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مقابلة إذا كان تبوؤ امرأة عربية لمناصب قيادية في أي مجال من المجاالت ال يزال
يعتبر «خبرًا» يستحق التوقف عنده ولو في عام  ،2017فإن «رياسة» امرأة عربية في
وحوالى  %48من النساء في
قطاع االتصاالت الدولي يقترب من أن يكون حدثًا .كيف ال ً
العالم العربي ،أي نحو  84مليون امرأة ،ال يملكن هاتفًا محموال .أما عدد النساء اللواتي
يملكن هواتف محمولة فهو أقل بنحو  8ماليين عن أعداد الرجال .وتصل الفجوة
بين الجنسين في مجال استخدام اإلنترنت في أنحاء المنطقة إلى  ،%34وهي ثاني أكبر
فجوة بين الجنسين بعد منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا

رئيسة «إريكسون» في الشرق األوسط

اللبنانيون يتبنون نمط حياة
قائم على االتصال
رضا صوايا
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ي ـص ـبــح
للحديث مع رافية ابراهيم (الصورة)،
رئـيـســة شــركــة «إري ـك ـســون» العاملية
ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق
األوسط وشمال أفريقيا بعد آخر .في
حوار مع «األخبار» تتحدث «السيدة
الفاعلة» عــن تجربتها الطويلة في
عالم االتصاالت ودور املــرأة في هذا
القطاع وفي املنطقة عمومًا ،إضافة
إل ــى نـظــرتـهــا إل ــى واقـ ــع االت ـص ــاالت
فــي املـنـطـقــة وأبـ ــرز الـتـحــديــات التي
تواجهه
¶ م ـن ـح ـتــك ج ــوائ ــز إن ـ ـجـ ــازات ال ـس ـي ــدات
القياديات جــائــزة «الـسـيــدة الفاعلة» لعام
 .2016ما هي أهمية هذه الجائزة بالنسبة
إل ـيــك؟ وه ــل هــي تـكــريــم ف ــردي أم لشركة
«إريكسون» ككل؟
ه ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة ل ـه ــا ق ـي ـمــة مـعـنــويــة
وتـ ـق ــدي ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة ب ـح ـي ــث تـجـمــع
وتبرز
حوالى  500شخصية قيادية
ً
جهودها على ّ
مر السنوات ،وخاصة
ّ
ّ
ّ
عربية مخصصة لتكريم
أنها جائزة
ّ
ّ
املتميزات .وطبعًا ال يمكن
السيدات
أن أمـ ـن ــح هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـج ـه ــودي
الشخصية فحسب ،بــل هـنــاك فريق
ع ـمــل م ــن امل ـب ــدع ــن ال ــذي ــن يـعـمـلــون
جاهدين فــي املنطقة الـتــي أترأسها
لـتـقــديــم ك ــل م ــا ه ــو مـتـطـ ّـور
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـخ ــدم ــات
الـتــي نعتبرها أســاسـ ّـيــة في
ّ
م ـس ـيــرة إري ـك ـس ــون وات ـج ــاه
عمالئنا.
¶ ح ــدث ـي ـن ــا عـ ــن ت ـج ــرب ـت ــك فــي
ع ــال ــم االتـ ـ ـص ـ ــاالت؟ م ـت ــى ب ــدأت
الـعـمــل فــي ه ــذا الـقـطــاع وم ــا هي
أبـ ــرز امل ـنــاصــب ال ـت ــي تسلمتها
واإلنجازات التي تحققت؟
م ـ ّـر أك ـث ــر م ــن  35ع ــام ــا على
عملي في قطاع االتصاالت،
تلكوم
بدءًا من عام ّ 1981في ِ
ماليزيا .وتنقلت بني مناطق
عـ ــدة م ــن ب ـي ـن ـهــا أبـ ــو ظ ـبــي،
لـ ـ ـن ـ ــدن وب ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــادش ح ـيــث
عـ ّـيـنــت رئـيـســة «إري ـك ـســون».
ّ
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب عـ ـ ـ ـ ــززت ث ـق ـتــي
ب ـن ـف ـســي وس ــاع ــدت ـن ــي فـ ــي ال ـت ـط ـ ّـور
ّ ّ
وال ـت ـقـ ّـدم فــي ه ــذا ال ـق ـطــاع .وأظـ ــن أن
ال ـن ـجــاح ه ــو حـصـيـلــة الـعـمــل ال ـجـ ّ
ـاد
وال ـط ـمــوح واالل ـ ـتـ ــزام .وك ــذل ــك وضــع
ه ــدف مـعـ ّـن وب ــذل الـجـهــد للوصول
إليه .هذا هو النجاح الحقيقي.
¶ ما هي في رأيــك املقومات التي تساعد
النساء في املنطقة في أن يكن فاعالت في
مجتمعاتهن وما هي العوائق التي تحول
دون ذلك؟
عمل الـنـســاء فــي الـعــالــم أجـمــع ليس
بــاألمــر الـسـهــل وال سـ ّـيـمــا فــي مجال
التكنولوجيا وعالم االتـصــاالت .من
ال ـص ـعــب ع ـلــى املـ ـ ــرأة ال ـعــام ـلــة ّ
ورب ــة
املـ ـن ــزل ال ــوص ــول إلـ ــى م ــراك ــز عــالـيــة
فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط وال ــدول
اآلسـيــويــة بسبب متطلبات العائلة
ّ
التحديات التي
واملجتمع ،ناهيك عن

نواجهها كل يوم.
عدة بلدان ومناطق فذلك ٍّ
أن أدير ّ
تحد
كـبـيــر .لـكــن الـصـبــر والـعـمــل ال ــدؤوب
عامالن أساسيان ،وال ّ
شك بأن شركة
«إري ـك ـســون» هــي مــن أكـبــر الداعمني
لـلـسـ ّـيــدات املـتـفــوقــات .لــذلــك نحرص
دائمًا على زيــادة عــدد العامالت في
ّ
متقدمة
الشركة وترأسهن مناصب
عــامــا بـعــد ع ــام .عــائـلـتــي كــانــت أكبر
م ـصــدر ق ـ ّـوة ل ــي رغ ــم وج ــود عــوائــق
ّ
ع ــدة ،ولـكـنـنــي تـمــكـنــت مــن التوفيق
بني حياتي العائلية ومنصبي الذي
يأخذ الكثير من وقتي.
¶ هـ ـ ــل م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
االتصاالت في املنطقة مرضية من حيث
أعدادهن واملناصب التي يحتلننها؟ وهل
تعتبرين أن لــوســائــل االت ـص ــال الحديثة

سرعة اإلنترنت
في لبنان ال تساعد
اللبنانيين في استخدام
بيانات أكثر

دورًا في تحرير املرأة ،وكيف؟
تــؤمــن شــركــة «إري ـك ـســون» بــالـتـنـ ّـوع
بــن الجنسني ،وهـنــاك نحو 26,000
امرأة يعملن في شركات «إريكسون»
فــي جميع أنـحــاء العالم ،وتساهمن
فـ ـ ــي نـ ـمـ ــط ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـقـ ــائـ ـمـ ــة ع ـلــى
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،ال س ـ ّـيـ ـم ــا ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ّ
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ح ـيــث رك ــزن ــا على
رفع عدد النساء في املناصب العليا.
كما لدينا رؤي ــة مستقبلية للنساء
ون ـع ـم ــل لـ ــزيـ ــادة ع ــدده ــن إلـ ــى %30
بحلول عــام  .2020وأكـبــر دليل على
ّ
للسيدات الرائدات في
دعم إريكسون
ّ
مجال التكنولوجيا هو وجود سيدة
كــرئـيـســة لـلـشــركــة ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة.
ّ
نخص دور النساء في
وال يمكن أن
ّ
حـقــل م ـعـ ّـن ،فــالـســيــدة الـنــاجـحــة في
ّ
السيدة الرائدة في
الطب مثلها مثل
م ـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا واالتـ ـص ــاالت.
والـيــوم بــات في عصرنا هــذا الكثير

م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـتــي تــؤمــن بفاعلية
دور املرأة على صعد ّ
عدة وفي جميع
املجاالت.
¶ كيف تصفني واقع قطاع االتصاالت في
العالم العربي وفي لبنان؟ وما هي برأيك
مـكــامــن ال ـقــوة والـضـعــف فــي ه ــذا القطاع
والخطوات الواجب اتباعها لتطوير قطاع
االتصاالت في املنطقة؟
قـطــاع االت ـصــاالت ،فــي جميع أنحاء
امل ـن ـط ـقــة ،م ـت ـنــوع ل ـل ـغــايــة م ــن حيث
م ـس ـتــويــات ال ـن ـضــج ف ــي امل ـع ـلــومــات
والبيانات .ولكن الحديث عن ّ
تطور
اإلن ـت ــرن ــت وس ــرع ـت ــه ،ل ــه مـسـتــويــات
مختلفة في منطقة الشرق األوســط.
تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــات
االت ـص ــاالت فــي املنطقة وبــالـتـعــاون
ّ
التوصل إلــى خدمة
مع «إريكسون»
إن ـتــرنــت تــاقــي االس ـت ـح ـســان لــدى
املشترك.
عالوة على ذلك ،يساهم املشغلون
ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة ب ــإج ــراء شــراكــة
كـ ــل فـ ـت ــرة مـ ــع ال ـه ـي ـئ ــات ال ــدول ـي ــة
مـثــل االت ـح ــاد ال ــدول ــي لــاتـصــاالت
للمساهمة في مجموعات الدراسة
.5G
¶ نـظــرتــك إل ــى تـفــاعــل الـشـبــاب العربي
م ـ ــع وس ـ ــائ ـ ــل االت ـ ـ ـصـ ـ ــال .ه ـ ــل ال ت ـ ــزال
اسـتـخــدامــات الـشـبــاب الـعــربــي لوسائل
وتقنيات االتصال سطحية؟
أك ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
وحــدة مختبرات املستهلك
ف ــي «إري ـ ـك ـ ـسـ ــون» ب ـع ـنــوان
«ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـلــى
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» أن
املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــن ف ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان
يـ ـتـ ـبـ ـن ــون ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ن ـمــط
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــم عـ ـل ــى
االتـصــال ،مــع ارتـفــاع نسبة
ملكية شبكات البرودباند
الـ ـنـ ـق ــال وال ـ ـهـ ــاتـ ــف ال ــذك ــي
م ـ ـقـ ــارنـ ــة مـ ـ ــع املـ ـسـ ـت ــوي ــات
ال ـعــامل ـيــة .وهـ ــذا دل ـي ــل على
تفاعل الشباب العربي على
مواقع التواصل االجتماعي
واس ـت ـخ ــدام ـه ــم لــإن ـتــرنــت
ل ـ ـل ـ ـتـ ــواصـ ــل فـ ـ ــي ح ـي ــات ـه ــم
اليومية.
ال ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ـق ــول إن اس ـت ـخ ــدام
الشباب العربي لهذه الوسائل ّ
يعد
ّ
سطحيًا ألن تقنيات االتصال حاجة
أساسية في عصرنا هذا ،وللحصول
ع ـل ــى امل ـع ـل ــوم ــات والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـتــي
يستخدمها الشباب يوميًا.
بــاتــت املـجـتـمـعــات ال ـعــرب ـيــة مــدركــة
أله ـ ـم ـ ـيـ ــة وسـ ـ ــائـ ـ ــل االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال (أي
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف الـ ــذك ـ ـيـ ــة) ،وهـ ـ ــي تـعـطــي
أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ل ــوس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .وب ـ ـ ـ ـ ّـن ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن
الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى مــن املستهلكني
في لبنان ( 76في املئة) يستخدمون
أق ــل مــن  1غـيـغــابــايــت مــن الـبـيــانــات
املـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة ش ـ ـهـ ــريـ ــا بـ ـسـ ـب ــب س ــرع ــة
اإلنـ ـت ــرن ــت الـ ـت ــي ال ت ـس ــاع ــده ــم فــي
اسـت ـخــدام بـيــانــات أكـثــر وتــركـيــزهــم
على الرسائل الفورية والتطبيقات
الهاتفية الـتــي ال تستهلك بــدورهــا
الكثير من الغيغابايت.

سيارات

السيارات الفارهة المستقبلية
تعود إلى الماضي
تـسـعــى ال ـشــركــات املـصـنـعــة لـلـسـيــارات
ال ـف ــاره ــة إل ــى تـكـيـيــف اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
وتـ ـص ــامـ ـيـ ـمـ ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة مل ــواكـ ـب ــة
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـج ــذري ــة الـ ـت ــي ي ـش ـهــدهــا
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم عـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف األصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدة
وباألخص التكنولوجية منها وأهــواء
األجـ ـي ــال الـ ـص ــاع ــدة .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
ك ـ ـشـ ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
«ب ـن ـتـلــي» الـبــريـطــانـيــة الـعــري ـقــة وول ــف
جــانــج دورهــاي ـمــر عــن نـظــرتــه ملستقبل
س ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ــرفـ ــاه ـ ـيـ ــة ودور الـ ـع ــام ــة
األسـ ـط ــوري ــة ف ــي إع ـ ـ ــادة ت ـك ـي ـي ـف ـهــا مــع
املتغيرات املرتقبة.
ي ــرى هــاي ـمــر أن «ال ـع ـم ــاء املستقبليني
سيكون لهم توقعات ومتطلبات مختلفة
بشكل كبير عن عمالء السيارات الفارهة
فــي يومنا ه ــذا» ،موضحًا أن «السنوات
العشر املقبلة ستشهد تـحــوالت جذرية
بالنسبة إلى مصنعي السيارات الفارهة،
حيث أن رقعة عمالئهم ستتسع وتتغير
بعد دخول جيل امليلينياز فيها ،إضافة
إلى النمو املؤثر لألسواق الناشئة».
فوفقًا لبحث عاملي ّ
موسع أعدته بانتلي
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن م ــالـ ـك ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات الـ ـف ــاره ــة
املـسـتـقـبـلـيــن سـيـمـلـكــون ت ـق ــدي ـرًا عــالـيــا

للتقاليد وال ـتــراث والـحــرف الـيــدويــة في
تصميم السيارة ما يمنح قصة للمنتج،
وسيطالبون بتصاميم جميلة وعالية
الجودة مع استخدام مواد في التصنيع
تـبــرهــن عـلــى االس ـتــدامــة وت ـخــدم غرضًا
محددًا.
الــافــت أن ــه وعـلــى الــرغــم مــن أن العمالء
املـسـتـقـبـلـيــن س ـي ـكــونــون أك ـثــر ارت ـبــاطــا
ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة،
يـ ـق ــول ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـب ـن ـت ـلــي أن
«الـتـكـنــولــوجـيــا بـحــد ذات ـهــا غـيــر كــافـيــة.
فهي بمفردها تبقى باردة وجامدة وغير
قــادرة على تمثيل الرفاهية فعليًا .لذلك
ال يجب التخلي عن اللمسة اإلنسانية».
في السياق عينه أعلن هايمر أن بنتلي
تدرس إقامة شبكة عمالء عاملية في إطار
نـ ــادي ملــال ـكــي بـنـتـلــي ح ـيــث ال تنحصر
امللكية باقتناء سيارة واحدة إنما تتيح
للمالك التنقل الفاخر فــي مــدن مختارة
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء الـ ـع ــال ــم .فـ ــي س ـيــاق
متصل ومن ضمن الخدمات املميزة التي
تقدمها بنتلي لعمالئها تـقــوم الشركة
و ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة  Filldبـخــدمــة
توصيل الوقود لهم بدل من أن يحتاجوا
إلى التوجه إلى محطات الوقود.

قطاع خاص
 BLCيدعم النساء لبلوغ القمم
فــي إطــار م ـبــادرة “”WE Initiative
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا  BLC Bankوالـ ـت ــي
تـهــدف إل ــى تمكني امل ــرأة ومساعدتها
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق قـ ــدرات ـ ـهـ ــا ك ــامـ ـل ــة ،دع ــم
«ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة» املتسلقة
الـلـبـنــانـيــة ج ــوي ــس عـ ــزام ف ــي رحـلـتـهــا
إلى األرجنتني للوصول إلى قمة جبل
أكونكاجوا وهي أعلى قمة في أميركا
ال ـج ـنــوب ـيــة وأع ـل ــى ق ـمــة جـبـلـيــة خ ــارج
جبال الهيمااليا والتي يصل ارتفاعها
إلى  6962مترًا .وانطلقت عزام في  24كانون الثاني من لبنان لخوض املغامرة
التي ستستغرق شهرًا ،من ضمن سلسلة مغامرات تسلق تحت عنوان “The
 ”Explorers Grand Slamوالتي ترتكز إلى تحدي املستكشفني لبلوغ القطب
الشمالي والقطب الجنوبي ،إضافة إلى تسلق أعلى القمم في القارات السبع.
وقد بلغ عدد املغامرين الذين نجحوا في تسلق هذه القمم  51متسلقًا بينهم
 12إمرأة.
في املناسبة قال نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لــ BLC Bankنديم
الـقـ ّـصــار إن «جــويــس تجسد املـثــابــرة عـلــى الـسـعــي لتحقيق األح ــام وكسر
الحواجز ،داعية النساء الجريئات لالنضمام إليها في سعيها .وهي تشكل في
تصميمها هذا تجسيدًا حقيقيًا ملبادرة  ،We Initiativeإذ تهدف لبلوغ أعلى
القمم والوصول إلى آفاق جديدة ،ملهمة النساء للقيام باملثل».

