غريس ّ
جنار:
أهوى
التح ّديات

وأكره السهولة
يصح إال الصحيح :فالعلم والعمل هما
«ال
ّ
والتقدم للحصول على األفضل»
أساسا النجاح
ّ
بالرغم من �صغر �س ّنها� ،أدرج
ا�سمها على الئحة �أرابيان بيزن�س
عربية يف العام
لأقوى  100امر�أة ّ
 ،2013وهي �إحدى �سفراء معهد �إدارة
حتب التح ّدي وترف�ض ك ّل
امل�شاريع ّ .PMI
ما هو �سهل �إذ تعترب � ّأن جناح الفرد وو�صوله
القمة يبد�آن بتخطّ يه ملنطقة الأمان التي
�إىل ّ
غالب ًا ما يحيط نف�سه بها خوف ًا من جتربة
ك ّل ما هو جديدُ .مغامرة من الطراز ال ّأول
أ�رصت منذ نعومة
وجريئة �إىل �أبعد احلدودّ � .
�أظافرها على �أن ترتك �إرث ًا للأجيال القادمة
متر رحلتها على هذه الأر�ض مرور
و�ألاّ
ّ
الكرام ،فما كان منها �إلاّ �أن ثابرت واجتهدت
لت�صبح اليوم مهند�سة وم�ست�شارة يف �إدارة
املمولة من
امل�شاريع وخبرية للم�شاريع
ّ
جنار التي
غري�س
الدولية� .إ ّنها
املنظّ مات
ّ
ّ
بف�ضل اجنازاتها وجناحاتها املتع ّددة
ق�صة جناح بال منازع .وقد كان
�أثبتت �أ ّنها ّ
لنتعرف �أكرث �إىل
ال�شيق
لنا معها هذا احلوار ّ
ّ
القمة.
إىل
و�رس و�صولها �
جناحها ّ
ّ

ب

حوار :جوين عطااهلل
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ما هو �شعورك اليوم بحلولك
يف املرتبة  45على الئحة �أقوى
عربية ،علم ًا ب�أنّ ك
مئة امر�أة
ّ
� ّأول من ُيدرج على هذه الالئحة
عن فئة الهند�سة والعمل
اال�ست�شاري؟
�أ�شعر باالمتنان والفخر من دون �أدنى
�شكّ نظ راً ملا متكّنت من حتقيقه يف
العربية .وقد جاء �إدراجي على
املنطقة
ّ
هذه الالئحة املرموقة ليكلّل جهودي
ودرا�ساتي و�أعمايل املختلفة ،رغم ما
علي من م�س �ؤولية كربى جتعلني
ُيلقيه ّ
أتنبه �إىل خطواتي التالية كي �أبقى يف
� ّ
ظن اجلميع.
الطليعة و�أكون عند ح�سن ّ

قوية وال �أختلف عن
فقد �آمنت ب�أ ّنني ام ر�أة ّ
الرجل .ونظ راً لعملي كمهند�سة كان ال ب ّد
قا�سية ج ّداً ،كانت
يل من تخطّ ي ظروف
ّ
بحجة الغنج
لرتف�ضها معظم الن�ساء
ّ
القوية ب�أن تكون يل
لكن �إرادتي
والداللّ .
ّ
ب�صمتي يف هذه احلياة جعلتني �أبذل
قوي ًا للرجل.
جهوداً م�ضاعفة لكي �أكون ن ّداً ّ
طورتها يف �شخ�صيتي
ومن الأمور التي ّ
والتي ح ّققت يل هذا النجاح هي بناء
حائط قوي يقف ما بني م�شاعري وعملي.
فمن كان يحاول ا�ستمالة عواطفي كي
�سيما من الذكور كان
�أنهزم يف عملي ،ال ّ
دع مته مع
ي�صطدم بهذا احلاجز الذي ّ
الوقت فبات من ال�صعب اخرتاقه.

�سر النجاح الذي
ما هو بر�أيك ّ
�سمح لك بالو�صول �إىل هذه
املتقدمة يف عملك؟
املراتب
ّ
�إ ّنه اجلهد الذي ال يك ّل وال يتعب ،بالإ�ضافة
�إىل عدم االنك�سار �أو اال�ست�سالم والإميان.
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«بنيت حائط ًا
ما بني عواطفي
ودعمته
وعملي ّ
لي�صعب
اخرتاقه»
هل تعتربين نف�سك
امر�أة جريئة؟
طبع ًا� ،أنا �أمت ّتع بجر�أة كربى،
الع�رشينيات من عمري
ففي
ّ
�سافرت �إىل �أوروبا لدرا�سة
م�رشوع مع جمموعة كبرية
من اخلرباء الدوليني كانوا يف
ال�ستينيات من عمرهم .وكان
ّ
مت حتذيري ب�أ ّنني �س�أح ّل
قد ّ
قدم ا�ستقالته نظراً
مكان خبري ّ
لل�صعوبات التي تتخ ّللها تلك
الدرا�سات .ويف العام 2005
كنت �أ�سافر يومي ًا من لبنان
�إىل �سوريا لأ�شارك يف درا�سة
أوروبية هناك ،وكنت
جلامعة �
ّ
التحديات.
�أواجه خمتلف �أنواع
ّ
ومل �أرف�ض هذه املهام لأ ّنني
�أع�شق املواجهات ال�صعبة التي
حتثني على تقدمي �أف�ضل ما
متت
لديّ � .أما الأمور ال�سهلة فال ّ
يل ب�صلة وال ت�ستهويني بتات ًا �إذ
أحب املكافحة من �أجل الو�صول.
� ّ
ما هي �أبرز التحديات
التي واجهتها يف
املهنية
م�سريتك
ّ
و�صو ًال �إىل �إن�شائك

Align

Management
�إحدى
Solutions
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نظراً للخربات التي اكت�سبتها يف
عملي وال �أزال .وكانت لدي �إرادة
�سيدة
وا�ضحة
وقوية ب�أن �أكون ّ
ّ
نف�سي لأدير �أعمايل بالطريقة
التي �أراها منا�سبة .لذلك بد�أت
العمل مبفردي كمهند�سة � ّأو ًال
ويف العام ّ � 2010أ�س�ست �رشكة
 AMSلتتع ّدى �أعمايل الهند�سة
وتطال جمال اال�ست�شارات
إدارية ودرا�سة امل�شاريع.
ال ّ

امل�ؤ�س�سات الرائدة يف
الأعمال
تكنولوجيا
إدارية
واال�ست�شارات ال ّ
يف منطقة ال�شرق
الأو�سط؟
كانت التحديات كبرية ج ّداً ال
�سيما �أنيّ امر�أة تعمل يف جمال
ّ
العمل اال�ست�شاري الذي ي�سيطر
عليه الرجال .ولكن ميكنني
القول �إ ّنه على ال�صعيد التقني
مل تكن هناك � ّأي حتديات
ُتذكر ،ف�أنا تلميذة هند�سة

وقد اعتدت مواجهة خمتلف
والعملية.
العلمية
امل�شاكل
ّ
ّ
� ّأما ال�صعوبات الكربى فكان
�سببها فريق العمل الذي كنت
�أتعامل معه �إذ يرف�ض الرجال
قوية
بطبيعتهم وجود امر�أة ّ
�سيما عندما
�إىل جانبهم ال ّ
كنت �أ�ستلم بع�ض امل�شاريع.
فال�رشقيون يرف�ضون تل ّقي
الأوامر من اجلن�س اللطيف.
املرات
و�أذكر �أ ّنه يف �إحدى ّ
اعرت�ضني مدير ق�سم املوارد
الب�رشية و�س�ألني�« :أنت ،كيف
و�صلت �إىل هنا؟» و�إزاء هذا
الواقع كان ال ب ّد يل من العمل
على �شخ�صيتي كي �أمتكّن من
�إيجاد احللول ملختلف امل�شاكل
على �صعيد العالقات مع
وخا�ص ًة الغرية .ويف
الآخرين
ّ
العام  2004ارت�أيت � ّأن الوقت قد
حان ليكون يل عملي اخلا�ص

ن�صائح لك
من غري�س
جنّ ار

 aالتعب ال�شخ�صي
واجلهد هما �أ�سا�سا
النجاح بعيدا ً عن
االتكالية.
aزيدي ثقتك بنف�سك
من خالل الأعمال التي
تقومني بها .وال تربطي
ا�سمك بنجاح �أو �أعمال
زوجك �أو والدك �أو �أحد
�أفراد �أ�رستك.
� aضعي عواطفك
وم�شاعرك جانباً،
وحاويل �أن تبني
حاجزا ً ما بني عملك
وحياتك ال�شخ�ص ّية.

ّ
فكرت يوم ًا يف
هل
ب�سبب
اال�ست�سالم
التي
ال�صعوبات
ترافقك يف خمتلف
نواحي حياتك؟
مير اجلميع بلحظات �ضعف
ّ
�أو هزمية يف ّكرون فيها
باال�ست�سالم �أو العمل بوترية
�أخف� ،أو يتم ّنون القيام ب�أعمال
�أ�سهل ال تتط ّلب الكثري من اجلهد،
متر مرور
ولك ّنها حلظات عابرة ّ
الكرام وال �أتو ّقف عندها .ف�أنا
ابنة ال�صعوبات ،والنجاحات
التي ح ّققتها يف حياتي كانت
وليدة التناق�ضات واملخا�ضات
وقدمت
الع�سرية التي ع�شتها ّ
خاللها �أف�ضل ما لدي من
�أعمال ومهارات لأثبت لنف�سي
� ّأو ًال وللآخرين ثاني ًا �أنيّ قادرة
على حتقيق امل�ستحيل .فبنيت
نف�سي بنف�سي مع �سابق �إ�رصار
وت�صميم ب�أ ّنني لن �أ�سمح ل ّأي
�شيء ب�أن يحول دون حتقيقي
لأحالمي وم�شاريعي امل�ستقبلية
التي �أ�سعى جاهد ًة لتج�سيدها.
ميدك بالطاقة
من الذي ّ
جهودك
لتعززي
ّ
قواك
وت�ستجمعي
بغية حتقيق املزيد
من النجاحات؟
�سيما والدتي،
عائلتي طبع ًا ال ّ
فلطاملا كنت بنظرها م�رشوع
جناح .ومل يكن لديها � ّأي �شغف
�آخر يف احلياة �سوى �أن تراين

«�أنا ابنة
ال�صعوبات
وجناحي وليد
التناق�ضات
واملخا�ضات
الع�سرية»

هذه

الدرو�س

ومن �أبرز
والن�صائح:
vزيادة معاريف وقيمتي
كامر�أة يف املجتمع.
 vال�سعي وراء اال�ستقاللية
العاطفية والبعد عن النواحي
ال�شخ�صية وف�صلها عن الأمور
املهنية.
ّ
�vرضورة املوازنة ما بني
ال�شخ�صية.
العمل واحلياة
ّ
فالإن�سان ال ي�ستطيع �أن يغرق
يف عمله على ح�ساب �أمور �أخرى.
هذا
تخلقني
كيف
التوازن ما بني عملك
ال�شخ�صية؟
وحياتك
ّ

امر�أة ناجحة .وقد جاهدت
وتعبت لكي �أ�صل �إىل ما �أنا
عليه اليوم .فوالدتي تع�شق
متدين
النجاح
والتميز وهي ّ
ّ
والقوة
بالعاطفة
اليوم
ح ّتى
ّ
�سيما يف
والثقة
والتجرد ال ّ
ّ
�أ�سو�أ حلظات �ضعفي .و�أنا �أ�شكر
اللهّ على وجودها �إىل جانبي
لدفعي �إىل تقدمي الأف�ضل.
وال �أن�سى ف�ضل والدي �أي�ض ًا،
�إذ كنت �أرافقه منذ نعومة
�أظافري يف خمتلف �أعماله
وال�شبابية
إن�سانية
ون�شاطاته ال
ّ
ّ
والريا�ضية ،ما �أعطاين الثقة
ّ
�سن مبكرة.
بالنف�س واجلر�أة يف ّ

�أحاول التوفيق قدر امل�ستطاع
اخلا�صة
ما بني عملي وحياتي
ّ
ولو بن�سبة �ضئيلة� ،إلاّ �أ ّنني
أقدم لنف�سي
�أحر�ص على �أن � ّ
الزخم وامل�ستوى نف�سه الذي
أقدمه لعملي .ورغم ق ّلة
� ّ
�أ�صدقائي �إلاّ �أ ّنني �أكتفي بهم
يل،
لأ ّنهم من
جداً �إ ّ
املقربني ّ
ّ
لدرجة �أ ّنهم ي�شكّلون عاملي

اخلا�ص الذي ين�سيني همومي
ويريحني من ك ّل �شيء .كما
�أم�ضي الكثري من الوقت مع
ابني ما ي�شعرين بالفرح ويح ّقق
يل التوازن ما بني �سعادتي يف
ال�شخ�صية.
العمل و�سعادتي
ّ

ما هي الأحالم التي
ت�سعني لتحقيقها وهل

تطمحني �إىل �إحداث
تغيري ما يف املجتمع
العربي؟
لدي الكثري من الأحالم
ّ
وامل�شاريع امل�ستقبلية التي
�أر�سمها ،ولك ّني �أطمح حالي ًا
�إىل �أن يكون هناك م�ستوى
من احلرفية يف التعاطي مع
امل�شاريع يف الدول العربية،
�سيما � ّأن التعاطي احلايل
ال ّ
ع�شوائي وبعيد ك ّل البعد عن
املهنية .وهذا ما �أ�سعى �إىل
حتقيقه من خالل عملي مع
ال�رشكات ويف اجلامعات� ،إذ
كيفية التعاطي مع
�أعلّم الطالب ّ
الآخرين ل ّأن التوا�صل ال�سليم
ومعرفة كيفية معاجلة امل�شاكل
بني الأفراد هما �أ�سا�سا النجاح
والتطور والتق ّدم.
ّ
ترددين كثري ًا عبارة «ال
ّ
لاّ
ي�صح �إ ال�صحيح» فما
هو ال�صحيح بالن�سبة
�إليك؟
ال�صحيح بالن�سبة �إيل هو اخلري
والعطاء واجلهد والإميان
والثقة بالذات .ورغم ال�صعوبات
التي تنق�ض هذه املفاهيم �إل
�أ ّنه يجب املثابرة وعدم
اال�ست�سالم فبع�ض القيم
الثابتة يجب �أال تتغيرّ رغم ك ّل
التطور الذي ن�شهده حالي ًا
ّ
يف العامل.

أهم الن�صائح
ما هي � ّ
والدرو�س التي ّ
تلقيتها
يف حياتك؟
تلقيت العديد من الدرو�س بف�ضل
ّ
التجارب التي ع�شتها ،لكّنني ما
زلت �أعترب نف�سي مبتدئة ويف
طور التعلّم والتق ّدم.
49

