
 

 
 

 
 

WIR MACHEN DAS - دليل املشاركة للكاتبات والكّتاب املستقلني 
 

 من حنن:

WIR MACHEN DAS (wearedoingit e.V.) 
 

ضمن اجملتمع األملاين أن يكونوا خمتلفني دون ميع اجلأن ابستطاعة ا هي مبادرة لكل من يرى يف اهلجرة فرصة. من املهم ابلنسبة لن
خوف. عدا عن ذلك، حنن نّوفر منصة للتعبري عن التجارب الشخصية، وجهات النظر واألفكار. وندعوك ملشاركتنا قصصك يف قسم 

…..""لنتحدث عن  
 

 ماهي القصص اليت يرغب قّراءان بقراءهتا؟

قصص حتمل طابعاً شخصياً وحيوايً، تفاجئ القارئ وتكسر الصور النمطية، تعكس التنوّع، وتعرض مقارابت نقديّة. ينتمي معظم 
 عاماً. 45و  30قرّائنا إىل الفئة العمرية بني سن 

 على: إن كنت مهتّماً/ـة ابلكتابة معنا، نرجو أن تلقي نظرة

 )نسخة خمتصرة( املعلومات األكثر أمهية.     1

 )نسخة مع كافة التفاصيل املتعّلقة( إجراءات النشر.     2

 التنسيقات والتفاصيل اخلاصة ابملواد املنشورة..     3

  

  



 

 

 املعلومات األكثر أمهية )نسخة خمتصرة(: .1
 خطوات النشر:

 االمييل: ضوع والشكل( علىمجل حول املو  3-2إرسال ملخص عن القصة )  •
redaktion@wirmachendas.jetzt 

 ، طريقة تناوهلا وطوهلا، موعد التسليم، وإجراءات الفوترة.ل املادةحو بعض االستفسارات  سرتسل احملررة املسؤولة •
صرية عن السرية الذاتية ابإلضافة إىل إرسال املادة بناءاً على املوعد املتفق عليه، يف حال املشاركة ألّول مرّة، حنتاج إىل نبذة ق •

 صورة شخصية.
ستقوم احملررة املسؤولة بتحرير النص، وتعيد إرساله مع بعض املالحظات واألسئلة ورمبا بعض التعديالت، مع اقرتاح موعد   •

 جديد للتسليم.
 إرسال النسخة النهائية بعد التعديالت. •
 نشر املادة على املوقع اإللكرتوين.  •
 تورة.إرسال الفا •

  
 .     إجراءات النشر )نسخة مع كافة التفاصيل املتعّلقة(2
  (redaktion@wirmachendas.jetzt) :قسم املواد املكتوبة يتكّون فريق التحرير  فريق التحرير: •

 )bild@wirmachendas.jetzt(: املواد املرئيةقسم و 
  Oranienburger Straße 91, 10178 Berlin   عنوان املنظمة: •

 جنتمع بشكل منتظم كل ستة أسابيع مع الكّتاب والكاتبات، ونسعد ابلتعرف إليك إبنضمامك إلينا.
 "، مبعّدل مادة واحدة أسبوعّيا.communityننشر حىت أربعة مواد شهراّي يف قسم " د:تواتر نشر املوا •
نتناول موضوعاً خمتلفاً كل شهرين، وحناول مناقشته من وجهات نظر خمتلفة. نرّحب أيضاً مبواضيعك اخلاصة اليت  املواضيع: •

 ملناقشتها. ترغب/ين بتناوهلا، إبمكانك مراسلتنا أو القدوم إىل االجتماع الدوري
 سري العمل: •

o :نرجو إرسال ثالثة أسطر حول الفكرة أو املوضوع املتناول وكيفية مقاربته، سنناقش الفكرة يف اجتماع فريق  ملخص قصري
 التحرير ونعود إليك برد خالل مّدة أقصاها أسبوعان.  

o :بعد االتفاق حول املوضوع وطريقة تناوله سيتم: كتابة املادة 
o موعد تسليم املادة. حتديد 
o .سُيحّرر النص على مرحلتني، وستقوم إحدى مديريت التحرير ابلتواصل معك ابستمرار 
o .بعد التحرير، سنرسل النص مع بعض التغريات، األسئلة واقرتاحات للتعديل مع اقرتاح موعد جديد للتسليم 
o لمك بتاريخ النشر مسبقاً.سنرسل لك النسخة النهائية قبل نشرها، وسنع 

o ستنشر املادة على املوقع االلكرتوين :النشرwirmachendas.jetzt التواصل  ، وستتم مشاركتها على حساابت وسائل
نرجو إرسال معلومات التواصل اخلاصة بك على وسائل ، لذا  Facebook, Twitterاالجتماعي اخلاصة بنا على 

 التواصل لنستطيع اإلشارة إليك عند نشر املادة.

mailto:bild@wirmachendas.jetzt
http://wirmachendas.jetzt/
http://wirmachendas.jetzt/


 

o :ستقوم إحدى حمرريت الصور لدينا ابلتواصل معك حول املادة املرئية اخلاصة ابملادة )صور فوتوغرافية  املادة البصرية املرافقة
 2MBأو رسوم( عند اللزوم. على الصور أن تكون وفق التنسيق األفقي وحبجم ال يقل عن 

 االمييل التايل:  علىيف حال وجود أية أسئلة حول املادة املرئية نرجو التواصل 
(bild@wirmachendas.jetzt) 

o :للمواد املنشورة يف قسم  " املكافأةcommunity 50,00" ندفع مكافأة حمددة قدرها € 
o :إرسال الفاتورة 

o .الرقم الضرييب هو إلزامي للمقيمني يف أملانيا، وال نستطيع آسفني نشر أية مواد يف حال عدم وجوده 
o  اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة إن وجد. نرجو ذكر(Umsatzsteuer) 
o :على الفاتورة أن حتتوي على 

 _ الرقم الضرييب، واملكتب الضرييب.
 _ عنوان املادة املنشورة، مرفقاً بتاريخ النشر.

 _ العنوان اخلاص ابملنظمة:
                           wearedoingit e.V. 
                           Oranienburger Straße 91 
                           10178 Berlin 

ملعلومات أكثر حول نظام الفوترة نرجو طلب دليل حول كيفية احلصول على الرقم الضرييب يف أملانيا من إحدى احملررات  
 وسنقوم إبرساله لك. 

  



 

 
 معلومات حول تنسيق النصوص املنشورة: . 3
 رفاً )متضمنة الفراغات بني الكلمات(.حم 6000 -5000ليس أكثر من  الطول: •
 حمرفا متضمنة الفراغات( 400 – 300جيب إرسال مقرتح لعنوان املادة والنص الرتوجيي ) اهليكلية: •
 ـة املادة./: ابإلضافة لنشر النصوص، ننشر خمتصراً عن السرية الذاتية وصورة شخصية لكاتبنبذة قصرية عن السرية الذاتية •
 على الصورة أن تكون وفق التنسيق التايل: -
حنن منفتحون على األشكال املختلفة، من املهم ابلنسبة إلينا أن تكون وجهة النظر اخلاصة حول املوضوع املتناول  بنية النص: •

 واضحة يف املادة.
ت والتجارب الشخصية، تعكس التنوع، لخربال ومشاركةنرغب مبواد حتتوي على منظور ووجهات نظر خاصة وفريدة،  احملتوى: •

 وتنتقد العنصرية.
 .حنن نستخدم لغة حساسة للنوع االجتماعي اجلندرة: •
 حيتفظ احملررون حبق حترير النص وفًقا للمعايري الصحفّية. ويتم ذلك ابلتشاور واالتفاق مع الكاتب/ـــــــة. التحرير: •


