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 :واملمّولونسون املؤسّ 
 François Cavanna/فرنسوا كافانا -1
ونارش  فرنيس، اتب وصحفي ورسام كاريكات�ك -

فرباير  22ورئيس الصحافة الفرنسية، من مواليد 
 .2014يناير  29يف باريس وتويف يف  1923

اشتهر بشكل خاص بكونه املؤسس املشارك  -
 Hara-Kiriو  Hara-Kiriللمجالت الساخرة 

Hebdo  وCharlie  وCharlie Hebdo. 

https://www.toupie.org/Biographies/Cavanna.htm 
 

 Georget Bernier/بروفيسور شورون -2
 .ورج ب�نييه، املعروف بالربوفيسور كورون أو جورج ب�نييهج -
كاتب وصحفي ساخر وفكاهي ونارش ورئيس تحرير ومغني   -

يف ال نوفيل أو بوا (مارن) وتويف  1929سبتمرب  21فرنيس ، ولد يف 
 يف باريس. 2005يف يناير 

مؤلف ومقدم العديد من الصحف، وهو املؤسس املشارك ملجالت  -
Hara-Kiri  وCharlie Hebdo يأيت اسمه املستعار من شارع .

 شورون حيث يقع املبنى األول لهارا ك�ي.
 

 
fesseur_Choron.phphttps://www.dicocitations.com/biographie/1002/Georges_Bernier_dit_Pro 

 
 

 Jean Maurice Jules Cabut/ان موريس جول كابوتج -3
ملعروف باسم كابو، هو رسام كاريكات� فرنيس ومؤلف قصص هزلية، ا -

 .يف شالون سور مارن 1938يناير  13ولد يف 
صحيفة شاريل  مقرالهجوم  خالليف باريس  2015يناير  7يف  قتل -

 إيبدو.
، وشارك يف فرق من  Beaufو  Grand Duducheابتكر شخصيات  -

 Leأو  Charlie Hebdoأو  Hara-Kiriالصحف الساخرة مثل 
Canard enchaîné  ك� أنه كان يتعاون مع  العديد من الربامج ،

 التلفزيونية يف تقديم الربامج لألطفال عىل الهواء مبارشة.
-  

://fr.wikipedia.org/wiki/Cabuhttps 

https://www.toupie.org/Biographies/Cavanna.htm
https://www.dicocitations.com/biographie/1002/Georges_Bernier_dit_Professeur_Choron.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabu
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 من املساهم� األوائل يف صناعة هذه الصحيفة:
Cyrille -Jeanبعد خالف مع املحرر  La Grosse Berthaوكابو األسبوعية الساخرة  1، غادر فيليب فال1992يف عام  -

2Godefroy اسم تشاريل 3، وخططوا إلطالق أسبوعية خاصة بهم. خالل اجت�ع، بحثًا عن عنوان، أطلق وولينسيك"
 إيبدو" تم قبول االقرتاح عىل الفور. يقدم فيليب فال وجيبي وكابو ورينود رأس املال لتمويل اإلصدار األول.

، كرشكة 1992استبدالها يف سبتمرب (تم SARL Kalashnikovتم إنشاء رشكة خفية االسم ذات مسؤولية محدودة،  -
 .eLes Éditions Rotativ(4نرش الصحيفة، من قبل 

من األسهم. باع رينو  %85�تلكون حوايل كانوا  . 6ورينود وفيليب فال وكابو وبرنارد ماريس 5(جورج بلوندو)  -
ألف يورو  300مقابل  2004أسهمه عندما غادر الصحيفة، وقامت أرملة جيبي (نيكول بلوندو) بإعادة بيعها يف عام 

 للرشكة.
 

 املساهم� واملّمول� الحالي�:
 Laurent Sourisseau / لوران سوريسو -1
يف  1966سبتمرب  20، من مواليد Riss ملعروف باسم ريس -

ميلون، هو رسام كاريكات� فرنيس، ومؤلف القصص املصورة 
 % من أسهمها.70ومحرر صحيفة شاريل إيبدو التي �تلك 

 مدير تحرير الصحيفة.اليا هو أيضا ح -
 

https://twitter.com/lsourisseau 

 
 

 Eric Portheault إريك بورثيو/ -2
 من أسهم الجريدة. %30تلك �

كان مديرا سابقا لها ودخل يف رصاع مصالح مع رشيكه حول  -
 إدارة الصحيفة.

- Charlie Hebdoبورثولت، املدير السابق لـ أراد إريك  -
بيع  -2021الذي دخل يف نزاع مع الصحيفة الساخرة منذ 

مليون يورو. اختلف مع رشيكه املدير  1.8أسهمه مقابل 

                                                   
ي ف�ل�ب فال 1

ي  1952سبتم�ب  14، المولود �ف
. Seine-sur-Neuilly�ف ي

ي وكاتب أغايف
ي وكاتب أغايف ي فر��ي وكاتب عمود وفكا�ي وكاتب ومغيف

، هو صح�ف
ا، ورئ�س تح��ر ( شغل منصب رئ�س صح�فة شار�ي إبدو لمدة سبعة ا للن�ش (2004-1992ع�ش عام� ) ، ثم ترأس فرا�س إن�ت 2009-2004) ثم مدير�

 . 2014إ�  2009من 
2 Cyrille Godefroy1-Éditions Jean ،  ي تأسست عام ي بار�س.  1986اليت

 ، �ي دار ��ش فر�س�ة مقرها �ف
ي  جورج وولينس�ي  3

ي تو�س العاصمة (ت 1934يونيو  29، المولود �ف
ي �ف

ي بار�س ، هو رسام كار�كات�ي فر��ي ومؤلف  2015يناير  7و�س) واغت�ل �ف
�ف

ي وممثل. 
 كتب هزل�ة وصح�ف

4 .html388541336201212311-rotative-editions-https://www.societe.com/bilan/les 
ي  Gébé، المعروف باسم  جورج بلوندو 5

ي  1929يوليو  9، ولد �ف
ي  Georges-Saint-Villeneuve�ف

ي  Marne-de-Val�ف
ي �ف

ي  2004أب��ل  4وتو�ف
�ف

Champcueil  ي
.  Essonne1�ف  ، وهو رسام كار�كات�ي فر��ي

ي  برنارد مار�س 6
، ولد �ف ي فر��ي

ي تولوز و  1946سبتم�ب  23اقتصادي وكاتب وصح�ف
ي �ف

ي مقر صح�فة شار�ي إيبدو.  2015يناير  7اغت�ل �ف
ي بار�س �ف

�ف
ا باسم مستعار  ي Oncle Bernardوهو معروف أ�ض�

ي ال�سار، Charlie Hebdo، والذي ين�ش تحته نصوصه �ف
 �ف

�
. المشهور والمفكر المنخرط س�اس�ا

 الرأسمال�ة واقتصاد السوق. 
�
 انتقد علنا

https://twitter.com/lsourisseau
https://www.societe.com/bilan/les-editions-rotative-388541336201212311.html
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، حكمت املحكمة التجارية لصالحه. وقام بفصل املدير السابق وال يزال النزاع قائم لدى 2021مايو 17ريس. يف 
 القضاء ب� الطرف�.

 
-deboute-portheault-eric-ecteurdir-ancien-l-hebdo-justice/charlie-divers-https://www.francebleu.fr/infos/faits

1622731042-du-parts-ses-de-vente-de-prix-du-sujet-au 

 
 التحرير: رئاسة 

 Gérard Biard/ج�ارد بيارد.1
، صحفي فرنيس. يتعاون بشكل 1959من مواليد ئيس تحرير الصحيفة: ر  -

التي يعمل رئيس  Charlie Hebdoخاص مع الصحيفة الساخرة 
 .1992تحريرها. يكتب يف شاريل إيبدو منذ عام 

الحجاب واملرأة التي  العل�نية وينتقديقدم نفسه كمدافع متحمس عن  -
تلبسه. وهو أيًضا املؤسس املشارك وأحد املتحدث� الثالثة مع باتريك 

 الجمعية،. تكافح هذه Zéromachoمن شبكة  روبرتجان وفريد 
ضد الدعارة وتنظم حمالت لتجريم العمالء.  فقط،املكونة من الرجال 

 األرحام.يعارض اإلنجاب مبساعدة طبية وتأج�  إبدو،يف أعمدة شاريل 
 

https://twitter.com/biardgerard 
https://twitter.com/charlie_hebdo_/status/1260856613914718213 

 
 
 
 

 طاقم التحرير:
 

 من صحفي� ورسامي كاريكات�، وهم أيًضا من كتاب األعمدة. Charlie Hebdoيتكون طاقم تحرير مجلة 

 7شارب، كان مدير النرش هو رسام الكاريكات� / كاتب العمود 2015يناير  7حتى اغتياله يف  2009من مايو  •
 .كمساعدة سيلفي كومامع الصحفية  Rissمدير التحرير هو رسام الكاريكات� 

 ، املدير الفني للجريدة األسبوعية الساخرة. 2015يناير  7كان رسام الكاريكات� كابو، حتى اغتياله يف  •

 ج�ار بيارد.الصحفي  هويزال اىل اليوم  الالتحرير رئيس  •

 الصحيفة وغادر إدارة التحرير. 8لوزترك  •
 
 

                                                   
ي ست�فان شار�وني�ه 7

ي فر��ي ساخر ، ولد �ف
)  1967أغسطس  21، المعروف باسم شارب، رسام كار�كات�ي وصح�ف ف ي كونفال�س سانت أونور�ن (إ�فلني

�ف
ي  قتلو 

ي بار�س.  2015يناير  7أثناء الهجوم ع� هيئة تح��ر مجلة شار�ي إيبدو �ف
 �ف

ي ومؤلف قصص كوم ر�نالد لوز�ر، 8
ي المعروف باسم لوز، هو رسام كار�كات�ي صح�ف

ي العد�د من  1972يناير  7�د�ة فر�س�ة، ولد �ف
ي تورز. �ساهم �ف

�ف
ي فل��د غالس�ال.  2003الصحف، ال س�ما شار�ي إبدو ومنذ عام 

 عمل �ف

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/charlie-hebdo-l-ancien-directeur-eric-portheault-deboute-au-sujet-du-prix-de-vente-de-ses-parts-du-1622731042
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/charlie-hebdo-l-ancien-directeur-eric-portheault-deboute-au-sujet-du-prix-de-vente-de-ses-parts-du-1622731042
https://twitter.com/biardgerard
https://twitter.com/charlie_hebdo_/status/1260856613914718213
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 رّسامو الكاريكات�:
 

 Ali Dilemعيل ديلم/  -1
يف  1967يونيو  29جزائري من مواليد رسام كاريكات� وصحفي  -

 الحراش بوالية الجزائر العاصمة.
ويف الربنامج  Libertéنرش رسومه الكرتونية يف اليومية الجزائرية ي -

 TV5عىل القناة الفرنسية  Kiosque de TV5 Mondeالتلفزيو� 
 ويف األسبوعية الفرنسية شاريل إيبدو.

https://twitter.com/dilemofficiel 

 
 
 
 
 
 
 
 

2- Corinne Rey, dite Coco 
يف  1982أغسطس  21اليد كورين ري، املعروفة باسم كوكو (من مو  -

  وكاتبة سيناريو ورسام كاريكات� فرنيس.رسامة كاريكات�أ�اس) هي 

https://twitter.com/cocoboer?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
 

 
 

 Peter Kuperبيرت كوبر/  -3
 .1958عام  ؤلف كتاب فكاهي أمرييك، ولد يف الواليات املتحدةم -
حيث يقدم  ،Charlie Hebdo، يساهم بانتظام يف 2020منذ عام  -

حول موضوع  أسبوع غالبًارشيطًا صامتًا من أربعة صناديق كل 
 .Fabrice Nicolinoالبيئة مع العمود البيئي لـ 

com/pkuperart/with_replieshttps://mobile.twitter. 

 

https://twitter.com/dilemofficiel
https://twitter.com/cocoboer?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://mobile.twitter.com/pkuperart/with_replies
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 Philippe Vuilleminفيليب فويليم�/ -4

 يف مرسيليا. 1958سبتمرب  8سام كاريكات� وممثل فرنيس، ولد يف ر  -
 

https://twitter.com/hashtag/vuillemin 

 
 
 
 
 
 

 Bernhard Willem Holtropبرنارد ويليم هولرتوب/ -5
 يف إرميلو.  1941أبريل  2سام كاريكات� هولندي ساخر، ولد يف ر  -
أصبح أول هولندي يفوز  2013ويف عام  1968يعيش يف فرنسا منذ عام  -

 بالجائزة الكربى ملدينة أنغوليم.
holtrop-willem-https://www.transartists.org/en/organisation/bernhard 

 
 :9رّسامي الكاريكاتورهناك أيضا ضمن طاقم 

  Walter Foolz10والرت فولز / -
 يف أورليان. 1972يوليو  13رسام كاريكات� فرنيس ولد يف 

 ) 2011(حتى  CQFDو Charlie Hebdoيعمل بشكل خاص يف صحيفتي 
 
 

 املحررين
 

 
 Antonio Fischettiأنطونيو فيشتي / -1

) هو باحث فيزياء ومدرس 19601ديسمرب  2(من مواليد  
 متخصص يف الصوتيات وصحفي علمي.

https://twitter.com/antoniofischet8 
 
 
 
 
 

                                                   
9 .Biche, Faujour, Felix, Julin (Pierrick Julin), Schvartz (Loic Schvartz), Zorro )ال وجود لصورة شخص�ة وال تفاص�ل واضحة حولهم( 

 ال وجود لصورة شخص�ة وال تفاص�ل واضحة حوله 10

https://twitter.com/hashtag/vuillemin
https://www.transartists.org/en/organisation/bernhard-willem-holtrop
https://twitter.com/antoniofischet8
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 Jean-Baptiste Thoretجان بابتيست ثوريت/  -2
 .1969ؤرخ سين�يئ وناقد ومخرج فرنيس ولد عام م -
متخصص يف السين� األمريكية وخاصة السين� الجديدة يف هوليوود والسين� اإليطالية   -

 يف السبعينيات. 
 مؤلف خمسة عرش كتابًا عن السين�، مبا يف ذلك السين� األمريكية يف السبعينيات. -

Baptiste_Thoret-edia.org/wiki/Jeanhttps://fr.wikip 
 
 
 

 Mathieu Madénian  /ماتيو مادينيان -3
 يف بربينيان، هو فكاهي وممثل وكاتب عمود فرنيس.  1976يوليو  23ملولود يف ا -
، 2، وكذلك عىل التلفزيون، يف فرنسا 1كتب العديد من السجالت يف اإلذاعة، يف أوروبا  -

 .W9و C8، 4فرنسا 

https://twitter.com/mathieumadenian?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 
 
 
 

4- Renaud Séchan  املعروف باسم ،Renaud 
 ، هو مغني وكاتب أغا� فرنيس.15يف باريس  1952مايو  11من مواليد  -
يف ح� أن مواقفه مث�ة للجدل، فقد أطلق عىل نفسه لقب "املغني املزعج"  -

بسبب التزاماته املتعددة بقضايا مثل حقوق اإلنسان أو ح�ية البيئة أو معاداة 
 العسكرة التي تظهر بشكل متكرر يف أغانيه.

https://twitter.com/renaudschn 
 
 
 
 

 هناك أيضا بعض الصحافي� (املحررين) ضمن هيئة التحرير، والعامل� بشكل مستمر يف الصحيفة:
 

 /Philippe Lançon فيليب النسون 
 يف فانفيس. 1963صحفي وروايئ فرنيس من مواليد  -

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Thoret
https://twitter.com/mathieumadenian?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/renaudschn
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 .اليومية، وكاتب عمود وناقد أديب ، ولديه شغف خاص بأدب أمريكا الالتينية Liberationصحفي يف صحيفة  -
 .Portraitاالنقاليب املخصص للتلفزيون، وشارك يف إطالق صفحات  Aprèsلفرتة طويلة، كتب عمود 

أصبح عضًوا يف منتدى "املرسح" يف  2014األسبوعية، ومنذ نهاية عام  Charlie Hebdoكاتب عمود يف جريدة  -
Masque et la Plume on France Inter. 

، أصيب بجروح خط�ة خالل هجوم عىل شاريل إيبدو، م� دفعه للخضوع لعملية 2015كانون الثا� (يناير)  7يف  -
 .جراحية كربى ملدة أربع ساعات يف وجهه

عن  Prix Femina 2018حصل عىل جائزة و . Le Lambeau4ه األحداث يف كتاب بعنوان ، يرسد هذ2018يف عام  -
 .هذا الكتاب

https://twitter.com/ramses2005 
 

 Iegor Andreïevitch Siniavski إيجور أندرييفيتش سينيافسيك/ 
 موسكو، هو كاتب فرنيس.يف  1964ديسمرب  23املولود يف  -

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iegor_Gran 
 

  Jean-Yves Camus جان إيف كامو/ 
 ، صحفي وسيايس متخصص بأحزاب اليم�.1958من مواليد  -

https://twitter.com/jeanyvescamus1 
 

  Laurent Legerلوران ليج�/  
كمراسل قبل أن ينضم إىل هيئة  Paris Matchعاًما يف  12. عمل ملدة 1966أبريل  3هو مراسل فرنيس، ولد يف  -

اإلخباري حتى فرباير  Bakchichشغل منصب رئيس تحرير موقع  .Le Pointثم تعاون مع  Le Parisienتحرير 
2009. 

، هو أحد الناج� القالئل من الهجوم عىل الصحيفة. ك� أدار أع�ًال  Charlie Hebdo2املسؤول عن التحقيقات يف  -
 لقسم التحقيقات والوثائق يف دور النرش بلون وفالماريون وماكس ميلو.

itter.com/laurent_legerhttps://tw 
 
 

 Fabrice Nicolinoفابريس نيكولينو/ 
 1955صحفي فرنيس ولد يف باريس عام  -

Nicolino/26009-https://www.babelio.com/auteur/Fabrice 
 
 

 التي تستغل االزمات السياسية العاملية لتغطي افالسها: : الصحيفة "الساخرة"Charlie Hebdo صحيفة
 

 1970تأسست عام تصنف عىل انها تنرش تحت غطاء "الصحافة الساخرة واالستقصائية"، هي صحيفة أسبوعية فرنسية 

 عىل يد فرانسوا كافانا والربوفيسور شورون. 

https://twitter.com/ramses2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iegor_Gran
https://twitter.com/jeanyvescamus1
https://twitter.com/laurent_leger
https://www.babelio.com/auteur/Fabrice-Nicolino/26009
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ر ارس الصحافة االستقصائية من خالل نرش تقاريتركّز بشكل كب� عىل الرسوم الكاريكاتورية السياسية، ك� أنها مت •

 يف الخارج أو حول الطوائف واألديان واليم� املتطرف واإلسالموية والسياسة والثقافة. 

 .ختلفةتظهر الصحيفة كل يوم أربعاء. ك� تنرش إصدارات خاصة عىل فرتات م •

عنوان  ا بعدحظرهرشها نفس الفريق وتم ، التي نHara-Kiriتم إنشاؤها لتحل محل النسخة األسبوعية من مجلة  •

 .1981نرشها بانتظام حتى عام إعادة ثم ، "وفاة الج�ال ديغول"

وتعترب حرية التعب� مبفهومها هي القاعدة األساسية التي  ."حرية الصحافة"تقدم نفسها كصحيفة مدافعة عن  •

 تجردها من كل االلتزامات األخالقية يف مهنة الصحافة: انها متثل بحق ما يطلق عليه اسم "الصحافة الصفراء".

لكنها ، ك� تّدعي مناهض للعسكر ورجال الدينو ناقد  تقدم خطها التحريري كقلم يساري، السيايس:موقفها  •

 ها.م أساليب السخرية املقيتة واملشّوهة يف التعب� عن أفكار تستخد

، عندما كان بعض أعضاء الفريق القديم، ومنهم كابو 1992، توقف النرش حتى عام 1982بعد إصدار واحد يف عام  •

 إلعادة إطالق تشاريل إبدو بأشخاص جدد. ونالذي كان يف املقدمة، يجتمع

تقطاب القراء وبالتايل توف� الدخل املادي املحرتم، قرر صانعوها استئناف يبدو ان الصحيفة وبسبب فشلها يف اس •

ردود فعل التي اثارت  112006الكاريكاتورية ملحمد يف عام  Posten-Jyllandsرسوم نرش الرسوم الكاريكاتورية "

حيث رفعت دعوى  اوخاصة الجاليات املسلمة يف فرنس اإلسالمية،و  العربية قوية، وعنيفة، ضد الصحيفة يف البلدان

 قضائية من قبل جمعيات إسالمية. 

 ترضر مقر الصحيفة من جراء الحرق املتعمد. ،2011يف نوفمرب  •

� شخًصا، بينهم مثانية موظف 12ن كوايش إىل مقتل ينفذه األخوإرهايب أدى هجوم  ،2015يناير / كانون الثا�  7يف  •

 يف الصحيفة األسبوعية. 

ضد الهج�ت عىل شاريل إبدو  2015يناير  11و 10الصحيفة هذا الحدث فنظموا تظاهرة يفاستغل القامئون عىل  •

 شاركوا فيها. مالي� متظاهر 4أكرث من ان  وأعلنوافينس�، واحتجاز رهائن متجر هايرب كارش يف بورت دي 

الصحيفة  ، وانتقلتمالي� نسخة 8، مع طباعة ما يقرب من ، بعد ذلكاملسمى "الناجون" ،1178تم إصدار الرقم  •

 مشرتك يف أقل من شهر. 220.000إىل  10000من 

 يف التقليد التحرري بروح الذعة وغ� محرتمة موروثة من هارا ك�ي. هي صحيفة ساخرةتشاريل إبدو  •

 .لديها نربة مناهضة للدين ومناهضة للطائفة، وملحدة للغاية ومناهضة لرجال الدين •

 .لإلسالم واتُهمت بأنها `` مهووسة '' باملسلم�ُوصفت الصحيفة بأنها معادية  •

                                                   
11 Posten-Jyllands  ها الرسوم ي البالد. اشتهرت بن�ش

ي الدنمارك، والصح�فة اليوم�ة المحافظة الرئ�س�ة �ف
�ي إحدى الصحف اليوم�ة الرائدة �ف

ي 
 . 2006ال�ار�كاتور�ة لمحمد �ف
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، نأت شاريل إبدو نفسها عن بعض التيارات اليسارية املتطرفة التي، من خالل معاداة 2001سبتمرب  11بعد هج�ت  •

عندما  فيليب كوركوفمل تدين اإلسالمي�. هذا التوجه الجديد هو أحد األسباب التي ذكرها عامل االجت�ع  أمريكا،

 .2004ر شاريل إبدو يف ديسمرب غاد

، رئيس التحرير حتى ذلك الح�، كمدير للنرش، بين� يتوىل اآلن فيليب فال، خلفه 2004يف عام  Gébéبعد وفاة  •

 .55.000 إىلنسخة  80.000حوايل  انخفضت مبيعات الصحيفة منرئاسة التحرير.  ج�ار بيارد

. يرافقهم بغطاء رسم جيالند بوسنتبدورها سلسلة الرسوم الكاريكاتورية ملحمد بقلم  نرشت تشاريل إيبدو 2006 •

ألف نسخة مباعة وأعادت الصحيفة طبعت�:  160فقد ارتفع إىل  نسخة،ألف  140بين� كان التوزيع املنتظم . و لكابو

 ألف نسخة.  400بيع إج�يل 

، وهو نص وقع عليه بشكل خاص 2006مارس  1بيان يف دفعت قضية الرسوم الكاريكاتورية الصحيفة إىل نرش - •

 والتي الخصوص،عىل وجه  تسليمة نرسين وبرنارد ه�ي ليفيو سل�ن رشديمع  ،فوريستوكارول�  فيليب فال

باعتبارها شمولية دينية جديدة تهدد الد�قراطية، مثل الفاشية والنازية والستالينية. ونددت  اإلسالمويةشجبت 

 .إلنسان بهذا النص واتهمتها بتشويه صورة اإلسالمرابطة حقوق ا

٪ إىل 85يورو. من هذا املبلغ، متت إعادة  968.501، من روتاري إديشنزاستفادت رشكة دار النرش شاريل إبدو،  •

املايل  املدير بورثولتوإريك آالف يورو  110 وبرنارد ماريسألف يورو،  330 فيليب فال وكابواملساهم� (تلقى 

 ألف يورو). 55

 . Riss، التي يديرها املصمم Les Échappésأطلق تشاريل دار النرش الخاصة به،  2008يف يوليو  •

 أطلقت األسبوعية موقعها عىل اإلنرتنت.  2008سبتمرب  10يف  •

. 74فرنسا سيرتك منصبه كمدير لينضم إىل راديو  فيليب فال، أعلنت الصحيفة يف بيان صحفي أن 2009مايو  12يف  •

 .و�ثل رحيل فال، الذي تم تعيينه رئيًسا لفرانس إنرتناشونال برئاسة نيكوال ساركوزي

وشغل رسام الكاريكات� ريس منصب مدير التحرير  للنرش،مديرًا جديًدا  رشبأصبح رسام الكاريكات� وكاتب العمود  •

 مع الصحفية سيلفي كوما كمساعدة. 

 ية.لكنه توىل االفتتاح تحرير،مسؤولياته كمدير  برنارد ماريسترك  •

، أعلن شارب يف الصحيفة أن فيليب فال، سلفه عىل رأس الصحيفة األسبوعية، مل يعد مساهً� يف 2011فرباير  16يف  •

 شاريل إبدو، بعد أن باع جميع أسهمه مقابل يورو رمزي. 

) وبرنارد ماريس 299) وإريك بورثولت (599(سهم) وريس  600رشب (يتم تقاسم رأس مال الصحيفة اآلن ب�  •

، أعلن رشب يف صحيفة ليرباسيون أن شاريل إيبدو 2011أبريل  5يف  .يورووتقدر األسهم بقيمة صفر ). 1) وكابو (1(

 48تنتقل إىل مقرها يف بورت دي مونرتوي يف باريس. وأشار يف ذلك الوقت إىل أن مبيعات الصحيفة كانت نحو 

 ألف مشرتك. 12مبا يف ذلك  ية،أسبوعألف نسخة 
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 شارع ،62كان مقر شاريل إيبدو (الذي كان يقع يف ذلك الوقت يف  ،2011ترشين الثا� (نوفمرب)  2إىل  1خالل ليلة  •

دافوت) هدفًا لهجوم حريق بسبب زجاجة مولوتوف. اخرتاق موقع الصحيفة واستبدال الصفحة الرئيسية بصورة 

االنتقال إىل مبنى  قبل Liberationتم إيواء فريق شاريل إيبدو ملدة شهرين يف مقر  ، وقدملكة وآيات من القرآن

 يف باريس. 20جديد يف الدائرة 

يف نفس الوقت مع ) (لنبي محمد (صنشأ جدل حاد بعد نرش رسوم كاريكاتورية جديدة ل ،2012سبتمرب  19يف  •

ن قبل بعض القادة السياسي� والهيئات الدينية مثل قضية توزيع فيلم براءة املسلم�) مع العديد من اإلدانات م

. ويف (CRIF)أو املجلس التمثييل للمؤسسات اليهودية يف فرنسا  (CFCM)املجلس الفرنيس للعبادة اإلسالمية 

إشارة إىل أن "حرية التعب� تشكل أحد املبادئ األساسية للجمهورية"، أكد رئيس الوزراء جان مارك إيرولت من 

 ".م موافقته عىل أي تجاوزجانبه "عد

ة عىل موقع عىل اإلنرتنت نًصا يتهم األسبوعي الصحيفة،وهو مساهم سابق يف  س�ان،أوليفييه نرش  ،2013يف ديسمرب  •

 بـ "عصاب اإلسالموفوبيا".

ألف نسخة أسبوعيًا، بين� كانت  30نسخة كل يوم أربعاء، كافحت الصحيفة لبيع  45000، مع توزيع 2014يف عام  •

 نسخة لتحقيق التعادل.  35000ناك حاجة إىل ه

، أطلق مدير النرش شارب نداًء للحصول عىل تربعات بسبب الصعوبات املالية 2014يف ترشين الثا� (نوفمرب)  •

تقريبًا)، والتي جلبت  2014ضعف يف عام  ،2013يورو يف عام  50000املستمرة التي يواجهها وديونه املرتاكمة (

 ألف يورو. 200

 

 استغالل االحداث الهجومية ضد مقر الصحيفة لزيادة األرباح ورفع مستوى املبيعات:

ن رشيف وسعيد كوايش، مقنع� ومدجج� بالسالح، مقر الصحيفة يف ي، اقتحم األخو2015يناير / كانون الثا�  7يف  •

رشطة، وجرحوا أحد عرش باريس وفتحوا النار من بندقية كالشينكوف. قتلوا اثني عرش شخًصا، بينهم ضابطا  11

، كابو، وشاربومن ب� الضحايا رسامي الكاريكات�  .شخًصا، بينهم أربعة بجروح خط�ة، وهو الهجوم األكرث دموية

برنارد ماريس، واملحلل النفيس وكاتب العمود إلسا كايات، ، واالقتصادي ولينسيك، و 13نوسغتي، و12أونوريهو

فرانك. برينسوالرو وأحمد  ،رشطةفضًال عن ضابطي  أوراد،مصطفى  دققاملوضيف هيئة التحرير، و وميشيل رينود، 

وعامل  - األول مسؤول عن ح�ية رشب والثا� أثناء قيامه بدورية يف شارع بالقرب من مقر الصحيفة -مرابط 

 فريديريك بواسو. ،الصيانة

: نفد العدد برسعة كب�ة وتم نسخةمالي�  3بتداول استثنايئ بلغ  ،1178أصدرت الصحيفة رقمها  اليوم،يف نفس  •

 نسخة إضافية. مالي�  7ثم ، مالي� نسخة 5تداول 

                                                   
ي  ف�ل�ب أونور�ه، 12

ي  1941 نوفم�ب  25المعروف باسم هونور�ه ، ولد �ف
ي ، واغت�ل �ف

ي ف��ش
. ��ش  2015يناير  7�ف ي بار�س ، وهو رسام كار�كات�ي فر��ي

�ف
ي العد�د من الصحف والمجالت. كما قام بن�ش العد�د من ال�تب. عمل أونور�ه مع شار�ي إيبدو منذ عام 

ي الهجوم ع�  1992رسوماته �ف
حيت اغت�اله �ف

 الصح�فة األسبوع�ة الساخرة. 
لهاك 13 ي  ،برنار ف�ي

، ولد �ف ي بار�س  1957أغسطس  21رسام كار�كات�ي فر��ي
ي  2�ف

ي هجوم شار�ي إبدو �ف
ي بار�س.  2015يناير  7واغت�ل �ف

 �ف
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 8آالف قبل الهجوم اإلرهايب. بيعت  10ألف مقارنة بـ  200تجاوز عدد مشرتيك شاريل إيبدو  2015شباط  3يف  •

وتربعات بقيمة  للصحيفة،مالي� يورو  10أرباًحا بقيمة  ك� حققت الثا�،مالي� نسخة من عدد يناير / كانون 

وجمعية الصحافة والتعددية  يورو، 250.000ومساعدة من صندوق االبتكار الرقمي الصحفي  يورو، 1.750.000

 يورو. 200.000

 .نشأت توترات ب� املساهم� الجدد حول توزيع األرباح الضخمة،بسبب هذه التدفقات النقدية  •

مالي� يورو من التربعات التي تم تلقيها لعائالت الضحايا من  4خطط يف البداية أن يتم توزيع أكرث من كان من امل •

 يف النهاية، اتهمت أرملة أحد الصحفي� القتىل الصحيفة باختالس مالي� يورو.. قبل لجنة من الشخصيات املستقلة

٪ من 100صحافة التضامنية. يتم إعادة استث�ر تبنت شاريل إيبدو صفة رشكة ال ،2015يونيو / حزيران  24يف  •

 100،000وبيع  يورو،مليون  15إىل  10من  حينها مع توقع فائض )،عىل األقل %70األرباح (الوضع الجديد يتطلب 

�لكها كان فإن مسألة التوزيع الجديد للمساهمة (التي  ذلك،مشرتك. ومع  210،000ونسخة يف أكشاك بيع الصحف 

التي متتلكها عائلة رشب)،  %40٪ من قبل املدير املايل، إريك بورثو ، الذي اشرتى حصة 30٪ و 70ريس بنسبة 

 2015أعلنت الصحيفة عن صيغة جديدة لشهر سبتمرب  ثم بعض الصحفي�. من قبل تنازع عليها بقيت محل

جيل جديد من رسامي  عىل تخريجبالعمل الصحيفة بدأت . و 2015وانتقلت إىل مقر جديد آمن يف خريف 

 .الكاريكات� وإعادة إطالق مرشوع مؤسسة مخصصة للصحافة الكارتونية

 من نفس السنة،يف يونيو  60.000ثم انخفض إىل  180.000كان عدد املشرتك� يف الصحيفة أكرث من  ،2016يف يناير  •

 60يد من مبيعات أكشاك بيع الصحف: . لكن الصحيفة احتفظت مبستوى ج2015 لسنةوانتهت "اشرتاكات الدعم" 

يف املجموع، بلغ عدد النسخ املباعة أسبوعيًا (األكشاك واالشرتاكات)  .ألًفا قبل الهجوم 20ألًفا يف األسبوع مقابل 

 .2016يف يونيو  120.000ثم إىل  2016يف يناير  240.000

واستمر  أسبوع،أكشاك بيع الصحف كل  نسخة يف Charlie Hebdo 50000باعت  لإلدارة،وفًقا  ،2017يف يناير  •

 نسخة مباعة. 100000مشرتك يف استالمها يف املنزل، أي ما مجموعه  50000

أي "أكرث من  املبنى،نسخة فقط لدفع مثن تأم�  15000أوضحت اإلدارة أنه يجب بيع أكرث من  ،2018يف يناير  •

 الصحف أكشاك مبيعات عددكان من املمكن أن ينخفض  وبالتايل،نسخة من نسخت� تُباع يف أكشاك بيع الصحف". 

 .2017 عام نهاية يف نسخة ألف 30 من أقل إىل

. 145 2015أعلن ريس أنه يريد فتح عاصمة شاريل إبدو لثالثة موظف� وصلوا بعد هج�ت يناير  ،2019يف يونيو  •

٪) عندما كان رقم املبيعات يف انخفاض مستمر. لعدة أشهر مع انخفاض 66وقد أعلن املساهم األكرب يف الصحيفة (

 .146نسخة يف األسبوع ملدة عام  10000

 30000نسخة كل أسبوع، مبا يف ذلك  55000حوايل  Charlie Hebdoباعت استقرت املبيعات،  ،2020يف سبتمرب  •

 عن طريق االشرتاك. 
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والتي  بالنبي محمد (ض)، قررت شاريل إيبدو إعادة نرش الرسوم الكاريكاتورية الخاصة 2020سبتمرب / أيلول  2يف  •

بسبب خطها التحريري املث� للجدل، و ، اثناء املحاكمة. 2015استند إليها مرتكبو اعتداءات كانون الثا� (يناير) 

 موضوع العديد من اإلجراءات القانونية. وال تزال  Charlie Hebdoكانت 

بنرش رسوم  ) 2023يناير  7أيام(، قامت الصحيفة منذ 2015يناير  7يف ذكرى الهجوم اإلرهايب عىل مقرها يف  •

وادعت  ياشارت فيها اىل الجمهورية اإلسالمية يف ايران واىل ايه الله العظمى السيد عيل خامنئ كاريكاتورية جديدة

رئاسة تحرير الصحيفة ان ما قامت به يدخل يف اطار حرية التعب� وحقها يف الدفاع عن حقوق االنسان، منتهكة 

 بذلك كل الحرمات اإلنسانية واألخالقية والدينية.

 


