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مواصفات كتابة ورقة واجراءات النشر
يستقبل المركز طلبات نشر األبحاث وال ّدراسات المنجزة وفق معايير الكتابة وال ّنشر المح ّددة في
الموقع ،كما يستقبل مسودات كتب ،أو رسائل دكتوراه محرّ رة ،ومع ّدة لل ّنشر على العنوان نفسه،
(انظر مواصفات كتابة ورقة).
تخضع الموا ّد المرسلة كا ّف ًة ،لل ّتقييم والقراءة األكاديميّة .وترسل المالحظات للكاتب لتعديل
البحث أو مسودة الكتاب .وفي حال الموافقة عليه ،يجري الكاتب ال ّتعديالت المقترحة قبل تسليم
الما ّدة لل ّتحرير ال ّنهائي.
يمكن إرسال األبحاث باللّغتين العربيّة واإلنكليزيّة ،وتجري ترجمتها في الحالتين بعد أن تع ّد
لل ّنشر.
يشترط المركز أن تستجيب الموا ّد المر ّشحة لل ّنشر في الموقع ،وطلبات ال ّنشر لألبحاث
وال ّدراسات لمعايير الكتابة المح ّددة وأن تلتزم باإلجراءات المنصوص عليها أدناه.

البحثية:
الدراسات أو األوراق
ّ
ّ
التّعريف والهدف :هي األوراق البحثيّة العلمية المُع ّدة للنشر في المجلّة األكاديميّة الدوريّة
للمركز العربيّ وعلى موقع المركز على شبكة اإلنترنت ) (www.dohainstitute.orgباللّغتين
العربيّة واإلنكليزيّة .يجب أن تستند هذه األوراق إلى جهد بحثيّ أصيل ورصين وأن تش ّكل
ً
ً
وفريدا في المجال المعرفيّ المطروق.
جديدا
إسهامًا

اللّغة المستخدمة :على الرّ غم من أنّ اللّغة المعتمدة في األوراق البحثيّة تفترض أنّ القارئ
يتم ّتع بخلفيّة تقنية و/أو معرفة متخصّصة ،إال أنّ المركز ال يمانع أن يساهم ُك ّتاب هذه األوراق
في تح ّدي وتفكيك المصطلحات السّائدة في تخصّصاتهم.
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بنية الورقة :ينبغي أن ت ّتسق األوراق البحثيّة مع أصول العمل البحثيّ العلمي المتوافق عليها في
ّ
ّ
الملخص
المجالت العلميّة األكاديمية .ويجب أن تشمل الورقة البحثيّة المُع ّدة العناصر التالية:
التنفيذيّ (نحو 022- 052كلمة)؛ الكلمات المفتاحيّة؛ تحديد مشكلة البحث وال ّتعريف بأهداف
ال ّدراسة؛ أهمّية ال ّدراسة؛ المراجعة النقديّة لما سبق و ُكتب عن الموضوع؛ تحديد مواصفات
فرضيّة البحث أو أطروحته؛ وضع التصوّ ر المفاهيميّ وتحديد مؤ ّشراته الرّ ئيسة ؛ ووصف
منهجيّة البحث؛ وال ّتحليل وال ّنتائج؛ واالستنتاجات.

منهجية البحث :ال يتوقّع من ال ُك ّتاب والمؤلّفين التزام الحياد أو ا ّدعاء الحياد في القضايا
ّ
المطروقة ،ولكن ال ب ّد أن ّ
يعززوا وجهات نظرهم بموضوعيّة منهجيّة ،باستخدام أساليب البحث
ّ
وموثقة جي ًّدا
العلميّ النوعيّ والكمّي ومنهجيّاته .وال ب ّد أن تكون ال ّدراسات مُع ّدة بد ّقة متناهية
بالمصادر األوّ لية بما في ذلك األرشيف ،والمقابالت الشخصيّة ،وتحليل الخطاب ،وتحليل
المحتوى ،والبيانات المستقاة من البحوث الميدانيّة والدراسات االستقصائيّة ،وغيرها.

شكل :جميع العناوين الرّ ئيسة والفرعيّة تكون على يمين الصّفحة .ويكون العنوان الرّ ئيس
ال ّ
ّ
بخط حجم (ّ 61
ّ
بخط
خط عريض) ،العناوين الفرعيّة (المستوى الثاني) تكون
(المستوى األوّ ل)
ّ
حجم ( 61عريض) ،العناوين الفرعيّة (المستوى ّ
بخط حجم ( 60عريض).
الثالث)
عدد كلمات الورقة :من  60222 - 1222بما في ذلك الهوامش/الحواشي والمراجع.
*يمكن نشر أبحاث يفوق عدد كلماتها الـ 65222كلمة ،وذلك في شكل كتيّب مطبوع .

أوراق "تحليل سياسات":

التّعريف والهدف :يع ّد أوراق "تحليل السّياسات" الباحثون سواء بتكليف أو من دون تكليف
و ُتنشر على الموقع اإللكترونيّ للمركز ،و ُتر ّكز على القضايا المتعلّقة بالسّياسات العامّة .تق ّدم
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أوراق "تحليل السّياسات" توصيات بالحلول أو بمسارات الفعل المتاحة لصانعي السّياسات
ّ
والمؤثرين في الرّ أي العا ّم (مثل األحزاب السياسية والجماعات المعارضة ،والجهات االجتماعية
الفاعلة األخرى مثل الجامعات ووسائل اإلعالم وما إلى ذلك) متعلّقة بقضايا ال ّشأن العا ّم ،بما في
ذلك األزمات وال ّنزاعات الجارية في المنطقة .ويتو ّقع أيضًا من الباحثين في مجال السّياسات
ً
فضال عن المشاكل التي عاد ًة ما يت ّم
العامّة لفت االنتباه إلى تح ّديات طارئة وتهديدات ناشئة،
إغفالها وتحتاج إلى معالجة المعنيّين بصياغة السّياسات ذات الصّلة.

اللّغة المستخدمة :تفترض ورقة تحليل السياسات أنّ القرّ اء المعنيّين هم من المث ّقفين
ّ
والمطلعين ،وعليه ،ينبغي أن تبقى اللّغة المستخدمة أكاديميّة ومفهومة للمث ّقفين من غير ذوي
االختصاص مع تج ّنب المصطلحات العلميّة المتخصّصة ج ًّدا.

السياسات" :يجب أن تشمل أوراق "تحليل السياسات" العناصر التالية:
بنية أوراق "تحليل ّ

ّ
الملخص التنفيذيّ (نحو  052-022كلمة) ( هذا تلخيص وليس مفردات مهمّة) ؛ كلمات
مفتاحيّة؛ في بداية ال ّتحليل؛ تحديد مسألة البحث؛ أهمّية الموضوع؛ تحديد مواصفة األطروحات
و/أو الحجج؛ وعرضًا نقد ًّيا لما سبق و ُكتب عن الموضوع ،مع ال ّتأكيد على ّ
الثغرات أو أوجه
القصور في ال ّتحليل السّابق؛ وصف لمنهجيّة البحث؛ ووضع تصوّ ر مفاهيميّ وإعادة تعريف
مصالح الجمهور المستهدف (متى كان ذلك مناسبًا)؛ والحجج الرئيسة؛ وال ّتوصيات
واالستنتاجات.

منهجية البحث :وف ًقا لبيان مهمّة المركز ،فإنّ الباحثين مدعوّ ون لتح ّدي ال ّتعريفات السّائدة (أو
ّ
تلك غير الموجودة المتعلّقة بمصطلح "المصلحة الوطنيّة" لل ّدول العربية ووضع التصوّ رات
البديلة لتلك المصلحة ،وذلك على سبيل المثال من خالل :أ) تمييزها عن مصالح األنظمة الحاليّة
أو المصالح الظرفيّة واآلنيّة ،وب) االنطالق من قضايا األمن القوميّ واألمن اإلنسانيّ العربيّ،
ً
إضافة إلى ما سبق ،فإنّ الباحثين مدعوّ ون أيضً ا القتراح
كأساس لتوصيات السّياسات العامّة.
ً
إضافة إلى ال ّتحليل التقليديّ "لل ّتكاليف
الحجج األخالقيّة المستندة أساسً ا إلى حقوق اإلنسان
والمنافع" .وكما هي الحال في أيّ دراسة أكاديميّة ،ينبغي أن تكون وجهات ال ّنظر والحجج
م ّ
ُعززة بمناهج البحث العلميّ النوعيّ والكمّي.
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شكل :تكون جميع العناوين الرّ ئيسة والفرعيّة على يمين الصّفحة .ويكون العنوان الرّ ئيس
ال ّ
ّ
ّ
بخط
بخط حجم ( 61عريض) ،العناوين الفرعيّة (المستوى الثاني) تكون
(المستوى األوّ ل)
ّ
بخط حجم ( 60عريض).
حجم ( 61عريض) ،العناوين الفرعيّة (المستوى الثالث)
عدد الكلمات ،5222-0222بما في ذلك الهوامش/الحواشي والمراجع.

تقييم حالة

التّعريف والهدف :تنشر أوراق "تقييم حالة" على الموقع اإللكترونيّ للمركز وتو ّفر تحقيقات
مُعمّقة للقضايا اإلقليميّة الرّ اهنة ،وللقضايا الدوليّة التي ته ّم العالم العربيّ والمنطقة على نطاق
ً
وأحداثا مهمّة أو جماعات
أوسع .وقد تشمل القضايا التي تتناولها هذه السّلسلة قضايا راهنة
ّ
ومنظمات فاعلة؛ أو متغيّرات إقليميّة أو دوليّة ،في أوروبا والواليات الم ّتحدة على سبيل المثال،
والتي من شأنها أن ّ
تؤثر في العالم العربيّ  .تسعى هذه األوراق إلى تفسير األسباب الكامنة في
الحاالت قيد ال ّدراسة وفهمها ،كما تسعى إلى تو ّقع نتائجها المحتملة.

ّ
المطلعين،
اللّغة المستخدمة :تفترض أوراق "تقييم حالة" أنّ القرّ اء المستهدفين هم من المث ّقفين
وعليه ينبغي أن تبقى اللّغة المستخدمة أكاديمية ومفهومة لغير ذوي االختصاص مع تج ّنب
المصطلحات العلميّة المتخصّصة ج ًّدا.

ّ
ي
بنية ورقة "تقييم حالة" :يجب أن تشمل ورقة "تقييم حالة" العناصر التالية:
الملخص التنفيذ ّ
(من  622إلى  652كلمة كحد أقصى) في بداية الورقة؛ كلمات مفتاحيّة؛ تحديد مسألة البحث
وأهدافه؛ عرض تحليل الحالة ونتائجه؛ والخالصات.
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منهجية البحث :تمامًا كما في أوراق "تحليل السّياسات" ،ينبغي أن تقارب سلسلة أوراق "تقييم
ّ
حالة" دراسات الرّ صد والمتابعة وتتقصّى جميع المتغيرات المرتبطة بظاهرة اجتماعيّة أو
سياسيّة مح ّددة .وعلى الرّ غم من اإليجاز النسبيّ في أوراق "تقييم حالة" ،إال أ ّنها يجب أن تتبع
تصميم البحث المنهجيّ وتعتمد نتائجها الرّ ئيسة على مصادر وبيانات موثوقة.

ّ
بخط حجم (61
شكل :تأتي جميع العناوين الرّ ئيسة على يمين الصّفحة .ويكون العنوان الرّ ئيس
ال ّ
عريض) ،وال توجد عناوين فرعيّة.

عدد الكلمات ،5222 - 0222 :بما في ذلك الهوامش/الحواشي وثبت المراجع.

المقاالت السياسية والتّعليقات

التّعريف واألهداف :قد تشمل ال ّتعليقات والمقاالت السياسيّة ورأيًا مع ّم ًقا للكاتب .تتناول التعليقات
مختلف القضايا التي ترتبط بمجاالت اهتمام المركز والتي يصدرها الباحثون ّ
الزمالء في
المركزُ .تنشر هذه ال ّتعليقات فقط على موقع المركز على شبكة اإلنترنت بهدف تقديم وجهات
نظر م ّ
ُعززة بالمعلومات بشأن القضايا اإلقليميّة الرّ اهنة والقضايا الدوليّة التي ته ّم العالم العربيّ
والمنطقة على نطاق أوسع.
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اللّغة المستخدمة :تستهدف المقاالت السياسيّة وال ّتعليقات قرّ اء االفتتاحيّات وهم في العادة أفراد
ّ
ومطلعون .لذا ال ينبغي أن تكون اللّغة المعتمدة مث ّقفة وليس بالضّرورة
متعلّمون ومثقّفون
أكاديميّة بحتة ،بحيث تكون في متناول القرّ اء العاديّين وعامّة الجمهور.

بنية التّعليق :يجب أن يُعالج ال ّتعليق قضيّة مح ّددة ،ويجب أن تكون مدروسة جي ًّدا .وينبغي أيضًا
أن تق ّدم رأيًا متمي ًّزا ومدعومًا.

ّ
شكل :تكون العناوين الرّ ئيسة على يمين الصّفحة وتكتب
بخط ( 61عريض) ،فيما يُكتب النصّ
ال ّ
ّ
بخط ( )60وال يوجد عناوين فرعيّة.

عدد الكلمات( 6522 - 522 :ليس هناك حاجة إلى الحواشي والمراجع).

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

الكتب:

اسم المؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو المحرّ رّ ،
الطبعة ،اسم السّلسلة (بما في ذلك رقم
المجلّد أو العدد المستخدم)( ،مكان ال ّنشر :ال ّناشر ،تاريخ ال ّنشر) ،رقم الصّفحة.

مثال :جيمس بيسكاتوري ،اإلسالم في عالم ال ّدول القوميّة( ،بيروت :دار ال ّنهضة ،)6891 ،ص
.661
8
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ويستشهد به في الحاشية الالحقة على ال ّنحو التالي :بيسكاتوري( .661 ،ما لم يكن هناك أكثر
من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،وفي هذه الحالة يت ّم استخدام اسم وعنوان مختصر :بيسكاتوري،
اإلسالم.)661 ،

أمّا في قائمة المراجع فيرد على ال ّنحو التالي :بيسكاتوري .جيمس ،اإلسالم في عالم الدول
القوميّة( ،بيروت :دار ال ّنهضة.)6891 ،

ـ وعندما يكون الم َُؤلف كتابا في سلسلة إصدارات ،يكتب اسم السلسلة ورقم الكتاب في هذه
السلسلة مباشرة قبل بيانات مكان النشر والناشر والسنة.

مثال :نبيل عليّّ ،
الثقافة العربيّة وعصر ال َمعْ لومات ،سلسلة عا َلم المعْ ِر َفة ( ،015الكويت:
المجلس الوطنيّ ّ
للثقافة والفنون واآلداب ،كانون الثاني/يناير  ،)0226ص .002

المؤلفِ الذي اشترك في تأليفه أكثر من كاتب ،يكتب اسم الكاتب المحرر أو
ـ وفي حال َ
المشرف على تجميع (إدارة) المادة مع عبارة "وآخرون".

مثال :السّيد يسين وآخرون ،تحليل مضمون الفكر القوميّ العربي ،الطبعة ( ،1بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)6886 ،ص .628

ويستشهد به في الحاشية الالحقة يسين.628 ،
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وفي قائمة المراجع :يسين .السّيد وآخرون ،تحليل مضمون الفكر القوميّ العربي ،الطبعة ،1
(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.)6886 ،

وريات:
ّ
الد ّ

مقالة في دورية :اسم المؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو المقالة" ،اسم المجلّة ،المجلّد و/أو رقم العدد
(سنة ال ّنشر) ،رقم الصّفحة.

مثال :محمد حسن" ،األمن القوميّ العربيّ " ،إستراتيجيّات ،65 ،رقم .)0228(،6ص .608

في قائمة المراجع :محمد حسن" ،األمن القوميّ العربي" ،إستراتيجيات ،65 ،رقـم ،6
(.)0228ص .605 - 602

ّ
بالخط العريض،
في الهوامش وقائمة المراجع العربيّة ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو المجلّة
ّ
بالخط المائل.
وباللغة اإلنكليزية

مقاالت الجرائد :يشار إليها فقط في الحواشي ،وليس في قائمة المراجع.

يحث الواليات المتحدة إلعادة فتح ّ
ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق"،
مثال :إيان بالك" ،األسد
الغارديان 62 ،شباط  /فبراير .0228
6

مواصفات كتابة ورقة واجراءات النشر

المنشورات اإللكترون ّية :يُشار إليها فقط في الحواشي ،وليس في قائمة المراجع.

مثال :ييل صالحي" ،العنوان" ،االنتفاضة اإللكترونيّة 0 ،أيلول A022/سبتمبر .0262

http://electronicintifada.net/v2/article11505.shtml

مقابالت شخصية :اسم ال ّ
شخص ،نوع المقابلة (مقابلة شخصيّة ،مقابلة عبر الهاتف ،مقابلة
بالبريد اإللكتروني ،وغيرها) ،المكان ،والتاريخ.

مثال :توني بلير ،مقابلة شخصية ،لندن 0 ،آب  /أغسطس .0221

ضرورية لل ّنشر:
مرفقات
ّ
كل األوراق العلمية الموجهة للنشر (ما عدا المقاالت ومراجعات الكتب) ينبغي أن ترفق بموجز
من نحو  052إلى  022كلمة ،وجرد لعدد من الكلمات المفاتيح ،وسيرة موجزة للكاتب (نص
قصير محرر  602-كلمة -يعرّ ف بالكاتب) وبيان السيرة الذاتية المفصّلة.
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إجراءات ال ّنشر

 .1يستلّم قسم البحوث وال ّدراسات الورق َة ،ويُعلِم كات َبها بذلك في غضون يومين من تسلُّمه
الما ّدة.

 .2تقوم اللّجنة العلميّة في قسم البحوث ،بفرز ما يصلح من المواد للتحكيم بعد قراءتها
األوّ لية ،وتعتذر عن نشر الموا ّد التي ال تستجيب إلى شروط ال ّنشر ومعاييره ،بموجب
الفرز األوّ لي .و ُترسِ ل الموا ّد المقبول َة لل َّتحكيم ،لمن تختارهم من أبرز المح َّكمين
المختصين المعروفين؛ وذلك إلخضاع الموا ّد إلى التحكيم العلميّ .
 .1بعد إتمام المح َّكمين والخبراء مهمّتهم ،يقوم قسم البحوث والدراسات بإعالم كل الك ّتاب
والباحثين -من أصحاب المواد -بنتائج التحكيم ،سواء بقبول الورقة للنشر؛ أو قبولها
المشروط بضرورة إدخال تعديالت ،أو رفض الورقة واالعتذار عن نشرها بعد األخذ
بآراء المح َّكمين.
 .7في حال اشتراط إجراء تعديالت على أيّ ما ّدة أو ورقة لقبول نشرها؛ يقع إعالم
أصحابها بال ّتعديالت الواجب إدخالها على الموا ّد.
 .4بعد إجراء الكاتب لل ّتعديالت؛ َيب ّ
ُت قسم البحوث في نشر الورقة ،ويُرسل النصّ إلى قسم
التحرير والتدقيق اللّغوي ،ليقع تحريره وتدقيقه بحسب جدولة تدرّ جه ّ
الزمني ،كما هو
معمول به في ال ّدوريّات العالميّة؛ ثم ُتنشر الورقة.
ُ .8تترجم الورقة من اللّغة اإلنكليزيّة إلى العربيّة ،أو من اللّغة العربيّة إلى اإلنكليزيّة لكي
تنشر باللّغتين بقرار من إدارة المركز.

مالحظة :ال يدفع المركز العربي مكافآت مالي ًّة عن الموا ّد -من البحوث والدراسات والمقاالت-
التي ينشرها؛ مثلما هو م َّت َبع في ال ّدوريات العلميّة في العالم.
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