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 عسكريةالخطة العممية لصناعة القيادة ال

 د شهاب الهاشميمحمّ أعدَّها : 

 ،الحمد هلل رب العالمينبسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 وبعد:به أجمعين، اصحأوعمى آله و  ،دحمَّ مُ  إمام المجاهدين سيدناوالصالة والسالم عمى 

شاهد فيها العالم كيفية التعامل اإلجراميي الفظييم مين ميميشييات عصيابة أسيد منذ المحظة األولى التي 
أن ال وسيييمة  سييوريا، عمييم أهيل طاليب باإلصييالحي لمشييعب السييوري اليذي  ييرجميم المظيياهرات السيممية 

وميييم ذليييا صيييبروا عميييى  ه إال السيييي ،دواَنيييد عُ رُ لمقارعييية هيييذا النظيييام المجيييرم إال بالسيييالح، وأنيييه ال َيييي
فيهييييا عمييييى  اييييي منو لسيييمميتهم حتَّييييى لييييم يُعييييد هنالييييا ُبييييٌد ميييين حيييرورة انحييييياز النيييياس لمنيييياط  يحمونهييييا 

ن ليم يي منوا عميى دميامهم مين لصي  المجيرمين    فيد مت الويورة السيورية مرحمية الصيدام  أعراحهم، وا 
ل المعتييرا ح ويييد ُ السييال أن يحمييلَ  مسييتطيم كييان لزامييًا عمييى كييل شيياب مناحييلٍ العسييكري المسييمَّ ، و 

 وغيرهما  الذين أتى بهم من إيران وروسيا ومرتزلَته المجرم ناه عدو جابِ العسكري لنُ 

الكويييير مييين الحيييوابط والتقنييييات فيهيييا وألن هيييذل الويييورة بيييدأت شيييعبيًة بسييييطًة بييييد البسيييطا ، فقيييد فقيييدنا 
ُل النصر، وم ما لبونيا نسيتدرا بعيض ذليا  مين أهيم كيان ب طيواٍت بطيمية، و والمبادئ العممية التي تعجِّ

هييوا السييالح ييي ممكييات القييادة العسييكريين ليوجِّ بييالنموذج األنجييم  مييا فقييدنال، العمييُم بفيينِّ الحييرب، الييذي ينمِّ
، ميم وفيرِة ميا ُكتِيب ونيدرِة الهادي لمسيالح سيامدًا حتيى هيذل األييام ولألس  ما زال الزهد بالعممِ واألسمم، 

 من يهتمُّ بذلا 

ن طالييت  ةوألن هييذل الحاليي ال يجييب أن توييدو أصيياًل وعييادة، وألن األميية ال ت مييوا ميين شييباٍب يبحوييون وا 
ويتطيييوَّرون وُيطيييوِّرون، ولكييينهم يحتييياجون مييين يرِشيييدهم إليييى البدايييية السيييميمة الصيييحيحة التيييي ت تِصييير 

الكتيب بعيد سيياحة فيي شيتى العميوم و بعض الولِت والُجهيِد وتحقِّيُ  ميردوًدا عالًييا سيريًعا، فقيد أعاننيا اهلل 
ليذلا الكيالم التطبيي  العمميي الوالعية و عاينة مُ العشر الماحية، ت ممتها السنوات الالعسكرية عمى مدار 

تنيير درب القاميد بالنسبة لما طالعنال ال تيارهيا  أي )موجزًة الكتب موجزًة من  م سمسمةً قدِّ نُ  أن النظري،
 وتوفيقه تعالى العسكري في مسيرته وشؤونه بعد عون اهلل 
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 مييىنحيين هنييا نتحييدث عو ن طييراز محتييرم، البرنييامأ أن ُي ييرِّج لامييًدا عسييكرًيا ِميي االمعول عمييى موييل هييذفيي
إذا أراد أن يت  اهلل في جنودل، فتحصييل مويل ، فما فو  -جندي 011أي لامد ل –مستوى لامد سرية 

مرة فيي الشيام أميام بحير األحيداث الميتالطم فيي سياحة الحيرب اليداعميه هذا الكم من العمم ألل الواجب 
 والتي يومب عمى ظننا أنها ستطول كويًرا   

م، حاميل لمشيهادة الوانويية  فيي الحيد وهنا البد من التنبييه إليى أن هيذا البرنيامأ موحيوع لشي ص ميتعمِّ 
المرجيو مين هيذل   و لرأ شيمًا فيي الحيرب سيابًقاكون األدنى، )ويفحل أن تكون العممية  وال يشترط أن ي

ة ، وكممييا كانييت عقميييبشييكل أساسييي ليييس المعمومييات فقييط، بييل تويييير عقمييية التفكييير بعييون اهلل العمييوم
حيييري  ليييذلا ميييا تفاعيييل ميييم القواعيييد والمبيييادئ والمعموميييات بشيييكل أد  وأسيييرع، أكوييير مرونييية كمَّ  القاميييد

     مية كالمنط  والفمسفة والرياحياتوردًا في العموم العق مله وان يجعمأ  صحاب الطوح العاليب

لكييين الُبيييدَّ لمقاميييد و هيييو واحييي  مييين عنيييوان البرنيييامأ فيييهنَّ ميييا سييينطرحه فييييه هيييو العسيييكرة البحتييية، وكميييا 
العسكريِّ من زاد وقافي يعينه عمى فهم المجرييات والوليامم التيي نعيشيها، فهيو إن التصير عميى الوقافية 

ه، ليذا البيد ليه عممه وتوجهُ لكنَّه ربما ال ينتبه لميد التي تستو العسكرية فمربما يكون سالحًا ناجعًا فعااًل، 
مين سمسيمة توقيفيية موازيية فيي الجوانيب الحياتيية والعميوم اإلسيالمية وأ يرى فيي العميوم الكونيية كيياإلدارة 

موليييم ال فيييي لسيييم التوعيييية النوعيييية عميييىتجيييدونها منشيييورة بشيييكل مسيييتقل  والسياسييية وااللتصييياد وغيرهيييا
 www.do3atalsham.com  اإللكتروني لتجمم دعاة الشام 

 مييادةٌ ابتييداً  ميين اإلشييارة إلييى أن هييذل السمسييمة ينقصييها لنييا البييد ولبييل أن نبييدأ بعييرض عنيياوين المنهيياج 
يية   ىسييتقرأ مفيياهيم شييتَّ  السمسييمة المقترحيية اللالكتيياب الييذي يييربط بينهييا جميعييًا، ف نييت ِ يي أال وهييي مهمَّ

ُها ألهمِّ األفكار العسكرية التي ستعينا في هذا المجال التيي الرابطة لم تمتما العقمية  ولكنَّا إن، توجِّ
 كتيابٍ  كيلُّ ي ُدُم سيصعب عميا  م  الحالة المتكاممة التي  ببعحه ربطهلت تستطيم استيعاب المذكور

ن شييمل الحييرب  وميم ذلييا فهنَّييهكالوزفيتييز، ل "الحييربن "عييزً  منهييا، المهييم باسيتونا  كتيياب مميا يمييي ُجيي وا 
  إن كنت ممن أعطال اهلل تمكيم الموهبيةإالَّ  له عمى الوالم التطبيقيأن تنزِّ  من السهل بكميتها، لكن ليس

فيي  ونحين بعونيه تعيالى    ) اصًة أّن كتاب كالوزفيتز مسودة لممؤلي  وأنيه مين القيرن التاسيم عشير 
عميييى هيييدم هيييذل الهيييوة، ليكيييون الحمقييية الواصيييمة المنشيييودة،  -إن شيييا  اهلل-إ يييراج كتييياب يعيييين   حيييمِّ 

      ومقدمًة أولى لمولوج لهذا العمم الواسم

http://www.do3atalsham.com/
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 المنهاج موزعا ومرتًبا بالتسمسل أترككم ممواآلن 

مرجعيا لمراجعية الت صصيات  09كتاًبيا فيي فين القييادة العسيكرية، و  99معتمًدا بشكل أساسيي عميى  
  م به مداركا من أفالٍم ووامقية ومواد توقيفيةلما توسِّ  هتُ العسكرية التطبيقية، وفيما بعدها وجَّ 

دراسيية سيياعات  3بمعييدل  ،إلييى سيينة أشييهر 6وهييذا المنهيياج صييمم بحيييث ينهيييه أصييحاب الهمييم بمييدة 
  ت والوالوة مرميةحصص، واحدة في عمم الحرب والوانية في الت صصا 3 عمى موزعة، يومًيا

 فيم الحرب باإلطار المجمل
 

 - لهروميا – م تصر سياسة الحروب  0
األول، والكتاب  وموهُ  في هذل المرحمة"والذي يهمنا 

 صفحة" 71صوير بكل األحوال 
 ليدل هارت-كتاب االستراتيجية وتاري ها في العالم   9

من بدايته وحتى نهاية الفصل األول من القسم "
 "  األول فقط

 كالوزفيتز –الحرب عن   3
"عن طبيعة  األول *لباب، وافقط مقدمة الكتاب

  "عن نظرية الحرب" والواني الحرب"
*)في كتابه يسميه الكتاب االول، وليس الباب، لكن وحعت هنا 

 مصطم  الباب لكي ال يمتبس األمر 

المصطمحات األساسية في العموم فيم 
 الحربية من وجية نظر إسالمية

وا  محمد ملا - سمسمة نظريات اإلسالم العسكرية  4
 جمال الدين محفوظ

 سعد الدين الشاذلي -عقيدتنا الدينية طريقنا لمنصر   5

 البدء بفيم االستراتيجية العسكرية
 بعض المناحي والنصائح العممياتيةو 

االستراتيجية وتاري ها في العالم لميدل إكمال كتاب   6
 الكتاب  رمقسم األول وآللمن الفصل الواني  هارت

"عن  لكالوزفيتز الباب الوالث من كتاب عن الحرب  7
  االستراتيجية عمومًا"

 روبرت غرين -استرتيجية لمحرب  33  8
  إعداد وتقديم أحمد ناصي  –ن تزوصَ - فن الحرب  9

 ترجمة محمد عبد الحميد -لتالحرب بال   01 في الحرب النفسية



 محمد شهاب الهاشمي   الحربية القيادة لصناعة العلمية الخطة
 

www.do3atalsham.com                                                                                                           9من  4الصفحة 
 

 محطة تاريخية

ال رامط التاري ية من إعداد مركز نورس   00
 لمدراسات

محمود  - الرسول القامد صمى اهلل عميه وسمم  09
 شيت  طاب

 جنرال اكرمال -  الد بن الوليد دراسة عسكرية  03

نزول لفيم المستوى التكتيكي من 
 الحرب

األ وة من إ راج مم   –عمم التكتيا العسكري   04
 في فمسطين

 من إعداد الجيش السوري -أو الجندي في القتال   05
" لكن كال المرجعين يحتويان مواد ال يحتويها اآل ر"

 combat skills ofواألفحل منهما صراحة: 
soldiers   وهو من سمسمةFM: field manual 

، لعمنا نجدل مترجًما أو نسعى لمجيش األمريكي 
 بترجمته إلى العربية 

آ ر إلى من الباب الرابم  إكمال كتاب كالوزفيتز  06 فيم العام لمعممياتيةال في
 الكتاب

 في الجغرافيا العسكرية

من  م تصر أور الجورافيا في العمل العسكري  07
 لاسم دويكاتلمدكتور كتاب الجورافيا العسكرية 

 دليل الجيولوجيا في الت طيط لمعمميات العسكرية  08
 أحمد بالللمدكتور  –

 االجراءات العممياتيةفي 

 نظام لتال القوات البرية لمجيش السوري  09
 السوري عمميات الوحدة المدرعة الصويرة لمجيش  91

"توجد مراجم لمجيش األمريكي من ذات السمسمة 
، وهي أفحل بمراحل لو وجدنا FMالسابقة 
 ترجمتها" 
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 شولي محمد بدران - معركة العممين ولادتها  90 محطة تاريخية
 سعد الدين الشاذلي - أكتوبرمذكرات حرب   99

 في حروب العصابات

 روبرت تابر -حرب المستحعفين   93
 موشي ديان -حرب العصابات   94
المعهد ترجمة  – الدليل األمريكي لمكافحة التمرد  95

 المصري لمدارسات
ترجمة  - العمميات النفسية في حرب العصابات  96

 أحمد موالنا
 صالح ال الدي -صور من جهاد الصحابة   97 محطة تاريخية

 في الحرب اليجينة

ترجمة  - طالبان وحزب اهلل ك صوم هجينين  98
 مركز نورس

من  - االستراتيجيات المفقودة في حرب الشيشان  99
 إعداد مركز نورس أيحاً 

 مفاىيم إسالمية مكممة في الحرب

محمود  - الشورى العسكرية في عهد الرسالة  31
 شيت  طاب

محمود  - الكتمان من السيرة النبويةدروس في   30
  شيت  طاب

 بسام العسمي -المذاهب العسكرية في العالم   39 توسعة في العقميات الحربية
 

يصييي  مييين لاميييد م لييييادة المعركييية والحيييرب ككيييل، لكييين ال كيييل ميييا سيييب  ي يييدُ  هنَّ وحيييحت سيييابًقا فيييأكميييا 
ال فسييمما العسكرية األ يرى، وا   اال تصاصاتأن ال يكون متمكنًا في أساسيات  ما سب  عسكري لرأَ 

سمسييمة مرجعييية فييي الت صصييات  وحييعت فيمييا يمييي، لييذلا تطبيقييية كبيييرة فييي  ططييه وتفكيييرل ووييراتٍ 
  األ رى تكون  ادمة لما سب 

 (متوازية مع تمك وليست متأخرة عنيا في دراستك ل ىذه السمسمةجع  ولت  )
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فيم سالح االشتباك الفردي 
 "كالشينكوف بالذات"

محمييد شييهاب الهاشييمي  -مهييارات السييالح الفييردي كتيياب   33
 1النظري والعمميبقسميه 

 2موسوعة األسمحة الكبرى ب جزامها ال مسة  34 نظرة شاممة عن األسمحة
 محمد الووري - 3الوافي في المدفعية   35 في المدفعية والطبوغرافيا

 المركز التقني  –سالح اإلشارة   36 اإلشارة
 جيش المبنانيلم -أصول االتصاالت والم ابرة   37

اليندسة العسكرية " متفجرات 
 تحصينات" –عبوات وألغام  –

صييهيب  -ة العسييكرية الجييز  األول والويياني مبييادئ الهندسيي  38
 الفمسطينيالرومي 

ممحي  مين  –إنشا  وتجهيز ال ناد  والمولم القتالي طر    39
 إعداد مجموعة الحماية العسكرية لموورة السورية

البقيييا  فيييي الظيييرو  الصيييعبة، ويونيييي عنيييه وأفحيييل كتييياب   41 التأقمم البيئي
 بير غريمز - منه سمسمة من أجل البقا 

 القنص
  الدليل المصور لمهارات القنص  40
  تدريب القنص  49
 إعداد جماعة  طاب، وترجمتهم جيدة"  وكالهما مترجمان من "

 0494واالسيييييييييت بارات  األمييييييييينالجهييييييييياد لسيييييييييم موسيييييييييوعة   43 في األمن
 لكنها شاممة، وهذا ما يعطيها أهميتها" لدمها نسبياً "رغم 

 منظميييييية الصييييييحة العالمييييييية –دليييييييل اإلسييييييعافات األولييييييية   44 في اإلسعافات الحربية

 )والسالسل المصورة في هذا أفضل من الكتب(
                                                           

الكتاب يعنى بالناحية التعبوية والفيزيامية لحركة المقذو  بشكل مبسط والتدريبية لمسالح فقط، وال يعنى ب صامصه الفنية، لذا   1
إن أردت فهمه فنيًا ابتداً  فراجعه من الجز  الواني من موسوعة األسمحة الكبرى، وم ارجم لمكتاب مرة أ رى، ففهما لمحتوياته 

ى بقية صنو  األسمحة سيشكل أهم نقطة في فهما لصنو  السالح، فميكن في عمما، الكالشينكو  ومحاولتا إسقاط ذلا عم
 "أح م مدفم عرفه التاريخ" مدفم فكالهما يعمل بذات المفاهيم الفيزيامية، حم ذلا في حسبانا  مدفم ومدفم غوستا 

لتركيب، ومم األس  ال يوجد أي شي  عن الناحية تنبيه هام جدًا، الموسوعة تركز عمى ال صال الفنية لمسالح، والفا وا 2 
التعبوية، ليس مهمًا في المرحمة األولى أن تتعمم فا وتركيب جميم صنو  األسمحة، المطموب هو أن تمر عمى كل سالح تفهم 

حة فقط صف 51صفحة كما هو الجز  الواحد منها، سيكون عميا لرا ة حوالي  311، وهكذا بدل أن تقرأ خصائصو ومداه وبعده
نه إن لم يكن لديا السالح لتطب  بشكل عممي ستنسى أالهمم الرأ كل شي ، لكن المشكمة من كل جز ، إن كنت من أصحاب 

الموسوعة من إنتاج اال وة في فمسطين، وهي  ير بسرعة، مم العمم يوجد فيديوهات شارحة لألسمحة األساسية المذكورة في 
 طبًعا نكميزية مى اليوتيوب فستجد شروحًا لكل األسمحة وبالتفصيل، لكن باإلمعين عمى فهم السالح وبنيته، وأما ع

 أيحًا لأل وة في فمسطين فيديوهات متنوعة في المدفعية والصواريخ تستح  المشاهدة     3
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سييبحانه وتعييالى جعييل  اهللوال عجييب إذًا أن   الحييرب هييي أكبيير مفاعميية يقييوم بهييا البشيير عمييى اإلطييال 
وال الحييرب وأغوارهييا ميين الجهيياد ذروة سيينام اإلسييالم، لييذلا ميين النييادر أن تجييد ميين يسييتطيم ت يييل أهيي

  ، ولتقريب هذا لمذهن فهن  ير معين عمى ذليا األفيالم الووامقيية والتمويمييةما لم يعاينها بطيات الكتُ 
وي الكويير عين معيارا أوروبيا منيذ القيرن ة لصور في السمسمة السابقة أنهيا ليم تحيفحاًل عن ذلا، ومّ و 

 :5التالية 4ال امس عشر وحتى حرب العرا ، وهذا ما سنعوحه في سمسمة األفالم الووامقية

 تاريخي

 انتاج ناشيونال جيوغرافي –الحرب العالمية األولى  –أبوكاليبس   0
 انتاج أبو كاليبس –الحرب العالمية الوانية  –أبوكاليبس   9
 البي بي سيلناة  –هيروشيما   3
 انتاج لناة الكويت –الحرب الباردة   4
 إعداد لناة الجزيرة –معارا هزت أوروبا   5
 إعداد لناة الجزيرة –معارا حاسمة   6
وأتبعهيا بفييديو السيالم المير  إعيداد لنياة الجزييرة –حرب تشيرين األول   7

 معاهدة كامب ديفيد لمجزيرة أيحاً 
 ساعات 3ووامقي من  –ستالينوراد   8

 تخطيط بشواىد
 تاريخية

 ووامقي مترجم –فهم فن الحرب   9
 سمسمة ال طط الحربية من إعداد لناة الجزيرة  01
 لناة البي بي سي –من معارا القرن العشرين   00
 إعداد األ وة في فمسطين –الوهم المتبدد   09

  

                                                           
 معظييم الفيييديوهات رتمهييا بطييي ، لييذلا أنصييحا وبشييدة أن تقييوم بتسييريم: ة جييدًا فيمييا ي ييص المرمييياتمهمييحظيية مال4

 يجعل من بعض الفيديوهات المممة أكور جذبًا  لد بحسب لدرتا االستيعابية، وهذا  9أو  5 0، بجعمه عرض الفيديو
يوجد عمى النت محتوى أكبر، فاحرص أن تستمر بالمشياهدة وتعيزز ذاكرتيا بالمعموميات الحربيية، وأيحيًا ميرة أ يرى  5

ومة ووامقيات أجنبية كويرة وجيدة، لذا حري بالقاميد أن يقيوي لوتيه االنكميزيية ليكسير هيذا الحياجز، ويم إن األفيالم العاديية 
وستعرض ليا لاممية أهيم األفيالم  top war moviesحث في غوغل : ال تقل أهمية عن الووامقية، كل ما عميا أن تب

 6، وأن يكون تقييمها أعمى من  IMDbالحربية، واسم أن تنت  األفالم ذات التقييم الجيد عمى مولم ال 
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وثائقي عن األسمحة 
 وتطورىا عبر الزمن

 الجزيرة –سبا  التسم    03
 الجزيرة –وورة أسمحة الحرب   04
 لناة العربية –األسمحة غرامب   05

 توسيع أفق

 يوري بيزمنو  –الحرب النفسية وتدمير األمم والشعوب   06
 6ليس كمه بل العناوين األهم –لناة الجزيرة  –الصندو  األسود   07
 أيحًا ليس كمه بل أهم العناوين –ما  في أعظم   08
أيحيييًا لييييس كميييه بيييل أهيييم العنييياوين  –لنييياة الجزييييرة  –سيييري لموايييية   09

 ستمبر وأجراس ال طر  00ومنها ال اصة بتفجيرات 
 لناة الجزيرة –الموبي اليهودي   91
 عقيدة الصدمة  90

سأضريف انن سمسرمة كترب لزيرادة ولكرن  ما سبق يكفي بإذن اهلل لخمق عقمية عسكرية واعية نيررة
 :لمن يحب االستزادة الثقافة العسكرية

  بسام العسمي -فن الحرب اإلسالمي    0
  إدوارد ميمر –رواد االستراتيجية الحديوة   9
  محسن عبد الصاحب - المسرح البيمي العسكري  3
  ليدل هارت -حروب التاريخ الحاسمة   4
  ليدل هارت -المناورات الحربية الدفاعية   5
  7الفكر العسكري عند ليدل هارت  6
  إريا فورنمشتاينلمقيادي األلماني  - نتصارات حامعةا  7
  مجموعة من الحباط األلمان -المهمكة القرارات   8
  إعداد مركز ال طابي - ال طابي ممهم الوورات المسمحة  9

  عبد الهادي سعيد اآلغا - النظريات العسكرية بين اإلعداد والت طيط  01

                                                           
  المقصود باألهم ما هو متعم  ب مور عسكرية وأمنية  6
ال فكر هذا الرجل ُيقرأ كمه، كحال كالوزفيتز  7   هذا ما وصل ليدي من كتبه، وا 
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ممصييينفات األجنبيييية فيييي ذات ويوجيييد الكويييير غيييير ذليييا بحميييد اهلل، لكنهيييا حقيقييية بمعظمهيييا ال ترليييى ل
السييا ، لكين المهييم أن بعيد هيذا الكييم مين المعمومييات بيات يسيتطيم القييارئ انت ياب ميا هييو فاحيل لييه، 

 وترا المفحول، فالكتب كويرة والعمر لصير  

ييياا أن األميية فييي  نهاييية أ ييي القامييد، أو عمييى األلييل الييذي يطميي  ألن يكييون لامييدًا، اعمييم عممنييي اهلل وا 
، وأعيداؤنا ال ينيامون المييل ليمكيروا تيداعي األَكمَيِة عميى لصيعِتهامرحمة عصييبة، والكيل يتيداعى عميهيا 

يية اإلسييالم ييياا أن ب مَّ سيييدنا عميير رحييي اهلل  تشييمما اسييتعاذةُ ، فكيين عمييى لييدر المسييؤولية والمرحميية، وا 
، فحييياذر أن تكيييون ذليييا الوقييية "د الفييياجر وعجيييز الوقيييةمَيييالمهيييم إنيييي أعيييوذ بيييا مييين جَ "عنيييه حيييين ليييال: 

الحعي !! فهن كنت تطم  حقًا ألن تقود بعحًا من أمة حبيبا محمد صمى اهلل عميه وسيمم، فمتطيرح 
تزحيزح عنيه بي ي شيكل كيان، ردًا بميا تسيتطيم ال تالكسل، ولتشمر عن ساعديا وعقما، ولتجعيل ليا وِ 

حصيص، واحيدة فيي عميم الحيرب والوانيية فيي الت صصيات والوالوية  3 كميا أسيمفنا وليكن لديا كل يوم
   حديوًا  هِمومِ ت بأن حظيَ  مرمية، حتى تفا ر با أمتا كقامد للَّ 

 والحمد هلل رب العالمينوهو الهادي سبيل الرشاد    واهلل الموف  
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