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تجمع جمهورية جنوب أفريقيا بين سحر طبيعتها وتاريخها الممتلئ باالحداث التي غيرت مسار واتجاه العالم من العنصرية الى الديموقراطية 
وحرية الفكر والثقافة، والمغامرة بين ادغالها ذات التشويق واالثارة العالية. وتتكون جنوب أفريقيا من 9 أقاليم جميلة ومتنوعة وهي نورث 

ويست، الكيب الشرقي، فري ستيت، خوتين، ليمبوبو، كوازولوناتال، مبوماالنغا، الكيب الشمالي، والكيب الغربي، وتعتبر تلك االقاليم تجربة 
جديدة من نوعها، ونستعرض في هذا التقرير اهم المعالم السياحية والتجارب الموجودة في كل أقليم، وفيما يلي التفاصيل:

»جنوب أفريقيا«.. 
عندما جتتمع املغامرة وسحر الطبيعة

الكيب الشمالي اكبر اقاليم 
جنوب أفريقيا وهو معروف 
مبناطق����ه الصحراوي����ة 
البرية واحجاره  وحياته 

الكرمية. 
كم���ا ان���ه يتش���ارك مع 
بوتسوانا في حديقة كاالجادي 
التي تؤوي  العابرة للحدود 
كثبانها الرملية احلمراء االسود 
والصقور وهي تعد واحدة من 
اكبر محميات اجلنوب االفريقي 
وواحدة من اكبر النظم البيئية 
احملمية. وتبلغ مساحة هذه 
احلديقة اكثر من ميلوني هكتار 
وهي من افض���ل املناطق في 

متاما كما كانت ايام التنقيب 
عن االملاس.

الكيب الغربي

يعرف اقليم الكيب الغربي 
مبكان املجد العظيم واجلمال 
الطبيعي، ويتميز مبناخ رائع 
وجمال املناظر الطبيعية غير 
العادية مضاف���ا اليها بعض 
شواطئ العالم الرائعة وتاريخ 
غني وطعام رائع وثقافة نبيذ 
وشعب رائع. هذا االقليم يقدم 
لكم كل ما تتمنونه كسياح. 

وتض���م بع���ض معامل���ه 
السياحية جبل الطاولة املميز 

العالم ملشاهدة االسود ذوات 
االعراف السوداء.

كما ان عاصمة املقاطعة 
واملعروفة باسم مدينة املاس 
كيمبرل���ي موط���ن متحف 
منجم كيمبرلي، ويتضمن 
جزء م���ن املتحف منصات 
مشاهدة تطل على احلفرة 
الكبيرة املشهورة من فورة 
نش���اط 1870 والعديد من 
االبني���ة التاريخية، كما ان 
هذا املتحف املعروف باسم 
»املتحف احلي« تظهر فيه 
احمل���ات القدمية والبارات 
واملطاعم والكنائس والبنوك، 

إقليم  البداي���ة، يضم  في 
نورث ويست اثنتني من اهم 
البري���ة في جنوب  احلدائق 
أفريقيا وهما حديقة بيانسبرغ 
الوطنية ومحمية ماديكوي، 
الس���افانا  وهما عامل���ان من 
االفريقية الامتناهية ومناظر 
برية تسحر االلباب، واالقليم 
يقوم بانتاج الباتينيوم من 
موارده الطبيعية اكثر من أي 

منطقة أخرى في العالم.
ولعشاق البرية األفريقية، 
فإن إقليم نورث ويست هو كل 
البوشفيلد  شيء عن جتربة 
االفريقية األصيلة بشمس���ه 
الس���اطعة على م���دار العام 
ومناخ���ه االفريق���ي اجلاف 

واحلار. 
ستأخذكم جولة في جبال 
بيانسبرغ البرية الى داخل 
ب���ركان خام���د حيث  فوهة 
ستجدون احد اشهر االماكن 

السياحية في العالم.
املدينت���ني املعروفتني  ان 
باسم صن س���يتي واملدينة 
الضائعة هما رد جنوب أفريقيا 

على الس فيغاس.

الكيب الشرقي

يبدأ هذا االقليم عند حديقة 
تسيتسيكاما الوطنية وميتد 
الى ساحل صن شاين الذهبي 
الذي يضم خلي���ج جيفري 
وخليج فرانس���يس وخليج 
الغوا ومن ثم على طول الساحل 
البري الى ميناء ادوارد، كما ان 
املسافات الطويلة من الشواطئ 
املغمورة بأشعة الشمس والتي 
تقطعه���ا الكهوف الصخرية 
والبحيرات املنعزلة جتعل منها 
موجة رائعة لراكبي األمواج 
واصطي���اد س���مك االجنلور 
الكبير وأشعة الشمس الرائعة 
لقضاء العطات من كافة أنحاء 
الكيب  اقليم  العالم، ويعتبر 
الش���رقي اقليم���ا رائعا بكرا 
يقدم جتارب رائعة وتنوعة  

للسياح. 
ومن سياحة القرى الى اميال 
من الشواطئ الرملية البيضاء 
الى منطقة بافيانسكلوف التي 
ال تصدق، فإن الكيب الشرقي 
وجهة مغامرة بامتياز، وقد كان 
هذا االقليم موطن نيلس���ون 
مانديا وهو مكان ذو معالم 
سياحية مغرية تضم حديقة 
فيلة ادو الوطنية التي تضم 
اكبر عدد من الفيلة في العالم، 
والساحل البري وكذلك ايضا 
»كون���و« موطن نيلس���ون 

مانديا. 

الكيب الشمالي

ارض  ايض���ا  ويس���مى 
الزهور البرية واحلياة البرية 
واالملاس. ان كنتم من عشاق 
املفتوح���ة والزهور  االماكن 
البري���ة والقط���ط االفريقية 
الكبيرة فانكم حتما ستحبون 
اقليم الكيب الشمالي بجنوب 

أفريقيا. 
ومن ضمن اماكنه السياحية 
فان الكيب الش���مالي موطن 
لواحدة من اكثر بلدات مناجم 
االملاس في العالم واكثر مناظر 
الزهور الطبيعية الس���احرة 
األع���راف  ذوات  واالس���ود 

السوداء.
كما ان عش����اق الريف 
الوع����ر والقاح����ل القليم 
الكيب الش����مالي يطلقون 
عليه اسم جوهرة جنوب 
أفريقي����ا، ويعتب����ر اقليم 

واجل���اردن رووت وجزيرة 
روبن الشهيرة )سجن السجناء 
السياسيني مبا فيهم نيلسون 
مانديا خ���ال فترة التمييز 
الكيب  العنص���ري(، منطقة 
)رأس القارة االفريقية حيث 
يلتقي احمليط االطلس���ي مع 
احمليط الهندي(، واجهة  »اند 
ايه« البحرية اجلميلة، وغنى 
اجلالية املس���لمة في بوكعب 
والقط���اع الس���ادس مع أول 
مسجد بني في جنوب أفريقيا 
منذ أكثر من 200 عام وحدائق 
كيس���رتني ب���وش اجلميلة، 
وموسيقى اجلاز تنتشر بكثرة 

في كيب تاون بدءا من موسيقى 
البلوز التقليدية الى موسيقى 
اجلاز التي بامكانكم االستمتاع 
بها في العديد من مقاهي اجلاز 

واملطاعم.

كوازولو ناتال

اقلي���م كوازولو  يعتب���ر 
ناتال ميناء متازج احلضارات 
الهندية واالوروبية والزولو 
بسبب البيئة شبه االستوائية 
اخلصبة اخلضراء، فانه غالبا ما 
يطلق عليه اسم اقليم احلديقة 

وملعب جنوب أفريقيا.
كما ان اقليم كوازولو ناتال 
املعروف باسم مملكة الزولو 
واحد م���ن وجه���ات جنوب 
أفريقيا لقضاء العطات، ومن 
منحدرات جبل دراكنسبيرغ 
العالية واملذهلة الى شواطئ 
الساحل الذهبية، فان االقليم 
افريقية مثيرة  يقدم مغامرة 
حقا، ومن جبال���ه وهضابه 
وش���واطئه البكر الى املواقع 
االثري���ة العاملية وس���احات 
احلرب ومناخه املعتدل بشكل 
دائم فإن اقليم كوازولو ناتال 
جاهز دوما الستقبال االالف من 
السياح الذين يزورونه كل عام.  
أما سلس���لة جبال اوخاالمبا 
وحديقة دراكنسبرغ فتشتهر 
بفنه���ا الصخ���ري وجمالها، 
وتزين اكثر من 30 الف لوحة 
رمزية جدران واغطية 500 من 
الكهوف املنتش���رة خال هذا 
املشهد احلصري والقدمي، ويقع 
اقليم ميدان القتال داخل وحول 
املناطق  بلدة ليديسميث في 
الشمالية النائية والذي شهد 

اراقة الكثير من الدماء.

مبوماالنغا

يقع اقليم مبوماالنغا »مكان 
ش���روق الش���مس« في اجلزء 
الش���رقي من جن���وب أفريقيا، 

النص���ف اجلنوبي  ويحتضن 
م���ن حديقة كروج���ر الوطنية 
وهي محمي���ة طبيعية ضخمة 
بحي���اة برية وفي���رة مبا فيها 
محمية اخلمس الكبار )االس���د 
الق���رن والفهد  والفيل ووحيد 
واجلام���وس(.  ويتنوع املناخ 
والتضاريس م���ا بني االراضي 
العش���بية العلوية التي ترتفع 
1600 متر فوق سطح البحر الى 
االراضي متوسطة االرتفاع عن 
سطح البحر الى اللوفيلد شبه 
االستوائية باجتاه حديقة كروجر 
الوطنية والعديد من احملميات 
الطبيعية اخلاصة ويفيض هذا 
االقليم باملناظر الطبيعية اخلابة 
واملناخ اجليد واحلياة البرية. 

خوتين

يشتهر باسم مكان الذهب، 
إذ اصبح تاري���خ الذهب في 
جنوب أفريقيا تاريخ خوتني، 
وقد تطورت بلدات الصفيح 
املستخدمة للتنقيب عن الذهب 
لتصبح من اكبر مدن أفريقيا، 
جوهانس���برغ عاصمة اقليم 
سويتو قلب الكفاح من اجل 
احلرية، بريتوريا والعاصمة 
االدارية جلنوب أفريقيا ومثلث 
فال قلب املنطقة الصناعية. 

وكون���ه االقلي���م االصغر 
جغرافي���ا ف���ان خوت���ني هو 
ملعب حضاري ويضم مدينتي 
جوهانسبرغ وبريتوريا،ومراكز 
التس���وق الكبيرة والش���عب 
الذهبي���ة واملدينة  املرجانية 
الترفيهية والبارات ومجمعات 
الرئيس���ة والفنادق  التسوق 
والكازينوهات واملشهد الثقافي 
والترفيهي النابض باحلياة وهو 
ايضا احملرك االساسي القتصاد 

جنوب أفريقيا املتطور. 

ليمبوبو

ان املش���هد هنا مكون من 
تناقض���ات درامي���ة تتميز 
الس���افانا احلارة  بس���هول 
واجلبال املكسوة بالضباب، 
الغابات البكر القدمية والبنية 
التحتي���ة املعاصرة واملرافق 
احلديثة، ويضم اقليم ليمبوبو 
العديد من احملميات الطبيعية 
واحملميات اخلاصة املجاورة 
للقسم الشمالي حلديقة كروجر 
الوطنية.  ولقد اصبح اقليم 
ليمبوبو وجهة سياحية يبحث 
عنه���ا الس���ياح وذلك الجل 
الكبي���رة وطيوره  محمياته 
االستثنائية واملناظر الطبيعية، 
ومملكة افريقية قدمية والتي 
كان مركزها موجودا في حديقة 

مبونغوبوي الوطنية. 

فري ستيت

اقليم فري ستيت  يعرف 
بصومع���ة جن���وب أفريقيا، 
القادم عبر  ويعتبر املش���هد 
اورينج ريفر الى فري ستيت 
والذي س���ينفرج امامكم هو 
احد حقول الذرة ذو السافانا 
التي تبدو كالزجاج وحقول 
الذرة وعباد الشمس والقمح 
الامتناهية، واملليئة بطواحني 
الهواء واملزارع، كما ان اجلمال 
الش���مالية  اخلاب لاراضي 
املرتفع���ة يبلغ ذروته عندما 
تأت���ون الى حديق���ة البوابة 
الذهبية الوطنية بتشكياتها 
الرملية املذهلة وهي منطقة 
ذات جمال غير عادي، باالضافة 
الى حديق���ة كينغ روز بارك 
والتي حتتوي على اكثر من 

4000 غصن.

اإلسالم في إرث »جنوب أفريقيا« 
تعتبر جنوب أفريقيا دولة مفعمة باحليوية ومتعددة 

الثقافات مما يجعل منها بلدا مفتوحا يرحب بكل 
شعوب العالم. 

نحن دولة صديقة لالسالم ونشجع املسلمني على 
السفر الى جنوب أفريقيا اجلميلة ليتعرفوا على 

تاريخ وارث ما يزيد عن 200 عام من االسالم على 
تلك السواحل. 

كما نلبي احتياجات املسافرين املسلمني بشكل خاص 
بينما نشجع على تبادل الثقافات والفرص. وتعد 

املساجد والكرامات جزءا هاما من ارث جنوب أفريقيا 
حيث انها متثل ثاني أقدم االديان التي دخلت البالد، 
ولذلك فإنه بإمكان املسافرين املسلمني الوصول الى 

املساجد عبر البلد بكامله.
سافروا ما بني ارث التمييز العنصري وجوهانسبرغ 

اليوم، وقوموا بزيارة متحف التمييز العنصري 
الشهير وأقدم البلدات في جنوب أفريقيا وهي بلدة 

»سويتو«. هنا ميكنكم زيارة شارع فيلكازي الشهير 
والذي يعد موطنا الثنني من الفائزين بجائزة نوبل، 

واملنزل الذي عاش فيه نيلسون مانديال ومنزل 
ديسموند توتو. 

وزوروا ايضا متحف »هيكتور بيترسون« وتعرفوا 
على الطالب املميز الذي كان وراء الكفاح الذي امتدت 

صورته إلى أنحاء العالم، إنها جولة سياحية معدة 
باتقان ستضمن لكم جتربة لن تنسى أبدا.

قوموا بزيارة املركز الصاخب للجالية املسلمة مبدينة 
جوهانسبرغ وكذلك قوموا بأداء صالة اجلمعة في 
أحد املساجد التي تقام بها صالة اجلمعة، وسيقوم 
املواطنون بتزويدكم مبعلومات وافية عن جتارب 

املسلمني الذين عاشوا في حقبة التمييز العنصري. 
كما تبدأ مغامرة احلياة البرية بزيارة إلى كروجر 

ناشيونال بارك املشهور عامليا حيث سيكون 
مبقدوركم االستمتاع برحلة برية معدة بشكل متقن 

ومشاهدة احليوانات في مواطنها الطبيعية. 
بتمعنكم بجمال خلق اهلل سبحانه وتعالى 

ستتعرفون على كافة املواقع احمليطة بكروجر 
بارك وذلك من خالل زيارتكم للشالالت التي 

حتبس االنفاس والغابات واجلبال، وعند وصولكم 
للمدينة األم جلنوب أفريقيا فإنكم ستزورون 
أماكن غاية في الدهشة وستتعرفون على آثار 

املسلمني االوائل الذين وطئت أقدامهم هذه 
السواحل، وسيقوم االدالء السياحيون اخلبيرون 

باصطحابكم الى جزيرة روبن وهي موطن السجناء 
السياسيني مبا فيهم نيلسون مانديال خالل حقبة 
التمييز العنصري، وستسيرون ايضا عبر غنى 

اجلالية املسلمة في »بو كاب« و»القطاع السادس« 
وستزورون أول مسجد مت بناؤه في جنوب أفريقيا 

منذ اكثر من 200 عام.
ستأخذكم جولة ساحلية رائعة في شبه جزيرة الكيب 

الى »نقطة الكيب« وهي اقصى نقطة في القارة 
األفريقية وكذلك إلى »هوت باي« وجزيرة ساميون. 

قوموا ايضا بزيارة محمية البطاريق الطبيعية 
وشاهدوا تلك املخلوقات الرائعة في موطنها الطبيعي، 

فلن تكتمل زيارتكم الى تلك املدينة دون تسلق 
مرتفعات جبل الطاولة الذي يعد معلما بارزا وقضاء 
وقت استرخاء في حدائق »كيرسينبوش« اجلميلة.

متتلك جنوب أفريقيا تاريخا وإرثا كبيرين ميكن 
ان تستمتعوا بهما فقط من خالل زيارتكم جلنوب 

أفريقيا بأنفسكم. ملزيد من املعلومات حول ما 
تقدمه لكم اقاليمنا، تفضلوا بزيارة املوقع التالي: 

.www.southafrica.net

9 أقاليم تأخذك 
في عالم ممتلئ 

بالثقافة واألحداث 
التاريخية

الكيب الشمالي 
موطن واحدة 

من أكثر بلدات 
مناجم األملاس 
في العالم وأكثر 

مناظر الزهور 
الطبيعية 
الساحرة

إقليم كوازولو 
ناتال ميناء متازج 

احلضارات الهندية 
واألوروبية والزولو


