أيها الرفاق ...
إن ّ إمياننا بقضيتنا ومببادئنا السياسية التي حتمل رؤية لإلنسان واجملتمع والدولة والوطن هو الدافع إلى نضالنا من
خالل إلتزامنا بحزبنا في إطار تنظيمي فعـّال.
واإللتزام باحلزب هو في األساس إلتزام أخالقي وسلوك سياسي  -إجتماعي يؤكـّد والء العضو للحزب الذي آمن
بتاريخه وأنظمته واقتنع مببادئه النبيلة وأهدافه الوطنية العليا ،فاعتلى.
اإللتزام هو قرار وموقف وممارسة يومية ،والثبات على املوقف السليم يفعل في اجملتمع فعل اخلميرة في العجني،
فال يقف اإللتزام عند القول والتنظير والتأييد لفكرة ما ،بل يشكـّل الدافع لزيادة اإلرادة والتصميم لتحقيق هذه
الفكرة.
اإللتزام هو نقطة التالقي بني الفرد واجلماعة حيث يترجم اجلميع ،باألفعال املطابقة للمبدأ ،اخليارات التي أقدموا
عليها.
واإللتزام هو مشاركة األعضاء ،كل من موقعه ،في القضايا والهموم الوطنية واحلزبية التي تطرحها قيادة احلزب
ملناقشتها ضمن األطر احلزبية بكل إنفتاح وحوار بناء مجدي.
فاحلزب هو أوال ً مساحة حوار وتفاعل فكري وسياسي وصوال ً إلى بلورة برنامج عمل يجسـّد تطلعات احلزب في
شتى امليادين ،فيأتي رأي كل عضو ليسهم في صياغة سياسة احلزب العامة ويرفع مستوى الطروحات الفكرية
وشأن العمل السياسي بشكل عام.
اإللتزام يعني إذا ً التقيـّد بالقرار احلزبي الذي تتخذه القيادة وفق آليات اتخاذ القرار في النظام الداخلي وليس وفق
إرادة فوقيـّة بعيدة عن نبض القاعدة احلزبية العريضة.
بيد أنـّه من واجبات قيادة احلزب املنتخبة من هذه القاعدة ،أن متارس سلطتها واملهام املوكلة إليها في كل األمور
املناطة بها ،لذا يفترض في كل األعضاء امللتزمني تبنـّي مواقف احلزب السياسية والتنظيمية واإلدارية والدفاع
عنها مع كل ما يتطلب ذلك من جهود وتعالي فوق اإلعتبارات الشخصية ،خصوصا ً عندما يأتي القرار مغايرا ً لرأي
بعض هؤالء األعضاء بالنسبة إلى أي موضوع معيـّن.
اإللتزام يعني إحترام األطر واألنظمة والتراتبية احلزبية .فاحلزب يكتسب بحسن التنظيم قوة ً ومناعة ً ،أمـّا إذا
أصابته آفة سوء اإلدارة والفوضى والوصولية واحملسوبية والفساد ،فيتـّجه حتما ً نحو التدمير الذاتي واإلندثار.
إ ّن حزب القوات اللبنانية حزب الشهداء واملناضلني ليس مطيـّة للوصول إلى منصب أو مكسب ،واإلنضواء في
صفوفه هو فعل إميان ونضال مستمـر ،وليس محطة إنتخابية أو توظيفية ظرفية.
رفاقي
إ ّن اإلنتساب إلى حزب القوات اللبنانية يحتـّم أعلى درجات التقيـّد مببادىء احلزب ونظامه الداخلي وسياسته
العامة ،وهذا يقتضي وضوحا ً في الرؤية ،وإخالصا ً وصدقا ً ،واستعدادا ً من قبل كل عضو من أعضاء احلزب
للمحافظة على التزامه الدائم مع كل ما يترتب عن هذا اإللتزام.
إنه موقف وخيار نأخذه بوعي وإرادة فيأتي إلتزامنا دخوال ً في مشروع وإختيارا ً طوعيا ً لوجهة تاريخية لنكمل معا
ً مسيرة األجيال التي سبقتنا ،ونسلـّم األمانة لألجيال القادمة على دروب النضال لعزّة وطننا وكرامة إنسانه.
سمير جعجع

الكتاب األول
تأليف احلزب
الفصل األول  -اإلنتساب

املادة - 1
يتشكـّل احلزب من املنتسبني الذين أعلنوا إلتزامهم
مبادىء احلزب وفقا ً ألحكام هذا النظام .وميكن أن
يضم هيئات خاصة ألصدقاء احلزب.
املادة -2
لكلّ لبناني مقيم أو غير مقيم في لبنان ،متح ّدر
خطيا ً بطلب
من أصل لبناني أو غير لبناني ،التق ّدم
ّ
إنتساب ،يوقّع عليه عضوان من احلزب يعرّفان عنه،
مع األخذ في اإلعتبار نسبة غير اللبنانيني املسموح
إنتسابهم وفقا ً للقوانني واألنظمة اللبنانية املرعية
اإلجراء.
املادة - 3
يجب أن تتوفر في طالب اإلنتساب الشروط اآلتية:
 أوال ً :أن يؤمن مببادئ احلزب وأهدافه. ثانيا ً :أن يلتزم مقررات احلزب و يعمل وفقا ً ألنظمتهاملرعية اإلجراء.
 ثالثا ً :أن يتمتـّع بسيرة حسنة وألاّ يكون ،بسببأفعال مرتبطة بشخصه ،محكوما ً بجناية ،أو
محروما ً من حقوقه املدنية.
 رابعا ً :ألاّ يكون ملتزما ً أو منضويا ً في أ ّي حزبسياسي آخر ،أو في أ ّي تنظيم أو جمعية تتعارض
مبادؤها مع مبادئ احلزب وأهدافه.
 خامسا ً :أن يكون قد أمت ّ العشرين من عمره ،أو أنيكون قد بلغ السن التي جتيزها أية قوانني قد تصدر
الحقا ً بهذا اخلصوص.
غير أنـّه ميكن للحزب ،في إطار تنظيم نشاطات
كشفية أو رياضية أو شبابية أو ثقافية طالبية ،أن
يتواصل مع أفراد دون س ّن العشرين لتحضيرهم
لإلنتساب إلى احلزب الحقا ًبعد بلوغهم السن
املذكورة أعاله.
الفرع األول  -آلية اإلنتساب قبل اكتمال الهرمية
احلزبية.
املادة -4
في الفترة التي تسبق إكتمال الهرمية احلزبية،

تشك ِّل الهيئة التنفيذية للحزب جلنة إنتساب
مهمتها التحضير واإلشراف ومتابعة
مركزية
ّ
عمليات اإلنتساب.
املادة -5
تقوم جلنة اإلنتساب املركزية بإنشاء مركز إلدارة
املعلومات ،وتشكّل فريق عمل لتلقّ ي طلبات
اإلنتساب و فرزها.
املادة -6
على كلّ طالب إنتساب تتوفّر فيه شروط العضوية
املبينة في هذا النظام ،التقدم بطلب إنتسابه حيث
ّ
يرغب في ممارسة نشاطه احلزبي.
تشكل جلنة اإلنتساب املركزية جلانا ً فرعية
لتعاونها في عملية اإلنتساب إلى احلزب في لبنان
ودول اإلنتشار.
كما لها أن تقترح على الهيئة التنفيذية أي تدابير
ليست واردة في هذا النظام من شأنها تسهيل
عملية اإلنتساب كاإلنتسابات املركزية مثال ً.
عند تقدمي أي طلب إنتساب في غير محل قيد نفوس
صاحبه ،يتوجـّب على جلنة اإلنتساب املركزية إعطاء
العلم للمنطقة التابع لها مكان قيد نفوسه ألخذ
املعلومات املتوفرة عنه لديها.
املادة -7
حال موافقة الهيئة التنفيذية على إنتسابه
أقدميته ،يبدأ طالب
الى احلزب وإعتماد سنوات
ّ
اإلنتساب مبمارسة نشاطه احلزبي ،وال يكون له حق
اإلقتراع أو تولـّي املسؤوليات احلزبية إال ضمن شروط
هذا النظام .
الفرع الثاني  -آلية اإلنتساب بعد إكتمال الهرمية
احلزبية
املادة -8
بعد إكتمال الهرمية احلزبية ،على كلّ طالب
إنتساب تتوفـّر فيه شروط العضوية املبينة في هذا
النظام ،التقدم بطلب إنتسابه حيث يرغب مبمارسة
نشاطه احلزبي وفقا ً ألحكام هذا النظام.

املادة -9
حال املوافقة على إنتسابه من الهيئة التنفيذية
للحزب ،يبدأ طالب اإلنتساب مبمارسة نشاطه
احلزبي ،وال يكون له احلق بتولي أي مسؤوليات
حزبية إال ضمن شروط هذا النظام وال يكون له احلق
باإلقتراع في اإلنتخابات احلزبية قبل:
 إنقضاء ثالث سنوات أقدمية في كل ما يتعلقبرئاسة ونيابة رئاسة احلزب ،و عضوية الهيئة
التنفيذية.
 إنقضاء سنة واحدة أقدمية في كل ما يخرج عمـّاذكر أعاله.
الفصل الثاني  -العضوية
املادة -10
بعد تعهـّد طالب اإلنتساب اإللتزام بأحكام املادة 3
أعاله بتوقيعه على طلب اإلنتساب ،وبعد املوافقة
على طلبه ،تعطى له البطاقة احلزبية في إحتفال
يخصص لهذه الغاية.
املادة -11
يعود للهيئة التنفيذية وفي حاالت إستثنائية منح
اإلعفاء من املشاركة في اإلحتفال املنصوص عنه
في املادة  10أعاله.
الفرع األول  -حقوق العضو املنتسب
املادة -12
يحق للعضو املنتسب:
أوال ً :اإلشتراك في مناقشة املواضيع والشؤون
العامة والشؤون احلزبية وإبداء الرأي وتقدمي
اإلقتراحات حسب التسلسل الهرمي احلزبي ،وتدوين
املواقف والتحفّ ظات في محاضر اإلجتماعات
احلزبية النظامية.
ثانيا ً :الترشح واإلنتخاب واإلقتراع ،وتولي املسؤوليات
وفق األصول احملددة في هذا النظام .
ثالثا ً :ممارسة حقه وواجبه اإلنتخابي ،والتصويت
ينص عليها
على القرارات احلزبية ،في احلاالت التي
ّ
هذا النظام.
رابعا ً :التقدم بالطعون واملراجعات التي جتيزها
أنظمة احلزب ،أمام املراجع احلزبية اخملتصة وفقا ً
لألصول املنصوص عنها في هذا النظام.

الفرع الثاني  -واجبات العضو املنتسب
املادة -13
يتو ّجب على العضو املنتسب:
• أوال ً :أن يؤمن مببادئ احلزب وأهدافه وأن يلتزم تنفيذ
القرارات احلزبية.
• ثانيا ً :أن يشارك إلزاميا ً في اإلنتخابات احلزبية
وكافة النشاطات ،وأن يتفاعل مع احلياة احلزبية
تنظيميا ً وسياسياً.
• ثالثا ً :أن يحضر اإلجتماعات احلزبية على كافة
املستويات التي يدعى إليها ،ويشارك في مداوالتها
بحكم دوره ومسؤولياته.
ينمي ثقافته العقائدية والفكرية
• رابعا ً :أن ّ
والسياسية ،وأن ينشر فكراحلزب وطروحاته
ومشاريعه في اجملتمع ،وأن ينقل آراء اجملتمع إلى
قيادته احلزبية.
• خامسا ً :أن يتابع دورات التنشئة احلزبية ،الفكرية
والسياسية وفقا ً للبرامج املوضوعة لهذه الغاية.
• سادسا ً :أن يحافظ على ما يؤمتن عليه وعلى
العامة
ممتلكات احلزب وأن يراعي األخالق واآلداب
ّ
خالل تواجده في أ ّي مركز حزبي أو مشاركته في أ ّي
نشاط حزبي.
• سابعا ً :أن يحترم األنظمة والقرارات الصادرة عن
يتقيد بالتراتبية وال
اخملتصة ،وأن
املراجع احلزبية
ّ
ّ
سيما في أصول املراسالت والنظم اإلدارية احلزبية.
ّ
• ثامنا ً :أن يس ّدد اإلشتراكات احلزبية في موعد
استحقاقها وفقا ً لألصول املنصوص عنها في هذا
النظام.
• تاسعا ً :يتو ّجب على العضو املنتسب الذي ميارس
عمال ً مهنياً ،تقدمي ال ّدعم والتأييد الالزمني للهيئة
احلزبية الناشطة ضمن مهنته.
• عاشرا ً :أن يكون في مسلكه العام متمتـّعا ً
مبناقبية يوجبها انتماؤه احلزبي ،وأن يكون قدوة ً
ومثاال ً مشجعا ً لغيره لإلنتساب إلى احلزب.

الفرع الثالث  -إنتهاء العضوية وبعض حاالت
وقف ممارسة املسؤوليات احلزبية
املادة -14
تنتهي العضوية بقبول اإلستقالة أو بالفصل
أو بالطرد ،وفي هذه احلاالت ،يلتزم العضو تسليم
بطاقته احلزبية ،كما ميكن إقالة أي عضو من
املسؤولية احلزبية ،أو منعه مؤقتا ً أو بشكل دائم
من ممارستها وفق األصول املنصوص عنها في هذا
النظام.
املادة -15
يقدم طلب اإلستقالة خطيا ً و يرفع بالتسلسل
اإلداري مرفقا ً لزاما ً ببطاقة العضوية التي هي
ملك للحزب .تصبح هذه اإلستقالة نافذة بعد
قبولها من الهيئة التنفيذية ،او حكما ً بعد مرور
ثالثة أشهر من تاريخ ورودها إلى الهيئة التنفيذية.
املادة -16
يحق ّ للمستقيل أو للمع َتبر مستقيال ً أن يطلب
قبوله مجددا ً في احلزب بعد انقضاء سنة على تاريخ
قبول استقالته ،وللهيئة التنفيذية ،إذا وافقت على
الطلب ،أن حتفظ له حقه باألقدمية وفقا ً لسنوات
إنتسابه الفعلية ،أو أن تعتبره منتسبا ً جديدا ً.
املادة -17
يحق ّ للعضو املفصول من احلزب أن يتق ّدم بطلب
انتساب جديد بعد مرور سنتني على قرار فصله،
وتط ّبق عليه أحكام املستقيل مبا يختص بقبول
إعادة إنتسابه ،أو رفضه ،أو باحتساب سنوات
أقدميته.
املادة -18
يعتبرالطرد نهائيا ً وال يحق ّ للعضو املطرود اإلنتساب
مج ّددا ً إلى احلزب.
املادة -19
يعود العضو الذي علقت عضويّته إلى ممارسة حقـّه
احلزبي تلقائيا ً بعد انقضاء مدة التعليق.

الكتاب الثاني
التنظيم احلزبي
القسم األول
التنظيم احلزبي الالمركزي

الباب األول  -التنظيم الالمركزي اجلغرافي
الفصل األول  -املركز
النبذة األولى  -نطاق املركز
املادة -20
املركز هو الوحدة األساسية في بنية احلزب
الالمركزية اجلغرافية.
املادة -21
حدود املركز اجلغرافية هي حدود القرية أو البلدة
احلي في املدن .يُنشأ املركز بقرار من رئيس احلزب
أو
ّ
بناء ًعلى إقتراح األمني العام الذي يعود اليه ،عند
الضرورة ،إقتراح وضع حدوده اجلغرافية املالئمة.
املادة -22
يحق لكل طالب إنتساب الى احلزب أن يختار
اإلنتساب إلى املركز حيث يرغب مبمارسة نشاطه.
املادة -23
يضم ّ املركز احلزبيني الذين ميارسون نشاطهم
احلزبي من خالله.
املادة -24
تفعيال ً للعمل احلزبي في املراكز يجوز بقرار
من رئيس احلزب ،بنا ًء على اقتراح األمني العام،
إستحداث مركز فرعي أو أكثر ضمن نطاق املركز
الواحد .يكون املركز الفرعي تابعا ً مباشرةً،
و بصورة كاملة ،للمركز الرئيسي دون أي إستقاللية.
يعود لرئيس املركز أن يوزع األعضاء على املراكز
الفرعية املستحدثة.
النبذة الثانية  -إدارة املركز.
املادة -25
يتألف املركز من هيئة عامة ومن جلنة ادارية .

الفرع األول  -الهيئة العامة للمركز
املادة -26
تتألف الهيئة العامة للمركز من األعضاء
املنتسبني إليه.
املادة -27
تلتئم الهيئة العامة للمركز مرّة في الشهر على
األقل للتداول في كلّ ما له عالقة بالنشاط احلزبي
للمركز وفق توجيهات احلزب.
تناقش الهيئة العامة كافة الشؤون احمللية
باإلضافة إلى:
 -1مناقشة التقرير السنوي املالي الذي تع ّده
اللجنة اإلدارية للمركز واملصادقة عليه.
 -2تقدمي اإلقتراحات الى اللجنة اإلدارية للمركز
ومناقشتها.
 -3مناقشة اإلقتراحات املعروضة عليها من قبل
اللجنة اإلدارية للمركز.
 -4مناقشة املواضيع املطروحة من قبل املراجع
احلزبية املركزية واحملالة بحسب التسلسل اإلداري.
 -5تنفيذ سياسة احلزب العامة في نطاق املركز،
واإللتزام بتحقيق اخلطوات اآليلة إلى تنفيذها
السيما على مستوى العالقة مع الرأي العام
والقوى ،واألحزاب والهيئات الرسمية والسياسية
واإلجتماعية والنقابية األخرى الناشطة في ذلك
النطاق.
 -6إنتخاب رئاسة املركز واملندوبني املتوجبني وفقا ً
املبينة في هذا النظام.
لألصول ّ
املادة -28
جتتمع الهيئة العامة للمركز بناء على دعوة من

رئيسه ت ّبلغ قبل أربعة أيام من موعد اإلجتماع
بواسطة أمني السر عبر تعليق مذكرة بهذا
اخلصوص في ردهة املركز ،باإلضافة إلى أي وسيلة
تبليغ أخرى مناسبة .أما في احلاالت اإلستثنائية أو
الطارئة ،فيتم التبليغ بأي وسيلة مناسبة.
املادة -29
يعتبر اإلجتماع قانونيا ً عند حضور األكثرية
املطلقة من أعضاء الهيئة العامة  ،وتتخذ القرارات
برفع األيدي وباألكثرية املطلقة من عدد األعضاء
احلاضرين (نصف عدد األعضاء احلاضرين زائد واحد).
املادة -30
يوضع لإلجتماعات الدورية جدول أعمال موقـّع
يتم تبليغه ،مع موعد اإلجتماع
من رئيس املركز ّ
ومكانه ،بتعليقه في ردهة املركز أربعة أيّام على
األقل قبل تاريخ اإلجتماع.
أما في احلاالت اإلستثنائية والطارئة فيمكن اعتماد
أي وسيلة تبليغ مناسبة.
املادة -31
في بداية كلّ اجتماع وبعد افتتاحه بالنشيدين
الوطني واحلزبي وكلمة رئيس املركز ،الذي يرأس
ويدير اإلجتماع ،يتلو أمني السر ّ محضر اإلجتماع
ثم يبدأ
السابق ،وجدول أعمال اإلجتماع ومن ّ
التداول بجدول األعمال ويكون لرئيس املركز أو من
يدير اإلجتماع أن يعطي احلق بالكالم للراغبني.
املادة -32
ينظم أمني السر محضر اإلجتماع ويوقع عليه مع
الرئيس وإثنني من أعضاء الهيئة العامة احلاضرين،
جل في دفتر خاص وترسل نسخة عنه خالل
ويس َّ
أسبوع على األكثر الى أمانة سر املنطقة.
املادة -33
ال يجوز التصويت بالوكالة ،وال يصبح القرار الصادر
عن املركز نافذا ً إال بعد ثالثة أيام من تاريخ إبالغه،
حسب األصول ،إلى أمانة سر ّ املنطقة التي ترسله
بدورها في مهلة ثالثة أيام من تاريخ تبلغها الى

األمانة املساعدة اخملتصة.
ال يجوز ألمانة سر ّ املنطقة أن متتنع عن تبلغ أي قرار
صادر عن املراكز التابعة لها أو تؤخره.
الفرع الثاني  :اللجنة اإلدارية ومندوبو املركز.
املادة - 34
تتألف اللجنة اإلدارية للمركز من الرئيس ونائب
الرئيس وأمني السر وأمني الصندوق ،باإلضافة إلى
رؤساء املكاتب الضرورية.
يتمثل املركز في املؤمتر العام بالرئيس حكماً،
باإلضافة إلى نائب الرئيس ،وعدد من املندوبني وفقا ً
للجدول اآلتي :
عــدد
املنتسبني للمركز

عدد املندوبني

الرئيس
 50وما دون
الرئيس ونائب الرئيس
100 ...... 51
الرئيس ونائب الرئيس  +مندوب
150 ...... 101
الرئيس ونائب الرئيس  +مندوبني
200 ...... 151
 ...... 201وما فوق الرئيس ونائب الرئيس  3+مندوبني

املادة -35
يتم إنتخاب رئيس املركز ونائبه باإلضافة إلى العدد
املتوجب من املندوبني احملددين في املادة  34أعاله ملدة
 4سنوات وفقا ً لآللية واألصول املبيـّنة في القسم
املتعلق باإلنتخابات من هذا النظام.
املادة - 36
على رئيس املركز وضمن مهلة أسبوعني من تاريخ
إنتخابه ،إستكمال تشكيل اللجنة اإلدارية للمركز
باقتراح األسماء الضرورية ملدة واليته :أمني السر،
وأمني الصندوق ،ورؤساء املكاتب الضرورية ،ورفعها
بالتسلسل اإلداري إلى منسق املنطقة ليتخذ هذا
األخير القرار املناسب ضمن مهلة شهر من تاريخ
ورودها ،إليه وإال تعتبر نافذة حكما ً.
املادة -37
جتتمع اللجنة اإلدارية دوريا ً مرة كل أسبوعني
على األقل  ،وكلما دعت احلاجة إلى عقد إجتماع
إستثنائي ،بناء لطلب من رئيس املركز.

املادة -38
ينفّ ذ أعضاء اللجنة االدارية ،كلّ في نطاق مهامه
وبإشراف رئيس املركز ،قرارات الهيئة العامة مبا
احمللية ،وقرارات إدارة احلزب املركزية
يتعلّق بالشؤون
ّ
أو املناطقية وتوجيهاتها.
يعود للّجنة اإلدارية القيام بكل ما أناطه بها هذا
النظام باإلضافة الى الصالحيات اآلتية:
 -1مناقشة التقارير واإلقتراحات الواردة إليها
بواسطة أمانة سر ّ املركز من أعضاء هيئته العامة،
أو من رؤساء املكاتب فيه ،و دراستها متهيدا ً
لعرضها على الهيئة العامة التخاذ القرار.
 -2العمل على تقوية روح اإلنضباط لدى احلزبيني.
 -3التثقيف السياسي لألعضاء عبر محاضرات
توجيهية على مستويات مختلفة.
 -4توثيق عالقات التضامن بني سائر األعضاء
املنتسبني في نطاق املركز ،ومتتني األواصر والروابط
بينهم ،وتأمني التفاعل والتعاضد على كافة
الصعد اإلجتماعية.
 -5تأمني التواصل والتفاعل بني القيادة والقاعدة
احلزبية الواسعة.
 -6توثيق صالت احلزب باملواطنني من خالل جهد
يومي ،وعالقة مستمرة تتمثل في نشر فكر احلزب
ورؤيته السياسية ،وموقفه من املستج ّدات ،وتبنّي
قضايا الناس احملقـّة.
البند األول  -رئيس املركز:
املادة -39
ميثـّل رئيس املركز األعضاء املنتسبني الى احلزب في
املركز الذي يرأسه ،ويتخذ القرارات في األمور التي
تخرج عن صالحية الهيئة العامة باإلضافة إلى
اآلتي:
 -1اإلشراف على النشاط العام للمركز وعلى
اإلنضباط احلزبي فيه.
 -2اإلشراف على إدارة الشؤون احلزبية ونشاط
اللجنة اإلدارية للمركز.

 -3وضع جدول أعمال إجتماعات املركز ،وترؤس
إجتماعات الهيئة العامة واللجنة اإلدارية ،وتبليغ
القرارات احلزبية املركزية ،وشرح السياسة العامة
احلزبية وتطبيقاتها العملية على الصعيد احمللي
ضمن نطاق املركز .
 -4حتمـّل املسؤولية املعنوية والسياسية عن
األعضاء املنتسبني في املركز الذي يترأسه
جتاه الهيئات احلزبية العليا وتقدمي تقارير دورية
منسق املنطقة.
وإقتراحات الهيئة العامة إلى ّ
 -5اعتباره عضوا ً في مجلس وهيئة املنطقة التابع
لها املركز ،ومشارك في القرارات الصادرة عنهما.
 -6تأمني اإلتصال والتفاعل بني املركز واملنطقة
والرأي العام في نطاق مركزه ،والسعي ألن يكون
املثال والقدوة .
 -7تعيني أمني السر وأمني الصندوق ورؤساء املكاتب
الضرورية من أعضاء الهيئة العامة للمركز.
املادة -40
يتولى رئيس املركز املسؤوليات املناطة به ،ومتابعة
الشؤون احلزبية في نطاق املركز الذي يرأسه  ،وفي
حال توليه منصبا ً رسميا ً ،عليه اإلستقالة من
مسؤوليته إال إذا ارتأى رئيس احلزب خالف ذلك .
البند الثاني  -نائب رئيس املركز.
املادة -41
نائب الرئيس يعاون رئيس املركز في مهامه ،وينوب
عنه في حال غيابه ،وفي حال شغور مركز الرئاسة
ألي سبب كالوفاة أو املرض أو العاهة أو السفر
أو اإلستقالة أو اإلحالة إلى مجلس الشرف ،فإنه
يتولى مهام الرئاسة في املركز الى حني البت
مبوضوع املانع املذكور ،أو انتخاب رئيس جديد بناء
على قرار من الهيئة التنفيذية .
تسري على نائب الرئيس الشروط نفسها املطبقة
على الرئيس في حال توليه منصبا ً رسميا ً .

البند الثالث  -أمني سر املركز.
املادة -42
يتولى أمني سر املركز الشؤون القلمية ،وعليه
القيام باملهام اآلتية:
 -1وضع لوائح إسمية بأعضاء املركز.
 -2حتضير التقرير السنوي عن إدارة املركز.
 -3إعداد جدول أعمال اإلجتماعات بإشراف الرئيس.
 -4تولّي إبالغ الدعوة الى اإلجتماعات وضبط
محاضرها.
 -5ضبط آلية رفع اإلقتراحات والقرارات ،والتصويت
عليها من قبل الهيئة العامة.
-6تسجيل وحفظ املراسالت الصادرة والواردة من
املركز وإليه من قبل األجهزة والهيئات احلزبية العليا.
البند الرابع  -أمني صندوق املركز
املادة -43
يتولى أمني صندوق املركز إدارة الشؤون املالية
اخلاصة باملركز وفقا ً للقواعد واألصول املنصوص
عنها في هذا النظام ،وفي النظام املالي اخلاص.
الفصل الثاني  -املنطقة
النبذة األولى  -نطاق املنطقة
املادة -44
املنطقة ،هيئة حزبية المركزية ،نطاقها اجلغرافي
حدود القضاء في التنظيم اإلداري للدولة اللبنانية،
ما لم تُصدر الهيئة التنفيذية قرارا ً يتضمن
تقسيما ً مغايرا ً.
املادة -45
تضم املنطقة كافة املراكز احلزبية القائمة في
ّ
نطاقها اجلغرافي ،وهي صلة اإلتصال بني املراكز
يتم حتديد املراكز
فيها وبني الهيئات احلزبية العلياّ ،
في كل منطقة بقرار من رئيس احلزب.
النبذة الثانية  -إدارة املنطقة
املادة -46
تتألف إدارة املنطقة من:
 مجلس املنطقة هيئة املنطقةمنسقية املنطقة
ّ -

الفرع األول  -مجلس املنطقة
البند األول  -تشكيله
املادة -47
يتشكل مجلس املنطقة من منسق املنطقة
ومساعده ،ورؤساء املراكز القائمة ضمن نطاقها،
ونوابهم واملندوبني احملددين في املادة  34أعاله.
البند الثاني  :مهامه وصالحياته.
املادة - 48
يلتئم مجلس املنطقة بناء ً على دعوة من املنسق
أو بطلب يرد من  %20من أعضائه للتداول في كلّ ما
له عالقة بإدارة النشاط احلزبي في املنطقة ضمن
تو ّجهات احلزب على مختلف األصعدة ،ويكون له
الصالحيات واملهام اآلتية:
ّ
 -1البحث في الشؤون العامة التي تطرحها اإلدارة
منسق املنطقة
احلزبية املركزية ،والتي يطرحها
ّ
أو يثيرها عفوا ً ورفع آرائه وإقتراحاته إلى الهيئات
احلزبية العليا ،بالتسلسل اإلداري.
 -2حتفيز ودعم وتنسيق أنشطة املراكز احلزبية
القائمة ضمن نطاقه ،وكذلك دور احلزب في احلياة
العامة للمنطقة.
ّ
املادة -49
تُبلـّغ الدعوة وجدول أعمال اإلجتماع الى اعضاء
مجلس املنطقة بواسطة أمني سر املنسقية
بالوسيلة املناسبة قبل أسبوع على األقل من
موعد اإلجتماع .
املادة -50
يعتبر اإلجتماع قانونيا ً عند حضور األكثرية
املطلقة من أعضاء مجلس املنطقة ،وتتخذ
القرارات برفع األيدي بالغالبية املطلقة ،أي نصف
عدد األعضاء احلاضرين زائد واحد.
وفي حال عدم توفر النصاب القانوني ،يرفع منسق
املنطقة األمر إلى األمني املساعد لشؤون املناطق،
التخاذ القرار املناسب في هذا الشأن.

املادة -51
منسق املنطقة اإلجتماع ويديره .وبعد افتتاحه
يرأس ّ
بالنشيدين الوطني واحلزبي وكلمة منسق املنطقة،
السر محضر اإلجتماع السابق ،وجدول
يتلو أمني ّ
ثم تبدأ اإلقتراحات
أعمال اإلجتماع املنعقد ،ومن ّ
منسـق املنطقة ،أو من يرغب بالكالم ،وتبدأ
من ِقبل ّ
املناقشات فالتصويت في حال الضرورة.
املادة -52
في اخلتام تتلى مسودة محضر اإلجتماع املنظم
من قبل أمني السر ،ويوقّع معه عليها منسق
املنطقة وإثنان من رؤساء املراكز احلاضرين  ،على
أن يصار إلى تنظيم محضر رسمي باإلستناد إلى
املسودة  ،يوقّعه املنسق وأمني السر ،ويرفعه إلى
األمني املساعد لشؤون املناطق في مهلة أسبوع
من تاريخ اإلجتماع .
في اخلتام ،يتلو أمني سر املنطقة مسودة محضر
اإلجتماع املنظـّم من ِق َبله ،ويوقـّع عليه مع
منسـّق املنطقة وإثنني من رؤساء املراكز احلاضرين،
على أن يصار إلى تنظيم محضر رسمي باإلستناد
إلى املسودة ،يوقّعه املنسق وأمني السر ،ويرفع إلى
األمني املساعد لشؤون املناطق في مهلة أسبوع
من تاريخ اإلجتماع.

املادة -56
ينفذ أعضاء هيئة املنطقة ،كلّ في نطاق مهامه،
املنسق قرارات مجلس املنطقة مبا يتعلّق
وبإشراف
ّ
واحمللية ،باإلضافة إلى قرارات
بالشؤون العامة
ّ
وتوجيهات احلزب.
ويكون للهيئة الصالحيات واملهام اآلتية:
 -1تنسيق األنشطة اإلنتخابية احلزبية والعامة،
والتعريف ببرامج العمل اإلنتخابية وباملشاريع
السياسية التي يطلقها احلزب على املستوى
الوطني ،وعلى مستوى املنطقة .
 -2اإلشراف على تنفيذ قرارات الهيئات احلزبية
املركزية من ِقبل املراكز في املنطقة.
 -3العمل على تقوية روح اإلنضباط لدى احلزبيني.
 -4العمل على رفع املستوى الفكري والسياسي
واإلجتماعي والعقائدي والتنظيمي في إطار
املنطقة.
 -5توثيق عالقات التضامن بني سائر األعضاء
املنتسبني في نطاق املنطقة ومتتني األواصر
والروابط بينهم وتأمني التفاعل والتعاضد على
كافة الصعد اإلجتماعية.

املادة -53
في حال التصويت على أ ّي قرار في اجتماع مجلس
املنطقة يكون لألعضاء احلاضرين وحدهم حق ّ
التصويت واليجوز التصويت بالوكالة.

 -6تأمني التواصل والتفاعل بني القيادة والقاعدة
احلزبية الواسعة.

الفرع الثاني  :هيئة املنطقة.
املادة - 54
منسق املنطقة ومساعده
تتألف هيئة املنطقة من ّ
باإلضافة إلى رؤساء املراكز القائمة ضمن نطاقها
اجلغرافي.

 -7إعداد اإلقتراحات والتقاريرعن اوضاع املنطقة
متهيدا ً لرفعها بالتسلسل اإلداري إلى األمني
املساعد لشؤون املناطق ومتابعة الشؤون العامة
للمنطقة على األصعدة احلزبية واإلجتماعية
والسياسية والشعبية واإلقتصادية وسواها .

صالحياتها
البند الثاني  -مهامها و
ّ
املادة -55
جتتمع هيئة املنطقة دوريا ً مرّة في الشهر على
األقل وكلّما دعت احلاجة إلى ذلك بنا ًء لطلب
منسق املنطقة أو األمني املساعد لشؤون املناطق.
ّ

 -8توثيق صالت احلزب باملواطنني من خالل جهد
يومي ومتابعة تتمثل في نشر فكر احلزب ورؤيته
السياسية ومواقفه وتبني قضايا الناس احملقة.

منسق املنطقة
الفرع الثالث -
ّ
البند األول  -تعيينه وتشكيل املنسقية
املادة -57
تعيـّن الهيئة التنفيذية منسق املنطقة ومساعده
بالتصويت بناء ً القتراح رئيس احلزب وذلك باتباع
األصول اآلتية :
 يدرج على جدول أعمال الهيئة التنفيذية طلبالرئيس بتعيني منسق املنطقة ومساعده وذلك
قبل خمسة عشر يوما ً من تاريخ اجللسة  ،ويطلب
إلى أعضائها رفع اقتراحاتهم بهذا الصدد إلى
األمني العام مبهلة أسبوع على األكثر قبل تاريخ
انعقاد اجللسة .
 يُجري األمني املساعد لشؤون املناطق مشاوراتمع رؤساء املراكز في املنطقة املعنية ،وبعد
التفاهم مع نواب املنطقة احلزبيني إذا وُجدوا ،يرفع
تقريره إلى رئيس احلزب بواسطة األمني العام.
بعد اإلطالع على كافة اإلقتراحات ،يقوم رئيس
احلزب باقتراح من يراه مناسبا ً على الهيئة
املنسق
التنفيذية ،في اجللسة اخملصصة لتعيني
ّ
ومساعده ،وبعد املناقشة يُصار الى تعيينهما من
ِقبل الهيئة التنفيذية بالتصويت .
املادة -58
منسق املنطقة ومساعده سنتني قابلة
تكون والية ّ
للتجديد وفقا ً لآللية نفسها املنصوص عنها في
هذا النظام.
في حال تولـّي املنسق أي منصب رسمي عليه
اإلستقالة من مسؤوليته ،إال إذا ارتأى رئيس احلزب
خالف ذلك.
املادة -59
منسق املنطقة
منسقية املنطقة من
تتألف
ّ
ّ
ومساعده وأمني السر وأمني الصندوق باإلضافة
الى املكاتب الضرورية حلسن إدارة املنطقة.
يقوم املنسق بتعيني أعضاء منسقية املنطقة،
ويبلغ قراره إلى األمني املساعد لشؤون املناطق في
مهلة أسبوع من تاريخ صدوره ليتخذ هذا األخير

القرار املناسب ضمن مهلة شهر من تاريخ وروده
إليه وإال يعتبر نافذا ً حكما ً.
منسقية املنطقة دوريا ً مرّة في األسبوع
جتتمع
ّ
على األقل،وكلّما دعت احلاجة إلى ذلك بنا ًء لطلب
منسق املنطقة أو األمني املساعد لشؤون املناطق.
ّ
البند الثاني  -صالحياته ومهامه
املادة -60
منسق املنطقة هو املثال والقدوة و يتمتـّع
بالصالحيات واملهام املناطة به في هذا النظام
باإلضافة الى اآلتي:
 -1متثيل القيادة احلزبية في املنطقة التي ينسق
العمل فيها.
 -2إدارة النشاط احلزبي العام واإلشراف على
السياسة العامة ،و السهر على أعمال املنسقية.
 -3ترؤس اجتماعات مجلس املنطقة وهيئتها
ومنسقيتها ،و شرح وتطبيق القرارات احلزبية
املركزية ضمن نطاق املنطقة.
 -4رفع اإلقتراحات والقرارات والتقارير الدورية
الصادرة عن مجلس املنطقة وهيئتها  ،إلى األمني
املساعد لشؤون املناطق.
 -5رفع نسخ عن كافة القرارات واإلقتراحات
ومحاضر اإلجتماعات الواردة إليه من املراكز الى
األمني املساعد لشؤون املناطق.
 -6تولـّي اإلتصال والتنسيق بني املراكز والتفاعل
مع الرأي العام في املنطقة .
 -7طرح املواضيع الطارئة من خارج جدول األعمال.
منسق املنطقة
الفرع الرابع  -مساعد
ّ
املادة -61
مساعد املنسق يعاون منسق املنطقة في مهامه
وينوب عنه في حال غيابه أوفي حال شغور مركز
املنسق ألي سبب كالوفاة أو املرض أو العاهة أو

السفر أو اإلستقالة أو اإلحالة إلى مجلس الشرف
فإنه يتولى مهام منسقية املنطقة الى حني
البت مبوضوع املانع املذكور ،أو تعيني منسق جديد
وفقاًآللية التعيني املنصوص عنها في هذا النظام.
يُعتبر مساعد املنسق عضوا ً في مجلس املنطقة
وهيئتها ويحق له التصويت أسوة ً ببقية األعضاء .
تسري على مساعد املنسق الشروط نفسها
املطبقة على املنسق في حال توليه منصبا ً
رسميا ً.
الفرع اخلامس  -أمني ّسر املنطقة
املادة -62
ي ُ ِعـ ّد أمني السر بإشراف منسق املنطقة جداول
أعمال اإلجتماعات ،ولوائح إسمية باألعضاء
املنتسبني ،محاضر اإلجتماعات وآلية رفع
اإلقتراحات والقرارات والتصويت عليها من قبل
ويؤمن املراسالت الواردة
مجلس املنطقة وهيئتهاّ ،
والصادرة من املنطقة وإليها.
الفرع السادس  -أمني صندوق املنطقة
املادة -63
يتولى أمني صندوق املنطقة إدارة الشؤون املالية
اخلاصة بها وفقا ً للقواعد واألصول املنصوص عنها
في هذا النظام وفي النظام املالي اخلاص.
القسم الثاني  :التنظيم احلزبي املركزي
الباب األول  :السلطات احلزبية
الفصل األول  :املؤمتر العام
النبذة األولى  :تعريفه
املادة -64
املؤمتر العام هو
املرجعية ُ
العليا في احلزب التي حتددّ
ّ
توجهات احلزب وسياسته العامة ،وتكون قراراته
نافذة حكما ً.
النبذة الثانية  :تشكيله
املادة -65
يتشكل املؤمتر العام من:
 رئيس احلزب ونائب الرئيس -أعضاء الهيئة التنفيذية

 الندوة السياسية األمناء املساعدين أعضاء مجلس الشرف أعضاء هيئة اإلدعاء رئيس هيئة التفتيشمنسقي املناطق ومساعديهم
 ّ رؤساء األجهزة ونوابهم رؤساء املصالح ونوابهم مندوبي املراكز في لبنان واإلنتشار مندوبي الدوائر ،باإلضافة إلى رؤساء دوائر مصلحةالطالب املعينني من الهيئة التنفيذية
النبذة الثالثة :مهامه وصالحياته
املادة -66
يتولـّى املؤمتر العام املهام والصالحيات املنصوص
سيما اآلتي:
عنها في هذا النظام ال ّ
 مناقشة الوضع العام للحزب من خالل تقاريرواقتراحات رئيس احلزب واألمني العام واألمناء
املساعدين و الهيئات الرقابية وأ ّي هيئات حزبية
أخرى ممُ َثَلة في املؤمتر ،واتخاذ القرارات بشأنها.
 اإلستماع الى التقرير املالي للحزب املتضمنقطع حساب السنة املنصرمة وموازنة السنة
املقبلة واعتماده.
 تقييم ورسم توجهات احلزب العامة ومناقشةسياسته الكبرى املستقبلية وأخذ القرارات
بشأنها.
 املناقشة والبت بأي تعديل للنظامني األساسيوالداخلي للحزب  ،يرد من رئيس احلزب أو من %25
على األقل من أعضائه أو من الهيئة التنفيذية
للحزب.
 ينتخب بحسب هذا النظام كامل أعضاء مجلسالشرف وهيئة اإلدعاء.
النبذة الرابعة  :في أعمال وإدارة املؤمتر العام
املادة -67
ينعقد املؤمتر العام في الفصل األخير من كل عام،
بدعوة من رئيس احلزب ويدير املؤمتر العام مكتب

دائم مؤلف من:
 األمني العام رئيساً. األمني املساعد لشؤون االدارة أمينا ً للسر. األمناء املساعدين أعضاء.املادة -68
يتولـّى املكتب الدائم القيام بكل ما أواله إياه هذا
النظام باإلضافة الى ما يأتي:
 اقتراح موعد انعقاد املؤمتر ومكانه على رئيساحلزب.
 إجراء املقتضى الالزم لتمكني من يشاء من أعضاءاملؤمتر العام إرسال اقتراحاتهم مبواضيع يرغبون
بإدراجها على جدول أعمال املؤمتر،قبل شهر ونصف
من موعد انعقاده.
يعود للمكتب الدائم إدراج أي من اإلقتراحات
املذكورة على جدول األعمال.
 حتضير واقتراح جدول أعمال املؤمتر على رئيساحلزب.
 وضع كافة التقارير واألوراق واإلقتراحات قبل شهرواحد على االقل بتصرف أعضاء املؤمتر العام لالطالع
عليها عند االقتضاء في مقر ّ املكتب الدائم.
 تبليغ جدول االعمال الى أعضاء املؤمتر العام قبلشهر واحد على األقل من انعقاد املؤمتر.
 إدارة شؤون املؤمتر العام االدارية واللوجستيةوالتنظيمية واالنضباط أثناء انعقاده.
 ضبط محاضر جلسات املؤمتر ،تسلـّم التقاريرواالقتراحات وأوراق العمل الواردة إليه ،ورفع تقرير
عام عن أعمال املؤمتر وتوصياته ومقرراته الى الهيئة
التنفيذية بعد اختتام املؤمتر للعمل مبقتضاها.
املادة -69
املؤمترات العامة اإلستثنائية  -شروط انعقادها و
عملها:
 ال تطبق في املؤمترات العامة اإلستثنائية آليةالدعوة واملهل املعمول بها في املؤمترات العادية.

 النصاب القانوني النعقاد اجللسة هو األكثريةاملطلقة من األعضاء الذين يتشكل منهم املؤمتر
العام.
 تتخذ القرارات باألكثرية املطلقة من األعضاءاحلاضرين في جلسة منعقدة أصوال ً.
 يشترك في املناقشـات األعضـاء احملددين فياملادة  71أدناه.
النبذة اخلامسة  :إنعقاد املؤمتر
املادة -70
يتولّى املكتب الدائم تبليغ الدعوة ألعضاء
املؤمترالعام قبل شهر على األقل من املوعد احمل ّدد
داخلية عبر التسلسل اإلداري،
وذلك مبذكـّرات
ّ
وتتضمن مكان وزمان انعقاد املؤمتر ،وجدول أعماله،
وآلية إدارته.
املادة -71
فور تبليغ جدول األعمال وفقا ً ألحكام املادة 70
أعاله ،جتتمع الهيئات احلزبية ومجالس املناطق
واإلنتشار املشاركة في املؤمتر العام ،ملناقشة
جدول األعمال ووضع إقتراحاتها متهيدا ً لرفعها
بالتسلسل اإلداري إلى املكتب الدائم للمؤمتر العام
في مهلة أسبوعني.
يكون رؤساء ومنسقو الهيئات املشار إليها أعاله
ناطقني بإسمها في املؤمتر العام.
املادة -72
يلتئم املؤمتر العام بحضور األغلبية املطلقة من
أعضائه.
في حال عدم توفّر األغلبية املُشار إليها ،يُعتبر
النصاب متوفرًا مبن حضر بعد انقضاء ساعتني
على املوعد احملدد في الدعوة.
املادة -73
يتولى رئيس احلزب أو نائبه في حال غياب األول ،أو
األمني العام في حال غياب اإلثنني ،رئاسة املؤمتر،
ويعاونه املكتب الدائم في كل ما يتعلق بالنواحي
اإلدارية واللوجستية والتنظيمية لتأمني حسن
سير اجللسات.

املادة -74
يتولى األمني املساعد لشؤون اإلدارة في احلزب أمانة
سر ّ املؤمتر العام ،ويتحمل مسؤولية ضبط محاضر
اجللسات ،وتدوين أبرز املداوالت ،ووقائع اجللسات
واملداخالت األساسية وصوال ً الى وضع تقرير عن
أعمال املؤمتر ومقرراته وتوصياته ،يق ّدمه للمكتب
الدائم للمؤمتر العام.
املادة -75
يُفتتح املؤمتر العام بالنشيدين الوطني واحلزبي
وتليه دقيقة صمت وفاء ً لشهداء احلزب.
املادة -76
تبدأ اجللسة بكلمة رئيس املؤمتر ومن ثم يتلو أمني
سر املؤمتر جدول األعمال ويفتح باب املناقشة.
املادة -77
يعود ألي من الناطقني احملددين في املادة  71أعاله أن
يطلب حق الكالم واملناقشة ،وله أن يطلب تدوين
مالحظاته أو التقدم بورقة خطية تختصر موقف
الهيئة التي ميثلها وإقتراحاتها إلى أمني سر املؤمتر
ويدرج ذلك في احملضر.
املادة - 78
يعطى ألي من املؤمترين حق الرد والتصحيح على أي
تعرّض ميس شخصه أو مسؤوليته احلزبية ،شرط
أن يو ّجه طلب حق الردّ الى رئيس املؤمتر.
بعد انتهاء جلسات مناقشة جدول األعمال ،تعقد
جلسة «رأي حر» يعود خاللها ألي من املؤمترين طرح
أي موضوع ومناقشته وفقا ً لآللية التي يكون
وضعها املكتب الدائم للمؤمتر العام.
املادة -79
تتخذ القرارات في كل املواضيع باألكثرية املطلقة
من أصوات أعضاء املؤمتر احلاضرين في جلسة
منعقدة أصوال ً ،باستثناء تعديل النظامني
األساسي والداخلي حيث تطبق أحكام املادة 296
أدناه.

املادة -80
بعد التداول ومناقشة املسائل املطروحة على
جدول األعمال والتصويت عليها وجلسة الرأي
احلر ،يتلو أمني سر املؤمتر املقررات والتوصيات ،يعلن
بعدها رئيس املؤمتر إختتام األعمال.
املادة -81
فور اختتام أعمال املؤمتر ،يلتئم املكتب الدائم
لوضع تقرير بالقرارات والتوصيات التي مت إقرارها
لرفعها في مهلة  48ساعة إلى الهيئة التنفيذية
للعمل مبوجبها.
املادة -82
يرفع املكتب الدائم خالل شهر من تاريخ اختتام
املؤمتر تقريرا ً شامال ً ومفصال ً إلى الهيئة التنفيذية
للحزب حول كافة مجريات أعمال املؤمتر.
الباب الثاني  :الهيئات احلزبية املركزية
الفصل األول  :رئيس احلزب
البند األول  :مهامه وصالحياته
املادة -83
لرئيس احلزب ممارسة املهام والصالحيات املناطة به
في هذا النظام باإلضافة الى املهام والصالحيات
اآلتية:
 -1ميثل الرئيس احلزب ،ويحافظ على مبادئه
ومؤسساته ،ويكون مؤمتنا ً على مهام ومسؤوليات
قيادته ،ويصون وحدة احلزب وسالمته ،واالنضباط
الداخلي ضمن صفوفه ،واحترام النظام األساسي
واالنظمة الداخلية.
 -2يسهر الرئيس على حتقيق األهداف االستراجتية
التي يحددها املؤمتر العام وعلى تنفيذ القرارات
الصادرة عن الهيئة التنفيذية.
 -3ميثل الرئيس احلزب ،أمام كافة الهيئات الرسمية
واخلاصة ويتولى االتصال والتواصل مع السلطات
الدستورية اللبنانية ويقيم العالقات السياسية،
كما يتولى التعبير عن مواقف احلزب من كافة
املسائل واالمور السياسية ويشارك بإسم احلزب

في املؤمترات والندوات العامة.
 -4يرأس كتلة وزراء ونواب احلزب.
 -5ميثل احلزب أمام القضاء وكافة احملاكم اللبنانية
واألجنبية والدولية واجملالس واحملكمني ،وله أن يوكّل
من يراه مناسبا ً من احملامني لتمثيل احلزب أمام
القضاء والهيئات املذكورة ،للمرافعة واملدافعة
عن مصاحله وحقوقه مع حق منحهم أوسع
يفوض من يشاء لتمثيل احلزب
الصالحيات ،وله أن ّ
أمام القضاء.
 -6يشرف الرئيس ويو ّجه النشاط احلزبي الداخلي
على الصعيدين اإلداري والتنظيمي عبر األمني
العام ،ويُجري التعيينات التي أناطها به هذا النظام
ويرأس احلزب وإجتماعات الهيئة التنفيذية واملؤمتر
احلزبي العام واملؤمترات االستثنائية.
يكون صوت الرئيس مرجحا ً في حال التعادل في أي
تصويت يشارك فيه.
-7يدعو اجمللس املركزي و أيا ً من الهيئات احلزبية
األخرى الى اجتماعات دورية او عند احلاجة ،و
له ان يدعو من يراه مناسبا للمشاركة في هذه
اإلجتماعات.

 -11يتولى الرئيس وبعد موافقة الهيئة التنفيذية
إبرام كافة العقود واالتفاقات التصرفية املتعلقة
باحلزب ،أما في ما يختص بالعقود املالية فيبرمها
مبا يتوافق مع النظام املالي اخلاص.
 -12يعينّ الرئيس :
 األمني العام األمناء املساعدينمنسقي
 -13يحق ّ لرئيس احلزب إنهاء والية أي منّ :
املناطق أو مساعديهم ،رؤساء املصالح واألجهزة أو
ومفوض املال ،قبل انقضاء مدة واليتهم
نوابهم،
ّ
ّ
بقرار معلل ،على أن يُصار الى تعيني بدالء عنهم
وفقـًا آللية التعيني ذاتها.
يعود لثالثة أرباع أعضاء الهيئة التنفيذية اإلقتراح
على رئيس احلزب إعادة النظر بقراره املتعلق بإنهاء
والية أ ّي ممن ذكر في هذا البند.
 - 14يحق للرئيس وملرّة واحدة خالل واليته ،ومبوجب
قرار معلل ،حلّ الهيئة التنفيذيّة والدعوة إلى
إنتخابات مبكرة خالل مهلة أقصاها ثالثة أشهر
املـشار
ألعضاء الهيئة التنفيذيّة األحد عشر ُ
إليهم في املادة  102من هذا النظام و ذلك للم ّدة
املتبقية من واليته.

 -8يحيل أيا ً من احلزبيني مباشرة أمام هيئة اإلدعاء
للنظر مبخالفات ينسبها اليه.

النبذة الثانية  :شروط ترشحه وأصول انتخابه
املادة -84
يجب أن تتوفر في املرشح ملنصب رئيس احلزب
الشروط االتية:
أوال ً  :أن يكون قد أمت خمسة عشر سنة أقدمية
على األقل في القوات اللبنانية ،متمتعا ً باألهلية
املدنية ،ومارس مهاما ً ومسؤوليات في احلزب.
ّ
الترشح وفقا ً لألصول
ثانيا ً  :أن يتقدم بطلب
والشروط املنصوص عنها في القسم املتعلق
باالنتخابات احلزبية من هذا النظام.

 -10يكلف من يشاء من املستشارين واالخصائيني
الجراء دراسات وابحاث وله أن يدعوهم الى حضور
االجتماعات احلزبية واملشاركة دون أن يكون لهم
حق التصويت.

املادة -85
يتم إنتخاب رئيس احلزب من ِقبل األعضاء املنتسبني
الى احلزب مباشرة وفقا ً ملا هو مح ّدد في القسم
املتعلق باالنتخابات احلزبية من هذا النظام.

يفوض بعضا ً من صالحياته
 -9ميكن للرئيس أن ّ
ومهامه الى نائب الرئيس أو األمني العام أو مفوض
املال أو أي من األمناء املساعدين ملدة أقصاها ستة
أشهر ،مع إمكانية التجديد ،ويسهر على حسن
تنفيذها من قبلهم ويبقى مسؤوال ً عن ادائهم
لتلك الصالحيات واملهام أمام الهيئات احلزبية
اخملتصة.

املادة -86
مدة والية رئيس احلزب أربع سنوات تبدأ من تاريخ
إعالن النتائج النهائية .
يحق للرئيس الترشح ألكثر من والية متتالية.
املادة -87
في حال شغور سدة الرئاسة بصورة غير مؤقتة
تنتقل صالحيات الرئيس حكما الى نائب الرئيس
وتـطبَّق عفوا ً الدعوة واملهل ذاتها املنصوص عنها
ُ
في املادة  245من هذا النظام.
املادة -88
تـعتبر س ّدة الرئاسة في حالة شغور بصورة غير
ُ
مؤقتة ،في حاالت الوفاة أو إعتبار الرئيس مفقودًا،
بقرار من الهيئة التنفيذية ،أو بعد قبول إستقالته
اخلطية املقدَّمة سواء الى الهيئة التنفيذية
يـدعى لهذه الغاية
للحزب أو الى املؤمتر العام الذي ُ
بصورة استثنائية.
الفصل الثاني  :نائب رئيس احلزب
املادة -89
يتم إنتخاب نائب رئيس احلزب وفقا ً لالصول ذاتها
املعتمدة النتخاب رئيس احلزب وللمدة ذاتها وفقا ً
لألصول املنصوص عنها في هذا النظام كذلك
تط ّبق أحكام املادّة  88أعاله على مركز نائب الرئيس
في حال الشغور غير املؤقّت.
املادة -90
تطبَّق للترشح ملنصب نائب الرئيس الشروط
نفسها املفروضة للترشح ملنصب رئيس احلزب
املنصوص عنها في هذا النظام.
املادة -91
يتولى نائب الرئيس املهام التي يكلفه بها الرئيس
خالل قيامه مبسؤولياته وتلك املنصوص عنها في
هذا النظام.
املادة -92
عضوا في الهيئة
حكما
يعتبر نائب الرئيس
ً
ً
التنفيذية وفي املؤمتر العام ويتمتع بحق التصويت.

وفي حال ترؤسه اجللسات نيابة ًعن الرئيس يتمتع
بحقوق رئيس احلزب وتقع على عاتقه موجباته.
الفصل الثالث  :مستشارو الرئيس
املادة -93
يحق لرئيس احلزب أن يعني مستشارا ً أو ع ّدة
مستشارين مبوجب قرار يصدر عنه يُبلـّغ حيث
تدعو احلاجة من ِقبل األمني العام ،و حتدَّد مهمة
كل مستشار في قرار تعيينه.
أي من املستشارين اإلنتساب الى احلزب.
ال يُلزَم ٌّ
يتحمل املستشار املسؤولية بصورة مباشرة
وحصرية أمام رئيس احلزب ،وال تكون آلرائه و
إلزامية.
مقترحاته أي صفة
ّ
ال يتمتع أي مستشار بحق التصويت أو املشاركة
في اتخاذ القرارات احلزبية على أي من املستويات،
امنا يحق له حضور االجتماعات بنا ًء لطلب الرئيس
إلبداء الرأي أو عرض املقترحات أو اآلراء االستشارية.
املادة -94
ميكن للرئيس في أي وقت يشاء إقالة أي من
املستشارين.
حكما بانتهاء مدة والية
تنتهي مهمة املستشار
ً
عينه.
الرئيس الذي ّ
الفصل الرابع  :الندوة السياسية
املادة -95
الندوة السياسية هيئة حزبية مركزية تتمتع
بدور استشاري على املستوى السياسي في احلزب
وتشارك في أي إجتماع يدعوها إليه رئيس احلزب.
املادة - 96
تتشكل الندوة السياسية من:
 رؤساء احلزب ونوابهم السابقني. نواب احلزب ووزرائه احلزبيني السابقني. أعضاء الهيئة التنفيذية السابقني ما لميتسلموا مسؤوليات حزبية مباشرة.
لتضم
يعود للهيئة التنفيذية توسيع نطاق الندوة
ّ
شخصيات إضافية.

املادة -97
تتولى الندوة املهام السياسية دون الشؤون احلزبية
الداخلية ،ومنها:
 إبداء الرأي واملشورة في كافة القضايا السياسيةالعامة.
 إعداد أوراق العمل ورفع اإلقتراحات ذات الطابعالسياسي العام الى رئيس احلزب.
 وضع الدراسات ومعاجلة امللفات السياسية التييكلفها بإعدادها رئيس احلزب.
 مناقشة الشؤون السياسية العامة وموقفاحلزب منها.
 أي مهمة سياسية يكلفها بها رئيس احلزب.الفصل اخلامس  :اجمللس املركزي
املادة -98
اجمللس املركزي هيئة حزبية مركزية ،يتمتع بدور
ويؤمن
إستشاري على املستويني السياسي واإلداري ّ
التواصل مع قيادة احلزب ،وينقل توجيهاتها.
املادة -99
يتشكل اجمللس املركزي من :
 رئيس احلزب ونائبه أعضاء الهيئة التنفيذية أعضاء مجلس الشرف رئيس هيئة اإلدعاء رئيس هيئة التفتيش منسقي املناطق رؤساء األجهزة واملصالحالفصل السادس  :الهيئة التنفيذية للحزب
النبذة األولى  :تعريفها ومهامها
املادة -100
الهيئة التنفيذية هي السلطة التي تتولى
اإلشراف على إدارة شؤون احلزب ضمن نطاق
توجهات ومقررات وتوصيات املؤمتر احلزبي العام.
املادة -101
تتولى الهيئة التنفيذية على سبيل التعداد ال
احلصر اآلتي:

أوال ً -رسم السياسات اآليلة إلى حتقيق التوجهات
واملقررات والتوصيات العامة للمؤمتر العام ،ووضعها
موضع التنفيذ الفعلي .
ثانيا ً  -تسمية :
 مرشحي احلزب لعضوية مجلس الوزراء وسواهامن املناصب والوظائف العامة.
 مرشحي احلزب لعضوية مجلس النواب بعداستشارة مجالس املناطق في الدوائر املعنية.
ثالثا ً -متابعة اإلنتخابات البلدية واإلختيارية
وكافة اجملالس املنتخبة بالتسلسل اإلداري ،على
أن يكون لرئيس احلزب إتخاذ القرار املناسب عند
احلاجة.
رابعا ً  -إقرار التعيينات املنوطة بها باإلستناد الى
أحكام هذا النظام كتعيينات مصلحة الطالب.
خامسا ً  -اإلشراف على حسن سير العمل في
كافة أجهزة و مصالح ،ومناطق احلزب ،من خالل
التقارير الدورية التي يرفعها األمني العام واألمناء
املساعدون .
سادسا ً  -اإلشراف على ممتلكات احلزب واإلطالع
على تقاريره املالية.
سابعـًا  -دعوة الهيئات الناخبة في احلزب حسبما
نص عليه هذا النظام.
ثامنا ً  -إحالة االعضاء اخملالفني للقوانني واالنظمة
والنظام األساسي للحزب وأنظمته الداخلية الى
هيئة اإلدعاء.
تاسعا ً  :يعود لثلثي كامل أعضاء الهيئة التنفيذية
الطلب من رئيس احلزب الدعوة إلى عقد مؤمتر
عام إستثنائي على أن يكون على جدول األعمال
موضوع واحد محددً.

النبذة الثانية  :تشكيلها
املادة -102
تتشكل الهيئة التنفيذية للحزب وفقا ً لآلتي:
أوال ً  -أعضاء منتخبون وفقا ً ألحكام هذا النظام
وهم:
 رئيس احلزب وهو رئيس الهيئة التنفيذية. نائب رئيس احلزب وهو نائب رئيس الهيئةالتنفيذية.
 أحد عشر عضواً.ثانيا  -أعضاء حكميون ،وهم:
ً
 النواب والوزراء احلزبيون طوال فترة واليتهم. األمني العام.مفوض املال.
 ّثالثـًا  -عضوان إثنان وفقـًا ألحكام املادة  302أدناه.
املادة -103
يعود للرئيس دعوة أي شخص حزبي أو غير حزبي
حلضور اجتماع أو اكثر من اجتماعات الهيئة
التنفيذية يكون موضـوعـه متـعلقا ً مبسـألة
يهم الهيـئة التنفيذية استيضاحه بشأنها دون
ّ
أن يكون للمدعو أو للمدعوين حق التصويت.
املادة -104
حال الشغور الدائم ألي من أعضاء الهيئة
التنفيذية األحد عشر املنتخبني و احملددين في املادة
 102أعاله يصار إلى اعتماد اآلتي:
 -1إذا كانت املدة املتبقية من والية الهيئة التنفيذية
أكثر من سنتني بتاريخ حتقق حالة الشغور يصار
إلى ملء الشغور وفقا ً ألحكام املادة  245أدناه.
 -2إذا كانت املدة املتبقية من والية الهيئة التنفيذية
أقل من سنتني بتاريخ حتقق حالة الشغور تستمر
الهيئة باألعضاء املتبقني الى حني انتهاء الوالية.
النبذة الثالثة  :واليتها
املادة -105
مدة والية أعضاء الهيئة التنفيذية أربع سنوات
تنتهي حكما ً بانتهاء والية الرئيس.

النبذة الرابعة  :إجتماعاتها
املادة -106
جتتمع الهيئة التنفيذية لزوما ً مرة كل أسبوعني
على االقل بنا ًء على دعوة من رئيس احلزب أو بنا ًء
على طلب األكثرية املطلقة من أعضائها ،على أن
يُقدَّم هذا الطلب خطيا ً إلى األمني العام ويتضمن
لزوما ً حتديد املواضيع املقترح إدراجها في جدول
اعمال االجتماع.
املادة -107
يكون إجتماع الهيئة التنفيذية قانونيا ً بحضور
األكثرية املطلقة من كامل أعضائها احملددين في
املادة  102أعاله.
املادة -108
يتولى األمني العام أمانة سر ّ اجتماعات الهيئة
يعينه
التنفيذية وفي حال الغياب يتوالها من ّ
رئيس االجتماع خصيصا ً لذلك في بدء االجتماع.
املادة -109
يتوجب على األمني العام إبالغ موعد اجللسة،
ومكان انعقادها ،وجدول أعمال االجتماع إلى
أعضاء الهيئة التنفيذية واملدعوين.
املادة -110
لكل عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية أن يقترح
على الرئيس بواسطة األمني العام إدراج أي موضوع
على جدول االعمال قبل ثالثة أيام على األقل من
موعد انعقاد االجتماع.
يعود لرئيس االجتماع طرح مواضيع هامة أو طارئة
من خارج جدول األعمال.
املادة -111
ت ُ ّتخذ القرارت باألكثرية املطلقة من أعضاء الهيئة
التنفيذية احلاضرين .
في حال تعادل األصوات يكون صوت رئيس احلزب في
اجللسة مرجحا ً.

املادة -112
يحق لرئيس احلزب ،وألسباب يعتبرها مبدئية
ومهمة ودقيقة ،أن يؤ ّجل تنفيذ أي قرار تتخذه
الهيئة التنفيذية على أن يحيله الى املؤمتر العام
استثنائيا للبت باملوضوع في مهلة
الذي ينعقد
ً
شهر من تاريخ قرارالتأجيل.
وفي حال عدم انعقاد املؤمتر العام ضمن املهلة
املُشار إليها أعاله ،يصبح القرار نافذا ً حكمـا ً.
املادة -113
يجري التصويت برفع األيدي وال ميكن التصويت
باملراسلة أو بالنيابة أو بالوكالة عن أحد االعضاء
الغائبني ،وإذا كان التصويت يتعلق مبصلحة مباشرة
بأحد األعضاء احلاضرين ،على هذا األخيرمغادرة
اجللسة حلني اتخاذ القرار.
ميكن اعتماد السريّة في التصويت على أي قرار
بنا ًء القتراح من ثلث االعضاء احلاضرين أو من رئيس
احلزب.
املادة -114
يحق ألي من األعضاء تدوين إعتراضه أو حتفظه في
محضر جلسة االجتماع.
يوقّع احملضر أعضاء الهيئة التنفيذية احلاضرون.
املادة -115
ترسل كافة املراسالت والقرارات من الهيئة
َ
التنفيذية واليها عبر األمانة العامة.
املادة -116
تعتبر قرارات الهيئة التنفيذية نافذة فور صدورها
املبينة في هذا النظام.
وفقا ً لألصول ّ
الفصل السابع  :األمني العام واألمناء املساعدون
النبذة األولى  :األمني العام
الفرع األول  :تعيينه
املادة -117
يعيـّن رئيس احلزب األمني العام ،على أن يكون هذا
األخير قد أمت عشر سنوات أقدمية ومارس مهاما ً
أو مسؤوليات في القوات اللبنانية .

املادة -118
تنتهي والية األمني العام بانتهاء والية رئيس احلزب.
املادة -119
يحق لرئيس احلزب ،في أي وقت وبقرار معلل ،إعفاء
األمني العام من منصبه.
الفرع الثاني  :شغور منصب األمني العام
املادة -120
في حال الشغور الدائم ملنصب األمني العام تناط
صالحياته وكال ًة بأحد األمناء املساعدين يحدده
رئيس احلزب وملدة أقصاها شهران يقوم خاللها
بتعيني أمني عام أصيل.
املادة -121
تخضع كافة االجهزة واملصالح واملناطق احلزبية
للوصاية االدارية وحق االشراف والسلطة
التسلسلية من قبل االمناء املساعدين كل بحسب
اختصاصه وصوال ً الى األمني العام للحزب وفقا ً ملا
تقتضيه االصول وعمال ً بالقواعد املنصوص عنها
في أنظمة احلزب.
الفرع الثالث  :صالحياته ومهامه
املادة -122
يتولى األمني العام إدارة الشؤون التنظيمية في
احلزب واإلشراف عليها.
املادة -123
يتمتع األمني العام بأوسع الصالحيات ألداء مهامه
وفقا ً ألحكام هذا النظام.
املادة -124
يتولى األمني العام املهام املنصوص عنها في هذا
النظام باإلضافة إلى اآلتي:
 اإلشراف و تطبيق السلطة التسلسلية علىقرارات وأنشطة االمناء املساعدين واجهزتهم
االدارية ومعاونيهم.
 اإلشراف على ادارة مركز احلزب الرئيسي وتعينيكافة االعضاء العاملني في مالكه االداري.
 -تنظيم امانة سر ّ الهيئة التنفيذية واملؤمتر العام

العادي واالستثنائي.
 تنظيم جداول أعمال اجتماعات الهيئة التنفيذيةبعد موافقة رئيس احلزب وإبالغها وفقا ً لالصول
واملهل املنصوص عنها في هذا النظام لذوي
الصفة ،وتنظيم محاضر جلسات االجتماعات
وتوقيعها وحفظها في سجالت خاصة.
 تنفيذ قرارات رئيس احلزب وابالغها حسب االصولاالدارية الى كافة الهيئات احلزبية.
 تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية ومجلس الشرفوإبالغها حسب األصول ملن يلزم من الهيئات
احلزبية.
 رفع اإلقتراحات املتعلقة بالتعيينات إلى رئيساحلزب وفقا ً ألحكام هذا النظام.
 نشر وحفظ قرارات رئيس احلزب والهيئةالتنفيذية وإبالغها حسب األصول وحيث تدعو
احلاجة.
 تأمني املراسالت االدارية بني كافة هيئات احلزب،وذلك عبر األمناء املساعدين كلّ في نطاق
اختصاصه.
 اقتراح إستحداث أو إلغاء هيئات حزبية إذا دعتاحلاجة وفقا ً ملا نص عليه هذا النظام.
 اقتراح إجراء ،اي تعديل على كافة األنظمةاحلزبية ورفع هذه اإلقتراحات الى رئيس احلزب إلجراء
املقتضى.
 إحالة الشكاوى املرفوعة اليه بالتسلسل اإلداريإلى رئيس احلزب.
النبذة الثانية  :األمناء املساعدون

املساعدون في اداء مهامهم.
املادة -127
تنحصر صالحيات ومهام كل أمني مساعد
باالختصاص املناط به واحملدد في هذا النظام
ويتلقى توجيهاته من األمني العام.
يتمتع األمني املساعد بصالحيات تنفيذية ميارسها
ضمن حقل اختصاصه وفقا ً لهذا النظام ،ومنها:
 السهر على حسن تطبيق التعليمات والتوجيهاتاحلزبية ،وتنفيذ مضمون القرارات الصادرة عن
رئيس احلزب والهيئة التنفيذية ،واملذكرات اإلدارية
الصادرة عن األمني العام وابالغها ملن يلزم.
 إبداء املقترحات واآلراء في الشؤون والتعييناتاحلزبية ضمن نطاق اختصاصه ،ورفعها الى األمني
العام.
املادة -128
يتم
في حال الشغور الدائم ملنصب أمني مساعدّ ،
تعيني بديل عنه وفقـًا ألحكام املادة  125أعاله،
وخالل م ّدة اقصاها شهر واحد من تاريخ شغور
املنصب.
املادة -129
يتم
في حال الشغور املؤقت ملنصب أمني مساعدّ ،
تكليف أحد األمناء املساعدين مبهامه ِمن ِق َبل
رئيس احلزب بنا ًء القتراح األمني العام ،وذلك حلني
انتهاء الشغور املؤقت.

املادة -125
يُعينِّ رئيس احلزب األمناء املساعدين.
يعاون األمناء املساعدون األمني العام في تنفيذ
مهامه واإلشراف على أنشطة الهيئات احلزبية
وفقا ً إلحكام هذا النظام.

املادة -130
األمناء املساعدون هم:
 أمني مساعد لشؤون االدارة أمني مساعد لشؤون املصالح أمني مساعد لشؤون املناطق -أمني مساعد لشؤون اإلنتشار

املادة -126
مدة والية األمناء املساعدين مدة والية األمني العام
عينها ويحق لرئيس احلزب اعفاء اي منهم من
مهامه واستبدال امني جديد به.
في حال إقالة الرئيس لألمني العام يستمر األمناء

املادة -131
يتولى األمني املساعد لشؤون االدارة باإلضافة إلى
مهامه كأمني صندوق احلزب ،االشراف على األجهزة
احلزبية اآلتية:
 -جهاز االدارة

 جهاز املال جهاز اخلدمات الط ّبية جهاز الشؤون االجتماعية جهاز الشؤون القانونية جهاز احلماية جهاز الشهداء واملصابني واألسرى جهاز تفعيل دور املرأة في اجملتمع جهاز التنمية احمللية جهاز التنشئة السياسية جهاز اإلنتخابات جهاز اإلعالم والتواصل جهاز العالقات العامة جهاز العالقات اخلارجية جهاز النشاطات الشبابيةاملادة -132
يتولى األمني املساعد لشؤون املصالح اإلشراف
على املصالح احلزبية اآلتية:
 مصلحة املهن القانونية مصلحة املهندسني مصلحة األطباء مصلحة أطباء األسنان مصلحة الصيادلة مصلحة املهن اجملازة مصلحة أصحاب العمل مصلحة التربية والتعليم مصلحة الطالب مصلحة العمال واملوظفني مصلحة القطاع العاماملادة - 133
يجوز إستحداث أو إلغاء أحد األجهزة أو املصالح
مبوجب قرار صادر عن الهيئة التنفيذية.
املادة -134
يتولى األمني املساعد لشؤون املناطق اإلشراف على
النشاط احلزبي في املناطق واملراكز التابعة لها.

املادة -135
يتولى األمني املساعد لشؤون اإلنتشار اإلشراف
على النشاط احلزبي في بلدان اإلنتشار وفقا ً
ألحكام النظام اخلاص بها.
املادة -136
جتتمع األمانة العامة املؤلفة من األمني العام
واألمناء املساعدين مرّة في الشهر على االقل،
وكلما دعت احلاجة بدعوة من رئيس احلزب أو األمني
العام.
املادة -137
تخضع كافة االجهزة واملصالح واملناطق احلزبية
للوصاية االدارية ،وحق االشراف والسلطة
التسلسلية من قبل األمناء املساعدين ،كل
بحسب اختصاصه وصوال ً الى األمني العام
للحزب وفقا ً ملا تقتضيه االصول وعمال ً بالقواعد
املنصوص عنها في أنظمة احلزب.
الفصل الثامن  :املصالح احلزبية املركزية
املادة -138
املصلحة هيئة حزبية مركزية جتمع عددا ً من
الدوائر ومتارس نشاطا ً معينا ً من األنشطة التقنية
أو احلزبية الالمركزية.
إضافة الى املصالح املنشأة واحملددة مبوجب هذا
النظام ميكن إنشاء مصالح جديدة بناء على اقتراح
األمني املساعد لشؤون املصالح مرفوعا ً إلى األمني
العام بالتسلسل اإلداري.
املادة -139
يرفع األمني املساعد لشؤون املصالح إقتراحاته
املتعلقة بتعيني رؤساء املصالح ونوابهم إلى األمني
العام.
املادة -140
يعيـّن رئيس احلزب ،بناء ً على اقتراح األمني املساعد،
رؤساء املصالح ونوابهم ملدة سنتني.
يعود للرئيس إنهاء مهام أي منهم بقرار معلل.

املادة -141
تحُ ّدد مهام املصلحة وصالحياتها اإلدارية
والتنظيمية مبوجب أنظمة خاصة بها.
املادة -142
الدائرة وحدة أساسية في تنظيم املصلحة ،جتمع
املنتسبني ضمن نشاط معيـّن ،وحتدد شروط
عضويتها وفق قرار إنشائها.
تستثنى مصلحة الطالب خلصوصيتها التنظيمية
من تطبيق األحكام املتعلقة بالدائرة احملددة في
هذا النظام ،على أن تخضع لنظامها اخلاص.
املادة -143
تتولى الدائرة املهام اآلتية:
 مواكبة النشاطات في النقابات والتجمعاتاملهنية والهيئات اإلجتماعية والطالبية.
 نقل وجهة نظر الهيئات أو النقابات أو التجمعاتالتي تتفاعل معها إلى القيادة احلزبية بالتسلسل
اإلداري.
 مشاركة في إنتخابات مجالس النقابات والهيئاتاإلدارية واملهنية والطالبية.
 نشر سياسة احلزب وأفكاره ومبادئه عبر تنظيمإجتماعات دورية.
التثقيف السياسي والتوعية العقائديةوالثقافية لكافة أعضائها.
املادة -144
تتألّف الدائرة من هيئة عامة ومن جلنة إدارية.
املادة -145
تتألف الهيئة العامة للدائرة من جميع األعضاء
املنتسبني إليها وميكن تنظيمهم ضمن خاليا.
املادة -146
العامة مرة كل شهر وعند احلاجة،
تلتئم الهيئة
ّ
بنا ًء لدعوة من رئيس الدائرة ،للتداول في كل ما له
عالقة بإدارة نشاطات الدائرة ضمن تو ّجهات احلزب
العامة.
ومواقفه وسياسته
ّ

املادة -147
تتداول الهيئة العامة ،وفي مجالها املهني ،الشؤون
التي تطرحها اإلدارة احلزبية املركزية أو التي تثيرها
العامة عفوا ً.
الهيئة
ّ
اخملتص ،وال يصبح
تُرفع قراراتها إلى رئيس املصلحة
ّ
القرار الصادر عن الدائرة نافذا ً إال بعد ثالثة أيام من
تاريخ إبالغه حسب األصول إلى أمانة سر ّ املصلحة
التي ترسله بدورها في مهلة ثالثة أيام من تاريخ
تبلغها الى األمانة املساعدة اخملتصة.
ال يجوز ألمانة سر ّ املصلحة أن متتنع عن تبلغ أي
قرار صادر عن الدوائر التابعة لها أو تؤ ّخره.
املادة -148
تط ّبق ،بكل ما يختص بالدعوة إلى اجتماعات
الهيئة العامة والنصاب وآلية إتخاذ القرارات
واإلقتراحات والتصويت عليها وإدارة اجللسات
وتنظيم محاضر اإلجتماعات ،القواعد ذاتها
املعمول بها في املركز ،مبا ال يتعارض مع طبيعة
وبنية الدائرة.
املادة -149
تتألّف اللجنة اإلدارية من رئيس الدائرة ونائبه
وأمني سر ّ وأمني صندوق وعدد من املكاتب الضرورية
لنشاط الدائرة.
جتتمع اللجنة اإلدارية مرّة كل أسبوعني أو عندما
تدعو احلاجة.
املادة -150
يتم انتخاب رئيس الدائرة ونائبه واملندوبني املتوجبني
ّ
ملدة  4سنوات من قبل الهيئة العامة وفقا ً لآللية
ذاتها املتبعة في املركز.
املادة -151
على رئيس الدائرة ضمن مهلة اسبوعني من
تاريخ استكمال تشكيل اللجنة االدارية اقتراح
أسماء كل من أمني السر وامني الصندوق ورؤساء
املكاتب الضرورية ملدة واليته ،ورفعها بالتسلسل
اإلداري الى رئيس املصلحة ليتخذ هذا األخير القرار
املناسب ضمن مهلة شهر من تاريخ ورودها اليه،
واال تعتبر نافذة حكماً.

املادة -152
ينفذ أعضاء اللجنة اإلدارية ،كل في نطاق مهامه
وبإشراف رئيس الدائرة ،مقررات الرئيس وقرارات
الهيئة العامة مبا يتعلق بالشؤون اخلاصة بالدائرة،
وقرارات إدارة احلزب املركزية وتوجيهاتها.
تطبق على قرارات وصالحيات الدائرة ما يتالءم مع
أحكام املادة  38من هذا النظام.
املادة -153
تعتمد في إجتماعات ومقرّرات اللجنة اإلدارية
ومحاضر إجتماعاتها ،األصول والقواعد ذاتها
املط ّبقة في اجتماعات اللجنة اإلدارية للمركز.
الفصل التاسع  :األجهزة احلزبية املركزية
املادة -154
اجلهاز هيئة مركزية له نشاط معيـّن من األنشطة
احلزبية اإلدارية ،أو التقنية املركزية.
املادة -155
يُنشأ اجلهاز وفقا ً للحاجة بقرار من الهيئة
التنفيذية ،وحتدد مهامه وصالحياته مبوجب نظام
خاص به.
املادة -156
يرفع األمني املساعد لشؤون اإلدارة ،إلى األمني العام
،إقتراحاته بتعيني رؤساء األجهزة.
املادة -157
يعيـّن رئيس احلزب بناء ً على اقتراح األمني العام
رؤساء األجهزة ملدة سنتني ،ويعود للرئيس إنهاء
مهام أي منهم بقرار معلّل.

الباب الثالث  :هيئات الرقابة احلزبية
املادة -158
تضم هيئات الرقابة احلزبية هيئة التفتيش وهيئة
اإلدعاء ومجلس الشرف.
الفصل األول  :في التفتيش احلزبي
النبذة األولى  :هيئة التفتيش
الفرع األول  :دورها
املادة -159
تُنشأ هيئة تفتيش مهمتها التدقيق في اخملالفات
احلزبية على الصعد املالية واإلدارية واملسلكية .
املادة -160
تتحرك هيئة التفتيش بناء ً لطلب محدد من رئيس
احلزب وترفع له تقريرا ً خطيا ً باملوضوع ،ليصار إلى
إحالته من قبله الى اجلهات احلزبية اخملتصة.
املادة -161
يضع رئيس هيئة التفتيش تقريرا ً سنويا ً شامال ً
يرفعه الى رئيس احلزب الذي له إحالته إلى املكتب
الدائم للمؤمتر العام.
الفرع الثاني  :إدارتها
املادة -162
تُعنى هيئة التفتيش بعدة مواضيع منها على
سبيل املثال:
 التفتيش اإلداري التفتيش املالي التفتيش املسلكياملادة -163
يُعينَّ رئيس هيئة التفتيش بقرار من الهيئة
التنفيذية بنا ًء القتراح األمني العام ،شرط أن يكون
منتسبا ً الى احلزب وأمت عشر سنوات أقدمية على
األقل.
املادة -164
تتألف هيئة التفتيش من رئيس الهيئة وعدد من
املفتشني.

املادة -165
يُعينّ املفتشون بقرار صادر عن الهيئة التنفيذية
بنا ًء على اقتراح يرفعه رئيس هيئة التفتيش
بواسطة األمني العام.
املادة -166
ال يُنقل او يُعفى من مسؤولياته أ ّي من أعضاء هيئة
التفتيش اال مبوجب قرار صادر عن الهيئة التنفيذية
بأكثرية ثلثي أعضائها بنا ًء على اقتراح األمني العام.
الفصل الثاني  :هيئة اإلدعاء
املادة -167
هيئة اإلدعاء هيئة حزبية مركزية تتولى دراسة
التحقيقات والقضايا احملالة إليها متهيدا ً حلفظها
أوالنظر فيها أو اإلدعاء على اخملالفني وإحالتهم
أمام مجلس الشرف .
املادة -168
تتألف هيئة اإلدعاء من خمسة أعضاء يتم انتخابهم
كل خمس سنوات من ِق َبل املؤمتر العام ،ممن تتوفر
فيهم الشروط واملواصفات اآلتية:
 ان يكونوا قد أمتوا عشر سنوات أقدمية على األقل. ان يكونوا ممن مارسوا مهنة احملاماة ،او تولوا وظيفةحملة الشهادات اجلامعية املعترف
القضاء ،او من َ
بها في لبنان منذ عشر سنوات على االقل.
 ان يكونوا ذوي سيرة ذاتية مشهود لها بالنزاهةواالخالق ،ولم يصدر بحقهم اي قرار حزبي مبخالفة
مسلكية ،ولم يُحكم عليهم بأي جناية او جنحة
شائنة.
املادة -169
يختار اعضاء هيئة اإلدعاء من بينهم رئيسا ً
باالقتراع ،وباالكثرية املطلقة ملدة خمس سنوات.
املادة -170
تتلقى هيئة اإلدعاء كافة اإلحاالت الواردة إليها
متضمنة ملفا ً كامال ً لكل إحالة.
ّ
كما يعود لرئيس احلزب أن يحيل أي من احلزبيني
مباشرة أمام هيئة اإلدعاء للنظر مبخالفات
ينسبها اليه.

الفصل الثالث  :مجلس الشرف
النبذة األولى  :تعريفه ،تأليفه ،تشكيالته ،متثيل
احلزب أمامه.
املادة -171
مجلس الشرف هو أعلى مرجعية للنظر في
القضايا احلزبية وفقا ً الختصاصه .
أعضاء هذا اجمللس الـثمانبة ينتخبون من املؤمتر
العام مباشرة لوالية مدتها خمس سنوات قابلة
للتجديد  ،على أن يقوم مكتب املؤمتر العام فور
إعالن النتائج بتوزيع الفائزين الستة األوائل على
الغرفتني بالقرعة  ،ويكون األكبر سنا ً رئيسا ً
لغرفته ،ويُعتبر الفائزان الباقيان عضوين رديفني.
في كل حاالت تعادل األصوات تعطى األفضلية
لألكبر سناً.
املادة -172
يتألف مجلس الشرف من غرفتني يتشكَل كل
منها من رئيس ومستشارين إثنني للنظر في
مختلف القضايا احملالة إليها مثل :قضايا املشورة،
واخملالفات احلزبية ،والتظلـّم من القرارت احلزبية،
والطعون اإلنتخابية وغيرها ...
املادة -173
تتبع أمام هذه الغرف األصول املنصوص عنها في
نظامها اخلاص.
املادة -174
ينتدب رئيس هيئة اإلدعاء أحد أعضاء الهيئة
ملف ينظر به مجلس
بصفة
مفوض احلزب في أي ّ
ّ
الشرف ،لإلدعاء بإسم احلزب والدفاع عن مصاحله
وحقوقه.
املادة -175
يكون لكل غرفة قلم ينظم شؤونها االدارية.

النبذة الثانية  :العضوية ،املساءلة ،التنحي
واحملظورات
املادة -176
يشترط ان تتوفر في أعضاء مجلس الشرف
الشروط واملواصفات اآلتية:
 ان يكونوا قد أمتوا عشر سنوات أقدمية علىاألقل.
 ان يكونوا ممن مارسوا مهنة احملاماة او تولوا وظيفةحملة الشهادات اجلامعية املعترف
القضاء او من َ
بها في لبنان منذ عشر سنوات على االقل.
ان يكونوا ذوي سيرة ذاتية مشهود لها بالنزاهة
واالخالق ولم يصدر بحقهم اي قرار حزبي مبخالفة
مسلكية ،ولم يُحكم عليهم بأية جناية او جنحة
شائنة.
املادة -177
ميكن مساءلة أي من أعضاء مجلس الشرف بناء
على قرار صادر عن الهيئة التنفيذية بأكثرية ثالثة
ارباع اعضائها أمام جلنة تؤل َّف من أعضاء هيئة
اإلدعاء ومجلس الشرف.
تطبق أصول وإجراءات املساءلة وفقا ً لنظام
مجلس الشرف اخلاص.
املادة -178
تُطبق على رئيس وأعضاء مجلس الشرف قواعد
وأحكام رد القضاة واحملكـَّمني وتنحيهم املنصوص
عنها في قانون أصول احملاكمات املدنية.
تتولى البت بطلبات التنحي والرد الغرفة غير
املعنية بها .
املادة -179
ال يجوز اجلمع بني رئاسة أو عضوية غرف مجلس
الشرف ،وبني الوزارة او النيابة او اي منصب حزبي
آخر.
املادة -180
في حال الشغور الدائم ملركز أي من األعضاء  ،يتم
ملء الشغور بواسطة الرديفني تباعا ً .

املادة -181
في حال الشغور املؤقت ملركز أي من االعضاء ،يقوم
مجلس الشرف بكامل أعضائه بانتداب احدهم
مللء املركز الشاغر حلني انتهاء حالة الشغور املؤقت.
النبذة الثالثة  :إختصاص مجلس الشرف
الفرع األول  :قضايا املشورة
املادة -182
 إبداء الرأي في مشاريع القرارات واالنظمةالداخلية وأيّتعديالت عليها والتي قد يُحيلها
عليها األمني العام قبل عرضها على الهيئة
التنفيذية ،وتهيئة وصياغة النصوص التنظيمية
بطلب من األمني العام.
تفسير أحكام النظامني األساسي والداخليواالنظمة اخلاصة بنا ًء على طلب من الهيئة
التنفيذية.
البت بأي خالف قد ينشأ بني الهيئات احلزبية حول
 ّاإلختصاص أو الصالحية .
الفرع الثاني  :قضايا الطعون اإلنتخابية
املادة -183
الفصل في النزاعات والطعون الناشئة عن
االنتخابات احلزبية اجلارية على كافة مستويات
الهرمية احلزبية ،وفقا ً ألحكام هذا النظام
ولألنظمة اخلاصة املرعية اإلجراء.
الفرع الثالث  :قضايا التظلم من القرارات
احلزبية
املادة -184
طلبات اإلبطال تشماللقرارات االدارية احلزبية
الصادرة عن السلطات واملراجع احلزبية اخملتصة،
سواء أكانت قرارات تنظيمية أم فردية.
املادة -185
يتناول اإلبطال القرارات االدارية املشوبة بعيب من
العيوب املذكورة أدناه:
 -اذا كانت صادرة عن سلطة غير صاحلة.

 اذا اتُخذت خالفا ً للمعامالت اجلوهرية أو االصولاملنصوص عنها في قوانني احلزب وأنظمته املرعية
االجراء.
 اذا اتخذت خالفا ً للقانون أوألنظمة احلزب.الفرع الرابع  :قضايا اخملالفات
املادة -186
البت باخملالفات املنسوبة الى أي من أعضاء احلزب
واتخاذ التدابير املناسبة وفقا ً ألنظمة احلزب.
املادة -187
تطبق في قضايا اخملالفات بحق االعضاء اخملالفني،
نص عليها هذا النظام.
العقوبات التأديبية التي ّ
املادة -188
يخضع للمحاكمة ولالحكام التأديبية املنصوص
عنها في أنظمة احلزب كل حزبي يقدم على اآلتي:
 مخالفة أنظمة احلزب املرعية االجراء والقراراتأوالتعليمات احلزبية .
 عمل او قول او كتابة ما يتنافى مع اهداف احلزبومبادئه العامة.
املس بسمعة احلزب.
 ّ إهانة لبنان او احلزب بصورة علنية أو باحدىالوسائل املنصوص عنها في املادة  209من قانون
العقوبات اللبناني.
 إرتكاب خيانة جتاه لبنان او احلزب .يعوق أي حزبي عن تأدية واجباته
 إرتكاب اي فعل ّأو مهامه احلزبية.
املادة - 189
ال حتول املالحقة التأديبية احلزبية دون مالحقة اي
حزبي عند االقتضاء امام احملاكم العدلية.
املادة -190
ال تأثير الستقالة العضو من احلزب على مالحقته
امام مجلس الشرف ويبقى القرار الصادر بحقه
نافذا ً.

املادة -191
على الغرفة احملالة أمامها اخملالفة ان تتحقق بذاتها
من الوقائع التي تبنى عليها اإلحالة الصادرة عن
هيئة اإلدعاء ،وتقارن بني هذه الوقائع للتأكد من
صحتها ،وتقرر في ما إذا كانت تشكّل مخالفة
تبرّر إتخاذ إحدى التدابير أو العقوبات التأديبية بحق
املتهم باخملالفة مع التأكيد على حق هذا األخير
بالدفاع عن نفسه مباشرة ،وله أن يعيـّن محاميا ً
ينتمي إلى احلزب .
النبذة الرابعة  :التدابير والعقوبات
الفرع األول  :مبادىء عامة
املادة -192
إن سلـّم التدابير والعقوبات التأديبية محدد حصرا
ً في املادة  199أدناه.
املادة -193
يلتزم مجلس الشرف لدى النظر بأية مخالفة
مببدأ عدم جواز التوسع والقياس في نطاق تطبيق
التدابير والعقوبات التأديبية حفاظا ً على احلرية
الشخصية والكرامة االنسانية وحق ّ الدفاع.
املادة -194
ال يجوز ،بأي حال من األحوال ،مالحقة أحد األعضاء
احلزبيني أو تطبيق تدابير أو عقوبات تأديبية بحقه
مرتني بسبب اخلطأ املسلكي الواحد ،أو اخملالفة
الواحدة للقوانني واألنظمة احلزبية املرعية اإلجراء.
املادة -195
ال تسري مفاعيل العقوبات و آثارها إال من تاريخ
صدورها عن الغرفة الناظرة باخملالفة .
تحُ ال هذه القرارات إلى األمني العام لوضعها قيد
التنفيذ فورا ً مع مراعاة أحكام املادة  200من هذا
النظام.
ال يجوز أن يعود أثر العقوبة التأديبية الى تاريخ
ارتكاب اخملالفة املسلكية التي بررت اتخاذ العقوبة
مهما بلغت خطورتها أو حداثة ارتكابها.

املادة -196
يتوجب على الغرفة الناظرة في مخالفة حزبية،
عند فرضها التدبير أو العقوبة التأديبية على
العضو اخملالف ،أن تراعي مالءمة التدبير أو العقوبة
مع درجة اخملالفة املرتكبة مع األخذ في االعتبار
السوابق والتكرار والظروف املشدِّدة أو اخملفِّفة
املرتبطة بهذا املوضوع.
املادة -197
يبلّغ األمني العام القرارات النافذة القاضية
بتطبيق تدبير أو عقوبة تأديبية الى العضو اخملالف
شخصيا ً وتودع نسخة عن القرار املذكور في ملفه
الشخصي.
املادة -198
مع مراعاة حفظ كرامة الشخص املتخذ بحقه
تدبير أو عقوبة تأديبية ،يجوز أن يتضمن القرار
النافذ الصادر بحقه وجوب نشر خالصة القرار
مبوجب مذكرة داخلية يبلـّغها األمني العام حيث
تدعو احلاجة.
الفرع الثاني  :حتديد التدابير والعقوبات
املادة -199
تتخذ بحق العضو اخملالف أي من التدابير والعقوبات
اآلتية:
أ -تدابير تأديبية وهي:
 التنبيه الشخصي. التنبيه العلني. اللوم.ب -عقوبات تأديبية وهي:
 اإلقالة من املناصب احلزبية. املنع املؤقت من ممارسة أي مسؤوليات حزبية. املنع الـدائـم من ممارسة أي مسؤوليات حزبية. تعليق العضوية الفصل من احلزب. -الطرد من احلزب.

املادة -200
يحق لرئيس احلزب منح عفو خاص ملن صدرت
بحقه عقوبة الطرد من احلزب أو عقوبة املنع الدائم
من مزاولة أي مسؤوليات حزبية.
القسم الثالث  :مالية احلزب
الفصل األول  :اللجنة املالية املركزية
املادة -201
يتم تشكيل جلنة مالية مركزية للحزب مؤلفة من
ثالثة أعضاء على الشكل اآلتي:
 مفوض املال ويكون رئيس اللجنة. األمني املساعد لشؤون اإلدارة. رئيس اجلهاز املالي.ومن مهامها وضع النظام املالي اخلاص للحزب
واقتراح سياساته املالية للحزب والسهر على
تنفيذها.
الفصل الثاني  :تعيني مهام مفوض املال (احملاسب)
املادة - 202
تعيني مفوض املال:
تعينّ الهيئة التنفيذية مفوض املال بناء» القتراح
رئيس احلزب وذلك باتباع األصول اآلتية:
يدرج على جدول أعمال الهيئة التنفيذية طلب
الرئيس بتعيني مفوض املال وذلك قبل خمسة
عشر يوما من تاريخ اجللسة ،ويطلب إلى أعضائها
رفع اقتراحاتهم بهذا الصدد إلى األمانة العامة
في مهلة أسبوع ،على األكثر ،قبل تاريخ انعقاد
اجللسة.
بعد اإلطالع على كافة اإلقتراحات ،يقوم رئيس
احلزب باقتراح من يراه مناسبا ً على الهيئة
مفوض
التنفيذية في اجللسة اخملصصة لتعيني
ّ
املال  ،وبعد املناقشة يُصار الى تعيينه من ِقبل
الهيئة التنفيذية بالتصويت.
املادة - 203
مفوض املال:
مهام ّ
يتولى مفوض املال في احلزب املهام املوكلة اليه في
هذا النظام ومن بينها:
 -1وضع السياسات املالية العامة للحزب والسهر

على حسن تنفيذها.
 -2إعداد مشروع املوازنة العامة للعام القادم وقطع
حساب العام املنصرم وعرضهما على الهيئة
التنفيذية.
 -3اإلشراف على ضبط مالية احلزب وحتمل
املسؤولية عن إدارة كافة ممتلكاته بالتنسيق مع
الهيئات احلزبية األخرى اخملتصة.
 -4ممارسة مهامه كعضو معني في الهيئة
التنفيذية وفي اللجنة املالية املركزية للحزب.
 -5توقيع البيانات املالية.

املادة -207
مفصلة ،في النظام املالي اخلاص الواجب
حتدد بصورة
ّ
إعداده من ِقبل اللجنة املركزية للحزب ،األمور اآلتية:
أصول اختيار األشخاص اخملولني بالتوقيع وأصول
فتح حسابات مصرفية جديدة وإغالق احلسابات
وتعليمات املقبوضات املالية وأصول الدفع النقدي
وبالشيكات وإجراءات توقيعها ووقف صرف
الشيكات وتعليمات وأصول منح السلفات من
صندوق احلزب ونظام األمانات والتأمينات ونظام
إعداد التسويات املصرفية.

الفصل الثالث  :مهام األمني املساعد لشؤون
اإلدارة
املادة -204
يتولى األمني املساعد لشؤون اإلدارة املهام املوكلة
اليه في هذا النظام ومن بينها املهام املالية اآلتية:
 - 1اإلشراف اإلداري على حسن تنفيذ السياسات
املالية للحزب.
 - 2توقيع جميع املراسالت واحلواالت املالية.

الفصل السادس  :مصادر الدخل
املادة -208
تشمل مصادر الدخل اآلتي :
 - 1منح وتبرّعات.
 منح وتبرعات غير مشروطة تستطيع الهيئةالتنفيذية استخدامها ألي مصروف خاص باحلزب.
 منح مشروطة من قبل اجلهة املانحة ليتمإنفاقها على نشاط محدد في االتفاقية بني احلزب
واجلهة املانحة والداعمة.
 ميكن ان تكون املنح والتبرعات محلية أو خارجية. - 2اشتراكات سنوية حتدد الهيئة التنفيذية
توجبها مبوجب مذكرة داخلية
قيمتها وتواريخ
ُّ
يوزعها األمني العام على كافة الهيئات احلزبية
للعمل مبقتضاها.
 - 3رسم االنتساب.
 - 4مداخيل أخرى (حفالت ،مهرجانات ،فوائد
مصرفية الخ)...

الفصل الرابع  :مهام رئيس اجلهاز املالي (أمني
الصندوق)
املادة -205
يتولى رئيس اجلهاز املالي املهام اآلتية:
 -1تنفيذ السياسات املالية للحزب.
 -2إدارة اجلهاز املالي للحزب.
 -3اإلشراف على استيفاء الرسوم وإشتراكات
األعضاء.
 -4قبض جميع األموال واحلواالت والسندات الواردة.
 -5توقيع جميع املراسالت واحلواالت املالية.
الفصل اخلامس  :العمليات احلسابية
املادة -206
تشمل العمليات احلسابية تسجيل العمليات
وتبويبها ،وتصميم املستندات والدفاتر ،وحتديد
اإلجراءات التي تسهم في جمع املعلومات
اخملتلفة واملتعلقة باملعامالت املالية للحزب ،وطرق
تسجيلها ،ووسائل الرقابة عليها ،وأساليب عرض
نتائجها.

الفصل السابع  :النظام املالي في الهيئات
واملراكز احلزبية
املادة -209
يعمل أمناء الصناديق في الهيئات احلزبية،
حتت إشراف األمني املساعد لشؤون اإلدارة ووفق
التسلسل اإلداري املالي على ضبط اإلنفاق حسب
األصول املعتمدة ،وجمع اشتراكات األعضاء
في هيئاتهم ،وتولي شؤون اإلدارة املالية اخلاصة
بالهيئة وفقً ا لألصول واإلجراءات احملددة في النظام
املالي اخلاص.

الفصل الثامن  :التقارير املالية
املادة -210
تتولى اللجنة املالية املركزية وضع كافة التقارير
وفقا ملعايير احملاسبة اللبنانية ،ومبادىء احملاسبة
املتعارف عليها واملعتمدة لدى اجلمعيات .
املادة -211
التقارير الدورية املطلوب إعدادها:
 - 1التقرير املالي الشهري.
 - 2تقرير اإليرادات واملصاريف اخلاصة باملنح.
 - 3تقارير نهاية السنة.
 - 4البيانات املالية السنوية.
 - 5التقارير املشار إليها في النظام املالي اخلاص.
املادة -212
تتولى اللجنة املالية املركزية حفظ البيانات
سيما:
والتقارير املالية واملستندات واملعلومات وال ّ
 بيان املركز املالي والنشاطات والتدفقات النقدية. بيان مصاريف النشاطات. بيان إيرادات احلزب وتوزيعها على مصاريف احلزب. بيان أرصدة املصارف والتسويات املصرفيةلألرصدة.
 ميزان مراجعة. تقارير املنح. أستاذ جميع احلسابات.الفصل التاسع  :الرقابة والضبط الداخلي
املادة -213
يتضمن النظام املالي اخلاص في فقرته املتعلقة
بالرقابة والضبط الداخلي اإلجراءات الضرورية
ومنها:
 - 1حتديد املسؤوليات وفصل املهمات.
 - 2إجراء املراجعة الداخلية.
 - 3نظام الرقابة على النقد في الصندوق ولدى
املصارف.
 - 4نظام الرقابة على املشتريات.
 - 5نظام املوظفني والرواتب.

الفصل العاشر  :املوازنة وقطع احلساب العام
للحزب
املادة -214
تقوم كافة الهيئات احلزبية بوضع جدول باملصاريف
املتوقعة لكل منها للعام املالي املقبل وتبلغه الى
األمانة املساعدة اخملتصة عبر التسلسل اإلداري.
املادة -215
مشروع موازنتها الشامل
تضع كلُّ أمان ٍة مساعد ِة
ِ
لكافة الهيئات احلزبية التي تشرف عليها بعد
دراسة جداول املداخيل واملصاريف الواردة إليها من
هذه الهيئات احلزبية .يبلّغ األمني العام مشاريع
مفوض املال.
موازنات األمانات املساعدة الى ّ
املادة -216
يضع األمني العام مشروع موازنة الهيئات احلزبية
غير املشمولة بإشراف أي أمانة مساعدة ويبلغه
مفوض املال.
الى ّ
املادة -217
حتدد دقائق وتفاصيل كافة املهل الواجب التقيد
بها في املواد  216-215-214من ِق َبل اللجنة املالية
املركزية.

املادة -218
تضع اللجنة املالية املركزية قبل إنعقاد املؤمتر
العام مشروع موازنة احلزب العامة بعد دراسة
موازنات األمانات ،باإلضافة الى قطع احلساب العام،
وتبلغهما الى الهيئة التنفيذية.
املادة -219
تناقش الهيئة التنفيذية مشروع موازنة احلزب
العامة وقطع احلساب العام الواردين إليها ،وتدخل
التعديالت التي قد تراها مناسبة وحتيلهما الى
املؤمتر العام.

املادة -220
يطلع املؤمتر العام على التقرير املالي املتضمن
ّ
قطع حساب السنة املنصرمة وموازنة السنة
املقبلة العتماده.
املادة -221
حتدد دقائق وتفاصيل كافة اإلجراءات واألصول
املالية في احلزب مبوجب النظام املالي اخلاص.
القسم الرابع  :اإلنتخابات احلزبية
الباب األول  :أحكام عامة
املادة -222
جترى كافة العمليات االنتخابية ،بواسطة االقتراع
السري.
املادة -223
مينع االقتراع بالتكليف أوبالوكالة في أ ّي عملية
إنتخابية.
إن املشاركة في جميع العمليات اإلنتخابية
احلزبية هي إلزامية لكافة أعضاء الهيئات الناخبة،
ويتعرض للمساءلة كل من تخلف عن القيام بهذا
الواجب دون عذر مقبول.
املادة -224
حتتسب كافة املهل في العمليات االنتخابية باأليام،
بحيث يبدأ سريان املهل منذ انقضاء منتصف ليل
اليوم احملدد لبدئها ،وتنتهي منتصف ليل اليوم
احملدد النتهائها ،ويجري إسقاط كسر اليوم الواحد
من املهل.
املادة -225
ال يجوز ألي عضو الترشح ألكثر من منصب في
الدورة االنتخابية الواحدة ولو جرت على مراحل.
املادة -226
اذا انقضت مهلة التقدم بطلبات الترشح ولم
يتقدم لتولي منصب معني سوى مرشح واحد
مقبول ترشحه ،يُعتبر هذا املرشح فائزا ً بالتزكية.

الباب الثاني  :اإلنتخابات على مستوى الهيئات
املركزية واملراكز في املناطق والدوائر في املصالح
املادة -227
يجري إنتخاب رئيس احلزب ونائبه ،مباشرة من كافة
األعضاء املنتسبني الى احلزب في لبنان واخلارج
الواردة أسماؤهم في القوائم اإلنتخابية املع ّدة
لهذه الغاية.
كما يجري إنتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية األحد
عشر مباشرة ً من كافة األعضاء املنتسبني الى
احلزب في لبنان واخلارج والواردة أسمائهم في
القوائم اإلنتخابية املع ّدة لهذه الغاية مبا يتالءم مع
املادة  232كالتالي:
 بيروت (عضو واحد) جبل لبنان ويضم مناطق الشوف ،و عاليه ،وبعبدا ،و املنت ،وكسروان وجبيل (ثالثة أعضاء).
 الشمال ويضم مناطق البترون ،و الكورة ،و املنية،و طرابلس ،و الضنيه ،و زغرتا ،و بشري و عكار (ثالثة
أعضاء).
 البقاع ويضم مناطق البقاع الشمالي واألوسطوالغربي (عضوان إثنان).
 اجلنوب ويضم مناطق صيدا -الزهراني ،و جزّين ،وحاصبيا
النبطية ،و بنت جبيل  ،و مرجعيون،
صور ،و
ّ
ّ
(عضو واحد).
 اإلنتشار (عضو واحد) ميثـّل اإلنتشار ويكون قدحتمـّل مسؤولية في دوائر إغترابية مركزية أو في
اخلارج ،على أن يقيم بصورة دائمة في لبنان في
حال انتخابه .
املادة -228
جتري إنتخابات رئاسة املركز من قبل أعضاء الهيئة
العامة للمركز الواردة أسماؤهم في القوائم
اإلنتخابية املعدة لهذه الغاية:
 ال يجوز ملن نقل قيد انتسابه أن يشارك في أولعملية إنتخابية ستجري في املركز الذي نقل إليه
قيده احلزبي.
 ال يحق للعضو املنتسب إلى املراكز أن يقترع إالملرشح واحد.
 تكون والية الرئيس ونائبه أربع سنوات وميكنإعادة إنتخاب أي منهما ألكثر من والية.

في حال توجـّب إنتخاب مندوب أو أكثر عن املركز
للمؤمتر العام عمال ً بأحكام املادة  34من هذا النظام،
يتوجب على رئيس املركز إجراء هذه اإلنتخابات في
أول جلسة تعقد لهيئته العامة على أن يكون
املندوب األول حكما ً أنثى.
يفوز حكما ً برئاسة املركز املرشح الذي ينال
األكثرية املطلقة من أصوات املقترعني ،ويفوز مبركز
نائب الرئيس املرشح الذي يليه في عدد األصوات.
وفي حال لم ينل أي من املرشحني األكثرية املطلقة،
يصار إلى إجراء دورة إنتخابية ثانية بني املرشحني
اللذين ناال العدد األكبر من أصوات املقترعني ،ويفوز
برئاسة املركز في الدورة الثانية من ينال العدد
األكبر من األصوات ،ويفوز املرشح التالي مبنصب
نائب الرئيس.
املادة -229
جتري إنتخابات رئاسة الدائرة من قبل أعضاء الهيئة
العامة للدائرة الواردة أسماؤهم في القوائم
اإلنتخابية املعدة لهذه الغاية:
 ال يجوز ملن نقل قيد انتسابه أن يشارك في أولعملية إنتخابية ستجري في الدائرة التي نقل إليها
قيده احلزبي.
 ال يحق للعضو املنتسب إلى املراكز أن يقترع إالملرشح واحد.
 تكون والية الرئيس ونائبه أربع سنوات وميكن إعادةإنتخاب أي منهما ألكثر من والية.
في حال توجـّب إنتخاب مندوب أو أكثر عن الدائرة
للمؤمتر العام عمال ً بأحكام املادة  34من هذا النظام،
يتوجب على رئيس الدائرة إجراء هذه اإلنتخابات
في أول جلسة تعقد لهيئته العامة على أن يكون
املندوب األول حكما ً أنثى.
يفوز حكما ً برئاسة الدائرة املرشح الذي ينال
األكثرية املطلقة من أصوات املقترعني ،ويفوز مبركز
نائب الرئيس املرشح الذي يليه في عدد األصوات.
وفي حال لم ينل أي من املرشحني األكثرية املطلقة،
يصار إلى إجراء دورة إنتخابية ثانية بني املرشحني
اللذين ناال العدد األكبر من أصوات املقترعني ،ويفوز
برئاسة الدائرة في الدورة الثانية من ينال العدد
األكبر من األصوات ،ويفوز املرشح التالي مبنصب
نائب الرئيس.

الفصل األول  :في الترشيح
املادة -230
على كل عضو ،يرغب في الترشح لتولي أي من
املناصب احلزبية على مستوى الهيئات املركزية ،كما
على مستوى املراكز والدوائر بواسطة اإلنتخاب ،أن
خطي بالتسلسل اإلداري الى األمني
يتق ّدم بطلب
ّ
العام يُعلن فيه ّ
ترشحه لتولي هذا املنصب.
املادة -231
تقدم طلبات الترشح ملنصبي الرئيس ونائب
الرئيس ولعضوية الهيئة التنفيذية بشكل إفرادي
مباشرة لدى األمني العام للحزب ،باستثناء أول
إنتخابات حيث تقدم للهيئة التنفيذية بواسطة
أمني سرها .
املادة -232
يترشح بشكل إفرادي أعضاء الهيئة التنفيذية
األحد عشر كل بحسب قيده احلزبي وفقا ً
للتقسيمات الواردة في
املادة  ،227اما الترشح للمنتسبني مركزيا ً فيتم
في منطقة قيد نفوسهم.
ويشترط باملرشح لعضوية الهيئة التنفيذية أن
يكون قد أمت عشر سنوات أقدمية.
املادة -233
يتم الترشح لرئاسة املركز بشكل إفرادي ويشترط
باملرشح أن يكون قد أمت أربع سنوات أقدمية.
املادة -234
يتم الترشح لرئاسة الدائرة بشكل إفرادي ويشترط
باملرشح أن يكون قد أمت أربع سنوات أقدمية.
املادة -235
يجب أن يتضمن طلب الترشح البيانات اآلتية:
 -1إسم املرشح الثالثي.
 -2رقمه احلزبي.
 -3املنصب الذي يترشح لتوليه.
 -4توقيع املرشح.
 -5أي بيانات أخرى قد تتوجب.

املادة -236
فور تقدم املرشح بطلب ترشحه ،يُسلَّم ايصاال ً
بتاريخ استالم الطلب مسجال ً حتت رقم متسلسل،
وذلك بعد التأكد من استجماع الطلب للبيانات
املنصوص عنها في املادة  235من هذا النظام.
املادة -237
ميكن للمرشح الذي رُفض استالم طلب ترشحه،
مراجعة مجلس الشرف خالل مهلة ثالثة أيام من
تاريخ رفض اإلستالم.
يبت مجلس الشرف باملراجعة خالل ثالثة أيام
ّ
ويكون قراره غير قابل للطعن.
املادة -238
يُقفل باب التقدم بطلبات الترشح لتولي املناصب
احلزبية بواسطة االنتخاب بانقضاء ثلث املدة التي
تفصل بني تاريخ صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة
عن السلطة احلزبية اخملتصة واملوعد احملدد الجراء
هذه االنتخابات.
املادة -239
فور انقضاء مهلة التقدم بطلبات الترشح ،يصدر
األمني العام الئحة بأسماء املرشحني للشروط
املطلوبة في املناصب املرشحني لتوليها إنتخابا ً،
وتعلـّق نسخ عنها في الهيئات التي جتري االنتخابات
فيها .تنحصر عمليات االنتخاب باملرشحني الواردة
أسماؤهم في هذه الالئحة وبالتعديالت التي ميكن
ان تطرأ عليها بقرار من مجلس الشرف.
املادة -240
يكون ألي مرشح استحصل على ايصال باستالم
طلب ترشحه حق مراجعة مجلس الشرف
لتصحيح أي خطأ في الئحة املرشحني يتعلق به،
خالل مهلة ثالثة ايام من تاريخ نشر هذه الالئحة،
حتت طائلة سقوط هذا احلق .تبت الغرفة الناظرة
باملراجعة خالل ثالثة أيام ويكون قرارها غير قابل
للطعن.

الفصل الثاني  :القوائم اإلنتخابية
املادة -241
يضع األمني العام سنويا ً فور انصرام مهل تسديد
اإلشتراكات السنوية ،كما هو محدد في الفقرة
 2من
املادة  ، 208قوائم إنتخابية تضم أسماء كافة
احلزبيني الذين يحق لهم املشاركة في عمليات
اإلقتراع وفقا لقيدهم احلزبي.
املادة -242
لكل عضو مراجعة األمني العام بالتسلسل اإلداري
يختص به وارد في القوائم
لتصحيح اي خطأ مادّي
ّ
االنتخابية.
املادة -243
ال يجوز ألي عضو لم يرد اسمه ضمن القوائم
االنتخابية او لوائح الشطب ،املشاركة في عمليات
االقتراع ،إال بإذن خطي من اللجان اإلنتخابية
اخملتصة ،في حال ثبوت وجود خطأ مادي .
املادة -244
ال يجوز ألي عضو االقتراع إال ضمن القلم الوارد
إسمه فيه.
الفصل الثالث  :في األعمال اإلنتخابية
النبذة األولى  :في الدعوة وإنشاء اللجان
اإلنتخابية وأقالم اإلقتراع
املادة -245
يتوجب على الهيئة التنفيذية دعوة الهيئات
الناخبة النتخاب رئيس احلزب ونائبه وأعضاء الهيئة
التنفيذية و أعضاء رئاسة املراكز والدوائر في لبنان
واإلنتشار.
في حال لم تقم الهيئة التنفيذية بواجبها قبل
ستني يوما ً من حلول موعد هذه االنتخابات أو
من تاريخ إعتبار أي من املراكز املشار إليها أعاله
شاغرا ً يتوجب على األمني العام دعوة الهيئات
الناخبة الى إجراء االنتخابات املذكورة أعاله .وفي
حال تخلف األمني العام عن توجيه هذه الدعوة

قبل ثالثني يوما ً من هذا املوعد ،يتولى ذلك مجلس
الشرف في جلسة منعقدة باألكثرية املطلقة من
أعضائه الستة.
املادة -246
يعيـّن األمني العام جلانا ً إنتخابية مؤلفة من رئيس
وعضوين ويحدد نطاقها ومركزها وعددها بحسب
احلاجة.
املادة -247
تتخذ اللجان اإلنتخابية قراراتها باألمور املكلفة
النظر فيها باألكثرية.
املادة -248
يحدد األمني العام أقالم اإلقتراع التي جتري
االنتخابات فيها ،جلهة أماكنها ،و عددها ،و نطاق
كل منها .كما يعني لكل قلم اقتراع رئيسا ً وكاتبا
ً أو اكثر ،قبل الشروع في االنتخابات بخمسة ايام
على االقل.
النبذة الثانية  :في أعمال اإلقتراع
املادة -249
يجب ان يكون رئيس القلم ونصف عدد الك ّتاب
على االقل ،حاضرين طوال مدة االعمال االنتخابية.
املادة -250
للمرشح احلق في أن ينتدب مندوبني اثنني كحد
اقصى لدخول قلم االقتراع ملراقبة االعمال
االنتخابية ومتابعتها بالكامل وذلك بعد
استحصال املندوب على تصريح من األمني العام أو
من ينتدبه لهذه الغاية.
املادة - 251
يتولى رئيس قلم االقتراع احملافظة على النظام داخل
القلم .ال يسمح بدخول قلم االقتراع اال لرئيس
القلم والكتبة املساعدين واملرشحني ومندوبيهم
وللناخبني فقط ملمارسة واجبهم االنتخابي .ال
ميكن لرئيس القلم أن مينع املرشحني ومندوبيهم
من ممارسة حق رقابة االعمال االنتخابية.

املادة -252
ميكن إخراج مندوب احد املرشحني من قلم االقتراع
اذا أقدم على االخالل بالنظام ،ويشار الى ذلك في
احملضر مع ذكر األسباب والوقت الذي أخرج فيه.
املادة -253
يفصل رئيس قلم االقتراع ،بصورة أولية ،في املشاكل
التي لها عالقة باالعمال االنتخابية وتدوَّن قراراته
وإعتراضات املندوبني أو املرشحني في احملضر على ان
تربط به الوثائق والظروف واوراق االنتخابات املتعلقة
بها بعد توقيع أعضاء قلم االقتراع احلاضرين.
املادة -254
تنشر على مدخل قلم االقتراع وداخله نسخة عن
القوائم االنتخابية العائدة لهذا القلم والئحة
بأسماء املرشحني واملناصب.
املادة -255
جتري العمليات اإلنتخابية وحتدد آلياتها مبوجب
مذكرات إدارية يصدرها األمني العام فور دعوة
الهيئات الناخبة.
املادة -256
يوضع عازل في القلم ،ويجري االقتراع بواسطة
قسائم من منوذج واحد توزّع على رؤساء االقالم
وتوضع حتت تصرف الناخبني على طاولة القلم أمام
الرئيس.
املادة -257
يستلم رئيس كل قلم لوائح شطب هي عبارة عن
قوائم انتخابية للناخبني الذين يحق لهم االشتراك
في عمليات االقتراع في القلم الذي يرأسه مضافا ً
اليها ثالث خانات مخصصة :االولى لتوقيع الناخب،
والثانية لتوقيع رئيس القلم ،والثالثة للمالحظات
التي ميكن ان يسببها اقتراع الناخب .وتكون لوائح
الشطب ممهورة صفحاتها بختم األمني العام.

املادة -258
ال يجوز ألحد أن يشترك في االقتراع اال اذا كان
اسمه مقيدا ً في القوائم اإلنتخابية ،أو بقرار من
اللجنة اإلنتخابية اخملتصة يجيز له االقتراع.
املادة -259
على الناخب عند دخوله قلم االقتراع أن يبرز
بطاقته احلزبية الى رئيس القلم ليتأكد من صحة
هويته ،ومن ورود اسمه على القوائم اإلنتخابية،
وتعاد البطاقة للناخب عند انتهائه من وضع
القسيمة االنتخابية في صندوق االقتراع ،وتوقيعه
أو وضع بصمة إبهامه على لوائح الشطب في
اخلانة اخملصصة لتوقيعه.
املادة -260
ال يكون لصندوق االقتراع اال فتحة واحدة معدة
الدخال القسيمة اإلنتخابية.
املادة -261
قبل الشروع في االقتراع يفتح رئيس القلم
الصندوق ويتحقق من انه فارغ ثم يقفله.
املادة -262
على رئيس القلم أال يختتم عملية االقتراع اال بعد
أن يكون الناخبون احلاضرون في باحة قلم االقتراع
في الساعة املعينة لعملية االختتام قد اقترعوا.
النبذة الثالثة  :فرز صناديق اإلقتراع وإعالن
النتائج األولية
املادة -263
بعد اختتام عملية االقتراع يفتح صندوق االقتراع
وحتصى القسائم املوجودة في داخله.
إذا كان عددها زائدا ً أو ناقصا ً عن عدد االسماء
املقترعة الواردة في لوائح الشطب يشار الى ذلك
في احملضر.
املادة -264
يفتح الرئيس أو من يفوضه من الكتـبة كل
قسيمة على حدة ويقرأ بصوت عال ٍ اإلسم املدوّن

أو األسماء املدونة على ورقة االقتراع التي حتويها،
وذلك حتت رقابة املرشحني او املندوبني احلاضرين .
تسجل هذه االسماء واالصوات التي ينالها كل
مرشح على ورقة فرز االصوات حتت رقابة املرشحني
او املندوبني احلاضرين ويوقّع على هذه الورقة رئيس
القلم والكتبة احلاضرون.
املادة -265
تعتبر ملغاة كل ورقة إقتراع مت فيها اختيار عدد من
املرشحني يفوق عدد املطلوب انتخابهم.
املادة -266
تلغى االوراق التي تشتمل على عالمات تعريف ،أو
على عبارات مهينة.
املادة -267
ال تلغى األوراق التى حتتوي أسماء املرشحني اخملتلفة
في كتابتها عما هو متعارف عليه اذا كانت تدل
داللة كافية على اصحابها ال سيما اذا لم يكن من
مرشح يحمل االسم نفسه او اسما ً مماثال ً له.
املادة -268
اذا وجد في الورقة نفسها إسمان ملرشحني
متشابهني ال ميكن التمييز بينهما ،فيضم هذه
الورقة مع االوراق امللغاة الى احملضر مع الظروف
العائدة اليها بعد ان يوقّعها الرئيس والكتبة
احلاضرون ،وتذكر في احملضر اسباب الضم.
املادة -269
في كل انتخاب يجري على أساس القسيمة
املطبوعة سلفا ً من الهيئة احلزبية اخملتصة ،تعتبر
ملغاة كل قسيمة مغايرة للنموذج املشار إليه
أعاله.
املادة -270
بعد اإلنتهاء من أعمال فرز األصوات ،ينظم رئيس
القلم محضرا ً باالعمال على نسختني ويوقّع
كافة صفحاته مع الكتـبة احلاضرين.

املادة -271
يعلن رئيس القلم ،إثر فرز االصوات ،نتيجة االقتراع
املؤقتة.
املادة -272
بعد إعالن النتيجة املؤقتة حتفظ كافة األوراق
اإلنتخابية وتضم إلى احملضر.
املادة -273
على رئيس القلم ان يضع في مغلف ،لوائح
الشطب التي وقّع عليها الناخبون ،وأوراق
االقتراع التي اعتبرت ملغاة ،والظروف العائدة
اليها ،ومحضر االعمال املذكور سابقاً ،وورقة فرز
اصوات املرشحني وكافة أوراق اإلقتراع .يهتم رئيس
القلم شخصيا بنقل املغلف املذكور الى اللجنة
اإلنتخابية اخملتصة ويتم اعتماد هذه املستندات
فقط من قبل هذه اللجان للتدقيق بها وإعالن
النتيجة النهائية.
النبذة الرابعة  :إعالن النتائج النهائية
لإلنتخابات
املادة -274
تقوم اللجان اإلنتخابية اخملتصة بتدقيق احملاضر
واملستندات الواردة إليها من األقالم وتتخذ
القرارات الالزمة بشأنها ،وتعلن األرقام الواردة في
كل محضر على مسمع املرشحني أو املندوبني
احلاضرين كما تتولى جمع األصوات التي نالها كل
مرشح وجمعها ،وترفع كافة احملاضر ومرفقاتها
مبوجب محضر وجدول نهائي يوقّعه جميع أعضاء
اللجنة ،وتعلن النتيجة النهائية لإلنتخاب أمام
احلاضرين.
املادة -275
يقوم رئيس اللجنة املشار إليها في املادة أعاله و
فور اإلنتهاء من إعالن النتيجة ،بتسليم األمني
العام كافة احملاضر ومرفقاتها كي يتولى هذا األخير
إعالن النتائج النهائية بصورة رسمية ،وإبالغها
الى من يلزم للعمل مبوجبها وضبط كافة احملاضر
ومرفقاتها الى حني البت بالطعون.
بعد البت بالطعون تتلف كافة القسائم واألوراق

واملظاريف املتعلقة بالعملية اإلنتخابية.
الباب الثالث  :اإلنتخابات على مستوى مجلس
الشرف وهيئة اإلدعاء
املادة -276
يجري إنتخاب أعضاء كل من مجلس الشرف
وهيئة اإلدعاء في احلزب ،من قبل املؤمتر العام.
املادة -277
على كل عضو ،يرغب في تولي أي منصب في
مجلس الشرف أوهيئة اإلدعاء ،أن يتقدم بطلب
خطي من األمني العام يعلن فيه ترشحه.
املادة -278
يترشح أعضاء كل من مجلس الشرف وهيئة
اإلدعاء بصورة إفرادية.
املادة -279
يجب أن يتضمن طلب الترشح ،البيانات اآلتية:
 -1إسم املرشح الثالثي.
 -2رقمه احلزبي.
 -3املنصب الذي يترشح لتوليه ،ونبذة عن سيرته
الذاتية (تتضمن احلزبية).
 -4توقيع املرشح.
 -5أي بيانات أخرى قد تتوجـّب
املادة -280
فور تقدم املرشح بطلب ترشحه ،يُسلّم لزوما ً
مسجال ً حتت رقم
ايصاال ً بتاريخ استالم الطلب
ّ
متسلسل ،وذلك بعد التأكد من استجماع الطلب
للبيانات املنصوص عنها في املادة  279من هذا
النظام.
املادة -281
يتوجب تقدمي طلبات الترشح لتولي عضوية كل
من مجلس الشرف وهيئة اإلدعاء ضمن املهلة
احملددة من قبل املكتب الدائم للمؤمتر العام.
املادة -282
فور انقضاء مهلة التقدم بطلبات الترشح،
يُصدر املكتب الدائم للمؤمتر العام ،الئحة بأسماء

املرشحني املستجمعني لشروط الترشح املنصوص
عنها في هذا النظام للمناصب املرشحي ،لتوليها
ويقوم بإبالغها من أعضاء املؤمتر العام مع جدول
أعمال املؤمتر ،وتنحصر عملية االنتخاب باملرشحني
الواردة أسمائهم ،ضمن هذه الالئحة وبالتعديالت
التي ميكن ان تطرأ عليها بقرار من املكتب الدائم
للمؤمتر العام نتيجة مراجعة يقدمها املرشحون
أصحاب العالقة.
الفصل الثاني  :في أعمال اإلقتراع
املادة -283
يوزع املكتب الدائم للمؤمتر ،أعضاء املؤمتر لإلقتراع،
على عدد من الصناديق يستحدثها في مكان
إنعقاده ،ويعينّ رئيس قلم وكاتب لكل صندوق.
يستلم كل رئيس قلم الئحة شطب بأسماء
أعضاء املؤمتر اخملولني اإلنتخاب في القلم.
املادة -284
لكل مرشح احلق في أن يفوض مندوبني اثنني
كحد أقصى ملراقبة االعمال االنتخابية ومتابعتها
بالكامل ،وذلك بعد استحصال املندوب على
تصريح من املكتب الدائم للمؤمتر.
املادة -285
يحدد مكتب املؤمتر الدائم ساعة بدء أعمال اإلقتراع
وساعة اختتامها.
املادة -286
تطبق في أعمال اإلقتراع ،إلنتخاب أعضاء مجلس
الشرف وهيئة اإلدعاء ،األصول ذاتها املعتمدة
في االنتخابات على مستوى الهيئات املركزية
املنصوص عنها في هذا النظام مبا ال يتعارض مع
أحكام هذا الفصل.
الفصل الثالث  :فرز صناديق اإلقتراع وإعالن
النتائج األولية والنهائية
املادة -287
تطبق في أعمال فرز صناديق اإلقتراع ،إلنتخاب
أعضاء مجلس الشرف وهيئة اإلدعاء ،األصول ذاتها

املعتمدة في االنتخابات على مستوى الهيئات
املركزية مبا ال يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
املادة -288
يعلن رئيس القلم ،إثر فرز االصوات وحتقيقها،
نتيجة االقتراع املؤقتة ،وينظم محضرا ً باالعمال
على نسختني ويوقّع كافة صفحاته مع الكاتب.
املادة -289
على رئيس القلم ان يضع في مغلف ،لوائح الشطب
التي وقع عليها الناخبون ،وأوراق االقتراع واملظاريف
العائدة اليها ،ومحضر االعمال اإلنتخابية ،وورقة
فرز اصوات املرشحني ،ويسلمها الى املكتب الدائم
للتدقيق بها ،ثم يقوم األمني العام بإعالن النتيجة
النهائية.
الباب الرابع  :إنتخاب رؤساء الدوائر ونوابهم في
املصالح
املادة -290
ميكن حتديد بعض أصول وإجراءات انتخاب رؤساء
الدوائر ونوابهم في املصالح اخملتلفة مبوجب أنظمة
خاصة بكل منها ،مع التقيد مبضمون املادة .229
الباب اخلامس  :أحكام إنتخابية مشتركة
املادة -291
يُرفَض طلب الترشح املقدم من أي عضوغير وارد
إسمه على القوائم اإلنتخابية ،كما يسقط حقه
في املشاركة في عمليات اإلقتراع.
املادة -292
يعود للهيئة التنفيذية إعتماد املكننة في
العمليات اإلنتخابية وفقا ً آللية تضعها لهذه
الغاية.
وتعتبر عندها املواد الواردة في هذا النظام والتي
تتعارض مع اآللية املذكورة بحكم املعلـّقة.
املادة -293
تضع الهيئة التنفيذية عند احلاجة آلية خاصة
لألعمال اإلنتخابية تتناسب مع البنية اإلدارية
لدول اإلنتشار.

القسم اخلامس  :أحكام ختامية ومشتركة
املادة -294
يعود لكل من الهيئات احلزبية وضع أنظمة خاصة
تتعلق بإدارة شؤونها ،على أال تتعارض مع أحكام
هذا النظام ،ورفعها بالتسلسل اإلداري الى الهيئة
التنفيذية لدراستها واقرارها وفق النموذج املوحد
املعد لهذه الغاية.
املادة -295
يستمر في ممارسة مهامه من تنتهي واليته
معينا ً أو
بانقضاء املدة أو باإلستقالة ،سواء كان
ّ
منتخبا ً ،الى حني ملء الشغور أصوال ً.
املادة -296
ميكن للمؤمتر العام دون غيره ،تعديل هذا النظام
بأكثرية الثلثني من أعضائه احلاضرين في جلسة
منعقدة قانونا ً ،بنا ًء على إقتراح رئيس احلزب أو
الهيئة التنفيذية أو بنا ًء على عريضة موقعة من
 %25من أعضائه.
بصورة إستثنائية ،ولغاية انتهاء أول والية رئيس
منتخب بعد إقرار هذا النظام ،يكون التعديل
باألكثرية املطلقة من أعضاء املؤمتر العام احلاضرين
في جلسة منعقدة أصوال ً .
املادة -297
مينع على أي حزبي التقدم للترشح أو لتولي أي
منصب أو مسؤولية ،تعيينا ً أو إنتخابا ً ،ما لم يكن
قد س ّدد كافة إشتراكاته احلزبية املترتبة أصوال ً.
املادة -298
ال يجوز ألي عضو اجلمع بني أي منصب أو مسؤوليـّة
في هيئات الرقابة احلزبية ،وبني أي من املناصب أو
املسؤوليات اخملتلفة في احلزب.
املادة -299
تتمتع الهيئة العامة التي أقرّت هذا النظام
بصالحيات املؤمتر العام الى حني إنعقاد املؤمتر العام
األول أصوال ً ،مبعزل عن أي مهل منصوص عنها في
هذا النظام.

املادة - 300
تستمر الهيئة التنفيذية املنتخبة وفقا ً للنظام
الداخلي السابق في ممارسة صالحياتها الى حني
تشكيل هيئة تنفيذية وفقا ً ألحكام هذا النظام.
املادة -301
ال يجوز اجلمع بني:
 عضوية الهيئة التنفيذية احملددة في الفقرة أوال ًمن املادة  118من هذا النظام وبني أي مسؤوليات
حزبية أو رسمية.
 النيابة والوزارة.النيابة أو الوزارة وأي مسؤوليات حزبية اُخرى في
مركـزَي رئاسة ونيابة رئاسة احلزب
احلزب باستثناء
َ
عند الضرورة.
املادة - 302
لرئيس احلزب أن يقترح على الهيئة التنفيذية
عضوين حزبيني في الهيئة التنفيذية ممن
تعيني
َ
يشكلون قيمة مضافة.
املادة - 303
يعمل بهذا النظام فور إقراره أصوال ً ويُعتبر أي نص،
يتعارض مع مضمونه ،بحكم امللغى أينما وجد.

