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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ذكرى وبشرى يف رحاب الراية...

 الة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله...احلمد هلل والص

هـ املوافق 1373أصدر حزب التحرير العدد األول من جريدة الراية يف الثامن والعشرين من ذي القعدة 
م...  وذلك 27/10/1954هـ املوافق 1374صفر  29م، وقد صدر العدد األخري الثالث عشر األربعاء 28/7/1954

عليه من بقااي أعداد الراية اليت وصلتنا... وهكذا تكون أعداد الراية اليت صدرت هي ثالثة عشر عدداً، وقد وفق ما اطلعنا 
نُقل عن بعض اإلخوة أن األعداد كانت أربعة عشر عدداً، ويبدو أن العدد الذي كان يـَُعدُّ إلصداره عند صدور قرار النظام 

م، يبدو أن هذا العدد قد صدر بعد اإلغالق، ومن مث تكون األعداد 28/10/1954األردين إبغالق اجلريدة اعتبارًا من 
العدد اخلامس أربعة عشر عدداً، ومع أننا مل نطلع على هذا العدد فنتأكد منه إال أننا سنعد العدد املستأنف من الراية هو 

 احتياطاً لالعتبار املذكور آنفاً. عشر

صغري قرب املسجد احلسيين، وذلك يوم األربعاء من كل أسبوع  لقد كانت اجلريدة تصدر يف عمان من خالل مكتب
القدمي زلوم رمحه هللا الذي أصبح فيما بعد  حيث كانت اجلريدة أسبوعية، وكان رئيس حترير الراية العامل اجلليل الشيخ عبد

ستاذ نبيه اجلزائري حيث كان األمري الثاين للحزب، وكان سكرتري التحرير منري شقري، وكان من ضمن احملررين كما علمنا األ
 مرك ِّزاً جهده لرتمجة األمور املهمة ذات العالقة الواردة يف الصحف واجملالت الصادرة ابللغة اإلجنليزية...

لقد كانت اجلريدة مميزة عن غريها من الصحف، فليس فيها إعالانت وال قطع مصورة أو مزخرفة، بل كانت تصدع 
اقش األوضاع السياسية وتعاجلها من وجهة نظر اإلسالم، فكانت صفحاهتا األربع اليت بكلمة احلق وتنطق ابلصدق... تن

تباع بقرش ونصف آنذاك، كانت وعاء زاخراً مبحتواه، مليئًا مبا ينفع الناس، ُمستَغاًل كله يف اخلري وحمارابً للشر، ال خيشى يف 
 هللا لومة الئم.

ثقياًل على الظاملني فوق ثقل القذائف والصواريخ... ولذلك فإن  لقد كان سالح اجلريدة كلمة احلق، ومع ذلك كان
احلزب، وخباصة جريدته، عندما تصدى لقانون الوعظ واإلرشاد املقصود منه منع شباب احلزب وكل املخلصني من دروس 

دى له احلزب مل املساجد، هذا القانون الذي أصدره وزير الداخلية أبمر من كلوب قائد اجليش األردين آنذاك، عندما تص
يُطق النظام يف األردن وقع سيف كلمة احلق هذه عليه، فشن محالت اعتقاالت لشباب احلزب، وكذلك حارب اجلريدة 
والحق كتاهبا، حىت إن أعداد اجلريدة الصادرة مل تسلم من املالحقة، بل اعتربت دليل اهتام ضد من توجد عنده!... وهكذا 

م كما 27/10/1954هـ املوافق 1374صفر  29عدد الثالث عشر الصادر يوم األربعاء منعت اجلريدة من الصدور بعد ال
 ذكران آنفاً.

بعد ذلك حاول احلزب إصدار اجلريدة يف لبنان فلم يستطع، ولكنه استأجر عدد العطلة األسبوعية إلحدى الصحف 
نت مدة عقد اإلجارة ستة أشهر، وبعد هناية اللبنانية اململوكة جلورج سعادة وأصبح احلزب يكتب فيها ابسم "احلضارة" وكا



املدة طلب احلزب جتديد العقد فامتنع صاحبها قائاًل إن املبلغ الذي تقاضاه بدل اإلجارة مل يكفه أجرة مواصالت لتنقالته 
وقت الذي كان بني الدوائر األمنية اللبنانية وبني بيته بسبب اعرتاضات األجهزة األمنية على ما ينشر يف اجلريدة! هذا يف ال

فيه لبنان يتغىن حبرية التعبري وكان مليئاً ابلصحف من كل اجتاه إال أن النظام ضاق ذرعاً هبذا العدد األسبوعي، فضيَّق اخلناق 
 على صاحب اجلريدة ليلغي أتجريها، وهذا ما كان بعد األشهر الستة...

لالحقة حلمالت ظاملة جائرة ملؤها احلقد والكيد مث تعرض احلزب يف أواخر اخلمسينات من القرن املاضي والسنوات ا
للحزب وشبابه... فرتك احلزب حماوالت إصدار اجلريدة واستغل إمكانياته املتاحة يف أعمال احلزب املباشرة األخرى، وخباصة 

وسائل دون مل تكن متوفرة كما هي اليوم حبيث يتيسر إصدار أية جريدة من خالل هذه ال (االجتماعي)وأن وسائل التواصل 
عناء أمين كما كان حيدث سابقاً... وهكذا استمر احلزب أبعماله احلزبية املعتادة يف بناء جسم احلزب وأعمال الرأي العام 
وطلب النصرة... وأضاف هلا يف التسعينات وما بعُد املكاتب اإلعالمية مث اإلذاعة والبث املتلفز واملواقع اإلعالمية 

 ذلك من تقنيات اإلنرتنت احلديثة اليت ساعدت يف إنشاء اإلذاعة والبث املتلفز واملواقع املختلفة.املختلفة... مستفيداً يف 

أما عن استئناف اجلريدة فكان احلزب حيب أن تبدأ مع إعالن اخلالفة فعاًل، وخباصة وأنه كان يرتاءى للحزب أكثر من 
﴾... غري أن احلزب وإن مل ينجح حىت اآلن يف ِلُكلِ  َأَجٍل ِكَتاب  مرة وكأهنا كادت أن تكون، ولكن كما قال سبحانه: ﴿

إقامة اخلالفة فعاًل، ولكنه بفضل هللا قد جنح يف إجياد رأي عام صارخ ابخلالفة، وأصبحت مطلباً للمسلمني، كلهم أو جلهم، 
سبحانه أن يكون صدور اجلريدة ذكرى  وبدت اخلالفة كأهنا قائمة حكماً، فرأى احلزب أن يستأنف إصدار اجلريدة سائاًل هللا

عطرة لبداية الصدور، وبشرى سارة تنشرح هلا الصدور وذلك بقرب قيام اخلالفة فعاًل بعد أن بدت اخلالفة كأهنا قائمة 
 حكماً.

ويف اخلتام فقد بذلنا الوسع للعثور على بعض أعداد اجلريدة اليت جنت من اعتقال السلطات هلا يف ذلك الوقت أي قبل 
ستني سنة، وذلك لننقل للقراء بعض ما جاء يف تلك األعداد اليت جنت من ظلم تلك السلطات، فعثران على بضعة أعداد، 
منها ما يُقرأ بصعوبة ومنها ما هو مِّزق منفصل بعضها عن بعض... ولقد ذكر أحد اإلخوة الذي كان يهتم ابقتناء تلك 

للمالحقات واملضايقات اليت كانت تقوم هبا احلكومة ضد عناصر حزب األعداد أبنه كان حيتفظ بنسخ اجلريدة، ونتيجة 
التحرير، فقد اضطر إلخفائها يف عجلة من أمره دون أن يتيسر ملكان إخفائها وسائل احلماية الالزمة ما تسبب يف إتالف 

ة هلذه اجلريدة بعض ما أعداد الصحيفة بعد تلك السنني الطوال... على كل، سننقل لكم إن شاء هللا يف األعداد الالحق
 أمكننا قراءته مما ورد يف تلك األعداد سالفة الذكر، ولكنين أكتفي اآلن بنقل أربعة أخبار:

م مقال 23/9/1954هـ املوافق 1374حمرم  24ورد يف الصفحة األوىل من العدد الثامن الصادر يف يوم األربعاء  -1
ن العرب... الصلح مع "إسرائيل" طعنة جنالء لألمة اإلسالمية... األمة حتت هذا العنوان: )أفظع جرمية سريتكبها السياسيو 

 انتهى تعترب أية تسوية لقضية فلسطني خيانة كربى...(

 وتفاصيل اخلرب طويلة قد ننقلها يف األعداد القادمة إن شاء هللا.

زارت  -العسكرية: واشنطنويف العدد نفسه ورد يف الصفحة الثانية مقال حتت هذا العنوان: )مصر واملساعدات  -2
البعثة العسكرية املصرية برائسة اللواء حممد إبراهيم رئيس أركان حرب اجليش املصري املسرت ستيفنس وزير اجليش األمريكي 
وجرت حماداثت حول موضوع املساعدات العسكرية األمريكية ملصر اليت جرت حماداثت متهيدية بشأهنا بني السفري األمريكي 



 انتهى املسرت جيفرسون كافري واملسئولني املصريني(يف القاهرة 

م 20/10/1954هـ املوافق 1374صفر  22ورد يف الصفحة األوىل العدد الثاين عشر الصادر يف يوم األربعاء  -3
 حياولون إخفاء اجلرمية... سن لويد يطلب العمل للصلح سرًا. حىت ال يعلم الناس:ورد ما يلي: )

صرح سن لويد رئيس الوفد الربيطاين يف األمم املتحدة رداً على سؤال حول قضية فلسطني يف  -وكاالت األنباء -لندن
 مؤمتر صحفي بقوله:

 أنه لن يتم إحراز تقدم يف العالقات بني العرب واليهود إال إذا وافق الفريقان على اخلطوات اليت ستتخذ يف هذا السبيل.

تفاق أن نشر املعلومات على املأل يعين أن كل عابر هلذا الطريق أو وقال: إن من بني الصعوابت القائمة يف طريق اال
 ذاك يرفض االقرتاح.

وأظن أن من األفضل كثريًا أن حناول العمل بصورة أكثر سرية لنرى لعله ابإلمكان إجياد طريقة من الطرق للتوفيق بني 
 انتهى هذه اخلالفات.(

م 20/10/1954هـ املوافق 1374صفر  22الصادر يوم األربعاء  ورد يف الصفحة الرابعة من العدد الثاين عشر -4
... روسيا تعقد اتفاقًا عسكراي مع الصني الشيوعية... ردًا على يف مناورة دبلوماسية جديدةمقال حتت هذا العنوان: )

 انتهى حلف جنوب شرقي آسيا... وهتدف إىل عزل أمريكا عن الشرق األقصى(

 ها يف األعداد القادمة إن شاء هللا.وتفاصيل اخلرب طويلة قد ننقل

أليب ذر  وخامتة اخلتام فإين أقرئ قراء جريدة الراية أطيب السالم، وأذكركم وأذكر نفسي مبا جاء يف وصية رسول هللا 
ْْيِ... َوَأْوصَ »رضي هللا عنه قَاَل:  اِن َأْن اَل َأَخاَف يف اَّللَِّ َلْوَمَة اَلِئٍم َأْوَصاِن َخِليِلي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَِصاٍل ِمَن اخلَْ

َة ِإالَّ  « ِِبَّللَِّ فَِإن ََّها كنز من كنوز اجلنة َوَأْوَصاِن َأْن َأُقوَل اْْلَقَّ َوِإْن َكاَن ُمرًّا َوَأْوَصاِن َأْن ُأْكِثَر ِمْن قَ ْوِل اَل َحْوَل َواَل قُ وَّ
  مسنده، وابن أيب شيبة يف مصنفه... واللفظ البن حبان.أخرجه ابن حبان يف صحيحه، واإلمام أمحد يف

 أخوكم                والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 عطاء بن خليل أبو الرشتة      هـ 1436مجادى األوىل  13، األربعاء

 أمْي حزب التحرير           م04/03/2015املوافق، 

 


