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 2017 فبرایر، شباط 90       

                                               20170209-01 رقم التحریر:

 للنشر الفوري

 داعش في سوریا و العراق  إرھابیيّ الضربات العسكریة ضد إستمرار 
إصابة  64 أسفرت عن ةضرب 29 العسكري قوات التحالف نفذت فبرایر/  شباطمن شھر  08 یوم في - اــــــــــــــآسیوب غرب ــجن

 في سوریا و العراق. داعش  إرھابیيضد 

 سوریـــــــا

مسیرة ، و طائرات طائرات مھاجمةبالھجوم ، ةً مستعمل إصابة 25أسفرت عن  21ة ضرب 17 نفذت قوات التحالف في سوریا،
 بدون طیار ضد أھداف داعش. 

 ضربات التي تم تنفیذھا ضد تنظیم داعش منذ نشر آخر تحریر:لل فیما یلي ملخص

 سوریا

 . عجلة مفخخة، و مدخل نفقنظام ھاون،  2دمرت عدد وحدة تكتیكیة،  2أصابت عدد  ،ضربات 3، عدد بالقرب من الباب •
 ، أنفاقمداخل   2و عدد  ،ةقع قتالیامو 2 ودمرت عدد وحدة تكتیكیة؛ 5إصابت عدد  ضربة 14 بالقرب من الرقة، عدد •

 ق إمداد. طر 6لحقت الضرر بعدد أو  ،عبوة ناسفةوعجلة، وعجلة تكتیكیة، 
 

 من لقتالا وطأة تَحُمل ستعدادإ على العراقیة االمنیة القوات داعش. من العراق لتخلیص التحالف معركة العراقیةاالمنیة  تقود القوات
راقیة . إن الحكومة العالبریة العملیات في قتالبال بشكل مباشر التحالف قوات مشاركةفي  ترغب أوتسعى  وال بلدھم تحریر أجل

لب ط على اً بناء نوعھا، من فریدة قدرات بما لدیھا منالمساعدة ب قوات التحالف، إذ تقوم األخیرة (قوات التحالف)ترحب بمبادرة 
 من الحكومة العراقیة.

و بالتنسیق مع ولدعم الحكومة  إصابة ، 43عدد أسفرت عن ضربة  12قوات جیش التحالف عدد  نفذت في العراق، باإلضافة 
ضد  یة، وكذلك نظام مدفع، وطائرات مسیرة عن بعدوطائرات قاذفة للقنابل طائرات مقاتلة ةً مستعملالضربات الجویة فذت نالعراقیة 

 ھداف لداعش.أ

 ضربات التي تم تنفیذھا ضد تنظیم داعش منذ نشر آخر تحریر:لل فیما یلي ملخص

 
 لعراقا
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موقع قتالي، و مخابيء أسلحة،  2أصابت وحدة تكتیكیة تابعة لداعش، ودمرت عدد  1بالقرب من حدیثة، عدد ضربة  •
 .فریق ھاون ، وكبحتمن قبل داعش مبنى مسیطر علیھ

 
  مبنى مسیطر علیھ من قبل داعش. 2ودمرت عدد أصابت وحدة تكتیكیة لداعش، كركوك،  بالقرب من •
 .وحدة تكتیكیة تابعة لداعش، ودمرت مخبأ أسلحة و ألحقت الضرر بنفق 2أصابت عدد  1الكسك، عدد ضربة  بالقرب من •
عدد مراكب مائیة، و 5ودمرت عدد  ؛وحدة تكتیكیة تابعة لداعش 6عدد ات أصابت ضرب 6 الموصل، عددبالقرب من  •

مباني تابعة لداعش، مخبأ سالح، مقرات رئیسیة  2عدد ،قطع من معدات ھندسیة 3عدد ، حفارات 3وعدد  عجالت،4
 6، وكبحت عدد ق إمدادطر 5وألحقت الضرر بعدد  مركز عملیات،، حفارة جرافة، رافعة، نظام ھاون،تابعة لداعش، 

 .فرق ھاون
 .طرق إمداد 3ألحقت الضرر بعدد  1عدد ضربة  بالقرب من القیارة، •
 ألحقت الضرر بطریق إمداد 1بالقرب من طوز، عدد ضربة  •

 

 

 

 تم تحلیل الضربات بشكل أولي. وقد عادت جمیع الطائرات الى قواعدھا سالمة.

 

حصل تقریبا في نفس الموقع الجغرافي حركیة ت حدث واحد أو أحداثضربة" في تحریر قوات المھام المشتركة  یعني إن تعبیر "
ضربة طائرة تستھدف بفي الموقع المقصود. بما معناه: إذا تم إستعمال  تراكمي ـتأثیرأكثر، ب أحیاناً واحدة أوإحداث نتیجة عن  تسفر

إذا تم إستعمال العدید من الطائرات التي إستخدمت العشرات من  واحدة،جویة واحدة ضد سیارة واحدة لتنظیم داعش یعد ضربة 
(أو المنشآت )  نشأةالم تحویل عنیسفر، نظومات أسلحة موجودة  في مجمع ماالقذائف لقصف مجموعة من مباني و سیارات و م

عملیة العزم الصلب  -المھام المشتركة قوات  حسب قوانین و قواعد .لإلستخدام صالحةغیر من الصعب إستخدامھا أو جعلھا
CJTF- OIR  وكمیة عدد الضربة. كما أنھا ال تذكر ا خاللالتي تم إستعمالھأعداد  الطائرات أو عدد الذخائر ال تذكر أصناف أو

ضربات لتخدمة لتدوین التقاریر الیومیة لالمعلومات المسالتي أحدثتھا الذخیرة في الھدف. لحفراالذخیرة في كل ضربة وال عدد 
 أو توقیت غرینتش.  (Z)الجویة تعتمد توقیت زولو

 

 عریف بت كضربة عمالً  المعادیة أو لدعم القوات العاملة في المیدانال یتم تصنیف نیران المدافع األرضیة للرد على مصادر النیران 
 .CJTF-OIR الصلبعملیة العزم  -المھام المشتركة قوات 
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و  ،ة الخطر الذي یشكلھ على العراقالتي تھدف إلى تدمیر تنظیم داعش و إزال لصلبلقد تم تنفیذ الضربات كجزء من عملیة العزم ا
 سوریا، و المجتمع الدولي ككل. 

  

إن تدمیر أھداف لتنظیم داعش في سوریا و العراق یحد من قدرة التنظیم على تنفیذ أعمال إرھابیة. الدول التي شاركت في الضربات 
، و ةھولندا، المملكة المتحد، المملكة االردنیة الھاشمیة، رك، فرنسااترالیا ، بلجیكا، كندا ، الدنمضد تنظیم داعش في العراق ھي : اس

الدول التي شاركت في الضربات ضد تنظیم داعش في سوریا ھي: استرالیا ،مملكة البحرین، كندا، والوالیات المتحدة األمریكیة. 
تحدة و لكة المفرنسا، المملكة االردنیة الھاشمیة، ھولندا، المملكة العربیة السعودیة، تركیا، اإلمارات العربیة المتحدة، الممدانمارك، 

 الوالیات المتحدة األمریكیة. 
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