قيادة الواليات المتحدة ألفريقيا (أفوكوم)
الفريق ستيفن هامر
نائب القائد المكلف بالعمليات

تولى الفريق ستيفن هامر منصب نائب قائد أفوكوم للعمليات في شهر يونيو  -حزيران .3102
تقوم قيادة أفوكوم بحماية مصالح األمن القومي األمريكي والدفاع عنها عن طريق تعزيز القدرات الدفاعية للدول األفريقية
والمنظمات اإلقليمية ،وإذا اقتضى األمر تقوم بعمليات عسكرية لردع أي تهديد عابر للحدود والتغلب عليه وتهيئة ظروف
أمنية تفضي إلى الحكم الرشيد والتنمية.
قبل وصوله الى مدينة شتوتغارت في ألمانيا ،خدم الفريق ستيفن هامر كقائد لقوات المشاة البحرية االحتياطية وقوات المشاة
لمنطقة القيادة الشمالية .وكان الفريق هامر قد التحق بمشاة البحرية في عام  0791وتم تسريحه شرفيا برتبة رقيب في عام
 0792والتحق مرة ثانية بالمارينز بعد تخرجه من جامعة (أولبرايت) بمدينة (ريدينغ) بوالية بنسلفانيا في عام .0799
كما خدم كضابط سرية في العمليات مع الكتيبة الثالثة للفوج الثالث لمشاة البحرية والكتيبة األولى للفوج التاسع لمشاة البحرية.
وأيضا خدم كقائد فصيلة الرماية وضابط التدريب للكتيبة وضابط عمليات الكتيبة وأيضا قائد السرية .ثم خدم كضابط ميدان
في القوات العاملة مع شعبة مشاة البحرية األولى وقوة مشاة البحرية وسالح مشاة البحرية الثالث للتدخل السريع .ولقد شملت
مهامه الضابط المسئول عن قسم تعزيز التدريبات للفوج األول لمشاة البحرية ،وضابط العمليات لشعبة مشاة البحرية األ ولى
ووحدة مشاة البحرية  20للتدخل السريع (عمليات خاصة) .كما خدم كضابط مسئول عن وحدة تدريبات العمليات الخاصة
وضابط مساعد للفوج  0/0ضمن الوحدة  01و  02لمشاة البحرية للتدخل والخطط المستقبلية في شعبة مشاة البحرية األولى.
وخدم كقائد فريق لفوج الهبوط لقوات التدخل السريع القادرة على العمليات الخاصة .و كان قائد للفوج 9لمشاة البحرية لفرقة
المرينز األولى ومدير العمليات ( )J2لقوات الواليات المتحدة في العراق خالل العمليات القتالية ضمن (عملية حرية العراق).
شغل مناصب داعمة للمهمات األساسية والتي شملت أمين السجالت بمعهد مشاة البحرية وقائد السرية المهتمة بمراسيم الرماية
وثكنة المارينز بواشنطن العاصمة .كما شغل منصب رئيس مصلحة تدريب قوات التدخل السريع الموالية لمشاة البحرية
بمجموعة المحيط الهادئ ،وأيضا تولى مهمة رئيس األركان بقيادة العمليات الخاصة المشتركة والتي دعمت عملية (الحرية
الدائمة) و(عملية حرية العراق) .باإلضافة الى أنه كان القائد العام لقاعدة مشاة البحرية بهاواي ونائب القائد لقوات المشاة
بالمحيط الهادئ ورئيس أركان القيادة األمريكية للعمليات الخاصة ومساعد نائب قائد التخطيط والسياسات العامة والعمليات
بالمقر الرئيسي للمارينز وكذلك نائب القائد العام لقيادة التنمية القتالية لمشاة البحرية بقيادة العمليات الخاصة األمريكية.
تتضمن ثقافته العسكرية المهنية ما يلي :المدرسة األساسية لضباط مشاة البحرية والدورة التعليمية لضباط المشاة ،والمدرسة
الحربية للمهمات البرمائية ،وكلية القيادة واألركان  ،وكلية الشئون الحربية المتقدمة بجامعة مشاة البحرية ،وكلية الدفاع
الجوي.
تتضمن دراساته المدنية اآلتي :شهادة البكالوريوس في علم النفس من كلية أولبرايت ،وشهادة الماجستير في دراسات األمن
الدولية من كلية الدفاع الجوي.

