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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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ــن  ــل: »نح ــعبي القائ ــل الش ــن أن املث ــون هاكوه ــأى غريش       ارت

مــع الجــدار الواقــف« يــدل باختصــار عــى املحافظــة عــى البقــاء، 

ــاق  ــى االلتص ــز ع ــذي يحف ــو ال ــة وه ــل االنتقالي ــداً يف املراح تحدي

ــل »الجــدار  ــا املثَ ــق عليه ــي يطل ــدة الت ــوة الصاع ــع الق بإخــاص م

ــق نجــد أن األحــداث التــي وقعــت يف  الواقــف«، ومــن هــذا املنطل

اآلونــة األخــرية ميكــن ربطهــا يف وقــت واحــد باالضطــراب اإلقليمــي، 

ــذي جــرى يف  ــال ال ــوك، والقت ــاق الكــردي يف كرك ــك اإلخف مبــا يف ذل

قريــة »حــر« عنــد حــدود الجــوالن، واملصالحــة بــن الفلســطينين، 

ــت  ــعودي. ويف الوق ــط س ــتقالته بضغ ــري اس ــعد الحري ــان س وإع

ــة  ــى طريق ــا جــرى الســراتيجية التحصــن ع ــاك أيضــاً م نفســه هن

»فيــا يف الغابــة« حــن تحصنــت إرسائيــل داخــل حدودهــا متجاهلــة 

ــز  ــة للتدخــل، بهــدف تعزي ــة أو علني الحاجــة إىل إيجــاد طــرق رسي

ــا. ــا »كجــدار واقــف« ملصلحــة حلفائه صورته

ــدار  ــع الج ــن م ــة: نح ــارة العربي ــن »أنَّ العب ــد هاكوه         ويؤكّ

الواقــف، تحمــل أبعــاداً واســعة يف توضيــح ديناميــات مختلــف 

ــق  ــا يتعل ــط يف م ــرق األوس ــن يف ال ــدم لاعب ــي تق ــابات الت الحس

مبعرفــة كيفيــة قيــادة النظــام اإلقليمــي الذي يظهــر حديثــاً. فتعريف 

ــاء،  ــى البق ــة ع ــر املحافظ ــكل جوه ــف« يش ــدار الواق ــى »الج معن

ــي  ــات الت ــد التحالف ــي تع ــات الت ــات األقلي ــد مجموع ــداً عن تحدي

تعقدهــا رضوريـّـًة. فهــذه املجموعــات توجــب عليهــا دومــاً أن تحــدد 

بشــكل صحيــح القــوى الصاعــدة التــي يتوجــب أن تتحالــف معهــا«.

       كــا أنــه تحــت عنــوان »أحــداث القتــال يف قريــة حــر 

ــة  ــذي جــرى يف بداي ــال ال الســورية« ذهــَب هاكوهــن إىل أنَّ »القت

ــة حــر  ــات الجــوالن الســورية حــول قري ــاين يف مرتفع ــن الث تري

»التــي يســكنها املوّحــدون الــدروز« هــو مــن وجهــة النظــر الســورية 

ــرض  ــي تتع ــة الت ــد واملضطرب ــة األم ــرب الطويل ــر يف الح ــدث آخ ح

لهــا، يف حــن أنــه كان مــن وجهــة نظــر إرسائيــل حدثــاً هامــاً جــداً، 

فاالمتحــان الــذي واجهتــه إرسائيــل يف هــذه القريــة ال يتعلــق بكيفيــة 

معالجتهــا ملوضــوع أمــن حــدودي روتينــي؛ بــل باســراتيجية إرسائيــل 

ــورية.  ــة يف س ــرب األهلي ــارش يف الح ــورط املب ــب الت ــة يف تجن الثابت

ــذي كان يف  ــو -ال ــة نتنياه ــس الحكوم ــن رئي ــوب م ــد كان املطل فق

زيــارة إىل لنــدن- أن يتدخــل بشــكل فــوري بتقديــم صيغــة ترصيــح 

ــم  ــر. ورغ ــة ح ــة قري ــل حاي ــزام إرسائي ــك بالت ــبوق، ذل ــري مس غ

أن الوضــع عــاد إىل حالتــه املســتقرة هنــاك بانتظــار الحــدث التــايل، 

إال أن التوتــر الــذي ســاد كان يتوجــب أن يحــض إرسائيــل عــى 

إجــراء تقييــم ملوقــف اســراتيجي يف نهايــة ذيــل الحــرب يف ســورية. 

ــيكون يف  ــل س ــو: ه ــل ه ــام إرسائي ــذي كان أم ــم ال ــؤال األه والس

مقدورهــا كاعــب إقليمــي تقديــم الدعــم املطلــوب لحلفائهــا، ســواء 

ــه؟ ــدان أم األبعــد من ــك عــى املســتوى املجــاور للمي أكان ذل

ـداً        ذلــك إىل أّن منــوذج »الجــدار الواقــف« يَُعــدُّ منطقــاً مولِـّ

للتعــاون يف الســنوات املاضيــة بــن ســكان حــر ورجــال حــزب اللــه 

الذيــن أثبتــوا قوتهــم يف مجــرى الحــرب يف ســورية. غــري أنَّ املنطــق 

اإلرسائيــي الــذي يقــف خلــف سياســة عــدم التدخــل املبــارش، جعــل 

ــال  ــل فع ــون بتدخ ــل يطالب ــل يف إرسائي ــرب الجلي ــن ع ــخاصاً م أش

ــة حــر. فمعركــة حــر شــكلت نوعــاً  ــة ســكان قري ــارش لحاي مب

ــى  ــوء ع ــلطت الض ــي، وس ــرصف اإلرسائي ــة الت ــاس لكيفي ــن املقي م

معضلــة إرسائيــل االســراتيجية الداخليــة والخارجيــة، وامتحنــت 

ــا«. ــوب لحلفائه ــم مطل ــا كداع ــا وكشــفت صورته وظيفته

    ويضيــف هاكوهــن تحــت عنــوان »اإلخفــاق الكــردي يف كركــوك«، 

ــاً ملــدى  ــاً أن »رصاع األكــراد مــن أجــل االنفصــال شــّكل امتحان ُمبيِّن

ــم  ــاً له ــاً قوي ــاً إقليمي ــون داع ــى أن تك ــا ع ــل وقدرته ــوة إرسائي ق

ــرزاين  ــه ال ــط ل ــذي خط ــتفتاء ال ــى االس ــد الق ــة، فق ــن األزم يف زم

لانفصــال تأييــداً عامــاً مــن إرسائيــل؛ لكــن األكــراد كانــوا يتوقعــون 

مــن إرسائيــل مــا هــو أكــر مــن التأييــد، فهــم مل يكــن يف مقدورهــم 

الصمــود لوحدهــم أمــام الهجــوم املضــاد العراقي-اإليــراين واقتحامــه 

لكركــوك. كان األكــراد يحلمــون باالنفصــال الســيايس الــذي بــدا عــى 

وشــك اإلنجــاز ثــم اســتجد تأجيلــه مــرة ثانيــة.

ــة الســبب الرئيــس يف الحيلولــة دون       كان بُعــد املســافة الجغرافيّ

غيرشون هاكوهين: عميد متقاعد في الجيش اإلسرائيلي خدم فيه )42( سنة، وقائد سابق للكليات العسكرية.
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ــد األكــراد باملســاعدة العســكرية، وتفهــم  ــل مــن تزوي ــن إرسائي متّك

األكــراد هــذه املســألة؛ لكــن هنــاك رغــم ذلــك أبعــاداً أخــرى للتأثــري 

ــات  ــة توقع ــا لتلبي ــل يف تحقيقه ــلت إرسائي ــم، ففش ــوذ والدع والنف

األكــراد.

    وتبــن أن الصداقــة اإلرسائيليــة الحميمــة مع الواليــات املتحدة هي 

التــي وقفــت وراء صــورة قــوة إرسائيــل وضعفهــا، فقــد توقــع األكــراد 

أن تســعى إرسائيــل إىل تأمــن الدعــم العســكري األمريــيك ليك يشــكل 

درعــاً ضــد الهجــوم اإليراين-العراقــي؛ لكــن متكــن الجيــش العراقــي 

ــطة  ــة مبس ــق عمليّ ــن طري ــك ع ــوف، ذل ــدٍّ مكش ــام بتح ــن القي م

ومعــدات عســكرية أمريكيــة وبتوجيــه مــن الحــرس الثــوري اإليــراين، 

وفـُـرَِض األمــر الواقــع عــى الواليــات املتحــدة وجعلهــا تتجــه للتســليم 

بــدور الوســيط بــن الجانبــن الكــردي والعراقــي، وكان رئيــس األركان 

اإليــراين قــد اّدعــى بعــد الهجــوم بــأن »الواليــات املتحــدة وإرسائيــل 

تآمرتــا لخلــق إرسائيــل الثانيــة يف إقليــم كردســتان«. كــا أنــه بنجــاح 

الهجــوم، مل ينجــح اإليرانيــون فقــط يف إحبــاط االنفصــال الكــردي؛ بــل 

ــن  ــن إقليميت ــل كقوت ــات املتحــدة وإرسائي ــول محــل الوالي ويف الحل

تتوليــان تقديــم الدعــم لحلفائهــا.«

ــال  ــكاك فّع ــوان »الحاجــة اىل احت       ويقــول هاكوهــن  تحــت عن

خــارج حــدود الدولــة«: إنَّ »ارسائيــل امتنعــت طــوال الحــرب عــى 

ــا،  ــارج حدوده ــل عســكري مكشــوف خ ــام بتدخ ــن القي ــورية ع س

ــاين  ــة الغــرق يف الوحــل اللبن ــة  صدم ــا خلفي ــا شــكلته له بســبب م

ــكل  ــل بش ــدأت تعم ــا ب ــة، وعندم ــراتيجية العملي ــابات االس والحس

رسي أو علنــي كان ذلــك لخدمــة املصلحــة الفوريــة الدفاعيــة، 

ــالية  ــة الش ــوات يف الجبه ــداً للق ــي قائ ــاركت بصفت ــد ش ــت ق وكن

يف مناقشــة هــذا املوضــوع وتوافقــت مــع السياســة الشــاملة  التــي 

جــرى تطويرهــا؛ لكــن املــرء مضطــر مــن منظــور النظــام اإلقليمــي 

الجديــد الــذي بــدأ يظهــر إىل دراســة الكيفيــة التــي  ســتعرض فيهــا 

ــا  ــا وحدوده ــى مناطقه ــارس ع ــس كح ــا لي ــورة قوته ــل ص إرسائي

فقــط؛ بــل بصفتهــا قــوة مؤثــرة يف تشــكيل النظــام االقليمــي 

الجديــد، فالنقــاش حــول حــدود الدولــة منفصــل عــن حــدود آفــاق 

املصلحــة  ومــدى العمــل العســكري املطلــوب لحايــة الســيادة 

ــاً، فحــول هــذا  ــاً، أم بشــكٍل علنيّ ــك رسيّ ــة، ســواء أكان ذل اإلرسائيلي

املوضــوع بالــذات كان العميــد يهوشــفاط هــاركايب قــد ذكــر يف كتابــه 

ــا  ــة ألراضيه ــا حــدود قانوني ــدول له »الحــرب واالســراتيجية« أن »ال

الوطنيــة؛ لكنهــا متلــك أيضــا حــدوداً اســراتيجية مــن أجــل أن 

تســتخدمها يف شــن الحــرب«،  فعــى ســبيل املثــال  رأت بريطانيــا أن 

حدودهــا االســراتيجية هــي نهــر الرايــن،  وقبــل ألــف ســنة كانــت 

حــروب بريطانيــا تجــري خــارج حدودهــا، مبــا يف ذلــك الحــرب التــي 

انتــرصت فيهــا عــى نابليــون يف واترلــو، إضافــة اىل سلســلة نشــاطاتها 

ــن.  ــن العامليت ــكرية يف الحرب العس

     وكان ديفيــد بــن غوريــون رئيــس الحكومــة وليفــي أشــكول 

ــا يقدمــان الدعــم لألكــراد  يعمــان مبوجــب هــذا املفهــوم حــن كان

-وهــو دعــم ميتــد ويجــري خــارج النشــاط الــري للموســاد ) 

جهــاز التجســس االرسائيــي واملهــام الخاصــة (- ويصــل هــذا الدعــم 

ــل  ــن قب ــم م ــراد وتوجيهه ــع األك ــة م اىل درجــة املشــاركة االرسائيلي

ــي. وكان هــذا الدعــم نفســه نابعــاً  ــن اإلرسائي ــاط ســاح املظلي ضب

مــن حاجــة ارسائيــل املاســة لحلفــاء يف املنطقــة، وكــر العزلــة التــي 

فرضتهــا الــدول العربيــة عليهــا يف تلــك الســنوات. ومــع ذلــك يظــل 

التحالــف العميــق يخضــع لامتحــان بســبب مــن محاوالتــه املتعددة، 

كــا أن االســتعداد للعمــل حتــى يف ظــروف تنطــوي عــى املخاطــرة 

ــزز صــورة وجــود »الجــدار  ــي تع ــف هــي الت ــة الحلي ــدف خدم به

ــا يف  ــا: »في ــور مفهومه ــن منظ ــم(. وم ــدار الداع ــع« )أي الج املني

غابــة«، أسســت ارسائيــل نظامهــا العســكري الفعــال مــن أجــل 

ــم مــن  ــا تراك ــا باالســتناد اىل م ــاع عــن الحــدود املوجــودة فيه الدف

ــر  ــكيل مظه ــادة تش ــوء إع ــى ض ــا اآلن وع ــة؛ لكنه ــا الطويل تجاربه

جديــد لنظــام إقليمــي مقبــل، فإنهــا مطالبــة بالــرورة ببنــاء أمــن 

ارسائيــل كاعــب إقليمــي متنفــذ ،ويلزمهــا ادارة جلســة بحــث أمنيــة 

ــد«. ــاد مبنطــق جدي لدراســة األبع

ــل  ــذي يعم ــو اآلن ال ــن ه ــوان: »م ــت عن ــن تح ــع كوه      ويتاب

ــه يف »أعقــاب األحــداث العنيفــة  بصفــة الجــدار املنيــع؟«، فــريى أن

يف ســورية والعــراق واليمــن وســيناء مــا زلنــا نشــهد حتــى اآلن 

ــة  ــا أن كثاف ــد. ك ــتقر بع ــر مل يس ــي متفج ــام إقليم ــة يف نظ حرك

ــة عــا جــرى يف املنطقــة عنــد  مــا يحــدث يف ســورية ال تقــّل أهمي

نهايــة الحــرب العامليــة األوىل حــن انهــارت الدولــة العثانيــة، وجــرى 

ــة ســايكس-بيكو  ــة إىل دول متعــددة مبوجــب اتفاقي تقســيم املنطق

. وهــذا هــو اإلطــار الــذي يتعــن مبوجبــه تفســري أهميــة األحــداث 

املتعاقبــة األخــرية التــي تضمنــت ســعي مــرص إلجــراء املصالحــة بــن 

الســلطة الفلســطينية وحركــة حــاس، وموضــوع هزميــة األكــراد يف 

ــة حــر، واســتقالة ســعد  ــذي جــرى حــول قري ــال ال كركــوك، والقت

الحريــري بضغــوط ســعودية ففــي كل هــذه األحــداث هنــاك ســؤال 

يســتحق الطــرح هــو: أيــن يوجــد ذلــك الجــدار املنيــع والداعــم يف 

ــة  ــدو أن التحالفــات اإلقليمي هــذا النظــام الســائر نحــو التطــور؟ يب

الريــة والعلنيــة يف املنطقــة هــي فقــط التــي ستتشــكل مــن أولئــك 

الذيــن برهنــوا عــى صمودهــم يف نظــام إقليمــي جديــد، وهــذا مــا 

ســوف يحمــل معــه أهميــة كبــرية بالنســبة إىل مســتقبل إرسائيــل«.
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التحليل واالستنتاج:
ــه  ــذي كتب ــل ال      ميكــن اســتخاص نقــاط هامــة مــن هــذا التحلي
ــي، يف كل  ــيايس اإلرسائي ــكري والس ــرار العس ــاركن يف الق ــد املش أح
ــط بالحــدود االســراتيجية،  ــق بأمــن الحــدود واألمــن املرتب ــا يتعل م
الكــرى  االســتعارية  الدولــة  بريطانيــا  يستشــهد  الــذي  فهــو 
ــراتيجي،  ــا االس ــمتها ألمنه ــي رس ــراتيجية الت ــة الحــدود االس وطبيع
وهــي حــدود تبعــد كثــرياً عــن األرايض املوجــودة فيهــا، وقــد قــارب 
هاكوهــن هــذه املســألة نفســها حينــا أشــار إىل تكليــف الحكومــة 
اإلرسائيليــة ســاح املظــات وجهــاز املوســاد باالنتقــال إىل العمــل يف 
إقليــم كردســتان العــراق يف الســتينيات لحســبانها إيــاه مبثابــة حــدود 
ــداد  ــرض أن امت ــه يف ــل، وكأن ــتقبل إرسائي ــن ومس ــراتيجية ألم اس
ســورية مــن حــدود الجــوالن حتــى شــال العــراق، يُشــكِّل الحــدود 
ــعي  ــدى التوس ــكل امل ــب أن تش ــي يج ــل، أي الت ــة إلرسائي التكتيكي

ــان. ــا وللبن اإلقليمــي له
ــس  ــد أن تؤس ــت تري ــل كان ــة أن إرسائي ــرف يف النهاي ــو يع      وه
ــوى االســتعارية  ــع الق ــف م ــي املتحال ــا الوظيف ــن دوره بســبب م
ــوى أو مجموعــات  ــاً داعــاً«، ألي ق ــدُّ »جــداراً منيع ــا يَُع الكــرى م
محليــة تحيــط يف فلســطن املحتلــة مــن الشــال والجنــوب والــرق، 
أعنــي جــداراً تغــري وتجــذب عــن طريقــه أي قــوة تقبــل بهــا بهــذه 
الصفــة، أي صفــة )الجــدار الواقــف( أو املنيــع، ذلــك لتســهيل تفتيــت 
ــا،  ــا وامتداده ــا ونفوذه ــة الحتاله ــا واملناهض ــة له ــدود املعادي الح

ــدة  ــا بالحــدود االســراتيجية البعي وصــوالً إىل ربطه
ــد األهــداف  ــه هــذا حــول تحدي      وكان هاكوهــن واضحــاً يف بحث
ــداف  ــن أه ــا م ــورية وحلفاؤه ــه س ــا أحبطت ــول م ــة وح االرسائيلي
إرسائيليــة أثنــاء تطــورات االنتصــار الســوري يف امليــدان عنــد معــارك 
قريــة حــر وقــرى الجــوالن القريبــة مــن مواقــع جيــش االحتــال، 
وهــو ببســاطة يعــرف أيضــاً أن الحــدود التــي تجــد إرسائيــل نفســها 
عندهــا يف الشــال اآلن ال تحمــل أدىن أمــن مســتقر إلرسائيــل، فهــي 
ــاالت  ــن الح ــرات ويف أحس ــدى كيلوم ــن م ــم م ــر داه ــدود خط ح
عــرات الكيلومــرات، كــا أنهــا حــدود شــهدت معــارك ضــد 
االرهابيــن الذيــن مل تتمكــن ارسائيــل مــن تحقيــق هدفهــا التكتيــيك 
أو االســراتيجي بالتعــاون معهــم  طــوال الســنوات الســت املاضيــة، 
وكأنــه يقــول باختصــار ومــرارة: إنَّ إرسائيــل خــرت جولــة يف حربهــا 
ــرية،  ــة كب ــدت فرص ــارشة، وفق ــري املب ــارشة وغ ــة املب ــة والعلني الري
وفوجئــت بالتأثــريات الســلبية لنتائجهــا التكتيكيــة واالســراتيجية يف 

أمــن إرسائيــل.
     ذلــك إىل أنــه مل تتمكــن إرسائيــل مــن إنجــاح مــروع قــادة أكــراد 

العــراق التاريخــي، ففشــلت يف ضــان »حدودهــا االســراتيجية« وال 
مــروع أكــراد ســورية ســيصبح قابــاً لاســتثار بعــد انتصــار ســورية 
وحلفائهــا وخســارة كركــوك واكتشــاف أن النظــام اإلقليمــي الجديــد 
سريســم ويحــدد قواعــده الذيــن صمــدوا وانتــرصوا، وإرسائيــل ليســت 
مــن هــذا الفريــق يف املنطقــة مبوجــب مــا يؤكــد هاكوهــن نفســه يف 
ــريات  ــة البحــث حــن يقــول: » وهــذه النتيجــة ســتؤدي إىل تأث نهاي

عميقــة يف مســتقبل إرسائيــل«.
ويبدو أن هذه الخامتة تقودنا إىل عدد من االحتاالت:

ــي ســبقت كل أحــداث  ــدء الت ــل ســتعود اىل نقطــة الب 1- أن إرسائي
الحــرب عــى ســورية يف ظــل وضــع تزايــدت فيــه قــوة جبهة الشــال 

وقــوة تحالفهــا اإلقليمــي.
2- أن إرسائيــل ســتجمع مــا أقامتــه مــن عاقــات وصــات مــع عــدد 
مــن املجموعــات لتعيــد ترتيــب اســتخدامها بطــرق جديــدة، تخفــف 
مــن مضاعفــات النظــام اإلقليمــي الــذي ال يخــدم مصلحتهــا يف 

املنطقــة.
3- أن إرسائيــل مل يعــد يف مقدورهــا املراهنــة عــى نزاعــات تولدهــا 
بــن ســورية والعــراق أو ســورية ولبنــان إلضعافهــا؛ بــل مل يعــد لهــا 
ــي  ــتقرار الداخــي الت ــة االس ــة حال ــة زعزع ســوى اللجــوء اىل محاول
بــدأت تشــق ســورية طريقهــا نحــوه، يف العــام الجديــد 2018 وهــذا 
مــا ميكــن أن تســتخدمه ضــد لبنــان مــن داخلــه يف املــدى املنظــور.

4- وياحــظ كثــري مــن املحللــن أن أحــداث إيــران الداخليــة ال 
ميكــن عزلهــا عــن حركــة األصابــع األمريكيــة واإلرسائيليــة يف الشــؤون 
ــا  ــار عندم ــذا الخي ــداء إىل ه ــأ األع ــاً أن يلج ــدُّ بدهيّ ــة، ويَُع الداخلي
ــارش أمــام  ــار العــدوان الخارجــي املب ال يجــدون أي جــدوى مــن خي

ــي. ــدوان الخارج ــة الع ــة يف مجابه ــة القوي ــردع االيراني ــدرة ال ق
وال شــك يف أن اســتهداف إيــران بهــذا الشــكل الداخــي هــو جــزء مــن 
خطــة أمريكية-إرسائيليــة ملنــع دول محــور املقاومــة من تشــكيل نظام 
إقليمــي، يضــم دوالً مســتقلة ومقاومــة مناهضــة للهيمنــة األمريكيــة 
وإلرسائيــل وتعمــل عــى تقريــب العــراق منهــا، فهــذا املحــور يحيــط 
بإرسائيــل مــن جبهــة الشــال ويغطــي »حــدوده االســراتيجية »-إن 
اســتخدمنا عبــارة كّل مــن هاكوهــن وهــاركايب- إىل مــا وراء حــدود 
ــاً  ــذي يشــكل متاس ــع األردن ال ــارشة م ــراق وتتصــل حــدوده املب الع
مبــارشاً مــع إرسائيــل واملعــرض بســبب خصوصيتــه اىل تأثــر داخلــه 
بالوضــع الخارجــي أكــر مــن أي دولــة أخــرى، تحديــداً يف مــا يتعلــق 

باملوضــوع الفلســطيني.
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