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الباب االول

احلزب
 

    املادة االولى : 
الطبقــة  وجــود  حتمهــا  موضوعيــة  ضــرورة  هــو  الفلســطيني  الشــيوعي  احلــزب  قيــام  إن 
العاملة الفلســطينية وتعاظم دورها يف النضال التحرري الذي يخوضه شــعبنا، وحاجتها 
والصــراع  الوطنــي  النضــال  يف  وتقودهــا  تنظمهــا  مســتقلة  سياســية  لقيــادة  املوضوعيــة 
الطبقــي، وحتــارب كل التيــارات االنتهازيــة التــي حتــاول تذيلهــا سياســيا وفكريــا وتنظيميــا 
لصالــح البرجوازيــة ، واحلــزب الشــيوعي الفلســطيني هــو نتــاج للتاريــخ النضالــي البطولــي 
الشــيوعي  رايــة احلــزب  عــام 1921 حتــت  منــذ  الفلســطينيون  الشــيوعيون  الــذي خاضــه 
الشــيوعي  احلــزب  ويف صفــوف  الفلســطيني  الوطنــي  التحــرر  وثــم عصبــة  الفلســطيني 

االردنــي ويف التنظيــم الشــيوعي الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
 

وقــد جــاء إعــادة تأسيســه يف العــام 1991 تعبيــرا عــن تعاظــم دور الشــيوعيني الفلســطينيني 
يف النضــال الوطنــي الــذي تخوضــه اجلماهيــر الفلســطينية مــن أجــل انتــزاع حقوقهــا 
الفلســطينية  الوطنيــة  الشــخصية  بــروز  مــع  وانســجاما  والعادلــة،  املشــروعة  الوطنيــة 
املســتقلة التــي انتزعهــا شــعبنا بالتضحيــات اجلســام الــذي قدمهــا يف نضالــه الطويــل 
الشــيوعيني  إلرادة  واســتجابة  الوطنيــة،  حقوقــه  انتــزاع  أجــل  ومــن  االحتــال  ضــد 
الفلســطينيني يف بنــاء حزبهــم املاركســي اللينينــي املســتقل الــذي يرتبــط بعاقــات رفاقيــة 

حميمــة مــع كافــة االحــزاب الشــيوعية املاركســية اللينينيــة يف العالــم.
 

للطبقــة  املنظمــة  الثوريــة  السياســية  الطليعــة  هــو  الفلســطيني  الشــيوعي  احلــزب  إن 
العاملــة الفلســطينية ، حــزب العمــال والفاحــني واملثقفــني والثوريــني وســائر الكادحــني 
الكادحــني،  قضيــة  إنتصــار  أجــل  مــن  وحياتهــم  وجهودهــم  نشــاطهم  كل  وهبــوا  الــذي 
قضيــة التحــرر الوطنــي واالنعتــاق القومــي والطبقــي الكامــل والقضــاء علــى كل أشــكال 
االســتغال ، وهــو االمــر الــذي ال ميكــن حتقيقــه إال يف ظــل مجتمــع اشــتراكي يحقــق 
فعــا ســلطة الطبقــة العاملــة وفقــراء الفاحــني وســائر الكادحــني الذيــن يضمــون بفضــل 
نشــاطهم الثــوري املتواصــل تطــور هــذا املجتمــع وحتقيــق الرفــاه لــكل الشــعب ، وإن احلــزب 
يتخذ من النظرية املاركســية اللينينية – النظرية الثورية الوحيدة التي تضمن حتقيق 
العدالــة واملســاواة والرفــاه لــكل أفــراد املجتمــع.  يدافــع احلــزب عــن نقــاوة هــذه النظريــة 
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الثوريــة يف وجــه كافــة التشــويهات والتحريفــات ، ويصونهــا مــن كافــة املظاهــر التحريفيــة 
القدميــة واحلديثــة، ويفضــح كل التيــارات االنتهازيــة التــي حتــاول أن تعيــد نشــر االفــكار 
الباليــة للمحرفــني االوائــل بحجــة التجديــد، كمــا يتصــدى احلــزب لــكل مظاهــر اجلمــود 
العقائــدي والتحجــر ومحاولــة حتويــل املاركســية اللينينيــة الــى نصــوص مقدســة ال يجــوز 
املســاس بهــا، ويعمــل احلــزب علــى تطويــر هــذه النظريــة الثوريــة مبــا يتائــم وروح العصــر 
ويســعى الــى تطبيقهــا وفقــا ملــا تقتضيــه الظــروف املوضوعيــة والســمات اخلاصــة بالشــعب 

الفلســطيني.
 

إن احلــزب الشــيوعي الفلســطيني هــو احتــاد طوعــي للمناضلــني الفلســطينيني الذيــن يجمعهــم 
العمــل لتحقيــق نفــس االهــداف التــي تخــدم الطبقــة العاملــة، ومــن ثــم فإنهــم يضعــون ألنفســهم 
بعملهــم  حتقيقــه  علــى  ويعملــون  حولــه  يلتفــون  االهــداف،  هــذه  يحــدد  سياســيا  برنامجــا 

اجلماعــي، وينظمــون العاقــات فيمــا بينهــم وفــق نظــام داخلــي يوافقــون عليــه.
 

العاملــة  الطبقــة  نشــاطه خلدمــة قضيــة  يكــرس كل  الفلســطيني  الشــيوعي  إن احلــزب 
وفقراء الفاحني وســائر الكادحني، ويبني تنظيمه ويوســعه ويقويه على أســس اللينينية 
ليتمكــن مــن حتقيــق برنامجــه ، ويعتبــر أن مهمتــه االولــى هــي النضــال املشــترك مــع كافــة 
فصائــل احلركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن أجــل انتــزاع حــق شــعبنا املشــروع يف العــودة 
وتقريــر مصيــره بنفســه وإقامــة دولتــه الفلســطينية الدميقراطيــة املســتقلة علــى كامــل 
ترابــه الوطنــي ، ومــن ثــم النضــال مــن أجــل حتريــر الكادحــني مــن كل اســتغال وإقامــة 

االشــتراكية العلميــة مبــا يتائــم والســمات اخلاصــة للمجتمــع الفلســطيني.
ويدافــع احلــزب عــن مواقفــه السياســية املبدئيــة ضــد كل احملــاوالت التحريفيــة واالنتهازيــة 
اليمينيــة و)اليســارية( . ويكافــح  ضــد مختلــف التيــارات االنتهازيــة واالستســامية ، ويقــف 
بحــزم ضــد كل محاولــة لتقــدمي التنــازالت التــي متــس بــأي مــن الثوابــت الوطنية ويف مقدمتها 

حــق شــعبنا يف العــودة والتحريــر وإقامــة دولتــه املســتقلة علــى كامــل فلســطني التاريخيــة. 
 

إن احلــزب الشــيوعي الفلســطيني هــو فصيــل وطنــي ثــوري وهــو يناضــل مــن أجــل حتقيــق 
وحــدة وطنيــة فلســطينية تعمــل علــى تعجيــل حتقيــق مرحلــة الثــورة الوطنيــة التحرريــة. 
التحــرر  حركــة  فصائــل  مــن  ثوريــا  فصيــا  باعتبــاره  الفلســطيني  الشــيوعي  احلــزب  إن 
العربيــة، فــإن يســعى مــع كافــة أطــراف هــذه احلركــة إلعــادة تشــكيل جبهــة عربيــة عريضــة 
تقــف قــي وجــه املخططــات االمبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة العربيــة وســلطة النظــام 
وصايــة  حتــت  ووضعهــا  العربيــة  الشــعوب  إخضــاع  يســتهدفون  الذيــن  اجلديــد  العاملــي 
هــذا النظــام مــن أجــل اســتمرار نهــب ثرواتــه وحتويــل البلــدان العربيــة إلــى مجــرد أســواق 

للبضائــع األجنبيــة وتكريــس ذهنيــة االســتهاك لــدى الشــعوب العربيــة .
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 إن احلــزب الشــيوعي الفلســطيني كحــزب ماركســي لينينــي  وباعتبــاره فصيــا مــن فصائــل 
احلركــة الشــيوعية العامليــة ســيظل يربــي أعضائــه بــروح األمميــة البروليتاريــة والتضامــن مــع 
الشــعوب التــي تناضــل مــن أجــل حريتهــا واســتقالها ، كمــا ســيعمل احلــزب جنبــا إلــى جنــب 
مــع األحــزاب الشــيوعية الشــقيقة علــى إعــادة بنــاء الروابــط األمميــة بينهــا وفــق أســس جديــدة 
تتجاوز األخطاء التي ارتكبت يف السابق ونقدها نقدًا بناًء وإقامة مراكز أيديولوجية إقليمية 
وعامليــة تتولــى دراســة جتربــة احلركــة الشــيوعية وتقيــم ســلبياتها وإيجابياتهــا ووضــع اإلجابــات 
والتســاؤالت التــي طرحتهــا التحــوالت التــي وقعــت وأدت إلــى زوال املنظومــة االشــتراكية وتفــكك 
االحتــاد الســوفيتي وانتصــار البرجوازيــة كقــوة ثــورة مضــادة مــن جهــة ، واســتعادة الشــيوعيني 

لبعــض قوتهــم ونفوذهــم يف بعــض املناطــق مــن جهــة أخــرى.
 

الــذي يبنــي تنظيمــه علــى أســاس التمســك الصــارم  إن احلــزب الشــيوعي الفلســطيني 
باملبــادئ اللينينيــة ومبدأهــا األساســي -  املركزيــة الدميقراطيــة – يــدرك أن العديــد مــن 
األخطــاء قــد رافــق محــاوالت اجلمــع الديالكتيكــي بــني املركزيــة والدميقراطيــة دائمــا ، 
ولــذا فأنــه يؤكــد علــى متســكه بالفهــم اللينينــي الصحيــح لهــذا املبــدأ ، ويســعى احلــزب 
إلــى حتقيــق وحــدة اإلرادة لــكل أعضــاء احلــزب مــن خــال التطبيــق املتــوازن للمركزيــة 

الدميقراطيــة. 
 

الباب الثاني 
عضوية احلزب

 
    املادة الثانية : العضوية : 

ميكــن أن يصبــح عضــوا يف احلــزب كل فلســطيني أو فلســطينية بلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر 
وكان حســن الســيرة والســلوك ومخلصا لقضية شــعبه وطبقته العاملة شــريطة أن :

1-   يقبل برنامج احلزب السياسي ونظامه الداخلي ويعمل على تطبيقهما.
2-   يلتحق بإحدى منظمات احلزب ويناضل يف إطارها.

3-   يدفع االشتراك الشهري للحزب وفقا للنسب احملددة أو حسب مقدرته .

    املادة الثالثة: طريقة االلتحاق باحلزب :
على كل مواطن فلسطيني يرغب يف االلتحاق باحلزب وتتوفر فيه شروط العضوية:

1- أن يعــبء اســتمارة احلــزب  طالبــا االنضمــام للحــزب ويزكيــه اثنــان مــن أعضــاء احلــزب 
تزكيــة شــخصية وسياســية، وإذا تعــذر يكتفــي بتزكيــة عضــو واحــد ، ويصبــح طالــب العضويــة 
مرشــحا للحــزب بعــد موافقــة األغلبيــة إلحــدى اخلايــا أو اللجــان احلزبيــة يف محــل عملــه 
أو ســكناه ، وميكــن تنظيــم املرشــحني يف خايــا أو منظمــات مرشــحني بقــرار اللجنــة احملليــة.
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الداخلــي  املرشــح خــال فتــرة ترشــيحه برنامــج احلــزب السياســي ونظامــه  يــدرس   -2
ويتلقــى كذلــك بعــض الثقافــة السياســية والنظريــة ويقــوم بــأداء كافــة املهــام التــي تكلفــه 

بهــا املنظمــة  احلزبيــة املشــرفة عليهــا.  
3- فتــرة الترشــيح هــي ثاثــة شــهور وميكــن متديدهــا ملــرة واحــدة فقــط ويلتــزم املرشــح 
خــال فتــرة ترشــيحه بــكل واجبــات عضــو احلــزب ، كمــا يتمتــع بنفــس حقوقــه باســتثناء 

حــق التصويــت والترشــيح لهيئــات احلــزب القياديــة.
4-   بعــد انتهــاء فتــرة الترشــيح توصــي املنظمــة احلزبيــة التــي يتبعهــا املرشــح بقبــول 

عضويتــه أو رفضهــا.
5-   قبــول املرشــح عضــوا يف احلــزب هــو مــن صاحيــة جلــان املناطــق أو أي جلــان أخــرى 

تخولهــا قيــادة احلــزب.
6- يحــق للمرشــح الــذي رفــض طلــب عضويتــه أن يتقــدم بشــكوى للجنــة املنطقــة التابــع 
لهــا لإلعــادة النظــر يف قــرار رفــض عضويتــه ويتلقــى ردا علــى شــكواه خــال فتــرة ال تتجاوز 

الشهرين.
7-   يف حالــة عــدم قبــول املرشــح بصــورة نهائيــة يتــم إلغــاء ترشــيحه بقــرار مــن املنظمــة 

احلزبيــة التــي يتبعهــا املرشــح. 
8-   ال يجــوز قبــول أي شــخص ســبق فصلــه مــن احلــزب إال مــن اللجنــة املركزيــة وبنــاء 

علــى توصيــة جلنــة الرقابــة احلزبيــة.
 

    املادة الرابعة : واجبات عضو احلزب :
1- العمــل بإخــاص وإتقــان مــن أجــل تنفيــذ برامــج احلــزب وقراراتــه ، واملشــاركة النشــطة 
يف رسم سياسة احلزب وقراراته والتقيد بالنظام الداخلي و املساهمة يف نشر مطبوعات 

احلــزب وصحافته.
2- صيانــة وحــدة احلــزب التنظيميــة والفكريــة والسياســية والتصــدي جلميــع النشــاطات 

املعاديــة التــي تســتهدف النيــل مــن هــذه الوحــدة.
3- توثيــق صــات احلــزب باجلماهيــر والدفــاع عــن مصاحلهــا وتبنــي مطالبهــا العادلــة ، 

وتوضيــح سياســة احلــزب وأهدافــه لهــا والعمــل معهــا وتوجيههــا والتعلــم منهــا.
4- الدفاع عن برنامج احلزب وأهدافه أمام أي محاولة للمس بها من أي كان.

5- العمل على توسيع قاعدة احلزب بضم أعضاء جدد إليه.
6- أن يخضع مصاحله الشخصية ملصلحة احلزب وأن يهتم بتطوير نفسه سياسيا ونظريا.

7- أن ميــارس االنتقــاد واالنتقــاد الذاتــي جتــاه نفســه وجتــاه األعضــاء اآلخريــن والهيئــات 
احلزبيــة بــروح بنــاءة وشــجاعة ، ويقــاوم أي محاولــة لكبــت هــذا احلــق بــأي شــكل مــن األشــكال.

8- أن يســلك دومــا ســلوكا شــيوعيا وأن يبتعــد عــن كل مــا مــن شــأنه اإلســاءة التــي ســمعته 
وســمعة احلــزب.
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9-  أن يصون أســرار احلزب وأن يتحلى بيقظة ثورية عالية جتاه أعداء احلزب والشــعب 
وأن يبــادر علــى الفــور بإبــاغ احلــزب بــأي معلومــات تتعلــق بأمــن احلزب وأعضاءه.

10-أن يبلــغ احلــزب حالــة انتقالــه مــن مــكان عملــه أو ســكناه ليجــري تنظيمــه يف موقعــه 
اجلديــد.

11- املبــادرة بالقيــام بــأي أعمــال أو نشــاط مــن شــأنه أن يفيــد احلــزب دون انتظــار موافقــة 
الهيئــات احلزبيــة األعلــى شــريطة أن ال يتعــارض هــذا العمــل أو النشــاط مــع قــرارات 

احلــزب أو برنامجــه السياســي.
 

     املادة اخلامسة :  حقوق عضو احلزب :
1- لكل عضو احلق يف أن ينتخب وينتخب لهيئات احلزب.

وبنــاء  نشــط  بشــكل  احلزبيــة  منظمتــه  اجتماعــات  داخــل  املناقشــات  يف  االشــتراك   -2
دميقراطيــة. وبطريقــة 

3- ممارســة االنتقــاد ألي عضــو مهمــا كان مركــزه أو أي هيئــة حزبيــة مبــا يف ذلــك قيــادة 
حــدود  احلــزب ويف  هيئــات  داخــل  ذلــك  يتــم  أن  شــريطة  احلــزب  عمــل  أي  أو   ، احلــزب 

احملافظــة علــى النظــام الداخلــي.
4- تقــدمي أي مقترحــات أو بيانــات لهيئــات احلــزب مبــا فيهــا قيــادة احلــزب وذلــك بإتبــاع 

الطــرق التنظيميــة الصحيحــة.
5- أن ميــارس مســؤولياته ونشــاطاته احلزبيــة يف حــدود صاحياتــه بــروح املبــادرة اخلاقــة 

والغيــرة علــى احلــزب.
6- أن يحتفــظ برأيــه اخلــاص إذا تعــارض هــذا الــرأي مــع القــرارات احلزبيــة وأن يناقــش 

هــذا الــرأي ويدافــع عنــه أمــام الهيئــات احلزبيــة.
7- االشــتراك شــخصيا يف أي محاســبة تتعلــق بــه إال إذا تعــذر ذلــك ألســباب مشــروعة 

توافــق عليهــا الهيئــات احلزبيــة التــي ينتمــي إليهــا.
8- يحــق للعضــو أن يتــرك احلــزب يف أي وقــت يشــاء وينبغــي علــى املنظمــة احلزبيــة التــي 
ينتمــي إليهــا أن تبلــغ الهيئــات احلزبيــة املســئولة بذلــك ، ويجــوز للعضــو املســتقيل أن يطلــب 
إعادتــه إلــى صفــوف احلــزب و يقبــل بصفتــه مرشــح بعــد موافقــة جلنــة املنطقــة التــي يتبعهــا.

 
    املادة السادسة: االنضباط احلزبي :  

الواعيــة علــى برنامــج احلــزب  املوافقــة الطوعيــة  القائــم علــى  1- االنضبــاط احلزبــي 
ونظامــه الداخلــي وهــو واجــب ملــزم لــكل األعضــاء ولــكل منظمــة حزبيــة.

أو  وقراراتــه  وسياســته  احلــزب  لبرنامــج  معاديــة  مواقــف  يتبنــون  الــذي  األعضــاء   -2
وحــدة  تهــدد  نشــاطات  بــأي  يقومــون  أو  أســراره  يفشــون  أو  الداخلــي  نظامــه  يخرقــون 
احلــزب أو يعلنــون عــن قناعــات معاديــة للماركســية اللينينيــة أو يقومــون بأعمــال تتنافــى 
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مــع املســلكية الشــيوعية أو  ينقطعــون عــن العمــل يف املنظمــة احلزبيــة التابعــني لهــا ، 
تطبــق بحقهــم عقوبــات مــن قبــل الهيئــات احلزبيــة املعنيــة.

3- العقوبــات التــي تطبــق بحــق الهيئــات احلزبيــة هــي:- اللوم،اإلنذار،حــل الهيئــة وتعــني 
هيئــة مؤقتة،حــل املنظمــة وإعــادة تشــكيلها بعــد تقــدمي طلبــات انتســاب جديــدة ألعضائهــا.

4- العقوبــات التــي تطبــق بحــق األعضــاء هــي:  توجيــه املاحظــات وتنبيــه العضــو علــى 
إنفــراد ، توجيــه املاحظــات والتنبيــه داخــل املنظمــة احلزبيــة ، اللــوم، التجريــد مــن 
املســئولية جزئيــا أو كليــا ، التجميــد ، الفصــل مــن احلــزب ، الطــرد النهائــي وهــو العقوبــة 

القصــوى يف احلــزب.
5- فتــرة التجميــد يجــب أن ال تزيــد عــن ســنة واحــدة يجــري خالهــا تقريــر الوضــع 

النهائــي للعضــو مــن قبــل الهيئــات املعنيــة.
6- عقوبــات التجميــد و الفصــل و الطــرد التــي تطبــق بحــق األعضــاء الــذي يشــغلون 
مناصــب قياديــة باالنتخــاب ال تعتبــر نهائيــة أال بعــد إقرارهــا مــن قبــل الهيئــة املنتخبــة 

يف أقــرب اجتمــاع لهــا .
7-  يحــق ألي هيئــة انتخابيــة أن تســحب الثقــة مــن الهيئــة املنتخبــة أو أي مــن أعضائهــا 

يف أي وقت بناء على توصية جلنة الرقابة احلزبية.  
8-  يحــق لــكل هيئــة حزبيــة ، ومبوافقــة الهيئــة احلزبيــة األعلــى أن حتيــل أحــد أعضائهــا 
إلــى جلنــة الرقابــة احلزبيــة لبحــث املخالفــات التــي ارتكبهــا وأن توصــي بالعقوبــة التي ترى 
أن توقــع علــى العضــو وال تعتبــر هــذه ملزمــة للجنــة الرقابــة احلزبيــة ، ويف حــال التوصيــة 
بتوقيــع عقوبــة الفصــل أو الطــرد ، فيجــوز لهــذه الهيئــة أن تتخــذ إجــراء مؤقتــا بحــق 

العضــو مبوافقــة ثلثــي أعضائهــا علــى هــذا اإلجــراء وموافقــة الهيئــة احلزبيــة األعلــى.
9-  اللجنــة املركزيــة هــي صاحبــة احلــق يف إصــدار قــرارات الفصــل أو الطــرد مــن احلــزب 
الرقابــة  جلنــة  توصيــات  مبوجــب  املناطــق  أو  القطاعــات  جلــان  أعضــاء  مــن  أي  ضــد 
احلزبيــة وبعــد مراجعــة دقيقــة وشــاملة للحالــة املعنيــة وبعــد التأكــد مــن أن هــذه العقوبة 

هــي العــاج الوحيــد ملخالفــات العضــو املعنــي.
أوصــت  إذا  التجميــد  قــرارات  املنطقــة احلــق يف إصــدار  أو جلنــة  القطــاع  10- للجنــة 
جلنــة الرقابــة احلزبيــة بتجميــد العضــو لفتــرة عــام كامــل ، أمــا إذا كانــت العقوبــة املنــوي 
تطبيقهــا تقــل عــن ذلــك فيحــق للجنــة املدينــة أن تصــدر هــذه القــرارات وإبــاغ جلنــة 

القطــاع أو املنطقــة بهــا.
11- يجــري طــرد عضــو اللجنــة احملليــة مبوافقــة جلنــة املنطقــة وبعــد إبــاغ اللجنــة 
املركزيــة وال يجــوز طــرد عضــو جلنــة املدينــة إال بقــرار مــن جلنــة املنطقــة أو القطــاع 

املركزيــة. اللجنــة  ومبوافقــة 
إبــاغ  بعــد  املنطقــة  أو  القطــاع  عــن جلنــة  املنظمــة احلزبيــة تصــدر  قــرارات حــل   -12

املركزيــة. اللجنــة 
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13- العقوبــات ضــد أعضــاء اللجنــة املركزيــة تصدرهــا اللجنــة املركزيــة فقــط ، أمــا إذا 
كانــت العقوبــة املقترحــة متثــل التجميــد أو الفصــل أو الطــرد فــا يتــم إصــدار القــرارات 
إال بتوصيــة جلنــة الرقابــة احلزبيــة علــى أن يصــادق املؤمتــر أو الكونفرنــس التالــي علــى 

هذه العقوبات.  
14- يحــق للهيئــة احلزبيــة أو العضــو الــذي تطبــق بحقــه أي مــن العقوبــات الســالفة 
الذكــر أن يطالــب بإجــراء حتقيــق حــول املخالفــات املنســوبة والدفــاع عــن النفــس والطعــن 

يف العقوبــة أمــام الهيئــات احلزبيــة األعلــى مبــا فيهــا املؤمتــر العــام للحــزب .
15- إن الهــدف مــن تطبيــق العقوبــات بحــق األعضــاء أو الهيئــات احلزبيــة هــي تثقيــف 
األعضــاء ومعاجلــة أخطائهــم  وصيانــة احلــزب وحــني يتعلــق األمــر باتخــاذ قــرار بالطــرد 
مــن احلــزب ينبغــي التــروي والبحــث الدقيــق يف االتهامــات املوجهــة لعضــو احلــزب وبحــث 

كل إمكانيــة لتجنــب تطبيــق هــذه العقوبــة.
 

الباب الثالث
بناء احلزب ومبادئه التنظيمية

 
    املادة السابعة : املركزية الدميقراطية :

1-  يقــوم بنــاء احلــزب علــى أســاس مبــدأ املركزيــة الدميقراطيــة الــذي يتضمــن احلفــاظ 
علــى الوحــدة الصلبــة للحــزب ويطبــق احلــزب بحــزم النهــج الدميقراطــي اللينينــي الــذي 

يدعــو إلــى مشــاركة كافــة أعضــاء احلــزب ومنظماتــه يف إدارة شــئون احلــزب. 
2-  يســري النظــام الداخلــي والقواعــد التنظيميــة األخــرى علــى جميــع أعضــاء احلــزب 

وهيئاتــه دون اســتثناء مبــا يضمــن وحــدة اإلرادة والعمــل يف احلــزب كلــه.
3-   قيــادة احلــزب مــن مركــز واحــد )املؤمتــر ويف غيابــه املجلــس احلزبــي الدائــم ويف غيابــه اللجنــة 

املركزيــة( وعــدم الســماح بــأي نشــاط تكتلــي أو انقســامي واعتبــاره عمــا تخريبيــا معاديــا للحــزب.
4-  حــق املناقشــة لــكل أعضــاء احلــزب وهيئاتــه مبــا يضمــن مســاهمة اجلميــع يف رســم 

سياســات احلــزب وتنفيذهــا وإعــداد وثائقــه ومراقبــة هيئــات احلــزب العليــا وقراراتهــا.
الذاتــي  والنقــد  النقــد  وممارســة  املاحظــات  إبــداء  يف  واألعضــاء  املنظمــات  حــق    -5

ومعاجلتهــا. واألخطــاء  النواقــص  لكشــف  كوســيلة 
6-  حــق أي عضــو يف أن ينتخــب وينتخــب واألخــذ مببــدأ االقتــراع الســري املباشــر داخــل 
هيئــات احلــزب وعلــى جميــع املســتويات وال يجــوز إشــغال أي منصــب حزبــي مهمــا كان إال 

باالنتخــاب مــن قبــل الهيئــة املعنيــة.
7-  تقــدم املنظمــات الدنيــا تقاريــر دوريــة عــن نشــاطها للجنــة املركزيــة ومــن حــق هــذه 
املنظمــات قــي تلقــي ردود منهــا جتيــب علــى استفســاراتها وحتمــل القــرارات والتعليمــات 
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التــي يكــون إصدارهــا مــن حــق اللجنــة املركزيــة.
8-    حــق مجمــوع منظمــات احلــزب يف تلقــي تقاريــر دوريــة عــن عمــل ونشــاط اللجنــة 

املركزيــة مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل.
9-  تطبيــق مبــدأ جماعيــة القيــادة يف كل مســتويات احلــزب ورفــض كل محاولــة لتكريــس 

عبــادة أو تقديــس الفــرد مــع إطــاق املبــادرة الفرديــة لــكل األعضــاء. 
10- خضــوع األقليــة لألغلبيــة عنــد تنفيــذ قــرارات احلــزب باعتبــاره تعبيــرا حيــا للــروح 
الدميقراطيــة يف احليــاة احلزبيــة وحــق األقليــة يف االحتفــاظ برأيهــا ومناقشــته والدفــاع 

عنــه أمــام الهيئــات احلزبيــة املختلفــة والســعي إلقنــاع األغلبيــة بــه. 

الباب الرابع
الهيكلية احلزبية

 
    املادة الثامنة: بناء احلزب التنظيمي :

1- يقوم البناء احلزبي على النحو التالي:
أ  - اخللية.  

ب - اللجنة احمللية.  
ت  - اللجنة املنطقية.  

ث  - جلنة القطاع.  
ج  - اللجنة املركزية.  

د - سكرتير اللجنة املركزية.  
ع - جلنة املدينة أو القرية.  

ح  - املجلس احلزبي.  
خ  - املؤمتر العام.  

2- يحــق للجنــة املركزيــة عنــد الضــرورة تعديــل هــذا البنــاء وابتــكار أطــر تنظيميــة جديــدة 
إلدارة العمــل احلزبــي مبــا يحقــق مصالــح احلــزب ويســهل نشــاطه وقدرتــه علــى حتقيــق 

مهامــه وطــرح هــذه التعديــات علــى أول مؤمتــر قــادم.
3- يحــق ألي جلنــة مــن جلــان احلــزب أن تنشــئ عنــد الضــرورة بصــورة دائمــة أو مؤقتــة 

جلانــا تابعــة لهــا لقيــادة عمــل احلــزب يف قطــاع معــني.
 

أوال : منظمات احلزب القاعدية والهيئات القيادية 
    املادة التاسعة: )خلية احلزب( :

احلــزب  برنامــج  تطبيــق  علــى  تعمــل  التــي  األساســية  احلــزب  منظمــة  هــي  1-اخلليــة 
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وسياســته يف مجــال عملهــا وتضمــن صلــة احلــزب باجلماهيــر وتتكــون اخلليــة علــى 
أســاس مــكان العمــل أو مــكان الســكن أو النشــاط احلزبــي الواحــد، وتشــكل بقــرار مــن 
جلنــة حزبيــة وهــي التــي حتــدد أعضاءهــا علــى أن ال يقــل عددهــم عــن ثاثــة وتنتخــب 
اخلليــة ســكرتيرها ملــدة ســنة واحــدة جتــدد مبوافقــة غالبيــة أعضــاء اخلليــة كمــا يحــق 
لهــا تنحيتــه يف أي وقــت إذا مــا توفــرت املبــررات لذلــك ويجــري إبــاغ اللجنــة احملليــة 
بقــرار االنتخــاب أو التنحيــة وتنتخــب اخلليــة مســئوال عــن املطبوعــات وآخــر عــن املاليــة. 

2-مهمات اخللية:
وصحافتــه،  مطبوعاتــه  وتوزيــع  وسياســته  ومبادئــه  احلــزب  أفــكار  نشــر   - أ    

محيطهــا. يف  احلــزب  قــرارات  وتطبيــق  والتبرعــات  االشــتراكات  وجمــع 
ب  - االهتمــام بقضايــا اجلماهيــر وآرائهــا ونقلهــا إلــى الهيئــات العليا ، والدفاع   
املطالــب.  هــذه  حتقيــق  أجــل  مــن  لتجنيدهــا  والســعي   ، ومطالبهــا  مصاحلهــا  عــن 
ت  - جــذب اجلماهيــر إلــى احلــزب وبصــورة خاصــة العمــال والفاحــني وســائر   
الكادحــني والعمــل علــى ضمهــم للمنظمــات النقابيــة واملهنيــة واملنظمــات اجلماهيريــة 

الدميقراطيــة.
الثقافــة  األولــى  وبالدرجــة   ، واملشــترك  الذاتــي  بالتثقيــف  االهتمــام  ج  -   
املاركســية اللينينيــة واســتيعاب سياســة احلــزب وجتاربــه والدفــاع عنهــا ، والتعــرف علــى 
اخلصائــص التقدميــة االيجابيــة للشــعب الفلســطيني والشــعوب العربيــة الشــقيقة.

والعامليــة  العربيــة  التحــرر  وحــركات  الشــعوب  قضايــا  علــى  التعــرف  ح  -   
ونضاالتهــا وكذلــك نضــاالت الطبقــة العاملــة  يف كل أنحــاء العالــم وإبــداء التضامــن 
معهــا وشــرح هــذه القضايــا والنضــاالت للجماهيــر الفلســطينية وتعريفهــا باالرتبــاط 

العالــم. بلــدان  كل  يف  الشــعوب  حتــرر  قضايــا  الوثيــق  بــني 
خ  - ممارســة النقــد والنقــد الذاتــي والعمــل بشــكل جــاد لكشــف نواقــص العمــل   

وإخــاص. بجــرأة  ومعاجلتهــا  وأخطائــه 
د  - مناقشــة طلبــات العضويــة وقبــول املرشــحني ورفــع التقاريــر عنهــم يف نهايــة   
فتــرة الترشــيح والتوصيــة بقبــول مــن ترتئــي قبولهــم لعضويــة احلــزب وإبــاغ اللجنــة 

بذلــك.  األعلــى 
أعضــاء  كل  علــى  للحــزب  الداخلــي  النظــام  أحــكام  بتطبيــق  التمســك  ذ  -   
اخلليــة واحلفــاظ علــى الطاعــة احلزبيــة الواعيــة يف حــدود هــذه األحــكام ومبــا يحقــق 

احلــزب. مصلحــة 
الدوريــة  التقاريــر  ورفــع  منتظمــة  بصــورة  احلزبيــة  االجتماعــات  عقــد  ر  -   
عــن نشــاطها وبرامجهــا اخلاصــة ومنجزاتهــا وماليتهــا إلــى اللجنــة العليــا ومناقشــة 

بذلــك. األعلــى  اللجنــة  عــن  الصــادرة  والتعليمــات  التقاريــر 
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    املادة العاشرة :  اللجنة احمللية :
1-  تأتــي اللجنــة احملليــة يف املرتبــة التاليــة للخليــة يف التسلســل التنظيمــي وتكــون 
مســئولة عــن خايــا احلــزب يف قطــاع معــني مــن مدينــة أو معهــد أو قريــة أو بلــدة أو حــي 
أو مخيم.....الــخ وتكــون مســئولة أمــام جلنــة املنطقــة . وتتكــون عــن طريــق االنتخــاب يف 
اجتمــاع ينعقــد مــرة كل ســنة ويشــترك فيــه أعضــاء اخلايــا احملليــة املعنيــة وحتــدد جلنــة 
املنطقــة مــكان نشــاطها وعــدد أعضائهــا وتنتخــب ســكرتيرا لهــا ملــدة ســنة جتــدد مبوافقــة 

ثلثــي أعضــاء اللجنــة احملليــة.
2-  يجــوز للجنــة احملليــة أن تســحب الثقــة مــن ســكرتيرها يف أي وقــت إذا مــا توفــرت 

املبــررات لذلــك علــى أن يتــم إبــاغ جلنــة املنطقــة فــور اتخــاذ هــذا اإلجــراء.
3-  تقــود اللجنــة احملليــة جميــع نشــاطات احلــزب يف مجــال عملهــا وتعمــل علــى توثيــق 
صــات احلــزب باجلماهيــر وتنشــر أهــداف احلــزب وشــعاراته وسياســته وتشــرف علــى 
توزيــع صحافتــه ومطبوعاتــه وتعمــل علــى الدفــاع عــن مصالــح اجلماهيــر وتناضــل معهــا 

ويف طليعتهــا لتحقيــق أهدافهــا.
4-  تعمــل اللجنــة احملليــة علــى توســيع قاعــدة احلــزب بضــم خيــرة أبنــاء الكادحــني مــن 
والطــاب وتهتــم بتثقيــف نفســها  الثوريــني  واملثقفــني  والشــغيلة  العمــال والفاحــني 

وتثقيــف أعضــاء اخلايــا التــي تتولــى قيادتهــا.
5-  دراســة التقاريــر الــواردة إليهــا والــرد عليهــا ورفــع التقاريــر املوجهــة إلــى مســتويات 

احلــزب األعلــى ســواء مــن اخلايــا أو مــن أحــد أعضائهــا .  
6- تقــدمي تقاريــر دوريــة إلــى اللجنــة األعلــى عــن نشــاطها وبرامجهــا واملشــاكل التــي 

تواجههــا.
7- شــرح سياســة احلــزب وتعليماتــه ألعضــاء اخلايــا ومســاعدتهم علــى فهــم برنامــج 

احلــزب ونظامــه الداخلــي.
8- املشاركة يف رسم سياسة احلزب وصياغة وثائقه.

9- وضــع برامــج عمــل مرحليــة علــى ضــوء الواقــع امللمــوس يف دائــرة عملهــا واملشــاركة يف 
تنفيذهــا واإلشــراف عليهــا.

 
     املادة احلادية عشرة :  جلنة املدينة :

التنظيمــي وتكــون مســئولة عــن  التسلســل  اللجنــة احملليــة يف  تلــي  املدينــة  1- جلنــة 
اللجــان احملليــة املوجــود يف مدينــة معينــة بهــا أكثــر مــن ثــاث جلــان محليــة وحتــدد 
جلنــة املنطقــة عــدد أعضائهــا ومجــال عملهــا وهــي مســئولة أمــام جلنــة املنطقــة ويتــم 
اختيــار أعضائهــا باالنتخــاب املباشــر يف مؤمتــر املدينــة ويجــوز لهــذا املؤمتــر أن يســحب 
الثقــة مــن جلنــة املدينــة أو مــن أحــد أعضائهــا يف أي وقــت إذا مــا توافــرت املبــررات لذلــك.
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2- تعقــد جلنــة املدينــة مؤمترهــا مــرة كل ســنة لوضــع خطــة عمــل ملدينتهــا يف إطــار السياســة 
العامــة للحــزب ويجــوز لهــا أن تعقــد مؤمتــرا اســتثنائيا بنــاء علــى طلــب أغلبيــة اللجــان 
احملليــة ويتــم تنســيق ذلــك مــع جلنــة املنطقــة كمــا يتــم إبــاغ اللجنــة املركزيــة بهــذا االمــر.
3- يتكــون مؤمتــر املدينــة مــن مندوبــني منتخبــني يف اجتماعــات منظمــات احلــزب يف 

املدينــة وحتــدد جلنــة املنطقــة نســبة التمثيــل يف املؤمتــر مبوافقــة اللجنــة املركزيــة .
4-   حتدد جلنة املنطقة عدد أعضاء جلنة املدينة وفقا الحتياجات العمل احلزبي.

5- تنتخــب جلنــة املدينــة ســكرتيرا ملــدة ســنة جتــدد مبوافقــة ثلثــي أعضــاء جلنــة املدينــة 
ويجــوز للجنــة املدينــة أن تعفــي ســكرتيرها مــن مهامــه وتنتخــب عضــوا أخــر ليحــل 
محلــه إذا مــا توافــرت املبــررات لذلــك شــريطة موافقــة غالبيــة األعضــاء وإبــاغ جلنــة 

املنطقــة باألمــر ومبرراته.  
6- تشــرف جلنــة املدينــة علــى وضــع برامــج عمــل املنظمــات الدنيــا والتنســيق بينهــا 
ومراقبــة تنفيــذ هــذه البرامــج وتشــرف علــى توزيــع صحافــة احلــزب ومطبوعاتــه وتعمــل 

علــى أغنائهــا بتزويدهــا باملعلومــات والدراســات.
7-   تقدم جلنة املدينة تقارير دورية عن أعمالها ونشاطها إلى جلنة املنطقة. 

 
     املادة الثانية عشرة: جلنة املنطقة :

1-  تأتــي جلنــة املنطقــة بعــد جلنــة املدينــة يف التسلســل التنظيمــي وتكــون مســئولة عــن 
جلــان املــدن والقــرى يف منطقــة جغرافيــة معينــة حتددهــا اللجنــة املركزيــة.

2-  تعقــد جلنــة املنطقــة مؤمترهــا مــرة كل ســنتني علــى األكثــر لوضــع خطــط العمــل 
ملنطقتهــا يف إطــار السياســة العامــة للحــزب ومعاجلــة القضايــا التــي تواجههــا ويجــوز 
عقــد مؤمتــر اســتثنائي للمنطقــة بنــاء علــى طلــب أغلبيــة أعضــاء جلــان املــدن والقــرى 

ومبوافقــة اللجنــة املركزيــة.
3- يتكــون مؤمتــر املنطقــة مــن مندوبــني منتخبــني يف اجتماعــات منظمــات احلــزب يف 

املنطقــة وحتــدد جلنــة املنطقــة نســبة التمثيــل مبوافقــة اللجنــة املركزيــة.
4- مؤمتــر املنطقــة هــو الــذي يحــدد أعضائهــا وفقــا حلاجــة العمــل احلزبــي ويتــم انتخاب 
الــذي يحاســبها علــى أعمالهــا ويجــوز ملؤمتــر  أعضــاء جلنــة املنطقــة يف املؤمتــر وهــو 
املنطقــة أن يســحب ثقتــه منهــا أو مــن أحــد أعضائهــا يف أي وقــت إذا وجــدت املبــررات 

لذلــك ويتــم إبــاغ اللجنــة املركزيــة فــور اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء.
5- تنتخــب جلنــة املنطقــة ســكرتيرا لهــا ملــدة ســنتني وحتــدد أعضــاء مكتبهــا وتنتخبهــم 
ويتــم إبــاغ اللجنــة املركزيــة بنتائــج هــذه االنتخابــات ويجــوز للجنــة املنطقــة أن تســحب 
الثقــة مــن ســكرتيرها وأن تنتخــب غيــره وتعيــد إنتخــاب مكتبهــا يف أي وقــت إذا وجــدت 

املبــررات لذلــك ، ويتــم إبــاغ اللجنــة املركزيــة فــورا بهــذه التغيــرات.
6- تكون جلنة املنطقة مسؤولة أمام اللجنة املركزية.
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7-  تشــرف جلنــة املنطقــة علــى وضــع برامــج عمــل الهيئــات الدنيــا والتنســيق فيمــا بينهــا 
ومراقبــة تنفيــذ هــذه البرامــج ، وتتولــى االشــراف علــى توزيــع صحافــة احلــزب ومطبوعاتــه 

يف منطقتهــا، وتعمــل علــى إغنائهــا باملعلومــات والدراســات.
املهــام  املقــام االول  8-  يحــق للجنــة املنطقــة أن تصــدر جريــدة خاصــة بهــا تعكــس يف 

ذلــك. علــى  املركزيــة  اللجنــة  موافقــة  شــريطة   ، االساســية يف منطقتهــا 
 

     املادة الثالثة عشرة : جلان االختصاص :
جلــان  مؤقتــه  أو  دائمــة  بصــورة  تنشــىء  أن  املناطــق  وجلــان  املركزيــة  للجنــة  يحــق 
 ، أو التنظيمــي  الفكــري  أو  العمــل السياســي  االختصــاص وفــق مــا تقتضيــه ضــرورات 
وتكــون هــذه اللجــان حتــت قيادتهــا ويجــوز أن يشــارك عــدد مــن أعضــاء احلــزب مــن ذوي 

اللجــان. هــذه  عمــل  يف  االختصــاص 
 

     املادة الرابعة عشرة : جلنة القطاع :
1-  تأتــي جلنــة القطــاع احلزبيــة بعــد جلنــة املنطقــة يف التسلســل التنظيمــي وتكــون 

مســئولة عــن جلــان املناطــق يف قطــاع جغــرايف معــني.
2-     يتكون احلزب يف خمس قطاعات هي:

أ - القطاع الشــمالي ويشــمل منظمات احلزب يف القطاع الشــمالي من الضفة   
الــخ(  .... جنــني   - نابلــس   ( الغربيــة 

مــن  االوســط  القطــاع  يف  احلــزب  منظمــات  ويشــمل  االوســط  القطــاع   - ب    
الــخ(  ... اهلل  رام   - )القــدس  الغربيــة  الضفــة 

مــن  اجلنوبــي  القطــاع  احلــزب يف  منظمــات  ويشــمل  اجلنوبــي  القطــاع   - ت    
الــخ(  .... اخلليــل   - حلــم  )بيــت  الغربيــة  الضفــة 

 3 - يجوز للجنة املركزية أن تعيد حتديد هذه القطاعات وزيادتها أو ضم قطاعات لبعضها.
4-  يعقــد القطــاع مؤمتــره مــرة  كل ســنتني علــى االكثــر ويتكــون املؤمتــر مــن مندوبــني 
منتخبــني ميثلــون املنظمــات احلزبيــة املختلفــة يف القطــاع ، وحتــدد جلنــة القطــاع نســبة 

التمثيــل يف املؤمتــر مبوافقــة اللجنــة املركزيــة.
5-  ينتخب مؤمتر القطاع جلنة لقيادته تســمى اللجنة القيادية للقطاع ، ويســمى من بني 
أعضــاء هــذه اللجنــة مرشــحي القطــاع لعضويــة اللجنــة املركزيــة ، ويقدمهــم للمؤمتــر العــام 
للحــزب للمصادقــة علــى إنتخابهــم ، ويســمى كذلــك مرشــحي اللجنــة املركزيــة االحتياطيــني 
علــى هــذا القطــاع ، ويجــوز للقطــاع أن يعقــد مؤمتــرا اســتثنائيا إذا دعــت الضــرورة لذلــك ، 
ويتــم إبــاغ اللجنــة املركزيــة بقــرار عقــد املؤمتــر ومبرراتــه ، ويحــق ملؤمتــر القطــاع أن ينــزع 
الثقــة مــن اللجنــة القياديــة أو أي مــن أعضائهــا يف أي وقــت وانتخــاب البدائــل إذا وجــدت 

املبــررات لذلــك ، ويتــم إبــاغ اللجنــة املركزيــة بهــذه التغيــرات ومبرراتهــا فــور حدوثهــا.
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6- تنتخــب جلنــة القطــاع ســكرتيرا لهــا ملــدة ســنتني تتجــدد مبوافقــة غالبيــة أعضــاء 
اللجنــة القياديــة للقطــاع ، وميكــن للجنــة القطــاع ســحب الثقــة مــن ســكرتيرها وانتخــاب 
بديــل لــه يف أي وقــت إذا وجــدت املبــررات لذلــك ، ويتــم إبــاغ اللجنــة املركزيــة بهــذا التغيــر 

ومبرراتــه فــور حدوثــه.
7- تتولــى جلنــة القطــاع قيــادة املناطــق احلزبيــة التابعــة لهــا ومتثــل اللجنــة املركزيــة يف 
إدارة العمــل احلزبــي يف القطاعــات ، وتتولــى املصادقــة علــى خطــط العمــل التــي تضعهــا 
املناطــق التابعــة لهــا وتشــرف علــى تنفيذهــا وتقــوم بالتنســيق فيمــا بينهــا ، أمــام اللجنــة 

املركزيــة عــن كل أعمالهــا واعمــال املنظمــات التابعــة لهــا.
8 - تقدم اللجنة القيادية للقطاع تقارير دورية عن أعمالها ونشاطاتها الى اللجنة املركزية.

     املادة اخلامسة عشرة: مؤمتر احلزب :
1- مؤمتر احلزب هو أعلى هيئة قيادية للحزب، وينعقد مرة كل أربع سنوات على االقل.

2-  يتكــون املؤمتــر مــن مندوبــني منتخبــني يف اجتمــاع منظمــات احلــزب ابتــداًء مــن جلنــة 
املدينــة، وحتــدد اللجنــة املركزيــة نســبة التمثيــل وطريقــة اختيــار أعضائــه.

3- أعضاء اللجنة املركزية هم بحكم مواقعهم التنظيمية أعضاء يف املؤمتر.
4- يكون اجتماع املؤمتر قانونيا إذا حضره ثلثا أعضائه ، وجتاز القرارات بأصوات غالبية احلاضرين.

5- اللجنــة املركزيــة هــي التــي تدعــو الــى عقــد املؤمتــر، ويحــق لهــا أن تدعــو الــى عقــد دورة 
اســتثنائية للمؤمتــر إذا دعــت الضــرورة لذلــك أو بنــاًء علــى طلــب نصــف  + واحــد مــن 

مجمــوع أعضــاء املركزيــة.
6- مهمــة املؤمتــر هــي مناقشــة تقاريــر هيئــات احلــزب املركزيــة والبــت فيهــا واملصادقــة 
علــى احلســابات املاليــة للحــزب ، ومناقشــة خطــط احلــزب وإقرارهــا أو تعديلهــا ، وتعديــل 

برنامــج احلــزب السياســي ونظامــه الداخلــي.
7- يتولــى املصادقــة علــى انتخــاب أعضــاء اللجنــة املركزيــة املرشــحون مــن قبــل مؤمتــرات 
القطاعات ، ويف حالة عدم املصادقة على مرشــح أو أكثر، تتم إحالة املســألة الى مندوبي 
القطــاع املعنــي الختيــار مرشــح بديــل، أمــا إذا أعيــد اختيــار املرشــح الــذي مت االعتــراض 
عليــه، فتحــال املســألة الــى جلنــة حتكيــم مــن قدامــى أعضــاء احلــزب حلــل اخلــاف بــروح 

رفاقيــة حتافــظ علــى وحــدة وســامة احلــزب.
8-  يحــدد املؤمتــر عــدد أعضــاء اللجنــة املركزيــة واالعضــاء االحتياطيــون وينتخــب مراقــب احلــزب 
مــن بــني أعضــاء اللجنــة املركزيــة وأعضــاء جلنــة الرقابــة احلزبيــة مــن غيــر أعضــاء اللجنــة املركزيــة.

9-  يحــق ملؤمتــر احلــزب العــادي أو االســتثنائي أن ينــزع الثقــة عــن اللجنــة املركزيــة أو أي 
مــن أعضائهــا وأن يحيــل الــى جلــان القطاعــات املعنيــة أمــر انتخــاب البدائــل إذا وجــدت 

املبــررات لذلــك.
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     املادة السادسة عشرة: اللجنة املركزية :
 1- اللجنــة املركزيــة هــي القيــادة العليــا للحــزب يف فتــرة مــا بــني مؤمتريــن ، وهــي التــي تديــر جميــع 

أعمــال احلــزب املركزيــة وتقــود جميــع منظماتــه وهيئاتــه وتشــرف علــى صحافتــه ومطبوعاتــه.
2- تنفــذ وتشــرف علــى تنفيــذ منظمــات احلــزب لــكل  قــرارات مؤمتــر احلــزب، ومتثــل احلــزب 

قــي عاقاتــه مــع االحــزاب والهيئــات االخرى.
3- تتكــون اللجنــة املركزيــة مــن عــدد متســاو مــن االعضــاء تقدمهــم مؤمتــرات القطاعــات 

ويصــادق مؤمتــر احلــزب علــى انتخابهــم.
مؤمتــرات  قبــل  مــن  انتخابهــم  يتــم  املركزيــة  اللجنــة  يف  االحتياطيــون  االعضــاء    -4
القطاعــات ويصــادق مؤمتــر احلــزب علــى انتخابهــم ، ويتمتــع االعضــاء املرشــحون بكافــة 
حقــوق وواجبــات أعضــاء اللجنــة املركزيــة الثابتــني عــدا حــق التصويــت، وتعتبــر أصواتهــم 

استشــارية.
5-  تعقــد اللجنــة املركزيــة اجتماعــا موســعا مبشــاركة جميــع أعضائهــا ومرشــيحها مــرة 
كل ثاثــة أشــهر ، ويحــق للجنــة املركزيــة أن تعقــد اجتماعــات اســتثنائية بنــاء علــى دعــوة 

املكتــب السياســي او االكثريــة املطلقــة لاعضــاء.
6-  تنتخــب اللجنــة املركزيــة االمــني العــام للحــزب وأعضــاء املكتــب السياســي ، ويحــق لهــا 
أن تنــزع الثقــة عــن االمــني العــام وأي مــن أعضــاء املكتــب السياســي إذا وجــدت املبــررات 

لذلــك، وتنتخــب فــور ذلــك بدائــل لهــم.
7-  تشــكل اللجنــة املركزيــة مــن بــني أعضائهــا جلانــا نوعيــة تتولــى قيــادة العمــل احلزبــي 
يف مجــال محــدد كاملكتــب التنظيمــي وجلنــة العمــل الثقــايف وااليدلوجي...الــخ ويجــوز 

للجنــة املركزيــة أن تســتعني بكــوادر مــن غيــر أعضائهــا لعضويــة هــذه اللجــان.
8-  يحــق للجنــة املركزيــة أن تشــكل جلــان اختصــاص نوعيــة مثــل منظمــات العمــل النقابــي 

والطابــي والنســائي...الخ وتتولــى اللجنــة املركزيــة االشــراف علــى عمــل هــذه اللجان .
9-  تهتــم اللجنــة املركزيــة بنشــر الثقافــة املاركســية – اللينينيــة وتثابــر علــى حتســني التركيــب 

الطبقــي للحــزب وزيــادة أبنــاء الطبقــة العاملــة وســائر الكادحــني بــني أعضائــه وكــوادره.
10-تقــدم اللجنــة املركزيــة تقاريــر دوريــة كل ثاثــة أشــهر عــن أعمالهــا و نشــاطاتها ألعضــاء 
احلــزب ، وتلتــزم بالــرد علــى التقاريــر الــواردة إليهــا مــن املنظمــات القاعديــة األخــرى أو االعضــاء.

كل  يتحمــل  كمــا  نشــاطاتها  كل  عــن  مشــتركة  مســئولية  املركزيــة  اللجنــة  تتحمــل   -11
بهــا. بالقيــام  املكلــف  املهــام  عــن  شــخصية  عضــو  مســئولية 

 
     املادة السابعة عشرة : جلنة الرقابة احلزبية :

مؤمتــرات  تنتخبهــم  املركزيــة  اللجنــة  خــارج  مــن  أعضــاء  مــن  احلزبيــة  الرقابــة  جلنــة  تتكــون    -1
القطاعــات ويصــادق مؤمتــر احلــزب علــى إنتخابهــم ، و يــرأس اللجنــة عضــو اللجنــة املركزيــة املنتخــب 
مــن قبــل املؤمتــر كمراقــب للحــزب، ويتولــى مراقــب احلــزب تنســيق نشــاطات اللجنــة مــع اللجنــة املركزيــة.
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2- تســهر جلنــة الرقابــة احلزبيــة علــى احتــرام وتطبيــق بنــود النظــام الداخلــي و التقيــد بهــا 
واالنظبــاط مــن قبــل كافــة هيئــات احلــزب وأعضائــه ، وتشــرف علــى مراقبــة ماليــة احلــزب.

3- تقتــرح فــرض العقوبــات علــى االعضــاء الذيــن يرتكبــون مخالفــات للبرنامــج السياســي 
والنظــام الداخلــي ويعطلــون تنفيــذ قرارتــه أو يســيئون للحــزب بتصرفاتهــم.

4- تــدرس اللجنــة املركزيــة اعتراضــات االعضــاء علــى العقوبــات املطبقــة بحقهــم وتبــدي 
رأيهــا فيهــا.

5- تقدم جلنة الرقابة احلزبية تقاريرها الى اللجنة املركزية ومؤمتر احلزب و املجلس احلزبي.
 

     املادة الثامنة عشرة : املكتب السياسي :
وهــو  املركزيــة  للجنــة  بــني اجتماعــني  مــا  الفتــرة  للحــزب يف  القياديــة  الهيئــة  هــو    -1

و يســهر علــى تنفيــذ قراراتهــا. لهــا  يقــدم تقاريــره  و  املركزيــة  اللجنــة  أمــام  مســئول 
2-  يدعــو اللجنــة املركزيــة لاجتمــاع و يقــدم لهــا تقاريــر منتظمــة تتنــاول تطبيــق اخلــط 
السياســي العــام وتنفيــذ القــرارات و قضايــا احلــزب الداخليــة و نشــاطاته االخــرى، ويقــدم 

تقريــر عــن الوضــع املالــي للحــزب.
3- يــرأس االمــني العــام للحــزب اجتماعــات املكتــب السياســي و يتولــى االشــراف علــى 

إعــداد التقاريــر املقدمــة للجنــة املركزيــة.
 

     املادة التاسعة عشرة : سكرتارية اللجنة املركزية :
1- تنتخــب اللجنــة املركزيــة عــددا مــن أعضائهــا ملســاعدة االمــني العــام يف تصريــف أمــور 

احلــزب، وتســمى الهيئــة املنتخبــة هيئــة ســكرتارية احلــزب.
2- سكرتاريا اللجنة املركزية مسئولون أمام اللجنة املركزية.

3- ميكن للعضو أن يجمع بني عضوية املكتب السياسي و سكرتارية اللجنة املركزية.
4- يرأس االمني العام اجتماعات هيئة سكرتارية اللجنة املركزية ويشرف على نشاطها.

 
الباب اخلامس

     املادة العشرون : مالية احلزب :
1- تتكــون ماليــة احلــزب مــن اشــتراكات االعضــاء الشــهرية  التــي حتــدد اللجنــة املركزيــة نســبتها 

، مــن التبرعــات و مــردود صحافتــه و مطبوعاتــه أو أي دخــل مــن نشــاطات يقــوم بهــا احلــزب.
2- تقــدم كل هيئــة حزبيــة تقريــرا دوريــا عــن الوضــع املالــي للهيئــة االعلــى تبــني فيهــا 

الدخــل مــن االشــتراكات و التبرعــات و كذلــك نفقاتهــا وأوجــه الصــرف.
3- نفقات أي هيئة حزبية تخضع ملراقبة جلنة الرقابة احلزبية.

4- حتدد كل جلنة حزبية نفقاتها الشهرية يف حدود النسبة التي تقرها اللجنة املركزية.
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 الباب السادس
     املادة الواحدة والعشرون :  أحكام عامة :

1-  ال يجــوز للجنــة املركزيــة أو أي هيئــة حزبيــة أخــرى أن تســمي مرشــحني لانتخابــات 
أي هيئــة أدنــى أو اعتبــار أي متقــدم لانتخابــات مرشــحا لهــا أو ألي هيئــة حزبيــة أعلــى.

2-  يجــوز للجنــة املركزيــة أن تعلــق تطبيــق بنــود مــن النظــام الداخلــي  وفقــا ملــا تتطلبــه 
ظــروف العمــل احلزبــي يف مختلــف الظــروف وذلــك بأغلبيــة ثلثــي أعضائهــا، وال يصبــح 

تعليــق هــذه البنــود نهائيــا إال بعــد موافقــة مؤمتــر احلــزب.
3-  يحــق للجنــة املركزيــة أن تلجــأ لاســتفتاء احلزبــي عنــد احلاجــة التخــاذ قــرارات هــي 

مــن اختصــاص مؤمتــر احلــزب أو املجلــس احلزبــي.
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