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يقصفون  ونساء،  رجال  يعيشها  حياة  قلب  من  يولد  موت  أيزنهاور«  »دوايت  األميركية  الطائرات  حاملة  متن  على 
كما  األميال  بآالف  وطنهم  عن  بعيدًا  تفاصيلها  بمختلف  حياتهم  يعيشون  بينما  »داعش«،  الدولة  تنظيم  أهداف 

تكشف »العربي الجديد«

ماذا تفعل حاملة الطائرات 
األميركية في مياه الخليج؟

على متن 
»دوايت أيزنهاور«

الخليج العربي ـ محمد عزام

ــمـــد،  ال يـــشـــعـــر الـــنـــقـــيـــب رامـــــــي أحـ
الــطــيــار فـــي الــبــحــريــة األمــيــركــيــة، 
بـــالـــتـــنـــاقـــض بــــن أصـــلـــه املـــصـــري 
وعمله الذي التحق به في عام 2004، لتحقيق 
حــلــمــه فـــي أن يــصــبــح ضـــابـــط طـــيـــران، إذ لم 
يذهب إلــى وطنه األصلي منذ 20 عامًا، منذ 

أن استقر مع عائلته في الواليات املتحدة.
يقود أحمد طائرة نقل عسكرية كما أنه مؤهل 
لــقــيــادة املـــقـــاتـــات، الــتــي تــعــمــل ضــمــن طــاقــم 
حاملة الطائرات »دوايت أيزنهاور« املوجودة 
تــشــارك في  العربي، والــتــي  فــي مياه الخليج 
قـــيـــادة وتــنــســيــق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
الحربية  الطائرات  إذ تقوم  تنظيم »داعــش«، 
ــرات، بـــــ 80 طــلــعــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـــحـــامـــلـــة الـ
يوميًا بعضها موجه ضد تنظيم الدولة في 
سورية والعراق وتقوم به املقاتات الحربية، 
والبعض اآلخر تقوم به املروحيات العسكرية 
اقتراب  من  الحاملة  تأمن وحماية  ألغــراض 
مـــعـــاديـــة، وفــقــا ملا  قـــــوارب أو زوارق حــربــيــة 
قسم  قائد  رايفست  الكوماندر جيرمي  ذكــره 

العمليات الجوية.

1600 طلعة ضد »داعش« 
املقاتات  ت 

ّ
املاضي شن يونيو/حزيران  منذ 

الطائرات »دوايت  املوجودة على منت حاملة 
أيـــزنـــهـــاور« 1600 طــلــعــة جــويــة ضـــد داعـــش، 
بحسب األدمـــيـــرال جيمس جــي مــالــوي قائد 
على  املــوجــودة  الــعــاشــرة  القتالية  املجموعة 
ــذه  ــهـــدف هـ ــتـ ــسـ ــة الـــــطـــــائـــــرات، وتـ ــلـ ــامـ مـــــنت حـ
الضربات قيادة »داعش« وقدراته العسكرية 
النفط  تهريب  عمليات  وقــف  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــلـــن وتـــحـــريـــكـــهـــم بـــــن مــنــاطــق  ــاتـ ــقـ ــل املـ ــقــ ونــ

التنظيم املختلفة في سورية والعراق.
ويؤكد مالوي عملهم مع دول املنطقة وفرنسا 
 »نحن ملتزمون بأمن 

ً
واململكة املتحدة، قائا

نــافــيــًا أي تنسيق  الــعــالــم«،  املنطقة مــن  هـــذه 
مع موسكو بالقول »الروس ليسوا معنا في 
الــحــرب عــلــى داعـــش وال نعطيهم إحــداثــيــات 
مناطق عملياتنا وال مهماتنا، فقط ما يحدث 
العمل على منع االصــطــدام  الطرفن هــو  مــن 
ــرات الـــطـــرفـــن«. وتــشــارك  ــائـ فـــي الــجــو بـــن طـ
»دوايت أيزنهاور« في معركة املوصل الدائرة 

ســويــتــزر الــــذي ال يعتبر الــبــحــريــة الــروســيــة 
 
ً
قائا الخليج،  مياه  في  توجد  ال  إذ  تهديدا، 
ــي الــــجــــديــــد«: »الــــــــروس فــــي الــبــحــر  ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ

املتوسط، وفي املياه الدولية مثلنا«.
وكـــانـــت ســفــيــنــة مــراقــبــة روســـيـــة قـــد تتبعت 
ــت أيـــزنـــهـــاور« لــدى  ــ حــامــلــة الـــطـــائـــرات »دوايــ
إبحارها في مياه البحر املتوسط في يوينو/
حزيران املاضي، إذ اقتربت منها على مسافة 
وصلت إلى 8 أميال غير أن الحاملة لم تصدر 
أي رد فعل مضاد، لكون السفينة الروسية لم 
تــهــدد حاملة الــطــائــرات األمــيــركــيــة، كما أنها 
كــانــت فــي املــيــاه الــدولــيــة، كــمــا يــؤكــد ضباط 

وقادة السفينة.

64 طيارًا مختصًا 
يعمل عــلــى حــامــلــة الــطــائــرات أيــزنــهــاور، 64 
طيارًا مختصًا بقيادة طائرات إف 18، ويضم 
ــاقـــم طــــيــــاري الـــحـــامـــلـــة 18 امــــــــرأة، مــــن بــن  طـ
إجمالي عدد الطيارين البالغ 152، واملوزعن 
أنــواع الطائرات املوجودة على  على مختلف 
مـــنت الــحــامــلــة واملــــدمــــرات الــتــابــعــة لــهــا، ومــن 
بــيــنــهــم الــطــيــار جــولــيــوس بـــراتـــون ويــســكــرز 
الــــذي يــقــود إحــــدى مــقــاتــات إف 18، ويــقــوم 
الـــعـــراق ضــمــن مهامه  إلـــى  بطلعة أســبــوعــيــة 
الــتــي تــصــل إلـــى ثـــاث طــلــعــات فــي األســبــوع، 
أهــداف  وغـــارات جوية على  للقيام بضربات 

داعش، لدعم القوات املحاربة على األرض.
ويــفــصــل ويــســكــرز عــواطــفــه عــن الــعــمــل حتى 
قائا  أدق،  بشكل  بوظيفته  القيام  يستطيع 
»البد أن أكون هادئًا وال أرى عملي في قصف 
داعش من منظور شخصي«. وبحسب الطيار 
ويسكرز فإن من حقه في حال اشتبه بوجود 
مدنين إلى جوار أهداف داعش، في عدم إلقاء 
والتواصل  والصواريخ  القنابل  من  حمولته 

مع قيادته إللغاء املهمة.

البريطانيون يتسلمون القيادة 
من األميركان

أيزنهاور«  »دوايــت  الطائرات  تستعد حاملة 
ــــى قــــاعــــدة نـــورفـــولـــك بـــواليـــة  ــى الــــعــــودة إلـ ــ إلـ
لــلــواليــات  الــشــرقــي  الــســاحــل  فيرجينيا عــلــى 
امللكية  البحرية  املتحدة، فيما تتسلم مدمرة 
البريطانية »إتش إم إس أوشن«، عملية قيادة 
الــتــحــالــف، إذ تستضيف  وتــنــســيــق عــمــلــيــات 
منطقة  فــي  بحرية  قطع  لسبع  القيادة  مركز 
الخليج، منها قطع أميركية وفرنسية تغطي 
عــمــلــيــاتــهــا نـــحـــو 2.5 مـــلـــيـــون مـــيـــل بـــحـــري، 

بحسب صحيفة التايمز البريطانية.
ــإن الــعــمــلــيــات  ــ ــرال مــــالــــوي فـ ــ ــيـ ــ وبـــحـــســـب األمـ
الجارية ضد داعش لن تتأثر بمغادرة حاملة 
الــطــائــرات »دوايـــت أيــزنــهــاور« املنطقة، إذ أن 
املــــدمــــرات األمــيــركــيــة املــــوجــــودة فـــي الخليج 

مستمرة في القيام بمهامها القتالية.

الحياة على متن الحاملة
يــقــطــن حــامــلــة الــطــائــرات األمــيــركــيــة والــقــطــع 
البحرية التابعة لها 5 آالف عسكري أميركي، 
بينهم عدد قليل من املدنين في مهام مؤقتة 
عــلــى رأســـهـــا تــقــديــم الـــدعـــم األكـــاديـــمـــي لــعــدد 
ــم،  ــهـ ــتـ ــطــــاب الــــــذي يــســتــكــمــلــون دراسـ ــن الــ مــ
إذ إن الــعــدد األعــظــم مــن الــبــحــارة فــي بــدايــة 
العشرينات من عمرهم بحسب مالوي، والذي 
دائــمــًا مــا يــؤكــد لضباطه ضــــرورة الــتــواضــع 
البحارة  هــؤالء  يعيش  إذ  فرقهم،  قيادة  عند 
عن  بعيدًا  االنضباط  شديدة  عسكرية  حياة 

عائاتهم وأصدقائهم، ويقول مالوي »كثيرًا 
ما أجمع ضباطي ونمّر بن مهاجع املجندين 
أماكن  في  يعيشون  كيف  وأريهم  واملجندات 
صــغــيــرة وأقــــول لــهــم إذا لــم يــكــن لــديــكــم قــدرة 
على التواضع، عليكم أن تبحثوا عن وظيفة 

أخرى«.

التصويت في االنتخابات 
فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــاضــيــة، صــوت 
طاقم »دوايت أيزنهاور« عبر البريد، إذ جرى 
إرسال أصواتهم إلى املراكز االنتخابية وإلى 
مـــراكـــز الـــفـــرز الــتــي يــتــبــعــونــهــا فـــي الـــواليـــات 
املــتــحــدة، ولــم يغط بــرنــامــج »أيـــك أون« الــذي 
ــــام الــحــربــي فـــي السفينة،  يــنــتــجــه قــســم اإلعـ
االنــتــخــابــات وبــحــســب إحـــدى الــحــلــقــات التي 
شـــاهـــدهـــا مــعــد الــتــحــقــيــق عــلــى مـــنت حــامــلــة 
الطائرات، فإن أحد املشاركن سأل  شخصية 
ساخرة ضمن فقرات البرنامج حول رأيه في 
الرئيس دونالد ترامب، فأجاب أنه ال يتحدث 
السفينة  تغط جريدة  لم  فيما  السياسة،  في 
الــتــي تــصــدر يــومــيــا فــي 5 صــفــحــات ويطبع 
تحقيقًا  االنــتــخــابــات  نسخة   500 نحو  منها 

للحياد.

دعم طبي ومواهب موسيقية
متطور  بمركز طبي  الطائرات  تتمتع حاملة 
بلغ عدد  فـــردًا، فيما  يكشف يوميًا على 120 
الــحــاالت الــتــي نــاظــرهــا مــنــذ بـــدء الــعــام حتى 
الشهر الجاري 32 ألف حالة بحسب الضابط 
الطبي،  القسم  مشرفي  أحــد  كــفــاريــو  ديفيد 
ــــرف نـــحـــو ثـــاثـــة آالف  ــــى صـ ــار إلـ ــ والـــــــذي أشــ

وصفة طبية شهريًا. 
ويعمل القسم على مراقبة نسبة اإلشعاعات 
لدى  خصوصًا  السفينة،  مــنت  على  الــنــوويــة 
الــبــحــارة الـــذيـــن يــدخــل نــطــاق عــمــلــهــم ضمن 
املــحــركــن الــنــوويــن الــلــذيــن يـــوفـــران الــطــاقــة 
للسفينة، وفقا ملا يؤكده الليفتنانت كوماندر 

كريس شولتز مسؤول القسم الطبي.
ويصل عدد ساعات العمل على منت الحاملة 
إلى 12 ساعة، وتصل في بعض األحيان إلى 
16 ساعة، وتتوفر في السفينة مكتبة وقاعة 
عـــــرض ســيــنــمــائــي وعــــــدة صــــــاالت ملــمــارســة 
ــارة لـــديـــهـــم نــســخــة  ــحـ ــبـ الــــريــــاضــــة، كـــمـــا أن الـ
 ،the voice لــبــرنــامــج  ابــتــكــارهــم  مـــن  خــاصــة 

الكتشاف املواهب املوسيقية.
ويمارس 6 مسلمن على منت حاملة الطائرات 
ــون الجمعة ويــمــارســون 

ّ
شــعــائــرهــم، إذ يــصــل

شــعــائــر الـــصـــوم ويــحــتــفــلــون بــعــيــدي الــفــطــر 
ــــى، كـــمـــا أن أحــــدهــــم حــــاصــــل عــلــى  ــحــ ــ واألضــ
تدريب خاص ليكون بمثابة ممثل للمسلمن 
الوجبات  توفير  ويــتــابــع  السفينة  مــنت  على 
الحال وتنظيم احتفال العيد الذي يحضره 
األدميرال مالوي، بحسب الضابط القس تيد 
ولــيــامــز الـــذي أشـــار إلـــى أن قــرابــة 10% فقط 
األديـــان(  جميع  )مــن  السفينة  يقطنون  ممن 

مهتمون بممارسة الشعائر الدينية. 
ــائــــرات  الــــطــ ــــح ويـــلـــيـــامـــز أن حـــامـــلـــة  ــــوضـ ويـ
تــضــم أربــعــة يــهــود و15 بــروتــســتــانــتــيــًا و80 
كاثوليكيًا، ويؤكد القس ويليامز أن البحرية 
األميركية لديها نحو 5 أئمة و8 من األحبار 
اليهود و850 قسًا. ولفت ويليامز إلى أن قادة 
األقسام املختلفة يتم التواصل معهم من أجل 
تــرتــيــب مـــا يــتــعــلــق بـــشـــؤون الـــصـــوم وتــنــاول 
الطعام للبحارة املسلمن ممن يعملون على 

منت حاملة الطائرات أيزنهاور.

تستجيب  إذ  الــدولــة،  وتنظيم  التحالف  بــن 
أن  األرض، غير  الــدائــر على  القتال  ملتطلبات 
اكتظاظ املدينة بالبشر يقتضى دقة شديدة 
فــي اخــتــيــار األهــــداف، بحسب قــائــد الحاملة 
مالوي، الذي أوضح أن بعض األهداف تكون 
مـــحـــددة ســلــفــًا والــبــعــض اآلخــــر يــتــم تــحــديــد 
إحـــداثـــيـــاتـــه بــعــد عــمــلــيــات طـــيـــران ومــراقــبــة، 
مــشــيــرًا إلـــى أن نسبة مــســاهــمــة الــحــامــلــة في 
الــــحــــرب عـــلـــى داعــــــــش، تـــصـــل إلـــــى 25% مــن 

إجمالي العملية الدائرة ضد التنظيم.
تنظيم  الــطــائــرات،  حاملة  مقاتات  وقصفت 
يونيو/ منذ  متنوعة  قذيفة   1100 بـــ  داعـــش 

آمر  بــول سبيديرو  املاضي، بحسب  حزيران 
حاملة الطائرات، التي تضم 66 طائرة، موزعة 
نـــوعـــي ســوبــر  مـــن  عــلــى 44 طـــائـــرة )إف 18( 
هورنيت وهورنيت، و5 طائرات )إي 18 جي( 
املــخــتــصــة بــالــحــرب اإللــكــتــرونــيــة وعــمــلــيــات 
التشويش و11 مروحية من طرازي سي هوك 
سييرا وروميو واملختصن بالقيام بدوريات 
حول حاملة الطائرات ملواجهة خطر القوارب 
والـــــزوارق واســتــكــشــاف الــغــواصــات املــعــاديــة 
والتي تستطيع استكشاف األهداف املعادية 
ــلـــة »دوايـــــــت  ــلـــى بـــعـــد 5 أمــــيــــال مــــن الـــحـــامـ عـ

أيزنهاور«.

خطر الزوارق السريعة
يــشــعــر الـــنـــقـــيـــب ســـكـــوت ســـويـــتـــزر مـــســـؤول 
املـــدمـــرات األربــــع املــرافــقــة لــحــامــلــة الــطــائــرات 
بـــالـــقـــلـــق مــــن الـــــقـــــوارب اإليــــرانــــيــــة الــســريــعــة 
املــوجــودة  واملسلحة، والــغــواصــات اإليــرانــيــة 
فــي بحر الــعــرب وراء مضيق هــرمــز، وهــو ما 
تواجهه »دوايت أيزنهاور« عبر دوريات على 
مدار الساعة للمروحيات التابعة لها، والتي 
غ عن أي هدف يقترب من املجال الحيوي 

ّ
تبل

ــتـــأكـــد مــن  ــال الـ ــ ــي حـ ــ لــحــامــلــة الــــطــــائــــرات، وفـ
خطورته يتم وضع حاجز عبارة عن سفينة 
والهدف  الطائرات  حاملة  بن  أصغر  حربية 
إلــى أن  املشتبه بــه ملنعه مــن االقــتــراب منها، 

يتم التعامل معه.
ــأتــــي عــمــلــيــة الـــتـــأمـــن هــــذه بــعــد تفجير  »وتــ
الناقلة  لــه  زورق تعرضت  تــم عبر  انــتــحــاري 
في   USS Cole البحرية  األميركية  العسكرية 
ميناء عدن في اليمن، في 12 أكتوبر/تشرين 
املـــدمـــرات  مـــســـؤول  يــقــول  كــمــا   ،»2000 األول 

الزوارق اإليرانية 
التهديد األكبر 

لحاملة الطائرات 
األميركية

66 طائرة قصفت 
داعش بـ 1100 

قذيفة منذ يونيو 
الماضي

مقتنيات غرفة العبادة في حاملة 
الطائرات )العربي الجديد(

طائرات على متن حاملة الطائرات »دوايت أيزنهاور« تنّفذ طلعات جوية )العربي الجديد(

الثالثاء 29  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  29 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 820  السنة الثالثة
Tuesday 29 November 2016


