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 أقولها بكل فخر إن خريجي كلية الهندسةـ  جامعة الكويت على المستوى المطلوب 
وهي أول كليـة خارج الواليات المتحـدة تحظى باعتراف المنظمـة األميركية «اإلبت»

 مشاهدتي لتجارب العديد من الدول المتقدمة في المحافظة على البيئة دفعتني 
إلى التركيز على األبحاث البيئية وأرى أن االهتمام بالبيئة واجب إسالمي ووطني وإنساني

ــاء نود  ــذا اللق ــي مطلع ه  ف
التعرف على بدايتك وصورة من 

املجتمع الذي نشأت فيه؟
  الرميثية كانت املنطقة التي 
أبصرت فيها النور في مجتمع 
مترابط متماســـك يغلب عليه 
الطابع االجتماعي، والعالقة فيه 
كانت أكبر من عالقة جار بجاره 
وكانت أجـــواء تفوق الوصف 
فكونت عالقات واسعة كما أن 
للوالد والوالدة دور كبير في 
حياتي، فقد تعلمت من الوالد 
الكرم والسخاء ومعاملة الناس 
بلطف وهو من أوائل الكويتيني 
الذين درســـوا في اخلارج، أما 
الوالدة فقد تعلمت منها محبة 
الناس وعمـــل اخلير وانتظار 
اجلزاء من اهللا وكانت مدرسة 
في ذلك وال شـــك أن للتنشئة 
االجتماعية دورا كبيرا في حياة 
االنســـان ولهذا يجب أن يهتم 
كل أب وكل أم جيـــدا بتوفير 
املناســـبة  البيئة االجتماعية 
لالبناء حتى يتيسر لهم بلوغ 

النجاح في حياتهم.
ــية الكثير    في احلياة الدراس
ــن نقطة  ــور حدثني ع ــن االم م

التحول في حياتك الدراسية؟
  نقطة التحـــول في حياتي 
الدراسية كانت في الصف االول 
الثانوي حيث كنا مجموعة من 
الطالب وكان بيننا تنافس من 
أجل التفوق فكنت أقضي ساعات 
املذاكرة واملطالعة  طويلة في 
النتيجـــة حصولي  وكانـــت 
على التفوق ووقتها شـــعرت 
التفوق  بطعم النجاح وفرحة 
وأصبحت أهتـــم بالتحصيل 
العلمي وإعطاء الدراسة الوقت 
الكافي من أجل الرغبة اجلادة 
في احلصول على التفوق فكنت 
ال أقنع بأقل من التفوق حتى 
أصبحت من االوائل وكانت أكثر 
مادة تستهويني هي الرياضيات، 
ومازلت أعشـــق هـــذه املادة، 
وجتربة التفـــوق علمتني أنه 
بقدر ما تعطي تأخذ، وأنه لكل 
مجتهد نصيب ومن أراد التفوق 
والنجاح فعليه أن يحرص على 
عدم إضاعة الوقت فيما ال يفيد 
ومن جتربتي أستطيع القول: 
إن الذي يتعلم جيدا من البداية 
يستطيع أن يواصل مشواره 

الدراسي دون تعثر.
بعد  ــك  رحلت ــل  تفاصي ــا    م

التخرج من الثانوية العامة؟
  بعد التخـــرج من الثانوية 
العامة كانت أمامي عدة خيارات 
من بينها االلتحـــاق بجامعة 

الكويت أو الدراسة في اخلارج، 
ولكنني قررت احلصول على 
بعثة للدراســـة فـــي اخلارج 
لرغبتي في االســـتفادة بشكل 
الدراسة ومن  أكبر من ناحية 
التي قد  ناحية جتربة احلياة 
أحصل عليها بشـــكل أكبر من 
خالل الدراسة في اخلارج، وكنت 
وقتها أرغب بشـــكل كبير في 
دراسة املعمار إال أنه مت قبولي 
في مجال هندســـة البناء وفي 
البداية طبعا ترددت الن البناء 
لم يكن يوافق ميولي، إال أنني 
قبلت التخصص وسافرت أمال 
في أن تكون لي جتربة مختلفة 
إال أن هذه التجربة انتهت سريعا 
دون أن أحقـــق فيهـــا النجاح 
فالعيش في اخلارج كان أصعب 
مما توقعت وتخصص الدراسة 
لم يتناسب معي فقررت العودة 
وكنت حريصا على أن أحول 
هـــذه العثرة إلـــى خطوة من 

النجاح.

  تجربة مميزة مع العمل النقابي

ــوار من  ــدأت املش ــف ب   وكي
جديد؟

  بعد العودة التحقت بجامعة 
الكويت وكنت وقتها أشـــاهد 
زمالئي وهم في السنة الثانية، 
بينما أنا ال أزال طالبا مستجدا، 
وكنت دائما أقول من املمكن أن 
تصنع من كل عثرة إجنازا ومن 
كل عقبة جناحا، وتخصصت 
في املجال اإللكتروني ألنه كان 
تخصصا جديدا وله مستقبل 
وحرصت على االســـتفادة من 
كل حلظـــة أقضيها في جامعة 
الكويت من خـــالل االحتكاك 
املتميزين والطالب  باألساتذة 
املتفوقني، فكانت لي أنشـــطة 
طالبية من خالل العمل النقابي 
الذي أفادني فيما بعد في صقل 
شخصيتي حتى أصبحت لي 
جتربة أخرى في العمل السياسي 
وأيضا فـــي اجلامعة أصبحت 
عندي عالقات اجتماعية واسعة 
ومن أكثر األشياء التي أعتز بها 
أن أبرز األساتذة الذين تعلمت 
على أيديهم في اجلامعة أصبحوا 

زمالء فيما بعد.

  تضحيات الزوجة

على  ــول  احلص بعد  ــاذا    وم
الشهادة اجلامعية كيف واصلت 
املشوار وهل واجهت صعوبات؟

  بعـــد التخرج مـــن جامعة 
الكويت قررت استكمال دراستي 
في اخلارج وقبل أن يتم قبولي 

فـــي البعثة التحقـــت مبعهد 
الكويت لألبحاث العلمية رغبة 
في أن تكون لي جتربة جديدة 
أتعلم من خاللها ما يساعدني 
على النجاح فيما بعد، وكانت 
جتربة رائعـــة فمعهد الكويت 
لألبحاث العلمية مكان جدير بأن 
يحظى بكل احترام وتقدير ألنه 
بيئة مناسبة للتعلم واالستفادة 

بشكل كبير.
  في هذه األثناء كانت أيضا 
هناك نقطة حتول في حياتي 
فبدأت أشـــعر بامللل نوعا ما 
وأصابني شـــيء من اخلمول 
لكن بفضل اهللا ثم تشـــجيع 
زوجتي اســـتطعت أن أواصل 
مشواري الدراسي وأكمل املسير 
لتحقيق احللم الذي طاملا حدثت 

نفســـي به وكنت دوما أعاهد 
نفســـي على مواصلة املشوار 
التأثـــر بالعقبات مهما  وعدم 
كانت، فغادرت إلى الدراسة في 
الواليات املتحدة أنا وزوجتي 
التي أوقفت دراستها اجلامعية 
من أجـــل الذهاب معي وكانت 
هذه أول تضحياتها وبالفعل 
ســـافرت الســـتكمال دراسة 
املاجستير وأنهيتها بفضل اهللا 
ثم بتشـــجيع زوجتي شروق 
عبدالوهاب املعجل، التي وقفت 
معي كثيـــرا وهنا أذكر أن من 
يريد أن ينجح في حياته البد 
أن يحسن اختيار الزوجة التي 

تعينه على ذلك.
ــة    وفي أي مجال كانت دراس

املاجستير؟

  دراسة املاجستير كانت حول 
البترول ففي هندسة  هندسة 
البتـــرول عادة نأخـــذ عينات 
تكون من شكل دائري، فكنت 
أول من جرب تغييرها إلى شكل 
أسطواني على مستوى العالم 
وهو إجناز أفتخر به، خصوصا 
أنه اآلن يطبق وبشـــكل كبير 
ونتائجه أفضل بكثير من الشكل 
الذي  الدكتور  الدائري وكذلك 
أشرف على رسالة املاجستير 
حصل على براءة اختراع فكانت 
جتربة رسالة املاجستير ناجحة 
بفضل اهللا ثم اجلد واالجتهاد 
واحلرص على التميز والبحث 
عن موضوع يتميز بفكر إبداعي 
وغير مكرر ألنه من السهل أن 
تكتب رسالة ماجستير ولكن 

التحدي كيف حتول هذه الرسالة 
إلى عمل يكـــون له قبول عند 
اآلخرين وتتم االستفادة منه.

  دراسة وتدريس

دراسة  استكمال  قررت    ومتى 
الدكتوراه؟

  بعد املاجستير مباشرة قررت 
الدكتوراه،  استكمال دراســـة 
ألننـــي أصبحـــت علـــى علم 
ودراية بالكثير من األمور التي 
أحتاجها أثناء الدراسة وبالفعل 
الدكتوراه في  أكملت دراســـة 
تقنية أنظمة احملاكاة، وكانت 
لي أيضا جتربـــة أخرى أثناء 
تقدمي الدكتوراه تقدمت بطلب 
التي أدرس فيها  إلى اجلامعة 
حتى أصبح معيدا وبالفعل متت 

املوافقة على طلبي وأصبحت 
مساعدا ألحد األساتذة لإلشراف 
على الطلبة العرب أثناء دراسة 
البكالوريوس فكسرت احلاجز 
النفسي وأزلت الرهبة من مسألة 
الكثير من  التدريس وتعلمت 
أسرار التدريس وعوامل النجاح 
فيه وهذا ما ساعدني كثيرا فيما 

بعد. 
  رحلتك مع التدريس اجلامعي 
متى بدأت وكيف وماذا اكتشفت 

من خالل التدريس؟
  بعد احلصول على الدكتوراه 
قررت االلتحاق بجامعة الكويت 
التدريـــس ووقتها  ملمارســـة 
كنت أعتقد أن الدكتوراه نهاية 
املشوار، لكنني اكتشفت العكس 
متاما وعرفت أن احلصول على 

الدكتوراه بداية املشـــوار ألنه 
العمـــل األكادميي  مع دخولك 
تكون املســـؤولية عليك أكبر 
إلـــى الطالب  العلم  إليصـــال 
بالشـــكل الصحيح، ولتساهم 
بكل أمانة وإخالص في تخريج 
أجيال واعيـــة ومثقفة إضافة 
إلـــى أن العلم ال يقف عند حد 
وال ينتهي عند شهادة واملتعلم 
يجد نفسه بحاجة إلى التعلم 
أكثر أمام الكثير من األمور التي 

ال يتصورها العقل.

  عمل ومتعة

ــر  تكس أن  ــتطعت  اس   كيف 
ــك وبني  ــي بين ــز النفس احلاج
التدريس  ــد  ــل جت ــة وه الطلب

 د.صالح املضحي مشاركا في احتفال طلبة الكويت الدارسني في كولورادو عام ١٩٩٧ ..ومتحدثا في حملة ألصدقاء البيئة عام ٢٠٠٧

 د.صالح املضحي وأعضاء جلنة البيئة في جمعية املهندسني

 ميدالية جائزة الكويت اإللكترونية ملشروع «املبدعون» عام ٢٠٠٩

 المدير العام للهيئة العامة للبيئة يرى أن تعديل البيت البيئي من الداخل من أهم التحديات أمامه

 د.صالح المضحي: البد من اإلسراع في إقرار قانون البيئة
  إلعطاء «الهيئة» صالحيات تساعدها في أداء عملها بشكل أكبر

 «المبدعون في الكويت»

 إصدار يضم مجموعـــة من املبدعني الكويتيني من 
مختلف املجاالت وفيه تعريف عن كل شـــخصية من 
الشخصيات املبدعة، هذا هو أحد أعمال د.صالح املضحي، 
حيث بدأ فيه عام ٢٠٠٦م إلى أن أنهاه خالل العام احلالي، 
والهدف من هذا العمل تشجيع املبدعني على االستمرار 
في العطاء والقضاء على فكرة تكرمي املبدع بعد وفاته 
لتكون في حياته، وكذلك لتعريف املجتمعات بالكفاءات 
والطاقات الكويتية الفاعلة التي تستحق اإلشادة، وقد 
مت توزيع هذا العمل على كثير من اجلهات ليكون أحد 
اإلجنازات التي يفتخر بها د.املضحي الذي أشاد بالعاملني 
معه إلجناح هذا العمل وهم: الرازي بدر املضف وفيصل 

احلشاش وحامد رشيد البدر.

 البقية ص ٢١ 

 بعـد رحلة علمية وعملية عامرة بالنجاح، لم يكن أبدا اختيار د.صالح املضحي مديرا عاما للهيئة العامة للبيئـة مفاجأة، خاصة بعد النجاحات املتميزة في هذا املجال بداية من 

دراسته للماجستير والدكتوراه، مرورا بتركيزه على األبحاث البيئية، وعمله الدؤوب في جلنة البيئة بجمعية املهندسني وحصده الكثير من اجلوائز البيئية.

  نقطـة التحول كانت في الصف األول الثانوي عندما ذاق ضيفنا لـذة النجاح وأحس مبتعة التفوق مما جعله يبذل قصارى جهده للمحافظة على هذه املتعة وهكذا 

أصبح يقضي السـاعات الطويلة في البحث واملطالعة وبعد التخرج من الثانوية العامة قرر الدراسة في اخلارج، إال أنها كانت جتربة لم يكتب لها النجاح وعاد منها ولم 

يحقق ما أراده فكان أمام مفترق طرق، في هذه االثناء قرر أن يصنع من هذه العثرة خطوة للوصول إلى النجاح، فواصل الدراسة في جامعة الكويت واختار أحد التخصصات 

النادرة وبالكفاح والنضال متكن من أن يخرج بأكبر قدر من النجاح رغم كل الظروف التي اعترتها.

  وبعد أن انطوت هذه الصفحة بدأت رحلة الدراسة في اخلارج من جديد لتكون الواليات املتحدة هي محطة االنطالقة اجلديدة في رحلة لعبت فيها الزوجة دور البطولة 

ملا قدمت وأعطت من تضحيات يذكرها ضيفنا بكل فخر واعتزاز ويصر على ذكرها بأروع الكلمات. من املاجستير مباشرة إلى الدكتوراه في رحلة كانت حتتاج إلى كثير من اجلهد، 

خصوصا أنه جمع إلى جانب تقدمي رسالة الدكتوراه االشراف على الطلبة العرب الراغبني في دراسة البكالوريوس، فاستفاد من تلك الفترة في االطالع على أسرار مهنة التدريس 

وهو ما ساعده فيما بعد أثناء التدريس بجامعة الكويت. جتارب أخرى من بينها جتربة العمل في جميعة املهندسني وحتقيق إجنازات كثيرة، وكذلك جتربة املشاركة في االعمال 

التطوعيـة وجتربة إخراج العمل الرائع «مبدعون من الكويت»، وغيرها من التجارب التي تضاف إلى رصيد ضيفنا احلافل باجلهود في خدمة الكويت وشـعبها. محطات من حياة 

د.صالح املضحي املدير العام للهيئة العامة للبيئة نتعرف عليها من خالل أول لقاء صحافي خاص معه منذ توليه مهام إدارة الهيئة العامة للبيئة، فإلى التفاصيل:




