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مــقـــــدمـــــة

«أرى المملكة العربية السعودية بعد خمسين سنة من اآلن ،مصدر إشعاع لإلنسانية»
الملك فيصل بن عبدالعزيز (1395هـ1975/م).
َّ
شكل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،منذ تأسيسه في عام 1403هـ1983/م،
محورًا علم ًّيا وفكريًّا وثقاف ًّيا في المملكة العربية السعودية والعالم العربي واإلسالمي.
وينتج المركز بحوثاً أصيلة في مجاالت الدراسات اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،ويوفر
منصة للباحثين والمؤسسات البحثية المحلية واإلقليمية والعالمية لتبادل المناقشات
الفكرية والحوارات الثقافية.
ينشر المركز ً
أيضا ،من خالل دار الفيصل الثقافية  -وهي ذراع النشر بالمركز  -كت ًبا
ودوريات تتناول موضوعات مهمة عن المملكة والمجتمعات العربية واإلسالمية والعالم.
ٍ
وعالوة على ذلك ،يجمع المركز في مكتبته أوعية المعلومات التاريخية والحديثة ،ويحفظ
ذكريات الملك فيصل بن عبدالعزيز وأسرته في دارة آل فيصل ،كما يعزز متحف ُه قيمة
المخطوطات اإلسالمية والمجموعات الفنية.

3

4

العرض السنوي | 2020م

الرؤية
أن نكون ً
نبعا إنسان ًّيا للمعرفة العلمية والفكرية والثقافية.
األهداف االستراتيجية للسنوات الخمس (2020-2016م):

·زيادة الوعي والمعرفة بتراث الملك فيصل بن عبدالعزيز
–رحمه الله -لحفظ ذكراه وتوثيق مساهماته في خدمة

البشرية.

· تحفيز ودعم الحوار وتوثيق عرى التعاون المعرفي لتحقيق
األهداف العلمية للمركز.

·التركيز على اإلنتاج البحثي العلمي في العلوم اإلنسانية.
·حفظ التراث اإلسالمي وتحقيقه.

·رفع مستوى البنية التحتية التقنية والتطبيقات اإللكترونية
والحضور اإللكتروني لتيسير تحقيق أهداف المركز.
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نظرة على 2020م
صاحب السمو الملكي
األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز
رئيس مجلس اإلدارة

َ
معارض للفنون
العالم ،كما نظم المركز

كان عام 2020م عامً ا فريدً ا من نوعه على ُّ
الصعُ د
كافة ،فقد َّأثر في البشرية جمعاء بسبب

التزم أعضاء فريق مركز الملك فيصل جميع

اإلسالمية ،رغم التحديات المختلفة التي

اإلصابات ،وهو ما ترك أث ًرا كبي ًرا في جميع

مكانة المركز بوصفه واحدً ا من أكثر المراكز

األنشطة بالشراكة مع مراكز بحوث عالمية

جائحة كورونا .وشهدت المملكة نصيبها من
مناحي الحياة ،واالقتصادية منها خاصة،
وأصبح العديد من أنشطتنا االجتماعية

من التحديات اللوجستية المعقدة ،فقد
الضوابط العلمية ،وأسهموا في تعزيز

البحثية تأثي ًرا في المنطقة .واألهم من ذلك،
أعطت مجموعة العشرين الفرصة للمملكة

والثقافية والتعليمية والتجارية والمالية ي َ
ُعقد

ليطلع العالم على التقدم الذي أحرزته عبر
المبادرات االقتصادية واالجتماعية المُ ّ
نفذة

كانت قمة مجموعة العشرين ( )G20أحد

مركز الملك فيصل في تحقيقها .وبالقدر نفسه

الدول افتراضيًّا لمناقشة الخطط االجتماعية

العشرات من الجهات البحثية في مختلف

في الفضاء اإللكتروني.

أهم تلك «التحوالت»؛ حيث اجتمع قادة

واالقتصادية .وتناولت قمة الرياض ،التي كانت

أول حدث يُستضاف في الشرق األوسط من هذا

كجزء من رؤية المملكة 2030م ،التي أسهم

من األهمية ،عزز المركز عالقات التعاون مع

أنحاء العالم.

ظهرت في عام 2020م .وأقام المركز العديد من
رائدة وجامعات ومؤسسات فكرية؛ نتطلع إلى
ً
أهدافا جوهرية،
استمرارها ،وهو ما يحقق
تتمثل في إثراء الحياة الثقافية والفكرية

السعودية ،والوفاء بمسؤولياتنا العربية

واإلسالمية.

ي ّ
ُمثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
ً
منارة للتواصل والبحث العلمي في
اإلسالمية
جزء مهم من العالم يتطور سريعً ا .ويتمثل

دورنا في تعزيز البحوث المستقلة ذات الجودة

عواقب الوباء والحلول المناسبة لتعافي
النوع،
َ

إضافة إلى الفعاليات المهمة ،يظل تركيز مركز

العالية التي لها تأثير حقيقي في السياسة

كان لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات

على إعداد البحوث العلمية األصيلة .مع التزام
معايير الجودة البحثية ،فقد أَ َعدَّ باحثو المركز

العلماء والباحثين والقائمين على أعمال

مجموعة العشرين بالتعاون مع مركز الملك

اللغوية والثقافية واالجتماعية والسياسية.

المشاركة ،وهي
الفكر العشرين ()T20
ِ

ليستفيد منها الطالب والباحثون من جميع
أنحاء العالمَ .
وع َقد مركز الملك فيصل

االقتصادات الراكدة.

اإلسالمية دور رئيس في التحضير لقمة

عبدالله للدراسات والبحوث البترولية،
حيث ُك ِّلف الـمركزان استضافة مجموعة
منتدى للمراكز الفكرية تابعٌ لمجموعة

العشرين ،يقدّ م توصيات في السياسات

العامة للمشاركين في القمة .وعلى الرغم

الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

العامة ،والفضل يعود إلى فريق متميز من
المركز ،إلى جانب الموظفين المتميزين،

عشرات اإلصدارات في مختلف ميادين البحث؛

الذين يقدمون إسهامات مهمة .وإذا حقق

وهي متاحة باللغتين ،العربية واإلنجليزية؛

إلى تفانيهم وحرصهم على إضافة قِيمة ،فلهم

ً
أيضا فعاليات بحثية تنوعت بين الندوات
والمحاضرات العامة وحلقات النقاش،

بمشاركة كبار المفكرين من جميع أنحاء

المركز أهدافه ،فإن ذلك يرجع  -في األساس -

منا عظيم الشكر واالمتنان.
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عام استثنائي وإصرار على التميز
د .سعود السرحان
األمين العام

على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا

(كوفيد )19-في العالم أجمع ،إال أن عام 2020م
رئيسا لتطور المركز.
كان عامً ا ً

ونشر العديد من اإلصدارات البحثية ،منها:

ثمانية إصدارات من «دراسات» (أوراق بحثية

ً
ملحوظا ورفع
المركز بِ ْنيَته التحتية تحسي ًنا

من المركز) ،وإصدار واحد من «قراءات» (أوراق

جودتها ،وأكملت مكتبته نقل قاعدة بياناتها

لقد كان العام األخير في تحقيق أهداف المركز

ًّ
خاصا ،و 20إصدارًا من «تعليقات» ،وإصداران من

المصدر؛ كما أنشأ متحفه مختب ًرا جديدًا لحفظ

وقد استضاف المركز في عام 2020م مجموعة

تناولت التأثيرات اإلقليمية والدولية لفيروس

االستراتيجية للسنوات الخمس (2020-2016م).

عن الدراسات اإلنسانية من المركز) ،و 14تقري ًرا

«تقدير موقف» ،وثمانية تقارير أسبوعية خاصة

الفكر ( ،)T20وهي إحدى المجموعات المشاركة

كورونا المستجد ،ومدى انعكاس ذلك على

العربية السعودية ،وذلك بالتعاون مع مركز

السعودية.

في مجموعة العشرين الدولية في المملكة

الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية،

وقد اخ ُتتمت تلك القمة ،التي استمرت يومين،

بنجاح باهر ،وحضرها افتراضيًّا ألفان وثمانمائة
وخمسة مشاركين.

في عام 2020م ،حقق المركز ً
أيضا تقدمً ا كبي ًرا

االقتصاد وخطط التنمية في المملكة العربية

إلى نظام مكتبات «كوها» المتكامل المفتوح
مخطوطات المركز ومجموعاته النادرة.

وقد دعمت األقسام اإلدارية بالمركز األنشطة
الفكرية والثقافية دعمً ا متمي ًزا .فبعد ِّ
تفشي

الوباء ،عملت إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

وإدارة العالقات العامة وإدارة المشاريع بكل ٍّ
جد

ونشرت دار الفيصل الثقافية ،وهي ذراع النشر

لنقل أنشطة المركز إلى منصات اإلنترنت .وهو ما
ّ
مكن المركز من العمل بسالسة رغم فرض حظر

اللغوية» و«مجلة الفيصل» .إضافة إلى ذلك،

الجديدة الخاصة بفيروس كورونا المستجد على

كتب في عام 2020م
الخاصة بالمركز ،سبعة ٍ
ً
إجمال .واستمرت في إصدار «مجلة الدراسات

التجول بين شهري مارس ومايو ،وتطبيق اللوائح

فقد بدأت دار الفيصل الثقافية في نشر «المجلة

أماكن العمل .ومنذ استئناف المركز أعماله ،بعد

واإلنجليزية ،لصالح مركز الملك سلمان لإلغاثة

قدمتها وزارتا الصحة ،والموارد البشرية والتنمية

والثاني في عام 2020م .في العام نفسه ،استمرت

ِّ
للحد من
الوقائية الضرورية والمراقبة الصحية

في أنشطته البحثية؛ إذ أنشأ وحدتين بحثيتين

الدولية للدراسات اإلنسانية» باللغتين العربية

ووحدة الدراسات االجتماعية االقتصادية .وبدأت

واألعمال اإلنسانية ،فنشرت العددين األول

شهري جديد محرر باسم «متابعات أفريقية».

«دارة آل فيصل» في جمع الموارد المتعلقة

ًّ
خاصا يتحدث عن العالقات بين المملكة
عددًا

الجهات الخارجية بالمواد الالزمة ،بما في ذلك

أبعث بأعمق امتناني لجميع موظفي المركز،

فيها عن رؤيته للخمسين عامً ا المقبلة ،وقد
ب َّثتها الخطوط الجوية العربية السعودية بمناسبة

رؤية المركز ألن يصبح نبعً ا عالميًّا للمعرفة،

جديدتين ،هما :وحدة الدراسات الثقافية،

وحدة الدراسات األفريقية في إصدار تقرير
أما وحدة الدراسات اآلسيوية ،فقد حررت

العربية السعودية والصين في «المجلة اآلسيوية

للدراسات الشرق أوسطية واإلسالمية» .وفي
عام 2020م كذلك ،استضاف المركز ،وشارك

في استضافة ،سبع وثالثين فعالية بحثية،

بالملك فيصل ،رحمه الله ،وأسرته ،وتزويد

المقابالت التي أجراها الملك فيصل ،وتحدث

حسنَ
اليوم الوطني السعودي .وفي عام 2020مَّ ،

رفع حظر التجول ،وهو يتبع التوجيهات التي
االجتماعية بدقة ،إضافة إلى تطبيق التدابير
انتشار الفيروس.

وأشجعهم على مواصلة العمل الجاد؛ لتحقيق
ورافدًا من روافد التواصل اإلنساني لصالح
البشرية جمعاء.
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خط زمني ألحداث ٢٠٢٠م :العالم ،السعودية ،مركز الملك فيصل
الشهر

العالم

يناير

	•اكتشاف كوفيد 19-في ووهان ،الصين
	•وفاة السلطان قابوس ،سلطان عمان ،وقد
خلفه السلطان هيثم بن طارق
	•إعالن منظمة الصحة العالمية فيروس
كورونا حالة طوارئ دولية

السعودية
	•انطالق رالي دكار السعودية

مركز الملك فيصل
	•االجتماع االستهاللي لمجموعة الفكر
العشرين
	•مؤتمر عن حوكمة الجهات الفاعلة غير
الحكومية بالتعاون مع المركز الدولي
لدراسة التطرف في كلية كينجز لندن

فبراير

	•خروج بريطانيا رسميًّا من االتحاد األوروبي
	•توقيع اتفاق سالم بين واشنطن وحركة
طالبان

مارس

	•بعض الدول تطبق الحظر بسبب جائحة
كوفيد19-
	•تأجيل أولمبياد طوكيو 2020م

أبريل

	•تراجع أسعار بترول ( )WTIإلى ما دون الصفر 	•شهر رمضان
	•بداية رفع قيود الحظر على ثالث
	•حادثة مقتل جورج فلويد ،التي أدت إلى
مراحل
مظاهرات “”Black Lives Matter

يوليو

	•طبقت الصين قانون األمن القومي لهونغ
كونغ

	•موسم الحج من دون حجاج من
الخارج

	•حلقة نقاش مع معهد دول الخليج في
واشنطن عن التحول االجتماعي السعودي
	•حلقة نقاش مع المجلس الوطني للعالقات
األمريكية العربية عن العنصرية

سبتمبر

	•تطبيع العالقات بين البحرين وإسرائيل
	•وقوع حرب بين أرمينيا وأذربيجان
	•وفيات كوفيد 19-تتجاوز المليون عالميًّا
	•وفاة أمير الكويت الشيخ صباح األحمد،
وقد خلفه الشيخ نواف األحمد

	•استئناف جزئي للرحالت الدولية

	•حلقة نقاش مع تشاتام هاوس عن العالقات
األمريكية-الصينية

نوفمبر

	•االنتخابات الرئاسية األمريكية :ترامب ضد
بايدن

ديسمبر

	•وفيات كوفيد 19-تتجاوز المليون ونصف
المليون عالميًّا

مايو

يونيو

	•اكتشاف أول إصابة مؤكدة بكوفيد•	 19-تعليق العمل في مقر مركز الملك فيصل
مؤقتاً بسبب جائحة كوفيد19-
بالقطيف
	•الحظر الكلي بسبب جائحة كوفيد19-
	•اعتراض صواريخ الحوثيين على الرياض

	•وفيات كوفيد 19-تتجاوز نصف المليون عالميًّا 	•نهاية الحظر

أغسطس 	•انفجار كارثي في مرفأ بيروت
	•تطبيع العالقات بين اإلمارات وإسرائيل

أكتوبر

	•تعليق إصدار التأشيرة السياحية
بسبب جائحة كوفيد 19-بعد وصول
عدد التأشيرات الصادرة إلى نصف
المليون تأشيرة تقريباً

	•ورشة عمل مع جامعة الكويت بعنوان:
“آسيا بعيون خليجية”

	•حلقة نقاش مع أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
عن العالقات الخليجية-اآلسيوية
	•حلقة نقاش مع المجلس الوطني للعالقات
األمريكية-العربية عن الدبلوماسية الرياضية
	•إعادة فتح المركز

	•ورشة عمل مع معهد الدراسات السياسية
	•استئناف العمرة
الدولية عن السياحة
	•المملكة العربية السعودية تستضيف
	•حلقة نقاش مع مركز «دراسات» عن التسامح
قمة مجموعة العشرين
	•قمة مجموعة الفكر العشرين
	•حلقة نقاش مع المجلس األطلنطي عن التعليم
	•حلقة نقاش مع الرابطة الدولية لدراسة
الجزيرة العربية عن اآلثار في المملكة
	•وصول أول دفعة من لقاح كوفيد•	 19-حلقة نقاش مع جامعة الفارابي عن أبي نصر
الفارابي
	•حلقة نقاش مع معهد الشرق األوسط
بجامعة سنغافورة الوطنية عن األمن

7

8
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جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد:19-
اإلجراءات الوقائية االحترازية التي اتخذها المركز
ُتعرف سنة 2020م بأنها سنة ّ
تفشي جائحة

عالمية ،هي جائحة فيروس كورونا المستجد/

كوفيد ،19-الذي قضى على حياة أكثر من

مليون ونصف المليون شخص بحلول نهاية عام

2020م .وقد سجلت المملكة العربية السعودية
أول حالة إصابة بالفيروس في  2مارس في

مدينة القطيف .وحين استشعرت قيادة
ّ
يشكله الفيروس المستجد
المملكة الخطر الذي
على المواطنين والمقيمين؛ سارعت إلى

ِّ
للحد من تداعيات
إطالق حزمة تدابير احترازية

الفيروس وخطورة انتشاره .وقد استجاب مركز

الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

لتلك التدابير االحترازية التي أطلقتها الدولة،

فبدأ بتعليق جميع الفعاليات وإلغاء الدورات
التدريبية للموظفين التي كانت تستلزم

حضورهم .كما أوقف استخدام بصمة الدخول

للموظفين واستعمال بطاقات الموظفين
فقط ،بدالً من ذلك ،بناء على توصيات الدليل
اإلجرائي للوقاية من تفشي فيروس كورونا في

مكان العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية .وأيضاً ،عمال ً بمبدأ:

بالمركز بتسخير البرامج اآللية لتمكين الموظفين

المركز إلى تنفيذ تعليمات الحضور بالنسب التي

ذلك ،وتهيئة البرامج التي مكنتهم من عمل

مقر المركز جرى تعقيم مرافق المبنى بأكملها،

الوقاية خير من العالج ،قام المركز بعمل دليل

من إكمال أعمالهم عن بُعد وتدريبهم على

هذا الشأن لنشر التوعية حول طرق السالمة

االجتماعات الالزمة إلنهاء األعمال المنوطة بهم.

وتجهيز األدوات الصحية للوقاية من العدوى،

قيود ،لم يتوقف المركز عن إقامة الفعاليات
البحثية ،والتي كانت ُتقام عن بعد عبر عرضها

وغيرها؛ وكذلك مراقبة مدى التزام الموظفين

إرشادي يتضمن تعليمات وزارة الصحة في

والوقاية؛ باإلضافة إلى إرسال رسائل توعوية
دورية لموظفي المركز ،وتكوين لجنة إدارية

لرصد الموظفين الذين أصيبوا بالعدوى وتطبيق

إجراءات العزل وتتبع حاالت المخالطة ومتابعة

حالتهم الصحية.

وفي ظل التباعد االجتماعي ،وما فرضه من

مباشرة على وسائل التواصل االجتماعي ،حيث

عقد المركز ثالثين فعالية افتراضية بين شهريّ

أبريل وديسمبر .وفي الوقت الذي أعلنت فيه

كان المركز سباقاً إلى اإلعالن عن تعليق حضور

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

للحظر ،وقد قام طاقم تقنية المعلومات

وتقليص أعداد العاملين فيها؛ سارعت إدارة

الموظفين إلى مقر العمل قبل اإلعالن الرسمي

رفع تعليق حضور العاملين إلى مقرات العمل

قررتها الوزارة .وقبل حضور الموظفين للعمل الى

مثل الكمامات ،والمطهرات ،والقفازات،

باإلجراءات االحترازية .ولم يغفل المركز الجوانب
واآلثار االقتصادية واألمنية والثقافية والتعليمية

والسياسية للجائحة؛ فكان أن أصدر ثمانية تقارير
أسبوعية ُنشرت على موقعه عن اآلثار الوطنية
واإلقليمية والدولية لتداعيات فيروس كورونا

(ص ،)28 .كما أقام حلقات نقاش عن الموضوع

نفسه (ص 35 .و.)36
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مجموعة
الفكر العشرين
()T20
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مجموعة الفكر العشرين ()T20
برئاسة مركز الملك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية
ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)
مجموعة الفكر  ،)T20( 20هي إحدى
المجموعات المشاركة لمجموعة العشرين
الدولية ،وهي بمثابة «بنك أفكار» للمجموعة
ٌ
شبكة من المراكز البحثية
تسهم فيها
ومؤسسات الفكر من الدول العشرين.
تعمل مجموعة الفكر على جمع موجزات
الخبَراء العالميينُ ،
السياسات من ُ
وت َق ِّدمُ
توصيات في السياسات العامة قائمة على
ٍ
األدلة لقيادات مجموعة العشرين من خالل
بيان مجموعة الفكر  .20ونظراً الستضافة
المملكة العربية السعودية لمجموعة
العشرين في عام 2020مُ ،ك ِّل َ
ف مرك ُز الملك
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية ،بموجب مرسوم ملكي ،استضافة
مجموعة الفكر  20السعودية .وقد بدأَت
ُ
مشاركة مركز الملك فيصل في مجموعة
الفكر  20بإرسال وفدٍ إلى قمة مجموعة الفكر
 20اليابانية في مايو 2019م .وبعد التكليف
في سبتمبر 2019م ،عمل مرك ُز الملك فيصل
ومركز الملك عبد الله على التحضير لقمة
مجموعة الفكر  20السعودية ،التي ُع َ
قدت
في  31أكتوبر و 1نوفمبر 2020م ،من خالل بناء
فريق على درجة عالية من المِ َه ِنيّة للمشاركة
في قيادة المبادرة ،وتعيين رؤساء مشاركين
لكل فريق عمل.
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المحاور واألهداف الخمسة الرئيسة لمجموعة الفكر  20السعودية
َ
الرئيسة اآلتية:
تضمنت مجموعة الفكر  20السعودية األهداف الخمسة
م

الموضوع

2

النساء والشباب

1

الهدف

إنشاء اقتصادات دائرية منخفضة االنبعاثات الكربونية لتحقيق األهداف المناخية

المناخ والبيئة

تمكين المرأة وإعداد الشباب من أجل مجتمع شامل للجميع

3

التعددية والتنمية االقتصادية والتمويل

توفير الرخاء عبر التعاون الدولي والتنمية االقتصادية واالستدامة المالية

5

التكنولوجيا والرقمنة

االستفادة من التكنولوجيا والرقمنة لمعالجة القضايا العالمية

4

توفير وتعزيز اإلمدادات بشكل مستدام وتحقيق األمن الدولي للطاقة والغذاء والمياه

الموارد المستدامة

َ
ِفرق العمل اإلحدى عشرة بمجموعة الفكر  20السعودية

ُ
ً
ُ
مجموعة الفكر 20
واستجابة لتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد )19-عالميًّا ،أنشأت
مجموعة الفكر  20السعودية عشرة ِف َرق عمل،
في البداية ،أنشأَت
َ
فريق العمل الحاديَ عشر اإلضافي ،لوضع توصيات سياسية لتسهيل االنتقال إلى مرحلة ما بعد الوباء بشكل فعّ ال.
ُ
الفرق
ومن بين ِف َرق العمل اإلحدى عشرة هذه ،أشرف مرك ُز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية على أعمال خمسة فرق ،وقد أنتجَ ت هذه
ُ
الخمسة  49موجزاً للسياسات في المجموع ،من أصل 146موج ًزا ،وخضعَ ت موجزات السياسات هذه لمراجعة خارجية دقيقة من ثالث مراحل ،بعد
مراجعة داخلية شاملة َ
قبل االنتقال إلى عملية التحرير النهائية.

فريق العمل 1
التجارة واالستثمار
والنمو

فريق العمل 6

االقتصاد والتوظيف
والتعليم في العصر
الرقمي

فريق العمل 2

فريق العمل 3

فريق العمل 4

التماسك االجتماعي
والدولة

مستقبل التعددية
والحوكمة العالمية

دعم مجموعة العشرين
ألهداف التنمية
المستدامة والتعاون
التنموي

فريق العمل 8

فريق العمل 9

فريق العمل 10

تغير المناخ والبيئة

فريق العمل 7

االستثمار في البنية
التحتية وتمويلها

الهيكل المالي العالمي

فريق العمل 11

الهجرة والمجتمعات
الشابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد:)19-
مناهج متعددة التخصصات لمواجهة المشكالت المعقدة

فريق العمل 5

أنظمة الطاقة والمياه
والغذاء المستدامة

11
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الفرق الخمسة التي أشرف عليها
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
الرئيس المشارك :د .سوزان القرشي
حنين السديس
		
المنسق:
(باحثة ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)
		

فريق العمل 4
(التماسك االجتماعي والدولة)

ُ
َّ
الحد من عدم املساواة ،وتعزيز رفاهية املواطنني بما يتجاوز الرخاء املادي ،وسد الفجوة بني األجيال،
تشمل القضايا التي ر َّكز عليها هذا الفريق:
وقياسات الرثوة خارجَ الناتج املحيل اإلجمايل ،وتحسني الحوكمة والشرعية واملساءلة والثقة يف مؤسسات الدولة ،وتعزيز التماسك االجتماعي من خالل
السياسات والربامج امل ُ َ
بتكرة؛ وتقديم الدعم للمجتمع املدين ،وتمكني املرأة.

فريق العمل 5
(مستقبل التعددية والحوكمة العالمية)

الرئيس المشارك :د .عبد العزيز بن صقر
برونو شميت-فويرهيرد
		
المنسق:
(باحث متعاون ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)
		

ر َّكز هذا الفريق عىل القضايا اآلتية :مستقبل التعددية ،وإصالح املنظمات الدولية القائمة للتعامل مع املشكالت العاملية الجديدة ،ومستقبل السياسة
والديمقراطية يف ظل صعود الشعبوية وتأثري االنكماش االقتصادي ،واملشاركة اإلقليمية من أجل حوكمة عاملية أكرث فاعلية وكفاءة ،واقرتاح اسرتاتيجيات
وبرامج مبتكرة وتفاعلية للحوكمة العاملية.

فريق العمل 6
(االقتصاد والتوظيف والتعليم
في العصر الرقمي)

الرئيس المشارك :د .هايدي العسكري

		

		
المنسق:
		

(باحث متعاون رئيس ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)

كميل األحمد

(باحث مساعد ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)

ُ
التدريب والتعليم يف العصر الرقمي ومن أجله ،وتأثريات الذكاء االصطناعي عىل سوق العمل ،وريادة األعمال يف العصر
موضوعات هذا الفريق:
تضم َنت
َ
الرقمي ،وسوق العمل املتغري والتحديات التي تواجه الشباب ،ومعالجة الفجوة الرقمية بني الجنسني ،وإصالح التعليم ،ودور التعلم املبكر ،ومعالجة التحديات
التي يطرحها اقتصاد املنصات ،ومخاطر األمن السيرباين ،والتهديدات ،وخصوصية البيانات ،وإطار الحوكمة العاملي لتدفق البيانات والذكاء االصطناعي.

فريق العمل 8
(الهيكل المالي العالمي)

الرئيس المشارك :نبيل المبارك
أمل الرشيد
		
المنسق:
		

(باحثة مساعدة ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)

ُ
فريق العمل هذا عىل القضايا اآلتية :إدارة املخاطر واألزمات يف تدفقات رأس املال واملؤسسات الدولية ،وتشجيع التنمية الشاملة يف القطاع املايل
ر َّكز
يف االقتصادات النامية والناشئة ،وإدارة وتنظيم العمالت املشفرة والتكنولوجيا املالية وتأثرياتها عىل النظام النقدي الدويل ،والحوكمة املالية العاملية،
والتعاون بني السلطات متعددة الجنسيات والسلطات اإلقليمية ،واملراقبة املالية العاملية لغسيل األموال ،وتمويل اإلرهاب وكفاءة املؤسسات املالية.

فريق العمل 9
(الهجرة والمجتمعات الشابة)

الرئيس المشارك :سمو الدكتوره مها بنت مشاري آل سعود
المنسق :محمد الرميزان (باحث ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)

ناقش هذا الفريق القضايا التالية :وضع سياسات وبرامج مبتكرة لتشجيع املشاركة عرب األجيال ،وتوفري املهارات ُ
والف َرص للشباب ،وبطالة الشباب،
والتغريات الديموغرافية ،والنمو االقتصادي وإصالح النظم االجتماعية ،وتكامل سوق العمل واالندماج االجتماعي للمهاجرين ،وتوفري فرص الوصول
والتعليم ألطفال املهاجرين والالجئني ،وتشجيع ودعم املهاجرين ذوي املهارات العالية ،وتحسني البحوث القائمة عىل األدلة بشأن اآلثار االجتماعية
والسياسية واالقتصادية للمهاجرين.
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األحداث الرئيسة في مجموعة الفكر  20السعودية
االجتماع االستهاللي:

حضر االجتماع االستهاللي ،الذي ُعقد في الرياض
يومَ ْي  19و 20يناير 2020م ،أكث ُر من  550شخصاً من
ً
دولةَ .
وبضمِّ أولئك الذين شاركوا فعليًّا تجاوَز
64
العد ُد اإلجمالي للمشاركين  ،1200وكان عد ُد مراكز

الفكر المشاركة أكث َر من  150مرك ًزا.

الندوات عبر اإلنترنت والمؤتمر االفتراضي:

رغم إيقاف العديد من األحداث الحضورية

بسبب الوضع العالمي المتأثر بجائحة
كوفيدَّ ،19-
ُ
فريق مجموعة الفكر  20من
تمكن
نقل المناقشات بسالسة إلى المنصات عبر

اإلنترنت ،واستضافة العديد من ِورَش العمل

َ
مثل صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز
بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي،

والدكتور تيدروس غيبريسوس ،المدير العام

لمنظمة الصحة العالمية.

المُ خصصة ألعضاء فريق العمل فقط ،باإلضافة

موسم القمة:

شهرَيْ مايو ويونيوَ ،عقدَت ِف َر ُق العمل َ
ورش

االفتراضية .ولتعويض نقص البعد «الشخصي»،
أنشأَت مجموعة الفكر  20موسم القمة الذي

إلى الندوات عبر اإلنترنت المفتوحة لجمهور
ً
إضافة إلى ذلك ،خالل
مجموعة الفكر  20األكبر.
عمل لألعضاء فقط لمناقشة آثار كوفيد 19-على

عالم السياسة العامة .تبع ذلك مؤتم ٌر لمدة

ثالثة أيامُ ،عقد عب َر اإلنترنت في الفترة من 15

إلى  17يونيو ،وكان بعنوان «توصيات السياسة
َ
َّ
وضمت
لعالم ما بعد جائحة كوفيد.»19-
العامة

ُ
قائمة المتحدثين مسؤولين رفيعي المستوى،

نظراً ُّ
َ
واصلت
لتوقف السفر والتجمعات العامة،
ُ
مجموعة الفكر  20عقدَ مناقشاتها عب َر المنصات

ً
بداية من  17سبتمبر حتى 1
امتد ستة أسابيع،
ّ
وخالل موسم القمة ،عقد ُ
َ
كل فريق
نوفمبر.

ً
ندوة عبر اإلنترنت شارك في استضافتها
عمل
ّ
ً
ٌ
ٌ
مؤسسة دولية؛ فيما يُعَ دُ وسيلة لبناء الجسور
مع المؤسسات البحثية المختلفة في جميع

قدمَ ت ُّ
أنحاء العالمَّ .
مناقشات
كل ندوة
ٍ

ً
موضوعية ،طرح فيها أعضاءُ فريق العمل
َ
حول المناقشاتَ ،
ودعوْا متحدثين
رؤاهم

ً
عروضا
رئيسين ،كما تضمنت اللقاءات
ألعمال فنية .وقبل كل ندوة ،أُتيحت موجزات
السياسات الخاصة بكل فريق عمل على موقع

مجموعة الفكر  20على اإلنترنت للجمهور

األوسع؛ لالطالع على مناقشات الندوات ،والتي
ً
مفتوحة لمن أراد حضورها من الجمهور.
كانت

قمة مجموعة الفكر :20

كانت قمة مجموعة الفكر  20فعالية استمرت

يومَ ْين في  31أكتوبر و  1نوفمبر 2020م .وقد
ُ
القمة كبار المفكرين والباحثين وصانعي
جمعت
السياسات على مستوى العالم ،وزودَتهم

بمنصة تفاعلية لمناقشة توصيات السياسة
العامة القائمة على األدلة ،ومسائل ذات

أهمية عالمية .ومن أبرز األحداث التي شهدَتها
ُ
الفعالية :التسليم الرسمي لبيان مجموعة
الفكر  20إلى وزير الخارجية السعودي األمير
فيصل بن فرحان آل سعود ،الذي َّ
مثل خادمَ

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
َ
الكلمة الرئيسة
آل سعود في االحتفالية .وألقى

صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل،
ُ

رئيس مجلس إدارة المركز .وقد اتصل بمنصة
َ
خالل القمة التي
مجموعة الفكر  20عب َر اإلنترنت
استمرت يومَ ْين  2805مستخدمين في اإلجمال.
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ُ َ
أعضاء ِفرق مجموعة الفكر  20من مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية:
•

صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل

•

د .سعود السرحان

•

تركي الشويعر

•

إبراهيم الدغيثر

•

سعد الحقيل

•

ديفيد كينر

•

فارس السليمان

•

مارك ثومبسون

•

جوزيف كشيشيان

•

سارة المحمدي

•

حنين السديس

•

برونو شميت-فويرهيرد

•

كميل األحمد

•

أمل الرشيد

•

محمد الرميزان

رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل وعضو المجلس االستشاري لمجموعة الفكر .20
األمين العام لمركز الملك فيصل وعضو لجنة التسيير الخاصة بمجموعة الفكر .20
نائب األمين العام لمركز الملك فيصل ونائب رئيس أمانة مجموعة الفكر .20

مدير إدارة المشاريع في مركز الملك فيصل ورئيس إدارة الفعاليات في مجموعة الفكر20
عضو مركز الملك فيصل وإدارة الرعايات في مجموعة الفكر20
باحث متعاون في مركز الملك فيصل وعضو في السياسات العامة والبحوث بمجموعة الفكر .20
باحث في مركز الملك فيصل وعضو في السياسات العامة والبحوث بمجموعة الفكر .20
رئيس وحدة الدراسات االقتصادية االجتماعية في مركز الملك فيصل وعضو في لجنة المراجعة في مجموعة الفكر .20

باحث رئيس في مركز الملك فيصل وعضو في لجنة المراجعة في مجموعة الفكر .20
باحث متعاون في مركز الملك فيصل ومنسقة تنفيذية بمجموعة الفكر .20

باحث في مركز الملك فيصل ومنسقة فريق العمل الرابع.

باحث متعاون في مركز الملك فيصل ومنسق فريق العمل الخامس.
باحث مساعد في مركز الملك فيصل ومنسق فريق العمل السادس.

باحث مساعد في مركز الملك فيصل ومنسقة فريق العمل الثامن.
باحث في مركز الملك فيصل ومنسق فريق العمل التاسع.

شكر خاص:

ً
وإنا َل َّ
عامل مساعدً ا على اإلنجاز وداعمً ا للنجاح الذي تحققّ .
نتطلعُ
وكان التعاون مع شركائنا في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية،
إلى المزيد من ُف َرص التعاون معهم.

العرض السنوي | 2020م

إدارة البحوث
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الوحدات البحثية
يقوم مركز الملك فيصل بإجراء البحوث الداخلية وجذب المساهمات البحثية من الباحثين الخارجيين .في أواخر

عام 2020م نشطت في المركز أربع وحدات بحثية :وحدة الدراسات الثقافية ،وحدة الدراسات االجتماعية االقتصادية،
وحدة الدراسات اإلفريقية ،وحدة الدراسات اآلسيوية .وتعد وحدة الدراسات الثقافية وحدة جديدة أُطلقت عام

2020م .وأُسست ً
أيضا في نفس العام وحدة الدراسات االجتماعية االقتصادية بعد ما كانت في السابق وحدة االقتصاد
السياسي .وأنهت وحدة الدراسات األمنية ،التي أُسست عام 2018م ،نشاطاتها في مارس 2020م.

وحدة الدراسات الثقافية

وحدة الدراسات
االجتماعية االقتصادية

وحدة الدراسات اإلفريقية

وحدة الدراسات اآلسيوية

تُ عنى وحدة الدراسات
الثقافية بدراسة السياسات
والظواهر الثقافية
وتأثيرها وتأثرها بالسياقات
االجتماعية والسياسية،
مفهوما
وتتبنى في ذلك
ً
واسعا للثقافة ،يشمل
ً
الهوية والخطاب الثقافي
ُ
والممارسات الثقافية،
إلى جانب اإلنتاج الثقافي
اإلبداعي .تسعى الوحدة
إلى اإلسهام في َح ْف ِز فهم
أعمق للتغيرات الثقافية
على المستويات المحلية
واإلقليمية والعالمية،
وتحسين جودة النقاشات
الم ْعنِ ية
حول السياسات َ
بالثقافة .تركز الوحدة حالياً
على مشروعها مع وزارة
الثقافة“ :الحالة الثقافية في
المملكة العربية السعودية”.

تناقش وحدة الدراسات
االجتماعية االقتصادية
التطورات والمفاهيم
والنظريات االجتماعية-
ً
إضافة
االقتصادية المعاصرة.
إلى استهدافها دراسة أهمية
الموضوعات االجتماعية-
االقتصادية لمجتمعات
ومجموعات محددة مع
التركيز على المملكة العربية
السعودية ودول الخليج
والعالم العربي واإلسالمي.
تقدم الوحدة مناهج متعددة
ِّ
االختصاصات تشمل نظريات
اجتماعية-اقتصادية ،والسياسة
االجتماعية ،وموضوعات
اجتماعية-ثقافية .وهذا
يهدف إلى توفير صورة شاملة
وتحليل دقيق لألسئلة الناجمة
عن التالزم بين المجتمعات
واالقتصادات.

وحدة الدراسات اإلفريقية،
هي وحدة بحثية إقليمية
تعنى بشؤون القارة اإلفريقية
في مختلف أبعادها وحقولها
االستراتيجية ،والسياسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية،
والثقافية ،من خالل مقاربات
متعددة التخصصات ترصد
وتحلل الديناميكيات الداخلية
والعالقات االقليمية والدولية
للكيانات الصغرى والوحدات
السياسية الكبرى .في عام
2020م ،أصدرت وحدة الدراسات
اإلفريقية «متابعات إفريقية»،
وهو تقرير شهري محرر يناقش
الملفات والقضايا السياسية
واالقتصادية واألمنية المختلفة
التي تهم ُسكّ ان القارة اإلفريقية،
وانعكاساتها اإلقليمية والدولية
من خالل مقاربات متعددة
التخصصات وزوايا النظر.

ُأنشئت وحدة الدراسات
اآلسيوية في عام 2015م
إلجراء دراسات عن آسيا
ومجتمعاتها .بصفتها إحدى
الوحدات بالمركز ذات التخصص
اإلقليمي ،تهدف الوحدة إلى
تعزيز فهم أعمق لمنطقة
آسيا في الدول الخليجية
والعالم العربي .كما تسعى
إلى تحسين جودة النقاشات
األكاديمية والصحفية
والسياسية المتعلقة بآسيا
وعالقتها متزايدة التعقيد مع
المملكة العربية السعودية
والشرق األوسط (المعروفة
أيضا بمنطقة غرب آسيا).
ً
تعمل الوحدة كذلك على
بناء شراكات مع المؤسسات
والمراكز البحثية العالمية التي
تركز على الشؤون اآلسيوية.

ً
بحوثا مستقلة تركز على السياسات .في عام
باإلضافة إلى الوحدات البحثية المذكورة أعاله ،يضم مركز الملك فيصل وحدة مبادرة السياسة التي تجري

2020م ،ركزت المبادرة على موضوعين )1( :االنتقال من التعليم إلى العمل؛ و( )2السياحة والتنمية المحلية ،وقدمت توصياتها بخصوص هذه السياسات
إلى العديد من الجهات الحكومية ،منها وزارة التعليم ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،وصندوق تنمية الموارد البشرية ،ووزارة السياحة،
ووزارة الثقافة ،ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

في عام 2020م ،عمل العديد من باحثي المركز ً
أيضا لمجموعة الفكر العشرين (  )T20مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
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الباحثون
د .مارك

ثومبسون رئيس وحدة الدراسات االجتماعية االقتصادية ،فريق المركز لـ .T20

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• االستدامة في المملكة العربية السعودية :مسألة الغذاء ،تعليقات (مع هناء المعيبد).
• تداعيات أزمة كورونا على التعليم في السعودية :هموم الطالب ،تعليقات.
• تقرير مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية عن اآلثار اإلقليمية والدولية لفيروس كورونا المستجد (( )COVID-19تحرير مع د .سعود السرحان).
اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:

• “Inherent Contradictions in the Saudi Rentier State: Distributive Capacity, Youth Employment Preferences, and
Attitudes to Education,” British Journal of Middle Eastern Studies.
• “The Impact of the Coronavirus Pandemic on the Socioeconomic Future of Young Saudis,” Asian Journal of Middle
Eastern and Islamic Studies.
• “Saudi Vision 2030: The Importance of Being in Riyadh,” Italian Institute for International Political Studies (ISPI).
• “Where do Saudi Arabia’s youth stand amid COVID-19?,” Castlereagh Associates.
• “Saudi Arabia’s vision for SMEs,” Castlereagh Associates.
• “Being Young, Male and Saudi: Identity and Politics in a Globalized Kingdom,” Arab Gulf States Institute in
Washington (AGSIW).

د .هناء

المعيبد باحثة في وحدة الدراسات االجتماعية االقتصادية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• االستدامة في المملكة العربية السعودية :مسألة الغذاء ،تعليقات (مع مارك ثومبسون).
• الرفع من مكانة التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية :ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة وتحفيز الطالب ،تقرير خاص.
• التعليم وفرص العمل :كيف تؤثر السياسات التعليمية على رحلة الطالب من الثانوية إلى الجامعة وسوق العمل؟ ،تعليقات.

د .محمد

السبيطلي رئيس وحدة الدراسات اإلفريقية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• تونس :حكومة المشيشي وخريطة توازنات سياسية جديدة ،تقرير خاص.
• تونس :من حكومة النهضة إلى حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ وانعدام الثقة بين األطراف السياسية ،متابعات.
• مالي :االنقالب العسكري وتداعياته :مالحظات أولية ،تعليقات.
• التداعيات االقتصادية واألمنية لجائحة كورونا في أفريقيا ،تقدير موقف (مع مبارك محمد أحمد).
• أزمة سد النهضة والتحوالت اإلقليمية في القرن األفريقي ،متابعات أفريقية .2
• تحرير متابعات أفريقية.
اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:
• قيادة توافقية :هل تنفرج أزمة مالي بعد تعيين رئيس انتقالي؟ ،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة.
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أمل آل

رشيد باحثة مساعدة في وحدة الدراسات اإلفريقية ،فريق المركز لـ T20

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• األمن الغذائي األفريقي ومستقبل تجارة الغذاء بين دول الخليج وشرق أفريقيا في ضوء تداعيات وباء كورونا ،متابعات أفريقية .4

د .محمد

السديري رئيس وحدة الدراسات اآلسيوية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• الجمهورية الشعبية في البحر األحمر :تحليل شامل لبصمة الصين الخطابية والمادية في المنطقة ،دراسات.
• المناطق التنموية «الصينية» في الخليج :المنطقة االقتصادية الشمالية في الكويت (مدينة الحرير) كحالة ،تقرير خاص (مع العنود آل صباح).
• “A Near-Normalisation? Sino-Saudi Diplomatic Flirtations between 1955 and 1957”, Asian Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies (co-authored with Tingyi Wang).

(وقد تعاون المركز مع المجلة إلصدار هذا العدد الخاص بالعالقات الصينية-السعودية؛ ص)28 .

اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:
”• “Arab Encounters with Maoist China: Transnational Journeys, Diasporic Lives and Intellectual Discourses,
Third World Quarterly.

د .عثمان علي

المزيد باحث في وحدة الدراسات اآلسيوية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• تحديات المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية :كيفية االستفادة من التجارب العالمية ،دراسات (مع آالء الدويش).
اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:
•「サウジアラビアのファミリービジネスに於ける従来の事業継承成立に影響する要因」[Factors Affecting the Succession
of Family Business in Saudi Arabia until Today]『事業承継』 [Business Succession] Vol. 9.

فارس

السليمان باحث في وحدة الدراسات اآلسيوية ،فريق المركز لـ T20

اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:

• “‘Reform Dissonance’ in the Modern Rentier State: How Are Divergent Economic Agendas Affecting State-Business
Relations in Saudi Arabia?,” British Journal of Middle Eastern Studies.
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T20  فريق المركز لـ،كشيشيان باحث رئيس في مكتب سمو رئيس مجلس اإلدارة

 جوزيف.د

:م2020 اإلصدارات في المركز في عام

. تعليقات،• هل تستطيع تركيا وإيران قيادة العالم اإلسالمي؟

. تقرير خاص، دراسة الروايات الضارة:• المملكة العربية السعودية المستهدفة
. تعليقات،• هل يمكن إنقاذ لبنان؟ سيكون هذا ممك ًنا فقط إذا أعاد المواطنون اختراع مجتمعهم وتج ُّنب حرب أهلية جديدة

:م2020 اإلصدارات خارج المركز في عام
• “The Gulf Cooperation Council,” in Howard M. Hensel (ed.), Air Power in the Indian Ocean and the Western Pacific:
Understanding Regional Security Dynamics (London: Routledge).
• “Saudi Arabia and the 1744 Alliance Between the Al Saud and the Al Sheikh: A Legitimizing and Enduring Union,” in
Mehran Kamrava (ed.), Routledge Handbook of Persian Gulf Politics (London: Routledge).
• “The Evolving Security Landscape Around the Arabian Peninsula: A Saudi Perspective”, Istituto Affari Internazionali
(co-authored with Abdullah K. Al Saud); reproduced as Chapter 6 in Silvia Colombo and Andrea Dessì (ed.), Fostering
a New Security Architecture in the Middle East (Brussels and Rome: Foundation for European Progressive Studies
Avenue des Arts and Istituto Affari Internazionali).
• “Partition Is the Only Solution to Lebanon’s Woes,” Foreign Policy.
• Review Essay of The Dictatorship Syndrome by Alaa Al-Aswany (2019), Contemporary Review of the Middle East.
• “Where is Lebanon’s Václav Havel to Usher in a Peaceful Partition?,” Middle East Institute New Delhi.
• “Authoritarianism and Necropolitics In Lebanon: How Corrupt Elites Destroyed Their Treasured Democracy,” Middle
East Institute New Delhi (co- authored with Francisco Salvador Barroso Cortés).

الشريف باحث رئيس

 فهد.د

:م2020 اإلصدارات خارج المركز في عام
• “The G2020 Protocol on Forced Migration: A New Approach to Solve the Burden-Sharing Problem of Forced
Migration and Ensure Lives in Safety and Dignity,” Saudi T20 Policy Brief (co-authored with Manuel Schubert).
• “Migration and the COVID-19 Pandemic in the Gulf: A Study of Foreign Expatriate Worker Communities’ Coping
Attitudes, Practices, and Future Prospects in Dubai and Jeddah,” Konrad-Adenauer-Stiftung (co-authored with
Malit Froilan).

T20  فريق المركز لـ،الرميزان باحث

محمد

:م2020 اإلصدارات في المركز في عام

. تقرير خاص، دبلوماسية محتملة في عالقات دولية معقدة:• أرمينيا والسعودية

:م2020 اإلصدارات خارج المركز في عام
• “Arab Diasporic Media in Turkey: A Story of (Trans)national Narratives in the Middle East,” Journal of Applied Journalism
& Media Studies.
• Book Review of Turkey, Kemalism and the Soviet Union: Problems of Modernization, Ideology and Interpretation by Vahram
Ter-Matevosyan (2019), Turkish Studies.
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العتيبي باحثة

سارة

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• تأثيرات جائحة كوفيد_ ١٩على قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية :مستقبل الطاقة المتجددة بعد األزمة ،تقرير خاص.

حنين

السديس باحثة ،فريق المركز لـ T20

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• المثالية المعدية في عقيدة الخميني ،تعليقات.

اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:

• “Preaching through Tweeting: The Changing Perception of Clerics in Saudi Arabia’s Public Sphere,” LSE Blogs.

كميل

األحمد باحث مساعد ،فريق المركز لـ T20

اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:

د .ماكيو

• “Maritime Security of the Gulf: A Living Dilemma,” Friedrich-Ebert-Stiftung.

يامادا باحث رئيس في مبادرة السياسات

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
•
•
•
•

هل يمكننا إعادة تعزيز سعودة القوى العاملة في القطاع الخاص؟ نهج عملي ،دراسات.
شهادات المهارات :أداة للتدريب ومطابقة الوظائف في االقتصاد القائم على المعرفة  -للتخفيف من مشكلة عدم تطابق المهارات في المملكة
العربية السعودية بحلول عام 2025م ،تعليقات.
إثراء سياحة الطهي :إمكانية استخدام المسابقات القائمة على المناطق ( )ABCلتطوير المنتجات الغذائية المحلية ،تعليقات (مع مها فالته).
عودة المرأة :إعادة اكتشاف تراث شبه الجزيرة العربية لمشاركة اإلناث في القوى العاملة ما بعد الريعية ،تعليقات (مع كارولين عيد ومها فالته).

اإلصدارات خارج المركز في عام 2020م:

• “Introduction: Revisiting Rentierism - with a Short Note by Giacomo Luciani,” British Journal of Middle Eastern Studies
(co-authored with Steffen Hertog).
• “Can a Rentier State Evolve to a Production State?: An ‘Institutional Upgrading’ Approach,” British Journal of Middle
Eastern Studies.

مها

فالته باحثة في مبادرة السياسات

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
•
•
•
•

استراحات الطرق :الفرص الخفية للسياحة الداخلية واالقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية ،تعليقات.
بناء سياحة قائمة على المعرفة :توثيق معرفة القوى العاملة في المجال السياحي بالمنطقة المحلية من أجل تعزيز القدرة التنافسية وتسهيل
التدريب ،تعليقات.
إثراء سياحة الطهي :إمكانية استخدام المسابقات القائمة على المناطق ( )ABCلتطوير المنتجات الغذائية المحلية ،تعليقات (مع ماكيو يامادا).
عودة المرأة :إعادة اكتشاف تراث شبه الجزيرة العربية لمشاركة اإلناث في القوى العاملة ما بعد الريعية ،تعليقات( .مع كارولين عيد وماكيو يامادا).

عمل الباحثون التالية أسماؤهم في وحدة الدراسات الثقافية على مشروع «تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية» الذي تصدره وزارة
الثقافة بالتعاون مع المركزُ .ن ِش َر التقرير األول لعام 2019م في شهر يونيو من عام 2020م .تعمل الوحدة حاليًّا على التقرير الثاني الذي يغطي عام 2020م.
أحمد العوفي ،رئيس وحدة الدراسات الثقافية
مروة إحسان الفقيه ،حاتم مبارك ،لجين اليماني ،رندله رواس (باحثة)
حمزة كاشغري ،أروى الداوود ،سارة باحليوة ،شهد األحمري (باحثة مساعدة)
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الباحثون المتعاونون
جوشوا يافعي

باحث مقيم ،المجلس الوطني للعالقات األمريكية-العربية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:

• الكاظمي في  100يومُ :ف َرص النجاح في بغداد ،تقرير خاص.
• تح ُّول الطاقة في الشرق األوسطُّ :
توقعات عام 2040م ،تقرير خاص.
* أصدر المركز النسخة العربية من البحثين المذكورين أعاله ،النسخ اإلنجليزية أصدرها المجلس الوطني للعالقات األمريكية -العربية.

د .وان

لي أستاذ ،جامعة شينيانج للزراعة والغابات ،وحدة الدراسات اآلسيوية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:

• مصاعب الرحالت من الخليج العربي إلى الصين :التحديات التي واجهت التجار األجانب بين القرنين السابع والثالث عشر الميالديين ،دراسات.

د .وانج تنجي

أستاذ مساعد ،جامعة تشينغهوا ،وحدة الدراسات اآلسيوية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:

• A Near-Normalisation? Sino-Saudi Diplomatic Flirtations between 1955 and 1957, Asian Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies (co-authored with Mohammed Al-Sudairi).

(وقد تعاون المركز مع المجلة إلصدار هذا العدد الخاص بالعالقات الصينية-السعودية؛ ص)28 .

د .هونج تاك واي

باحث ما بعد الدكتوراه ،الجامعة الصينية بهونغ كونغ ،وحدة الدراسات اآلسيوية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:

ٌ
مراجعة موجَ زة من منظور العَ القة بين الدين والدولة ،دراسات.
• نشأة التسامح الديني تجاه األديان األجنبية في العصر اإلمبراطوري الصيني المتأخر:

عمر كريم

باحث دكتوراه ،جامعة برمنجهام ،وحدة الدراسات اآلسيوية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:

ُ
ُ
ُ
تفاصيل َعالقةٍ فريدة على المستويَين الشخصي والمؤسسي ،دراسات.
العربية السعودية:
والمملكة
• باكستان
• التوترات الصينية الهندية في الداخ وأثرها على باكستان ،تعليقات.

األميرة لطيفة بنت عبد الله آل سعود

باحثة دكتوراه ،جامعة هارفارد ،وحدة الدراسات اآلسيوية

اإلصدارات في المركز في عام 2020م:
• نشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق األوسط :رد الفعل والتطمين ،تعليقات.

سارة المحمدي
ديفيد كينر

طالبة دكتوراه في القانون ،كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ،فريق المركز لـ T20

باحث ،معهد شؤون العالم الحالي ،فريق المركز لـ T20

برونو شميت-فويرهيرد
د .هايدي العسكري

باحث دكتوراه ،جامعة كامبريدج ،فريق المركز لـ T20

الرئيس التنفيذي ،االتحاد السعودي لألولمبياد الخاص ،رئيسة فريق عمل في T20
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الباحثون الزائرون
حسن السلمي

-

طالب دكتوراه ،جامعة جورج تاون

سعودي

موضوع البحث :القصائد الحجازية في القرن الحادي عشر

أندرو ليبر

طالب دكتوراه ،جامعة هارفارد

أمريكي

-

موضوع البحث :دوافع سياسة توسيع نطاق القبول في برنامج الملك عبدالله لالبتعاث الخارجي“ ،التنمية المتوازنة” ،وتوطين القوى العاملة السعودية

د .نورا

دربال الجامعة األمريكية في القاهرة

-

ألمانية

موضوع البحث :األعمال الخيرية في المملكة العربية السعودية

د .أغنس هافرل
د .أكي إيدا

جامعة كورفينوس في بودابست

جامعة كورفينوس في بودابست

-

يابانية

هنغارية

موضوع البحث :تحليل مقارن حول تمكين المرأة في اليابان والمملكة العربية السعودية

د .شارلوت ليزا

جامعة أوسلو

-

نرويجية

موضوع البحث :المرأة وكرة القدم والتغيير االجتماعي في السعودية

العرض السنوي | 2020م

األوراق البحثية
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دراسات

ورقة بحثية تزيد على  5000كلمة.

في عام 2020م نشرنا  8أعداد من دراسات.
رقم
العدد
59
58
57
56
55
54
53
52

العنوان

“تحديات المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية :كيفية االستفادة من التجارب العالمية”
للمؤلفين :آالء الدويش وعثمان المزيد.

“رؤى اقتصادية وتأسيس مثلث إسالم اباد-بكين-الرياض :تقييم دور المملكة العربية السعودية في الممر االقتصادي الصيني-الباكستاني”
للمؤلفة :إرام أشرف.

“مصاعب الرحالت من الخليج العربي إلى الصين :التحديات التي واجهت التجار األجانب بين القرنين السابع والثالث عشر الميالديين”
للمؤلف :وان لي.
ُ
ُ
ُ
“باكستان والمملكة العربية السعودية :تفاصيل َعالقةٍ فريدة على المستويَين الشخصي والمؤسسي”
للمؤلف :عمر كريم.
ٌ
“نشأة التسامح الديني تجاه األديان األجنبية في العصر اإلمبراطوري الصيني المتأخر :مراجعة موجَ زة من منظور العَ القة بين الدين والدولة”
للمؤلف :هونج تاك واي.

“إشكاليات إدارة ملف النفط الخام بين الحكومة االتحادية وحكومة كردستان العراق | دراسة في ظل دستور ٢٠٠٥م النافذ”
للمؤلف :صدّ ام فيصل كوكز المحمدي.

“هل يمكننا إعادة تعزيز سعودة القوى العاملة في القطاع الخاص؟ نهج عملي”
للمؤلف :ماكيو يامادا.

“الجمهورية الشعبية في البحر األحمر :تحليل شامل لبصمة الصين الخطابية والمادية في المنطقة”
للمؤلف :محمد السديري.

قراءات

(أوراق عن الدراسات اإلنسانية)

ورقة بحثية عن الدراسات اإلنسانية تزيد على  5000كلمة.

توقفت هذه السلسلة في 2019م وأُعيد نشرها في أواخر عام 2020م.
رقم
العدد

العنوان

12

“دهلي ُز املثقفنيُ :
بيت نصيف ..نقطة التقاء الدوائر اإلسالمية اإلصالحية (من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين)”
للمؤلفة :أولريكه فرايتاغ.
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تقارير خاصة

تحليل يزيد على  2000كلمة.

في عام 2020م نشرنا  14تقريراً خاصاً.
الشهر
ديسمبر
ديسمبر
ديسمبر
نوفمبر
نوفمبر
سبتمبر
سبتمبر
سبتمبر
يونيو
مايو
مايو
إبريل
فبراير
يناير

«تحوُّل الطاقة في الشرق األوسطُّ :
توقعات عام 2040م”
للمؤلف :جوشوا يافعي.

العنوان

“أرمينيا والسعودية :دبلوماسية محتملة في عالقات دولية معقدة”
للمؤلف :محمد الرميزان.

“تأثيرات جائحة كوفيد_ ١٩على قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية :مستقبل الطاقة المتجددة بعد األزمة”
للمؤلفة :سارة العتيبي.
“حقبة ما بعد الجائحة في الخليج :إعادة النظر في سياسات الهجرة والسياسات المكانية”
للمؤلف :كلمنس شاي.
“تونس :حكومة المشيشي وخريطة توازنات سياسية جديدة”
للمؤلف :محمد السبيطلي.
«الكاظمي في  100يومُ :فرَص النجاح في بغداد”
للمؤلفين :جوشوا يافعي وجعفر الطائي.

«رؤية  :2030إصالح التعليم الديني في المملكة العربية السعودية”
للمؤلفة :نجاح بنت مطلق العتيبي.
“المملكة العربية السعودية المستهدفة :دراسة الروايات الضارة”
للمؤلف :جوزيف كشيشيان.

“الرفع من مكانة التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية :ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة وتحفيز الطالب”
للمؤلفة :هناء المعيبد.
“المناطق التنموية “الصينية” في الخليج :المنطقة االقتصادية الشمالية في الكويت (مدينة الحرير) كحالة”
للمؤلفين :العنود آل صباح ومحمد السديري.
“االستجابة السعودية لوباء كورونا”
للمؤلف :فريدي نيف.

“مبادرات سالم البحر األحمر :دور المملكة العربية السعودية في التقارب بين إريتريا وإثيوبيا”
للمؤلف :بنافشة كينوش.
َ
“هل عالقة الصين مع الحوثيين في اليمن تكرا ٌر الستراتيجيتها للوساطة في أفغانستان؟”
للمؤلفة :باربرا كيلمن.

“قدرات القرصنة السيبرانية اإليرانية”
للمؤلف :غير مسمى.
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تعليقات وتقدير موقف

راوحُ بين  1500و 2000كلمة.
تحليل ُي ِ

ً
تعليقا وعددين من تقدير موقف.
في عام 2020م ،نشرنا 20
الشهر
ديسمبر
نوفمبر
نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

سبتمبر
أغسطس
أغسطس
يوليو
يوليو
يوليو
يوليو
يونيو
يونيو
يونيو

العنوان

“هل تستطيع تركيا وإيران قيادة العالم اإلسالمي؟”
للمؤلف.:جوزيف كشيشيان.

“االستدامة في المملكة العربية السعودية :مسألة الغذاء”
للمؤلفين :مارك ثومبسون وهناء المعيبد.

“حملة فقه َّية إيران َّية إلسكات المرجع كمال الحيدري”
للمؤلف :رشيد الخ ُّيون.

“بناء سياحة قائمة على المعرفة :توثيق معرفة القوى العاملة في المجال السياحي بالمنطقة المحلية من أجل تعزيز القدرة
التنافسية وتسهيل التدريب”
للمؤلفة :مها فالته.

«شهادات المهارات :أداة للتدريب ومطابقة الوظائف في االقتصاد القائم على المعرفة  -للتخفيف من مشكلة عدم تطابق
المهارات في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025م”
للمؤلف :ماكيو يامادا.
“مالي :االنقالب العسكري وتداعياته :مالحظات أولية”
للمؤلف :محمد السبيطلي.

“انفجارات إيران وحرائقها ..بين الصبر االستراتيجي واستراتيجية الردع”
للمؤلف :حسن راضي.

“تداعيات أزمة كورونا على التعليم في السعودية :هموم الطالب”
للمؤلف :مارك ثومبسون.
“اغتيال هشام الهاشمي خلفياته وتداعياته”
للمؤلف :رشيد الخيون.

“االتفاقية الصينية-اإليرانية لن تغير قواعد اللعبة”
للمؤلف :جاكوبو سكيتا.

“وضع األقليات الدينية في إيران :ما يجب أن يعرفه الغرب عن طبيعة النظام اإليراني”
للمؤلفين :اللورد ديفيد ألتون ،وائل العجي.

“التوترات الصينية الهندية في الداخ وأثرها على باكستان”
للمؤلف :عمر كريم.

“هل يمكن إنقاذ لبنان؟ سيكون هذا ممكنا فقط إذا أعاد المواطنون اختراع مجتمعهم وتج ُّنب حرب أهلية جديدة “
للمؤلف :جوزيف كشيشيان.
“عودة المرأة :إعادة اكتشاف تراث شبه الجزيرة العربية لمشاركة اإلناث في القوى العاملة ما بعد الريعية”
للمؤلفين :كارولين عيد ،مها فالته ،ماكيو يامادا.

“استراحات الطرق :الفرص الخفية للسياحة الداخلية واالقتصاد المحلي في المملكة العربية السعودية”
للمؤلفة :مها فالته.
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العنوان

الشهر

“التداعيات االقتصادية واألمنية لجائحة كورونا في أفريقيا”
مايو
(تقدير موقف) للمؤلفين :محمد السبيطلي ومبارك محمد أحمد.
أبريل
أبريل
فبراير
يناير
يناير

“شريعتمداري ومحمد باقر الصدر ..القتل واحد”
للمؤلف :رشيد الخيُّون.

“نشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق األوسط :رد الفعل والتطمين”
للمؤلفة :لطيفة بنت عبدالله آل سعود.

«إثراء سياحة الطهي :إمكانية استخدام المسابقات القائمة على المناطق ( )ABCلتطوير المنتجات الغذائية المحلية”
للمؤلفين :مها فالته وماكيو يامادا.
ُ
“المثالية المعدية في عقيدة الخميني”
للمؤلفة :حنين السديس.

“التعليم وفرص العمل :كيف تؤثر السياسات التعليمية على رحلة الطالب من الثانوية إلى الجامعة وسوق العمل؟”
للمؤلفة :هناء المعيبد.

“لبنان عند مفترق الطرق”
يناير
(تقدير موقف) للمؤلف :غير مسمى.
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متابعات إفريقية
تقرير شهري يحرره د .محمد السبيطلي .أُطلق في أبريل 2020م .تناقش السلسلة الملفات والقضايا
السياسية واالقتصادية واألمنية المختلفة في القارة اإلفريقية التي تهم ُس ّكانها وانعكاساتها
اإلقليمية والدولية من خالل مقاربات متعددة التخصصات وزوايا النظر.

تقرير مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية عن اآلثار اإلقليمية والدولية لفيروس
كورونا المستجد ()COVID-19
أُصدر بين شهريّ أبريل ويونيو 2020م ثمانية أعداد من تقرير فيروس كورونا المستجد/كوفيد ١٩-
األسبوعي .حرر هذه التقارير األسبوعية د .سعود السرحان و د .مارك ثومبسون ،وشملت آراء
مجموعة متنوعة من األفراد ،من بينهم صانعو سياسات وأكاديميون ومفكرون ،في المملكة وحول
العالم ،عن تأثير الوباء على المجاالت االجتماعية والتقنية واالقتصادية والبيئية والسياسية.

تعاون مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية مع المجلة اآلسيوية للدراسات
الشرق أوسطية واإلسالمية ()AJMEIS
تعاونت وحدة الدراسات اآلسيوية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية مع المجلة
اآلسيوية للدراسات الشرق أوسطية واإلسالمية إلصدار عدد خاص من المجلة (مجلد  ،14عدد )4
بمناسبة مرور  30عامً ا على تأسيس العالقة الدبلوماسية بين الدولتين.

يحتوي العدد الخاص على المقاالت السبع التالية:

”• “China-Saudi Arabia Relations through the ‘1 + 2+3’ Cooperation Pattern
by Jonathan Fulton
• “Scenarios for the Development of China Studies in Saudi Arabia in
Correspondence with Contemporary Saudi Values” by Li Shijun

”• “Seek Fact from Texts: Saudi Media on China amid the COVID-19 Pandemic
by Andrew Leber
• “The Continuous Weakening of Ideology in the Construction of China-Saudi
Arabia Relations: A Historical Review” by Wu Rui and Zhao Jun
• “A Near-Normalisation? Sino-Saudi Diplomatic Flirtations between 1955
and 1957” by Mohammed Alsudairi and Wang Tingyi
• “The China-Saudi Arabia (Jizan) Industrial Park under the Belt and Road
Initiative” by Yang Zishi, Du Le and Ding Liping
• “Reflections on New Trends in the Oil Market and China-Saudi Arabia
Energy Cooperation” by Chen Mo
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الكتب والدوريات
أصدرت دار الفيصل الثقافية الكتب التالية في عام 2020م:

سلسلة آل فيصل

سلسلة تحقيق التراث

خطاب الملك فيصل:
مقاربة تداولية في ضوء نظرية غرايس

كتاب التاريخ ألبي حفص الفالس،
ّ
السقاء البصري (ت ٢٤٩هـ)
عمرو بن علي بن بحر

للمؤلفة :نوف العويدي

كتب تاريخ شبه الجزيرة العربية

صورة المرأة في رحالت الغربيين
إلى وسط الجزيرة العربية :منذ مطلع القرن
التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين

للمؤلفة :دالل بنت مخلد الحربي

الرسوم الصخرية الملونة
في كهوف جنوب غرب المملكة
للمؤلفة :فوزية الحديثي

الكتب العامة

محمد رشاد بن عبدالمطلب :العلم والعمل
للمؤلف :يوسف محمد السناري

المحقق :محمد الطبراني
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الكتب المترجمة

اإلخوان المسلمون والغرب:
تاريخ العداوة واالرتباط

للمؤلف :مارتن فرامبتن

بدو النقب وبئر السبع ١٠٠ :عام
من السياسة والنضال
للمؤلف :منصور النصاصرة

مجلة الدراسات اللغوية

َّ
محكمة تحوي دراسات عن اللغة العربية.
مجلة الدراسات اللغوية ،هي مجلة فصلية
ً
أُطلقت المجلة في عام 1999م .أصدرت المجلة  24بحثا في عام 2020م في المجمل.

العدد رقم
1/23

العدد رقم
4/22

العدد رقم
2/22

العدد رقم
3/22

المجلة الدولية للدراسات اإلنسانية

في عام 2020م ،بدأت دار الفيصل الثقافية بنشر
المجلة نصف السنوية المحكمة «المجلة الدولية
للدراسات اإلنسانية» باللغتين العربية واإلنجليزية
لصالح مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.

العدد الثاني

العدد األول
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مجلة الفيصل

تصدر مجلة الفيصل مرة كل شهرين .أُطلقت المجلة عام 1977مُ ،
وضمَّ ت إلى مركز الملك فيصل عام 1988م،
وهو العام نفسه الذي انضمت فيه دار الفيصل الثقافية إلى المركز.

530/529

528/527

 G20الرياض

نحو فكر جديد من أجل رفاهية الشعوب

524/523

526/525

أي تنمية مستديمة في غياب الثقافة؟

522/521

كورونا صياغة جديدة للعالم

حين يصبح العالم أكثر سخونة تنتشر الفوضى

520/519

الفكر العربي
مساءلة وتفكيك وإشكاليات معلقة

المسرح العربي
جمالية الفرجة بين اللعب واأليديولوجيا

دار الفيصل الثقافية
أُنشئت دار الفيصل الثقافية في  17ربيع األول 1397هـ الموافق  8مارس عام 1977م .وأصبحت ذراع النشر
للمركز في  25جمادى اآلخرة 1408هـ الموافق  14فبراير عام 1988م .في عام 2020م ،نشرت الدار  7كتب.
كما عملت على  4كتب ستنشر في بدايات 2021م :باإلضافة إلى نشر الكتب والدوريات؛ فإن الدار مسؤولة
عن جميع أعمال التصميم والطباعة والتحرير والترجمة في المركز.

مدير اإلدارة :د .هباس الحربي
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الفعاليات
خالل عام 2020م ،استضاف المركز  37فعالية بحثية (باستثناء
فعاليات مجموعة الفكر العشرين  .)T20سبع منها كانت حضورية
بينما كانت ثالثون منها افتراضية .على الرغم من أن هذا التحول
نحو الفعاليات االفتراضية كان ضرورياً بسبب كوفيد ،19-فإن الكثير
من هذه الفعاليات االفتراضية كان قادرًا على جذب عدد كبير من
الحضور من خالل البث المباشر ،وهو ما ساهم في تعزيز رسالة
المركز على الصعيدين المحلي والدولي.

حضورية
اللغة

نوع الفعالية

التاريخ

المكان

عنوان الفعالية (الجهة المشاركة)

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 6يناير

معهد الفيصل

التغييرات االستراتيجية في الشرق األوسط والعالقات السعودية األمريكية

 22يناير

قاعة المحاضرات بمؤسسة
الملك فيصل الخيرية

الطاقة والجغرافيا السياسية في الخليج

اإلنجليزية

مؤتمر

 28- 27يناير

كلية كينجز لندن

حوكمة الجهات الفاعلة غير الحكومية
(بالتعاون مع المركز الدولي لدراسة التطرف )ICSR

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 9فبراير

معهد الفيصل

هل لدى األمة الكردية أصدقاء آخرون غير الجبال؟

العربية

ورشة عمل

 16فبراير

جامعة الكويت

آسيا بعيون خليجية (بالتعاون مع جامعة الكويت)

العربية

محاضرة عامة

 17فبراير

معهد الفيصل

حال المخطوطات في موريتانيا

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 18فبراير

معهد الفيصل

العالقات السعودية-األمريكية في ضوء المتغيرات اإلقليمية

اإلنجليزية محاضرة عامة
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افتراضية
اللغة

نوع الفعالية

التاريخ

عنوان الفعالية

العربية

اإلنجليزية

حلقة نقاش

محاضرة عامة

 26أبريل
 6مايو

قراءة متابعات أفريقية ،العدد األول

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 13مايو

تداعيات جائحة كوفيد 19-على العالقات الخليجية-اآلسيوية
(بالتعاون مع أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية)

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 19مايو

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 22يونيو

العربية

محاضرة عامة

العربية

أن تكون شابًّا سعوديًّا :الهوية والسياسة في المملكة المعولمة

الدبلوماسية الرياضية في الشرق األوسط
(بالتعاون مع المجلس الوطني للعالقات األمريكية العربية)

التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية والخليج في ظل جائحة كوفيد١٩-

محاضرة عامة

 28يونيو

نشأة الخط العربي وارتباطه بتدوين المصحف الشريف

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 6يوليو

الصين والعالم :محادثة مع ريتشارد ماكغريغور

العربية

حلقة نقاش

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 5يوليو

 13يوليو

 10أغسطس

تحول الخط العربي من أداة للتدوين إلى فن متكامل يمثل حضارة أمة
تطوير التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية
السالم واألمن األفريقي في ظل جائحة كوفيد١٩-

عناصر التحول االجتماعي السعودي الرئيسة ما بعد جائحة فيروس كورونا
(بالتعاون مع معهد دول الخليج في واشنطن)

اإلنجليزية

ورشة عمل

 11أغسطس

اإلنجليزية

محاضرة عامة

 17أغسطس

من رمل أو طين :األنساب واالنتماء القبلي في المملكة العربية السعودية

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 25أغسطس

العربية

حلقة نقاش

 3سبتمبر

العنصرية والتحيّز في أمريكا والعالم العربي
(بالتعاون مع المجلس الوطني للعالقات األمريكية العربية)

اإلنجليزية

ورشة عمل

 8سبتمبر

العربية

حلقة نقاش

 22سبتمبر

التطورات التكنولوجية الصينية-األمريكية وانعكاساتها على أمن دول مجلس التعاون الخليجي
(بالتعاون مع تشاتام هاوس)

حلقة نقاش

 8أكتوبر

العربية

حلقة نقاش

اإلنجليزية

حلقة نقاش

اإلنجليزية

حلقة نقاش

العربية

 19أغسطس

دور الصين في أفريقيا ودبلوماسيتها العالمية جنوبا :محادثة مع لينا بن عبدالله

آفاق األزمة الليبية في ضوء التدخالت األجنبية

التطورات السياسية في مالي بين الحراك الشعبي والتدخل األجنبي

 28سبتمبر

التكنولوجيا والعالقات الصينية  -األمريكية :حوار مع شون دينغ

 14أكتوبر

السياحة في أوروبا والخليج في ظل جائحة كورونا وما بعدها
(بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية )ISPI

االقتصادات األفريقية في مواجهة كوفيد ١٩-
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اللغة

نوع الفعالية

التاريخ

عنوان الفعالية

العربية

حلقة نقاش

 21أكتوبر

مستقبل التسامح والسالم في المنطقة العربية
(بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة)

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 27أكتوبر

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 28أكتوبر

االستدامة في منطقة الخليج بعد فيروس كورونا :تغيُّر أنماط االستهالك
في قطاعات األزياء والغذاء والنقل

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 12نوفمبر

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 23نوفمبر

نقاش مع نجاح العتيبي :إصالح التعليم الديني في المملكة العربية السعودية
(بالتعاون مع المجلس األطلنطي)

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 30نوفمبر

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 7ديسمبر

السياسة الخارجية المتغيرة لباكستان :التحديات والمناهج

اإلنجليزية

حلقة نقاش

 15ديسمبر

العربية

حلقة نقاش

 28ديسمبر

المنظومة األمنية المتغيرة في الشرق األوسط :هل للصين دور؟
(بالتعاون مع معهد الشرق األوسط بجامعة سنغافورة الوطنية)

العربية

حلقة نقاش

 8ديسمبر

تطور مفهوم األمن الوطني في الصين :حوار مع ماثيو جونسون

سياسة الواليات المتحدة األمريكية بعد انتخابات ٢٠٢٠م

االكتشافات األثرية الحديثة في المملكة العربية السعودية
(بالتعاون مع الرابطة الدولية لدراسة الجزيرة العربية)

مساهمة أبي نصر الفارابي في تطوير الحضارة اإلنسانية (بالتعاون مع جامعة الفارابي)

مناقشة تداعيات االنتخابات التي نظمت في أفريقيا لعام٢٠٢٠م
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المكتبة
مدير اإلدارة :د .مصباح بوزنيف
على مدار عام 2020م ،قدمت مكتبة المركز خدماتها المختلفة
للباحثين ،من استقصاء معلومات ،والحصول على مصادر
ومراجع ،وتصوير وثائق ،وإرسال إفادات رسمية (مثال :لالستعالم
عما إذا كان موضوع بحث معين قد ُبحث من قبل) ،وإيداع
األطروحات الجامعية وإصدار شهادة إيداع لها ،واإلجابة عن
االستفسارات المختلفة ،وإرشاد الباحثين إلى كل ما يساعدهم في
إتمام بحوثهم .ويوضح الجدول اآلتي أعداد أنواع الخدمات التي
قدمتها المكتبة للباحثين خالل عام 2020م:
نوع الخدمة

استقصاء معلومات مرسلة عبر منصة المكتبة
والبريد اإللكتروني والهاتف

الحضور الشخصي

اإلفادات الرسمية المرسلة للباحثين

طلبات تسجيل موضوع أطروحة جامعية
شهادات إيداع األطروحات الجامعية

العدد اإلجمالي
12702

في عام 2020م ،بدأت المكتبة باستخدام نظام كوها ،وهو نظام مفتوح
المصدر (نظام مكتبة متكامل)ُ .نقلت البيانات إلى خادم سحابي تابع
لـ( )DigitalOceanمن خالل شركة كوارم.

352
2100

456

258

اسم قاعدة البيانات

قاعدة الكتب العربية

عدد التسجيالت المنقولة
145610

قاعدة الكتب األجنبية

42497

قاعدة مقاالت الدوريات العربية

483114

قاعدة مقاالت الدوريات األجنبية

23484

قاعدة الرسائل الجامعية العربية

154993

قاعدة الرسائل الجامعية األجنبية

1693

قاعدة المحقق والمنشور

36682

قاعدة المصاحف المطبوعة

671

قاعدة المواد السمعية والبصرية

9813

قاعدة بحوث المؤتمرات والندوات

59227

قاعدة الدوريات العربية – أعداد

2550

قاعدة الدوريات األجنبية – أعداد

3043

قاعدة أرشيف صور الملك فيصل

6646

قاعدة المخطوطات
قاعدة الوثائق األصلية
اإلجمالي

165543
17850
1153416
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دارة آل فيصل
خالل عام 2020م ،استقبلت دارة آل فيصل
أكثر من  140وثيقة بأكثر من لغة .وتم
ترميمها وتعقيمها كخطوة أولى قبل العمل
على تكشيف مضمونها .استقبلت الدارة أيضاً
قرابة  2000صورة للملك فيصل وأنجاله األمير
عبدالرحمن ،واألمير بندر ،واألمير تركي،
وتم مسح جميع هذه الصور بالماسح
الضوئي ،وأصبح إجمالي عدد الصور
التي تمتلكها الدارة  20,719صورة .كما تم
تكشيف وتفريغ  63مادة مرئية تخص الملك
فيصل ،محفوظة في قسم الوسائل السمع
بصرية .واستكمل فريق الدارة فهرسة جميع
المجالت الوارد فيها صور وأخبار الملك

الملك فيصل في شبابه،
نائب الملك في الحجاز

شهادة إتمام المرحلة الثانوية
لألمير عبدالرحمن الفيصل

من وثائق يوسف ياسين،
المستشار الخاص للملك عبدالعزيز

فيصل وبعض أنجاله ،وقد بلغ عدد المجالت المفهرسة أكثر من
 1400مجلة محلية وعربية وأجنبية.

قدمت الدارة خدماتها للعديد من الجهات وزودتهم بالمواد المطلوبة ،مثل دارة الملك عبدالعزيز ،وجامعة الطائف ،وقناة إم بي سي .كما
زودت الدارة شركة ( )Rush Filmsبمقطع فيديو لمقابلة الملك فيصل في قناة سي بي إس ،الذي يتحدث فيه الملك فيصل عن رؤية المملكة
خالل خمسين عامً ا لعرضه في فلم الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني .كما تم تزويد الباحثين بالمواد المطلوبة.

أبناء الملك فيصل في صورة تذكارية  ،وهم:
وقوفاً من اليمين :األمير تركي ،األمير بندر ،األمير عبدالرحمن ،األمير سعد
جلوساً من اليمين :األمير سعود ،األمير محمد ،األمير عبدالله ،األمير خالد

مقابلة الملك فيصل مع قناة  CBSاألمريكية
1395هـ1975 /م
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المتحف
مدير اإلدارة :رشا الفواز
نظراً لظروف جائحة كوفيد ،19-تم تأجيل معرض «الفيصل:
ً
مفترضا إقامته في
رحلة في قلب القرن العشرين» ،الذي كان
العاصمة الفرنسية باريس عام 2020م .وقد قامت إدارة المتحف
بالتركيز على تحسين بنيتها التحتية ،بما في ذلك العمل على
تطوير معمل ترميم المخطوطات والمقتنيات الجديد.

اإلنجازات الرئيسة خالل عام 2020م
الترميم
أُنشئ المعمل الجديد المتكامل ليخدم المتحف للحفاظ على األوعية
الفريدة والمميزة التي يمتلكها المركز من خالل توفير مختلف األدوات
والمعدات الحديثة التي تتيح لخبراء الترميم تنفيذ أعمالهم بأعلى
درجات الجودة الممكنة.
وقد تم خالل عام 2020م:
·ترميم  13مخطوطة ،و 14صفحة من مخطوطات مختلفة من
معرض وهج ،وكذلك ترميم  6وثائق خارجية.
·إعداد التقارير لتقييم حالة  49مخطوطة.

التعقيم
هو أول المراحل للمحافظة على المواد التاريخية بالقضاء على اآلفات
الحشرية والفطريات داخل الوثائـق وأوراق المخطوطات وأغلفتها
الجلدية ،والتي يسبب بقاؤهــا وعـدم مكافحتها  -مع مرور الوقـت -
التلف الكامل لها ،وانتقال تلك اإلصابات إلى مخطوطات ووثائق أخرى
سليمة مجاورة.
وقد تم خالل عام 2020م:
·تعقيم  106مخطوطات ،و 12قطعة متحفية ،و 17كتابًا ،و 131وثيقة،
و 5صور فوتوغرافية ،و ُكتيبين.
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األرشفة
تقوم عملية األرشفة على وضع نظام ترقيم بما يتناسب مع المجموعات
المتحفية واعتماد بطاقات متحفية للقطع المعتمدة حسب المواصفات
والمعايير العالمية من قبل المجلس الدولي للمتاحف.
وفي خالل عام 2020م تم:
·أرشفة  150مادة صوتية.
·إدخال جميع مقتنيات مجموعة الفن اإلسالمي في نظام األرشفة
والبالغ عددها  583قطعة.

التجليد
هـو أحد االجراءات الفنية للمحافظة علــى المخطوطات والكتب بعد
المعالجة والترميم حيث يتولى قسـم التجليد إعادة تجليدها من جديد
بالجلد الطبيعي وزخرفتها بالنقوش المذهبة.
وقد جرى خالل عام 2020م:
·تجليد  85مخطوطة إسالمية.
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التخزين
بدأت إدارة المتحف بالعمل على نقل المستودعات (مناطق التخزين)
بهدف جمع القطع المتحفية في مكان واحد وتأمين الظروف البيئية
المناسبة لها ،حتى يسهل الوصول إليها.
وفي خالل عام 2020م جرى:
·ترميم وصيانة المكان الخاص بالمقتنيات
·نقل مجموعة الملك فيصل التذكارية
·العمل على تحقيق أفضل أساليب الحفظ والتخزين للقطع
المتحفية من خالل تصنيع  260علبة خاصة بتخزين قطع من
مجموعة الفن اإلسالمي.
·عمل 100علبة لحفظ األشرطة الصوتية الخاصة بوحدة الذاكرة
السعودية.

الجرد والحصر
الجرد ،هو عملية دورية تتم في المتحف للتأكد من القطع وسالمتها.
وفي خالل عام 2020م تم:
·العمل على جرد مقتنيات المركز لمختلف المجموعات المتحفية
( )1مجموعة الفن العربي اإلسالمي ( )2مجموعة الملك فيصل
التذكارية ( )3مجموعة العمالت والمسكوكات ( )4مجموعة
مسكوكات الملكة عفت ( )5مجموعة الفنون التشكيلية ،وغيرها.
·حصر جميع المواد المتاحة لتأسيس مجموعة تاريخ المركز.
·إعادة صياغة وصف القطع وتعديله في مجموعة الفن اإلسالمي.

المجموعات التي يمتلكها المتحف
املجموعة

العدد اإلجمايل

مجموعة الفن العربي اإلسالمي

583

مجموعة امللك فيصل التذكارية

625

مجموعة العمالت واملسكوكات

3061

مجموعة الفنون التشكيلية

600

مجموعة الذاكرة السعودية

966
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الدعم اإلداري
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إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
مدير اإلدارة :صالح الشمراني
تدعم إدارة الشؤون اإلدارية والمالية أنشطة المركز بطائفة واسعة من الخدمات في مجاالت
األعمال اإلدارية والشؤون المالية ،والموارد البشرية ،وتقنية المعلومات ،واألمن والسالمة،
وخدمات الصيانة والبنية التحتية واالستقبال .في عام 2020م ،لعبت اإلدارة دورًا مهمًّ ا في
تمكين المركز من التكيف مع العمل في مواجهة الوباء؛ وذلك بتطبيق اإلجراءات االحترازية
في المركز وتهيئة برامج وتطبيقات لتمكين الموظفين من العمل عن بعد واالستفادة من
البرامج التدريبية المقدمة.

26
المعينين
عدد الموظفين
ّ
حديثاً والمتعاونين الجدد
في عام 2020م.

إدارة المشاريع والتطوير
مدير اإلدارة :إبراهيم الدغيثر
ً
جديدا لمتابعة سير عمل المشاريع .هذا النموذج
تتابع إدارة المشاريع والتطوير تنفيذ مشاريع المركز .في عام 2020م ،طوّرت اإلدارة نموذجً ا
كان فعّ االً في ظل أزمة الوباء حيث جرى تحديد ومتابعة المهام التي تتطلب أن تنفذها إدارات المركز للتكيف مع األوضاع الجديدة .وجهزت
اإلدارة كذلك نموذج تطوير األنشطة لكل اإلدارات ،ويشمل العناصر التالية:

األهداف طويلة األمد لكل إدارة

المستفيدون الداخليون
والخارجيون من أنشطة كل إدارة

تعمل اإلدارة حالياً على نموذج جديد لضمان الجودة.

نقاط الضعف ونقاط القوة
والجوانب التي يمكن تعزيزها

122

الفرص والعوامل المساعدة باإلضافة
إلى العوائق والتحديات الخارجية

المؤثرات السلبية المحتملة والعمل
على إجراءات استباقية لتفاديها

عدد مرات متابعة اإلدارة لمشاريع المركز.

العرض السنوي | 2020م

إدارة العالقات العامة
مدير اإلدارة :عبدالله الخويطر

37

تتولى إدارة العالقات العامة تنفيذ فعاليات المركز ،والتواصل مع زوار
المركز ومع جهات ذات اهتمام مشترك بين الزوار والمركز ،وتقديم الخدمات
اللوجستية لضيوف المركز ،وذلك يشمل التأشيرات ،وتوفير التنقالت
والسكن المالئم ،باإلضافة إلى تسهيل تنقالتهم داخل المملكة وتقديم الهدايا
لهم .في عام 2020م ،لعبت اإلدارة دورًا مهمًّ ا حيث انتقلت فعاليات المركز إلى
المنصات اإللكترونية.

عدد الفعاليات المُ قامة في عام 2020م
(باستثناء فعاليات مجموعة الفكر العشرين (.))T20
 30منها أُقيمت افتراضياً.

عدد متابعي حسابات التواصل االجتماعي للمركز

20,000 +

20,000 +
فيسبوك
فيسبوك

مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

لينكدإن

3,500 +
انستغرام

kfcris_sa

30,000 +

مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

تويتر

7,000 +
يوتيوب

KFCRIS

@KFCRIS - @KFCRIS_en
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مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
ص.ب  - 51049الرياض  - 11543 -المملكة العربية السعودية
هاتف - +966 11 455 5504 :فاكس+966 11 465 9993 :
www.kfcris.com
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