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َ
إنتخابات  4102إلختيار ُممثلين عن املوظفين في مجلس إلاادارة

سمير ّ
الدويهي

ّ
ّ
مرشح ملنصب ممثل الصحافيين في مجلس لادارة

ّ
صوصية الـ "آ أف ب"
فلنحمي خ
الزمالء الصحافيين ألاعزاء في الـ "آ اف ب"،
أنتم مدعوون بين  01و 41حزيران  /يونيو  4102النتخاب ممثلكم في مجلس إدارة الـ "آ اف ب".0
يكتسب هذا إلاقتراع الذي يحصل مرة كل ثالث سنوات أهمية كبرى:
ً
4
 املطلوب هو إختيار الصحافي الوحيد في الـ "آ اف ب" الذي سيكون عضوا في الهيئة التي تدير وكالتنا . إنه إلاقتراع الوحيد الذي يمكن لجميع صحافيي الوكالة عبر العالم أن يشاركوا فيه.2أطمح لنيل ثقتكم لتبوأ هذا املنصب ،على قاعدة املواقف العشرة التالية:
الـ "آ أف ب" وسيلة إعالمية فريدة من نوعها في العالم كونها الوسيلة الشاملة الوحيدة (تغطي العالم أجمع من دون
.1
ً
ّ
توقف) املتحررة في آن معا من سلطان املال الخاص ومن نفوذ السلطات العامة .ونحن مدينون بهذا إلامتياز ألصحاب
ً
بعض العقول الرؤيوية الذين وضعوا القانون ألاساس ي لـ "آ أف ب" الذي يلزمنا قانونا بأن نكون أحرار .
إن القانون ألاساس ي لـ "آ أف ب" هو بمثابة "معجزة تشريعية" علينا الدفاع عنها ولو من دون تقديسها .فهذا القانون
.2
ً
ً
ّ
ّ
ليس هدفا بحد ذاته ،بل هو وسيلة لحماية إستقالليتنا .لذا ،يفترض أوال بأي تعديل لهذا القانون أن يحمي إستقالليتنا
وأن ّ
يعزز ّ
حريتنا.
بحسب قانونها ألاساس ي  ،ليست الـ" آ أف ب" شركة بل "بنية مستقلة" ،وهي ال تؤمن منتجات بل "خدمات" ،وليس
.3
ّ
ّ
لديها من زبائن بل "مستعملون" .لذا ،فإن إدارة الـ "آ أف ب" وكأنها مجرد شركة خاصة عادية أمر يتعارض مع روح قانونها
التنظيمي.
ً
إن خصوصية الـ "آ أف ب" عرضة لتهديد دائم .خارجيا ،من قبل دعاة الليبرالية الذين يرفضون أي استثناء على قانون
.4
ً
السوق معتبرين إلاعالم مجرد بضاعة ،بينما إلاعالم الحر للمواطنين هو الركيزة ألاساسية للديموقراطية .وداخليا ،ممن يسعون
إلخضاع الـ "آ أف ب" للترسيمات النمطية حول الربح وإلانجاز ،متجاهلين خصوصية وكالتنا ورسالتها ،ومسلمين بضرورة تقليد
ّ
وسائل إلاعالم الخاصة الكبرى .بينما من الواجب أن تكون
خصوصية الـ "آ أف ب" مصدر فخر وأن كل ما هو ممكن
لحمايتها.
الصفحة  1من 3
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إن الـ "آ أف ب" بمجملها م ّ
همة ذات منفعة عامة  .هي ليست مكلفة من ضمن نشاطاتها املختلفة بـ "مهام ذات
.5
ً
ً
منفعة عامة" .بل أن ال عمل لها حصرا سوى تحقيق "إلتزاماتها" املصنفة جميعها "مهام ذات منفعة عامة" .ليس عليها إذا أن
تنقاد لنشاطات تجارية بحتة ،فقانونها التأسيس ي يحظر عليها ذلك .وال َيطلب منها أحد جني ألارباح ،إذ ليس لها من مالك وال
من مساهمين ،وكل ما يفرضه عليها القانون هو أن تكون ميزانيتها متوازنة .لذا ،علينا رفض أي تقسيم لنشاطات الـ "آ أف ب"
بين نشاطات ذات "منفعة عامة" وأخرى تكون تجارية .فجميع نشاطات الوكالة الصحافية يجب ان تندرج ضمن إلاطار
ُ
القانوني للوكالة ألام :ال فروع مستقة ،وال خدمات تجارية.
تتمتع ال "آ أف ب" بسمعة عاملية ومهارة فريدة وإمكانات واسعة .لكنها تعمل من دون أفق واضح ومشاريعها تفتقر الى
.6
ّ
ّ
التماسك الشامل .يجب أن يكون لدي الـ" آ أف ب" رؤية حقيقية وإستراتيجية طموحة .بالطبع يفترض بهذه إلاستراتيجية
تبني التقنيات الجديدة ،لكن عليها أن تكون ُمتمحورة حول صلب مهنتنا وأن تكون واضحة املعالم لجميع موظفي الوكالة.
ّ
حقيقية .يجب إعادة النظر في كامل آلية العمل ،وفي إلانتشار الجغرافي ،وفي مهمات
الـ "آ أف ب" بحاجة إلعادة بناء
.
ً
كل وظيفة ،والعالقة بين اللغات ،ومساءلة الالمركزية ،وإرساء معايير ووسائل تقييم على جميع املستويات ...وصوال الى تنظيم
أكثر فعالية وأكثر مهنية .كما التساؤل في إطار إعادة التنظيم هذه ،حول صوابية كل من نشاطاتنا بغية الانتهاء من تلك التي ال
ترتبط بمهمتنا ذات املنفعة العامة.
تعاني الـ "آ أف ب" من مرض خطير :فقدان الثقة بين الادارة واملوففين..ال إصالح ممكن قبل إستعادة هذه الثقة،
.8
فوحده التفاعل الفاضل بين إلادارة والعاملين من شأنه إعادة تعبئة كافة الطاقات في الوكالة.
ً
ً
يقوم عمل الـ"آ أف ب" في كل لحظة على تفاني موظفيها عبر العالم .فالعاملين في الوكالة ليسوا "عبئا ماليا" وال "كتلة
.9
معاشات" بل هم املؤتمنين على مهارة عمل الوكالة وحراس مهمتها ذات املنفعة العامة .يجب بالتالي احترام العاملين وحمايتهم.
ً
ويفترض بالـ "آ أف ب" أن تمض ي قدما نحو توحيد حقوق جميع أجرائها عبر العالم ،ويقتض ي لذلك انشاء لجنة تمثيلية عاملية
في الوكالة ،وميثاق اجتماعي مرجعي يطبق اينما كان ويعمل على تحسينه بإستمرار.
 .11يجب إضفاء الطابع لاخالقي على ّ
آلية العمل واملمارسات داخل الـ "آ أف ب" وتعزيز الشفافية وإلانصاف .فعلى
الوكالة احترام القانون في كل مكان ووضع حد للزبائنية في إدارة املوارد البشرية ،والانتهاء من بعض التفاوتات الفاضحة بين
املعاشات.
•
ً
ً
ّ
الصالحية.
إن مقعد ممثل الصحافيين في مجلس إلادارة ليس موقعا للمراقبة بل منصبا كامل
َ
َ
الوحيدين (من أصل  0عضو في هذا املجلس) املنبثقين من الـ "آ أف ب"
والواقع أن ممثلي املوظفين في مجلس الادارة هما
واملشبعين بثقافتها .الاعضاء ألاربعة عشر آلاخرين ،بمن فيهم الرئيس املدير العام ،هم شخصيات قادمة من الخارج ،ومعينة في
مجلس إلادارة هذا لفترة محددة ،قبل الانتقال إلى دور آخر.

الصفحة  4من
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تفخر الـ"آ أف ب" في تعريفها عن نفسها ،بأن لديها "موظفين من أكثر من  01جنسية" .لكن ،حتى آلان ،إقتصرت عضوية
مجلس إدارة الوكالة على الفرنسيين فقط .إذا انتخبت سوف أكون أول غير فرنس ي يدخل هذه الهيئة .فمن دوافع ترشحي
ً
تكريم جميع "ألاجانب" الذين يصنعون الـ"آ أف ب" ويعملون غالبا في ظروف صعبة ال بل خطرة.
لقد شاركت منذ دخولي الى الوكالة عام  009في جميع التحركات الهادفة الى املحافظة على إستقالليتها والدفاع عن قانونها
التأسيس ي .والخالصة التي أوصلتني اليها هذه التجربة الطويلة هي أن وحدة الصحافيين في الـ "آ أف ب" هي الكفيلة بنجاحهم في
الدفاع عن الوكالة في وجه التهديدات املتواترة.
ً
ترشيحي مدعوم خصوصا من نقابات الصحافيين التالية " :إلاتحاد العمالي العام" ( ،)CGTو"القوة العمالية" ( ،)FOو
"متضامنون إتحاديون ديموقراطيون" (.)SUD
انني عضو مؤسس في "جمعية الصحافيين" ( )SDJوعضو في "جمعية الدفاع عن إستقالل الـ آ أف ب" ( . )ADIAPFال أنتمي الى
ّ
أي نقابة ،لكني أعتبر أن دور النقابات ضروري داخل الوكالة .وفي حال فوزي ،أ ّ
وجمعيات
تعهد بإستشارة النقابات
الصحافيين داخل الـ "آ أف ب" بصورة ّ
دورية .وآمل التعاون بشكل وثيق مع ممثل املوظفين غير الصحافيين.
إني على قناعة بان الـ "آ أف ب" تملك مؤهالت نجاح كبيرة ،لكن يجب خلق تناغم أكبر داخلها وإعادة ثقتها بنفسها .يمكنكم
ُ
إلاتكال علي ،إذا ما أنتخبت ،بالسعي بال كلل في هذا إلاتجاه.

مع أحر تحياة الزمالة املهنية إلى كل منكم،

سمير ّ
الدويهي
صحافي في قسم تحرير أخبار فرنسا ،في املركز الرئيس ي للوكالة في باريس

samir.douaihy@afp.com
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ً
ً
وفقا للقانون ألاساس ي لـ "آ أف ب" ،يتألف مجلس إدارة الوكالة من  0عضوا من بينهم  4يمثالن موظفي الوكالة  :أحدهم يمثل املوظفين الصحافيين وآلاخر املوظفين غير
الصحافيين .ويقوم هؤالء ألاعضاء الخمسة عشر بإنتخاب الرئيس املدير العام ،الذي يصبح العضو الـسادس عشر في هذا املجلس.
يقول القانون ألاساس ي لـ "آ أف ب" بان "لدى مجلس إلادارة السلطات ألاوسع لتنظيم وإدارة الوكالة".
تجري في الـ "آ أف ب" مرة كل سنوات عمليات إنتخابية ،تقتصر إثنتين منها (تلك الهادفة إلى إنتخاب أعضاء هيئة الشركة ،وتلك الهادفة إلى إنتخاب ممثلي املوظفين) .على
املوظفين الخاضعين لقانون العمل الفرنس ي .غير أن هؤالء ال يمثلون إال قرابة  1في املئة فقط من إجمالي موظفي الوكالة.
في السابق ،من  00 1إلى  ،000كانت عملية إنتخاب ممثلي املوظفين في مجلس إلادارة مقتصرة على املوظفين الذين يحملون الجنسية الفرنسية .ثم ،إبتداء من إنتخابات
 ،0000سمح للموظفين ال\ين يحملون جنسيات دول املجموعة ألاوروبية باملشاركة كذلك في هذه إلانتخابات .لكن ،على أثر دعوى شجاعة رفعها أحد موظفي الـ "آ أف ب"،
ً
ألغى املجلس الدستوري الفرنس ي  ،في أيار  /مايو  ،4100شرط حيازة الجنسية الفرنسية للمشاركة في هذه إلانتخابات ،معتبرا أن هذا الشرط فيه تمييز وبالتالي فإنه يتناقض
مع الدستور الفرنس ي .ومن حينه صار بإمكان جميع موظفي الـ "آ أف ب" املشاركة في هذه إلانتخابات.
القانون ألاساس ي لـ "آ أف ب" هو قانون فرنس ي ،إعتمده البرملان باإلجماع ،وأقر في  01كانون الثاني  /يناير .00 1
القانون ألاساس ي يقول بوضوح أن "نشاط وكالة فرانس برس خاضع" لـثالث "إلتزامات إجبارية" أولها " :ال يمكن لـ وكالة فرانس برس ،في أي حال من ألاحوال ،الخضوع ألي
ً
ً
تأثيرات أو إعتبارات من شأنها حرف ألاخبار عن دقـتها أو موضوعيتها ،كما أنه ال يمكنها ،في أي ظرف من الظروف ،الوقوع قانونا أو عمليا تحت سيطرة أي مجموعة ايديولوجية أو
سياسية أو إقتصادية".
ً
هذا ما تفيد به روحية القانون ألاساس ي منذ  ،00 1وهذا ما صار يقوله هذا القانون حرفيا منذ أن أضيفت ،في  ،4104إلى املادة  0فيه ،عبارة "مهمات ذات منفعة عامة".

الصفحة من

