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 غاز شرق المتهسط والرراع مع االحتالل

 تقجيؼ

( قبالة سؾاحل 0222( وماري بي )9111) طفخة الغاز في البحخ األبيض الستؾسط بجأت فعميًّا باكتذاف حقَمي نؾا
؛ ورغؼ أن االكتذافات السبكخة كانت 0222فمدظيؽ التاريخية التي تحتميا "إسخائيل"، ثؼ أعقبيا حقل ماريؽ في قظاع غدة عام 

مميار متخ مكعب مؽ الغاز في  082جاء االختخاق مع اكتذاف  ، وقجالظخيق الستكذافات واسعة الشظاق متؾاضعة، إال أنيا مّيجت
(، وىؾ أكبخ اكتذاف في أعساق البحار خالل العقج، بظاقة تقجيخية 0292(، تاله اكتذاف حقل ليفياثان لمغاز )0221حقل تسار )

 مميار متخ مكعب. 092تبمغ 

كيمؾمتًخا  02في قبخص، عمى ُبعج حؾالي  90بمؾك ( أنيا اكتذفت Noble Energy، أعمشت شخكة نؾبل لمظاقة )0299في عام 
ر أنو يحتؾي عمى 0290شسال غخب حقل ليفياثان، إال أن أكبخ اكتذاف حتى اآلن ىؾ حقل الغيخ العسالق في مرخ ) (، وُيقجَّ

 (.0291) 9-( وغالوكؾس0298مميار متخ مكعب مؽ الغاز، أما أحجث االكتذافات فيؾ حقل كاليبدؾ ) 840

زخسة مؽ الشفط والغاز الظبيعي في قاع البحخ وتؾالي اكتذافات الحقؾل، كانت سبًبا رئيديًّا في األزمة واالضظخاب الخواسب ال
الحاصل في شخق الستؾسط، حيث رفعت ىحه التقجيخات آمال دول السشظقة وشخكائيا اإلقميسييؽ والجولييؽ، وفتحت شيية شخكات 

 ، وجحبت انتباه القؾى الجولية إلى ثخوة إضافية.الشفط والغاز وأليبت التشافذ عمى السؾارد

ىحا التدابق السحسؾم بيؽ دول السشظقة والالعبيؽ الجولييؽ عمى غاز شخق الستؾسط، أنتج بجوره شبكة تحالفات معقجة وواسعة 
نتاج وخظؾط الشقل تدّيخىا مفاوضات سّخية وعمشية، تيجف باألساس إلى رسؼ استخاتيجيات الديظخة عمى السؾارد والتحكؼ في اإل

ُشكِّل كؾندؾرتيؾم لمتشقيب عؽ السؾارد، يتألف مؽ االحتالل اإلسخائيمي ومرخ  0291والترجيخ، ففي يشايخ/ كانؾن الثاني مؽ عام 
 وإيظاليا واليؾنان واألردن والدمظة الفمدظيشية، مؽ دون إشخاك تخكيا.

الحخب الخوسية األوكخانية، والزغط الخوسي عمى القارة  تخكد االىتسام بذكل كبيخ عمى غاز شخق الستؾسط، عقب انجالع
 األوروبية وأمخيكا في مدألة امجاد الغاز، كخد عمى العقؾبات السفخوضة.

االحتياجات األوروبية، إال أنو ُيعج أحج الؾسائل التي مؽ شأنيا معغؼ وعمى الخغؼ مؽ عجم قجرة غاز شخق الستؾسط عمى تمبية 
وسية، وأحج البجائل التي يبحث عشيا الجانب األمخيكي واألوروبي لمتخمص مؽ أحج أوراق القؾة إن لؼ تكؽ تخفيف وطأة الييسشة الخ 

 األقؾى لجى روسيا.

ويرظجم ممف غاز شخق الستؾسط، بعجة عؾائق فشية وسياسية، فالعؾائق الفشية مختبظة بآلية الشقل والخيارات الستاحة، باإلضافة إلى 
 رة اإلنتاجية.الجيؾزية التقشية والقج

في ىحا الجانب، فسدألة تخسيؼ الحجود مع لبشان والتيجيج  وعمى الخغؼ مؽ أىسيتيا إال أن العائق الدياسي ىؾ أكثخ تأثيخاً  
االستخاتيجي مؽ قبل حدب هللا إلسخائيل ومشرات الغاز، أىؼ تمػ العؾائق الدياسية، التي تعخقل سيخ السذخوع، في عل تجاىل 

 إسخائيمي لمحقؾق المبشانية ومحاولة فخض أمخ واقع.
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في مدألة تخسيؼ الحجود مع لبشان، باإلضافة إلى  ؾقف الجول الكبخى ذات الرمةوتقجيخ مجولي السشغؾر القخاءة السذيج مؽ ول
التظخق إلى أوراق الزغط لجى الظخفيؽ المبشاني واإلسخائيمي، وسيشاريؾىات الحىاب إلى السؾاجية، باإلضافة إلى قخاءة السذيج 

 الفمدظيشي ومؾقف السقاومة مؽ الرخاع القائؼ وسبل االستفادة.

  :راءة في المهاقف الدولية ذات العالقة:ق -أواًل 
 المهقف األمريكي: .1

  مشظقة يشرب تخكيد الؾاليات الستحجة األمخيكية في اآلونة األخيخة، عمى ضخورة إحالل بجيل لمغاز الخوسي، وتسثل
 ، وإضعاف الييسشة الخوسية.استراتيجية البديللتحقيق لؾاششظؽ  مخخجا أساسياً  الذخق األوسط،

  الظخف األندب لخعاية مذخوع تشقيب واستخخاج الغاز مؽ شخق دولة الكيان" الؾاليات الستحجة االمخيكية في تخى "
ضمان التفهق اإلسرائيلي في لمجور الؾعيفي الحي تتستع بو وتشفيحًا لالستخاتيجية االمخيكية السبشية عمى  الستؾسط،
ة، باإلضافة إلى عشرخ الزسان، فالؾاليات الستحجة األمخيكية، ال كؾنيا تستمػ اإلمكانات التي تؤىميا لمكيادو  ،المنطقة

 .تخى في الجول العخبية أو تخكيا طخفا مؾثؾقاً 
 عسمت عمى تفؾيت الفخصة أمام تخكيا التي كانت تشتغخ فخصة رعاية ممف الغاز في شخق الستؾسط، باإلضافة  واششظؽ

 إلى الخالفات مع اليؾنان وقبخص عمى مدائل االستخخاج والتشقيب واالستكذاف، ما ييجد استقخار السذخوع.
 سفاوضات، إلتاحة الفخصة أمام إسخائيل، لتختيب يزاف إلى تمػ الدياسة، تعؾيؼ ممف الحجود مع لبشان، والسساطمة في ال

 باستشفار وتيجيج حدب هللا، والخفض المبشاني لتمػ الخظؾات. أوراقيا وتؾلي ممف الحقؾل في لبشان، والحي اصظجم مؤخخاً 
 عمى  ماً مع تأزم األوضاع الجولية، والسساطمة الخوسية في حخبيا مع أوكخانيا، ووقف إمجاد الغاز إلى أوروبا، أصبح لدا

واششظؽ وإسخائيل الحىاب نحؾ تدكيؽ أو االتفاق عمى تخسيؼ الحجود مع لبشان، وانياء أي خالف مؽ شأنو أن يؤثخ عمى 
 مذخوع الغاز في الستؾسط.

 

 المهقف األوروبي: .2
  ،عمى ضخورة إنياء اإلشكاليات حؾل حقؾل نفط  واتفاقيسايتشاغؼ السؾقف األوروبي مع السؾقف األمخيكي بذكل كبيخ

شخق الستؾسط، ووضع الزؾابط لسشع انجالع أي حخوب، لتفؾيت الفخصة عمى روسيا والخخوج مؽ أزمة الظاقة خالل 
 الذتاء.

 خة وتتخقب القارة األوروبية الذتاء القادم، في عل اإلصخار الخوسي عمى وقف إمجاد الغاز، وما يتختب عميو مؽ أزمات كبي
عمى السدتؾى االقترادي والخجماتي والذعبي، وتدعى بكافة الدبل لمتجخل ومحاولة الؾصؾل إلى اتفاق يخضى الظخفيؽ 

 اإلسخائيمي والمبشاني، وعخض السداعجة في مدألة التشقيب واالستخخاج والشقل، عبخ الذخكات الستخررة.
 

 المهقف الروسي: .3
 الحياة في القارة األوروبية، الستسثل في خط الغاز، كسا تخاىؽ عمى مقؾمات ج تؾاجو روسيا العقؾبات األمخيكية، بقظع أح

لمذتاء القادم، والحي مؽ شأنو أن ييجد استقخار القارة األوربية، ويخجح كفة القؾة  إطالة أمج الحخب مع أوكخانيا وصؾالً 
 الخوسية في مؾاجية الييسشة األمخيكية.
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  في التأثيخ األزمة مع لبشان وتخسيؼ الحجود، باإلضافة إلى السجة الدمشية لتظؾيخ ويتدامؽ مع تمػ الدياسة، وفاعميتيا
 السرادر البجيمة وتجييد األنابيب والقجرة اإلنتاجية والتخديشية، وىحا عامل آخخ مؽ عؾامل القؾة الخوسية.

 داعؼ قؾي لحدب هللا ولبشان  الخغبة الخوسية في تعظيل أي مذخوع مؽ شأنو أن يزعف أوراق القؾة لجييا، وبالتالي فيي
في مدألة تخسيؼ الحجود، كسا تأمل في تأخيخ وتأجيل السفاوضات والؾصؾل إلى اتفاق معمؽ، قجر السدتظاع، كي تحقق 

 أىجافيا مؽ سياسة وقف الغاز.
 

 المهقف التركي  .4
  وروبا، إال أن تراعج األزمة بسج خط رئيدي يسخ عبخ شخق الستؾسط وتخكيا وصؾاًل أليتعمق السذخوع االستخاتيجي األول

مشيا مسكؽ  كبيخاً  ن جدءاً أخبخاء ال عتقجي ، حيثوالخالفات دفع أطخاف مشتجى شخق الستؾسط لمبحث عؽ بجائل أخخى 
تجور أغمبيا حؾل مذاريع غيخ مججية اقتراديًا لتبقى تخكيا ىي الخيار األول في ىحا اإلطار بدبب مؾقعيا و  ،نغخياً 

مؽ بشية تحتية قؾية مؽ خظؾط الغاز التي ترل أوروبا وىؾ مؽ شأنو أن يجعل مؽ طخحيا أقل الجغخافي وما تستمكو 
 تكمفة وأكثخ ربحًا لكافة األطخاف.

 عسمت أنقخة عمى إعادة رسؼ خخيظة تحالفاتيا في في اآلونة األخيخة الجبمؾماسية التخكيةالحي شيجتو كبيخ التحؾل ال ،
مجازًا "مداعي العؾدة لدياسة صفخ مذاكل" وذلػ مؽ خالل تحييج الخالفات مع السشظقة في إطار مذخوع أطمق عميو 

معغؼ الجول التي تجىؾرت عالقات أنقخة معيا في الدشؾات الساضية، وىؾ ما مكؽ تخكيا مؽ تحقيق اختخاق حكيقي في 
 خخيظة تحالفات شخق الستؾسط.

  ائيل، وإعادة تظبيع العالقات وىؾ ما قج يشتج عشو لكؽ األىؼ، ىي مداعي تحديؽ العالقات الستؾاصمة مع مرخ وإسخ
اتفاقيات ججيجة لتخسيؼ الحجود البحخية بيؽ الجانبيؽ ال سيسا مرخ التي وعجتيا تخكيا بحرة أكبخ في شخق الستؾسط، 
عمى أن يقؾد ذلػ جسيع األطخاف لتغميب السرالح االقترادية والعسل بذكل مذتخك عمى مج خط يشقل ثخوات شخق 

سط ألوروبا ليبقى الخيار األسيل واألججى اقتراديًا ىؾ التعاون مع تخكيا التي ما زالت تحتاج الكثيخ مؽ الجيج الستؾ 
الدياسي والجبمؾماسي لتشجح في ىحه السيسة التي قج تقؾدىا بالفعل إلى تحؾيل تأخخىا في ممف شخق الستؾسط إلى 

رعيج الججيج بيؽ أنقخة وأثيشا حؾل ممفات أخخى مختبظة بذكل انترار. لكؽ ىحا الديشاريؾ ال يبجو وحيجًا في عل الت
 مباشخ أو غيخ مباشخ بالرخاع عمى الغاز.

 
  :والتحديات المرتقبة دولة الكيانتهجهات قراءة في  -ثانيًا 
  ػ لىشامسا يؾحي أن  ،في التعاطي في ممف الغاز استراتيجية االحتهاء والتعاون تعسل دولة الكيان مؽ خالل تبشي

تحخص عمى جسع أكبخ عجد  جولة الكيانف ،الحجيثة حيال مشظقة البحخ األبيض الستؾسط دولة الكيانتشاقض في سياسة 
تتفاعل  وبالتالي ،وتخحب بشدع فتيل الخالف فيسا يتعمق بسظالب الخرؾم ذوي الرمة ،مسكؽ مؽ الذخكاء في السشظقة

األخيخة مؽ أنقخة لمتشديق البحخي وفي مجال الظاقة، وسط الحفاظ عمى بذكل إيجابي مع السبادرات و بححر  دولة الكيان
اترال وثيق مع كل مؽ اليؾنان وقبخص ومرخ )وكحلػ مع اإلمارات العخبية الستحجة، التي تذارك في العجيج مؽ 

 (اإلسخائيمي)بيجوء عمى نقل الغاز البحخي السرخي و كسا وّقعت حكؾمة الكيان ،ض الستؾسط(السذاريع في البحخ األبي
 عبخ األردن إلى سؾريا ولبشان.
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 بسثابة الكيادة والتسكيؽ في السشظقة، كؾن الخغبات العخبية والعالسية، مخدىا لإلرادة جولة الكيانيعج ممف الغاز ل ،
ىسية االقترادية ليدت ىي السحؾر األساسي، إذا ما قؾرنت بالحزؾر الجيؾسياسي األ، وبالتالي فإن )اإلسخائيمية(

 لتحكؼ القؾي في السشظقة.وا
 ل السذيج إذا ما تؼ، فإن قظار التظبيع سيشتقل لمذعؾب العخبية بذكل أسخع، والعالقات الدياسية والجبمؾماسية سيدي

الخغبة االقترادية لجى الذعؾب، باإلضافة إلى تخسيخ مبجأ العجاء لسؽ يعظل تمػ  الحرؾل عميو، والدبب وراء ذلػ
 سيمثل نقلة نهعية إلسرائيل لم تحلم بها منذ نذأتها.الغاز  السذاريع، وعميو فإن ممف

  ًتحخكات عدكخية،  يرظجم ىحا السمف، بسدألة تخسيؼ الحجود المبشانية ومؾقف حدب هللا مؽ األزمة، والتي شيج مؤخخا
وواششظؽ والقارة  دولة الكيانمتسثمة في ارسال طائخات مديخة استظالعية لحقؾل الغاز عمى الحجود، وىؾ ما ال تخغبو 

 بالححو في مدار تدؾية الخالفات. دولة الكياناألوروبية، ما يجفع 
 التؾقيت السشاسب، سؾاء في عخوفو إلى وإنسا افتقاره ؾعيفيةال ة الكيانتدؾية عمى خيار الحخب ليذ غخيد تفزيل ال 

خابات بخلسانية حاسسة لسدتقبمو الجاخمية حيث يدتشكف رئيذ الحكؾمة يائيخ البيج عؽ إشعال جبية لبشان عذية انت
الدياسي، فزاًل عؽ تعخضو لزغؾط السؤسدة العدكخية التي تظالبو بتخك المبشانييؽ يدتفيجون مؽ ثخواتيؼ، ألن ىحا 

 . مع استتباب أوضاعيؼ االقتراديةسيجعميؼ أكثخ معارضة لحدب هللا
  نحؾ مشع حجوث أي مؾاجية أو ترعيج عدكخي في يزاف إلى تمػ األسباب، القخار األمخيكي األوروبي بالزغط الكبيخ

السشظقة، كؾنو ييجد السذخوع االستخاتيجي التي تخسسو واششظؽ في السشظقة، كأحج وسائل الخد غيخ السباشخ عمى 
 االستفدازات الخوسية.

 

  :قراءة في التهجهات اللبنانية والفرص المتاحة: -ثالثًا 
 ثيخ مؽ مخخوج مؽ أزمتو االقترادية الخانقة، فقج شيج العام الساضي الكلولة المبشانية، الفخصة األىؼ يسثل ممف الغاز لمج

، مؽ خالل مدار خط بيخوتمخظط الستجخار الغاز الظبيعي مؽ شخق الستؾسط إلى في  الشقاشات حؾل إشخاك لبشان
وجخى  ،ةالغاز مؽ السياه السرخية واإلسخائيمي، عمى أن يكؾن مرجر امتف لمغاية يسخ عبخ األردن وسؾريأنابيب بخي م

 ، لكن لم يتم تنفيذ االتفاق.االتفاق عمى تشفيح السخظط وفق ججول زمشي معيؽ
  ولبشان أو  دولة الكيانىي تذجيع إحخاز تقّجم عمى صعيج الحجود البحخية بيؽ لالتفاق مؽ األىجاف غيخ السعمشة األخخى

عمى العؾدة إلى طاولة  ، وافقت الحكؾمة المبشانية0200م وفي أوائل عا ،األقل استئشاف السفاوضات بذأنيا عمى
 .السحادثات بؾساطة أمخيكية

  دولة الكيانعمى الخغؼ مؽ احتسال تظؾيخ قجرات لبشان عمى سحب الغاز مؽ السياه بعج االتفاق عمى تخسيؼ الحجود مع ،
عالوًة عمى ذلػ، قج يحسي أيزًا  السشيار، مبشانيقتراد الالمكاسب كبيخة ل ُيحقق أنو قج والحي قج يدتغخق سشؾات، إال

في البحخ مؽ بعض األعسال العجائية تجاىيا؛ فالجانب المبشاني، وحتى حدب هللا، يجركان تسامًا أن  (اإلسخائيمية)األصؾل 
 .نداعأي شخكة لؽ تدتثسخ في مشظقة 



 

5 
 

 ة التأثيخ عمى السذخوع االستخاتيجي، حققت لو عجة أىجاف، أوليا كدب الحاضشة الذعبية إدراك حدب هللا المتالكو ورق
مؽ خالل ترؾيخ نفدو السجافع عؽ الحق المبشاني واالستجابة لخؤية الجولة، في مدار السفاوضات، باإلضافة إلى تفؾيت 

 والتؾصل إلى اتفاق.الفخصة عمى واششظؽ وتل أبيب فخض شخط سحب سالح الحدب الستعادة السفاوضات 
  أما ثاني السكاسب، وىي فخض الذخوط لمتؾصل إلى اتفاق وىي عجم االكتفاء بحرؾل لبشان عمى كامل حقل قانا

ال بل عجم التشازل أيزا عؽ أي شبخ مؽ السخبع الثامؽ الحي تظالب إسخائيل بحرة  ،00 فحدب، وفق رسؼ متعخج لمخط
مشو، ورفع سقف مظالبو إلى اشتخاط مشح لبشان ضسانات أمخيكية الستقجام شخكات الستغالل ثخواتو الغازية وحرانتيا مؽ 

 أي عقؾبات تفخغ التخسيؼ السشذؾد مؽ محتؾاه.
 لة الخدع، وأصبحت تخجح كفة الجانب المبشاني وإمكانية تحريل الحقؾق السشتدعة وفق تمػ السعظيات فقج تغيخت معاد

 بذكل أكبخ، وبالتالي إنياء األزمة االقترادية، بل القفد مؽ حالة اإلفالس إلى حالة االنتعاش.
 

  :قراءة في المهقف الفلدطيني وتهجهاته: -رابعًا 
بذكل كبيخ في ممف الغاز والرخاع مع االحتالل، فالسعزمة متقاربة والعجو تتذارك الحالة المبشانية مع الحالة الفمدظيشية، 

فالجولة  واحج، لحا فإن استخاتيجية التعامل قج تكؾن متقاربة بذكل أكبخ مع بعض الفؾارق، فالسؾقف المبشاني أصبح مؾحجاً 
 وحدب هللا متفقان، أما الحالة الفمدظيشية، فقج تذكل الدمظة العائق األكبخ في ىحا السمف.

 

 الدلطة الفلدطينية .1
 بل واجخاءاتو  ،مؾاقع الحي وصمت لو الدمظة الفمدظيشية ومجى استدالميا أمام إرادة العجو)االسخائيمي(الشاعخ ل

حتى  أونياء أي مرجر معتبخ يحقق الديادة الفمدظيشية بل ا وإنياك ،الفمدظيشيعمى تغييخ الؾقائع 
جعل الدمظة الفمدظيشية  ،وانتياء السذخوع الدياسي الحي يسكؽ أن يجسع الفمدظيشييؽ مؽ حؾليا ية،االستقالل

مسا يعيق أي مدار تحخري ألي مقجر مؽ مقجرات الذعب  ،وكيانيتيا تحت الفعل واالرادة الرييؾنية
 الفمدظيشي.

 ىي زيادة الفؾائج السالية مع حخمان الذعب الفمدظيشي مؽ  ،يسكؽ أن تحىب إليو الدمظة الفمدظيشيةقرى ما أ
 االستفادة الحكيكية مؽ تمػ الفؾائج.

 المقاومة الفلدطينية  .2
 إلجساع الؾطشي الفمدظيشي ومؽ خمفو السقاومة، تححو مدار استعادة الحقؾق واستثسار السؾارد، وقج شيجت ا

ع االحتالل تحقيق إنجازات حكيقة في افذال السذاريع اإلسخائيمية االستخاتيجية، مثل افذال خط جؾالت الرخاع م
 عدقالن". –"إيالت 

  عمى الخغؼ، مؽ ارسال السقاومة إلشارات تيجيجية لالحتالل خالل معخكة سيف القجس، إال أن الخسالة
 ي مشرات الغاز، عبخ االستخجام العدكخي.التأثيخ ف مؽالسقاومة  قؾبمت بسحاولة التحريؽ لسشعالفمدظيشية 

 اف عسميا، فيحا األمخ ضخب مشرات الغاز، أو إيق مؽالسقاومة الفمدظيشية فذمو في مشع  إذا ما أدرك االحتالل
لمجمؾس عمى طاولة السفاوضات، وىحا ما يتظمب مؽ الكل الفمدظيشي، تحجيج الخؤية والسسثل  سيزغط عميو
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وإنجازه في ىحا السمف، وتفؾيت الفخصة أمام الدمظة الفمدظيشية، لمقبؾل باتفاق مقابل الذخعي والسظمؾب تحكيقو 
 تدييالت اقترادية أو ما شابو، والتحزيخ لمسعارك اإلندانية والقانؾنية والتمؾيح بالسدارات العدكخية.

 

 الخالصة 
 طخاف ىؾ االحتؾاء الزسشي لمشداع الخغؼ مؽ الترخيحات والترخيحات السزادة بيؽ الظخفيؽ، فإن الغالب مؽ كل األب

االسخائيمي مؽ حالة التؾتخ إلى حالة الحخب بذكل سخيع وخالل فتخة قريخة -وبالخغؼ مؽ أن احتسال انتقال الشداع المبشاني
 وذلػ ألسباب عجيجة لعل أىسيا:

  عمى استخخاج الغاز أكثخ مؽ أي شيء آخخ -عمى األقل في الؾقت الخاىؽ- دولة الكيانتتخكد مرمحة كل مؽ لبشان و. 
  وعمى الخغؼ مؽ أنيسا لؼ تحققا  ،إذ حاولت كل مؽ قبخص وأميخكا لعب ىحا الجور الشداع؛تؾجج مبادرات ووساطات لحل

 واألخخى.الفيشة  شيًئا، إال أن الؾساطة بحج ذاتيا تعتبخ عاماًل إيجابيًّا يداعج عمى ندع فتيل األزمة بيؽ
 وبالخغؼ مؽ ذلػ، ال يبجو أن ىشاك  ،في كمتا الحالتيؽ، يؾجج خمل كبيخ في ميدان القؾى العدكخي لرالح أحج األطخاف

تؾجيات لجى تل أبيب عمى السجى القريخ وربسا الستؾسط لمجؾء إلى القؾة العدكخية لحدؼ الشداع، وذلػ ألن وضعيا 
ا لشاحية انتذار مشذآت ، األمخ (اإلسخائيمي)يا الستعمقة باستخخاج الغاز في مشاطق واسعة بعيًجا عؽ الذاطئ حداس ججًّ

الحي يجعميا عخضة لالستيجاف الديل في حال تظؾر الشداع إلى عسل مدمح، وربسا يكؾن ىحا ما يفدخ تؾجو تل أبيب 
 مؤخًخا إلى تظؾيخ قجراتيا البحخية وتحريؽ مشذآتيا.

  السمف المبشاني والفمدظيشي عمى الجانب الفمدظيشي التقاط االشارة واالستفادة مؽ التجخبة  االختالف بيؽعمى الخغؼ مؽ
 ؼ.استخداد بعض حقؾقي يؽمفمدظيشيلالمبشانية ودراستيا بعسق لكي يتدشى 

 لى تحريؽ خظؾط االمجاد ومحظات التخديؽ واالستخخاج مؽ خالل الذخاكة مع الشغام السرخي في إ يدعى االحتالل
 محاوالت السقاومة الفمدظيشية الستيجافيا.إلحباط محاولة 

   في الرخاع مع االحتالل، ويسكشيا مؽ  ججيج في ادارتيا لسمف يعتبخ استخاتيجياً  السقاومة الفمدظيشية أمام اختبار وتحج
 االستثسار في أدوات ججيجة ضاغظة تحقق مؽ خاللو تؾازن الخدع مع الكيان.
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