
 اإلرهاب يعقد اجتماًعا حملاربةالتحالف اإلسالمي العسكري 

 لتنفيذ املبادرات التأسيسية

 

عرض التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب آلية    - 2019مارس  3الرياض, 

بناء وتنفيذ مبادراته يف اجملاالت الفكرية واإلعالمية والعسكككككككككككككككرية و اربة   ي   

اإلرهاب أمام ممثلي الدول األعضكككككككككاء  ديدا  للبدء يف تنفيذهال وأءكككككككككار الل اء ال يار  

مي العسككككككري حملاربة  الركن  مد بن سكككككعيد ا، يدي  أم  عام التحالف اإلسكككككال

اإلرهاب ا،كلف  إىل أهمية حتقيق ت لعات أصككككحاب السككككم  وا،عالي وعراء د ا  دول  

التحالف الذين و روا له ك  سككككككككككككككككككككككككب  النزاا يف االعتما  األول جملل  وعراء د ا  

التحالف  ووضع ا األس  الالعمة للبدء يف منظ مة عم  حتقق األهداف اليت اعتمعت     

 ية على حتقيقدالإرادتدم السياس

أن   وأكككككككككككد الل اء ا، يككككككككككدي

جمتمعاتنا اإلسكككالمية عاطت ل يل ا  

من آ ة اإلرهاب  وأصككككككككككككككككككبحت  

مة أول يات هذه              قد ته يف م  ارب

األمككككةل ومن هككككذا ا،ن لق يعمكككك     

التحالف على القضككاء على هذه اة ة اسككتزابة ،قتضككى الت عيه الرباطي يف ع له تعاىل     

األمني العام املكلف للتحالف: "لقد عانت جمتمعاتنا 

اإلسالمية طويًلا من آفة اإلرهاب، وأصبحت حماربته 

يف مقدمة أولويات هذه األمة. ومن هذا املنطلق 

 يعمل التحالف على القضاء على هذه اآلفة."



يق دطا حن  حتقيق واعتصككم ا لب  امج عيعا  وال تفرع ا   وه  ت عيه دسككد ط اسككا   

لم حاتنا لاعة مج ثم خدمة ألولاطنال وخالب األم  العام ا،كلف للتحالف ممثلي                  

الدول بق له  إطكم تق م ن بعم  اسككككككككككككككككككككككككككتثناطي يف هذا التحالف الفريد يف لبيعته  

 وت عداته وأهدا ه االسرتاتيزية ل

وأءكككككار الفريق أول راحي  ءكككككريف  

القاطد العسككككككككككككككري للتحالف يف  

كلمتككه إىل أن التحككالف من  راط    

وبالغ األهمية يتيح لنا  رصككة لنبذل  

ككك  مككا لككدينككا من عد د حملككاربككة     

اب يف اجملاالت األربعة بشك  متناسق ومتكام ل إن  اربة اإلرهاب أك  حتد اإلره

 يف القرن احلادي والعشرين   اإلرهاب أس أ أط ا  الشرور على وعه البسي ةل

وأءككككككككككككككككككككككككار الفريق راحي  إىل أن  

اإلرهككككككككابي  قلك ن القككككككككدرات  

ويعمل ن معا    دم ليسكككككككككككككك ا جمرد  

تنظيم داعش أو القككككككككاعككككككككد  أو  

  أو غريهككككككككككككككا من   ب ك حرام   

التنظيمات اليت ترتدد أمساؤها  ب        

أكثر من ذلكككككري بكثري   دنكككككا   

 داعم ن وممّ ل ن وخاليا طاطمة يشكل ن عيعا  تدديدا  كبريا ل

 -انتهى-

،زيد من ا،عل مات أو لالسككككككتفسككككككارات برعاء الت اصكككككك  م   ريق اإلعالم يف التحالف   

د االكرتوطي:  اإلسكككككككككككككككككككككككككككالمي العسككككككككككككككككككككككككككككري حملكككاربكككة اإلرهكككاب على ال يككك 

media@imctc.org 

القائد العسكري للتحالف: "إّن التحالف منصة 

همية تتيح لنا فرصة لنبذل كل ما رائعة وبالغة األ

لدينا من جهود حملاربة اإلرهاب يف اجملاالت األربعة 

 بشكل متناسق ومتكامل."


