من نحن

من ال َّر ِح ِيم
ِب ْ�س ِم هّ ِ
الل ال َّر ْح ِ
} َو ُق ِل ْاع َم ُلو ْا َف َ�س رَ َيى هّ ُ
الل َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه َو مْالُ�ؤ ِْم ُنونَ
ال ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال�ش َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُكم مِ َبا ُكنت ُْم َت ْع َم ُلونَ {
َو َ�س رُ َتدُّونَ ِ�إ ىَل َع مِ ِ
ُ
هّ
َ�صدَ َق الل ا ْل َع ِل ُّي ا ْل َع ِظ ُيم
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صفحة 3

من نحن

جمعية العمل الإ�سالمي جمعية �إ�سالمية �سيا�سية ،تهتم ب�ش�ؤون الوطن واملواطن ،تدافع
عن حقوق �إن�سان هذه الأر�ض يف �سبيل توفري حياة حرة وكرمية ينعم فيها بالعزة والكرامة
والأمن .وتعمل على تنمية املجتمع وازدهاره وفق ر�ؤية �إ�سالمية �شاملة.
ت�أ�س�ست اجلمعية من قبل  410ع�ضوا م�ؤ�س�سا يف البحرين ،حيث مت ت�سجيلها يف �سجل
قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية التابع لوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف مملكة
البحرين يف الأول من �شهر رم�ضان عام 1423هـ املوافق لل�ساد�س من نوفمرب عام 2002م.

من نحن

استراتيجيتنا
ال�سعي لتثبيت ودعم تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة،
وتر�سيخ دولة القانون وامل�ؤ�س�سات .والعمل على ا�شاعة الف�ضيلة
والأخالق الر�سالية يف املجتمع ،وازالة كافة ا�شكال وا�سباب
االنحراف والف�ساد منه.
دعم ورعاية احلقوق التي يكفلها القانون جلميع املواطنني،
وخ�صو�صا العمال واملوظفني والفئات املحرومة .وامل�ساهمة يف
تثبيت ودعم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
ال�سعي لتعزيز مبادئ احلريات العامة ،وحماية احلرية
الفكرية وحرية التعبري ،واحلريات ال�شخ�صية العامة ،واحلريات
ال�سيا�سية مبا يتوافق ومبادئ الدين احلنيف.
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صفحة 5

أهدافنا

تعمل جمعية العمل الإ�سالمي على تر�سيخ دولة القانون وامل�ؤ�س�سات،
والت�أكيد على احلياة ال�شوروية ب�أبعادها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،واعتماد نظام التعددية الفكرية وال�سيا�سية.
العمل على دعم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وحماية احلياة النيابية
والتعددية ال�سيا�سية يف ظل ال�شرعية الد�ستورية ،وتر�سيخ مبد�أ ا�ستقالل
ال�سلطات الثالث.
العمل على ح�صول املواطن على كافة حقوقه ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،وفقا للد�ستور وكافة القوانني الر�سمية واملعاهدات
الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.
العمل على تعزيز مبد�أ ال�شفافية ودعم حرية الفكر واالبداع ،وحماية
احلريات ال�شخ�صية والعامة كحرية التفكري والتعبري ،واحلريات ال�سيا�سية
مبا فيها حرية �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية وحرية ال�صحافة والن�شر وحرية

من نحن

الديانة ا�ستنادا �إىل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان و�ضمن �إطار ومبادئ
الإ�سالم و�شريعته.
الدفاع عن احلريات واحلقوق التي يكفلها القانون للعمال واملوظفني
والفئات املحرومة مبا فيها ت�أ�سي�س النقابات واالحتادات املهنية.
امل�ساهمة يف تطوير الو�ضع ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي
والتعليمي والثقايف جلميع املواطنني ،مبا ي�ؤهل البحرين لأن تكون واحة للحرية
واال�ستقرار ،ومنارا للفكر واملعرفة ،ومينحها دورا رياديا يف املنطقة.
اال�سهام يف توفري احلياة احلرة الكرمية والأمن واال�ستقرار لكافة
�أبناء الوطن ،وحت�سني م�ستوى املعي�شة ومكافحة الفقر والف�ساد.
حماربة الطائفية والتمييز على �أ�سا�س العن�صر والفئوية بكافة �أ�شكالها
ووقف عمليات التجني�س الع�شوائية والعمل على �إنهاء حمنة البدون واملحرومني
من اجلن�سية.
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صفحة 7

العمل على الدفاع عن ا�ستقالل الوطن ومكت�سباته التاريخية،
وحماية وحدته الوطنية ،واحلفاظ على هويته الإ�سالمية والعربية اخلليجية.
واملحافظة عليها من الطم�س والت�شويه والدفاع عنها �أمام كل �أ�شكال الغزو
الثقايف والفكري.
العمل على دعم جميع اجلهود املبذولة لتحرير كافة الأرا�ضي
الفل�سطينية والعربية املحتلة ،وحماربة كافة �أ�شكال التطبيع مع العدو
ال�صهيوين الغا�صب .وم�ساندة جميع دعوات املقاطعة مع االحتالل.
العمل على دعم ومنا�صرة ق�ضايا ال�شعوب العادلة يف احلرية
واال�ستقالل وتقرير امل�صري ،حتت �شعار (هلل ،للحق ،للحرية).

من نحن

ديموقراطيتنا

تقرتح جمعية العمل الإ�سالمي املبادئ والت�صورات الآتية لل�صيغة
الدميقراطية للمجتمع البحريني:
�أوال :الإن�سان قيمة يف ذاته ،واحرتام �إن�سانيته واغنا�ؤها ومتكينها من
االبداع معيار �أ�سا�سي للحكم على �صالح امل�ؤ�س�سات �أو ف�سادها.
ثانيا :حرية التعبري �شرط الكتمال �إن�سانية الإن�سان ومعيار �أ�سا�سي يف
امل�شاركة الدميقراطية.
ثالثا :حرية التعبري ،والتنوع يف ن�سيج املجتمع ،يقودان �إىل الإقرار
بتعددية الآراء وبالتايل بتعددية التنظيمات احلزبية.
رابعا :احلكم م�س�ؤولية قيادية متار�س يف �صالح جميع املواطنني ،ويف
�إطار من التوافق ال�شعبي العام حول �أهداف املرحلة التاريخية الراهنة و�سبل
حتقيقها.
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صفحة 9

خام�سا :ت�صحيح م�سارات احلكم من خالل �ضمان حرية التعبري
والنقد واملعار�ضة واال�ستفتاءات الدورية يف الق�ضايا امل�صريية والهامة،
و�إتاحة الفر�صة للم�شاركة يف القرارات ال�سيا�سية يف �إطار التوافق
ال�شعبي العام.
�ساد�سا :يتمحور الربنامج ال�سيا�سي للحكومة حول املهمات املرحلية
الرئي�سية ويف طليعتها التحرر ال�سيا�سي بانتزاع �سلطة �إ�صدار القرار
الوطني امل�ستقل ،وال�سيطرة على املوارد الوطنية ،وانتهاج �سيا�سة عاملة
يف اجتاه توحيد �سيا�سي وطني ،وو�ضع وتنفيذ خطة متكاملة للتنمية
ال�شاملة و�إعادة توزيع الرثوة الوطنية على نحو يحقق هديف زيادة الدخل
الوطني وحتقيق العدل االجتماعي يف �آن معا ،وو�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجية
ثورة ثقافية وطنية هدفها حترير الإن�سان – فردا وجماعة – و�إمناء
�إن�سانيته و�إطالق مواهبه للخلق والإبداع يف �إطار توازن متطور بني قيم
الرتاث الإ�سالمي احلية ومناذج احلداثة العاملية.

من نحن

�سابعا� :صياغة ايديولوجية تعرب عن مطامح امل�شروع الوطني احل�ضاري تخدم
�أهدافه وترمي بالتايل �إىل ن�سج طريقة يف احلياة ،ت�ستلهم وتراعي خ�صو�صية
املواطن البحريني الإ�سالمية واحل�ضارية وتعرب عنها.
ثامنا� :ضمان تطبيق الربنامج املرحلي عن طريق �إطالق حرية النقد واملعار�ضة
وعقد امل�ؤمترات الوطنية الدورية و�إجراء اال�ستفتاءات ال�شعبية يف امل�سائل امل�صريية
والهامة.
تا�سعا :التوجه نحو �إقامة انتخابات حرة ونزيهة لربملان ي�ضمن تدرج ال�سلطة
من املركز �إىل القاعدة ،وعلى نحو ي�ضمن م�شاركة �أو�سع للمواطنني يف �صنع القرارات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية من جهة ،ورقابة �أفعل من املجل�س املنتخب على
الكوادر الإدارية املعينة من جهة �أخرى.
عا�شرا :اعتبار مواجهة الظلم واال�ستغالل وجميع �صنوف التمييز والعن�صرية
والقهر جزءا ال يتجز�أ من العمل الوطني امل�س�ؤول .
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صفحة 11

رؤيتنـــا

تتمثل ر�ؤيتنا يف بناء وطن �إمياين تتحقق فيه طموحات ال�شعب يف احلرية والعدالة وامل�ساواة
وامل�شاركة يف �صنع القرار ال�سيا�سي من خالل دميوقراطية حقيقية و�شاملة.

من نحن

عضويتنا
ع�ضوية جمعية العمل الإ�سالمي مفتوحة جلميع �أبناء البحرين ال�شرفاء
دون �أي متييز ،فيحق لكل فرد بحريني ،ذكرا كان �أو �أنثى ،ان يكون ع�ضوا
يف اجلمعية� ،إذا كان ي�ؤمن مببادئها و�أهدافها ،و�إذا توافرت فيه ال�شروط
القانونية الآتية:
�أوال� :أن ال يقل عمره عن ثمانية ع�شر �سنة ميالدية.
ثانيا� :أن يكون مقيما يف مملكة البحرين �أو �أن يتواجد فيها ب�صورة
م�ستمرة.
ثالثا� :أن يكون م�سلما ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،و�أن ال يكون قد حكم عليه
يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �إال �إذا رد �إليه �إعتباره.
رابعا� :أن يكون حا�صال على تزكية ع�ضوين عاملني من �أع�ضاء
اجلمعية.
خام�سا� :أن يتعهد باملوافقة الكتابية على االلتزام مببادئ اجلمعية
و�أهدافها.
�ساد�سا� :أن يقوم مبلء ا�ستمارة طلب الع�ضوية املعدة.
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صفحة 13

إدارتنــــا

يتم انتخاب �إدارة جمعية العمل الإ�سالمي (الإمانة العامة)
من خالل امل�ؤمتر العام والذي ميثل اجلمعية العمومية للجمعية،
وذلك باالنتخاب ال�سري واملبا�شر كل �سنتني ،حتت �إ�شراف ومراقبة
اجلهات الر�سمية ،ويتكون جمل�س الإدارة املنتخب من  11ع�ضوا
ي�شغلون دوائر اجلمعية وجلانها العاملة والتي تتلخ�ص يف التايل:
 -1الرئي�س
 -2نائب الرئي�س
 -3رئي�س الدائرة ال�سيا�سية
 -4رئي�س الدائرة الإعالمية
 -5رئي�س دائرة �ش�ؤون املناطق والأع�ضاء
 -6رئي�س دائرة الأن�شطة والربامج
 -7جلنة �ش�ؤون املر�أة
� -8أمني ال�سر
 -9الأمني املايل
 -10ع�ضو �إداري
 -11ع�ضو �إداري

من نحن

التحق بنا
ميكن جلميع املواطنني وجميع الراغبني يف االلتحاق بع�ضوية اجلمعية �أو
االت�صال بها ومتابعة �أخبارها وان�شطتها� ،أو فتح ابواب التعاون معها لتحقيق
الأهداف امل�شرتكة ،االت�صال ب�إدارة اجلمعية مبا�شرة عرب زيارة مقرها ،وعرب
الهواتف املعلنة ،كما ميكنهم االت�صال بنا عرب املوقع االلكرتوين الر�سمي
اخلا�ص باجلمعية� ،أو عرب �أحد العناوين االلكرتونية املعلنة .كما ميكنهم
التوا�صل مع �شخ�صيات اجلمعية املنتخبة ر�سميا مبا�شرة.
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صفحة 15

اتصل بنا

�أهم العناوين:
عنوان مقر اجلمعية احلايل:
فيال - 2106 :طريق - 5169 :القرية  -جممع551 :
هاتف17699742 :
فاك�س17699743 :
العنوان الربيدي:
�ص .ب – 31666 :املنامة – البحرين
موقع اجلمعية الإلكرتوين:
w w w . a m a l - i s l a m i . n e t

املرا�سالت الإلكرتونية:
i n f o @ a m a l - i s l a m i . n e t

