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اجتاهات األحداث، العدد 19 80

تشوي – جيت:
تصميم شعبي على اإلطاحة برئيسة كوريا اجلنوبية

اأواًل: الف�صاد العائلي
تفجــرت فضيحــة فســاد فــي كوريــا الجنوبيــة طالــت الرئيســة 
ــة،  ــي الدول ــؤولين ف ــار المس ــاي" وكب ــارك جوين-ه ــة "ب الكوري
ــن  ــة م ــة المقرب ــيل" الصديق ــوي سون-س ــام "تش ــي قي ــل ف وتتمث
رئيســة البــالد مــن تأســيس مؤسســتي "ميــر" )Mir( و"كــي-
ــة  ــات الشــركات الكوري ــار كبري الرياضــة" )K-sports(، وإجب
الجنوبيــة، مثــل سامســونج وهيونــداي وإل جــي علــى التبــرع 
لهمــا بمالييــن الــدوالرات، وذلــك مقابــل الحصــول علــى معاملــة 
ــركة  ــا ش ــت به ــي تبرع ــوال الت ــم األم ــغ حج ــد بل ــة، وق تفضيلي
سامســونج بمفردهــا حوالــي 17.46 مليــون دوالر)3(، وتتهــم 
الرئيســة الكوريــة الجنوبيــة بالتواطــؤ مــع صديقتهــا المقربــة 
"تشــوي" فــي ابتــزاز هــذه الشــركات، فضــالً عــن إمدادهــا بوثائــق 
حكوميــة ســرية كان يجــب أال تطلــع عليهــا، فضــالً عــن قيامهــا، 
ــة عــدد مــن  ــة "تشــوي"، بإقال ــا المقرب ــب صديقته ــى طل ــاء عل بن
ــم  ــا، وكان أحده ــن له ــتبدالهم بالموالي ــن واس ــن الحكوميي الموظفي
متهمــاً بتهريــب أجهــزة تجســس إلــى البيــت األزرق )البيــت 

الرئاســي()4(.

وتعانــي كوريــا الجنوبيــة ظاهــرة "الفســاد العائلــي"،   
ويمكــن إرجــاع هــذا النــوع مــن الفســاد جزئيــاً إلــى وجــود ثقافــة 

ــي مــن المحســوبية  ــي تعل ــي المجتمــع الكــوري الجنوب ــة ف متغلغل
والــوالء علــى حســاب الكفــاءة والجــدارة، فنجــد أنــه فــي الشــركات 
ــاء  ــا األقــارب واألصدق الكبــرى عــادًة مــا يشــغل المناصــب العلي
وزمــالء الدراســة، وال يختلــف األمــر فــي حالــة كبــار المســؤولين 
فــي الدولــة، وكذلــك فضيحــة الفســاد األخيــرة التــي تورطــت فيهــا 

ــة)5(. الرئيســة الكوري
ثانيًا: را�صبوتني كوريا)6(

كانت الســيدة "تشــوي سون-ســيل" الســبب الرئيســي وراء فضيحة 
فســاد الرئيســة "بــارك غوين-هــاي"، فقــد ســيطرت تشــوي علــى 
ــة  ــؤون الداخلي ــة بالش ــية المتعلق ــرارات الرئاس ــع الق ــة صن عملي
والخارجيــة للدولــة، علــى الرغــم مــن أن الشــعب لــم ينتخــب ســوى 
ــه  ــع ب ــذي تتمت ــوذ ال ــارك"، ومــن المســتحيل تفســير حجــم النف "ب
ــأت  ــي نش ــة الت ــي العالق ــر ف ــن دون النظ ــارك م ــى ب ــوي عل تش
واســتمرت علــى مــدار عقــود طويلــة بيــن الرئيســة الحاليــة بــارك 
وبيــن "تشــوي تــاي ميــن"، الزعيــم الراحــل لطائفــة "الشــامانية"، 

ووالــد الســيدة "تشــوي سون-ســيل". 

وقــد بــدأت العالقــة بيــن الرئيســة بــارك وأســرة الســيدة تشــوي 
ــى  ــارك، الســيدة األول ــدة ب ــذ عــام 1974، عندمــا اغتيلــت وال من

ـــن  ـــدءًا م ـــي ب ـــام الدميقراط ـــة إىل النظ ـــا اجلنوبي ـــّول كوري ـــد حت ـــني بع ـــاء املنتخب ـــق كل الرؤس ـــاد تالح ـــا الفس ـــت قضاي ظل
ـــا الفســـاد(1(، وبالتـــايل  عـــام 1978، وقـــد مت ســـجن بعضهـــم، بينمـــا انتحـــر البعـــض اآلخـــر بعـــد اتهامـــه بالتـــورط يف قضاي
ـــة،  ـــري متزوج ـــا غ ـــى أنه ـــزت عل ـــة رك ـــا االنتخابي ـــن أن حملته ـــم م ـــى الرغ ـــتثناًء، عل ـــة اس ـــة احلالي ـــة الكوري ـــل الرئيس مل متث
وليـــس لهـــا عائلـــة، وبالتـــايل ســـوف تتجنـــب فضائـــح الفســـاد التـــي الحقـــت كل الرؤســـاء املنتخبـــني دميقراطيـــًا(2(، ومـــع 

ـــالد.  ـــخ الب ـــا األغـــرب يف تاري ـــك، فـــإن فضيحـــة الفســـاد تلـــك تتجـــاوز ســـابقتها يف أنه ذل
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يــوك يونــغ ســو)7(. وكانــت بــارك فــي حالــة صدمــة بالغــة نتيجــة 
مقتــل والدتهــا برصاصــة أطلقهــا جاســوس مــن كوريــا الشــمالية، 
وحينهــا ظهــر "تــاي ميــن" فــي حيــاة بــارك، والــذي نصــب نفســه 
كاهنــاً ومؤسســاً لطائفــة غامضــة ُتدعــى كنيســة الحيــاة األبديــة. 

وادعــى "تــاي ميــن" أنــه وســيط روحانــي ورســول مــن 
ــة،  ــارك الراحل ــدة ب ــن وال ــائل م ــى رس ــه كان يتلق ــد أن هللا، وأك
ــب  ــه. وكت ــن خالل ــا م ــع والدته ــة تســتطيع التواصــل م وأن االبن
تشــوي فــي رســالة إلــى بــارك، مدعيــاً أنهــا منقولــة عــن "رســالة 
روحانيــة" تلقاهــا مــن والدتهــا المتوفــاة، وجــاء نّصهــا: "لقــد 
انتقلــت والدتــك بنفســها إلــى عالــم آخــر لتربيــِك كزعيمــة حقيقيــة 
لألمــة، بــل وللعالــم أجمــع"، وأضــاف: "كلمــا رغبــِت فــي ســماع 
صــوت أمــك، يمكنــك ســماعه مــن خاللــي". ويبــدو أن تلــك 
الكلمــات لعبــت دوراً كبيــراً فــي انصيــاع بــارك لــه، خاصــة أنهــا 
كانــت تعانــي حالــة انهيــار، فلقــد دعــت زعيــم الطائفــة إلــى قصــر 
الرئاســة فــي لقــاء أُعتبــر بدايــة لوالئهــا الراســخ تجــاه "مرشــدها" 
وتجــاه خليفتــه، الســيدة تشــوي ابنتــه ويطلــق البعــض علــى "تــاي 
ــذي  ــر ال ــر الكبي ــة نظــراً لللتأثي ــا الجنوبي ــبوتين كوري ــن" راس مي

امتلكــه علــى الرئيســة الحاليــة والــذي يتشــابه 
علــى  راســبوتين  جريســجوري  تأثيــر  مــع 

قيصــر روســيا.

وســرعان مــا بــدأ "تــاي ميــن" فــي تعزيــز 
ــوذه االجتماعــي واالقتصــادي، مــن خــالل  نف
التــي  الرئيــس،  ابنــة  فــي دعــم  االســتثمار 
ــا  ــاب والدته ــي غي ــى ف أدت دور الســيدة األول
الراحلــة. وتتمثــل بعــض تحركاتــه فــي تشــكيل 
مســتقبلية  زعيمــة  بــارك  لجعــل  تنظيمــات 
للبــالد. وكانــت "حركــة مــن أجــل عقليــة 
ــي  ــات، وه ــك التنظيم ــى تل ــاالً عل ــدة" مث جدي

ــام 1978،  ــي ع ــت ف ــة انطلق ــة للحكوم ــة موالي ــة اجتماعي حرك
ــة متطوعــون. وحضــرت تشــوي سين-ســول  ــا طلب وشــارك فيه
)ابنــة تــاي ميــن( مراســم االفتتــاح، وكانــت تقــف بجــوار بــارك 

ــة. ــة عــن الطلب ممثل

ــتخبارات  ــة االس ــر وكال ــو"، مدي ــاي كي ــم ج ــع "كي ــد أرج وق
ــه للرئيــس الكــوري "بــارك تشــونغ– المركزيــة الكوريــة، اغتيال
هــي" فــي عــام 1979، إلــى فشــل الرئيــس فــي إبعــاد ابنتــه "بارك 
ــر  ــف، غي ــن الزائ ــذا الكاه ــلبي له ــر الس ــاي" عــن التأثي غوين-ه
ــد  ــد صــارت تعتم ــج عكســية فق ــى نتائ ــا أدى إل ــال والده أن اغتي
بالكامــل علــى "تــاي ميــن"، التــي رأت فيــه بديــالً عــن األب الــذي 

فقدتــه. 

ــية  ــة دبلوماس ــة برقي ــة الغريب ــذه العالق ــن ه ــت ع ــد تحدث وق
ــام  ــي ع ــس ف ــرتها ويكيليك ــيول، ونش ــي س ــة ف ــفارة األمريكي للس
2007، وجــاء فيهــا أن "الشــائعات تنتشــر حــول أن الكاهــن 
ــارك، وأن أوالده جمعــوا  ــى ب ــة عل الراحــل فــرض ســيطرة كامل
ثــروة هائلــة مــن وراء ذلــك". ولقــد حــاول والدهــا وإخوتهــا 

إثناءهــا عــن هــذه العالقــة العقائديــة، ولكــن لــم تــأت هــذه الجهــود 
بثمارهــا، ولــم تنجــح أي مــن تلــك الجهــود فــي قطــع هــذه العالقات 

ــة تشــوي. ــارك وعائل ــن الرئيســة ب بي

ــام 1994، عــن  ــي ع ــن" ف ــاي مي ــي "تشــوي ت ــا ُتوف وعندم
عمــر يناهــز الثامنــة والســبعين، اعتمــدت الرئيســة "بــارك" علــى 
ــاة "راســبوتين الكــوري"،  ــد وف ــه "تشــوي سون-ســيل". وعن ابنت
نشــرت الصحــف اليوميــة المحليــة نعيــاً واصفــًة إيــاه بأنــه أقــرب 
مســاعدي بــارك، أو بأنــه الوصــي علــى أمالكهــا، وأنــه مــن كان 

يغطــي نفقــات معيشــتها. 

وقــد نجحــت "تشــوي" بعــد وفــاة والدهــا فــي توطيــد عالقاتهــا 
ببــارك، ومــع أول ظهــور سياســي لبــارك فــي عــام 1997 كنائبــة 
عــن "الحــزب الوطنــي الكبيــر" فــي البرلمــان الكــوري، ثــم 
ترشــحها بعــد ذلــك للرئاســة عــن الحــزب فــي عــام 2007، تــردد 
ــا  ــية باعتباره ــاط السياس ــي األوس ــراً ف ــيدة "تشــوي" س ــم الس اس

"اليــد الخفيــة" التــي توّجــه بــارك)8(.

ثالثًا: احتجاجات ال�صموع 
خرجــت  الفضيحــة،  تلــك  خلفيــة  علــى 
الجنوبيــة،  كوريــا  فــي  غاضبــة  تظاهــرات 
شــارك فيهــا حوالــي مليــون شــخص، احتجاجــاً 
ــي  ــؤولين ف ــار المس ــة وكب ــاد الرئيس ــى فس عل
ــروات  ــة ث ــي مراكم ــوا ف ــن نجح ــة، الذي الدول
ــعبية  ــت ش ــد تراجع ــي، وق ــر قانون ــكل غي بش
الرئيســة الكوريــة إلــى حوالــي 4%، وفقــاً 
نحــو  أن  حيــن  فــي  الــرأي،  الســتطالعات 
ــام  ــه اته ــدون توجي ــن يري ــن الكوريي 80% م

لهــا بالفســاد، وتــرك منصبهــا)9(. 

ويعــد التظاهــر بالشــموع تقليــداً شــائعاً فــي كوريــا الجنوبيــة، 
علــى  وللتشــجيع  ســلمية،  بصــورة  احتجاجهــم  عــن  للتعبيــر 
التغييــر، وهــي أيضــاً وســيلة لتوحيــد المتظاهريــن ودعمهــم، مــن 
ــا  ــرة، فكم ــة كبي ــب رمزي ــا تكتس ــف، كم ــى العن ــوء إل دون اللج
ــل أي  ــر أن يفع ــد كل متظاه ــم، يري ــر العال ــرق الشــموع لتني تحت

ــاد السياســي. ــذا الفس ــد ظــالم ه شــيء لتبدي

ــة  ــًة مهم ــبياً أيقون ــدة نس ــرة الجدي ــذه الظاه ــد أصبحــت ه ولق
فــي الحيــاة السياســية فــي كوريــا الجنوبيــة منــذ بدايــة األلفينيــات. 
ــف  ــم. وتختل ــي مه ــدث سياس ــي كل ح ــموع ف ــرت الش ــد ظه ولق
هــذه التظاهــرات عــن مثيالتهــا التــي شــهدتها كوريــا علــى مــدار 
العقــود القليلــة الماضيــة، والتــي شــابها العنــف والفوضــى، ولكــن 
الظاهــرة الجديــدة أثبتــت أن التعبيــر عــن الــرأي ال يبــرر العنــف. 

وقــد اندلعــت التظاهــرات المطالبــة باســتقالة الرئيســة "بــارك 
ــذه  ــم تقتصــر ه ــر 2016. ول ــذ منتصــف نوفمب جوين-هــاي" من
ــي وصــل عــدد  ــى العاصمــة ســيول فحســب، والت المســيرات عل
المتظاهريــن بهــا إلــى حوالــي مليــون نســمة، ولكنهــا امتــدت إلــى 

ظاهـــرة  اجلنوبيـــة  كوريـــا  تعـــاين 
ــاع  ــن إرجـ ــي"، وميكـ ــاد العائلـ "الفسـ
هـــذا النـــوع مـــن الفســـاد جزئيـــًا إىل 
وجـــود ثقافـــة متغلغلـــة يف اجملتمـــع 
مـــن  تعلـــي  اجلنوبـــي  الكـــوري 
احملســـوبية والـــوالء علـــى حســـاب 
الكفـــاءة واجلـــدارة،  فنجـــد أنـــه يف 
الشـــركات الكـــربى عـــادًة مـــا يشـــغل 
ـــا األقـــارب واألصدقـــاء  املناصـــب العلي

الدراســـة. وزمـــالء 
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تصميم شعبي على اإلطاحة برئيسة كوريا اجلنوبية

جميــع أرجــاء كوريــا الجنوبيــة، بــدءاً مــن المــدن الكبــرى )مثــل 
بوســان ودايجــو وغوانغجــو( إلــى المقاطعــات واألقاليــم الصغيرة.

ــائل  ــات الرس ــت وخدم ــائل اإلعــالم واإلنترن ــت وس ــد لعب وق
القصيــرة علــى الهواتــف دوراً كبيــراً فــي نشــر التقاريــر اإلخبارية 
حــول قضايــا الفســاد، بــل وفــي الضغــط مــن أجــل تحويــل كبــار 
المســؤولين المنتخبيــن وغيــر المنتخبيــن إلــى مكتــب النائــب 
العــام للتحقيــق معهــم، إذ تتولــى النيابــة العامــة التحقيــق مــع كل 
ــر ســكرتارية  ــوم، كبي ــك آن تشــونغ ب ــارك، وكذل مــن الرئيســة ب

الرئيــس لتنســيق السياســات، فضــالً عــن الســيدة "تشــوي".

وعلــى الرغــم مــن أن النيابــة العامــة وجــدت العديــد مــن األدلة 
ــه  ــتطيع  توجي ــا ال تس ــارك، فإنه ــة ب ــم الرئيس ــت جرائ ــي تثب الت
ــع  ــي تمن ــتورية الت ــن الدس ــبب القواني ــمياً بس ــا رس ــام ضده االته
ــاً، إال فــي حالــة جريمــة التمــرد. مالحقــة الرئيــس الحالــي جنائي

ــل  ــن أج ــبل م ــن الس ــد م ــاع العدي ــة اتب ــت الرئيس ــد حاول وق
التحايــل علــى المقاضــاة وعــدم االســتقالة، فلجــأت إلــى إقالــة 
رئيــس الــوزراء ووزيــر الماليــة، كمــا أنهــا ســعت الســتمالة 
ــم  ــاً لتقاس ــزاب المعارضــة اتفاق ــى أح المعارضــة، فعرضــت عل
الســلطة، وأن يقومــوا بتعييــن رئيــس الــوزراء، غيــر أن أحــزاب 
وحــزب  لكوريــا،  الديمقراطــي  )الحــزب  الثالثــة  المعارضــة 
الشــعب وحــزب العــدل( رفضــت هــذا المقتــرح)10(، كمــا أن تلــك 
اإلجــراءات لــم تخــدع الشــعب الكــوري الــذي أصــر علــى إقالتهــا، 
ــإن مــن  ــك ف ــواب إلقالتهــا، ولذل ــى الن ــل ضغطــاً عل وهــو مــا مّث
صــّوت لصالــح إقالتهــا ال يشــمل نــواب المعارضــة فقــط، ولكــن 

ــاً مــن الحــزب الحاكــم. ــك نواب يشــمل كذل

 وقــد صــّوت نــواب الجمعيــة الوطنيــة )البرلمــان( علــى 
مذكــرة إلقالتهــا بأغلبيــة تتجــاوز الثلثيــن، حيــث صــوت لصالــح 
ــة الدســتورية  ــوم المحكم ــاً، وســوف تق ــي 234 نائب ــا حوال إقالته
بالنظــر فــي إجــراء اإلقالــة فــي مــدة ال تتجــاوز 180 يومــاً)11(، 
ــد  ــوف تفق ــرة، فس ــة المذك ــاء المحكم ــن أعض ــتة م ــر س ــإذا أق ف
منصبهــا، وســيتم إجــراء انتخابــات رئاســية جديــدة فــي غضــون 
ســتين يومــاً، أمــا إذا لــم يتفــق القضــاة الســتة علــى إقالتهــا، فإنهــا 

ــالد. ــا كرئيســة للب ستســتعيد منصبه

ــة  ــة الوطني ــن الجمعي ــابقاً م ــراراً س ــن أن ق ــم م ــى الرغ وعل
ــد  ــي عــام 2004، ق ــون" ف ــوه ي ــس األســبق "رو م ــة الرئي إلقال
عارضتــه المحكمــة الدســتورية، فإنــه يجــب األخــذ فــي االعتبــار 
أن الرئيــس حينهــا كان يتمتــع بشــعبية طاغيــة، وكان الــرأي العــام 
معارضــاً لقــرار اإلقالــة)12(، وهــو مــا ال يتوفــر فــي حالــة الرئيســة 

بــارك.

اخلامتة
يــزداد غضــب الشــعب ألنهــم اعتقــدوا أن ســمات بــارك تجعلهــا 
أبعــد مــا تكــون عــن إغــراء الفســاد السياســي لكونهــا أول ســيدة 
ــة الرئيــس الراحــل "بــارك تشــونغ- تتــرأس البــالد، ولكونهــا ابن
هــي". ولقــد عّبــر الشــعب عــن غضبــه بأســلوب غايــة فــي الرقي، 
ــة  ــن التكلف ــم م ــى الرغ ــالد، عل ــي الب ــة ف ــزز الديمقراطي ــا ع مم
االقتصاديــة واألمنيــة الكبيــرة التــي صاحبــت هــذا اإلجــراء. وقــد 
قطــع الشــعب الكــوري الجنوبــي خطــوة كبيــرة فــي اتجــاه القضــاء 
ــن  ــث يمك ــة، بحي ــز الديمقراطي ــاه تعزي ــي اتج ــاد، وف ــى الفس عل
القــول إنــه مّثــل نموذجــاً تقتــدي بــه الــدول المجــاورة فــي شــرق 
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