


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدیر االسترات�جي 
أو قض�ة معینة،  �كثافة مادته وتر�یزها، و�حاول دراسة حدث  یتمیز  تقدیر دوري  هو 

للتعامل  والنظر في مساراتها المستقبل�ة، مع ترج�ح   السینار�و األقوى، ثم تقد�م االقتراحات 

 معه �الشكل األفضل. 

عر��ة   أ�عاد  من  بذلك  یتعلق  وما  الفلسطیني  الشأن  التقدیر  مواض�ع  تتناول  ما  وعادة 

   و�سالم�ة ودول�ة، �اإلضافة إلى اهتمامه �الخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المر�ز.
      

 إق�ال ولید عم�شد. محسن محمد صالح      مدیر التحر�ر: أ. رئ�س التحر�ر:        
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   معركة "وحدة الساحات"

 معركة "وحدة الساحات"

 اإلسرائيلي على غزة وتداعياته العدوان 

 2022آب/ أغسطس 

 

 : لخصم
 

سعى العدو اإلسرائيلي من خالل عدوانه 
، إىل حماولة  7/8/2022–5على قطاع غزة  

وتوجيه   اإلسالمي  اجلهاد  حبركة  االستفراد 
ضربة عسكرية هلا؛ كما سعى لكسر معادلة 
مسارات  وفرض  الساحات"،  "وحدة 

التهويد واالستيطان يف القدس وابقي الضفة الغربية، وحماولة إضعاف صورة املقاومة يف قطاع غزة وإفقادها  
من مصداقيتها. وقد قامت حركة اجلهاد للتأكيد على "وحدة   جانباً  للعدو ساعية  القوي  ابلتصدي 

الساحات" وعلى إطالق سراح األسريين بسام السعدي وخليل العواودة، بينما وفرت هلا محاس الدعم  
 خوض املواجهة العسكرية.املشاركة يف اللوجيسيت الالزم دون 

األوضاع املعتادة إىل ما  تتعدد السيناريوهات احملتملة بني التعامل مع العدوان كجولة مضت لتعود  
كانت عليه؛ وبني تعامل االحتالل اإلسرائيلي مع هذه اجلولة يف إطار جوالت قد تتكرر مستقبالً ويف  

املقاومة، وإفراغ معركة سيف القدس من نتائجها؛ وبني إمكانية    لضرب ضوء اسرتاتيجية منهجية تسعى  
اإلسرائيلية، وبني أن تستأنف اجلهاد اإلسالمي  أن تقوم املقاومة ابلتصعيد العسكري قبيل االنتخاابت  

إطالق الصواريخ إلجبار االحتالل على إطالق سراح األسريين، ابإلضافة إىل سيناريو مرتبط بتصعيد  
عسكري إقليمي �تج عن مواجهة حمتملة بني الكيان اإلسرائيلي وحزب هللا، واحتمال اتساعه ليشمل  
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الفلسطيين. غري أن السيناري العدو الداخل  العدوان كجولة يسعى  التعامل مع هذا  و املرجح مييل إىل 
بعدها لتهدئة األوضاع إىل حني جتاوز استحقاق االنتخاابت اإلسرائيلية، ليستأنف بعد ذلك اسرتاتيجيته  

 .يف حماولة إضعاف املقاومة وتطويع قطاع غزة

 

 : قدمةم
 

،  2021منذ معركة سيف القدس يف أ�ر/ مايو  
والكيان اإلسرائيلي يسعى لرتميم صورته، واسرتداد  
املسار   على  أجندته  وفرض  املبادرة،  زمام 
مفاجأة   املعركة  هذه  شكَّلت  فقد  الفلسطيين. 
املعركة، ومبا   ببدء  املبادرة  لالحتالل يف أخذ زمام 
القدس قضية  مع  غزة  مـقاومة  التحام  من   فرضته 

وأهايل الشيخ جرّاح، يف إشارة إىل وحدة الساحات 
الفلسطينية، خاصة يف ظل ردود أفعال فلسطينية قوية آنذاك يف الضفة الغربية مبا فيها القدس وفلسطينيي 

، وفلسطينيي الشتات. كما وّجهت املعركة ضربة قوية لنظرية األمن الصهيونية وأحدثت حالة من  48الـ  
ردع اليت كانت تُباهي هبا "إسرائيل"، اليت ظهرت مرتبكة، وخائفة من ردود أفعال التصدع يف جدار قوة ال

 املقاومة الفلسطينية خصوصاً عندما ُمتسُّ مقدسات األمة، وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك. 

ا  من �حية اثنية، فقد تسارعت وترية العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يف السنوات اخلمس املاضية، مب 
يوحي ابسرتاتيجية إسرائيلية تسعى لكبح تنامي املقاومة ومنعها يف مراكمة قوهتا وإجنازاهتا. واحليلولة دون إجياد  

 . بيئات فلسطينية تشجع تنامي املقاومة يف الضفة الغربية 
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 :أوًال: يف الدوافع واألهداف
 

 يلي: ميكن اإلشارة إىل دوافع "إسرائيل" وأهدافها من هذه اجلولة مبا  

حتييد املقاومة يف غزة، وإفقادها مصداقيتها، وحماولة إظهارها عاجزة أمام شعبها وأمتها، أو على األقل   . 1
غري قادرة على إنفاذ هتديداهتا. وابلتايل، إضعاف حاضنتها الشعبية، وإجياد بيئات تسعى للتخلص من  

 قيادة املقاومة لقطاع غزة. 

املبادرة اليت خسرهتا يف معركة  استعادة زمام   . 2
 سيف القدس. 

تعديل ميزان القوى واستعادة حالة الردع بعد   . 3
 سيف القدس. 

  " وحدة الساحات " ضرب شعار واسرتاتيجية   . 4
اليت ثبتتها معركة سيف القدس، وتفريغ نتائج  

 سيف القدس من مضمو�ا. 

ابلقيادة السياسية والعسكرية؛ يف ضوء حالة من االرتباك  تعزيز الوضع الداخلي اإلسرائيلي، وتقوية الثقة   . 5
 السياسي الداخلي، نتيجة الذهاب إىل انتخاابت خامسة يف أقل من أربع سنوات. 

 فحص مدى تطور قدرات املقاومة بعد سيف القدس، واستنزاف قدراهتا.  . 6

اصة بعد إعال�ا استهداف اجلهاد  حماولة إاثرة الفتنة بني محاس واجلهاد ودق إسفني اخلالف بينهما، خ  . 7
 فقط خالل هذه اجلولة. 

 أدائها املقاوم يف الضفة الغربية احملتلة.   بسبب حركة اجلهاد اإلسالمي    االنتقام من  . 8
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يف اخلارج، بقدرة اجلانب اإلسرائيلي على االستفراد حبلفائها، دون    " املقاومة   لـ"حمور توجيه رسالة ضمنية   . 9
 من التدخل املباشر. ن قوى احملور  متكُّ 

 وفيما يتعلق بـحركة اجلهاد اإلسالمي فيمكن اإلشارة إىل دوافعها وأهدافها مبا يلي: 

 . " وحدة الساحات " تكريس اسرتاتيجية   . 1

إظهار قدرة اجلهاد اإلسالمي على الوقوف بوجه العدوان؛ وإحلاق   . 2
 االقتصادي. اخلسائر ابلعدو، وإرابك أمنه ونشاطه  

 . وقف سياسة اغتيال القيادات، واعتقال الرموز إجبار العدو على   . 3

 

 : اثنياً: إدارة املعركة
 

سعت "إسرائيل" إىل إدارة املعركة وفق ظروف مواتية، بعد  
أن هيأت األرضية املناسبة لعدوان حمسوب على قطاع غزة.  

جتاه الطريقة العنجهية والبشعة اليت  ومل تُباِل كثرياً بردود الفعل  
قامت فيها ابعتقال الشيخ بسام السعدي، القيادي الكبري  
يف حركة اجلهاد، والذي تتهمه إبعادة تنظيم خال� اجلهاد يف  
إىل   وحداهتا  دعت  اجلهاد  أن  من  وابلرغم  الغربية.  الضفة 
االستنفار ملواجهة الكيان اإلسرائيلي، إال أن ما تسرب عن  

لطمأ�ت من الطرف املصري بشأن صحة السعدي وإمكانية إطالق سراحه، رمبا أعطى االنطباع  بعض ا 
 بعدم الرغبة اإلسرائيلية يف التصعيد. 

 بسام السعدي
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إبغالق معابر قطاع    2022/ 8/ 2غري أن اجلانب اإلسرائيلي، كان جيهز نفسه ميدانياً للعدوان، إذ قام يوم  
غزة، كما رفع حالة التأهب على احلدود مع القطاع، وقام بعمليات إخالء يف مستعمرات غالف غزة، كما  

 آب/ أغسطس على خطة مرتبطة مبا أمسوه جلم التصعيد يف القطاع.   4صادق رئيس أركان جيش العدو يف  

وعلى ما يبدو، فإن قيادة اجلهاد مل أتخذ إجراءات احتياطية كاملة  
حلماية قيادهتا، وهو ما سّهل على العدو اغتيال تيسري اجلعربي قائد  
اجلهاد   قامت حركة  ومن جهتها  قطاع غزة.  القدس يف مشال  سرا� 
بسام   سراح  إبطالق  واملطالبة  الساحات"  "وحدة  معركة  إبعالن 

ودة. ومتكنت حركة اجلهاد من إطالق أكثر من  السعدي وخليل العوا 
.  2022/ 8/ 7- 5ألف صاروخ خالل يومني ونصف من املواجهات  

يف عسقالن    84ضرراً مباشراً، منها    222وأحدثت صواريخ املقاومة حنو  
واستشهد نتيجة العدوان    يف مدن أخرى.   72يف سديروت و   66و 

؛ وكان من أبرز الشهداء الشهيد خالد منصور قائد اللواء اجلنويب  300فلسطينياً وجرح أكثر من    47
 يف سرا� القدس. 

ابلنسبة للجانب اإلسرائيلي، فقد ظهر على ما يبدو مراتحاً الستفراده حبركة اجلهاد، ولقيامه ابغتيال  
اتبع االستفراد ابلقدس، حيث صّعد عدوانه    نوعي ألبرز قادهتا العسكريني يف القطاع. وهو يف الوقت نفسه، 

على األقصى ابلتزامن مع العدوان على غزة، إمعا�ً يف مساعيه لفصل مسار القدس واملضي به وفق خمططها  
 التهويدي، وتكريساً لفصل الساحات. 

  واستطاعت "إسرائيل" التنبؤ بسلوك محاس وردود فعلها، يف ضوء عدم رغبة محاس يف الدخول العسكري 
املباشر يف املعركة، نظراً ملا ترى من عدم توفر شروط موضوعية خلوض معركة �جحة وفق شروط املقاومة،  

 ونظراً لوجود بيئة شعبية واسعة يف القطاع ال ترغب يف الدخول يف معركة جديدة. 

 تيسري اجلعربي
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وقد استغل اجلانب اإلسرائيلي ذلك، حماوًال إضعاف صورة املقاومة ومصداقيتها، ويف تكريس  
 الساحات، واتبع طوال املعركة سعيه لدق أسافني اخلالف بني اجلهاد ومحاس.   فصل 

أما حركة اجلهاد فقد قّدمت أداء بطولياً يف مواجهة العدو، وفشل العدو يف إسكات صوارخيها  
سراح  حىت إعالن وقف إطالق النار، وحصلت من الوسيط املصري على تعهد ابلعمل على إطالق  

البعض   الذي الم  الوقت  والعواودة. ويف  السعدي  األسريين 
محاس على عدم املشاركة يف مواجهة العدو، فقد الم آخرون  
حركة اجلهاد على االستفراد بقرار املواجهة دومنا قرار مسبق  
مع قيادة املقاومة يف القطاع أو من غرفة العمليات املشرتكة.  

ري الدعم اللوجيسيت  وعلى أي حال، فقد قامت محاس بتوف 
للجهاد يف تصديه للعدوان. كما أن تصرحيات قادة املقاومة  
والتعاون   والوحدة  األخوة  على  املؤكدة  واجلهاد  محاس  من 
السياسي والعسكري، واللقاءات القيادية املشرتكة، أسهمت  
يف قطع الطريق على العدو جتاه اللعب على وتر أي خالفات  

   . حمتملة 

 

 :السيناريوهات احملتملةاثلثاً: 
 

 سيناريو املراوحة وبقاء الوضع احلايل:  . 1

وخ  أهداف،  من  اجلولة  هذه  أجنزته خالل  أ�ا  تّدعي  مبا  "إسرائيل"  اكتفاء  تغيري    صوصاً مبعىن 
الصورة اليت ظهرت خالل وبعد معركة سيف القدس، واكتفاء اجلهاد اإلسالمي مبا ذكر أنه حّققه،  

 واالستفادة من التجربة استعداداً ملواجهات مقبلة رمبا تكون قريبة. 

 خليل العواودة
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 سيناريو حرب االستنزاف اإلسرائيلية ضد املقاومة الفلسطينية:  . 2

ا العدوان كجولة يف إطار اسرتاتيجية ممنهجة تسعى إىل  وهو ما يعين أن يتعامل االحتالل مع هذ 
(أوقات غري   واألخرى  الفينة  بني  متكافئة  معارك غري  إىل  متعددة  بطرق  الفلسطينية  املقاومة  جر 
متباعدة) سعياً ملنع املقاومة الفلسطينية من مراكمة قوهتا، واالنشغال دائماً برتميم ما خيلفه العدوان  

أو  البشري  اجلانب  ظروف    على  لتهيئة  وحماولة  ملصداقيتها،  للمقاومة  وإفقاداً  واملباين؛  املنشآت 
 وبيئات شعبية ضاغطة على املقاومة، وساعية الستقدام سلطة رام هللا إلدارة القطاع. 

 

 جتدد املواجهات بني اجلهاد و"إسرائيل":  . 3

املصري إبخراج   الوسيط  به  مما وعدت  "إسرائيل"  تتنصل  السعدي وخليل  أبن  بسام  األسريين 
مع   أخرى  جديدة  مواجهة  يف  دخوله  وابلتايل،  اإلسالمي،  اجلهاد  حفيظة  يثري  قد  ما  العواودة، 
إطالق   على  اإلسرائيلي  الكيان  إبجبار  التزامه  وعلى  الساحات،  وحدة  على  حفاظاً  "إسرائيل" 

 األسريين. 

 

 جتدد املواجهة بفعل حدث إقليمي:  . 4

داً حدوث مواجهة مع حزب هللا اللبناين على خلفية خط إنتاج الغاز (حقل  املقصود هنا حتدي 
ملعادلة   توسيعاً  اجلبهات"  الفلسطينية يف معادلة "وحدة  املقاومة  للغاز)، وابلتايل مشاركة  كاريش 

 يف سيف القدس.   2021"وحدة الساحات" اليت مت تبنيها سنة  
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 االنتخاابت اإلسرائيلية القادمة: جتدد املواجهة بقرار املقاومة العبث يف   . 5

أقل من   بعد  لـ"إسرائيل"، ومبا إ�ا على  اإلسرائيلية أمر يف غاية األمهية  حيث إن االنتخاابت 
عشية   ابملواجهة  التهديد  فإن  لبنان،  ومع  فلسطني  يف  األحداث  سخونة  ظل  ويف  أشهر،  ثالثة 

ويوقعها يف مشكلة مع املعارضة اليت تتأهب  االنتخاابت اإلسرائيلية سريبك حساابت احلكومة هناك  
للفوز يف االنتخاابت وابلتايل العودة إىل احلكم. وابلتايل فإن إبمكان املقاومة الفلسطينية استثمار  

 مسالة االنتخاابت اإلسرائيلية لتصدير األزمة إىل الكيان. 
 

 بشكل موسع:   غربية انتقال العمل املقاوم إىل الضفة ال  . 6

يعين جناح املقاومة الفلسطينية من اخرتاق اجلدر املضروبة حوهلا يف الضفة مستفيدة من  وهذا  
احلالة الشعبية املؤيدة للمقاومة خاصة بعد اغتيال إبراهيم النابلسي ورفاقه، وما سبقهم من شهداء،  

 . ومن عمليات عسكرية يف جنني و�بلس 

 
 

  :للسيناريوهاترابعاً: احملددات احلاكمة 
 

يُرجح أن تلعب جمموعة من احملددات دوراً مؤثراً يف تعزيز أو إضعاف السيناريوهات احملتملة على املديني  
 املنظور والبعيد، ولعّل أهم هذه احملددات ما يلي: 

واستعادة   . 1 املباشر،  وأتثريها  للمقاومة  املشرتكة  الغرفة  دور 
 وقرار التهدئة. مكانتها يف اختاذ قرار احلرب  

استناداً   ، تطور العالقة بني حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي  . 2
إىل نتائج ومالبسات اجلولة األخرية من املواجهة؛ ونتائج  

 اللقاءات واالتصاالت املشرتكة بني الطرفني. 
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واالكتفاء مبا هو حادث،  السلوك اإلسرائيلي جتاه املقاومة الفلسطينية؛ وإدارة العدوان من حيث الرتاخي   . 3
 أم االستنزاف قصري األمد، أم التصعيد املمنهج. 

تطور العالقات يف اإلقليم، خاصة يف ظل توجه الدول العربية إىل التطبيع مع "إسرائيل"، وبناء عالقات   . 4
 قاومة. جتارية واقتصادية معها، وصوالً إىل إنشاء هيكلية أمنية تقودها "إسرائيل"، يف مواجهة حمور امل 

تطور األحداث مع حزب هللا اللبناين على   . 5
الغاز   إنتاج  خط  حول  اخلالفات  خلفية 
حدوث   وإمكانية  للغاز)،  (حقل كاريش 
وابلتايل،   الطرفني؛  بني  املسلحة  املواجهة 
الداخل   يف  الوضع  تصعيد  إمكانية 

 الفلسطيين. 

نوفمرب  . 6 الثاين/  تشرين  يف  القادمة  اإلسرائيلية  الفلسطينية  2022  االنتخاابت  املقاومة  اهتمام  ومدى   ،
 ابلتعامل معها يف جمال الضغط على الكيان اإلسرائيلي. 

، وقدرته على ترتيب كوادره القتالية، وتعويض  بعد املعركة   مدى أتثر القدرة القتالية للجهاد اإلسالمي  . 7
 العسكرية.    املعدَّات 

سوءاً، وعدم متكن محاس من اإليفاء اباللتزامات الضرورية، خاصة  ز�دة األوضاع اإلنسانية يف قطاع غزة   . 8
 يف ظل الدعوات لتنفيذ حراك (بد� نعيش) املوجه ضد محاس وإدارهتا يف غزة على وجه اخلصوص. 

 . غربية ارتفاع وترية العمل املقاوم يف مناطق متعددة من الضفة ال  . 9

 .  يف غزة لفرض حالة اهلدوء   دور الوسيط املصري ودرجة ضغطه على املقاومة . 10
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  :خامساً: الرتجيح بني السيناريوهات
 

 من املتوقع أن تتفاعل احملددات والعوامل املؤثرة السابقة مع السيناريوهات احملتملة على النحو التايل: 

ستعيد الغرفة املشرتكة للمقاومة ترتيب أوضاعها، مستخلصة العرب   . 1
من املستبعد أن تدخل اجلهاد  حيث إنه  من املواجهة السابقة،  

اإلسالمي أي معركة جديدة وحدها، وهو ما يعين تعزيز سيناريو  
يف ظل حاجة    صوصاً خ عدم االجنرار إىل مواجهة جديدة قريبة،  

العامة،  "إسرائيل" إىل تربيد األجواء   انتخاابهتا  استعداداً إلجراء 
ويف ظل استجابة محاس واملقاومة للمتطلبات اإلنسانية احلادثة يف  

 قطاع غزة. 

متلك قيادات  حيث  لن تتأثر العالقة بني حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي على مستوى العمل املقاوم،   . 2
حكمة  إىل  القوية، و   خوية احلركتني أرضية صلبة تستند إىل وحدة الرؤية واهلدف، والعالقات احلركية واأل 

 وحزم الطرفني يف تفويت الفرصة على العدو للنفخ يف أي خالفات. 

لسلوك اإلسرائيلي ابلسعي حنو استنزاف املقاومة الفلسطينية على فرتات قصرية متقاربة وفقاً  سيستمر ا  . 3
للحالة السياسية السائدة لدى االحتالل، لكنه من املستبعد أن يبادر خلوض معارك جديدة إال بعد  

 إجراء االنتخاابت اإلسرائيلية. 

ستلعب حاجة "إسرائيل" إىل إجراء انتخاابهتا العامة دوراً كبرياً يف تربيد األجواء بعد املواجهة األخرية،   . 4
إال إذا كان للمقاومة الفلسطينية رأي آخر ابستثمار حاجتها يف حتقيق مصاحل فلسطينية برفع احلصار أو  

تبادل.   أنه  إبرام صفقة  الفلسط غري  املقاومة  اللحظة مبسألة  ال يظهر أن لدى قوى  اهتماماً حىت  ينية 
 التصعيد الفعال يف أثناء االنتخاابت اإلسرائيلية. 
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ال يلوح يف األفق إمكانية إنشاء هيكلية أمنية إقليمية جديدة تقودها "إسرائيل"، وعليه فإن سيناريو   . 5
انية تدفع ابجتاه  املواجهة بفعل حدث إقليمي يبدو بعيد التحقيق، ما مل حتدث تطورات على الساحة اللبن 

ملعادلة  املواجهة مع حزب هللا، وابلتايل احتمال تدخل املقاومة الفلسطينية إىل جانب حزب هللا حتقيقاً  
وهو أمر تدخل فيه حساابت معقدة؛ عندما نستحضر أيضاً تعذر املشاركة املباشرة    ؛ " وحدة الساحات " 

 للحزب يف املواجهات اليت خاضتها غزة يف السنوات املاضية. 

�خذ اجتاهاً صاعداً، وهذا ما يؤكده امليدان، إضافة إىل تصرحيات    الغربية يبدو أن العمل املقاوم يف الضفة   . 6
يف ظل حالة الغليان الشعيب مع تكرار حوادث اغتيال  و خلصوص،  ذا ا واجلهاد هب العديد من قيادات محاس  

واستشهاد مقاومني فلسطينيني، ويف ظل استمرار تفرد االحتالل ابلقدس وفرض هيمنته وسيطرته األمنية  
 يف الضفة. 

دون أي أتثري مقابل على    ، سيبقى دور الوسيط املصري يراوح مكانه يف الضغط على املقاومة الفلسطينية  . 7

 . االحتالل 

 

  :سادساً: الرتجيح واالحتماالت
 

يف ضوء قراءة التأثريات املتوقّعة للمحددات السابقة، تبدو فرص سيناريو املراوحة وبقاء الوضع احلايل يف  
العتبارات عديدة تتعلق ابملقاومة من جهة وبـ"إسرائيل" من    ، األشهر القليلة القادمة هي األقوى واألرجح 

جهة أخرى؛ غري أن اجلانب اإلسرائيلي، سيسعى على األرجح، بعد االنتخاابت، ملتابعة اسرتاتيجيته يف  
إضعاف املقاومة، وفصل الساحات، واالستفراد ابلقدس، والدفع ابجتاه مزيد من الظروف الضاغطة على  

 . حماولة هتيئة مناخ أنسب لعودة سلطة رام هللا إلدارته القطاع لتطويعه، و 
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  : سابعاً: التوصيات 
 

إدارة العمل املقاوم وفق رؤية مركزية، تدير ساحات العمل وفق اسرتاتيجية فعالة، تراعي إمكا�ت كل   . 1
يف   غزة  قطاع  دخول  يكون  وأن  املشروع؛  يف  إسهامها  ودرجة  امليدانية،  ومعطياهتا  وظروفها  ساحة 

حمددة،   وضوابط  معايري  وفق  العسكرية  مركزي،  املواجهات  االستجابة وقرار  جملرد  املباشرة    وليس 
 لألحداث. 

احلرص على اإلمساك بزمام املبادرة يف أي مواجهات واسعة مع االحتالل، واحلرص على أن متتلك   . 2
املقاومة عنصر املفاجأة حىت حتقق أهدافها، والقدرة على حتديد مساحة املواجهة ومداها الزمين، وأن  

 تتجنب االجنرار ملواجهات وفق ظروف العدو وحساابته. 

جتنب استفراد  ، مع احلرص على  مهية التنسيق بني فصائل املقاومة سواء يف املواجهات، أم يف ردود الفعل أ  . 3
 العدو أبي من فصائل املقاومة. 

وضرورة االلتزام بتعليمات وقرارات الغرفة املشرتكة    ، تطوير أطر التنسيق وتفعيلها بني فصائل املقاومة  . 4
 للمقاومة. 

املقاومة   . 5 فصائل  لقيادة  اإلعالمي  السلوك  ضبط 
؛ وتناسب التصرحيات بشكل معقول  الفلسطينية 

وعدم   التنفيذ،  على  والقدرة  اإلمكا�ت  مع 
 تناقضها، واحلرص على مصداقية العمل املقاوم. 

 

____________ 

هذا املسودة اليت اعتمد عليها  خبالص الشكر على إعداد    وائل املبحوحيتقدم مركز الزيتونة لألستاذ  *  
.التقدير



  

 

 


