شركة فيسبوك ختتار الناشطة توكل كرمان كأحد أعضاء جملس حكمائها
والغرض من ذلك احلرب على محلة اإلسالم ودعاته حبذف منشوراهتم
أعلنت شركة فيسبوك ،األربعاء ،عن أول أعضاء جملس احلكماء الذي سيبت يف املستقبل يف املضمون اخلاليف على موقع التواصل،
وسيكون مبثابة "حمكمة عليا" ويضم شخصيات منوعة من كل الدول واملهن واللغات.
وجاء اختيار فيسبوك لتوكل كرمان ،ضمن قائمة من الشخصيات اليت سيخول هلا اختاذ قرارات مهمة بشأن احملتوى الذي يسمح به
أو تلزم إزالته ،من على موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام.
لقد اختريت توكل كرمان اليت ملعت سابقا إبعطائها جائزة نوبل للسالم هلذه املهمة بعناية من إدارة شركة فيس بوك وذلك لتقوم
بدور مشبوه وجتسسي ضمن احلرب على اإلسالم ومحلته الذين يقدمون اإلسالم كمشروع سياسي يعاجل مشكالت احلياة أبسرها وهو ما
يغيظ الغرب وأتباعه العلمانيني أمثال توكل كرمان املنضبعني ابحلياة الغربية املفتونني هبا وبدوالراهتا القذرة اليت ابعوا من أجلها دينهم
وقيمهم!
ولذلك مل يك عجبا أن تسخر قناة بلقيس اليت تدعمها توكل كرمان يف حلقة من حلقات برانجمها (رئيس الفصل) الذي يقدمه
حممد الربع ،من حزب التحرير واخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت ينادي هبا ،عارضا مقطعا مصورا سجله املكتب اإلعالمي حلزب
التحرير يف والية اليمن كمقابلة مع أحد شبابه وهي حلقة منشورة على اليوتيوب ضمن برانمج حواري يتحدث عن أزمات اليمن وكيفية
عالجها واحلل اجلذري املتمثل إبعادة حكم اإلسالم إبقامة دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
لقد حاولت القناة عرب مقدم برانجمها التهكمي أن تستهزئ ابخلالفة ودعاهتا مدعية أن اخلالفة الراشدة مل تعد صاحلة لزماننا ،وقد
خلط مقدم الربانمج بني األشكال املادية واحلضارة ،والعلم والثقافة ،فليس نظام احلكم يف اإلسالم الذي هو أحكام شرعية أنزهلا هللا
وفرضها كنظام حياة شبيها هباتف مادي حممول جندد فيه ونشرتي أحسن اإلصدارات منه كما يدعي صاحب الربانمج ،بل نظام احلكم
يف اإلسالم هو جمموعة من املفاهيم واألحكام الشرعية اليت جيب امتثاهلا وااللتزام هبا يف كل عصر ومصر ،وإنه ملن السخافة واملغالطة
تصوير النظام الدميقراطي وتسويقه على أنه جمرد أسلوب أو كأس مادي نشرب به عصريا أو نشرب به مخرا؟!
حيث يشكل النظام الدميقراطي جمموعة من املفاهيم ختالف اإلسالم يف األساس الذي انبثقت منه وختالفه كذلك يف التفريعات،
وإن حصل تشابه بني نظام احلكم يف اإلسالم وبني الدميقراطية يف جزئية من اجلزئيات وهي اختيار األمة حلاكمها كما يظن ،فذلك ال
يعين أن الدميقراطية تعترب من اإلسالم وال يعين أهنا تشبهه مهما ظن الظانون ،وشتان شتان بني نظام من رب العاملني وبني نظام من
صنع البشر ثبت فشله وفساده وعبثه ابإلنسانية حيث مسخها عن فطرهتا فتباهى معتنقوها مبا تعافه احليواانت ،وي هلا من انتكاسة!
إنه ال خالص للبشرية مما هي فيه إال بعودة حكم هللا اللطيف اخلبري ،وصدق رسول هللا القائل «ثُم ت ُكو ُن خالفة على من هاج
الن بُ موة» ،وكذبت توكل كرمان وأتباعها املفتونون .وإنه لشرف عظيم حلزب التحرير أن يكون هو احلزب الذي يشار إليه ابلبنان أبنه
الداعي لعودهتا خالفة راشدة على منهاج النبوة ،اثبتا متوكال على هللا ،مقدما مشروع اخلالفة العملي التفصيلي املتسمد من وحي
اإلسالم كتااب وسنة ،سائرا على طريقة الرسول الكرمي ﷺ الذي أقام الدولة األوىل لإلسالم يف املدينة املنورة ،وإبذن هللا ستكون ستكون
ستكون ،وما ذلك على هللا بعزيز.
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