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يبحث منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية ،يف دورته الثامنة التي تعقد يف الفرتة  28–27ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2021استجابة دول الخليج العربية لجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد :)-19السياسات والتداعيات،
ول ،يف محور القضايا الداخلية ،ويناقش املصالحة الخليجية :آفاقها وانعكاساتها
عا
بوصفه موضو ً
رئيسا أ َّ
ً
رئيسا ثان ًيا يف محور العالقات الدولية.
عا
عىل عالقات دول الخليج اإلقليمية والدولية ،بوصفه موضو ً
ً

املحور األول :استجابة دول الخليج العربية لجائحة فريوس كورونا

املستجد (كوفيد :)-19السياسات والتداعيات

سجلت منطقة الخليج أول إصابة بفريوس كورونا املستجد يف  29كانون الثاين /يناير  ،2020إذ أعلنت وزارة
ول إصابة بكوفيد ،-19لعائلة مكونة
الصحة ووقاية املجتمع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عن تسجيل أ ّ
من أربعة أشخاص قادمة من مدينة ووهان((( .ويف  16آذار /مارس  ،2020أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن
ما(((.
تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد -19يف منطقة الخليج العربية ،ملواطنة بحرينية تبلغ من العمر  65عا ً
وبحلول نهاية آذار /مارس  ،2021بلغ عدد اإلصابات املسجلة يف دول الخليج العربية نحو  1,583806إصابة،
ما يعادل  3.17يف املئة من إجاميل عدد سكان دول الخليج ،يف حني بلغت حاالت الوفاة فيها بسبب الوباء
نحو  12030حالة ،ما نسبته  1يف املئة من إجاميل عدد اإلصابات املسجلة يف دول الخليج((( .وهي ثلث نسبة
الوفيات من بني املصابني بالوباء عىل املستوى العاملي تقري ًبا.
ٍ
إجراءات وقائي ً
ة
وعىل غرار العديد من بلدان العامل ،اتخذت دول الخليج العربية منذ مطلع آذار /مارس 2020
صارم ً
ة ملكافحة تفيش الوباء ،من بينها إلغاء العديد من الفعاليات ،والح ّد من تنقّل األفراد القادمني من
البلدان التي تأثرت بحدة بالوباء ،وإغالق املرافق التجارية والتعليمية واملناطق السياحية والدينية؛ مبا يف
ذلك املتنزهات واملقاهي واملطاعم واملطارات واملوانئ واملعابر الربيّة ،إضافة إىل فرض إجراءات منع
التجول كليًا أو جزئيًا ،وعزل بعض املدن واملناطق السكنية والصناعية ،وتقنني ساعات العمل يف القطاعني
العام والخاص ،واإلعالن عن إجراءات خاصة للفحص والتعقيم والعزل ،واتخاذ حزم وتدابري مالية ضخمة لتحفيز
اقتصاداتها.
بعد أسابيع عىل هذه اإلجراءات ،تلقّت بلدان الخليج العربية التي متثل إيرادات الطاقة نحو  40يف املئة من
ناتجها اإلجاميل املحيل ،ونحو  80يف املئة من اإليرادات الحكومية((( ،صدمة كبرية عندما انهارت أسعار
النفط بسبب الشلل الذي أصاب االقتصاد العاملي نتيجة اإلجراءات التي اتخذتها العديد من دول العامل الحتواء
تفيش الجائحة ،ومتثلت بإغالق القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية وتعطل حركة النقل والسفر وشبكات
اإلمدادات اللوجستية حول العامل((( .وقد انخفض سعر خام برنت من  62دوال ًرا للربميل يف بداية عام ،2020
ليصل إىل  21دوال ًرا يف نيسان /أبريل من العام نفسه .ورغم ارتفاع أسعار النفط إىل حدود  65دوال ًرا للربميل
" 1اإلمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفريوس كورونا الجديد" ،وكالة أنباء اإلمارات ،2020/1/29 ،شوهد يف  ،2021/4/2يفhttps://bit.ly/3cND7wp :
" 2وزارة الصحة تعلن عن حالة وفاة ملواطنة بحرينية تعاين من أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحاالت القامئة لفريوس كورونا ( ،")COVID-19وكالة أنباء
البحرين ،2020/3/16 ،شوهد يف  ،2021/4/2يفhttps://bit.ly/31LhiqQ :
 3حتى نهاية آذار /مارس  ،2021احتلت اإلمارات املرتبة األوىل بأعىل عدد إصابات بكوفيد– 19عىل مستوى دول الخليج العربية بنحو  468023حالة ،تليها السعودية
بنحو  392009حالة ،والكويت بنحو  234754حالة ،وقطر بنحو  182548حالة ،وعامن بنحو  160018حالة ،ثم البحرين بنحو  146454حالة .أما الوفيات ،فتحتل السعودية
املرتبة األوىل بنحو  6690وفاة ،وعامن بنحو  1681وفاة ،واإلمارات بنحو  1504وفاة ،والكويت بنحو  1327وفاة ،والبحرين بنحو  527وفاة ،وقطر بنحو  301وفاة .للمزيد
ينظر:
“Reported Cases and Deaths by Country or Territory,” Worldometer, accessed on 2/4/2021, at: https://bit.ly/3ukF6hK
 4باستثناء اإلمارات ،ينظر :عمر الشهايب [وآخرون] ،الثابت واملتحول  :2014الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة (بريوت :منتدى املعارف،
 ،)2014ص  ،138شوهد يف  ،2021/4/2يفhttps://bit.ly/3rMSyt1:
" 5أسعار النفط األمرييك تنهار ،وتغلق سلبية للمرة األوىل يف التاريخ" ،رويرتز ،2020/4/20 ،شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://bit.ly/3t0rU0Y :
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ن بطء االستجابة العاملية يف التعامل مع الجائحة والتنافس الدويل عىل اللقاحات،
يف آذار /مارس  ،2021فإ ّ
عا البعض إىل توقّع حصول انخفاض جديد يف األسعار
ً
بدل من التعاون والتنسيق املشرتك ملواجهتها ،دف َ
بسبب بطء التعايف االقتصادي العاملي((( .وما يزيد الوضع سو ًءا هو تزامن تراجع إيرادات صناعة النفط يف
دول الخليج العربية ،مع انكامش إيرادات النشاط غري النفطي داخل بلدان الخليج العربية وخارجها ،بسبب تعطل
القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية .وقد أشار تقرير البنك الدويل الصادر مطلع نيسان /أبريل  2021إىل
انكامش منو الناتج املحيل اإلجاميل لدول الخليج العربية بنسبة  7.7يف املئة عام .(((2020
وقد دفعت هذه الظروف حكومات بلدان الخليج العربية إىل اتخاذ إجراءات اقتصادية فورية للحد من تأثري
أزمتَي كوفيد -19وانهيار أسعار النفط .ففي السعودية ،فرضت الحكومة إجراءات تقشفية غري مسبوقة
بغرض خفض اإلنفاق ،فألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأساملية لعدد من الجهات الحكومية ،وخفضت
االعتامدات املالية لعدد من املبادرات واملشاريع الكربى للعام املايل  ،2020وقلصت املزايا املالية
املدفوعة للموظفني واملقاولني ،ورفعت بعض الرسوم الرضيبية((( .ويف اإلمارات ،اتخذت الحكومة االتحادية
والحكومات املحلية يف اإلمارات السبع ،إجراءات لخفض إنفاقها االستثامري ،وتقليص النفقات اإلدارية بنسبة
 20يف املئة ،وأوقفت التعيينات الجديدة ،وعلّقت العمل يف العديد من املشاريع القامئة ،وألغت مشاريع
جديدة((( .ودعا أمري دولة قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،إىل رضورة تنفيذ إصالحات جذرية ملواجهة تقلبات
أسعار النفط تشمل تقليص اإلنفاق العام( .((1ويف الكويت ،اتخذت الحكومة إجراءات لتقليص اإلنفاق عىل
عا تنمويًا ،وأعلنت عن تخفيض
املرشوعات التنموية بنحو  2.3مليار دوالر أمرييك ،وأعادت جدولة نحو  54مرشو ً
نحو  20يف املئة من موازنة الوزارات والهيئات ،وأعادت النظر يف مشرتيات الحكومة وترشيدها( .((1ويف
عامن ،أق ّرت الحكومة جملة من التخفيضات عىل موازنات الوزارات والوحدات الحكومية ،وذهبت يف اتجاه
االقرتاض الخارجي لتغطية العجوزات الناتجة من ضعف اإليرادات( .((1ويف البحرين ،اتخذت الحكومة مجموعة
من اإلجراءات القاسية ،من بينها خفض اإلنفاق الحكومي واملصاريف التشغيلية للوزارات الحكومية بنحو 30
يف املئة(.((1
إىل جانب هذه اإلجراءات االقتصادية ،اتخذت حكومات بلدان الخليج العربية إجراءات وقائية صحية صارمة
ملكافحة تفيش جائحة كوفيد-19؛ عرب تعزيز كفاءة األنظمة الصحية ،وفرض إجراءات وقائية صحية كلّام ظهرت
مؤرشات تفيد بارتفاع املنحنى الوبايئ لإلصابات ،وتطبيق إجراءات الفحص والعزل والحجر الصحي للمصابني،
وتطبيق إجراءات التعقب الصحي بإلزام املواطنني واملقيمني بتحميل تطبيقات عرب الهواتف الذكية من
أجل تعقب حركة األشخاص ومتابعة املخالطني .عالوة عىل ذلك ،وبعد نحو عام عىل تفيش الجائحة ،أعلنت
حكومات دول الخليج العربية عن بدء واحدة من أرسع وأوسع عمليات توزيع اللقاح املضاد لكوفيد -19عىل
 6نادر قباين ونجالء بن ميمون" ،التنويع االقتصادي يف الخليج :آن األوان ملضاعفة الجهود" ،تقرير ،معهد بروكنغز ،2021/1/31 ،شوهد يف  ،2021/4/3يف:
https://brook.gs/2OhJAWW
7 “GCC Economic Update — April 2021,” The World Bank, 2/4/2021, accessed on 3/4/2021, at: https://bit.ly/3wrb8un
" 8عام  /اتخاذ عدد من اإلجراءات اإلضافية ملواجهة اآلثار املالية واالقتصادية الناتجة عن جائحة فريوس كورونا املستجد" ،وكالة األنباء السعودية،2020/5/11 ،
شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://bit.ly/2PvQh8u :
 9عبد الهادي الرمحي ويوسف سابا وديفيد باربوشيا" ،ديب تبلغ الهيئات الحكومية بخفض اإلنفاق وتجميد التوظيف" ،رويرتز ،2020/4/9 ،شوهد يف ،2021/4/3
يفhttps://reut.rs/3ukLJAE :
" 10كلمةحرضة صاحب السمو أمري البالد املفدى مبناسبة حلول شهـر رمضان املبارك" ،مكتب االتصال الحكومي ،2020/4/23 ،شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://:
bit.ly/3mhvTnn
عا بسبب جائحة كورونا" ،العريب الجديد ،2020/9/14 ،شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://bit.ly/3cRv1Db :؛ أحمد الزعبي،
 11أحمد الزعبي" ،الكويت :إلغاء  340مرشو ً
"الكويت :إعادة جدولة املشاريع التنموية لضبط اإلنفاق" ،العريب الجديد ،31/1/2021 ،شوهد يف  ،3/4/2021يفhttps://bit.ly/3fAsWgx :
عامن تتقشف مجددًا يف مواجهة كورونا وهبوط النفط" ،العريب الجديد ،2020/5/13 ،شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://bit.ly/31Gvdyw :
ُ " 12
 13عاصم البعيني" ،األنظار ستظل متجهة إىل كيفية التعامل مع برنامج التوازن املايل" ،أولً  ،2020/5/17 ،شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://bit.ly/3emhmll :
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مواطنيها ومقيميها ،وتع ّد اإلمارات والبحرين وقطر من الدول األعىل يف معدالت توزيع اللقاح عىل سكانها
عىل مستوى العامل(.((1
ونظ ًرا إىل أهمية املوضوع وراهنيته ،اختار منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية بحث موضوع استجابة دول
الخليج العربية لجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد :)-19السياسات والتداعيات ،ووضعها يف سياقاتها
السياسية واالقتصادية املحلية واإلقليمية والدولية ،ويتم تناول املوضوع من خالل عدة محاور ،أهمها:
•استجابة دول الخليج العربية قطاع ًيا لكوفيد :-19كيف استجابت بلدان الخليج العربية لجائحة كوفيد-19
عىل مستوى القطاعات ،وال سيام الصحة ،والتعليم ،والعمل ،واألمن الوطني (دور الرشطة والجيش)،
والطريان ،واإلنشاءات ،والعقارات ،واملقاوالت ،والسياحة ،واالستثامرات الخارجية ،والنفط والغاز،
والقطاع التجاري غري النفطي؟ وما التحديات التي واجهتها عىل هذا املستوى؟
•االستجابة عىل مستوى البلدان لكوفيد :-19كيف استجابت بلدان الخليج العربية بشكل منفرد لجائحة
عامن)؟ وكيف ميكن مقارنة استجابتها
كوفيد( -19السعودية ،واإلمارات ،وقطر ،والبحرين ،والكويت ،و ُ
فيام بينها ومقارن ً
ة بدول أخرى؟ أين نجحت؟ وأين أخفقت؟ وملاذا؟
•آفاق التنويع االقتصادي يف الخليج بعد كوفيد :-19هل فرضت جائحة كوفيد -19إعادة النظر يف بنية النظام
االقتصادي الريعي يف الخليج؟ وكيف ميكن النظر يف مسار التنويع االقتصادي ج ّديًا؟ وهل فرضت جائحة
كوفيد -19الحاجة إىل إعادة التفكري يف قضايا العاملة الوافدة وحقوقها وسياسات توطني الوظائف،
ومنط الحياة االستهاليك ،والحاجة إىل دعم قطاعات األمن الداخيل ،وكذلك األمن الغذايئ والدوايئ؟

املحور الثاين :املصالحة الخليجية :آفاقها وانعكاساتها عىل عالقات
دول الخليج اإلقليمية والدولية
عقدت يف  5كانون الثاين /يناير  ،2021يف مدينة العال ،شامل
أنهت القمة الخليجية الحادية واألربعون التي ُ
ن األزمة التي
ويًا وبحريًّا عىل قطر ،استمر ثالث سنوات ونصف السنة .وكان الفتًا أ ّ
غرب السعودية ،حصا ًرا بريًّا وج ّ
بدأت مع وصول الرئيس األمرييك دونالد ترامب إىل الحكم مطلع عام  ،2017انتهت برحيله عن البيت األبيض بعد
خسارته انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب .2020
ويف حني يجري التأكيد عىل أن بيان «قمة العال» ،الذي وقّعه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
إضافة إىل مرص ،يع ّد ط ًّيا لصفحة األزمة الخليجية ،تعمل مختلف األطراف عىل إزالة اآلثار السياسية واالقتصادية
واالجتامعية لألزمة يف دول الخليج العربية ومجتمعاتها .لكن االهتامم األكرب ينرصف نحو فهم تأثري املصالحة
وانعكاساتها عىل السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون ومواقفها من مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
رئيسا من أسباب األزمة الخليجية ،مبا يف ذلك
فالخالف يف املواقف من القضايا اإلقليمية والدولية كان سب ًبا
ً
الخالف حول املواقف من ثورات الربيع العريب وقضايا الحركات اإلسالمية والقضية الفلسطينية والعالقات مع
الدول اإلقليمية غري العربية (إيران وتركيا وإرسائيل) واملواقف من األزمات العربية يف اليمن وليبيا وسورية،
فضل عن التنافس يف منطقة القرن األفريقي ورشق املتوسط والبحر األحمر ،وغريها(.((1
ً
وغريها،
14 “Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World,” The New York Times, 3/4/2021, accessed on 3/4/2021, at: https://nyti.ms/2PRQ5QT
 15إلهام فخرو" ،حل أزمة الخليج خارج الخليج" ،مجموعة األزمات الدولية ،2021/1/26 ،شوهد يف  ،2021/4/5يفhttps://bit.ly/3rO8wDi :
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ن منطقة الخليج وإن ظلت تستأثر باهتامم الواليات املتحدة األمريكية ،عىل
وأوضحت أزمة حصار قطر ،أيضً ا ،أ ّ
األقل من باب عدم السامح ملنافسني بالسيطرة عليها ،أو التحكم يف مواردها النفطية وخطوط اإلمداد ،فإن
مستوى االلتزام األمرييك بأمنها خارج حدود الرصاع مع القوى الكربى يتناقص .وتع ّد ردة الفعل األمريكية
الباردة عىل تع ّرض منشآت النفط السعودية يف بقيق وخريص يف أيلول /سبتمرب  2019وأدت إىل تعطيل نصف
و ٍ
الت جذريةً.
ً
اإلنتاج السعودي من النفط،
دليل عىل أ ّ
ن اعتبارات واشنطن يف املنطقة والتزاماتها تشهد تح ّ
ومبقدار ما تسعى الواليات املتحدة يف عهد إدارة الرئيس جو بايدن إىل خفض مستوى التوتر السعودي-
اإليراين من خالل محاوالتها وقف الحرب يف اليمن ،وسعيها إىل إحياء االتفاق النووي مع إيران؛ وذلك حتى
تتفرغ ملواجهة التحدي الذي متثله الصني ،فإن تناقص االهتامم األمرييك باملنطقة ،ورفض التدخل فيها ما
مل تتعرض املصالح االسرتاتيجية األمريكية لخطر داهم ،سوف يؤديان إىل تأجيج التنافس بني القوى اإلقليمية
الرئيسة فيها ،وهي إيران وتركيا وإرسائيل والسعودية .أما من خارج اإلقليم ،فسوف تسعى روسيا والصني
والهند ،التي ازداد اهتاممها مبنطقة الخليج وغرب آسيا يف العقد األخري ،إىل إيجاد موطئ قدم لها يف
ريا عىل مصادر الطاقة فيها.
املنطقة خاصة وأن الدولتني األخريتني باتتا تعتمدان اعتامدًا كب ً
ع من االعتامدية املتبادلة التي ميكن
قامت عالقة الواليات املتحدة بدول منطقة الخليج ،تاريخ ًيا ،عىل نو ٍ
ة بـ «معادلة األمن مقابل النفط» .لكن هذه املعادلة تع ّرضت لتغريات جوهرية ،ليس ،فحسب،
اختصارها عاد ً
لجهة أن الواليات املتحدة ،التي كانت تقود قاطرة النمو يف العامل طوال فرتة الحرب الباردة وكانت أكرب
مستورد لنفط املنطقة ،أصبحت بفضل تقنية إنتاج النفط والغاز الصخري أكرب منتج للطاقة يف العامل ،بل إن
مصالح دول الخليج هي األخرى تعرضت لتغيريات جذرية؛ إذ ما عاد الكثري من نفطها يُبحر غربًا ،بل صار أكرث إنتاج
دول مجلس التعاون من النفط والغاز (نحو  90يف املئة) يذهب إىل رشق آسيا واألسواق الناشئة التي باتت
تغي
جا واستهالكًا ،مل يواكبه
اآلن تقود قاطرة النمو يف العامل( .((1التغيري يف خريطة الطاقة الدولية ،إنتا ً
ّ
يف نظرة دول الخليج إىل الواليات املتحدة باعتبارها مصد ًرا للحامية؛ إذ بقيت هذه الدول تعتمد عليها أمنيًا،
ن مصالحها االقتصادية الكربى غدت مع آسيا .وانعكس هذا التغيري الجيو-اقتصادي عىل طبيعة
يف حني أ ّ
العالقة التي تربط واشنطن مبنطقة الخليج بوضوح يف سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه
األزمة الخليجية؛ إذ ما كان ممك ًنا أن تسمح الواليات املتحدة بوقوع مثل هذه األزمة بني دول الخليج وتعريض
فضل عن القيام بدو ٍر يف تأجيجها يف البداية عىل األقل ،لو كانت مصالحها
ً
استقرار املنطقة لخطر كبري،
فيها ما زالت تعتمد عىل الصيغة القدمية املرتبطة بحاجتها إىل الطاقة ،وما يتطلبه ذلك من تأمني خطوط
إمدادها واستقرار الدول املنتجة لها.
من هذا الباب ،ميثل التغيري يف مكانة الواليات املتحدة الدولية واهتامماتها الخارجية تحديًا ينبغي التعامل
معه يف ظل تصاعد التهديدات األمنية ،سواء من دول أو كيانات من غري الدولة ،لدول الخليج العربية ،ويؤكد
حاجة املنطقة إىل بناء نظام أمن جامعي إقليمي ،يتحقق فيه األمن لجميع دولها ،ويدرأ عنها مخاطر
الرصاعات والتدخالت األجنبية ،ويضع آليات لحل الخالفات والنزاعات بينها بالطرائق السلمية ،عىل غرار منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا .والسؤال هو هل نجمت عن املصالحة الثقة املتبادلة الالزمة لتصور أمن خليجي
مشرتك ،أم أنتجت األزمة األخرية أزمة ثقة أيضً ا إضافة إىل ما كان سابقًا من خالفات؟
ونظ ًرا إىل أهمية هذا املوضوع ،وتأثريه يف سياسات دول مجلس التعاون الخارجية وعالقاتها اإلقليمية
والدولية ،وارتباطه مبستقبل منظومة مجلس التعاون ،يتناول منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية ،يف
هذه الدورة ،آفاق املصالحة الخليجية وانعكاساتها عىل عالقات دول الخليج اإلقليمية والدولية بوصفه
عا للبحث والدراسة ،وذلك من خالل عدة محاور ،هي:
موضو ً
16 “Factbox-Asia is Region Most Dependent on Middle East Crude Oil, LNG Supplies,” Reuters, 8/1/2020, accessed on 19/10/2020, at: https://bit.ly/2OIilVP
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•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل العالقة بني دول الخليج وإيران.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل العالقة بني دول الخليج وتركيا.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل النزاع يف اليمن.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل النزاع يف ليبيا.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل األزمة السورية.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل سياسات التطبيع مع إرسائيل.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل التنافس الخليجي يف السودان والصومال والبحر األحمر.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل التنافس الدويل يف منطقة الخليج.
•انعكاسات املصالحة الخليجية عىل مقرتحات بناء نظام أمن جامعي إقليمي.

الخطوات اإلجرائية
يدعو منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أساتذة الجامعات والباحثني من دول الخليج العربية ،وسائر
الباحثني العرب ،واألجانب ،إىل إعداد بحوثهم وتقدميها يف أحد املواضيع البحثية املتعلقة بالقضايا
محوري املنتدى.
السابقة يف
ّ
ويجري استالم ملخصات األوراق البحثية املقرتحة  Abstractsيف موعد أقصاه  15أيار /مايو  ،2021عىل أن
يوضح امللخص إشكالية البحث ،وأهميته والجديد الذي سيقدمه .وعىل الباحث أن يقدم ،إىل جانب املقرتح
وجدت.
البحثي ،سرية ذاتية محدثة ،وأسامء البحوث التي كتبها يف املجاالت ذات الصلة مبوضوع املؤمتر إ ْ
ن ُ
وتخضع املقرتحات للتقييم مبساعدة لجنة علمية مختصة .وال تعني موافقة اللجنة العلمية عىل املقرتح
ن مل تقر هذه اللجنة الورقة البحث ّية الكاملة بعد
موافقة تلقائ ّية عىل قبول مشاركة البحث يف املنتدى ،إ ْ
إنجازها.
ويجري تسليم البحوث التي توافق عليها اللجنة العلمية للمنتدى (يف حدود  7000 - 6000كلمة شاملة
ة للتحكيم العلمي ومراعي ً
الهوامش واملراجع) ،عىل نحو تكون فيه قابل ً
ة ملواصفات الورقة البحثية التي
يعتمدها املركز ،خالل موعد أقصاه  15آب /أغسطس  .2021وميكن للباحثني كتابة أوراقهم البحثيّة باللّغة
العرب ّية أو اإلنكليزيّة .ويشجع املنتدى البحوث التي تعتمد عىل االستقصاء امليداين ،املعمول به بحسب
مبادئ مناهج البحث العلمي .وتقوم اللجنة العلمية للمنتدى بإعالم الباحث بقرارها ،أو النظر يف مقرتحاتها
لتطوير جودة البحث ،أو إجراء بعض التعديالت بشأنه.
يرجى توجيه املراسالت إىل العنوان اإللكرتوينgulf.forum@dohainstitute.org :
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