
 
 

 

 كتابة مقالة في نشرة الهجرة القسرية
 

 

 نشكر لك عنايتك بالكتابة في نشرة الهجرة القسرية.

 

قبل أن تشرع في كتابة مقالتك يجب أن تراسلنا باقتراح ما تنوي الكتابة فيه فنستجيب لك باستجابة تقويمية. فنحن نعرف أن 

المؤلّفين ينفقون من الوقت والجهد في كتابة مقاالتهم شيئاً كثيراً، ولذلك كانت هذه المرحلة األولى، نعّرفك فيها أتستحقُّ 

م ال؟ فإن قبلنا اقتراحك نرسل إليك في األكثر استجابةً تقويمية مخصوصة، تكون عوناً لك على مقالة تماَم النظر فيها أال

 صوغ مقالتك لنشرة الهجرة القسرية.   

 

 الخطوة األولى: أن تخط القتراحك خّطة

 

 نطلب إليك قبل أن تكتب اقتراحك:

 

  حتّى الِفقَر األخيرة منها(أن تترسَّل في قراءة الدعوة إلى المشاركة في المقاالت إلى آخرها(، 

  ق* وتنظر كيف تُِفيدُ بها عاّمة قّراء وأن تنظر في الوجوه التي لك بها معرفة وخبرة لتدير كتابتك عليها بشيٍء من التعمُّ

 ،نشرتنا

 القسم األول من  وأن تقف على موقعنا اإللكتروني لتحق ِّق لمقالتك أن تناسب مركَز الهم ِّ في نشرة الهجرة القسرية كما فصلناه في

 ،إرشادات المؤلِّفين

  وأن تنتبه لألجل المضروب إلرسال المقاالت المذكور في الدعوة إلى إرسال المقاالت؛ فال بدَّ من أن يكون لك وقٌت

كتابة اقتراحك، وتسلُّم استجابتنا التقويمية )وهذه نحتاج لها في أكثر األحوال إلى أسبوع(، وكتابة المقالة ثم متَِّسٌع ل

 ،إرسالها في يوم انقضاء األجل أو قبله

 يات، وكالٌم على التطبيق حسنه وضعيفه ، وأن تنظر كيف يكون في مبنى مقالتك تمهيدٌ، وتحليٌل للمسائل والُمتحدِّ

 وإيرادٌ للخاتمة والتوصيات إلخ... 

 
*فمن المهمِّ أن يكون لك قدٌر كثيٌر من سابق المعرفة أو التجربة في الموضوع الذي تقترح أن تدير الكتابة عليه. يعرض المؤّلِفون 

  دًا.بعيد ج هذه حالهاعلينا أحياناً أن يبحثوا في الموضوع أواًل ثم ينشئوا مقالًة فيه، ولكن نشرنا لمقالة 

 

 

 الخطوة الثانية: أن تكتب رسالتَك واقتراَح مقالتك

 

 تقترح فيها مقالتك.  fmr@qeh.ox.ac.ukيجب أن ترسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى أسرة التحرير من هذا الطريق 

 

فنا نفَسك أوالً وتُوِجُز فتخبرنا:  لو تعّرِ

  راً أو ال تعمل(، وبموضع إقامتك إن كان له باألمر باسمك واسم وظيفتك والمنظمة التي تتبعها )أو بحالك إن كنت ُمهجَّ

 ،صلة

 وإن كان يشاركك في التأليف أحدٌ فاكتب اسمه واسم وظيفته والمنظمة التي يتبعها، 

 وأخبرنا بما تستجيب له من مسائل الدعوة إلى المشاركة بالمقاالت، 

  ُنه مقالتكوبج  ،ّلِ وجوه الرأي في الكالم الذي تنوي أن تضّمِ

  َالموضوع في الخبرة أو المعرفة أو وجهة النظر أو فيها جميعاً )ولقد يكون لذلك صلة  وبما ترى أنك تزيد به فائدة

 أو بخبرة لك سابقة أو بمحّل اهتمامك من بحثك(. بعمل لك في أمر
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ئيسة. ولكي يتم لك ذلك يجب:وأوجز لنا ثانياً مبنى مقالتك   وقضاياها الرَّ

 أن تُوِرد جملتين أو ثالث جمل تكون موجزةً لمضمون المقالة، 

  ًرئيسة قضايامبنى المقالة وما تتناوله فيها من  فتُجِملوأن تورد بضع جمل أو فقراً قصيرة أو تعداداً نقطيّا، 

 وأن تُبيِّن فائدة المقالة لغيرك في السياسة والتطبيق، 

  َهم؟المتأثرين تأثراً مباِشراً بموضوعك وتجاربَ  وأن تذكر هل ستورد أو تظهر آراء 

 

 كلُّ ذلك يجب أن يكون مكتوباً في رسالتك ال في ملحق لها.

 

 ونرجو منك: 

 )أن ال ترسل إلينا نبذتك )أي سيرتك الشخصية، 

 ترسل إلينا مقاالٍت أخرى قد كتبتها وال روابط لمؤلفات منشورة أو ألطروحة لك وأن ال، 

 وأن ال تجعل اقتراحك في ملحق لرسالتك، 

 .ًوأن ال ترسل إلينا صورا 

 

 

 ماذا بعُد؟فالخطوة الثالثة: 

 

اهتمام باقتراح مقالتك أم  ( ونخبرك أيقرب أن يكون لناالعادةأيام في  10اقتراحك سنجيبك )في أسبوع أو  يرد علينابعد أن 

ي بها مناسبتَها وِصلتَها. ثم نرسل إليك شروط إرسال  ال؟ فإن رغبنا إليك في إرسال المقالة، فسننصح لك ونريك طرقاً تقّوِ

م مقالتك بين أيدينا على التَّنسيق الصحيح، وتمام الوفاء بها واجب.  المقاالت إلينا. وهي شروط توضح لك كيف تقدِّ

 

 ورود اقتراحك متطلِّعون.نحن إلى 

 

 أسرة التحرير في نشرة الهجرة القسرية

fmr@qeh.ox.ac.uk 
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