مؤكــدا علــى أمانتــه.

درجــة المقبــول الحاليــة إلــى درجــة الممتــاز ،وغــادر المصنــع بعــد أن ســمع

حتــى إذا أراد أن يكلــف أي شــخص بالمهمــة أو يشــير إلــى عيبــه ،لــم يكــن

جوابهــن المفعــم بالثقــة .هكــذا ،صحــح موقفهــن الخاطــئ مــن صنــع الخــزف دون

يقولهــا بلهجــة األمــر الرســمي أو اإلجبــار ،بــل كان يقــول بلهجــة لطيفــة أو يجعلــه

أن يلومهــن مباشــرة بــل بالمجــاز المشــوق .فــي الحقيقــة إن هــذا الــكالم الــذي قالــه

يــدرك خطــأه مــن تلقــاء ذاتــه ،عــن طريــق المجــاز الحــي أو التعبيــر العميــق

الرئيــس مجــازا بمكيــاج الفتــاة كان كافيــا لتأنيــب ضميرهــن وتصحيــح موقفهــن

المغــزى بنقــل حكايــة قديمــة مشــوقة أو أقــوال مأثــورة.

الخاطــئ فــي العمــل.

حــدث ذلــك ،حيــن زار الرئيــس مصنــع كيونغســونغ للخــزف فــي يــوم الثالــث

		
ـزف،
وبعــد زيارتــه لهــذا المصنــع ،شــهد نجــاح معيــن فــي تحســين جــودة الخـ

عشــر مــن آذار /مــارس عــام  ،1959لالعتنــاء بحيــاة الشــعب بقلب أبيهــم الحقيقي.

وعندئــذ ،زار الرئيــس هــذا المصنــع مــرة أخــرى ،وســأل لكبيــر المهندســين فــي

أثنــاء تجوالــه فــي أركان المصنــع لالطــاع علــى حالــة اإلنتــاج ،جــاء إلــى

المصنــع عــدد األوالد لــه ،ونبهــه إلــى ضــرورة زيــادة عــدد أنــواع المنتجــات

ورشــة التصنيــف ،حيــث أخــذ أحــد األطبــاق وأمعــن النظــر فيــه ،ورأى أن جودتــه

وكمياتهــا قائــا« :أرى أن الواجــب يفــرض علينــا أن نصنــع عــددا أكبــر مــن

تحســنت إلــى حــد مــا بالمقارنــة مــع الماضــي ،لكنــه مــا زال ســميكا ولــم يكــن

أوانــي الطعــام إذا أردنــا أن نــؤدي دور اآلبــاء بصــورة أفضــل».

لونــه أبيــض جــدا ،ومقاييســه أيضــا لــم تكــن كمــا ينبغــي .هكــذا ،كانــت جودتــه لــم

لكالمــه المجــاز هــذا دون أي نقــد أو لــوم لهــم ،أحــس كــوادر المصنــع وعمالــه

تكــن عاليــة .كان ذلــك يزعــج فــؤاد الرئيــس الــذي يــود أن يضــع أفضــل األدوات

بوخــز ضميرهــم ،ونجحــوا أخيــرا فــي نضالهــم لتحســين جــودة الخــزف وزيــادة

المطبخيــة فــي منــازل الشــعب.

عــدد أنواعــه وكميــات إنتاجــه.

قبيــل مغــادرة المصنــع ،التفــت الرئيــس إلــى الفتيــات عامــات التشــكيل

حدث أمر تال في يوم السادس عشر من تموز /يوليو عام .1964

اللواتــي كــن فــي الفنــاء لتوديعــه ،وقــال مبتســما لهــن إنــه إذا اســتيقظت الفتيــات

فــي ذلــك اليــوم ،صــار المدرســون فــي مدرســة ياكســو اإلعداديــة فــي قضــاء

مــن النــوم فــي الصبــاح فإنهــن يضعــن المكيــاج علــى وجوههــن فيمــا هــن يريــن

تشانغســونغ يقدمــون العــرض الفنــي أمــام الرئيــس الــذي يــزور مدرســتهم .لكنهــم
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ارتكبــوا غلطــة فــي توافــق اللحــن أثنــاء تقديــم عرضهــم الفنــي.
لغلطتهــم هــذه أمــام الرئيــس ،شــعر مســؤول المدرســة بضيــق القلــب لذنبــه

بين الشعب طول حياته

وســأله وهــو يالطــف ركبتــه بعــد إحنــاء قامتــه أي «معركــة» اشــتركت فيهــا حتــى
أصبــت بالجــرح ،ممــا جعــل صغــار التالميــذ ينفجــرون ضاحكيــن.

الكبيــر ،لكــن الرئيــس صفــق لهــم قائــا« :يمكنكــم أن تقدمــوا عرضــا أفضــل فــي

وفــي الحديــث مــع األجانــب والمواطنيــن المغتربيــن وحتــى مــع رؤســاء الــدول

المســتقبل ،إذا بذلتــم جهــودا أكبــر .يكــون ثمــة مثــل يقــول إن اإلخــاص ينــال

األخــرى أو فــي المــآدب معهــم ،كان الرئيــس يســتخدم كثيــرا مــن الفكاهــات

إعجــاب الســماء أيضــا .إن البدايــة الجيــدة هــي نصــف العمــل .أحســنتم عرضــا».

والنــكات ،ممــا يزيــد شــعورا بالــود والمــودة.

بعــد أن خــرج الرئيــس إلــى قاعــة االســتراحة علــى إثــر انتهــاء العــرض أيضــا،

وذات مــرة حيــن كان فــي قاعــدة التدريــب بالشــرق األقصــى لجيــش االتحــاد

ألهمهــم مــرة أخــرى قائــا إنهــم أحســنوا عرضــا .إن األهــم هو حماســتهم واشــتراك

الســوفييتي قبــل تحــرر كوريــا ،أنقــذ الرئيــس أحــد الضبــاط الســوفييتيين الــذي

جميعهــم .وعنــد إظهــار حماســتهم العاليــة يمكــن مواصلــة تطورهــم.

أكل لحــم الضفــدع مــن الموقــف الحــرج أمــام زوجتــه ،بمــا قــال إنــه تنــاول لحــم

رغــم أن قولــه كان قصيــرا ،لكنــه كان ينطــوي علــى إلهامــه لهــم وثقتــه وتوقعــه
لنجاحهــم القــادم مــع أن عرضهــم الحالــي كان غيــر متقــن.
كمــا كان كالم الرئيــس متميــزا بظرافــة الفكاهــة والقصــص المشــوقة عــن
مضاميــن الحيــاة.

الدجــاج الســماوي الــذي ال يمكــن ألحــد أن يتناولــه مــا عــدا الرجــال الخاصيــن،
وقلــد صــوت ذلــك الدجــاج حتــى أضحــك الحاضريــن .وذات مــرة ،روى أســطورة
		
ـة
كوريــة عــن ثمانــي الحوريــات فــي جبــل كومكانــغ ألفــراد الفرقــة الفنيــة الصينيـ

التــي زارت كوريــا ،وفــي أثنــاء حديثــه ،قــال إنــه لــو كان بينكــم فتــى أعــزب لــكان

حيــن كان الرئيــس يتحــدث مــع النــاس ،كثيــرا مــا اســتخدم فكاهــات ونكاتــا

مــن األفضــل أن يصعــد بحيــرة «بالــدام» ليلتقــي بالحوريــة ،ممــا أثــار ضحــكات

وقصصــا مشــوقة عــن المضاميــن الحياتيــة ،ممــا جعــل الجــو نيــرا ويســر قلــوب

الضيــوف .وفــي المأدبــة التــي أقيمــت فــي الذكــرى الثمانيــن لعيــد ميــاده ،روى

المتحدثيــن.

أثنــاء تناولــه الشــعيرية فــي الصينيــة مــع رؤســاء الــدول األخــرى قصــة عن نشــوء

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

هــذه الشــعيرية التــي تناولهــا فــي الماضــي النبــاء اإلقطاعيــون في الصحــن الواحد
مــع العاهــرات لتقابــل أفواههــم أفواههــن حتــى انفجــر الحاضــرون ضاحكيــن.

هــو يــوم العيــد ،ممــا جعــل الحاضريــن يضحكــون ،وحيــن كان ال بــد أن يؤكــد

زمنــا مــا قــال كونــو جــوزي عضــو مجلــس النــواب التابــع للحــزب الديمقراطــي

علــى ضــرورة العيــش بأســلوبنا وبأذهاننــا الخاصــة ،روى قصــة عــن أحــد الطيــور

الليبرالــي ومديــر البريــد فــي اليابــان ،الــذي قابــل كثيــرا مــن رؤســاء الــدول األخرى

الطائشــة التــي مــات بتمــزق قائمتيــه بعدمــا تقلــد مشــي اللقلــق .وذات مــرة ،رأى

«عــادة ،يقــول رئيــس دولــة فــي أي بلــد ،عنــد الحديــث ،واقفــا موقــف ســمعة وقــدرة

ركبــة تلميــذ شــقي مكدوشــة ،عنــد دخولــه حجــرة الــدرس للتالميــذ المســتجدين،

بلــده .ولذلــك ،يكــون مضمــون حديثــه رســميا ،ويبــدو ســلوكه نيقــا ومتكبــرا».
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يــروي قولــه هــذا االتجــاه العــام الــذي يبديــه رؤســاء الــدول عنــد حديثهــم مــع
األجانــب .إال أن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ كان يعامــل جميــع النــاس إنســانيا،
ويتبــادل الحديــث الحياتــي معهــم علــى الــدوام.

بين الشعب طول حياته

الصديــق القديــم أفضــل بينمــا يكــون الثــوب الجديــد أفضــل.
كان كالمــه المتعلــق بالحيــاة ينطــوي علــى كل شــيء مــن عــادات أبنــاء الشــعب
واألجانــب وأعرافهــم التقليديــة وحتــى صغائــر شــؤون حياتهــم المتوارثة.

دون رؤيــة الحيــاة ،ال يمكــن المعرفــة باإلنســان ،ودون المعرفــة بالحيــاة ال

لــم يكــن يحــب الرئيــس اســتخدام كالم طنــان بــل إنــه كان يتحــدث بــكالم عــادي

يمكــن القــول عــن اإلنســان .ولذلــك ،كان الرئيــس يتبــادل الحديــث مــع أي شــخص

لكــن فكــره واضــح ويهــز أوتــار قلــوب النــاس وغيــر منفــر للســمع وينســاق إليــه

أوال مــن الناحيــة اإلنســانية قبــل ناحيــة العمــل ،ويعيــر اهتمامــا أكبــر إلقامــة عالقــة

المــرء كلمــا يســمعه مــرة بعــد مــرة ،ولذلــك ،كان الجــو حولــه مرحــا دائمــا ولــم

حياتيــة قبــل عالقــة العمــل.

تفــارق االبتســامة وجــوه الســامعين ،وكانــت قلــوب النــاس تتجــه إليــه دائمــا.

انطالقا من ذلك ،كان يحب الحديث عن مسائل الحياة في جو حياتي.

كمــا كان الرئيــس متواضعــا إلــى أبعــد الحــدود .كل مــن يــزور أي روضــة

فــإذا قابــل الكــوادر ،ســألهم عــن حالــة صحتهــم وأســرهم قبــل بحــث العمــل،

أطفــال أو دار حضانــة فــي كوريــا ،يــرى ألول وهلــة لوحــة رســم مؤثــرة ،يكــون

وإذا قابــل عامليــن عادييــن ســألهم أوال عــن أعمارهــم ومســقط رؤوســهم ووالديهــم

فيهــا الرئيــس بيــن األطفــال مســتقبل الوطــن ،حيث يكــون الرئيس المتبســم ابتســامة

بالتفصيــل .وإذا ذهــب إلــى المســكن الجماعــي ،استفســر عــن كيفيــة غســل المالبس

		
ـم
عريضــة جالســا علــى المقعــد الطويــل فــي الحديقــة ويتحلــق حولــه األطفــال أحدهـ

وكيفيــة أخــذ الحمــام وحالــة تدفئــة الغــرف ،وإذا زار المنــازل الســكنية ،ســأل أوال

يلبــس قبعــة الرئيــس واآلخــر يعانــق عنــق الرئيــس بذراعيــه ويهمــس شــيئا فــي

عــن حالــة ضمــان الميــاه والوقــود.

أذنــه .كان األطفــال مفعميــن بالســعادة مثلمــا يكونــون مــع جدهــم الحقيقــي.

كان الرئيــس يتبــادل الحديــث الحياتــي مــع األجانــب أيضــا فــي جــو مــن األلفــة
والمودة.
ذات مــرة ،زار الرئيــس االتحــاد الســوفييتي الســابق ،حيــث ســأل للكــوادر
الســوفييتيين هــل يحــب أهــل بلدهــم أيضــا طعامــا حريفــا ،ودعاهــم لتنــاول
«كيمتشــي» الكــوري الحريــف مــن الخيــار وخمــر إنســام (جنســنغ) ،واقتــرح

هــذه هــي لوحــة تاريخيــة تبيــن عالقــات القربــى بيــن القائــد والشــعب واألطفال.
حقــا إنهــا لوحــة جميلــة تصــور رجــا بــارزا يحمــل أخالقــا وشــيما إنســانية
وسياســية لــم يكــن مثيلهــا فــي تاريــخ البشــرية.
إذا كان الــود والــدفء فــي الــكالم العــادي المشــوق هــو جمــال اللغــة ،فــإن
االختــاط دائمــا بالنــاس دون أي رســميات هــو جمــال الســلوك.

بشــرب النبيــذ قائــا إن الســوفييتيين يعتــادون علــى شــرب النبيــذ قبــل تنــاول

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يعيــش ويعمــل طــول حياتــه بيــن الشــعب دون

الســمك ،وقــال ألحــد الكــوادر الســوفييتيين العامليــن منــذ أكثــر مــن ثالثيــن ســنة من

أي تكليــف أو رســميات .كان ذلــك تظاهــرا لنظرتــه الســامية التــي تعتبــر الشــعب

أجــل الصداقــة الكوريــة الســوفييتية إنــه صديــق قديــم لــه ،مستشــهدا بقــول مأثور أن

كالســماء .كانــت نظرتــه المتفانيــة للشــعب تلــك أساســا روحيــا جعلــه يعيــش طــول
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حياتــه كقائــد أعلــى للحــزب والدولــة يعيــش مــع الشــعب دون أن يعــرف أي تكليــف
أو رســميات.
فــي تشــرين األول /أكتوبــر عــام  ،1971زار مينوبــي ريوكيتســي محافــظ
طوكيــو بيونــغ يانــغ.

بين الشعب طول حياته

كان الرئيــس يعتبــر جماهيــر الشــعب الصاحــب المباشــر للثــورة كرفــاق
ثورييــن قيميــن يشــاطرونه المصيــر مــن الحيــاة والمــوت وأنــاس أعــزاء يعتمــد
عليهــم ،ورأى ســرور حياتــه وقيمتهــا فــي العيــش دون كلفــة معهــم.
كان الرئيــس يشــتاق إلــى الشــعب ،ويــود لــو يكــون بينهــم دائمــا فــي أي مــكان

بعــد أن تجــول فــي أنحــاء كوريــا ،شــعر باإلعجــاب والتأثيــر الكبيــر مــن هــذا

أو زمــان .بهــذا الدافــع الروحــي ،كان يعامــل الشــعب دائمــا دون أي كلفــة ،ويقــوم

البلــد االشــتراكي المتغيــر .لكــن الشــيء الواحــد لــم يكــن مفهومــا لــه ،ذلــك أن

بالثــورة باالعتمــاد عليهــم .كان الرئيــس واقفــا دائمــا إلــى جانــب الشــعب ،ومؤيــدا

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يذهــب إلــى أي مــكان مصنعــا أم ريفــا كمــا يشــاء .كان

مطلقــا للنــاس العادييــن.

ذلــك أمــرا مفهومــا بالنســبة لحاكــم العاصمــة فــي اليابــان ،الــذي ال يســتطيع أن
يمشــي فــي الشــوارع كمــا يشــاء ،وقــد تعــرض لهجــوم األشــقياء اليمينييــن علــى

كان يحــب الحيــاة والعمــل باالختــاط مــع الشــعب ،ويولــي أوقــات العمــل معهــم
أكثــر أهمية.

وشــك صعــود الطائــرة الموجهــة إلــى بيونــغ يانــغ هــذه المــرة أيضــا .ولذلــك ،حيــن

بعــد أن جــاء رئيــس تحريــر الصحيفــة الهنديــة «هنديــان تايمــز» إلــى بيونــغ

أتيحــت لــه فرصــة لقائــه بالرئيــس ،ســأله :هــل ال شــأنك إن تذهــب كمــا تشــاء

		
يانــغ ،ليهنــئ الذكــرى الخامســة والخمســين لميــاد الرئيــس كيــم إيــل ســونغ،

إلــى أي مــكان .بعــد أن ســمعه الرئيــس رد عليــه لمــاذا أخــاف الشــعب طالمــا أنــي

توجــه إلــى المنطقــة المحليــة للقــاء بالرئيــس الــذي يقــوم بالتوجيهــات الميدانيــة.

أعمــل أعمــاال طيبــة مــن أجــل الشــعب؟ فــا شــأني إن أذهــب إلــى أي مــكان،

وبعــد أن تبــادل الرئيــس تحيــة معــه ،قــال لــه إنــه ال يحتفــل أصــا بيــوم ميــاده،

مواقــع بنــاء البيــوت والمصانــع والقــرى الريفيــة ،وفــي بعــض األحيــان ،أنــام فــي

لكــن الكــوادر والكثيــر مــن النــاس قــد يزورونــه ،إذا كان فــي بيونــغ يانــغ ،ولذلــك،

الريــف .وشــرح لــه عــن سياســة حــزب العمــل الكــوري عــن التجــار والصناعييــن

جــاء إلــى هــذه المنطقــة للتهــرب مــن إزعاجهــم وفــي آن مــع إعطــاء توجيهاتــه

وسياســته عــن المثقفيــن القدمــاء أيضــا.

الميدانيــة ،واســتطرد قائــا« :إننــي أفضــل هكــذا أن أكــون بيــن العمــال والفالحيــن

هكــذا ،كان الرئيــس طــول حياتــه يختلط بالشــعب الــذي يحترمه ويقدســه ،ويعاملهم

علــى أن أشــترك فــي المأدبــة التــي تقــام للتهنئــة بيــوم ميــادي».

دون أي تكليــف .ذات مــرة ،دعــا الفالحيــن الذيــن أســرعوا إليــه بعــد تعشــيب الحقــول

لم يكن مرة أو مرتين غادر فيها المكان ،كلما رأى بوادر التهنئة بيوم ميالده.

إلــى جلوســهم تحــت ظــل الشــجرة قائــا إن «الفالحيــن الذيــن يعملــون مهرقيــن

ذات مــرة ،احتفــل بأحــد األعيــاد الوطنيــة مــع الشــعب فــي المنطقــة المحليــة،

العــرق يحــق بهــم أن يجلســوا تحــت الظــل ،أمــا أنــا فإنــي أفضــل هــذا المــكان»،

بعــد أن تخلــى عــن خطــة عودتــه إلــى بيونــغ يانــغ بتلــك المناســبة أثنــاء توجيهاتــه

وجلــس هــو علــى مــكان يحرقــه شــعاع الشــمس ،وتبــادل الحديــث معهــم دون أي كلفــة.

الميدانيــة لهــا.
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هكــذا ،كان طــول حياتــه بيــن الشــعب فيمــا هــو يعطــي توجيهاتــه الميدانيــة فــي
المناطــق المحليــة حتــى فــي أيــام ميــاده واألعيــاد أيضــا.
فــي اليــوم العاشــر مــن تشــرين األول /أكتوبــر عــام  1957أيضــا ،كان فــي
توجيهاتــه الميدانيــة لمحافظــة بيونغــآن الشــمالية.

بين الشعب طول حياته

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

حيــن ســمع التالميــذ فــي مدرســة دونغــزو اإلعداديــة خبــرا عــن أن الرئيــس

األوالد فــي الصــورة .عندئــذ ،قــال الرئيــس للمصــور إن البــؤرة يجــب وضعهــا

كيــم إيــل ســونغ جــاء إلــى منطقتهــم فــي هــذا اليــوم عميــق المغــزى الــذي يوافــق

علــى تلميــذ جالــس فــي الوســط ،واألهــم هــو بــروز وجــوه التالميــذ فــي الصــورة.

الذكــرى الثانيــة عشــرة لتأســيس حــزب العمــل الكــوري ،اندفــع فــور انتهــاء

وحثــه علــى التقــاط الصــورة بســرعة قبــل غــروب الشــمس .حقــا كان ذلــك مشــهدا

دروســهم إلــى الخــارج للقــاء بــه .حينمــا رؤوا الرئيــس يقــف فــي االتجــاه اآلخــر

بيــن األب وأبنائــه الحقيقييــن.

للنهــر ،أطلقــوا صيحــات حياتــه وهــم يضربــون األرض بأقدامهــم .لــوح الرئيــس
بيــده نحوهــم ،وعندئــذ ،انصــرف التالميــذ المنفعلــون إلــى الــزورق علــى شــاطئ

تلــك الصــورة يحتفــظ بهــا فــي تاريــخ الثــورة الكوريــة كشــاهد خالــد علــى حبــه
الدافــئ ألفــراد الجيــل الناشــئ.

النهــر دون وعــي منهــم للوصــول إليــه .وقبــل بلــوغ الــزورق الشــاطئ ،قفــزوا إلــى

		
ـى
ذات مــرة ،قــال الرئيــس للكــوادر المرافقيــن معــه إنــه يريــد أن يؤكــد لهــم علـ

المــاء مثيريــن ضجــة صاخبــة .وحيــن اجتمعــوا حولــه ،ســألهم الرئيــس بالتفصيــل:

شــيء ،هــو أنــه ال يجــوز لهــم أن يمانعــوا النــاس يقابلونــه بحريــة ،وإذا ذهــب إلــى

هــل انتهــت دروســهم ،وهــل يكونــون مجتهديــن فــي الدراســة .حين عاملهــم الرئيس

مصنــع ،فــإن العمــال يحلقــون حولــه ،ويتحــدث معهــم دون كلفــة ،وإذا ذهــب إلــى

بــدفء دون أي كلفــة ،كان األوالد يتعلقــون بذراعيــه متســابقين دون أن يعــوا أن

الريــف ،فإنــه يتحــدث مــع الفالحيــن وجهــا لوجوههــم .ال يجــوز منــع ذلــك .يــود

مالبســهم قــد صــارت مبللــة تمامــا بالمــاء .بعــد أن رأى أحــد الكــوادر هــذا المشــهد،

الشــعب أن يلتقــي بــي ،وإنــي أود أن ألتقــي بهــم وأتبــادل الحديــث معهــم ،وإننــي

صــرخ لهــم « إياكــم أن تفعلــوا هكــذا» .لصوتــه هــذا ،بــدأ األوالد باالنســحاب منــه،

أعتبــر لقائــي بالشــعب ســرورا لــي ،ويعتبــر الشــعب لقاءهــم بــي ســعادتهم .طبعــا

واعيــن أنهــم صــاروا مفرطيــن فــي التصــرف .لكــن الرئيــس قــال لذلــك الــكادر

إنكــم تقلقــون علــى ســامة أمنــي .لكــن ذلــك ال داعــي لــه .يثــق شــعبنا بالحــزب

«دعهــم وشــأنهم .لمــاذا تقــول هكــذا لــأوالد الذيــن جــاؤوا للقــاء بــي ،حتــى إلــى

ويدعمــه مــن أعمــاق قلبــه ،وأنــا بــدوري أثــق ثقــة أكيــدة بالشــعب وأحترمــه.

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،
١٩٢
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الحــرب ،دعــا الجنــود يجلســون أقــرب منــه قائــا «إن الجلــوس األقــرب يزيــد

مهــذب دون أن يتعــرف علــى هويتــه .تكــون ثمــة كثيــر مــن القصــص عــن ذلــك

المــودة .تفضلــوا بالجلــوس أقــرب منــي» ،وجعلهــم يجلســون قريبيــن منــه،

ومنهــا قصــة حدثــت فــي أيــام نضالــه ضــد اليابــان حيــث أن أحــد األشــخاص فــي

وتبــادل الحديــث معهــم ،وعقــد معهــم جلســة التســلية حيــث غنــى بنفســه «أغنيــة

منطقــة حــرب العصابــات ظــن مغلوطــا أن القائــد كيــم إيــل ســونغ هــو رئيــس

الحنيــن إلــى الموطــن» .تلــك األغنيــة التــي غناهــا القائــد األعلــى أمــام الجنــود

شــؤون المنطقــة لشــدة اختالطــه بســكان المنطقــة ،وقصــة أخــرى حدثــت فــي أحــد

األدنــى رتبــة لــم تكــن مجــرد تعبيــر عــن مشــاعره ،بــل إنهــا كانــت نشــيد حــب

مطاعــم الشــعيرية بعــد التحريــر هــي أن أحــد الفالحيــن لــم يتعــرف علــى الرئيــس،

الرجــل العظيــم الــذي يعامــل الجنــود العادييــن معاملــة وديــة صادقــة بعيــدا عــن

وطلــب منــه بصــوت عــال أن يعطيــه ســيجارة.

الفــرق فــي الرتبــة العســكرية.
ذات مــرة ،زار الرئيــس جزيــرة دورو ،حيــث ود أن يأخــذ يــد الفــاح الــذي

كان الرئيــس يعامــل األجانــب أيضــا بــود دون أي تكلفــة وبــا تقيــد باإلجــراءات
التشــريفية ،ســواء أ كانــوا رؤســاء الــدول أم أشــخاصا عاديين.

عــاد لتــوه بعــد العمــل فــي الحقــول ليصافحــه ،لكــن الفــاح تــردد فيمــا هــو يمســح

حيــن زار الرئيــس موريتانيــا ،كان رئيــس الدولــة فــي هــذا البلــد فــي موقــف

يــده بســرواله ،ألنــه كان يعمــل بالدبــال قبــل قليــل فــي الحقــول ،لكــن الرئيــس

حــرج جــدا ،رغــم أنــه قــد وجــه دعــوة لزيــارة بلــده ،لكنــه لــم يفكــر فــي أنــه يــزور

أمســك بيــده بلطــف قائــا إنــه ال بــأس ،هــذا هــو يــد الفــاح.

بلــده حقــا ألنــه بلــد متخلــف ويكــون كل شــيء فيــه صعبــا.

		

تكــون بيــن وثائــق الصــور الفوتوغرافيــة المأخــوذة فــي أثنــاء نشــاطاته الثوريــة

ولكــن حيــن تشــرف بزيــارة الرئيــس الــذي يحمــل ســمعة عالميــة لبلــده الخالــي

كثيــر مــن الصــور التــي تــم التقــاط الرئيــس مــع النــاس دون أي تكلفــة .وكان أكثــر

حتــى مــن دار الضيافــة التــي تســتحق بنــزول الضيــف الكريــم وال قاعــة المحادثــات

مــا يجتــذب أنظــار النــاس منهــا صــوره المأخــوذة مــع الناس مشــابكا ذراعــه بأذرع

وال مــكان المأدبــة علــى حــدة ،كان قلقــه كبيــرا جــدا .قيــل إن عقيلتــه الســيدة الفرنســية

النــاس ،مثــل صورتــه المأخــوذة مــع الفــاح آن دال ســو والصــورة المأخــوذة مــع

بدورهــا كانــت محيــرة جــدا حيــن ســمعت زيــارة الرئيــس لبلــده .لكــن قلقهمــا زال

لــي إيــن مــو المناضــل الوطنــي الصامــد لتوحيــد الوطــن حيــث يجلــس لــي إيــن مــو

فــورا لــكالم الرئيــس كيــم إيــل ســونغ الــذي قــال دون تكليــف إنــه يحــب أصــا الحيــاة

علــى الدراجــة الثالثيــة ويقــف الرئيــس وراءه واضعــا ذراعــه بلطــف علــى كتفــه،

فــي الخيمــة ،وطالمــا أنــه كان يعيــش حيــاة الخيمــة لمــدة  15ســنة فــي أيــام نضــال

ومــع أيتــام الوالديــن مثــل تشــواي يونــغ أوك وأخواتهــا ،تــم التقــاط صورتــه شــادا

جيــش حــرب العصابــات ،لمــاذا ال يعيــش فــي الخيمــة ،وإن صــار رئيــس الدولــة.

يديــه بأيديهــن ،ولشــدة ســرور لقــاء التوائــم الثالثــة تــم التقــاط صورتــه معهــم بعــد
أن عانــق كلهــم فــي حضنــه ،مثــل أحفــاده الحقيقييــن.
لشــدة معاملتــه الخاليــة مــن التكلفــة ،تحــدث كثيــر مــن النــاس معــه بــكالم غيــر
١٩٤
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يــده دون أي تكليــف .كان مــن عــادة الموريتانييــن أن يشــووا الخــروف بكاملــه بعــد

فــي المعســكر الســري للجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري ،بــدءا مــن أواخــر آب/

مــأ بطنــه بــاألرز ،ويضعــوه علــى المائــدة ،ويأكلــوا اللحــم الــذي نزعــوه بأيديهــم،

أغســطس عــام  1936إلــى أوائــل عــام  1937والتقــى بالقائــد كيــم إيــل ســونغ،

وحيــن حــل الضيــف بهــم أيضــا ،يأخــذون اللحــم بأيديهــم ،ويناولونــه ،وحينمــا

وفيمــا يلــي فقــرات مــن تلــك المقالــة:

يتنــاول الضيــف اللحــم الــذي أخــذه مــن يــد المضيــف لعــدة مــرات ،يحــس المضيف

« إنــه طويــل القامــة ،جهــوري الصــوت ،ومــن خــال لهجتــه يمكــن االعتقــاد

بمــودة الضيــف الصادقــة .ولكــن مــن عــادة الكورييــن أن يأكلــوا الطعــام بالملعقــة

بأنــه ولــد فــي محافظــة بيونغــآن .إنــه مربــوع وشــاب ،عمــره أقــل مــن ثالثيــن

والالقطتيــن وال ســيما ال يناولــوا الطعــام بعــد أخــذه بأيديهــم .إال أن الرئيــس كان

ســنة ،خالفــا لمــا هــو متوقــع .وهــو يتقــن اللغــة المنشــورية تمامــا ،وال يســتخدم

يراعــي عــادة الشــعب الموريتانــي علــى الرغــم مــن أنهــا مخالفــة لعــادة الكورييــن.

أي إيمــاءات تــدل علــى أنــه القائــد ،بــل يرتــدي المالبــس نفســها التــي يرتديهــا

حدثــت مثــل تلــك األمــور ،حيــن زار الرئيــس الجرائــر ومنغوليــا أيضــا .وحيــن

مرؤوســوه ويقاســمهم الطعــام نفســه ،وكذلــك أفراحهــم وأتراحهــم ،وهــو يبــدو

زار بلغاريــا ،حمــل علــى عاتقــه الســلتين المليئتيــن بالكــرز ،والتقطــت الصــورة

متنفــذا ومتســامحا».

التذكاريــة لــه مــع البلغارييــن فــي حقــل أشــجار الكــرز حســب عادتهــم .هكــذا،

هــذه المقالــة قــد نقلــت شــعور كيــم جونــغ بــو الصريــح بطريقــة تفصيليــة

كان الرئيــس يحتــرم العــادات والتقاليــد األجنبيــة أيضــا ،ويقيــم عالقــات وديــة

		
اليابانيــة
وموضوعيــة نســبيا عــن شــخصيته البــارزة ،رغــم الرقابــة الصارمــة

مــع األجانــب فــي كل بلــد يذهــب إليــه .بمــا أنــه كان يولــي أهميــة أكبــر للنواحــي

علــى الصحافــة.

اإلنســانية ،ويعامــل جميــع النــاس ســواء أ كانــوا كورييــن أم أجنبيــن ،دون أي

ومثلمــا نشــرت مجلــة «سامتشــولي» قبــل التحريــر ،عــاش الرئيــس كيــم إيــل ســونغ

رســميات ،ازدادت ســمعته وكرامتــه ،وكان جميــع النــاس فــي العالــم يحترمونــه

معيشــة متواضعــة فــي كل مــكان وزمــان طــوال حياتــه .ههنــا بالــذات ،تكمــن ميــزة

كل االحتــرام.

شــيمه الســامية الجديــرة برجــل عظيــم.
كان الرئيــس يعــرف بدقــة أكبــر مــن غيــره قيمــة الحيــاة المتواضعــة وأهميتهــا

حياة متواضعة لم تتغير طول الحياة

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

نشــرت مجلــة «سامتشــولي» الصــادرة فــي أيــام حكــم اإلمبريالييــن اليابانييــن

ويحظــي باحتــرام الجماهيــر وحبهــا ،ويســتطيع العمــل والحيــاة دائمــا باختــاط

مقالــة عــن اإلقطاعــي الوطنــي كيــم جونــغ بــو الــذي أمضــى أكثر مــن أربعة أشــهر

الجماهيــر .كان ذلــك حقيقــة قيمــة للحيــاة أثبتهــا الرئيــس عبــر ممارســة النضــال

١٩٦
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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
النضــال الســتعادة الوطــن ،أو فــي األيــام لمــا بعــد تحــرر البــاد أو فــي أيــام
ازدهــار البــاد ،وحتــى فــي أيــام شــيخوخته.

حياة متواضعة لم تتغير طول الحياة

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،

شــيمه الســامية هــذه كانــت تقــوم علــى عاداتــه الحياتيــة النزيهــة التــي كان

وهنــاك كثيــرون ال يقيمــون إال الذهــب وحــده .ومــن وجهــة نظــر مثــل هــؤالء

يتمســك بهــا طــوال حياتــه ،وانطلقــت حياتــه النزيهــة هــذه مــن نظرتــه الفريــدة

النــاس ،فــإن كيــم جــو هيــون كان يعتبــر بروليتاريــا ال يملــك شــيئا .ولكننــي أؤكــد

التــي رأى بهــا الفكــر والــروح الســامية علــى أنهــا أكثــر ثــروات الثــوري ســموا،

مــع ذلــك أنــه كان غنيــا جــدا فــي الواقــع ،ألنــه احتفــظ حتــى اللحظــة األخيــرة مــن

منــذ بدايــة نشــاطاته الثوريــة.

حياتــه بفكــرة وروح ســاميتين ال يمكــن مقارنتهمــا بــأي كميــة مــن الذهــب».

كان الثــري الحقيقــي الــذي اعتبــره الرئيــس ممــن قابلهــم طــوال حياتــه هــو كيــم
جــو هيــون أبــرز عاملــي التمويــن فــي الجيــش الثــوري الشــعبي الكــوري.

كان يتحلــى الرئيــس طــوال حياتــه بالمعتقــدات الماثلــة فــي أن الفكــرة والــروح
		
هــذه
الســاميتين أكبــر ثــروات بالنســبة للثــوري .وانطالقــا مــن نظرتــه الفريــدة

كان كيــم جــو هيــون يعمــل جاهــدا لحــل مســألة المــأكل والملبــس والمســكن

إلــى ممتلــكات الثــوري ومفهومــه للحيــاة ،رأى الميــراث الفكــري والروحــي الــذي

للجيــش الثــوري طــوال فتــرة انطالقــه علــى طريــق النضــال الثــوري وحتــى بعــد

اســتلمه مــن والديــه كأثمــن وأقيــم تــراث ال يمكــن مقارنتــه بــأي مــوارد ماديــة،

أن ارتقــى إلــى قائــد الفــوج ،كان يســعى كل الســعي إلطعــام وإلبــاس وإســكان

حتــى اســتطاع أن يعيــش طــول حياتــه بنزاهــة.

رفاقــه فــي الســاح ،مثلمــا كان فــي أيــام عامــل التمويــن ،وســقط شــهيدا ،مــن
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.

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،
ألنــه كان يصــرف حتــى مصاريــف عملــه علــى حســاب راتبــه ،لكــن الرئيــس
حــرص علــى إعادتهــا مــا عــدا راتبــه األصلــي ،قائــا إنــه ال يجــوز خــرق القواعــد

فــي الحقيقــة إن الحبــوب واألقمشــة واألحذيــة التي حصــل عليها للجيــش الثوري

الماليــة للدولــة ،وحيــن طرحــت إلــى اجتمــاع مجلــس الــوزراء مســألة راتــب

طــوال حياتــه ربمــا تشــكل جبــا كبيــرا ،لكــن المــزود الــذي تركــه كثروتــه الوحيــدة

رئيــس الجامعــة األكبــر مــن راتــب رئيــس الــوزراء ،قــال مؤكــدا إن المنصــب ال
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شــأن بهــا ،إن رئيــس الجامعــة هــو أحــد العلمــاء فيحــق لــه أن يأخــذ راتبــا عاليــا.

كان ذلــك تعبيــرا عــن شــكرهم للرئيــس الــذي بــذل كل جهــوده مــع المزارعيــن

علــى الرغــم مــن أنــه كان يبــذل نفســه كليــا مــن أجــل الثــورة الكوريــة حامــا

فــي أيــام الحــرب ،فيمــا هــو ينثــر شــخصيا البــذور معهــم ويوضــح طريــق تقــدم

علــى عاتقــه شــؤون الدولــة الهامــة طــوال حياتــه ،ولكنــه كان يرفــض دائمــا
االقتــراح بإعــاء راتبــه الشــهري.

المزرعــة ويعتنــي بــكل شــؤونها االقتصاديــة إلــى ذلــك اليــوم.
بعــد أن ســمع الرئيــس تقريــرا عــن هــذه الفعاليــة بانتبــاه ،عبــر عــن رضــاه

لــم يكــن يولــي أي اهتمــام بالمــال منــذ صغــره .لــم يحــدث مــرة أن يعطيــه

الكبيــر ،قائــا إن هــذا مــال كبيــر .صاحــب هــذا المــال غنــي .عنــد بدايــة تشــكيل

أبــوه وأمــه مــاال لــه .لذلــك ،كان يســتعمل الدفاتــر وأقــام الرصــاص وأمثالهــا

هــذه المزرعــة ،لــم يكــن لمــزارع حتــى فــراش صالــح واحــد  ، ...وتــردد كلمــات

مــن اللــوازم التــي اشــترتها لــه األم .ذلــك المــال مــن عشــرين يوانــا الــذي أعطتــه

األغنيــة :ألي غــرض ،أســتعمل هــذا المــال الكبيــر المــوزع علــي  ....وبعــد قليــل،

األم حيــن انطلــق إلــى طريــق الثــورة ،بعــد مــا جمعتــه بكدهــا لقــاء غســل مالبــس

قــال إنــه أصبــح اآلن غنيــا ،فإنــه يــود أن يكــرم المزرعــة بمالــه ،وأشــار إلــى

اآلخريــن لــم يكــن مصاريــف حياتــه ،بــل إنــه كان أشــبه بمــال ثــورة يمكنــه أن

شــراء الجــرارات والشــاحنات واآلالت الزراعيــة بذلــك المــال وتزويــد المزرعــة

يســتعمله عنــد الحاجــة القصــوى إلــى المــال أثنــاء قيامــه بالثــورة.

بهــا .وبعــد مــرور عــدة أيــام ،جلــس مــع أحــد الكــوادر ليحاســب مجمــوع األمــوال

كانــت وجهــة نظــر الرئيــس هــي أن المــرء إذا وقــع فريســة األمــوال واألمتعــة،

		
«إن
المســتهلكة لشــراء تلــك األشــياء المقدمــة إلــى المزرعــة ،وقــال بمــرح لــه

يصبــح شــخصا خسيســا ال فــي نظــره حــزب وزعيــم ،وال وطــن وشــعب ،وال

المــال قــد تــم اســتهالكه بمقــدار  104300واون لشــرائها .هــذا يعنــي أن المــال

يعــرف حتــى والديــه وزوجتــه وأوالده فــي النهايــة.

األكثــر مــن مالــي بمقــدار  1800واون ونيــف قــد تــم اســتهالكه .مــاذا أفعــل إذن،

وبدافــع مــن هــذه النظــرة الســامية ،بــذل كل مــا لديــه مــن المــال الخــاص ألجــل
ســعادة الشــعب.

ليــس لــدي مــال آخــر .أقرضنــي مــاال أيهــا الرفيــق الســكرتير المســؤول ،ســوف
أفــي بالديــن بعــد الحصــول علــى نصيبــي مــن الحصيلــة الموزعــة التاليــة».

فــي أحــد األيــام مــن شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر عــام  ،1993أقيمــت فعاليــة

هكــذا ،صــارت  22عربــة مــن الجــرارات والعربــات المقطــورة والشــاحنات

كبيــرة لتوزيــع الحصيلــة الزراعيــة الســنوية فــي مزرعــة واونهــوا التعاونيــة

تدخــل إلــى تلــك المزرعــة وســط أغانــي وتهاليــل المزارعيــن الذيــن جــاؤوا إلــى

بقضــاء بيونغــواون فــي محافظــة بيونغــآن الجنوبيــة ،حيــث صــدر القــرار لتقديــم

عــدة كيلومتــرات الســتقبالها.

المــال المــودع لمــدة أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن نصيــب الرئيــس الــذي ســجل

بعــد أن ســمع أحــد السياســيين األوروبييــن هــذه القصــة المؤثــرة ،أعــرب عــن

اســمه كمــزارع فخــري فــي هــذه المزرعــة منــذ فتــرة نشــر التعــاون الزراعــي

شــعوره كمــا يلــي« :إننــي ســمعت ألول مــرة أن زعيــم دولــة صــار مزارعــا

االشــتراكي بعــد الحــرب ،بمجمــوع قيمتــه  102485واونــا إلــى صاحبــه الرئيــس.

فخريــا ،وبعــد أن أخــذ مــاال مــن نصيبــه فــي الحصيلــة الســنوية الموزعــة علــى
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المزارعيــن ،واشــترى بمالــه الجــرارات والشــاحنات ،وأعطاهــا للمزارعيــن.

واحــد صالــح لجــده وجدتــه .كان الرئيــس وأفــراد أســرته فــي مانكيونغــداي قــد

حقــا ،ذلــك قصــة تشــبه بأســطورة ال تحــدث فــي تاريــخ زراعــة البشــرية العائــد

عاشــوا حيــاة بســيطة ونزيهــة إلــى حــد أن يتذكــر الرئيــس بقلــب مؤلــم أنــه لــم يعــط

إلــى عشــرات آالف الســنين».

أي شــيء لجــده وجدتــه اللذيــن كانــا يعانيــان كل أنــواع الشــقاء مــا عــدا اشــتراء

كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ نزيهــا دائمــا فــي حياتــه اليوميــة أو فــي معاملتــه

نظــارة التكبيــر لجدتــه.

للممتلــكات العامــة للدولــة والشــعب .كان مــن نظرتــه الثابتــة أن يميــز بصرامــة

كان الرئيــس يؤكــد دائمــا للكــوادر «ال يجــوز لنــا ،كائنــا مــن كانــوا ،أن نتجــاوز

األمــور العامــة مــن األمــور الخاصــة ،وال يخلــط بهــا فــي كل األحــوال ،ورأى أن

مســتوى معيشــة شــعبنا» ،وأبــدى بنفســه مثــاال واقعيــا لذلــك .بعــد تحــرر البــاد

مصالــح الشــعب تتعــرض لالعتــداء ،مــن دون ذلــك.

مباشــرة ،عــدل معيــار كميــة التمويــن للكــوادر ،قائــا بصرامــة إنــه ال يجــوز

ذات مــرة ،حيــن عــرف أن مرؤوســيه أحضــروا  14غرســة مــن األشــجار

إطالقــا تقديــم تمويــن خــاص لهــم حتــى لرئيــس وزراء الدولــة .ولــم يخالــف هــذه

المثمــرة ،لغرســها فــي جنينــة داره ،المهــم قائــا إن مزرعــة الفواكــه تلــك هــي

الالئحــة فــي حياتــه العائليــة أيضــا .ولذلــك ،كان المــال المســتهلك فــي أســرته

ثــروة قيمــة يجــب تركهــا لألجيــال القادمــة مســتقبال ،فــا يحــق لهــم أن يجيئــوا بهــا

اقتصــر علــى راتبــه الشــهري فقــط ،ولــم يتجــاوز حــده.

بعــد اقتالعهــا طالمــا أن تلــك األشــجار ثــروات رباهــا الشــعب بعــرق جباههــم.

		
فــي
كان أبنــاء الشــعب الكــوري والمواطنــون المغتربــون والشــخصيات

وحــرص علــى إعادتهــا فــورا .وذات مــرة أخرى ،عــرف أثنــاء توجيهاتــه الميدانية

مختلــف بلــدان العالــم يقدمــون كثيــرا مــن الهدايــا للرئيــس كيــم إيــل ســونغ تمجيــدا

إلحــدى المناطــق المحليــة أن الكــوادر فــي تلــك المنطقــة نظمــوا األعمــال لترتيــب

لمآثــره ومتمنيــن موفــور الصحــة ومديــد العمــر لــه .لكــن كل الهدايــا التــي أهداهــا

الطريــق وبنــاء البيــت المســتقل بحجــم صغيــر الســتقباله فــي أفضــل الظــروف،

أبنــاء الشــعب عــادت إليهــم كمــا هــي عليــه ،إذ أنــه حــرص علــى تقديــم كلهــا إلــى

المهــم بصرامــة قائــا :لمــاذا تنظمــون ترتيــب الطريــق وبنــاء البيــت بتعبئــة

العامليــن فــي قطاعــات العمــل الشــاق والمضنــي وأصحــاب المآثــر ،بينمــا هــو

الشــعب فــي هــذا الوقــت المشــغول ،بدعــوى ذهابــي إليهــا ،هــل مــن األمــر الالئــق

يشــتري كل لوازمــه فــي المخــزن العــام بنفــس أصنافهــا التــي يســتخدمها أبنــاء

تبذيــر ممتلــكات الدولــة ،مــا دامــت تلــك هــي ممتلــكات الشــعب؟ إن مــن يلحقــون

الشــعب.

خســارة بممتلــكات الدولــة ملزمــون بتحمــل المســؤولية أمــام الشــعب .مثــل هــذه

مــن المعــروف أن معــرض الصداقــة الدوليــة بنــي في جبــل ميوهيانغ المشــهور

القصــة المؤثــرة التــي تبيــن شــيمه الروحيــة واألخالقيــة الصادقــة والنزيهــة للغايــة

بمناظــره الخالبــة .يعتبــر هــذا شــاهدا عظيمــا علــى عصــر حــزب العمــل الكــوري،

ال تعــد وال تحصــى.

وتتركــز فيــه مشــاعر احتــرام النــاس فــي العالــم وتمجيدهــم للرجــل العظيــم ،حيــث

مــع بنــاء البيــوت الحديثــة الفاخــرة مــن أجــل الشــعب ،لــم يســمح ببنــاء بيــت
٢٠٢

رجل عظيم

عرضــت الهدايــا المقدمــة إلــى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ مــن رؤســاء الــدول وقــادة
رجل عظيم ٢٠٣
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األحــزاب والشــخصيات والمنظمــات واألجهــزة فــي العالــم ،حتــى أطلــق عليــه هــذا

المعــرض .رغــم أنــي لــم ألتــق مــرة بالرئيــس كيــم إيــل ســونغ ،لكنني اســتطعت أن

االســم وصــار موضــع زيــارة النــاس الكثيريــن فــي الداخــل والخــارج.

أحــس بشــخصيته الســامية فعــا .أرى أنــه رجــل عظيــم يزيــد احترامــي وتبجيلــي

فــي الحقيقــة إن كوريــا كانــت مــن واجبهــا فــي األيــام الماضيــة أن تقــدم الهدايــا

لــه كلمــا أتطلــع إليــه مــرة بعــد مــرة».

المؤلفــة مــن األشــياء القيمــة والنــادرة إلــى البلــدان األخــرى ،لكنهــا أصبحــت

عــادة إن السياســيين فــي البلــدان األخــرى ال يعلنــون عــن الهدايــا التــي تلقوهــا

تتلقــى الهدايــا الكثيــرة مــن الــدول والشــعوب الغفيــرة فــي العالــم منــذ وقــوف

مــن غيرهــم ،ويعتبرونهــا ملــكا خاصــا بهــم ،حتــى يســتخدموها أو يحتفظــوا

الرئيــس كيــم إيــل ســونغ علــى رئاســة الحــزب والدولــة .كان كل ذلــك تعبيــرا عــن

بهــا رمــزا إلــى شــخصيتهم وكرامتهــم ،وفــي حالــة عرضهــا أمــام اآلخريــن،

اعتــراف العالــم بالرئيــس وتمجيــده ألفــكاره وقيادتــه ومآثــره ،وثقــة شــعوب العالــم

يســتخدمونها كموضــع فخرهــم لشــخصيتهم الخاصــة.

بــه ومشــاعر افتتانهــا بمالمحــه الســامية الجديــرة برجــل عظيــم.
ومــع ذلــك كلــه ،لــم يفكــر الرئيــس مــرة أن هــذه الهدايــا المقدمــة إليــه كانــت

لكــن الرئيــس كيــم إيــل ســونغ جعــل كل الهدايــا المقدمــة إليــه كنــوزا وطنيــة
ورمــزا إلــى كرامــة الشــعب وقوتــه.

تخصــه وحــده ،بــل إنــه قــال« :كل الهدايــا التــي تســلمتها هــي ملــك بلــدي وال

رغــم أنــه زار زيــارة تفقديــة كل الثــروات واآلثــار واألوابــد التاريخيــة ومنهــا

ملكــي الخــاص ،فــا بــد مــن عــرض كلهــا فــي معــرض الهدايــا» ،واســتطرد قائــا

		
مدينــة معــارض الثــورات الثــاث ومتحــف التاريــخ وحتــى ضريــح الملــك

بــدفء قلبــه إن الهدايــا المقدمــة مــن البلــدان األخــرى هــي الكنــوز الوطنيــة التــي

دونغميونــغ بالتفصيــل ،لكنــه لــم يتفقــد معــرض الهدايــا المقدمــة إليــه بكامــل أرجائه

تســتأثر بأهميــة تاريخيــة ،فــا بــد مــن االحتفــاظ الجيــد بهــا .هكــذا ،كان الرئيــس

حتــى اللحظــة األخيــرة مــن حياتــه .هــذا مــا لــم يكــن مثيلــه ألحــد مــا عــدا الرئيــس

أعطــى حتــى ذلــك الشــرف الــذي تلقــاه أيضــا إلــى الشــعب كمــا هــو عليــه.

الــذي عــاش طــول حياتــه بنزاهــة ،معتبــرا أن أفضــل ثــروات اإلنســان الثــوري مــا

حيــن بنــي المعــرض الرائــع فــي أنســب مــكان فــي جبــل ميوهيانــغ ،بحيــث
صــار مــن الممكــن عــرض الهدايــا فيــه ،قــال إنــه إذا قصرنــا فــي حفــظ الهدايــا
القيمــة فــإن األجيــال القادمــة ســتلومنا ،فــا بــد مــن حفظهــا جيــدا ،والحــرص علــى

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.

أن يشــاهدها أبنــاء شــعبنا واألجانــب .هكــذا ،أطلــق عليــه اســم معــرض الصداقــة

كان متواضعــا طــول عمــره فــي حيــاة الغــذاء ،بدافــع مــن مبــدأ حياتــه القائــل

الدوليــة ،ويــزوره عــدد كبيــر مــن أبنــاء الشــعب والمواطنيــن المغتربيــن واألجانب.

بــأن الثــوري يكفيــه صنــع الثــورة رغــم تنــاول الطعــام بالمــاء البــارد علــى جبنــة

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
٢٠٤

رجل عظيم

الصويــا وحدهــا.
كانــت األطعمــة التــي أحبهــا أثنــاء حياتــه هــي األطعمــة الجماهيريــة العاديــة
رجل عظيم ٢٠٥
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التــي يحبهــا جميــع الكورييــن مثــل الطعــام الخليــط بالغــال المختلفــة وحســاء

فرحيــن لمشــهدي الــذي أصبــح جنتلمانــا فعــا» .وبعــد برهــات ،قــال لهــم الرئيــس

عجينــة الصويــا ويخنتهــا والثــوم المملــح وأنــواع المخلــات مــن الملفــوف الكامــل

قصــة عــن لبســه هــذه البدلــة األنيقــة.

والخــردل المســماة ب«كيمتشــي» وســاطة البقــول البريــة والقريــدس المملــح.

أمــا هــذه البدلــة فهــي مــا أرســله القائــد كيــم جونــغ إيــل بعــد الحــرص علــى

وكانــت األطعمــة األكثــر حبــا لــه هــي أيضــا أطعمــة عامــة يحبهــا جميــع الكورييــن

صنعهــا .ألن القائــد شــعر بضيــق قلبــه ،حيــن رأى أفــراد الوفــد الذيــن يــزور

مثــل شــعيرية البطاطــا المتجمــدة وحســاء مــن حبــات الــذرة وكعــك البطاطــا

البلــدان األوروبيــة بصحبــة الرئيــس يلبســون جميعــا بأناقــة بــدالت الياقتيــن

واليقطيــن المســلوق وغيرهــا.

المطويتيــن إلــى الجانــب مــع ربطــة العنــق ،لكــن الرئيــس هــو وحــده كان يلبــس

قــال الرئيــس إن ألــذ األطعمــة وأهمهــا فــي الدنيــا هــو الملــح .ذلــك ألنــه إحــدى
المــواد األحــوج التــي ال غنــى عنهــا كل يــوم فــي معيشــة الشــعب.

بدلــة مغلقــة العنــق .ولذلــك ،فــور عودتــه مــن البلــدان األخــرى ،أعطــاه القائــد كيــم
جونــغ إيــل هــذه البدلــة .عنــد تقديــم هــذه البدلــة المشــربة بإخالصــه ،قــال للرئيــس

لشــدة مراعاتــه لقواعــد الحيــاة الغذائيــة البســيطة ،قالــت جدتــه لــي بــو إيــك

بإلحــاح إنــك عانيــت شــقاء طــول حياتــك دون خلــع البــزة العســكرية والبدلــة مغلقــة

ألحــد الكــوادر الــذي يقلــق علــى وجبــات الرئيــس البســيطة « :إنــي أفهــم قلبــك،

العنــق ،واآلن ،أرجــوك أن تســتريح البســا البدلــة مفتوحــة الصــدر ،طالمــا أنــي

ولكــن الرئيــس الــذي ولــد مجبــوال بابــن الشــعب ال يغيــر عــادة األكل األصليــة.

أشــرف علــى كل شــؤون الدولــة البســا البدلــة مغلقــة العنــق		 .

وليــس لــي أيضــا أي حيلــة».

بعــد أن تحــدث الرئيــس عــن هــذه القصــة ،أخــرج مــن جيــب الصديريــة ســاعة

كان الرئيــس متواضعــا جــدا فــي لبــس المالبــس واألحذيــة أيضــا .حــدث أمــر

الجيــب مــن الذهــب األبيــض ،كمــا لــو أنــه يفاخــر بهــا .تلــك الســاعة ذات األرقــام

تــال فــي أحــد األيــام مــن أوائــل شــهر تمــوز /يوليــو عــام  ،1984حيــن كان

وخطوطهــا الواضحــة أيضــا أعدهــا القائــد كيــم جونــغ إيــل وأعطاهــا للرئيــس .قــال

الرئيــس يقيــم فــي المنطقــة المحليــة ليوجــه شــؤون محافظتــي هامكيونــغ الشــمالية

الرئيــس إنــه يحــس بــأن كل األتعــاب المتراكمــة منــذ أيــام نضالــه فــي الجبــل تــزول

وريانغكانــغ علــى الطبيعــة ،بعــد إنهــاء زياراتــه للبلــدان االشــتراكية األوروبيــة.

تــوا ،حينمــا يظهــر بمظهــر الــزي هــذا.

جــاء الكــوادر إلــى الرئيــس الــذي يكــون فــي الجنينــة ،ليقدمــوا لــه تحيــة

مظهــر الــزي الجديــد هــذا أثــار أصــداء بعيــدة حتــى فــي العالــم ،بحيــث أعربــت

الصبــاح ،ولكــن حيــن وقعــت نظراتهــم عليــه ،أخذتهــم الدهشــة لمشــهد الرئيــس

أحــد المصــادر اإلعالميــة فــي البلــدان الرأســمالية عــن شــكوكه فــي تغييــر مظهــر

الــذي يبــدو أكثــر شــابا .كان الرئيــس فــي الخــارج وعلــى محيــاه ابتســامة عريضــة،

زيــه قائــا إن تلــك قــد يعنــي « تغيــر السياســة فــي شــمالي كوريــا».

بعــد أن لبــس بدلــة الياقتيــن المطويتيــن إلــى الجانــب وحــول عنقــه ربطــة .بعــد أن

طبعــا إنهــم لــم يســتطيعوا أن يعرفــوا ســبب لبســه البدلــة مفتوحــة الصــدر

تلقــى الرئيــس تحيــة الكــوادر ،قــال مفعمــا بالفــرح« :هــل تروننــي أنيقــا .أراكــم

مــع ربطــة العنــق ،طالمــا أنــه لــم يظهــر بهــذا المظهــر طــوال عشــرات الســنين
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الماضيــة .قبــل ذلــك اليــوم ،لبــس الرئيــس مثــل ذلــك الشــكل مــن البدلــة ألول

الفوتوغرافيــة مشــهد الرئيــس الــذي يلبــس البدلــة مفتوحــة الصــدر والربطــة حــول عنقه.

مــرة فــي عــام تحريــر البــاد .إن المناضليــن المناهضويــن لليابــان الذيــن كانــوا

لكــن الرئيــس لــم يكــن يفصــل بدلــة مفتوحــة الصــدر األخــرى حتــى صــار

يســاعدون الرئيــس قريبــا منــه بعــد عودتــه المظفــرة إلــى الوطــن البســا البــزة

عتيــا.

العســكرية الملوثــة بدخــان البــارود فــي ســاحة القتــال ضــد اليابــان بحثــوا تفصيــل

بمــا أنــه كان يشــغل بالــه كثيــرا لتزويــد الشــعب بأفضــل المالبــس ،كان

البدلــة لــه ،وحصلــوا علــى قمــاش البدلــة المخططــة باللــون الكســتاني وقمــاش

يــرى دائمــا الوقــت مــا زال مبكــرا حتــى الرتــداء مالبــس فاخــرة .كان طلبــه

القميــص ،وصنعــوا بهمــا بدلــة وقميصــا ،وقدموهمــا للرئيــس .عنــدذاك ،تقبلهمــا

الخــاص بالمالبــس ينطبــق علــى أفــراد أســرته فــي مانكيونغــداي أيضــا .حيــن أراد

الرئيــس مرحبــا وهــو يقــول إنــه كان يشــعر بالقلــق علــى عــدم وجــود المالبــس

المناضلــون المناهضــون لليابــان أن يقدمــوا أفضــل المالبــس لجــد وجــدة الرئيــس

الخارجيــة الرســمية ،لكنهــم أزالــوا قلقــه هــذا .كان مــن واجبــه أن يلقــي خطــاب

اللذيــن كانــا يعانيــان كل أنــواع الشــقاء تحــت وطــأة اضطهــاد وجــور اإلمبريالييــن

عودتــه المظفــرة إلــى الوطــن ويقابــل عــددا كبيــرا مــن الشــخصيات باختــاف

اليابانييــن ،وبعــد التحريــر أيضــا ،لــم يكونــا يلبســان مالبــس صالحــة ،مانعهــم

طبقاتهــا وفئاتهــا علــى أرض الوطــن المحــرر .ولكــن لــم يكــن لــه حتــى طقــم

الرئيــس قائــا إنــه يمكــن تفصيــل المالبــس األفضــل أيضــا لجــده وعمــه أيضــا،

واحــد مــن البــدالت الرســمية .قــال أحــد المناضليــن المناهضيــن لليابــان للرئيــس

		
ـوادر
حيــن يعيــش جميــع أبنــاء الشــعب بســعادة .ولذلــك ،قالــت جدتــه أيضــا للكـ

إن الطقــم الواحــد مــن البــدالت الرســمية ال يكفيــه ،فإنــه يــود أن يفصــل طقمــا

الذيــن يشــعرون بضيــق أفئدتهــم لعــدم تفصيــل لبــاس واحــد لهــا« :ال حاجــة لشــغل

آخــر لــه بعــد الحصــول علــى قمــاش فاخــر ،لكــن الرئيــس رفضــه قائــا« :هــذه

بالكــم .إنــي مســرورة جــدا ،حيــن أرى قائــدا يعمــل مــن أجــل جميــع أبنــاء الشــعب.

البدلــة التــي فصلهــا لــي الرفــاق تكفينــي» ،واســتطرد قائــا إن أبنــاء شــعبنا مــا

يقــال منــذ قديــم الزمــان إن رجــا يهتــم بشــؤون أســرته لــن يكــون رجــا عظيمــا».

زالــوا يعانــون الحرمــان مــن الكســاء ،ولــم يخلعــوا لباســا مصنوعــا مــن قمــاش

هكــذا ،كان الرئيــس كيــم إيــل ســونغ يعمــل طــول حياتــه معانيــا كل أنــواع

الكتــان الخشــن .ومــا دام األمــر هكــذا ،كيــف يســتطيع أن يلبــس مالبــس فاخــرة،
فإنــه ســيلبس مالبــس جديــدة ،حيــن يلبــس جميــع أبنــاء شــعبنا مالبــس فاخــرة عــن
طريــق اإلســراع ببنــاء الوطــن الجديــد.

الشــقاء ،البســا المالبــس العاديــة التــي يلبســها عامــة النــاس.
كانــت نظــرة الرئيــس إلــى المالبــس هــي أنــه ال حاجــة إلــى لبــس مالبــس أنيقــة
طالمــا أنــه يدخــل بيــن الشــعب ،وإذا لبــس مالبــس خاصــة فــإن العمــال والفالحيــن

هكــذا ،صــار الرئيــس يلقــي خطــاب عودتــه المظفــرة إلــى الوطــن ،ولقــي لقــاء

يعاملونــه معاملــة حرجــة ومتكلفــة .كان الســبب فــي لبــس الرئيــس طــول حياتــه بدلــة

مؤثــرا بجــده وجدتــه ،فــي مانكيونغــداي ،البســا البدلــة مفتوحــة الصــدر .علــى هــذا

مغلقــة العنــق هــي أنهــا لبــاس الشــعب الــذي يلبســه عامــة النــاس فــي األيــام العاديــة.

النحــو ،اســتطاع الكوريــون أن يشــهدوا ألول مــرة فــي األفــام الوثائقيــة والصــور

كــي يختلــط الرئيــس بأبنــاء الشــعب الذيــن يحبهــم ويعتــز بهــم دون رســميات،
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كان يعمــل طــول حياتــه البســا مالبس الشــعب ،ولــم يلتفت إلى مســرح الدبلوماســية

فــا حاجــة لتركهمــا ،وأعلمهــم طريقــة تصليحهمــا ،وبعــد انتهــاء إصالحهمــا ،ســر

الدوليــة أو المنبــر السياســي حيــث يلبــس الرجــال عــادة البــدالت األنيقــة مفتوحــة

ســرورا عظيمــا قائــا إنهمــا صــارا جديديــن.

الصــدر وربطــة العنــق ،بــل إنــه شــعر براحــة البــال ،إذا اســتطاع أن يختلــط
بالشــعب ويحظــى بتأييــده ولــو لبــس المالبــس المتواضعــة.

كمــا أنــه كان يحــب لبــس الجــوارب العاديــة المصنوعــة مــن القطن التي يلبســها
عامــة النــاس ممــا يبــاع فــي المخــزن التجــاري .فــي أيــام الحــرب العنيفــة ،كان

بمــا أنــه كان يحمــل هــذه النظــرة إلــى المالبس ،شــعر بســرور أكبر حيــن قدمت

يضطــر إلــى زيارتــه الجبهــة وعمــق البــاد ،فيمــا هــو يغيــر  2إلــى  3الجــوارب.

لــه إحــدى العجائــز القرويــة مــا فصلتــه مــن القميــص المصنــوع بقمــاش القنــب،

ولكــن إذا أتيحــت لــه الجــوارب الممتــازة مــن الصــوف ،فإنــه أعطاهــا لمرافقيــه أو

وجــرب علــى لبســه أمــام تلــك العجــوز ،ممتنــا لهــا ،ولــم ينســاها طويــا .حيــن رأى

جنــدي حرســه الشــاب.

مرافقــوه مالبســه صــارت باليــة وحائلــة اللــون ،أرادوا تفصيــل مالبــس جديــدة
بالقمــاش الجيــد ،منعهــم الرئيــس قائــا :لمــاذا تعملــون هكــذا ،طالمــا أنهــا تكــون

وكان مســكنه أيضــا متواضعــا جــدا بمــا يفــوق التصــور ،حتــى لــم يكــن يختلــف
أبــدا عــن مســاكن الشــعب.

صالحــة لــه لتواضعهــا ،حيــن يــزور المصانــع واألريــاف ،وجعلهــم يصلحونهــا

كان رئيســا للدولــة أي رب أســر البــاد .حتــى األســرة الصغيــرة ،تخصــص

بعــد تقليــب قماشــها .وذات مــرة ،حــدث أن تمزقــت ســترته المبطنــة بالقطــن مــن

		
أو
لربهــا أفضــل حجراتهــا .إال أن الرئيــس لــم يكــن يســكن فــي المســكن الخــاص

أحــد أجزائهــا قليــا مــن جــراء فــرع الشــجرة أثنــاء عبــوره للتلــة الشــائكة للقــاء

يعمــل فــي المكتــب الخــاص ولــو مــرة ،حيثمــا كان.

أبنــاء الشــهداء فــي وقــت رياضــة الصبــاح ،وعندئــذ ،طلــب رفوهــا قائــا « :لمــاذا
ال ألبــس أنــا أيضــا لباســا مرقعــا؟».

طبعــا إن قاعــة كومسوســان لالجتماعــات ( قصــر الشــمس الحالــي فــي
كومسوســان) تــم بنــاؤه كقصــر الرئاســة .لكــن الرئيــس أمضــى معظــم أيــام حياتــه

وكان الرئيــس يحــب لبــس األحذيــة والجــوارب أيضــا ممــا يلبســه أبنــاء الشــعب

علــى طريــق توجيهاتــه الميدانيــة ،حتــى بعــد بنــاء هــذا القصــر ،ناهيــك عمــا قبــل

دائمــا .ولذلــك ،كان يلبــس حذائيــن جلدييــن فقــط حينمــا يقابــل األجانــب أو يشــارك

بنائــه ،فلــم يكــن لديــه مكتــب أو غرفــة طعــام أو مســكن محــدد لــه علــى حــدة ،بــل

فــي االجتمــاع أو يذهــب إلــى المكتــب ،وفــي األوقــات العاديــة ،كان يلبــس دائمــا

كان مكتبــه ومســكنه هــو أماكــن يعيــش ويعمــل فيهــا أبنــاء الشــعب .حتــى البيــت

حذاءيــن قماشــيين مثــل أبنــاء الشــعب اآلخريــن.

الفالحــي البســيط والنفــق الــذي تتســاقط فيــه الميــاه الكلســية وعربــة القطــار كان

فــي أحــد أيــام الشــتاء ،رأى المرافقــون أن الجلــد الداخلــي لحذائــي الرئيــس

يســتخدمها كمســكنه ومكتبــه.

صــار باليــا الحتذائهمــا طويــا ،وســعوا إلــى تغييرهــا بالجديديــن ،ولكــن حيــن

ذلــك المــكان الــذي وضــع فيــه الرئيــس الخطــة العملياتيــة للدفــاع عــن ســواحل

عــرف الرئيــس ذلــك ،منعهــم قائــا :إن هاذيــن الحذاءيــن مــا زال ال بــأس بهمــا،

منطقــة واونســان فــي فتــرة حــرب التحريــر الوطنيــة ،وانضــج الخطــة بعيــدة
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المــدى لفتــح المجــال االســتراتيجي فــي الحــرب كان غرفــة ضيقــة بســيطة فــي

بعــد تغييــر محركهــا بمحــرك الســيارة مــن طــراز «ســونغري  .»58 -واســتطرد

البيــت الريفــي الواقــع فــي وادي الجبــل مــن قضــاء بوبدونــغ بمحافظــة كانغــواون،

قائــا« :يكســب شــعبنا اآلن األمــوال بصعوبــة ،ولذلــك تســتخدمها بالدنــا بقيمــة

والمــكان الــذي أعــد فيــه الرئيــس الــدورة الكاملــة الثالثــة التاريخيــة للجنــة الحــزب

جــدا فلســا بعــد فلــس .مــا زالــت األمــوال قليلــة لنــا ،فــا نمــد الشــعب باألحذيــة

المركزيــة أيضــا كان بيتــا فالحيــا متواضعــا فــي قريــة هيانغهــا مــن قضــاء

أيضــا بوفــرة .وإذا كان ثمــة مــال لشــراء ســيارة جديــدة فإنــي ســأطلب شــراء

زانغكانــغ بمحافظــة زاكانــغ ،الــذي يتســرب إليــه الدخــان عنــد إيقــاد النــار.

أحذيــة الشــعب بــه ولــو واحــدا منهــا .فــي رأيــي ،يمكــن مواصلــة اســتخدام هــذه

ليــس فــي أيــام الحــرب الشــاقة فقــط ،بــل فــي أيــام حــدوث التحــوالت العظيمــة
فــي إعــادة اإلعمــار والبنــاء لمــا بعــد الحــرب وجريــان بنــاء البيــوت الســكنية

الســيارة ،إذا تــم إصالحهــا جيــدا .فإياكــم شــراء ســيارة جديــدة ،بــل نســتعملها
بعــد اإلصــاح الجيــد لهــا».

والمبانــي العامــة علــى قــدم وســاق أيضــا ،منــع بنــاء مســكنه أو دار مكتبــه قائــا

هكــذا ،كان الرئيــس يســعى كل الســعي القتصــاد أمــوال الدولــة ولــو فلســا

«مــاذا ســيقول الشــعب عندئــذ؟» ،وحــرص علــى بنــاء مدرســة أو روضــة أطفــال

واحــدا ،وبذلــك المــال الموفــر إعطــاء العــون لمعيشــة الشــعب ولــو قليــا ،رغــم

أو مستشــفى بــدال منهــا.

أنــه كان يجــوب أنحــاء البــاد ليــل نهــار مــن أجــل الحــزب والثــورة ،والوطــن

ســبق أن أهــدى ســتالين فــي االتحــاد الســوفييتي الســابق ســيارة الــركاب المتينــة

		
فــإذا
والشــعب ،دون أن يســتهلك لنفســه حتــى فلــس واحــد مــن أمــوال الدولــة.

الصامــدة للرصــاص للرئيــس كيــم إيــل ســونغ .بمــا أن الرئيــس ســار بهــا دون

أراد أن يســتخدم مروحــة فــي الصيــف ،اشــتراها مــن مــال جيبــه مروحــة بســيطة

توقــف فــي أيــام بنــاء الوطــن الجديــد ،وفــي أيــام الحــرب ،حتــى صــارت باليــة .فقــد

مصنوعــة فــي تعاونيــة محليــة لربــات البيــوت ،ولبــس عــن طيــب خاطــر مالبــس

صــدر اقتــراح الكــوادر بتغييرهــا بســيارة جديــدة.

مصنوعــة مــن األقمشــة المنتجــة فــي المصنــع المحلــي للنســيج.

فــي غضــون ذلــك ،فــي شــهر آب /أغســطس عــام  ،1962كان الرئيــس

حقــا إنــه نــذر كل مــا لديــه من أجــل الشــعب ،بينمــا كان يعيش ببســاطة وتواضع

كيــم إيــل ســونغ فــي قيــد إســداء توجيهاتــه الميدانيــة لقضاء تشانغســونغ .بعــد انتهاء

شــأنه شــأن الشــعب حتــى لحظــة أخيــرة مــن حياتــه .ولذلــك ،يــذرف النــاس دموعــا

االجتمــاع خــرج الرئــي س إلــى الفنــاء حيــث رأى الســائق يقــوم بترتيــب الســيارة.

حــارة مــن أعمــاق قلوبهــم ،فيمــا هــم يتذكــرون طــول حياتــه المتواضعــة والبســيطة

أمعــن الرئيــس نظرتــه فــي الســيارة قائــا «إن هــذه الســيارة أيضــا صــارت باليــة.

ومآثــره وإنجازاتــه المتراكمــة أمــام الوطــن والشــعب .هكــذا ،كان الرئيــس يعيــش

أ ليــس كذلــك» ،وســأله كــم قــوة حصــان محــرك الســيارة مــن طــراز «ســونغري

طــول حياتــه بيــن الشــعب ،ويبقــى خالــدا فــي قلوبهــم.

  »58مــن صنــع بالدنــا .بعــد أن ســمع منــه  70قــوة حصــان ،قــال إن قــوةمحــرك هــذه الســيارة أيضــا  70قــوة 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  110ســنة مــن
والدتــه ،تبقــى مالمحــه اإلنســانية النبيلــة التــي لــم تتغيــر ولــو مــرة منــذ أيــام شــبابه
الــذي كان يطــوي بــراري بايكــدو حتــى أواخــر حياتــه التــي شــاب فيهــا شــعره
تبقــى حيــة فــي قلــوب أبنــاء الشــعب الذيــن يــزداد شــوقهم إليــه يومــا بعــد يــوم.
يســتمر تاريــخ اإلنســان العظيــم وال ينقطــع .يتقــدم تاريــخ انتصــار اإلنســان
بصمــود حتــى يكلــل بالنصــر بقيــادة الرجــال العظمــاء.
ســيبقى الرئيــس كيــم إيــل ســونغ حيــا إلــى األبــد كشــمس األمــة الكوريــة ،ولــن
ينتهــي احتــرام الكورييــن وتبجيلهــم لــه علــى مــدى عمــر الشــمس والقمــر.
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