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مقدمة

أبرِز  أحَد  اإلسالمية  والدراساِت  للبحوث  فيصل  الملك  مركُز  ُيعد 

غير  مستقل  مركٌز  وهو  األوسط،  الشرق  في  الرائدة  البحثية  المراكز 

حكومي، مقرُّه الرياض بالمملكة العربية السعودية. تأسس المركز ليكون 

جزًءا أساسيًّا من مؤسسة الملك فيصل الخيريِة، التي تعمُل على حفظ 

العربية  للمملكة  الثالث  الحاكِم  الله-  الملك فيصل -رحمه  تراث  وتنميِة 

السعودية الحديثة.

في  اإلنسانية  العلوم  مكتبات  أكبَر  ُنعدُّ  إذ  موظفينا؛  تميُِّز  بفضِل 

الباحثين  كبار  مع  الوثيق  التعاون  وبفضِل  السعودية،  العربية  المملكة 

والهيئات األكاديمية داخَل المملكِة وخارَجها، صرنا نتمتَُّع بمكانٍة َدولية 

راسخة، لما تتميَّز به أبحاُثنا من اتساٍع فكري ووضوح وعناية.
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٥ تنا  قصَّ

٦ كِلمة رئيس مجلس اإلدارة 

٨ كلمة األمين العام 

١٠ عاٌم في صور 

١٢ ُوِلد ملكاً 

١٣ وثائقي األمير سعود 

١٤ نبذٌة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

١٦ رسالتنا ورؤيتنا وِقَيمنا 

١٧ المشاريع والتطوير 

١٩ البحوث 

٢٩ المتاحف 

٣٥ دارة آل فيصل 

٣٩ المكتبة 

٤٥ دار الفيصِل الثقافية 

٥١ تحقيُق رسالتنا 

المحتويات
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فلقد تم اإلعالن في عام 2019 

أنَّ مركَز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية سيكون أحَد 

المؤسسَتين البحثيََّتين الرائدَتين 

المشاركَتين في مجموعة الفكر 

)T20(، وهو المنتدى الدولي للمراكز 

الفكرية المنبِثِق عن مجموعة 

العشرين، والمنتديات الدولية 

للحكومات والبنوك المركزية ألهم 

تسعَة عشَر اقتصاداً وطنّياً في العالم 

واالتحاد األوروبي. وفي نوفمبر 

المقبل، ستنعقد قمُة مجموعة 

العشرين في مدينة الرياض، لتكوَن 

تلك المرَة األولى التي ُتعقد فيها 

بالشرق األوسط.

ا في مسيرة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية؛  لقد كان هذا عاًما مهمًّ

مليًئا بالتطلعات إلى المستقبل واالحتفاء بالماضي.

وهو عام نحتفي فيه بذكرى مئوية محورية في تاريخ المملكة العربية السعودية، 

ويمثِّل احتفااًل بالمرحلة المهمة التي وصلنا إليها في تطويِر مركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية، بل تنمية المملكِة بصفٍة عامٍة.

فقد أُعِلَن في عام 2019م أنَّ مركَز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية سيكون 

الفكر )T20(، وهو  المشاركَتين في مجموعة  الرائدَتين  البحثيََّتين  المؤسسَتين  إحدى 

المنبِثِق عن مجموعة العشرين )G20(، والمنتديات  الفكرية  الدولي للمراكز  المنتدى 

الدولية للحكومات والبنوك المركزية ألهم تسعَة عشَر اقتصاًدا وطنيًّا في العالم واالتحاد 

الرياض،  المقبل، ستنعقد قمُة مجموعة العشرين في مدينة  األوروبي. وفي نوفمبر 

لتكوَن تلك المرَة األولى التي ُتعقد فيها بالشرق األوسط.

سيقود مركُز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، باالشتراك مع مركِز الملك 

ذ بالتوازي مع تلك  عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، األنشطَة البحثيَة التي سُتنفَّ

الفعالية. وهذا ُيعدُّ شرًفا يؤكد على مكانِتنا بوصفنا أحَد أكثِر المراكز البحثية اعتباًرا في 

المنطقة، وهو األمُر الذي يعكس ثقَة قيادة المملكة فينا، ويتيُح لنا الفرصَة لتوسيع 

نطاِق َعالقات التعاون اإليجابية، التي تربُطنا بالهيئات البحثية في جميع أنحاء العاَلم.

مجموعة  لقمة  الرياض  استضافَة  فإنَّ  الوطني،  الصعيِد  وعلى  ذلك،  إلى  إضافًة 

َق من خالل  العشرين تتيُح للمملكة الفرصَة لكي ُتظهَر للعالم مدى التقدِم الذي تحقَّ

المبادرات االقتصادية واالجتماعية الجاري تنفيُذها ضمَن إطار الرؤية السعودية 2030، التي 

يفَخُر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بأنه كان له بعُض اإلسهامات 

المتواضعة فيها.

وبحسب السياق التاريخي، فإن قمة مجموعة العشرين تأتي بعد ِمئة عاٍم من زيارة 

الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى لندن مبعوًثا لوالده، الملك عبدالعزيز آل 

سعود، ومنها إلى باريس لحضوِر مؤتمِر فرساي، الذي وضع شروط معاهدِة السالم 

بعد الحرِب العالمية األولى.

كان هذا أوَل ظهوٍر للملك فيصل -رحمه الله- في الساحة الدوليِة، ومرحلًة حاسمًة 

بين  ُوقِّعت  التي  1915م،  عام  في  القطيف  معاهدِة  على  د  أكَّ فقد  المملكة،  نشأة  في 

المملكِة المتحدِة والملك عبدالعزيز آل سعود، وكانت إيذاًنا بتأسيِس المملكة العربية 

السعودية في عام 1932م.

إلى أوروبا، الموضوُع الذي دار حوَله  الرحلَة األولى للملك فيصل  كانت هذه هي 

الفيلم السينمائيُّ »ُوِلد ملًكا« الذي ُعِرض العاَم الماضي، والذي شهدت الرياُض العرَض 

العالميَّ األوَل له. وُيعدُّ هذا الفيلم أيًضا أولى محاوالتنا لخوِض تجربِة اإلنتاج السينمائي، 

كِلمُة رئيِس مجلس اإلدارة

االحتفال بالذكرى المئوية 
واالستعداد للمستقبل

تركي الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة
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التي تعاوَن فيها مركُز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلسالمية تعاوًنا وثيًقا مع السيد أندريس فيسنتي غوميز 

اإلسباني  اإلنتاِج  فريق  وبقيِة  الشهير  اإلسباني  المنتج 

البريطاني السعودي المشترك.

تجلت أيًضا أحداُث 1919م من خالل المعرِِض المتنقل 

الذي تناول حياَة الملك فيصل وإرَثه رحمه الله، والذي 

أسعدني افتتاُحه في قاعة )116( بشارع بول مول الشهير 

ر أْن ينتقَل  )Pall Mall( في لندن في ديسمبر. ومن المقرَّ

سبيل  في  وذلك  2020م،  عام  في  باريس  إلى  المعِرض 

تحقيق رسالتنا المتمثلة في مشاركِة إرِث والدنا مع العاَلم.

إضافة إلى هذه الفعاليات الرفيعِة المستوى، يظل 

للبحوث  الملك فيصل  لمركز  االهتمام األساسي  محوُر 

البحوث  إنتاج  حوَل  ُمنصبًّا  اإلسالمية  والدراسات 

اإلستراتيجية،  الدراسات  مثل  المبتكرة؛  األكاديمية 

الرأي  واستطالعات  والبحوث  الخاصة،  والتقارير 

الَميدانية. وسنواصل التزاَمنا برؤيٍة متجددٍة يعوُد الفضل 

في جزٍء منها إلى الفعاليات سالفِة الذكر، وكذلك إلى 

اِت الداخليِة الوارِد ِذكُرها في مواضَع أخرى من  المستجدَّ

هذا التقرير.

كتًبا،  يضمُّ  -الذي  لدينا  المعرفة  مخزون  ُيَعد 

ومخطوطاٍت، ودورياٍت أكاديميًة، وتحًفا، ومطبوعاٍت 

للطالب  قيًِّما  مصدًرا  والثقافة-  واللغة  العلوم  في 

والباحثين. ونستضيف أيًضا برنامًجا متكاماًل من النَدوات 

من  المفكرين  كبار  بمشاركة  والنقاشات  والمحاضرات 

جميع أنحاء العالم، كما ُيِقيم المركُز معارَض للفنون 

اإلسالمية وغيرها من فنون العالم.

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركُز  وقَّع 

اإلسالمية العديَد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم 

مع المراكز البحثية والجامعات والمراكز الفكرية الرائدة 

في جميع أنحاء العالم، التي أسهمت في زيادِة تأثيرنا في 

الحياة الثقافية والفكرية السعودية. ومن بين المبادراِت 

األخرى التي أطلقناها برنامُجنا الحاليُّ لرقمنِة مصادرنا 

وتطويِر موظفينا.

والنتائج  القدرات  في  المطرد  النموِّ  مع  وتزامًنا 

وذلك  بثماِرها،  اآلَن  التغييرات  أتت هذه  فقد  البحثية، 

وزيادة  معتبر،  بحثي  مركز  بوصفنا  صيتنا،  ُذيوع  مع 

قطاعاٍت  مع  وتعاوننا  السياسات،  وضِع  في  إسهاماتنا 

العربية  المملكة  داخَل  الجماهير  متنوعٍة ومتزايدة من 

السعودية وخارجها في جميع أنحاِء المعمورة.

طواَل  قناها  حقَّ التي  باإلنجازات  ا  حقًّ فخورون  إننا 

مسيرتنا، ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، 

لقد  أيًضا.  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  في  وإنما 

أصبح مركُز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

مركًزا معروًفا بين نظراِئه، وِقبلًة للباحثين الذين يزورون 

الباحث  برنامج  خالل  من  السعودية  العربية  المملكَة 

الزائر، ومن خالل استضافِة الكثير من الطالب األجانب 

وثقافتها  شعبها  إلى  للتعرُّف  المملكَة  يزورون  الذين 

وجغرافيتها. 

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملِك  مركُز  يمثل 

اإلسالمية منارًة للتفاهم والتعلم، ودعِم التعايش بين 

الثقافات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا. وقد أصبح هذا الدوُر 

أكثَر أهميًة اآلَن من أيِّ وقٍت مضى؛ نظًرا لوجوِد حاجٍة 

أكبَر إلى البحوِث المستقلة الرفيعِة المستوى، التي تؤثر 

تأثيًرا ملموًسا في السياسة العامة.

الهدف،  وضوُح  لرسالتنا  المهمة  األمور  ومن 

العديد من  المقدم من  والدعم  القيادي،  الفريق  وقوة 

غايَة  ممتنُّون  إننا  معنا.  والمتعاونين  البحثيين  شركائنا 

االمتنان إلسهاماِت العديِد من الجامعات والمؤسسات 

واألكاديميين والصحفيين والزمالء البحثيين واألصواِت 

فعالياتنا  في  ُتسهم  التي  األخرى،  المختلفِة  الدولية 

وأعماِلنا.

الحاُل دائًما، فسيظلُّ موظفونا عنصًرا ال  وكما هو 

ُقه من نجاحاٍت؛ فمن دون  يمكن االستغناُء عنه فيما نحقِّ

مشاركتهم وحماسهم وإسهاماتهم، ما كان مركز الملك 

أداِء  من  ِليتمكَن  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل 

رسالِته؛ لذا فإنني في غاية االمتنان لهم جميًعا.

 صاحُب السموِّ الملكي 
األمير تركي الفيصل في افتتاح 
معرض »فيصل: حياة في قلب 

القرن العشرين«
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قه  عما حقَّ لمحًة سريعًة  السنوي  العرض  هذا  يقدم 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية من 

لمحًة  كذلك  ُم  وُيقدِّ 2019م،  عام  في  ٍم  وتقدُّ تطوراٍت 

ع أن يكوَن بالَغ األهمية واألثر. حول عاٍم مقبٍل، ُيتوقَّ

إننا نتطلُع إلى قيادِة مجموعِة الفكر )T20(، ذلك 

انعقاُده  المقرر  الفكرية،  للمراكز  الدولي  المنتدى 

ضمَن قمة مجموعِة العشرين الرياض 2020 في نوفمبر. 

كبيًرا،  تقدًما  بالفعِل  تحرُز  الحَدِث  لهذا  استعداداُتنا 

وسنواصل العمَل بجدٍّ للتأكِد من أننا مستعدون تماًما 

المقرِر  الفعالياِت  خالِل  من  الفكر  مجموعِة  لبرنامج 

َعقُدها على مداِر العاِم.

إلظهار  مثاليًة  فرصًة  الفكر  مجموعة  قمُة  وُتعدُّ 

َعالقاتنا  شبكة  وتنمية  بحثي،  مركز  بوصفنا  قدراتنا 

ُننا من  الدوليِة، وستمكِّ البحثية  الهيئات  التعاونية مع 

الشعب  لصالح  السياسات  في  والتأثير  الكبير  اإلسهام 

والمملكة العربية السعودية. 

الماضي، تحدثُت عن  للعام  السنويِّ  العرض   في 

ُيسعدني  واليوَم  واالبتكار.  والنموِّ  النجاح  من  مرحلٍة 

المساَر. لقد واصلنا  تِبَع ذلك  القوُل: إن عام 2019م قد 

الرائدة  البحثية  المراكز  مع  التعاوِن  أواصر  تطويَر 

منا برنامًجا كاماًل  األخرى في جميع أنحاِء العالم، وقدَّ

من  مجموعًة  واجتذبنا  والمؤتمرات،  النَدوات  من 

الباحثين البارزين في العديِد من مجاالِت الدراسات.

أعداِد  زيادة  بفضل  البحثيُة  ُقُدراُتنا  زت  تعزَّ وقد 

الجديد  البحثيِّ  اإلصدار  وإطالق  البحثيِّ  فريقنا 

»متابعات«، الذي يركز على كلٍّ من تونس والجزائر.

هذه النجاحاُت قد دعمتها إعادة الهيكلة الداخلية 

َنتنا من العمل على نحٍو  التي أجريناها مؤخًرا، والتي مكَّ

أكثر كفاءًة، وتحقيِق االستفادة القصوى من مواردنا. 

نَّا في أغسطس فريًقا جديًدا للمشاريع والتطوير،  وكوَّ

جميع  في  المشاريع  إلدارِة  منضبطًة  منهجيًة  ُم  يقدِّ

ُتعدُّ قمُة مجموعة 

الفكر فرصًة مثاليًة 

إلظهار قدراتنا 

بوصفنا مركًزا 

بحثيًّا، وتنمية شبكة 

َعالقاتنا التعاونية 

مع الهيئات البحثية 

ُننا  الدوليِة، وستمكِّ

من المساهمة إسهاماً 

كبيراً في التأثير على 

السياسات لصالح 

الشعب والمملكة 

العربية السعودية.

كلمُة األمين العامِّ

تنميُة القدرات، وزيادة الكفاءات، 
وتكوين الصداقات

دكتور سعود السرحان
األمين العام
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تحقيق  قدرًة على  أكثَر  أصبحنا  وبذلك  المركز.  أقسام 

الميزانية  من  وبأقلَّ  المناسب،  الوقت  في  النتائِج 

النُظم  تطبيقاِت  في  ذلك  أكان  سواٌء  المرصودِة، 

الداخلية، أو اإلصدارات، أو الفعاليات الخارجية.

والمنضبطة  الجديدة  المنهجيُة  هذه  صارت 

مصاحبًة  أتت  وقد  ِفعليًّا،  ثمارها  تؤتي  العمل  في 

إداراُت  فأصبحت  اإلدارات.  مسؤولياِت  تنظيِم  إلعادة 

اآلَن  اإلستراتيجي  والتواصل  والتسويق  المبيعات 

الفيصل  دار  لتتفرَغ  والتطوير،  المشاريع  مظلِة  تحت 

الكتب  اإلنتاج، وتنسيق مبيعات  للتركيز على  الثقافية 

مجاِل  في  الجديد  الفريق  مع  والتعاون  والدورياِت، 

االجتماعي،  التواصل  وسائِل  وأنشطِة  التسويق، 

والبيانات الصحفية.

وال يزال هدُفنا األساسيُّ المتمثُِّل في اإلشراف على 

الرئيسة  االهتمام  محاوِر  أحَد  شاملة  وطنيٍة  مجموعٍة 

لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. فال 

الباحثين  لمنِح  مكتباِتنا  رقمنة  على  العمُل جارًيا  يزال 

إليها،  للوصول  أوسَع  مجااًل  العالم  أنحاء  جميع  في 

وقد ساعدت التحسيناُت التي أُدِخلت على المرافق في 

تطويِر قُدراتنا على حفظ تلك المجموعات. إضافًة إلى 

وال  البحثية«،  »التجربة  بتعزيِز  ملتزمون  فإننا  ذلك، 

الوصول  جعِل  خالل  من  الخارجيين،  للباحثين  سيما 

التحسينات  لهذه  كان  وقد  وأيسَر،  أسرَع  موارِدنا  إلى 

تأثيٌر مباشٌر في مكانتنا الدولية.

مع  العام  هذا  واضحًة  فيصل  الملك  روُح  تجلَّت 

انطالق فيلم »ُوِلد ملًكا«، وافتتاِح معِرض الملك فيصل 

رئيسين  معِرَضين  انطالَق  أيًضا  العاُم  شهد  لندن.  في 

المخطوطات  في  واإلبداع  العلوم  »تكوين...  هما: 

المخطوطة«.  الصفحة  زينة  و»وهج...  اإلسالمية«، 

هذه المعارُض َتزيد من إقبال الزائرين على مركِز الملك 

من  ننا  وُتمكِّ اإلسالميِة،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

التعريِف  زيادة  في  المتمثلِة  األساسيِة  رسالتنا  تحقيق 

مشاركُة الدكتور سعود السرحان 
في إحدى الفعاليات البحثية 

للمركز

السالم  رسالِة  ونشِر  اإلسالمية،  والثقافة  بالتراث 

والتفاهم والِبرِّ التي حمَلها الملك فيصل رحمه الله.

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركُز  سيظل 

اإلسالمية ملتزًما في جميِع ما يضطلُع به من أنشطٍة 

أهداِفنا  تحقيق  أجِل  من  التغير  بمواكبة  مختلفٍة 

والثقافي.  والفكري  الوطني  الوعي  زيادِة  في  المتمثلِة 

العالمية،  للفعاليات  االستجابِة  ضرورَة  يعني  وهذا 

البحثيِّ  برنامجنا  وضع  عند  الجيوسياسية  والقوى 

واالبتكار  التكنولوجيا  من  أيًضا  واالستفادة  وتنفيذه، 

الذي  المستمرَّ  النجاَح  إن  الخارجية.  أنشطتنا  لتعزيز 

أحرزناه خالل ذلك العام المليِء بالعمِل واإلنتاج، ما 

كان ليتحقَق لوال جهُد موظفينا وخبراتهم.

شأنه  من  وإبداَعهم  ومثابرَتهم  حماسَتهم  إن 

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  يساعَد  أن 

اإلسالمية على تحقيِق رسالته المتمثلِة في كونه مصدًرا 

معتبًرا وموثوًقا للمعرفة األكاديمية والثقافية، ولنشر 

الوعِي حول حياة الملك فيصل وإرِثه.

الذين  الدوليين  الشركاِء  وإلى  لهم،  مديٌن  إنني 

والباحثين  والزائرين  األكاديميين  وإلى  معهم،  نعمل 

الذين يشاركوننا مجهوداِتنا وُيثرونها.
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عاٌم في صور

العرض السنوي لعام  |  2019م10

تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قصَّ



O
U
R
 S
T
O
R
Y

العرض السنوي لعام  |  2019م11

ـــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــ

تن
َّ ص

ق



ُوِلد ملًكا

كبيٌر  أثٌر  له  وكان  2019م،  عام  في  صدر  روائيٌّ  فيلٌم 

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  رسالِة  في 

اإلسالمية، في التعريف بحياِة الملك فيصل -رحمه 

الله- وإرِثه.

أن  وقَت  فيصل  الملك  سيرة  حوَل  الفيلم  يدور 

1919م  عام  لندن  إلى  الدبلوماسيِة  وزيارِته  أميًرا،  كان 

الملك  بين  ُعِقدت  التي  المعاهدِة  على  للتصديق 

عبدالعزيز والبريطانيين، والتي كان من شأنها أن أدَّت 

في النهاية إلى اعتراِف العالم بالدولة السعوديِة.

ُعِرض الفيلم ألول مرة عالميًّا في مهرجان برشلونة 

 25 في  إسبانيا  في  الدولي  السينمائي  جوردي  سانت 

األوسط  الشرق  في  مرٍة  ألول  ُعِرض  ثم  2019م،  إبريل 

بالرياض في 26 سبتمبر، في حضور رئيِس مجلس إدارة 

اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 

صاحب السموِّ الملكي األمير تركي الفيصل. وبعد ذلك 

أنحاء  بجميع  فوكس  السينما  دور  في  الفيلم  ُعِرض 

دول مجلس التعاوِن الخليجي.

اإلسباني  اإلنتاج  هذا  في  كبير  بقدٍر  الفضُل  يعود 

أتاحها  التي  الموارِد  إلى  البريطاني السعودي المشترِك 

اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركُز 

الخبرِة  إلى  إضافة  تركي،  لألمير  الشخصية  والرؤية 

الفنيِة لطاقم العمل الدولي. هذا الفيلُم الذي تصل مدته 

إلى 100 دقيقٍة، أخرجه وأنتجه الثنائيُّ اإلسباني أجوستي 

فيالرونغا وأندريس فيسنتي غوميز على التوالي.

غوميز،  ه  أعدَّ السيناريو  أن  من  الرغم  وعلى 

بالتعاون مع الروائيِّ السعودي بدر السماري، فإنه ُيقرُّ 

بالدور المحوري لألميِر تركي في هذا المشروع، إذ ُيعلِّق 

قائاًل: »في الحقيقِة، كان األميُر تركي صاحَب اإلسهام 

واالهتمام والتوجيه األكبر. فقد أشرف على إعداِد أوِل 

سبع أو ثماني مسوداٍت ُوِضعت للنص، وساعدني أيًضا 

في اختياِر الممثلين خالل األجزاء المختلفة«.

يقدُم اإلعالن التشويقي للفيلم مقاربًة مثيرًة للحياة 

في إنجلترا في أوائل القرن العشرين، وما كان معروًفا 

أوائل  من  الفيلم  هذا  وُيعدُّ  العربية.  بالجزيرة  آَنذاك 

أحداُثها  تدور  التي  الطويلة،  الروائية  العالمية  األفالم 

في المملكة العربية السعودية.

يضمُّ الفيلم عدًدا من الممثلين السعوديين ضمن 

بين  تصويُره  وجرى  البريطانية،  األغلبية  ذي  طاقمه 

وفيما  المتحدة.  والمملكة  السعودية  العربيِة  المملكة 

ت في مزرعِة  يخصُّ مرحلَة التصوير في الرياض، فقد تمَّ

في  فهد  بن  عبدالعزيز  األميِر  الملكي  السمو  صاحب 

الدرعية؛ حيث تتوافُر المناظُر الطبيعية المماثلة لتلك 

التي كانت في المملكِة العربية السعودية منذ 100 عام.

في  روائي  فيلٍم  أفضِل  جائزة  على  الفيلُم  حصل 

في  السينمائي   Inward Eye Film مهرجان  افتتاِح 

تنافست  فيلًما   25 بين  من  وذلك  المتحدة،  المملكة 

سه الممثل  على الجائزِة األولى في المهرجان الذي أسَّ

األسكتلندي الحائز على جائزة إيمي، براين كوكس.

الممثُل السعودي عبدالله علي في دور األمير فيصل

يدور الفيلم حوَل سيرة 

الملك فيصل وقَت 

أن كان أميراً، وزيارته 

الدبلوماسية إلى لندن 

عاَم 1919 للتصديق 

على المعاهدة التي 

ُعِقدت بين الملك عبد 

العزيز والبريطانيين، 

والتي كان من شأنها 

أن أدَّت في النهاية إلى 

اعتراف العالم بالدولة 

السعودية.
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وثائقي األمير سعود

وثائقي في أربعة أجزاء
اإلنتاج الوثائقي األضخم في العقد األخير

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركُز  اضطلع 

اإلسالمية بدوٍر بحثيٍّ رائد في فيلٍم آخَر، صدر في عام 

2019م. »سعود«، فيلم وثائقي من أربعِة أجزاٍء يتناول 

حياَة األمير الراحل سعود الفيصل، الذي أدار لسنواٍت 

عديدٍة الَعالقاِت الدوليَة للمملكة، وال سيما بعد توليه 

منصَب وزيِر خارجية المملكة العربية السعودية.

سعود  األميِر  حياة  على  الضوَء  الفيلم  ُيسلِّط 

مقابالٍت  خالل  من  واهتماماته،  والخاصِة،  العمليِة 

أنحاء  عرفوه شخصيًّا من جميِع  الذين  األشخاِص  مع 

األسرة،  وأفراُد  الدولة،  رجاُل  بينهم  ومن  العالم، 

واألصدقاُء، والدبلوماسيون، والجنود، والمؤرخون.

حياَته  أجزاٍء  أربعِة  من  ُن  المكوَّ الفيلم  يوثِّق 

الكاملَة منذ طفولِته ومروًرا بتعليمه الجامعي ووصواًل 

عن  الفيلُم  يحكي  للخارجية.  ووزيًرا  دبلوماسيًّا  لعمله 

رحمه  فيصل،  الملك  والِده،  من  اه  تلقَّ الذي  اإللهام 

الله، ويصف هواياِته واهتماماِته، ودوَر الثقافة العميق 

في حياته، وشغَفه بالحياة البريَّة، وشؤونه اإلنسانيَة، 

واحتراَمه البالغ للمرأة.

يسبر الفيلم غوَر بداياِت حياته المهنية، وإنجازاته 

المرحلة  حول  رائعًة  لمحاٍت  ويقدم  وتطلعاته، 

الجيوسياسية المعقدة التي عاصرها.

وجهاِت  المثاِل،  سبيل  على  الفيلم،  فيتناول 

في  السوري  المصري  النزاِع  حول  سعود  األمير  نظِر 

عام 1975م، والخالِف الذي وقع بين حافظ األسد وأنور 

السادات بعد حرب أكتوبر 1973م، والثورة اإلسالمية في 

إيران، والحرِب العراقية اإليرانية التي أعقبتها، وإنشاِء 

مجلس التعاون الخليجيِّ في عام 1981م.

فهد  الملك  مبادرِة  عن  كذلك  الفيلم  ويتحدث 

1982م،  عام  في  للبنان  اإلسرائيلي  والغزِو  للسالِم، 

بعد  عليها  المترتبة  اللبنانية  األهليِة  الحرب  وانتهاِء 

1989م.  عام  في  ُوقِّع  الذي  الطائف،  التفاق  ِل  التوصُّ

ال يعِرض الفيلم روايًة 

فريدة حول حياة 

إحدى الشخصيات 

الدبلوماسية الرائدة 

فحسب، وإنما يبعُث 

رسالًة سيستفيد منها 

كثيٌر من المشاهدين 

الذين تابعوا حياَة هذه 

الشخصية الوطنية 

المهمة وحذوا حذوها.

ويناقش الفيلم آراءه تجاَه غزِو صدام حسين   للكويت 

في عام 1990م، ومجهوداِت المملكة العربية السعودية 

وحصاره  الغزِو  ذلك  إلحباط  دولي  تحالٍف  لتكوين 

للعراق. ويبحث الفيلم أيًضا َعالقاِت المملكة المشحونة 

التوتُِّر  انتهاء  إلى  ، وصواًل  الحجِّ أحداث  بعد  إيران  مع 

بعد غزو أفغانستان.

ويمضي الفيلم في وصِف موقِف المملكة العربية 

السعودية تجاَه القضية الفلسطينية، وأحداِث وتداعيات 

11 سبتمبر 2001م، ومبادرِة الملك عبدالله للسالم في قمة 

وموقِف  غزَة،  لقطاع  اإلسرائيلي  والغزِو  2001م،  بيروت 

المملكة العربية السعودية من الغزو األمريكي للعراق 

في عام 2003م، واغتياِل رفيق الحريري في عام 2005م، 

وأخيًرا الربيع العربي الذي انطلق في عام 2011م. 

وقد علق األميُن العام،  الدكتور سعود السرحان، 

على الفيلم قائاًل: »رغم أنَّ الروايات الواردَة في الفيلم 

تاريخيًة أوسع  تتصُل باألمير سعود، فإنها تروي قصًة 

نطاًقا، توثِّق حالَة عالَمينا العربي واإلسالمي، ونضالنا 

اليومي لمواجهة الشدائد. لم يدخر األميُر سعود أيَّ جهٍد 

في الدفاع عن مصالح بالده، وإظهار وجهها الحقيقي 

أمام العالم. هذا الفيلم سوف يأخُذ المشاهدين إلى آفاٍق 

وإنما ملحمٌة  وثائقي،  ليس مجرَد عمل  فهو  جديدة؛ 

حقيقيٌة تروي تاريَخ الماليين من خالل رحلة رجل واحد«.

وثائقي »سعود« الذي  الذي أنتجه مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية في عام 2019م.
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نبذة عن مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية

ُيعد مركُز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

أحَد المراكز البحثية الرائدة في الشرق األوسط، وهو 

ُيِعد أبحاًثا أصيلة حول موضوعات مثل السياسة وعلم 

االجتماع والتراث الثقافي.

ُع المركز باستمراٍر  يوسِّ

من سبل إتاحة هذا 

المورد البحثيِّ الفريد 

بفضل المشروع الجاري 

لرقمنة مجموعاته.

مركُز الملك فيصل للبحوث 
 والدراسات اإلسالمية أحد
المراكز البحثية المستقلة 

الرائدة في المملكة العربية 
السعودية

اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز 

المملكة  في  حكومي  وغيُر  مستقل  رائد  بحثي  مركز 

فيصل  الملك  مؤسسة  أنشأَته  السعودية،  العربية 

الخيرية. ُيعنى المركز باألنشطة الثقافية الداعمة للهدف 

األساسي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، المتمثلة في 

حفِظ وتنمية إرث الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، 

الذي ُعِرف بمبادئه اإلنسانية، وتفانيه في خدمة اإلسالم.

يسعى المركُز إلى دعم وتطوير البحوث والدراساِت 

المعرفة  نطاق  وتوسيع  فيصل،  الملك  رؤيَة  تنشر  التي 

والتوجهات  اإلنسانية،  والعلوِم  االجتماعية،  العلوم  في 

اإلسالمية. وإلى جانب شهرِة مركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية المتزايدة بفضل ما ُيجريه من بحوٍث 

أصيلة، فإنه يضمُّ أيًضا أكبَر مكتبات العلوم اإلنسانية في 

نوادر  من  فريدة  مجموعٍة  على  تحتوي  التي  المملكة، 

المخطوطات التي يرجع تاريُخها إلى صدر اإلسالم.

المورد  هذا  إتاحة  سبِل  من  باستمرار  المركُز  يوسع 

البحثيِّ الفريد بفضِل المشروع الجاري لرقمنة مجموعاته. 

إضافة إلى المجاِل البحثي، فإن مركَز الملك فيصل 

للتراث  برنامًجا  يمتلك  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث 

الثقافي الشامل، يتمثل أساًسا في متحف الفن اإلسالمي 

البرنامج  في  وأيًضا  الرياض،  وسط  في  المركز  بمقرِّ 

التوَعويِّ الذي يتضمن المعارَض التي زارت أنحاًء واسعًة 

من المملكة والعالم.

ينشر المركُز دراساٍت إقليميًة عن السياسة والقضايا 

المتخصصة،  الدوريات  من  العديد  من خالل  الثقافية، 

إضافِة إلى قائمٍة متنامية من عناوين الكتب التي تسهم 

في َفهم الجزيرة العربية واإلسالم، وحياة الملك فيصل 

وإرِثه، والعديد من الموضوعات األخرى.

الملك  مركز  أنشأها  التي  فيصل،  آل  دارُة  وتضمُّ 

مستودٍع  أغنى  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

في العاَلم للقطع الفنية، والمقاالت، والكتب، والصور، 

واألفالم المتعلقة بحياة الملك الراحل وعصره.
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معاِلُم مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية

1977م
 إطالُق مجلِة الفيصل 

الصادرِة عن دار الفيصل 
)ُدمجت في مركز الملك 

فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية لدى تأسيسه(.

2000م
تأسيُس معهد الفيصِل 
لتنمية الموارد البشرية.

1983م
 تأسيُس مركز 

الملك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية.

1985م
افتتاُح متحِف الفنِّ اإلسالمي.

2004م
 إطالُق مجلة اإلسالم 

والعالم المعاصر.

2011م
تأسيُس دارة آل فيصل.

1983-1988م
توسيُع مكتبة الملك فيصل، 

وافتتاُح معمِل ترميِم 
المخطوط. 

2013م
تأسيُس إدارِة البحوث.

1999م
الَبدُء في اقتناِء األعمال 

المعاصرة ونشرها.

 إطالُق مجلة 
الدراسات اللُّغوية.

إطالُق برنامج الباحث الزائر.

2019م
اختياُر مركز الملك فصل 

للبحوث والدراسات 
 اإلسالمية )بالتعاون مع 

مركِز الملك عبدالله 
للدراسات والبحوث 

البترولية( لتنظيِم أنشطِة 
مجموعِة الفكر ضمن قمة 

مجموعة العشرين في 2020م.

توسيُع معمل ترميم 
المخطوطات.
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رؤيتنا: 
أن نكون نبًعا إنسانيًّا للمعرفة العلمية والفكرية والثقافية.

رسالتنا: 
إثراء المشهدين العلمي والثقافي محليًّا وعالميًّا ببحوث أصيلة وموارد وخبرات فريدة.

ِقَيُمنا: 
• نشر المعرفة.

•  تمكين البحث العلمي.

•  حفظ التراث اإلنساني.

األهداف اإلستراتيجية الخمسية )2016-2020م(

نشُر الوعِي بإرث الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، وَفهُمه؛ إحياًء لذكراه، وتوثيًقا إلسهاماته   •

في خدمة اإلنسانية.

التي  التعاُون وتقويُتها في سبيل تحقيِق األهداف األكاديمّية  تشجيُع الحواِر، وَدعُمه، وبناُء أواصر   •

َينُشدها مركز الملك فيصل.

التركيُز على إنتاج البحِث األكاديمي في العلوم االجتماعية.  •

حفُظ التراِث الثقافي والفكري اإلسالمي وتوثيقه.  •

االرتقاء بمستوى البنية التحتيِة التقنية، والتطبيقات، والوجود الرقمي لتحقيق أهداف المركز.  •
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المشاريع والتطوير

يعتمُد نجاح مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلسالمية على اإلدارات الداخلية، التي تتيح التشغيَل 

ِلس للمركز. في أغسطس 2019م، تعزز هذا االهتمام  السَّ

بشكٍل كبير من خالل إنشاِء إدارِة المشاريع والتطوير 

اإلداراِت؛  أنشطة  بجميع  علًما  تحيط  التي  الجديدة، 

لضمان تحقيق التوافق واالنسجام مع رسالِة المركز، 

وأهداِفه، وخطته اإلستراتيجية الخمسية.

اإلدارة مهمُة وضع منهجيٍة متناسقة  إلى  أُسِندت 

مركز  إدارات  جميع  في  المشاريع  إلدارة  ومنضبطة 

الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، من أجل 

في  التميز  ثقافِة  وغرس  والنتائج،  العمليات  تحسيِن 

كل ما يضطلع به مركزنا.

أسهم الفريُق الجديد منذ لحظة تكويِنه، من أربعة 

أشهر، إسهاًما كبيًرا في إنجاِح عام 2019م؛ حيث أحرزنا 

الكفاءة،  من  عليا  مستوياٍت  تحقيق  في  كبيًرا  تقدًما 

وخفِض التكلفة، وتحسين اإلنتاجية.

التنظيمي  هيكلنا  ظلِّ  في  العمل  مهامَّ  بسطنا 

وبثِّ  التدريب،  وإتاحة فرص  الكفاءِة،  لتعزيز  المنقح 

الوطنية  التطلعات  مع  توافًقا  المركز  إلى  الحيوية 

المتضمنة في الرؤية السعودية 2030.

التقدم  رصِد  بمهمة  الجديدة  اإلدارة  وتضطلع 

والنتائج في جميع إدارات  مركز الملك فيصل للبحوث 

اإلستراتيجي  التواصل  وكذلك  اإلسالمية،  والدراسات 

مع  بالتعاون  المركز،  إصدارات  وتسويق  والمبيعات 

)انظر  الثقافية  الفيصل  دار  اإلنتاجية،  المركز  ذراع 

الصفحة ٤5(.

وتتمثل المهمُة الرئيسُة إلدارة المشاريع والتطوير؛ 

وأن  بالمركز،  المشاريع  إلدارِة  مكتًبا  يكوَن  أن  في 

إلدارة  منضبطة  منهجية  غرِس  بمهمِة  يضطلَع 

قه اإلدارة من خالل رصِد جميع  المشاريع. وهذا ما تحقِّ

ُمخرجات اإلدارات وأنشطتها، ومن َثم مساعدة المركز 

على العمل على نحٍو أكثَر فعاليًة فيما يخص التكلفَة، 

من  وبأقلَّ  المناسب،  الوقت  في  المشاريع  وتنفيذ 

الميزانية المرصودة.

بيد أن إدارةَ  المشاريع والتطوير تركُز تركيًزا أساسيًّا 

على وضع معاييِر إدارة المشاريع، والمحافظة عليها، 

وضمانها في جميِع إدارات  مركز الملك فيصل؛ ليكون 

أفضِل  تطبيِق  على  يحافظ  الذي  الحامي  بمنزلة  بذلك 

واتجاهاتها،  المشاريع  أوضاَع  ويتابع  الممارسات، 

وكلُّ ذلك في إدارة واحدة. وهذا ما يوفر منصًة التخاذ 

اإلستراتيجية  الخطِط  ربط  الصائبة من خالل  القراراِت 

الملك  لمركز  يتيُح  ما  وهو  المؤسسية،  بالنتائج 

من  مزيٍد  إحراَز  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل 

تحقيق  على  ومساعدته  مشروعاته،  في  النجاحات 

األهداف والغايات اإلستراتيجية.
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فوائُد منهجيِة إدارة المشاريع

من خالل وضِع عملياٍت موحدة، يمكن إلدارة 

المشاريع المنضبطة تحقيُق ما يأتي:

المشاريع  إدارة  منهجية  تزيُد  الدقة:  زيادُة 

المنضبطة من دقِة المشاريع فيما يتعلق بالميزانية، 

وهو  بهما،  المرتبط  الزمني  والجدول  والموارد، 

تلك  فشِل  احتمالية  انخفاَض  يضمُن  الذي  األمر 

بكل  الخاصة  العمل  فرُق  تكوَن  وأن  المشاريع، 

مشروٍع أكثَر اتساًقا.

من  أكبَر  قدٍر  تحري  شأن  من  التكلفة:  كفاءة 

الدقة منذ بداية المشروع حتى انتهائه أن ُيقلِّل من 

احتمالية تجاوِز التكاليف والميزانية المتوقعة.

العمليات الموحدة: إن تطويَر عمليات موحدٍة 

المشاريع،  إدارة  في  الخبرات  تحسيِن  إلى  يؤدي 

المشروع.  في  العمل  فريق  بين  االتساِق  وتحقيِق 

ال  المثال  سبيل  -على  المعايير  هذه  تطويُر  ويكون 

الحصر- من خالل جمِع البياناِت وتحليلها، وإعداِد 

التقارير، والقوالب، واالتصاالت.

إنجازاُت 2019م
مجموعٌة مختارٌة من مبادرات اإلدارات لعام 2019م:

الملك  مركز  وجود  إدارُة  اإلستراتيجي:  التواصل 

اإلنترنت،  على  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل 

ووسائِل  الصحفية،  التصريحاِت  مسؤولية  وتولي 

التواصل االجتماعي، والموقع اإللكتروني. لقد كان عاًما 

 ، المستمرِّ التطوير  من  ببيئٍة  ملتزمة  إلدارة  استثنائيًّا 

والمخرجات  الرقميِّ  للوجود  الشاملة  والمراجعة 

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  بمركز  الخاصة 

وواسَع  مسموًعا  صوًتا  لنا  يجعل  ما  وهذا  اإلسالمية. 

النطاق إلى حدٍّ بعيد؛ فحركُة زيارة الموقع تزداد عاًما 

تلو اآلخر، وكذلك تنمو باطراٍد أنشطُة مواقع التواصل 

االجتماعي؛ مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام ولينكد إن.

تويتر
المتابعون: 2.7٤6/ 23.100

إنستغرام
المتابعون: 2.862

قناُة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

على يوتيوب

366 فيديو

لينكد إن
أكثر من 5.500 زائر

واالتصاالت  واإلعالم  التعليِم  قطاعاِت  من  )معظمهم 

والخدمات  والتسويق  البشرية  والموارد  والبحث 

المجتمعية واالجتماعية(.

المكتبة: إشراُف إدارة المشاريع على نظام تحويِل 

بيانات مفتوحة  )إلى نظام كوها، قاعدة  المكتبة  إدارة 

المصدر- انظر الصفحات 39-٤٤( من أجل تعزيز رحلِة 

بحِث المستخدمين، وتطوير استمرارية مشروِع رقمنِة 

الخارجيين  المستخدمين  فرِص  لزيادة  المصادر؛ 

للبحوث  فيصل  الملك  مركِز  مصادِر  إلى  للوصول 

والدراسات اإلسالمية.

موارد  تسويق  لتطويِر  مبادراٌت  فيصل:  آل  دارة 

إلى  الوصوِل  وإمكانية  الخبرة،  وتعزيز  اإلدارة، 

المستخدمين الخارجيين.

التسويق والمبيعات: مبادراٌت لتحسيِن التسويق 

اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  لمركز 

وتعزيز المبيعات، وتسويق مطبوعات المركز.

البحوث: اإلشراُف العامُّ على الفعاليات واألنشطة 

سلس،  نحٍو  على  العمليات  سير  لضمان  البحثية؛ 

الملك  مركُز  يقيمها  التي  للفعاليات  التميز  واستمرار 

فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

لدعِم  ومتابعتها؛  األنشطة  تنسيُق  المتاحف: 

افتتاح معِرِض الملك فيصل )انظر الصفحة 3٤(.
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إدارة الب

كان تأسيُس إدارة البحوث في عام 2013م بمنزلة تحوٍل كبيٍر 
في محوِر اهتمام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلسالمية.

خالًفا للعمل الذي ُينجزه برنامج الباحِث الزائر، الذي 
الدوُر األساسي لمركز  ظلَّ قائًما منذ عام 2000م، فقد كان 
الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية سابًقا يتمثَّل 
في تيسيِر ُسبِل البحث العلمي، من خالل إدارة المكتبات 
والمعلومات في المركز. بيد أنه بعد إنشاِء اإلدارة الجديدة، 
الملك  لمركز  أساسيًّا  هدًفا  األصيلة  البحوث  إنتاُج  أصبح 

فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.
خ مركُز الملك  في السنوات الستِّ منذ ذلك الحين، رسَّ
فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية مكانَته بوصفه أحَد أبرز 
المراكز البحثية غير الحكومية في الشرق األوسط، المعروفة 
الوصول  المنهجي، وقدرتها على  باستقالليتها، وأسلوبها 

إلى صانعي القرارات.
الحكومة  ومساعدة  السياسة  في  التأثيُر  هدفنا 
وعادٍل.  ومزدهٍر،  آمٍن،  مستقبل  بناء  على  والمجتمع 
ويشتمل نطاُق عمِلنا على إنتاِج البحوث األصيلة في مجاالت 
العلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعية، واألدب، والفنون، 
العمل  ِورِش  وتنظيم  المطبوعات،  خالل  من  ومشاركتها 
المغلقة، والمحاضرات العامة، سواء أكانت داخَل المركز 
والمؤسسات  الفكرية  المجامع  مع  التعاون  خالل  من  أو 

المحلية والدولية المختلفة.
د نجاُح رسالتنا من خالل وقوِع االختيار على  تأكَّ وقد 
مركِز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، بالتعاون 
البترولية،  والبحوث  للدراسات  عبدالله  الملِك  مركز  مع 
لتنظيِم أنشطِة مجموعة الفكر، خالَل مدة رئاسة المملكة 

العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين في 2020.
واليوَم، ُيَعد مركز الملك فيصل منّصًة بحثّيًة تجمع بين 
الباحثين والمؤسسات؛ لحفِظ األعمال التعليمية، ونشرها 
التعلم  عملية  نطاِق  توسيع  إلى  المركُز  ويسعى  وإنتاجها. 
القائمة، لوضع الدور الذي تضطلع به المجتمعاُت اإلسالمّية، 
في مجاالت العلوم اإلنسانية، والعلوم االجتماعّية، واآلداب، 

الماضي  في  المجاالِت  هذه  في  وإسهاماتها  والفنون، 
والحاضر، في صدارة المناَقشات العلمّية.

المرصودة،  الحقائق  على  البحثّية  منهجيَُّتنا  وترتكز 
والبيانات التجريبّية، وااللتزاِم بتطوير حلوٍل عملّية للتحديات 
التي تواجه المجتمَع في المملكة العربّية السعودّية، والدول 

اإلسالمية، والعالم.
إن هذا النهَج بالُغ األهمّية في عالٍم يتَّسم باالستقطاب 
الدائم، حيث ُيستقَطب األفراد ذوو التوجهات الواحدة إلى 
ز وجهات نظِرهم وتزيُدها رُسوًخا؛  مصادَر للمعلومات، تعزِّ

إذ تصبح الحقائق أيًضا مادًة مطروحًة على مائدة البحث.

بحسب  َوحداٍت،  خمِس  إلى  البحوث  إدارُة  تنقسم 
مجاالت اهتماماتها البحثية:

راسات األمنّية: وحدة الدِّ
أُنِشَئت في إبريل 2018م؛ لِدراسة قضايا األمن القومي 
ْولي مثل اإلرهاب، والميليشيات المسلَّحة غير  واإلقليمي والدَّ
الحكومّية، والصراعات اإلقليمّية وآثارها، واأليديولوجيات 
راتها؛ وهو ما ُيتيح لمركز الملك فيصل تقديَم  المتطرِّفة وتطوُّ

توصياٍت سياسّيٍة قائمٍة على دراية تاّمة بالصالح العام.

ياسي المعاصر: وحدة الِفكر السِّ
ياسي المعاصر في الِبْنية  تدرس الوحدُة تأثيَر الفكر السِّ
ياسّية للمجتمعات العربّية واإلسالمّية، من خالل البحث  السِّ
ياسيَّ  السِّ المشهَد  ل  ُتَشكِّ التي  الحركات  أفكار  ر  تطوُّ في 
د التخصصات، يشمل المحاوَر  الحاليَّ باستخدام نهج متعدِّ

النظريّة، والسياسّية، والثقافّية، واالجتماعّية، والدينّية. 

ياسي: وحدة االقتصاد السِّ
ياسي في عام 2017م، وتضمُّ  أُنِشَئْت وحدة االقتصاد السِّ
2015م  من  المدة  في  ُوِجدت  التي  الطاقة،  ِدراسات  وحدة 
إلى 2016م. وتتناول الوحدُة البحوَث التي تدور حوَل جوانب 
ْولة  ياسي المختلفة؛ مثل: الَعالقات بين الدَّ االقتصاد السِّ
وقطاع األعمال، وسوق العمل، وتنمية رأس المال البشري.

وحدة ِدراسات إفريقيا:
أُنِشَئْت في عام 2018م لتحلَّ محلَّ وحدة ِدراسات شمال 
ياسّية،  السِّ اإلفريقّية  القضايا  الوحدة  وتتناول  إفريقيا. 
واإلستراتيجّية، والثَّقافّية، واالقتصادّية، واالجتماعّية من 
خالل مقارَنة التخصصات المتعددة، التي تحلِّل الديناميات 

المَحلّية المختلفة والَعالقات بين األقاليم.

راسات اآلسيويّة: وحدة الدِّ
والمجتمعات  آسيا  شرق  لِدراسة  الوحدة  صت  ُخصِّ
ْولّية،  الدَّ الَعالقات  على  ز  وتركِّ اآلسيويّة.  الشرقية 
ياسة، واالقتصاد، والقضايا األمنّية المعاصرة، إضافًة  والسِّ
إلى الموضوعات التاريخّية، واألنثروبولوجّية، والثَّقافّية، 

واالجتماعّية. 
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Regionally-balanced development has been one of the key policy goals of the Saudi government. 
Today, the need for job creation seems particularly acute in some regions of the Kingdom. According 
to the General Authority for Statistics, while the national unemployment rate among Saudi citizens was 
12.3% in the second quarter of 2019, some regions reached higher rates, such as 20.9% in Jazan and 
18.1% in Al-Baha; rates were lower in those with urban centers such as Riyadh (10.1%) and the Eastern 
Province (10.4%).(2) While an ongoing tourism opening will start to create greater opportunities for 
local growth in rural regions, the key long-term challenge is to establish a sustainable growth model 
that continues to create jobs even after major construction projects are completed, and the novelty-led 
initial tourism booms are over. To do so, it is desirable that tourism developments will spill-over into 
other industries.

One way to make the spill-over happen is to harness the greater attention to regions brought about 
by tourism to develop and market local products. Such products, with their unique local branding 
centering around regions’ indigenous economic, social, and cultural resources, will be more competitive 

(1) Maha Fallatah is a Research Fellow at the King Faisal Center for Research and Islamic Studies (KFCRIS); Makio Yamada 
is a Senior Research Fellow at the KFCRIS and a Lecturer at the Princeton University.

(2) General Authority for Statistics, Labour Market Second Quarter 2019.

Commentaries

اإلصدارات البحثية

إصداراِتنا  في  البحوث  إدارة  إنتاج  من  كثيٌر  ُينَشر 
البحثية اآلتية:

و10000 كلمٍة،   6000 بين  ُيراِوح  إصدار شهري  دراسات: 
فيه  يتناولون  البحثية،  المجاالت  في  صين  متخصِّ بأقالم 
محددة.  واقتصادية  واجتماعية  سياسيًة  موضوعاٍت 

وُتْنَشر باإلنجليزية والعربية. 

إلى   3000 من  تتكون  مسبوقة،  غير  تقاريُر  مسارات: 
السياسية  والتطورات  التغيرات  وتناقُش  كلمة،   5000

شهرين  كلَّ  وُتْنَشُر  الحالية.  واالقتصادية  واالجتماعية 
بالعربية واإلنجليزية.

األحداَث  يرصد  شهري،  نصُف  تقريٌر  متابعات: 
السياسية المعاصرة في الجزائر وتونس.

التقارير الخاصة: تحليل أطول )3000-6000 كلمة( ألحِد 
المواضيع الحالية.

نستهدُف الجمهوَر بوجٍه عام )من خالل المحاضرات 
األكاديمية،  األوساط  جانب  إلى  واإلصدارات(،  العامة 
الصلة  ذات  الحكومية  والكيانات  القرارات،  وصناع 

باهتماماتنا البحثية.

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  إصداراُت 
اإلسالمية

دراسات:
حرُب إيراَن السرية على مملكة البحرين:

سرايا األشتر والجناح العسكري لحزب الله في البحرين.
المقاتلون األجانب في وثائق داعش السرية:

دراسٌة تحليليٌة للقادمين من السعودية.
حراك الجزائر:

أزمُة النظام بين اإلصالِح أو القطيعة.
المملكُة العربية السعودية والكونغرس األمريكي:

التعاوُن والمعارضة منذ 11 سبتمبر.
أقلية  إلنقاذ  الوطنية  اإلسالمية  الصينية  الرابطُة 

الهوي: 1937-1948م
التطور التاريخي للصحافة التركية:

منذ بدايتها حتى اليوم الحاضر.
للواليات  الخارجية  والسياسة  المملكُة  قطبين:  بين 

المتحدة في عصر االستقطاب السياسي.
ما المعرفُة المراُد تقديمها في الصين؟ الزوار العرب 

والدعاية الصينية الموجهة.
في  واإلصالحات  التعليمية  البرامج  المرأة:  تمكين 

اقتصاد سعودي متنوع.
تنفيِذ مبادرة  الشرعيِة على  الصين إلضفاء  جهود 

»الحزام والطريق« في دول الخليج
محفز  كعامل  البرية  الحدود  والعراق:  السعودية 

للتعاون.

مسارات:
التنافُس الخفي في صناعة السياسة الخارجية في 
إيران: استقالة وزيِر الخارجيِة اإليراني »جواد ظريف« نموذًجا.

تغيير في القمة: أسباُب تعيين حسين سالمي قائًدا 
ا للحرس الثوري اإليراني وتبعاته. عامًّ

الكثير من هواجس النفط في أذهانهم: ثورة النفط 
الصخري والسياسة األمريكية تجاه الخليج.

تعليقات:
يمكنها  وهل  األوسط،  الشرَق  الصيُن  ترى  كيف 

االستفادُة من توسيع فرصها اإلقليمية؟
الطاقة  سياسة  حيال  الحذر  السعودية  نهج 
وإقامة  استقبال  في  السعودية  مقاربُة  الشمسية 

الالجئين: حالة النازحين السوريين
الثورة السودانية استذكار ألحداث الماضي.

المملكة العربية السعودية يمكن أن تبرز بوصفها 
بلًدا رائًدا في مجال الملكية الفكرية.

الحراك الجزائري: في انتظار الحوار.
بعد  مصافحة  للمملكة:  الروسي  الرئيس  زيارة 

سبعين عاًما
ما الذي يمكننا فعُله من أجل التوفيق بين مهارات 
الطالب السعوديين وتوقعاتهم، وبين متطلبات أرباب 

العمل؟
»حلم الصين« في سوريا: بين الرواياِت والواقع.

قانوِن  لَفهم  محاولة  العمل:  سوق  في  المرأة 
الحشمة في مكان العمل.

ربُط االنفتاح السياحي بتطوير المنتجات المحلية 
لخلق فرِص عمٍل مستدامة: تجربُة حركة »قرية واحدة 

منتج واحد« في اليابان.

متابعات:
تونس ما بعد السبسي: تحديات ورهانات المستقبل 

.. االنتخاباُت الرئاسية.
على طريِق التواُفِق: عَقبات أمام الوساطة والحوار.

نتائج  في  أوليٌة  قراءة  الشعبوية:  صعود   : تونس 
االنتخاباِت الرئاسية.

الجزائر بين مكافحة الفساد والبحث عن التوافق:
االنتخابات التشريعيُة، وارتداداُت االنتخابات الرئاسية.
ومأزق  الرئاسية،  الترشحات  باِب  فتُح  الجزائر: 

المعارضة.
مالمُح المشهد السياسي في ضوء االنتخابات التشريعية.

المسار المتعرج النتخابات الرئاسة.

العرض السنوي لعام  |  2019م21
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أبرُز أحداث 2019م
مركُز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

يناهض التطرَف

التطرِف  لدراسة  الدولي  المركز  مع  باالشتراك  ُنشرت،  بحثية  ورقٍة  في 

إدارة  مديُر  آل سعود،  عبدالله  دكتور  قدم  لندن،  كوليدج  كينغز  في جامعة 

البحوث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، رؤيًة رائعًة حول 

المواطنين السعوديين الذين تحولوا إلى مقاتلين في صفوف داعش.

التي  السرية،  الوثائق  من  ضخمة  مجموعة  ُسرِّبت  2016م،  عام  أوائِل  في 

ما  إلى  االنضماَم  يحاولون  ثروٍة من معلوماٍت عن مجندين جدٍد  تحتوي على 

ُيَسّمى بالدولة اإلسالمية في سوريا، ومعظمها يتعلُق بأفراد كانوا قد انضموا 

للتنظيم اإلرهابي في عامي 2013م و 201٤م.

نادًرا ما يحظى الباحثون بفرصٍة لرؤية الوثائق الداخلية للجماعات اإلرهابية، 

ا. التي يعتمد بقاؤها على السريِة المطلقة، ولذلك فهذه السجالُت ُتعد ثمينًة جدًّ

الشباب،  من  ومعظمهم  السعوديون،  المجندون  هؤالء  ُيمثِّل  ما  عادًة 

جياًل جديًدا من الجهاديين السعوديين، الذين لم يكونوا مراهقين وال منعزلين 

المجتمع  يأتون من شريحٍة معينة فقيرة وساخطٍة من  وال منبوذين؛ فهم ال 

السعودي، بل إن الغالبيَة العظمى، َوفًقا لكالمهم، لم يكونوا على درايٍة جيدة 

بالمعرفة الدينية.

ولم تكن هذه المجموعُة من المقصرين تعليميًّا؛ ولذلك سيكون من الصعِب 

أيًضا االدعاُء بأنهم عاَنوا عدَم توافِر الفرص أو انعدام الترقي. وإنما االضطراباُت 

السياسية، وعدُم االستقرار، وتصاعُد الطائفية في المنطقة هو ما يفسُر الكثيَر 

بشأن تطرفهم، وليست الجوانب االجتماعية واالقتصادية أو المعتقدات الدينية.

يستغل تنظيُم الدولة اإلسالمية خطوَط الصدع الطائفي في المجتمعات، 

ويكيُِّف خطاَبه ونهجه َوفًقا للسياقات التاريخية واالجتماعية المحددة في كل 

المعارِف  من  ممكن  قدٍر  أكبِر  على  الحصوُل  الضروريِّ  من  فإنه  ولذلك  بلٍد. 

المتعلقة بالسياق، لكي نكوَن قادرين على إيجاِد حلول ناجعة لمواجهة خطره.

 قد كان عاًما مليًئا بالنشاط واإلنتاج المتزايدين؛ إذ واصلنا تعزيَز قُدراتنا، 

المشاريع  بمنهجية  المركز  اهتماِم  من  واالستفادَة  طيبة،  سمعة  وبناَء 

المنضبطة، واالستعانة بباحثين جدد للعمل معنا.

الفكر،  مجموعِة  تنظيم  في  للمشاركة  علينا  االختيار  وقوَع  أن  سيما  وال 

برئاسة  العشرين،  مجموعة  عن  المنبثق  الفكرية  للمراكز  الدولي  المنتدى 

لتعزيز مكانتنا  الفرصَة  لنا  ُيعد تشريًفا ومسؤوليًة كبيرًة، ستتيح  السعودية، 

االستعداداُت لمؤتمر مجموعِة الفكر:
بدأت االستعداداُت لمشاركتنا في فعالياِت مؤتمر 

ُعِقدت  عندما  2018م،  نوفمبر  في  الفكر  مجموعة 

مركز  م  قدَّ ذلك  وبعد  األولى،  التمهيدية  االجتماعاُت 

اقتراًحا  اإلسالمية  والدراسات  للبحوِث  فيصل  الملك 

لمساعدة  االهتمام؛  ومجاالِت  الُقُدرات  د  يحدِّ شاماًل، 

تطويِر  في  العشرين،  لمجموعة  العالمية  الحوكمِة 

السياساِت وتنسيقها، من خالِل قيادِة مجموعة الفكر. 

للبحوث  فيصل  الملك  مركز  ُعيِّن  الموافقِة،  بعد 

أنشطة  قيادِة  في  للمشاركِة  اإلسالمية  والدراسات 

الملك  مركز  جانِب  إلى  المملكة،  في  الفكر  مجموعة 

عبدالله للدراسات والبحوِث البترولية في يوليو 2019م.

بدور  باالضطالِع  مهمٍّ  إسهاٍم  وتقديم  أكبر،  بصورة 

فكري قيادي في الساحة العالمية.

البحثية هذا   وقد زادت مجموعتنا من اإلصدارات 

وهو  أكتوبر،  في  »متابعات«  إطالق  خالِل  من  العاَم، 

والجزائر،  بتونس  معنيٌّ  شهرين،  كلَّ  نصدُره  مطبوع 

علًما أننا أنتجنا ثالثَة إصدارات منه حتى اآلن.

المحاضرات،  من  كاماًل  برنامًجا  نحتضن  زلنا  ما   

وِورَش العمل، وحَلقات النقاش المتخصصة )باستخدام 

قاعدة تشاتام هاوس(، وكذلك نشرنا دراساٍت ومطبوعاٍت 

عنا  مؤثرًة )مذكورة أدناه(، واستقبلنا 21 زمياًل زائًرا، ووقَّ

اتفاقيتين للتعاون مع منظمتين رائدتين.

 عقدنا المؤتمَر البحثيَّ السنوي 2019م في لندن في 

يناير 2020م، بالتعاون مع المركز الدوليِّ لدراسة التطرف 

في جامعة كينغز كوليدج بلندن. وكان المؤتمر، الذي 

غير  المسلحة  »الجماعات  بعنوان:  يومين،  استمر 

التابعة للدول والطبيعة المتغيرة للنزاع«.

استشراِفها  سبيل  في  البحوث  إدارُة  تسعى   

للمستقبل، إلى مواصلة توسيِع نطاق عملها وشبكتها، 

المدعومة  البحوث  إجراَء  ستواصل  ذاِته  الوقت  وفي 

باألدلة، وإقامة ورش العمل المثمرة، وتطوير قدراتها 

وإمكاناتها.

على  األساسي  اهتمامنا  سينصبُّ  2020م،  عام  في   

واالعتماِد  نجاِحها،  وضمان  الفكر،  مجموعِة  تنظيم 

على االهتمام المتزايد الذي نتوقعه نتيجَة مشاركِتنا.
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الدكتور عبدالله بن خالد آل سعود
اإلستراتيجية   - التكنولوجية  اإلرهابية  المنظمات  استقالُل 

السعودية لندوِة األمن السيبراني، الجنادرية.
األمير  معهد   - األوسط  الشرق  في  تموُضِعها  وإعادُة  سوريا 

سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
وسوريا:  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  في  والتوظيُف  التطرُّف 

تقييٌم إقليمي - المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية.
 - العنيف  التطرف  بمحاربة  المعنيَّة  واللجان  المراكِز  شبكُة 

مجلس التعاون الخليجي.
التوازُن اإلستراتيجيُّ واالستقراُر في الشرق األوسط )مع محمد 

السديري( - منتدى السالم الدولي، بكين.
مواجهُة   - األوسط  والشرِق  أوروبا  في  األجانُب  المقاتلون 
للدراسات  اإليطالي  المعهد   - استجابات  إلى  والتوصل  التهديداِت 

السياسية الدولية.
التعاون  مجلس   - العنيف  التطرف  مكافحِة  مراكِز  شبكُة 

الخليجي.
 - األقطاب  متعدِد  عالٍم  في  الخليجي  التعاون  مجلِس  دوُل 

مركز أبحاث دبي.
أمُن الشرِق األوسط في ضوء الوضع الجديد - المعهد الصيني 

للدراسات الدولية.
مؤتمُر الحواِر المتوسطيِّ السنوي – روما.

مؤتمُر أمِن اإلمارات - معهد دول الخليج العربي، أبو ظبي.
الدكتور مارك طومسون

تغييُر الَعالقاِت بين المجتمع والدولة في دول الخليج الرِّيعية )مع 
فارس السليمان( - جامعة برينستون، الواليات المتحدة األمريكية.

الرؤيُة السعوديُة 2030 - موازنُة التحول االقتصادي مع توقعات 
الشباِب - تشاتام هاوس، المملكة المتحدة.

ُصنُع السياسِة المحلية والحكِم في المملكة العربية السعودية 
– جامعة كمبريدج، المملكة المتحدة.

ُهويَّة الشباب السعودي - ندوة مسك.
العربية  المملكة  في  والسياسة  الُهويَّة   - الذكور  من  الشباب 

السعودية - تشاتام هاوس، المملكة المتحدة.
الدكتور جوزيف أ. كشيشيان

الممالُك التقليدية في جميع أنحاِء العالم - جامعة كمبريدج، 
المملكة المتحدة.

جامعة   - االستمرار  على  الحديثة  العربية  الممالِك  قدرُة 
كمبريدج، المملكة المتحدة.

يوسف زارع
دوُر المملكة في مكافحة األيديولوجيِة المتطرفِة والمجموعات 

اإلرهابية - الجنادرية.
شبكُة مراكِز مكافحة التطرف العنيف - مجلس التعاون الخليجي.
الدولي  المعهد   – المنامة  حوار  الشباب،  القادة  برنامج 

للدراسات اإلستراتيجية، البحرين.
مؤتمر الحوار المتوسطي السنوي - روما.

الدكتور هشام الغنام
والسياسات  الفاعلة  الجهاُت   - سوريا  في  ُر  المبكِّ التعافي 

والعقبات - مؤسسة كونراد أديناور.
عثمان المزيد

كيف تتطوُر الدوُل المتقدمة؟ - مركز التعاون الياباني للبترول، 
طوكيو.

الدكتور محمد السديري
الماضي والحاضُر والمستقبُل للمملكة العربية السعودية والصين 

)مع سارة العتيبي وكميل األحمد( - جامعة هونغ كونغ الصينية.
المسلمون الصينيون - تايبيه، تايوان.

السعودية  الَعالقات  في  الماوية  الصيُن   - ثانويون  أعداٌء 
الداخلية والخارجية - برلين، ألمانيا.

اإلسالمية  الشبكات  تداعيات   - أوراسيا  في  الدينيُّ  التحوُل 
الخليجية الصينية - سنغافورة.

الدكتور ماكيو يامادا
تفتيُت المؤسساِت التابعة - إعادة النظر في تشكيل الدولة في 

شرق آسيا - واشنطن دي سي، الواليات المتحدة األمريكية.
ُصنُع السياسِة المحلية والحكم في المملكة العربية السعودية 
الخليج لألبحاث 2019م، كمبريدج،  اجتماع   - )مع فارس سليمان( 

المملكة المتحدة.
المؤسسية  واالستعداداُت  المملكة  خطة  العثيمين:  تميم 
لتغير  المتحدة  األمم  أمانة  مع  بالتعاون   - المناخ  تغيُِّر  لمواجهِة 

المناخ، سيول.
-التحديات  العربي  والشتات  الناقُد  اإلعالُم  الرميزان:  محمد 

والفرص بعد الربيع العربي- جامعة كوبنهاغن، الدنمارك.
الدكتور فهد الشريف

االتصاالُت البشريُة في عالٍم متغيٍر - اتصال في الوقت والفضاء 
والمكان - مؤسسة كونراد أديناور شتيفتونغ، جامعة الكويت.

الخارجية  وزارة  رعاية  تحت  العربي  البحثي  الوفد  في  مشارك 
الصينية - بكين ونانتشانغ وشانغهاي، الصين.

مشاركة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية في النَدوات والمؤتمرات الخارجية

اًل لهيكل مجموعة الفكر، بما  َن اقتراُحنا أيًضا نموذًجا ُمفصَّ تضمَّ

لألنشطة  الزمني  والجدوُل  الدعم،  فريق  اإلعداُد، وهيكُل  في ذلك: 

السابقِة لقمة مجموعة الفكر في عام 2020م.

بدأت ِوَرش العمل التأسيسية في يناير 2020م، أعقبتها اجتماعاُت 

انطالِق فرق العمل المختلفة في فبراير ومارس.

م بيان مجموعة الفكر النهائي في قمة مجموعة الفكر في  وسُيقدَّ

أكتوبر، قبل قمِة قادة دول مجموعة العشرين في نوفمبر 2020م.

ر مشاركُة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية في  توفِّ

الفكر  أبرِز مؤسساِت  لتجميع  للدولة  العشرين فرصًة كبيرًة  مجموعة 

ومراكز البحوث في العالم، للتركيِز على الموضوعاِت المتعلقة بالتنمية 

المستديمة، واألمن، والتكنولوجيا، والتعليم، والطاقة، والبيئة؛ ألنها 

تؤثُر في العاَلم عامًة، والمملكة العربية السعودية خاصًة.
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المحاضراُت الداخليُة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

يوسف زارع: شمال سوريا واالتفاقياُت بين األطراِف المتصارعة.

أمينة عثمان جيكوفيك: دوُر دوِل الخليج في أزمة الالجئين السوريين.

الدكتورة أنيل شيلين: تحدي الشرعية وتعزيز الدولة في اإلسالم المعتدل: دراساُت حالٍة في األردن والمغرب.

الدكتور محمد السبيطلي: األحداُث في الجزائِر على الصعيَديِن المحلي واإلقليمي.

الدكتور محمد السبيطلي: 2018م وآفاق 2019م في دول المغرب العربي.

الدكتور محمد السبيطلي: االستقراُر والتنميُة في القرن اإلفريقي.

ماجد بن خنين: تجانس اليهود: التطهير العرقي - الثقافي للشتات اليهودي.

أحمد كالرك: شيوُخ مكَة خالل القرنين السابع والثامن الهجريين.

محمد الرميزان: التطوُر التاريخي للصحافة التركية: منذ بدايِتها حتى اليوم الحاضر.

آدم مستيان: عرُش سوريا: االنتداُب الفرنسي واألرستقراطية المسلمة: 1926-1928م.

تقع حلقاُت النقاِش 
والنَدوات في قلب األنشطة 

البحثية للمركز.
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الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبري:

ماذا يعني مقَتُل زعيِم الدولة اإلسالمية عىل خريطة التطرِف؟ 

.Independentarabia.com

جهاديو داعش يف اململكِة العربيِة السعودية. يف:

Juss S. )ed(, Beyond Human Rights and the War on 

Terror )pp. 71-92(. Routledge.

شهد تركستاين:

عمليُة وضِع السياسات إلعادة تشغيِل محطات الطاقة النووية 

اليابانية. مع مركِز امللك عبدالله للدراسات والبحوِث البرتولية.

أندرو ليرب:

إيران.  واملواجهة مع  السعودية  الرأِي  الرأي. مقاالُت  اختالفاُت 

معهد دول الخليج العربي يف واشنطن.

فارس السليمان:

روان  تأليفها  يف  )شارك  اململكِة  يف  األخضر  التمويل  فجوُة 

جاندو(. شؤون الخليج )منتدى دراسات أكسفورد الخليج والجزيرة 

العربية(.

الدكتور مارك طومسون:

طومسون  من  خاص  تقريٌر  السعودي.  الشباب  ُهويَّة  رواياُت 

وألتهاري، مؤسسة مسك، الرياض، اململكة العربية السعودية.

الدولة،  الخليجي:  التعاون  مجلس  دول  يف  السياسات  صنُع 

وكويليام،  طومسون  حرره  كتاب  واملؤسسات.  واملواطنون، 

بلومزبري آي بي توريس، اململكة املتحدة.

معوملٍة.  مملكٍة  يف  والسياسة  الُهويَّة  سعوديًّا:  شابًّا  تكون  أن 

مطبعة جامعة كمربيدج، اململكة املتحدة.

األلفية.  جيل  السعوديني  الذكور  ُهويَّة  رواياِت  يف  العوملِة  أثُر 

مقالة يف الشؤون اآلسيوية، املجلد. 50، رقم 3، آي إس آي، اململكة 

املتحدة.

؟ تقريٌر خاصٌّ من  كيف يمكُن دمُج الشباِب يف القطاع الخاصِّ

طومسون وكويليام، تشاتام هاوس، لندن، اململكة املتحدة.

الدكتور محمد السديري:

الصني ودبلوماسية حزب  للحدود يف جنوب  العابرة  الشيعيُة 

الدولة »هوزا«، معهد الشرق األوسط )عىل اإلنرتنت(.

الَعالقات الصينية - الخليجية: »عصر جديد«  نظرٌة عامٌة عىل 

من النموِّ وعصر الركود يف املستقبل. تقرير تشاينا ميد: دوُر الصنِي 

2019م:  األوسع،  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  يف  األوسع  الجديد 

50-57 )فصل(.

الشيوعية  الحركة  وسقوُط  صعوُد  العرب:  ماركس  رسل 

مة(. السعوديِة، مجلة الشرق األوسط 73 )3(، )مقالة صحفية ُمحكَّ

األمريكية:  السياسة  يناقشون  األمريكيون  الصني«  »مراقبو 

ينبغي عىل الخليِج أن يراقَب عن كثٍب، العربية، )االفتتاحية(.

العربية  اململكة  يف  النِّسائية  الحركات  بني  التشابِه  أوجُه 

السعودية والصني، معهد دول الخليج العربي يف واشنطن )شارك 

يف تأليفه إيمان الحسني عىل اإلنرتنت(.

الدكتور جوزيف أ.  كشيشيان. 

اململكُة العربية السعودية يف عام 2030م: ظهوُر قيادٍة جديدة، 

سيول: معهد آسان للدراسات السياسية.

لبنان )مع  الفساُد املجتمعات املعرضة للخطر؟ حالة  ُيفيُد  هل 

األوسط،  الشرق  معهد  كورتيس(،  باروسو  سلفادور  فرانسيسكو 

نيودلهي، الهند.

2030م،  عام  يف  الجديدة  وقيادُتها  السعودية  العربية  اململكُة 

موجز العدد، سيول: معهد آسان للدراسات السياسية.

الدكتور ماكيو يامادا:

الريعية،  الدول  يف  املؤسيس  التطوير  صعوبة  أسباب  استكشاف 

مشروٌع حول دراسات العلوم السياسية يف الشرق األوسط، 33، 2019م.

الدكتور فهد الشريف وآخرون:

من يدفع؟ تعلُّم اللغة لدى الطالب يف الخارج، مدرسة هارفارد 

كينيدي، دليٌل لتصميِم السياسات.

محمد الرميزان:

السياسية  الخالفات  بني  الخليجية  الرتكية  الَعالقاِت  مستقبُل 

واستمرارية التبادل التجاري. مجلة اليمامة.

مستقبُل الَعالقات الرتكية العربية. جريدة الرياض.

الشرق  عىل  والتداعيات  األهداف  سوريا:  عىل  الرتيكُّ  الهجوُم 

األوسط.

امللك فيصل يف السينما السعودية: ُوِلَد ملًكا. جازيت دوفار.

منشوراُت البحوِث الخارجية:
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: الدوُر المتغيُر للمرأة في المجتمع السعوديِّ

َزت بحوُث المركز في عام 2019م على الدور المتغير للمرأِة في المملكة العربية السعودية، وهو أحد  ركَّ

األهداِف الرئيسِة لرؤية السعودية 2030.

في عدٍد حديث من دراسات بعنوان: »تمكين المرأة: البرامج التعليمية واإلصالحاُت في اقتصاِد سعودي 

متنوع«، درس الباحُث الرئيس الدكتور فهد الشريف الدوَر المتغيَر للمرأة السعودية، وتتبََّع أثَر التغييرات 

في التعليم العالي على مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية.

معايير  مع  المتوافقة  الوظائف  وتأميم  التعليمي،  النظام  لتعزيز  المبكرة  الجهود  على  الدراسُة  تركز 

تركت جميعها  التي   -  2030 رؤية  ومبادرات  الدراسية،  للمنح  عبدالله  الملك  برنامج  وأثر  »نطاقات«،  نظاِم 

بَصماِتها على دور المرأة في المجتمع السعودي. وتحاول الدراسُة اإلجابَة عن مجموعة واسعة من األسئلِة 

المترابطة، معتمدًة على تقييم االعتماد على المسار الذي يسعى إلى عكِس الَعالقة بين السياسة التعليمية 

وأداء العمل، وتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية.

يوضح الدكتوُر الشريف كيف بدأَ َدمُج المرأة في التعليم، والحًقا في سوق العمِل، في بداية تأسيِس 

المملكة في عام 192٤م، وازداد حتى الوقت الحاضر، وبخاصة مع مبادرات رؤية 2030، بما في ذلك إنهاُء حظِر 

القيادة، واإلذُن في حضوِر األحداث الرياضية العامة، التي تمثُل مجرَد غيض من فيض. يتناول البحُث التاريَخ 

للمرأة،  التعليم  توفير  الدولِة في  السعودية، ودوَر  العربية  المملكة  المرأة في  لتعليم  الديني  االجتماعي- 

ومشاركَة المرأة االقتصاديِة قبل رؤية 2030، ودمَج المرأة في سوق العمل، والتحديات، وما يخبُئه المستقبُل 

لتمكين المرأة، وعواقب السياسات، مثل برنامج »نطاقات«، على التمكيِن المذكور.

ُم قواعد اللباس الحالي في المملكة العربية السعودية«،  في ورقٍة بعنوان: »المرأة في مكان العمل: تفهُّ

تتحدث باحثُة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية سارة المحمدي عن تعليِق وليِّ العهد سمو 

األمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة سي بي إس 2018م حوَل »إعادة السعوديِة إلى اإلسالم المعتدل«.

وقد قال سموه في المقابلة: »القوانيُن واضحٌة للغاية، وُنصَّ عليها في قوانيِن الشريعة: أن النساَء يرتدين 

د هذا العباءَة السوداَء أو غطاء الرأس األسود على  مالبَس كريمًة ومحترمًة، مثَل الرجال. ومع ذلك، ال ُيحدِّ

وجه الخصوص؛ فالقرار متروٌك تماًما للمرأة لتقرير نوع المالبس الكريمة والمحترمة التي تختار ارتداءها«.

تقول سارة المحمدي: اليوَم هناك محاولٌة تقودها الدولُة لتقديم صورٍة جديدة ترحب باالختالف. ويشير 

النهُج الحالي تجاه المالبس إلى أن الدولَة تعيد تحديَد قيم ودرجة التدين التي ستنشرها.

مفاهيَم  تقديم  خالل  من  والمحافظة،  الحشمة  معنى  تعريِف  إلعادِة  محاولًة  هناك  أن  الواضح  ومن 

جديدة عن »الحداثة« واالنفتاِح والعالمية والنسبية. وأحدُث مثاٍل على ذلك هو إعالن أن النساَء األجنبيات 

ل لمنح  الالئي يزرن المملكَة ال يحتجن إلى ارتداِء العباءة. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان القانون سُيعدَّ

المرأة السعودية االمتيازات نفسها.
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برنامج الباحث الزائر:

َيهُدُف برنامُج الباحث الزائر إلى تسهيِل مشروعاِت التعاُون البحثي بين المركز والمؤسسات األكاديمية العالمية، وَيهُدُف كذلك إلى االرتقاِء 

بالمحتوى األكاديميِّ والفكري.

م خدماته العلمية –منذ افتتاِحه عاَم 2000م- ألكثر  ُر البرنامُج كذلك المشاريع البحثيَة للباحثين من داخِل المملكة وخارجها. فقد قدًّ وُييسِّ

راكات مع المؤسساِت أو البرامِج الراعية )مثل: زماالت  من ٤70 باحًثا زائًرا من 55 دولًة مختلفًة. إضافة إلى ترحيبه بالباحثين الزوار من خالل الشَّ

الباحثين بمركز  بالتعاون مع فريق  أو  البحثية والمنشورات إعداًدا مستقالًّ  ّوار بإعداد األعمال  الزُّ الباحثون والباحثون  فولبرايت(. هذا ويقوم 

ها مركُز الملك فيصل في َصْدِر أولوياته. الملك فيصل، وتركز جميع البحوث على قضايا الشرق األوسط، وما يتصل بها من مجاالت َيُعدُّ

وكان باحثو البرنامج في عام 2019م من مجاالت ِعْلمية شتَّى؛ على النحو اآلتي:

الجنسيةموضوع البحثالمؤسسةالباحث

أندرو ليبر
 تنوع المناطق المحلية وتنمية المواردجامعة هارفارد 

في المملكة العربية السعودية
الواليات المتحدة 

األمريكية

أستراليااالقتصاد السياسي، الطاقة المتجددة، رؤية 2030جامعة هارفارد أوليفر ماكفيرسون سميث

البوسنة والهرسكنظرة عامة على النازحين في الخليج: النساء السورياتجامعة كمبريدجأمينة عثمان جيكوفيك

المملكة المتحدةالسياسة التعليمية في المملكة العربية السعوديةكلية لندن الجامعيةسمتر إلمي

آنيلي شيلين
معهد بيكر للسياسة العامة، 

جامعة رايس
السلطة الدينية واإلسالم الرسمي في المملكة العربية 

السعودية
الواليات المتحدة 

األمريكية

الجابونشيوخ مكة في القرنين 6-7/ 12-13جامعة بريستكالرك جونيور ميمبورو

ديفيد كينر
معهد الشؤون العالمية 

الحالية

اإلصالحات االقتصادية الجارية في المملكة العربية 
 السعودية: تعزيز القطاع الخاص

وتشجيع العمالة الخاصة.

الواليات المتحدة 
األمريكية

الهندالمسلمون الهنود: أين يجب أن نذهب من هنا؟ جامعة عليكرة اإلسالميةراشد شاز

جامعة ديوكآدم مستيان
الدبلوماسية والمملكة العربية السعودية، من 

عشرينيات إلى أربعينيات القرن الماضي
المجر

إندونيسيانساء جاوه بين جنوب شرق آسيا ومكةمركز اليبنيز للشرق الحديثتيكا رماديني

الواليات المتحدة األمريكيةالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةجامعة جونز هوبكينزريان كالدر 

الواليات المتحدة األمريكيةخبير يابانيجامعة جونز هوبكينزكين كالدر

الواليات المتحدة األمريكيةخبير يابانيجامعة جونز هوبكينزتوشيكو كالدر

المملكة المتحدةجامعة أكسفوردمسعودة بانو

هولندامكانة المرأة في المملكة العربية السعوديةدار بروميثيوس للنشرآن ماري فان جيل

الواليات المتحدة األمريكيةجامعة هارفاردأندرو ليبر

نايل جرين
 جامعة كاليفورنيا
)لوس أنجلوس(

لبنانغنى الحريري

جامعة واسيداووهيانغ كلو سيم
 الطموحات التعليمية للمرأة وآفاقها المهنية

في المملكة العربية السعودية
كوريا

آن ريوس
جامعة القوات المسلحة 

الفيدرالية األلمانية
ألمانياتصور التهديد في دول الخليج العربي

القصائد الحجازيةحسن السلمي
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انفتاُح المملكِة العربية السعودية لألعمال:

يناقش تقريٌر خاصٌّ صادٌر عن الزميل الزائر ديفيد كينر، الذي ُنشر في أغسطس، كيف يمكن استخداُم 

مؤشراِت كفاءة األعمال، لقياس فعاليِة اإلصالحات االقتصادية في المملكة.

وُيعدُّ مؤشر »سهولة ممارسة األعمال« الصادر عن البنك الدولي أحَد المقاييِس العالمية األكثر استخداًما، 

لتقييم األداِء التنظيميِّ للبلد، وهو أحُد المقاييس التي غالًبا ما يستخدمها المسؤولون السعوديون لتقييم 

التقدِم الذي تحرزه المملكة فيما يتعلق بأولويََّتْيِن رئيسَتْين من رؤية 2030؛ وهما جذُب االستثمار األجنبي، 

ومساندة القطاع الخاص.

على  تصنيفها  في  التحوالت  تحلُِّل  إذ  المؤشر؛  من  السعودية  العربية  المملكة  موقَف  دراسُتنا  تقيُِّم 

المدى الزمني، وُتبرز المناطَق التي تؤدي فيها المملكُة بشكٍل جيد، واألخرى التي تؤدي فيها بشكٍل متواضع. 

كذلك تضع الدراسُة الموقَف المتغيَر للبلد على المؤشر خالَل العقد الماضي في السياق، وتربطه بالتغيراِت 

المنهجية في المؤشر خالَل المدة نفسها. وتحدُد الدراسُة أيًضا الموضوعاِت التي َتحُكم أداَء المملكة العربية 

السعودية في المجاالت التنظيمية المختلفة، وتشيُر إلى نوِع اإلصالحات التي من شأنها أن تساعَد المملكَة 

على تحسين تصنيفها في المؤشر.

االقتصادي  اإلصالح  لقياِس  أداًة  بوصفه  األعمال«،  ممارسة  »سهولة  مؤشر  حدوَد  الورقُة  تناقش 

السعودي، بما في ذلك شرٌح للعوامل التي تتدخُل في تحديد تصنيف المملكة العربية السعودية، والعوامل 

غير ذاِت الصلة.

توضُح الورقة أيًضا متى يرتبط تزايد االستثمارات األجنبية بالقضايا التنظيمية التي ُتقاس بالترتيب على 

مؤشر »سهولة ممارسة األعمال«، ومتى تقع اتجاهاُت االستثمار األجنبي المباشر خارج نطاقها.
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إدارة المتاحف
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 خدمات
المتحف

الصيانة

الفعاليات
واألنشطة

 المعارض
المتنقلة

 المعارُض
الداخلية

 التدريب 
المتحفي

البحُث عن 
المجموعات

والمساحة  الموارَد  للزائرين  المتاحف  إدارة  توفر 

وتوسيع  الماضي،  في  التعمق  على  تساعدهم  التي 

لتاريخنا  المادية  األدلة  ودراسة  الثقافية،  اآلفاق 

المعلومات  جمِع  على  عمُلنا  ويشتمُل  وقيمنا. 

المعارض  والتخزين وإقامة  الحفظ  واألبحاِث وأنشطة 

والفعاليات، من أجل الحفاِظ على إرث الملك فيصل 

رحمه الله، والتعريف به، وكذلك الحفاُظ على التراث 

، والتعريف به. ومن خالل  العربي اإلسالميِّ بشكل عامٍّ

ذلك، فنحن نسعى إلى إلهاِم أجياِل المستقبل لتقدير 

تاريِخهم وثقافِة أسالفهم.
قطٌع أثريٌة من مجموعات 

مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية )وانظر 

الصفحات التالية(

العام  األداء  تحسيِن  على  زنا  ركَّ 2019م،  عام  خالَل 

لإلدارة بما يتماشى مع معايير المتاحِف الدولية، وبِناء 

بمرور  2023م  عام  في  لالحتفال  استعداًدا  القُدرات؛ 

للبحوث  فيصل  الملك  مركز  تأسيس  على  عاًما   ٤0

والدراسات اإلسالمية.

األهداَف  اإلدارُة  وضعت  الهدِف،  هذا  ولتحقيق 

السنوية تحت ثالثِة مجاالٍت رئيسٍة مستهَدفٍة:

برنامج  المجموعات من خالل  إلى  الوصوِل  تحسيُن   .1

مسؤوليات المتحف

الزواَر،  ُتثري  التي  والخدمات  الفعاليات  شائق من 

وتفيد الباحثين، وُتسهم في المجاالِت األكاديميِة.

2. زيادُة أعداِد الزوار، وتوليد مصادَر جديدة للتمويل، 

الوعِي  ورفع  المتحفية،  البرامج  تسويِق  من خالل 

التِّجاري.

بالمعاييِر  يتعلق  فيما  التشغيلية،  النظم  تطبيق   .3

تعزيِز  أجل  من  والصالحيات،  الوظائف  وتسلسل 

أساِس المتحف وهيكله التنظيمي.
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أبرز أحداث عام 2019م:
كان عاُم 2019م عاًما حافاًل وُمنِتًجا لدى كلِّ فرقنا. 

تطوراٍت مهمة  المتاحف في تحقيق  إدارة  فقد نجَحت 

جانِب  إلى  وذلك  سابًقا،  المذكورة  الثالثة  المهامِّ  في 

األعمال التنظيمية الجارية، وأعماِل فهرسِة المجموعات 

الموجودة، تبًعا لمعايير فهرسٍة جديدة:

الوصول إلى المجموعات:
ستًّا  والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركُز  أعار 

وعشرين مخطوطًة نادرًة لمؤتمر ومعرض المخطوطات 

بأبو ظبي.  الثقافة والسياحة  األول، الذي عقدته دائرُة 

الذي استمر شهًرا كاماًل كلٌّ من محمد  المؤتمَر  حضر 

المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، ونورة 

في  المعرفة  وتنمية  الثقافة  وزيرة  الكعبي  بنت محمد 

رئيس  المبارك  العربية، ومحمد خليفة  اإلمارات  دولة 

مجلس إدارة دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي. 

أروقة  في  للجمهوِر  مفتوًحا  معرًضا  أقمنا  وكذلك 

»وهج«  المكتبة:  فريق  مع  بالتعاون  بالرياض،  المركِز 

لندن  في  افتتحنا  وكذلك  باألسفل(،  )انظر  و»تكوين« 

معرَض »فيصل: حياة في قلب القرن العشرين«.

افتتح وزيُر الثقافة األمير بدر بن فرحان آل سعود، 

معرُض  افُتِتح  حين  في  فبراير،  في  »وهج«  معِرَض 

»تكوين« في مارس، بعد أن أُعيد تصميُمه والترويُج له 

بالكامل؛ ليجذب تفاعَل الجماهير الشابة، ويستقطَب 

عدًدا أكبَر من الزائرين. 

أعداُد الزوار:
-29( المركز  باحة  في  األنشطِة  من  برنامٌج  أقيم 

و»تكوين«  »وهج«  معِرَضْي  افتتاح  في  مارس(  من   30

أكبَر من  الصفحات 33 و٤2(؛ ألجل جذِب عدٍد  )انظر 

لألطفال،  مسرٌح  الفعاليات  بين  من  وكان  العائالت، 

للطعام،  وموائُد  عمٍل،  وورُش  موسيقية،  وفقرات 

األسبوع  نهاية  المركز. حضر خالل عطلة  في  وجوالٌت 

الزيارات  ثُلَث عدد  يمّثل  زائٍر، وهو ما  بين 250 و300  ما 

»غير المخططة« لمتحف المركز طوال عام 2019م. تلقى 

الحاضرون الفعاليَة باستحساٍن، وطالبوا بقوٍة بالمزيد 

من ورش العمل والمحاضرات وأنشطة األطفال، وكان 

. الكثيرون منهم لم يسمع عن المركز قطُّ

بالتعاوِن  التجريبي،  البرنامج  نجاح  بعد  ورّحبنا، 

الماضي،  العام  في  سعود  الملك  جامعة  مع 

في  الثقافي،  التراث  إدارِة  طالِب  من  األخيرة  بالدفعة 

الفهرسِة  منهجية  عن  شهرين،  لمدة  تعريفية  دورٍة 

الفعاليات،  وتخطيط  الحفظ،  وتقنيات  والتخزيِن، 

الطابع  إسباِغ  على  واتُِّفق   . الشفهيِّ التاريخ  وتسجيل 

مع  التعاون  وتوسعِة  التدريب،  هذا  على  الرسمي 

لمدة  مشتركة  ومعارض  محاضرات  في  الجامعة 

جامعة  في  التراث  موارد  إدارة  قسم  وُيعدُّ  عامين. 

البعيد،  المدى  على  إستراتيجيًّا  شريًكا  سعود  الملك 

ويمكنه دعُم مركز الملك فيصل في التسويق، وجمِع 

التمويل، والموارِد البشرية.
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الزوار  لعدِد  تتبٍُّع  نظاَم  أيًضا  العاَم  هذا  وأطلقنا 

الخدمات،  وتحسيِن  األعداد،  تحليِل  ألجل  والتقييمات، 

لبرامج  مخصصة  تسويقية  بيانات  لقاعدِة  أساًسا  وليكون 

المتحف.

وعملنا أيًضا على تحسيِن التواصل مع المعنيِّين، عبر 

بإضافة  المركز،  موقِع  وتحديِث  للمتاحف،  ُكتيِّب  إنتاج 

وفريق  السابقة  والمعارض  المجموعات  عن  معلوماٍت 

ر ذلك أكثَر عبر توفيِر المزيد من إحصائيات  العمل. وسُيطوَّ

للباحثين  والسماِح  المحتملين،  للممولين  الفعاليات 

من  المزيُد  العام  هذا  وُنشر  المجموعات.  إلى  بالوصول 

محتوى وسائل التواصِل االجتماعي والتسويق اإللكتروني 

أكثَر من أيِّ وقٍت مضى، وحمالت ترويجية للفعاليات كان 

. وكذلك جرى تقدٌم كبير في  فيها ألول مرة محتًوى مرئيٌّ

الثقافة،  وزارة  منهم  َعالقات مع شركاء محتملين،  بناء 

والهيئة العامة للترفيه، وشركة أرامكو السعودية.

تنفيذ معايير التشغيل:
فريق  أعضاء  ُدرِّب  وتخزينها:  القطع  مع  التعامُل 

المتحف والمكتبة ودارة آل فيصل.

للتأكد  العمُل على تجديِد المخازن؛  استمر  المخازن: 

في  الفريدة محفوظٌة  فيصل  الملك  مركز  مقتنياِت  أن  من 

أحسِن حال.

تجديُد وتوسعة معمل الترميم: ُنِقلت مسؤولية معمل 

الترميم من إدارة المكتبات إلى إدارة  المتاحف، مع تجديٍد 

القطَع  ليشمَل  اختصاصه؛  وتوسعة  للتجهيزات،  كامٍل 

ع اتفاٌق مع شركِة كوارم  األثرية، إلى جانب المخطوطات. ُووِقّ

المحدودة لتطوير التجهيزاِت بأجٍل حتى يناير 2020م.

من  كانا  جديدين  موَظفْين  المتحف  عيََّن  التوظيف: 

أوائل من تدرََّب في المركز من طالب جامعة الملك سعود. 

تخزيِن  على  للعمل   ، ِسجلٍّ أميِن  وظيفِة  في  االثنان  ُعين 

القطع األثرية والفهرسة واإلدارة.

على  الرسمي  الطاَبُع  أُسِبغ  واإلجراءات:  السياسات 

المتحف  واستمارات  المخطوطات،  حفظ  استمارات 

والتعاقدات، وأُتيحت عبر موقع المركز الخاص بالعاملين.

 مجموعة الفن

العربي اإلسالمي

عدد القطع األثرية

538

إعادة الفهرسة

انُتهي من 268 

قطعة أثرية

الرتميم

ُعولج 50 قطعة

مجموعة الملك فيصل 

التذكارية

عدد القطع األثرية

755

إعادة الفهرسة

انُتهي من 86

قطعة أثرية

الترميم

ُعولج 360 قطعة

مجموعة العمالت 

والمسكوكات

عدد القطع األثرية 

3677

الفهرسة

انُتهي من 700 

قطعة أثرية

مجموعة الفنون 

التشكيلية

عدد القطع األثرية 

1017

الفهرسة

انُتهي من 1017

 قطعة أثرية

المتحف في أرقام
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ألقى معِرض المخطوطات المزخرفة هذا -بافتتاحه يوَم السادس من فبراير- الضوَء على متحف الفن 

ِط استمراُر المعرض لعاٍم واحد، لكنه ُمدَّ لعاَمْين نظًرا لنجاحه، وردِّ فعِل  اإلسالمي بالمركز. كان من المخطَّ

قطعًة  في ستين  بدا  كما  الفنية،  وسماته  اإلسالمي،  المخطوط  فنون  مهارَة  »وهج«  ُيبرز  اإليجابي.  الزوار 

الحضارة  المختلفة، طواَل عهد  الزخرفة وتقنياِتها  المخطوطات أشكاَل  ر هذه  المركز. وُتصوِّ من مجموعة 

القرن  في  المغول  وعصر  بدلهي  مروًرا  السابع،  القرن  في  العباسي  والعصر  بغداد  من  بدايًة  اإلسالمية، 

المخطوطات  صفحات  وزخرفِة  المصاحف،  زخرفِة  تصنيفات:  أربعة  إلى  المعرض  م  ُقسِّ عشر.  التاسع 

االفتتاحية، وزخرفِة المخطوطات الخزائنية، وزخرفِة المنمنمات.

معرض »وهج ... زينة الصفحة المخطوطة«
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معرض »فيصل: حياة في قلب القرن العشرين«

مع  بالتعاون  وإرِثه،  فيصل  الملك  بحياة  يحتفي  جديد  متجول  معرٌض  اسُتحِدث 

ودبي.  لندن  في  مقرات  لها  ثقافية،  استشاريٌة  هيئٌة  وهي  النغهام،  باركر  شركة 

يستكشف المعرُض الزيارَة التاريخية األولى للملك فيصل ألوروبا، عندما كان أميًرا 

ره فيلم »ُوِلد ملًكا«. انعقد المعِرُض  في عام 1919م، وهو المشهُد نفسه الذي صوَّ

في قاعة بول مول في لندن، وافتتحه صاحُب السمو الملكي األمير تركي الفيصل 

والدبلوماسيين  المهمِة  الشخصيات  نخبٍة من  بحضوِر  ديسمبر،  العشرين من  في 

واألكاديميين ]انظر كلمة رئيس مجلس اإلدارة ص6[. سيظل المعِرُض في لندن حتى 

ِر له أن يزوَر باريس؛ ليحتفَل بذكرى  العاشر من يناير من عام 2020م، ثم من المقرَّ

حضور األمير فيصل لمعاهدة فرساي بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، نيابًة عن 

والده الملك عبدالعزيز آل سعود.

صاحب السمو الملكي األمير تركي 
في افتتاح معِرضنا عن حياة الملك 

الراحل فيصل وإرثه بلندن في 
ديسمبر الماضي.
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ثماني  منذ  تأسيسها  منذ  فيصل  آل  دارُة  اضطلعت 

حياِة  للمعلوماِت عن  الرئيس  المنبع  بمهمة  سنواٍت، 

الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه  الملك 

من  الباحثون  منه  يستِقي  الذي  وآثاِره،  وَعْهِده  الله، 

داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها.

ويقوم الفريُق المؤلَُّف من أربعِة أعضاٍء في الدارة 

على رعايِة أكبر مجموعٍة في العالم من الُكتِب والوثائق 

المتعلِّقة  والبصرية  ْمعية  السَّ ِجاّلت  والسِّ والصور 

الشخصية،  وأوراُقه  خطاباُته،  ومنها  فيصل؛  بالملك 

خدماٍت  من  َمه  قدَّ عما  المنشورة  الصحفية  والتقاريُر 

للدين والوطن.

زوار دارة آل فيصل

وتتمثَُّل األهداف الرئيسُة لدارة آل فيصل فيما يأتي:

وحياِته . 1 فيصل  بالملك  المتعلِّقة  المواد  رعاية 

مرجعيًة  جهًة  الدارة  وَجْعل  وآثاِره،  وَعْهِده 

أساسيًة.

مفردات . 2 باستخدام  آثاِره،  حول  الوْعِي  تعزيز 

التواصل  وسائِل  عبَر  والعشرين؛  الحادي  القرن 

االجتماعي على سبيل المثال.

إجراء . 3 على  والباحثين  األكاديميين  تشجيع 

الدراساِت البحثية حول الملك الراحل، ونشرها.

لقد كان عاًما مليًئا بالتقدم لإلدارة، وبنى على جهود 

التنقيِح وإعادة التوجيه وتحسين العمليات التي بدأت 

مجموعاتنا،  رقمنة  على  نعمُل  زلنا  ما  2018م.  عام  في 

ذنا بالتعاون مع إدارة المشاريع والتطوير مبادراٍت  ونفَّ

مواردنا،  لمستخدمي  البحث  تجربة  لتحسين  أخرى؛ 

ا  عبر تجديد تجهيزاتنا، وهو مشروٌع يمثل إسهاًما مهمًّ

في بثِّ المعرفة بحياة الملك الراحل وآثاره.

مدى  توسعة  عبر  مجموعاتنا،  من  كذلك  ونوّسع 

مواردنا، لُندخَل فيها ما يتعلُق بالجيل األول من نسل 

الملك فيصل.

صور من مجموعة الدارة 
توّثق حياة الملك الراحل 

فيصل وآثاره
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أبرز أحداث 2019م:
تجديُد مساحِة المكتبة وتجهيزات البحث.. 1

توسعُة إطار عملنا، ليشمَل األوراَق والكتب والموادَّ . 2

األخرى المتعلقة بأوالد الملك الراحل.

منها . 3 كلٍّ  إلحاق  مع  نملكها،  صورة   ٤000 فهرسة 

بوصٍف كامل.

التعاوُن مع عدٍد من المنظماِت واألفراد، للحصول . ٤

أو  وآثاره،  فيصل  للملك  تنتمي  أكثَر،  موادَّ  على 

تتعلق بهما.

من . 5 بأكثَر  عدة  حكومية  وهيئات  مؤسساٍت  تزويُد 

مئِة صورٍة ذات صلة بهم.

يقرب من مئة وعشرين . 6 لما  تنظيم منهجية  إعادُة 

على  للتيسير  تاريخية،  ومجالٍت  جرائَد  من  مورًدا 

الباحثين الزائرين.

صورًة . 7 وثالثين  مصوًرا  مقطًعا  عشر  بأحَد  التزويد 

جديدة إلى مجموعاتنا.

ذات . 8 المصورة  والمقاطع  والصور  بالموادِّ  التزويد 

ودمُجها  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من  الصلة 

في قاعدة بياناتنا المتنامية.

المساهمُة في رفع 

الوعي العام بحياة 

الملك فيصل وآثاِره، 

مع التركيز بشكٍل 

خاص على غرس 

المعرفة والفهم لدى 

األجيال الشابة.

التزويد بما يقرُب من ثمانمئة صورٍة جديدة ُمتَبّرٍع . 9

بفضل  كاماًل،  توثيًقا  توثيقها  مع  للمكتبة،  بها 

التعاون مع مؤسسٍة محلية خبيرٍة.

رسالتيهما . 10 ُيِعّدان  لطالَبين  عميق  بحثيٌّ  دعٌم 

للدكتوراه عن الملك فيصل.

إننا نتطلع لعام 2020م، وستكون أولوياتنا:

استكماُل رقمنة جميع الموارد.. 1

توسعُة مجموعاتنا، عبر الحصول على المزيد من . 2

المواد المتعلقة بالملك فيصل من داخل المملكة 

وخارجها.

الملك . 3 بحياة  العام  الوعي  رفع  في  المساهمُة 

فيصل وآثاِره، مع التركيز بشكٍل خاص على غرس 

المعرفة والفهم لدى األجيال الشابة.
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الطلبات الشخصية

694
الردُّ عىل طلبات البيانات

12,994
إرسال املوافقات إىل الباحثني

914
 تسجيل الرسائل الجامعية

232

العرض السنوي لعام  |  2019م40

ت
أرفع إدارة المكتبـــــــــــــــــــــــــــــــا من  واحدًة  فيصل  الملك  مركز  مكتبُة  ُتَعد 

السعودية،  العربية  المملكة  في  البحثية  المصادر 

المملكة.  في  إنسانيات  مجموعِة  أشمل  تضمُّ  وربما 

الملك فيصل  التي كانت مكتبة  المكتبة،  واليوَم تضمُّ 

ألَف  مئٍة وخمسين  من  يقرُب  ما  لها،  نواًة  الشخصية 

كتاب، وما يربو على أربعٍة وعشرين ألف رسالٍة بحثية 

من جميع أنحاء العالم العربي.

ويستكمُل فريق 

المكتبة وإدارة 

المعلومات، بما 

لديه من أحدِث 

أنظمة وتقنيات 

المكتبات؛ برنامجاً 

شامالً للرقمنة، 

يسمح للباحثين 

بسهولِة الوصوِل 

إلى مجموعاِت مركز 

الملك فيصل من أيِّ 

مكاٍن في العالم.

لتيسير  الموارد  والمعلومات  المكتبات  إدارُة  توفُر 

واألكاديميين  فيصل  الملك  مركز  في  الباحثين  عمِل 

الزائرين من داخل المملكة وخارجها. واليوم ُرْقِمَن ما 

يقرُب من نصف الموارد المتاحة لدينا، وهو ما يوّسع 

بشكٍل كبير من الوصول إلى مستودِع المعرفة والتعلم 

الخاص بنا على مستوى العالم.

الدوريات  من  واسعًة  مجموعًة  أيًضا  ونمتلك 

والتراث  والثقافة  السياسية  بالجغرافيا  المتعلقة 

بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات  من  وغيرها  واللغة، 

مجموعاٍت  بحفظ  أيًضا  اإلدارُة  وتقوم  المركز.  اهتمام 

مهمة من التسجيالت والصور، والكتب والمخطوطات 

ذلك  بين  ومن  األوسِط.  الشرِق  في  والقديمة  النادرة 

عصر  إلى  تعود  التي  النادرة  المصاحف  من  مجموعٌة 

المخطوطات  من  ثرية  مجموعٍة  مع  اإلسالم،  صدر 

المزخرفة، التي ُعِرضت هذا العام في معرض وهج ... 

زينة الصفحة المخطوطة )انظر ص 33(.

بما  المعلومات،  وإدارة  المكتبة  فريق  ويستكمُل 

برنامًجا  المكتبات؛  وتقنيات  أنظمة  أحدِث  من  لديه 

شاماًل للرقمنة، يسمح للباحثين بسهولِة الوصوِل إلى 

مجموعاِت مركز الملك فيصل من أيِّ مكاٍن في العالم.

إلى  المعلومات  وإدارة  المكتبات  إدارة  وتنقسُم 

ثالِث أقسام:

الخدمات البحثية: مسؤولٌة عن الردِّ على الطلباِت   •

من  الُمَرْقَمن  إلى  بالوصول  والسماح  البحثية، 

المخطوطات والدوريات والكتب والوثائق األخرى.

اإلجراءاُت الفنية: مسؤولٌة عن األنشطة المكتبية   •

األساسية كاالقتناء والفهرسة والحفظ.

مجموعة  وفهرسُة  رعايُة  الخاصة:  المجموعة   •

المركز من المخطوطات القديمة والنادرة، واقتناُء 

وفهرستها،  والمواد  المحفوظات  من  الصلة  ذي 

المرقمنة  النسخ  بياناٍت شاملة من  وتطويُر قاعدة 

من المكتبات والمؤسسات الدولية.



المقتنيات

إجمالي المكتبةجديد عام 2019م

عربيالتينيعربيالتيني

٤51.3021٤5.662٤2.٤95الكتب

01٤2.6873.039الدوريات
811.33825.5201.688الرسائل الجامعية

2.780219.616المجموع

التكشيف والفهرسة

اإلجماليجديد عام 2019م

التينيعربيالتينيعربي

1.302٤51٤5.662٤2.٤95الكتب

6.69527٤82.07023.٤85مقاالت الدوريات

8٤٤059.2270أبحاث الندوات
٤.9298115٤.٤661.690الرسائل الجامعية

13.923909.095المجموع

الخدمات البحثية

نوع الخدمة

12.99٤طلبات البيانات المردود عليها

69٤الطلبات الشخصية

91٤الموافقات المرسلة إلى الباحثين
232شهادات تسجيل الرسائل العلمية

14.834اإلجمالي
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من بيت الحكمة
هذه  الخاصة  مجموعاتنا  بين  ومن 

الثامن  القرن  إلى  ترجُع  التي  المخطوطُة 

الميالدي، وهي َمقَطٌع من القرآن الكريم. 

ر  ُتقدَّ ال  التي  الفنية  القطعُة  ُنِقشت هذه 

على  كوفيٍّ  بخطٍّ  والمكتوبة  بثمن، 

الشهير  الحكمة«  »بيت  في  غزال؛  جلِد 

العباسيون  أقام  أن  بعد  بغداد،  في 

عاصمتهم هناك.

كتابي  نمٍط  أقدُم  هو  الكوفي  الخطُّ 

وهو  المختلفة،  العربية  الخطوط  بين 

النبطية القديمة. وقد  نسخة معّدلة من 

تطّور قرَب نهاية القرن السابع في الكوفة بالعراق، ومنها اكتسب اسَمه.

كان القرآُن ُيكتب في البداية بخطٍّ واضٍح ومائل وموّحد، لكن عندما اعُتِمد محتواه رسميًّا، بدأ نسُخه 

بالخطِّ الكوفي، الذي بدا يحمل قوًة أكبر، وانتشر في المخطوطات بين القرنين السابع والعاشر الميالديين. 

وأصبح الخطُّ الكوفي قرابَة القرن الثامن أهمَّ خطٍّ عربي، بما له من الهيئة الصارمة المائلة عموديًّا إلى حدٍّ 

ما، وتشديده األفقي. ظل الخط الكوفيُّ حتى قرابة القرن الحادي عشر، الخطَّ األساسي في نسخ القرآن.

كان هذا المثال في األصل جزًءا من مكتبِة الملك فيصل الشخصية، الذي اشُتهر بحبِّه لألدب وتدينه 

مًعا، وهي القيُم التي بدت مندمجًة مًعا في مجموعته من المصاحف والكتابات الدينية.

إدارة المكتبات والمعلومات في أرقام



العرض السنوي لعام  |  2019م42

ت
إدارة المكتبـــــــــــــــــــــــــــــــا

أبرز أحداث 2019م:

اتفاًقا  العاِم  أثناء  في  المكتبات  إدارة  وّقعت 

لتحديِث بنيته التقنية، لينتقَل من نظام إدارة المكتبات 

بيانات  قاعدُة  نظام KOHA ILS، وهو  إلى   MINSIS

ن من الوصول إلى  إلكترونية مفتوحة المصدر، سُتحسِّ

المؤسسات  مع  العلميَّ  التبادَل  وتدعم  مجموعاتنا، 

واألفراد اآلخرين. وبدأ نقُل السجالت إلى النظام الجديد 

ر انتهاُء المشروع في  في أواخر عام 2019م، ومن المقرَّ

أغسطس من عام 2020م. 

لمجموعات  رقمية  فهارس  أربعَة  وأكملنا 

وعلومه،  القرآن  وتفسير  المصاحف،  مخطوطاتنا: 

والحديث النبوي وعلومه، والسيرة النبوية.

مع  وثيًقا  تعاوًنا  العاَم  هذا  المكتبة  فريُق  وتعاون 

 ... »وهج  إدارة المتاحف في المركز، إلخراج معرضي 

العلوم   ... و»تكوين  المخطوطة«،  الصفحة  زينة 

زال  وما  اإلسالمية«.  المخطوطات  في  واإلبداع 

مقرِّ  في  الجماهيِر  أمام  اليوَم  مفتوحين  المعرضان 

المركز، حيث األوُل في متحف الفن اإلسالمي، والثاني 

في معرض المكتبة.

والمبيعات  النشِر  فريَقي  مع  أيًضا  شاركنا  وقد 

بالمركز في معِرِض الرياض الدولي للكتاب في مارس. 

بإعارتنا  دوليًّا،  مخطوطاتنا  بعض  ُعِرضت  وقد 

عشرين مخطوطًة مهمًة لمتحف اللوفر في أبو ظبي، 

صدر  إلى  يرجع  مصحٍف  من  نادرٌة  قطعٌة  بينها  من 

اإلسالم في القرن الثامن الميالدي.

تكوين ... العلوم واإلبداع في المخطوطات اإلسالمية

معرٌض مستمرٌّ من عام 2018م بالتعاون مع فريق المتحف بالمركز، يحتفي باإلبداعات العلمية في المخطوطات اإلسالمية األولى.

القرن  من  المسلمون  العلماء  اضطلع  لقد 

بدوٍر  عام،  ألِف  مدى  وعلى  الميالدي،  السابع 

محوري في تطوير الَفهم العلمي؛ إذ كان العالُم 

اإلسالمي مسؤواًل عن تطويِر وحفظ العلوم التي 

على  اليونانيين  والعلماء  الفالسفة  من  استقاها 

العاَلُم  فيه  كان  الذي  الوقت  في  المثال،  سبيل 

فترجموا  المظلمة.  العصور  في  يرزح  الغربي 

الكتاباِت العلمية الموجودة ووّسعوها، وسّجلوا 

اكتشافاٍت جديدًة ونّظموها.

وقد ُكِتب العديُد من النصوص، وامتألت المكتبات 

بالمخطوطات، فازدهرت بيئٌة غنيٌة سمحت بحفظ 

العلِم ونقله إلى أوروبا، وأماكَن أخرى في العالم.

مركز  مخطوطات  بعَض  المعِرُض  هذا  يقّدم 

والفلك  الطب  في مجاالت  العلمية  فيصل  الملك 

والرياضيات والهندسة وعلم الحيوان. ومعظم هذه 

ٌم برسوماٍت وأشكال ُتفصح عن  المخطوطات مطعَّ

العناية الفائقة الممنوحة لها عند التأليف.
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ر  نسخة المركز التي ال ُتَقدَّ
بثمن من كتاب »وصف مصر« 

لفيلكس مانجان
عين نابليونية على مصر:

نسخٌة  للمكتبة  المملوكة  الكنوز  بين  من  وكذلك 

أولى من كتاب فيلكس مانجان وصف مصر؛ كتاٌب من 

أربعَة عشر مجلًدا، يفتح كلُّ مجلٍد منها آفاًقا مثيرة ال 

ُتقدر بثمن.

القديمة  كان هدُف مانجان جمَع كلِّ جوانب مصر 

والحديثة، ومن ذلك تاريُخها الطبيعي، فخرج المجلد 

َوثَّقت  1829م.  عام  في  واألخير  1809م  عام  في  األول 

المجلداُت الثالثة األولى آثاَر الحضارات القديمة، ووثقت 

المجلداُت الثالثة األخيرة شبكات الطرق في ذلك الوقت. 

والحيوانية  النباتية  الحياَة  المجلدات  بقيُة  وتصف 

والجغرافيا والبشر في بداية القرن الثامن عشر.

كانت هذه التحفُة عماًل جماعيًّا لما يقرب من مئٍة 

وستين عالًما وباحًثا، ممن صحبوا نابليون في حملته 

بين عامي 1798م و1801م، إلى جانب جيٍش صغير من 

في  مانجان  وجمعها  والمنّقبين،  والفنيين  الفنانين 

النهاية.

إنها تمثل -بحق- قطعًة ال ُتقّدر بثمن في مجموعة 

مركز الملك فيصل؛ إذ ال ُيعرف منها في العالم إال أربُع 

نسٍخ فقط.
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منمنمة ابن المقفع:

وهج،  معرضنا  في  حاليًّا  المنمنمة  هذه  ُتعَرض 

من  الميالدي  عشر  الرابع  للقرن  ترجع  نسخٌة  وهي 

إلى  الفارسية  من  ترجمه  الذي  ودمنة،  كليلة  كتاب 

العربية الكاتُب والمفكر العباسي ابن المقفع. 

النثري  األدب  َحْفز  على  ترجمُته  ساعدت  وقد 

المحاكين  من  العديَد  وألهمت  التطور،  على  العربي 

َمجازّية  رمزيًة  قصًة  كانت  وقد  والشعراء،  والفنانين 

قائمًة على نصٍّ سنسكريتي، عن اثنين من بنات آوى؛ 

كليلة ودمنة.

من  معروفة  نسخٍة  أقدِم  ثاني  هي  النسخة  هذه 

كليلة ودمنة، وتحوي خمسة وستين رسمة منمنمة. 

األمير  الملكي  السمو  المكتبة صاحُب  واقتناها لصالح 

تركي الفيصل، أما النسخُة الوحيدة المعروفة األخرى 

فهي في مجموعٍة في باريس.
مكتبة مركز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
التي كانت مكتبة الملك فيصل 

الشخصية نواة لها



إدارة دار الفيصل 
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دار الفيصل الثقافية هي ذراع النشر الخاصة بمركز 

الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، وتنتج كلَّ 

والتواصل  التسويق  ومواد  والتقارير  والدوريات  الكتب 

المتنوعة، بدًءا من الفتات المتحف ومطوياته إلى أدلة 

األقسام  مع  التواصل  عبر  ذلك  ُق  ويتحقَّ المؤتمرات. 

من  والمؤلفين  والمساهمين،  والمؤلفين،  الداخلية، 

والتحرير،  المحتوى  بناِء  على  الدار  قيام  مع  الخارج، 

وتقديم  الضرورية،  الترجمة  خدمات  وتنظيم 

التصميمات االحترافية، وعمليات اإلنتاج المادية، عبر 

مطابع المركز، أو عبر موّردين من الخارج.

والتحرير  والتصميم  الطباعة  فرق  حظيت  لقد 

والترجمة بعاٍم حافل ومنِتج، في سبيل تحقيِق أهداِف 

وزيادة  الموارد،  تحسين  مع  المركز،  وأهداِف  اإلدارة 

الكفاءة.

وكذلك يتواصُل الفريق عن قرٍب مع فريق التواصل 

موقع  اإللكتروني  النشر  فريق  ويدير  اإلستراتيجي، 

المركز ومواقع التواصل االجتماعي.

من  ببيئٍة  تلتزُم  إدارٍة  لدى  حافاًل  عاًما  كان  لقد 

مهمٍة  من  يستفيد  وفريٍق  المستمر،  التحسين 

وإجراءاٍت  وسياسات  واضحة،  وأهداٍف  كبيرة، 

األهداف. وضوح  من  زاد  للمسؤوليات  ونقل   جديدة، 

يرّسخ مركُز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

ناشًرا  بوصفه  العربي،  والعالم  السعودية  في  أقداَمه 

األصيلة  )اإلصدارات  والعلمية  األكاديمية  للكتب  قيًما 

والترجمات وإعادة الطبع(، والدوريات، وذلك بوجود 

من  قوية  نشٍر  ولجنة  عليها،  متفٍق  نشٍر  بروتوكوالت 

أربعة أعضاء، وخبرة ترجمة وتصميم ونشر داخلية.

الموادعة السياسية في اإلسالم

المركز  مؤتمر  مخرجاِت  يحمل  كتاٍب  نشَر  ديسمبر  شهر  شهد 

اإلسالم:  في  السياسية  »المواَدعة  عنوانه:  2017م،  لعام  السنوي 

العامُّ  األميُن  ره  حرَّ الذي  والشيعة«،  السنة  لدى  والفكر  الممارسة 

للمركز د. سعود السرحان.

ُيعدُّ الكتاُب أوَل تحليٍل لتاريخ الموادعة السياسية ومعناها في 

ويحلل  عبر طائفية،  مقاربًة  الكتاُب  ويتخذ  اإلسالمية.  المجتمعات 

الظاهرَة والممارسَة في المجتمعات السنية والشيعية. وفيه يعرض 

ِل  تنزُّ عهد  منذ  السياسية  للموادعات  المختلفة  لألشكاِل  الباحثون 

تتنقل  موضوعاٍت  الفصوُل  وتغطي  الحاضر.  العصِر  حتى  الوحي، 

بين التقوى وسياسة الوعظ بين الداعيات السعوديات، والنقاشات 

إيران  في  المختلفة  الشيعية  والمجتمعات  القوقاز،  في  الفقهية 

ولبنان والعراق وباكستان، وحركة غولين في أذربيجان.

السياسية،  الموادعات  من  شاسعة  مساحًة  الكّتاُب  يصف 

ويقّيمون األهميَة المستمرة لهذا التراث لدراسة اإلسالم والعالم الحديث مًعا.

وقد أّلف الدكتور السرحان، إلى جانب تحريره الكتاب، فصاًل بعنوان: »الصبر على ما نحن فيه خير من 

الفتن: نشأة الموادعة السياسية في الفكر السّني«. 

ُتنَسب الموادعة عادًة إلى الالسياسي، واالنفصال عن الشؤون العامة، والوالء للنخبة الحاكمة، لكّن لها 

تاريًخا في الفكر »السياسي الديني« اإلسالمي. ويقّدم فصُل السرحان الشخصياِت األساسيَة التي شّكلت هذا 

ا  التراَث منذ البداية، ومنهم عبدالله بن عمر )ت. 7٤هـ/ 693م(، الذي ُتقّدم رؤيُته عن الموادعة سياًقا مهمًّ

للموادعة في اإلسالم: فالخوف من الفتنة والشقاق وإراقة الدماء هو المحرُّك األساسي للموادعين.
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على الدولة والعامة.

لقد كان عاًما حافاًل 

لدى إدارٍة تلتزُم 

ببيئٍة من التحسين 

المستمر، وفريٍق 

يستفيد من 

مهمٍة كبيرة، 

وأهداٍف واضحة، 

وسياسات 

وإجراءاٍت جديدة، 

ونقل للمسؤوليات 

زاد من وضوح 

األهداف.
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الكتب المنشورة:
اإليضاُح في أصول الدين، لعلي بن عبيدالله الزاغوني،   .1

تحرير: عصام السيد محمود، الطبعة الثانية.

ترجمة:  فوجلين،  إلريك  الجديد،  السياسِة  علُم   .2

مهدي الدجاني.

اإلخوان المسلمون والغرب: تاريخ العداوة واالرتباط،   .3

لمارتن فرامبتون.

الدرايُة في معرفِة الرواية، مشيخة ابن العاقولي،   .٤

تحقيق قاسم السامرائي، الطبعة الثانية.

بن  سالم  حسن  داعش،  على  والحرُب  السعوديُة   .5

سالم.

د.  تحقيق:  الفالس،  حفص  ألبي  التاريخ،  كتاب   .6

محمد الطبراني.

جماعة الحجتية في إيران: األيديولوجيا والممارسة،   .7

رونين كوهين )ترجمة(.

السعودية،  العربية  المملكة  في  النسائيُّ  األدُب   .8

إيمان عبدالرحمن الخّيال ونوال مرسي أحمد.

نويل بريهوني ُيوقِّع نسًخا من 
كتاب »حضرموت والمهجر« 

بمعرض الرياض الدولي للكتاب
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أبرز أحداث 2019م
شاركنا في عام 2019م في لجنة النشر بمركز الملك . 1

الالمع  طبع  بإعادِة  توصيٍة  في  وننظر  فيصل، 

األستاذ  بمراجعة  المعري،  العالء  ألبي  العزيزي 

حسين بركات.

ونراجع احتمالية نشر كلٍّ من القاموس الموسوعي . 2

للمصطلحات الفيزيائية في التراث العربي، وكتاب 

المنتخب من نسب قريش خيار العرب لعبدالله بن 

عيسى القرشي المرادي.

ناصر . 3 الكبير  أيًضا في جمِع مقاالت األستاذ  وننظر 

ومقّدماته ألجل  وأبحاِثه ومحاضراِته  األسد  الدين 

شرح  مراجعة  في  النشر  ألجل  ونساعد  نشرها، 

الرماني على كتاب سيبويه.

الدولي . ٤ الرياض  معرض  في  المركز  مشاركَة  إدارة 

الدولي  جدة  ومعرض  مارس(،   23-13( للكتاب 

للكتاب )11-21( ديسمبر.

مخرجات الترجمة
والنضال، . 1 السياسة  من  عام  مئة  النقب:  بدو 

منصور النصاصرة )ترجمة ساندرا األشهب(.

العداوة . 2 تاريخ  والغرب:  المسلمون  اإلخوان 

واالرتباط، مارتن فرامبتون.

األيديولوجيا . 3 إيران:  في  الحجتية  جماعة 

والممارسة، رونين كوهين.

مجلة الدراسات اللغوية
مة  ُمَحكَّ فصليٌة  مجلٌة  اللغوية  الدراسات  مجلة 

بدراسة  ُتعنى  التي  والدراسات  األبحاث  متخصصة في 

النحِو والصرف واللغويات والعروض.

المجلة ألول مرة في عام 1999م، وأصبحت  ُنشرت 

بعد ذلك مجلة ذات شأن في الدوائر األكاديمية بفضِل 

.ISI المدى الذي تغطيه أبحاُثها، والعتمادها في تصنيِف

العام  مدى  على  المجلة  تحرير  هيئُة  واستقبلت 

محلية  علمية  مصادَر  من  بحثيًة  ورقًة  وستين  إحدى 

ودولية، وُقِبل منها للتحكيم أربعٌة وخمسون.

المنشورات األكاديمية  أكثر  بين  المجلة من  وُتَعد 

المرجعية  واالستشهادات  التأثير  لمعامل  َوفًقا  تأثيًرا، 

فعالٌة،  تصنيٍف  منهجية  وهو   ،»ARCIF« العربي 

وضعتها قاعدُة معرفة اإللكترونية؛ لتحسين التصنيف 

الدولي للمعاهد العلمية العربية.

تضم  شاملًة  بياناٍت  قاعدَة   )ARCIF( ُن  ويتضمَّ

األكاديميِة  المجاّلت  عن  المنقولة  االقتباسات 

المحكمة؛ ويوفر كذلك بياناٍت شاملًة موثوقًة متكاملًة 

االقتباساِت  نواتِج  بين  تربُِط  االختصاصاِت،  دَة  متعدِّ

المأخوذِة من المحتويات التي ُتنَشُر باللغة العربيِة أو 

في العاَلِم العربي، وبين كمياتها، استناًدا إلى المعاييِر 

األكاديميِة العالميِة.

بيانات متوافرة( قّيمت  وفي عام 2018م )حيث آخر 

وبحثي،  أكاديمي  عنواٍن  آالف  أربعِة  من  أكثر  معرفة 

صادرة عن أكثر من ألٍف وأربعمئة منظمة في عشرين 

القمر  وجزر  جيبوتي  من  كل  )واسُتثني  عربية،  دولًة 

لقلة البيانات(.

واثنتان  ثالثمئة  إال  أرسيف  تتوافق مع معايير  ولم 

اللغوية  الدراسات  مجلُة  وكانت  فقط.  دورية  وستون 

واألعلى  تأثيًرا،  األكاديمية  المنشورات  أكثِر  بين  من 

درجًة في مجال األدب.
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المجلة الدولية للدراسات 
اإلنسانية

المجلة الدولية للدراسات اإلنسانية مجلة محكمٌة، 

نصُف سنويٍة، تصدُر بالتعاون بين مركز الملك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، ودار الفيصل الثقافية.

وصدر العدُد األول من المجلة في الثالث عشر من 

أنحاء  جميع  من  باحثين  من  نشطة  بمشاركٍة  مايو، 

العالم.

مجلة الفيصل
صدرت مجلُة الفيصل للمرة األولى في عام 1977م عن 

دار الفيصل، التي اندمجت في مركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية عند تأسيسه في عام 1983م.

تضم المجلُة مساهماٍت من أشهر األسماِء النشطة 

في  وتغطي موضوعاٍت  العربية،  الثقافية  الساحة  في 

الفن والتراث والفلسفة واللغة واألدب وغيرها الكثير. 

أنحاء  جميع  في  وُتوزَّع  شهرين،  كلَّ  المجلُة  تصدر 

الشرق األوسط.

في  متاحٌة  المجلة  من  السابقة  األعداد  وكلُّ 

مجموعة من ستِة مجلدات تنتجها دار الفيصل.

أكثَر  تحوي  أعداد،  ستَة  أصدرنا  2019م،  عام  وفي 

الشعر  من  عدة،  موضوعاٍت  عن  مادٍة  أربعمئة  من 

والقصص القصيرة، ونقاشات حول الجداالت الثقافية 

الدائرة.

أعداد عام 2019م: 

الصداقة: مواجهٌة ضد تقويض السالم . 1

)يناير - فبراير(.

جامعاتنا العربية: تالشي الدوِر الرياديِّ . 2

)مارس - إبريل(.

الفلسفة: فضاء حرٌّ للعقِل )مايو - يونيو(.. 3

التصوُف: من الهامش إلى الواجهِة )يوليو . ٤

- أغسطس(.

الترجمُة في الوطن العربي: جهوٌد تفتقد . 5

الرؤية )سبتمبر - أكتوبر(.

ر لصورتها )نوفمبر - ديسمبر(.. 6 أوروبا تتنكَّ
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اإلدارة مسؤولة عن األنظمة 
والعمليات التي تمكن مركز الملك 

فيصل من تحقيق رسالته.

الشؤون اإلدارية والمالية

دورًة تدريبية

14
مشروًعا يف تقنية 

املعلومات

31

خدمات أعمال

5
يف الصيانة

22

كلِّ  على  والمالية   اإلدارية  الشؤون  فريق  يقوم 

أنشطة المركز اإلدارية، وفيها اإلدارُة المالية، والتوريد، 

المنشآت،  وإدارة  البشرية،  والموارد  التقنية،  والشؤون 

مهمِته  تحقيِق  من  المركَز  تمّكن  حيوية  وظائُف  وهي 

وأهدافه.

إعداُد  للفريق  األساسية  المهامِّ  بين  ومن 

الميزانية  تنفيِذ  ألجل  المحاسبية،  السجالت  وحفظ 

تحقيِق  من  يمّكننا  ما  وهو  المركز.  في  عليها  المتفق 

اإلستراتيجية الخمسية، ومن ضمان الكفاءِة وتحسين 

في  تحكٍم  نظاِم  على  القيام  عبر  ذلك  ويتم  الموارد. 

الفعال  االستخدام  لضمان  ومنضبط  مالئٍم  الميزانيِة 

للموارد المخصصة.

ينشغل فريُقنا من المتخصصين الماليين انشغااًل 

ا بإعداد كلِّ مجموعات التقارير للمعنيين، وتقديِم  تامًّ

والتزام،  بدقٍة  المطلوبة  المالية  الحسابات  كشوف 

وتنسيق كلِّ عمليات ومتطلبات المراجعة، بما يضمن 

اإلدارَة المالية الجيدة للمركز.

الموارد  لفريق  األساسية  الوظيفَة  فإن  وبالمثل، 

ونحن  بأفرادها.  المنظمة  نجاح  ضماُن  هي  البشرية 

ُز على جذب موظفينا وإدارتهم وَحْفِزهم وتطويرهم  نركِّ

لصالح المركز واألفراد أنفسهم.

أن  من  التأكد  عبر  المركز،  دعم  هي  مهمتنا  إن 

تتسُق  واألنظمة  والسياسات  البشرية  الموارد  خدمات 

ونقوم  ومهمتها.  وإستراتيجيتها  المنظمة  قيم  مع 

مركز  وجعل  والتنظيمية،  الفردية  القدرات  بتعظيم 

ل عبر االستقطاب الذكي  الملك فيصل ربَّ عمٍل مفضَّ

لكوادر العمل وتطويرها.

إنجازات عام 2019م:
على  التغلَب  -حاليًّا-  المبادرات  بعُض  تستهدُف 

نقص السيولة لدى المركز؛ من أجل تنفيذ مشروعات 

عاملين  استقطاب  صعوبِة  ومواجهة  جديدة،  تنموية 

الوظائف  في  وخصوًصا  خاصة،  لمشروعاٍت  مؤهلين 

المتعلقة بتطوير النظم.

المشاريع المكتملة
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الكاتب آالن ديلون في 
حفل تدشين كتابه 
»النقيب شكسبير«

إدارة العالقات العامة

تنظيِم  بمسؤولية  العامِة  الَعالقات  فريق  يضطلع 

ذلك  وفي  المركز،  فعاليات  إمدادات  كلِّ  وإدارِة 

وحلقات  الداخلية،  والورش  العامة،  المحاضراُت 

االجتماعية  المحاضرات  وبرامج  المغلقة،  النقاش 

الداخلية الكبرى، واالحتفاالت العامة، كتلك األنشطة 

العائلية التي ُعقدت في َبهِو المركز أوائَل هذا العام في 

افتتاِح معرض »وهج ... زينة الصفحة المخطوطة«.

على  الفعاليات  نجاح  الرئيسة  مهامهم  ومن 

القسم  مع  التواصِل  من  بدًءا  كافة؛  المستويات 

المعنيِّ في أثناء مرحلة التخطيط، والتأكِد من تنسيق 

من  المشاركين  مع  والتواُصِل  ومالءمته،  المحتوى 

دخوِلهم  وتأشيراِت  سفَرهم،  فينظمون  الخارج، 

وإقامتهم، وإدارة البرامج الثقافية؛ لضماِن أن يستفيَد 

من  ممكنة  استفادٍة  أقصى  البالد  خارج  من  الضيوف 

زيارتهم للسعودية.

وتشمل مسؤوليات الفريق أيًضا الدعوات للفعالية، 

وحجَز التذاكر، وحفَظ قاعدة بيانات بالفعاليات وسيٍر 

ذاتية للمتحدثين، وتفاصيل الحدث وما يتصل به من 

محتوى.

المكونات  كلِّ  على  الفعالية  يوِم  في  ويشرفون 

المادية، إلدارة حدٍث آمن وناجح، ومن ذلك اختباُر موقع 

االنعقاد والحجز، ومتابعُة االستقبال واألمن والمتطوعين 

التقني على متعاقدي  الفريق  المطلوبين، واإلشراُف مع 

إدارة األعمال الصوتية والمرئية وأعمال المسرح.

إدارَة  الفعالية  بعد  ما  مسؤوليات  وتشمل 

التعليقات، والتواصَل مع قسم التواصل اإلستراتيجي، 

التواصل  بوسائل  المتعلق  المحتوى  توفير  عبر 

االجتماعي وموقع المركز والبيانات الصحفية.

الفريق  قدرُة  تسمح  الستار،  وراء  من  وبعملهم 

بتعدِد المهامِّ للمركِز، بإقامة عدِة فعاليات ناجحٍة مًعا 

القدرة  وُتعدُّ هذه  داخليًّا وخارجيًّا.  الواحد،  العام  في 

على التوفيق بين األعمال المادية المعقدة، والتنسيُق 

المثال؛ مهمًة للغاية  الفريق اإلعالمي على سبيل  مع 

الفعاليات  في  الحضور  عدِد  لزيادِة  اإلدارة  لطموِح 

المستقبلية.
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لة من الفعاليات التي نّظمها فريق العالقات العامة في 2019م: عينٌة ُمَمثِّ

أبرز أحداث عام 2019م:
ثالثين  العام  خالَل  العامة  الَعالقات  فريُق  نظم 

عت ما بين حَلقاُت نقاش مغلقة، وورش  فعاليًة؛ تنوَّ

عمل، وندوات، وبرنامج من المحاضرات العامة كثيفة 

الحضور، وانعقدت أغلبيتها في قاعة مؤسسة الملك 

فيصل الخيرية، أو قاعة محاضرات معهد الفيصل.

المضي  في  الجديد  العام  أولوياُت  تتمثَّل 

والتخطيط  العمل،  فريق  أداِء  تحسين  نحو  قدًما 

والمنهجية  الشاملة،  والمتابعة  المدروس،  العلمي 

المنضبطة؛ من أجل تنفيذ جميع األنشطة في الوقِت 

المناسب، ووفق الميزانية المرصودة.

المحاضرات العامة:

ملواجهة . 	 اإلسالمية  الدراسات  مجال  يف  بحثيٍة  حكامة  أيُة 

التحديات املعاصرة؟

بعد مرور 00	 عام: معنى الحرب العاملية األوىل للواليات املتحدة.. 	

املقاتلون األجانب يف وثائق داعش املسّربة.. 	

الحالة اإلنسانية يف اليمن.. 	

الكوزموبوليتانية يف جدة.. 	

إصالحاٌت يف سوق العمل لدعم توظيف املرأة.. 	

السياسة الخارجية للواليات »املتفرقة« األمريكية.. 	

الزمرد: القصة الرائعة.. 	

العالم كما يراه يش جني بينغ.. 	

أن تكون شابًّا سعوديًّا.. 0	

املنظوُر السعوديُّ واألوروبي حول التسامح الديني والتنوع.. 		

تمكنُي الرعاية الصحية من خالل التكنولوجيا واالبتكار.. 		

النقيب شكسبري: استكشاُف الصحراء والسحر العربي.. 		

الندوات:

تجربُة جنوب الصني يف االندماج. . 	

الصني واملنطقة: رؤى خليجية.. 	

منطقُة البحر األحمر: األمُن واالقتصاد واملستقبل.. 	

افتتاح المعارض:

وهج ... زينة الصفحة املخطوطة.. 	

حلقات النقاش:

إدارة ترامب.  .	

حواٌر سعودي - أمرييك: رؤية شبابية.  .	

املتوسط والبحر األحمر  البحر  التحدياُت والفرص املشرتكة بني   .	

)بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية بإيطاليا(.

مع  )بالتعاون  اإلقليمية  والسياسية  االقتصادية  التطوراُت   .	

تشاتام هاوس باململكة املتحدة(.

كيف تكوُن قوًة عظمى: الصني والشرق األوسط.  .	

ورش العمل:

الزخرفة يف الفن اإلسالمي.  .	

األمُن السيرباين: الفرص والتحديات.  .	

تحدياُت وفرص تعزيز التسامح الديني.  .	

الموائد المستديرة:

)بالتعاون  املستقبلية  والسيناريوهات  اإلقليمية  األوضاع  تطور   .	

مع مركز الحوار اإلنساين بسويسرا(.

اإلصالحاُت االقتصادية يف اململكِة العربية السعودية تحت رؤية   .	

0	0	 )بالتعاون مع منتدى بواو اآلسيوي(.

مركز  مع  )بالتعاون  املسلح  النزاع  خالل  املدين  الضرِر  تخفيُف   .	

املدنيني يف مناطق النزاع(.
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استشراف المستقبل

مبادراٍت  تقديم  على  الماضي  العام  خالل  َعِملنا 
تقديم  ومسارات  وتنظيمنا،  واجهاتنا،  تنظيم  تعيد 
ومنتجاتنا  عملياتنا  تحسيِن  ألجل  داخليًّا،  التقارير 
مكانتنا  بتعزيِز  لنا  سمح  ما  وهو  لمواردنا.  واستغاللنا 
وتوسعة  األصيلة،  التجريبية  األبحاِث  إنتاج  في 
الباحثين األجانب  إمكانية الوصول إلى مجموعاتنا من 
يمكن  التي  الجماهير  نطاق  وزيادة  العام،  والجمهور 

لبرامجنا الوصول إليها.

إعدادنا  في  راسخ  أساٍس  على  ذلك  كلُّ  ويضعنا 
ُر بأن يكون عاًما محوريًّا في تطورنا. لعاٍم ُيَبشِّ

من  التقرير،  هذا  في  آخَر  مكاٍن  في  فّصلنا  فكما 
ر أن تستضيَف الرياض في نوفمبر من عام 2020م  المقرَّ
قمَة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم. ويمثل 
ذلك منعطًفا محوريًّا وتاريخيًّا للمملكة، وكذلك لمركز 
الملك فيصل، الذي يشارك في رئاسة مجموعة الفكر، 

التي تمثل جزًءا رئيًسا من قمة العشرين.
في  اليابان  من  القمة  رئاسة  السعوديُة  تسلمت 
اإلعداد  في  جيًدا  تقدًما  وتقّدمت  2019م،  ديسمبر 
للقمة  السعودية  رئاسة  ترّكز  المقبل.  العام  ألنشطة 
والعشرين  الحادي  القرن  فرص  »اغتنام  عنوان:  تحت 

للجميع«، على ثالثة أهداف: 

لكلِّ  يمكن  التي  األوضاع  تهيئِة  عبر  الناِس  تمكين   .1
النساء  الحياُة والعمل والنمو، وبخاصة  فرٍد فيها 

والشباب.
حماية الكوكِب بتعزيِز الجهود الجماعية في األمن   .2

الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة.
منافع  في  للتشارُِك  األمد،  طويلة  . إستراتيجيات  3

االبتكار والتطور التكنولوجي.
ووفًقا لتقرير من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، 
مجلس  دول  في  األكاديميَّ  البحَث  السعوديُة  تتصدر 
التعاون الخليجي، ويقف مركُز الملك فيصل على رأس 

مراكز المملكة البحثية.
الحديثة،  التطوراِت  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
بالموازنة  قلياًل،  البحيثة  المنشورات  حجُم  يظل  فإنه 
بينه وبين الدول األخرى خارج مجلس التعاون، وبعيًدا 

ا من اقتصادات المعرفة الراسخة. جدًّ
الملك  مركُز  أجراها  التي  الداخليَة  التعديالِت  إن 
فيصل في عام 2019م، وتستمر في عام 2020م؛ تستهدُف 
برنامج مجموعة  قيادة  وتمثل  االختالالت.  إصالَح هذه 
الفكر جزًءا كبيًرا من ذلك. لن يقتصر األمُر على تعزيز 
العلوم  أبحاث  هيئات  أكثِر  بين  من  بوصفنا  مكانتنا 
ننا من جذب  االجتماعية احتراًما في المملكة، بل سيمكِّ
األصيلة،  األبحاث  من  إنتاجنا  وزيادة  كبار،  باحثين 
وبناء  تنافسي،  تمويٍل  على  للحصول  بنجاٍح  والتقدِم 
شراكاٍت تعاونية مع معاهد البحوث الدولية والمحلية.
الرئيسة  المحركات  أحَد  العلمي  البحث  يمثُل 
المزيِد من  المعرفة؛ نظًرا لقدرته على توفير  القتصاد 
والنموُّ  الوظائُف  وتمثل  المنطقة.  في  العمل  فرص 
الجادة  البحثية  القدرات  فوائد  إحدى  االقتصادي 
السعودية  العربية  المملكُة  أحرزت  وقد  الكبرى. 
التحويلي طويل األجل، مع  تنفيِذ برنامجها  تقدًما في 
الرؤية السعودية 2030. ويمثل التعليُم والبحُث العلمي 
عنصَريْن أساِسيَّْين في هذه الخطة. ومركُز الملك فيصل 
في  رْب  الدَّ على  ماٍض  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث 
التزامه بمواصلة اإلسهام بشكٍل كبير في هذه الجهود.
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