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  وتنظيمها الفلسطينية العربية العمالية احلركة
  )مذكرات( النكبة بعد النقابي

  
  بدر ديب صبري
  .صفحة 1620 ،)أجزاء ثالثة( 2008 والنشر، للدراسات صفحات: دمشق

   
 احلقل هذا يف كتب ما وجُل ومنهجية، ودقيقة شاملة بصورة اآلن حتى الفلسطينية النقابية احلركة تاريخ يُكتب مل

 لهذه االعتبار تُعيد بدر ديب صبري ومذكرات. ذاك أو النقابي هذا لتجربة رصد جمرد أو وهناك، هنا شذرات هو
 سنة حتى 1948 سنة يف الصهيونية بأيدي فلسطين سقوط أعقبت التي الفترة منذ لها وتؤرخ اجمليدة، احلركة
" الفلسطينية العربية العمال جمعية" تفكك بعد احلركة هذه إليها انتهت التي املصائر الكاتب يتعقب ثم ،2005
 الذي اجلهد ثم بفلسطين، احمليطة العربية الدول يف تفرقوا الذين) عضواً 36( اجلمعية هذه أعضاء أسماء فيسرد
 ماهر أبو( لبنان يف الفلسطينيين العمال احتادات يف أدوارهم على التركيز مع اجلمعية، تأليف إعادة يف بذلوه

 الكبير الفضل له كان الذي اخلفش صالح حسني على عالوة ،)فضة فايز( والعراق) اخلمرة سعيد( وسورية) اليماين
 بدر صبري ويتذكر. 1965 سنة األول املؤتمر يف له رئيس أول وانتخب" فلسطين لعمال العام االحتاد" تأليف يف
 ،)لبنان إىل الالجئين من( الطبري وخليل نصار وحسين عصفور حنا أمثال األوائل املؤسسين املذكرات هذه يف

 شيحا ودرويش ،)سورية الجئي من( قنديل الله وعبد شما وفؤاد القواس وسعيد حيمور وعيد حيمور احلميد وعبد
 الصادق عمر أمثال آخرين على عالوة ،)العراق الجئي من( عيسى وعثمان عليان وإبراهيم ،)العراق الجئي من(

  .وغيرهم ياسين الشيخ وزكي عسقالن ومصطفى اخلليل وعمر شقوارة ونمر عناب وأكرم
 يف سورية إىل عائلته مع وجلأ ،1934 سنة سعسع يف ولد. األول الفلسطيني النقابي الرعيل من فهو بدر صبري أمّا

 بعض مع انضم ثم ،1960 سنة.) ف. ت. ج" (الفلسطيني الوطني التحرير جبهة" مؤسسي أحد وهو ،1948 سنة
 العامة األمانة يف وعضواً  الفلسطيني، الوطني اجمللس يف عضواً وأصبح ،1968 سنة" فتح" حركة إىل رفاقه

 يسجل أن أراد وقد. العرب العمال لنقابات الدويل لالحتاد العام لألمين ونائباً فلسطين، لعمال العام لالحتاد
 قبل أصابه الردى لكن جتربته، عصارة مذكراته تضمين على فعمل الفلسطينية، النقابية احلركة تاريخ تفصيالت

 عباس حممود الرئيس ومنحه هذه، مذكراته تصدر أن قبل ،17/7/2007 يف فتويف جهده، حمصلة بعينيه يرى أن
  .25/8/2007 يف بدمشق اليرموك خميم يف له أُقيم الذي التأبيني املهرجان يف فلسطين وسام

 النكبة منذ الفلسطينية النقابية التجربة األول اجلزء ويؤرخ). صفحة 1620( أجزاء ثالثة يف املذكرات هذه تقع
 الثاين اجلزء ويرصد. فلسطين لعمال العام لالحتاد األوىل الثالثة املؤتمرات على التركيز مع ،1971 سنة حتى

 أمّا. لالحتاد والسادس واخلامس الرابع املؤتمرات من كالً ويوثق ،1980 وسنة 1971 سنة بين املمتدة احلقبة
 والثامن السابع املؤتمرين على التركيز مع 2005 وسنة 1980 سنة بين األحوال جمريات فيتعقب الثالث اجلزء
 يف غزة يف عقد الذي لالحتاد األول العام للمؤتمر الكاملة الوثائق أن الكتاب هذا يف والالفت. ادلالحت
 حسني وكلمة االفتتاحية، الشقيري أحمد كلمة ومنها الكاملة، بنصوصها الكتاب هذا يف منشورة 14/4/1965

 العام، املؤتمر أعضاء أسماء ثم ،)العرب العمال الحتاد العام األمين( راجح أسعد حممد وكلمة اخلفش، صالح
 هذا ويف. اخلتامية القرارات وكذلك لالحتاد، العامة واألمانة التنفيذية اللجنة إىل أصحابها انتخب التي واألسماء

 ذلك يف بما النضالية، التجربة لهذه جميعها تؤرخ التي والصور األُخرى الوثائق عشرات الثالثة، بأجزائه الكتاب،
 1983 سنة يف" فتح" حركة يف" االنشقاق جريمة" املؤلف يسميه ما عقب االحتاد جسم يف حدثت التي التصدعات

 سنة منذ ممتدة مسيرة يف جديد شوط هي املذكرات وهذه. فلسطين لعمال العام االحتاد شق إىل بدورها، أدت، التي
" العمالية احلركة تاريخ حول مذكرات" كتاب مثل األُخرى واملراجع املذكرات إىل تضاف وهي فصاعداً، 1917
 لسليم" الفلسطينية العمالية احلركة"و البديري، ملوسى" الفلسطينية العمالية احلركة نشأة"و اخلفش، صالح حلسني

 ماهر ألبو" األيام مع جتربتي"و قطامش، لربحي" الكولونيالية مواجهة يف الفلسطينية العمالية احلركة"و اجلندي،
 احلركة تاريخ من متصلة سلسلة جميعها لتشكل ياسين، القادر لعبد" فلسطين يف العمالية احلركة تاريخ"و اليماين،
  .مستقل وطن لها يكون أن أجل من الشتات يف ناضلت التي الفلسطينية العمالية
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