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 اختراع جديد 

 صادق قاسم يرفع يده فرحا بانتصاره 

 (أنور الكندري)  صادق قاسم متحدثا للزميلة دانيا شومان 

 صادق قاسم 
مخترع العرب 

 مركز صباح األحمد لرعاية المخترعين سيحقق ما يتطلع 
إليه المخترعون وسيحل قضية إنتاج ابتكاراتهم

 دانيا شومان

  «خالل أسبوعني سأرحل عن الكويت» بهذه اجلملة بدأ املخترع 

الكويتي صادق قاسم واحلائز على لقب مخترع العرب ٢٠١٠، وأكد 

صادق خالل حواره مع «األنباء» بعد حصوله على اللقب اثر منافسـة 

خاضها مع ٧ آالف مخترع من جميع أنحاء الوطن العربي أنه ال ينكر 

أبدا فضل النـادي العلمي عليه في بدايته كمخترع ولكنه برر رحيله 

بأنه يبحث عن فرصة أفضل بعد أن أعطى كل ما لديه. واعتبر صادق 

ان فوزه بهذا اللقب يحسـب جلميع الكويتيني، ودعا إلى ان يكون 

هناك تفرغ علمي للمخترعني على غرار التفرغ الرياضي الذي مينح 

لالعبي كرة القدم لكون املخترعني يرفعون أيضا اسم بالدهم عاليا 

في احملافل الدولية متاما كما يفعل الرياضيون. وقال صادق: «الكويت 

كبلد ووسـط املادة املتوافرة واإلمكانيات البشرية واملواد اخلام 

األولية، من السـهل ان تصبح دولة منتجة ومصنعة فيما لو اهتمت 

مبخترعيها والعقول التي متتلكها»، مدلال على أن حضور املخترعني 

الكويتيني املميز في احملافل الدولية يشـير إلى ان الكويت متتع 

بعقول كبيرة جدا ومميزة وملخترعيها حضور مميز سواء في احملافل 

العلمية العاملية أو اإلقليمية.

ــى، كيف ترى  ــك منذ بداياتك األول ــادي العلمي دعم   الن
دعمه لك وللمخترعني اآلخرين؟

  النادي العلمي الكويتي جلميع املخترعني الكويتيني 
والشباب الكويتي وليس لصادق قاسم وحده وال يفرق 
بني شـــخص أو آخر، وقد دعم اجلميـــع واليزال يدعم 
اجلميع بإمكانياته التي ال يبخل بأي منها على املخترعني 

أو أعضاء النادي اآلخرين.
ــيس مكتب صباح األحمد لرعاية املخترعني،    اآلن مت تأس
ــب املتخصص في  ــذا املكت ــل أن يغير ه ــى أي مدى تأم إل

املخترعني؟
  نعم، وذلك لوجود شخص انا أثق بقدراته وكفاءته 
فإني أرى ان هذا املركز سيحقق التغيير املرجو من قضية 

االبتكارات في الكويت.
ــني الكويتيني ونحن جندهم حصلوا    كيف ترى املخترع

على أكبر اجلوائز سواء العاملية أو اإلقليمية؟
  من أفضل وأنشـــط املخترعني على مستوى الدولي 
واحمللي، حيث دائما ما نرى اجلديد ســـنويا منهم ومت 
حتقيق إجنازات في مدة قصيرة منذ إنشاء املكتب الكويتي 

لرعاية املخترعني.

  حافز شخصي

  ما الذي ينقص املخترع ليبدع أكثر؟
  املخترع حتى يبدع يجب ان يكون لديه حافز شخصي 
كبير وموارد داخلية قابلة للتكيف على وضع قد يواجهه 
أثناء تنفيذ االبتكار، ويجب ان يحصل على الدعم املادي 
لعمل النماذج والدعم املعنوي من املجتمع، وأخيرا يجب 
ان يحصل على جهة حاضنة ألفكاره وتتبناها، وبرأيي ان 
ما ينقص املخترع بالكويت هو اجلهة احلاضنة والدعم 
املادي الكامل، حيث ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
تقدم دعما على التسجيل واملشاركة في املعارض فقط.

ــل ترى ضرورة ان يكون هناك تفرغ علمي على غرار    ه
ــال يحصل على  ــرة القدم مث ــي؟ فالعب ك ــرغ الرياض التف
ــيء للمخترعني  تفرغ كامل من وظيفته فهل تتمنى هذا الش

ليحصلوا على تفرغ علمي؟
  نعم يجب ان يتفرغ املخترع علميا حتى ينجز ابتكاره 
او بحثه العلمي ألن ذلك سيعود بالفائدة على بلده أوال 
قبـــل أن تعود الفائدة عليه، فهـــو بابتكاراته قد يحصد 
جوائز دولية ترفع من اسم بلده، وأمتنى فعال أن يكون 

هناك تفرغ علمي.
  بعد حصولك على لقب مخترع العرب وتقدميك الختراع 

مميز، ما خطوتك التالية؟
  في احلقيقة يؤســـفني القول انني سأغادر الكويت 
خالل أســـبوعني، وســـأجته إلى بلد آخر بعد أن وجدت 
العرض الكافي منهم والدعم الال محدود والفرصة العلمية 

والعملية التي ال ميكن أن أغفلها.
  هل ستترك الكويت؟

  ألنني لم أجد في بلدي الدعم احلقيقي الكامل للمخترعني، 
والستمرارية املخترعني فقط قررت الرحيل.

ــك ودعمك في  ــادي العلمي يدعم ــك ذكرت أن الن   ولكن
بداياتك؟

  نعم، ال أنكر دور النادي العلمي، فله دور ال ميكن أن 
يغفله أحد في رعاية املخترعـــني، ولكن النادي العلمي 
جهة نفع عام وهي بقدراتها قدمت للمخترعني تسهيالت 
جبارة مقارنة بحجم دخلها كجمعية نفع عام، ولكن أنا 
أتكلم عن املستقبل للمخترع، فالنادي يرعى املخترعني 
ولكن أحتدث عن مرحلة الحقة بالنسبة للمخترع، فالبد 
ان ينطلق ويحتاج لدعم أكبر وجناح شخصي، وهذا ما 

أسعى إليه من رحيلي عن البالد إلى بلد آخر.

الكويـــت التقدم العلمي الـــذي البد لهم أن 
يخطوا خطوة مهمة جتاه حتقيق هذه املعادلة 
في ضرورة اتخاذ قـــرارات لتحويل ابتكارات 
واختراعات املخترعـــني الكويتيني إلى منتجات. 
والكويت كبلد ووسط املادة املتوافرة واإلمكانيات البشرية 
ومواد اخلام األولية من الســـهل ان تصبح دولة منتجة 

ومصنعة.
ــع، مثال لدينا اآلن قضية    دعني أضعك في صورة الواق
ــل كمخترع إليجاد حل  ــدي فهل ميكن أن تتدخ غاز األحم

لها؟
  املخترع ليس بالضرورة يكون حالل مشـــاكل ولكن 
يجب على الدولة ان تضع الكفاءة من األشخاص إليجاد 
احللول على أيدي املبتكرين واملتخصصني حتى يتخذوا 
القرارات الالزمة واملناسبة في حتسني وتطوير وتعديل 

وحل أي مشكلة.

  ما االختراع الذي تعتز به كثيرا؟
  اخليميائي والسبب يرجع إلى انه 

االختراع الوحيد الذي حصل على جميع 
املواد املستلزمة واالختراع الوحيد الذي ظهر 

فيه إبداعي من عدة مجاالت ميكانيكاـ  الكترونيات 
ـ برمجة ـ كهرباء.

  ما الذي ينقصنا في الكويت لتصبح الكويت بلدا يصدر 
مخترعني منتجني؟

  أنت تعرف ان االبتكار وحده واالختراع ال يكفي بل يجب 
أن يكون هناك إنتاج للجهاز املخترع حتى يستمر.

ــع اختراعات  ــي الكويت تقبل تصني ــركات ف   هل من ش
املخترعني؟

  ال ينقصنا شـــيء من الناحية املاديـــة أو من ناحية 
اإلمكانيات وإمنا نفتقر إلى مســـؤولني يتخذون قرارات 
سليمة تساعد على تنمية البلد وهم محصورون مبؤسسة 

 البـد أن ُيعتَمـد للمخترعين تفـرغ علمـي تمامًا كــ «التفرغ 
الرياضي» فالمخترعون ال يقلون فــي دورهم عن العبي كـرة القدم
 الكويـت ال ينقصهــا أي شـيء للتحــول إلى بلـد صناعـي 
فلديهـا المـادة والعقــول والمـوارد البشـرية المنتجـة أيضــا

ــرع العرب ان حصولك على  ــت بعد فوزك بلقب مخت  قل
ــذا اللقب يثبت ان الكويت ال تصدر النفط فقط بل تصدر  ه
ــخصي هذا  ــتوى الش العقول أيضا، ماذا يعني لك على املس
الفوز بالنسخة الثانية من برنامج «جنوم العلم» خاصة انك 

خضت منافسة مع ٧٠٠٠ مخترع عربي؟
  أوال حتى على الرغم من مرور أسبوع على فوزي بهذا 
اللقب الغالي وهو «مخترع العرب ٢٠١٠» مازلت عاجزا عن 
وصف مشاعري، فهذا األمر ال يحسب لي وحدي فقط بل 
يحسب جلميع شباب بلدي وأنا ال أعتبره فوزا شخصيا 
فقط بل فوز لكل الكويت، فبمجرد أنني جنحت في رفع 
اســـم بلدي في أي محفل علمي يعني أنني أديت واجبي 
جتاه بلدي، أما على الصعيد الشخصي فالفوز يعني لي 
أن املسؤولية قد ازدادت على كاهلي كمخترع خاصة جتاه 

الشباب املخترعني اجلدد في بالنادي العلمي الكويتي.
ــرات  ــزت فيه باللقب قدمت عش ــل اختراعك الذي ف   قب

االختراعات هل ميكنك أن حتدثنا عن أبرز اختراعاتك؟
  كثيرة هي االختراعات التي قدمتها ولكن من أبرزها 
بالنسبة لي اختراع نظام مؤشر ضوئي لفرامل السيارات، 
فهذا االختراع ابتكرته خصيصا للكويت حيث اننا نعاني 
من نسبة حوادث مرورية كبيرة وهذا االبتكار يعمل عبر 
املجسات لتتفادى السيارات بعضها البعض عبر مجسات 
خاصة مرتبطـــة بالكمبيوتر ويحدد درجة إضاءة إنارة 

الفرامل اخللفية للسيارة التي خلفك.

  اختراعات ونجاحات

  فزت بعدد من اجلوائز العلمية على مدار ٣ سنوات، منها 
مثال امليدالية الذهبية في أميركا عام ٢٠٠٠ وامليدالية الذهبية 
أيضا في سويسرا عام ٢٠٠٥ هل ميكنك أن حتدثنا عن تلك 

االختراعات التي فزت بنتيجتها بتلك اجلوائز العاملية؟
  سنة ٢٠٠٠ فزت بذهبية مبهرجان األلفية للمخترعني 
الشباب الذين ساهموا في تطبيق منتجات تسهل حياة 
اآلخرين وكان عن ابتكار املكنسة الالسلكية والتي تساعد 
كبار السن واملعاقني على تنظيف منازلهم باستخدام مكنسة 
كهربائية تعمل من دون أسالك وعن طريق جهاز حتكم 
عن بعد، وســـنة ٢٠٠٥ فزت بذهبية مبعرض جنيڤ ٣٣ 
لالختراعات، حيث كنت أصغر املخترعني سنا عن اختراع 
نظام مؤشر ضوئي لفرامل السيارات والذي يقوم على 
عرض قوة فرملة السيارات للسائق في املركبة التي خلفك 
مباشرة وذلك لتفادي احلوادث املفاجئة نتيجة الفرملة 
أو جتنب االزدحامات بســـبب عدم تقدير قوة الفرملة، 
وســـنة ٢٠٠٧ فزت بذهبية وفضيتـــني وبرونزية عن ٤ 
اختراعات شـــاركت بها في املعرض الدولي لالختراعات 
في الشرق األوسط، كما حصلت على املركز األول بجائزة 
العبقرية املقدمة من اجلمعية الهنغارية للمخترعني عن 

.Smart Door اختراع
  كم كان عمرك عندما قدمت أول اختراع لك؟ وما االختراع 

الذي بدأت به حياتك العلمية؟
  أول اختراع كان ســـنة ١٩٩٨ وهو املكنسة الالسلكية 

وكان عمري ١٤.
  من الذي دعمك في مسيرتك العلمية؟

  والـــدي ووالدتي بالدرجة األولـــى، والنادي العلمي 
الذي احتضنني وطور من موهبتي التي اكتســـبتها من 

والدي.
  كم عدد براءات االختراع التي حصلت عليها؟

  ٥ براءات قيد التسجيل وبراءة تسلمت شهادتها.
ــوق  ــدت طريقها إلى س ــدد اختراعاتك التي وج ــم ع   ك

اإلنتاج؟
  ال يوجد.

 المخترع
  في سطور

 االسم: صادق قاسم
  العمر: مواليد ١٩٨٤/١٢/٦

  احلالة االجتماعية: أعزب
  املؤهل الدراسي: بكالوريوس محاسبة 

ـ ماجستير إدارة أعمال
  موظـــف فـــي شـــركة صناعـــات 

الشرهان
  مسؤول تطوير االعمال واملنتجات 

مخترع العرب مخترع العرب مخترع العرب 

في ضرورة اتخاذ قـــرارات لتحويل ابتكارات 
واختراعات املخترعـــني الكويتيني إلى منتجات. 

  ما االختراع الذي تعتز به كثيرا؟
  اخليميائي والسبب يرجع إلى انه 

االختراع الوحيد الذي حصل على جميع 
املواد املستلزمة واالختراع الوحيد الذي ظهر 

 مخترع العرب يشرح اختراعه 

 مخترع العرب صادق قاسم 


