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رحاب جامعة الملك سعود  في جميعا   بكم يسعدني أن أرحب

والسيطرة بعنوان العالمي الثاني لحلول القيادة  المؤتمر أعمالالفتتاح 
 ." والقدراتالتحالف ضد اإلرىاب: االستراتيجيات "

التركيِز على بمنذ أن اتخذت جامعُة الملِك سعود قراَرَىا 
في اختياِر الموضوعاِت التي تهمُّ الوطَن تجتهد  نِب البحثيِة وىيالجوا

مساىمِة في بهدف ال بأسرِه، لمناقشِتها وتحليِلهاوالمواطَن والمجتمَع 
إلى تقديِم الحلوِل لمشكالِت المجتمع،  تسعىتقديِم رسالٍة وطنيٍة 

 .تَ تَ ن اسب  مع إرادة الوطن، بحِث قضاياه، لبناِء حياٍة أفضلو 
في كل  الرائدةِ  العلميةِ  الطاقاتِ من  ةُ الجامعِ  إن ما تتمتع بو

نظيم  في ت بفعاليةٍ  قد جعلها تشاركُ مجاالِت العلوِم وأكثرِىا تقدما ، 
المجاالِت بل والدخوِل  شتىمؤتمراٍت مختلفٍة تبحُث أىمَّ القضايا في 

في أكثِر القضايا دقة  وتقدما  كهذه القضيِة التي يناقُشها ىذا المؤتمُر 
االستراتيجيُّ المهم الذي فرضْتو النقلُة الهائلُة في مجاِل البرمجيات و 

َة بإيجابيٍة كبيرٍة من البيانات الضخمة، تلك النقلُة التي خدمت الحيا
ىدَّدْتها من جانٍب آخَر بالتعدي على أمِن وخصوصية لكن جانب، و 

 المعلوماِت، والسيما العسكرية واألمنية وأنظمة البنية التحتية الحرجة.



لذلك فقد تعاظمْت أىميُة تطويِر أنظمِة القيادِة والسيطرِة في و   
 مع تزايد التحدياتِ  ىذا الوقِت تحديدا  أكثَر من أيِّ وقٍت مضى،

 عنو من عملياتٍ  الفكر المتطرف و تداعياتو و ما نتجَ  بسببِ  المتالحقةِ 
المملكة العربية السعودية التي  و بخاصةٍ ها عانت المنطقة من إرىابيةٍ 

إقليميا  في الحفاظ على ىويتها و أمنها و أمن و  األكبرَ  تتحمل الدورَ 
 دائمةٍ  على مواكبةٍ  لحفاظَ برمتها، مما يتطلب ا استقرار المنطقة 

  لتلك األنظمة. الحديثةِ  للتطوراتِ 
ظروف  ع      العالمي متماشيا  م المؤتمر ذا   ى أىميةُ  رزُ تبْ  ومن ىناَ  
مما جعل من األىمية،  الدرجةِ  و استيعابا  لتلكَ  و استجابة  ، المرحلةِ 

بتنظيم ىذا المؤتمر الفريد من نوعو ليتناول  د تبادرجامعة الملك سعو 
بيانات القيادة والتطبيقات التشغيلية ألنظمة و اتجاىات التكنولوجيا  

 اني في المجالين العسكري والمدني.السيبر  والسيطرة و األمن
ي مركز نَ جعلت تب َ  االنظمةِ  المعقدة والمتداخلة لتلكَ  الطبيعةَ  إن

 يتطلبو لتطويرىا تحديا  للجامعات العالمية نظرا  لما متخصصٍ  بحثيٍ 
  بادرتْ  عليو فقدو  .عديدةٍ  لتخصصات علميةٍ نيٍ مل بيَ ذلك من تكا

" لدراسات القيادة والسيطرة المتقدمة"  متخصصٍ  بإنشاء مركزٍ  الجامعةُ 
 للقطاعاتِ  المتزايدِ  الطلبِ  قليميا  والثاني عالميا  لمقابلةِ إ وحدَ األ ليكونَ 

  معرفيا   ثل مرجعا  وليمَّ و كذلك الصناعية والمدنية. منيةِ واأل الدفاعيةِ 
ىي من  لتكونَ  ةٍ مستدام وطنيةٍ  قدرةٍ  في بناءِ  القطاعاتِ تلك لمساعدةِ   

 سَ َأسَ العالية. لقد  الحساسيةِ  اتها ذاتِ وبيان األنظمةِ  يمتلكُ يطور وُ 



نظمة أمنية لتطوير أو  قطاعات دفاعيةٍ  مع عدةِ  حقيقيةٍ  المركز شراكاتٍ 
نظمة القيادة والسيطرة أالجديد من  الجيل رافِ شْ تِ واسْ  تلك القطاعاتٍ 

 . الممارسات العالمية واالحتياجات المحلية المتزايدة بما يتوافق معَ 
 .يها الحفل الكريم أ

وبدعٍم مَن القيادِة الرَّشيدِة وعلى رأسهْم  سعودالملِك  إنَّ جامعةَ 
سيدي خادُم الحرميِن الشريفيِن الملك سلمان بن عبد العزيز وسمّو 

على عاتقها االرتقاء بمسيرة  لُ مِ حْ تَ   -حفظهم اهلل  – وليِّ عهِدِه األمينِ 
 المعرفة في المملكة وتحويل مخرجاتو إلى البحث العلمي واقتصاد

التنمية ب لتؤكد بذلك التزامها والمواطنِ  الوطنِ  واقع ملموس لخدمةِ 
 لذلك كانت الجامعة وما زالتواألمن الوطني،  واالجتماعيةِ  االقتصاديةِ 

تساىم في تحقيق أىداف الخطط التنموية للمملكة نحو التحول إلى 
ول منسوبيها في تعزيز أمن اقتصاد قائم على المعرفة، وتستثمر عق

 الذي يعتبر من أولويات حكومتنا الرشيدة.الوطن 
ختاما  نكرر الترحيب بكم، وعلى بركة اهلل ننطلق اليوم في 

  واإلبداعيةِ  والفكريةِ  علميةِ خب الالنُّ  المؤتمر الذي جمعَ فعاليات ىذا
وطننا  نرتقي وبالعلم نصل، لتحقيق أىدافبالعلم ف في ىذا المجال،

 الغالي.
محمد بن سلمان ولي شكرا  لصاحب السمو الملكي األمير 

 المؤتمر لهذا العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و زير الدفاع  لرعايتو
ن كما ال يفوتني ألدعمو المستمر لجامعة الملك سعود .   امتداد  و 



 القائمين على وكذلك زمالئيو المشاركين  و الرعاةَ  أشكر المتحدثينَ 
 . المؤتمر ىذا

  والسالُم عليكْم ورحمُة اهلِل وبركاتُُو .


