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 مھمة واحدة ، دول متعددة

 التحالف على دور قواتإضاءات 
 

قواتنا  م الصلب مع والى جانب ومن خاللزعملیة الع -قوة المھام المشتركة جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل  في – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
ھزیمة  لتحقیقركائنا األمنیة لشقدرة الھي مكونات أساسیة لبناء المشورة واإلسناد اإلرشاد وب والتدریإّن لداعش.  الحتمیةھزیمة الالشریكة لضمان 

:التحالف قواتنشاطات أبرز إضاءات على أدناه تقرار اإلقلیمي. سفلول داعش وخلق اإل  
 

 البحریة اإلسبانیة تقود عملیات خاصة ألول مرة في المعركة ضد داعش •
 لبنیة التحتیة للقوات المسلحة العراقیةلبناء اساھم بملیار دوالر لقوات الفرنسیة تُ ا •
 في العراق اً مطار قومون بإصالحییكیة ھندسو القوات الجویة األمرمُ  •
 جري مناورات لجمع المعلومات مع القوات العراقیةالفرنسیة تُ  قوة المھام •

_________________________________________________________________________________________ 
 

 البحریة اإلسبانیة تقود عملیات خاصة ألول مرة في المعركة ضد داعش
 

ألول مرة  لصلبالعزم الدعم عملیة  في قوة المھام للعملیات الخاصة التكتیكي لفریقالبحریة الخاصة التابعة للبحریة اإلسبانیة استقود قوة الحرب 
 .عملیة العزم الصلب –قوة المھام المشتركة ، عندما بدأت المشاركة اإلسبانیة في  2015منذ عام 

 
قائد القوة التكتیكیة المشتركة للعملیات الخاصة في  اتشرین الثاني، وترأسھ 21نقل السلطة في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد في  ت مراسیمجر

 العراق.
 

لیات العم أو لدعم بر -في البحر أو  مجموعة من العملیات الخاصة التي یتم تنفیذھا ، بشكل رئیسي ، في البحر "الحرب البحریة الخاصة" تعني
 البحریة.

 
أسطول الطائرات البحریة كما أّن للقوات البحریة مؤھلة ألداء جمیع المھام العقائدیة للعملیات الخاصة.  التابعة وة الحرب البحریة الخاصةإّن ق
 ل للعملیات الجویة الخاصة لدعم الغواصات والسفن ومجموعة الدعم المتخصصة.مؤھّ 

 
 دائرة الشؤون العامة).  – بسمایة المھام قوة(المصدر: 

https://emad.defensa.gob.es/operaciones/10-Coalicion-internacional-Operacion-IR-
IRAQ/noticias/listado/191125-sogt-toa.html 
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_____________________________________________________________________________ 

 
 ند الفرقة السادسة في الجیش العراقيساتُ مونسابیرت الفرنسیة المھام  ةقو

 
 البنیة التحتیة للقوات المسلحة العراقیة التي دمرھا داعش. إحیاءخصص التحالف ملیار دوالر إلعادة بناء ولقد 

 
 بنىم إعادة تأھیلفي بناء التطویر وتحسین لطرق مونسابیرت في ھذا المشروع من خالل توفیر خبرتھا في اإلدارة المالیة و قوة المھامساھمت 

 فرقة المشاة السادسة.التابعة لكتیبة الكوماندوز العراقیة 
 

 لى توفیر الدعم العسكري للقواتاشمال  اتف عملیھدُ الحكومة العراقیة وبالتنسیق مع حلفاء فرنسا الموجودین في المنطقة ، تَ  بناًء على طلب
 المحلیة المشاركة في القتال ضد داعش.

 
 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-la-task-force-monsabert-en-soutien-de-la-6e-
division-irakienne 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 في العراق اً مطار قومون بإصالحمھندسو القوات الجویة األمریكیة ی

 
یلة الثق ح أعمال البناءإلصال ھندسي، وھو سرب  السریعنتشار ستكشافي القابل لإلاإل الھندسي 577سرب في الالح الجو األمریكي مھندسو س قام
 .2019 تشرین الثاني 26ساحة المطار في مطار أربیل الدولي ، العراق ، بصب الخرسانة ل، الحصان األحمر"  وحدة"
 

 یة في أي رئ والمھام القتالفي تقییم وتخطیط وإنشاء المرافق والبنیة التحتیة لدعم عملیات الطوا الحصان األحمر تتمثل المھمة الرئیسیة لوحدات
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 مكان في العالم.

 
مثل  البناء الثقیلة أعمال، و ذات اإلمكانیات المحدودةألضرار وإصالح األضرار الثقیلة وتطویر القواعد السریع لتقییم التشمل قدرات الوحدة  

 لھبوطلومواقع لنقاط عملیاتیة متقدمة  طق النائیةالمنة في اصلب بسطوحرج االذخیرة وبناء مد إطالق الطائرات ومنصات مواقفالمطارات و
 المفیدة.ھیاكل الھندسیة والمباني والالھجومي والبناء العمودي 

 
 عملیة العزم الصلب). – في قوة المھام المشتركة المصدر: دائرة الشؤون العامة(
 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
 جمع المعلومات تُجري قوة المھام نارفیك تمرین

 
لھدف من ھذا انارفیك. كان مع قوة المھام تم نشرھم الذین من قبل متخصصین في المخابرات العسكریة الفرنسیة تمرین جمع المعلومات القیام بتم 
 من خالل كسب ثقة المحاور معھم. وذلكستخدام القوة إالمعلومات دون  على كیفیة إستحصالھو تدریب الجنود  مرینالت
 

مترجم  خبر ھوالشخص الذي یلعب دور المُ إّن أكبر قدر ممكن من المعلومات.  إلستحصالإجراء مقابلة ب إثنینن یْ بَ تدرّ مُ  التمرین من خالل قیامیتم 
ً یك. یتواجد الجنود الفرنسیون والعراقیون قوة المھام نارفاقي یعمل في عر دربین وخلق جو تللتفاعل مع المُ وذلك أثناء إداء التمرین  في الغرفة أیضا

 .الذي یحدث على أرض الواقعسیناریو لل مشابھ
 

من خالل ، وأشكال العنف أي شكل منستخدام إستخباریة دون إتقان مھاراتھم في جمع المعلومات اإل على ھذا التدریب للمتدربین العراقیین یُساعد
 .داعش المعركة ضدالقیام بذلك، یقومون بجمع ونقل معلومات قیمة والمساھمة في 

 
 .)في عملیات شمال المصدر: دائرة الشؤون العامة(

https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/breves/chammal-exercice-de-recueil-d-informations-mene-
par-la-task-force-narvik  
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