
سياحة مدن

جمهورية "سان مارينو" دولة داخل دولة

د.محمد باجة - الجزائر

إنها ليست كالجمهوريات شكال وال حكما لها خاصياتها  اإلدارية والجغرافية والتاريخية، 
دولة داخل دولة، تلك هي جمهورية ) سان مارينو ( التي تقع في وسط إيطاليا على 
يبلغ 749 متر فوق سطح  ارتفاعاتها  الشرقية لسلسلة جبال األبيني. )أعلى  الجهة 

البحر(.

أحد المزارات السياحية



كنيسة وسطا لعاصمة



تحيطها الحدود اإليطالية من كل الجهات، 
وليس لها أي وجهه خارجية على البحر 
بحيرات،  أو  أنهار  بها  يوجد  ال  كما 
مناخها هو مناخ البحر األبيض المتوسط، 
حار صيفاً ومعتدل شتاءاً. وتعتمد موارد 
جمهورية سان مارينو في الدرجة األولى 
على قطاع السياحة ) 50 % من دخل 
سائح   4.000.000 بمعدل  ال��دول��ة( 
مورينو  س��ان  مدينة  وت��ع��د  س��ن��وي��ا، 
بالجمهورية،  المدن  أكبر  )العاصمة( 
وأكثرها استقطابا للسياح. اللغة الرسمية 
للسكان هي اإليطالية طبعا نظرا اللتفاف 
وقد  الجهات،  كل  من  حولها  إيطاليا 

اتخذت حكمها الجمهوري البرلماني منذ 
 . 301م  سنة  روم���ا  ع��ن  استقاللها 
والغريب أن مساحة الجمهورية ال تتعدى 
61،2 كم2 ، و عدد سكانها   31.434 
نسمة بكثافة  501/م2. و ال يوجد فرق 
عرقي أو لغوي أو ديني بين سكان سان 
مارينو والمناطق اإليطالية القريبة منها. 
هي  الجمهورية  في  الرسمية  الديانة  أما 

المسيحية الكاثوليكية.
 

نظام الحكم
 كما سبق أن ذكرن فإن الحكم في سان 
ولذلك  برلماني  جمهوري  هو  مارينو 

بورجو ماجوري، واحدة من مناطق الجذب السياحي في سان مارينو



 منظر لقلعة
 قويتا وجزء من

المدينة

 مباني
عتيقة



 Consiglio( ينتخب برلمان الجمهورية
Grande e Generale( كل خمس 
سنوات. وبطريقة اإلقتراع يصوت على 
 Capitano(  حاكمين اثنين من النواب
Reggente( لمدة ستة أشهر، ليحتلوا 
البالد.  في  سياسي  منصب  أعلى  بذلك 
ال��وزاري  الطاقم  جانب  إلى  لينضموا 
أن  للدولة.كما  التنفيذية  للسلطة  الممثل 
اإلثنى  مجلس  أيضاً  ينتخب  البرلمان 
الذي   ،)Consiglio dei XII( عشر 

وأما  للدولة.  القضائية  السلطة  يكون 
يهم  فهو  للجمهورية  اإلداري  التقسيم 
العاصمة سان مارينو المقسمة إلى تسع 

 .)castelli( بلديات

النشاط اإلقتصادي
في  المتداولة  العملة  ال��ي��ورو  يعتبر 
الجمهورية بالرغم  من أنها ليست دولة 
القطاع  ويعد  األوروب���ي.   االتحاد  في 

إحدى الساحات



السياحي القلب النابض للنشاط اإلقتصادي 
في البالد )%50 من اقتصاد البالد( مع 
العلم أنه ال توجد سكك حديدية أو موانئ 
تستفيد  و  الجمهورية.  في  مطارات  أو 
فقط من ميناء ريميني اإليطالي الذي يعد 
أقرب ميناء منها. وبالمقابل تحتوي على 
شبكة من الطرق البرية ذات المواصفات 
العالمية تربطها بالمدن اإليطالية القريبة 
المدعمة   األخ���رى  القطاعات  أم��ا   .
لإلقتصاد فهي: األبناك، وصناعة المواد 
الكهربائية، و مواد السيراميك،  وصناعة 
أم��ر  ف��ي  وال��ج��ب��ن.وال��غ��ري��ب  النبيذ 

البريدية بالجمهورية هو أن  المراسالت 
مارينو  بسان  الخاصة  البريدية  الطوابع 
فقط،  الجمهورية  داخل  إال  تستعمل  ال 

 ترامواي يتنتقل
 بين سان مارينو
 العاصمة ومدينة
بورجو ماجوري

راية الجمهورية



جامعي  بين  عالية  قيمة  ذات  ولكنها 
الطوابع. 

نشاط  في  المؤشرة  األرقام  بعض  وهذه 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  مارينو:  سان 
تقدير 2008 هو 1،17$ مليار، الدخل 

الفردي  $ 35،928 . العملة المتداولة 
العادية   الزمنية  المنطقة  )ال��ي��ورو(. 
 +2 غرينيتش،  خ��ط  ع��ن  1+س��اع��ة 
ساعتين في فصل الصيف. رمز الهاتف 

. sm 378، رمز اإلنترنت

جبل مونتي تيتانو

سان مورينو


