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حائط التمييز والتق�سيم لن�سقط كل هذا وجنتاز
حائط االنهزامية ونفتح با ًبا جدي ًدا لعامل جديد
م ًعا!».
 ال�سيا�سات اخلا�صة هي امل�ستقبل« :ال�سيا�ساتنتاجا
اجلديدة نتاج لنظام جيد ولي�س بال�ضرورة ً
ل�سا�سة جيدين� .أم��ا ال�سيا�سة احلكيمة فيمكنها
�أن ت�صنع امل�ستقبل».
 م�ستقبل ال�سيا�سة .وحت��ت عنوان فرعي يقول«ال���ع�ي�ن ت���رى روح ال��ع�����ص��ر» ت����أت���ي م��ق��ول��ة مهمة
ل��ل��رئ��ي�����س م���ون ج��ي��ه �إن« :ل��ق��د ت��رك��زت ال�ث�روات
وحتقق النمو لعدد قليل ج ًّدا من �أفراد جمتمعنا.
ي��رى ك��ث�يرون �أن ه��ذا املجتمع منق�سم الآن �إىل
�شريحتني بن�سبة � %1إىل  ،%99وميكنني القول �إن
هذه الن�سبة ،وبف�ضل جهودنا م ًعا� ،ستكون % 0.1
�إىل .% 99.9
 �سيا�سة امل��زج والتعاي�ش ممكنة« :ميكن حتقيقامل��زج والتعاي�ش لي�س يف �إط��ار ال�سيا�سة فح�سب،
بل يف خلق حالة ثقافية عامة يكون فيها املجتمع
ق���اد ًرا على التجمع والتعاي�ش واالن��دم��اج يف كل
الأح�����وال وحت���ت �أي ظ���روف ويف ك��اف��ة امل��ج��االت.
هناك ثقافة تناف�س فر�ضتها ال�سيا�سة وفر�ضها
االق��ت�����ص��اد وانتقلت لكل جم���االت احل��ي��اة وعلينا
الآن �أن ن��ت��ج��اوزه��ا ن��ح��و االن���دم���اج ال التناف�س
والتعاي�ش ال التناحر».
 الإقليمية والتغلب على ال�����ص��راع��ات�« :إن���ه ملناملخجل الت�صريح ب�أننا نحن ال�سيا�سيني ال نعمل
لأجل �أوطاننا بقدر ما نعمل لأحزابنا وللمناطق
ال��ت��ي منحنا �أف���راده���ا �أ���ص��وات��ه��م يف االن��ت��خ��اب��ات
لن�صبح �سا�سة بعد ذلك .لقد �صوتوا لهذا املر�شح
�أو ذاك لأنه ابن منطقتهم وهو �أمر يجعل الوطن
مق�س ًّما با�ستمرار».
 �أه���م���ي���ة امل�ل�اح���ق���ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة« :ي���ج���ب �أنيبقى الق�ضاء م�ستق ً
ال وق��و ًّي��ا ،ويجب و�ضع كل
ال�ضوابط التي جتعله نزي ًها ومتكنه من القيام
بعمله حتى داخل البيت الأزرق نف�سه وب��دون �أي
عوائق».
 �سيا�سة رائ��ع��ة�« :س�أحافظ على عالقات كوريااجلنوبية م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ،ويف
الوقت نف�سه �س�أفتح امللفات ال�شائكة مع اليابان
ولن �أجتاهلها».
 �أمن قوي�« :س�أعمل على توفري م�ستويات �أمنرفيعة ع�بر ن��ظ��ام يكفل حتققها على امل�ستويني
الداخلي واخلارجي».
 ال�����ش��م��ال واجل���ن���وب وال�������س�ل�ام« :ل���ق���د و���ص��ل��تالعالقات بني الكوريتني لطرق م�سدودة م�ؤخ ًرا
قدما نحو حت�سينها من خالل
وعلينا �أن من�ضي ً
ت���ع���اون اق��ت�����ص��ادي ق���وي ي��ح��ق��ق من���� ًوا اق��ت�����ص��اد ًّي��ا

للبلدين».
الق�سم الثاين حتت عنوان «امل�ستقبل االقت�صادي»:
 م�ستقبل االقت�صاد« :يف الطريق نحو اقت�صاددميقراطي بكل ما تعنيه الكلمة نحن يف حاجة
�إىل ت��ق��ري��ب ال��ف��ج��وة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة امل��ت�����س��ع��ة عرب
اقت�صاد يحقق الرفاهية للجميع دون ا�ستثناءات.
هذا الطريق هو وح��ده القادر على تقلي�ص تلك
الفجوة باالعتماد على ا�ستثمار املال العام».
 االقت�صاد االجتماعي وثالثة ع�صافري بحجرواح��د�« :إن��ه بكل ب�ساطة اقت�صاد ال ي�سعى لرثاء
مادي و�إمنا ي�ضع يف �أولوياته التعاون االقت�صادي
واالجتماعي البناء .قد يبدو امل�سمى غري ًبا بع�ض
ال�شيء -االقت�صاد االجتماعي -لكن الهدف على
�أي���ة ح���ال ه��و حت��ق��ي��ق ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر اق��ت�����ص��اد ًّي��ا
واجتماع ًّيا».
 التكنولوجيا العلمية ه��ي ال��ت��ح��دي احلقيقيل���ه���ذا ال��ب��ل��د« :ع���ل���ى ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة �أن ت��ويل
��ا���ص��ا ب��ال��ع��ام��ل�ين يف جم���االت البحث
اه��ت��م ً
��ام��ا خ ًّ
العلمي وتقديرهم على امل�ستويات كافة».
 على ال��زراع��ة �أن تظل ح ّية« :لي�س هناك �أدن��ىاح��ت��م��ال للتخلي ع��ن ال���زراع���ة حت��ت �أي ظ��روف
وبخا�صة زراعة ما نحتاج �إليه من املواد الغذائية».
 �إدارة الأموال من منطلق �أ�سا�سي« :ال يجب علىالبنوك مث ً
ال �أن ُت��دار كما لو كانت �سب ًبا �أو لعبة
يف �أي��دي ال�سيا�سيني لإخ�ضاع النا�س ال��ذي��ن هم
مالكها احلقيقيون».
 «لي�س هناك ا�ستثناءات �أمام حت�صيل ال�ضرائب،ول��ي�����س ه���ن���اك �أي ت���وج���ه ل��ل��ت��خ��ل��ي ع���ن ال��ف��ق��راء
وت�أمني معي�شتهم يف م�ساكن ميتلكونها بالفعل».
الق�سم الثالث والأخ�ي�ر م��ن الكتاب حت��ت عنوان
«م�ستقبل املجتمع»:

 ث����ورة يف جم���ال ال��ت��وظ��ي��ف« :ت�����ص��وري ل��ف��ك��رةال��ث��ورة يف جم��ال ال��ت��وظ��ي��ف لي�س بخلق وظ��ائ��ف
ج��دي��دة و�إمن����ا يف ت��غ��ي�ير امل��ف��ه��وم ن��ف�����س��ه .ف�سوف
تتغري الوظائف يف بلدنا ب�شكل مقنع وبحد �أدنى
نحو ثالثة معايري :الأج��ر القانوين ،والت�أمني
االجتماعي ،ومعدل العمل القيا�سي».
 م��ق��ي��ا���س ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ع��م��ل ور�أ������س امل����ال هوالأ���ش��خ��ا���ص�« :سيكون ال��ه��دف دائ�� ًم��ا ه��و �أن تقوم
ه���ذه ال��ع�لاق��ة ع��ل��ى احل����وار وال��ت��ف��او���ض يف �إط���ار
القانون وحده».
 حرية ال�صحافة�« :سيكون هناك توازن ملمو�سوح��ري��ة حقيقية ممنوحة لل�صحافة والإع��ل�ام.
فقوة احلكم �أو ال�سلطة من واجباتها �أن ت�ضمن
حرية ال�صحافة والإع�لام ب�شكل عام مبا يرتقي
للم�ستوى الذي ي�ستحقه ال�شعب».
 امل���ن���زل �أي���� ً���ض���ا رخ����اء ورف���اه���ي���ة« :م����ع ت�شجيعاالق��ت�����ص��اد ال����ذي ي��ح��ق��ق ال��رف��اه��ي��ة للجميع لن
ن��ت��غ��اف��ل ع���ن االه���ت���م���ام ب��ت��ق��ن�ين �أ����س���ع���ار م��ع��ق��ول��ة
للمنازل حتى يت�سنى للنا�س امتالكها .فاملنزل
� ً
أي�ضا رفاهية».
 ال��ت��ج��ه��ي��زات اخل��ا���ص��ة ب��ك��ب��ار ال�����س��ن« :ال ميكنلأحد �أن يوقف تقدم النا�س يف العمر� .س�أحر�ص
على �أن ينعم كبار ال�سن بكل الرفاهية و�أن ينالوا
فر�صا يف التوظيف .فالبلد الذي يعي�ش فيه كبار
ً
ال�سن �سعداء يكون بل ًدا �سعي ًدا».
 املر�أة � ًأي�ضا م�ستقبل�« :ستدخل املر�أة �إىل املجتمع
من �أو�سع الأبواب عندما ال يكون عليها �أن تختار
بني �أمرين ال ثالث لهما :البيت �أو العمل»!.
 وط��ن ل�ل�أط��ف��ال�« :أن يتمتع �أطفالنا بال�صحةو�أن يكربوا يف جو �صحي على كافة امل�ستويات هو
�أف�ضل ا�ستثمار للم�ستقبل».
 النا�س �أو ًال � ًأي�ضا يف التعليم« :تربية الأطفال
وت��ع��ل��ي��م��ه��م ل��ي�����س م�����س���ؤول��ي��ة ���ش��خ�����ص��ي��ة م��وك��ل��ة
�إىل ال��وال��دي��ن يف امل��ن��زل� ،إن��ه��ا م�س�ؤولية ال��دول��ة
واملجتمع يف الوقت نف�سه .ه��ذا هو ال�سبب يف �أن
الأطفال الذين يخ�سرون �أحد ال�سباقات يف حاجة
�إىل الت�شجيع ليحلموا حل ًما �أكرب!»
---------------------عنوان الكتاب :النا�س �أو ًال؛ قوة
الكاتب :مون جيه �إن
النا�شر :بربل كاو
�سنة الن�شر :طبعة ثانية 2017م
عدد ال�صفحات352 :
اللغة :الكورية
* مدر�س الأدب احلديث واملقارن بكلية
الآداب -جامعة القاهرة
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ً
أوال :قوة
الناس
مون جيه إن

د .محمود عبد الغفار *

تت�صدر غالف الكتاب �صورة الرئي�س الكوري اجلنوبي «مون جيه �إن» الذي مت انتخابه يف مايو هذا العام بعد تهم بالف�ساد �أدت �إىل عزل
الرئي�سة ال�سابقة «باك كون هيه» و�سجنها .بابت�سامته املعهودة ،وبعادة الكوريني يف تغطية الأفواه احرتا ًما وت�أد ًبا عند ال�ضحك ،وبعبارة
م�أخوذة من �شعاره يف االنتخابات «النا�س �أو ال�شعب �أو ًال» ي�أتي هذا الكتاب الذي يحمل العنوان الفرعي كذلك �إ�شارة �إىل حمتواه« :قوة مون
جيه �إن» ،فالكتاب جتميع لأهم الأفكار والعبارات التي �ألقاها الرئي�س الكوري احلايل خالل تد�شينه حلملته االنتخابية الأوىل عام 2012م،
ونظرا لالهتمام الكبري الذي القاه من جانب القراء فقد ظهر
وهي ال�سنة التي �شهدت الطبعة الأوىل لهذا الكتاب ،ويف �شهر يوليو حتديدً ا.
ً
يف طبعة جديدة لأمرين �أ�سا�سيني :الأول هو �أن ما قاله مون جيه �إن قبل �سنوات ينتظر النا�س الذين كان يق�صدهم يف كالمه تنفيذه الآن.
والثاين هو العودة للعبارات التي قالها وبيان قيمتها ودورها يف �شعبيته الكبرية التي مكنته من بلوغ كر�سي الرئا�سة يف مايو هذا العام .ويبقى
رئي�سا حقيق ًّيا لكل الكوريني وبخا�صة الفئات العادية
من �أهم ما قاله تلك العبارة ال�شهرية« :ال�شعب �أو النا�س �أو ًال» ،فهو يريد �أن يكون ً
الكادحة التي قد ال يلتفت �إليها كثري من رجال ال�سيا�سة.
ركزت مقدمة الكتاب على بيان �سبب ن�شره .فهو
جتميع قد يحمل ُبع ًدا توثيق ًّيا لأهم ما قاله مون
جيه �إن قبل بلوغ من�صب الرئا�سة ،و�أهم ما ذكره
خ�ل�ال ق��ي��ام��ه ب��ال��ع��دي��د م��ن الأن�����ش��ط��ة يف جم��ال
ال�سيا�سة ،وما قاله � ً
أي�ضا يف املقابالت الإعالمية
املختلفة ب�ش�أن تطلعاته نحو ت�أ�سي�س كوريا جنوبية
جديدة م�ستفي ًدا من خم��زون كبري من املعارف
واخلربات العديدة التي اكت�سبها .كما ركزت � ً
أي�ضا
على الت�أكيد �أن ال��ه��دف م��ن الكتاب ه��و الك�شف
ع��ن �سبب ات��خ��اذ م���ون ج��ي��ه �إن ق����راره بالرت�شح
ل��ل��رئ��ا���س��ة منطلقًا م��ن ق��ن��اع��ة خ��ا���ص��ة وحقيقية
ب�ضرورة �إج��راء تغيريات جذرية على امل�ستويات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف بلده.
ول��ه��ذا يت�ضمن الكتاب ك��ل م��ا يتعلق بتف�سرياته
مل���واق���ف م��ع��ي��ن��ة وط��م��وح��ات��ه وب���راجم���ه امل��ت��ع��ل��ق��ة
بتحرير االقت�صاد من �أي تبعية وب�إحداث ثورة يف
جمايل التعليم والتوظيف .ما قاله وما ت�صوره
وتطلع �إليه كان �سب ًبا يف اهتمام كبري حظي به من
ال�شارع الكوري مما جعله يتلقى تعليقات متميزة
من القراء واملتابعني مقارنة بغريه من مر�شحي
الرئا�سة �آنذاك .كما ر�سمت مقدمة الكتاب �صورة
ب��ان��ورام��ي��ة ل�شخ�صية م��ون ج��ي��ه �إن امل��ول��ود ع��ام
1953م مبقاطعة جونغ نام ،وخريج كلية احلقوق
جامعة جونغ هيه ،كما عرفت بخلفياته و�أن�شطته
ال�سيا�سية واالجتماعية العديدة كنا�شط �سيا�سي



وكمدافع ع��ن حقوق الإن�����س��ان يف مدنية بو�سان.
مت اعتقاله يف �أحداث ثورة الثامن ع�شر من مايو
ع���ام 1980م ،ت��ل��ك ال��ث��ورة ال��ت��ي �أط��اح��ت باحلكم
الدكتاتوري يف كوريا ومهدت مليالد دولة مدنية
حديثة يتم تداول ال�سلطة فيها ب�شكل �سلمي وال
�أدل على ذلك مما حدث مع مون جيه �إن نف�سه.
فقد انتف�ض ال�شعب �ضد الرئي�سة ال�سابقة ومت
�إدانتها و�سجنها وانتخاب رئي�س جديد دون �إراقة
دماء� .أنهى درا�سات خا�صة مبعهد بحوث وتدريب
ال��ق�����ض��اة ع��ام 1982م وج���اء يف امل��رك��ز ال��ث��اين بني
الدار�سني لكن ما ورد يف �صحيفة حالته اجلنائية
ب�ش�أن اعتقاله حرمه م��ن ت��ويل وظيفة الق�ضاء
ف���اجت���ه ل��ل��م��ح��ام��اة م��ت��ول�� ًّي��ا ال����دف����اع ع���ن ح��ق��وق
الإن�����س��ان .وخ�ل�ال تلك ال��ف�ترة حتى ع��ام 1990م
ت��وىل ع��دة ق�ضايا �شهرية مثل جامعة دون��غ جي
وق�ضايا �أخرى كانت متعلقة مبا جرى من �أحداث
يف كوريا .خالل عمله يف بو�سان التقى بالرئي�س
ً
حمافظا للمدينة
ال�سابق «نو مو هيون» الذي كان
�آن������ذاك .ال��ت��ح��ق ل��ل��ع��م��ل ب��ال��ب��ي��ت الأزرق م��ت��ول�� ًّي��ا
رئا�سة ال�سيا�سات املدنية .اعتذر عن ذلك املن�صب
ل��ظ��روف �صحية ث��م ع���اد �إىل ال��ب��ي��ت الأزرق من
جديد عام 2005م مع الرئي�س نو مو هيون ليتوىل
رئا�سة ���ش���ؤون املجتمع امل��دين وليكون ال�سكرتري
الأول للرئي�س ،كما عاد ملمار�سة ن�شاطه ال�سيا�سي
فيما بعد .كان ع�ض ًوا بلجنة االنتخابات الوطنية

ملحافظة بو�سان يف دورة االنتخاب رقم ت�سعة ع�شر،
كما ت��ر�أ���س ح��زب «م�ين ج��و» .مت انتخابه ليكون
الرئي�س التا�سع ع�شر لكوريا اجلنوبية يف مايو
2017م .الكتاب باخت�صار م��ق��والت جممعة لهذا
الرئي�س مت تق�سيمها ح�سب حمتواها �إىل ثالثة
�أق�سام �سن�ستعر�ض �أهمها يف ال�سطور التالية:
الق�سم الأول حتت عنوان «م�ستقبل ال�سيا�سات»:
 «�أنتم �أيها ال�شباب جت��دون �صعوبة هذه الأي��امريا؟ �س�أجعل
يف الدرا�سة؟ �أعليكم �أن تدر�سوا كث ً
ال��ع��امل ال���ذي ت��ع��ي�����ش��ون ف��ي��ه �أق���ل ت��ك��د� ً��س��ا ب���أع��ب��اء
الدرا�سة املرهقة».
 النهاية ه��ي ال��ب��داي��ة���« :س���أج��ع��ل ال��ن��ا���س تعي�شالعامل الذي حلمت به ،و�س�أجعل الدولة تتعامل
مع املواطن ك�أولوية �أوىل قبل �أي �شيء �آخر� .إنها
البداية الآن ،حيث الدولة هي املركز الذي ميلكه
النا�س؛ النا�س وحدهم وال �أحد غريهم».
 ال�سبب وراء خو�ض غمار ال�سيا�سة« :درجنا علىر�ؤية ال�سيا�سة تدور يف حلقة مفرغة من االنتقام
امل��ت��ب��ادل ب�ين ال�سيا�سيني والأح�����زاب ال�سيا�سية
ب��ال��ط��ب��ع يف ل��ع��ب��ة ال ع�ل�اق���ة ل��ه��ا م���ن ق���ري���ب �أو
ب��ع��ي��د ب��ع��ام��ة ال��ن��ا���س وت��ف��ا���ص��ي��ل ح��ي��ات��ه��م ،ب��ل �إن
ه���ؤالء العامة يتحولون لوقود م�ستهلك يف تلك
الدوائر».
 �أعلن تر�شحي�« :سنت�سلق احلائط م ًعا مت�شابكيالأيدي؛ حائط االمتيازات واحل�صانات اخلا�صة،

