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جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

المقدمة:

يبدو لنا كما يقول غسان إسماعيل إن شخصية ابن خلدون بات

يعرفها الداني والقاصي من الباحثين في المشرق والمغرب ناهيك عن
عشرات ال كتب والبحوث التي أشبعته درسا وتحليلا(.)1

لقد قدم لنا ابن خلدون ترجمة وافية عن سيرته الذاتية في

رحلته المشهورة التي تعتبر مصدرا مهما في السيرة الخلدونية( ،)2وقد

أغنى الباحثين عن ذلك ،ول كن وجب الحذر من أخذ كل ما يقوله

ابن خلدون عن نفسه على علاته(.)3

فهو عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ،ولد بتونس732ه -

1332م ،نشأ وتلقى العلوم المعروفة في عصره ،له رحلات وجولات

بين المغرب والأندلس ومصر ،وأمتهن السياسة والدبلوماسية والتعليم

و ...فكان رجلا موسوعيا بامتياز ،فكان من النخب النادرة في

التفكير والسياسة ،فتنافس الملوك في جلبه للبلاط ،كل هذا صنع

عالمية ابن خلدون من المريني إلى القشتالي إلى بني الأحمر إلى

تيمورلنك،

حتى

بالإسكندر ية(.)4

توفي

بمصر

عام

868ه 1406-م،

ودفن

ومما لا شك فيه أن الأبحاث والدراسات والملتقيات التي

تناولت ابن خلدون طيلة القرنين الأخيرين قد أغنت المكتبات
العالمية في الشرق والغرب ،فكانت المقدمة مادة دسمة للباحثين

فتنافسوا في إبراز محاورها ،ومصدرا لا غنى للباحث عنه.
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ول كن عندما نقرأ هذه الأبحاث نجدها قد ركزت على النواحي

الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والتار يخية والسياسية والحضار ية

والفلسفية والأدبية والدينية والمنهجية( ،)5وأفاضت فيها فيضا كثيرا،

ومنهم من شكك في أطروحات ابن خلدون كمحمود إسماعيل عبد

الرازق في كتابه أسطورة ابن خلدون(.)6

ول كن هناك جانب مهم لم يتطرق إليه الباحثون في فكر ابن

خلدون ،وهو الجانب العسكري المغيب في هذه الأطروحات ،فعند
قراءتنا للمقدمة وجدناه قد خصص فصلا حول مذاهب الأمم في

الحروب ،مما يدل على علو كعب الرجل في التفكير العسكري ،فما
هي مصادر المنظومة العسكر ية في فكر ابن خلدون؟
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جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

مصادر الفكر العسكري عند إ بن خلدون:
إن المتصفح لإنتاج ابن خلدون سواء أطروحاته في المقدمة أو

سرده لرحلته أو تار يخه للبربر من خلال ديوان المبتدأ والخ بر يستطيع
أن يستأنس بال كثير من الأحداث التي رسمت معالم العسكر ية عند

الرجل ،من خلال موروثه البطولي العلمي والسياسي والاجتماعي
والنفسي ،لذلك يمكن إبراز عوامل نبوغ ابن خلدون في الاجتهاد

العسكري و تنظيراته.

 -الأصول الثور ية لعائلة ابن خلدون المتمثلة في حركة كريب

بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد بإشبيلية

()7

ضد علي بن أبي عبدة

والذي انتصر عليه سنة 399ه وسيطر على المدينة لسنوات

عديدة( ،)8و يؤكد هذه الثور ية ابن حزم الأشبيلي الذي وصف
كريب وأخاه خالد بأنهما من أعظم ثوار الاندلس(.)9

 -انخراط أجداده وقومه في الجيش الأشبيلي في جناح جند

اليمن ،ولم يكن هذا الانضمام عفو يا بل للخبرة الحربية التي امتازوا بها

وتمرسهم في فنون القتال( ،)10وعندما حكم بنو عباد إشبيلية ق5ه -

11م أدخلهم المعتمد بن عباد الإشبيلي في الجيش وشاركوا معه في
معركة الزلاقة

()11

فاستشهد منهم عدد كثير من بني خلدون ،وهذا

دليل على الأعداد ال كبيرة التي شاركت في المعركة(.)12

 -تأثره بالنشاط العسكري لأسرة الآبلي أستاذه والذين جندوا

في جيش الدولة الز يانية ،وقد تميزت قيادتهم بإتقان فنون القتال،

و يظهر ذلك من خلال ترجمته للآبلي(.)13
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 -إطلاعه على الموروث العسكري للفرس والروم ودول

الإسلام والعرب في العصر الجاهلي والقوط والبربر والإفرنج والترك،

وتوظيفه في تحليل المقاربات العسكر ية وقراءة تراث الأخر بمنهجية

علمية(.)14

 -اعتماده على ابن جرير الطبري ،ووصايا على ابن أبي طالب

في معركة صفين ،وكذا سياسة عمر بن الخطاب الحربية ،ثم السيرة

النبو ية وغزوات الرسول ،فقصيدة أبي بكر الصيرفي التي هي عبارة
عن نصائح وخطط عسكر ية موجهة ليوسف بن تاشفين ،ولعل كتاب

سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي من أهم المصادر التي اعتمد عليها
في تنظيره العسكري(.)15

 -تجربة ابن خلدون وتعاطيه لفن السياسة تنظيرا وممارسة في

مصر ،المغرب ،الأندلس ،المشرق وعلاقاته بالملوك ،واحتكاكه

بقيادات الجيش وحضوره وقائع عديدة مشاركا كجندي ،كل ذلك

أهله في رسم معالم منظومة عسكر ية خلدونية(.)16

 -براعته في فن الدبلوماسية حيث لعب دور الوسيط في

الصلح والهدنة والمفاوضات ،من ذلك تعو يضه من طرف ملوك
العدوة الأندلسية للتفاوض حول عقد الصلح مع بطرة بن الهنشة

ابن الأذفونش فنال إعجابه ،ثم قيامه بالمفاوضات مع تيمورلينك أثناء
حصاره دمشق ،كل هذا أضاف لابن خلدون معارف كثيرة

وظفها في تنظيره العسكري(.)17

 -استعماله للمصطلحات العسكر ية التقنية ،مما يدل على

24

التخصص العسكري والإطلاع عليه تنظيرا وممارسة.

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

لقد قدم لنا ابن خلدون منظومته العسكر ية بمصطلحات تصب

كلها في هذا التخصص ،والقارئ يدرك عسكر ية الرجل من خلال

المصطلحات الدقيقة ،كالصلح والاستماتة العسكر ية ،المدد والحصار،
التخصيص الإمداد ،الزحف ،حفر الخنادق ،العيون ،السر ية،

الإغارة ،الساقة ،الميمنة ،المسيرة ،القلب ،الثغور ،خزانة السلاح،
الرماح ،السهام ،أمير السلاح ،ناظر الجيش ،أمير الجيوش ،مقدم

الجيوش ،السلالم ،الدبابات نصب المنجنيق ،المتارس ،آلات

الحصار ،الشواني ،التعبئة ،الحشد( ،)18فالمنظومة موجهة للعسكر يين
والقيادات وليست إلى العامة ،فهو يتكلم للنخب بمفاهيم تقنية.

 -لم يقتصر ابن خلدون على تقديم النصائح في الحرب ولا على

السرد ووصف المعارك والأحداث( ،)19بل إنه اجتهد فيه وجعله

علما مستقلا من خلال إعطاءه لغة خاصة ذات مصطلحات
مفتاحية عكس ما ذهب إليه الباحث التونسي فتحي التر يكي(.)20

 -إذا كانت المقدمة تحمل ذكر أسلحة معينة مثل السيوف

والرماح والنبال واستعمال الأحصنة فإنه لا يعني محدودية المعرفة

عنده في استراتيجيات هذه الأسلحة ودورها في المعركة ،و بعيدا عن

المقدمة فمصادره الأخرى كالرحلة والعبر قدمت لنا ال كثير من
الأسلحة والاستراتيجيات خاصة عند وصفه للأحداث والمعارك في

المغرب أو المشرق أو الأندلس(.)21

اعتقد أن الرجل كان موسوعيا في كل فن ولم يكن أبدا من

دعاة الحرب وإنما من دعاة السلم ،والأمثلة كثيرة في رحلته وتعليقاته
على ال كثير من المعارك ،وفي جانب آخر نجده يملك موسوعة عسكر ية
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أهلته للتنظير في هذا العلم ،بل يذهب إلى أبعد من ذلك حيث نراه

من أكبر النقاد للمنظومة العسكر ية ،و يظهر ذلك من خلال ال كثير
من آراءه مثل قوله" :وليس بصحيح" في نقده للطرطوشي ،وقوله:

(فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير

ظاهرة ،ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما

تقرر في موضعه) ،فلا بد من وقوع التأثير في ذلك و يقصد الجانب
النفسي في الحرب وأهميته "ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت

أسبابه" (.)22
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جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

محاور المنظومة العسكر ية عند إ بن خلدون:
عدم التسر يع في الهجوم:

فهو ينقد الصيرفي في هذا الأسلوب و يجعله شاذا و يعتبره

خطأ تكتيكيا ينجر عليه تسر يع الانهزام ،و يعطي ابن خلدون للتريث
والتأني والتركيز والرزانة أساس المعركة ،ثم يصحح ابن خلدون
أسلوب الصيرفي و يعدله و يضبطه و يجعله ناجحا عندما يكون القائد

ملما إلماما دقيقا بحيثيات المعركة ،وفي هذه الحالة يجوز له استعمال

المبادأة والخفوف(.)23

العصبية جزء من التكتيك:

يركز ابن خلدون على أن أساس التكتيك هو العصبية الواحدة،

وهو ينتقد ما ذهب إليه أبو بكر الطرطوشي في سراجه الذي يركز على

القلب في المعركة ،حيث يكون من النخب والشجعان ذوو التدريب

النوعي ،الميمنة والمسيرة( ،)24أما العصبية الخلدونية فتلحق الهزيمة
بال كثرة؛ إذ كانوا من عصبيات متعددة ،وهذا صحيح لأن وضع
عصبية موحدة في جناح وعصبيات في أجنحة أخرى يؤدي إلى

تنافس وإبراز فنون القتال عند هذه العصبيات ،وهذا شيء

إ يجابي(.)25

عناصر الانتصار في فكر ابن خلدون:

يولي ابن خلدون أهمية لعدد الجيش في عملية النصر ،ويربطه
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بقوة التسليح ووفرتها ونوعيته ،وكذا كثرة الشجعان ذوي التدريب،

ورسم وترتيب وتنظيم الخطة الحربية التي هي الأساس ،وهي ترجمة

لما اتفق عليه في مجلس الحرب السري لوضع خطة المواجهة ،حيث
تدرس جميع الاحتمالات في المعركة وضرورة التكيف معها( ،)26ثم

يعطي ابن خلدون لعنصر الصبر مفتاح النصر( ،)27ونسميه قدرة

التحمل والنفس الطو يل ،وهذا يرجع إلى كيفيات توز يع القوة
توز يعات مرحلية حسب متطلبات المعركة (توز يع القوة النفسية
والبدنية).

ومن العناصر الأخرى:

 -نظام الصف :وهو استراتيجية أصلها أعجمي وثابت من

الثوابت في النظام العسكري الأعجمي( ،)28وتعني ترتيب المقاتلين في

صفوف ،و يقصد ابن خلدون الصف المستوي لأهميته ونجاعته في

المعركة( ،)29لأنه صدام جماعي متماسك ومتراص يصعب اختراقه،

و يعطي ثباتا للمقاتل ورهبة للعدو ،وهو من أهم التكتيكات الحربية

عند الروم والفرس( ،)30وبمجيء الإسلام أعطي لهذا التكتيك أهمية
في المنظومة العسكر ية الإسلامية في عهدها النبوي وضبطه في سورة

الصف كالثبات وعدم التراجع الذي جعله من الكبائر(.)31

والهدف منه حسب ابن خلدون هو حفظ النظام وسد

الثغرات في الصف وغلق جميع المفاجآت التي قد تحدث في منظومة

الصف(.)32
28

جوانب منسية من شخصية ابن
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 -الخنادق كعنصر تأمين :استراتيجية مهمة عند ابن خلدون

لتأمين المعسكر وحمايته من الإغارة ،ويربط ابن خلدون تطور هذا

الأسلوب بكثرة الرجال وضخامة الملك وكثرة العمران ،ثم زال عندما
ضعفت مسبباته ومعطياته( ،)33ولعل القارئ لديوان العبر يدرك

خبرته في تقنيات هذا الأسلوب ،حيث يجعل تعميق الخنادق شرط

أساس للنجاح ،وهذا يتطلب حشدا كبيرا في هذه العملية(.)34

 -الخداع عنصر تكسير :وهو جزء من الحرب في نظر ابن

خلدون ،وهي المراوغة والاحتيال ،وهو عنصر من عناصر العلم

العسكري ،و يقصد به فن التمو يه والقيام بأعمال تضليلية لصرف العدو

عن الاتجاهات والأمكنة( ،)35ولها عدة تسميات كالتور ية وال كيد

والمكر ،الحيلة( ،)36وليس كل خداع ناجع ،بل وجب ربطه

بالإتقان والدراسة الجيدة

()37

 -ال كر والفر :وهو الهجوم والتراجع في القتال ،وهو من

الأساليب القتالية لتجنب أكبر عدد من الخسائر ،و يعطي ابن خلون
أمثلة كثيرة عن الأمم وكيفية تطبيقها لهذا النظام كالروم ،الفرس

والقوط...

()38

يجعل ابن خلدون نجاحه عند العرب بسبب دقة

التكتيك الموجود فيه ،وهو وضع طبقة من الجند قو ية تحمي ظهورهم

أثناء ال كر والفر ،ويرجعون إليها ،ومهمة هذه الطبقة هي حماية

الأغراض المادية للجيش( ،)39وتسمى التغطية والمدد أثناء التراجع
"الفر" وتحمي الساقة ،و يعلل ابن خلدون سبب الهزائم في الدول

الإسلامية على عهده بعدم تأمين الساقة التي جعلوها لحمل الفساطيط

والأثقال غير المحمية(.)40
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الكمين ( :)41و يركز ابن خلدون على هذا الأسلوب الذي يكون

الهدف منه مباغتة العدو ،ويركز البعض على انتقاء الكمناء فالمكان
لنجاح الكمين(.)42

التضاريس :يجعل ابن خلدون من المكان المرتفع موقع دفاعي

جيد للمتحصن ،ونقطة ضعف للمهاجم المتسلق ،وهذا لضيق المكان

وصعوبة التحرك في مساحة محدودة ،مما يؤدي إلى عدم تركيز
الصاعد بسبب رمي الحجارة المستمر من الأعلى ،و يعطينا مثالا على

ذلك وهو ما وقع لقوات المنصور عند ملاحقته قوات أبي يزيد

()43

ابن خلدون خبير شؤون الحرب البحر ية:

30

يرجع ابن خلدون قوة الانتصار العسكري للنصارى إلى:

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

 -انشغالهم بتجارة السفن

 -الثقافة الحربية في مجال البحر أكسبتهم تدريب ومهارة عالية

في ركوب البحر (نخب بحر ية متطورة).

 -سيطرتهم على ال كثير من المدن الساحلية أعطاهم السيطرة

على الطرق المركز ية ماديا وحيو يا ،كقرطاجة ،سبيطلة ،شرشال،

طنجة.

()44

 تطور الترسانة العسكر ية ًّكما ونوعا ،و يظهر ذلك من خلال

قوة التسليح ،وإستراتيجية المدد في الحرب البحر ية(.)45

في المقابل نجد غياب العرب وضعفهم في ركوب البحر،

ويمكن إرجاع ذلك إلى انحسارهم في الصحراء وتقوقعهم فيها ،ولعل
رسالة عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في وصف البحر يدل

على الانبهار والتعجب والخوف ،حتى أنه نهاهم عن ركوبه(.)46

 -يجعل ابن خلدون بداية التفوق الإسلامي البحري في عهد

معاو ية بن أبي سفيان حتى نهاية الدولة الموحدية بتقهقر في أواخر

الدولة الفاطمية(.)47
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ويرجع ابن خلدون أسباب الاستفاقة العربية في مجال الحرب

البحر ية إلى:

 التوسعات العربية الإسلامية. -السيطرة على البحار.

 -تشجيع الصناعة الحربية البحر ية (السفن).

 -الاستثمار في أصحاب الصنائع البحر ية والاستفادة منهم

كالإفرنج والأندلسيين(.)48

 -إذن يقدم لنا ابن خلدون تحليلا في الإستراتيجية والتفوق

البحري بين المسيحيين والمسلمين ،وحسب دراستنا لرحلته نرجع

سبب ذالك إلى خبرته في البحر ،حيث وجدنا أن  %40من تنقلاته
كانت بحر ية بين الشام والمغرب والأندلس ،وهذا أعطاه قوة في

التحليل البحري العسكري(.)49

 -ولعل الصور التي تثبت لنا علو كعبه في الشؤون العسكر ية

البحر ية كلامه عن كيفية التعبئة الحربية في البحر ،فهو يتكلم عن

شحن الأساطيل بالمقاتلة والسلاح والحط والإقلاع تحت أوامر قائد
الأساطيل الذي يساعده قائد النواتية الذي تنحصر مهمته في تدبير

شؤون الحرب من توفير السلاح والحشد والمقاتلة ،ويساعده رئيس
الأسطول الذي يدبر سيره بالريح والمجاديف وأوامر الإرساء ،وبعد

إتمام الاستعداد للغزو يتم توديعهم من قبل السلطان والعامة والدعوة

لهم بالنصر(.)50

 -التأمين الغذائي أساسي في المنظومة العسكر ية البحر ية عند
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ابن خلدون؛ إذ يلح على ضرورة حمل الأقوات للعسكر في البحر بما

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

يكفيها للصمود ،حيث يبين أن هناك أساطيل للإمداد بهذه المادة

الحيو ية ،و يعطي مثالا على الإمدادات الغذائية أثناء استلاء الإفرنج

على طرابلس وبيروت(.)51

هل انتقل عبد الرحمان ابن خلدون من الاشتغال بالعلم إلى
العمل المخابراتي:

يبدو أنه تساؤل صعب ،والبحث فيه مغامرة ومجازفة أمام

انعدام مثله في الدراسات التي تناولت كل جوانب ابن خلدون،

لذلك فهو تساءل جديد من حيث طرحه ،يخرجنا من ابن خلدون

الفيلسوف والناقد والعلامة إلى صورة لا يتقبلها أصحاب الخلدونية

المقدسة.

ول كن عندما تتجرد من الذاتية وتبحث في مفهوم التار يخانية

حسب محمد أركون نجد ال كثير من الإشارات والشكوك في هذه

الشخصية ،خاصة في مؤلفاته ،المقدمة ،والرحلة ،وكتاب العبر التي
حاولنا إعادة قراءتها بمناهج علمية.

إذ أسقطنا صفات رجل المخابرات (العيون)( ،الجاسوس)

على ابن خلدون والتي تشمل الدهاء والحيل والخديعة والتمو يه والخ برة

والمهارة والصبر والدراية والأسفار وتكييف النفس خارج البلد الأم

وتعلم لغة العدو ،استخدام الشفرة (لغة الرموز) التهذيب
والأخلاق( ،)52فنجده رجلا مارس جوسسة إدار ية سياسية

ودبلوماسية ،والتي تشمل مراقبة الولاة ورجال الدولة وحركات

المعارضة(.)53
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وننطلق من قول على الوردي حيث يرى أن ابن خلدون لم

يدخل السياسة بخلق فقيه ،وإنما دخلها بخلق رجل منافق نهاز

للفرص يجري مع التيار( ،)54وهذا ما أثبتته ال كثير من الأحداث في

سيرته الذاتية التي تبقى بعض جوانبها غامضة ،ففي بسكرة(،)55
والذي لاحظنا كثرة تردده عليها بسبب أقاربه بني مزني ،هذا في

الظاهر ول كنها كانت نقطة الالتقاء بالإدلاء والرسل بطرق سر ية،

من ذلك الالتقاء برسل السلطان أبي حمو ،وكان في نفس الوقت
يعرض ما توصل إليه من معلومات على عدو أبي حمو صاحب بجاية

وقسنطينة(.)56

 -ثم إنه كان يعمل لصالح أبي حمو في الأندلس ل كسب

تحالفات مع بني الأحمر ،من ذلك الرسالة التي يريد أن يبلغها لبني

الأحمر من طرف أبي حمو ،والذي لم يفصح عن محتواها في

رحلته( ،)57وكان يعمل لصالح المرينيين ،من ذلك اعتماد عبد العزيز
عليه في كشف عيوب مدينة بجاية للاستيلاء عليها ،فيقول "فهونت

له السبيل إلى ذلك فسر به"(.)58

بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أحدث له دعاية كبيرة

لمباركته ،فأقنع ال كثير من المشايخ الذين ذهبوا لمبايعة عبد العزيز
المريني عند نهر "واصل"( ،)59ثم إنه كان يعلم ال كثير من الأحداث
ذات الجغرافيا البعيدة ،وهذا يدل على غموض الوسائل المخابراتية

عنده ،ومن ذلك علمه بفرار لسان الدين بن الخطيب من الأندلس،
بل قدم أسباب دقيقة لفراره نحو تلمسان في كتابه العبر(.)60
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جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

وعندما استقر عند بني الأحمر بالأندلس طلب من السلطان

استقدام عائلته من قسنطينة ،فبعث إليهم من جاء بهم إلى تلمسان،
وكان في استقباله قائد أسطول المرِ يَة (مدينة أندلسية) بأمر من

السلطان ،معنى ذلك أنه ليس رجلا عاديا بحيث تسخر لعائلته قيادة
بحر ية كبيرة ،دون مقابل خدماتي(.)61

 -ثم إنه كان يخرج مع الجيش لجبال بجاية بصفة متكررة لجلب

المغارم حيث يقول" :فدخلت بلادهم واستبحت حماهم وأخذت

رهنهم على الطاعة حتى استوفيت الجباية"( ،)62و يستطيع الجيش أن

يخرج دون ابن خلدون ول كن خروجه بغية تفعيل العمل المخابراتي

بضرب المناطق والقبائل الحساسة ،وهو في حد ذاته كان فارسا

يتنقل مع فئة الفرسان(.)63

 -طلب ابن خلدون من كاتب سلطان بني الأحمر الفقيه "أبي

عبد الله بن زمرك" عند ذهابه إلى فاس أن يحضر عائلته إلى

غرناطة ،ول كن رفض أهل دولة فاس إجازتهم للأسباب الآتية:
•

عدم رغبتهم في استقرار ابن خلدون في الأندلس.

•

تخوفهم من انقلاب سلطان بني الأحمر عليهم ،حيث اتهموا

•

خاطبوا سلطان بني الأحمر بإرجاع ابن خلدون إلى فاس

ابن خلدون بملابسته.
فرفض ذلك.

 -كان رجل المخابرات الز ياني "ابن ماساي قد أقنع سلطان

بني الأحمر بخطورة ابن خلدون صديق ابن الخطيب الذي أعدمه

سلطان بني الأحمر ،فوافق على رحيله في سنة 776ه فلحق بأهله
من تلمسان إلى فاس"( )64فوصل بهم إلى تونس.
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 -كان يعمل لصالح بني الأحمر فوظفوه كعين في صورة رجل

مفاوض مع ملك قشتالة ،وحقق لهم نجاحات كبيرة معه(،)65

ونظرا لفلسفة الغموض في أعماله شكك ابن الخطيب فيه ،ولعله هنا
يعمل لصالح الز يانيين الذين ترتفع أحداثهم وتنخفض بما يحدث في

غرناطة الأحمر ية(.)66

 -ثم إن عملية غرق المركب سنة 786ه بالإسكندر ية المجهز

من طرف السلطان الحفصي بشكل دقيق لحمل عائلة ابن خلدون

وفيه هدايا وكتب وخمس من بناته والذي يسمى هذا المركب

ال كبير "بر بع الدنيا"( ،)67وهو يشبه سفينة التيتانيك الحديثة من حيث

الحجم ،يفسره ابن خلدون بالر ياح العاصفة التي اجتاحت البحر(،)68
وهذا مشكوك فيه؛ لأن عملية الغرق حدثت في الإسكندر ية بفعل

المخابرات المرينية انتقاما منه ،وكان المرنيين قد ساوموه عندما كانوا

يحتجزون عائلته في فاس رغم اجتهادات ابن الأحمر في رجوعهم،

إلا أنهم رفضوا ذلك( ،)69أو قد تكون من فعل العيون الحفصية التي
رفضت إرسال العائلة في البداية حتى تدخل السلطان في مصر،

وسبب ذلك بحسبه هو حسد السلطة الحفصية ،وعلى مكانته بمصر،

مما يحوم لدينا شك في تورط العيون الحفصية في عملية الإغراق

المفتعلة ،أو رمي عائلته من المركب واقتناعه بغرق المركب(.)70

إذ لا يمكن أن تغرق سفينة كبيرة بحجم التيتانيك بواسطة

الر ياح ،أضف إلى ذلك أن البحارة كانوا يعلمون بالأوقات المناسبة

للإ بحار ،فالعداء المشترك له بين البلاط الحفصي والمريني سبب
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اغتيال عائلته ورميها في البحر.

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

ومن الأدلة التي تستبعد الغرق هو أنه في حد ذاته أثناء سفره

من القاهرة بحرا لأداء فر يضة الحج اعترضت مركبهم الر ياح،
ول كنها لم تغرق المركب ،مع أنه كان مركبا ليس بحجم ربع

الدنيا(.)71

أضف إلى ذلك أن هناك تناقضا كبيرا في قوله ،فمرة

يقول إن عائلته وصلوا من المغرب( ،)72ومرة يقول إن المركب

انطلق من تونس إلى الإسكندر ية(.)73

 -ومن الإشارات حسب اعتقادنا والتي تدل على جاسوسية

ابن خلدون رسائله من وإلى أصدقاءه في البلاط ،سواء البلاط
الحفصي أو المريني أو الز ياني أو بني الأحمر ،وهذه الرسائل كتبت

بلغة عربية راقية عالية التركيز في كلماتها سواء شعرا ،أو نثرا،

فالقارئ لها يجد صعوبة في فهم بعض كلماتها ،وتحتاج إلى قاموس

لغوي( ،)74لذلك اتخذ من غموض لغته رسائل مشفرة إلى أصدقاءه
في البلاط الذي يعمل لصالحه.

ومثال على ذلك رسائله مع ابن الخطيب التي حملت في شكلها

شوق ولهفة وحنين ،وفي مضمونها كلمات مشفرة تعبر عن أخبار
ومعلومات سياسية خاصة جدا لا يفهمها إلا الإثنين( ،)75لأنه حوار
فوقي لا تسمو العامة إلى معرفته( ،)76كيف لا وقد خصص في

مقدمته بابا حول علوم اللغة التي تعتبر ر ياضيات العربية خاصة

نحوها ،و يؤكد أن تعلم اللغات يكون مشفوعا بالممارسة والتطبيق
والتوظيف ومصطلح ال كفاية اللغو ية ،حيث نجد أن كل أداء

كلامي يخفي وراءه معرفة( ،)77إذن هذه الشطارة اللغو ية وظفها في

مجال عمله المخابراتي.
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ولعل الدراسات التي اهتمت بجانبه وإبداعاته اللغو ية أعطت

لنا أرضية للشك في الاستخدامات الخطية للغة رسائله( ،)78فهو

يعترف أنه لم يشاركه أحد في الصنعة اللغو ية ورموز رسائله وأسجاعها
قائلا "فانفردت به يومئذ وكان مستغربا عندهم"

()79

فهو نهج جديد

في رسائله حررها من قيود السجع التي كانت قاعدة الكتاب في هذا

العهد(.)80

 -ثم إننا نشك في الطر يقة التي توفي فيها بشكل مفاجئ ،هكذا

تقول المصادر ،ول كن المقريزي يرجعها إلى داء المفاصل ،وهذا أمر
مستبعد لابد من إعادة النظر فيه.

حضور فن الحصار والتحصين نصا وغيابه تنظيرا عند ابن
خلدون:

حيث ذكر هذا الفن بين المقدمة والرحلة والعبر أكثر من

أربعمائة وستة وستين مرة ،مما يجعلنا نشك في عدم معرفته بهذا

الأسلوب أو تغافل عنه ،وإنما هي عملية مقصودة منه؛ لأنها سر
وشفرة من شفرات فك الحصار عنده ،خاصة أنه كان قريبا من

السلطة والجيش ،و يعرف كيفيات الحصار عن قرب ،وثغرات
ومناطق الضعف في التحصين ،فيسرد لنا الحصار ولا يتكلم عن
كيفيته ،خاصة إذا عرفنا أن الدول الوسيطة كانت دولا ذات

إستراتيجية خاصة من الحصار والتحصين(.)81

ثم إنه قدم خطة لأبي سالم للسيطرة على بجاية ،ول كنه لم
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يفصح عنها في رحلته ،مما يدل على غموض الرجل(.)82

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية

إن هذه النظرة النقدية لا تنقص من قيمة ابن خلدون

الفيلسوف العالم ،الناقد ،المؤرخ شيئا وإنما هي وحم تار يخي تسائلي،

حتى نخرج من دائرة الخلدونية المقدسة كما يقول محمود إسماعيل عبد

الرازق الذي وصف ابن خلدون بالأسطورة التي تحتاج إلى إعادة

قراءتها.
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المصادر والهوامش:
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 – 1غسان إسماعيل عبد الخالق :مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني ،دراسة تحليلية
وتركيبية لعلوم اللسان العربي في المقدمة ،دار الفارس للنشر والتوز يع ،ط ،1الأردن،
 ،2007ص.21
 – 2عبد الرحمن بن خلدون ،رحلة ابن خلدون ،تعليق محمد بن تاويت الطنجي ،دار
ال كتب العلمية ،ط ،1بيروت.2004 ،
 – 3غسان إسماعيل عبد الخالق ،المرجع السابق ،ص.21
 – 4لترجمته الشخصية ،أنظر رحلته.
 - 5من هذه الدراسات نذكر على سبيل المثال:
ابن خلدون إسلاميا لعماد الدين خليل ،الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون لعبد الله
شر يط ،ابن خلدون وآراؤه اللغو ية والتعليمية لفتيحة حداد ،وكذا آراؤه النظر ية في
تعلمية اللغة لمسعودة خلاف شكور ،السياسة والاقتصاد عن ابن خلدون لصلاح الدين
بسيوني رسلان الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون لعبد الغني مغربي ،والفكر التربوي
عند ابن خلدون وابن الأزرق لعبد الأمين شمس الدين ،الفكر الواقعي عند ابن خلدون
لناصف نصار ،أفكار حول إسهام التراث الخلدوني في الفكر الدولي ،نادية محمود
مصطفى ،منطق ابن خلدون لعلي الوردي ،دراسة تحليلية لمأخذ على فكر ابن خلدون في
نظرته للعرب ونظريته العصبية والدولة للجهاد على السعايدة ،العصبية والدولة ،محمد عبد
الجابري مفهوم الدولة ونشوؤها عند ابن خلدون ،ر ياض عزيز هادي.
مدخل لقراءة ابن خلدون أسئلة في المنهج والنظر ية لعبد العزيز غوردو ،إسماعيل سراج
الدين ،ابن خلدون تيار فكري متجدد ،مكتبة الإسكندر ية ،ط.2008 ،1
 - 6حيث يرى أن جل أطروحات ابن خلدون قد سرقها من إخوان الصفا وخلان
الوفاء ،أنظر محمود إسماعيل أسطورة ابن خلدون.
 – 7إشبيلية ،مدينة قديمة أزلية ،أصل تسميتها إشبالي  hispalisتعني المدينة المنبسطة،
وتسمى أيضا في الأدب الأندلسي "حمص" ومرد ذلك إلى أن أول من نزلها من جيش
الفتح هم جند حمص ،و يقال إن يوليوس قيصر هو الذي بناها ،وتشتهر إشبيلية
بالأسوار الحصينة والعدد ال كثير للساكنة ،و يغلب على تجارتهم الزيت ،و يطل عليها
جبل الشرف ذو التربة ال كريمة ،أنظر الحميري عبد المنعم :صفة جزيرة الأندلس ،تعليق
ليفي بروفنسال ،دار الجيل ط ،2بيروت 1988م ،ص  ،19-18محمد عبد الله عنان:

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية
الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ،دراسة أثر ية تار يخية ،مكتبة الخانجي،
ط ،2القاهرة 1997 ،م ،ص .45
 – 8ابن خلدون عبد الرحمن ،رحلة ابن خلدون ،تعليق محمد بن تاويت الطنجي ،دار
ال كتب العلمية ،ط ،1بيروت2004 ،م ،ص.29
 –9ابن حزم :جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام محمد هارون ،دار المعارف،
ط ،1مصر1962 ،م ،ص.111
 – 10ابن خلدون الرحلة ،ص.29
 – 11الزلاقة  sagrajasتطلق عليها المصادر المسيحية اسم ساكرإلياس  sacraliasوهي
اسم لمدينة من أقاليم بطليوس من غرب الأندلس عبارة عن سهل ،وبه وقعت المعركة
المشهورة بالزلاقة 479ه1086-م بين المرابطين وبقيادة يوسف بن تاشفين بالنسبة
للمسلمين والفونسو السادس بالنسبة للقوات النصرانية ،أنظر الحميري المصدر السابق،
ص 83وخميسي بولعراس ،ص.121
 - 12ابن خلدون الرحلة ،ص.33-32
 - 13ابن خلدون الرحلة ،ص.49
 - 14ابن خلدون المقدمة.339 – 336 ،
 - 15ليس معنى هذا تبعية ابن خلدون لهؤلاء وإنما اقتبس منهم الأفكار وأخرجها من
إطارها الوعظي إلى ما يخدم واقعه ،فركبها تركيبا بارعا واستخدمها كشواهد في بناء
المنظومة العسكر ية ،أنظر الباب السابع والثلاثون الخاص بالحروب من المقدمة،
ومذاهب الأمم في ترتيبها ،المقدمة ص ،334على الوردي منطق ابن خلدون في ضوء
حضارته وشخصيته ،دار كوفان ،لندن1994 ،م ،ص.175
 - 16من ذلك توليه الحجابة وصار العلبة السوداء للسياسة في القصر الز ياني ،ثم إنه كان
المسؤول عن جلب الجبايات عن طر يق القوة العسكر ية واختياره من طرف السلطان
عبد العزيز لاستمالة بلاد ر ياح إلى صف السلطان ومصاحبته للجيش في حل الأزمات،
ثم مشاركته مع أشياخ الدواودة من ر ياح إلى حصار تيطري وحضر الحصار بنفسه
ووصفه وصفا مروعا ،ثم مصاحبته لجيش على بن حسون اليانطي من قيادات السلطان
العسكر ية ،وكان ضمن طبقة الفرسان كما شهد فتح بجاية مع سلطان المريني أبي عنان
والاشتغال في القصر المريني ،احتكاكه بالقيادات العسكر ية مثل القاضي المقرمي الذي
ولي القضاء العسكري ومرافقته للجيش وحضوره لل كثير من الوقائع ،ومعايشته لل كثير
من الصراعات والانقلابات والخصوم ،أنظر ابن خلدون الرحلة ،123 ،99 ،95
.180 ،135
 – 17ابن خلدون الرحلة ،ص.85،285
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 – 18ابن خلدون العبر ،ص،1413 ،1297 ،1303 ،1285 ،943 ،932 ،931 :
1519 ،1516 ،1433
 – 19فتحي التر يكي ،السيف والقلم :ابن خلدون وإشكالية الحرب ،مجلة أفكار وأفاق،
العدد الأول ،مارس جامعة الجزائر ،02،2011،ص .7
 - 20يقول فتحي التر يكي "لا نجد في نصه (أي ابن خلدون)" إقرار لاستقلالية هذا
العلم " ول كن عند إطلاعنا وجدناه يذكره صراحة ويسميه "بعلم الحرب" عند وصفه
لمعركة صفين ،أنظر المقدمة ،ص ،339فتحي التر يكي المرجع السابق ،ص.1
 – 21أنظر مثلا ،كتابه الرحلة ،وكتاب ديوان العبر.
 – 22ابن خلدون ،المقدمة ،ص.342 ،341
 – 23ابن خلدون ،المقدمة ،ص.341
 - 24أبو بكر الطرطوشي :المصدر السابق ،ص.685 ،684
 – 25خميسي بولعراس ،المرجع السابق ،ص.28
 – 26ابن خلدون ،المقدمة ،ص.339
 - 27نفسه ،ص.340
 - 28نفسه.334 ،
 – 29هناك صفوف تتطابق مع وضعيات معينة في المعركة حسب معطياتها
وجغرافيتها ،كالصف المستوي والهلالي وهو خارج الجناحين الداخل الصدر والصف
المعطوف ،أنظر الهرثمي صاحب المأمون ،مختصر سياسة الحروب تحقيق عبد الرؤوف
عون ،المؤسسة المصر ية العامة للتأليف والترجمة والنشر ،مصر 1964م ،ص.35 ،34
 – 30ابن خلدون ،المقدمة ،ص.334
َّ
ًّ
وص
ن م َْرص ٌ
ن يق َاتِلونَ فِي سَب ِيلِه ِ صَفا ك َأَ نه ْم بن ْيَا ٌ
الله َ يح ُِّب الَّذِي َ
 – 31يقول تعالىِ  :إ َّن َّ
 سورة الصف الآية (.)4
 – 32ابن خلدون المقدمة ،ص.334
 - 33نفسه ،ص.339
 - 34ابن خلدون ،العبر ،ص.1418 ،1416
 – 35خالد محمد عطوة ،غرب ،الخداع في الحرب ،بحث مقدم لاستكمال متطلبات
الماجستير ،الجامعة الإسلامية غزة ،فلسطين ،ص.2
 – 36جمال أحمد سليماني ،الخدع العسكر ية للمسلمين في صدر الإسلام ،بحث مقدم
لاستكمال متطلبات الماجستير ،غزة فلسطين ،ص.21-18
 – 37ابن خلدون ،المقدمة ،ص.341
 – 38نفسه ،ص.336

جوانب منسية من شخصية ابن
خلدون العسكر ية
 - 39نفسه ،ص.337
 - 40نفسه ،ص.338
 – 41الكمين ،أي كمن ،أي اختفى ،واستتر عن الأنظار في مكان لا يفطن له أحد
ولا يتوقع وجوده ،أنظر ابن منظور ،لسان العرب دار صادر ،بيروت2003 ،م ،دط،
مادة كمين"
 – 42ابن منكلي ،التعابي الحربية ،ص ،199الهرثمي ،المصدر السابق ،ص.50
أحمد بن سعد بن الغامدي ،الكمين مجلة الحرس الوطني ،عدد  16ال كويت،1992 ،
ص .14
 – 43ابن خلدون العبر ،ص.1417 ،928
 – 44ابن خلدون ،المقدمة ،ص.316
 – 45نفسه ،ص.315
 – 46نفسه ،ص.315
 – 47ابن خلدون ،المقدمة ،ص.314
 – 48نفسه ،ص.316
 – 49انظر رحلته.
 - 50ابن خلدون ،المقدمة ،ص.314
 – 51ابن خلدون العبقر ،ص.944 ،935
 - 52عبد الله على السلامة المح َ ْمد ،الاستخبارات العسكر ية في الإسلام ،بحث
لمتطلبات الماجستير في الفقه وأصوله ،الجامعة الأردنية ،1986 ،ص.63
 - 53آمنة محمد صابر ،الاستخبارات في الدولة الإسلامية ،دراسة لاستكمال درجة
الماجستير ،جامعة الشارقة2008 ،م ،ص.89 ،87
 - 54على الوردي منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته ،دار كوفان للنشر،
ص .38
 - 55بسكرة مدينة في بالجنوب الشرقي للجزائر المغرب الأوسط ،يقول عنها البكري
كورة :كثيرة النخيل والزيتون ،وهي مدينة مسورة تبعد عن باغاية أربعة أيام ،أنظر أبا
عبيد البكري ،المسالك والممالك ،تحقيق :أور يان ليوفن وأندري فيري ،دار الغرب
الإسلامي ،1992 ،بيروت ،ص.713
 - 56ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119
 - 57نفسه ،ص.120
 - 58ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119
 - 59ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119
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 - 60ابن خلدون العبر ،ج ،7ص ،342 ،341ج ،8ص .322
 - 61ابن خلدون ،الرحلة ،ص.96
 - 62ابن خلدون ،الرحلة ،ص.97
 - 63نفسه ،ص.180
 - 64ابن خلدون ،الرحلة ،ص.107 -106
 - 65نفسه ،ص.111
 - 66نفسه ،ص.114
 - 67ابن قاضي شهبة :تاريخ ابن قاضي ،المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية تحقيق
عدنان درويش ،ط ،1سور يا ،ج1994 ،3م ،ص.138
 - 68ابن خلدون ،الرحلة ،ص.208
 - 69نفسه ،ص107
 - 70نفسه ،ص.209
 - 71نفسه ،ص.209
 - 72فهل يقصد بالمغرب غرب مصر ،وهذا أمر مستبعد ،فهو يسمي المناطق
بتسميات صحيحة ،انظر العبر ،المقدمة ،الرحلة.
 - 73هناك ال كثير من أعداءه في البلاط الحفصي وأولهم ابن عرفة الذي أوشى به
وخلق له ال كثير من المكائد أنظر مقدمة المحقق من كتاب المقدمة :عبد السلام
الشدادي ،إلى بين الفنون والسلام والآداب ،ط ،1الدار البيضاء ،ص2005م.
 - 74أنظر رسائله ضمن رحلته.
 - 75ابن خلدون ،الرحلة ،ص.103،102
 - 76مسعودة خلاف شكور :إسهامات ابن خلدون وأراؤه النظر ية في تعلم اللغة ،المجلة
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ،العدد 10جوان ،جامعة حسيبة بن بوعلي
الشلف2013 ،م ،ص22
 - 77مسعودة خلاف شكور ،المرجع نفسه ،ص.23
 - 78فتيحة حداد ،ابن خلدون ،وآراؤه اللغو ية والتعليمية دراسة تحليلية نقدية
منشورات مخ بر الدارسات اللغو ية في الجزائر ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
2011م ،ص.31 ،23
 - 79ابن خلدون ،المقدمة.756 ،
 - 80على عبد الواحد وافي ،عبد الرحمن ابن خلدون حياته وآثاره ومظاهره عبقريته،
مكتبة مصر ،ص.49
 – 81ابن خلدون العبر ،ص.1259 ،1255 ،937 ،928 ،926 ،351
 – 82ابن خلدون ،الرحلة ،ص.119

