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في حوار ل«الحركة»

األخ األعرج :مؤسسة املنسق كانت حاضرة دائما في ثقافة وتدبير احلركة الشعبية منذ القدم
تعيني املنسقني اجلهويني يتوخى عدم متركز القرار التنظيمي في املكتب السياسي
أجرت الحوار  /صليحة بجراف
كشف األخ محمد األعرج عضو املكتب السياسي ومنسق جهة طنجة تطوان الحسيمة ،الهدف من تعيني حزب الحركة الشعبية ملنسقني جهويني قائال « :إن تعيني منسقني جهويني على
صعيد العديد من جهات اململكة يتوخى تجديد الهياكل الجهوية واإلقليمية ومواكبة أنشطتها».
وأضاف املتحدث يف حوار خص به « الحركة» أن هذا األجراء الذي يدخل يف إطار الدينامية املتجددة التي تعرفها الحركة الشعبية على مستوى هياكله ومنظماته املوازية ،ويتماشى مع روح
وفلسفة الجهوية التي أصبحت خيارا اسرتاتيجيا ،تم تعيني منسقني جهويني على صعيد العديد من جهات اململكة ،لإلشراف على تجديد الهياكل الجهوية واإلقليمية ومواكبة أنشطتها.
وتابع األخ األعرج « :املنسق الجهوي يسهر بمعية املكتب الجهوي على تتبع تنفيذ الربامج التي يقررها املجلس الجهوي ويعمل لهذه الغاية على تنسيق وتدعيم أنشطة الحزب على صعيد
الجهة يف نطاق النظامني األساسي والداخلي وقرارات هياكله املركزية كما يضطلع بالعديد من املهام» .
األخ األعرج ،تحدث أيضا عن الجهة التي يرتأسها من حيث التواجد الحركي  ،ويف مايلي نص الحوار:

جهة طنجة تطوان
الحسيمة تعد معقال
حركيا بامتياز كرستها
النتائج اإليجابية التي
حصل عليها الحزب خالل
اإلستحقاقات اإلنتخابية
األخيرة
<< ما الهدف من تعيني حزب احلركة الشعبية ملنسقني جهويني؟
<<< البد من التأكيد أوال على أن احلركة الشعبية تفتخر
بكونها من الهيئات السياسية القليلة التي واظبت منذ نشأتها على
عقد مؤمتراتها الوطنية في مواعيدها احملددة  ،كما حرصت دائما
على تشكيل هياكلها الرسمية وكذا هياكلها املوازية  ،مما يتطلبه
األمر من إعمال للدميقراطية .
إن احلركة الشعبية ح��زب عريق متجذر في التربة الوطنية ،
فباإلضافة إلى كونه حزبا تاريخيا بصم بحضوره وتواجده من خالل
العديد من احملطات التاريخية الوطنية ،فإن له امتداد جغرافي
على الصعيد الوطني  ،وبالتالي فقد كان من الضروري أن يؤطر
هذا التواجد من خالل إرساء هياكل محلية وإقليمية وجهوية  ،وهذا
األمر منصوص عليه في النظامني األساسي والداخلي  ،أما مؤسسة
املنسق فقد كانت حاضرة دائما في ثقافة وتدبير احلركة الشعبية منذ
القدم  ،والهدف منها بطبيعة احلال هو عدم متركز القرار التنظيمي
في املكتب السياسي وبالتالي فدور املنسق اجلهوي يعتبر أساسيا ،
في ظل انخراط املغرب في اجلهوية املوسعة وعدم الالتركيز .

المنسق الجهوي
يضطلع بالعديد من
المهام منها السهر
على إحداث فروع
جديدة في األماكن
التي ال توجد بها
تمثيليات للحزب

<< ماهي مهمة أو دور املنسق اجلهوي؟
<<< يسهر مبعية املكتب اجلهوي على تتبع تنفيذ البرامج التي
يقررها املجلس اجلهوي ويعمل لهذه الغاية على تنسيق وتدعيم
أنشطة احل��زب على صعيد اجلهة في نطاق النظامني األساسي
والداخلي وقرارات هياكله املركزية .
كما يضطلع املنسق اجلهوي بالعديد من املهام أذكر منها :
السهر على إحداث فروع جديدة في األماكن التي ال توجد بهامتثيليات للحزب .
احلضور في اجتماعاتها.إع��داد تقارير توجه إل��ى األخ األم�ين العام ،تشمل أنشطةاملكاتب احمللية واإلقليمية واجلهوية للحزب وهيئاته ومنظماته
املوازية في مختلف امليادين ،وكذا لوائح املنخرطني .
<< ألم يكن األج��در ،تفعيل مهمة املنسقني اإلقليميني قبل
التفكير في تعيني املنسقني اجلهويني ،السيما ونحن نعرف شساعة
اجلهته وما يصاحب ذلك من صعوبات في جمع حركيات وحركيي
األقاليم؟
<<< ه��ذا ق��رار للمكتب السياسي  ،وه��ذا م��ن حقه ،بحكم
الصالحيات املخولة له في النظام األساسي للحزب  ،وبالتالي فتعيني
منسقني جهويني  ،ال يلغي البتة تعيني منسقني إقليميني للحزب
في املستقبل  ،وبطبيعة احلال فاملنسق اجلهوي ال ميكنه أن يشتغل
لوحده  ،كما أنه ال يستطيع بشكل فردي جتسيد القرب احمللي من
املناضلني  ،لذا فإن الضرورة تقتضي االنفتاح على مناضلني حركيني
على مستوى العمالة أو اإلقليم  ،وكذا على املستوى احمللي ،
واملؤكد ان هذا االنفتاح سيتيح للمنسق اجلهوي فرصة التعرف على
الكفاءات احلزبية ذات االمتداد واإلشعاع واملتشبعة مببادئ احلزب
ليضع تصورا يحيله على األمانة العامة من اجل اتخاذ املتعني .
وفي هذا الصدد فإن األمر لن يقتصر على املنسقني اإلقليمني  ،بل
إن األمر يطال كذلك املجالس احمللية واإلقليمية واجلهوية  ،وهذا في
نظرنا هو الدور املنوط باملنسق اجلهوي .
<< كيف ميكن أن تتحدث عن اجلهة التي متثلها من حيث التواجد
احلركي؟
<<< الشك أن جهة طنجة تطوان احلسيمة  ،تعد معقال حركيا
بامتياز كرستها النتائج اإليجابية والهامة التي حصل عليها احلزب
خالل االستحقاقات االنتخابية التي عرفتها بالدنا سواء تلك املتعلقة
باجلماعات احمللية او اجلهوية أو البرملانية  ،مما جعلها حتتل املراكز
األولى على مستوى اجلهات من حيث عدد املقاعد التي حصلت
عليها احلركة الشعبية في مختلف احملطات االنتخابية التي عرفتها
بالدنا  ،وهذا يدعونا إلى بذل املزيد من اجلهد و املثابرة لتحقيق نتائج
أحسن ترقى بقيمة احلزب و مناضالته ومناضليه .وكما هو ملحوظ ،
فإن نتائج احلركة الشعبية تتحسن في كل استحقاق انتخابي  ،وهذا
مرده إلى اتساع القاعدة احلركية وكذلك القاعدة املتعاطفة التي
اقتنعت عن إميان بصدقية اخلطاب احلركي ومبصداقية األشخاص
الذين يترشحون باسم احلركة الشعبية  ،وبقربهم الدائم إلى جانب
املواطنني جتسيدا للدور السوسيولوجي للمنتخب ،وباملناسبة أحيي
من هذا املنبر املناضلني احلركيني القدامى الذين عبدوا لنا الطريق
ملواصلة التحامنا مع ساكنة هذه اجلهة .

يف سطور
األخ محمد األعرج( دكتوراه الدولة في الحقوق ،أستاذ التعليم العالي) ،عضو
المكتب السياسي وبرلماني ومنسق جهة طنجة تطوان الحسيمة ،وعضو
بالمجلس الجهوي لجهة تازة ـ تاونات الحسيمة خالل 2009ـ 2015
<< ما هي االستراتيجية التي ستتبعها بجهة طنجة تطوان
احلسيمة؟
<<<أكيد أن االستراتيجية املرسومة  ،ال تقتصر على منسق واحد
أو جهة واحدة فرسالة التعيني التي توصلنا بها من لدن األخ األمني
العام كمنسقني جهويني تضع خارطة طريق وطنية .
بالطبع ،سوف ننفتح على كل املناضلني احلركيني على مستوى
اجلهة  ،وسوف نعمل على إرساء مختلف الهياكل احمللية واإلقليمية
واجلهوية  ،كما أننا سنكون مبثابة صلة الوصل بني األمانة العامة
في املركز  ،وبني املناضلني على مستوى اجلهة ككل  ،هدفنا ليس
فقط توسيع قاعدة املناضلني احلزبيني وتوسيع الدائرة االنتخابية ،
ولكن هاجسنا كذلك يعتبر وطنيا صرفا بالتجاوب مع املواطنني
واالستجابة النتظاراتهم  ،واالنخراط في الرهانات التنموية لبالدنا،
وكذلك تأطير املواطنني ألن هذا الهدف يعتبر من مسؤوليات األحزاب
السياسية .
ونتمنى أن يكون التدبير اجلهوي لطنجة ،تطوان  ،احلسيمة
حركيا في االستحقاقات القادمة ألن لنا من األفكار و االقتراحات
والتصورات ما يجعل هذه اجلهة قطبا تنمويا حقيقيا.

إعداد تقارير توجه
إلى األخ األمين العام
تشمل أنشطة المكاتب
المحلية واإلقليمية
والجهوية للحزب وهيئاته
ومنظماته الموازية
في مختلف الميادين

