تقارير وتحقيقات

بذكرى يومهم العالمي..
هل نال العمال مايستحقونه ؟
بغداد  -عمرعريم

يوم العمال العاملي بدا يف القرن الثامن ع�رش عرب نزاعات
عمالية يف الواليات املتحدة االمريكية.وبد�أت فكرة "يوم
العمال" يف �أ�سرتاليا ،عام .1856
ويعده الكثريون احتفال �شيوعي ،ا�شرتاكي ،علماين ،نقابي
احتفاء بالعمال ،تنظمه حركة
�سنوي يقام يف دول عديدة
ً
عمالية� ،شيوعية ،ا�شرتاكية .يحتفل به يف الأول من �شهر �أيار
من كل �سنة يف عدد من دول العامل ،وعطلة ر�سمية يف �أغلب
دول العامل.
وتعود خلفية هذا اليوم �إىل القرن التا�سع ع�رش �إىل الواليات
املتحدة االمريكية وكندا وا�سرتاليا .فقبل االعالن عن هذا اليوم
ب�سنوات ،كانت �شيكاغو يف القرن التا�سع ع�رش تخو�ض نزاعات
عمالية لتخفي�ض �ساعات العمل يف هاميلتون ،وب�شكل خا�ص
يف احلركة التي تعرف بحركة الثمان �ساعات.
وكانت بداية عيد العمال يوم  21ني�سان  1856يف �أ�سرتاليا ،ثم
انتقلت �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث طالب العمال يف
والية �شيكاغو عام  1886بتخفي�ض �ساعات العمل اليومي �إىل
ثماين �ساعات ،وتكرر الطلب يف والية كاليفورنيا .ويف تورونتو
الكندية ح�رض زعيم العمال الأمريكي بيرت ماكغواير احتفاال
بعيد العمال ،فنقل الفكرة ومت �أول عيد للعمال يف الواليات
املتحدة الأمريكية مت االحتفال به يف  5ايلول  1882يف مدينة
نيويورك .وكان نتاج ن�ضال العمال يف كندا قانون االحتاد
التجاري الذي �أعطى ال�صفة القانونية للعمال ووفر احلماية
لن�شاط االحتاد عام .1872
ويف يوم  1ايار من عام  1886نظم العمال يف �شيكاغو ومن
ثم يف تورنتو �إ�رضابا عن العمل �شارك فيه ما بني  350و 400
�ألف عامل ،يطالبون فيه بتحديد �ساعات العمل حتت �شعار
"ثماين �ساعات عمل ،ثماين �ساعات نوم ،ثماين �ساعات فراغ
للراحة واال�ستمتاع"  ،الأمر الذي مل َيرق لل�سلطات و�أ�صحاب
املعامل خ�صو�صا و�أن الدعوة للإ�رضاب حققت جناحا جيدا
و�شلت احلركة االقت�صادية يف املدينة ،ففتحت ال�رشطة النار
على املتظاهرين وقتلت عدداً منهم ،ثم �ألقى جمهول قنبلة يف
و�سط جتمع لل�رشطة �أدى �إىل مقتل � 11شخ�صا بينهم  7من
رجال ال�رشطة واع ُتق َِل على �إثر ذلك العديد من قادة العمال
وحكم على  4منهم بالإعدام ،وعلى الآخرين بال�سجن لفرتات
ُمتفاوتة .وكان اجلالد ينفذ حكم الإعدام بالعمال الأربعة كانت
زوجة اوج�ست �سبايز �أحد العمال املحكوم عليهم بالإعدام تقر�أ
خطابا كتبه زوجها البنه ال�صغري جيم " ولدي ال�صغريعندما
تكرب وت�صبح �شابا وحتقق �أمنية عمري �ستعرف ملاذا �أموت.
لي�س عندي ما �أقوله لك �أكرث من �أننى بريء .و�أموت من �أجل
ق�ضية �رشيفة ولهذا ال �أخاف املوت وعندما تكرب �ستفخر بابيك

وحتكى ق�صته لأ�صدقائك" وقد ظهرت حقيقة اجلهة التي رمت
القنبلة عندما اعرتف �أحد عنا�رص ال�رشطة ب�أن من رمى القنبلة
كان �أحد عنا�رص ال�رشطة �أنف�سهم.
وبعد وفاة عمال على �أيدي اجلي�ش الأمريكي فيما عرف ب�إ�رضاب
بوملان عام � ،1894سعى الرئي�س الأمريكي غروفر كليفالند
مل�صاحلة مع حزب العمل ،مت على �إثرها ب�ستة �أيام ت�رشيع عيد
العمال و�إعالنه �إجازة ر�سمية .بقي غروفر قلقا من تقارب اليوم
الدويل للعمال مع ذكرى هامياركت يف  4مايو�/أيار 1886
حيث قتل �أكرث من � 12شخ�صا حينها ،وجاء �إ�رضاب �شيكاغو
�ضمن �سل�سلة �إ�رضابات نظمت يف عدد من املدن الأمريكية يوم
الأول من مايو 1886حتت �شعار "من اليوم لي�س على �أي عامل
�أن يعمل �أكرث من ثماين �ساعات" ،وبلغ عدد تلك الإ�رضابات
خم�سة �آالف �إ�رضاب و�شارك فيها نحو � 340ألف.
و�أحيا امل�ؤمتر الأول للأممية اال�شرتاكية ذكراها يف العا�صمة
الفرن�سية باري�س عام  ،1889ومتت الدعوة ملظاهرات دولية
لإحياء ذكرى هامياركت عام  ،1890ويف العام املوايل اعرتفت
الأممية اال�شرتاكية يف م�ؤمترها الثاين بعيد العمال حدثا �سنويا.
ويف عام  1904دعا اجتماع م�ؤمتر اال�شرتاكية الدولية
يف �أم�سرتدام جميع املنظمات والنقابات العمالية وخا�صة
اال�شرتاكية منها يف جميع �أنحاء العامل �إىل عدم العمل يف الأول
من �أيار من كل عام ،ومت ال�سعي جلعله يوم �إجازة ر�سمية يف
ع�رشات الدول .ويف عام  1955باركت الكني�سة الكاثوليكية
الأول من مايو عيدا للعمال ،واعتربت القدي�س يو�سف بارا �أو
يو�سف النجار �شفيعا للعمال واحلرفيني ،فيما �سارت الواليات
املتحدة على تقليدها القدمي ،واعتربت �أول يوم اثنني من �شهر
�سبتمرب من كل عام عيدا للعمل ،وكذلك الأمر يف كندا.
يوم  1ايار ميكن �أن ي�شري �إىل العديد من االحتفاالت العمالية
املختلفة التي �أدت �إىل الأول من مايو كذكرى الحياء الن�ضال
من �أجل الثمان �ساعات يف اليوم .ويف هذا ال�صدد ي�سمى الأول
من مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال� ،أو عيد العمال.
ومع انت�شار الفكرة يف جميع �أنحاء العامل ،مت اختيار الأول من
�أيار لي�صبح ذكرى لالحتفال بحلول الدولية الثانية لال�شخا�ص
امل�شرتكني يف ق�ضية هامياركت .1886
وتتفق جميع الطبقات العمالية يف العامل على التظاهر ال�سلمي
يف هذا اليوم مطالبني بتنفيذ حقوق العمال مع القاء كلمات
متجد الن�ضال العمايل يف �سبيل نيل احلقوق.
وتنظم يف العراق احتفاالت بهذه املنا�سبة ت�شارك فيها اغلب
امل�ؤ�س�سات احلكومية كانت او املجتمع املدين من اجل اعطاء
ميزة لهذا اليوم والذي مل يختلف فيه حلد االن ال�سيا�سيون
كعطلة ر�سمية منذ �سقوط النظام ال�سابق.
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