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  فاتح ماي
األول من أیار/ ماي ھو یوم عطلة لجمیع عمال العالم. في ھذا الیوم  یجتمع العمال  ویتظاھرون من أجل القضایا المھمة والعادلة 

 

. وھو یوم  نضال وعید كذلك للحركة العمالیة ،حیث  ظاھر آالف العمالمن كل سنة حیث یت ماي 1فعید العمال  یحتفل بھ یوم

 یعمل العمال على إبراز القیم األساسیة التي تضمن حقوقھم وتحقق العدالة والتضامن المجتمعي.

 بفاتح ماي االحتفالتاریخ 

كجزء من الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر ، نمت العدید من المصانع في العدید من البلدان. تم إنتاج البضائع بكمیات 

كبیرة. انتقل الناس إلى المدن للعمل في المصانع. عادة ما یستمر یوم العمل لفترة أطول بكثیر مما اعتدنا علیھ ، وفي العدید من  

 من أجل حقوقھم. للكفاحعمل جیدة جًدا. تدریجیا نظم العمال أنفسھم في نقابات عمالیة األماكن لم تكن ظروف ال

 

New York 1912. Foto: Everett Historical, Shutterstock      Kilde:Flickr 

 1یكون یوم كما تقرر أن . ساعات 8العمال  یوم عمل مدتھ یشتغل  ، تقرر أن 1889في مؤتمر العمال الدولي في باریس عام 

 .للحركة العمالیة في كل بلد ترك العمال یومب اإلحتفالكیفیة  . مایو یوم العمال

 فاتح ماي في النرویج

  والتي  أسلو في العاصمةأیضا و عدید من المدنال شوارع جابت مسیرة عبر 1890 عام منذ بدأ النرویج في العمال بیوم اإلحتفال

  او السبت یوم إلى بھ اإلحتفال تأجیل تم ولذا عطلة یوم ماي فاتح یكن لم الفترة تلك في  Kristiania  كریستانیا آنذاك تسمى كانت

 Sergey Kohl, Shutterstock .برلین Foto: Londisland, Shutterstock .لندن            Foto: Sergey Kohl, Shutterstock .برلین
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 تطالب  وشعارات الفتات ورفعوا الیوم في عمل ساعات 8 في الحق العمال بھا طالب التي المطالب بین من.  بعد یأتي الذي  األحد

 » .نوم ساعات 8  ، راحة ساعات 8 ، عمل  ساعات 8 « :علیھا وكتب بذلك

 في   العمالیة   الحركة   وأفكار  مطالب  بدأت  ،   الحق  وقت  في .  عمل في الیوم  ساعات  ثماني  أھم مطلب للعمال ھو  كان   ،   عدیدة  لسنوات

 .األوقات جمیع

 مسیرات فاتح ماي
 

 

 باكرا حیث یتم التجمعبفاتح ماي  االحتفالیوم ل مختلفة. یبدأ بھذا الیوم بأشكا باالحتفالمات ظزاب السیاسیة وبعض المنتقوم األح

حیث یرفع المشاركون في ھذه   المسیراتوبعدھا تنطلق  إلقاء الكلمات والخطابات، ثم الفطور جماعیاتناول غالبا ما یتم و

لھا الفرق الموسیقیة مجتمع. التي تھم الوالقضایا ضیع المواتبرز أھم الفتات ضافة الى باإل أعالم وشعارات منظماتھم المسیرات

 .مھم في ھذه المناسبة حضور

 يیوم التضامن العالم

ماي یوم مھم جدا، فھو الیوم الذي   1بالنسبة لطبقة العمال في النرویج والعمال في مختلف أنحاء العمال فإن یوم 

لمطالبھم والعمل على تحسین وضعیاتھم،  االستماعیحتفلون بھ ویرسلون فیھ رسائل سیاسیة للحكومات من أجل 

من أجل القضایا العادلة  امن ضالت الوحدة و بإبراز كان الیوم یتعلق   ما لبا اغ . فھو یوم مشھود ومھم لجمیع العمال

. ماي ھو یوم مھم للتضامن مع العمال حول العالم  فاتح . یوم ھا الدفاع عنو  

Kilde: Wikimedia 
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Kilde: Flickr 

 

Kilde: Flickr     Førrstemaiplakat på arabisk. Kilde: abu_zeina, Shutterstock 
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