رفقائً ورفٌقاتً األعزاء
إخوانً وأخواتً أفراد جالٌتنا بالخارج
أوال وقبل كل شًء أشكركم مرة ثانٌة على دعمكم ومساندتكم وثقتكم بً فً الخمس سنوات
الماضٌة  ،وكما تعلمون لقد عملت بكل أمانة وصدق  ،وبكل ما املك من طاقات علمٌة  ،فكرٌة،
و مهنٌة عالٌة ،وأخالقٌة للدفاع عنكم  ،ونقل كل انشغاالتكم والتً هً انشغاالتً ،كل أسبلتكم
والتً هً أسبلتً ،وكل مشاكلكم والتً هً مشاكلً إلى البرلمان الجزابري ،والمإسسات
الحكومٌة األخرى ،سواء فً الجزابر العاصمة أو والٌات الجزابر العمٌقة ،بكل حرٌة وشفافٌة،
فحققت الكثٌر منها والبعض فً طرٌق االنجاز إن شاء هللا.
فخوض انتخابات تشرٌعٌة لتمثٌلكم فً البرلمان الجزابري كانت تجربة فرٌدة بعٌنها ،جعلتموها
أنتم تجربة انتخابٌة ال تنسى.
إخوانً و أخواتً األعزاء:
أذكركم أنً قلت لكم بؤن االنتخابات صعبة ،ومهمتً بعد النجاح ستكون أصعب  ،بل تحدٌا
حقٌقٌا ،لكن بالعمل سوٌا سوف نصل معا إلى براألمان ،وتحقٌق ما نطلبه ونتمناه .فقد كان
وجودي بالبرلمان الجزابري خمس سنوات تجربة رابعة ،علمتنً الكثٌر ،وأصبحت اعرف كل
الثغرات والطرق التً تإدى إلى الدفاع عنكم بسرعة ،فمداخالتً المختلفة فً جمٌع القوانٌن
والمشارٌع والتعدٌالت المتعددة جزء من نشاطاتً التً قمت بها  ،وان انشغاالت الجالٌة
الجزابرٌة بالخارج كانت محور مداخالتً  ،وها أنا الٌوم أمامكم وفى جعبتً ماحققته من
مشارٌع لكم وألبنابكم فلكم الحق فً اإلطالع على انجازات الخمس سنوات الماضٌة ،وهذا لمن
لم ٌتسنى له متابعتً منذ ماى  ،7002فكانت صفحتً االلكترونٌة .
www.MohamedGahcheWorkingForYou.com

الشاهد ،والوسٌط المشترك بٌنً وبٌنكم ،شاركتكم فٌها بكل تحركاتً ونشاطاتً فً البرلمان
الجزابري أو مع أفراد جالٌتنا فً أمرٌكا ،واسٌا واوقٌانوسٌا ،إلى جانب التقابً باآلالف منكم
فً مختلف المناطق والدول التً أمثلها.
اخوانى اخواتى
أفراد جالٌتنا فً أمرٌكا وأوروبا
أتمنى أن تطلعوا على انجازاتً ونشاطاتً ،فإذا كانت مقنعة لكم فاطلب منكم أن أكون
مرشحكم المفضل وتنتخبونً للمرة الثانٌة ،وسوف أعدكم بإذن هللا بتحقٌق المزٌد من االنجازات
والمشارٌع التً تهمكم بكل شفافٌة ودٌمقراطٌة ،وسوف أضٌف إلى ما أملكه من كفاءة علمٌة،
فكرٌة ،مهنٌة وأخالقٌة  ،خبرتً لخمس سنوات فً البرلمان الجزابري .
فمعا سنرعى دٌمقراطٌتنا الفتٌة  ،وسنعمل مع بعض على تهٌبة مستقبل أفضل ألبنابنا ،
وسنستمر فً مسٌرتنا لخلق جزابر قوٌة ،غنٌة وموحدة ،جزابر دٌمقراطٌة وعادلة ،جزابر حرة
مستقلة.

أخوكم محمد قحش
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المحور األول  :من هو محمد قحش ؟
 انه محمد قحش الحابز على شهادة الباكلورٌا علوم من ثانوٌة حٌحً المكً بوالٌة قسنطٌنة ،ثمشهادة اللٌسانس فً العلوم االقتصادٌة فرع المالٌة من جامعة منتوري بقسنطٌنة ،ثم شهادة
الماستر فً العلوم االقتصادٌة من جامعة صوفٌا انتٌبولٌس  Sophia Antipolisبمدٌنة نٌس
فرنسا )eciN,France(،ثم شهادة الماستر فً العلوم السٌاسٌة من جامعة جون هابكنز بواشنطن
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة-The Johns Hopkins University, Washington, DC, USA
وطالب بالدكتوراه (السنة الخامسة) فً العلوم االقتصادٌة طور مناقشة الرسالة .
قال محمد قحش( اننً واحد منكم فقد درست بجامعات الجزائر ،إال أن إرادتً القوٌة وإٌمانً
بقدراتً العلمٌة دفعونً لاللتحاق بالجامعة الفرنسٌة ،فكنت ادرس واعمل فً أن واحد) ادرس
نهارا واعمل مساءا وأراجع دروسً لٌال(  ،و رغم أنً كنت وحٌدا معتمداعلى نفسً ،اال أننً
ال أخفٌكم سرا أنها كانت تجربة رائعة ،و ٌكفً أنً تحصلت على ماجستٌر فً العلوم
االقتصادٌة من جامعة نٌس بفرنسا  ،و شاء القدر أن سافرت مرة أخرى  ،ولكن هذه المرة
إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،و هنا كان التحدي األكبر  ،إال أننً و الحمد هلل تحصلت على
شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة من جامعة جون هابكٌنز بواشنطن ،و منذ التسعٌنات
وأنا اعمل جاهدا على تكوٌن نفسً فً مجاالت مختلفة فً اإلعالم اآللً والبرمجة و غٌرها،
فتحصلت على شهادات عدة ،كما عملت كمحلل مالً فً بعض الشركات األمرٌكٌة من بٌنها:
LUCENT TECHNOLOGY
SONY TECHNOLOGY
ِMCI WORLDCOM
)AOL (AMERICA ONLINE
PUMA SYSTEMS….etc.

باجتهادي وفقنً هللا سبحانه وتعالى فً شركة  PUMA SYSTEMSلالرتقاء من محلل مالً
إلى نائب رئٌس اإلدارة ،كما عملت كمدٌر لشركة االستثمارات المالٌة بألمانٌا لمدة سنتٌن،
استفدت منها الكثٌر مهنٌا  .ثم درست الفندقة والسٌاحة فتحصلت على شهادات كثٌرة
ومختلفة من شركة  STARWOODوهً اكبر الشركات العالمٌة ،و عملت كمدٌر ،ومدٌر
فرعً للعملٌات وأستاذا ومعلما بها  ،وأخٌرا منتخبا كنائب بالمجلس الشعبً الوطنً 2007-
.)2012
 انه محمد قحش الذي ساعد المبات من الجزابرٌٌن بإٌجاد عمل فً الخارج بفضل مناصبهالتً تقلدها فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومعارفه الخاصة.
 انه محمد قحش الذي ساعد العشرات من الجزابرٌٌن فً التكفل بهم عند حصولهم على البطاقةالخضراء ( بطاقة اإلقامة) وذلك بإٌجاد متكفل لهم فً اإلٌواء والعمل وغٌرها حتى ٌتمكنوا فٌما
بعد االعتماد على أنفسهم.
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المحور الثانً :من هو محمد قحش فى سنوات البرلمان الخمس
الماضٌة ؟
 انه محمد قحش الذي طاف وجال القارات الثالث التً ٌمثلها ،فزار أغلب مدنها ،و قد كانتكل مصارٌف السفر و اإلٌواء واألكل من حسابه الخاص .
قال محمد قحش ( لً الشرف الكبٌر أن التقى بأفراد جالٌتنا فً الخارج أٌنما كانوا ووجدوا.
فً كندا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودول أمرٌكا الجنوبٌة ودول أسٌا واسترالٌا وغٌرها...
لقد التقٌت بكل أطٌاف جالٌتنا ،رجاال ونساءا ،شبابا وأطفاال  ،طلبة وعماال وموظفٌن فً
شركات خاصة ومؤسسات عامة للدول المستضٌفة  ،علماء وأساتذة وباحثٌن فً كل
القطاعات ،كما تبادلت معهم الحدٌث حول قضاٌا الوطن األم الجزائر ،خاصة فً الوقت الراهن
وفى ظل التغٌرات الجٌوسٌاسٌة ،االقلٌمٌة ،العربٌة والعالمٌة ،التً أصبح فٌها القوى ٌأكل
الضعٌف  ،وانأ اعنً القوى التكنولوجٌة  .فشجعت أفراد بالدي الجزائرٌٌن األحرار أن
ٌستجٌبوا لدعوة الجزائر بالمشاركة فً تنمٌة الوطن وان ٌسجلوا أنفسهم فً التارٌخ ،الن
هذه المرحلة هً المرحلة الصعبة والحاسمة فً اللعبة السٌاسٌة العالمٌة).
 انه محمد قحش الذي اقترب من أفراد الجالٌة بدون عقدة أو حاجز أو عرق أو جهوٌة ،ففتحلهم قنوات االتصال المختلفة المعمول بها عالمٌا ،رقم هاتف مجانا ٌ 68333816383121غطى
تكلفته من حسابه الخاص ،عنوان الكترونً ٌ email : gmgahche@aol.comجٌب من خالله
على كل تساإالت جالٌتنا ،كما ذهب بعٌدا من ذلك بإنشابه صفحة خاصة على الشبكة العنكبوتٌة
منذ  www.MohamedGahcheWorkingForYou.com.7002هذه الصفحة االلكترونٌة الخاصة
تشبه ) )GPSحٌث تمكن اى مواطن جزابري على وجه هذه المعمورة من متابعة نشاطاته
الٌومٌة والمتجددة .من خالل عرض نشاطاته البرلمانٌة ،و الجرابد المختلفة التً
تطرقت لبعض اقتراحاته ومشارٌعه ،و هو بذلك ٌحرص على مشاركة أفراد الجالٌة المقٌمة فً
الخارج بكل كبٌرة وصغٌرة" ،صوتا"" ،كلمة" و"صورة" مدونة بالتوارٌخ للخمس
سنوات التً قضاها فً المجلس الشعبً الوطنً (البرلمان الجزابري) إلى جانب قنوات
االتصال األخرى التً ٌتواجد بها من بٌنها :
- www.youtube.com-www.facebook.com

www.google.comwww.yahoo.com

-

وغٌرها.
 انه محمد قحش الذي شارك كل الجزابرٌٌن والجزابرٌات فً الخارج والذي هم/هن علىاتصال به فً كل األعٌاد الوطنٌة والمناسبات الدٌنٌة ،سواء عن طرٌق صفحته الخاصة (موقعه
الخاص) أو شخصٌا لمن ٌلتقً بهم  ،وعن طرٌق الهاتف أو الشبكة العنكبوتٌة ( ، )E-MAILكما
شارك أفراد جالٌتنا فً المنطقة السادسة أفراحهم وأحزانهم ،فساهم شخصٌا بالتكفل بمصارٌف
نقل بعض أفراد جالٌتنا الذ ٌن وافتهم المنٌة إلى الجزابر (ان هلل وان إلٌه راجعون)  ،كما ساهم أٌضا فً
مصارٌف عالج بعض األفراد  ،ومشاكل أخرى ٌعانً منها بعضنا .
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 انه محمد قحش الذي ٌصغً النشغاالت و مشاكل أفراد جالٌتنا بالخارج من بٌروقراطٌةاإلدارة المحلٌة  ،منازعات و خالفات عابلٌة ،قضاٌا العدالة  ،السكن  ،االستثمار وغٌرها...
لٌكون بذلك خٌر ممثل لهم بالبرلمان الجزابري .
 انه محمد قحش الذي دافع بشدة على حق المواطن الجزابري المقٌم بالخارج فً االستفادة منالوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب ) ،(ANSEJوالصندوق الوطنً للتامٌن عن البطالة ()CNAC
 ،كما ساعد العشرات من أفراد جالٌتنا بالخارج على االستفادة من إنشاء مإسسات مصغرة فً
مجال البناء واألشغال العمومٌة ،التكنولوجٌا ،اإلنتاج ،الصٌد البحري ،قطاع الخدمات  ...الخ .
قال محمد قحش ( كما تعملون جمٌعا أن اغلب المواطنٌن الجزائرٌٌن المقٌمٌن بالخارج
ٌعٌشون على راتب شهري  ،لكنهم ذوي مؤهالت تقنٌة عالمٌة .و إن فتح الباب لهم
ومساعدتهم فً هاتٌن المؤسستٌن ( )ANSEJ & CNACسوف ٌرجع بالفائدة على الوطن
والمواطن .وكما ذكرت فً مداخلتً بالبرلمان الجزائري بتارٌخ  05جوان  ، 2011بأنه إذا كان
عدد المسجلٌن فً كل سفاراتنا بالخارج أكثر من ملٌون وسبع مئة ألف ()0001110111
جزائري و جزائرٌة  ،مع العلم أن العدد الحقٌقً أكثر بكثٌر من ذالك  ،فإعطاء الفرصة لـ
 200,000جزائري وجزائرٌة فً الخارج -على سبٌل المثال -للدخول إلً الجزائر
واالستثمار ( بما لهم من خبرة عالمٌة عالٌة)  ،واالستفادة من قروض الوكالة الوطنٌة لدعم
تشغٌل الشباب  ، ANSEJوالصندوق الوطنً للتامٌن عن البطالة  ،CNACسٌمكننا من إنشاء
200,000مؤسسة مصغرة ،و إذا وظفت كل مؤسسة  5أفراد بطالٌن ،سنخلق ملٌون
( )001110111منصب شغل  .إن جالٌتنا بالخارج بحجم عدد سكان دولة ،ومن مصلحة
الجزائر استغاللها كورقة رابحة فً جمٌع المجاالت).
 انه محمد قحش الذي شجع العشرات من الجزابرٌٌن الذٌن بلغوا السن القانونً للخدمة الوطنٌةعلى تسجٌل أنفسهم فً مالحق المكاتب العسكرٌة المتواجدة فً السفارات الجزابرٌة بالخارج
من اجل تسوٌة وضعٌتهم القانونٌة.
قال محمد قحش ( لقد اقترحت على الحكومة أثناء مداخالتً بالبرلمان الجزائري ،إرسال لجنة
عسكرٌة  -ولو مرة واحدة فً السنة  -إلى كندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والى الدول التً
ٌتزاٌد فٌها عدد أفراد جالٌتنا الجزائرٌة من اجل تسوٌة الوضعٌة القانونٌة من الخدمة الوطنٌة
ألبناء الجالٌة ،نظرا للعدد الهائل من الشباب الذٌن بلغوا السن القانونً لتأدٌة الخدمة
الوطنٌة ،كما اقترحت أن تكون ضمن هذه الزٌارات العسكرٌة دورات تثقٌفٌة للتعرٌف
باحترافٌة مؤسسة الجٌش الوطنً الشعبً  ،وفروعه المختلفة  ،ونحن نعلم أننا سنجد الكثٌر
من أبناء جالٌتنا المقٌمٌن بالخارج ممن سٌستجٌبون لنداء الوطن لٌلتحقوا بالجٌش الوطنً
الشعبً  ،أو ٌتباهون به أمام الجالٌات األجنبٌة األخرى كأضعف اإلٌمان .إخوانً أخواتً :إذا
انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا لحث الحكومة لتفعٌل هذا المشروع (.
 انه محمد قحش الذي تكفل بإرسال شهادات النجاح وكشف النقاط من الجامعات الجزابرٌة إلىأفراد جالٌتنا بالخارج من اجل إتمام دراستهم وبحوثهم بالجامعات العالمٌة وهذا بعد تماطل
الجامعات الجزابرٌة فً الرد علٌهم .
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 انه محمد قحش الذي ساعد العشرات من الجزابرٌٌن على االستفادة من قروض البنوكالجزابرٌة ،وذلك باستعمالهم لمرتباتهم فً الخارج بما ٌسمح به القانون الجزابري ،من اجل
شراء بٌوت فى والٌاتهم بالجزابر.
 انه محمد قحش الذي ساعد العشرات من الجزابرٌٌن فً تسوٌة وضعٌاتهم القانونٌة بالنسبةللدول المستضٌفة ،وذلك بالتوسط مع اإلدارة الجزابرٌة (السفارة والقنصلٌة الجزابرٌة) فً
تجدٌد جواز السفر لمدة عام لٌعطٌهم مهلة فً تسوٌة وضعٌتهم القانونٌة.

قال محمد قحش )لقد كنت شاهد عٌان بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،كندا ،مالٌزٌا،
اندونٌسٌا ،تاٌالندا واسترالٌا على وجود كم هائل من الجزائرٌٌن المغتربٌن الذٌن
تمت مساعدتهم بمنحهم جوازات سفر لمدة سنة حتى ٌتسنى لهم تسوٌة وضعٌتهم
القانونٌة وفقا لقوانٌن الدول المستضٌفة .والشكر الكبٌر لسفرائنا وقناصلتنا على
المساندة والتفهم لوضعٌة أفراد جالٌتنا فً الخارج).

المحور الثالث  :محمد قحش والمشارٌع المنجزة خالل سنوات
البرلمان الخمس الماضٌة 2012-2007-
إخوانً أخواتً
 إننً محمد قحش الذي انتخبتموه فً ماي  7002ألكون ممثلكم فً المجلس الشعبً الوطنًلخمس سنوات  ،و بالمناسبة أشكركم على ثقتكم بً  ،وأتمنى أن أكون قد وفٌت وكفٌت .
إخوانً أخواتً
 لقد عملت طٌلة السنوات الخمس الماضٌة بما ٌرضً هللا سبحانه وتعالً وٌرضً ضمٌريوٌرضٌكم ،ألننً اعلم أن منصب النابب الممثل لفبة أو لمجموعة من الشعب هو
"مسؤولٌة" و"ضمٌر" ،فلم ابخل أو أتردد فً ٌوم ما فً مساعدة أي فرد من جالٌتنا
الجزابرٌة بالخارج ،وحتى أهالٌهم بالجزابر تعاملت معهم بكل أمانة وصدق ،وما حققته من
نتابج اٌجابٌة دلٌل على ذلك ومن بٌنها موقعً الخاص :
www.MohamedGahcheWorkingForYou.com -0

 -2شهادات زمٌالتً وزمالبً نواب البرلمان الجزابري.
 -3مإسسات الدولة (وزارات ،والة ،مدراء.....وغٌرهم) الذٌن كنت أتردد علٌهم لحل مشاكل
أفراد جالٌتنا وأهالٌهم بالجزابر.
لقد تعلمت الكثٌر فً هذه الفترة التشرٌعٌة  ، 7067-7002تعلمت أشٌاء كنت اجهلها من قبل .
تعلمت كٌف أتدخل فً البرلمان الجزابري والمإسسات الحكومٌة األخرى ،تعلمت كٌف أصٌغ
التعدٌالت وإقناع زمٌالتً وزمالبً النواب للتصوٌت علٌها ،تعلمت كٌف تسٌراإلدارة
الجزابرٌة ،وكٌف أدافع على أفراد جالٌتنا بالخارج .إنها تجربة تستحق التقدٌر و االحترام .
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إخوانً أخواتً:
 إذا تم انتخابً مرة ثانٌة إن شاء هللا أعدكم بؤن أكون وفٌا لكم ،وأن أعمل بكل قوة و أمانةوصدق فً نقل انشغاالتكم وانشغاالت أهالٌكم بالجزابر إلى البرلمان الجزابري والوزارات
المعٌنة  ،و فً إطار ما ٌسمح به القانون والتشرٌع الجزابري.
 إذا كنت مثابرا ومجتهدا وحاضرا فً الفترة التشرٌعٌة السادسة  2102-2110فسؤكون بإذن هللاأكثر مثابرة و اجتهادا للفترة التشرٌعٌة السابعة 2100-2102
إخوانً أخواتً:
 لقد جبت ببرنامج لحملتً االنتخابٌة  ،2102- 2110والذي هو مدون لدٌكم فً موقعً الخاص،فؤطلب منكم االطالع علٌه ،ومقارنته بما تحقق وما هو فً طرٌق االنجاز.
أوال :انجاز التامٌن بالتكفل فً نقل الموتى من الخارج:
انه مشروع ضخم وقد حمدت هللا على تحقٌقه فً عهدتً االنتخابٌة األولى ،فقد كنت أدافع عنه
دون توقف ،وكانت مداخالتً فً  70048700387002تصب فً ذات الموضوع ،وقد تم إبرام
عقد مع الشركة الوطنٌة للتؤمٌن  SAAعام  ،7004على أن ٌدفع المواطن فً الخارج  7000دج
 ،أي ما ٌعادل  80دوالر أمرٌكً ،تقرٌبا ٌ 70ورو ،لكن سرعان ما وجدنا هذا المشروع غٌر
قابل للتطبٌق لكل أفراد جالٌتنا بالخارج ،فكان اقتراحً فً مداخلتً بالمجلس الشعبً الوطنً
فً  70أكتوبر  7060على أن ٌمتد نشاط الشركة الوطنٌة للتؤمٌن  SAAإلى الخارج ،وقد تم فعال
فً جانفى 7066فتح حساب بنكً بفرنسا ٌمكن أي جزابري من التؤمٌن على نفسه بذات المبلغ
المذكور أعاله (  80دوالر أمرٌكً أومآ ٌقارب ٌ 70ورو) عن طرٌق البنك من أي مكان بالعالم.
 أشكر كاتب الدولة للجالٌة الجزابرٌة فً الخارج والمسإولٌن الذٌن ساعدوننا فً اإلسراعبتنفٌذ هذا المشروع.
ثانٌا :تخفٌض سعر الطابع الضرٌبً لجواز السفر الجزائري:
من بٌن اهتماماتً أٌضا ،وما جبت به فً برنامجً  ،7067 -7002تخفٌض سعر الطابع
الضرٌبً لجواز السفر الذي كان فً الماضً  20دوالر أمرٌكً (ٌ 10ورو) أي ما ٌعادل ثالثة
أضعاف ما هو علٌه بالجزابر.
الحمد هلل ...الطابع الضرٌبً لجواز السفر الجزابري هو الٌوم بقٌمة  700,000دج ( 80دوالر،
ٌ 70ورو) سواء داخل الوطن أو خارجه.
ثالثا :فتح قنصلٌة عامة بنٌوٌورك:
تدخلت عدة مرات فً البرلمان الجزابري منذ [ 7002وكل مداخالتً مدونة على صفحتً
الخاصة ] www.MohamedGahcheWorkingForYou.comلحث الحكومة والوزارات
المعنٌة بفتح قنصلٌة عامة بنٌوٌورك ،كما راسلنا وزٌر الخارجٌة .وألهمٌة قنصلٌة نٌوٌورك
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اقتصادٌا ،سٌاسٌا ،اجتماعٌا ،ثقافٌا ورٌاضٌا  ،شاء القدر أن فتحت أبوابها فً  1نوفمبر،2011
فالشكر للحكومة الجزابرٌة ولسفٌرنا عبد هللا بعلً ولكل المسإولٌن الذٌن ساعدوا فً تحقٌق حلم
جالٌتنا بؤمرٌكا.
رابعا :فتح خط جوي بٌن الجزائر وكندا وبٌن الجزائر والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:
لقد كان من بٌن اهتماماتً فً برنامجً االنتخابً  ،2012-2007حث الحكومة والوزارات
المعنٌة على فتح خط جوي بٌن الجزابر وكندا ،وبٌن الجزابر والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،
نظرا ألهمٌته االقتصادٌة ،السٌاحٌة ،االجتماعٌة ،السٌاسٌة واألمنٌة ،وشاء هللا سبحانه وتعالى
وأن تم فتح خط جوي مباشر بتارٌخ  15جوان  ،2007فالشكر لربٌس الجمهورٌة والحكومة
ولكل من ساهم فً انجاز هذا المشروع ،كما نتمنى أن ٌفتتح الخط الجوي بٌن الجزابر وأمرٌكا
فً أقرب اآلجال.
خامسا :استخراج األوراق المتعذرة من القنصلٌات الجزائرٌة بالخارج:
نشكر وزٌر العدل حافظ األختام الطٌب بلعٌز ،والوزارات المعنٌة فً تسهٌل مهمة استخراج
بعض الوثابق اإلدارٌة الخاصة بؤفراد جالٌتنا الجزابرٌة من القنصلٌات فً الخارج كشهادة
السوابق العدلٌة .
أعدكم بالعمل أكثر على التسهٌل فً مهمة استخراج بقٌة الوثابق اإلدارٌة مستقبال.
سادسا :اقناع المؤسسات الحكومٌة والوزارات المعنٌة بمشاركة أفراد الجالٌة بالخارج
لالستفادة من الوكالة الجزائرٌة لتشغٌل الشباب  ، ANSEJوالصندوق الوطنً للتأمٌن على
البطالة .CNAC
لقد ساهمت بقوة فً إقناع كل من الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب ،و الصندوق الوطنً
للتؤمٌن على البطالة على أهمٌة اشراك أفراد جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج نظرا لما ٌملكونه من
خبرة عالٌة ٌستفٌد منها الوطن وتساهم فً إنشاء مناصب شغل جدٌدة.
وفعال قد تم قبول العشرات  ،بل المبات من طلبات أفراد جالٌتنا بالخارج لالستثمار بالجزابر،
وهذا بإنشاء مإسسات مصغرة عن طرٌق الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب ،و الصندوق
الوطنً للتؤمٌن على البطالة[ .ونحن نعلم جمٌعا أن أغلب أفراد جالٌتنا الجزابرٌة فً الخارج
ٌعٌشون برواتبهم الشهرٌة ،لكنهم ٌملكون خبرة عالٌة ].
سابعا :اقناع البنوك العمومٌة على اعطاء قروض ألفراد الجالٌة الجزائرٌة بالخارج لشراء
سكنات بالجزائر :
لقد ساهمت بقوة على اقناع البنوك العمومٌة الجزابرٌة ،و حتى البنوك األجنبٌة المعتمدة
بالجزابر ،فً إعطاء قروض ألفراد جالٌتنا بالخارج ،وذلك بمجرد جلب كشوف بمرتباتهم فً
الشهور األخٌرة ،وشهادة العمل مختوم علٌها من القنصلٌة الجزابرٌة مع عقد البٌع من مقاول
خاص أو عمومً أو حتى من شخص .وبالفعل قد ساعدت العشرات من أفراد جالٌتنا للحصول
على قروض من مختلف البنوك .
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المحور الرابع :محمد قحش وبرنامج : 2107-2102
 - 0الخدمة الوطنٌة:
سنعمل مع وزارة الدفاع الوطنً وكذا وزارة الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة و الوزارات المعنٌة
األخرى على إمكانٌة إرسال لجنة عسكرٌة لكندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والدول األوربٌة
األخرى من أجل تسوٌة قضٌة الخدمة الوطنٌة سواء باإلعفاء أو التجنٌد ألبناء جالٌتنا الذٌن
ٌعدون باآلالف ،كما سنعمل على التسريع في سير هذه العممية على مستوى الفرع العسكري
بالخارج ،وقد تحدثت عن هذا األمر مرارا و تكرارا داخل قبة البرلمان الجزابري آخرها بتارٌخ
 1جوٌلٌة . 7066
مالحظة :نطلب من كل الجمعٌات ،والحركات الجمعوٌة ،وكل أفراد جالٌتنا المقٌمة فً الدول
األجنبٌة أن ٌشجعوا الجزائرٌٌن الذٌن دخلوا الى هذه البلدان بطرٌقة غٌر قانونٌة ،ولم ٌتم
تسوٌة وضعٌاتهم القانونٌة بالدول المستضٌفة بعد ،على أن ٌتصلوا بالقنصلٌة والفرع
العسكري لتقدٌم أنفسهم ،وتقدٌم نسخة من هوٌاتهم الجزائرٌة من أجل إرسالها إلى مدٌرٌة
الخدمة الوطنٌة بوزارة الدفاع الوطنً ،وهذا لوقف البحث عنهم فً الجزائر ،ألنه اذا تم
ارسال ثالث مراسالت ولم ٌستجٌبوا لها قد تتعقد األمور.
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا ،سوف أدافع بقوة على تفعٌل هذا القرار.
 - 2المتعاقدون الجزائرٌون بالسفارات والقنصلٌات فً الخارج:

لقد دافعت بكل قوة فً كل دورة برلمانٌة  ،2010 ،2009 ،2008،2007وكذلك فً أخر
مداخلة لً بتارٌخ  63نوفمبر 7066بالبرلمان الجزابري ،كما دافعت فً كل المناسبات
التً أتٌح لً فٌها لقاء وزراء و مسإولٌن فً الدولة ،على إدماج المتعاقدٌن الجزابرٌٌن
والجزابرٌات فً صنف التقاعد ،خاصة أنهم عملوا بكل جد وإخالص فً مساعدة أفراد جالٌتنا
بالخارج.
إن مشكلة التقاعد للمتعاقدٌن نجدها فً كندا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،دول أمرٌكا الجنوبٌة
وبعض الدول األوربٌة ودول آسٌا  ،مع انه ٌوجد العدٌد منهم على أبواب التقاعد ،و لإلشارة
ٌتعذر على أغلبهم إٌجاد مناصب شغل فً الدول المستضٌفة بعد التقاعد .
إخوانً و أخواتً:
إذا تم انتخابً بإذن هللا ،أعدكم أن أعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع وأن تتحصلوا على
تقاعد ٌرضً كل األطراف.
 - 3رفع القٌمة غٌر القابلة للضرٌبة  Déménagementأثناء الدخول النهائً إلى أرض
الوطن:
لقد سبق لً فً مداخالتً بالبرلمان الجزابري عدة مرات ،أخرها كان بتارٌخ  7نوفمبر 7066أن
اقترحت رفع القٌمة غٌر القابلة للضرٌبة  Déménagementأثناء الدخول النهابً الى أرض

8

الوطن من  200ملٌون سنتٌم إلى  500ملٌون سنتٌم ،أو ملٌار سنتٌم فً حالة نقل ورشة انتاجٌة
إلى الوطن (الجزابر) وذلك لألسباب التالٌة:
 ارتفاع أسعار التكنولوجٌا وهذه النسبة لم تتغٌر منذ عشرات السنٌن. بالنسبة للمواطن الجزابري الذي ٌود الدخول النهابً إلى ارض الوطن ،ال ٌمكنه تغطٌةمستلزماته لقٌمة  200ملٌون سنتٌم.
ٌجب النظر أٌضا فً القٌمة اإلجمالٌة للفرد أو العابلة ،والسؤال المطروح :إذا كان فرد ما مقٌم
فً الخارج له الحق فً  200ملٌون سنتٌم مرة واحدة فً الحٌاة ،و بالمقابل امرأة جزابرٌة
مقٌمة فً الخارج لها الحق بنفس النسبة  200ملٌون سنتٌم ،فإذا تزوجا وأرادا الدخول النهابً
إلى الجزابر فلهم الحق إال فً  200ملٌون سنتٌم .فهل من منطق هنا ؟ .
إخوانً و أخواتً:
أعدكم  -إذا تم انتخابً بإذن هللا  -بالعمل جاهدا على تفعٌل اقتراحً وجعله مقبوال ٌرضً كل
األطراف.
 – 4المحرك و نوع السٌارة أثناء الدخول النهائً إلى أرض الوطن :Déménagement
لقد سبق لً و أن قمت بمداخالت فً البرلمان الجزابري حول قضٌة الدخول النهابً
) ،(Déménagementو من بٌنها أذكر مداخلة  14نوفمبر  ،2009حٌث تطرقت لقضٌة
المحرك و نوع السٌارة المحددة بقوة محرك ال تتعدى  2.0وهو الشغل الشاغل للعدٌد من أفراد
جالٌتنا .
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على حل هذه اإلشكالٌة.
 - 5التقاعد:
العمل مع وزارة العمل والتشغٌل والضمان االجتماعً ووزارتً الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة
وكذا الوزارات المعنٌة  ،على تفعٌل االتفاقٌات المبرمة  Les conventionsبٌن الجزابر والدول
التً تزاٌد فٌها عدد أفراد جالٌتنا ،فٌما ٌخص التقاعد سواء بالنسبة للجزابرٌٌن الذٌن عملوا لفترة
فً الجزابر ولفترة أخرى فً دول أجنبٌة ككندا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و دول أوروبٌة ،أو
بالنسبة للذٌن عملوا فى الخارج وٌودون الدخول النهابً للوطن.
 قد سبق لً وان اقترحت هذا المشروع بتارٌخ  29مارس  2011بالبرلمان الجزابري ،وهوقٌد الدراسة بالنسبة لكندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا أن اعمل جاهدا فً تفعٌل هذا المشروع بالنسبة للدول األوروبٌة
التً ٌتزاٌد فٌها عدد جالٌتنا الجزابرٌة.
 - 6كنال الجٌري : Canal Algérie
لقد اقترحت فً مداخلة  21أكتوبر  2010بالبرلمان الجزابري ،إعادة البث لكنال الجٌري فً
كندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مع مراعاة فارق الوقت  6ساعات ،وقد تم قبول هذا المقترح
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من طرف وزٌر االتصال الذي وعدنً بدوره أن ٌكون ساري المفعول فً اقرب اآلجال إن
شاء هللا.
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا  ،أن اعمل جاهدا على اإلسراع بتفعٌل هذا المشروع  ،حتى فً
الدول األوروبٌة األخرى البعٌدة عن فارق التوقٌت الجزابري.
 - 7القنوات الجزائرٌة العربٌة واالمازٌغٌة عبر االنترنت :
لقد اقترحت فً مداخلة بتارٌخ  73نوفمبر 7066بالبرلمان الجزابري بث القنوات التلفزٌونٌة
الجزابرٌة ،العربٌة و االمازٌغٌة عبر االنترنت حتى ٌتسنى لجالٌتنا فً أي نقطة من العالم
خاصة فً دول أمرٌكا الجنوبٌة والشمالٌة ،و دول أوروبا و أسٌا واسترالٌا مشاهدتها ،و إنً
أعلمكم أن هذا االقتراح فً طرٌق االنجاز إن شاء هللا.
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا ،أن اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع مع وزارة االتصال
والوزارات المعنٌة.
 - 8تغٌٌر واستبدال معدل الفائدة بخدمات التسٌٌر فً البنوك الجزائرٌة:
لقد اقترحت فً مداخلة بتارٌخ  0جوان  7066بالبرلمان الجزابري تغٌٌر معدل الفابدة فً البنوك
الجزابرٌة بخدمات التسٌٌر ،فً حالة القروض على السكن أو االستثمار ،أو فً إطار الوكالة
الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب  ، ANSEJأو الصندوق الوطنً للتامٌن على البطالة ،CNAC
حتى ٌتسنى لجالٌتنا فً الخارج وأفراد امتنا الجزابرٌة فً الداخل االستثمار بقوة فً كل
المجاالت.
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا أن اعمل جاهدا مع وزارة الشإون الدٌنٌة ووزارة المالٌة
والوزارات المعنٌة ،على تفعٌل هذا المشروع لٌعود بالفابدة على المواطن والوطن.
 - 9فتح فروع بنكٌة فً المطارات والموانئ على مدار السنة :
لقد اقترحت فً مداخلتً بتارٌخ  61جوان  7066بالبرلمان الجزابري ،على الحكومة فتح فروع
بنكٌة جزابرٌة على مدار أٌام األسبوع  ،مع األخذ بعٌن االعتبار ٌومً الجمعة والسبت فً كل
المطارات والموانا الجزابرٌة ،وهذا لتسهٌل مهمة السفر ألفراد جالٌتنا الجزابرٌة ،خاصة وأن
الكثٌر منهم لٌس لدٌهم أقارب أو أصدقاء ٌنتظرونهم فً هذه المطارات والموانا .
 فكٌف ٌكون مصٌر المسافر إذا غٌر العملة الصعبة فً السوق السوداء ؟إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا أن اعمل جاهدا مع وزارة المالٌة والوزارات المعنٌة على تفعٌل
هذا المشروع.
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 - 01فتح فرع بنكً جزائري فً الخارج:
قدمت العدٌد من المقترحات خالل مداخالتً بالبرلمان الجزابري آخرها كان بتارٌخ 7

نوفمبر .7066حول ضرورة فتح فرع بنكً جزابري أو حتى مشترك فً الخارج نظرا ألهمٌته
االقتصادٌة ،وعابداته المهمة على الوطن والمواطن ،فالدول تستفٌد من العملة الصعبة،
والمواطن ٌكون فً أمان خاصة فً ظل القوانٌن الدولٌة الصارمة ،إذ ٌمكن الفرع البنكً أفراد
جالٌتنا من إرسال حواالت الكترونٌة بالعملة الصعبة مما ٌقلل من الخطر علٌهم فً المطارات
الدولٌة.
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا أن اعمل جاهدا مع وزارات المالٌة والخارجٌة والجالٌة
الجزابرٌة بالخارج وكافة الوزارات المعنٌة على تفعٌل هذا المشروع.
 - 00تفعٌل واسترن ٌوٌنون :WESTERN UNION
لقد نوهت وبشدة فً مداخلتً بالبرلمان الجزابري بتارٌخ  0جوان  7066بؤهمٌة WESTERN

 UNIONبالنسبة للعدٌد من الجزابرٌٌن الذٌن ٌزاولون دراساتهم العلٌا فً الجامعات العالمٌة،
وخاصة لألولٌاء فً الجزابر حٌنما ٌساعدون أبنابهم الطلبة فً تغطٌة مصارٌف الدراسة
واإلٌواء وغٌرها ،ففلسفة  WESTERN UNIONهً إرسال العملة الصعبة ”من و إلى ”
والعكس صحٌح  ،أما فً الجزابر العملة الصعبة تتجه من الخارج إلى الجزابر فقط ! .
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا أن أعمل جاهدا مع وزارة المالٌة والوزارات المعنٌة على تفعٌل
واسترن ٌوٌنون  WESTERN UNIONلٌتمكن أولٌاء الطلبة من تسدٌد فواتٌر مصارٌف
أبنابهم المتواجدٌن بالخارج فً إطار ما ٌسمح به القانون والتشرٌع الجزابري.
 - 02الخطوط الجوٌة الجزائرٌة – نفس االمتٌازات لحاملً شهادة اإلقامة:
إنً أعدكم بالعمل مع وزارة النقل ومدٌرٌة الخطوط الجوٌة الجزابرٌة على إعطاء نفس
االمتٌازات فً حالة تخفٌض األسعار الموسمٌة  LES PROMOTIONSلحاملً شهادة اإلقامة
فً أي دولة أجنبٌة دون أن تكون خاصة فقط لحاملً شهادة اإلقامة الفرنسٌة.
 وقد سبق لً وأن أشرت لهذا الموضوع فً مداخلتً بتارٌخ  62نوفمبر 7002بالبرلمانالجزابري.
إخوانً و أخواتً:
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا أن أعمل جاهدا مع وزارة النقل ومدٌرٌة الخطوط الجوٌة
الجزابرٌة والوزارات المعنٌة بتعمٌمها.
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 - 03الخطوط الجوٌة الجزائرٌة – تخفٌض األسعار تماشٌا مع الشركات األجنبٌة:
من جهة فحسب النظرٌة االقتصادٌة ،خفض األسعار ٌإدي إلى زٌادة الطلب ،و منه إلى زٌادة
األرباح ،ومن جهة أخرى جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج تعد بالمالٌٌن ،و إن توافد المالٌٌن من
الجزابرٌٌن لزٌارة الوطن األم سٌكون ورقة رابحة للخطوط الجوٌة الجزابرٌة ،و منه سنعمل
على تخفٌض األسعار لتكون منافسة للشركات األجنبٌة خاصة التً تنقل أفراد جالٌتنا إلى
الجزابر من اٌطالٌا أو بلجٌكا أو اسبانٌا أو من أي دولة أوروبٌة أخرى ،باإلضافة إلى تخفٌض
األسعار بالنسبة للعابلة المتعددة األفراد والتً لها دخل محدود ،مع األخذ بعٌن االعتبار الطلبة
واألطفال.
إخوانً و أخواتً:
إذا انتخبت بإذن هللا سؤعمل جاهدا مع وزارتً النقل والمالٌة والوزارات المعنٌة ومدٌرٌة
الخطوط الجوٌة الجزابرٌة على تفعٌل هذا المشروع.
 - 04طلب اللحم الحالل فً الخطوط الجوٌة األجنبٌة المتجهة إلى الجزائر:
أعدكم بالعمل مع وزارات النقل و الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج ومدٌرٌة الخطوط
الجوٌة الجزابرٌة على حث الشركات الجوٌة األجنبٌة التً تنقل مسافرٌنا إلى الجزابر أن تكون
الوجبة المقدمة للمسافر حالال ولٌس مكتوبا علٌها.
(وجبة خالٌه من لحم الخنزٌر)
Repas Sans Viande de Porc
Meal Does Not Contain Pork

إخوانً و أخواتً
إذا انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة على تفعٌل هذا المشروع.
 - 05تخصٌص  % 5أو  % 01من كل مجمع سكنً ألفراد جالٌتنا بالخارج:
أعدكم بالعمل مع وزارات السكن والخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج والوزارات المعنٌة ،
على حث المقاولٌن على تخصٌص  %5أو  %10من كل مجمع سكنً فً جمٌع الوالٌات
الجزابرٌة ألفراد جالٌتنا بالخارج للذٌن ٌرغبون فً شراء السكنات.
مالحظة:
مع العلم أن أي جزابري مقٌم بالخارج باستطاعته شراء منزل فً الجزابر بقرض من البنوك
الوطنٌة أو األجنبٌة المعتمدة بالجزابر ،وذلك باإلتٌان بشهادة العمل من الدولة األجنبٌة التً
ٌعمل بها وكشوف المرتبات الشهرٌة  Les fiches de payeمصادق علٌها فً السفارة أو
القنصلٌة الجزابرٌة بالخارج .وقد سبق لً وأن قدمت هذا االقتراح فً البرلمان الجزابري فً
مداخلتً بتارٌخ  0جوان .7066
إخوانً و أخواتً:
فإذا انتخبت بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع.
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 - 06تخصٌص زٌارات لمقاولً البناء والسكن الجزائرٌٌن ألفراد جالٌتنا بالخارج:
 أعدكم بالعمل مع جمعٌة المقاولٌن الجزابرٌٌن ووزارة السكن والوزارات المعنٌة على حثالمقاولٌن الجزابرٌٌن المختصٌن فً بناء السكنات على زٌارة أفراد جالٌتنا فً الخارج سواء فً
دول أوروبا أو أمرٌكا أو الدول األخرى التً ٌتزاٌد فٌها عدد أفراد جالٌتنا الجزابرٌة لالستثمار
وشراء سكنات فً مختلف والٌات الجزابر.
 لقد سبق لً أن تحدثت مع بعض المقاولٌن الجزابرٌٌن ،وقد رحبوا بالفكرة.إخوانً و أخواتً
إذا انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا مع القطاعٌن الخاص والعام على تفعٌل هذا المشروع
وجعله منتجا ومفٌدا ألفراد جالٌتنا وللمقاولٌن وللوطن.
 -07أطفال الجالٌة الجزائرٌة بالخارج والمخٌمات الصٌفٌة الجزائرٌة:
أعدكم بالعمل مع وزارات التضامن واألسرة و الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج ،ووزارة
التربٌة الوطنٌة وكافة الوزارات المعنٌة ،على تشجٌع أطفال جالٌتنا بالخارج لزٌارة الجزابر
أثناء العطل المدرسٌة والصٌفٌة حتى نزرع فً أطفالنا الروح الوطنٌة ،و حب النشٌد والعلم
الوطنٌٌن  - .وقد سبق لً أن تحدثت مع عدة وزراء بهذا الشؤن ،و أعلمكم أن فكرتً هذه قد
لقٌت الترحٌب من قبلهم.
إخوانً و أخواتً:
إذا انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع الذي سٌزٌد من حب الجزابر
والدفاع عنها من طرف أفراد جالٌتنا بالخارج.
 - 08الكشافة اإلسالمٌة الجزائرٌة وأطفال جالٌتنا بالخارج:
سؤعمل مع الكشافة اإلسالمٌة الجزابرٌة على تنظٌم لقاءات واستدعاء أطفال جالٌتنا بالخارج إلى
المخٌمات الصٌفٌة أثناء العطل المدرسٌة حتى نوطد صلة الرحم  ،ونزرع مبادئ وثوابت الدولة
الجزابرٌة فً أطفال جالٌتنا بالخارج .
إخوانً أخواتً:
إذا انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا مع مسإولً الكشافة اإلسالمٌة الجزابرٌة والوزارات
المعنٌة على تفعٌل هذا المشروع الذي ٌخص أبناءنا  ،سفراء الجزابر فً الخارج .
 - 09زٌارات دورٌة للوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب للخارج:
 أعدكم بالعمل مع وزارة التشغٌل والضمان االجتماعً ،والوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب،ووزارة الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة ،على ترتٌب زٌارات دورٌة للوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل
الشباب ،لمختلف الدول األوروبٌة واألمرٌكٌة والدول األخرى التً ٌتزاٌد فٌها عدد الجزابرٌٌن،
للتروٌج لهذا المشروع  ANSEJبٌن أفراد جالٌتنا بالخارج من اجل استقطاب مهاجرٌنا ذوي
الخبرة والكفاءة العالٌة لالستثمار فً بلدهم األم واالستفادة من القرض المصغر كمرحلة أولى،
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ونعلم جمٌعا أن تطور بعض الدول الٌوم كان بسبب سٌاسة التدعٌم التً انتهجت من قبلهم،
والمتمثلة فً تقدٌمهم لقروض مصغرة أدت إلى إنشاء مإسسات صغٌرة ثم متوسطة ثم عمالقة.
 مع العلم أن الجزابر تنفرد بهذا المشروع المدعم للشباب  ANSEJعن بقٌة الدول األخرى. نرجو من كل أفراد جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج المشاركة بقوة من اجل الوصول بالجزابر إلىمرحلة اإلنتاج لنضمن حٌاة أفضل ألبنابنا ،خاصة أن البترول والغاز لٌسا بموارد أبدٌة .
إخوانً و أخواتً :
إذا انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة على تفعٌل هذا المشروع لٌعود
بالفابدة على جمٌع األطراف.
 - 21إمكانٌة الحصول على األوراق الشخصٌة المتعذرة عن طرٌق السفارات والقنصلٌات
الجزائرٌة:
سؤعمل جاهدا مع وزارات العدل ،الداخلٌة ،الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج وكذا التربٌة
الوطنٌة ،ووزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً عن إمكانٌة الحصول على أوراق إدارٌة
شخصٌة متعذرة عن طرٌق القنصلٌات الجزابرٌة بالخارج.
 باسمً الخاص وباسم جالٌتنا الجزائرٌة بالخارج أتقدم بالشكر الجزٌل لوزٌر العدل علىجعل شهادة السوابق العدلٌة تستخرج من القنصلٌات الجزائرٌة بالخارج مباشرة .
إخوانً و أخواتً:
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة على إمكانٌة الحصول على
وثابق أخرى كالشهادات المدرسٌة ،وكشوف النقاط الجامعٌة وغٌرها .
 - 20المجتمع المدنً والجمعٌات الجزائرٌة بالخارج:
أعدكم بالعمل مع أفراد جالٌتنا بالخارج على إنشاء عدة جمعٌات بالخارج ،و حثها على العمل
مع بعضها البعض سواء كانت فً نفس الدولة أو فً دول مختلفة ،وكذلك ربطها بالجمعٌات
الجزابرٌة الموجودة فً الوطن ،حتى تكون سندا ومصدر قوة للدفاع عن مصالح الجزابر.
فجالٌتنا الجزابرٌة كما وجدناها وعرفناها دوما ،تفرح وتسر عندما ٌعلوا وٌتألأل اسم الجزابر
فً المحافل الدولٌة ،وتحزن عندما ٌصٌب الوطن أي مشكل اجتماعً أو طبٌعً كمثل الجسد
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر األعضاء بالسهر والحمى.
 -قد سبق لً وان قدمت أفكارا ومقترحات فٌما ٌخص هذا الموضوع فً مداخلتً بتارٌخ 72

نوفمبر  7066بالبرلمان الجزابري.
إخوانً و أخواتً :
إذا انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع لصالح الوطن وجعل الجمعٌات
الجزابرٌة فً الخارج همزة وصل بٌن وطن اإلقامة والوطن األم.
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 -22التشجٌع على إنشاء توأمة بٌن الجامعات الجزائرٌة والجامعات األجنبٌة:
أعدكم بالعمل مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،ووزارة الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة
بالخارج ،والوزارات المعنٌة على تشجٌع أساتذتنا الذٌن ٌدرسون فً الجامعات األجنبٌة وعلمابنا
المسإولٌن و اإلطارات فً المخابر األجنبٌة بالعمل على إنشاء توأمة مع الجامعات الجزابرٌة
المختلفة والموزعة على مختمف و اليات الوطن ،حتى نرفع من مستوى الجامعات الجزابرٌة

لترقى للمواصفات العالمٌة المعترف بها دولٌا ،و لٌتسنى ألساتذتنا و علمابنا العاملٌن
كمسإولٌن و اطارات فً المخابر العالمٌة العمل فً المخابر الجزابرٌة مساهمة
منهم فً تطوٌر البحث العلمً فً الجزابر .
 انه قد سبق لً وان قدمت مداخالت فً البرلمان الجزابري ومن بٌنها مداخلتًبتارٌخ  60و 66دٌسمبر . 7002
إخوانً و أخواتً:
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع الذي ٌعود بالفابدة على
الوطن والمواطن كً تصبح الجامعات الجزابرٌة ومخابر البحث العلمً مراكزا الستقطاب
الطلبة من كل دول العالم.
 -23مراجعة عملٌة التنقٌط بالجامعات الجزائرٌة:
 لقد اشتكً لً العدٌد من األساتذة الجزابرٌٌن المسإولٌن على مراكز البحث العلمً بالخارجعند زٌاراتً الدورٌة لجامعات استرالٌا ،هونك كونغ ،مالٌزٌا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،
وكندا ،من عدم قبول الطلبة الجزابرٌٌن القادمٌن من الوطن بعد التخرج (اللٌسانس أو بكالورٌا
 ، )5+ألن عملٌة التنقٌط األنجلوساكسونً تختلف عن التنقٌط الفرنسً .فمثال اغلب الطلبة
المتخرجٌن من الجامعات الجزابرٌة ال ٌتعدى معدلهم السنوي  12/ 20او  13/ 20فهذا المعدل
إذا تم مقارنته بالتنقٌط االنجلوساكسونً ٌكافا درجة متوسط أو دون المتوسط ،،مما ٌحرمهم
من منحة دراسٌة لمواصلة الماجستٌر أو الدكتوراه أثناء دراسة الملف من قبل لجنة الجامعة .
 مع العلم أن الجامعات العالمٌة ومراكز البحث الدولٌة توزع اآلالف من المنح لكل دول العالمدون تحٌز ،إال عامل التنقٌط أو المعدل السنوي العام للطالب.
وقد تحدثت عن هذا فً عدة مناسبات فً البرلمان الجزابري آخرها بتارٌخ  72جوان . 7066
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة على تفعٌل هذا المشروع
وازالة العبا على الطلبة الجزابرٌٌن الذٌن ٌودون مواصلة دراستهم فً الخارج ،واالستفادة
من المنح الدراسٌة بالجامعات العالمٌة.
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-24إمكانٌة فصل وزارة البحث العلمً عن وزارة التعلٌم العالً:
سؤعمل مع الحكومة والوزارات المعنٌة على فصل وزارة البحث العلمً عن وزارة التعلٌم
العالً ،وجعلها وزارة مستقلة بمٌزانٌة خاصة  ،لٌتسنى لوزارة البحث العلمً العمل مع كل
الوزارات المختلفة على حدى  ،حتى ٌكون التركٌز أدق شامال لذوي االختصاص فقط  ،خاصة
و نحن نعٌش عصر التكنولوجٌا ،فالمالك للتكنولوجٌا هو مالك للسالح.
إخوانً و أخواتً :
قد سبق لً أن قمت بمداخلة فً هذا الموضوع بتارٌخ  21أكتوبر  ،2010وإذا تم انتخابً مرة
ثانٌة بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا االقتراح الذي سٌإدي إلى استقطاب علمابنا
الجزابرٌٌن المنتشرٌن عبر دول العالم المتقدم  ،كما سٌعود بالفابدة على المواطن والوطن.
 -25شراء مادة علمٌة ( التارٌخ الجزائري والثورة الجزائرٌة) فً الجامعات األمرٌكٌة:
أعدكم بالعمل مع وزارات التعلٌم العالً والبحث العلمً ،والتربٌة الوطنٌة ،و المجاهدٌن ،و
الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج على تشجٌع إنشاء صندوق مالً لشراء مادة علمٌة
متخصصة فً (التارٌخ والثورة الجزابرٌة)  ،وجعلها مادة علمٌة تدرس فً الجامعات العالمٌة
خاصة أن ثورة التحرٌر الجزابرٌة هً اكبر ثورة فً التارٌخ المعاصر.
إذا تم تنفٌذ هذا المشروع سٌصبح تارٌخ الجزابر و الثورة التحرٌرٌة اللذان نفتخر بهما كمادة
تدرس فً أرقى الجامعات العالمٌة خاصة لمن ٌجهل أو ٌتجاهل تارٌخنا المجٌد ،و هو أحسن
هدٌة نقدمها لشهدابنا األبرار.
 لقد سبق لً وان قدمت اقتراح هذا المشروع بتارٌخ  17مارس 2010ونشر فً عدة جرابدوطنٌة.
إخوانً وأخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا أعدكم بالعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع مع الحكومة والوزارات
المعنٌة  ،والذي ٌعود فً النهاٌة إلى اعتراف كل الدول والشعوب بالتارٌخ والثورة الجزابرٌٌن .
 المجد والخلود لشهادابنا األبرار. -26إنشاء مدارس جزائرٌة خاصة لتدرٌس اللغة الوطنٌة بالخارج:
سؤعمل مع وزارة التربٌة الوطنٌة ،ووزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،ووزارة الخارجٌة
والجالٌة الجزابرٌة بالخارج على إمكانٌة إنشاء مدارس جزابرٌة فً الدول التً ٌتزاٌد فٌها عدد
أفراد جالٌتنا مثل كندا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،والدول األوروبٌة .
و انه من فوابد هذه المدارس زرع الروح الوطنٌة و الثوابت ،المقومات ،والمبادئ  ،وربط
الفرد الجزابري بالوطن األم  ،بدراسته لتارٌخ بالده ،وجعل النشٌد الوطنً والعلم الجزابري
والكتاب االبتدابً الجزابري متداوال بٌن أفراد جالٌتنا فً الخارج.
وقد قدمت اقتراحا فً هذا الموضوع بتارٌخ  05نوفمبر 2007بالبرلمان الجزابري.
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إخوانً و أخواتً:
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا مع الحكومة والوزارات المعٌنة على تفعٌل هذا
المشروع.
 - 27العمل مع حكومات الدول المستضٌفة لجالٌتنا الجزائرٌة بالخارج على إمكانٌة إضافة
مادة اللغة الوطنٌة والتارٌخ الجزائري فً برنامج الطور االبتدائً:
أعدكم بالعمل مع وزارة الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة  ،والجمعٌات الجزابرٌة المعتمدة فً
الخارج ،على إقناع الدول المستضٌفة لجالٌتنا بتدرٌس مادة اللغة الوطنٌة والتارٌخ الجزابري
ألبناء جالٌتنا فً الطور االبتدابً كما هً متاحة للجالٌات العربٌة األخرى.
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع الذي ٌرجع بالفابدة على
المواطن خاصة و الجزابر عامة.

 -28تعميم تعليم اللغة) العربية و األمازيغية( والثقافة األصلية:ELCO
ELCO= Enseignement de Langue et de Culture d’Origine

 ٌجب تعمٌم تجربة تعلٌم اللغة أي العربٌة و األمازٌغٌة والثقافة األصلٌة الموجودة بفرنسا علىأمرٌكا ودول أوروبا .
إن وجود مصلحة خاصة بتعلٌم اللغة الوطنٌة والثقافة األصلٌة على مستوى سفارتنا بفرنسا
ٌساعد على توطٌد عالقة أفراد جالٌتنا بأصولها العربٌة واالمازٌغٌة والثقافة األصلٌة ،وبالتالً
ٌجب تعمٌم هذه التجربة الهامة والفرٌدة من نوعها فً أمرٌكا ودول أروبٌة أخرى أٌن ٌتزاٌد
فٌها أفراد جالٌتنا .
إخوانً و أخواتً :
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا مع وزارة الخارجٌة والجالٌة الجزائرٌة ،وبقٌة
الوزارات المعنٌة وكذا الجمعٌات الجزائرٌة الموجودة بالخارج على تعمٌم هذه التجربة التً
تعود بالخٌر على الوطن والمواطن.
 -29تعمٌم المعاهدات بٌن الجزائر والدول المستضٌفة لجالٌتنا الجزائرٌة بالخارج بإرسال
األئمة الجزائرٌٌن إلى مساجد الدول األجنبٌة:
سؤعمل مع وزارات الشإون الدٌنٌة ،و التربٌة الوطنٌة ،و التعلٌم العالً ،و كذا وزارة الخارجٌة
والجالٌة الجزابرٌة بالخارج ،على تعمٌم المعاهدات  LES CONVENTIONSالتً هً سابرة
المفعول بٌن الجزابر وفرنسا ،على دول أوروبٌة أخرى ودول أمرٌكا الشمالٌة ،للنقص فً
األبمة الجزابرٌٌن بالخارج.
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع مع الوزارات المعنٌة.
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 - 31معادلة الشهادات:
أعدكم بالعمل مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والوزارات المهنٌة على التسهٌل
واإلسراع فً معادلة الشهادات الجامعٌة للطلبة واألساتذة الجزابرٌٌن والجزابرٌات المتخرجٌن
من الجامعات العالمٌة المعترف بها دولٌا ،فً إطار ما ٌسمح به القانون والتشرٌع الجزابري.
إخوانً و أخواتً :
إذا انتخبت بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع الذي سٌمكن إطاراتنا من
المساهمة فً تنمٌة الوطن وازدهاره.
 - 30مشاركة الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب فى تغطٌة مصارٌف الدراسات العلٌا
للطلبة الموهوبٌن الذٌن ٌرٌدون مواصلة الدراسة فً الخارج:
سؤعمل مع وزارة التشغٌل والضمان االجتماعً ،والوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب،
والوزارات المعنٌة على إمكانٌة االستفادة من قرض )ملٌارسنتٌم( ،وتحوٌله لتغطٌة مصارٌف
الدراسات العلٌا للطلبة الجزابرٌٌن فً الخارج  ،وعند التخرج والعمل ٌعٌدون هذا الدٌن.
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف سؤعمل جاهدا لتفعٌل هذا المشروع .
 -32جواز السفر البٌومتري :
بما أن كل دول العالم ستستجٌب للطلب العالمً لٌكون نوفمبر 2015أخر اجل للسفر بجواز سفر
عادي ،فالجزابر والحمد هلل قد بادرت بإجراءات جواز السفر البٌومتري ،ومن شروط جواز
السفر البٌومتري اخذ بصمات األصابع العشر للفرد وان ٌكون داخل القنصلٌة الجزابرٌة.
فبعد المسافة بٌن مقر إقامة أفراد جالٌتنا والقنصلٌة الجزابرٌة خاصة فً كندا والوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة ،كما أن هناك دول ٌقل أو ٌنعدم فٌها التمثٌل الدبلوماسً ،مثل بعض الدول األوروبٌة،
و بعض دول أمرٌكا الجنوبٌة ،وبعض دول أسٌا ،فنجد سفارة واحدة تمثل العدٌد من الدول فً
أن واحد ،و غالء تذاكر السفر إلى جانب إلزامٌة التؤشٌرةٌ ،صعب السفر خاصة للعابلة المتعددة
األفراد لهذا اقترحت فً مداخلتً بالبرلمان الجزابري بتارٌخ  18نوفمبر ،2011بفتح مكتب
خاص بالجالٌة الجزابرٌة بالخارج على مستوى وزارة الشإون الخارجٌة بالجزابرالعاصمة
للذٌن ٌصعب علٌهم االنتقال للقنصلٌات والسفارات التً ٌتبعونها.
و منه سٌتسنى ألغلب أفراد جالٌتنا الجزابرٌة الحظ فً زٌارة وطنهم األم الجزابرمن اآلن و إلى
غاٌة . 2015
إخوانً و أخواتً:
إذا انتخبت بإذن هللا سوف أواصل العمل بكل جد وإخالص لتحقٌق هذا المشروع الذي سٌسهل
العمل على اإلدارة الجزابرٌة من جهة و ٌخفف من معاناة المواطن المقٌم فً الخارج من جهة
أخرى .
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 -33إمكانٌة تغٌٌر مدة جواز السفر من  5إلى  01سنوات مع إمكانٌة زٌادة عدد األوراق:
سؤعمل مع وزارة الداخلٌة والوزارات المعنٌة على إمكانٌة رفع مدة الصالحٌة من  5سنوات
إلى  10سنوات لألفراد الذٌن تتجاوز أعمارهم  15سنة فما فوق ،والذي هو معمول به عالمٌا،
مع إمكانٌة زٌادة عدد األوراق خاصة للجزابرٌٌن الذٌن ٌقومون بزٌارات متعددة للوطن و لدول
مختلفة  ،كاألساتذة والباحثٌن ورجال األعمال سواء للجزابرٌٌن المقٌمٌن فً الخارج أو الداخل.
إخوانً و أخواتً:
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع.
 -34فتح فرع قنصلً جزائري بكالٌفورنٌا مع إمكانٌة إنشاء ملحق تكنولوجً :
أعدكم بالعمل مع وزارة الشإون الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج ،و وزارة المالٌة على
فتح فرع قنصلً جزابري ولو لٌومٌن فقط فً األسبوع بكالٌفورنٌا ( سان فرانسٌسكو أو لوس
انجلس) مع إمكانٌة إنشاء ملحق تكنولوجً  Attaché Technologiqueهناك.
فوجود المدٌنة التكنولوجٌة سٌلكون فالً  SILICON VALLEYبسان هوزي بكالٌفورنٌا ،وهً
المدٌنة العالمٌة األولى والكبرى فً التكنولوجٌا العالمٌة ،والمقر الربٌسً لشركات التكنولوجٌا
العمالقة مثلGOOGLE , YAHOO, FACEBOOK, MICROSOFT, DELL, IBM....etc:
وغٌرها.
و منه من الضروري إنشاء ملحق تكنولوجً ٌكون همزة وصل بٌن علمابنا وباحثٌنا بهذه
المدٌنة التكنولوجٌة ،والمخابر الموجودة بالجزابر ،و وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 وقد سبق لً وان قدمت اقتراحا فً هذا الموضوع بتارٌخ 17نوفمبر 2009بالبرلمانالجزابري.
إخوانً و أخواتً:
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على إمكانٌة تفعٌل هذا المشروع الذي سٌنقل الجزابر
إلى بر األمان و إلى التكنولوجٌا العالمٌة.
 -35فتح خط جوي بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والجزائر:
أعدكم بالعمل مع وزارة النقل ومدٌرٌة الخطوط الجوٌة الجزابرٌة ،ووزارة الخارجٌة والجالٌة
الجزابرٌة بالخارج ،ووزارة المالٌة ،والوزارات المعنٌة على الحث فً اإلسراع بفتح خط جوي
مباشر بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والجزابر ،نظرا لألهمٌة االقتصادٌة  ،اذ تعتبر الجزابر
ثانً دولة فً إفرٌقٌا بعد إفرٌقٌا الجنوبٌة اقتصادٌا مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،كما تعتبر
ثانً دولة عربٌة بعد المملكة العربٌة السعودٌة فً المبادالت التجارٌة ،باإلضافة إلً األهمٌة
السٌاسٌة واالجتماعٌة والسٌاحٌة ،خصوصا إذا برمج بالتزامن مع شركات دول الجوار
واإلفرٌقٌة التً تنطلق من الجزابر ،فإذا تم ذلك سوف ٌكون خطا مربحا بامتٌاز.
وقد سبق لً وأن تطرقت لهذا الموضوع فً البرلمان الجزابري بتارٌخ  62نوفمبر .7002
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إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع لٌعود بالمنفعة على
المواطن والوطن.
 – 36إنشاء خط بحري بٌن اٌطالٌا والجزائر:
أعدكم أٌضا بالعمل مع وزارة النقل ومدٌرٌة النقل البحري ،والوزارات المعنٌة على إمكانٌة
إنشاء خط بحري لمسافري أفراد جالٌتنا الجزابرٌة بؤوروبا لٌربط مباشرة ”اٌطالٌا بالجزائر“،
وأن ٌكون خطا منافسا للشقٌقة تونس ،فاآلالف من الجزابرٌٌن والجزابرٌات ٌنتقلون مع أهالٌهم
من أوروبا إلى اٌطالٌا ،ثم إلى تونس ،ثم الجزابر لقضاء عطل صٌفٌة وشتوٌة ،فٌنتقلون عبر
الباخرة التونسٌة إلى تونس ثم الجزابر .ففتح هذا الخط سٌخفف من التعب والمشقة على أفراد
جالٌتنا بؤوروبا ،كما ستستفٌد الدولة الجزابرٌة من العدد الهابل ألبنابها فً الخارج ،وتزٌد
الحركة والنشاط فً قطاع السٌاحة فً جزابرنا العمٌقة .
و هنا أإكد مرة أخرى ان جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج هً ورقة رابحة لإلقتصاد والسٌاحة
الجزابرٌة فهً بد ٌل هاما لموارد مالٌة أخرى.
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع الذي ٌرجع بالفابدة على
المواطن والوطن.
 - 37حث وزارة الشبٌبة والرٌاضة على تشجٌع شباب و رٌاضً أفراد جالٌتنا بالخارج على
المشاركة فً مختلف الرٌاضات التً تقام بالجزائر:
إننا نعدكم بالعمل مع وزارة الشبٌبة و الرٌاضة و النوادي الرٌاضٌة الموزعة عبر أرجاء وطننا
الشاسع على تشجٌع الكفاءات الرٌاضٌة من أفراد جالٌتنا بالخارج ،من أجل مشاركتهم الدورٌة
باأللعاب المختلفة.
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا بالتنسٌق مع مإسسات الدولة على تفعٌل هذا
المشروع .
 – 38طرٌقة االستقبال بالمطارات و الموانئ ألفراد جالٌتنا الجزائرٌة:
نظ ار لعدم رضى أفراد جاليتنا الكريمة عمى طريقة االستقبال بالمطارات و الموانئ الجزائرية
نعلمكم أننا أوصلنا انشغالكم هذا للبرلمان الجزابري  ،فكونا لجنة تحقٌق و تحري متكونة من
برلمانٌات و برلمانٌٌن من مختلف األطٌاف السٌاسٌة  ،و بالتنسٌق مع السلطات المحلٌة للوالٌات
قمنا بزٌارات لمختلف الموانا و المطارات الجزابرٌة ) العاصمة  ،وهران  ،بجاٌة  ،عنابة ( ،
و فعال الحظنا أثناء استقبالنا لجالٌتنا بالخارج ذهابا و إٌابا وجود بعض النقابص خاصة المتعلقة
بذوي االحتٌاجات الخاصة ) المعاقٌن (  ،و بالتالً حصلنا على وعود من المسإولٌن المحلٌٌن
على بتحسٌن نوعٌة االستقبال  ...،الخ.
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إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على تطبٌق مقترحً المتمثل فً وضع كامٌرات
مراقبة حتى نضمن الراحة و السالمة لكل من المواطن و الجمركً و الشرطً.
 – 39عقود قانونٌة بالنسبة للصحفٌٌن الجزائرٌٌن المحترفٌن بالخارج:
لقد قدمنا أثناء مناقشة قانون اإلعالم الجدٌد بالبرلمان الجزابري بتارٌخ  28نوفمبر 2011

مقترحا ،و المتمثل فً اإلهتمام بكل الصحفٌات و الصحفٌٌن الذٌن عملوا لسنوات بمإسستً
اإلذاعة و التلفزٌون الجزابرٌتٌن ،و الكثٌر من الصحف الوطنٌة  ،و شاء القدر أن انتقلوا مع
عابالتهم لالستقرار بالخارج ،فؤصبح هإالء سفراء للجزابر بدفاعهم عن الوطن ،كما أن أغلبهم
الٌوم مراسلون لبعض الجرابد واإلذاعات الوطنٌة و لكن لألسف بعقود شفهٌة غٌر قانونٌة .
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على دفع الوزارة المعنٌة على اإلسراع فً تطبٌق
المقترح بتسوٌة وضعٌتهم القانونٌة.
 – 41إعطاء فرص للكفاءات الجزائرٌة بالخارج لالستثمار بالمجال الفالحً :
نعدكم بالعمل مع وزارة الفالحة و كذا المدٌرٌات الفالحٌة بمختلف الوالٌات على إعطاء الفرص
للكفاءات الجزابرٌة بالخارج لالستثمار فً المشارٌع الفالحٌة .
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة على تسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة
لكفاءاتنا بالخارج  ...فمعا سوف نعمل على دفع عجلة االستثمار بالوطن و رفع اقتصادنا
الوطنً .
 -40أفراد الجالٌة الجزائرٌة المقٌمٌن بصورة غٌر قانونٌة (الحراقة):
لقد تزاٌدت ظاهرة الجزابرٌٌن المقٌمٌن بصورة غٌر قانونٌة فً دول أوروبٌة وأمرٌكٌة ،وحتى
فً دول أسٌوٌة ،كما تزاٌدت مشاكلهم التً أصبحت مشاكل كل الجزابرٌٌن المقٌمٌن بصورة
قانونٌة وحرقة أكباد ذوٌهم بالجزابر ،فالجزابرٌون المقٌمون بصورة غٌر قانونٌة ٌحتاجون إلى
مساعدات مالٌة و طبٌة و نفسٌة  ،أو على األقل حثهم على الرجوع إلى أرض الوطن ،و حتى
صعوبة نقل بعض الجثث للذٌن تصٌبهم المنٌة فً هذه الدول.
<<< ففً نظري  -وهذا إذا وافقتمونً إخوانً و أخواتً أفراد جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج
المقٌمٌن بصورة قانونٌة -بجعل من البطاقة القنصلٌة التً نجددها كل  5سنوات حال مإقتا و
ذلك بتخصٌص دوالرا واحدا أو  5دوالرات مثال لكل جزابري مسجل فً سفاراتنا بالخارج،
والذي ٌزٌد عددهم عن + )1.700.000ملٌون و 700ألف جزابري مسجل عبر العالم(.
إخوانً و أخواتً :
إذا تم انتخابً إن شاء هللا ووافقتمونً على اقتراحً سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا
المشروع.

وغٌره كثٌر....
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لقد أجبت بكل أمانة  ،وصدق  ،و روح رٌاضٌة على تساإالت بعض اإلخوة من أفراد جالٌتنا
المقٌمة بالخارج سواء فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،كندا وبعض دول أوروبا ،الذٌن لهم نٌة
الترشح ضدي لمنافستً فً االنتخابات التشرٌعٌة  7062-7067بعضهم فً قوابم حرة وبعضهم
األخر فً أحزاب سٌاسٌة.
 ان إٌمانً بالدٌمقراطٌة والشفافٌة والحب الذي أكنه لجالٌتنا وللوطن الجزابر كبٌرٌن  ،خاصةفً هذه الفترة والعالم كله ٌترقب ،و ٌتساءل  -هل الجزابر حالة نادرة؟  -هل الجزابر تختلف
عن بقٌة الدول العربٌة التً عصف بها الربٌع العربً؟
إن واجبنا كجزابرٌٌن وجزابرٌات أن نتوجه نحو صنادٌق االقتراع  ،وننتخب من نرٌد بكل
حرٌة  ،فنثبت للعالم أننا شعب متحضر  ،شعب الملٌون ونصف الملٌون شهٌد ،شعب المجاهدٌن
واألبطال ،شعب اكبر ثورة فً التارٌخ المعاصر ،شعب عصفت به ثورات مختلفة وعشرٌة
سوداء  ،عرف مرها وشقاءها  ،فلنتوجه جمٌعا ولنحث أصدقابنا وأهالٌنا على االنتخاب .
كل صوت ٌحسب ،وصوت واحد قد ٌغٌر من نتابج االنتخابات فً المجتمعات المتحضرة ،
فاثبتوا للعالم أنكم شعب مسوإل ،أوقفوا المشككٌن فً دٌمقراطٌتنا ،والحاسدٌن لتنمٌتنا
وحضاراتنا  ،فاثبتوا بؤننا مجتمع ذو سلوك حضاري ٌحب وطنه وٌضحى من اجله.
عاشت الجزابر حرة مستقلة ،المجد والخلود لشهدابنا األبرار.
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