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  حزب االستقالل العربيبتأليف بيان 
  احلزب قانونو 

  ١٩٣٢أغسطس / آب  ٢

مل يبق أحد مل يشعر بما طرأ على احلركة الوطنية االستقاللية يف هذه البالد من ضعف وفتور، 
وما وقعت فيه من اضطراب وانحالل وفوضى، وما تسلط عليها من أهواء ونزعات زعزعت 

فبعد أن كانت قضية استقاللية حتمل خواص القضية . وبدلت أغراضها ومراميهاأساسها، 
العربية الكبرى، وحتتفظ بمزاياها الشريفة، وتكافح االستعمار وجهًا لوجه، أصبحت قضية 

وإذا كانت  .ة والقوى االنتخابية إىل حد كبيرحملية تتأثر بالنزعات الشخصية واألهواء العائلي
ت يف أدوارها األخيرة موقف الكفاح، فلم يكن ذلك منها يف األعم واألغلب احلركة الوطنية وقف

بمقاومة القضية  نما كان موقف عجز ومسكنة، حمصوراًصريحًا ال موارية فيه، وإ موقفاً
  . املصطنعة التي نكبنا بها االستعمار ليلهينا عن أغراضنا املقدسة العليا

ية استقاللية نكافح دونها، ونرد األطماع بل لقد أصبحنا وليس لنا يف هذه البالد قض
االستعمارية عنها، وصرنا إىل حالة نستسيغ معها وطأة املستعمر، ونستمرئ أساليبه، 

ونتهافت على نيل رضاه بالتقرب والزلفى، ونتبادل االستنصار به ليغلب فريق منا فريقًا، 
  . سعياً وراء قضايا األشخاص واألهواء

وطنية أن تصبح قضيتنا االستقاللية التي أسس بنيانها على هامات وملا كان من اجلريمة ال
شهداء العرب يف جميع األقطار العربية، ورفعت قواعدها على مناكب اجملاهدين األبرار، رهن 

القضايا الشخصية، وفريسة تلك النزعات واحلزبيات احمللية، وأن ال يكون لفريق االستقالليين 
ية يف ميدان القضية العربية االستقاللية الكبرى، وملن يجري الذي عمل مع اجلماعات العرب

على مبادئهم وينحو نحو غايتهم، كيان مستقل ينضوون حتت لوائه الستئناف اجلهاد الوطني 
وفقاً للمبادئ التي اعتنقت وبشر بها تبشيراً خالصاً لوجه الله واألمة والوطن، فإن موقعي هذا 

إلقامة مثل هذا الكيان، والقيام بحركة وطنية خالصة على يد البيان اعتقدوا أنه آن األوان 
مداورة وال حزب سياسي استقاليل، يكافح االستعمار وما جره من نكبات كفاحاً شريفاً بال 

مواربة، ويعمل على نيل حقوق األمة االستقاللية وإنهاضها، حاذياً حذو األحزاب الوطنية التي 
  . تعتز باملبادئ الشريفة وتستمد منها الرشد والهدى

عليه هذا الكيان احلزبي االستقاليل، التجانس يف املبادئ  ىوسيكون األساس الذي يبن
عمل النزيه، واالبتعاد كل االبتعاد عن اجلري يف طريق الصحيحة، واإلخالص الشريف وحب ال
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فوق كل مصلحة، وعدم  السياسات احمللية والشخصية والعائلية، وجعل املصلحة العامة
لفكرة أكثرية أو أقلية وما يتبعها من سياسات انتخابية ال يراد بها وجه الله  ةاالهتمام بت

ال بما يكون له من موقف أو عمل يتسق أو والوطن، وعدم املواالة أو املعاداة ألي كان إ
  . يتعارض مع مبادئ احلزب وغاياته وخططه

   

وقد أجمع القائمون بهذا احلزب أمرهم ووضعوا قانون حزبهم الذي ينشرونه يف الناس مع هذا 
البيان، واثقين كل الثقة أن يف البالد فريقاً كبيراً من األحرار اخمللصين يشعرون باحلاجة التي 

بها القائمون بهذا احلزب، ويأملون مثل أملهم فيمدون إليهم يد املؤازرة والتأييد يف هذه شعر 
احلركة التي يرجون من ورائها اخلير واخلدمة اخلالصة املنزهة عن كل شائبة وشين، سائلين 

الله عز وجل أن يثبت أقدامهم ويهديهم السبيل األقوم خلدمة القضية الوطنية االستقاللية، 
األهواء والنزعات  الدائرة الضيقة التي حصرت فيها، وتخليصها من تلك وج بها من هذهوللخر

  . والله ويل التوفيق. التي ذهبت بنضارتها وقللت من كرامتها
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