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س�يرة ذاتية وقفت أمامها حائرا كيف أخلصها؟ فقد قرأت فيها العديد م�ن اإلجنازات التي يحكيها ضيفنا فيصل 
الشايجي بعد مشوار طويل من العمل احلكومي، ومن الذكريات التي أمتعنا بها رحلته خالل الدراسة اجلامعية عندما 
ذهب إلى الواليات املتحدة األميركية عبر الباخرة ليبقى ثالث ليال دون أن يعرف طعم النوم، فاألمواج العاتية جعلته 
يعيش أياما من اخلوف والرعب، فكان ذلك مقدمة للتحمل والصبر حتى متكن من حتقيق أهدافه. جنح في أول جتربة 
وظيفية في اإلدارة املركزية لإلحصاء حيث كانت الوظيفة مناسبة مليوله العلمية وهي جتربة استمرت ملدة عامني ثم 
قرر إكمال الدراسات العليا فالرجل الطموح ال ميكن أن تعوقه الظروف مهما كانت فسافر مجددا إلى الواليات املتحدة 
األميركية ليدرس علوم احلاس�ب اآللي ليصبح أول مواطن كويتي يحصل على مؤهل علمي في الكمبيوتر ليساعده 
ذلك على حتقيق العديد من اإلجنازات في مسيرته العملية. بعد جتارب في وزارة التخطيط وبعد أن أصبح مديرا عاما 
لإلدارة املركزية مت اختياره ليقوم بتأسيس الهيئة العامة للمعلومات املدنية وهي الهيئة التي يثني عليها الكثيرون، 
ألنها صرح حكومي متميز بقواعده وطريقة عمله، تلك التجربة من أكثر التجارب التي يعتز بها فيصل الش�ايجي حيث 

اس�تطاع أن ينجح في إنش�ائها من خالل وضع خطة تتفق وطريقة العمل. أما على صعيد العمل في 
القطاع اخلاص فقد جنح في متثيل احلكومة في الشركة الكويتية املتحدة للدواجن وهي جتربة 

جديدة أكس�بته خبرة كبيرة حيث توسعت الش�ركة ومنت لتحقق أرباحا ثم بعد 
هذه التجربة كانت له جتارب أخرى في العمل االستش�اري الذي اختاره طريقا 
بعد االنتهاء من العمل احلكومي، وقد س�اعدته خبرات�ه الكبيرة في صنع جناح 

آخر جس�ده تألقه وإبداعه في العمل االستش�اري. فيصل عبدالرحمن الشايجي 
مبدع كويتي اس�تطاع أن يحقق العديد من اإلجنازات كما أنه استطاع 

أن يحصد العديد من اجلوائز وبكل جدارة جنح في الكثير من األعمال 
خالل مش�واره العملي وفي هذا اللقاء نتعرف على محطات من حياته 

العلمية والعملية فإلى تفاصيل احلوار:

فيصل الشايجي.. خبرات متعددة ومهمات من نوع خاص
 فيصل عبدالرحمن إبراهيم الشايجي، مواليد 1944، متزوج ولديه 3 أبناء.

 املؤه����ات العلمية: بكالوريوس رياضيات من الواليات املتحدة األميركية س����نة 1968 
� جامع����ة والية أريجون. ماجس����تير في علوم احلاس����ب اإللكتروني م����ن الواليات املتحدة 
األميركية س����نة 1972 � جامعة اوريجون. وهو أول مواطن كويتي يحصل على مؤهل علمي 
بالكمبيوتر، وقد اختارته املوسوعة العاملية »Who is Who« كأحد أعضاء املؤسسة في مجال 

نظم املعلومات.
 اجلوائز: حائز املركز األول جلائزة الكويت للتميز املؤسسي لألفراد عام 2000-1999. 
ورش����ح من قبل الكويت لتمثيل اجلهات احلكومية في أنش����طة مسابقة جائزة سمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم لإلدارة العربية.
 الوظائف السابقة بالقطاع احلكومي: مؤسس ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
بالكويت من عام 1982 حتى نهاية 2006. مراقب البحوث والتحليل اإلحصائي � اإلدارة املركزية 

لإلحصاء � وزارة التخطيط. مبرمج ومحلل نظم باملركز اإللكتروني � وزارة التخطيط.
 نائ����ب مدير املرك����ز اإللكتروني � وزارة التخطيط. مؤس����س ومدير عام مركز الكويت 
للمعلومات وامليكروفيلم. مدير عام اإلدارة املركزية لإلحصاء )بدرجة وكيل وزارة مساعد( 

بوزارة التخطيط.
 اخلبرات في اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات: خبرة أكثر من 28 سنة في تكنولوجيا ونظم 
املعلومات باإلضافة الى خبرة في اإلدارة احلكومية والقانون والشؤون املالية واحملاسبية. 
وخبرة طويلة في نظم وتكنولوجيا املعلومات بالكويت ونظم تسجيل السكان بصفة خاصة، 
وقد متت االستعانة بي في العديد من دول اخلليج في هذا اخلصوص. العمل كنائب رئيس 
اجله����از الفني للحكوم����ة اإللكترونية بالكويت. العمل كنائب رئي����س فريق العمل املركزي 

حلل املش����كلة األلفية باجلهاز اإلداري للدولة )Y2K(. نائب رئيس اللجنة الوطنية لإلحصاء 
واملعلومات. املشاركة في إعداد وصياغة ومناقشة القانون رقم 82/32 بشأن نظام املعلومات 
املدنية. إجراء العديد من الدراس����ات والبحوث باس����تخدام أسلوب العينات لبعض القضايا 
الوطنية. تصميم العديد من األنظمة اإلحصائية باألس����لوب املباشر On Line. تصميم قواعد 
بيانات ونظام األرش����يف الوطني للصور بالكويت. خبرة في إدارة األزمات وقد أسس مركز 
املعلومات بدولة البحرين وتش����غيله خال فترة االحتال. تصميم وتطوير العديد من حزم 
البرامج لكثير من التطبيقات. خبرة واس����عة في تكنولوجيا املعلومات واستخدام امليكنة. 
تصميم أنظمة وقواعد بيانات أنظمة املعلومات املدنية )وهي أنظمة كبيرة لعمليات التحديث 
واالس����ترجاع الفوري بشبكة معلومات قوامها يزيد على 850 وحدة طرفية(. أول من وضع 
أسس وقواعد البحث اللفظي لألسماء العربية وصمم حزمة برامج خاصة بذلك. أول من صمم 
وأدخل نظام االستعام اآللي بالهاتف في احلكومة. أول من وضع املقاييس واملواصفات ألنظمة 
امليكروفيلم بالكويت. أول من طبق نظرية املتوسطات لقراءة عدادات الكهرباء بنظام محاسبة 
املستهلكني بوزارة الكهرباء. قام بدراسة وتصميم وتطبيق العديد من األنظمة والتطبيقات 
احلكومية مثل: »نظام تس����جيل املواليد والوفيات، وإصدار شهادات املياد بوزارة الصحة، 

وكذلك تصميم وتطبيق نظام املرتبات واألجور على مستوى الكويت.. وغير ذلك«.
 الوظائف السابقة واألنشطة في القطاع اخلاص: رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية 
املتحدة للدواجن من 1994-1999. عضو مجلس إدارة شركة مجموعة االتصاالت واملعلومات 
االستش����ارية من 1994 الى 1999. مستش����ار فني في تكنولوجيا املعلومات بشركة اخلليج 
للتأمني. عضو مجلس ادارة ش����ركة اخلليج للتأمني من 1978 الى 1986. عضو مجلس إدارة 

شركة الصاحلية العقارية من 1986 الى 1986.

فيصل احلجي وفيصل الشايجي ومساعد العسعوسي أثناء تسليم مفتاح »املعلومات املدنية« خالل احتفال الهيئة بيوبيلها الفضي

مجل�س  رئاس�ة  تولي�ت 
المتحدة  الكويتية  الشركة  إدارة 
للدواج�ن ممث�اًل ع�ن الحكومة 
حقق�ت  ثري�ة  تجرب�ة  فكان�ت 
خالله�ا الش�ركة أرباح�ًا طائلة

بالنسبة ملشاركتي كعضو مجلس إدارة 
في شركة مجموعة االتصاالت واملعلومات 
االستشارية فهي جاءت بناء على طلب الشركة 
التي اختارتني لكوني أول مواطن أحصل 
على شهادة في الكمبيوتر، وقد وجدت متعة 
كبيرة بالعمل في مجال مجموعة االتصاالت 
واملعلومات خصوصا أن العمل االستشاري 
احلر هو املجال الذي اخترته بعد جتربة العمل 

في الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
حصل��ت على بعض اجلوائ��ز حدثني عن 
أبرزها وما مدى تأثيرها على أدائك الوظيفي؟
من اجلوائز التي حصلت عليها جائزة 
الكويت للتميز املؤسس���ي لألف���راد عام 
2000/1999م وال ش���ك أن ه���ذه اجلائزة 
أعطتني دافعا كبيرا لبذل املزيد من اجلهد 
والعطاء، فجوائز الدولة وسام يعتز به كل 
مواطن، كما رشحت من قبل الكويت لتمثيل 
اجلهات احلكومية في مسابقة جائزة سمو 
الش���يخ محمد بن راشد آل مكتوم لإلدارة 

العربية.

خارطة طريق للنجاح

برأيك كيف ينجح اإلنس��ان في مس��يرته 
الوظيفية؟

النجاح في العمل الوظيفي يتطلب من 
املوظف العمل واالجتهاد واملواظبة وحتمل 
املسؤوليات التي تسند إليه، وأال يعتمد على 
الواسطة ألنها البد أن ترحل مع األيام، أما 
االعتماد على الكفاءة فهو املطلوب ونصيحتي 
لكل موظف أن يكون طموحا وأن يعمل من 

أجل العمل ال من أجل املنصب.
هل وجدت صعوبات وكيف تغلبت عليها؟

الصعوبات البد من وجودها في كل مكان، 
لكنني كنت أتغلب عليها باألداء املتميز وفهم 
الظروف فهما صحيحا وأال تكون لي عداوات 
في العمل، فاملوظفون يجب أن يكونوا أسرة 

واحدة جتمعهم مشاعر احملبة واألخوة.
هل وج��دت التكرمي الذي يليق باإلجنازات 

التي حققتها باسم الدولة؟
ما قمت به هو الواجب الذي تس���تحقه 
الكويت التي طاملا أعطتني الكثير، وكثير 
من املسؤولني لم يقصروا معي عندما كنت 
في العمل احلكومي حيث وضعوا ثقتهم بي 
في كثير من املهام واإلنسان الناجح ال يسعى 

للتكرمي ألنه يحب أن يكون متميزا.

وهو عبارة عن تسجيل مستمر للسكان وهي 
سياسة تتبعها الدول الكبرى حتى ان الصني 

لديها هذا النظام قبل 200 عام.
أنت من أس��س الهيئة العام��ة للمعلومات 

املدنية كيف كانت تلك التجربة؟
بدأت في مؤسسة الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية من الصفر وطبعا تأسيس أي عمل 
ناجح البد أن تتوافر فيه الكثير من عناصر 
اجلودة، فبعد أن مت تكليفي من قبل وزير 
التخطيط آنذاك السيد عبداللطيف احلمد بدأت 
أضع تصورا خاصا إلنشاء الهيئة فوضعت 
اخلطة اخلمسية بعد أن قمنا بإحصاء أعداد 
املواطنني لنص���در البطاقات اخلاصة بهم، 
ووضعت آلية نسير عليها وكان معي األخ 
مساعد املخيطر الذي كان نعم الرجل في أداء 
مهام عمله وهكذا جنحنا في جتربة تأسيس 

الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
وماذا عن جتربة العمل في الشركة الكويتية 

املتحدة للدواجن؟
جتربتي في رئاسة مجلس إدارة الشركة 
الكويتية املتح���دة للدواجن كانت جتربة 
ثرية جدا، كنت خالها أمثل احلكومة ألنها 
كانت متلك حصة في هذه الشركة، واحلقيقة 
العمل في تلك الشركة كان مميزا، خصوصا 
أن تربي���ة الدواجن ف���ي الكويت أمر ليس 
سها لكنني أفتخر بأن الشركة توسعت في 
أعمالها وحققت أرباحا طائلة لتكون جتربة 

جتارية مميزة.
كي��ف كان��ت مش��اركتك ف��ي مجموع��ة 

االتصاالت واملعلومات؟

في جامعة أوريجون وبعد التخرج كنت أول 
مواطن كويتي يحصل على مؤهل علمي في 
الكمبيوتر، وقد مت اختياري من قبل املنظمة 
العاملية who is who كأحد أعضاء املؤسسة 
في مجال نظم املعلومات، واستفدت كثيرا 
من دراستي للكمبيوتر فنجحت في حتويل 
نظام الرواتب من األسلوب البدائي عن طريق 
التس���ليم اليدوي إلى طريقة التس���لم عن 
طريق البنوك، وجنحت مع وزارة الكهرباء 
عندما اقترحت عليهم نظرية املتوس���طات 
لتفادي مشكلة قراءة العدادات ومت تطبيق 

هذه النظرية بوزارة الكهرباء.

نجاحات باهرة

وكيف أكملت املش��وار بعد احلصول على 
درجة املاجستير؟

بع���د التخرج عدت إلى الكويت وأكملت 
مسيرتي العملية في اإلدارة املركزية لإلحصاء 
حتى أصبحت مدير ع���ام اإلدارة املركزية 
لإلحصاء بدرجة وكيل وزارة، وفي احلقيقة 
ه���ذه اإلدارة م���ن اإلدارات املهمة ألنها من 
العناصر األساسية للتخطيط والتنمية، فهي 
التي تقدم األرقام واإلحصائيات والتي على 
ضوئها يتم التخطيط اجليد لبناء الدولة، 
وبعد هذه التجربة ساهمت في تأسيس مركز 
الكويت للمعلوم���ات وامليكروفليم لنقوم 
بتوثيق الكثير م���ن املعلومات املهمة التي 
يجب أن حتفظ ألنها تاريخ، وأفتخر بأنني 
أول من عمل دليل الكويت للمعلومات وكذلك 
أفتخر بتجربتي في تسجيل السجل املدني 

رحلتي الدراس���ية ما لم أكن أتوقعه فبعد 
األيام الصعبة التي قضيتها في البحر وسط 
األمواج والريح العاتية وجدت نفسي وحيدا 
مع ألم الغربة ووطأة االش���تياق إلى األهل 
واألصدقاء، وكنت أدرك أنه ال سبيل ملواجهة 
ذلك إال بالصبر واجللد، ومن أكثر املواقف 
املؤمل���ة التي واجهتها ف���ي الغربة أنه بعد 
اجتيازي للسنة األولى جاء مشرف الطلبة 
ليخبرني بأن والدتي فارقت احلياة، وكان 
هذا املوقف من أصعب املواقف في حياتي، 
ولكن بالصبر أكملت مشواري الدراسي حتى 
عام 1968 حصل���ت على البكالوريوس في 

الرياضيات.
م��ا أول محط��ة وظيفي��ة عمل��ت بها بعد 

احلصول على الشهادة اجلامعية؟
بعد التخرج من الواليات املتحدة األميركية 
عدت إلى الكويت وعملت في اإلدارة املركزية 
لإلحصاء ب���وزارة التخطيط وكنت مراقب 
البحوث والتحليل اإلحصائي ثم أصبحت 
مبرمجا ومحلل نظ���م باملركز اإللكتروني 
وألنني كنت أحب عملي استطعت أن أجنح 
في أداء امله���ام املوكلة لي حتى جنحت في 
عملية تخطيط املناطق والقطع لتس���هيل 

مهمة اإلحصاء.
بعد التجربة األولى في العمل الوظيفي ماذا 

وجدت؟
بعد هذه التجربة التي لم تس���تمر أكثر 
من عامني وجدت أنه من الضروري أن أكمل 
دراستي فسافرت مرة أخرى إلى الواليات 
املتحدة لدراسة علوم احلاسب اإللكتروني 

وكيف أكملت املشوار الدراسي بعد التخرج 
في الثانوية العامة؟

بعد التخرج في الثانوية العامة اخترت 
الدراسة في الواليات املتحدة األميركية، ألن 
فيها فرصا كبيرة للتعليم اجليد واالستفادة 
بشكل أكبر، وقد جاءت هذه اخلطوة إلمياني 
بأن من يخطط ألن تكون له مكانة متميزة 
ومس���تقبل مزدهر فابد عليه أن يبذل كل 
جهده، وأعتقد أن التعليم اجليد من األسباب 
التي توفر لإلنسان مستقبا جيدا ومكانة 
مرموق���ة، واحلمد هلل اس���تفدت كثيرا من 
الدراسة في الواليات املتحدة حيث خرجت 
بحصيلة علمية كبيرة باإلضافة إلى تعلم 
االعتماد على النفس واملثابرة والتعايش مع 
الواقع مهما كانت صعوبته، وقد كنت ضمن 
أول دفعة من الطلبة الذين يس���افرون إلى 
أمي���ركا عن طريق الباخرة وأمضيت ثاث 
ليال وسط أمواج عاتية وريح قوية عشت 
خالها حلظات من الرعب ولم أذق طعم النوم، 
وفي الباخرة أج���روا لي اختبارا وجنحت 
فيه فاختاروني للدراسة في جامعة خاصة، 
كنت أول كويتي يدخلها وكانت الدراس���ة 
فيه���ا صعبة للغاية إال أنني كنت أدرك أنه 

ال يوجد شيء اسمه مستحيل.

الصبر في مواجهة الصعوبات

ه��ل واجهت��ك صعوب��ات أثناء دراس��تك 
اجلامعية في الواليات املتحدة األميركية؟

اإلنس���ان علي���ه أن يتوق���ع كل األمور 
في رحلته بهذه احلي���اة وقد وجدت أثناء 

كيف أبصرت النور مطلع حياتك وما أبرز 
األشياء التي تعلمتها في البداية؟

أبصرت النور في منطقة القبلة واحلقيقة 
ال أنسى تلك األيام املتواضعة بتواضع أهلها 
فكانت احلياة جميلة على الرغم من بساطتها 
وعلى الرغم من قلة اإلمكانيات، إال أنك كنت 
جتد الس���عادة والس���رور ولم نكن نعرف 
احلس���د وال احلقد، وكنا فعا كلنا كأسرة 
واحدة، وال شك أن البيئة االجتماعية كلما 
كانت مترابطة ومتماسكة ساعد ذلك على 
أن يكون الفرد ناجحا ومتميزا، ألن الفرصة 
متاحة لذلك وقد كنت أجتول بني الفرجان 
كل البي���وت أهلي وجيران���ي وكنت هادئ 
الطبع أحب التفكير واملطالعة وتعلمت من 
بيتي الصبر واملثابرة وأن األيام حتمل في 

طياتها الكثير.
وم��اذا عن مش��وارك الدراس��ي وما الذي 

مييزه؟
كن���ت أحب الدراس���ة وال أمتلل من أداء 
الوجبات ففي مدرسة املباركية قضيت سنوات 
من أروع سنوات العمر، ومع الكتاب املدرسي 
كنت أجد متعة وحتى مع األصدقاء وتوجيهات 
املدرسني كنت أشعر بأن هذه األجواء مناسبة 
لي، إلى أن مضت السنوات مسرعة فوجدت 
نفس���ي على أبواب ثانوية الشويخ، ولعل 
جتربة الدراس���ة في ثانوية الشويخ كانت 
األبرز ألنني جربت السكن الداخلي وعاصرت 
الكثير من الزم���اء املتميزين وأذكر منهم 
على س���بيل الذكر ال احلصر األخوة محمد 
العدساني  النصراهلل ومحمد املا وفوزي 
وخالد النصار، وكان���ت ميولي إلى املواد 
العلمية أكثر منها إلى األدبية، واحلقيقية 
كنت أصرف كل أوقاتي نحو الدراسة ألنني 

كنت أحب أن أكون من املتفوقني.

قيم ترتقي بالمجتمع

هل هناك جتربة تعتز باملشاركة فيها أثناء 
رحلتك الدراسية؟

من التجارب التي أعتز بها أثناء الدراسة 
االلتحاق بالكشافة التي تعلمت منها الكثير 
من األمور اإليجابية والتي كان لها بالغ األثر 
ف���ي حياتي فيما بعد، ألنه���ا تربي الطالب 
عل���ى الكثير من القي���م واألخاقيات التي 
أوصى بها الدين اإلسامي والتي من شأنها 
حتقيق االرتقاء باملجتمع، ومن هذه القيم 
مساعدة اآلخرين واحلث على العمل التطوعي 
واملشاركة في بناء الوطن في شتى املجاالت 
وهذه األمور جتعل لتل���ك التجربة مكانة 

خاصة عندي.

تحوي�ل  م�ن  تمكن�ت 
التقليدي  األسلوب  من  الرواتب 
إلى نظام البنوك وفي »الكهرباء« 
اقترح�ت نظرية المتوس�طات 
لتفادي مشكلة قراءة العدادات

لي  وظيفي�ة  محط�ة  أول 
كانت ف�ي »التخطي�ط«  ونجحت 
خاللها في عملية تخطيط المناطق 
والقطع لتس�هيل مهمة اإلحصاء

أفتخ�ر بأنني أنجزت دليل 
الكويت للمعلومات وقمت بوضع 
السجل المدني للسكان باعتباره 
سياس�ة متبعة في الدول الكبرى

ل�م أنتظ�ر أي تكري�م عل�ى أعمال�ي ألنن�ي أرى أن كل م�ا قدمت�ه كان واجب�ًا عل�ّي تج�اه 
الكوي�ت واإلنس�ان الناج�ح ال يس�عى للتكري�م ب�ل يكفي�ه أن يك�ون متمي�زًا ومخلصًا ف�ي عمله

فيصل الشايجي

)حسن حسيني(فيصل الشايجي مستقبال الزميل ناصر اخلالدي

أول مواطن يحصل على مؤهل علمي متخصص في الكمبيوتر

فيصل الشايجي حقق إنجازات مشهودة في »التخطيط«
وتأسيس »المعلومات المدنية« ووضع النظام الحديث للرواتب 


