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  الملتقىكلمة السيد مدير الجامعة الفتتاح 
 

 الجامعة؛ مديرالسادة نواب  -
 ،السياسيةالعلوم الحقوق وكلية  عميدالسيد  -
 ضيوفنا الكرام من الدول الشقيقة والصديقة؛ -
سرة اإلعالمية، -

أ
 السادة الكرام من ال

سرة الجامعية، الكرامالسادة  -
أ
 من ال

بنائي -
أ
 ، الطلبة بناتي وا

 

 ورحمة هللا تعالى وبركاتهسالم عليكم ال
ن-مستغانم–جامعة عبد الحميد ابن باديس يسر 

أ
على مدار تحتضن  ا

ستراتيجية العالمية "الموسوم بـــالدولي  الملتقىفعاليات اليومين  االإ
رهاب" موال وتمويل االإ

أ
وهذا بحضور الباحثين ، لمكافحة تبييض اال

 .والخبراء من مختلف جامعات الوطن، ومن خارج الجزائر
 

يتها 
أ
يها  السيدات،ا

أ
  السادة،ا

إن تنامي ظاهرة اإلرهاب التي باتت تعرفها مؤخرا بعض دول العالم، 
من 

أ
باتت عائـقا في سعيها لتحقيق التنمية التي لن تكون إل بتوفر ال

ى عن بشاعة ما 
أ
والسلم، والجزائر كغيرها من الدول لم تكن في منا

يادي الجماعات اإلرهابية خاصة 
أ
خالل العشرية السوداء، لكن اقترفته ا
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وبفضل الرؤية المتبصرة لحل هذه المعضلة، استطاعت الدولة 
ن تكون نموذجا يحتذى به في تجفيف منابع اإلرهاب. 

أ
 الجزائرية ا

مني على اإلرهابيين، باتوا يوفي ظل هذا الت
أ
عن مصادر  ونبحثضييق ال

نها من ، متمويل له
أ
حد طرقها، بالرغم من ا

أ
موال ا

أ
التي تعتبر تبييض ال

الجرائم المعاقب عليها قانونيا، كونها تؤثر على القتصاد الوطني 
تعامالت مالية مشبوهة وذات عالقة بالجريمة باعتبارها محصلة ل

ساسا بالفساد المجرم وفق القانون الدولي. 
أ
 المنظمة ومرتبطة ا

 
طلب من اإلطارفي هذا و 

أ
جميع الباحثين المشاركين بذل  ا

الخروج بتوصيات و، ذا الملتقىإلثراء النقاش حول محاور هجهوداتهم م
هداف المسطرة لهذا المحفل الدولي

أ
دور الجامعة بذلك  لنعزز ، تخدم ال

 . والدولية بلورة الحلول الناجعة لمختلف القضايا الوطنيةللمساهمة في 
 
جدد و
أ
كل  الدولي الملتقى ام هذلكل القائمين على تنظي شكري ا

علن عن االفتتاحباسمه، 
أ
ضيوفنا الكرام لمتمنيا  ،للملتقىالرسمي  وا

 .المحفل العلميالنجاح لهذا و. مستغانماقامة طيبة في رحاب جامعة 
 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


