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 فندق الفينيسيا يحتفي ببيروت بمناسبة يوبيله الذهبي

 يٓوعبٌ انفَُٛٛٛب انفُٙ لجهخ نهؾٕاً

 

 Randa Saab Smith  هَلح صؼت ًٍٛش

 

ٔانفُلق . أٔل يب ٚزجبكه انٗ اننٍْ نلٖ انؾلٚش ػٍ نجُبٌ انفقبيخ ٔانوفبْٛخ ْٕ فُلق انفَُٛٛٛب

ٕو َغٛت صبنؾخ انن٘ أْلٖ نجُبٌ صوؽب األٍطٕهح ْٕ ؽهى انشقصٛخ انهجُبَٛخ انًويٕلخ انًوؽ

ٍٛبؽٛب ػوٚمب ٚزأنك كغْٕوح َبكهح ٔكًؼهى لّم َظٛوِ نٌٛ يٍ َبؽٛخ انفقبيخ انَٛبؽٛخ فؾَت، ثم 

ثزلافهّ يغ انؾٛبح االعزًبػٛخ ٔانَٛبٍٛخ ٔانزبهٚقٛخ فٙ نجُبٌ ٔانؼبنى ػهٗ يلٖ انقًٍَٛ ػبيب 

َّل انفُلق فالل أؽلاس ن. انًبظٛخ ٔيب ىال جُبٌ أٍطٕهح انفُٛٛك انن٘ كبٌ ُٚجؼش يٍ انويبك ٔلل ع

 .كم يوح أكضو عًبال ٔرأنّمب

 

َغٛت صبنؾخ ٔرًهكّ شوكخ  انواؽم ٔانفُلق انن٘ أٍَّ

 Société des Grands Hôtels duانكجوٖ  انهجُبَٛخ انفُبكق

Liban  ٌانزٙ رًهك فُللٙ انفَُٛٛٛب ٔانفُلٔو ٔانزٙ ٚوأً يغه

ُبكق اَزوكَٕزُُٛزبل ، ْٕ ثبكاهح  ف انَٛل يبىٌ صبنؾخاكاهرٓب 

ْٔب ْٕ انفُلق انٕٛو ٚؾزفم .  1691انؼبنًٛخ يُن رأٍَّٛ ٍُخ 

 .ثقًٍَٛ ٍُخ يٍ انزصًٛى انلائى ػهٗ رملٚى األفعم نهُقجخ

 

يطال ػهٗ شبغٗء انجؾو 

األثٛط انًزٍٕػ فٙ لهت 

ثٛؤد انَٛبؽٙ 

ٔاالعزًبػٙ ٔانًبنٙ، ٚزأنف 

انفُلق يٍ ثوعٍٛ ٔيٍ يجُٗ 

صًًّٛ ٍكُٙ، ًٔٚزبى ثز

ٚزًزغ ثًوكي رغبه٘ . انًًٛي

أنف يزو يوثغ ٔلبػبد اؽزفبالد ٔيواكي نهًؤرًواد ٔانًؼبهض ٔيوكي هٚبظٙ  08ثًَبؽخ 

 انَٛل يبىٌ صبنؾخ
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ٚؤيٍ  ثننكْٕٔ . عُبؽب 98غوفخ ٔ 609ٔفٙ انفُلق  .ٔؽٕظٍٛ نهَجبؽخ ٔيُزغغ صؾٙ فقى

ؽضٍٛ ػٍ انواؽخ يبد انوالٛخ نهَٛبػ ٔكجبه انئاه ٔهعبل ٍٔٛلاد األػًبل ٔنهًمًٍٛٛ انجبلانق

ٔلل ؽبى . يؤرًو انفواَكٕفَٕٛخٔانمًخ انؼوثٛخ  يٍ أْى انًُبٍجبد انزٙ اٍزعبفٓب انفُلق. ٔانفقبيخ

عم فُلق فانفُلق ػهٗ يلٖ انَُٕاد انقًٍَٛ انًبظٛخ ػهٗ عٕائي ػبنًٛخ كبٌ آفوْب عبئيح أ

يٍ عٕائي  0886ٔعبئيح أفعم فُلق فٙ نجُبٌ ٍُخ . 0811ٔ 0818نألػًبل فٙ ثٛؤد نَُخ 

 .انؼمبهاد ٍٔٙ اٌ ثٙ ٍٙ انؼوثٛخ

 

ٔثًُبٍجخ ٕٚثٛهّ اننْجٙ ٔػهٗ 

 10انٗ 11يلح أهثؼخ أٚبو يٍ 

ٍجزًجو اؽزفم انفُلق فٙ 

يطبػًّ ٔصبالرّ ثبلبيخ ؽلس 

ّ يلُٚخ ٛفوٚل يٍ َٕػّ، كّوو ف

لبيخ يٓوعبٌ نهفٌُٕ ئثٛؤد ث

ػوض فّٛ يجلػٕ نجُبٌ صًوح 

هٓى يغ يلُٚزٓى ٔاظٓبها نزصًٛى هاٍـ ثبٍزؼبكح ثٛؤد نلٔهْب اَزبعٓى انن٘ عبء َزٛغخ رفبػ

نذ انًطبػى . اػزجود يُبهح نهفكو ٔانفٍ ٔانغًبلٔانؾعبه٘ انن٘ غبنًب َؼًذ ثّ  ّٕ ٔلل رؾ

ٔأشغبل ؽوفٛخ ٔانصبالد انٗ يُبثو ػوظذ أػًبل انفُبٍَٛ يٍ هٍى ٔرصٕٚو فٕرٕغوافٙ 

ٔانطوٚف أٌ يجُٗ انفُلق َفَّ لل . مٗ ٔانولصٔرصًٛى نهًغْٕواد ٔاألىٚبء ٔانُٓلٍخ ٔانًٍٕٛ

هثػ ثشوٚػ ثُفَغٙ ثهٌٕ شؼبه انفُلق ٔثؼملح عًٛهخ ٔكأَّّ ْلٚخ ظقًخ رٓت َفَٓب انٗ يلُٚخ 

 . ثٛؤد

 

يب يٍ غوٚمخ "ٔفٙ ؽفم االفززبػ لبل يلٚو ػبو انفُلق عٕهط ُٔٚهُله 

ؤد، أفعم نالؽزفبل ثؾلس ػظٛى كٓنا ٍٕٖ ثزُظٛى اؽزفبل ركوًٚٙ نجٛ

ثًب أٌ ثٛؤد ْٙ ػبصًخ :"ٔأظبف". انًلُٚخ انزٙ رؾزعٍ فُلق انفَُٛٛٛب

ى ؽلصب ٚملو االثلاع ٔانوائلح انًهًٓخ نهكضٛوٍٚ، كبٌ يٍ انجلٚٓٙ أٌ َُظّ 

ٚزؼلٖ ْنا . يٍ فالنّأػًبنٓى نهُقجخ يٍ انفُبٍَٛ يُجوا ٚشبهكٌٕ 
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فعم فٙ أكضو األغو أَبلخ ٔأكضو انصٛغ انًٓوعبٌ انصفخ االؽزفبنٛخ نٛغَل انزياو انفُلق ثزملٚى األ

 ". اَّّ انلنٛم ػهٗ أَُب أكضو شجبثب يًب يعٗ، ٍُٔجمٗ كننك انٗ األثل. كٛبٍخ

 

 

ٛهٛخ ٔانزٙ عوٖ فٙ فُلق انفَُٛٛٛب ، ْٕٔ أؽل أْى َٕاك٘ ثٛؤد انه Eau de Vieفٙ صبنخ يطؼى ف

هَلح يؤفوا اػبكح رصًًّٛ ٔرأصٛضّ، ػوظذ كبنٛو٘ كزبَخ أػًبال فٕرٕغوافٛخ نضالصخ فُبٍَٛ ْٔى 

ٔلل كبَذ فكوح ْنا انًؼوض ػوض اٚمبػبد يقزهفخ يٍ ؽٛبح . ٔهًٚب صؼت ؽبط عهجٛو ٔ يٛوى

رؼوض انغوأح ٔانوعٕنخ ٔرؾّل٘ فصٕه هَلح يٛوىا . ثٛؤد

ه  ّٕ انًٕد إم رص

ٍ اننكٕه فٙ انًغبيوٚ

لفيْى يٍ ػهٗ 

صقوح انؤشخ 

انشبْمخ ػهٗ شبغٗء 

ثٛؤد انٗ ٍٔػ 

 . انجؾو

 

 

 

ثننك ؽٛبح  ايصٕهانَُبء انَبْواد فٙ يالْٙ ثٛؤد، " نلٚكٕنزّٛ"ٔصٕه عهجٛو ؽبط نمطبد 

 .انهٛم فٙ ثٛؤد

 

 

 

 

 

 

 هَلح يٛوىا

ؽبط أػًبل عهجٛو يٍ  
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ٛخ ٍٛبإلعزًبػٛخ ٔانَؿ ثبنصٕه يؾطبد فٙ ؽٛبح ثٛؤد افٓٙ رؤهّ هًٚب صؼت أيب صٕه  

ٔانصواع األٚلثٕنٕعٙ ٔإصجبد ْٕٚخ اإلَزًبء انؾيثٙ ٔانًنْجٙ ٔانفكو٘ ٔمنك يٍ فالل رصٕٚو 

 .علهاٌ انشٕاهع انيافوح ثبنغوافٛزٙ ٔانشؼبهاد

 

 

ٔفٙ صبالد أفوٖ فٙ انفُلق فمل " كبٍكبٚل الَٔظ"ٔ" أيٛزَٛذ"ٔ" يٕىاٚٛك"اّيب فٙ صبنخ يطؼى 

ٙ يٍ فالل كبنٛو٘ أعٛبل ٔشٕلٙ شًؼٌٕ يٍ فالل ض فُبٌَٕ آفؤٌ يضم أٍبيخ ثؼهجكوػ

 .أػًبنٓى انزٙ رؾزفٙ ثجٛؤد" اثؤف كاهرَٛذ"كبنٛو٘ 

 

فٙ يؼوض غجّبع  إلٍزمجبل فٙ انفُلق رغهّذ ػبنًّٛخ نجُبٌ فٙ صُبػخ انًغْٕوادصبنخ أفٙ 

ٗ األيٛو نهًغْٕواد، إم ػوض ػملا فوٚلا صًى نأليٛوح شبهنٍٛ انزٙ اهرلرّ فٙ ٕٚو ىفبفٓب ػه

يصُٕع يٍ اننْت انًوّصغ " ثبإلََٛبة اناليزُبْٙ"ؼمل انن٘ كػٙ نٔا .أنجود انضبَٙ، أيٛو يَٕبكٕ

كًب ػوض عٕهط ؽكٛى ٍبػبد ٔيصٕغبد يقزهفخ يٍ . ؽجبد كجٛوح يٍ انهؤنؤ 9يبٍخ ٔ 1061ثـ

 هًٚب صؼت

غجّبع نهًغْٕواديؼوض   
 ْبه٘ فبشٕعٛبٌ
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انًوصغ  ّأصبصٔ ّٔػوض يغًٕػزّ انزٙ رَبٖٔ عًبنٓب يغ عًبل كٚكٕه يؼوظ. انًبً ٔاننْت

ٔفٙ يغبل فٍ صُبػخ انَغبك ػوض إٕٚاٌ يكزجٙ ٍغبكِ انؾوٚو٘ ٔرأنك فٙ .  ثبألؽغبه انًقزهفخ

ًَّب نغيال صُغ يٍ لطغ انَغبك ثشكم فالّة  .ٔاعٓخ انؼوض يغ

 

ٔفٙ صبنخ اإلٍزمجبل أٚعب ػوظذ  

ًَّب نقبهغخ نجُبٌ ؽجكذ ثمًبُ  يغ

ه ؽمجبد يٍ  يهٌٕ ٔرطوٚي هائغ ّٕ ص

انَزُٛبد ىيٍ نجُبٌ اننْجٙ فٙ 

فُٓبنك رطوٚي نصٕهح . ٔانَجؼُٛبد

انفُبَخ ًٍٛوح رٕفٛك، ٔنهَٛبٍٙ صبئت 

ثك ٍالو يغ انموَفهخ انزٙ اشزٓو 

ثٕظؼٓب ػهٗ ٍزورّ، ٔانهٛوح انهجُبَٛخ 

ثطجؼزٓب انملًٚخ، ٔلهؼخ ثؼهجك ٔ صٕهح 

ُٛب هىق، يٍ رأنك نجُبٌ، ٔيهكخ عًبل انؼبنى انهجُبَٛخ عٕهعىانوئٌٛ كًٛم شًؼٌٕ ٔىٔعزّ ىنفب 

 .ٔيُبهح ثٛؤد انملًٚخ

 

أّيب انًُٓلً ٍٕٚف غؼًخ فمل ػوض يشبهٚغ ُْلٍٛخ ألَؾبء يقزهفخ يٍ نجُبٌ ثوى فجٓب عًبل 

 .ؼٙ انٗ انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ انطجٛؼٛخَانزصًٛى ٔان

 

ٔربَٛب صبنؼ ٔيشؤػ  ٔثبٍكبل ٍكو" غٙ يبَٕكٛبٌ"ٔلل اٍزعبف انًٓوعبٌ انًٍٕٛمٙ انفُبٌ 

 ".كبٍكبٚل الَٔظ"ٔ" أيٛزَٛذ"ٔ" يٕىاٚٛك" فٙ يطبػى  نٛهٗ ٔغٛوْى

خ ػطبئٓب ٔأَٓب يب ىانذ يُبهح فٙ  ًّ إَّّ ثبنفؼم يٓوعبٌ ٚهٛك ثًلُٚخ ثٛؤد ٔٚؤكل أَٓب يب ىانذ فٙ ل

 .انفكو ٔانفٍ ٔاإلثلاع

"ثمغخ"شوكخ  إٕٚاٌ يكزجٙ  


