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من وال��دي��ه ،دومن��ا �شكوى �أو �ضجر رغ��م �صعوبة الأو�ضاع
االقت�صادية .ورغ��م �أن �أوالده ��م -ه��ذا اجليل -قد ح�صلوا
ع�ل��ى درج ��ات م�ت�م�ي��زة ،وت�خ��رج��وا يف ج��ام�ع��ات ك �ب�يرة ،فلم
ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن احل �� �ص��ول ع�ل��ى وظ��ائ��ف م�ن��ا��س�ب��ة؛ مم��ا �أدى
يف النهاية �إىل �أن ي�صبح جي ً
ال بال طموح ،وم��ع ذل��ك فهم
ي��وا��ص�ل��ون العي�ش ب�لا ا�ست�سالم ،باحثني ع��ن ال���س�ع��ادة يف
�أب�سط الأ�شياء؛ لهذا فهم جيل ها�شتاج ## :اخ�ترين #
خذين  #الكفاءات  #لي�س هناك نقود  #الأ�شياء الزهيدة
 #العملية  #امل�شاركة  #االخت�صارات.#
كما يت�ض َّمن هذا املبحث عد ًدا من العنا�صر الأخرى،
ُنوردها فيما ي�أتي:
ٌ
ً
 -1ال ��ذي ي�ن�ف��ق ق�ل�ي�لا ه��و م�ستهلك ع �ق�لاين �أو واق �ع��ي:
يرا مب�س�ألة امل�شاركة �أو حتى �إع��ارة
�إ َّن�ه��م جيل ال يعب�أ ك�ث� ً
الأ� �ش �ي��اء .ج�ي� ٌ�ل ي�ج��ب �أن ي�ك��ون وج ��ود ��ش��ري��ك �أو مع�شوق
يف ح�ي��اة �أف ��راده �أ�سا�س ًّيا وج��وه��ر ًّي��ا� .إن ��ه جيل اال�ستهالك
ال��وه�م��ي؛ فهم ق ��ادرون على ا�ستهالك �أ��ش�ي��اء وهمية ب��د ًال
من الأ�شياء احلقيقية التي ال ي�ستطيعون حتمل ُكلفتها.
فعلى �سبيل امل�ث��ال� :سيلج�أ ال��ذي��ن ال ي�ق��درون على حتمل
نفقات اال�ستمتاع بالتخييم يف جبل �أو منتجع معني �شهري
وبعيد� ،إىل التخييم يف باحة مطعم قريب من حمل �سكنهم
وبتكلفة ب�سيطة.
 -2ال�ه��ا��ش�ت��اج ال �ث��اين ل �ه��ذا اجل �ي��ل حت��ت ع �ن��وان «امل �ل��ل �أو
ال�ضجر �إث ٌم بينما الإ�شراق ال �ضري فيه ## ..#ال�صرب #
�صور العواطف  #املتعة  #الإ�شراق  #اجلِ رية.#
 -3الها�شتاج الثالث لهذا اجليل حتت عنوان «ال للمغامرات
اخلطرة ،ونعم للتوا�ضع امل�ستق ّر» ## :مر�ض عدم القدرة
على ات�خ��اذ ال�ق��رار  #املتابعة امل�ستمرة  #اف�ع��ل ذل��ك من
�أجلي.#
 -4الها�شتاج ال��راب��ع لهم ب�ع�ن��وان �#إنكار مفهوم القيمة
ح�سب ت�صور الأج�ي��ال ال�سابقة» ## :تغيري الوظائف #
الهجرة  #الغرباء  #التن ّوع  #الالمباالة.#
 التكنولوجيا الهادئة التي ُت ُّ�س وال ُترى:ال�شبكة التكنولوجية غري املرئية قادرة على تغيري العامل
ب�سهولة و�إقناع ،ولكن مهما كانت تلك التكنولوجيا عظيمة،
فهي بال قيمة وال جدوى لو مل تهتم فعل ًّيا بالإن�سان .فقد
مت ابتكار �أحد الأجهزة لريتديها الطالب لتح�سني قدرتهم
على الرتكيز عام 1990م ،ثم بعد ع�شرين �سنة مت الإعالن
عن نظارة ذكية �سميت بـ«نظارة جوجل» التي تقوم بت�شغيل
العديد من الوظائف التكنولوجية من خاللها ،ولكنها مل
رواجا ونفر منها النا�س حتى �أطلق عليها الأمريكيون
تل َق ً
م�سميات ت�شري �إىل الغباء واحل�م��ق لل�سخرية منها .هذا
املثال ي ِّ
ُبي �أ َّن امل�ستهلكني ال ت�سحرهم املنتجات التكنولوجية
املتقدمة ،و�إمنا تفتنهم املنتجات التكنولوجية التي جتعلهم
ي�شعرون بحالة �أف�ضل عرب �إح�سا�سهم ب��أن �شي ًئا ما يهتم
بهم؛ وبالتايل يقدم امل�ؤلف ما ي�شبه الن�صيحة قائ ً
ال� :إ َّن
التكنولوجيا يجب �أن تكون خف َّية وغري حم�سو�سة؛ بحيث

ي���ش�ع��ر امل���س�ت�ه�ل��ك ب�ف��ائ��دت�ه��ا وح ��ده ��ا ،ول �ه��ذا �أط �ل��ق عليها
التكنولوجيا الهادئة .وي�ضرب مثا ًال �آخ��ر من كوريا حول
�إنتاج �شركة «جون هانكوك» للت�أمني جها ًزا يُح�صي خطوات
ال�شخ�ص الذي يرتديه ب�شكل يومي؛ وبالتايل يقي�س مدى
متتعه باللياقة البدنية وال�صحية .وق��د ق��دم��ت ال�شركة
تخفي�ضات على قيمة الت�أمني لعمالئها ممن ارت��دوا هذا
اجلهاز!
 مفتاح النجاح الت�سويق واملبيعات:ك��ان يُعتقد �أ َّن الت�سوق الإل�ك�تروين �سيق�ضي على وظائف
ال�ب��ائ�ع�ين ،ول �ك��ن ت �ب َّ�ين �أن ع���ص��ر ال�ب��ائ�ع�ين ي �ع��ود جم ��ددًا.
�صحيح �أ َّن العديد من الأج�ه��زة الآلية ميكن �أن تقوم مبا
يقوم به العمال واملوظفون من خدمات ،ولكن يبقى دائ ًما
ذلك احل�س الإن�ساين الذي تعجز عن تقدميه الآلة مطل ًبا
حثي ًثا ي��روم��ه امل���س�ت�ف�ي��دون م��ن ت�ل��ك اخل ��دم ��ات ،وب��ال�ت��ايل
ف�ه��ذه احل�ق�ب��ة خمتلفة ع��ن �سابقتها؛ ح�ي��ث ك��ان الرتكيز
من�ص ًبا على زيادة املبيعات بغ�ض النظر عن مدى االهتمام
الإن�ساين بامل�ستهلك؛ وبالتايل على الت�سويق واملبيعات �أن
تتحلى مبا ميكن ت�سميته «املبيعات ذات العالقة االت�صالية
مع امل�ستهلكني».
 ع�صر «الوحيدون» �أو «املنعزلون»:ُيكن االدع��اء ب�أ َّن الإن�سان ي�شحذ هممه ويحقق ما ي�صبو
�إل�ي��ه م��ن خ�لال الآخ��ري��ن ،ولكن ه��ذه الأي ��ام يختار النا�س
ب��وع� ٍ�ي ت ��ا ٍّم االن �ع��زال؛ مم��ا ُي�ق� ِّل��ل م��ن حجم ال�ع�لاق��ات التي
يتمتعون ب�ه��ا م��ع الآخ ��ري ��ن ،ورمب ��ا ال��داف��ع وراء ذل ��ك هو
البحث عن ال�سعادة اخلا�صة بهم وحدهم .لكننا ن�ستطيع
�أن نح�س مبدى ما هم فيه من وحدة وانعزال عندما نراهم
ع�صاتي الأكل بيدٍ  ،والهاتف الذكي باليد الأخرى.
مي�سكون
ْ
 لن ت�ستمر احلياة دون د�أب� ،أو مبعنى �آخر احلياةتكمن يف عدم اال�ست�سالم:

يتخ َّل�ص النا�س من �أ�شيائهم اخلا�صة التي ال ي�ستطيعون
امل�ح��اف�ظ��ة عليها نظيفة وم�ن�ظ�م��ة� .إن �ه��م ي��ري��دون رميها
لكي ي�شرتوا بدائلها الأح��دث �إىل حد بلغ معه الأم��ر �أنهم
يتخل�صون مم��ا ي��رب�ط�ه��م بحياتهم ال���س��اب�ق��ة �أو امل��ا��ض�ي��ة،
ويحاولون �أن يعي�شوا حياة جديدة خمتلفة ،حتى �إ َّنه عندما
خا�صا بنا بعد �أن
ن�صل �إىل مرحلة �أننا مل نعد منلك �شي ًئا ًّ
�أحللنا التكنولوجيا حملها ،ف��إن حياتنا �ست�صري �ضبابية
�أكرث ف�أكرث.
 �إعادة بناء الت�سويق والإنتاج يف �ضوء تخطيط �أوطموحات امل�ستهلكني:
ل�ق��د ت�غ َّ�يرت ن�ظ��ري��ات الت�سويق بحيث �أ��ص�ب�ح��ت املنتجات
ت�ب�ح��ث ع��ن حت�ق�ي��ق ه ��دف �أ��س��ا��س��ي وه ��و ط �م��وح �أو رغ�ب��ات
امل�ستهلكني واحل�صول على تلك املنتجات يف �أي وق��ت و�أي
مكان من خالل احلا�سوب �أو الهاتف الذكي .مثل هذا النوع
من الت�سويق قادر على �إقناع امل�ستهلكني و�إر�ضائهم ومينح
جناحا يف املجال التجاري ب�شكل عام.
التكنولوجيا الرقمية ً
 قيمة خربات امل�ستخدمني وامل�ستهلكني:ال�ت�ج��ارب واخل �ب�رات اال�ستهالكية ��ص��ارت الآن تناف�سية.
تبي مث ً
فقد َّ
ال �أ َّن امل�سافة التي يقطعها الأمريكيون عندما
يلعبون لعبة «بوكيتمون» ت�ساوي  143مرة للم�سافة التي
يقطعها الإن�سان يف رحلة من الأر�ض �إىل القمر! وبالتايل
ه ��ذا ال �ن ��وع م ��ن اخل �ب��رات ي �ت��م و� �ض �ع��ه الآن ع �ن��د ت���س��وي��ق
امل�ن�ت�ج��ات اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ،ف�ل��م ي�ع��د امل�ستهلك �سلب ًّيا ي��أخ��ذ
منتجا ويجربه ،بل �صار املنتج هو الذي يبحث عن حتقيق
ً
رغبات امل�ستهلك فيه.
 ع�صر غياب الظهري �أو الدَّ اعم:�أ�صبحنا نعي�ش يف زمن من ال�صعب �أن نح�س فيه بالر�ضا
جت� ��اه م ��ا ت �ق��دم��ه ل �ن��ا احل� �ك ��وم ��ات؛ لأن� �ن ��ا � ِ��ص � ْرن ��ا ن�ع�ي����ش
ب�إ�سرتاتيجيات فردية بحتة تعزل الأف��راد عن وجودهم يف
حميط اجتماعي متما�سك .وهنا يُلح امل�ؤلف على �ضرورة
التغلب على الأحا�سي�س ال�سلبية �أو املنظور ال�سلبي للأمور
ب�سبب عدم قدرتنا على العي�ش على نحو متم ِّيز ،بل علينا �أن
نتم َّكن على الأقل من موا�صلة العي�ش �إىل �أن نبلغ مرحلة
التعاون وامل�شاركة ونق�ض العزلة من جديد.
---------------------------------«توجه كوريا ُ :2017
رك�ض الدجاجةِ».
 الكتابُّ : امل�ؤلف :كيم نام دو و�آخرون. النا�شر« :مرييه �إي ت�شاجن» ،2016 ،باللغة الكورية. عدد ال�صفحات� 432 :صفحة.مدر�س الأدب احلديث واملقارن بكلية الآداب -
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«توجه كوريا  :2017ركض الدجاجة» ..لكيم نام دو
ُّ
محمود عبدالغفار *
«توجه كوريا» -ال�صادر يف نوفمرب 2016م ،حول ما �سيكون عليه اال�ستهالك والت�سوق عام 2017م -واحدً ا من الكتب املهمة الآن لدى القارئ الكوري اجلنوبي؛
ُّ
يعد ُّ
جناحه يف اكت�ساب ثقة القراء العاديني
لعدة �أ�سباب :يحتفل الكتاب هذه ال�سنة مبرور ع�شر �سنوات ،وبالن�سخة رقم ع�شرة على التوايل بالعنوان نف�سه؛ مما َي ْع ِني
َ
من جانب ،وثقة رجال الأعمال من �أ�صحاب امل�صانع وال�شركات -وكذلك املهتمون بالأمور االقت�صادية والت�سويقية -من جانب ثانٍ  .كما يربط امل�ؤلف وم�ساعدوه بني
العلم والبحث العلمي اجلاد والفكرة العامة احلد�سية امل�ستمدَّ ة من منظومة ت�صورات موروثة عن احلياة والأحياء ُتطلق ا�سم �أحد احليوانات على العام اجلديد
والكتاب َي ْ�صدُ ر َّ
كل عام
ح�سب التقومي القمري ال�صيني (الف�أر ،الثور ،النمر ،الأرنب ،التنني ،الثعبان ،احل�صان ،املاعز ،القرد ،الديك/الدجاجة ،الكلب ،اخلنزير).
ُ
بعنوان فرعي م�ستمد من احليوان املمثل لل�سنة؛ كان يف ن�سخة الكتاب ال�صادرة يف نهاية 2015م هو« :عام القرد»� .أما هذه ال�سنة ،فالعنوان الفرعي هو «رك�ض
الدجاجة».
وم��ن �أ�سباب جن��اح الكتاب � ً
أي�ضا �أ َّن ما يتو َّقعه امل�ؤلف يقع
بالفعل ،ويلم�سه القراء واالقت�صاديون كما �سبق و�أ�شرنا؛
ل��ذا فقد ب��د�أت �شعبية الكتاب تتزايد ب�شكل غري م�سبوق.
وم�ؤلف الكتاب كيم.نام.دو وهو �أ�ستا ٌذ �أكادميي ب�أرفع جامعة
كورية هي «جامعة �سيول الوطنية» ،وه��و باحث ذو خربة
عميقة يف جم��ال الدرا�سات الت�سويقية والتجارية ،ويقوم
ب�إعداد هذا الكتاب ب�شكل �سنوي منذ ع�شرة �أعوام ،مب�شاركة
عدد من الباحثني والدار�سني يف مرحلة الدرا�سات العليا
من تالميذه واملعاونني ل��ه .ح َّققت ُكتبه مبيعات �ضخمة،
ونالت �شهرة وا�سعة يف الأعوام الأخرية؛ منها :كتابه «تت�أ ُ
مل
ريا» ،ثم كتابه «�ستن�ض ُج بعد تعب املحاولة
لأنك مل تعد �صغ ً
الأل��ف» ،وهو الكتاب ال��ذي جت��اوزتْ مبيعاته املليون ن�سخة
يف ع��دد م��ن ال ��دول -ت��اي�لان��د ،ال�برازي��ل ،ت��اي��وان ،هولندا،
اليابان ،فيتنام -كما ظ َّل الكتاب الأك�ثر ق��راءة على موقع
«�أمازون» بال�صني ل�ستة ع�شر �أ�سبوعًا متوا�صلة .وقد َد َر�س
امل��ؤ ِّل��ف القانون و�إدارة الأع�م��ال بجامعة �سيول الوطنية،
ك�م��ا �أن ��ه ي�ق��وم ب��ال�ت��دري����س بق�سم «اال��س�ت�ه�لاك» باجلامعة
ذاتها .ويف 2007م �صدر له كتاب «كوريا امل ُ َ
رتفة» الذي نال
عنه جائزة �شهرية داخ��ل ال�ب�لاد .ثم �شرع منذ ذل��ك العام
�وج��ه» كوريا حتى الن�سخة العا�شرة التي
يف الكتابة عن «ت� ُّ
نحن ب�صدد تقدميها عرب هذه ال�سطور� .أ َّما عن الباحثني
امل�شاركني يف إ�ع��داد كتاب هذه ال�سنة مع امل�ؤلف؛ فهم� :إي
جو يوجن ،و�إي هياجن �إن ،وجون مي يوجن ،وكيم �سو يوجن،
وت�شوي جي هيه.
وع�ل��ى نحو م��ا ذك��رن��ا ،ت�غ��دو الكلمة املفتاحية للكتاب هي
احل�ي��وان ال��ذي تت�س َّمى به ال�سنة القمرية ح�سب التقومي
ال�صيني ،وم��ن خاللها ي�ق��وم امل��ؤل��ف بالتنب�ؤ مب��ا �سيلحق
ب��ال �ت��وج �ه��ات اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة م ��ن ت �غ �ي�ير ،وك �ي��ف �ستت�شكل
التوجهات االجتماعية ك��ذل��ك ،وع�لاق��ة ذل��ك كله بالإنتاج
وامل�ن�ت�ج��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة...وغ�يره��ا ،م��ن ك��ل م��ا ه��و قابل
ل�لا��س�ت�ه�لاك .وا��ض��ح �أ َّن االق�ت���ص��اد ال �ك��وري ُي�ع��اين �أزم ��ات



يف ه� ��ذه الآون� � � ��ة ،وه� �ن ��اك رغ �ب ��ة ع ��ارم ��ة ل� ��دى ال �ك��وري�ين
لتخطيها .ل ��ذا؛ ف�ع�ن��وان ال�ك�ت��اب ال�ف��رع��ي «خ�ط��و ال��دج��اج»
يخرب اجلماهري -على نحو متثيلي �أو جمازي -ب�أنه ورغم
��ص�ع��وب��ة امل��رح �ل��ة ،ورغ ��م �أن �ه��م ي���س�يرون ع�ل��ى الأر�� ��ض كما
يرك�ض ال��دج��اج� ،إال �أنهم لو قاوموا وبحثوا عن ابتكارات
و�سبل جديدة �سريون ب�أعينهم �أ َّن الدجاج ميكنه التحليق يف
ال�سماء .وت�شتمل حمتويات الكتاب على عدد من العناوين
الفرعية التي �سنقوم ب�شرحها تباعًا على نحو ما وردت به.
 �أنت تعي�ش الآن وملرة واحدة فح�سب:�لاح��ظ �أ َّن النا�س
احل�ي��اة ُفر�صة يجب اغتنامها .ول�ك��نَّ امل َ
يركزون على احلا�ضر �أكرث من امل�ستقبل؛ لأنه غري مرئي
�أو غري وا�ضح .وير ِّكز امل�ؤلف حتت هذا العنوان على جيل
«�ساتوري» ،وهي كلمة يابانية تعني «الفهم �أو اال�ستيعاب».
تلك الكلمة التي بزغت مع جيل من ال�شباب الياباين عام
2010م ب�ع��د ف�ت�رة ط��وي�ل��ة م��ن ال��رك��ود االق �ت �� �ص��ادي ،حيث
م��روا بتجربة قلة احليلة وانح�سار الآم ��ال مل��رات عديدة؛
وبالتايل تع َّلموا �أ َّن��ه لي�س من ال�سهل �أن يح�صلوا على كل
م��ا ي��ري��دون��ه �أو يتمنونه .وق��د تقبلوا الأم ��ر فح�سب دون
رغبات �أو طموحات بعيدة على امل�ستوى االقت�صادي حتى
�أط �ل��ق عليهم ج�ي��ل ال�ف�ه��م �أو ج�ي��ل اال��س�ت�ي�ع��اب .وب��ال�ت��ايل
ظهرت فكرة اال�ستمتاع مبا يف الأي��دي الآن �إىل �أق�صى ح ٍّد
ويكننا �أن نرى الآن -كما يرى امل�ؤلف -ع��ددًا من
ممكنُ .
ال���س��ائ�ح�ين ح ��ول ال �ع��امل مم��ن ي�ق��وم��ون ب�ت��أج�ير منازلهم
وا�ستخدام تلك النقود يف اال�ستمتاع -الآن -بال�سفر!
التوجه نحو العالوة �أو املكاف�أة «ب:»+
ُّ
ه��ذا الع�صر هو ع�صر املعلومات املتاحة عن كل �شيء و�أي
�شيء .ع�صر مل تعد فيه الأ�شياء الفخمة باهظة الثمن غري
معقولة وغ�ير ج��ذاب��ة ،لتحتل مكانها املنتجات والأ��ش�ي��اء
ذات الأثمان املقبولة ومب�ستوى معقول من اجل��ودة؛ تلك
الأ�شياء التي يطلق عليها «امل�ك��اف��أة ب��اء م��وج��ب» .فلم يعد
ال�ن��ا���س ينجذبون �إىل املنتجات الفخمة ال�ت��ي ترتكن �إىل

تاريخ املنتج العريق ،ومتتعه بتقاليد معينة لفرتات طويلة،
ب��ل راح� ��وا ي�ن�ج��ذب��ون �إىل امل�ن�ت�ج��ات اجل �ي��دة ذات الأ��س�ع��ار
املعقولة ،وخ�ير م�ث��ال يعرب ع��ن ه��ذه احل��ال��ة على نحو ما
يطرح الكتاب هو ال�سيارة « تويوتا-ليك�سا�س».
 �أنا من جيل ُيدعى «اخرتين �أو خذين»:ممن ُو ِل��دوا يف الفرتة من 1985م حتى 1997م،
هذا اجليل َّ
وه��و الآن يف �أوائ ��ل الثالثينات م��ن العمر ،لديهم خ�برات
عميقة بكيفية ا�ستخدام ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة منذ الطفولة
والتكنولوجيا الرقمية ب�شكل عام؛ لهذا يُطلق عليهم جيل
الهواتف املحمولة� ،أو الهواتف الذكية� ،أو اجليل املفطور
على التكنولوجيا الرقمية ،بح�سب امل�صطلح ال��ذي �أطلقه
«مارك برن�سكي» يف مقال له بالعنوان نف�سه «اجليل املفطور
على التكنولوجيا الرقمية وجيل املهاجرين الرقميني» عام
2001م ،مُر ِّك ًزا على املعلمني واملتعلمني يف �أمريكا ،خا�صة يف
�إطار تناول م�س�ألة �سبل �أو مناهج التعليم .حيث َط َرح فكرة
م�ؤداها �أ َّن الطرق التقليدية يف التعليم مل ولن جتدي مع
هذه الأجيال التي ُولِدت وتر َّبت على التكنولوجيا الرقمية.
ريا من املتعلمني و�أولياء
وق��د الق��تْ الفكرة ا�ستح�سا ًنا كب ً
�شخ�ص ما ب�إمكانه �أن يتفهم
يرا هُ ناك
ٌ
�أمورهم ،وك�أنه �أخ� ً
طبيعتهم وخ�صو�صيتهم ومتطلباتهم يف التعليم ،بعد �أن
�ضاقوا ذرعًا بالطرق التقليدية التي ال تنا�سبهم وال تتناغم
مع ما تر ُّبوا عليه.
ه��ذا اجل�ي��ل امل�ف�ط��ور على التكنولوجيا الرقمية يف كوريا
قد جاء �إىل الوجود لوالدين عا�صرا اقت�صادًا حمل ًّيا كان
يتنامى مبعدل ع�شرة باملائة ،وعا�شا �أزم��ة �صندوق النقد
الدويل عام 1997م عندما كان معدل النمو ال يتجاوز خم�سة
باملائة .ومع كل تلك ال�صعوبات كانت الأ�سرة الكورية تنفق
على ال��درو���س اخلا�صة لتح�سني م�ستوى �أوالده ��ا تعليم ًّيا
م��ا ي�صل �إىل  %87م��ن دخلها ،وبن�سبة  %42م��ن دخ��ل �أ�سر
�أخرى لل�سفر خارج كوريا ،وبن�سبة  %14.3لدى �أ�سر ثالثة
لأج��ل الدرا�سة باخلارج .هذا اجليل تل َّقى دع ًما متوا�ص ً
ال

