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الفريق عبدالعزيز سيف لـ »األنباء«: تعاون وثيق بين مصر والدول العربية
في مجال التدريب والتسليح.. ومستوى الطلبة الكويتيين متميز

مس����تويات تنفيذ التدريب اخذا مببدأ التدرج 
في التدريب من مستوى الطاقم حتى مستوى 
الكتيبة.وقد وفر هذا املركز الكثير من النفقات 
الالزمة لتشغيل املعدات وتكرار عمليات الرمي 
ويعتبر هذا املركز اكبر مركز رماية في الشرق 
االوسط وهو ما يؤهله لتحقيق اقصى فائدة 

ممكنة جلميع الدول العربية والصديقة.

أسلحة مشتركة

تعتمد معركة االس��لحة املشتركة اساسا على 
الق��وات اجلوي��ة والصواريخ املوجه��ة وفي ظل 
انتش��ار بؤر الصراع في العال��م وبالتحديد في 
منطقة الشرق االوسط ما هو الدور الذي تقوم به 

قوات الدفاع اجلوي في ظل هذه الظروف؟ 
في ظل ه����ذه التغيرات العاملي����ة واعتماد 
املعركة احلديثة على القصف اجلوي واستخدام 
التكنولوجيا املتقدمة في منظومة القتال اصبح 
من الضروري تطوير قوات الدفاع اجلوي وان 
يكون التطوير مبنيا على فكر علمي وكذلك على 
احلفاظ على قدرات القوات حتى تستطيع القيام 
مبهامها القتالية التي تكلف بها وحتى تستطيع 
مجابهة العدائيات اجلوية احلديثة.ويتم ذلك من 
خالل حتديث املنظومة وامتالك معدات وانظمة 
متطورة قادرة على حتقي����ق التوازن والذي 
يتم حتقيقه حاليا من خالل االرتقاء مبستوى 
االستعداد القتالي العالي والدائم لقوات الدفاع 
اجلوي مع االرتقاء مبستوى التدريب للقوات 
الفني����ة كإحدى االدوات  واالهتمام بالبحوث 
الذاتية وتطوير  القدرات  الرئيس����ية المتالك 
االسلحة واملعدات، ذلك الن املعيار النهائي خلطة 
تطوير الدفاع اجلوي هو وصولها لتش����كيل 
منظومة متكاملة من وسائل االستطالع واالنذار 
والصواريخ واملدفعي����ة واحلرب االلكترونية 
للتعامل مع العدائيات اجلوية احلديثة بالتعاون 
مع القوات اجلوية عل����ى مختلف االرتفاعات 
وفي جميع الظروف على ان تتم السيطرة على 
جميع عناصر املنظومة من خالل نظام متطور 

للقيادة والسيطرة.

نظام متكامل للقيادة م����ن خالل مراكز قيادة 
وسيطرة على مختلف املستويات وفي تعاون 
وثيق مع القوات اجلوية واحلرب االلكترونية 
بهدف الضغط املس����تمر عل����ى العدو اجلوي 
وافشال فكره في حتقيق مهامه وتكبيده اكبر 
نسبة خسائر ممكنة. لذلك ميكن القول ان بناء 
منظومة الدفاع اجلوي يتحقق من خالل توازن 
جميع عناصر املنظومة وفاعليتها وقدرتها على 
مجابهة العدو اجلوي باالضافة الى التكامل بني 
عناصر منظومة الدفاع اجلوي والذي يشمل 
التكامل االفقي ال����ذي يتحقق بضرورة توافر 
جميع العناصر واالنظمة االساسية للمنظومة 
والتكامل الرأسي والذي يتحقق بتوافر انظمة 

تسليح متنوعة داخل العنصر الواحد.

مواكبة العصر

يعتبر مركز التدريب والرماية التكتيكي لقوات 
الدفاع اجلوي من احدث مراكز الرماية في الشرق 
االوس��ط فكيف يس��اهم هذا املركز في مواكبة 

العصر في ظل التطور والتقدم التكنولوجي؟ 
تعتبر الرماي����ة احلقيقية من ارقى مراحل 
التدري����ب القتالي النها تعطي نتائج وثقة في 
السالح ولذلك مت تطوير مركز التدريب والرماية 
التكتيك����ي لقوات الدفاع اجلوي ليكون مركزا 
حضاريا مجهزا مبنشآت متطورة مزودة بأحدث 
االنظمة والكاميرات السريعة التي متكنها من 
تقيي����م وحتليل نتائ����ج الرماية بصورة اكثر 
دقة وفي����ه يتم تدريب حقيق����ي على الرماية 
على طائرات هدفي����ة ذات مواصفات مختلفة 
من خ����الل تنفيذ معس����كرات التدريب املركز 
للوحدات الفرعية ويتم تطبيق مبدأ الواقعية 
في التدريب من خالل معسكرات تدريب مركز 
يتم اثناءها تنفيذ تدري����ب عملي على جميع 
االجراءات التي تضمن تنفيذ رماية ناجحة...
وقد مت تصميمه مبا يسمح بقيام جميع انواع 
الصواريخ واملدفعية املضادة للطائرات بتنفيذ 
الرمايات احلقيقية به����دف رفع كفاءة القوات 
في املوضوع����ات التخصصية والوصول الى 

املنشآت التعليمية بقوات 
الدفاع اجل����وي وايجاد 
قاعدة علمية إلمداد قوات 
الدف����اع اجلوي  ق����وات 
بالكوادر الالزمة واملدربة 
تدريب����ا عالي����ا وكذل����ك 
تدري����ب االف����راد عل����ى 
الرماية التخصصية في 
ظروف مشابهة للعمليات 
احلقيقية في احدث ميدان 
رماي����ة لرماي����ات الدفاع 
اجلوي باملنطقة مع اعداد 
مخطط سنوي للدورات 
املختلف����ة  التدريبي����ة 
للضباط والتطوير املستمر 
ملناهج التدريب املختلفة 
والتدريبات املشتركة مع 
الدول العربية واالجنبية الكتس����اب اخلبرات 
والتعرف على احدث اس����اليب تخطيط ادارة 

العمليات في هذه الدول.

أنظمة متكاملة

ما اه��م مالمح ومتطلبات بناء منظومة الدفاع 
اجلوي في ظل اش��تمالها على العديد من انظمة 

العمل املتكاملة واملتنوعة؟ 
الدفاع اجلوي هو مجموعة من االجراءات 
التي تهدف الى منع وتعطيل العدو اجلوي عن 
تنفيذ مهمته او تدميره بوس����ائل دفاع جوي 
ثابتة ومتحركة طبقا لطبيعة الهدف احليوي 
والقوات املدافع عنها.ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع 
اجلوي اشتراك انظمة متنوعة لتكوين منظومة 
دفاع جوي متكاملة وتشتمل على اجهزة الرادار 
املختلفة التي تقوم بأعمال الكش����ف واالنذار 
باالضافة الى عناصر املراقبة اجلوية بالنظر 
وعناصر ايجابية من صواريخ مختلفة املدى 
واملدفعية م ط والصواريخ احملمولة على الكتف 
واملقاتالت وعناصر احلرب االلكترونية. وتتم 
السيطرة على منظومة الدفاع اجلوي بواسطة 

الى اعمال العمرات واطالة 
اعمار املعدات املوجودة 
باخلدم����ة حاليا في اطار 
املعدات املوجودة باخلدمة 
حاليا في اطار خطة طويلة 
ومستمرة. وهناك محور 
اساس����ي ورئيس����ي في 
املتابعة  التطوير وه����و 
والدراس����ة  املس����تمرة 
اجلادة لكل ما هو موجود 
وينتج حديثا على الساحة 
العاملية م����ن نظم الدفاع 
اذا كان  اجلوي المتالكها 
متوافقا مع االحتياجات 
الفعلية.. وباالضافة لذلك 
هناك محور اخر للتطوير 
املس����تقبلي وهو تطوير 

العملية التعليمية للمقاتل ضابط او ضابط صف 
او جندي من خالل تطوير املنشآت التعليمية 
اداريا برفع كفاءة املنش����آت والطرق وااليواء 
وعلميا بتطوير القاعات واملعامل بجميع انواعها 
والفصول التعليمية مب����ا يتواكب مع احدث 
ما في العصر من نظم ووس����ائل التعليم ومبا 
ينعكس على اداء املقاتل واسلوب استخدامه 

للمعدات واالسلحة.

مفاهيم حديثة

في ظ��ل املفاهيم احلديثة كي��ف يتم اختيار 
وتدريب ضباط الدفاع اجلوي؟

ان قيادة الدفاع اجلوي تدرك جيدا ان الثروة 
احلقيقية تكمن في الفرد املقاتل فكان االهتمام 
باختيار ضابط الدفاع اجلوي قبل التحاقه بكلية 
الدفاع اجلوي طبقا السس ومعايير دقيقة لتقييم 
وحتديد العناصر التي تصلح للعمل بقوات الدفاع 
اجلوي ويتم رفع املستوى التدريبي له من خالل 
اتباع سياسة راقية  تعتمد على استغالل جميع 
وسائل وطرق التدريب املتطورة مع التوسع في 
استغالل املقلدات احلديثة واحلواسب. وتطوير 

تنوع مصادر السالح وتطوير املعدات واالسلحة 
باالس����تفادة من التعاون العسكري مبجاالته 
املختلفة وحترص ق����وات الدفاع اجلوي على 
التواصل مع التكنولوجيا احلديثة واستخداماتها 
في املجال العسكري من خالل تطوير وحتديث 
االسلحة واملعدات باالضافة الى احلصول على 
افضل اس����لحة في الترسانة العاملية لتحقيق 
الهدف املنش����ود وفي هذا االط����ار يتم تنظيم 
التعاون العس����كري في مجالني اساسيني هما: 
التعاون في تطوير وحتديث االسلحة واملعدات 
مبا يحقق تنمية القدرات القتالية للقوات واجراء 
اعمال التطوير والتحديث التي تتطلبها منظومة 
الدفاع اجلوي املص����ري وطبقا لعقيدة القتال 
املص����ري باالضافة الى اعمال العمرات واطالة 
اعمار املعدات املوجودة باخلدمة حاليا في خطة 
محددة ومستمرة..وذلك مع التعاون في تنفيذ 
التدريبات املشتركة الكتساب اخلبرات والتعرف 
على احدث اساليب التخطيط وادارة العمليات 

في الدول املشاركة.

تطور تكنولوجي

وكيف تواج��ه قوات الدفاع اجل��وي الطفرة 
الهائلة للتطور التكنولوجي في مجال التسليح؟

يعتمد تطوير وحتديث قوات الدفاع اجلوي 
على منهج علمي مدروس بعناية فائقة مبا يحقق 
تنمية القدرات القتالية للقوات واجراء اعمال 
التطوير والتحديث الذي تتطلبه منظومة الدفاع 
اجلوي املصري وطبقا لعقيدة القتال باالضافة 

تعتبر التدريبات املش��تركة مع الدول العربية 
الش��قيقة واالجنبي��ة الصديقة له��ا مزايا عديدة 
تعود بالنفع على القوات املس��لحة فما دور قوات 

الدفاع اجلوي في هذه التدريبات؟
نحن نحرص دائما على التدريبات املشتركة 
مع الدول العربية واالجنبية والتي تعود بالنفع 
على جمي����ع القوات املش����تركة للتعرف على 
احدث ما وصل اليه العلم في مجال تكنولوجيا 
التس����ليح وملا تضيفه من خبرات جديدة في 
مجال االس����تخدام الفني والتكتيكي لالسلحة 
واملعدات، ولقوات الدفاع اجلوي دور اساسي 
في هذه التدريبات وذلك من خالل التعامل مع 
الهجمات اجلوية بالطائ����رات احلقيقية على 
االهداف احليوية منفردة او بالتعاون مع القوات 
اجلوي����ة وال يقتصر دور قوات الدفاع اجلوي 
على االش����تراك في التدريب بل يتعدى دورها 
الى القيام بتنفيذ مهام التأمني للقوات اجلوية 
املصرية والصديقة املشتركة في التدريب بدءا 
من وصول الطائرات الصديقة ودخولها املجال 
اجلوي املصري حتى مغادرتها ملصر بعد انتهاء 
التدريبات وعادة يش����مل هذا التدريب جميع 
االجراءات الت����ي تتخذها الوح����دات الفرعية 
في العمليات احلقيقية مع تنفيذ االشتباكات 
باملقلدات عالوة على تدريبات مشتركة ثنائية 
متعددة مع العديد من الدول العربية الشقيقة 

او دول حوض البحر املتوسط. 
وما آفاق هذا التعاون؟

انتهجت القوات املسلحة املصرية سياسة 

مركـز رمايـة الدفـاع الجـوي المصري هـو األكبر في الشـرق األوسـط ويحقـق أكبـر فائدة ممكنـة لجميـع الـدول العربيـة والصديقة
للقـوات القتاليـة  القـدرات  تنميـة  يحقـق  بمـا  مـدروس  علمـي  منهـج  علـى  يعتمـد  الجـوي  الدفـاع  قـوات  وتحديـث  تطويـر 

قائد قوات الدفاع الجوي المصري أكد أن الثروة الحقيقية تكمن في الفرد المقاتل

الفريق عبدالعزيز سيف

القاهرة ـ خديجة حمودة 
اكـد قائد قوات الدفاع اجلوي املصري الفريق عبدالعزيز سـيف ان هناك تعاونا وثيقا بني مصر والدول 
العربيـة خاصة دول اخلليج في الدفاع اجلوي سـواء في مجال التدريب او التأهيل والتسـليح. واضاف ان 
التدريبات املشتركة ايضا تنقل اخلبرات بني تلك الدول واشاد باشتراك الكويت في تلك التدريبات وبالطلبة 
الكويتيني ومسـتواهم التعليمي في الكليات واملعاهد العسكرية املصرية ومن ضمنها كلية الدفاع اجلوي 

التي تخرج فيها العديد من الضباط الكويتيني. وفيما يلي تفاصيل احلوار:


