ميالد المنتدى الجامعي الحركي

األخ العنصر يثمن املبادرة ويشيد بدور األساتذة اجلامعيني في دعم األحزاب السياسية

إنتخاب األخ أوحلي باإلجماع رئيسا للمنتدى
الرباط ـ صليحة بجراف

انعقد أول أمس السبت بالرباط ،على هامش
ندوة علمية نظمتها احلركة الشعبية حتت
شعار« :مشروع القانون اإلطار مدخل أساسي
إلصالح منظومة التربية والتكوين» ،اجلمع
العام التأسيسي للمنتدى اجلامعي احلركي.
ميالد املنتدى اجلامعي احلركي ،الذي حضره
عدد من اجلامعيني من مختلف التخصصات
والتكوينات بكل جهات اململكة ،افتتح بالكلمة
التوجيهية لألخ محند العنصر ،األمني العام
حلزب احلركة الشعبية ،الذي ثمن هذه
املبادرة.
األخ العنصر ،الذي أشاد بدور اجلامعيني
في دعم األحزاب السياسية واحلكومة
بآرائهم حول القضايا الوطنية واألوراش
الكبرى ،وعد باستماع احلركة الشعبية إلى
اقتراحاتهم ومساهماتهم.
كما حث األخ العنصر ،احلاضرين على
االنخراط في الشأن السياسي واملساهمة
الفعلية في تدبيره ،معربا عن متمنياته
للمولود اجلديد بكل التوفيق والنجاح في
املهام املنوطة به.
من جهته ،األخ حمو أوحلي ،رئيس اللجنة
التحضيرية وعضو املكتب السياسي للحركة
الشعبية ،الذي حاول تقريب احلضور ،في
كلمته االفتتاحية ،من فكرة املنتدى اجلامعي
احلركي ،وأهدافه ،قائال«:إنها تأتي بعد

تشخيص عميق للواقع املغربي ولدور من جانبه ،أعرب األخ محمد األعرج عضو
الكفاءات اجلامعية في خدمة املشروع املكتب السياسي للحركة الشعبية ،عن فخره
املجتمعي التنموي ،ومن منطلق إشراكهم واعتزازه بتأسيس مبادرة منتدى اجلامعيني
احلركني ،قائال «:حزب احلركة الشعبية الذي
فعليا في صنع القرار السياسي».

في سطور
األخ أوحلي ،الذي مت انتخابه رئيسا للمنتدى اجلامعي حلزب احلركة الشعبية ،يشغل حاليا
منصب كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية واملياه والغابات ورئيس املجلس اإلقليمي لعمالة
إفران وهو عضو باملكتب السياسي حلزب احلركة الشعبية ،حاصل على شهادة الدكتوراه في
الطب البيطري من معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة ،وعلى دكتوراه السلك الثالث من
جامعة تولوز وعلى دكتوراه الدولة من جامعة بوليتيكنيك بتولوز،ابتدأ مساره املهني كأستاذ
جامعي مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة.
كماعمل باحثا مساعدا بجامعة برلني بأملانيا و جامعة إدنبرة باسكتلندا ،وصدرت له عدة
أعمال ومقاالت علمية منشورة في مجالت وطنية ودولية فضال عن إشرافه على إجناز عدة
بحوث في مختلف جهات اململكة.
وعلى الصعيد السياسي سبق لألخ أوحلي ،أن تولى منصب مستشار جماعي بجماعة عني
اللوح بإقليم إفران ورئيس جماعة عني اللوح ومبجلس النواب كان رئيسا للجنة االقتصاد
والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية وشؤون املغاربة املقيمني باخلارج قبل أن يحظى
بالثقة امللكية السامية ويعني كاتبا للدولة مكلفا بالتضامن والعمل اإلنساني.
كما شغل األخ أوحلي باخلصوص ،منصب رئيس هيئة األطباء البياطرة باملغرب ويعد من بني
مؤسسي االحتاد املغاربي جلمعيات البياطرة حيث كان أول كاتب عام لهذا االحتاد عالوة على
توليه عدة مهام ومسؤوليات في مجموعة من اجلمعيات التضامنية ومنظمات املجتمع املدني،
عالوة على كونه خبيرا لدى عدة تنظيمات وهيئات وطنية ودولية.

ت :البوطهري

كرس التعدد وكان سباقا في الدفاع عن
احلريات العامة هو حزب للجميع» ،داعيا
احلضور إلى العمل حتى يكون املنتدى لبنة
أساسية في عمل احلزب والفعل السياسي
عموما.
بدورهم ،توقف املشاركون واملشاركات ،في
أشغال اجلمع العام التأسيسي لهذا التنظيم،
عند األهداف التي يرمي منتدى اجلامعيني
احلركيني إلى حتقيقها ،معربني عن أملهم أن
يشكل تنظيمهم قيمة مضافة للعمل احلزبي
الفعال.
إلى ذلك ،متت املناقشة واملصادقة على مشروع
القانون األساسي للمنتدى اجلامعي احلركي،
قبل اللجوء إلى مسطرة التصويت وانتخاب
الهياكل واألجهزة الوطنية للمنتدى (الرئيس،
املجلس الوطني واملكتب التنفيذي).
جتدر اإلشارة إلى أن اجلمع العام الذي
حضره العديد من أعضاء املكتب السياسي
للحركة الشعبية ،عرف انتخاب األخ حمو
أوحلي ،رئيسا للمنتدى اجلامعي احلركي،
باإلجماع ،مع انتخاب أعضاء املجلس
الوطني للمنتدى عالوة على تفويض عملية
تشكيل املكتب التنفيذي إلى الرئيس املنتخب،
والذي سيضم ثالثة نواب للرئيس ،أمني املال
ونائبه ،ومقرر ونائبه ومستشارون مكلفون
مبهام.

