صادر عن العالقات العامة واإلعالم في وزارة احلكم احمللي
كانون ثاني ()2014
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جائزة الصحفي صديق احلكم احمللي
انطلقت هذه اجلائزة الس���نوية بتاريخ ( )2011/2/28من قب���ل العالقات العامة واإلعالم في وزارة احلكم
احمللي وبالتعاون مع نقابة الصحفيني الفلسطينيني وبدعم من برنامج تطوير احلكم احمللي واجملتمع املدني
ً
ً
ممث�ل�ا في مؤسس���ة ( )Gizاألملانية ،وذلك تش���جيعاً
وتكام�ل�ا مع الصحفي امللتزم من أج���ل تعميق الصورة
املعرفية في الوسط اإلعالم على طريق صحفي متخصص في قطاع احلكم احمللي وزيادة الوعي اجملتمعي
خلل���ق ص���ورة ذهني���ة حقيقية بني الن���اس عن هذا القط���اع ،وذلك من خ�ل�ال طرح قضاي���ا احلكم احمللي
مبوضوعية وش���فافية بإجنازاته وس���لبياته ،خدم ًة وتطويراً لهذا القطاع ،وكذلك اليصال رس���الة إعالمية
صحيحة ومتخصصة بدل املفاهيم واألفكار املسبقة عن هذا القطاع.
ومن حق كل صحفي يعمل في مجاالت اإلعالم (املرئي ،واملسموع ،واملطبوع ،والتصوير) وكل طالب جامعي
تخصص إعالم ،أن يش���ارك في هذه املس���ابقة من خالل توقيع وثيقة الش���رف التي تعطيه حق املش���اركة،
وعلي���ه يس���تطيع تقدمي أية موضوع أو قضية تالمس الهم���وم أو اإلجنازات في قطاع احلكم احمللي وبثالث
نسخ ،تسلم للعالقات العامة واإلعالم في وزارة احلكم احمللي.
وعليه فقد مت التوقيع على وثيقة الش���رف للمش���اركة لعام ( )107( ،)2012صحفي قدم منهم ( )38عمل
للمنافس���ة وه���ي ( )14مطب���وع و( )7تصوير و( )12مرئي و( )5مس���موع ،في حني كان ع���ام ()71( )2011
صحفي موقع للمشاركة وتنافس منهم ( )35صحفي ،حيث عرضت املواضيع ومصوغاتها على جلان حتكيم
متخصصة ومستقلة كل حسب مجاله وهم:
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جلنة حتكيم املرئي:
∗ ∗اخملرج عبد السالم أبو الندى ( خبير في تطوير اإلعالم ورئيس
جمعية اخملرجني الفلسطينيني للسينما والتلفزيون).
∗ ∗نور عودة ( مدير مركز اإلعالم احلكومي سابقاً).
∗ ∗أسامه عبد الله ( محاضر في جامعة النجاح الوطنية).
جلنة حتكيم املسموع:
∗ ∗ نبهان خريشة(محاضر في جامعة بيرزيت).
∗ ∗ وليد نصار (مدير شبكة أجيال وأنغام اإلذاعية).
∗ ∗ايهاب اجلريري ( مدير راديو راية).
جلنة حتكيم املكتوب:
∗ ∗د.وداد البرغوثي (محاضر في جامعة بيرزيت).
∗ ∗ أمين املصري ( محاضر في جامعة النجاح الوطنية).
∗ ∗ صالح مشارقة(محاضر في جامعة بيرزيت).
جلنة حتكيم التصوير:
∗ ∗ روال حلواني ( محاضر جامعة بيرزيت).
∗ ∗جمال عاروري (مصور صحفي ومحاضر في الكلية العصرية).
∗ ∗عالء بدارنة ( مصور الوكالة األوروبية).
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أسماء الفائزين في اجلائزة لعام (:)2012
في مجال املرئي:
بالنسبة لإلعالم املرئي فقد مت حجب اجلائزة األولى من قبل جلنة التحكيم لعدم استيفاء الشروط.
 1 .اجلائزة الثانية :أحمد حب ّية /تلفزيون فلسطني( رام الله) ،قدم تقرير مصور حول املياه العادمة (قرية
اجليب /شمال القدس).
 2 .اجلائزة الثالثة :حمزة اخلطيب /وكالة وفا(اخلليل) ،حيث قدم تقريراً مصوراً حول تفكيك وتقس���يم
ثم حرق النفايات الصلبة اإلسرائيلية داخل التجمعات السكانية ( إذنا  /اخلليل ) وإعادتها ملواد خام
إلى إسرائيل.
في مجال املسموع:
1 .1اجلائ���زة األولى :مصطفى اجلوهري  /إذاعة صوت فلس���طني (جنني) ،ق���دم تقريراً حول املواءمة بني
القان���ون والواقع (املواءم���ة البيئية للمعاقني)  ،وجدير بالذكر أن الصحفي مصطفى ذو إعاقة بصرية،
وقد عرض عليه نتيجة فوزه املشاركة في مسابقات عاملية.
2 .2اجلائزة الثانية :محمد العزموطي  /راديو القمر (أريحا) ،قدم تقرير حول مجالس اخلدمات املشتركة.
3 .3اجلائزة الثالثة :رميا اجلمرة /إذاعة صوت فلس���طني (رام الله) ،قدمت برنامج أرض وس���ما ( وادي
قانا).
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في مجال املطبوع (املكتوب):
.1
.2
.3
.

1اجلائ���زة األولى :ش���ادي عب���د الله /صحف���ي وإعالم���ي حر(طولك���رم) ،قدم حتقي���ق صحفي حول
( «احلفاصي « متثل العصر احلجري في القرن الواحد والعشرين).
2اجلائزة الثانية :بس���ام أبو الرب /من وكالة وفا (رام الله) ،قدم تقريراً حول إصابات واستياء من تلكؤ
البلدية عن تعبيد شارع في البيرة.
3اجلائزة الثالثة :منتصر حمدان /جريدة احلياة اجلديدة (رام الله) ،قدم تقريران( اتفقوا على القوائم
واختلف���وا عل���ى املناصب ،والتدقيق في التقاري���ر املالية واإلدارية للهيئات احمللية الس���ابقة قد يهدد «
قوائم التوافق» ).
 4كم���ا فتحن���ا اجملال للطالب للتنافس ف���ي هذه اجلائزة لعام ( )2012ولألع���وام الالحقة ،حني قدمت
مؤسس���ة التع���اون األملانية جائزة إضافية لفئ���ة الطالب ،وفاز عنهم الطالب محم���د عواودة عن فئة
اإلعالم املكتوب للطالب من جامعة بيرزيت.

في مجال التصوير :
1 -1اجلائ���زة األولى :رغدة عدوي /تلفزيون فلس���طني(رام الله) ،عن صورة لقري���ة بتير غرب بيت حلم ،
حي���ث تعبر الصورة تعبر عن ج���دار الضم والفصل العنصري الذي يعم���ل االحتالل على إقامته في
القرية ،واألراضي التي مير منها قطار للس���كة احلديدية والتي هي عبارة عن أراض للمزاعني وتعد
مصدر دخلهم الرئيس���ي ،حيث يذكر أن هذه هي منطقة املدرجات الزراعية التي سوف تدخل الئحة
التراث العاملي.
2 -2اجلائزة الثانية :عصام الرمياوي /جريدة احلياة اجلديدة (رام الله) ،عن صورة لالنتخابات.
3 -3اجلائ���زة الثالثة :مجدي اش���تية /املصور الفوتوغرافي لوكالة (أسوش���ييتيد ب���رس) -رام الله ،عن
صورة لتراكم النفايات.
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أما اجلوائز املعنوية للمؤسسات اإلعالمية فكانت لكل من اآلتي:
-1

1وكالة معاً اإلخبارية:عدد األخبار واملواضيع املتعلقة بقضايا احلكم احمللي ( )2437موضوعاً .

-2

2وكال���ة األنباء الفلس���طينية (وفا)  :عدد األخب���ار واملواضيع املتعلقة باحلك���م احمللي على صفحتها
الرئيسية للعام ( )2012بلغت ( )2326موضوعاً.

-3

3صحيفة القدس  :حيث كان عدد أخبار ومواضيع قطاع احلكم احمللي (. )1451

-4

4صحيفة احلياة اجلديدة  :أخبار ومواضيع قطاع احلكم احمللي بلغت (.)1184

-5

5صحيفة األيام :بلغت أخبار ومواضيع قطاع احلكم احمللي (.)1151

-6

6تلفزيون فلسطني :للتغطية الدؤوبة والبرامج املستمرة التي تخص قطاع احلكم احمللي.

-7

7راديو صوت فلسطني عن برنامجه الدائم الذي يتناول قضايا الهيئات احمللية.

-8

8راديو أجيال عن برنامج مجلة الصباح طوال العام.

-9

9راديو راية عن برنامجه مع ا لناس طوال العام.

وف���ي تاري���خ ( )2013/1/30مت االحتفال بتس���ليم هذه اجلوائز في فندق املوفمبي���ك ،حيث كانت اجلائزة
األول���ى في كافة اجملاالت زيارة إلى املانيا ملدة أس���بوع لالط�ل�اع على جتربتهم اإلعالمية ،وفي هذا الكتيب
سنعرض انطباعات الفائزين وتقرير عن الزيارة.
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كما كان من مخرجات هذه اجلائزة هذا العام ( )2013اآلتي:
∗
∗
∗

∗

∗القيام بزيارات ميدانية للجامعات الفلس���طينية واللقاء مع دوائر اإلعالم والطالب ملناقش���ة وتوضيح
موضوع اجلائزة وأهميته وحثهم على املشاركة.
∗ مت توقيع وثيقة تعاون مع نقابة الصحفيني.
∗وعمل دورتان في التحقيق االس���تقصائي في قضايا احلكم احمللي طالت ( )50طالباً تخصص إعالم،
كما مت التأكيد على إبقاء اجلائزة اخلاص بالطالب هذا العام أيضاً والعمل على اس���تمرارها وإنش���اء
منتدى شبابي صحفي يخص طالب اإلعالم.
∗عمل دراسة تقيمية للجائزة.

على قاعدة التكامل في العمل من أجل خلق صورة ذهنية لقطاع احلكم احمللي في أوس���اط الناس ،وكذلك
إيج���اد صحف���ي متخصص في هذا القطاع على قاعدة صديقك من صدقك مبوضوعية وش���فافية س���واء
بالس���لب أم اإليجاب لقضايا هذا القطاع ،وذلك ألن الصحفي هو األقدر على التقاط القضايا واملواضيع،
خاصة الناقصة من الصورة اإلجمالية والتي حتماً تساعد في بناء هذا القطاع على أفضل ما يكون .وعليه
فإن هذه اجلائزة ستكون سنوية ومتغيرة من سنة ألخرى متأملني أن يهتم الصحفي والطالب ويشارك بهذا
املوضوع املهم والذي يعتبر حجر الرحى في عملية التنمية احمللية.
ب���دأت املس���ابقة احلالي���ة بتاري���خ ( )2013/1/1وإنتهت بتاري���خ ( ،)2013/12/16كما نظ���م لكل صحفي
وطالب مشارك ملفاً ،قدم للجان التحكيم كل حسب تخصصه ،مؤكدين وضامنني لكم شفافية ومصداقية
املسابقة ،...علماً بأن جتربة السنتني السابقتني ( 2011و  )2012كانت ناجحة ،...وخاصة أن معظم املواد
الفائزة كانت نقدية وكان أصحابها على موعد مع السفر إلى املانيا واطلعوا على جتربتها اإلعالمية.
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معايير اجلائزة السنوية للصحفي صديق احلكم احمللي
يتم من خاللها تقدمي العديد من اجلوائز على الشكل اآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ثالث جوائز لإلعالم املرئي (صحفيني) ومثلها لطالب اإلعالم.
2ثالث جوائز لإلعالم املسموع (صحفيني) ومثلها لطالب اإلعالم.
3ثالث جوائز لإلعالم املطبوع  /املكتوب (صحفيني) ومثلها لطالب اإلعالم.
4ثالث جوائز ألفضل صورة منشورة عن قضايا احلكم احمللي(صحفيني) ومثلها لطالب اإلعالم.
5خمس جوائز معنوية ألفضل مؤسسات إعالمية تعاملت مع احلكم احمللي في كافة القطاعات.
6جائزة معنوية للصحفي صاحب أكثر مواد منشورة عن قطاع احلكم احمللي.

األهداف:
∗ ∗ تعميق الصورة املعرفية في الوسط اإلعالمي عن قطاع احلكم احمللي ،على طريق صحفي متخصص
في هذا القطاع.
∗ ∗زيادة الوعي اجملتمعي من أجل خلق صورة ذهنية حقيقية في أوساط الناس عن قطاع احلكم احمللي.
معايير املشاركة في املسابقة:
1 -1التوقيع على ميثاق املشاركة في املسابقة.
2 -2القيام بتغطية قضايا احلكم احمللي في كافة اجملاالت اإلعالمية (مرئي ،ومسموع ،ومطبوع ،وتصوير)
وفقاً لآلتي:
	-إع���داد تقارير ،وحتقيقات ،وقصص صحفي���ة ،تتعلق بقضايا احلكم احمللي ويحبذ أن تركز على
املشاركة اجملتمعية وأحد أهم بنودها املساءلة اجملتمعية.
	-املادة املرئية أو املسموعة مدتها القصوى ( )10دقائق.
	-التصوير (استيل) لقضايا تخص احلكم احمللي.
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التحكيم:
يتم تشكيل أربع جلان من مستقلني ومتخصصني في مجاالت (املرئي ،واملسموع ،واملطبوع ،والصور).
جائزة عام (:)2013
∗ ∗زيارة لبلد خارجي لالطالع على جتربتهم اإلعالمية مع درع مميز للفائزين األوائل.
∗ ∗اجلوائز املعنوية (الرمزية) عبارة دروع مميزة تقدم للفائزين بالدرجة الثانية والثالثة مع هدية ،وكذلك
للوسائل اإلعالمية املتميزة في تغطية أخبار وقضايا قطاع احلكم احمللي.
∗ ∗هدايا معنوية للحكام.
اخملرجات:
∗
∗
∗
∗
∗

∗مهرج���ان في نهاية كل عام تس���لم فيه اجلوائز من قبل وزير احلك���م احمللي وتعرض فيه مواد الفائزين
بالدرجة األولى.
∗ توقيع وثيقة تعاون مع نقابة الصحفيني.
∗عم���ل كتيب للفائزي���ن باجلائزة األولى حول انطباعاته���م بعد العودة من زيارة البل���د التي اطلعوا على
جتربتها اإلعالمية.
∗عقد دورتان في التحقيق االستقصائي لطالب اجلامعات تخصص إعالم طالت ( )50طالباً.
∗عمل دراسة تقيمية للجائزة.
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الصحفيون أصدقاء احلكم احمللي في ربوع اإلعالم األملاني
رشا سليمان،
العالقات العامة واإلعالم ،وزارة احلكم احمللي
أملاني���ا ...وجهتن���ا مع الصحفي�ي�ن الفائزين في جائزة الصحف���ي صديق احلكم
احملل���ي ف���ي عامه���ا الثان���ي ( ، )2012حيث يح���ط رحيل الفائزي���ن ( -رغدة
ع���دوي  -تصوي���ر  ،محمد عواودة طال���ب جامعة  -مكتوب ،ش���ادي عبد الله -
مكت���وب  ،مصطف���ى اجلوهري  -مس���موع)  ،باإلضافة ملوظفني م���ن العالقات
العام���ة واإلع�ل�ام في وزارة احلكم احمللي  -في مدن املانية ،بهدف زيارة تعليمية ملؤسس���ات إعالمية مهمة
في مدينتي همبورغ وبرمين.
هي جنة على األرض حيث املاء واخلضراء والعمل احلسن ،منيرة في ليلها ونهارها فشمسها ال تغيب سوى
بضع س���اعات وليلها مضيء بأنوار العلم والتكنولوجيا ،حيثم���ا توجهت تصادفك احلضارة وحيثما نظرت
رأيت نفس���ك إنس���اناً بكامل هيئته وحقوقه وواجباته  ...إنسان متارس فطرتك بضمير وأمانة،هناك يخرج
طفلك النائم والش���اب واحليوي ،ويس���تحثون فيك حاضراً أنيقاً ومستقب ً
ال مش���رقاً باألمل  ...وألنك تشعر

1818

بإنس���انيتك بكل بس���اطة تصب���ح أقرب ما تك���ون إلى
النق���اء والعطاء واإلنتماء ،وتتحرر م���ن وبراثن القيود
ولو لس���اعات تعود بعدها مجرد رقم م َر من هنا ،حيث
يجردون���ك أوالد الع���م م���ن إنس���انيتك م���ع جتريدهم
ملالبسك وحذائك وحزامك في حرم وحضن أرضك.
إن مجرد النظر إلى البحر وتداعياته ،التي حرمنا منها
ف���ي بالدنا ،رغم أنه ال يبعد عنا س���وى نصف س���اعة،
كأنها دهراً تفصلك عن أي دفعات أو نفحات إنسانية.
املانيا بعد توحده���ا تتكون ( )16والية أكبرها همبورغ
وبرميني وفيه���ا حكومة فيديرالي���ة ذات قانون ونظام
خ���اص بها ،كما أن هناك وس���ائل ب���ث خاصة وعامة،
لك���ن هناك قنات���ان حكوميت���ان ( ARDو )ZDFيدفع
الناس شهرياً ( )18يورو لهذه احملطات احلكومية رغم
عدم إعجابهم بها.
مدين���ة همب���ورغ ثان���ي أكب���ر مدينة ف���ي املانيا ،حيث
تع���داد س���كانها ( )2مليون نس���مة ،بني���ت همبرغ في
القرن (،)17حيث ُسور حولها بجانب حديقة النباتات
والزه���ور حلمايتها  ،ول���م يبق منه إ ّال آث���ار تدل عليه.
وفيها ثالثة أنهار رئيس���ية ،كما أعي���د بناء املدينة في
الق���رن ( )19ألنها تهدمت في احل���رب العاملية الثانية
وأصبحت عاصمة اقتصادية.
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همب���ورغ بجمالها اخلالب وطابعه���ا الدولي جتذب
املزيد من الناس إليها م���ن كافة أنحاء العالم ،حيث
( )%14منها مساحات خضراء ،وفيها ( )2363جسر
أي أكث���ر وأكبر من جس���ور البندقية ،في حني حتتل
احملالت التجارية البديعة ضفاف نهر (األلبه) ،حيث
تعتبر مدينة اخملازن التاريخية ( شبايش���ر شتادت )
وأيض���اً وثيق���ة غنية تدل على ثرائه���ا .هذا اجملتمع
التاريخي ميتد ألكثر م���ن ( )100عام ويضم بضائع
ذات قيمة عالية كالشاي ،والكاكاو ،والنب ،والتوابل،
والتب���غ وغيره���ا .وأكبر مخزن للس���جاد الش���رقي
مدينة امليناء ( هافني س���يتي ) وه���ي ومزيجاً رائعاً
من العمارة الهندسية املعاصرة والبناء التاريخي ذي
الثوب األحمر ،تزدهر باملواقع الش���عبية التي تضج
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باملتاح���ف واملهرجان���ات .مين���اء هامب���ورغ هو أكبر
ميناء ف���ي أملانيا وثاني أكبر مين���اء في أوروبا وأحد
أكبر تس���عة موانئ في العالم  ،بالرغم من أن مدينة
همب���ورغ ال تقع على البحر مباش���رة وإمنا وجودها
على نهر اإللب���ه العريض نس���يباً والصالح للمالحة
وقربها من بحر الش���مال مهد لها أن تصبح من أكبر
املوان���ئ ،وهي مدينة س���كانها ،في تزايد غير عادي
على صعيد كافة أوروبا.
وحتتوي مدينة همبورغ أيضاً على بحيرة األليس���ترا
الكبيرة وع���دد اليحصى من املتنزه���ات واحلدائق
العامة والش���واطئ وموقعها املميز ،الذي يربط بني
املدن األملانية والدول األوروبية.

س���افرنا إليه���ا ودوام���ات م���ن األس���ئلة ت���دور في األضواء املنعكسة على صفحاته.
خلدن���ا ...والالف���ت أن معظم إجاباتها ش���اهدناها عدد س���كان أملانيا ( )80مليون نس���مة وي���وزع فيها
عملياً وعشناها بعقولنا وكل جوارحنا.
( )137ملي���ون نس���خة ل���ـ ( )350جري���دة و)(1800

من اللحظة التي تطأ فيها قدمك مطار فرانكفورات
تشعر أنك إنس���ان يتوافر لك جميع اخلدمات وأنت
تسعى بحياتك وتواصل تقدمك ،جتاه نفسك وجتاه
وطن���ك ،فتم���ارس مواطنت���ك بسالس���ة وبفطرتك
اإلنس���انية دون تكلف .وحتى نح���ن كزائرون وبدون
انخراطنا بهذا النظام ،منذ اللحظة األولى ش���عرنا
بإنس���انيتنا وصافح���ت عيوننا اجلمال ال���ذي لفنا،
وعش���نا دق���ة املواعي���د ...كدن���ا ال ننام م���ن تلهفنا
لقضاء ساعات أطول في اإلكتشاف والسير الطويل
مبح���اذاة النهر ،الذي يُظهر ويُخفي األس���رار داخل
طي���ات موجات���ه وينبع���ث م���ن جدي���د مع كس���رات

ملحق جلريدة محلية وإقليمية.
إن األمل���ان أم���ة قارئ���ة مبع���دل ( )37دقيق���ة قراءة
يومياً ومع ذلك الصحافة املكتوبة متر بأزمة بس���بب
الصحاف���ة اإللتكرونية ،عائدات الصحف ( )3مليار
يورو س���نوياً ،حي���ث التوجهات اجلدي���دة للصحافة
( يدخلون بتفاصيل التفاصيل ) تكون مث ً
ال مجالت
متخصص���ة لعالق���ات امل���رأه ف���ي س���ن األربع�ي�ن،
واملوض���ة ،والعالق���ات ،والرجل ،ومج�ل�ات خاصة
للس���يارات ،فنجد جميع املعلوم���ات فيها وليس في
أي م���كان آخ���ر فيكون جناح اجملل���ة في تخصصها
وإهتمامها.
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ي���وم ( )2013/ 6/ 8ب���دأ صباح���ه في فلس���طني ونحن
متجه�ي�ن إلى اجلس���ر ،حيث وصلنا إل���ى األردن عصراً
وبنفس اليوم اجتهنا إلى املطار لي ً
ال.
وف���ي صباح ( )2013/6/9كنا في عالم آخر في مطار
فرانكف���ورت بأملانيا وبعده���ا انتقلنا إل���ى طائرة أخرى
متجهة ملدينة همبورغ ،حيث كانت زيارتنا الدراسية في
مجال اإلعالم متركزة ف���ي مدينة همبرغ ومدينة قريبة
منها تدعا برمين.
بع���د الوص���ول إلى مق���ر اإلقامة ف���ي مدين���ة همبورغ
إلتقتنا مرش���دة س���ياحية أخذتنا بجول���ة مختصرة في
مدينة همبورغ وش���رحت لنا حول تاريخ أملانيا وهمبورغ
حتديداً.
ف���ي صب���اح ي���وم ( )2013/6/10إبتدأنا يومنا األول
ف���ي أملانيا بلقاء (أندريا تاب���ر) وهي صحفية تعمل منذ
( )25س���نة وكانت أول مراس���لة مع الشرطة وعملت في
نيروبي والشرق األوسط ،وتعمل مع النساء .وقد قامت
بعمل أكبر قصة صحفية في إسطنبول ،عندما الحظت
عدم راحة لدى املواطنني ح���ول التحديثات التي تعملها
البلدية واحلكومة وال يس���تفيد منها الناس ،األمر الذي
عك���س املس���اءلة اجملتمعية ونش���رت القصة في ش���هر
( )2013/5قبل أحداث إس���طنبول .كانت اجمللة سعيدة
بس���بقها الصحفي ألحداث قصة محلية تركية أصبحت
دولي���ة .وه���ذه كان���ت مدربتن���ا ف���ي مج���ال الصحاف���ة
واملساءلة اجملتمعية واملش���اركة اجملتمعية ،وقد رافقتنا
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ببرنام���ج زياراتنا بدأت مبقر مؤسس���ة ( )GIZف���ي همبورغ وهو املكان الذي تلقينا به الش���رح حول برنامج
اللقاءات والتدريب ومن ثم زيارة
مؤسس���ات إعالمية وش���رحت لنا حول الصحافة احمللية في أملانيا ومن هم الالعبون الرئيسيون للمساءلة
اجملتمعية ،ومن ثم التحديات اليومية للصحفني في فلسطني وتوقعاتنا للتعلم من اإلعالم األملاني ،ثم انتقلنا
لزيارة همبورغ ( التي تس���مى قاعة املدينة ) ،حيث قامت مرش���دة في قاعة البلدية باس���تقبالنا والشرح لنا
حول املبنى والقاعات والرس���ومات واحلكومات ،وقد لفت نظرنا درج على جانبي البلدية أحدهما مفروش
بالس���جاد األحمر واآلخر بدون فرش ،حيث عندما تفوز حكومة عبر االنتخابات فإن احلزب الفائز يدخل
قاعة املدينة من الدرج املفروش بالس���جاد األحمر واخلاسر يدخل من اجلهة املقابلة .ومن اجلدير ذكره أن
أملاني���ا بوالياتها تعتبر حكومات فدرالية وف���ي كل والية لها حكومة لوحدها ونظام خاص بها .ثم إلتقينا مع
كريس���توف هولستني املتحدث اإلعالمي الرسمي باس���م احلكومة ،والذي قدم لنا نفسه بكل تواضع وشرح
كي���ف تدرج كصحفي إلى أن أصبح املتحدث اإلعالمي باس���م رئيس احلكوم���ة والبلدية وعمله يتلخص في
التفس���ير للصحفيني ماذا يعمل السياسيون وماذا تفكر احلكومة؟ وهو عليه اإلجابة على كل ما يطرح عليه
من الصحفني حول احلكومة واملعارضة وغيرها ،يعمل لديه ( )12شخصاً مقسمون لكتابة األخبار وملرافقة
الرئيس في جوالته ومس���ؤولني عن اإلنترنت .وتُحكم همبورغ من قبل حزب واحد ،مما يس���هل التنسيق مع
الوزارات والعمل بسالسة ،علماً بأن الصحافة األملانية قوية ومستقلة استقالل تام.
وهو كصحفي ومس���ؤول يح���ب أن يتحدث إلى الصحفيني ،وذلك ألن لهم احل���ق باحلصول على املعلومات
وهذا قانون مطبق لديهم.
الصحافه تراقب احلكومة واملؤسس���ات حتى نوادي كرة القدم .وإن الصحف (اجلرائد) تعتبر أهم وس���يلة
إعالم ،خاصة وأن املهتمون بالسياس���ة يقرؤون اجلرائد ،لكن إس���تخدام اإلنترنت باملانيا ليس مثل فرنس���ا
وباقي أوروبا ،حيث في أملانيا يوجد بيروقراطية ويس���تخدمون النقاش���ات وال يتغيرون بس���هولة .إن معظم
الصح���ف مس���تقلة ولكن بعضه���ا متتلكها أحزاب ،وهناك مجل���س للصحافة يعمل رقاب���ة على الصحفيني
أي ضبط ذاتي ،وهو مش���كل من الصحفيني أنفس���هم وإ ّال البديل س���يكون رقابة من احلكومة ،وهذا ليس
طموحهم ،خاصة وأنهم عانوا بعد احلرب العاملية من سيطرة احلكومة على اإلعالم.
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وهكذا إنتهى أول يوم بهذه الزيارة ونحن نعلم أن القادم مشوق وأجمل.
يوم ( )2013/6/11إبتدأ صباحنا بالذهاب س���يراً على األقدام ملقر مؤسس���ة ( ،)GIZحيث نقاش وتعلم
أكثر حول املس���اءلة اجملتمعية واملش���اركة اجملتمعية وتبادل التجارب ،فقد تطرقنا للمش���اكل التي تواجه
اإلعالم الفلس���طيني احمللي ومش���اكل العمل الصحفي حتت االحتالل اإلس���رائيلي ،وعدم توفير احلماية
والتمويل واألمن الوظيفي للصحفي.
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ومت زيارة اجلريدة اليومية املشهورة في منطقة همبورغ والتي تدعا ( )Hamburger Abondblattوإلتقينا
( )Ralf Nehmzomويدعا س���فير القراء ،حيث يوجد عمود للقراء يتخصص مبش���اكلهم ونوعية املقاالت
حسب متطلبات اجملتمع يتوسط بني القارئ واجملتمع واحملرر .لدى هذه اجلريدة ( )600الف قارئ وتطبع
( )200الف نسخة ويعمل في دار النشر هذه ( )11الف موظف ،وقد أطلقوا الصحيفة على اإلنترنت منذ
ث�ل�اث س���نوات ويزورها بني ( )450 - 250الف زائر يومياً ،حي���ث أن اجلريدة واإلنترنت يكمالن بعضهما
البعض ،وكل مدير مسؤول عن قسمه من اجلوانب السياسية واالقتصادية ويتابع اإلنترنت ولديهم مجلس
للقراء مكون من ( )15ش���خص من طالب اجلامعة حتى عمر ( )75س���نة يجتمعون كل س���نة مرتني وهناك
( )14الف صديق على الفيس بوك يتم استشارتهم حول ما ينشر.
كي���ف ميكن جلري���دة محلية يومية أن تغي���ر في املواطنني ،وكيف يش���ارك املواطنون فيه���ا وكيف يدخلون
بتحديات جديدة باس���تمرار إلجتذاب القراء ،فمث ً
ال قد يكون لديهم حتد حول متابعة قصة منش���ورة إذا
سأل عنها أحد القراء وهم بحاجة متراكمة من التطور والتحديث ملواكبة التطور.
احلي
ثم كان التطوع هو أشد ما لفت انتباهنا في هذه الزياره جلريدة اجملتمع احمللي والتي تصدر حول
ّ
اجلديد ،الذي يبنى في اجلزء اجلديد من همبورغ في منطقة
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تس���مى مدين���ة املين���اء (. )Hafencity zeitung
مدير حترير هذه اجلريدة درس احلاسوب وفكر بأن
للحي اجلديد ،فش���جعه
يعمل موقع عل���ى اإلنترنت
ّ
املواطن���ون وطلبوا إليه أن يعم���ل جريدة تتحدث عن
هذا اجلزء من مدينة همبورغ التي هي قيد اإلنشاء،
احل���ي في جميع
ُمتناول���ة األم���ور التي تخ���ص هذا
ّ
جوانبها.

ما مييز هذه اجلريدة أن كل من يعمل بها متطوع بعد
الظهر وهي جريدة مجانية تخدم ح ّيهم وقضاياهم.
وميكنه���م أن يتناولوه���ا م���ن الناس مباش���رة عندما
يأكل���ون ف���ي مطع���م أو يلتق���ون بالناس في الش���ارع
احل���ي ومنهم في
وهك���ذا  ...ومنهم يعيش���ون بذات
ّ
مدينة هافن سيتي واملناطق اجملاورة ،يوزعون ()15
الف نسخة تتطرق مواضيعها إلى امليناء والنشاطات
احلي والثقافة ومعارض الصور.
في
ّ
ومبا أنها تطوعية ال يس���تطيعون الدفع للصحفيني،
فيعملون بش���كل تطوعي بع���د عملهم اخلاص ،واآلن
يحاول���وا أن يزي���دوا صفحاته���م وأن يدمج���وا به���ا
إعالنات لتمويلها حتى تس���تمر ،حي���ث هدف ح ّيهم
وجمي���ع األحياء الواقعة على النه���ر واحدة ،ألن لهم
نفس املشاكل التي يعملون على حلها مع بعض.
طم���وح العامل�ي�ن في هذه اجلري���دة ،أن يبقون على
قيد احلياة وأن تصبح اجلريدة تكسب لتستمر ،وأن
تتعامل مبس���ؤولية مع القضاي���ا املطروحة .حقاً كان
يوماً مشوقاً ويحمل طابع املواطنة الشريفة والتطوع
للتطوي���ر والتنمي���ة ،والتأكيد عل���ى التركيز احمللي،
الذي يعتبر األقرب للمواطنني وللحقيقة.
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اليوم الثالث إبتدأ س���يراً على األقدام ملقر مؤسس���ة
ال ( ،)GIZكم���ا ف���ي اليومني املاضي�ي�ن للتحدث عن
املس���اءلة ولإللتقاء بنوع جديد من املبادرات الذاتية
( الصحافة اجملتمعية ) ،التي تؤدي إلى نشر القصة
احمللية لتصل للسياس�ي�ن ،فإلتقينا بصحفية ش���ابة
تعم���ل مراس���لة تلفزيوني���ة تدع���ا (Ada vonder
 /deckenادا) ،الت���ي أنش���أت جري���دة إلكتروني���ة
محلية م���ع أصدقائه���اُ ،مركزة عل���ى منطقة محلية
تس���مى ( ) Isorbittelيعي���ش فيه���ا الط�ل�اب وتعنى
احلي ،حيث يعم���ل عليها أكثر
مبش���اكلهم ومش���اكل
ّ
م���ن ش���خص ،إضاف���ة مس���تمرة قريبة م���ن الناس
وإث���ارة مواضي���ع له���ا عالقة بالسياس���ة واملس���اءلة
اجملتمعي���ة ،فمث ً
ال في ه���ذه املنطقة يهدون ويعيدون
بن���اء البناي���ات ،فظه���رت قصة ش���اب جامعي يقول
أخاف أن أعيش س���نة دراسية في كونتينر ونوقشت
للحي،
قضيت���ه الش���خصية وأصبحت قضية عام���ة
ّ
حيث قال الش���اب أصبحت مش���هوراً والسياس���يون
ينتبه���ون ل���ي ويتصلون ب���ي .وبالرغم م���ن أنه موقع
إلكترون���ي صغي���ر ،لكنه متابع من قبل السياس���يني.
وقالت (ادا) نحن قريبني من الناس وغير ناقدين كل
الوقت ،وأن مص���در معلوماتهم من اجملالت وتقارير
الش���رطة والفي���س بوك وتويتر ومن الناس مباش���رة
الذين يعيشون معهم.
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وه���ي لغاية اآلن هاوي���ة ،لكنهم يحاول���ون ويأملون
أن يس���تطيعوا يوم���اً ما أن يدفعوا أج���رة للمحررين
أو يتجه���ون لإلعالن���ات ،وعنده���م يكت���ب اإلعالن
بطريق���ة املق���ال .ويحاول���ون أن يعمل���وا عق���ود مع
ش���ركات بعد كل جلس���ة برملان أو بلدية ،ويحضرون
املؤمت���رات الصحفي���ة ليتكلموا ع���ن املواضيع التي
تخص املنطقة.
مجم���وع أش���خاص التحرير هم س���بعة أش���خاص،
وبس���ؤال (ادا) كي���ف ينظر الناس إل���ى موقعكم وما
اإلضافة التي جتلبونها؟!

وال يوجد تنافس على املس���توى الوطني وهي مبادرة
ش���بابية ممكن أن يحت���ذى منودجها ف���ي أي مكان،
ش���عارهم اعم���ل أفضل م���ا لديك وإنتظ���ر الباقي.
أنهين���ا م���ع (أدا) وكلنا أم���ل وبصة نور أن الش���باب
والتج���دد يخلقان اإلبداع ،وعندما تريد فإنك تتميز
بخدمتك وفيها تقدم للمجتمع بشفافية ومصداقية.

بع���د ذل���ك انتقلنا بالب���اص ملدين���ة مج���اورة تدعا
برميني ،حي���ث اس���تقبلنا مدي���ر (Martin( )GIZ
 )Fothومدي���رة البرنام���ج (،)Birgit Trusch
وهذه متت���از بالطبيعة الس���احرة واملي���اه واخلضرة
أجاب���ت :م���ا مييزنا أنن���ا نعمل أخبار للج���ار وهذا والبناء الكالسيكي القدمي الشامخ الذي يغزو وسط
لي���س منافس ألحد أو يخلق تض���ارب في املعلومات برميني.
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وه���ي مدينة متتل���ك ثاني أكبر ميناء ف���ي أملانيا بعد
همب���ورغ .وكان���ت محطتن���ا إلى جري���دة (Weser
 )Kurier Mediengruppeوه���ي أكبر جريدة
ف���ي منطقة برميني تطبع ( )150الف نس���خة يومياً
لديه���ا ( )90محرر يعمل في اجلريدة واملناطق حول
برمي�ي�ن ،حي���ث هناك جريدة رئيس���ية ف���ي برميني
وخمس���ة فروع في املناطق احمليطة ببرميني ويعمل
بها ( )15شخص منهم ثالثة منتجني و ( )12مؤلفني
و( )10صحافة حرة .

يحاول���ون التخص���ص ولك���ن يتطرق���ون جلمي���ع
املواضي���ع ،حي���ث هن���اك صحفي���ان متخصص���ان
بالسياس���ة وصحف���ي متخص���ص بالثقاف���ة وآخ���ر
بالتواصل االجتماعي وصحفي باالقتصاد .تتطرح
قضي���ة للنق���اش على الصح���ف واإلنترن���ت وجتمع
األراء وتقدم للمسؤولني ،هدفهم قد ال يكن اإلسراع
بنقل اخلبر لكن أكثر دقة .وال يوجد لديهم مواضيع
محرمة بالصحافة لكن عندهم مسؤولية شخصية.

وق���د عززت ه���ذه الزي���ارة لدينا موضوع املش���اركة
حتدثن���ا إل���ى أندريه ال���ذي يعمل على إنت���اج اجلزء اجملتمعي���ة في صن���ع القرارات اخلاص���ة باملواطن،
احمللي من هذه اجلريدة ،وكمصمم أكثر من الكتابة حي���ث أن التغيي���ر واإلقتراحات تؤدي إل���ى احللول
والسيدة برونز هي مسؤولة عن الصفحة اإللكترونية املناسبة.
ويعمالن معاً للتخطيط لتغطية املواضيع احمللية في
برميني .يهتم���ون كجريدة باألم���ور اإلقليمية ،ولكن لقاءن���ا اآلخ���ر ف���ي مدين���ة برميني كان ف���ي محطة
التركي���ز على املواضيع احمللي���ة ولقربهم املكاني من الراديو والتلفزيون الش���عبي ( العام ) لبرميني ،حيث
(  )Jan Weyrauchمدي���ر البرام���ج .
مبنى البرملان ،عند صدور القرارات اخلاصة بوالية إلتقين���ا
ً
برميني تتيح لهم سهولة تدافق املعلومات ،فالتغطية احلكومة تأخذ ( )18يورو ش���هريا من كل ش���خص
مس���تمرة ومتواصل���ة .والف���رق ف���ي التحري���ر ب�ي�ن ضريبة للراديو والتلفزيون احمللي ( احلكومي ) مثل
الصحافة املطبوعة وصحافة اإلنترنت هي أنك في (  .)ARD ZDFإن لدى راديو برميني قانون ولديهم
األولى لديك الوقت لتختار القصة وحتلل التفاصيل مجلس مك���ون من ( )27ش���خص منتدبني عن كافة
والتقارير ،لكن في الصحافة اإللكترونية هناك منط قطاعات وفئات اجملتمع ،يجتمعون بني فترة وأخرى
جديد من التحرير فهو متسارع التطوير والتحديث ،ويشكلون على الراديو نوع من الرقابة ال يستطيعون
انتقاده���م أو من���ع نش���ر موضوع ما م���ن البث ،لكن
لذا يجب أن تكون دقيق وسريع ومختصر أيضاً.
ينتقدون بعد البث ويعملون رقابة مالية عليهم ،وكان
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ملفتاً عندما سألناه عن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة فقال نحن نوظف ( )%10منهم حسب القانون وإن
لم نستطع توظيفهم ندفع للحكومة مقابل (.)%10
وذل���ك لتوظيفهم مبكان أخ���ر وهم يهتمون بهذه الفئة كثيراً ،حيث لديهم برامج تبث بلغة اإلش���ارة و ()%87
من البث مكتوب على الشاش���ة وهناك برامج للمكفوفني س���ماعي يغطي احل���دث ويصف لهم مايراه واآلن
يحاولون نقل الصورة ملباراة كرة القدم املباش���رة بالتعليق الصوتي .وفي أملانيا ( )64محطة عامة وفي والية
برمي�ي�ن لوحده���ا هناك ( )20محط���ة مثل ( )ARDنفس���ها وتتنافس محطاتها األول���ى والثانية مع بعض،
واإلنترنت اآلن منافس قوي وهو س���وق نامية .وهكذا اختتمنا جولتنا في والية برميني واجتهنا عائدين إلى
والية همبورغ.
ف���ي اليوم الالحق كان���ت مفاجأتنا بزيارة حملطة ( )TIDEوهي محطة عامة ويديرها عامة الناس ،حيث أي
إنسان عادي يريد أن يقدم برنامج يأتي إلى احملطة ويتناول تدريب ملدة معينة حول كيفية التقدمي والصوت
والتقني���ات األخ���رى حتى يتمكن من تقدمي موضوعة بنفس���ه ،يقدم برنامجه اإلذاع���ي أو يغني ،وهكذا يتم
يتناول العمل في مكان أشبة ( بالبركس ) ،واآلن لديهم مبنى مالئم حتى لذوي اإلعاقة فكل شيء سهل حتى
الكراسي .
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لديهم في هذه احملطة ثالثة أجزاء راديو تلفزيون وتعليم أكادميي ،يغطوا به ( )140كورس مختلف (طباعة
كتابة تلفزيون) ،حيث يدربون طالب اإلعالم بالتنسيق مع اجلامعات ومدارس اإلعالم القريبة منهم وهذا
يس���هل األمور ،كل ش���ئ يقومون به يتبع القانون األملاني ( أي أن ال يخرق مدونة س���لوك الصحافة ) ،حيث
ميك���ن ألي ش���خص عادي لديه فك���رة أو موضوع يأتي إلى املنس���ق العام ويطرح علي���ه املوضوع ،ومن ثم
يخض���ع للتدريب ،وممكن أن يبث موضوعه بلغته األم إذا كان ليس أملانياً ويخص فئة من اجملتمع األملاني،
لك���ن يش���ترطون عليه أن يتكلم اللغة األملانية ،باإلضافة للغ���ة األم وذلك بعد تدريبهم على أيدي مهنيني ال
يتدخل���ون باحملت���وى ،إ ّال إذا كان به عنف ضد فئة أو إش���ارات ضد اجملتمع األملان���ي .هذه احملطة تغطي
جمي���ع أجزاء همبورغ وملتزمون أن يقدموا جلميع الفئات واملش���اكل واجملموعات العرقية واآلن اإلنترنت
وبرامج التواصل االجتماعي يطغى وينش���ر جميع احلركات الرئيس���ية مث���ل ( facebookو ) twitter
 .ولديه���ا ميزانية من احلكومة لم تتغير منذ ( )10س���نوات ،حيث يحاول���ون احلصول على مصادر أخرى
للتموي���ل  .لي���س لديهم من يراقب على احملتوى وامليزانية ،لكن لديهم جلنة مكونة من خمس���ة أش���خاص
يأتون مرتني بالسنة ويقدمون النصح ،كما ولديهم جلنة أخرى مكونة من ( )24شخص جتتمع أيضاً مرتني
بالسنة وتتكون هذه من جميع مؤسسات الدولة واملؤسسات الصحفية وجامعات ومراكز األبحاث.
لديهم ( )10أشخاص يعملون بدوام كامل في احملطة و ( )20شخص يدربون ،واجلدير بالذكر أن الشخص
ال���ذي يق���دم البرنامج هو نفس���ه يعمل على الصوت والهندس���ة ،باإلضافة للتقدمي فتدريبه ش���امل .بعد
اإلنته���اء من الزيارات كان لنا جلس���ة تقيمية مع الس���يدة تاب���ر التي رافقتنا بجميع الزي���ارات وقدمت لنا
التدري���ب حول املش���اركة اجملتمعية واملس���اءلة اجملتمعية  ،...حي���ث كان أهم ما جاء به���ذه الزيارة هو أن
الصحفي لديه احلق في احلصول على املعلومات والنصيحة للمسؤولني ،حيث أنه من الضروري أن يكون
هناك سفير للقراء يستمع ويشارك بحل مشاكلهم ،ومجلس للقراء ينتقدون بعد البث أو النشر.
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وال يحت���اج الصحف���ي الذي يريد أن يصدر جري���دة أو مجلة لتصريح أو رخص���ة ،ألن العمل لديهم تطوعي
للحي الذي يعيش���ون فيه ،حي���ث يتم التطرق لقضايات جيرانهم الذين يش���اركونهم
وين���م عن إنتماء عميق
ّ
املش���اكل والفرح والترفية والثقافة .هناك تناقص في عدد القراء للصحف بسبب اإلنترنت ،لكن ليس املهم
أن تك���ون س���ريعاً بالتغطية ق���در ما تكون دقيقاً بتق���دمي املعلومة .وهناك اهتمام واضح باألش���خاص ذوي
اإلعاقة واملواءمة البيئية بالشوارع واملؤسسات واملباني .وما يقدم لهم باإلعالم ومن اهتمام كبير باإلنسان
العادي وحياته ،يدربون الشخص الذي يريد أن يقدم فكرة لفئته أو جملتمعه ،ليقدمها بطريقته دون التدخل
باحملتوى.
وأخي���راً مهنة الصحافة ليس���ت باملهنة العادية ،حيث يؤدي اإلنس���ان عم ً
ال رتيباً ويعود إل���ى بيته دون أثار،
لكنها مهنة تؤثر وتتأثر بكل مايحيط بها ،فلذلك ممكن للصحفيني أن يشكلوا مجموعات ضغط  ...مهم أن
يركزوا على القصص ذات الطابع اإلنساني وأن يقتربوا جدأ من الناس وأن يختاروا املواضيع املثيرة للجدل
واختيار قصص جديدة  ...والتحقق من األخبار ومس���اءلة املسؤولني ،وأخذ أراء جميع األطراف ،لكن عدم
التح ّيز لرأي ما.
ال للتغيير وتصبح أرشيفاً
ومن ميزات أن تكون صحفياً محلياً ،تصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات وتكون عام ً
للمعلومات ،يجسد نبض الشارع ،مما يعطي القوة والصالحيات والسلطة ،وهكذا حتمل على عاتقك مفهوم
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املس���اءلة اجملتمعية ،بأن تكون صحفي ش���فاف مبعلوماتك ومصادرك وأن جتعل اجملتمع شفافاً وأن تسأل
املسؤولني وتتابع وتراجع .
إن مج���رد االنتقال من مكان إلى آخ���ر يثير جتديداً خلاليا التفكير ،فكيف وأنت جتدد أفكارك وتتطلع إلى
جتارب متخصصة في مجال مهنتك التي حتبها وتسعى دائماً لتتميز بها  ،...إن زيارة املؤسسات اإلعالمية
األملانية تركت أثراً لن ينسى ،وعلى الرغم من أننا بفلسطني ال زلنا نعاني من بعض األزمات التي تعيق عمل
الصحاف���ة ،إ ّال أننا نأمل أن نرقى بفلس���طيننا لتصبح دولة منوذجي���ة ومثاالً يحتذى به ،كما وآمل أن يزورنا
صحفيون من دول العالم يطلعون على همومنا ومشاكلنا حتت االحتالل وعلى جتاربنا الصحفية ضمن كل
املعيقات ...فنحن شعب منتم لبلده وال ينقصه الوالء للتطوع لتنمية هذا البلد املعطاء.
أمتن���ى أن نك���ون قد ش���اركناكم باملعرفة واإلف���ادة التي تلقيناها م���ن التجربة اإلعالمي���ة ،وأمتنى أن يبقى
الصحفي���ون متواصلني م���ع وزارة احلكم احمللي ويقدم���ون ما في جعبتهم للتواص���ل الدائم لقضايا احلكم
احمللي ،وال س���يما من خالل جائزة الصحفي صديق احلكم احمللي السنوية ،والتي تتيح لنا بتوسيع جتاربنا
م���ن خالل ه���ذه الزيارات للمؤسس���ات اإلعالمية وس���وف نعدكم باس���تمرار على تطوير اجلائ���زة وتعميق
الصداقة حتى نرتقي بتقدمي املعلومة واخلبر خلدمة املواطنني.إننا ننتظر مشاركة أوسع في جميع اجملاالت
اإلعالمية ،خاصة وأن اجلائزة مستمرة للعام الثالث على التوالي.
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“ الصحافة في أملانيا...
لها قدسية كونها سلطة رابعة فعالة “
رغدة عدوي
تلفزيون فلسطني  /رام الله

إن عش���قي لصورة مثلت قريتي «بتير» والتي جتسد ماذا
س���يحدث فيها م���ن جدار الض���م والفص���ل العنصري؟،
رغم أنها مرش���حة لالندراج حت���ت الئحة التراث العاملي
باليونسكو ،لم يكن لها فقط ثمرة النجاح التي سمحت لي
باملشاركة في جائزة الصحفي صديق احلكم احمللي لعام
( )2201وفرصة الس���فر إلى أملانيا ،وإمنا غيرت نظرتي
وصورتي التي كنت أجهلها عن تلك الدولة وشعبها ،حيث
اسمها كان يجعلني أستذكر فقط شخصية هتلر املقترنة
باحلروب والقتل واحلرق وعبارته الشهيرة “أملانيا فوق
جميع العالم ،واحلق والوحدة واحلرية لها”.
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وخ�ل�ال زيارة أملانيا  ...لم أتوق���ف أنا وزمالئي عن
التصوير ،لنوثق جتربتنا ولذكرياتنا التي ستترس���خ
ف���ي مخليتنا ،ومهما حاولنا نقل الصورة الرائعة،...
لن ولم نستطع أن نعطها حقها.

في هذه الوالية كافة العوامل والظروف تساعد على
راحة البال والهدوء واالس���تمتاع مبناظرها اخلالبة
وهوائها النقي ومس���احاتها اخلضراء ومياهها التي
تهيمن على منظرها العام ،مما يزيدها جماالً وفتنة،
حيث تسحرك جسورها ال ( )2500التي متتد فوق
ش���بكة القنوات املائية العريض���ة والضيقة ،خاصة
وجود بحيرة األلستر الكبيرة ونهر اإللبه الذي يخلق
منظ���راً رائعاً ،فال يس���عك إ ّال أن جتلس وتتأمل تلك
املناظر وتنسى همومك.

بدأت املغام���رات واالنبهار الذي كن���ا نعانيه هناك،
ففي ي���وم األحد وهو أول يوم وصلن���ا فيه إلى والية
همبورغ انتابني شعور غريب ،فهو يوم عطلة إ ّال أننا
لم جند املواطنني يتجولون في الشوارع بل تصافحنا
وجتولن���ا م���ع الهدوء ال���ذي عم امل���كان ،األمر الذي
يؤكد معنى العطلة والراحة بعد تعب وعمل أس���بوع ،كم���ا أعجبني لديهم تل���ك احليوية والنش���اط ،التي
حيث تراهم جميعاً يعملون كخلية نحل ويس���تمتعون يتمتعون بها من خالل ممارس���تهم الرياضة وتوافر
مرافقها في كل مكان ناهيك عن اهتمامهم بالصحة،
به على اختالف أعمارهم.
مما يزيدك شعوراً بأن لديهم مجتمع شاب وحيوي،
كما ويلفت االنتباه هناك الدراجات الهوائية التي لم
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تقتصر على الصغار للتسلية والتنزه ،وإمنا على مختلف الفئات العمرية
والطبقات اجملتمعية للذهاب إلى العمل واملدارس وغيرها ،فما أن تبدأ
بالتمشي في شوارعهم حتى يأخذك من نفسك االنبهار وتشعر بالسرور
لكثرة الدراجات الهوائية وانتظامها وسيرها في مسالك خاصة بها مثل
الس���يارات مع وجود إش���ارات ضوئية لها ،ولي���س ألحد احلق في إزعاج
راكبيه���ا .واجلدي���ر بالذكر أن لي���س كل من يركب دراج���ة هوائية يكون
لباسه رياضي ،بل معظمهم يرتدون األزياء الفاخرة ،مهندمني ومعطرين
ومبتسمني دوماً ،تلك االبتسامة التي لطاملا رأيتها على وجوه أهلها ،مما
جعلني أشعر بالسعادة طيلة أيامي هناك.
وعندما تكحلنا مبدينة برمين ش���عرنا بأنها تعرض نفس���ها أمام أعيننا
وتتباه���ى بجمالها وخضرتها الس���احرة التي م ّيزت بطبيعة خالبة على
مد البصر ،مما يجعلك مستمتعاً بكل شيء حولك.
وفي مدينة هامبورغ جتد البنايات الش���اهقة والبيوت البس���يطة ببنائها
ذو الطراز الرائع واملميز بهندس���تها املعمارية وأش���كالها ،كأنك تشاهد
لوح���ات فنية تتزي���ن بواجهاته���ا وديكوراته���ا وكأن فنانون يرس���مونها،
وأثارن���ي هناك كثرة التماثيل املنحوتة ،مم���ا يعكس فن العمارة واإلبداع
والرق���ي واحلض���ارة ،وهذا ما ُطبع به مبنى بلدي���ة همبورغ والذي يُعتبر
أيضاً برملان لوالية همبورغ وحكومته.
ومن املعروف أن الصحافة هي السلطة الرابعة في عاملنا ،أما في أملانيا
فإنك تش���عر أن لهذه السلطة قدس���ية خاصة وحرية كاملة واستقاللية
عالية ،وهذا ما رأيناه عندما إلتقينا مع الناطق الرس���مي باسم احلكومة
ف���ي همبورغ والذي قال« :إنهم ملزمون بتقدمي املعلومات للصحفيني وال
يوج���د أي مش���اكل في إعط���اء املعلومات أو مناقش���ة أي موضوع متعلق
باحلكوم���ة» ،فتج���د أن الناطق باس���م احلكوم���ة لديهم ه���و من يذهب
للصحاف���ة ولي���س العكس ،فهذا إن دل على ش���يء فإنه ي���دل على مدى
استقاللية الصحافة عن احلكومة وعدم سيطرتها عليها.
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اإلعالميون والصحفيون األملان على الرغم من عدم خضوعهم للرقابة والسيطرة من قبل حكومتهم ،إ ّال أن
هن���اك رقاب���ة ذاتية من قبل بعضهم البعض ،حيث يوجد ما يس���مى مبجلس الصحافة الذي يتكون من كافة
الش���رائح املوجودة في اجملتم���ع حلماية الصحافة من عدم انحرافها عن أخالقي���ات املهنة؛ فعند زيارتن لـ
« »Radio Bremenفي والية ( )Bremenوهو ما يعد راديو عام ،وليس املقصود به راديو رسمي حكومي كما
في مجتمعنا ،فمفهومه يأتي من عبارة” من ميلك التمويل ميلك الس���لطة والس���يطرة وسياسة املؤسسة”،
في أملانيا يختلف ذلك املبدأ فهو للمواطنني جميعاً ودون رقابة من احلكومة ويتم متويله من عامة الش���عب،
وبذل���ك يعد كمس���اهمة م���ن الناس وليس كضريب���ة ،فيدفع كل مواطن م���ا قيمته ( )18ي���ورو ضمن قانون
إجب���اري ،مما يعطي الصحافة التن���وع والتعدد مبواضيعها فتراهم يخرجون عن نه���ج الصحافة التقليدية
الت���ي يتناولونه���ا من خالل األحداث السياس���ية وأزماتها ،فهناك جتد ما يس���مى ب”س���فير القراء” وهو
وس���يط ب�ي�ن احملررين والقراء وذلك للحفاظ على ش���فافية الصحافة ومصداقيتها؛ وي���رى املواطنون فيها
منبراً ُحراً لهم وفيه نبض الشارع والصوت الذي ينطق بهم لتعلو “ صحافة املواطن” .
وخ�ل�ال زيارتن���ا للعديد م���ن مواقع الصحف في والي���ة همبورغ التي تهت���م أوالً وأخيراً بالق���ارئ وتقدم له
اخلدمات؛ وكونه ش���عب يحب القراءة ملس���نا حالة من املنافس���ة بني تلك الصحف وبني اإلعالم اإللكتروني
وتخوفها على مستقبل الصحافة املكتوبة مع موت العديد من الصحف بني عام) 1992إلى عام  ،)2012حيث
اختفت من األسواق حوالي ( )76صحيفة في وقت كان فيه نسبة التوزيع كبيرة وأصبحت اآلن تنخفض ،مما
كانت عليه فمن ( )27مليون نس���خة وصلت إلى ( )18مليون نس���خة ،وبالرغم من ذلك إ ّال أن بعض الصحف
وجدت لنفس���ها موقعاً إلكترونياً للحفاظ على مس���تواها كصحيفة “  ”Weser Rurierفي والية ،”Bremen
وما زالت تس���تحدث الوس���ائل اجلديدة للحفاظ على عدد مش���تركيها وزيادة أعدادهم ،وكذلك باالهتمام
باإلع�ل�ام اإللكترون���ي ،خاصة من خالل مواق���ع التواصل االجتماعي “الفيس ب���وك” وإصدار الصفحات
الرقمي���ة وخلق صفحات لهم من خ�ل�ال مجموعات ضغط من قبل الصحفيني به���دف التركيز على قضية
معينة وتناولها قبل حدوثها.
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ف���ي أملاني���ا تتعدد الواليات واملدن وتتعدد الوس���ائل اإلعالمي���ة؛ فلكل مدينة صحافته���ا اخلاصة بها من
الصح���ف ومحط���ات التلفزة واإلذاع���ات وغيرها ،واألهم من ذل���ك أن كل واحدة منها تنفرد بسياس���تها
وأس���لوبها واس���تقالليتها ،فعدد الصحف في أملاني���ا ( )370صحيفة و ( )1500ملح���ق و ( )2100مجلة،
حيث توزع ( )137مليون نسخة على أرجائها ،إضافة إلى ( )64محطة تلفزيونية تتنافس منافسة شريفة.
ومن جانب آخر قد أثار انتباهي خالل جولتنا بالعديد من املؤسسات اإلعالمية حب التطوع لديهم ،فتجد
العديد من الشبان والشابات يتطوعون في مجاالتهم ليس لعدة أشهر بل لسنوات عديدة دون كلل أو ملل
ويعملون بجدية كاملة ،فهناك في راديو وتلفزيون”  )90( ”Tideمتدرباً ومؤسستهم تقدم املزيد من التقدم
في العمل دون أن يكونوا عبئاً عليها.
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لق���د حملت ه���ذه الزيارة لنا كإعالميني فلس���طينيني طموحاً عالي���اً ومحفزاً قوياً للعم���ل واإلرادة واملثابرة
واس���تثمار وقتن���ا باإلب���داع ،واألخذ م���ن التجربة اإلعالمي���ة األملانية ف���ي إعالمنا والتركي���ز على اإلعالم
اإللكتروني اليصال القضية الفلسطينية إلى العالم أجمع وكذلك نقل الصورة التي حاولنا جاهدين في كل
مؤسسة ايصالها وإبراز انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق صحافتنا وصحافيينا.
ما أزعجني وأثار اس���تغرابي هو كثرة املتس���ولني ،الذين ينامون لي ً
ال ونهاراً على أرصفة الطرقات ،يشربون
اخلمر ويس���كرون ويتس���ول كل منهم بأسلوبه اخلاص جلذب املواطنني إلعطائهم املال .فهذا املنظر املتكرر
ال���ذي رأين���اه أثار لدي أس���ئلة عدة منها؛ كي���ف حلكومة دولة أملاني���ا أن تترك هؤالء املواطن�ي�ن بالطرقات
للتس���ول؟ وملاذا ال تخصص لهم نس���بة من املال كونها دولة قادرة ومتطورة؟ وكيف يس���مح لهم بالتسول لي ً
ال
ونهاراً واملبيت بالشوارع؟.
وال���ذي أثار عندي الدهش���ة والغص���ة ،عندما كنا منر بأش���خاص أو نلتقي بهم في املؤسس���ات التي ذهبنا
إليها جندهم ال يعرفون ش���يئاً عن دولة “فلس���طني” أو عن شعبها الذي يرزح حتت نير وجبروت االحتالل،
إ ّال أنني كنت أتفاءل وأش���عر بالسعادة عندما ألتقي بأش���خاص من دول عربية وإسالمية يعملون في أملانيا
ويس���ألوننا م���ن أين أنت���م ؟ وجنيب لهم بكل فخر من فلس���طني لنجد على وجوهم الفرح���ة فيردون تلقائياً
من “القدس” ،قائلني“ :س���تحرر إن ش���اء الله ،وس���يأتي العرب لتحريرها” هذا ما جعلنا نشعر بالراحة،
باإلضافة إلى قدرتنا على نقل صورة واقع فلسطني إلى املواقع التي مت زيارتها.
أما بالنسبة النطباعي ،فقد كانت هذه جتربتي الصحفية األولى بالتعرف على صحافة دولة ما ومؤسساتها
اإلعالمي���ة واحمللية املتعلقة بعمل احلكم احمللي وتبادل اخلبرات ومناقش���ة هم���وم الصحافة ،فهذه جتربة
فريدة وأكثر من رائعة وس���تبقى خالدة وراس���خة في ذاكرتي ،ال سيما تعرفي على شعب راقي يعيش بحالة
م���ن النظام والتطور املس���تمر والدقة ف���ي الوقت ،وكذلك احت���رام الثقافات األخرى واحل���وار املتبادل بني
السكان ،باإلضافة إلى مالمح احلرية والتسامح.

40

كان���ت مش���اركتي بهذه اجلائزة الت���ي جاءت بالصدفة م���ع علمي املس���بق بوجودها ولم أعره���ا الكثير من
االهتمام ،إ ّال أنني أثناء تغطيتي كمراس���لة صحفية في تلفزيون فلس���طني لفعالية لدى وزارة احلكم احمللي
طرح موضوع املسابقة من جديد من قبل الزميلة رشا سليمان التي تعمل في العالقات العامة واإلعالم في
وزارة احلكم احمللي ،األمر الذي حرضني للمشاركة فيها رغم األيام قليلة إلنتهاء الوقت احملدد لها إ ّال أنني
شاركت واحلمد الله  ،وكان ملشاركتي أثر على الصعيد العملي كصحفية في محطة تلفزيونية بالتركيز على
قضايا احلكم احمللي وإيضاح الصورة لقضاياه ،وتوس���عها وكذلك منحها االهتمام ألنها تعنى بأكبر شريحة
ف���ي اجملتمع ومتس واقعهم ،وأيضاً على الصعيد الش���خصي كان وس���يبقى تأثيرها واضح في حياتي ،مما
ش���جعني للمشاركة في املس���ابقة الثالثة ،وإن لم يحالفني احلظ بالفوز س���أكتفي بتجربتي لتسليط الضوء
على قضايا احلكم احمللي وتناولها لتكون عالمة أو بصمة في اجملتمع.
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الزيارة فتحت آفاقي على اجلديد
اإلعالمي مصطفى اجلوهري
إذاعة صوت فلسطني  -جنني
كان���ت الزي���ارة منطلقاً جيداً فت���ح آفاقي حول مجتم���ع جديد وثقافة
جدي���دة ورؤية جديدة لإلعالم والعمل اإلعالمي في دولة من أكثر دول
علي في حتقيق دعم نفسي.
العالم تقدماً ،وهو ما كان له كبير األثر ّ
وب���دأت الزيارة التي رافقتني بها والدتي في والية همبورغ ،حيث قمنا
بزيارة لألماك���ن األثرية واملعالم الهامة في هذه املدينة من خالل جولة
ميدانية.
وف���ي الي���وم الثان���ي قمنا بزي���ارة مؤسس���ات إعالمي���ة وصحفية هي
و (Hafencity
()Hamburger Abondblatt
 ) Zeitungوتعرفن���ا كي���ف يعملون وم���ا هي أقس���امهم وكيفية حتقيق
مش���اركة فاعلة من قبل اجلمهور  ،واكتشفنا مستويات حرية الصحافة
وآلي���ة عمل مجلس خاص للقراء ،ثم توجهنا إلى بلدية همبورغ وإلتقينا
بالناطق باس���م احلكومة احمللية هناك ،وعرفن���ا على البلدية والبرملان
وعملهم والتسلسل التاريخي للمنطقة ضمن لوحات مت عرضها.
وفي اليوم الثالث :قمنا بزيارة إذاعة محلية في همبورغ  ،وتعرفنا على
عمله���ا ،وكيف أنها حتتوي مواءمات خاصة بذوي اإلعاقة واطلعنا على
قانون اإلعالم لديهم ،وجلسنا مع طاقمها اإلداري ،كذلك زرنا تلفزيون
محلي (  )Tideوجلسنا مع مديره العام ،والذي عرفنا بالتلفزيون وعلى
قانون اإلعالم في منطقتهم ،وتعرفنا على معدات االستديوهات.
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وكان لدين���ا يومي���اً لقاء ما قبل الزي���ارات امليدانية في مكت���ب ( )GIZمع
الس���يدة أدرين���ا والت���ي كان���ت تق���دم لنا ش���رحاً ح���ول اإلع�ل�ام واملواقع
اإللكترونية في أملانيا.
وفي الي���وم الرابع :قمنا بزيارة والية برمي�ي�ن؛ وزرنا صحيفتني محليتني
فيها ،كذلك تعرفنا على إذاعة برميني؛ وتعرفنا على آلية توس���يع مشاركة
اجلاليات واألقليات فيها ومساحات احلديث املمنوحة لهم.
وفي الي���وم اخلامس :كان لنا لقاء مع مراس���لة تلفزيونية تس���مى (Ada
.) Vonderdecken

وفي اليوم الس���ادس :إلتقينا ( ) Martin Fothمدير مؤسس���ة ( )GIZفي
مدينة برميني .
وفي اليوم السابع :زرنا جريدة (.)Weser Kurier Mediengruppe
وق���د هالني م���ن خالل ه���ذه الزيارة أن البل���د كلها مواءمة لألش���خاص
ذوي اإلعاق���ة ،مما يجعله���ا مجتمعاً صديقاً وداعماً له���ذه الفئة وميكنها
من االنخراط في اجملتمع األملاني بكل س���هولة ويس���ر؛ كم���ا أنني عرفت
من خالل زيارتي بوجود إذاعة خاصة باألش���خاص املكفوفني يعبرون من
خاللها عن رسالتهم للمجتمع.
لق���د كانت رحلة مميزة القيت فيها الترحيب والدعم بكافة اإلمكانات من
قبل اجلهة املنظمة سيما تسهيل سفر والدتي كمرافقة معي.
وف���ي النهاية أتقدم بوافر الش���كر لوزارة احلكم احمللي ومؤسس���ة ()GIZ

األملاني���ة على هذه الزيارة التي غيرت كثيراً من املفاهيم لدي وش���جعتني
أكثر لكي أعمل لصالح قضايا اإلعاقة بطرق إبداعية.
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أملانيا  ...والتجارب اإلعالمية
محمد عواودة
جريدة احلال  /جامعة بيرزيت
خالل مش���اركتي ب���دورة عن التحقيقات االس���تقصائية الت���ي رعتها وزارة
احلك���م احملل���ي بدعم م���ن مؤسس���ة ( )GIZاألملاني���ة ،تعرفت عل���ى جائزة
الصحفي صديق احلكم احمللي ،وتشجيعاً لطلبة اإلعالم قامت الوزارة والـ
( )GIZعلى تخصيص جائزة لهم.
وقد ش���اركت بتحقيق صحفي عن “كراجات األبنية السكنية في مدينة رام
الل���ه” ولم أك���ن حينها أعلم عن ماهية اجلائزة .وكان الهدف من املش���اركة
ه���و خوض مضمار التنافس مع طلبة اإلعالم في جامعات الوطن ،وايصال
رسالتي للجهات العليا عن القضية التي تناولها التحقيق.
بدأت العمل على التحقيق بعد إنتهائي من دورة التحقيقات االس���تقصائية،
فخرج���ت منها ب���أدوات بحث ومق���درة على اخلوض في بح���ر التحقيقات
الصحفية.
بع���د إع�ل�ان نتائج املس���ابقة ،وحصولي عل���ى املرتبة األولى على مس���توى
طلب���ة اإلعالم في جامعات الوطن ،تقرر أن تك���ون اجلائزة “رحلة تعليمية
للمؤسس���ات اإلعالمي���ة في أملانيا” ،فكان لنا في كل وس���يلة إعالم زرناها
جتربة فريدة.
زرن���ا أكث���ر من مؤسس���ة إعالمية ف���ي والية همب���ورغ ووالي���ة برمين ،وقد
اس���تفدنا من جتاربه���ا ،وأكثر ما لف���ت انتباهي هو “العم���ل التطوعي في
مجال اإلعالم” .فقد زرنا إحدى الصحف التي يعمل بها تس���عة صحفيني
“وهم مؤسسوا الصحيفة” وذلك بشكل تطوعي بحت.
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جتربة أخرى ملس���ناها في زيارتنا للمؤسس���ات اإلعالمية في أملانيا هي كبر مساحة اإلعالم “اجملتمعي”،
فهن���اك أكثر من مؤسس���ة إعالمية “راديو ،وصحيفة ،وتلفزيون” يك���ون موظفوها هم املواطنون العاديون،
فيقدمون البرامج اخملتلفة التي تعبر عن مشكالتهم وتطلعاتهم.
ال ش���ك في أن لزيارتنا إلى املؤسس���ات اإلعالمية األملانية أهمية بالغة في تطوير قدراتنا اإلعالمية ،وفي
استلهام جتارب أخرى ممكن أن تولد نهضة في السوق اإلعالمي الفلسطيني.
لق���د كان لفوزي بجائ���زة الصحفي صديق احلكم احمللي أكثر من فائدة ،فعلى الصعيد الش���خصي ازدادت
ثقت���ي بنفس���ي أكثر ،ملا أيقنت أنني نافس���ت صحفيني وطلبة إعالم ،وعلى الصعي���د األكادميي ،عزز فوزي
احترام زمالئي وأساتذتي لي.
سأش���ارك بالطبع في كل ع���ام بجائزة الصحفي صديق احلكم احمللي ،وهذه املرة بخبرات أوس���ع ،وبنفس
أكبر ،ولن يكون هدفي الفوز بقدر ما س���يكون البحث عن قضايا تهم الواقع الفلس���طيني واجملتمع بش���كل
ملموس.
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الطريق إلى همبورغ ...

محمد عواودة
الساعة السابعة من صباح السبت ،وصلنا «اجلسر» وهو رحم
الوطن الض ِّيق ،الذي يأبى لفظك بس���هولة ،تدفعك املشاهد
املتتالي���ة وأنت تنتظر دورك لتس���ليم اجل���واز إلى الرجوع من
حيث أتيت« ...اجلسر» بازدحامه ،ورسوم التذاكر ،الفوضى،
واخلط الوهمي الذي رس���مته إحدى اجملندات اإلسرائيليات
بقدمها لتمنع تدفق نهر املس���افرين العرب« ،...اجلس���ر» هو
الذل بعينه  ...وقصة الوطن في ثالث مراحل!.
«األردن أوالً» ،إذاً فق���د إنته���ى ع���ذاب «اجلس���ر» ،اآلن فقط
س���يدقق العربي بجوازك وس���تدفع ال���ـ ( )10دنانير «وأنت ال
تع���رف الس���بب» ،وتأخذ حافلة أو «تاكس���ي» باجت���اه الفندق
الذي حجز لك مسبقاً ثم إلى أملانيا.
وصلنا همبورغ وهي ثاني أكبر مدن جمهورية أملانيا االحتادية
وس���ادس أكبر مدن االحتاد األوروبي من حيث عدد السكان.
وهي نفسها والية فيدرالية ،وأحد واليات أملانيا الست عشرة.
كان برنامجن���ا حاف���ل باللق���اءات وحلق���ات النق���اش وزي���ارة
الصح���ف ومؤسس���ات اإلعالم ف���ي همبورغ ووالي���ة برمين،
حيث زرنا صحيفتني من أصل ( )350صحيفة ومجلة من بني
( )2100ف���ي أملاني���ا  ،فكانت لكل منها قص���ة خاصة وجتربة
فريدة لم نعهدها في فلسطني.
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أكثر ما ش���دنا هي صحيفة هافن س���يتي ،وعمرها خمس س���نوات وفريق حتريرها يعمل بجد ومتيز على
إصدار الصحيفة «الشهرية» ،باإلضافة إلى مجلة اسمها» كوارتر» .فريق من خمسة محررين وهم املراسلون
أيض���اً ،ومنذ تأس���يس الصحيفة لم يدخل جي���ب أحدهم ولو «يورو» واحد  ...خمس س���نوات وعملهم هذا
«تطوعي»! خلدمة حي ّهم.
«احلي» فإنه غالباً ما جتد لكل جتمع س���كاني ف���ي أملانيا جريدة أو «راديو» أو مجلة خاصة بهم،
وعل���ى ذكر
ّ
تعرض همومهم املشتركة وتسعى لتطوير «جتمعهم».
في كل يوم من األس���بوع ال���ذي قضيناه في همبورغ كانت اإلعالمية األملاني���ة «أندريا تابر» تقدم لنا عرضاً
عن جزئية في اإلعالم احمللي أو الدولي ،فقالت يوماً“ Local journalists are the memory of place :
(الصحفيون احملليون هم ذاكرة املكان).
ال أدري مل���اذا كانت جمل���ة “أندريا” هذه هي الوحيدة التي حفظتها باللغة اإلجنليزية من بني جميع اجلمل
التي كانت توزعها مجاناً .رمبا ألنني حني اطلعت على صحف همبورغ احمللية لم أجد في أخبارها ما يسند
لسان
إلى مصدر أجنبي ،بعكسنا نحن في فلسطني ،فحتى األخبار احمللية “املهمة” غالباً ما نستوردها من ٍ
أجنبي.
“األمل���ان يس���مون األمة القارئة” ،ه���ذا كان رد “أندري���ا” على تعجبنا ملَ���ا رأينا الصح���ف األملانية وباقي
مؤسس���ات اإلعالم هناك ال تهتم ملواقع التواصل االجتماعي وخصوصاً “الفيس بوك” ،نس���بة قليلة جداً
من األملان ميتلكون حسابات على “الفيس بوك” ألنهم أمة أحبت القراءة! وهم أمة محافظة لذلك فقليلون
هم من يقرؤون الصحف من خالل الهواتف الذكية .مدير العالقات العامة في صحيفة “ويزر كورير” قال
إن قراء الصحف في أملانيا يحبون ملساها وقلبها وتصفحها بأيديهم ال من خالل أجهزة ذكية!
هذه نبذة عن مش���اهد رأيناها في املؤسسات اإلعالمية في همبورغ ،أما إن أردت وصف جمال طبيعة تلك
البالد ،فلن تتسع لي صفحات صحفية “احلال” جميعها!
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