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حييك ايلخت »حمروسة« تاريخ مرص املعارص، وخيزتل يف جوانبه 
ذكريات ال حرص هلا وأحداثًا عديدة اكن شاـهًدا عليها. من ـهنا اكن 
ح�ريص ىلع إتمام ـهذا الكتاب اتلذاكري اذلي يعرض تاريخ ايلخت 

»حمروسة« فهو حتفة حبرية من أندر القطع ابلحرية يف العالم اآلن.
وتاري�خ ايلخ�وت امللكية يمتد من املايض القدي�م إال أنه بلغ 
ع�رصه اذلـه�يب يف انلص�ف اثلاين من القرن اتلاس�ع ع�رش ومطلع 
الق�رن العرشين، فإن ابليوت امللكية يف أوروبا تغري دورـها وتقلص 
بع�د احل�رب العاملي�ة األوىل، وقلم�ا أقدمت انلظ�م اجلمهورية ىلع 
بن�اء خي�وت لرؤس�اء ادلول�ة، نذكر منه�ا ايلخت اخل�اص بالرئيس 

األمريكي.
وايلخ�وت امللكي�ة ال�ي توارثته�ا امللكي�ات األوروبية لكها 
تعت�ر ملك ادلولة، ترشف عليها القوات ابلحرية لدلولة، وختصص 
الس�تعمال امللك أثناء ف�رة تويله العرش يف ابلدل، فه�ذا ـهو انلظام 
الس�ائد يف بريطاني�ا، وـهونل�دا، وادلانم�ارك، وغريـها. أم�ا يف مرص، 
فبع�د إعالن انلظ�ام اجلمهوري حافظت ادلول�ة ىلع ايلخت املليك 

»حمروسة« باعتباره جزًءا من تارخينا. 
ولكنن�ا إذا عدن�ا إىل انلصف اثلاين من القرن اتلاس�ع عرش، 
ذل�ك الع�رص اذلـهيب لليخوت امللكي�ة جند أن اخلديوي إس�ماعيل 
أم�ر ببناء خي�ت مرصي، أطلق عليه اس�م »حمروس�ة«، حيث مر يف 
مقدمة الس�فن عند افتتاح قناة السويس س�نة 1869. واكن ايلخت 
»حمروسة« آنذاك من أكر السفن امللكية ىلع اإلطالق، وتمت زيادة 
طول املركب مرتني يف اعم 1872 حيث زاد طوهلا اثين عرش مًرا، ثم 
 يف اعم 1905 حي�ث زاد طوهلا مخس�ة أمتار، كما أعيد جتهزي ايلخت 
اعم 1950. وـه�و اآلن باإلس�كندرية تس�تعمله ابلحري�ة املرصي�ة 

للتدريب، وصار مزاًرا لكبار ضيوف ادلولة.
ومن امللفت أن ايلخت »حمروس�ة« يعد أقدم سفن العالم الي 
مازالت تبحر وتستعمل، بل إنه أيًضا مازال يعتر من أكر ايلخوت 

يف العال�م )حيث ج�اء ترتيبه اعم 2013 الس�ابع ضم�ن أكر عرشة 
خي�وت يف العالم(، وذلك بالرغم م�ن قَِدمه حيث أحبر منذ ما يقرب 

من 150 اعًما. 
لقرٍن ونصف من العمر واكبت قصة »حمروس�ة« تاريخ مرص، 
وم�ن ثم اكن علينا يف مكتبة اإلس�كندرية أن نس�جل هلذا اتلاريخ 

ونوثق قصة ايلخت »حمروسة«.
وقد اكن س�ي اخلديوي إس�ماعيل تلدعيم األسطول ابلحري 
اخلدي�وي بقطعة ملكية فري�دة ومتمزية- ـهو ادلاف�ع احلقييق بلناء 
ايلخت »حمروسة«؛ حيث أمر بصنع خيت خاص لركوبه يف ترسانات 

نلدن. 
 ويف إبريل 1865م، أتمت بناءه رشكة سامودا، والي يقع مقرـها 
يف نلدن، وأحبر ايلخت ألول مرة يف شهر أغسطس 1865م من ميناء 
نل�دن، وُس��يِّ ب�»حمروس�ة«، ووصل ايلخت إىل اآلس�تانة حيث اكن 

اخلديوي ـهناك آنذاك فاستقله إىل اإلسكندرية.
وقد اكنت الس�نوات الي احتضنت فيها املياه املرصية ايلخت 
»حمروسة« شاـهًدا وسجالًّ ىلع زيارات ورحالت أثرت يف تاريخ مرص 

احلديث، بل وغريت جمراه يف رحالت أخرى.
بدأت ش�هرة ـهذا ايلخت من مش�اركته يف احتفايلات افتتاح 
قناة الس�ويس يف نوفم�ر 1869م، واكن رفيَق اخلديوي إس�ماعيل يف 
رحلته دلعوة ملوك وأمراء أوروبا حلضور حفل افتتاح قناة السويس.
ايلخت »حمروس�ة« اكن أول س�فينة تعر قناة السويس- والي 
تعتر عالمة بارزة يف إطار اتلطوير املاليح املرصي - عند افتتاحها 
صباح ي�وم 17 نوفم�ر اعم 1869م، وىلع متنه اخلديوي إس�ماعيل، 
واإلمراط�ورة أوجي�ين، وأم�ري وأمرية ـهونل�دا، وإمراطور انلمس�ا؛ 
فرانس�وا جوزيف، وويّل عهد أملانيا؛ األم�ري فريدريك، وغريـهم من 

ملوك وأمراء أوروبا.

مقدمة
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 ث�م ي�أيت بعد ذل�ك إق�الهل للخدي�وي إس�ماعيل اعم 1879م 
لإلقام�ة بإيطايل�ا، وذل�ك بع�د عزهل ع�ن حكم مرص، وت�ويل ابنه 
»توفيق« باش�ا احلكم من بعده. كذل�ك يف اعم 1899م، عندما أحبر 
ايلخت من اإلس�كندرية إىل بورسعيد مقالًّ اخلديوي عباس حل� 
اثلاين لالحتفال بإزاحة الستار عن تمثال املهندس الفرنيس »فردنان 

ديليسبس«؛ اذلي أرشف ىلع عملية حفر قناة السويس.
ويف 12 يويل�و اعم 1914م، نق�ل ايلخ�ت »حمروس�ة« اخلدي�وي 
عباس حل� اثلاين إىل تركيا؛ حيث ُمنع من العودة بأوامر س�لطات 
 االحت�الل اإلجنل�زيي. واس�تمر ايلخ�ت يف ميناء »اآلس�تانة« حىت 

3 يناير 1919م؛ نظًرا لنشوب احلرب العاملية األوىل.
كم�ا اكن ايلخت خمصًصا نلق�ل ملوك وأمراء ورؤس�اء ادلول 
الش�قيقة والصديق�ة أثناء زيارتهم مل�رص أو زيارة امللوك والرؤس�اء 
املرصي�ني بلالدـه�م؛ مث�ل املل�ك س�عود؛ مل�ك اململك�ة العربي�ة 
السعودية، وامللك بول فردريكا؛ ملك ايلونان، واملرشال تيتو؛ رئيس 
 مجهورية يوغس�الفيا، والرئيس الرويس خرشوف، والرئيس العرايق؛
 عبد الس�الم اعرف، والرئيس اجلزائري؛ أمحد بن بيال، والس�لطان 

قابوس؛ سلطان سلطنة ُعمان.
ومن أش�هر الرحالت الي قطعها ايلخ�ت رحلة امللك فاروق 
األول بع�د قيام ثورة 1952م، يف م�رص يف 26 يويلو اعم 1952م، وذلك 

لإلقامة يف إيطايلا مثل جده اخلديوي إسماعيل. 
وقد تغري اس�م ايلخت من »حمروس�ة« إىل »احلرية« يف 18 يويلو 
 اعم 1956م، وذل�ك بأم�ر رئ�ايس من الس�يد الرئي�س الراحل مجال 

عبد انلارص.
وظ�ل ايلخ�ت حيمل اس�م »احلري�ة« يف عهد الرئي�س الراحل 
حممد أنور الس�ادات، حيث ش�ارك يف العديد م�ن املحافل ادلويلة، 
أش�هرـها االحتفال بالعيد املئوي اثلاين الس�تقالل الواليات املتحدة 
األمريكي�ة؛ حي�ث زار ايلخ�ت م�واين نيوي�ورك، وفيالدلفي�ا، 
وشارلستون. وأحبر ايلخت »احلرية« فيها أطول رحلة هل ىلع اإلطالق 
)12.700( ميل حبري، واكن حمل إعجاب واـهتمام الشعب األمريكي 

ىلع مجيع مس�توياته الرسمية والش�عبية. وقد استقبل ايلخت قرينة 
رئيس الوالي�ات املتحدة؛ مزس فورد. وزاد عدد الزائرين عن عرشة 
آالف ش�خص. كما ش�ارك ايلخ�ت مدينة »العري�ش« يف االحتفال 
برف�ع الَعل�م الرشي�ف؛ احتف�ااًل بتحري�ر س�يناء العزي�زة يف ي�وم 

 

25 إبريل 1979م. ويف 4 س�بتمر 1979م؛ أقل ايلخت »احلرية« السيد 
الرئيس حممد أنور السادات، يف زيارة رسمية إىل »إرسائيل«، يف إطار 

مفاوضات اتفاقية السالم بني ابلدلين.
 ويف 10 س�بتمر 2000م، قام الرئيس السابق حممد حسين مبارك 
ق ىلع إاعدة اسم ايلخت إىل اسمه األصيل  بزيارة خيت »احلرية«، وصدَّ

»حمروسة«.
إن الكت�اب اتلذاكري اذلي بني أيديكم »ايلخت حمروس�ة .. 
رحلة مع ايلخت املليك« تس�تكمل به مكتبة اإلس�كندرية رساتلها 
ال�ي قطعنا العديد م�ن املحطات اهلامة بها؛ ويه الرس�الة القومية 
للحف�اظ ىلع ال�راث الوط�ين امل�رصي؛ ومن�ذ أن أخ�ذت مكتبة 
اإلس�كندرية ىلع اعتقها مس�ئويلة توثيق الراث املرصي بمختلف 
مناحي�ه؛ اكن م�ن الطبي�ي أن يكون ايلخت املليك »حمروس�ة« يف 
مقدمة األعمال الوثائقية ابلحرية الي حرصت سلسلة ذاكرة مرص 

املعارصة ىلع إلقاء الضوء ىلع تارخيه وسجله.
لق�د جاء ـهذا الكت�اب اتلذاكري كعمل يرز جس�ور اتلعاون 
الوطيدة بني مكتبة اإلسكندرية والقوات ابلحرية املرصية، وتقديًرا 
ل�دلور اذلي تق�وم به الق�وات ابلحرية يف ادلفاع ع�ن حدود الوطن 
وتأمني س�المة املالح�ة ابلحرية، وإلس�هاماتها وإجنازاتها ابلطويلة 
العديدة عر تاريخ مرص احلديث واملعارص. ومن أجل ذلك ال يسعين 
إال أن أتقدم خبالص الش�كر للسيد الفريق أس�امة اجلندي؛ القائد 
الع�ام للق�وات ابلحرية املرصي�ة ىلع حرصه وتعاون�ه تلذيلل مجيع 
العقبات أمام فريق العمل يلخرج نلا ـهذا الكتالوج بالصورة الالئقة 
بالشلك اذلي يليق بالقوات ابلحرية املرصية وبمكتبة اإلسكندرية. 
كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الش�كر لفريق العمل اذلي قام 
بإعداد ـه�ذا العمل الوثائ�يق اتلذاكري، وأدعوك�م مجيًعا لإلحبار يف 

صفحات كتاب »ايلخت حمروسة.. رحلة مع ايلخت املليك«. 
أ .د. إسماعيل رساج ادلين

مدير مكتبة اإلسكندرية 



رحلة مع اليخت امللكي





س�اكنًا أمام قرص رأس اتلني العريق باإلس�كندرية، يرسو ايلخت »حمروس��ة« من رحالت طويلة شقها يف حبار اتلاريخ، حيمل ىلع 
اكـهل�ه ذكريات وس�جالًّ حافاًل للحظات الفرح واأللم يف عقود عديدة م�ن تاريخ مرص احلديث، ولم يكن امللك فاروق يدري عندما 

أمر بإصالح ايلخت »حمروس�ة« أنه سيحمله كما محل جده إسماعيل من قبل إىل نفس املصري!

إن »حمروس�ة« أحد القصور امللكية العائمة، بما حيتويه من مقتنيات وأثاث ومشغوالت ومفروشات يرجع تارخيها إىل ثالثة قرون 
مضت من الزمان.
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ت�م بن�اء ايلخ�ت يف عه�د اخلدي�وي إس�ماعيل، وذلك 
الس�تخداماته اخلاصة، ذلك بعد أن أـهدى اخلديوي ايلخت 
املل�يك »فاي�د جهاد« للس�لطان العثم�اين عب�د العزيز خان 
بمناسبة قدوم الس�لطان ملرص تلقديم اتلهنئة تلويل اخلديوي 
إسم��اعيل عرش مرص. وقد بدأت رشكة Samuda بلندن 

بناء ايلخت ب�ب�دن م�ن احل���ديد يف اعم 1863 ميالدية.
إبري�ل اعم 1865م، وس�� ايلخ�ت  وت�م تدش�ينه يف 
»حمروس�ة«. واكن ط��وهل يف ذلك الوقت 411 قدمً�ا )125مًرا( 
وع��رض�ه 42 قدًم�ا )13م�ًرا( ومحوتل�ه 3.417 طنًّا. ويس�ري 
بابلخ�ار مس�تخدًما وقود الفحم. واكنت وس�يلة ادلفع عبارة 
عن ب�داالت جانبية )ط�ارات(. واكنت رسع�ة ايلخت تبلغ 
16 عقدة. واكن هل مدخنتان ومس�لح بثمانية مدافع من طراز 
»أرمس�رونج«. وس�افر طاقم ايلخت من املرصيني الستالمه 

والعودة به إىل اإلسكندرية يف أغسطس من اعم 1865م.
ويعتر ايلخت »حمروس�ة« أس�طورة حقيقية؛ فلم يسبق 

أن بيُن خيت بهذا احلجم أو حىت ما يقاربه.
يتكون ايلخت »حمروس�ة« من مخسة طوابق؛ ويه:

• الطابق الس�فيل: يضم املاكين�ات والغاليات وخزانات 	
الوقود.

• واملطاب�خ 	 اجلل�وس  غ�رف  يض�م  الرئي�يس:  الطاب�ق 
واملخازن واجلناح الش�توي والقاعة الفرعونية، إضافة 

إىل جناح األمراء واألمريات.
• الطاب�ق العلوي األول: يضم مقدمة ايلخت واملخطاف 	

واألوناش وصالة الطعام وصالة اتلدخني.
• الطاب�ق العلوي اثل�اين: يضم س�طح املدفعية واحلديقة 	

الشتوية والصيفية واجلناح الصييف والصالة الزرقاء.

• الطاب�ق العل�وي اثلال�ث »املمىش والعائم�ات«: حيث 	
حيت�وي ايلخت ىلع أربعة مصاعد منها املصعد اخلاص 
باجلن�اح اخلص�ويص. كم�ا احت�وى ىلع ج�راج خاص 

بسيارة جاللة امللك ذات اللون األمحر املليك.
آن�ذاك اكن يعم�ل ايلخت بمحرك خب�اري ضخم يعمل 
بالفح�م احلج�ري. واكنت رسعته 16 عقدة يف الس�اعة. واكن 
يزّي�ن ايلخ�ت مدخنت�ان، ع�الوة ىلع ثماني�ة مداف�ع طراز 
أرمس�رونج. ففضاًل عن كونها من أس�ايلب الزينة لليخت، 

اكنت كذلك من وسائل محاية ايلخت من أية إاغرة حبرية.
اعم 1867م اس�تُخدم ايلخ�ت لقيادة األس�طول املكون 
من عرش سفن يف نقل احلملة املرسلة إلمخاد اثلورة بكريت. 
ىف نهاية اعم 1867م س�افر اخلديوي إس�ماعيل بايلخت 

»حمروس�ة« حلضور املعارض الفنية املقامة بباريس.
يف اعم 1868 أقل ايلخت »حمروس�ة« اخلديوي إسماعيل 
مراء أوروبا للمشاركة 

ُ
إىل مرس�يليا ل�دعوة رؤس�اء وملوك وأ

يف احتف�االت افتتاح قناة الس��ويس للمالح�ة ادلويلة ألول 
مرة يف اتلاريخ.

يف 17 نوفم�ر اعم 1869م اش�رك ايلخت يف افتتاح قناة 
الس�ويس للمالحة ابلحرية للم�رة األوىل، وىلع متنه العديد 
من الش�خصيات اهلامة من األمراء وامللوك والرؤساء، ومنهم 
اإلمراطورة أوجيين إمراطورة فرنس�ا زوجة نابليون اثلالث. 
ويف ـهذه املناسبة أـهدت اإلمراطورة أوجيين بيانو أثريًّا صنع 
خصيًصا هلا يف )ش�توجتارت( بأملانيا اعم 1867م، وـهو ما زال 

حب�اتله األصلية حىت اآلن وموجود بايلخت.
رس�ل ايلخت »حمروس�ة« إىل نلدن؛ حيث 

ُ
يف اعم 1872م أ

تمت زيادة طوهل 40 قدًما، وأصبح طوهل 451 قدًما )137.5 مًرا(.
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يف اعم 1879م، أحبر ايلخت »محروس�ة« مقالًّ اخلديوي 
إسماعيل لإلقامة بإيطايلا، وذلك بعد عزهل عن حكم مرص، 

وتويل ابنه توفيق باشا احلكم من بعده.
يف اعم 1894م، ت�م تغي�ري القزيان�ات )غ�الي�ات إنتاج 
ابلخار( لليخت برس�انة )حس�بو بك حممد( باإلسكندرية، 

جريت به بع�ض اإلص�الح�ات.
ُ
وأ

يف اعم 1899م، أحبر ايلخت من اإلسكندرية إىل بورسعيد 
مقالًّ اخلديوي عباس حل� اثلاين لالحتفال بإزاحة الس�تار 
عن تمثال املهندس الفرنيس فردنان ديليسبس؛ اذلي أرشف 

ىلع عملية حفر قناة السويس.

ديليسبس
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اخلديوي إسماعيل

اإلمرباطورة أوجيين
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رس�ل ايلخت إىل ترس�انة 
ُ
يف اعم 1905م، يف ش�هر يناير أ

جالس��كو باس�كتلندا تلغي�ري ماكينات�ه وتركي�ب ث�الث 
ماكين�ات توربيني�ة. واكن ايلخ�ت »حمروس��ة« ـهو الس�فينة 
اثلاني�ة يف الع�الم الي تم ت�ركي�ب ـهذا الط�راز اجل�ديد من 
امل�اكين�ات به�ا. وأصبح ايلخت بمدخنة واحدة بعد أن اكن 
هل مدخنت�ان، وق�د تم عمل بعض اإلصالح�ات واتلغيريات، 
بث��الث�ة رفاص�ات يف  الط�ارات اجلانبي�ة  اس�تبدال  وت�م 

امل��ؤخرة.
يف اعم 1912م، ت�م تركيب اتللغراف الالس�ليك بايلخت 

ألول مرة.
يف 27 فراير اعم 1912م، نقل ايلخت املهاجرين األتراك 
م�ن تركي�ا إىل اإلس�كندرية بعد قي�ام اثلورة الركي�ة بقيادة 

الزعيم الريك مصطىف كمال أتاتورك.
يف 12 يويلو اعم 1914م، نقل ايلخت »حمروس�ة« اخلديوي 
عب�اس حل� اثل�اين إىل تركيا؛ حيث ُمنع م�ن العودة بأوامر 
س�لطات االحتالل اإلجنلزيي. واستمر ايلخت بابلقاء بميناء 
األس�تانة حىت 3 يناير 1919م؛ نظًرا لنش�وب احل�رب العاملية 

األوىل.
رس�ل ايلخ�ت إىل ميناء 

ُ
يف اعم 1919م، يف ش�هر يوني�ة أ

بورتس�مث بإجنل�را؛ حيث تم تعديل ش�لك املؤخ�رة، وزيادة 
ط��وهل 27 قدًم�ا )8 أمت�ار( م�ن امل�ؤخ�رة وتغي�ري ال�وق�ود 
املس�تخ�دم في�ه م�ن الفحم إىل امل�ازوت، وجت�ديد األثاث، 
وعم��ل اإلص��الح�ات ال�الزم���ة. وت�م دـه��ان ايلخ�ت 

باللون األسود، وأصبح ط�ول���ه 478 قدم�ً�ا )146مًرا(.
يف اعم 1925م، أعيد دـه�انه باللون األبيض.

يف 27 س�بتمر اعم 1930م، أق�ل ايلخ�ت املل�ك ف�ؤاد 
األول باإلحبار إىل ميناء بور توفيق بالس�ويس؛ الفتتاح ميناء 

ابلرول اجلديد. 
ويف خ�الل الف�رة م�ن 16 إىل 21 فراي�ر اعم 1946م، 
أحب�ر ايلخت وىلع متنه امللك س�عود؛ مل�ك اململكة العربية 
الس�عودية لزيارة مرص والعودة مرة أخرى إىل السعودية. واكن 

ز هل استقبال عسكري حافل. يف استقباهل امللك فاروق وُجهيِّ
يف الفرة من 4 يويلو إىل 12مايو اعم 1946م، تم استقبال 
ايلخ�ت »حمروس��ة« ىلع املخط�اف يف حبرية اتلمس�اح بقناة 

السويس؛ نظًرا لقيام احلرب العاملية اثلانية.
يف 8 أكتوب�ر اعم 1949م، أحب�ر ايلخت »حمروس��ة« من 
اإلسكندرية إىل ميناء السبزييا بإيطايلا إلجراء عمرة مالحية 
 ،»NCR عمومي�ة. وق�د قامت بها رشكة »انس�ادلو اإليطايلة
وت�م فيها تغيري املاكين�ات إىل 2 توربينة خبارية وتبديل عدد 
)2( رف�اص بداًل من ثالثة رفاص�ات. وأصبحت قوة ايلخت 
7500 حصان، ومحوتله من املازوت )422( طنًّا، وزادت محوتله 
اللكي�ة إىل )47.6( طنًّ�ا والغاط�س إىل )17.48( قدًما؛ حوايل 
)5.3 م�ر(، واس�تمر العمل بايلخت ح�ىت 23 فراير 1952م، 
وُس� الرصيف الرابط عليه ايلخت بميناء السبزييا برصيف 

»املحروسة«، وما زال بنفس االسم إىل اآلن.
يف 26 يويل�و اعم 1952م، أقلَّ ايلخت »حمروس��ة« امللك 
فاروق األول بعد قيام ثورة 1952م يف مرص وتنازهل عن العرش؛ 

وذلك لإلقامة يف إيطايلا مثل جده اخلديوي إسماعيل.
يف اعم 1954م، أحبر ايلخ��ت إىل ب��ورس�ودان إلحضار 
احلس�يب النس�يب املريغ��ين إىل مرص وعودت�ه مرة أخ�رى 

إىل الس���ودان.
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يف اعم 1955م، أحب�ر ايلخ�ت إىل جب�ل طارق، لش�بونة، 
برس�ت، روت�ردام، إرـه�س، إس�توكهلم، يف رحل�ة تدريبي�ة 
لطلب���ة اللكية ابلحري�ة املرصية الفرة م�ن 21 إبريل وحىت 

9 يونية 1955م.

يف اعم 1955م نق�ل بعث�ة احل�ج إىل اململك�ة العربي�ة 
السعودية ذـهابًا وإيابًا ألداء فريضة احلج.

امللك فاروق يراجع إصالحات ايلخت »حمروسـة« يف سبستيا – إيطايلا.

امللك فاروق بني القائم مقام جالل علوبة واألمريالي أمحد بدر. 
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يف خ�الل الف�رة من 11 إبري�ل حىت 19 إبري�ل 1956م، 
أق�ل ايلخت طلبة اللكيات العس�كرية من اإلس�كندرية إىل 
دمش��ق؛ لالش���راك يف أحد العروض العس�كرية والعودة 

مرة أخرى.
يف الفرة م�ن 24 حىت 30 إبريل اعم 1956م، أحبر ايلخت 
»حمروس�ة« إىل رودس، كريت، السلوم، والعودة إىل اإلسكندرية 

يف رحلة تلدريب طلبة اللكية ابلحرية.
يف 18 يويلو اعم 1956م، تم تغيري اسم ايلخت »حمروس����ة« 
يلصبح اس�مه ايلخت »احلري�ة«؛ وذلك بأمر رئايس من السيد 

الرئيس الراحل مجال عبد انلارص.
يف الفرة من 16 مايو حىت 9 يونية اعم 1958م، أحبر ايلخت 
»احلري�ة« إىل قرطاجنة، جنوا، بوال، والعودة إىل اإلسكندرية يف 

رحلة تلدريب طلبة اللكية ابلحرية.
يف الف�رة من 28 يوني�ة حىت 19 يويل�و اعم 1958م، أحبر 
ايلخت »احلرية« إىل دبر وفنيك، سبليت، بوال، برند يزي مقالًّ 
الرئيس الراحل مجال عبد انلارص لزيارة يوغوسالفيا، وإيطايلا.

 أحب�ر ايلخت »احلري��ة« إىل »احلُديدة« خ�الل الفرة من
21 س�بتمر وح�ىت 19 نوفم�ر اعم 1958م، يلُق��ل اإلمام أمحد 

»إمام ايلمن«.
يف الف�رة م�ن 2 ح�ىت 30 ماي�و اعم 1959م، أحبر ايلخت 
»احلري�ة« إىل احلُديدة، بورسودان، بورسعيد، الالذقية، طرابلس، 
ثم اعد إىل اإلسكندرية يف رحلة تدريبية لطلبة اللكية ابلحرية.

يف الف�رة من 12 ح�ىت 18 فراير اعم 1960م، أحبر ايلخت 
إىل الالذقية مق�الًّ الرئيس مجال عبد انلارص يف زيارة لإلقليم 

الشمايل؛ سوريا.

يف الف�رة من 3 حىت 18 م�ارس اعم 1960م، أحبر ايلخت 
مرة أخرى إىل الالذقية مقالًّ الرئيس مجال عبد انلارص لزيارة 

اإلقليم الشمايل؛ سوريا.

يف الفرة من 5 حىت 18 يونية اعم 1960م، أحبر ايلخت إىل 
ميناء بريي�ه بايلونان مقالًّ الرئيس مج�ال عبد انلارص ملقابلة 
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ملك ايلونان؛ امللك بول فردريكا؛ يف زيارة رسمية زار خالهلا 
رشاكت وترسانات ابلحرية ايلونانية.

خ�الل الف�رة م�ن 28 يوني�ة إىل 14س�بتمر اعم 1960م، 
أحبر ايلخت من اإلس�كندرية إىل جن�وا بإيطايلا؛ لعمل عمرة 

باملاكينات، وقامت بها رشكة »ماريويت«.

يف الف�رة من 13 حىت 20 أكتوبر اعم 1960م، أحبر ايلخت 
م�رة أخ�رى إىل الالذقية مق�الًّ الرئيس مجال عب�د انلارص يف 

زيارة لإلقليم الشمايل؛ سوريا.
يف الف�رة م�ن 13 ح�ىت 26 ديس�مر اعم 1960م، أحب�ر 
ايلخ�ت يف رحلة تدريبية بابلحر األمح�ر مقالًّ نائب الرئيس 

ايلوغساليف.
يف الفرة من 28 ديس�مر 1961 حىت 13 يناير 1961م، أقل 
ايلخ�ت الرئيس مجال عبد انل�ارص إىل ادلار ابليضاء حلضور 

مؤتمر ادلار ابليضاء باملغرب.

يف الف�رة م�ن 19 فراير حىت 8 م�ارس اعم 1961م، أحبر 
ايلخ�ت مقالًّ الرئيس مج�ال عبد انل�ارص إىل الالذقية لزيارة 

اإلقليم الشمايل؛ س�وري�ا.

يف الف�رة من 8 حىت 14 فراي�ر اعم 1962م، أحبر ايلخت 
مقالًّ الرئيس مجال عبد انلارص وبصحبته املرشال تيتو رئيس 
مجهورية يوغسالفيا يف رحلة حب�رية بابلحر األمحر زاروا فيها 

ميناء برنيس، والغردقة.

يف الف�رة م�ن 30 إبريل ح�ىت 16 ماي�و اعم 1963م، أحبر 
ايلخ�ت مق�الًّ الرئي�س مجال عبد انل�ارص لزي�ارة اجلزائر ثم 

يوغسالفيا.

يف اعم 1963م، أحبر ايلخت من اإلسكندرية إىل بورسعيد 
مقالًّ الرئيس مجال عبد انلارص الس�تقبال القوات العائدة من 

ايلمن.
يف 12 إبريل اعم 1964م، استقبل ايلخت »احلرية« أعضاء 

جملس الشعب ملشاـهدة مناورات القوات ابلحرية.
يف الف�رة م�ن 9 ح�ىت 19 ماي�و اعم 1964م، أحبر ايلخت 
»احلرية« إىل ابلحر األمحر؛ ملرافقة الس�فينة سوريا الي أقلت 
الرئي�س مج�ال عبد انل�ارص، والرئي�س الرويس خروش�وف، 
والرئيس العرايق عبد السالم اعرف، والرئيس اجلزائري أمحد 

بن بيال.
يف اعم 1965م، خ�الل الفرة من 17 حىت 27 أغس�طس، 
أحبر ايلخت »احلرية« مقالًّ الرئيس مجال عبد انلارص إىل جدة 

يف زيارة للمملكة العربية السعودية.
يف اعم 1965م، خالل الفرة من 4 حىت 10 ديس�مر، أحبر 
ايلخت »احلرية« مقالًّ الوفد الرويس برئاسة املارشال جريشكو؛ 

نائب وزير ادلفاع الرويس يف رحلة بابلحر األمحر.
يف عهد الرئيس الراحل حممد أنور السادات أحبر ايلخت 
»احلري�ة« ح�وايل مخ�س رحالت ـهام�ة للغاية، ب�ل تعتر أـهم 

رحالت ايلخت ىلع اإلطالق.
اعم 1974م، ش�ارك ايلخت »احلري�ة« يف املناورة ابلحرية 
للق�وات ابلحري�ة، وىلع ظه�ره الرئي�س الراح�ل حمم�د أنور 

السادات والعاـهل السعودي الراحل امللك فيصل.
يف 6 يوني�ة 1975م، ش�ارك ايلخت »احلري�ة« يف االفتتاح 
اثل�اين لقناة الس�ويس، وىلع ظهره الرئي�س الراحل حممد أنور 

السادات.
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ح�ىت يوني�ة   7 م�ن  الف�رة  خ�الل  1976م،  اعم   يف 
 26 أغس�طس ش�ارك ايلخ�ت »احلري�ة« يف االحتف�ال بالعيد 
املئوي اثلاين الس�تقالل الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث 
زار م�واين نيوي�ورك، واش�نطن، فيالدلفيا، شارلس�تون. وأحبر 
ايلخ�ت »احلرية« فيها أط�ول رحلة هل ىلع اإلط�الق )12.700( 
مي�ل حب�ري، واكن حمل إعجاب واـهتمام الش�عب األمريكي 
ىلع مجيع مس�توياته الرسمية والش�عبية. وقد استقبل ايلخت 
قرين�ة رئيس الواليات املتحدة، بيي فورد. وزاد عدد الزائرين 

عن )عرشة آالف( فرد.
يف ي�وم 25 إبريل 1979م، اس�تقبل ايلخت ىلع املخطاف 
أمام العريش لالحتفال برفع العلم الرشيف؛ احتفااًل بتحرير 

سيناء العزيزة.
يف 4 س�بتمر 1979م، وص�ل ايلخ�ت »احلري�ة« إىل ميناء 
حيفا مقالًّ السيد الرئيس حممد أنور السادات، يف زيارة رسمية 

إىل إرسائيل، يف إطار مفاوضات اتفاقية السالم بني ابلدلين.
يف 10 ديس�مر 1980م، أق�لَّ ايلخ�ت »احلري�ة« الرئي�س 
حممد أنور الس�ادات الفتتاح اتلفريع�ة الرشقية اجلديدة لقناة 

السويس.
يف الف�رة م�ن 1984 إىل اعم 1986م، دخل ايلخت عمرة 
رئيس�ية اش�رك يف تنفيذـها لكٌّ من: الورش الرئيسية للقوات 
ابلحرية بلناء الس�فن، ورشكة ترسانة اإلس�كندرية ابلحرية، 
لعمل عمرة بابلدن واملاكينات. وكذا حرضـها األس�تاذ ادلكتور 
صري عبد الرمحن، أس�تاذ ادليكور بكلية الفنون اجلميلة، 

جامعة اإلسكندرية؛ لرميم ادليكورات املوجودة بايلخت.
يف 10 س�بتمر 2000م، ق�ام الرئيس الس�ابق حممد حس�ين 
ق ىلع إاعدة اس�م ايلخت إىل  مبارك بزيارة خيت احلري�ة، وصدَّ

اسمه األصيل »حمروس�ة«.
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جملس الوزراء يف زيارة ايلخت »حمروسـة« بعد اإلصالح 





لقطات أرشيفية
للملوك والزعماء على اليخت حمروسة 









إيران  عهد  ويّل  يقل  اإلسكندرية  ميناء  إىل  »حمروسة«  ايلخت   وصول 
حممد رضا بهلوي )3 مارس 1939م(



امللك فاروق يف استقبال وفد أجنيب ىلع منت ايلخت حمروسة



امللك فاروق وامللكة ناريمان ىلع ظهر ايلخت املليك )1951م(



زيارة امللك عبد العزيز ملرص )1946م(



امللك فاروق يف استقبال امللك عبد العزيز )1946م(
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وثيقة اتلنازل املليك عن العرش

اللواء حممد جنيب يف حتية امللك فاروق أثناء مغادرته للبالد )26 يويلو 1952م(



صورة لليخت يف 18 يويلو 1956م بعد أن تغري اسمه إىل »احلرية«



املبارك  للكويت، األمري عبد اهلل  العام  نائب احلاكم  زيارة 
برفقة السيد حممد أنور السادات )1956م(



37

يوغوسالفيا  ورئيس  انلارص،  عبد  مجال  يلوغوسالفيا،  انلارص  عبد  زيارات 
جوزيف بروز تيتو، ىلع ظهر باخرة »احلرية« بيوغوسالفيا )10يويلو 1958م(

صور اعئلية وخاصة:  حتية اكظم قرينة مجال  عبد انلارص ىلع ظهر خيت »احلرية« 
بيوغوسالفيا )11 يويلو 1958م(



38

خادل مجال عبد انلارص ىلع ظهر خيت »احلرية« بيوغوسالفيا )11 يويلو 1958م(



السفر إىل ابلحر األمحر 
مع جوزيف بروز تيتو، رئيس يوغوسالفيا،

)2 يويلو 1962م(



40

زيارات عبد انلارص يلوغوسالفيا، عبد انلارص ىلع ايلخت »احلرية« متجًها من 
اجلزائر إىل يوغوسالفيا )12مايو1963م(



41

زيارة عبد انلارص للجزائر: سافر عبد انلارص إىل اجلزائر من ميناء اإلسكندرية 
ىلع ظهر خيت »احلرية«

)30 إبريل 1963م(



42

زيارة امللك فيصل بن عبد العزيز ولقاء الرئيس أنور السادات )1975م(







45

للمالحة،  السويس  قناة  افتتاح جمرى  إاعدة  ايلخت يف حفل  السادات ىلع منت 
)1975م(



 استقبال السادات للسلطان قابوس ىلع منت ايلخت )مايو 1977م(
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الستقالل  اثلاين  املئوي  بالعيد  االحتفال  يف  مشاركته  أثناء  »حمروسة«  ايلخت 
الواليات املتحدة األمريكية )1976م(، وعليه قرينة رئيس الواليات املتحدة؛ 

بييت فورد





جولة على منت اليخت



ابلهو الفرعوين

الطابق الرئيسي





54

جدارية بابلهو الفرعوين توضح صورة رمسيس اثلالث مستخدًما العجلة احلربية





56

حجرة نوم امللك الشتوية





58

مكتب امللك باجلناح الشتوي





60

مكتب امللكة باجلناح الشتوي







مكتب امللكة باجلناح الشتوي



غرفة نوم امللكة باجلناح الشتوي وبها الكرايس اجلريوسكوبية





صالة الطعام الرئيسية اليت ُصنعت من قطعة واحدة من اخلشب، وتسع 30 كرسيًّا

الطابق العلوي األول





68

مراية خمتوم عليها شعار الزواج "فاروق، فريدة" بغرفة الطعام





70

بالسفينة  املوزعة  السااعت  من  ساعة من عدد 
الرئيسية تلعمل مجيًعا  حيث يتم ضبط الساعة 

بنفس اتلوقيت

يف  املستخدمة  والكريستاالت  الفضيات  أطقم  ىلع  حتتوي  اليت  ادلوايلب  أحد 
الطعام





72

قاعة اتلدخني





74

الساللم املؤدية إىل الطابق العلوي األول





76

لوحة القياس اليت تبني الوقت وحالة ابلحر ودرجة احلرارة والضغط اجلوي

الساللم املؤدية إىل الصالة املوجود بها بيانو »اإلمرباطورة أوجيين«





78

بيانو أثري أهدته »اإلمرباطورة أوجيين« زوجة نابليون اثلالث لليخت بمناسبة 
افتتاح قناة السويس، ويعد أقدم وأىلغ بيانو يف العالم -1867-  صنع يف أملانيا 

أبلوم يوضح احتفايلة افتتاح قناة السويس ألول مرة





80

 نماذج لوحدات خمتلفة من اإلضاءة بايلخت 





ابلهو الرئييس

الطابق العلوي الثاني





مكتب امللك باجلناح الصييف





86

مكتب امللكة الصييف





88

لوحة زيتية للفنان يلونارد ريو "فرنيس": توضح قدرات ايلخت لإلحبار يف أاعيل 
ابلحار، ويه مرسومة بشلك ثاليث األبعاد

مكتب امللك الصييف





90

غرفة نوم امللك باجلناح الصييف

نموذج من وحدة إضاءة املطيل بالفضة بغرفة نوم امللك باجلناح الصييف





92

غرفة نوم امللكة باجلناح الصييف





94

احلديقة الشتوية

قمرة القائد





يوضح  1950؛  اعم  اإليطايلة"  إنسادلو  "رشكة  قدمته  لليخت  الفضة  من  م  جمسَّ
اسما  عليه  ومطبواعن  العمرة،  يف  عليه  تعديل  آخر  إجراء  قبل  ايلخت  شلك 

ايلخت وشعار الزواج املليك باذلهب اخلالص
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مؤخر السفينة

مقدم السفينة



املمىش
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صور أثرية جوية لسالح الطريان احلريب - قسم اتلصوير اجلوي، ومنها صورة ايلخت املليك باألقرص



األرشيف الوثائقي



102



103



104



105



106
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