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اجلدار اإلسرائيلي ..أكثر اجلدران
عنصرية عبر التاريخ

ُبنيت اجلدران العازلة عبر التاريخ للفصل بني النزاعات التي تنشب بني شعوب الدول املتالصقة
صراعا على املياه والثروات
طمعا بأراض زراعية ،أو حرب قبائل ،أو
ً
على حدود بعضها البعض ،إما ً
املعدني ��ة ،وكانت تعرف بـ «األس ��وار» الت ��ي حتمي املدينة من هجمات األعداء ،وتعلو هذه األس ��وار
الق�ل�اع واألبراج للمراقبة ،فكانت أس ��وار بغ ��داد أو املدينة املدورة ،وبابل ،وأس ��وار القدس ،ومعظم
قدميا باألس ��وار والبوابات حلمايتها ودرء األخطار عنها ،وكان أطولها وأكبرها
املدن كانت حتاط
ً
سنتحدث
س ��ور الصني العظيم ،وس ��ور هارديان الروماني ،وأسوار كثيرة ُبنيت في عصرنا احلديث
ّ
عنها في سياق دراستنا لهذه اجلدران أو االسوار ،وهل استطاعت فعال حماية ُدولها من االعتداء
سدا
اخلارجي .وكما ذكر القرآن الكرمي في س ��ورة الكهف أن األس ��كندر املقدوني «ذو القرنني» بنى ً
حصينًا لعزل شعوب يأجوج ومأجوج عن دخول بالده ملنعهم من إفساد األرض.

العامـل

وأهم األسوار التي ُبنيت
أو ًال :سور الصني العظيمّ :
قدميا وأعظمها هو س ��ور الص�ي�ن العظيم :وميتد
ً
هذا الس ��ور عل ��ى احل ��دود الش ��مالية والش ��مالية
الغربي ��ة للصني (جمهورية الصني الش ��عبية) من
«نش ��نهوانغتاو» عل ��ى خلي ��ج بحر بوه ��اي (البحر
األصف ��ر) ف ��ي الش ��رق إل ��ى منطق ��ة «غانش ��و» في
الغرب ،كما متّ بناء س ��ور آخر إل ��ى اجلنوب وامتد
م ��ن منطق ��ة «بكني» إلى «هاندت ��ن» ،ومتّ بناء أولى
أجزاء الس ��ور أثناء عهد حكام «تش ��انغوا» حلماية
مملكتهم من هجمات الشعوب الشمالية (األتراك،
واملغول ،واملنشوريني التونغوز ،ومن ُعرفوا بشعوب
ب�ل�اد الهون «س ��يثيو -نغ تو ،هيون ��غ -تو ،وهم من
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القبائ ��ل الت ��ي كان يحكمه ��ا «آتي�ل�ا» مل ��ك ب�ل�اد
اله ��ون) ،وكانت أس ��رة «تش�ي�ن» الصيني ��ة احلاكمة
املع ��روف بـ «تش ��ي هوانغ -دي» قام ��ت ببناء اجلزء
األكبر من س ��ور الصني ،خش ��ية م ��ن هجمات هذه
واملدمرة ،وبعد أن استطاع «تشي
القبائل الوحشية
ّ
هوانغ -دي» توحيد الصني سنة  221ق.م سارع إلى
إكمال بناء الس ��ور في سنة  204ق.م ،والذي شارك
ثم واصلت
ف ��ي بنائ ��ه أكثر من  300ألف ش ��خصّ ،
أس ��رة «هان» بناءه ف ��ي  202ق.م ،ثم جاءت بعدهم
أس ��رة «س ��وي» 618-589م وأكمل ��ت أعم ��ال البناء،
وبع ��د س ��نوات طويلة تع� � ّرض فيها الس ��ور لتعرية
الطبيع ��ة والهجم ��ات الكثيرة التي هدمت قس � ً�ما

> إعداد :الباحثة أمال عربيد
amaluna@live.com
www.amaluna.org
amal.arbeed@gmail.com

منه ،ج ��اءت أس ��رة «مين ��غ» 1644-1368م وعملت
عل ��ى امتداد الس ��ور وتدعيمه باس ��تبدال األجزاء
التي بليت من جراء بنائها من الطني واستبدلتها
بأحجار م ��ن الطوب ،ليبلغ بذل ��ك طوله النهائي
س ��تة آالف و 700كل ��م ،وميت ��د مب ��وازاة األنه ��ار
املجاورة ،وتتش ��كّ ل انحناءاته مع تضاريس اجلبال
والت�ل�ال الت ��ي يجتازه ��ا ،وبلغ عرض هذا الس ��ور
مبعدل
 4.6أمت ��ار إلى  9.1أمتار ف ��ي قاعدته ،أي
ّ
س ��تة أمت ��ار ،ويضي ��ق تدريج ًيا ف ��ي األعلى ليصل
إل ��ى  3,7أمتار ،ويت ��راوح ارتفاعه ب�ي�ن  3و  8أمتار
حس ��ب ارتفاع التالل وانخفاضه ��ا ،وتتخلّله أبراج
احلراس ��ة واملراقب ��ة والت ��ي بلغ طوله ��ا اإلجمالي

