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مهمة قوة مهام القاذفات فوق جيبوتي تسلط الضوء على الشراكة واﻻلتزام
معسكر ليمونيي بجيبوتي  -طارت طائرتان من طراز  B-1Bمن سﻼح الجو اﻷمريكي من الجناح التاسع
للقاذفات من قاعدة )دايس( للقوات الجوية في تكساس بمهمة قاذفات إلى جانب طائرتين من طراز ميراج
الفرنسية  ،باﻹضافة إلى طائرتين بريطانيتين وطائرتين أمريكيتين من طراز  35-Fمن مجموعة الحاملة
الضاربة البريطانية )إيتش إيم إيس إليزابيث( من فوق معسكر ليمونيي في ديجبوتي يوم  11نوفمبر .2021
قال اللواء )جريجوري أندرسون(  ،مدير العمليات بالقيادة اﻷمريكية ﻹفريقيا" :كانت مهمة قوة مهام القاذفات
اليوم بمثابة تمثيل مرئي لﻼلتزام الجماعي للمشاركين الدوليين باﻻستقرار واﻷمن في القرن اﻷفريقي ،ويظهر
كذلك جيبوتي كشريك أمني رائد في المنطقة".
أتاحت المهمة التي انطلقت من القاعدة الجوية البريطانية )فيرفورد( فرصة ﻷطقم الطائرات للعمل مع القوات
الدولية على متن مجموعة الحاملة الضاربة وتلك المخصصة لمعسكر )لومونيي( ،القاعدة اﻷمريكية
المستدامة الوحيدة في إفريقيا  ،أثناء ممارسة القدرة على العمل في وعبر أجواء متنوعة.
بعد الطيران ﻷكثر من سبعة أﻻف ميل بحري للوصول إلى جيبوتي  ،عملت أطقم القاذفات مع وحدة تحكم
الهجوم الطرفي المشتركة اﻷمريكية-الفرنسية لتوفير دعم جوي قريب محاكى في ميدان رماية )جراند بارا(
في جيبوتي واستمرت في تنفيذ اﻻقتراب المنخفض نحو معسكر )لومونيي( حيث انضمت إليها الطائرات
المقاتلة الست.
قال عميد البحرية البريطانية )ستيف مورهاوس( )وسام ضابط اﻹمبراطورية البريطانية(  ،قائد مجموعة
الحاملة الضاربة البريطانية" :يسعدني أن تكون مجموعة الحاملة الضاربة من المملكة المتحدة قادرة على
ضا أن مجموعة الحاملة الضاربة وهذا اﻻنتشار عالميين حقًا حسب
المشاركة في هذا الحدث  ،فهي توضح أي ً
التصميم .القدرة على العمل بسﻼسة مع حلفائنا تظهر أننا أقوى معًا وتدعم اﻻستقرار واﻷمن داخل المنطقة".

تزامنت مهمة قوة مهام القاذفات مع فعالية يوم تقدير الحلفاء الذي نظمته قوة المهام المشتركة للقرن اﻷفريقي
حيث اجتمع ما يقرب من  200ضيف وكبار القادة الذين يمثلون جيبوتي وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا
واليابان وإيطاليا والوﻻيات المتحدة لمشاهدة عملية اﻻقتراب المنخفض ،والمشاركة في مجموعة متنوعة من
العروض التوضيحية التفاعلية والثابتة .عرض الحدث القوة العسكرية المشتركة الموجودة في جيبوتي وخدم
لتكريم الشراكات والتاريخ والتفاني المشتركة من أجل السﻼم الذي تم اﻻحتفال به خﻼل أيام المحاربين
القدامى والهدنة وإحياء الذكرى.
" إن اﻻحتفال معًا بهذا اليوم لﻼعتراف بالحلفاء هو رمز ﻻلتزامنا المتبادل بالسﻼم في القرن اﻷفريقي  ،كما
هو الحال في مناطق أخرى من إفريقيا  ،وﻻ سيما في منطقة الساحل" ،أعلن لواء الفرقة الجوية )ستيفان
دوبون(  ،قائد القوات الفرنسية في جيبوتي.
تتمتع جيبوتي والوﻻيات المتحدة بتاريخ طويل من التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة باﻷمن
واﻻستقرار في جميع أنحاء شرق إفريقيا .تؤكد رحلة القاذفات اﻹستراتيجية إلى جيبوتي التزام الوﻻيات
المتحدة بهذه الشراكة المستمرة والمهمة.

