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رغم أن ضيفنا اليوم يتحدث بأكثر من لغة إال أنه يعشق العربية، ومييل إلى الصمت أحيانا، يتميز بحبه للصراحة، كما أنه لم يترك مجاال في يوم من األيام 
ألن تكون له عداوات حتى في ظل أصعب الظروف، بدأ حياته في مجتمع بسيط لم تكن فيه تلك املغريات التي نشهدها اليوم، بدأ مشواره التعليمي 

حتى تخرج في الثانوية العامة ليكمل دراسته بالقاهرة في مجال التربية الرياضية، وما أن انتهت سنوات دراسة البكالوريوس حتى أكمل مشواره 
في املاجستير واستمر في اجتهاده حتى عانق الدكتوراه في رحلة كان يغلب عليها طابع االلتزام واملثابرة. إنه وزير التربية األسبق وسفيرنا حاليا 
لدى كندا د.مس�اعد الهارون الذي تدرج في مناصب اجلامعة حيث عمل مساعدا لعميد الشؤون الطالبية ثم بعد ذلك عني عميدا للشؤون 
الطالبية ملدة 4 س�نوات بعدها قرر احلصول على تفرغ علمي ملدة عامني، لكن ما أن مضى العام األول حتى عاد من جديد ليكمل املش�وار 

في املكتب الثقافي في واشنطن وهناك كانت جتربة مميزة تلتها جتربة مميزة أخرى وهي املشاركة في تأسيس وزارة التعليم العالي على 
مدى سنوات، وبعد الغزو الغاشم على الكويت عاد ليش�ارك في عملية إعادة إعمارها. أما جتربة العمل في مكتب اليونيسكو فقد حقق 

فيها د. مساعد الهارون إجنازا رائعا، حيث أصبحت الكويت بجهوده مع مجموعة من املواطنني املخلصني عضوا دائما في املكتب 
التنفيذي في اليونيس�كو وبعد هذه التجربة مت اختيار د. مس�اعد الهارون في العام 2001 ليكون وزيرا للتربية واستطاع أن 

ميضي في عملية وضع إستراتيجية واضحة لم تكن وزارية فحسب بل كانت إستراتيجية دولة، وبهذا الفكر وهذه الرؤية 
واصل مش�واره بعد االنتهاء من التجربة الوزارية، حمل هذا الفكر في العمل الديبلوماسي عندما عني سفيرا للكويت 

في كندا وهي التجربة التي أتاحت ل�ه فرصة العودة إلى القراءة واجللوس مع األوالد كما أتاحت له فرصة االطالع 
على جتارب عديدة، عبر هذا اللقاء نتعرف على محطات من حياة د. مساعد الهارون فإلى التفاصيل:

ش�اركت م�ع د.عل�ي الش�مالن ف�ي تأس�يس وزارة التعلي�م العال�ي وكن�ا 
نعتم�د عل�ى الرؤي�ة الواضح�ة والق�رارات الس�ليمة م�ع االس�تعانة بالكف�اءات

في البداية حدثني عن البيئة التي نشأت فيها 
وكيف كانت مالمحها؟

نشأت في مجتمع بسيط تغلب عليه مالمح 
الترابط واألخوة، حيث أبصرت النور في عام 
1951 في منطقة القبلة والتي لم نس����تمر فيها 
طويال لننتقل مع الكثير من العوائل الكويتية 
للسكن في منطقة حولي وكان بيتنا قريبا من 
مجمع املهلب، وفي حولي درس����ت املرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة خالل فترة كانت متتاز 
بالنشاط واحليوية وبالصداقات مع الكثير من 
أبناء اجليران، وكان املجتمع وقتها خاليا من 
العقد واملغريات التي جندها اليوم، كان مجتمعا 
بسيطا وعلى قلب واحد وأذكر اننا كنا نعيش 
في بيت واحد يضم جميع أفراد العائلة في جو 

أسري يساعد على النجاح.
ماذا عن مرحل��ة الثانوية العامة وما الذي كان 

مييزها؟
مرحلة الثانوية العامة قضيتها في ثانوية 
الشويخ في القس����م األدبي ألنني أحب اللغة 
العربية وقد متيزت تلك املرحلة بوجود نظام 
تعليمي متميز يس����اعد الطال����ب على اإلبداع 
والتفوق وكس����ر الروتني كما أنه يساعد على 
أن يكون الطالب اجتماعيا من خالل تطبيق نظام 
السكن الداخلي الذي القى قبوال من الكثير من 
الطلبة حتى أن بعضهم كان يرفض الذهاب إلى 
البيت في أيام العطلة ألن النظام التعليمي املتبع 
وقتها كان ينمي اجلانب الثقافي واالجتماعي 
والرياض����ي، ونحن اليوم بحاجة إلى مثل هذا 

النظام.
هل كانت هناك أحداث أثرت على شخصيتك 
ف��ي تل��ك الفت��رة أو كان له��ا دور ف��ي حتديد 

اجتاهاتك؟
ال شك أن بعض األحداث تساهم في صقل 
شخصية اإلنسان، ومن خالل معايشته لتلك 
األحداث تصبح لديه نظرة ورؤية خاصة، ومن 
األحداث التي أثرت في شخصيتي وكانت السبب 
في دخولي إلى السياس����ة محاولة عبدالكرمي 
قاس����م االعتداء على الكويت والتي أثرت في 
العديد من الطلبة وجعلتهم يتعايش����ون مع 
األحداث السياسية حتى أصبحوا فيما بعد من 
الشخصيات البارزة إضافة إلى بعض األحداث 
الت����ي كانت تعصف بالوطن العربي وكل هذه 

األحداث تؤثر في شخصية اإلنسان.
م��ا األنش��طة الت��ي كن��ت حت��رص عل��ى 

ممارستها؟
األنشطة الرياضية هي أكثر األنشطة التي 
كانت تستهويني وتأخذ جزءا من وقتي، خصوصا 
كرة القدم، فكنت أحب الدفاع واجد أنه أفضل 
وسيلة للهجوم وأيضا مارست لعبة اجلمباز 
وبدأت فيها من املرحلة املتوسطة بتشجيع من 
أحد األخوة ثم مارس����تها وتدرجت فيها حتى 
مت اختياري في املنتخب الوطني وقد حصلت 
على الكثير م����ن البطوالت في لعبة اجلمباز، 
وهذه اللعبة جعلتني أعشق الرياضة بشكل 

ال تتصوره.

رحلة التعلم الخارجية

أين أكملت تعليمك بع��د التخرج من الثانوية 
العامة؟

بعد التخرج من الثانوية العامة كان الوالد 
يرغب في أن أكمل دراستي في جامعة الكويت 
تخصص اقتصاد ألنه كان يرى أن مس����تقبل 
االقتصاد أفضل من غيره من التخصصات إال 
أنني وجدت في نفس����ي رغبة لدراسة التربية 
الرياضي����ة فحصلت على بعثة للدراس����ة في 
القاهرة التي تعتبر مكانا مناسبا للعلم والتعلم 
وفرصة لالطالع على العديد من الثقافات، وقد 
بذلت قصارى جهدي أثناء سنوات الدراسة ولم 
أكن أضيع أوقاتي فيما ال ينفع حتى تخرجت 
وقد كنت األول على دفعتي على مستوى مصر 
كلها، وقد قال لي بعض األصدقاء من مصر »أنت 

أول وافد يطلع األول على املصريني«.
وماذا عملت بعد التخرج من القاهرة؟

بعد جتربتي في املكتب الثقافي مت إنش����اء 
وزارة التعليم العالي وقد تولى مهامها د.علي 
الش����مالن والذي طلب من����ي العمل معه على 
تأسيس وزارة التعليم العالي وبالفعل خضت 
تلك التجربة مع مجموع����ة من الزمالء الذين 
كانوا يعملون بكل ج����د وإخالص، وطبعا لم 
يكن من السهل أن تقوم بإنشاء عمل من ال شيء 
والنجاح في ذلك يحتاج إلى ؤية واضحة وخطة 
جيدة وقرارات سليمة تنفذ بالشكل الصحيح، 
وحرصنا منذ البداية على االستعانة بالكفاءات 
حتى أنشئت وزارة التعليم العالي التي شجعت 
الطلبة على اس����تكمال دراستهم وفتحت لهم 
املجال العلمي بش����كل أوسع، وحتى في فترة 
االحتالل الصدامي الغاش����م أنشأنا مكتبا من 
واش����نطن ملتابعة املكاتب الثقافية في الدول 
األخرى من أجل الطلبة الدارس����ني في اخلارج 
وبعد االحتالل عدنا لنشارك في جتربة إعادة 
بناء وزارة التعليم العالي وهذه املهمة جنحنا 
فيها بفضل اهلل ثم بتضاف����ر جهود العاملني 
في تلك الفترة إلى أن اصبحت وزارة التعليم 

العالي مجلسا بدال من وزارة.
في فترة من الفترات عملت في اليونيس��كو 

حدثني عن أبرز اإلجنازات التي حققتها هناك.
بعدها أصبح����ت مندوبا دائما للكويت في 
اليونيس����كو في باريس واليونسكو منظمة 
تعنى بالتربية والثقافة والعلوم لكن اجلانب 
األكبر منها يتجه نحو التربية واحلقيقة كانت 
جتربة فريدة أتاحت لي فرصة التواصل املباشر 
مع قطاع التعليم وايضا كان إجنازا كبيرا أن 
يتم انتخاب الكويت كعضو دائم في املجلس 

التنفيذي في اليونيسكو.

ثقة غالية

حدثن��ا عن اختيارك وزي��را للتربية والتعليم 
العالي وما تفاصيل تلك التجربة؟

في الع����ام 2001 مت اختياري ألكون ضمن 
التشكيلة الوزارية، وبالتأكيد كانت ثقة غالية 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
عندما كان سموه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وهذه الثقة تدعو لالعتزاز والعرفان 
وقد جعلتني أستش����عر نوعا من املسؤولية 
جت����اه عملي فحرصت عل����ى أن تكون جتربة 
العمل الوزاري في التربية جتربة مثمرة وغنية 
باإلجنازات، وف����ي احلقيقة أفتخر باملضي في 
استحداث إستراتيجية عمل ليس على مستوى 
الوزارة فقط ولكن على مستوى الدولة ككل، 
والنجاح في العمل الوزاري إمنا يكون بوجود 
رؤية واضحة واالستعانة بأصحاب اخلبرات 
وإعطائهم فرصة للمشاركة في عملية البناء التي 

ال تتضح نتائجها إال بعد سنوات من العمل.
برأيك ومن خ��الل جتربتك الوزارية، ما الذي 

يعيق وزير التربية عن اإلجناز في عمله؟
من األش����ياء التي تعيق وزير التربية عن 
العمل واإلجناز التغير السريع في الوزراء، فمن 
الصعب جدا أن يتمكن أي وزير في عام واحد 
من تنفيذ رؤيته ألن وزارة التربية عملها طويل 
ويحتاج إلى اس����تمرارية، وهذا األمر ينطبق 
على مستوى املناصب القيادية، وحتى ينجح 
أي وزير للتربية في عمله البد أن مينح الفترة 
الكافية التي يستطيع من خاللها العمل وطبعا 
من البديهي أن يكون بدعم من السلطة التشريعية 

وإال فمن الصعب أن يحقق أي إجناز.
من العمل الوزاري إلى العمل الديبلوماس��ي، 

كيف وجدت الفرق بينهما؟
بعد جتربة العمل الوزاري بعامني مت اختياري 
ألكون سفيرا للكويت في كندا، واحلقيقية لم 
أشعر بأن هناك نوعا من االختالف ألن العمل 
في مجال التربية يساعد اإلنسان على أن يكون 
سفيرا ناجحا، والعمل في كندا جتربة مميزة 
ألنها دولة فيها تقدم كبير في العديد من املجاالت 
وخصوصا املجال التعليمي وهو املجال الذي 
أجد نفسي مهتما به، إضافة إلى أن فيها أعدادا 

كبيرة من الطلبة الكويتيني.

بعد التخرج عدت إلى الكويت مباشرة وكانت 
أمام����ي العديد من الع����روض وهذه العروض 
قد ال يحصل عليها اإلنس����ان في أي وقت من 
األوقات لكنه من الضروري أن يستثمرها بالشكل 
الصحيح، ألن الفرص اجليدة ال تتكرر كثيرا، 
ومن بني تلك العروض اخترت العمل في جامعة 
الكويت ألنني كنت أرغب في استكمال دراستي 
فعملت في اجلامعة ملدة عام واحد فقط، وعلى 
الرغم من قصر املدة إال أنني استفدت كثيرا من 
العمل في اجلامع����ة، وحرصت على أن تكون 
همتي عالية وأال أرضى بأقل من التميز وتعلمت 

أن العلم ال يقف عند نقطة معينة.

الماجستير والدكتوراه

وماذا بعد هذه التجرب��ة القصيرة في جامعة 
الكويت؟

بعد جتربتي القصيرة في جامعة الكويت 
سافرت إلى الواليات املتحدة األميركية لدراسة 
املاجستير في مجال اإلدارة التربوية وقد اخترت 
دراس����ة اإلدارة ألس����باب كثيرة، وكانت فترة 
املاجستير فترة مهمة في حياتي تعلمت خاللها 
أهمية البحث العلمي، وبعدها أخذت ماجستير 

آخر في علم النفس التربوي.
وكي��ف كانت رحل��ة احلصول على ش��هادة 

الدكتوراه؟
بعد احلصول على رسالة املاجستير قررت 
استكمال املشوار للحصول على شهادة الدكتوراه 
ألن املسافة أصبحت قريبة وبالفعل بدأت رحلة 
احلصول على الدكتوراه في علم اإلدارة وبعد 
أن اقترب����ت من النهاية وبينم����ا أنا في إحدى 
احملاضرات في اجلامعة أعجبت بعلم احلركة 
الذي يصور حركة أعضاء اإلنسان ووجدت أنه 
علم مدهش وفيه الكثير من األسرار فقررت أن 
تكون رسالة الدكتوراه في علم احلركة، حتى 
ولو كلفني ذلك األمر أن أدرس س����نة إضافية 

وهذا ما فعلته وقد استفدت من ذلك كثيرا. 
بعد سنوات الدراسة واحلصول على الدكتوراه 

أين عملت؟
بعد التخرج كانت الفرصة متاحة بالنسبة لي 
للدخول في مجال العالج الطبيعي باعتبار أنه 
مجال دراستي إال أنني قررت العمل في جامعة 
الكويت وبع����د التحاقي باجلامعة اقترح علي 
الوزير آنذاك العمل في عمادة الشؤون الطالبية 
في اجلامعة وعلى الرغم من صغر سني عينت 
بعد فترة بسيطة ألكون مساعد العميد للشؤون 
الطالبية ثم أصبحت عميدا للشؤون الطالبية، 
وأذكر من املواقف الطريفة أنني ذهبت في إحدى 
املرات ألحل مشكلة أحد الطلبة وعندما جئت 

للس����كرتيرة، قالت لي »قف بالدور« وبعد أن 
عرفت أنني العميد شعرت باخلجل.

أسلوب مميز

كيف تلخص الس��نوات األربع التي قضيتها 
في عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت؟

خالل الس����نوات األربع في عمادة الشؤون 
الطالبية اس����تطعت أن أحقق شيئا أفتخر به 
وأعتبره الرصيد احلقيقي للمربي، وهو قربي 
من الطلبة والعمل على حل مشاكلهم وقضاياهم 
بكل ما أوتيت من قوة ولعل جتاربي الشبابية في 
العمل الكشفي واألنشطة االجتماعية ساعدتني 
كثيرا عل����ى أن أؤدي مهام عملي بنجاح خالل 
السنوات األربع ألن عمادة شؤون الطلبة حتتاج 

إلى تواصل مباشر مع الطلبة.
حدثن��ي عن قص��ة التفرغ العلم��ي والتي لم 

تستمر طويال؟
بعد جتربتي في اجلامعة طلبت من وزير 
التربية آنذاك د.حسن اإلبراهيم احلصول على 
تفرغ دراس����ي لعمل بع����ض األبحاث العلمية 
وبالفعل حصلت عل����ى تفرغ ملدة عامني وفي 
العام األول عملت بحثا خاصا في علوم احلركة 
وما ان انتهى العام حتى عرض علي العمل في 
املكتب الثقافي في واشنطن رغم أنني لم أكن 

قد انتهيت بعد من الس����نة الثانية من التفرغ 
العلمي.

وماذا ع��ن جتربة العمل ف��ي املكتب الثقافي 
وأبرز اإلجنازات فيها؟

في املكتب الثقافي كانت لي جتربة جميلة 
ومميزة باعتبار أن دراستي كانت في الواليات 
املتحدة وكنت أعرف مش����اكل الطلبة وعندي 
صورة واضحة حول الكثير من األمور فعملت 
جاهدا منذ اللحظة األولى أن تكون جتربة العمل 
في املكتب الثقافي مختلفة عن باقي التجارب 
فأنشأنا مجلة طالبية وأقمنا العديد من البرامج 
واألنشطة الثقافية، وكان الطلبة في تلك الفترة 
يواجهون مش����كلة اختيار اجلامعات املناسبة 
فقمنا بحصر اجلامع����ات املمتازة ووضعناها 
في قائمة بحيث يختار منها الطالب اجلامعة 
املناسبة، وكنا جند دعما غير محدود من قبل 
الشيخ سعود الناصر الذي كان وقتها سفيرا 
في الواليات املتحدة، وفي احلقيقة هذا الرجل 
كانت له جهود كبيرة ساهمت في جناح عمل 

املكتب الثقافي هناك.

تأسيس »التعليم العالي«

املشاركة في تأسيس وزارة التعليم العالي من 
اإلجنازات التي حققتها، حدثني عن هذه التجربة؟

حرص�ت عل�ى االجتهاد خ�الل دراس�تي ف�ي القاهرة حت�ى تخرج�ت األول عل�ى دفعتي 
فق�ال ل�ي أصدقائ��ي المصري�ون »أن�ت أول واف�د يطل�ع األول عل�ى المصريي�ن«

د.مساعد الهارون وزوجته في مقر سفارتنا لدى كندا

السفير د.مساعد الهارون متحدثا إلى الزميل ناصر اخلالديد.مساعد الهارون متوسطا د.فهد الرشيدي ومساعد الكليب

يوميات السفيرجولة وذكريات ال تنسى
ال تخل��و أجن��دة أي س��فير م��ن 
ذكريات ومش��اهدات تبق��ى عالقة في 
ذهنه ملا بها من الدهش��ة أما بالنس��بة 
لضيفنا د.مساعد الهارون فإن زيارته 
إلى القطب الش��مالي بواس��طة طائرة 
خاص��ة كانت أم��را مدهش��ا، خاصة 
م��ع رؤية مناظر الثل��وج وهي تغطي 
املكان، إضافة إلى طريقة الناس هناك 
وثقافتهم املختلف��ة، لذا تبقى ذكريات 

هذه الزيارة ممتعة بالنسبة له.

من فوائد العمل الديبلوماسي وجود 
وق��ت للجلوس م��ع الزوج��ة واألوالد 
فبع��د أن كان ذلك أم��را صعبا في ظل 
االنشغاالت املس��تمرة أصبح اآلن أمرا 
ممكنا بالنسبة للدكتور الهارون اجللوس 
م��ع األوالد وق��راءة الكتب، مس��تمتعا 
باحلي��اة اليومية م��ن خ��الل اللقاءات 
والزيارات بعي��دا عن الضغط الذي كان 
يجده الس��يما في العمل الوزاري، اآلن 
يوميات السفير العمارون أفضل بكثير 

مما كانت عليه سابقا.

د.مساعد الهارون: لكي ينجح أي وزير البد أن يمنح 
الفترة الكافية ويجد الدعم من السلطة التشريعية

د.الهارون خالل زيارته إلحدى املدارس

من أجواء اللقاء
تغيير جو: بعيدا عن الروتني وخروجا عن املألوف أجرينا اللقاء في أحد األماكن العامة 
لتكون جولة رائعة في فضاء رحب وأيضا خروجا عن املألوف ولم يأخذ اللقاء طابع 
الرسمية ليكون حوارا عفويا، د.مساعد الهارون متنى أن تكون األجواء السياسية في 

الكويت معتدلة حتى تسير األمور على ما يرام وحتى تستمر عملية التنمية.
إشادة: أشاد السفير د.مساعد الهارون بجميع العاملني في سفارتنا لدى كندا 
قائال: إذا كان هناك جناح فهو نتيجة تضافر جهود اإلخوان العاملني في الس����فارة 

ألنهم يبذلون جهدا كبيرا.

د.مساعد الهارون

أفتخر بالمضي في اس�تحداث إستراتيجية 
عمل خالل عملي وزيرًا للتربية ليس على مستوى 
ال�وزارة فقط ولك�ن على مس�توى الدولة ككل

وزير التربية األس��بق د.مساعد الهارون ومديرة اجلامعة الس��ابقة د.فايزة اخلرافي يفتتحان أحد األنشطة التربوية

خالل دراستي للماجستير والدكتوراه 
ركزت على اختيار تخصصات تناسب ميولي 
وقدراتي فعاد علي ذلك بالفوائد الكثيرة

وزير التربية ووزير التعليم 
العالي األسبق وسفيرنا 
الحالي لدى كندا أكد اعتزازه 
بثقة القيادة السياسية


