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 ( دراسة تاريخية 5518- 5281فندق مينا ىاوس )
 حمادة حسنى أحمد - سارة حامد ربيع

 ممخص:
حداث السياسية واالجتماعية التي شيدتيا أروقة ىم األأالعمراني و  هوتطور فندق مينا ىاوس تاريخ انشاء  يتناولىذا البحث 

ي الحفاظ عمى الطابع التراثي والمستدام لمفندق التاريخي وضع مقترحات من اجل  اإلسيام فإلى وتسعى الدراسة  .وجنبات الفندق
عادة االعتبار لتاريخو العريق واالرتقاء بو إلى مستوى قطب سياحي متميز.ويجب أن تكون عممية المحافظة عميو من خبلل  وا 

بالخمفيات التاريخيــة والثقافية  المحافظة عمى ىذا الفندق تزيد الوعيفألصمية بقدر اإلمكان اإدخال التحسينات واإلبقاء عمى حالتو 
وتمكن الزوار من فيم ماضي الفندق الحافل وتطوره  التاريخي...فإبقاء تمّيز مواقع التراث  عامة والحفاظ عمييا بيدف حصول 

توعية السائح عمى أكبر قدر من التمتع بيذه المواقع يكون من خبلل أسموب إدارة فّعال يضمن بقاء الموقع وتميزه، من خبلل ال
 .والحفاظ عمى المباني والمعالم التراثية

----------------------------------------------------------------------- 
 مقدمة:

 مجرد أيقونة في تاريخ الطراز المعماري التاريخي لمقاىرة فقط، بل منحتو مجمة "التايم" األمريكيةلم يعد  مينا ىاوس  فندق
وقالت مجمة "التايم": إن الفنادق غالًبا تفتخر بمناظرىا الطبيعية ،  جديًدا كونو أعظم األماكن حول العالم لئلقامة لقًبا 2018تمبر بس

 الخبلبة سواء البحر أو المدينة، ولكن فندق ماريوت مينا ىاوس يطل عمى أعجوبة من عجائب الدنيا السبع "أىرامات الجيزة".
، فندق ميناىاوس اوبروي  بالقاىرة ، ومركز الممك عبد  2018سبتمبر  15ة يوم الجمعةصنفت صحيفة "التايم" األمريكيفقد  

 (1)مكان في العالم يجب زيارتو وتجربتو. 100العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظيران، شرقي المممكة، من بين أعظم 
والرؤساء والشخصيات المرموقة  ياح فضل لقموب السفندق مينا ىاوس بالعراقة عمى مدى التاريخ، فيو األحب واألقد أشتير و    

ليس فندقا عاديا، بل منتجع كبير.  مباشرة عمى أىرامات الجيزة، فيو لتميزه بأىم إطبللةوذلك عامًا،  130والمشاىير ألكثر من 
حالة خاصة  فيو ر التاريخ.بأحداث كثيرة عمى م وقد مر 2،واره الفندق العريق أنشأه الخديو إسماعيل ليكون منتجعا فخما لو ولز 

لم التى بين فنادق العاصمة المصرية ، ال لكونو يمنحك تميز اإلقامة الفندقية وحسب ، لكنة يعطيك الفرصة لمتأمل في الحضارة 
ك االطالة عمي ىضبة انتزل تبير العالم في صمت دون حديث أو ضجيج ، فصباحك ومساؤك في فندق مينا ىاوس أوبروي ييدي

وليذا فإن الوجود فيو ليس مجرد إقامة في أحد فنادق الخمس  .تمتع بفخامة الخدمةمع ال،  "ابو اليول"الشييرة وحارسيا  األىرامات
نجوم ، لكنة قصة أخري تحتوي عمي العديد من عناصر التشويق واالثارة الممزوجتين بروح التاريخ الحديث والمعاصر والتي تجعل 

الذي تخطي مائة عام ، وقصة إنشائو وبدايتو كاستراحة ألحد مموك عمره ا بعدىا متعة . بدءًا من من النزول في ىذا الفندق متعة م
نجميز ، ثم قصة ثار والفخامة اإلألحد محبي اآل ومصر الذي حولو بدوره لمقر استقبال لواحدة من أشير ممكات العالم ، مرورا بيبع

دق أوبروي العالمية التي تمتمك العديد من الفنادق المميزة في شتي بقاع من قصر إلي فندق ، انتياء بتبعيتو لسمسة فنا تحولو
خيرا فندق مينا أوبروي سيل حشيش بالبحر االحمر ، و أوبروي ، و ق في المنطقة العربية وىي مدينة أرض من بينيا ثبلثة فناداأل

 )3(ىاوس .
حينما أراد الخديوي إسماعيل عاشق الجمال وميديو البداية مع فندق مينا ىاوس كانت في ستينات القرن التاسع عشر ،    

نو يحب رواش ، ال ألابى ىرامات بالقرب من صحراء عائمتو استراحة مميزة عند ىضبة األحتي يومنا ىذا لمقاىرة ، أن يبني لنفسو و 
بلت الصيد في الصحراء ، فبني فقط ، بل أراد ان يبني مكانا يستريح فيو عندما يقرر عدم القيام برح "ابو اليول"ؤية ر ىرامات و األ

حاطو بحدائق رائعة كانت كواحة في قمب الصحراء ، وظل القصر كذلك مجرد استراحة الخديوي أفدانا و  40قصرا عمي مساحة 
سماعيل مموك إالخديوي  إليوالذي شيد احتفال مصر بافتتاح قناة السويس ، ذلك الحفل الذي دعي  1869حتي عام  ووأصدقائ

يعد من  ولي الحد الذي جعمإ(، التي ال يخفي اىتمام الخديوي بيا 4وروبا وكانت عمي رأسيم الممكة أوجيني)أيات في وكبار الشخص
لي إاستراحة ىضبة اليرم الخاصة بو ، قصرا تنزل بو ممكة فرنسا إذا ما أرادت زيارة االىرامات ، خوفا عمييا من مشقة العودة 

وعمي  ، لقاىرة الذي تحول ىو االخر الي فندق عريق ىو فندق الماريوت القائم بحي الزمالك عده القامتيا باأقصرىا الذي كان قد 
من قصور العائمة العموية في مصر  ال أنو وفي سابقة لم تتكرر مع قصرإ حد حكامياأل والرغم من فخامة تأسيس القصر ، وممكيت

 عيل عن حكم مصر وتولي الخديوي توفيق .ربع سنوات من عزل الخديوي اسماأبعد  1883، بيع القصر في عام 
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عمي النيل وقد  ين في مصر بثرائيما ويقطنان ذىبية، وكانا معروف وىو فردريك ىيد وزوجتونجميز كان المشتري أحد األثرياء اإل   
امات الدافئة ... ومع الوقت تحسنت صحة فردريك العميمة تحت شمس األىر  .، كما وأضاف دورا ثانيافي بيتيما الجديد  شيدا غرفاً 
حدىم إطبلق اسم الممك مينا أسم مناسب إلي أن اقترح عميو اصدقاء ، وحاول فردريك أن يحصل لو عمي متقي األت مبيوأصبح ال

لي إ السم مرتبطا بالقصر حتي بعد تحولوموحد القطرين في مصر القديمة ، فأطمق عميو اسم "مينا ىاوس" اي منزل مينا وليظل ا
 (5فندق عريق . )

وزرع بيا  إليو طابقا ثانيًا واىتم بحديقتوضاف أضافة الوحيدة لمسير فريدريك في قصر الخديوي السابق ، بل لم يكن االسم ىو اإل  
في قمب صحراء ىضبة االىرامات ، ورغم ذلك كان قرار السير  ر التي زادت من سحر المكان ورونقوشجاالعديد من أنواع األ

المصرية  ثاريضا كانت تشتير بعشقيا لآلأباعو لعائمة بريطانية  إذبعد تضاعف سعره ،  1855ام فريدريك ببيع القصر في ع
كان الشغل . و وذيوع صيتوإلي فندق استغاال لشيرتو تخذت قرارىا بتحويل القصر االتي )  6(القديمة وىي عائمة " لوكيو كينغ "

الحديث من خبلل وضع بعض الممسات المميزة لمديكور والعمارة  وروبير القصر عمي الطراز األيالشاغل لعائمة لوكيو ىو تطو 
سماعيل وتوزيعيا عمي غرفو مع الحفاظ عمي الطراز إبو من تحف كانت من مقتنيات الخديوي  البريطانية ، الي جانب ترميم ما
إلضافة الي ترميم نوافذه التي وفي مقدمة تمك التحف نجفة كبيرة قاما بوضعيا في بيو الفندق با. الشرقي الذي بني عميو القصر

. حمام السباحة الخاص  1887في عام  وليستقبل الفندق زواره ،تميزت بمشربيات عربية رائعة ، وموزاييك وتحف ومنحوتات خشبية
وقد ظل عمي حالو حتي تم تحويمو الي  1899ممعب جولف خاص بو عمي الرمل في عام  ، بينما أقيم 1890بالفندق بني في عام 

، عب خضراء بعد نياية الحرب العالمية االولي ، وىو ممعب مجيز بكافة الوسائل التي تجعل من ممارسة تمك المعبة متعة مبل
 (7عمي أىرامات الفراعنة .)الزالت العين و 

وكان يدير  Thomas cookفي ىذه الفترة ظير في مصر أول وكيل سياحي حجز غرفًا في مينا ىاوس وىو توماس كوك    
قصر واسوان . كان " شبرد بما في ذلك تنظيم الرحبلت النيمية بين األ ومو في تنظيم وتنفيذ البرامج السياحية من مكتب بفندق(عم8)

كتشف مصر كمقصد سياحي وخاصة اىو أول من  –كوك" بكل ما كان يتمتع بو من روح المغامرة ، والريادة ، والجرأة الفيكتورية 
الفترة كان عمي " المسافر  تمكنشر إعبلنات في الصحف اإلنجميزية عن زيارة أرض الفراعنة ، وفي  لمنخب األوربية ، فكان أول من

ئتمان قد ظيرت بعد ، ولكن كوك كان أول من بادر إلي لم تكن الشيكات أو بطاقات االإذ  ،" إلي مصر أن يحمل كميات نقد كبيرة
. وكان محظورا رؤية " حريم موالنا " ، وكان ليذه مخديو اسماعيل وزوجتورحمة نيمية لوقد نجح كوك في تنظيم  .ختراع الكوبوناتا

أول جريدة إنجميزية في مصر  –جريدة " إجيبشان جازيت "  أسيمتي التدفق السياحي عمي " مينا ىاوس" . و فالرحمة تأثير دعائي 
ذه الجريدة أشبة بصحف التابمويد ... وكانت ى، 1890في ىذه الدعاية .. حين نشرت أول إعبلن عن فندق مينا ىاوس عام  –

التي تيتم بأخبار النميمة واألثرياء في الفنادق .. سواء غرامياتيم أو خسائرىم عمي موائد القمار .وقد شيد " مينا ىاوس " العديد من 
ذىان األأعاد إلي  فتتاح الذيتاح سد أسوان الذي حضره الخديو عباس حممي الثاني ، وىو االتأثناء اففى التدفقات السياحية 

تحت سفح  ةاىدة أوبرا عايدشالموسم المفضل لدي الكثيرين لمقدوم إلي مصر لم ىواحتفاالت قناة السويس . وكان فصل الشتاء 
، واألعيان ، ونخب الجاليات الدبموماسية ومعيم بدو ينا ىاوس " الذي كان يضم األجانب" مخدماتاالىرمات ، واالستمتاع ب

 9اء اإلقطاعيين المصريين .األىرامات وأثري
يا ىي " أجاثا كريستي " التي حققت فعاشوا أجمل الذكريات ، وصنعوا أخطر األحداث في أروقة الفندق .  ذلك من جاءوا بعدو    
ثار آلأثناء زيارتيا لمصر حيث التقت بعالم افى  1930تمتقي من جديد بالحب ، وبالتحديد عام  –تيا البوليسية أرقاما خيالية ارواي

الشاب " ماكس مالمون " في فندق " مينا ىاوس " ، وكان يصغرىا بحوالي ستة عشر عاما ... وكان الحب من أول نظرة وتزوجيا 
.وكثيرا  ما كانت تقول مازحة : من الرائع أن تتزوج المرأة  1976عاما حتي وفاتيا عام  45عمي الفور ، وعاش حبيما حوالي 

ولم تنس أن تشيد بفنادق مصر " مينا ىاوس " في الجيزة ،  كما، األنتيكات " تظل دائما أكثر شبابا وجماالً ثار ألنو يري أن " آبعالم 
وعمي الجانب ، و" أولد كتراكت " في أسوان ، وىي تتذكر رحبلتيا إلي مصر التي كتبت فييا رائعتيا " موت عمي ضفاف النيل " 

ن الجواسيس والجنراالت والزعماء ومشاىير العالم ، كل منيم كان لو ىوسو الخاص اآلخر ... شيد " مينا ىاوس " لقاءات الكثير م
" ... أو " لورانس   T.E.lawrenceومن اشير ىؤالء " توماس إدوارد لورانس "  (10)اثناء الحرب العالمية االولي فى بالفندق .
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ثورة الشريف حسين أمير الحجاز ضد الحكم التركي في اقترن اسمو في كتب التاريخ ب ىالعرب " ضابط االستخبارات اإلنجميزي الذ
 (11)، المعروفة بالثورة العربية الكبري . 1916يوليو عام 

ينزل بأسماء عديدة في فندق " مينا ىاوس " .. كان ىذا  الضابط االسطوري الذي لعب دورا تاريخيا في المنطقة العربية ...    
تراك واأللمان ، أو م المعمومات ورصد حركات األيلسامي البريطاني في مصر ، لتقيليجتمع سرا مع ىنري مكماىون ، المندوب ا

ثار آأنو رحالة، وعالم  ون عنووكان عمال الفندق يعرف . يجتمع ببعض الساسة اإلنجميز الشباب وكان منيم " ونستون تشرشل"
لمان ذي كان سيسمح لؤللحديد بغداد ا كةمشين " شمال سوريا لرصد مشروع ساشترك في حفريات في مواقع ميمة مثل " كرك

نجميز ، مثمما اشترك في مسح الصحراء العربية في الشام وسيناء . ولم باإلبالذىاب إلي اليند دون المرور قناة السويس الخاصة 
نت ذاىب أوسط " الشرق األإلى لو و يكن " لورانس " نزيل " مينا ىاوس " متعدد األقنعة .. ىو األول واألخير الذي قيل لو قبل وص

لقد ظيرت في ىذه الفترة أيضًا ، " مس بيل " بنت الصحراء كما كانوا يسمونيا ، وىي ، إلي صحراء ال يسكنيا غير البدو واآللية " 
" جروترود بيل " وكانت صاحبة كممة ونفوذ لدي ممك العراق فيصل. وجاءت أيضا تحت غطاء " مستشرقة " وكانت تنزل في مينا 

لمقيام بميمات خاصة رسمت مستقبل " العالم العربي " قبل  –ونستون تشرشل  –تارىا وزير المستعمرات البريطانية ىاوس . اخ
 (12)ار الرجل المريض في تركيا العثمانية .ضتحلحظات من أ

 –واألرستقرطية  وكانت " مس بيل " التي ولدت في عصر الممكة فكتوريا .. عصر الدالل ، والرفاىية ، واألسفار الفخمة ،      
بنفس اليوس الذي دفع بتوماس  مميامتمردة عمي الحياة البرجوازية ، وعمي الزاوج التقميدي ، وكانت الصحراء والشرق .. ىما ح

ع في عشق الشرق ، حيث التقيا معا في " كركميش ، و"طيران " ، و" القاىرة " حيث كان مينا ىاوس ىو و إدواررد لورانس إلي الوق
الصنف من الميووسين ، والجواسيس ، وباحثي اآلثار والتاريخ . كانت " مس بيل " ىي أول من كتبت األسس التي  ممتقي ىذا

العربي لجمع المعمومات  بوشخصيتيا تقدير خاص لدي المكت وكان لرؤيتيا.، تقسيم العراق الي ثبلث واليات عثمانية عمييا يمكن 
ريطانية بارزة بعد " لورانس " وكان لتقاريرىا من القاىرة تأثير خطير في التفاوض مع تجنيدىا كباحثة ، وكانت ثاني شخصية ب تمف

ع الممك فيصل عمي لقاء حاييم وايزمان وتوقيع ي... مثمما كان ليا تأثير في تعظيم نفوذ المورد كرومر ، وتشج 1919قادة ثورة 
ل يوقات التي كانت تخمو من المقاءات االستخباراتية، كانت ب. وفي األ 1919اتفاق معو يقبل بمبدأ إقامة وطن قومي لمييود عام 

ففييا وجدت مجتمعًا  ؛تسجل انطباعات سريعة، فكتبت: "لو سألني أحد عن البمد الذي أمتعني أكثر، سأقول في الحال: مصر
كما أنتيزت ، اس كميا جديدة عمينا"مختمفًا تمامًا عن مجتمع الجزيرة العربية، بل يختمف عن مجتمعنا في لندن، فالحكومة والدين والن

الفرصة، فرصدت أجواء القاىرة التي جمعت بين المتناقضات. من أمام فندق مينا ىاوس  كتبت: "تتزاحم العربات والمكارية أمام  بيل
ء محجبات، عرب وأيضًا أمام غراند أوتيل القريب. أجراس الحمير، والعمامات البيضاء والطرابيش الحمراء، ونسا ،مدخل شبرد أوتيل

اس يفسحون الطريق ميم سياح من أوروبا وأمريكا، وُسو وأتراك ويونانيون وأرمن وسوريون ونوبيون، خميط من األجناس البشرية يزاح
لعربات اليوانم. ومع ىذه المناظر أرى ىنا الفقر في أبيى صورة ُمغمفًا بالمشغوالت الفضية والمصنوعات اليدوية السياحية".وقد 

 (13).1926مس بيل " بتناول جرعات كبيرة من الحبوب الميدئة ودفنت في بغداد عام ماتت " 
حكومة سعد زغمول تقدمت باستقالتيا اعتراضًا عمى التدخل تقدمت  1924لميروب فيو ، ففي سنة  اً مميز  اً كان الفندق مكان كما   

وعندما عرف أنو مقيم بالفندق قامت  ؛ن البريطانيينىنا حتى يختفي م إلىسعد باشا بعد االستقالة وجاء البريطاني في مصر، 
برز نزالء فندق مينا ىاوس أيضا من أتظاىرات حول مينا ىوس وجاءت قوات األمن لتمنع ىذه التظاىرات.وكان النحاس باشا 

مى الغرف وحرصت اإلدارة عمى إطبلق أسماء الشخصيات الميمة التي أقامت بو من المموك ورؤساء الدول ومشاىير العالم ع
واخر األربعينات شيد فندق " أومنذ أوائل الثبلثينات وحتي ، جانب أجنحة أخرى إلىواألجنحة الخاصة ، كجناح الزعيم سعد زغمول، 

ىي موسم ذروة التدفق  وكانت أعياد " الكريسماس " زرتبطت مباشرة بالتقمبات العالميةاحداث التي مينا ىاوس " الكثير من األ
ونستون تشرشل  -الفترة تمكفي  –ختاروا مصر الستقبال العام الجديد في مينا ىاوس افندق . ومن المشاىير الذين لي الالسياحي إ

وزير المستعمرات في العشرينات والذي أصبح أشير نزالء مينا ىاوس ، وفيو قدم المقترحات التي ساعدت "سايكس بيكو " عمي 
يطانية ، والفرنسية . وقد رسم تشرشل ذو النزعة اإلمبريالية الخطط الختراق أراضي إعادة صياغة الشرق األوسط وفقا لممصالح البر 

إال  ؛كومة مواليو برئاسة الممك فيصلحما بين النيرين ) العراق ( واإلطاحة باألتراك ، وفرض االنتداب عمي ىذه الببلد عن طريق 
ايضا إمبراطور أثيوبيا " ىيبلسيبلسي  ناكفقد كان ى، ة مينا ىاوس في أروق وأنو لم يكن النزيل الوحيد الذي كانت " السياسة " ممعب

  the holocaustالفترة أيضا " اليولوكست "  تمك" والممك ألفونسو ، والممك أمان اهلل ممك أفغانستان . ومن األحداث المثيرة في 
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نت مصر مبلذا آمنا لمكثيرين منيم ... وقد كان االضطياد يبلحق الييود في أوروبا كا حينالتي انتيت بحرق الييود أحياء . و 
أحتفظ مينا ىاوس  دومع ذلك فق .اضطر الكثير من األجانب والييود الي إخفاء ثرواتيم في صحراء األىرامات خشية قصف البنوك

يكتظ بالمشاىير  ين ، والنصابين لمفندق الذيكالكبار ، وىو ماجذب الكثير من األفا وبشيرة رائعة في حفظ مدخرات ومجوىرات نزالئ
حيث كان البحث عن " ضحية " يتم عبر مطالعة جريدة " سفنكس " الناطقة باإلنجميزية ، التي كانت تنافس جريدة "  ،واألثرياء

كان الجميع يستمتعون بالتنس والجولف ، وركوب الخيل ، ، خبار المشاىير في فنادق المحروسةإيجيبشان جازيت " في نشر أ
ومن الذين كانوا يأتون  .لصيد  في صحراء اليرم ، التي كان يشرف عمي تنظيميا المدير العام فريد ىيرلنجوالسباحة ورحبلت ا

أيضًا الممك ، الممثل األمريكي ” روبيرت دي نيرو“، ”تشارلي شابمن الممثل الشيير“، ”غا خان وزوجتواأل“لبلحتفال بعيد الحب 
اإليطالي الخاص بو، فيو الذي يعمل عمى خدمة الممك فاروق ألنو ” بنيني“رسون فاروق كان يقضي إجازتو في الفندق وكان لو الج

وفي أوقات خطوبتو لمممكة فريدة كانا يأتيان دائمًا ليحضرا حفمة الشاي، كما كانا يأتيان في عيد  .اإليطاليةمعو ب يحب أن يتحدث
 ي الجناح الخاص بيما وترسم األىرامات.وخاصة الممك فريدة التي كانت تجمس ف” مينا ىاوس“من عشاق  يماالحب ف

ليس ، ولمجيش . و مبولالخيول لمسراي ،  رائضوبعض االستراليين أنشأوا مدرسة لمفروسية بالقرب من الفندق ، وكان بينيم أفضل 
ة واإلثارة لدي وقد انفرد " مينا ىاوس " بوجود اسطبل ، وأطباء بيطريين لعبلج الخيل وتأىيميم لمسباقات التي كانت مصدرا لمبيج

تنظيم الرحبلت  ينا ىاوس عمىالشيرة مساعدت النزالء ، وكان أغمبيتيم من عشاق الفروسية في صحراء األىرامات . وقد 
 الصحراوية ، ومعيا سباقات طريفة مثل سباق الحمير ، وسباق تسمق ىرم خوفو ، الذي كان يتسابق فيو عمال الفندق مع السياح .

،( مع قادة المعارك في " بار الفندق 14مية الثانية لم يكن الغريب أن تري دوق أدنبرة ، أو الجنرال مونتجمري )وفي زمن الحرب العال
 والواقع أنو خبلل الحرب " الذي تحول إلي " ساحة عمميات حربية " رغم استمتاع الجميع بالحفبلت الراقصة ، وأطايب الموائد .

القادة كانوا يديرون  ن بعض ىؤالءإستئجار الفندق بالكامل وأقام فيو قادة جيوش الحمفاء بل العالمية الثانية قامت قوات الحمفاء با
 العمميات الحربية من غرفيم بالفندق.

مصر كما  إلىاأللمانية أن يكون الفندق مقر القيادة اإليطالية عند دخول قوات المحور  ويقال أن موسوليني طمب رسميًا من القوات
يعود " تشرشل " من جديد إلي مصر التي عرفيا جيدا في شبابو ، جاء ومعو ابنتو "سارة " ووفد  1943وفمبر وفي ن، كان يتمنى

لي إأبحر من " ببليموث" عمي متن باخرة الي البحر المتوسط باتجاه مالطا ، ومن ىناك وصل االسكندرية ومنيا طار   كبير.
 أنبيريد لقاءه التاريخي بالرئيس األمريكي روزفمت . وفي ىذا المقاء ىرامات حيث نزل بفندق مينا ىاوس ، الذي شصحراء األ

ىرامات بينما كانت قامة الزعيمين في فيبلت قريبة من األإانطمقا في " رحمة األىرامات " . ورغم أن فالوفدان بأىرامات مصر ، 
ىاوس " الذي شيد وقتيا حراسة مشددة استدعت  إال أن كبل منيما قد أمضي وقتا طويبل داخل " مينا ،المباحثات تتم داخل الفندق

بأكمميا ... وربما كانت المرة األولي التي يتم فييا إخبلء الفندق من النزالء في وقت كان فيو جنود وضباط الحمفاء  ةكتيبة مشا
ي الحرب العالمية الثانية، ، عندما بدأت تموح بوادر انتصار الحمفاء ف1943في عام و ، ينتشرون في فنادق القاىرة لئلقامة والترفيو

ولكي يتسنى ليم وضع نياية لمحرب بسرعة ومناقشة التدابير السياسية التي سيتم اتخاذىا في آسيا بعد ىزيمة اليابان، اجتمع القادة 
من نوفمبر  26والـ 22القائد العام لمصين ورئيس الواليات المتحدة ورئيس الوزراء البريطاني في القاىرة في الفترة ما بين الـ ،الثبلثة

وسمي ىذا المؤتمر التاريخي الذي جمع الزعماء الثبلثة بـ"مؤتمر القاىرة"، الذي نتج عنو "إعبلن القاىرة" الشيير  ،من العام ذاك.
، 1914و 1895يجب عمى اليابان "التخمي نيائيا عن جميع األراضي التي احتمتيا بالقوة منذ عامي إنو  الذي خرج بالنقاط التالية:

وحتى يومنا ىذا، فإن بعض الصور السوداء والبيضاء الممتقطة  بما فييا شمال شرق الصين وجزيرة تايوان والجزر المجاورة".
حينذاك التي سجمت لحظات قيمة من ذلك التاريخ ما زالت محفوظة داخل فندق مينا ىاوس. ومن ىذه الصور القديمة يمكننا أن 

ر "إعبلن القاىرة" في ىذا ىنا بينيم إلصدا دورمر القاىرة حينذاك، ونتعرف عمى ما كان ينبلحظ ظاىرة مشاركة الرؤساء في مؤت
يعتبر "إعبلن القاىرة" نقطة التحول في تاريخ الصين المعاصر ألنو يمثل أول ظيور لمصين كإحدى القوى العظمى ىذا و ، الفندق

وىو الدليل الدامغ عمى سيادة الصين عمى  ؛الحرب العالمية الثانية يعتبر من أىم الوثائق الصادرة في حقبة كما ؛في المحافل الدولية
، والذي أعمنت عنو قوات التحالف، والذي نص 1945بعد صدور "إعبلن القاىرة"، صدر "إعبلن بوتسدام" في عام  جزر دياويوي.

، وقعت اليابان عمى وثيقة 1945ر عام من سبتمب 2البند الثامن منو بشكل واضح عمى ضرورة تنفيذ شروط "إعبلن القاىرة." وفي الـ
 االستسبلم التي كانت تنص عمى قبول اليابان بكافة البنود الواردة في "إعبلن بوتسدام".
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عبلن القاىرة ."نياية الحرب واستسبلم اليابان إلىإن محتوى اإلعبلن، وبخاصة فيما يتعمق باليابان، كان جزءا من تسوية أدت  وا 
 .1943ديسمبر  1، وُأذيع عمى مسامع العالم عبر الراديو فى 1943نوفمبر  27ريا فى الذى منح االستقبلل لكو 

متأخرة من الميل وأغاخان  ن الممك فاروق كان دائم التردد عميو في ساعاتإفي ىذا الفندق نزل الكثير من المموك والعظماء، فيقال  
زار الفندق الممك زوغو ممك ألبانيا الذي كما مصر. ما لزيارتي زعيم الطائفة اإلسماعيمية كان يفضل اإلقامة فيو مع زوجتو عند

لممجوىرات التي اصطحبيا ىذا الممك معو.وليذا الممك قصة أخرى مع الفندق في  أضطرت إدارة الفتدق لشراء خزانة ضخمة تكفي
 باشا. براىيم شوقيإحياتو طبيب مصري ىو  حينما حضر بصحبة زوجتو وابنو المريض الذي أنقذ 1946عام 

مايو   24 إلي  18 خبلل الفترة من  وقد شيد فندق مينا ىاوس الكثير من الحفبلت الخيرية منيا ما عرف بأسبوع البر
صاحبة العصمة حرم صاحب المقام الرفيع مصطفي   ' عمي رأسيا  ، وتشكمت لجنة من السيدات لتنظيم ىذا األسبوع  1942 عام

ون ومدام قطاوي باشا وحرم حافظ عفيفي باشا وحرم سعادة أحمد عبود باشا ومدام يوسف ومعيا الميدي المبس  ، النحاس باشا
  . ان من لجنة اإلسكندريةميصيدناوي باشا ومدام كوتسيكا ومدام توفيق مفرج ومدام لي

خاصة وخصص يوم لبيع شارات   ، ثبلث حفبلت تمثيمية وحفمة شاي كبري في حديقة فندق مينا ىاوس  : برنامج األسبوع
خبلص  ، عمينا واجبإن التضامن االجتماعي اليوم   :' وأصدرت المجنة بيانا جاء فيو  ؛ ويوم لمسينما   ، فمنتقبل ىذا الواجب بجد وا 

  '. ذاكرين أننا إذا جدنا بالنزر اليسير من أموالنا وبأقل فتات من موائدنا نكون قد اتبعنا الشرائع السماوية واإلنسانية معا
أربع حفبلت في دار األوبرا   .. كما سبقت اإلشارة  ، مايو  18 كل قواه لخوض المعركة التي تقرر أن تبدأ يوم الثبلثاء  ' الوفد  ' وقد حشد

وفي األخيرة تقدم الفرقة القومية رواية   ، تغني في أوالىما السيدة أم كمثوم وتمثل في الثانية فرقة الريحاني وفي الثالثة فرقة إنجميزية
وتختتم االحتفاالت بحفمة شاي كبري تقام   ، تخصص دور السينما دخل الحفبلت النيارية يومي السبت واألحد لممشروع  ، الدينصبلح 
  . ألف جنيو  15 ن وثمنياو أعدت ليا ثبلثة آالف بطاقة تباع لممدعو   ' مينا ىاوس  ' في فندق

باعتباره جزءا من معركتيا لتأكيد   ' أسبوع البر ' كومة النحاسية نظرت لـوكان اشتراك الوزراء عمي ىذا النحو المكثف يدل عمي أن الح
وأن وصوليا إلي السمطة بعد محاصرة عابدين بالدبابات اإلنجميزية جعميا حريصة عمي التأكيد بأن ذلك لم يؤثر في   ، وجودىا
فيما ظير في حركة التبرعات الواسعة التي   ، واألجانببل   ، وانتقل إلي عدد من أفراد الشعب الوزراءوىو اىتمام تجاوز   ، شعبيتيا

 15 . وبدأت مع بداية األسبوع المشيود  ، دعمت المشروع
 زيارات الممك عبد العزيز صقر الجزيرة في " مينا ىاوس "

ن عبد الرحمن آل في الكتاب الذىبي ألشير الشخصيات التاريخية التي نزلت بفندق" مينا ىاوس" . يبرز اسم الممك " عبد العزيز ب
 سعود "

حيث أقيمت عمي شرفو مأدبة عشاء دبموماسية قام بترتيبيا " جون فيمبي " ، وكان تاجرا، وكاتبا ، وعاشقا لمشرق ، وباحثا ، 
 وحج البيت الحرام وعرف باسم " الحاج عبد اهلل " وومستشارا لمعاىل السعودي ... وقد اشير إسبلم

في أربعينات القرن العشرين إلي قصر فخم ، نثرت في أركانو الزىور ، وفرش في كل أرجائو السجاد لقد تحول الفندق في ذلك اليوم 
األحمر ، واستعانت إدارتو وقتيا بسفرجية الفنادق األخري ، وتم إحضار أفخم أنواع المأكوالت من مصر وخارجيا . حضر المأدبة 

 ، بجانب عدد من كبار الدبموماسيين والجنراالت األجانب .الممك فاروق... وأركان الحكومة ، وشخصيات عامة كثيرة 
، ونجح في  1880ديسمبر عام  5كان الجميع ينظرون في إعجاب وىيبة إلي " صقر الجزيرة " الممك عبد العزيز الذي ولد في 

لتاريخ ، ابتسم لو ا،  عصر جديد ة... مؤذنًا ببداي 1902توحيد ببلده وتأسيس دولو قوية بعد أن دخل " الرياض" منتصرا عام 
دولة قوية ، وقيادة أمة  بناءبوانحني لو تقديرا ، بعد أن قام " عبد العزيز " الشجاع وتحت راية ) ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل ( 

فيما كان  التاريخي في مصر ... التي أوصي بيا أبناءه ... ىا ىو يتصدر المائدة بطمعتو المييبة ... . ىا ىو القائدظيمة آمنةع
ي العالم ... بينما راح البعض يتحدث حول رؤيتو وتأثير ذلك ف 1938ىمس كبار الضيوف حولو يدور حول اكتشاف النفط عام 

"  ولقب "باشا" أو يعزي واالستراتيجية كرجل دولة أذىل " تركيا العثمانية " التي كانت تظنو أميرا عاديا من أمراء الصحراء ، قد يغري
حيث كانت القضية الفمسطينية  1945مثمما أذىل اإلنجميز واألمريكيين معا . وفي لقائو التاريخي بالرئيس روزفمت عام نيشان " ... 

دون أن يمجأ إلي القوي الخارجية  العزيز " الذي استنيض وطنا بأكمموقاء ، كان الجميع معجبا بتجربة " عبد محاضرة في ىذا ال
إعداد المائدة الممكية من أسيموا فى " مينا ىاوس " طمب عبد اهلل فيمبي قائمة بأسماء من وبعد ىذا الحفل األسطوري في  (16.)

 (17سفرجية ، ومساعدين ، وموظفين ، وتشريفاتية ، ومنحيم باسم جبللة ممك المممكة العربية السعودية النقود والساعات الذىبية .)
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، تمقي " فاروق "  1952يوليو عام  23عقب إطاحة الجيش بو ف" فاروق " نفسو فيما بعد ...  وىو الكرم الذي شمل ممك مصر
ختار الحياة في " المنفي اإال أن فاروق  ،في المممكة العربية السعودية وقامة ىو وأسرتعرضا سخيا من العاىل السعودي باإل

ربية السعودية مكانة كبيرة امتدت اليوم الي رؤية إقميمية وفي كل األحوال كان لمصر في قمب مؤسس المممكة الع .اإليطالي"
وسط ، وىو ما تترجمو االستثمارات السعودية في مجال الفندقة في مصر ) مشتركة تؤكد أن السعودية ومصر ىما قطبا الشرق األ

فقد شيد  –وأثرياء ومشاىير العالم  إذا كان مينا ىاوس قد شيد في أوج مجده قدوم األباطرة ، والمموك ،واألمراء ،، السبعينيات(فى 
في أواخر السبعينيات من القرن العشرين محادثات السبلم الشامل " مع إسرائيل" ... وىي المحادثات التي قاطعيا العرب 

، . الذي أىدي مفتاح الفندق الذىبي لمرئيسين كارتر  Homi wadiaوالفمسطينيون ، وقتيا كان المدير العام ىو " ىومي واديا" 
كما دوالرا 50تزيد قيمتيا عمي  ي رئيس أمريكي ال يمكنو قبول ىديةأمريكية ألن وأعيد ىذا المفتاح فيما بعد لمحكومة األ ،والسادات

 يا عمي المشاركين : اليبلل لمسادات، والصميب لكارتر، ونجمة داود لمناحم بيجن .اوزعت اليد
بو م ما قدمو " مينا ىاوس" لما عرف فيما بعد بسياحة المؤتمرات ، بل فتح أبوافاوضات ىي أىمضافة الولم يكن تنظيم المؤتمرات وا  

ذا كان كل ما في الوجود يخشي الزمن ، فاألىرامات ، ثار آ، ومستشرقين ، وعمماء ةثين ، ورحالأيضا لكل عشاق التاريخ من باح وا 
بقرية المكان ... وعبقرية اإلنسان وكم تعاقبت اإلدارات عمي ع يودوما حوليا ، بما في ذلك فندق " مينا ىاوس " تظل حتي اليوم ش

 . مك الروح المصريمن مختمف الجنسيات عمي الفندق العريق ...ولكن بقيت نفس البصمة الحميمة التي التصقت بالمكان وبت
الفنادق اليندي " موىان  لعشاق مصر وحتي اليوم الذي أنفق فيو رجل بمةاشتري المكان وجعمو ق ىمنذ عيد " فردريك ىيد " ... الذ

ن من أجل تجديد ، وتوسعة الفندق الذي يحتل اليوم مكان الصدارة في برامج أكبر يالمبلي  mohan sing oberoiسنج أوبروي " 
يحافظ عمي ىذه  B.R.Sشركات السياحة العالمية التي تختار مصر مقصدا جذابا لسياحيا من أنحاء العالم ... ال يزال ابنو 

 إلي يومنا .المسيرة 
ي زيادة " أوبروي " الستثماراتيا في فذات الجودة العالمية تأثير  خدمتووكان لنجاح تجربة " مينا ىاوس " بأجوائو التاريخية .. و 

من خبلل عدة منشآت أخري ، مثل المطاعم اليندية ، والبواخر العائمة التي تجذب اآلالف من عشاق مصر وىم  ن،مصر 
مل المشاىد عمي ضفاف نيل مصر ، الذي يتؤلأل بأنوار العديد من الفنادق التي تحمل أشير أسماء الفنادق يستمتعون كل ليمة بأج

. ىذه الفنادق أصبح لكل منيا اليوم عشرات الحكايات مع المشاىير من أنحاء العالم ، ولكن يظل " مينا ىاوس " منفردا  العالمية
 والفواكو االستوائية ، مثمما يظل ممتقي لممشاىير الكبار . دائما بيذه النكية المتبمة بالتوابل اليندية

فندق مينا  شرفةفي يختار " افي وعالم المصريات " كمال المبلخ" الذي اكتشف مراكب الشمس ، أول كاتب صحاكان الصح     
سياحي حضره الرئيس عبد  أكبر حفل 1961ضاف عام كما كان الفندق أول من أ دب والفن ،ىاوس " ليمتقي بتبلميذه ومشاىير األ

ول لمصوت والضوء من كبار الضيوف لحضور العرض األ 2000الناصر وولي عيد اليونان " الممك السابق قسطنطين " بحضور 
وىو خط سارت عميو الحكومة المصرية لسنوات  ،. وكان ىذا تأكيدا من " ناصر " عمي أن أبواب مصر السياحية لم تغمقيا الثورة 

ىذا كما تم تصوير العديد من األفبلم المصرية واألجنبية فى ىذا  فيو " السياحة الفندقية " إلي عمم واقتصاد وسياسة .طويمة تحولت 
ميل المخرج والبطل ثيودور  كواليس فيمم الوصايا العشر.. ويحكي أن سيسل دي” مينا ىاوس“يسجل أرشيف فمثبًل ، الفندق 

وال ينسي أحد ما قدمو " مينا ىاوس " من خدمات لضيوف مصر  .مساء يومياً  4لساعة يمعبان في ممعب الجولف اكانا روبيرتس، 
ضيافة مثمما ال يغفل أحد الدور الذي ال يزال يؤديو وىو  الذين حضروا احتفاالت مصر باأللفية الجديدة ، ومشاىدة أوبرا عايدة.

مجرد كوالحديث عن " مينا ىاوس " ليس  .الجذبرات الذى أصبح من فقالميرجانات المثيرة مثل " ميرجان الرقص الشعبى ". 
إطبللة عمي الزمن الجميل ، وال حنينا إلي " الماضي" ، بقدر ما ىو تحية تقدير لرواد الضيافة الذين استقبموا ضيوف المحروسة 

ة التي كانت تمتمك فنادق انتقمت ممكية الفندق من عائمة لوكية الي شركة الفنادق المصري م ".يقول لمجميع " نورت ولسان حاليم
عادة  1952يوليو عام  23ثورة  بعد " " والجزيرة ببلس " ) فندق ماريوت القاىرة حاليا ( ، ثم دتاريخية مثل " شبر  تم تأميم الفندق وا 

ندق مينا ن لفو اشتري الفندق " راي بيادور موىان سينغ وشركتو وىم المبلك الحالي 1971ممكيتة إلي الحكومة المصرية . وفي عام 
 أكثر من مرة ،  هتولت شركة فنادق أوبروي العالمية اليندية إدارة الفندق وقامت بتجديد 1972ىاوس أوبيروي ، وفي عام 

بيع الفندق تم  1964غرفة أخري ، وفي عام  30أضيفت لمفندق  1920غرفة وجناح مميز ، وفي عام  80بدأ الفندق بعدد 
بدأ العمل في جناح الحدائق حيث  1978، ثم في عام  1975وانتيي في عام  1972ام جموعة أوبيروي وبدأ تجديده في علم
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غرفة  486الي  اآلن وتصل عدد غرف الفندق .اخري ةجدد الفندق مر  2008و 2007غرفة جديدة ، وفي عام  200اضيفت 
ن الفندق من أربعة طوابق تمتاز ويتكو  ز(رئيسية في كل واحدة شرفة خاصة تطل عمي األىرامات  4جنحة صغيرة و أ 7وجناح ) 

مع طراز العمارة اإلسبلمية التي شيدت ، وىذا اليمنع وجود مصعد أنيق ينتقل بالزائر بخفة بين الطوابق ، بسبللم من الرخام الفخم 
يحافظ عمي ،وبيذا طوابق  ةصل طوليا الي ثبلثيوبو عدد من الثريات المصنوعة يدويا من الزجاج الممون والتي  ؛بيا االستراحة

، كما قامت شركة فنادق " اوبروي " عمي يد المندس المصري الشيير عمرو االلفي ، ىيبة االستراحة الممكية عمي مدار العصور 
الذي قام بتطوير مباني الفندق ومدخمو الممكي الفخم المزين بالرخام األخضر والمصابيح النحاسية ، مع الحفاظ عمى معالم البناء 

غرفة في المبني  96وتتنوع مستويات الغرف فيناك   يمة وفي مقدمتيا األرابيسك والمشربيات التي تميز بيا الفندق .والعمارة القد
بجداريات قديمة ،  مزينةمفروشات وسجاد فارسي يدوي ، و مجيزة بفي المبني الممحق بو ، وجميع الغرف  390الرئيسي لمفندق و 

نيا جميعا تطل عمي أول وأكبر حمام سباحة تم بناؤه في أف فيي ر ة ، أما الميزة الكبيرة لمغبقاء عمي النوافذ الخشبية القديماإلمع 
كما يوجد بالفندق أكثر من . مبلعب التنسو حفرة ،  18مصر ، باإلضافة الي ممعب لمغولف األول من نوعة ، حيث يحتوي عمي 

 .قاعة إلقامة الحفبلت والمؤتمرات 
 . اً قيراط 21ًا وفدان 37مساحة ممعب الجولف  إلىباإلضافة  اً سيم 14ًا وقيراط 17ًا ودانف 29مساحة أرض الفندق  وتبمغ 

أم عن المطاعم ، فيضم " مينا ىاوس " الكثير من المطاعم التي تقدم ميزة الطبخ المكشوف حتي يستمتع الزائر بتجربة فريدة في 
من الحديقة لزراعة احتياجاتو من  ات لو إدارة الفندق جزءتناول الطعام ، باإلضافة الي مطاعم لممأكوالت اإليطالية خصص

والمطعم اليندي الذي يتميز بتقديم الكثير من األطباق اليندية بما  ؛طازجة باستمرارعشاب العطرية والخضروات حتي تكون األ
مستويات الجودة والرفاىية ، عمي بأيتوفير منتجع صحي مجيز  ونعاش حواسفرصة مثالية إله يمنح الفندق لزائر ، تتميز من توابل

العبلج والعطور اليندية التايمندية وسائل حيث يعد ميربا مثاليا من فوضي الحياة وصخبيا ، حيث تتوفر بو مجموعة كبيرة من 
وقد حرصت إدارة " مينا ىاوس" عمي إطبلق أسماء الشخصيات الميمة التي أقامت بو من المموك ورؤساء الدول ومشاىير  النادرة .

أشير القادة في العممين وأحد العالم عمي الغرف واألجنحة الخاصة بو ، كجناح تشرشل ، وجناح قائد القوات المنتصرة في معركة 
ممك السويد الممك فاروق و  جناح الفنانة أسميان ، وىناك أيضًا جناحو الحرب العالمية الثانية ، مونتجمري ، وجناح أم كمثوم ، 

ليا أومبرتو ، وجناح ممك الغرب محمد الخامس ، وجناح الزعيم سعد زغمول ، إلي جانب أجنحة أخري غوستاف ، وجناح ممك إيطا
ئيس فرنسا ساركوزي ، شارلي شابمن ، أغاثا كريستي مكة إليزابيث ، ر معمي سبيل المثال وليس الحصر : أغاخان ، األميرة ديانا ، ال

 ، يوسف شاىين ، سممي حايك  ، بيل غيتس ، تشارلتون ىيستون، عمر الشريف ، يسرا
أن موقع فندق " مينا ىاوس " المتميز بالقرب من األىرامات الثبلثة أكسبو حراكا سياحيا منقطع النظير ، حيث ياتي لزيارتيا السياح 

تصل بالفندق شغال وىو ما يجعل نسبة اإلمن كل أنحاء العالم ليقفوا أماميا مبيورين بعظمة المصري القديم في التصميم والبناء ، 
في المائة خبلل فصمي الشتاء والربيع ، وتناقص ىذه النسب تدريجيا خبلل اشير الصيف والخريف ،  100في المائة و 85الي 

 . دق تميزا في العالم لتكامل خدماتوكما أن الفندق قد حصل عمي الكثير من الجوائز ، من بينيا جائزة أفضل الفنا
بتساؤل يقول : أين  أطرفة تبد والعاممون في الفندق لنزالئويحكى  دقيقة بالسيارة ، 45و حلقاىرة بنيبعد فندق مينا ىاوس عن مطار ا

بالطبع : في مينا ىاوس أوبروي ، فإن عميك أن تختار في أي العيود تريد العيش اإليجاب و كان يقيم الفراعنة وقت بناء األىرامات 
اسمو ، أم عصر الخديوي إسماعيل واالمبراطورة أوجيني ، أم العصر الحديث ، العصر الفرعوني الذي يطل الفندق عميو ويحمل 

بما فيو من حكايات الحروب ومعاىدات السبلم ، وأيًا كان اختيارك ، ففي كل االحوال تبقي اإلقامة في مينا ىاوس متعة تعيش في 
 الذاكرة .

Mena House Hotel .... Historical Study 
 

The Mena House Hotel has been famous for its history and is the most beloved and best for the hearts of 
tourists, presidents, dignitaries and celebrities for more than 150 years. It is not a mere hotel but a great resort. The hotel 
was built by Khedive Ismail to be a luxury resort. It is a special case among the hotels of the Egyptian capital, which; it 
contains many elements of suspense and excitement mixed with the spirit of modern and contemporary history, which 
maks the descent in this hotel fun after the fun. This research discusses the history of the establishment of  hotel and its 
development andbeside the most important political and social events. Preserving this hotel increases the awareness of 
historical and cultural backgrounds and enables visitors to understand the hotel's past and historical development The 
research folwses on the need for  an effective management method that ensures the survival and excellence of the site 
Hotel . 
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 الصور

 
 

أنو يمكن  ىحبة زوجتو. اشترى السير فريدريك تمك االستراحة ورأنجميزي السير فريدريك ىيد الذي بير باالستراحة وموقعيا عندزيارة مصر بصال الثري 
فندق أطمق عميو ميناىاوس. ظل السير  إلىالسياح لممبيت نظرًا ألىمية موقع الدار المجاورة لألىرامات وبالفعل تم تحويل الدار استقبال لدار متسعة كتمك 

موحد القطرين في مصر القديمة وأعجب فريدريك بالفكرة فأطمق  سم ميناااء ان يسميو بسم لالستراحة حتى اقترح عميو أحد األصدقافريدريك يبحث عن 
 عمى االستراحة إسم "مينا ىاوس".

 

 
 1890فندق مينا ىاوس عام 

 
 األستراليةاثناء الحرب العالمية الي مقر لمقوات فى فندق مينا ىاوس وقد تحول 

 
 فندق مينا ىاوس أواخر األربعينيات
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م ٢٩٨١فندق مينا ىاوس صورة ألول مدير لفندق مينا ىاوس   

 

 
 

 
1886: Opening of the Mena House - a Family Hotel 

1971: Oberoi acquired House.Mena 

 

https://ar-ar.facebook.com/MmlktAlkhdwywyWAlamyrh/photos/a.552847331404772/715511881804982/?type=3&eid=ARBLz1mwCxhFw9rQLx8MeO-00dly05nH4oXjKyPswh1hQY-TWyKBYqIWV1ZDOyfoH49h-CAuxcsedPqc&__xts__%5B0%5D=68.ARD47efONxWL78w0P0pT8_pabmsVmtid3rZAbMfX2PvKM15vF2I9MyXebuQ8MT49SdC4dhnP_nxemQRQk_n_8h4ae1lDtliCa6QPz0ebEP0H27JYetM-tdhapgAPUiD4GgfJe7l6kTIjr_spNWNn_RX4Ru93rGWda5kKwNJ4g57E6KMDSAfnDocaYpMillRTA4M0F81Q0zYKfgcnXXWuFRaZI1klOHucYdr1iNiiItIEo1tvYt6VecXBQ9zurFIMTXtvc5RXwszC47CKomLxNAFgsLYxOtOucYjts0EdnEMKpuPuPQL8nA8aeujVanmlgx4&__tn__=EEHH-R
https://ar-ar.facebook.com/MmlktAlkhdwywyWAlamyrh/photos/a.552847331404772/715511881804982/?type=3&eid=ARBLz1mwCxhFw9rQLx8MeO-00dly05nH4oXjKyPswh1hQY-TWyKBYqIWV1ZDOyfoH49h-CAuxcsedPqc&__xts__%5B0%5D=68.ARD47efONxWL78w0P0pT8_pabmsVmtid3rZAbMfX2PvKM15vF2I9MyXebuQ8MT49SdC4dhnP_nxemQRQk_n_8h4ae1lDtliCa6QPz0ebEP0H27JYetM-tdhapgAPUiD4GgfJe7l6kTIjr_spNWNn_RX4Ru93rGWda5kKwNJ4g57E6KMDSAfnDocaYpMillRTA4M0F81Q0zYKfgcnXXWuFRaZI1klOHucYdr1iNiiItIEo1tvYt6VecXBQ9zurFIMTXtvc5RXwszC47CKomLxNAFgsLYxOtOucYjts0EdnEMKpuPuPQL8nA8aeujVanmlgx4&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/king.farouk.faroukmisr/photos/a.116859731748670/857874517647184/?type=3&eid=ARAnz-8zOdrJgC8c6XhJR_HhS4kycKykgwDd3LejWQn9iZTX7__zk35sywcae-6yeZVaw_HzcMYMzXjh&__xts__%5B0%5D=68.ARAo6SnzhE3kaEhVmprcThD2ThLXhivyTtBwWYiUDFmqTuTrlL-6jpPsVudiNIu0GaT3ZOfyTS5Fdkx1PB_dgn8Hz3r-kc4D3v_GLkHWTvDnFJDpm_9dex1RcrAnBKjYEop7ixqzGmDMT2MEjiT0L5f2DsAjQXgLnCkmpnco9QkhxZniywa_UErsZVhdvv1xOLhgldLAXp3FhrM5jlo-qhSEX_eTPxQoxvmZuFmcOBgDFo5PuRw21HXJiXxbpZL-LYZ-eNTTsmsdfebvcLHGNyOQ7goFsZOJIzZ1nZzCDr4CYfo4FbbcmTLnqjnPlCY0e4Un5rLf212frJN7rtyoMtI&__tn__=EHH-R
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 اسطبل الخيل بفندق مينا ىاوس ..

 
الممك  زار :في مينا ىاوس وقعت حادثة لم تتكرر عمي مدي التاريخ زوجتو عن يمينيا الممك احمد زوغو ممك البانيا و و خت الممك فاروق أميرة فوزية األ

ليذه الخزانة  ن وتعيينلممجموىرات التي اصطحبيا ىذا الممك معيضطرت إدارة الفندق لشراء خزانة ضخمة تكفي اأحمد زوغو ممك ألبانيا الفندق ، و 
الخزنة التي تضم مجوىرات قيمتيا ماليين الجنييات المصرية ) القديمة وليس الجديدة ( .  بجوار سريربوضع مدير الفندق وقام ساعة . بل  ٤٢حراسة 

 آخر .لبوما من الصور والذكريات ، قل أن توجد في مكان أالفندق  حوىكما ي
 

 
 مينا ىاوس االن

 
https://famoushotels.org/hotels/mena-house 

https://www.facebook.com/king.farouk.faroukmisr/photos/a.116859731748670/857874517647184/?type=3&eid=ARAnz-8zOdrJgC8c6XhJR_HhS4kycKykgwDd3LejWQn9iZTX7__zk35sywcae-6yeZVaw_HzcMYMzXjh&__xts__%5B0%5D=68.ARAo6SnzhE3kaEhVmprcThD2ThLXhivyTtBwWYiUDFmqTuTrlL-6jpPsVudiNIu0GaT3ZOfyTS5Fdkx1PB_dgn8Hz3r-kc4D3v_GLkHWTvDnFJDpm_9dex1RcrAnBKjYEop7ixqzGmDMT2MEjiT0L5f2DsAjQXgLnCkmpnco9QkhxZniywa_UErsZVhdvv1xOLhgldLAXp3FhrM5jlo-qhSEX_eTPxQoxvmZuFmcOBgDFo5PuRw21HXJiXxbpZL-LYZ-eNTTsmsdfebvcLHGNyOQ7goFsZOJIzZ1nZzCDr4CYfo4FbbcmTLnqjnPlCY0e4Un5rLf212frJN7rtyoMtI&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/king.farouk.faroukmisr/photos/a.116859731748670/857874517647184/?type=3&eid=ARAnz-8zOdrJgC8c6XhJR_HhS4kycKykgwDd3LejWQn9iZTX7__zk35sywcae-6yeZVaw_HzcMYMzXjh&__xts__%5B0%5D=68.ARAo6SnzhE3kaEhVmprcThD2ThLXhivyTtBwWYiUDFmqTuTrlL-6jpPsVudiNIu0GaT3ZOfyTS5Fdkx1PB_dgn8Hz3r-kc4D3v_GLkHWTvDnFJDpm_9dex1RcrAnBKjYEop7ixqzGmDMT2MEjiT0L5f2DsAjQXgLnCkmpnco9QkhxZniywa_UErsZVhdvv1xOLhgldLAXp3FhrM5jlo-qhSEX_eTPxQoxvmZuFmcOBgDFo5PuRw21HXJiXxbpZL-LYZ-eNTTsmsdfebvcLHGNyOQ7goFsZOJIzZ1nZzCDr4CYfo4FbbcmTLnqjnPlCY0e4Un5rLf212frJN7rtyoMtI&__tn__=EHH-R
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 ةمصادر ومراجع الدراس
                                                           

موقع في العالم عمى عوامل مثل الجودة  100(  جدير بالذكر أن صحيفة "التايم" تعتمد في تقييميا واختيارىا لقائمة أعظم 1)
 واألصالة واالبتكار واالستدامة والتأثير

ن يحس201ص 1996( المجمد االول ،مكتبة مدبولي ، 1879-1863يوبي ،تاريخ مصر في عيد الخديو اسماعيل )الياس األ) 2)
 1994الييئة المصرية العامة لمكتاب  -الخديوي إسماعيل ومعشوقتو مصر-كفافي 

 2015يوليو  22عبد الحميم سالم ،مينا ىاوس..أقدم فندق تاريخى يبوح بأسراره.جريدة اليوم السابع ، )3(
نبوح ضيوف افندينا ، وىنا عمينا أن  ( كان مينا ىاوس مثمو فيذلك مثل " سراي الجزيرة " ... من أماكن الضيافة الخاصة القامة4)
سر أىتمام الخديو اسماعيل بضيفتة الفرنسية الميمة " اإلمبراطورة أوجيني " ... التي وضعت عمي رأسيا تاج اإلمبراطورية ب

الخديو الفرنسية بعد زواجيا من نابميون الثالث  . كانت جميمة ، أنيقة ، مغرمة بالشرق العربي ، وبمصر خاصة ، وقد التقت ب
 المعرض الدولي في باريس .. حيث حضرت نيابة عن زوجيا المريض . وأثناء زيارتفى  1863سماعيل الذي تولي الحكم عام إ

ىبية " فاخرة أحضرىا من ذفي باريس ، وقد منحيا إسماعيل وقتيا "  وكان الخديو إسماعيل يتحدث الفرنسية بطبلقة بحكم دراست
ىرات فرعونية ولكن " مارييت " باشا عالم اآلثار الفرنسي رفض ذلك ، وكان ل " أوجيني " اىتمام مصر ، وكانت قد طمبت منو مجو 

 بمصر ، وبمشروع ابن عميا فرديناند ديميسبس في شق قناه دولية لممبلحة فييا .
د قدمت إلي مصر قبل االحتفال وقد وجو الخديو إلييا الدعوة لزيارة مصر لحضور افتتاح القناة ، وىو ما قام بو " نوبار باشا " . وق

بثبلثة أسابيع ومعيا حاشية تضم عشرين كونتا ، ودوقا ، غير زوجاتيم وبناتيم ، أنزليم الخديو في قصر " الجزيرة الوسطي " الذي 
يا السياحي . شيده عمي الطراز األندلسي كي تتذكر اإلمبراطورة أصوليا اإلسبانية ، وقد عين ليا الخديو " ماريت " باشا ليكون دليم

ثار ، وخان الخميمي ، والموسكي ، والقمعة ىرامات أمر بتمييد الطريق إلي ىناك . وقد زارت متحف األولما رغبت في زيارة األ
وحضرت " أوبرا ريجولوتو" ... وأطمق اسميا عمي شارع في بور سعيد ، واالسماعمية . ولكن أىم رحبلتيا كما قالت يومًا كانت في 

 ، وفي منزل المسافرين الممكي الذي أصبح فيما بعد " مينا ىاوس " . صحراء سقارة
في الحرب مع ألمانيا فانيا كثيرا ما كانت تتذكر مصر الخديو إسماعيل ،  وورغم أن " أوجيني " قد فقدت عرشيا وزوجيا بعد ىزيمت

بعد رحيل الخديو إسماعيل حافظت " أوجيني " ورحبلتيا مع األميرة جويدان زوجة الخديو عباس حممي الثاني في صحراء اليرم . و 
عمي زيارة أراممو ، وكان فندقيا المفضل دائمًا إما " شبرد " أو " مينا ىاوس " ، وقد عاشت طويبل ... حتي قضت نحبيا في عام 

ذا كانت " أو ،عاما بعد آخر زيارة ليا في مصر ، زارت خبلليا فندق " مينا ىاوس "  94عن عمر يناىز 1920 جيني " قد وا 
ارتبطت في أذىان الكثيرين بقصة الحب واإلعجاب الذي ربط الخديو اسماعيل بيا ، ولو من باب المصمحة السياسية التي كانت 

 تدفعو لفعل أي شئ الستقبلل مصر عن الباب العالي.
 2012و ماي 16وسط استراحة خديوية بنكية فرعونية جريدة الشرق األ« مينا ىاوس»( رانيا سعد الدين ،5)
(

6
 1103فتحي حافظ الحديدي ،التطور العمراني لشوارع مدينة القاهرة من البدايات حتي القرن الحادي والعشرين ،الدار المصرية اللبنانية ،) 

  .وما بعدها 051،ص

(7) Andrew HumphreysK- Grand Hotels of Egypt In the Golden Age of Travel American University in Cairo Press 

2011-p48 

م بدأت عبلقة توماس كوك  بمصر وبالرحبلت النيمية عمى متن السفن البخارية ،عندما بدأ كوك نشاطو في 1869( في عام 8)
مصر لم تكن الرحبلت النيمية أمرًا مجيواًل لدى األوروبيين بل عمى العكس كان السفر إلى مصر ومشاىدة معالميا من السفن في 

م سافر كوك في رحمة الستكشاف اإلمكانات 1868في البداية وفي العام ، مرواج في تمك الفترة ل اً كبير  عنواناً عرض النيل 



 ( دراسة تاريخية 5518- 5281فندق مينا ىاوس )
 حمادة حسنى أحمد -سارة حامد ربيع 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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قتصادية والخدمية لممنطقة واشتممت رحمتو عمى مدن القسطنطينية بيروت يافا فاإلسكندرية ثم القاىرة ليتفقد وسائل المواصبلت اال
ح المتوقعة لمرحبلت بعدىا قام بعمل حممة دعائية كبيرة عبر أوروبا لمترويج لمرحمة وبدأ واألربا الكمفةوالفنادق ودرجة األمان وأيضًا 

في قبول مقدمات حجز لمرحمة ليبدأ الخطوة األولى لييمنتو عمى سوق الرحبلت النيمية ىذه الييمنة التي استمرت لثبلثة أرباع القرن 
رحمة لحضور مراسم افتتاح قناة السويس في نوفمبر يوم اإلفتتاح  م أعمن مكتب كوك في لندن عن نيتو لتنظيم1869، ففي صيف 

وحضر كوك اإلحتفاالت القناة وسجل في مبلحظاتو "أنيا ربما تكون العبلمة الفارقة األبرز في تاريخ عممو بالسياحة" ،وبعد إنشاء 
تكون شركة كوك الناقل النيمي الوحيد م أيضًا ، كذلك حرص كوك اإلبن عمى أن 1872القناة ازدىر عمل كوك السياحي في العام

فييا باستعمال سفن البخار باإلتفاق مع الخديوي إسماعيل وأصبحت رحبلت كوك النيمية ذات شعبية ىائمة ،ومع تعاظم نفوذ شركة 
يين توماس كوك اإلقتصادي وارتباطيا بعبلقات خاصة مع الخديوي والعائمة الحاكمة أصبح ىناك اآلالف من المواطنين المصر 

يعممون مع الشركة بشكل مباشر وغير مباشر وزاد من تعاظم ىذا النفوذ حصول الشركة عمى حق المبلحة وراء الشبللين األول 
والثاني وعبر وادي حمفا فأصبحت شركة كوك تؤمن اإلعاشة لممزارعين وأصحاب الحرف ولمدن وقرى كاممة عمى ضفاف النير 

سعيد واإلسماعيمية والسويس خاصة بعد استئجارىا  لسبلسل من الفنادق في ىذه األماكن وفي وأيضًا لعدد كبير من األفراد في بور 
،وقد اكتظت ، القاىرة أيضًا وحازت الشركة عمى ثقة الكثير من المصريين الذين وجدوا فييا شريكًا عاداًل عمى عكس األسرة الحاكمة

جون كوك أكثر وأكثر مع الخديوي عباس حممي مما دفع األخير  شركة توماس كوك وولده وتوطدت عبلقة ياحفنادق القاىرة بس
سيطرت شركة كوك  ذلكلمنح الشركة تسييبلت أكثر لكن الصداقة األمتن جمعت بين كوك والمورد كرومر الحاكم الفعمي لمصر وب

م حيث كتب 1889أغسطسبالكامل عمى كل شيء في مصر وىذه الحقيقة أوردتيا مجمة ببلك وودز األمريكية بعددىا الصادر في 
محررىا بالحرف " ببساطة كوك تممك مصر "،وليذا وبالتأكيد لم يكن نيونز مخطئًا في تصريحو فبنياية القرن التاسع عشر وبحمول 
بدايات القرن العشرين كان المبشر صانع الخزائن وولده العبين ميمين في لعبة السياسة االستعمارية البريطانية في مصر)شذي 

 (2016مجمة اليبلل عدد أبريل  -ماس كوك لمرحبلت ... إمبريالية عمى ضفاف النيل تو -يحي 
(9 ) Wilkinson .J.G - A Handbook for Travellers in Egypt (London: John Murray, 1858-p25 

 .2009ر "الشروق" عام لمزيد من المعمومات عن الحرب راجع :،لطيفة سالم ،مصر في الحرب العالمية األولى" الصادر عن دا( 10)
( ضابط بريطاني اشتير بدوره في مساعدة القوات العربية 1935مايو  19 - 1888أغسطس  16( توماس إدوارد لورنس )11)

ضد الدولة العثمانية عن طريق انخراطو في حياة العرب الثوار وعرف وقتيا بمورنس العرب، وقد  1916خبلل الثورة العربية عام 
. الحقا كتب لورنس سيرتو الذاتية في كتاب حمل اسم اعمدة 1962مم شيير حمل اسم لورنس العرب عام ُصور عن حياتو في

اسم اكتسبو، ضابط « لورانس العرب» إليوالحكمة السبعة، قال عنو ونستون تشرشل: "لن يظير لو مثيل ميما كانت الحاجة ماسو 
 ٢٩٩٩أغسطس  ٢١يمتو المخابراتية في العالم العربي، وىو مولود في المخابرات البريطاني توماس إدوارد لورانس، أثر قيامو بم

ألم أسكتمندية وأب بريطاني، وقد ُكمف بميام خمف خطوط العدو العثماني عبر تأليب القبائل العربية وزعمائيا ضد الدولة العثمانية 
طانيون أن ثورة يقوم بيا العرب عمى األتراك ودفعيا لمتمرد، وقطع خطوط إمداد الجيش العثماني وشغمو، حيث رأى القادة البري

ستساعد إنجمترا وىي تحارب ألمانيا عمى دحر حميفتيا تركيا في مقابل وعود ورقية لمعرب بنيل استقبلليم.وقد كممت ميمتو بالنجاح 
يطانيا وفرنسا المشرق ، وما إن وضعت الحرب العالمية األولى أوزارىا وتقاسمت بر ٢٨٢١في إشعال ما ُعرف بالثورة العربية عام 

، التي أظيرت «سايكس بيكو»العربي، الذي كان جزءا من الدولة العثمانية،حتى أذاعت حكومة الثورة البمشفية في روسيا اتفاقية 
رسالو « لورانس»سحب بريطانيا لـإلى انعدام أى نية لدى الدولتين في قيام دولة عربية مستقمة، األمر الذى أدى  من ببلد العرب وا 
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م.لمزيد من التفاصيل راجع 1935مايو  19مصرعو نتيجة سقوطو من عمى دراجتو النارية في  وقد لقىإلى أفغانستان ٢٨١١في 
 1992كتاب ىشام محمد لورنس العرب )ممك الجواسيس(دار مشارق 

بريطانية عممت في العراق (، باحثة ومستكشفة وعالمة آثار 1926يوليو  12الوفاة  - 1868يوليو  14( غيرترود بيل )مواليد  12)
مستشارة لممندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس في عقد العشرينيات من القرن العشرين، واسميا الكامل جيرترود بيل وقد جاءت 

بسبب ، ولعبت دورا بالغ األىمية في ترتيب أوضاعو بعد نياية الحرب العالمية األولى، فقد كانت 1914إلى العراق في عام 
يا ومعارفيا وخبراتيا بالعراق أىم عون لممندوب السامي البريطاني في ىندسة مستقبل العراق، ويعرفيا العراقيون القدماء بمقب بلقاتع

 https://ar.wikipedia.org/wiki 1926يوليو 12الخاتون، بينما يعتبرىا البعض جاسوسة بريطانية.وتوفيت في 
 145،ص 2017با"، الييئة العامة لقصور الثقافة(عرفة عبده عمي، "مصر في عيون نساء أورو  13)
( ىناك مقال لممؤرخ العسكرى وأحد الضباط األحرار جمال حماد كان قد اجتزأه من كتاب لو ذكر فيو وقائع لقاء شيير جرى  14)

ن انتصار مونتجمرى عاما م 25بين الزعيم عبدالناصر والقائد العسكرى البريطانى الفيمد مارشال مونتجمرى، وكان ىذا المقاء بعد 
وكان مونتجمرى بعد زيارتو  1967مايو  4فى معركة العممين وكان ىذا المقاء فى « ثعمب الصحراء»عمى القائد األلمانى رومل 

التى سبق لونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا  36قضى ليمتو بالقاىرة بفندق مينا ىاوس فى الغرفة رقم قد إلى القصر الجميورى 
  2018-03-29رب العالمية الثانية النزول فييا،) ماىر حسن ،مونتجمرى وعبدالناصر،المصري اليوم  خبلل الح

 ىـ 1428من ذى القعدة  19 -2007نوفمبر  29جريدة االىرام   ! ديوان الحياة المعاصرةالحرب بالفقراء -( يونان لبيب رزق 15)
ز بن سعود لمصر في ضوء العبلقات المصرية السعودية"، بحث قدم عاصم محروس عبد المطمب: "زيارة الممك عبد العزي(  ( 16)

 219م، المجمد األول، ص 1987ىـ/أبريل 1407األول من القرن العشرين، شعبان السعودية في النصف –لندوة العبلقات المصرية
دميا لمؤتمر المممكة العربية ( المؤرخ المصري فاروق عثمان محمود أباظة؛ حيث خّص ىذه الزيارة بورقة تاريخية ميمة، ق ( 17)

السعودية في مائة عام، وجاءت تحت عنوان )زيارة الممك عبدالعزيز آل سعود لمصر وأثرىا في دعم العبلقات السعودية المصرية 
 .م(1946يناير  -ىـ1365صفر 

 


