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ABSTRACT 

This Study attempts to give a clear vision of Al-Jabarti and the other. Through studying the 

trial of Soleyman el-Halaby, in a period in which East-West relation was in crossroad. Notably 

the two traditional colonial powers (France and Britain). We tried to understand the French via 

Al-Jabarti writings. His style was cicatrized by ambiguity and self-searching on the other. Al-

Jabarti tried to understand the French regime through its religious, social and political 

background and through reading events. His put himself in a situation of Occidentalism. 

Orientalists are different from Al-jabarti, because the Other\Western had to come to the Arab. 

This characteristic was absent in Occidentalism. This made the work of Al-jabarti more 

difficult. He managed to be contained by the French out of the military umbrella that French 

colonialism was famous of.    

Keywords: 

 

 امللخص

 
واآلخر، من خالل دراسة قضية حماكمة سليمان احلليب، يف حتاول هذه الدراسة تقدمي صورة واضحة عن اجلربيت 

مرحلة أصبحت فيها العالقة بني الغرب والشرق يف مفرتق طرق، وابألخص قطيب االستعمار القدمي)فرنسا وبريطانيا(، 
 لقد حاولنا يف هذه الدراسة، أن نفهم الفرنسيني من كتاابت اجلربيت، الذي امتاز ابلغموض املصحوب ابلبحث عن

الذات عند اآلخر، لقد حاول اجلربيت أن يتعرف على النظام الفرنسي من خالل خلفياته الدينية، واالجتماعية، 
والسياسية وترقبه لألحداث، فقد وضع نفسه يف إطار)االستغراب(، حماوال ذلك من خالل التسامي على الذات 

يت واملستشرقني هو أن اآلخر الغريب قد جاء إىل والتغاضي عما يفعله احملتل الفرنسي الكتشافه، والفرق بني اجلرب 
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 مقدمة

 Occidentalismحياول الباحث أن ُيسهم يف هذه الدراسة بقدر من الطرح املوضوعي حول مفهوم االستغراب   
من خالل دراسة اجلربيت املعروف أبنه صاحب رؤية إسالميَّة مؤصَّلة، ال تقوم على ردود األفعال وتغليب العاطفة والتحيُّز 
لطرف دون آخر، بل اهتدي ابلرؤية اإلسالمّية املؤصَّلة يف التعاُمل مع األحداث واألشخاص القائمة على العدل 

 والقسط. 

ميكن أن نسميه علم االستغراب العريب يف كتاابت  ،منط من الكتابة العربيةهل نستطيع أن نتكلم عن وجود  •
 اجلربيت؟ مبعين كتابة منظمة تتَّسم ابلتنميط الثقايف للغرب يف مقابل علم االستشراق الغريب؟

 ن؟و حمتلّ هنم  أىل احملتلني على  إفتجاوز النظر    ؛خرل اجلربيت رؤية خاصة يف عملية االستغراب والنظرة إىل اآلهل مثّ  •

هل استطاع اجلربيت أن يدرس عقيدة الغرب دراسة موضوعية بعيداً عن احلماسة والعاطفة؟ ال سيما وأننا مل نعد  •
 فهماً موضوعياً؟  عـدُ نفهم الغرب ب  

 هل كان استغراب اجلربيت جاء كجزء من منهجية التفاعل البيين اليت ال حتمل ابلضرورة معاين  سلبية؟ •

ي الذي عاىن منه اجلربيت هو العامل األساسي يف االستغراب؟ وكيف نظر اجلربيت الذي هل كان الصراع الفكر  •
 إىل الفرنسيني الذين احتكموا للعقل وال دين هلم؟  ،كان يرى أن اإلسالم هو الشكل األمثل للحكم العادل

الدبلوماسي  ر مؤرخ مصري ينتمي إىل طبقة علماء األزهر احلملة الفرنسية وسياستهم يف التمثيلكيف صوّ  •
 واالحتكام للعدالة على مصر؟ 

األان العريب، وهذه ميزة مل تكن لتتوفر للمستشرقني، وهذه ابلنسبة ملؤرخ مثل اجلربيت من الصعوبة مبكان، إنه استطاع 
                                                                               أن حيتويه الفرنسيني خارج اإلطار العسكري الذي متثل به الفرنسيني.
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ما األسئلة اليت أاثرهتا قضية احملاكمة يف ذهن اجلربيت املؤرخ؟ وكيف استجاب للتحدايت الفكرية يف تلك الفرتة؟  •
ا إىل ؟ أم رسم صورته استنادً عليه ل الثقافة الغربية كما هي؟ وهل استطاع أن ينظر إىل اآلخر مبا هوهل تقبّ 

 ة؟ة والتارخييّ مورواثته الفكريّ 

 

هل استطاع الغرب أن يفهم الشرق وأن يعرف الوسيلة اليت ميكن من خالهلا أن يدخل إىل العقل العريب  •
ن الظروف اليت مروا هبا أحالت إن أن يفهموا الغرب كفهمه هلم؟ أم و اإلسالمي؟ وهل استطاع العرب املسلم

 ؟دون حدوث ذلك

وف على إىل أي مدى كان موقف النخبة من الشرقيني؟ الذين انقسموا يف مواقفهم من الغرب كما حياول الباحث الوق  
انقسامات عاطفية أكثر من كوهنا انقسامات فكرية أو علمية، وهذا أثَّر بوضوح على الزعم بوجود حياد علمي يف جو 

ركها قوى غري موضوعية، هذا إذا كان هناك من الصراعات الفكرية اليت رمبا يستنتج املتابع منها أهنا صراعات مفتعلة، حتٌ 
أي فكر يتبىن احلياد العلمي" يف حماولة لتفكيك االضطراب يف تلك املواقف، وقراءة "مبدأ املعاملة ابملثل" وإاثرة األسئلة 

عاملوننا حول ثقافة الغرب، فهناك من يدعو إىل اتِّباع أسلوب االستغراب، من منطلق أن نُعامل أولئك القوم مبثل ما ي
به.على أية حال فإّن اجلربيت كان يدرك خطورة اآلخر مبشروعه وثقافته، كما وضع يده على أسباب الضعف الداخلي 
والقصور الذايت آنذاك، لكنه مع ذلك، كان ُمديًنا لثقافته ودينه وحضارته، واثًقا هبا ثقة ُمطلقة؛ لقد كان لنزوح احلملة 

ابلفرح، على أن كتاابته يف تلك الفرتة تبقى حباجة ماّسة إىل استكشافها، والوقوف الفرنسية عن مصر أشد األثر عليه 
 على تعليالته البديعة جملرايت األحداث وأسباب وقوعها.

عتمدت عليه الدراسة هو املنهج التحليلي من حيث حتليل واثئق الفرتة املتعلقة مبوضوع الدراسة حتلياًل اأّما املنهج الذي    
على البحث يف الظروف املوضوعية وراء مواقف األطراف املعنية ابلدراسة، فضاًل عن املنهج املقارن من  علمًيا، يقوم

خالل مقارنة خمتلف الرواايت، وردود األفعال، ومقابلة شهادات املتهمني، ابإلضافة إىل املنهج الوصفّي من حيث 
احلكم وردود األفعال من قبل األان )اجلربيت( واآلخر  وصف عملية القتل وعملية سري احملاكمة وتطوراهتا وطريقة تنفيذ 

 )الفرنسي(.         
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ومن املصادر اليت اعتمد عليها الباحث هي بعض املستندات اخلاصة ابحلملة الفرنسية ابللغة العربية واليت صدرت فيما   
رب، ويتضمن اجراءات  عرف بكتاب لغة الشعب جممع التحريرات، والذي نشره الفرنسيون مبصر عقب اغتيال كلي

 احملاكمة، وكتاب عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار ومظهر التقديس بذهاب دولة 

 

احلملة لنيقوال الرتك، وكتاب  ذكر متلك مجهور الفرنساوية االقطار املصرية والبالد الشاميةالفرنسيس للجربيت، وكتاب 
 . الفرنسية على مصر يف ضوء خمطوط عثماين )خمطوط ضيا انمة للدارندىل( لعزت أفندي الدارنديل

املنشورة يف كتاب الغرب واآلخر  وبعض من مراسالت جيش احلملةوبعض من تقارير اجلنرال مينو واجلنرال ديفرانوا   
من املصادر واملراجع والرسائل العلمية والدورايت رؤية حضارية مقارنة ملصطفي عبد الغين، فضاًل عن جمموعة أخري 

اليت أغنت صفحات البحث مبعلوماهتا. وكان من الصعوابت اليت واجهها الباحث هي الدقة العالية اليت تتطلبها إعداد 
. مثل هذه البحوث، ال سيما واختلفت فيها الكثري من اآلراء والرواايت، وما يتطلب ذلك من مقارنة خمتلف الرواايت

 وقسمت الدراسة إىل مقدمة وثالث حماور رئيسة وهي: 

احملور األول: لدراسة اجلربيت والفرنسيني، دراسة يف رؤية اجلربيت للفرنسيني فقد جاء للكشف عن ماهية نظر األان)اجلربيت( 
ادثة اغتيال إىل اآلخر)الفرنسي(، يف حماولة منا للكشف عن رؤية العريب إىل الغريب، من خالل وصف كاًل منهما حل

 سليمان احلليب للجنرال كليرب، ودوافعه من وراء هذا العمل.

احملور الثاين: للتعرف على تفاصيل تلك الرؤية من خالل جانبني مهمني من حياة اجملتمع املصري، وهي السياسة وعدالة 
 اإلستشراق الفرنسي واستغراب  ، ومن مث العلم واحلضارة بني)*(التمثيل السياسي من خالل قضية حماكمة سليمان احللىب

اجلربيت. ورمبا كانت هذه أهم القضااي اليت سامهت يف عملية التمحور املصري حول الذات من خالل الطروحات اليت 
 قدمها الفرنسيون واليت راهنوا على جناحها.

قها، وكيف تقبلها املؤرخ املصري احملور الثالث: فجاء لبيان نظرة األان واآلخر جتاه بشاعة تنفيذ عقوبة املوت وآلية تطبي
 اجلربيت، وكيف نظر إليها اآلخر الغريب. 

 احملور األول: اغتيال سليمان احلليب للجنرال كليرب
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استمرت احلضارة اإلسالمية يف عالقة مستمرة عرب التاريخ مع احلضارات اجملاورة، بل إن إجنازات احلضارة اإلسالمية هي 
خل واخلارج، بني املوروث والوافد، بني النقل والعقل، بني علوم العرب وعلوم العجم، بني نتيجة هلذا التفاعل بني الدا

علوم الغاايت وعلوم الوسائل، أْو بلغة العصر بني األان واآلخر، وفيما خيص نظرة العرب لآلخر الغريب، فإن املسألة 
ياً وفعلياً مع املوروث االستشرايف الغريب، ابستثناء  أتخذ أبعاداً أخرى، فالشرق بوصفه حيزاً فكرايً وحضارايً، يتقاطع عمل

مسألة التنصيص اليت قام هبا الغرب االستشرايف، وهي الدراسات اليت ال تعد عن املوروث احلضاري العريب، ورمبا 
 سنستطيع الوصول إىل طريقة لتصحيح نظرة الغرب عن الشرق، أْو على األقل، معرفة كيف يفكر اآلخر الغريب ابألان

العريب، إذا ما فهمنا أوالً كيف ننظر حنن)األان العريب(إىل )اآلخر الغريب(، إن األنوية املرتفعة عند العرب، كانت ومازالت 
 عقبة يف طريق التفاهم احلضاري بني الشرق والغرب، وهذا ال يعين ابلضرورة تواضع اآلخر الغريب.

د، بشكل ما، يف اختيار قريب، أي يف اختيار آخرية تداخلية، إن صح إن امليل العريب إىل موضوع اهلوية أْو الذاتية امت  
التعبري، على أن اقرتان الذات ابآلخر يشري إىل جدلية بينهما تناولتها األدبيات املعروفة يف العلوم االجتماعية والنفسية، 

اآلخر يرتبط عند البعض بسياق  كان اإلنسان يُنظر إليه من داخل القبيلة اليت كانت متثل حميط وعيه. على أن اخرتاع
االكتشافات الغربية ورمبا وفرته من شروط اخلطاب حول االختالف الثقايف، وملا كان اخلطاب حول اآلخر هو خطاب 
حول االختالف، فإن التساؤل فيه ضروري حول األان أيضا، ذلك أن هذا اخلطاب ال يقيم عالقة بني حدين متقابلني، 

 ان متكلمة عن هذا اآلخر. وإمنا عالقة بني آخر وأ

ويصبح املعطى هو إنه ال توجد عالقة ابآلخر إال على قاعدة غالب ومغلوب، ومن دون هذه القاعدة، يضمحل اآلخر   
ويصبح عدماً، مندجماً متام االندماج، حبيث يصبح األان، كل احلمالت اليت ختاض ضد اآلخر ترمي إىل التشبه والتماثل، 

صطدموا ابآلخر الغريب إال بعد احلملة الفرنسية، ومنذ ذلك خرجوا وال يوجد آخر من دون الوعي بوجوده، فالعرب مل ي
من الفلك العثماين، فأعجبوا هبذا اآلخر مث تقارنوا به وقارعوه وقاتلوه. إن صورة اآلخر حتيل على الواقع الذي بنيت 

تمع قوته ومناعته واهتزت  فيه: عندما كان اجملتمع يف قوته وكانت ثقافته يف ندها مل يكن اآلخر مشكلة وعندما فقد اجمل
ثقافته، فانكمشت، دفاعًا عن الذات، أصبح اآلخر املهدد هلا عدوًا ال ترى غريه. ويف سياق احلديث فان اختياران 

واآلخر(، جاء يف صلب اهتماماتنا يف املسائل آنفة الذكر. حيث جذبت احلملة الفرنسية   )*(ملوضوع الدراسة )اجلربيت
انتباه كثري من املؤرخني والدارسني، وال سيما اجلربيت الذي كان معاصرًا ألحداثها، وشاهدًا عليها ومشغواًل أبخبارها، 

 .(1)واحلوادث اجلسيمة، والوقائع النازلة، والنوازل اهلائلة  وانقداً ملستحداثهتا وقد نظر إليها على إهنا بداية املالحم العظيمة
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م، وذلك بعد قيام 1798على اية حال فقد متكنت احلملة الفرنسية بقيادة انبليون بوانبرت من احتالل مصر عام    
ا منه الثورة الفرنسية بعشر سنوات، وعملت احلملة الفرنسية على إستخدام العنف ضد الشعب املصري، بعد أن رأو 

املقاومة اليت كان حيركها علماء األزهر، فعملت احلملة الفرنسية على وأد هذه الثورات، وكان انبليون قد عهد إىل كليرب 
بقيادة احلملة بعد أن غادرها إىل فرنسا، فقتل من علماء األزهر الكثري، ودخل األزهر خبيله وضربه ابملدافع؛ مما كان له 

 اي سرية تقاوم احملتل الفرنسي، حيث استطاع أحد أفراد هذه اخلالاي قتل كليرب قائد احلملة.األثر الكبري يف إنشاء خال

، استطاع سليمان احلليب التسلل إىل قصر حممد بك األلفي بطريقة ما، م1800يونيو  14ويف يوم السبت املوافق   
 ني )قسطنطني برواتين(،مدعياً أنه صاحب حاجة حيث يقيم كليرب هناك، ومعه كبري املهندسني الفرنسي

 

وقد متكن سليمان من بقر بطن كليرب بنصلة السكني اليت اشرتاها من غزة أبربعة طعنات قاتلة، فخر كليرب على األرض 
صريعاً، كما متكن من طعن كبري املهندسني قسطنطني برواتين ست طعنات غري قاتلة. فصرخ املهندس فدخل احلراس 

.ويذكر (2)خذوا يبحثون عن اجلاين حيت وجدوه خمتبأ يف البستان اجملاور، فقبضوا عليهمسرعني ووقفوا على احلادث، أ
نقوال الرتك "أنه بعد أن طعن الرجل كليرب، اندفعت أمعاءه، وصرخ صرخة عظيمة، مسعها الفرنسيون الذين كانوا يف 

نرال يف حبر من الدم، نتف شعره، وقال البيت، ومسعها أيضًا أهل احلارة القريبة، وعندما جاء داماس ورأي املنظر واجل
للجنرال كليرب: من فعل بك هذا العمل "اي حبييب" فرفع كليرب يده وهو يشري على العمال الذين كانوا يعملون يف املبين 
امللحق ابلقصر، وعلي التو ألقوا القبض عليهم، ولكن كانت هناك امرأة تطل من شباك بيتها اجملاور للقصر، وقالت 

إن النجارين والبنائني بريئون، وأن القاتل دخل اجلنينة، وكانت العساكر الفرنساوية كانوا قد أحاطوا ابلبيت واجلنينة  هلم:  
عندما مسعوا صرخة اجلنرال. وحبثت العساكر الفرنساوية عن القاتل فوجدوه متواري يف احدي السواقي اليت يف اجلنينة  

جع الفرنسية واجلربيت، مل يذكروا شيئًا عن تلك املرأة اليت ذكرها نقوال، ومل يعثروا  . ويف الواقع إن املرا(3)والسكني بيده"
كذلك بتلك السرعة على القاتل، واتفق معاصرو هذا احلدث، على أن احلادثة وقعت بعد العصر يف بستان االزبكية، 

يسلم الروح، وأن الرجل طعن وأن الرجل طعن اجلنرال أربع طعنات يف بطنه، وأن كليرب سقط على األرض دون أن 
برواتن أيضًا عندما حاول االمساك به، ويذكر اجلربيت أن الفرنسني مل يلقوا القبض على القاتل بسهولة"...ومل جيدوا 

.ويؤيد اجلاويش فرانسوا رواية اجلربيت أبن القبض على القاتل مل يتم يف احلال، بل بعد (4)القاتل فانزعجوا، وضربوا طبلهم
الزمن استبيحت فيها الدماء فيقول: "اننا قتلنا بسيوفنا وخناجران مجيع من صادفنا من الرجال واألطفال"، مث  فرتة من
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بعد ذلك انتهت فوضي القتل اجلماعي بعد القبض على القاتل، ويذكر املؤرخون العرب نقاًل عن املراجع الفرنسية "وبعد 
فكم يف تلك الساعة (  5)ديقة املالصقة لدار القيادة وراء حائط مهدوم"ساعة من ارتكاب اجلرمية عثروا على القاتل يف احل

بشهادة فرانسوا قتلوا من أبرايء؟إذ تذكر املصادر على عكس ما يرتدد عن عدالة الفرنسيني ورابطة جأشهم أن اجلنود 
، فاحتاطوا ابلبلد وعمروا املدافع الفرنسيني انتقموا من الناس العاديني، فراحوا يقتلون كل ما يقابلونه من الرجال واألطفال

وحرروا القنابر، وقالوا: "ال بد من قتل أهل مصر عن آخرهم"، كذلك أمر القائد مينو بفرض غرامة جديدة على الناس 
قدرها أربعة ماليني فرانك، مث مليواًن أخر، وأراد البعض اهلجرة من العاصمة، فمنعهم الفرنسيون، وامعنوا ىف االساءة 

فرتات طويلة، وعندما قبضوا على سليمان احلليب واعرتف جبرميته، فأيقنوا برباءة أهل مصر من ذلك، بعد أن  للمصريني
عن امسه ودينه )*(.أحضر الفرنسيني سليمان احلليب أمام عامة الناس واستجوبوه(6)كانوا عازمون على حماربة أهل البلد 

وبلده، وكم من الوقت قضي يف مصر؟ فأجاهبم. أنه سليمان من حلب وصنعته هي طلب العلم، وأخربهم أنه أيوي 
ويبيت يف اجلامع األزهر، وأنه حضر إىل مصر يف السابق، وله يف هذه املرة مخسة أشهر، وأن أحداً مل يرسله وال حيرضه 

. واستمروا يف استجوابه وهو يغالطهم، فلما اكتشفوا مغالطته، (7)ه حبقيقة أمرهومل يكاشف أحداً من أهل مصر بسره وخيرب 
أخذوا يضربونه ويعذبوه حىت أقر هلم أنه حضر من غزة من حنو ثالثني يوما بقصد قتل ساري عسكرهم، وأن الذي 

 استجواهبم، مث شكلوا هيئة أرسله هو أغا االنكشارية. وأخربهم أنه يعلم أبمره ثالثة من أهل مصر، فقبضوا عليهم ومت
حماكمة من رؤسائهم ومديريهم، وعملوا صورة دعوى وشهود وبعد إقامة الدعوى حكموا إبعدام االبرايء الثالثة وخزوقة 

. ومن هنا فإن كل االعرتافات انتزعت من سليمان احلليب عن طريق التعذيب، وهي حتتمل الشك، (8)سليمان احلليب
ة، فكل األدلة املادية والنظرية تشري على أن سليمان هو مرتكب احلادث. ويبقي التساؤل هنا ولكنها ليست كلها كاذب

حول الدوافع اليت محلت سليمان احلليب على قتل اجلنرال كليرب؟ ففي أثناء احملاكمة، جند العديد من املربرات اليت حياول 
وأن مل ختل من دافع عقيدي غري أن املربر االجتماعي احلليب أن يقدمها للمحكمة، وهي ىف حقيقتها مربرات اجتماعية،  

 هنا ميثل العمل األول وراء حترك احلليب.

الرأي األول: يركز على اجلانب الديين، إذ كان أول ما قاله سليمان احلليب هليئة احملكمة يف الساعات األوىل أنه جاء 
هريني األربعة أثناء استجوابه، حيث أجاب أبن سليمان ليغازى وجياهد ىف سبيل هللا، وأقر بذلك أمحد الوايل أحد األز 

احلليب أخربه عند قدومه إىل مصر أبنه جاء ليجاهد يف سبيل هللا. غري أن اجلهاد ال يكتفي بداللته ىف جمتمع كان االفراد 
والدخل املادي( ينقسمون فيه، ابلنسبة إىل العلماء )علماء من الطبقة األوىل وعلماء أقل ىف االتصاالت االجتماعية، 
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هذه الطبقة الفقرية من العلماء اليت تصدت لالحتالل ابلثورة أكثر من مرة، وكثرياً ما أبدت   وقد كان سليمان احلليب من
 .(9)غضبها

الرأي الثاين: ويركز على اجلانب املادي، حيث تشري مصادر عديدة إىل إن سليمان احلليب أثناء حماكمته ردد أنه ذهب 
دس ليشكو له حاكم حلب لرفع الظلم الذي يوقعه هذا احلاكم على أبيه ىف الشام، حيث تقول الرواية يف إىل حاكم الق

أثناء احملاكمة : " إن سليمان احلليب شكا إيل أمحد أغا من مجلة أغوات الوزير الرتكي متسلم األب الذي كان يظلم أابه 
دة " فوعده الوزير برفع الظلم عن أبيه على أن يذهب لقتل الذي يسمى احلاج حممد أمني، بياع مسن وحططوه غرامة زاي

ساري عسكر، ويف مرة أخري قال أن العثمانيني أرسلوا اىل حلب ىف طلب شخص بقتل ساري عسكر وقيل " أن من 
 يقدر على هذه املادة يقدموه ىف الوجاقات ويعطوه دراهم وألجل هذا هو تقدم". وكل الرواايت جتمع على أن العثمانيني

وعدوه ابملساعدة سواء يف رفع الظلم عن أبيه، أو دفع ما يستحق وما يريد لرفع احلاجة عنه بشرط أن يذهب لقتل 
.وهذه الرواايت وأن كانت ال تقنع الذي يسمعها متاماً، فإهنا ترتك ظالاًل تشري إىل إن اجلانب (10)ساري عسكر

مع أنه ال يعقل أن ال يذهب ليقتل مقابل أربعني قرشاً أعطيت االجتماعي كان حاضراً وراء حماولة سليمان الدموية، و 
له، أْو يفعل فعلته من أجل ذهب األتراك، فمن املؤكد إن الواقع العريب كان يفرض نفسه على تلك الفئة البائسة من 

د على أن الظلم الشباب ملا يعانونه هم وأهليهم من الفقر واحلاجة، ومصادر العصر العثماين، قبل جميء الفرنسيني تؤك
والفساد كاان طاغيني وقلما نفتح كتاابً ألحد أولئك املؤرخني دون أن جند هذه الظواهر تشكل القاسم املشرتك ألغلبية 
الشباب املتعلم واألزهري حينئذ.وهذا الواقع كان بعيداً دون شك عن اجلربيت، الذي ظل حمتفظاً أبمالكه، متمتعاً مبكانة 

ن كليرب اجلديد، تشغله القضااي احلضارية وأتمل العصر أكثر من اآلخرين ممن ال جيدون وقتاً كبرياً سياسية عالية يف ديوا
لالنشغال بقضااي العصر، أو االنشغال مبناصب شرفية أو سياسية.لقد كان على اجلربيت أن يكون أكثر وعيًا مع 

م خاصة عقب قتل قائدهم كليرب وإمنا استمر لفرتة الفرنسيني ىف تعاملهم اليومي مع الناس، فلم يكن العنف طارائً لديه
طويلة، واختذ أشكال عدة. ويظهر تقييم موقف اجلربيت بشكل عام ىف كتابيه )عجائب األاثر، ومظهر التقديس( ال 
سيما وأنه كتبهما ابلشكل النهائي بعد خروج الفرنسيني من مصر، إىل إن موقفه من الفرنسيني مل يتعدى االنبهار هبم، 

ىف أحسن احلاالت التعاطف، وقد ابلغ ىف نقد الفرنسيني ىف كتابه اآلخر مظهر التقديس، إذ كان يكتب للوزير الرتكي، و 
غري أن موقفه ابالنبهار ىف العجائب ال تشوبه شائبه، ويالحظ البعض إنه بينما تذكر حماكمة سليمان احلليب قاتل كليرب 

ابإلحساس ابلعدل عند الفرنسيني ىف ست عشر صفحة ىف كتاب يف مظهر التقديس دون إطالة، فإهنا مليئة 
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.ورمبا كان اجلربيت ساخطاً على الفرنسيني، ولكنه مل يستخدم قلمه ضدهم. وقد يرجع ذلك إىل ختوفه مما (11)العجائب
قد يسببه له هذا السلوك من بعض األضرار، فأثر السالمة نظراً ملا يتمتع به من مكانة خاصة يف اجملتمع أورثه أايه والده. 

ن عارضوا احلكم الفرنسي علناً كالشيخ السادات مثالً الذي سجن هذا فضاًل عما آل إليه مصري غريه من العلماء الذي
كرهينة لدي الفرنسيني حىت يدفع املشايخ مبلغاً من املال كعقاب هلم وللمصريني على ما صدر منهم اثناء ثورة القاهرة 

 األويل.

أجري مع املتهم، كان ال بد من بعد االستجواب األول الذي  احملور الثاين: احملاكمة الصورية لسليمان احلليب ورفاقه:
تشكيل حمكمة له، حيث أاثرت احملاكمة العادلة واملمنهجة اليت أخضع هلا سليمان احلليب إعجاب اجلربيت، فخصها 

؛ ألنه رأي كما قال هو نفسه: "أن كثرياً من الناس )*(وحدها أبكثر من ثالثني صفحة نقل فيها خمتلف أطوار احملاكمة
ىل االطالع عليها لتضمنها خرب الواقعة وكيفية احلكومة، وملا فيها من االعتبار وضبط األحكام من تتشوق نفسه)كذا( إ

رجل آفاقي   )**(هؤالء الطايفة )كذا( الذين حيكمون العقل وال يتدينون بدين، وكيف وقد جتاري على كبريهم ويعسوهبم
خرب عنهم مبجرد اإلقرار بعد أن عثروا عليه ووجدوا معه أهوج وغدره، وقبضوا عليه وقرروه، ومل يعجلوا بقتله وقتل من أ

عسكرهم وأمريهم، بل رتبوا حكومة وحماكمة وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال  )***(آلة القتل مضخمة بدم ساري
احلكومة واالستفهام مرو ابلقول ومرة ابلعقوبة، مث أحضروا من أخرب عنهم وسألوهم على انفرادهم وجمتمعني، مث نفذوا 

. مث ختم مقالته بكالم عميق املغزى ينم عن شدة أتثره ابلنهج السليم الذي سارت عليه (12)فيهم مبا اقتضته التحكيم"
أطوار هذه احملاكمة حينما قارهنا مبا آل إليه األمر بعد خروج الفرنسيني من مصر وعودة العثمانيني إليها، فقال مستأنفاً 

الذين يدعون اإلسالم ويزعمون  )*(خبالف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوابش العساكر حديثه عن احملاكمة: " وهذا:
لكن جيدر التنبيه إيل إنه  .(13)أهنم جماهدون وقتلهم األنفس وجتاريهم على هدم البنية اإلنسانية مبجرد شهواهتم احليوانية

يال قد متت، وفق القواعد السليمة املرعية عند األمم إذا كانت حماكمة سليمان احلليب ومن طالته هتمة مشاركته يف االغت
املتحضرة، فإن كيفية تنفيذ احلكم فيهم مجيعاً قد جرت وفق ما كان معموال به مبصر؛ "حيث اتفقوا مجيعهم أن يعذبوا  

، ويبقي املذنبني، ويكون اليق للذنب الذي صدر، وأفتوا أن سليمان احلليب حترق يده اليمين، مث تقطع وبعدها يتخزوق
، وتوضع على نبابيت، )***(حلني أتكل رمته الطيور، مث أفتوا مبوت شركاء القاتل أبن تقطع رؤوسهم )**(على اخلازوق

تذكر الرواايت  . وإىل القارئ تفاصيل احملاكمة.(14")وجسمهم حيرق ابلنار، وهذا يصري أمام سليمان احلليب قبل خزوقته
وبناءاً على قرار من اجلنرال مينو قائد جيش الشرق ابلنيابة اجتمعت اللجنة العسكرية برائسة الفريق أنه  )****(الفرنسية



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 35 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

والكلونيل جوجي، والكلونيل  رينيه، ومكونة من االدجودان جنرال مارتينيه، واجلنرال روابن، واالدجدان جنرال موران،  
رجنيه، ومدير مهمات البحرية لروا، وعهد إيل القوميسري سارتلون ابلقيام بوظيفة املدعي العمومي،  برتران، والقوميسري

وبعد تالوهتا عليه  .(15)وندب القوميسري لوبري انئباً عن السلطة العسكرية. وبدأت احملكمة وتويل سارتلون حتقيق القضية
قرر حمضر التحقيق ومستندات إثبات التهمة ونفيها يف مواجهة مرسوم اجلنرال مينو وضعته أمامه على مكتبه، مث قرأ امل

املتهمني، وبعد انتهاء القراءة أمر الرئيس ابستدعاء املذنبني فأضحوا أمام اللجنة بدون قيود ومعهم الدفاع. وكانت أبواب  
ابلتعذيب ومرة  . وانتزعت االعرتافات من سليمان مرة(16)القاعة مفتوحة واجللسة علنية وأخذت اللجنة األصوات

ابملواجهة، وأحضروا من أخرب عنهم سليمان وهم: "الشيخ عبدهللا الغزي، والشيخ حممد الغزي، والسيد أمحد الوايل، 
ومصطفي أفندي، وعبدالقادر الغزي، وهذا االخري قد فر قبل ان يتم القبض عليه، ومت القبض أيضًا على الشيخ 

وقد حاول احملققون جهد الطاقة  .(17)وا ابستجواب املتهمني ومقابلتهم ببعضالشرقاوي، والشيخ أمحد العريشي، مث قام
يروح مراراً –سليمان  -إدانة الشيخ الشرقاوي أبسئلتهم امللتوية إيل املتهمني، ففي استجواب حممد الغزي سئل؛ هل كان  

لتحقيق متجهاً إيل مجع البياانت عديدة بيت الشيخ الشرقاوي؟، وهل يف االايم األخرية ما راح ابت عنده؟" وكان سري ا
إلثبات علم الشيخ الشرقاوي بنية القاتل قبل ارتكاب احلادثة، ولكن التحقيق مل يسفر عن إدانة الشرقاوي، أو غريه من 

. ويستطرد احلكم ليظهر لنا أن الفرنسيني أقاموا حمكمة عادلة ألقيت فيها األسئلة القانونية على املتهمني (18)كبار العلماء
وأجابوا عليها، مث سأهلم الرئيس إذا كان لديهم أقوال أخري للدفاع وترافع عنهم حمامو املتهمني إداراًي ورفعت اللجنة 

.كذلك يصف اجلربيت احملاكمة يف عجائب )*(للمداولة.. إيل غري ذلك مما يوهم ابحملاكمة عادلة بينما كان األمر خمتلف
وعمره و...وحمل اقامته...وبعد صور حماكمة عادلة انقضت احلكومة على ذلك اآلاثر فيقول "احضروه وسألوه عن امسه  

وألفوا يف شأن ذلك أوراقاً.. لتضمنها خرب الواقعة وكيفية احلكومة وملا فيها من االعتبار وضبط األحكام... مث أن القضاء 
مقارنة الرواايت الفرنسية مبا دونه  ومن خالل "(19)  حطوا خط يدهم أبمسائهم مرفقة كامت السر.. فحاال قضوا أمرهم...

اجلربيت نكتشف إهنم استطاعوا خداع اجلربيت وايهامه بعدالة احملاكمة، وهي عدالة مل يقصد هبا إال عدالة رجال الغرب 
فقط، وبغض النظر عن جناية القتل، فإن كل مظاهر احملاكمة إمنا كانت صورية القصد منها التأثري يف املصريني وخداعهم 

سيما بعد أن صدقوا يف إجراءات احملاكمة إن املصريني ليس لديهم أية نية يف االشرتاك يف هذه املؤامرة، وإن العثمانيني ال  
 كانوا ورائهم، كان من مصلحتهم أال يثريوا املصريني، ويعتقدوا يف الظاهر فقط إهنا حماكمة عادلة. 
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أبريل، 20رائم كبرية بعد أن أمخد ثورة القاهرة الثانية حيت إذ كان كليرب قبل رحيله قد فرض ضرائب عالية وارتكب ج  
. ويعتقد عدد من املؤرخني املصريني أن (20)أي قبل اغتياله أبايم قليلة، وهو اعتدال وضبط للنفس من جهة الفرنسيني

ل، لكنهم مل يفعلوا، فكانوا الفرنسيني كانوا يستطيعون كما قال عبد الرمحن الرافعي أن أيخذوا كثرياً من األبرايء جبناية القت
منوذجاً للعدل ومدعاة لإلعجاب، وإن كان من االنصاف أن نشري هنا إىل إن الدكتور أمحد حسني الصاوي، حني 
أشار إىل خدعة احملاكمة اليت انتطلت على البعض، سرعان ما عقب يف احللقة األخرية اليت خصصها لنشر كتاب 

ر احلكم الدميقراطي على الطريقة الفرنسية بقتل الشهيد بطريقة دميقراطية أيضاً احملاكمة فقال ىف شبه استنكار" يصد 
احملاكمة، بدليل قسوة احلكم وبشاعة التنفيذ، وإن مل ينكر الطقوس اليت  على اخلازوق". وهو ىف هذا يشري ايل خدعة 

وقد بلغ من إغفال اجلربيت ملا يفعله الفرنسيون  .(21)حرص عليها الفرنسيون أثناء احملاكمة واليت اثبتت يف أوراق القضية
إنه راح يثبت أوراقهم ليس كمؤرخ، وإمنا ليثبت عدالتهم، وهو من آن آلخر، قبل املنشورات أْو بعدها، يردد عبارات " 
يف طريقتهم يف دعاوي القصاص، أوراق القضية هبا ضبط األحكام، نفذوا احلكم مبا اقتضاه التحكيم" بل إنه يسمي 

حكامهم "الفتوي الشرعية" وأن هذه الشريعة والفتوي الزم ينطبعوا.. إىل غري ذلك مما يتأكد معه إن انبهار اجلربيت ا
ابحلملة وصل إىل درجة بعيدة من عدم التحقيق ورمبا امليل إىل أحكامهم وما أيتوا به من طقوس مل يقصد هبا العدالة 

مدركني هلذا جيداً، فحرصوا على أن يفعلوا ما من شأنه أن يستميل . وقد كان الفرنسيون (22)اليت كان يبحث عنها
الشعب املصري حبكمة "اجلمهور الفرنسي"، فمن آن آلخر كانت تصدر منشوراهتم لتقول اهنم استخدموا مع القاتل 

شريعة  وسائل التعذيب كعوائد أهل البلد ابلضرب على ابطن األرجل، كما إهنم استخدموا اخلازوق مبا ال خيرج عن
املنطقة وما إىل ذلك... مما كان له أكرب األثر ىف خداع عدد كبري من املصريني والعلماء من بينهم اجلربيت نفسه الذي 
راح يصف مشهد قبض الفرنسيني على الشيخ الشرقاوي أكثر معارضيهم بشيء من احليدة التامة، دون أن يعلل لنا ىف 

يف حني يري جاك كرابس أن  .(23)معاملة سيئة إىل حد اإلهانة لعامل كبري مثلههذا املوضع الدوافع واألسباب ومعاملته 
موقف اجلربيت من حماكمة سليمان احلليب، كان موقف املعجب، ويعلل ذلك أبن طبيعة احملاكمة اليت عقدت، منحت 

هلذا املظهر الذى حرص  هذا احلس، ذلك ألن موقف اجلربيت من عدالة احملاكمة هنا مل تتعد درجة االنبهار أو الدهشة
 .(24)عليه الفرنسيون، فكانت دهشته ابلعدالة اليت أعلنت، أكثر من االعجاب الذى أمثر حسبما يردد هذا املؤرخ

ويرتتب على ذلك اخلطأ اآلخر الذي وقع فيه أيضاً أن اجلربيت ظل منعزالً عن الفرنسيني خالل أغلب سنوات االحتالل 
يكن تغيري األفكار  ين تدنوا وخدموا سادهتم. ومع اغتيال كليرب شرع اجلربيت يغري أفكاره، فلم  الثالث، وانتقد العلماء الذ 

هنا من قبيل االعجاب لدرجة التعاون مع احملتل، ال سيما وأنه كان عضواً ىف أول ديوان بعد مقتل كليرب وإمنا متشياً مع 
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موقف اجلربيت عن االنبهار والتعاطف، فنحن ال نعفيه من  عدالة الفرنسيني املعلنة، وىف حني أننا ال نستطيع أن ننفي
 االعجاب وإن بدا حذراً ىف بعض االحيان، ال سيما وقد كتب كال من العجائب وخروج الفرنسيس من مصر ىف زمن

 وكان لفظ العدل اليت رددها اجلربيت عقب حماكمة كليرب، هي .(25)عاد فيه العنف الذي مارسه املماليك والعثمانيني
وليدة املقارنة بني العدل عند الفرنسيني، وأن يكن صورايً، والعدل عند غريهم، وإن مارس ظلماً بيناً واضطراابً فادحاً..  

( 1805-1801وهي درجة من درجات النضج لديه ظهرت أكثر فيما بعد، حني افتقدت مصر ىف فرتة الفوضى )
املماليك والعثمانيني، الذين أذاقوا الشعب املصري ألواانً  أية درجة من درجات العدل واألمان، وذلك مقارنًة حبكم

ولكرابس وجهة نظر حول موقف اجلربيت املتحول أكثر إىل جانب الفرنسيني السيما بعد  خمتلف من التعذيب والقمع.
ه مقتل كليرب، بعد أن كان منعزال عنهم خالل ثالث سنوات سابقة، فهو يري أن عجائب األاثر كانت نتاج إدراك

املؤخر وانعكاسه، أي أنه ىف العجائب كان أكثر نضجًا ىف مقارنة حكم الفرنسيني مبن جاء بعدهم بعدما رحلوا عن 
. غري أن انبهاره أْو تعاطفه أْو حىت إعجابه ابحلذر، أكد على حقيقة هامة، وهي أن احلكم على قاتل كليرب (26)مصر

سيما أن احملاكمة الصورية مل تعقد إال بقصد واحد مسبق، وهو احلكم   )سليمان احلليب( كان يعوزه الكثري من الوعي، ال
على أية حال، أنه بعد االستجواب الدقيق  البشع ابلتعذيب والوضع املزر على اخلازوق قبل أن تستهدف العدل حبق.

يذها، ألهنم علموا بنية للمقبوض عليهم ابلتعذيب واملواجهة ثبت أن االزهريني الثالثة، كانوا شركاء يف احلادثة قبل تنف
يونيو   16القاتل ومل خيربوا السلطات الفرنسية عنها؛ وأما مصطفي أفندي فربئ وأطلق سراحه، وأرجئت اجللسة إيل يوم  

 .(27)للنطق ابحلكم

 

 احملور الثالث: تنفيذ احلكم ابلقتل وخزوقة سليمان احلليب:

يونيو، انعقدت احملكمة للنطق ابحلكم، وطالب املدعي العمومي توقيع العقاب على سليمان وشركائه، ونعي   16يف يوم  
اجلنرال كليرب وأشاد مبواقفه احلربية، ونسب احلادثة إيل حتريض الصدر األعظم يوسف ابشا، وأن ألمحد أغا هو الذي 

، ولكن هذه االعرتافات انتزعت منه (28)ا أعرتف به سليمان أغر سليمان ابلقتل حيت يتقرب من الوزير، وهذا م
ابلتعذيب، فهي حتتمل الشك، وال تربئه من عمله الذي قام به، وكان من مصلحة الفرنسيني أن ينسبوا اغتيال كليرب إيل 

 التحريض ولو افرتضنا أن موقف أمحد أغا يف دوافع خارجية عن مصر، وحيت ال تزداد الروح املعنوية لدي املصريني.
حقيقة مسلم هبا مل تنتزع ابلتعذيب، فإن ذلك مل يكن إال توجيه لعاطفة موجودة لدي كل املسلمني لالستفادة منها، 
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وهي عاطفة دينية وطنية ال شك، ومل يكن العامل االسالمي يف ذلك الوقت يعرف ما هي القومية، ومل يكن أمحد أغا 
قومية، بل كان يعرف شيئًا واحدًا هو املصلحة الفردية، وهي عادة رجال يعرف يف ذلك الوقت ما هي الوطنية وال ال

ومهما يكن من أمر فإن هذا االغتيال هو اتج على رأس  البالط العثماين الذين أجادوا معين الدسائس واحرتفوا الرشوة.
ل مكان يهتدون به، ويعلق سليمان احلليب عرب التاريخ، وهو اتج على منارات اجلامع األزهر ونرباسًا للوطنيني يف ك

املؤرخون الفرنسيون على حماولة املدعي العمومي إرجاء التحريض إيل قوي خارجية بقوهلم: أما املنطق الذي ألصقت به 
. على (29)احملكمة التبعية النهائية يف مقتل كليرب ابلصدر األعظم، فمنطق زائف مفتعل ال أساس له يف اعرتاف سليمان 

وتقارير اجلنرال مينو  Courria de l' Egyptارير الفرنسية يف صحيفة كورييه دي ليجيبت أية حال جاءت التق
الذي وقع على سليمان احلليب وشركاءه فجاء احلكم ابإلعدام على شركاء احلليب  )*(واجلنرال ديفرانوا لتظهر لنا احلكم

اءة مصطفي أفندي وإطالق سراحه، أما سليمان الثالث واحلكم الغيايب ابإلعدام ومصادرة أموال الرابع الذي هرب، وبر 
فحكم عليه حبرق يده اليمين وقطعها وإجالسه على اخلازوق حيت ميوت فوقه، مث يرتك وحيداً وبه اخلازوق إيل أن أتيت 
الغرابن والطيور اجلارحة لتنهش جسده. فتم حرق يده وقطعها مث شق شرجه وأدخل فيه اخلازوق وربطوا ساقيه وفخذيه 

ه وجسمه، مث رفع اخلازوق وهو اثبت فوقه، ومل يصرخ سوي صرخة واحدة، فعاش أربع ساعات فوق اخلازوق ومل ويدي
وقد علق املؤرخون الغربيون على احلكم  .(30)يصرخ وسط هذه اآلالم الشديدة اليت يرتعد االنسان جملرد التفكري فيها

على سليمان احلليب بقوهلم: "وأما سليمان فقد رأت احملكمة أن تطبق عليه عقوبة تسمح هبا تقاليد احلكم يف البالد، 
ولكنها ال تتفق مع مبادئ اجلمهورية الفرنسية"، وال شك أن هذا التعليق هو اخلجل من األسلوب الذي استعمله 

حني يصف اجلربيت يف عجائب اآلاثر احملاكمة فيقول " مث اهنم رتبوا صورة  .ىف(31)احملاكمة وتنفيذ احلكمالفرنسيون يف 
 و .. انقضت احلكومة على ذلك.. و.. حماكمة على طريقتهم يف دعاوي القصاص وحكموا بقتل الثالثة مع القاتل

 .(32)  .(رتبوا حماكمة وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال واالستفهام مرة ابلقول ومرة ابلعقوبة مث....

ونالحظ من خالل مقارنة الرواايت الفرنسية ابلعربية أن اجلربيت ال يبدي أي غضب أْو حتفظ من طريقة القصاص، يف 
فيما عدا الرمسية منها تبدي وصفًا حمزانً، أما األوراق الرمسية يف اجلريدة  )*(نفس الوقت نالحظ أن الرواايت الفرنسية

رياً وأكثر حتفظاً، ىف حني ال نسمع من اجلربيت إال كالماً عن احملكمة واحملاكمة والقصاص. الفرنسية فتبدي أحكاماً أقل تعب
كما إن اجلاين يربر لضحيته عما جناه، ويف تربيره يصطدم بشجاعة سليمان احلليب، فال ميلك إال االعجاب هبا، بل إن 

ده على شرب جرعة ماء كان يلح وهو على اجلنود الفرنسيني أنفسهم يشفقون عليه، وتشري املصادر أن أحدهم ساع
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إن اتريخ اجلربيت يشري مبا يشبه االقتناع ابلعدل، حني حيكم على ما حكم به الفرنسيني، وهو  .(33)اخلازوق ىف طلبها
عدل يقيس به الواقع الظامل، وهو قياس غري دقيق، فهو يقارن عدل الفرنسيني هبذه املوتة البشعة "أبفعال العساكر الذين 

دعون االسالم ويزعمون أهنم جماهدون، وال ميكن هنا االقتناع بوجاهة مثل هذا الرأي". إن املؤرخ ال يقيس ظلماً بظلم، ي
إمنا يقيس الظلم بنموذج العدل الذي كثرياً ما يكون ىف األداين أْو يف ضمري البشر، إن إحضار سليمان وتكرار سؤاله 

واملالحظة األخرى اليت جيب أال نغفلها هنا أن  ه وليس القصاص العادل.القصد منه عقد حماكمة صورية لالنتقام من
اجلربيت بعد أن يثبت لتنفيذ احلكم يبدو كمن يكتب واجبا أو يقر أبمر واقع، مث ينشغل ابملنشورات اليت يتم طباعتها 

صدر فأحرقت أيدي احلليب كما أيمروا لكي تعلق يف احملالت دون أن تتحرك فيه شعرة أمام هذا اإلفتاء الشنيع الذي 
ورغم أن اخلازوق كان يستخدم يف العصر اململوكي ، فإنه كان  .(34)وبعده يتخوزق على اخلازوق حلني أتكل رمته الطري

، ورغم ذلك أمرت احملكمة الفرنسية (35)أبطل متاماً، وحني جاءت احلملة الفرنسية مل يكن استخدام اخلازوق شائعاً 
املؤرخ يف أترخيه، رغم أنه انتهي من تدوين هذا اجلزء من عجائب اآلاثر بعد رحيل الفرنسيني   ابستخدامه دون ان حيتج

م( ىف حني أن قتل سليمان احلليب وخوزقته كما تقول املصادر كان قبل ذلك بكثري 1824ه/1240بكثري )
ميكن كتابته يف  (، أي بعد خروج الفرنسيني من مصر بسنوات طويلة، كان ميكن ان يكتب ماال1800ه/1215)

وهذا يدل على موقف ال ميكن تفسريه من املؤرخ العريب. إن هذا املوقف  حينها، تربيراً خبشيته على نفسه من الفرنسيني.
جيعلنا نتساءل: إذا كان من مهمة التاريخ فهم املاضي هبدف فهم احلاضر واالعداد للمستقبل. وطاملا أن اجلربيت كان 

، أليس من املفروض أن يساعده هذا كله (36)لوسطى، متقباًل حلضارة جديدة وعوامل شىتوشيك اخلروج من العصور ا
هذه البيئة اليت يكتب عنها الستلهام العربة؟. مما جيعل القارئ يف حرية ويتساءل جمددًا ملاذا كتب اجلربيت  على فهم 

 التاريخ؟ وكيف يفهم التاريخ على هذا النحو؟

على أية حال تشري املصادر إىل أن سليمان احلليب أظهر وقت القصاص شجاعة ورابطة جأش يدالن على ارتياح   
ضمريه ملا فعله، وأخذ يشرب املاء مبتسمًا بطريقة ساخرة، مما أغضب القوات الفرنسية. وجاء ذلك ىف تقارير اجلنرال 

ظهرت رواايت كثرية كتبت اابن اغتيال كليرب واعدام سليمان احلليب وقد   .  (37)مينو، وتقارير اجلنرال ابرون ديفرنوا أيضاً 
ورفاقه، فنجد املصادر الفرنسية تشري ىف أغلبها فيما عدا اجلريدة الرمسية إن القاتل وراء عزم نبيل وعقيدة قوية دفعت به 

يبدو عليه الرضا للحالة اليت   إىل ذلك، فاجلنرال مينو الذي أصبح خليفة كليرب على احلكم يؤكد على أن سليمان احللىب
ومصادر أخرى تؤكد  .(38)انتهى إليها قائد الفرنسيني، ومن مث للحزن الذي حلق ابلقوات الفرنسية على قتل قائدهم
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، وتبدي كثري من الرواايت ان شاهدي عيان من اجلنود الفرنسيني (39)على إن سليمان احللىب جاء ليجاهد ىف سبيل هللا
، ومع ذلك فان اجلربيت يصف قاتل كليرب أبنه آفاقي أهوج (40)م كانوا متفهمني ملوقف سليمان احللىبرغم غضبهم إال اهن

وهو وصف يدل على ان الشيخ املؤرخ مل يكن رغم وعيه متفهما للرأي العام، وال لطبيعة اهلدف الذي جاء من أجله 
 وال اجملاهد عند املسلمني، لذا فإن فعلته مل تزد عنده سليمان احلليب. ومل يكن ليهتم اجلربيت هبذا القاتل عند الفرنسيني

على فعلة آفاق ال يعرف ماذا يفعل، فيقف جنباً إىل جنب مع املدعي العمومي الفرنسي حني طالب أبقصى القصاص 
 " (42)املوسومةرشيد العناين مسجاًل مآخذه على اجلربيت يف دراسته هنا يعلق . و (41)للمتهم ووصف فكره ابهلالوس

Arab Representations of the Occident?  وصفه لسليمان احلليب أبنه آفاق أهوج، أي أنه ليس بطاًل وطنياً " يف
لقد كان موقف اجلربيت من الفرنسيني حىت ذلك الوقت يشوبه الغموض،  أو جماهداً مسلماً، كما تصوره بعض الرواايت.

االنبهار حبضارة الفرنسيني الوافدة، لذا فإن موقفه حينئذ كان يدل على أنه مل  لكنه فيما يبدو، كان أقرب إىل موقف
يكن له موقف معني للحكام الفرنسيني أكثر من سواه من العلماء سواء يف الفكر أْو احلياة. ومن مث فإن موقفه ابالقرتاب 

كن أن يفسر به موقف سليمان احلليب، من العهد اجلديد وآلياته كانت تبعد به عن تفهم أي موقف ديين أو اجتماعي مي
فراح يتهئ للعب دور ىف الديوان اجلديد الذي سيشكل بعد رحيل كليرب وقد كان هو ابلفعل أحد أعضائه كما لعب 

 دوراً ىف تسجيل األحداث ألفهمها كمؤرخ حتليلي "ليس بروح الوطين امللتهب الرافض لكل ما حوله من أفكار وأفعال.
كرابس هبذا حني يقول: "  هذه احلالة كان من املستحيل على اجلربيت أن يتفهم دوافع سليمان احلليب، ويلمح جاك يف

وفيما يتعلق مبوقف اجلربيت، فان السرية الذاتية لسليمان احلليب قاتل كليرب سوف ال تكون ذات فائدة تذكر للمؤرخ ما 
ومن عجائب املفارقات  .(43)مجتمع املصري حنو االحتالل الفرنسيمل تكشف هذه السرية عن شيء من املوقف العام لل

إن اجلربيت حرص يف أترخيه على أن يكون قريبًا يف كثري من احلاالت من التفاصيل، لكنه مل يستخدمها لفهم دوافع 
ابياً مع الفرنسيني احلليب، لذا فإن هذا يطرح تساؤالت كثرية على املؤرخ املعاصر. فهل كان اجلربيت يطمع للعب دوراً اجي

بعد مقتل كليرب؟ وهل كان حتول القائد مينو إيل االسالم الذي خلف كليرب وسيلة هلدم املعارضة. أن ما يهمنا ىف هذا 
األمر هو تفسري موقف اجلربيت من اجلانب االجتماعي، حيث تشري املصادر إىل إن العلماء الكبار كانوا أكثر حظوة 

ن علماء الصف الثاىن أْو الثالث حيت أننا جند ىف مراسالت انبليون أخر وصية تركها لكليرب عند الفرنسيني من غريهم م
قبل رحيله إىل فرنسا جاءت على هذا النحو " إن من يكسب ثقة كبار املشايخ ىف القاهرة يكسب ثقة الشعب املصري 

شراكهم ىف الديوان أو ابختاذهم مستشارين الشيوخ الكبار سواء إب "، كما أن منشورات انبليون ىف أكثرها كانت هلؤالء  
ىف الظاهر له، أضف إىل ذلك أنه حرص على أن تظل مكانتهم االجتماعية وأمالكهم الكثرية بعيدًا عن املساس أْو 
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فإذا تذكران أن اجلربيت كان أحد هؤالء العلماء الكبار لتفهمنا هذا التناقض الذي كان واقعًا اجتماعياً بينه  .(44)اخلطر
وبني رجال الدين أْو املشايخ من ذوي األمالك الضعيفة أْو املعدمني أْو ممن كانوا يعيشون ابجلراية واملبيت ىف األزهر، 
وقد كان سليمان احلليب أحد هؤالء األخرين، إذ ظل يدرس ىف األزهر ملدة ثالث سنوات وهو رقيق احلال ال يكاد ميلك 

أن ترك األزهر وعاد إىل بلده ىف بر الشام، كان ال أيكل إال مما تعلمه من  قوت يومه إال من خالل األزهر، وحىت بعد
ومما سبق نري إن اجلربيت سقط ىف هوة االنبهار، اليت مل تسلمه ال  .(45)األزهر، إذ عمل كاتباً لسمعته وتكوينه األزهري

يز جيداً دوافع الفرنسيني يف االعالن سيما يف عهد كليرب إىل فهم صحيح للسياسة الفرنسية اجلديدة، فلم يستطيع أن مي
 عن قيام حمكمة عادلة تنفذ حكماً غري عادل، وهو حكم وضع مسبقاً، فلم تكن احملاكمة الصورية إال زريعة لتنفيذه.

تفاق تروي الرواايت الفرنسية أن اجلنرال مينو أذاع بياانً يستنكر فيه أمام العامل من هذه احلادثة متهماً الوزير العثماين ابال
. يف حني يروي اجلربيت قائالً " وعاقبوه حىت أخربهم (46)مع أغا االنكشارية الذي وضع اخلنجر بني يدي سليمان احلليب

ويف نص أخر يقول " كما يفهم مجيع ذلك من فحوي السطور (47)حبقيقة احلال فعند ذلك علموا برباءة أهل مصر.." 
لعساكر الذين يدعون االسالم، ويزعمون اهنم جماهدون وقتلهم األنفس.. خبالف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوابش ا

ومن خالل املقارنة بني النصني يتضح لنا أن اجلربيت مل يكن ليفهم الواقع الذي جري فيه القتل أو جرت فيه  .(48)اخل"
احملاكمة إال من وجهة نظر الشيخ الذي كان وشيك اخلروج من القرون الوسطي، وأكثر حتديداً القرن الثامن عشر، ومن 

اح مييل إىل مستحداثت احلضارة الغربية فقط مما أثر فيه، فإن يف القول أبنه انبهر وحسب مبظاهر احملاكمة أْو ر  مث فإن  
ويف الواقع فإن اجلربيت كان قد انله االنبهار، لكن تكوينه السلفي كان يسهم يف تكوين وجهة  ذلك ظلماً للجربيت نفسه.

العدل عند مؤرخ سلفي نظره، وهو ما التقينا معه حني راح يتحدث يف نظرته للفرنسيني عن العلم والعدل. وألن معين 
مثله كان ميثل الشريعة، فرأي فيما فعله الفرنسيون يف احملاكمة شيئًا من العدالة اليت عرف كثرياً منها حني كان انبليون 
حيرص على إبرازها، منذ فرتة مبكرة، من جميء الفرنسيني ملصر. ويف هذا ما فيه من عدم فهم حقيقي ملا خيفه الفرنسيون 

 حمكمة علنية حملاكمة القاتل. من مظهر إقامة

وقد مت ذلك االقتناع بعدالة الفرنسيني كما يالحظ كرابس يف الفرتة األخرية لوجود الفرنسيني يف مصر، يف السنوات  
الثالث السابقة كان دائم االنتقاد لبعض العلماء، وكان يف الغالب منعزاًل عن الفرنسيني، وكان ينظر إليهم، وإىل عوائدهم 

ري من الضيق، لكنه مع هناية الوجود الفرنسي وعلي وجه اخلصوص بعد اغتيال كليرب شرع يغري أفكاره، فكان بشيء كث
حكمه املدون، امنا هو كمكون فكري طال فيه الصراع بني القدمي واجلديد. وقد انتصر اجلديد لديه بفعل الفرنسيني 
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كما نستطيع أن نربر  !!(49)إنه مل يعلق على وحشية القتل  حني اسرتاح إىل أفعاهلم ومواقفهم وحماكمتهم التشكيلية حيت
، أي 1806ه/1221للجربيت ميله الكبري للفرنسيني وملواقفهم، ومما نعرفه أن كتاب عجائب اآلاثر بدأ يف كتابتُه عام  

ا بعد فرتة من خروج الفرنسيني من مصر وهي الفرتة اليت شهدت بعض من الفوضى والعنف من قبل العثمانيني مب
 1806اتريخ اغتيال كليرب وعام    1800يسميهم معه " أوابش العساكر الذين يدعون االسالم "، وهذه الفرتة بني عام  

بعد توىل حممد علي احلكم، فكانت كافية إلحداث املقارنة بني أولئك العثمانيني اهلمج والفرنسيني املتحضرين، هؤالء 
أْو يف البيوت، وبني أولئك الذين أيمرون برش املاء يف الشوارع   لطريق الذين يقتلون بسبب أْو بدون سبب يف قارعة ا

وقد كان هذا املوقف ابالنبهار موقفاً حذراً مل مينح  .(50)وإقامة الكرنتينة خوفاً من املرض وإقامة احملكمة حملاكمة القاتل
يستطع أن يقيمها يف كتابه مظهر التقديس الذي فيه املؤرخ الفرنسيني مدحيًا زائداً، وامنا جاء من قبيل املقارنة، اليت مل 

تقدم به ايل احلاكم العثماين، وهو فيما يبدو قد كتب قبل العجائب بعدة سنوات، ورمبا كان هو السبب الذي جعل 
استطاعت الدعاية  اجلربيت كما نري من عجائبه أكثر تعاطفًا مع الفرنسيني يف الفرتة األخرية من وجودهم يف مصر.

ة يف مصر خداع اجلربيت، وجعلته ال يري يف قاتل كليرب إال آفاقي وجعلته يري مظاهر احملاكمة من مظاهر العدل الفرنسي
هي كلها أشياء انطلت على الكثريين، ال سيما وإن اجلربيت كان أحد أفراد الديوان الذي ألف يف هذه الفرتة، وقد كان 

جلربيت نفسه، إذ ال ميكن أن نتجاهل أتثري اختيار عدد من خيصص هلم خمصصات مالية ضخمة، كما جاء يف اتريخ ا
العلماء يومهون إن احلكم يف البالد هلم مث حيصلون على مبالغ كبرية. ال نستطيع ان نتهم اجلربيت ابلرشوة غري أننا ال 

اع العلماء، وجنحوا نستطيع أن نفسر موقفه املالين أو املهادن يف اعتباران عدة وسائل اختذها الفرنسيون، وقصد هبا خد 
بيد اننا نظل أمام قضية ال نستطيع أن نربرها، فرمبا مل يستطع اجلربيت حتديد هوية سليمان احلليب  يف ذلك ايل حد كبري.

وتعامل معه على إنه خارج على القانون وليس رد فعل لرأي إسالمي عام مع الوضع يف احلسبان كل األطر اليت انتهت 
يف مل ينتبه اجلربيت لقضااي أخري كثرية أشران إليها مثل كيف انطلت عليه احملاكمة؟ وكيف مل به إىل هذا الفعل(، فك

يستطع أن يفهم دوافع الفرنسيني؟ وكيف مل يشر، ولو من طرف خفي، إىل وحشية القتل وهول التعذيب الذي تعامل 
 هبا الغرب مع سليمان احلليب وشركائه؟

 اخلامتة:

اجلربيت حكم على تلك احملاكمة ابلعدل والتأين، ولكننا نلتمس له العذر يف ذلك الوقت، ألنه مل يتضح مما سبق أن 
يكن يدري ما هو البعد السياسي يف تلك احملاكمة وعدم قتل املتهمني مبجرد إلقاء القبض عليهم، وكان له عذر آخر 
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وزانً، ولكن يؤخذ على اجلربيت وصفه لسليمان احلليب هو أنه عاش يف فرتة فوضى عثمانية مملوكية، مل تقم لدماء األبرايء  
أبنه آفاق أهوج، أي أنه ليس بطاًل وطنيًا أو جماهدًا مسلماً، كما تصوره بعض الرواايت، ألن اجلربيت تعلم يف األزهر 

ليهم، ويشف وحفظ القرآن الكرمي، وال شك أنه كان حيفظ قوله تعايل: "قاتلوهم يعذهبم هللا أبيديكم وخيزهم وينصركم ع
 صدور قوم مؤمنني".

ولكننا نندهش حني نعرف ان هذا احلكم القاسي الذي وقع على سليمان احلليب أجري حتت مسع وبصر اجلربيت، ومع 
ذلك فانه مل يبدي فزعًا أو هلعًا أو يستنكر التنفيذ، ويغضب أمام قسوة احلكم وبشاعته. ان هذا احلكم مل يستخدمه 

ملماليك حديثاً، لكنه كان قد الغي يف مصر متاماً، وعلى افرتاض قبل جميء الفرنسيني، متاشياً مع ما غري محورايب قدمياً وا
رددته هيئة احملكمة الفرنسية إهنم يستخدمون قصاصاً كان متبعاً لدي أهل البالد. وتري الدراسة، ان اخلازوق كان عقاابً 

حلضارة الغربية وريثة القرون الوسطي حضارة الغرب العنيفة. يتسم ابلعنف والقسوة الشديدة، وهي مسات تعكسها هذه ا
 وهو موقف مل ينتبه إليه مؤرخ سلفي مستنري كبري مثل عبد الرمحن اجلربيت؟

بقي السبب املباشر الذي جعل اجلربيت يبدي الكثري من االنبهار الذي بدأ أقرب من االعجاب ابلفرنسني وهي حالة 
روج الفرنسيني من مصر، وميكن تفهمها من السبب الذي جعله يعاين ممارسات ميكن ان نالحظها ببساطة عقب خ

حممد علي يف احلكم، فبينما كان أهم ما مييز الفرنسيني ان هؤالء رغم عقيدهتم، كانوا حيرصون على العدالة ولو حيت يف 
ربيت ايل هذه العدالة، فحاكم شكلها الصوري، اما يف الفرتة األويل من حكم الوايل، فان ممارسته مل ترض تطلعات اجل

مصر اجلديد الذي أجهز على احملاوالت العثمانية اململوكية ابلسالح مستعيناً بطبقة العلماء، ما لبث بعد أن استقرت 
 له األمور أن ارتد على خلصاء األمس فيوقع بينهم الضغينة، مث يتخلص منهم الواحد بعد اآلخر.

بعد السياسي لتلك احملاكمة فقالوا عنها: "ولكن الواقع أن اإلجراء الذي اختذ يف هذه يف حني أدرك املؤرخون الغربيون ال
احلالة كان خيتلف اختالفاً كبرياً عن اإلجراءات الفرنسية العادية لسبب واحد، هو إن املتهمني مل ميثلهم حمام، ومل يكن 

 ة". الغرض من احملاكمة انصاف املتهمني، بل الكشف عن شركائهم يف اجلرمي

بينما يذكر املؤرخني العرب يف العصر احلديث عن احملاكمة هذا احلكم: "وال جدال يف إن حماكمة املتهمني يف هذه 
القضية كانت عنواانً للعدالة العسكرية، وخاصة إذا الحظنا شخصية اجملين عليه والظروف اليت وقعت فيها اجلناية، ومن 

الذين تولوا حتقيق القضية واحلكم فيها قد أظهروا شيئاً كثرياً من ضبط النفس اإلنصاف أن نقول: "إن القضاة الفرنسيني  
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وامليل إيل العدل، وقد كان يف استطاعتهم أن أيخذوا كثريًا من األبرايء جبناية القاتل، لكنهم مل يفعلوا، فكانوا منوذجاً 
 للعدل، ومدعاة لإلعجاب".

فإن املتهمني مل ميثلهم حمام للدفاع عنهم، ولقد انتزعت منهم االعرتافات   فأي حكم هذا على عدالة الفرنسيني يف احملاكمة؛
عن طريق التعذيب، ولقد ُمثل  جبثة سليمان احلليب بعد تنفيذ احلكم، وكيف حنكم ابلعدل عن احملاكمة وأن الوجود 

اء كانوا أطفال أم شباب أم الفرنسي يف مصر أصاًل ال عدالة فيه، وإن الفرنسيني قتلوا كل من صادفهم من األبرايء سو 
 شيوخ، بعد مقتل كليرب وهذا بشهادة فرانسوا اجلاويش الفرنسي يف احلملة.

وأخرياً: تري الدراسة أن الفرنسيني قاموا بتوجيه هذه القضية وجهة سياسية حمددة، من خالل اهتام رجال الدولة العثمانيني 
قرشاً، وتربئة املصريني، مما خيدم ذلك سياستهم من خالل  40مقابل أبهنم استأجروا سليمان احلليب لقتل اجلنرال كليرب 

احليطة واحلذر من أن حيفز هذا احلادث الوطين شباب األزهر ويشعل الفتنة يف صدورهم من جديد، كذلك خيدم موقفهم 
وأن الدراسة تعتقد أن أيضًا يف حرهبم ومفاوضاهتم مع العثمانيني، مما جينبهم توسيع دائرة التنكيل ابلزعماء، ال سيما 

اعتقال الشيخ السادات وهو أحد أستاذة سليمان احلليب وإهانته هي من األسباب املباشرة اليت جعلت التلميذ يثأر 
قد ذهب يف إحدى حماضراته ابجلمعية املصرية للدراسات   )*(ألستاذه. ومن اجلدير ابلذكر إن الدكتور عماد أمحد هالل

 ان احلليب من قتل كليرب وإن التهمة ألصقت به. التارخيية إيل براءة سليم
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 املالحق

 (: من مستندات احلملة الفرنسية، جممع التحريرات)لغة الشعب(1ملحق رقم)
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 (: الفحص األول لسليمان احلليب2ملحق رقم)
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 (3ملحق رقم)
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 (4ملحق رقم)
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 (5ملحق رقم)
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 (6ملحق رقم)
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 .136(: منشور يف كتاب مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص7رقم)ملحق  

 
 .131(: مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص8ملحق رقم)
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 .130مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص (:9ملحق رقم)
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 . 127(: مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص10ملحق رقم)

 
 . 126مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص (:11ملحق رقم)
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 . 127: مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص(12ملحق رقم)

 
 . 118(: مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص13ملحق رقم)
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 . 119(: مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص14ملحق رقم)

 
 . 118السابق، ص(: مصطفي عبدالغين، املرجع  15ملحق رقم)
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 قائمة املصادر واملراجع:

 أوال : قائمة املصادر:

، 3خري الدين الزركلي، األعالم قاموس تراجم: ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، ج -
 .2002، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 15ط

، طبعة بوالق، دار 3الرتاجم واألخبار، حتقيق: عبد الرحيم عبد الرمحن، جعبد الرمحن اجلربيت، عجائب اآلاثر يف  -
 .1998الكتب والواثئق القومية، القاهرة،  

عبد الرمحن اجلربيت، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس، حتقيق وتعليق: عبد الرازق عيسى وعماد أمحد هالل،  -
 .1998، العريب للنشر والتوزيع،  1، ط2ج

ندي الدارنديل، احلملة الفرنسية على مصر يف ضوء خمطوط عثماين )خمطوط ضيا انمة للدارندىل(، عزت حسني أف -
 .1999دراسة وترمجة مجال سعيد عبد الغين، اتريخ املصريني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

قاتل صاري عسكر العام كلهرب، لغة الشعب، جممع التحريرات املتعلقة إىل ما جري بعالم وحماكمة سليمان احلليب   -
ابش حكيم دجنط، والدفرت دار سارتلون، بيان شرح االطالع على جسم صاري عسكر العام كلهرب، مطبعة 

 من أقامة اجلمهور.  8اجلمهور الفرنساوي، القاهرة، مصر، يف سنة  

ة الفرنسية على مصر والشام(، نيقوال الرتك، ذكر متلك مجهور الفرنساوية االقطار املصرية والبالد الشامية )احلمل -
 .1990، الفارايب، بريوت، لبنان،  1حققه وقدم له العميد الركن الدكتور ايسني سويد، ط
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للجمهورية، منشور ومرتجم يف كتاب مصطفي عبد الغين، اجلربيت  9من مراسالت جيش احلملة، ابريس، سنة  -
 .1995ملصرية العامة للكتاب، القاهرة، واألخر رؤية حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة ا

من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ديفرانوا، منشورين مرتمجني يف كتاب مصطفي عبد الغين، اجلربيت واألخر رؤية  -
 .1995حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  

 اثنياً: قائمة املراجع:

كرابس جونيور، كتابة التاريخ يف مصر القرن التاسع عشر دراسة يف التحول الوطين، ترمجة وتعليق: عبد الوهاب جاك   -
 .1993بكر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  

، دار املعارف، القاهرة، مصر، 5، ط2عبد الرمحن الرافعي، اتريخ احلركة القومية وتطور نظام احلكم يف مصر، ج -
1987. 

اش، منظومة القيم الغربية بعيون إسالمية زمن احلملة الفرنسية على مصر وبداايت الوعي ابلتجاوز احلضاري حممد حو  -
 .2011(، حبوث مؤمترات، الدار البيضاء،  1801  -1798)

 .1999حممد سعيد العشماوي، مصر واحلملة الفرنسية، اتريخ املصريني، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،   -

عبد الغين، اجلربيت واألخر رؤية حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصطفي  -
1995. 

، سينا للنشر، 1هنري لورنس وآخرون، احلملة الفرنسية يف مصر بوانبرت واإلسالم، ترمجة: بشري السباعي، ط -
 .1995القاهرة، 
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 اثلثا : الرسائل العلمية:

وجيه علي أبو محزة، القاهرة يف عصر احلملة الفرنسية، رسالة ماجستري، قسم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -
 .1998جامعة املنيا،  

 رابعاً الدورايت:

 .1974، مصر،  158، العدد  14جملة الكاتب، جملد  -

 .1976، مؤسسة األهرام املصرية، مصر،  6، العدد  12جملة الطليعة، سلسة -

 .1979، الكويت،  1، العدد  7لة العلوم االجتماعية، جملد جم -

 .1978، معهد االمناء العريب، لبنان،  3، العدد  1جملة الفكر العريب، جملد -

 .1982، معهد االمناء العريب، بريوت، 4، السنة  27__________، العدد   -

 .1985، جامعة األزهر، الزقازيق، 4جملة كلية اللغة العربية، العدد  -

 .1986، وزارة االعالم، الكويت، 1، العدد  17عامل الفكر، اجمللد جملة  -

 .1998، مصر،  154جملة أدب ونقد، العدد  -

 ،2009، جامعة أسيوط، مصر، 29جملة كلية اآلداب، العدد   -

 .2012، االردن، 1، العدد 8اجمللة االردنية يف اللغة العربية وآداهبا، جملد  -

للجمهورية، منشور ومرتجم يف كتاب مصطفي   8يف بريرايل السنة    71ة رقم  من كورييه دي ليجيبت، الطبعة االصلي -
 .1995عبد الغين، اجلربيت واألخر رؤية حضارية مقارنة، املكتبة الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  
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 خامسا : شبكة االنرتنت:

 https://ar.wikipedia.org/wiki سليمان احلليب، ويكبيداي املوسوعة احلرة.               -

- https://groups.google.com/forum/#!msg/mltzm/4tUhrl4wZGc/lnDyGkQyl9kj 

 

املنصب، سليمان احلليب: هو طالب شامي، كان يدرس يف األزهر ابلقاهرة، وهو من اغتال كليرب احلاكم العام جليش الشرق الذي خلف انبليون يف هذا       )*(
من مدينة حلب، من أب مسلم مهنته بيع السمن وزيت الزيتون. انظر: سليمان احلليب، م يف قرية عفرين يف الشمال الغريب 1777ولد سليمان احلليب عام 

     https://ar.wikipedia.org/wiki  ويكبيداي املوسوعة احلرة.             
. جاءت اسرته من قرية جربت 1826-1824، وتويف ما بني عامي  1754-1753هو عبد الرمحن بن حسن اجلربيت، ولد يف القاهرة ما بني عامي  )*(

لماء  من كبار ع  قرب ميناء زيلع على البحر االمحر، درس يف األزهر، وعاصر احلملة الفرنسية على مصر، وأوائل حكم حممد علي. نشأ يف بيت علم، وكان ابوه
وية والفلكية بعد أن احلقه القرن الثاين عشر اهلجري، كما كان ميسور احلال يبذل ثروته ومكتبته لطلبة العلم، أتقن اجلربيت املذهب احلنفي والعلوم الشرعية واللغ

على ترمجة أعيان القرن الثاين عشر  والده ابألزهر الشريف، وكان أحد تالمذة الشيخ مرتضي الزبيدي صاحب اتج العروس، وعمل يف البداية مع استاذه
يف الرتاجم  اهلجري، فلما مات الزبيدي وجاءت احلملة الفرنسية مال إىل أتريخ األحداث. ومن أشهر مؤلفاته اتريخ مدة الفرنسيس مبصر، وعجائب اآلاثر

اموس تراجم: ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني  األعالم قواألخبار، ومظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. للمزيد انظر خري الدين الزركلي،  
كتابة التاريخ يف مصر القرن التاسع عشر دراسة  ؛ جاك كرابس جونيور، 304، ص2002، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 15، ط3، جواملستشرقني

اجلربيت مؤرخا  وروائيا :  ؛ مسية سليمان الشوابكة، 66-65، ص ص1993تاب، ، ترمجة وتعليق: عبدالوهاب بكر، اهليئة املصرية العامة للكيف التحول الوطين
اجلربيت  ؛ عبدالباسط أمحد علي، 88، ص2012، االردن، 1، العدد8، اجمللة االردنية يف اللغة العربية وآداهبا، جملددراسة يف رواييت اجلودرية والعمامة والقبعة

 . 6-5، ص ص1985، جامعة األزهر، الزقازيق، 4ربية، العدد، جملة كلية اللغة العواألدب العريب احلديث
، طبعــة بوالق، دار الكتــب والواثئق القوميــة، القــاهرة، 3، حتقيق: عبــدالرحيم عبــدالرمحن، جعجــائــب اآلاثر يف الرتاجم واألخبــار(    عبــدالرمحن اجلربيت، 1)

 .املقدمة.   )أ( ، ص1998
، ابش حكيم دجنط، والدفرت  جممع التحريرات املتعلقة إيل ما جري بعالم وحماكمة ســـليمان احلليب قاتل يـــاري عســـكر العام كلهربلغة الشـــعب،      (2)

. 3- 2من أقامة اجلمهور، ص 8دار سـارتلون، بيان شـرح االطالع على جسـم صـاري عسـكر العام كلهرب، مطبعة اجلمهور الفرنسـاوي، القاهرة، مصـر، يف سـنة 
ــيا (مة للدارند ((؛ عزت حســــني أفندي الدارنديل،  1حق رقم)انظر املل ــوء ينطوخم عثماي )ينطوخم وـ ــر يف وـ ــية علص مصـ ، دراســــة وترمجة احلملة الفرنسـ

ق ، حتقيمظهر التقديس بذهاب دولة الفرنســـيس؛ اجلربيت،  305، ص1999مجال ســــعيد عبدالغين، اتريخ املصــــريني، اهليئة املصــــرية العامة للكتاب، القاهرة،  
ــة يف واثئق اجلنرال ؛ حممد عبداحلميد احلناوي،  418، ص1998، العريب للنشـــــــــر والتوزيع،  1، ط2وتعليق: عبدالرازق عيســـــــــي وعماد أمحد هالل، ج دراســـــ

ثالث، ؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، اجلزء ال492، ص2009، جامعة أســيوط، مصــر، 29، جملة كلية اآلداب، العدد1800-1798كليرب
، حققه وقدم له العميد الركن ذكر متلك مجهور الفرنســـاوية االقطار املصـــرية والبالد الشـــامية)احلملة الفرنســـية علص مصـــر والشـــام(؛ نيقوال الرتك، 190ص

ــويد، ط ، ظام احلكم يف مصــــــر اتريخ احلركة القومية وتطور ن؛ عبدالرمحن الرافعي، 138-137، ص ص1990، الفارايب، بريوت، لبنان،  1الدكتور ايســـــــني ســـــ
 . 187-186-185، ص ص1987، دار املعارف، القاهرة، مصر،5، ط2ج
 .138نيقوال الرتك، نفسه، ص     (3)
؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع الســــــــــابق، 3-2؛ جممع التحريرات، املصــــــــــدر الســــــــــابق، ص ص190انظر: اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص    (4)

 .187ص

 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ــابق، ص     (5) ــدر الســــ ــابق، ص190اجلربيت، املصــــ حنو إعادة قراءة للتاريخ: واقعة ســـــليمان احلليب  ؛ ماجد يوســــــف،  188؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع الســــ
 .54، ص1998، مصر، 154، جملة أدب ونقد، العددمنوذجا  

ــابق، ص     (6) ــدر الســ ــابق، ص191-190اجلربيت، املصــ ــدر الســ ــارية مقارنة؛ مصــــطفي عبدالغين،  138؛ نيقوال الرتك، املصــ ، املكتبة اجلربيت واألخر رؤية حضـ
 .114، ص1995الثقافية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 (2انظر امللحق: رقم )  )*(
، يونيو يف التاريخ املصـري؛  391-138عزت حســن أفندي الدارندايل، املصــدر نفســه، اجلربيت، املصــدر الســابق؛ نيقوال الرتك، املصــدر الســابق، ص ص     (7)

 .24، ص1976، مؤسسة األهرام املصرية، مصر، 6، العدد12اعداد هيئة التحرير، جملة الطليعة، سلسة
؛ عزت حسـن أفندي الدارندايل؛ املصـدر نفسـه؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، 11-9لغة الشـعب جممع التحريرات، املصـدر السـابق، ص     (8)

 (.2. انظر امللحق رقم )139؛ نيقوال الرتك، املصدر السابق، ص191ص
اجلربيت والربجوازية ؛ حممود متويل،  193؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع الســــــــــابق، ص51-23لغة الشــــــــــعب جممع التحريرات، املصــــــــــدر الســــــــــابق، ص ص   (  9)

، اتريخ املصـريني، اهليئة مصـر واحلملة الفرنسـية ؛ حممد سـعيد العشـماوي،  46- 43-37، ص ص1974، مصـر، 158، العدد14، جملة الكاتب، جملدالصـغةة
 (6. انظر امللحق: رقم )88، ص1999املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 .50؛ ماجد يوسف، املرجع السابق، ص213اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (10)
املؤرخ ؛ عــاطف أمحــد فؤاد، 220-190جــائــب اآلاثر يف الرتاجم واألخبــار، ص؛ اجلربيت، ع69-67جونيور، املرجع الســــــــــــــــابق، ص ص جــاك كرابس     (11)

 . 72، ص1979، الكويت، 1، العدد7، جملة العلوم االجتماعية، جملداملصري عبدالرمحن اجلربيت: دراسة يف سيولوجيا املعرفة
 . 220- 190كاملة لدي اجلربيت أنظر: اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص صلالطالع على احملاكمة    )*(

 يعسوهبم: تعين أمريهم.   )**(
 معناه القائد العام جليش الشرق.    )***(

 .86-85؛ حممد سعيد العشماوي، املرجع السابق، ص ص191جائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص(     اجلربيت، ع12)
  يقصد املظامل اليت ستصدر عن عساكر الدولة العثمانية يف حق األهايل مبصر بعد إخراج الفرنسيني منها.      )*(

؛ حممد حواش، منظومة القيم الغربية بعيون إســـــــــــالمية زمن احلملة الفرنســـــــــــية على مصـــــــــــر 192-191جائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص(     اجلربيت، ع13)
 .318، ص2011(، حبوث مؤمترات، الدار البيضاء، 1801 -1798ضاري)وبداايت الوعي ابلتجاوز احل

على مجلة احتماالت   158-153وهي طريقة بشعة لإلعدام ظهرت يف عصر امللك محورايب، حيث جاء يف املواد املنصفة يف قوانني محورايب من الرقم    )**(
ومن هذه العقوابت االعدام غرقا وحرقًا واملوت على اخلازوق، وشاعت بعد ذلك يف العصر لعقوبة القاتل والعالقات اجلنسية بني االب وابنه واالم وابنها، 

ويف . خر أنفاسه العثماين، والعصور الوسطى يف أوراب، وكان يغزر رمح طويل يف جسم اإلنسان من األسفل إىل أعلى، ويبقى الضحية معلقاً برحمه حىت يلفظ آ
للمزيد انظر املوقع االلكرتوين  ه خبوزقة طحان قتل صبياً، فخوزقوه يف املدابغآخر العصر اململوكي أمر السلطان قانصو 

 االيت:                                                                
https://groups.google.com/forum/#!msg/mltzm/4tUhrl4wZGc/lnDyGkQyl9kJ 

  هؤالء األشخاص وآخرون معه بتهمة العلم وعدم اإلخبار مبا كان يعتزم سليمان احلليب القيام به.  أعدم  )***(
 .318؛ حممد حواش، املرجع السابق، ص193اجلربيت عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص    (14)

 (.4انظر امللحق: رقم )  )****(
؛ من كورييه دي ليجيبت، 200؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص36- 35-28، ص صلغة الشـعب جممع التحريرات، املصـدر السـابق      (15)

؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع 131للجمهورية، منشـــــور ومرتجم يف كتاب مصـــــطفي عبدالغين، املرجع الســـــابق، ص 8يف بريرايل الســـــنة   71الطبعة االصـــــلية رقم 
 .191-190السابق، ص ص

؛ اجلربيت، نفسـه، ص 130للجمهورية، منشـور ومرتجم يف كتاب مصـطفي عبدالغين، املرجع السـابق، ص 9الت جيش احلملة، ابريس، سـنة  من مراسـ      (16)
 .202-201ص

؛ اجلربيت، مظهر التقديس 191؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص29-28لغة الشــــــــــعب جممع التحريرات، املصــــــــــدر الســــــــــابق، ص ص     (17)
، احلملة الفرنسية يف مصر بو(برت واإلسالم ؛ هنري لورنس وآخرون، 190-189؛عبدالرمحن الرافعي، املرجع السابق، ص ص419بذهاب دولة الفرنسيس، ص

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fforum%2F%23!msg%2Fmltzm%2F4tUhrl4wZGc%2FlnDyGkQyl9kJ&h=yAQHVa2iW
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 .502، ص1995، سينا للنشر، القاهرة، 1ترمجة: بشري السباعي، ط
؛ اجلربيت، مظهر التقديس 212-207؛ اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص ص50ســــــــــابق، صلغة الشــــــــــعب جممع التحريرات، املصــــــــــدر ال    (18)

 (6. انظر امللحق: رقم )419بذهاب دولة الفرنسيس، ص
(؛ اجلربيت، 6(، )5(، )4(، )3(، )2(، )1لالطالع على احملاكمة كاملة انظر: لغة الشعب جممع التحريرات، املصدر السابق. انظر املالحق رقم )    )*(

 عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار. 
 .190اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (19)
ــيةوجيه علي أبو محزة،       (20) ، 1998، رســــالة ماجســــتري، قســــم التاريخ، كلية اآلداب والعلوم اإلنســــانية، جامعة املنيا،  القاهرة يف عصـــر احلملة الفرنسـ

 .266ص
 .132نقالً عن: مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص     (21)
 .218-216(     اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص ص22)
 .188؛ عبدالرمحن الرافعي، املرجع السابق، ص134مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص      (23)
 .70-69جونيور، املرجع السابق، ص ص جاك كرابس     (24)
 .70-69نفسه، ص ص     (25)
 .69نفسه، ص     (26)
 (.6(، )5. انظر امللحق رقم )191؛ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص48لغة الشعب جممع التحريرات، املصدر السابق، ص     (27)
 .92-91؛ حممد سعيد العشماوي، املرجع السابق، ص ص273علي أبو محزة، املرجع السابق، ص ؛وجيه213-212اجلربيت، نفسه، ص ص     (28)
 .273وجيه علي أبو محزة، املرجع السابق، ص     (29)

 (.13(، )12(، )11انظر املالحق: رقم )  )*(
ــلية، رقم(     من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ديفرانوا30) ــنة الثامنة للجمهورية(، منشـــورين  71، )ومن كورييه دي ليجيبت، الطبعة االصـ يف بريرايل، السـ

؛عبدالرمحن الرافعي، املرجع 421؛ اجلربيت، مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنســيس، ص127-126مرتمجني يف كتاب مصــطفي عبدالغين، املرجع الســابق، ص ص
 .195السابق، ص

 .273أبو محزة، املرجع السابق، ص وجيه علي     (31)
 .191اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (32)

 (. 16(، )14(، )13(، )12انظر املالحق: رقم )  )*(
 .811من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ابرون ديفرنوا، منشوران ومرتمجان يف كتاب مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص     (33)
 .217-215اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص ص    (34)
  https://groups.google.com/forum/#!msg/mltzm/4tUhrl4wZGc/lnDyGkQyl9kJانظر:        (35)
ــر ؛ نشــــــأت اخلطيب، 83ع الســــــابق، صجاك كرابس جونيور، املرج     (36) ــراف الفكري يف عصــ ، معهد 3، العدد1، جملة الفكر العريب، جملداجلربيت والصــ

 .35-34، ص ص1978االمناء العريب، لبنان، 
. أنظر املالحق: رقم  118من تقرير اجلنرال مينو، وتقرير اجلنرال ابرون ديفرنوا، منشــــــوران ومرتمجان يف كتاب مصــــــطفي عبدالغين، املرجع الســــــابق، ص     (37)
(12( ،)13( ،)14( ،)16.) 
 نفسه.     (38)
 .51لغة الشعب جممع التحريرات، املصدر السابق، ص     (39)
 .119-118من تقرير اجلنرال ابرون ديفرنوا، منشور ومرتجم يف كتاب مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص ص     (40)
 .191اجلربيت عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص     (41)
)5(West encounters in Arabic –East Enany, Rasheed, Arab Representations of the Occident?-El     

fiction, the Taylor & Francis e-Library, New York, 2006, P.16. 
 .122مصطفي عبدالغين، املرجع السابق، ص     (43)
 .139، ص1986، وزارة االعالم، الكويت، 1، العدد17مصطفي، عبدالغين، اجلربيت والغرب يف الفكر العريب احلديث، جملة عامل الفكر، اجمللد     (44)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgroups.google.com%2Fforum%2F%23!msg%2Fmltzm%2F4tUhrl4wZGc%2FlnDyGkQyl9kJ&h=yAQHVa2iW
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، الســــنة الرابعة، معهد االمناء العريب للعلوم االنســــانية، 27خالد زايدة، التصــــوف والتاريخ: قراءة يف عجائب اآلاثر للجربيت، جملة الفكر العريب، العدد    (45)

 .275، ص1982بريوت، 
ة للجمهورية، منشــــــــــــــور ومرتجم يف كتاب مصــــــــــــــطفي الســــــــــــــنة الثامن-بريرايل 27يف  71بيان من القيادة العامة ابلقاهرة، كورييه دي ليجيبت، رقم      (46)

 (.7. انظر امللحق: رقم )136عبدالغين، املرجع السابق، ص
 .191اجلربيت، عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، ص    (47)
 .192نفسه، ص     (48)
 .69جاك كرابس جونيور، املرجع السابق، ص     (49)
 .28املرجع السابق، ص؛ نشأت اخلطيب، 70نفسه، ص     (50)

اآلداب جامعة عماد هالل: هو مدير وحدة البحوث الواثئقية بدار الواثئق القومية سابقاً، وأستاذ مساعد التاريخ احلديث واملعاصر بقسم التاريخ كلية    )*(
ذه احملاضرة اليت ألقاه يف اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية  قناة السويس سابقاً، واستاذ التاريخ احلديث واملعاصر املشارك بكلية اآلداب جامعة امللك فيصل. وه

ي على وشك عبارة عن ورقة حبثية قيد الدراسة، وقد تواصل معه الباحث من أجل احلصول على نسخة منها، فجائه الرد أن الورقة مازالت قيد الدراسة وه
 االنتهاء من أجل النشر قريباً. 


