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الخط على وزارة الخارجیة. أود أن أرحب بالمشاركین لصباح الخیر ومساء الخیر للجمیع من مركز دبي اإلعالمي اإلقلیمي التابع  مدیر الجلسة:
 -المشتركة  لقوة المھاممع الفریق بات وایت، القائد العام  العلني الصحفي مؤتمرھذه ال فيجمیع أنحاء العالم  منالوالیات المتحدة ومن  ھاتف)ال(

المؤتمر الصحفي عملیة العزم الصلب. وسیناقش الفریق وایت الحملة الرامیة إلى إلحاق الھزیمة بتنظیم داعش في العراق وسوریا. وسوف نبدأ 
ة.وایت، ثم نفتح الباب لطرح األسئلافتتاحیة من الفریق  كلماتب الیوم  

فتتاحیة. الفریق، الكلمة لك.اإل مالحظاتھیقول وسأنتقل اآلن إلى الفریق وایت ل  

الزمني. إنني أقدر لكم جمیعا  توقیتالدین. رمضان مبارك، مساء الخیر أو صباح الخیرعلى الجمیع، حسب الرحسناً. شكرا جی الفریق وایت:
 انضمامكم إلینا الیوم.

تشارك تدولة مساھمة عسكریاً  30عملیة العزم الصلب في العراق ، ال تزال قوات أكثر من  -وبینما أتحدث إلیكم من مقر قوة المھام المشتركة 
. باإلضافة إلى ذلك، نعمل مع لداعش حتمیةلھزیمة الھدف المشترك المتمثل في االالدیمقراطیة في سوریا قوات مع قوات األمن العراقیة و

لي منظمات دولیة متعددة مثل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ومبعوثنا الخاص لمكافحة داعش من الوالیات المتحدة والصلیب األحمر الدو
وجھود  حتجزینوالمساعدة اإلنسانیة وعملیات الم ومنتدى شمال شرق سوریا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمساعدة في تحقیق االستقرار

 المھجرین داخلیاً.

.انمستقبلوقع أن یكون نت كیفتحالف ، ولل الوضع الحالي، والسابق التحالفوضع قبل أن نبدأ بأسئلتكم، أعتقد أنھ من المھم أن نقدم لكم نبذة عن   

كیلومتر مربع ، وھي منطقة شملت الرقة والموصل والرمادي  000,110، سیطرت داعش على حوالي  2014قبل تشكیل التحالف في عام 
بدعم من التحالف و، حّرر شركاؤنا في العراق وسوریا ،  من ھذه النقطةو مقاتل إرھابي في تلك المنطقة. 000,40والفلوجة. وكان ھناك حوالي 

من قبل  بشكل مباشرھ منطقة، وال یزال التھدید المستمر یُواجَ داعش. والیوم لم یعد داعش یسیطر على أي  مالیین شخص من حكم 8، قرابة 
 شركائنا في العراق وسوریا.

أو حملة  -قوات األمن العراقیة بشكل متزاید عملیات مستقلة في المعركة ضد داعش ، بما في ذلك حملة أبطال العراق في العام الماضي  نفذت
حملة أبطال العراق. وسأتطرق الى ذلك الحقًا إذا كانت ھناك أسئلة.متابعة العام إلى العام الماضي ، ونحن نتطلع ھذا  إرادة النصر في  

. في سوریا ، كان على عملیة العزم الصلب أن تتعامل مع عدد من األحداث في ملیئة بالتحدیاتو للغایة معقدةالتي نعمل فیھا ال تزال المنطقة 
تدخل المیلیشیات اإلیرانیة ، ووجود أعداد كبیرة من معتقلي والوجود العسكري الروسي والسنوات األخیرة والتي تشمل التوغل التركي في سوریا 

صلب لتھدید المیلیشیات المارقة والمیلیشیات المدعومة من إیران التي قتلت مؤخًرا في العراق ، تعرضت عملیة العزم ال داعش والنازحین داخلیًا.
الوباء مجابھة اآلن بعض الحركة اإلیجابیة ، والتحدي المتمثل في فیھا أربعة من أعضاء التحالف ، والتأخر في تشكیل الحكومة ، والتي نشھد 

.بغداديال مقتلیلة الماضیة نجاحات ملحوظة في المعركة ضد داعش ، بما في ذلك العالمي. على الرغم من ذلك ، شھدنا خالل األشھر القل  

لجوي ضد منذ بدایة العام ، قامت قوات األمن العراقیة بأكثر من ألف عملیة بریة مستقلة والعدید من الضربات الجویة الدقیقة باستخدام سالحھا ا
ة ، یالصحاالمور لتمویل وعملیات اداعش ، أمراء سابقین فیھا لمن قتلت نشطاء  داعش. وفي سوریا ، اعتقلت قوات سوریا الدیمقراطیة أو

وفككت العدید من شبكات التھریب. كما یواصلون اعتقال اآلالف من عناصر داعش ، وإبعادھم عن ساحة المعركة ، بما في ذلك المقاتلین 
دولة. 50اإلرھابیین األجانب من أكثر من   

الماضي ، ونتیجة لنجاحنا الجماعي ضد داعش ، كانت الظروف مناسبة للنظر في تعزیز  أیلولإلى العراق في  بعد فترة وجیزة من عودتي
تنا العسكریة. كان من الواضح لي أن قوات االمن العراقیة وقوات سوریا الدیمقراطیة قد حققوا التفوق التكتیكي ضد داعش. وھذا اوتركیز عملی

ً فتكاكثر عملیات ومعدات أفضل ، ویعني ، المزید من األشخاص ،  ، ومع مساعدة التحالف في توسیع نطاق عملیاتھم من خالل الخبرة التقنیة ،  ا
یة المتقدمة ، والضربات الجویة المطلوبة في بعض األحیان. وبالتنسیق مع حكومة العراق ، قمنا بتحویل مجمعات اتوجمع المعلومات االستخبار

. وعلى الرغم من أننا نعمل في أماكن أقل مع عدد أقل من داخل العدید من القواعد العراقیة إلى سیطرة عراقیة كاملةالتحالف الصغیرة التي كانت 
 االشخاص ، إال أن التحالف ال یزال ثابتًا في دعم شركائنا في العراق وسوریا.

ت القدرات المتزایدة. سنواصل تنسیقنا مع مراكز العملیات بالمضي قُدًما ، ستركز جھودنا بشكل أكبر على تقدیم المشورة لقواتنا الشریكة ذاو
في العراقیة ، بما في ذلك مركز العملیات المشتركة ھنا عبر الشارع في بغداد ، حیث تعمل قوات التحالف بشكل وثیق مع الضباط العراقیین 



لدعم عملیات  لتزمینفي سوریا ، لن تتغیر شراكتنا. سنبقى مقوات االمن العراقیة أثناء قیامھم بعملیات بریة وجویة ضد داعش. وإسناد  طیخطالت
.فیما یتعلق بقوات العملیات الخاصة للتحالف، سنحافظ على دورنا االستشاري مع شركائنا في كل من العراق وسوریاوھزیمة داعش.   

من خالل التدریب یل عن جھود تطویر قوة شریكنا واآلن بعد أن تكلمت عن دعمنا للجھود المستمرة للتعامل مع بقایا داعش ، أود أن أذكر القل
من قوات االمن  رالف عنص 225السابق للتحالف. لقد قمنا بتدریب وتوجیھ أكثر من الدور االساس  يھتدریب الشریك ت عملیة . كانمشورةوال

. إن قوات األمن مكافحة اإلرھاب وشرطة الطاقةووحرس الحدود  تحادیةشمركة والشرطة اإلیالعراقیة ، بما في ذلك الجیش والقوات الجویة والب
مجھزة بشكل أفضل وقیادة وتدریب أفضل مما كانت علیھ قبل بضع سنوات فقط ، وقد سمح لنا نجاحھا بتحویل تركیزنا من  2020العراقیة لعام 

.التدریب إلى التوجیھ والمشورة على مستوى أعلى  

مكافحة  على تدریبالمن أجل مساعدة شركائنا في العراق وسوریا على الحفاظ على التفوق التكتیكي ضد داعش ، قام التحالف ، من خالل 
معدات الملیارات دوالر من الشاحنات المدرعة واألسلحة والدروع الواقیة و 4أكثر من  ما یعادل قدیم، بت المعداتتجھیز تمویل اإلرھاب و

، إال 19-على الرغم من أن الحكومة العراقیة أوقفت مؤقتًا جمیع التدریبات بسبب جائحة كوفید ة.شروطالمرواتب ال إضافة الىة الثقیلة ، یالھندس
قوات األمن العراقیة بمجرد رفع ھذه القیود. دعم أن التحالف ال یزال مستعًدا الستئناف  

ولكن  المعدات العسكریةتقدیم االستمرار في مع  ھزیمة داعش في العراق وسوریا من أجل  فماذا یحمل المستقبل للتحالف؟ أوالً ، سنبقى شركاء
المشروطة. باإلضافة إلى ذلك ، قد تلعب منظمة حلف شمال األطلسي دوًرا أكثر بروًزا في تطویر قوة الشریك بما  رواتبالبشروط وكذلك 

الحوار االستراتیجي بین الوالیات المتحدة والعراق المقرر إجراؤه الشھر المقبل. على یتجاوز جھودھا الحالیة لبناء المؤسسات. إنني أتطلع إلى 
حالف بھزیمة الرغم من أنھا فرصة مھمة لتحدید العالقة المستقبلیة بین دولتینا ، إال أن ھذا الحوار سیساعد أیًضا في تشكیل سیاق أوسع اللتزام الت

.داعش  

  .م. لذا قبل أن ننتقل الى طرح األسئلة ، أرید مشاركة بعض القصص معكمواطنینعملنا مبني على الف،  وفي النھایة

فادي جبوري ، الذي نشأ في العراق قبل أن تھرب عائلتھ من  رقیبأو جندي من أسترالیا ، ال -القصة األولى التي أود مشاركتھا ھي عن جیش 
التناوب التاسع منتدب بعاًما تقریبًا ، عاد قائد قسم المشاة إلى بلد والدتھ  25عد اآلن ، ب. 1995 البلد الذي مزقتھ الحرب إلى أسترالیا في عام

شعور ال ینسى. یشرفني أن أعود إلى مسقط رأسي  یحمل ليكما قال "كل یوم في العراق و. رشدتاجي كمدرب وم المھامفریق  لمجموعة
الجیش العراقي".    تقدیم الدعم الىللمساعدة في إعادة بناء وتوجیھ و  

كودي. إنھ جندي احتیاطي في الجیش األمریكي من والیة تینیسي ، حیث ان نسب عائلتھ حافل بالتاریخ  نائب العریفقصة رائعة أخرى ھي ل
عامة من الشعب لقوات العراقیة الشریكة لتحسین التواصل مع القوم بتقدیم المشورة ل. ییعمل كمحللالعسكري ، من جده إلى شقیقھ. كودي جندي 

الذین یقاتلون بشجاعة لتحریر ھذا من ،  جھاز مكافحة اإلرھاب العراقيحول جھودھم لتخلیص العراق من داعش. جزء من ھذا یشمل عملھ مع 
إلى  الخدمةمكافحة اإلرھاب ، ونحن فخورون ب جھاز توكذلك تضحیات وبطوال االبلد من سیطرة داعش. نحیي بطوالت عائلتھ وتضحیاتھ

.مجانبھ  

: المالزم أسینتو فوسكو من إیطالیا ، ضمنھامن بارزة في مجاالت  مور، یقوم شركاؤنا في التحالف من خارج الوالیات المتحدة بأ فریقناضمن 
لالستجابة یتنا مسؤولضمن من التحالف  یة فيتدریبالقوات لالمؤقت ل إعادة التوزیع. لقد كان لھ دور فعال في إدارة الموارد البشریة شعبةفي 

. 19-كوفیدلوباء   

اإلستراتیجیة عبر القوات الشریكة لنا وشركاء العمل المشاركات ستیرازوتا من ألمانیا ، الذي یلعب دوًرا أساسیًا في  المقدموأخیًرا ، ھناك 
لي. إنھ أمر ال یقدر بثمن في استكمال  عملھ ال یقدر بثمن بالنسبة .في االتصاالت االستراتیجیة قدمط أیخطتدوره كضابط  ، من خالل تحدینالم

 جھود قوة المھام المشتركة لمحاربة داعش من خالل نھج شامل لبیئة المعلومات.

، أتطلع إلى أسئلتكم. اآلنو  

باللغة  التلفوناألسئلة على  ونالیوم. لمن یطرحات لھذا مكالمخالل المن  باألسئلة واألجوبةشكرا لك فریق وایت. سنبدأ اآلن  مدیر الجلسة:
تم إدراج لقد  یوم.ال لھذاالصحفي االیجاز واقتصرعلى سؤال واحد یتعلق بموضوع  المؤسسة التي تنتمي الیھااإلنجلیزیة ، یرجى ذكر اسمك و

 األسئلة المقدمة مسبقًا في قائمة االنتظار.

حسن من وكالة أنباء الشمال في سوریا. كھوشن من قبلاألول سیوجھ سؤالنا إّن  -  

: ما ھي خطة التحالف في شمال سوریا اآلن؟السؤال  

ھذا سؤال جید حقًا ، وشكراً لتمریر ذلك ، سید حسن. ال یوجد تغییر. في الوقت الحالي ، ال تزال خطتنا تركز على تمكین القوة الفریق وایت: 
المعدات لتلك  قدیمت، كما ذكرت في بیاني االفتتاحي ، الشریكة لھزیمة داعش ، ونحن نفعل ذلك بعدة طرق. جزء منھ ھو اإلرشاد. وبعضھا 



 االستطالع وطائراتاالستخباراتیة  ، مثل المراقبة من أجل تمكین القوة الشریكةالقوات الشریكة. وأخیًرا ، كما ھو مطلوب ، نقدم دعًما 
.عند الحاجةوطائرات القصف   

مع وكالة فرانس برس. عامل الھاتف، یرجى فتح الخط: عظیم وسؤالنا التالي سیكون من مایا جبیلي مدیر الجلسة  
 

. أردت أن أسأل عن السیاق العراقي والضربات ردالب سیقوموایت،  فریق: مرحبا. لست متأكدا إذا كنت تسمعني. ولكن شكًرا جزیًال، السؤال
قد رأینا حالة جدیدة أخرى قبل یومین. التخطیط العسكري ل. آذارنھایة  قلت تقریبا فيالصاروخیة التي كانت شائعة في العام الماضي، والتي 

؟ ھل تلقیت ردا ، وھل ھذا التخطیط آذارللبنتاغون لضرب كتائب حزب هللا ، ما التوصیات التي قدمتھا في مذكرتك إلى البنتاغون في أوائل 
.مازال على الطاولة ، للقیام بحملة واسعة النطاق ضد كتائب حزب هللا . شكرا لك   

 
، ھذا أمر مؤكد. مایا، أود أن أجیب على ذلك كما یجیب أي قائد في البدایة على ھذا السؤال. لدي موضوعا ھینا : حسنًا. ھذه لیسلفریق وایتا

العنف ضد التحالف الذي  مارسةالمجموعة، بم تلك تكونمن . وعندما یقوم أي شخص، بغض النظر اأتولى قیادتھمسؤولیة حمایة القوة التي 
القیادات أتولى قیادتھ، فإن ھذا األمر ھو أخالقي وفي الواقع، إن من سلطتي أن أحمیھم. وھكذا كجزء من حمایة القوة، طلبت بعض المساعدة من 

من الحمایة  توفیر نوعریكة بقواتنا الشمن خالل قیام ذلك مساعدة حكومة العراق  یشملو ،ریحةألنھ كان من المفترض أن نكون في بیئة م العلیا
.القیادات العلیالنا بینما طلبت المزید من التوجیھ من   

 
القادة المخاطر، وما ھي المخاطر المرتبطة باإلجراءات التي یمكن اتخاذھا ضد أي خصم في أي بیئة في جمیع أنحاء العالم.  اقشوبشكل عام، ین

مع قائدي األعلى، الجنرال ماكینزي، ھو وصف ھذا الخطر كما رأیتھ ھنا داخل العراق. ومرة أخرى  نقاشيما رأیتموه جمیعًا من  محوروكان 
وقمنا بمشاركة نتواجد فیھا. حول قواعدھم التي  . استمروا في إجراء عملیات دفاعیةبالرد الحكومة العراقیة وقوات األمن العراقیة قامت

بمجرد االنتھاء من تحقیقاتھم. ن اتخاذ اإلجراءات المناسبةمعھم حتى یتمكنوا م االستخباراتیة المعلومات  
 

على سؤالك تجیأ أن قدأتمنى   
 
 

العربي.، القسم : عظیم. سؤالنا التالي یأتي من معن الخضر من الجزیرة مدیر الجلسة  
إلیران. ھل ھذا صحیح؟: في األیام األخیرة كانت ھناك تقاریر متزایدة عن ھجوم محتمل ضد الجماعات الموالیة السؤال  

 
: جیرالدین، سأوضح فقط ألتأكد من أنني فھمت السؤال. إذا سمعت بشكل صحیح، فإن السؤال یدور حول الھجمات األخیرة ضد الفریق وایت

فیًدا جًدا قبل الرد.الجماعات األخرى. لذلك إذا كان بإمكانك توضیح ذلك قلیالً بالنسبة لي حتى أتمكن من فھمھ بشكل أفضل قلیالً، فسیكون ذلك م  
 

ن ھجمات وشیكة محتملة ضد الجماعات الموالیة ع مقدم مسبقًا. یقرأ، "في األیام األخیرة، یبدو أن ھناك تقاریرسؤال : بالتأكید. ھذا مدیر الجلسة
.إلیران في العراق و / أو سوریا." والسؤال ھو عن ذلك  

 
محتملة ضد مجموعات خارج سلسلة قیادتي. أنا أھتم بنفسي بشكل رئیسي بسلسلة قیادتي لست على علم بأي ھجمات  -: حسنًا. أنا الفریق وایت

القلق. لذلك ال أعتقد أن لدي إجابة عن ھذا السؤال. ربما یكون  المعلومات یسبب لي أي نوع منبالغي عن ، ولم یأت إلّي العراقیون ال الخاصة
ینة قد تطرح ھذا السؤال.حكومة العراق أو مجموعات مع نم االستفسارمن األفضل   

 
: حسنًا. السؤال التالي یأتي من روال الخطیب من الحدث / العربیة. عامل الھاتف، یرجى فتح الخط مدیر الجلسة  

            
یشنھا داعش منذ بدء جدیدة على ھذا المؤتمر. لدي سؤال حول أحدث ما یمكن أن نقولھ من ھجمات قتالیة  فریقمرحبا. شكرا حضرة ال: سؤال
. ما زلنا ال نملك صورة واضحة عن مقاتلي داعش ، ماذا یریدون بالضبط؟ ھل لدیھم استراتیجیات جدیدة؟ ھل لدیھم خطة مواجھة  19-كوفید

قتل البغدادي. عدیدة حدثت داخل داعش قبل م ماتقسانالبغدادي؟ ألنھ قیل من قبل أن أ مقتلجدیدة؟ ھل ھناك احتمال بأنھم منقسمون اآلن بعد 
نحن بحاجة إلى معرفة تنظیم داعش الجدید الذي نواجھھ. ھل ما زلنا نواجھ داعش واحد أو العدید من داعش ، ومجموعات مختلفة ، وكیف 

؟یتواصلون مع بعضھم البعض؟ وماذا یریدون اآلن؟ ماذا یفعلون اآلن؟  
  

د أن أقول إن القوات الشریكة لنا في كل من سوریا والعراق تمارس ضغًطا مطلقًا : حسنًا، شكًرا لك على السؤال، روال. أوالً، أوالفریق وایت
داعش في ھذه الھجمات األخیرة. إنھا متسقة  نني أتراجع وأقوم بعمل عرض شامل لما نراه می. ثانیًا، دعالكالم سیاقفي على داعش. وذلك 

ھجوًما  152، كان ھناك 2019من عام  نیسانت من العام الماضي. لذلك في أ، متسقة للغایة مع نفس الوقحقیقیةللغایة. األرقام، واألرقام 
.اعتداًء من قبل داعش 151ھذا العام، كان ھناك في  2020مزعوًما من قبل داعش. في نیسان من عام   

 
ما رأیناه ھو أن الھجمات التي شھدناھا ھنا خالل األسابیع الماضیة تتعارض مع منظمة عرفنا عنھا في الماضي. وبعبارة أخرى، كانت داعش 

سیارات مفخخة وصواریخ خالل ، وكانت ھجماتھم تتكون من 2016و 2017قادرة على تنفیذ ما یمكن أن أصفھ بالعملیات العسكریة المعقدة في 



على نوع الھجمات التي دلیل أي تضاریس  تمتلكال  انھكووحقیقة  اقدراتھتتدھور سلحة صغیرة، وكلھا في وقت واحد. على مر السنین، ونیران أ
بنادق، ومدافع ھاون صغیرة العیار، وال توجد عبوات ناسفة. ولذا أعتقد أن نجاحات  - خفیفةأسلحة على الغالب ب، والتي ھي  قوم بھا اآلنت

الھجمات.   ھذا النوع مننوًعا من الوصف ل ددحتشركائنا   
 

 ، قاموا بتسمیة ھذهأعلنت قیادة داعش ما ھیة نیتھا، وھي تفعل ذلك كل عام. لقد وضعوا ما یوصف بشكل عام بأنھ حملة عسكریة. ولھذه الفترة 
فشلوا حتى اآلن فشالً ذریعاً في تحقیق تلك  ما كانوا یحاولون تحقیقھ. وقدیحددون ألنفسھم بعض األھداف و -الحملة "غزوة رمضان". وھم 

خیر األھداف. كانت ھناك سلسلة أولیة من ثالث اشتباكات مع القوات الشریكة لنا والتي خسرھا داعش في كل مرة، ولم نر شیئًا منذ الھجوم األ
 في كركوك، في منطقة كركوك.                    

 
ن ال أعرف ما یحاولون فعلھ. سیكون ھذا السؤال أفضل في مواجھة قیادة داعش. أنا أعلم أنھم یفتقرون إلى التمویل، ویفتقرون إلى المقاتلی

قضیتھم، وما  معویفتقرون إلى الدعم من قبل السكان في معظم المناطق. وھذا كلھ جزء من مخططھم الكبیر لمحاولة سحب المقاتلین والمتعاطفین 
 زالوا یفشلون ألن القوة الشریكة كانت ناجحة للغایة في ضمان بقائھم مھزومین وال یمكنھم تحمل التضاریس.

 
 ھل یساعد ذلك روال؟

 
: أعتقد ذلك، وسننتقل إلى سؤالنا التالي. من جوناثان بیل مع بي بي سي نیوز.مدیر الجلسة  

أنھم سیساھمون بقوات إضافیة ، وقد قال من لحلفاء من اھناك في العراق؟  ير التدریبدوالما ھو آخر ما یلعبھ حلفاء الناتو في : السؤالویقرأ 
.ھذه الخططبتأخیر  19-كوفید تسبب  

 
القدرة على االستمرار في الضغط ضد  أجل منوقائیة : سؤال جید حقا. وكما ذكرت في بیاناتي االفتتاحیة، ألسباب صحیة وأسباب وایت فریقال

تدریب عملیات وجزء من ذلك كان التوقف المؤقت لداعش في كل من العراق وسوریا، انفصلت القوات الشریكة إلى حد ما عن تشكیالتنا. 
واألشخاص اآلخرین الموجودین  -وسأنتقل إلى ذلك في غضون ثانیة  -المشتركة والدور الذي كنا نلعبھ المھام وتوجیھ قواتھم. وذلك بالنسبة لقوة 

األمن  اتحكومة العراق وقوالتي یقومون بھا لجزًءا من مھمة الناتو في العراق وما المساھمة  انواھنا إما من خالل االتفاقات الثنائیة أو إذا ك
.العراقیة  

 
عسكریة إشعار للتحرك. اللغة الھو في فتالي إنھا لن تعود. وبالیعني لعراق ادول غادرت إّن بالضرورة  لیسلذلك كان ھناك توقف مؤقت. 

ات االمن وبالتالي، فإن إشعار التحرك للعودة إلى العراق للمساعدة في تدریب إما ألویة الحرس اإلقلیمي للبیشمركة أو أي عنصر من عناصر قو
ول التي سحبت أعضاء خدمتھم من العراق یوًما. ولذا أرى أن الظروف الصحیة تمثل فرصة، وسوف أخطر تلك الد 60في العراق ھو العراقیة 

یوًما أودھم أن یعودوا في ظل ظروف معینة تضمن أنھم اتخذوا جمیع االحتیاطات التي یجب أن تؤخذ من أجل العودة من  60أنھ في غضون 
 الخارج.

 
ب وزیر الداخلیة، ونائب رئیس الوزراء، ، الذي سینتقل إلى منصاالركانالسابق، رئیس  العراقي وقد كنت في محادثات مستمرة مع وزیر الدفاع

عبر الشارع، حول ما ھي تلك الشروط وحول االحتیاطات التي نتخذھا للتأكد من  ،الذي یعمل ھنا في مركز العملیات المشتركة في العراق للتو
في تشكیالتھا أو أفرادھا.حدوث أي إحتمال لثغرات نتسبب في  ال أننا  

 
. وفي الوقت المناسب، واستناداً إلى ما ستشارینلمدربین والماعود یسحیث خطوات بطیئة ب قومفصل الصیف. سنلذلك أتوقع أننا سنعمل خالل 

 -، اعتماًدا على الفوج الذي ینتمون إلیھ مھنیتھموقدراتھم القتالیة جھدنا، وھو زیادة  وحسب خطمسار التطلبھ منا قوات األمن العراقیة، سنستأنف 
مكافحة اإلرھاب، وغیرھم. جھازش العراقي، ، الجیتحادیةالشرطة اال  

 
بقوا ھنا أو غادروا. لكننا ننتظر  فیما لو –محددة. ربما سأستغرق الكثیر من الوقت لتسمیة جمیعھم  ةأي دول ذكر أقدمھ دون الدخول فيسھذا ما 

.الظروف المناسبة  
 

بولیتیكو. عامل الھاتف، یرجى فتح الخط: عظیم. سؤالنا القادم سیأتي من الرا سیلیجمان من مدیر الجلسة  
 

على كل من إجراءات داعش التي تتبعھا بأي شكل 19-كوفید : مرحبا. أشكركم على القیام بذلك. سؤالي ھو ھل یمكنك أن تخبرنا كیف أثرسؤال
(عملیة نشر القوات)  العسكریةوالمناقالت  التناوباتمن األشكال، ثم أیًضا كیف أثرت على القوات األمریكیة واإلدارات األمریكیة. ھل ھذه 

 .ھل حدثت أي تغییرات؟ شكرا لك -، ال تزال تمضي قدًما كما ھو مخطط لھا، أم حدثت امریكا خارجوأداخل من والى  لھا المخططو للقوات
 
كان لھ تأثیر مطلق على الجمیع عالمیًا ، على ما أعتقد. أعني ، انطباعي ھنا ھو أنني استجبت بسرعة   19-حسنًا ، سأبدأ بـ كوفید: وایت فریقلا

یت یكي. لقد رأكبیرة جًدا جًدا بعد مشاھدة ما كان یحدث في بقیة العالم إلغالق وحمایة قوتنا والعراقیین. لذا سأتناول أوالً القوات والتناوب األمر
وقف وزیر الدفاع حركة الوحدات اإلضافیة الفردیة عالمیاً ، ثم وضع بعض الشروط على سبب تحرك ھذه أتقاریر صادرة عن وزارة الدفاع. 

.الوحدات أو الوحدات اإلضافیة الفردیة  



 
سة. ثم بالطبع كانت ھناك شروط واحتیاطات مرتبطة بھ. لذلك إذا كنت بحاجة إلى نقل وحدة من یستثناءات السیااال ضمنویمكن تبریر ذلك 

الوالیات المتحدة األمریكیة إلى العراق ، فھناك سلسلة من االحتیاطات الصحیة والحجر الصحي واالختبارات التي یجب أن تحدث قبل أن 
طأ األمر قلیالً. نحن نمضي قدما مع معظم قواتنا تباافرون إلیھا قبل أن أقبلھم. وھكذا تلبیة متطلبات البلد التي یسلیصعدوا على متن طائرة 

قادمة لتحل محل  غالدوریة التي تم التخطیط لھا بالفعل. لقد رأیت بعض اإلعالنات مؤخًرا خارج وزارة الدفاع عن وحدات من فورت برا
فعل للتشكیل نوماذا س 19-المسار مع الشروط والمتطلبات التي نعالج بھا ثغرات كوفید سكا. وھكذا سنستمر فيألاالوحدات الموجودة لدینا ھنا من 

.إذا كان لدینا أعضاء خدمة بدون أعراض أو أعراض داخل تلك التشكیالت  
 

عرضھم لھذا سأخبرك أنھ كانت ھناك فترة زمنیة كان الجمیع یحاول فیھا معرفة مدى ت ، ال أستطیع أن أتحدث بالضرورة عما فعلتھ لداعش
لقد تفاجأت من أن داعش لم تستغل بعض التوقف المؤقت وبعض  . وأن جمیع الدول كانت تتفاعل بناًء على البیئة المحیطة بھم،  الفیروس

أو الموارد یؤكد لي أنھم لم یعودوا یمتلكون القدرة ، أو القیادة ، ذلك لكن كل  ، والتي ربما كانت فرصة لھم -المساحة الفارغة التي قد تكون 
التي حافظت على بعض الضغوط على مدار الستین ونجاحات القوات الشریكة لنا ، كما ان  . المالیة لیكونوا داعش كما نعرفھم على مر الوقت

 .یوًما الماضیة ، جعلت األمر صعبًا للغایة

لى التحرك فوق سطح األرض ألنھ كان واضًحا اي تحرك قیدت قدرة الخصم علقد توأخیًرا ، ھنا في العراق أثناء قیامھم بتنفیذ حظر التجول ، 
 حت ھدفا سھال جدا. لذلك أعتقد أنإذا كنت تتحرك في الخارج ، كنت ستكسر حظر التجول. لقد أصب -سیقومون بھ ، حتى في ساعات الظالم 

لشریك التي كانت تمارس ضغًطا ثابتًا علیھم تحدي البیئة وقوة اظروف تحدت منظمتھم .. كذلك أدى االفتقار إلى القدرة و) 19-(كوفیدجائحة 
 خالل األشھر الخمسة األولى أو األربعة أشھر ونصف من ھذا العام. ناهانتجت ما شھد

 سؤالنا التالي یأتي من ولید صبري من صحیفة الوطن في البحرین. :مدیر الجلسة

 "ھل تعتقد أن قرار سحب القوات األمریكیة من سوریا أدى إلى تفاقم الوضع ومنح روسیا المزید من النفوذ؟" السؤالیقول 

سأبدأ اإلجابة على ھذا السؤال باننا ، لم ننسحب. ال یزال لدّي عدد من القوات في سوریا التي ال تزال شریكة لقوات سوریا  الفریق وایت:
تركناھا بناًء على مناقشات أعلى بكثیر من مستوى سیطرة نفوذ  ناطقق داعش وتدمر بقایا داعش. وھناك مالتي ال تزال تالحوالدیمقراطیة 

ك لن حدود العراق. لذل -عملي. لكننا ما زلنا في سوریا لمحاربة داعش من خالل قوة شریكة . وكذلك كتأثیر ثانوي ھو لتوفیر منطقة أمنة للحدود 
 أصفھ بأنھ انسحاب.

عامل الھاتف ، یرجى فتح الخط.  حسنًا. لدینا وقت لسؤال أخیر وسیأتي من جاك دیتش من فورین بولیسي. :مدیر الجلسة  

خالل عطلة نھایة شكرا سیدي. أردت أن أسألك بسرعة عن الھروب من السجن في الحسكة ، في منطقة قوات سوریا الدیمقراطیة  سؤال:
األسبوع. ھل تسبب ذلك في أي مخاوف داخل التحالف وھل ھناك أي دعم إضافي قادم إلى شمال شرق سوریا أو ھل رأیت أي تدھور في قدرتھا 

 ؟19-كوفیدعلى احتجاز تلك السجون وسط تھدید 

  من لك ، وتحدیداً في الحسكة ، ھو مجموعة من األشخاصسؤال عظیم. لذلك أعتقد أن ما شاھدتھ خالل األسبوع الماضي أو نحو ذ الفریق وایت:
ضعفًا لفترة قصیرة من الزمن. ما شاھدتھ انا  كان رد فعل فوري من قبل قوات أمن السجون التابعة لقوات سوریا ظرفا مناسبا بسبب الذین رأوا 

   الدیمقراطیة إلعادة كل شيء إلى مكانھ.

الموجودة ھناك ، كانت الحسكة السجن الوحید الذي یوجد فیھ عدد من السجناء ونوعیة السجناء المتواجدین ھناك  14وھكذا ، من بین السجون الـ 
 ، أعطت الولئك تلك الفرصة . ةقلیل ةعزلمع على قوة أمن السجن ،  19 -كوفیدلوباء ، وحقیقة وجود بعض تأثیر 

جمیع السجناء إلى الزنازانات التي كانوا فیھا ، وكان جزًءا مما فعلناه لدعم قوة أمن  یدكان احترافیًا تماًما ، حیث أع لكن ما رأیناه في رد الفعل
ا اي نالسجن وقوات سوریا الدیمقراطیة ھو توفیر معدات مكافحة الشغب والتدریب. كما قدمنا التعقیم والطبابة ، على النحو المصرح بھ. لیس لدی

في حوار القوات الخاصة في قوة المھام المشتركة ت ھروب  ، وأنا في حوار منتظم مع الجنرال مظلوم ، وفریقنا المكون من مؤشرعلى حاال
د قعض التحسینات التي یجب إدخالھا على المنشآت ، وبب قمنامستمر مع الجنرال مظلوم. لذلك أعتقد أننا ساعدنا حیث یمكننا المساعدة. لقد 

كیفیة حصولھم علي كامیرات أمنیة ، لكن ذلك لم یقلقني بسبب لھجة السجناء ورد فعل قوات أمن السجن الحتواء یومي  عرضنا علیھم معرفة
 ما أصفھ عموًما بأنھ أعمال شغب داخل أسوار السجن. إنتھى  -الثالث والرابع من أیار 

 

 مالحظاتك الختامیة. قولإلیك لت نعودوایت ، سوف  الفریقشكرا جزیال. حضرة  :مدیر الجلسة

 لقد تم إخطاري أنھ یمكنني اإلجابة عن سؤال آخر ، إذا كان ھناك سؤال واحد یتشوق اي شخص لطرحھ.  الفریق وایت:



 بالتأكید. عامل الھاتف ، ھل یمكنك أن تأخذ السؤال التالي في القائمة ؟ :مدیر الجلسة

 .يواصل عامل الھاتف: روال ، سیكون خط التواصل لك. رجاءً 

 مرحبا. عذًرا ، سأكسر القاعدة وأطرح سؤاًال آخر. أوالً ، ال یمكننا تجاھل الصراع األمریكي اإلیراني الذي یعتبر العراق أحد مسارحھ. سؤال:
ستجعلك  -أردت فقط أن أعرف ، ھل ھناك عودة لداعش؟ أم أنك ستتجاھلھ و [غیر مسموع] كما ھو ، [غیر مسموع]؟  لكن ھل عودة داعش 

 ز على جبھة واحدة وتنسى الجبھة األخرى ، والتي ھي المیلیشیات اإلیرانیة؟ ترك

لدي أیًضا مسؤولیة كقائد و ن مھمتي ھزیمة داعش ، وكما ذكرت من قبل ، أبالنسبة لك ھي محددة جابة اإل، ال ، أعتقد أن  نعم الفریق  وایت:
 وتیرة العملیات ضد داعش.تتولى القوات الشریكة إّن حمایة القوات. لكننا بالتأكید ال نتجاھل وال یبتعد نظرنا عن داعش ، ومرة أخرى ، 

  .لسؤالعة ل، وسأكون جاھًزا إذا كانت ھناك متابالحتمیةداعش قیق ھزیمة حلتیث نحتاج بالضبط من خالل مسارنا حلذلك أعتقد أننا بخیر 

 .شكرا سؤال:

 سیدي ، ھل لدیك الوقت لسؤال آخر؟ :مدیر الجلسة

 .شكرا ..واحد آخر سؤالحسنًا ،  الفریق وایت:

سیكون من باربرا ستار. عامل ، إذا كنت تستطیع فتح خطھا إذا كانت ال تزال متواجدة .حسنًا ،  -حقًا  -حسنًا ، السؤال األخیر  :مدیر الجلسة
 .أعتقد أننا سنتخطى ذلك ، إذا كنت ترغب فقط في الخوض في مالحظاتك الختامیة

 أال تسمعني؟ سؤال:

 .حسنًا ، شكًرا لك الفریق وایت:

 ، باربرا ، ھل أنت ھناك؟ أوه :مدیر الجلسة

أوه ، السیدة ستار.الفریق وایت:   

بالتاكید موجودة أنا  سؤال:  

 . يحسنًا ، تفضل :مدیر الجلسة

، ألن قواتك بعیدة جًدا عن المنزل ویعرفون التأثیر  19-كوفیدشیئین.  -وایت. ما ذا تفعل في  فریقحقًا. شكرا لك ،  عةسأكون سری سؤال:
ما ھو نوع التأثیر الذي تراه؟ ماذا تسمع من قواتك حول  -االقتصادي والمادي لعائالتھم وأصدقائھم في الوالیات المتحدة ، و الشيء الثاني 

اضطررت فیھا إلى إرسال قوات إلى الوطن في مخاوفھم ، والمخاوف بشأن ما یحدث مع عائالتھم في الوطن؟ ھل واجھت أي حاالت ربما 
 ألن الزوج أو أحد الوالدین مریض؟ ھل أثرت على قواتك بھذه الطریقة؟ طارئة إجازة 

بعد شھرین من ھجوم األسد؟ ھل إیران  -وفیما یتعلق بإیران ، ما أردت حقاً أن أسألھ ھو ما ھو الوضع الحالي للعمل الذي تشاھده منذ اشھر اآلن 
 ات اإلیرانیة المباشرة أو القوات المدعومة من إیران ال تزال تشكل تھدیًدا مباشرا لك؟ شكرا لك.القو -

إنھ سؤال جید حقًا. لقد أرسلنا بالفعل بعًضا من أعضاء خدمتنا إلى المنزل في إجازة  -، لدینا بالفعل  19-كوفیدمن جھة  الفریق  وایت:
 .  جدا جدا ب مریض. واحد منھم كان إجازة طارئة لقریتعویضیة

كل یوم اثنین أخاطب القیادة عن الموارد المطلوبة ألنھ ، كما تعلمون ، یمكننا الوصول إلى الوحدات في الوالیات المتحدة إذا كان  -نقوم بذلك 
طلب تتقد كانت تجربة ل -أصدقاء في الوطن. وھكذا كانت  أحباء أو لدینا عضو في الخدمة ھنا یشعر بعدم االرتیاح بشأن الوضع العائلي أو

ً "أنت  بالقول. یمزح الناس الحذر ھو أن نمط حیاتك قد تغیر بشكل كبیر وما ھي المساعدة التي  الحال. ھو الحالولكن ھذا لیس ما  -" أصبحت قلقا
 یمكننا تقدیمھا. 

فیھا إلى إرسال أفراد الخدمة إلى المنزل بدافع كانت لدینا حاالت اضطررت  -وھكذا دون أن أذھب إلى أبعد من ذلك بكثیر ، سیدتي ، أعني ذلك 
بالطبع أنا مع الفیلق المدرع الثالث في الوالیات المتحدة في معسكرات فورت ھود  -القلق الواجب إلعادتھم إلى أسرھم ، ونحن على اتصال دائم 

 نحن نولي اھتماما لذلك. ؛ ذلك  وفورت كارسن و فورت رایلي وغیرھا من المعسكرات الموجودة ھناك. لكن نحن فعلنا

ثم في سؤالك الثاني حول كیف نقیس التھدیدات المباشرة من قبل خصم ضد التحالف الموجود ھنا ، أو بشكل أكثر تحدیًدا ، بعض التھدیدات 
ا مات التي تساعد ھنھنا في العراق ، والتي رأیتھا. ھناك مجموعات مسماة قامت بتھدیدات محددة ضد كل من األفراد والمنظ الموجودةالعامة 

التي لدینا ھنا أوالً على داعش وتركز  ستخباراتنراقب ذلك. تركز أجھزة اإلھزیمة داعش. ولذا فإننا من أجل حكومة العراق بناء على دعوتھا 



محادثة مع قیادة أعلى حول ما لقوة ، ھناك دائًما االذي وصفتھ سابقًا. ولذا عندما أراھا تمیل أكثر نحو تھدید  ،قوات حمایة الالثانیة على عنصر 
 رؤیةعا ضمن جمیكي نل أعلى مستوى یبدو علىثم كیف ، ثم ما یبدو علیھ أكثر من الناحیة اإلقلیمیة ، یبدو علیھ ھذا التھدید بالنسبة لي ھنا 

 الصورة . نفسبوالمشھد 

جیرالدین ، إذا كانت ترید  - كنت اآلن ، ولكن إذا لى الخطلست عباربارا ، ال أعرف ما إذا كان ذلك في صمیم سؤالك ، ومن المحتمل أنك  -أنا 
 المتابعة ، فال بأس.

بالتأكید ، سوف نقدم معلومات اتصال المتابعة بعد المكالمة. لذا سننھي اآلن جزء السؤال واإلجابة ولدینا مالحظاتك الختامیة ،  :مدیر الجلسة
 سیدي.

حسنًا. شكرا لكم جمیعا. آسف لقد مر الوقت بھذه السرعة. ال بد أنني تحدثت كثیرا. لكني أقدر انتباھكم ، وبعض األسئلة التي  الفریق وایت:
 طرحت كانت أسئلة رائعة.

جري صص وما یلقد بدأنا ھذا األسبوع بالیوم العالمي للصحافة ، وأخبركم ، إنني حقًا أقدر عمل صحفیینا على مستوى العالم لمجرد إخبار الق
التزام التحالف ھنا في منطقة العملیات المشتركة التي أعمل فیھا في العراق وسوریا. ور بالتحالف وأممن تعلق بالتحدید ما یھناك. وبالنسبة لي 

ت كبیرة یة تضحیاالزخم. لقد شھدت السنوات الخمس الماض تخفیفأخذ قسط من الراحة اآلن وویمكن قد أنجز التحالف والقوات الشریكة الكثیر ل
منح شعب العراق األمل في أال یعود المستقبل ھو ، ولكن كل ذلك لألفضل بناًء على ما نحن علیھ الیوم إلعطاء الناس فرًصا ، واألھم من ذلك ، 

 إلى ما كان علیھ في الماضي. 

دولة الذین  30ن القوات والمدنیین من أكثر من ستوحى كل یوم ماأشعر بالتواضع بشكل ال یصدق لقیادة ھذا التحالف العسكري الدولي وأنا 
 لداعش.  حتمیةیدعمون شركائنا في العراق وسوریا لتحقیق ما وصفتھ بالھزیمة ال

ثر تحدیًدا ، كأرید أن أتوقف لحظة ألتمنى عیًدا سعیًدا ألولئك الذین یحتفلون بعید األم. سیكون یوم األحد في الوالیات المتحدة األمریكیة. وبشكل أ
قواتنا بلدینا أمھات ھنا یخدمن قضیتھن من بلدانھن داخل التحالف ، والعدید العدید من النساء اللواتي ساھمن في دولھن من خالل تكلیف أطفالھن 

 العسكریة. وعلى شرف أمھاتنا ، لقد حصلت للتو على قصة أخیرة إذا كنت تستطیع مواكبتي.

 أقدما ت كمستشارً دَ نّ وھي قائدة قسم القیادة والتحكم واالتصاالت والحواسیب جُ  -حدة دونا كوك جیش الوالیات المتفي  ئیس عرفاءھذه قصة عن ر
في فریق قوة المھام قسم األمن والحمایة ، كالھما منتشران ھنا معًا في ھذه المھمة  -والنقیب الماركوس دنیس ، وھو ضابط عملیات  -

من الفرید جًدا أن نراھم في الخدمة ھنا لدعم عملیاتنا. وقبل أن تنضم  إنھنیس ثنائي أم وابن. . وإذا لم تكن قد خمنت ، فكل من كوك ودالمشتركة
إعالة أسرتھا. والطریقة التي وصفتھا بھا ، عاشت في منزل  من أجلكوك إلى الجیش ، كانت أم لثالثة أطفال. عملت في وظیفتین  ئیس عرفاءر

ن م مزدحم ، وعملت لساعات طویلة ولم تكن االوقات مثالیة كوسیلة لتربیة أطفالھا ، ومن بینھم كان دنیس. لذا قررت كوك أنھا ستحدث تغییًرا
ة نورث بوالی غنھا سیتبع خطاھا لیخدم أیًضا. "كانت مدینة فورت براخالل رفع یدھا الیمنى والتجنید لخدمة أمتھا ، وقالت إنھا علمت دائًما أن اب

بالك ھوك في  )60(یو أتش كارولینا منشأة تلبي احتیاجات طالب المدارس االبتدائیة. كان الجنود سیھبطون بطائرات ھلیكوبتر من طراز 
ي الجامعة  ف فیلق تدریب ضباط االحتیاطاالنضمام إلى برنامج  المدرسة ، وعلمت منذ تلك اللحظة أنھ سینضم إلى الجیش". لذا شجعت ابنھا على

 مما وضعھ على الطریق لالنضمام إلى جیش الوالیات المتحدة. 

ھذه الحالة. لذلك نحن ال نزال ملتزمین  مثل یخدمون معًا في، وخاصة من الذین ومرة أخرى ، مجرد إظھار التزام أمھاتنا الذین یرعون أطفالھم 
ا ". لذمتعددةمع الدول المساھمة. لدینا شعار ، كما یعلم الكثیر منكم ، ھو "مھمة واحدة ، دول  عملیة العزم الصلب -المھام المشتركة قوة ھنا في 

 .ونحاول اإلجابة علیھا من القائمة، وسنأخذ أي أسئلة متابعة  ناالیوم لالستماع إلی أمضیتوهنشكركم جمیعًا مرة أخرى على الوقت الذي 

 رمضان كریم. یوم رائع و للجمیعنتمنى 

 تمرؤالیوم. شكرا لجمیع المتصلین بنا للمشاركة. إذا كانت لدیك أي أسئلة حول م المؤتمرنتھي یشكرا جزیال ، الفریق وایت. وبھذا  :مدیر الجلسة
. ستوفر DubaiMediaHub@state.govعلى  Dubai Regional Media Hub الیوم ، فیمكنك االتصال بنا على إعالم دبي 

AT&T ونھاركم سعید. م قریبًا معلومات حول كیفیة الوصول إلى التسجیل اإلنجلیزي لھذه المكالمة. شكرا لك 

https://www.state.gov/special-briefing-via-telephone-lieutenant-general-robert-white-commanding-
general-of-combined-joint-task-force-operation-inherent-resolve-cjtf-oir/ 
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