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 آيم جونغ وون     بعث القائد األعلى المحترم            

برسالة بخط يده إلى جميع أبناء الشعب بمناسبة              
، العام الجديد الموحي    )٢٠٢١(زوتشيه    ١١٠ عام  

 .باآلمال

 :فيما يلي رسالته بخط يده

 .آل عام وأنتم بخير "

أتقدم باحترام بتحياتي وتمنياتي إلى جميع أبناء         
 .الشعب، بمناسبة العام الجديد

آمل أن تزدهر السعادة الثمينة لجميع األسر في         
أنحاء البالد على أوسع مدى، وأتمنى بخشوع                  

 .السالمة الغالية ألبناء شعبنا األعزاء

سأناضل في العام الجديد أيضا بقوة لتقريب                 
العصر الجديد الذي سيشهد تحقيق المثل العليا                 

 .ألبناء شعبنا وأمانيهم

وأعبر عن امتناني لمشاعر ثقتكم الثابتة بحزبنا        
 .وتأييدآم الدائم له في الفترات الصعبة

ُأقسم مجددا أن ال أتغير أبدا في وفائي                                
 .وإخالصي للشعب العظيم

 

 آيم جونغ وون
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انعقاد آبير للمؤتمر الثامن 
 لحزب العمل الكوري
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 .والمثقفين، العاملين في مواقع العمل
وحرصت على أن تجري أعمال االطالع بسرعة خاطفة وعلى نحو                     
شامل ومفصل من خالل إيفاد جماعاتها إلى المحافظات إلدراك وقائعها، ثم            

 .إلى الوزارات والهيئات المرآزية حسب الجهات والقطاعات
فقد تعمقت جماعات االطالع والتفتيش في تحليل تلك الحقائق فيها بعد                  
آشف النقاب عنها، مثل ماهية األخطاء في عملية تنفيذ قرارات المؤتمر                     
السابع للحزب، ونوعية التقاعس عن أداء ما يمكن أداؤه، وماهية العمل                      
الذي تم بشكل فعال أو بأسلوب شكلي، وماهية السبب في الخطأ إن وجد،                     

 .وماهية العيب في التوجيه الحزبي
في أثناء تحضير مؤتمر الحزب، قدمت أقسام اللجنة المرآزية للحزب                
وسائر منظمات الحزب في أنحاء البالد إلى المكتب السياسي للجنة                                 
المرآزية للحزب واللجنة التحضيرية للمؤتمر، آراءها التجديدية والمفصلة           
في أهداف النضال وخططه المستقبلية، فضال عن تقارير مراجعة نتائج                     

 .أعمالها خالل األعوام الخمسة الماضية

 أيها الرفاق المندوبون األعزاء،
إن المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري الذي ظل ماليين الرفاق                         
أعضاء حزبنا يحضرونه بكل عناية مفعمين باإلخالص الوطني المتقد                    
وينتظرونه بلهفة، عقد في مرحلة بالغة األهمية والمسؤولية في تطور                       

 .ثورتنا
بادئ ذي بدء، أود أن أتقدم بأسمى آيات االحترام وأعظم األمجاد إلى                  

، آيم جونغ إيل     والقائد العظيم      آيم إيل سونغ         الزعيم العظيم الرئيس         
مؤسس وباني حزب العمل الكوري والزعيمين الخالدين لحزبنا ودولتنا                  
وشعبنا، تعبيرا عما يكنه الرفاق المندوبون وجميع أعضاء الحزب وأبناء              
الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي في أنحاء البالد من مشاعر الوفاء                

 .واإلخالص غير المحدود لهما
 أيها الرفاق المندوبون،

لقد مضت خمسة أعوام على بدء حزبنا وجميع أبناء شعبنا بالمسيرة                    
الجديدة لتحقيق األهداف والمهام العاجلة لبناء االشتراآية والتي حددها                    

 .المؤتمر السابع للحزب
تواصلت في هذه الفترات أقسى المصاعب التي لم يسبق لها مثيل حتى              
جلبت عقبات آبيرة على تقدم ثورتنا، إال أن حزبنا أحرز انتصارات                           

 .عظيمة بممارساته الفعلية الصامدة والصائبة لتحقيق برنامجه الكفاحي
إن قوتنا المستقلة التي توسعت وتعززت بشكل أآبر في الفترة                                 
المستعرضة، ومكانة بالدنا الخارجية التي ارتفعت فيها بدرجة ملحوظة،              
توضح جليا حلول مرحلة نهضة جديدة، مرحلة تحول جليل في بناء                            

 .االشتراآية
فقد قامت الدورة الكاملة السادسة للجنة المرآزية السابعة للحزب،                       

آب العام الماضي بتحليل وتقدير عميق التجاه جديد         /  المنعقدة في أغسطس  
لتطور ثورتنا ومتطلبات وضعنا الذاتي والموضوعي الناشئ، ثم قررت                

 .عقد هذا المؤتمر للحزب
يعد عقد مؤتمر الحزب في ظروفنا الحالية العصيبة حدثا سياسيا خاصا            
ينطوي على أهمية آبيرة سواء من حيث تأثيراته على تغير وتطور                             
وضعنا الداخلي والخارجي أو من حيث آفاق نضال حزبنا، الحزب الحاآم             

 .االشتراآي
فما إن أذيع القرار التاريخي بعقد مؤتمر الحزب حتى قدم أبناء شعبنا                  
في أنحاء البالد تأييدا وموافقة إيجابيين إليه، يملؤهم التأثر الكبير، بينما آل            
ألوان القوى الرجعية التي تناصب قضيتنا العداء وتسعى لعرقلتها                                

 .تعرضت لضربات قاصمة
ذلك ألن عقد االجتماع األعلى لحزب العمل الكوري هو بحد ذاته يغدو             
تعبيرا عن ثقة الحزب األآيدة بالنفس لقيادة الثورة إلى مرحلة تالية من                      
االنتصار، وآذلك إرادة قوية وقسما جليال له للرد على إيمان أبناء الشعب               
الكبير به وتوقعاتهم العالية له آالسماء بأداء مهامه المسؤولة حامال على                 

 .عاتقه مستقبل الدولة
أوضحت اللجنة المرآزية لحزبنا على المأل أنها ستجعل مؤتمره الثامن          
مؤتمر العمل والنضال والتقدم، وهذا ما آان بمثابة وعدها ألعضاء                            
الحزب وأبناء الشعب بأن تستخلص نتائج أعمالها في الفترة المستعرضة               

بصرامة وتحدد مجددا بوضوح اتجاه نضالها ومهامها                  
الصحيحة إلحراز نصر جديد في بناء اشتراآيتنا وتتخذ               

 .إجراءات عملية لتنفيذها
إن النجاحات التي حققها حزبنا في النضال الثوري                  
وعمل البناء على مسار النضال الشاق لكنه الحافل                           
باألمجاد خالل األعوام الخمسة الماضية، ليست قليلة على         

 . اإلطالق
بعد انعقاد مؤتمره السابع، أحرز انتصارات وأحداثا               
خارقة ستكتب بأحرف من نور في تاريخ األمة العائد إلى             
خمسة آالف سنة، وبذلك وفر ضمانة قوية قادرة على                     
الدفاع عن مصير الوطن والشعب بأمانة جيال بعد جيل،               
وفي الوقت نفسه، شهد بعض النجاحات واألسس عظيمة             
الداللة والقيمة التي يمكن بها اإلسراع ببناء االقتصاد                      

 .وتحسين معيشة الشعب
ومع ذلك، رغم انتهاء فترة تنفيذ استراتيجية السنوات             
الخمس لتنمية اقتصاد الدولة حتى العام الماضي، لم تتحقق         

 . أهدافها المحددة بدرجة هائلة في آافة القطاعات تقريبا
ما زال مختلف أنواع التحديات قائمة في الخارج                        
والداخل على السواء، تلك التي تعيق وتعرقل جهودنا                     
وتقدمنا إلحراز انتصار جديد متواصل في البناء                                

 .االشتراآي
إن الحيلة البارعة لتخطي المصاعب الجمة القائمة                   
بأآثر ثباتا وبأسرع ما يمكن، تكمن تحديدا في تعزيز قوتنا           

 . الذاتية، قوانا المستقلة بكل السبل المتاحة
من هنا، نود في مؤتمر الحزب هذا أن نحلل                                    
ونستعرض التجارب والدروس المكتسبة في الفترة                         
المستعرضة واألخطاء المرتكبة فيها، على نحو عميق من         
جميع النواحي، انطالقا من مبدأ معالجة آافة القضايا من              

خالل العثور على سبب النواقص في النفس، ال في الموضوع، وإعالء دور             
الذات الفاعلة، وعلى أساس ذلك، نحدد أهداف ومهام النضال العلمية التي                 

 .نتمكن من تحقيقها وال بد لنا حتما من تنفيذها
ال تكون نجاحاتنا المنجزة فحسب قيمة بالنسبة لنا، بل تعتبر عبرنا                           

 .المريرة المتراآمة آذلك ثمينة للغاية
هذه آلها ال يمكن شراؤها بالمال، وتشكل رصيدا عزيزا إلحراز نصر                

 .جديد في المستقبل
فيتوجب علينا أن نعمل على تشجيع وتوسيع وتطوير االنتصارات                          

 .والنجاحات التي أحرزناها بالدماء والعرق، ونمنع تكرار العبر المريرة
وعلينا خاصة أن نعترف بجرأة باألخطاء التي تشكل عائقة وحجر عقبة             

 .أآبر إذا ترآناها وشأنها، ونتخذ تدابير حازمة آيال تتكرر تلك األخطاء
 .عقد مؤتمر الحزب هذا على أساس هذه العزيمة واإليمان

إذا قام المؤتمر الثامن للحزب بأعماله الفعالة وطرح النهوج والخطط                   
االستراتيجية والتكتيكية الصائبة بوصفه مؤتمر النضال، فإن الثورة                            

 . الكورية ستستقبل مرحلة جديدة للوثوب إلى األعلى والنهضة
آما أن نضال حزب العمل الكوري الرامي إلى تحقيق ازدهار الدولة                    
وتنميتها وتوفير سعادة الشعب، سينتقل إلى مرحلته الجديدة باتخاذ هذا                         

 .المؤتمر نقطة تحول له
 أيها الرفاق المندوبون،

آرست اللجنة المرآزية للحزب جهودها الرئيسية خالل األشهر األربعة          
األخيرة لألعمال التالية من أجل تحضير هذا المؤتمر بشكل فعال ليصبح                   

 .مؤتمر العمل والنضال والتقدم
قامت، أوال وقبل آل شيء، بتحليل واستعراض مفصل لسير تنفيذ                           
قرارات المؤتمر السابع للحزب على الجهات المتعددة ومن جميع النواحي،            

 . واستخالص الخبرات والدروس الالزمة لتقدمنا وتطورنا في المستقبل
لتحقيق هذا الغرض، شكلت اللجنة المرآزية للحزب لجنة التفتيش                          
المرآزية غير الدائمة وأرسلتها إلى الوحدات الدنيا لتطلع على تفاصيل                      
وضعها، وتستمع بانتباه إلى آراء أعضاء الحزب من العمال والفالحين                       

الوطني المتقد واالنتصارات العظيمة، مظهرين قدرة وحدتهم وتالحمهم                  
بتراص حول الحزب إلى أقصى درجاتها، وسط لهيب النضال العصيب                    

 .للتغلب على المصاعب المتراآمة
آما أنتهز فرصة الوقوف على هذا المنبر المشرف ألتقدم بتحياتي الدافئة         

 -الجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان               (إلى منظمة تشونغريون        
 .وسائر منظمات جالياتنا الخارجية وجميع المواطنين المغتربين) المترجم

وأعبر، باسم المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري، عن أسمى آيات                      
احترامي لجميع الشهداء الوطنيين، متذآرا بخشوع الرفاق الثوريين الذين               
ضحوا بحياتهم الغالية دون تردد من أجل ترسيخ الحزب وتطويره وإثراء                 
الوطن وتقويته وازدهاره، وألجل سعادة الشعب ومستقبل األجيال الصاعدة، 

 .وآذلك الرفاق في السالح الذين لم يحضروا هذا المكان ولن ننساهم
 أيها الرفاق المندوبون األعزاء،

اجتمعنا اآلن في مكان انعقاد المؤتمر عميق المغزى في الوقت بالغ                        
األهمية والمسؤولية، حاملين على عاتقنا الرسالة المجيدة والمقدسة إلى                      

 .أقصى درجة
نقف على نقطة تحول عظيم للقفز بقضية زوتشيه الثورية التي بدأت في              
بايكدو إلى نصر جديد، ونجد أنفسنا في اللحظة الحاسمة التي تربط بثبات                   

عاما بتاريخه العائد     ٧٥تاريخ حكم حزب العمل الكوري المجيد الممتد إلى           
عاما وجئنا إلى هذا المكان، تمثيال عن مصير ومستقبل وذآاء                        ٨٠إلى   

ومواهب ماليين أعضاء هذا الحزب وعشرات ماليين أبناء الشعب                               
 .الكوري

على عاتقنا جميعا تقع المهام عظيمة الشأن لقيادة آوريا عندنا على                          
الطريق المؤدي إلى زيادة منعتها وإثرائها، وإنارة أقصر طريق لتقريب                    
السعادة أمام أبناء شعبنا، في عالمنا هذا المفعم بالتحديات القاسية                                       

 .واالضطراب
في هذه اللحظة، يكون اهتمام أعضاء الحزب آله وأبناء الشعب في                        
أنحاء البالد ورجاؤهم وتطلعاتهم إلى هذا المؤتمر آبيرة وحارة جدا، نظرا               
ألنه يستعرض نتائج العمل الثوري خالل األعوام الخمسة الماضية، ويحدد             

 .نهوج النضال وخططه االستراتيجية والتكتيكية لشق طريق جديد
فيتعين علينا أن نظهر روح المسؤولية والحماسة إلى أقصى درجة في                 
أعمال المؤتمر لنرد حتما على ثقة أبناء شعبنا الكبيرة بنا وتوقعاتهم العظيمة            
لنا، أولئك الذين ظلوا يشاطرون دائما الحزب مصيرهم ويعربون عن ثقتهم             
ودعمهم المطلقين له، ودافعوا عن مؤتمره الثامن ببذل روح التفاني                               

 .والجهود دون تردد
عضوا من أعضاء الهيئة القيادية                   ٢٥٠يشارك في هذا المؤتمر               

مندوبا تم انتخابهم في منظمات الحزب         ٤٧٥٠المرآزية السابعة للحزب، و    
 .آله من مختلف المستويات

من مندوبي العاملين الحزبيين                ١٩٥٩أما ترآيبة المندوبين فهي                
من مندوبي العاملين اإلداريين واالقتصاديين                             ٨٠١والسياسيين، و     

من مندوبي عاملي المنظمات      ٤٤من مندوبي الجيش، و     ٤٠٨الحكوميين، و 
من مندوبي العاملين في قطاعات العلوم والتعليم والصحة،            ٣٣٣الشعبية، و 

من مندوبي أعضاء الحزب        ١٤٥٥واألدب والفن، والصحافة واإلعالم، و       
 .النواة الذين يعملون في مواقع العمل

بالمائة من إجمالي عدد          ١٠امرأة يحتلن        ٥٠١وتوجد بين المندوبين       
 .المندوبين

 .شخص من المراقبين ٢٠٠٠آما يشارك في المؤتمر 
فيما أنا أؤدي يمينا جليلة، نيابة عن جميع المشارآين في هذا المؤتمر                     
الثامن في التاريخ المقدس لحزب العمل الكوري، على أن يخلص هذا                           

 آيم جونغ إيل   و  آيم إيل سونغ   المؤتمر بشكل آامل ألفكار الزعيمين العظيمين          
 وقضيتهما الثورية، 

وأثق بأنه سيكون نقطة ارتكاز إلحداث قفزة جذرية ومعلما تاريخيا في                
النضال لترسيخ حزبنا وتطويره وإنجاز قضية االشتراآية وتعزيز القدرات           

 الوطنية وتحسين معيشة الشعب، 
وأرجو المشارآة الجدية والمسؤولية واإليجابية من جميع الرفاق                           

  .المندوبين، أعلن افتتاح المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري

أصبحنا نثبت مجددا في هذا السياق الحقيقة القيمة بأن                     
جماهير الشعب ما هي إال معلم رائع، وأيقنا بأننا آنا في                          
منتهى الصحة حين قررنا االستماع إلى آراء منظمات الحزب          

 .وأعضائه على نطاق واسع أثناء تحضير مؤتمر الحزب
استأثر مثل هذه األعمال بأهمية بالغة في تحويل مؤتمر                 
حزبنا هذا من البداية إلى النهاية إلى مؤتمر ثوري وآفاحي                  
يعبر عن إرادة جميع أعضاء الحزب، وجعل قرارات مؤتمر            

 . الحزب التي ستتخذ قريبا، إرادة تنظيمية للحزب آله
آما قمنا بعمل تحليل واستعراض الشؤون المالية                       
للحزب خالل األعوام الخمسة الماضية، وبحث اإلجراءات  

 .لتحسينها، آحلقة من العمل التحضيري لمؤتمر الحزب
وآذلك أجرينا دراسة عميقة لتصحيح القضايا التي                   
آانت منافية للواقع في لوائح الحزب، نتيجة استنساخ آلي             
لما هو بال عائد إلى الماضي وما هو أجنبي، وذلك بما                     
يتالءم مع متطلبات تطور الثورة ومبادئ بناء الحزب                     

 . المستقل
إلى جانب ذلك، اطلعنا على سير أعمال أعضاء الهيئة            
القيادية المرآزية السابعة للحزب من جميع النواحي،                     
وقدرنا مدى إسهامهم في ترسيخ الحزب وتطويره والعمل          

 .الثوري
عشية مؤتمر الحزب، تم استخالص نتائج أعمال الهيئة         
القيادية بشكل فعال على نطاق الحزب آله، أي في                             
منظمات الحزب القاعدية وسائر اللجان الحزبية في                         
المحافظات والمدن واألقضية، واللجان الحزبية التي تؤدي       
الوظائف المماثلة لألخيرة، وآذلك عقدت االجتماعات                  
الحزبية بنجاح الختيار مندوبي مؤتمر الحزب، ترآيزا                
على أعضاء الحزب الذين يستطيعون أن يؤدوا دورا                      

 .نواتيا في تنفيذ قرارات مؤتمر الحزب في وقت الحق
من أجل المؤتمر الثامن للحزب، الذي سينير طريق                 
النضال الجديد للثورة الكورية، حقق الرفاق أعضاء                        
الحزب آله وأبناء الشعب في أرجاء البالد نجاحات مؤزرة 
بانطالقهم جميعا في معرآة اإلخالص للثمانين يوما، بعد             
تمجيد الذآرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب آحدث            
مبارك آبير، مظهرين معنوياتهم المرتفعة في معارك                   
االختراق األمامي، مما أدى إلى تأمين االفتتاح الناجح                    

 .لمؤتمر الحزب
إن الحماسة السياسية العالية التي أبداها الرفاق أعضاء          
حزبنا وأبناء شعبنا، باذلين آل إخالصهم وجهودهم                         
إلضفاء مزيد من األمجاد والقوة على حزبهم الكريم الذي             
على وشك عقد مؤتمره، تعد انفجارا للروح الثورية الفريدة 

 . التي ال يمكن رؤيتها إطالقا في عالم اليوم
في العام الماضي الذي آان عسيرا بتلك الدرجة، تمسكوا بالوحدة الواعية                    
الشاملة للشعب في العمل الوقائي، متغلبين بصمود على الصعاب، وحافظوا                     
دائما على حالة االستقرار الوقائي بشكل آامل، معتبرين تلك الوحدة واجبا                          
وطنيا لهم حتى في حالة األزمة الصحية العالمية المتمادية االستثنائية واألولى                  
من نوعها في التاريخ، وانطلقوا جميعا آرجل واحد إلى النضال لرفع عواقب                    

ألف مسكن من المساآن الرائعة          ٢٠الكوارث الطبيعية، حتى شيدوا أآثر من            
فقد سجلت هذه المآثر، مآثرهم العظيمة صفحة              .  الجديدة في آل أنحاء البالد         

 .مفتخرة جديدة في صفحات سجل معارك حزبنا
عالوة على ذلك، قدم الرفاق أعضاء حزبنا وجماهيرنا العاملة من                           
مختلف الطبقات في عدد آبير من مواقع العمل في أنحاء البالد تقارير                           

 . طافحة بالنجاحات الغالية في المعارك إلى اللجنة المرآزية للحزب
دعوني أتقدم بخالص شكري وتحياتي الكفاحية من صميم قلبي إلى                         
الرفاق أعضاء الحزب آله وأبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي في           
أنحاء البالد والذين دافعوا بأمانة عن المؤتمر الثامن للحزب بروح التفاني                 

آلمة افتتاحية ألقاها القائد المحترم 
في المؤتمر الثامن  آيم جونغ وون

  لحزب العمل الكوري
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مشاعر الوفاء واإلخالص غير المحدود التي يكنها لهما الرفاق                         
المندوبون وجميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب وضباط وجنود                     

 .الجيش الشعبي في أنحاء البالد

عهدا بإجالل ونيابة عن جميع المندوبين على أن يكون المؤتمر مخلصا                        
، آيم جونغ إيل     و   آيم إيل سونغ     بصورة مطلقة ألفكار الزعيمين العظيمين              

والقائد البارز لثورة زوتشيه، منصة رئاسة المؤتمر مع أعضاء المكتب                     
 .السياسي للجنة المرآزية للحزب

المدوية التي  !"  عاش"في تلك اللحظة، اهتزت قاعة المؤتمر بالهتافات            
يطلقها جميع الحضور متطلعين إلى قائدهم األعلى الذي يقود آوريا حزبا                 
وشعبا إلى طريق النصر والمجد الباهر بكل ثقة، متحليا بالذآاء العبقري                    

 .والقدرة القيادية البارزة، والجرأة الصامدة واإلرادة الصلبة

اشترك فيه أفراد الهيئة القيادية المرآزية السابعة للحزب والمندوبون                  
 .المختارون في منظمات الحزب آله من مختلف المستويات

قدم القائد األعلى أسمى آيات االحترام وأعظم األمجاد إلى الرئيس           
، تعبيرا عن      آيم جونغ إيل     والقائد العظيم         آيم إيل سونغ     العظيم   

انعقد في بيونغ يانغ، عاصمة الثورة المؤتمر الثامن لحزب العمل                            
 ١١٠آانون الثاني عام    /  الكوري من يوم الخامس إلى يوم الثاني عشر يناير        

 ).٢٠٢١(زوتشيه 

ر م  محت د   ا ل ا ئ ق ى   ا ل ل ا مس ،   ا عت خ و م   ا ل ة   من   ي سع ا ت ا عة   ا ل س  في   ا ل

، الرئيس العظيم لحزب العمل الكوري والدولة والشعب                آيم جونغ وون    

مؤسس وباني الحزب، وقضيتهما الثورية، أعلن القائد األعلى افتتاح المؤتمر                  
 .الثامن لحزب العمل الكوري

 .عزف النشيد الوطني بمهابة

 .انتخب المؤتمر هيئته التنفيذية

انتخب القائد األعلى عضوا للهيئة التنفيذية للمؤتمر الثامن للحزب،                       

تعبيرا عن اآلراء والتمنيات العامة لجميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب                    
 ..وضباط وجنود الجيش الشعبي في آل أنحاء البالد

 .انتخب المؤتمر أفراد منصة رئاسته

وسط التصفيقات المدوية للحضور، اعتلى منصة الرئاسة أفراد الهيئة                
التنفيذية للمؤتمر، وأفراد الهيئة القيادية المرآزية للحزب والعاملون                            
النموذجيون في الوحدات الرئيسية الذين بذلوا جهودهم إلنجاز مهامهم                        
المسؤولة في النضال الرامي إلى تنفيذ قرارات المؤتمر السابع للحزب في                

 .الفترة المستعرضة

ُدعي إليها رئيس اللجنة المرآزية للحزب الديمقراطي االشتراآي                          
الكوري، ورئيس اللجنة المرآزية لحزب تشوندو تشونغو الديني، وممثل                 

 . فرع بيونغ يانغ للجبهة الديمقراطية القومية المناهضة لإلمبريالية

 .انتخب المؤتمر هيئته السكرتارية

 .وافق المؤتمر على الموضوعات التالية في جدول أعماله

 أوال، استعراض أعمال اللجنة المرآزية لحزب العمل الكوري

 ثانيا، استعراض أعمال لجنة الرقابة المرآزية لحزب العمل الكوري

 ثالثا، حول تعديل الئحة حزب العمل الكوري

 رابعا، انتخاب الهيئة القيادية المرآزية لحزب العمل الكوري

 .قام المؤتمر بمناقشة الموضوع األول

تقريرا عن أعمال اللجنة المرآزية            آيم جونغ وون    قدم القائد األعلى       
 .السابعة لحزب العمل الكوري

قبل الحضور بتأثر عميق التقرير عن أعمال اللجنة المرآزية للحزب،                
والذي يوضح بجالء الخطط االستراتيجية للتغلب الناجح على العقبات                        
والمصاعب الجمة بإطالق العنان للقوة المحرآة المحلية للثورة الكورية                    

 . وقدراتها الكامنة للتطور دون تحفظ

فيما يسمع الحضور جميعا التقرير للقائد األعلى بجدية، بحثوا بعمق                      
المهام النضالية الثقيلة والمسؤولة، المطروحة في الثورة الكورية التي                        
دخلت مرحلة جديدة من تطورها ووثوبها إلى األعلى، ارتباطا مع أعمال                   

 .قطاعاتهم ووحداتهم

 .جرت في المؤتمر مناقشات عن الموضوع األول

أعرب المداخلون عن تأييدهم المطلق للتقرير عن أعمال اللجنة                                
المرآزية للحزب، وهم يجمعون في االعتراف بأن التقرير الذي أوضح                     
اتجاه التقدم وهدف النضال للثورة الكورية، يعد برنامجا تنفيذيا عظيما                        
يضمن بأمانة القفزة واالنتصار الجديد للبناء االشتراآي في المرحلة                             

 .الراهنة

عقد الحضور جميعا العزم األآيد على التنفيذ التام للخطة الخمسية                          
الجديدة دون شرط، باتخاذ التجارب والدروس المكتسبة في ممارسة العمل              
في الفترة المستعرضة رصيدا ثمينا وقاعدة االنطالق المأمونة للتقدم                            

 والتطور في المستقبل

 .ناقش المؤتمر الموضوع الثاني واتخذ القرار

حول تعديل الئحة حزب العمل     "تم في المؤتمر مناقشة الموضوع الثالث       
 .واتخاذ القرار" الكوري

انتخاب الهيئة القيادية المرآزية لحزب     "ناقش المؤتمر الموضوع الرابع     
 ".العمل الكوري

تقررت الطريقة المعقولة لتزآية المرشحين ألعضاء اللجنة المرآزية                
 .للحزب واألعضاء المرشحين لها، وجرت التزآية واالنتخاب لهم

ما إن اقترح رئيس المؤتمر باحترام انتخاب القائد األعلى                 
عضوا للجنة المرآزية للحزب، تعبيرا عن اآلراء                           آيم جونغ وون       

والتمنيات العامة لجميع أعضاء الحزب والمندوبين المشارآين في المؤتمر،          
!" عاش"حتى عبر جميع الحضور عن تأييدهم وموافقتهم التامة بالهتافات               

 . والتصفيقات المدوية

 .تم انتخاب آافة المرشحين عضوا للجنة المرآزية للحزب أو عضوا مرشحا لها

 )١٦البقية ص (
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رارات              ذ ق ى تنفي لتعد من أروع النجاحات المنجزة في النضال الرامي إل
 .المؤتمر السابع للحزب خالل األعوام الخمسة الماضية

ة للحزب من                       ة المرآزي ه اللجن ا قامت ب ل عم ر تحلي وجاء في التقري
شعب              اهير ال ة جم ت أولوي تراس لتثبي ة واالح ة الدق ية منتهي ة سياس حمل

 .آأجواء وطنية أآيدة تسود على سياسة الحزب والدولة

ترة المستعرضة،                ة المنجزة في الف ونوه بأنه من أحد النجاحات الهام
ن                     سلح المتي ة في الحزب والمجتمع بأسرهما للت أن خلقت األجواء العام
بتقاليد بايكدو الثورية والتغلب على المخاطر وشق الطريق بروح الهجوم   
ة،      د العظيم الصامدة وروح جيش حرب العصابات القائمة على تلك التقالي
جاياهم                وريين وس وريين الك ة للث ضال الغالي ن روح الن ت م ذلك جعل وب

 .القيمة تتواصل بثبات

ة                   ة آانت متوجه ال الحزب والدول ع أعم وتطرق التقرير إلى أن جمي

 .تماما للخدمة المتفانية للشعب

ة              ة أولوي وري، سياس ه بفضل سياسة حزب العمل الك ى أن وأشار إل
ل والواجب               ى الجمي رد عل اني وال ة والتف ة بالثق شعب، الحافل اهير ال جم
وخ،                 ة ورس ة بمتان ية والفكري ا السياس دة ثورتن دت قاع ي، توط األخالق
ت،       ا آان واختزنت القوة القاهرة القادرة على تخطي العقبات والتحديات أي
شعب             اهير ال ى جم ورة عل تراآيتنا المتمح وق اش وح تف ى بوض وتجل

 .وحيويتها

ترة    نوه التقرير بأن المنطق الفلسفي القيم الذي تأآد مجددا في الف
ة                   ل الذاتي ع العوام ى جمي ب عل ن التغل ه يمك و أن ة ه المستعرض
والموضوعية السيئة بكفاية، وانجاز الواجبات الجسيمة المطروحة     
يا والمصاعب           في البناء االشتراآي بسهولة، مهما يكن الوضع قاس
ارس                 ا نم ا، طالم شوب أعمالن شوائب ت ن ال ا تك ضاعفة، ومهم م

ة              وة الدول ز ق ى تعزي ي إل ضال الرام ي الن زة ف النجاحات المنج
 .الرادعة للحرب النووية وقدرة دفاعها الذاتي

ول             اد التح اريخي إلرش رى الت صيل المج ر بالتف ر التقري ذآ
ادف   الثوري الكبير المتالك القدرات النووية الجديدة بالكامل، اله

 .إلى بلوغ هدف تحديث القوات المسلحة النووية

اء            م االرتق ترة المستعرضة، ت ي الف ه ف ترم إن د المح ال القائ ق
م      بالتكنولوجيا النووية المكتسبة مسبقا إلى مستوى أعلى، بحيث ت
ى            ا إل ا وتحويله د حجمه تصغير وتخفيف األسلحة النووية وتوحي
ى           ة، حت ة عمالق ة هيدروجيني أسلحة تكتيكية، واآتمل تصنيع قنبل

بر     ٢٩أعلنت اللجنة المرآزية للحزب في يوم       شرين  /  من نوفم ت
ى المأل، عن إنجاز القضية               ٢٠١٧الثاني عام    م عل ، بفخر عظي

ة                 ة الوطني سلحة النووي وات الم ال الق ة إلآم ة العظيم التاريخي
ي            ير ف د النجاح الكب ة، بع صاروخية القوي ة ال اء الدول ضية بن وق
ارات من طراز        اإلطالق التجريبي للصاروخ البالستي العابر للق

اء         "١٥  -مدفع هواسونغ " ة لبن ، مؤآدا أن إنجاز القضية العظيم
القوات المسلحة النووية الوطنية بعد أربع سنوات من طرح خط      
نة             ة وس سلحة النووي وات الم صاد والق وازي لالقت ر المت التطوي
تي ال              ضية ال ك الق سابع للحزب، تل ر ال د المؤتم ى عق دة عل واح
ه      يمكن تحقيقها خالل عشرين أو ثالثين عاما بالمفهوم السابق، أن
اريخ  وإنجاز ذات أعظم                رة أخرى في الت ن تحدث م معجزة ل
سابعة للحزب             ة ال ة المرآزي ا اللجن أهمية في تاريخ األمة، حققته

 .أمام الحزب والثورة والوطن والشعب واألجيال القادمة

ى               ة للحزب عزمت عل تطرق التقرير إلى أن اللجنة المرآزي
رة األرضية ذات             ابرة للك شاملة والع ضربة ال صنع صواريخ ال
رؤوس،       الرؤوس النووية األقوى والمحسنة بقدرتها على تحكم ال
ى           اد عل وحققت هذه المهمة التاريخية على أروع صورة باالعتم
ى أن      اإلخالص والوفاء الوطني لعلماء الدفاع الوطني، مؤآدا عل

 .سياسة أولوية جماهير الشعب على نحو آامل

ره النجاحات      آيم جونغ ووناستخلص القائد األعلى  في تقري
ادة             ى زي ضال الرامي إل عبنا في الن اء ش ا وأبن ا حزبن تي حققه ال

 .القوة الذاتية، خالل الفترة المستعرضة

ة                   وى الذاتي ى الق اد عل ى إن روح االعتم د األعل ال القائ وق
سابع للحزب              دها المؤتمر ال تي أآ والخطط النضالية لتجسيدها ال
ة ونقلت                    ة الكامل دورات الحزبي صها في ال ا وتشخي م تعميقه قد ت
ا             تراتيجية حزبن سياق تعمقت إس ذا ال ي ه ع، وف ى أرض الواق إل
ى إستراتيجية        الخاصة باالعتماد على القوى الذاتية، وتطورت إل
هجومية تحول مؤامرات العدو الدنيئة لفرض العقوبات علينا إلى   
ع            ا للدف د قوتن ذات وتوطي ز ال درتنا لتعزي ادة ق انحة لزي فرص س
اء                     ي البن ا ف ه دائم سك ب ب التم ي يج ج سياس ى نه ذاتي، وإل ال
شامل            شعبي ال ضال ال ي خضم الن ه ف ى أن شيرا إل تراآي، م االش
ذاتي،            ز ال وة التعزي لإلسراع بالبناء االشتراآي من خالل زيادة ق
أآثر، لتصبح                   ثر ف ة أآ وى الذاتي ى الق اد عل توطدت روح االعتم
دة            ة فري ا آفاحي شيه وروح ا زوت يا لكوري ا أساس ا اجتماعي توجه

 .للثورة الكورية

ى                  ادف إل ة في النضال اله ذآر التقرير أن هذه النجاحات المحقق
اج       زيادة قوتنا الذاتية باطراد خالل األعوام الخمسة الماضية، هي نت
ارة                 ة الجب وة الحماسية والتطويري انفجار عشرات األضعاف من الق
سالم، نظرا               دوء وال ترة اله صاد في ف التي ال تقارن بأرقام بناء االقت
صار                 ات والح رس العقوب ل أش ي ظ ة ف القوى الذاتي ت ب ا تحقق ألنه
عبنا               ا وش سيرة حزبن سارع م وارث، وستت سى الك د وأق ة األم طويل
ر                       وة أآث ة بق تراآية القوي ة االش اء الدول و بن ة نح ارة المتجه الجب
ة             ذاتي العمالق ز ال وة التعزي ود ق ضل وج ع، بف ق أوس وبنطاق وعم

 .التي تراآمت بعد التغلب على المصاعب

ى       د األعل رق القائ غ وون   وتط م جون ى      آي ره إل ي تقري ف

 يقدم تقريرا عن أعمال اللجنة المرآزية السابعة لحزب العمل الكوريآيم جونغ وون القائد المحترم 
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ال       آيم جونغ وونقدم القائد األعلى المحترم  را عن أعم تقري
ره                 ي مؤتم وري ف ل الك زب العم سابعة لح ة ال ة المرآزي اللجن

 .الثامن

تعراض              ل واالس ى بالتحلي د األعل ام القائ ر، ق ذا التقري ي ه ف
ة           صورة معمق سابعة للحزب ب ة ال ة المرآزي ال اللجن ائج أعم لنت
تراتيجية                ط االس د والخط ضال الجدي ج الن رح نه املة، وط وش
ام            تراآي، والمه اء االش ي البن دم ملحوظ ف ق تق ة لتحقي والتكتيكي
ن               د الوط ادة توحي ضية إع اء بق ي االرتق ة ف ة المطروح العظيم

 .والعالقات الخارجية، وتوطيد وتطوير العمل الحزبي

غ وون    تطرق القائد األعلى   م جون ر          آي ذا التقري ة ه في مقدم
ة            ة المرآزي ا اللجن باختصار إلى النشاطات القيادية التي قامت به
ة            الة الثقيل ة الرس ترة المستعرضة، من أجل تأدي للحزب في الف

 .لكنها المشرفة التي آلفها بها المؤتمر السابع للحزب

ؤون                     ابت ش د ش ة ق شوائب العميق ى أن ال ر إل ار التقري أش

االقتصاد وغيرها من أعمال القطاعات العديدة األخرى في ظل          
ات         الوضع الداخلي والخارجي القاسي، إال أنها لم تكن إال انحراف
ضية              دم ق سيرة تق ور وم ن التط دة م ة الجدي ي المرحل رت ف ظه
ا        ا بذآائن االشتراآية، باعتبارها قضايا يمكن تصحيحها ومعالجته

 .وقوتنا الذاتية حسبما نشاء
 

 النجاحات المنجزة في الفترة المستعرضة -١
 

في المادة األولى من       آيم جونغ ووناستعرض القائد األعلى 
ا                ا حزبن تي أحرزه التقرير، ببالغ االفتخار النجاحات المشرفة ال

 .وأبناء شعبنا في الفترة المستعرضة

ياق               ي س زة ف ات المنج ستهله النجاح ي م ر ف عرض التقري
 .تجسيد سياسة أولوية جماهير الشعب

ية            ا السياس د توسعت وتوطدت قوتن ه لق ى إن د األعل ال القائ ق
ا،           ة لثورتن ى المحرآ وة األول ا الق ة بكونه صورة فائق ة ب والفكري

برنامج النضال العظيم الذي 
 يرشد بناء اشتراآيتنا 

 انتصار جديدإلى 
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 .الكوري وموقفه السياسي لتوسيع وتطوير العالقات الخارجية من جميع النواحي

ة                ة الخارجي راهن والبيئ دولي ال ق للوضع ال ل عمي ر بتحلي ام التقري ق
 .لجمهوريتنا

تأآد التقرير من أن خالصة النشاطات الخارجية لحزب العمل الكوري    
ا                    سك دائم ي أن نتم سي ه تنتاجها الرئي ة واس ترة المستعرض ي الف ف
تي تتهور         ة ال بإستراتيجية الرد على القوة بالقوة في مواجهة القوى المعادي
اء                 دد ضمان البن مة، وح القوة الغاش وح ب تي تل يرة ال دول الكب ش وال بطي
ات           ر العالق االشتراآي بأمانة سياسيا ودبلوماسيا، من خالل توسيع وتطوي
اه         ا اإلستراتيجية آاتج ة دولتن الخارجية على نحو شامل، بما يتفق مع مكان

 .عام للشؤون الخارجية الراهنة

ة      أشار التقرير إلى أن الكيان الحقيقي المسمى بالواليات المتحدة وطبيع
ام                   ى زم ن يتول ر عم ا بغض النظ ير إطالق ا ال تتغ ال آوري تها حي سياس
ات المتحدة                اه الوالي ى ضرورة وضع إستراتيجيتنا تج السلطة، مؤآدا عل
ع                 ضامن م رى الت يع ع لة توس رة ومواص تراتيجية مبتك ة إس ضمن خط

 .القوى المستقلة المناهضة لالمبريالية في قطاع الشؤون الخارجية

دو                     ة للع ات الرجعي سحق الهجم ة ب سألة الخاص ى الم رق إل ا تط آم
 .واالرتقاء بسمعة الدولة، عبر توطيد دور قطاع الدعاية الخارجية

ر             ة من توسيع وتطوي شؤون الخارجي أشار التقرير إلى واجب قطاع ال
العالقات مع البلدان االشتراآية إلى مرحلة أعلى وتوطيد التالحم والتعاون   
ة                ل البيئ تقاللية، وتحوي ى االس ة إل ة المتطلع ة والتقدمي مع األحزاب الثوري
ثر صالحية، من خالل النضال المشترك                       ى نحو أآ ة عل الخارجية للدول

 .المناهض لالمبريالية بجرأة على صعيد العالم

سالم              دة لصون ال أعرب التقرير عن إرادة حزب العمل الكوري األآي
 .واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأمانة

ات             ا والوالي ن آوري دة بي نوه التقرير بأن المفتاح إلقامة العالقات الجدي
ى وأوضح                     ة إزاء األول اتها العدائي اء األخيرة سياس المتحدة يكمن في إلغ
ي                  دة ف ات المتح ة الوالي ن معامل وري م ل الك زب العم ف ح ميا موق رس
ة                    ى حسن الني القوة وعل وة ب ى الق رد عل المستقبل أيضا على أساس مبدأ ال

 .بحسن النية

ة            آما أآد مجددا على أن جمهوريتنا لن تسيء استخدام األسلحة النووي
ة ال تحاول           ة العدواني بصفتها دولة نووية مسؤولة، ما دامت القوى المعادي

 .استخدام األسلحة النووية ضد جمهوريتنا

 
 من أجل توطيد العمل الحزبي وتطويره -٤

 

ره          آيم جونغ ووناستعرض القائد المحترم  ع من تقري في الجزء الراب
ترة                      ره في الف ة حزب العمل الكوري وتطوي ة في تقوي النجاحات المتحقق
د العمل      المستعرضة، وطرح المهام والسبل المعروضة في تحسين وتوطي

 .الحزبي بما يتفق ومتطلبات العصر وتطور الواقع

ترة                        الل الف زب خ ل الح ي عم م ف اح القّي ن النج ه لم ر أن در التقري ق
ة للحزب في                     ة المرآزي دة للجن ادة الوحي المستعرضة أن ترسخ نظام القي
ة بدرجة ملحوظة،           ضالية والقيادي آافة صفوفه، وتوطدت قدرة الحزب الن

 .وتم ترتيب أسس الحزب على نحو شامل ومفصل

ة في             دات جذري ة إلحداث تجدي تطرق التقرير إلى المهام والسبل الهام
ن                دة م ة جدي ة مرحل ورة الكوري ع دخول الث الءم م ا يت ل الحزب، بم عم

 . تطورها ووثوبها إلى األعلى

ادة                  ام القي ة نظ ى إقام ادف إل ل اله زب بالعم سك الح أن تم وأوضح ب
 .الوحيدة للجنته المرآزية آأساس له ومواصلة تعميقه مهمة أولية له

ورة                 فوف الث زب وص فوف الح دة ص د وح ر توطي رح التقري وط
شؤون               ة ال ن خالل ممارس ي، م ع النواح ن جمي د م ب واح ة بقل المتالحم

ا                 ة بم دول الرياضية المتقدم ا في مصاف ال بهمة وجرأة من أجل وضع  بالدن
 . يتالءم مع سمعة دولتنا الكريمة ومكانتها

ى الظواهر                 ى القضاء عل أآد التقرير على مسألة دفع العمل الرامي إل
ي             تراآية ف اة االش ط الحي يخ نم تراآية وترس ة لالش تراآية والمعادي الالاش
ة، حتى يطرأ              ع قاطب ة والمجتم شمل الحزب والدول ل ي الد آعم اء الب أنح

 . تحول ثوري على صعيد الحياة الروحية واألخالقية للمواطنين

ة والمجتمع            د نظام الدول ة لتوطي وطرح القائد األعلى في تقريره المهم
ا سريعا               شهد ارتفاع ذي ي ع ال وتطويره إلى أقصى درجة، تماشيا مع الواق

 .لمكانة جمهوريتنا وارتقاء ثورتنا على مرحلتها الجديدة

ا                 ة وتحقيق إدارته شعبي للدول ق الطابع ال ونوه التقرير بضرورة تعمي
ة            ع الخصائص الجوهري ا يتناسب م تراتيجية بم ة واإلس دة والعلمي الموح
ي                   القوانين ف تزام ب ة لالل واء الثوري يخ األج تراآي، وترس ا االش لنظامن
ة                      ة االشتراآية، وتأدي ة القانوني اء الدول ات بن بي متطلب ا يل ه بم المجتمع آل
التها                   ة رس ن الدول ام وأم ن الع ة واألم ة العام ضاء والنياب زة الق أجه
ا                    ا حامي شعب بكونه دفاع عن النظام والسياسة وال ومسؤوليتها المقدسة لل

 . موثوقا به للنظام االشتراآي

ات             ز المنظم سية لتعزي ام الرئي ر المه ي التقري ى ف د األعل وطرح القائ
اء االشتراآية، بوصفها               درة لبن وى مقت الشعبية آمنظمات سياسية قوية وق

 . حلقة وصل للحزب ومنظمات محيطة به

ع                     سليح جمي شعبية بت ات ال ام المنظم رورة قي ى ض ر عل د التقري أآ
ة آأساس        شؤونها الداخلي أعضائها جيدا باألفكار الثورية للحزب متمسكة ب
ى               ة، وعل ة الفكري ات التربي سي آمنظم ا الرئي ع واجبه الءم م ا يت ا، بم له

 . األخص إعداد اتحاد الشباب برسوخ آرديف واحتياطي للحزب

 

ات                  -  ٣ ر العالق ستقلة وتطوي وطن الم د ال ادة توحي ل إع ن أج م
 الخارجية

 

ى              آيم جونغ وون تطرق القائد األعلى  ر إل ة من التقري ادة الثالث في الم
ات                   ر العالق ستقلة وتطوي وطن الم د ال ادة توحي ة بإع القضايا الهامة المتعلق

 .الخارجية

شمال               ن ال ات بي ن العالق دئي م ا المب ف حزبن ر موق ح التقري أوض
الءم مع الوضع                 ا يت الجنوب بم والجنوب، بعد مالحظة القضايا الخاصة ب

 .الناشئ ومقتضيات العصر المتغير

ن              ات بي ة للعالق اردة الحالي ة الب ى أن الحال ا عل ر حكم أصدر التقري
ود أحد الطرفين،            الشمال والجنوب ليست مسألة يمكن حلها بمجرد جه
ى أن من يرغب                  د عل ت، وأآ وليس أمرا سيزول تلقائيا مع مرور الوق
ة                        صير األم ي م ر ف دها ويفك ادة توحي الد وإع الم الب ي س صدق ف ب
ر       دين أآث ومستقبل أبناء الجيل الصاعد فال يجوز له أن يقف مكتوف الي
ة                    إجراءات فعال ذ ب ه أن يتخ يرة وعلي ة الخط ذه الحال ام ه ن اآلن أم م
تي وقعت              وب وال شمال والجن ن ال ة بي لمعالجة وتحسين العالقات الحالي

 .في الوضع الكارثي

 .أوضح التقرير موقفنا المبدئي من العالقات بين الشمال والجنوب آما يلي

ة أوال في                  ضايا الجوهري سلوك لمعالجة الق ال بد من اتخاذ الموقف وال
ة للطرف              ال المعادي ع األعم اف جمي وب، وإيق العالقات بين الشمال والجن
ا               ة وتنفيذه ة جدي ة معامل شمالية الجنوبي ات ال ة اإلعالن ر، ومعامل اآلخ

 .بإخالص

شمال                  ن ال ات بي د العالق ي تجم سي ف سبب الرئي ى ال ر إل ار التقري أش
تي آانت                    ك ال ة، تل ة المجابه ى حال ا إل والجنوب في لحظة واحدة وعودته

 . تتطور على خير وجه في الماضي

ترم       د المح غ وون   أوضح القائ م جون ل             آي زب العم ام لح اه الع ره االتج ي تقري ف

ة                 ب، والمهم ستقبل القري الشراعي بالسرعة الفوقصوتية القصوى في الم
ق               تي تطل ارات، ال ابرة للق ستية الع صواريخ البال ر ال راع بتطوي لإلس
ى األرض،            بالمحرآات العاملة بالوقود الصلب، من تحت المياه أو من عل
ة              ة واألسلحة اإلستراتيجية النووي حسب الخطة، وامتالك الغواصة النووي
ى     التي تطلق من تحت المياه، والتي تستأثر بأهمية بالغة في رفع القدرة عل

 . الضربة النووية طويلة المدى

ر                ال البحوث لتوفي أهم أعم دينامي ب آما أشار إلى ضرورة اإلسراع ال
ار االستطالع                  شغيل أقم القدرة على جمع المعلومات االستطالعية عبر ت
ل طائرة االستطالع                   ائل االستطالع مث ب، وصنع وس العسكري عما قري
ى                  ة حت ة األمامي ق الجبه دقيق لعم تطالع ال ى االس ادرة عل ار الق ال طي ب

 .آيلومتر ٥٠٠بمسافة 

دفاع الوطني في                وم ال ا قطاع عل وحدد التقرير آمهمة رئيسية يواجهه
ه                  اء ب شعبي واالرتق ة للجيش ال ة التقليدي الوقت الراهن، التخلص من البني
ا                      وم والتكنولوجي ة العل ار، من خالل تنمي د ومخت ى جيش رائ وتطويره إل
دة          للدفاع الوطني إلى مستوى رائد وبحث وصنع المزيد من األسلحة الرائ

 .واألعتدة القتالية التقنية

تعداد لحرب           ال االس ة الخاصة بإآم وتطرق التقرير إلى المهمة المعمق
د                    ي توطي ا ف ال هام اره عم شعب، باعتب اء ال ة أبن شاملة لكاف ة ال المقاوم

 .القدرات الدفاعية الوطنية

وطرح القائد األعلى في تقريره المهام الخاصة بفتح طريق واسع بكل      
سريع               ن خالل ت ة، م القوة الذاتي ا ب ا وازدهاره الد وتقويته راء الب ة إلث ثق

 .تطوير العلوم والتكنولوجيا

ي أساسي            بعد أن حدد التقرير تطوير العلوم والتكنولوجيا آواجب نوات
ات الظاهرة                 ل شامل لالنحراف ام بتحلي اء االشتراآية، وق وأفضل خطة لبن
ا، تطرق               وم والتكنولوجي ة للعل إيالء األهمي في سياق تنفيذ النهج الخاص ب
إلى أهداف لتطوير العلوم والتكنولوجيا الواجب بلوغها في آل القطاعات        

 . خالل الخطة الخماسية الجديدة، وسبل تحقيقها

شوائب               ارب وال ات والتج ى النجاح ره إل ي تقري ى ف د األعل ار القائ أش
ترة                    ي الف تراآية ف ة االش اء الثقاف ة بن ن عملي صة م دروس المستخل وال

 . المستعرضة

في التقرير، تم التحليل والتقدير لسير أعمال قطاعات التعليم والصحة،    
ا         صيبا هام ستحوذ ن تي ت واألدب والفن، والصحافة واإلعالم، والرياضة ال
دم   في تربية جميع أفراد المجتمع آكائنات مقتدرة، ومنح قوة وحيوية في تق

 . الثورة إلى  األمام، وتسريع بناء االشتراآية بصورة ناجحة

م         ل التعلي ام الخاص بتحوي وأشار بجدية مرة أخرى إلى الهدف التعليمي الع
م                        ر التعلي دافا لتطوي ان، وطرح أه ه باطمئن ستقبلنا إلي ناد م م يمكن إس ى تعلي إل
ة                       ة قوي التعليم، دول ة ب ة قوي ى دول ا إل ل جمهوريتن صلة لتحوي ه المف ومهام

 . بأصحاب المواهب عبر اإلسراع الحثيث بثورة التعليم في القرن الجديد

ة          افع الطبي شعب المن اء ال وتطرق التقرير إلى الخطط المفصلة لمنح أبن
ا              ثر تفوق ى أخرى شعبية أآ تراآية إل ر الصحة االش األفضل، عبر تطوي

 . وتقدمية

ألدب               د ل ار الجدي ح عصر االزده آما طرح التقرير المهام المتعلقة بفت
ادين األدب                   ع مي ي جمي ير ف ول آب داث تح الل إح ن خ ستقل م ن الم والف

 .والفن، بعد التحليل الجدي ألعمالهما في الفترة المستعرضة

شددة في       ة الم وطرحت المهام الخاصة بإطالق الحملة اإلخبارية واإلعالمي
ا          تي يقدمه قطاع الصحافة واإلعالم لغرس جوهر الفكر والخطط والسياسات ال
ى       م إل مؤتمر الحزب، بعمق في أذهان جميع أبناء الشعب واستنهاضهم وتعبئته
ي                  دة ف ورة الجدي ب الث أجيج لهي ق ت ر الحزب، عن طري رارات مؤتم ذ ق تنفي
دة من التحول            الصحف واإلعالم واإلذاعة والصحافة، بما تقتضيه مرحلة جدي
يز قطاع الرياضة للعمل                    ام الخاصة بتحف اء االشتراآي، والمه والنهوض للبن

 .الشعب، عن طريق ترآيز الجهود على الحلقة الرئيسية لتنمية االقتصاد

تم تحديد المهام الرئيسية للخطة الخماسية الجديدة، وهي تطبيع اإلنتاج     
ة       في آل ميادين االقتصاد الوطني، عن طريق التمسك بالصناعتين المعدني
د األسس              ا، وتوطي تثمارات عليهم يز االس والكيماوية آحلقة مفتاحية وترآ
شعبية،            سلع االستهالآية ال المادية والتقنية لقطاع الزراعة، وزيادة إنتاج ال

 .بتزويد قطاع الصناعة الخفيفة بما يكفي من المواد الخام واألولية

اء                  ى االرتق دف إل تي ته دة ال ية الجدي ة الخماس ر الخط رح التقري وط
ستواها،              ع م شعب ورف شة ال االقتصادي المستدام والتحسين الملحوظ لمعي

 .على أساس الحالة الراهنة القتصاد الدولة وقدرته الكامنة

ستقلة                   ة الم ال البني ات إلآم دة تعكس المتطلب إن الخطة الخماسية الجدي
تقرار                تيراد، واس ى االس اد عل ة االعتم ض درج ة، وتخفي صاد الدول القت

 . معيشة الشعب، بأخذ اإلمكانيات الواقعية بعين االعتبار

ى تفاصيل األحوال          آيم جونغ وونوأشار القائد األعلى  ر إل في التقري
ي             ئة ف سائل الناش سية، والم ة الرئي صاد الفرعي ي قطاعات االقت ة ف الراهن

 .ترتيبها وتنميتها

ا راسخا لحزب            آيم جونغ وون أوضح القائد األعلى  ر عزم في التقري
اء           سكن ألبن سألة األآل واللبس وال العمل الكوري على فتح منفذ في حل م
الشعب حتما وإحداث تغيرات وتجديدات فعلية تمكن شعبنا من اإلحساس         

 .بها من آل جوارحه

ضية             دن واألق ر الم ة لتطوي ة الهام سائل النهجي ر الم ي التقري اءت ف ج
 على نحو مستقل من آل الجوانب

وري الخاص          آيم جونغ وون  أوضح القائد األعلى     ة الموقف الث بجالل
ة             ود الدول ة، حجر أساس لوج ة الوطني درات الدفاعي ز الق بمواصلة تعزي

 . وضمان مأمون لصون آرامة البالد والشعب وأمنهما وحماية السالم

ا          وقام التقرير بتحليل سياسة العداء األمريكية إزاء آوريا، موضحا أنه
ة                      ا وحكوم رغم من أن حزبن ى ال ضاؤلها، عل دال من ت ازدادت شراسة، ب
ات                صى درج را أق ة وأظه سن الني ف ح ي موق ودا ف ذال جه ا ب جمهوريتن
ا من       الصبر واألناة من أجل الحيلولة دون تفاقم التوتر في المنطقة، انطالق

 .الرغبة في ضمان السالم واألمن في شبه الجزيرة الكورية والعالم

ا                    ستبعد إطالق ارة ال ت ة الجب ة الوطني درات الدفاعي وأآد التقرير على أن الق
ائب                      اه ص ى اتج دفعها إل ة ت يلة قوي دو وس ا تغ ل أنه ية، ب شؤون الدبلوماس ال
ا مجددا         د لن راهن يؤآ وتضمن نجاحها، قائال إن الواقع الذي نراه في الوضع ال

 . أن الشعور بالرضا في تعزيز القدرات العسكرية لن يكون قائما

شعبي            تعداد الجيش ال وطرح التقرير المهام عظيمة الشأن القاضية باس
وري مسلح بنهج حزب العمل الكوري، وجيش                    برسوخ آجيش حزبي ث
ه،                 وق ب عبنا الموث ا وش امي دولتن دة، وح لحة الرائ زود باألس صري م ع
سونغية                    دى الكيمئيل ى ه ا عل ش آله فوف الجي ل ص سك بتحوي بالتم

 . الكيمجونغئيلية آواجب عام لبناء الجيش

تراتيجية           ام اإلس ية والمه ة األساس ى الخطط النواتي ر إل وتطرق التقري
 .بالغة الشأن لتحقيق الوثبة في تعزيز وتطوير صناعة الدفاع الوطني

ة              ة القابل ة التكتيكي لحة النووي تحداث األس داف الس د األه م تحدي وت
داف               ة وأه ام العملياتي راض المه سب أغ ة ح ائل متنوع تعمالها آوس الس
ى                       ى أعل ة إل ة النووي ة التقني ة، من خالل ترقي الضرب في الحرب الحديث
ا      مستوى وتطوير العمل لتصغير األسلحة النووية وتخفيف وزنها وتحويله
ة             ة العمالق صواريخ النووي اج رؤوس ال ع إنت ة، ودف لحة التكتيكي ى األس إل
ه               ى توجي درة عل دف لتحسين الق ك، طرح اله ب ذل ى جان تمرار، وإل باس
ع                   د الحدود، عن طريق رف ى أبع الضربة النووية االستباقية واالنتقامية إل
سافة       نسبة اإلصابة في ضرب وتدمير أي هدف إستراتيجي داخل نطاق م

 .آيلومتر بمنتهى الدقة ١٥٠٠٠

ى الطيران     آما طرحت المهمة لصنع وإدخال الرأس الحربي القادر عل

ه      وقال إن اللجنة المرآزية للحزب خلقت تيار السالم الذي يتعاطف مع
ة              رأة وممارس ا بج ل خطه وار، بتحوي و الح رت ج دولي، ووف ع ال المجتم
ع   استراتيجيتها الهجومية، ونظمت وقادت النشاطات الخارجية البارعة لرف

 .المكانة الدولية لجمهوريتنا

ى                   ة عل ا األولي أآد التقرير على أن حزب العمل الكوري رآز جهوده
ة                  ذور التاريخي صين ذات الج ا وال ن آوري ة بي ات الخاص ر العالق تطوي
ات   الطويلة، بحيث طور عالقات الصداقة مع الصين، بما يتالءم مع متطلب
ة          صداقة الكوري ات ال القرن الجديد، وفتح صفحة جديدة من صفحات عالق
د                      ة للتطور الجدي ى أهمي ا أول ا، آم واة له الصينية التي تتخذ االشتراآية ن
ر            ة لتطوي شاطات الخارجي ام بالن للعالقات التقليدية بين آوريا وروسيا، وق
ر حجر أساس لتوسيع                    دين، بحيث وف ن البل عالقات الصداقة والتعاون بي

 .وتطوير عالقات الصداقة مع روسيا

ضية                 ت ق ة دفع ة اإليجابي شاطاتها الخارجي ترم إن ن د المح ال القائ وق
ا                    ا ودولتن ة حزبن رت مكان ة، وأظه ة الدولي ى الحلب وة عل تراآية بق االش
د                  ي الجدي ار السياس ودان التي ذان يق دود، الل د الح ى أبع معتهما إل وس

 .لالستقاللية والعدالة وحماية السلم

ة            ى المكان أآد التقرير على أن التغير واالرتقاء المرموق الذي طرأ عل
الخارجية لجمهوريتنا رغم صغر مساحة أراضيها وقلة عدد سكانها، وفي     
ل صوب                   ن آ اليون م ون اإلمبري ه الرجعي ذي يفرض صار ال ط الح وس
ي                  ضالهما الدام عبنا بن ا وش ا حزبن ى به ة أت رة قيم و إال ثم ا ه دب، م وح
ا                    يرة أسفرت عنه ة آب زمن، ومعجزة تاريخي المستمر لحقبة طويلة من ال
ة،       ة مطلق الوحدة العظيمة لشعبنا الذي ظل يثق بنهج حزبه وسياسته آحقيق

 .ويدعمها ويتحد حوله بتراص أآثر آلما ازدادت المصاعب والعقبات
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غ وون    في المادة الثانية من التقرير، قام القائد األعلى     م جون ل    آي بتحلي
ة              ني، وإدارة الدول دفاع الوط ة، وال صاد والثقاف ؤون االقت ص ش وتلخي
شوائب           ى ال الترآيز عل ة، ب اهير العامل ات الجم ال منظم ع، وأعم والمجتم
شأن لتحقيق               ة ال ام بالغ دم المه ا، وق البادية فيها والدروس المستخلصة منه

 .التقدم والتطور الجديد في المستقبل

سنوات                تراتيجية ال ذ اس ة تنفي دقيق لحال صارم وال ل ال ام أوال بالتحلي ق
 .الخمس لتنمية اقتصاد الدولة والخطة المستقبلية الجديدة

صاد             و القت وغ أهداف النم استعرض التقرير بجدية نتائج عدم بل
شة                دم ملحوظ في تحسين معي ق تق الدولة بدرجة آبيرة، وعدم تحقي
وري     الشعب، من جراء عدم تحسين الشؤون االقتصادية على نحو ث
ل             ي المتواص ارجي القاس داخلي والخ ع ال ع الوض الءم م ا يت بم
ي                ود ف ة الرآ ى حال شيرا إل ة، م ير المتوقع ة غ ديات المتتالي والتح

 .مختلف القطاعات وأسبابها

ى       ة إل وأآد على ضرورة التحويل الحاسم لمجمل شؤون الحزب والدول
ستمر،                دم الم ريء والتق داع الج ديث واإلب د الح شجع التجدي ع وت أن تتطل
ة   واتخاذ التدابير اآليلة إلى إلغاء نظام العمل القديم الذي يعيق تقدمنا، وإزال
ط،                     ذ فق ات بحزم، وعندئ ال والعقب صالح وغير الفع أسلوب العمل غير ال
ستقبلية          اء االشتراآي واألهداف الم يمكن أن نجعل نضالنا الرامي إلى البن
ا    القتصاد الدولة، التي يتوجب بلوغها في الفترة المقبلة، عمال ثوريا عظيم

 . يقدم الخيرات الواقعية ألبناء شعبنا

دة                   صاد لم اع االقت ي قط ضال ف تراتيجية الن ر اس ا أوضح التقري آم
 .السنوات الخمس المقبلة

ة هو إرساء األسس                    صاد الدول ة اقت إن االتجاه العام للخطة الخماسية لتنمي
شة                صاد الوطني وتحسين معي شيط مجمل شؤون االقت الوطيدة القادرة على تن

ة إطالق         ن عرب ى مت الصواريخ العمالقة من الطراز الجديد، المحمولة عل
ى المأل           ١١الصواريخ ذاتية الحرآة ذات  ا عل ن وجوده تي أعل محورا، ال

سة               ذآرى الخام ال بال م لالحتف ذي أقي سكري ال رض الع احة الع ي س ف
درات               ة عصرية وق ظ قم ت دون تحف د أثبت سبعين لتأسيس الحزب، ق وال

 .الضرب التي بلغتها قواتنا المسلحة النووية

ذاتي اختراع وصنع                دفاع ال وم ال استعرض التقرير مواصلة قطاع عل
منظومات األسلحة الرائدة الجديدة، لمواجهة مخططات األعداء المسعورة      
ا ال                وى م ني أق ا العسكري والتق لزيادة التسلح، حتى أصبح جبروت دولتن
ذ الحرب ذروة،                   ى تنفي درتنا عل يقاوم، وبلغت قدراتنا الرادعة للحرب وق

 .في الفترة المستعرضة

وم                   ني يق دفاع الوط ة لل وث العلمي اع البح ى أن قط ر إل ار التقري وأش
انفراد من                  ه آل رأس ب ة توجي باألبحاث في المرحلة األخيرة إلآمال  تقني
واع            تراع والبحث العلمي عن مختلف أن ددة، وأنهى االخ رؤوس المتع ال
ى             ادر عل ي الق رأس الحرب ل ال ة مث ة المختلف الة القتالي رؤوس ذات الرس ال
ى              ه عل يتم ترآيب تي س الطيران الشراعي بالسرعة الفوقصوتية القصوى ال
ترة             ي الف بي، ف صنعها التجري ستعد ل ة، وي ستية الحديث صواريخ البال ال

  .المستعرضة

درة                     دة لتحسين الق اق أآي د فتحت آف ه ق ير أن آما أعلن التقرير بفخر آب
و                   ى نح ة عل وات البحري ا الق تي تملكه اه، ال ة تحت المي ة الحالي العملياتي
ملحوظ، من خالل تحديد المعيار الصائب لهدف تحديث أسلحة الغواصات    
ة                    صاميم الغواص ت ت ي، ودخل ا النموذج ادة بنائه م وإع طة الحج متوس
ة الرسم     النووية الجديدة في مرحلة الفحص النهائية بعد االنتهاء  من مرحل
دات               ة ومع واع األسلحة اإللكتروني صاميم مختلف أن والبحث، واآتملت ت
ار              شاف وأقم تطالع واالستك ائل االس ة ووس ة الكامل ضرب اآللي ال
دفاع                 ى تحقيق النجاحات في أبحاث ال االستطالع العسكري، باإلضافة إل
وى         ك أق وي يمل الوطني، بالغة األهمية في قفز الجيش الشعبي إلى جيش ق

 .القدرات العسكرية في العالم

دفاع                       وم ال اع عل هدها قط تي ش ة ال زات الجريئ ذه القف ر أن ه در التقري ق
درات      ع الق الوطني وقطاع الصناعة العسكرية تنطوي على  أهمية بالغة في رف
ق الخطة                ي تحقي الم، وف ي الع امي ف ى الصف األم دارة إل دولتنا بج ة ل الدفاعي

 .االستراتيجية للجنة الحزب المرآزية للصعود بمجمل الثورة الكورية

ل الجيش             واستعرض التقرير أن التقدم الكبير قد شهد في العمل لتحوي
 .الشعبي إلى جيش أآثر نخبة وجيش قوي في الفترة المستعرضة

ضية                د أنجزت الق ة للحزب ق ة المرآزي ترم أن اللجن د المح ر القائ ذآ
العظيمة لبناء القوات المسلحة النووية الوطنية على أروع صورة وأحدثت   
ترة المستعرضة،               ة في الف تحوال عظيما في تعزيز القدرات الدفاعية للدول
ة عسكرية                    ة، دول ة عالمي ة قوي ة نووي ى مصاف دول حتى ارتقت بالدنا إل
دول       ه ال قوية بكل معنى الكلمة، ووضعت حدا نهائيا للعصر الذي آانت في

 .الكبرى تساوم آما تشاء على مصالح دولتنا وأمتنا

ى       د األعل تعرض القائ غ وون   واس م جون ة        آي ر أن مكان ي التقري ف
 .جمهوريتنا الخارجية ارتقت على نحو ملحوظ في الفترة المستعرضة

ان الوضع               ترة المستعرضة، آ ي الف ه ف ى أن ترم إل د المح ار القائ وأش
ة،        اء الدول الخارجي المحيط بجمهوريتنا شاقا دون أن يسبق له مثيل منذ بن
من جراء الهجمات المسعورة من جانب الواليات المتحدة وأعمال الضغط    
ه في                   دا أن ا، مؤآ دائرة في فلكه وى ال والحصار اليائسة المفروضة من الق
ا      أقسى الظروف، آانت اللجنة المرآزية للحزب تتمسك تمسكا أقوى بثباته
ا               ا العلي صالح بالدن ساس بم ة للم زم أي محاول ضت بح تقاللي، ورف االس
وآرامتها، ولم تتنازل قيد أنملة عن المبادئ الثورية، مما أظهر على المأل      
ات            أنه ال يمكن ألحد أن ينتهك سيادة جمهوريتنا وال وجود لتحسين العالق

 .معنا إطالقا بعيدا عن احترام سيادتنا
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 .طرح التقرير السبل لتحسين عمل الحزب  بشكل جذري

ك                       ا أصبحنا نمل ى أنن ره إل تطرق القائد األعلى في الجزء األخير من تقري
بابها ودروسها                   ا، وأس تي شهدت في أعمالن ائص ال فهما عميقا للنجاحات والنق
ة                      ال اللجن ر أعم صلة، من خالل تقري اليبه المف ستقبلي وأس واتجاه النضال الم
ة                 تراتيجية والتكتيكي ط اإلس د الخط ا تحدي ار بإمكانن زب، وص ة للح المرآزي

 . القائمة على آرائنا المشترآة عبر النقاش الجماعي

شوا بعمق           دوبين ويناق أعرب القائد األعلى عن رجائه بأن يبحث جميع المن
ة             سؤولية الحزبي ن حس الم ة م ة عالي ة، بدرج ضايا المطروح المضامين والق
وة من                ى خوض النضال بق على أساس فكر حزبنا القيادي ودعاهم بحرارة إل
ة                    ا العظيم اء االشتراآي وألجل دولتن دين في البن أجل القفزة واالنتصار الجدي
ة                   ة للحزب، تحت الراي ة المرآزي وشعبنا العظيم، متحدين بتراص حول اللجن

 .الخفاقة للكيمئيلسونغية الكيمجونغئيلية العظيمة

ة                  امال لألدل ضاحا ش ى إي اريخي أعط ى الت د األعل ر القائ ا أن تقري بم
ى نهضة                ورة إل ال الحزب والث المنهاجية الناشئة في االرتقاء بمجمل أعم
ر،        جديدة، حظي بالتأييد والموافقة المطلقة من جميع المشارآين في المؤتم

 .ويتعهد بثقة بالتقدم الظافر لقضية اشتراآيتنا ومستقبلها الواعد

 .الداخلية للحزب بصورة فعالة آمهمة بالغة الشأن للحزب

فوف                    ن ص ى تمتي سية عل ود الرئي يز الجه رورة ترآ ى ض د عل وأآ
ورة، ومواصلة     الكوادر، بكونهم قوة نواتية أساسية للحزب وأفراد قيادة الث
د                ا، وتوطي ساد فكري ال يتعرضوا للف م آي راف عليه م واإلش شديد تثقيفه ت
ار    صفوف الحزب نوعيا، عبر االلتزام الكامل بالمبدأ الحزبي ومبدأ االختي
سبين                    ادة عدد المنت الصارم المعترف به بصورة موضوعية في عمل زي

 .إلى الحزب

د لجان                       ى توطي يرة إل ود الكب ه الجه ى وجوب مواصلة توجي وأشار إل
سك             ة، والتم ات الحزب القاعدي اه بوصفها منظم ة وخالي الحزب القاعدي
تهما         بتنظيم الحياة الحزبية وتوجيهها آحلقة رئيسية لعمل الحزب وممارس
ن                 د م زب بمزي ول الح ضة ح اهير العري د الجم ال، وتوحي و فع ى نح عل

 .التراص ببذل الجهود للعمل معها

ة              كال التربي سين أش ي تح ة الخاصة بالمضي ف ر المهم وطرح التقري
 .الفكرية وأساليبها بصورة جذرية، بما يلبي متطلبات تطور الواقع

ورة            ي والسياسي للث ه الحزب شديد التوجي ة ت ى مهم ر إل وتطرق التقري
 . والبناء

 يقدم تقريرا عن أعمال اللجنة المرآزية السابعة لحزب العمل الكوري آيم جونغ وونالقائد المحترم 

  )٢٠٢١(زوتشيه  ١١٠آانون الثاني / يناير                                                                       
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طرح المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري الذي انعقد في الفترة الحيوية             
وبالغة الشأن في تطور الثورة، اتجاها صائبا لتقدم آوريا، حزبا وشعبا،                        
والخطط االستراتيجية والتكتيكية العلمية في المرحلة الراهنة ووفر جاذبية                
مقتدرة لتحقيقها، مما أظهر دون تحفظ المالمح الثورية والروح الكفاحية                     
لحزب العمل الكوري الذي يحقق إبداعات وتجديدات مطردة بعد تشكيل                      

 . الحزب آله آيانا متكامال وطيدا

اتخذ المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري قرارا عن الموضوع األولى                
حول التنفيذ التام للمهام المطروحة في تقرير أعمال اللجنة المرآزية                           "

 .بموافقة جميع الحضور" السابعة لحزب العمل الكوري

آلمة إعالن ختام     آيم جونغ وون  ألقى األمين العام لحزب العمل الكوري       
 .المؤتمر الثامن للحزب

 . بمهابة" إنترناسيونال"عزف النشيد 

انتخبت لجنة وضع مشروع قرار مؤتمر الحزب من بين أفراد الهيئة                      
القيادية المرآزية الثامنة للحزب وقامت هذه اللجنة بتوجيه الجلسات                               
التشاورية الفرعية للمندوبين الذين يبحثون ويناقشون المسائل الرامية إلى                  

 .التنفيذ التام للمهام المطروحة في تقرير مؤتمر الحزب

آلمة ختامية منهاجية خاصة بالمؤتمر        آيم جونغ وون  ألقى القائد األعلى    
 .الثامن للحزب

وضباط وجنود الجيش الشعبي في آل أنحاء البالد، لتحقيق توطيد                    
الحزب الكيمئيلسونغي الكيمجونغئيلي وتطويره، والتقدم الظافر الجديد       

 .لقضية زوتشيه الثورية

بعد انتهاء انتخاب الهيئة القيادية المرآزية للحزب، جرت الدورة              
الكاملة األولى للجنة المرآزية الثامنة للحزب، وقُدم تقرير عن                            

 .مضمون القرار فيها

لحزب العمل الكوري، تعبيرا عن اإلرادة اإلجماعية للحزب آله والشعب                   
بأسره، مشيرا إلى أن رفعه إلى ذرى العلياء للحزب مطلب صارم للعصر                   

 .وإيمان ثابت لماليين أعضاء الحزب وأبناء الشعب

اتخذ المؤتمر، بموافقة جميع الحضور، قرارا خاصا بانتخاب القائد         
أمينا عاما للحزب، تعبيرا عن اإلرادة                     آيم جونغ وون      األعلى    

واألماني العامة لجميع المندوبين وأعضاء الحزب وأبناء الشعب                      

ثم ناقش المؤتمر قضية أآثر شأنا ومسؤولية تستأثر بأهمية حاسمة في                   
 .توطيد حزب العمل الكوري وتطويره وتحقيق قضية زوتشيه الثورية

ألقى المندوب لي إيل هوان اقتراحا خاصا بانتخاب األمين العام لحزب                  
 . العمل الكوري

أمينا عاما    آيم جونغ وون  اقترح بكل احترام أمام المؤتمر انتخاب القائد          

 )٩من ص (
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سحرية التي       اآنهم ال األصلية وخرجت إلى حيز الوجود في أنحاء البالد أم
 .يغبطها العالم

ار السياسة                    ود تي سالم ويق ة وال تقاللية والعدال ى االس وآذلك يحافظ عل
ة                شاطاته الخارجي دة وممارسة ن ه الدبلوماسية الفري العالمية، بإبداء براعت

 .الماهرة

ى           د األعل قرر المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري انتخاب القائ
د                  آيم جونغ وون   ا لحزب العمل الكوري من أجل توطي أمينا عام

ر          دم ظاف ي وألجل تق سونغي الكيمجونغئيل ر الحزب الكيمئيل وتطوي
ة           ات العام يرا عن اإلرادة والرغب جديد لقضية زوتشيه الثورية، تعب
ود      من جميع المندوبين وأعضاء الحزب وأبناء الشعب وضباط وجن

  .الجيش الشعبي في أنحاء البالد

ة                 وى عدواني ستخف أي ق ة حتى ال ت خالل تعزيز قدراتنا للدفاع عن الدول
 .بها، تعد مآثر وطنية خالدة وجديرة بتمجيدها لألبد بين أبناء أمتنا

ل                  دعيم مجم ب وت ى ترتي ي إل ضال الرام ودة الن ه المعه اد بحكمت وق
ى       اقتصاد البالد وتحقيق استقاللية االقتصاد الوطني وتحديثه، وحرص عل
ى                 تنادا عل وطن اس ى أرض ال ة عل تشييد عدد آبير من الصروح المعماري
يرة في                       دات آب ح عصر نهضة وتجدي ذاتي وفت ز ال ة والتعزي القوة المحلي

 .جميع قطاعات الثورة والبناء

شعب              ة ال سيرة لخدم سلك م ن ظل ي ة حي ه المتفاني ق قيادت ى طري وعل
ق من أجل         ة الخل بنكران الذات دون توقف، معتبرا معاناة المتاعب وعملي
ر             دت اإلجراءات األآث ورة، أعي صنع الث ة ل ه ومتع بر سعادة ل شعب أآ ال
ا     تفوقا لزيادة رفاهية أبناء الشعب والحفاظ على أرواحهم وأمنهم إلى حالته

ة              ترة تاريخي ي ف ك ف ستوى وذل ى م ى أعل ا إل ا ومكانته ة لجمهوريتن العام
 .قصيرة

دالئل االستراتيجية             ة وال برامج العملي بفضل قيادته الحكيمة، توفرت ال
دة               دت الوح اء، وتوط الثورة والبن ة الخاصة ب ة والغني ة العظيم والتكتيكي
ع    المتالحمة بقلب واحد وهي أقوى قدرة وطنية في آوريا زوتشيه من جمي

 .النواحي، وتجلى الطابع الشعبي لنظام دولتنا ومجتمعنا بأسمى مظاهره

ا     آيم جونغ وونآما أن القائد األعلى  سلحة لجمهوريتن وطد القوات الم
إلى أقصى درجة بفكره العسكري المستقل وقيادته البارعة للجيش لتصبح    
ضية                        ق الق ة، وحق ثر نخب ا أآ شا قوي زب، جي ر للح ا ال يقه شا ثوري جي

 .التاريخية العظيمة إلآمال القوات المسلحة النووية للدولة بصورة رائعة

دا من            ستقبلهما ضمانا أآي إن مآثره في ضمان أمن الوطن والشعب وم

ل          آيم جونغ وونالقائد المحترم  قائد بارز للثورة الكورية ورمز وممث
شعب               وطن وال ام ال آثر أم عظيم لجمهوريتنا وشعبنا الكريم حقق أروع الم
دة وسجاياه              ذة والفري ة الف ه القيادي بذآائه الفكري والنظري العبقري وقدرت

   .السامية

ى       د األعل اد القائ غ وون    وأع م جون ة         آي زب القيادي درة الح ب ق ترتي
سونغي                   زب الكيمئيل اء الح اص ببن ر الخ ع الفك الءم م ا يت ضالية بم والن
ر                 ة جماهي ورة، ومارس سياسة أولوي الكيمجونغئيلي ومتطلبات تطور الث
ية                 ان سياس ة أرآ ى هيئ ره إل ا وتطوي د حزبن ى توطي ا أدى إل شعب، مم ال
ى         مقتدرة للثورة وصفوف نخبة طليعية راسخة وحزب أم حقيقي بكل معن

 .الكلمة

ة   واجترح أآبر المآثر االستثنائية في تاريخ أمتنا بترقية القدرات الوطني

 أعظم األمجاد إلى القائد العظيم لحزب العمل الكوري 

  آيم جونغ وونوالشعب الكوري 

  ، األمين العام لحزب العمل الكوريآيم جونغ وونالقائد المحترم 
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 .الرقابة المرآزية للحزب

تم تعيين رؤساء أقسام اللجنة المرآزية للحزب ورئيس التحرير                         
الناطقة بلسان اللجنة المرآزية        "  صحيفة رودونغ سينمون    "المسؤول لـ  

 .للحزب

آما تم فيها بحث ونقاش الموضوع الخاص باستحداث نظام جديد                       
 .لمراقبة االنضباط داخل الحزب على نحو هام

على أن الهدف الرئيسي لرفع               آيم جونغ وون     أآد القائد األعلى         
صالحية لجنة المراقبة المرآزية للحزب في هذا المؤتمر الثامن للحزب               
يكمن في توطيد حزبنا حزبا للثورة والنضال والتقدم بإرساء االنضباط                  

 .الصارم والروح الثورية داخل صفوف الحزب آله

بما يتفق مع قرار المؤتمر الخاص برفع صالحية لجنة المراقبة                           
المرآزية للحزب وتخصصها بعمل المراقبة والتحقيق لتشديد االنضباط             
داخل الحزب، أقرت الدورة الكاملة استحداث القسم التنفيذي آإجراء                      

 . جهازي لضمان تنفيذه

انعقدت الدورة الكاملة األولى للجنة المرآزية الثامنة لحزب العمل                   
الكوري في قاعة االجتماع في المقر الرئيسي للجنة المرآزية للحزب في            

 . آانون الثاني/ يوم العاشر من يناير

األمين العام لحزب العمل       آيم جونغ وون  قام بتوجيهها القائد األعلى      
 . الكوري

اشترك فيها أعضاء اللجنة المرآزية للحزب وأعضاؤها المرشحون               
  .الذين تم انتخابهم في المؤتمر الثامن للحزب

وحضرها آوادر أقسام اللجنة المرآزية للحزب والكوادر المسؤولون          
في اللجان الحزبية في المحافظات والمدن واألقضية والوزارات                               

  .آالمراقبين  والهيئات المرآزية

وتم فيها انتخاب المكتب السياسي للجنة المرآزية للحزب وهيئة                         
 .رئاسته اللذين يرأسهما األمين العام لحزب العمل الكوري

 .آما أجري انتخاب أمناء اللجنة المرآزية للحزب وتشكيل مكتب أمانتها

تم فيها انتخاب اللجنة العسكرية المرآزية للحزب وتاله انتخاب لجنة              

حللت الدورة الكاملة بأنه سيتم آبح شتى أنواع الظواهر من خرق                      
االنضباط التنظيمي للحزب أو تحديه ومخالفة الئحة الحزب ووظائفه                    
وتعكير أجواء الحزب الثورية إلى حد آبير، إذا تم استحداث أقسام                             
متخصصة بشؤون االنضباط الحزبي بدءا من اللجنة المرآزية للحزب                

 .حتى اللجان الحزبية في المحافظات والمدن واألقضية وبدأ نشاطاتها

مبادئ العمل وطرقه التي يجب         آيم جونغ وون   أوضح األمين العام      
على القسم المضطلع بشؤون رقابة االنضباط الحزبي أن يتمسك بها،                     
ومهامه الرئيسية، مشيرا إلى ضرورة دفع العمل لتشديد االنضباط في                   
الحزب والدولة بصورة موحدة ومتساوية، عن طريق تعزيز التوجيهات            

 .الحزبية لإلتيان بتحسن في مراعاة أنظمة الدولة وقوانينها

وبخصوص معالجة القضايا المتعلقة بمخالفة االنضباط والشكاوى                  
والعرائض، أآد األمين العام بشكل هام على وجوب تنظيم األعمال                          
ودفعها دائما، من منظور مصالح الحزب والثورة والدفاع عن وحدة                       

 .الحزب والجماهير المتالحمة بقلب واحد وتمتينها
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انعقاد الدورة الكاملة األولى للجنة المرآزية الثامنة لحزب العمل الكوري تحت إشراف 
 آيم جونغ ووناألمين العام لحزب العمل الكوري 
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 أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المرآزية للحزب 

  األعضاء المرشحون للمكتب السياسي للجنة المرآزية للحزب

 أعضاء المكتب السياسي للجنة المرآزية للحزب

رئيس قسم التنظيم والتوجيه للجنة 
 المرآزية للحزب 

 آيم جاي ريونغ

أمين اللجنة المرآزية للحزب 
ورئيس قسم العلوم والتربية لها 

  تشواي سانغ آون

أمين اللجنة المرآزية للحزب ورئيس 
 لها قسم الشؤون االقتصادية 

  آيم دو إيل

أمين اللجنة المرآزية للحزب ورئيس 
 قسم منظمات الجماهير العاملة لها 

  لي إيل هوان

 رئيس هيئة األرآان العامة 

 للجيش الشعبي 

  باك جونغ تشون

 أمين اللجنة المرآزية للحزب 

 

  جونغ سانغ هاك

أمين اللجنة المرآزية للحزب 
ورئيس قسم الدعاية والتعبئة لها 

  باك تاي سونغ

رئيس قسم التوجيه السياسي للشؤون 
 العسكرية للجنة المرآزية للحزب 

  أو إيل جونغ

رئيس قسم شؤون الجبهة المتحدة 
 للجنة المرآزية للحزب 

  آيم يونغ تشول

 رئيس لجنة االقتصاد الثاني

  

  أو سو يونغ

رئيس اإلدارة السياسية العامة 
 للجيش الشعبي 

 آواون يونغ جين   

 وزير الدفاع الوطني 

 

  آيم جونغ آوان

 وزير أمن الدولة 

 

  جونغ آيونغ تايك   

 وزير األمن العام 

 

  لي يونغ آيل   

 وزير الخارجية 

 

  لي سون آواون

رئيس شعبة السياسة االقتصادية 
 للجنة المرآزية للحزب 

  جون هيون تشول

 نائب رئيس مجلس الوزراء 

 

  يانغ سونغ هو

 نائب رئيس لجنة تخطيط الدولة

  

  باك جونغ آون

 األمين المسؤول للجنة الحزبية 

 في مدينة بيونغ يانغ 

  آيم يونغ هوان

نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس 
 الشعب األعلى

  تاي هيونغ تشول 

رئيس قسم الشؤون القانونية للجنة 
 المرآزية للحزب 

  آيم هيونغ سيك

رئيس قسم الزراعة للجنة 
 المرآزية للحزب 

  لي تشول مان

رئيس قسم الشؤون الخاصة 
 بالكوادر للجنة المرآزية للحزب 

  هو تشول مان

رئيسة قسم الصناعة الخفيفة للجنة 
 المرآزية للحزب 

  باك ميونغ سون

رئيس قسم فحص االنضباط للجنة 
 المرآزية للحزب

  باك تاي دوك 

 أمين اللجنة المرآزية للحزب 

  جو يونغ واون

 رئيس مجلس الوزراء 

  آيم دوك هون

 رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب األعلى 

  تشواي ريونغ هاي

 أمين اللجنة المرآزية للحزب 

  لي بيونغ تشول



١٤ 

  الجلسات التشاورية الفرعية للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري
آانون الثاني، عقدت الجلسات          /  في يوم الحادي عشر من يناير              

 .التشاورية الفرعية للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري

التشاورية من آل الفروع، جرى بحث مسودة القرار                الجلسات   في   
لتنفيذ المهام المطروحة في التقرير عن أعمال اللجنة المرآزية للحزب                 

 .تنفيذا تاما
أشرف عليها أعضاء هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المرآزية لحزب                    

 .العمل الكوري، وغيرهم من أفراد الهيئة القيادية المرآزية للحزب

نوقشت فيها بجدية المسائل العملية الناشئة في تنفيذ أهداف النضال                 
ومهامه لمدة السنوات الخمس المقبلة، التي ينبغي بلوغها في جميع                         

 .ميادين البناء االشتراآي
أجمع المندوبون على االعتراف بضرورة تحديد اتجاه التطور                          
العلمي والواقعي والتعبوي لقطاعاتهم ووحداتهم وإيجاد الطرق المفصلة          
من أجل إحداث التحول الحاسم لمجمل شؤون الحزب والدولة إلى أن                    

 . تتطلع وتشجع التجديد الحديث واإلبداع الجريء والتقدم المستمر

ونوقشت فيها المسائل الملحة المعروضة في تأدية مجلس الوزراء                   

دوره الالزم ضمن نظام مسؤوليته ومرآزيته في قطاع االقتصاد، القطاع          
الرئيسي لفتح طريق واسع جديد لبناء االشتراآية، آهيئة قيادة شؤون                      
االقتصاد للبالد، وتشديد العمل لتعزيز الشرايين الرئيسية القتصاد الدولة            

 .وتوطيد تكامل شؤونه، وتحسين إدارة االقتصاد

بحث المندوبون الخطط اإلستراتيجية لتطوير قطاعاتهم ووحداتهم                  
وفقا لالتجاه التجديدي والمهام المعنية لبناء الثقافة االشتراآية المعروضة           

 .في تقرير مؤتمر الحزب

وتم فيها التشاور عن المسائل المطروحة في تنفيذ المهام اإلستراتيجية           
.بالغة الشأن لتعزيز قدرات الدفاع عن الدولة

شارك المندوبون بحماسة في مناقشة المسائل على أساس فكر                            
الحزب القيادي القاضي بإحداث تحول جذري في عمل الحزب، وتعزيز             

.المنظمات الشعبية بما يتفق مع متطلبات العصر وتطور الواقع

في الجلسات التشاورية التي جرت ضمن األبحاث الكافية والمناقشات                   
الجماعية اإليجابية، تم جمع اآلراء العلمية واإلبداعية القادرة على ضمان           

  .تنفيذ قرارات مؤتمر الحزب
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 أيها الرفاق المندوبون األعزاء،

شة         ا مناق اريخ حزبن أجرى هذا المؤتمر الذي عقد للمرة الثامنة في ت

دة من                         ة جدي ح مرحل ى فت ة إل جدية حول خطة النضال العاجل الرامي

شأن المطروحة           ة ال النهضة والتحول للثورة والبناء وسائر القضايا بالغ

 .في توطيد الحزب وتطويره بعد إدراجها في جدول أعماله

سابعة            ة ال ة المرآزي ل عمل اللجن ة وتحلي ر أوال بمراجع ام المؤتم ق

ة     شة متعمق للحزب بطريقة شاملة وثالثية األبعاد ومفصلة، وأجرى مناق

دم            راز تق دة إلح ة الجدي تراتيجية والتكتيكي ضاياه االس ضال وق لخط الن

 .ملحوظ في البناء االشتراآي

اد         ة، جرى انتق في التقرير والمداخالت والجلسات التشاورية الفرعي

ع                 شوب جمي تي ت واقص ال ات والن ديد لالنحراف واستعراض مفصل وش

م              ش، وت ة والجي قطاعات الحياة االجتماعية بدءا بأعمال الحزب والدول

 .إبداء العزم واإلرادة الجادة للتغلب عليها

ة               ترة خط الل ف ا خ ام الواجب تحقيقه داف والمه وبخصوص األه

ة للبحث عن           السنوات الخمس الجديدة، جرت الدراسة والمناقشة المكثف

سياق في           ذا ال ُسبل إنجازها، وتم تجميع اآلراء البناءة المطروحة في ه

 .لجنة وضع مشروع قرار مؤتمر الحزب

ال،                  دول األعم ن ج وع األول م ول الموض شة ح الل المناق ن خ م

ا وشعبنا في                   ا ودولتن اتضح جليا أآثر ماذا وآيف يجب أن يفعل حزبن

المستقبل، وأصبحت خطط النضال االستراتيجية لتحقيق نصر جديد في   

 .ثورتنا أآثر تحديدا

س                    ى عك ر، عل ذا المؤتم ي ه ا ف ام حزبن إن قي

ة           ه من وجه المؤتمرات السابقة، بمراجعة وتحليل أعمال

ستأثر            ة، ي ة اإليجابي نظر نقدية صارمة وليس من الناحي

ترة                 ل عن النجاحات الُمنجزة في الف يرة ال تق بأهمية آب

 .المستعرضة

ة     آما استعرض المؤتمر أعمال لجنة الرقابة المرآزي

ذ                 دي، واتخ ور نق ن منظ صرامة م زب ب سابعة للح ال

ة           ضايا المنافي ديم والق صحيح الق مة لت راءات حاس إج

ا             لوبنا الخاص بم شاطاته بأس للواقع في عمل الحزب ون

 .يتالءم مع مبادئ بناء الحزب

سيدا            وري تج ل الك ة حزب العم ديل الئح ة لتع نتيج

ات تطور       ة لمتطلب أمينا لمبادئ بناء الحزب وعمله وتلبي

ة          الواقع، توفر األساس الهام لتعزيز قدرة الحزب القيادي

 .والنضالية وتحقيق تطوره السليم

ن              ة للحزب م ة الثامن ة المرآزي شكيل اللجن ر بت ذا المؤتم ام ه إن قي

ة             اءات العملي م بالكف شهود له ورة والم صين للحزب والث اق المخل الرف

ة االنضباط في صفوف الحزب،                  د لرقاب العالية، وترسيخ النظام الجدي

ة                   ه هيئ الته ودوره بكون ا رس ي أداء حزبن وظ ف ول ملح ة تح د نقط ُيع

 .األرآان الُمقتدرة للثورة

 أيها الرفاق المندوبون،

توليت مجددا في هذا المؤتمر أعلى منصب لقيادة حزب العمل الكوري     

ي                ادم وف ق بخ ا يلي شعبنا بم اني ل ق التف ى طري ذات عل ران ال دا بنك جاه

 .حقيقي له، معتبرا إياه آسماء مصيري

د                  ا بالتأيي م انتخابه تي ت زب ال ة للح ة الثامن ة المرآزي تظهر اللجن س

صائبة                    ة ال درتها القيادي دوبين ق اق المن ع الرف ة من جمي والموافقة المطلق

ا     والمحنكة من أجل إحراز انتصار جديد في بناء االشتراآية على طريقتن

ة منظمات الحزب وأعضائه،              الخاصة تلبية للتطلعات والثقة العالية لكاف

 .وتنجز بإخالص الواجبات التي ألقاها العصر على عاتقها

 .بفضل الثقة الكبيرة من جميع الرفاق المندوبين وأعضاء الحزب

ام لحزب                ن الع ة األمي ة، وظيف ة الهام أتقبل بشرف آبير للغاية الوظيف

ع أعضاء الحزب،                  ا جمي ني به تي آرم ة وال العمل الكوري عالي الكرام

 .ولكني في آن واحد أشعر بالضيق وثقل القلب

ذ برنامج                      أبذل قصارى جهدي من أجل تنفي ي س أقسم بجاللة على أن

النضال الذي طرحه مؤتمر الحزب واعيا بالرسالة المقدسة بصفتي ممثال   

ل              ه، وأعم سؤوال عن م وم ي العظي سونغي الكيمجونغئيل زب الكيمئيل للح

ن                ق جذوره بي سي لتعمي ة، واألسلوب الرئي ا القيادي على رفع قدرة حزبن

الجماهير، والضمان األساسي الوحيد للبقاء على قيد الحياة وفتح الطريق   

 .لألمام

خ                أن نرس امن للحزب ب ر الث عار المؤتم ن ش ستعيض ع ترح أن ن أق

دال من طرح أي                         ا ب سامية الثالث لحزبن ل ال ذه المث ا ه مجددا في أذهانن

 .شعار براق آخر في هذا المؤتمر

ة               سيرة التاريخي اه الم دم بجرأة نحو اتج يجب على الحزب آله أن يتق

ة بالنفس                ة والثق ة الفائق دافع من العزيم الذي أشار إليه مؤتمر الحزب، ب

 .والحماسة الخارقة لالنطالق الى المسيرة الجديدة

ذ خطة                ضال المصيري لتنفي ن خوض الن د م ل شيء، ال ب وق آ وف

 .السنوات الخمس الجديدة لتنمية اقتصاد الدولة حتما

تي ينبغي        أنا ال إن بناء االقتصاد االشتراآي هو أآبر المهام الثورية ش

 .ترآيز آل جهودنا اليوم عليها

شعب وتحسينها في أقرب وقت                   اة ال تقرار حي ا أن نحقق اس إذا أردن

دا                      ر ضمانا أآي ا ونوف تي تواجهن ة ال صعوبات الراهن ذليل ال د ت ممكن بع

ا أن نحل             ة، يتوجب علين القوى الذاتي إلثراء البالد وتقويتها وازدهارها ب

 المشاآل االقتصادية العالقة األآثر تعقيدا بأسرع ما يمكن

سي               دفاع الرئي اه الصحيح لالن د االتج ا تحدي بادئ ذي بدء، يجب علين

 .على الجبهة االقتصادية وترآيز الجهود عليه

صاد                   ة اقت دة لتنمي سنوات الخمس الجدي ة لخطة ال إن المهمة المحوري

صناعتين             الدولة هي تحفيز تنشيط االقتصاد الفعال من خالل التمسك بال

ط               ق الرواب صاد وتوثي ة االقت ة لتنمي ة مفتاحي ة آحلق ة والكيميائي المعدني

شعب              شة ال ع مستوى معي العضوية بين فروع الصناعات الرئيسية، ورف

ة لقطاع الزراعة                   ة والتقني إلى مستوى أعلى عبر تحسين األسس المادي

 .وإعالء نسبة اإلنتاج المحلي للمواد الخام في قطاع الصناعة الخفيفة

اء           ى االرتق ى العمل الرامي إل يجب أن نتبع طريق ترآيز جهودنا عل

ى                   ا بحزم إل ل غيرهم ة أوال وقب ة والكيميائي صناعتين المعدني بقطاعي ال

و              سير نح ك، ال ى أساس ذل شيطهما، وعل ة تن ي ومرحل دارهما الطبيع م

 .النهوض بالقطاعات األخرى على حد سواء

اء              دأ إعط ا من مب ة انطالق صاد للدول م االقت ادة عمل تنظي ويجب إج

 .األولوية لتنمية هاتين الصناعتين

ومن المهم تكثيف العمليات االقتصادية والتوجيه بطريقة تحقق أفضل    

واد               اج الم درة إنت ادة ق الد لزي صادية للب درات االقت ي للق تخدام عقالن اس

 أيها الرفاق المندوبون،

ادة،           وم قاسية وح ا الي ما تزال البيئة الخارجية لثورتن

ستقبل                 ي الم ثرات ف وري دون ع ا الث سير عملن ن ي ول

 .أيضا

ا                  ستحيل تذليله ة ي ة من اآلن عقب ولكن، لن تكون ثم

ذين أحرزوا انتصارات               اء شعبنا ال بالنسبة لحزبنا و أبن

ا، في ظل             ى إنجازه عظيمة ال يجرؤ اآلخرون حتى عل

 .أقسى الظروف والمحن

درات         ز ق يتوجب علينا أن نخوض بقوة نضاال لتعزي

ُسبل المتاحة،           الحزب والصفوف الثورية والدولة بكل ال

ة            دخل سريعا مرحل تحدونا الثقة والجرأة الجديدة حتى ن

 .التقدم والتطور الُمستدام

زب            امن لح ر الث سية للمؤتم روح الرئي ر وال إن الفك

ة         د في آاف العمل الكوري هما إحراز انتصار عظيم جدي

ة          وة المحرآ ة والق وة الذاتي القطاعات من خالل زيادة الق

 .المحلية للبناء االشتراآي بدرجة فائقة

ل              زب العم ة لح إن اإلرادة الثوري رى، ف ارة أخ بعب

ذا                 الل ه ن خ ا م د عليه د التأآي تي أعي ي ال وري ه الك

ة       ا المحلي المؤتمر، إننا يجب أن نعيد تنظيم وترتيب قوتن

ع               ك جمي ى ذل ادا عل ترق اعتم امل ونخ شكل ش ب

 .الصعوبات وجها لوجه ونفتح طريقا جديدا للتقدم

تتطلب المهام التاريخية الثقيلة التي تواجه ثورتنا من     

ار                  عارات اعتب ه ش صب عيني ضع ن ه أن ي زب آل الح

ى             اد عل د واالعتم ب واح دة بقل سماء والوح شعب آال ال

 .القوى الذاتية ويرفعها إلى األعلى

م          ا الدائ ب حزبن سماء مطل شعب آال ار ال يعكس اعتب

وري التي               أجواء الحزب الث د ب تزام األآي الذي يدعو الحزب آله إلى االل

ة    تتخذ خدمة الشعب آنقطة انطالق لبناء الحزب ونشاطاته ومبادئها الثابت

ى               .  التي ال تتغير إطالقا   اد عل ة بقلب واحد واالعتم ا الوحدة المتالحم أم

ة       ة والنظري القوى الذاتية فتعكس بصورة مختصرة وجهات النظر الفكري

 .والمطالب النهجية الخاصة بحبل وريد ثورتنا والقوة الدافعة لتقدمها

ي    سماء     "ف شعب آال ار ال د       "و"  اعتب ب واح ة بقل دة المتالحم " الوح

ة    "و وى الذاتي ى الق اد عل ادر       "  االعتم سي الق اح الرئي دا، يكمن المفت تحدي
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آلمة ختامية ألقاها القائد المحترم 
األمين العام لحزب آيم جونغ وون 

العمل الكوري في المؤتمر الثامن 
  لحزب العمل الكوري
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اء               ادة البن زوا إع ي، وأنج ضالهم البطول صامدة وخوض ن ة ال المعنوي

شد              زمن، ب ترة قصيرة من ال واإلعمار بعد الحرب بصورة رائعة في ف

 .األحزمة على بطونهم

ي             ة والت صورة رائع ة ب ه المقدس ضال ومهام داف الن ق أه ي تحقي ف

ى عاتق أعضاء                      ام عل ل المه ع أثق امن للحزب، يق ا المؤتمر الث طرحه

ع                  ائر جمي ديثا وس وا ح ذين انتخب زب ال ة للح ة المرآزي ة القيادي الهيئ

 .الرفاق المندوبين

ة للحزب أن                  ة الثامن ة المرآزي ة القيادي فال يجوز ألعضاء هذه الهيئ

م                      شعب وتطلعاته اء ال ة أعضاء الحزب وأبن انوا ثق ا آ ا أينم ينسوا دائم

رة،                ائج العمل المثم م أن يخرجوا بنت الغالية ولو لحظة واحدة، بل عليه

مظهرين درجة عالية من المسؤولية وروح التفاني في النضال الرامي       

 .إلى تنفيذ قرارات مؤتمر الحزب

م              روحهم وقلوبه انوا ب دوبين أن يتف اق المن ع الرف ى جمي ا عل آم

شوها                   تي ناق زب ال ر الح ام مؤتم ذ مه م تنفي تى يت اد، ح لوا بعن ويناض

 .وقرروها بأنفسهم، دون أي تأخير في مخافرهم ومواقع عملهم

م                      ثر من غيرآ درآون أآ ذين ت دوبين ال اق المن م الرف م، أنت ينبغي لك

بمتطلبات الحزب والثورة الملحة أن تغرسوا بعمق فكر مؤتمر الحزب      

اال                  دوة ومث سكم ق اهير، وتستنهضوها بجعل أنف وروحه في قلوب الجم

 .لها، وبذلك، تحققوا تطورا ملموسا في أعمال قطاعاتكم ووحداتكم

 أيها الرفاق المندوبون،

ارك                 عب مع وض أص ى خ ا عل دوا عزم م أن تعق ب عليك يتوج

تراآية                   ضية االش د لق صر جدي راز ن ل إح ن أج امي م تراق األم االخ

 .وتحقيق تقدمها الملحوظ

ون            سيرتنا بجن ة م صاعدا لعرقل ن اآلن ف ة م وى المعادي سعى الق ست

 .أآبر، ويتابع العالم آيفية تطبيق إعالن حزبنا السياسي وبرنامج نضاله

ر                     وة ال تقه ديد وق اك والء ش ا دام هن ا، م ود لن د معق صر األآي الن

ود     للوحدة بقلب واحد لجميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب وضباط وجن

ه                   زب وقرارات ط الح دعمون خط ذين ي ك ال شعبي، أولئ ش ال الجي

 .بممارساتهم العملية الكاملة

ع لبرنامج                       وة من أجل التحقيق الرائ د من الق ا بمزي فلنناضل جميع

ر       د وتطوي النضال الذي طرحه المؤتمر الثامن للحزب، ومن أجل توطي

ة،                  شيه الثوري دم الظافر لقضية زوت د والتق حزب العمل الكوري المجي

 .وألجل شعبنا العظيم

ؤدوا مسؤوليتهم         ورة أن ي من واجب الكوادر بوصفهم أفراد قيادة الث

 .وواجباتهم في طليعة الصفوف المتقدمة

 .على آفاءات الكوادر ودورهم يتوقف مصير وحداتهم وقطاعاتهم

وم،           ا الي تي تعترض سبيل ثورتن إن المصاعب والمحن المتراآمة ال

ا،              اء جيلن اتق أبن ى ع اة عل ة، الملق ة القوي اء الدول ة لبن والقضية العظيم

ة                    ة الخارق ل والحماس اءات العم روا آف وادر أن يظه ن الك ب م تتطل

ل                ال بكام ل األحم اهلهم آ ى آ املين عل ادرة، ح ة الن ود المتفاني والجه

 .طاقتهم

ده                صارى جه ذل ق ادر يب ى آ اح إل ت الحاضر بإلح اج الوق يحت

ا، وال يعرف       لتخفيف آدر الحزب والدولة وهمومهما ولو واحدة منه

شعب،              ا من أجل ال سوى الثورة والعمل، ويندفع جريا ألداء شيء م

ه، إذا                     ي عمل ر ف ة للنظ ة الملفت ات الفعلي ن النجاح يرا م ز آث وينج

 .أسندت إليه المهمة

ن               ة م تعدادات الكامل ذوا االس وادر أن يتخ ع الك ى جمي فيتوجب عل

زاوية جديدة متكاملة منذ بداية المسار الجليل بعد انعقاد مؤتمر الحزب،   

شعبية             ة وال ة والثوري م الحزبي عاقدين العزم على تلقي تقدير عن روحه

 .من خالل آفاءاتهم العملية ومنجزاتهم العملية الفعلية

م                     شعب إليه سوا تطلعات ال تثناء أن ين ا دون اس م جميع وال يجوز له

ود                    ضاعفة الجه ي م دوا ف م أن يجته ل عليه دة، ب ة واح و لحظ ول

 .ليستخلصوا نتائج حياتهم اليومية عن جدارة بكل فخر وضمير

وا                     ه، ويرفع ا ال يعرفون ح م ل متفت وا بعق م أن يتعلم ن عليه ويتعي

شددوا              اءات، وي ى الكف رون إل انوا يفتق الي إذا آ اهرين اللي ستواهم س م

س                      ن النف ى ع ا بالرض سمحوا إطالق اطراد دون أن ي سهم ب ى أنف عل

ضالهم                      ي روح ن ا ف سنا ثوري دثوا تح تى يح م، ح ي عمله ود ف والرآ

 .وأسلوب عملهم

ي                   ا ف ا وطليعي ؤدوا دورا نواتي زب أن ي ضاء الح ع أع ى جمي وعل

 .النضال الرامي إلى تنفيذ المهام التي طرحها مؤتمر الحزب

وم في             ذليل مصاعب الي إذا انطلقوا بزيادة همتهم للمضي قدما في ت

ا وال حصن                   ة ال يمكن التغلب عليه ة عقب صفوف، فليست ثم ة ال مقدم

 .يستعصى االستيالء عليه

ع                    ير في أشد وأصعب مواق فعليهم جميعا أن يضطلعوا بنصيب آب

ل المنتصر في الحرب                   اء الجي ات أبن تلهام روح ومعنوي المعارك، باس

م        داء روحه ة بإب الذين أحرزوا النصر العظيم في حرب التحرير الوطني

 .توطيد القدرات الرادعة للحرب النووية بدرجة أآبر

ي جيش              شعبي إل ل الجيش ال وي لتحوي ويتعين مواصلة إعطاء زخم ق

الته                        ة رس ى أآمل وجه لتأدي داده عل ذلك، إع وي، وب أآثر نخبة وجيش ق

ودوره لمواجهة أي شكل من التهديدات وحالة الطوارئ، بكونه ذاتا فاعلة  

 .للدفاع عن الدولة

وال بد من ضمان التقدم التاريخي لحزبنا بأقوى القدرات العسكرية في     

ا                   العلوم والتكنولوجي اء ب دة عبر االرتق سنوات الخمس الجدي فترة خطة ال

سكري                   اج الع داف اإلنت ق أه ى وتحقي ستوى أعل ى م ني إل دفاع الوط لل

 .ومهامه دون قيد أو شرط

ة                      ة األهمي ة المسؤولة وبالغ ام الثوري ذ المه ومن أجل النجاح في تنفي

ع                         ة الحزب ورف ل آل شيء من تقوي د أوال وقب وم، ال ب ا الي التي تواجهن

 .دوره القيادي بشكل أآبر

صة،                 ة مخل عندما يتم بناء منظمات الحزب بأسره في صفوف طليعي

ية               ان سياس ة أرآ ا آهيئ ؤدي دوره دام، وت وري ومق و ث ى نح ل عل وتعم

 .للوحدة المعنية، سيفتح عهد ازدهار عظيم لتطور الحزب والثورة

فمن واجب جميع منظمات الحزب أن تجعل صفوف الكوادر والحزب   

ل،               ثر من ذي قب ة أآ اة الحزبي ه الحي شدد توجي ؤة وت ة وآف صفوفا نخبوي

اطراد في                      ة، حتى تمضي ب ى شؤون الحزب الداخلي ود عل بترآيز الجه

 .توطيد األسس التنظيمية والفكرية للحزب

وي في              لوبه الحي سق وأس ومن المطلوب إقامة نظام عمل الحزب المن

 .صفوف حزبنا آله ليصبح حزبا يعمل ويناضل ويتمتع بالقدرة الكفاحية

ي                  ل التنظيم ة العم زب أن تنهض لممارس ات الح ى منظم ب عل يج

ه                        ضال وخطط ط الن ذ خ صد تنفي اق بق دم وس ى ق وة عل ي بق والسياس

ة في                      د الدف د دور قائ شكل جي دة، وتلعب ب ة الجدي االستراتيجية والتكتيكي

 .أعمال الوحدات المعنية

شؤون                       سياق وراء ال ل االن ول مث ى المي ضي عل ا أن تق ب عليه ويج

سها وتتخذ من معالجة                     ى نف ة عل شؤون اإلداري ي ال ة وتول االقتصادية الفني

تخدام               ا باس ى آخره ا إل اء من أوله ورة والبن ي الث ئة ف سائل الناش ع الم جمي

ة         روح المعنوي األساليب الحزبية، األساليب السياسية التي من شأنها إذآاء ال

ا    ى األخص،    .  للكوادر وأعضاء الحزب والجماهير العاملة مبدأ ثابتا له وعل

سام       ا من أق يجب على قسم التنظيم والتوجيه وقسم الدعاية والتعبئة وغيرهم

ه من المنظور                   ه الحزبي والتوجي شدد التوجي اللجنة المرآزية للحزب أن ت

 .السياسي بدقة على نحو ديناميكي لتنفيذ قرارات مؤتمر الحزب

ى نحو             ل آل شيء عل االقتصاد وتحسين مستوى معيشة الشعب أوال وقب

 .دقيق، من خالل توثيق التعاون الخالق بين العلماء والتقنيين والمنتجين

ضية،                دن واألق ب للم دد الجوان ستقل ومتع ور الم يز التط ي تحف ينبغ

ع مستوى                    ي ورف صاد المحل اء باالقت ى االرتق ادرة عل إلرساء األسس الق

 .معيشة الشعب

دن                       ائر الم ف وس ي الري شعب ف اء ال ش أبن راهن يعي ت ال ي الوق ف

 .واألقضية حياة بالغ الصعوبة والتخلف

ي                   صاد المحل ر االقت ا لتطوي ي اهتمام صاعدا أن نول ن اآلن ف ود م ن

 .وتحسين معيشة الشعب في المناطق المحلية

يتوجب دفع العمل بقوة إلمداد آل مدينة وقضاء بعشرة آالف طن من       

 .اإلسمنت سنويا على نطاق الدولة

راءات                ذ إج ة أن تتخ صادي للدول ه االقت زة التوجي ى أجه ن عل ويتعي

ساعدة             صحيحة والم ادات ال ا باإلرش ضية وتزوده دن واألق ضيلية للم تف

ا يتفق                       ا بم ة وتطويره صادية الذاتي حتى تتمكن من إرساء القواعد االقت

 .وخصائصها اإلقليمية

يخ             مة وترس صورة حاس ة ب دة الريفي د القاع ف، يجب توطي ي الري وف

ى            ل الريف االشتراآي إل األسس المادية والتقنية لإلنتاج الزراعي وتحوي

ة             الثورات الثالث الفكري آخر متمدن وثري، من خالل اإلسراع الحثيث ب

 .والتقنية والثقافية وزيادة دعم الدولة له

ترة               ي ف ة ف صحة العام م وال ر التعلي ة لتطوي ود الدول ذل جه وينبغي ب

م            شعب بكل جوارحه اء ال خطة السنوات الخمس الجديدة، بحيث يحس أبن

قوال وفعال بتفوق نظامي التعليم والصحة االشتراآيين سواء في العاصمة   

 .أو في المناطق المحلية

ى           صارم عل ضباط ال ة للتثقيف واالن اء األولوي ضروري إعط ومن ال

ردع                 ذلك، ال شعب، وب اء ال ع أبن ن جمي ة وبي مستوى الحزب والدولة قاطب

ر    والسيطرة بحزم على جميع أشكال الممارسات المعادية لالشتراآية وغي

ة                    اة االجتماعي ع مجاالت الحي ا في جمي م الكشف عنه تي يت االشتراآية ال

وأعمال إساءة استخدام السلطة وممارسة البيروقراطية والفضائح والفساد    

شتى            ة ب ال اإلجرامي ائر األعم ضرائب وس ارج ال اء خ رض األعب وف

 .أنواعها

ة                    ا آمهم ا ونوع ة آم دفاع عن الدول درات ال وينبغي التمسك بتعزيز ق

 .بالغة الشأن

التزامن مع            درات عسكرية ب يجب تكريس جميع القوى إلنماء أقوى ق

ة                   ع ومراجع ة ودف شدد االنضباط لمتابع ة أن ت األمر، ويجب على الدول

ى نطاق       سير تنفيذ خطة االقتصاد الوطني في جميع المؤشرات بدقة عل

 .الدولة

الد       صاد للب ة االقت يتوقف نجاح أو فشل الخطة الخمسية الجديدة لتنمي

 .على آيفية تحسين اإلدارة االقتصادية

زب                   ة للح ة المرآزي صادية للجن شؤون االقت سام ال ى أق ن عل يتعي

ائر             ة والمصانع والمؤسسات وس ومجلس الوزراء ولجنة تخطيط الدول

صاد                   سين إدارة االقت مة لتح راءات حاس ذ إج ة أن تتخ ات آاف القطاع

 .بتضافر الجهود

اليب إدارة               ال أس ي بحث وإآم شاط ف دما بن ا المضي ق ويجب علين

ة                     ازات فعالي ق إنج ن أن تحق ا ويمك ع واقعن الءم م تي تت صاد ال االقت

ا               ا وإدخاله م بحثه تي يت ن الطرق ال ربط بي ا ال ا فيه ثر، بم ة أآ وعقالني

صاد                 ن إدارة االقت تي تتق دات ال برات الوح ن خ ة وبي صورة نموذجي ب

 .والمؤسسة

ز                 اش وتعزي ة إلنع ة والحكومي ود الحزبي ريس الجه ن تك د م وال ب

ة وإشرافها الموحد        النظام واالنضباط لتسيير االقتصاد تحت قيادة الدول

 .في فترة خطة السنوات الخمس الجديدة

دعوى                  ة ب د للدول ه الموح اق األذى بالتوجي اهرة إلح شأن ظ وب

اذ        خصوصية الوحدة المعنية بعد انعقاد مؤتمر الحزب أيضا، ينبغي اتخ

 .إجراءات لفرض العقوبات الصارمة عليها أيا آانت

من واجب مجلس الوزراء ولجنة تخطيط الدولة تكثيف تنظيم العمل     

صانع                 ات والم شتى القطاع ن ل تى يمك ه ح صادي وتوجيه االقت

ى وجه                    ا عل ا بينه اجي فيم اون اإلنت روابط والتع والمؤسسات تحقيق ال

 .الرضا، من ناحية تعزيز استقاللية االقتصاد الوطني وزيادة اإلنتاج

يجب ضمان بناء االقتصاد وتحسين معيشة الشعب ضمانا أآيدا عبر   

 .التطوير الفعلي للعلوم والتكنولوجيا

ة             وة دافع تراآية وق اء االش اطرة تجر بن ا هي ق وم والتكنولوجي العل

 .رئيسية لتطوير اقتصاد الدولة

ة              ام المحوري دد المه ا أن يح وم والتكنولوجي اع العل ن واجب قط فم

ة               صاد الدول ة اقت دة لتنمي سنوات الخمس الجدي ة ال ذ خط ة لتنفي والبحثي

 .آأهداف له، ويرآز قواه عليها

الد        ا للب وم والتكنولوجي وفي فترة هذه الخطة، يجب رفع مستوى العل

اء                      ة الناشئة في بن ة والتقني سائل العلمي ى، ومعالجة الم ة أعل إلى مرحل

شتيتها           دال من ت ير، ب الحديدية والفوالذية والمنتجات الكيميائية بشكل آب

 .هنا وهناك دون أي حساب

اة      ال بد من توجيه جميع األعمال االقتصادية نحو تحقيق استقرار حي

 .الشعب وتحسينها المتوازن

اج              ود نحو اإلنت ه الجه ي توجي تمرار ف و االس ضا ه ا أي األساس هن

 .الزراعي لحل مشكلة الغذاء الذي يعاني منها الشعب بشكل رئيسي

اع               ض القط ب أن ينه دة، يج سية الجدي ة الخم ترة الخط الل ف خ

ه،                   تثماراتها في د من اس ة أن تزي ى الدول الزراعي بجهد مضاعف، وعل

 .حتى تصل إلى هدف إنتاج الحبوب دون إخفاق

وب اإللزامي              د خطة شراء الحب على وجه الخصوص، ينبغي تحدي

ام            ه في ع خالل    ٢٠١٩للدولة سنويا على مستوى مشابه لما آانت علي

ستقبل    ٣  -  ٢مدة  أعوام قادمة وتنفيذها حتما وزيادة آمية شرائها في الم

 .حتى يمكن تموين الشعب بالحبوب الغذائية بشكل منتظم

اج                   سك باإلنت ضروري التم ن ال ة، م صناعة الخفيف اع ال ي قط وف

ه               ة ل ة محوري وارد آحلق المحلي للمواد الخام واألولية وإعادة تدوير الم

سلع                   اج ال ادة إنت دة وزي س الجدي سنوات الخم ة ال ترة خط الل ف خ

شة          ى تحسين معي ادف إل االستهالآية، لتحقيق تقدم جديد في النضال اله

 .الشعب

ويتوجب اتخاذ إجراءات اقتصادية وتقنية ُمشددة للدولة بحيث يمكن    

ام                 المواد الخ ذا القطاع ب د ه تي تم انتظام اإلنتاج في جميع القطاعات ال

 .واألولية

ام                    ث المه دات أن تبح ات والوح ة القطاع ى آاف ب عل مَّ، يج ن َث م

صاد               ة اقت دة لتنمي سنوات الخمس الجدي والُسبل الُمفصلة لتحقيق خطة ال

 .الدولة، وتمضي ُقدما في تنفيذها دون أدنى تقصير

تي يمكن                 دة ال طرح مؤتمر الحزب هذه المرة أهداف النضال الجدي

ن                ا م ة الموضوعية وتقريبه ن الناحي صرامة م دقيقها ب د ت ا بع تحقيقه

ترة               ي الف صة ف دروس المستخل وء ال ى ض ان عل در اإلمك ع ق الواق

 .المستعرضة الماضية

ا               ع القطاعات والوحدات خططه ة أن تضع جمي إنه لمن بالغ األهمي

د المدى للظروف                 دير البعي ى أساس التق ان، عل المرحلية والسنوية بإتق

 .والبيئة التي قد تنشأ في فترة الحقة

ذها دون              ة تنفي دات المعني ى الوح ا، يجب عل رد وضع خططه بمج

ا آلف                       ة وملموسة، مهم ادة علمي ات وقي إخفاق من خالل إجراء عملي
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 أيها الرفاق المندوبون األعزاء،

شته                 د مناق ه بع وري أعمال ل الك زب العم امن لح ر الث م المؤتم يختت

ه وسط                    ع الموضوعات المدرجة في جدول أعمال افي لجمي راره الك وإق

ي                  د ف ذي عق ر ال ذا المؤتم دوبين، ه اق المن ة الرف ة لكاف ة العالي الحماس

مرحلة بالغة األهمية على مسار توطيد حزبنا وتطويره وبناء االشتراآية   

 . بطريقتنا الخاصة

إخالص               دوبين ب اق المن ع الرف طوال فترة انعقاد المؤتمر، شارك جمي

ضايا، يحدوهم أقصى درجة من الوعي الحزبي وروح                     شة الق في مناق

المسؤولية، وطرحوا اآلراء البناءة بحماسة، وتوصلوا إلى توافق اآلراء،   

ل                   ا يعم ه حزب ظ، بكون ة دون تحف ا الكفاحي ح حزبن روا مالم تى أظه ح

 .ويناضل ويتقدم إلى األمام

يرة              اءات الكب ية واللق ات السياس ن االجتماع ير م د آث د اآلن، انعق لح

سنا                           ا لم رة منه ه، وفي آل م ى نطاق الحزب آل شأن عل ة ال الحجم بالغ

ة      ة المرآزي حماسة عالية جدا للمشارآين عند قبول سياسات وأفكار اللجن

ا          تي ينجذب به تثنائية ال للحزب، ولكن أشهد ألول مرة هذه الحماسة االس

ذا المؤتمر الثامن                    ل ه ضايا مث شة الق جميع الحاضرين ويتفرغون لمناق

 .للحزب

ى                 ضايا المطروحة عل ة الق تثناء، آاف درس جميع المندوبين، دون اس

ى   بساط البحث بصورة إيجابية وجدية بدافع من التفكير العميق والقلق عل

م،                   سهم وأوالده ا بمصير أنف ن إياهم ه رابطي وري وإخفاق نجاح عملنا الث

 .وشارآوا بحماس في أعمال المؤتمر المضغوطة

ا                ا وقلب سهم روح دوبين أنف اق المن ع الرف ريس جمي شدة بتك أثرت ب ت

ة                ضالنا وخططه االستراتيجية والتكتيكي وى اتجاهات ن لتحديد أصح وأق

اق أعضاء الحزب               ن الرف شاعر ماليي م م صب أعينه ا ن واضعين دائم

ة             ابعون المؤتمر ونظراتهم المليئ ذين يت وعشرات ماليين أبناء الشعب ال

بالتطلعات وحاملين معا إحساسا بالمسؤولية الجسيمة من أجل تقدم العمل  

غ                  عر ببال ر وأش ذا األم ن ه يرة م وة آب تمددت ق وره، فاس وري وتط الث

 .االمتنان لذلك

ر              تي وضعها المؤتم ة  ال ضال العاجل ة وخطط الن وج الثوري إن النه

ع أعضاء الحزب                 ستقبلنا لجمي ي م يرا ف ال آب تبث أم امن للحزب س الث

وأبناء الشعب، وتستنهض الجماهير إلى النضال والمآثر الجديدة، وتحقق   

ه              ع قدرت ثر ورف شكل أآ ا ب ا وفكري تحوال حاسما في توطيد حزبنا تنظيمي

 .القيادية لمجمل شؤون الثورة والبناء

  أيها الرفاق المندوبون،

درة                  زب ق امن للح ر الث ذا المؤتم الل ه ن خ وة م ددا بق رت مج انفج

دوا                  ذين اتح عبنا ال اء ش ا وأبن دة لحزبن ة الفري ة الثوري دة والحماس الوح

ون دون توقف نحو                 دمون وينطلق بتراص بفكر واحد وإرادة واحدة ويتق

 .أهداف النضال الجديدة حتى في ظل التحديات والمحن المتراآمة

من أجل الدفاع عن هذا المؤتمر، حافظ جميع الرفاق أعضاء الحزب      

م              ع عمله ى مواق ة عل شعبي بأمان وأبناء الشعب وضباط وجنود الجيش ال

إحراز                    ذا المؤتمر ب يرة له الهم الكب دهم وآم وا عن تأيي ومخافرهم وأعرب

 .نجاحات غير مسبوقة في عملهم

اق أعضاء               ع الرف ى جمي أتقدم، باسم هذا المؤتمر، بخالص شكري إل

الحزب وأبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي الذين أظهروا روح    

التفاني والروح الثورية غير المحدودة، ملتزمين بأقصى درجات اليقظة      

 .من أجل إنجاح المؤتمر الثامن للحزب

 !أيها الرفاق المندوبون

دم،      أصبح المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري مؤتمرا للنضال والتق

آلمة اختتامية للمؤتمر الثامن لحزب العمل 
آيم جونغ وون الكوري ألقاها القائد المحترم 

 األمين العام لحزب العمل الكوري 

ى            تراآي إل اء االش ل البن ضال الجريء، حتى ينتق ه ونخوض الن قرارات

 . مرحلة جديدة

فمن واجب منظمات الحزب من مختلف المستويات أن تنظم الدراسة    

وم                    رارات مؤتمر الحزب، وتق ائق وق ة بوث اس بمتان سليح الن المرآزة لت

ذها وتخوض نضاال                  ال لتنفي بالمناقشة والعمل التنظيمي والسياسي الفع

ة لتحقيق                ة الدقيق مشددا إلنجاز تلك القرارات بعد وضع الخطط التكتيكي

 .هذا الغرض

ي                 لوا ف زب ليناض ضاء الح اهير أع وب جم ك قل ي أوال، تحري ينبغ

دة،            آثر الجدي تراح المعجزات والم ى اج داتهم إل دون وح ة، فيرش الطليع

 .حتى تجيش جميع الوحدات وأنحاء البالد بتنفيذ قرارات المؤتمر للحزب

اق                ى نط دة عل ة الجدي ة الحزبي ول الالئح ة ح راء الدراس ويجب إج

ى منظمات الحزب وأعضائه                    سائدة عل ير األجواء ال ه، وتوف الحزب آل

ات والمناسبات              ع العملي ذه الالئحة في جمي اللتزام القواعد الواردة في ه

 .من عمل الحزب وحياته

 أيها الرفاق المندوبون،

ا                 دانا، لكن عزمن ما زال عدد ال يحصى من المحن والمصاعب تتح

 .أآيد ومستقبلنا متفائل

ر                   شعب دون تغيي اهير ال ة جم سيظل حزبنا مخلصا بال حدود ألولوي

ده لمواصلة                       يبذل قصارى  جه ان في الماضي، وس ا آ في المستقبل آم

 .تحقيق نصر جديد في بناء االشتراآية

ا دام      وستتقدم ثورتنا إلى األمام بال توقف متغلبة على أي مصاعب، م

ة               سونغية الكيمجونغئيلي ا الكيمئيل ع عالي ذي رف وري ال ل الك زب العم ح

و صحيح،               ى نح اء عل ورة والبن ود الث دائم، يق صر ال ة الن ة آراي العظيم

شعب بقلب                اهير ال دة الحزب وجم ر من وح وة ال تقه اك ق ا أن هن طالم

 . واحد

ن                   ورة، متحدي د للث صر الجدي و الن ة نح ى حثيث ا بخط دم جميع فلنتق

ة الراسخة بانتصار                ة للحزب، تحدونا الثق بتراص حول اللجنة المرآزي

 .قضية االشتراآية، قضية زوتشيه الثورية

إذ أنني على يقين راسخ من أن خطط النضال االستراتيجية ومناهجه 

التي طرحها هذا المؤتمر ستوضع موضع التنفيذ الرائع وسيتحقق تقدم 

ملحوظ في بناء اشتراآيتنا، بفضل القدرة الكفاحية وقوة التالحم المتين، 

والحماسة الوطنية والمثابرة االستثنائية التي تبديها منظمات الحزب آله 

وأعضاؤه وجميع أبناء الشعب وضباط وجنود الجيش الشعبي، فأعلن 

  .اختتام المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري

ا              ا مهم ا وتطويره راء اشتراآيتنا وتقويته ة إلث أثبت إرادة الثوريين الثابت

ة                    ا راي ن عالي صر، رافعي ة بالن رأة والثق ؤهم الج ر، تمل ف األم آل

 . الكيمئيلسونغية الكيمجونغئيلية العظيمة دون تغيير

ي                ي األوضاع ف ة ف يرات الحساس ا للتغ ال دقيق ر تحلي رى المؤتم أج

ى                   ا عل ر فيه تي تؤث وعية ال ة والموض ة الذاتي ارج  والبيئ داخل والخ ال

ية                   س الماض سنوات الخم ل ال حيح عم شكل ص تعرض ب ا، واس ثورتن

ة              تراتيجية والتكتيكي رح الخطط االس اس، ط ذا األس ى ه صواب، وعل ب

د         ا، وتوطي العلمية والصحيحة إلعادة ترتيب أسس اقتصاد الدولة وتنميته

د الناشئ،              وري الجدي ة والوضع الث ى البيئ نظام الدولة والمجتمع بناء عل

 .حتى أوضح بجالء اتجاه التقدم في مجمل شؤون الحزب والدولة

دة                       ة جدي وة دافع ير ق ني، بال شك، توف ذا، يع إني على يقين من أن ه

وة                      دما بق دفع ق الي، أصبح مناسبة ت م واضح، وبالت لتقدمنا، ونصب معل

 .قضيتنا المقدسة

ي                شأن ف ة ال ة عظيم ا باألهمي امن لحزبن ر الث ستأثر المؤتم ذلك ي وآ

 .توطيد وتطوير حزبنا

ا                     د حزبن ق توطي ى طري ة األخرى عل ة العظيم ا بالعملي بما أننا مررن

ر           ضالنا أآث وتطويره، نجد أنفسنا مفعمين بالثقة واالعتزاز بالنفس إزاء ن

ة المسؤولية التي                       الغ أهمي شعر بعمق مجددا بب من أي وقت مضى، ون

 .نتحملها بأنفسنا

ة             ا االستراتيجية والتكتيكي إن قرارات مؤتمر الحزب هي خطط حزبن

ه حزب               سم يؤدي ا ق ا أنه تراآيتنا، آم اء اش د في بن صار جدي إلحراز انت

سه، أسمى األوامر                  شعب، وفي الوقت نف ورة وال العمل الكوري أمام الث

 .التي أصدرها شعبنا العظيم إلى اللجنة المرآزية للحزب

ع                     املوا م دوبين أن يتع ا المن ا ورفاقن ضاء حزبن ى أع ب عل فيتوج

ة           ا بجدي سامية، ويقبلوه قرارات مؤتمر الحزب انطالقا من هذه النظرة ال

 .وشرف

سنوات               ة ال ذ خط ة تنفي ى آيفي تراآية عل ضية االش ستقبل ق ف م يتوق

 . الخمس لتنمية اقتصاد الدولة وسائر المهام التي قررها هذا المؤتمر

ر             ى، ونوف ة أعل ى مرحل فيتعين علينا أن نرتقي بثورتنا مرة أخرى إل

ن،             ا يمك ألبناء الشعب ظروف الحياة وبيئتها المستقرة األفضل بأسرع م

ا مؤتمر الحزب، موضع                تي طرحه ة ال من خالل وضع المهام المنهاجي

 .  التنفيذ الكامل دون قيد أو شرط

ا                     تي حدده ه ال ضال وواجبات ام الن ا مه وال مطلق ل قب ا أن نقب وعلين

ذ                ن أجل تنفي ه م شاملة للحزب آل ة ال م الدراس ن خالل تنظي ر م المؤتم
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 القائد األعلى المحترم                  

األمين آيم جونغ وون،             

العام لحزب العمل الكوري       
أثناء زيارة  قصر الشمس في                         

آومسوسان مع أفراد الهيئة القيادية        

 المرآزية الثامنة للحزب 
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القائد األعلى المحترم   
األمين آيم جونغ وون            

 العام لحزب العمل الكوري 
العرض الفني      مشاهدة      أثناء      

الكبير االحتفالي بالمؤتمر الثامن          
مع "  نتغنى بالحزب   "للحزب    

 مندوبي مؤتمر الحزب
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 يرد على صيحات التهليل المدوية من المشارآين في العرض العسكري والجماهير ملوحا بيده       آيم جونغ وونالقائد المحترم 

 ) ٢٠٢١(زوتشيه  ١١٠آانون الثاني / يناير                                                                                                                                  

العرض العسكري التذآاري للمؤتمر الثامن لحزب العمل 
 الكوري والذي جرى بأآبر قدر من العظمة والروعة

جونغ تشون، رئيس هيئة األرآان العامة للجيش         
 .الشعبي الكوري

بتحياته    آيم جونغ وون    تقدم القائد المحترم       
الكفاحية إلى الضباط والجنود الموثوقين الذين             
يدافعون عن الوطن االشتراآي والحزب والثورة      
بالسالح ويدعمون قيادة الحزب في مقدمة                       
الصفوف بكونهم قوى رئيسية للدفاع عن الدولة،       

 .قوى رئيسية للثورة

أطلق المشارآون في االستعراض العسكري        
بملء أصواتهم، متطلعين إلى      !"  عاش"هتافات  

القائد األعلى الذي يعد الجيش الشعبي آجيش                
حزبي ثوري مسلح بنهج حزب العمل الكوري،          
وجيش عصري مزود باألسلحة الرائدة، وحامي        
دولتنا وشعبنا الموثوق به، بعد أن طرح تحويل            
صفوف الجيش آلها على هدى الكيمئيلسونغية             

، أطلقت  "الوطن المشرق "وسط عزف لحن      
 .طلقة تحية ٢١المدفعية 

ألقى آيم جونغ آوان، وزير الدفاع الوطني             
 .لجمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية آلمة

 .وجرت مراسم رفع علم الدولة

نائب  قدم مارشال الجيش الشعبي الكوري،           
رئيس اللجنة العسكرية المرآزية للحزب لي                 
بيونغ تشول لألمين العام لحزب العمل الكوري           
بكل احترام ، تقريرا عن االستعداد لبدء                             
االستعراض العسكري التذآاري للمؤتمر الثامن       

 .للحزب

وسط عزف ألحان المارش المتحمسة التي              
تظهر جبروت القوات المسلحة الجبارة                             
للجمهورية، بدأ االستعراض العسكري وعلى             
رأسه سيارة القيادة التي يستقلها المارشال باك              

لجمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية، القائد                       
 .األعلى لقواتها المسلحة في منصة الرئاسة للساحة

في تلك اللحظة، هزت السماء واألرض                    
" آيم جونغ وون    "و!"  عاش"الهتافات المدوية     

والتي تطلق متطلعة إلى             "  الدفاع الفدائي    "و
، وأطلقت الشهب     آيم جونغ وون    األمين العام     

 .النارية تعبيرا عن أسمى احترام

بتحيته الدافئة      آيم جونغ وون     توجه القائد      
للمشارآين في العرض العسكري والجماهير               

  .ملوحا بيده، ردا على هتافاتهم المتحمسة

جاء أفراد الهيئة القيادية المرآزية الثامنة                 
 .للحزب إلى منصة الرئاسة

حل المشارآون في المؤتمر الثامن لحزب               
العمل الكوري والضيوف الخاصون محل                      

 .الضيافة

 في مساء يوم الرابع عشر من شهر                                

آانون الثاني، أجري العرض العسكري          /  يناير
التذآاري للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري           
بأآبر قدر من العظمة والروعة، في ساحة             

 .ببيونغ يانغ آيم إيل سونغ

دخلت طوابير االستعراض العسكري إلى              
الساحة بخطى حثيثة، بدافع من االفتخار                           
والشرف للدفاع المأمون عن المؤتمر الثامن                 

 .للحزب متمسكة بثبات بسالح الثورة

على الطرقات العامة المتصلة بالساحة،                   
التي ستظهر      آانت تصطف الطوابير اآللية              

 .جبروت القوات المسلحة الجبارة للجمهورية

وسط عزف ألحان الترحيب، ظهر القائد                  
، األمين العام لحزب        آيم جونغ وون     المحترم   

العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة شؤون الدولة        
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 .الكيمجونغئيلية آواجب عام لبناء الجيش

جرى حراس السماء استعراض الطيران                
الجليل وهم يقدمون أحر التحيات للجنة المرآزية       
للحزب العظيم التي فتحت المستقبل األنور أمام           
الوطن والشعب بقيادتها البارزة وفطنتها                          

 .الخارقة

وسط حماسة اإلخالص الملتهبة لضباط                   
وجنود الجيش الذين يردون دائما بجواب                         

على أوامر الحزب، بدأت مسيرة             !"  حاضر"
وعلى رأسها        االستعراض لطوابير اآلليات            

 .طابور المدرعات

قدم المتفرجون أآبر األمجاد وأحر تحيات               
، البطل الفذ الذي        آيم جونغ وون     الشكر للقائد  

فتح عصرا جديدا للوجود المستقل واالزدهار              
حيث يمكن أن يتمتع أبناء شعبنا وأجيالنا                            
 .الصاعدة بالسعادة بملء رغباتهم في البلد القوي

ما إن انتهى االستعراض العسكري حتى                  
أطلقت الشهب النارية مع الهتافات المدوية                      

 .مرة أخرى!" عاش"

التحية     آيم جونغ وون      قدم القائد األعلى           
الدافئة إلى الجمهور الذين يطلقون التهاليل                      

 .المتحمسة، ملوحا بيده

أصبح االستعراض العسكري التذآاري                   
للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري مناسبة                
عظيمة الداللة تشجع وتلهم بقوة الحزب والشعب       
والجيش قاطبة إلى المسيرة الثورية الكبرى                   

  .لتنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحزب
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الشهب النارية احتفاال بالمؤتمر الثامن 
 لحزب العمل الكوري
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   إجراء الدورة الرابعة لمجلس الشعب األعلى الرابع عشر  إجراء الدورة الرابعة لمجلس الشعب األعلى الرابع عشر  إجراء الدورة الرابعة لمجلس الشعب األعلى الرابع عشر  

   لجمهورية آوريا الديمقراطية الشعبيةلجمهورية آوريا الديمقراطية الشعبيةلجمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية
تحول جديد في معيشة الشعب عبر تعزيز القدرة الكامنة لالقتصاد المستقل            
وجبروته إلى أبعد الحدود، وفاء تاما لفكر وروح المؤتمر الثامن لحزب                   

 .العمل الكوري

تم فيها اتخاذ القوانين والقرارات لمجلس الشعب األعلى لجمهورية                     
 .آوريا الديمقراطية الشعبية

بتكليف من اللجنة المرآزية لحزب العمل الكوري، اقترح النائب آيم                 
دوك هون، رئيس مجلس الوزراء أفراد مجلس الوزراء وتم تعيينهم                           

 .بموافقة جميع الحضور

 .ألقي التقرير والمداخالت عن آل من الموضوعين الثاني والثالث 

وأعرب الخطباء عن عزمهم على تنشيط مجمل اقتصاد البالد وتحقيق             

عقدت الدورة الرابعة لمجلس الشعب األعلى الرابع عشر لجمهورية                 
آوريا الديمقراطية الشعبية في قاعة مانسوداي لالجتماعات ببيونغ يانغ،                

 .آانون الثاني/ في يوم السابع عشر من يناير

 .وتم فيها تقرير مواضيع لجدول أعمالها

 . نوقش الموضوع األول

 رئيس 

دائرة النيابة 
 العامة المرآزية 

  رئيس أمانة مجلس الوزراء والوزراء

نواب رئيس 
  مجلس الوزراء

 وزير البناء وصناعة مواده 

  سو جونغ جين

 وزير االتصاالت 

  جو يونغ إيل

وزير استثمار الموارد الطبيعية 
  آيم تشونغ سونغ

 وزير الصناعة االستخراجية 

  آيم تشول سو

 وزير الصناعة الكيميائية 

  ما جونغ سون

 وزير السكك الحديدية 

  جانغ تشون سونغ

 وزير الصناعة الكهربائية 

  آيم يو إيل

 آيم ايل سونغرئيس جامعة 
ووزير التعليم العالي للجنة التعليم 

  لي آوك تشول

 وزير رقابة البناء الحكومية

  لي هيوك آواون 

 وزير التجارة 

  باك هيوك تشول

 وزير إدارة المدن 

  إيم آيونغ جاي

 وزير العمل 

  جين آوم سونغ

 وزير االقتصاد الخارجي 

 يون جونغ هو

 وزير المالية 

  آو جونغ بوم

 رئيس مكتب اإلحصاءات المرآزي 

  لي تشول سان

 رئيس المصرف المرآزي 

  تشاي سونغ هاك

 وزير الثقافة 

  سونغ جونغ آيو

 وزير الصحة 

  تشواي آيونغ تشول

 رئيس أمانة مجلس الوزراء 

  آيم آوم تشول

 وزير الصناعة الخفيفة 

  جانغ آيونغ إيل

نائب رئيس مجلس الوزراء 
 ووزير الزراعة 

  جو تشول آيو

 نائب رئيس مجلس الوزراء 

  باك هون

 نائب رئيس مجلس الوزراء 

  لي سونغ هاك
 نائب رئيس مجلس الوزراء 

  آيم سونغ ريونغ

نائب رئيس مجلس الوزراء 
 ورئيس لجنة تخطيط الدولة 

  باك جونغ آون

 نائب رئيس مجلس الوزراء 

  جون هيون تشول

 رئيس دائرة النيابة العامة المرآزية 

  وو سانغ تشول
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٢٩ 
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٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ٥٦ 

 .صورة تذآارية مع مندوبي المؤتمر الثامن للحزب آيم جونغ وونالتقطت للقائد المحترم 
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  .صورة تذآارية مع المشارآين في العرض العسكري التذآاري للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري آيم جونغ وونالتقطت للقائد المحترم  
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  .صورة تذآارية مع المشارآين في العرض العسكري التذآاري للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري آيم جونغ وونالتقطت للقائد المحترم  
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  .صورة تذآارية مع المشارآين في العرض العسكري التذآاري للمؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري آيم جونغ وونالتقطت للقائد المحترم  
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 .صورة تذآارية مع مراقبي المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري على خلفية المكان التاريخي لمؤتمر الحزب آيم جونغ وونالتقطت للقائد المحترم 
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 آيم جونغ وون   التقطت للقائد المحترم      

صورة تذآارية مع الضباط والجنود                

لميادين الحراسة واألمن العام وأمن               

الدولة، الذين ساهموا في الضمان                   

  .الناجح للمؤتمر الثامن للحزب
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 آيم جونغ وون   التقطت للقائد المحترم      

صورة تذآارية مع الضباط والجنود                

لميادين الحراسة واألمن العام وأمن               

الدولة، الذين ساهموا في الضمان                   

  .الناجح للمؤتمر الثامن للحزب
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  .، األمين العام لحزب العمل الكوري صورة تذآارية مع أفراد الهيئة القيادية المرآزية الثامنة للحزب، الذين تم انتخابهم حديثاآيم جونغ وونالتقطت للقائد المحترم 
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 ، األمين العام لحزب العمل الكوري أفراد مجلس الوزراء الذين تم تعيينهم حديثا آيم جونغ وونقابل القائد المحترم 

 .في الدورة الرابعة لمجلس الشعب األعلى الرابع عشر، والتقطت له صورة تذآارية معهم
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 آيم جونغ وون   التقطت للقائد المحترم      

صورة تذآارية مع العمال في قطاع                 

النشر والطباعة الذين ساهموا في                   

 .الضمان الناجح للمؤتمر الثامن للحزب
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 لنتقدم بقوة إلى األمام نحو االنتصار الجديد الشتراآيتنا على طريق التقدم الذي فتحه المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري
  عقد المؤتمر المشترك للجيش والشعب في مدينة بيونغ يانغ
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