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بسم هللا الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
أصحاب المعالي الوزراء والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والسادة الضباط
أصحاب السعادة
السيدات والسادة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
اسمممحوا لي ا
أوًل أن أتقدم بأسمممآ آيات الرممكر والتقدير ل ادم الحرمين الرممريفين الملك سمملمان بن
عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لدعوتهم لنا
لحضممممممور مؤا الملتمر المهم ،وصنه لمصممممممدر ف ر وسممممممعادة لي أن أ اطب مؤا الجم الكريم في
العاصم مة السممعودية الريا

ي يرممهد اجتماعنا اليوم اوتنا ووحدتنا ضممد عدونا المرممترك الؤ يهدد

اًلستقرار اإلاليمي واًلزدماري
ا
وصيجازا
متعراض ما عن نلرتنا ل طر اإلرماب علآ اًلسممتقرار اإلاليمي
ويرممرفني اليوم أن أادم اسم
ا
عن معركتنا المسمممممممتمرة ضمممممممد اإلرماب وتنليم داع  ،ووجهة نلرنا في الدور الؤ يمكن أن
يضممممممطل به العالم اإلسممممممالمي في محاربة اإلرماب واقمال التي نعقدما علآ مؤم الملتقآ المهم،
صضافة صلآ التزام الحكومة األفغانية تجام التحالف لمحاربة اإلرماب وجماعاتهي
أفغانسمتان من أبرز الدول المسمتهدفة باإلرماب ،واد فقد اقًلف من مواطنينا أرواحهم ،وًل توجد
دولة تضررت أكثر من أفغانستان فيما يتعلق بال سائر البررية في اتالنا ضد مؤا العدوي وفي كل
يوم نفقد في المتوسط  24من أفراد األمن األفغاني في الحرب ضد اإلرمابي
ويوجد لدينا حالياا أكثر من  20جماعة صرمابية تنرمممط في منطقة جنوب آسممميا ،وحيل صن ثلل مؤم
الجماعات من المقاتلين األجانب من العديد من الجنسممممممميات ،حيل توفر لهم جماعة طالبان مالؤاا
آمناا وطرااا للعبور لزعزعة اسمممممتقرار أفغانسمممممتان والدول األ رتي كما أن تنليم القاعدة ًل يزال
نر ا
طا في منطقتنا ،كما يسعآ داع

صلآ صيجاد موطئ ادم له في بالدناي

عالوة علآ ؤلك فإ ن الجماعات اإلرمابية العاملة في أفغانستان تتمت بوجود مالؤات آمنة لها عبر
الحدود ،كما أنها تتلقآ تمويلها من عدد من المصممممادر ،وتعد تجارة الم درات وا تطاف الرمائن
والررمممموة والتعدين اير القانوني من أمم مؤم المصممممادري ولهؤا السممممبب ات ؤت الحكومة األفغانية
ارارا باسمممم تهداف تجارة الم درات ومصممممادر تمويل اإلرماب في محافلة ملمندي ومؤم العمليات
ا
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الناجحة مي البداية فقط لهؤم العمليات ًلست ئصال عمليات التمويل من الل تجارة الم درات في
أفغانسممتاني وسمموف نهزم حركة طالبان من الل الجهود الدبلوماسممية واًلاتصممادية والعسممكرية،
واسممممممتعمال القو ة يمنح حركة طالبان مسمممممماحة لوضمممممم أسمممممملحتهم واط عالااتهم م التنليمات
اإلرمابية الدولية ويقبلون بالمصمممالحةي وبالنسمممبة للفئات اير الراابة في التفاو

السممملمي ،فإننا

سوف نستأصل رأفتهم من الل العمليات العسكرية المستمرةي
واد كلفتنا مؤم المعركة الكثير من ناحية ال سممممممائر البرممممممرية وتدمير البنآ األسمممممماسممممممية وماليين
الدوًلرات في جانب تعطيل النمو اًلاتصممممماد ي كما أنها حالت دون البدء في مرممممماري الكهرباء
والنقل التي تقوم بها الدول والرممركات المتعددة الجنسمميات الكبرت والتي وضمم تصممورما ف امة
الرئيس أررف اني للمنطقة وألفغانستاني ولؤا يتحتم ع لينا صيقاف مؤم الجماعات اإلرمابية بالعمل
معاا ،وصحالل السالم والر اء في المنطقةي
بدور حيو ٍ في الحرب ضممممممد اإلرماب ،وًل سمممممميما من الل
بإمكان الدول اإلسممممممالمية أن تقوم
ٍ
التصمممممد لقواعدمم الفكرية والمالية وأسممممماليبهم في التجنيد ،ولؤا فإنني أدعو كافة الدبلوماسممممميين
ووزر اء الدفاع ورلسمممممماء ميئات األركان صلآ دراسممممممة األدوار ال مسممممممة التالية والمحددة للدول
اإلسالمية في الحرب ضد اإلرماب:
• تأسيس مراكز است بارية مرتركة وتجمي المواردي
• نزع الررعية واستهداف الجاؤبية الفكرية للجماعات اإلرمابيةي
• استهداف مصادر التمويل لإلرماب في دولناي
• بن اء صجماع في العالم اإلسالمي ،ووض

طة عمل في الحرب ضد اإلرمابي

• المساعدة في عملية بناء السالم والمصالحة الوطنية األفغانية م عناصر طالبان األفغانية
الراابين في الت لي عن أسلحتهم والد ول في الحياة السلميةي
بالعمل م اعا سمموف ندحر اإلرماب ،وسمموف يكون الجمي مسممتفيداا من مؤا النصممري وسمموف تكون
الحكومة األفغانية واوات الدفاع الوطني والقوات األمنية األفغانية رممممممريككم الثابت والموثو في
التحالف الدولي ضمممد اإلرماب ،في أفغانسمممتان وايرما من المناطق ،وفي كفاحها ضمممد اإلرماب
وفقا ا لقدراتهاي
وفي ال تام ،اسممممممحوا لي أن ألكد لكم أن لديكم رمممممري اكا موثوااا يعمل بدأب في الحكومة األفغانية
ويسمعآ جامداا لتحقيق األمن والسمالم والر اء ليس في أفغانسمتان فحسمب ،بل في المنطقة والعالم
أجم ي
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
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