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عدد األشخاص 6 :اشخاص بالغين

 /1جدول الرحلة الدولية

اليوم

من

الى

الساعة

الساعة

الترانزيت

االربعاء 19
يوليو
االربعاء

المدينة

اسطنبول

06:05

09:40

2:20

اسطنبول

وأرسوا

12:30

14:00

وأرسوا

اسطنبول

14:55

18:35

اسطنبول

1:10

المدينة

4:35

األحد13
اغسطس
االثنين 14

6:30

 جدول توزيع األيام والمسافات بين المدن/2

الزمن

المسافة

الى

من

اليوم

1:11

كم105

Radom

Warsaw Chopin
Airport

19
يوليو

2:41

كم193

Kraków

Radom

20
يوليو

2:21

كم109

Zakopane

Kraków

23

1:22

كم73

Liptovský
Trnovec

Zakopane

26

3:49

كم255

Budapest

Liptovský
Trnovec

29

3:6

كم326

Brno

Budapest

1

2:13

كم206

Prague

Brno

3

3:16

كم279 Burg Spreewald

Prague

6

5:18

كم555 Warsaw Chopin
Airport

Burg Spreewald

10

جدول الفنادق/3
السعر

الفندق

الى

من

المدينة

470.80

Hotel E7

20

19

Radom

1,548

Apartamenty TWW Stary
Browar

23

20

Kra Vila
Piano Marina
Liptov ków

1,705

Apartament Nowotarska

26

23

Zakopane

1,668

Chaty Terezka

29

26

Liptovský
Trnovec

1,551

Gellert Hill Apartment

1

29

Budapest

1,088

Orea Resort Santon

3

1

Brno

1,922

Penthouse Troja

6

3

Prague

3,345

Exklusives Holzhaus

10

6

Burg
Spreewald

2245

Hotel Metropol

13

10

Warsaw

16156

جدول احداثيات الفنادق/4
االحداثية

الفندق

المدينة

N 51° 24.952,

Hotel E7

Radom

Apartamenty
TWW Stary
Browar

Kraków

Apartament
Nowotarska

Zakopane

Chaty Terezka

Liptovský
،Trnovec

Gellert Hill
Apartment

Budapest

Orea Resort
Santon

Brno

Penthouse Troja

Prague

Exklusives
Holzhaus

Burg
Spreewald

E 21° 8.137
N 50° 3.881,
E 19° 56.952
N 49° 18.066,
E 19° 57.430
N 49° 6.703,
E 19° 32.600
N 47° 28.952,
E 19° 2.276
N 49° 13.843,
E 16° 31.103
N 50° 6.984,
E 14° 25.294
N 51° 50.081,
E 14° 7.248

/5المعالم السياحية في كراكوف
الموقع

الوصف

االحداثية

Krakus
Mound

هضبة مطلة على المدينة

N 50 02.381

Kopalnia
Soli
Wieliczka

منجم فياليتشكا الملحي تم بناء المنجم في القرن الثالث
عشر الستخراج ملح الطعام ،ويعتبر أحد أقدم المناجم
الملحية في العالم التي استمرت في إنتاج الملح لفترات
طويلة وحتى عام .2007

Rynek
squares

ساحة كبيره في وسط البلد وحولها اغلب األماكن
السياحية والمطاعم والمحالت .يقال انها من أكبر
الساحات في أوروبا

wawel
castle

قلعة "فافل" :بنيت "فافل" في القرن الرابع عشر ،بطلب
من الملك البولندي كازيمير الثالث العظيم .شكلت هذه
القلعة الموقع التاريخي والثقافي األهم في "بولندا"
لقرون عدة ،إذ اعتبرت رمزا للدولة ،ومقرا إلقامة أشهر
الملوك .أما اليوم فهي واحدة من أشهر المتاحف الفنية
في البالد ،حيث تضم  10أقسام تعرض مجموعات عدة
من اللوحات،

Cloth Hall
Sukiennice

مبنى قاعة القماش ،مبنى كبير يحتوي على مطعم من
الخارج والعديد من محالت بيع الهدايا التذكارية

Galeria
Krakowska

مول كبير نوعا ً يحتوي على  3طوابق وفيها اغلب
الماركات المعروفة والمطاعم العالمية

Stary

سوق السكان المحليين ويوجد المخبوزات .الزهور.

E 19 57.542
N 49 59.074
E 20 03.221

N 50 03.722
E 19 56.203
N 50 03.245
E 19 56.125

N 50 03.703
E 19 56.236
N 50 04.025
E 19 56.796
N 50 04.040

Kleparz

الفاكهة .والخضروات .اللحوم .البيض األدوات المنزلية

E 19 56.459

Krakow
Factory
Outlet

كراكوف فاكتوري أوت لت

N 50 06.579
E 19 50.810

/6المعالم السياحية في زاكوباني
الموقع

الوصف

االحداثية

Morskie Oko

بحيرة مورسكي أوكو رابع أكبر وأعمق بحيرة في جبال
تاتراو،

N 49 11.853

Tatrzański
Park
Narodowy

هي حديقة وطنية تقع في جبال تاترا

Gugu Park
Linowy

هذا المكان هو مكان للمرح لألطفال والبالغين على حد
سواء!

Kasprowy
Wierch Cable
Car

عربات تلفريك

Krupowki
Street

شارع رائع يسرق منك الوقت بدون ان تشعر فيه الكثير من
العروض والمطاعم الشهية والكافيات ومحل الشكوالتة

Gubałówka,
Zakopane,
Polska

هناك الكثير من األشياء التي يمكن رؤيتها واألنشطة التي
يمكن ممارستها .أكشاك السوق والركوب وأكثر من ذلك
بكثير .تسلق إلى  gubalowkaسهل ولكن يمكنك أخذ
القطار

E 19 56.221

(Dom Do
Gory
)Nogami

 Upside Down Houseالبيت المقلوب

N 49 17.639

E 20 04.207
N 49 16.266
E 19 58.904
N 49 17.221
E 19 57.772
N 49 17.830
E 19 56.900
N 49 16.771
E 19 57.838
N 49 18.479

E 19 57.453

/7المعالم السياحية في برنو

الموقع
Moravian Karst

The Technical
museum

الوصف
كهوف "مورافيا" التي تضم عددا من
الكهوف واألنهار واألخاديد المثيرة
للمشي والتنزه واالستكشاف ،وينتشر
حولها المقاهي والمطاعم ومالعب
األطفال مع أماكن خاصة لتنزه العائالت،
ويمكن القيام بجولة على القارب حول
الكهوف ،ويُعد كهف "بونكفا" أحد
أجمل كهوف الرواسب الكلسية في
أوروبا ،ويمكن القيام بجولة داخل
الكهف مع مرشد سياحي باللغة
اإلنكليزية ،وهو مثالي لرحالت الشباب
والمغامرة.
يعرض المتحف التقني تاريخ الطيران،
وعدة نماذج من األدوات والمركبات
التاريخية ،والدراجات ،ومنتجات
الحديد ،ومحركات الماء والبخار،
وفعاليات لألطفال تشرح وتمثل بعض
تجارب وقوانين الفيزياء ،وأدوات
حرفية متنوعة

االحداثية
N 49 18.457
E 16 41.990

N 49 13.640
E 16 35.277

/8المعالم السياحية في وارسو

الوصف

الموقع
المدينة القديمة

& Plac Zamkowy
Castle Squar
Palace of Culture
and Science
Saxon

حدائق

Ksiaz Castle

قلعة كسياز

Warsaw Uprising
Museum
Royal Road

متحف انتفاضة وارسو

Royal Lazienki
Park

Annopol Factory
Warsaw
Arkadia

قصر الثقافة والعلوم

الطريق الملكي
أكبر حدائق مدينة وارسو ،وأجملها؛
حيث صممت على الطراز الباروكي،
وتم تشييدها في القرن السابع عشر.
تضم الحديقة عدد من القصور مثل؛
القصر الواقع على المياه ،والذي يعد
القصر الرئيسي بالحديقة ،ويضم مدراج
وأورانجيريز كالسيكيان.
أنوبول فاكتوري وارسو اوت لت
أركاديا مول

االحداثية

معلومات عامة عن الدول والمدن التي سوف تتم زيارتها
 /بولندا
بولندا أو بولونيا (بالبولندية Polska :رسميا الجمهورية البولندية (بالبولندية:
 )Rzeczpospolita Polskaهي دولة تقع في أوروبا الوسطى ،وتحدها غربا ً ألمانيا ؛
جمهورية التشيك وسلوفاكيا جنوباً؛ أوكرانيا ،بيالروسيا شرقاً؛ وبحر البلطيق ومنطقة
كاليننغراد (معتزل روسي) وليتوانيا شماالً .إجمالي مساحة بولندا هو 312679
كيلومتر مربع ( 120726ميل مربع) مما يجعلها تحتل المركز الـ  69األكبر في العالم
وأكبر  9في أوروبا .ويبلغ عدد سكانها أكثر من  38500000نسمة[ ]8بولندا هو 34
البلد االكثر سكانا في العالم ،سادس عضو االكثر اكتظاظا بالسكان في االتحاد
األوروبي ،وعضو في مرحلة ما بعد الشيوعية من حيث عدد السكان في االتحاد
األوروبي .بولندا هي دولة وحدوية تنقسم إلى ستة عشر تقسيم إداري.العديد من
المؤرخين تتبع اقامة دولة البولندية إلى  ،966عندما كان  Mieszkoاألول ،حاكم إقليم
توازي تقريبا ،مع انه في الوقت الحاضر بولندا قد تحولت إلى المسيحية .فقد تأسست
مملكة بولندا في  1025وعام  1569بعد ما عززت جمعية سياسية طويلة األمد مع
دوقية ليتوانيا من خالل التوقيع على اتحاد لوبالن ،وتشكيل الكومنولث البولندي
الليتواني .توقف الكومنولث تدريجيا من الوجود في السنوات  ،1795-1772عندما تم
تقسيم األراضي البولندية بين بروسيا واإلمبراطورية الروسية ،والنمسا .استعادت بولندا
استقاللها (باسم الجمهورية البولندية الثانية) في نهاية الحرب العالمية األولى عام
.1918بعد عقدين من الزمن ،في سبتمبر  ،1939بدأت الحرب العالمية الثانية مع
غزو بولندا من قبل ألمانيا النازية واالتحاد السوفياتي (كجزء من ميثاق مولوتوف
ريبنتروب) .توفي أكثر من ستة ماليين مواطن بولندي الحرب .وفي عام  ،1944تم
تشكيل حكومة مؤقتة البولندية المدعوم من السوفييت ،والتي ،بعد فترة من الصراع،
استفتاء وانتخابات مزورة ،وقدم ترتفع إلى دولة تابعة من االتحاد السوفياتي
والجمهورية البولندية (رزيكزبوسبوليتا بولسكا) ،والتي سميت لجمهورية الصين
الشعبية من بولندا (التليفزيون رزيكزبوسبوليتا  )Ludowaفي عام  .1952خالل
ثورات عام  ،1989أطيح بالحكومة الماركسية اللينينية ،اعتمدت بولندا دستور جديد
ترسيخ مكانتها كدولة ديمقراطية تحت اسم رزيكزبوسبوليتا  ،وغالبا ما يشار إليها باسم
"الجمهورية البولندية الثالث" (رزيكزبوسبوليتا).
على الرغم من التدمير الواسع الذي شهدته بولندا خالل الحرب العالمية الثانية ،تمكنت
من الحفاظ على الكثير من الثروة الثقافية .هناك  14موقعا تراثي مدرج في التراث

العالمي لليونسكواآلثار التاريخية والعديد من الكائنات من التراث الثقافي .منذ نهاية
الفترة الشيوعية ،حققت بولندا مرتبة "عالية جدا" في مجال التنمية البشرية.
اريخ اليهود في بولندا يعود إلى أكثر من  800سنة .لعدة قرون ،؛كانت بولندا موطنا
ألكبر وأهم تجمع للبيت اليهودي في العالم .كانت بولندا مركزا للثقافة اليهودية وذلك
بفضل فترة طويلة من التسامح الديني التشريعى و الحكم الذاتي االجتماعي .انتهت هذه
مع تقاسم بولندا والذى بدأفي عام  ،1772على وجه الخصوص ،مع التمييز وإضهاد
اليهود في اإلمبراطورية الروسية .خالل الحرب العالمية الثانية كان هناك إبادة جماعية
شبه كاملة أدت إلى تدمير المجتمع اليهودي البولندي فى ألمانيا النازية ،خالل االحتالل
األلمانى لبولندا  1945-1939والتي تلت المحرقة .منذ سقوط الشيوعية كان هناك
التاريخ اليهودي اإلحياء اليهودى في بولندا  1989إلى الوقت الحاضر ،والتي تميزت
بمهرجان الثقافة اليهودي السنوي ،وبرامج الدراسة الجديدة في المدارس الثانوية
والجامعات البولندية ،والعمل من المعابد مثل كنيس نوزايك ،و متحف تاريخ اليهود
البولنديين.
منذ تأسيس مملكة بولندا ( )1025-1385في  1025وحتى السنوات األولى من
الكومنولث البولندي اللتواني أنشئت في  ،1569كانت بولندا البلد األكثر تسامحا في
أوروبا .مع ضعف الكومنولث وتنامى الصراع الديني (بسبب اإلصالح البروتستانتي و
الكاثوليكية عدو المسيح#مكافحة اإلصالح) ،تعصب ديني تقلبدى فى بولندا بدأت في
طريقها الى الزوال من القرن ال 17وما بعده .بعد تقسيم بولندا في عام  1795وتدمير
بولندا باعتبارها دولة ذات سيادة ،كان اليهود البولنديين يخضعون لقوانين قوى التقسيم،
والمعادية للسامية على نحو متزايد فى اإلمبراطورية الروسية ،طالما كانت المجر
النمساوية و مملكة بروسيا (في وقت الحق جزءا من اإلمبراطورية األلمانية) .إستمرتا
إلى وقت الحق حتى استعادة بولندا استقاللها في أعقاب الحرب العالمية األولى ،وكانت
مركز العالم اليهودي األوروبي مع واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم ألكثر
من  3ماليين نسمة .معاداة السامية مع ذلك ،ظلت فى كل من المؤسسة السياسية ومن
عموم السكان ،خطرا شائعا في جميع أنحاء أوروبا ،وكانت مشكلة متزايدة .في بداية
الحرب العالمية الثانية ،تم تقسيم بولندا بين ألمانيا النازية واالتحاد السوفيتي (انظر
االتفاق األلماني السوفييتي) .أسفرت الحرب عن مقتل خمس السكان البولنديين ،مع
 ٪90أو حوالي  3ماليين يهودى بولندى قتلوا مع ما يقرب من  3ماليين من البولنديين
غير اليهود وعلى الرغم من أن المحرقة قد حدثت إلى حد كبير فى بولندا األلمانية
المحتلة ،فقد كان هناك تعاون كبير مع النازيين من قبل مواطنيها .وقد وصف التعاون
من قبل البولنديين أنه كان فرديا كما كان أصغر مما كان عليه في البلدان المحتلة

األخرى .إحصاءات لجنة جرائم الحرب اإلسرائيلية تشير إلى أن أقل من  ٪0.1من
غير اليهود البولنديين قد تعاونوا مع النازيين .أمثلة من مواقف غير اليهود البولنديين
تجاه الفظائع األلمانية تختلف على نطاق واسع ،من إنقاذ اليهود البولنديين خالل
المحرقة ،والرفض السلبي لإلبالغ عنها.مما أدى إلى الالمباالة واالبتزاز ،وفي الحاالت
القصوى ،والمشاركة في مذابح مثل مذبحة جدوابن .مرتبة حسب الجنسية وقد كان
البولنديين يمثلون أكبر عدد من األشخاص الذين تم بواسطتهم إنقاذ اليهود خالل
المحرقة.

وارسو
وارسو أو فرصوفيا أو فارسوفيا (بالبولندية Warszawa Pl-Warszawa.ogg :هي
عاصمة بولندا (بولونيا) وأكبر مدنها .وتقع على نهر فيستوال  ،مدينة وارسو واحدة من
أكبر  10مدن في االتحاد األوروبي من حيث عدد السكان .وقد تعرضت المدينة للتدمير
الشديد خالل الحرب العالمية الثانية ودمر أكثر من  % 85من مبانيها  ،وتعتبر من أهم
ً
ومركزا اقتصاديًا ها ًما في أوروبا الوسطى والشرقية .ومن
المقاصد السياحية الدولية
ضا باسم "مدينة العنقاء" ألنها شهدت الكثير من الحروب في تاريخها.
المعروف أي ً
وأبرزها الحرب العالمية الثانية حيث أضطرت المدينة إلى إعادة بناء نفسها ،حيث تم
تدمير  %80من مبانيها .في  9تشرين الثاني  1940تم منح المدينة أعلى وسام
عسكري " "Virtuti Militariفي بولندا لبطولتها ،ولحصار وارسو
ما هو حلف الناتو
هي منظمة تأسست عام  1949م وتسمى أيضا منظمة حلف شمال األطلسي  ،وتهدف
بشكل أساسي إلى حماية حرية الدول األعضاء من خالل مشاركة جميع دول األعضاء
بالقوى والمعدات العسكرية مما يساعد على تحقيق تنظيم عسكري لهذا الحلف ،وقد
استخدمت عاصمة بلجيكا بروكسل مقرا لقيادته  ،وتم عمل هذا الحلف بناءا علي
معاهدة شمال األطلسي  .تم التوقيع على المعاهدة في واشنطن في  4ابريل  1949م ،
وقد اعتمدت اللغة االنجليزية والفرنسيه لغة رسمية لهذا الحلف  ،وقد تكون هناك دول
ذات عالقة ممتازة مع حلف الناتو ولكنها ليست جزءا رسمي من الحلف تسمى حليف
رئيسي لحلف الناتو  .وتشكل حلف الناتو من اثنا عشر دولة تضم الدول التالية  :بلجيكا
وكندا والدنمارك وفرنسا وايسلندا و إيطاليا و لوكسمبورغ وهولندا  ،النرويج  ،البرتغال
 ،انجلترا و الواليات المتحدة األمريكية  ،وأصبح عددها ثمانية وعشرون دولة عند

انضمام الدول التالية  :اليونان ،تر كيا  ،ألمانيا  ،إسبانيا  ،جمهورية التشيك  ،المجر ،
بولندا  ،بلغاريا  ،إستونيا التفيا  ،لتوانيا  ،رومانيا  ،سلوفاكيا  ،سلوفينيا ،ألبانيا ،
كرواتيا  .وقد كانت الواليات المتحدة األمريكية هي التي تمتلك القوة العسكرية األكبر
داخل الحلف بالمقارنة مع باقي الدول األخرى  .وبتوحد القوات السوفياتية في دول
شرق أوروبا أحست دول الغرب بتهديد سوفياتي عليهم مما أدى بدول غرب أوروبا
إلى التعاون واإلتحاد مع الواليات المتحدة وتكوين الحلف  .ويعمل هذا الحلف إضافة
لحماية دول األعضاء  ،بحماية دول العالم بشكل عام  ،وحفظ االمن واالستقرار
والوقوف في وجه التهديدات األمنية الجديدة ..
كراكوف
كراكوف (بالبولندية )Kraków:هي واحدة من أقدم وثاني أكبر المدن البولندية ،تقع
المدينة على نهر فيستال في المنطقة بولندا الصغرى ،ويرجع تاريخ المدينة إلى القرن
السابع الميالدي .وكان كراكوف تقليديا واحدة من المراكز الرائدة في األكاديمية
البولندية والثقافية والفنية والحياة .المراكز االقتصادية األكثر أهمية في بولندا .كانت
عاصمة لبولندا  1569-1038؛ والكومنولث البولندي الليتواني 1596-1569؛
وأصبحت مدينة بدون أن تكون عاصمة ألي مقاطعة أو دولة 1846-1815؛ عاصمة
للدوقية لكراكوف  ،1918-1846وعاصمة كراكوف فويفود من القرن  14إلى عام
 .1999هي عليه اآلن عاصمة محافظة بولندا الصغرى .وقد نمت المدينة من مستوطنة
العصر الحجري إلى مدينة بولندا ثاني أهم .كما انها بدأت قرية صغيرة على فافل هيل
وكان يجري بالفعل ذكرت كمركز تجاري مزدحم في أوروبا السالفية في  .965ومع
إنشاء جامعات جديدة واألماكن الثقافية في ظهور الجمهورية البولندية الثانية في عام
 1918وعلى مدار  20القرن ،أكد كراكوف دورها كمركز األكاديمية والفنية وطنية
كبرى .مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي  760،000في حين يعيش نحو  8ماليين شخص
في غضون  100كيلومترا ( 62ميال) دائرة نصف قطرها من مربع الرئيسي .وبعد
اجتياح القوات األلمانية لبولندا خالل الحرب العالمية الثانية ،تحولت كراكوف إلى
عاصمة الحكومة العامة .تم نقل السكان اليهود من المدينة إلى منطقة مسورة والمعروفة
باسم الغيتو كراكوف ،الذي أرسلوا إلى معسكرات اإلبادة مثل أوشفيتز وبالسزو .كانت
كراكوف عاصمة الثقافة األوروبية في عام  .2000فإن المدينة أيضا تقوم باستضافة
اليوم العالمي للشباب في عام 2016تعد مدينة كرا كوف هي قلب الثقافة البولندية حيث
يوجد بها العديد من الشواهد التاريخية الرائعة التي تدل على مدى عمق و قدم

الحضارات التي مرت على بولندا و المدينة من األماكن السياحية الهامة و البارزة على
مستوى العالم كما أنها مناسبة لقضاء العطالت و التمتع بمختلف األنواع من األنشطة
الترفيهية التي تقدمها المدينة
 /3زاكوباني
تقع زاكوبانى فى جنوب بولندا زاكوباني ..جوهرة السياحة الپولندية ودرة تاجها..
وإحدى أهم الوجهات السياحية لدى األوروبيين ،مدينة ملتصقة ومستريحة عند
منحدرات الجبال وعلى ضفاف األنهار في مشاهد ربانية وطبيعة ساحرة ،فعشاق سحر
الطبيعة سيجدون ضالتهم هنا ..وعشاق المدن وصخبها ولياليها وسهراتها كذلك
سيكونون على موعد مع االستمتاع بتلك األجواء ،أما عشاق التسوق فپولندا عموما
وجهة ممتازة ألرقى الماركات العالمية والپولندية بأسعار ستفاجئك لدى مقارنتها بالدول
األوروبية األخرى .وكذلك فان زاكوباني تعتبر االرخص من بين الدول االوربية
وبفارق كبير جدا ً ..فاسعارها مقاربة السعار السعودية0
السياحة الشبابية
تستقطب پولندا تقريبا أكثر من  70مليون سائح سنويا معظمهم من فئة الشباب والتي
تبحث عن المميزات التي تتمتع بها پولندا عن غيرها .فيتوجه قسم منهم الى أبرز مدن
پولندا السياحية «كراكوف» لالستمتاع بالحياة الليلية في تلك المدينة التي ال تنام والتي
تشتهر بمقاهيها ومطاعمها المنتشرة على جنبات ساحة المدينة والتي تعتبر أكبر ساحة
في أوروبا كلها.
عشاق الرياضات
القسم اآلخر ،وجهته األساسية والرئيسية مدينة «زاكوباني» والمناطق المحيطة بها،
تلك المدينة التي تعرف بمدينة الشباب والتي أصبحت خالل وقت قصير المقصد
الرئيسي لكل عشاق الرياضات الفردية لما تضمه من خصائص طبيعية بوأتها لتحتل
مكانا بارزا على خارطة المدن السياحية األوروبية المختصة بممارسة الرياضات
الفردية.
ولمحبي رياضة الهرولة و«الهايكنغ» أو المشي الرياضي الطويل ،فبالتأكيد سيجد
السائح متعته هنا مازجا ممارسة هوايته بمشاهدة البحيرات واألنهار والينابيع المتدفقة
من حوله ،وحيوانات «الظباء» الوادعة والتي سيراها في السهول وأعالي جبال تاترا

التي تلف المكان متوسطة الغيوم لتجد نفسك في بعض األحيان فوق بحر من الضباب
المدهش للنظر لحظة معانقته الجبال.
التلفريك
تشكل جبال تاترا عامل جذب أساسيا لهواة السير على طرق مخصصة للرياضيين
الراغبين برؤيتهم المناظر الجميلة من ارتفاع شاهق لتشاهد من خالله قمة ريسي بطول
 2499مترا وتعتبر أعلى قمة في پولندا وتقع على الحدود الپولندية ـ السلوفاكية.
ولصعود تلك الجبال عليك ركوب «التلفريك» والذي يشكل نقطة االنطالق للوصول
ألعلى القمم في رحلة تمتد لمسافة  7كيلومترات تشاهد خاللها الجبال والسهول
والوديان والبحيرات الزرقاء والثلوج البيضاء ،على علو حوالي  1957مترا فوق
سطح البحر ،لتصل في النهاية الى قمم تاترا التي تزداد جماال أخاذا كلما أشرقت
الشمس وسطعت ما يمكن السائح من رؤية ممتازة تسلب األبصار وتمنح الجسد حيوية
جديدة بفعل الهواء النقي والصحي الذي تتنشقه في أعلى الجبال التي لم يصلها التلوث
بأي طريقة خاصة عندما تعلم انها جبال محمية بفعل القانون.
كما يتواجد في جبال تاترا العديد من الكهوف الطبيعية ،والمنطقة عبارة عن محمية
طبيعية كبيرة بها معظم أنواع الحيوانات من دببة وغزالن ،وأرانب برية ،وأشهر
طيور پولندا «اللقلق» والذي يستوطن پولندا صيفا ويهاجرها شتاء الى البلدان األكثر
دفئا وخاصة الجزائر ليعود في الصيف القادم الى نفس «العش» الذي بناه سابقا رغم
قطعه آالف الكيلومترات سنويا في ظاهرة تحير الجميع.
الدراجات الهوائية
أما محبو قيادة الدراجات الهوائية فزاكوباني والقرى المحيطة بها أقل ما يقال عنه أنه
«خيالي» لهواة تلك الرياضة ولمحترفيها ،إذ يتم تنظيم سباقات سنوية عالمية في پولندا
لما وجده الرياضيون المحترفون من مميزات جعلتها وجهتهم الرئيسية.
فالطرق التي يرتادها سائقو الدراجات الهوائية كما نرى في الصور تبرز جمالية تلك
المناطق ،والهواء النقي والنسمات اللطيفة الباردة ،تجعل من ركوب الدراجات الهوائية
هناك متعة تستحق التجربة.
مهرجان الرقص
ويلعب الموقع الجغرافي أهمية كبيرة لصالح زاكوباني اذ تعتبر المدينة الپولندية الوحيدة
التي تقع على قمم الجبال المتميزة بنفس خصائص ومواصفات جبال األلب السياحية،
خاصة ان غيرها من المناطق الپولندية ال ترتفع بها الجبال لتلك الدرجة العالية.

ورغم ان عدد سكان زاكوباني ال يتجاوز الـ  27ألف نسمة إال انها تستقبل حوالي 3
ماليين سائح سنويا لالستمتاع بمختلف األنشطة التي تستقبلها المدينة باإلضافة
للرياضات ،اذ تحتضن المدينة سنويا المهرجان الجبلي األوروبي للموسيقى الفولكلورية
في شهر أغسطس والذي تشارك فيه مختلف فرق المناطق الجبلية في أوروبا للتنافس
بينهم مع إجراء مسابقات عديدة يتم فيها اختيار أفضل الفرق الراقصة لتخرج بعدها كل
الفرق المتنافسة الى الشارع الرئيسي في المدينة للقيام بعروض مباشرة مستمرة تمتد
من بداية الشارع الى نهايته في عرض راقص تنفرد به تلك المدينة عن كل المدن
األوروبية األخرى.
الجميل ايضا في زاكوباني هو الطقس الخيالي للسائح الخليجي خالل األشهر من ابريل
الى بدايات سبتمبر اذ تشعر بالنسمات اللطيفة والهواء المنعش كما تصادفك احيانا
الغيوم التي تجلب امطارا خفيفة تضفي جمالية اخرى على المنطقة ،باإلضافة للشمس
الساطعة في معظم األحيان والتي ال تسلب هواء المدينة اللطيف ،وقد يصادفك في
بعض األحيان خاصة مع بدايات شهر ابريل في المناطق الجبلية المرتفعة ان تثلج ليال
لتفاجأ نهارا بالطقس المشمس الدافئ.
مدينة الصيف والشتاء
وما تنفرد به «زاكوباني» انها ايضا مدينة «سياحة الصيف والشتاء» اذ تعتبر مركز
الرياضات الشتوية في پولندا وسبق ان تقدمت بملفها الستضافة األلعاب األولمبية
الشتوية العالمية ،وتشتهر بمراكز التزلج التي تراعي أعلى المعايير والمواصفات
العالمية ،وقد بدأت اول رحلة تزلج بها عام  1908ما جعلها تمتلك خبرات كبيرة في
هذا المجال
البيوت الخشبيةأيضا يتفاخر سكان زاكوباني بأن بيوتهم من الخشب الخالص الذي ال
يدخل في عملية بنائه اي مسمار او قطعة حديدية ،وطوال مسيرك في المدينة ستدهشك
الهندسة الفنية الجميلة لعدد كبير من البيوت المترامية فوق سطوح من العشب األخضر
الالمتناهي والمتالحقة فيما يبدو وكأنه نوع من المنافسة حول تصميم األجمل للبيوت
التي ال تراها في أي مكان آخر في أوروبا إطالقا.
وبفضل تلك البيوت أصبحت المدينة مقصدا لتعلم تلك الحرفة وكيفية تركيبها من كل
الريف األوروبي ،إذ يتم إجراء ثقوب في الخشب ثم إسقاطها داخل المكعبات الخشبية
بطريقة فنية الفتة ،كما تبرز سقوف المنازل كونها من القش الخالص المدعم الذي ينبت
على أطراف البيوت ،وهو ذو جذوع قوية مثل البامبو ولكن أخف قطرا ويقوم

الفالحون بقطفها ثم تجفيفها حتى ال تتلفها المياه وال الثلوج ،حيث يتم خصيصا بناء
سقوف مثلثة كي ال يستقر الثلج عليها خالل فصل الشتاء.
ورغم تعرض «زاكوباني» التي تعني «المدينة المغطاة أو المدفونة» نسبة للثلوج،
لدمار يفوق  %80خالل الحرب العالمية الثانية إال أنها بدأت بعدما وضعت الحرب
أوزارها بالتحول الى مدينة أساسية في پولندا رويدا رويدا لتصبح جوهرة پولندا
السياحية.
السوق الرئيسي
أما سوق مدينة زاكوباني فالتجول في أروقته يمنحك شعورا مختلفا خاصة ان النهر
يفصل بين المحالت على جانبي الطرق عبر جسر خشبي تعبره أثناء تجولك الختيار ما
يناسبك من مالبس ،هدايا تذكارية ،حلويات پولندية وغيرها من البضائع الكثيرة التي
ستجدها بأسعار مناسبة جدا.
أما أشهر ما ستجده في أسواق زاكوباني فهو فراء وجلود الحيوانات التي يأتيها
المتسوقون من كل أنحاء العالم خاصة من أوروبا واليابان لشراء «الفرو» المتوافر
بكثرة وبموديالت عديدة إلرضاء جميع األذواق الشرقية والغربية والعالمية ،خاصة أن
فكرة إنشاء المدينة بدأت من أجل تسويق تلك الجلود والفراء بعدما كان الفالحون
يصطادون الحيوانات ويسلخونها لبيع جلودها وفرائها.
سترى في هذا الشارع أيضا العديد من السياح ومنهم العرب الذين يرتادون مقاهي
ومطاعم زاكوباني وبعضهم يحمل طبقا من الطعام ويعرضه أمام كاميرا هاتفه اللتقاط
صورة الطعام وسط الطبيعة لنشرها عبر انستغرام ،كما ستجد العديد من السياح
يلتقطون الصور وسط السوق الذي يعلو النهر المتدفق.
بإمكانك أيضا السهر حتى الصباح في مطاعم ومقاهي المدينة التي يأتي معظمها بفرق
موسيقية پولندية لعزف نغمات مباشرة يتفاعل معها الجميع خاصة السياح الذين يقيمون
حلقات رقص متواصلة على تلك األنغام الپولندية التقليدية.
المطبخ الجبلي
للمطبخ الجبلي الپولندي نكهة أخرى مختلفة ،فعلى الزائر للمناطق الجبلية هنا أال يفوت
على نفسه تذوق أشهر األطباق التقليدية وعلى رأسها جبن الماعز المشوي على الحطب
والفحم والذي يقدم بطريقة احترافية ،وكذلك تشتهر تلك المناطق باألسماك النهرية
المشوية والمقلية على الطريقة الپولندية ،باإلضافة إلى المعجنات المحشوة بمختارات

من األجبان واأللبان واألسماك ،بل حتى الفواكه مثل الفراولة والتفاح وغيرها من
األطعمة والنكهات المتميزة.
 /2سلوفاكيا
سلوفاكيا ( )Slovenskoورسميا ً جمهورية سلوفاكيا ( )Slovenská Republikaهي
جمهورية في وسط أوروبا يحدها من الشمال الغربي التشيك من الشمال بولندا من
الشرق أوكرانيا من الجنوب المجر ومن الجنوب الغربي النمسا.استوطن السكان
السالف األصليون المهاجرون من روسيا معظم أراضي سلوفاكيا الحالية في القرن
الخامس الميالدي.أصبحت سلوفاكيا جزاء من إمبراطورية سامو في القرن السابع
وازدهرت كدولة مستقلة في القرن التاسع فيما عرف بمورافيا الكبرى مع وصول
كيرلس وميثوديوس والتوسع تحت حكم الملك سفاتوبلوك .بين القرنين 14 – 11
أصبحت سلوفاكيا جزءا من مملكة المجر ومن ثم النمسا-المجر حتى العام .1918
عندها انضمت سلوفاكيا إلى إقليمي بوهيميا وجارتها مورافيا لتشكيل ما عرف
بتشيكوسلوفاكيا والتي عرفت بالجمهورية األولى .في عام  1938تم تقسيم
تشيكوسلوفاكيا وفق معاهدة ميونخ إلى تشيكيا التي منحتها بريطانيا لهتلر وسلوفاكيا
كجمهورية مستقلة محكومة من قبل نظام موالي أللمانيا النازية .بعد نهاية الحرب
العالمية الثانية أعيد توحيد تشيكوسلوفاكيا لكن سرعان ما أصبحت عرضة لضغوط
اإلتحاد السوفيتي الذي تمكن من فرض الحكم الشيوعي خالل انتخابات عام 1948
ليضمها نهائيا إلى المعسكر االشتراكي ولتصبح عضوا في حلف وارسو .استمرت
عزلة تشيكوسلوفاكيا وخضوعها لسيطرة اإلتحاد السوفيتي (على الرغم من بعض
محاوالت المطالبة بالديمقراطية والتغير التي انتهت باجتياح القوات السوفيتية وقوات
حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا عام  1968وفرض نظام موالي لإلتحاد السوفيتي) حتى
عام  1989حيث انتهى حكم النظام الشيوعي خالل تغير سلمي عرف بالثورة المخملية
والذي كان أيضا نهاية لتشيكوسلوفاكيا بحد ذاتها وانقسامها إلى جمهورية سلوفاكيا
وجمهورية التشيك في  1كانون الثاني/يناير  .1993أصبحت سلوفاكيا عضو في حلف
شمال األطلسي منذ نيسان/أبريل  2004وفي اإلتحاد األوروبي منذ أيار/مايو
.2004تتميز سلوفاكيا بطبيعتها الجبلية حيث تمتد على مساحة واسعة من نصفها
الشمالي سلسلة جبال كرباتيا من بينها جبال التاترا التي تشتهر بمناطق التزلج والعديد
من البحيرات والوديان ذات الطبيعة الخالبة.من أهم األنهار الدانوب،

المجر
تعرف المجر باسم هنغاريا ،وهي دولة أوروبية تقع في حوض الكاربات في وسط
أوروبا ،ويحدها من الشمال سلوفاكيا ،ومن الشمال الشرقي أوكرانيا ،ومن الشرق
رومانيا ،ومن الجنوب كرواتيا ،ومن الغرب النمسا ،حيث تعد من الدول المحصورة
التي ال منفذ لها على البحر ،حيث تحاط باليابسة من كافة الجهات ،وتبلغ مساحتها
93,030كم ،²لذلك تحتل المرتبة  109بين دول العالم من حيث المساحة ،ويبلغ عدد
سكانها  10,005,000نسمة .،تسمية وطبيعة وثقافة المجر سميت المجر باسمها منذ
العصور الوسطى المبكرة ،عندما استوطن المجريون حوض بانونيا ،وتتكون طبيعتها
من السهول المنبسطة ،والسهول المنحدرة من حوض الكاربات ،والجبال المنخفضة
والهضاب في الشمال على طول الحدود مع سلوفاكيا ،كما تحتوي على نهر الدانوب
الذي يقسم البالد إلى جزأين؛ غربي وشرقي ،ونهر تيزا ،ونهر درافا ،باإلضافة إلى
بعض البحيرات ،حيث يحتوي الجزء الغربي على بحيرة باالتون ،وبحيرة هيفيز ،وال
بد من اإلشارة إلى أنها كانت إحدى مراكز الثقافة في العالم الغربي .نشأت مملكة المجر
في شرق أوروبا ،حيث ضمت كالً من سلوفاكيا ،وكرواتيا ،وترانسيلفانيا ،وشمال
صربيا إلى حدودها ،حتى أصبحت إمبراطورية يوم عيد الميالد لعام 1000م ،وتحت
حكم ملكها ستيفن ،وبحلول القرن السادس عشر ،زادت قوة الدولة العثمانية بشك ٍل
تدريجي ،فدخلت العديد من األراضي في منطقة البلقان ،وكانت ممكلة المجر ضعيفة
في تلك الفترة نتيجة معاناتها من العديد من االنشقاقات الداخلية بين أفراد طبقة النبالء
في عهد لويس اثاني ،فحدثت معركة موهاج في 1526م بين الدولة العثمانية والمجر،
حيث كان الجيش العثماني البالغ  100.000جندي ،و 800سفينة ،وعدد من المدافع
بقيادة الخليفة سليمان القانوني .أما الجيش المجري البالغ  200.000كان بقيادة الملك
لويس الثاني ،وانتهت المعركة بانتصار العثمانيين ،وإحكام سيطرتهم على المجر،
والقضاء على المملكة ،ثم عانى العثمانيون من هجمات المسيحيين المتتالية لتحرير
المجر ،إال أنهم فشلوا في ذلك ،حيث استمر السلطان سليمان القانوني لمدة  13يوما ً
وهو ينظم شؤونها ،ثم عين جان زابولي ملكا ً عليها ،فأصحبت تابعةً للدولة العثمانية.
المجر الشيوعية احتلت القوات السوفيتية األراضي المجرية بعد سقوط ألمانيا النازية،
فتحولت المجر بشك ٍل تدريجي إلى والية شيوعية في االتحاد السوفيتي ،وبعد عام
1948م أنشأ الزعيم الشيوعي ماتياس راكوزي حكما ً ستالينيا ً في البالد ،مما أدى إلى
حدوث الثورة المجرية في عام 1956م ،حيث انسحبت المجر من حلف وارسو،
وتمكنت من دفع االتحاد السوفيتي لالنسحاب منها ،فأصبح يانوش كادار زعيم الحزب
الشيوعي ،وفي عام 1991م انتهى الوجود العسكري السوفيتي في المجر ،وبدأ التحول
إلى اقتصاد السوق.

بودابست
مدينة بودابست هي عاصمة دولة هنغاريا األوروبية ،وواجهتها الثقافية والسياحية.
تشتهر بودابست بالعديد من المزايا ،مثل فن عمارتها الفريد ،ونهر الدانوب الذي يجري
الحارة ال ُمنتشرة فيها ،فضالً عن كثرة المقاهي العامة
في وسطها ،وحمامات الينابيع
ّ
بها ،وأيضا ً تشتهر بالعديد من األلحان الموسيقية الفريدة ،مثل موسيقا الباتروك
والكودالي التقليدية ،إضافةً إلى الجاز والغيبسي والكليزمر .تُع ّد بودابست المركز
اإلداري والصناعي واالقتصادي لدولة هنغاريا ،كما أنها تع ّد الواجهة الثقافية للبلد،
ويُقيم فيها وحدها ما يُقارب ُخ ْمس سكان الدولة بأكملها ،وتُلقَّب هذه المدينة أحيانا ً في
لُغتها باسم "ملكة الدنوب" .بودابست هي مدينة كبرى وعاصمة تق ُع في شمال دولة
ومقر منطقة بيست ،وقد سكن البشر القدماء موقعها ُمنذ أزمنة ما
هنغاريا األوروبية،
ّ
قبل التاريخ ،وتقع المدينة على ضفاف نهر الدانوب ،في نُقطة تلتقي عندها ُمرتفعات
دن
غربي هنغاريا مع سهولها الشرقية والجنوبية ،وهي ُم َّ
كونة من اتحا ٍد لثالث ُم ٍ
متجاورة سابقة ،أسماؤها هي بودا ،وبست ،وأبودا ،باإلضافة إلى جزيرة داخل نهر
الدانوب تُس ّمى مارجريت ،وتنقس ُم مساحة المدينة البالغة أكثر من  500كيلومتر ُمربَّع
جسور ترب ُ
بين ضفتي النهر ،ولذلك َّ
ط الجزء الشرقي منها بالغربي.
فإن فيها ثمانية
ٍ
ف بودابست من عدة أجزاء ،ويُع ّد الجانب الشرقي من المدينة أي القائم على الضفة
تتألَّ ُ
يعيش فيها ما يزيد على ثالثة
الشرقية للدانوب الجزء األكثر اكتِظاظا ً بالسكان؛ َحيث
ُ
سابقة ،وهي عبارة عن تال ٍل
أرباع أهالي المدينة ،وقد كان هذا الجزء هو مدينة بودا ال َّ
منحدرة تملؤها الكنائس التاريخية الخشبية والمساكن القديمة ،وفي وسطها قمة كاسل
أن مدينة بست القديمة كانت أيضا ً قائمةً
هلز التي تربَّ ُع فوقها القصر الملكي ،كما َّ
ب ُ
شيِّدت فيها الكثير من المكاتب الحكومية .تق ُع
عليها ،وهي مبنيَّةٌ على سلسلة هضا ٍ
المنشآت الصناعية في مدينة بودابست على التخوم الجنوبية والشمالية ،وأما وسط
المار بواسطة المدينة جزيرة مارجريت ،التي تُعتبر
ي ،وتقع في النهر
ّ
المدينة فهو سكن ّ
سست مدينة بودابست باتحاد ثالث
منطقة ترويحية وسياحية .سكان وثقافة بودابست تأ َّ
سرعة حتى تجاوز المليون نسمة
مدن عام  ،1873و ُمنذ ذلك الحين تزايد عدد سكانها ب ُ
ٍ
مع بداية القرن العشرين ،و ُمنذ منتصف القرن الماضي والمدينة تُواجه نقصا ً حادا ً في
الوحدات السكنية المتوفّرة ،ولذلك منحت الحكومة األهالي قروضا ً بفوائد ُمنخفضة لبناء
المساكن ،ومع ذلك ال زال النقص كبيراًَ .ينتمي ُمعظم سكان المدينة إلى العرق
ي ،وينطقون باللغة المجريَّة ،ومن ناحية دينيّة ّ
فإن غالبية السكان ُهم من
المجر ّ
المسيحيين أتباع الكنيسة الكاثوليكية ،إال َّ
أن بعض ُهم ينتمون لطوائف مسيحية أخرى،
مثل الكالفينية واللوثرية ،وينخر ُ
ط سكان المدينة بأنشط ٍة ثقافي ٍة ُمختلفة ،ف ُهم يجتمعون في
ميادين المدينة  -خالل فصل الصيف  -إلقامة الحفالت الموسيقية ،وكثيرا ً ما يسبحون

بينابيع المياه الحارة فيها ،كما ّ
عروص األوبرا والباليه تكثر في أنحائها]3[.
أن صاالت ُ
اقتصاد بودابست تُع ّد بودابست المركز المالي والمصرفي لهنغاريا ،وفيها العديد من
المقار ال ُمه ّمة ،بما فيها مقر الخطوط الجوية المجريّة وشبكة السكة الحديدية وشبكة
الطرق ،وفيها أكثر من ميناء يُط ّل على الدانوب ،وفي بداية القرن العشرين كان يعتم ُد
اقتصاد بودابست على الصناعات الصغيرة ،التي عمل فيها الكثير من الحرفيين
والع ّمال وغيرهم ،و ُمنذ فترة األربعينيات سيطرت المصان ُع الكبيرة على عجلة اإلنتاج
في المدينة ،وأصبحت تُوفّر وظائف ل ُمعظم السكان .تنتج المناطق الصناعية حول
بودابست ما يربو على نصف السلع التجارية التي تُبَاع في هنغاريا ،ومن أه ّم أنواعها
مواد البناء واألجهزة الكهربائية والمواد الغذائية ]3[.تاريخ بودابست العُصور القديمة
عثر على بعض المواقع األثريّة مكان مدينة بودابست الحالية تعو ُد إلى فترة العصر
ُ
الحجري القديم ،وتُظهر الحفريات ّ
أن سكانها القدماء عاشوا  -أيضا ً  -على كلتا
الضفتين الشرقية والغربيّة لنهر الدانوب ُمنذ العصر النحاسي ،أي قبل الميالد بألفي
استقر القوم السكوثيون فيها في القرن السادس قبل الميالد .وقعت المنطقة
سنة ،وقد
َّ
ٌ
حصن
تحت سيطرة الجمهورية الرومانية خالل القرن الثاني قبل الميالد ،فبُني مكانها
ومنطقة مدنية يُقال لها أكوينكوم ،وأصبحت عاصمة إلقليم إداري صغير ،وازدهرت
اقتصادياً ،ولكن في القرن الخامس الميالدي اجتاح ملك إمبراطورية الهون "أتيال" كل
سس فيها مملكة كبيرة ،ومن ث َّم
دولة هنغاريا الحالية ،بما فيها موقع مدينة بودابست ،وأ َّ
سكنها قو ٌم يُعرفون باآلفاريين ُمنذ القرن السادس وحتى التاسع بعد الميالد ]4[.المملكة
المجرية وصل القوم المجريّون إلى مكان المدينة الحالي في سنة  ،896حيث قاد ُهم
إليها ملكهم أرباد ،والذي أخذهم إلى الجبال الواقعة غرب مكان بودابست الحالي لجوءا ً
سس هؤالء القوم مملكة في
لما توفّره تضاريسها الوعرة من حماية ،وفي عام  1000أ َّ
ُ
تعتنق الدين المسيحي ،وبعد ذلك بوق ٍ
كثيرون
ت قصير بدأ تجار أوروبيون
هنغاريا
ُ
سوا مدينتي بودا
ي على ضفاف نهر الدانوب ،فأ َّ
س ُ
باالستقرار في مكان المدينة الحال ّ
ورغم
وبست .ازدهر اقتصاد هاتين المدينتين بفضل التجارة ،فنمت مساحتُهماُ ،
تعرضهما للغزو المغولي المد ّمر في سنة  ،1242إال أنه أعيد بناؤهما و ُ
شيّدت فيهما
ّ
واستمر الملوك المجريّون ب ُحكم بودا وبست حتى
بأمر من الملك المجري،
َّ
قلعة حصينة ٍ
سنة  ،1526عندما فتحهما السلطان العثماني سليم األول ،فأمر باستبدال ُمعظم
كنائسهما بالمساجد ]4[.التاريخ الحديث خسر العثمانيون مدينتي بودا وبست في سنة
 ،1686فانتق َل ُحكمهما إلى إمبراطورية هابسبورج النمساوية .وبدأت الثقافة المجرية
بالظهور في المدينة ُمنذ منتصف القرن التاسع عشر ،عندما نما تيار بين السكان لتعزيز
النشاط الثقافي والسياسي فيها ،وفي سنة  1848أعلنت مدينة بست عاصمة للمجر.
ووقع االتحاد بين مدينتي بودا وبست في سنة  ،1873وفي العام نفسه اتّحدت معها

مدينة أبودا القرية وجزيرة مارجريت الواقعة على الدانوب ،وبذلك ُولدت مدينة
صورةٍ ُم ّ
طردة في القرن التاسع
بودابست الحديثة ،وتزايد عدد سكان هذه المدينة ب ُ
عشر.
التشيك
التشيك (باإلنجليزيّة ،)Czechia :أو ما تُعرف رسميّا ً بجمهوريّة التشيك (باإلنجليزيّة:
 )Czech Republicهي إحدى دول أوروبا الوسطى ،وإحدى دول االتّحاد األوروبي.
عاصمة جمهورية التشيك هي مدينة براغ وهي أكبر المدن التشيكيّة .تتألف الجمهوريّة
من  13مقاطعةً أو ُمحافظةً إلى جانب العاصمة .يعود سبب تسمية التشيك بهذا االسم
إلى شعب كان يُسمى بشعب التشيك ،وهو أحد الشعوب السالفيّة الغربيّة الذي برز
اسمها في القرن التاسع الميالدي .تبلُغ مساحة التشيك اإلجماليّة  78,867كلم]1[.2.
موقع التشيك تقع جمهورية التشيك في قارة أوروبا ،تحديدا ً في وسط أوروبا ،أو ما
ط ّل على أيّة ُم ّ
يُعرف بمنطقة أوروبا الوسطى ،وهي دولة داخليّة؛ أي ال ت ُ
سطحات
يختص بحدود الدولة في ُح ّد جمهورية التشيك من جهة الشمال دولتي بولندا
مائية .وفيما
ّ
وألمانيا ،أ ّما من جهة الجنوب فيحدّها دولة النمسا ،ومن جهة الشرق تح ّد التشيك دولة
سلوفاكيا ،ومن الجهة الغربيّة فتحدّها دولة ألمانيا .تبلُغ طول حدودها اإلجماليّة 2,143
كلم ،وتمت ّد إحداثيّات المدينة بين خط طول  49 45شماالً ،وخط عرض  15 30شرقاً.
تت َبع التشيك التوقيت العالمي ال ُمو ّحد ،وتزيد عنه ساعةً واحدة ً ( ]1[.)UTC+1جغرافية
ي
التشيك تُعتبر جمهورية التشيك من الدول الحبيسة؛ أي الدولة التي ال تُط ّل على أ ّ
منافذ بحريّة ،وهي بذلك تتماز بطول حدودها البريّة مع الدول المجاورة لها ،حيث تبلغ
ي سواحل للتشيك إال
طول هذه الحدود  2,143كيلومتر .على الرغم من عدم وجود أ ّ
أنها تضم  3أنهار تجري عبر أرضها ،وهي نهر إلبه ،ونهر فلتافا ،ونهر األودر ،ويبلُغ
طول هذه األنهار 664كلم ،ويقع على ضفافها العديد من الموانئ ،التي يصل عددها
إلى  4أنهار .تُقسم الجمهورية إلى ثالث مناطق تاريخيّة رئيسيّة ،وهي :بوهيميا :والتي
تُش ّكل جزءا ً كبيرا ً من جمهورية التشيك منذ عام 1993م .مورافيا :كانت جزءا ً من
تشيكوسلوفاكيا ،ثم أصبحت جزءا ً من التشيك في القرن العشرين .سيليزيا :تقع في
الجزء الشرقي من التشيك إلى جانب مورافيا .سكان التشيك يعيش في جمهورية التشيك
جر َيت في عام 2016م ،وهي بذلك تأتي
 10,644,842نسمةً وفق آخر إحصاءات أ ُ ِ
في الترتيب  87بين دول العالم من حيث عدد السكان .ال توجد الكثير من األعراق

س ّكان ،بينما يُشكل ال ُمورافيون
ال ُمختلفة في التشيك؛ حيث يُش ّكل التشيك  %64.3من ال ُ
 %5من إجمالي عدد السكان ،ويُشكل السلوفاك  %1.4من السكان ،وينتمي %27.5
من السكان إلى عرقيّات غير معروفة ،وذلك وفق إحصاءات عام 2011م .اللغة
الرسمية للتشيك هي اللغة التشيكيّة ،ويتحدّثها  %95.4من السكان ،ويتحدّث السكان
اللغة السلوفاكيّة كذلك ،والتي يصل عدد ُمتحدّثيها إلى  %1.6من السكان ،بينما تنتشر
لغات أُخرى تتحدّثها النسبة الباقية من السكان .أما بالنسبة للديانة ،فأكبر نسبة من
الشعب التشيكي هم بال ديانة ،والذين يصل عددهم إلى  ،%34.5بينما يعتنق %10.4
من السكان الديانة المسيحية وينتمون لمذهب الروم الكاثوليك ،بينما ينتمي  %1.1من
السكان إلى البروتاستنت .تنتشر ديانات أُخرى في التشيك كذلك ،ويصل نسبتها بين
سكان ،إلى جانب الديانات غير المعروفة ،إلى  ،%54وذلك وفق أرقام عام 2011م.
ال ُ
ي
ي ديمقراط ّ
نظام الحكم في التشيك نظام الحكم في جمهورية التشيك هو نظام برلمان ّ
أساسه الدستور الذي ُك ِتب في األول من يناير لعام 1993م ،باإلضافة إلى ميثاق
الحقوق والحريّات األساسية .يتم انتخاب رئيس للجمهورية عن طريق انتخابات نزيهة
وعادلة ك ّل خمسة سنوات ،ويُمكن إعادة إنتخاب الرئيس لجولة رئاسيّة أُخرى واحدة
فقط .تُقسم السلطات في جمهورية التشيك بين ثالثة سلطات ،وهي :السلطة التشريعيّة:
وتتمثّل بمجلسين؛ هما مجلس البرلمان ومجلس الشيوخ ،ويتم اختيار أعضائهما عن
طريق التصويت المباشر من قِبًل المواطنين .تختلف َمهام وعدد أعضاء كل مجلس كما
ّ
يتوزع
يتكون من  200عضو ،يتم انتخابهم ك ّل  4سنوات.
يأتي :مجلس البرلمانّ :
صص كل منها بمجال ُمعيّن .من أبرز اختصاصات
أعضاء المجلس على  18لجنةً تتخ ّ
مجلس البرلمان الرئيسية ُمناقشة وإصدار ال ُموافقة على القوانين ،وإقرار مشروع
يتكون المجلس من
ميزانيّة الدولة ،والتصويت على منح الثّقة للحكومة .مجلس الشيوخّ :
 81عضوا ً ينتخبهم المواطنون التشيك .يخدم عضو مجلس الشيوخ لمدة  6سنوات ،لكن
صة بهذا المجلس تُجرى ك ّل سنتين؛ حيث يُنتَخب ثُلث أعضاء المجلس
االنتخابات الخا ّ
ك ّل سنتين .من أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ ُمناقشة وال ُموافقة على مشاريع
القوانين ،واقتراح قوانين جديدة ،وإبداء عدم الموافقة على ال ُمعاهدات الدوليّة والشؤون
الحربيّة ،وال ُموافقة على تعيين القُضاة ،وغيرها .السلطة التنفيذيّة :تتمثّل في رئيس
القوة التنفيذيّة العُليا في الجمهوريّة ال ُمتمثّلة
الجمهوريّة والحكومة .وتُش ّكل األخيرة ّ
بالوزراء والكيانات اإلداريّة .تقوم الحكومة بتنفيذ القرارات التي يُصدرها مجلس
البرلمان بعد أن يُعطي المجلس ثقته للحكومة ومجلس الوزراء .أ ّما رئيس الجمهوريّة
فهو قائد القوى ال ُمسلّحة كذلك ،ومن أبرز اختصاصاته ح ّل مجلس الرلمان ،والتوقيع
على القرارات ،وتعيين الوزراء وأعضاء الحكومة اآلخرين ،وغيرها .السلطة
القضائيّة :تتمثّل بالمحاكم والقُضاة ،وتتبع قانون محاكم ُم ّ
تتكون السلطة القضائيّة
ستقالًّ .

من  15قاضيا ً يتم تعيينهم لمدة  10سنوات .المحاكم التي تتبع السلطة القضائيّة هي
المحكمة العُليا ،والمحكمة اإلداريّة العُليا ،والمحاكم العليا ،والمحاكم اإلقليميّة ،والمحاكم
عرفت التشيك منذ عام  400قبل الميالد ،وكان حينها يعيش فيها
المحليّة .تاريخ التشيك ُ
قبائل تُدعى بالسيلت .أطلق عليهم الرومان اسم ( ،)Boiiومنهم حصلت بوهيميا على
اسمها .في عام 100م احتل المنطقة شعوب ألمانيّة تُدعى الماركومانيّين .في القرن
تفرقة.
السادس الميالدي توافد السلوفاك إلى التشيك ،وكانت المنطقة عبارة عن قبائل ُم ّ
سسها شعب يُس ّمى
تم إنشاء أول إمبراطوريّة في التشيك في القرن التاسع الميالدي وأ ّ
بالمورافيّين ،وأُطلق عليها اسم إمبراطوريّة مورافيا العظمى التي ض ّمت كالً من
تحولت اإلمبراطوريّة إلى المسيحية،
سلوفاكيا ،والتشيك ،وأجزاء من ألمانيا وبولنداّ .
وانتهت في عام 896م عندما غزاها المجريّين واحتلّوا سلوفاكيا ،لكن التشيك بقيت
ُمستقلّةً .في القرن التاسع الميالدي أصبحت التشيك جزءا ً من إمبراطوريّة شارلمان،
وهو رجل ادّعى أنّه خليفة األباطرة الرومان القدماء ،وغزا الكثير من دول أوروبا
عرفت المملكة آنذاك باسم اإلمبراطوريّة الرومانيّة ال ُمقدّسة .بعد
والوسطى ،و ُ
الغربيّة ُ
ي من التشيك إلى ألمانيا .في القرن الثالث عشر الميالدي
وفاته انض ّم الجزء الشرق ّ
ي وراء ذلك هو اكتشاف الذهب والفضة ،وتم
ازدهرت التشيك ،وكان السبب الرئيس ّ
ع ّمال المناجم ليعيشوا فيها.
تشجيع ال ُمستوطنين األلمان ،والمزارعين ،والحرفيين ،و ُ
شهد القرن الرابع عشر ازدهارا ً كبيرا ً للتشيك؛ حيث أصبحت في أعداد الدول القويّة
قوة الكنيسة في القرن الرابع عشر ،وزادت ُممارساتها الطاغيّة والفاسدة
والغنيّة .تنامت ّ
في ذلك الوقت ،طالب التشيكيّون باإلصالحات العديدة ،وكان من أبرز المطالبين بهذه
اإلصالحات الهوسيّون بقيادة يان هوس .وبعد معارك مع الكنيسة انتهى األمر بحرق
هوس حتى الموت في عام 1415م .وفي نهاية المطاف بقيت الكنيسة التشيكيّة كنيسةً
ُمعتدلةً وتتّبع تقليد الهوسيون .في عام 1526م خضعت التشيك لحكم عائلة هابسبورغ،
وهي عائلة قويّة حكمت مجموعةً من الدول األوروبية .ونتيجة للصراع بين الكنائس
الكاثولوكيّة والبروتاستانيّة دخلت أوروبا حرب الثالثين عاما ً وكان التشيك جزءا ً منها.
عند انتهاء الحرب عام 1648م عانت التشيك من التدمير الكبير ،وانخفاض كبير في
صةً صناعة
عدد ال ُ
س ّكان .في القرن التاسع عشر ازدهر اقتصاد التشيك بشكل كبير ،خا ّ
سستا
س ّكر ،وفي بداية القرن العشرين دخلت التشيك في تحالفا ً مع سلوفاكيا وأ ّ
القماش وال ُ
دولة تشيكوسلوفاكيا عام 1918م ،وشملت األراضي التاريخيّة لبوهيميا ،ومورافيا،
وسلوفاكيا .تميّزت تشيكوسلوفاكيا بكونها أكثر دولة استقرارا ً من الناحية السياسيّة في
ي
أوروبا الشرقية في ذلك الوقت .خضعت الدولة لالحتالل النازي األلماني بين عام ّ
ي 1948م
1938م و1945م ،كما خضعت لل ّ
ي بين عام ّ
سيطرة من ِق َبل االتّحاد السوفيت ّ

ي في
و1989م .انتهت تشيكوسلوفاكيا باستقالل كل من سلوفاكيا والتشيك بشكل ود ّ
األول يناير لعام 1993م.
مدينة برنو
ي
مدينة برنو هي المدينة الثانية في التشيك من حيث عدد السكان ،وتقع عند نهر ّ
ي من البالد ،وت ّم تأسيسها في عام 1243م
ي الشرق ّ
سرفاتكا وسفيتافا في الجزء الجنوب ّ
تتطور تدريجيا ً
حيث كانت تستخدم لحماية المنطقة من الجيش السويدي ،وبدأت المدينة
ّ
من عام 1763م حتّى الوقت الحالي حيث بلغ عدد س ّكانها حسب اإلحصائيات األخيرة
إلى نصف مليون نسمة .،األماكن السياحيّة نافورة بارناس ،وتعتبر من أجمل المناطق
الطبيعيّة في برنو ،حيث ت ّم بناؤها بين عامي 1665-1690م على يد المهندس
فيينايناير برناد ،وتحتوي النافورة على ثالثة تماثيل مميّزة تمثل إمبراطوريات مختلفة،
كما ت ّم تزويد النافورة بالمياه من نهر سفراتكا عبر قناة برنو .ساحة الحريّة ،وهي من
الساحات المه ّمة في برنو ،حيث تجري عليها العديد من الفعاليات واالحتفاالت المميزة
نذكر منها الترحيب بالعام الجديد ،وحفالت عيد الميالد المجيد ،باإلضافة إلى أنها تضم
العديد من المطاعم ،والمقاهي ،ومراكز التسوق المميزة والكبيرة .المتحف التقني
ويعتبر من المتاحف المميزة التي تعرض تاريخ الطيران القديم في مدينة برنو ،كما
يتواجد بداخله العديد من األدوات والمركبات القديمة والتاريخيّة ،باإلضافة إلى وجود
صة باألطفال تشرح لهم قوانين الفيزياء .مسرح ماهينوفو ،وهو من
فعاليات خا ّ
المسارح الوطنية التاريخية التي تم أنشاؤها في عام 1888م ،ويعتبر من أجمل
المسارح الموجودة حسب رأي السياح ،ويضم مجموعة كبيرة من اللوحات والمنحوتات
المميّزة والمدهشة ،باإلضافة إلى أنه يقدم عدة عروض وطنية .حديقة الحيوانات ،تم
افتتاحها في عام1953م ،وتحتوي على أنواع كبيرة من الحيوانات نذكر منها الذئاب،
والنمور ،والكنغر ،باإلضافة إلى وجود حديقة خاصة لألطفال حيث تنظم عدة فعاليات
مميزة لهم .متحف مورافيان ،ويعتبر من أقدم المتاحف الفنية الموجودة في التشيك ،ويتم
بداخله تقديم عروض متنوعة تختص ياألدب ،والموسيقى ،وعلم النبات ،والجيولوجيا.
*قلعة سبيلبيرك ،وهي من القالع األثرية الموجودة في مدينة برنو ،حيث كانت تستخدم
في السابق للثكنات العسكرية لغاية عام 1945م ،أ ّما اآلن أصبحت من أه ّم المراكز
المهمة والثقافية التي يقصدها السياح سنويا ً لمشاهدتها.

مدينة براغ
مدينة براغ تعتبر العاصمة الرسمية والسياسية لجمهورية التشيك ،وهي أكبر المدن
الموجودة فيها أيضاً ،وتقع تحديدا ً على ضفاف نهر فلتافا في المنطقة الوسطى من
بوهيميا ،وعلى العكس مما حدث مع بقية المدن األوروبية وتحديدا ً الوسطى ،لم تشهد
هذه المدينة دمارا ً كبيرا ً خالل الحرب العالمية الثانية ،فبقيت محافظة على شكلها،
ويسكنها حوالي مليون نسمة وتبلغ مساحتها حوالي نصف كيلومتر مربع .ولقبت بالعديد
من األلقاب كان أبرزها المدينة الذهبية ،وس ّماها البعض بأم القرى ،والبعض اآلخر
بقلب أوروبا ،كما تعرف أيضا ً بالمدينة ذات المئة برج؛ ألنّها تحتوي على عدد كبير
من األبراج ،وتحديدا ً التي تقع فوق الكنائس والقصور ،وفي العام 1992م تم تصنيفها
كواحدة من أهم المواقع التراثية العالمية ،ومن مشاهيرها الكاتب األدبي المعروف
كافكا ،والشاعر العربي محمد الجواهري الذي قطن فيها حوالي ثالثين عاماً .التاريخ ت ّم
تأسيسها في نهاية القرن التاسع للميالد ،وكانت مقرا ً رئيسا ً لملوك بوهيميا ،وشهدت
ازدهارا ً كبيرا ً في القرن الرابع عشر للميالد بعد حكم تشارلز الروماني الرابع ،عندما
أمر بإنشاء مدينة جديدة تتضمن جسراً؛ س ّمي بجسر تشارلز ،وكنيسة كاتدرائية؛ والتي
صنفت كأقدم كنيسة في أوروبا ،إضافةً إلى جامعة تشارلز؛ وهي أقدم جامعة أوروبية
في المناطق الوسطى ،وشهدت في تلك الفترة توافد الكثير من الناس للسكن فيها،
فوصل عدد سكانها إلى حوالي أربعين ألف شخص .الثقافة والتعليم تتضمن العديد من
المؤسسات الثقافية والتعليمية؛ باعتبارها المركز الثقافي للجمهورية ،ومن أهمها ما يلي:
المتحف الوطني ودار األوبرا ،إضافةً للمعرض الوطني والمكتبة الوطنية ،ودار
األوركسترا وتحديدا ً التشيكية مع المسرح الوطني ،والتي تقوم بمجموعها باستضافة
مهرجانات لألفالم واألدب والموسيقى .ثماني جامعات وكليات أهمها جامعة تشارلز،
والتي ت ّم تأسيسها في العام 1348م ،وجامعة التشيك التقنية والتي أنشئت في العام
1707م ،وجامعة العلوم االقتصادية التي تأسست في العام 1953م ،إضافةً إلى جامعة
الزراعة وأنئت عام 1952م ،وأكاديمية لتدريس الفنون الجميلة أسست في العام
1800م ،وأخرى لتدريس العمارة والتصميم وأسست في العام

كارلوفي فاري
كارلوفي فاري هي بلدة الينابيع األشهر في جمهورية التشيك ،وهي ليست بعيدة عن
كيلومترا) ويمكن الوصول إليها والعودة للمبيت في براغ في نفس اليوم.
براغ (130
ً
عا طبيًا وهي تقع وسط مناظر طبيعية خالبة .من
توجد في كارلوفي فاري  12ينبو ً
حولها مسارات سير وتنزه جميلة ل ُمحبي الطبيعة.
ضا باسمها األلماني كارلسباد ،وهي تقع جغرافيًا غرب منطقة
وتُعرف كارلوفي فاري أي ً
بوهيميا ،وعاصمة للواء الغربي التشيكي ،كارلوفسكي .وقد شاع صيت الينابيع الطبية
التي توجد في كارلوفي فاري بأنها قادرة على إشفاء الكثيرين ،حيث وصلت قمة
شهرتها منذ القرن التاسع عشر وتحولت إلى مقصد للملوك والحكام والمفكرين.
وتقول الروايات ّ
إن الينبوع األول اُكتشف في القرن الرابع عشر على يد القيصر كارل
الرابع وهو في رحلة صيد ،ثم بدؤوا بنسب خاصيات عالجية للينابيع في القرن التاسع
عشر .كما تُنسب فوائد جمة لشرب هذه المياه الغنية بالمعادن ،ومن أجل ذلك تُباع في
كارلوفي فاري أكواب خاصة من الخزف.
ومن الطرائف ّ
أن أحد هذه الينابيع موجود في داخل مبنى وهو يخرج من األرض على
شكل مرجل بمياهه الساخنة .ومن أجل مالءمة الينابيع للمصطافين يجري تبريد مياه
ضا درجة الحرارة في الحنفيات
الينابيع من  70درجة مئوية إلى  40درجة ،وهي أي ً
المنتشرة في أرجاء المدينة.
كما ّ
أن لكارلوفي فاري عالمات خاصة أخرى :كعكات البسكويت (وافل) الخاصة التي
سنتيمترا .وعلى
تباع في كل مكان ،وهو بسكويت رفيع يصل قطره إلى قرابة 30
ً
أطراف كارلوفي فاري يوجد ت ّل ديانا ،وهناك برج مراقبة يمكن من خالله اإلطالل
على المدينة ومنطقتها.

ويجري في كارلوفي فاري منذ عام  1948مهرجان سينمائي دولي يحمل اسمها ،وهو
أقدم وأهم مهرجان سينمائي في أوروبا الشرقية وأحد أه ّم المهرجانات الدولية في
العالم.
للوصول إلى كارلوفي فاري يمكن ركوب الحافلة من براغ التي تنطلق كل ساعة ،كما
تنطلق من مدن أخرى مثل فلورينك .كما يشكل القطار وسيلة سفر مركزية إلى
كارلوفي فاري من براغ ومدن مركزية أخرى .كارلوفي فاري نفسها صغيرة ومريحة
للتنزه على األقدام ويمكن استئجار تاكسي أو دراجة نارية للتجول في منطقتها المحيطة.

المانيا
المانيا لمانيا (باأللمانية Deutschland :عن هذا الملف دويتشالند) (باإلنجليزية:
 )Germanyهي جمهورية اتحادية ديموقراطية ،وعضو في االتحاد األوروبي اسمها
الكامل :جمهورية ألمانيا االتحادية (باأللمانيةBundesrepublik Deutschland :
عن هذا الملف بوندسـريبّوبليك دويتشالند).
برلين هي أكبر مدنها وهي العاصمة ومقر السلطة فيها .النظام السياسي اتحادي
فيدرالي ،ويتخذ شكالً جمهوريا ً برلمانيا ً ديموقراطياً .تنقسم ألمانيا إلى ستة عشر 16
إقليما ً اتحاديا ً يتمتع كل منها بسيادته وحكومته المحلية الخاصة.
تقع ألمانيا في وسط أوروبا يحدها من الشمال :بحر الشمال ،الدنمارك وبحر البلطيق،
ومن الجنوب :النمسا ،سويسرا ،ومن الشرق :بولندا ،التشيك ،ومن الغرب :فرنسا
،لوكسمبورغ ،بلجيكا وهولندا.
تبلغ مساحة ألمانيا 357.021 :كلم مربع ويبلغ عدد سكانها  81,751,602نسمة وهي
تعتبر الدولة األكثر عددا ً وكثافة بالسكان في دول اإلتحاد األوروبي وهي أيضا ً ثالث
أكبر دولة من حيث عدد المهاجرين إليها [.]82
شكلت ألمانيا جزءا ً مركزيا ً في اإلمبراطورية الرومانية المقدسة التي دامت حتى عام
 ،1806وخالل القرن ال  16أصبحت ألمانيا الشمالية مركز اإلصالح البروتستانتي.
بعد الحرب العالمية الثانية ،انقسمت ألمانيا إلى قسمين :ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية.
وأعيد توحيدهما في عام  .1990في عام  1957أصبحت ألمانيا الغربية عضوا مؤسسا ً

في السوق األوروبية المشتركة ،والذي أصبح عام  1993االتحاد األوروبي .وفي عام
 1999أصبحت عملة ألمانيا اليورو (باأللمانية Euro :أُي ُْرو) كما أصبحت إحدى الدول
األوربية المنتمية إلى اتفاقية شينجن بحيث يسمح لسكان الدول األوربية المنتمية إلى
االتفاقية بالتنقل منها واليها دون فيزا وبدون حدود.
أسست ألمانيا نظام التأمين االجتماعي كخطوة ضمن سلسلة اجراءات في سبيل تطوير
المعايير المعيشية لسكانها ولها موقع مميز في العالقات األوربية وتحافظ على شراكات
متينة على المستوى العالمي ،وألمانيا تعتبر الرائد الثاني في علوم الطب والهندسة
والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة ،وهي عضو في األمم المتحدة والناتو ومجموعة الثماني
وال منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وتعتبر قوة اقتصادية كبرى حيث أنها أكبر
مصدر للسلع وثاني أكبر مستورد لها في العالم [.]83
مدينة برلين
تعتبرمدينة برلين ثاني أكبر مدن االتحاد األوروبي ،وهي واحدة من (الواليات المدن)
الثالث في ألمانيا ،وتتميّز هذه المدينة بتعدد ثقافاتها ،ومعالمها ،وجمال فنونها،
ومسارحها ،األمر الذي جعلها وجهة سياحية عالمية ،تستقطب السياح من مختلف
المناطق للتمتع بميّزاتها .موقع مدينة برلين تقع المدينة شرق ألمانيا وسط القارة
األوروبية على بعد سبعين كيلومترا ً غرب الحدود مع دولة بولندا ،وتقع على دائرة
عرض  52درجة ،وعلى خط طول  13درجة ،وبالتحديد بين سهول بارنيم وتيلتوف،
ويخترق وسطها نهر شبريه ( )Sreeويصب في نهر الهافل غرب برلين ،وتحيط بهذه
المدينة والية براندنبورغ من جميع الجهات .مناخ مدينة برلين تعتبر برلين من المناطق
التي تمتاز درجة حرارتها باالعتدال حسب ما جاء في تصنيف كوبن للمناخ ،وتتراوح
درجات الحرارة العليا فيها خالل فصل الصيف بين اثنين وعشرين إلى خمس وعشرين
درجة مئوية ،أما درجات الحرارة الدنيا فإنّها تتراوح بين اثنتي عشرة وأربع عشرة
درجة مئوية ،في حين يمتاز فصل الشتاء ببرودته وتدني درجات الحرارة ،حيث
يتراوح معدل درجات الحرارة فيه بين أربع درجات مئوية ،ودرجتين مئويّتين تحت
الجو في فصلي الربيع ،والخريف باردة إلى معتدلة ،وتكون
الصفر .وتكون حرارة ّ
درجات الحرارة في المناطق العمرانيّة أعلى بحوالي أربع درجات مئوية من حرارة
المناطق التي تحيط بها بسبب الحرارة التي ّ
تخزنها األبنية .وفيما يتعلّق بمعدل هطول
األمطار السنوي في برلين ،فهو يش ّكل حوالي  570ملليمترا ً خالل السنة ،ويتساقط ثلج
خفيف على المدينة بشك ٍل رئيسي خالل الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني وآذار،

غير أنّه ال يمتاز بالكثافة فال يبقى عادة لفترة طويلة .السكان والحياة الثقافية في برلين
يبلغ عدد سكان برلين حوالي  3.419.623نسمة وفق إحصائية عام 2013م ،وهم
متعددو الجنسيات والثقافات ،وتعتبر هذه المدينة من المراكز الحضارية والثقافية الهامة
على المستوى العالمي ،وقد تجلّى ذلك بشك ٍل واضح في عدد المتاحف الرسمية
الموجودة فيها والبالغة ثمانية وأربعين متحفاً ،إلى جانب وجود عدد من المتاحف
الخاصة فيها ،وتحتضن برلين أربع جامعات ،وأربع عشرة كلّية ،وقد أدرجت اليونسكو
عدة مواقع فيها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي ،مثل :جزيرة المتاحف ،وقصور
وحدائق برلين ،وبوتسدام.
جدار برلين هو ذلك الجدار الذي كان يفصل ما بين برلين الشرقية وبرلين الغربية
وباقي المناطق المحيطة التابعة أللمانيا الشرقية .فبعد أن أنهت الحرب العالمية الثانية
أوزارها في العام  1945ميالدية ،جرى تقسيم ألمانيا إلى مناطق أربعة رئيسية خاضعة
لالحتالل وذلك بناء على االتفاقية التي عرفت باسم اتفاقية يالطة – اتفاقية يالطة هي
االتفاقية التي تم توقيعها بين السوفيات وبين البريطانيين واألمريكان بقيادة الزعماء
ستالين وتشرشل وروزفلت بالترتيب ،والذي نوقش فيه من قبل هؤالء الزعماء الثالثة
الطريقة التي يجب أن يتم تقسيم ألمانيا بها ،والطريقة التي سيحاكم بها النازيون  ،-فقد
جرى وبناء على هذه االتفاقية تقسيم ألمانيا إلى مناطق أربع رئيسية األولى كانت تحت
اإلحتالل السوفياتي أما الثانية فكانت تحت اإلحتالل البريطاني والثالثة تحت اإلحتالل
األمريكي والرابعة تحت اإلحتالل الفرنسي .وبناء على تقسيم ألمانيا إلى أربعة مناطق
تم أيضا ً تقسيم برلين إلى مناطق أربعة .بعد ذلك بدأت الحرب الباردة التي كانت ما بين
االشتراكيين والرأسماليين ،وكانت برلين ساحة لألحداث مرة أخرى ،وبناء على هذه
الحرب فام ما يعرف بألمانيا الغربية و هي جمهورية ألمانيا االتحادية ،حيث قامت على
ما األراضي األمريكية و البريطانية و الفرنسية  ،في المقابل قامت ألمانيا الشرقية و
هي جمهورية ألمانيا الديمقراطية في منطقة السوفيات ،حيث تم تأمين كال المنطقتين
جيداً .مع تطور الحرب الباردة ما بين المعسكرين ،انتقل السكان بنسب كبيرة إلى غرب
ألمانيا ،عن طريق برلين ،مما هدد قدرات ألمانيا الشرقية ألن أغلب المهاجرين كانوا
من المتعلمين ،وألجل منع هذه الهجرة الكبيرة والضخمة والتي هددت في وقت من
األوقات كيان ألمانيا الشرقية ،وألجل الحد من هذه الهجرة الكبيرة ما بين األلمانيتين
قامت القوات الشرقية بمراقبة الحدود مراقبة كبيرة ،إلى أن تم بناء ما يعرف بجدار
برلين .كان سكان برلين سواء الشرقية أو الغربية يحصلون على احتياجاتهم األساسية
بأقل األسعار نتيجة للسوق السوداء مما أضعف و بشكل كبير اقتصاد ألمانيا الشرقية.
في العام  1989ميالدية ،وبعد قرابة الـ  28عاماً ،منذ بناء هذا السور الذي قسم برلين
أرضا ً وشعبا ً عضو المكتب السياسي لحزب ألمانيا االشتراكي بالتصريح أثناء حوار

إعالمي بطريق الخطأ زوال القيود التي كانت مفروضة على حرية التنقل ما بين
األلمانيتين مما أدى ذلك إلى تجمهر أعداد كبيرة وغفيرة من األلمانيين عند جدار برلين
مما جعل هذا اليوم يعرف تاريخيا ً باسم يوم انهيار جدار برلين.
بورغ سبريوالد
على بعد حوالي  100كم إلى الجنوب الشرقي من برلين في والية براندنبورغ ،تقع
محمية سبريوالد الحيوية هذه المنطقة تحتوى على نهر سبري الذى يتدفق منه مئات
الممرات المائية الصغيرة بين المروج والغابات البكر سبريوالد تعتبر واحدة من أجمل
الوجهات السياحية في ألمانيا الزوار يأتون اليها من جميع االنحاء لالستمتاع بالمحمية
وقوارب الكاياك التى تمر عبر شبكة واسعة من الممرات المائية والتجديف هي من
األنشطة األكثر شعبية في سبريوالد.
رابط يتحدث عن المحمية
فينيسيا الخضراء األلمانية
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