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 [أ]

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :ىقال تعال
 ﴾ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿

 (11)اجملادلة:  

 

 ﴾بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  ﴿
 (49العنكبوت:)  

 

 : اللِه  وُلَرس قال
 

َسهَّلَ هللاُ لُه    اِعْلم    هِ يـَْلتَِمُس فيْ   اَمْن َسَلَك طَرِْيـقـ  "
 "بِِه إلى الَجنَّةِ   اْيقـ  طَر 

 (2646, رواه الرتمذي) 

 
 



 [ب]

 

 اإلهداء
 ..حممد  ،اغليً اوالوبً واحلدودَ السدودَ هِيعلى يد ل الذي فتح اهللُوّألاملعلم ا ،طصفيي .. اادد البرري ىل احلبيب املإ

 فلسفني.. رضَأرووا بدمادهم الفاهرة و ،اهلل بإذن لىاألعاليردوس  ىلإارتقوا  حباب الذينىل الرهداء األإ

نا رؤوسَ هم نرفعُبِ إىل مَن  ،والكرام  والعزةَ قوا اجملدَوحقَّن صنعوا النطصر َمَ ، رة على احلدودئ  الساهيادي املتوضِّاأل ىلإ

 ..لْقَسّامالدّين عِّز  هيدالرَّ عالي ً، كَتادِب

 اادد لواء غزة الرمايل ،يف سبيل اهلل هوجهادَ هجهدَ ه وبذلَ وهب نيسَإىل من 

 ..ةالعزَّبدوهنم ما كانت لنا  وهم الذين إليهم،  ،وكل معاق ،جريح وكلِّ  ،سريأَ كلِّ ىلإ

 ..  النبيل ساندتين بكلماهتا ومراعرها و ،ريافظأورعتين منذ نعوم   ،اليت علمتين تقوى اهلل احلبيب مي أ ىلإ

 .. الطصّعاب ومواجه َ دَ ين الطصمومَن علَّمَ ة،احليا يف األعلىلي بي احلبيب ومثَ أ ىلإ

 الدين.. م صالحأ ،بناديأ  ِين يف تربيتساعدو ،صدرها وصربها بسع غمرتين  يتال ،الدرب واملطصري  يقرف ،العزيزةزوجيت  ىلإ

 ..همحسناتِ يف ميزانِ واتٍم من ه منهُخذتُأما  ن جيعلَأل اهلل أسأ ،ودالل وآالء ومن  اهلل الدّين صالح  ،حببنادي األأ ىلإ

من  عمل جبدٍّتو ،املللَ عرفُت ال ته اليتبقياد تأثرتوالذي  ،محاد فتحي :األستاذ عضو املكتب السياسي حبرك  محاسىل إ

 ..اإلسالم رفع ِجل أ

 ..الغطصني إيهاب: املهندساحلبيب  ،الْقِيادَة بذرةَ ن صنع يفَّ مَ ، ستاذي ومعلمي الياضلأىل إ

 ..الحـبراهيم صإستاذ: األ احلبيبالْقِيادَة  فنونَ يفَّ  غرسَما  هه وواتِعلمِو ه بتوجيهِمنحينمن ىل إ

 م،هحسناتِ ميزانِهم يف صنيعَ ن جيعلَأدعو اهلل أ  ،لرسالاجناز هذه إمعي يف  وتعاونٌ صدرٍ  ُمن كان له رحاب كلِّ ىلإ

 هدي شكري وتقديري وعرفانيأ هؤالء كلِّ ىلإ
 



 [ت]

 

 شكر وتقدير
 :تعالى قال

 ﴾اَالَ رَبِّ َأوْزِعْنِي أَْن َأشْكُرَ نِعْمَتََك الَّتِي أَنْعَْمتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ﴿ 
 (15:)االحقاف  

 : قال رسول الله
 "الا ياْشُكُر اَّللها ماْن الا ياْشُكُر النهاسا "

 (4198أبو داود, رواه )
أستاذ التاريخ العسكري  ،عميد ركن عبد هللا ضاهر.ل أ.دكر واالمتنان إلى مشرفي األو الش   بجزيلِ  تقدمُ أ

 ،إشرافية ورفدني بكل ما لزمني من نصائح   ،في هذا البحثِ  ومساندة   مه من عطاء  على ما قد   ،الجنان بجامعةِ 
 .والبحثية العلميةكفاءتي  ت برفعِ ساهم  

ساعد بجامعة ستاذ مُ هاني، أ أبورفيق إبراهيم ر واالمتنان إلى مشرفي الثاني د.تقدم بجزيل الشككما أ
لة بر على قِ فص   ،جرد فكرةمنذ أن كانت هذه الرسالة مُ  ،على ما أفادني به من علمه الواسع ،الرباط بغزة

ةلي في إظهار شخصيتي في  هتشجيعِ ني بساند  و  خبرتي، وضعفِ  ،تيحيل   راس   .الدِ 
ثرائها  ،كرمهم بالموافقة على المناقشةِ عضاء لجنة المناقشة على تالجزيل إلى أ  بالشكرِ  تقدمُ كما وأ وا 

 وهم:الحكم على دراستي و  بعلمهم وواسِع خبرِتهم،
 د. محمد إبراهيم المدهون                                د. محمود مرزوق أبو وطفة 

ة الو  والدعمِ  العونِ  لي كل   م  وقد   ،العقبات ل  إلى من زل   االمتنان واالحترامِ  قدم عظيم  كما أ  قائد لواءِ ُمساع د 
 المجاهد أبو همام. األخ ونائبه ،معاذ المجاهد أبو األخ غزة الشمالي

 ،في إثراء رسالتي وكان لهم دورٌ  ،همهم رغم أعبائِ هم ووقت  لوا جهد  بذ   الذين   ،ن  والشكُر موصوٌل إلى الجنوِد المجهولي
 .بو شمالةوم. إبراهيم أ محمد،ادية ود. ن، خالد السر ود. ،عدنان أبو عامر ها د.جودتِ  وتحسينِ 

م ةال وكذلك الشكر موصول إلى شاعرةِ   ظير في المراجعةِ الن   ا منقطع  ت جهد  بذل  التي  ،أمل اليازجي ُمقاو 
 .رسالتي زِ في تمي   األكبرُ  فكان لجهدها الدورُ  غوي الل   والتدقيقِ 
  رسالتي، ه في تنسيقِ جهد   الذي بذل   ،يكالمصطفى  خ محمدإلى األ الشكرِ  خالص   م  قد ِ ي أن أنتُ ال يفو ا وأخير  

كر والتقدير الش   ميعا كل  لكم ج   األردنية. من المكتباتِ  كتب   وتوفيرِ  ني في شراءِ الذي ساعد   ،واألخ عصام العشي
 ي أني حاولت.سبولكن ح   وحده، هللِ  فالكمالُ  ،الكمال   أني قد بلغتُ  يعا ال أد  وختام   باهلل،إال  يوما توفيق واالمتنان،

 الباحث
 هاني صالح الدالي



 [ث]

 

 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة العنوان

 أ آيات قرآنية وحديث شريف
 ب اإلهداء

 ت شكر وتقدير
 ث ، ج ، ح فهرس المحتويات

 خ فهرس المراجع والمصادر واألوراق الدورية
 خ فهرس المالحق والوثائق

 د ، ذ والبيانات فهرس الجداول
ة ملخص الد ِ   ر راس 
Abstract ز 

 1 الفصل األول: الطار العام للدراسة
 2 المبحث األول: خلفية الدراسة وأهميتها

 2 المقدمة
ة وتساؤالتها راس   3 مشكلة الدِ 

ة  راس   4 فرضيات الدِ 
ة  راس   4 متغيرات الدِ 
ة  راس   5 أهداف الدِ 
ة  راس   5 أهمية الدِ 
ة  راس   6 حدود الدِ 
ة  مصطلحات راس   6 الدِ 

 7 مصاعب الدراسة
 7 مراجع الدراسة



 [ج]

 

 رقم الصفحة العنوان

راسات السابقة  8 المبحث الثاني: الد  
 8 مقدمة

راسات الفلسطينية  8 الدِ 
راسات العربية  8 الدِ 
راسات األجنبية  11 الدِ 

راسات السابقة  12 التعليق على الدِ 
 14 الفصل الثاني: الطار النظري للدراسة

ي ةالمبحث األول:  ر  ك  ة ال ع س   15 ال ق ياد 
 15 مقدمة

 17 تعريف القيادة العسكرية
 18 أنماط القيادة العسكرية

 11 القيادة العسكريةنظريات 
 22 القيادة العسكريةمبادئ 

 25 القيادة العسكريةمستويات 
 25 القائد العسكري وظائف 

ام س  تائ ب ال ق   28 المبحث الثاني: ك 
 28 مقدمة
 33 كتائب القسامنشأة 

تاِئب ام للثالثة حروب ) قيادة ك   32 (2014, 2012, 2008اْلق س 
 37 المبحث الثالث: أ صول الحرب

 37 مقدمة
 31 ت ْعريف ُأصول الحرب

 31 ُأصول الحرب



 [ح]

 

 رقم الصفحة العنوان

 53 الفصل الثالث: نتائج الدراسة الميدانية
جراءاتها  51 المبحث األول: منهجية الدراسة وا 

 51 مقدمة
ة من راس   51 هج الدِ 

ة  راس   52 مجتمع وعينة الدِ 
ة  راس   54 أدوات الدِ 

 55 صدق االستبانة وثباتها
 64 األساليب اإلحصائية
 65 خطوات اجراء الدراسة

 66 المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار الفرضيات ونتائج المقابالت
 66 مقدمة

 66 تحليل بيانات االستبانة ومناقشتها
 88 اختبار فرضيات االستبانة ومناقشتها

 11 نتائج المقابالت
 14 خالصة النتائج والتوصيات

 



 [خ]

 

 فهرس المراجع والمصادر واألوراق الدورية

 
 فهرس المالحق والوثائق

 رقم الصفحة بيان المالحق والوثائق رقم الملحق
 113 خطاب التحكيم (1ملحق رقم )
 111 قائمة بأسماء محكمي االستبيان  (2ملحق رقم )
 112 االستبانة  (3ملحق رقم )
 117 سئلة المقابالتأ (4م )ملحق رق

 

 رقم الصفحة بيان المراجع والمصادر واألوراق الدورية
 131 الكتب

 134 المجالت والوثائق
 134 الرسائل العلمية

 135 المواقع االلكترونية
 137 المقابالت الشخصية

 137 البيانات
راسات  138 باللغة اإلنجليزية الدِ 



 [د]

 

 والبيانات فهرس الجدول
 رقم الصفحة بيان الجدول رقم الجدول
ح (1جدول رقم ) ضِ  ة خصائص مجتمع  ُيو  راس   52 الدِ 
ح (2جدول رقم ) ضِ  ة خصائص عينة  ُيو  راس   52 بالنسبة للمستوى القياديالدِ 
ح (3جدول رقم ) ضِ  ة خصائص عينة  ُيو  راس   53 سبة لسنوات الخدمةبالنالدِ 
ح (4جدول رقم ) ضِ  ة نة خصائص عي ِ  ُيو  راس   53 بالنسبة للعمرالدِ 
ح (5جدول رقم ) ضِ  ة خصائص عينة  ُيو  راس   54 بالنسبة للمؤهل العلميالدِ 
ح (6جدول رقم ) ضِ   55 مقياس خماسي التدريج ُيو 
ح (7جدول رقم ) ضِ   56 ةمعامالت االرتباط لمحاور االستبان ُيو 
ح (8جدول رقم ) ضِ   57 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل الهدف ُيو 
ح (9جدول رقم ) ضِ   57 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل التأمين ُيو 
ح (10جدول رقم ) ضِ  ةمعامالت االرتباط لفقرات محور أصل وحدة  ُيو   58 اْلِقياد 
ح (11جدول رقم ) ضِ   58 قرات محور أصل الروح المعنويةمعامالت االرتباط لف ُيو 
ح (12جدول رقم ) ضِ   51 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل التعاون  ُيو 
ح (13جدول رقم ) ضِ   51 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل التعرض/ الهجوم ُيو 
ح (14جدول رقم ) ضِ   63 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل البساطة ُيو 
ح (15جدول رقم ) ضِ   63 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل حشد القوى  ُيو 
ح (16جدول رقم ) ضِ   61 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل االقتصاد في القوى  ُيو 
ح (17جدول رقم ) ضِ   61 معامالت االرتباط لفقرات محور أصل المباغتة/ المفاجأة ُيو 
ح (18جدول رقم ) ضِ   62 فقرات محور أصل المناورةمعامالت االرتباط ل ُيو 
ح (19جدول رقم ) ضِ   63 معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل ُيو 
ح (20جدول رقم ) ضِ   64 معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل ُيو 
ط اْلِحساِبي   (21جدول رقم ) ح اْلُمت و سِ   66 واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور االستبانة ولالستبانة ككلُيو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل الهدف (22جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   73 ُيو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنح (23جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   71 راف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل التأمينُيو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل وحدة اْلقِياد ة (24جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   73 ُيو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف  (25جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   75 المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل الروح المعنويةيُو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل التعاون  (26جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   76 ُيو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعي (27جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   78 اري والوزن النسبي لفقرات محور أصل التعرض/ الهجوميُو ضِ 



 [ذ]

 

 رقم الصفحة بيان الجدول رقم الجدول
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل البساطة (28جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   83 ُيو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري و  (29جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   81 قوى ال وزن النسبي لفقرات محور أصل حشدالُيو ضِ 
ح الت ِْكرار واْلُمت و سِ ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل االقتصاد في (30جدول رقم )  82 قوى ال يُو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري و  (31جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   85 الوزن النسبي لفقرات محور أصل المباغتة/ المفاجأةيُو ضِ 
ط اْلِحساِبي  واالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل المناورة (32جدول رقم ) ح التِ ْكرار واْلُمت و سِ   86 يُو ضِ 

 (33جدول رقم )
ح ضِ  " Fوقيمة " مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات ُيو 
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 :الدِّراَسةملخص 
 

سام أصول الحرب، رف على واقع تطبيق القيادة العسكرية لكتائب القهدفت الدراسة الى التع
قسام م، وتسليط الضوء على معيقات تطبيقات القيادة العسكرية لكتائب ال4102خالل معركة 

ذا ما كانت الفروق في ب، وبيان آليات تفعيل أصول الحر 4102أصول الحرب خالل معركة  ، وا 
، سنوات تعزى لمتغيرات " المستوى القياديتطبيق القيادة العسكرية لكتائب القسام أصول الحرب 

 .، المؤهل العلمي"الخدمة، العمر
انات الدراسة من خالل أداتين واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم جمع بي

جابة على أسئلة الدراسة ، وشملت عينة الدراسة المستوي القيادي االستبانة والمقابلة لإل -:هما
د فصيل، قائد سرية، من القيادة العسكرية لكتائب القسام والمتمثل في ) قائ 034فقد تكونت من 

حد المكاني للدراسة فهو قطاع أما ال 4102"، وتمتد الفترة الزمنية خالل عام قائد كتيبة، قائد لواء
 (.(SPSSلبيانات باستخدام برنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية . وتم تحليل اغزة
 
ة نتائج أهم من وكان راس   -:التالي الد  
ة تطبيقِ  واقع .0 ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام لك تاِئب اْلع  ْربِ  ُأصول اْلق س  ة خالل الح  ْعر ك   جاء م4102 م 

 (.كبيرة) بدرجة وهو ،(82..87) نسبي ووزن ( 3.932) حسابي بمتوسط
 لواقع التقديرات متوسطِ  في( α≤0.05) مستوى  عند إحصائي ة   ِداللة   ذات   ُفروق  يوجد ال .4

ة تطبيق ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام لك تاِئب اْلع  ْربِ  ُأصول اْلق س  ة خالل الح   تعزى  م4102 م ْعر ك 
 (.العلمي المؤهل العمر، الخدمة، سنوات القيادي، المستوى : )لمتغيرات

 
 : أهمها من توصيات، بعدة الباحث وأوصى
ة ، األهدافُ  تكون  وأن األهداف، مع القتالي ةِ  القدرةِ  تناُسب ضرورةُ  .0   وُيمكنُ  واضح 

 .إليها الُوصولُ 
 .الميدان في المجاهدين   مع الميدانيةِ  القياداتِ  تواجدُ  .4
 .المجاهدين كفاءة رفع على والعمل, القتالي ة والقدرةِ  الخبرةِ  ذوي  المميزين   القادةِ  اختيارُ  .3
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 Abstract 

 
This study aimed to identify the reality of the application of the 

principles of the military leadership of the Al-Qassam Brigades during 

the 2014 war, and to shed light on the obstacles the military leadership of 

the Qassam Brigades faced when applying these principles during the 

2014 war, and to indicate the mechanisms needed to apply these ethics of 

war, and whether the differences of application of these ethics in the 

military leadership of Al-Qassam Brigades is due to factors such as; the 

leadership level, years of service, age and educational qualification. 

 

The researcher used the Descriptive-Analytic Approach, where the 

data was collected through two tools; questionnaire and interviews. The 

study sample included 132 Al-Qassam leaders including (Platoon leader, 

Company Commander, Battalion Commander, Brigade commander) this 

research was conducted throughout 2014, and taken place in the Gaza 

Strip. The data was analysed using the (Statistical Package for Social 

Sciences SPSS). 

 

The most important results from the study are as follows: 

1- The mean result of the reality of applying war ethics from the Al-

Qassam Brigades during the 2014 war was 3.934, whereas the 

relative weight was 78.674, which is very high. 

2- There was no significant differences at the level of (α≤0.05) in the 

average estimates of the reality of the applying war ethics from the 

military leadership of the Al-Qassam Brigades during the war of 

2014 due to the different variables: (leadership level, years of 

service, age, educational qualification) 

 

The researcher proposed a few recommendations, these include: 

1. The need to fit the combat capability with the goals and objectives. 

The goals and objectives must also be clear, and can achievable. 

2- The presence of leaders with the Mujahedeen (fighters) in the field. 

3- Choose discerning and experienced combat leaders, and work to 

improve the efficiency of the Mujahedeen. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها: المبحث األول
 

 المقدمة:
ة تعد   ن ل ها ذات  جذور  عميقة  تتصُل بطبيعِة اإلنسان, وما ِمن جماعة  إال ويجُب أن يكو  اْلِقياد 

ألنها  ير  الجميُع على طريقِة القائِد،ليس، قائد, وتت طل ُب األعماُل الكبيرُة جمع  الجهوِد المبعثرة
ُدها، ويسيُر عليها الجميعُ  برغم اختالِف آراِئهم، فت ت ِحُد ، الطريقُة الوحيدُة التي تجمُع الصفوف  وتوحِ 

احتاج  اإلنساُن بطبِعه لما  ق البشريةخلْ  ف ُمنذ, مراتيعطي أفضل  الث   اُمنِتج   اقواهم وقلوُبهم اتحاد  
ةيسمى ب حين ما اعتم د  على قادة  ِعظام   اوواِضح   اقرر  هذا المبدأ  ُمحدد   الم منذ ظهورهسْ واإلِ , اْلِقياد 

موا المسلمين, فكان النبي   سة, القائد  والمعلم  األول  ِلهذه المدر  وجنود ُمخلصين نشروا اإلسالم  وح 
  .فعلى يديِه ترب ى القادُة والجنود

 

ةوأصبحت   واالجتماعي ة، السياسية، واالقتصادي ة،في الحياة  العوامل المؤثرةمن أهم  اْلِقياد 
ِري ة، ْسك  ل، وفي كل ِ  المجتمعاتِ  في كل ِ  واْلع  و  وتصريف  األمور،الطولى في تقرير  ولها اليدُ  الد 

ةن مِ  مما يجعلُ  المصيرية؛تخاذ القرارات وتحقيق األهداف وا ؤون،الش   أو  معين   في مجتمع   اْلِقياد 
جتمعات المُ  ودفعِ  التحديدات،ة وقادرة على مواجه   وديناميكي ة، قوية، أن تكون   معينة   منظمة  

 (1: 2003, )الشريفوالغايات.  األهدافِ  لتحقيقِ  جة ممكنة  ر  إلى أعلى د   والتنظيماتِ 
 

نجد أن  ك  لذل الُمنظمات،في جميع  والجهد اإلنساني ِ  للسلوكِ  ه  الموج   العنصر   ةُ اْلِقياد   د  ع  تُ و 
تلجأ إلى تغيير  ،هاها ونمو ِ في نشاطاتِ  تؤثرُ  ة  أو تنظيمي   ة  إداري   التي تشكو من أمراض   المنظمة  
ِتها،  معظم ل  ة يعني ح  القيادي ةِ للوظيف بِ المناسِ  لِ على الرجُ  الحصول  بأن  فيها القولُ  ويصح   قياد 

 (267: 1999المشكالت. )ضرار, 
 

ة الباحِث  ةعن  إن دراس  ، لذا جاءْت اشعُت العصِر ومعطياُت الواقِع اْلمتفرُضه ضرورا شيء اْلِقياد 
ة فكرُة  راس  ةفي موضوِع الدِ  ِري ة اْلِقياد  في هذا العصِر، كونها ضرورة  البد منها لكي يط ِلع   اْلع ْسك 

وكلِ  ما يتعلُق بهذا اْلموضوع، فالقائُد  ،والخصائص ،والواجباتِ  ،والنظرياِت  ،على المفاهيم المهتم ون  
ِري ةواتساِع الثقاف ِة  ،وِسعِة األُفق ،واإلدراكِ  ،وُبعِد النظرِ  ،والقو ةِ  ،العسكري  يجُب أ ن يتمتع  بالحزمِ  ، اْلع ْسك 

وألن  نجاح  العمِل العسكريِ  وتحقيق  االنتصاِر الحاسِم  ِطه،في أعماله وعملياِته وخط   احتى يكون  مبدع  
والذي  ،في الحروِب يتوقُف على نجاِح القادِة العسكريين  بفكِرِهم المتطوِر، المتماشي مع روِح العصرِ 

ْربالُأصول يطبِ ُق  ُل الرسول  ح    .على أسِسها الصحيحِة التي عل م نا إي اها المعلُم األو 
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راساتاالبحاث و ولقد أثبت ت  ة، الذي هو أهم  سمة  من سماِت العسكري   التخطيط  أن  الدِ   اْلِقياد 
ِري ة ْسك  ا تؤدي الميدانية   المهاراتِ  وأن ،نتائج المعارك في حسمِ  األهم   العنصر  يمثُل  ؛اْلع   دور ا مهم 

ِري ةوالت في تحديد نتائج الج     (305,  2006واألغا، الهوبي). اْلع ْسك 
ِري ةعلى وجوِد القياداِت  حرص  الرسول و  ْسك  ْرِب الُأصول  بكل ِ وعمل  المؤهلِة، اْلع   ح 

ةاألخرى في  الشخصيةِ  إلى مزاياهُ  إضافة   المعروفة،  ولو أغفل   ه،أعدائِ على  لهذا انتصر   ،اْلِقياد 
 (7: 2002)خطاب,  .الحال غير   لتبدل الحالُ  عداد،تِ واالسْ ة والحيط   من الحذرِ  اشيئ  

ةعن  الباحثِ  وحديثُ  ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  ُدو   جيشجاء  بسبِب تطوِر  اْلق س  هيوني  اْلع   ،الص 
تباعه ةألسس  وا  ِري ة اْلِقياد  ْسك  متطلباِت المرحلِة القاِدم ِة من و  ية،ظامِ الن ِ المتبعة في جيوش العالم  اْلع 
تائِ لحاجِة  انظر   ،وا عدادِ تجهيِز  ام بك  ْربالُأصول إلبراِز  اْلق س  ِري ة ح  ْسك  وبياِن ِعظ م الموضوع في  اْلع 
ْرب ساحةِ  ةعن الكتابة  ضرورة   وجد الباحثُ واْلِقتال، ولذلك  اْلح  ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ك تاِئبل اْلع   اْلق س 

ْربالُأصول وتطبيِق  ةخالل  ح   .2014 م ْعر ك 
 
ك ل ة  أول ة : م ش  راس   : تساؤلتهاو الد  

هيوني   جيُش  أعوام، واستخدم   خالل ستةِ  حروب   غزة لثالثِ  تعرض قطاعُ  أحدث   فيهااْلع ُدو  الص 
 من الحروبُ  تلكوكانت  دوليًّا،المحرمة و  ،التقليديةغير و  ،سواء التقليدية ،وأقوى وأخطر  األسلحة

،الوعنف ا على مدار الصراع العربي  قسوة   هاأكثر و  الُحروِب  أطول هيوني  تاِئبُ  شغلتو  ص  ِعز   الشهيدِ  ك 
ام الد ين اْلع ُدو   جيشِ  في مواجهةِ  حربة   كانت رأس  و  ،روح التضحية وبث ِ  ،عداد والجهادإلها بانفس   اْلق س 

. هيوني   الص 
ْرب ففي  تاِئبُ  لتأفش   2008 ألولىااْلح  ام ك  ،  مخططات اْلق س  ُدو  نت من صده ومنعه وتمك  اْلع 
ْرب وفي  افه،أهدمن تنفيذ  ُدو  ضربت عمق  2012لثانية ااْلح   ،ة تل الربيعوعاصمته االقتصادي  اْلع 

ْربوفي  مطالبها،وتنفيذ  ،توزان الرعب وتحقيقِ  ،مودنت من الص  وتمك   ت ر  أس   2014لثالثة ا اْلح 
 ة خلف  وعي  ات الن  ونفذ ت العديد من العملي   ،ئاتالمِ ت وقتل   ،جنديين حسب اعتراف العدو الصهيوني

امِ  فقيادةُ  العدو،خطوط  ِري ة اْلق س  ْسك  ا في إدارة ال اْلع  ةقدمت نموذج  فشال خطط  م ْعر ك  ُدو  وا  اْلع 
. هيوني   الص 

تاِئب ونظر ا ألهمية دور ام ك   تعزيزِ ل اهيدُ تفدراسة  اعداد رأى الباحثُ  الثالثة،الحروب  في اْلق س 
  .لديها ومعالجة نقاط الضعف فيها، نقاط القوة
 
 
 



[4] 

 

 وفي ضوء ما سبق برز السؤال الرئيس التالي:
ِري ة اْلِقياد ةواقع تطبيق ما  ام ك تاِئبل اْلع ْسك   ، وما آليات تفعيلها؟م4102 م ْعر ك ةخالل  ح ْربِ الُأصول  اْلق س 

 :التالية مجموعة من األسئلة الفرعية السؤالويتفرع من هذا 
ةواقع تطبيق ما  .0 ِري ةاْلع سْ  اْلِقياد  ام ك تاِئبل ك  ْربِ الُأصول  اْلق س  ةخالل  ح   ؟م4102 م ْعر ك 
( في متوسطط التقطديرات لواقطع α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ) هل .4

ةتطبيططططق  ِري ة اْلِقيططططاد  ْسططططك  ططططام ك تاِئططططبل اْلع  ططططْربالُأصططططول  اْلق س  ططططةخططططالل  ح  ك  م تعططططزى 4102 م ْعر 
 (؟المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة ،اديالمستوى القي) ات:لمتغير 

ة ما معيقات تطبيق .3 ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ك تاِئبل اْلع  ْربِ الُأصول  اْلق س  ةخالل  ح   ؟م4102 م ْعر ك 
 الحرب؟ُأصول ما آليات تفعيل  .2
 

ة:فرضيات ثانيا:  راس   الد  
 طات التقطططديراتبططين متوسططط( α≤0.05) ى مسطططتو  عنططد   فطططروق ذات داللططة إحصطططائية  ال توجططد  .0

ةلواقطع تطبيططق  ِري ة اْلِقيطاد  ْسططك  ططام ِلك تاِئطب اْلع  ططْرب ِخطالل   اْلق س  ططة ُأصطول اْلح  ك  م تعططزى 4102 م ْعر 
 لمتغير المستوى القيادي )قائد فصيل، قائد سرية، قائد كتيبة أو لواء(. 

لواقطططع  التقطططديراتبطططين متوسططططات ( α≤0.05) ى مسطططتو  ال توجطططد فطططروق ذات داللطططة إحصطططائية عنطططد   .4
ةتطبيطططق  ِري ة اْلِقيطططاد  طططام ِلك تاِئطططب اْلع ْسطططك  طططْرب ِخطططالل   اْلق س  طططة ُأصطططول اْلح  م تعطططزى لمتغيطططر 4102 م ْعر ك 

 سنة(.  05سنة، أكثر من  05-00سنوات، من  01-5سنوات فأقل، من  5سنوات الخدمة )
يرات التقطططدبططين متوسططططات ( α≤0.05) ى إحصطططائية عنططد مسطططتو  داللططة   ذات   ال توجططد فطططروقٌ  .3

ةلواقطع تطبيططق  ِري ة اْلِقيطاد  ْسططك  ططام ِلك تاِئطب اْلع  ططْرب ِخطالل   اْلق س  ططة ُأصطول اْلح  ك  م تعططزى 4102 م ْعر 
 (. 21، أكثر من 21-.3، من 35-30، من 31-45، من 45لمتغير العمر )أقل من 

التقطططديرات بططين متوسططططات ( α≤0.05ة عنططد مسطططتوي )إحصطططائي   اللططة  دِ  ذات   ال توجططد فطططروقٌ  .2
ةاقطع تطبيططق لو  ِري ة اْلِقيطاد  ْسططك  ططام ِلك تاِئطب اْلع  ططْرب  اْلق س  ططةِخطالل  ُأصطول اْلح  ك  م تعططزى 4102 م ْعر 

 لمتغير المؤهل العلمي )ثانوية عامة فأقل، دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(. 
 

ة: متغيراتثالثا:  راس   الد  
 :المستقل المتغير   .0

 لمي(ل العِ مر، المؤه  دمة، العُ ، سنوات الخِ )المستوى القيادي  
 :التابع ر  المتغي .4

 الحربُأصول تطبيق  واقع 
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ة:: أهداف رابعا راس    الد  
ة تطبيقِ  واقعِ على  فُ التعر   .0 ِري ة اْلِقياد  ام ِلك تاِئب اْلع ْسك   .م4102 م ْعر ك ة ُأصول اْلح ْرب ِخالل   اْلق س 
التقديرات بين متوسطات ( α≤0.05) ى عند مستو  ة  ي  إحصائِ  اللة  دِ  ذات   فروق   عن الكشفُ  .4

ة تطبيططقِ  لواقطعِ  ِري ة اْلِقيطاد  ْسططك  ططامِ  ِلك تاِئطبِ  اْلع  ططْرب ِخطالل   اْلق س  ططة ُأصطول اْلح  ك  م تعططزى 4102 م ْعر 
 (.المؤهل العلمي، العمر، سنوات الخدمة ،المستوى القيادي) ات:تغير لمُ 

ة معيقطات تطبيطق تسليط الضطوء علطى .3 ِري ة اْلِقيطاد  ْسطك  طام ِلك تاِئطب اْلع  طْرب  اْلق س  ِخطالل  ُأصطول اْلح 
ة  .م4102 م ْعر ك 

 الحرب.ُأصول بيان آليات تفعيل  .2
 

ة:: أهمية خامسا راس   الد  
 األهمية العلمية:. 1

ا في بحث فيه سابق  لم يُ  ة  عسكري   وقيمة   ة  ي  ذو أهم ِ  اموضوع   راسة كونها تطرحُ الد ِ  ةُ ي  أهم ِ  تبرزُ  .أ
  .ثالباحِ  حدود علمِ 

ة  جرأةُ  .ب راس  ةها بوعالقتِ  ،حتواهاومُ  ،هابعنوانِ الدِ  ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع   .اْلق س 
ة تطبيقِ  واقع في موضوعِ  الفلسطينيةِ  المكتباتِ  إثراءُ  .ت ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  ُأصول  اْلق س 

ْرب  ةاْلح   ات في هذا الموضوع.وجود دراس لعدمِ  انظر   ،م2014 ِخالل  م ْعر ك 
 األهمية العملية:. 2

ةُ هذه  ن تكون  أ ِه وعلِمهِ العِ ط ِ حدوِد ا في ضوءِ  الباحثُ  يأملُ  .أ المحلية  الدِ راساتِ من أولى  الدِ راس 
ة ل م،2014 م ْعر ك ةفي  ح ْربِ الُأصول التي تدرس واقع تطبيق  ةِ ة واألجنبي  والعربي   تاِئبُمساع د   ك 
ام عف،القوة وتفادي  على تعزيزِ  والعملِ  ،والضعفِ  على مواطن القوةِ  فِ في التعر  اْلق س  مما  الض 

 .اْلع ْسك ِري ةعملياتها  داءِ عكس على أينس
ام. .ب تاِئب اْلق س   استخالص العبِر والد روس إلفادِة ك 
 الصحيحة. اْلع ْسك ِري ةاأْلُُسس للمختصين  العسكريين  للولوج في استنباِط القواعد و  اآلفاقِ  فتحُ  .ت
ام ِلك تاِئب العسكريِ   القيادي ِ  الفكرِ  مستوى  رفعِ في  األمل   تفتحُ  .ث اْلع ُدو  جيش  ضد   جهاِدها في اْلق س 

. هيوني   الص 
ةفي  حديث   وأسلوب   عن منهج   تطبيقي    عملي    تصور   تقديمِ سعى إلى ت   .ج ِري ة اْلِقياد  ، اْلع ْسك 

م ةِ ال الحرِب، وكيفيِة استفادةُأصول وتطبيِق   منُه في تدريِب المجاهدين  ومقارعِة االحتالل. ُمقاو 
تاِئب روس إلفادةِ والد   العبرِ  استخالصِ تسعى إلى  .ح ام ك   فلسطين. في تحريرِ  اْلق س 
فادتُ  أنظارِ  توجيهُ  .خ  جال. في هذا الم   جديدة   بحوث   في إجراءِ  همالباحثين وا 



[6] 

 

ة:ال: ح دود  سادسا راس   د  
ام ِلك تاِئب اْلع ْسك ِري ة اْلِقياد ة تطبيقِ  عواق :الموضوعي د  الح .1  م.2014 ِخالل  م ْعر ك ةُأصول اْلح ْرب  اْلق س 
تاِئب في مستوى القيادي  ال :ري ــــــــالبش الحد   .2 ام ك   سرية،قائد  فصيل، )قائدوالمتمثل في  اْلق س 

 .)قائد لواء كتيبة،قائد 
 .غزة قطاع: المكانـــــي الحد   .3
ة هذه  تم إجراءُ  :يـــــــــمنلز  ا د  ح  ال   .4 راس   .م2015 – م2014 يم  عا خالل  الدِ 

 
ط ل حات  سابعا ة:: م ص  راس    الد  

ة. 1  : ال ق ياد 
 دونما إلزام ،طواعية   هقيادت   يقبلون   يجعلهم بحيثُ  رين،اآلخ   على ما شخص   تأثيرِ  قدرةُ  هي
 مهِ مالِ آعن  ر امعب ِ  وكونه م،هِ أهدافِ  حقيقِ ت   في دِ القائِ  بقيمةِ  التلقائي ِ  همالعترافِ  وذلك ،قانوني

 عه، وتحقيقم   العاملين تعاون  وكسب الجماعة، قيادة على القدرة   له يتيحُ  مما هم،وطموحاتِ 
قناعهم، بينهم فيما سالتجانُ  وتحقيق ا  ،لهم اشخصيًّ  انجاح   يعدالت ْنظيم  ألهدافِ  همتحقيق   بأن وا 

 (12 1998: ،وآخرون  الخطيب)ألهدافهم 
 عيِ والس   هم نحو الهدفِ وتوجيهِ رين خ  على اآل ها القدرة على التأثيرِ ا بأن  يًّ إجرائِ  ها الباحثُ فُ ويعر ِ 

 ه.لبلوغِ 
ة. 2 ي ة ال ق ياد  ر  ك   :ال ع س 

ِري ة الجماعةِ  لوك داخل  هي نمط من الس   ْسك  على حياة  السلوكي   هذا النمطُ  يؤثرُ  بحيثُ  ،اْلع 
ِري ةة ماع  الج أفرادِ  ْسك    (271 :2010, ربيع) هذه الجماعة.  وعلى تحقيق أهدافِ  ،اْلع 

و أ هدافِ األ هم نحو تحقيقِ قاتلين وتوجيهِ على المُ  التأثيرِ  ها فن  ا بأن  إجرائيًّ  ها الباحثُ فُ ويعر ِ 
 .فق عليهاالمت  ات المهم  

تائ ب   . 3 ام ك  س   : ال ق 
ين ز  عِ  الشهيدِ  ِلك تاِئب وهي اختصارٌ   ام،الد  لحركة  الجهادي   العسكري   هي الجناحُ و  اْلق س 

م ةال هيوني  فيلالحتالل  بالسالح والقوة ةُ حماس، المقاوم–اإلسالمية  ُمقاو  فلسطين بهدف  الص 
ين ِعز   الشهيد ِلك تاِئب الرسمي )الموقع تحريرها. امالد   (ْلق س 

بأ صول . 4 ر   :ال ح 
ِري ة أساِسي   ل ،ةدالِئل عسك  كل   ،يزيُد العمُل بها فرصة  الحصوِل على نتائج أ ْفض  إذا ُطبِ ق ت بش 

 .(2014لكتروني لموسوعة مقاتل من الصحراء, )الموقع اإلوفي الوقِت اْلُمناِسب  ،متق ن  وصحيح  
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ت االعملي   ها في إدارةِ استخدامُ  سسس وقواعد يعملُ عن أ ها عبارةٌ ا بأن  إجرائيًّ  ها الباحثُ فُ ويعر ِ 
 شل.جاح ووقايتها من الف  من الن   ة  مئوي   بأقصى نسبة   ةِ المهم   عارك على نجاحِ والم  
 :كتائب القسام ) بالعصف المأكول ( ة حسب تسميةِ المعروف  ، 2014. معركة 4

 سكان قطاعِ  ضد   الصهيوني   العدو ِ  قام به جيُش  عسكري   ها عدوانٌ ا بأن  إجرائيًّ  ها الباحثُ فُ يعر ِ 
يها ، وتسم  26/8/2014إلى   7/7ما بين  الواقعةِ  وذلك في الفترةِ  ا،يوم   51ت ، وقد استمر  ةغز  

  )العصف المأكول(. امالقس   كتائبُ 
 راسة :مصاعب الد    ثامنا: .

ها إما ئِ منها وبقا رِ ية الكثي  نظرا  لسر ِ  علومات مهما كانت بسيطة  صول على الم  صعوبة الحُ  .0
 غلقة .المُ  أو األدراجِ  رارِ الق   عِ ان  ُص  في عقولِ  ة  يس  حب

ة اتي  العملي   ةِ العسكري   بعض األحداثِ  تفسيرِ  في محاولةِ  وحثيثة   جهودا  مضنية   بذل الباحثُ  .4
منها في  ة االستفادةِ مكاني  إلها في ضوء  جابات  إولم يعثر على  ،خالل المعركةِ 

 مة .القادِ  المواجهاتِ 
 ةِ الفلسطيني   في المكتبةِ  ما يصدرُ  كل   ويقرأُ  يتابعُ  يوني  الصه العدو   بأن   معرفة الباحثِ  .3

 نها .ه مِ استفادتِ  خشية   حداثِ األ عن بعضِ  جعلته يقفزُ 
 للمعلومةِ  الوصول   لوا للباحثِ امية الذين سه  الس   كر والتقدير لجميع ذوي المكانةِ مع الش   .2

 للمعرفةِ  الباحث   ا دفع  مم   لغامِ من األ بحقول   اراسة بقي محاط  الد ِ  بها، لكن مجال  وصاحِ 
 كثيرة . له متاعب   بُ سب ِ يفيه  خطأ   أن أي   المسبقةِ 

 
 

 راسة :. مراجع الد   اتاسع  

  ُفي العثور على المراجع والمصادر األصيلة في الحروب  مستعصية   مشكلة   واجه الباحث
 ة .نظيري  ع الت  عن المراجِ  ابعيد   ةِ العسكري  

  ِ فيها مؤل ِ  باشرة لعدم اقترابِ ع والمصادر المُ من هذه المراجِ  ر كثير  م توف  عد الباحثُ  رُ يفس
 . العسكري   اع القرارِ ن  من دوائر ُص 

   ة مع قادة  الميداني   من المقابالتِ  كبير   جراء عدد  إِ إلى  في هذه الحالةِ  الباحثُ  اضطر 
 مع العدو ِ  ك األخيرةِ عارِ كوا في إدارة المن ساهموا وشار  ين مم  ين ميداني  ين وعسكري  سياسي  

 ين .كبير   وطاقة   امنهم جهد   مما استنفذ   الصهيوني ِ 
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راسات السابقة  المبحث الثاني: الد  
 

 المقدمة: 
منها  ةِ لالستفاد   البحثِ  ( دراسات  سابقة، ذات عالقة  بموضوعِ 6ن  الباحُث من الوقوِف على )تمك   

راسات الس   الباحثِ  العِ ة, ومن خالل اط  حالي  ة الللدراس   ي ِ النظرِ  اإلطارِ  في إثراءِ  ها وجد أن   ابقةِ على الدِ 
ِري ة, رسائُل  فُهناك   ،الموضوع ت في تناولِ تنوع   ة اْلع ْسك  ْرِب، ورسائُل تناولت اْلِقياد  تناول ت ُأصول  الح 

 ،أو العربية ،لِفل سطينيةولم يجد الباحُث في حدود اطِ الِعه على قوائم عناوين الر سائل الجامعية سواء ا
ة  ،أو األجنبي ة ْرِب في م ْعر ك  ام ُأصول  الح  ِري ة ِلك تاِئب اْلق س  ة اْلع ْسك  دراسة  تطر ق ت إلى واقِع تطبيِق اْلِقياد 

 م.2014
 

راساتأول:   الفلسطينية: الد  
 منه. و قريبة  راسة أالد ِ  ضوع  تناولت مو  ة  فلسطيني   دراسة   ة  أي   لم يجدْ  الباحثِ  العِ ط  وا حسب حدودِ 

راساتثانيا:   العربية: الد  
 :(2006دراسة )الهوبي واألغا،  .1

ب  الأ صول بعنوان: " ر   ".الكريم القرآن يعرضها كما ح 
ة هدفت  راس  رْ فادة من واالستِ  ،ومباِدِئها الحربِ  صولِ ألُ  القرآني ِ  إلى التأصيلِ الدِ  ِب ُأصول اْلح 

برازها في تفسير  ، القرآن هالتي قدم  ا ومباِدِئها مع ، هابين شتاتِ  فُ ويؤل ِ ، ملهاش   يجمعُ  موضوعي    وا 
سلمة وأمتنا المُ ، خاصة نا الفلسطيني ِ شعبِ  قاء بجهادِ واالرتِ  ر،المعاِص  نا الجهادي ِ ها في واقعِ توظيفِ 
ة استخدم البها التي يريدُ  و المثاليةِ ة نحعام   راس  ة التطبيقي ة اإلسالُم، ولتحقيِق أْهداف الدِ  راس  احُث الدِ 

 التحليلي ة  التفسيري ة  لسور ة العاِديات.
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ة إلى  راس   :النتائج التاليةأهم وخلصت الد  
القرآن الكريم بهذا  نتائج المعارك، وقد اهتم   في حسمِ  األهم   العنصر   العسكري   التخطيطُ يمثل  -

العسكري وفق نظرية الدوائر  التحركُ  يتم   ، بحيثُ اإلداري   في التخطيطِ  لنا نظريات   الجانب، وقدم  
ا للقدرة والكفاءة ،على هذه الدوائر ها الجيُش التي يتطلبُ  األعمالُ  التخصصية، وتوزعُ   .تبع 

ِري ة نتائج الجوالتِ  دور ا مهم ا في تحديدِ  الميدانيةُ  المهاراتُ  تمثلُ  - ْسك   الكريمُ  القرآنُ  ، وقد ذكر  اْلع 
ِري ة دئِ من المبا جملة   ْسك  في  ، واالقتصادِ القصدِ  ارِ ي، واختالقوةِ  ، وحشدِ الميدانية، كمبدأ الردعِ  اْلع 

 .لها القرآنج  القوة، والمباغتة، والتعاون، والمبادأة، والمرونة وغيرها من المبادئ التي س  
ْرب اإن  - ة   فسية قد تحسمُ لن  اْلح   ها قبل  نتائج   و تحسمُ أها، وقوع   كاملة، وقد تمنعُ  ة  عسكري   م ْعر ك 

 ه.ها في آياتِ ل  ة، وسج  النفسي   بِ الكريم بالحر  القرآنُ  ها، لذا فقد اهتم  وقوعِ 
ة أ راس   :التالية التوصيات هم  وقدمت الد  

ْرب ا ومبادئُأصول  اعتمادِ ضرورُة  -  .المشرفة النبوية يرةِ والس   الكريمِ  القرآنِ  نِ ع   نبثقةلمُ اْلح 
 ها الكبيرِ وذلك لدورِ  ،ديثةالح   ة خاصة  سائل اإلعالمي  طاعوا من الو  است  ما  امتالكِ  ضرورةُ  -

ْرب اا في ا وسلب  إيجاب   ها الخطيرِ وتأثيرِ   ة.والمعنوي   ةِ إلعالمية والنفسي  اْلح 
 
 (2006دراسة )الغامدي,  .2

ةبعنوان:" أساليب  ي ةالدارية لدى ضباط الكليات  ال ق ياد  ر  ك   بكة الدارية"وفق نموذج الش ال ع س 
ُة  راس  ة  ضباطِ هدفت الدِ  ِري ة على ف هم واقِعهم وأسلوبهم القيادي  من وجهة  ُمساع د  ْسك  الكلياِت اْلع 

،واستخدم الباحُث منهج  المسِح  طالبهم،نظر  واختار  المعلومات،واالستبانة كأداة لجمع  الوصفي 
عنقودية  عشوائية  لي مجتمع العينة.( من إجما%50تمثل ) ،الباحُث عينة  

ة إلى  راس   :النتائج التاليةأهم وخلصت الد  
ة في الشبكِة اإلداريِة متوفرة لدى ضباِط كليِة الملك عبد العزيز  -  ة،الحربي  جميُع أساليِب اْلِقياد 

ِري ةلك خالد وضباط كلية الم   ْسك   بنسب متفاوتة. اْلع 
ةأسلوب  - ا لدى ضباط كلية الملك عبد األكثر شيوع   ( هو النمط القيادي1-1السلبية ) اْلِقياد 

ِري ةوضباط كلية الملك خالد  الحربية،العزيز  ْسك   حسب وجهة نظر عينة طالب الكليتين. ،اْلع 
ِري ةك خالد ة الملِ وطالب كلي   ربية،الح   زغالبية طالب كلية الملك عبد العزي - ْسك  راضين إلى  اْلع 

ة ن أسلوبِ ما ع   حد     هم.تِ بع في كلي  المت   اْلِقياد 
ة أ  وقدمت  راس   :التالية التوصيات هم  الد  

 التي تهتم  بالعمِل والعاملين بين ضباط الكليات اْلع ْسك ِري ة. ،العمُل على نشِر ثقافِة أساليب اْلِقياد ة اإلدارية -
 ْلِقياد ِة التي يمارُسها ضباُطهم.وضع السُبل الكفيلة ِبتحقيِق ِرضا الط الب في الكلياِت اْلع ْسك ِري ة عن أساليب ا -
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 :(2003، القحطانيدراسة ) .3
ي ة ودورها في بناء المهارات القيادية"بعنوان: " ر  ك    برامج التأهيل القيادي في الكليات ال ع س 

ُة التعرف  على أهمِ  الصفاِت والمهاراِت القيادي ة التي يفترُض أن تستهدفها برامُج  راس  هدفت الدِ 
ِري ة،القياديِ  في الكليات التأهيِل  ْسك  ومدى نجاِح البرامِج الحالية في بناء الصفات والمهاراِت  اْلع 

بين  بين من وجهِة نظِر المدرِ  واستخدم الباحُث المنهج  الوصفي   المتدر بين،و القيادي ِة لدى المتدرِ 
،  واستخدم االستبانة  كأداة  لجمِع المعلومات. التحليلي 

ة إلى وخلصت الد     :النتائج التاليةأهم راس 
الت أهيل القيادي  بناء   األهمية بمكان أن تستهدف  برامج أن  المدربين  والمتدربين يرون  أن ه من -

 الصفاِت والمهاراِت القيادي ِة الواردِة في أداِة الب حث.
بين والمتدر بين أن  البرامج  الحالية  تسهُم بدرجة   - فات يرى كل  من المدرِ  عالية  في بناِء الصِ 

ا من الصفات والمهارات  العسكريين،والمهاراِت القيادي ِة الالزمِة للطلبِة  إال أن هناك عدد 
 القيادية، فإن هذه البرامج تسهُم بدرجة متوسطة في بناِئها.

 والمتدرِ بين درجة  متوسطة  من الرِ ضا. فقد أظهر  كل  من المدرِ بين ؛فيما يتعلق بمدى الرضا بوجه  عام   عن البرامِج الحالي ة -
ة أوقدمت  راس   :التالية التوصيات هم  الد  

ة. ،إنشاء قسم للقيادة والعلوم السلوكية في كل كلية عسكرية -  تكون مهمته الرئيسة التدريب على اْلِقياد 
ِري ةالقيادي في الكليات  التأهيلِ  ن تتضمن برامجُ أ - ْسك  عطى مثال: أن يُ  ،ةي  قياد حاالت   دراسة   اْلع 

 لول.والحُ  دائلِ إيجاد الب   هِ طلب إليويُ  ،معينة مشكلة   الطالبُ 
 (:2002, )الشريفدراسة  .4

ي ةفي األجهزة  الوظيفي بعنوان:" النمط القيادي وعالقته باألداء ر  ك   "ال ع س 
ُة إلى تحديِد األنماِط القياديِة األكثر فاعلي ة في األجِهز  راس  ِري ة،ة وهدفت هذه الدِ  ْسك  والتع ر ف  اْلع 

ِري ة في المملكِة العربي ة السعودي ة. ْسك   على األنماِط القياديِة السائدِة في األجِهزة اْلع 
ة  إلى  راس   :النتائج التاليةأهم وخلصت الد  

 بدرجة  والنمط األوتوقراطي  عالية، بدرجة   الديمقراطي   نمط  ال يمارسون   البحثِ  موضوع   القادة   ن  إ -
 ا.جدًّ  ة  قليل بدرجة   والنمط الحر   ،متوسطة  

 روب.والحُ  األزماتِ  في مواجهةِ  النمط األوتوقراطي ناجحٌ  -
، بينما تنخفُض عند ممارسِة النمِط األوتوقراطي. -  ترتفع مستوياُت أداِء العاملين بممارسِة القياداِت للنمط الديمقراطيِ 

ة أوقدمت  راس   :يةالتال التوصيات هم  الد  
اإلدارية ونظرياتها  للقيادةِ  ةِ ظري  الن   عرفةِ بالم   باطِ الض   لتزويدِ  ن العنايةِ زيد مِ طاء الم  ضرورة إعْ  -

ِري ةوالمعاهد  هم في الكلياتِ ها أثناء تأهيلِ وأنماطها وخصائِص  ْسك   .اْلع 
راساتِ إجراء المزيد من  - ةفي مجال  الدِ  ِري ة اْلِقياد  ْسك   .اْلع 
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 :(1996ي، دراسة )القرش .5
ي ةتربية القيادات بعنوان: " ر  ك    "عند الرسول  ال ع س 
ة هدفت  راس  ة مفهومِ  لبيانِ الدِ  ِري ة اْلِقياد  ْسك  وكذلك الوقوف على مفهوم  ونظرياتها،ها وأنماطِ  ،اْلع 

ة ِري ة اْلِقياد  ْسك  لتاريخي  لتتبِع , واتبع  الباحُث المنهج  االستنباطي  والمنهج  ا الرسولِ  عند   اْلع 
ِري ة عن الرسول  ْسك   .المصادر األوليِة والثانويِة الصحيحة وما ُكتب  عن تربية القيادات اْلع 

ة إلى  راس   :النتائج التاليةأهم خلصت الد  
ِري ة القياداتِ  إلعدادِ   الرسولِ  منهجُ أن  - ْسك  فيجب  والثبات، بالشموليةِ  يتصفُ  فريدٌ  منهجٌ  اْلع 

 .ومبادئ العقيدة اإلسالميةُأصول األمة اإلسالمية الرتكازه على  قادةِ  إعدادِ  عند   بهِ  االقتداءُ 
ِري ة القياداتِ  وجود   ن  أ - ْسك  ِري ة من مطالبِ  مطلبٌ  ةِ المؤهل اْلع  ْسك   فال بد لكل ِ  الرسول  عند   اْلع 

 ه بكل نجاح.افِ وتسعى إلى تحقيق أهد ،وتنظم أموره ،شؤونه عىتر  مؤهلة،من قيادة  تنظيم  
 ال لتثقيفِ ه الفع  بدورِ  ن يقوم  فيجب أ جتمع،المُ ة في سات التربوي  م المؤس  ه  من أ  د  المسجِ  ن  أ -

 المسلمين.
ة أ راس   :التالية التوصيات م  ه  وقدمت الد  

راساتِ من  إجراء مزيد   - ِري ةة في مجال التربي   الدِ  ْسك  ِري ةالْ التربية  لتأصيلِ  ؛سول الر   عند   اْلع  ْسك   ع 
 عند المسلمين.

ِري ةفي جميع المراحل العامة والجامعية و  ةِ النبوي   دريس السيرةِ ت   - ْسك   التخصصات،ميع في ج  و  ،اْلع 
براز الج   ،العقليةِ  مع المداركِ  بما يتوافقُ   الجوانب. , في مختلفة للرسول وانب القيادي  وا 

 
راسات ثالثا:   األجنبية:الد  

 :(2000، وثوماسروبرت دراسة ) .1
ي ة األمريكية  )مقارنةبعنوان: تعليم قادة الغد  ر  ك  ة في األكاديمية ال ع س  بين برامج تطوير ال ق ياد 
  واألكاديمية البحرية األمريكية(

ةُ هدفت  راس  ِري ة عنها في  معرفة  االختالف بين برامجِ  الدِ  ْسك  إعداد القادة في األكاديمية اْلع 
 منهما، وكذلك معرفة كيف يتعل ُم القادُة  رية، وماهي نقاُط القوة في كل   األكاديمية البح

 ة.أكاديمي   في كل ِ 
 
 



[12] 

 

ة إلى  راس   :النتائج التاليةأهم وخلصت الد  
 اء.ف  داث أكِ ُضباط أحْ  ما يسهمان في تخريجِ بأنهُ  ين يفيدُ التقييم الخارجي لألكاديميت   -
ا فيما يتعلق بقيادة أن تعزز  بعض  الجوا نتيعلى األكاديمي   - ِنب في برامج إعداد القادة، وخصوص 

 نود والتعامل معهم.ضباط الصف والجُ 
 ة.هارات القيادي  الم   ناءِ في بِ  والقادةِ  بين الطلبةِ  التي تجمعُ  رين، واللقاءاِت ات األخ  ي  أهمية مشاهدة سلوكِ  -

ة وقدمت  راس   :التالية م التوصياته  أالد  
ةِ اْلقِ فيما يتعلق بقسم  -   ،سمين في األكاديميتينبين القِ  بالتعاونِ  نصحُ لوكية يُ والعلوم الس   ياد 

 ل المعلومات.وتبادُ 
بين ضباط التكتيك  عُ ة الوقت الذي يجم  دم كفاي  من ع   التكتيك فهناك تذمرٌ  فيما يتعلق بضباطِ  -

 فادة.لبة االستِ للط   قت الكافي الذي يتيحُ من الو   د  بُ  وأنه ال ،والطلبة
 
راسات  بعا: التعليق على را  السابقة:  الد  
راسات  السابقة: .1  أوجه التفاق والختالف بين الد  

 من حيث المنهج:
راساِت  ت جميعُ اتفق    .صفي  نهج الو  الم   ة في استخدامِ السابق  الدِ 

ة:من حيث أداة  راس   الد  
راساتِ  اتفقت جميعُ  عضها ت ب  وأضاف   ،ةللدراس   ةرئيسي   ة  أدا  باستخدام االستبانةِ  السابقة الدِ 

 من خالل المنهجِ  المعلوماتِ  تتبعِ  سلوب  استخدم أ 1996 القرشيثناء باستِ  بانة،االستِ مع  المقابلة  
 .التاريخي
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راسات  السابقة:  أوجه الستفادة من الد  
راسات. - ة، واالطالع على التجارب الحديثة لتلك الدِ  راس   اختيار منهج الدِ 
ة اتحديد مشكلة  - راس   وتساؤالتها.لدِ 
ة هداف تحديد أ  - راس   وأهميتها.الدِ 
ة.تحديد المتغيرات الالزمة إلجراء  - راس   الدِ 
 لة المقابلة.سئِ االستفادة في تصميم أ -
 أْثر ت الباحث  بمعلومات  هام ة وحديثة استفاد منها في بناء اإلطار النظري للدراسة. -
 ق دراستها.ساع د ت الباحث  في تجنب دراسة موضوعات سب -
 سالة.الر ِ  لة بموضوعِ الصِ   ع ذاتِ والمراجِ  بِ ديد من الكتُ ماء الع  زودت الباحث  بأسْ  -
ْت الباحث  في تطويِر استِ  - ة ومحاورها المختلفةساعد  راس   .بان ة الدِ 
 ساعد ت الباحث  في مناقشِة النتاِئج وتفسيِرها وتقديم التوصيات. -
 

ة الحالية عن الد    راس  ابقة.ما يميز الد    راسات  الس 
ُة هذه  تتميزُ  - راس  ةطبيق ع ت  وضوع واقِ ها لم  تناولِ بها عن سابقاتِ الدِ  ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع   اْلق س 

ْرب  ةِخالل  ُأصول اْلح   م.2014 م ْعر ك 
ة جراء إ - راس  ْربخاصة بعد  ،غزة بها قطاعُ  مر   ة  ج  في فترة حرِ الدِ   ُش م التي شنها جي2014ح 

ُدو   هيوني  اْلع   ر  أكث   استمر   ، وكذلك ِحصاريوم51ت والتي استمر   ،لز  األعْ  عب غزة  ش   علىالص 
 نوات.س   7من 

ة ذه عتبر هتُ  - راس  ةيداني عن ل جهد م  و  أالدِ  ِري ة اْلِقياد  ْسك   .والعملي ِ  ظري ِ الن   ت بين الجانبِ ربط   ،اْلع 
ة تميزت هذه  - راس  راساتِ ان ها مِ عن غيرِ الدِ   ،الثويات الث  ست  ها األولى على المُ ن  ابقة أالس   لدِ 

 ،ن له الباحثو  ي لم يتطرقْ ، والذجتمعهاوضوعها ومُ ن حيث م  مِ  ،ةواألجنبي   ،ةوالعربي   ،ةالفلسطيني  
ة األبر ت  وتع راس  ْرِب الُأصول  ها تطبيق  تِ ناولت في موضوعاولى التي ت  الدِ  ةفي ح  ، م4102 م ْعر ك 

تاِئبوتميز  ام ت بمجتمعها ك  م ةرائدة ال اْلق س   الفلسطينية. ُمقاو 
راساتُ  - ة  في تعزيزِ  لها دورٌ  السابقةُ  الدِ  راس  ة هذه  تكون   أن الباحثُ  الحالية، ويأملُ الدِ  راس  الدِ 

 ن.سكرييالع   ةِ لدى القاد   ري ِ العسك   للمكتبة العربية في تعزيز الفكرِ  ة  نوعي   إضافة  
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  نيثاال الفصل

 اإلطار النظري للدراسة
 

 اْلَعْسَكِريَّة اْلِقياَدةث األول: ــالمبح
 اْلَقّسام الثاني: َكتاِئبالمبحث 

 الحربُأصول المبحث الثالث: 
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ةالمبحث األول:  ي ة ال ق ياد  ر  ك   ال ع س 
 

 المقدمة:
 اس بدون قائد  عنه، فالن   يمكن االستغناءُ ال اس الن   ر حياةِ من عناص اهامًّ  اعنصر   القيادةُ  عتبرُ تُ 
أو تنظيم،  ، تعيش على هامش الحياة دون تخطيط  مهمة   جزُ ا وال تُطنق شيئ  ال تحق ِ  عن مجموعات   عبارةٌ 

إلى  ضافة  ، إة  عصري   سس  ة على أسالمي  ل اإلو  ور البارز في بناء الد  سالم الد  ناجحة باإلِ وكان للقيادة ال  
 لحفاظ عليه.نشر اإلسالم وا

ةي حتل  م وضوُع و   راساتِ مركز ا ُممتاز ا في  اْلِقياد  ولعل  ذلك  يرجُع إلى أن  التاريخ  واأل ْبحاِث،  الدِ 
وما منوا بِه  ،ما حق قوُه من انِتصارات  و  يحكي سي ر  القادِة، وأعمال ُهم، أو تاريخٌ  ،العسكري  هو تاريُخ قادة  
العواِمل كفاء ة  تلكولكن على رأِس  ؛يمة  أو الن صر  رهيٌن بالعديِد من العواملمن ه زاِئم، ذلك أن  الهز 

ِري ةالقياداِت  ِمن حيُث الت خطيِط والت نفيِذ، وكْم ِمن قادة  حق قوا ألُم ِمِهم اْنِتصارات  باهرة  وضعْتُهم  اْلع ْسك 
هُ  م ِمن قادة  ور طوا أمم هم وجيوش   (271 :2010م في ه زائم  مريرة . )ربيع, في مكان ة  الئق ة ، وك 

ةقائد  الجيِش، وكانت مقاليُد الكان    أن هُ يتبيُن  والمتت بِ ُع لغزواِت الر سوِل  في يِده  م ْعر ك 
رايا التي كان  يبعُثها، م على تأميِر األمراِء في الس   ة. معين   عسكرية   وظائف   لتنفيذِ  وحِده، كما داو 

 (40 :1979)السلوم, 
 ديثة، ألن  الح   صورِ في العُ  تهِ من مهم   أصعب   كان ت أن ها الُعصوِر الغاِبرةِ القاِئِد في  مهمةُ  زُ وتبر 
في  القائدُ  ما يسيطرُ ديمة، بين  الق   روبِ في الحُ  الحاسم   ت العامل  ة، كان  خصي  زاياه الش  د وم  القائِ  سيطرة  

ْرب ا في  هُ الذين يعاونون   ؛كنِ الر   من ضباطِ  ضخم   عدد   اونةِ بمع ؛ه الكبيرةِ على قواتِ  لحديثةِ اْلح 
 سائطه بو  اتِ و  على قُ  القائدُ  سيطرُ ين، كما يُ طلوب  الم   كانِ والم   تِ في الوقْ  هِ أوامرِ  تنفيذ   ويراقبون   ،همهمتِ 

 وسائط  و  ،ة  اصطناعي   وأقمار   ،يارات  وط   ،ورادار ،لكية  سِ ال من أجهزة   الدقيقةِ  الداخليةِ  المواصالتِ 
وال يقوُم  ب،ناسِ المُ  الوقتِ  قبل   تالِ القِ  خططِ  حتى عن تهيئةِ  مسؤولةٌ  كنِ يئات الر  ه   إلخ. بل إن   ة  آلي  

 (10 :2002 خطاب,)فيذ. نْ على الت   رافِ شْ اإلِ  ةِ إال بمهم   القائدُ 
ة، فنةمعي   أهداف   م لتحقيقِ ويرشدهُ  اآلخرين   هُ الذي يوج ِ  الشخص   قائد كلمةِ ب ويقصدُ   اْلِقياد 

 مون  و يق ن  باع الذيتْ ر، واأل  األوامِ  طاء  ى إعْ يتول   قائد   بين   ة  تبادلي   ة  عالق   ع مليٌة رشيدٌة، وتعني
ةها، و بتنفيذِ   وتوجيهِ  إلشرافِ  عُ ض  خْ ه ي  منذ طفولتِ  دُ فالفرْ  ،ةماعي  واجتِ  ة  نفسي   س  سُ على أُ  ُس تؤس   اْلِقياد 
 ،ة  ي  العملِ  ياة  الح   خلُ دْ دما ي  نْ عِ  هُ م منْ األقد   لتوجيهِ  ثم   ،هِ ؤسائِ رُ  توجيهِ لِ  م  ثُ  ،سيهِ در ِ مُ  توجيهِ لِ  م  ، ثيهِ والد  

 (27 :2010الزعبي, ) .اد  شِ رْ مُ ا و  د  ا وقائِ ه  وج ِ مُ  ح  صبِ إلى أن يُ 
 خون  ل المؤر ِ أم  فت ،صورِ العُ  ر ِ سان على م  نْ لإلِ  سبةِ الن ِ بِ  أساسي    مو   بسُ  جالِ الر ِ  قيادةِ  فن   ظ  واحتف  
ة وسام   جالِ الر ِ  نحت بعض  التي م   روطِ والش   فاتِ في الصِ   ال نهائية   بصورة   والعلماءُ  ةُ والفالسف    اْلِقياد 
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ة  ورغم   ،هُ منْ  آخرين   ْت م  ر  بينما ح   ،حةِ اجِ الن   راس  فاق, من االت ِ  ة قليلٌ م  ث كان   هُ  أن  إال   فةِ كث  المُ الدِ 
ةاْلِقي اتُ ظري  ن  ف    العظام   الرجال   لة بأن  القائِ  1(كاراليل) ةِ من نظري   ابتداء   ،واسع   في مجال   تتراوحُ  اد 
 بة، ورأىالنخ هارِ تِ الشْ  ة  الفرص   تتيحُ  المواقف   ن  بأ 2باريتو فهومِ م  بِ  وانتهاء   ،اريخِ رى الت  جْ م  رون ر ِ ق  يُ 

 الغالبِ  أثيرِ الت  رون إال بِ آخ   يقر   ولمْ  ،رُ طِ المسي نصرُ هي العُ  ماعية  االجتِ  ل  العوامِ  أن   الكثيرون  
 نجحْ م ت  ول   ،هال   عين  عت مشايِ وصن   ،ةِ التاريخي   قيقةِ الح   الحظةِ على مُ  ة  نظري   ت كل  ي  نِ بُ  دْ وق   ،ةللوراث  
 (11 :1989ها. )هيز وتوماس, طوقِ نْ ق م  قائِ ميع ح  فسير ج  نها في ت  مِ  أي  

 الحاجةُ  تراوحُ وت   لي  اخِ الد   هُ مييزُ ت  و  هُ قيدُ وتعْ  يشِ الج   مُ ة هي حجْ د  عِ  ي أمور  ف يادةِ لقِ لِ  ةُ شأت الحاج  ون  
 ةِ اج  معنى ح  بِ  ليس   ل ِ ق  لى األ  ع   يادة، أ وقِ  ة  ي  أ   واحد   يش برجل  الج   تطلبُ ال ي  ف   ،رناِص الع   مع تلك  

ة فيل جُ ر   الجيِش لمئةِ   واحدة   صلبة   متجانسة   كقطعة   لُ يعم جيش   أي ِ  قيادةِ  أمرُ  يكونُ وس   ،اْلِقياد 
لكن  ،التها أْص ها قياد  ة مهامِ حدودي  ها وم  عوبة استخدامِ تاحت به ُص الذي أ د ِ إلى الح   ،اهال نسبيًّ س  

 محددة   مهمة   لة تعيينِ معِض  تزدادُ  ية  فرعِ  دة وحدات  ها إلى عِ حجمُ  مهما كان   قوة   ةُ أي   مُ سِ حين تنق  
 دِ مع عد   عوباتُ وتنمو الص   ،ر  كبي إلى حد    ا صعوبة  ميع  بينها ج   دِ الجي ِ  سيقِ نالت   وتأمينِ  ،نهامِ  لكل   

ذا  ،ل عليهاعم  التي ت   ساحاتِ الم   جمِ وح   ،هاتِ حرك   رعةِ وسُ  ،هاتِ ح  ومدى أسلِ  ةِ ومع قو   ،الوحداتِ  وا 
 تنسيقِ  عوبة  ص فإن   فة  هام المختلِ مات والم  ت الس ِ أي اكتسب   متخصصة   نةُ المعي   حت الوحداتُ أصب  

ة دور   ن  ، أي أاوتنمو أيض   رُ تكبُ  الكل ِ  كِ تماسُ  فقدانِ  دون   العواملمختلف   يادِ مع ازدِ  يزدادُ  اْلِقياد 
 (12 :1989, 3خيرة. )كريفلداأل   نواتِ في الس   لقاهُ الذي ت   مام  االهتِ  رُ مما يفس ِ  ،اتِ و  القُ  مِ تقد  

ةو  ةلل رُ المدب ِ  هي العقلُ د, ف  س  لج  لِ  أسِ كالر   اعةِ مأو الج   لجيشِ لِ  سبةِ الن ِ بِ  اْلِقياد  ك  ْعر   وحُ , والر  م 
 بطُ ها يرت  , بِ التعليماتِ  , وتصدرُ الخطط   وترسمُ  ،المعلوماتِ  , وتجمعُ األهداف   حددُ ليها, تُ ع   المسيطرُ 

ة جود  و  ما أن  صر, ك  الن   حقيقِ من ت   األكبرُ  الجزءُ  وقفُ ليها يت  ه, وع  شلُ وف   ملِ الع   جاحُ ن    دليلٌ  اْلِقياد 
ة ا فقدانُ , أم  ماعة, وفي ذلك قوةٌ حاد الج  ظام, وات  الن   على سيادةِ   قِ فر  لت   ظامِ الن   عني فساد  في   اْلِقياد 

ن  ع   مين  القائِ  نظرِ  وجهاتِ  الفِ ها, واختِ قيادتِ   نظمُ تُ  ال قيادة  بِ  مل  أن تع   لجماعة   ال يمكنُ  هُ ليها, وا 
أو  ،إلى إيضاح   حتاجُ ي   أمر   ند أي ِ إليها عِ  عُ نفيذ, ويرج  الت   تابعُ ل, وتُ سائِ والو   ف  األهدا حددُ مل, وتُ الع  
 (642 :2003األمور. )العقال,  من   أمر   حول   خالف   أي ِ  زالةِ إلِ 

 زمام   ويمتلكُ  ،هاأمور   يديرُ  بينها قائدٌ  إال ويوجدُ  ة  بشري   ن مجموعة  ما مِ  ن  أ ويرى الباحثُ 
ةها، ففي ةِ ر  المباد ِري ة اْلِقياد  ْسك   صاراتُ وكانت االنتِ  ،عاركِ والم   روبِ ت بالحُ ا وارتبط  هرت قديم  اشت   اْلع 

ن  القائِ  مواصفاتِ  ا في إظهارِ ا رئيسيًّ سبب   في الحروبِ   شهد  ولن يُ  ها التاريخُ شهد   قيادة   ل  أفض   د، وا 
ِري ة ةِ و  الق فيها بين   جمع   يثُ ح  ،  سولِ الر   هي قيادةُ  ثيلٌ لها م   ْسك   ة.وي  رب  ة والت  ب اإلنساني  وانِ والج   اْلع 

                                                 
 وماس كارليل كاتب إسكتلندي وناقد ساخر ومؤرخ.ت 1
 .في علم اإلدارة 28-08شهير وصاحب مبدأ باريتو المعروف بقاعدة  فرنسي عاِلٌم اقتصادي واجتماعي ولفريد فريتز باريتو 2
 .عن التاريخ واالستراتيجية العسكرية اباسبعة عشر كت  وهو مؤلف, لعسكري والمنظرالمؤرخ ا الصهيونيهو ان كريفيلد مارتن ليفي ف 3
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ة أول: ي ة ت ع ريف ال ق ياد  ر  ك   :ال ع س 
ة. 1 ي ة ال ق ياد  ر  ك   غة: في الل   ال ع س 

طط قيططادة   الجططيش   : قططاد  يقططالُ  ،قططاد   مصططدرُ   مططام،أ  مططن  فططالقودُ  ،السططوقِ  نقططيُض  القططودُ  ه،ودبططر  ه إذا رأس 
ة) ة لكلمةِ غوي  من المعاني الل   لنا أن   وبهذا يتبينُ  ف،خلْ من  وقُ والس    ،الجطيشِ  علطى أمطرِ  ( القيامُ اْلِقياد 

 (11 :1990)الرشيد,  .هِ شؤونِ  وتدبيرِ 
ططن يقططوُد الجططيش  ومططن يقططوُد  وعر ف هططا أنططيُس بأن هططا: مصططدُر قططاد  ي قططوُد، وكلمططُة قاِئططد ت عنططي ُلغ ويًّططا:" م 

مع قاِئد ُقو ا ُه خيال  فرق ة، وج  ه ودب ر  أمر ه، وأقاد  : خ ضطع   د، وقاد  الجيش  ر أ س  أْعطاُه إي طاه ي قوُدهطا، واْنقطاد 
ذلك ُيقاُل: اْنقاد  ِلألْمر". )أنيس,   (765 :1990و 

ة .2 ي ة ال ق ياد  ر  ك   :الحط  في الص   ال ع س 
ه أن ط  بطي ِ مطا عطن الن  عنهُ  هللاُ  رضي   عمر   نِ ، عن ابْ  بي ِ الن   في حديثِ  للقيادةِ  النبوي  ت ْعريف ال
ه، ِتطعطن رعي   وهطو مسطؤولٌ  اس راع  الطذي علطى الن ط ه، فطاألميرُ ِتطي  عطن رعِ  م مسطؤولٌ ُكطوكل   م راع  ُكطل  : كُ قطال  

 مسططؤولةٌ  ي  ه وهططهططا وولططدِ بعلِ  عططن بيططتِ  راعيططةٌ  م، والمططرأةُ هُ عططن ؤولٌ ْسططم   وهططو   هِ بيِتطط علططى أهططلِ  راع   والرجططلُ 
ططط راع   م، والعبطططدُ عطططنهُ  ه". ِتطططي  عطططن رعِ  م مسطططؤولٌ ُكطططل  وكُ  م راع  ُكطططل  ه، أال فكُ ْنطططع   سطططؤولٌ م   و  وُهططط هِ دِ سطططي ِ  ن مطططالِ ع 

 (276 :2007)المنذري, 
ةوع ر فْتهطططا كليطططُة  طططلطُة التطططي يمارُسطططها  اْلِقيطططاد  طططا" الس  طططعودي ِة بأن ه  واألْركطططاِن فطططي القطططواِت المسطططلحِة الس 

ِري  شخٌص ما في الِخدمِة  ْسك  ظيفطِة  ةاْلع  طا لرتبِتطِه والو  علطى م رؤوسطيه، فطي ِظطل نظطام  يخوُلطه ذ لطك، طبق 
ةالتي ي شغُلها. )كلية   (1 :1999واألركان,  اْلِقياد 

ةت ف  وعر   ِري ة اْلِقياد  ْسك   ةِ ح  المسطل   فطي القطواتِ  عضطو   ها أي  التطي يمارُسط ةُ ة القانوني طلط  ها: الس  بأن   اْلع 
علططى  واإلشططرافِ  ،األعمطالِ  عططن إجططراءِ  سطؤولُ ه، وهططو الم  ه ووظيفِتطرتبِتطط فضططلِ ك بوذِلط ،علطى مرؤوسططيهِ 

 (29 :1988ه. )بصبوص, قيادتِ  من  ِض  شاطاتِ الن   جميعِ 
ةوتعططرف  ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك  ِري ة ةُ اإلدار   بأنهططا اْلع  ْسططك  ططالتططي تُ  اْلع   هططدف   م نحططو  هُ هُ وتططوج ِ  ،علططى الجنططودِ  منُ يْ ه 

 (11 :1990 ,الرشيدم. )هُ وتعاون   ،مهُ ووالء   ،مهُ واحترام   ،مهُ وثقت   ،مهُ بها طاعت   تضمنُ  بطريقة   معي ن،
ِري ة في الخدمةِ  بها الفردُ  التي يتمتعُ  :" السلطةُ وعرف بأنها ْسك   منطه بحكطمِ  من هم أقل   ا تجاه  قانون   اْلع 

إلططى  للوصططولِ  ريب،دْ والت ططالت ْنظططيم  ططططِ خُ  عططن وضططعِ  ة  ئولي  ْسططهططا الم  اتِ طي   يفطط وتحمططلُ  ،هِ ِتططظيف  وو   هِ رتبِتطط
 (18 :1972)مزمل,  .ا"ن  مْ و ِض أ   صراحة   نِ المعي   الهدفِ 

ِري ةوعرفططْت بأن هططا: تخططتص  بمهنططِة  ْسططك  دامططة  منظمططة  تقططوُم اْلع  ، والتططي يكططوُن الغايططُة منهططا خلططق  وا 
ططة  بتنفيططِذ أي  مهمططة  معينططة ومعقولططة   صططرف ا مناسططب ا فططي حالططة عططدِم وتتصططرُف ت ،بططإخالص  وبرغبططة  تام 

 (3 :1988)بصبوص, توفِر تعليمات  وأواِمر. 
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ططمُ  ف  د  م إلططى ه ططهِ جيهِ وْ وت طط ،لينقططاتِ مُ فططي الْ  التططأثيرِ  )فططن  بأنهططا:  وتعططرف هم ثقططت   كسططبُ ي لوب  ْسططأُ بِ  ،ن  ي  ع 
 (77 :1988)الراوي,  .ة(غاي  الْ  جازِ نْ إلِ  ص  م المخلِ هُ م وتعاون  هُ واحترام  

طططة، والت عاُمطططل مطططع ُمختلطططِف الظ طططروِف بأن هططط وتعططرف ا: القطططدرُة علطططى تجنيطططِد كافطططِة اإلمكانيطططاِت المتاح 
ِري ةبكفاءة  عالية  وسيطر ة  مستديمة  شاِملة، وبطريقة  شرعي ة  إلنجاِز المهاِم  ْسك  فطي جطو   مطن األلفطِة  اْلع 

واْحِتراِم الم رؤوسين، ِبمطا يليطُق مطع ُمتطل بطاِت  والمحبِة والك رام ة، ومراعاِة الم صالح العام ة، ِلك ْسِب ِثق ةِ 
ْرب  ديث ةااْلح   (22 :1996. )القرشي, لح 
ماعططِة  وهططي ططلوِك داخططل  الج  ِري ةنمططٌط مططن الس  ْسططك  يططُث يططؤثِ ُر هططذا الططن مُط السططلوكي  علططى حيططاِة  ،اْلع  ِبح 

ِري ةأفراِد الجماعِة  ْسك   (271 :2010ماع ة. )ربيع, وعلى ت حقيِق أ ْهداِف هذِه الج   ،اْلع 
ةعلماء  جميع   أن   الباحثُ  ومن التعريفات السابقة يجدُ  ِري ة اْلِقيطاد  ْسطك  ط اْلع  ة زوا فطيرك   ت ْعريطف اْلِقيطاد 

ِري ة ْسك  ِري ةهام والم   هدافِ األ رين لتحقيقِ خ  اآل وتوجيهِ  ،في التأثيرِ  م ِ ها الهاعلى دورِ  اْلع  ْسك   . اْلع 
هطططداف هططام واألهم لتحقيططق الم  أثير علططى المقططاتلين وتحفيططزِ علططى الت ططط هططا القططدرةُ بأن   باحططثُ فهططا الويعر ِ 

 العسكرية المنشودة.
 
ة ماط  ن  أ   ثانيا: ي ة ال ق ياد  ر  ك   :ال ع س 

ة .1  :ة  ي  ناع  الق   ال ق ياد 
 (.53 :1981)محفوظ, ". هرِ عون بأوامِ نِ ت  قْ م مُ ؤوسيه وهُ رْ م   ةِ على طاع   بها القائدُ  حصلُ لتي ي  وهي ا

ططةوهططذا األسططلوُب يططتالءُم مططع طبيعططِة  ك  ديثططة، حيططُث يعططرُض كططل  قائططد   م ْعر  األسططلحِة المشططتركِة الح 
مكانياِت الوحدِة التي ي قوُدها فطي ال طةقدراِت وا  ك  طُل م ْعر  ، وهطي وحطداٌت تختلطُف عطن غيِرهطا إال أن هطا يكمِ 
طططها بعضطططا، ثطططم ُتنطططاقُش المهطططام  بطريقطططة    ناقطططدة  لتحقيطططِق الهطططدِف الرئيسطططيِ  الُمشطططترك فطططي النِ هايطططة. بعض 

 (409 :1987)فرج, 
ة. 2  :ة  غامي  الر   ال ق ياد 

 ه.ِتططططوقو   هِ مركططططزِ  ا علططططى سططططلطةِ د  تِمططططعْ ه مُ علططططى طاعِتطططط ؤوسططططيهِ رْ م   بهططططا القائططططدُ  مُ وهططططي التططططي يططططرغِ  
  (25 :1990)الرشيد,  

ططبِ  ،بططالرأيِ  وبي ن هططا الجططرُب بأنهططا تقططوُم علططى االسططتبدادِ   ،واتبططاِع أسططاليب اإلكططراِه والق ْسططرِ  ،والت عص 
طرين ل فطي ت فصطيالِت ع مطل اآلخ  مطا يخلطُق  ،وتوجيِه األعماِل عطن ط ريطق األواِمطر والت عليمطات، والت طدخ 

طططوِف  ،جطططوًّا مشطططحون ا بالمشطططكالِت والتعقيطططداتِ  ِد ِغيطططاِب ُعنصطططِر الخ  طططلبيُة بمجطططر  التطططي تظهطططُر آثاُرهطططا الس 
 (17 :2000والت سلط. )الجرب, 

ة ن  أ   الباحططثُ  ويططرى  وأسططلوب  قنططاعاإلِ  بططين أسططلوبِ  مططن الجمططعِ  هططي التططي تططتمكنُ  الناجحططة   اْلِقيططاد 
ِتططه القائططدِ درة ُقطط اللِ مططن ِخطط اإلرغططام راهططا ه التططي ي  ه وأهداِفططقراراِتطط ه بقبططولِ جنططدِ  قنططاعِ علططى إ وذكاِئططِه وخبر 
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ه التطي ه وأهداِفطقراراتِ  على قبولِ  لطتهِ سُ  ةِ بقو   هُ جند   رغم  يُ ن أ رغامِ اإل بِ بأسلو  ستطيعُ ي   ذلك  بة، وك  ناسِ مُ 
 ة. روري  الض   ةِ الحاج   عند   رغامِ اإل سلوبُ أُ  ويكونُ  ،بة  راها مناسِ ي  

 ن موقطعِ ة، ِمطيطاد  للقِ  ينِ خيطار   على أحدِ  بعيد   إلى حد    ةِ الفني   هِ وطريقتِ  المميزِ  دِ القائِ  أسلوبُ  فُ ويتوق  
 سططلوب  أ أي ِ  ه اسططتعمالُ فبإمكاِنطط رامِ واالحِتطط ةِ ب ططبالمرت   عُ يتمت طط القائططدُ  إذا كططان  رام، ف ططاالحِتطط أو موقططعِ  المرتبططةِ 
 (48 :1989ا. )هيز, ضروريًّ  إذا كان   راهُ كْ أو اإلِ  ،ام  مالئِ  إذا كان   قناعُ ه، اإلِ يرغبُ 
ِري ةه في قيادتِ    هللاِ  رسولُ  قد جمع  و   الرسطولُ  شطاور   بطدر   ةِ في غزو  لين، ف  األو   سلوبينِ بين األ اْلع ْسك 
   بالمكطانِ  عليطهِ  أشطار   حطين   نطذرِ المُ  بنِ  الحبابِ  شورة  ريش، كما ق ِبل م  إلى قُ  روجِ في الخُ  ابتداء   ة  الصحاب 

طططط: »ى قططططال  نططططد، حت ططططالجُ  لنططططزولِ  المناسططططبِ  طططط« يأْ بططططالر   رت  يططططا حبططططاب أش  ه الحططططاكم، فططططي كتططططاب )معرفططططة أخرج 
ة أسططلوبُ  ا(. وهططذةالصططحاب ططالحُ  لحِ ، وفططي ُصطططةِ اإلقناعي طط اْلِقيطططاد   لحِ ُصططط علططى كتابططةِ   سطططولُ الر   ر  ديبيططة أص 

طط المصططلحة   ديبيططة؛ ألن  الحُ   لططْت التططي تمث   ةِ اإلرغامي طط الطريقططةِ  ضططي سططلوك  تقت   كانططْت  الظططرفِ  فططي ذلططك   ة  العام 
 (2010اللكتروني لمجلة الفرقان, )الموقع ا لح.الص   في أمرِ  حابةِ الص   مشاورةِ  في عدمِ 
ةنظريات  ثالثا: ي ة ال ق ياد  ر  ك   :  ال ع س 

 نظرية الرجل العظيم:. 1
 علطى حيطاةِ  ْت أ  ر التطي ط ط العميقة   الجوهرية   التغيراتِ  بأن   لِ القائِ  على االفتراضِ  هذه النظريةُ  تقومُ 

فطي  تشطبهُ  ،ة  ير عادي  ة غ  فذ   وقدرات   لدوا بمواهب  وُ  أفراد   عن طريقِ  ْت ق  ما تحق  إن   ةِ اإلنساني   جتمعاتِ المُ 
طططط ة  هططططا قططططو  مفعولِ  اريخ. الت طططط علططططى مططططر ِ  كثيططططرين   فططططي أنططططاس   رُ ال تتكططططر   والقططططدراتُ  المواهططططبُ  هططططذهِ ، و حرِ السِ 

 (31 :2008)العجمي, 
 بطططأن  قطططادة  مطططن الن طططاِس اسطططتثنائي ة، ولطططد ت مطططع الصطططفات الفطريطططة، وكطططان ُمصططططلحُ  بولطططدنويطططرى 

تصططل التططي لعظططيم" ُيسططتخدُم ألنططه فططي ذلططك الوقططِت القططادة العظططام والبطططوالت األسطططورية والمواجهططة ا"
ةإلططى  ةفكططر ألن عنططد الحاجططة،  اْلِقيططاد  فططي المقططام األول مططن نوعيططة الرجططال، ال سططيما مططن حيططث  اْلِقيططاد 
ة ِري ة اْلِقياد  ْسك   (بولدن (2003:7 .اْلع 

اِس تشططي ع ا لهططذِه الن ظريططِة التططي تقططوُل أن  التغيططراِت تحططدُث للحيططاِة مططن أكثططِر الن طط 4وكططان  سططير جططالتون 
البططاِرزة، ولكططن نحططُن نالحططُظ أن  القائططد  ال  اد  مططن أصططحاِب القططدراِت والمواهططباالجتماعي ططِة عططن طريططِق أفططر 

ة  ِلقبططوِل هططذا الت غ ي طرِ  ماعطُة مسططتعد  كططالت غيراِت االشططتراكي ِة التططي  ،يسطتطيُع إحططداث  أي  تغيططر  إال إذا كان ططت الج 
 (53 :2013الختاتنة, )في مجتمِعنا العربيِ  التي الق ت هذا الت غير. ح دثت 

طططالن   وهطططذه طططظريطططة رك  طططوغفل ططط ،ة للقائطططدفات الفطري طططزت علطططى الصِ  يطططادة مات المطلوبطططة فطططي القِ ت بطططاقي السِ 
 ة.كتسبة والموقفي  لمُ فات اة والصِ  فات الفطري  للصِ   بحاجة   اجحة، فالقائدُ الن  

 

                                                 
 .1909سنة  sirسير جالتون هو انكليزي تخرج من جامعة كامبردج, له عدة مؤلفات في علوم النفس واألنتربولوجيا واإلحصاءات. حصل على لقب الشرف  4
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مات. 2 ي ة الس    :ن ظ ر 
طط ةعططن  الحديثططةُ  حططوثُ ت البُ ز  رك   ةِ سططمي  الجِ  هِ ِصططائِ صوخ  ِه ماتِ وِسطط دِ القاِئطط ةِ شخصططي   راسططةِ علططى دِ  اْلِقيططاد 
ططة, وق ططماعي ططتِ واالجْ  ةِ عالي ططواالنفِ  ةِ والعقلي طط طط ةُ ت نظري ططد قام  ةاْلِقيططا علططى أن   األمططرِ  فططي أولِ  ماتِ الس   سططمةٌ  د 
 ة, ويالحطظُ قاف طأو الث   أو الموقطفِ  القائطدِ  وعِ عطن ن ط رِ ظ طالن   بصرفِ  ،دواجِ أينما وُ  بها القادةُ  يتميزُ  موحدةٌ 
هطا سطب وظيفتِ ح   ،خطرى إلطى أُ  مطن جماعطة   تختلفُ  القائد   ميزُ التي تُ  القدراتِ و  مات والخصائص  أن الس  
طط ة, والمالحظططةُ ماعي ططهططا االجتِ وظروفِ  طط ةِ ي نظري ططفطط ةُ المهم  طط ماتِ السِ  فيمططا  تبططاعِ األ  و  القائططدِ  بططين   رقُ هططي الف 
ة بسططماتِ  يتعلططقُ  طط أهميططة   وأن   ،ولططيس فططي النططوعِ  ،رجططةِ فططي الد   إنمططا هططو فططرقٌ  اْلِقيططاد   مات تتغيططرُ هططذه السِ 

 (246 :2006ة.)عليمات, للجماع   سبةِ بالن ِ  منِ الز   على مر ِ 
راو  البحوثِ  ت نتائجُ فر  سْ وقد أ    ها:من أهم ِ  دِ الجي ِ  دِ القائِ  من سماتِ  عن قوائم  سات الدِ 
 زن.والو   ولِ كالط   والمظهر   مر  العُ  )الجسمية(: وتشملُ  ةُ الفسيولوجي   ائُص صالخ   -
 المحيططططةُ  ةُ واالقتصطططادي   ةُ االجتماعي ططط سطططتواه، الحالطططةُ علطططيم ومُ : مثطططل الت  ةُ االجتماعي ططط اتُ الخلفي ططط -

 ه.يادتِ وقِ  هها على سلوكِ وتأثيرِ  ،بالفردِ 
 القطططراراتِ  لطططى اتخطططاذِ فطططي األمطططور، وع   والطططتحكمِ  علطططى البطططت ِ  درةِ بالُقططط القائطططدُ  يتمتطططع   نْ كاء: أ  الطططذ   -

 ،بحكمططططة   فطططي األمطططورِ  البطططت ِ و  ،كاءالطططذ   درة علطططى اسطططتعمالِ الُقططط علومطططات. وكطططذلك  بالم   دِ زو  والت ططط
 ة به.حيط  المُ  راتِ ث ِ والمؤ   كالتِ المشْ  واستيعابِ 

ططق  ة: كالي  ي  خِصططالش   - طط ،بططالنفسِ  والثقططةِ  ةِ ظ  طط ،سِ فْ علططى الططن   مططادِ تِ واالعْ  ،خصططيةِ الش   دِ وتوح   يطرةِ والس 
 ة.ي  ِص خْ الش   على الحاجاتِ 

طط - ه لصططفاتِ  ااختبططار   عتبططرُ تُ  ها القائططدُ التططي يمارُسطط تُ اص: المهم ططصططائِ بالخ   ةِ العالق طط ذاتُ  اتُ المهم 
ثبطاتِ  وتحقيطقِ  لإلنجطازِ  عاليطة   ات  بحاجط يمتطازُ  ة، فالقائطدُ ه الفردي  وخصائِص   ات، وكطذلك  الطذ   وا 
ة افعي ط، والد  اتي ِ الطذ   والتوجيطهِ  ةِ بالمبطادأ   هِ زِ إلطى تمي ط هطا، باإلضطافةِ لِ حم  ة علطى ت  ات والقطدر  المسؤولي  
 داف.هْ األ   قيقِ حْ ة إلى ت  ة والحاج  العالي  

 فطي نشطاطات   اومشطارك   اومتعاون ط انشطيط   القائطدُ  ون  كة: أن ي  ي  ماعِ تِ االجْ  فاتُ والصِ   ُص صائِ الخ   -
ططومتنو ِ  عديططدة   ططمططع اآلخططرين   ة، متفططاعال  ع   ماعططةِ مططن الج   مقبططوال   القائططد   تجعططلُ  فاتُ ، وهططذه الصِ 

طططُك وتتوحطططُد معطططه، بطططل يطططنعكُس أثطططُره علطططى تماُسطططِكها والتحاِمهطططا بعِضطططها مطططع  وتثطططُق بطططِه، وتتم س 
 (4101عض. )ناصف,ب  

ط خاص    شكل  زت بة رك  هذه النظري   طمات الفسطيولوجي  علطى السِ  مات والعناصطر ة، وأغلفطت بطاقي السِ 
من القادة  خاص، وهذا غير صحيح فكثيرٌ  وعمر   بطول   زُ يتمي   ن القائد  ة، فمثال اعتبرت أالمهم  

 ول والوزن.ة الط  سابقين والالحقين لم يتشابهوا بسم  ال
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 النظرية الموقفية: . 3
 وخصطائص   بسطمات   ال يطرتبطُ  اْلِقيطاد ةص صائِ خ   تحديد   أن   على أساسِ  ظريةِ هذه الن   مفهومُ  يقومُ 
ططططططط شخصطططططططية   طططططططمُ  قيطططططططادي    بموقطططططططف   تطططططططرتبطُ  ،نسطططططططبية   وخصطططططططائص   بسطططططططمات   ة، بطططططططل يطططططططرتبطُ عام   ن. ي  ع 
 (535 :2000)كنعان, 

طط يعتمططدُ مططن نجططاح    القائططد   مططا يصططيبُ  أن   وتططرى هططذه النظريططةُ   صططرفهِ ت علططى حسططنِ  كبيططر   د   إلططى ح 
 ةِ الحقيقي ط كانطاتِ عطن اإلمْ  يطادات، وتكشطفُ القِ  نطا هطي التطي تبطرزُ هُ  ة، فالمواقفُ حيط  المُ  المواقف   حيال  
ةفططي  ة ، أي أن  اْلِقيططاد   ،نمعططي   قيططادي    ف  بموِقطط نسططبية   وخصططائص   بسططمات   تططرتبطُ  الموقططفِ  وليططدةُ  اْلِقيططاد 

طط ة  أهمي طط هططذه النظريططةُ  وبططذلك ال تنكططرُ   هططا. بُ ل  الططذي يتط   الموقططفِ  فططي إطططارِ  هططا تقططررُ د، ولكن  لقاِئططل ماتِ السِ 
 (31 :2012)أبو كوش, 
م عططن إمكانيططاتهِ  وتكشططفُ  القيططاداتِ  هططي التططي تبططرزُ  المواقططف   وأن   ،فِ الموِقطط وليططدُ  القائططد   وتبططين أن  

ةفطططي  ةِ الحقيقي ططط ة، فاْلِقيططططاد  طططط يتوقطططفُ  ال القائططططد   وأن   ،الموقطططفِ  هططططا وليطططدةُ فطططي نظرِ  اْلِقيطططاد   فحاتِ علطططى الص 
ةبل أن  ،بها عُ التي يتمت   الشخصيةِ   نطة. ي  ع  مُ  ف  فطي مواِقط النطاسِ  بطين   للتفاعطلِ  مباشطرةٌ  هي نتيجةٌ  اْلِقياد 
 (45 :2010)قنديل, 
طط ي المواقططف المحيطططة، صططرف فططالت   حسططنُ اجح هططو الططذي يُ القائططد الن طط ن  ظريططة علططى أزت هططذه الن  رك 

ين فطي تحديطد ت  تين السطابقظطري  أفضل مطن الن  ظرية الن  هذه مات للقائد، وتعتبر الس   ةهمي  وهي ال تنكر أ 
 اجح.القائد الن  

 ة:ي  ل  فاع  ة الت  ي  ر  ظ  الن  . 4
ةتططرى أن  ططة  تكططوُن نتيجططة  الت فاُعططِل بططين  عناصططِر الموِقططف، وسططماِت القاِئططد، وخ صاِئِصططه،  اْلِقيططاد  الناجح 

. وميز  ططططماِت والم وِقططططف، وأبططططرز ت دور  البيئططططِة وخصططططاِئص الم رؤوسططططين  ُتهططططا أن هططططا توفيقي ططططة ب ططططين نظري ططططِة السِ 
طا، ولطم تبطيْن  هطا، ولكن هطا تفتطرُض أن  سطلوك  المرؤوسطين مؤيِ طٌد للقاِئطد دوم  االجتماعي ِة داِخل  المنظمطِة وخارج 

 (75 :2001ي, ردود  فعِل القائِد عن السلوِك غير المتوق ِع من الم رؤوسين. )القحطان
ططبططين نظري طط كبيططرة   بنسططبة   ظريططة تططدمجُ هططذه الن   ظريططات فططي تحديططد شططمل الن  وهططي أة، مات والموقفي ططة السِ 

 ح.اجِ الن   القائدِ 
ِري ة  ْسطك  ة اْلع  إلطى نظري طة  شطاملة  وجامعطة  يمكطُن مطن خالِلهطا توزيطُع  بحاجطة  ويطرى الباحطُث أن اْلِقيطاد 

 ،وخاصططة بموضططوع الفطططرة والسططمات والموقططف والتفاعططل ألهمي ططِة النسططبي ة،ة بحسططِب امتطلبططاِت اْلِقيططاد  
ِري ة. ولنا في معلِم البشري ِة رسول هللا  ْسك  نة. وذلك  لتحقيِق الن جاِح الت ام  في المهم ات اْلع   قدوٌة حس 
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ة ئ  باد  م  رابعا:  ي ة ال ق ياد  ر  ك   :  ال ع س 
 : على تطويرها والعمل ه  لنفس   القائد   معرفة  . 1

ط م  أن يقطي ِ  قائطد   كل ِ  من واجبِ  ن  إ ط القطوةِ  علطى نقطاطِ  ف  ليتعطر   هُ نفس   للفطردِ  ال يمكطنُ  ذإِ  فيطهِ  عفِ والض 
ططا ناجِ قائططد   يصططبح   ا أنْ يأمطل أبططد   أال ه وعليططهِ نفِسطط د  سططي ِ  يكطون   أنْ  هِ اِتططي  كانِ مْ إِ  ة  معرف طط تطيعُ ْسططالطذي ال ي   ا ح 

ط ك  ذِلط قُ وينطِبط ط نقطاط   عطرفُ الطذي ي   دِ ى الفططرْ ا علطأيض  ، سططوف هاحيح  تْصط لُ حطاوِ ه ال يُ ولكن ط فيططهِ  فِ عْ الض 
 (113 :1957يفشل في عمله. )هديب, 

ططط ططط العسطططكري   الفيلسطططوفُ  يقطططولُ  نِ أْ وفطططي هطططذا الش  طططنفْ  تعطططرفُ  كنطططت   )إذاتطططزو(:  )صطططن يني  الص   ،ك  س 
ة مائة   ىشخْ ت   أالفينبغي  ك  عدو   رفُ عْ وت    (24 :2007, شبايك)ها( خوُض ت   م ْعر ك 
 مهاراتِ م والْ لْ عِ الْ  ةِ ي  بتنمِ  وقد عني اإلسالمُ ها، ويرِ طْ وت  ة تيكي  كْ ة والت  ي  ن ِ الف   مهاراتِ الْ  سابِ تِ لى اكْ إِ  يُ عْ الس  و 

 قال تعالى: ها،بِ تعالى  هللاُ  التي أمر   ةِ داد القو  إعْ  أسسِ  ما منْ فهُ  ،ماعليهِ  ث  وح   ،ريبِ دْ الت   اللِ من خِ 
﴾ ل  ي  م ن  ر ب اط  ال خ  ت ط ع ت م  م ن  ق و ٍة و  وا ل ه م  م ا اس  د   (.1.)األنفال: آية  ﴿و أ ع 

ططْربال ةِ ع  مططن صططنْ  مططا يسططتجد   كططل ِ  بمتابعططةِ  ويططتم   ططتاب  ومُ  ،ِ القتططال وأسططاليبِ  ،ح   مططورِ األُ  يططاتِ ر  جْ مُ  ةِ ع 
فططي  ث  حد  ت  ْسططأو مُ  جديططد   ل ِ علططى ُكطط صططولِ للحُ  ؛رِ جططاوِ مُ الْ  مِ عططال  ة فططي الْ تيكي ططكْ ة والت  بوي ططعْ والت   ةتراتيجي  االْسطط

ةات الْ قوانين ونظري    (.98 :1986, )سعيدانة حديث  الْ  م ْعر ك 
 :مهيتهمعرفة القائد  . 2

بططدأ فططي  ططد  تططوافُر هططذا الم  ةيع  ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك  ططا اْلع  ويقططرُر الفططن  العسططكري  أن ططُه يتعططيُن علططى  ،أمططر ا هامًّ
مطا ال قائِد أن يكون  علطى مسطتوى  عطال  مطن العلطِم والمعرفطِة لعمِلطه، سطواء  الن طواحي الفني طِة أم العملي طة، ك 

ا إلمام ا بموضوعات  ووسائِله، والشؤوِن اإلداريِة والتعليماِت والموضطوعاِت الت ْنظيم يتطل ُب ذلك أيض 
ططْربالتططي لهططا عالقططٌة بفططنِ  ال ن  كثيططر  االطِ ططالِع ليقططف  أوال بططأول  علططى أحططدِث إدارِة الرجططال، وأن يكططو  ح 

 (18 :1990الوسائِل والتطوراِت في ُفنوِن عمِله. )الرشيد, 
طل م   س  ل ْيطِه و  طل ى ه ُ ع  ُسطوُل ه ِ ص  طا ق ال طْت ق طال  ر  ْنه  ِضطي  ه ُ ع  ة  ر  اِئش  هللا عطز وجطل يحطب  )إن: ع ْن ع 

 البيهقي[رواه ]إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه" 
 

 :جنودهلمعرفة القائد . 3
ططا حتططى يمكن ططه اسططتغالل  طاقططاتِهم ووضططع كططلِ  واحططد  مططنهم فططي  ه أمططرا هامًّ ُتعططد  معرفططُة القائططِد جنططود 

 (18 :1990المكاِن الذي يناسُبه. )الرشيد, 
عططرع  بيطططنهم، ألنططه ُوِلططد بيططن هم وعططاش  وتر  ،ونفسططياِتِهم هرجال طط يعططرفُ  وسططلم    سططولُ الر   كططان   ولقططدْ 

طططراء, وكل طططف  كطططل  واحطططد  مطططنهم بواجطططب  يتفطططُق مطططع قابلي ِتطططه البدني طططِة والعقِلي طططة,  يشطططارُكُهم فطططي السطططراِء والض 
طط والقصططُص  ططما أمْ د  ْنططد عِ ُحططأُ  فططي غططزوةِ مططا كططان  هططا نْ مِ  ،ثيططرةٌ ك   أنِ فططي هططذا الش  طط عليططه الصططالةُ  ك  س   المُ والس 
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ط ذ  أْخط يريطدون   إليطه رجطالٌ  فقام   ه(،بحق ِ  هذا السيف   يأخذُ  )منوقال:  ف  بسيْ    سطول  الر   ولكطن   ف،يْ الس 
, ولما أراد الرسوُل أن يختطار  مطن بطيِن المسطلمين  ر ُجطال  هل   طاهُ عْ فأ   بو دجانة  حتى قام أ   م،عنهُ  هُ ك  س  أمْ 

ت طططُع ِبمزايطططا رجطططِل اْختطططار  ُحذيفطططة  بطططن  الي مطططان رضطططى هللا عنطططه, ألن طططُه  ؛ي أتيطططه ِبأ ْخبطططاِر الُمنطططاِفقين كطططان  يتم 
 (441 :2002, خطاب) االسِتطالِع والُمخاب رات.

 حسن معاملة جنوده ورعاية شئونهم:. 4
ِة  ِري ةإن  االهتمطام  بشططؤوِن األفطراِد يولِ ططُد لطديِهم الططدافع  الططذي يجعُلهطم يحققططون  أهطداف  الوحططد  ْسططك  ، اْلع 

 (12 :1996موِر التالية: )المنزالوي, ويمكُن للقاِئِد أن يحقق  ذلك  من خالِل األ
علططى صططلة  دائمططة  بططأفراِدك، ودْعهططم يرون ططك  مططرار ا وقططابلُهم بططروح  ودي ططة  وحططافْظ علططى  أن تكططون   -أ

داق ِة م عهم.  جْسِر الص 
 بتنميِة وتطويِر معرفِتك  وتفهِمك لم رؤوسيك. أن تقوم   -ب
 ألنُه الحصُن المنيُع ضد  األخطاء. ؛على تقويِة الوازِع الدينيِ  بين  رجالك   ن تعمل  أ -ت
ر  ن تنفذأ -ث  ها.العدالة  في وقِتها وال تؤخِ 
حيِة والوقائي ة. فظن تراقب وتحاأ -ج  على صحِة جنوِدك باتِ باِع اإلجراءاِت الصِ 
 لهم الخدماِت الشخصيِة الشرعيِة في حدوِد إمكاناِتك. وتقدم ،رجال ك   أن تساعد -ح
 فراِد وحدِتك.بالحالِة المعيشيِة أل ن تهتمأ -خ
 من التوزيِع العاِدِل للُمكافآت. د  ك  أن تتأ -د
على فترات  بعمِل برنامج  ترفيهي  إنعاشي  ألفراِد وحطدِتك، وتأكطْد مطن ُحصطول جميطِع  أن تقوم -ذ

 األفراِد على نصيِبِهم من أي ترفيه  يوز ُع عليِهم.
ل. أن تشجع   -ر  في رجاِلك المحاوالِت لتطويِر أنفِسِهم إلى األْفض 
ريع ة أن تكون . 5  :قرارات ك  صائبًة وس 

 سليمة   باستنتاجات   هُ منْ  والخروجِ  ،الموقفِ  ه في تقديرِ وخبرتِ  القائدِ  إلى قدرةِ  السليمُ  القرارُ  يرتكزُ 
 (.171 :1986)مرسي,  ة.تحليلي   وقدرة   واقعية   إلى معلومات   تستندُ  ة  ي  منطق

وِج مططن الن مطي ططِة ُيعطططي القائططد  النططاِجح  القططدرة  علططى اتِ خططاِذ والقططدرُة علططى الت فكيططِر اإلبططداعيِ  والخططر 
ائبة، والقائُد الناجُح هو من كان  دائم ا علطى أهبطِة االسطتعداِد للعمطل، وكان طت ردوُد فعِلطه  القراراِت الص 

غير ة، فم طن أحسطن  اتِ خاذ هطا فطي حياِتط ريعة، فالحياُة عبار ٌة عن مجموعِة قرارات  ص  ِه اليومي طِة حسنة  وس 
ِطر. )كورتوا,  ِرجِة اتخاذ  قرار  حاِسم  وخ   (91 :1986است طاع  في اللحظ ِة الح 

 ة  ب  ه متضطارِ أتي قراراتُطحتطى ال ت ط ،اتامًّط اوحطذر   كاملطة   يقظطة   من القائطدِ  أد  بْ م  هذا الْ  ةُ ممارس   بُ طل  ت  ت  و 
ط قطرارُ والْ  ة،عفوي  أو   باسطتنتاجات   والخطروجِ  ،الموقطفِ  ه فطي تقطديرِ وخبرِتط دِ القائط علطى قطدرةِ  زُ ِكطيرت   ليمُ الس 

 (31 :1998, البقري ) ة.واقعي   إلى معلومات   تستندُ  ة  منطقي   أو حلول  
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 :مه  الم  ع  إ   ة  م  داو  وم   للجنود داف  ه  األ    ضيح  و  ت  . 6
قداِمطط ،ةِ ه المعنوي ططروِحطط فططعِ ا فططي ر  ا قويًّططنططدي سططبب  الجُ  فططي ذهططنِ  مططن القتططالِ  الهططدفِ  يعططد وضططوحُ  ه وا 

أة للمبطاد   ازدادت الفرصطةُ  ت المعرفطةُ زاد  كلمطا من المبادئ المعروفة أنه با، و سِ را محت  صابِ  تالعلى القِ 
 ة  إلطى مهم ط ك الذي يساقُ من ذلِ  مرة   ألف   ها خيرٌ وأبعادِ  ةِ للمهم   كُ المدرِ  فالمرؤوُس  التصرف، وحسنِ 

ططدى أ  ْهططأ   هِ ِهططجْ لططى و  ا ع  بًّططكِ مُ  شططييمْ  )أفمططنْ قططال تعططالى:  ا،شططيئ  عنهططا  ال يعططرفُ  ططمْ ن ي  م  لططى ا ع  يًّ وِ شططي س 
 (169 :1986)مرسي,  (.44الملك: آية  )سورةقيم( ت  سْ مُ  راط  ِص 

مطن  فيطهِ  فطريطِ غطي عطدم الت  ومطا ينب   ه مطن معلومطات  إذاعتُ  مكنُ بين ما يُ  ييزِ مْ ن الت  ع   دِ نى للقائِ وال غِ 
 ميهة إلطموكل طلمهطام الْ ا جازِ ه إلنْ تاجون  حْ الذي ي   وبالقدرِ  ،ةِ روري  الض   هم بالمعلوماتِ تزويدُ  فعليهِ  أ ْسرار،

 (30 :1998, البقري )
 :الجندها في ت  وتنمي   ؤولية  س  الم   ل  م  ح  ت  . 7

ططتح   روحِ  غططرس   ن  إ  وصططنعِ  دادِ ئ فططي إْعططالمبططادِ  هططم ِ مططن أ  نططد لهططو  هططا فططي الجُ وتنميت   ةِ المسططؤولي   لِ م 
 نجطاح   عطن كطل ِ  مسطؤولٌ  تشطكيل   أي ِ  قائطد   هطديب" إن   قبل، ويقطولُ سطت  فطي المُ  نطوا قطادة  كو ي  لِ  ؛ندالجُ  هؤالءِ 

 ه تحطت  عماِلطأ  جميطعِ عطن  المسطؤولية   ويتحمطلُ  ،ذلك   ك  د أن يدرِ على القائِ  ه، ويجبُ في تشكيلِ  أو فشل  
 يكطون   نْ أ جبُ رام الذي ي  حتِ واال الوالءِ  روابط   مُ ة يهدِ من المسئولي   بِ للتهر   محاولة   أي   ، وأن  أي ظرف  

 (116 :1957رؤوسيه". )هديب, وم   القائدِ  بين  
 

 واألساليُب التي يمكُن من خالِلها تقويُة روِح اإلْحساِس بالمسؤولي ة لدى الُجنود هي:
ةاجعْل أعمال ك تتم  من ِخالِل سلسلِة  -أ  .اْلِقياد 
 واجع لهم يت حم لون مسؤولي ة  الن تاِئج. ،ليهم أن ي فعلواوليس  كيف ع   ،أخِبْر م رؤوسيك ماذا ع ليهم أن يفع لوا -ب
 امنْح مرؤوسيك  العديد  من الُفر ِص لُممارسِة وأداء الواجباِت لُمستوى قيادي   أعلي. -ت
ا علططى إْنجططازاِت مرؤوسططيك  عنططدما يمارسططون  عنصططر  المبططادأةِ  -ث ططريع  ويقومططون  بتنفيططِذ  ،تعططر ْف س 

يِهم.أعمال  دون  أي ة م وارد مُ   تاحة ل د 
ْم نصاِئح ك ومساعداِتك بحري ة عندما يطلُبها منك المرؤوسون. -ج  قدِ 
 دْع رجال ك يعرفون  بأن ك سوف  تقبُل األخطاء  غير  المتعمدة بدوِن تجريح. -ح
 كلِ ف رجال ك بمهام ي كونون قادرين  على ت نفيذها. -خ
ح األخطططاء  باسططِتخداِم العططدِل والُمبططادأة بطريقططة  تشططج -د هم  ،ُع ِبهططا الم رؤوسططين  صططحِ  وتجنططُب نقططد 

 أمام  الجميِع وكذلك  التأنيب.
 وِحمايِتهم إلى أن تثبت  إدانُتهم. ،كن حازم ا وعاِدال  في الوقوِف مع م رؤوسيك   -ذ
 (13 :1996وأكِ ْد لآلخ رين أن م رؤوسيك يتمتعون ِبنفِس الر وح. )المنزالوي,  ،تقب ل المسؤولية  بروح  طيِ بة -ر

 



[25] 

 

 :ةن  س  ح   قدوةً  القائد   يكون  أن . 8
 ناع  تِ ه عن اقْ أوامر  ، وتجعلهم ينفذون  ئهمووالاِئد  ثقة  مرؤوسيه واحترام هم الحسنُة تكسُب الق القدوةُ 

خصي ِة للقائِد من الع وامل التي تزيُد قوت طه وسطيطرت ُه، إن  و ا، وخوف   وليس رهبة   ة  ب  غْ ور   قوة  الجاذبيِة الش 
ب ه ِبهذا توف ر  خصائص ج   ِد أو الت ش  ذ ابة ل دى القائِد من شأِنها أن تزيد  الر غبة  لدى التاِبعين  في الت وح 

 (64 :2003)الزغلول, القاِئِد والُخضوِع له. 
ِته ،والقدوُة تتمث ُل في م ظهِره العام ويجُب أن يعكطس  المظهطُر العطام  للقائطِد النشطاط   ،وُسلوِكه ،وِوقف 

والرشططططاقة  والمقططططدرة  والثِ قططططة, إن  عمططططل  القاِئططططد يتطل طططُب منططططه أن يططططتكلم  كثيططططر ا مططططع الم رؤوسططططين  والحيويطططة  
شفاهية , ف إذا ات خذ القاِئُد أسلوب ا مهين ا في الت عامِل مع م رؤوسطيه فإن طه قطد يتعطرُض الحتمطاالت  مؤلمطة  

ائططُد العسطططكرُي التحلططي بالِحكمططة والت عقطططل وقططد ي صطططُل إلططى الِعصططيان, ولطططذلك  يلططزُم الق ،منهططا االحتكططاكُ 
مطططاعي   والقطططدرِة علطططى فهطططِم الم وقطططِف وف هطططِم شخصطططي ِة م رؤوسطططيِه، وعلطططى القاِئطططد أن يتجن طططب  الت أنيطططب  الج 

ِتطه,  ، أو ألي طةلوحدِتطه يططر الُمحفرعي ططة كاِملطة مططن وْحد  تلقططى  ب طب أن ي كططون  لطدى القاِئططد وحطدةوأن ططه مطن غ 
يِ ق ة بقدِر الُمست طاع قاب ا بالُجملة,تأنيب ا أو ع ن أن ال  ،ويجُب أن يكون  التأنيُب في حدود ض  ْن أمك  وا 

لنيًّا. )العيسوي,   (104 :2008ي كون ع 
 :على تنفيذها والشرافمن أن المسؤولية قد فهمت  التأكد. 9

الضطططروريِ  فهُمهطططا المهمطططُة ليسطططت ُعنصطططر ا ُمسطططتقال، ولِكن هطططا تقطططُع ضطططمن  إططططاِر وضطططع  عطططام ، ِمطططن 
طططها  طططُد المهمطططُة بأشطططكاِلها النِ هائي طططة علطططى األْرض، وعلطططى القاِئطططد أن يتف ح ص  ضطططمن  هطططذا اإلططططاِر، وتتجس 
ططداها وِسططعتها )مكانيططا  ططة، التقططاط  كططلِ  م  ِبِدقططة، ويعمططل  علططى تنفيططِذها بصططورة  حرفي ططة، ويعنططي فْهططُم المهم 

. )العيسوي, وزمنيا( وت حديد أهداِفها، أي األث ر ال ه بالنسبِة للعدو   (96 :2008ذي ي نب غي أن تحدد 
 :ح الجنداالمحافظة على أرو . 10

ةسططعى إليططه ت   مى هططدف  ْسططدأ أ  ْبططهططذا الم   تحقيططقُ  يعططد   ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك  ن  اْلع  قريططره بططدأ وت  هططذا الم   ظهططور   , وا 
طيُ  د النبطوي؛هِ في الع     الرسطولُ  ق  ه, حطين طب طِكطعارِ فطي م   سطول الر  يطادة ت بطه قِ ز  ا تمي طبقا عسطكريًّ عطد س 
سططائر خ   بططدون أو بأقططل   صططرِ صططول علططى الن  ك هططو الحُ ه مططن ذِلططهدُفطط ه, وكططان  غزواِتطط فططي كططل ِ  اد  ْبططهططذا الم  

خطاف   داءِ األْعط إلرهطابِ  ةِ القطو   ات, وذلطك بإظهطارِ د  والمِعط رواحِ فطي األ مكنة  مُ  ي علطى عطد  الت   هم مطن عاقبطةِ تِ وا 
ط هللاِ  الطواقي بعطد   صطنُ هم الحِ  الجند   ن  ف, ألل  إلى الت   ندِ الجُ  رواحِ أ تعريضِ  دون   ،ن  المسلمي الم تعطالى للس 

ذا ت   ،هوأهلِ   (301 :1986تهم.)محفوظ, شأف   ئصالِ واستِ  ،همتِ على إباد  اْلع ُدو   ص  تل حر  ضوا للق  عر  وا 
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ةمستويات   خامسا: ي ة ال ق ياد  ر  ك   :ال ع س 
ِري ة ةِ للقيطاد ْسطك  ة: مسطتويات   ثططالثُ  اْلع  ة – رةُ المباِشط اْلِقيططاد  ة – ةُ نظيمي ططالت   اْلِقيطاد   االْسططتراتيجي ة. اْلِقيطاد 

  (7 :2006, 5شوميكر)
ة. 1  : رة  باش  الم   ال ق ياد 

ةوهطططي  ةفطططي  ل  األو   الخطططط  و قيطططادة و ْجهطططا لوجطططه  أ اْلِقيطططاد  ِري ة اْلِقيطططاد  ْسطططك  ةالْ  وتوجطططدُ  ،اْلع  فطططي  المباشطططرةُ  ِقيطططاد 
مثططل  ،الوقططتِ  هم فيهططا طططوال  قائططدِ  علططى رؤيططةِ  ن  و المرؤوسطط التططي يعتططادُ  مططن الجيططوشِ  الصططغيرةِ  التنظيمططاتِ 

 .ِلك تاِئبا رايا،الس   ل،صائِ ف  الْ  ،الجماعة ل،م  الع  ق فر   سام،األقْ 
ة. 2  التنظيمية: ال ق ياد 

 ل القطادةُ عاُمطوت   ن،ؤوسطيرْ مطن الم   آالف   إلطى عطدةِ  ئطات  م مطع عطدةِ  تويات يتعطاملون  ْسطهطذه المُ  في القادةُ 
ةا كمططا فططي ر  باِشططلططيس مُ  ؤوسططين  رْ هنططا مططع الم   نمططا يططتم   اْلِقيططاد  فهططي  ،وياتت  ْسططمططن المُ  عططدد   عبططر   المباشططرة وا 

ةعطن  تختلفُ  ة وتشطملُ  .ولطيس بالنوعيطةِ  بالدرجطةِ  المباشطرةِ  اْلِقيطاد  ط ة  التنظيمي ط اْلِقيطاد   ين  العسطكري   ة  ا القطادعموم 
 .فاعِ الد ِ  وزارةِ  إلى وكيلِ  ،د فيلق  إلى قائِ  ،لواء   ستوى قائدِ من مُ 

ة. 3  :ةتراتيجي  الس   ال ق ياد 
ةتشططمل  ططالين و عسططكري  ال القطططادة   االسططتراتيجيةُ  اْلِقيططاد  الُجيططوِش، مطططن  قيططادةِ  فطططي مقططر ِ  اجططدون  و  ت  ي  و  ،نييند  م 

مططع عططدة  ويتعططاملون   ،ضططخمة   عططن تنظيمططات   ؤولون  ْسططم م  وُهطط اع،مسططتويات قططادة كبططار إلططى قططادة وزارة الططدف
 ؤوسين. رْ من الم   اآلالفِ  آالف إلى مئاتِ 

ولكططن  إليططه،ة ل ططالموك   هططامِ الم   بططه حسططب   ه المنططاط  دور   مططن المسططتوياتِ  مسططتوى   لكططل ِ  ن  أ ويططرى الباحططثُ 
ة طط هططاألن   ،هططي األهططم   ة  االسططتراتيجي   اْلِقيططاد  ِل، للتغيططرِ  الهططام   زُ المحفِ  خطططيط علططى الت   هامططن خططالل قططدرتِ  والتحططو 

 على األعداء. النصرِ  وتحقيقِ  الجيشِ  على أداءِ  ك  كاس ذلِ وانعِ  األ ج ل،ويل ط  
 

 وظائف القائد العسكري: :سادسا
 إن  الدور  الذي يقوُم بِه القائُد وما يتميُز بِه من تعقيد  شديد  يمكُن دراسطُته باسطتعراِض الوظطاِئف

ور، وهي: )ربيع,   (271 :2010األساسي ِة في هذا الد 
ططذ: مططن أْكث ططر أدواِر القاِئططِد بداهططة  أن ططه القمططُة التططي تططنظُم مناشططط  جماعِتططه، وكططذلك   -أ القائططُد كُمنفِ 

ماعة التي يقوُدها.  مراقبُة المنجزاِت الناتجِة عن جهوِد الج 
ططُبِل القائططُد كمخطِ ططط: يتخططُذ القائططُد موقططف  الت خطططيِط  -ب حيططُث منططوٌط بططِه تقريططر  أيِ  األسططاليِب والس 

 أهداِفها. تسُلُكها الجماعُة، وذلك ِبغ ر ِض تحقيقِ 
ِري ةالقائُد ك خبير: ُينظُر إلى القاِئد على أن ه موضُع الِخبرة في الج ماعة  -ت  ويلجأ إليه. اْلع ْسك 

                                                 
حتى إحالته  35حامال الرقم  2003نجوم( وفي قيادة التشكيالت العسكرية حتى قيادة فرقة وعين رئيس أركان الجيش األمريكي سنة 4حتى رتبة جنرال ) بيتر شوميكر هو أمريكي تدرج في الرتب العسكرية 5

 .2007على التقاعد سنة 
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وقطططد يكطططوُن العقطططاُب فطططي  ،تهطططد   قطططد يكطططوُن الثطططواُب ترقيطططة  لجنطططدي   مج القائطططُد كمثيطططب  وُمعاِقطططب: -ث
 الحرماِن من إجازة  أو طابور ذنب.

راع الت -ج سيط: حكم  ووسيط  في عالقاِت الصِ  و  ٌم و  ك  ماعة.القائُد ح   ي قد ت نشأ بين  أفراِد الج 
مثل  ُيحتذى:  -ح  وتكوُن سلوكياُته مثالي ة. قدوة  حسنة ،ن يكون أالقائُد ك 
 
ططط امطططتالك القائطططد لهطططذه الوظطططائف ن  إ المهمطططات بجميطططع ا علطططى التعامطططل مطططع جميطططع ة تجعلطططه قطططادر  المهم 

 ومواجهة المخاطر والتغلب عليها بحكمة وبداهة. ،الظروف
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تائ بالمبحث  ام الثاني: ك  س   ال ق 
 

 مقدمة:ال   
هيوني   الفلسطيني   راعُ الصِ   د  هِ ش      م   حركاتِ  هور  ظُ  ابقةِ الس   السنواتِ  عبر  الص  فت د  ه   ةُمقاو 
ُدو   دِ رْ ط  و  ،راعِ الصِ   لحسمِ  ،اْلع  هيوني  لى إ تد  أ ركاتُ ها هذه الح  ت بِ التي مني   ولكن الضرباتِ  الص 
وفي  ضات،المفاو   في خط ِ  وسار   ،ةمنها أمام الضغوط الدولي   الكثيرُ  وانحنى ها،وتراجعِ ها انكماشِ 
ُدو  ة طرس  غ   ظل ِ  معاِنهِ اْلع  هيوني  واِ   وفريدةٌ  مميزةٌ  ت تجربةٌ برز   ،الفلسطينيالشعب  في إذالل الص 

تاِئب تجربةُ وهي  ،مالمقاوِ  هادي ِ لجِ ا العملِ  على ساحةِ  ين ِعز   الشهيد ك  امالد   .ْلق س 
تاِئبُ  وُتعتبرُ  ين ِعز   الشهيدِ  ك  اماالد  م ةالجناُح العسكري  لحركِة ال ،ْلق س  حماس", اإلسالميِة " ُمقاو 

ِري  القوة   ْسك  , فرؤيُتها الوطني ُة المت زنةُ  ةاْلع  ا في الميداِن العسكري  الفلْسطيني   ،األكثر  تأثير ا ووجود 
 ،وقيادُتها الموحدُة الفذ ةُ  ،وتماُسك بنياِنها التنظيمي  ، وتكتيكاُتها، ووساِئُلها ،وأهداُفها االستراتيجي ةُ 

ِري ةوحجُم فعاليِتها  ْسك  د  ل   اْلع  ها مكانة  ممي زة  في ُقلوِب ُشعوِب العالِم اإِلْسالميِ  على األْرِض أْوج 
ا ِرياِدي ا في حقِل العمِل الجهاديِ  المقاوِم ضد   والغ ْربيِ  والع ربيِ  وباألخص الفلسطيني, وبو أ ها موقع 

هيوني  االحتالِل   (44 :2007. )أبوعامر, الص 
تاِئباسم  "اِز العسكريِ  الذي يحمُل نشاُط الجه يعتبرهذا و  ين ز  عِ  الشهيدِ  ك  اماالد   اامتداد    ْلق س 

يخ  ،الدين القسام عز   يخُ التي قادها الش   لثورات المقاومةِ  بقدِر ما يعيُد إلى األذهاِن بطوالِت الش 
ام م ةالذي يمثل  رمز ا تاريخيًّا لل اْلق س  امالفلسطيني ِة المسل حة. وكان  ُمقاو  ا لتحريِر قد عمل  جاهد   اْلق س 

،فلسطين  من االحتالِل البريطاني  واالستيطان  هيوني  لكن  ثورت ه ُأحِبطت قبل انطالِق شرارِتها  الص 
المعاقل  السري ة  لقواِته في أحراش  –م 1935عام  في-البريطاني ةُ بْعد  أن دهم ت القواُت  األولى،

ف ةِ  الغربي ة. وأْسفرت الُمواجهُة المسلحُة غير المتكاِفئ ِة  قْري ِة ي ْعُبد القريبة ِمن مدينِة جنين  في الضِ 
م ةبعد أن أصر  على ال ورفاِقه،عن ُسقوِط القياديِ  الُمعل م  ه  ،ُمقاو  ورفض  االستسالم  حتى لفظ  أنفاس 

امإذ كان  لمجموعِة  المطاف،ولكن  الحادثة  لم تكْن نهاية   األخيرة ، شعاِل الدوُر الريادي  في إ اْلق س 
ها قراب ة  ثالث ة   فلْسطين،م الشعبي ة في عموِم 1936ثورِة عام  يْحظى  أعوام،والتي واصل ْت تأجج 

ام ، كانت تتعاظُم تو  اْلق س   في الوْعِي الجمعيِ  الفلسطيني 
ا جيال  في إْثِر خالل ذلك برمزي ة  هام ة  هج 

م ةوالعسكريِ  لحركِة ال نموذج الشيخ المجاهد" مع الصعوِد السياسي ِ آخر. وبرز  " اإلْسالمي ة  ُمقاو 
ْعبي ِة في ِنهايِة عام  ،حماس"" ة الش  ُد 1987مع اْنِدالِع االْنِتفاض  م, فأْصب ح ت كلماُته التي تمجِ 
م ةال وارع الِفل ْسطيني ة, وت جري ت رجمُتها ُمقاو  , وتحض على االسِتْبساِل شعارات  تزيِ ُن الجدران  في الش 
اِري ة م ع قوات االْحِتالل, وم ع تْشكيل إل هاِت الض  واِرع  ذاِتها ِخالل المواج  ة  في الش  ى وقائع  ملموس 
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الجهاِز العسكريِ  الجديِد لط " حماس" الذي يحمُل اسم ه, أصبح  نداؤه الشهير" إن ه ل ِجهاد ... ن ْصٌر 
 (147 :2003ة. )سعيد, أو اْسِتْشهاد" شعار ا للِجهاِز في ب الغاِته الر ْسمي  

 ها،تِ واستراتيجي  ها " حماس" وممارستِ  ا في فكرِ ا مركزيًّ موقع   العسكري   لُ العم   حتل  وبذلك ا
تاِئب  ها العسكري ِ جناحِ  تأسيسِ  ا عند  وتحديد   ها،عمرِ من  الحقة   ا في مرحلة  وخصوص    هيدالش   ك 

ين ِعز   امالد   ا من مصادرِ مهمًّ  اصدر  م إلى الحركةِ  بالنسبةِ  لُ هذا العم ل  , وشك  م1992, سنة ْلق س 
ل ك  ما ش  رى, ك  خْ أُ  ة  ي  ة من ناحِ السياسي   ةِ ا للشرعي  من ناحية, ومصدرا أساسيًّ  ةالجماهيري ةِ الشعبي  

غزة وأريحا في أواسط سنة  ة في قطاعِ سطيني  ل  الفِ  لطةِ ة مع الس  ي  ة وخالفِ ساسي  ر ح  األكث   تماسِ ال طة  قْ نُ 
 (267 :1996)الحروب,  .م1994
 وأدواتِ  ألسلوبِ  الحركةِ  ى لرؤ  طبيعية   ه ترجمة  مارستُ مُ و  العسكري ِ  بالعملِ  يأتي االهتمامُ و 
، مع االحتاللِ  راعِ الصِ   هيوني   ح  سل  المُ  هاد  جِ واعتبرت الْ  عليها، الميثاقُ  التي نص   وهي الرؤيةُ  الص 
ا أم   ِبالِجهاد،إال  ةِ طيني  الفلسْ  ةِ ال حل للقضي   إذ ين،فلسط في تحريرِ  األساسي   األسلوب   والقوة  

 المسلمين   أرضِ  بعض   األعداءُ  يوم يغتصبُ " طف للوْقِت، فمضيعةٌ  والمؤتمراُت الدولي ةُ  المبادراتُ 
 رايةِ  عِ فْ من ر   د  ال بُ  فلسطين   صاب اليهودِ تِ اغْ  ةِ ه  وفي مواج   ُمْسلم، على كل ِ  عين   فرُض  فالجهادُ 

 (1988, ميثاق حماس) .هاد"الجِ 
م ةة الحرك   وانطالقةِ  ،م1987عبية عام الش   االنتفاضةِ  ومع تفجرِ   حماس،ة سالمي  اإل ُمقاو 
، اللِ مع االحتِ  ةِ المواجه   ا في تاريخِ ا جديد  طور   بدأت الحركةُ  هيوني  من  جديدة   لمرحلة   خ  أر   الص 

م ةوال هادِ الجِ  راية   يحملُ  جديد   يل  ج بزوغِ  نحو   الطريق   د  ومه   ،العسكري  العمل   على أرضِ  ُمقاو 
 (81 :1990البرغوثي, سطين. )فل  

تاِئب   أن   ويرى الباحثُ  امِ  ك  طةِ قافطة المت في تعزيز ث  ساه   اْلق س  م  ط ُمقاو  ط الفلسططيني ِ  عبِ لطدى الش   ،ةخاص 
ُدو   جيشِ  ةِ واجه  في م البارزُ  وكان لها الدورُ  عام ة ، ةِ ربي  الع   ةِ م  األ ولشعوبِ  هيوني  فياْلع   ثالثِ  الص 

طط ك  معططارِ  ططةوكططان أشططدها  ،غططزة تها علططى أرضِ خاض  ك   ،والتططي انتصططرت فيهططا ،المططأكولِ  صططفِ الع   م ْعر 
ُدو   ت أنف  غ  ومر   هيوني  بترابِ اْلع   الطاهرة. غزة   الص 
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تائ بنشأة  أول: ام ك  س   :ال ق 
طات الالزِ ل واإلمكانطسطائِ في فلسططين والو   ي  ل الجهادِ م  ع  الْ  حثِ ب  ل كبيرة   اجهود   المسلمون   خوانُ بذل اإل ة م 

ططخ  تم  ك, و لطذلِ  ططج   ،فططي الكويطت مططؤتمر   دِ عططن عْقط هطذه الجهططودُ  ْت ض  دة اخل ومططنهم القططا  الطد   مططن قيططاداتِ  اعطدد   ع  م 
ل الخلطيج, و  ودية ودُ ار فطي األردن والسطعي طلطي الت  ث ِ م  إسماعيل أبو شنب, عبد الفتاح دخان, أحمطد الملطح" , ومُ "

سططحاق فرحططات و خليططل األغططا, و ردن وان فططي األُ ْخططاإل دُ ِشططرْ عبططد الططرحمن خليفططة مُ ومططنهم  يوسططف العظططم, وقططد و ا 
ط بتنظطيمِ  المعطروفين   اإلخوانِ  فلسطين داخل تيارِ  لجنةِ  م, وأسفر عن إنشاءِ 1980انعقد المؤتمر عام  ام, الش 

   (25 :2007, )التميمي .ل"ة الداخِ ن  جْ ة فلسطين أو ل  ن  جْ ل  " عن المؤتمر انبثق  و 
ططبقت انططدالع   ططْتُه جماعططُة اإلخططواِن المسططلمين  فططي المرحلططِة التططي س  ا للططد وِر العْسططك ريِ  الططذي مارس  وت ْجسططيد 

ططأِن األمنططيِ  المتعلططِق بططالعمالء ،م1987االنتفاضططِة األولططى عططام   لمعالجططِة الش 
ططك ل ت عططدُة أجهططزة  تنظيمي ططة   ،تش 

العسططكري  المعططروُف باسططِم" ُمجاِهططدو الت ْنظططيم الع ْسططكريِ  المتعلططِق بططاالْحتالل. وبططرز  فططي هططذا اإلطططاِر والشططأِن 
ِري ةالطططذي تطططول ى تنفيطططذ  عطططد د  مطططن العمليطططاِت  ،فلسططططين" ضطططد  قطططواِت االحطططتالِل ِبمطططا ت طططوف ر  مطططن وسطططائل   اْلع ْسطططك 

ِة  مكانات  محدودة حتى اْنِدالع االْنِتفاض   (  44 :2007, لى. )أبوعامراأُلو وا 
 حضطططر   ،1982عطططام  غطططزة   بمدينطططةِ  عقطططد   فطططي مطططؤتمر   العسطططكري ِ  العمطططلِ فطططي  بطططاالنطالقِ  خطططذ القطططرارُ ات  و 

طط مهططامِ  المجتمعططون   تططدارس  و  ،قطططاعِ ال منططاطقِ  عططن جميططعِ  منططدوبون    كري ِ ْسططالع   هططازِ الجِ  ات وأهططدافِ الحي  وص 
ط هو   نْ وم   ،هِ لِ م  ع   وطبيعةِ  طع  ح للْ مرش   مطع مجموعطات   ممكطن   حجطم   بأقطل   الجهطازُ  يكطون   بطأنْ اتفطق وقطد  ،هفيط لِ م 
  (  2002)شهاب,  صغيرة.

ططط  دِ القاِئططط بقيطططادةِ  م1986 عطططام ع سطططكريًّا جهطططاز ا ماعطططةْ الج   تل  شطططك  ها عِ وتسطططارُ  حطططداثِ األ رِ و  وبعطططد تط 
ط قبطل   ةادي طالجه المهم طاتِ  من العديد   أنجز   ،"الفلسطينيون  جاهدون المُ " باسمِ  شحادة صالح  ةِ االنتفاض 
ط ْت ق طحِ ل   التطي ةل  الشطامِ  ربةالض   حيث ،م1989 عام منتصف حتى أثنائها وفي األولى  حمطاس ةِ بحرك 
ِري ةو  ةِ ياسططي  الس ِ  هططاتِ وقياد   ْسططك  طط فططي م  سططاه   هِ أساِسطط فططي ي  ِنططأمْ  هططازٌ جِ  كمططا كططان هنططاك ،اْلع   مططالءِ عُ  ةِ مالحق 

 مططن أشططهرهم أربعططة   مططع ق  ق ططوح   ف  ط ططخ   ،نهططامِ  بوعينأْسطط لِ أو   وفططي ،ولططىاألُ  االنتفاضططةِ  قبططل االحططتاللِ 
 (الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخوان المسلمين) .همتصفيتُ  تم  وت  

طططْعبي ة عطططام  طططِر االنِتفاضطططِة الش  ا فطططي  حمطططاس،وانِطالق طططِة  م،1987ومطططع تفج  ب طططدأت الحركطططُة ططططور ا جديطططد 
،أر خ لمرحلططة  جديططدة  مططن العمططِل  الل،االحططتتطاريِخ المواجهططِة مططع  ططد الط ريططق  نْحططو  ُبططزوِغ جيططل   العسططكريِ  ومه 

ديد  يحمُل راية  الِجهاِد وال م ةج   ( 81 :1990, )البرغوثيعلى أرِض فلْسطين.  ُمقاو 
تططا نطاكهُ  كطان  و  تاِئططب اسطمِ  ططرحُ  تططم   غطزة   قططاعِ  ففططي ،العسطكري   الجهطازِ  تسططميةِ  حطول   نظطر   وْجه   ك 
ين ِعز   هيدالش   اماالد  ط أيِ الطر   ذاه ط على قين  وافِ المُ  رِ ث  كْ أ   من وكان   ،ْلق س   ،روططي  مْ الن   رياِسط القائطدُ  هيدُ الش 
تاِئب  ِباْسمِ  لتسميتهيدعو  رأيٌ  ةِ الغربي   ةِ ف  الضِ   وفي  مطن افلسططينيًّ  كطان ألنطه ام،ز  ع ط هللا بدع   هيدِ الش   ك 
 هطذا ت  ْحطت   خاليطا عطدةُ  ْت ل طمِ ع   الْعطوفِ  ،المي  اإلْسط العالمِ  في الجهادي ِ  العملِ  ادِ رو  من ويعتبرُ  ،ةِ ف  الضِ  
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 عملي ططاِتهم خلفي ططةِ  علطى األْسططرِ  قيطد   زالططوا مطا الحركططةِ  أبنطاءِ  مططن اآلن حتطى قلططين  عت  مُ  هنطاك   ن  إ ىحت طط ماالْسط
ة   ذِلططك وبعططد .االْسططم هططذا تحططت   تاِئططب " ليكططون  االْسططِم  ت وحيططدُ  تططم   ق صططير ة   ِبُمططد  ططهيد ك  ين ِعططز   الش  ططاماالططد   "ْلق س 

فطي القططاع والضطفة  ِلك تاِئطبساهمت عملية االندماج في العمل الجهادي فطي بطدايات العمطل بطين أبنطاء او 
 (2004وخاصة في فترة انتقال الشهيد عماد عقل إلى الضفة. )الضيف,  ،وتنفيذ عمليات مشتركة

ة  طططالح شطططحاد  طططيُخ ص  طططل م الش  ةدف طططة  ت س  ِري ة اْلِقيطططاد  ْسطططك  طططة، وأ ْرسطططى القواعطططد  األولطططى والل بنطططات  اْلع  ك  ر  للح 
، ذو آليططات  مرنططة  وأشططرعة  منفتحططة ، اسططتوعبت كثيططر ا مططن الط اقططات  األساسططي ة لتنظططيم  عسططكري   جديططد 

يداِن المواجهِة ضد  االْحتالل.  (45: :2007عامر,  )أبو والقدراِت والُجهود، واستثمرْتها في م 
ْطل ططِع عططام  طع م  م كططان  الِجهططاُز العسططكري  الجديططُد لحمططاس ينتصططُب علططى األرِض حططاِمال  اْسططم 1990فم 

تاِئب" ام ك  ِر، عرف طت الحركطُة قفطزات  متالحقطة  فطي العمطِل الميطدانيِ  فطي مواجهطِة اْلق س  ". ومع ه طذا الت ططو 
ياسطططيِ  و  مطططاهيريِ  واالجتمطططاعيِ  فطططي فل ْسططططين وخاِرِجهطططاقطططواِت االْحطططتالل، إلطططى جاِنطططِب ن شطططاِطها السِ   ،اْلج 

بير ا.  حق قتو   (148 :2003, )سعيدتقدم ا ك 
تاِئططب اسططمُ  ظهططر م،1991 عططام صططفِ ت  نْ مُ  وفططي ططام ك  ططمنط   فططي وخاصططة   اْلق س  طط وفططي رفططح، ةِ ق   طِ وس 

بعطُد  امعروف طلطم يكطن  االسطم   هطذا إن   حتطى ،هموتطأديبِ  االحطتاللِ  الءعم   ةق  مالح   اللخِ  من ،ةغز   طاعقِ 
ْقططِت بِ  تاِئططبدو جاِهططمُ  قططام   م1/1/1992 فططي ولكططن حمططاس، لحركطةِ  العسططكري   الططذراعُ  هُ أن ططفطي ذلططك الو   ك 

طام  القِ ْطططإِ  اللِ ِخط مططن( شرشطون  درون ) كفططارداروم ةن  وط  ت  ْسطمُ  حاخططام لِ ْتطق  بِ  طىْسططالوُ  طقطةِ نْ المِ  فططي اْلق س 
طططط عططططالنُ اإلِ  كططططان نططططاوهُ  ه،ْيططططل  ع   ارالن طططط الموسططططوعة  موقططططع إخططططوان ويكططططي،) .ِلك تاِئططططبا اسططططمِ  عططططن ريحُ الص 

 (التاريخية الرسمية لجماعة اإلخوان المسلمين
تاِئططبِ  انطالقططة   ن  أ ويططرى الباحططثُ  ططام ك   للمشططروعِ  المقططاومِ  الجهططادي ِ  العمططلِ  سططاحةِ بهططا ووجود   اْلق س 

هيوني  لم  التي خاضطتها ةِ وعي  الن   اتِ والعملي  عارك لم  ا ومن خاللِ  نوعي ة، بل ؛ة  عددي   ضافة  إ كنْ ت الص 
،ت م  آل    الق صطير،هطا مرِ مطن عُ  غمِ فطي فلسططين بطالر   قطاوم  المُ  الجهطادي   د  المشطه   هطا تتصطدرُ جعل  ما  العُدو 

. شروعِ الم   لهزيمةِ  ا بداية  ة فعليًّ ضاف  اإلِ  هذهِ  وكانْت  هيوني   الص 
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تائ ـــــبقيـــــادة : ثانيـــــاً  ـــــام ك  س  و  مـــــع  ةالثالثـــــ للحـــــروب ال ق  :ال ع ـــــد  ـــــهيوني    الص 

 العصف المأكول( السجيل، )الفرقان،
ب. 1 ر   :الفرقان ح 

ططْربُ  تعتبططرُ  ِري ةالمواجهططات  مططن أهططم ِ  الفرقططانِ  ح  ْسططك  ططةالفلسطططين بططين  داخططل   تجططر  التططي اْلع  م   ُمقاو 
طططُدو  و  طططهيوني  اْلع  تاِئطططب ها، خاضطططتالص  طططام ك  أراد ، و م8/1/2009و  م27/12/2008بطططين يطططومي  اْلق س 

 إظهطارِ  جطاء بهطدفِ  م2005عطام  ه مطن غطزة صطيف  انسطحاب   أن   أن يبطرهن   الغاشمِ  هِ من عدوانِ  الكيانُ 
 ها.انِ ها وسك  أهلِ  استهدافِ و  ها،لضربِ  أمام العالمِ  بذلك المبرراتِ  ، ليضع  عدو    منطقة   تبات هاأن

 6 ْت التي استمر   هدئةِ الت   انتهاءِ بعد و  ،الفلسطيني ِ  عِب على الش   خانق   صار  حِ  عقب الحربُ جاءت 
م ةالإليها  تلشهور, توص   هيوني  اْلع ُدو  مع  ُمقاو   قام ها, وخاللم2008ة في يونيو مصري   رعاية  ب ؛الص 

تاِئب لكن  ،افلسطيني   50وقتل  ،اخرق   162بتنفيذ اْلع ُدو   ام ك  ألن اْلع ُدو  مما دفع ها, نفس  ضبطت  اْلق س 
 اعتبرتهي مواطنين غزيين، الذ باستهداف عدةِ  4/11/2008فقام بتاريخ خروقاته، يتمادى في 

م ةال ة, المحتل   فلسطين   جنوب   مناطق   بقصِف  فردتعليه,  ال يمكن السكوتُ  ،ةئ  هدِ للت   افاضح   اخرق   ُمقاو 
م ةه والبخروقاتِ اْلع ُدو   واستمر    غزة. ضد   امر  أ  ت كان يبي ِ ُدو  اْلع   تبادلة, لكن  مُ  ضربات  بردوِدها ب ُمقاو 

، امقطططر   60باسطططتهداف أكثطططر مطططن  27/12/2008يطططوم السطططبت  صطططبيحة   عدوانطططه بطططدأ االحطططتاللُ 
ام ِلك تاِئب بعُضها محافظطات قططاع  بمختلطفِ  لحكومطةِ بعضها اآلخر مقرات أمني طة وعسطكري ة لو  ،اْلق س 
 مططن ضططباطِ  اشططهيد   350مططن  أكثططر   عططن ارتقططاءِ  فططي لحظططة واحططدة ممططا أسططفر   ، وتططم االسططتهدافُ غططزة

  ل.األعز   الفلسطيني ِ  عبِ بحق الش   جزرة  م   وارتكابِ  وعناصِرها، األجهزة األمنية والشرطية
 بهدف إحداِث  ،في القطاعِ  وكبيرة   منوعة   أهداف   ه بضربِ عبر قيامِ  من الردعِ  حالة   إيجاد  اْلع ُدو   حاول  

 , مقابلة(2014قائد لواء غزة الشمالي)  الفلسطينيين. في صفوفِ  لوعيِ ا وكي ِ  واإلرباكِ  دمةِ من الص   حالة  
ُدو   هدافُ تمثلت أ و  هيوني  اْلع  ْرب منالص   عكا للدراسات( )مركز الفرقان: ح 
 ماس في غزة.ح   حكمِ  إسقاطُ  -أ
م ةال ةِ قو   تدميرُ  -ب ِري ة ُمقاو  ْسك   ة.طاع غز  في قِ  اْلع 
هيوني   دعِ الر   إعادةُ  -ت ْربِ د في قِ فُ  الذيالص   م.2006 لبنان ح 
 سكري.الع   صنيعِ الت   األنفاق، ووقفُ  ر  عبْ  حةِ األسلِ  تهريبِ  عملياتِ  وقفُ  -ث
هيوني   الجندي ِ  استعادةُ  -ج  .طلعاد شاليجِ  الص 

ْربِ لكن رغم  تاِئب أفشلت ،على التوالي ايوم   23 ْت التي استمر   لمسعورةِ ا اْلح  ام ك  ، هاأهداف اْلق س 
ُدو   حاول   الذي ففي الوقتِ   وشمال   شرق   حدودية   مناطق   واجتياح  تها، من قاد عدد   اغتيال   فيهِ اْلع 

ة ِلك تاِئبا خاضْت و  ،المحاوالتِ تم إحباط معظم هذه طاع، القِ  ُدو  مع  م ْعر ك   ْت ل  فوص  ، هوجيشِ اْلع 



[33] 

 

 وعشراتِ  ،ود  بع وأسدالس   وبئر   عسقالن والمجدل  مدن  مستهدفة   ،اكيلومتر   51 ها مسافةِ صواريخُ 
ِري ة المواقعِ  ْسك  ُدو  حاول . طاعحيطة بالقِ دن المُ والمُ  والمستوطنات اْلع  من  اي  ة بر  غز   ه اجتياح  وجيشُ اْلع 

م   ، لكنه واجه  اوعسكري   اأمني   ساقطة   ُتعد   في مناطق   الل التوغلِ خِ  تاِئب من  عنيفة   ة  ُمقاو  ام ك  ، اْلق س 
 ،راجعه على الت  تموأرغ   ،بشراسة   تههواج  ، لكنها جيشِ الو  ِلك تاِئببين ا ئةِ المتكافِ  غيرِ  القوةِ  رغمِ و 

. اللاالحتِ  أمامسالم االستِ  راية   ولم ترفعْ  ،اتواآللي   اتِ ي  واإلمكانِ  في األرواحِ  فادحة   ه خسائر  تدوكب  
ُدو  ولم يتمكن  ِري ةه بمخططاتِ اْلع  ْسك  ةلت الوتواص   ،هامتِ مقاو  أو ُيضعف   ،غزة   ع  أن ُيركِ  اْلع   م ْعر ك 

ُدو   وانهزم   ،ة  آخر لحظ  حتى  ِري ة والقاعدةُ  د,واحِ  طرف   نحرب مالما أوقف حين  اْلع  ْسك   ن  إ تقولُ  اْلع 
ه القأي ذوأثناء الخطاب ال ,فهو منتصرٌ  إذا لم ينهزمْ  والضعيف   ،منهزمٌ  الذي لم ينتصْر  القوي  
ْربال ووزيرُ  (تسيبي ليفني) ةِ الخارجي   ةُ وزير مع  (مرتيهود أول  إ)الل االحتِ  حكومةِ  رئيُس  عمير  ح 
تاِئب  ، واصلتدب واحِ جانِ  نحرب مال فيه إنهاء   أعلن  و  ،بيرتس ام ك  والمواقع  المدنِ  دك   اْلق س 

ِري ة ْسك  هيوني   اْلع  تاِئبُ  ت تمكن  و , ةاألخير   ظةِ حتى اللحْ  ةِ الص  ام ك  في  لِ االحتال أنفِ  من تمريغِ  اْلق س 
رغامِ  ،ةغز   ترابِ  ُدو   وا  ِري ة عن األهدافِ  على التنازلِ اْلع  ْسك  ةال ها في بدايةِ التي وضع   اْلع  )  .م ْعر ك 

 , مقابلة(2014, قائد لواء غزة الشمالي
ة أسفرت صابة المِ  ،اشهيد   1450 نر مِ أكث   عن ارتقاءِ  الفرقانِ  م ْعر ك  شرات بينهم الع   ،ئاتوا 

تاِئب من امالْ  ك   )الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية( .ق س 
هيوني   صفِ الق   ورغم ضراوةِ  ، على األرض ركُ كل ما يتح   ، واستهدافِ والهمجي ِ  شوائي ِ الع  الص 

ُدو   ق التي حاولُ للمناطِ  المتواصلِ  عي ِ المدف   ، والقصفِ والفسفوريةِ  قةِ الحارِ  القنابلِ  واستخدامِ  اْلع 
لقا الدخول   تاِئبنفذت ، بابات إليهاالد   قبل دخولِ  على األرضِ  ء مئات الصواريخِ إليها، وا  ام ك   اْلق س 
ام ِلك تاِئبة التالية: )خطاب النصر الجهادي   المهام   ايوم   23خالل  ةبعد  اْلق س   الفرقان( م ْعر ك 
 ،قسام صاروخ   345، منها عدوانعلى ال د ِ ة، خالل الر  وقذيف   اصاروخ   980 أطلق ْت  -

ة "بالماخيم" الجوي   قاعدة  ت ة قصف  وألول مر   ،هاون  قذيفة   244وغراد،  صاروخ   403و
هيوني   صواريخ  كم، وهي مخزنُ 50طاع عن القِ  ةديبعالة المحتل   فلسطين   ة وسط  الص 

ام إليه صواريخُ  مدى تصلُ  "باتريوت" و"حيتس"، وهذا أبعدُ   رب.ح  الالل خِ  شماال   اْلق س 
لآلليات، واستخدمت  امضاد   اقذيفة وصاروخ   98التي توغلت بط  واآللياتِ  ت للدباباتِ تصد   -

 غزة.في قطاع  ة  روع ألول مر  للد   ةِ المضاد   الصواريخِ  بعض  
 المتوغلة.عبوة ناسفة في الجنود واآلليات  79 فجرْت  -
 وشوهد الجنودُ  ،عملية قنص لجنود، وتم توثيق العديد من هذه العمليات 53ت نفذ   -

 العال م. كل ِ  أمام   وهم يتساقطون   نةُ الصهاي
هم االحتالل وقواتِ  جنودِ  فيها مهاجمةُ  تل، تم  وغ  الت   قِ في مناطِ  امحكم   اكمين   12ت نفذ -

ُدو   اتِ مع قو   امباشر   امسلح   ااشتباك   19ى ة، إضافة إلالخاص    .جها لو  وجه  اْلع 
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، ِ ا قواتِ  ضد   ة  تفجيري   ة  استشهادي   عملية   ْت نفذ   -  بتفجيرِ  ؛حرزق صبُ  االستشهادي   نفذها لعدو 
 العطاطرة شمال القطاع. في منطقةِ  دبابة   ةِ فوه   نود عند  في الجُ  ناسف   ه بحزام  سِ نفْ 

 القطاع.دبابة وجر افة وناقلة جند متوغلة في  47أو جزئي  كلي    بشكل   ْت دمر   -
 واحدة.مروحية وطائرة استطالع  طائرات   4 إصابةُ  -
التفاح في اليوم الثالث من  حي ِ  شرق   ، األولىةأثناء المعارك الضاري   لجنود   أسر   تيْ نفذت عملي -

رق الثانية ش، و مع المجموعة اآلسرةِ  الجنودِ  قصف   الذي ،المروحي   الطيرانُ  ل  تدخ   حيث، الحرِب 
 ظوا بهِ م، واحتف  حك  مُ  كمين   بواسطةِ  جندي    بأسرِ  المقاتلون ، حيث قام م5/1/2009يوم  جباليا
ةال باني على أرضِ الم   ين في أحدِ يوم   لمدةِ   من جديد،الحربي  تدخل الطيرانُ حيث ، م ْعر ك 
اممن مجاهدي  3في العملية  واستشهد   ،ل الجندي  وُقتِ  ،المكانِ  صف  وقُ   .اْلق س 

 : حجارة السجيل .2
اماْلق   ِلك تاِئب العام ِ  القائدِ  نائب   صهيونيةٌ  استطالع   اغتالت طائرةُ   ،عبري  أحمد الج   الشهيد   س 

ُدو  ليبدأ ، م14/11/2012األربعاء  يومِ  مص عصر  حيد اله  ه و  ومرافق    ،غزة   ضد   جديدة   احرب  اْلع 
تاِئبُ  وتخوض ام ك  ة اْلق س   تها.ق  كسابِ  لم تكنْ  االحتاللِ  أخرى ضد   م ْعر ك 

ةتواصلت   د  وشهِ  ،قبعلى ع   االموازين رأس  ت قلب   ،أيام 8و  ليال   7جيل الس ِ  حجارةِ  م ْعر ك 
تاِئب فيها على إعدادِ  العالمُ  ام ك  ةال ها في ميدانِ زِ تمي  ، و اْلق س   .م ْعر ك 

تاِئب ردْت  ام ك  ِبصواريخ المحتلة  تل أبيب والقدسِ  بضربِ على اغتيال الجعبري  مباشرة   اْلق س 
M75 ِري   والمواقع   والمدن   المستوطناتت ودك   ،5وفجر ْسك   غزة بمئاتِ  طاعِ بقِ  المحيطة   ةاْلع 

ُدو  ولم يكن لدى  ،الصواريخِ  ام اتِ عن إمكاني   أدنى معلومات  اْلع   ،ةِ ه الصاروخي  وترسانتِ  ،اْلق س 
ةلل الذي جهزهُ  واإلعدادِ   .دوانالعُ  األولى لشن ِ  منذ اللحظةِ  هِ طاتِ مخط   وأفشل   هأزعج   مما، م ْعر ك 

تاِئبُ  ام حق قت ك  ةين من البعد يوم  و  الر عب،في  اتوازن   م ْعر ك ةهذه الفي  اْلق س   انتهى بنكُ  ،م ْعر ك 
هيوني  بفعلِ  هدافِ األ م ةال وصالبةِ  وقوةِ  ةِ والقوي   المتينةِ  ةِ الداخلي   الجبهةِ  الص   للدولِ  ، فلجأ االحتاللُ ُمقاو 

ةال لوقفِ  وساطة   إلدخالِ  والعربيةِ  اإلقليميةِ  ام ووقف صواريخِ  ،م ْعر ك  األراضي  ت عمق  التي دك   اْلق س 
ةالمحتلة. تواصلت ال م ةال لشروطِ  االحتاللُ  ورضخ   ،ها األخيرحتى يومِ  م ْعر ك   ساطة  و   بفعلِ  ُمقاو 

 وشمال   شرق   الفاصلةِ  ةِ عن المنطقة الحدودي   االحتالل راجعِ ، وتمحمد مرسي في زمن الرئيسِ  مصرية  
يد وسيع مساحة الص  ت  و  ،همهم ومزارعِ ألرِض  من التوجهِ  المزارعين   لتمكينِ  ؛ترمِ  300القطاع لمسافة 

 الكيانِ  حكومةِ  للقطاع. وظهر رئيُس  صعيد واالجتياحِ ووقف الت   ،ةي  حرِ ب   أميال   3غزة لمسافة  في بحرِ 
 فِ وق مؤتمرِ  خالل  " ني غانتسيب"جيش ال أركانِ  ورئيُس  "يهود باراك"إه حربِ  ووزيرُ  "بنيامين نتنياهو"
 السياسي ِ  المكتبِ  رئيُس  ظهر   فيماِ  ،واالنِكسار الهزيمةِ  مُ تعلوها معالِ  ،عابسة بوجوه   طالق النارِ إِ 
على  مرسومٌ  ة  مطمئن   ة  ر ني ِ  بوجوه   لجهاد اإلسالمي عبدهللا شلحل واألمين العامحماس خالد مشعل ل
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من  آية   وتحقيق   ،دينه المجاهِ ه لعبادِ وتمكين   هللاِ  القاطع تأييد   بالدليلِ  لتثبت  ، مكينوالت   ها النصرُ حِ مالمِ 
 مقابلة( ،2014, قائد لواء غزة الشمالي) .دينح ِ و  المُ  هِ لعبادِ تعالى ه ونصرِ  ،اْلع ُدو   وجهِ  بإساءةِ  هِ آياتِ 
 :العصف المأكول. 3

برامِ  ،ةِ ة المصري  رغم الوساط   تاِئببين  اتفاق التهدئةِ  وا  ام ك  طائرات  كنل ،واالحتاللِ  اْلق س 
 حدودية   عديدة في مناطق   ه لمرات  ت آلياتُ ل  وتوغ   ها،ولم تغادرْ  ،طاعالقِ  ت أجواء  اخترق   االحتاللِ 

إليها في  لهم الوصولُ  المسموحِ  يادين في المساحةِ الص   ه الحربيةُ ت بوارجُ والحق   ،من غزة   قة  متفر ِ 
 .ايوم   51 طيلة   استمر   ،7/7/2014 يوم على غزة   اثالث   اعدوان   شن  ثم  ة،غز   بحرِ  عرضِ 

تاِئبعليها ت التي أطلق   م ْعر ك ةففي ال ام ك   اإلقليمي   الوضع  اْلع ُدو  استغل  ؛"العصف المأكول" اسم   اْلق س 
 وا غالق جميعِ ، القطاع إمدادِ  ومنع   ،حول حماس والخناقِ  الحصارِ  وتشديد   ،غزة حول قطاعِ  المستعر  
 طاع منذ عدة سنوات.على القِ  صار المفروضِ الحِ  وطأةِ  عن زيادةِ  مما أسفر   ،لغزةية ر المؤد ِ المعابِ 

على  عدوان   لشن ِ ، )حزيران( 6-12ليل في مدينة الخ  ب مستوطنين 3 ودفعت حادثة خطفِ 
ت آطنشنازل ومُ في م   اخراب   ويعيثون   ،الضفة مدن   يقتحمون   مهوآلياتُ  جنودُ الكان  وحينفة وغزة، الضِ  
 ه الحربيةُ جال والشبان، كانت طائراتُ الر ِ  ومئاتِ  ،شريعيالت   المجلسِ  عتقلون نواب  وي   ،طينيينالفلس

 غزة. من قطاعِ  متفرقة   على مناطق   ونهارية   ليلية   تشن غارات  
في  واستمر بعدوانهِ ، وعيد الفطر رمضان ه رغم حلول شهرِ غاراتُ  ولم تتوقْف  ،عدوانُ التواصل 
تاِئب بادرت، و مد أبو خضيرمح   الطفل  لمستوطنون اوقتل ، غزة والضفة ام ك  ما  ضدت وتحرك   اْلق س 

ُدو   يرتكبهُ    ته.لمواجه متكاملة   خطة   زْت وجه   وغارات، وقصف   من قتل وانتهاكات  اْلع 
ْربُ بدأت  م ةلل ومواقع   ،ت منازل المواطنيناستهدف   عنيفة   غارات   االحتاللُ  وشن   ،غزة ح   ُمقاو 

تائِ و  امب ك  امب فاستوع   ،المواطنين   في صفوفِ  إصابات   عدةِ  ر عن وقوعِ ف  ما أسْ  ،اْلق س   األمر   اْلق س 
ُدو  ، لكن د ِ بالر   ولم يبادْر  ام ِلك تاِئبيعود  اف نفق  واستهد   ِه،بطشِ ب استمر  اْلع   ح جنوب  في رف   اْلق س 

امفرد  ،المعادلة  و  اْلع دُ  ر  وهنا غي   منهم، 5 فر عن ارتقاءِ أسْ  مما ،طاعالقِ  "غالف غزة"  بضربِ  اْلق س 
ُدو   . شن  اصاروخ   70بأكثر من  تاِئب   وهدد  ، غزة على قطاعِ  ا شرسة  حرب  اْلع  ام ك  بأنها إذا  اْلق س 
ه ن آمنة لقيادتِ إيجاد أماكِ ب تهأفشلت مبادر  ِلك تاِئبا ة، لكن  بقو   غزة   سيضربُ حرب فالدخلت في 
ِري ة ْسك  عن  دفاع   ها في حالةِ أن   دركُ تُ و  ،ضت عليهارِ فُ  نهاحرب ألالدخل ت و  ،الحرب أيامِ  ة  طيل اْلع 

تاِئب أن. هنا تهم اإلشارة إلى نا الفلسطيني  شعبِ  أبناءِ  ام ك  ةخالل  اْلق س  حجارة السجيل  م ْعر ك 
ةفي و ت االحتالل، م  صد    المدنِ  ة  كاف   ْت حينما دك   ،أكبر   في صدمة  أوقعته  المأكولِ  العصفِ  م ْعر ك 

ةال توغيرها. وكان  لت حيفا وتل أبيب والقدس ومطار بن غوريون ص  فو   ،واريخبالص   المحتلةِ   م ْعر ك 
ُدو  وحاول  ،ة بامتيازوصاروخي   جوية   احرب   األولى 12 الطاأليام في   عدة إلنهاءِ  وساطات   إدخال  اْلع 

 ة للقطاع:ه الجوي  ضرباتِ  خالل   ت االحتالل  م  التي صد   ِلك تاِئباات عملي   ، ومن أبرزِ الحربِ 
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"الضفادع البشرية  الكوماندوز البحري ِ  من وحدةِ  ها مجموعاتٌ ذتْ حرية التي نف  كيم الب  يز  عمليةُ  -أ
تاِئبفي  ام ك   .فوف العدو  رحى في ُص تلى وج  ق   ت العمليةُ ع  وأوق   ،نة" في قاعدة محص  اْلق س 

 خوم غزة.لة على تالمتوغ ِ  اآللياتِ  ضربُ  -ب
 حيوية   مواقع   ها في رصدِ واستخدامُ  ،من طراز "أبابيل" جوية   عن طائرات   ألول مرة   كشفُ ال -ت

قالعُ  ،ةاألراضي المحتل   داخل   وحساسة    ضد أهداف صهيونية. عمليات   لتنفيذِ  هجومية   طائرات   وا 
ْربمن ال ايوم   12وبعد  تاِئب ذتنف   ح  ام ك  في رفح اْلع ُدو   طِ خلف خطو  عملية إنزالِ  اْلق س 

ُدو  بسالم، واعتبر  من المكانِ المجموعة حبت وانس   ،جنوب القطاع  ،له مة  صقا هذه العملية  اْلع 
ْرب  قرار   واتخذ   ها التي وضع   األهدافِ  في تحقيقِ  فشل   األنفاق، لكنهُ  تدميرِ  وضرورةِ  ريةلب  ااْلح 
تاِئبخاضْت  لذلك. ام ك  ْرب البرية   اْلق س  ُدو  هت اج  وو  ،اْلح   بأن جنودهُ  اعترف  الذي  ،بشراسة  اْلع 

 على تخومِ  صد ومنع   عملياتُ  البرية   المواجهة   ، وتخلل  1967المعارك منذ عام  خاضوا أشرس  
المدرعات  تدميرِ  ووقعت عمليةُ  ،بيت حانون وخانيونس والشجاعيةفي  ،غزة الشرقية والشمالية

بعد  ."رون أ لشاؤو "وخطف الجندي  التفاح،بة شرق حي والني النخغ كاملة من لواءِ  قوة   وسحقِ 
ه المدفعية والجوية للمواطنين في من ضرباتِ  فزاد   ،اللاالحتِ  ن  التفاح جُ  شرق   البطوليةِ  العمليةِ 
ام رق غزة، لكن  والشعف ش   الشجاعيةِ  هم في حي ِ منازلِ  على  عبر التركيزِ  وضع استراتيجية   اْلق س 
 ،حتلةوالمدن والمواقع في األراضي المُ  المغتصباتِ  ودك   والصواريخِ  ائفِ غزة بالقذ غالفِ  ضربِ 

يقاف حركةِ  ،بن غوريون  من بينها مطارُ  ليهوالس   المطارِ  وا  دْ  ،فر منه وا  في  هاينةِ خال آالف الص  وا 
 مقابلة( ،2014, لواء غزة الشمالي )قائدة للكيان. والحركة االقتصادي  تهم حرك الجئ وشل  الم  

ةت استمر   تاِئبونجحت  ،العصف المأكول م ْعر ك  ام ك   نجازاتِ اإلِ و  ،هاأهدافِ  تحقيقِ ب اْلق س 
ِري ة ْسك  في  ار ذلك جلي  ظه  و الضربات القوية له،  وتوجيهِ  ،في العدو ِ  والتأثيرِ  ،على األرضِ  اْلع 
 ،لبالكامِ  ةِ لي  العم وتصويرِ  ،اقتحام موقع ناحل عوز شرق غزة ةِ عملي   من خالل توثيقِ  ؛اإلعالمِ 
 .ةه الداخلي  قوية للعدو وجبهتِ  ضربة   لت الصورُ وشك  

تاِئب ت ن  تمك   ام ك  ةيوم خالل  51طيلة  اْلق س   مدنِ  من قصفِ  المأكولِ  العصفِ  م ْعر ك 
ُدو  ومواقع  ومغتصباتِ  الهاون وصواريخ قسام  ملت قذائف  ش   ،صاروخ وقذيفة 3621بأكثر من اْلع 

وصواريخ  S55وصواريخ  R160وصواريخ  M75وصواريخ  J80واريخ وصواريخ غراد وص
حانون والشجاعية  ة في بيتِ لة في المناطق الحدودي  المتوغ ِ  اآللياتِ  عشراتِ  استهدافِ و فجر، 

 خطفُ و وقذائف موجهة,  RBGوالتفاح وخزاعة وشرق خانيونس وشرق رفح وشرق جباليا بقذائف 
ُدو  ولكن  ،هاينةالص   ر من الجنودِ عدد كبي وقتل ،"رون أ لشاؤو " الجندي    72 اعترف بمقتلاْلع 
ام(. اصهيوني   ين اْلق س   )بيان رسمي ِلك تاِئب الشهيد ِعز  الد 
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بأ صول المبحث الثالث:  ر   ال ح 
 
 :  مقدمةال

ْربُ ال قصطة لنطا  هللاُ  وقطد ذكطر   ،ويحطاربُ  وهطو يصطارعُ  جطد اإلنسطانُ وُ  منطذُ  ْت رف طعُ  ةٌ ي  سانِ نْ إِ  ةٌ ر  ظاهِ  ح 
ططن أ  ل ِمططتقب ططف   ابان ططرْ قُ بططا ر  ق   إذْ  ق ِ بططالح   م  آد   يْ ن ططابْ  أ  م نب ططهِ يْ ل ططع   لُ اْتططو  ، قططال تعططالى: "وهابيططل   قابيططل    مْ ل ططما و  هِ دِ ح 
 . (27: المائدة)قين" ت  مُ من ال هللاُ  لُ قب  ت  ما ي  إن   قال   ك  ن  ل  تُ قْ أل   قال  رِ خ  اآل ن  مِ  يتقبلْ 

 وجميطعُ  ،نطا هطذاجطد حتطى يومِ منطذ وُ  اإلنسطانِ  وجطودِ  مراحطلِ  جميطعِ  فطي سطرْت  كونيطةٌ  والحرب سطنة
ط ةٌ شطريع   ولطم تخطلُ  ،كت عطن ذِلطث  ة تحطد  السماوي   الكتبِ  طْربال ريطرِ قْ ع مطن ت  رائِ مطن الش  ولطم  بطه، يطامِ والقِ  ح 
 ذروةُ ذي الط باإلسالمخاتم النبين   الرسولُ  وجاء   ُحروب،ت من ل  م خ  م  من األُ  ة  م  أُ  أو نسمعْ  نشاهدْ 
ْربمبدأ  وأقر   ،للعالمين والذي كان رحمة   ،هادالجِ  هسنامِ   لعادلة.ا اْلح 

طن   الحتميةِ  االجتماعيةِ  من العالقاتِ  ة  وكعالق    د  أن يولِ ط البطد   بطين البشطرِ  , فاالحتكطاكُ أت الحطربُ ش 
م  صِ  ما, ويف   ا من نوع  صدام    الحروب   ن  قول: ) اعلم أ  ه فيفي مقدمتِ  خلدون هذه الحقيقة   ابنُ  ةُ ل العال 
 ،بعطض البشطر مطن بعطض مانتقا ا إرادةُ ه  وأصلُ ها هللا, منذ برأ   في الخليقةِ  واقعة   لم تزلْ  المقاتلةِ  وأنواع  

طفطإذا تطذامروا لطذلك وتواف   ,عصطيبتهويتعصب لكل منهطا أهطل   ،االنتقطام   بُ طُلطما ت  داهُ , إْحطنتطاف  الطائِ ت ق 
ططفططي الب   طبيعططي   أمططرٌ  هططوالحططرب و , كانططت دافعُ واألخططرى تُطط ططش  ططومناف   ا غيططرة  ر, إم  طط ،ة  س  م  مططا  ،اا عططدوان  وا  وا 

ما غضب  ولدينِ  هللِ  اغضب     (226 :1988ن, خلدو ه(.) ابن في تمهيدِ  وسعي ا للملكِ  اه, وا 
ْربُ الو  طمحط ِ  فيها البشطرُ  يقتتلُ  وحشي    صدام   عمليةُ  ح   إنهطا عمليطةُ  – اجسطدي   امطين بعضطهم بعض 
ططططْرب  ال ولكططططن   ة.د  محططططد   أهططططداف   تحقيططططقِ  بقصططططدِ  – جمططططاعي    قتططططل   ططططوقططططد راف   ها.أسططططبابُ لهططططا  ظططططاهرةٌ  ح  ت ق 

ت ى  سانيةِ اإلنْ  الحضارةِ  فجرِ  منذُ  البشرية   المجتمعاتِ  إلطى أن  قطادم   طويطل   زمطن   وستبقى إلطى الي ْوم،ح 
ْربإذا كانت الك. ذلِ لِ  وال مؤشر   الحروب   دُ ي تول ِ الت األسبابُ  ُتلغى  – محطددة   أهطداف   لتحقيطقِ  ن  تش ح 

القططوى  طبيعططةِ  وضططمن   ،هاأهططدافِ  نطططاقِ  من  مططن أن تططرى ِضطط فططال بططد   –تططال القِ  مططن أجططلِ  يقاتططلُ  ال أحططد  
 ،لطةٌ عادِ  حروبٌ  ين:ئيسي  ر  مين سْ قِ  إلى الحروب   مُ يقس   هذا اإلطارِ  منحر بضال إن رؤية   ها.تشن  التي 

طْربِ فطي ال أو الالعدالطةِ  لةِ العدا أما معيارُ  .عادلة   غيرُ  وحروبٌ  أو عطدم  ،عدالطةِ  مطن زاويطةِ  فينطلطقُ  ح 
طْرب القوى التي تشطن   من طبيعةِ  ه ينطلقُ إن   ها.تحقيقِ  بقصدِ  الحروبُ  التي تشن   األهدافِ  عدالةِ   ،اْلح 
 القطي  أخْ  ورٌ هطل هطو د   ،بطةحارِ ت  المُ وى مطن الُقط ه كطل  الطذي تلعُبط التطاريخي   وما هطو الطدورُ  ،هاتشن  ولماذا 
 دُ ِجطط؟ وهنطا ن  ةي  سطانِ اإلنْ  الحيطاة   لُ عطِ طال أخالقطي يُ  أم هطو دورٌ  أمطام؟ إلطى اإلنسطاني   التططور   يطدفعُ  عطادلٌ 
 دِ ْصطق  أي بِ  ،مارِ عْ تِ واالْسط هادِ واالضططِ  بِ ْهطالن   دِ ْصطق  ة بِ ولي طوى د  ها ُقطتْ شطن   روبِ من الحُ  طراز   نا أمام  س  أنفُ 
 (15 :2008, )شفيق أْشكاِله. ختلفِ الل بمُ غْ تِ لالسْ  مِ م  واألُ  عوبِ والش   ماهيرِ الج   ضاعِ إخْ 
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طة ب بعيطد   زمطن   ها منطذُ استخالُصط تطم   العام ة،عايير من الم   هي مجموعةٌ  اْلح ْربُأصول و  راس   العميقطةِ الدِ 
ططط الحطططروبِ  لتحليطططلِ  طططة  األمطططر اسطططتمرار   بُ ل طططط  ويت   ،ةق  ابِ الس  راس  طططْرب والتحليطططل الطططواعي لظطططاهرةِ الدِ  ططط ،اْلح  ا ارتباط 
طططططْرب لمقِبلطططططة ؤ بخصطططططائصِ للتنب ططططط المعاِصطططططرة، والظطططططروفِ  التكنولطططططوجي   بطططططالتطورِ  بطططططات ل  المتط   وتحديطططططدِ  ،اْلح 
طططُدو  علطططى  صطططرِ الن   حطططرازِ إلِ  القطططوات، إلعطططدادِ  الضطططروريةِ  ن بعطططض  و سطططائر. خ   المنتظطططر بأقطططل ِ اْلع   راتِ المتغيِ ططط ا 
 محططددة، فططي مواقططف   بعططض هططذه المبططادئِ  تطبيططقِ  يططةِ أهم ِ  أو زيططادةِ  ي إلططى تقليططلِ قططد تططؤد   ةِ الناشططئ   والظططروفِ 

مطع  يتوافطقُ  ؛خطالق   وفكطر   ئ بمهطارة  معظطم هطذه المبطادِ  هو السعي لتطبيطقِ  الرئيسيُ  االعتبارُ  ولكن سيظل  
ظهارِ  فِ الموقِ  ةِ طبقي    إلحطرازِ  سطوبةِ المحْ  ةِ ر  خطاط  المُ  قبطولِ  ةِ مكاني طمطع إِ  هطا،تطبيقِ علطى  والتصطميمِ  الجسطارةِ  وا 

 (2014الموقع االلكتروني لموسوعة مقاتل من الصحراء, ). العدو   قواتِ  ة ضد  مزايا نسبي  
استخالُصطططها مطططن دراسطططِة جميطططِع الحمطططالِت  الحطططرب جطططرى ُأصطططول  وحسطططب اططططالع الباحطططث فطططإن

ِري ة ْسططك  بيعطططة حسططب الطصططول وهنططاك تفططاوت بططين الططدول فططي اعتمططاد األُ  ،نالتططي جططرْت حتططى اآل اْلع 
ن  هططذه األُ  نمططا  ،ليسططْت مفططاهيم  جامططدة  صططول الجغرافيططة والمكانيططة التططي تتناسططب مططع هططذه الططدول, واِ  وا 

طططا للظطططروِف، وهطططذه األُ  تسطططاعُد القطططادة  العسطططكريين فطططي وضطططِع صطططول مفطططاهيُم مرنطططٌة قابلطططٌة للتكييطططِف وفق 
ِري ةالخطِط  ْسك  ا عن أراضيِهم وبال اْلع  ل مون وضع  الخطِط التي تجعُلُهم يدافعون  جيد  ِدِهم، وكذلك يت ع 

ِة  م  ُدو  التي تساعُدُهم في مهاج   وتحريِر بالدهم.اْلع 
نو  ططقادِ  يططالأجْ  إلططى هايتهططددُ  ار  خط طط تواجططهُ  ةحتل ططة المُ طيني  ْسططراضططينا الفل  أ   ا   جٌ مططدج   طططرُ الخ   وهططذا ة،م 
طط ططْربِ لل ويلجططأُ  ،الحِ بالسِ   هُ إن طط .االسططتيطاني ة ةواالسططتعماري   ةالتوسططعي   ةالعدواني طط هوغاياِتطط هأهداِفطط لتحقيططقِ  ح 
هيوني   الكيانِ  خطرُ   كونُ وسطت   وُمْسطت ْقب ِلنا،نا أرِضط نع   فاعالد ِ  إال سبيل   من لنا وليس   .السرطاني  الص 

ْربُ ال  ونخوضطها ،ونواجههطا ،لهطا نعطد   كيطف   ونعطرف   ،هارك  ندْ  أن وعلينا فاع،الد ِ  هذا في اهامًّ  زء اجُ  ح 
ذا اح.جطططن  بِ  طططْربُ ال تكان ططط وا   هطططاأن   إال ،وياتسطططت  المُ  ميطططعِ علطططى ج   ر  سطططائِ والخ   والطططدمار   الطططويالتِ  تحمطططلُ  ح 

ططْربِ الصططول نططا ألُ نططا وتطبيقُ ومعرفتُ  ،رانينططاهْ ظ   بططين وتعططيُش  علينططا مفروضططةٌ  نا فططي يسططاعدُ  وقواِعططِدها ح 
ططْربِ ال ويططالتِ  بِ تجن طط زالططةِ  ،ح  ططُدو  االنتصططار علططى  تلططو   اراالنتصطط وتحقيططقِ  ،هططاأخطارِ  وا  ططهيوني  اْلع   ،الص 

 نة.هايِ الص   سِ ن  ن د  نا مِ ساتِ د  ق  نا ومُ ِض رْ أ   وت ْحرير
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 الحرب:أ صول ت ع ريف  ول:أ
 ،اريخِ الت طط اللِ نططا مططن ِخططيْ ل  هم إِ رُ اآثطط قلططْت ت  والططذين انْ  ،ظططامُ العِ  ةُ دى بهططا القططاد  ت ططالتططي اهْ صططول األُ  ي تلططك  ِهطط

 عمطل   هطا " منطاهجُ فإن   وعليطهِ  ،ت ْعريطفال ك  بطذلِ  ربططهحطرب بالصطول ألُ  الحديثِ  مِ المفهو  تاريخِ  تحديدُ  مكنُ ويُ 
 ( 9 :2011, )بونابرت .بِ رْ الح   دفِ قيق ه  حْ ا إلى ت  مان  ض   ر  ث  كْ أ   بشكل   جاربِ الت   ءِ على ضوْ  ىتؤد  

ططة،مططن المعططايير  مجموعططة   لُ تمثِ ططوعرفططت بأنهططا:  دار  و  وتخطططيطِ  فططي إعططدادِ  التططي تططؤثرُ  العام   الحططروبِ  ةِ ا 
ططة  مرارِ تِ وباْسطط ،ةِ بالديناميكي طط صططفُ وتت   المقِبلططة، راس    إلططى تحديططدِ وصططوال   الحططرِب، لظططاهرِ  العميططقِ  حليططلِ والت  الدِ 
طططططط بططططططاتِ المتطل   ططططططْرب لمقبلططططططةِ  لخططططططوضِ  ةِ روري  الض   لكترونططططططي لموسططططططوعة )الموقططططططع اإلر. ْصططططططالن   رازِ ْحططططططوا ِ  اْلح 

 (2014مقاتل من الصحراء, 
 ها في التخططيطِ وبمحل ِ  ،اصحيح   اسِتخدام ا متخدِ إذا ما استُ  منُ ضد تها: أسس وقواعِ ن  عرفت بأوكذلك 

دارة   ,أكاديميططة فلسطططين العسططكريةعسططكري ة. ) ة  عملي طط فططي أي ِ  جططاحِ ة مططن الن  ة مئوي ططأقصططى نسططب   الحططروب،وا 
2013 :51)  

طْربِ ال ُأصطول   ت علطى أن  ز  رك   السابقة   التعريفاتِ  ن  أ ويرى الباحثُ   اأْلُُسطِس والمعطاييرمطن  هطي مجموعطةٌ  ح 
 الحرب. على إدارةِ  التي تؤثرُ 
 الحرب:أ صول  ثانيا:

ْربِ ال ُأصولُ كانت   إلطى أن   جهون  م يت  منهُ  وكثيرٌ  ،ينسكريِ من الع   كثير   بحثِ  ت موضع  ازال  وم ح 
ين فططي مطن العسططكريِ  رون  تططأخ ِ الم واختلطف   ،مطن الحططربِ  ي إلططى الغططرضِ تطؤد   هطي وسططائلُ صططول هطذه األُ 
طْربِ ال مبطادئ   ن  ة, أل  المي  اإلْسط إلطى العصطورِ  الفُ هذا الِخط د  ئ, وال يمت  بادِ ذه الم  ه   ةِ ماهي   فطي  وجطدْت  ح 
ة ظططل ِ  ططالنافِ  ة, والططدروسِ فيططد  مُ الْ  ةِ جرب ططتوى الت  ْسططمُ  قططة ت ْعلططوفائِ  بمهططارة   قططْت ة, وطب ِ اإلسططالمي   اْلِقيططاد   ة, لكططل ِ ع 
ط عطد ذلطك  ا ب  ريين, الطذين جطاءو ك  ْسطع  ال نهططا. الن ع  واإلْعطصطول األُ هطذه  وضطعِ  هم شطرف  ِسطبوا إلطى أنفُ ونس 
 (229 :1986المومني, )

ْرِب ا ُأصول   وسيتناول الباحثُ  ط رِ ْصطون فطي الع  العسكري   والقادةُ  عليها الخبراءُ  مع  جْ لتي أاْلح   ،ديثِ الح 
 وهي:  غ ز ة، طاعِ نا في قِ عِ مع واقِ حسب رأي الباحث  بُ ناس  ت  والتي ت  

 :فد  اله  أصل  .1
طط ططْربال ةِ فططي إدار   ه بوضططوح  ( وتحديططدُ دْصطط)الق  ف الهططد   انتخططابُ  روري  مططن الض   عمليططة   ةِ ي طط، وفططي أ  ككططل   ح 

ططْرب، اتِ مططن عملي طط أن  دِ غططي علططى القاِئططوينب   الحالي ططة، وللبيئططةِ  الُعليططا، للغايططةِ  دقيقططة   دراسططة   وهططذا يتطلططبُ  الح 
ططط ططط ز  يركِ  ططط واِحطططد، آن  فقطططط فطططي  ة  د  واِحططط ه علطططى غايطططة  اهتمام  مطططن  بطططين أو أكثطططر  بغطططايتين أو واجِ  هُ وعنطططدما يواج 

 م  ومططن ث طط ،هططاتحقيقِ  لغططرضِ  بةِ المناِسطط المططواردِ  هططا وتخصططيص  تِ ي  هم ِ يططه تقيططيم  أ  ل  ع   فططإن   الواِجبططاِت،أو  الغايططاتِ 
ة )كليةة. ل  تقِ سْ مُ  صورة  منها بِ  غاية   كل ِ  لتحقيقِ  التخطيطُ   (11 :2014 واألركان المشتركة, اْلِقياد 
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طباآللي ط زُ مي طالتطي تت   ةِ ديث طالح   روبِ فطي الُحط فِ على الهطد   ةِ ظ  حاف  بدأ المُ م   تطبيق   إن   ط ريعةِ ة الس   خمةِ والض 
 ،اكبيططر   ةِ سططتوى العملي ططمُ  إذا كططان   ما،ي  ِسططال  رى،ْبططكُ  ة  ي ططم ِ ظططى بأه  حْ ي   لططة،الهائِ  واللوجسططتيات الكبيططرةِ  والحشططودِ 

 غييططر  ت   أي   ولهططذا فططإن   االْسططِتمراِر، قططوةِ  عطيهططا صططفة  يُ  ،باليططتقططول كمططا ي   للقططوات، اآللططي   التوزيططعِ  ألن طبيعططة  
 (135 :2008 شفيق،) ر.خاطِ ي إلى م  يؤد   ال  توى ع  سْ على مُ  فِ د  في اله   ف  خاطِ  فجائي   

ططط حابِ مطططع أْصططط ةِ ث طططللمباح   هُ وفطططد   العطططاص يرسطططلُ  بطططنُ  فعْمطططرو ططط الوفطططدُ  صطططر  , فيُ وقسِ المق   كِ علطططى التمس 
طط هللاِ  عبططدِ  ه, وكططان رأيُ بأهداِفطط طط س: ) ال ورب ِ ه للمقططوق  امت )رئططيس وفططد المسططلمين( بقوِلططبططن الص   ماءِ الس 
رو بطن العطاص ْمطم( وع  كُ ِسطفُ نْ تطاروا أل  يرهطا فاخْ لة غ  نا خْصطد  ْنطلكم عِ  ما شيء   كل ِ  ورب ِ  هذه األرضِ  ورب ِ 
وشطمال  هطافطي فتحِ  ة  جانبي ط إلى أهطداف   , بعد االنحرافِ مصر  ه لفتح ِ مِ , في تقد  ه الحربي ِ على هدفِ  يصر  
طه تعل  وغيطرُ  ذلطك   يا, كل  أفريقْ  , فطي األرضِ  هللاِ  ةِ حاكمي ط فطي تحقيطقِ   هللاِ  مطن رسطولِ  المسطلمون   ه القطادةُ م 

 (85 :1998, )العسليداء. ة على األعْ زي  هم اإلسالم أو الجِ ِض , بعد عرْ الحرب   ضون  فهم يعرِ 
 ين:هوم  فْ م   على الهدفِ  الحفاظُ  لُ م  شْ وي  

ططْربُ ال ه تنشطططبُ والطططذي مططن أجِلططط ،ي  األساِسططط علطططى الهططدفِ  فططاظُ الحِ  - فطططي اإلسطططالم وفططي غيطططره مطططن  ح 
ة هللا. حقيطق ألوهي ططوت   ،لطمِ الظ  ورفطع  ،اإلسطالمِ  دعطوةِ  ع أمطام  واِنطة الم  إزال ط فهطو فطي اإلسطالمِ  ،الشطعوب

 ( 66 :2009, رمال)
طط فططاظُ الحِ  - طط ،الحربططي( )الهططدفات العملي طط رحِ ْسططفططي م   فِ د  علططى اله   داف  إلططى أْهطط رافِ ِحططدم االنْ وع 

 (231 :1986, جاِنِبي ة. )المومني
 التأمين:أصل  .2

طط التططي دابيروالت طط اإلجططراءاتِ  موعططةجْ م   هططووتعنططي بالتططأميِن  ة عُ تض  طط فططي اتِ و  والُقطط اْلِقيططاد   مططن ن  أمم 
ُدو   مباغتةِ   راءِ إلْجط المالئمطة نطقطةوالم   الالزمطة، منيطةالز   الفترة على بالحصولِ  للقائدِ  وتسمحُ  لها،اْلع 
 (116 :1981, )األيوبيعلى تنفيذها. صمم والمُ  لها ططخ  المُ  المناورة

ِري ةاالحططاكُم المتنططوُر والقائططُد الحكططيُم همططا مططن يسططتخدمان أفضططل  المعلومططاِت االسططتخبارية  ْسططك   ْلع 
وبذلك يحققاِن النتائج  العظيمة، الجواسيُس هم أكثُر العناصطر أهمي طة، ألن قطدرة  ،ألغراض التجسس
ُدو  الجيِش على رؤي ة  وفهِمه ومن ثطم االسطتعداُد لطه تعتمطُد علطيهم، علطى أن اإِلفطراط فطي االعِتمطاد اْلع 

، لطططذا فيجطططُب الموازنططط ُة بطططين جميطططِع العناصطططر االسطططتخباراتية علطططى الجواسطططيِس قطططد يطططؤدي ألثطططر  عكسطططي 
 (85 :2007, شبايك)“. والمعلوماتية. 

بدايطة  ،وقد طب ق  العرُب المسلمون  ما هو ضروري  من تدابير األمطن والحيططة فطي كطل المراحطل
ونهايطة  ،النطزل دوارتيطا ،من التحرك من القواعد الخلفيطة إلطى مسطرح العمليطات، مطرورا بتطدابير اإلقامطة

ةاألمن والحيطة أثناء البتدابير   (212 :1993. )العسلي، م ْعر ك 
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ةحيث عملت  ِري ة اْلِقياد  ْسك  أ التأمينِ  اْلع  ولة األموية على االهِتمام بمبد  وظهر  ذلطك  ،في عهد الد 
ه األمير عبطد عهدِ  والتي ألزم بها ولي   ،جليا من خالل رسالِة آخِر خلفاء بني أمية مروان بن محمد

 ذها والعمل بما جاء فيه، والتي تضمنت مبادئ التأمين العسكري، حيث أوصاه قائال: هللا بتنفي
 (80 :1995)األمامي، 

هيل ومراعططاة قواعططد األمططن والحمايططة، وعططدم تْسططاإلقامططة ِ  ومحططالتِ  أحسططن اختيططار المعسططكراتِ  -أ
ُدو  مهمة   ، والتأكد من سهولة حراستها وضبط الجند فيها.مهاجمتهافي اْلع 

ططط اختيطططارُ   -ب مات، ألن  األفض  طططجاعة مطططن القطططادِة والجنطططد لواجبطططاِت الطالئطططِع والمقطططد  هطططم ل واألكثطططر ش 
 صون  المسلمين وعيونهم.سيكونون حُ 

ليعططططة اسططططتطالع الموضططططع التططططالي للتوقططططف "التعسططططكر"، والتأكططططد مططططن علططططى صططططاحب آمططططر الط    -ت
ك أو ا كطططان ذِلطططخنطططدق   القطططدرة الدفاعيطططة،و  والمؤنطططةِ  ،المطططاءِ  وكفايطططةِ  ،للعسطططكرِ  عِ اسطططتيعاب الموِضططط

ال فع   ،احصن    شجار.أو األ الحديدِ  ه بحسكِ نطاقِ  وتعزيزُ  ،الخندقِ  لى المعسكر حفرُ وا 
 راب.غْ الجند ومعرفة األ   تحركاتِ  ضبطُ  خارج محروسة كي يسهل  ل وم  أشير مداخِ تحديد وت    -ث
ططُدو  مهاجمططة  عنططد   هِ علططيهم القيططام ِبطط نططد بمططا يتوجططبُ إفهططام الجُ   -ج أو مططا يعططرف اآلن  ،رِ عسططكللمُ اْلع 

 ابتة.مل الث  الع   بسياقاتِ 
 .حاب العدود من انسِ التأك   طاردة حال  إلى المُ  حولِ رورية للت  الض   االستعداداتُ   -ح

 ،قواتهطططا أمينِ صططون لت طططوالحُ  وبططرزت براعطططُة الخليفطططِة العباسططي أبطططو جعفطططر المنصططور ببنطططاء القطططالعِ 
طططُدو  مطططن هجمطططات  وحمايِتهطططا تحصطططين  جهطططده بإعطططادةِ  مطططن خطططالل بطططذل كطططل ِ  ذلطططك  وكطططان  ،البيزنططططياْلع 

ين ط طططخ   فيهططا حصطططونا جديططدة. وقطططد نظمططت الدولطططةُ  ، وبنطططىرهططا قسططططنطين الخططامسالمنطقططة التطططي دم  
لططى ج   هططو الثغططورُ  الحططدود البيزنطيططة، األولُ  عنططد   للططدفاعِ  التططي سططميت  الثططاني العواصططمُ  نوبهططا الخططط  وا 

 (345 :2003فتعصمهم. )فوزي،  غورِ ها من الث  يعتصمون ب ألن المسلمين   ؛بهذا االسم
 المدفعية الثقيلةِ  إدخال سالحِ  من خاللِ  العسكري ِ  وكذلك اهتماُم السلطان محمد الفاتح بالتأمينِ 

البحططري الططذي بلططغ  ها إلططى أسطططولهِ ضططم   جديططدة   ع بحريططة  ن وقط ططعططرف مططن قبططل، وبنططاء سططفُ التططي لططم تُ 
 (34 :1983سفينة حربية. )حسون،  250-400

طالح مطن أْجطل حمايطة نفِسطها، لكنهطا  وفي العصر الحطديث تْسطعى الطدوُل إلطى الحصطوِل علطى السِ 
طط علططى المعلومططاتِ  تسططعى أكثططر فططأكثر إلططى الحصططولِ  حتططى تطمططئن إلططى أن ِحمايتهططا مأُمونططة،  ؛ريةالسِ 

صطططر الطططذري فطططي الع األولُ  الطططدفاعي   ها أنهطططا الخطططط  فالمخطططابرات الحديثطططة تسطططتطيع أن تقطططول عطططن نفِسططط
األساسططي  هطا العنصطرُ ها أن  عطن نفِسطط ها للمصطالح الوطنيططة، تؤكطدُ سطب كيفيططة تفسطيراتِ والنطووي، وأنهطا ح  
ططط فطططي المحافظطططةِ  هطططا هطططي التطططي تمطططون حكومتهطططا بالم عرفطططِة المسطططبقة عطططن نوايطططا ألن   ،والهطططدوء لمِ علطططى الس 

ُدو    (9 :1997, )الجزائرعن استعداداته.  أو على األقل ِ  ،اْلع 
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ططْربِ حققططت القططواُت المصططريُة التططأمين  فططي  حيططث فع وذلططك بططد   ،يالنيران طط التمهيططدِ  أكتططوبر مططع بططدءِ  ح 
طط باباتِ الططد   قططنصِ  مجموعططاتِ  حططام اقتِ  ى إلططى تططأمينِ ممططا أد   ،ةودفططع المفططارز األمامي طط ،اعقةوعناصططر الص 

فلطت دما غ  نطري والمعطديات، وعِ بطاالك   وتطأمين إنشطاءِ  ،الرئيسية للجيشين الثاني والثالث الميطدانيين القواتِ 
عن تأمين القوات المدرعة التي قامت بتطوير الهجوم شرقا، يوم الرابع عشر مطن أكتطوبر بالمعلومطات 

 دادِ هطا لالرِتطميعُ ت ج  واضططر   ،اتسائر في هذه القطو  عنها خ   إلى عدم تحقيق األهداف المخططة، ونتج  
 (2014عة مقاتل من الصحراء, رؤوس الكباري. )الموقع االلكتروني لموسو  داخل  

ِري ة في العملياتِ  والخوف   ال يعني الهوس   الطتأمينِ  أن مبدأ   ويرى الباحثُ  ْسك  إذا اقترن  ألنهُ  ؛اْلع 
طططُدو  وعليطططه فإنطططه سطططيجعل  ،سطططلبي   مطططن  إلطططى أ سطططيتحولُ  فإنطططه بطططالخوفِ  عمليطططات الو  ،كتحركاِتططط يقطططررُ اْلع 
لططذا يجططب أن يفهططم  ،األمططن وراء   الططركُض هططو  ك  وخطُططط ك  فكيططرُ ت نططا يكططونُ وهُ  ،هاالتططي تتخططذُ  والقططراراتِ 
المسطتمرة،  اتِ والطدوري ،ةِ والحركطة الدائب ط ،يجابي ِ ى أساس الدفاع اإلعل بحيث يقومُ  إيجابيًّا مبدأ األمنِ 
ُدو  الدائم، وذلك لتحقيق التفوق على  واالستطالعِ   وهزيمته. اْلع 

ةوحدة أصل . 3  :ال ق ياد 
ةاْلِقيا وحدةُ  الوصطول  بقصطدِ  ة  قيطادة واحطد   حطت  التطدابير والجهطود ت   ةِ كاف ط توجيطهِ  مطن خطاللِ  تكطونُ  د 
 (25 :2011مذكرات في الفكر العسكري, . )فد  إلى اله  

دارةِ  علطططى توجيطططهِ  والقطططدرةُ  ةومشطططاركة  ،واحطططدة   عمليطططة   فكطططرة   فطططي إططططارِ  القطططواتِ  وا  فطططي  دِ للقاِئططط اْلِقيطططاد 
دارةِ تخْ  طمال و عْ األ   طيط وا  ة نطي أن  عْ , بمطا ي  اتِ و  يطرة علطى الُقطالس   سطاسِ واإلحْ  الفريطقِ  بطروحِ  تعمطلُ  اْلِقيطاد 

ل إليها في نهايطة عمليطة التخططيط, ثم التوص   ،وحدة الفكر ة من خاللِ الجماعي   ك بالمسؤوليةِ تر  المشْ 
ةِ  ق وحطدةُ قة, وتتحق  المنس   الجهودِ  هام في إطارِ الم   لتنفيذِ  الوثيق   التعاون   وبما يحققُ  الل مطن ِخط اْلِقيطاد 

وهطذا مطا  ،ةمطال اليومي طدريبطة واألعْ هطام الت  فطي الم   ها من قبلُ والتي تم اختيارُ  ،رينوباآلخ   قة بالنفسِ الث ِ 
ططأ والتططي يمكططنُ  ،نفيططذِ ة فططي الت  كزي ططا مططن الالمرْ ب  ا مناِسططقططدر   تططيحُ يُ  الموقططع ) مططن نتططائج األعمططال. م  ن تعظِ 
 (2014ة مقاتل من الصحراء, لكتروني لموسوعاإل

بطططين كطططل األجطططزاء  التعطططاون  يطططدير  و  ،العمطططل   مسطططتوى، أن ينسطططق   ، فطططي أي ِ ومطططن هنطططا علطططى القائطططدِ  
ة أ وحطططدةِ ، ألن مبطططد  األعطططم   ها مطططع الخططططةِ ن انسطططجام  المسطططؤول عنهطططا ويقودهطططا، ويضطططم   ة والخط ططط اْلِقيطططاد 

 الجبهططةِ  فططي داخططلِ  مسططتوى   علططى أي ِ  اربة  متضطط خطططط   ويات، ووجططودُ المسططت   علططى كططل ِ  ينطبططقُ  التنفيططذِ و 
ن عدم  المحاربة يعني دمار    يعني فقدان   األجزاءِ  مختلفِ  ، وبين عمل  والجزءِ  بين الكل ِ  التنسيقِ  ها. وا 

ن  نسطيق، والت   الجطيِش مطن الت عطاونِ  مطان  علطى الوضطع، وحر  السيطرةِ   القطواتِ  بطين عمطلِ  التنطاغمِ  عطدم   وا 
ةدة وْحط أومبطدر يعنطي الف وضطى. كب طر مطع القطواِت األاألصغ    والخططة والتنفيطذ ال يعنطي المركزيطة   اْلِقيطاد 
ططالمطل   راِت  فططض التقسططيماتِ بمعنططى ر   ة  ق  نمططا يعركزيططة، الالم  والُمبططاد  اوا   نططي جعططل جمططاع العمططل متماسططك 

ا  والنظطام   الصطارم   االنضطباط   ك بهذا المبدأ يتطلطبُ ولكن إذا كان التمس  مرونة،  ضمن   متناغم ا موحد 
نيا إلطى الطد   وهطو أمطر ال غنطى عنطه فطي الحطرب، ويتطلطب خضطوع المراتطبِ  ،في داخل الجطيشِ  الحازم  
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طططْرِب ابيعطططة ط   والنظطططام يختلطططف بطططاختالفِ حتطططوى االنضطططباط ِ ، فطططإن مُ العليطططاب المراِتططط ها يخوُضططط لتطططياْلح 
ةو طبيعة يش، أالج    (133 :2008, شفيق) التي تقوُد الجيش. اْلِقياد 
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وحسطِن  ،والدافعية للقتال ،ويتميزون بعلو الهمة ،وتعرف الروُح المعنويُة بأنها حالٌة نفسية يكوُن عليها الجنود
 (110 :2013 الختاتنة،). اْلِقياد ةمع ُوُجود الثقة بالذات والثقة ب ،القيام بما يكل فون به من م هام

ططُدو  الْ ويتميططز الجططيُش المططدرُب للقططاِء  بالمعنوي ططات العالي ططة الن ابعططة مططن صططدِق العقيططدة، حيططث يظهططر ع 
مططدى الطاعطططة النابعطططة مطططن الحططب والتقطططدير، والصطططبر علطططى لقطططاء العططدو، وقطططْد ضطططرب  المسطططلمون  المثطططل 
األعلى في طاعتهم هلل ولرسوله وألولى األمر، وأفضل شاهد  على ذلك  ما حدث مطع أم عمطارة عنطدما 

تسططأل  ت ملهوفطة  وانطلق ط ،هطا وأخيهطا فطي غططزوِة أُحطد، فلطم تكثطرت بطاألمرِ هطا وأوالدِ زوجِ  رت باستشطهادِ أخِبط
 ك جلططل...( أي قليلططة. فهططذا هططو أعلططى مسطططتوياتِ بعطططد   مصططيبة   قائلططة: )كططل   رسططول هللا  عططن سططالمةِ 

 (193 :1985هارون، )األشداء  فكيف بالمحاربين   ية، وقد وصلت إليه النساءُ ة العالِ وح المعنوي  الر  
ق  الن طوعي  للقطوات المقاتلطة علطى أ ْرِض ال طةوتشيُر خبطراُت الحطروِب أن التفطو  ك  يعتمطُد بالدرجطة  م ْعر 

ات القتططاِل مططن أ ْسططلحة  صططرارِهم علططى الِقتططال، وليسططت معططد  األولططى علططى مسططتوى معنوي ططات األفططراِد واِ 
إِلفطططادُة منهطططا واسطططتغالُلها إال عطططن وال يمكطططن ا ،ودبابطططات  وططططائرات  سطططوى مجطططرد آالت  تطططؤد ي وظيفت هطططا

 (107 :2013الختاتنة، ). شري ة التي تديرها وتحافظ عليهاطريِق الطاقِة الب
دامُتهططا لطططدى  ططالمجاِهططدين مططن خططالل تطميطططنهم بمططا أ  ويمكططن رفططُع المعنويططات وا   عمِ مططن الطططن ِ  هللاُ  د  ع 

يل هللا الطذين يشطرون الحيطاة الطدنيا العظيم للمجاهدين في سبيله، قطال تعطالي" فليقاتطل فطي سطب واألجْر 
 (74ا عظيما" )سورة النساء: باآلخرة ومن يقاتل في سبيل هللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجر  

وصططططدِق اعتقططططاِدهم ِبصططططالحي ة مبططططادِئهم، تجططططاوز  المقططططاتلون  المسططططلمون  حططططدود   ،وبقططططوة اإليمططططاِن بططططاهلل
،  ،الصحراء وقسوة  البرِد، وعانوا من الت عِب والجهِد، وجطابهوا األخططار، وهم ِقل ة، وتحم لوا قيظ  الحرِ 

طةوتعرضوا للقتل، وانتقلطوا مطن  ك  إلطى أخطرى، ومطن اقتحطام إلطى أخططر منطه، ولطيس لهطم مطن الطزاد  م ْعر 
 (112 :1972هم العادلة. )فرج، بقضيتِ  سوى هذا اإليمانِ  والتسليحِ 
فيعتبطر مطن أهطم  ،كبيطرة   ة  لطوه أهمي طوأوْ  ،أة، بهطذا المبطد  الحديث في العصورِ  العسكريون   القادةُ  واهتم  

ططسططكر الشططرقي  ع  فططي المُ صططول األُ  ططْربِ جططاح  فططي الك  فيططه أن  الن  , وممططا ال ش  يعتمططُد علططى المعنوي ططاِت  ح 
ن والتطططدابير والمطططوارد أ وال يمكطططُن لألعطططداِد الكبيطططرةِ  ،بدرجطططة  أكبطططر  مطططن اْعتمطططاِده علطططى الصطططفاِت البدنيطططة

طض عطن االفِتقطاِ تعو ِ  طجاعة والن  ر إلطى الش  عرضطية الجسطورة، التطي تنشطأ وح الت  والطر   زم والمهطارةِ شطاط والع 
ة، تعتِمطُد علطى  ةمن الدارة الوطني ة لتحقيق النصر، ومن البطديهي أن المعنوي طات الجيطد   الجي طدة.  اْلِقيطاد 

ة)كلية   (34 :2014واألركان المشتركة،  اْلِقياد 
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ة  أن  ه ومن خالل نتائج دراستِ ويرى الباحُث  المأكول فطي العصطِر الحطديِث مثطاال   العصفِ  م ْعر ك 
تاِئططبعلططى كيفيططِة  انموذجي طط ططام تغلططِب ك  ططزة والمحر ضططة بقططوة  علططى القططوات النظاميططة المبططادرة و  اْلق س  المحف 
، دة التسططليح والمتفوقططة للعططدو ِ والمعق طط المتطططورةِ  ططهيوني  وربمططا كانططت  ،العططالمفططي  ع أقططوى جططيش  راِبطط الص 

 تحقيططططق النجططططاح فططططي  أهميططططة   األعظططططمُ  هططططو العامططططلُ  للمجاهططططدين   د  ِعططططوبمططططا أُ  بططططاهللِ  واإليمططططانُ  المعنويططططاتُ 
 ن.الذي أحرزه الُمجاِهدو 

 التعاون )التنسيق والتكامل(:أصل . 5
صول علطى د للحُ والتعاُض  التكامل   بما يحققُ  القواتِ  جهودِ  وتنسيقِ  تنظيمِ  على عن القدرةِ  عبارةٌ 
ططططالتططططي تح   ،جتططططائِ الن   أفضططططلِ  فططططي الفكططططر  )مططططذكراتوأقصططططر وقططططت.  ،سططططائروخ   جهططططد   أقططططل  بِ  ،المهططططام قُ قِ 

 (30, 2011العسكري, 
ِري ة والقطعططاتِ  لحةِ ْسططاأل   كططل ِ  جهططودِ  ه توحيططدُ ن ططأ خط ططابه ويعرُفطط وهططو  ،المنشططودِ  الغططرضِ  لبلططوغِ  اْلع ْسططك 

 (457 :2002 ,ب. )خطابرْ في الح   صرُ الن  
طط لبلططوغِ  بابِ ْسططاأل   م ِ ن مططن أه ططعططاوُ والت   طط ، ونجططاحِ دفِ اله  ة القطاعططات. وحططرص كاف طط جهططودِ  ة بتوحيططدِ المهم 
طططالمسطططلِ  ميطططعِ  بطططين ج  تكطططامال  مُ  عطططاونُ الت   يكطططون   أن الرسطططولُ   يضطططعن تطططال، فلطططم يُكطططالقِ  فطططي أمطططورِ  ة  مين، وخاص 

بططين  للتشططاورِ  األمططر   يطططرحُ  هللا، بططل كططان   بططه مططن   ْر ن لططم يططؤم  معططي   بططرأي   ه، ولططم يكططن يسططتبد  ه بمفططردِ ط ططخط  
ه، أصطططحاب    الرسطططولُ  ر استشطططار  ططططة بطططدْ ة اإلسطططالمية، ففطططي خُ األخطططو   بطططروحِ  درُس تُططط اس، كانطططت اآلراءُ الن ططط

 (226 :1976,  الدمشقي). المواجهة.  إلى خطةِ  وانتهى الموقفُ 
ططح الرمططاة كيططف تعططاون  الرمططاُة مططع السططيا فة والرماحططة فططي  رأينططاولقططد  غططزوِة بططدر الُكبططرى، فقططد نض 

سائر فادحة   ،المشركين بنباِلهم سه لت مهمة  هجوِم السي افة والرم احة لْلق ضطاء نهائيًّطا  ،وأوقعوا فيهم خ 
م ةعلى   (457 :2002)خطاب،  قريش. ُمقاو 
بشكل  ظهربينهما  لُ الكام نسيقُ ة والت  ة والسوري  صري  ين المِ هت  بْ التعاون بين الج  يرى الباِحُث أن  و 

 واضح بتوقيت بدء الهجوم في المعركة. 
 :التعرض )الهجوم( أصل .6

ِري ة هططو عبططارة عططن إحططدى العمليططاتِ  ْسططك  ة عسططكري   ها وحططداتٌ بتنفيططذِ  قططومُ والتططي ت   ،طططط لهططاالمخ   اْلع 
 .عسكري ِ  هدف   لتحقيقِ  متخصصةٌ 

 الطدفاعُ  س  ولطيْ  بطالهجوِم، الذي يقطومُ  الطرفِ  لحِ لصا الُمسل ح، راعِ الصِ   لحسمِ  الوحيدةُ  هو الوسيلةُ و 
 (159 :1993, جوم )العسليها للهُ بعد   لالنتقالِ  ة  مرحلي   سوى وسيلة  

ط وى األْقط أن   ليلِ د  بِ  ر،ْص الن   رنُص عُ  لْ قُ  أو ،تالِ القِ  في مُ الحاسِ  العنصرُ  هو جومُ الهُ   مطن إليطهِ  أُ يلج 
 (122 :2008,  شفيق،) .رْص الن   وتحقيقِ  األضعفِ  حقِ س   أجلِ 



[45] 

 

ط بِ ْسطي إلطى ك  يؤد   وهو   فاع،الد ِ ل وسائِ  خيرُ  والهجومُ   ويلطزمُ  ات،القطو   ة فطي عمطلِ ي طر ِ حُ والْ  يطرة،الس 
ُدو    ه يضطعفُ نفِسط وفطي الوقطتِ  مين،المهطاجِ ة لطدى المعنوي ط مطن الطروحِ  ويرفطعُ  فاع،الطد   خططةِ  باتخاذِ اْلع 
 (170 :1972ع )فرج, ة للمدافِ المعنوي   الروح  

ة يتطلطبُ  إن الهجطوم    األسططلحةِ  ة صطنوفِ كاف ط وتعططاون   ،يالمتطأن   الطدقيق   واإلعطداد   ،الصططارمة   اْلِقيطاد 
 بلوُغها، بُ ا لألهداف التي يترت  ا واضح  وأيضا فهم   المجاورِة، ومع الوحداتِ  ،المقاتلةِ  الوحداتِ  داخل  

م كططل    إلططى نططزوال   توياتِ ْسططة المُ م علططى كاف ططاط الحاِسططشططوالن   الحططر ِ  للعمططلِ  بالمقابططل فرصططة   هجططوم   ويقططد 
 (196 :1989)كريفلد,  ي ِ الفردِ  دي  نْ الجُ 

 قواتِ  لمهاجمةِ  حة  وأسلِ  بشري ة ،ة ه من قو  إعدادُ  ما يمكنُ  كل   استخدامِ  على أساسِ  الهجومُ  ويقومُ 
ُدو   فطة علطى خِ  الهجطومِ  نجطاحُ  ويتوقطفُ  المعاِكسة، بالهجماتِ  أو القيامِ  بأنواِعها،ات الدوري   بإخراجِ  ،اْلع 

ة، مكاني  ة العزيم  وقو   الحرك   (171 :1972حمل )فرج , ة الت  ة وا 
نطين يبطر وحُ ح وخ  ة والفطتْ ؤت  د ومُ در وأحُ ة في ب  جومي  هُ ذات استراتيجية   سولِ الر   غزواتِ  وجميعُ 

في  ةِ ه القتالي  عمالِ في أ  كان   ،العدو ِ  ه ألرضِ في خروجِ  جومُ يكن الهُ  فإن لمْ  وغيرها،بوك ائف وت  والط  
ةال رسطالِ  ات،الطدوري   بتنظطيمِ  زابِ األْحط فطي غطزوةِ  كما فعل   ،م ْعر ك  طللمواِقط والحطرسِ  العيطونِ  وا  عيفة ع الض 

 (125 :1985هارون, ة )دين  دق وداخل الم  نْ في الخ  
، يشِ ا عن الج  ك  ا وتحر  زحف   أعظم   يكونُ  الهجومي   والجيُش  فاعي   يبحطثُ  الطدفاعي   الجطيش   ألن   الدِ 

طط ططا عططن أفْ دوم  ططُدو   اتِ قططو   ضططربِ  لِ ها مططن أْجططغاللُ اسططتِ  مكططنُ ن التططي يُ ل األمططاكِ ض  ه. أمططا كاِتططتحر   وشططل ِ اْلع 
 ،عليطه االسطتيالء   علطى مطا يريطدُ  أن يسطتولي   هم لديهِ جاه, المُ ات ِ  في كل ِ  يضربُ  هُ فإن   الهجومي   الجيُش 

 والتحركططاتِ  السططرعةِ  مططن خططاللِ  ،المدافعططة   القططواتِ  ا علططى أن يفططاجئ  ادر  تططدي قططتجعططل المعْ  وهططذه الميططزةُ 
وغيطططر  السطططريعةُ  التحركطططاتُ  هطططا, وتلطططك  ع مواجهتُ المطططدافِ  علطططى الجطططيشِ  والتطططي يصطططعبُ  ،عطططةِ المتوق   غيطططرِ 
 وشِ جيطط هم وقططوة  جيوِشطط ةِ قططو   بططار  اختِ  يريططدون   القططادة   ملططة, ألن  ح   ة كططل ِ دومططا فططي بداي طط حططدثُ عططة ت  المتوق  
نهطا زايطا مِ مطن الم   ديطدِ يحصطل علطى الع   ا لطهُ أسطلوب   الهجطوم   الذي يتخطذُ  القائد   المزايا تجعلُ  , وتلك  العدو  
ةال هاءِ ي إلى إنْ أن يؤد   مكنِ الذي من المُ  الحاسمُ  والهجومُ  ،أةالمباد    (127 :2013)فيبجر,  .م ْعر ك 

عططن  دفططاعي    كانططت لغططرض   النبططي  جططوم فططي معططاركاسططتراتيجية الهُ  أن انتهططاج   ويططرى الباحططثُ 
 العقيدة والوطن.

 البساطة: أصل .7
بطططالغُ  وهطططي تخططططيطُ  ططط وتنفيطططذُ  وا  ططط ،رق الممكنطططةط الط طططالمهطططام التكتيكيطططة بأبس  العنصطططر  نُ والتطططي تمكِ 
 (28 :2011في الفكر العسكري,  )مذكراتها واستيعابها. المقاتل من فهمِ 

 سططمتات   فكلمططا ها،أبسططط   يختططار   أن سططليمة   خطططط   عططدةُ  لططه تططوافرْت  إذا القطططائد مططن تتطلططبُ  والتططي
 .حرب كل   صاحبتُ  أن البد التي األخطاءُ  تقل   بالبساطة، الخطةُ 
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 (64 :2013, أكاديمية فلسطين العسكرية)وتتحقق البساطُة من خالل األمور التالية: 
ة وحدةُ  -أ  .ةة القيادي  والتراتبي   اْلِقياد 
 المهام. وتوزيعُ  تقسيمُ  -ب
 .القتالية للعملياتِ  الزمني   لترتيبُ ا -ت
 .وبحسب احتياج كل وحدة في الخطة للوحدةِ  والتفصيلُ  الدقةُ  -ث
 ة من الوسائل الموضحة.عنصر باالستفاد   ف لكل ِ وشرح الوظائِ  األوامرِ  توصيلِ  طريقةُ  -ج
  .عضالتب المُ اإلمكان على تجن   قدر   العملُ  -ح
 .واصلالت   إدامةُ  -خ
  .مناورة(ة)العلى الخط   التدريبُ  -د

طططال ي   البسطططاطةِ  صططل  أ ن  أ ويططرى الباحطططثُ  ذاجة  فطططي الخط ططط، وذلطططك ألن القسطططم عنطططي السطططحية  والس 
ِري ةمن الخطة  األكبر   ْسك   هام للمرؤوسين.وتجزئة الم   ،األوامرِ  ووضوحِ  ،لها القادةِ  همِ بف   يتعلقُ  اْلع 

 :وى الق   د  ش  ح   أصل .8
طط قططةِ ة المتفو ِ القتالي طط قططدرةِ ال واسططتخدامِ  جمططعِ  عططنْ  بططارةٌ و عِ ُهطط ،ا قياس   مناسططب ْين، ومكططان   فططي زمططان   للعططدو 
ططُدو   فططي جهططازِ  ضططعيفة   نقطططة   السططتهدافِ  ك  وذِلطط , أكاديميططة فلسطططين العسططكريةهزيمتططه. ) فرصططة   تتططيحُ اْلع 

2013: 65) 
 تحشططدُ  حيططثُ  ،ة المهططامِ مططع أهمي طط التططي تتناسططبُ  التجمعططاتِ  علططى بنططاءِ  والقيططاداتِ  القططادةِ  قططدرةُ وهططي 
 بطولِ مطع قُ  ،جطاهيطة علطى هطذا االت  المعادِ  عطاتِ ق علطى التجم  التفطو   لتحقيقِ  الرئيسي ِ  على االتجاهِ  القواتُ 
 مطن اتجطاه   دِ الجْهط نقلِ  إلمكانِ  ة حركة  ة وخف  ر مرون  توافُ  ل ِ في ظِ  ،رى خْ األُ  على االتجاهاتِ  أقل   حشد  

 بطل يجطبُ  ،من األرضِ  قطعة   على أي   مطلقةٌ  ةٌ هي عملي   شدِ الح ة  عملي   م أن  جب أن ال يفه  خر. وي  آ
ططط ال  بحيطططثُ  ،ةتطططال والموقعطططات المنتظطططر  القِ  ة لمحطططاورِ عبوي طططة والت  كتيكي طططعات الت  الوضططع فطططي االعتبطططار الس 

ططالجوي طط للقططواتِ  ثيفططةِ ة الك  يراني ططالن   للضططرباتِ  عرضططة   القططواتُ  تكططونُ   اللِ ن خطط, أو ِمططو  ة للعططدُ اروخي  ة والص 
 بمططا يحقططقُ  ،واالنتشطارِ  بطين الحشططدِ  عططام   هنططاك تطوازنٌ  أن يكططون   كططذا يجطبُ ل, وه  مير الشطامِ دْ الت طط أسطلحةِ 
ط الوقطتِ  وفي نفسِ  ،ةلعملي  ا قائدِ  وفكرةِ  نيةِ  تنفيذ   وسطائل علطى وال   ا للقطواتِ ا متسطاوي  ال يعنطي ذلطك توزيع 
 (2014مقاتل من الصحراء,  )الموقع االلكتروني لموسوعة بهة.مق الج  وعُ  هةِ مواج  

 ين؟ب  ناسِ المُ  كانِ والم   مانِ ة في الز  ق  فو ِ ت  المُ  ةِ تالي  القِ  درةِ القُ  حشد   القائدُ  كيف يحققُ 
ُدو   تثبيتُ  -أ  .عهفي مواِض اْلع 
شراكُ  والمناورة،ار الن   عناصرِ  قدرةِ  وتركيزُ  حشدُ  -ب  ممكن. وقت   أيضا وفي أقل ِ  اللزومِ  عند   االحتياطِ  وا 
ط )إخفاء المناورةِ  إجراءُ  -ت طكل الش  علطى  أن نحطرص   )يجطب. تيكطي  كْ ق الت  التفطو   وامطتالكُ  دف(واله 

 جوم(.الهُ  ن أثناء  أو معي   محدد   على شكل   عدم الحفاظِ 
 .العدو   تدميرِ  بقصدِ  جومِ الهُ  تنفيذُ  -ث
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 سبي.الن ِ  حركِ والت   ةِ وى مع المباغت  القُ  حشدُ  يتالزمُ  -ج
 جططاهِ بات ِ  دِ أثير الجْهططجيططه ت ططوْ مططا هططو ت   بقططدرِ  محططددة   فططي نقطططة   مططعُ التج هططوالحشططد  مفهططومُ لططيس  -ح

 (19 :2011في الفكر العسكري,  )مذكرات .العدو   ضعفِ  نقطةِ 
 عوةِ الطد   نشطرِ  فطي سطبيلِ  ،اجاهطد   يعمطلُ   هللاِ  رسطولُ  أصطبح    هللاِ  علطى رسطولِ  الطوحيُ  نزل   منذُ 

طبالحِ  طط ة والموعظططةِ كم  كْ  لمين  ْسطالمُ  قططوةِ  ازديططادُ  معنططاهُ  عوةِ الطد   وانتشططارُ  ،نةالحس   خدامِ تِ م الْسططهِ حشططدِ  مططالُ وا 
ِري ة مططن الناحيططةِ  ه إلططى المدينططةِ ين. وهجرتُططالمناسططب   مططانِ والز   هم فططي المكططانِ قططواتِ  ْسططك   معناهططا حشططدُ  ،اْلع 
إنجطاز  بعطد  فطي اإلسطالم إال  ولطم يبطدأ الجهطادُ  واحطدة، قيطادة   دة ليكونطوا تحطت  في منطقطة واِحط سلمين  المُ 

سططططالم. فاع عططططن اإلِ عهططططا الطططد ِ م   ة يسطططتطيعون  مططططن القططططو   مون بدرجطططة  المسططططلِ  إذ أصطططبح   المسططططلمين، حشطططدِ 
 (453 :2002 )خطاب،

 :القتصاد بالقوى أصل  .9
ُدو   أو لتحويلِ  ،لألمنِ  القواتِ  أصغرِ  هو استخدامُ  أكبطر  معاديطة   قطوة   أو صد   ،آخر إلى محل   اْلع 

واد ميع الم  كيم بج  ف الح  صر  وى والت  للقُ  . ويدل على االستخدام المتوازنِ المتوخاةة مع بلوغ الغاي ،منه
 (454 :2002خطاب, )الحاِسم ين. كان مان والم  ر في الز  القوى المؤث ِ  صول على حشدِ الحُ  لغرضِ 

طط أن تكططون   ادرِ فمطن الن طط خطططة   حطين تضططعُ  طُدو  عططن  كاملططة   ا بمعلومطات  ملمًّ  النهائيططة،اتك لتحططدد تقططدير اْلع 
ططا، هنالططك،بقططى مططن أن ي   وال بططد   الت نفيططذ،ن فططي معططي   أسططلوب   باتبططاعِ  أخططذ قططرار   مططع ذلططك، عليططك،ولكططن   دائم 
ْضططع.أكططد مططن وعططدم الت   للشططك ِ  مكططانٌ  ططةال ك  دخول طط لططذلك فططإن   الو  ططا يجططب أن يحمططل   م ْعر ك  ططا دائم   لتطططور   توقع 
ططبططالقُ  االقتصططادُ  ومططن هنططا يعتبططرُ  ع.متوق ططغيططر  د أي حْشطط –ركيططز لمبططدأ الت   خطططيط والتنفيططذِ فططي الت   ال  وى مكمِ 

 فطي االشطتباكِ  تشطتركُ  بحيطثُ  ع باقتصطاد  د أن يطوز  ا الحْشطغطي لهطذ  ولكطن ينب   – أقصى مطا يمكطن مطن القطواتِ 
 ه مرونطة  عطاِئطإل القائطدِ  البطاقي فطي االحتيطاط بيطدِ  بينمطا يظطل   ،الالزمطةِ  األدنطى مطن القطواتِ  الحد   تمثلُ  نسبةٌ 

علطه فطي ثطر مطن فِ أكْ  فطي الطدفاعِ  إنه مبطدأ يفعطلُ  ورة.الص   جوانبِ  أكثر كل   ضحُ الالحق عندما تت   في التنفيذِ 
ن  ،جومالهُ   (113 :2008, )شفيق كذلك. جومِ في الهُ  حاضر ا قي  ب  وا 

ِري ة والعقيدةُ  أي: أن  "،لينمطن المقطاتِ  وقليطلٌ  رانِ مطن النيط "" مزيطدٌ دأ القائطلِ علطى المب ط تركطزُ  ةالغربي   اْلع ْسك 
ط السطيطرةُ  يمكطنُ  الِقتطال،فطي  ةِ الحربي   العملياتِ  ف الذي يعترُض الهد   ة ة والجوي طه بطالنيران األرضطي  عليطه بدكِ 

ططرة،ة األسططلح   بمختلططفِ  الكثيفططة وحينططذاك يسططتولي  ونفقططات،ة يططة وكيفي ططيططران كم ِ ثافططة الن  مهمططا بلغططت ك   المتيسِ 
ْسططبعططد إخْ  دفِ علططى ذلططك الهطط سططائر فططي مططن الخ   يططلِ التقل لغططرضِ  الُمحططاربين،مططن  محططدودٌ  ه عططددٌ كاتِ مططاده وا 

مططن  لين وقليططلٌ مططن المقططاتِ  فتركططز علططى المبططدأ القائططل: " مزيططدٌ ، ةالشططرقي   كططان. أمططا العقيططدةُ مْ اإل قططدر األرواحِ 
ِري ةامطن الناحيطة  أ الغربي  المبد   يران" , أي: أن المبدأ الشرقي يناقُض الن    , فالهطدفُ مسطتقيم   علطى خطط    ْلع ْسطك 

 يتعاقطبُ  ،مطن المحطاربين متعاقبطة   بموجات   عليهِ  السيطرةُ  يمكنُ  في القتالِ  الحربية   العملياتِ  الذي يعترُض 
طط ة النجططاح  دى القططدمات القتالي ططتطيع إْحططتْسطط حتططىدمططة قتاليططة, مها قدمططة قتاليططة بعططد قتقططد   علططى  يطرةِ فططي الس 

طند  لة نحو هدفها مْسطويكون تقدم القدمات المقاتِ  ،بِ المطلو  الهدفِ  أو مطن  ،رة مطن األرضا بطالنيران المتيسِ 
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هم بططواجبِ  قططاتلين علططى النهططوضالمُ  إقططدامِ  كميططة ونوعططا دون   يططرانِ الن   معططا, وال يحططول نقططُص كليهمططا أو  ،الجططو
ِري ة ناسططب. أمططا العقيططدةُ قططت المُ م فططي الو  فططي احططتالل هططدفهِ   فهططي تفططريط ،وال  فططال إفططراط   ة،المي  اإلسطط اْلع ْسططك 

،في كل  وسطٌ  اس ويكطون علطى الن ط ا لتكونوا شطهداء  ط  ة وس  " وكذلك جعلناكم أم  العظيم:هللا  وصدق   شيء 
 (56 :1985 )خطاب،(. 143عليكم شهيدا" " البقرة:  الرسولُ 

بطن العطوام  الزبيطر    الرسطولُ  د جعطل  ففطي أُحط غزواتطه، بطالقوى فطي كطل ِ  االقتصادِ  مبدأ    سولُ الر   راعى
ط بإزائطه"، بطن الوليطد وكطنْ  خالطد   وقطال لطه: "اسطتقبلْ  من المسلمين   جماعة   على رأسِ   لهطدف   قطوة   ُص فهطو يخصِ 

ا،وكان  الوليد،خالد بن  ثانوي    (48-44 :1976,  معادية . )الدمشقي ه من قوة  ومن حول   مشرك 
 المباغتة والمفاجأة:أصل  .10

الظهور  أمام  العدو، في وقت  ال يقطدره، وبصطورة  ال يتوقُعهطا، وتطؤدي إلطى إرباِكطه  ةالمباغت  ت عني 
ثار ِة الرعِب بين جنوِده، فيفقدون اتزانهم، فتحل بهم الهزيمة " فرج،   (165 :1972وا 

مبططدأ   ق  الرسطوُل إمطا أ ن تكطون  فطي المكطاِن أو فطي الز مطاِن أو فطي األسطلوب، لقطد طب ط والمباغتطةُ 
 باغتطططة ج رائعطططة لتطبيطططق أسطططاليب المُ ، حتطططى يمكطططن اعتبطططاُر غزواِتطططه نمطططاذِ لمباغت طططة بكطططل هطططذه الحطططاالتا

 (451 :2002مثلتها: )خطاب، ومن أ
: المباغت ة   -أ حتطى  ؛الشطام بقواِتطه شطماال  باتجطاهِ  ة بني لحيطان، فقطد تحطرك  الرسطوُل و غز  في المكان 

حركططة المسططلمين فططي  قيقي ططة، فلمططا انتشططرت أخبططارُ لح  جططاه  حركِتططه اف قططرْيش وبنططو لحيططان ات ِ ال تعططرِ 
مال، عاد الرسوُل   كان.بقواِته فجأة باتجاِه بني لحيان، وبذلك باغت هم بالم   الش 

فطي وقطت ال يتوقعونطه،  إلطيهم غطزوُة بنطي قريظطة، إذ تحطرك  الرسطوُل  :فـي الزمـان   المباغتة   -ب
ةنهايِة ال أة، حتىهو بالمباد   واحتفظ   ،هممعنوياتِ  فشل    .م ْعر ك 

: المباغت ــة   -ت بأسططلوِب )الصططف( فططي غططزوة )بططدر( الكبططرى ُتجططاه قططريش  قتططاُل الرسططوِل  فــي األســلوب 
ط ، ومطن الط بيعطي أن  أسطلوب  ر(والف   التي قات لته بأسلوِب )الكر ِ  ف( لطه األرجحيطة علطى أسطلوب )الص 

ططو )الكططر  ِري ة( مططن الناحيططة ر ِ الف  ر  الخنططدِق فططي غططزوِة األحططزاِب كططان مباغت ططا فططي . كمططا أن حفططاْلع ْسططك 
 ا، ألن العرب  لم تكن تعرف إنشاء  الخناِدق لغرض الحمايِة في الحصار. األسلوِب أيض  

القائطد  ةِ ة ومعنوي طي  علطى نفِسط كبيطرٌ  المعطارك، ولهطذا تطأثيرٌ  ا فطي نجطاحِ أقوى العوامل وأبعدها أثطر   ةُ والمباغت  
 (154 :1998 بالعوامل التالية: )العسلي، باغتةِ لمُ ا واألفراد، ويمكن تحقيقُ 

 بقوات كثيرة لم تكن في حسبانه.اْلع ُدو  بكتمان االستعداِد للعملي ة، وكتمان حْجم القو ة، فيواجه  -أ
ُدو   هيدا لضربِ رى تمْ ريعة من نقطة إلى أخْ ة الس  بالحرك    -ب  كان ال يتوقعه.في م  اْلع 
 قابلة لالجتياز. غير   ة التي تعتبرُ ناعي  يعية، والصِ  بالموانع الط   واجتيازِ  بعبورِ   -ت
 عة، وأسلوب تعبوي جديد.غير متوق   جديدة   أسلحة   باستخدامِ   -ث
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 :المناورةأصل  .11
عها وْضط بقصطدِ  ين،مناسطب   ومكطان   والنيران في زمطان   للقواتِ  المدروسِ  والنقلِ  الحركةِ  هي طريقةُ 

ُدو  قة على ة متفو ِ في وضعي    (68 :2013, أكاديمية فلسطين العسكرية)اْلع 
أي تثبيطت  الضطعيفة،علطى العطدو فطي المواقطع  االنقضطاضويقول صن تطزو فطي فطن المنطاورة: " هطي 

عططن طريططق أخططذ العططدو علططى حططين غططرة بمهاجمططة  ،وتحقيططق النصططر بططالقوة المباغتططة ،العططدو بططالقوة العاديططة
 (43 :1998 ،الخادم). ل حاسم"أو ضرب أعماقه بشك ،أو تضليله ،أو محاصرته ،مجنبته

طط ويعططد تحططركُ  طط للمنططاورةِ ا ا حيًّططخالططد بططن الوليططد مططن العططراق إلططى اليرمططوك نموذج  فقططد  الحركططة،ة وخف 
ططمططن  الططروم   وأتططى رعططى،م  فيهططا وال  ال مططاء   ،يططة  بادِ ه فططي بقواِتطط سططار    ،بواحتِسططم بمططا لططم ي  وفاجططأهُ  هم،منِ أْ م 

ا فطي تطر  مِ  ة وسطتين كيلطوي ثمانمائطحطوال   أي ،سطاعة فطي عشطرين   تقطعهطا السطيارةُ  طويلطة   وقطع مسطافة  
 (184 :1972 فرج،ام. )خمسة أي  
الفتوحططاِت اإلسططالمي ة، وكانططت قططو ات المسططلمين   فططي تططاريخِ  للمنططاورِة دور ا كبيططر ا ن  يططرى الباحططُث أو 

ُدو  حباِط ني ات إفت قوم بِ  ،تتحر ُك إلى أ هداِفها بكفاءة  وسرعة  عالية  وفي الوقِت المناِسب العدوانيطة، اْلع 
ططُدو   كمططل  يُ  نْ قبططل أ طط هُ ه التططي تسططاعدُ اسططتعداداتِ  اْلع  طط زت كتائططبُ ، وقططد تمي ططوزعلططى الف   مِ اام فططي اسططتخدالقس 

 يها.أكول كما تسم  هذا األصل في معركة العصف الم
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 ونتائج المقابالت

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[51] 

 

ة منهجية : المبحث األول راس  جراءاتهاالد    وا 
 

 المقدمة:
ةِ  منهجية   هذا الفصلُ  يتناولُ  راس  ةها، من حيث منهج اتباعُ  التي تم   الدِ  راس  ةع جتم  ومُ  ،الدِ  راس   ،الدِ 
ةِ وعينة  راس  ة وأدواتِ  ،الدِ  راس  ةوخطوات إجراء  ،المستخدمة واألساليب اإلحصائية ،الدِ  راس   .الدِ 

ة:أول: منهج  راس    الد  
طة مطن أجطل تحقيطق أهطداف  , القطائم علطى تحليطل التحليلـي الوصـفي    المـنهج   باسطتخدام قطام الباحطثُ الدِ راس 

ة تطبيططق واقططعِ  يت فططل ططتمث   التططي ةُ المشططكل  هططا قططائق التططي تتطلبُ لمعرفططة الح ةِ ني ططالميدا الواقعيططةالمعطيططات   اْلِقيططاد 
ِري ة ام ِلك تاِئب اْلع ْسك  ا ها وصف  بوصفِ  ويهتم   ،في الواقع , كما توجدُ م2014 م ْعر ك ة اْلح ْرب ِخالل   ُأصول   اْلق س 

طط ها لحصططول علططى نتططائج علميططة تططم تفسططيرُ ا وتفسططيرها, وذلططك مططن أجططل اا وكمي ططا كيفيًّططعنهططا تعبيططر   عبططرُ ويُ  ،ادقيق 
 ( 2011:50للظططططططططططاهرة, )الفططططططططططرا, مقططططططططططداد,  ةِ الفعلي طططططططططط مططططططططططع المعطيططططططططططاتِ  تنسططططططططططجمُ  ،ة  موضططططططططططوعي   بطريقططططططططططة  

 الالزمة من خالل:  والمعلوماتِ  على البياناتِ  ها. وحصل الباحثُ ها وتحسينِ من أجل تطويرِ 
والدوريات  العالقة،ذات  ة واألجنبيةِ ي  العرب والمراجعِ  بِ المتمثلة في الكتُ المصادر الثانوية:  -أ

راساتو  ،واألبحاث ،والتقارير ،والمقاالت ،والمهنيةِ  ،العلميةِ   لْت السابقة التي تناو   الدِ 
ةموضوع  راس   د  ال بُ  دِ د  وفي هذا الص   للدراسة، النظري ِ  اإلطارِ  ةِ ها لمعالج  وتم استخدامُ  ،الدِ 

 وضوع.ت هذا الم  التي تناول   بحاثِ واأل المراجعِ  قصِ إلى ن   من اإلشارةِ 
لذلك لجأ  ،كلي   بشكل   ق الغرض  حق ِ ر الثانوية لم تُ المصادِ  أن   حينالمصادر األولية:  -ب

  األولية والمتمثلة في: هصادر من م   المعلوماتِ  لى جمعِ إ الباحثُ 
على  عرفِ ت  لل ؛من الخبراء العسكريين واالستراتيجيينمقابالت شفهية مع عدد المقابالت:  -

ْربال ُأصولِ  وتطويرِ  تفعيلِ  آلياتِ  م حول  هِ رأيِ  تاِئب ح  ام لدى ك   .اْلق س 
ا ها خصيص  تصميمُ  حيث تم   للدراسة،كأداة رئيسة  االستبانة   استخدم الباحثُ الستبانة:  -

ةألغراض  راس  ب ين في الجانِ ص  مين المخت  من المحك ِ  على عدد   بانةِ االستِ  وتم عرُض  ،الدِ 
من االستبانات على  عددٌ  كم ُوزِ ع (،2الملحق رقم ) والعسكري ِ  والقيادي ِ  داري  إلِ العلمي وا

ة  أداةِ  صياغةِ  وتم إعادةُ  المبحوثين،من  عينة   راس   المالحظاتِ  ( في ضوءِ )االستبانةالدِ 
مو  ة تطبيقِ  بواقع تتعلقُ  والتي ،االستبانةفقرات  ن حول  التي أبداها المحكِ   ِري ةاْلع ْسك   اْلِقياد 

ام ِلك تاِئب ْرب  اْلق س  ةِخالل  ُأصول اْلح   م.2014 م ْعر ك 
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ة:ثانيا: مجتمع  راس    الد  
ة  يتكون مجتمعُ  راس  قائد  فصيل، )قائدمن جميع المستويات القيادية والتي تتمثل في: الدِ 

ت ا من( قياديًّ 636قائد لواء( في قطاع غزة والبالغ عددهم ) كتيبة،قائد  سرية، ام اِئبك   .اْلق س 
حُ ( 1والجدول ) ضِ  ة:أفراد مجتمع  عدد   ُيو  راس   الدِ 

 (01جدول رقم )
ح ض   ة خصائص مجتمع  ي و  راس   الد  

 النسبة المئوية العدد  المستوى القيادي الرقم
 %70,6 450 قائد فصيل 1
 %23,4 150 قائد سرية  2
 %5 30 قائد كتيبة  3
 %0 6 قائد لواء  4

 %100.000 636 المجموع
 (2014مقاتل من الصحراء:  موسوعة)

 
ة:عينة ثالثا:  راس    الد  

ططة( مططن مجتمططع %45(، أي مططا نسططبته )059عططددها ) طبقيططة عشططوائية   عينططة   تططم اختيططارُ  راس  ، الدِ 
ة.( استبانة وهي عينة 034ولكن تم استرداد ) راس   الدِ 
ة وتتمتع عينة  راس   بالخصائص التالية:الدِ 

 (02جدول رقم )
ح ض   ة خصائص عينة  ي و  راس   بالنسبة للمستوى القياديالد  

 النسبة المئوية العدد المستوى القيادي م
 46.212 61 قائد فصيل 0
 43.182 57 قائد سرية 4
 10.606 14 قائد كتيبة أو لواء 3

 %100.000 132 المجموع
 

يمثلون قادة السرايا،  %43لون قادة الفصائل، ويمث ِ  %46ن من الجدول أن نسبة ويتبي  
 يمثلون قادة كتائب وألوية. %10.6و

 رايا والفصائل في كتائب القسام.ة من قادة الس  نة العي ِ ابق أن غالبي  ضح من الجدول الس  ويت  
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 (03جدول رقم )
ح ض   ة  عينة   خصائص   ي و  راس   بالنسبة لسنوات الخدمةالد  

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة م
 5.303 7 سنوات فأقل 5 0
 25.000 33 سنوات 10-5من  4
 59.091 78 سنة 15-11من  3
 10.606 14 سنة 15أكثر من  2

 %100.000 132 المجموع
 

 %25سنوات في الخدمة العسكرية،  و  5لون أقل من يمث ِ  %5ن من الجدول أن نسبة ويتبي  
سنة في الخدمة 15أقل من يمثلون  %59، وسنوات في الخدمة العسكرية  10لون أقل من يمث ِ 

 سنة في الخدمة العسكرية. 15يمثلون أكثر من  %10.6العسكرية، و
لتحقي أكاديمية فلسطين العسكرية هم أصحاب سنوات خدمة مُ أن  ضح من الجدول السابق ويت  
 .عالية

 
 (04جدول رقم )

ح ض   ة  عينة   خصائص   ي و  راس   بالنسبة للعمرالد  
 النسبة المئوية العدد العمر م
 3.030 4 25أقل من  0
 31.818 42 30-25من  4
 31.061 41 35-31من  3
 18.182 24 40-36من  2
 15.909 21 40أكثر من  5

 %100.000 132 المجموع
 

 25عمارهم من تترواح أ  %31.8عام، و25من  اعمارهم أقل   %3نسبة  ويتبين من الجدول أن  
إلى 36 من تترواح أعمارهم  %18عام، و35إلى  31مارهم من تترواح أع %31عام، و30إلى 
 عام. 40اعمارهم أكثر من  %15.9عام، و 40

 ام.س  باب في كتاب الق  نة من فئة الش  ة العي ِ غالبي   ابق أن  ضح من الجدول الس  ويت  
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 (05جدول رقم )
ح ض   ة خصائص عينة  ي و  راس   بالنسبة للمؤهل العلميالد  

 النسبة المئوية العدد يالمؤهل العلم م
 9.091 12 ثانوية عامة فأقل 0
 22.727 30 دبلوم 4
 53.030 70 بكالوريوس 3
 15.152 20 دراسات عليا 2

 %100.000 132 المجموع
 

مستواهم  %22.7ثانوية عامة فأقل، و مستواهم العلمي   %9نسبة  ن من الجدول أن  ويتبي  
دراسات  مستواهم العلمي   %15بكالوريوس، و العلمي   مستواهم %53العلمي دبلوم متوسط، و

 عليا.
فراد العينية المنتمين لكتائب القسام من حملة ابق أن  غالبية أمن الجدول الس    ضحُ ويت  

 ة.ة الجامعي  المؤهالت العلمي  
 
ة:ا: أدوات رابعً  راس   الد  

 األداة األولى: الستبانة:
ططتصططميمُ  راسططة، التططي تططم  للد كططأداة   االسططتبانةِ  تططم اسططتخدامُ   تطبيططقِ  علططى واقططعِ  ا للتعططرفِ ها خصيص 

ة ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك  ططام ِلك تاِئططب اْلع  ططْرب ِخططالل   اْلق س  ططة ُأصططول اْلح  ك  علططى م، واشططتملت االسططتبانة ُ 4102 م ْعر 
طط مططن الفقططرات، تبططينُ  علططى مجموعططة   رُ مجموعططة مططن المحططاور، وتحتططوي المحططاوِ  علططى  الموافقططةِ  ة  درج 

ط دُ يحطد ِ  ،بحسطب مقيطاس خماسطي التطدريج قراتِ الف الموافقطة )كبيطرة جطدا، كبيطرة، متوسططة، قليلطة،  ة  درج 
( على الترتيب، مع التأكد من صدق وثبات 0، 4، 3، 2، 5عطى الدرجات )قليلة جدا(، وبحيث تُ 

 من:  األداة، وتتكون االستبانةُ 
 لعمر، المؤهل العلمي(.البيانات األولية: )المستوى القيادي، سنوات الخدمة، ا .0
 ( فقرة.9.( محور، تحتوي على )00فقرات االستبانة، حيث تم تقسيم االستبانة إلى ) .4

 التدريج، كما هو مبين في الجدول التالي: خماسي   مقياس   استخدامُ  م  وقد ت  
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 (06جدول رقم )
ح ض    مقياس خماسي التدريج ي و 

 الدرجة
ط  س    بيالوزن النس الحسابيال م ت و 

 إلى من إلى من
 35.99 41.11 0.89 0 قليلة جدا
 50.99 11..3 4.59 0.7 قليلة

 8.99. 54.11 3.39 ..4 متوسطة
 73.99 7.11. 2.09 3.2 كبيرة

 011.11 72.11 5 2.4 كبيرة جدا
 

 :المقابلة: الثانيةاألداة 
من  (5) ددمع ع   مقابالت  راء إج ن خاللِ مِ  وذلك   ،للدراسةِ  كأداة   المقابلة   وقد استخدم الباحثُ 

 الحرب.ُأصول تفعيل  آلياتِ على  عرفِ لت  ل نين واالستراتيجيي  العسكري   الخبراءِ 
ة صدق أداة  راس   )الستبانة(:الد  

 صدق المحكمين: .1
ن أجططل صططاص، ِمططبططرة واالختِ الخِ  حابِ مططين مططن أْصطط( مططن المحك ِ 40علططى عططدد ) االسططتبانةِ  تططم عططرُض 

بانة، انتمطاء الفقطرات ألبعطاد االسطتبانة، عليمطات االسطتِ بانة، وضوح ت  ية لالستِ وِ اغة اللغ  التأكد من سالمة الصي
ةومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه   المحكمين. من صدقِ  وبذلك تم التأكدُ ، الدِ راس 

 صدق التساق الداخلي: .2
طط وتططم    هططا علططى عينططة  تطبيقِ  بانة بعططد  االسططتِ  راتِ ر وفقططلمحططاوِ  الططداخلي ِ  صططدق االتسططاقِ  ا حسططابُ أيض 
ة( من مجتمع 32) اقوامه راس   ومن خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور وفقرات االستبانة.، الدِ 

 صدق التساق الداخلي لمحاور وفقرات الستبانة:
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 (07جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لمحاور الستبانة ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط المحور م
 0.000 0.746 أصل الهدف 1
 0.000 0.710 أصل التأمين 2
ةأصل وحدة  3  0.000 0.836 اْلِقياد 
 0.000 0.810 أصل الروح المعنوية 2
 0.000 0.734 أصل التعاون  5
 0.000 0.837 أصل التعرض/ الهجوم .
 0.000 0.742 أصل البساطة 8
 0.000 0.734 أصل حشد القوى  7
 0.000 0.837 االقتصاد في القوى  أصل 9
 0.000 0.742 أصل المباغتة/ المفاجأة 01
 0.000 0.938 أصل المناورة 00

 
ككططل تتمتططع بمعططامالت ارتبططاط  مططع االسططتبانةِ  ةِ االسططتبان   أن محططاور   السططابقِ  مططن الجططدولِ  يتضططحُ 

 عالية. صدق   التِ بمعام عُ محاور االستبانة تتمت   على أن جميع   دالة إحصائيا، وهذا يدل  
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 (08جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل الهدف ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
تاِئب حد دت 1 ام ك  ةأهداف ها خالل  ال اْلق س   0.000 0.847 م ْعر ك 
ة ، وُيمكن الوصوُل إليها 2  0.000 0.754 كانت األهداُف واضح 
 0.000 0.860 ألهداُف ُمهمة  كانت ا 3
 0.000 0.672 استحقت األهداُف التضحية  من أجِلها 2
 0.000 0.791 تناسبت القدرُة القتالي ُة مع األهداف 5

 
ططط لِ مطططن الجطططدو   يتضطططحُ  تتمتطططع  ل الهطططدفِ أْصططط ف مطططع محطططورِ أصطططل الهطططد   محطططورِ  ابق أن فقطططراتِ الس 

محطططور أصطططل الهطططدف تتمتطططع  فقطططراتِ  جميطططع   علطططى أن   ا، وهطططذا يطططدل  إحصطططائي   دالطططة   بمعطططامالت ارتبطططاط  
 بمعامالت صدق عالية.

 (9جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل التأمين ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
تائ ب تمك نت   1 ام ك  ك ةطول  فترة الال ع د و  من جمع  معلوماٍت حيويٍة عن  ال ق س   0.000 0.713 م ع ر 
تاِئب حافظت 2 ام ك  ري ِة والِكتماِن أثناء  ال اْلق س  ةعلى السِ   0.000 0.816 م ْعر ك 
تاِئبأم نت  3 ام ك  ةاالتصال  والتواصل اآلمن  أثناء ال اْلق س   0.000 0.721 م ْعر ك 
ام ك تاِئب قامت 2  0.000 0.917 بإقامِة الموانع والتحصينات وزرِع األلغام واألفخاخ اْلق س 
تاِئب أقر ْت  5 ام ك   0.000 0.854 التأمين  العام  لكلِ  الوْحداِت والتدرع باألرض اْلق س 
تاِئب حافظت . ام ك   0.000 0.708 على االنتشاِر الصحيح للمجاهدين اْلق س 
تاِئب حافظت 8 ام ك   0.000 0.725 على وجود وحداِت االحِتياط )اإِلسناد(  اْلق س 
تائِ  حافظْت  7 ام بك   0.000 0.689 على تفعيل وحدات االحتياط )اإلسناد(  اْلق س 

 
ططط مطططن الجطططدولِ  يتضطططحُ   التطططأمين تتمتطططعُ  ور أصطططلِ أمين مطططع مْحطططالت ططط أصطططلِ  محطططورِ  ابق أن فقطططراتِ الس 

التطططأمين تتمتطططع  أصطططلِ  محطططورِ  فقطططراتِ  ميطططع  ج   علطططى أن   ا، وهطططذا يطططدل  إحصطططائيًّ  دالطططة   ارتبطططاط   التِ بمعطططام  
 عالية. صدق   بمعامالتِ 
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 (10جدول رقم )
ح ض   ةمعامالت الرتباط لفقرات محور أصل وحدة  ي و   ال ق ياد 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
دْت  1 تاِئب وح  ام ك   0.000 0.832 كاف ة  الت دابير والُجهود تحت  قيادة  واحدة   اْلق س 

2 
تاِئطططب حققطططْت  طططام ك   الثبطططات،ثنطططاء الضطططبط  والسطططيطرة )الضطططبط أ اْلق س 

 0.000 0.899 والسيطرة أثناء الحركة أو المواجهة(

 0.000 0.838 كان لكل مستوى تنظيمي مرجعيٌة قياديٌة واحدة 3
تاِئب أدارت 2 ام ك  ةال اْلق س   0.000 0.957 بشكل  مخطط ومدروس م ْعر ك 
تاِئبإدارُة عززت  5 ام ك  ةلل اْلق س  ةالثقة  ب م ْعر ك   0.000 0.921  اْلِقياد 
تاِئبأحسنت  . ام ك   0.000 0.829 اختيار  القادة والجند اْلق س 
تاِئبأعطت  8 ام ك   0.000 0.841 القادة  الصالحياِت الالزمة لتنفيذ المِهمات اْلق س 

 
طط مططن الجططدولِ  يتضططحُ  ةحططدة أصططل وِ  رِ محططو   ابق أن فقططراتِ الس  ةأصططل وحططدة  مططع محططورِ  اْلِقيططاد   اْلِقيططاد 

ةدة وْحط أصطلِ  فقطرات محطورِ  علطى أن جميطع   دالطة إحصطائيا، وهطذا يطدل   ارتباط   التِ بمعام تتمتعُ   اْلِقيطاد 
 عالية. صدق   بمعامالتِ  تتمتعُ 

 (11جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل الروح المعنوية ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
ام عملت ك تاِئب 1  0.000 0.816 الجوانب اإليماني ة والروحي ة لمجاهديهاعلى تعزيز  اْلق س 
تاِئبقادُة د  تواج   2 ام ك   0.000 0.898 مع المجاهدين في الميدان اْلق س 
 0.000 0.882 تول د ت روُح المسئولية عند الُمجاهدين  3

2 
أد ت المسططططئوليُة لططططدى المجاهططططدين إلططططى المبططططادرِة واإلصططططراِر علططططى 

 دة  قويةتنفيذ المهام بإرا
0.815 0.000 

ام ِلك تاِئبرفعت العقيدةُ القتالية المعتمدة  5  0.000 0.789 معنوياِت ُمجاهديها اْلق س 
جاعة .  0.000 0.754 نفذ المجاهدون العملياِت القتالية بجرأة  وش 

ططط ر أصطططل الطططروح وح المعنويطططة مطططع محطططو  محطططور أصطططل الطططر   أن فقطططراتِ  قِ ابِ يتضطططح مطططن الجطططدول الس 
ية تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا، وهذا يدل على أن جميع فقرات محور أصل الروح المعنو 

 عالية. صدق   بمعامالتِ  المعنوية تتمتعُ 
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 (12جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل التعاون  ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
تاِئبأنجز ت  1 ام ك   0.000 0.765 ميدانية بروح الفريقالمهام ال اْلق س 
 0.000 0.868 شمل  التعاوُن بين المجاهدين تبادل  الم علوماِت واالستطالع 2
ة 3  0.000 0.773 شمل  التعاوُن والتنسيُق بين المجاهدين جميع  صنوِف األْسلح 
تاِئبعالجت  2 ام ك   0.000 0.969 اإلشكاليات والمواقف  الحادة اْلق س 

تاِئططططبتمكنططططت  5 ططططام ك  مططططن تنظططططيم وتنسططططيق جهططططوِد المجاِهططططدين  اْلق س 
 للُحصوِل على أفضِل الن تائج

0.906 0.000 
 

ططط يتضطططح مطططن الجطططدولِ  عطططاون تتمتطططع الت   لِ أْصططط عطططاون مطططع محطططورِ الت   أصطططلِ  محطططورِ  فقطططراتِ  ابق أن  الس 
التعطططاون تتمتطططع  محطططور أصطططلِ  جميطططع فقطططراتِ  علطططى أن   إحصطططائيا، وهطططذا يطططدل   دالطططة   ارتبطططاط   بمعطططامالتِ 
 ة.ي  عالِ  صدق   بمعامالتِ 

 (13جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل التعرض/ الهجوم ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
 0.000 0.867 وغير متوقع  للعدو اكان تكتيُك العملياِت الهجوميِة مفاجئ   1
تاِئبحافظت  2 ام ك   0.000 0.929 مع العدو على الت ماس اْلق س 
تاِئبطو رت  3 ام ك  ضعي ة العملياِت الهجومية اْلق س   0.000 0.872 و 
تاِئبُ استثمرت  2 ام ك  عِف  اْلق س  ُدو  نقاط ض   0.000 0.984 ونقاط ه الم كشوفةاْلع 
تاِئبُ  5 ام حققت ك   0.000 0.951 األهداف  الموضوعة  في العملياِت الهجومي ة اْلق س 
تاِئبغلبت ت . ام ك  ق  اْلق س  ُدو  على تفو   0.000 0.864 اْلع 
تاِئبحي دت  8 ام ك  ُدو  أسلحة   اْلق س   0.000 0.875 في مسرح العملي ات القتاِلي ةاْلع 
تاِئب 7 ام حققت ك   0.000 0.851 الروح  المعنوي ة  القتالي ة  العالية  أثناء العمليات الهجومي ة اْلق س 
ام تاِئبك  كسرت  9 ُدو  إرادة   اْلق س   0.000 0.929 في الِقتال أثناء  الُهجوماْلع 

 
ابق أن فقرات محور أصل التعرض/ الهجوم مطع محطور أصطل التعطرض/ الس   من الجدولِ  يتضحُ 

 أصططلِ  محططورِ  فقططراتِ  ضجمططيع علططى أن   ا، وهططذا يططدل  يًّ ة إحصططائِ ارتبططاط دال طط بمعططامالتِ  الهجططوم تتمتططعُ 
 عالية. صدق   بمعامالتِ  جوم تتمتعُ التعرض/ اله
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 (14جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل البساطة ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
تاِئب طب ق ت 1 ام ك   0.000 0.760 تقسيم  وتوزيع  المهام اْلق س 
تاِئب راعت 2 ام ك   0.000 0.777 القتالية الترتيب  الزمني  للمهام والعملياتِ  اْلق س 
تاِئب تطب ق   3 ام ك   0.000 0.741 الدقة  والتفصيل  في الخطِة للوحدات المقاتلة اْلق س 
تاِئب راعت 2 ام ك   0.000 0.867 التسلسل  القيادي اْلق س 
تاِئب طب قت 5 ام ك   0.000 0.841 سهولة  توصيِل األوامر اْلق س 
تاِئبُ  شرحت . ام ك   0.000 0.572 ام لكلِ  مجاهدالمه اْلق س 
 

 تتمتططعُ  البسططاطةِ  أصططلِ  سططاطة مططع محططورِ محططور أصططل الب   يتضططح مططن الجططدول السططابق أن فقططراتِ 
علطططى أن جميطططع فقطططرات محطططور أصطططل البسطططاطة تتمتطططع  ا، وهطططذا يطططدل  إحصطططائيًّ  دالطططة   ارتبطططاط   بمعطططامالتِ 

 بمعامالت صدق عالية.
 (15جدول رقم )

ح ض    لفقرات محور أصل حشد القوى معامالت الرتباط  ي و 
 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م

1 
تاِئططبُ حشططدت  ططام ك  قططة  فططي الزمططاِن والمكططاِن  اْلق س  القططدرة  القتالي ططة  المتفوِ 

 المناسب ْين الستهداِف نقاط ضعف العدو
0.815 1.111 

تاِئبتمكنت  2 ام ك  ُدو  من تحجيِم قدراِت  اْلق س   1.111 0.789 القتالي ةاْلع 

3 
ططد ت  تاِئططبحش  ططام ك  قططدرة  عناصططِر النططاِر والمنططاورِة فططي أقططلِ  وقططت   اْلق س 

 1.111 1.974 ممكن  لتدميِر نقاِط ضعِف العدو  

 1.111 05..1 تالزم حشُد القوى مع المباغتةِ  2
نت  5 تاِئبتمك  ام ك  ُدو  من منِع  اْلق س  ماْلع   1.111 1.814 من التقد 

 
أن فقططرات محططور أصططل حشططد القططوى مططع محططور أصططل حشططد القططوى  السططابقِ  دولِ مططن الجطط يتضططحُ 

محططور أصطل حشططد القططوى  فقطراتِ  جميططع   علطى أن   تتمتطع بمعططامالت ارتبطاط دالططة إحصطائيا، وهططذا يططدل  
 تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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 (16جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل القتصاد في القوى  ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط فقرةال م
ام استفادت ك تاِئب 1  1.111 1.785 إلخ( األشجار، )األنفاق،من العوارض الطبيعية  اْلق س 

2 
تاِئطططططبحققطططططت  طططططام ك  االسطططططتفادة  الفاعلطططططة  مطططططن القطططططدراِت القتالي طططططِة  اْلق س 

ةألولويات ال امعنوية(، تبع   مادية،)  1.111 1.801 م ْعر ك 

تائِ  3 ام بنفذت ك   1.111 57..1 المهم ات القتالية بالحدِ  األدنى من المجاهدين اْلق س 
تاِئبنفذت  2 ام ك   1.111 1.811 المهماِت القتالية بالحدِ  األدنى من العتاد اْلق س 
تاِئب 5 ام حافظت ك   1.111 1.702 على الجهِد الرئيسيِ  أثناء العمليات الهجومية اْلق س 

. 
تاِئططططباسططططتفادت  ططططامالْ  ك  اإلخفططططاء  الرصططططد،مططططن النقططططاط الحيويططططة ) ق س 
 الرمي، ... إلخ( حقول التمويه،

1..53 1.111 

تاِئب 8 ام حققت ك   1.111 1.871 بمجموعات النخبة التفوق  في مسرِح العملي ات اْلق س 
 

 لِ أْصطططط ق أن فقططططرات محططططور أصططططل االقتصططططاد فططططي القططططوى مططططع محططططورِ السططططابِ  مططططن الجططططدولِ  يتضططططحُ 
 فقطرات محطورِ  جميطع   علطى أن   لقوى تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا، وهطذا يطدل  االقتصاد في ا

 عالية. صدق   بمعامالتِ  صاد في القوى تتمتعُ أصل االقتِ 
 (17جدول رقم )

ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل المباغتة/ المفاجأة ي و 
 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م
تائ ب نفذت 1 ام ك   1.111 .1.72 مستعًدا بهماال ع د و  المهم ات في زماٍن ومكاٍن لم ي كن  ال ق س 
تاِئب نفذت 2 ام ك   1.111 1.894 المهماِت بأسلوب  لم يتوقْعه العدو اْلق س 
تاِئب امتلكت 3 ام ك   1.111 .1.80 زمام  المبادرة اْلق س 
تاِئب استخدمت 2 ام ك   1.111 1.712 الخداع  والتضليل اْلق س 
تاِئب استغلت 5 ام ك   1.111 .1.83 األوقات والظروف  المناسبة اْلق س 
تاِئب نوعت . ام ك   1.111 27..1 التكتيكاِت واألساليب  والوساِئل اْلق س 

 
 السابق أن فقرات محور أصل المباغتة/ المفاجأة مع محور أصل المباغتة/ من الجدولِ  يتضحُ 

بطططاط دالطططة إحصطططائيا، وهطططذا يطططدل علطططى أن جميطططع فقطططرات محطططور أصطططل المفاجطططأة تتمتطططع بمعطططامالت ارت
 المباغتة/ المفاجأة تتمتع بمعامالت صدق عالية.
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 (18جدول رقم )
ح ض    معامالت الرتباط لفقرات محور أصل المناورة ي و 

 "Sigقيمة " معامل الرتباط الفقرة م

1 
تاِئطططبنقلطططْت  طططام ك  ومكطططان   المجاهطططدين بشطططكل  مطططدروس  فطططي زمطططان   اْلق س 

 مناسب ْين ولم يتوقْعهم العدو
1.923 1.111 

ام أدارت ك تاِئب 2  1.111 1.700 النيران  بشكل  مدروس  في زمان  ومكان  لم يتوقْعهم العدو   اْلق س 
تاِئب 3 ام حققت ك   1.111 1.835 أثناء  تنفيِذ المناوراتاْلع ُدو  وضعي ة  التفو ق على  اْلق س 

2 
تاِئطط ططام بُ اسططتثمرت ك  ططُدو  ضططعِف  نقططاط   اْلق س   خططاطئ،التكتيكي ططة )انتشططاٌر اْلع 

 معنويات ضعيفة( أثناء تنفيذ المناورات ضئيل،أخطاء تكتيكية، دعم 
1..92 1.111 

تاِئباشتبكت  5 ام ك  ُدو  مع  اْلق س   1.111 1.851 في أماكن  غير مستعد   فيهااْلع 
 

ططط يتضطططحُ  ل المنطططاورة مطططع محطططور أصطططل المنطططاورة تتمتطططع أْصطططمحطططور  ابق أن فقطططراتِ مطططن الجطططدول الس 
علطططى أن جميطططع فقطططرات محطططور أصطططل المنطططاورة تتمتطططع  بمعطططامالت ارتبطططاط دالطططة إحصطططائيا، وهطططذا يطططدل  

 بمعامالت صدق عالية.
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ة ثبات أداة  راس   )الستبانة(:الد  
  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: .1

"، لمحططاور االسططتبانة معــامالت ألفــا كرونبــاخ" سططابالل حِ مططن ِخطط االسططتبانةِ  أكططد مططن ثبططاتِ الت   تططم  
 ن في الجدول التالي:بي  واالستبانة ككل، كما هو مُ 

 (19جدول رقم )
ح ض    معامالت ألفا كرونباخ لمحاور الستبانة ولالستبانة ككل ي و 
 معامل ألفا كرونباخ المحور م
 0.911 أصل الهدف 1
 0.852 أصل التأمين 2
 0.968 ةاْلِقياد  أصل وحدة  3
 0.933 أصل الروح المعنوية 2
 0.843 أصل التعاون  5
 0.855 أصل التعرض/ الهجوم .
 0.830 أصل البساطة 8
 0.911 أصل حشد القوى  7
 0.895 أصل االقتصاد في القوى  9
 0.847 أصل المباغتة/ المفاجأة 01
 0.911 أصل المناورة 00
 0.852 إجمالي المحاور 

 
ة ككططل هططي بان  بانة ولالسططتِ االسططتِ  السططابق أن معططامالت ألفططا كرونبططاخ لمحططاورِ يتضططح مططن الجططدول 

ة.معامالت ثبات عالية، وتفي بأغراض  راس   الدِ 
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .2
ئطة النصطفية االرتبطاط بطريقطة التجزِ  ساب معطامالتِ من خالل حِ  أيضا من ثبات االستبانةِ  التأكدُ  وتم  

 بانة واالستبانة ككل، كما هو مبين في الجداول التالية:لمحاور االستِ 
 (20جدول رقم )

ح ض    معامالت الرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور الستبانة ولالستبانة ككل ي و 

 المحور م
 معامل الرتباط

 بعد التعديل قبل التعديل
 0.923 0.857 أصل الهدف 1
 0.865 0.762 أصل التأمين 2
ةل وحدة أص 3  0.979 0.958 اْلِقياد 
 0.945 0.895 أصل الروح المعنوية 2
 0.856 0.749 أصل التعاون  5
 0.867 0.766 أصل التعرض/ الهجوم .
 0.844 0.730 أصل البساطة 8
 0.922 0.856 أصل حشد القوى  7
 0.907 0.830 أصل االقتصاد في القوى  9
 0.860 0.754 أصل المباغتة/ المفاجأة 01
 0.923 0.857 أصل المناورة 00
  0.762 0.865 

 
هططططي  انة ككططططل  بانة ولالسططططتبِ لمحططططاور االسططططتِ  السططططابق أن معططططامالت االرتبططططاطِ  يتضططططح مططططن الجططططدولِ 

ة.ة، وتفي بأغراض عالي   معامالت ارتباط   راس   الدِ 
 

 األساليب الحصائية المستخدمة:خامسا: 
طططة لة علطططى أسطططئِ  ولإلجابطططةِ  راس  ( SPSSة )ي طططلطططوم االجتماعِ ة للعُ الرزمطططة اإلحصطططائي   مُ تطططم اسطططتخداالدِ 

كططططرار، صططططفية، الت ِ )معامططططل ارتبططططاط بيرسططططون، معامططططل ارتبططططاط سططططبيرمان، ألفططططا كرونبططططاخ، التجزئططططة الن ِ 
ط س  ، اختبطار One-Way ANOVAالحسطابي، االنحطراف المعيطاري، الطوزن النسطبي، اختبطار ط اْلُمت و 
LSD  ة.راس  ة للد ِ الالزم   ةِ ( في إجراء التحليالت اإلحصائي 
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ة:خطوات إجراء سادسا:  راس   الد  

 تم إتباع الخطوات التالية:
راساتِ على  العُ االط ِ  .0 ةجال في م   السابقةِ  الدِ  راس   عليها. ها والتعليقُ وتلخيُص ، الدِ 
ة في مجالِ  السابقِ  النظري ِ  على األدبِ  االطالعُ  .4 راس   وبناء اإلطار النظري للدراسة.، الدِ 
ة ناء أداة ب .3 راس   )االستبانة(، والتحقق من صدق وثبات االستبانة.الدِ 
ة.نة وعي ِ  اختيار مجتمعِ  .2 راس   الدِ 
ة على عينة  االستبانةتوزيع  .5 راس   معها.وج  الدِ 
 عقيب عليها.والت   ،وعرضها في جداول ،تحليل البيانات ..
 خصيةالش   إجراء المقابالتِ  .8
 قترحات.يات والمُ وِص الت   ةياغ  ناقشتها، وِص تفسير النتائج ومُ  .7
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 ونتائج المقابالت : تحليل البيانات واختبار الفرضياتالمبحث الثاني

 
 المقدمة:

، مطططن حيطططث تحليطططل المقطططابالت ونتطططائج   الفرضطططياتِ  واختبطططار   البيانطططاتِ  تحليطططل   يتنطططاول هطططذا الفصطططلُ 
 .تائج ومناقشتهاثم تفسير الن  تها، ومناقش   بانةبيانات االستبانة ومناقشتها، واختبار فرضيات االستِ 

 
 أول: تحليل بيانات الستبانة ومناقشتها:

طططاْلُمت و  و رار ْكطططالت  تحليطططل البيانطططات باسطططتخدام  ولقطططد تطططم   واالنحطططراف المعيطططاري والطططوزن ط اْلِحسطططاِبي  س 
 النسبي، كما هو مبين في الجداول التالية:

 (:21جدول رقم )
ح ض   س   ي و  ساب ي   طال م ت و   والنحراف المعياري والوزن النسبي لمحاور الستبانة ولالستبانة ككلال ح 

ط  المحور م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

 كبيرة 9 75.152 0.652 3.758 أصل الهدف 1
 كبيرة 10 74.773 0.628 3.739 أصل التأمين 2
ةالْ أصل وحدة  3  كبيرة جدا 3 85.758 0.539 4.288 ِقياد 
 كبيرة جدا 1 89.621 0.464 4.481 أصل الروح المعنوية 2
 كبيرة 7 79.848 0.605 3.992 أصل التعاون  5
 كبيرة جدا 2 86.288 0.587 4.314 أصل التعرض/ الهجوم .
 كبيرة 7 79.697 0.654 3.985 أصل البساطة 8
 كبيرة 11 73.182 0.669 3.659 أصل حشد القوى  7
 كبيرة 5 83.864 0.572 4.193 أصل االقتصاد في القوى  9
 كبيرة جدا 4 85.227 0.591 4.261 أصل المباغتة/ المفاجأة 01
 كبيرة 6 82.197 0.603 4.110 أصل المناورة 00

 كبيرة  78.674 0.521 3.934 المجمــــــــــوع
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 أن: وقد تبين من الجدول السابقِ 
ةتطبيق واقع  .0 ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  ْرب ِخالل   اْلق س  ة ُأصول اْلح  م جاء بمتوسط 4102 م ْعر ك 

 (.كبيرة(، وهو بدرجة )78.674( ووزن نسبي )3.934حسابي )
ة تطبيططق   علططى أن   وهططذا يططدل   ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك  ططام ِلك تاِئططب اْلع  ططْرب ِخططالل   اْلق س  ططةم ْعر   ُأصططول اْلح   ك 

طط2014 بيططرة، ة  م كطان بدرج  طط ك  ةسططتفادة ذلططك ِبا الباحططثُ  رُ ويفسِ  ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك  ططام ِلك تاِئططب اْلع  مططن  اْلق س 
ةوخاصة  ،جارب السابقةالت   طةالفرقان و  م ْعر ك  ك  ط ب نقطاطِ تجن طو  ،السطجيل م ْعر  واالسطتفادة  ،عفالض 

ِري ةداف هطوكطذلك كطان لوضطوح األ   وتطويرهطا، ةِ من نقاط القطو   ْسطك  طةمطن ال اْلع  ك  دور كبيطر فطي  م ْعر 
 الحرب.ُأصول تطبيق 

ووزن  ،(4.481الترتيب األول هو محور )أصل الروح المعنوية(، وقد جطاء بمتوسطط حسطابي ) .4
 (.جدا (، وهو بدرجة )كبيرة89.621نسبي )

ططةعنويططة خططالل وح الم  ل الططر  طبيططق أْصططت   علططى أن   وهططذا يططدل   كبيططرة  رجططة  د  بِ  م كططان2014 م ْعر ك 
ة تركيططزِ  إلططىذلططك  الباحططثُ  وُيرِجططعُ  األصططل،لهططذا  نسططبة   عتبططر أعلططى وزن  ويُ  ،اجططدًّ  علططى بنططاء  اْلِقيططاد 

ة،وض بل التدريب وخ  يني ق  الد   والوازعِ  العقيدةِ  يمطان المقطاتلين بأهميطة وشطرف الجهطاد فطي  الم ْعر ك  وا 
كان لها دور فطي رفطع  ،بأنها هزمت فوالز الميركافا اْلع ُدو   فها جيُش ص  تهم التي و  وعقيد   ،سبيل هللا

ةتركيطططز وكططططذلك  الطططروح المعنويططططة. طططةعلططططى تطططدريب المجاهططططدين قبططططل ال اْلِقيططططاد   علططططى اسططططتيعابِ  م ْعر ك 
  .ةعنوي  الم   وحِ مما ساعد على رفع الر   ،ةورفع لياقتهم البدني   ،همداتِ ومعِ هم تِ سلح  أ واستخدامِ 

( 4.314صططل التعططرض/ الهجططوم(، وقططد جططاء بمتوسططط حسططابي )الترتيططب الثططاني هططو محططور )أ .3
 (.جدا (، وهو بدرجة )كبيرة86.288ووزن نسبي )

ططةوم خططالل التعططرض/ الُهجطط ُأصططولِ  تطبيططق   ن  وهططذا يططدل علططى أ ك  رجططة د  م كططان بِ 2014 م ْعر 
تاِئطططب  ذلطططك أن حسطططب األوزان النسطططبية, ويفسطططر الباحطططثُ  رتيطططب الثطططانيبطططر الت  ويعت   ،اجطططدًّ  يطططرة  بك    ك 

ام ةل كاملة   كانت على جهوزية   اْلق س  د قبطل الجيِ ط واإلعدادِ  نفاقِ األ   من خالل حفرِ  ؛م2014 م ْعر ك 
ططةال ك  ططُدو  جططيش  عططن نيططةِ  , وكططان لططديها معلومططاتٌ م ْعر  ططهيوني  اْلع  ططْرب   شططن   الص  علططى قطططاع غططزة,  ح 

الهجططوم, وكططذلك الططروح  أصططلِ  فططي تطبيططقِ  كبيططرٌ  ات دورٌ فططي العملي طط المبططادرةِ  لططروحِ  وكططذلك كططان  
ةمتالك اِل جاهدين, و للمُ  ة العاليةُ القتالي    أصل الهجوم. في تطبيقِ  كبيرٌ  دورٌ  رةِ باد  زمام المُ  اْلِقياد 

ةالترتيططب الثالططث هططو محططور )أصططل وحططدة  .2 ( ووزن 4.288(، وقططد جططاء بمتوسططط حسططابي )اْلِقيططاد 
 (.جدا (، وهو بدرجة )كبيرة85.758نسبي )
ة وحدةِ  أصلِ  ك على أن تطبيق  ذل يدل   طةا خطالل جدًّ  ة  كبير   كان بدرجة   اْلِقياد  ك   م،2014 م ْعر 

ط ة،النسطبي  وزان سطب األويعتبر ترتيبطه الثالطث ح   واالتفطاق  ،األهطدافِ  وضطوحِ ذلطك بِ  الباحطثُ  رُ ويفسِ 
ظهططار التقططدير واالحتططرام لقطط ،والجنططدِ  وكططذلك االختيططار السططليم للقيططادةِ  ،عليططه مسططبقا  الوحططداتِ  ادةِ وا 
الططدائم فططي دهططا و جووُ  ،الميدانيططةِ  سططتمرة للقيططادةِ المُ  العمليططات، والمتابعططةخططالل تنفيططذ  والمجاهططدين  
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ططد و  وكططذلك تعططد   المقاتلططة،مططع الوحططدات  مططامِ األ  اآلمنططة؛ صططاالتِ واالت ِ  اتِ و  يطرة علططى الُقططسططائل الس 
ةن   مك   ةفترة المن تحقيق السيطرة على المجاهدين طوال  اْلِقياد   .م ْعر ك 

( 4.261الترتيططب الرابططع هططو محططور )أصططل المباغتططة/ المفاجططأة(، وقططد جططاء بمتوسططط حسططابي ) .5
 (.جدا (، وهو بدرجة )كبيرة85.227ووزن نسبي )

ططةا خططالل جططدًّ  ة  كبيططر  أصططل المباغتططة/ المفاجططأة كططان بدرجططة   ذلططك علططى أن تطبيططق   يططدل   ك   م ْعر 
 ،السطططرية التامطططةذلطططك ب الباحطططثُ  سطططبية, ويفسطططرُ الن ِ  وزانِ سطططب األه الرابطططع ح  م, ويعتبطططر ترتيُبططط2014

ةالك امتِ و  ِري ة اْلِقياد  ْسك  طُدو  ومفاجطأة  ،المبادرةِ  زمام   اْلع  ِري ةات مطن العملي ط فطي الكثيطرِ اْلع  ْسطك  مطن  اْلع 
طططباراتيخْ اسطططتِ  جهطططد   ة ضطططمن  داف مسطططبق  أْهططط خطططالل وجطططودِ  طططُدو  لطططدى  ة  ذلطططك صطططدم   ل  ك  , وش  ا د  فْقطططو اْلع 

ةرة, وتنويطططع بطططاد  لمُ لِ  ِري ةسطططاليب والوسطططائل المسطططتخدمة فطططي العمليطططات للتكتيكطططات واأل اْلِقيطططاد  ْسطططك   اْلع 
ةخالل ال ةهطذا األصطل, وكطذلك اسطتخدام كان لطه الطدور الكبيطر فطي تطبيطق  م ْعر ك  ألسطاليب  اْلِقيطاد 

 أة.فاج  في تحقيق المُ  كبيرٌ  ن له أثرٌ كا جديدة   قتال  
( 4.193حسطابي ) بمتوسطط   د جطاء  صاد في القوى(، وق  لخامس هو محور )أصل االقتِ الترتيب ا ..

 ة )كبيرة(.(، وهو بدرج  83.864ووزن نسبي )
طةخطالل  ة  وى كان بدرجة كبيطر بالقُ  االقتصادِ  أصلِ  يدل ذلك على أن تطبيق   ك   م،2014 م ْعر 

الفاعلطة مطن  ةِ االسطتفاد  إلطى  ذلطك   ثُ الباحط ويرِجطعُ  النسطبية، وزانِ األ   حسطب   ه الخطامس  ويعتبر ترتيبُ 
طططططة،تاحطططططة فطططططي ميطططططدان كانيطططططات المُ مْ اإلِ  ك  ورفطططططع الكفطططططاءة القتاليطططططة  ،وكطططططذلك التطططططدريب الجيطططططد الم ْعر 

ططططُدو   لتفططططوقِ  ممتططططازة   وال يمكططططن تحقيططططق هططططذا األصططططل بدرجططططة   للمجاهططططدين، دث ْحططططوامتالكططططه أ   ،اْلع 
فططي بعططض األحيططان مططن تنفيططذ االقتصططاد  تحططد  وكططذلك الطبيعططة الجغرافيططة لقطططاع غططزة  األ ْسططِلحة،

ِري ةليات م  الع   بالقوى في بعض ْسك   .اْلع 
( ووزن نسطبي 4.110الترتيب السادس هو محور )أصل المناورة(، وقد جاء بمتوسط حسابي ) .8

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.82.197)
طططةخطططالل  ة  كطططان بدرجطططة كبيطططر  المنطططاورةيطططدل ذلطططك علطططى أن تطبيطططق أصطططل  ويعتبطططر  ،م2014 م ْعر ك 

ة ك إلى قدرةِ ذلِ  الباحثُ  ويرجع ة،سبي  الن ِ  وزانِ األ   حسب   ه السادس  ترتيبُ  ِري ة اْلِقياد  طام ِلك تاِئطب اْلع ْسطك   اْلق س 
طُدو  مطع  على االشتباكِ  ِري ةبطداع فطي العمليطات واإلِ  فيهطا، ر مسطتعد   يطغ فطي أرض  اْلع  والتوظيطف  ،اْلع ْسطك 

ة،ل ثل للقدرة القتالية خالاألم  ة والتضحية لدى الجنود.المدروس   غامرةِ ووجود روح المُ  الم ْعر ك 
( ووزن نسطبي 3.992الترتيب السابع هو محور )أصطل التعطاون(، وقطد جطاء بمتوسطط حسطابي ) .7

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.79.848)
طة خطالل   ة  كبيطر  بدرجطة   أصطل التعطاون كطان   تطبيطق   على أن   ذلك يدل   ك  تبطر ويع م،2014 م ْعر 
 المحافظطططة المسطططتمرة للقيطططادةِ ذلطططك إلطططى  الباحطططثُ  ويرجطططعُ  النسطططبية، وزانِ األ حسطططب   لسطططابع  ه اترتيُبططط

ِري ة ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  وكطذلك التخططيط  أْسطلحتها،التعاون بين القوات بمختلطف صطنوف على  اْلق س 
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طططط العمليططططات  ي خدمططططةوتسططططخيرها فطططط ،ن القططططدرة القتاليططططةالقصططططوى ِمطططط الل االسططططتفادةِ مططططن ِخطططط ،ليمالس 
ِري ة ْسك  ة،خالل  اْلع   التدريبية. المناوراتِ  مشروعِ  سبق ضمن  يد المُ والتدريب الج   الم ْعر ك 

 ( ووزن نسطبي  3.985) حسطابي   بمتوسطط   )أصل البساطة(، وقطد جطاء   هو محورُ  الترتيب الثامنُ  .9
 (، وهو بدرجة )كبيرة(.79.697)

ط كان البساطةيدل ذلك على أن تطبيق أصل  طةخطالل  ة  ة كبيطر  بدرج  ك  ويعتبطر  م،2014 م ْعر 
ِري ة للخططططِ  القطططادةِ  فهططمِ ذلططك إلطططى  الباحططثُ وُيرِجطططُع  النسططبية، وزانِ حسطططب األ الثططامن  ه ترتيُبطط ْسطططك   اْلع 

 سهلة. دين في الميدان بطريقة  بالغها للمجاهِ ، وكذلك إاالموضوعة مسبق  
( ووزن نسطبي 3.758حسطابي ) متوسطط  الترتيب التاسع هو محور )أصل الهطدف(، وقطد جطاء ب .01

 ة )كبيرة(.(، وهو بدرج  75.152)
طةخططالل  ة  كبيطر   بدرجططة   الهطدف كطان   أصططلِ  يطدل ذلطك علططى أن تطبيطق   ك  ويعتبططر  م،2014 م ْعر 

ةالباحططث ذلططك إلططى عططدم انحططراف  ويرجططعُ  النسططبية،زان وْ ترتيبططه التاسططع حسططب األ   ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك   اْلع 
ط ِلك تاِئب ووضطوح األهطداف لكافطة الوحطدات والمجاهطدين فطي ميطدان  الرئيسطي،عطن الهطدف  اماْلق س 

ِري ةالعمليات  ْسك  ةخالل ال اْلع   .م ْعر ك 
( ووزن نسطبي 3.739الترتيب العاشر هو محور )أصل التأمين(، وقد جاء بمتوسط حسابي ) .00

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.74.773)
طةخطالل  ة  كبيطر  بدرجطة   كطان  التطأمين  أصطلِ  ذلك علطى أن تطبيطق   يدل   ك  ويعتبطر  م،2014 م ْعر 

وجططططططود خطططططططوط اتصططططططاالت ب ذلططططططك ويفسططططططر الباحططططططثُ  النسططططططبية،وزان ترتيبططططططه العاشططططططر حسططططططب األ
ططططط وكطططططذلك ،ومواصطططططالت آمنطططططة العمليطططططات  فطططططي منطططططاطقِ  فطططططاء مواقطططططع القطططططواتِ خْ رية والكتمطططططان وا ِ السِ 

ِري ة، ْسك   اتجاه المجهود الرئيسي للهجوم. ءفاخل إلضليداع والت  ل الخِ واستخدام وسائِ  اْلع 
( 3.659الترتيب الحادي عشطر هطو محطور )أصطل حشطد القطوى(، وقطد جطاء بمتوسطط حسطابي ) .04

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.73.182ووزن نسبي )
ططط القطططوى  حشطططدِ  أصطططلِ  ذلطططك علطططى أن تطبيطططق   يطططدل   طططةخطططالل  ة  كبيطططر   ة  كطططان بدرج  ك   م،2014 م ْعر 

المجاهطدين  حشطدِ إلطى  ذلطك   الباحطثُ  ويرِجطعُ  النسبية، وزانِ ب األحس الحادي عشره ويعتبر ترتيبُ 
ُدو  جيش  في نقاط ضعفِ  ،اْلع  هيوني  الل مطن ِخط ل الحشطدِ ْصطفي نجاح أ   كبيرٌ  وللقيادة دورٌ  الص 

طططُدو  هزيمطططة  لِ ْجطططهطططودهم مطططن أ  ر جُ وتظطططافُ  ،مجاهطططدينلل القتاليطططة المنظمطططة عبئطططةِ الت    ع  فطططي مواِضطططاْلع 
 ضعفه.
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 (:22) جدول رقم
ح رار  ي و ض   ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س    والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل الهدفال م ت و 

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

تاِئبحد دت  0 ام ك  ةأهداف ها خالل  ال اْلق س   كبيرة 3 81.364 0.803 4.068 537 م ْعر ك 
 كبيرة *4 74.242 0.777 3.712 490 ة ، وُيمكن الوصوُل إليهاكانت األهداُف واضح   4
 كبيرة جدا *2 87.424 0.681 4.371 577 كانت األهداُف ُمهمة   3
 كبيرة جدا *1 88.333 0.772 4.417 583 استحقت األهداُف التضحية  من أجِلها 2
 كبيرة *5 68.939 0.785 3.447 455 القتالي ُة مع األهداف تناسبت القدرةُ  5

 كبيرة  75.152 0.652 3.758  المجموع
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
ةواقطططع تطبيطططق  .0 ِري ة اْلِقيطططاد  ْسطططك  طططام ِلك تاِئطططب اْلع  طططْرب  اْلق س  طططةُأصطططول اْلح  م فطططي محطططور 4102 ِخطططالل  م ْعر ك 

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.75.152ووزن نسبي ) ،(3.758) )أصل الهدف( جاء بمتوسط حسابي
 أعلى فقرتين هما:

 ( جطططاءت بمتوسطططط حسطططابي اسطططتحقت األهطططداُف التضطططحية  مطططن أجِلهطططا( وهطططي )2فقطططرة رقطططم ،)
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة88.333ووزن نسبي ) ،(4.417)
 ( 4.371(، جطططاءت بمتوسطططط حسطططابي )كانطططت األهطططداُف ُمهمطططة  ( وهطططي )3فقطططرة رقطططم)،  ووزن

 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة87.424نسبي )
 .ت التضحية من أجلهااستحق   هداف  وهذا يدل على أن األ  

طةالموضطوعة فطي ال هطدافِ ذلطك إلطى أهميطة األ ويعزو الباحطثُ  ك  ط ،م ْعر  البة العقيطدة وكطذلك لص 
تاِئطبِ لطدى  ةِ القتالي ط طامِ  ُمجاهططدي ك  الشططهادة  ب  وُحط ،جاهطدون هططا المُ ب التطي تميطز   دامِ ْقطط، وروح اإلِ اْلق س 
 ل هللا. يفي سب

 أدنى فقرتين هما:
 ( جطططططاءت بمتوسطططططط حسطططططابي تناسطططططبت القطططططدرُة القتالي طططططُة مطططططع األهطططططداف( وهطططططي )5فقطططططرة رقطططططم ،)

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.68.939ووزن نسبي ) ،(3.447)
 ( جطططاءت بمة ، وُيمكطططن الوصطططوُل إليهطططاكانطططت األهطططداُف واضطططح  ( وهطططي )4فقطططرة رقطططم ،) توسطططط

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.74.242ووزن نسبي ) ،(3.712حسابي )
كطان بدرجطة  هدافِ األ وكذلك وضوح   ،هدافِ مع األ ةِ القتالي   القدرةِ  تناسب   ن  وهذا يدل على أ

 جدا. ة  كبير  ولم يكن بدرجة   ،كبيرة  
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تاِئبستوى التسليح الهائل في مُ  إلى الفرقِ  ذلك   يعزو الباحثُ و  طُدو  وجطيش  اماْلق س   بين ك   ،اْلع 
وتعطويض الطنقص جطراء العمليطات  مدادِ ليات اإلِ وضعف عم   ،طبق على قطاع غزةالحصار المُ و 

ِري ة، ْسك  ُدو  يش وامتالك ج   اْلع  شطويش علطى سطير العمليطات ت  ته على الوقدر   ،تكنولوجيا ألحدثاْلع 
ِري ة، ْسططك  ططُدو  وكططذلك الحلططف اإلقليمططي العربططي مططع  اْلع  ططاْلع  تحقيططق أهططداف  والططذي عرقططل   ،هيوني  الص 

ام  في الحرب. اْلق س 
 (:23جدول رقم )

ح رار  ي و ض   ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س    والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل التأمينال م ت و 

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 رجةالد الترتيب النسبي

0 
نْت  تاِئبتمك  ام ك  من جمِع معلومات  حيوية   اْلق س 
ُدو  عن  ةطول  فترة الاْلع   م ْعر ك 

 كبيرة 6 73.485 0.715 3.674 485

4 
تاِئطططبحافظطططت  طططام ك  طططري ِة والِكتمطططاِن  اْلق س  علطططى السِ 
ةأثناء  ال  م ْعر ك 

579 4.386 0.601 87.727 1* 
كبيرة 
 جدا

3 
تاِئططبأم نططت  طط ك  االتصططال  والتواصططل اآلمططن   اماْلق س 
ةأثناء ال  م ْعر ك 

571 4.326 0.736 86.515 2* 
كبيرة 
 جدا

2 
تاِئطططبُ قامطططت  طططام ك  بإقامطططِة الموانطططع والتحصطططينات  اْلق س 

 وزرِع األلغام واألفخاخ
 كبيرة *8 70.000 0.833 3.500 462

5 
تاِئبأقر ْت  ام ك  التأمين  العطام  لكطلِ  الوْحطداِت  اْلق س 

 كبيرة *7 72.273 0.871 3.614 477 لتدرع باألرضوا

. 
تاِئطبحافظطت  طام ك  علطى االنتشطاِر الصطحيح  اْلق س 
 كبيرة 4 78.939 0.680 3.947 521 للمجاهدين

7 
تاِئطططططبحافظطططططت  طططططام ك  علطططططى وجطططططود وحطططططداِت  اْلق س 

 كبيرة 3 81.818 0.671 4.091 540 االحِتياط )اإِلسناد( 

8 
تاِئطططططبحافظطططططت  طططططام ك  علطططططى تفعيطططططل وحطططططدات  اْلق س 

 كبيرة 5 76.061 0.895 3.803 502 االحتياط )اإلسناد( 

 كبيرة  74.773 0.628 3.739  المجموع
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:
ةواقطططع تطبيطططق  .0 ِري ة اْلِقيطططاد  ْسطططك  طططام ِلك تاِئطططب اْلع  طططْرب  اْلق س  طططةُأصطططول اْلح  م فطططي محطططور 4102 ِخطططالل  م ْعر ك 

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.74.773ووزن نسبي ) ،(3.739اء بمتوسط حسابي ))أصل التأمين( ج
 أعلى فقرتين هما:

 ( تاِئططب( وهططي )4فقططرة رقططم ططام حافظططت ك  ططري ِة والِكتمططاِن أثنططاء  ال اْلق س  ططةعلططى السِ  ك  (، جططاءت م ْعر 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة87.727ووزن نسبي ) ،(4.386بمتوسط حسابي )

 ( وه3فقرة رقم )( تاِئطبي طام أم نطت ك  طةاالتصطال  والتواصطل اآلمطن  أثنطاء ال اْلق س  ك  (، جطاءت م ْعر 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة86.515( ووزن نسبي )4.326بمتوسط حسابي )
تاِئبوهذا يدل على  ام حفاظ ك  ةال ناء  ثْ لكتمان وتأمين االتصال والتواصل أ  على السرية وا اْلق س   .م ْعر ك 
تاِئطبُ  ددة التي تتبعهطاش  المُ  جراءاتِ ذلك إلى اإلِ  ويعزو الباحثُ  طام ك  فطي المحافظطة علطى  اْلق س 
العمليططات  نططاء تنفيططذثْ ن أ  تططوفير وسططائل اتصططال سططلكية للتواصططل مططع المجاهططديو  ،السططرية والكتمططان

ِري ة، ْسك  م ةلية للاخِ بهة الد  وكذلك قوة الج   اْلع   ومحاربة العمالء. ُمقاو 
 أدنى فقرتين هما:

 ( تاِئططب( وهططي )2فقططرة رقططم ططام قامططت ك  بإقامططِة الموانططع والتحصططينات وزرِع األلغططام واألفخططاخ(،  اْلق س 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.70.000ووزن نسبي ) ،(3.500جاءت بمتوسط حسابي )

 ( تاِئطططبأقطططر ْت ( وهطططي )5فقططرة رقطططم طططام ك  (، التطططأمين  العطططام  لكطططلِ  الوْحطططداِت والتطططدرع بطططاألرض اْلق س 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.273ووزن نسبي ) ،(3.614ءت بمتوسط حسابي )جا

تاِئططب يططدل ذلططك علططى إقامططةِ  ططام ك  قططرار ، وا  وزرع األلغططام واألفخططاخ ،الموانططع والتحصططينات اْلق س 
 جدا. ة  ها كبير ولم تكون درجتُ  ة ،الوحدات والتدرع باألرض بدرجة كبير  العام لكل   نِ يالتأم

مطن  والطذي يحطد   ،بق على قططاع غطزةصار المطوالحِ  كانِ الس   لى كثافةِ ذلك إ ويعزو الباحثُ 
 كانيات المتاحة.مْ اإلِ 
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 (:24جدول رقم )
ح ض   رار  ي و  ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س   ةوالنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل وحدة ال م ت و   ال ق ياد 

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 لنحراف ا
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

0 
تاِئبوح دت  ام ك  كاف ة  الت دابير والُجهود تحطت   اْلق س 

 قيادة  واحدة  
 كبيرة جدا *1 90.606 0.659 4.530 598

4 
تاِئططططب ططططام حققططططت ك  الضططططبط  والسططططيطرة )الضططططبط  اْلق س 

 والسيطرة أثناء الحركة أو المواجهة( الثبات،أثناء 
 كبيرة 4 81.818 0.647 4.091 540

 كبيرة جدا 3 88.333 0.654 4.417 583 كان لكل مستوى تنظيمي مرجعيٌة قياديٌة واحدة 3
ام أدارت ك تاِئب 2  كبيرة 4 81.818 0.671 4.091 540 بشكل  مخطط ومدروس م ْعر ك ةال اْلق س 
تاِئبعززت  5 ام إدارُة ك  ةالْ الثقة  ب م ْعر ك ةلل اْلق س   كبيرة جدا *4 88.788 0.723 4.439 586  ِقياد 
تاِئبأحسنت  . ام ك   كبيرة *7 78.939 0.646 3.947 521 اختيار  القادة والجند اْلق س 

تاِئطبأعططت  7 طام ك  القطادة  الصطالحياِت الالزمططة  اْلق س 
 لتنفيذ المِهمات

 كبيرة *6 80.909 0.697 4.045 534

 كبيرة جدا  85.758 0.539 4.288  المجموع
 

 السابق أن: ن من الجدولِ وقد تبي  
ةواقع تطبيطق  .0 ِري ة اْلِقيطاد  ْسطك  طام ِلك تاِئطب اْلع  طْرب ِخطالل  ُأصطول الْ  اْلق س  طة ح  ك  م فطي محطور 4102 م ْعر 

ة)أصطططططل وحطططططدة   (، وهطططططو 85.758ووزن نسطططططبي ) ،(4.288( جطططططاء بمتوسطططططط حسطططططابي )اْلِقيطططططاد 
 (.جدا بدرجة )كبيرة
 ا:أعلى فقرتين هم

 ( تاِئبوح دت ( وهي )0فقرة رقم ام ك  (، جطاءت كاف ة  الت دابير والُجهود تحت  قيادة  واحدة   اْلق س 
 (.جدا )كبيرة (، وهي بدرجة  90.606ووزن نسبي ) ،(4.530بمتوسط حسابي )

 ( تاِئططبإدارُة عططززت ( وهططي )4فقططرة رقططم ططام ك  ططةلل اْلق س  ك  ةالثقططة  ب م ْعر  سططط (، جططاءت بمتو اْلِقيططاد 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة88.788ووزن نسبي ) ،(4.439حسابي )

تاِئب   ن  يدل ذلك على أ   ام ك  ط اْلق س  تحطت قيطادة واحطدة، وعطززت  ودِ التطدابير والجهط ت كافطة  د  وح 
ةب قة  الث ِ  دارةُ هذه اإلِ   .اْلِقياد 

ةلططططى كفططططاءة إِ  ذلططططك   ويعططططزو الباحططططثُ  ِري ة اْلِقيططططاد  ْسططططك   بهططططا،والخبططططرة التططططي تتمتططططع  ،الموجططططودة اْلع 
 واالستفادة من الحروب السابقة.
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 أدنى فقرتين هما:
 ( تاِئطب( وهي ).فقرة رقم طام أحسنت ك  (، جطاءت بمتوسطط حسطابي اختيطار  القطادة والجنطد اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.78.939ووزن نسبي ) ،(3.947)
 ( تاِئطططب( وهطططي )8فقططرة رقططم ططام أعطططت ك  (، الحياِت الالزمطططة لتنفيططذ المِهمطططاتالقطططادة  الصطط اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.80.909ووزن نسبي ) ،(4.045جاءت بمتوسط حسابي )
ططططاء الصطططالحيات عْ ، وكطططذلك فطططي إِ والجنطططدِ  القطططادةِ  فطططي اختيطططارِ  تفطططاوت   يطططدل ذلطططك علطططى وجطططودِ 
 الالزمة لتنفيذ المهمات.

ط ،تهايساِسطات وح  ونوعية المهم ط هميةذلك إلى أ  عزو الباحثُ ي   ةرورة متابعطة وض  بشطكل  اْلِقيطاد 
 وضوعة مسبقا.ة الم  سب الخط  ها ح  مباشرة للتأكد من تنفيذِ 
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 (:25جدول رقم )
ح ض   رار  ي و  ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س   والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل ال م ت و 

 الروح المعنوية

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

0 
تاِئططططططبعملططططططت  ططططططام ك  علططططططى تعزيططططططز الجوانططططططب  اْلق س 

 اإليماني ة والروحي ة لمجاهديها
 كبيرة جدا 3 86.364 0.691 4.318 570

تائ بتواجد   4 ام قادة  ك   ةكبير  *6 76.970 0.815 3.848 508 مع المجاهدين في الميدان ال ق س 
 كبيرة *5 83.788 0.594 4.189 553 تول د ت روُح المسئولية عند الُمجاهدين  3

2 
أد ت المسططططططئوليُة لططططططدى المجاهططططططدين إلططططططى المبططططططادرِة 

 واإلصراِر على تنفيذ المهام بإرادة  قوية
 كبيرة جدا 4 85.758 0.612 4.288 566

5 
طام ِلك تاِئطبرفعت العقيدُة القتاليطة المعتمطدة   اْلق س 

 وياِت ُمجاهديهامعن
 كبيرة جدا *2 88.788 0.556 4.439 586

جاعة .  كبيرة جدا *1 92.879 0.511 4.644 613 نفذ المجاهدون العملياِت القتالية بجرأة  وش 
 كبيرة جدا  89.621 0.464 4.481  المجموع

 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

ةواقع تطبيطق  .0 ِري ة اْلِقيطاد  ْسطك  طام بِلك تاِئط اْلع  طْرب  اْلق س  طةِخطالل  ُأصطول اْلح  ك  م فطي محطور 4102 م ْعر 
(، وهططططو 89.621ووزن نسططططبي ) ،(4.481)أصططططل الططططروح المعنويططططة( جططططاء بمتوسططططط حسططططابي )

 (.جدا بدرجة )كبيرة
 أعلى فقرتين هما:

 ( ططجاعة( وهططي ).فقططرة رقططم (، جططاءت بمتوسططط نفططذ المجاهططدون العمليططاِت القتاليططة بجططرأة  وش 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة92.879( ووزن نسبي )4.644حسابي )

 ( ططام ِلك تاِئططبرفعططت العقيططدُة القتاليططة المعتمططدة ( وهططي )5فقططرة رقططم (، معنويططاِت ُمجاهططديها اْلق س 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة88.788( ووزن نسبي )4.439جاءت بمتوسط حسابي )

القتاليطططة  العقيطططدةِ  ودورِ  وشطططجاعة، بجطططرأة   العمليطططات القتالطططة المجاهطططدين   علطططى تنفيطططذِ  ذلطططك   يطططدل  
 المجاهدين. معنوياتِ  ة في رفعِ المعتمد  

ططط هللا، والثقطططة بنصطططرِ  ،ذلطططك قطططوة اإليمطططان بطططاهلل ويعطططزو الباحطططثُ  ةو  فسِ ة بطططالن  وكطططذلك الثق   ،اْلِقيطططاد 
 ن.العالية التي يتمتع بها المجاِهدو  والمهارات القيادية
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 أدنى فقرتين هما:
 ( وه4فقرة رقم )( تاِئبقادُة تواجد  ي ام ك  (، جطاءت بمتوسطط مع المجاهدين في الميدان اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.76.970( ووزن نسبي )3.848حسابي )
 ( جطططاءت بمتوسطططط حسطططابي تول طططد ت روُح المسطططئولية عنطططد الُمجاهطططدين( وهطططي )3فقطططرة رقطططم ،)

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.83.788( ووزن نسبي )4.189)
طططط الميططططدان،جاهططططدين فططططي علططططى تفططططاوت تواجططططد القططططادة مططططع المُ يططططدل ذلططططك  ذلك تفططططاوت روح وك 

 جاهدين.المُ  ند  عِ  المسئوليةِ 
ةونططوع  ذلططك إلططى طبيعططةِ  ويعطزو الباحططثُ   الميططدان،منهططا فططي  المطلططوبُ  ومططا هططو الططدورُ  ،اْلِقيططاد 

علططى  شططرافِ أعلططى فططي اإل ، وقططد يكططون لططه دورٌ فططي العمليططات الططذلك قططد يكططون دور القائططد تنفيططذيًّ 
طة،دوره فطي  في الميطدان حسطب   دالقائِ  ويكون تواجدُ  ور،الد   العمليات وهنا يتفاوتُ  ك  وكطذلك  الم ْعر 

ططُدو  الفرصططة علططى  قططد يكططون لتفويططتِ  ا مططن والططذي كططان هططدف   ،هداف المسططتوى القيططاديمططن اسططتِ اْلع 
ةال أهدافِ  ُدو  لجيش  م ْعر ك  .اْلع  هيوني   الص 

 (:26جدول رقم )
ض    رار  حي و  ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س   م ت و   والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل التعاون ال 

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

تاِئب 0 ام أنجز ت ك   كبيرة *1 83.030 0.767 4.152 548 المهام الميدانية بروح الفريق اْلق س 
 كبيرة *2 76.667 0.884 3.833 506 شمل  التعاوُن بين المجاهدين تبادل  الم علوماِت واالستطالع 4

3 
شططططمل  التعططططاوُن والتنسططططيُق بططططين المجاهططططدين جميططططع  

ة  صنوِف األْسلح 
 كبيرة *5 70.758 0.766 3.538 467

تاِئب 2 ام عالجت ك   كبيرة *4 72.879 0.678 3.644 481 الحادةاإلشكاليات والمواقف   اْلق س 

5 
تاِئطططبتمكنطططت  طططام ك  مطططن تنظطططيم وتنسطططيق جهطططوِد  اْلق س 

 كبيرة *4 76.667 0.644 3.833 506 المجاِهدين للُحصوِل على أفضِل الن تائج

 كبيرة  79.848 0.605 3.992  المجموع
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
ِري ةاْلع ْسط اْلِقياد ةواقع تطبيق  .0 طام ِلك تاِئطب ك  طْرب  اْلق س  طةُأصطول اْلح  م فطي محطور )أصطل 4102 ِخطالل  م ْعر ك 

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.79.848ووزن نسبي ) ،(3.992التعاون( جاء بمتوسط حسابي )
 
 



[77] 

 

 أعلى فقرتين هما:
 ( تاِئطبأنجطز ت ( وهطي )0فقرة رقم طام ك  وسطط (، جطاءت بمتالمهطام الميدانيطة بطروح الفريطق اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.83.030ووزن نسبي ) ،(4.152حسابي )
 ( شططمل  التعططاوُن بططين المجاهططدين تبططادل  الم علومططاِت واالسططتطالع( وهططي )4فقططرة رقططم) وفقططرة رقططم ،

تاِئططب( وهططي )5) ططام تمكنططت ك  مططن تنظططيم وتنسططيق جهططوِد المجاِهططدين للُحصططوِل علططى أفضططِل  اْلق س 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.76.667ووزن نسبي ) ،(3.833سابي )، جاءت بمتوسط ح(الن تائج

تاِئب يدل ذلك على أن   ام ك  بطين  التعطاونُ  وشطمل   الفريطق، ة بطروحِ هام الميداني طت الم  أنجز   اْلق س 
 طالع.واالستِ  المعلوماتِ  المجاهدين تبادل  

جطراء  ،هطدافجميع الجهود كانطت مسطخرة ومنسطقة لتحقيطق األ إلى أن   ذلك   ويعزو الباحثُ  وا 
 ا على تنفيذ األهداف.مناورات مسبق  
 أدنى فقرتين هما:

 ( جططاءت 3فقطرة رقططم ،)ة ( وهطي )شططمل  التعطاوُن والتنسططيُق بططين المجاهطدين جميططع  صطنوِف األْسططلح 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.70.758ووزن نسبي ) ،(3.538بمتوسط حسابي )

 ( تاِئطططب( وهطططي )2فقطططرة رقطططم طططام عالجطططت ك  شطططكاليات والمواقطططف  الحطططادة(، جطططاءت بمتوسطططط اإل اْلق س 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.879ووزن نسبي ) ،(3.644حسابي )

عالجطططة وكطططذلك فطططي مُ دين جاِهطططبطططين المُ  نسطططيقِ والت   فطططي التعطططاونِ  تفطططاوت   يطططدل ذلطططك علطططى وجطططودِ 
 ة.ف الحاد  والمواقِ  اإلشكالياتِ 

جود دم وُ وكذلك ع   التنقل،عوبة وُص  ة،غز ة لقطاع ذلك إلى الطبيعة الجغرافي   ويعزو الباحثُ 
 ؛نوف األسططلحةُصطط وعططدم المقططدرة علططى تفعيططل كافططةِ  الميططدان،اضططي مسططتورة بشططكل كبيططر فططي أر 

ططةبسططبب ظططروف ال ك  ططدفعيططة والططد ِ الح الم  والطبيعططة الجغرافيططة مثططل ِسطط م ْعر  وي فططي ظططروف فاع الج 
طط هططة سططالحِ لحة لمواج  بعططض األْسطط م كفططاءةِ وعططد   نططة،معي    ،رةبصططورة كبيطط الططدفاع الجططوي   مثططل  ُدو  اْلع 

.والزخم الناري الهائل من قبل سالح الجو  متوسطة، وسالح ضد الدروع بصورة   هيوني   الص 
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 (:27جدول رقم )
ح ض   رار  ي و  ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س    والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور ال م ت و 

 أصل التعرض/ الهجوم

ط  لتكرارا الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

0 
وغيطر  اكان تكتيُك العملياِت الهجوميطِة مفاجئ ط

 متوقع  للعدو
 كبيرة جدا *4 88.788 0.668 4.439 586

ام حافظت ك تاِئب 4  كبيرة 5 82.273 0.807 4.114 543 على الت ماس مع العدو اْلق س 
ام طو رت ك تاِئب 3  كبيرة جدا 3 86.667 0.738 4.333 572 و ضعي ة العملياِت الهجومية اْلق س 

2 
تاِئططباسططتثمرت  ططام ك  ططعِف  اْلق س  ططُدو  نقططاط ض  اْلع 

 ونقاط ه الم كشوفة
 كبيرة . 78.939 0.813 3.947 521

5 
تاِئططططبحققططططت  ططططام ك  األهططططداف  الموضططططوعة   اْلق س 

 في العملياِت الهجومي ة
 كبيرة 8 73.636 0.775 3.682 486

تاِئبتغلبت  . ام ك  ق  اْلق س  ُدو  على تفو   كبيرة *7 72.273 0.826 3.614 477 اْلع 

تاِئبحي دت  7 ام ك  ُدو  أسلحة   اْلق س  فطي مسطرح اْلع 
 العملي ات القتاِلي ة

 متوسطة *9 63.636 0.940 3.182 420

تاِئططبحققططت  8 ططام ك  وي ططة  القتالي ططة  الططروح  المعن اْلق س 
 العالية  أثناء العمليات الهجومي ة

 كبيرة جدا *0 89.394 0.659 4.470 590

تاِئططبكسططرت  9 ططام ك  ططُدو  إرادة   اْلق س  فططي الِقتططال اْلع 
 أثناء  الُهجوم

 كبيرة 2 83.788 0.763 4.189 553

 كبيرة جدا  86.288 0.587 4.314  المجموع
 

 ق أن:وقد تبين من الجدول الساب
ةواقططع تطبيططق  .0 ِري ة اْلِقيططاد  ططام ِلك تاِئططب اْلع ْسططك  ططْرب  اْلق س  ططةُأصططول اْلح  م فططي محططور )أصططل 4102 ِخططالل  م ْعر ك 

 (.جدا (، وهو بدرجة )كبيرة86.288ووزن نسبي ) ،(4.314التعرض/ الهجوم( جاء بمتوسط حسابي )
 أعلى فقرتين هما:

 ( تاِئب( وهي )7فقرة رقم ا حققت ك  (، الهجومي طة الروح  المعنوي ة  القتالي ة  العالية  أثنطاء العمليطاتِ  ماْلق س 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة89.394ووزن نسبي ) ،(4.470جاءت بمتوسط حسابي )

 ( جططاءت وغيططر متوقططع  للعططدو اتيططُك العمليططاِت الهجوميططِة مفاجئ ططكططان تك( وهططي )0فقططرة رقططم ،)
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة88.788ووزن نسبي ) ،(4.439بمتوسط حسابي )
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كتيكطات واسطتخدام ت   ة،الهجومي ط أثناء العملياتِ  العاليةِ  القتاليةِ  المعنويةِ  على الروحِ  ذلك   يدل  
 توقعة.ة وغير مُ ئ  مفاجِ 

الطوازع و  ،المتينةُ  العقيدةُ  والذي سببهُ  ،لدى المجاهدين هادةِ الش   حب ِ إلى  ذلك ويعزو الباحثُ 
طططام، ِلك تاِئطططبالجيطططد  إلطططى االسطططتعدادِ  وكطططذلك ،فطططعُ الُمرتالطططديني  التطططدريب المسطططبق والجهوزيطططة و  اْلق س 

ةالمسبقة لهذه ال  .م ْعر ك 
 أدنى فقرتين هما:

 ( تاِئطططب حي طططدت( وهطططي )8فقطططرة رقطططم طططام ك  طططُدو  أسطططلحة   اْلق س  (، فطططي مسطططرح العملي طططات القتاِلي طططةاْلع 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.63.636ووزن نسبي ) ،(3.182جاءت بمتوسط حسابي )

 ( تاِئطططب( وهطططي ).فقطططرة رقطططم طططام تغلبطططت ك  ق العطططدو اْلق س  (، جطططاءت بمتوسطططط حسطططابي علطططى تفطططو 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.273ووزن نسبي ) ،(3.614)

تاِئطب يدل ذلطك علطى تفطاوتِ  طام ك  طُدو  فطي تحييطد أسطلحة  اْلق س  وكطذلك  العمليطات،فطي مسطرح اْلع 
ُدو  االتغلب على تفوق جيش  .ْلع  هيوني   الص 

تاِئطبإلى  ذلك الباحثُ  وويعز  طام استخدام ك  طالطد ِ  اْلق س   فطاقِ نْ األ   الل اسطتخدامِ مطن ِخط لبي  فاع الس 
طططُدو   لحةِ ْسطططييطططد أ  تهطططا مطططن تح  ن  ، والتطططي مك  تهام  التطططي اسطططتخد    ه،ِقطططتفو  لطططب علطططى والتغ   كبيطططرة   بدرجطططة  اْلع 

ططُدو  ها تاكططة التططي اسططتخدم  سططلحة الف  بعططض األ   كططذلكو  مويططه،والت  وكططذلك اإِلخفططاء  خاصططة سططالح اْلع 
تاِئبوعدم  ،الطيران بأنواعه ام امتالك ك   ة.ب  مناسِ  مضادات   اْلق س 
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 (:28جدول رقم )
ح ض   رار  ي و  ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س   م ت و   والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل البساطةال 

ط ال   التكرار الفقرة م س    م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

تاِئبطب ق ت  0 ام ك   كبيرة *4 82.727 0.729 4.136 546 تقسيم  وتوزيع  المهام اْلق س 

4 
تاِئططططبراعططططت  ططططام ك  الترتيططططب  الزمنططططي  للمهططططام  اْلق س 

 كبيرة *. 72.727 0.813 3.636 480 والعملياِت القتالية

3 
طططططت  تاِئطططططبطب ق  ططططططام ك  الدقطططططة  والتفصطططططيل  فططططططي  اْلق س 

 كبيرة *5 75.606 0.755 3.780 499 الخطِة للوحدات المقاتلة

تاِئبراعت  2 ام ك   كبيرة جدا *0 85.152 0.684 4.258 562 التسلسل  القيادي اْلق س 
تاِئبطب قت  5 ام ك   كبيرة 3 82.576 0.725 4.129 545 سهولة  توصيِل األوامر اْلق س 
تاِئبشرحت  . ام ك   كبيرة 2 76.667 0.840 3.833 506 المهام لكلِ  مجاهد اْلق س 

 كبيرة  79.697 0.654 3.985  المجموع
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
طططام ِلك تاِئطططب اْلع ْسطططك ِري ة اْلِقيطططاد ةواقطططع تطبيطططق  .0 طططْرب  اْلق س  طططةُأصطططول اْلح  أصطططل م فطططي محطططور )4102 ِخطططالل  م ْعر ك 

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.79.697ووزن نسبي ) ،(3.985البساطة( جاء بمتوسط حسابي )
 أعلى فقرتين هما:

 ( تاِئطططبراعطططت ( وهطططي )2فقطططرة رقطططم طططام ك  (، جطططاءت بمتوسطططط حسطططابي التسلسطططل  القيطططادي اْلق س 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة85.152ووزن نسبي ) ،(4.258)
 ( تاِئططب ق ططت ( وهطي )0فقطرة رقططم ططام بك  (، جطاءت بمتوسططط حسططابي تقسططيم  وتوزيطع  المهططام اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.82.727ووزن نسبي ) ،(4.136)
تاِئططبيططدل ذلططك علططى  ططام أن ك  ةراعططت التسلسططل  اْلق س  ِري ة،فططي العمليططات  اْلِقيططاد  ْسططك  وعملططت  اْلع 
 على توزيع المهام.

ة ذلطططك إلطططى خبطططرةِ  الباحطططثُ ويعطططزو  وكطططذلك إجطططراء  والقيطططادي، العسطططكري ِ  بطططالفهمِ  ِعهطططاوتمت اْلِقيطططاد 
ططبْ طططط وتنفيططذها بأالخ سططبق علططى الخطططة مططن المُ  ة والتططدريبِ ة الخط ططومرون طط الُممكنططة،ط الطططرق س 

 خالل المناورات.
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 أدنى فقرتين هما:
 ( تاِئبراعت ( وهي )4فقرة رقم ام ك  ت (، جطاءالترتيب  الزمني  للمهام والعملياِت القتاليطة اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.727ووزن نسبي ) ،(3.636بمتوسط حسابي )
 ( تاِئططبطب ق ططت ( وهططي )3فقططرة رقططم ططام ك  (، الدقططة  والتفصططيل  فططي الخطططِة للوحططدات المقاتلططة اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.75.606ووزن نسبي ) ،(3.780جاءت بمتوسط حسابي )
وكطذلك التفطاوت فطي  القتاليطة،للمهطام والعمليطات  نطي  الزم فطي الترتيطبِ  يدل ذلك علطى التفطاوتِ 

 الخطط للوحدات. تفصيلِ 
ن هنطاك عمليطات قتاليطة حيطث إ القتاليطة،والعمليطات  الخطططِ  إلطى نوعيطةِ  ذلطك   ويعزو الباحثُ 

، وذلططك لتحقيططق الوحططداتِ  عنهططا لكططل ِ  صططاحُ فْ يمكططن اإلِ  وال ،هافططي تنفيططذِ  كاملططة   ة  إلططى سططري   تحتططاجُ 
ُدو  قوات  لتدميرِ  ةِ المباغت  و  ةِ المفاجأ    وتحقيق التفوق عليه.اْلع 

 
 (:29جدول رقم )

ح رار  ي و ض   ط ال ح ساب ي  و الت  ك   والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل حشد القوى ال م ت و س  

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة بالترتي النسبي

تاِئب 0 ام حشدت ك  قطة  فطي الزمطاِن  اْلق س  القدرة  القتالي ة  المتفوِ 
 والمكاِن المناسب ْين الستهداِف نقاط ضعف العدو

 كبيرة *4 73.636 0.785 3.682 486

تاِئب 4 ام تمكنت ك   متوسطة *5 63.939 0.795 3.197 422 القتالي ةاْلع ُدو  من تحجيِم قدراِت  اْلق س 

3 
ططد ت  تاِئططبحش  ططام ك  قططدرة  عناصططِر النططاِر والمنططاورِة  اْلق س 

 في أقلِ  وقت  ممكن  لتدميِر نقاِط ضعِف العدو  
 كبيرة *2 68.485 0.763 3.424 452

 كبيرة 3 71.818 0.771 3.591 474 تالزم حشُد القوى مع المباغتةِ  2
نت  5 تاِئبتمك  ام ك  ُدو  من منِع  اْلق س  ماْلع   كبيرة *0 72.727 0.858 3.636 480 من التقد 

 كبيرة  73.182 0.669 3.659  المجموع
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
ةواقططططع تطبيططططق  .0 ِري ة اْلِقيططططاد  ْسططططك  ططططام ِلك تاِئططططب اْلع  ططططْرب ِخططططالل   اْلق س  ططططة ُأصططططول اْلح  ك   م فططططي 4102 م ْعر 

ططططط  (، 73.182بي )ووزن نسططططط ،(3.659ط حسطططططابي )محططططور )أصطططططل حشطططططد القطططططوى( جطططططاء بمتوس 
 )كبيرة(. وهو بدرجة  
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 أعلى فقرتين هما:
 ( نططت ( وهططي )5فقططرة رقططم تاِئططبُ تمك  ططامِ  ك  ططُدو  مططن منططِع  اْلق س  ماْلع  (، جططاءت بمتوسططط مططن التقططد 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.727ووزن نسبي ) ،(3.636حسابي )
 ( تاِئطططبحشطططدت ( وهطططي )0فقطططرة رقطططم طططام ك  قطططة  فطططي الزمطططاِن والمكطططاِن القطططدرة  القتالي طططة   اْلق س  المتفوِ 

ووزن  ،(3.682(، جطططاءت بمتوسططططط حسططططابي )المناسطططب ْين السططططتهداِف نقطططاط ضططططعف العططططدو
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.73.636نسبي )

تاِئب نِ على تمك   ذلك   يدل   ام ك  ُدو  من منع  اْلق س  وحشد القدرة القتالية المتفوقطة  التقدم،من اْلع 
 مناسبين الستهداف نقاط ضعف العدو.في الزمان والمكان ال
تاِئبها بِ  التي تتمتعُ  الواسعةِ  إلى الخبرةِ  ذلك   ويعزو الباحثُ  طام قيادة ك  واسطتفادتها مطن  ،اْلق س 
 ومعرفتها لنقاط ضعف العدو. ،الحروب السابقة
 أدنى فقرتين هما:

 ( تاِئطططب ْت تمكن ططط( وهطططي )4فقطططرة رقطططم طططام ك  طططدُ مطططن تحجطططيِم قطططدراِت  اْلق س  (، جطططاءت القتالي طططةو  اْلع 
 (.متوسطة(، وهي بدرجة )63.939ووزن نسبي ) ،(3.197بمتوسط حسابي )

 ( تاِئب( وهي )3فقرة رقم د ت ك  ام حش  قدرة  عناصِر الناِر والمناورِة في أقلِ  وقطت  ممكطن   اْلق س 
ووزن نسططططططططبي  ،(3.424(، جططططططططاءت بمتوسططططططططط حسططططططططابي )لتططططططططدميِر نقططططططططاِط ضططططططططعِف العططططططططدو  

 بدرجة )كبيرة(.(، وهي 68.485)
تاِئب تحجيم نسبةِ  ذلك على تفاوتِ  يدل   ام ك  ُدو   قدراتِ  اْلق س   تالية.القِ اْلع 

ططُدو  قططدرات  ذلططك إلططى تعططددِ  ويعططزو الباحططثُ  ططهيوني  اْلع  تعططد مططن أكبططر  ترسططانة   وامتالكططه ،الص 
ِري ةالترسطططانات  ْسطططك  جطططود خططططوط ووُ  ،ة  عاليططط بكثافطططة   خدامها للنيطططرانِ واسطططتِ  ،علطططى مسطططتوى العطططالم اْلع 

وعططططدم وجططططود أسططططلحة  األمريكيططططة،وهططططي الواليططططات المتحططططدة  ،وى دولططططة فططططي العططططالمْقططططمططططن أ   داد  ْمططططإِ 
ام، استراتيجية فعالة  وخاصة في مجال الدفاع الجوي. لدى كتائب القس 
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 (:30جدول رقم )
ح ض   رار  ي و  ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س    بي لفقرات محور والنحراف المعياري والوزن النسال م ت و 

 أصل القتصاد في القوى 

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

0 
تاِئطططططططباسطططططططتفادت  طططططططام ك  مطططططططن العطططططططوارض الطبيعيططططططططة  اْلق س 

 إلخ( األشجار، األنفاق،)
 كبيرة 3 82.879 0.839 4.144 547

4 
تاِئططبحققططت  ططام ك  االسططتفادة  الفاعلططة  مططن القططدراِت  اْلق س 
ةألولويات ال امعنوية(، تبع   مادية،القتالي ِة )  م ْعر ك 

 كبيرة *5 78.485 0.613 3.924 518

3 
تاِئططبنفططذت  ططام ك  ططات القتاليططة بالحططدِ  األدنططى  اْلق س  المهم 

 من المجاهدين
 كبيرة جدا *0 85.606 0.669 4.280 565

2 
تاِئططبنفططذت  ططام ك  مهمططاِت القتاليططة بالحططدِ  األدنططى ال اْلق س 

 كبيرة 2 79.697 0.781 3.985 526 من العتاد

5 
تاِئطططبحافظطططت  طططام ك  علطططى الجهطططِد الرئيسطططيِ  أثنطططاء  اْلق س 

 كبيرة *5 78.485 0.672 3.924 518 العمليات الهجومية

. 
تاِئطباسطتفادت  ططام ك   الرصططد،مطن النقططاط الحيويطة ) اْلق س 
 كبيرة *8 75.606 0.841 3.780 499 مي، ... إلخ(الر  حقول التمويه،اإلخفاء 

7 
تاِئططبحققططت  ططام ك  بمجموعططات النخبططة التفططوق  فططي  اْلق س 

 كبيرة جدا *4 84.848 0.678 4.242 560 مسرِح العملي ات

 كبيرة  83.864 0.572 4.193  المجموع
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
ِري ة اْلِقياد ةواقع تطبيق  .0 طام ِلك تاِئطب اْلع ْسطك  طْرب  اْلق س  طةُأصطول اْلح  م فطي محطور )أصطل 4102 ِخطالل  م ْعر ك 

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.83.864ووزن نسبي ) ،(4.193االقتصاد في القوى( جاء بمتوسط حسابي )
 أعلى فقرتين هما:

 ( تاِئطبنفططذت ( وهطي )3فقطرة رقطم طام ك  (، ينالمهم طات القتاليططة بالحطدِ  األدنطى مطن المجاهططد اْلق س 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة85.606ووزن نسبي ) ،(4.280جاءت بمتوسط حسابي )

 ( تاِئبحققت ( وهي )8فقرة رقم طام ك  (، بمجموعطات النخبطة التفطوق  فطي مسطرِح العملي طات اْلق س 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة84.848ووزن نسبي ) ،(4.242جاءت بمتوسط حسابي )



[84] 

 

تاِئبيدل ذلك على  ام قدرة ك   المجاهطدين،يطة بالحطد األدنطى مطن علطى تنفيطذ المهطام القتال اْلق س 
ِري   ت التفوق  ها حقق  ن  وأ   ْسك   خبة.الن   بمجموعاتِ  اْلع 

وأيضطططا عطططدم  ،اوالطططروح المعنويطططة العاليطططة جطططد   ،إلطططى الطططروح التعرضطططيةِ  ذلطططك   ويعطططزو الباحطططثُ 
ةالمخطاطرة مطن  ِري ةهم بسطبب التكنولوجيطا استشطهادِ  الحتماليطةِ  بأعطداد كبيطرة   اْلِقيطاد  ْسطك  المتفوقطة  اْلع 

الفاعلطة مطن  واالسطتفادةُ  ن،المجاهطدو والمهارات القتالية التي يتمتطع بهطا  ،دريب العاليالت  و  للعدو،
تاِئبالمتاحة  اإلمكاناتِ  ام لدى ك   .اْلق س 

 أدنى فقرتين هما:
 ( تاِئطب( وهي ).فقرة رقم طام اسطتفادت ك   التمويطه،اإلخفطاء  الرصطد،يويطة )مطن النقطاط الح اْلق س 

(، 75.606ووزن نسططبي ) ،(3.780(، جططاءت بمتوسططط حسططابي )الرمططي، ... إلططخ( لحقططو 
 وهي بدرجة )كبيرة(.

 ( تاِئططب( وهططي )4فقططرة رقططم ططام حققططت ك   ماديططة،االسططتفادة  الفاعلططة  مططن القططدراِت القتالي ططِة ) اْلق س 
ةألولويات ال امعنوية(، تبع   تاِئب( وهي )5رقم )، وفقرة (م ْعر ك  ام حافظت ك  على الجهِد  اْلق س 

ووزن نسططططبي  ،(3.924، جططططاءت بمتوسططططط حسططططابي )(الرئيسططططيِ  أثنططططاء العمليططططات الهجوميططططة
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.78.485)

تاِئب استفادةِ  ذلك على تفاوتِ  يدل   ام ك   النقاط الحيوية. من اْلق س 
ططُدو  ث ذلططك إلططى اسططتخدام ويعططزو الباُحطط والطبيعططة الجغرافيططة لقطططاع  ،كثيططفللنيططران بشططكل  اْلع 

  االستمرار من االستفادة من النقاط الحيوية.ا بكبير جدًّ  غزة ال تسمح بشكل  
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 (:31جدول رقم )
ح ض   رار  ي و  ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س    والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور ال م ت و 

 أصل المباغتة/ المفاجأة

ط  التكرار رةالفق م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

0 
تاِئطططبنفطططذت  طططام ك  طططات فطططي زمطططان  ومكطططان  لطططم  اْلق س  المهم 
ا بهمااْلع ُدو  ي كن   مستعد 

 كبيرة جدا *4 87.424 0.659 4.371 577

ام نفذت ك تاِئب 4  كبيرة جدا *0 88.636 0.656 4.432 585 عدوالمهماِت بأسلوب  لم يتوقْعه ال اْلق س 
تاِئبامتلكت  3 ام ك   كبيرة 2 79.848 0.824 3.992 527 زمام  المبادرة اْلق س 
تاِئباستخدمت  2 ام ك   كبيرة *. 72.121 0.845 3.606 476 الخداع  والتضليل اْلق س 
ام استغلت ك تاِئب 5  كبيرة *5 76.818 0.719 3.841 507 األوقات والظروف  المناسبة اْلق س 
ام نوعت ك تاِئب .  كبيرة 3 83.030 0.756 4.152 548 التكتيكاِت واألساليب  والوساِئل اْلق س 

 كبيرة جدا  85.227 0.591 4.261  المجموع
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
ةواقع تطبيطق  .0 ِري ة اْلِقيطاد  ْسطك  طام ِلك تاِئطب اْلع  طْرب  اْلق س  طةِخطالل  ُأصطول اْلح  ك  م فطي محطور 4102 م ْعر 

(، وهططو 85.227ووزن نسططبي ) ،(4.261)أصططل المباغتططة/ المفاجططأة( جططاء بمتوسططط حسططابي )
 (.جدا بدرجة )كبيرة
 أعلى فقرتين هما:

 ( تاِئطططبنفطططذت ( وهطططي )4فقطططرة رقطططم طططام ك  (، جطططاءت المهمطططاِت بأسطططلوب  لطططم يتوقْعطططه العطططدو اْلق س 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة88.636) ووزن نسبي ،(4.432سابي )بمتوسط حِ 

 ( تاِئب( وهي )0فقرة رقم ام نفذت ك  طُدو  المهم طات فطي زمطان  ومكطان  لطم ي كطن  اْلق س  ا بهمطااْلع  (، مسطتعد 
 (.جدا (، وهي بدرجة )كبيرة87.424ووزن نسبي ) ،(4.371جاءت بمتوسط حسابي )

تاِئب يدل على تنفيذِ  ام ك   ها فطي زمطان  وكطذلك تنفيطذُ  العطدو،توقعه لم ي المهمات بأسلوب   اْلق س 
ُدو  لم يكن  ومكان    ا بهما.مستعدًّ اْلع 

وتحصطيل المعلومطات عطن  ،فطاء النوايطاخْ إِ  مبدأ التطأمين عبطر   ذلك إلى تحقيقِ  ويعزو الباحثُ 
ططُدو   وتنويططع التكتيكططات واألسططاليب المسططتخدمة خططالل  فعالططة،مططن خططالل اسططتخبارات عسططكرية اْلع 

ِري ةالْ العمليات  ْسك   .ومن أهمها االستخدام األنجع لألنفاق الهجومية ،ع 
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 أدنى فقرتين هما:
 ( تاِئطططب( وهطططي )2فقطططرة رقطططم طططام اسطططتخدمت ك  الخطططداع  والتضطططليل(، جطططاءت بمتوسطططط حسطططابي  اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.72.121ووزن نسبي ) ،(3.606)
 ( تاِئطططب( وهطططي )5فقطططرة رقطططم طططام اسطططتغلت ك  والظطططروف  المناسطططبة(، جطططاءت بمتوسطططط  األوقطططات اْلق س 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.76.818ووزن نسبي ) ،(3.841حسابي )
تاِئطططبيطططدل ذلطططك علطططى  طططام تفطططاوت ك  وكطططذلك اسطططتغالل  والتضطططليل،فطططي اسطططتخدام الخطططداع  اْلق س 

 األوقات والظروف المناسبة.
الجغرافيططة السططاقطة والطبيعططة  ،إلططى الكثافططة السططكانية العاليططة فططي غططزة ذلططك   ويعططزو الباحططثُ 
 والتضططليلِ  علططى الخططداعِ  التططي تسططاعدُ  بططالِ والجِ  غططالِ دْ واأل   وقلططة الغابططاتِ  غططزة،عسططكريا فططي قطططاع 

 ا.كبير جدًّ  بشكل  
 
 (:32جدول رقم )

ح رار  ي و ض   ساب ي  و الت  ك  ط ال ح  س    والنحراف المعياري والوزن النسبي لفقرات محور أصل المناورةال م ت و 

ط  التكرار الفقرة م س    ال م ت و 
 الحسابي

 النحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 الدرجة الترتيب النسبي

0 
تاِئطططبنقلطططْت  طططام ك  المجاهطططدين بشطططكل  مطططدروس   اْلق س 

 في زمان  ومكان  مناسب ْين ولم يتوقْعهم العدو
 كبيرة *4 82.121 0.702 4.106 542

4 
تاِئطبأدارت  طام ك  ي زمطان  النيطران  بشطكل  مطدروس  فط اْلق س 

 ومكان  لم يتوقْعهم العدو  
 كبيرة 3 79.545 0.756 3.977 525

3 
تاِئطبحققت  طام ك  ق علطى  اْلق س  طُدو  وضطعي ة  التفطو  اْلع 

 أثناء  تنفيِذ المناورات
 كبيرة *5 73.485 0.805 3.674 485

2 
تاِئطططططباسطططططتثمرت  طططططام ك  طططططُدو  نقطططططاط ضطططططعِف  اْلق س  اْلع 

ططاء تكتيكيطة، دعططم أخ خططاطئ،التكتيكي طة )انتشطاٌر 
 معنويات ضعيفة( أثناء تنفيذ المناورات ضئيل،

 كبيرة *2 74.848 0.758 3.742 494

5 
تاِئباشتبكت  ام ك  ُدو  مع  اْلق س  فطي أمطاكن  غيطر اْلع 

 مستعد   فيها
 كبيرة *0 82.273 0.695 4.114 543

 كبيرة  82.197 0.603 4.110  المجموع
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 أن: وقد تبين من الجدول السابق
ةواقطططع تطبيطططق  .0 ِري ة اْلِقيطططاد  ْسطططك  طططام ِلك تاِئطططب اْلع  طططْرب  اْلق س  طططةُأصطططول اْلح  م فطططي محطططور 4102 ِخطططالل  م ْعر ك 

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.82.197ووزن نسبي ) ،(4.110)أصل المناورة( جاء بمتوسط حسابي )
 أعلى فقرتين هما:

 ( تاِئباشتبكت ( وهي )5فقرة رقم ام ك  (، جطاءت في أماكن  غير مسطتعد   فيهطاُدو  اْلع  مع  اْلق س 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.82.273ووزن نسبي ) ،(4.114بمتوسط حسابي )

 ( تاِئطططبنقلطططْت ( وهطططي )0فقطططرة رقطططم طططام ك  المجاهطططدين بشطططكل  مطططدروس  فطططي زمطططان  ومكطططان   اْلق س 
ووزن نسطططططططبي  ،(4.106(، جطططططططاءت بمتوسطططططططط حسطططططططابي )مناسطططططططب ْين ولطططططططم يتطططططططوقْعهم العطططططططدو

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.82.121)
تاِئططططب ذلططططك علططططى أن   يططططدل   ططططام ك  ططططُدو  ت مططططع اشططططتبك   اْلق س   فيهططططا،فططططي أمططططاكن غيططططر مسططططتعد اْلع 

 ولم يتوقعهم العدو. ،واستطاعت نقل المجاهدين بشكل مدروس في زمان ومكان مناسبين
تاِئطبويعزو الباحطث ذلطك إلطى  طام قطدرة ك  ذلك السطرعة وكط السطليمة،علطى تحقيطق المنطاورة  اْلق س 

 .والقيادي ِ  اإلداري ِ  مِ عْ في تنظيم الد  
 أدنى فقرتين هما:

 ( تاِئططب( وهططي )3فقططرة رقططم ططام حققططت ك  ق علططى  اْلق س  ططُدو  وضططعي ة  التفططو  أثنططاء  تنفيططِذ المنططاورات(، اْلع 
 (، وهي بدرجة )كبيرة(.73.485ووزن نسبي ) ،(3.674جاءت بمتوسط حسابي )

 ( تاِئب مرْت استث( وهي )2فقرة رقم ام ك  طُدو  نقطاط ضطعِف  اْلق س   خطاطئ،التكتيكي طة )انتشطاٌر اْلع 
(، جططاءت بمتوسططط معنويططات ضططعيفة( أثنططاء تنفيططذ المنططاورات ضططئيل،أخطططاء تكتيكيططة، دعططم 

 (، وهي بدرجة )كبيرة(.74.848ووزن نسبي ) ،(3.742حسابي )
تاِئب يدل ذلك على تفاوتِ  ُدو  على  وقِ ة التفوضعي   م في تحقيقِ االقس   ك   المناورات. ء  أثنااْلع 

ططُدو   تفططوقِ ذلططك إلططى  ويعططزو الباحططثُ   ،كثيططف واسططتخدامه للنيططران بشططكل   ،مكانيططاتفططي اإلاْلع 
ِري ةومختلف أنواع الطائرات  ،نواع األسلحةأ   خدامه ألحدثِ وكذلك استِ  ْسك   المقاتلة. اْلع 
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 ثانيا: اختبار فرضيات الستبانة ومناقشتها:
 
 لفرضية األولى: بالنسبة لمتغير المستوى القيادي:ا

( فططططي متوسططططط التقططططديرات لواقططططع α≤0.05ال توجططططد فططططروق ذات داللططططة إحصططططائية عنططططد مسططططتوي )
ةتطبيق  ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  ْرب  اْلق س  ةِخالل  ُأصول اْلح  عزى لمتغير المستوى م تُ 4102 م ْعر ك 

 ئد سرية، قائد كتيبة أو لواء(. القيادي )قائد فصيل، قا
ذلك كطو  العسطكري،الت ْنظطيم السياسي و الت ْنظيم المستوى القيادي لنفس  انتماءِ  إلى ذلك   ويعزو الباحثُ 

بطططنفس  ووجطططود المسطططتوى القيطططادي ِ  المطططأكول(،والسطططجيل والعصطططف  )الفرقطططانمعايشطططته لطططثالث حطططروب 
كططان لططه دور كبيططر  والت واصططل،صططال ووحططدتها فططي االت ِ  ،ةات القيادي ططلي ططاآلوكططذلك  ة،الميداني ططالظططروف 

ْربِ الُأصول في عدم وجود فروق في تطبيق   تعزى لمتغير المستوى القيادي. ح 
، كمطا هطو مبطين One-Way ANOVAولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام اختبار 

 في الجدول التالي:
 

 (:33جدول رقم )
ح ض   " وقيمة Fجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "مصدر التباين وم ي و 

"Sig.ومستوى الدللة بالنسبة لمتغير المستوى القيادي " 

 مجموع المصدر 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig... 

 مستوى 
 الدللة

االستبانة 
 ككل

 0.172 2 0.343 بين المجموعات
ر غي 0.536 0.627

 دالة
 0.273 129 35.264 داخل المجموعات

  131 35.607 المجموع
 3.07( = 0.05( وعند مستوى داللة )129, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 4.79( = 0.01( وعند مستوى داللة )129, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F وهذا يدل على عدم وجود فروق  ككل،" الجدولية في االستبانة
ة( في متوسط التقديرات لواقع تطبيق α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  اْلِقياد 

ِري ة ام ِلك تاِئب اْلع ْسك  ةُأصول اْلح ْرب  اْلق س   .ستوى القياديم تعزى لمتغير الم4102 ِخالل  م ْعر ك 
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 الفرضية الثانية: بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:
( فططططي متوسططططط التقططططديرات لواقططططع α≤0.05ال توجططططد فططططروق ذات داللططططة إحصططططائية عنططططد مسططططتوي )

ةتطبيق  ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  طْرب  اْلق س  طةِخطالل  ُأصطول اْلح  ك  م تعطزى لمتغيطر سطنوات 4102 م ْعر 
 سنة(.  05سنة، أكثر من  05-00سنوات، من  01-5نوات فأقل، من س 5الخدمة )

القيطادات العسطكري معظمهطا تتمتطع بخبطرات عمليطة تعطود لممارسطتهم ويعزو الباحطث ذلطك إلطى أن 
ِري ةالمهام  ْسك  ِري ةو من خالل إجراء المناورات والقيادية في الميدان، أ اْلع  ْسك   .اْلع 

، كمطا هطو One-Way ANOVAة باسطتخدام اختبطار ذه الفرضطي  هط مطن صطحةِ  التحقطقُ  ولقطد تطم  
 مبين في الجدول التالي:

 (:34جدول رقم )
ح ض   " وقيمة Fمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " ي و 

"Sig.ومستوى الدللة بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة " 

 مجموع المصدر 
 المربعات

 درجات
 يةالحر 

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig... 

 مستوى 
 الدللة

االستبانة 
 ككل

 0.506 3 1.517 بين المجموعات
1.898 0.133 

غير 
 0.266 128 34.091 داخل المجموعات دالة

  131 35.607 المجموع
 2.68( = 0.05( وعند مستوى داللة )128, 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 3.95( = 0.01( وعند مستوى داللة )128, 3" الجدولية عند درجة حرية )Fقيمة "* 
 

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F دم وجود فروق وهذا يدل على ع   ،ككل  " الجدولية في االستبانة

ةع تطبيق قديرات لواقِ ط الت( في متوس  α≤0.05ستوى داللة )عند مُ  ة  إحصائي   داللة   ذات   ِري ة اْلِقياد   اْلع ْسك 
ام ِلك تاِئب ْرب  اْلق س  ةُأصول اْلح  ك   .عزى لمتغير سنوات الخدمةم تُ 4102 ِخالل  م ْعر 

 
 الفرضية الثالثة: بالنسبة لمتغير العمر:

( فططططي متوسططططط التقططططديرات لواقططططع α≤0.05ال توجططططد فططططروق ذات داللططططة إحصططططائية عنططططد مسططططتوي )
ةالْ تطبيق  ِري ة ِقيطاد  ْسطك  طام ِلك تاِئطب اْلع  طْرب  اْلق س  طةِخطالل  ُأصطول اْلح  ك  م تعطزى لمتغيطر العمطر 4102 م ْعر 

 (. 21، أكثر من 21-.3، من 35-30، من 31-45، من 45)أقل من 
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ِري ة القيطاداتِ  ن  ويعزو الباحث ذلك إلطى أ ْسطك  بفتطرات مطن  العسطكري ومطر ْت  فطي العمطلِ  تمرسطْت  اْلع 
ططتها حططروب،مططل مططع اجتياحططات عسططكرية وثالثططة التعا ت علططى مططدار ِلططن فس الظ ططروف التططي مططر   ومعاي ش 

 .في العمل العسكري  سنوات عملها
، كمطا هطو One-Way ANOVAهطذه الفرضطية باسطتخدام اختبطار  ةِ مطن صطح   ولقطد تطم التحقطقُ 

 مبين في الجدول التالي:
 
 (:35جدول رقم )

ح ض   " وقيمة Fالمربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " مصدر التباين ومجموع ي و 
"Sig.ومستوى الدللة بالنسبة لمتغير العمر " 

 مجموع المصدر 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig... 

 مستوى 
 الدللة

االستبانة 
 ككل

 0.264 4 1.055 بين المجموعات
0.970 0.427 

غير 
 0.272 127 34.552 المجموعاتداخل  دالة

  131 35.607 المجموع
 2.45( = 0.05( وعند مستوى داللة )127, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 3.48( = 0.01( وعند مستوى داللة )127, 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

 قيمة "Fل من قيمة "" المحسوبة أقF وهذا يدل على عدم وجود  ككل،" الجدولية في االستبانة
( في متوسط التقديرات لواقع تطبيق α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ة ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  ْرب  اْلق س  ةِخالل  ُأصول اْلح   .م تعزى لمتغير العمر4102 م ْعر ك 
 

 لرابعة: بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:الفرضية ا
( في متوسط التقديرات لواقع تطبيق α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

ة ِري ة اْلِقياد  ْسك  ام ِلك تاِئب اْلع  ْرب  اْلق س  طةِخالل  ُأصول اْلح  ك  م تعطزى لمتغيطر المؤهطل العلمطي 4102 م ْعر 
 بكالوريوس، دراسات عليا(. )ثانوية عامة فأقل، دبلوم، 

ِري ة خبططراتِ ذلطك إلططى ال ويعطزو الباحططثُ  ْسطك  الفططوارق  كبيططر فطي إزالططةِ  رت بشططكل  أث طالتططي المتراكمططة  اْلع 
 .لمتغير المؤهل العلمي
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، كمطا هطو One-Way ANOVAهطذه الفرضطية باسطتخدام اختبطار  مطن صطحةِ  ولقطد تطم التحقطقُ 
 في الجدول التالي: نٌ مبي  

 (:36جدول رقم )
ح ض   " وقيمة Fمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " ي و 

"Sig.ومستوى الدللة بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي " 

 مجموع المصدر 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig... 

 مستوى 
 الدللة

االستبانة 
 ككل

 0.202 3 0.606 بين المجموعات
0.739 0.531 

غير 
 0.273 128 35.002 داخل المجموعات دالة

  131 35.607 المجموع
 2.68( = 0.05( وعند مستوى داللة )128, 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 3.95( = 0.01( وعند مستوى داللة )128, 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 
 ن الجدول السابق أن: وقد تبين م

 " قيمةF" المحسوبة أقل من قيمة "F وهذا يدل على عدم وجود فروق  ككل،" الجدولية في االستبانة
ة( في متوسط التقديرات لواقع تطبيق α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  اْلِقياد 

ِري ة ام ِلك تاِئب اْلع ْسك  ْرب  اْلق س  ةِخالل  م عْ ُأصول اْلح   .م تعزى لمتغير المؤهل العلمي4102 ر ك 
 

 :نتائج المقابالت: لثاثا
 تفعيططلِ  علططى آليططاتِ  ين وذلططك للتعططرفِ عسططكري   مططع خبططراء   مقططابالت   5 بططإجراءِ  حيططث قططام الباحططثُ 

ططرب،ُأصططول   تفعيططِل ثالثططة آليططاتِ  عططن لإلجابططةِ  أسططئلة   بتوجيططهِ  قططام الباحططثُ  عليهططا، فِ وبعططد التعططر   الح 
 ت النتائج على النحو التالي: وكان   االستبان ة، في تحليلِ  نسبي    على أدنى وزن  لت محاور حص  

 يمكن تفعيل أصل الهدف من خالل:  .1
فاع جاهدين أو الد ِ المُ  مِ لتقد   ة  أهمي   أن تكون ذات   ويجبُ  ،ةة ومحمي  م  ماكن حاكِ أاحتالل  -أ

 طاعات الرئيسية.والقِ  عن المحاورِ 
وعدم التضحية  الفرِعي ة، جاز األهدافِ نْ إِ  ف الرئيسية من خاللِ هدااأل على تحقيقِ  العملُ   -ب

 ا باألهداف الرئيسية لصالح األهداف الفرعية.مطلق  
 فاع.و الد ِ أجوم في الهُ  سواء   هدافِ األ   تحقيقِ لِ  احتياط   قوةِ  ضرورة توفيرِ   -ت
 والبحرية إلخ( الجوية،قوة وال والتحصينات،عدد األفراد ونوع التسليح وتشمل )اْلع ُدو  قوات  معرفةُ   -ث
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ياتها، ،ساندةحة المُ سلِ وع األون ،عدد األفراد) اتنا وتشملُ قو   معرفةُ   -ج  الجوية، ةوالقدر   وِكمِ 
 .وخاصة التحصينات( ،سةوالهند   والبحري ة،

 طة متكاملة. من خالل خُ  األهدافِ  م بنكِ الواجبات وتنظيُ  توزيعُ   -ح
 موين إلخ.والت   تادِ الع   توفيرِ  من خاللِ  هدافِ األ   لتأمينِ  ة  شؤون إداري   ة وجودِ ضرور    -خ
ةيطرة و الس   عنصري   تحقيقُ   -د الميدان  شاراتِ ا ِ ة السلكية والالسلكية و األجهز  من خاللِ  اْلِقياد 

 موز المشفرة.ريق الكلمات والر  والمراسلين وعن ط  
ةالمقاتلة من الهدف من ال حة للوحداتِ واِض  تعليمات   عطاءُ إِ  -ذ  .م ْعر ك 
ةل ب  ا من قِ ة مسبق  د  طط المع  الخُ  مل على تنفيذِ يناريوهات والع  الس   ورسمُ  إعداد الخططِ   -ر  اْلِقياد 

 ط بديلة.المناورات واعتماد خط   من خاللِ 
 الوحدات. الل قادةِ سريع من خِ  بشكل   ف العملياتي ِ تقدير الموقِ   -ز
 المبادرة. ومسك زمامِ  المفاجآتِ  وتنفيذُ  الخبرات،ة من ة واالستفاد  القتالي   القدراتِ  بناءُ  -س
،علومات عن ع الم  مْ ة على ج  ة مرتكز  ة تحليلي ِ ة استخباراتي  عمل دراس   -ش ويتم تصنيف  الع دو 

 فئات: ثالثِ األهداف إلى 
ِري ةالفئة األولى: األهداف   -ص ْسك    ناقواتإذا عملت تؤلم  اْلع 
ِري ة: األهداف ةالفئة الثاني    -ض ْسك  ُدو  نا تتأثر فيها خطة لِ ب  من قِ  بترِ ذا ُض إ اْلع    .بشكل أساسياْلع 
 الفئات الشعبية لدى العدو.  تم استهدافها تتأثرُ  إذاداف التي الفئة الثالثة: األه  -ط

 يمكن تفعيل أصل التأمين من خالل:   .2
والعمل على  ،رضي وبحري(أو  )جوي  داخلي   استطالع   د من خالل دورياتِ االستطالع الجي ِ   -أ

 خابرات.المُ  ةز  جهِ أمن خالل  طالع خارجي  واستِ  اسِتخباراتية،ومنظومة  متقدمة   مراقبة   نقاطِ  وضعِ 
ةالتواصل مع القوات في ال جلِ أ  لكية آمنة من وال سِ  سلكية   صاالت  تأمين ات ِ   -ب  .م ْعر ك 
، زعاج(إ )نارمن خالل القصف المدفعي  وأ ،م بالدورياتالعمل على تأمين األرض الحرا -ت

ُدو   وذلك يجعلُ  ،غزة إلى قطاعِ  والوصولِ  من التقدمِ ُدو  اْلع   لمنعِ   دائم. وحذر   في قلق   اْلع 
 ة.مستمر   ا بصورة  هليفيش ع  والت   ،مشتركة   نقاط   من خاللِ  ل بين القطاعاتِ الفواِص  العمل على تأمينِ   -ث
ماكن الحماية والرماية نفاق وأق والحفر الفردية واألئ والخنادِ المالجِ  من تهيئةِ  اتأمين القوات بدء   -ج

 .خالء والذخيرة ووسائل القتالعاف واإلسْ تموين والماء" ونقاط اإلِ والمنامة والتخزين "ال
 .هاجمة ووسائلها القتالية ووحداته القتاليةات المُ والقو   ،هسلحتِ أو اْلع ُدو  شد ن ح  عن أماكِ  جمع معلومات   -ح
 واطنين والعدو.المُ  ة عن نظرِ في  ماكن المخاختيار األو  ،الحيطة والحذر بشكل دائم    -خ
 فاق بفعالية.نْ واستخدام األ   ،ليهار ع  ات مسيط  وعبو   ن  وكمائِ  لغام  أ   عمل حقولِ   -د
 بة أوسع.ومراق   واسعة   ن نار  ماكِ أ  واختيار  ونظِره، العدو ِ  ر من نارِ التمويه والتست    -ذ
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ْربِ تفريغ   -ر  بهةِ الج   مل على احتواءِ والع   قيقة،الح حتواها بنقلِ ية من مُ فسية المعادِ لن  ا اْلح 
 ها.اخلية واستمالتِ الد  

 ساعة. 24عطاء المجاهدين ما يلزمهم للقتال لمدة إ التأمين العادي من خالل   -ز
من نقاط تموين موزعة على كامل مناطق  اويكون انطالق   ،م ْعر ك ةويكون عند بدء الالتأمين الفوري   -س

 لحراسة.وزيع واالت   وتتولى شأن   ،العمليات
ضمن  م ْعر ك ةمن خالل تعويض الميدان باألسلحة والذخائر التي تستهلك في ال التأمين التعويضي    -ش

 مسبقا. معد    برنامج سري   
 يمكن تفعيل أصل حشد القوى من خالل:  .3

ُدو  ة عن رصد آمنة وبعيد   جاهدين في مناطق  مل على حشد المُ الع   -أ ،الجوي اْلع   واأل ْرضي 
مع  ومتصل مترابط   بشكل   ة  صغير  جموعات  إلى م   ع المجاهدين  ع تجم  وزيوأن يتم ت  
بحيث تكون القوة المحتشدة  األسلحة،نوف ُص  جميعِ  فيها اقترانُ  م  ويتِ  ،البعض بعضها

 والعكس في الدفاع. للهجوم، 3مدافع مقابل  0للهجوم بنسبة 
 والعمل على توزيع الواجبات. القوات،وجود تنسيق بين جميع   -ب
ةحة المطلوبة للسلِ شد إداري من خالل توفير األح  -ت  للت حصينات،ندسة وفير اله  وت   ،م ْعر ك 

 ضاد الدروع.سلحة مُ أو  ،ةيدفعسناد الم  إِ ة وخاص   ،نادسْ جود اإلِ وكذلك وُ 
ةلسرعة تدخلها في ال ؛ةاألمامي   النقاطِ  خلف   جهوزية قوات االحتياطِ   -ث عند الحاجة،  م ْعر ك 

 وتجنب المباغتة والمفاجأة من قبل العدو. ؛ةوبالسرعة الممكن
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[94] 

 

 
 النتائج والتوصياتخالصة 

 
 الدِّراَسة نتائج خالصة       أوال:

  الدِّراَسةتوصيات خالصة ثانيا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[95] 

 

 وصياتتائج والت  الن  
 الطار الزمني التوصيات النتائج
ة واقع تطبيق اْلِقياالن تيجة الرئيسي ة:  د 

ام ُأصول اْلح ِري ة ِلك تاِئب اْلق س  ْسك  رب ِخالل  اْلع 
ة م جاء بمتوسط حسابي 4102 م ْعر ك 

(، وهو 78.674( ووزن نسبي )3.934)
 بدرجة )كبيرة(.

ابقة يتبي ن أن كتائب  من خالل الن تيجة الس 
القسام طب قت أصول الحرب خالل 

كبيرة واهتمام عال   م بنسبة   2014معركة
 ي ة  مسبقة.وجهوز 

 ام باالهتمام أكثر في تطبيق أصولنوصي كتائب  القس
الحرب، واستغالل جميع الظ روف لتحقيق ذلك، 
واالستفادة من الخبرات والط اقات قدر اإِلمكان، والعمل 
ي الحقائق لتجن ب السلبي ات وتعزيز اإليجابي ات  على تقص 

ص
صا

الخِت
ِت ا

جها
ك ل
ُيتر

 

)أصل الروح  رُ هو محو  األولُ  الترتيبُ 
بمتوسط حسابي  المعنوية(، وقد جاء  

(، وهو 89.621( ووزن نسبي )4.481)
 (.جدا بدرجة )كبيرة

راسة أن هذا المحور كان  أظهرت نتائُج الدِ 
له نصيُب األسد في ميدان المعركة، وهذا 
يبين متانة العقيدة العسكرية السليمة لدى 

 مقاتلي كتائب القسام.

روح المعنوية ألهمي تها في ميدان نوصي بتعزيز رفع ال
المعركة، ودورها الكبير في تحقيق النصر على العدو 

 الصيوني.
التركيز على تواجد القيادات الميدانية مع المجاهدين 

 في الميدان.
 العمل على تعزيز روِح الم سئولية عند الُمجاهدين.

 

ر )أصل التعرض/ الترتيب الثاني هو محو  
( 4.314بمتوسط حسابي ) الهجوم(، وقد جاء

 (.جدا (، وهو بدرجة )كبيرة86.288ووزن نسبي )
راسة أن  هذا المحور جاء  أظهرت نتائج الدِ 
بنسبة  مرتفعة ، ويرجع ذلك الستعداِد كتائب 
ام وتحديد أهداِفها مسبق ا والت دريب عليها.   القس 

 
 
 
 

نوصي بالعمِل المستمرِ  على تحييد أسلحة العدو 
 في مسرح العمليات القتالية. الصهيوني  
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 الطار الزمني التوصيات النتائج
رتيب الثالث هو محور )أصل وحدة اْلِقياد ة(، الت  

( ووزن نسبي 4.288وقد جاء بمتوسط حسابي )
 (.جدا (، وهو بدرجة )كبيرة85.758)

أظهرت نتائج الدراسة أن  هذا المحور  جاء 
بنسبة  مرتفعة ، ويرجع ذلك إلى قدرة القيادة 

لعمل على تحقيق على إدارة المعركِة وا
 األهداف المنشودة.

المميزين   القادةِ  اختيارِ يوصي الباحُث باالهتمام في 
ذوي الخبرِة والقدرِة القتالية، والعمل على رفع كفاءِة 
الُمجاهدين، ألن  تجربة المعركة أثبت أن  القادة الممي زين 
لهم القدرة على تحقيق الن صر على العدو واألبداع في 

 عركةميدان الم
القادة  الصالحياِت الالزمة  التفويض الجيد وا عطاء

 .لتنفيذ المِهمات

ص
صا

الخِت
ِت ا

جها
ك ل
ُيتر

 

ابع هو محور )أصل المباغتة/ رتيب الر  الت  
المفاجأة(، وقد جاء بمتوسط حسابي 

(، وهو 85.227( ووزن نسبي )4.261)
 (.جدا بدرجة )كبيرة

أظهرت نتائج الدراسة أن هذا المحور جاء 
بنسبة مرتفعة، ويرجع ذلك إلى التدريب 
والجهوزية المسبقة لكتائب القسام لهذه 

 المعركة.

 الخداعِ  يوصي الباحث باالهتمام أكثر في استخدامِ 
ِري ة، والعمل على  والتضليلِ  ْسك  أثناء الع مليات اْلع 
ة. األوقات والظروف المناسبةاستغالل   في الم ْعر ك 

 

ر )أصل االقتصاد الترتيب الخامس هو محو 
في القوى(، وقد جاء بمتوسط حسابي 

(، وهو 83.864( ووزن نسبي )4.193)
 بدرجة )كبيرة(.

أظهرت نتائج الدراسة أن  هذا المحور جاء 
بنسبة أقل من سابقه، ويرجع ذلك إلى الكثافة 
النارية الكبيرة التي استخدمها العدو  الصهيوني  

 في معركته ضد  سكان غزة.
 
 
 
 
 

 صى الباحث بضرورِة االستفادة بشكل كبير منأو 
الرمي،  حقول التمويه،اإلخفاء  الرصد،قاط الحيوية )الن  

 ... إلخ(
معنوية(،  مادية،من القدراِت القتالي ِة ) الفاعلةُ  االستفادةُ 

ة ا ألولويات الم ْعر ك   .تبع 
 .على الجهِد الرئيسيِ  أثناء العمليات الهجومية الحفاظ
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 الطار الزمني التوصيات النتائج
السادس هو محور )أصل المناورة(،  رتيبالت  

( ووزن 4.110وقد جاء بمتوسط حسابي )
 (، وهو بدرجة )كبيرة(.82.197نسبي )

أظهرت نتائج الدراسة أن هذا المحور جاء 
بدرجة قريبة من المحور السابق، ويرجع 
الباحث ذلك على وجود بعض الصعوبات 
لدى كتائب القسام في تحقيق المنارة بشكل 

ميدان المعركة ولقوة وشراسة واسع لضيق 
 العدو الصهيوني وكثافة نيرانه

ق على  وأوصى الباحث بضرورِة تحقيقِ  وضعي ة التفو 
ُدو  أثناء  تنفيِذ المناورات  .اْلع 

ُدو  التكتيكي ة )انتشاٌر  استثمار  خاطئ،نقاط ضعِف اْلع 
معنويات ضعيفة( أثناء  ضئيل،أخطاء تكتيكية، دعم 

 .تنفيذ المناورات
 

ص
صا

الخِت
ِت ا

جها
ك ل
ُيتر

 

الترتيب السابع هو محور )أصل التعاون(، 
( ووزن 3.992وقد جاء بمتوسط حسابي )

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.79.848نسبي )
أظهرت نتائج الدراسة أن هذا المحور جاء 
بدرجة قريبة من المحور السابق، ويرجع 
الباحث ذلك إلى استخدام العدو احدث اسلحة 

 ير تقليدية ضد سكان قطاع غزة.تقليدية وغ

التعاوُن والتنسيُق بين  أوصى الباحث أن يشمل
ة  .المجاهدين جميع  صنوِف األْسلح 

العمل على حل اإِلْشكاليات والم واقف الحادة بشكل  
 عاِجل وسريع.

الترتيب الثامن هو محور )أصل البساطة(، 
( ووزن 3.985وقد جاء بمتوسط حسابي )

 وهو بدرجة )كبيرة(.(، 79.697نسبي )
أظهرت النتائج أن هذه المحور جاء بدرة 
قريبة من المحور السابق، ويرجع الباحث 
وجود صعوبات في التنقل في ميدان المعركة، 
واخذ وقت كبير في الوصول المكان العمليات 
القتالية والسبب اجراءات التخفي والتمويه عن 

 اسلحة العدو.
 
 
 

للمهام  الزمني ِ  الترتيبِ  ةيوصي الباحث بضرورة مراعا
 .والعملياِت القتالية

 .الدقة والتفصيل في الخطِة للوحدات المقاتلةمراعاة 
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 الطار الزمني التوصيات النتائج
الترتيب التاسع هو محور )أصل الهدف(، 

( ووزن 3.758وقد جاء بمتوسط حسابي )
 (، وهو بدرجة )كبيرة(.75.152نسبي )

أظهرت نتائج الدراسة أن  هذا المحور جاء 
ن المحور السابق، ويرجع ذلك بنسبة أقل م

على عدم تناسب القدرة القتالية مع االهداف، 
 وعدم وضوح بعض األهداف.

مع  القتالي ةِ  القدرةِ  تناسبِ يوصي الباحث بضرورُة 
 .األهداف

 .الوصوُل إليها ة ، وُيمكنُ األهداُف واضح  أن تكون 
 

ص
صا

الخِت
ِت ا

جها
ك ل
ُيتر

 

أمين(، الترتيب العاشر هو محور )أصل الت
( ووزن 3.739ط حسابي )وقد جاء بمتوس  

 (، وهو بدرجة )كبيرة(.74.773نسبي )
أظهرت نتائج الدراسة أن  هذا المحور جاء 

 بنسبة أقل من السابق وبترتيب قبل األخير.
ويرجع ذلك إلى لوجود مشكلة في إقامة 
 موانع كافية والغام ضد تقدم العدو الصهيوني

إقامة الموانع االهتمام ب يوصي الباحث بضرورة زيادة
 .حصينات وزرِع األلغام واألفخاخوالت  

 .لكلِ  الوْحداِت والتدرع باألرض التأمين العام ِ  إقرار
 

الترتيب الحادي عشر هو محور )أصل 
حشد القوى(، وقد جاء بمتوسط حسابي 

(، وهو 73.182( ووزن نسبي )3.659)
 بدرجة )كبيرة(.

ه المحور هو أظهرت نتائج الدراسة أن هذ
 أقل  محور في نتائج الدراسة.

ويرجع ذلك إلى إيجاد صعوبة في تحجيم 
 قدرات العدو القتالية

ُدو  يوصي الباحث بزيادة الجهد في  تحجيِم قدراِت اْلع 
 .القتالي ة

عناصِر الناِر والمناورِة في أقلِ   قدرةِ  العمل على حشد
 .لتدميِر نقاِط ضعِف العدو   ؛وقت  ممكن  

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
( في متوسط α≤0.05مستوى داللة )

ِري ة ِلك تاِئب  ْسك  ة اْلع  التقديرات لواقع تطبيق اْلِقياد 
ْرب  ام ُأصول اْلح  ةاْلق س  م 4102 ِخالل  م ْعر ك 

 تعزى لمتغير المستوى القيادي.
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 الطار الزمني التوصيات النتائج
عند  ة  إحصائي   اللة  دِ  عدم وجود فروق ذات  

ط ( في متوس  α≤0.05لة )مستوى دال
ِري ة ِلك تاِئب  ْسك  ة اْلع  التقديرات لواقع تطبيق اْلِقياد 

ْرب  ام ُأصول اْلح  ةاْلق س  م 4102 ِخالل  م ْعر ك 
 تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 

ص
صا

الخِت
ِت ا

جها
ك ل
ُيتر

 

 صائية عند  اللة إحْ عدم وجود فروق ذات دِ 
( في متوسط α≤0.05مستوى داللة )

ِري ة ِلك تاِئب التقدي ْسك  ة اْلع  رات لواقع تطبيق اْلِقياد 
ْرب  ام ُأصول اْلح  ةاْلق س  م 4102 ِخالل  م ْعر ك 
 تعزى لمتغير العمر.

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
( في متوسط α≤0.05مستوى داللة )

ِري ة ِلك تاِئب  ْسك  ة اْلع  التقديرات لواقع تطبيق اْلِقياد 
ا ة اْلق س  ْرب ِخالل  م ْعر ك  م 4102م ُأصول اْلح 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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 المراجع والمصادر واألوراق الدورية
 

 الكتب    أوال: 
 ثانيا: المجالت والوثائق
 ثالثا: الرسائل العلمية

 رابعا: المواقع االلكترونية
 خامسا: المقابالت الشخصية

 سادسا: البيانات
 باللغة اإلنجليزية دِّراساتالسابعا: 
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 أول: الكتب:
 .: دار الفكرلبنان ،بيروت ،2ط خلدون،(. تاريخ ابن 1988عبد الرحمن ) خلدون،ابن 
تاِئببحث(. رؤية 4100)حاتم  زايده،أبو  ين ِعز   الشهيد ية ك  ام،الد   غزة. ،1ج اْلق س 
 .: باحث للدراساتلبنان بيروت، غزة،الل عن قطاع لالحت ُمقاو م ة(. دحر ال2007عدنان ) عامر،أبو 

 عمان: المؤسسة العربية للدراسات النشر. ،1ط العربي،(. التاريخ العسكري 1995األمامي, سليم )
 دار االمواج. لبنان: ،بيروت ،2ط الوسيط،المعجم  .(1990) إبراهيم وآخرون  انيس،
 : المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع.1ط ،1ج اْلع ْسك ِري ة،(. الموسوعة 1981هيثم ) األيوبي،

 : مركز الزهراءفلسطين ،القدس ،1ط المحتلة،لمة والسياسة في األراضي (. االس1990إياد ) البرغوثي،
ةفن  (.1988أحمد ) بصبوص،  األردن: مكتبة المنار. اإلسالم،في  اْلِقياد 
ة(. 1998) ماهر البقري، : مؤسسة مصر ،االسكندرية ،1ط اإلسالم،ضوء وفعاليتها في  اْلِقياد 

 شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع.
 .: مكتبة النافذةمصر الجيزة، ،1ط البطل،ترجمة هشام  الحرب،(. مبادئ 2011نابليون ) بونابرت،

(. فن الحرب، لبنان، بيروت: مؤسسة دار الريحاني. تعريب وا عداد العميدين 1998تزو، صن )
 ادم وهونغ شاينغ.سمير الخ

 .ترجمة رءوف شبايك الحرب،(. فن 2007ن )ص تزو،
 دار األرقام للطباعة والنشر.مؤسسة  فلسطين. ،2(. ط2013) أكاديمية فلسطين العسكرية

 لندن: مركز دراسات الظاهرة اإلسالمية. ،1ط تكتب،(. حماس فصول لم 2007عزام ) التميمي،
ام،شاريين  (. حكاية الدم من2003زاهر ) جبارين،  مؤسسة فلسطين للثقافة  :فلسطين ،1ط اْلق س 
 : دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع.4ج ،1ط والعالم،(. المخابرات 1997سعيد ) الجزائر،
راسات  لبنان: مؤسسة بيروت، ،1ط السياسية،حماس الفكر والممارسة (. 1996خالد ) الحروب،  الفلسطينية.الدِ 
 : المكتب اإلسالمي.لبنان بيروت، ،3ط الخارجية،دولة العثمانية وعالقاتها (. ال1983علي ) حسون،
 .الدِ راساتمركز النور للبحوث و  فلسطين، غزة، والبطولة،(. الملحمة 2005رائد ) الحالق،
 : دار البيان العربي.السعودية جدة، ،2ط االجتماعي،(. أسس علم النفس 0974)مختار  حمزة،

 : دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.األردن عمان، ،1ط العسكري،(. علم النفس 2013سامي ) الختتانة،
 .: دار الفكرلبنان بيروت، ،6ط ،القائد(. الرسول 2002) محمود خطاب،
 .: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع1ط االسالمية،العربية  اْلع ْسك ِري ة(. 1985محمود شيت ) خطاب،

: لبنان ،بيروت ،3ج كثير،ة من البداية والنهاية البن (. السيرة النبوي1976اء )أبو الفد الدمشقي،
 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.
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: لبنان ،بيروت ،2ج كثير،ة من البداية والنهاية البن (. السيرة النبوي1976أبو الفداء ) الدمشقي،
 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.

 : دار الميسرة للنشر والتوزيع.األردن عمان، ،1ط العسكري،(. علم النفس 4101)ه محمد شحات ربيع،
ِري ة ةد(. القيا1990عبد هللا ) شيد،لرا  : دار القلم.سوريا دمشق، ،1ط ,في عهد الرسول  اْلع ْسك 

ِري ة،(. الموسوعة 4119)ابراهيم  رمال، ْسك   : دار اليوسف.لبنان ،بيروت ،1ط ،1ج اْلع 
 : دار الشؤون الثقافية العامة.العراق بغداد، القيادية، اْلع ْسك ِري ة(. الشخصية 0977)حازم  ي،الروا

 : دار الشروق للنشر والتوزيع.األردن عمان، العسكري،علم النفس  .(4112)عماد  الزغلول،
م ة(. حركة ال2003سمير ) سعيد،  ،2ط استشهاد،جهاد نصر أو  حماس،المية اإلس ُمقاو 
 .: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعمصر ،هرةالقا

ةُأصول (. نظرات في .097)سالمة  سعيدان،  السعودية، ،الرياضالمعاصرة، الميدانية  اْلِقياد 
ِري ةكلية الملك خالد  ْسك   مطابع الحرس الوطني.: اْلع 

 ريخ.دار الم السعودية: ،الرياض ،1ط ،ودراسات عسكرية(. بحوث 1979) يوسف السلوم،
 : الدار العربية للعلوملبنان بيروت، ،1ط الحرب،(. االستراتيجية والتكتيك في فن 2008منير ) شفيق،

 .واشنطن: مكتب المعرفة للجيش ابوعبدهللا،ترجمة خاصة  الجيش،(. قيادة 2006بيتر ) شوميكر،
 الرياض، ،2ط األول،(. تنمية المهارات اإلشرافية على المستوى التنفيذي 1999قاسم ) ضرار،

 السعودية: مطبعة سمحة.
ة(. االتجاهات الحديثة في 4117)محمد  العجمي،  ،عمان البشرية،اإلدارية والتنمية  اْلِقياد 
 : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.األردن
 : دار النفائس.1ط اإلسالمي،(. المذهب العسكري 1993بسام ) العسلي،
 : دار الفكر.لبنان ،بيروت ،2ج  ْرب اإلسالمي،اْلح  (. فن 1998بسام ) العسلي،
السعودية: مكتبة  ،1ط وأسسه،عداد الجندي المسلم أهدافه (. إ 4113)عبد هللا بن فريح  العقالء،

 الرشيد للنشر والتوزيع.
 امعي.: دار الفكر الجمصر االسكندرية، ،1ط اْلع ْسك ِري ة، اْلِقياد ة(. استراتيجية 2008عبد الرحمن ) العيسوي،
 فلسطين. ،1ط ،األول(. اسطورة الصاروخ 2005يسرى ) الغول،
ين وعز اللطيف،عبد  فرج، : السعودية ،جدة ،1ط العسكري،(. علم النفس 0978)جميل عطية الد 

 دار الشروق.
ة(. فن إدارة ال1972محمد ) فرج،  .مصر ،الشريففي الحروب اإلسالمية: األزهر  م ْعر ك 
 دار الشروق للنشر والتوزيع. :2ط ،1ج واالزدهار،القوة  عصر-العباسيةلخالفة (. ا2003فاروق ) فوزي،
ِري ة،(. مبادئ االستراتيجية 2013جي جي ) فيبجر،  .: مكتبة النافذةمصر الجيزة، ،1ط فاضل،ترجمة علي  اْلع ْسك 

ة(. 2001سالم ) القحطاني،  كلية العلوم اإلدارية. :جامعة الملك سعود السعودية، الرياض، االدارية، اْلِقياد 
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دارة  اْلِقياد ة(. 2010عالء ) قنديل،  : دار الفكر ناشرون وموزعون.األردن عمان، االبتكار،اإلدارية وا 
ة(. 1989تن )ر ما كريفلد، : المؤسسة لبنان ،بيروت ،1ط صايغ،ترجمة يزيد  الحرب،في  اْلِقياد 

 العربية للدراسات والنشر.
ةكلية  ةفن (. 1998)واألركان  اْلِقياد  ِري ة، اْلِقياد  ْسك  : مطبعة كلية السعودية ،الرياض ،7ط اْلع 
ة  واألركان للقوات المسلحة. اْلِقياد 
ةكلية  ِري ةالسودان: المطبعة  ،الحربمبادئ  .(4102)واالركان المشتركة  اْلِقياد  ْسك   .اْلع 

 مطابع الحرس الوطني. السعودية: الرياض،، ةاْلِقياد  (. منهاج مادة 0998) اْلع ْسك ِري ةكلية الملك خالد 
ة(. 4111)نواف  كنعان،  : مطابع الفرزدق التجارية.السعودية ،الرياض ،اإلدارية اْلِقياد 
ة،(. لمحات في فن 1986تا )جورا كورتوا، لبنان:  ، بيروت،3ط األيوبي،ترجمة الهيثم  اْلِقياد 

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
ِري ةاالستراتيجية (. المدخل إلى العقيدة و .097) محمد محفوظ، ْسك  القاهرة: دار  اإلسالمية، اْلع 

 االعتصام للطباعة والنشر والتوزيع.
ةية اإلسالمية في (. النظر 1981محمد ) محفوظ،  القاهرة: دار االعتصام. الحربية، اْلِقياد 
 : دار االعتصام.مصر القاهرة، الحربية، ياد ةاْلقِ (. النظرية اإلسالمية في 1977)الد ين محمد جمال محفوظ،

 فلسطين: مؤسسة دار األرقم للطباعة والنشر. ،1. ط(2011مذكرات في الفكر العسكري )
ة(. مفهوم 1986عبد الحميد ) مرسي،  ،المكرمةمكة  اإلسالمية،في إطار العقيدة  اْلِقياد 
 : مطابع رابطة العالم اإلسالمي.السعودية
ِري ة،الوجيز في قانن األحكام (. 1972غندور ) مزمل، ْسك  ِري ةالسودان: المطبعة  اْلع   .اْلع ْسك 
 : شركة القدس التجارية.مصر القاهرة، ،1ط مسلم،مختصر صحيح  .(2007الحافظ ) المنذري،
 .: دار االرقم للنشر والتوزيعاالردن عمان، ،1ط اإلسالم،(. التعبئة الجهادية في .097)أحمد  المومني،
 الكويت: در البحوث العلمية. ،14ط هشام،(. تهذيب سيرة ابن 1985عبد السالم ) هارون،
ة،(. 1957ومحمود زكي ) التواب،عبد  هديب،  القاهرة: دار الفكر العربي. اْلِقياد 
ة(. تولي 1989) وليم وتوماس،صامويل  هيز، ة )فن اْلِقياد  ِري ة اْلِقياد  ْسك  ترجمة  ،وعلمها( اْلع 

 : المؤسسة العربية للنشر.لبنان بيروت، ،2ط ،اشمهسامي 
 : دار الكتب العلمية.لبنان ،بيروت ،1ط ،1ج الشام،(. فتوح 1997أبي عبد هللا ) الواقدي،
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 المجالت والوثائق:ثانيا: 
(. السمات القيادية المفضلة لدى القادة األكاديميين واإلداريين في جامعة 2006صالح ) عليمات،
 مجلة جامعة دمشق. :جامعة اليرموك ،22المجلد  الثاني،دد الع اليرموك،
 .120:66 ، عدد2002مجلة الحرس الوطني, القصير،

ْربقراءة في  للدراسات،مركز عكا    واالنتصار(،الرصاص المصبوب )جدلية الهزيمة  ح 
 م.2011-12-27بتاريخ 

 .اْلع ْسك ِري ةمجلة كلية الملك خالد  السعودية، (،48)عدد  اْلِقياد ة،(. مبادئ 1996جالل ) المنزالوي،
م ةميثاق حركة ال  .(1988اإلسالمية حماس ) ُمقاو 

ْربالُأصول (. 2006جمال ) الهوبي، العدد الثاني:  االغا،عبد الهادي  الكريم،كما يعرضها القرآن  ح 
 .مجلة الجامعة اإلسالمية

 
 الرسائل العلمية:ثالثا: 
ِري ةة (. العقيد2013رفيق ) هاني، أبو ْسك  كلية  منشورة،غير  دكتوراهرسالة  اإلسالم،في  اْلع 

 جامعة الجنان بلبنان. اإلنسانية،اآلداب والعلوم 
(. السمات القيادية والمسئولية االجتماعية لدى الطالب المشاركين 4104) يوسف كوش، أبو

 التربية،كلية  منشورة،رسالة ماجستير غير  الطالبي،شاركين في جماعات النشاط وغير الم
 فلسطين. بغزة،اإلسالمية الجامعة 
م ةجهود حركة ال(. 2010) محمد البابا، اإلسالمية حماس في االنتفاضة الفلسطينية  ُمقاو 

الجامعة اإلسالمية:  اآلداب،كلية  التاريخ،قسم  منشورة،رسالة غير  ،(1987-1994)
 فلسطين.
المدراس الثانوية وعالقتها بدافعية المعلمين (. األنماط اإلدارية لمديري 2000محمد ) الجرب،

 سعود،جامعة الملك  منشورة،غير  رسالة ماجستير ،المعلمينإلى العمل من وجهة نظر 
 .السعودية ،الرياض

نية (. دور القيادات االستراتيجية في تطوير المنظمات االمنية والمد2010محمد. ) الزعبي، 
راسات   كلية  منشورة،غير  ماجستيررسالة  السورية،في الجهورية العربية  امعة ج ،العليا الدِ 
 .السعودية ،الرياض األمنية،نايف العربية للعوم 

ِري ة،(. النمط القيادي وعالقته باألداء الوظيفي في األجهزة 2003مشاري ) الشريف، رسالة  اْلع ْسك 
 لوم األمنية.السعودية: أكاديمية نايف العربية للع الرياض، منشورة،ماجستير غير 
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ة(. أساليب .411)سعيد  الغامدي، ِري ةاإلدارية لدى ضباط الكليات  اْلِقياد  ْسك  وفق نموذج  اْلع 
السعودية: أكاديمية نايف العربية  الرياض، منشورة،رسالة ماجستير غير  اإلدارية،الشبكة 

 للعلوم االمنية.
ِري ةيات (. برامج التأهيل القيادي في الكل2002مسفر ) القحطاني، ْسك  ودورها في بناء  اْلع 
السعودية: أكاديمية نايف العربية  الرياض، منشورة،رسالة ماجستير غير  القيادية،المهارات 

 للعلوم األمنية للدراسات العليا.
ِري ة(. تربية القيادات 1996خلف هللا. ) القرشي، ْسك  غير  ماجستير ةرسال ,عند الرسول  اْلع 
 السعودية. القرى،جامعة أم  تربية،الكلية  منشورة،

 
 لكترونية:المواقع ال رابعا: 
ة(. 2010بسام ) الشطي، ِري ة اْلِقيطاد  ْسطك  الكويطت،  الفرقطان،مجلطة  ,مطن خطالل غطزوات الرسطول  اْلع 
 2010-07-06. بتاريخ

http://www.al-forqan.net/articles/111.html  

ة. مقرر (4101)مرفت  ناصف،  .اإلدارية في المؤسسات التعليمية اْلِقياد 

http://asu.shams.edu.eg/Info_network/WebSites/Applications/education%

20deploma/test/courses)) 

     .الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخوان المسلمين موقع إخوان ويكي،
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%

A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8

A%D8%AF_%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8

A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85 

 .م2009-5-30بتاريخ ولى "اختراق" ة األلالحق ن،اآللسطين موقع ف
http://www.paltimes.net/olddetails/news/92246 

 .م2012-8-3بتاريخ  صحفي،تقرير  األقصى،ذاعة صوت إموقع 
http://www.alaqsavoice.ps/ahrar/index.php?action=detail&id=98778 

 .م2013-6-10مقال صحفي بتاريخ  فلسطين،موقع صحيفة 
http://felesteen.ps/details/news/84399/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8

%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8

%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D

9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-1987-

%E2%80%93-1994-15.html 
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 .م2014-10-31بتاريخ  الحرة،الموسوعة  ويكيبيديا،موقع 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8

%A8_%D8%B9%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9

%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85#.D8.A7

.D9.84.D8.AD.D8.B1.D9.88.D8.A8_.D9.88.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B9.

D8.A7.D8.B1.D9.83_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.85.D9.84.D9.8A.D

8.A7.D8.AA 

 .2014-10-31بتاريخ  المسلمة،موقع فلسطين 
http://www.fm-m.com/2005/feb2005/story8.htm 

 .م2014-7-25بتاريخ  ،يلكتروناإلموقع الراية  
http://www.raya.com/news/pages/db878ed9-033e-4850-b93e-

5db8aabb465c 

 .م2006-6-28موقع الجزيرة نت بتاريخ 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/6/28/%D8%B9%D9%85%D9

%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B1 

%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF 

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%

D9%84 

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6 

D9%8A%D9%84%D9%8A 

 .م2006-6-28خبارية بتاريخ موقع معا اإل
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=30498 

تاِئبموقع  ين ِعز   الشهيد ك  امالد   .اْلق س 
http://www.alqassam.ps/arabic/ 

 
 .أمنىموقع المجد نحو وعي 

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4714 

 .وزارة الصحة الفلسطينية
http://www.moh.gov.ps/portal/ 

 .2014صدار الخامس عشر , اإل ،مقاتل من الصحراء ةلكترونيالموسوعة اإل
http://www.moqatel.com/openshare/default.htm 
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 المقابالت الشخصية: خامسا: 
 م. 2002-7-22الشيخ محمد شهاب بتاريخ 

 االسالمية( الجامعة-الشفوي مركز التاريخ  )أجراها. م2002-8-30ندى بتاريخ  زياد أبو
ام ِلك تاِئبالمكتب اإلعالمي  جراها)أ م.2004-12-29بتاريخ  أبو خالد محمد الضيف  (اْلق س 
ام ِلك تاِئبأجراها المكتب اإلعالمي ) م.2013-4-6بو شمالة بتاريخ أمقابلة محمد   (اْلق س 
 الباحث( )أجراهام. 2014-11-3بتاريخ  الشمالي،ء غزة مقابلة قائد لوا

 الباحث( )أجراها م.2014-11-30مقابلة محمد صيام بتاريخ 
 الباحث( )أجراها م.2014-12-1مقابلة واصف عريقات بتاريخ 

 الباحث( )أجراها م.2014-12-2مقابلة يوسف الشرقاوي 
 الباحث( )أجراها م.2014-12-5مقابلة سعد الزعبي 

 الباحث( )أجراها م.2014-12-4 مين حطيطألة مقاب
 

 سادسا: البيانات:
ام ِلك تاِئببيان رسمي   م.2004-12-7بتاريخ  الثاقب،حول عملية السهم  اْلق س 
ام ِلك تاِئببيان رسمي   م.2004-12-12بتاريخ  الغضب،وصقور فتح حول عملية براكين  اْلق س 

ام بعد م ْعر   ِلك تاِئب النصرخطاب  ة اْلق س   م.2009-1-19بتاريخ  الفرقان،ك 
ام بعد م ْعر ك ة  ِلك تاِئب النصرخطاب   م.2014-8-27بتاريخ  ،المأكولالعصف اْلق س 
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 المالحق والوثائق 
 

 خطاب التحكيم(: 1ملحق رقم )
 قائمة بأسماء محكمي االستبيان (:2ملحق رقم )
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 :(1ملحق رقم )
 خطاب التحكيم

 

 
 ، هللا حفظك                                        :األخ 

 ،وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 
 

ةستير في الماجِ  درجةِ  لنيلِ  بحث   بإعدادِ  ثُ يقوم الباحِ  راساتن برنام ج واإلدارِة م اْلِقياد  الُعليا  الدِ 
راساِت  ِة للدِ  ياس  ِة األْقصى بغزةالُمشتر ك بين  أكاديمي ِة اإلدارِة والسِ   الُعْليا وجاِمع 

ةبعنوان: واقع تطبيق  ق ياد  ي ة ال  ر  ك  ام ل ك تائ ب ال ع س  س  بالأ صول  ال ق  ر  ةفي  ح  ك   4102 م ع ر 
كتور: شر تحت  إ  المحترم   رفيق أبو هانياِف الد 

بْ  االْسِتبان ةِ على  العِ باالط ِ  م  كر  لذا نرجو منكم الت   الوضوح، ومدى  ثُ يْ ها من ح  أي في فقراتِ الر   داءِ وا 
ة متها لموضوعِ مالء   راس   .اناسب  مُ  هُ ما ترون   سب  عديل ح  الت   جاءِ مع ر  ، الدِ 

 

ة وكلي أمل  بإسهام كم في إثراء  هذه  راس  برات ك م االد    لعلمية.ب خ 
 

 ،،، تعاونكم ن  س  م ح  ن لك  نثم   
 

  هاني صالح الدالي: الباحث
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 :(2ملحق رقم )
 ةانقائمة بأسماء محكمي الستب

 
 مكان العمل صفته الوظيفية السم م
 دارة والسياسةكاديمية اإلأ دارة والسياسيةعميد أكاديمية اإل . محمد المدهون د 0
راعميد  أ.د فؤاد العاجز 4  سالميةالجامعة اإل العليا ساتالدِ 
 سالميةالجامعة اإل فرع الجنوب -عميد الجامعة اإلسالمية الفرا ماجد .د.أ 3

 ا.د. خالد الخالدي 2
 أستاذ التاريخ اإلسالمي المشارك

 رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
 الجامعة اإلسالمية

 سالميةامعة اإلالج ستاذ مساعد اللغة العربيةأ عاشور يوسف .د.أ 5
 مةجامعة األ عميد كلية اآلداب د. عدنان أبو عامر .
 كلية القدس الفنية الجامعية عميد كلية القدس الفنية د. محمود ابو وطفة 8
 كلية العودة الجامعية عميد كلية العودة الجامعية د.  كمال تربان 7
 اط الجامعيةكلية الرب عميد كلية الرباط الجامعية اللواء ناصر مصلح 9
 كلية العودة الجامعية نائب العميد للشؤون االكاديمية د. هشام المغاري  01
 سالميةامعة اإلالج أستاذ مشارك وادي رشدي .د 00
دارة الموارد البشرية الروس أبو سامي .د 04  سالميةالجامعة اإل أستاذ مشارك تنمية وا 
 سالميةالجامعة اإل م السياسيةاستاذ مساعد االقتصاد والعلو  بركات نافذ .د 03
  خبير أمني واستراتيجي د. إبراهيم حبيب 02
 من الوطنياأل قائد قوات األمن الوطني لواء ركن. حسين أبو عاذرة 05
  الخبير االستراتيجي والعسكري  لواء ركن د. مأمون أبو نوار .0
  الخبير االستراتيجي والعسكري  لواء ركن. واصف عريقات 08
  الخبير االستراتيجي والعسكري  ميد ركن. أسعد الزعبيع 07

 عميد. محمد صيام 09
 مستشار مجلس أمناء كلية الرباط الجامعية

 كلية الرباط الجامعية عسكري خبير 

  الخبير العسكري واالستراتيجي عقيد ركن. محمد الحاضري  41
 كلية القدس الفنية الجامعية محلل عسكري  حمد الحتةأأ. 40
  محلل إحصائي م. إبراهيم أبو شمالة 44



[112] 

 

 :(3ملحق رقم )
 الستبانة

 
 

راسات   برنامج  ة اإلدارة  أكاديمي  العليا المشترك بين  الد  

راسات  العليا ياَسة للد    وجامعة األقصى والس  

ةبرنامج الماجستير في   ةالدار و  ال ق ياد 

==================================================== 
ت بان ة  دراسة بعنوان:  اس 

ةواقع تطبيق  ي ة ال ق ياد  ر  ك  ام ل ك تائ ب ال ع س  س  ب  ال ق  ر  الل  أ صول ال ح  ةخ  ك   م2314 م ع ر 
 

ي مصـباح  الحريـة م ضـيئالعـدل  والجهـاد،  الحق، حـاملي رايـة   األرض، رافعي لواء   أجناد   إلى خير  
 ة لي بصر ه العالم بأسر ه،،،زكيبدمائ هم الطاهرة ال الغبار  وماسحي عنه 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 أما بعد:

 

ويحفرهطا فطي عقطول وقلطوب أجياِلنطا، ولمطا كنططتم  ،لم طا كنطتم فرسطان  المعطارك التطي سطيخل دها التططاريخ
طططا سطططط   ا فطططي زمطططن الرويبضطططة، ولم  طططا حيًّطططا ينطططبُض عطططزة  وكرامطططة  وشطططموخ  رتم مثطططاال  ُيحتطططذى ِبطططه، ودرس 

إنجطططازاتكم العظيمطططة، بسطططهركم، بتخططططيطكم، بتنفيطططذكم، بمعنويطططاتكم، بصطططمودكم، بإيمطططانكم، بثقطططتكم، ب
طططةبطططأرواحكم، بقلطططوبكم، أعظطططم البططططوالت فطططي بقعطططة  تنفسطططت ال م  مطططع كطططل شطططمس  تشطططرق مطططن بطططين  ُمقاو 

ا ال ُتخلفطه، لم ط ؛إصبعْي مقاوم   ا كنطتم كطذلك  وأكثطر؛ كطان موضطوع عطرف كيطف يضطرب للحريطِة موعطد 
بُكطططلِ  م وضطططوِعي ة  ان رجطططو مطططنكم الت كطططرم  ِباإلجاب طططة عطططن أسطططئلته تطططيال ةاناالسطططتب ههطططذ تدراسطططتي، وكانططط

طط هططٌة إلطى الُمسطتوى القيططاديِ  فطي  اعهطدناها علطيكم، ِعلم  تاِئططب ِعطز   بأن هطا موج  ين ك  ططاماالطد  ، غططزةفطي  ْلق س 
ر كم بأن البياناِت الطو  اردة  فطي هطذه االسطتبانِة ستسطتخدُم فقطط لغطرِض ويجدُر ِبنا في هذا المقاِم أن نذكِ 

ةتطبيططِق  واقططعالبحططِث العلمططي، وذلططك لُمحاولططِة الت عططر ف علططى  ِري ة اْلِقيططاد  ْسططك  ططام ِلك تاِئططب اْلع  ُأصططول  اْلق س 
ْرب ِخالل   ة اْلح   .م4102 م ْعر ك 

ياك  ،،، القضيةم لخدمة هذا الدين، وهذه شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، وفقنا هللا وا 
 

 هاني صالح الدالي :الباحث
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 لية:يانات األو  : الب  أوًل 
1. : ي  توى الق ياد   الم س 

 د لواء  قائِ  )   (   كتيبةد قائِ  )   (   د سريةقائِ  )   (   د فصيلقائِ  )   (
نوات   .2  :الخدمة س 

 نةس  05 أكثر من)   (  نواتس   05-00من  )   ( نواتس   01-.من  )   ( سنوات فأقل  5 )   (
ر .3  :الع م 

  21)   ( أكثر من 21-.3من  )   ( 35-30من  )   ( 31-45من  )   ( 45أقل من )   (
 :الع لمي الم ؤه ل .4

       ِدراسات ُعليا   بكالوريوس   )   (   ُدبلوم   )   (   )   (ثانوي ة عامة فأقل      )   (
 

 : فقرات الستبانة:اثانيً 
ْربالُأصططول التططي تحططدد  الفقططراتفيمططا يلططي عططدد مططن  االسططتبانة، يرجططى وضططع عالمططة  محططاورفططي ح 

 أمام درجة الموافقة المناسبة التي تحدد درجة اإلجابة:)×( 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

 كبيرة
 قليلة قليلة متوسطة كبيرة جدا

 جدا

 
 الهدفاألصل األول: 

   
  

تاِئب دت حد   1 ام ك  ةم ْعر  ال خالل   أهداف ها اْلق س   ك 
   

  
ة   هدافُ األكانت  2       مكن الوصوُل إليهاويُ  ،واضح 
 ُمهمة   كانت األهدافُ  3

   
  

      هامن أجلِ  التضحية   هدافُ استحقت األ 4
 مع األهداف القتالي ةُ  تناسبت القدرةُ  5

   
  

 
 التأمين األصل الثاني:

   
  

تائ ب نت  تمك   1 ام ك  ك ةطول  فترة الال ع د و  عن  يويةٍ ح جمع  معلوماتٍ من  ال ق س   م ع ر 
   

  
تاِئب حافظت  2 ام ك  ري ِة والِكتمانِ  اْلق س  ةال أثناء   على السِ        م ْعر ك 
تاِئب أم نت  3 ام ك  ةاالتصال  والتواصل اآلمن  أثناء ال اْلق س        م ْعر ك 
تاِئب قامت  4 ام ك      فخاخلغام واألاأل وزرعِ الموانع والتحصينات  بإقامةِ  اْلق س 

  
تاِئب أقر ْت  5 ام ك   رع باألرضدوالت ين  العام  لكلِ  الوْحداتِ التأم اْلق س 

   
  

تاِئب حافظت  6 ام ك        للمجاهدينالصحيح  على االنتشارِ  اْلق س 
تاِئب حافظت  7 ام ك    سناد(ياط )اإلِ االحتِ  على وجود وحداتِ  اْلق س 
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

 كبيرة
 جدا

 قليلة قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

تاِئب حافظت  8 ام ك   سناد( على تفعيل وحدات االحتياط )اإل اْلق س 
   

  

 
ةوحدة األصل الثالث:   ال ق ياد 

   
  

تاِئب دت وح   1 ام ك        الت دابير والُجهود تحت  قيادة  واحدة   كاف ة   اْلق س 

2 
تاِئطططططب حققطططططت  طططططام ك  ثنطططططاء الثبطططططات, أ)الضطططططبط  الضطططططبط  والسطططططيطرة اْلق س 
    و المواجهة(أالحركة ثناء أ والسيطرة

  

 واحدة اديةٌ قي كان لكل مستوى تنظيمي مرجعيةٌ  3
   

  
تاِئب أدارت  4 ام ك  ةال اْلق س        مخطط ومدروس بشكل   م ْعر ك 
تاِئب عززت إدارُة  5 ام ك  ةلل اْلق س  ةالثقة  ب م ْعر ك    اْلِقياد 

   
  

تاِئب أحسنت  6 ام ك   جندلقادة والا اختيار   اْلق س 
   

  
تاِئب  تعطأ  7 ام ك   ماتالالزمة لتنفيذ المهِ  الصالحياتِ  القادة   اْلق س 

   
  

 الروح المعنويةاألصل الرابع:  
   

  

تاِئب عملت  1 ام ك   ة لمجاهديهاة والروحي  يماني  على تعزيز الجوانب اإل اْلق س 
   

  

تاِئب قادُة  تواجد   2 ام ك   ميدانفي ال المجاهدينمع  اْلق س 
   

  
 جاهدين المُ المسئولية عند  ت روحُ د  تول   3

   
  

أد ت المسطططئوليُة لطططدى المجاهطططدين إلطططى المبطططادرِة واإلصطططراِر علطططى تنفيطططذ  4
    المهام بإرادة  قوية

  

ام ِلك تاِئبالمعتمدة  القتالية لعقيدةُ ا رفعت 5       ُمجاهديها معنوياتِ  اْلق س 
 جاعةوش   القتالية بجرأة   العملياتِ  المجاهدون نفذ  6

   
  

      التعاون  األصل الخامس: 
تاِئب ت نجز  أ 1 ام ك   بروح الفريقالميدانية المهام  اْلق س 

   
  

    تبادل  الم علوماِت واالستطالع المجاهدينشمل  التعاوُن بين  2
  

ة المجاهدينشمل  التعاوُن والتنسيُق بين  3  جميع  صنوِف األْسلح 
   

  
تاِئب عالجت  4 ام ك        الحادة شكاليات والمواقف  اإل اْلق س 

5 
تاِئب تمكنت  ام ك   صطولِ للحُ  دينالمجاِهط من تنظيم وتنسطيق جهطودِ  اْلق س 

    تائجالن   على أفضلِ 
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

 كبيرة
 جدا

 قليلة قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

 (الهجوماألصل السادس: التعرض ) 
   

  
 للعدو وغير متوقع   امفاجئ   الهجوميةِ  العملياتِ  ن تكتيكُ كا 1

   
  

تاِئب حافظت 2 ام ك        ماس مع العدوعلى الت   اْلق س 
تاِئب رتطو   3 ام ك  ضعي ة العملياتِ  اْلق س   الهجومية و 

   
  

تاِئباستثمرت  4 ام ك  عفِ  اْلق س  ُدو   نقاط ض   ه الم كشوفةونقاط  اْلع 
   

  
تاِئب حققت 5 ام ك   ةالهجومي   في العملياتِ  الموضوعة   األهداف   اْلق س 

   
  

تاِئب تغلبت 6 ام ك  ُدو  ق على تفو   اْلق س   اْلع 
   

  
تاِئب دتحي   7 ام ك  ُدو  ة  سلحأ اْلق س        ةي  ات القتالِ في مسرح العملي  اْلع 
تاِئب حققت 8 ام ك        ةأثناء العمليات الهجومي   العالية   القتالي ة   المعنوي ة   الروح   اْلق س 
تاِئبكسرت  9 اماْلق   ك  ُدو  إرادة   س        في الِقتال أثناء  الُهجوماْلع 
 البساطةاألصل السابع:  

   
  

تاِئب تق  طب   1 ام ك   المهام وتوزيع   تقسيم   اْلق س 
   

  
تاِئب راعت 2 ام ك   يةالقتال للمهام والعملياتِ  الزمني   الترتيب   اْلق س 

   
  

تاِئبت ق  طب   3 ام ك        للوحدات المقاتلة في الخطةِ  يل  والتفص الدقة   اْلق س 
تاِئب راعت 4 ام ك   القيادي التسلسل   اْلق س 

   
  

تاِئب قتطب   5 ام ك        راألوام توصيلِ  سهولة   اْلق س 
تاِئب شرحت 6 ام ك        مجاهد المهام لكل ِ  اْلق س 
      حشد القوى األصل الثامن:  

1 
تاِئططططب حشطططدت ططططام ك  قططططة   قتالي ططططة  ال القططططدرة   اْلق س   والمكططططانِ  فططططي الزمططططانِ  المتفوِ 

    المناسب ْين الستهداِف نقاط ضعف العدو
  

تاِئب تمكنت  2 ام ك  ُدو   قدراتِ  من تحجيمِ  اْلق س        ةالقتالي  اْلع 

3 
ططط تاِئطططبت د  حش  طططام ك   وقطططت   فطططي أقطططل ِ  والمنطططاورةِ  النطططارِ  عناصطططرِ  قطططدرة   اْلق س 
 دو  الع ضعفِ  لتدميِر نقاطِ  ممكن  

   
  

 تالزم حشُد القوى مع المباغتةِ  4
   

  
تاِئب نتتمك   5 ام ك  ُدو   من منعِ  اْلق س        ممن التقد  اْلع 
      القتصاد في القوى األصل التاسع:  
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

 كبيرة
 جدا

 قليلة قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

تاِئب استفادت  1 ام ك   إلخ( .شجار,نفاق, األمن العوارض الطبيعية ) األ اْلق س 
   

  

تاِئططب حققططت  2 ططام ك  مططن القططدراِت القتالي ططِة )ماديططة,  الفاعلططة   االسططتفادة   اْلق س 
ةألولويات ال اتبع   ،معنوية(     م ْعر ك 

  

تاِئب نفذت  3 ام ك        المجاهدينات القتالية بالحدِ  األدنى من المهم   اْلق س 
تاِئب نفذت 4 ام ك   العتادبالحدِ  األدنى من  القتالية المهماتِ  اْلق س 

   
  

ام تاِئبك   حافظت 5       على الجهِد الرئيسيِ  أثناء العمليات الهجومية اْلق س 

6 
تاِئب استفادت طام ك  التمويطه, خفطاء مطن النقطاط الحيويطة )الرصطد, اإل اْلق س 
 إلخ( ، ...الرمي حقول

   
  

تاِئب حققت 7 ام ك        اتالعملي   في مسرحِ  بمجموعات النخبة التفوق   اْلق س 
 والمفاجأة لمباغتةااألصل العاشر:  

   
  

تاِئب نفذت 1 ام ك  ا بهمااْلع ُدو  ات في زمان  ومكان  لم ي كن المهم   اْلق س   مستعد 
   

  
تاِئب نفذت 2 ام ك   المهماِت بأسلوب  لم يتوقْعه العدو اْلق س 

   
  

تاِئب امتلكت 3 ام ك   المبادرة زمام   اْلق س 
   

  
تاِئب استخدمت 4 ام ك        والتضليل اع  الخد اْلق س 
تاِئب استغلت 5 ام ك   المناسبة وقات والظروف  األ اْلق س 

   
  

تاِئب نوعت 6 ام ك        لوالوسائِ  واألساليب   التكتيكاتِ  اْلق س 
 المناورةاألصل الحادي عشر:  

   
  

1 
تاِئططططب نقلططططْت  ططططام ك  بشططططكل  مططططدروس  فططططي زمططططان  ومكططططان   المجاهططططدين اْلق س 

    وقْعهم العدومناسب ْين ولم يت
  

تاِئبدارت أ 2 ام ك   هم العدو  لم يتوقعْ  ومكان   في زمان   مدروس   بشكل   النيران   اْلق س 
   

  
تاِئب حققت 3 ام ك  ق عل وضعي ة   اْلق س  ُدو  ى التفو        اتأثناء  تنفيِذ المناور اْلع 

تاِئب استثمرت 4 ام ك  ُدو  نقاط ضعِف  اْلق س  نتشطاٌر خطاطئ, االتكتيكي طة )اْلع 
    اتأثناء تنفيذ المناور أخطاء تكتيكية، دعم ضئيل, معنويات ضعيفة( 

  

تاِئب اشتبكت 5 ام ك  ُدو  مع  اْلق س   اغير مستعد   فيه ماكن  أفي اْلع 
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 :(4ملحق رقم )
 سئلة المقابالتأ

 
 ،،، هللا حفظك                              :األخ 

 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تطبيطططق أصطططل فطططي  ابسطططيط   اننطططي وجطططدت مطططن خطططالل تحليطططل االسطططتبانة ضطططعف  أود إعطططالم سطططيادتكم أ

طْربخطالل  ،وأصطل حشطد القطوى  ،وأصل التطأمين ،الهدف رجطو مطن سطيادتكم التكطرم , وعليطه أ2014ح 
 باإلجابة على االسئلة التالية.

 أول: تعريفات عامة: 
 الهدف:ت ع ريف  .1

طْربوالهدُف األساسي  من ال ِري ةهطو تطدميُر القطواِت  ح  ْسطك  , وكطل  مطن فطي الجطيِش  اْلع  لجطيِش العطدو 
ِري ةمطططن ِخطططالِل العملي طططات  ،الخفيطططِر إلطططى القائطططِد يعمطططُل علطططى تحقيطططِق ذلطططك الهطططدفمطططن  ْسطططك  ن  أي  اْلع  , وا 

ِلحمايطِة ق طة ومْنطِع تحركطاِت األ ْعطداِء و حصون  يمكُن إقامُتها بشكل  دائم  أو بشكل  مؤق طت  مطن أْجطل إعا
طططِط اإلمططداِد ال طططُل العملي ططاِت الدفاعي طططة, وحماي ططِة القطططو اِت وخط  ن  أي  وظيفططة  عسطططكري ة  تفضِ  طططِة ِبطططه, وا  خاص 

ا لخوِض األْنهاِر ومروِر الجبطاِل  العملي اِت القتالي ة، وبت حقيِق تلك  العملياِت فإن  الجيش  يكوُن مستعدًّ
 (27: 2013حتى يتم  تحقيُق اله د ف.) فيبجر, 

 التأمين: .2
ة تضططعُ  التططي يردابوالت طط اإلجططراءات موعططةجْ م   هططووتعنططي بالتططأميِن   مططن مططأمن   فططي والقططواتِ  اْلِقيططاد 

ُدو   مباغتةِ   إلجطراء المالئمطة والمنطقطة الالزمطة، منيطةالز   الفترة على بالحصولِ  للقائدِ  وتسمحُ  لها،اْلع 
 (116: 1981على تنفيذها. ) األيوبي, والمصمم  لها المخطط المناورة
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د  الق وى: .3 ش   ح 
, فطي زمطان  ومكطان  مناسطب ْين, وذِلطك  ُهو ِعبارٌة عْن جمِع واستخدا ا للعطدو  قِة قياس  ِم القدرِة القتالي ة المتفوِ 

 (65: 2013تتيُح فرصة  هزيمتِة.) التكتيك العسكري, اْلع ُدو  الستهداِف نقطة  ضعيفة  في جهاِز 
 

 سئلة المطلوب الجابة عليها: ثانيا: األ
ام تاِئبك   آليات تفعيل وتطوير أصل حشد القوى لدى ما  .0  في قطاع غزة؟ اْلق س 
تاِئب آليات تفعيل وتطوير أصل التأمين لدى ما  .4 ام ك   في قطاع غزة؟ اْلق س 
تاِئب آليات وتفعيل أصل الهدف لدى ما  .3 ام ك   في قطاع غزة؟ اْلق س 

 
ة  وكلي أمل  بإسهام كم في إثراء  هذه راس  برات ك م العلمية ،،،الد    ب خ 
 

 ،،، ونكمتعا ن  س  م ح  ن لك  نثم   
 

  هاني صالح الدالي: الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


