
أمستردام
الدستور وفق هولندا عاصمة هي (Amsterdam (بالهولندية: أمستردام
وعلى لـكنها السكان، عدد حيث من البلاد مدن وأكبر الهولندي[5]
لاهاي من اتخذت التي الهولندية الحكومة مقر ليست ذلك من الرغم
ضمن نسمة 800,000 من أكثر أمستردام سكان عدد بلغ لها.[6] ً مقرا
الحضرية المدينة منطقة سكان عدد بلغ بينما فقط، الإداري نطاقها
2,332,839 الـكبرى المنطقة سكان وعدد نسمة، 1,557,905
البلاد. غرب في شمال-هولندا منطقة في أمستردام تقع نسمة.[4][7]
التجمعات أكبر أحد وهو راندستاد، من الشمالي الجزء أمستردام تشكل

نسمة.[8] ملايين 7 حوالي سكانه عدد بلغ حيث أوروبا، في الحضرية
على تقع الأسماك لصيد صغيرة ية قر بداياتها في أمستردام مدينة كانت
لـكنها عشر، الثاني القرن أواخر في ذلك وكان الأمستل[9] نهر ضفاف
عصر خلال العالم مستوى على الموانئ أهم من ً واحدا بعد فيما أصبحت
وكذلك فيها، التجارة تطور نتيجة عشر) السابع (القرن الذهبي هولندا
عشر التاسع القرنين خلال المدينة توسعت [10] ًومالياً. يا تجار ً مركزا كانت
ُأضيفت الجديدة. والضواحي الأحياء من العديد وبُنيت والعشرين،
عشر السابع القرن في بُنيت والتي المدينة قلب في الواقعة المدينة قنوات

.2010 عام من يوليو شهر في العالمي التراث مواقع إلى
تُعتبر أوروبا، في المالية المراكز أهم وأحد للبلاد، ية التجار العاصمة بصفتها
هي أمستردام كله، ذلك إلى بالإضافة بامتياز.[11] عالمية مدينة أمستردام
المؤسسات من للعديد مقر هي أمستردام للبلاد.[12] الثقافية ًالعاصمة أيضا
فورتون شركات من شركات لسبع مقر ً أيضا وهي الـكبيرة، الهولندية
عام في جي.[13] إن آي ومجموعة فيليبس بينها من ال٥٠٠، العالمية
الأفضل العالم مدن بين الثاني المركز على أمستردام حصلت ،2012
على حصلت بينما [14]، الاقتصادية المعلومات وحدة قِبل من للمعيشة
قِبل من العالم مستوى على المعيشة جودة حيث من عشر الثاني المركز
عام الابتكار في الثالث المركز على ً أيضا أمستردام حصلت ميرسر.[15]

الأسترالية.[16] (2thinknow) وكالة قِبل من 2009
بورصة وهي العالم، في بورصة أقدم قلبها في أمستردام تحتضن
للسياح، الجاذبة الأماكن من العديد على المدينة تحتوي أمستردام.[17]
من والـكثير غوخ، فان ومتحف يكز، ر ومتحف التاريخية، قنواتها مثل
زائر مليون 4.6 تستقبل الهولندية العاصمة جعلت التي الأخرى المعالم

[19][18] ياً. سنو دولي

التسمية ١
(أمستليردام)[20] Amstelredamme كلمة من مستمد أمستردام اسم
للاسم استخدام أول المدينة. موقع على دلالة الأمستل، نهر على سد بمعنى
،1275 أكتوبر 27 تاريخ إلى تعود مؤرّخة وثيقة في كان "أمستردام"
دفع من الأمستل نهر عبر سد ًمع جسرا بنوا الذين السكان إعفاء تم عندما
وصفت الخامس.[21] فلوريس هولندا كونت قِبل من الجسر بناء رسوم
أمستليردام.[22] من بالقرب يعيشون أناس بأنهم السكان هؤلاء الوثيقة
الذي الاسم وهو أمستردام إلى تغير قد الاسم كان ،1327 عام بحلول

الآن.[21] حتى ً قائما زال ما
الشهاب رحلة في الحجري قاسم بن أحمد الموريسكي الرحالة وصفها وقد

«مسترضام»:[23] بالعربية اسمها وذكر الأحباب، لقاء إلى

التاريخ ٢
الوسطى والعصور التأسيس ٢ . ١

المدن من بغيرها قورنت ما إذا ً نسبيا حديث أمستردام تأسيس يُعتبر
أشار ،2008 أكتوبر في وأوترخت. وروتردام، نايميخن، مثل الهولندية
استصلاحها تم أمستردام من القريبة الأراضي أن إلى الجغرافي التاريخ عالم
بالضرورة يعني لا ذلك لـكن الميلادي. العاشر القرن من مبكر وقت في
استصلاح أن حيث بالسكان; مأهولة بالفعل كانت المنطقة تلك أن
الخث على للحصول يكون أن يمكن بل فقط، للزراعة يكون لا الأراضي

كوقود.[24] يستخدم الذي
[25].1306 عام في أو 1300 عام في "مدينة" لقب أمستردام مُنحت
بسبب ً خصوصا أمستردام، ازدهرت فصاعداً، عشر الرابع القرن ومنذ
وقعت ،1345 عام في ية.[26] الهانز الرابطة مدن مع التجاري التبادل
ً هاما ً مكانا منها جعل مما المدينة، في بالأفخارستيا ٺتعلق مزعومة معجزة

البروتستانتي. الإصلاح فكر اعتماد حتى للحج

إسبانيا مع الصراع ٢ . ٢
إسبانيا ملك الثاني فيليب على عشر السادس القرن في الهولنديون ثار
الأراضي على السيادة أصحاب كانوا حيث بعده، من خلفه ومن
كان أهمها لـكن الشعبية، الانتفاضة هذه أسباب تعددت الهولندية.
الذي الديني الاضطهاد وكذلك السكان، على جديدة ضرائب فرض

١
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هذه تصاعدت الإسبانية. التفتيش محاكم قِبل من البروتستانت له تعرض
نهاية في هولندا استقلال إلى قادت التي عامًا الثمانين حرب إلى الثورة
وأصبحت الثورة، هذه قادة أبرز أحد الـكتوم فيلم كان المطاف.[27]
هاجر نسبياً. الديني بتسامحها معروفة الولادة حديثة هولندا ية جمهور
وتجار فرنسا، من والهوغونوتيون يا، أيبير يرة جز شبه يهود من العديد
في الدينية أو الاقتصادية الأوضاع من الفارّون واللاجئون فلاندرز،
الإسبانية) السيطرة تحت واقعة زالت ما كانت (التي المنخفضة البلدان
الفكري، أمستردام تسامح أدّى فيها. الأمان وجدوا حيث أمستردام إلى
جعل إلى الفلمنكيين الطباعة مجال في العاملين من كبيرة أعداد وتدفق

الأوروبية.[28] الصحافة ية لحر ً مركزا المدينة

الذهبي هولندا عصر ٢ . ٣

المدينة. قنوات لإحدى منظر

فيه أصبحت الذي الذهبي، أمستردام عصر عشر السابع القرن يُعتبر
بحر إلى أمستردام من السفن أبحرت العالم.[29] مدن أغنى أمستردام
والهند، وإندونيسيا، يقيا، وأفر يل، والبراز الشمالية، وأمريكا البلطيق،
كان العالم. أنحاء جميع في التجارة شبكة أساس بذلك مشكلة يلانكا وسر
وكذلك الهولندية، الشرقية الهند شركة من حصة أكبر أمستردام لتجّار
لشحن العالم في نقطة أهم أمسترادم كانت الهولندية. الغربية الهند شركة
في أجمع.[30] العالم مستوى على الرائد المالي المركز كانت كما البضائع،
الهولندية الشرقية الهند لشركة التابع أمستردام مكتب أصبح ،1602 عام

بأسهمها.[31] المتاجرة خلال من العالم في نوعها من الأولى البورصة
-1623 في الطاعون بسبب سكانها من 10% حوالي أمستردام خسرت
عشر. السابع القرن منتصف في مرات عدة المدينة ضرب الذي ،1625
القرن خلال الهولندية العاصمة سكان عدد ارتفع ذلك، من الرغم على
200,000 إلى نسمة 50,000 من مهاجرون) (معظمهم عشر السابع

نسمة.[32]

خيباو. كونسيرت

تجديد ثم تراجع ٢ . ٤
التاسع القرن وأوائل عشر الثامن القرن خلال أمستردام مكانة تراجعت
مع الحروب وكذلك الهولندية ية الإنجليز الحروب بسبب ً خصوصا عشر،
الحروب خلال الهولندية. بالعاصمة جسيمة ً أضرارا سبّبتا واللتان فرنسا
تحت أصبحت حين الحضيض إلى أمستردام مكانة وصلت النابليونية،
مملـكة إنشاء كان ذلك، من الرغم على الفرنسية.[33] ية الإمبراطور سيطرة
في تحول نقطة 1815 عام الأول[34] فيلم يد على المنخفضة الأراضي

المدينة.[35] تاريخ
لأمستردام.[36] الثاني الذهبي العصر عشر التاسع القرن نهاية البعض يعتبر
كونسيرت بناء تم كما قطار، ومحطة جديدة، متاحف إنشاء في ذلك تمثل
الهولندية.[9] العاصمة إلى الصناعية الثورة وصلت ذاته، الوقت وفي خيباو،
الشمال بحر وقناة والراين، أمستردام بين ً ًمباشرا اتصالا تعطى قناة ُحفرت
للتجارة كبير تطوير في المشروعان هذان تسبّب الشمال. ببحر المدينة تصل

كافة. العالم وأنحاء أوروبا بقية

العشرون القرن ٢ . ٥
الضواحي فيها وبُنيت بالتوسع المدينة بدأت الأولى، العالمية الحرب قبيل
إلا الحرب، خلال الحياد لازمت هولندا أن من الرغم وعلى الجديدة.
هذا أثار التدفئة. وقود وكذلك الغذائية المواد في حاد نقص من عانت أنها
الإضطرابات هذه عُرفت الناس. من عدد بحياة أودت شغب أعمال
والمستودعات المتاجر ونهب بسرقة الناس قام البطاطس. انتفاضة باسم

الغذاء.[37] ً خصوصا المؤن، على الحصول أجل من
قبضت تماماً. عليها وسيطرت 1940 مايو 10 في هولندا ألمانيا غزت
معظمهم كان اليهود،[38] من ً جدا كبيرة أعداد على الألمانية القوات
فرانك، آن المشهورة اليهودية الفتاة بينهم من وكانت أمستردام، في يقطنون
العالمية الحرب نهاية بعد ية. الناز الاعتقال معسكرات إلى إرسالهم وتم
الناس اضطر بسببه الذي والوقود الغذاء ًمن شحا أمستردام عانت الثانية،
الحياة،[39] قيد على البقاء أجل من ونباتاتهم وكلابهم قططهم لأكل
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%88_(%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%88_(%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7


٣

الحرب. ضحايا ذكرى ، الوطني التذكاري النصب

الوقود. على الحصول أجل من أمستردام أشجار معظم وقُطعت
العالمية الحرب بُعيد المدينة في الجديدة الضواحي من العديد بناء ّ تم
المفتوحة والمساحات العامة، الحدائق من العديد تضمنت التي الثانية،[40]
عانت المعيشة. ظروف تحسين إلى أدى مما الجديدة، والمباني الواسعة
المدينة، في وقعت التي الحوادث من وغيرها الحرب بسبب أمستردام
أجل من مخططات ُأنشئت لذلك، ية. مزر حالة في المدينة وسط وأصبح
في ملحّة حاجة هناك كانت فقد المدينة، من واسعة أجزاء تصميم إعادة
التي الـكبيرة السيارات أعداد استيعاب أجل من جديدة طرق إيجاد
وفي ذلك، إلى بالإضافة المدينة.[41] سكان معظم بين منتشرة أصبحت
1977 عام أمستردام مترو افتُتح العاصمة، في النقل حركة تسهيل سبيل
من كان كما المدينة. وسط وبين ً حديثا بُنيت التي الضواحي بين ليربط
الأخرى. أجزائها مع المدينة وسط ربط أجل من سريع يق طر بناء المقرر
مضى-، ما -في اليهودي الحي في النطاق واسعة هدم عمليات بدأت
وعندما الضيقة. الطرق توسيع سبيل في المنازل بهدم الحكومة قامت
الذين السكان بين شغب[42] أعمال اندلعت ذروتها، العمليات هذه بلغت

المدينة. هيكلة إعادة عملية إزاء غضبهم عن عبّروا
يتم ولم أبداً، السريع يق الطر ُبنَ ي ولم الهدم عمليات توقفت لذلك، نتيجة
تقريباً. ً تماما مدمرة منطقة في البلدية مبنى وبُني منها، بضعة إلا توسيع
هدفت كبيرة خاصة مؤسسات أمستردام في تأسست ذاته، الوقت في
أن من الرغم على الهولندية. العاصمة لوسط شامل ترميم إعادة إلى
الجهود أن إلا الحاضر، الوقت في للعيان ً مرئيا بات الـكفاح هذا نجاح

لأمستردام عادت وبذلك المدينة.[41] تطوير سبيل في تُبذل زالت ما
ذلك إلى بالإضافة مجملاً. محمية منطقة الآن وأصبحت المفقودة، عظمتها
المدينة قنوات وُضمت مَعالماً، أمستردام مباني من العديد أصبحت فقد

العالمي.[43] التراث مواقع إلى التاريخية

الجغرافيا ٣

لهولندا. بالنسبة أمستردام يطة خر

شمال- مقاطعة في ً وتحديدا هولندا، من الغربي الجزء في أمستردام تقع
أراٍض بها ويحيط البحر،[3] سطح فوق مترين ارتفاع على وهي هولندا،
من بعدد ويرتبط الأمستل نهر وسطها في وينتهي مستصلحة، ية مستو

الآي. بحـيرة عند تنتهي التي المائية المدينة قنوات
منطقتها حال وكذلك جداً، عالية سكانية كثافة ذات مدينة هي أمستردام
مربع، كم 219.4 الهولندية العاصمة مساحة تبلغ حيث بأكملها، ية الحضر
منزل/كم و2,275 مربع نسمة/كم 4,457 تبلغ فإنها السكانية كثافتها أما
الطبيعية والمحميات الحدائق تشّكل ية.[44] الإدار حدودها ضمن مربع

أمستردام.[45] مساحة من 12% حوال

المناخ ٤

الصيف. فصل خلال أمستردام قنوات إحدى

الشمال بحر من المدينة قرب يؤئر و محيطي، مناخ هو أمستردام مناخ
السائدة. الغربية ياح الر لهبوب ٺتعرض حيث مناخها، على ً كثيرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84_(%D9%86%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE


السكان ٥ ٤

ما ً ونادرا باعتدال دافئ فهو الصيف أما معتدل، أمستردام في الشتاء
أو الشرقية ياح الر هبوب أثناء ً أحيانا الصقيع يحدث حاراً. يكون
ولـكن الأوروبية. القارة داخل من تأتي التي الشرقية الشمالية ياح الر
الجزر تأثير بسبب وكذلك المائية، المسطحات من أمستردام قرب بسبب
الحرارة درجة فإن للصقيع المسببة ياح الر هبوب حين حتى فإنه الحراري،
إلى تصل بينما نادراً، إلا الليل في ية مئو درجة 5− عن تنخفض لا
فقط كم 25 مسافة تبعد التي هيلفرسوم في بسهولة ية مئو درجة 12−
أغسطس في العليا الحرارة درجات معدل يبلغ الهولندية. العاصمة عن
كانت أمستردام إليها وصلت حرارة درجة أقل ية. مئو درجة 22.1
معدل يبلغ ية.[46] مئو درجة 36.8 كانت والأعلى ية، مئو درجة 24−
كمية معدل ويبلغ ياً، سنو يوم 187 الأمطار فيها ٺتساقط التي الأيام
على ٺتساقط الكميات هذه معظم ياً. سنو ملم 915 المتساقطة الأمطار
في والرطبة الغائمة الأيام تكثر قصيرة. ولفترة خفيفة مطر زخات شكل
أكتوبر شهر بين ما الفترة في أي برودة، الأكثر الشهور خلال أمستردام

مارس. وشهر

السكان ٥
حدودها ضمن نسمة 800,000 حوالي أمستردام سكان عدد بلغ
ينحدرون أمسترادم سكان من 49.5% كان ،2012 عام في ية. الإدار
أصول من السكان من 50.5% ينحدر بينما هولندية، أصول من
القرنين في أمستردام إلى الهولنديين غير المهاجرين معظم كان أجنبية.[55]
واليهود والفلمنكيين، الهوغونوتيين، من عشر والسابع عشر السادس
بعد أمستردام إلى الهوغونوتيون جاء الوستفاليين. وكذلك السفارديين،
من حرمهم الذي 1685 عام فونتينبلو مرسوم عشر الرابع لويس إصدار
الثمانين حرب خلال المدينة إلى فهاجروا الفلمنكيون أما الدينية، حقوقهم
لأسباب الهولندية العاصمة إلى هجرتهم فكانت الوستفاليون أما عامًا.
والتاسع عشر الثامن القرنين خلال تدفقهم واستمر الغالب، في اقتصادية
من 10% يمثلون اليهود كان الثانية، العالمية الحرب بدء وقبل عشر.

أمستردام. سكان
هجرة كانت العشرين القرن في أمستردام إلى الجماعية الهجرات أول
أربعينيّات في الهولندية الشرقية الهند استقلال بعد الإندونيسيين
إلى الهجرة فكانت الستينيّات في أما الماضي. القرن وخمسينيّات
وإيطاليا، والمغرب، تركيا، من العاملة الأيدي هجرة في ً متمثلة أمستردام
كبيرة أعداد تدفقت 1975 عام سورينام استقلال وبعد وإسبانيا.
الواقعة بلمر منطقة إلى ً خصوصا الهولندية، العاصمة إلى السوريناميين من
من أخرى ً أنواعا المدينة استقبلت كما المدينة. شرقي جنوب في
من القادمين الشرعيين غير والمهاجرين اللاجئين كهجرة الهجرات
سكان من العديد انتقل يقيا. وأفر وآسيا، والأمريكتين، أوروبا،
كألميرا حديثة مدن إلى والثمانينيّات السبعينيّات في الأصليين أمستردام
في الغالب في الغربيين غير المهاجرون استقر الهولندية. الحكومة من بدعم
أصبحوا حتى وبلمر أمستردام غرب في الاجتماعي الإسكان يع مشار
من وأكثر الحاضر، الوقت في أمستردام سكان ثلث حوالي يشكلون

أطفالها.[56][57][58] نصف
وكان ،(70%) مسيحية أغلبية ذات مدينة أمستردام كانت تاريخيًا
الكالفينية، الـكنيسة أتباع البروتستانت من المدينة سكان من 45% حوالي
أكبر حاليًا الكاثوليكية.[59] الرومانية الـكنيسة أتباع الثلث وحوالي
من 17% شكلوا الذين المسيحيون، هم أمستردام في الدينية الطوائف
ثاني وبروتستانت. كاثوليك بين منقسمين ،2000 عام المدينة سكان
،2000 عام السكان من 14% شكلوا الذين المسلمون، هم الطوائف أكبر
الديني، التنّوع من الرغم وعلى والجماعة.[60][61] السنة أهل من ومعظمهم
المدينة سكان من 56% أّن حيث الديني الإلتزام في كبير انخفاض هناك

ديانة. أي يتبعون لا
المدن رْكب إلى 1578 عام سابقاً- -الكاثوليكية أمستردام انضمت
ً مقارنة ً متأخرا انضمامها وكان الإسباني، الحكم ضد الثائرة الهولندية
البروتستانتية الإجراءات مع ً وتماشيا الرئيسية. هولندا شمال مدن مع
كنائس إلى المدينة كنائس جميع ُحوّلت الحـين، ذلك في بها المعمول
حظر عدم من الرغم وعلى السائد، الدين الكالفينية أصبحت بروتستانتية.
الكاثوليكي الـكهنوتي السلّم أن إلا بالخدمة، لـكهنتها والسماح الكاثوليكية
على الواقعة المنازل خلف سريّة كنائس إنشاء إلى أدى مما محظوراً، كان
الأجانب من كبيرةً ً أعدادا أمستردام استقبلت المدينة. قنوات جوانب
السفارديون اليهود ً خصوصا عشر، السابع القرن في المختلفة الأديان ذوي
فرنسا، من قدموا الذين والهوغونوتيون والبرتغال، إسبانيا من قدموا الذين
الهجرات هذه أدت هولندا. جنوب من قدموا الذين والبروتستانت
ُشيّد أمستردام. في بالهولندية الناطقة غير الكنائس من العديد إنشاء إلى
بالانتماء اليهود شعر وقد المدينة، في لليهود كنيس أول 1639 عام في
أورشليم لقب عليها أطلقوا أنهم حتى الهولندية[62] العاصمة في والأمان

الغرب.[63][64]
اليهود تدفق عشر السابع القرن من الثاني النصف في أمستردام شهدت
القرن حتى التدفق هذا واستمر أوروبا، وشرقي وسط من الأشكناز
التي المذابح إلى الغالب في تعود الهجرات هذه وكانت عشر. التاسع
أمستردام وصلوا الذين الأشكناز أول المناطق. تلك في اليهود لها تعرض
الثلاثين وحرب بولندا في شميلنكي انتفاضة وقوع بعد فرّوا لاجئين كانوا
فحسب، عبادتهم دور بتأسيس اليهود هؤلاء دور ينحصر ولم [65] عاماً.
مفردات إليها مضيفين الأمسترداميين لهجة على قوي تأثير لهم كان بل

كثيرة.[66] يديشية محلية
التسلسل عودة منذ أمستردام في تُبنى الكاثوليكية الكنائس أخذت
الكاثوليكية الرومانية الـكنيسة واستضافت .1853 عام الأسقفي الهرمي
بحضور أمستردام في الدولية الأفخارستية المؤتمرات 1924 عام الهولندية
الاحتفالات أقيمت حيث البارزين، الكاثوليك الدين رجال من عدد
كان العامة الشوارع في الكاثوليك مسير لـكن والملاعب، الكنائس في
بين العلاقات تطبع ولم الوقت، ذلك في القانون بموجب ً ممنوعا يزال لا
ذلك، من الرغم وعلى العشرين. القرن حتى والكاثوليكية أمستردام
على المجاورة هارلم مدينة في الأسقفي الـكرسي وضع الكاثوليك اختار

أمستردام.[67] مع ً مقارنة حجمها صغر من الرغم
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٥ السياحة ٦ . ١

نيكولاس. القديس كنيسة

بسبب الأخيرة الآونة في أمستردام لسكان الدينية الخارطة تغيرت
السابقة المستعمرات من الهولندية العاصمة استقبلتها التي الهجرة موجات
سورينام من القادمون المهاجرون أدخل حيث الخصوص. وجه على
وصول إلى ً إضافة بالهندوسية، جاؤوا كما ية، واللوثر الإنجيلية البروتستانتية
حتى العالم، أنحاء مختلف من طوائفه بمختلف أمستردام إلى الإسلام
المدينة، في المسيحية غير الجاليات أكبر هي الإسلامية الجالية أصبحت
أكبر أمستردام.[68] سكان من 13% قرابة اليوم المسلمون يشكل حيث
سكان عدد يزيد حيث المغربية، الجالية هي المدينة في المسلمة الجاليات
الأتراك يليهم نسمة، 60,000 عن المغربية الأصول ذوي أمستردام
مصري آلاف خمسة حوالي يوجد كما نسمة، 40,000 قرابة يبلغون الذين
ملحوظ تواجد هناك ذلك، إلى بالإضافة باكستاني.[68] آلاف وخمسة
لها، عبادة دور بإنشاء بدورها قامت أخرى دينية لطوائف أمستردام في

والهندوسية. والـكنفشيوسية، البوذية، رأسها على
Leef en (بالهولندية: يعيش" غيرك ودع "عِش مقولة أن من الرغم على
يتسمون الذين أمستردام سكان ً وخاصة الهولنديين تمثل (laat leven
والأديان الأعراق متنوعة المستمرة الهجرة أن إلا والتسامح، بالانفتاح
توتر إلى مناسبات عدة في أدت الثانية العالمية الحرب بعد والثقافات
ً تنوعا العالم مدن أكثر من واحدةً أمستردام تُعد الاجتماعية. العلاقات
السكان نسبة تصل حيث مختلفة،[69] جنسية 176 بوجود بالجنسيات
الحاضر.[70] الوقت في 50% حوالي إلى المدينة في المهاجرة الأصول ذوي

الاقتصاد ٦
ً واحدة وتُعد هولندا.[71] في ية والتجار المالية العاصمة هي أمستردام
حيث الدولية، ية التجار الأعمال لإقامة الأوروبية المدن أفضل من
لندن، سوى يسبقها ولا المجال هذا في 2011 عام الرابعة المرتبة احتلت
من العديد مقرات على أمستردام تحتوي وفرانكفورت.[72] وباريس،
وفيليبس[74]، جي[73]، إن آي مجموعة مثل والبنوك، الـكبرى الشركات
شركة مقر أن كما توم[77]. وتوم دلتالويد[76]، ومجموعة وأكزونوبل[75]،
الهولندية، للعاصمة المحاذية أمسترفين مدينة في يقع العالمية جي إم بي كيه
المجتمعات لأن وذلك الهولندية غير الشركات من العديد فيها استقرت التي

في يورونكست من ً جزءا أصبحت التي الصورة)، يمين (في أمستردام بورصة
الأوروبية. البورصات أكبر وإحدى العالم في بورصة أقدم هي الحاضر، الوقت

الهولندية. العاصمة مركز في دام ساحة من بالقرب تقع

تأجير لنظام ً خلافا للأرض الكاملة بالملـكية تسمح بأمستردام المحيطة
أمستردام. في الأراضي

على موجودةً تزال لا الصغيرة المكاتب من العديد أن من الرغم على
نحو على مقراتها بتغيير قامت الشركات أن إلا القديمة، المدينة قنوات
(بالهولندية: زويدس منطقة أصبحت المدينة. وسط عن ً بعيدا متزايد
حيث البلاد،[78] في الجديد والقانوني المالي المركز ذلك نتيجة (Zuidas
عدد إلى بالإضافة فيها، ٺتواجد الـكبرى الخمسة المحاماة شركات أن
بوسطن مجموعة مثل الـكبرى ية الاستشار للشركات الهولندية الفروع من
موجود أمستردام في العالمي التجارة مركز أن كما وأكسنتور، ية الاستشار

زويدس.[79] في
من أهمية أقل لـكنها أمستردام في أخرى مالية مناطق ثلاث هناك
سلوتيرديك أمستردام قطارات بمحطة المحيطة المنطقة هي الأولى زويدس:
تلغراف دي مثل المرموقة الهولندية الصحف من عدد مقرات تضم التي
المحيطة المنطقة في الثانية أما الهولندية، الضرائب مكاتب إلى بالإضافة
أمستردام قطارات بمحطة المحيطة المنطقة فهي الثالثة أما أرينا، بأمستردام
شركة مقر إلى بالإضافة أمستردام في مبنى أطول فيها يوجد التي أمستل

فيليبس.[80][81]

السياحة ٦ . ١
أوروبا، في ً شعبية السياحية الوجهات أكثر من واحدة هي أمستردام
احتساب ًدون يا سنو دولي زائر مليون 4.63 عن يزيد ما تستقبل حيث
[18] ياً. سنو مليون 16 إلى عددهم يصل والذين واحد ليوم المدينة يزور من
يعزى و الماضي، العقد مدار على مطرد بشكل أمستردام زوار عدد تزايد
في أمستردام فنادق ثلثا يقع الأوروبيين. السياح أعداد تزايد إلى هذا
الغرف من 42% نجوم و5 4 ذات الفنادق وتشكل المدينة، وسط
عام 70% أمستردام في المشغولة الغرف نسبة كانت المدينة. في المتاحة
القادمين السياح من 74% [82].2006 عام 78% إلى لترتفع ،2005
لا سياح مجموعة أكبر أما أوروبية، أصول من ينحدرون أمستردام إلى
الذين المتحدة، الولايات من القادمون فهم أوروبية أصول من ينحدرون
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المواصلات ٩ ٦

إلى السياح من أكبر عدد ينجذب الكلي.[82] المجموع من 14% يمثلون
الاحتفال مثل معين، احتفال أو مناسبة لوجود السنوات بعض في المدينة
بعض وتقدم ،2006 عام رامبرانت ميلاد على عام 400 مرور بذكرى

الأحداث.[82] بهذه خاصة وأنشطة ترتيبات الفنادق

التعليم ٧

أمستردام جامعة بوابة

أمستردام. يو في وجامعة أمستردام جامعة جامعتان: أمستردام في يوجد
جيريت أكاديمية مثل العالي للتعليم أخرى مؤسسات المدينة في يوجد كما
أمستردام ومدرسة التطبيقية، للعلوم أمستردام وجامعة للفنون، ريتفيلد
من ً واحدا أمستردام في الاجتماعي للتاريخ الدولي المعهد يُعد للفنون.
الاجتماعي، بالتاريخ يتعلق فيما العالم في والوثائق البحوث معاهد أكبر
هورتس حديقة المدينة في يوجد كما العمالية. الحركة تاريخ ً خصوصا
واحدةً تُعد والتي عشر، السابع القرن أوائل في تأسست التي بوتنيكس
العينات من العديد تضم والتي العالم،[83] في النباتية الحدائق أقدم من
ً لاحقا البن زراعة انتشار أصل كانت التي البن نبتة مثل والنادرة القديمة

اللاتينية.[84] أمريكا في
التعليمي منهجها في أمستردام في الابتدائية المدارس بعض تستند
المدارس مختلف مثل الخصوص وجه على ية بو التر يات النظر إلى
إلى تستند التي الأخرى المدارس من العديد هناك أن كما ية، المونتيسور
الرومانية للكاثوليكية الأول المقام في مخصصة المدارس هذه كانت الدين.
إلى المسلمين المهاجرين تدفق مع لـكن البروتستانتية، الطوائف ومختلف
اليهودية المدارس بعض يوجد كما الإسلامية. المدارس عدد ارتفع المدينة

الجنوبية. أمستردام ضواحي في

ياضة الر ٨
أمستردام، في الرئيسي القدم كرة نادي هو أمستردام أياكس نادي
الدوري أندية أحد هو أياكس الإطلاق. على هولندا أندية أعرق وهو
أعوام مرات أربع أوروبا أبطال دوري على حاز الممتاز، الهولندي

إنتركونتيننتال بكأس فاز كما [85].1995 ،1973 ،1972 ،1971
نادي حاز فقد المحلي المستوى على أما [86].1995 ،1972 عامي مرتان
30 برصيد آخر نادٍ أي من أكثر الهولندي الدوري بطولة على العاصمة
أرينا أمستردام الجديد ملعبه إلى أمستردام أياكس انتقل بطولة.[87]
كما [88].1996 عام بلمر محطة من بالقرب المدينة شرق جنوب في الواقع
الأولمبية الألعاب لاستضافة أنشئ الذي الأولمبي الملعب المدينة في يوجد
لاستيعاب التسعينيات نهاية في تجديد لعمليات وخضع ،1928 الصيفية
استضافت كما المدينة. تستضيفها التي والثقافية ياضية الر الأحداث
2000 القدم لـكرة الأوروبية الأمم كأس يات مبار ًمن بعضا أمستردام
المنتخب بتتويج انتهت والتي وبلجيكا، هولندا بين ً مناصفة نُظمت التي

الفرنسي.[89]

المواصلات ٩

الصورة. خلفية في ية المركز المحطة وتظهر أمستردام، في ترام

مواقف رسوم أن حيث أمستردام، مركز في السيارة بقيادة يُنصح لا
السيارات، قيادة الشوارع من العديد في يُسمح لا كما الثمن غالية السيارات
الحكومة ترعى واحد.[90] اتجاه ذات تكون أخرى شوارع أن حين في

الركوب.[91] تقاسم مبادرات المحلية
قبل من الضواحي حافلات وبعض الإقليمية الحافلات تشغيل يتم
الحالي الوقت في أمستردام في يوجد إس. بي وإي كونيكسيون شركتي
خامس خط إلى بالإضافة - مترو خطوط وأربعة ترام خط عشر ستة
ثلاث هناك بي. في جي شركة قبل من جميعها تُدار - الإنشاء قيد
يوجد كما إي، بحـيرة عبر الدراجات وراكبي المشاة تحمل مجانية عبّارات
المدينة، قنوات في وطوافات كهربائية تأجير وقوارب مائية مراكب

أمستردام. في المائية الممرات طول على الناس بنقل جميعها تقوم
مركز أمستردام تكون بأن تقتضي 1932 عام الموضوعة الخطط كانت
تبدأ أن المفترض من كان حيث البلاد،[92] في السريعة الطرق نظام
اندلاع لـكن المدينة.[92] من A1-A8ِ الأرقام ذات السريعة الطرق
لا حيث الحالي، الوضع إلى أدى يات الأولو وتغيير الثانية العالمية الحرب
الأصلية، ًللخطة وفقا وأربعة واثنان واحد يق طر سوى أمستردام من يبدأ
يقا طر افتُتح .1970 عام روتردام إلى الواصل ثلاثة يق طر ألغي بينما
عامَي الدائري عشرة يق وطر زاندام) نحو الشمال إلى (المؤدي ثمانية
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توفر السابقة، الطرق إلى بالإضافة التوالي.[93] على و1974 1968
لحركة الدعم - و7 6 - يقا طر مثل الأخرى السريعة الطرق من العديد

ية. المرور أمستردام
داخل تعمل منها خمس قطارات.[94] محطات عشر أمستردام في يوجد
ية. المركز والمحطة أرينا، وبلمر وأمستل، وزويد، سلوتيرديك، وهي: المدينة
بالإضافة البلاد. مستوى على المحلية للخدمة فهي المحطات باقي أما
دولية محطة فإنها أمستردام، لسكان خدماتها ية المركز المحطة تقديم إلى
وبلجيكا، النمسا، مثل وجهات إلى منتظمة برحلات تقوم حيث أيضاً،
وبولندا، وسويسرا، يا، وهنغار وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وتشيك،
هذه في المستخدمة القطارات بين ومن وروسيا. البيضاء، وروسيا
إكسبريس سيتي إنتر قطارات مثل دولية، قطارات هناك الرحلات

الألمانيتين.[95] وفرانكفورت كولونيا بمدينتي أمستردام تصل التي
عن بالقطار دقيقة عشرين من أقل مسافة أمستردام سخيبول مطار يبعد
عشر والثاني أوروبا في والرابع هولندا مطارات أكبر وهو ية، المركز المحطة
مليون 50 حوالي المطار يستقبل المسافرين. عدد حيث من العالم في
الملـكية ية الجو الخطوط طيران: شركات أربع مقر أنه كما ياً، سنو مسافر
سخيبول حصل وأركفلاي. ير، إ ومارتن وترانسافيا.كوم، الهولندية،
لعام بالمسافرين ً ازدحاما العالم مطارات أكثر بين السادس المركز على
2006 عامي الثالث المركز على حصل قد كان بأنه ً علما [96]،2013

و2008.

الدراجات ٩ . ١
للدرجات ً استخداما الـكبرى العالم مدن أكثر من واحدة هي أمستردام
لراكبي مريحة مرافق موفرةً الدراجات لثفاقة ً عالميا ً مركزا وتعتبر الهوائية،
ذات بالدراجات خاصة مرائب وعدة الخاصة المسارات مثل الدراجات
في هوائية دراجة مليون 1.2 حوالي هناك كان الرمزية. التكلفة
الهولندية.[97] العاصمة سكان عدد عددها ليفوق ،2013 عام أمستردام
وحده 2011 عام في أنه حيث واسع، نطاق على منتشرة السرقة لـكن
الدراجات تُستخدم أمستردام.[98] في دراجة ألف 83 حوالي سُرقت
الاجتماعية ياتهم مستو باختلاف الناس جميع قبل من المدينة في
وتوفر نسبياً، أمستردام مساحة لصغر ملاءمتها بسبب والاقتصادية
المسطحة، المدينة وتضاريس كيلومتر،[99] 400 إلى طولها يصل مسارات

السيارات.[100] من الصادرة الضوضاء من بالانزعاج الناس وشعور

التوأمة المدن ١٠
مع:[101] توأمة بعلاقات أمستردام ترتبط

خارجية وصلات ١١
هولندا في السياحة •

هولندا في مدخلك •
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والتراخيص والمساهمون والصور، النص مصادر ١٣
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،Freedom’s Falcon ،Escarbot ،Tariqhada ،Meno25 ،Menna ،YurikBot ،Marquez ،Zwobot ،Oxydo ،Zakaria55 ،Mohsen ،Robbot المساهمون:
،TXiKiBoT ،SieBot ،VolkovBot ،DorganBot ،AlnoktaBOT ،LordAnubisBOT ،CommonsDelinker ،Jo NaHaL ،JAnDbot ،Thijs!bot ،JhsBot 
،Elmoro ،Awadh555 ،DragonBot ،باسم ،MenoBot ،Hu12 ،Jobas ،Idioma-bot ،AlleborgoBot ،Loveless ،Synthebot ،OKBot ،  
،ArthurBot ،S.M.T.Bot ،CipherBot ،Ptbotgourou ،SilvonenBot ،Luckas-bot ،MystBot ،LaaknorBot ،Mraedarab ،Numbo3-bot ،Darkicebot 
الفلسطيني،  رضا، Ericverlind ،Mohdbr ،TobeBot ،MaraBot ،RibotBOT ،CarsracBot ،GhalyBot ،Xqbot ،Everlind ،XeBot ،SassoBot، محمد
،Mjbmrbot ،WikitanvirBot ،ChuispastonBot ،Sahimrobot ،Sammy.aw ،ZéroBot ،EmausBot ،Dinamik-bot ،KamikazeBot ،LucienBOT 
،Steinsplitter ،Kolega2357 ،Miyadeh ،Fatimah M ،MrJoker07 ،Mn-imhotep ،ElphiBot ،Hulagive ،Otporassrb ،MerlIwBot ،Wafaashohdy 
Mamado2020917 ،Opdire657 ،Mushaakis ،Zkrea abo kmes ،AsaifmBot ،Exmak ،Addbot ،ZkBot ،SantoshBot ،0ياد طاهر، ز  ZiyadBot، عميد
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CC BY- الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/AmsterdamMontage.jpg المصدر: AmsterdamMontage.jpg:ملف •
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Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Australia.svg المصدر: Flag_of_Australia.svg:ملف •

Ian Fieggen الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg المصدر: Flag_of_Belgium_(civil).svg:ملف •

? الأصلي: الفنان ? المساهمون: Public domain الترخيص:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Flag_of_Bosnia_and_ المصدر: Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg:ملف •

Kseferovic الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: Public domain الترخيص: Herzegovina.svg

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585?oldid=17305877
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/AmsterdamMontage.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Amsterdam_canals_in_summer.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Amsterdam_canals_in_summer.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Anietenkapel_Gate.jpg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Swimmerguy269&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Beurs1.jpg
//nl.wikipedia.org/wiki/User:Eriksw
http://nl.wikipedia.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Canals_of_Amsterdam_-_Jordaan_area.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Canals_of_Amsterdam_-_Jordaan_area.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jonik
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/City_Front.png
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Producer
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Grunt&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/wiki/User:3247
//meta.wikimedia.org/wiki/User:Reidab
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Concertgebouw.jpg
http://www.world66.com/europe/netherlands/amsterdam/lib/gallery/showimage?pic=/europe/netherlands/amsterdam/sights/concertgebouw/concertgebouw
http://www.world66.com/europe/netherlands/amsterdam/lib/gallery/showimage?pic=/europe/netherlands/amsterdam/sights/concertgebouw/concertgebouw
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Cscr-featured2.png
http://en.wikipedia.org/
//en.wikipedia.org/wiki/Image:Cscr-featured.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dam_Square._National_Monument.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dam_Square._National_Monument.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Dutch_Municipality_Amsterdam_2006.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Dutch_Municipality_Amsterdam_2006.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Flag_North-Holland%252C_Netherlands.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Flag_North-Holland%252C_Netherlands.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_of_Algeria.svg
http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/embleme/drapeau.htm
http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/embleme/drapeau.htm
http://www.algeria-un.org/default.asp?doc=-flag
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Flag_of_Amsterdam.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Australia.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Ian_Fieggen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Flag_of_Belgium_%2528civil%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg


والتراخيص والمساهمون والصور، النص مصادر ١٣ ١٢

Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Brazil.svg المصدر: Flag_of_Brazil.svg:ملف •
SVG implementation of law n. 5700/1971. Similar file available at Portal of the Brazilian Government (accessed in November المساهمون:

Governo do Brasil الأصلي: الفنان 4, 2011)
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Canada.svg المصدر: Flag_of_Canada.svg:ملف •

? الأصلي: الفنان ? المساهمون:
Public الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Flag_of_Colombia.svg المصدر: Flag_of_Colombia.svg:ملف •

SKopp الأصلي: الفنان Drawn by User:SKopp المساهمون: domain
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Flag_of_Cyprus.svg المصدر: Flag_of_Cyprus.svg:ملف •

User:Vzb83 الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون:
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg المصدر: Flag_of_Europe.svg:ملف •

المساهمون:
: User:Verdy p, User:-xfi-, User:Paddu, User:Nightstallion, User:Funakoshi,الأصلي Fileالفنان based on the specification given at [1]. •

User:Jeltz, User:Dbenbenn, User:Zscout370
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Flag_of_Finland.svg المصدر: Flag_of_Finland.svg:ملف •

Drawn by User:SKopp الأصلي: الفنان http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380 المساهمون:
Public الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg المصدر: Flag_of_France.svg:ملف •
http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/portrat-frankreichs_247/ المساهمون: domain
This graphic was drawn by الأصلي: الفنان die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html

.SKopp
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_German_ المصدر: Flag_of_German_Reich_(1935–1945).svg:ملف •

Fornax الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: Public domain الترخيص: Reich_%281935%E2%80%931945%29.svg
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg المصدر: Flag_of_Germany.svg:ملف •

? الأصلي: الفنان ? المساهمون:
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Flag_of_Greece.svg المصدر: Flag_of_Greece.svg:ملف •

cs:User:-xfi- (talk) (of code) الأصلي: الفنان own code المساهمون:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Flag_of_Greece_ المصدر: Flag_of_Greece_(1822-1978).svg:ملف •

User:Makaristos (of code) الأصلي: الفنان own code المساهمون: Public domain الترخيص: %281822-1978%29.svg
Public الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_Indonesia.svg المصدر: Flag_of_Indonesia.svg:ملف •
Law: s:id:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (http://badanbahasa.kemdiknas.go.id/ المساهمون: domain

Drawn by User:SKopp, rewritten by User:Gabbe الأصلي: الفنان lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf)
المساهمون: Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg المصدر: Flag_of_Italy.svg:ملف •
There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image. Pantone to RGB

see below الأصلي: الفنان performed by http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Flag_of_Japan.svg المصدر: Flag_of_Japan.svg:ملف •
Law Concerning the National Flag and Anthem (1999) URL link in English, actual law (Japanese; colors from http: المساهمون:

Various الأصلي: الفنان //www.mod.go.jp/j/info/nds/siyousyo/dsp_list_j.htm#Z8701
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Flag_of_Latvia.svg المصدر: Flag_of_Latvia.svg:ملف •

Latvija الأصلي: الفنان Drawn by SKopp المساهمون:
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg المصدر: Flag_of_Mexico.svg:ملف •

Alex Covarrubias, 9 April 2006 الأصلي: الفنان بإنكسكيپ. ُأنشئ المتجهي الرسم هذا المساهمون:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Flag_of_Nicaragua. المصدر: Flag_of_Nicaragua.svg:ملف •
Own work based on: <a data-x-rel='nofollow' class='external text' المساهمون: Public domain الترخيص: svg
href='https://docs.google.com/viewer?a=v,<span>,&,</span>,q=cache:tRiqYRg_YJ4J:www.casc.gob.ni/index.php?option%
3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D704%26Itemid%3D4+ley+sobre+los+simbolo+patrios+nicaragua+
2002,<span>,&,</span>,hl=es,<span>,&,</span>,gl=ni,<span>,&,</span>,pid=bl,<span>,&,</span>,srcid=ADGEEShaqFptSDRqZyUoeWlWgMGTvcFvWOsTQZlTlyvedBwKROAimbxEBMh6XvMzWTEvPSShZSsfAmNjgHCsxaa_mL_oAI0_ziRjWy2hVI1bLM1ox1uT29qoxXXbvNVc5V6UULXA5Zem,<span>,&,</span>,sig=AHIEtbRqa3CfiX_QHt0oFqu6kSyS3jJjfQ'>Law

مساهمات) · (نقاش C records الأصلي: الفنان <About Characteristics And Use Of Patriotic Symbols of Nicaragua</a
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg المصدر: Flag_of_Russia.svg:ملف •
الفنان . : (Blue - Pantone 286 C, Red - Pantone 485 C) [1][2][3][4] المساهمون:

Zscout370 الأصلي:
الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg المصدر: Flag_of_South_Korea.svg:ملف •
Ordinance Act of the Law concerning the National Flag of the Republic of Korea, Construction and color المساهمون: Public domain

Various الأصلي: الفنان guidelines (Russian/English) This site is not exist now.(2012.06.05)
المساهمون: CC0 الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Spain.svg المصدر: Flag_of_Spain.svg:ملف •
Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen الأصلي: الفنان [ Sodipodi.com Clipart Gallery”. Original link no longer available"]

Institucional de la Administración General del Estado

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Brazil.svg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5700.htm
http://www2.planalto.gov.br/presidencia/simbolos-nacionais/bandeira
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Canada.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Flag_of_Colombia.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Flag_of_Cyprus.svg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Vzb83&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Flag_of_Europe.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Verdy_p
//commons.wikimedia.org/wiki/User:-xfi-
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Paddu
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Nightstallion
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Funakoshi&action=edit&redlink=1
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Jeltz&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Dbenbenn
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Zscout370
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Flag_of_Finland.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg
http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_German_Reich_%25281935%25E2%2580%25931945%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_German_Reich_%25281935%25E2%2580%25931945%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Flag_of_Greece.svg
//cs.wikipedia.org/wiki/User:-xfi-
//cs.wikipedia.org/wiki/User_talk:-xfi-
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Flag_of_Greece_%25281822-1978%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Flag_of_Greece_%25281822-1978%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_Indonesia.svg
//en.wikisource.org/wiki/id:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_24_Tahun_2009
http://badanbahasa.kemdiknas.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf
http://badanbahasa.kemdiknas.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Gabbe
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File_talk:Flag_of_Italy.svg
http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Flag_of_Japan.svg
http://www.cao.go.jp/en/flag_anthem.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO127.html
http://www.mod.go.jp/j/info/nds/siyousyo/dsp_list_j.htm#Z8701
http://www.mod.go.jp/j/info/nds/siyousyo/dsp_list_j.htm#Z8701
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Flag_of_Latvia.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:AlexCovarrubias
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Flag_of_Nicaragua.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Flag_of_Nicaragua.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/C_records
//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:C_records
//commons.wikimedia.org/wiki/User:C_records
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Flag_of_Russia.svg
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=734557
http://zakupki.gov.ru/pgz/documentdownload?documentId=51761304
http://www.udprf.ru/sites/default/files/Z_K_Shtandart_Prezidenta_2-1..doc
http://doc.gostorgi.ru/91/2010-03-13/2743/8.doc
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Flag_of_South_Korea.svg
http://www.infokorea.ru/flag/
http://www.infokorea.ru/flag/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Spain.svg
http://www.060.es/guia_del_estado/programas_de_la_administracion/imagen_institucional/common/1_11.pdf
http://www.060.es/guia_del_estado/programas_de_la_administracion/imagen_institucional/common/1_11.pdf
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Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg المصدر: Flag_of_Sweden.svg:ملف •
? الأصلي: الفنان ? المساهمون:

Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg المصدر: Flag_of_Turkey.svg:ملف •
Turkish Flag Law (Türk Bayrağı Kanunu), Law nr. 2893 of 22 September 1983. Text (in Turkish) at the website of the المساهمون:

David Benbennick (original author) الأصلي: الفنان Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flag_of_Ukraine.svg المصدر: Flag_of_Ukraine.svg:ملف •

4512:2006 - . المساهمون:
SVG: 2010

الأصلي: الفنان
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg المصدر: Flag_of_the_Netherlands.svg:ملف •

Zscout370 الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: Public domain الترخيص:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People% المصدر: Flag_of_the_People’s_Republic_of_China.svg:ملف •
الفنان http://www.protocol.gov.hk/flags/eng/n_flag/design.html شخصي, عمل المساهمون: Public domain الترخيص: 27s_Republic_of_China.svg

Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370 الأصلي:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Flag_of_the_Soviet_ المصدر: Flag_of_the_Soviet_Union_(1955-1980).svg:ملف •
self-made from Image:Flag of the Soviet Union.svg using background المساهمون: CC-BY-SA-3.0 الترخيص: Union_%281955-1980%29.svg

Cmapm الأصلي: الفنان color from Image:Flag of the Soviet Union 1923.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom. المصدر: Flag_of_the_United_Kingdom.svg:ملف •
Original flag by Acts of Union 1800 الأصلي: الفنان per data at http://flagspot.net/flags/gb.html شخصي عمل المساهمون: Public domain الترخيص: svg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg المصدر: Flag_of_the_United_States.svg:ملف •
SVG implementation of U. S. Code: Title 4, Chapter 1, Section 1 [1] (the United States Federal “Flag المساهمون: Public domain الترخيص:

.Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion الأصلي: الفنان .Law”)
المساهمون: LGPL الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Gtk-dialog-info.svg المصدر: Gtk-dialog-info.svg:ملف •

David Vignoni الأصلي: الفنان http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz
Attribution الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/LocatieAmsterdam.svg المصدر: LocatieAmsterdam.svg:ملف •

User:Mtcv الأصلي: الفنان based on freely available GIS data شخصي, عمل المساهمون:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Merchant_flag_of_Japan_ المصدر: Merchant_flag_of_Japan_(1870).svg:ملف •
kahusi - <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Kahusi' title='User talk: المساهمون: Public domain الترخيص: %281870%29.svg
<kahusi - <a href='//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Kahusi' title='User talk:Kahusi'>(Talk)</a الأصلي: الفنان Kahusi'>(Talk)</a>'s file
الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Noord-Holland_position.svg المصدر: Noord-Holland_position.svg:ملف •

User:Mtcv الأصلي: الفنان Own work, based on freely available GIS data المساهمون: Attribution
Public الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Nuvola_Dutch_flag.svg المصدر: Nuvola_Dutch_flag.svg:ملف •

Min’s الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: domain
Public الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Symbol_star_gold.svg المصدر: Symbol_star_gold.svg:ملف •

C.Thure الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: domain
Public الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Symbol_star_silver.svg المصدر: Symbol_star_silver.svg:ملف •

المساهمون: domain
: Symbol_star3.svg: الأصلي Symbol_star3.svgالفنان •

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/The_Church_of_St_Nicholas.jpg المصدر: The_Church_of_St_Nicholas.jpg:ملف •
Swimmerguy269 الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: CC BY-SA 3.0 الترخيص:

الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Tram25_Damrak_2011.JPG المصدر: Tram25_Damrak_2011.JPG:ملف •
Steven Lek الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: CC0

Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/US_flag_45_stars.svg المصدر: US_flag_45_stars.svg:ملف •
? الأصلي: الفنان ? المساهمون:

Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/US_flag_48_stars.svg المصدر: US_flag_48_stars.svg:ملف •
.Created by jacobolus using Adobe Illustrator الأصلي: الفنان based on PD info شخصي عمل المساهمون:

Public الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Wapen_Amsterdam.svg المصدر: Wapen_Amsterdam.svg:ملف •
Slomox الأصلي: الفنان شخصي عمل المساهمون: domain

الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Wapen_van_Amsterdam.svg المصدر: Wapen_van_Amsterdam.svg:ملف •
Original by User:Arch الأصلي: الفنان .SVG is own work المساهمون: Public domain

الفنان ? المساهمون: Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Cquote1.png المصدر: cquote1.png:ملف •
? الأصلي:

الفنان ? المساهمون: Public domain الترخيص: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Cquote2.png المصدر: cquote2.png:ملف •
? الأصلي:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Flag_of_Sweden.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Flag_of_Turkey.svg
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=81
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Dbenbenn
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flag_of_Ukraine.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Zscout370
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%2527s_Republic_of_China.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_the_People%2527s_Republic_of_China.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Denelson83
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Zscout370
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Flag_of_the_Soviet_Union_%25281955-1980%2529.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Flag_of_the_Soviet_Union_%25281955-1980%2529.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Cmapm
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Soviet_Union_1923.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://flagspot.net/flags/gb.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg
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