
 

 

 

 

 

 

 

 
 

המשך המאבק : 31-בשנתו החמאס 
 בישראל בכל הדרכים והאמצעים

 שאול ברטל)סא"ל מיל'( ד"ר מאת 
 2018בדצמבר  27 ,1,048 מס' ,מבט מבס"א

 

ובהודעה רשמית  חמאס בשורת פיגועיםלהקמת  31-תקציר: ציון יום השנה ה
הכרה כל מטעם ראש הלשכה המדינית של הארגון איסמעיל הנייה השוללת 

התכנותה של -מעידים על אי בלגיטימיות של מדינה יהודית בארץ ישראל
 עתיד הנראה לעין. הסדרה ארוכת טווח עם ישראל ב

חמאס )ארגון בשורת פיגועים. השל  31-ה שנתורגל הרשמיים ל םרועייאהגם השנה צוינו 
בחתימת בדצמבר, תאריך המסמל את הופעת הכרוז הראשון  14-מציין את היווסדותו ב

רצח שורת פיגועים זו כללה את ה (.1987 שפרצה בדצמברהאינתיפאדה ראשית הארגון ב
ידי חולית חמאס בה נטל חלק צאלח עמר ברגותי, פעיל חמאס מוכר -בעופרה שבוצע על

הפיגוע בברקן שאירע קודם לכן מקושר גם  .וכן הפיגועים בסמוך לבית אל ,מסילוואד
בתהליך לפעיל חמאס, אשרף וליד נעלוה. שורת פיגועים זו מוכיחה שוב כי חמאס אינו 

ארגון טרור אכזרי במיוחד ששם לו למטרה  -נותר כפי שהיה ארגון פוליטי אלא הפיכה ל
 לפגוע ביהודים באשר הם. 

תחת הכותרת "ההתנגדות הארגון,  לרגל יום הקמת סמעיל הניהישהפיץ א תרשמיבהודעה 
תימשך  "התנגדות"כי הדגיש ראש הלשכה המדינית של חמאס מ, תימשך והמצור ישבר"

בכך כי למרות  תמתפארההודעה . "ושיבהשחרור חירות, "עד להשגת המטרות של 
הצליח בגיוס בני העם הפלסטיני , חמאס האיתנה תוועמיד נוהניסיונות לשבור את כוח רצו

"עסקת המאה" של " והכשלת כיבוש הציוני"רת היפוליטית לאומית אחת לשב לתוכנית
כסכנה אסטרטגית ראשונה הארגון בעיני , הנתפסת נשיא ארה"ב לפתרון הסכסוך

שיתוף פעולה אזורי בין ובכללה עידוד  טראמפ,ממשל מדיניותו האזורית של במעלה. 
 ,לירושליםהאמריקנית ירות העברת השגר ,מדינות ערב הסוניות המתונותבין ישראל ל

 הציונית לביצוע-יתנכחלק ממזימה אמריקחמאס  ידי-לע תנתפס, תקציב אונר"אקיצוץ בו
בפועל של "עסקת המאה". חמאס מבהיר לפיכך כי "זוהי זכותנו החוקית לטהר את אדמתנו 

הבינלאומי, וזכותנו משפט הידי -לותרים עמהכיבוש תוך שימוש במאבק בכל האמצעים המ
וזכות הפליטים לשוב לבתיהם היא זכות שיש עליה  ,מדינת פלסטין תירושלים כבירל

 ה עומדת לשום דיון או משא ומתן".קונצנזוס ואינ

בהשקפת אין מקום וכי  חמאס אינו מסתיר כי כוונתו הסופית היא כיבוש ישראל כולה
פשעי בגין הארגון יכולתו של האו"ם לגנות את -אי. מדינה יהודיתלקיומה של עולמו 



מרכזי אוכלוסין וביצוע  לערקטות טילים וירי המלחמה המרובים שביצע במשך שנים, כ
את  תמחזק, 2018בדצמבר  7-בהצעת הגינוי שנפלה ב, שבאה לביטוי בולט פעולות טרור

ה הבינלאומית או ייהוא נוקט נסבלים בעיני הקהילבם חמאס באמונתו כי צעדי הטרור 
 עקרונותיה.  לפחות אינם סותרים את 

קידום יעדיו  רצועה מקשה עלבין הלהמערבית חמאס מודע לכך שהפיצול בין הגדה 
מכשיל את לדבריה ביקורת מפת"ח אשר  תחוסכ האינהודעתו של הנייה והאסטרטגיים, 

ישום "עסקת יו "הכיבוש הציוני"השגת אחדות לאומית נגד ו המגעים לפיוס הלאומי המיוחל
של  ןהודייות ובכלל זה הגברת נמשכ "האויב הציוניזימות ". לטענת חמאס, מהמאה"

מול  .תוך הריגת מאות, פציעת אלפים ומעצר אלפי פלסטיניםהמערבית ירושלים והגדה 
עשרות פעולות ירי, " שכוללים:רבים  "צעדי התנגדותלביצוע "ארגון ן הטוע"תוקפנות זו", 

באויב בהרוגים ה חיוטב ,השלכת מטענים ובקבוקי תבערה ,מאות פעולות דריסה ודקירה
  .ופצועים. כך אנו ממשיכים את ההתנגדות"

מדינה פלסטינית הקמת הכוללים ן הארגון על עקרונות חזוהנייה חוזר הודעתו בסוף 
כל צעד שיש בו משום הכרה שלילת לישראל ו "התנגדות"שבירתה ירושלים תוך המשך ה

כי מה שהיה  31-יהודית בארץ ישראל. הארגון מבטיח גם בשנתו הבלגיטימיות של מדינה 
 ננצח או נמות מות קדושים." . האדיג' -האד י"אם לג' :הוא שיהיה

 

 
  . ושומרון ביהודה ביטחון תפקידי בשורת שימש'( שאול ברטל, מיל ל"סאד"ר )*
 .אילן-בר באוניברסיטת פונדמנטליסטי ואסלאם פלסטיניים לעניינים מרצה 

 

 

 

 סדרת הפרסומים מבט מבס"א מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר.

 

 

 

 

 


