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 الصيانة األلية تتطلب مساعدة ميكانيكي
العجالت ااملتمرسني

 اجليش العراقي يعمل مع القوات األمريكية- فياجليش العراقي يؤشر قدراتُه على األتصاالت
 العراق لتحسني تدريب اخملابرةاللذي يقدم من قبل

 مراكز التدريب االقليمية

 الزريفاني  ) احلرس  الكردي اخلاص( والشرطة
 األحتادية العراقية يقفون جنباً الى جنب من أجل

حتقيق األستقرار

 الزريفاني  ) احلرس  الكردي اخلاص( والشرطة
 األحتادية العراقية كسروأ األبواب معاً وكسروا

 احلواجز كزمالء  صف في الدورات املشتركة

 مشتروا املعدات العسكرية العراقيون يتعلمون
 قيمة عقد املبيعات العسكرية االجنبية من

حيث الشفافية واألعتمادية

 مجموعة من خمسة وأربعون شخصاً خبراء من
 وزارة الداخلية م في حقل عقد املبيعات العسكرية

 األجنبية قاموا باألستماع الى الفريق الثقافي
 األمريكي املتنقل وهو يشرح كيفية شراء املعدات

واخلدمات   األمريكية العسكرية

 برنامج الصيانة في اجليش العراقي هو برنامج
 يستخدم شبكة املعلومات كاداة لتتبع حالة

طلب املواد في الوقت احلقيقي

 بغداد – تقني بالمختبر يشرح للقضاة العراقيين والمدعين العامين من محكمة التمييز طرق
 جمع األدلة  بالطرق الجديدة –  والتقنيات التحليليه ، مثل فحص البصمة المخفية ، القضاة

 العراقيين والمدعين العامين من محكمة التمييز العائدة وزارة الداخلية ومحكمة وزارة الدفاع .
 الخبراء القانونيين الذين جالوا في مختبر الطب الشرعي في كلية الشرطة ببغداد بشهر تشرين
 الثاني الماضي ، تعلموا من المصدر مباشرة بشأن التخصصات الرئيسية في  المعهد العالي ،

 مثل تحليل الحمض النووي ومجهر األسلحة النارية المتطور وتحليل بصمات األصابع ، وتحليل
 الوثائق، بالوقت الذي انتقل فيه العراق من نظام قضائي كان يستند على أقرار المدعى عليه الى

نظام أخر يعتمد أكثر على األدلة.  الصورة من قبل : الرائد بوب اون من الجيش االمريكي

عدد كانون الثاني
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 التوعية لتامني أ حلماية لشبكة املعلومات اإللكترونية
 العراقية يقي الوزارات من التهديد االلكتروني للحاسبات

 تبادل املعلومات بني الوزارات العراقية ميكن أن
 يساعد في تنسيق عمليات القوات األمنية ضد

 املتمردين واألرهابيني . ويصبح عدمي األهمية اذا
 قام هؤالء املتمردين واالرهابيني بالدخول على

 نظام احلاسوب احلكومي وسرقة خطط الوزارات.
 ردع مثل هذه األنواع من التهديدات كان املوضوع

 الرئيسي للحلقة الدراسية التي مت وضعها
 من قبل وزارة الدفاع العراقية واملديرية العامة

 لألتصاالت في وزارة الدفاع العراقية  . نبهت
 الدورة  املسؤولني  في احلكومة العراقية  عن
 التهديدات ومواقع الضعف واخملاطر املرتبطة

 بتبادل املعلومات على الشبكة اإللكترونية
 والتدابير اخملتلفة التي بإمكان الوزارات العراقية

 اتخاذها حلماية سرية املعلومات التي يتداولونها
عبر الشبكة اإللكترونية.

  قيادة للقوات املتعددة اجلنسيات – لألمن
 األنتقالي – العراق ساعدت مدير املديرية العامة

لألتصاالت ألقامة هذة احللقة الدراسية
 قال مهندس احلاسبات في مديرية األتصاالت

 هادي نعمة حسني:" أن شبكة للدفاع العراقية
 في قواتنا تعتبر احللقة الضعيفة فيها"

 .وأضاف:"ومبساعدة القوات األمريكية فان
 مديرية األتصاالت قامت بأنشاء خطة ألمن

 الشبكة املعلوماتية والتدريب لتحديد اخلطوط
 العريضة ملستعمليها واألدوار واملسؤوليات

 واألستخدام األفضل والتكوين الفني املطلوب.
 واحللقة الدراسية التي استغرقت ساعتني

 من الزمن والتي جرت في شهر تشرين الثاني
 ،شرحت األجراءات احملددة التي يجب ان تتخذها

 الوزارات حلماية املعلومات التي يتبادلونها. وهذه
 تتضمن تكوين كلمات مرور أمينة واحلماية ضد
 انتشار فيروسات الكومبيتر ، وحماية املعلومات

 من  قبل األفراد غير اخملولني بالدخول للشبكة.
 وقال العميد عبد السالم عدنان محمد كبير

 مسؤولي أألمن في مديرية األتصاالت :" التدريب
 لغرض التحوط ألمن املعلومات يركز على

 مجالني حاسمني ألي مهمة وهما "االمنية
 واجلاهزية" وان هذا التدريب يزود القادة باألدوات
 الضرورية لتثقيف وحداتهم عن أهمية صون

 وحفظ معلوماتنا وأبقاء شبكاتنا االلكترونية
 آمنة".

 الدورة التي أستغرقت خمسة أيام والتي جرت

 في وقت الحق من ذلك الشهر قدمت  تعليمات
 "لتدريب املدربني" عن معايير التحوط األمني

 للمعلومات للقادة العراقيني الكبار في الفرق
 االربعة عشر كلها واملراكز أألقليمية األربعة

للعمليات .
 قال العميد الركن محمد فاضل الشمري رئيس

 العاملني في مركز العمليات الوطني التابع
 لرئيس الوزراء العراقي "إنني اآلن أكثر أدراكاً
 بالتهديدات  الداخلية التي حتيط بشبكات

 املعلومات اإللكترونية ، وأعرف ما يتوجب علّي
 القيام به من خطوات ملنع مثل تلك التهديدات

 من مهاجمة شبكاتنا اإللكترونية." وأودّ أن
 أرى املزيد من املوظفني يشاركون في مثل هذا

التدريب القّيم".
 شمل املنهج الذي أستغرق خمسة أيام جولة

 تفقدية في مركز عمليات الشبكات وأجابة
 األسئلة املتعلقة بالتهديدات ومواطن الضعف
 واخملاطر املرتبطة بتبادل املعلومات على الشبكة

األلكترونية.  الصورة : مدير أمن املعلومات العميد سالم ،
 يشرح  كيف ان حماية احلراسة للمعلومات

 األلكترونية بالكومبيوتر
هي املفتاح ألبقاء الشبكة آمنة.

  يشجع العراقيون من مختلف المستويات لتلقي التدريب حول التحوط األمني للمعلومات.
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 أفتتاح مركز جديد ألجراء امتحانات الكفاءة
باللغة األنكليزية في المنطقة الدولية

المقال من قبل : ع.د1 باتريشا روث
 بغداد – أفتتح مرفق جديد في املنطقة الدولية ببغداد. وسيجري أختبار
 اللغة االنكليزية للعراقيني في املركز اجلديد باملنطقة الدولية بالقاعدة

املتقدمة االحتاد3.
 قالت ر.ع. جوديث ريسنديز ضابطة السيطرة على األختبار: " الهدف من

 ذلك هو توفير بيئة مثالية الجراء اختبارات اللغة االنكليزية ، وان هذا
 املرفق سيفسح اجملال للعراقيني الذين يرغبون بتقيم وصقل براعتهم

ومصادقة أتقانهم باللغة االنكليزية.
 من املتوقع ان تقوم الوزارات االمنية العراقية بأرسال املرشحني املتقدمني
 لألختبار ، والذين يجب ان يقدموا الطلب من خالل وزاراتهم .واولئك الذين
 تثبت قدرتهم باللغة االنكليزية سيكونون مؤهلني للحصول على فرص

 لتنميتهم مبجال أختصاصهم املهني في بيئات أخرى من الدول الناطقة
باألنكليزية مثل املدارس العسكرية واملؤمترات في الواليات املتحدة.

 وخالل مراسيم االفتتاح ملرفق أختبار اللغة االنكليزية في تشرين
 الثاني حتدث املقدم مهند جالب مدير القسم االول اخلاص بالقوة اجلوية

والعميد )ق.ج.أ ( كريغ اولسن مدير بعثة املساعدة العراقية:
 أن فريق التدريب والتعليم العسكري الدولي يعطي أ اختبارين في اللغة
 للطالب العراقيني. األول هو أختبار ملستوى فهم اللغة االنكليزية لغرض

 تقييم احترافية مستوى األستماع والقراءه والفهم لدى الطالب ،
 والثاني هو اختبار دورة حتديد اللغة األمريكية لتحديد ومراجعة املستوى

 الذي بلغُه الطالب في اتقان اللغة االنكليزية.
 وقالت ريسنديز :" املركز يقدم كال األمتحانني مرتني في الشهر ، ويتوقع

ً  أجراءه حلوالي ستة وسبعون فرداً كمعدل وميكن أختبار تسعة عشر فردا
في كل مرة.

  واضافت ريسنديز:" مركز أختبار اللغة األنكليزية مكان آمن ومريح
 وخالي من الضوضاء، بحيث يتمكن املرشحون من التركيز على األمتحان
 . وقالت ريسنديز أيضاً :"يستخدم املمتحنون سماعات مانعة للضوضاء

 مرتبطة بجهاز تشغيل السلكي والذي يقدم جزء األستماع من
 األمتحان .اجلزء الثاني من األمتحان هو طبعاً القراءة. واملمتحنون لهم
 مقصوراتهم اخلاصة والتي تؤمن اخلصوصية خالل األمتحان ، وتقليص

املؤثرات الضوضاء احملتملة.
 وقال املقدم ليفني بريسلي ساندرز مديرة تطوير املناهج  في االكادميية

 الدولية العراقية :" تتواصل اجلهود لتكامل عمليات األختبارات اللغوية
 لتطابق اختبارات اللغة األنكليزية التي يتم تعليمها في األكادميية

 العراقية الدولية اجلديدة . حيث ان هذه االكادميية بدات اول دروس لها
 في تعليم اللغة االنكليزية في اواخر كانون االول في مركز التدريب

 والتطوير الوزاري قرب وزارة الدفاع . حيث سيتم تدريس دورتني مكثفتني
 في اللغة األنكليزية ملدة اثنا عشر أسبوعاً لتحسني اتقان الطلبة

 اللغة األنكليزية.وسوف يحضر هذه الدورات الطالب املرشحون ملتابعة
 دراستهم خارج القطر من وزارتي الدفاع والداخلية  ومكافحة االرهاب
 ودائرة مكتب السيد رئيس الوزراء. بعد االنتهاء من هذا التدريب سيتم

 جدولة الطلبة بجدول زمني من خالل وزاراتهم ليتم أختبارهم في املركز
االمتحاني.

 الصورة: جندي عراقي يركز على جزء األستماع من أختبار اللغة
 االنكليزية في مركز األختبار الجديد.
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العراق يوسع تطور العمل  االستخباري
 المقال من قبل الرائد ريمي حجار والسيدة

أودريا نيلسون
 بغداد – قادت املنظمات األستخبارية الرئيسية،

 توجه جديد يسعى إلى حتقيق أكبر قدر من
 الثقة والطمأنينة للمواطنني في العراق بشأن
   قواتهم األمنية وغيرها من الوكاالت الوطنية.
  وقال جريج تايسون ، مدير اخملابرات  واملستشار

 في البعثة األستشارية التدريبية لفريق
 اخملابرات االنتقالي :"أن جمع وتقييم املعلومات

 اخملابراتية هو قدرة أيجابية وحيوية"وأضاف:
  "وهي تقدم لصناع القرار العراقيني املعلومات

 اخملابراتية احلاسمة في الوقت املناسب من أجل
 أمن األمة"

 رمز ألعراق اجلديد في التركيز على تطوير
 القدرات االستخباراتية هو املقر اجلديد

 ملركز املديرية العامة  لألستخبارات واألمن ،
 أو)م.ع.أ.أ( فاجملمع اجلديد مبساحة ثالثة عشر

 الفاً وثمنمائة وتسعون  متر مربع  افتتح في
 كانون االول.واجملمع يعتبر مبثابة القلب بالنسبة

 خملابرات وزارة الدفاع وهو املركز التنسيقي ملا
 يقرب من ثالثة آالف من العراقيني املنتسبني

في اقسام ومديريات )م.ع.أ.أ( .
 املديرية العامة  لألستخبارات واألمن تلعب
 دوراً مركزياً في جمع وتصنيف وحتليل ونشر

املعلومات االستخبارية لوزارة الدفاع.
 قال العقيد بوب كوين املستشار االقدم
 للمديرية العامة  لألستخبارات واألمن

 :"املديرية العامة  لألستخبارات واألمن حترز
 تقدماً مطرداً في قدرتها على التركيز على

 التهديدات العسكرية اخلارجية ألمة العراق في
هذه املنطقة اخلطرة جداً".

 لقد طورت وزارة الدفاع مفهوم احلرم اجلامعي

 المرشدون لمديرية االستخبارات واألمن قاموا بتدريب هؤالء الطلبة العراقيين في مدرسة
 األستخبارات واألمن العسكري . مثل هؤالء الجنود العراقيون سيعتمدون على الخبرات

 االستخبارية التي تلقوها من مدرية األستخبارات واألمن ليخدموا أمتهم. الصورة هنا تبين
 الطلبة وهم مشغولين بتمرين شحذ خبراتهم التحليلية مثل هذه الخبرات مطلوبة جدًا وخاصة

 وان العراق يطور جهاز مخابراته.

 ملقر املديرية العامة لألستخبارات واألمن مع
 حكومة الواليات املتحدة والتي قامت بتمويل
 ، وتصميم ، وبناء  املرحلة األولى من مشروع

 احلرم والذي كلفتُه ثالثة وأربعون  مليون
 وسبعمائة الف دوالر.

 اللواء حازم املدير العام ملديرية االستخبارات
 واألمن ، قال : "نحن نكن ُالتواضع واالمتنان

 لهذه الهدية الرائعة من الواليات املتحدة الى
 العراق. فهي رمز مهم للصداقة بني بلدينا

 وسوف يكون من املهم لنا مواصلة القتال ضد
 االرهابيني واالجانب الذين يحاولون التأثير على

 العراق ".

 اجملمع  احملصن يحتوي على عدة مبان آمنة.
 باإلضافة إلى بناية املقر التنفيذي .هناك

 مرافق منفصلة جلمع املعلومات االستخبارية
 ، والصور واالستخبارات اجليوفضائية ،

 وأستخبارات البشرية ، وجميع مصادر حتليل
 املعلومات االستخبارية. وهناك أيضا مبنى

 لألمن  وبرج لالتصاالت  ومنشآة للصيانة. كل
 هذه األنشاءات مرتبطة بطريقة أمنة وحديثة

 وبواسطة  البنية التحتية اإلدارية .
 احلجار هو املستشار األمريكي  ملديرية

 األستخبارات واألمن.
 نلسون  مدني يعمل في وزارة الدفاع األمريكية

 ،وهو مستشار ملصادر املعلومات للبعثة
 االستشارية التدريبية  ضمن فريق التدريب

لألستخبارات.

أفتتحت مديرية األمن واألستخبارات هذا املرفق اجلديد في مقر قاعدة بغداد في كانون الثاني 
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 الصورة : مجموعة من ميكانيكي الجيش العراقي يقومون بتصليح النهاية األمامية للعجلة )ام الف ومائة واربعة عشر(، ذات الحركة العالية
 وهي عجلة متعددة األغراض ، اثناء ممارسة الصيانة في معسكر أور )ب.ص.ج.ع.( لهذا يساعدهم بطلب قطع الغيار الصحيحة بالبرنامج

)التلقائي(المؤتمت. ) الصورة من قبل االختصاصي كافريل بار تزور من الجيش االمريكي(

 تتطلب الصيانة اآللية المبرمجة مساعدة ميكانيكّي العجالت
 المتمرسين

  المقال من قبل : ع. كيث فان كلومبينبيرغ من ج.أ  و
 م.أ.بح ريان شوماخر

 معسكر التاجي ، العراق – العراق بلد فيه اكثر من
  ثمانني باملئة من السكان  ميلكون أجهزة الهاتف احملمول

 وبالرغم من ذلك فان األوضاع االمنية قد سمحت ألقل
 من 5% من العراقيني بان يستخدموا االنترنيت في

 بيوتهم  وعليه ،فان نظام للتموين والنقل مستند على
 األنترنيت رمبا يبدو بعيد املنال قليالً في العراق ،ولكن فان
 برنامجاً حديثاً يستند على استخدام االنترنيت سيضع

 العراق في الطليعة في برنامج الصيانة مما سيعطي
 العراق ظهوراً متميزاً عبر سلسلة التجهيز.

 أن برنامج الصيانة للجيش العراقي هو عبارة عن برنامج
 الكتروني موضوع على شبكة األنترنيت سيسمح

 للمستخدمني بالدخول الى البرنامج واالتصال واألبالغ
 عن الكميات املتوفرة من التجهيزات وتتبع حالة قطع
 الغيار في الوقت الفعلي اي بتلك اللحظة . فقد أبتدأ

 العراق بأستخدام برنامج الصيانة اخلاص باجليش
 العراقي )ب.ص.ج.ع.( عام الفني وسبعة بقيادة اللواء

 عبد املنعم مدير الهندسة اآللية الكهربائية حيث تولت
 مديرتُه بأخذ زمام املبادرة في أستخدام هذا البرنامج

 املسمى )ب.ص.ج.ع.( في مواقع الصيانة العائدة لهم من
املستوى الثالث والتي تعرف مبعامل امليدان املتوسطة .
 قال اللواء عبد املنعم:" )ب.ص.ج.ع.( من املؤكد انُه طور

 طريقة أجرائنا للعمل ." واضاف :«هذا البرنامج يعطينا

 القدرة في تعقب املئات من طلبات التسليم ألوامر
 العمل بينما كنا في السابق نعملها يدوياً ولدينا الكثير

 من الضباط املتحمسني ألستخدام هذا البرنامج.
*]راجع العمود اجلانبي : مستويات الصيانة بالتفصيل[

 معامل امليدان املتوسطة تستخدم )ب.ص.ج.ع.( منذ
 ثالثون شهراً ، حيث مت التخلص من طريقة تنظيم

 أوراق العمل وسجالت اجلرد اليدوية الضخمة واالنتقال
 الى طريقة قاعدة املعلومات املبرمجة مبوجب برنامج
الصيانة اجلديد )ب.ص.ج.ع.( لعموم اجليش في العراق.

 وقبل ذلك كان هناك مقاول يؤدي كافة أعمال الصيانة
 للجيش العراقي. هذا وقد قال املستشار جيمس

 بيرك والذي يعمل مع القيادة العامة للقوات املتعددة
 اجلنسيات – لألمن االنتقالي – العراق والذي قضى
 األربعة سنوات  االخيرة بالعراق:"ان النتائج كانت

 مدهشة فمواقع اجليش العراقي  التي تستخدم  االن
 أجهزة الكمبيوتر معتمدين على التقارير املقدمة

 بواسطة )ب.ص.ج.ع.( عملها أفضل بكثير من تلك
املواقع التي ال تستخدم هذا النظام.

 وقال الرائد األمريكي برت بريتون ممثل عن الضباط
 املتعاقدين لوضع برنامج الصيانة اجلديد:" عندما بدأ

 العمل بألبرنامج )ب.ص.ج.ع.( لم يكن هناك الكثير من
 اخلزين بالنسبة للمواد االحتياطية ، ومبرور الزمن

 فقد مت وضع مخزونات كبيرة من قطع الغيار للصيانة

 في مستودع التاجي الوطني وعندما أمتلىء املستودع
 باملواد االحتياطية بدأت التأخيرات في ملىء طلبات

األجزاء وقد مت تثبيت فترة األستالم حلد ثلثمائة يوم  ."
 ومن دون الوجود املادي لقطع الغيار ، فالتحسينات كانت

 غير ممكنة ،فاجليش العراقي ال يتمتع بنفس القدرة
 باعادة ما يرد للصيانة ) مثل قيادة أدارة املواد للجيش ،

 قيادة الدروع واآلليات ، قيادة االتصاالت واملعدات الفنية
 والكهربائية..  الخ(  والتي يتمتع بها اجليش األمريكي

 وعليهِ فأن وجود اخلزين الكبير لقطع الغيار أصبح
 مطلب اساسي للجيش العراقي ألسناد الطلبات

الواردة بنجاح مستخدمني )ب.ص.ج.ع.(.
 قال بريتون :"ومبراجعة سبعة آالف وخمسمائة من

 طلبات الصيانة املدونة يدوياً بأوراق العمل فقد مت كشف
 عدد هائل من االخطاء املشكوك بها سابقاً. فكل ورقة
 عمل منفردة  معمولة يدوياً كان فيها خطأ واحد على

األقل - أوالعديد من األخطاء في كثير من األحيان "
 قبل وضع)ب.ص.ج.ع.( كان يوجد عقد وطني للصيانة

 موقع  ابتداءاً من عام الفني وأربعة مع مقاولني مسؤولني
 عن صيانة آليات التموين والنقل للقوات االمنية

 العراقية . هذا العقد مت تعديلُه الحقاً ثم تطور حتى
 وصل الى برنامج الصيانة اجلديد. أن نظام اخلدمات

 اللوجستية العراقية قد تعزز وأصبح أكثر مهنية وهؤالء
 املتعاقدين الذين مت تبديلهم  بعراقيني هم شراكاء
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 ضابط من الجيش العراقي يتحقق من طلب األدوات األحتياطية لصيانة عجلة بأستخدام برنامج
 الصيانة  االلكتروني التلقائي )األلي (. اللواء عبد المنعم مدير الهندسة االلية الكهربائية أمتدح

البرنامج كثيرًا.

 مع فريق الصيانة االستشاري الوجستيي وهم الذين
 يساعدون العراق باألبحار الى ما تتطلبُه العمليات

 اللوجستية بالقرن الواحد والعشرين .
 اليوم أصبح اجليش العراقي يقوم بأداء أكثر من نصف

 الصفقات – من  خمسة وخمسون الى ستني في املئة
 مقارنة ب15% قبل 9 اشهر ويقوم املقاولني اجليش

 األمريكي ب 40-45% الباقية  ،ففي هذا اخلريف التقى
 جنود من اجليش األمريكي مع ضباط من اجليش العراقي
 في معسكر التاجي ملناقشة التطور احلاصل في مواقع

 الصيانة العائدة للجيش العراقي.
 في االجتماع قدم املقدم براين كوملان املستشار االمريكي

 و مدير برنامج الهندسة اآلليه الكهربائية أحصاءات
 من قاعدة املعلومات لكل ورشة عمل عائدة لبرنامج

 الصيانة الوطني وناقش كيف ان النظام يساعد
 الورش في ان تعمل بشكل مشترك  للحصول على

 احتياجاتها وقال: "ان ما نريد عملُه هو ان نصلح تلك
 الورش ، فعندما يغادر املقاولون سنصبح هذه مسؤولية

اجليش العراقي ، لتكون جاهزة للعمل باملستقبل".
  قال الرائد روبرت كاتلني مدير مشروع اللوجستي

 للفريق االستشاري التدريبي العامل مع لواء االسناد
 التسعون: " كل موقع ملعمل تصليح لدية قائمة من

 قطع الغيار التي يحتاجها وأذا قاموا باجلرد بشكل دقيق
 وتقاسموا املواد مع معامل التصليح األخرى فيمكنهم

 أكمال آوامر العمل كلها ."وأضاف:  "ان نقل املواد
 االحتياطية من موقع الى موقع آخر )كنسها بني املواقع

 اخملتلفة( مصطلح للعمل لم يعتنقًه اجليش العراقي
 كلياً  .وحلسن احلظ فان )ب.ص.ج.ع.( يؤمن الشفافية

 للمستويات العليا داخل اجليش العراقي . هذه
 الشفافية تؤمن أعداد املواد حسب واقع حالها  حلظة
 بلحظة بشفافية لكل اجلرودات وطلبات آوامرالعمل.

 وهي األساس لعملية التدفق التلقائي  والتي ستكون
موضع التطبيق انذاك. "

 كما قال الرائد روبرت كاتلني:" أن جمع أدارات املعامل
 ) الورش( للجلوس سويًة والتحدث معاً كان خطوة

 مهمة وكبيرة لألمام.باألضافة لذلك فأثناء جلوسهم
 معاً أستغرب اجملتمعون من اعداد أملواد  اجملرودة وعبروا عن

 عدم تصديقهم بان اجلرد الذي يقدمُه )ب.ص.ج.ع.( ميكن
أن يكون دقيق اوميكن الوثوق بهِ.

   وقال برتن:" لقد مت حديثاُ جرد بنسبة مئة باملئة
 لكل االدوات االحتياطية ولكل أنحاء العراق، مؤمناً
  بأحدث االرقام من األزواج للمواد املتاحة ،وقبل نظام

 )ب.ص.ج.ع.( الجديد وعند اجلرد ،كان هناك الكثير من عدم
 الدقة واألخطاء في  نظام اجلرد اليدوي  ذاتُه.هذه األخطاء
 الناجمة من عدم الدقة كانت قد اثرت في عموم النظام

 اآللي مسببة األرتياب العام للجميع.
 كما قال :"نحن نعلم أن هناك بعض الفوارق الثقافية

 بني البلدين" ، وأكمل: "ولكن النتيجة النهائية هي
 اقناع اجلنود العراقيني  بفعالية هذا النظام ، و ما هذه إال
 خطوة أولى نحو اإلدارة اآللية في أمتتة عمليات الصيانة ،
 والهدف احلقيقي هو التأكد من دقة املعلومات املعروضة

 في الكمبيوتر بعد االجتماع ".
 وقال كوملان بانهم يخططون لعمل مثل هذه

 االجتماعات كل ثالثة أشهر  لضمان حتقيق  التقدم.
 وأضاف :"ميكنك ان ترى األن انُه كان هناك بعض

 التحسن" ، كما قال. "وان األمور ستتحسن أكثر وأكثر
 بعد االن."
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 ميكانيكي من الجيش العراقي يصغي الى التعليمات حول الصيانة بالمستوى االول لعجلتهم
  الهمفي . ) الصورة من قبل  كافريل بار – تزور (ن.ع. في الجيش االمريكي

 الميكانيكيون األمريكون والعراقيون يفحصون تحت عجلتهم الهمفي

 ميكانيكي من الجيش
 العراقي يقوم بأجراء
 تصليحات  الصيانة

 الوقائية على العجلة ) ام
  الف ومائة وأربعة عشر(
 وهي عجلة عالية التنقل

 ،والمتعددة االطارات،
 االجزاء التي قد يحتاجها
 للتصليح يمكن أن تطلب

 من خالل برنامج الصيانة
 العراقي المؤتمت

 تثمين الصيانة من
 المستوى االول

 المقال من قبل: األختصاصي د1 كمبرلي هاكبارث –
 من الفريق القتالي – باللواء سترايكرالرابع- فق مش 2

 بغداد – العراق – قام  جنود الفريق األستشاري
 التدريبي املنسوبني الى فوج االسناد باللواء

 سبعمائة وأثنني ، بتعليم فحوصات – وخدمات
 - الصيانة الوقائية اوما يسمى بدورة خدمات

 الفحص والصيانة الوقائية جلنود اجليش
العراقي في قاعدة  الدستور املتقدمة .

 الدرس الذي أستغرق ساعة واحدة للصيانة
 يؤشر عمليات مستوى اخلط األول التي تؤمن

 االرشادات لصيانة مقطورة احملرك للعجلة
همفي .

 قال ع.د1 جيمس دنسون من ج.أ. :« انة يؤكد
 جلنود اجليش العراقي على أهمية معرفة
 كيفية تصليح عجلة الهمفي واحملافظة

 عليها بشكل جيد. واضاف:« عندما نخرج من
 اجليد ان تعرف بان عجلتك تعمل بشكل جيد.

 وبهذه الطريقة تعلم أنك ستعود ساملاً
 نسبة املدربني للطلبة متوازنة لتأمني التدريب

 العملي اجليد للجنود العراقيني.
 وقال دنسون »سيكون الصف منوذجياً اذا

 كان قليل العدد من الطالب ،ألنك تتمكن
 من أعطاء املزيد من االنتباه لكل جندي على
 حدة.«وأضاف:« لدينا جنديني وا ثالثة مع كل
  مدرب لكي يتمكنوا من أن يسألوا االسئلة

 وعدم تأجيلها . فانهم جميعاً يحصلون على
نفس املعرفة.«

 أستخدم االختصاصي االمريكي جيسن أرنولد
 تدريبُه في الواليات املتحدة كميكانيكي

 لتعليم جنود اجليش العراقي . وقال آرنولد :«
 أنهم ال يعلمون  دائماً بالضبط  ما هو كل

 شيء، وقد مت تعليمهم بطرق مختلفة، ولذلك
 فقد علمتهم الطريقة التي تدربت انا بها.

 وأضاف:« وهم يبدون سعداء بذلك«.
 معظم جنود اجليش العراقي كان لديهم نوع

 من التدريب السابق عندما أنظموا للجيش
 العراقي ، ولكنهم اعربوا عن تقديرهم للتدريب
وأستمتعوا بالعمل مع نظراءهم االمريكيون .

 االمريكيون يؤمنون تدريب املتابعة ، بضمنه
 تدريب املدرب ، فعليه فان جنود اجليش العراقي

 ميكنهم أن يثقفوا اولئك الذين ال يحضرون
التدريب.

 دورة التدريب في منهج الصيانة هذا جمع
 اجلنود االمريكيني واجلنود العراقيني معاً ،أنها
 شراكتهم ،وعلى أي حال فانها متكنهم من

العمل معاً بنجاح
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 المالزم علي الطالب في مدرسة المخابرة يوجه مشغل الجهاز الالسلكي الخاص به  في مركز العمليات المتقدم في محاولة لالتصال مع مركز
العمليات الرئيسي بواسطة جهاز سنكارز       ) الصورة من قبل الرائد روب ادواردز من الجيش االمريكي (

بقلم المقدم : باتريك سوان
 معسكر التاجي ، العراق– يعمل اجليش

 العراقي مع القوات االمريكية لتحسني تدريب
 األتصاالت الذي يقدم في مراكز التدريب

 االقليمية . التركيز يتم على تطوير نوعية
  أفضل من التعليم على االجهزة الالسلكية

 وزيادة عدد معدات اخملابرة املتوفره للجنود .
 قال املقدم الري كامبل مستشار األتصاالت

 بالبعثة االستشارية التدريبية للجيش
 العراقي :« هؤالء احملترفني  بأستخدام

 األجهزة الالسلكية قاموا بتأمني برنامج
 األتصاالت لعناصر املناورة في الفرق نزوالً الى
 اصغرالوحدات في سلسلة املراجع لرؤية ما

 يحدث في ساحة املعركة. »

 الجيش العراقي يؤشر قدرتُه في األتصاالت
 فبدالً من تشغيل أجهزة  مصنفة جتارياً بانها

 أجهزة السلكية جتارية والتي تعمل بشفرة غير
 مؤمنة ، فان اجليش العراقي وضع في امليدان
 األن أجهزة السلكية تعبوية عالية التقنية.

 وهذه األجهزة االسلكية لها وضع تشغيلي ،
 ُمشفر وأمن وتشمل اجهزة السلكية محمولة

 باليد ، او على الظهر ، او بالعجالت ، ومناذج
 حملطة  القاعدة الرئيسية . وقال كامبل:«

 األجهزة الالسلكية التعبوية األبتدائية املوزعة
 للجيش العراقي على مستوى الفرقة واللواء

ً  هي أجهزة سنكارس ذات التردد العالي جدا
 واجهزة الهارس العالية التردد«. وأضاف:«بزيادة

 عدد اجهزتهم الالسلكية اتقن اجلنود
 العراقيون تقنيات التحدث باستخدام األجهزة

 الالسلكية من فرقهم الى مرؤوسيهم ومع
   مراكز العمليات املتقدمة. »

 قال الرائد كاري فارلي الذي  يعمل مع قيادة
 القوات البرية كمستشار للخطط والعمليات

 – بفريق التدريب لألتصاالت الالسلكية
 العسكرية. يقوم اجليش العراقي  حالياً

 بتشغيل األجهزة الالسلكية والشبكات
 األلكترونية على احلاسوب .« وأضاف:« »

 اخلطة الطويلة األجل هي تطوير قدراتهم في
أستخدام أتصاالت آمنة.«وأضاف:«

 أول وحدة مخابرة تقوم بصيانة الشبكة
 االلكترونية،  تتواجد على مستوى الفرقة

ولكن في املستقبل سيتم متديد
 الشبكات االلكترونية الى مستوى مقرات
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 قيادة اللواء«، ففي مقر الفرقة ميكن للشخص
 ان يجد صيانة اولى حقيقية وأسناد وفي

 النهاية  فان مستودع اخملابرة في كل فرقة
 سيؤمن صيانة أجهزة االتصال ، وقطع الغيار

وتسهيالت األدامة.«
 كما قال :«عناصر اخملابرة مبستوى الفصيل

 يديرون مراكز األتصاالت التعبوية في الفرقة ،
 لتلبية أألحتياجات التعبوية للقيادة والسيطرة

 . وان تكرار األتصاالت ساعد في تطوير قابلية
الفرق في التحدث بساحة املعركة .«

 وأسهب بالقول:« أن قيادة األتصاالت التعبوية
 تؤمن املواد مثل اخليم ،والسيارات ، واملولدات

 الكهربائية لعناصر الفرقة الرئيسيني
 والتعبويني باألمام ومركز القيادة املتحرك.

 »وقال فارلي:« سابقاً ،أذا قامت الفرقة بعملية
 بعيدة عن  معسكر القاعدة او  بعيدة عن

 مقرها باملوقع ، كانت تواجه أحد اخليارين
 اخليار األول: أن الفرقة  تستعير او تشترك

 باألجهزة مع الوحدات التي بأمرتها في منطقة
 العمليات  والثاني هو تعوض النقص بأألجهزة

 الالسلكية املستخدمة في موقع القيادة
 الرئيسي.

  وقال فارلي:«قيادة األتصاالت التعبوية تؤمن
 لقائد الفرقة وهيئة اركانه القابلية على

 األنتشارفي غضون فترة قصيرة الى اي مكان
 مع احملافظة على القيادة والسيطرة على

 الوحدات التابعة لها واألتصاالت مع القيادات

مركز القيادة المتحرك مثبت على عجلة بادجر يسمح لقائد فرقة  بأجراء االتصاالت في ساحة المعركة.

  قيادة األتصاالت التعبوية تؤمن مرونة أكثر لقائد الفرقة في كيفية – واين – يقوم باالتصال
في ساحة المعركة.

 العليا.«وأضاف:« أن هذا الفصيل واملعدات
 املوجودة لدية يضيف مصادر لتدريب اجلنود

 وأسناد القيادة املتحركة، وهذا يعطي لقائد

 الفرقة مرونة أكبر في كيفية أجراء اتصاالته
في ساحة املعركة.«

 كما قال:«كل فرقة من فرق اجليش العراقي
 الثالثة عشر لديها فصيل لقيادة األتصاالت
 التعبوية . وكل فصيل يتكون من ضابطني

 وواحد وعشرون جندياً وستة من سائقي
 الشاحنات .كما أن الفصيل  ميلك ستة
 سيارات بيك أب منصوب عليها أجهزة

 السلكية ذات التردد العالي جداً وأجهزة
السلكية ذات تردد عالي . كما يستخدمون

 عجلتني باجر ،التي تشبه العجالت األمريكية
  )أمرابس( املستخدمة من قبل اجليش األمريكي

في العراق.
 أن مركز القيادة املتحرك املنصوب على عجلة

 الباجر يسمح لقائد الفرقة بالتنقل الى
 منطقة او نقطة حاسمة في ساحة املعركة

 ولتحقيق حتوطات ظرفية أفضل للقيادة
 وللسيطرة.

 وقال فارلي:«ان اجلنود اخملابرين يتعلمون عادة
  مهن بعضهم البعض مع سواقي الشاحنات

 والذين يتعلمون بدورهم  كيفية تشغيل
 األجهزة الالسلكية في الوقت الذي يتعلم

 به اخملابرون تشغيل الشاحنات فعندما يكون
 احدهم معطالً فيمكن لألخر ان يحل محله

 بسهوله للمحافظة على سير العمليات.
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مركز القيادة المتحرك مثبت على عجلة بادجر يسمح لقائد فرقة  بأجراء االتصاالت في ساحة المعركة.

 المستشار االمريكي الرائد كيري فارلي والجنود العراقيون ينظمون  هوائي األتصاالت نوع
 ) أو اي مائتان واربعة وخمسون( لمركز االتصاالت التعبوي ) الصورة من قبل الرائد روب

ادواردز من الجيش االمريكي (

  قال فارلي أيضاً :«اول فصيل مخابرة توجه
 للتدريب كان فصيل الفرقة اخلامسة  خارج

 ديالى.« وأضاف:« الفرقة األولى في اجليش
 العراقي  انتهت مؤخراً من هذا التدريب .من

  األن فان فرقتني في آن واحد سيتم جدولتهم
 بالتسلسل هنا لتلقي التدريب . »

 واسترسل فارلي :« أعتقدت أن التدريب كان
 مفيداً للغاية، ليس فقط في تلقي كيفية

 قيادة املواصالت تعبوياً وامنا أيضاً لقادة
 األتصاالت واخملابرة العراقيني في فهم كيفية
   التدريب بشكل مشترك بأستخدام املعدات .

 املهمة األولى في تدريب اخملابرين ) جماعة
 األتصاالت( في اجليش العراقي هي أجراء اتصال

 الصوت اآلمن .معلومات األتصاالت التي تقع
 على عاتق مدرسة اخملابرة هنا بالتاجي ،والتي

 تدير دورة تدريب حول  تنظيم وحدة قيادة
 األتصاالت التعبوية في ساحة القتال.والدورة

 مصممة  بان يرسل كل فصيل مت تشكيلُه
 حديثاً في الفرق لقيادة األتصاالت التعبوية

 للتدريب الفردي واالجمالي املطلوب ألجناز مهام
فصيل قيادة األتصاالت التعبوية ميدانياً.
 مدة الدورة هي ستة وعشرون يوماً، االيام

 الستة االخيرة تشمل تتويج ألتدريب باجراء
 املمارسة امليدانية والتي من خاللها يقوم

 اجلنود بنشر اجهزتهم احلديثة املمنوحة لهم

ويعملون سويًة كوحدة واحدة الجناز الواجب.
 من خالل التمرين الذي أجري مؤخراً وبالرغم

 من  اجلو املمطر والظروف املوحلة،  اال ان فصيل
 اخملابرة أستطاع ان ينظم قيادة األتصاالت

 التعبوية بسرعة وحافظ على األتصاالت بني
مركزين من مراكز العمليات للجيش العراقي.

 قال فارلي:« التمرين امليداني مت تصميمُه ليؤمن
 الواقعية باملمارسة العملية ليبني التفاهم

 والثقة باألجهزة الالسكية واملعدات ».,اضاف:«
 انهم يجرون عمليات التحرك كقوافل،

 والتحرك الى مواقع لتشغيل معداتهم ,
 وتأسيس االتصاالت في مراكز العمليات ، ثم

أسترداد ،اعادة نشر األجهزة واملعدات. »
    مترين قيادة األتصاالت التعبوية يعتبر أول مترين

 تدريبي ميداني وجماعي يجرى من قبل مدرسة
 اخملابرة العراقية .

 وقال فيرلي :«حلد األن قاموا باجراء التدريب
 النظري بالصفوف والتدريب الفردي على

 االجهزة الألسلكية والهوائيات«.وأضاف:« خالل
 التمرين التعبوي امليداني لقيادة االتصاالت
 تعبوياً، اعتقد انهم ملسوا فوائد املمارسات

 العملية وتكرار التدريب للوصول الى املقاييس
 املعيارية. اضاف أيضاً:« مبجرد قيامهم بايفاء

  أملقاييس املعيارية قمنا بتعليمهم احلاالت التي
 تتغير فيها الظروف او ازدياد الصعوبة . كما
 دربناهم على أستخدام القطعات وأجراءات

  القيادة ومناضد الرمل  واالستطالع املوقعي
 وتطوير سياقات العمل الثابتة . كما قدمنا

 ما يسمى باملراجعات ما بعد التنفيذ ، والتي
  سموها )املناقشات(،وقد تعلموا منها الكثير.

 قال فارلي :« في نهاية كل يوم تدريبي ، كنا
 نعقد تلك املناقشات .«واضاف:« لقد دربناهم

 في البداية ثم قاد الفصيل املناقشات .والفكرة
 بان يحضر الفصيل كمجموعة جنود ،بغض

 النظر عن الرتبة، والتحث بصراحة عن ما أداه
 الفصيل بشكل جيد ، وما هو بحاجة  الى

 حتسني في عملُه  ، هذا كان خروجاً حقيقياً
 عن ما كان مألوفاً بعقيدة القيادة  املوجهة

 من األعلى – لالسفل . وقد سررنا كثيراً بان نرى
 الفصيل وقد  اراد أن يقبل التحدي  وتركناه

 مبشهد من املباهاة والفخر بعد ما أستكمل
التدريب الصعب املطلوب. »

 الرائد روب ادواردز من اجليش االميركي ساهم
 بكتابة هذه املقالة.
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 ال حواجز بين زمالء الصف

                                                                    
 مشهد تدريبي

القصة من قبل:
 العقيد االيطالي : أنريكو متينا

 بعثة الناتو التدريبية بالعراق
 الصور بأذن من :

 شرطة الكاربيناري  ضمن
بعثة الناتو التدريبية بالعراق

معسكر دبلن - العراق

 معسكر دبلن ، العراق – ال للغوغائيني الهائجني ، وال  مشاهد اجلرائم بشعة ، وال مجابهة االرهابيني
 املشتبهني، قللت من تفاني ضباط الشرطة العرب واالكراد حملاربة اجلرمية كقوة عراقية  موحدة هنا.

  فمنذ تشرين األول ولغاية كانون االول قام أربعون من رجال الشرطة االكراد ) قوة الزريفاني( وعدة مئات
 من رجال الشرطة االحتادية العرب بكسر االبواب معاً، كما أنهم كسروا احلواجز الثقافية بني بعضهم

البعض مبشاركتهم كزمالء دراسة في دورة اختصاصية مشتركة لقوات األمن العراقية .
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 رجال الشرطة الكردية )الزريفاني( جاءوا من
 محافظات دهوك وأربيل وينتمون الى لواء

طوارىء  الزريفاني للرد السريع
  ) ويدعون هناك بقوة الزريفاني( وواجباتهم

 ومسؤولياتهم تتضمن حراسة نقاط التفتيش
 ، وتطهير املباني ، وحماية القنصليات

 واملؤسسات احلكومية ، كالبنوك والوزارات .
 تقوم شرطة الدرك االيطالية ) الكاربيناري (

 بأجراء هذا التدريب للصف اخملتلط. وقد دعاهم
 السيد رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي

 في شهر تشرين الثاني من عام الفني وستة
 لتدريب الشرطة االحتادية ، مشيراً الى جناح

 منوذج تدريب الدرك في النزاع املرير بني كوسوفو
 والبوسنة. والنجاح في جنوب العراق من الفني

 واربعة ولغاية الفني وستة والكاربيناري جزء من
 بعثة الناتو للتدريب في العراق.

 اللواء كوسيب سبينيلي االيطالي ، نائب
القائد لبعثة الناتو التدريبية في العراق ، قال:

  »ان مبادرة شرطة  الدرك األيطالية العسكرية
 هي جزء أساسي من مهمة حلف الناتو لبناء

 شرطة عراقية احتادية متينة وتدريبهم  تدريباً
 مهنياًَ ودائم وأعدادهم كقوة قادرة على حماية

      الشعب العراقي«.
 شرطة  الدرك األيطالية يستخدمون منوذجاً

 للتعليم االساسي في تدريب العراقيني لتأمني
 أحتياجهم بتوفير الدفاع الوطني، أن شرطة

 الدرك األيطالية ) الكاربيناري( ميزجون بني
 تدريب اجليش والشرطة إلنشاء قوة شرطة

 متقنة و متخصصة وقادرة على استعادة
 األمان الى شوارع املدن العراقية. كما أن

 التدريب املزدوج يعلم الشرطة العراقية على
 كيفية التعامل مع االضطرابات املدنية ،

 وأفضل طريقة الستخدام القوة العسكرية
 ومدربني أيضاً على إجراء التحقيقات اجلنائية.

 املالزم مصطفى هاجر ،وهو أحد الطلبة األكراد
 قال بانُه مسرور بالتدريب املتكامل الذي تلقاُه.

 وقال »عندما جئنا الى هنا للمرة االولى  لم
 نكن نعتقد انهم سيعاملوننا معاملة حسنة

 كما فعلوا« . مشيرا إلى قبولهم كرفاق من
 قبل األغلبية العربية املتواجدة في الشرطة

 األحتادية العراقية. واضاف »االن انا مستعد
 للعمل مع أشقائنا العرب ، وخاصة في اجملاالت

 ذات االهتمام املشترك«.
 املالزم عبدال ) هذا ليس اسمه احلقيقي( ،

 وهوضابط  عراقي عربي بالشرطة االحتادية عزز
 ما قالُه  م.مصطفى. وقال »اننا جميعا اخوة

 عراقيني من مدينة البصرة الى اربيل وليس
 هناك اي  توتر بيننا ، ونحن )من( أرض واحدة.«

    عبدال أضاف أنه يعتقد أن جتربة التدريب
 املشترك كانت إيجابية.

 وقال »منذ وصولهم ، والعالقة بيننا قد
 حتسنت ، و لقد تعلمنا كيف ننسجم  مع

 بعضنا  بشكل جيد« ، واضاف »نحن بلد
 احلضارة ، ونحن أمة واحدة ونشترك في نفس

الدين«.
 هذا التدريب صمم ليتالئم مع احلاجات

 الفعلية للشرطة األحتادية للقيام باملهام
 احلالية واملستقبلية والتي ستنسب لهم من

 قبل السيد رئيس الوزراء.

 وقال  املقدم أنطونيو ترويا قائد وحدة شرطة
 الدرك للتدريب :«التدريب ليس مصمم فقط
 خصيصاً للعمليات احلالية ، ولكن أيضاً من

 أجل بناء مستقبل للشرطة العراقية األحتادية
 اجلديدة ».

 وفي أقل من عامني قامت شرطة الدرك
  االيطالية ) الكاربيناري ( بتدريب  اربعة عشر

 فوجاً من الشرطة األحتادية العراقية ، وحوالى
 سبعة آالف من  ضباط الشرطة. الى جانب

  المحققون بالشرطة يقومون بتجميع االدلة وهم حذرين للمحافظة على أمن مسرح الجريمة
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 الدورات العادية أقامت  شرطة الدرك االيطالية
 ) الكاربيناري ( لتدريب املدربني » هو مشروع

 لتطوير الشرطة األحتادية في العراق بواسطة
 أعداد املدربني العراقيني .وحلد اآلن ، يوجد ثمانية

 واربعون عراقياً من الشرطة الفدرالية ممن متت
 املصادقة عليهم كمدربني وثمة أربعة وعشرون

 أخرون يتم العمل ملنحهم الشهادة الالزمة.
 وقال العقيد زوباني رئيس قسم فرقة التدريب

 للجندرمة االيطالية ) الكاربيناري(
 هذا النشاط يتطابق متاماً مع روح مهمتنا

 . وأضاف » اننا نتطلع الى رؤية دولة ليس
 فيها أي حواجز أو عوائق حتول دون تشكيل او

استمرار وحدة وطنية قوية«.

 أعاله – المشرفون من مدربي شرطة
 الكاربيناري بدورة التدريب يشرفون على

 كيفية السيطرة على حشد من الناس.
 أدناه- مدرب الرماية في شرطة الكاربيناري

 يشرف على التصويب الدقيق اثناء الرمي
  الحي لشرطي في الشرطة األتحادية العراقية
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  )اعاله( وحدة الحماية
 القريبة تتحرك بامان مع

 مسؤول  بينما يتم دفع
 العناصر المعادية للخلف .

 ) على اليسار( الشرطة
 األتحادية الكردية – العراقية

 يقومون بعمل »تشكيل
 السلحفاة«  أو التغطية من
 االضطراب عنما استقبلهم

 المتظاهرون برمي الحجارة
 عليهم.
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 )على ( فريق
 الشرطة االتحادية
 الكردية يمارس
 عملية الدخول في
 مبنى واالجراءات
 خالل  مرحلة
 ) االختراق( من
تدريبهم.
 )ادناه( ضابط من
 الشرطة االتحادية
 يجري عملية
 التفتيش واألعتقال
 لمشتبه به غير
 متعاون
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M1A1  أحدى الحاالت المحددة للمبيعات العسكرية األجنبية تتضمن أكثر من مئة دبابة       

 مشترو المعدات العسكرية العراقيون يتعلمون قيمة شفافية
وموثوقية عقد المبيعات العسكرية االجنبية

بقلم املقدم : باتريك سوان
 بغداد –  تدفقت مجموعة من خمسة وأربعون

 شخصاُ ً يشكلون خبراء الوزارة العراقية في
 مجال عقد مبيعات االسلحة  االجنبي الى

 مركز التدريب والتطوير الوزاري  في املنطقة
 الدولية في كانون االول  وملدة خمسة أيام

 أستمعوا الى فريق التعليم املتنقل من  معهد
 الدفاع  ألدارة املساعدة األمنية  في قاعدة رايت
 باترسون اجلوية بوالية أوهايو وهو يشرح كيفية
 شراء املعدات العسكرية  واخلدمات للعراق من

الواليات املتحدة.
 قال م.ط. بوني بركل من سالح اجلو االمريكي

 رئيس جلنة التدريب خارج العراق مبهمة
 املساعدة األمنية العائدة للواليات املتحدة في

 العراق:«مسؤولي احلكومة العراقية  خاصة
 من الوزارات األمنية والتي تعتمد على املشورة
 و عند البت في املتطلبات الشرائية للمعدات

 الرئيسية واالحتياجات التدريبية من قبل
األجهزة األمنية في الوزارات األمنية العراقية. »

 العراقيون الذين سوف يقومون بشراء املعدات
 ومواد األسناد  مبوجب مواد املساعدة األمنية
 من الواليات املتحدة هم بعض احلضور الذين

 يتدربون في دورة فريق التدريب التعليمي. وقد
 قامت البعثة االستشارية األمنية للجيش

 العراقي ومركز التدريب والتطوير االداري لوزارة
  الدفاع بأستضافة هذه الدورة بشكل مشترك

 والتي تضمنت حضور القائد الدكتور رون
رينولدز شخصياً لألشراف على التعليمات.
 وقال رينولدز :« دورة  املشتريات الدولية  هي
 حجر الزاوية في تثقيف العراقيني في هذه

 احلالة بالنسبة للمدخالت واخملرجات اخلاصة
 باملساعدة األمنية والتعاون االمني. »وأضاف:«

 هذه الدورة تستكشف مجاالت التسليح
 ، والتموين والنقل، والتمويل ، والتدريب

 العسكري الدولي. وهذا مهم جداً لبلد مثل
 العراق ،حيث أن البنية التحتية احلكومية

 الداخلية تبني على ما مت املوافقة عليه مسبقاً
 ببرنامجي املساعدة األمنية / والتعاون األمني

 املصممة جلعل قواتهم الدفاعية أفضل تدريباً
وجتهيزاً ملقابلة متطلباتهم املستقبلية.
  وقال رينولدز :«  العراقييون الذين حضروا

 الدورة يتطلعون الى حتقيق دورهم وان
 يكونون فاعلني فيه بصفتهم هم املشترين

 واملستخدمني للمعدات العسكرية االمريكية
 وخلدماتها«. وأضاف:« العراق يجب ياخذ
 دوراً اكبر في حتديد شراء واحملافظة على

 متطلباتهم الدفاعية وسباقون على الطريق
  الذي سيوصلهم الى ما يحتاجون ان يكونوا.

  البعثة االستشارية االمنية العسكرية
 ووكالة التعاون لألمن الدفاعي أجنزت مراجعة

 ادارة  احلاالت في برنامج ادارة عقد املبيعات
 العسكرية االجنبية وذلك بجلب خمسني

 من أختصاصي أدارة القضايا لعقد املبيعات
 االجنبي من الواليات املتحدة في بداية تشرين

الثاني.
  جمع املؤمتر مدراء احلاالت التعاقدية والزبائن

 العراقيني ملراجعة قضايا الشراء في عقد
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 املبيعات العسكرية هذا وقد جرت . املناقشات
 وجهاً – لوجه مما  سمح للزبائن العراقيني من
 الوزارات االمنية العراقية املتخصصني بعقد
 املبيعات االجنبية لهم حتديد وحل املشاكل
بخصوص مشترياتهم في اقرب وقت ممكن.

 قال العميد ق.ج.أ. كريغ اولسن  مدير بعثة
 املساعدة األمنية للعراق : »العراق هو دولة

 واحدة من دولتني ومن أصل مائة وعشرون  دولة
 فقط من التي تقوم  بشراء املعدات من خالل

برنامج عقد املبيعات االجنبية خالل عملية
  الطوارئ في الواليات املتحدة .« وأضاف:« هذا

 البرنامج يخلو من الفساد وتتم أدارتُه بدون
 كلف مالية او أرباح تعود حلكومة الواليات

املتحدة.
 وقال اولسن ايضاً :« ألفرق الرئيسي بني عقد

 املبيعات األجنبية في العراق وجميع برامج
 عقود املبيعات األجنبية ما عدا واحد منها  في

 أي مكان أخر من انحاء العالم هو انه توجد
 حرب دائرة هنا في العراق .« وأضاف:« وحتى
 لو كان عقد املبيعات االجنبية غير مصمم

 ليستخدم في عمليات الطوارىء ، اال اننا
 اكتشفنا بان عقد املبيعات االجنبية يساعد

 في تعزيز األمن في العراق والثقة في الشراكة
العراقية – األمريكية . »

 يوجد اكثر من مائة وثالثون قضية معمول
 بها حالياً بعقد املبيعات االجنبية ، بعض هذه

 القضايا تتضمن شراء املواد العسكرية مثل
 :الدبابات و السفن والطائرات والهليكوبترات .
 ومتطلبات الدعم والتدريب العائد لها  وهناك

 أمثلة محددة لعقد املبيعات األجنبية املتعلقة
  ، هو أن القوة اجلوية العراقية على سبيل املثال

 تتضمن شراء مختلف الطائرات وحاالت االمداد
 .أن البعثة األستشارية االمنية العراقية قد

 عملت مع املشتريات العراقية للشراء وابقاء
 حاالت عقد املبيعات االجنبية ألسطول طائرات
 .وعقد املبيعات االجنبية لطائرات النقل الثقيل
 ) سي مائة وثالثون( وطائرات) أم أي سبعة عشر

 ( للنقل املتوسط  والتي ستساعد العراقيني
 بوظائف النقل اجلوي لنقل األشخاص

 والبضائع في كل انحاء العراق. كما أن البعثة
 األستشارية االمنية العراقية

 ملساعدة القوة اجلوية أجنزت عمليات  لقضايا
 شراء وأدامة والتي ستبني وتشكل اجليل

 القادم من طياري القوة اجلوية بتوصيل وأدامة
 طائرات )تي – ستة أي( ذات اجلناح الثابت

 وطائرات التدريب االساسي للطيارين من نوع
 ) أو اج – ثمانية وخمسون / بيل مائتان وستة (

  التقى ممثلني عن البحرية العراقية مع عسكريني من القوات االمريكية في بغداد من الثاني عشر
وحتى الرابع عشر من متوز ملناقشات بناء زوارق خفر السواحل بطول خمسة وثالثون متراً )طول(
 للزورق الواحد . الزوارق األربعة من اصل منهاج أنشاء خمسة عشر زورق تكون جاهزة للتسليم

 للعراق بنهاية عام الفني وعشرة، وستقوم بحماية منصات تصدير النفط احليوية للعراقيني. عقد
 جتهيز زورق بطول خمسة وثالثون متراً هو جزًء من برنامج كلي كبير ، والذي يتضمن توصيل املواد

 األحتياطية، واألسلحة، والعتاد، والتدريب، واملشبهات البحرية ،والبنية التحتية ضمن قاعدة أم
 قصر البحرية العراقية، البرنامج الكلي للبحرية العراقية هو ثالث أكبر عقد من عقود املبيعات

 العسكرية األجنبية ) ع.م.أ(  بالعراق

متحركة اجلناح  .
  وقال ع ط ق.ج.أ  جو آراتا رئيس فريق البعثة
 االستشارية األمنية في العراق :« بتسليط

 الضوء على ما يقدمُه عقد املبيعات االجنبية
 ، وايضاً الى ما يتحدد به او يقيدُه، من خالل

 برنامج دورة أدارة  تنقيح املشتريات األجنبية
 فان العراقني سيكونون أقل عرضة لتوقع املزيد
 من فقد املبيعات األجنبية مما ميكن أن يسلمُه

بشكل كاف.
 وأضاف:«هذا الفهم األكبر لعقد املبيعات

 األجنبية يسند مباشرة جهود الواليات املتحدة
 األمريكية وقضايا عقد املبيعات العسكرية

 االجنبية املمولة عراقياً، وتقوم بعمل هذا
 وذلك بتحسني عملية توليد األحتياجات

احلالية، ومتابعة املعدات التي مت توصيلها.
 وأدارة التوقعات، وبيان األسباب للقيود العامة

 املوضوعة  لتأمني الشفافية في نظام االقتناء.
 أن نظام عقد املبيعات االجنبية يقدم للعراق
 رمزاً لبيان االلتزام لبناء قوة اكبر حلماية  أمن
 احلدود . فمشترياته االخيرة في نهاية تشرين

 الثاني البالغة تسعة واربعون مليون دوالر ضمن
 عقد املبيعات العسكرية االجنبية لشراء

 أنظمة مراقبة احلدود من الواليات املتحدة
 سيؤمن تغطية واسعة جلزء كبير من احلدود

 العراقية مع سوريا وأيران ، وعندما يصبح
 النظام فاعالً في حزيران من عام الفني وعشرة

 ، فان شرطة احلدود العر اقية سيتمكنون
 من مراقبة الفعاليات على احلدود على طول

 مائتان وستة وثمانون كيلومتراً من احلدود
 العراقيةالسورية وأربعمائة واثنني كيلومتراً من

 احلدود مع ايران .
 ان جلنة احلدود العائدة لوزارة الداخلية العراقية

 قامت بتقييم عدة انواع من أنظمة املراقبة
  احلدودية من مختلف دول العالم. وقد أوصت
 معالي السيد وزير الداخلية ألختيار النظام

 االمريكي بسبب شفافية املشتريات  بعملية
 عقد املبيعات العسكرية االجنبية وكذلك

 ألمكاناتها التعزيزية على االمد الطويل . و مت
 توضيح كلتي اخلاصيتني في دورة املشتريات

  األجنبية.
 الفريق مايكل باربيرو من اجليش االمريكي نائب

 القائد العام )لالستشارة والتدريب (  لقوات
 الواليات املتحدة في العراق ، سمى املشتريات
 العراقية االخيرة بانها » خطوة حاسمة نحو
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 هناك أكثر من مائة وثالثني قضية متعاقد عليها في عقد املبيعات العسكرية االجنبية يتم العمل بها حالياً .
  بعض هذه احلاالت تتضمن شراء مواد عسكرية مثل: الدبابات و السفن و الطائرات وعجالت الهمفي و الهليكوبترات

ومتطلبات التدريب لها وأدامتها.
 أعاله طائرة هليكوبتر نوع أم أي سبعة عشر تستخم في مهام نقل االحمال اخلفيفة ،مثل نقل اجلنود

باألسفل طائرة )كنك آير ثلثمائة وخمسون(  مستخدمة للرصد واألستطالع وجمع املعلومات األستخبارية.

 االمام  للحكومة العراقية في جهودها الرامية
  نحو حماية حدودها من التهديدات اخلارجية
 والتي أحتدت مع التحسينات االخرى في أمن

  احلدود، وأن االستثمار في هذا النظام يعزز األمن
 بشكل ملحوظ  لشعب العراق.«

  وقال بركل : » ولكي يعمل نظام عقد
 املبيعات العسكرية االجنبية بشكل جيد

  فان الثقة من قبل املشتري تعتبر أساسية.«
 وأضاف:« وكسب ثقة العراقيني هي عملية
 بحد ذاتها ، فنحن نوفر التعليم  من خالل

 دورة فريق التدريب التعليمي ليكسبوا
 الفهم باسلوبنا العلني الذي نعمل به.

 ومبجرد أن يفهموا العملية ، فمن املرجح
 أكثر أن يثقوا بها ، والثقة بعقد املبيعات

                                             العسكرية االجنبية سيقوي كال من بلدينا.«
 وقال بركل:«عقد املبيعات العسكرية االجنبية

 يعتبر سمة مهمة بالنسبة للمساعدة
 األمنية »  وأضاف:« املساعدة االمنية تظهر

 األلتزام األمريكي للشراكة العراقية –
 االمريكية الدائمة.  وان مركز تطوير ادارة

 املساعدة األمنية فصل هذة الدورة للمشترين
  ضمن عقد املبيعات العسكرية االجنبية

 خصيصاً لتعليم شركائنا العراقيني حول هذه
العملية.«

 وفي مالحظاته اخلتامية للمشاركني في
 املؤمتر ركز اولسن على مصطلح الثقة  على

 مستقبل الشراكة بني الواليات املتحدة
 والعراق .  وقال اولسن:« خالل حضور دورة االيام
 اخلمسة هذه ، انني على ثقة بانكم على دراية

 بالعمليات التي جتعل  املساعدة االمنية أداة
قيمة »

 وأضاف:« هذه الدورة هي مجرد البداية لعملية
 تعليمية مستمرة وانا اشجعكم بان توصلوا

 املعلومات التي تلقيتموها لألخرين في
 وزاراتكم احملترمة  ويجب أن تكونوا متحمسني
  عن التاثير الذي ميكن ان تعملوه لزيادة الفهم

 والثقة بعقد املبيعات  العسكرية األجنبية
 .النه ميتلك الطاقة الكامنة لتقوية العالقة

 املعنوية بني الواليات املتحدة وعراق ذات سيادة
كاملة،ومعتمد على ذاتُه، ودميوقراطي .
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 طلب املواد االحتياطية
  حسب السجل

ص6

 العريف فرانك سمث من اجليش
 األمريكي والعريف االول العراقي محمد
 حمزة يراجعون القوائم الفنية املعمولة

 باليد بخصوص طلب مواد التصليح
 . اجليش العراقي ينتقل من العمل

 الكتابي بالورقة و- قلم الرصاص- الى
برنامج صيانة مؤمتت  )آلي( وحديث.

                                                                                                  الصورة من قبل : العريف جشوا ريزنر


