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فرنسا

تعديل تشريعات العمل:

ماكرون في مرمى نيران النقابات والمعارضة

ما زال الغموض يحيط
بمشروع ماكرون إلصالح
تشريعات العمل .لكن
المعلومات القليلة التي
رشحت عن هذا المشروع
كانت كفيلة بتأليب الجميع
ضده ،من النقابات وجمعيات
مختلف
أرباب العمل إلى
ً
التيارات السياسية ،وصوال
إلى الرئيس السابق فرانسوا
هوالند
باريس ــ عثمان تزغارت

ق ـت ــل  58م ــدن ـي ــا ب ـي ـن ـهــم  42ب ــأي ــدي
الـتـحــالــف ال ــذي ت ـقــوده الـسـعــوديــة».
وكـ ــان امل ـت ـحــدث بــاســم األمـ ــن الـعــام
لألمم املتحدة ،ستيفان دوجاريك ،قد
أعلن أن مكتب حقوق اإلنسان التابع
للمنظمة الــدول ـيــة ب ــدأ تـحـقـيـقــا في
غ ــارات أرح ــب ،مــؤكـدًا أن ّ
«أي هجوم
عـلــى املــدنـيــن غـيــر م ـق ـبــول» ،والفـتــا
املتحدة «قلقة للغاية من
إلى أن األمم
ّ
الغارات التي تشنها قوات التحالف
وتزيد من معاناة اليمنيني».

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،زع ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
تـحــالــف ال ـع ــدوان ،تــركــي املــالـكــي ،أن
ُ
َ
«مــن اســتـهـ ِـدف فــي الـغــارات بمنطقة
أرحب هم مجموعة عناصر انقالبية
مسلحة تتبع كتيبة مكلفة باالنتشار
فــي محيط مـطــار صـنـعــاء الــدولــي»،
ّ
مدعيًا أن تلك الـغــارات «تتوافق مع
القانون الــدولــي اإلنساني وقواعده
الـ ـع ــرفـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــاالسـ ـتـ ـه ــداف
واالشتباك».
(األخبار)

وتشمل العقوبات اليابانية الجديدة
أربــع شــركــات صينية وشركتني من
نــامـيـبـيــا ،إض ــاف ــة إل ــى ف ــردي ــن .وردًا
عـلــى ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات ،ق ــال املتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة الـصـيـنـيــة
هوا شونينغ« :نعارض بشدة فرض
عقوبات أحادية خارج إطار مجلس
األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا ع ـنــدمــا
تستهدف شركات وأفرادًا صينيني».
وأض ــاف« :نــدعــو الـيــابــان إلــى وقــف»
هذا النوع من التحركات ،مؤكدًا أنها
ّ
أصرت على هذا املوقف فعليها
«إذا
ّ
تتحمل العواقب».
أن
وفي سياق متصل ،أعلن وزير الدفاع
الياباني إتسونوري أنوديرا أن بالده
س ـت ـجــري ،ال ـثــاثــاء امل ـق ـبــل ،م ـنــاورات
عسكرية ستستخدم فيها منظومة
الـ ــدفـ ــاع ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــويPatriot Advanced
 .3-Capabilityونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
«شينخوا» الصينية عن الوزير قوله
إن امل ـن ــاورات ستنظم فــي القاعدتني
ال ـع ـس ـك ــري ـت ــن األم ـي ــرك ـي ـت ــن ال ـل ـتــن
ت ـق ـع ــان غ ـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة ال ـيــابــان ـيــة
ط ــوكـ ـي ــو ومـ ـح ــافـ ـظ ــة ي ــام ــاغ ــوت ـش ــي
جـ ـن ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد .وقـ ـ ـ ــال أنـ ـ ــوديـ ـ ــرا إن
الـتــدريـبــات العسكرية «ستسهم في
تقوية التحالف الياباني ـ األميركي
ف ــي املـسـتـقـبــل» .وأضـ ــاف أن الـيــابــان
ستجري في  7أيلول املقبل مناورات
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
الواقعة شمال البالد.

ّ
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــابـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ،ح ـ ـ ـ ـ ــذرت كـ ــوريـ ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن «ن ـه ــاي ــة
بــائ ـســة» إذا ش ــارك ــت ف ــي املـ ـن ــاورات
ال ـع ـس ـكــريــة ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وكوريا الجنوبية التي انطلقت يوم
اإلثنني املاضي.
ووص ـ ـفـ ــت ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ واش ـن ـط ــن
وسيول باملثيرتني للحرب ،وذكرت
أن هـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاورات ه ــي دل ـي ــل آخ ــر
على مزاعمهما للتدخل فــي كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة .ووصـ ـف ــت ب ـيــونــغ يــانــغ
خ ـصــوم ـهــا ب ـ ـ «م ـه ــووس ــي ال ـح ــرب»
و«رضع أغبياء غير ناضجني».
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن وك ــال ــة
أنباء كوريا الشمالية الرسمية في
ه ــذا ال ـص ــدد« :إن ال ــواق ــع يـظـهــر أن
ط ـم ــوح ــات واش ـن ـط ــن ف ــي تـضـيـيــق
ال ـخ ـنــاق ع ـلــى ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ما
زال ــت قــائـمــة ،بــاإلضــافــة إل ــى حــرص
م ـج ـمــوعــة ال ــدم ــى األم ـي ــرك ـي ــة عـلــى
الـتــدخــل فــي كــوريــا الـشـمــالـيــة الــذي
يـبـقــى بـ ــدون ت ـغ ـي ـيــر» ،مـضـيـفــا« :ال
نحذر الــواليــات املتحدة ومجموعة
الـ ـ ــدمـ ـ ــى األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بــل
وحـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــا م ـ ـ ـثـ ـ ــل بـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا
وأسـتــرالـيــا أي ـضــا ،الـلـتــن تـحــاوالن
االسـتـفــادة مــن املـنــاورات العسكرية
ال ـج ــاري ــة ض ــد ال ـش ـم ــال ،م ــن أنـهـمــا
ستواجهان «نهاية بائسة» في حال
انضمامهما إلى هذا اللعب بالنار».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ُ
اخ ــتـ ـتـ ـم ــت أمـ ـ ــس ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ج ــول ــة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات األخـ ـ ـي ـ ــرة بـ ــن ال ـن ـق ــاب ــات
ووزارة ال ـع ـم ــل ،ب ـخ ـصــوص م ـشــروع
ُإصـ ـ ــاح ت ـش ــري ـع ــات ال ـعـ ـم ــل .م ـش ــروع
فتحت عليه النيران ،بالرغم من أنه ال
يزال غير واضح املعالم ،حيث اختتمت
املـ ـ ـش ـ ــاورات م ــن دون ال ـك ـش ــف ع ــن أي
تفاصيل ملموسة بخصوص مضامني
سلسلة املراسيم الرئاسية التي يعتزم
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون إصـ ـ ــدارهـ ـ ــا ،فــي
نهاية الشهر الحالي ،والتي ستسمح
بـتـعــديــل ت ـشــري ـعــات ال ـع ـمــل ،م ــن دون
الـعــودة الــى الـبــرملــان ،كما ّ
تعهد بذلك
خالل حملته االنتخابية.
م ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــرون كـ ـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ــد وضـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـح ـ ـ ّـدي
إصـ ــاح ت ـشــري ـعــات ال ـع ـمــل ع ـلــى رأس
أولــويــات برنامجه السياسي الهادف
إلـ ـ ــى «تـ ـح ــدي ــث الـ ـبـ ـن ــى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجتماعية الفرنسية» .لكن املراسيم
ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي وع ـ ــد ،خـ ــال حملته
االنـتـخــابـيــة ،بــإصــدارهــا ف ــور وصــولــه
ّ
إلى اإلليزيه ،ال تــزال معلقة منذ ثالثة
أشهر .حيال التراجع السريع لشعبية
مــاكــرون ،بــات الفريق الرئاسي خائفًا
ّ
تتسبب هــذه اإلصــاحــات ذات
مــن أن
التوجه الليبرالي في دخول اجتماعي
عاصف ،قد يؤدي إلى تظاهرات عارمة
كتلك التي قامت ضد إصالحات قانون
العمل ،في عهد حكومة مانويل فالس،
ّ
وتسببت في تدمير آخــر ما تبقى من
شـعـبـيــة لـلــرئـيــس ه ــوالن ــد ،وأسـهـمــت
ب ــال ـت ــال ــي فـ ــي ت ـق ــوي ــض ح ـظ ــوظ ــه فــي
الترشيح لوالية رئاسية ثانية.
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف دف ـ ـعـ ــت لـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
اسـتــراتـيـجـيــة م ـغــايــرة لــالـتـفــاف على
الـ ـغـ ـض ــب الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
ّ
ال ـ ـت ـ ـسـ ــتـ ــر ع ـ ـلـ ــى م ـ ـض ـ ـمـ ــون املـ ــراس ـ ـيـ ــم

املتوقعة ،وفتح مـشــاورات موسعة مع
النقابات وأرباب العمل .ورغم التعتيم
امل ـت ـعـ ّـمــد ع ـلــى ف ـح ــوى ه ــذه «املــراس ـيــم
اإلصالحية» ،إال أن املعلومات القليلة
التي رشحت عنها كانت كافية لتأليب
جميع األطراف ،من نقابات العمال إلى
ً
جـمـعـيــات أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل ،وص ـ ــوال إلــى
مختلف التيارات واألحزاب السياسية،
اليمينية منها واليسارية.
اإلص ــاح ــات امل ــاك ــرون ـي ــة أث ـ ــارت نقمة
النقابات التي تخشى أن يؤدي التعديل
املرتقب في تشريعات العمل إلى «ردة
غ ـيــر مـقـبــولــة ع ــن مـكـتـسـبــات وح ـقــوق
العمال ،التي تحققت خالل نصف القرن
املــاضــي» .وتستند مـخــاوف النقابات
إل ــى الـتــوجــه ال ـعــام لـهــذه اإلصــاحــات،
الـ ـت ــي ق ـ ــال مـ ــاكـ ــرون إنـ ـه ــا تـ ـه ــدف إل ــى
«ع ـص ــرن ــة ع ــاق ــات ال ـع ـم ــل ،بـحـيــث لن
تعود السمة الغالبة عليها هي العالقة
التقليدية بــن األجـيــر ورب العمل ،بل
سيصبح رب العمل زبــونــا ،ولــن يعود
ّ
سيتحولون
الـعـمــال مـجــرد أج ــراء ،بــل
ّ
إل ــى مـتـعــامـلــن اق ـت ـصــاديــن ي ــوف ــرون
ألرباب العمل الخدمات أو الخبرات أو
الكفاءات التي يحتاجون إليها».

انضم زعيم تيار الوسط
فرانسوا بايرو إلى
منتقدي المشروع
امل ـف ــارق ــة أن ه ــذه ال ـن ـظــرة الـلـيـبــرالـيــة
امل ـغ ــال ـي ــة لـ ــم ت ـس ـمــح ملـ ــاكـ ــرون بـكـســب
ّ
ود ج ـم ـع ـيــات أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل .جمعية
«فرانس ديجيتال» ،وهي ائتالف يضم
أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ال ـفــرن ـس ـيــن ف ــي ق ـطــاع
االقـتـصــاد الــرقـمــي ،ال ــذي ُيـفـتــرض أنــه
الـقـطــاع األك ـثــر انـفـتــاحــا عـلــى األشـكــال
ّ
املـسـتـجــدة م ــن ع ــاق ــات ال ـع ـمــل ،علقت
بـ ـسـ ـخ ــري ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـشـ ـ ــروع اإلصـ ـ ـ ــاح
امل ــاك ــرون ــي ،إذ ق ــال رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة،
ّ
أوليفييه ماثيو ،إن هذا املشروع «أقل
ع ـصــريــة وتـفـتـحــا م ــن إص ــاح ــات عــام
 !»1936وأضاف أن «فرانس ديجيتال»
ط ــرح ــت خ ـ ــال امل ـ ـش ـ ــاورات م ــع وزارة
العمل «حــزمــة مــن املقترحات الهادفة
إلـ ـ ــى مـ ـس ــاي ــرة م ـت ـط ـل ـب ــات االقـ ـتـ ـص ــاد
ّ
الـ ـج ــدي ــد ،كـ ـس ــن ت ـش ــري ـع ــات لـتـحـفـيــز
إنـ ـش ــاء الـ ـش ــرك ــات ال ـت ـع ــاض ــدي ــة ال ـتــي
ت ـعــود ملكيتها لـعـمــالـهــا ،وخ ـلــق أطــر

لم تسمح النظرة الليبرالية المغالية لماكرون بكسب ّ
ود جمعيات أرباب العمل (أ ف ب)

قــانــونـيــة تـسـمــح ب ــإش ــراك الـعـمــال غير
األجــراء في رساميل وفــوائــد الشركات
التي يتعاقدون معها ،كما هو معمول
بـ ــه فـ ــي الـ ـع ــال ــم اإلن ـج ـل ــوس ـك ـس ــون ــي».
لكنه يقول إن خيبته كانت كبيرة ،ألن
تـلــك امل ـق ـتــرحــات اص ـطــدمــت ب ــ«الــرؤيــة
التسطيحية للحكومة ،إذ اتـضــح لنا
ُ
أن الليبرالية في منظورها تختزل فقط
في مفهوم واحــد ،وهــو تخفيف تكلفة
ال ـع ـم ــل ل ـج ـعــل الـ ـش ــرك ــات أك ـث ــر أهـلـيــة
للمنافسة الدولية».
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـي ــاس ــي ،ل ــم تنجح
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـكـتــم ال ـتــي اعتمدتها
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ،بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص مـ ـضـ ـم ــون
اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ـت ــي ت ـع ـت ــزم إدخ ــال ـه ــا
عـلــى تـشــريـعــات الـعـمــل ،فــي التخفيف
م ــن حـ ــدة االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات؛ زع ـي ــم ال ـي ـســار
الراديكالي ،جان لوك ميالنشون ،دعا
إلــى تنظيم تظاهرات احتجاجية ضد
ه ــذا املـ ـش ــروع ،ي ــوم  23أي ـل ــول املـقـبــل،
بالتزامن مع عودة طلبة الجامعات إلى
مقاعد الدارسة .احتجاجات ستسبقها
موجة أولى من التظاهرات دعت إليها
نقابة ّ CGT
املقربة من الحزب الشيوعي
الفرنسي ،يوم  12أيلول.
االن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات املـ ــوج ـ ـهـ ــة ل ــإص ــاح ــات
املــاكــرونـيــة لــم تقتصر فقط على قوى
اليسار ،بل امتدت من مختلف التيارات
واألحـ ـ ــزاب ،بـمــا فـيـهــا تـلــك ال ـتــي كانت
م ـقـ ّـربــة م ــن م ــاك ــرون .مــرشــح الــرئــاســة
الـ ـس ــاب ــق أالن ج ــوبـ ـي ــه ،ال ـ ـ ــذي ي ـتــزعــم
ال ـت ـيــار الــدي ـغــولــي ف ــي ص ـفــوف «ح ــزب
الجمهوريني» ،قال إن «األشهر األولى
م ــن ح ـك ــم مـ ــاكـ ــرون ات ـس ـم ــت بــالـكـثـيــر
مـ ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض والـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــض .هـ ـن ــاك
تــركـيــز كـبـيــر عـلــى امل ـظــاهــر واالت ـصــال
السياسي .أمــا على صعيد املضمون،
ف ــإن أف ـك ــار الـحـكــومــة تـفـتـقــد الـتـنــاســق
والـطـمــوح» .وح ــذر جوبيه مــن عواقب
الغموض الذي يحيط بمشروع إصالح
ً
ت ـش ــري ـع ــات ال ـع ـم ــل ،ق ــائ ــا إن «األداء
االق ـت ـصــادي ال يـمـكــن أن ي ـكــون أفضل
من دون تشريعات تسهر على العدالة
االجتماعية».
مــن جـهـتــه ،انـضــم زعـيــم تـيــار الــوســط،
فرانسوا بــايــرو ،الــذي ّأيــد مــاكــرون في
ان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة وش ـغ ــل مـنـصــب
وزير العدل في حكومة ماكرون األولى،
إلى منتقدي مشروع إصالح تشريعات
الـ ـعـ ـم ــل .وق ـ ـ ــال بـ ــايـ ــرو إن «ال ـغ ـم ــوض
ّ
والتخبط اللذين يطبعان أداء الحكومة
يـ ـثـ ـي ــران الـ ـحـ ـي ــرة والـ ـقـ ـل ــق ف ــي ن ـفــوس
الفرنسييني ،ألنـهــم ال يفهمون مــا هو
ال ـتــوجــه الـحـقـيـقــي لـلـحـكــومــة» .بــايــرو
ّ
عبر عن خيبة أمله ألن مــاكــرون «وعد
بالتأسيس لنمط جــديــد فــي ممارسة
السياسة وإدارة الحكم ،لكن ما يحدث
ه ـ ــو الـ ـعـ ـك ــس ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،حـ ـي ــث ال ت ـ ــزال
بيروقراطية كبار املوظفني مهيمنة ،بل
صار تأثير هؤالء في القرار السياسي
أكبر من ذي قبل» .وأضــاف أن «اللبس
ال ـ ـ ــذي تـ ـثـ ـي ــره قـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـحـ ـك ــوم ــة فــي
تخفيف الضرائب عن األثرياء ومطالبة
الفئات الشعبية البسيطة بتقديم املزيد
مــن التضحيات وال ـت ـنــازالت ،سـيــؤدي
إلــى تــألـيــب ال ــرأي ال ـعــام» .أمــا الضربة
الـقــاصـمــة ال ـتــي تـلـقــاهــا م ــاك ــرون ،فقد
ج ــاءت مــن «ع ـ ّـراب ــه» ،الــرئـيــس السابق
فرانسوا هوالند ،الذي خرج عن صمته
ألول مرة منذ مغادرته الحكم .في أول
ظهور علني لــه ،على هامش مهرجان
السينما الفرنكوفونية ،حمل هوالند
بـشــدة عـلــى م ـشــروع م ــاكــرون إلصــاح
ً
ت ـش ــري ـع ــات ال ـع ـم ــل ،قـ ــائـ ــا« :ي ـج ــب أال
ُ
ت ـفــرض عـلــى الفرنسيني تضحيات ال
مبرر لها .فال حاجة إلــى جعل قوانني
الـ ـعـ ـم ــل أكـ ـث ــر مـ ــرونـ ــة م ـ ّـم ــا ف ـع ـل ـن ــاه».
وأضاف محذرًا من أن «فرض املزيد من
املــرونــة» (أي منح أرب ــاب العمل مزيدًا
مــن التسهيالت) مــن شــأنــه أن يتسبب
في «حدوث قطيعة»!

