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نا�ضلت الطبقة العاملة على مر التاريخ من �أجل ت�أمني لقمة العي�ش وحت�سني الظروف املعي�شية ،فتحملوا ظروف العمل والغربة
ال�صعبة كخيار يتيم �أمام ق�سوة احلياة ،جعلوا من حياتهم �سكة حديدة للعمل ال�شريف ل�شق درب الكفاح بالعمل اجلاد املخل�ص
املتحلي بال�صرب والقوة .
برزت الطبقة العاملة يف البحرين ما قبل ع�شرينيات القرن املا�ضي ،فلم يعرف �أهل البحرين منذ القدم �إال البناء والعمل لبناء
املحتوى الن�ضايل الطبقي تعبري ًا عن ارتفاع الوعي لدى العمال البحرينني والأجانب على ٍ
حد �سواء .
�إن انت�شار مبادئ اللحمة الطبقية و�إق�صاء كل �أوجه الفرقة واالنق�سام يعد رهان ناجح ُي�ضاف �إىل الر�صيد الن�ضايل للطبقة
العاملة �أمام مظاهر اال�ستغالل واال�ضطهاد التي �أخذت تمُار�س �ضدهم ،و البد �أن كل هذه املمار�سات جعلت من الدرب �أكرث وحدة
و�سماكة .
برهنت الت�ضحيات التي قدمتها العمالة املهاجرة �إن للعمال �أوطان ولي�س جل�شع ر�أ�سمال مكان ،فحني حتدت الطبقة العاملة
الأجنبية منها والوطنية خماطر العمل مدرك ًة حجم النتائج حني وقوعها ،ال يعني ذلك التحدي �إال �أن الت�ضحيات جاءت بقدر
االخال�ص على االجناز الكت�ساب قوت يومهم .
كل الرتاكمات العمالية الن�ضالية تلك �أ�س�ست لتاريخ بارز طويل  ،حقق الكثري من املكت�سبات للعمال بحرينني واجانب،ذكور ًا
و�إناث ًا  ،فظل م�ؤ�س�سي تاريخ احلركة النقابية يف البحرين مت�شبثني بذات النهج الوطني بثبات وعزمية ،مكر�سني بدورهم املبادئ
والقيم للأجيال ال�شابة التي �أخذت على عاتقها موا�صلة الطريق .
ذلك الطريق الوعر الع�سري  ،و�سط ترو�س املكائن  ،ونار ال�صهر واملعادن  ،بقى العمال �صامدون .
و من هنا يف �أكرب م�صانع العامل  ..ج�سد عمال �ألبا � ..أرقى عملية �صهر على مر التاريخ  ..ف�أذابوا كل مظاهر التفرقة  ..ليبقى
ن�ضالهم جنم ًا ي�ضىء الدروب ..

ال�سرية الذاتية :
اال�سم  :حمبوب جماهد علي .
رقم ال�شارة . 70084 :
الدائرة � :صيانة الكربون .
تاريخ امليالد  / 28 :اغ�سط�س . 1960 /
احلالة االجتماعية  :متزوج  ،ولديه ولد و بنت .
تاريخ االن�ضمام �إىل ال�شركة � / 3 :أبريل . 1995 /
امل�سمى الوظيفي  :فني ميكانيكي .
و يف وقت الحق مت ترقيته �إىل فني هند�سة ميكانيكية ،حيث مت �إحالته �إىل التقاعد وهو مراقب فني هند�سة ميكانيكية .
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التاريخ النقابي الن�ضايل :
• مر�شح الكتلة العمالية يف انتخابات نقابة عمال �ألبا « الدورة اخلام�سة ».
• ح�صد � 1171صوت �أي بن�سبة  %65من عدد الناخبني يف انتخابات الدورة اخلام�سة .
• ع�ضو جمل�س �إدارة بنقابة عمال �ألبا .
• �أول نقابي �أجنبي منتخب يف تاريخ البحرين .
• رئي�س جلنة �ش�ؤون العمالة الوافدة .
• رئي�س جلنة العرو�ض واخلدمات باالنابة .
• ع�ضو فعال يف جلنة الأن�شطة والفعاليات .
• ع�ضو نا�شط يف جلنة ال�شكاوى والق�ضايا العمالية .
• ع�ضو جلنة املتطوعني .
• ع�ضو جلنة الرتجمة .
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كلمة  /الرفيق علي البنعلي
رئي�س جمل�س �إدارة نقابة عمال �ألبا .
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التا�سع ع�شر من �أبريل يوم ًا لتخليد ن�ضال الطبقة العاملة الأجنبية يف البحرين ،تقدير ًا لعمال قد �ساهموا يف بناء
ح�ضارة هذا الوطن  ،بذلك الن�ضال الذي مل ين�ضب يوم ًا متحدين ب�صالبتهم كل الظروف وال�صعوبات من �أجل خلق
فر�ص �أف�ضل لتح�سني معي�شتهم .
�إن فكرة الن�ضال الطبقي كالعجلة التي ال تعرف العودة �إىل الوراء ،بل هي ما�ضية ليحقق االن�سان غايتة يف نيل
ظروف عمل �أكرث ح�ضارية ،مب�ستوى معي�شي عادل تتوافق مع تطلع الطبقة العاملة وعطائتها التي ال تنقطع .
بعد التا�سع ع�شر من �أبريل �سيكون لنقابة عمال �ألبا م�س�ؤولية �أكرب مما م�ضى اجتاه احلركة النقابية والعمل على قدم و�ساق من �أجل احلفاظ على
خرية املنا�ضلني خا�ص ًة الأجانب منهم الذين قدموا الكثري من �أجل �أن يكون م�ستقبل عمال �ألبا �أف�ضل مما عليه الآن .
تاريخ ن�ضال الطبقة العاملة الأجنبية يف �ألبا كانت ومازالت م�صدر التزام لدى النقابة وم�س�ؤولية نعمل على جتذيرها ،النعكا�سها االيجابي على �أداء
العمل النقابي وتطويره ،وجمع العمال والعامالت على ق�ضية واحدة هو الهم امل�شرتك بعيد ًا عن كل ما يعكر �صفو الوحدة العمالية وبعرثة �صفوفه .
ُعرفت نقابة عمال �ألبا بوطنيتها و ثوابتها الرا�سخة يف عدم امل�ساومة على ما مي�س الوحدة العمالية ،ومل يتحقق هذا املجد �إال عرب �إميان عمال �ألبا
الذي جتلى يف خ�ضم الأزمات والعراقيل التي و�ضعت من �أجل النيل من ال�صف العمايل املوحد .
فن�ضال الرفيق حمبوب جماهد ومن معه من الطبقة العاملة الأجنبية الذي خدموا البحرين بعرق اجلبني ،يجعلنا ملتزمني بالتم�سك باللحمة العمالية
كنهج ال رجعة فيه ،وال ميكن امل�ضي بدونه ب�إي حال من الأحوال.
حققت نقابة عمال �ألبا االجنازات واملكت�سبات العمالية التي ي�شهد عليها التاريخ النقابي يف البحرين وتلك االجنازات مل تكن لتُنجز بال �صالبة عمال
�ألبا  ،حيث انفردت الطبقة العاملة يف �ألبا وحدها دون غريها بانتخاب �أول ع�ضو نقابي �أجنبي لتنظيم ر�سمي م�شهر على م�ستوى البحرين .
ما حققه العمال يف �ألبا يعد ملحم ًة ن�ضالية ا�ستثنائية  ،بر�سمهم �صورة من �أرقى �صور ال�صف الواحد ب�إميانهم امل�شرتك ،و ب�صهرهم كل ما يحر�ض
على الفتنة و االنق�سام  ،هذا ما يجعلنا نفهم �أن م�ستوى الوعي النقابي يف �ألبا فاق ليلحق ركب احل�ضارة والتقدم .

عزيزي �أبي  ،تذكر ب�أنني �س�أكون بجانبك دائم ًا  ،مهما �ألقت احلياة بعقباتها علينا .
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�أميمة حمبوب جماهد  /كلمة العائلة .
كم �أنا حمظوظة ب�أن لدي والد من �أف�ضل الآباء بجانبي ،ففي الواقع كالماتي عاجزة
عن و�صف ذلك الأب الذي حتلى باملبادئ و القيم و الذي كان خري �سند ًا يل و لأخي  ،قد
ال يكون �إن�سان ًا مثالي ًا �إال �إنني ال �أراه �إال كذلك.
فما زالت ذاكرتي عالقة بتلك املواقف النبيلة وال�شجاعة التي حتدى بها الظروف من
�أجل ا�سرته  ،والدي الذي �أراه مثالي ًا دائم ًا �شق طريقه بعرق جبينه ليكون لعائلته احلياة
الكرمية  ،فتحدى العوا�صف واملطر  ،و خرج يكدح قبل طلوع الفجر لري�سم ال�سعادة على
وجوه �أ�سرته.
نعم � ،أعطانا دائم ًا اف�ضل ما نطلب ،من طعام وملب�س و�أدوات  ،كان يرهق نف�سه �أكرث
من الالزم من �أجل �أن ير�سم الب�سمة على وجوه �أطفاله ،و كنت دائم ًا �أت�سائل ماذا يريد
املرء اكرث من ذلك؟
�أب حنون و �شغوف بابت�سامة �أبنائه  ،زوج ويف  ،و قائد متميز .
كل هذا يجعلني م�س�ؤولة �أمام كل الت�ضحيات الذي قدمها والدي و ب�سل�سلة العطاءات
التي مل تتوقف يوم ًا  ،و على الرغم من �أنني قد ال يكون يف ا�ستطاعتي رد كل تلك املواقف
�إال �إنني قطعت وعد ًا على نف�سي انني �أعمل جهدي من �أجل ذلك .
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�إ�سالم بيك جعفر  ..كلمة الأ�صدقاء :
عزيزي و �صديق دربي جماهد ..

ك�أ�صدقاء واخوة يف الغربة ،نهديك هذه الأ�سطر التي تعرب عن امنياتنا اخلال�صة لك ..
هو ذلك املجاهد الرائع ،ال�شغوف خلدمة النا�س ،اجلدير بالثقة دوم ًا ،املخل�ص الذي �أفنى حياته من �أجل ا�سرته والنا�س .
مل يكتف جماهد يف اخلدمة بالعمل النقابي � ،إمنا مثل العمال الوافدين يف �ألبا و تابع ودافع عن همومهم وم�صاحلهم � ،أفعالك كانت
ت�سبق كلماتك  ،فكنت �أنا ال�شاهد على عطاءاتك امل�ستمرة .
�إنه لوقت ع�صيب �أن نودعك و نودع �أجمل الأيام التي ق�ضيناها مع ًا � ،إال �أنك �ستبقى يف ذاكرة العطاء العمايل دوم ًا.
و ت�أكد متام ًا يا �صديقي � ،إنك �أبليت ح�سن ًا فكنت خري نربا� ًسا تنري فيه درب املغرتبني ..
مع متنياتنا لك بالتوفيق واملزيد من االجنازات .
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�إىل رفيق درب الن�ضال ..
علي البنعلي  /رئي�س جمل�س االدارة .
كم كانت الأيام �سريعة مت�ضي  ،متج ًة �إىل طريق وموعد املهرجان  ،الذي نكتب الآن تاريخه يا رفيقي ..
توقفنا مرار ًا عند حمطات الن�ضال  ،و مل نعرفك �إال �شهم ًا –ال – جبان
تدفع اليوم ثمن ثقة العمال  ،ع�ضو ًا منتخب ًا رافع ًا راية حمراء
جمتهد ًا د�ؤوب ًا يف خدمة الأوطان  ،قائد مل يقبل الذل يوم ًا وال الهوان
معلم ًا حامل ًا مب�ستقبل الأجيال  ،مبت�سم ًا دائم ًا رغم ًا عن الأحزان .

12
للنقابات عمال البحرين السنوي الخامس لتكريم ال
الحر
االتحاد
النضال ..
درب
حفلرفيق
إلى

علي ح�سني  /نائب رئي�س جمل�س االدارة :
قليلون من يقال عنهم ا�سم على م�سمى  ،فقد �أ�صاب من �سماك  ،بحبك ون�ضالك وجهادك يف
خدمة الطبقة العاملة  ،ا�ستطعت �أن تك�سب ثقة عمال �ألبا يف انتخابات النقابة  ،و�سجلت اجناز
ا�ستثنائي ك�أول �أجنبي ممث ًال عن العمال وب�شكل ر�سمي .
�إن ثباتك على هذه املبادئ الر�صينة  ،حققت ما �سعت �إليه احلركة النقابية العاملية املنا�ضلة
يف وحدة ال�صف  ،والعمل امل�شرتك بني العمال البحرينني والأجانب دفاع ًا عن م�صلحة الطبقة
العاملة هنا يف البحرين .
نعم  ،لقد �أ�صاب من �سماك حمبوب جماهد .
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عبا�س عبدالرحيم  /املدير التنفيذي والأمني املايل .
�أيها ال�صديق ورفيق دربي يف العمل النقابي  ،و�أنت اليوم تقف على عتبة الوداع  ،فلم يكن يل �سوى �سرد بع�ض من
تفانيك و�أخال�صك يف العمل.
يف فرتة الت�سيعينات من القرن املا�ضي �أثبتك حبك ووالئك مل�صدر قوتك ،فعندما تعود بي الذاكرة ال �أجدك �إال يف قمة
تركيزك على تدريب وتعليم زمالئك  ،وحر�صك الدائم على توجيههم ودفعهم للعمل اجلماعي.
من خالل الفرتة الزمنية الب�سيطة التي عملت معك يف دائرة الكربون �آنذاك  ،وال �أ�ستطيع القول �إال �أ�صاب من
�أ�سماك  ،وذلك الجتهادك الدائم يف خدمة النا�س  ،و هذا �سر اندفاعك �إىل االن�ضمام �إىل جمل�س �إدارة نقابة عمال �ألبا .
�سجلك التاريخ ك�أول نقابي منتخب يف البحرين من خالل تر�شحك النتخابات نقابة عمال �ألبا  ،ف�أنا اليوم ال �أ�ستطيع
�أبد ًا القول �إىل رفيق درب الن�ضال وداع ًا ..
بل �ساقول لك  ..كنت �أنت م�صدر االلهام دوم ًا يف خدمة النا�س  ..املُلهم �سيوا�صل طريقة ولو تغري املكان.
فلي�س �سه ًال على النفو�س التي امتلأت باحلب والورد � ،أن تن�سى ود من �أحببت .
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يا�سر احلجريي � /أمني �سر نقابة عمال �ألبا :
لقد مثلت جميع العمال الوافدين خري متثيل  ،و كنت لهم مالذ ًا من �أجل تقدمي �شكواهم بدون �ضجيج بعيد ًا عن
اخلوف  ،دخولك العمل النقابي ك�سر حاجز اخلوف لدى الكثريين من العمال ،خلو�ضك هذه التجربة الفريدة
التي متيزت بها نقابة عمال �ألبا عن غريها من النقابات .
لعل �أجمل ما يتذكره العمال عنك ابت�سامتك املر�سومة عند حلظات معاناتهم  ،كانت تعني الكثري له�ؤالء العمال
املغرتبني الذي يخافون املطالبة بحقهم  ،رقي تعاملك مع من حولك هو �سر ت�ألقك يف العمل النقابي.
كل التحية لك و�إىل عائلتك الكرمية ،نتمنى لكم حياة �سعيدة مب�ستقبل م�شرق .
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با�سم كويتان  /نائب الرئي�س التنفيذي لالحتاد احلر لنقابات عمال �ألبا
جمعتني به حمطات مف�صلية  ،فقد كانت هناك الكثري من ال�صدف املت�شابهة بيننا حيث ان�ضممنا يف نف�س العام
�إىل نف�س ال�شركة  ،بل حتى يف نف�س الدائرة  ،و �أكملت هذه املحطات بت�شارك العمل النقابي ولعل �أ�صدق و�صف
له �إنه « جماهد» يف �سبيل العمال لذا هو « حمبوب » بينهم .
�س�أفتقدك يا رفيق الدرب  ،و لكن �أمتنى لك م�ستقب ًال �أف�ضل .
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عبداهلل علي  /رئي�س جلنة الق�ضايا :
عرفناه رجل �صاحب مبادئ و قيم ال يتخلى عنها مهما ا�شتدت الظروف  ،روحه ال�صلبة ال تت�أثر بتقلبات احلياة
وق�سوتها  ،قوي كال�سنديان  ،عطوف كحبات املطر  ،مل تزده الأزمات والغربة �إال �صرب ًا  ،فكلما �ساءت الأو�ضاع جاء
بروحه االيجابية وا�ضع ًا ب�صمة الأمل و احلب مع ًا .
ذكريات لن متحى من الذاكرة  ،مواقف جتذرت مع الزمن  ،لرجل جتاهل الأمل  ،و قفز لريى نور الأمل .

17
إلى رفيق درب النضال ..

وديع عي�سى  /الناطق الر�سمي با�سم نقابة عمال �ألبا :
الرفيق جماهد  ..عالمة يف طريق العمل النقابي يف البحرين والوطن العربي � ،أول �أجنبي ين�ضم ب�شكل ر�سمي �إىل العمل
النقابي يف خارج بلده ،ترك ب�صمة وا�ضحة يف درب الن�ضال النقابي وكان عالقة فارقة يف هذا الدرب � ،ضحى بالكثري يف
�سبيل الق�ضية  ،دفع ثمن ن�ضاله غالي ًا  ،و مل يثنه كل ما تعر�ض له و تكالب القوى الر�أ�سمالية �ضده يف الدفاع عن حقوق
امل�ست�ضعفني  ،و هاهو اليوم يتلقى �ضربة �أخرى ب�صدر رحب وبابت�سامته املعهودة .
�ستبقى يا جماهد رفيق �صلب  ،و �سيبقى ا�سمك �شعلة ت�ضيء طريق العمل  ..ع�شت و عا�ش ن�ضالك و�صمودك .
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للنقابات عمال البحرين السنوي الخامس لتكريم ال
الحر
االتحاد
النضال ..
درب
حفلرفيق
إلى

�أحمد جناحي  /نائب الرئي�س لل�ش�ؤون العمالية و رئي�س اللجنة اخلريية :
احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .
حتية طيبة و بعد ..
جماهد ها �أنت ترتجل عن �صهوة جوادك يف ميدان العمل الوظيفي  ،و�أملنا �أن متتطي �صهوة ذلك اجلواد �أقوى من �سابقه
يف ميدان احلياة لأنه ميدان ف�سيح ال يقطنه �إال القوي احلكيم ال�صبور و�أنت �أهل لذلك ملا عرفناه عنك .
ف�إياك �إياك �أخي النظر �إىل الوراء ف�إن ذلك يقلل العزمية ويثبط الهمم.
و رغم ق�صر املدة التي جمعتنا بك �إال �أن لها الأثر البالغ يف النف�س والذكريات اجلميلة مبا تعودناه منك من التوا�ضع
والإخال�ص يف العمل والتعاون الذي عرفناه فيك .
هاهي الأيام مت�ضي �سراعا ومي�ضي معها قطار العمر � ،سنوات مرت و ك�أنها حلظة هاربة فرت من عقال الزمن.
جماهد مثلك لن يكون من ال�سهل على �أي منا �أن ين�ساه..
و �أن �سمي االن�سان ان�سانا ن�سبة للن�سيان  ..فلكل �شيء جوهرة ولكل زمان رجال ..
و يف اخلتام ال ي�سعنا �إال الدعاء لك بالتوفيق يف باقي حياتك  ..و �أن يجعل باقي عمرك خري ًا من ما�ضيه..
حفظك املوىل ورعاك .
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إلى رفيق درب النضال ..

عبا�س علي عبا�س  /املن�سق العام ل�ش�ؤون النقابية :
من ال�صعب ان نقول وداع ًا �إىل الزميل الذي كان بتوا�ضعه �أقل من عامل وبتعامله �أكرث من �صديق  ،عملنا
و تبادلنا اخلربات مع ًا لتكون يل اليوم �أف�ضل �شريك ًا بالعمل الن�ضايل الد�ؤوب .
ت�أكد متام ًا يا رفيق � ،إن غيابك �سيرتك يف قلوبنا ب�صمة �أمل وا�شتياق .
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للنقابات عمال البحرين السنوي الخامس لتكريم ال
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االتحاد
النضال ..
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علي بو احل�سن  /م�س�ؤول االن�شطة والفعاليات :
�إن كل اجلهود والوقت الذي �أم�ضيته من �أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واحتياجاتهم ،
كانت و مازالت حمط تقدير واحرتام لدى عمال وعامالت �ألبا .
فكنت �صوت املغرتبني وخري من ميثلهم  ،ذلك التمثيل الذي ح�صدت عليه عن جدارة ن�شاطاتك
و�أعمالك التطوعية يف جلان املتطوعني والفعاليات ،ولي�س هناك �أي �أدنى �شك �إن م�ساهمتك
امل�شرفة مبجل�س ادارة نقابة عمال �ألبا جاءت �إميان ًا منك بدور احلركة النقابية و�أثرها امللمو�س
يف الدفاع عن م�ستقبل العمال .

21
إلى رفيق درب النضال ..

عبداهلل املعراج  /رئي�س اللجنة االعالمية .
ً
�أخي العزيز حمبوب جماهد كنت بالأم�س القريب تنا�صر �أخوانك وزمالئك لأجل غدا �أف�ضل وم�ستقبل واعد
للطبقة العاملة يف �ألبا ،لقد كنت والزلت من حمل على عاتقه هموم وتطلعات عمال �ألبا خ�صو� ًصا تطلعات و�آمال
الطبقة العاملة الأجنبية ،كنت �أول عامل �أجنبي يحمل �شعلة الن�ضال النقابي ممث ًال عن الطبقة العاملة الوافدة
يف �ألبا� ،أخي جماهد ع�شت حمبوب ًا جماهد ًا ونلت ثقة العمال ف�أنت �شمعة تنري درب الن�ضال �سعي ًا منك لأجل
حياة �أف�ضل للعمال ،بالرغم من كل ال�صعاب �إال �إنك كنت ثابت ًا رغم ًا عن �أنف احلاقدين الذين كنت لهم �شوكة
وعرثة يف طريقهم فلذلك �أزاحوك وجنحوا بذلك يف نظرهم و لكن يف الواقع �أنت من �أزاحهم وخ�سروك.
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للنقابات عمال البحرين السنوي الخامس لتكريم ال
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النضال ..
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جا�سم زينل  /رئي�س جلنة ال�صحة وال�سالمة املهنية :
�أخي العزيز جماهد لقد وجدنا فيك �صدق القول وحب العمل وتوجيه �صادر من القلب وتوا�ضع يف املعاملة
جبلنا كل ذلك على احرتام �شخ�صك وزادنا معرفة بنفا�سة جوهرك...
كما عرفنا عنك من قوة وجلد يف �صربك وقبولك التحدي..
�أنت رمز للتوا�ضع والإخال�ص يف العمل والتعاون الذي عرفناه فيك.
عزيزي جماهد مثلك لن يكون من ال�سهل على �أي منا �أن ين�ساه ..
و�أن �سمي االن�سان �إن�سان ًا ن�سبة للن�سيان..فلكل �شيء جوهرة ولكل زمان رجال..
ويف اخلتام ال ي�سعنا �إال الدعاء لك بالتوفيق يف باقي حياتك..و�أن يجعل باقي عمرك خري ًا من ما�ضيه..
حفظك املوىل ورعاك
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إلى رفيق درب النضال ..

�سلمان غلوم  /نائب الأمني املايل
رفيق الدرب املحبوب ..
كنت النموذج الأعلى لكل من حولك� ،سجلت �أروع املواقف و�أ�سماها � ،آمنت مببادئك و�أخالقك التي انعك�ست على طباعك
وتعاملك الراقي مع اجلميع .
تغادرنا اليوم و�أنت كعادتك تر�سم االبت�سامة ال�صادقة ال�شغوفة بالعمل اجلاد  ،وداعك لنا هو �صمود بنكهة عمالية خملدة يف
تاريخ احلركة النقابية .
ً
تعطر جتربتك النقابية الغنية بالدرو�س العظيمة ب�أجمل و�أنقى العرب التي البد لنا �أن نتذكرها دوما  ،قطعت العهد على نف�سك
ملوح ًا بال�صمود و البقاء من �أجل م�ستقبل �أكرث بريق ًا للعمال الوافدين .برهنت للعامل ب�أ�سره بهذه املواقف النبيلة ،ب�أنك ال�شهم
الذي مل يرتاجع يوم ًا  ،و�إنك ال�شجاع للوقوف كل التحديات لتحقيق كل مافيه خري للعمال .
تغادرنا و انت تبت�سم كما عاهدك اجلميع ،خملد ًا اجمل الذكريات لكل من حولك ،ترحل لترتك ب�صماتك املتفانية التي بقت
لتخلد يف �صفحات تاريخ الن�ضال العمايل .
فكن بخري دائم ًا  ..كن بخري �أينما كنت ..

24
للنقابات عمال البحرين السنوي الخامس لتكريم ال
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االتحاد
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حفلرفيق
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ن�ضال ح�سن  /رئي�س اللجنة الأ�سبوعية
كنت خري ًا من ميثل العمال و�أجدر من يدافع عن حقوق العمال الكادحني املغرتبني عن �أوطانهم ،ع�شت منا�ض ًال ت�سعى دوم ًا لرفع
الظلم عن من جلىء �إليك .
�آمنت بالت�ضحيات و ها �أنت اليوم ت�سجل رقم ًا قيا�سي ًا يف تاريخ احلراك النقابي ك�أول نقابي وافد منتخب ب�إرادة عمال �ألبا  ،جعلت
من ذلك الرقم م�س�ؤولي ًة مل تتخلى عنها �أبد ًا بن�شاطك الذي مل يتوقف على االطالق.
ب�صمتك املحفورة يف قلوب العمال متثل الدافع الرنان الذي �سيجعلنا �أكرث عم ًال لتحقيق ما تتطلع اليه الطبقة العاملة يف البحرين .
اجتماعك معنا كان ت�ضحي ًة وا�ضحة  ،و وداعك اليوم ت�ضيح ًة �أكرب  ،تدفعها و�أنت تبت�سم ملا حققته وما كر�سته من قيم يف نفو�س
جميع من حولك .
وداعك هو خ�سارة ج�سيمة يف �صف الدفاع العمايل من �أجل م�ستقبل وتطلعات الطبقة الكادحة  ،دع ذاتك ت�سمو كما عاهدناك
خلدمة النا�س وتكري�س جملة املبادئ التي لطاملا �آمنت بها .

25

إلى رفيق درب النضال ..

�صامدون
�صامدون �صامدون عمال �ألبا �صامدون
و�سط الرتو�س املكائن ونار ال�صهر واملعادن
عمال البا �صامدون..

26

عمال �ألبا من �سنون بني ال�صعاب �صامدون،،
موت و حزن يف اجلفون ودعوا �أخوة يف املدافن
و يف جنح الليل الداكن  ,وبني منارات املداخن..

للنقابات عمال البحرين السنوي الخامس لتكريم ال
الحر
االتحاد
حفل
النضال ..
الدروب
درب
يضيء
نجمًارفيق
إلى

توحدوا عمال املعادن
وهم ب�صوت احلق �صامدون
و ذاقوا الطوائف و الأديان يف ن�ضال ال�شعب الواحد
�صامدون �صامدون عمال �ألبا �صامدون
حمد املليك ال�سامي ,,جنم يف افق ال�سماء و كان م�شروعه اال�صالحي رمز
احل�ضارة والنماء
جاءت نقابة �ألبا و �أتت بوعد الن�صر
ترعب قلوب الظاملني و تدافع عن املحرومني
فدقوا اوتار الفا�سدين و لنا�صر كل الكادحني
لتغ�سل ظلم ال�سنني و تدافع عن املحرومني
�سريوا �شاخمني فانتم �صانعني
�سريوا �شاخمني للتاريخ �صانعني
�صامدون �صامدون

Steadfast
Steadfast, steadfast. Alba workers are steadfast
Between the machines and the fire of reduction,
Alba workers are steadfast.
Years ago they stood firm against difficulties;
Death, grave in the eyelids, they said farewell to
brothers in these cemeteries .
In the darkest night and between chimneys..

To our Companion of the Path of Struggle

26

Unit metal workers...
They suffer from communities and religions
in their struggle.
Steadfast, steadfast. Alba workers are steadfast..
Hamad our high king; a star in the sky
His reform project is the symbol of the civilization
and development..
Alba union appeared, with the victory promise
to freak out hearts of oppressors, defend the
needy,
to beat the depraved, and help the slaves.
To wash the years of injustice away and defend
the needy.
Walk majestically; you are the builders
Walk majestically; you are (history makers).
Steadfast, steadfast
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To our Companion of the Path of Struggle
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Nedhal Hassan / Head of the Weekly Committee
You were a good representative of workers and were trustworthy enough to defend hardworking
expatriates. You have always trying your best to help the oppressed.
You have always believed in sacrifice. You were the first expatriate unionist to represent Alba
workers by their will. You could perfectly take this responsibility, as you have never stopped
working.
You will always remain in workers’ hearts, the thing that encourages us to make more efforts for
the working class of Bahrain.
Being with us was a clear sacrifice and your departure is a greater sacrifice. You are leaving us
with a smile for your achievements and the morals you have instilled in all the people around you.

Salman Ghuloom / Deputy Financial Controller
Dear Mujahid,
I cannot imagine how we would continue our union journey without you. I cannot even say goodbye to you. You
have always been a supporter and big help to me at all aspects. I have learned a lot from you, as you have
taught me how to be an honest and reliable unionist as well as a hardworking, patient and optimistic person.
You were always there for everyone, expatriates and Bahrainis. Also, it is difficult to find a person and unionist
like you in terms of personality and competence. You have been always
brave in the face of all types of challenges just to defend the working class and make it feel it has a very strong
and compassionate father to rely on. I have too many memories with you, which I will never forget. I am sure no
one can forget such a person and unionist.
I wish you a colourful future full of success, prosperity and happiness.
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To our Companion of the Path of Struggle

22

Jassim Zainal / Head of the Occupational Safety and Health Committee
My dear brother Mujahid, we have found you an honest, loyal and humble worker. All this has made us
deeply respect you.
We have also found you a strong, patient and challenging person.
You are an example of a humble, loyal and helpful worker.
Dear Mujahid, it is difficult for us to forget you.
We wish you success in your life and may God bless you!
Your brother,
Jassim Zainal

21

Abdullah Al-Moaraj / Head of the Media Committee
My dear brother Mujahid, not very long ago, you were advocating your colleagues for a better and
brighter future at Alba. You have always been concerned for the problems and ambitions of Alba
workers, especially expatriates. You were the first non-Bahraini to take part in union activities and
represent the expatriates of Alba. My brother Mujahid, you have been a likeable fighter and have
gained workers’ trust, as you are like a candle which brightens workers’ life. Despite all difficulties
and the enemies around you, you were resistant. Those enemies think they have succeeded in
getting rid of you, but they are mistaken because you are the one who has got them out of the way.
They have lost you!  
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To our Companion of the Path of Struggle
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19

Abbas Ali / General Coordinator of Union Affairs
Its hard to say goodbye to a colleague who has been less of a
worker and more of a friend. Having you as a partner at work was
the best professional experience in my career. Your absence will
make our hearts grieve.
You will be missed.

17 18

Ali Abulhasan / Head of Events and Activities Committee
Dedicating your time and efforts for the labour rights and needs were highly recognized and
appreciated by alba labour union.
Your were the expats voice from their valued vote to represent them effectively and there was no
doubt that you contributed in all the aspects towards their right and needs.
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To our Companion of the Path of Struggle
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17 18
Ahmed Janahi / Deputy Head of Labour Affairsand Head of the Charity Committee:
Dear Mujahid,
You are preparing to leave this job; however, we are sure you will be strong in life, which requires patience and
wisdom.
Beware of looking backwards because this will weaken your determination.
Although we spent a short period with you, it has left us beautiful memories. You have been a humble, helpful
and loyal worker.
Time is passing very quickly. Years passed like moments.
Mujahid, it is very difficult to forget such a person because you are like a diamond.
In conclusion, I wish you success in the rest of your life and wish you brighter days than those had passed.
May God bless!

15 16
Wadea Issa / Spokesman of unions affairs :
Comrade Mujahed .. a landmark in trade union struggle bath as the first expatriate who officially join
trade union movement in Bahrain and in whole Arab world, he lifted his finger prints in every union
related activity, his sacrifices is recognized by all the workers, and today he pay the price of his stands
by being dismissed from his work but he regret nothing, as he is ready to get dismissed over and over
while he defending the rights of the workers, today mujahed with his usual smile say goodbye to us,
promising that he will never leave the struggle and he will never stop defending the hopeless.
Mujahed name will remain as a light in our darkest moments ... long live mujahed... long live the secret
workers struggle.
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To our Companion of the Path of Struggle
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15 16

Abdulla Ali / Head of the Complaints Committee
He is a man of high principles and morals, which he does not abandon even in
the most difficult situations. He is internally strong and the hardships of life cannot
weaken him. Although he is very strong, he is way more compassionate. Hardships
and the fact of being away from his home country have made him more patient. He
overcomes difficult situations by optimism, hope and love.
I will never forget the memories I had with this man over the years. I will never
forget the man who has always got over pain by hope.

13 14

Basem Kuwaitan / Head of the Committee of External
and International Affairs
We shared many coincidences, as both of us joined the company in the same
year and were in the same department. Also, the last coincidence was taking
part in trade union activities. The perfect and fairest description of him is that
he fights for workers; thus, they like him.
O, comrade, I will miss you! But I wish you a better future.
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Yasser Al-Hujairi / Secretary-General of Alba Labour Union .   
You were a good representative of expatriates and had always welcomed workers’ complaints. When
you took part in union activities, many workers have overcome fear. This unique experience of having
you as a Board Member distinguishes Alba Labour union from other unions.
Probably, the most beautiful thing workers would not forget about you is that smile on your face when
they were narrating their sufferings. This smile meant a lot to those expatriates who are afraid of
demanding their rights. Your behavior and attitudes is the secret to your success as a unionist.
Many regards to you and your family! We wish you a happy life and a bright future.  

11 12
Abbas Abdulrahim / Executive Director and Financial Secretary
O, friend and companion of union work, at the time of farewell, I only can narrate some stories about your
loyalty to work.
In 1990s, you proved your love towards your source of income. I can recall your high level of concentration
on training and teaching your colleagues as well as your eagerness to push them to team work.
From the short period I worked with you at the Carbon Department, I can say those who named you were
right for your eagerness to serve people. This is the reason which led you to join the Board of Directors of
Alba Labour Union.
You were the first elected unionist in Bahrain by being nominated to the election of Alba Labour Union. I
cannot say farewell to my companion of the path of struggle.
Instead, I will say you were always a source of inspiration for helping others. Inspirational people always
follow the same path regardless of the place.
It is difficult for the people who are filled with love to forget those they love.
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Ali Hussain / Deputy Chairman of the Board of Directors
You are one of the few people who are aptly named. Those who named you
“Mujahid”, fighter, were right, as you served and worked for the working class
with love. You could earn Alba workers’ trust in the union election and made an
extraordinary achievement of being the first foreigner to officially represent workers.
Your adherence to these high principles has united Bahraini and non-Bahraini
workers to defend the interests of the working class in Bahrain. This is one of the
endeavours of the international union movement.   
Those who named you Mahoob Mujahid (i.e. likeable fighter) were right.

9 10

To our companion of the path of struggle,
Ali Binali / Chairman of the Board of Directors

Time has gone by so fast, as it takes us the event date, comrade!
We faced many challenges and you were brave enough to overcome them.
Now, you are paying the price of workers’ trust, electing you!
You have been always a hard working person and a good leader, who has never accepted humiliation.
You have always been cheerful despite any problems you had.
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حفل

11

To our Companion of the Path of Struggle

10

9 10

Islam Baig / Friends and labours Speech
Dear, Friends we ALBA expats would wish to brief few lines about Mujahid.
Mujahid has been a wonderful, helpful, trustworthy & sincere person.
He has always lived his life for his family & others.
He has done a lots to the expats of Alba since 2013.
Itʼs a very difficult time to bid
Goodbye to him, but he & his presence will always be remembered for many Days to come.
We all honour him & wish him all the best in his future.

Umaima Mahbob Mujahid
Family speech :

Dear dad, remember that I will always be
there for you no matter what life throws at
us!
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«I'm as lucky as could be for the world's
BEST DAD belongs to me.»
Indeed I cannot express in words the
wonders my father has done for me and
my brother. He may not be a perfect human
being but he is definitely a perfect father.
He has slogged in rain & storm, dusk &
dawn just to see his family happy. He has
always given us the best of best whether
it is food, clothes or gadgets. What more
could any child want? And now it's my time
to give it back......even though I may not be
able to do it the way he did, I'm trying my
level best.

Speech of Comrade Ali Binali
Board Chairman of Alba Labour Union
The 19th of April will be celebrated to praise the hard work of the foreign working
class in Bahrain. This is an act of appreciation for the workers who have contributed
in creating this country’s civilization. They have never quit hard work to overcome
all hardships in order to improve their living conditions.
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Class struggle is like a wheel which never goes backwards. It is always moving
to enable human beings to work under more civilized working conditions as well
as lhave good living conditions consistent with the working class expectations and
limitless service.
After the 19th of April, Alba Labour Union’s responsibility towards labour and union movement will be greater in
order to retain hard workers, especially non-Bahraini ones. They have made considerable efforts to improve the
future of Alba workers.
The history of expatriates’ struggle at Alba is one the union’s responsibilities for it positively affects the development
of union activities and helps unite workers far from all that disunites labour unity.
Alba Labour Union is known for its nationalism and principle of maintaining labour unity. This glory has been
achieved by Alba workers’ belief, which was shown when obstacles had arisen to destroy labour unity.
The hard work of Comrade Mahboob Mujahid along with other foreign workers, who have loyally served Bahrain,
makes us more adherent to labour unity as a crucial principle.
Alba Labour Union has made many achievements and labour gains, which are witnessed by the union history of
Bahrain. These achievements were made by the persistence of Alba workers, as Alba workers are the only ones
who officially elected the first foreign unionist at the level of Bahrain.
The achievements of Alba workers are extraordinary, as they have shown the true meaning of unity by combating
all means of disunity. This makes us understand that the high level of union awareness at Alba.
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Biography:
Name : Mahboob Mujahid Ali .
CO. Number : 70084 .

Department : CARBON MECH.MAINT.
Date of birth : 28 AUG 1960 .

Marital Status : married , with a son and daughter .
Date of joining Alba : 03 / APRIL / 1995 .
Job title : Mechanical Technician.

Union History:
• Candidate for the 5th session of Alba Labour Union election.
• Gained 1171 votes ,65% of the voters of the 5th session voted for him.
• Board Member of Alba Labour Union.
• First foreign unionist elected in Bahrain.
• Head of Expat Affairs Committee.
• Acting Head of the service and offer Committee.
• Active member of the Activity and Event Committee.
• Active member of the Worker Complaints Committee.
• Member of the Volunteer Committee.
• Member of the Translation Committee.
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Later, he was promoted to Mechanical Engineering Technician and has been referred to retirement as Mechanical
Engineering Superintendent.

Introduction:
The working class has strived throughout history to have better living conditions. It has tolerated difficult working
conditions besides living away from its home country. All this suffering is because life is tough on the working class.
The people of this class have dedicated their lives to hard and loyal work, which is accompanied by patience and
strength.
The working class emerged before 1920s in Bahrain. Since a long time ago, the residents of Bahrain have been
hard workers, which represents the high level of awareness of Bahraini and non-Bahraini workers.

To our Companion of the Path of Struggle
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The spread of the principle of class unity and disunity elimination helps the working class struggle against all forms
of exploitation and oppression practiced against them. These practices have made the working class stronger and
more united.
The sacrifices of expatriates have proven that workers are the ones who build countries and not the greedy
capitalists. The working class, be it consisting of foreigners or citizens, persistence in the face of workplace
hazards despite its awareness of their dangerous consequences shows us the extent of these workers’ loyalty to
work in order to earn a living.
All these accumulations have changed the course of labour history and brought workers, Bahraini and nonBahraini, males and females, gains. The founders of the trade union movement in Bahrain are still adherent to
their national approach with persistence and determination. They are also trying to instil these principles into
young generations, which will follow the same path.
Workers have remained persistent in the face of machines and the fire of molten metal, which is a totally uneasy
path to be on.
In one the largest factories of the world, Alba workers have made the most elegant smelting process throughout
history. They have melted all forms of disunity down and therefore smoothed the labour path. All this is by hard
work.
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