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  بالغ الدورة الثامنة للمجلس املركزي 
في دورته الثامنة بمعهد  االشتراكية، انعقد املجلس املركزي للشبيبة 2019يونيو استعدادا للمؤتمر الوطني الثامن املزمع عقده نهاية شهر       

في قيادة ي لااستحضارا ملساره النض ،ون ليفيشمع الفقيد، دورة املناضل 2019يناير  6و 5و  4ايام  التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال

الحزب ومناضالته، وتعزيز التراكم السياس ي ملدرسة مناضلي من بتضحيات رموز من الشبيبة االشتراكية عترافا ا ،حزب التقدم واالشتراكية

يستدعي ضرورة تقديم  بالدقة، تسمم صعب يأتي انعقاد هذه الدورة في سياق وطني إقليمي ودولياليسار التقدمي الحداثي املتنور، حيث 

على مختلف املستويات الشبيبة االشتراكية كمنظمة شبابية تقدمية وجادة تستحضر تطلعات الشباب  ، تتبناهامواقف مسؤوليةعبر أجوبة 

  واالقتصادية واالجتماعية. السياسيةوكافة األصعدة 

 ض النظام الرأسمالي وعجزه عن خلق السلم والسالم في العالم،والذي يتجلى في:فقد عرف السياق الدولي أحداثا اتسمت بتناق                

تمادي الكيان الصهيوني وتحديه لكل األعراف واملواثيق الدولية في اإلجهاز على حقوق الشعب الفلسطيني وقمعه الوحش ي للحركات  

 .ةتيطان وتحرير األراض ي الفلسطينيالشبابية اإلحتجاجية املطالبة بوقف االس

تفاقم األزمة الرأسمالية جراء صعود اليمين املتطرف ،األمر الذي أفرز مجموعة من االحتجاجات املتعددة  وصناعة بؤر التوثر جراء  

"عوملة الحروب" .ومن منطلق انتماء الشبيبة االشتراكية وامتدادها داخل اليسار العاملي ومايحمله من قيم السلم والعدالة االجتماعية 

ت الحقوق اإلنسانية بمختلف أجيالها فإنها ال تنخرط فقط في مواجهة اإلمبريالية املتوحشة ومناهضتها لكل الحروب أي كانت مبرراوالحرية و 

 ل كبيرين.بتفاؤل وأم 2019سنة  مستقبلين بالحرية و الكرامة والعدالة االجتماعية،تنادي التي بل تنخرط وبقوة في الحركات العاملية قيامها، 

املجتمع املغربي من نكوص وتراجع على مستوى الحريات والكرامة والحقوق مقارنة مع  ها عرفملشبيبة االشتراكية ا تحضرست  

، وهي تراجعات ناتجة عن عدم التفاعل والتجاوب العقلي مع املطالب املشروعة لصوت الجماهير الشبابية جراء 2011تطلعات دستور 

 .واإلنصات تم اللجوء إلى إعتقاالت وقمع اإلحتجاجاتالحركات اإلحتجاجية التي عرفتها بالدنا، إذ عوض نهج سياسة الحوار 

في  البتكاراب طالبةم،املاضية لسياق الوطني الذي وقعت فيه األحداثاكل أس ى وأسف بجلس املركزي للمنظمة ملاتحضر سي   

سنة  2019األمل في جعل سنة األساليب املؤذية لخلق أجواء التفاؤل واالنفراج وصيانة الحريات وتثبيت املكاسب الديمقراطية، وإذ يحدث 

 ، يجيب عن كافة التساؤالت و يطرح البدائل الحقيقيةمفصلية لتجاوز اإلختالالت السابقة وذلك بإخراج نموذج تنموي جديد 

 ،السياسات العموميةمحاور  و التنموي الجديد  املجلس املركزي بضرورة جعل قضايا الشباب في صلب اهتمامات هذا النموذج يطالب

من أهمية هذه الشريحة االجتماعية، التي تشكل ثروة جد هامة في هرمنا الديمغرافي املغربي، التي من شان تأهيلها و معالجة أوضاعها  القاانط

  املختلفة أن تشكل تجديدا قويا و خلفا فاعال في  املجتمع.

محطة املؤتمر الوطني نجاح إورش القوي  في   االنخراطالوطنية إلى الهياكل مختلف هياكل املنظمة يدعو املجلس املركزي في األخير،              

الوعي ، التزاما بمنتديات للنقاش العمومي حول قضايا الشباب وتطلعاتهم العادلة واملشروعةعقد  مراحله التحضيرية ستعرف ذيال الثامن،

 انخرط كل الرفيقات والرفاق في تشكيل اللجنحيث ارجيا، الجماعي ألعضاء املجلس املركزي واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم داخليا وخ

 ملختلف املراحل التحضيرية. الزمنية  الجدولة مقرر  املوضوعاتية واللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر وتفعيل الفرعية

 

 عن املكتب الوطني

 للشبيبة االشتراكية
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