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رفع القيود

أميركا الجنوبية

السالم في البلقان

إلى دول الشمال

أوروبا التقليدية

بالكثير من  املاضيني ومليئا  العامني  مــدار  الوباء معقدًا على  أثناء  السفر  كان 
إلجــراء  اإلضافية  التكاليف  عــن  ناهيك  والطبية،  الصحية  واملستندات  األوراق 
فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، وما زاد من تأزم الوضع ارتفاع نسبة 
إلغاء  فيتم  إيجابية،  املخبرية  النتائج  تكون  أن  مــن  الــخــوف  ضــوء  على  التوتر 
الناس  بدأ  الحدود،  البلدان  إعــادة فتح  التعقيدات. ولكن مع  الرحلة، وغيرها من 
مرة أخرى في التخطيط للرحالت الخارجية، وانحسر كثيرًا شعور الخوف من 
األحداث املفاجئة، إذ تحررت تقريبا معظم البلدان من القيود الصحية. ولذا هذا 
الصيف، أنتم مدعوون لالنتقال بحرية من قارة إلى أخرى، دون التقيد بأي إجراء 

صحي. وإليكم بعض الوجهات التي تقدم اآلن رحالت سفر خالية من املتاعب.

على الرغم من أن املكسيك أضافت لفترة وجيزة قيودًا ملراقبة فيروس كورونا، إال أن 
البالد وبفضل سياستها الصحية، تمكنت من التغلب على الفيروس، وباتت تصنف 
بــأمــان. ال يخضع املسافرون  التي يمكن زيارتها  الـــدول  الــخــضــراء، أي  الـــدول  مــن 
الوافدون ألي متطلبات دخول تتعلق باالختبار أو إثبات التطعيم لزيارة املكسيك. 
الزيارة إلى تلك املنطقة قد تكون فرصة ال تعوض. تتميز املكسيك بمجموعة كبيرة 
الطبيعة  الشالالت،  االستوائية،  الغابات  أبرزها  لعل  السياحية،  األماكن  والفتة من 
الخضراء، إضافة إلى الصحاري القاحلة، والجبال الشامخة، وكذلك منازل بويبلو 
 عن املزارع اإلسبانية، ولذا فإن زيارتها في فصل الصيف، تعتبر 

ً
التقليدية. فضال

بمثابة زيارة إلى مجموعة كبيرة من الدول والتقاليد في مكان واحد.

عــلــى الــرغــم مــن تــصــدر دول الــبــلــقــان عناوين 
األوضــاع  وتناول  األخيرة  الفترة  في  الصحف 
ــنـــاك، إال أن لـــهـــذه الـــــدول جــمــاال  الــســيــاســيــة هـ
كافة  مــن  السياح  قـــادرا على جــذب  استثنائيا 
دول الــعــالــم، وخــاصــة مــن الـــدول الــعــربــيــة. فقد 
ــدول تــقــريــبــا، قــيــود الــدخــول  ــ أســقــطــت جميع ال
مـــنـــذ مــنــتــصــف شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار، ويــتــربــع 
الـــدول األكــثــر جذبا  الجبل األســـود على قائمة 
لـــلـــســـيـــاح فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف، نــــظــــرًا لــتــنــوع 
األذواق،  جــمــيــع  تـــنـــاســـب  الـــتـــي  املـــهـــرجـــانـــات 
واألعـــمـــار. إضــافــة إلـــى املــهــرجــانــات الــتــي تبدأ 
سبتمبر/ حتى  وتستمر  يــونــيــو/حــزيــران  مــن 

أيــلــول، تــأخــذكــم اســتــراحــة فــي الــجــبــال الــوعــرة 
القديمة،  والبلدات  البدائية  الغابات  إلــى  والنظر 
في عالم أقــرب إلى الخيال، عندها يــدرك الفرد 
مدى سالم هذا البلد، وجمال طبيعته. إلى ذلك، 
تتميز زيارة مدينة بورغاس في بلغاريا بتنوع 
أفــراد  لجميع  مناسبة  وهــي  املائية،  النشاطات 
ــرة، فــاملــديــنــة تشتهر بــالــتــســوق والــحــيــاة  ــ األسـ
متنزه  في  والتجول  الرملية  والشواطئ  الليلية 
ــاردن. ال تــفــوتــوا زيـــارة مدينة أوهــريــد  ســي جــ
رائعة  ببحيرة  املــمــيــزة  الشمالية  مقدونيا  فــي 
واحتوائها الكثير من اآلثار القديمة، والكنائس.

تعد الدول الواقعة شمال الكرة األرضية من أوائل البلدان التي ألغت القواعد املتعلقة بفيروس كورونا، وبدأت في استقبال 
املاضي،  فبراير/شباط  منذ  القيود  رفع  إلى  وغيرها، سارعت  السويد  أيسلندا،  النرويج،  إيرلندا،  من  كل  الدوليني.  السياح 
وسمحت للمسافرين، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، بالدخول إلى أراضيها، ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإن 
زيارة هذه الدول تسمح لهم باختبار أنماط جديدة من السياحة، خاصة السياحة العائلية والترفيهية. ما يميز هذه الدول في 
فصل الصيف، هو مناخها الجيد بالدرجة األولى، فضال عن السياحة املستدامة التي تقدمها لزوارها، وتنوع املهرجانات 
املوسيقية والفنية. فهناك عدد ال يحصى من املهرجانات في النرويج والسويد على سبيل املثال، والتي تغطي األنواع الشعبية 
 عن املهرجانات املتخصصة التي تعرض املزيد من املوسيقى التجريبية. كما توفر هذه الدول 

ً
مثل موسيقى الجاز، فضال

الواقعة في شمال الكرة األرضية فرصة الكتشاف الطبيعة من خالل السير في الوديان والجبال.

انضمت كل من بولندا ورومانيا إلى قائمة الدول الحديثة التي رفعت جميع القيود، فقد ألغت بولندا جميع متطلبات الدخول 
في نهاية مارس/آذار، بعد قرار إزالة قاعدة القناع اإللزامية، والتي تبقى مطلوبة فقط في املستشفيات ومؤسسات الرعاية 
الصحية. كانت الدولة في السابق صارمة إلى حد ما، وتتطلب إثبات التطعيم الكامل واختبار ما قبل السفر. يمكنك اآلن 
الحجر الصحي واالختبار  اكتشاف مدن مثل وارســو وكراكوف، بدون اختبارات. كما أسقطت رومانيا جميع متطلبات 
وتتبع الركاب للزائرين الدوليني في مــارس/آذار، وفي الوقت نفسه، أعلنت تخليها عن التصريح الرقمي الذي كان مطلوبا 
 في فصل الصيف في رومانيا. يساعد تجول 

ً
في السابق لدخول مؤسسات معينة. تعد بوخارست من أكثر املناطق جماال

في البلدة القديمة حيث يوجد تمثال الذئب من روما واملباني التاريخية املحفوظة جيدًا والتي تضم اآلن مؤسسات حكومية 
رئيسية، في اكتشاف تاريخ أوروبا. إذا كنت تفضل الذهاب ملشاهدة معالم املدينة بالدراجة، فقد تحتاج إلى يومني الكتشاف 
أبرز املعالم السياحية. وال تنس استكشاف ثاني أكبر مبنى إداري في العالم، البرملان الروماني بقاعاته الكبيرة وتصميماته 

الداخلية الفريدة والديكورات الفخمة. 
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