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م.عادل اخلرافي

عادل الخرافي: إذا استطعنا الجمع بين األفارقة والعرب
وقليل من آسيا يمكننا الهيمنة هندسيًا وفكريًا على العالم

حتقيق األهداف.

دور النقابات والجمعيات المهنية

وعن دور النقابات واجلمعيات 
املهنية على مستوى احلكومات 
التي  أفاد بأن املنظمات  العربية 
نعمل به���ا منظمات منعزلة عن 
احلكوم���ة فهي مس���تقلة، وهذا 
االستقالل يجعلها ذات آراء مستقلة 
املقابل هذه  ف���ي  وحرة ولك���ن 
املنظمات لها مساحات ال بأس بها 
لدى احلكومات ألن احلكومة تعي 
جيدا أهمية أدوار هذه املنظمات 
في مس���اعداتها عل���ى التوصل 
للكثير من حلول املش���اكل التي 
ميكن أن تغرق فيها إذا ما فضلت 
العديد  القيام بها وحدها فهناك 
من املشاكل التي غالبا ما تأخذها 
هذه املنظمات على عاتقها وحدها 
أمثلتها  ملس���اعدة احلكومة من 
املرور والتلوث واملصانع وغيرها، 
فالنقابات املهنية تقدم املساعدات 
من خالل املهن وبالتالي فدورها 
ليس سياسيا ولكن السياسة تعد 
جزءا منها غير مرئي، وبالتالي 
أيضا إذا كان���ت النقابات تلمس 
اجلرح للحكومات وتس���اعدها 
فاحلكومات ستقربها وهذا وضع 
طبيعي، أما إذا كانت تقوم بأدوار 
ضد أو معادية للحكومة فستبعدها 
فمثال في الكويت وهي دولة غنية 
ولكن املهندسني يعانون من كادر 
املهندسني فرواتب املهندسني ال 
تلي���ق بعملهم أو تتناس���ب مع 
مجهوداتهم فف���ي أحد الوزارات 
احملامي ورمبا احملاسب يتقاضى 
راتبا أعلى كثي���را من املهندس، 
وميكن هنا أن نؤكد أنه حتى لو 
أرادت النقابات عمل ضغط سياسي 
على حكومة ما فالبد وأن يكون 
ضغطا مهذب���ا قائما على الفعل 
االيجاب���ي واحلوار وليس قائما 
على االحتجاج والصوت العالي 
املبالغ فيه ألنه في النهاية اجلميع 

يعمل من أجل مجتمع واحد.

ماذا في جعبة الخرافي؟

 وأجاب اخلرافي عن س���ؤال 
وجه له وعلى املستوى الشخصي 
ماذا في جعب���ة املهندس عادل؟ 
فقال: أنا أود القيام بتقدمي الكثير 
أنه  من اإلجنازات وفي احلقيقة 
م���ن دون روح اجلماعة واحلب 
الذي أملس���ه من اجلمع احمليط 
بي من كل جانب ملا اس���تطعت 
الوصول ملا قدمناه من خالل هذه 
املنظمة فهناك مثال د.كمال عيادي 
أح���د أهم اخلبراء ف���ي أفريقيا، 
السابق لالحتاد،  الرئيس  وكان 
حيث أكد لي م���رارا وتكرارا أن 
هذا املجهود س���يذهب هباء ألن 
األفارقة لن يتفق���وا وفي نهاية 
املؤمتر اعترف باملجهودات التي 

قدمناها بل والنتائج أيضا.

أن تفوقها، ولكن اجلو احمليط 
بالعم���ل هو ما يع���وق الدول 
العربية، فالبحث العلمي واملقابل 
املادي واملس���احات املمنوحة 
العاملي���ة وأدوات  والصحافة 
االتصال كل ذلك هم أكثر كفاءة 

فيه من الدول العربية.
وبسؤاله هل ميكن خلق هذه 
الروح في الوطن العربي في هذه 
املرحلة من خالل تضافر اجلهود 
التي تبذلونها من أجلها املزيد 
من الوقت واملال؟ اجاب: إن شاء 
اهلل أعتقد أننا لو اس���تمررنا 
فيما بدأن���اه ميكننا على األقل 
االرتق���اء والوصول إلى املزيد 
الذي سيمكننا الن نصل ملا يدور 
حولنا في الغ���رب وباإلصرار 
والتواصل والتأكيد على أهمية 
التضافر ميكننا أن نصل للمزيد 
ولكن ليس للكمال، فمن أهم ما 
ميكن أن يكون عقبة للمهندس 
العربي هو أسلوب التعليم ففي 
الغ���رب التخصص يبدأ مبكرا 
جدا ما يسهل االرتقاء بالعمل 
والدراس���ة والبح���ث، ولكننا 
مازلنا نقوم بدراس���ة خمسني 
املهندس���ون  م���ادة ال يحتاج 
فيها إال لواحد من عش���رة من 
هذا اإلسهاب دون التخصيص 
التعليم���ي يختلف  فالنظ���ام 

وبالتالي الناجت يختلف.

تعديل المناهج الدراسية

وس���ألناه ه���ل ميك���ن أن 
تس���اهموا ول���و بقلي���ل من 
التوصيات للحكومات العربية 
من أجل تعديل املناهج الدراسية 
في املرحلة القادمة؟ فأجاب: نعم 
لدينا جلنة التعليم الهندس���ي 
وهذا تخصص خاص في اللجان 
املتخصصة وجميع أعضائها 
أساتذة متخصصون في نظام 
الهندس���ي فيوصون  التعليم 

بكيفية التعليم الهندسي.
ووجهن���ا للخراف���ي ه���ذا 
الس���ؤال: بعد هذا املشوار من 
العمل النفعي في مجال الهندسة 
إلى أين يري���د الوصول عادل 
اخلرافي؟ فقال: عادل شخص 
نش���أ في جمعية املهندس���ني 
الكويتية منذ ثماني س���نوات 
وهذا الفريق أضطهد وتعرض 
لضغوط سيئة ووجدنا أن الظلم 
ال���ذي تعرضنا له أنه البد من 
خلق روح جديدة للعمل فبعد 
مرور عامني وجدنا أنه ميكننا 
الس���ير إلى األمام وبناء عليه 
القحطاني  أتى املهندس طالل 
واس���تمر ف���ي العط���اء وقاد 
القيادات  املجموعة بنجاح مع 
الهندسية وكان عادل واحدا من 
املتطوعني احملاربني. ان خبرتي 
السياسي ملدة  النقابي  بالعمل 
ثالثني عاما جعلتني قادرا على 

أكد الرئيس املنتخب لالحتاد 
الهندس���ية  الدولي للمنظمات 
م.عادل اجلار اهلل اخلرافي ان 
املهندسني في الكويت وغيرها 
من الدول األعضاء في االحتاد 
يطرح���ون وبج���د رؤيته���م 
السياسية، ولكن بأسلوب هادئ 
ومتزن يتفق ورؤيتهم املهنية 
وبعيدا عن مشاحنات وضوضاء 

العمل السياسي وصخبه.
وقال اخلرافي في لقاء عقده 
م���ع مجموعة م���ن اإلعالميني 
والصحافيني الذين رافقوه في 
بعض مراحل جولته لعدد من 
التي ش���هدت أنشطة  البلدان 
لالحتاد ف���ي القاهرة وبيروت 
وباري���س: ان اتف���اق ووحدة 
املهندس���ني الع���رب واألفارقة 
سيشكالن نواة للعمل التضامني 
في مختل���ف املجاالت العلمية 
واملهنية ذات العالقة بالش���أن 
الهندس���ي وستوسع مجاالت 
مشاركتهم في احلياة السياسية، 
وانه لو استطعنا أن نحصل على 
ثقة املهندسني األفارقة وجزء من 
آسيا والعرب، فانني أتوقع أننا 
سنتمكن من الهيمنة على العالم 
هندسيا، ونستطيع االستفادة 
الدول  العلم والطاقات في  من 

الكبرى مثل أوروبا وأميركا.

دور المهندسين

وعن���د س���ؤاله ع���ن دور 
الكويت قال  ف���ي  املهندس���ني 
اخلراف���ي: إن ال���دور الكويتي 
الهندس���ي اس���تطاع أن يثبت 
العاملي  مواقعه على املستوى 
من خالل الوصول للقمة الهرمية 
على املستوى العاملي، وأن يلعب 
دورا مهما على الساحة الدولية، 
مش���يرا إلى البدء في عدد من 
األنش���طة التي بدأ املهندسون 
الكويتي���ون بتنظيمها عامليا 
بالتعاون م���ع االحتاد الدولي 
الهندس���ية ومنها  للمنظمات 
ورشة العمل التي نظموها في 
القاهرة مؤخرا وش���ارك فيها 
نحو 27 دولة أفريقية، مشيرا 
إلى توحد املهندسني الكويتيني 
والعرب وقدرتهم على التواصل 
مع االحت���اد في حتقيق وحدة 
هندسية عربية عجز كثير من 

السياسيني عن حتقيقها.

تكريم االتحاد

وأض���اف ان تك���رمي احتاد 
الع���رب ونقابتي  املهندس���ني 
املهندسني في لبنان ومصر له 
هو تكرمي لكل املهندسني العرب 
وللكويتيني بشكل خاص على 
جهودهم وعملهم التطوعي على 
الس���احتني العربية والعاملية، 
موضح���ا أن املهندس���ني ف���ي 
الكويت حولوا األحالم إلى واقع 

واضح وضوح الش���مس وإلى 
يقني لكل من يرى ويعي أهمية 
التطوع���ي في حتقيق  العمل 
التي تنشدها  النمو والنهضة 

املجتمعات.

مرحلة من العطاء الهندسي

وعن معطيات الوصول إلى 
هذه املرحلة من العطاء الهندسي 
الكويتي وهذا التكرمي العربي له 
قال اخلرافي: هناك فريقا عمل 
كويتي وعربي جادان وقويان 
ومؤمنان بفك���رة الوقوف إلى 
جواري طوال هذه املرحلة فهم 
أشخاص مخلصون، كما لديهم 
اإليثار، فاملهندسون الذين وقفوا 
معنا وزكونا لم يكونوا ينشدون 
االستفادة الشخصية، فهم عملوا 
في جل���ان غير ربحي���ة على 
اإلطالق، فزمالئي املهندس���ون 
القحطاني  بداية م���ن ط���الل 
واملتطوعني في جمعية املهندسني 
الكويتية كانوا يسعون لنيل 
هذه الثقة، وكأن كل فرد فيهم هو 
الذي سيحصل عليها، وبالفعل 
كنا نخشى الفشل على الشباب 
املهندسني الذين كانوا يبذلون 
الوقت واجلهد من أجل النجاح، 
فاملثابرة والعمل اجلادان وحب 
رفع وعزة وكرام���ة املهندس 
الكويت���ي والعربي واملس���لم 
كانت ه���ي اله���دف األول من 
أجل احلصول على هذه املكانة 

العاملية.

المهندس الكويتي والعربي

وعند س���ؤاله، وماذا ميكن 
أن يق���دم م.ع���ادل اخلراف���ي 
الكويت���ي والعربي  للمهندس 
خالل فترة رئاس���ته لالحتاد 
الدولي، وكيف ميكن استغالل 
هذا املنص���ب لصالح املهندس 
العربي بشكل خاص؟ قال: أوال 
أمتنى أن نؤكد أن القيادة العربية 
الكويتية املسلمة كفؤة للقيادة 
على مستوى العالم، وبالطبع 
على املستوى العملي أمتنى أن 
أوفق في املساعدة على االرتقاء 
الهندسية، ثانيا يجب  باملهنة 
عمل الكثير من التطوير حتى 
ميكننا االستفادة باملزيد من علم 
الهندسة، وثالثا خلق مناخ جيد 
للمهندسني لنتمكن من احلصول 
على املزيد من مساهماتهم في 
املدني وتسويق  رقي املجتمع 
علم الهندسة للشباب حتى تزداد 
أعداد العامل���ني في هذا املجال 
القصوى من  الفائدة  وحتقيق 
املوارد الطبيعية مع احملافظة 
البيئ���ة وح���ل بعض  عل���ى 
مشاكلها مثال: مشكلة األوزون 
والتغير املناخي ووضع حلول 
البيئية وغيرها من  للمشاكل 
املشكالت التي يقع كاهلها على 

املهندسني.
وعند س���ؤاله عم���ا قدمه 
املهن���دس الكويت���ي الحت���اد 

املهندسني العرب؟
قال: مع تولينا رئاسة االحتاد 
كان احتاد »املهندسني العرب« 
مير مبرحلة تنقالت بداية من 
لبنان ثم األردن ثم العراق ثم 
األردن م���رة ثانية ومن بعدها 
لبنان، وأخيرا أصبح املقر مصر 
وهذه التنقالت أرهقت االحتاد 
هذا إلى جانب األزمات التي مر 
بها العرب، وكلها أسباب جعلت 
املهندسني العرب في ذلك الوقت 
يتحرك���ون بش���كل ديناميكي 
متكافئ وبحمد من اهلل عندما 
تولينا الرئاسة كانت االنطالقة 
من مصر واحلق يقال انني أخذت 
ما يقرب من عام كامل دون أي 
انتاج، ولكن بعد ذلك كان مؤمتر 
الهند الذي استطعنا من خالله 
أن نوحد رؤية املهندسني العرب 
في املمارسات الثقافية الهندسية 
التي كانت هي التقييم احلقيقي 
لدخولن���ا لالنتخابات العاملية 
األخيرة لرئاسة االحتاد الدولي 
للمنظمات الهندسية، وكان من 
ضمن هذه املمارسات الثقافية 
مؤمتر للتعليم الهندس���ي في 
سورية، ومؤمتر ثان في األردن، 
وقمنا بتكرمي القدامى في مصر، 
وعقدنا مؤمترا بالسودان ووقفنا 
ضد االجتياح اإلسرائيلي جلنوب 
لبنان وكانت هناك أنشطة ثقافية 
أيضا، ومتكنا من حل املشاكل 
املالية لالحتاد حيث استطعنا 
أن نقوم بتحصيل االشتراكات 
على مس���توى الوطن العربي، 
فكانت النتيجة هي إعادة نشاط 
وحيوية االحتاد العربي وتواجده 

على املستوى العاملي.
وح���ول رض���اه ع���ن أداء 
العربية  اجلمعيات والنقابات 
قال: ليس اجلميع فهناك البعض 

من التضارب واالنقس���ام فيما 
بينه���م، ونحن في هذا املؤمتر 
استغلينا موقع ومكانة مصر 
لدى األفارقة والعرب لرأب هذا 
الصدع خاصة أن األفارقة يثقون 
في مصر ودورها الريادي دون 
البحث عن مطامع استثمارية 
مثلم���ا ميكن أن يتعرضون له 
إذا ما مت هذا املؤمتر في إحدى 
الدول األوروبية ومن خالل كل 
هذه املميزات التي حبا بها اهلل 
مصر كان ومن خالل دعم بعض 
دول اخلليج هذا النشاط الذي 
ضم نحو ست وعشرين دولة، 
واستطعنا أن نصل ذات البني 
بني العرب جميعا واألفارقة رغم 
كل املشاكسات التي كانت بني 
فرقائهم، وحققنا الصلح واللقاء 
بني الفصائل األفريقية سواء كان 
منهم الناطق باللغة الفرنسية 
أو اإلجنليزية، ثانيا أخذنا منهم 
اهتماماتهم ووضعنا لها ورشة 
عمل، وبذلك استطعنا أن نقارب 
بني وجهات نظرهم وبأفكارهم 

وليس بأفكارنا.

مصالح مشتركة بين العرب وأفريقيا

وع���ن املصالح املش���تركة 
الع���رب وأفريقيا  املمكنة بني 
قال: لو اس���تطعنا أن نحصل 
على ثقة األفارقة وجزء من آسيا 
والعرب أتوقع أننا سنتمكن من 
الهيمنة على العالم فنستطيع 
االستفادة من العلم والطاقات 
الكبرى مثل أوروبا  الدول  في 

وأميركا.

الجودة لدى المهندسين

وف���ي إجابته ع���ن اجلودة 
ل���دى املهندس���ني العرب وهل 
هم أقل ج���ودة من األوروبيني 
واألميركيني: بالتأكيد ال، فهناك 
طاقات عربية ال تقل علما وفنا 
وقدرة م���ن األجانب، بل ميكن 

الذي يعاني املشاكل منها مثال 
نقابة املهندسني املصرية، التي 
تعاني من حراس���ة مفروضة 
عليها ونتمن���ى أن تزول هذه 
احلراسة وتعود النقابة لدورها 
الريادي النقابي خاصة أن بها 
عناصر جيدة قادرة على األداء 
املتميز وبها قياديون  النقابي 
وعقول متميزة، فأنا أعتقد انه 
آن األوان لتعود النقابة املصرية 
للشارع العربي والنقابي بكامل 
إمكانياته���ا وقوتها وتواجدها 

العاملي.

رفع الحراسة عن النقابة 
المصرية

وردا على س���ؤال هل هناك 
مس���اهمات خاصة للمهندسني 
الكويتيني في رفع احلراسة عن 
النقابة املصري���ة؟ قال: قابلت 
رئيس ال���وزراء املصري أحمد 

نظيف منذ عامني، واتضح من 
احلوار أن األمر بيد الس���لطة 
القضائي���ة، وبالتال���ي فهناك 
مشكلة فنية واقعة فيها النقابة 
املصري���ة، وفي احلقيقة إن لم 
حتل مش���كلة نقابة املهندسني 
املصري���ة س���يتم ترحيل مقر 
القاهرة،  العربي م���ن  االحتاد 
ه���ذا ألنه ال يليق ب���أن يكون 
مقر االحتاد في بلد تعطل فيه 
احلياة النقابية للعاملني باالحتاد 
وأجاب الرئيس املنتخب قائال 
عند س���ؤاله هل هناك مخطط 
لدى عادل اخلرافي للمزج بني 
العرب  املهندس���ني  مجهودات 
واملهندسني على مستوى العالم؟ 
قال: هذا ما نسعى إليه بالفعل 
فهذا النشاط الذي أقيم في القاهرة 
هدفه التقريب بني املهندس���ني 
العرب واألفارقة، فأفريقيا كانت 
تعاني طوال السنوات املاضية 

في ختام جولة شملت دواًل عربية وأوروبية 

للمهندس�ين مواقف سياس�ية يطرحونها بأس�لوب مهّذب والمهندس الكويتي يتلقى أقل من غيره 
إن لم تحل مش�كلة نقابة المهندس�ين المصرية فس�يتم ترحيل مقر االتحاد العرب�ي إلى دولة أخرى 
عل�ى النقاب�ات أن تم�ارس دوره�ا به�دوء وتحقي�ق مصال�ح األعضاء يت�م بروّي�ة وات�زان الطرح 

حياتي ال تنطوي على أسرار
س����ئل م.عادل اخلرافي عن أس����راره فقال: انا من االشخاص 
الذين ال تنط��وي حياته��م على اسرار تذكر، فأنا من االشخاص 
املتحركني واملتحررين ايض��ا في طرح القضايا من اجل الوصول 
الى اقصى درجات االستفادة من تنوع اآلراء والتواصل مع اجلمع 
احمليط����ني بكل مكان وكل االجتاهات، ومن هنا كانت البداية التي 
ش����عرت بها عندما وجدت انني احمل جمي������ع االح��الم واآلراء 
م��ن احمليطي������ن وجتديلها معهم ايض������ا لتنقل��ب االحالم الى 
واقع، وكما كانت البداية باجلمعية الهندس����ية الكويتي��ة كان��ت 
البداي������ة عندما انطلقت، بدافع التواجد العربي في االيام الثالثة 
االخيرة من رمضان املاضي، جلنوب افريقيا من اجل تأكيد الدور 
العربي على املس����توى العاملي فلم يكن امام����ي، رغم انني كنت 

وحيدا بكل معان��ي الكلم��ة ف��ي ه��ذا اجلم��ع، اال االص��رار على 
التواجد فقم��ت بكتاب��ة وطباع��ة االوراق التي ميكن ان تقدمني 
لهذا اجلمع جلانب القاء خطابي ورغم كل هذا املجهود الذي كانت 
نتيجت��ه صفرا امام تسع عش����رة دولة من القارة االميركية، اال 
انني لن أثن��ى ع��ن حلم��ي ف��ي رف��ع اس������م الكوي��ت والعرب 
على املست��وى العاملي وهذا يعني بالنسبة لي الكثير وهذا ايضا 
يعني للجميع انني بدأت املشوار بالعمل الشاق ودون كلل او ملل 
م����ن اجل حتقيق احللم، ومن هن����ا اؤكد للجميع ان العمل وحده 
هو الذي رش����حني لهذه املكان����ة العاملية وليس اختيار حتصيل 
حاص����ل وانا اجلس مبكتبي، فأنا اتيت لهذا املكان من ممارس����ة 

العمل النقابي واملجتمعي.

م.محمد العنزيم.طالل القحطانيخالد السلطانم.ناجي العبدالهاديمسلم البراكد.جمعان احلربشمرزوق الغامن

العنزي: 6 نواب يشاركون في ورشة عمل التجمع المهني بالجهراء اليوم

يقيم التجمع املهني الكويتي »مهني« في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم 
ورش���ة عمل بعنوان »العمل السياس���ي وتأثيره على التنمية« وذلك في ديوانية 

التجمع مبدينة سعدالعبداهلل باجلهراء.
وقال منس���ق التجمع في محافظة اجله���راء م.محمد العنزي: ان التجمع وإميانا 
منه بضرورة رفع مستوى الوعي لدى املواطنني باألبعاد السياسية للعمل التنموي 
في البالد قرر اقامة هذه الورش���ة والتي سيش���ارك فيها عدد من النواب: د.جمعان 
احلربش، ومسلم البراك، م.خالد السلطان، م.مرزوق الغامن، م.ناجي العبدالهادي، 

م.خالد الطاحوس ورئيس جمعية املهندسني الكويتية م.طالل القحطاني.
واضاف العنزي ان التجمع يفتح باب املش���اركة جلميع الراغبني من النواب في 
ورشة العلم وان الدعوة وجهت أيضا لعدد من النواب الذين قد يشاركون في ورشة 
العمل، مؤكدا ان دورا كبيرا ومهما سيكون للمهنيني في املرحلة املقبلة التي تنتظرها 
الكويت وخاصة بعد إقرار خطة التنمية من قبل السلطتني التشريعية والتنفيذية 

والتي بدأت السنة األولى منها.
وأوضح منس���ق التجمع: ان املهنيني يعكف���ون حاليا على العمل من أجل بلورة 

الدور املناط بهم وان مجموعة من ممثليهم في مختلف اجلمعيات والنقابات املهنية 
ومؤسس���ات املجتمع املدني س���يلتقون لوضع ورقة عمل لالس���تفادة من القدرات 
الوطنية لالس���تفادة منها في املش���اريع العمالقة التي ستقوم الدولة بتنفيذها في 

إطار خططها التنموية.
ودعا العنزي جميع املهنيني وخاصة في محافظة اجلهراء الى املش���اركة في هذه 
الورشة وتوجيه أسئلتهم وعرض رؤيتهم أمام هذه املجموعة من النواب في مجلس 
األمة وتفعيل دور املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني في خطط العمل التنموية.

تقام بعنوان »العمل السياسي وتأثيره على التنمية« 


