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الداخلية لحركة «حماس»
االنتخابات
ّ

ّ ّ
تيار غزة

لرئيس املكتب السياسي لحركة
لم تعد مسألة عدم
التجديد ّ
ّ
«حماس» ،خالد مشعل ،مجرد تكهنات .فالرجل لم يعد
راغبًا في املنصب ،هذا على األقل ما ّ
يروجه قياديو الحركة،
الذين يسعون إلى وضع قرار أبو الوليد في إطار الديموقراطية
يكون مختلفًا ،ووراء
والتداول على السلطة ّ .غير أن الواقع قد ّ
القرار حسابات وصراع تيارات حسمه جناح غزة ملصلحته

ُ
يقصي خالد مشعل
حسام كنفاني
ب � � � ��ات م� � ��ن ش � �ب� ��ه امل � � �ح � � �س � ��وم ،وب� �ح� �س ��ب
ت ��أك� �ي ��دات ق � �ي ��ادات رف �ي �ع��ة امل �س �ت��وى ف��ي
ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ،أن خ��ال��د م�ش�ع��ل (أب��و
الوليد) لن يحتفظ بمنصب رئيس املكتب
السياسي للحركة .فاالنتخابات الداخلية
لـ«حماس» ،التي من املفترض أن تنتهي
ف��ي األي��ام القريبة املقبلة ،ستفرز رئيسًا
جديدًا ،بحسب
جديدًا للحركة ،أو قديمًا ّ
ما هو متداول من أسماء مرشحة لخالفة
مشعل.
ق� ��رار م�ش�ع��ل ي��أت��ي م �ف��اج �ئ��ًا وم ��ن خ ��ارج
س �ي��اق م��ا ج ��رى ال� �ت ��داول ب��ه ف��ي األش�ه��ر
املاضية ،وال سيما أن الرجل كان قد سبق
الحديث عن إمكان تنحيه ،وهو ما ّ
حرك
وساطات ّ
عدة أدت إلى عدوله عن الفكرة.
ّ
إال أن األم ��ور ع��ادت إل��ى امل��رب��ع األول في
أعقاب االجتماعات األخيرة التي عقدتها
ق�ي��ادات م��ن الحركة ف��ي ال�ق��اه��رة للتفاهم
على ترتيب البيت الداخلي .االجتماعات
ُّ
أفرزت معطيات مغايرة ملا اتفق عليه في
األش�ه��ر امل��اض�ي��ة ،وال سيما م��ع ب��روز ما
ّ
يمكن تسميته ّ
«تيار غزة» موحدًا بشقيه،
العسكري والسياسي ،وساعيًا إل��ى نيل
ال� � ��دور ال �ق �ي ��ادي ف ��ي ال �ح ��رك ��ة ،ف ��ي ض��وء
امل �ت �غ �ي��رات اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،وال س �ي �م��ا ت��ول��ي
ح��رك��ة «اإلخ� � � ��وان امل �س �ل �م�ين» ال �ح �ك��م في
مصر ،ما فتح منفذًا لتيار القطاع ،الذي
ك��ان ال�ح�ص��ار وع��دم ال �ق��درة على الحركة
َ
مانعني من تولي أعضائه مناصب قيادية
في املكتب السياسي.
م�ص��ادر مشاركة ف��ي اجتماعات القاهرة
ت� � ��روي ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» ت �ف��اص �ي��ل ال �خ�ل�اف
ال��ذي أدى إل��ى إع�لان مشعل اعتكافه عن
خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ع�ل��ى رئ��اس��ة املكتب
السياسي ،رغ��م أن ل��ه حظوظًا كبيرة في
ال�ف��وز باملنصب .وتشير إل��ى أن «الفكرة
م��ن األص ��ل أن أب ��و ال��ول �ي��د ل��م ي�ك��ن راغ�ب��ًا
في الدخول بمنافسة على املنصب ،وكان
يشترط التوافق أو اإلج�م��اع على اسمه،
ُّ
وهو ما اتفق عليه قبل نحو  9أشهر» ،في
ّ
إش ��ارة إل��ى امل��رة األول ��ى ال�ت��ي س��رب فيها
مشعل عدم رغبته في تجديد واليتهّ .
وتوضح املصادر أن��ه ،في حينها ،تدخل
وس �ط��اء ك�ث��ر ع�ل��ى ال �خ��ط ،ح�ت��ى إن وف �دًا
م��ن ال �ج �ن��اح ال�ع�س�ك��ري ل�ل�ح��رك��ة ف��ي غ��زة
ّ
التمسك به رئيسًا
التقى مشعل ،وأك��د له
للمكتب ال�س�ي��اس��ي .وع�ل��ى ه��ذا األس��اس
التراجع في املرة األولى عن التلويح
جرى
ّ
بعدم الترشح .غير أن اجتماعات القاهرة
األخ �ي��رة أت ��ت ب�م�ع�ط�ي��ات ج��دي��دة باغتت
م �ش �ع��ل ،ح�ي�ن ط ��رح «ت � ّ�ي ��ار غ � � ّ�زة» أس �م� ً
�اء
للتنافس على رئ��اس��ة املكتب السياسي.
وتضيف أن املفاجئ في األم��ر كان ّ
توحد
ال �ج �ن��اح�ين ال �س �ي��اس��ي وال �ع �س �ك��ري على
األمر ،على عكس ما كان عليه سابقًا.
وت� ّ
�رد املصادر ذلك التغيير إلى التحالف
ال � ��ذي ن �س �ج��ه رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة امل �ق��ال��ة،
إس � �م� ��اع � �ي� ��ل ه � �ن � �ي� ��ة ،م� � ��ع ال � �ع � �س � �ك� ��ر ف��ي
ّ
االن �ت �خ��اب��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل �ق �ط��اع غ � ��زة في
«ح � �م� ��اس» .وت �ش �ي��ر أي� �ض ��ًا إل� ��ى ت�ح��ال��ف

دور محتمل في «اإلخوان»

تدخل بديع؟
ّ
ع �ل��ى ع �ك��س امل� ��رة ال �س��اب��ق ال �ت��ي أع �ل��ن ف�ي�ه��ا رئ �ي��س امل�ك ّ�ت��ب
ال �س �ي��اس��ي ل �ـ«ح �م ��اس» ،خ��ال��د م �ش �ع��ل ،ع ��دم ن�ي�ت��ه ال �ت��رش��ح
ّ
تتحرك الوساطات داخ��ل «ح�م��اس» أو خارجها
م�ج��ددًا ،لم
ّ
لثنيه عن مسعاه ،إذ بات من املسلم به أن أبو الوليد لن يكون
ّ
مجددًا على رأس املكتب السياسي .لكن رغم ذلك ،فإن الباب
لم ُيغلق نهائيًا بعد ّعن إمكان ع��ودة مشعل عن ق��راره ،لكن
ً
هذا القرار يتطلب تدخال على مستوى رفيع وحازم .وتشير
م�ص��ادر م�ش��ارك��ة ف��ي اج�ت�م��اع��ات ال�ق��اه��رة ،إل��ى أن مثل هذا
الدور ال يمكن أن يقوم به إال املرشد العام لإلخوان املسلمني
في مصر ،محمد بديع ،الذي يحظى باحترام أطراف الحركة
كافة ،إضافة إلى تمتعه بسلطة روحية على «حماس» ،التي
ت�ع� ّ�د ّ ج��زءًا م��ن التنظيم ال�ع��امل��ي ل� �ـ«اإلخ ��وان» .لكن مثل هذا
التدخل لم يحصل إلى اآلن ،ليبقى احتمال خروج مشعل من
رئاسة املكتب السياسي األكثر ترجيحًا.
لكن مشعل قد يبقى ،رغم ذلك في املشهد ،مع احتماالت أن
يؤدي دورًا في املستقبل بالتنظيم العاملي لإلخوان املسلمني،
معتمدًا على الشعبية التي راكمها خالل فترة توليه لرئاسة
املكتب السياسي ،إضافة إلى الكاريزما التي يتمتع بها.
يعتبر ّ
«تيار غزة» انه األجدر بالقيادة نظرًا إلى أنه رسخ حكم الحركة (محمد العبد ــ أ ف ب)

املنصب ليس محسومًا ملوسى أبو
مرزوق ،إذ إن التحالفات والحسابات قد
تفضي إلى مفاجأة بإيصال شخص غير
معروف

ضمني ب�ين ت� ّ�ي��ار غ��زة وال��رئ�ي��س السابق
للمكتب ال�س�ي��اس��ي ،م��وس��ى أب��و م ��رزوق،
وع�ل��ى ه��ذا األس ��اس ك��ان ط��رح اس�م��ه مع
هنية ،من قبل هذا ّ
التيار ،لخالفة مشعل.
وت�ش��رح امل�ص��ادر أن التبدل ال�ط��ارئ على
م��وق��ف «ت �ي��ار غ ��زة» م�س�ت��وح��ى م��ن فكرة
قديمة ّ
ّ
قياديوه ،هي أنهم األحق
يروج لها
ف��ي ال�ق�ي��ادة م��ن امل��وج��ودي��ن ف��ي ال �خ��ارج،
معتبرين أنهم هم الذين قاتلوا وتعرضوا
ل �ل �ع��دوان وال �ت��آم��ر ال��داخ �ل��ي وال �ح �ص��ار،
وه��م ال��ذي��ن أرس ��وا أس��س حكم «ح�م��اس»
وق � ّ�وت� �ه ��ا .وي �س �ت �ن��د ه ��ذا ال �ت �ي��ار إل ��ى أن��ه
صاحب التعداد األكبر في عدد املنتسبني
للحركة ،رغم أن ذلك ال ينعكس في مجلس
ّ
الشورى إال بمقدار الثلث ،بحيث يتوزع
ال�ب��اق��ي ع�ل��ى ال�ض�ف��ة وال �خ��ارج واألس ��رى.

مشعل لم يكن راغبًا في الدخول
بمنافسة على املنصب ،وكان يشترط
التوافق أو اإلجماع على اسمه لقبول
رئاسة املكتب السياسي

وت � ��وض � ��ح أن ت � � ّ�ي � ��ار غ � � ��زة ب �ت �ح��ال �ف��ات��ه
الخارجية ،في إشارة إلى أبو م��رزوق ،قد
يصل إلى نحو  %40من األصوات ،ليبقى
عنصر الحسم في يد ّ
تيار الضفة.
توجه أصوات الضفة ال تزال غير واضحة،
ّ
وال سيما ف��ي ظ��ل خ�لاف��ات ق��دي�م��ة أيضًا
بينه وب�ين ت� ّ�ي��ار غ��زة .خ�لاف��ات نابعة من
ّ
العالقة املتوترة بني أهالي الضفة وأهالي
ّ
ّ
غ ��زة ،ي�ض��اف إل�ي��ه رؤي��ة ت��ي��ار ال�ض�ف��ة أن��ه
ّ
كان البادئ في النضال ،وتعرض لسنوات
ملالحقات إسرائيلية وفلسطينية وأس��ر،
ّ
وأن تيار غزة استأثر بعد ذلك بالقرار.
وف ��ق ه��ذه ال�ت�ح��ال�ف��ات وال �ح �س��اب��ات ،ف��إن
اس� ��م رئ �ي��س امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي سيبقى
غامضًا حتى اللحظة األخيرة ،فإلى اآلن
ل��م ي�ت�س� ّ�رب إال اس�م��ا ه�ن� ّ�ي��ة وأب ��و م��رزوق

ّ
ل �ت��ول��ي امل �ن �ص��ب .وت �ش �ي��ر امل � �ص ��ادر إل��ى
ّ
أرج�ح�ي��ة أب��و م ��رزوق بالنسبة إل��ى ت��ي��ار
غ� ّ�زة ،على اعتبار أن ّ
هنية يشغل منصب
رئيس الحكومة في القطاع .إال أن ذلك ال
يعني بالضرورة نيل أبو مرزوق املنصب
بسهولة ،إذ ّ
تلمح املصادر إلى وجود بني
ّ
ّ
 7و 8م��رش �ح�ين غ �ي��ر م �ع��روف�ين إع�لام��ي��ًا
ق��د يشكلون م�ف��اج��أة ويحسمون املوقف
ملصلحة أحدهم .لكن رغم هذه الرواية عن
ّ
دور ّ
ّ
يصر
«تيار غ��زة» في إقضاء مشعل،
قياديو ه��ذا التيار على أن ما يجري هو
ن �م��وذج دي �م��وق��راط��ي ف��ي إط ��ار «ال �ت��داول
ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة» .ع�ض��و امل�ك�ت��ب السياسي
ّ
ل �ـ«ح �م��اس» ،ال�ق�ي��ادي ب��ال�ح��رك��ة ف��ي غ��زة،
ّ
خليل ال�ح� ّ�ي��ة أك� ّ�د ل �ـ«األخ �ب��ار» ع��دم رغبة
مشعل ف��ي ال�ت��رش��ح ،غير أن��ه نفى وج��ود

ّ
ّ
هنية تمكن من نسج تحالف بني
والعسكري في
الجناحني السياسي ّ
قطاع غزة ليطرحا مرشحني آخرين في
اجتماع القاهرة

ّ
خالف بينه وبني القيادات في غزة .وقال
إن «أب��و الوليد أك��د في اللقاءات األخيرة
أن��ه ال ي��ري��د ال�ت��رش��ح ف��ي ال� ��دورة ال�ق��ادم��ة
لقيادة الحركة لوجوده منذ فترة طويلة
ف��ي امل�ن�ص��ب» .وأض� ��اف« :رغ ��م أن النظام
ف��ي ح �م��اس ي�س�م��ح ب � ��دورة أخ � ��رى ،لكنه
أراد ترك املجال آلخرين» .وعن املعلومات
ّ
التي تتحدث عن دور ل ّ
ـ«تيار غ��زة» بقرار
مشعل ،قال ّ
الحية« :نحن في غزة رجوناه
م �ن��ذ  9أش �ه��ر أن ي��رج��ع ع��ن ه ��ذا ال �ق��رار،
وكل ما يشاع في اإلعالم أنه خرج بسبب
إش�ك��ال�ي��ات ،ه��و غ�ي��ر ص�ح�ي��ح» .وأض ��اف:
«م �ش �ع��ل ل ��ه ك ��ل االح � �ت� ��رام ،وه� ��و ل ��م يعد
رمزًا لحماس فقط ،بل أصبح رمزًا وطنيًا
وفلسطينيًا يحمل فكر اإلسالم واملقاومة،
وأبو الوليد أكبر من كل ما يشاع».

