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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل .. 
 رئيس هيئة األركان العامة صاحب المعالي الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان

ولي  بن عبدالعزيز  سممانالممكي األمير محمد بن  نائبا عن راعي الحفل صاحب السمو
 الدفاعنائب رئيس مجمس الوزراء وزير  العهد

 الكريم ايها الحفلالسعادة  المعالي والسمو اصحاب الفضيمة اصحاب  أصحاب
المؤتمر السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته و اهال بكم جميعا ضيوفا ومشاركين في اعمال 

اتيجيات و التحالف ضد اإلرهاب: االستر بشعار العالمي الثاني لحمول القيادة و السيطرة, 
 .القدرات

 
من قيادة حكيمة و شعب طموح و  حوبما منبعز اهلل لو و في يوم من أيام وطننا العزيز  اننا و

قيادتنا الرشيدة التي استطاعت في وقت بمداد من الفخر ما تقوم بو  ولنذكر مستدامة  مقدرات 
تعيد رسم استراتيجية  محاربة اإلرىاب و الفكر  وىيوجيز ان تحول انظار العالم الييا 

االستراتيجية  مركزا لمحموللتكون عربية  عالمية و اسالمية وتحالفات المتطرف من خالل قيادة 
 .  و القدرات التقنية العالية 

تجمع قادة العالم اإلسالمي في عاصمة السالم  قي قمة ابيرت العالم اجمع القيادة التي تمك
لتقدم اإلسالم النقي .. اسالم السالم و التالف .. اسالم الرحمة لمبشرية جمعاء و لمخمق عامة ) 

 وما ارسمناك اال رحمة لمعالمين( .
 ومما قالو خادم الحرمين الشريفين حفظو اهلل في تمك  القمة:

ة طوياًل، وكانت هدفًا لإلرهاب، ألنها مركز اإلسالم وقبمة لقد عانت المممكة العربية السعودي"
ولقد نجحنا وهلل الحمد في التصدي لألعمال اإلرهابية وأحبطنا محاوالٍت إرهابية  المسممين،

كثيرة، وساعدنا األشقاء واألصدقاء في دول العالم في تجنب مخططات تستهدف نسف أمنهم 
 .وتدمير استقرارهم" سممان بن عبدالعزيز
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 تبادر اإلرىاب ثم االخالقيات في التعامل بحزم مع  ىأروع األمثمة وارق المممكةت سطر لقد  
  الحالينمستثمرة في  معالجة الفكر المتطرف بالحكمة و الموعظة الحسنة والحوار المنيجي. ب

ان موروثيا االخالقي، فحق لنا ولكل عربي مسمم قدراتيا التقنية والعسكرية  وقبل ذلك وبعده 
 . يفخر بيذه البالد حما اهلل ترابيا وأعمى شانيا نصرة وأمنَا وأمانا لألمة

 .... ايها الحفل الكريم المعاليصاحَب 
والشرف لنستشعر رسالة الجامعات نحو بناء قدرة  في ميادين العز تنااقو قوم بو إننا إذ نذكر ما ت

التقنية و توطينيا في المجاالت االستراتيجية  معرفية من خالل امتالك المعرفة و نقل
وخصوصا تمك المتعمقة باألمن الوطني حين يكون االعتماد عمى الذات بعد اهلل ىو الخيار 

 الرئيس و ربما األوحد.
 

في ازدياد كمي و المتعمقة باإلرىاب و تداعياتو العسكرية واألمنية والمعموماتية ان التحديات 
بشكل مباشر باألمن الوطني لمدول. وتمثل تيديدا  لمبنية التحتية و  متعمقةعمق نوعي. و 

مصادر و خطوط انتاج الطاقة و الموارد الحيوية فضال عن العمميات المالية و الخدمات 
لمتحالفات مبنية عمى ألنظمة القيادة والسيطرة يحتم وجود قدرة ذاتية مستدامة االلكترونية ...مما 

  عممياتية التنفيذية والمراكز البحثية والصناعةشراكة بين القطاعات ال
 
الفكر  محاربةاإلرىاب ومركز الحرب الفكرية و مراكز  االسالمي العسكري لمحاربةالتحالف ف

تحديا  التمارين الكبرى المشتركة.. كل ذلك يمثلو  المتطرف و التحالفات الدولية ضد اإلرىاب...
و سرعة وتكامميا البيانات الضخمة تحميل نوعية تعتمد عمى قيا النظمة قيادة و سيطرة حقي

 .. و قدرة عمى بناء وبنية تحتية متقدمة لالتصاالت  ,الوصول لممعمومات االستخبارية و تبادليا
 .قابمة لمتكيف تبعا لحجم العمميات وطبيعتيا وجعميا بوقت قصير المنظوماتتمك 

 .... ايها الحفل الكريم المعاليصاحَب 
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التحالف ضد اإلرهاب: االستراتيجيات  –لحمول القيادة و السيطرةالثاني المؤتمر العالمي  تييأ
إلتاحة الفرصة لممختصين والخبراء محميًا و عالميًا لتبادل الخبرات والرؤى حول  و القدرات 

من مراكز األبحاث وتوطين التقنيات العالمية  بناء قدرة وطنية مستدامة من خالل نقل التقينة
 المتقدمة في مجال القيادة والسيطرة.

وخبيرًا  عالماً  03اكثر من حمقات نقاش يقدميا    4رئيسة و كممات  8 المؤتمرتضمن وي
 الفات مثل:و بناء قدرة استراتيجية لتمك التحة نحيتغطي محاور اساسعالميا 
  تجارب التحالفات العالمية في بناء أنظمة واستراتيجيات القيادة و السيطرة 
 تكامل أنظمة البيانات الضخمة وانظمة القيادة والسيطرة لدعم التحالف ضد االرىاب 
 تمكين أنظمة القيادة والسيطرةب البنية التحتية الحيوية انترنت األشياء و حماية أنظمة 
 دارة االزماتحمول القيادة والسيطرة لمكاف  حة اإلرىاب السيبراني وا 
  لمحاربتو.نظمة القيادة والسيطرة تعزيز القدرات الوطنية ألاإلرىاب التكنو اجتماعي و 

 
الكثافة األنظمة ذات  منأنظمة القيادة والسيطرة و االمن السيبراني   تعتبر في ىذا االطار

التي تتطمب قدرة بشرية نوعية في مجال تطوير البرمجيات و االمن  بالغة التعقيد البرمجية
ات المتميزة تم واستقطاب الكفاءىذا االحتياج السيبراني. و مبادرة من المؤتمر لممشاركة في سد 

األولى لمبرمجيات تحت مسمى ىاكاثون  .طنيتين مصاحبة العمال المؤتمرتنظيم منافستين و 
ساعة متواصمة لمخروج باعمال مميزة في تطوير التطيبقات و  48حيث قضى المتنافسون ارابيا 

بمسمى الثانية لالمن السيبراني . والمنافسة المحاكاة والواقع االفتراضي و الواقع المعزز
تجاوز العدد  سايبرأرابيا واستمرت عمى مدار يومين باشراف منظمة اير فورس اكاديمي وقد

ش عمل تثقيفية استمرت عمى مدار د سبقيا عدة ور في المنافستين وقو مشاركة  مشارك 033
سبقت اعمال مؤتمركم ىذا. و يحق لنا ان نسعد بتكريم الفائزين من أبنائنا ىذه التي سبوعين األ

 الميمة. 
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والذي يضم العديد من التقنيات الحديثة في مجال برمجيات  ممعرض المصاحبلباالضافة ىذا 
  .االتصاالت و االستخبارات و االمن السيبرانيوتقنيات أنظمة القيادة والسيطرة و 

 
حرصو الدائم عمى ل لرحمن العمرختاما ال يفوتني ان اشكر معالي المدير أ.د. بدران بن عبدا

االستفادة من تجارب الجامعات العالمية المتميزة في نقل التقنية وأشكر سعادة وكيل الجامعة 
لمتابعتو الحثيثة العمال المجنة و ن سالم العامري لمدراسات العميا والبحث العممي أ.د. أحمد ب

كما  .اعضاء المجنة المنظمةوشكر خاص لجميع زمالئي تسييمو كافة السبل لنجاح التنظيم 
واشكركم انتم اييا الحضور الكرام  لدعميم ومشاركتيم الفاعمة المؤتمررعاة المتحدثين و اشكر 

 .عمى تشريفكم لنا بالمشاركة
 

يحظى بيا  اهلل العمي القدير أن يبارك في الدعم الكبير والتوجييات السامية التيوأتوجو إلى 
سيدي خادم الحرمين الشريفين و خالص العرفان لراعي  لدنمن  التعميم و نقل و توطين التقنية

صاحب السمو الممكي األمير محمد بن سممان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مؤتمرنا 
  – ير الدفاعمجمس الوزراء وز 

 رعاكم اهلل و حفظ اهلل بالدنا وحماىا من كل مكروه.                            
 

  والسالُم عميكْم ورحمُة اهلِل وبركاُتُو .
 

 


