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 مخطط المدينة                                                       

 
 (Strossburi( )باأللزاسية Straßburg: ( )بااللمانيةStrasburg)بالفرنسية:  غستراسبور

 واألرثي. دينة بالفن المعماري المميزسابع أكبر مدينة في فرنسا، وتتميز الم ستراسبوغ
 .7770نسمة، ومع المناطق المحيطة بالمدينة وحسب احصائية 070777 يبلغ عدد سكانها

 وهي مقر للبرلمان األوروبي والعديد من المؤسسات التابعة للمفوضية  األوروبية.

 تعتبر ستراسبورغ العاصمة الثانية لإلتحاد األوروبي بعد بروكسل.

 صغيرة الت المدينة وسحرها الجذاب كونها محاطة بالقنوات المائية من كل الجهات وممراتها من مميزا
 قديمة، فهي مشابهة لمدينة أمستردام الهولندية من ناحية الممرات المائية، لكن هنا يوجد فقطالومبانيها 
 ية،يسالى ساحاتها الرئرات اقنوات تحيط بها من االربع جهات، وتتميز بعدم دخول السي 

 سيارات الشرطة والسيارات التي تملك األذْن بالدخول. ما عدا
 أغلب ستراسبورك هي مدينة مشاة ويوجد فيها ترام للنقل

 يعتبر وسط المدينة القديم من المواقع التاريخية المحمية من قبل منظمة اليونسكو



 وذلك بإتسامها بطابع ثقافي ومعماري المانوفرنسي8811منذ عام  
 

 
 

 
 

 الموقع
كم غربي الغابة السوداء في المانيا، وتبعد عن 52شرقي فرنسا وعلى الحدود األلمانية وتبعد حوالي  ستراسبورغتقع 

 كم(32.56ميل )19.04األلمانية  (Freiburg) بوركْفراي
والذي يشكل قنوات مائية على شكل قنوات تطوق وسط المدينة  (Rhine) ي يرفد نهر الراينعلى نهر إيل الذتقع 

الكالسيكية او ما  رب السياحية التي تجوبها، او القوارباتجعلها كالجزيرة التي تطفو على الماء، واهم ما يميزها القو
 .يومية مباشرةالمدينة وتوجد رحالت  وسطكم من 49مطار ستراسبورغ الدولي على بعد ويوجد بالجندول،  ىيسم

 

http://ar.thetimenow.com/germany/freiburg


 
 

 
 



 
 

 التـــــــاريخ
 شورية الرومانية بمثابة معسكر للجيفي فترة االمبراطكانت ستراسبورغ 

 قبل الميالد. 87وأول ظهورلهذا االسم كان منذ عام  Argentoratumبإسم 

  ستراسبورك م ضمت  879في عام  وقعت تحت سيطرة الهانس ثم الفرانكس وذلك في القرن الخامس،

 ،أعلنت المدينة نفسها  دولة مستقلة 8997وفي ثورة محلية عام  ى االمبراطورية الرومانيةال

 وبعد حرب الثالثين عام ضمها ،ثم اُعيدت الى االمبراطوربة الرومانية في اوائل القرن السادس عشر

 ادس عشر،بدأت المدينة بالنمو االقتصادي حتى فترة القرن الس الملك لويس الرابع عشر الى فرنسا. 

 وخالل الحرب البروسية الفرنسية قصف البروسيون المدينة بعنف ودمرت العديد من المرافق التاريخية والصناعية ، 

 فرنسا.وبعد نهاية الحرب ضمت المدينة لألمبراطورية األلمانية، وبعد نهاية الحرب العالمية االولى اُعيدت المدينة ل

 ، ضمت المدينة أللمانيا من جديد واعيدت لفرنسا بعد نهاية الحرب.بل المانياة فرنسا من قفي الحرب العالمية الثانية وبعدهزيم

 اين. بدأ اول تشكيلة للمنظمات االوروبية بالظهور، حيث تم إنشاء اللجنة المركزية للمالحة في نهر الر 8877وفي عام 

 ية لحقوق االنسان.تيرت كمركز للمفوضية األوروبية  والمحكمة األوروباُخ 8808وفي عام 

 اُختيرت كمركز للبرلمان االوروبي.8897عام  وفي عام

ة ياسي واالقتصادي واالجتماعي لمدينالتاريخ الس 8877التاريخي  والذي افتتح سنة يسجل متحف ستراسبورك   

والمالبس مجموعة من اآلآلت العسكرية  وحتى الحقبة المعاصرة، ويحتوي علىمنذ مطلع العصور الوسطى ستراسبورك   

.واللوحات الفنية والمنحوتات ومجموعة من المقتنيات التي تعود تاريخها الى العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر  

 المدينة المــــمع
 لقد دمرت ستراسبورغ في العصور الوسطى ثم اُنشئت من جديد بحلتها الزاهية واهم ما تشتهر

 The cathedral of Notre-Dameوتردام  كاتدرائية رائعة وهي كاتدرائية ن بوجود 
 على كاتدرائية في اوروبا من المعلق وتعتبر أوالتي تعتبر كاتدرائية تحفة من الفن الغوطي 

 م.4160م وانتهى البناء في عام 4942حيث تم البدء في بنائها عام  ،القرون الوسطى
 



 
 

   



     



   
 



   
 



   
 

 



 

 
 

 (فرنسا الصغيرة)ايضا دينة من أهم معالم هذه الم
 Barrage Vaubanوالتي بوجد بها السد و السجن 

 L’Ancienne Douane (Old Customو مبنى الضريبة والميناء)
 Covered-bridgesمغطى و الجسر ال

 .زذات التصميم والطراز األلماني الممي   من خالل المبانيالنفوذ األلماني  هرويظ
 



 
 

 وتقع في مركز المدينة  (Big Islandالجزيرة الكبيرة أي )” Grande Ile“ -”غراند ايل“منطقة 
ُ قد   سكوالتاريخية المحمية من قبل اليون درجت ضمن قائمة المواقعا

World Heritage of Humanity by UNESCO 
 ،مدينة بهذا التمييزأي يحضى مركز  وذلك بفضل ثراء تراثها المعماري، ومن النادر جدا أن 
 والتي ولدت في نفس المدينة  (أبناء البلدة الذين ذاع صيتهم مدام توسو ) أسمها ماري كروشولتز من 

 الذي جسدت فيه وعت في باريس وعاشت في لندن وأنشأت متحف الشمع ترعرو
 (.مشهور في العاصمة البريطانية ومتحف فهو مزار) تماثيل شمعية لمشاهير العالم

 روبرت شومانعة توجد في المدينة العديد من أعرق وأقدم الجامعات الشهيرة، ومن ابرزها جام
 حيث يقصدها الطلبة من جميع انحاء العالم وباألخص من اوروبا لدراسة القانون وفروع اخرى 

 )لسانس، ماجستير، دكتوراه( 
 )السيال(كما يوجد بها معهد لتعليم اللغة الفرنسية مع غرفة التجارة والصناعة 

 



    
 

 من المتاحف اهمها: ر جداتضم ستراسبورغ عدد كبي 
Museum of Decorative Arts of Strasbourg 

 يعرض مجموعة من التحف الزخرفية
Museum of Fine Art 

 يقع في الطابق االول من قصر روهان يعرض مجموعة واسعة من اللوحات االوروبية ومن مشاهير الفنانين
Museum of Notre Dam 

 ن الفن فييقع المتحف في سرداب الكاتدرائية )نوتردام( وفيها مجموعة من افضل مجموعات م
 القرون الوسطى في فرنسا 

Musée Zoologique 
 أو التي في طريقها لإلنقراض ومعروضة في ألواح زجاجيةمتحف للحيوانات المنقرضة 

Alsatian Museum 
 متحف يعكس الحياة اليومية القليم األلزاس الريفية
Historical Museum of Strasbourg 

 العسكرية من فترات الحروب التي مرت بها ستراسبورغيحتوي المتحف على الألآلت والمعدات 
Archeological Museum of Strasbourg 

  راسبورغ واصولها التاريخية، وفن النحت قبل الميالدتس ومدينة سمتحف التاريخ األلزاي
 واشياء من الحياة اليومية في العصور الوسطى.



Museum of Modern & Contemporary Art of Strasbourg 
 .يحتوي على مجموعة من االعمال الفنية للفن الحديث، وفيه مكتبة للفن الحديث

 :لكل من وهي مقر، تعتبر ستراسبورغ العاصمة الثانية لالتحاد األوروبي بعد بروكسل
 Council of Europeالمجلس األوربي 

 European Court of Human Rightsالمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان 

 European Parliamentوربي البرلمان األ

Strasbourg Convention and Conference Centre 
 

 
 

 



 
 عياد الميالد في اوروباعاصمة أستراسبورغ 

 اكبر سوق للميالد في اوروبا منذ القرن الرابع عشر
 الميالد في كاتدرائية ستراسبورغ عت اول شجرةم وض4260عام في 

  سوق للميالد، في ذلك الوقت أول ورغم أسس في ستراسب4259في عام 
 كانت االسواق الخاصة بأعياد الميال غير شائعة، وتم التأسيس لهذه االسواق 

 اسس المدينةوهي  هل المدينة انها تميزهم عن غيرهم،على اسس يعتقد ا
 ذلك روح التسامح واإلنسانية، التي يتحلى بها حامل روح العيدالتجارية وك 

 كما هو متعارف عليه اليوم. با نويل(أو )با القديس نيكوالوس 
 ففي كل عام من ديسمبر )كانون االول( تتزين المدينة وهذا التقليد 

 يعود للقرون الوسطى، والتي بدأت في ساحة الكاتدرائية القديمة بفضل
 للقديس نيكوالوس،  قرار المجلس المحلي للمدينة الذي كرسه قانونيا كعيد 

 انقطاع حتى في أحلك أيام الحروب التي عصفت بأوروبا. ندو واستمر منذ ذلك التاريخ
 

  قنوات المدينة رالرحلة القصيرة عب
 (الخالبة بمناظرها لهذه المدينة ) اعجبني الوصف

 بين باريس الفرنسية وستراسبورغ الفرنسية، يوجد فرق
 فمالبسهم ونظراتهم تدل على ان روح الريف تتحكم بهم،

 ...نية والجميلةغالمعمارية البالفنون  ستراسبورغ تتميز
 ... جمالها الفتانو...قنواتها المتفرعةو... بمبانيها الملونةو

 …ونهايات ممتدة…..فهي بألوان عدة.البيوت هناك شكلها غريب
 ...األحمر مكتسية ..و بعضها بالقرميد.و بعضها متعرجة

 .أبواب تلك البنايات على ممرات صغيرة ..
 …ها أرصفة بالحجارة مرصوفةوالممرات الصغيرة بجانب

 …و األرصفة يفصلها عن النهر مسطحات باألعشاب مخضرة
 .و قوارب للرحالت مخصصة.. اراتْ و النهر تحوم بوسطه العب  

 …إنها ستراسبورغ…نعش ينبض بالحياةعالم م
 ...رو..وعلى الجسر علقت أنواع من الزه...يصل بينهما جسر.بين ضفتي النهر

 وجمال فتـــ ان…نة لذلك الممروزي…هي عطر لمن عبر
 .في ستراسبورغ يمكن أن تختار طريقة التجوال بالشكل الذي يناسبك.. 

 .سنك، فإن كنت رياضي فالدراجات الهوائية في كل مكان..وويناسب قدرتك 
 .الضيقة....فالممرات .وإن كنت تبحث عن االنطالق وممن يهوون المشي بالهواء الطلق 

 والتي ال تمر بها السيارات…والباحات المتنوعة….ة المرصوفة..واألرصف.و الطرقات المتعرجة
 مع األكتافدامك مع األقدام المزدحمة هناك وفتختلط أق…عتبر مناسبة لممارسة تلك الرياضةت 

وطلبات الزبائن من محالت القهوة المنتشرة في …تسمع في تلك الطرقات قرع نعالهمف…المتراصة للناس 
 …فتنشر من حولها الحبور و السرور… تنشد بالكون أجمل نشيد ...والعصافيرنْ ح رائحة البُ حيث تفو…ساحاتهم
..أو تشملكم السحب .ومن بين تلك الجموع تختارك قطرة ساقطة من ورقة فتقع على خدك بنعومة ورقة 

 رته..و يتوه من لم تسعفه ذاك.فيحتمي الحاذق اللبيب الفطن الحذر بمظلته من تلك القطرات…بزخات
 ..أو يقترب للجدران .أوالحانات أو المقاهي…مسرعاً ليسكن تحت مظالت المحالتبجلب مظلته فيهب  



 …قد رسمت بطريقة جديدة…بيوت بأشكال غريبة….فهناك الصور عجيبة… ليحتمي من تلك القطرات
 …فة..وعلى نوافذها علقت زهور بواسطة عالقات حديدية مزخر.فهي مخططة بقوائم خشبية متقاطعة

 ...وبأرضها أوراق صفراء متساقطة...ومن حولها أشجار بأغصان متمايلة
 …وبين األوراق و األنهار أعشاب ممتدة..ومن تحتها عالم يعج بالحركة

 …ومن فوقها بعض قطع من السحب متناثرة…ومن بعدها أنهار جارية
 .جيبةيسحر الساحر لتلك المناظر الع...كل ذلك الكون سماء زرقاء صافيةويغطي 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 ومن موقع ستار تايمز تصرف من ويكيبيـــــديابنُقل 

 
 الصور بالعدسة الخاصة لتقطت  اُ 


