
ـتد مـسافة 428 األبرز لهـذا النـجاح إذ 
كـيـلـومــتـرا بـاجتـاه اجلــنـوب الـشـرقي من
سول إلى بـوسان ثـاني كبـرى مدن البالد.
ــفـتــرض أن يــســتــغــرق ثالثـة وكــان من ا
أعوام ونصف العـام قبل أن ينـتهي العمل
به بعـد عامـ وخمـسة أشـهر ليـدشن عام

 1968بفضل جهود مالي العمال.
ولم تـهـدأ وتـيـرة الـعـمل مـنـذ ذلك احلـ

فمديـنة سـونغـدو التجـارية الـدوليـة بنيت
عن بـكـرة أبــيـهـا عـلى أرض مـســتـصـلـحـة
جــــنـــوب غــــربـي ســـول بــــدءا من ?2004
ـرحلـة األولى لـلـمـشـروع الـرائد ودشـنت ا
لتـشمـل ساحـات مفـتوحـة عـمالقة ومـركزا
لـلـمــؤتـمـرات وفــنـدق شـيــراتـون وأبـراجـا
ســكـنــيــة بـعــد خــمس ســنـوات مـن تـاريخ
البـدء. واألكثـر إبهـارا واألسرع هـو مديـنة
ســـيـــجـــونـغ اإلداريـــة الـــتي تـــبـــعـــد 120
كيـلومـترا جـنوب سـول وشيدت مـن أولها

إلى آخرها ما ب عامي  2010و.2012
ورغم أن كوريا اجلنـوبية حتـوز كل الثناء
إلجنـازاتــهـا فــهـنــاك مـا يـرجـح أن كـوريـا
الشمـالية لديـها ذات االستـعداد فزعـيمها
ـؤسس كــيم إيل-سـونغ حث الــعـمـال أن ا
يحـذوا حـذو احلـصان األسـطـوري اجملنح
"الـكولـيـمـا" الـذي يطـيـر مـئـات األمـيال في

يوم واحد.
وجاء حفيده كيم جونغ-أون ليطلق شعار
ـتوقعة عشرة اليما" مضـاعفا السرعة ا "ا
أمثالـها. وقد أتى الـشعـار ببعض الـنتائج
ــوذجــيـة مــثل تــدشــ أبــراج ســكــنــيــة 
بـشـارع ريومـونغ بـالـعـاصـمـة بـيـونـغـيانغ
عـام  2017 بـعــد ســنـة واحــدة من الــبـدء

فيه.
ولعل هذا يطـرح سؤاال ما إذا كـانت ثقافة
اإلجنــاز تـلـك تـعــود إلى مــا قــبل احلــقــبـة
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"كـان بــوسـعك - بـنــاءً عـلى (تــقـيـيــمك) لـهـذه
ا حدث اللـحظـات األولى فحـسب - التـنبـؤ 
لـلـمـجـمــوعـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـتـرتـيب أهـمـيـة

أفرادها".
ويُمثل تغيير مستوى الصوت وطبقته - كما
تقـول تشـينغ - أسـلوبـاً شائـعاً في الـطبـيعة
ـنتـمية في ضوء أن الـعديـد من احليـوانات ا
ـكاك إلى رتبـة الـرئيـسيـات - بـدءاً من قردةٍ ا
الـريـسـوسي وصـوالً إلـى قـردة الـشـمـبـانـزي;
أقــرب الــكــائــنـــات احلــيــة لــنــا من الــوجــهــة
اإلحيـائيـة - تُخـفض طبـقات أصواتـها خالل

شاحنات. الشجار وا
وتـقـول الـبـاحـثـة إن هـذا الـسـلـوك من جـانب
حيـوانٍ ما يـشكـل إشارةً مـنه إلى احليـوانات
األخرى تـفيـد بأنه "مـسـتعـد للـقتـال وحمـاية
فـاهيم فـارقة أن ا موارده لـتأكـيد مـكانـته".ا
نـفـسـهـا انـطـبـقت بـوضـوح علـى بـني الـبـشر
ن خـفـضـوا أصـواتـهم بـدورهم. فـحـسـبـما
تقول تشـينغ: "صُنِّفَ هـؤالء من قبل اآلخرين
على أنـهم ذوو نزعةٍ اسـتبـداديةٍ أكـبر وأنهم
كذلك أكثر استعداداً لفرض إرادتهم" على من

حولهم.
ومضت الـبـاحثـة بالـقـول: "وكداللـة على ذلك
كان هؤالء األشخـاص قادرين على اسـتقطاب
مزيـدٍ من التـأثـير واتـخاذ الـقـرارات بالـنيـابة

عن اجملموعة" التي ينتمون إليها.
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وبـكل تــأكــيـد تــتـسق االســتـخالصــات الـتي
ـبـرتون وصـلت إليـهـا تـشـينـغ مع فرضـيـة 
ـــســاواة بـــشــكـلٍ أكــبـــر بــ بـــأن حتــقـــيق ا
اجلـنـس يـفـسـر الـتـغـيـر الـذي طرأ - خالل
عقـودٍ طـويلـة - عـلى أصـوات أولئك الـنـسوة
االسترالـيات اللـواتي خضعن لـلدراسة وهو

ط يتم تـسجـيـله ورصده حـاليـاً في السـويد
تحدة وكندا. والواليات ا

وهكـذا يـبـدو أن الـنسـوة تُـعـدّلنّ أصـواتهن -
بـوعيٍ أو غـيـر وعي - لــتـتالءم وتـتـنـاسب مع

تاحة لهن في الوقت الراهن. الفرص ا
ـثـير لـالهتـمـام كـذلك أن الـتـأثـيـر الذي ومن ا
ـرء يـلـحق بـطـبـقــة الـصـوت بـفـعل إحـسـاس ا
كن رصده بأنه يحظى بالهيمنة والسيطرة 
أيــضــاً وتــمــيــيــزه إذا مــا قــارنت الــطــبــقــات
الـصـوتـيـة الـتـي تـتـحـدث بـهـا نـسـوة من دولٍ

مختلفة.
ــثـــال تـــتـــحــدث الـــنـــســوة فـــعـــلى ســـبــيـل ا
الـهـولـنــديـات بـاسـتـمــرارٍ بـأصـواتٍ أعـمق من

نظيراتهن اليابانيات. 
ــطـيــةٍ سـائـدة ويـبــدو ذلك مـرتــبـطــاً بـصـورٍ 
بــشــأن الــعالقــة بــ اجلــنــســ في ثــقــافــاتٍ
مـخـتــلـفـةٍ في الـعــالم. من قـبـيـل تـصـويـر هـذه
الـــعالقـــة عــلى أنـــهـــا مــثـالً تــتـــمــحـــور حــول
رأة في مقابل ضعفها واعتمادها استقاللية ا
على اجلـنس اآلخر. (وهـو ضـرب من التـفاوت
يتـمثل كـذلك في وجود فـجوةٍ أكـبر في األجور

ب الرجال والنساء في اليابان).
لكن تشينغ تشـير كذلك إلى أن التحوالت التي
ا ال تـشكل حتدث في الـطـبقـات الـصوتـيـة ر
على الـدوام مـيزةً بـالنـسـبة لـلـنسـاء حتى في
دولٍ يـشـكل فـيـهـا الـتـحـدث بـصـوتٍ أعـمق في

الوقت الراهن أمراً شائعاً على نحوٍ أكبر.
وتـقول الـبـاحـثـة في هـذا الـشـأن إنه قـد يـكون
هـنـاك تـأثـيـر غـيـر مـرغـوبٍ فـيه أو مـخـططٍ له
يــنــجم عن جلــوء الــنــســوة لألصــوات األكــثـر
انـخفـاضـاً - ولـغـير ذلك من الـسـلـوكـياتٍ ذات
الـسـمت اآلمـر احلــازم بـوجهٍ عـام - حـتى وإن
كـانت تـلك األسـالـيب تـمثل بـالـنـسـبـة لـلـنـساء

ولـلـرجـال كــذلك إشـارةً عـلى نــحـوٍ فـعـال إلى
الـقوة والـسـلـطـة الـلـت يـحـظى بـهـمـا هؤالء

. عنى أيضاً وتأكيداً لذلك ا
ويـتــمـحـور هــذا الـتـأثــيـر "في تـقــلـيص مـدى
إعـــجـــاب اآلخـــريـن" بـــالـــســـيـــدات الـــلـــواتي

يستخدمن تلك التكتيكات.
وتـشـيـر تـشيـنـغ في هـذا الـسيـاق إلـى دراسة
ــثــال - أن الــصـوت ــظــهـر - عــلى ســبــيل ا تُ
األكـثـر عــمـقـاً يُـعــتـبـر أقل عــذوبـةٍ وجـاذبـيـةٍ

. جنسيةٍ
ـكن أن يُـشكِل ذلك مـثاالً ـنـطلق  ومن هذا ا
آخـر عــلى مـعــــــــضــلـةٍ شـعــوريـةٍ تـواجــهـهـا
النـسـوة في التـواصل مع اآلخـرين في أماكن
الــعـــمل وتـــتــمــثـل في تــلـــقــيـــهن ردود فــعل
متـضـاربـةً ومتـــــــــــنـاقـضةً بـشــــــــــأن األمر
ن حـولــهن أي أن يـعـتـبـر اآلخـرون نـفـسه 
صـفــاتٍ تـتــحـلى بــهــــــــــا الــزمـيـالت سـمـاتٍ
ســلــبـــيــةً رغم أنــهـم يــغـــــــــــدقــون اإلشــادة
والثناء علـيها إذا ما كان يتـحلى بها الزمالء
الـرجــال.وال يــتـعــ عـلــيك هـنــا سـوى تــذكـر
الــنـــقـــاشــات الـــتي دارت في وســـائل اإلعالم
ـقــراطــيـة النــتـخــابـات ـرشــحـة الــد حــول ا
الرئاسة األمريكية األخـيرة هيالري كلينتون
والـتي اعـتـبـرتــهـا هـذه الـوسـائل إمـا "حـادة"

للغاية أو "غير عاطفية" إلى أقصى درجة.
فبـالـرغم من أن احلـديث بـصـوتٍ أكثـر عـمـقاً
ـــثل إشــارةً مـــســمــوعـــةً وذات طــابعٍ ــا  ر
صوتي تفـيد بإحـراز صاحبه - أو صـاحبته
باألحرى - لـقدرٍ من الـتقـدم فإن من الواضح
أنه ال يزال أمـامـنا شـوط طـويل لكي نـقـطعه
قبـل أن نُجْـهِـزْ تمـامـاً عـلى مـظاهـر اإلجـحاف
ـسـبـقـة الـتي قـد حتيط والـتـحيـز واألحـكـام ا

بذلك األمر.
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دخنات. ومن غير ا
كــمــا وضع الــفــريق الــبــحــثي فـي االعــتــبـار
حـقـيقـة أن بـعـضـاً من أفـراد الـعـيـنـة األحدث
ن سُجِـلَتْ أصواتهن في تسـعينيات عهداً 
القرن العشرين يـتناولن حبوب منع احلمل
ـكن أن يــكـون قـد أدى إلى حـدوث وهـو مـا 
ا جنم عـنهـا بدورها تغيـيرات هـرمونـية ر
تـغيـر وتـبـدل في طبـيـعـة احلـبال الـصـوتـية.
لـكن اسـتـبعـاد الـنـسـوة الـلـواتي يـسـتـخدمن
هذه احلـبـوب من الـعيـنـة البـحـثيـة لم يـؤثر
عـــلـى الـــنـــتـــائج الــــتي أشـــارت إلى حـــدوث
انـخـفـاضٍ كــبـيـرٍ في مـســتـوى طـبـقـة صـوت

بحوثات. ا
وتــكــهن الــبــاحــثــون بــأن هــذا الـتــحــول في
مـســتـوى الــصـوت يــعـكس ارتــقـاء الــنـسـاء
لالضـطالع بـأدوار مـرمــوقـة بـشـكلٍ أكـبـر في
اجملــتـمع مــا يــحـدو بــهن إلى تــبـنـي طـبــقـة
صوتيـة أعمق إلبـراز سيـطرتهن وهـيمـنتهن

في أماكن العمل.
وسبق أن وظّفت رئـيسة الـوزراء البريـطانية
الـسـابــقـة مـارغــريت ثـاتـشــر خـبـيـراً مــهـنـيـاً
ساعدتها متخصصاً في التـدريب الصوتي 
عـلى جــعل تـصـريـحــاتـهـا وخـطــابـاتـهـا ذات
طـابعٍ آمـرٍ عـلى نـحـوٍ أكـبـر وهـو مـا تـضـمن
خفض حـدة صوتهـا - بشـكل متـعمـد - بقدرٍ

هائلٍ يصل إلى  60هرتز.
ـضـوا إلى هذا ا لن  ورغم أن غالـبـيتـنـا ر
احلـد الـبـعـيـد فـي تـغـيـيـر طـبـقـة الـصـوت أو
مـسـتـوى حـدته فــإن دراسـة أُجـريت حـديـثـاً
تُظهـر أننا نُـعَدل - تلـقائيـاً - هذه الطـبقة أو
كانة االجتماعية ستوى للتعبيـر عن ا ذلك ا

التي نفترض أننا ننتمي إليها.
وفي إحدى الـتجـارب طلـبت البـاحثـة "جوي
نطقة أربانا - تشينغ" من جامعة إيلـينوي 
ــــتـــحـــدة من تـــشــــامـــبـــايـن في الـــواليـــات ا
ـا ب مـجـموعـاتٍ يـتـراوح عـدد كلٍ مـنـهـا 
أربعـة وسبعـة أشخـاص االضطالع بـعمـلية
اتخـاذ قرارٍ غـير تـقلـيـدية تـتضـمن تصـنيف
ستلزمـات التي سيحتـاجها أي رائد فضاء ا
للـنـجـاة بنـفـسه من كـارثةٍ حتـدث عـلى سطح

القمر.
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وفي نهاية التجربـة طلبت الباحثة كذلك من
كل من أفراد العينة أن يعبر عن رؤيته (سراً
) بــشــأن تــرتــيب أعــضـاء وبــشــكلٍ شــخـصيٍ
اجملــمــوعــة الــتي يـــنــتــمي إلــيــهــا من حــيث
األهمية وأن يحـدد مدى الهيمـنة والسيطرة

التي يحظى بها كل من هؤالء األعضاء.
ونـظـراً ألنـهـا سـجـلت الـنـقاشـات الـتي دارت
بـــــ أعـــــضــــاء هـــــذه اجملـــــمــــوعـــــات خالل
ـهـمـة األسـاسـيـة التـي أُوكِلتْ اضـطالعـهم با
إلـيــهم وجــدت الـبــاحـثــة أن غـالــبـيــة هـؤالء
األشخاص سـارعوا بـتغـيير طـبقـة أصواتهم
ومسـتـوى حـدتـهـا خالل الدقـائق األولى من
النـقـاش مع اآلخـرين وهي تـغيـيـرات أنـبأت
بـالتـصـنـيف الـذي مُنح لـهم الحـقـاً بـ أفراد
مجـمـوعتـهم.فـقـد أشارت الـنـتائج إلى أن من
قـامـوا بـخـفض طـبـقـة أصـواتـهم وحـدتـهـا -
رجـاالً كـانــوا أم نـسـاءً - صُـنِـفــوا في نـهـايـة
ـطــاف عـلـى أنـهم ذوو مــكـانــةٍ اجـتــمـاعــيـةٍ ا
أعلى. كمـا اعْتُبِرَ أنـهم أكثر هـيمنـةً وسيطرةً
قـابل فإن من رفـعوا على مـجمـوعتـهم. في ا
طبـقـة أصواتـهم نُـِظرَ إلـيـهم على أنـهم أكـثر
ــكـانـة انـقــيـاداً وإذعـانــاً وأقل من حــــــيث ا
االجتـمـاعيـة.وتـقول تـشـينغ في هـذا الـصدد:
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ــقـبــلــة عن مـغــنـ أو ال تــتـحــدث الـســطـور ا
ـوسـيـقي وكـاتب ـغـنـي وا مـوسـيـقــيـ مـثل ا
األغنيات األمريكي باري وايت لـكنها تتناول
مـا خَـلُصـتْ إليـه بـعض الـدراسات مـن نتـائج
كشـفت الـنقـاب عن الـكيـفـية الـتي تـتـحول بـها
األصــوات الـنــســائــيــة في بــعض دول الــعـالم

. لتصبح أكثر عمقاً
إذا اسـتــمـعت لـبــرامج إذاعـيــةٍ تـعـود لــعـقـديْ
اضي األربعينيات واخلمسينيات من القرن ا
ــدهــشــة بــ ســتالحظ بــعـض االخــتالفــات ا
الطـريقـة التي كـان يتـحدث بـها الـناس آنذاك
وتـلك التـي نعـبـر بـواسـطتـهـا عن أنـفـسـنا في

الوقت احلاضر.
ــكن لألذن ويــتـمــثل الــتــغـيــيــر األبــرز الـذي 
رصده في هـذا الشـأن; في الـلهـجات الـتي يتم
التحـدث بهـا. فالـلغات لـيست كـيانـاتٍ جامدًة
ا ديـناميـكيـة ومُفـعمة بـاحليـوية; تـتفاعل وإ
مع ما حولهـا وتتطـور لتالئم الصـيحات التي
تسـود كل عـصـرٍ من العـصـور وهـو ما يـسـفر
عن حـدوث تبـدالتٍ وحتـوالتٍ في طـريـقـة نطق

األلفاظ واحلروف.
ـتحـدة كـمـثال سـنـجد أن ـمـلكـة ا إذا أخذنـا ا
ثـمـة تــراجـعـاً في الـوقـت احلـالي في عـدد من
يتحدثون اللغة اإلنـكليزية باللكـنة البريطانية
الـكالسـيـكـية تـلك الـتي تـتـحـدث بـهـا الـطـبـقة
الــعـلــيـا في الــبالد والــتي يـصــفــهـا الــبـعض
باإلجنـليـزية الـراقيـة الـتي تعـلمـها أصـحابـها

في جنوب إجنلترا.
ـلـكـة إلـيـزابيث الـثـانـيـة لم تـعد حـتى صوت ا
ــتــحــركــة في الــلــغـة تــتــبــدى فــيه احلــروف ا
اإلجنلـيزيـة بالـقدر الـكـبيـر نفـسه من الصـفاء
والــقــوة والـــوضــوح الــذي كـــان عــلــيه خالل
شبابها. ويُـعتقد أن ذلك يعـكس تغييراً شامالً
ذا طبـيعـةٍ أكـثر عـمومـية شـهـدته التـراتبـيات
الـهـرمـيـة في اجملـتــمع الـبـريـطـاني مـا أحـدث
ضرباً من التالقح اللغوي ب الطبقات وصل

حتى إلى صاحبة اجلاللة.
لكن ما إن تتجاوز مسألـة التغير في اللهجات
هذه فـسـتجـد نـفسك بـصـدد حتولٍ اجـتـماعيٍ
آخر يـعـكس نـفـسه في أصـواتنـا ويـتـمثل في
كون النسوة يتحدثن في الوقت الراهن بطبقة
صوتٍ أكـثـر عـمقـاً من تـلك الـتي اسـتخـدمـتـها
أمهاتـهن أو جداتهن وذلك بـفعل تبـدل وتغير
اآللـيـات الـتي حتـكم عالقـات الـقـوة والـسـلـطة

ب الرجال والنساء.
 «u « WÝ«—œ

ـبـرتـون من وقـد عـكـفت الـبـاحـثـة سـيـسـلـيـا 
جامعة "جنوب اسـتراليا" على دراسة أصوات
مجـموعـت من الـنسـوة االستـراليـات تتراوح

 . أعمارهن ما ب  18و 25عاماً
وفـي هـــذا اإلطــــار قــــارن الــــبـــاحــــثــــون بـــ

تــسـجــيالتٍ أرشــيــفــيــة أُعْــدِْت في عـام 1945
لـنـسـوةٍ عـشِن في تـلك الـفـتـرة وأخـرى أحدث
عـهــداً سُـجِــلتْ في أوائل تـســعـيــنـيــات الـقـرن

اضي. ا
ووجد الـفريـق البـحثي أن مـا يُـعرف بـ"الـتردد
األساسي" هوى بواقع  23هرتز خالل خمسة
ــا مـتــوســطه  229هـرتــز إلى 206 عــقــود 
ـكن لألذن هـرتـز. ويـشـكل ذلك فـارقـاً كـبـيـراً 

تمييزه بوضوح.
وحرص الـباحـثون عـلى اختـيار أفـراد العـينة
ـوغـرافـية بـعـنايـة لـلـتـحـكم في أي عـوامل د
مـحـتـملـة قـد تـؤثـر عـلى نـتـائج الـدراسـة. فـقد
كانـت النـسـوة جـميـعـاً طـالبـاتٍ في اجلـامـعة

 ø s* —u²Ýb «
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أثــنـــاء زيــارتي مــطـــعم تــوبـــاغي درايــفــر
ــنـطــقـة غــوانــاك بـالــعـاصــمــة الـكــوريـة
اجلـنـوبــيـة سـول خالل إحــدى األمـسـيـات
الـقـريـبـة عـمـدت لـضـبط حـاسب الـسـرعـة
خــلـســة أثـنــاء طـلــبي لــلـطــعـام. وبــعـد أن
توارى الـنـادل في هـدوء عـاد إلى الـطـاولة
ـا طـلـبت من عـدة أطـبـاق بـعـد دقـيـقـتـ
و 20ثـانـيـة حتـديـدا أتـبـعـهـا بـعـد دقـيـقة
ونــصـف بــصـــحن الــفـــخــار من حـــســائي
فضل يتصاعد مـنه البخار كما خرج من ا

النار توا!
دهـش أن خدمـة بـهـذه الـكفـاءة تـتـوافر وا
في بلد ليس معهودا فيه تقد البقشيش
ـطــعم الــبــسـيط واألكــثـر دهــشــة أن ذاك ا
الذي يقـصده سائـقو األجرة ليـس معروفا

بسرعته عن باقي احملال األخرى.
والسـرعـة أمر مـعتـاد في مـختـلف مـناحي
اجملتـمع الكـوري اجلنـوبي وباألخص في
العـاصـمة ويـطـلق علـيهـا الـسكـان تـعبـير
الـ"بـالـي-بـالي" وتــعــني "بـســرعـة" و"دون
هـوادة". تـلك الـسـرعـة تـنـعـكس بـالـتـأكـيـد
عــلى ســرعــة اإلنــتــرنت الــقــيــاسـيــة عــلى
مــســتــوى الــعــالم في هــذه الــبالد وعــلى
ـكـثـفـة لـتـعـلم الـلـغـة الـتي تـعـد الـدروس ا
بـــنـــتــائـج شــبـه فــوريـــة وعـــلى خـــدمــات
واعدة السريـعة التي تنتـشر هنا أيضا ا
وكــذلك حــفالت الــزفــاف الــســريــعـة الــتي
تسـتـضـيفـهـا قاعـات فـاخـرة الواحـدة تـلو
األخـرى خالل عـطــلـة األسـبــوع وال تـمـتـد

احلفلة ألكثر من ساعة.
والـسـرعـة عـنـوان خـدمـة تـوصيـل طـلـبات
الـطعـام عـلى مـ دراجـات نـاريـة تـتـحدى
رور أيـضـا بيـنـها ـا قـوانـ ا الزمن ور
أســاطــيـل مــاكــدونــالـــدز رائــد الــوجــبــات

كانت مبانيه تضم اجمللس األعلى لإلعمار
الوطني وهيئة التخطيط االقتصادي.

واليوم يشهد الزائر بـقاعة العرض للفترة
ما ب عامي  1961و 1987مظاهر النمو
طـرد. هنـا رأيت شابـ يحـدقان في أول ا
جهـاز إلـكتـروني مـنـزلي وهو مـذيـاعا من
طـراز إيه- 501صـنـع عـام  ?1959وعـلى
وذج مقـربة مـنهـمـا يطـلع أب ولده عـلى 
ة للـسيارة هـيونـداي بوني الـزرقاء الـقد

التي خرجت للنور عام .1975
ت خالل والـعـجـيـب أن صـادرات الـبالد 
تــلك الـفــتــرة بــواقع مــا بـ  30و 40 في
ــــئـــة كل عــــام! وبـــفــــضل الــــتـــخــــطـــيط ا
االقــتــصــادي اجلــريء واأليــدي الــعــامــلـة
الدؤوبة حققت البالد طفرة بدأت بتصدير
خـامي احلـريـر واحلـديد ومـن ثم صـنـاعة
سـتـعار وسـرعان نـسوجـات والـشعـر ا ا
مــا حتــولت الـــبالد لــصــنــاعــة وتــصــديــر
نتجات اإللكترونـية االستهالكية األعقد ا
فـــــضـال عن نـــــاقالت الـــــنـــــفـط وأشـــــبــــاه
ــــوصالت األســـاســــيـــة لــــلـــصــــنـــاعـــات ا
اإللكـتـرونـيـة.يقـول عـالم األنـثروبـولـوجـيا
كيم تشـونغ-صون إن أساس جنـاح كوريا
اجلـنــوبـيـة كــاقـتــصـاد مُـصــدر يـرجع إلى
ليس الـبـالي-بـالي ' الـسـرعــة فـ"مـفـهـوم '
طا حيـاتيا يومـيا للكـوري فحسب بل
هــو من الــقــيم األســاســيــة لــلــشــخــصــيـة
الــكــوريــة" بــحــسب تــعــبــيــره في كــتــابه

"العودة إلى كوريا".
WŽd « W UIŁ

ويضيف كيم قـائال: "بفضل ثقـافة السرعة
تمـكن الـكـوريـون (اجلنـوبـيـون) من إحراز
تــقــدم اقـتــصــادي هــائل والــتـحــول لــبــلـد

صناعي ضخم في برهة من الزمن".
ويـعــد طـريـق غـيــونـغــبـو الــسـريع الــرمـز

احلــــديــــثــــة في كــــوريــــا ويـــقــــول عــــالم
األنـثـروبــولـوجـيـا كــيم تـشـونغ-صـون إن
ا شُـيـد من آثار األمر كـذلك مـسـتشـهـدا 
قبل مـوعدهـا من بيـنهـا قلـعة هواسـيونغ
ــديـــنــة ســـوون; ذاك الــصــرح الـــضــخم
شـمول ضـمن قائـمة الـيونـسكـو للـتراث ا
ي والـذي  االنتهـاء منه عام 1796 العا
قبل مـوعـده بسـبع سنـوات ومـازال قائـما

يشهد على عظمة بنائه.
ـرء مـا إذا كانت اخلـزفـيات كذلك يـتـفـكر ا
اخلـضـراء الـبـديـعـة ألسـرة غـوريو (-918
 (1392شـكـلـتـهــا أيـدي الـفـخـاري الـقـد
بذات دقة وكـفاءة الـعامل الـكوري صاحب

نتجات عالية اجلودة اليوم. ا
sI²  s

وفي القرن السـادس عشر أنـتج الكوريون
فـنــا مـتـقـنــا رفـيـعــا مـنـهـم اخلـطـاط هـان
سـيـوك-بـونغ الــذي أبـدع اخلط الـصـيـني
ُرسَل ألسـطر بأشـكال شـتى مـنهـا اخلط ا
شــعـريــة كــامــلــة دون أن يــرفع حــبـره عن

الكتابة ما تطلب سرعة ودقة تامة.
ورغم أن قلـة من الـكـوري يـتـقنـون فـنون
اخلط الرفيـع اليوم فـإنهم يـعوضون ذلك
ــهــارتــهم في الــكــتــابــة بــاإلبــهــام عــلى
شاشات احملمول! وقد فاز الفريق الكوري
ـية لألسرع سابـقة إل جي موبـايل العا
كتابـة للرسـائل النصـية في نيـويورك عام
 .2010كذلك ليس من قبيل الصدفة تفوق
ـبـية الـكوريـ في ريـاضـات الـرمـايـة األو
ــعـتــمــدة عــلى الــسـرعــة وكــذلك كــانـوا ا
األفــضل فـي مــبــاريــات الــتـــزلج الــســريع
ـضمـار إذ حـصـدوا حتى وقـتـنا قصـيـر ا

بية إجماال.  48ميدالية أو
ـا ـعـلـقـ خـارج كـوريـا ر ولـكن بـعض ا
بالغوا في إبراز تـلك السرعة حتى أن كو
Korea Ex- ـوقع سي-وونغ الــنـاشــر 
ــسـتــقل يــقــول إن األمـر  poséاإلعالمي ا
أصـبح "أشـبه بـتـصــويـر سـاخـر لـلـثـقـافـة

الكورية".
وبيـنمـا يهـتم كـثيـر من الكـوري بـالتـهام
ـعــجــنــات الـكــوريــة عـلـى عـجل شــرائح ا
وحترص الشـركات على إيـصال األغراض
طـلوبة بـأقصى سـرعة فـمنـهم من هجر ا
حــــيــــــــــــاة الــــصـــــــــــخب كـــــعــــديــــد من
ـعــروفــة الـتي الــشـخــصــيـات الــكــوريــة ا
انتـقـلت لـلـعيش بـجـزيـرة جيـجـو جـنوبي
ـغـنـيـة الـشـهـيـرة لي الـبالد. ومن هـؤالء ا
هيـوري وزوجـهـا لي سـانغ- سـون الـلذان
تبنيا حيـاة الريف كما عرضهـا التلفزيون
بـبـرنــامج "في صـحــبـة هـيــوري" مـصـورا

مشاهد من واقعهما اليومي.
وال أحـد يـعــرف حـتى مــتى تـسـتــمـر هـذه
الرغبة في العودة للطبـيعة حتى بالنسبة
لهؤالء فـما يـروج في اجملتمع الـكوري قد
يخفت ب برهة وأخرى فـأحيانا تختفي
تـوجــهـات وتـظــهـر أخــرى في هـذا الــبـلـد

بذات السرعة.

الـسـريعـة في الـعـالم الـذي أطـلق فـرقه من
دراجات الطـعام في كوريـا اجلنوبـية بدءا

من عام .2007
وبـاألمس لم تـكن كـوريـا اجلـنـوبـيـة بـهـذه
السرعـة بل كانت بـلدا ريفـيا عاش  72في
ـــئـــة من ســـكـــانـه خـــارج احلـــضـــر عــام ا
 ?1960فكيف حتول هـذا الشعب في بحر
عــقــود قالئل من زراعــة األرز إلى حتــمــيل

اإلنترنت فائق السرعة ?
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يذكر غاري ريكـتر األمريكي الذي قدم إلى
سول ضمن برنامج تـطوعي لفيلق السالم
لإلعانة عام  1967قبل أن يتـجنس الحقا
كـيف أدهـشه مـا رآه قـائال: "قـبل وصـولي
كنت أتصور الـكوري أناسـا يعمدون إلى
ــتـــأمل ولـــكــني ط احلـــيــاة الـــهـــاد ا
. كان وجدتـهم أكـثـر عجـلـة من األمـريكـيـ
الكوريـون من كبار الـسن أبطأ سـرعة أما
من في مــثـل ســني - وكــنـت في الــرابــعــة
والعشرين حينهـا - فلم يكفوا عن احلركة

هنا وهناك سعيا لتحس حياتهم".
وفــد ريــكــتــر إلى الــبالد في وقـت شــهـدت
تغيرا هائال ففي مطلع الستينيات أخذت
كوريـا اجلـنـوبيـة تـتـبنى خـطـطـا خمـسـية
متوالية في ظل رئاسة بارك تشونغ-هيي
وهي اخلـطط التـي أديرت بـانـضـبـاط بالغ
عجـزة الكورية وأعزي إليـها الفـضل في ا
اجلـنوبـيـة الـتي أحـالت كـوريـا اجلـنـوبـية
من بلـد دمره احلـرب إلى طـاقة اقـتصـادية
جبـارة شـهدت بـزوغ جنم شـركات عـمالقة

مثل سامسونغ وهيونداي وإل جي.
تحف الوطـني للتاريخ الكوري ويعرض ا
عاصـر بوسط الـعاصمـة سول ثـمار هذا ا
الـتــطــور الـســريع ومــنه انـطــلــقت جـذوة
النـهضـة بالـبالد فقـبل أن يصـبح متـحفا

ستفيدون كل شيء  يحصل في العراق جتد له مبررً قد  كتبه ا
حتت إسم الـدســتـور والــذي من خالله قــد شـرع لــلـســيـاســيـ

قوان حتمي امتيازاتهم. 
وعــنــدمــا يــريــد الــشــعب ان يــشــكــوا من ضــرر قــد أصــابه من
السيـاس أيضـاً يرفع صوته بـالقول نـحن نطالب بـحقوقـنا كما
شرع في الدستور وعليكم الرجوع إلى الدستور الذي  لم يعط

هذا احلق لكم. 
كـما إذا حـدث خالف بـ قادة الـكتـل السـياسـيـة أو احلكـومات
ـركـز جتــد قـد حـضـر فـي مـطـلع كـالم  الـطـرفـ أن احملـلـيــة وا
ركز يرد ـادة كذا يحق لنـا أن نكون هكـذا وا الدستـور يقول با

ادة كذا في الدستور إنه ال يحق لكم هذا!  لقد وردت ا
والـشـعب ينـقـسم إلى قـسمـ كل قـسم يـتبع من يـحب او يـتـبعه
ألنـه صـوت عـلى الــدسـتـور الـذي لـم يـقـرأ حـتـى عـنـوان الـغالف

الذي طبعت فيه مواده اخملتلف عليها الطرفان ! 
سـؤال? كـيف صـوت غـالبـيـة الـشـعب علـى دستـور جـديـد لـلبالد

وهم لم يقرأوا أسطر من قوانينه.! 
سـرعـان مـا وجـدنـا الـيـوم في الـسـاحـة اجلـمـاهـير الـتي خـرجت
تطـالب  احلكـومة في بحـقوقـها أيـضاً تطـلب ذلك كمـا شرع لهم

احلق في الدستور. 
ثل أن الـدسـتـور قـد كـفل لـكم حريـة الـتـعـبـير واحلـكـومـة تـرد بـا
ـطـالـبـة بـحقـوقـكم لـكن ضـمن اجـازة تـمـنحـهـا لـكم احلـكـومة وا
ـطـالب الـتي تـريـدون أن ـكـان ومـاهي ا يـحــدد فـيـهـا الـزمـان وا
تتوفر لكم أو اآلراء التي تريدون إيصالها للحكومة وهذا بعض
مـا كـفـله الـدسـتور يـرد الـشـعب وبـكل قـوة وإصـرار انـا نـطالب

بأبسط مقومات احلياة.
ان يـكـون هنـاك مـاء صـالح للـشـرب والري وأن تـتـوفـر الكـهـرباء
وأن تـوفــر درجـات وظـيــفـة لــلـجـمــيع والبـد من تــوفـيــر احلـصـة
ـسـتشـفـيات الـتـمـوينـيـة لـكل عائـلـة وأن يـكون هـنـاك عالج في ا
ؤسسات الـتعليميـة احلكومية عكس احلكومية ويـجب ان تبنى ا
ـشافي اخلاصة التي تعـود ملكيتها ما يحصل اآلن من إنشاء ا
ــاني واحملـلي إلى رجـال الــسـيــاسـة وأعــضـاء اجملـلــسـ الــبـر
وايـضـآ هــو حـال الـتــعـلــيم فـقـد ســارع اغـلب أعــضـاء اجملـالس
الـبـلـديـة إلنـشـاء مـدارس مـتكـامـلـة قـد شـيـدت عـلى أرض الـدولة
وبـيــعت لـهم بــأسـعــار ضـــــــــئــيـلــة الـثــمن وذلك أيـضــاً ضـمن
الــقــانــون الــذي كــتـب في الــدســتــور اجلــديــد شــرع أن يــكــون
ـصـلـحة لـلـمـسـتثـمـر حـق االسـتثـمـار فـي الـبلـد  ضـمـن سـقف ا
الــعــامــة لــلــبالد لــكـن الــدســتــور لم يــتــوقع أن من يــنــشئ تــلك
اخلـدمات الـصحــــــــيـة والتـعلـيـميــــــــــة هم أنفـسـهم من كتـبوا

القوان فيه! 
يجب أوالً على الشعب تغير كل مـواد الدستور وصياغة دستور
ـــــــــــيـون ورجـال االقـتـصاد جـديـد  بـلـجـنـة يـشـكـلـهـا األكـاد
ـثــقـفـون ورجــال األعـمــــــــــال ورجـال دين من كل والــقـانــون وا
الــطـوائـــــف والـقــومــيـات وشــيــوخ الــعـشــائــر األصـيــلــة وجلـان
جـمـــــــــاهـيريـة تـكون مـعهــــــــم في كـتـابة  دسـتــــــــور يـحدد

مصير شعب  بأكمله.
ال مصير حـزب وقومية وطـائفه دون أخرى لكن شـريطة حتقيق
ذلك هـــو أن ال يــكـــــــــــون هــؤالء مـن الــذين دخـــلــوا الـــعــمـــلــيــة
ـزايـدات ـاً من ا الـسـيـاسـيــة إطالقـاً حـتى يــكـون الـدسـتـور ســا
ـصالـح الفـئويـة ضـمن دائـرة ضيــــــــقة الـديـنيـة والـسيـاسيـة وا

ليس لها هم سوى كيف الكسب لصالح احزابهم. 
عـلى كل عــراقي غـيـور مــحب لـوطــنه أن يـطـالـب بـسـلــمـيـة وحب
واحترام حقـوق اإلنسان واحتـرام القانون األخالقي وان يراعي
سـاس أو التحريض بإسـقاط النظام كل القيم السـماوية وعدم ا

ليس من مصلحة الوطن.
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طاعم الكورية اجلنوبية األخرى. في 2017 أطلقت مطاعم ماكدونالدز فرق دراجات بخارية لتوصيل طلبات الطعام لينافس ا
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ب عشيـةٍ وضحاها أصبـحتُ مولعاً بـكافة اخلطابـات التي يتحدث
بــهــا الـــســيــاسي الــعــراقي وصــارت لـــديَّ هــوايــة في جــمع كــافــة
ـتـنـاقـضات الـتي يـتـفـوه بهـا الـسـيـاسي العـراقي في أي مـنـاسـبة ا
يقولونـها على الهواء أو من خـالل اللقاءات األعالميـة في مناسبات
عـديـدة لـدرجـة أنني بـدأت أجـمع الـتـعلـيـقـات والكـلـمـات ومقـارنـتـها

بتصريحات سابقة. 
ال أعـرف هل أبـتسم أم أتـأسَّى عـلى هـذا وذاك وبـدأت لي الـصورة

ساخرة حتى النخاع. 
ال أعرف هل أن السيـاسي ينسى مايـقوله في مكـان مع ويناقض
ذاتهِ فـي مـكان آخـر أم أن لـديـه سـبـباً مـعـيـنـاً تـتـحـكم بـه ضرورات

الساحة السياسية. 
ـتنـاقضـات الـتي قالـهـا النـائب مـشعـان اجلـبوري أقـتطف من بـ ا
بعـضـهـا " كـلـمـني الـدكـتـور جمـال وكـلـمـني األخ مـحـمـد الـكـربولي

. حبة وكانوا رائع
 قالوا لي نـحن نرحـــــــب بك أن تـكون معنـا. ولألمانة أنـا قلتُ لهم

نعم " . 
في مـكـان آخر يـتـهـجم علـيـهـما وكـأنـهمـا عـدواه من الـدرجة األولى

حيث يقول " ..
ـتـحــدث اجلـديــد..هم عـائــلـة الــكـربـولي ,الـعــائـلـة هـذا الــكـربـولـي ا
الـفـاسـدة الـسـارقـة الـتي بـاعت الـعـراق تـفـصـيخ. وهـؤالء هم نـهـابة

أموال العراق" . 
في حـديث آخر عـن الدكـتور الـعـبادي يـقـول بكل صـراحـة " السـيد
حيدر العبـادي لم يدعم هيئة الـنزاهه بقضيـة ضد الفاسدين بل هو
يـدافـع عن الـفـاسـدين ..الـسـيـد الـعــبـادي دخل في الـتـحـالف ومـعه

كبار الفاسدين " . 
في مـكـان آخر يـشـيد بـالـعبـادي ويـؤكـد فوزه لـو نـافسه في صالح

الدين وب أهله في الشرقاط حيث يقول " ..
لـو أن حـيـدر الـعــبـادي يـنـافـسـني في صالح الـدين وبـ أهـلي في
الشرقـاط سيفوز حـتماً عـلي " تناقض عـجيب . في حديث آخر عن

الدكتور أياد عالوي يقول " ..
قابلة أو لعدم مقابلة أياد عالوي " الزم سره في شارع الزيتون 

لكنه في تصريح آخر يقول " ..
هـو اليــقـابل أحـداً. هـو اليـقـبل أن يـقـابل أعـضـاء في كـتـلـته وهـنـاك

أعضاء في كتلته لم يشاهدوه منذ أربع سنوات " . 
يتـراجع لـيمـدح الدكـتور عالوي حـيث يـقول " ..أؤكـد لك أنه الزعيم

قبلة إال أياد عالوي.."  رحلة ا في ا
ـكن ألي أحـد عاقل من يـتـراجع مرة أخـرى لـيـصرح ويـقـول " ..ال
الناخب أن يـفكر في إنتخـاب شخص مريض نفـسياً وعنده مرض

في قواه العقلية " . يتراجع ويقول بقوة " ..
رحلـة القادمة " لديه القـدرة على قيـادة البالد وإعادة األعمـار في ا
كن لسياسي أن يتـباين في تصريحاته الـسياسية والشعب . هل 
الـــعــراقي يـــراقـــبه بــدقـــة من خـالل وســائل األعـالم أم أنه يـــنــسى

تـصـريـحاته األولى لـيـفـنـدها فـي التـصـريـحات
الالحقة ? 

مــجـــرد ســـــــــؤال مـــطـــروح لــكل مـن لــديه
إهتمام في القضايا السياسية.
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ساعدتها على خفض صوتها في مسعى إلسباغ قدرٍ أكبر من السلطة والنفوذ على شخصيتها استعانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر بخبيرٍ خاصٍ في شؤون التدريب الصوتي 

ئة من سكان كوريا اجلنوبية يعيشون حياة ريفية في عام  1960 كان أكثر من  70 في ا


