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2020یول/یوتموز 4  
70402020-10رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 
 

 ‘العراق - مجموعة المستشارین العسكریین’لى ال تتحو ‘العراق -قوة المھام ’
 

األستشاریة ، مرحلة جدیدة في مھمتھا  عملیة العزم الصلب -وة المھام المشتركة ق في،  العراق -قوة المھام  بدأت – اوب غرب آسیجن
 . 2020یولیو تموز/ 2لدعم قوات األمن العراقیة في 

 
ة مجموع لتكونتنظیمھا  إعادةعدد أفرادھا وبتقلیص العراق  -، حیث قامت قوة المھام  تغییر المھمةعملیة  بسیطة قد شھدت مراسمل

وستكون مجموعة . ھزیمة داعش في العراقفي مھمة  قوات األمن العراقیة عملیات لدعم كجزء من نھج جدید المستشارین العسكریین 
المستشارین العسكریین في العراق أصغر حجًما ، ولكن بقدرات متخصصة من الخبراء لتقدیم المشورة ألفراد األمن والقادة العراقیین. 

لیة عم -قوة المھام المشتركة  ضمنأخرى لدعم مھام تم إعادة نشرھم لى بلدانھم األصلیة أو یاالسابقة  العراق -قوة المھام  وسیعود أفراد
 .العزم الصلب

 
في تصال اإللى جنب مع ضباط ا، تعمل جنبًا التحالف  ة مندول 13ستشاریة من إتتكون مجموعة المستشارین العسكریین من فرق 

جموعة م، مدیر ةاألمریكی ، في سالح البحریةلعمید رایان ریداوتفي بغداد. وسیكون افي موقع مركزي واحد  العراقیةقیادة العملیات 
 .العراق - المستشارین العسكریین

 
ھ إنّ  وتواضع ،بكل صراحة " العراق - مجموعة المستشارین العسكریین، مدیر ةاألمریكی ، في سالح البحریةرایان ریداوتلعمید ا قال

قیادة مجموعة المستشارین العسكریین. وقال رایدوت في حدیث  مھام تسلمھ ، وذلك عند، أن أكون جزًءا من ھذه المھمة" ليلشرف 
قیادة حققتھ  الذي النجاح الكبیرأساس بینما نواصل البناء على  موالعمل معك ممنك معرفة المزیدلى اع مباشر مع شركائھ العراقیین "أتطلّ 

 العراق". -شتركة المات العملی
 

 ةقوات األمن العراقی الى مدیریاتمتخصصة التخطیطیة المشورة الكجزء من ھیكل القیادة الجدید ، ستقدم فرق مستشاري التحالف 
ستشمل المجموعة االستشاریة  .ستخبارات وغیرھا من المھام العسكریةواإل ةاللوجستیالشؤون على العملیات و والتي تقوم باإلشراف

قوات ستساعد  رجمیع ھذه العناص . یةقیادة العملیاتإستشاریین لل ینقیلى جانب فراقیادة العملیات المشتركة ،  يالعسكریة فریق مستشار
ستخبارات والدعم الجوي للعملیات العسكریة بقیادة العراق لھزیمة تھدید داعش في ودمج اإل في التخطیط العملیاتي األمن العراقیة

 العراق.
 

دریب التبرنامج د ، إنّھ أمر منطقي وخاصة بعالمغادرة قوة المھامقائد  ،ةاألمریكی ، في سالح البحریةبیل سیليلعمید الما قالھ وفقًا 
لى التوجیھ المركزي في قیادة العملیات قوة المھام اتحول تركیز أن ی، لعراقیةاألمن ا اتفي قو منتسبالناجح ألكثر من ربع ملیون 

ین تمكالحالي یشمل تركیزھا   أنّ العراق قد تغیر ، إالّ  -وإسم قوة المھام ھیكل  على الرغم من أنّ  .العلیا اتالعراق للقیاد -المشتركة 
 حتواء التھدید الذي تشكلھ العصابات اإلرھابیة لداعش.إ على عراقیةاألمن ال اتقو
 

لى أن تتطابق عالدعم ، فیھ یطلبون في الوقت والمكان الذین  العراقفي  یینشركائنا األمن بتقدیم المساعدة الىوقال سیلي "یتعلق األمر 
ل لتلبیة ھذا الطلب على أفض )منھمكل لدعم المقدار ومن قواتنا لتوفیر الدعم عدد األفراد العسكریین ‘ (األسنان الى الذیل’ قدراتنا من

 وجھ".
 

ة في قیادة العملیات القیاد تغییرمراسم من خالل زوا ھذا التحول میّ ن یھم العراقیئوشركاالعراق  -في قوة المھام أفراد الخدمة إّن 
عصا الضابط العراقي ، والمعروف تسلیم  مراسمنقل السلطة من خالل  مھمة عنالعمید سیلي لقد عبر العراق في بغداد.  -المشتركة 
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 .رایدوت لى العمیدا" ، التي تم تسلیمھا عصا التبخترسم "إأیًضا ب
  
القوات ( العراق -المشتركة  اتقیادة العملیو(قوات التحالف)  مجموعة المستشارین العسكریین قیادة إنّ في ختام الحفل "قال سیلي و

 ."ا فریق واحد یعمل من أجل ھدف مشتركھ حقً إنّ "العراق".  في اً تغییر انفي عملھما ستُحقّقا دمً مضي قُ الب، و العراقیة)
 

 یاتمستو الى، ستركز جھود التحالف بشكل أكبر على تقدیم المشورة عملیة العزم الصلب  - المشتركةستمرار مھمة قوة المھام إمع 
 إّن قواتعملیة مستقلة ضد داعش.  1,200نفذت قوات األمن العراقیة أكثر من ،  2020في عام قوات األمن العراقیة. في  ةرفیع

درات قوإكتساب الالمشورة الفنیة التي تقدمھا المجموعة االستشاریة العسكریة  ستساعدأفضل من داعش. بالفعل عراقیة ھي األمن ال
 المھام ضد داعش. أثناء تنفیذ فضلأ یةعملیاتنتائج لى امن الوصول  عراقیةاألمن ال اتقو على تمكینالعسكریة الدولیة 

 
لى است قواعد عراقیة  داخلصغیرة ال ھمجمعات مناقلةقوات األمن العراقیة ضد داعش ، قام التحالف ب ات التي حققتھانجاحبفضل ال

ستشارات مركزیة إ. واآلن ، یقدم مركز العملیات المشتركة الجدید 2020 سمایأیار/مارس وآذار/لسیطرة العراقیة الكاملة بین ا
التي تعمل من قواعد وف الف من عدد أقل من قوات التحالللعملیات عبر عدة محافظات. ستحصل قوات األمن العراقیة على دعم التح

 .ولكن بنفس المستوى السابق أقل
 

 الصور:
 

زم عملیة الع -قوة المھام المشتركة  في )المغادرة(العراق  - قوة المھامقائد  ،ةاألمریكی ، في سالح البحریةلعمید بیل سیليا -
 ، في سالح البحریةلعمید رایان ریداوتالى ااالحتفالیة أثناء " خترر "عصا التبمرّ ، یُ على الیمین من الصورة)( الصلب

لى المجموعة العراق ا -مھمة قوة المھام نتقال إلى في إشارة ا،  العراق - مجموعة المستشارین العسكریین، مدیر ةاألمریكی
قوة لالمشورة لقوات األمن العراقیة بشأن دمج الدعم المشترك  مجموعة المستشارین العسكریینقدم تاالستشاریة العسكریة. 

 لجیشلالستخباریة والدعم الجوي. (صورة لھزیمة داعش من خالل تبادل المعلومات ا عملیة العزم الصلب -المھام المشتركة 
 .الرقیب تیموس ووتین) -األمریكي 

 
رین ، یخاطب الحاض) الصورة یسارعلى (، نائب قائد قیادة العملیات المشتركة في العراق  الشمريبد األمیر الركن عالفریق  -

 صلبعملیة العزم ال -قوة المھام المشتركة في العراق  -مھمة قوة المھام  تغییرلى في إشارة االقیادة  إنتقالالمجتمعین في حفل 
لیا والقیادة الع یةاألمنالقوات المشورة ألفراد  مجموعة المستشارین العسكریینقدم تلى المجموعة االستشاریة العسكریة. ا
دولة لتنسیق  13قوات الشریكة ، حیث یعمل ضباط اتصال القیادة العملیاتیة جنباً إلى جنب مع نظرائھم في التحالف من لل

 .الرقیب تیموس ووتین) -لجیش األمریكي ل(صورة ة لداعش. یمحتالھزیمة التحقیق لى االعملیات سعیاً 
 

 :التدریبات صورلإلطالع على 
 

• https://www.dvidshub.net/image/3866778/iraqi-army-trains-with-coalition-forces 
• https://www.dvidshub.net/image/2667019/royal-danish-army-trains-iraqi-security-forces 
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