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 "ف بآ أ"ـ ة الصوصيّ فلنحمي خ

 

 

 ،"آ اف ب" ـألاعزاء في الالزمالء الصحافيين 

 

  4102يونيو  / حزيران 41و 01أنتم مدعوون بين 
 
 .0"آ اف ب" ـلكم في مجلس إدارة الالنتخاب ممث

ة كبرى  ة كل ثالث سنوات أهمي   :يكتسب هذا إلاقتراع الذي يحصل مر 

 في الهيئة التي " آ اف ب"املطلوب هو إختيار الصحافي الوحيد في الـ  -
ً
 . 4تدير وكالتناالذي سيكون عضوا

 . 2الذي يمكن لجميع صحافيي الوكالة عبر العالم أن يشاركوا فيه  إنه إلاقتراع الوحيد -

  

أ هذا املنصب، على قاعدة   :التالية املواقف العشرةأطمح لنيل ثقتكم لتبو 

 

ة فريدة من نوعها في العالم كونها الوسيلة الشاملة الوحيدة  "آ أف ب"الـ  .1 تغطي العالم أجمع من دون )وسيلة إعالمي 

 املتحّررة ( توقف
ً
متياز ألصحاب ونحن مدينون بهذا إلا  .من سلطان املال الخاص ومن نفوذ السلطات العامةفي آن معا

ة الذين وضعوا   بأن نكون أحرار  "آ أف ب"ألاساس ي لـ القانون بعض العقول الرؤيوي 
ً
 .   الذي يلزمنا  قانونا

 

فهذا القانون . ولو من دون تقديسها الدفاع عنهاعلينا " ةمعجزة تشريعي  "بمثابة هو " ف بآ أ"لـ ألاساس ي القانون إن  .2

 بحد  ذاته
ً
تستقاللهو  وسيلة لحماية إ بل ،ليس هدفا  بأي تعديل وّ أيفترض لذا، .  ناي 

ً
نا ّيتستقالللهذا القانون أن يحمي إال

 .تناحريّ  أن يعّزز و 

 

وليس  ،"خدمات"ن منتجات بل ال تؤم  وهي  ،"مستقلة بنية"شركة بل " ف بآ أ" ـ، ليست الألاساس ي قانونها بحسب  .3

مع روح قانونها يتعارض أمر ة د شركة خاصة عاديّ مجرّ وكأنها " ف بآ أ"ـ دارة الفإن إ، لذا. "لون ستعم  م"زبائن بل من لديها 

 .التنظيمي

 

 . عرضة لتهديد دائم" ف بآ أ"ـ ة الإن خصوصي   .4
ً
ة الذين يرفضون أي استثناء على قانون دعاة الليبرالي  قبل من  ،خارجيا

 وداخلي  . ةة للديموقراطي  ساسي  الركيزة ألا هو للمواطنين  عالم الحر  إلا  بينما ،د بضاعةالسوق معتبرين إلاعالم مجر  
ً
ممن يسعون  ،ا

مين بضرورة تقليد ،ة وكالتنا ورسالتهانجاز، متجاهلين خصوصي  ة حول الربح وإلا للترسيمات النمطي  " ف بآ أ"ـ خضاع الإل 
 
 ومسل

مصدر فخر وأن كل ما هو ممكن " ف بآ أ"ـ ة الخصوصيّ تكون ن من الواجب أبينما . عالم الخاصة الكبرى وسائل إلا 

 .لحمايتها
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  من  4الصفحة 

 

 

  . هّمة ذات منفعة عامةم  جملها بم   "ف بأآ " إن الـ .5
 
مهام ذات "بـ  ةفة من ضمن نشاطاتها املختلفهي ليست مكل

 سوى تحقيق بل أن ".  منفعة عامة
ً
 ليس عليها إذ".  ذات منفعة عامةمهام "فة جميعها املصن  " لتزاماتهاإ"ال عمل لها حصرا

ً
ن أ ا

 التأسيس ي ة بحتة، فقانونها تنقاد لنشاطات تجاري  
 
وال إذ ليس لها من مالك  ،رباحألا  جنيطلب منها أحد وال يَ  .عليها ذلك ر يحظ

" ف بأآ " ـأي تقسيم لنشاطات الرفض علينا لذا، . متوازنة تهاميزاني  هو أن تكون ما يفرضه عليها القانون كل و  ،مساهمينمن 

طار افية يجب ان تندرج ضمن إلا لة الصحفجميع نشاطات الوكا.  ةوأخرى تكون تجاري   "منفعة عامة"ذات بين نشاطات 

  للوكالةالقانوني 
ُ
 .ةوال خدمات تجاري   مستقة، ال فروع: مألا

 

ومشاريعها تفتقر الى  من دون أفق واضحلكنها تعمل .  مكانات واسعةإة ومهارة فريدة و عاملي   معةبس" ف بأآ "تتمتع ال  .6

ة بالطبع يفترض بهذه .  طموحةإستراتيجّية و  ةرؤية حقيقيّ " ف بأآ " يجب أن يكون لدي الـ.  التماسك الشامل إلاستراتيجي 

 .الوكالة موظفيتكون واضحة املعالم لجميع أن صلب مهنتنا و  حول  تمحورةن تكون ُم أ ، لكن عليهاات الجديدةي التقني  تبن  

 

ات  إلانتشار ، وفي ة العمليجب إعادة النظر  في كامل آلي  .  ةحقيقيّ  بناءبحاجة إلعادة " ف بأآ " ـال .  الجغرافي، وفي مهم 

 الى تنظيم ... اء معايير  ووسائل تقييم على جميع املستوياترسإو  ،ةمركزي  ومساءلة الال  كل وظيفة، والعالقة بين اللغات،
ً
وصوال

من تلك التي ال  ة الانتهاءنشاطاتنا بغي  كل من ة حول صوابي  كما التساؤل في إطار إعادة التنظيم هذه، . ةمهني  أكثر ة و كثر فعالي  أ

 .رتبط بمهمتنا ذات املنفعة العامةت

 

قة، ستعادة هذه الثإصالح ممكن قبل إ ال..وففينفقدان الثقة بين الادارة وامل :من مرض خطير" ف بأآ " ـتعاني ال .8

 .دارة والعاملين من شأنه إعادة تعبئة كافة الطاقات في الوكالةفوحده التفاعل الفاضل بين إلا 

 

 " ف بأآ "ـقوم عمل الي .9
 
 مالي  "فالعاملين في الوكالة ليسوا . فيها عبر العالمفي كل لحظة على تفاني موظ

ً
 عبئا

ً
كتلة "وال " ا

تها ذات املنفعةاس بل هم املؤتمنين على مهارة عمل الوكالة وحر  " معاشات . يجب بالتالي احترام العاملين وحمايتهم. العامة مهم 

 نحن تمض ي أ" ف بأآ " ـويفترض بال
ً
ة جرائها عبر العالم، ويقتض ي لذلك انشاء لجنة تمثيلية عاملي  أو توحيد حقوق جميع قدما

 .ستمرارإبق اينما كان ويعمل على تحسينه بوميثاق اجتماعي مرجعي  يطوكالة، في ال

 

فعلى .  نصافة وإلا الشفافي  وتعزيز  "ف بأآ "ـ ة العمل واملمارسات داخل الخالقي على آليّ ضفاء الطابع لا إيجب  .11

 بينفاضحة ال التفاوتاتبعض والانتهاء من  ،ةة في إدارة املوارد البشري  في كل مكان ووضع حد  للزبائني  القانون الوكالة احترام 

 .املعاشات

 

• 

 

 للمراقبة بلإ
ً
 كامل الصالحيّ  ن مقعد ممثل الصحافيين في مجلس إلادارة ليس موقعا

ً
 .ةمنصبا

 

ي املأالواقع و 
َ
فين ن ممثل

 
" ف بأآ " ـاملنبثقين من ال( عضو في هذا املجلس  0صل أمن )مجلس الادارة هما الوحيَدين في وظ

نة في معي  و  ،من الخارج ةات قادمبمن فيهم الرئيس املدير العام، هم شخصي   ،ربعة عشر آلاخرينالاعضاء ألا . واملشبعين بثقافتها

 .دور آخرلى إقبل الانتقال  ،دةلفترة محد  مجلس إلادارة هذا 
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  من   الصفحة 

 

فين"في تعريفها عن نفسها، بأن لديها " ف بأآ "ـتفخر  ال
 
ة لكن. "ةجنسي   01من أكثر من  موظ ، حتى آلان، إقتصرت عضوي 

حي . الهيئة هأكون أول غير فرنس ي يدخل هذسوف إذا انتخبت  .مجلس إدارة الوكالة على الفرنسيين فقط
 

فمن دوافع ترش

 في ظروف صعبة ال بل خطرةويعملون " ف بأآ "ـالذين يصنعون ال "ألاجانب"تكريم جميع 
ً
 .غالبا

 

ها والدفاع عن قانونها يتستقاللإكات الهادفة الى املحافظة على في جميع التحر    009شاركت منذ دخولي الى الوكالة عام لقد 

هي الكفيلة بنجاحهم في " ف بأآ " ـفيين في الن وحدة الصحاأي اليها هذه التجربة الطويلة هي والخالصة التي أوصلتن. أسيس يالت

 . الدفاع عن الوكالة في وجه التهديدات املتواترة

 

 من نقابات الصحافيينترشيحي م
ً
و ، (FO) "ةالي  ة العم  القو  "و، (CGT) "الي العامتحاد العم  إلا: "التالية  دعوم خصوصا

ون "  .(SUD" )متضامنون إتحاديون ديموقراطي 

 

ة"وعضو  في  (SDJ) "ة الصحافيينجمعي  "انني عضو مؤسس في  نتمي الى أال .  (ADIAPF" )ف بأآ  ـستقالل الإالدفاع عن  جمعي 

ات ستشارة النقابات وجمعيّ إد بتعهّ أفي حال فوزي، و. ضروري داخل الوكالةدور النقابات  أعتبر أنلكني  ،أي نقابة

 وآ. ةبصورة دوريّ " ف بأآ " ـالصحافيين داخل ال
 
فين ل امل التعاون بشكل وثيق مع ممث

 
 .غير الصحافيينملوظ

 

يمكنكم  .بنفسها تهاوإعادة ثق خلق تناغم أكبر داخلها يجبلكن  ،كبيرةنجاح  التمؤه  تملك " ف بأآ " ـني على قناعة بان الإ

نتخبت،إذا  ،تكال علي  إلا
ُ
 .تجاهبالسعي بال كلل في هذا إلا ما أ

 

 

اة مع ة إل أحر تحي   ى كل منكم،الزمالة املهني 

 

 سمير الّدويهي
 املركز الرئيس ي للوكالة في باريسصحافي في قسم تحرير أخبار فرنسا، في  

 

samir.douaihy@afp.com 

 

 

 

 

                                                 
0
 للقانون ألاساس ي لـ    

ً
 من بينهم   0، يتألف مجلس إدارة الوكالة من "آ أف ب"وفقا

ً
  4عضوا

 
 يمث

 
 : في الوكالة الن موظ

 
 أحدهم يمث

 
 ل املوظ

 
فين غير فين الصحافيين وآلاخر املوظ

 .عشر في هذا املجلسويقوم هؤالء ألاعضاء الخمسة عشر بإنتخاب الرئيس املدير العام، الذي يصبح العضو الـسادس . الصحافيين
4
 ".لدى مجلس إلادارة السلطات ألاوسع لتنظيم وإدارة الوكالة"بان " آ أف ب"يقول القانون ألاساس ي لـ    

 
ة  سنوات   مرة كل " آ أف ب"تجري في الـ     ات إنتخابي   إلى الهادفة تلك و إنتخاب أعضاء هيئة الشركة، تلك الهادفة إلى )منها ن ، تقتصر إثنتيعملي 

 
 إنتخاب ممث

 
على . (فينلي املوظ

 
 
 أن هغير . الخاضعين لقانون العمل الفرنس يفين املوظ

 
لون إال

 
  1 قرابة  ؤالء ال يمث

 
 .في الوكالةفي املئة فقط من إجمالي موظ

2
ة إنتخاب ممثلي  املوظفين في مجلس إلادارة مقتصرة على امل 000إلى  1 00في السابق، من     ةذوظفين ال، كانت عملي  ة الفرنسي  ثم، إبتداء من إنتخابات . ين يحملون الجنسي 

ة باملشاركة كذلك في هذه إلانتخابات\، سمح للموظفين ال0000 ات دول املجموعة ألاوروبي  ، "آ أف ب"لكن، على أثر دعوى شجاعة رفعها أحد موظفي الـ . ين يحملون جنسي 

ار   ألغى املجلس الدستوري الفرنس ي ، في   أن هذا الشرط فيه تمييز وبالتالي فإنه يتناقض 4100مايو / أي 
ً
ة للمشاركة في هذه إلانتخابات، معتبرا ة الفرنسي  ، شرط حيازة الجنسي 

في الـ . مع الدستور الفرنس ي
 
 .املشاركة في هذه إلانتخابات" آ أف ب"ومن حينه صار بإمكان جميع موظ

 
 . 1 00يناير / كانون الثاني  01في  تمده البرملان باإلجماع، وأقر  ، إعفرنس يهو قانون " آ أف ب"القانون ألاساس ي لـ    

 
ة"ثالث لـ "نشاط وكالة فرانس برس خاضع"القانون ألاساس ي يقول بوضوح أن     لها " إلتزامات إجباري  وكالة فرانس برس، في أي  حال من ألاحوال، الخضوع ألي  ـ ال يمكن ل: "أو 

تها، كما  تأثيرات أو إعتبارات تها أو موضوعي 
 
ة أو ال يمكنها هأنمن شأنها حرف ألاخبار عن دقـ  تحت سيطرة أي  مجموعة ايديولوجي 

ً
ا  أو عملي 

ً
، في أي  ظرف من الظروف، الوقوع قانونا

ة ة أو إقتصادي   ."سياسي 
1
ة القانون ألاساس ي منذ      منذ أن أضيفت، في ، وهذا ما صار يقوله هذا القانون 1 00هذا ما تفيد به روحي 

ً
ا ات ذات منفعة عامة"فيه، عبارة   0، إلى املادة 4104حرفي   ".مهم 


