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العامـل

مترا برج ،وتعتبر اجلهة
 12مت � ً�را ،أي ب�ي�ن كل ً 20
الش ��رقية م ��ن الس ��ور الت ��ي متت ��د بضع ��ة مئ ��ات
الكيلومترات هي أحس ��ن األجزاء ،ومازالت قائمة
إل ��ى يومنا هذا ،ويعتبر س ��ور الصني العظيم من
أصع ��ب األس ��وار تس� �لّقً ا وصع ��و ًدا ،ويش ��كّ ل تراث� � ًا
وطن ًي ��ا لش ��عب الصني ،ويزوره الس ��ائحون من كل
دول العال ��م لعظمت ��ه ،وأضيف إل ��ى قائمة الئحة
التراث العاملي في اليونسكو في 1987م.
ثان ًي ��ا :جدار هادريان الرومان ��ي :أقام اإلمبراطور
الروماني هادريان ع ��ام 922م جدا ًرا في بريطانيا
بط ��ول  73مي�ل�ا ليمن ��ع هجم ��ات البراب ��رة ع ��ن
تقويض إمبراطوريته بهجماتهم الوحشية.
< أما في العالم اجلديد فقد استمرت دوال كبرى
وصغ ��رى في بناء اجل ��دران العازل ��ة ،منها ما كان
عنصر ًيا جتاه ش ��عوب أخ ��رى مغايرة لها عرق ًيا أو

دين ًي ��ا أو مذهب ًيا ،ومنها ما كان على خلفية حرب
معها أو نزاعات على احلدود أو ألسباب سياسية...
ومن هذه اجلدران-:
 -1جدار وارس ��و 1940م :حيث بن ��ى «هتلر» جدا ًرا
ح ��ول احل ��ي اليه ��ودي بالعاصم ��ة «وارس ��و» إب ��ان
احتالل أملانيا النازية لبولندا عام 1939م ،وس � ّ�مي
ه ��ذا اجلدار بالـ «غيتو وارس ��و» لعزل تدفّ ق اليهود
ع ��ن الدخ ��ول إل ��ى أملاني ��ا ،ويق ��ع هذا اجل ��دار في
وس ��ط مدين ��ة «وارس ��و» ،ويبل ��غ ارتفاع ��ه  3أمت ��ار
معزّزة باألس�ل�اك الشائكة ،وقد عمل هتلر النازي
عل ��ى تهجير اليهود من بالده عبر قتلهم بالغاز أو
يضم حوالي
حرقه ��م باألف ��ران ،وكان هذا الغيت ��و ّ
 370أل ��ف يهودي لم يبق منهم -بس ��بب عنصرية
الرئي ��س الن ��ازي األملان ��ي «هتل ��ر» -س ��وى  50ألفً ا
هرب ��وا إلى خ ��ارج أملاني ��ا وبولندا حس ��ب ما ذكرت
الروايات اليهودية.
 -2اجل ��دار الكوري :فبعد انته ��اء حرب الكور ّيتني
اجلنوبي ��ة والش ��مالية ب�ي�ن عام ��ي 1953-1950م
أقيم ج ��دار عازل يفصل بينهم ��ا بطول  240كلم،
وبع ��رض يص ��ل إل ��ى  4كل ��م ،ويتمرك ��ز ف ��ي كوري ��ا
الش ��مالية قراب ��ة  700ألف جندي كوري ش ��مالي،
ف ��ي مواجهة م ��ع  400أل ��ف كوري جنوب ��ي بأرض
فاصلة ملغّ مة بحوالي مليون لغم أرضي.
قس ��م اجلزيرة
 -3ج ��دار نيقوس ��يا :وه ��ذا اجلدار ّ
إلى قس ��مني :قس ��م ش ��مالي يتب ��ع تركي ��ا ،واآلخر
قس � ٌ�م جنوب ��ي يتبع اليونان ،وه ��ذا اجلدار األمني
الع ��ازل بلغ طوله  180كلم م ��ع وجود منفذ ْين له

على طول اجلدار ،وقد أ ّدى هذا اجلدار إلى توقّ ف
االشتباكات على أرض جزيرة قبرص ،بني اليونان
وتركي ��ا ع ��ام 1963م ،إال أن قبرص اليونانية ق ّررت
ه ��دم اجلدار دون س ��ابق إن ��ذار من جهته ��ا ،األمر
ال ��ذي الق ��ى ردود فع ��ل إيجابي ��ة دولي ��ة وأح ��دث
مفاجأة للقبارصة األتراك.
 -4ج ��دار بلفاس ��تُ :بن ��ي ج ��دار بلفاس ��ت ف ��ي
أيرلن ��دا إثر الص ��راع الطائفي بني البروتس ��تانت
والكاثوليك ،فوضعت الق ّوات البريطانية حواجز
من األسالك الشائكة وأكياس من الرمل ،وفصلت
ب�ي�ن اجله ��ات املتخاصم ��ة ف ��ي مدين ��ة بلفاس ��ت
ح ��ي «فالس» ال ��ذي يعيش في ��ه الكاثوليك ،وحي
«الش ��انكيل» الذي يعيش فيه البروتستانت ،و ُدعي
ه ��ذا اجل ��دار بـ «ج ��دار الس�ل�ام» ،إال أن الصراع لم
يتوقّ ��ف ب�ي�ن الطائفت�ْي�نْ رغ ��م توقّ ��ف احلرب بني
اجلي ��ش األيرلن ��دي والق� � ّوات البريطاني ��ة ،وعادا
إل ��ى عملي ��ة بن ��اء اجل ��دران لتبل ��غ حوال ��ي 80
جدا ًرا ع ��از ًال يفصل بني الطائفت�ْي�نْ الكاثوليكية
والبروتستانتية.
 -5ج ��دار س ��لوفاكيا :حي ��ث أقام ��ت جمهوري ��ة
س ��لوفاكيا س ��و ًرا بطول 150م وارتف ��اع  3أمتار في
بلدة «أوس ��تروفاني» ملنع دخول الغجر إلى املدينة،
ومحاصرته ��م ف ��ي احل ��ي الضي ��ق الذي يس ��كنون
فيه ،والس ��ماح لهم بعبوره عبر بوابة ضيقة لشراء
حاجاتهم الضرورية فقط.
 -6ج ��دار أبخازيا في روس ��يا :فقد ش� � ّيدت روس ��يا
لتحدد احل ��دود بينها وبني
س ��و ًرا ح ��ول «أبخازيا»
ّ

