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العالم

فلسطين
يعيش خالد مشعل آخر أيامه في رئاسة المكتب السياسي وفق النظام الداخلي (آي بي ايه)

تستعد «حماس» النتخاب مكتبها السياسي .القياديان إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق أبرز المرشحين للفوز
ألربع سنوات .الجميع في انتظار نتائج االنتخابات لمعرفة
برئاسة المكتب .أما خالد مشعل ،فسيكون خارج الواجهة ّ
وجهة الحركة اإلقليمية في «العهد» الجديد ،في حال تمكن «الرجل األول الجديد» من تغيير وجهة الدفة

انتخابات «حماس» الداخلية...
نحو مسار سياسي جديد؟
قاسم س .قاسم
في األسابيع املاضية ،عزلت «مصلحة
السجون» اإلسرائيلية أســرى «حركة
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ حـ ـ ـم ـ ــاس»،
ووض ـعــت رئ ـيــس «هـيـئــة األسـ ــرى في
ال ـض ـف ــة» ،مـحـمــد ع ــرم ــان ،ف ــي زنــزانــة
انـ ـف ــرادي ــة ،ونـقـلـتــه م ــن س ـجــن نـفـحــة،
ج ـن ــوب ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة ،إلـ ــى سـجــن
«ه ــداري ــم» ش ـمــال فـلـسـطــن .حـيـنــذاك،
أعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»
العبرية أن قوات خاصة من «مصلحة
الـسـجــون» عــزلــت أس ــرى حـمــاس بعد
الـعـثــور على «رســائــل وبـطــاقــات كتب
عليها أوام ــر وتعليمات مــن األس ــرى
إل ــى خ ــارج الـسـجــن لتنفيذ عمليات،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـع ـلــومــات اسـتـخـبــاريــة
م ـه ـم ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» .ل ـك ــن وف ـ ــق م ـص ــادر
ف ــي ال ـحــركــة ،ف ــإن «عـمـلـيــة نـقــل وع ــزل
األسرى جاءت في سياق تحضيراتهم
النتخاب ممثليهم في مجلس شورى
حماس (برملان الحركة)».
خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،ان ـت ـخ ــب
الحمساويون فــي مناطق انتشارهم
ممثليهم مــن «ال ـن ـق ـبــاء» و«ال ــرق ـب ــاء»،
وب ـع ــض أع ـض ــاء «م ـج ـلــس ال ـش ــورى»
الذي يعتبر أكبر هيئة قيادية في جسد
الحركة .في غــزة ،شارفت االنتخابات
عـلــى االن ـت ـهــاء ،أم ــا فــي الـضـفــة ،ورغــم
أعني أجهزة أمن السلطة الفلسطينية
وجـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ج ــرت
االنتخابات في أكثر من منطقة .تقول
مـ ـص ــادر ف ــي «ح ـ ـمـ ــاس» إن ـه ــم حــالـيــا
ينتظرون «انتهاء األسرى من انتخاب
ممثليهم فــي ال ـشــورى ،لــانـتـقــال إلــى
املرحلة الثانية ،وهي انتخاب أعضاء
املكتب السياسي (أعلى هيئة قيادية
في الحركة)» .ويتوقع هؤالء االنتهاء
م ــن ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـ ـشـ ــورى م ــع ن ـهــايــة
تـشــريــن األول امل ـق ـبــل ،لـكــن «ال يــوجــد
التزام بجدول زمني ،خاصة أن نتائج
انتخابات األسرى تتأخر عادة ،بسبب
ال ـظ ــروف وال ـص ـعــوبــات األم ـن ـيــة التي
يعيشونها».
رغم سير العملية االنتخابية بصمت،
ف ـ ـ ــإن بـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــف ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة،

ت ـح ــدي ـدًا ال ـس ـع ــودي ــة ،س ـعــت إلـ ــى بث
ال ـش ــائ ـع ــات ض ـم ــن «ح ـم ـل ــة مـنـهـجـيــة
تستهدف الحركة ،ابـتـ ً
ـداء من تسريب
تسجيل موسى أبو مــرزوق (صحيفة
الـشــرق األوس ــط)» ،يقول أحــد قيادات
«ح ـم ــاس» ،مـمــن راف ـق ــوا نــائــب رئيس
املـكـتــب الـسـيــاســي للحركة إسماعيل
هنية ،ال ــذي خــرج مــن قـطــاع غــزة منذ
أيـ ـ ـ ــام ،ألداء ف ــري ـض ــة ال ـ ـحـ ــج .وك ــان ــت
«الشرق األوســط» السعودية قد قالت
ّ
إن هنية خرج لتسلم منصبه الجديد
رئيسًا للمكتب السياسي .والالفت أن
«الشرق األوسط» ،اململوكة آلل سعود،
لم تعتد مبدأ تداول السلطة أو إجراء
انتخابات داخلية ،بما أن كل شيء في
ّ
الرياض تسلم وتسليم
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،رأى ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ــي
«ح ـمــاس» يحيى مــوســى ،فــي حديث
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ح ــال ــة ال ـتــرويــج
اإلع ــامـ ـي ــة ،امل ـق ـص ــود م ـن ـهــا ت ـشــويــه
الـ ـح ــرك ــة وم ــواقـ ـفـ ـه ــا» ،ف ـي ـمــا تـكـشــف
ً
املـ ـص ــادر ال ـت ــي ت ـحــدثــت أوال ،ع ــن أن
«خروج هنية كان مقررًا مسبقًا ،لكننا
ك ـن ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــواف ـق ــة ال ـس ـل ـطــات
املصرية على السماح له باملرور فوق
أراضيها».
«أم الـ ــدن ـ ـيـ ــا» رف ـ ـضـ ــت خـ ـ ـ ــروج «أب ـ ــو
ال ـع ـبــد» ،األم ــر ال ــذي رأت فـيــه الحركة
مــؤشـرًا سلبيًا ،خصوصًا بعد وعــود
سابقة بتسهيل م ــروره وجــولـتــه إلى
إي ــران والـسـعــوديــة .حـيـنــذاك ،سمحت
مـصــر فـقــط ب ـمــرور وف ــد الـحــركــة الــذي
ّ
ضم محمود الزهار ونــزار عوض الله
وخليل الحية الذي توجه إلى الدوحة
حيث اجتمع املكتب السياسي بغياب
«أبـ ــو ال ـع ـب ــد» .واآلن ،ه ـن ـيــة ،اسـتـفــاد
مــن فـتــح ال ـقــاهــرة مـعـبــر رف ــح لـخــروج
الـ ـحـ ـج ــاج ،ف ـت ــوج ــه إل ـ ــى امل ـع ـب ــر ،لـكــن
السلطات املصرية لم تسمح له باملرور
فـ ــورًا ،وجـعـلـتــه يـنـتـظــر عـلــى ال ـحــدود
ً
يومًا كامال قبل قبولها خروجه.
وبعد أداء مناسك الحج ،ولقائه امللك
سلمان في مكة ،سيتوجه «أبو العبد»
إلــى إح ــدى ال ــدول العربية للمشاركة
فــي اجـتـمــاع للمكتب السياسي الــذي
ُي ـع ـق ــد ب ـح ـض ــوره ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ،ثــم

سيقوم جولة إقليمية تتضمن تركيا
وط ـه ــران .ووف ــق امل ـع ـلــومــات ،سيبقى
هنية خارج القطاع إلى حني االنتهاء
من انتخابات املكتب في آذار املقبل.
هذه األمور تعرفها السعودية وأجهزة

هنية وأبو مرزوق
من أبرز المرشحين للفوز
برئاسة المكتب
مخابراتها املنتشرة في املنطقة جيدًا.
وه ــي ت ـعــرف مـتــى سـتـبــدأ انـتـخــابــات
الحركة ،ومتى ستنتهي ،كما تعلم أن
املكتب السياسي الجديد سيسعى إلى
تطوير العالقة مع إيــران وتحسينها،
خصوصًا في ظل التسويات اإلقليمية
التي بدأت تركيا الحديث عنها تجاه
سوريا وإيران ومصر.

ح ــالـ ـي ــا ،ي ـع ـي ــش خـ ــالـ ــد م ـش ـع ــل آخ ــر
أي ــام ــه ف ــي رئ ــاس ــة املـكـتــب الـسـيــاســي،
فــاالنـتـخــابــات املـقـبـلــة ستنتج مكتبًا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا ل ـ ــن ي ـ ـك ـ ــون مـ ـشـ ـع ــل عـ ـضـ ـوًا
فـ ـي ــه ،وال ـص ـف ــة الـ ـت ــي سـيـحـمـلـهــا فــي
الـسـنــوات األرب ــع املقبلة هــي عضوية
مجلس شــورى .وقــد راجــت في اآلونــة
األخيرة أفكار حول استحداث منصب
فـخــري جــديــد ليشغله «أب ــو الــولـيــد»،
ل ـكــن ال ـف ـك ــرة ُرفـ ـض ــت داخ ـ ــل ال ـحــركــة،
خصوصًا بعدما رفض مشعل سابقًا
تعديل النظام بما يسمح له أو لغيره
م ــن أع ـض ــاء املـكـتــب بــالـتــرشــح ل ــدورة
ثالثة ،والـتــزام املــدة التي نــص عليها
القانون .رغم ذلك ،تقول بعض مصادر
ف ــي ال ـح ــرك ــة إن «م ـش ـعــل ق ــد يـتــرشــح
مـجــددًا لرئاسة املكتب السياسي في
الدورة الالحقة».
وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـش ـهــد ان ـت ـخــابــات
املـكـتــب الـسـيــاســي فــي األش ـهــر املقبلة

قياديون حمساويون :االنتخابات ّ
ّ
للتكهن
سرية وليست
قال القيادي في «حماس» يحيى موسى إن «انتخابات حماس سرية ،وقواعدنا الشعبية تفرز
قيادتها العامة ،التي تعمل على اختيار األشخاص الذين يشغلون عضوية املكتب السياسي.
واألمور أكثر تعقيدًا من التزام جدول زمني ...االنتخابات تجري وفق نظام دقيق».
ً
بناء على ذلك ،رأى القيادي في الحركة أحمد يوسف ،أنه
ّ
«ال يمكن التنبؤ بخليفة مشعل أو التهكن به» ،مشيرًا إلى
أن اختيار قيادة املكتب السياسي «يتم عن طريق األطر
االنتخابية التي يشارك فيها اآلالف من كوادر الحركة في
مناطق وجودها ،ورئيس املكتب السياسي يجري التوافق
عليه من بني تلك القيادات التي تنتخب وتتصدر املجالس
الشورية للحركة» .وأضاف في حديث إلى «األخبار» أن
املرحلة األولى من االنتخابات لم تنته فعليًا كي يجري
الحديث عن اختيار رئيس مكتب.
وأوضح يوسف أن «تناول اإلعالم لألسماء املرشحة
لرئاسة املكتب السياسي تبدو كأنها تهريج إعالمي الهدف
منه تجريح الحركة» ،الفتًا في الوقت نفسه إلى أن «الطريق
سالكة إلعادة ترتيب العالقة بني حماس وإيران ،وليست هناك شروط وال أسماء تعترض عليها
طهران ...إيران دولة إسالمية مركزية في املنطقة ،وهي مدرسة في الدبلوماسية والعالقات
الدولية ،وحريصة على عالقاتها مع حركة حماس ،حتى إن وجدت هناك بعض الصعوبات».

ب ــروز وج ــوه قديمة ـ ـ جــديــدة ،فــي ظل
أن القانون الداخلي للحركة يحظر أن
يشغل الفرد عضوية املكتب السياسي
ملـ ــرتـ ــن م ـت ـت ــال ـي ـت ــن .ووفـ ـ ـ ــق ال ـن ـظ ــام
ن ـف ـســه ،ف ــإن عـ ــددًا م ــن أع ـض ــاء املـكـتــب
س ـي ـغــادرونــه لـشـغـلـهــم املـنـصــب أكـثــر
من دورة ،باستثناء األسرى املحررين
الــذيــن خــرجــوا فــي صفقة شاليط عام
 ،٢٠١٢مــا يعني أنــه يمكنهم الترشح
لعضوية املكتب السياسي مجددًا.
ومـ ــن ب ــن أب ـ ــرز امل ــرش ـح ــن لـعـضــويــة
جديدة في املكتب ،القيادي في «كتائب
الـقـســام» يحيى الـسـنــوار ،ال ــذي قالت
وســائــل إعــام الـعــدو إنــه ينافس على
رئ ــاس ــة امل ـك ـتــب ،وه ــو م ــا نـفـتــه قـيــادة
«ح ـم ــاس» ،ألن طبيعة عـمــل الـسـنــوار
األمنية تتنافى مع طبيعة عمل رئاسة
الحركة املشروطة بالتواصل والظهور
اإلع ـ ٌـام ــي وال ـس ـي ــاس ــي .ك ــذل ــك يــوجــد
ُع ـ ــرف س ـع ــت ال ـح ــرك ــة إلـ ــى تــرسـيـخــه
في السنوات املاضية ،وهــو أن ترأس
املكتب السياسي شخصية من خارج
غـ ــزة ،الع ـت ـب ــارات رم ــزي ــة وس ـيــاس ـيــة،
منها تجسيد قضية الالجئني الذين
يـ ـشـ ـكـ ـل ــون غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
إضافة إلى الخوف من اغتيال رئيس
املـكـتــب إذا ك ــان مــوجــودًا فــي الـقـطــاع.
ك ــذل ــك ت ـح ــرص ال ـح ــرك ــة ع ـل ــى إي ـج ــاد
شـخـصـيــة ل ـهــا ع ــاق ــات مـتـشـعـبــة مع
الدول العربية ،وهو ما ال تملكه قيادة
«حـمــاس» في الــداخــل بسبب صعوبة
تحركها.
وم ــع اق ـتــراب مــوعــد االنـتـخــابــات ،فــإن
أبرز األسماء املرشحة لرئاسة املكتب
السياسي اثنان ،هما إسماعيل هنية
وموسى أبو مــرزوق .للرجالن أنصار
يـ ّ
ـروجــون لهما .أنصار األول يقولون
إن ال ــرج ــل رغ ــم بـقــائــه ف ــي غ ــزة ط ــوال
الـسـنــن املــاض ـيــة ،لكنه يملك رصـيـدًا
ّ
يخوله رئاسة املكتب .فهو «سياسي
ّ
تكن له كتائب القسام احترامًا شديدًا،
ألنه على تواصل مباشر معهم ،وهذا
مـ ــا ي ــرف ــع رص ـ ـيـ ــده فـ ــي حـ ـ ــال ت ــرش ــح
ل ــرئ ــاس ــة امل ـك ـت ــب» .ت ـض ـيــف املـ ـص ــادر:
«رئاسة املكتب السياسي في غزة أهم
م ــن خ ــارج ــه ،مل ــا لـلـحــركــة م ــن ثـقــل في
القطاع».
أمــا أنـصــار أبــو م ــرزوق ،فيقولون إنه
«مـ ّ
ـؤســس املكتب الـسـيــاســي ،وتــرأســه
منذ ١٩٩٢حـتــى اعتقاله فــي  ١٩٩٧في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،لــذلــك م ــن املـتــوقــع
إعـ ــادتـ ــه إل ـ ــى املـ ـنـ ـص ــب» .لـ ـك ــن ،يـعـيــد
أنـ ـص ــار ال ــرج ـل ــن ال ـت ــذك ـي ــر بــامل ـل ـفــات
ال ـت ــي ح ـم ــاه ــا؛ ف ــأب ــو م ـ ـ ــرزوق تــولــى
مــؤخ ـرًا جملة مــن املـلـفــات «الــدسـمــة»،
مثل العالقة بني الحركة ومصر ،وهي
أكثر امللفات تعقيدًا ،إضافة إلى ملف
املصالحة مع حركة «فتح».
وعرف عن أبو مرزوق عالقته الجيدة
ب ـ ــإي ـ ــران وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،قـ ـب ــل ت ـســريــب
ً
«الشرق األوســط» تسجيال ينتقد فيه
إيران .كذلك ،يقولون إنه بالنسبة إلى
اإليــرانـيــن طــويــت هــذه الصفحة بعد
اع ـ ـتـ ــذار أبـ ــو م ـ ـ ــرزوق ع ـب ــر «ف ـضــائ ـيــة
األقصى» .أما أنصار هنية ،فيقولون
إن ــه عـلــى عــاقــة ج ـيــدة ج ـدًا مــع إي ــران
وح ــزب ال ـلــه ،ويـسـتـشـهــدون بــاتـصــال
أب ــو الـعـبــد بــاألمــن ال ـعــام لـحــزب الـلــه،
السيد حسن نصرالله ،معزيًا بشهداء
تفجير عني السكة في بــرج البراجنة،
ّ
كما يــذكــرون بمشاركة هنية أكثر من
مرة في إحياء مراسم انتصار الثورة
في طهران.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،رأى امل ـس ـت ـش ــار
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـس ــاب ــق ل ـه ـن ـيــة ،يــوســف
رزقة ،أن «االهتمام اإلقليمي والدولي
ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـح ـمــاس
ي ـع ــود إل ــى ح ـجــم ال ـحــركــة وتــأثـيــرهــا
ف ــي امل ـش ـه ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ــداخ ـل ــي،
وموقفها من عملية التسوية والحرب
م ـ ــع االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال» .ون ـ ـفـ ــى ف ـ ــي ح ــدي ــث
إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «ت ـن ـع ـكــس نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى امل ـس ــار
السياسي للحركة وتغيير سلوكها،
ألن حماس محكومة برؤية وبقواعد
أســاس ـيــة مـلــزمــة لـجـمـيــع أعـضــائـهــا».
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت أب ـ ـ ـ ــو رزقـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى «ال ـ ـتـ ــوجـ ــه
اإلستراتيجي للحركة املحكوم بتوجه
املـجــالــس ال ـشــوريــة والـسـيــاسـيــة لها،
ف ــا ت ـخ ـضــع مل ــزاج ـي ــة رئ ـي ــس املـكـتــب
الـسـيــاســي ،وف ــي مـقــدمــة ه ــذه املـلـفــات
عالقات حماس السياسية».

