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93اإلصدار  

 31 آب 2020  رقم 
:التحریر02-20200831

للنشر الفوري 

 متعددة مھمة واحدة ، دول
 إضاءات على دور قوات التحالف

 واتبالتعاون مع القعملیة العزم الصلب  -في جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
على مستوى رفیع یجیة االسترات تقدم المشورة عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة  الشریكة لضمان الھزیمة الحتمیة لداعش. إنّ 

لدى التحالف مساھمات ،  2014منذ  .ھزیمة فلول داعش وخلق االستقرار اإلقلیميمن تحقیق تمكین القوات الشریكة تساعد في و
.دولة 30عسكریة من أكثر من   

 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:

 عاًما من الخدمة  31طیار مروحیة أمریكي یشارك دروًسا في الحیاة بعد  •
 زور العراق ت ةالدفاع الفرنسی ةوزیر •
 لتحالفیة لتخطیطالعملیات الفي ا حیویً تلعب دوًرا المشورة األسترالیة حول النوع االجتماعي  •
 مع الكالب لدعم مھام التحالف ةسبانیللقوات اإلتدریب  •

________________________________________________________________ 

 عاًما من الخدمة 31طیار مروحیة أمریكي یشارك دروًسا في الحیاة بعد 

كبیر ضباط الصف جیسون رایت  ناعاًما ، یشارك 30ألكثر من إمتدت مھنة  في
.في شق طریقھ من األلف إلى الیاء تھخبرا  

د) مع فوج الفرسان المدرع الثالث  19بدأ رایت مسیرتھ المھنیة ككشافة فرسان مجند (
ذكریات العیش خارج  من خالل. تبرز لھ تجربتھ األولى في االنتشار 1989في عام 

.الصحراء عاصفة مركبة برادلي القتالیة لمدة تسعة أشھر قبل بدایة  

ناھیك عن الطعام والماء ، ولكن عندما قال رایت "لم یكن لدینا الكثیر من أي شيء ، 
كنت شابًا واعتقدت أن ھذا ھو حال الجیش". "لقد استمتعت بھ قلیالً في بعض األحیان 

".أعتقد أنھ من السذاجة أن تقول ذلك  

لمصاعب العناصر األرضیة في بیئة التقشف ، یقول رایت إنھ غالبًا ما  كأثناء احتضان
.كیف كان المنظر من ھناك كان ینظر إلى األعلى ویتساءل  

أتذكر أنني رأیت طائرات الھلیكوبتر تحلق فوقي مباشرة في المعارك ، "قال رایت 
وخاصة الكوبرا واألباتشي ، وأنا أجتازھا عبر الكثبان الصحراویة في مركبة مسار ... 
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المؤكد سیكون من الجید عبور ھذه األرض بسرعة وفوق  كنت أتصور بانھ منأتذكر 
.لفوضى"ھذه ا  

 
بالك  60 -بعد اثني عشر عاًما ، جلس رایت في قمرة القیادة لطائرة ھلیكوبتر یو أتش 

التابعة للشركة الطبیة لدعم الفرقة البحریة  49اإلسعاف الجوي رقم  سریةھوك مع 
األولى تحت قیادة اللواء جیمس ماتیس ، الذي أصبح فیما بعد وزیر الدفاع األمریكي 

.السادس والعشرین  
 

الھلیكوبتر مع طاقمي ألشھر ،  ةقال رایت "كنت مشغوالً للغایة وعشت على متن طائر
". الھلیكوبتر وأبحث كل یوم عن الطعام والماء والوقود وأدعو هللا أن ال تخذلني طائرة

".عدیدة وأنا ممتن لكوني على قید الحیاةمرات  كادت أن تقتلني "لقد  
 

في طیران الجیش من خالل توجیھ اآلخرین لتحقیق الیوم ، یلعب رایت دوًرا مختلفًا 
مع  34النجاح. یشغل منصب ضابط صیانة طیران اللواء في لواء الطیران القتالي 

الحرس الوطني لجیش مینیسوتا ، ویتم نشره حالیًا في الشرق األوسط حیث تدعم 
.وحدتھ عملیة الدرع المتقشف وعملیة العزم الصلب  

 
من وظیفتي ھو تعلم شيء جدید كل یوم ، مھما كان صغیراً  قال رایت "الجزء المفضل

، ولكني أحصل على أكبر قدر من السعادة بمساعدة اآلخرین على النجاح ، ثم أنجح". 
"إذا كان بإمكاني التدریب أو التدریس أو نقل المعرفة إلى شخص ما واستفاد منھا ، 

."للروح بالنسبة لي غذاءفھذا   
 

ونوا ة التي سیقدمھا لزمالئھ من أعضاء الخدمة ، أضاف ، "كعندما ُسئل عن النصیح
وه".ما تفعل سیطروا علىبالنزاھة و واعن أنفسكم ، وتمتعلین مسؤو  

 
یختلف اختالفًا كبیًرا عن معظم السنوات ، باإلضافة إلى نشره ،  2020نظًرا ألن عام 

.خارجیحافظ رایت على نظرة إیجابیة مع اقترابنا من نھایة وقتنا في ال  
 

لقد قابلت أشخاًصا جدًدا وعملت مع أصدقاء قدامى ، لقد مّكنت اآلخرین من رؤیة 
.إمكاناتھم وحملتھم علیھا  

 
   .DIVIDS المصدر:   

 
-jason-5-officer-warrant-chief-with-service-years-one-thirty-air-https://www.dvidshub.net/news/376892/ground

 wright?fbclid=IwAR2lKNTrpnZg0zy_Niqk8JKVHzLu62A9jGBSq1yB7p8OAjQTyHHHFNOHmew 
 
________________________________________________________________ 
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 زور العراق ت ةالدفاع الفرنسی ةزیرو
 

تحالف دولي تقوده الوالیات المتحدة ومكلف بمساعدة قوات األمن إّن فرنسا جزء من 
العراقیة في محاربة إرھابّي داعش من خالل شن غارات جویة ضد داعش في العراق 

 وسوریا وتوفیر المعدات العسكریة والتدریب للقوات العراقیة.
 

ساعة ترأست وزیرة القوات المسلحة الفرنسیة فلورنس بارلي وفدا وصل بغداد في 
آب في زیارة رسمیة إلظھار دعم فرنسا للحكومة  26متأخرة من مساء األربعاء 

 العراقیة التي تواجھ أزمات سیاسیة واقتصادیة وصحیة.
 

آب ركزت على األمن اإلقلیمي  27أجرى عناد وبارلي محادثات یوم الخمیس 
.ومكافحة اإلرھاب والتعاون الثنائي  

 
رك مع نظیرھا العراقي جمعة عناد بعد لقائھما ، وقالت بارلي في مؤتمر صحفي مشت

إن زیارتھا للعراق تھدف إلى تعزیز العالقات بین العراق وفرنسا في كافة المجاالت. 
.فرنسا مستعدة لمواصلة تدریب ودعم القوات العراقیة لھزیمة إرھاب داعشإّن   

 
ستطور العقود التي  إن وزارة الدفاع العراقیة"من جانبھ قال عناد في المؤتمر الصحفي 

".سبق إبرامھا مع الجانب الفرنسي للحصول على أسلحة متطورة من فرنسا  
 

.وقال إن زیارة بارلي جزء من جھود البلدین لتعزیز التعاون األمني  
 

كما التقت بارلي برئیس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي ناقش معھا الوضع 
ك سبل دعم العراق في حربھ ضد اإلرھاب ، في العراق والمنطقة ، وكذلاألمني 

.بحسب بیان صادر عن المكتب اإلعالمي للكاظمي  
 

والحكومة ، فرنسا شریكة في الحرب ضد االرھاب "إّن  عن الكاظمي ونقل البیان
العراقیة حریصة على تطویر شراكتھا مع فرنسا لتقویة وتأھیل القوات العراقیة 

تبادل المعلومات االمنیة". وتطویر كفاءتھا القتالیة وتعزیز   
 

بارلي عزم فرنسا الوقوف إلى جانب العراق في الحرب ضد اإلرھاب ودعم  توأك
قوات األمن العراقیة ، خاصة وأن فرنسا شاركت في التحالف الدولي في الحرب ضد 

.تنظیم داعش إرھابيّ   
 

الوضع في سوریا  ةالفرنسی ةان الكاظمي بحث ایضا مع الوزیرب البیانواضاف 
.وانعكاساتھ على استقرار العراق والمنطقة  

 
عن آخر تطورات الحملة  وضیحيتخالل رحلتھا ، تلقت الوزیرة بارلي شرح 

العسكریة للتحالف من الفریق في الجیش األمریكي بات وایت ، قائد قوة المھام 
في بغداد. وأشاد وایت بالمساھمات  عملیة العزم الصلب في قاعدة االتحاد -المشتركة 

.البارزة للجیش الفرنسي في حملة ھزیمة داعش في العراق وسوریا  
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وزارة الدفاع فیسبوك لالمصدر: بیان صادر عن المكتب اإلعالمي للكاظمي وموقع (
).ومكتب الشؤون العامة في عملیة العزم الصلب العراقیة  

https://www.facebook.com/IraqiPMO/photos/a.1910094869098501/3255800574527917/?type=3&theater 
https://ar-ar.facebook.com/mod.mil.iq/videos/vb.1447878605441640/736971933792434/?type=3&theater 
________________________________________________________________ 

 
 لتحالفیة لتخطیطالعملیات الفي ا حیویً تلعب دوًرا المشورة األسترالیة حول النوع االجتماعي 

 
 

لعملیات في التخطیط لیقوم فریق من ثالثة مستشارین جنسانیین بدمج النوع االجتماعي 
 العسكریة األسترالیة في الشرق األوسط.

 
األول ، مؤخًرا إلى أسترالیا من لواء ال مقرن بریثرتون ، ضابط مشاة في لاعاد الكابتن 

انتشاره في قاعدة العملیات الرئیسیة في أسترالیا ، حیث كان جزًءا من دوره كمستشار 
 للشؤون الجنسانیة.

 
بریثرتون إنھ كان من أشد المؤمنین بأھمیة الدور ضمن التخطیط األوسع قال الكابتن 

 للعملیات العسكریة.
 
مستشار النوع االجتماعي ھو االختصاصي التقني المسؤول عن تقدیم المشورة إن "

للقائد األعلى والموظفین بشأن تنفیذ منظور النوع االجتماعي في عملیات التخطیط 
  للعملیات.والتنفیذ والتقییم 

 
"بالنسبة لقوات الدفاع األسترالیة ، یُترجم ھذا إلى ضمان أننا ندرس جمیع التركیبة 

نعمل فیھا ، من أجل تھیئة الظروف المسبقة للمناطق التي السكانیة للسكان المحلیین 
 للسالم الدائم واالستقرار.

 
ریة ل السلطة الذكو"قد یظھر الرجال والنساء القوة والتأثیر بشكل مختلف مع كون ھیاك

أكثر علنیة وسلطة ، حیث تتمتع النساء في كثیر من األحیان بنفوذ غیر رسمي قوي 
 (ولكن خفي) داخل المجتمعات.

 
"في أفغانستان ، على سبیل المثال ، تتمتع المرأة بقدر ھائل من التأثیر على األسرة 

 للمتمردین". وتأثیرھا على المراھقین الذكور الذین یشكلون مجموعة التجنید
 

قال الكابتن بریثرتون إنھ أصبح مھتًما في البدایة بدور مستشار النوع االجتماعي عندما 
حول النوع االجتماعي في العملیات العسكریة خالل دورة مخطط حضر موجًزا 

 العملیات المشتركة.
 

دور  عنوبین الجنسین لتعزیز المساواة "في البدایة اعتقدت أنھ سیكون موجًزا وقال 
اإلناث في الدفاع ، لكنھ كان أكثر من ذلك. لقد أظھر األثر العملیاتي العتبار النوع 

 االجتماعي في العملیات".
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"لقد دھشت ألنھ ، بناًء على اإلحصائیات والمعلومات ، لم یكن ھناك المزید من الناس 
 .على درایة بھا. منذ ذلك الحین ، أصبحت مدافعًا قویًا إلى حد كبیر "

 
تفاجأوا أحیانًا بمقابلة مستشار جنساني ذكر وأنھ یرتون إن الناس الكابتن بریث واضاف

 من الجید أن یقوم الرجال بھذا الدور.
 

وأخبر الناس أن ھذا أمر  وإنجین "عندما أقف ھناك كرجل مشاة یبلغ طولھ ستة أقدام
العمل مع دول  مھم ، یكون لھ تأثیر مختلف عن امرأة تناقش األمر ، ال سیما عند

 ." وجھات نظر المساواة مثل أسترالیاأخرى لیس لدیھا بالضرورة نفس 
 

مثلما ال یستطیع الرجل التظاھر بفھم تجربتي التي عشتھا كامرأة في ھذا العالم ، ال 
 یمكنني التظاھر بفھم التجربة التي یعیشھا الرجل.

 
 وكراأمستشار النوع االجتماعي الذي تم نشره في عملیة  يدیفیني ھجید الجناح  ةقائد
 .غدادبفي 

 
الجناح دیفیني إنھا تعتقد أیًضا أن وجود مستشارین من جمیع األجناس مھم  ةقالت قائد

 لفعالیة دور التخطیط.
 

"إن وجود مستشارین ذكور في مجال النوع االجتماعي أمر مھم للغایة  وأضافت
 لنسبة لما نقوم بھ".با
 

"مثلما ال یستطیع الرجل التظاھر بفھم تجربتي التي عشتھا كامرأة في ھذا العالم ، ال 
 یمكنني التظاھر بفھم التجربة الحیة للرجل.

 
"أیًضا ، ال سیما عند العمل داخل المجتمعات األبویة ، سیتمكن مستشار النوع 

سلطة داخل المجتمع التي لم أتمكن من القیادة وال راكزماالجتماعي من الوصول إلى 
الوصول إلیھا ، تماًما مثلما لن یتمكن مستشار النوع االجتماعي من التعامل مع النساء 

 في المجتمع الذي سأتمكن من الوصول إلیھ.
 

"من الناحیة المثالیة ، إذا تمكنا من نشر مستشار جنساني من الذكور واإلناث كفریق 
 .، لكن لیس لدینا الموارد للقیام بذلك" عاالً فواحد ، فسیكون ذلك 

 
 ھتم بھ دائًما.نالجناح دیفیني إن الدور كان شیئًا  ةقالت قائد

 
"لطالما كان العمل في فضاء النوع االجتماعي شغفي ، ویرجع ذلك جزئیًا  ضافتأو

على فھم الجوانب  ةإلى أن عالمنا وأنظمتنا وھیاكلنا جنسانیة للغایة ، لذا ألكون قادر
 مثیًرا لالھتمام حقًا". هأجدالعمل المتعددة األبعاد لھذا 

 
تحدث كثیًرا عن كیف یمكن للجنس أن یدعم عودة السالم واالستقرار أ"بالنسبة لي ، 

للسكان ؛ آمل اآلن أن نتمكن من تحقیق ذلك للعراق من خالل دعم المزید من المساواة 
 ".مبادرات الحكومیة والقدرات األمنیةبین الجنسین عبر مجموعة من ال
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 .)فیسبوك - وزارة الدفاع األسترالیة(المصدر: 

https://www.facebook.com/AustralianDefenceForceMiddleEastRegion/posts/3529004183800990    
________________________________________________________________ 

 
لدعم مھام التحالفالعسكریة العاملة تدریب للقوات اإلسبانیة مع الكالب   

 
 

شاركت طواقم طائرات الھلیكوبتر التابعة لقوة المھام اإلسبانیة في قاعدة األسد الجویة ، 
تورو في تدریب داخلي مع فرق الكالب العسكریة العاملة. تخصصت ھذه التمارین 

 التدریبیة في الكشف عن العبوات الناسفة وتحدید موقعھا لدعم مھمة التحالف المستمرة.
 

 ).تویتر -سبانیة الدفاع االأركان (المصدر: 
https://twitter.com/EMADmde/status/1299614038779928581  
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