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يرٚشخ ُٚالفبرد خبرر َتِٗ اًضِدٕن ؽوة اًَوبتٌج َؼ

أؽظبء اًَجٌس اًخِمٚذ٘ األرتؾج ٕاًؾشر( ُٚاًضٕرث:

ضِدٕن اًِود اًدًٕ)ٙ



يرٚشخ ُٚالفبرد خخًٕٗ َشؤًٕٚبخٔب اًجدٚدث ل ٙاًخبَس َُ ًٕٕٚٚ



ٚخؾ ُٚاالخخٚبر ت ُٚشٚبشبح ضؾتج ًدؽٍ خدوٚن اًخؾبل ٙاًؾبًََٕ ٙؾبًجج أزَج َِعوج إًٚرٕ



اًخريٚز ؽٌٗ خؾزٚز شرؽٚج اًضِدٕن ٕخدش ُٚلؾبًٚخْ

يغ إػالً اخخيبر اهشيدث نريشخيً الغبرد يديرا ػبيب هوصٌدوق في  32يوٌيو اهحبهي ،خحول
االهخيبى إهى األوهويبح اهخي خٌخظر أول شيدث خرأس اهيؤششج يٌذ إٌشبئهب في ػبى .2221
كبهح اًشٚدث الفبرد خؾٌٚوب ؽٌٗ خشييخهب َُ اًَجٌس اًخِمٚذ٘ اًذ٘ ٚظٍ  42تٌدا ؽظٕاً"" :ود أجبد اًضِدٕن ل ٙخدَج
تٌداِْ األؽظبء اًتبًـ ؽددٓب  781تٌدا خالل األزَج االهخضبدٚج ٕاًَبًٚج اًؾبًَٚجٕ ،هبٍ لٓ ٙذا اًشٚبن تخدٕل ذاخٙ

إٚجبت َُ ٙؽدث إٔجْٕ .شٕك ٚيُٕ ٓدل ٙاألشَٗ أُ خٕاضل َؤششخِب خدَج جَٚؼ األؽظبء تِمس اًخريٚز ِٕمس

اًرٕح".
ٕأظبلحٕ " :يَب شِدح ً ٙلرضج اًخؾتٚر ؽُ ٓذا اًرأ٘ ًٌَجٌس اًخِمٚذ٘ أذِبء ؽٌَٚج االخخٚبر ،أهٕل َجددا إُ
اًضِدٕن ٚجة أُ ٚيُٕ ََٔب َٕشخجٚتب ٕلؾبال ٕشرؽٚب َُ ،أجل خدوٚن َِٕ أهٕٖ ؽٌٗ أشبس هبتل ًالشخَرار،

ٕاًخٕضل إًٗ االشخورار االهخضبد٘ اًيٌٕ ،ٙتٌٕؿ َشخوتل ألظل ًٌجَٚؼ".
ٕهد ؽُِٚح اًشٚدث الفبرد ًَدث خَس شِٕاح ؽوة ػيويج االخخيبر اًخ ٙاشخقرهح شٔرا يٌذ اهؼشريً يً يبيو اهيبضي

ؽوة اشخلبهج اهشيد دوييٌيم شخراوس-نبًٕ .شٕك خخًٕٗ َٔبٍ َِضتٔب اًجدٚد ل ٙاًخبَس َُ .ًٕٕٚٚ

ٕتٔذّ اًَِبشتج ،أؽرة اًشٚد إٔفشخُ يبرشخِزَ ،دبلغ اًتِى اًَريز٘ اًَيشٚي ٙاًذ٘ يبُ َرشدب أٚظب ًَِضة
اًَدٚر اًؾبٍ ،ؽُ أطية أيٌيبخه ودػيه اهنبيل ًٌشٚدث الفبرد.
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اهخؼبفي اهؼبهيي غير اهيخوازً
ٕلَ ٙور اًضِدٕن اًرئٚش ٙإًاهؼ لٕ ٙاشِعُ اًؾبضَجِٚ ،خغر اًشٚدث الفبرد جدٕل أؽَبل َشدُٕ تشأُ اًشٚبشبح.
فبالكخصبد اهؼبهيي َدبضر تؾدٍ اًٚو ُٚاًَشخَر ل ٙإٔرٕتبٕ ،االِخمبظبح ل ٙاًشرن األٕشعٕ ،تٕادر اًِشبع

االهخضبد٘ اًَدٍَٕ ل ٙتؾط اهخضبداح اًشٕن اًضبؽدث شرٚؾج إًَِٕ ،أشؾبر اًشٌؼ األًٕٚج اًَخضبؽدث اًخ ٙخشيل

خددٚب خبضب أَبٍ اًتٌداُ َِخمظج اًدخل.
ٕلٓ ٙذا اًضدد كبهح اًشٚدث الفبرد" :اًضِدٕن ًد َُ ْٚاًشٕافل اًيذٚر ِغرا ًؾدٍ خٕازُ اًخؾبل ٙاًؾبًَٕ ،ٙؽٕدث

االخخالالح اًؾبًَٚجٕ ،اًخدلوبح اًرأشَبًٚج ذاح اًخأذٚر اًَدخَل ؽٌٗ االشخورارَٕ ،شخٕٖ اًتعبًج اًَرخمؼَٕ ،ؾدالح

اًخظخٍ اًَخضبؽدثٕ ،دبالح اًتٌداُ اًضؾتج".
َُٕ جٕاِة ؽدٍ اًٚو ُٚاًخ ٙخخ ٍٚؽٌٗ آلبن االهخضبد اشخَرار أزَج اًد ُٕٚاًشٚبدٚج ل ٙإٔرٕتبٕ .خشٔد إًِٚبُ أيذر
اًَشيالح ددث لٓ ٙذا اًضدد ،دٚد خشؾٗ اًديَٕج إًٗ اًدضٕل ؽٌٗ اًخأٚٚد اًشٚبش ٙاًَدًٌ ٙخِمٚذ َجَٕؽج َُ

اإلجراءاح اًَؾززث ًٕظؼ االهخضبد ؽٌٗ َشبر أيذر أَِب.
ِٕغرا الظعالػ اًشٚدث الفبرد اًتبًقج َُ اًؾَر  55ؽبَب تَِضة ٕزٚر َبًٚج لرِشب أذِبء األزَج اًَبًٚج اًؾبًَٚج،
لٔ ٙؽٌٗ دراٚج يتٚرث تبًَشيالح اًخ ٙخٕاجْ َِعوج إًٚرٕ.

ٕل ٙيلبتوج يغ اهيحطج اهخويفزيوٌيج اهفرٌشيج ،TF1دؽح اًشٚدث الفبرد اًَؾبرظج إًِٚبِٚج إًٗ َشبِدث اًديَٕج،
هبئٌج" :األَر ٚخؾٌن تَضٚر ٕأَُ تٌد يبَلٕ .أؽخود أُ ؽٌِٚب لٓ ٙذّ اًَردٌج اًخقبظ ٙؽُ االخخاللبح اًشٚبشٚج،
اًضقٚرث َِٔب ٕاًيتٚرث ،ل ٙشتٚل خدَج ٓذا اًتٌد".
اهدفغ هيزيد يً اإلصالحبح
ٕهتل خؾ ُٚٚاًشٚدث الفبرد ـ ٕٓ ٙتعٌج شبتوج ل ٙاًشتبدج اًخٕهٚؾٚج ٕأٍ ًًٕد ُٚتبًق ُٚـ هبَح تزٚبراح ًٌضٕ ُٚأًِد
ٕرٕشٚب ٕاًترازٚل ل ٙإعبر اًخزأَب تبًخشبٕر إًذٚن َؼ األشٕان اًضبؽدث ذاح إًَِ اًشرٚؼ.
ٕهد ضردح اًشٚدث الفبرد تأُ "اًضِدٕن ًٚس ٌَيب ألدد ،إَِب ٕٓ ٌَى ًيل األؽظبء اًتبًـ ؽددٍٓ  781تٌدإ ،إدارث
اًضِدٕن اًؾٌٚب ًٚشح ٌَيب أل٘ أَج إٔ َِعوج تؾِٔٚبِ ًُٕ .شخعٚؼ خَذٚل خٕازُ اًوٕٖ االهخضبدٚج ل ٙاًؾبًٍ خَذٚال لؾبال
إذا يبِح ِٓبى اهخضبداح ِبهضج اًخَذٚل".
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ٕلِٕ ٙلَتر  ،4272اخمن اًضِدٕن ؽٌٗ إجراء إضالدبح ل ٙإطبر صٌغ اهلرار خؾتٚرا ؽُ األَٓٚج اًَخزاٚدث اًخٙ
خيخشتٔب اهخضبداح األشٕان اًضبؽدث ٕاالهخضبداح اًِبَٚجٕ .دؽح اًشٚدث الفبرد ًشرؽج خِمٚذ ٓذّ اإلضالدبح ٕتذل

جٔد أيتر لَٚب ٚخضل تخَذٚل اًتٌداُ.
ٕهد أػرة رئٚس ًجِج اًضِدٕن اًَؾِٚج تخٕج ْٚاًشٚبشبح ،اًشٚد ذبرَبُ شبَٕفبراخِبٍ ،ؽُ خأٚٚدّ ًدؽٕث اًشٚدث الفبرد
ًَزٚد َُ اإلضالدبحٕ .لٓ ٙذا اًضدد هبل" :خددذح إًٗ اًشٚدث الفبرد ٕاخموِب ؽٌٗ أَٓٚج اشخَرار اإلضالدبح لٙ
ِغبٍ دٕيَج اًضِدٕن دخٗ ٚيُٕ خؾتٚرا ضبدهب ؽُ اًخٕازُ اًجدٚد ل ٙاالهخضبد اًؾبًَٕ ٙاًِغبٍ اًَبًٕٚ .ٙشَل ذًى

ظَبُ اًخِمٚذ اًيبَل إلضالدبح ؽبٍ ٕ 4272اًَظ ٙلَ ٙراجؾج ضٚـ اًدضص اًخ َُ ٙاًَورر أُ ختدأ هتل
االجخَبؽبح اًشِٕٚج ل ٙشتخَتر ٓذا اًؾبٍ".
صٌدوق أنثر فؼبهيج
ٕخخًٕٗ اًشٚدث الفبرد َِضتٔب اًجدٚد ٕاًضِدٕن ٚؾزز ؽٌَْ اًَؾِ ٙتبِخشبر اًخداؽٚبح ـ أ٘ اًخأذٚر اًذ٘ َٚيُ أُ
خُدِدذْ شٚبشبح تٌد َب ؽٌٗ اًتٌداُ األخرٖ تشتة اًزٚبدث أًبئٌج اًخ ٙخشٔدٓب اًرٕاتع اًخجبرٚج ٕاًَبًٚج ل ٙاالهخضبد
اًؾبًَٕٚ .ٙأخٓ ٙذا اًؾَل ل ٙشٚبن جٕٔد اًضِدٕن ًخٕذٚن اًخؾبُٕ تشأُ اًشٚبشبح ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًدًٕ.ٙ
ٕهد دؽح اًشٚدث الفبرد ل ٙتٚبِٔب ًٌَجٌس اًخِمٚذ٘ إًٗ رهبتج أيذر دزَب ٕلؾبًٚج ٕاخشبهب ًخدش ُٚإًهبٚج َُ األزَبح
ٕخضَ ٍٚاًَشٕرث تشأُ اًشٚبشبح دشة َوخظٗ اًدبلٕ .هبًح لٓ ٙذا اًشٚبن" :إًٗ جبِة ََٔج اًضِدٕن ل ٙظَبُ
اشخورار أشؾبر اًضركِٚ ،تق ٙأُ ٚدشُِّ اًضِدٕن إدخبل اًختراح اًَخخضضج ل ٙشؤُٕ اًوعبػ اًَبً ٙظَُ أؽَبًْ
اًرهبتٚجٕ ،اًخؾبُٕ َؼ َجٌس االشخورار اًَبًٕ ٙفٚرّ َُ أًٚئبح اًَؾِٚج".
خؼهد تخؼزيز اهخٌوع
ٕأؽرتح اًشٚدث الفبرد لً ٙوبئٔب َؼ اًَدعج اًخٌٚمزِٕٚٚج  TF1ؽُ اؽخزازٓب تأِٔب إٔل شٚدث خرأس اًضِدٕن.
ٕل ٙشٚبن خرشدٔب ًٔذا اًَِضة ،أيدح اًدبجج إًٗ ظَبُ خيبلؤ اًمرص ل ٙاًضِدٕن ٕخدوٚن اًخِٕػ تيل أتؾبدّ

شٕاء َُ ِبدٚج ِٕػ اًجِس إٔ اًِبدٚج األيبدَٚٚج إٔ اًجقرالٚج.

ٕدٕل ٓذّ اًَشأًج هبًح ًٌَجٌس اًخِمٚذ٘ "شٚؤد٘ اًخِٕػ إًٗ خؾزٚز اًشرؽٚجً ،يِْ شٚوٕد أٚظب إًٗ خؾزٚز اًمؾبًٚج.

ٕٓذا ٕٓ أدد اًَجبالح اًخ ٙشخشٔد خودَب".

2
يرشحبً كويبً
ٕهد ٕهؼ اخخٚبر اًَجٌس اًخِمٚذ٘ ؽٌٗ اًشٚدث الفبرد تخٕالن اٛراءٕ .ل ٙتٚبِٔب خٕجٔح تبًشير إًٗ أؽظبء اًضِدٕن
ل ٙجَٚؼ أِدبء اًؾبًٍ ًَب دغٚح تْ َُ دؽٍ ٕاشؼ اًِعبنٕ ،أؽرتح ؽُ ادخرأَب ٕخودٚرٓب ًٌشٚد إٔفشخُ يبرشخِز

ٕاضمج إٚبّ تأِْ "زَٕ ٌٙٚضدٚو ٙإٔفشخُ يبرشخِز".

ٕهد ٕجْ اًَراهتُٕ اًخبرج ُٕٚاِخوبداح ًؾٌَٚج اخخٚبر اًَدٚر اًؾبٍ ،داؽ ُٚألُ خيُٕ أيذر ؽٌِٚج ٕشمبلٚج.
َُٕ ِبدٚج أخرٖ ،ؽٌن إًزٚر ذبرَبُ ؽٌٗ ؽٌَٚج االخخٚبر هبئال ل ٙتيبٌه" :شجؾح ؽٌَٚج اخخٚبر اًَدٚر اًؾبٍ اذُِٚ
َُ اًشخضٚبح ذاح اًَضداهٚج اًؾبًٚج ًٌخرشخ ًٔذا اًَِضةٕ .يبُ اًشٚد إٔفشخُ يبرشخِز ٕاًشٚدث الفبرد َرشدَُٚ
هًٌٕ ُٚٚقبٚجٕ ،إٔد أُ أشيرَٓب ؽٌٗ اًَتبدرث تبًخٕاضل َؼ َجَٕؽج إٔشؼ َُ تٌداِِب األؽظبء لٓ ٙذا اًشٚبنٕ ،ؽٌٗ
َب أتدٚبّ َُ رٕح االدخراٍ اًَختبدل عٕال خٌى اًمخرثٕ ،ؽٌٗ اًعرح اًذ٘ هدَْ يل ََِٔب إلتراز اًدبجج إًٗ دؽٍ هدرث
اًضِدٕن ؽٌٗ خؾزٚز االشخورار اًؾبًَ".ٙ

