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إستمرار الضربات العسكرية ضد إرهابيي داعش في سوريا و العراق
جنــوب غرب آسيــــــــــــــا  -في يوم  21من شهر كانون الثاني  /يناير نفذت قوات التحالف العسكري  31ضربة تتالف من 55
إصابة ضد إرهابيي داعش في سوريا و العراق .نفذت قوات التحالف  25ضربة تتالف من  39إصابة مستعملة بالهجوم  ،طائرات
مهاجمة و طائرات قاذفة للقنابل  ،و طائرات مسيرة بدون طيار ضد أهداف داعش .باإلضافة ،وبالتنسيق مع ولدعم الحكومة
العراقية ،نفذت قوات التحالف  6ضربات تتالف من  16إصابة في العراق مستعملة طائرات مهاجمة وطائرات قاذفة للقنابل  ،و
طائرات مسيرة بدون طيار ضد اهداف لداعش.
فيما يلي ملخص للضربات التي تم تنفيذها ضد تنظيم داعش منذ نشر آخر تحرير:
سوريا




بالقرب من الباب  ،عدد  2ضربة أصابت وحدة تكتيكية لداعش؛ ودمرت قطع مدفعيةو الحقت الضرر بعجلة تكتيكية
لداعش.
بالقرب من الرقة ،عدد 22إصابت عدد 12وحدة تكتيكية  ،ودمرت عدد 9موقع قتالي ،عدد  2نفق ،عدد  2خزان ،عدد
1موقع مصنع للعبوات الناسفة ،عدد 1مركز قيادة لداعش ،و كبحت عدد  3وحدة تكتيكية لداعش.
بالقرب من دير الزور ،عدد 1ضربة دمرت عدد  2رؤوس آبارنفط.

العراق






بالقرب من الرطبة ،عدد  1ضربة اصابت عدد  1وحدة تكتيكية لداعش  ،ودمرت عدد  1عجلة تكتيكية  ،و عدد  2كدس
اسلحة و عدد 1مدفع هاون .
بالقرب من بيجي ،عدد  1ضربة اصابت عدد  1وحدة تكتيكية  ،و دمرت عجلة لداعش.
بالقرب من كيسك ،عدد  1ضربة اصابت عدد  1وحدة تكتيكية  ،و دمرت عجلة  ،و مبنى تحت سيطرة داعش.
بالقرب من الموصل ،عدد  2ضربة أصابت عدد  2وحدة تكتيكية لداعش؛ ودمرت عدد 1موقع مصنع لتفخيخ العجالت ،
وعدد 1عجلة مفخخة  ،عدد  1خزان  ،و عدد 3مواقع قتالية  ،و  1عجلة  ،و كبحت عدد1وحدة تكتيكية تابعة داعش .
بالقرب من تلعفر ،عدد  1ضربة اصابت عدد  1وحدة تكتيكية  ،ودمرت 1شاحنة نصف نقل  ،وعدد  1نقطة سيطرة و
اسناد تابعة لداعش.
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تم تحليل الضربات بشكل أولي .وقد عادت جميع الطائرات الى قواعدها سالمة.

إن تعبير "ضربة" في تحرير قوات المهام المشتركة يعني حدث واحد أو أحداث حركية تحصل تقريبا في نفس الموقع الجغرافي
تسفر عن إحداث نتيجة واحدة أوأحيانا أكثر ،بـتأثير تراكمي في الموقع المقصود .بما معناه :إذا تم إستعمال طائرة تستهدف بضربة
واحدة ضد سيارة واحدة لتنظيم داعش يعد ضربة جوية واحدة ،إذا تم إستعمال العديد من الطائرات التي إستخدمت العشرات من
القذائف لقصف مجموعة من مباني و سيارات و منظومات أسلحة موجودة في مجمع ما ،يسفرعن تحويل المنشأة (أو المنشآت )
من الصعب إستخدامها أو جعلها غيرصالحة لإلستخدام .حسب قوانين و قواعد قوات المهام المشتركة  -عملية العزم الصلب
 CJTF- OIRال تذكر أصناف أو أعداد الطائرات أو عدد الذخائرالتي تم إستعمالها خالل الضربة .كما أنها ال تذكرعدد وكمية
الذخيرة في كل ضربة وال عدد الحفرالتي أحدثتها الذخيرة في الهدف .المعلومات المستخدمة لتدوين التقارير اليومية للضربات
الجوية تعتمد توقيت زولو ) (Zأو توقيت غرينتش.

ال يتم تصنيف نيران المدافع األرضية للرد على مصادر النيران المعادية أو لدعم القوات العاملة في الميدان كضربة عمال بتعريف
قوات المهام المشتركة  -عملية العزم الصلب .CJTF-OIR

لقد تم تنفيذ الضربات كجزء من عملية العزم الصلب التي تهدف إلى تدمير تنظيم داعش و إزالة الخطر الذي يشكله على العراق ،و
سوريا ،و المجتمع الدولي ككل.

إن تدمير أهداف لتنظيم داعش في سوريا و العراق يحد من قدرة التنظيم على تنفيذ أعمال إرهابية .الدول التي شاركت في الضربات
ضد تنظيم داعش في العراق هي  :استراليا  ،بلجيكا ،كندا  ،الدنمارك ،فرنسا ،المملكة االردنية الهاشمية ،هولندا ،المملكة المتحدة ،و
الواليات المتحدة األمريكية .والدول التي شاركت في الضربات ضد تنظيم داعش في سوريا هي :استراليا ،مملكة البحرين ،كندا،
دانمارك ،فرنسا ،المملكة االردنية الهاشمية ،هولندا ،المملكة العربية السعودية ،تركيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة المتحدة و
الواليات المتحدة األمريكية.
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