210

جملة الدراسات الفلسطينية 121

عدنان �أبو

شتاء 2020

عامر*

العدوان الإ�رسائيلي على غزة:

اخللفيات والنتائج واالستخالصات

منزل ال�شهيد بهاء �أبو العطا (يف الإطار) بعد ق�صفه.

* رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية ـ ـ غزة.

تقرير

211

جاء

العدوان الإ�سرائيلي الأخير على قطاع غزة ا�ستمراراً لجوالت عدوانية �إ�سرائيلية �سابقة ،وال
�سيما منذ اندالع م�سيرات العودة في �آذار/مار�س � ،2018إذ �إن جي�ش االحتالل الإ�سرائيلي
يوا�صل حالة ا�ستنزاف الفل�سطينيين وقوى المقاومة في غزة.
وترافق العدوان الإ�سرائيلي في ت�شرين الثاني/نوفمبر  2019على قطاع غزة ،مع عدة تطورات
�سيا�سية وميدانية ،فل�سطينية و�إ�سرائيلية ،على حد �سواء ،يمكن قراءتها على النحو التالي:

�أوال :التطورات الفل�سطينية
تزامن العدوان الإ�سرائيلي الأخير على قطاع غزة مع �أحداث وتطورات �سيا�سية وع�سكرية فل�سطينية
الفتة ،ربما تكون متزامنة عفوي ًا � ،اّإل �إن قراءة ال�صورة الإجمالية للأحداث ،قد تجعلنا نعطي الأمر داللة
غير عفوية ،وهي على النحو التالي:
 - 1االنتخابات الفل�سطينية :بعد �إعالن الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س في �أيلول�/سبتمبر
 ،2019الدعوة �إلى �إجراء انتخابات فل�سطينية عامة� ،شهد قطاع غزة جوالت مكوكية متالحقة لرئي�س
لجنة االنتخابات المركزية ،الذي د�أب على عقد اجتماعات مكثفة بقيادة ''حما�س'' و�سائر الف�صائل
الفل�سطينية في القطاع ،للخروج بموقف وطني موحد تم ّثل في الموافقة على �إجرائها ،مع بع�ض
المحددات المتوافق عليها.
يمكن القول �إن �إ�سرائيل ال تبدي حما�سة لإجراء االنتخابات الفل�سطينية ،رغبة منها في الإبقاء على
حالة االنق�سام قائمة في الم�شهد الفل�سطيني ،ولذلك ربما ي�أتي الت�صعيد الأخير خطوة ا�ستباقية لعدم
�إجراء االنتخابات من جهة ،و�إحداث تغيير في الأولويات الفل�سطينية من جهة ثانية ،فلي�س مقبو ًال �أن
يتوا�صل الحديث عن االنتخابات بينما الدم الفل�سطيني ينزف في �شوارع غزة و�أزقتها.
حققت �إ�سرائيل هدفها هذا جزئي ًا� ،إذ جرى تجميد االت�صاالت الهادفة �إلى �إنجاح االنتخابات موقت ًا،
على الرغم من ت�أكيد مختلف القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية �أن العدوان الإ�سرائيلي لن ينجح في عدم
لطي �صفحة االنق�سام البغي�ض.
تطبيق اال�ستحقاقات الوطنية الداخلية ،وخ�صو�ص ًا االنتخابات ،كمقدمة ّ
 - 2التفاهمات الإن�سانية :وهي التي تو�صلت �إليها المقاومة الفل�سطينية مع االحتالل الإ�سرائيلي
بو�ساطة م�صرية وقطرية و�أممية في ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2018وتهدف �إلى �إحداث حلحلة في
الح�صار الظالم المفرو�ض على قطاع غزة ،من خالل �إدخال جملة ت�سهيالت معي�شية وتح�سينات
�إن�سانية على ظروف الفل�سطينيين ال�صعبة هناك .وقد �أثبت عام كامل على انق�ضاء هذه التفاهمات �أن
هناك تلك�ؤاً وتباط�ؤاً �إ�سرائيلي ًا وا�ضح ًا ومق�صوداً لتنفيذها ،رغبة من �إ�سرائيل في الإبقاء على غزة في
واقع ''ال تحيا وال تموت''� ،أو االكتفاء بجعل ''ر�ؤو�س الفل�سطينيين فوق الماء من دون غرق''.
وقد �سبق �أن هددت المقاومة الفل�سطينية ب�إ�شعال فتيل المواجهة مع االحتالل الإ�سرائيلي في حال
وا�صل عدم التزامه تطبيق هذه التفاهمات ،وو�صلت �إليه عدة ر�سائل عبر الو�سطاء المحليين والإقليميين
والدوليين ،فحواها �أن �صبر الفل�سطينيين في غزة لن يطول ،وقد ينفد في �أي لحظة من خالل رد قوي
على �إ�سرائيل .ولعل العدوان الأخير على غزة �أعاد تذكير الإ�سرائيليين ب�أنه ال يمكنهم �أن يعي�شوا
أمرين بفعل الح�صار
م�ستقرين هادئين ما دام الفل�سطينيون في الجانب الغربي من الحدود يعانون ال ّ
المفرو�ض عليهم.
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 - 3الهدوء اله�ش :بدا وا�ضح ًا ،منذ انطالق م�سيرات العودة في قطاع غزة في �آذار/مار�س ،2018
جراء نحو  13جولة ت�صعيد
�أن الو�ضع الأمني في القطاع ال يعي�ش �أف�ضل �أحواله ،فقد عانى القطاع ّ
�إ�سرائيلية ،تراوحت بين عدة �ساعات �إلى عدة �أيام ،وتخللـها �سقوط �شهداء فل�سطينيين وقتلى �إ�سرائيليين،
وفي العديد من الجوالت كاد ينفرط عقد هذا الهدوء في اتجاه حرب �إ�سرائيلية رابعة على غزة ،لوال
تدخل الو�سطاء في اللحظات الأخيرة.
ّ
العدوان الأخير جاء ا�ستمراراً لهذه الجوالت العدوانية الإ�سرائيلية ،وقد رافقه ات�صاالت مكثفة خالل
�ساعاته الأولى ،ل�ضمان عدم انزالقه �إلى مواجهة ع�سكرية �شاملة.

ثانياً :ال�سياقات ا إل�رسائيلية

على ال�صعيد الإ�سرائيلي ،ن�ستطيع قراءة جملة من التطورات الأمنية وال�سيا�سية التي �صاحبت
العدوان الأخير على غزة ،يمكن �إجمالها بالنقاط التالية:
 - 1االنتخابات ا إل�سرائيلية :جرت العادة �أن تجري كل جولة انتخابية �إ�سرائيلية على وقع الدماء
ولما كانت �إ�سرائيل تعي�ش �أزمة �سيا�سية
الفل�سطينية ،وهو ما �أثبتته التجارب في العديد من الجوالتّ .
د�ستورية غير م�سبوقة ،تتمثل في توجيه الئحة اتهام �إلى رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو ،وف�شله
وخ�صمه بيني غانت�س في ت�شكيل حكومة جديدة ،فقد بدا وا�ضح ًا �أن وجهة الإ�سرائيليين هي نحو
�سيدخل الدولة ب�أ�سرها في نفق �سيا�سي مظلم.
انتخابات ثالثة في عام واحد ،الأمر الذي ُ
ت�صدر �إ�سرائيل ،ممثلة
تداول الفل�سطينيون في نقا�شاتهم ال�سيا�سية فر�ضيات عديدة ،بينها �إمكان �أن ّ
في رئي�س حكومتها ووزير حربها نتنياهو� ،أزمتها الداخلية الم�ستع�صية �إلى الخارج ،وبالتالي ف�إن
جبهة غزة هي الأقل تكلفة في الجبهات المعادية الأُخرى ،وهو �أمر كثيراً ما تو ّقعه الفل�سطينيون.
ت�أكيداً لذلك ،جاء الفت ًا �إعالن بيان الجي�ش الإ�سرائيلي على غير العادة �أن عملية االغتيال �صادق
عليها رئي�س الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تولى حقيبة وزارة الدفاع بعد ا�ستقالة �أفيغدور ليبرمان،
وذلك قبل دخول نفتالي بينت ،وزير الدفاع الجديد ،ب�ساعات قليلة �إلى مقر الوزارة.
ولذلك يمكن القول بكثير من الثقة �إن اغتيال بهاء �أبو العطا جاء خدمة للم�صالح الحزبية وال�سيا�سية
حركت نتنياهو حين اتخذ القرار ،فالرجل يواجه جملة �سيناريوهات �صعبة وخطرة على �صعيد
التي ّ
م�ستقبله ال�سيا�سي :ف� ّإما �أن يذهب �إلى انتخابات برلمانية ثالثة قد ال تمنحه فر�صة ت�شكيل الحكومة
المقبلة ،و� ّإما يق�ضي ما تب ّقى له من العمر في ال�سجن ب�سبب اتهامات الف�ساد المتورط فيها ،و� ّإما تتم
الإطاحة به من داخل حزب الليكود لأن وجوده ُيعيق ت�شكيل حكومة وحدة مع حزب �أزرق � -أبي�ض.
 - 2االغتياالت مجدداً� :آخر اغتيال ن ّفذته �إ�سرائيل في قطاع غزة من دون حروب ،حدث في �سنة
 ،2012حين قتلت �أحمد الجعبري ،القائد الع�سكري العام لحركة ''حما�س'' ،الأمر الذي ت�سبب حينها
باندالع حرب ق�صيرة امتدت ثمانية �أيام ،وحين اندلعت حرب  2014قتلت �إ�سرائيل عدداً �آخر من القادة
الع�سكريين الفل�سطينيين ،غير �أن العودة �إلى االغتياالت في �أوقات الهدوء في نوفمبر/ت�شرين الثاني،
من خالل اغتيال بهاء �أبو العطا القائد الع�سكري للجهاد الإ�سالمي� ،ش ّكل نقطة تحول في ال�سلوك
الع�سكري الإ�سرائيلي تجاه غزة.
�صحيح �أن كثيراً من التحذيرات والتهديدات و�صلت �إلى �أبو العطا و�سواه من القادة الع�سكريين
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الفل�سطينيين في القطاع � ،اّإل �إن التهديد �شيء ،وتنفيذه على الأر�ض �شيء �آخر ،على اعتبار �أن تبعات هذا
االغتيال قد تكون خطرة وغير محتملة من طرف �صانع القرار الإ�سرائيلي ،في توقيت انتخابي ح�سا�س.

ثالثاً :حيثيات العدوان
ربما كان العدوان الإ�سرائيلي الأخير على غزة ق�صيراً ن�سبي ًا من ناحية الزمن ،لكنه حمل جملة
دالالت الفتة على مختلف ال�صعد :ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية ،ويمكن �إيجازها بالمحطات التالية:
�شن �أي عدوان � ،اّإل �إن
 - 1اال�سترخاء الأمني :يعتمد الإ�سرائيليون بالعادة على عن�صر المفاج�أة في ّ
�أر�ضية العدوان الأخير كانت مهي�أة له ،فقد �سبقه �إر�سال تهديدات عبر الو�سطاء من جهة ،و�إعداد جملة
تقارير �إعالمية �إ�سرائيلية ب�ش�أن العودة المحتملة �إلى �سيا�سة االغتياالت ،من جهة ثانية ،الأمر الذي دفع
القادة الع�سكريين الفل�سطينيين �إلى اتخاذ مزيد من �إجراءات اليقظة والحذر.
غير �أن طائرات �إ�سرائيلية باغتت فجر الثالثاء الموافق فيه  12ت�شرين الثاني/نوفمبر منزل القيادي
في حركة الجهاد بهاء �أبو العطا ،وقد �أ�سفر ذلك عن ا�ست�شهاده وزوجته ،و�إ�صابة �أبنائه بجروح متفاوتة.
وهذا الأمر لم يفاجىء الفل�سطينيين كثيراً ،فال�س�ؤال الذي كانوا يرددونه دائم ًا هو :متى �ستغتال �إ�سرائيل
�أبو العطا؟ ولي�س هل �ستغتاله �أم ال.
لقد �سال حبر �إ�سرائيلي غزير في ت�ضخيم �صورة �أبو العطا ،وتحميله م�س�ؤولية الر�شقات ال�صاروخية
تعر�ض
الفل�سطينية على الم�ستعمرات الإ�سرائيلية في غالف غزة ،حتى ُت ّوج الأمر بالإهانة القا�سية التي ّ
لها نتنياهو في مدينة �أ�سدود جنوب �إ�سرائيل في �أيلول�/سبتمبر الما�ضي ،حين باغتته �صواريخ
فل�سطينية قرب قاعة الم�ؤتمر الجماهيري لحزب الليكود ،الأمر الذي ا�ضطره �إلى النزول المهين عن
من�صة الخطابة �أمام الماليين .ومنذ ذلك الوقتُ ،و�ضع �أبو العطا على �ساعة العد التنازلي الغتياله.
من الجائز الحديث في هذه العجالة عن �أهمية االحتياطات الأمنية من جهة ،وعدم االعتماد
الفل�سطيني على فر�ضيات تقليدية غير قابلة للتحديث على مدار ال�ساعة من جهة ثانية ،ومنها �أن
�إ�سرائيل لن تقدم على تجديد �سيا�سة االغتياالت خ�شية من ردود ''مزلزلة �صاعقة'' للمقاومة الفل�سطينية،
وهذا كالم وجيه وفيه كثير من المنطق ،لكنه يحتاج �إلى ا�ستدراكات دائمة.
من هذه اال�ستدراكات التي ربما تفوت �صانع القرار الفل�سطيني ،وال �سيما في الأجنحة الع�سكرية� ،أن
نظيره في �إ�سرائيل قد يحتمل نوع ًا من المخاطرة في توقيت خطر ودقيق ،ولعل ذلك هو الذي فات
المقاومة الفل�سطينية في �إطار ا�ستبعادها الكلي لإقدام �إ�سرائيل على �سيا�سة االغتياالت ،وهو ما منح
القادة الميدانيين الفل�سطينيين في غزة نوع ًا من الأريحية واال�سترخاء الأمني ،وو ّفر لال�ستخبارات
الإ�سرائيلية معلومات ذهبية عن تحركاتهم ،وتنقالتهم ،و�أماكن نومهم ،ومواعيد عودتهم �إلى منازلهم.
 - 2الو�ساطات المبكرة :فور اغتيال �أبو العطا فجر الثالثاء ،بد�أت �إ�سرائيل تر�سل جملة ر�سائل �إلى
اطلع كاتب ال�سطور على بع�ض منها ،وفحواها �أن هذه المواجهة
مختلف التنظيمات الفل�سطينية في غزةّ ،
مح�صورة مع الجهاد الإ�سالمي الذي ُيعتبر �أبو العطا �أحد قادتها الع�سكريين ،الأمر الذي يعني �ضمني ًا
� اّأل تتدخل �سائر الف�صائل في هذه الجولة من العدوان.
ال �أذكر �أن �إ�سرائيل لج�أت �إلى مثل هذا الأ�سلوب في مواجهات ع�سكرية �سابقة في غزة ،بل �إنها
تعاملت مع المقاومة الفل�سطينية ب�شكل �إجمالي ،وبمنطق واحد ،وا�ستهدفتها جميع ًا من دون ا�ستثناء؛
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�صحيح �أن معظم تلك الجوالت كانت ت�ستهدف ''حما�س'' ومواقعها وكوادرها ب�صورة مركزة ،لكنها لم
ت�ستثنِ �أي ًا من التنظيمات الأُخرى.
�سمته �إ�سرائيل ''الحزام الأ�سود'' ،جاء ال�سلوك مغايراً ومختلف ًا ،رغبة منها في
في هذا العدوان الذي ّ
اال�ستفراد بحركة الجهاد الإ�سالمي وحدها من جهة ،وتحييد �سائر التنظيمات الفل�سطينية من جهة
''فرق ت�سد'' القديم.
�أُخرى ،وخ�صو�ص ًا ''حما�س'' وجناحها الع�سكري ،وهو مبد�أ ّ
ال يحتاج �أحدنا �إلى كثير من الذكاء لمعرفة خلفيات و�أ�سباب لجوء �إ�سرائيل �إلى هذه الو�سيلة الالفتة،
فالقرار كان مقت�صراً على اغتيال �أبو العطا ،من دون االنجرار �إلى مواجهة ع�سكرية �ضارية ت�ستمر �أيام ًا،
وتتو�سع رقعة عملياتها ،و ُتفقد �إ�سرائيل ما تعتبره ''�صورة االنت�صار'' الذي حققته باغتيال �أبو العطا.
وفور الرد الذي قامت به الجهاد الإ�سالمي وبع�ض الف�صائل ال�صغيرة ،كثفت �إ�سرائيل من و�ساطاتها،
وال �سيما الم�صرية والأممية منها ،حتى تم التو�صل �إلى قرار بوقف �إطالق النار في فجر الخمي�س
الموافق فيه  14ت�شرين الثاني/نوفمبر ،بعد � 50ساعة من العدوان ،ارتكازاً على تفاهمات كانت �سائدة
في غزة قبل اندالعه.
 - 3مغازلة ''حما�س'' :لم يعد �سراً �أن �إ�سرائيل ت�سعى لإعادة ال�سيناريو نف�سه الذي تعاملت وفقه مع
ال�سلطة الفل�سطينية قبل القطيعة ال�سيا�سية القائمة منذ خم�سة �أعوام ،بتحميلها الم�س�ؤولية عن �أي توتر،
�إذ د�أب �سالح الجو الإ�سرائيلي ،منذ �أن فر�ضت ''حما�س'' �سيطرتها على غزة في �أوا�سط �سنة  ،2007على
ا�ستهداف مواقعها الع�سكرية كلما �سقط �صاروخ من غزة في اتجاه �إ�سرائيل ،حتى لو لم تكن ''حركة
المقاومة الإ�سالمية'' را�ضية عن ذلك؛ � اّإل �إن ال�سلوك الإ�سرائيلي عنوانه �أن تلك الحركة هي ''رب البيت''،
وبالتالي ف�إنها م�س�ؤولة عن �أي عمل يخرج من القطاع� ،سواء ر�ضيت عنه �أم عار�ضته.
غير �أن �إ�سرائيل في هذه المرة� ،أجرت تحو ًال وا�ضح ًا في �سيا�ستها تجاه ''حما�س''� ،إذ اقت�صرت
ا�ستهدافاتها على مواقع لحركة الجهاد الإ�سالمي التي ت�صدرت المواجهة مع �إ�سرائيل ،وكان ذلك بهدف
تحييد ''حما�س'' من جهة ،ومن جهة �أُخرى� ،إر�سال ر�سائل فحواها �أن �إ�سرائيل قد ت�ست�أنف تطبيق التفاهمات
الإن�سانية المتفق عليها مع الحركة في القطاع� ،إن هي وا�صلت عدم االنخراط في هذه المواجهة.
�صحيح �أن الميدان في غزة ت�أثر ن�سبي ًا بهذه ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،وظهرت حالة من التباين الذي ال
تخطئه العين بين ''حما�س'' والجهاد الإ�سالمي ،ب�سبب عدم توافقهما ب�ش�أن طبيعة الرد على االغتيال،
وهو رد م�شروع ومنطقي بالحد الأدنى ،وفق وجهة نظر ''حما�س'' � ،اّإل �إن حركة الجهاد في المقابل ر�أت
�أن �أي تريث �أو انتظار في الرد يعني فتح �شهية �إ�سرائيل على مزيد من االغتياالت.
فور وقف �إطالق النار ا�ستدركت الحركتان المتحالفتان هذا التباين و�سط �إجراء ات�صاالت عالية
الم�ستوى بين قياد َتيهما ال�سيا�سية والع�سكرية ،و�صدرت مواقف تن�سيقية وا�ضحة تقول لإ�سرائيل �إن
�سيا�سة اال�ستفراد بالجهاد من جهة ،وتحييد ''حما�س'' من جهة �أُخرى ،قد انك�شفت ،ولم يعد ممكن ًا
التعويل عليه.
وربما يكون من نافلة القول �أن عالقة ''حما�س'' بالجهاد الإ�سالمي و�صلت �إلى م�ستوى تن�سيقي
فهما �سيا�سي ًا ،لديهما المواقف ذاتها من التحركات ال�سيا�سية الخا�صة
كبير ،على �أكثر من جانبُ ،
بالق�ضية الفل�سطينية ،ف�ض ًال عن كونهما جزءاً من محور �إقليمي بات وا�ضح ًا ولي�س خافي ًا على �أحد،
تقوده �إيران بجانب حلفائها في لبنان و�سورية.

العدوان اإلسرائيلي على غزة

تقارير

215

� ّأما ع�سكري ًا ،ف�إن الحركتين تنخرطان في غرفة العمليات الم�شتركة التي تم ت�شكيلها في �سنة 2018
في غزة ،وثمة اتفاق بينهما على طبيعة التعامل مع �أي عدوان �إ�سرائيلي ،الأمر الذي يجعلهما في حالة
توافق ميداني عملياتي تجاه �أي �سلوك ع�سكري ،على الرغم من وجود بع�ض الحاالت التي يتم فيها
آني وموقت
�إطالق �صواريخ على �إ�سرائيل من دون توافق كامل � .اّإل �إن الحركتين تقفزان عن �أي تباين � ّ
يع ّكر �صفو االن�سجام �شبه التام.
وفي ظل اغتيال �أبو العطا ،بدا منطقي ًا وطبيعي ًا �أن تت�صدر الجهاد الإ�سالمي الرد عليه �ضد �إ�سرائيل،
وهو �أمر متعارف عليه ،ويحظى ب�إجماع �شعبي فل�سطيني ،غير �أن غياب حالة التوافق بين ''حما�س''
وحركة الجهاد ربما منح هذه الأخيرة حرية اتخاذ القرار ب�صورة فردية ،مع �أنه كان من الأف�ضل �أن
تنطلق الحركتان في الرد على االغتيال وفق توجهات وحدوية فل�سطينية من خالل غرفة العمليات.
� - 4إ�سرائيل الم�شلولة :مع �أن المواجهة الع�سكرية الأخيرة لم تتجاوز يومين كاملين ،واقت�صرت
على الجهاد الإ�سالمي � ،اّإل �إن ردة الفعل الإ�سرائيلية يمكن و�صفها بـ ''اله�ستيرية'' من جهة �إجراءات
االحتياطات الأمنية والتعليمات الموجهة �إلى الإ�سرائيليين باللجوء �إلى المالجىء والغرف المح�صنة،
خ�شية ا�ستهدافهم ،وهو ما قد ينجم عنه �سقوط قتلى وجرحى.
�صحيح �أن قيادة الجبهة الداخلية الإ�سرائيلية م�س�ؤولة عن الحفاظ على �أرواح الإ�سرائيليين � ،اّإل �إن
الت�شدد في هذه الإجراءات ،وال�صرامة في فر�ض �إغالق �شبه كامل على جنوب �إ�سرائيل وو�سطها ،و�صو ًال
�إلى تل �أبيب� ،أ�سفرا عن ردات فعل �إ�سرائيلية غا�ضبة ،ومنح الفل�سطينيين �صورة انت�صار متكافىء ن�سبي ًا
مع �صورة االغتيال ،وخ�صو�ص ًا وهم يرون �أن تل �أبيب ،هذه المدينة التي ال تنام ،قد �أ�صيبت بال�شلل
التام ،وبدت �شوارعها خالية من المارة ،و�أ�صبحت مطاعمها وفنادقها مهجورة ال ي�سكنها � اّإل الأ�شباح،
الأمر الذي طرح ت�سا�ؤ ًال لدى الإ�سرائيليين :كيف يحدث ذلك ب�سبب �إطالق ''تنظيم �صغير'' ع�شرات
ال�صواريخ الب�سيطة من غزة؟
يزداد ال�س�ؤال الإ�سرائيلي خطورة و�إحراج ًا :ماذا لو ان�ضمت ''حما�س'' وحزب اللـه �إلى هذه المواجهة،
فكيف كان �سيبدو الم�شهد الميداني في �إ�سرائيل كلها؟ ولماذا تظهر �إ�سرائيل بهذه الحالة من انك�شاف
القبة الحديدية وحيت�س ومعطف الريح ،وجميعها ُتنفق عليها
جبهتها الداخلية ،وهي المزودة ب�أنظمة ّ
�إ�سرائيل مليارات الدوالرات لت�أمين نف�سها من ال�صواريخ المتعددة المديات؟
جراءه � 34شهيداً و�أكثر من
�أخيراً ،انتهت الجولة العدوانية الإ�سرائيلية في وقت ق�صير ن�سبي ًا �سقط ّ
� 111إ�صابة ،و�إ�صابة � 34إ�سرائيلي ًا ،وذلك و�سط كثير من اال�ستخال�صات والنتائج ،ربما يكون �أهمها
وجود حالة من التوافق الالفت بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين على عدم الت�شجع على الذهاب �إلى حرب
جديدة رابعة في غزة ،كل طرف العتباراته الخا�صة ،الأمر الذي يرجح ا�ستمرار الو�ضع الراهن في غزة
على هذا المنوال :ت�صعيد ل�ساعات وربما لأيام قليلة ،ثم و�ساطات تعلن وقف �إطالق النار ،والعودة �إلى
يعم القطاع منذ انتهاء الحرب الإ�سرائيلية الثالثة في �صيف �سنة .2014
الهدوء اله�ش ذاته الذي ّ

