
 سور الصین العظیم   ھو سور یمتد على الحدود الشمالیة والشمالیة الغربیة للصین ،  
 .لحمایة امبراطوریة الصین من ھجمات العدو

تم بناء العدید من الجدران منذ أوائل القرن السابع قبل المیالد من قبل الدول الصینیة 
 القدیمة ،

 .بعد أن بنیت العدید من السالالت المتعاقبة وحافظت على امتدادات متعددة من الجدران

قبل المیالد من قبل أول إمبراطور الصین  200 -226تم بناء الجدار األكثر شھرة بین    
، تشین شاي ھونغ ، لم یتبق الكثیر من ھذا الجدار ، تم بناء الجدار الحالي خالل عھد 

 .أسرة مینغ

الیوم، یتم التعرف على نظام دفاعي من سور الصین العظیم عموما باعتبارھا واحدة من 
 .أكثر المفاخر المعماریة إثارة لإلعجاب في التاریخ

. ھو أحد أھم مواقع التراث العالمي واختیر واحدا من عجائب الدنیا السبع  في العالم  و 
أصبح سور الصین العظیم من أھم األشیاء التي البد من رؤیتھا بالنسبة للزوار 

 .حیث یتوافد إلیھ الناس من جمیع أنحاء العالم كل عام. والسائحین
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إن سور الصین العظیم ھو یتكون من الحیطان الدفاعیة وأبراج 
المراقبة والممرات االستراتیجیة وثكنات الجنود وأبراج اإلنذار 

 .وغیرھا من المنشآت الدفاعیة

یمر سور الصین العظیم بتضاریس جغرافیة مختلفة ومعقدة، 
حیث یعبر الجبال واألجرف ویخترق الصحراء ویجتاز المروج 

ویقطع األنھار،  لذلك إن الھیاكل المعماریة للسور مختلفة 
 .وغریبة أیضا 

 21.196ھو أطول ھیكل في التاریخ ، ویبلغ طولھ حوالي 

ا ، وعرضھ  ً ا ، وارتفاعھ  9.1كیلومتر ً ا  15متر ً تقریبا ( متر
 ) . منھار ثلث الجدار اآلن  

 قبل المیالد 207-221بناه أسرة تشین  -أول سور عظیم 

 قبل المیالد 127-205بناه أسرة ھان  -السور العظیم الثاني 

  1200بناه أسرة جین  -السور العظیم الثالث 

 1644-1367بناه أسرة مینغ  -السور العظیم الرابع 
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كان البناء مینغ أقوى وأكثر تفصیال بسبب استخدام الطوب 
 25000یُقدر أن ما یصل إلى . والحجر بدال من صدم األرض

 .برج مراقبة قد تم بناؤه على ھذا الجدار

 8850سور الصین في أسرة مینغ الملكیة  إجمالي طولھ  
كیلومتر ینقسم إلى تسع مناطق إداریة عسكریة،  وكان عدد 

الجنود المرابطین على خط السور في عھد أسرة مینغ الملكیة 
 .بلغ حوالي ملیون جندي

كانت ظروف المعیشة والعمل لبناة الجدار تعیسة وغالبًا ما تكون 
ا بالغ الصعوبة ً  .قاتلة وكان توفیر الطعام أمر

، وكانوا " ظروف غیر إنسانیة"ما إن كان العمال یعیشون في 
 .یفتقرون إلى االحتیاجات األساسیة ، وتوفي الكثیر من العمال 

 .السور العظیم) بما في ذلك ماركو بولو 14و 13في القرنین (  لم یذكر أي من األوروبیین الذین زاروا الصین أو منغولیا 
 

، قد سمع عن سور الصین العظیم ، وربما قبل ذلك كان قد وصل الى  1346كان ابن بطوطة ، الذي زار الصین في عام    
 .الصین، لكنھ لم ینظر إلى الجدار

 

، وبدأت تدور قصص السور العظیم في أوروبا ، تصفھ بأنھ  16وصل األوروبیون إلى الصین عن طریق السفن في أوائل القرن 
 .للھندسة المعماریة" عمل رائع وقوي"
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ھذه , تُعتبر قصة السیدة مینغ جیانغ واحدة من أربعة الحكایات الشعبیة الكبرى في الصین 
 .واحدة من قصص السور العظیم الذي روى أكثر من ألفي عام 

 

في یوم زفاف السیدة مینغ جیانغ ، اختطف جنود اإلمبراطور زوجھا وأرسلوه لبناء السور 
العظیم ، لم تكن لدیھا أخبار عن زوجھا لعدة أشھر ، وفي إحدى اللیالي الشتویة ، كان لدیھا 

 .كابوس عنھ ، تحلم بصوت زوجھا ینادیھا قائال بانھ یشعر بالبرودة 
 

ًا دافئة وذھبت إلى السور العظیم ، سرعان ما اكتشفت  أعدت ثیاب
من العمال اآلخرین أنھ قد وافتھ، المنیة ، بكت من شده  الحزن ، ، 
بكت على الحائط ، وكان حزنھا شدیدًا لدرجة أنھ تسبب في انھیار 

 .الجدار ، وكشف عظام زوجھا ، ثم دفنھ بشكل صحیح

 .من شده الحزن قذف مینغ نفسھا في البحر  

فى وتم بناء  معبد صغیر  لھا بالقرب من سور الصین  العظیم 
 . تخلیداً لذكراھا )  Qinhuangdaoمدینة ( 

 Lady Meng Jiangسیدة مینغ جیانغ       ال



 

 See Dunia - Beijing                                                                             بكین  - شوف الدنیا

 :كیف یمكنك  زیارة سور الصین العظیم 

 .ھي أفضل مدینة لزیارة سور الصین العظیم  ومعظم زوار بكین تأتي فقط لرؤیة السور العظیم ) عاصمة الصین(بكین 

 و- Badaling   بادالینغ(  ھناك تسع نقاط لزیارة السور العظیم بالقرب من بكین ، ولكن معظم الزوار والجوالت تذھب إلى 
 ).  Mutianyu -موتیانیو 

 : Badaling  دقیقة من بكین 90یبعد حوالي (القسم الرائع واألكثر شعبیة بین السیاح الصینیین.( 
  : Mutianyu  دقیقة من بكین 90یبعد حوالي (و قلیلة االزدحام  االكثر شعبیة  بین السیاح األجانب.( 

الطریقة األسھل والمریحة ھي عن طریق جوالت الحافالت ، یمكنك 
سیتم . العثور على ھذه الجوالت في أي فندق أو وكاالت سفر في بكین

 .والى الفندق المقیم بھ بعد انتھاء الجولة نقلك من 

تشمل الجولة مرشد سیاحي یتحدث اإلنجلیزیة ، وتذاكر دخول ووجبة 
ا  35إلى  30عادة حوالي (غداء صینیة بأسعار معقولة  ً دوالر

 ).أمریكي

 .استخدام وسائل النقل العام لن یكون سھالً خاصة بسبب اللغة
، علیك الصعود لمدة ساعة من موقف  سور الصین للوصول إلى 

 .السیارات ، كما یمكنك ركوب التلفریك إلى السور  مع مناظر جمیلة
 )یوان  -  RMB: (أجرة التلفریك 

   RMB  120: تذكرة ذھاب وإیابو  RMB   100: في اتجاه واحد ةتذكر

 RMB 45: تذكرة دخولو   17:00حتي  8:00من : سور الصین العظیم ساعات العمل لزیارة 

 -سبتمبر (والخریف ) مایو -أبریل (إن أفضل وقت لزیارة السور العظیم ھو الربیع . "أفضل وقت لزیارة سور الصین العظیم
 .فبرایر سیكون باردا  -، ینایر باالضافة لالزدحام الشدید والحرارة القویة الصیف ھو موسم الذروة ). نوفمبر -أكتوبر 

 لدیھم التلفریك Badaling   و    Mutianyu    كل من 

 الذي  ال یتسلق سور الصین العظیم ھو لیس بطال:  المثل الصیني


