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الذي ي�سكب بالفعل يف البحر يهدر املياه.
يت�ساءل رع�ن��ان م��ا ه��و احل��ق يف ح��ل م�شكلة نق�ص املياه
يف �إ�سرائيل مب�ساعدة نهر الليطاين �إىل ما وراء احلدود
الدولية يف لبنان؟ �أجاب' (اجلندي العامل) عن �شيء من
هذا القبيل« :لبنان لي�س يف احلقيقة بلداً؛ كل جمتمع
له جي�شه اخلا�ص ،واجلي�ش اللبناين لي�س يف احلقيقة
جي�شاً ،واحلكومة لي�ست قادرة حقاً على احلكم».
ُن�ؤكد �أن' (اجلندي العامل) هو �شخ�ص منوذجي ملتزم
ب��ال�ق��ان��ون ،ول�ك��ن' (اجل�ن��دي ال�ع��ام��ل) �إ��س��رائ�ي�ل��ي ،وعلى
هذا النحو ال يعرتف باحلدود ،ال �سيما احلدود الدولية
مع ال��دول العربية ،يف ر�أي��ه ،ميكن جتاهلها ل�صالح حل
«االحتياجات القومية» (تذكر حدود الأمن؟).
احلوار مع' (اجلندي العامل) �شحذ انتباه رعنان (�أحد
قيادي ع�صابة االيت�سيل) �إىل اخلطاب العام حول احلدود
وتو�صل الحقاً �إىل اال�ستنتاجات التالية:
 -1يتم و�ضع م��وق��ف' (اجل�ن��دي ال�ع��ام��ل) جت��اه احل��دود
ال��دول �ي��ة يف اخل �ط��اب ال �ع��ام الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى مقيا�س
ال�ت�ج��اه��ل وال�ت�ن��اق����ض م ��ن ج��ان��ب واح ��د وع ��دم امل �ب��االة
واالح �ت �ق��ار ل ل��آخ ��ر( ' .اجل �ن ��دي ال �ع��ام��ل) ل�ي����س غ��ري�ب�اً
لكنه ميثل معظم الإ�سرائيليني ،وه��ي حقيقة �إىل حد
ما بالنظر للتمييز يف القرى الفل�سطينية بني �أ�صحاب
الأرا� �ض ��ي املختلفني ،ل�ق��د اخ�ترن��ا ذك��ر �أح �ف��اد الأول �ي��اء
الأول �ي�ين ال��ذي��ن ول ��دوا يف �أر� ��ض �إ��س��رائ�ي��ل� ،أي كم�ؤ�شر
رم��زي اجتماعي يف�صل بني جمموعتني� :أولئك الذين
ول��دوا هنا (اليهود «اجل��دد») و�أولئك الذين بقوا هناك
(«اليهود» يف ال�شتات).
 -2ه �ن��اك ��س�م�ت��ان ب ��ارزت ��ان خل �ط��اب ح� ��دود' (اجل �ن��دي
ال�ع��ام��ل) و�أم �ث��ال��ه ه��م ال �ع ��دوان واجل �ه��ل .ويتجلى ه��ذا
ال �ع��دوان م��ن خ�لال اق�ت�راح ل��رف��ع نهر الليطاين -وه��و
ن�ه��ر يف ل�ب�ن��ان -ك�م��ا ل��و مت ال�ت�خ�ل��ي ع�ن�ه��ا ،ويف اخل�ط��اب
العام الإ�سرائيلي العام ،ال �سيما يف النقا�شات ال�سيا�سية
على ال�شبكات االجتماعية وال�ت�ح��دث؛ حيث يكون هذا
ً
ب�سيطا يف كثري من الأحيان� .إن اجلهل الفوقي
اخلطاب
هو جهل فاقد الوعي� ،أي �أن اجلهل هو �شخ�ص ال يدرك
�أن��ه ال يعرف �أو �أن��ه على خط�أ؛ لذلك عندما يعتقد �أنه
يفهم الو�ضع؛ فهو يف الواقع خط�أ.
 -3يف �آالف ال�سنني من التاريخ ،مت بناء الإمرباطوريات
أرا�ض احتلتها بالقوة على �أ�سا�س قاعدة ت�سمى حق
على � ٍ
االح �ت�لال ال ��ذي �أع�ط��ى للجانب ال�ف��ائ��ز الأرا� �ض��ي التي
احتلتها .مل تعد ه��ذه القاعدة موجودة منذ زم��ن بعيد
ن�ه��اي��ة ال�ق��رن التا�سع ع�شر وب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين،عندما مت التوقيع على اتفاقية الهاي يف عام  ،1899ومت
الت�صديق عليها يف العام  .1907مت ت�ضمني االتفاقية يف
ميثاق الأمم املتحدة يف العام  ،1945وتلزم جميع الدول
الأع�ضاء فيها بحظر �أو غ��زو �أو �ضم الأرا��ض��ي بالقوة.
وب��ال�ت��ايل؛ ف��إن��ه بعد احل��رب العاملية الثانية (ا�ستجابة
لإ� �ص ��رار ه�ت�ل��ر ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام ال �ق��وة) ت�غ�يرت املفاهيم
احلدودية للقوة ب�شكل كبري ومل يدرك القادة �أن القاعدة
ال�سائدة اليوم هي ال�سالمة الإقليمية ،والزعماء الذين
مل يدركوا �أن القاعدة ال�سائدة اليوم هي �سالمة الأرا�ضي
التي لها ثمن باهظ.

�إ َّن ال �ت �ب��اي��ن ب�ي�ن اجل �ه ��ل ال �ف ��وق ��ي يف اخل �ط ��اب ال �ع��ام
الإ��س��رائ�ي�ل��ي وال��و��ض��ع ال��واق�ع��ي فيما يتعلق بالقواعد
واملمار�سات العرفية يف حتديد احلدود بني الدول يوحي
بثالثة �أ�سئلة )1( :ما هي العوامل التي عززت «قواعد
ال�سالمة الإقليمية» على ح�ساب «ح��ق االح�ت�لال» بعد
احل��رب العاملية الثانية؟ ( )2م��ا ه��و تف�سري اجلهل يف
اخل�ط��اب الإ��س��رائ�ي�ل��ي ح��ول ه��ذا التغيري؟ ( )3م��ا هي
املعاين العملية ب�شكل رئي�سي لهذه امل�س�ألة؟
ال���س��ؤال ال��ذي ي�ط��رح نف�سه ع��ن ال�ط��رق املختلفة ج��داً
جت��اه ن��وع��ي احل ��دود يف اخل�ط��اب ال�ع��ام وامل�ح�ل��ي ه��و ما
�أه�م�ي��ة احل ��دود ال�سيا�سية يف ال�ث�ق��اف��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة؟
ه��ل ه��و خ��ط م��ن ال�ن�ق�ط��ة (�أ) �إىل ال�ن�ق�ط��ة (ب) على
اخلريطة� ،أ�سود� ،أزرق �أو �أخ�ضر� ،سميك �أو نحيف ،هل
ميكن للمرء التجاهل �إذا كان الطلب «احلالة» تخ�ص
«االحتياجات الأمنية» كما قال' (اجلندي العامل) هل
ميكن �إع��ادة التعريف بحكم الواقع ،كما يت�ضح من رد
ال��وزي��ر بينيت على االدع ��اء ب ��أن العامل لن يوافق على
�ضم الأرا�ضي يف يهودا وال�سامرة :نعم ،لكنه �سوف يعتاد
عليها ،متاماً كما مل يعرتف ب�ضم الأح�ي��اء يف القد�س
ال�شرقية واجل��والن ،ومع م��رور الوقت اعتاد على �أنها
لن».
�إ َّن �أي م�ن�ط�ق��ة خ � ��ارج احل� � ��دود ال ��دول �ي ��ة لإ� �س��رائ �ي��ل
وخطوط وقف �إطالق النار التي �أن�شئت يف نهاية حرب
اال�ستقالل تعترب حمتلة ،و�ضمها من جانب واحد �أمر
م�ستحيل لأن �ضم الأرا�ضي بالقوة غري قانوين وغري
مقبول حاليا ،حتت �أي ظ��رف من ال�ظ��روف ،واحتمال
�ضئيل �أن يتغري هذا الو�ضع يف امل�ستقبل.
لقد ناق�شنا حتى الآن احلدود اخلارجية للدولة املوجودة
يف احليز ال�سيا�سي-املادي .بينما تناق�ش الف�صول ال�ستة
وع �� �ش��رون م��ن ال �ك �ت��اب م �ف��ارق��ة احل� ��دود الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
م��ن ناحية ،واحل ��دود ال�سيا�سية للدولة غ�ير املكتملة
احلدود مع لبنان و�سوريا والفل�سطينيني ،التي ال تزال
غ�ير ُمتفق عليها ،وم��ن ناحية �أخ��رى ينق�سم املجتمع
من الداخل �إىل قبائل �أو قطاعات ،وال��ذي ي�ضم عددا

كبريا من احل��دود الداخلية (على حد تعبري الرئي�س
ريفلني وعامل االجتماع غادي يات�سيف ،كما يلي :دينية
مقابل علمانية ،اليهود مقابل العرب� ،أ�شكنازمي مقابل
مزراحيم ،فقراء مقابل �أغنياء� ...إلخ).
ا��س�ت�ع��ر���ض �أن�ي�ت��ا ��ش��اب�يرا «احل� ��دود ك�م�ج��از يف الثقافة
الإ�سرائيلية» ،وناق�ش تداعيات ومفاهيم ح��دود �أر���ض
�إ��س��رائ�ي��ل يف الثقافة اليهودية م��ن الأزم �ن��ة التوراتية
ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا؛ ب�ي�ن�م��ا ت �ن��اول ن�ي�ل��ي ف ��ازن ��ا :احل ��دود
والأرق� � ��ام يف ال �ك �ت��اب امل �ق��د���س .م ��ن �أج ��ل ال�ت�م�ي�ي��ز بني
امل�ف��اه�ي��م ودح ����ض احل�ج��ة امل�ق�ب��ول��ة �أن م�ف�ه��وم احل��دود
يرتبط مبفهوم اجلن�سية ،ا�ستناداً لتحليل ن�صي للكتاب
املقد�س ووثائق من الع�صور القدمية يف ال�شرق الأدنى
القدمي .بينما ا�ستعر�ض �آيف �شيلون ت�صورات دافيد بن
غوريون للحدود� ،أما �آرييه ناور فتناول حدود الدولة
اليهودية يف نظر زئيف جابوتن�سكي .بينما ذكر جدعون
ب�ي�ج��ر ح ��دود �أر�� ��ض �إ��س��رائ�ي��ل-ف�ل���س�ط�ين يف ال���س�ن��وات
ال�ت��ي �سبقت �إق��ام��ة ال��دول��ة .و�أن ت��اري��خ م��ا ق�ب��ل ح��رب
اال�ستقالل ،كانت �أر�ض �إ�سرائيل (�أو الأرا�ضي املقد�سة)
تفتقر �إىل احلدود الوا�ضحة ،بينما �شا�ؤول �أريئيلي قدم
االعتبارات لإقامة حدود �سيا�سية يف �أر�ض �إ�سرائيل بعد
�إن�شاء الدولة ،وتناول مو�شيه عمرياف القد�س :مدينة
بال حدود .وحتدث رعنان ليف�شتز عن �شروط ا�ستكمال
احل� ��دود ال��دائ �م��ة ،ب�ي�ن�م��ا حت ��دث ح�ج��ي ه��وب��رم��ان عن
احلدود عندما تتعدى احلدود .وتناول رينان ييزار�سكي
«اجل ��دار الفا�صل يف التوعية ال�ع��ام��ة يف �إ��س��رائ�ي��ل من
نقطة تفتي�ش �أمنية م�ؤقتة �إىل احلدود اجليو�سيا�سية».
وحتدث موتي جيجي عن العالقات بني مدن التطوير
والكيبوت�سات :املكان والو�ضع والهوية ،حالة �سديروت
 �شعار هنيغيف .وتناولت �آديا مندل�سون ماعوز :حدودومناطق ال�شفق يف الرواية العربية لالنتفا�ضة .ووفقاً
ملندل�سون ماعوز ،ف�إن اخلط الأخ�ضر هو خط حدودي
م�ؤقت مييز بني دولة �إ�سرائيل و«منطقة ال�شفق».
واخ�ت�ت��م هينى زوف �ي��دة ورع �ن��ان ليف�شيزز ب ��أن القا�سم
امل �� �ش�ترك امل ��وج ��ود ه��و احل� ��دود اخل��ارج �ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة
لإ�سرائيل مت ت�صورها من قبل �آباء ال�صهيونية و�شكلها
قادتها ب�شكل تع�سفي وبقوة جتاه املجموعات الأ�ضعف يف
البالد وحميطها ،و�أن التحدي الرئي�سي ال��ذي يواجه
ق ��ادة ال�ب�لاد ه��و ت�صحيح ال��و��ض��ع م��ن خ�لال ا�ستكمال
حدودها اخلارجية والق�ضاء على عدم و�ضوح الفجوات
االجتماعية واالقت�صادية بني اجلماعات العرقية التي
متيز حدودها الداخلية.
-----------------------------

 الكتاب« :ممنوع ال يوجد حدود». الــمــؤلــف :تأليف جماعي بتحرير هينىزوفيدة ،ورعنان ليفشيزز.
 الناشر :يديعوت سفاريم2017 ،م ،باللغةالعبرية.
 -عدد الصفحات 621 :صفحة.
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«ممنوع ال يوجد حدود»
أميرة سامي *
سمى بـ”مفارقة الحدود” ،وعدم
كتاب “ممنوع ال يوجد حدود” يتعامل على نطاق واسع
ِّ
ومتعدد التخصصات حول مسألة الحدود ،وبما ُي َّ
وجود حدود سياسية مادية ُمتفق عليها ،إلى جانب حدود متعددة داخل المجتمع نفسه .لقد م َّرت سبعة عقود منذ إنشاء إسرائيل،
ُ
أن الحدود الجغرافية في نزاع ثالثي ثابت :إسرائيلية داخلية ،وإسرائيلية-فلسطينية،
ولم
تكتمل بعد حدودها الداخلية والخارجية ،كما َّ
ودولية ،ومن ناحية أخرى ،يتم باستمرار رسم الحدود الداخلية واالجتماعية ،على أساس سنوي تقريبًا ،بسبب التغيرات المتكررة في
بنية المجتمع والعمليات االجتماعية السريعة .يتساءل المؤلفان هينى زوفيدة ،ورعنان ليفشيزز ،داخل الكتاب عن كيفيه تأثير هذا
على المجتمع؟ وما هي اآلثار المترتبة على هذا الواقع؟
حد ما ،والتي تبين أن الحدود الخارجية والداخلية إلسرائيل قد تم تصميمها ،وال يزال يصوغها
ويستعرض الكتاب الصورة المعقدة إلى ٍّ
تعسفي ،وبقوة ،تجاه جيراننا في المجال الجغرافي ونحو الجماعات األضعف في البالد .هذه الطرق
قادة الدولة والنخب الحاكمة بشكل
ُّ
فإن التحدي الرئيسي الذي يشير إليه مؤلفو المقاالت -كل على طريقته-
التي تميز المناطق غير مقبولة في الدول المتحضرة؛ لذلك َّ
هو تصحيح الوضع عن طريق استكمال الحدود الخارجية للدولة ،وإزالة الفجوات االجتماعية واالقتصادية غير الواضحة بين المجموعات
العرقية  /الوطنية  /الجندرية  /العرقية ...وغير ذلك.

هينى زوفيدة دكتور يف العلوم ال�سيا�سية ونا�شط اجتماعي
ورئ�ي����س ق���س��م ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية بكلية وادي ي��زرع�ي��ل،
وه ��و حم��ا� �ض��ر وب ��اح ��ث يف جم ��ال ال �ه �ج ��رة وال�لاج �ئ�ين
واحل��رك��ات االجتماعية و�سلوك الناخبني ،ويتعامل مع
البحوث االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية للمجتمع
الإ�سرائيلي كجزء من �أن�شطته االجتماعية؛ فهو ع�ضو
يف اللجنة التنفيذية لـ«للحزب الدميقراطي ال�شرقي»
وجمعية «�أت��ارمي» ،التي تديرها مكتبة ليفين�سكي يف تل
�أبيب ل�صالح ال�سكان املهاجرين.
يتناول الكتاب يف املقدمة مفهوم احل��دود :بني التجاهل
وال�لام�ب��االة واالح�ت�ق��ار ،وي��ذك��ر امل��ؤل�ف��ان �أ��س�ب��اب ت�أليف
الكتاب؛ كما يلي« :لقد �شعرنا منذ فرتة �أن فهمنا ملفهوم
احلدود يختلف عن مفهوم معظمنا؛ لأننا غالباً ما جند
�أنف�سنا بني طوائف خمتلفة بني النا�س :العرب واليهود،
الرجال والن�ساء ،وال�سفاردمي والإ�شكناز الذين يف�سرون
مفهوم احل��دود وم�شتقاته املختلفة ب�شكل خمتلف عنا.
على �سبيل امل�ث��ال :تعد ح��دود ال��دول��ة من امل�شكوك فيه،
عندما مييز معظم مواطني �إ�سرائيل (�أو غريهم) بني
احل ��دود ال�سيا�سية واحل ��دود الأم �ن �ي��ة ،ك�م��ا ف�ع��ل رئي�س
ال��وزراء بنيامني نتنياهو يف م�ؤمتر هرت�سليا عام ،2006
ففي �سياق اتفاقات ال�سالم� ،ستكون هناك ت�ن��ازالت من
كال اجلانبني ،ولكن لي�س من جانب الأمن الإ�سرائيلي،
والقرار امل�صريي املطروح علينا هو حتديد حدود الأمن
لإ��س��رائ�ي��ل ،التي يجب �أن ت�شمل وادي الأردن والقد�س
الكربى والأرا�ضي التي ت�سيطر على منطقة دان.
م��ا ال ��ذي يعنيه نتنياهو ب �ـ«احل��دود الأم �ن �ي��ة»؟ �إ َّن �أك�ثر
امل�ن��اق���ش��ات تف�صي ً
ال ح��ول ه��ذا امل�صطلح ،ع�ل��ى م��ا يبدو
هي املن�سوبة لعوزي دايان ،و�أنها حق �إ�سرائيل يف «حدود
�آمنة» وعد بها ر�سم ًّيا كل مر�شح لرئا�سة الواليات املتحدة
و�أي�ضا بع�ض الر�ؤ�ساء ،ومن جانب حركة حما�س �أي�ضا،
ومن الوا�ضح �أن هذه «احلدود الآمنة» حق �إ�سرائيل (مثل
�أي دولة �أخ��رى) بالن�سبة لهم ،ال يخ�ضع لنزاع ويختلف
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اخ�ت�لاف�اً ج��وه��ر ًّي��ا ع��ن «احل ��دود الأم �ن �ي��ة» ال�ت��ي يطالب
بها نتنياهو وداي��ان .فمعنى احل��دود الأمنية هو احلدود
ال�سيا�سية م��ع الطريق الأم�ث��ل م��ن وج�ه��ة نظر �أمنية-
ع�سكرية ،والتي توفر �أق�صى قدر للحماية من الإرهاب.
�إن «احلدود الأمنية» التي اقرتحها نتنياهو ودايان تختلف
اخ�ت�لاف�اً ج��ذري �اً لأن �ه��ا ت���ض��اف �إىل احل ��دود ال�سيا�سية،
وبالتايل يفرت�ض �أنه يحق لدولة واحدة ،يف هذه احلالة
 �إ�سرائيل و�أن تت�صرف يف �أرا�ضيها ذات ال�سيادة ،و�أنتقوم بكل م��ا ه��و مطلوب م��ن �أج��ل احتياجاتها الأمنية
دون مراعاة االحتياجات ال�سيادية امل�شروعة.
ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ق ��د ال ت �ك��ون وا� �ض �ح��ة ،و��س�ت�ت���ض��ح على
ال �ف��ور� ،إىل ج��ان��ب ��ش��رط حت��دي��د احل ��دود الأم�ن�ي��ة يف
وادي الأردن ،عر�ض اتفاق رئي�س الوزراء نتنياهو على
حل الدولتني يف خطاب بار �إيالن وحقيقة �أن نتنياهو
وداي� ��ان ي��رف���ض��ان ب�شكل � �ص��ارم اق �ت�راح ��ض��م وت�سوية
«الوجود» الإ�سرائيلي يف غور الأردن ،وي�شمل �سيناريو
اتفاق ال�سالم الذي حدده نتنياهو يف االقتبا�س �أعاله،
�ضمن ًّيا ،دولة فل�سطينية حدودها يف الغرب هي احلدود
ال�سيا�سية ال�شرقية لإ��س��رائ�ي��ل يف ال���ش��رق ،وح��دوده��ا
ال�سيا�سية م��ع الأردن يف وادي الأردن ه��ي يف ال��وق��ت
نف�سه احلدود الأمنية ال�شرقية لإ�سرائيل.
�إنَّ «احل��دود الأمنية» متميزة عن احل��دود ال�سيا�سية،
وه��ي يف �أح�سن الأح ��وال �إخ�ضاع �سيادة دول��ة ما لأمن
ج��ارت �ه��ا ،ويف �أ� �س ��و�أ الأح � ��وال« ،ت���س�ط�ي��ح» احل ��دود بني
احل��ال��ة القوية وال�ضعيفة م��ن قبل الأول �أو جتاهله،
كما تفعل الإمرباطوريات يف الع�صور القدمية (انظر
الف�صل  .)3هذا اخ�تراع �إ�سرائيلي غري معرتف به يف
املعجم اجل�غ��رايف ال�ع��ام ،والأه ��م م��ن ذل��ك ،يف القانون
ال��دويل ،وهناك جمال للحجة ب��أن الإ�سرائيليني غري
الرا�ضني ع��ن احلجة القائلة ب ��أن «�أي ت�سوية نهائية
��س�ت�ك��ون احل ��دود الأم�ن�ي��ة لإ��س��رائ�ي��ل ه��ي الأردن» هي
معيار ٍ
كاف.

ويعر�ض م�ؤلفا الكتاب طريقة ب�سيطة لتو�ضيح م�شكلة
امل���ص�ط�ل��ح «ح ��د الأم� � ��ان» ،وحم ��اول ��ة ال �ع �ث��ور ع�ل�ي��ه على
 Googleب��ال�ع�بري��ة والإجن�ل�ي��زي��ة؛ ف�لا ي�ج��د حم��رك
البحث العربي تعريفاً للم�صطلح� .أم��ا حم��رك البحث
ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة �أك�ث�ر �إح �ب� ً
�اط��ا ن �ظ � ًرا لأن ال�ك�ل�م��ات
( Secure/Security Borderح� ��دود �أم� ��ان/
�أم ��ان) يتم ترجمتها تلقائ ًيا �إىل “משטרת גבולות
أ�م��ن احل ��دود» .وات�ضح �أن حم��رك البحث ال يعرف كل
�شيء عن «حدود الأمن».
�إن ال���س�ب��ب يف �أن اخل �ط��اب ال �ع��ام وال �ق��ان��ون ال� ��دويل ال
يعرتفان بـ«احلدود الأمنية» يلمح يف عر�ض �أهميته -بني
احلدود ال�سيا�سية واحلدود الأمنية؛ حيث يوجد تناق�ض
لأن الأول ي�ضع حقو ًقا مت�ساوية بني الدول ذات ال�سيادة
ومي�ن��ح الأخ �ي�ر ��س�ي��ادة ال��دول��ة ال�ضعيفة لالحتياجات
الأمنية جلارتها القوية؛ ل��ذا من املهم الإ��ش��ارة �إىل �أنه
حتى الآن مل يعلن م�س�ؤول فل�سطيني �أو م�س�ؤول ر�سمي
ع��ن ج��دوى ات�ف��اق الو�ضع النهائي القائم على احل��دود
الأم �ن �ي ��ة ال �ت��ي ح ��دده ��ا رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ن�ت�ن�ي��اه��و ،على
النقي�ض من تقدميها ك�شرط �ضروري �أو حقيقة مغلقة
على اجلانب الإ�سرائيلي.
ُت ِّ
و�ضح احلكاية �أدن ��اه كيف �أن املفهوم ال��ذي ينعك�س يف
م�صطلح «احل��دود الأمنية» فيما يتعلق ب�أهمية وو�ضع
احل ��دود ال��دول�ي��ة يختلف ع��ن امل�ف�ه��وم امل�ق�ب��ول للقانون
والت�صور يف العامل الغربي:
' (اجلندي العامل) وه��و من �أك�ثر النا�س املحبوبني يف
املجتمع ال��ذي يعي�ش فيه ،و�أح ��د حم��رري رع�ن��ان (�أح��د
ق �ي��ادي ع���ص��اب��ة االي�ت���س�ي��ل) اع �ت��اد االث �ن��ان ال��ذه��اب �إىل
اجلامعة يف ال�صباح معاً؛ حيث عمل كالهما وا�ستخدم
وقت ال�سفر ملناق�شة م�شاكل الدولة وال�شعب .يف �إحدى
امل��رات ناق�شا م�شكلة نق�ص املياه واقرتحا احلل التايل:
يجب على �إ��س��رائ�ي��ل �أن ت�ضخ م�ي��اه הליטני الليطاين
بالقرب من م�صب النهر �إىل البحر املتو�سط ،لأن املاء

