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الرسالة واألھداف

الرؤية

أن نكون في طليعة المؤسسات السياسية الرائدة وذلك من خالل تھيئة وتأھيل الكوادر
السياسية ،والمشاركة في العمل السياسي المشروع بكافة أنواعه ،وطرح الحلول والتصورات
على الصعيد الوطني ،ومكافحة الفساد بجميع أشكاله ،ونشر الوعي السياسي والوطني،
وحمل ھموم الوطن والمواطن ،وتشجيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
الرسالة

تسعى جمعية المنبر الوطني اإلسالمي من خالل تفعيل المشاركة الشعبية للمجتمع بشقيه
الرجل والمرأة ،والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وجميع القوى السياسية لتطوير أطر و
آليات النظام الملكي الدستوري لينعم بالسلم األھلي والعدالة االجتماعية وباالستقرار
السياسي ،وباقتصاد وطني مزدھر قائم على التنمية البشرية وتكافؤ الفرص ،وينمو بمعدالت
سنوية متصاعدة ،وذلك في إطار االلتزام بالقيم الوسطية لإلسالم وشريعته السمحاء ،ضمن
رؤية مدنية معاصرة ،وضمن االنتماء الملتزم لألسرة الخليجية واألمتين العربية واإلسالمية.
األھداف
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-1العمل على تعزيز ثوابت الھوية العربية اإلسالمية للمجتمع البحريني.
-2العمل على بلورة المواقف الوطنية من منظور إسالمي في كافة نواحي الحياة.
-3الحفاظ على مكتسبات الدستور والميثاق في مجال الحريات العامة وحقوق اإلنسان
والشورى والديمقراطية والعمل على تطويرھا.
-4السعي لتفعيل المشاركة الشعبية في تحديد ورسم مستقبل البالد وخطط التنمية.
-5العمل على تحقيق السلم االجتماعي لألفراد والمجتمع وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية في
البالد.
-6السعي إلى تطوير النظام االقتصادي في البالد وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن
البحريني ومكافحة الفساد المالي واإلداري وھدر المال العام.
-7العمل على تأصيل النظم االجتماعية والتربوية و الثقافية واإلعالمية في البالد على أسس
تجمع بين تأمين الھوية اإلسالمية ومواكبة التقدم الحضاري والعلمي ،وتعمل على المحافظة
على استقرار كيان األسرة البحرينية.
-8السعي الى تشجيع خطوات الوحدة بمختلف أشكالھا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وعسكري شامل ينتھي بالوحدة الشاملة ،وذلك
تجسيدا ً لمبادئ اإلسالم الداعية إلى الوحدة ونبذ الفرقة.
الوسائل

تقوم الجمعية وفقا للقانون باستخدام الوسائل التالية:
-1استخدام اإلعالم بكل وسائله من منشورات وصحف ومجالت وكتب وإذاعة وتلفزيون وغير
ذلك من الوسائل العصرية.
-2التفاعل مع األحداث السياسية و الشعبية والمساھمة فيھا من خالل إقامة الفعاليات
الجماھيرية.
-3التنسيق والتعاون والحوار المستمر مع الجھات الرسمية وكافة القوى السياسية ومؤسسات
المجتمع المدني في البالد.
-4إقامة التحالفات مع القوى والتنظيمات السياسية في القضايا المشتركة.
-5إجراء الدراسات و البحوث واقتراح وإعداد مشاريع القوانين.
-6إقامة الندوات السياسية والثقافية والفكرية.
-7إقامة فعاليات التنسيق والتعاون مع كافة فئات المجتمع أفرادا ً وقوى سياسية ومؤسسات
المجتمع المدني.
-8إقامة المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة بمشاركة الخبراء والمھتمين.
-9خوض االنتخابات البلدية والنيابية وتمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة والدفاع عن
حقوقھم.
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