اآللة
تم إنتاج الساعة  Mark 11أول مرة في مدينة شافهاوزن باعتبارها ساعة مالحية لسالح الجو الملكي عام  .1948ولم تضع هذه الساعة المعايير
من حيث دقتها الفنية فحسب ،بل ألهم تصميمها اآللي البحت تصميم جميع الساعات العصرية بمجموعة .IWC Pilot
يرتبط تاريخ الساعة  Mark 11بتاريخ المالحة الجوية بصورة معقدة .أو
بعبارة أدق ،بتاريخ المالحة بصفة عامة .في الوقت الراهن ،يمكننا تحديد
موقعنا على األرض بدقة تصل إلى متر واحد باستخدام أي هاتف محمول.
وبفضل المالحة باألقمار الصناعية الحديثة ،يمكن القيام بذلك حتى في
البرية أو البحر أو الظالم الحالك .لم يكن ذلك الحال في الماضي .فقد كان
تحديد الموقع بدقة يمثل تحديا هائال للطاقم على متن السفن وبعدها الطائرات
لسنوات عديدة.

يستخدم هذا اإلجراء ،المستخدم في المالحة البحرية ،في تحديد خطوط
الطول والعرض وفقا لألجرام السماوية كالشمس والقمر والنجوم الثابتة.
ويتطلب ذلك سدسية وكرونومتر – ساعة فائقة الدقة .إال أن هذه األدوات
البحرية غير مناسبة لقمرات الطائرات ،حيث تسود ظروف ومتطلبات
مساحة مغايرة تماما .وعلى الرغم من تطوير سدسية مناسبة للطيران في
مرحلة مبكرة للغاية ،كان البحث عن ساعة مناسبة ألجزاء الطيران من
الصعوبة بمكان.

خالل حقبة الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضي ،اعتمد قائدو
الطائرات التجارية على المنارات الضوئية أو باتباع قواعد الطيران
البصري بشكل رئيسي .أما قائدو الطائرات العسكرية فكانوا يعتمدون على
عملية «تقدير الموقع» .وكانت المسافة تحتسب وفقا لسرعة الطيران
وزمن الرحلة .أتاح ذلك ،بالتوازي مع مسار الطيران المحدد باستخدام
البوصلة ،تحديد الموقع نظريا .على الرغم من ذلك ،ونظرا الستحالة قياس
سرعة الطائرة بدقة ،وتسبب الرياح العرضية في تغير مسار الطائرة ،لم
يكن بمقدور عملية «تقدير الموقع» سوى أن تعطي تقديرا تقريبيا للموقع
في أفضل األحوال.

في الواقع ،كانت الساعات المالحية األولى التي استخدمها سالح الجو
الملكي فائقة الدقة .إال أن العلب غير المحكمة لتلك الساعات المصنوعة من
األلومنيوم أو النحاس المطلي بالكروم لم تتحمل هواء بحر الشمال المشبع
باألمالح وال األجواء اآلسيوية الحارة والرطبة .شكلت شاشات الرادار
المستخدمة لتحديد مدى اقتراب الهدف مشكلة أخرى .فهي تصدر مجاالت
كهرومغاطيسية قوية تؤثر على معدل اهتزاز الساعات بقمرة القيادة .دفعت
جميع هذه التحديات سالح الجو الملكي إلى تطوير ساعة مالحة جديدة.

بعد الحرب العالمية الثانية ،عملت قوات سالح الجو الملكي ) (RAFبشكل
مكثف على تطوير أنظمة مالحة جديدة – كتلك المعتمدة على المنارات
الضوئية أو الرادار مثال .إال أن مدى «أبراج اإلرشاد الالسلكي» في ذلك
الوقت لم يكن يتجاوز  300ميل ،كما يتعذر على أي رادار أرضي إرسال
بيانات مفيدة عبر البحار .دفعت تلك المشكالت وغيرها من مشكالت
التأسيس ذات الصلة باألنظمة اإللكترونية الطيارين إلى مواصلة استخدام
وسائل المالحة الفلكية المعروفة والمجربّة.

وكان نتاج ذلك الساعة  ،Mark 11التي طورها مهندسو دار أي دبليو سي
عام  .1948تميزت «ساعة اليد المالحية  – Mk. 11رقم المرجع »6B/346
بالكاليبر  89فائق الدقة المزود بساعة توقيت .أما الميزة الثانية الكبرى فتمثلت
في الحماية الفائقة من المجاالت الكهرومغناطيسية .ونظرا ألن استخدام المادة
المضادة للكهرومغناطيسية شائعة االستخدام في هذا التوقيت كانت عرضة
للتآكل ،قام مهندسو دار أي دبليو سي ببناء قفص من الحديد المطاوع ،يمثل
الميناء الجزء العلوي منه .كما تميز الزجاج األمامي للساعة بحماية خاصة
لضمان بقائه في مكانه حتى في حالة االنخفاض المفاجئ للضغط داخل قمرة
القيادة .وأخيرا ،فقد أتاح الميناء فائق التباين والمزود بمادة مضيئة قراءة سهلة
للوقت حتى أثناء الليل أو في ظروف الرؤية السيئة.
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لم تتفنن الساعة  Mark 11في إرساء المعايير من حيث التقنية المستخدمة
فحسب ،بل من حيث المظهر أيضا .فخالل فترة إنتاجها ،جرى إضفاء
تحسينات مستمرة على هذه الساعة المالحية .عند تقديمها عام  ،1949كانت
األرقام من " "1إلى " "12ال تزال مكتوبة .وكانت المستطيالت بموضع
الساعة " "3و " "6و " "9و " "12مصنوعة من مادة مضيئة .في عام ،1952
تم استبدال الرقم " "12بمثلثها المميز مع نقطة على كال الجانبين .وقد أصبح
ذلك اآلن أحد أهم المالمح الظاهرية لساعات .IWC Pilot
لفترة تصل إلى  15عاما ،اقتصر سالح الجو الملكي على تقديم الساعة
 Mark 11إلى صفوة مالحيه .ولكن ابتداء من حقبة الستينيات ،امتد شرف
ارتداء هذه الساعة إلى جميع الطيارين بسالح الجو الملكي البريطاني.
تتعزز القيمة التي يوليها سالح الجو الملكي لساعات المالحة هذه من خالل
حقيقة السماح للمرصد الملكي في غرينتش فقط بصيانتها .حيث تتم عملية
صيانة شاملة للساعات كل اثني عشر شهرا ومواءمتها بدقة طبقا ألنماط
حركة مرتديها .لم تتوفر مثل هذه الصيانة الشاملة ألي ساعة أخرى في
تاريخ سالح الجو الملكي.

وحتى بعد ظهور منظومة المنارات الخالية من التشويش ،تظل الساعة
« Mark 11نظام مالحة احتياطي» هام في حالة وجود مشاكل فنية .كما
استخدمت الساعة في مجموعة أخرى من بلدان الكومنولث مثل جنوب
إفريقيا وأسترليا ونيوزيالندا ،إلى أن أحيلت للتقاعد عام  .1981وانتقلت
أيقونة «شافهاوزن» أيضا إلى مجال المالحة المدنية ،تحت اسم الخطوط
الجوية ( BOACشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار) .حتى
أوائل حقبة السبعينيات ،كان الطيارون العابرون للمحيط الهندي إلى
أستراليا يحتسبون موقعهم باستخدام السدسية والساعة .Mark 11
كما لعبت هذه الساعة دورا بارزا في رواية أخرى :لم يكن السير
النيوزيالندي «هيالري إدموند» أول من يخوض غمار جبل إيفرست
فحسب ،بل استطاع أيضا عام  1958قيادة ثالث فريق يصل القطب
الجنوبي عن طريق البر .ولتحديد موقعه خالل هذه الرحلة ،لم يعتمد المالح
التابع لسالح الجو النيوزيالندي إال على الساعة المتميزة  Mark 11من
دار أي دبليو سي شافهاوزن.
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دار I WC S C H A F F H A U S E N

بتركيز واضح على التكنولوجيا والتطور ،تواصل دار صناعة الساعات
السويسرية  IWC Schaffhausenذات القيمة الفائقة منذ عام  .1868وقد
حازت الدار على شهرة دولية واسعة نظرا لشغفها المتواصل بالحلول
المبتكرة واألصالة التقنية .باعتبارها من الماركات العالمية الرائدة في
قطاع الساعات الفاخرة ،تقوم دار  IWCبإبداع تحف نادرة في مجال
صناعة الساعات في أرقى صورها الفنية ،جامعة بين الدقة الفائقة والتصميم
الحصري .تحمال لمسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع ،تلتزم دار IWC
باإلنتاج المستدام وتقدم الدعم للمؤسسات في جميع أنحاه العالم في عملهم
مع األطفال والشباب ،محافظة على شراكاتها مع المنظمات والهيئات
المعنية بحماية البيئة.

التنزيالت
تتوفر الصور مجانا على الموقع press.iwc.com
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