ما أصــل الول من أيـار؟
روزا لوكسمبورغ
ترجمة  :ســعدي يوســف
الفكرة السعيدة في استخدام احتفال العطلة البروليتارية ،وسيلة للحصول على يوم عمل ذي ثماني

تنظيم يوم للتوقف الكامل عن
قر(ر العما 'ل هناك ،سنة ،1856
ساعات ،هذه الفكرة' 'و2ل (ـد /
ت ،أول ،في استراليا  .إذ )
(
العمل
مصحوب باجتماعات وتسليات ،تأييدا ليوم عمل ذي ثماني ساعات .في البداية كان مقر ار أن يكون هذا
الحتفال للعام
الحتفا 'ل في الحادي والعشرين من نيسان  .وكان العمال الستراليون يريدون أن يحتفلوا هذا
(
شديد على جماهير البروليتاريا في أستراليا ،رافعا معنوياتهم،
 1856فقط  .لكن الحتفال الول كان له و/قعC C

تقر2ر أن يقام الحتفال كل عام .
ودافعا إياهم نحو تحريض جديد ،وهكذا )

H
قرروه
و )
بقوتهم ،غير توقف تا Gم عن العمل) ،
الحق يقا 'ل  :ماذا يمكن أن يمنح العما (ل شجاعة (
أكثرJ ،وايمانا )
2
قواتهم الخاصة؟
بأنفسهم؟ وماذا يشجSـع الرق) (
ـاء المؤبPدين للمعامل وال (ـمـشاغل غير تعبئة )
شمل
هكذا جرى التقHبـ 'ل السريع للحتفال البروليتاري ؛ ومن أستراليا بدأ( ينتشر في البلدان الخرى ،حتى (
العال( (م البروليتاري بأس ـر2ه .
2
العمال الستراليين ،كان العمال الميركيون  .ففي  1886قرروا أن يكون الول من
حذو
أول (من حذا (
أيار يوم توقHف كامل عن العمل .وفي ذلك اليوم ،ترك مائتا ألف منهم عملهم ،مطالبين بيوم عمل ذي ثماني
ساعات .
2
الحجم.
العمال ،ولعدة سنوات ،من إعادة تظاهرة بهذا
المضايقات القانونية'،
بعد ،منعت الشرطة' و
(
في ما '
'
لكنهم في العام  1888جددوا قرارهم ،مح Sددين أن يكون الحتفال القادم في الول من أيار .1890
حدث
التعبير الجلى لهذه الحركة
(
أكثر حيوية  .و '
في الوقت نفسه ،صارت حركة العمال في أوربا أقوى ،و (
تقر(ر أن يكون يوم
في مؤتمر العمال العالمي ،سنت  . 1890وفي هذا المؤتمر الذي حضره أربعمائة مندوب) ،

مندوب النقابات الفرنسية ،العام 'ل لفين ،من بوردو،
طالب
المطلب الو (ل  .هنا أيضا
العمل ذو الساعات الثمان،
'
(
(
بأن 'ي (ـعـPب (ـر عن هذا المطلب ،في جميع البلدان ،من خلل توقHف شامل عن العمل  .مندوب العمال الميركيين
اعتبار هذا التاريخ يوما للحتفال
المؤتمر
فقر(ر
أشار إلى قرار رفاقه ،الضر (
اب في الول من أيار) ،1890 ،
(
'
(
البروليتاري العالمي .

إذا ،قبل ثلثين عاما ،في أستراليا ،ف )ك (ـر العما 'ل بمظاهر2ة يوم واحد فقط .
قر(ر أن يتظاهر عما 'ل كل البلدان ،معا ،من أجل يوم عمل ذي ثماني ساعات ،في الول من
المؤتمر )
أيار . 1890
ليتنبـأ( بالسرعة
يتحد /
ث C
لم )
أحد عن تكرار هذه العطلة في السنوات المقبلة  .ومن الطبيعي أن أحدا لم يكن )
الخاطفة التي ستنجح فيها الفكرة' ،ويجري تبنSـي الطبقة العاملة لهذه الفكرة  .وعلى أي حال ،كان مجرد الحتفال

تقام كل
بأول أيار ،مرة واحدة ،كافيا لكي يفهم الجميع' ويشعروا بأن الول من أيار ينبغي أن يكون ظاهرة مستمرة '
عام .
لكن حتى بعد بلوغ هذا الهدف ،لم 2
يجر
طالب الول من أيار ،بتطبيق يوم العمل ذي الساعات الثمان / .
(
التخلSـي عن الول من أيار .
طالب لم ت'ـل( P
ـب ،فإن الول
دام نضال العمال ضد البورجوازية والطبقة الحاكمة مستم ار ،وما دامت ال (ـم '
فما (
السنوي عن تلك ال (ـمـطالب .
التعبير
من أيار سيكون
)
(
H
فجر أيام أفض (ل ،حين تبلغ الطبقة العاملة العالمية غايات2ـها ،فآنذاك ،أيضا ،قد يجري الحتفا 'ل
(
وحين يطل '
بالول من أيار ،على شــرف النضال المرير ،وعذابات الماضي الكثيرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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