سور الصٌن العظٌم

b.c
o

m

ٌعتبر سور الصٌن العظٌم مشروعا دفاعٌا عسكرٌا قدٌما بارزا ونادرا فً التارٌخ المعماري البشري .إنه رمز لألمة
الصٌنٌة ،ولم ٌظهر ذكاء أسالؾ الصٌنٌٌن فحسب ،بل
ٌجسد جهدا بذلوا فٌه العرق والدماء .وٌشتهر فً العالم
بتارٌخه العرٌق وضخامة تحصٌناته وعظمته وقوته .

بدأ بناء سور الصٌن العظٌم خالل عهد الربٌع
والخرٌؾ وعهد الممالك المتحاربة قبل أكثر من
 0222عامٌ .بدأ السور من ممر جٌا ٌو قوان بمقاطعة
قان سو ؼربا وٌنتهً عند ممر شان هاي قوان
بمقاطعة خه بً شرقا مرورا بجبال شاهقة كؤنه تنٌن
عمالق ٌستلقً على أراضً الصٌن الشمالٌة الواسعة.
وإنه أقدم وأكبر مشروع دفاعً فً الصٌن والعالم.
وأدرج فً قائمة التراث الثقافً العالمً التً حددتها منظمة الٌونسكو التابعة لألمم المتحدة عام . 7891
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بدأت الممالك المختلفة فً عهد الربٌع والخرٌؾ ( من عام  112ق.م إلى عام  614ق.م ) وعهد الممالك المتحاربة ( من
عام  614ق.م إلى عام  007ق.م ) بناء أسوار على حدودها من أجل الدفاع عن نفسها ،وأصبحت تلك األسوار أقدم جزء
من سور الصٌن العظٌم .وفً عام  221ق.م وحد اإلمبراطور شً هوانػ دي الممالك المتحاربة ،وأسس أول دولة موحدة
ذات سلطة مركزٌة فً تارٌخ الصٌن وهً أسرة تشٌن الملكٌة.
ومن أجل تثبٌت حدودها وصد عدوان أقلٌة قومٌة شٌونػ نو التً
كانت تعٌش فً مناطق شمال أسرة تشٌن الملكٌة ،ربط شً
هوانػ دي األسوار التً كانت بنتها الممالك المتحاربة مما شكل
سور أسرة تشٌن الملكٌة الذي بلػ طوله أكثر من  4222كٌلومتر
وٌبدأ من شرقً مقاطعة لٌاو نٌنػ شرقً الصٌن وٌنتهً عند لٌن
تاو بمقاطعة قان سو ؼربً الصٌن .وبعد ذلك ،واصلت األسر
الملكٌة المتعاقبة فً الصٌن بناء أسوار على هذا األساس،
وتجاوز طول األسوار التً بنتها كل من أسرة هان الملكٌة وأسرة
مٌنػ الملكٌة  4222كٌلومتر .وٌبلػ إجمالً طول األسوار التً
بنتها األسر الملكٌة المختلفة  42ألؾ كٌلومتر .
إن سور الصٌن العظٌم لٌس سورا فقط ،بل هو مشروع دفاعً
متكامل ٌتكون من الحٌطان الدفاعٌة وأبراج المراقبة والممرات االستٌراتٌجٌة وثكنات الجنود وأبراج اإلنذار وؼٌرها من
المنشآت الدفاعٌة .وٌسٌطر على هذا المشروع الدفاعً نظام قٌادي عسكري متكامل ٌتكون من مستوٌات مختلفة .فلنؤخذ
سور الصٌن فً أسرة مٌنػ الملكٌة كمثال ،كان هذا السور الذي ٌبدأ من نهر ٌالوه شرقا وٌنتهً عند ممر جٌا ٌو قوان
ؼربا بلػ إجمالً طوله  1222كٌلومتر ٌنقسم إلى تسع مناطق إدارٌة عسكرٌة ،ولكل منطقة رئٌس تنفٌذي إلدارتها بصورة
منفصلة ومسإول عن إصالح السور داخل المنطقة وترمٌمه وهو مسإول أٌضا عن الشإون الدفاعٌة فً المنطقة أو
مساعدة المناطق العسكرٌة المجاورة على شإونها الدفاعٌة وفقا ألمر وزارة الدفاع الوطنٌة .وكان عدد الجنود المرابطٌن
على خط السور فً عهد أسرة مٌنػ الملكٌة بلػ حوالً ملٌون جندي .
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وتعتبر الحٌطان الممتدة جزءا رئٌسٌا من مشروع سور الصٌن الدفاعً .وبنٌت
الحٌطان فوق الجبال الشاهقة أو مواقع خطرة بالسهول حسب التضارٌس
الجؽرافٌة والحاجات الدفاعٌة .وؼالبا ما تكون الحٌطان التً بنٌت فً السهول أو
األماكن الهامة عالٌة ومتٌنة للؽاٌة ،أما الحٌطان المبنٌة على المواقع الخطرة
فوق الجبال ،فهً منخفضة وضٌقة نسبٌا ،وذلك من أجل توفٌر القوى العاملة
ونفقات البناء .وٌبلػ متوسط ارتفاع السور فً ممر جٌو ٌونػ قوان وبا دا لٌنػ أو
داخل مقاطعات خه بً وشن سً وقان سو نحو  1أو  9أمتار وسمك قاعدته 4
أو  1أمتار ،وسمك قمته  6أو  4أمتار .وبنً فً الجهة الداخلٌة على قمة السور

m

حائط إضافً ارتفاعه أكثر من متر ،وذلك من أجل الحٌلولة دون سقوط الجنود من على السور ،وبنى على الجهة
الخارجٌة حائط إضافً ارتفاعه متران تقرٌبا ،وعلى هذا الحائط فتحات علوٌة للمراقبة وفتحات تحتٌة إلطالق النار أو
إسقاط األحجار .وفً المناطق المهمة جدا ،بنٌت على السور حٌطان متعددة لمنع صعود األعداء السور .وفً منتصؾ
عهد أسرة مٌنػ الملكٌة ،أضٌفت إلى السور أبراج المراقبة أو مبانً المراقبة لمتابعة تحركات األعداء وإسكان الجنود
الذٌن ٌقومون بدورٌات الحراسة أو تخزٌن األسلحة واألؼذٌة .وبذلك تعززت القوة الدفاعٌة لسور الصٌن إلى حد كبٌر .
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تعتبر الممرات اإلستراتٌجٌة أهم مواقع دفاعٌة على خط السور الممتد لعشرات آالؾ كٌلومترات .وتقع الممرات
اإلستراتٌجٌة عادة فً مواقع صالحة للدفاع بؽٌة مقاومة المعتدٌن الكثٌرٌن بقوى عسكرٌة قلٌلة .
وهناك مثل صٌنً قدٌم ٌقول  " :لو كان هناك جندي واحد ٌدافع عند الممر اإلستراتٌجً  ،فال ٌمكن أن ٌخترقها عشرة
اآلالؾ من الجنود " .وٌدل هذا المثل بصورة حٌة على أهمٌة الممرات اإلستراتٌجٌة .وهناك عدد كبٌر من الممرات
اإلستراتٌجٌة الكبٌرة والصؽٌرة على خط سور الصٌن .ونؤخذ سور الصٌن ألسرة مٌنػ الملكٌة كمثال ،كان ٌوجد نحو ألؾ
ممر إستراتٌحً على خط السور ،ومن أشهره شان هاي قوان وهوانػ ٌا قوان وجٌو ٌونػ قوان وزي جٌن قوان وداو ما
قوان وبٌنػ شٌنػ قوان وٌان من قوان وبٌان قوان وجٌا ٌو قوان
إضافة إلى ٌانػ قوان وٌو من قوان اللذٌن بنٌا فً عهد أسرة هان
الملكٌة ( تعنً كلمة " قوان " فً اللؽة الصٌنٌة ممر إستراتٌجً( .
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وتعتبر أبراج اإلنذار جزءا هاما أٌضا من مكونات الدفاع لسور
الصٌن العظٌم .إنها مرافق إلرسال ونقل معلومات عسكرٌة .وفً
الحقٌقة إن أبراج اإلنذار بصفتها أداة لنقل المعلومات كانت موجودة
منذ القدم ،واستفٌدت منذ بداٌة بناء سور الصٌن منها بصورة جٌدة
بل كان ٌتم إكمالها تدرٌجٌا لتصبح أفضل أسلوب إلرسال ونقل
المعلومات العسكرٌة فً العهود القدٌمة .وكان أسلوب نقل
المعلومات هو إطالق الدخان نهارا وإشعال النار لٌال .إنه أسلوب
علمً وسرٌع لنقل المعلومات إذ ٌمكن معرفة عدد األعداء من عدد المواقع التً انطلق منها الدخان أو أشعلت فٌها النار.
وفً عهد أسرة مٌنػ الملكٌة أضٌفت أصوات المفرقعات فً وقت إطالق الدخان وإشعال النار لتعزٌز فعالٌة اإلنذار ،األمر
الذي ٌمكن من إبالغ المعلومات العسكرٌة بدقة إلى أماكن بعٌدة ومختلفة فً لحظة واحدة .وفً ظل عدم وجود الهواتؾ
واالتصاالت الالسلكٌة فً العهود القدٌمةٌ ،مكن القول إن هذا األسلوب لنقل المعلومات العسكرٌة كان سرٌعا جدا.
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وٌعتبر تنسٌق مواقع أبراج اإلنذار أمرا مهما جدا .وتقع كلها فً أماكن خطٌرة على قمم الجبال ،وال بد أن تتناظر ثالثة
مواقع مع بعضها البعض لتسهٌل نقل المعلومات .
ٌمر سور الصٌن العظٌم بتضارٌس جؽرافٌة مختلفة ومعقدة ،حٌث ٌعبر الجبال واألجرؾ وٌخترق الصحراء وٌجتاز
المروج وٌقطع األنهار .لذلك إن الهٌاكل المعمارٌة للسور مختلفة وؼرٌبة أٌضا إذ بنً السور فً المناطق الصحراوٌة
بمواد مكونة من األحجار المحلٌة ونوع خاص من الصفصاؾ نظرا لشح الصخور والطوب .أما فً مناطق هضبة التراب
األصفر شمال ؼربً الصٌن ،فبنً السور بالتراب المدكوك أو الطوب ؼٌر المحروق ،لكنه متٌن وقوي ال ٌقل عن متانة
السور المبنً بالصخور واآلجر .وبنً السور فً عهد أسرة مٌنػ الملكٌة ؼالبا من الطوب أو الصخور أو بخلٌط من
الطوب والصخور .وتوجد قناة ٌصرؾ المٌاه على قمة السور ألجل صرؾ مٌاه األمطار تلقائٌا وحماٌة السور .
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وباإلضافة إلى دوره العسكري ،أثر سور الصٌن العظٌم على التنمٌة االقتصادٌة الصٌنٌة أٌضا .إن اتجاه سور الصٌن
متطابق تقرٌبا مع الخط الفاصل بٌن المناخ شبه الرطب والمناخ الجاؾ فً الصٌن  ،وأصبح فً الواقع فاصال بٌن المناطق
الزراعٌة والمناطق البدوٌة .وفً قدٌم الزمان ،كانت تقٌم فً شمال الصٌن أقلٌات قومٌة بدوٌة ،وٌعٌش أهالً قومٌة هان
فً وسط الصٌن  ،ومن أجل حماٌة اإلنتاج الزراعً ومنع نهب القومٌات البدوٌة لمنتجاتهم الزراعٌة ،ظل أهالً قومٌة
هان ٌبنون السور باستمرار .وبذلك أصبح سور الصٌن العظٌم حاجزا للتطور المستقل للحضارتٌن المختلفتٌن .
ومن بٌن المواقع السٌاحٌة على سور الصٌن العظٌم فً أنحاء الصٌنٌ ،عتبر سور با دا لٌنػ شمال بكٌن أفضل قطعة
محفوظة من سور الصٌن  ،كما هو أحد أفضل المواقع لتسلق السور للسٌاح الصٌنٌٌن واألجانب.
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