
 قاعدة بسمایة ، العراق
 

 :بسمایةقاعدة بعض الحقائق عن 
 50بسمایة ، المعروفة أیضا باسم مجمع بسمایة أو "غران كابیتان" ، ھي قاعدة عسكریة عراقیة تقع على بعد حوالي إّن قاعدة  •

 .كیلومترا جنوب غرب بغداد
من قوات األمن العراقیة في  50,000تدریب ما یقرب من  داعش ، فيعن التحالف الدولي المناھض لقادت إسبانیا الجھود ، نیابة  •

باالشتراك مع شركاء التحالف اآلخرین (البرتغال وأسترالیا والمملكة المتحدة والوالیات وموقع بناء قدرات الشركاء في بسمایة. 
 ة.الحرب التقلیدی على أسالیبدربت القوات العسكریة اإلسبانیة قوات األمن العراقیة  .المتحدة) 

األمن العراقیة الذین تم تدریبھم في بسمایة مكونًا أساسیًا في تحریر الموصل من قبل الجیش العراقي  اتكان جنود ووحدات قو  •
2017. 

 قتالھم ضد داعش من في عراقیةاألمن ال اتقدمت القوات اإلسبانیة وشركاء التحالف التدریب والمشورة العسكریة لشركائھم في قو •
التدریب الذي تم في  مجموعة متنوعة من المواضیع. األھم من ذلك ، أنّ البرامج التدریبیة  شملت، حیث  2015عام  منذمجمع بسمایة 

اعش في دالمتبقیة ل فلولالبسمایة یسمح للعراقیین بمواصلة استخدام الموقع لقیادة وإجراء تدریبھم الخاص كجزء من مھمة ھزیمة قاعدة 
 :یة في بسمایة ما یليالبرامج التدریبضمنت العراق. ت

 
o  والدروع والوحدات الھندسیة ابةوالمدفعیة والطب مغاویرالمشاة وقوات ال وحداتتدریب وتعلیم. 
o ات دریبیقدم خبراء من الحرس المدني االسباني والمھندسین ت ، حیثالمتفجرات فحةاكعلى إزالة األلغام وم خاصة اتتدریب

 .التحالف حاسمةبشأن أحد المجاالت التي یعتبرھا خاصة 
o " كان أكشاكجد حرس الحدود في تواتحسین قدرة شرطة حرس الحدود على حمایة الحدود مع سوریا من خالل مشروع ."

 .نقاط مراقبة على طول الحدود إنشاءتضمن ت تي، وال دریباتالمدربون في بسمایة رائدین في ھذا النوع من الت
o  وتأھیل المدربین العراقیین ضباط الصفقیادة  حولتقیمیة تقدیم دورات. 
o  یطرة للقیام بالس عراقیةاألمن ال ات، لجنود قو األسترالي المشترك الھجوم الطرفي في تحكمالوحدة  علىالبرنامج التدریبي

التكتیكیة على المدفعیة ومدافع الھاون والطائرات ذات األجنحة الثابتة وطائرات الھجوم ذات األجنحة الدوارة ، لتشمل 
 64-االمریكیة أي أتشالمروحیة الھجومیة و 16-أف ةالعراقی المقاتالت منالتحالف و مقاتالتام الذخائر الحیة من استخد
 .أباتشي

o  منشآتھاضمان سالمة قاعدة بسمایة ووإمكانیة التنقل لتأمین الحمایة. 
 

ودول أخرى بتنفیذ برامج "تدریب المدربین" في مدرسة كان لھا وجود في القاعدة. قام مدرسون من إسبانیا وكندا ، العراق  -بعثة الناتو  •
 .بسمایة العراقیة للتخلص من القنابل ، مما مّكن الموظفین العراقیین من توفیر التدریب المستقبلي بشكل مستقل

في العراق بعد وستواصل العمل في مواقع أخرى وما حولھا بسمایة  فياالسبانیة "قوة المھام تورو" المروحیة عملت وحدة الطیران  •
ھذه المھمة إّن القوات المسلحة العراقیة الموحدة والمدربة جیًدا ضروریة لھزیمة داعش.  نقل القاعدة. تعتقد إسبانیا اعتقاًدا راسًخا أنّ 

 .بمشاركة طویلة األمد مع الشعب العراقي لدعم ھذا الھدف املكال إلتزامھاإسبانیا ، في الوقت الذي تُواصل فیھ طویلة وصعبة
تتم التحركات العسكریة للتحالف بالتنسیق مع حكومة العراق. ستبقى قاعدة بسمایة تحت السیطرة العراقیة وسیستمر استخدامھا كموقع  •

 .تدریب رئیسي
 

 ةالشراك
 عشر ةعشر والسابع ةالجیش العراقي السادس اتفرق •
 الفرقة المدرعة التاسعة •
 قیادة طیران الجیش العراقي •
 شرطة حرس الحدود •
 الشرطة االتحادیة العراقیة •
 رھاب العراقيمكافحة اإل جھاز •

 
 الوحدات المغادرة

 جندي إسباني ضمن قوة المھام). 5,000قوة المھام بسمایة (بعد اثنتي عشرة دورة ، خدم أكثر من  :القوات العسكریة اإلسبانیة  •
 فریق اتصاالت الجیش األمریكي. •
ت القاعدة من قبل : القوات المسلحة البریطانیة ؛ القوات المسلحة الكندیة ؛ الفرقة الجبلیة العاشرة في الجیش مَ خدِ وفي السابق أُستُ  •

 .الفرسان المدرع الثالثالتابعة الى سالح تدریب الالمحمولة جواً ، وفرق  82األمریكي ، الفرقة 
 
 



 تعداد القوات العسكریة
 فردا عسكریا 450ما یقرب من  •

 
 :ملیون دوالر من التحالف)وسبانیا إمن دوالر  لیونم 4قیمتھا مایقرب من لعراقیین (الى االمعدات المنقولة 

 
 األسلحة ومواقع التدریب الحضریة ) التدریب علىمیادین( نطاقات •
 ومباني المكاتب التي یمكن إعادة تحدید موقعھا )الحاویات(الوحدات السكنیة المعبأة  •
 االستحماممراحیض ومقطورات  •
 مبنى مركز العملیات وأثاث المكاتب •
 مرافق الطعام وصالة األلعاب الریاضیة والمعدات المرتبطة بھا •
 أثاث مكتبي متنوع وأسّرة •
  المخابئ الرملیة والخرسانة وجدران حمایة القوة •
 سفلتیةالطرق األ •

 
 

• https://www.dvidshub.net/image/6009972/weapons-training-besmaya-training-center 
• https://www.dvidshub.net/image/5997223/besmayah-military-operation-urban-terrain-training  
• https://www.dvidshub.net/image/5993970/spanish-army-battalion-training-team-3-training  
• https://www.dvidshub.net/image/5773945/federal-police-trainingv  
• https://www.dvidshub.net/image/5797074/urban-combat-excercise  
• https://www.dvidshub.net/image/5844564/final-exercise  
• https://www.dvidshub.net/image/5842093/national-day-parade 
• https://www.dvidshub.net/image/3639837/us-army-divests-vehicles-iraqi-security-forces 
• https://www.dvidshub.net/image/3670398/isf-bangalore-torpedo-training 
• https://www.dvidshub.net/image/3670274/isf-demolition-assault-course-training  
• https://www.dvidshub.net/image/5842075/checkpoint-training 
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