
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/1/3202 الرياض

 الركن/ الطيار اللواء المكلف اإلرهاب/ لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف عام أمين استقبل

 ،30/1/2023 االثنين اليوم الرياض بمدينة اإلسالمي التحالف مقر في المغيدي سعيد بن محمد

 والوفد شمشاد ساهر / الركن األول الفريق الباكستانية المشتركة األركان هيئة رئيس معالي

 .له مرافقال

 لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف بين المشترك االهتمام ذات القضايا بحث اللقاء خالل وتم

 لشرح الزيارة خالل شمشاد أول الفريق معالي واستمع اإلسالمية، باكستان وجمهورية اإلرهاب

ل  واإلعالمي )الفكري األربعة المجاالت في اإلرهاب محاربة في التحالف جهود عن مفصَّ

 في األعضاء الدول جهود لتنسيق به يقوم الذي والدور والعسكري(، اإلرهاب تمويل ومحاربة

 .وتكثيفها التحالف

 الدول بممثلي والتقوا التحالف مقر جنبات بين له المرافق والوفد الضيف تجول ذلك بعد

 والمستجدات التطورات آخر على وأطلعوا اإلسالمي، التحالف دول مختلف من األعضاء

 عليها يقوم التي والمتابعة الرصد وآليات العالم، حول اإلرهابية واألحداث بالجماعات المتعلقة

  الشأن. هذا في التحالف

 التحالف عليها يقوم التي بالجهود الباكستانية المشتركة األركان هيئة رئيس معالي وأشاد

 بها يعمل التي تيجيةاالسترا بالمنهجية مشيدا   المختلفة، اإلرهاب محاربة مجاالت في اإلسالمي

 الكبير والدور عليها، يعمل التي المجاالت وفق المتطرفة للجماعات التصدي آليات في التحالف

 األركان هيئة رئيس يستقبل اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف

 الباكستانية المشتركة



 

 

 اإلرهاب محاربة شأنه من مان كل في ـ المقر دولة ـ السعودية العربية المملكة تقدمة الذي

 .ومجاالته أشكاله بشتى العنيف التطرف ومكافحة

 لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف أن المغيدي، اللواء التحالف عام أمين أوضح جانبه من

 ارتكازه الى إضافة   األعضاء، الدول بين التعاون تعزيز إلى تسعى متكاملة منظومة يمثل اإلرهاب

 أعمال جميع جعل ضمان إلى والسعي والمشاركة والتنسيق واالستقاللية الشرعية قيم على

 الدولية، والقوانين واألعراف األنظمة مع متوافقة اإلرهاب محاربة في التحالف دول وجهود

 عليها للقضاء والمنظمات الدول جميع تكاتف يجب آفة اإلرهاب بأن المغيدي اللواء وأضاف

 تغير في بات اإلرهابية الجماعات مع التعامل سبل أن كذلك وأوضح والطرق، السبل بكافة

 ذلك يلي اإلرهاب محاربة ركائز أولى هي الفكرية ةفالمجابه الحديثة، الوسائل تقدم مع مستمر

 شأنه من ما كل دابر قطع ذلك ويتبع المغرضة، ورسائلهم وتواصلهم اتصالهم مكامن محاربة

 .عسكريا   دحرهم الى وصوال   اإلجرامية، مخططاتهم لتنفيذ المطلوب بالتمويل تزويدهم

 ُمنذ التحالف إلى الُمنضّمة الدول منض من هي باكستان جمهورية أن المغيدي اللواء أكد كما

 عليه، العمل أو تبنيه أو العنيف التطرف إثارة شأنه من ما كل ردع بوجوب منها إيمانا   إنشائه؛

 العنيف، والتطرف اإلرهاب محاربة في محوريا   دورا   تلعب الباكستانية الجمهورية أن منوها  

 المعنية والمراكز المنظمات من العديد يف وعضويتها والتطرف للعنف النابذ السامي ومبدئها

 التطرف. ومكافحة اإلرهاب بمحاربة


