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תקציר :ציון יום השנה ה 31-להקמת חמאס בשורת פיגועים ובהודעה רשמית
מטעם ראש הלשכה המדינית של הארגון איסמעיל הנייה השוללת כל הכרה
בלגיטימיות של מדינה יהודית בארץ ישראל מעידים על אי-התכנותה של
הסדרה ארוכת טווח עם ישראל בעתיד הנראה לעין.
גם השנה צוינו האירועים הרשמיים לרגל שנתו ה 31-של הארגון בשורת פיגועים( .חמאס
מציין את היווסדותו ב 14-בדצמבר ,תאריך המסמל את הופעת הכרוז הראשון בחתימת
הארגון בראשית האינתיפאדה שפרצה בדצמבר  .)1987שורת פיגועים זו כללה את הרצח
בעופרה שבוצע על-ידי חולית חמאס בה נטל חלק צאלח עמר ברגותי ,פעיל חמאס מוכר
מסילוואד ,וכן הפיגועים בסמוך לבית אל .גם הפיגוע בברקן שאירע קודם לכן מקושר
לפעיל חמאס ,אשרף וליד נעלוה .שורת פיגועים זו מוכיחה שוב כי חמאס אינו בתהליך
הפיכה לארגון פוליטי אלא נותר כפי שהיה  -ארגון טרור אכזרי במיוחד ששם לו למטרה
לפגוע ביהודים באשר הם.
בהודעה רשמית שהפיץ איסמעיל הניה לרגל יום הקמת הארגון ,תחת הכותרת "ההתנגדות
תימשך והמצור ישבר" ,מדגיש ראש הלשכה המדינית של חמאס כי ה"התנגדות" תימשך
עד להשגת המטרות של "חירות ,שחרור ושיבה" .ההודעה מתפארת בכך כי למרות
הניסיונות לשבור את כוח רצונו ועמידתו האיתנה ,חמאס הצליח בגיוס בני העם הפלסטיני
לתוכנית פוליטית לאומית אחת לשבירת ה"כיבוש הציוני" והכשלת "עסקת המאה" של
נשיא ארה"ב לפתרון הסכסוך ,הנתפסת בעיני הארגון כסכנה אסטרטגית ראשונה
במעלה .מדיניותו האזורית של ממשל טראמפ ,ובכללה עידוד שיתוף פעולה אזורי בין
ישראל לבין מדינות ערב הסוניות המתונות ,העברת השגרירות האמריקנית לירושלים,
וקיצוץ בתקציב אונר"א ,נתפסת על-ידי חמאס כחלק ממזימה אמריקנית-ציונית לביצועה
בפועל של "עסקת המאה" .חמאס מבהיר לפיכך כי "זוהי זכותנו החוקית לטהר את אדמתנו
מהכיבוש תוך שימוש במאבק בכל האמצעים המותרים על-ידי המשפט הבינלאומי ,וזכותנו
לירושלים כבירת מדינת פלסטין ,וזכות הפליטים לשוב לבתיהם היא זכות שיש עליה
קונצנזוס ואינה עומדת לשום דיון או משא ומתן".
חמאס אינו מסתיר כי כוונתו הסופית היא כיבוש ישראל כולה וכי אין מקום בהשקפת
עולמו לקיומה של מדינה יהודית .אי-יכולתו של האו"ם לגנות את הארגון בגין פשעי

המלחמה המרובים שביצע במשך שנים ,כירי טילים ורקטות על מרכזי אוכלוסין וביצוע
פעולות טרור ,שבאה לביטוי בולט בהצעת הגינוי שנפלה ב 7-בדצמבר  ,2018מחזקת את
חמאס באמונתו כי צעדי הטרור בם הוא נוקט נסבלים בעיני הקהילייה הבינלאומית או
לפחות אינם סותרים את עקרונותיה.
חמאס מודע לכך שהפיצול בין הגדה המערבית לבין הרצועה מקשה על קידום יעדיו
האסטרטגיים ,והודעתו של הנייה אינה חוסכת ביקורת מפת"ח אשר לדבריה מכשיל את
המגעים לפיוס הלאומי המיוחל והשגת אחדות לאומית נגד "הכיבוש הציוני" ויישום "עסקת
המאה" .לטענת חמאס ,מזימות "האויב הציוני" נמשכות ובכלל זה הגברת ייהודן של
ירושלים והגדה המערבית תוך הריגת מאות ,פציעת אלפים ומעצר אלפי פלסטינים .מול
"תוקפנות זו" ,טוען הארגון לביצוע "צעדי התנגדות" רבים שכוללים" :עשרות פעולות ירי,
מאות פעולות דריסה ודקירה ,השלכת מטענים ובקבוקי תבערה ,וטביחה באויב בהרוגים
ופצועים .כך אנו ממשיכים את ההתנגדות".
בסוף הודעתו חוזר הנייה על עקרונות חזון הארגון הכוללים הקמת מדינה פלסטינית
שבירתה ירושלים תוך המשך ה"התנגדות" לישראל ושלילת כל צעד שיש בו משום הכרה
בלגיטימיות של מדינה יהודית בארץ ישראל .הארגון מבטיח גם בשנתו ה 31-כי מה שהיה
הוא שיהיה" :אם לג'יהאד  -ג'יהאד .ננצח או נמות מות קדושים".
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