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نهر ميلياتسكا، ال يزيد طوله عىل 36 كيلومرتا، وقد أنشئ عليه 

عرشون جرسا، منذ العهد العثامين وحتى يومنا هذا.



التسوق يف رساييفو

يوجد يف رساييفو عدد من مراكز التسوق الضخمة والحديثة، التي ال بد لكل زائر أن يجد فيها شيئا لنفسه، وال تزيد املسافة فيام بني بعض تلك املراكز عن بضع مئات من األمتار.

تقدم هذه املراكز املاركات العاملية من منتجات املوضة واملالبس الرياضية ومالبس األطفال، فضال عن املنتجات التكنولوجية، مام يتيح الفرصة لتجربة تسوق فريدة. ومتثل صالونات الحالقة وتصفيف 

الشعر، ومراكز اللياقة البدنية، وفروع املصارف، أجزاء ال تتجزأ من تلك املراكز.

وإذا أردتم تذوق املأكوالت الشهية فلن تحتاجوا ملغادرة مراكز التسوق، ألن كال منها يضم عددا من املطاعم واملقاهي والكافيرتيات، وتوجد فيها صاالت ألعاب لألطفال، وصاالت بولينغ للكبار. 

وميكنكم ترك سياراتكم يف مواقف السيارات املوجودة تحت األرض.

إمكانات املبيت واإلقامة

متتاز رساييفو بكونها مقصدا سياحيا شديد الجاذبية للسياح من شتى أنحاء العامل، ويشهد عىل ذلك التزايد املطرد يف أعداد الزائرين عاما بعد أخر. ورغبة يف إرضاء ضيفنا وتلبية احتياجاتهم فإن 

العاصمة تتمتع بإمكانات كثرية للمبيت واإلقامة، من الفنادق الشهرية ذا خمسة نجوم، إىل املوتيالت والشقق والنزل، وانتهاء بالغرف الخاصة. وبحسب بيانات موقع Bokung.com فإن رساييفو تتمتع 

بأكرث من 700 ألف وحدة للمبيت.

اللذيذة  املأكوالت 

إثناء وجودهم يف املدينة املستلقية عىل ضفتي نهر ميلياتسكا، يتمتع الذواقون مبا تقدمه لهم من مأكوالت. فباإلضافة إىل املطبخ 

البوسني التقليدي، توجد املطابخ املتوسطية والرشقية واآلسيوية، وهناك عروض مختلفة، من املطاعم األنيقة إىل محالت الوجبات 

الرسيعة.

ومن أشهر الوجبات واملأكوالت، طبق كباب رساييفو، فضال عن فطائر البيتا املتنوعة التي تقدمها مطاعم البيتا املتخصصة. أما 

عشاق املطابخ الحديثة فتوجد تحت ترصفاتهم مطاعم املأكوالت العاملية. إن التنوع يف املأكوالت املعروضة، من املطاعم البسيطة 

إىل املطاعم الفاخرة، ميثل ميزة كبرية تجعل من رساييفو مقصدا سياحيا مرموقا.

انسجام الروح والجسد

متثل مراكز العناية بالجسد “سبا” املنترشة يف رساييفو، 

أماكن لالسرتخاء التام والتمتع الكامل بالراحة، فال ترتددوا 

يف منح أنفسكم الوقت الالزم للتخلص من التوتر، ولتغذية 

العقل والروح والجسد، باالستسالم لخدمات مراكز “سبا” 

الفاخرة. وتوجد يف مدينة رساييفو مراكز “سبا” خاصة 

بالنساء فقط.



وتشافلياك باريتيس 

يبعد متنزه باريتيس عن رساييفو 9 كيلومرتات، ومن هناك يقودكم طريق أسفلتي طوله 4 كيلومرتات إىل متنزه تشافلياك، حيث 

يوجد بيت ملتسلقي الجبال، وهناك ميكنكم االستمتاع باإلطاللة البديعة عىل رساييفو، وركوب الدراجات الهوائية، وامليش عىل األقدام 

يف الطبيعة.

شالل سكاكافاتس

يبعد شالل سكاكافاتس عن رساييفو 12 كيلومرتا، ويقع فوق قرية ناهوريفو، عىل نهر سكاكافاتس، يف منبع نهر فوغوشتشا. ال يتميز 

هذا الشالل بغزارة تدفقه بل بارتفاعه، حيث تنهمر مياهه من ارتفاع 98 مرتا فتشكل رذاذا ناعام، مام يجعله أحد أجمل الشالالت 

وأكرثها ارتفاعا يف البوسنة والهرسك، والشالل الخامس يف االرتفاع يف البلقان. وعندما يقيده الجليد يف أيام الشتاء الباردة، يصبح 

منظره جميال وجديرا بالزيارة يف فصل الشتاء.

وتوفر منطقة الشالل مكانا للميش واالسرتاحة، وفيها مضامري ملحبي ركوب الدراجات الجبلية.

الطبيعية “بيامباري”  محمية 

عىل بعد 40 كيلومرتا إىل الشامل من رساييفو تقع جوهرة 

حقيقية، هي محمية “بيامباري” الطبيعية، التي متثل 

مقصدا مفضال للباحثني عن برد الظل يف غابات الصنوبر 

الكثيفة، هربا من قيظ الصيف.

وتبلغ مساحة هذه املحمية 370 هكتارا، وترتفع 950 مرتا 

فوق مستوى سطح البحر، ويوجد فيها عدد من املراعي 

والسهوب الجميلة، التي يخرتقها جدوالن مائيان، يشكالن 

فيها العديد من البحريات الصغرية قبل أن يغورا يف األرض 

ليواصال الجريان تحتها، فضال عن الكهوف الستة. وميكن 

للزائر أن يقوم بصحبة املرشد بجولة يف كهف بيامباري 

األوسط الذي يخرتقه طريق سياحي طوله 400 مرتا، 

والكهف مزين بالنوازل والصواعد واألعمدة والستائر 

واألحواض.

تم تجهيز محمية “بيامباري” الطبيعية بالطاوالت واملقاعد املخصصة للجلوس يف الطبيعة، وهناك ملعب “املدينة الخشبية” 

لألطفال، ومطعم يقدم مأكوالت متنوعة. وتتوفر فيها مضامري للدراجات الهوائية وطرقات تعليمية يف الطبيعة، ودروب للميش يف 

الغابات.

وعند مدخل املحمية الرئيس، ميكنكم أن تختاروا بدء الزيارة بركوب القطار السياحي الذي يأخذكم يف جولة عرب الغابة طولها 

كيلومرتان، أو استئجار دراجة هوائية، أو االستمتاع بجولة يف الطبيعة مشيا عىل األقدام.



إضافة إىل الحدائق الكثرية املنترشة داخلة املدينة، ميكنكم الهروب من زحمة الحياة إىل املتنزهات املحيطة بها، حيث تجدون الخرضة والسكينة يف طبيعة جميلة عذراء، والظروف املثالية للميش 

والجري وركوب الدراجات.

المتنزهات المحيطة بسراييفو



حديقة الحيوانات “بيونريسكا دولينا”

تعترب حديقة التسلية هذه مكانا مثاليا لجميع أفراد 

األرسة، ومتثل متنزها مفضال يف عطلة نهاية األسبوع. وإىل 

جانب حديقة الحيوانات، يوجد فيها العديد من املضامني، 

فاألطفال الصغار ميكنهم االستمتاع بركوب القطار الصغري، 

والقفز عىل الرتامبولني، وركوب السيارات الكهربائية، 

والدوامات، ومضامري السيارات، واملدينة املطاطية. وبعد أن 

يأخذ التعب منهم مأخذه، ميكنهم طلب الراحة يف باحات 

األراجيح واملزالج، املكتظة عىل الدوام باألطفال.

وتشتهر بيونريسكا دولينا بتنوع نباتات الزينة، ووفرة عاملي 

النبات والحيوان. وإن كنتم من محبي الحيوانات، فيمكنكم 

مشاهدة 39 نوعا، منها الالما والكنغر والظبي وحامر 

الوحش، وكذلك األسد واللبوة والغزال وأنواع أخرى كثرية.

حديقة “صافت زايكو”

مالذ محبي الرياضة واالستجامم

مجمع يضم ملعبا لكرة القدم، ومضامرا لأللعاب القوى، 

ومضامرا للدراجات طوله 400 مرتا، وملعبا للكرة الطائرة 

الرملية، وملعبا لكرة السلة، وغرف املالبس، ومعدات متارين 

اللياقة البدنية يف الهواء الطلق، وعددا كبريا من مالعب 

األطفال وممرات املشاة، و50 مقعدا للجلوس، وقد متت 

توسعته يف العام املايض بإضافة هكتار مربع من الحديقة 

املنظمة، فاكتسبت الحديقة مضامني جديدة، منها ملعب 

التنس وطاوالت كرة املرضب وموقع تدريب التسلق عىل 

االصطناعية. الصخور 

ويف وسط الحديقة توجد بركة ماء ونافورة ومرسح صيفي، 

ومن حولها كافترييات تكون مفتوحة يف أيام الصيف. 

وإضافة إىل ثراء املضامني وجامل الطبيعة، يوجد مطعامن 

الزائرين. لخدمة 

“كيندرالند” – عامل املغامرات للصغار

ملعب “كيندرالند” لألطفال هو امللعب األكرب من هذا 

النوع يف املنطقة، ويقع يف إيليجا عىل أرض مساحتها 1400 

مرت مربع، وتزيد مساحته اإلجاملية بطوابقه املتعددة عىل 

3000 مرت مربع، ويوجد فيه الكثري من األلعاب املثرية 

لألطفال، التي تقدم لهم بتنوع مضمونها تسلية ال تنىس، 

وتؤكد أهمية دور اللعب يف سن الطفولة والذي أصبح 

ُمهّمشا، بانتشار أجهزة الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة، 

لذا ليس غريبا أن يحتل ملعب “كيندرالند” املرتبة السابعة 

يف أوروبا.



سراييفو واألطفال
رساييفو واألطفال

يوجد يف رساييفو صاالت للعب، وحديقة حيوانات، وحدائق ترفيهية، ومضامني أخرى كثرية، توفر لألطفال لحظات ممتعة من التسلية، وتوفر السكينة لآلباء وهم مطمئنون عىل أطفالهم فيها.

Sunnyland سانيالند

املشمسة التسلية 

يبعد موقع زالتيشتي الجميل مسافة عرش دقائق من مركز رساييفو، ويعترب موطنا لحديقة املالهي الرائعة التي أنشئت وفق أدق املعايري األوروبية.

تعترب لعبة األفعوانية بطول 600 مرتا اللعبة األكرث جاذبية يف حديقة املالهي سانيالند. وتصل رسعة الهبوط فيها 40 كم يف الساعة. وهي متاحة عىل مدار السنة.

تشتمل حديقة سانيالند عىل ثالثة مبان، ومضامري للميش، وبحرية فيها نافورة. ويف املبنى الرئيس يوجد مطعم وكافترييا، وصالة ألعاب لألطفال، ومتجر للتحف التذكارية.



إيغامن

يف جنوب غرب رساييفو، يقع جبل أوملبي آخر، يبلغ ارتفاع أعىل نقطة منه 1502 مرتا عن مستوى سطح البحر، إنه جبل إيغامن. 

وقد كان هذا الجبل أحد امليادين الرئيسة ملسابقات األلعاب األوملبية الشتوية الرابعة عرشة، حيث أنشئ فيه َمزلجان للقفز عىل 

الثلج، ارتفاع أحدهام 70 مرتا وارتفاع الثاين 90 مرتا. ويوجد هنا أيضا حقالن كبري وصغري فيهام مسارات ومضامري طولها 30 كم، 

مخصصة ملسابقات البياثلون وتزلج الضاحية، كام تتوفر إمكانات كبرية لتطوير رياضة ركوب الدراجات الجبلية.

يعترب إيغامن الجبل الوحيد القريب من رساييفو الذي مل يعرف كثافة سكانية عالية، مام جعله يتميز بلقب الجبل النقي، الذي 

يعترب اليوم أحد املقاصد السياحية الرئيسة القريبة من رساييفو، يف فصيل الشتاء والصيف.

بييالشنيتسا

أعىل مراكز التزلج ارتفاعا يف البوسنة والهرسك

يعترب جبل بيالشنيتسا أحد أبرز مراكز التزلج يف بلدنا، فعليه 

أقيمت مسابقات التزلج للذكور يف الدورة الرابعة عرشة 

لأللعاب األوملبية الشتوية.

يقع جبل بيالشنيتسا يف الجزء األوسط من البوسنة والهرسك، 

ويبعد عن رساييفو 25 كيلو مرتا، وهو جبل أوملبي تكرث فيه 

الكثبان الثلجية الجذابة والتي يبلغ ارتفاعها عدة أمتار، 

ويتميز هذا الجبل بتقلب املناخ، حتى إنه من املمكن أن 

تعيشوا فيه طقسا لثالثة فصول سنوية يف يوم واحد.

التزلج مضامري 

تتوفر مضامري التزلج لشتى املستويات، من املضامر األزرق للمبتدئني، إىل املضامر األسود واألحمر الذي ميثل تحديا ألفضل املتزلجني األوملبيني. وميكن الوصول إىل تلك املضامري بالتلفريك ذي املقاعد 

الثالثية، ومن هناك ميكنكم الصعود إىل قمة الجبل مبصاعد التزلج.

يعمل التلفريك يف فرتة الصيف أيضا، حيث ميكنكم وأنتم جالسون يف أحد مقاعد التلفريك ذي املقاعد الثالثية التمتع مبشاهدة بانورامية للمناظر الخالبة يف جبل بيالشنيتسا.

يتميز العرض السياحي يف جبل بيالشنيتسا بالرثاء نسبيا، فهناك عدد من الفنادق، إضافة إىل البيوت والشقق. وميكنكم التقاط األنفاس يف الكافيرتيات أو يف مطاعم املأكوالت الشعبية.

تريبيفيتش 

رئة رساييفو

ال تحتاجون ألكرث من 15 دقيقة بالسيارة حتى تصلوا من مركز رساييفو إىل جبل تريبيفيتش )1629 مرتا فوق سطح البحر(، حيث تنتظركم إطاللة بديعة عىل املدينة.

وتلعب غابة هذا الجبل دورا مهام يف تنقية الهواء، وكأنها رئة رساييفو واملناطق املجاورة لها.

يعترب جبل تربيفيتش أحد املقاصد الطبيعية املفضلة لدى سكان رساييفو وزائريها، حيث يقصدونه يف نزهات يومية، أو بهدف البقاء ملدة أطول. واليوم ميثل هذا الجبل ملتقى محبي صعود الجبال 

واملغامرين وعشاق الطبيعة الذين ينطلقون منه يف حمالت استكشاف بديعة.

يف تربيفيتش تطورت اسرتاحة “بروس” لتصبح مجمعا سياحيا رائعا، فيه مطعم جميل، والكثري من مرافق التسلية واإلمكانات الرياضية. يضم هذا املجمع بحرية ومضامري لركوب الدراجات وصعود 

الجبال، وأماكن ليش اللحم، وملعبا للكرة الطائرة، وملعبا لكرة القدم، وميدانا لكرة الطالء )Paintball( وملعبا لألطفال.



الحسناوات األوملبية

تشكل الحسناوات الثالث، جبال بيالشنيتسا وإيغامن وتريبيفيتش، مواقع جذابة ومغناطيسا حقيقيا يجذب 

السياح، فجاملها األّخاذ وهي متلحفة بردائها الثلجي البيض، يقطع األنفاس. بيد أنها ليست أقل جاذبية يف 

الربيع، عندما تستيقظ النباتات. فاملساحات الخرضاء الواسعة، والهواء العليل، وامليش يف الهواء الطلق، وصعود 

الجبال، وركوب الدراجات الهوائية يف الجبال، وركوب التلفريك، والطريان املظيل، وغري ذلك من األنشطة، كل 

هذا يدعوكم لالستجامم والهروب من زحمة املدينة وضجيجها.



بييالشنيتسا

أعىل مراكز التزلج ارتفاعا يف البوسنة والهرسك

يعترب جبل بيالشنيتسا أحد أبرز مراكز التزلج يف بلدنا، فعليه أقيمت مسابقات التزلج للذكور يف الدورة الرابعة عرشة لأللعاب األوملبية الشتوية.

يقع جبل بيالشنيتسا يف الجزء األوسط من البوسنة والهرسك، ويبعد عن رساييفو 25 كيلو مرتا، وهو جبل أوملبي تكرث فيه الكثبان الثلجية الجذابة والتي يبلغ ارتفاعها عدة أمتار، ويتميز هذا الجبل بتقلب 

املناخ، حتى إنه من املمكن أن تعيشوا فيه طقسا لثالثة فصول سنوية يف يوم واحد.

التزلج مضامري 

تتوفر مضامري التزلج لشتى املستويات، من املضامر األزرق للمبتدئني، إىل املضامر األسود واألحمر الذي ميثل تحديا ألفضل املتزلجني األوملبيني. وميكن الوصول إىل تلك املضامري بالتلفريك ذي املقاعد 

الثالثية، ومن هناك ميكنكم الصعود إىل قمة الجبل مبصاعد التزلج.

يعمل التلفريك يف فرتة الصيف أيضا، حيث ميكنكم وأنتم جالسون يف أحد مقاعد التلفريك ذي املقاعد الثالثية التمتع مبشاهدة بانورامية للمناظر الخالبة يف جبل بيالشنيتسا.

يتميز العرض السياحي يف جبل بيالشنيتسا بالرثاء نسبيا، فهناك عدد من الفنادق، إضافة إىل البيوت والشقق. وميكنكم التقاط األنفاس يف الكافيرتيات أو يف مطاعم املأكوالت الشعبية.

طبيعة لطيفة ال تقدر بثمن

إضافة إىل املناظر الطبيعية الخالبة، ميكنكم يف جبل بيالشنيتسا مشاهدة قريتني مثريتني: إحداهام “أومولياين” وتقع عىل ارتفاع 1275 م فوق مستوى سطح البحر، والثانية “لوكومري” وترتفع 1500 م فوق 

مستوى سطح البحر، وهي القرية ذات املوقع األعىل واألكرث عزلة يف البوسنة والهرسك.

يف قرية أومولياين ميكنكم االستمتاع مبشهد أكواخ الرعاة األصيلة املصنوعة من الخشب، أما قرية لوكومري فتتميز باألكواخ الحجرية املسقوفة بألواح مصنوعة من خشب الكرز.

وعىل بعد 200 مرت تقريبا من مدخل قرية أومولياين، توجد مقربة قدمية ذات شاهدات حجرية ضخمة، وقد استخدمت 20 شاهدة يف أساسات مسجد أومولياين الفريد، ذي املئذنة املصنوعة من الصفيح، 

وقد صنف هذا املسجد ضمن النصب التذكارية الوطنية يف البوسنة والهرسك.



واحة سياحية يف قلب البوسنة والهرسك

إيليجا

إيليجا هي البلدية األكرث زيارة يف إقليم رساييفو. يوجد فيها 16 فندقا ونُزالن ومخيم للسيارات، ويبلغ عدد الغرف فيها 1623 غرفة، وعدد األرّسة 3510 أرسة، ومن املخطط له إنشاء فنادق جديدة 

لتلبية احتياجات االعداد املتزايدة من السياح الذين يقصدونها طلبا للراحة واالستجامم.

ويتفق الكثري من الخرباء املتابعني لنمو البوسنة والهرسك عىل أن السياحة يف بلدنا ميكنها أن تكون عامال اقتصاديا مهام. وتحتل إيليجا مكانة راسخة عىل رأس قامئة املقاصد السياحية فيها، ففي عام 

2015 بلغت الزيادة يف عدد الزائرين %38.6 بالقياس إىل عام 2014. ومن املتوقع أن تحقق إيليجا يف السنوات القادمة ازدهارا متزايدا يف النمو السياحي، ويعود الفضل يف ذلك إىل رئيس البلدية 

األستاذ الدكتور سنايد ميميتش ومساعديه.

يف الساحة الواقعة عند بداية طريق املشاة “فيليكا ألييا” تنتظركم عربات الحنطور لتوصلكم حتى املنبع يف رحلة ال تنىس عرب هذا النفق األخرض.

ينبسط الجزء املركزي من املتنزه عىل مساحة 603 هكتارات، ويتكون من عدة جداول تحيط بعدد من الجزيرات الخرضاء، املتصلة فيام بينها بجسور خشبية مخصصة للمشاة، وهناك أيضا املروج 

الواسعة، ومالعب األطفال، وطيور التم األبيض التي تتهادى بخيالء عىل سطح املاء.

لم ذكريات يف السِّ

تختبئ آثار املايض القريب يف نفق تم حفره تحت مدرج املطار أثناء حصار رساييفو. إنه “نفق النجاة”، طوله 720 مرتا، وارتفاعه 150 سم، وقد ُعرف “بالنفق غري املوجود” تعبريا عن كونه رسا من أكرب 

أرسار رساييفو، ألنه كان يستخدم إلدخال مواد العيش األساسية والسالح واألدوية إىل املدينة املحارصة... تم حفر هذا النفق يدويا باملعاول والجواريف، واستغرق حفره أربعة أشهر وأربعة أيام، وتم 

وضعه يف الخدمة يف 30 من يوليو سنة 1993.

بقي النفق قيد االستخدام 30 شهرا، عربه يف هذه الفرتة حوايل ثالثة ماليني شخص يف االتجاهني. وبعد إبرام اتفاقية دايتون وانتهاء الحرب، انتهت الحاجة الستخدامه، وهكذا تحول “نفق النجاة” اليوم 

إىل متحف ميكنكم أن تشهدوا فيه عددا كبريا من األدوات والصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو التي تتحدث عن الفرتة التي كان فيها النفق صلة الوصل الوحيدة لرساييفو مع باقي العامل.

عالج للبعض واستجامم للبعض اآلخر

تقع يف إيليجا مبان مخصصة إلعادة التأهيل واالسرتاحة النشيطة. فاملصحات ومراكز النقاهة تقدم خدمات ممتازة يف إعادة التأهيل واالسرتخاء، يف مجاالت العالج الطبيعي وإعادة التأهيل وعالج 

األمراض الداخلية وأمراض النساء وأمراض الكىل، إضافة إىل خدمات املختربات ومعامل التحليليات. ويف الجهة األخرى، وعىل مساحة 15 هكتارا، يقع مجمع يقدم لزواره االستجامم الهانئ واالسرتاحة 

النشطة يف مسابح مفتوحة ومغلقة ترافقها برامج وألعاب مائية ممتعة. إن مجمع املياه الساخنة األكرب يف هذا الجزء من أوروبا يقوم عىل ينابيع املياه الساخنة يف إيليجا.



رمضان يف رساييفو

عندما تصدح املآذن يف رساييفو بأذان املغرب، ويرضب املدفع )الطوب( فوق الطابية الصفراء معلنا موعد اإلفطار، ينترش يف بيوتات رساييفو شعور خاص بالبهجة والرسور، ويف تلك األثناء يعبق الجزء 

القديم من رساييفو بروائح ما لذ وطاب من املأكوالت التي تعدها املطاعم للصامئني، بينام تفوح من املخابز رائحة الصمون. إن سكان رساييفو وجميع من يقيم فيها يف هذا الشهر املبارك، يتمتعون يف 

إعداد املأكوالت وتبادل الزيارات يف هذا الشهر الكريم، وقد جرى العرف عىل قضاء هذا الشهر مع األقارب واألصدقاء املقربني.

إن العديد من املجالت العاملية املرموقة، ومنها “ناشونال جيوغرافيك”، تصف باشتشارشيا يف شهر رمضان باملكان ذي الجامل الذي ال يشاهد يف أماكن أخرى. وميكن اإلحساس بسحر الليايل الرمضانية يف 

شوارع رساييفو، عندما تتدفق أنهار البرش بعد اإلفطار يف شتى االتجاهات بحثا عن مكان للجلوس مع األصدقاء واحتساء أحىل فناجني القهوة.

ويف السنوات الخمس أو الست األخرية يحل شهر رمضان يف رساييفو يف ذروة املوسم السياحي الصيفي، لذا تقام يف املدينة مضامني مالمئة متنوعة تجذب اهتامم السياح، وخاصة القادمني من تركيا 

والبالد العربية، ويقام يف رساييفو مهرجان رمضان الذي يتضمن العديد من النشاطات التي تنظم يف مواقع مختلفة يف املدينة.

يف السنوات األخرية أصبح مدفع رمضان يف الطابية الصفراء أحدا أكرث األماكن جذبا يف املدينة، ويعود تاريخه ألكرث من مائة عام. ويحرص الكثريون من أهايل رساييفو والسياح عىل الصعود إىل تلك 

الطابية لالستمتاع بربكات رمضان وباإلطاللة الساحرة عىل عاصمة البوسنة والهرسك.



رغم كرثة املطاعم التقليدية املتنوعة املأكوالت يف باشتشارشيا، فال بد هنا من تذوق كل أنواع البيتا، والكباب أيضا. فكباب رساييفو عالمة مميزة وجزء من تراث رساييفو وثقافتها، وهو عبارة عن قطع 

ّمون، وغالبا ما يقدم معه اللنب الرائب. وتنترش محالت الكباب  بحجم األصابع تصنع من مزيج من لحم الضأن والبقر املفروم وتشوى عىل الجمر وتقدم مع البصل املقطع يف رغيف خاص يسمى بالصَّ

بأعداد كبرية يف كل أنحاء رساييفو، لكن أشهرها وأكرثها رواجا تلك التي تقع يف باشتشارشيا.

وإضافة إىل مأكوالت املطبخ البوسني املتنوعة، ننصحكم بتذوق الحلوى املعروفة بالبقالوة وهورماشيتسا وروجيتسا والقطائف. 



سوق باشتشارشيا هي املقصد السياحي املفضل عند الزائرين يف املدينة القدمية، فإن مل تتجولوا يف امليدان واألزقة التي تحفظ ذكريات رساييفو من العهد العثامين، فكأنكم مل تزوروا رساييفو.

باشتشارشيا كلمة تركية تعني “السوق الرئيسة” وهي سوق رساييفو القدمية، وأحد أحيائها السكنية ومركزها التاريخي والثقايف. أنشئ هذا السوق يف القرن الخامس عرش امليالدي، مع تأسيس املدينة 

كلها عىل يد عيىس بك إسحاقوفيتش. وبازدهارها تنامت الحاجة إىل الحرف املختلفة، وهكذا بدأت يف هذا الفضاء تنمو األسواق حتى بلغ عددها 45 سوقا، تضم 81 حرفة مختلفة. ومع مرور الزمن تم 

ربط كل هذه األسواق يف مجمع واحد كبري سمي بالسوق الرئيسة “باشتشارشيا”. وميكن للسائح هنا أن يشاهد األزقة املرصوفة بالحجارة، والنزل، والكنائس، واملساجد، واملدارس اإلسالمية، واملطاعم، 

والكثري من محالت الحرفيني. 

وميثل “السبيل” الجزء املركزي واملعلم األكرث شهرة يف باشتشارشيا. وما يزال هذا السبيل، بجامله وعنفوانه وثباته، يتحدى الزمن وهو ينرش جامل العاصمة البوسنية. وقد حصل السبيل عىل شكله الحايل 

سنة 1913، ويعترب معلام مهام من معامل العامرة يف ذلك العرص. وبعد أن يلتقط السياح الصور عند السبيل يف باشتشارشيا، ويروون عطشهم من مياهه العذبة، يبتهجون بإطعام الطيور املتجمعة حوله.

إذا انطلقتم من السبيل عرب شارع الرساجني )رساتيش( باتجاه املناطق الجديدة من رساييفو، فستمرون رسيعا أمام مسجد الغازي خرسوبك، الذي يعترب أبرز املباين اإلسالمية يف البوسنة والهرسك. يطلق 

العامة عىل هذه املسجد اسم “بيغوفا جاميا” وقد بناه الغازي خرسوبك سنة 1530 ميالدية، وبنى بجانبه مدرسة دينية وخانقاها وحامما وسوقا مسقوفة وخانا وبرجا للساعة وغري ذلك من املباين.

ومبحاذاة باشتشارشيا يقوم عدد من أقدم النصب التذكارية التي أنشئت إبان الحكم النمساوي الهنغاري، منها: مبنى مجلس املدينة )فييتشنيتسا(، والكاتدرائية، والكنيسة األرثوذكسية، وحوايل مائة 

مبنى سكني.

تشتهر باشتشارشيا بالتجارة وإنتاج املنتجات النحاسية، وهنا ميكنكم اقتناء األواين النحاسية اليدوية الصنع ذات الزخارف والزركشة الرشقية. وعند كل خطوة توجد متاجر تباع فيها منتجات مصنوعة 

من أفضل أنواع الجلود، ومالبس وهدايا يدوية الصنع، تتحدث عن تاريخ املدينة.



املساحة: 141.5 كم2

االرتفاع عن سطح البحر: 500 م

املناخ: قاري معتدل

املجموعات اإلثنية: البشانقة، والكروات، 

والرصب، واليهود، وباقي املجموعات اإلثنية

)GMT+1( منطقة التوقيت: أوروبا الوسطى

الكهرباء: الجهد 220 فولط، الرتدد 50 هرتز

املاء: املاء يف شبكة مياه املدينة آمن وسائغ 

للرشب

رساييفو عاصمة البوسنة والهرسك وأكرب مدنها، وهي أكرب مركز عمراين وثقايف واقتصادي ومروري. ومتثل رساييفو يف الوقت ذاته 

العاصمة اإلدارية لفدرالية البوسنة والهرسك واملقر اإلداري إلقليم رساييفو.

تتجمع معظم املعامل السياحية يف الجزء القديم من املدينة، يف باشتشارشيا )السوق الرئيسة(، وميكن للزائر خالل فرتة قصرية أن 

يتجول مشيا عىل القدام فيجوب كل أطراف النواة املركزية للمدينة، والتي تتصل بباقي أجزاء املدينة ومحيطها عرب شبكة جيدة 

التنظيم من وسائل النقل الداخيل. يخرتق املدينة نهر ميلياتسكا، الذي يقوم عليه 20 جرسا، ويعود إنشاء تلك الجسور إىل حقب 

عمرانية مختلفة. غري بعيد عن املدينة يقع منبع نهر بوسنة، وهو من املتنزهات املفضلة لدى أهايل رساييفو. يبلغ متوسط ارتفاع 

رساييفو عن سطح البحر 500 م، وتحيط باملدينة الجبال األوملبية: بييالشتينسا وتريبيفيتش وإيغامن وياهورينا، كام يقع بالقرب 

منها جبل تريسكافيتسا. تعترب هذه الجبال املتنزهات املفضلة لسكان رساييفو وزائريها من مختلف أنحاء العامل، السيام يف أشهر 

الشتاء.

تعرف املدينة بتنوعها الرتايث والثقايف والديني، إذ يتعايش فيها منذ قرون املسلمون والكاثوليك واألرثوذكس واليهود. ونظرا 

لتاريخ رساييفو الرثي والعريق ولتنوعها الديني والثقايف، يطلق عليها أحيانا اسم “أورشليم أوروبا” أو “أورشليم البلقان”.

شهدت رساييفو يف عام 1914 واقعة اغتيال وريث عرش اإلمرباطورية النمساوية الهنغارية فرانس فرديناند وزوجته صوفيا، مام 

تسبب باندالع الحرب العاملية األوىل. وبعد سبعني عاما أقيمت يف رساييفو يف عام 1984 األلعاب األوملبية الشتوية الرابعة عرشة. 

ويف النصف األول من تسعينيات القرن العرشين، مل يكن اسم مدينة رساييفو ينزل عن صفحات الصحف اليومية يف العامل كله 

بسبب الحرب. واليوم، ويف مرحلة إعادة البناء، تعترب رساييفو املدينة األكرث منوا وتوسعا يف البوسنة والهرسك. ويف عام 2009 

صنف الدليل السياحي “الكوكب الوحيد Lonely Planet “ مدينة رساييفو ضمن عرشة مدن جديرة بالزيارة. كام كتبت صحيفة 

الغارديان الربيطانية يف عام 2017 أن رساييفو قد نهضت من رماد الحصار 1995-1992، لتصبح مدينة كربى مزدهرة ومقصدا 

مبهرا. سياحيا 



مرحبا بكم يف رساييفو

مدينة تصل الرشق بالغرب، ويُعجب بها الشامل والجنوب

مدينة ميتزج فيها صوت األذان بقرع أجراس الكنائس. مدينة يتساءل فيها املسافر، أيف أوروبا هو أم 

يف املرشق؟




