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 إعالن صحفي

 "الرايةحزب التحرير الرسمية "ر جريدة اصدإاستئناف 

هي جريدة سياسية ور جريدة الراية، اصدإعن استئناف  أن يعلن المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير،يسر 

 الجريدة منل العدد األو وكان بالعرض والتحليل. أسبوعية يصدرها حزب التحرير، ويتناول فيها قضايا األمة اإلسالمية

استمرت الجريدة في الصدور حيث م، 1954هـ، الموافق لشهر تموز/يوليو 1373في شهر ذي القعدة عام قد صدر 

تناقش األوضاع السياسية و ،تصدع بكلمة الحق وتنطق بالصدق ؛عشر عددا   ربعةألأسبوعيا صبيحة كل يوم أربعاء 

ومع ذلك كان ثقيال على الظالمين فوق ثقل القذائف  ،الحقكان سالحها كلمة و ،وتعالجها من وجهة نظر اإلسالم

خاصة عندما تصدى الحزب وجريدته لقانون وبسيف كلمة الحق عليه،  النظام في األردن وقع   ق  ط  والصواريخ، فلم ي  

نون الذي الوعظ واإلرشاد الذي أصدره وزير الداخلية األردني بأمر من كلوب باشا قائد الجيش األردني آنذاك؛ ذلك القا

كان يهدف إلى منع شباب حزب التحرير والمخلصين من إعطاء الدروس في المساجد، وهكذا كاد الظالمون للجريدة 

 عشر. رابعومنعوها من الصدور بعد العدد ال

اليوم األربعاء  بحمد هللا وفضله صدر وها هو فجر جريدة الراية عاد ليبزغ من جديد في عددها الخامس عشر، الذي

م، لتكون بإذن هللا نورا يضيء طريق الصالح، ونارا 4/3/2015لـ هـ، الموافق 1436ث عشر من جمادى األولى الثال

في دولة الخالفة بظلها المسلمون  الحق والعدل فيستظل ، ومبشرة بإذن هللا بقرب رفع راية الع قاب؛ رايةتحرق الفساد

 .الراشدة الثانية على منهاج النبوة، عسى أن يكون قريبا

، بمناسبة استئناف صدورهاكلمة  - حفظه هللا -لعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير وقد كان ل

ما تناولته موبعضا   ،ذكر فيها نبذة عن واقع الجريدة عند صدورها األول ذكرى وبشرى" في رحاب الراية...: "بعنوان

يكون صدور الجريدة ذكرى عطرة لبداية الصدور، وبشرى سارة تنشرح لها  سائال  هللا سبحانه أن" في أعدادها السابقة،

 ."الصدور وذلك بقرب قيام الخالفة فعال  بعد أن بدت الخالفة كأنها قائمة حكما  

"النموذج الرئاسي  في افتتاح مؤتمر الخالفة -حفظه هللا  -الحزب  أميرة كلمالنص الكامل ل كما نشرت الجريدة

 .م3/3/2015 الثالثاءأمس الديمقراطي، أم الخالفة الراشدة" الذي انعقد في اسطنبول يوم 

القسم النسائي "المرأة والشريعة بين الحق والباطل" الذي سيعقده  المؤتمر النسائي العالميواقع ل ا  بيان وتضمنت كذلك

، وما يسبقه من حملة للتمييز بين الشهر من والعشرين من هذافي الثاالتحرير حزب ل المكتب اإلعالمي المركزي في

 الحق والباطل فيما يتعلق بالمرأة.

 :اإللكترونية للجريدة عناوينمتابعة المن خالل  عليهايمكنكم االطالع مهمة، سياسية مواضيع كما تناولت أخبارا  و

  www.alraiah.net: الموقع الرسمي لجريدة الراية

 https://www.facebook.com/rayahnewspaper :موقع فيسبوك

 r8http://goo.gl/KaiT: موقع غوغل بلس

 https://twitter.com/ht_alrayah: موقع  تويتر

 info@alraiah.net: اإللكتروني بريدال عبركما يمكنكم التواصل مع الجريدة ومراسلتها 

 عثمان بخاش

 مدير المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
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