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االربعاء 21 ديسمبر 2011

سجني فلسطيني سابق: احلاخام الذي اتهمت مبحاولة اغتياله يستحق املوتعربية وعالمية
ضاحية البريد ـ رويترز: قال سجني فلسطيني أفرجت عنه إسرائيل األحد في املرحلة الثانية من اتفاق لتبادل السجناء 
مع حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( ان احلاخام الذي سجنته السلطات اإلسرائيلية بتهمة التآمر الغتياله يستحق 
املوت بالفعل. وقال حموري وهو عضو اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني في مقابلة انه وشريكيه كانوا على حق في 
السعي لقتل كبير احلاخامات السابق عوفاديا يوسف وعمره اآلن 91 عاما والذي سجن بتهمة التآمر على قتله عام 
2005. وقال »هذا الرجل رمز للعنصرية والتعصب في إسرائيل وسيظل كذلك«.

ويوسف هو األب الروحي حلزب شاس الديني املتشدد املشارك في احلكومة االئتالفية اليمينة لرئس الوزراء بنيامني 
نتنياهو وهاجم الفلسطينيني في مناسبات عديدة ودعا عليهم باملوت.

واشنطن: إيران قادرة 
على إنتاج قنبلة نووية خالل عام

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: قال وزير الدفاع 
األميركي ليون بانيتا إنه على الرغم من اجلهود 
املبذولة لتعطيل البرنامج النووي اإليراني 
وصل اإليرانيون إلى مرحلة يستطيعون فيها 

جمع قنبلة نووية خالل عام أو أقل.
وأشار بانيتا في حديث لشبكة »سي بي 
أس« األميركية ردا على سؤال عما إذا كانت 
إيران ستحصل على سالح نووي في العام 
2012 »من املرجح أن يحصل ذلك خالل عام 

أو رمبا أقل«.
ولفت إلى شـــكوك حيال وجود منشأة 
خفية لتخصيب الوقود في مكان ما في إيران 
وهو ما سيساعدها على تسريع عملية إنتاج 

السالح النووي.
وقال بانيتا إن »الواليات املتحدة ال تريد 
أن تطور إيران سالحا نوويا. هذا خط أحمر 

لنا وهذا خط أحمر أيضا لإلسرائيليني«.
وأضـــاف »إذا حصلنا علـــى معلومات 
استخباراتية بأنهم )اإليرانيون( مستمرون 
في تطوير سالح نووي فعندها سنتخذ أي 

خطوات نراها ضرورية لوقف ذلك«.
وردا على سؤال عما إذا كانت اخلطوات 
العسكرية مطروحة أجاب »ال يوجد أي خيار 

مستبعد«.
وأضاف أن »الســـالح النووي في إيران 

غير مقبول«.
ولكن الوزير أشـــار إلى أنه ال يوجد أي 

مؤشر على أن اإليرانيني اتخذوا قرارا بالسير 
قدما ببناء سالح نووي.

إلى ذلك، حث مسؤولون أميركيون جماعة 
ايرانية منشقة على قبول خطة لألمم املتحدة 
تقضي بنقل اعضاء اجلماعة الى موقع جديد 
داخل العراق في خطوة النهاء خالف طويل 

بني اجلماعة واحلكومة العراقية.
وشـــنت جماعة مجاهدي خلق اإليرانية 
التي تعتبرها كل من الواليات املتحدة وايران 
والعراق منظمة ارهابية هجمات على ايران 
من داخل العراق قبل الغزو األميركي وسقوط 

املقبور صدام حسني.
وأعلنت احلكومـــة العراقية عزمها على 
اغالق معسكر أشرف الذي يعيش فيه نحو 
3000 ايراني منشق شـــمالي بغداد بحلول 
نهاية العام وهو ما يستوجب حل املشكلة 

خالل أقل من اسبوعني.
أميركيون بأن خطة  وصرح مسؤولون 
األمم املتحدة تقضي بنقل من يعيشون في 
معســـكر أشرف الى موقع جديد قرب مطار 
بغداد حيث ستراقبهم املنظمة الدولية وتعيد 

توطينهم كالجئني.
ولن تكون اعادة توطني املنشقني سهلة ألن 
البعض يخشى العودة الى ايران حيث ميكن 
ان تعتبرهم طهـــران أعداء للدولة بينما قد 
تعتبر الواليات املتحدة ودول أخرى آخرين 

منهم إرهابيني.

جنل كيم يلقي نظرة الوداع على جثمان والده.. والعالم يستطلع أنباء انتقال السلطة

وفاة الزعيم الكوري فشل اسخباراتي ألميركا
واستبعاد إمكانية وصول »الربيع العربي« إلى بيونغ يانغ

معركة كسر العظم بني عالوي واملالكي
يرى العراقيون ان الصراع بني 
رئيس الوزراء ورئيس ائتالف دولة 
القانــــون نوري املالكــــي، وزعيم 
القائمة العراقيــــة اياد عالوي قد 
العظم،  الى مرحلة كســــر  وصل 
والســــيما بعد االتهامات املوجهة 
الرئيس  الهاشــــمي نائب  لطارق 
واملطالبة بسحب الثقة من صالح 
املطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون 

اخلدمات.
في حني يرى برملانيون ومحللون 
سياسيون ان هناك فرصة للحوار 
وتصحيح األمور وتفادي جر البالد 

الى منزلق خطير.

ونفى عضو البرملان عن قائمة 
دولة القانون علي الشاله وجود 
صراع بني املالكي وعالوي، وقال 
في حديثه لـــــ »اجلزيرة نت« ان 
»ما يحدث اآلن هو صدور مذكرات 
قبــــض بحق بعض شــــخصيات 
القائمة العراقية الضالعني بعمليات 

ارهابية«.
وأضاف ان اجلميع مقتنعون مبا 
فيهم رئيس اجلمهورية وقيادات 
في القائمة العراقية بأن الهاشمي 
قد ارتكب انتهاكات خطيرة بعضها 
أدى الى عمليات ارهابية، وأكد ان 

عالوي يعلم بذلك.

وكشف الشــــاله عن قيام عدد 
من وزراء ونواب القائمة العراقية 
باالتصال هاتفيا باملالكي معلنني 
بقاءهم في احلكومة، حتى في حال 
انسحاب العراقية، بعدما اطلعوا 
أفــــراد من حماية  على اعترافات 

الهاشمي.
في املقابل، يرى عضو البرملان 
عن القائمة العراقية طالل حسن 
الزوبعي ان الصراع بني اشخاص 
مثل املالكي وعالوي ال يخدم العملية 

السياسية وال يخدم العراقيني.
وقال فــــي حديث لـ »اجلزيرة 
نت« ان املطلوب هو املراهنة على 

أمرين هما مصلحة الشعب وأمن 
النــــاس، وإذا كانــــت التضحيات 
بالرموز والقادة من أجل حتقيق 
ذلك هي األمر السهل فال بأس بذلك، 
التضحية بالشعب فهو األمر  أما 
الصعب الذي ال ميكن قبوله، وال 
ميكن القبــــول بالذهاب الى طرق 
مســــدودة تؤدي الى هالك البالد 

والعباد.
ودعا الزوبعي الى تدارك األمر 
والذهاب الى حوار يفضي الى خدمة 
الشعب والبالد عموما، وطالب دولة 
القانون بانتهاج اســــلوب افضل 
لقيادة الدولة يفضي الى احترام 

حقوق وكرامة اآلخرين.
من جهته، يرى احمللل السياسي 
الســــابق حسني  البرملان  وعضو 
التوتر  الفلوجي ان من أســــباب 
املســــتمر بني نوري املالكي وإياد 
عالوي هو عدم وجود قنوات اتصال 
مباشرة او شبه مباشرة ومخلصة 
تدفع بحل املشاكل وتذليل العقبات 

والبحث عن احللول املشتركة.
وأوضح في حديثه لـ »اجلزيرة 
نت« ان كال الرجلني محاط بدائرة 
من األشــــخاص املؤثريــــن الذين 
العالقة  يدفعون باجتــــاه تعقيد 

بني املالكي وعالوي.

عواصمـ  وكاالت: ذكرت صحيفة 
»نيويورك تاميز« األميركية امس 
أن وفاة الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ ايلـ  في قطار كان يقله 
ـ يعتبر  الســــبت املاضي  صباح 
مبثابة فشل ذريع بالنسبة جلهازي 
االستخبارات األميركي والكوري 
اجلنوبي. وأشارت الصحيفةـ  في 
تقرير بثته على موقعها اإللكتروني 
بشــــبكة اإلنترنت ـ إلى أن وزارة 
اخلارجية األميركية أقرت بالتقارير 
الصحافية التي وردت بوفاة كيم 
بعد إعالن وسائل اإلعالم الكورية 
الشمالية عنها بالفعل بعد مضي 

يومني على وفاته.
وأضافت الصحيفة ان فشــــل 
االستخبارات األميركية والكورية 
اجلنوبية في التوصل إلى االتصاالت 
املذعورة بني املسؤولني  الهاتفية 
احلكوميني الكوريني الشــــماليني 
او حتى اجلنود احملتشدين حول 
قطار الرئيس الكوري الشــــمالي 
يدل على الطبيعة السرية لكوريا 
الشمالية املنعزلة على نحو يتحدى 

اجلواسيس واألقمار الصناعية.
ومضت الصحيفــــة تقول إن 
االستخبارات اآلسيوية واألميركية 
فشلتا من قبل في احلصول على 
اي معلومــــات حــــول التطورات 
اجلوهرية في كوريا الشــــمالية، 
موضحة ان بيونغ يانغ قامت ببناء 
مصنع مترامي األطراف لتخصيب 
اليورانيوم الــــذي لم يتم رصده 
لنحو عام ونصف حتى قامت كوريا 
الشمالية بعرضه على عالم نووي 

أميركي في أواخر عام 2010.
من جانبه، قال الباحث األميركي 
دوغ بيندو ان ثمة إمكانية ضئيلة 
لتفجر ثورة مطالبة بالدميوقراطية 
في كوريا الشمالية على غرار الربيع 

العربي في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وذلــــك بعد وفاة الزعيم 
الشــــمالي. وقــــال كبير  الكوري 
الباحثني مبعهــــد كيتو لألبحاث 
الواليــــات املتحدة  فــــي  احملافظ 
عبر مقالة رفعها في موقع املعهد 
في نبــــأ أوردته وكالــــة يونهاب 
الكورية اجلنوبية الثالثاء »يأمل 
البعض في تفجر ثورة شــــعبية 
في كوريا الشمالية، إال أن إمكانية 
ذلك ضئيلة جدا«. واضاف بيندو 
قائال ان معظم السكان في كوريا 
املناطق  الشمالية يتمركزون في 
الريفية، وترغب الطبقة املستنيرة 
في اإلصــــالح، لكنها ال ترغب في 

قيام ثورة شعبية.
وتابع بيندو »ال يبدو أنه سيكون 
هناك إجراء مفاوضات نووية أو 
التوصل إلــــى اتفاق خالل الفترة 
القصيرة بسبب وفاة كيم جوجن 
إيل، حيث ستدخل كوريا الشمالية 
في صراع من أجل السلطة، األمر 
الذي ميكن أن يــــؤدي إلى اندالع 

أعمال عنف«. وأشار في حتليله 
إلى أنه ال أحد يستطيع أن يعلن 
عن إلغــــاء أو التنازل عن برنامج 
التطوير النووي في الشمال مادام 
الغموض السياسي يسود حاليا«، 
مضيفا بقوله »ولن تلعب الصني 
أيضا دورا كبيرا، ألنها ترغب أيضا 
في احلفاظ على الوضع احلالي«. 
ونصح حكومة واشنطن باالنتظار 
ومتابعة األوضاع أوال، مشيرا إلى 
أن احلكومة لن جتد عمال تقوم به 

في هذه املرحلة.
إال انه أكد على ضرورة إجراء 
االتصال مع الصني للحفاظ على 
االستقرار في شبه اجلزيرة الكورية 
مع إبداء العــــزم لبدء احلوار مع 

الشمال.
وقــــال الباحث الــــذي يطالب 
بضرورة انسحاب القوات األميركية 
من كوريا اجلنوبية، على واشنطن 
أن تتعهد بسحب قواتها من شبه 
اجلزيرة الكوريــــة عندما تتوحد 
الكوريتان، وأال تتســــرع لتعزيز 

التحالف مع كوريا اجلنوبية في 
مواجهة االضطرابات املمكنة في 
كوريا الشمالية الن كوريا اجلنوبية 
لها القــــدرة الكافيــــة للدفاع عن 

نفسها.
وفي سياق متصل، قالت وكالة 
األنباء املركزية في كوريا الشمالية 
ان أصغر أبناء زعيم البالد الراحل 
كيم جونغ إيل، وخليفته املرتقب، 
قد ألقى امس النظرة االخيرة على 

جثمان والده الثالثاء.
وذكــــرت الوكالة انه بعد يوم 
من إعالن وفاة كيم ألقى االبن كيم 
جونغ أون نظرة الوداع على جثمان 
األب يرافقــــه عدد من مســــؤولي 
احلزب واحلكومــــة واجليش في 
بيونــــغ يانغ، »وأعرب عن عميق 

أسفه«.
وفي رسالة بثتها الوكالة أمس 
األول، وصفت احلكومة واجليش 
واحلزب احلاكم االبن كيم جون أون 
بـ »اخلليفة العظيم« و»احملترم« 

والقائد »الفذ« و»احلكيم«.

األزمة السياسية في العراق تعكس مخاوف السّنة من التهميش
بغداد ـ أ.ف.پ: تعكس األزمة السياسية املستجدة في 

العراق واملترافقة مع دعوات العتماد مزيد من الفيدرالية، 
مخاوف السنّة من التعرض الى تهميش إضافي في فترة ما 

بعد الوجود األميركي، بحسب ما يرى خبراء.
ومنذ انسحاب آخر جندي اميركي من العراق منذ يومني، 

تعيش البالد على وقع أزمة سياسية تتعقد ساعة بعد ساعة، 
حيث صدرت مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق 

الهاشمي، وبدا ائتالف »العراقية« مقاطعة جللسات البرملان 
واحلكومة.

وتزامنت مذكرة التوقيف املفاجئة التي صدرت على خلفية 
»قضايا تتعلق باإلرهاب«، مع سعي رئيس احلكومة نوري 

املالكي الى إقالة نائبه صالح املطلك من منصبه بعدما وصفه 
بـ »الديكتاتور«.

والهاشمي واملطلك هما شخصيتان سنيتان من أبرز قياديي 
قائمة »العراقية« )82 نائبا من بني 325، و9 وزراء من بني 

31(. وتترافق هذه التطورات املتسارعة مع مطالبة محافظات 
تسكنها غالبية سنية بالتحول الى أقاليم مستقلة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان 
الشمري ان »الطبقة السياسية تواجه حتديا كبيرا في فترة 

ما بعد االنسحاب األميركي يتمثل في التعامل مع شعور 
العرب السنّة بالتهميش«.

ويضيف »أعتقد ان العرب السنّة يقتنعون بأنهم لن 
يستطيعوا الوصول الى السلطة التنفيذية، ولذا يحاولون 
ان يبحثوا في مناطقهم عن سلطة أوسع، ما قد يزيد من 

تثبتهم مبسألة األقلمة«، اي انشاء اإلقليم املستقلة.
وانضم أعضاء في مجلس محافظة ديالى )شمال شرق( التي 
تسكنها غالبية سنية األسبوع املاضي الى مطالب محافظات 

اخرى بالتحول الى أقاليم، وأعلنوا انه جرى جمع تواقيع 
15 عضوا في املجلس من بني 29 للمضي في اإلجراءات 

الرسمية.
وكان مجلس محافظة صالح الدين )وسط( التي تسكنها 

ايضا غالبية سنية أعلن في 27 أكتوبر احملافظة اقليما 
مستقال اداريا واقتصاديا األمر الذي رفضته احلكومة 

املركزية في بغداد.
بدوره، متكن مجلس محافظة االنبار )غرب(، اكبر محافظات 

العراق، من جمع تواقيع 16 عضوا من بني أعضائه الـ 29، 
وذلك إلجراء استفتاء شعبي حول املطالبة بإعالن احملافظة، 

التي تسكنها غالبية سنية كذلك، إقليما مستقال كذلك.
وتنص املادة 119 من الدستور العراقي على انه »يحق لكل 
محافظة او أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب باالستفتاء 

عليه«.
وتشير املادة 120 الى ان اإلقليم يقوم »بوضع دستور له 

يحدد هيكل سلطات اإلقليم، وصالحياته، وآليات ممارسة 
تلك الصالحيات، على اال يتعارض مع هذا الدستور«، اي 

دستور العراق.
ويقول مدير الدراسات العليا في جامعة بغداد حميد فاضل 

ان »الذين يطالبون بالفيدرالية هم األقلية )السنّة( وذلك 
بسبب اخلوف الذي يعتري هؤالء من حتكم الغالبية مبقاليد 

احلكم«.
ويضيف ان »احلكومة ولألسف أعطت مبررا حملافظات 
في ان تقدم على مشروع قد ال يكون مستندا الى اميان 
بالفيدرالية، بل الى ردة فعل على حتكم السلطة املركزية 

بجميع الصالحيات«.
وتابع »األمر مرتبط إذا بعامل اخلوف وتصاعد احلديث عن 

حتكم واستبداد حكومة املركز«.
ومع اجتياح الواليات املتحدة للعراق عام 2003، خسر السنّة 

بعدما حكموا البالد على مدى نحو ثمانني عاما، السلطة 
لصالح الشيعة الذين منحهم نظام احملاصصة الطائفية 

منصب رئاسة الوزراء، املوقع األهم في الدولة.
وقبل نحو عام، توصل القادة العراقيون الى اتفاق برعاية 

أميركية يعكس التقاسم الفعلي للصالحيات والرئاسات 
الثالث، اال ان معظم السياسيني السنة ظلوا يتهمون الرئاسة 

الشيعية للحكومة بالتفرد بالسلطة.

القاهرة ـ رويترز: ساعدت السياسة 
املنفتحة التي أفرزتها انتفاضات 

الربيع العربي على جعل مصطلح 
»إسالمي« ينطبق على نوعيات عديدة 

من الشخصيات.. من الشبان املسلمني 
املعتدلني إلى املتشددين الذين يطلقون 

حلاهم ويهدفون إلى إقامة نظام حكم ديني 
متشدد.

أجبرت التنوعات املختلفة داخل تيار 
اإلسالم السياسي وسائل اإلعالم العاملية 

على بدء استخدام مصطلحات لم تكن 
تألفها ـ مثل السلفيني ـ الظهار االجتاهات 
املتنوعة في النظم الدميوقراطية اإلسالمية 

التي بدأت تبزغ.
بل ويجد كل محلل وصحافي محلي في 

الشرق األوسط نفسه مشوشا بسبب كثرة 
األسماء والصفات لوصف اجتاه كل حزب 

في طيف من اخليارات السياسية التي 
تتخذ مرجعية دينية في األساس.

يقول خالد صالح رئيس حترير صحيفة 
اليوم السابع اليومية التي تصدر في 

القاهرة: كثيرا ما كان اخلط الفاصل بني 
التيارات اإلسالمية املختلفة غير واضح 
لدرجة أنه ليس هناك مصطلحات متفق 

عليها ظهرت.
وأضاف »من الصعب جدا حتى على 
املصريني فهم الفوارق بني االخوان 

املسلمني والسلفيني واجلماعات األخرى«.
وقال ابراهيم جنم وهو مستشار ملفتي 
الديار املصرية د.علي جمعة إن األحزاب 
اإلسالمية اتفقت على ضرورة أن يكون 

للدين دور لكنها لم تتفق على نقاط أخرى 
كثيرة منذ ذلك احلني.

وقال »من اخلطأ وضعهم جميعا في سلة 
واحدة. تفسيراتهم وأدواتهم مختلفة 

اختالفا جذريا«.
مصطلح إسالميني هو مصطلح فرنسي 

أكادميي في األساس ملناصري قيام 
الدين بدور سياسي وكان مناسبا عندما 
كان يحكم املنطقة حكام عسكريون أو 
ملوك في نظم شمولية كانوا يسجنون 

معارضيهم الدينيني.
كانت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية هي 

النموذج فيما يبدو على الرغم من أنها 
نظام ديني يحكمه مبدأ والية الفقيه وهو 

نظام ال نظير له في األنظمة حيث األغلبية 
السنية وهم األكثر في الدول العربية ودول 

الشرق األوسط.
منذ أن بدأت االنتفاضات املطالبة 

بالدميوقراطية قبل عام شغل سياسي 
إسالمي منصب رئيس الوزراء في كل من 

تونس واملغرب وفي مصر يتقدم حتى 
اآلن اإلسالميون من حزب احلرية والعدالة 
الذراع السياسية جلماعة االخوان املسلمني 

وحزب النور املمثل للسلفيني في نتائج 
انتخابات مجلس الشعب.

وتتيح مصر أكبر دول العالم العربي سكانا 
أكبر تنوع في التيارات اإلسالمية بالنسبة 

للمسلمني الذين يريدون احلفاظ على 
هويتهم بطريقة ما في اخلريطة السياسية 

اجلديدة.
ظهرت جماعة االخوان املسلمني التي كان 

يستخدمها الرئيس املخلوع حسني مبارك 
كفزاعة لتبرير قانون الطوارئ الذي ظل 

متمسكا به باعتبارها احلركة الوسطية في 
البالد.

ويفرق احمللل السياسي عبد الرحيم علي 
بني ثالثة فصائل داخل جماعة االخوان 
املسلمني ذاتها تبعا ملدى تركيز كل منها 

على العمل االجتماعي والديني أو التغيير 
السياسي املعتدل أو التركيز بكثافة أكثر 

على إقامة دولة إسالمية.
وقال إن من الصعب على هذه الفصائل 

الظهور عالنية ألن القيادة تتحكم حتكما 
شديدا.

يقف على جهة اليمني من حركة االخوان 
السلفيون الذين حققوا تقدما كبيرا حتى 

اآلن وراء احلرية والعدالة في اكبر مفاجأة 
في هذه االنتخابات البرملانية.

كان بعض زعماء السلفيني يقولون إن 
الدميوقراطية منافية لإلسالم لكنهم 

سرعان ما انضموا إلى االنتخابات هذا 
العام.

يريدون تطبيق الشريعة والزي اإلسالمي 
والتعاليم اإلسالمية لتصبح أساس 

القوانني في البالد قريبا وإقامة نوع من 
النظام احملابي للمسلمني بحيث مينعون 

املسيحيني الذين ميثلون نحو 10% من 
السكان والنساء من تولي املناصب العليا.

وفي محاولة لتبديد مخاوف الناخبني 
قال متحدث باسم حزب النور السلفي إن 
أي حكومة سلفية لن تدمر تراث التاريخ 

املصري كما فعلت حركة طالبان من تدمير 
لتماثيل بوذا في أفغانستان عام 2001.
وقال عبد املنعم الشحات إن مثل هذه 

احلكومة ستقدم بدال من ذلك على 
تغطية بعض التماثيل بالشمع حتى يظل 

السائحون يزورون املتاحف املصرية لكن 
مع عدم السماح بعرض متاثيل منافية 

لألخالق.
أكثر اإلسالميني تشددا هم اجلماعات التي 

تدعو إلقامة دولة إسالمية بالعنف.
ومن هذه اجلماعات اجلماعة اإلسالمية 

احملظورة لكنها نبذت العنف منذ 
املشاركة في عملية اغتيال الرئيس الراحل 

انور السادات وشكلت حزبا وخاضت 
االنتخابات.

ويقف إلى يسار جماعة االخوان أعضاء 
سابقون في اجلماعة يخوضون االنتخابات 

طبقا ألهداف أكثر اعتداال.
واحلزب الرئيسي هنا هو حزب الوسط 

الذي انشق قياديوه عن اجلماعة عام 1996 
ودعوا إلى تفسير أكثر اعتداال لإلسالم 

يتوافق مع اآلراء الدميوقراطية الليبرالية.
وقد عبر العضو السابق في جماعة 

االخوان املسلمني عبد املنعم أبو الفتوح 
مؤخرا عن آرائه الليبرالية في إحدى 

املجالت.
واستبعد أبو الفتوح من جماعة االخوان 

املسلمني ألنه قرر خوض انتخابات الرئاسة 
بعد أن قالت اجلماعة إنها لن تقدم مرشحا.

ولم ينفصل عن اجلماعة بسبب أي 
انقسام ايديولوجي رغم أنه كان من اجلناح 

اإلصالحي في اجلماعة. ومبا ان العدل 
مفهوم أساسي في اإلسالم فإن أحزابا 

إسالمية تتخذ من كلمة العدل ومشتقاتها 
اسماء في مصر واملغرب وكذلك في تركيا. 
في مصر كان هذا مصدر جذب للكثير من 
الناخبني الذين نحوا مبارك الذي يلومونه 

في إحداث فجوة كبيرة بني األغنياء 
والفقراء وبني النخبة احلاكمة واملواطنني 

العاديني.
كان اسم حركة النهضة اإلسالمية في تونس 

هو حركة االجتاه اإلسالمي قبل تغيير 
االسم إلى النهضة عام 1989 ألن الدولة 

العلمانية كانت ترفض األحزاب ذات األساس 
الديني. وقال راشد الغنوشي مؤسس حركة 

النهضة واملنظر البارز للتيار اإلسالمي 
املعتدل لرويترز في تونس الشهر املاضي 

إن مصطلح إسالمي كان يعني بالنسبة 
للقارئ الغربي كل شيء من دميوقراطيني 

محافظني إلى متطرفني يتبنون العنف. لكن 
عندما سئل عن توصيف أفضل ملن يؤيدون 
ما سماه »اإلسالم التطبيقي« قال بعد تفكير 

إنه يعتقد أن كلمة مسلم هي الوصف 
املناسب.

في الربيع العربي.. مصطلح اإلسالميني ينطبق على أطياف عديدة

حتليل إخباري


