
4647

�أدرج  �سّنها،  �سغر  من  بالرغم  ��سمها على الئحة �أر�بيان بيزن�س ب
الأقوى 100 �مر�أة عربّية يف �لعام 
�إد�رة  معهد  �سفر�ء  �إحدى  وهي   ،2013

كّل  وترف�س  �لتحّدي  حتّب   .PMI �مل�ساريع 
ما هو �سهل �إذ تعترب �أّن جناح �لفرد وو�سوله 
�إىل �لقّمة يبد�آن بتخّطيه ملنطقة �الأمان �لتي 
غالبًا ما يحيط نف�سه بها خوفًا من جتربة 
�الأّول  �لطر�ز  من  ُمغامرة  جديد.  هو  ما  كّل 
وجريئة �إىل �أبعد �حلدود. �أ�رّصت منذ نعومة 
�أظافرها على �أن ترتك �إرثًا للأجيال �لقادمة 
مرور  �الأر�س  هذه  على  رحلتها  متّر  و�أاّل 
�لكر�م، فما كان منها �إاّل �أن ثابرت و�جتهدت 
�إد�رة  لت�سبح �ليوم مهند�سة وم�ست�سارة يف 
من  �ملموّلة  للم�ساريع  وخبرية  �مل�ساريع 
�لتي  جّنار  غري�س  �إّنها  �لدولّية.  �ملنّظمات 
�ملتعّددة  وجناحاتها  �جناز�تها  بف�سل 
ة جناح بل منازع. وقد كان  �أثبتت �أّنها ق�سّ
لنا معها هذ� �حلو�ر �ل�سّيق لنتعّرف �أكرث �إىل 

جناحها و�رّص و�سولها �إىل �لقّمة.

بحلولك  اليوم  �شعورك  هو  ما 
يف املرتبة 45 على الئحة اأقوى 
باأّنك  علمًا  عربّية،  امراأة  مئة 
اأّول من ُيدرج على هذه الالئحة 
والعمل  الهند�شة  فئة  عن 

اال�شت�شاري؟ 
�أدنى  دون  من  و�لفخر  باالمتنان  �أ�سعر 
يف  حتقيقه  من  متّكنت  ملا  نظر�ً  �سّك 
على  �إدر�جي  جاء  وقد  �لعربّية.  �ملنطقة 
جهودي  ليكّلل  �ملرموقة  �للئحة  هذه 
ما  رغم  �ملختلفة،  و�أعمايل  ودر��ساتي 
جتعلني  كربى  م�سوؤولية  من  علّي  ُيلقيه 
يف  �أبقى  كي  �لتالية  خطو�تي  �إىل  �أتنّبه 

�لطليعة و�أكون عند ح�سن ظّن �جلميع.

الذي  النجاح  �شّر  براأيك  هو  ما 
هذه  اإىل  بالو�شول  لك  �شمح 
املراتب املتقّدمة يف عملك؟ 

�إّنه �جلهد �لذي ال يكّل وال يتعب، باالإ�سافة 
و�الإميان.  �ال�ست�سلم  �أو  �النك�سار  �إىل عدم 

فقد �آمنت باأّنني �مر�أة قوّية وال �أختلف عن 
�لرجل. ونظر�ً لعملي كمهند�سة كان ال بّد 
قا�سّية جّد�ً، كانت  يل من تخّطي ظروف 
�لغنج  بحّجة  �لن�ساء  معظم  لرتف�سها 
تكون يل  باأن  �لقوّية  �إر�دتي  لكّن  و�لدالل. 
�أبذل  جعلتني  �حلياة  هذه  يف  ب�سمتي 
جهود�ً م�ساعفة لكي �أكون نّد�ً قوّيًا للرجل. 
�سخ�سيتي  يف  طوّرتها  �لتي  �الأمور  ومن 
بناء  هي  �لنجاح  هذ�  يل  حّققت  و�لتي 
حائط قوي يقف ما بني م�ساعري وعملي. 
كي  عو�طفي  ��ستمالة  يحاول  كان  فمن 
�أنهزم يف عملي، ال �سّيما من �لذكور كان 
مع  دّعمته  �لذي  �حلاجز  بهذ�  ي�سطدم 

�لوقت فبات من �ل�سعب �خرت�قه.   

»ال يصّح إال الصحيح: فالعلم والعمل هما 
أساسا النجاح والتقّدم للحصول على األفضل«
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خمتلف  مو�جهة  �عتدت  وقد 
و�لعملّية.  �لعلمّية  �مل�ساكل 
فكان  �لكربى  �ل�سعوبات  �أّما 
كنت  �لذي  �لعمل  فريق  �سببها 
�لرجال  يرف�س  �إذ  معه  �أتعامل 
قوّية  �مر�أة  وجود  بطبيعتهم 
عندما  �سّيما  ال  جانبهم  �إىل 
�مل�ساريع.  بع�س  �أ�ستلم  كنت 
تلّقي  يرف�سون  فال�رصقيون 
�للطيف.  �جلن�س  من  �الأو�مر 
�ملّر�ت  �إحدى  يف  �أّنه  و�أذكر 
�ملو�رد  ق�سم  مدير  �عرت�سني 
كيف  »�أنت،  و�ساألني:  �لب�رصية 
هذ�  و�إز�ء  هنا؟«  �إىل  و�سلت 
�لعمل  من  يل  بّد  ال  كان  �لو�قع 
من  �أمتّكن  كي  �سخ�سيتي  على 
�إيجاد �حللول ملختلف �مل�ساكل 
مع  �لعلقات  �سعيد  على 
ويف  �لغرية.  ًة  وخا�سّ �الآخرين 
�لعام 2004 �رتاأيت �أّن �لوقت قد 
�خلا�س  عملي  يل  ليكون  حان 

ن�شائح لك 
من غري�س  

جّنار
a التعب ال�صخ�صي 

واجلهد هما اأ�صا�صا 
النجاح بعيداً عن 

االتكالية.

aزيدي ثقتك بنف�صك 
من خالل االأعمال التي 
تقومني بها. وال تربطي 
ا�صمك بنجاح اأو اأعمال 
زوجك اأو والدك اأو اأحد 

اأفراد اأ�رستك.

a �صعي عواطفك 
وم�صاعرك جانباً، 
وحاويل اأن تبني 

حاجزاً ما بني عملك 
وحياتك ال�صخ�صّية.

 

»بنيت حائطًا 
ما بني عواطفي 
وعملي ودّعمته 

لي�شعب 
اخرتاقه«

نف�شك  تعتربين  هل 
امراأة جريئة؟

كربى،  بجر�أة  �أمتّتع  �أنا  طبعًا، 
عمري  من  �لع�رصينّيات  ففي 
لدر��سة  �أوروبا  �إىل  �سافرت 
كبرية  جمموعة  مع  م�رصوع 
يف  كانو�  �لدوليني  �خلرب�ء  من 
وكان  عمرهم.  من  �ل�ستينّيات 
�ساأحّل  باأّنني  حتذيري  مّت  قد 
��ستقالته نظر�ً  قّدم  مكان خبري 
تلك  تتخّللها  �لتي  لل�سعوبات 
 2005 �لعام  ويف  �لدر��سات. 
لبنان  من  يوميًا  �أ�سافر  كنت 
در��سة  يف  الأ�سارك  �سوريا  �إىل 
وكنت  هناك،  �أوروبّية  جلامعة 
�أنو�ع �لتحّديات.  �أو�جه خمتلف 
الأّنني  �ملهام  هذه  �أرف�س  ومل 
�لتي  �ل�سعبة  �ملو�جهات  �أع�سق 
ما  �أف�سل  تقدمي  على  حتثني 
لدي. �أّما �الأمور �ل�سهلة فل متّت 
يل ب�سلة وال ت�ستهويني بتاتًا �إذ 
�أحّب �ملكافحة من �أجل �لو�سول.

 
التحديات  اأبرز  هي  ما 
يف  واجهتها  التي 
املهنّية  م�شريتك 
اإن�شائك  اإىل  و�شواًل 
 Align Management
اإحدى   Solutions

يف  الرائدة  املوؤ�ش�شات 
االأعمال  تكنولوجيا 
االإدارّية  واال�شت�شارات 
ال�شرق  منطقة  يف 

االأو�شط؟ 
ال  جّد�ً  كبرية  �لتحديات  كانت 
�أيّن �مر�أة تعمل يف جمال  �سّيما 
ي�سيطر  �لذي  �ال�ست�ساري  �لعمل 
ميكنني  ولكن  �لرجال.  عليه 
�لتقني  �ل�سعيد  على  �إّنه  �لقول 
حتديات  �أّي  هناك  تكن  مل 
هند�سة  تلميذة  فاأنا  ُتذكر، 

نظر�ً للخرب�ت �لتي �كت�سبتها يف 
عملي وال �أز�ل. وكانت لدي �إر�دة 
و��سحة وقوّية باأن �أكون �سّيدة 
بالطريقة  �أعمايل  الأدير  نف�سي 
بد�أت  لذلك  منا�سبة.  �أر�ها  �لتي 
�أّواًل  كمهند�سة  مبفردي  �لعمل 
�رصكة  �أ�ّس�ست   2010 �لعام  ويف 
�لهند�سة  �أعمايل  لتتعّدى   AMS

�ال�ست�سار�ت  جمال  وتطال 
�مل�ساريع.  ودر��سة  �الإد�رّية 

يف  يومًا  فّكرت  هل 
ب�شبب  اال�شت�شالم 
التي  ال�شعوبات 
خمتلف  يف  ترافقك 

نواحي حياتك؟
�سعف  بلحظات  �جلميع  ميّر 
فيها  يفّكرون  هزمية  �أو 
بوترية  �لعمل  �أو  باال�ست�سلم 
�أخف، �أو يتمّنون �لقيام باأعمال 
�أ�سهل ال تتطّلب �لكثري من �جلهد، 
ولكّنها حلظات عابرة متّر مرور 
فاأنا  عندها.  �أتوّقف  وال  �لكر�م 
و�لنجاحات  �ل�سعوبات،  �بنة 
كانت  حياتي  يف  حّققتها  �لتي 
�لتناق�سات و�ملخا�سات  وليدة 
وقّدمت  ع�ستها  �لتي  �لع�سرية 
من  لدي  ما  �أف�سل  خللها 
لنف�سي  الأثبت  ومهار�ت  �أعمال 
قادرة  �أيّن  ثانيًا  �أّواًل وللآخرين 
فبنيت  �مل�ستحيل.  حتقيق  على 
�إ�رص�ر  �سابق  نف�سي بنف�سي مع 
الأّي  �أ�سمح  لن  باأّنني  وت�سميم 
حتقيقي  دون  يحول  باأن  �سيء 
الأحلمي وم�ساريعي �مل�ستقبلية 
لتج�سيدها. جاهدًة  �أ�سعى  �لتي 

من الذي ميّدك بالطاقة 
جهودك  لتعّززي 
قواك  وت�شتجمعي 
املزيد  حتقيق  بغية 

من النجاحات؟
و�لدتي،  �سّيما  ال  طبعًا  عائلتي 
م�رصوع  بنظرها  كنت  فلطاملا 
�أّي �سغف  جناح. ومل يكن لديها 
تر�ين  �أن  �سوى  �حلياة  يف  �آخر 

جاهدت  وقد  ناجحة.  �مر�أة 
�أنا  ما  �إىل  �أ�سل  لكي  وتعبت 
تع�سق  فو�لدتي  �ليوم.  عليه 
متّدين  وهي  و�لتمّيز  �لنجاح 
و�لقّوة  بالعاطفة  �ليوم  حّتى 
يف  �سّيما  ال  و�لتجّرد  و�لثقة 
�أ�سو�أ حلظات �سعفي. و�أنا �أ�سكر 
جانبي  �إىل  وجودها  على  �هلّل 
�الأف�سل.  تقدمي  �إىل  لدفعي 
�أي�سًا،  و�لدي  ف�سل  �أن�سى  وال 
نعومة  منذ  �أر�فقه  كنت  �إذ 
�أعماله  خمتلف  يف  �أظافري 
ون�ساطاته �الإن�سانّية و�ل�سبابّية 
�لثقة  �أعطاين  ما  و�لريا�سّية، 
بالنف�س و�جلر�أة يف �سّن مبكرة.

الن�شائح  اأهّم  هي  ما 
تلّقيتها  التي  والدرو�س 

يف حياتك؟
تلقّيت �لعديد من �لدرو�س بف�سل 
�لتجارب �لتي ع�ستها، لّكنني ما 
ويف  مبتدئة  نف�سي  �أعترب  زلت 

طور �لتعّلم و�لتقّدم. 

الدرو�س  هذه  اأبرز  ومن 
والن�صائح:

وقيمتي  معاريف  vزيادة 
كامر�أة يف �ملجتمع. 

�ال�ستقللية  ور�ء  �ل�سعي   v
�لنو�حي  عن  و�لبعد  �لعاطفية 
�الأمور  عن  وف�سلها  �ل�سخ�سية 

�ملهنّية.
بني  ما  �ملو�زنة  v�رصورة 
�ل�سخ�سّية.  و�حلياة  �لعمل 
يغرق  �أن  ي�ستطيع  ال  فاالإن�سان 
يف عمله على ح�ساب �أمور �أخرى.

هذا  تخلقني  كيف 
عملك  بني  ما  التوازن 
ال�شخ�شّية؟  وحياتك 
�مل�ستطاع  قدر  �لتوفيق  �أحاول 
ة  ما بني عملي وحياتي �خلا�سّ
�أّنني  �إاّل  �سئيلة،  بن�سبة  ولو 
لنف�سي  �أقّدم  �أن  على  �أحر�س 
�لذي  نف�سه  و�مل�ستوى  �لزخم 
قّلة  ورغم  لعملي.  �أقّدمه 
بهم  �أكتفي  �أّنني  �إاّل  �أ�سدقائي 
�إيّل،  جّد�ً  �ملقّربني  من  الأّنهم 
عاملي  ي�سّكلون  �أّنهم  لدرجة 
همومي  ين�سيني  �لذي  �خلا�س 
كما  �سيء.  كّل  من  ويريحني 
مع  �لوقت  من  �لكثري  �أم�سي 
ويحّقق  بالفرح  ي�سعرين  ما  �بني 
يف  �سعادتي  بني  ما  �لتو�زن  يل 
�ل�سخ�سّية. و�سعادتي  �لعمل 

التي  االأحالم  هي  ما 
وهل  لتحقيقها  ت�شعني 

»اأنا ابنة 
ال�شعوبات 

وجناحي وليد
التناق�شات 
واملخا�شات

الع�شرية«

اإحداث  اإىل  تطمحني 
املجتمع  يف  ما  تغيري 

العربي؟

�الأحلم  من  �لكثري  لدّي 
�لتي  �مل�ستقبلية  و�مل�ساريع 
حاليًا  �أطمح  ولكّني  �أر�سمها، 
م�ستوى  هناك  يكون  �أن  �إىل 
مع  �لتعاطي  يف  �حلرفية  من 
�لعربية،  �لدول  يف  �مل�ساريع 
�حلايل  �لتعاطي  �أّن  �سّيما  ال 
عن  �لبعد  كّل  وبعيد  ع�سو�ئي 
�إىل  �أ�سعى  ما  وهذ�  �ملهنية. 
مع  عملي  خلل  من  حتقيقه 
�إذ  �جلامعات،  ويف  �ل�رصكات 
�أعّلم �لطلب كيفّية �لتعاطي مع 
�ل�سليم  �لتو��سل  الأّن  �الآخرين 
ومعرفة كيفية معاجلة �مل�ساكل 
�لنجاح  �أ�سا�سا  �الأفر�د هما  بني 

و�لتطّور و�لتقّدم.

»ال  عبارة  كثريًا  تردّدين 
فما  ال�شحيح«  اإاّل  ي�شح 
بالن�شبة  ال�شحيح  هو 

اإليك؟
�إيل هو �خلري  �ل�سحيح بالن�سبة 
و�الإميان  و�جلهد  و�لعطاء 
و�لثقة بالذ�ت. ورغم �ل�سعوبات 
�إال �ملفاهيم  هذه  تنق�س  �لتي 
وعدم  �ملثابرة  يجب  �أّنه 
�لقيم   فبع�س  �ال�ست�سلم 
كّل  رغم  تتغرّي  �أال  �لثابتة يجب 
حاليًا  ن�سهده  �لذي  �لتطّور 

يف �لعامل. 


