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سیریالنكا ، سرندیب التي تغنى بھا العرب وعشقھا 
الكثیرین منھم ، ھي كلمات تعطر المحیط الھندي وتعلن 

 عن تواجدھا من بین قائمة الدول السیاحیة .
 

سیریالنكا جزیرة صغیرة تقع في شمال المحیط الھندي 
جنوب شبھ القارة الھندیة ،ویغلفھا جمال نادر من كل 

 اتجاه. وتُعرف  بجوھرة المحیط الھندي
، وقد تم تغییره فیما بعد إلى    1972لقد كانت  الجزیرة تعرف في السابق باسم سیالن واستمر ھذا االسم إلى عام  

 سیریالنكا .

 
 

 سیرالنكا  
 

Sri Lanka 
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سنة ، وتشتھر سیریالنكا  بأنھا متعددة األعراق والثقافات واالدیان ، وتنقسم  3000یعود تاریخ سیریالنكا إلى 
 الطوائف الدینیھ المتواجدة بھا إلى 

 
 % من البوذیین   69

 % من المسلمین 8
 % من الھندوس 7
 % من المسیحین 6

 % دیانات اخرى  .10
 

 ان الثقافة المسیطرة على سیریالنكا ھي الثقافة البوذیة ، حیث یتمتع الشعب السیالني بالھدوء .
 
عاما  30یعتبر من االعوام التي ال تنسى في سرندیب الجمیلة ، حیث توقفت الحرب االھلیة اخیرا ، بعد  2009عام  

 من االرھاق االقتصادي والبشري والسیاحي .
 
 

 وبدات سیریالنكا حیاة جدیدة من التطور السریع لتواكب جارتھا والعالم .
 ویبلغ تعداد سكانھا أكثر من عشرین ملیون نسمة.

 
 

 لقد بدات حكایة سیریالنكا منذ القدم حیث كانت منزال للتجار العرب والصینیین والرومانیین .
 

وقد تكون مسلمین سیریالنكا من التجار العرب الذین كان یطیب لھم المقام ھناك ، والذین كانوا یترددون علیھا في 
 القرن السابع .
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قرن على  23ظلت الحكومة السیریالنكیة على مدى  
فقد تمكنت بریطانیا  1815النظام الملكي ، اما في عام 

من السیطرة على العاصمة القدیمة (كاندي ) ، ونقلت 
العاصمة إلى كولمبو ، ال زالت كاندي تتمتع بجذب ثقافي 

فقد اصبحت تحت  1638في سیریالنكا .اما في عام 
كانت من  1796سیطرة االستعمار الھولندي وفي عام 

نصیب االستعمار البریطاني ، وقد حصلت سیالیالنكا 
 . 1948على االستقالل من بریطانیا في عام 

 
 

لقد تعرضت سیریالنكا لفترات استعمار مختلفة ففي عام 
 كانت تحت االستعمار البرتغالي ،  1505

تتمیز سیریالنكا بمزارع الشاي الخضراء ، بشواطئھا 
ذات الرمال البیضاء، وغاباتھا المطیرة الخضراء، 

وجبالھا وآثارھا التاریخیة، وتراثھا الثقافي وحدائقة 
 الوطنیة الرائعة .

 
ویقصد اغلب المسافرین سیریالنكا لطبیعتة الخالبة وسواحلة الجنوبیة المتالقة وتاریخھا الثقافي وجمیع ھذه 

 الوجھات المذكورة انفا تقع في قلب سیریالنكا .
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ان افضل الطرق للذھاب إلى سیریالنكا عن طریق  
الجوالت السیاحیة من بلدك ، اما اذا كانت رحلتك 
غیر ذلك ودون الجوالت السیاحیة فاالفضل عند 

الوصول للبلد المذكور االستعانة بالجوالت السیاحیة 
المحلیة ، وذلك لیتسن لك رؤیة المعالم التاریخیة 
والسیاحیة للبلد المذكور بطریقة مریحة .ان اكثر 
المناطق التاریخیة والثقافیة والتي ادرجت ضمن 
منظمة الیونسكو للتراث العالمي  ، تقع في وسط 

 سیریالنكا ،
 
وقد اختار لكم الدلیل السیاحي شوف الدنیا بعض من  

تلك االماكن  التي  ضمت إلى منظمة الیونسكو للتراث 
 العالمي في سیریالنكا .

 
 و تشمل اغلب الجوالت السیاحیة ھذه االماكن . 
1– Dambulla 

 دمبوال 
 
2– Sigiriya 

 سیجیریا 
 
3– Kandy 

 كاندي 
 
4-Anuradhapura 

 أنورادھابورا
 
5– Polonnaruwa 

 بولوناروا
 
 

بقي ان تعرف بان سیریالنكا من 
ضمن االسماء التي اطلقت علیھا 

 اطلق علیھا لؤلؤة المحیط. 
 تمتع برحلتك إلیھا 

 
 

 لمزید من االطالعات 
www.srilanka.travel.com 

 
 

 

 

 



 

 كولمبو 
Colombo 

Bentota 

Galle 

 مطار باندارانایك الدولى
Bandaranaike Airport 

Kandy  كاندي 

 Sigiriya        سیجیریا 

  Dambulla    دمبوال 

 دار لرعایة  ایتام الفیلة 

Map of Sri Lanka           خریطة  سریالنكا


