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   قانون احلزب العربي الفلسطيني ونظامه الداخلي
  ٢٤/٤/١٩٣٥القدس، 

  
  قانون احلزب العربي الفلسطيني

  .»احلزب العربي الفلسطيني « تألف يف فلسطين حزب قومي سياسي اسمه  – ١
  :غايات احلزب – ٢

  .استقالل فلسطين ورفع االنتداب  -أ  
  .وطن قومي لليهوداحملافظة على عروبة فلسطين ومقاومة تأسيس   -ب 
ية سياسية مستقلة استقالًال ارتباط فلسطين باألقطار العربية يف وحدة قوم  -جـ 

  .تاماً
  .حتسين حالة األمة العربية يف فلسطين اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً  -  د

  :وسائل احلزب – ٣
ا يعمل احلزب جلمع كل القوى املوجودة يف األمة العربية بفلسطين وتوجيهه  -أ  

  .للعمل يف سبيل مبادئه
يسعى احلزب لالستعانة بجميع القوى املمكنة يف العامل العربي ويف العاملين   -ب

  .الشرقي والغربي لتأييد قضية فلسطين العربية خاصة والقضية العربية عامة
ينتهز احلزب كل فرصة لوضع هاتين القضيتين أمام أنظار العامل يف الشرق ويف   -جـ

  .ة بتنفيذ العهود املقطوعة للعرب باستقاللهمالغرب واملطالب
واستعمارهم  ،وهجرة اليهود إىل فلسطين ،يقاوم احلزب بيع األراضي لليهود  -د

  .إياها بجميع الوسائط املمكنة
يحرص احلزب على تعزيز أواصر القربى وتمكين الروابط الفكرية والثقافية   - هـ

األحزاب العربية التي تعمل فيها واالقتصادية بين األقطار العربية واالتصال ب
  .ملثل مبادئه تمهيداً للوحدة السياسية

وباإلجمال يسعى احلزب لتحقيق مبادئه وغاياته بجميع الوسائل املشروعة يف   -و
  .الداخل واخلارج

وتؤسس له فروع يف مدن فلسطين ويف األقطار العربية . املركز العام للحزب يف القدس– ٤
  .»جلان فرعية«وتؤسس له يف القرى  .يم فيها جماعات عربيةويف املهاجر التي تق

                                                 
  وثائق املقاومة الفلسطينية العربية ضد االحتالل البريطاين )."جمع وتصنيف(الكيايل، عبد الوهاب  :املصدر

مؤسسة الدراسات الفلسطينية باالشتراك مع جمعية صندوق فلسطين، : بيروت)" (١٩٣٩ – ١٩١٨(والصهيونية 
 .٣٦٨ - ٣٥٩ص ، )١٩٦٨اد، بغد
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 ،ويشترط لدخول العضو العامل أن يكون عربياً: عاملون ومؤازرون: أعضاء احلزب فريقان– ٥
وأن يدفع الرسم  ،التنفيذيةوأن توافق على دخوله جلنة احلزب  ،وأن يرشحه أحد فروع احلزب

عضاء املؤازرون هم أنصار احلزب الذين يؤيدونه أدبيًا واأل ، وأن يقسم اليمين،املعين للدخول
  .وماديًا، وتقرر عضويتهم اللجنة التنفيذية

 ،احلرية حقي«: ، اليمين اآلتيةعند دخوله احلزب ،كل عضو عامل يجب أن يحلف-  ٦
 ،بهذا آمنت. وفلسطين موطني، ليس لغير العربية فيها مقام ،والعربية مبدئي ،واالستقالل غايتي

ى هذه املبادئ الشريفة أقسمت، علي لى اإلخالص ملبادئ احلزب العربي الفلسطيني املنطوية علوع
  .»يف ذلك عهد الله وميثاقه، والله على ما أقول شهيد

ونه ويقرر فيها خططه ون البالد وشؤؤعقد احلزب مؤتمرات دورية يستعرض فيها شي-  ٧
  .وهي املرجع األعلى للحزب ،وأعماله

  :وينفذ مقررات مؤتمراته ،ونهؤويدير ش ،زبيمثل احل- ٨
، وقبل ويراعى فيها تمثيل الفروع ،وينتخبها مؤتمر احلزب عند انعقاده ،اللجنة التنفيذية  -أ 

  .تمثيل األقضية تأسيس الفروع يراعي
وهاتان الهيئتان هما . يؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم اللجنة التنفيذية ،مكتب احلزب-ب

  .لحزباملركز العام ل
ويحق للجنة التنفيذية عند احلاجة أن تضم إليها أو إىل املكتب أي شخص ترى     

ويشترط أن يكون ذلك بقرار صادر بموافقة ثلثي . يف ضمه منفعة جوهرية ألعمال احلزب
  .أعضائها على األقل

تتكون مالية احلزب من الرسوم واالشتراكات التي يدفعها أعضاؤه والتبرعات التي - ٩
  .وما إىل ذلك من املوارد الشريفة ،ها أنصارهيقدم

وتأسيس فروعه  ،ويف تأليف هيئاته ،القواعد التي تتبع يف عقد مؤتمرات احلزب - ١٠
 ،وليات بين جميع دوائرهؤويف تنظيم العالقات وتقسيم األعمال وحتديد املس ،وإدارته ،وجلانه

، تفصل يف ون الداخلية للحزبؤالشون األعضاء، وباإلجمال جميع ؤوش ،ون املاليةؤويف الش
تضعه اللجنة التنفيذية ولها احلق يف أن تدخل عليه عند احلاجة ما تراه الزماً من » قانون داخلي«

  .على أن يكون ذلك بقرار صادر بموافقة الثلثين من أعضائها على األقل ،التعديل والزيادة واحلذف
فهو صاحب احلق يف أن يدخل  ،زب وحدهتعديل هذا القانون األساسي منوط بمؤتمر احل-١١

على أن يكون ذلك بقرار صادر  ،عليه عند احلاجة ما يراه الزماً من التعديل والزيادة واحلذف
  .بموافقة ثلثي أعضائه على األقل

حمرم  ٢٠قررت اللجنة التنفيذية للحزب العربي الفلسطيني يف جلستها املنعقدة بتاريخ   
على أن تعرض  ،اعتبار الالئحة التالية قانوناً داخلياً للحزب ١٩٣٥ة نيسان سن ٢٣املوافق  ١٣٥٤

الالئحة هذه يف االجتماع املقبل ألجل زيادة ما ترى اللجنة زيادته فيها من املواد باعتبار أن 
وسيعد املكتب يف فرصة أخرى القسم العائد . املواد التالية املقررة أصبحت نافذة املفعول

  .زب ويعرضه على اللجنة التنفيذية لبحثه وتقريرهالنتخابات مؤتمر احل
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يرجو إىل عموم األعضاء الكرام الشروع بتنفيذ هذا القانون الداخلي وعلى ن املكتب إو
ال يحل موعد اجتماع اللجنة التايل إال والفروع  حتىاخملتص بإنشاء الفروع األخص القسم 

  .ته الثانية يف التنظيم واجلهادوبذلك فقط يكون احلزب قد خطا خطو ،منشأة يف كل قضاء
  مكتب احلزب العربي الفلسطيني  

  ١٣٥٤حمرم  ٢١القدس الشريف يف   
  ١٩٣٥نيسان  ٢٤    

اللجنة وفقاً للمادة العاشرة من القانون األساسي للحزب العربي الفلسطيني قررت 
  .للحزب» قانوناً داخلياً«التنفيذية النظام اآلتي 

  أعضاء احلزب
يقدم طالب الدخول يف احلزب طلباً خطياً بتوقيعه إىل الفرع : حلزبالدخول يف ا  - ١

ويف حالة املوافقة . وللفرع أن يوافق على دخوله أو ال يوافق ،الذي يقيم يف منطقته
فيحلف  ،فإن وافقت أمكن قبوله عضواً يف احلزب ،يقدم اسمه إىل اللجنة التنفيذية
ويسجل يف ذلك الفرع عضواً  ،لدخولويدفع رسم ا ،اليمين أمام جملس إدارة الفرع

  .للحزب
وأن يكون عامالً يف رفع  ،على العضو أن يخلص ملبادئ احلزب: واجبات العضو  - ٢

وأن يدفع  ،يف الدائرة املرسومة له ،وتنفيذ خططه ومقرراته ،شأن احلزب وتعزيزه
  .م والرواتب املقررةوالرس

، وأن عهاجلمعية العامة لفر حضر اجتماعاتللعضو العامل أن ي: حقوق العضو  - ٣
  .لدوائر احلزب وفقاً لشروط االنتخاب يشترك يف االنتخاب

وال أن يأتي أمراً من شأنه اإلضرار  ،ال يجوز للعضو أن يخرج على مبادئ احلزب  - ٤
فإن  ،وال أن يقوم بعمل باسم احلزب من غير تفويض من الدائرة اخملتصة ،باحلزب

. أن يقرر إنذاره أو توقيفه أو فصله من عضوية احلزب فعل شيئاً من ذلك كان لفرعه
رط أن تعطى له تشي. ى توافق عليه اللجنة التنفيذيةوال يكون قرار الفرع قطعياً حت

ويشترط أيضاً يف قرار الفصل  ،فرصة للمدافعة عن نفسه أمام الفرع وأمام اللجنة
للجنة  ،الوة على هذاوع. أن يكون صادراً بموافقة الثلثين من األعضاء على األقل

 .التنفيذية يف مثل هذه األحوال احلق يف فصل العضو من أي دائرة من دوائر احلزب
  .وقرار اللجنة التنفيذية قطعي يف هذا الشأن

إذا غير أحد األعضاء مكان إقامته أصبح تابعاً لفرع املنطقة التي : انتقال العضو  - ٥
  .انتقل إليها

  دوائر احلزب
 ،املؤتمر: وهذه الدوائر هي ،تنظم دوائر احلزب على أساس املركزية: تنظيم احلزب   – ٦

  .واللجان الفرعية ،والفروع ،ومكتب احلزب ،واللجنة التنفيذية
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وينظر يف  ،يمثل أعضاء احلزب وفروعه ،املؤتمر هو اجتماع تمثيلي واسع: املؤتمر  - ٧
نة التنفيذية أن تدعوه الجتماع ويعقد كل ثالث سنوات مرة وللج ،ون الرئيسيةؤالش

  .إضايف كلما دعت احلاجة
تمثله وتتوىل قيادته  ،اللجنة التنفيذية هيئة مركزية للحزب: اللجنة التنفيذية  - ٨

. ون رئيسية مل يفصل املؤتمر فيهاؤوتخلف املؤتمر فيما يطرأ من ش ،ونهؤوإدارة ش
وملكتب احلزب أن  ،وهي تعقد اجتماعات دورية، يف كل شهرين مرة على األقل

  .يدعوها إىل اجتماعات إضافية كلما دعت احلاجة
 ،ولة تقوم بأعمال احلزب اليوميةؤمكتب احلزب هو إدارة مركزية مس: مكتب احلزب  - ٩

مسترشداً بقراراتها  ،وهو يخلف اللجنة التنفيذية يف قيادة احلزب أثناء عطلتها
. ة التنفيذية تنظر فيه عند انعقادهافإذا طرأ أمر هام تركه للجن .وقرارات املؤتمر

فإذا كان األمر يقتضي اإلسراع دعاها إىل اجتماع إضايف وإذا كانت ظروف ودواع 
وهو  ،وليتهؤعلى مس ،استثنائية توجب أن يمضي فيه مضى وقرر بشأنه ما يراه

فهو الذي يحفظ وينظم أوراق احلزب وملفاته . ول عن العمل املكتبي للحزبؤمس
وعليه أن يعد مشروع امليزانية السنوية للمركز العام ويقدمها إىل اللجنة . ووثائقه

  .وهو مفوض بتنفيذها بعد إقرارها نهائياً من قبل اللجنة التنفيذية .التنفيذية
والرئيس يرأس املؤتمر  .للحزب رئيس ونائب للرئيس ينتخبهما املؤتمر: الرئيس  - ١٠

  .يابه يخلفه نائب الرئيسوعند غ. واللجنة التنفيذية ومكتب احلزب
تؤسس فروع احلزب بناء على قرار اللجنة التنفيذية وتعتمد اللجنة : تأسيس الفروع  - ١١

 ،تقوم بأعمال التأسيس فيه ،للفرع املراد تأسيسه» جلنة تأسيسية«التنفيذية 
ويؤلف الفرع من األعضاء الذين يقيمون يف  .وتتوىل إدارته يف دورته األوىل

  .منطقته
تعد اللجنة التأسيسية للفروع قوائم بأسماء الذين ترشحهم : إدخال األعضاء  - ١٢

وترسلها إىل اللجنة التنفيذية، فمن وافقت اللجنة على  ،لعضوية احلزب يف منطقتها
  .دخوله أمكن قبوله عضواً يف احلزب

يؤلف من ستة » جملس اإلدارة«يتوىل إدارة الفرع جملس يسمى : إدارة الفروع  - ١٣
ثم يجدد  .ومدته ثالث سنوات .ضاء على األقل وينتخبه أعضاء الفرع من بينهمأع

. ويف الدورة األوىل تعتبر اللجنة التأسيسية جملس إدارة لذلك الفرع. انتخابه
وينتخب جملس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأمين 

  .صندوق
وهي تسير وفقاً للقرارات  .أمام اللجنة التنفيذية ولةؤالفروع مس: ولية الفروعؤمس  - ١٤

  .والتعليمات الصادرة إليها من اللجنة التنفيذية ومكتب احلزب
لكل فرع مرة يف السنة على األقل بدعوة من جملس إدارة » اجلمعية العامة«جتتمع   - ١٥

وتقدم فيها  ،ويدعى إىل اجتماعها جميع األعضاء املنتسبين إىل الفرع ،الفرع
  .ون احلزبؤبيانات عن حالة الفروع وش
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تؤلف اللجان الفرعية يف القرى ويختار أعضاؤها بناء على تنسيب : اللجان الفرعية  - ١٦
  .الفروع وترشيحها وقرار اللجنة التنفيذية

  .يعتبر كل فرع مركزاً للجان الفرعية املوجودة يف منطقته ومرجعاً لها  - ١٧
أو  ،من إحدى اللجان الفرعية خروج على مبادئ احلزبإذا صدر من أحد الفروع أو   - ١٨

أو أي عمل من شأنه اإلضرار باحلزب كان للجنة  ،انحراف عن خططه املقررة
بحسب ما ترى  ،أو حل جملس إدارته ،أو إلغائه ،التنفيذية احلق يف إنذاره أو توقيفه

د جلنة مؤقتة ويف حالة حل اإلدارة يحق للجنة التنفيذية أن تعتم .ملعاجلة املوقف
  .إلدارة الفرع إىل أن يجري انتخاب اجمللس اجلديد

خاصة ألعمال احلزب اخملتلفة  اًللجنة التنفيذية أن تؤلف جلان: اللجان اخلاصة  - ١٩
  .ولها أن حتلها إذا رأت ذلك ،تدعو لعضويتها من تختاره من احلزب ،بحسب احلاجة

قانونية إذا حضرتها األكثرية املطلقة االجتماعات التي تعقدها دوائر احلزب تعد   - ٢٠
 ما ،وتعد قراراتها قانونية إذا صدرت من أكثرية اجملتمعين املطلقة ،من أعضائها

  .ها يف قانون احلزبعدا األحوال املنصوص عن
يف األحوال االستثنائية إذا أكرهت اللجنة التنفيذية على التخلي عن عملها يف   - ٢١

  .خب فوراً جلنة تنفيذية جديدة حتل حملها إىل أن تعودقيادة احلزب فإن الفروع تنت
  مالية احلزب

  :أموال احلزب نوعان  - ٢٢
وينشأ . ون احلزب العامةؤوهي التي تخصص لإلنفاق على ش: األموال العامة  -أ  

لها صندوق خاص بها يوضع حتت تصرف اللجنة التنفيذية ومكتب احلزب 
ينفق منها وفقاً للميزانية املقررة  والً عنها ويحق له أنؤويكون املكتب مس

  .ولقرارات اللجنة التنفيذية
. ونها اخلاصةؤينفق منها على ش ،وهي اخلاصة بالفروع: أموال الفروع  -ب

ولة عن أموال ؤوتكون جمالس اإلدارة مس. فيكون لكل فرع صندوق خاص
  .الفروع

اء تدفع إىل صناديق الرسوم والرواتب التي يدفعها األعض: دفع الرسوم والرواتب  - ٢٣
عليها اسم  ،فروعهم وتعطى لهم بها وصوالت موحدة الشكل صادرة باسم احلزب

  .ويمضيها أمين الصندوق يف ذلك الفرع. الفرع الذي تعطى من قبله
  .ما إىل الفروعإما إىل املركز العام وإ ،تعود بحسب رغبة املتبرعين: التبرعات  - ٢٤
أو جلنة فرعية يقدم الثلث من صايف الرسوم والرواتب كل فرع : حصة املركز العام  - ٢٥

ويظل الباقي يف صندوقه  .لنفقات احلزب العامة ،التي ترده إىل املركز العام
  .لنفقاته اخلاصة

للجنة التنفيذية عند احلاجة أن تفرض على الفروع مبالغ إضافية تقدمها لنفقات   - ٢٦
  .احلزب العامة
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جمالس اإلدارة يف الفروع تقرر مقدار الرسوم والرواتب : مقدار الرسوم والرواتب  - ٢٧
التي يدفعها األعضاء يف مناطقها على أن ال يقل رسم الدخول عن مائة مل والراتب 

  .مالً ٢٠الشهري عن 
يدفع  ،عالوة على الراتب الشهري الذي يدفع إىل الفروع: رواتب ورسوم إضافية  - ٢٨

آخر إىل اللجنة مقداره مائتا مل تعود إىل عضو اللجنة التنفيذية راتباً شهرياً 
  .صندوق املركز العام

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


