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 قاعدة القائم في العراق

 ،عملیة العزم الصلب –قوة المھام المشتركة  لقد إستخدمت قاعدة القائم في العراق من قبل

 بعض الحقائق التاریخیة عن القائم :
معبر حدودي مھم بین العراق وسوریا. وتبعد القائم  يوادي نھر الفرات وھتقع القائم في موقع جغرافي رئیسي بالقرب من  •

 ) الى الشمال الغربي منھا.میالً  248( كیلومتراً  400سافة عن بغداد م
، سیطرت داعش على مدینة  القائم. كانت المدینة ذات أھمیة إستراتیجیة لداعش فقد إستخدمت  2014في آب/أغسطس  •

  عبر محافظة األنبار لنقل اإلرھابیین واألسلحة والبضائع. المجموعة اإلرھابیة الطرق
من تعتبر في الوقت الذي كانت فیھ ھذه البلدة  ، 2017 الثاني تشرین  3 في القائم مدینة إستعادة العراقیة القوات ستطاعتإ •

ً تم إستخدام قاعدة داعش.  تحت سیطرةالعراق آخر األراضي المتبقیة في   – من قبل قوات قوة المھام المشتركة القائم رسمیا
داعش في عسكریة تتعلق بمحاربة عملیات  تنفیذللقد أستخدمت القاعدة . 2018كانون الثاني  1في  العزم الصلبعملیة 

 ، األكراد بقیادة الدیمقراطیة سوریا قوات نفذتھ الذي الھجوم ،) راوندآب عملیة( الباغوزمعركة فقد كانت . العراق وسوریا
 الغارات توفیر خالل من الدیمقراطیة سوریا قوات مع شراكة في التحالفعمل . القائم قاعدة من المدفعي بالقصف مدعومة
 مارس/ آذار 23 في. الخاصة القوات أفراد الى إضافة ، القائم قاعدة من والفرنسي األمریكي المدفعي والقصف الجویة
  . الباغوز معركة في معاقلھا آخر تدمیر وتم داعش ُھزمت ، 2019

ة یعكس قدرالذي ، و حملتھ ضد داعش في العراق وسوریادلیل على التقدم الذي أحرزه التحالف في القائم ھو قاعدة نقل  إنّ  •
 .داعشإرھاب لعراقیین من االدفاع عن ي فقوات األمن العراقیة 

 
 ةالشراك

 حرس الحدود العراقي •
 العراقي الجیش •

 

 الوحدات

 الجیش األمریكي •
o 25  القتالي األول ، فرقة المشاة یكرالكتیبة األولى ، فوج المشاة الخامس ، فریق لواء سترا  
o  62اإلستدامة التابعة الى اللواء كتیبة 
o میدانیة الثامنةالمدفعیة الالثانیة، كتیبة كتیبة ال 
o وایومنغ في، الحرس الوطني  115المدفعیة المیداني  لواء 
o نفریق اإلخالء الطبي والجراحی 

 مشاة البحریة األمریكیة •
o ذات األغراض الخاصة البریة -الجویة  -البحریة  قوة المھام 

 القاعدة عدد أفراد

 فرد 300بحدود  •
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 :ألف دوالر من المعدات) 900 ما یقارب قیمتھ تتضمن(و المعدات المنقولة للعراقیین
 لتي یمكن إعادة تحدید مواقعھاوالمباني ا )لحاویات(االوحدات السكنیة المعبأة  •
 )یةمعدنالویة بالستیكاللمیاه (ل األرضیة خزاناتال •
 المولدات وضواغط الھواء واألدوات الیدویة •
 معدات وأثاث المطاعمومعدات المكاتب واالتصاالت  •
 ستحمامومعدات الغسیل (الغساالت والمجففات) ومقطورات اإلللطي القابلة الخیام  •
 خرسانیةالجيء ) ومعالیة(قصیرة وعلى شكل حرف تي جدران  – المتحركةحواجز ال •
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