
اقتراح 
 قانون فدرالية أحزاب يسار المغرب

:  تعريف

 '' (أو ''الفدرالية'' اختصارا) هي منظوم  ة م  ن الهيئاتفدرالي�ة أح�زاب اليس�ار ب�المغرب''

 التنظيمية المشتركة فيما بين احزاب اليسار العضوة في هذه الفدرالية. وتهدف الفدرالية إلى تنظي  م

 التنسيق، وتدبير العمل المشترك، فيما بي  ن الح  زاب العض  وة ف  ي الفدرالي  ة، بغي  ة تنظي  م النض  ال

المشترك، وتهيئ الوحدة الندماجية، داخل حزب واحد وموحد. 

 أربع  ة : الح  زب الش  تراكي أحزاب اليسار المؤهلة في البداية للنخ  راط ف  ي الفدرالي  ة ه  ي

الموحد، حزب الطليعة الشتراكي الديمقراطي، حزب النهج الديمقراطي، حزب الؤتمر التحادي. 

 ويمكن فيما بعد أن تتخذ الفدرالية قرار القب  ول بعض  وية أح  زاب، أو تنظيم  ات، أو تي  ارات، أو

 جماعات، أو شخصيات أخرى داخل الفدرالية. كما يمكنه ا أن تق رر حيثي ات ال  دخول إل ى الفدرالي  ة،

وذلك حسب القانون الداخلي للفدرالية. 

:  الولء التنظيمي

 منذ لحظة انخراط حزب محدد في الفدرالية، يص  بح ولء الف  راد العض  اء ف  ي ه  ذا الح  زب

 مزدوجا، من جهة أولى ولء للفدرالية، ومن جهة ثانية ولء للحزب المعن  ي. ويجته  د ه  ؤلء الف  راد

العضاء للتوفيق بين هذين الولئين. 

 كل عضو من بين أعضاء الح  زاب المنخرط  ة ف  ي الفدرالي  ة م  دعو إل  ى اعتب  ار وولءه إل  ى

الفدرالية، بنفس القدر الذي يعتبر به ولءه لحزبه الخاص. 

:  لمكونات الفدرالية الستقلل الذاتي

 كل حزب منخرط في الفدرالية له الحق في الحتفاظ باس  تقلل ذات  ي، تنظيم  ي، وسياس  ي،

 وعملي، وفكري، وثقافي. ويلتزم في نفس الوقت بالحرص عل  ى ص  يانة وإنج  اح العم  ل المش  ترك

داخل الفدرالية، نحو أفق توحيد مكوhنات الفدرالية في حزب واحد. 

 ويبقى كل حزب منخرط في الفدرالية مسئول مسئولية تامة على كل ما يقوم به كحزب يتم  ع

باستقلل ذاتي كامل.  

 ويستمر الستقلل الذاتي لكل حزب منخرط في الفدرالي  ة إل  ى حي  ن أن يق  رر مجم  ل ه  ذه

 الحزاب، طبقا لقوانينها الداخلية، حل نفسها والندماج في حزب واح  د وموح  د. وآنئد، يع  وض ه  ذا

الحزب الموحد ''فدرالية أحزاب اليسار بالمغرب''. 
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:  التنسيق والنضال المشترك

 يلتزم كل حزب انخرط في الفدرالية بالجتهاد قدر المس  تطاع م  ن أج  ل التنس  يق م  ن داخ  ل

 هيئات الفدرالية، وتحويل أكثر ما يمكن من النش  طة والنض  الت إل  ى عم  ل مش  ترك لك  ل مكوhن  ات

الفدرالية. 

:  المراقبة المتبادلة

 في إطار التفاعل الثوري، ورغم الستقلل الذاتي (الذي يحظ  ى ب  ه ك  ل ح  زب منخ  رط ف  ي

 الفدرالية)، تعمل مختلف الحزاب العضوة بمبدأ المراقب  ة المتابدل  ة. بمعن  ى أن  ه يح  ق للفدرالي  ة أن

 تبدي ملحظات حول عمل أي حزب منخرط في الفدرالية، كما يحق لي ح  زب أن يب  دي ملحظ  ات

 حول عمل الفدرالية، أو حول أي حزب آخر عضو فيها. والغاية هي العمل بالنقد الرفاقي، من أج  ل

تحسين أداء مجمل الفرقاء في الفدرالية. 

:  الهيكلة التنظيمية للفدرالية

:  تتكون هيكلة الفدرالية من الهيئات  التالية

 : مجل  س الش  يوخ، ومجل  س - الجلس الف  درالي، ويتك  ون ه  و نفس  ه م  ن مجلس  ين، وهم  ا

القاعديين؛

- اللجنة التنفيذية؛

- لجنة التحكيم.

ول يحق لي شخص داخل الفدرالية أن يراكم أكثر من وظيفة واحدة داخل الفدرالية. 

 ويمكن لكل هيئة من بين هيئات الفدرالية أن تضع قانونا داخليا لتنظيم أو لتدبير نقاش  اتها، أو

أشغالها، بشرط أن ل تتعارض تلك القوانين مع هذا القانون العام للفدرالية. 
:  مجلس الشيوخ

أعضاء مجلس الشيوخ ينبثقون عن الحزاب المنخرطة في الفدرالية. 

 : كل حزب منخرط في الفدرالية يتدبر الطريقة الولى الممكنة لتتحديد أعضاء مجلس الشيوخ

) أشخاص ليمثلوه داخل مجلس الشيوخ. 4أمره لتحديد أربعة (

 : تx   قسhم الح  زاب المنخرط  ة ف  ي الطريقة الثانية الممكنة لتتحدي  د أعض  اء مجل  س الش  يوخ

  أعض  اء4الفدرالية، بالتوافق، إلى أحزاب كبيرة، ومتوسطة، وص  غيرة. الح  زاب الك  بيرة تحظ  ى ب 

  أعض  اء داخ  ل مجل  س الش  يوخ. والح  زاب3داخل مجلس الشيوخ. والحزاب المتوسطة تحظى ب 

 أعضاء داخل مجلس الشيوخ. 2الصغيرة تحظى ب 

 يشترط في كل مرشح للعضوية في مجلس الشيوخ أن تك  ون أقدمي  ة عض  ويته داخ  ل حزب  ه

 سنوات.6الخاص تساوي أو تفوق 
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 مدة النتداب لكل شخص منتخب داخل إحدى مجالس الفدرالية الثلثة هي عامان غير قابل  ة

 سنوات على القل). 3للتجديد (إل بعد مرور 

 يمكن لمجلس الشيوخ أن يجتمع منفردا، كما يمكن له أن يجتمع م  ع مجل  س القاع  ديين، أي

داخل المجلس الفدرالي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

تكون المصادقة على القرارات داخل مجلس الشيوخ بالتفاوض, وبالتوافق، وبالجماع.

 إذا دعت الضرورة لذلك، وفي مجال العض  وية وتحم  ل المس  ئوليات داخ  ل الفدرالي  ة، يمك  ن

لمجل  س الش  يوخ أن يض ع قانون  ا يح  دد  ح  الت التن  افي، أو ع  دم التواف  ق، أو تض  ارب المص  الح (

incompatibilité  .(

: مجلس القاعديين

عدد المقاعد داخل مجلس القاعديين مرتبط بعدد أعضاء مجلس الشيوخ. 

. 4عدد المقاعد داخل مجلس القاعديين يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ مضروب في 

 يشترط في كل مرشح للعضوية في مجلس القاعديين أن تكون أقدمية عضويته داخل حزب  ه

 سنوات.4الخاص تساوي أو تفوق 

 ينتخب أعضاء مجلس القاعديين داخل كل حزب على حدة من بين الح  زاب المنخرط  ة ف  ي

الفدرالية. 

 تخصص لكل حزب منخرط في الفدرالية نس  بة مئوي  ة م  ن ع  دد مقاع  د مجل  س القاع  ديين،

 وتكون متساوية مع النسبة المئوية لعضاء هذا الحزب بالنسبة لمجموع أعضاء الح  زاب المنخرط  ة

 .10 000: لنفترض أن مجموع أعضاء الح  زاب المنخرط ة ف  ي الفدرالي  ة ه و  في الفدرالية. [مثل

 ،10 000 عل  ى 1000 عضو. هذا يعني أن حزب ''س'' يس  تحق 1000ولنفرض أن حزب ''س'' له 

  في المئة من مقاعد مجلس الشيوخ].  10أي 

 ويمكن فيما بعد لقيادات الحزاب المنخرطة في الفدرالي  ة أن تتواف  ق عل  ى طريق  ة مح  ددة

لتقدير ومراقبة عدد أعضاء كل حزب. 

 وكل حزب منخرط في الفدرالية يتدبر أمره لتنظيم انتخاب أعض  اءه ف  ي مجل  س القاع  ديين،

سواء عبر حضور مباشر للمصوتين، أو عبر تصويت غير مباشر (مثل عبر المراسلة). 

 وتكون المصادقة على مش  اريع الق  رارات داخ  ل مجل  س القاع  ديين بالغلبي  ة البس  يطة ف  ي

التصويت للعضاء الحاضرين. 

 مدة النتداب لكل منتخب داخل إحدى مجالس الفدرالية الثلثة هي عامان غير قابلة للتجدي  د

 سنوات على القل).3(إل بعد مرور 

 يمكن لمجلس القاعديين أن يجتمع منفردا، كما يمكن له أن يجتمع م  ع مجل  س الش  يوخ، أي

داخل المجلس الفدرالي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
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:  اللجنة التنفيذية

. 13، أو 11، أو 9يمكن أن يكون عدد أضاء اللجنة التنفيذية هو 

 يشترط في كل مرشح للعضوية في اللجنة التنفيذية أن تك  ون أقدمي  ة عض  ويته داخ  ل حزب  ه

 سنوات.5الخاص تساوي أو تفوق 

 مجلس الشيوخ هو الذي يعين نصف أعضاء اللجنة التنفيذية، زائد واحد. والنصف الباقي (م  ن

بين أعضاء هذه اللجنة) ينتخبهم مجلس القاعديين. 

 وانتخاب نصف أعضاء اللجنة التنفيذية من طرف مجلس القاعديين يك  ون ب  القتراع الف  ردي،

والسري، وبالغلبية البسيطة في عدد الصوات. 

 يجب أن يحرص كل الطراف على أن يحظى كل حزب منخرط في الفدرالية بمقاع  د كافي  ة،

أو معقولة، أو مناسبة، داخل كل هيئة من بين هيئات الفدرالية. 

 والمهمة الساسية للجنة التنفيذية ه  ي الس  هر عل  ى تنفي  ذ وتط  بيق ق  رارات الفدرالي  ة (ال  تي

 صادق عليها كل من مجلس الشيوخ، ومجلس القاعديين). وذلك بتعاون وتنسيق مع مجمل الحزاب

المنخرطة في الفدرالية.

 يمكن للجنة التنفيذية أن تجتمع متى شاءت. 

 ويمكن لم  ن أراد م  ن بي ن أعض  اء اللجن  ة التنفيذي  ة أن يحض  ر كملح  ظ اجتماع  ات مجل  س

 الشيوخ، أو اجتماعات مجلس القاعديين. بينما يتوجب على كل أعضاء اللجن  ة التنفيذي  ة أن يحض  روا

اجتماعات المجلس الفدرالي. 
:  لجنة التحكيم

، حسب العتبارات المرعية. 13، أو 11، أو 9يمكن أن يكون عدد أعضاء لجنة التحكيم هو 

 ). بينم  ا ينتخ  ب مجل  س القاع  ديين1يعيhن مجلس الشيوخ نصف أعضاء لجن  ة التحكي  م (زائد 

النصف الباقي من أعضاء هذه اللجنة. 

 يشترط في كل مرشح للعضوية في اللجنة التنفيذية أن تك  ون أقدمي  ة عض  ويته داخ  ل حزب  ه

 سنوات.6الخاص تساوي أو تفوق 

 يراعى في المرشحين للعضوية في لجنة التحكيم أن تتوفر فيهم خصال النزاه  ة، والكف  اءة،

والحياد، والموضوعية. 

مدة النتداب داخل لجنة التحكيم ل تتجاوز عامين.

 مهمة لجنة التحكيم هي إصدار أحكام في النزاعات والقضايا التي تx عرضها عليها م  ن ط  رف

مختلف هيئات الفدرالية. 

 يمارس أعضاء لجنة التحكيم مهامهم التحكيمي  ة دون الت  أثر، أو النض  باط لقي  اداتهم الحزبي  ة

المحتملة. 
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 : ثل  ث يمكن أن يلجأ إلى لجنة التحكيم لكي يطلب منها إصدرا حكم في قض  ية م  ا، ك  ل م  ن

مجلس الشيوخ، أو ثلث مجلس القاعديين، أو ثلث اللجنة التنفيذية. 

 يوما.40يجب على لجنة التحكيم أن تصدر حكمها في ظرف ل يتجاوز 

أحكام لجنة التحكيم ملزمة للجميع، ويجب العمل بها، وهي غير قابلة للطعن أو النقض.  
المناء العامين : 

 كل هيئة من بين هيئات الفدرالية تنتخب أمين  ا عام  ا، وثلث ة ن واب للمي  ن الع ام. وبع د م  دة

 انتداب تدوم عاما كامل، تنتخب كل هيئة من جديد أمينا عاما آخر، وثلثة ن  واب آخري  ن ل  ه. ول يح  ق

لي عضو أن ينتخب مرتين متواليتين. 

 مهمة المين العام داخل ك  ل هيئة ه  و الس  هر عل  ى تنظي  م الجتماع  ات، وتهيء النقاش  ات،

والتصويتات، وتداول الوثائق، وحفظها، وتنفيذ القرارات. ويساعده في هذه المهام نوابه الثلثة.

:  مبادئ التقرير

 تعمل ''فدرالية أحزاب اليسار بالمغرب'' بمبدأ تقاس  م الص  لحيات والس  لطات التقريري  ة فيم  ا

 بين جهتين، الجهة الولى هي هيئات الفدرالية، والجهة الثانية هي الحزاب المنخرطة في الفدرالية.

 ول تتركhز سلطات قرار الفدرالية في هيئة فدرالية واحدة، وإنما تقتسم فيما بين عدة هيئات فدرالية.

 يحق لكل حزب منخرط في الفدرالية أن يش ارك ف  ي اتخ  اذ ق  رارات الفدرالي  ة، لي  س فردي  ا

كحزب، ولكن عبر إجراءات العمل الجماعي داخل هيئات الفدرالية.

 وتلتزم الحزاب المنخرط  ة ف  ي الفدرالي  ة، وك  ذلك أعض  اءها، بالجته  اد المتواص  ل لمحاول  ة

التوفيق بين المركزية والديمقراطية، داخل الفدرالية، وأيضا داخل الحزاب العضوة في الفدرالية. 

 ويشترط في كل قرار تتخذه أية هيئة من بين هيئات الفدرالية أن يكون ذا منفعة سليمة، وأن

يكون متلئما مع الهداف المعلنة للفدرالية. 

:  الجهات التي يمكن لها أن تقترح مشاريع قرارات هي

- ثلث أعضاء مجلس الشيوخ،

- ثلث أعضاء مجلس القاعديين،

- أو ثلث اللجنة التنفيذية. 

 يمكن تدارس مشاريع القرارات داخل مجلس الشيوخ، أو داخل مجلس القاع  ديين، أو داخ  ل

مجلس الفدرالية، أو داخل اللجنة التنفيذية، أو داخلهم جميعا. 

 يستحسن أن تتخذ القرارات بالتوافق، أو الجماع، على أساس نقاشات معمقة، ومتأني  ة، وأن

ل يكون اللجوء إلى التصويت إل في الحالت المستعجلة، أو العملية، أو القصيرة الجل. 
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 لكي يتحول مشروع قرار ما إلى قرار رسمي ومل  زم للفدرالي  ة، ولمكوناته  ا، يش  ترط في  ه أن

 القاعديين. وفي هذه الحال  ة، تص  بح ه  ذه الق  راراتيصادق عليه كل من مجلس الشيوخ، ومجلس 

المصادق عليها ملزمة للفدرالية، وكذلك للحزاب المنخرطة في الفدرالية. 

 مشاريع القرارات التي ل تحظى بمصادقة إحدى المج  الس، يمك  ن إرجاعه  ا إل  ى المج  الس

 الخرى، بهدف إعادة نقاشها، أو مراجعتها، أو تعديلها، أو التف  اوض حوله  ا، أو التواف  ق عليه  ا، بغي  ة

 تسهيل المصادقة عليها في قراءة ثانية أو ثالثة، وذلك إلى أن تتم المصادقة عليها، أو أن يتم التفاق

على إلغاءها من طرف مجلس الشيوخ ومجلس القاعديين. 

:  المجالت التي يمكن أن تقرر فيها الفدرالية

- القوانين المنظمة للعمل داخل الفدرالية. 

- علقة الفدرالية مع الدولة.

- علقة الفدرالية مع الحزاب الخرى غير العضوة داخل الفدرالية.

- تنظيم وتدبير المشاركة المشتركة في النتخابات العامة.

- علقات الفدرالية مع هيئات أجنبية.

- تنظيم خطط نضالية مشتركة لمجمل الفدرالية.

- تحديد برامج نضالية مشتركة لمجمل الفدرالية.

- إتخاذ مواقف سياسية، أو اختيار توجهات سياسية، سواء كانت قصيرة المد، أز طويلة المد. 

 - ول يحق للفدرالية أن تقرر فيما يخص الشؤون الداخلية، أو العمل ال  داخلي، الخ  اص بك  ل

حزب منخرط في الفدرالية. 

 : الوصاف المطلوبة في مشاريع القرارات المقدمة إلى أية هيئة من بين هيئات الفدرالية

- أن تكون الوسيلة العملية المستعملة في مشروع القرار متلءمة مع طبيعة الهدف المبتغى.

- أن تكون الوسيلة المستعملة في مشروع القرار ضرورية، وإنسانية، ومتحضرة، ومتh زنة. 

 - أن تكون خط  ورة أو ح  دhة الوس  يلة المس  تعملة ف  ي مش  روع الق  رار متلءم  ة م  ع اله  دف

المبتغى.

 : اللجان الخFبيرة أو المتخصصة

 يمكن لكل مجلس (من بين المجالس الثلثة) أن يلجأ إلى تكوين لجن  ة خ  بيرة أو متخصص  ة.

 ويمكن أن تضم هذه اللجان أعضاء من داخل الفدرالي  ة، أو أش  خاص م  ن خارجه  ا. وه  دف ه  ذه

 اللجان هو القيام بدراسات دقيقة،أو تحالي  ل علمي  ة، وإع  داد مش  اريع العم  ل، ف  ي قض  ايا مح  ددة.

 وتستعمل المجالس هذه الدراسات أو المشاريع للستئناس بها في التفكير أو في المناقشة، أو في

 إعداد مشاريع القرارات. وأساس العضوية في اللجان الخ  بيرة أو المتخصص  ة ه و أساس ا الكف  اءة

العلمية، والعمل التطوعي. وعمل هذه اللجن غير مفتوح للعموم. 
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 : لجان التحقيق والتقصي

 يمكن لي مجلس من بين المجالس الثلثة أن يلجأ إلى تكوين لجنة للتحقيق والتقصي ح  ول

 القضايا الهامة ال  تي تس  توجب الفح ص والمحاس بة. ويمك  ن لك ل مجل  س أن يعي ن أعض اء ه ذه

 اللجان. وتعدh هذه اللجان تقاريرها في ظرف يتراوح بين شهر وش  هرين. وتق  ارير أو توص  يات ه  ذه

اللجان تكون للستئناس، وليست ملزمة. 

:  ملئمة القوانين الداخلية للحزاب مع قوانين الفدرالية

 أج  لكل حزب انخرط في ''فدرالية أحزاب اليسار بالمغرب'' يص  بح م  دعوا إل  ى العم  ل م  ن 

ملئمة قوانينه الداخلية لكي تغدو منسجمة مع قوانين الفدرالية. 

:  الماالية والموارد

 تلتزم الحزاب العضوة في الفدرالية بالتعاون، والتكامل، والتض  امن فيم  ا بينه ا. وتعم ل ق  در

المكان من أجل تمويل النشطة المشتركة، كل حسب مستطاعه، دون تقاعس ول مواربة. 

 : الستفتاءات القاعدية

تعمل الفدرالية بأسلوب الستفتاءات القاعدية. 

يمكن أن يكون الستفتاء حول مشروع قرار جديد، أو حول قرار قديم مطروح للمراجعة.  

:  الجهات التي يمكن لها أن تبادر إلى المطالبة بتنظيم استفتاء داخل الفدرالية هي التالية

- نصف أعضاء مجلس الشيوخ،

- نصف أعضاء مجلس القاعديين،

- أو نصف أعضاء اللجنة التنفيذية.

: أساليب العمل المطلوبة داخل الفدرالية

- العمل على إشراك مجمل قوى اليسار المخلصة في الفدرالية.

- الحترام المتبادل.

- التقارب، والتعاون، والتكامل.

- المراقبة المتبادلة، والنقد الرفاقي، بهدف رفع مستوى الداء المشترك، والنضال المشترك.

 - تلفي النفعال، والتصعيد المبالغ فيه، والنزاعات المفتعل  ة، والتهام  ات المتبادل  ة، وتفض  يل

البحث عن التفاوض الهادئ، والحلول التوافقية.

 - يتوجب على كل حزب من بين الحزاب المنخرطة في الفدرالية أن يل  تزم بقاع  دة ''النض  ال

 الجماهيري المشترك''. ومعناها هو أن أي حزب يعتزم خ  وض نش  اط ثق  افي، أو نض  ال سياس  ي،

 يلزمه أن يحاول أول خوضه من داخل آليات الفدرالية، عبر التنسيق، والتع  اون، والتكام  ل م  ع ب  اقي

 الحزاب الخرى المنخرطة في الفدرالية. فل يلجأ إلى تنفيذ هذا النشاط بشكل منفرد إل إذا فش  لت

محاولة التنسيق المذكورة. 
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 «التق  ارب،- ضرورة التزام كل المناضلين (أعضاء الحزاب المنخرطة في الفدرالية) بأس  لوب 

كل قوى اليسار الثوري.والتعاون، والتكامل» فيما بين 

 «مدرسة مشتركة فيما بين الحزاب المنخرطة في الفدرالية»، يكون هدفها هو تكوين- خلق 

 مناضلي قوى اليسار، مثل على شكل «جامعة مفتوحة ومتواصلة». ويلقي فيها أط  ر أح  زاب اليس  ار

 عورضا أو محاضرات تكوينية لفائدة مجمل مناضلي اليسار.

 من طرف مناضلي كل قوى اليسار. «المنطق الحزبي الضيق»- ضرورة نقد 

 (إنتهت الصيغة الولى للقانون الداخلي لفدرالية أح  زاب اليس  ار ب  المغرب. وح  ررت ف  ي ي  وم

).2013 يوليوز 17الربعاء 
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