برنامج قائمة األحرار  :الوفاء: 2022 – 2017
إن الجالية الجزائرية في إفريقيا و الدول العربية و آسيا و أوقيانوسيا ،تتشابه فيما بينهم كمغتربين بعيدين
عن الوطن األم ،إال مشاكلهم واحتياجاتهم فتختلف من بلد إلى آخر و هذا راجع للقوانين الداخلية للدولة
المستقبلة لجاليتنا و إلى العالقات الثنائية و االتفاقات الدولية.
فهناك جالية جزائرية تاريخية لها امتداد تاريخي مثل الجالية الجزائرية بالدول الشقيقة التالية  :المغرب و
تونس و سوريا و جالية جديدة متواجدة في دول الخليج و الشرق األوسط ،و التي ساهمت بقسط كبير في
بناء ودعم مسيرة النهضة العمرانية و التنموية كالتعليم ،اإلعالم ،الصحة ،البترول والغاز وغيرها .أما
الجالية المتواجدة و المتوزعة على دول آسيا و أوقيانوسيا لها احتياجات تختلف عنها في المناطق السابقة
الذكر.
إن قائمة األحرار" :الوفاء" التي أترأسها تضم فريقا مثقفا  ،يمتلك من الخبرة العلمية  ،العملية والعالمية ما
يؤهلنا جميعا لخدمة الجالية الجزائرية المتواجدة في خريطة انتخابنا .
وأدناه أبرز االنشغاالت واالهتمامات التي سيتم طرحها والسعي فيها والتكفل بحلها :
 .1االتفاقيات العالجية ()Les conventions médicales
إن أغلب جاليتنا الجزائرية في المغرب العربي و خاصة في تونس و المغرب يعانون نوعا ً من التهميش و
هذا راجع إلى الوضعية االجتماعية للكثير منهم.
فمثال في حاالت متعددة عندما يكون المرض مزمنًا أو يتطلب عملية جراحية مستعجلة و مكلفة ،فجاليتنا
الجزائرية المقيمة في تونس ،المغرب ،النيجر ،ليبيا و موريتانيا و التي تتقاسم حدودها مع الوطن األم
الجزائر يسهل لها عملية التنقل إلى الجزائر و استعمال المستشفيات الجزائرية الخاصة أو العمومية.
فاقتراحنا إلنشاء بطاقة شفاء الستعمالها في المستشفيات الجزائرية العامة أو الخاصة .فأفراد الجالية
الجزائرية المقيمة في الدول السابقة الذكر يستطيعون عبور الحدود الجزائرية و تلقي العالج في
المستشفيات الجزائرية و استعمال بطاقة الشفاء للذين يتعذر عليهم ذلك في بلد اإلقامة.
إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا ،سوف ندافع بقوة على تفعيل هذا االقتراح.
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 .2التقاعد ألبناء الجالية الجزائرية في الدول التي ينعدم فيها نظام التقاعد للمقيمين
تشكل الجالية الجزائرية في الخليج نسبة كبيرة في الفترة األخيرة ويتجاوز عددها عشرات اآلالف  ،و
التي أغلب أفرادها يعيشون من مرتب إلى آخر إال أن نظام التقاعد في هذه المنطقة ال يشمل الوافدين ،
وعليه نعمل أن تساهم هذه الجالية في صندوق التقاعد بالجزائر  ،وهذا لحفظ مستحقاتهم المالية بما يكفل
لهم حياة كريمة بعد انتهاء خدمتهم في الخليج .
فاقتراحنا لنظام التقاعد يؤدي بالفائدة على خزينة الدولة و يضمن مرتبا تقاعديا ً ألفراد الجالية الجزائرية
عند العودة إلى أرض الوطن .و سوف تتعرفون على تفاصيل برنامج التقاعد الذي نقترحه عبر الرابط
أدناه .
www.MohamedGahcheWorkingForYou.com

إن مشكلة التقاعد للمتعاقدين نجدها في أغلب الدول ،مع انه يوجد العديد منهم على أبواب التقاعد ،و
لإلشارة يتعذر على أغلبهم إيجاد مناصب شغل في الدول المستضيفة بعد التقاعد لتقدمهم في السن.
نسعى للعمل مع وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ووزارتي الخارجية والجالية الجزائرية
وكذا الوزارات المعنية  ،على تفعيل االتفاقات المبرمة  Les conventionsبين الجزائر والدول التي
تشكل فيها جاليتنا نسبة كبيرة  ،فيما يخص التقاعد سواء بالنسبة للجزائريين الذين عملوا لفترة في الجزائر
ولفترة أخرى في دول أجنبية أو بالنسبة للذين عملوا في الخارج و يودون الدخول النهائي للوطن و قد
سبق للسيد قحش دمحم أن اقترح هذا المشروع بتاريخ  29مارس  2011بالبرلمان الجزائري
إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا ،سوف ندافع بقوة على تفعيل هذا االقتراح.
 .3تفعيل قسيمة الحج
تفعيل قسيمة الحج لتشمل أفراد جاليتنا الذين يتعذر لهم قانونيا ً بعدم المشاركة في برنامج الحج و العمرة
في دول اإلقامة.
فاقتراحنا إلعطاء نسبة من جوازات الحج و العمرة ألفراد جاليتنا المقيمة في تونس و المغرب و الدول
التي تعيش نفس المشكل سيسعد أفراد جاليتنا و يقلل من إحساس التهميش الذي ن يعيشونه.
مالحظة  :قانون قسيمة الحج محسوم على حسب عدد السكان ،فالجزائريين المقيمين ببطاقة إقامة دون
جنسية بلد اإلقامة ليس لهم الحق في قرعة قسيمة الحج.
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إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا ،سوف ندافع بقوة على تفعيل هذا االقتراح.
 .4معادلة شهادة و خبرة األساتذة الجامعيين في الجامعات العالمية
إن األساتذة الجامعيين الجزائريين سواء الذين قد بدؤوا خبرتهم كأساتذة مساعدين في الجامعات الجزائرية
أو الذين شاء القدر أن تدرجوا وطوروا خبراتهم التدريسية أو البحثية في الخارج .هذه الفئة من األساتذة و
العلماء يمثلون ثروة علمية بالنسبة للوطن و يعتبرون سفراء الجزائر في الخارج.
فاقتراحنا المتمثل في معادلة الشهادات و الخبرات بين النظام الجزائري و الجامعات الدولية من دون
إنقاص من القيمة المعنوية و األكاديمية سيحفز األساتذة الجزائريين العاملين في الجامعات العالمية على
العودة ألرض الوطن .و المساهمة في الجامعات و المعاهد الجزائرية و نقل العلوم و التكنولوجيا إلى
أبناءنا في الجزائر.
إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا ،سوف ندافع بقوة على تفعيل هذا االقتراح.
 .5الخدمة الوطنية:
سنعمل مع وزارة الدفاع الوطني وكذا وزارة الخارجية والجالية الجزائرية و الوزارات المعنية األخرى
على إمكانية إرسال لجنة عسكرية إلى الدول المستضيفة من أجل تسوية قضية الخدمة الوطنية سواء
باإلعفاء أو التجنيد ألبناء جاليتنا الذين يعدون باآلالف ،كما سنعمل على التسريع في سير هذه العملية على
مستوى الفرع العسكري بالخارج.
مالحظة :نطلب من كل الجمعيات ،والحركات الجمعوية ،وكل أفراد جاليتنا المقيمة في الدول األجنبية أن
يش جعوا الجزائريين الذين دخلوا إلى هذه البلدان بطريقة غير قانونية ،ولم يتم تسوية وضعياتهم القانونية
بالدول المستضيفة بعد ،على أن يتصلوا بالقنصلية والفرع العسكري لتقديم أنفسهم ،وتقديم نسخة من
هوياتهم الجزائرية من أجل إرسالها إلى مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني ،وهذا لوقف البحث
عنهم في الجزائر ،ألنه إذا تم إرسال ثالث مراسالت ولم يستجيبوا لها قد تتعقد األمور.
إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا ،سوف ندافع بقوة على تفعيل هذا االقتراح.
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 .6رفع القيمة غير القابلة للضريبة أثناء الدخول النهائي إلى أرض الوطن
()Déménagement
لقد سبق في مداخلة للسيد قحش دمحم بالبرلمان الجزائري عدة مرات ،أخرها كان بتاريخ  2نوفمبر2122
أن اقترح رفع القيمة غير القابلة للضريبة  Déménagementأثناء الدخول النهائي إلى أرض الوطن من
 200مليون سنتيم إلى  500مليون سنتيم ،أو مليار سنتيم في حالة نقل ورشة إنتاجية إلى الوطن (الجزائر)
وذلك لألسباب التالية:
 ارتفاع أسعار التكنولوجيا وهذه النسبة لم تتغير منذ عشرات السنين. بالنسبة للمواطن الجزائري الذي يود الدخول النهائي إلى ارض الوطن ،ال يمكنه تغطيةمستلزماته لقيمة  011مليون سنتيم.
يجب النظر أيضا في القيمة اإلجمالية للفرد أو العائلة ،والسؤال المطروح :إذا كان فرد ما مقيم في
الخارج له الحق في  011مليون سنتيم مرة واحدة في الحياة ،و بالمقابل امرأة جزائرية مقيمة في الخارج
لها الحق بنفس النسبة  011مليون سنتيم ،فإذا تزوجا وأرادا الدخول النهائي إلى الجزائر فلهم الحق إال في
 011مليون سنتيم .فهل من منطق هنا ؟  ( .يفترض هنا أن تكون القيمة المستحقة مضاعفة وليست ثابتة
عند رقم  011مليون سنتيم ) .
إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا  -بالعمل جاهدين على تفعيل اقتراحنا وجعله مقبوال يرضي كل األطراف.
 .7المحرك و نوع السيارة أثناء الدخول النهائي إلى أرض الوطن :Déménagement
لقد سبق للسيد دمحم قحش و أن قام بمداخالت في البرلمان الجزائري حول قضية الدخول النهائي
) ،(Déménagementو من بينها نذكر مداخلة  14نوفمبر  ،2009حيث تطرق لقضية المحرك و نوع
السيارة المحددة بقوة محرك ال تتعدى  2.0وهو الشغل الشاغل للعديد من أفراد جاليتنا.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على حل هذه اإلشكالية.
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 .8تغيير واستبدال معدل الفائدة بخدمات التسيير في البنوك الجزائرية:
لقد اقترح السيد دمحم قحش في مداخلة بتاريخ  5جوان  2122بالبرلمان الجزائري تغيير معدل الفائدة في
البنوك الجزائرية بخدمات التسيير ،في حالة القروض على السكن أو االستثمار ،أو في إطار الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ، ANSEJأو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  ،CNACحتى يتسنى
لجاليتنا في الخارج وأفراد امتنا الجزائرية في الداخل االستثمار بقوة في كل المجاالت.
إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا أن نعمل جاهدين مع وزارة الشؤون الدينية ووزارة المالية والوزارات
المعنية ،على تفعيل هذا االقتراح ليعود بالفائدة على المواطن والوطن.
 .9فتح فروع بنكية في المطارات والموانئ على مدار السنة :
لقد اقترح السيد دمحم قحش في مداخلة بتاريخ  26جوان  2122بالبرلمان الجزائري ،على الحكومة فتح
فروع بنكية جزائرية على مدار أٌيام األسبوع  ،مع األخذ بعين االعتبار يومي الجمعة والسبت في كل
المطارات والموانئ الجزائرية ،وهذا لتسهيل مهمة السفر ألفراد جاليتنا الجزائرية ،خاصة وأن الكثير
منهم ليس لديهم أقارب أو أصدقاء ينتظرونهم في هذه المطارات والموانئ.
 فكيف يكون مصير المسافر إذا غير العملة الصعبة في السوق السوداء ؟إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا أن نعمل جاهدين مع وزارة المالية والوزارات المعنية على تفعيل هذا
االقتراح.
 .11فتح فرع بنكي جزائري في الخارج:
قدم السيد دمحم قحش العديد من المقترحات خالل مداخالته بالبرلمان الجزائري آخرها كان بتاريخ 2
نوفمبر 2122حول ضرورة فتح فرع بنكي جزائري أو حتى مشترك في الخارج نظرا ألهميته
االقتصادية ،وعائداته المهمة على الوطن والمواطن ،فالدول تستفيد من العملة الصعبة ،والمواطن يكون
في أمان خاصة في ظل القوانين الدولية الصارمة ،إذ يمكن الفرع البنكي أفراد جاليتنا من إرسال حواالت
الكترونية بالعملة الصعبة مما يقلل من الخطر عليهم في المطارات الدولية.
إخواننا و أخواتنا:
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نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا أن نعمل جاهدين مع وزارات المالٌية والخارجية والجالية الجزائرية بالخارج
وكافة الوزارات المعنية على تفعيل هذا المشروع.
 .11تفعيل واسترن يونيون :WESTERN UNION
لقد نوه السيد دمحم قحش وبشدة في مداخلته بالبرلمان الجزائري بتاريخ  5جوان  2122بأهمية
 WESTERN UNIONبالنسبة للعديد من الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم العليا في الجامعات
العالمية ،وخاصة لألولياء في الجزائر حينما يساعدون أبنابهم الطلبة في تغطية مصاريف الدراسة و
اإليواء وغيرها ،ففلسفة  WESTERN UNIONهي إرسال العملة الصعبة ”من و إلى ” والعكس صحيح ،
أما في الجزائر العملة الصعبة تتجه من الخارج إلى الجزائر فقط ! .
إخواننا و أخواتنا:
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا أن نعمل جاهدين مع وزارة المالية والوزارات المعنية على تفعيل واسترن
يونيون  WESTERN UNIONليتمكن أولياء الطلبة من تسديد فواتير مصاريف أبنابهم المتواجدين
بالخارج في إطار ما يسمح به القانون والتشريع الجزائري.
.12الخطوط الجوية الجزائرية – تخفيض األسعار تماشيا مع الشركات األجنبية:
من جهة فحسب النظرية االقتصادية ،خفض األسعار يؤدي إلى زيادة الطلب ،و منه إلى زيادة األرباح،
ومن جهة أخرى جاليتنا الجزائرية بالخارج تعد بالماليين ،و إن توافد الماليين من الجزائريين لزيارة
الوطن األم سيكون ورقة رابحة للخطوط الجوية الجزائرية ،و منه سنعمل على تخفيض األسعار لتكون
منافسة للشركات األجنبية خاصة التي تنقل أفراد جاليتنا إلى الجزائر  ،باإلضافة إلى تخفيض األسعار
بالنسبة للعائلة المتعددة األفراد والتي لها دخل محدود ،مع األخذ بعين االعتبار الطلبة واألطفال.
إخواننا و أخواتنا:
إذا انتخبنا بإذن هللا سنعمل جاهدين مع وزارتي النقل والمالية والوزارات المعنية ومديرية الخطوط
الجوية الجزائرية على تفعيل هذا االقتراح.
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 .13طلب اللحم الحالل في الخطوط الجوية األجنبية المتجهة إلى الجزائر:
نعدكم بالعمل مع وزارات النقل و الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج ومديرية الخطوط الجوية
الجزائرية على حث الشركات الجوية األجنبية التي تنقل مسافرينا إلى الجزائر أن تكون الوجبة المقدمة
للمسافر حالل وليس مكتوبا عليها.
(وجبة خاليه من لحم الخنزير)
Repas sans viande de porc
Meal does contain pork

إخواننا و أخواتنا:
إذا انتخبنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين مع الوزارات المعنية على تفعيل هذا االقتراح.
.14تخصيص  5أو   11من كل مجمع سكني ألفراد جاليتنا بالخارج:
نعدكم بالعمل مع وزارات السكن والخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والوزارات المعنية ،على حث
المقاولين على تخصيص  %5أو  %10من كل مجمع سكني في جميع الواليات الجزائرية ألفراد جاليتنا
بالخارج للذين يرغبون في شراء السكنات.
مالحظة :مع العلم أن أي جزائري مقيم بالخارج باستطاعته شراء منزل في الجزائر بقرض من البنوك
الوطنية أو األجنبية المعتمدة بالجزائر ،وذلك باإلتيان بشهادة العمل من الدولة األجنبية التي يعمل بها
وكشوف المرتبات الشهرية ( )Les fiches de paieمصادق عليها في السفارة أو القنصلية الجزائرية
بالخارج .وقد سبق للسيد دمحم قحش وأن قدم هذا االقتراح في البرلمان الجزائري في مداخلتي بتاريخ 5
جوان .2122
إخواننا و أخواتنا:
فإذا انتخبنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح.
.15أطفال الجالية الجزائرية بالخارج والمخيمات الصيفية الجزائرية:
نعدكم بالعمل مع وزارات التضامن واألسرة و الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج ،ووزارة التربية
الوطنية وكافة الوزارات المعنية ،على تشجيع أطفال جاليتنا بالخارج لزيارة الجزائر أثناء العطل
المدرسية والصيفية حتى نزرع في أطفالنا الروح الوطنية ،و حب النشيد والعلم الوطنيين .وقد سبق للسيد
دمحم قحش أن تحدث مع عدة وزراء بهذا الشأن.
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إخواننا و أخواتنا:
إذا انتخبنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح الذي سيزيد من حب الجزائر والدفاع
عنها من طرف أفراد جاليتنا بالخارج.
.11الكشافة اإلسالمية الجزائرية وأطفال جاليتنا بالخارج:
سنعمل مع الكشافة اإلسالمية الجزائرية على تنظيم لقاءات واستدعاء أطفال جاليتنا بالخارج إلى المخيمات
الصيفية أثناء العطل المدرسية حتى نوطد صلة الرحم  ،ونزرع مبادئ وثوابت الدولة الجزائرية في أطفال
جاليتنا بالخارج .
إخواننا أخواتنا:
إذا انتخبنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين مع مسئولي الكشافة اإلسالمية الجزائرية والوزارات المعنية على
تفعيل هذا االقتراح الذي يخص أبناءنا الذين هم سفراء الجزائر في الخارج .
 .17زيارات دورية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للخارج:
نعدكم بالعمل مع وزارة التشغيل والضمان االجتماعي ،والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،ووزارة
الخارجية والجالية الجزائرية ،على ترتيب زيارات دورية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،لمختلف
الدول العربية والدول األخرى التي يتزايد فيها عدد الجزائريين ،للترويج لهذا المشروع  ANSEJبين
أف راد جاليتنا بالخارج من اجل استقطاب مهاجرينا ذوي الخبرة والكفاءة العالية لالستثمار في بلدهم األم
واالستفادة من القرض المصغر كمرحلة أولى.
ونعلم جميعا أن تطور بعض الدول اليوم كان بسبب سياسة التدعيم التي انتهجت من قبلهم ،والمتمثلة في
تقديمهم لقروض مصغرة أدت إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ثم متوسطة ثم عمالقة.
 مع العلم أن الجزائر تنفرد بهذا المشروع المدعم للشباب  ANSEJعن بقية الدول األخرى. نرجو من كل أفراد جاليتنا الجزائرية بالخارج المشاركة بقوة من اجل الوصول بالجزائر إلىمرحلة اإلنتاج لنضمن حياة أفضل ألبنائنا ،خاصة أن البترول والغاز ليسا بموارد أبدية.
إخواننا و أخواتنا :
إذا انتخبنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين مع الوزارات المعنية على تفعيل هذا االقتراح ليعود بالفائدة على
جميع األطراف.
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.18المجتمع المدني والجمعيات الجزائرية بالخارج:
نعدكم بالعمل مع أفراد جاليتنا بالخارج على إنشاء عدة جمعيات بالخارج ،و حثها على العمل مع بعضها
البعض سواء كانت في نفس الدولة أو في دول مختلفة ،وكذلك ربطها بالجمعيات الجزائرية الموجودة في
الوطن ،حتى تكون سندا ومصدر قوة للدفاع عن مصالح الجزائر.
فجاليتنا الجزائرية كما وجدناها وعرفناها دوما ،تفرح وتسر عندما يعلوا و يتألأل اسم الجزائر في المحافل
الدولية ،وتحزن عندما يصيب الوطن أي مشكل اجتماعي أو طبيعي كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى.
 قد سبق للسيد دمحم قحش وان قدم أفكارا ومقترحات فيما يخص هذا الموضوع في مداخلته بتاريخ 22نوفمبر  2122بالبرلمان الجزائري.
إخواننا و أخواتنا :
إذا انتخبنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح لصالح الوطن وجعل الجمعيات
الجزائرية في الخارج همزة وصل ببن وطن اإلقامة والوطن األم.
.19التشجيع على إنشاء توأمة بين الجامعات الجزائرية والجامعات األجنبية:
نعدكم بالعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج،
والوزارات المعنية على تشجيع أساتذتنا الذين يدرسون في الجامعات األجنبية وعلمائنا المسؤولين و
اإلطارات في المخابر األجنبية بالعمل على إنشاء توأمة مع الجامعات الجزائرية المختلفة والموزعة على
مختلف واليات الوطن ،حتى نرفع من مستوى الجامعات الجزائرية لترقى للمواصفات العالمية المعترف
بها دوليا ،و ليتسنى ألساتذتنا و علمائنا العاملين كمسئولين و إطارات في المخابر العالمية العمل في
المخابر الجزائرية مساهمة منهم في تطوير البحث العلمي في الجزائر .قد سبق للسيد دمحم قحش وان قدم
مداخالت لهذا الخصوص في البرلمان الجزائري ومن بينها مداخلته بتاريخ  21و 22ديسمبر .2112
إخواننا و أخواتنا:
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح الذي يعود بالفائدة على الوطن
والمواطن كي تصبح الجامعات الجزائرية ومخابر البحث العلمي مراكز الستقطاب الطلبة من كل دول
العالم.
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 .21مراجعة عملية التنقيط بالجامعات الجزائرية:
لقد اشتكى للسيد دمحم قحش العديد من األساتذة الجزائريين المسؤولين على مراكز البحث العلمي بالخارج
عند زياراته الدورية لجامعات استراليا ،هونك كونغ ،ماليزيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،وكندا ،من عدم
قبول الطلبة الجزائريين القادمين من الوطن بعد التخرج (الليسانس أو بكالوريا  ، )5 +ألن عملية التنقيط
في الدول االنجلوسكسونية تختلف عن التنقيط الفرنسي .فمثال اغلب الطلبة المتخرجين من الجامعات
الجزائرية ال يتعدى معدلهم السنوي  12/ 20أو  13/ 20فهذا المعدل إذا تم مقارنته بالتنقيط
االنجلوساكسوني يكافئ درجة متوسط أو دون المتوسط ،،مما يحرمهم من منحة دراسية لمواصلة
الماجستير أو الدكتوراه أثناء دراسة الملف من قبل لجنة الجامعة .
مع العلم أن الجامعات العالمية ومراكز البحث الدولية توزع اآلالف من المنح لكل دول العالم دون تحيز،
إال عامل التنقيط أو المعدل السنوي العام للطالب.
وقد تحدث السيد دمحم قحش عن هذا في عدة مناسبات في البرلمان الجزائري آخرها بتاريخ  22جوان
.2122
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين مع الوزارات المعنية على تفعيل هذا المشروع وإزالة العبء
على الطلبة الجزائريين الذين يودون مواصلة دراستهم في الخارج ،واالستفادة من المنح الدراسية
بالجامعات العالمية.
.21إمكانية فصل وزارة البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي:
سنعمل مع الحكومة والوزارات المعنية على فصل وزارة البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي ،وجعلها
وزارة مستقلة بميزانية خاصة  ،ليتسنى لوزارة البحث العلمي العمل مع كل الوزارات المختلفة على
حدى ،حتى يكون التركيز أدق و شامال لذوي االختصاص فقط  ،خاصة و نحن نعيش عصر التكنولوجيا،
فالمالك للتكنولوجيا هو مالك للسالح.
إخواننا و أخواتنا :
قد سبق للسيد دمحم قحش أن قام بمداخلة في هذا الموضوع بتاريخ  21أكتوبر  ،2010وإذا تم انتخابنا بإذن
هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح الذي سيؤدي إلى استقطاب علمائنا الجزائريين المنتشرين
عبر دول العالم المتقدم  ،كما سيعود بالفائدة على المواطن والوطن.
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.22شراء مادة علمية ( التاريخ الجزائري والثورة الجزائرية) في الجامعات األميركية:
نعدكم بالعمل مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي ،والتربية الوطنية ،و المجاهدين ،و الخارجية
والجالية الجزائرية بالخارج على تشجيع إنشاء صندوق مالي لشراء مادة علمية متخصصة في (التاريخ
والثورة الجزائرية)  ،وجعلها مادة علمية تدرس في الجامعات العالمية خاصة أن ثورة التحرير الجزائرية
هي من اكبر الثورات في التاريخ المعاصر.
إذا تم تنفيذ هذا االقتراح سيصبح تاريخ الجزائر و الثورة التحريرية اللذان نفتخر بهما كمادة تدرس في
أرقى الجامعات العالمية خاصة لمن يجهل أو يتجاهل تاريخنا المجيد ،و هو أحسن هدية نقدمها لشهدائنا
األبرار.
لقد سبق للسيد دمحم قحش وان قدم اقتراح هذا المشروع بتاريخ  17مارس  2010و نشر في عدة جرائد
وطنية.
إخواننا وأخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا نعدكم بالعمل جاهدين على تفعيل هذا المشروع مع الحكومة والوزارات المعنية ،
والذي يعود في النهاية إلى اعتراف كل الدول والشعوب بالتاريخ والثورة الجزائريين  .المجد والخلود
لشهدائنا األبرار.
 .23إنشاء مدارس جزائرية خاصة لتدريس اللغة الوطنية بالخارج:
سنعمل مع وزارة التربية الوطنية ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة الخارجية والجالية
الجزائرية بالخارج على إمكانية إنشاء مدارس جزائرية في الدول التي يتزايد فيها عدد أفراد جاليتنا.
و انه من ف وائد هذه المدارس زرع الروح الوطنية و الثوابت ،المقومات ،والمبادئ  ،وربط الفرد
الجزائري بالوطن األم  ،بدراسته لتاريخ بالده ،وجعل النشيد الوطني والعلم الجزائري والكتاب االبتدائي
الجزائري متداوال بين أفراد جاليتنا في الخارج .وقد قدم السيد دمحم قحش اقتراحا في هذا الموضوع بتاريخ
 05نوفمبر 2007بالبرلمان الجزائري.
إخواننا و أخواتنا:
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين مع الحكومة والوزارات المعنية على تفعيل هذا االقتراح.
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 .24العمل مع حكومات الدول المستضيفة لجاليتنا الجزائرية بالخارج على إمكانية إضافة مادة
اللغة الوطنية و التاريخ الجزائري في برنامج الطور االبتدائي
نعدكم بالعمل مع وزارة الخارجية والجالية الجزائرية ،والجمعيات الجزائرية المعتمدة في الخارج ،على
إقناع الدول المستضيفة لجاليتنا بتدريس مادة اللغة الوطنية والتاريخ الجزائري ألبناء جاليتنا في الطور
االبتدائي كما هي متاحة للجاليات العربية األخرى.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح الذي يرجع بالفائدة على المواطن
خاصة و الجزائر عامة.
.25معادلة الشهادات:
نعدكم بالعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات المهنية على التسهيل واإلسراع في
معادلة الشهادات الجامعية للطلبة واألساتذة الجزائريين الجزائريات المتخرجين من الجامعات العالمية
المعترف بها دوليا ،في إطار ما يسمح به القانون والتشريع الجزائري.
إخواننا و أخواتنا :
إذا انتخبنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح الذي سيمكن إطاراتنا من المساهمة في
تنمية الوطن وازدهاره.
 .21مشاركة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تغطية مصاريف الدراسات العليا
للطلبة الموهوبين الذين يريدون مواصلة الدراسة في الخارج:
سنعمل مع وزارة التشغيل والضمان االجتماعي ،والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،والوزارات
المعنية على إمكانية االستفادة من قرض (مليار سنتم) ،وتحويله لتغطية مصاريف الدراسات العليا للطلبة
الجزائريين في الخارج  ،وعند التخرج والعمل يعيدون هذا الدين.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف سنعمل جاهدين لتفعيل هذا االقتراح .
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.27حث وزارة الشبيبة والرياضة على تشجيع شباب و رياضي أفراد جالٌيتنا بالخارج
على المشاركة في مختلف الرياضات التي تقام بالجزائر:
إننا نعدكم بالعمل مع وزارة الشبيبة و الرياضة و النوادي الرياضية الموزعة عبر أرجاء وطننا الشاسع
على تشجيع الكفاءات الرياضية من أفراد جاليتنا بالخارج ،من أجل مشاركتهم الدورية باأللعاب المختلفة.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين بالتنسيق مع مؤسسات الدولة على تفعيل هذا االقتراح.
 .28طريقة االستقبال بالمطارات و الموانئ و الحدود ألفراد جاليتنا الجزائرية:
نظرا لعدم رضا أفراد جاليتنا الكريمة على طريقة االستقبال بالمطارات و الموانئ الجزائرية نعلمكم أن
السيد مجمد قحش أوصل انشغالكم هذا للبرلمان الجزائري  ،فكون لجنة تحقيق و تحري متكونة من
برلمانيات و برلمانيين من مختلف األطياف السياسية  ،و بالتنسيق مع السلطات المحلية للواليات قامت
هذه اللجنة ،و السيد دمحم قحش كان واحدا ً منها ،بزيارات لمختلف الموانئ و المطارات الجزائرية
(العاصمة  ،وهران  ،بجاية  ،عنابة) ،و فعال لوحظ أثناء استقبال جاليتنا بالخارج ذهابا و إيابا وجود
بعض النقائص خاصة المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة (المعاقين)  ،و بالتالي حصل السيد دمحم قحش
على وعود من المسؤولين المحليين على بتحسين نوعية االستقبال  ،الخ.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تطبيق مقترحنا المتمثل في وضع كاميرات مراقبة حتى
نضمن الراحة و السالمة لكل من المواطن و الجمركي و الشرطي و تكون مستمرة على مدار السنة.
 .29عقود قانونية بالنسبة للصحفيين الجزائريين المحترفين بالخارج:
لقد قدم السيد دمحم قحش أثناء مناقشة قانون اإلعالم الجديد بالبرلمان الجزائري بتاريخ  28نوفمبر 2011
مقترحا ،و المتمثل في االهتمام بكل الصحفيات و الصحفيين الذين عملوا لسنوات بمؤسستي اإلذاعة و
التلفزيون الجزائريتين ،و الكثير من الصحف الوطنية  ،و شاء القدر أن انتقلوا مع عائالتهم لالستقرار
بالخارج ،فأصبح هؤالء سفراء للجزائر بدفاعهم عن الوطن ،كما أن أغلبهم اليوم مراسلون لبعض الجرائد
واإلذاعات الوطنية و لكن لألسف بعقود شفهية غير قانونية .
إخواننا و أخواتنا :
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إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على دفع الوزارة المعنية على اإلسراع في تطبيق المقترح
بتسوية وضعيتهم القانونية.
 .31إعطاء فرص للكفاءات الجزائرية بالخارج لالستثمار بالمجال الفالحي:
نعدكم بالعمل م ع وزارة الفالحة و كذا المديريات الفالحية بمختلف الواليات على إعطاء الفرص للكفاءات
الجزائرية بالخارج لالستثمار في المشاريع الفالحية .
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين مع الوزارات المعنية على تسهيل اإلجراءات اإلدارية لكفاءاتنا
بالخارج  ...فمعا سوف نعمل على دفع عجلة االستثمار بالوطن و رفع اقتصادنا الوطني.
.02تعميم تعليم اللغتين ( العربية و األمازيغية)
يجب تعميم تجربة تعليم اللغة الرسمية أي العربية و األمازيغية الموجودة بفرنسا على الدول األخرى.
إن وجود مصلحة خاصة بتعليم اللغة الوطنية والثقافة األصلية على مستوى سفارتنا بفرنسا يساعد على
توطيد عالقة أفراد جاليتنا بأصولها العربية األمازيغية ،وبالتالي يجب تعميم هذه التجربة الهامة والفريدة
من نوعها في الدول التي يتزايد فيها أفراد جاليتنا و هذا حسب الطلب.
إخواننا و أخواتنا :
نعدكم إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين مع وزارة الخارجية والجالية الجزائرية ،وبقية
الوزارات المعنية وكذا الجمعيات الجزائرية الموجودة بالخارج على تعميم هذه التجربة التي تعود بالخير
على الوطن والمواطن.
 .32فوائد تسعير البطاقة القنصلية:
إن تسعير البطاقة القنصلية و جعلها بـ  21دوالرات أمريكية يؤدي إلى إيجاد حلول ترجع بالمنفعة على
جاليتنا في الخارج .فمثال عدد الجزائريين المالكين للبطاقات القنصلية يتعدى  2مليون ،فإذا سعرت
البطاقة بـ  21دوالر أمريكي ،فالمبلغ المتحصل عليه ( 21مليون دوالر أمريكي) سيسمح بمساعدة
الجزائريين المقيمين بالخارج.
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فتسعير البطاقة القنصلية يعني تواجد  21مليون كل  5سنوات ،فإذا رجعنا ألرض الواقع ،فهذا المبلغ
يغطي مثال تكاليف نقل جثامين موتى الجزائريين إلى الوطن األم (الذي ال يتعدى  2مليون دوالر
أمريكي) ،و 21مليون الباقية توظف في بناء مدارس ،مساعدة العائالت المعوزة في المناسبات الدينية
(قفة رمضان و األعياد) ،الخ.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح مع الوزارات المعنية.
 .33فتح اليد العاملة الجزائرية (العمالة) على دول الخليج
إن غالبية الشباب الجزائريين المؤهلين من طرف الجامعات الجزائرية أو من التكوين المهني يتسابقون
على دول الخليج بظاهرة جديدة و هي التأشيرة الحرة "تأشيرة اإلقامة الحرة" فالشباب يدفعون أمواالً
طائلة من أجل التأشيرة و الوصول إلى دول الخليج من أجل العمل و تحسين مستواهم االقتصادي ،لكن
يصادفون عراقيل و صعوبات في إيجاد مناصب عمل ،على عكس جنسيات أخرى سواء كانت من
جنسيات عربية أو غير عربية لهم اتفاقيات مع دول الخليج فعند وصولهم إلى دول الخليج إال و لهم
مناصب عمل.
فنقترح على حكومتنا و على المجتمع المدني أن تكون هناك اتفاقيات دولية لتصدير اليد العاملة لمن أراد
لضمان العمل و حقوقه في الدولة المستضيفة .و هذا يخفض من عملية "الحراقة" ]الهجرة غير الشرعية[
و يكون خروج الجزائريين بطريقة شرعية ،ترضي كل األطراف.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح مع الوزارات المعنية و نرضي كل
األطراف.
 .34تسهيل الشراكة و االستثمار بين الجزائريين المقيمين في الخارج و مستثمرين دول اإلقامة
هناك الكثير من الجزائريين و الجزائريات ينشطون في دول مختلفة في مقر إقامتهم مما يكسبون الثقة
بالمستثمرين األجانب فيقنعوهم لالستثمار بالجزائر بالقاعدة المعمول بها  ،49% / 51فالكثير منهم
يشتكون من صعوبة اإلدارة الجزائرية و البيروقراطية العالية ،فنود أن تكون هناك هيئة سواء مركزية
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بالجزائر العاصمة أو على مستوى الواليات تسهل و تحفز االستثمار األجنبي و تشجع الجزائري أو
الجزائرية الذي يرجع لهم الفضل في إقناع المستثمرين األجانب في الجزائر.
إخواننا و أخواتنا :
إذا تم انتخابنا بإذن هللا سوف نعمل جاهدين على تفعيل هذا االقتراح مع الوزارات المعنية ،و نشارك في
التنمية المحلية و التطور و االزدهار.

وغيره كثير....
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