الشبيبة االتحادية
الهوية و األهداف
الشبيبة االتحادية منظمة اشتراكية ديمقراطية تقدمية تناضل:






من أجل بناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي متحرر.
من أجل حقوق الشباب االجتماعية و السياسية.
من أجل الحرية النقابية داخل الجامعات و الثانويات المغربية.
من أجل وضعية اجتماعية و قانونية عادلة للمرأة المغربية و إلغاء القوانين التي تعتبرها مواطنا
من الدرجة الثانية.
من أجل حقوق اإلنسان بالمغرب.

الشبيبة االتحادية حركة مناهضة للعنصرية و التطرف ،تناضل من أجل الحرية و المثل و القيم اإلنسانية
الكونية.
تناضل الشبيبة االتحادية:
 من أجل تعميم ثقافة حوار و العقل و الفكر العلمي و الحداثة و قبول اآلخر.
 من أجل مجتمع مدني فاعل ،و ممارسة مواطنة كاملة.
 من أجل تشبيب الحياة السياسية و دمقرطة الحياة الداخلية لألحزاب و النقابات و المنظمات
الغير الحكومية.
 من أجل حماية البيئة.
 تدافع عن صيانة الوحدة الترابية و استكمالها.
 من أجل إحالل السلم و السالم و التضامن بين كافة شعوب و شباب العالم.
نناضل من أجل حق الشباب:
 في التعليم ،في الصحة ،في الشغل ،في الحرية ،في بيئة سليمة و في المشاركة السياسية.
 نناضل من أجل السلم العالمي و كونية القيم اإلنسانية النبيلة.
 نناضل ضد كل أشكال العنصرية و التطرف و االستعمار و الديكتاتوريات.
العالقات الخارجية
تقوم العالقات الخارجية للشبيبة االتحادية على أسس:
 التضامن العالمي.
 التعاون مع المنظمات الشبابية االشتراكية و الديمقراطية في العالم.
 النضال من أجل حقوق الشباب في العالم ،و حق األجيال المقبلة في حياة كريمة اجتماعيا و
سياسيا و صحيا ،وسط بيئة سياسية و اجتماعية و طبيعية سليمة.
للشبيبة االتحادية عالقات ثنائية مع منظمات شبابية في العالم العربي ،بأوربا و افريقيا ،و هي عضو
مسؤول بعدة منظمات جهوية و دولية.

ما هي الشبيبة االتحادية ؟
الشبيبة االتحادية منظمة شبابية شبه جماهيرية وطنية تقدمية.
فهي شبابية ألنها أداة تنظيمية تتجه بنشاطها صوب تأطير أنشطة الشباب الرياضية والفنية ولثقافية.
وهي كذلك ألنها تهتم بقضاياه الملحة وتعمل على تحفيزه للمشاركة واالنخراط في صلب عملية التغيير
والبناء االجتماعي كي يتجاوز عوائق التهميش واليأس ويتالفى حبال االنحراف والسلبية.
وهي منظمة شبه جماهيرية ألنها من حيث االنتساب ،ليست مفتوحة سوى في وجه العاطفين على االتحاد
االشتراك ي وأنصاره الراغبين أن يكونوا كذلك ،ذلك أن االنتماء إليها يعتبر مرحلة إعدادية على الطريق
لالنتساب لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية.
وهي منظمة وطنية ،من حيث قيمها ومبادئها وطموحاتها من جهة ،ومن حيث تنظيماتها الشاملة لربوع
الوطن ،وأجهزتها التي تسمح لها بتنسيق نشاطها وطنيا تحت رعاية وإشراف حزب االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية من جهة ثانية.
وهي منظمة تقدمية  ،ألن مهمتها المحورية تتمثل في خلق جيل متفتح الفكر ،علمي الرؤيا ،متحفز للعمل
الخالق والمبدع ،ومتمسك بروح التعاضد والقيم الوطنية واإلنسانية التقدمية ،ومتطلع إلى المسؤولية
ومحصن ضد كل أشكال االنحراف واليأس.
جيل يمكنه أن يساهم في إنجاز التحوالت االجتماعية الضرورية للتخلص من بؤرة االنحطاط والتخلف لبناء
مجتمع ديمقراطي حداثي ومتضامن.
ماهي أهداف الشبيبة االتحادية ؟
تتمثل أهداف الشبيبة االتحادية في تأطير الشباب المغربي عن طريق خلق جيل مبدع ومناضل ومسؤول.
فهي تهدف لتأطير الشباب الوطني بتوجيه نحو نبذ سبل االنحراف والعمل على النهوض بتكوينه الذاتي
فنيا ،ثقافيا وتربويا ودفعه وجهة المشاركة المسؤولة والناضجة في تغيير معالم تخلف محيطها االجتماعي
تغييرا تقدميا يستند إلى وضوح الوسائل والمرامي بغية السماح لبالدنا بتبوأ المكانة الالئقة بها بين أمم
اإلنسانية بدل االنحسار في دائرة التخلف والتبعية.
وهي تهدف إلى خلق جيل واع مبدع من خالل تمكين الشباب المنضوي تحت لوائها من أدوات فهم وتحليل
مكونات وعالقات محيطه االجتماعي واألسباب الكامنة وراء ظواهره السلبية وتمكينه من التمرس على
صياغة وإبداع وسائل المقاومة االيجابية لتلك السلبيات على اختالف واجباتها وصوال لخلق مجتمع جديد
متميز في عالقته وقيمه اإلنسانية والثقافية وكذا في مكانته وإسهامه الحضاري.
وهي تهدف إلى خلق جيل مناضل ،أي جيل ال يكتفي بمعرفة الواقع والتفرج السلبي عليه ،بل جيل مناضل
ينخرط في الكفاح ألجل تغيير واقع أمته بامتالك وسائل تفكيك هذا الواقع والنفاذ لعيوبه أوال ،وثانيا بإبداع
تقويم هذه العيوب ،ثالثا باستيعاب أهمية العمل الحزبي الجماعي المنظم في عمليات التقييم والتقويم
والتثوير هاته.
وهي تهدف إلى خلق جيل مسؤول ،من حيث أنه جيل يؤمن بحيوية العالقات والحوار الديمقراطي في اتخاذ
القرار الحزبي ومدى حيوية االنضباط الصارم في تجسيده عمليا تجسيدا واعيا يراعي المسؤولية إزاء
الجماعة ،ويحتقر الذاتية وحساسيات األنا الفردية الغير المقيدة بوازع أخالقي أو ضمير جماعي .على أن
انضباطه ليس عسكريا بل انضباطا واعيا ينصب على روح االلتزامات وليس على منطوقها الحرفي.

كيف يتم االنتساب للشبيبة االتحادية ،وما هي مقاييسه وشروطه ؟

االنتساب للشبيبة االتحادية اختيار طوعي ،واع منطلق من المعرفة ،واالقتناع بها كإطار نضالي تقدمي
واالستعداد من خاللها لالنتساب لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية كحزب تتمثل أهدافه في الديمقراطية
والتحرير واالشتراكية.

يتم االنتساب للشبيبة االتحادية بمواكبة أنشطتها الجماهيرية والمساهمة فيها وفتح حوار مع مناضليها
حول أهدافها وبرامجها والخط النضالي لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية الذي تعمل تحت
إشرافه وتوجيهه ،وصوال لالقتناع بها كمدرسة نضالية إعدادية مؤهلة لالنتساب الواعي والطوعي له
أو اختيار العمل بجانبه في دائرة العطف واإلسناد.

ويتم االنتساب بعد االقتناع من خالل تقديم طلب االنخراط إلى إحدى تنظيمات الشبيبة االتحادية
والحصول على بطاقة االنخراط واالنتظام بإحدى اللجان الوظيفية أو القطاعية تبعا لمؤهالته وتبعا
لتوجيهات األجهزة المسؤولة.

يؤهل االنتساب للشبيبة االتحادية المناضل المنخرط والعامل بإحدى اللجان الوظيفية أو القطاعية ألن
يكون ناخبا ومنتخبا في التجديد الدوري لألجهزة المسؤولة محليا ،كما يؤهله ألن يكون مؤتمرا في
مؤتمراتها الوطنية التي تنظمها ،كما يؤهله ألن يكون عضوا مرشحا لالنتساب لالتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية إن أبان عن المؤهالت الكفيلة بجعل هذا االنتساب فاعال.

إذا كان االنتساب يخول للمناضل جملة من الحقوق ،فهو يلزمه أيضا بجملة من الواجبات الحيوية التي
يحاسب عليها في إطار النقذ والنقذ الذاتي وهي بشكل عام:
االنضباط من الناحية األخالقية والمسلكية.
واالنضباط يجب أن ينبني عن اقتناع واع قابل للتجسيد في ممارسة العملية ،وليس انضباط أعمى مبني
على مجامالت أو ازدواجية فكرية أو مسلكية.
العمل على النهوض بالتكوين الذاتي التثقيفي والمدرسي خاصة بالنسبة للمناضلين المتمدرسين.
العمل على اإلشعاع في المحيط الخاص الشبيبي أو العائلي أو المهني أو المحيط االجتماعي العام.

