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Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a présenté le 25 mars à Rabat son mémorandum sur le nouveau modèle de développement. La vision du

parti de gauche, qui se décline en cinq leviers, pour une réforme politique et institutionnelle en profondeur.
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Synthèse

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a présenté son
mémorandum sur le nouveau modèle de développement.
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بعد تقدم عدد من األحزاب المنتمية لألغلبية الحكومية بمذكرات حول النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، كشف نبيل بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم
واالشتراكية، عن تفاصيل فشل رئيس الحكومة في صياغة نموذج تنموي جديد يوحد وراءه أحزاب أغلبيته.وقال بنعبد الله، مساء اليوم اإلثنين، في ندوة لحزبه، إن الملك عندما وجه
دعوته لنموذج تنموي جديد، خاطب األحزاب السياسية، وأعلن عن لجنة ستجمع المقترحات، لذلك فإن كل األحزاب توجهت بمقترحاتها نحو القصر الملكي. وعن سعي العثماني

لتوحيد أغلبيته نحو رأي واحد في موضوع النموذج التنموي، قال بنعبد الله، إن العثماني قام بمبادرتين في هذا االتجاه، المبادرة األولى كانت بجمعه لقيادات أحزاب األغلبية، لمناقشة
النموذج التنموي الجديد وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله بالقول “فشلنا في ذلك”.واعتبر بنعبد الله أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي موحد بالقول “ال يمكنني
صياغة نموذج تنموي بحال العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة الشعبية”.وأوضح بنعبد الله أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول النموذج التنموي الجديد،

حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة اعتبر عدد من الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها.وأكد بنعبد الله في ذات السياق، أن وزراء
آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير السكنى وسياسة المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، غير أن مصير المقترحات غير واضح، وهو ما عبر عنه بنعبد الله بالقول “قدموا ذلك

ولكن آش دار به الله أعلم”.

26/03/2019
ALYAOUM24.COM

0/24

بنعبد الله يكشف تفاصيل فشل العثماني في توحيد رأي أغلبيته حول
النموذج التنموي الجديد

http://www.alyaoum24.com/1228108.html
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«نموذج التنمية بالمغرب»مقترحات حزب التقدم واالشتراكية
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أقر األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية نبيل بنعبد الله، بوجود نقص على المستوى السياسي، وأن الخطب الملكية أقرت بذلك أيضا، مشيرا إلى أنه “نحن في حزب التقدم واالشتراكية
قلنا أنه يتعين القطع مع هذا الوضع، وإنه يجب االرتقاء بالعمل السياسي، وإعادة الدور الرئيسي للعمل السياسي في عالقته بالمواطن”. وعرج بنعبد الله خالل تقديم أجوبته للصحافة

بمناسبة عرض مذكرة النموذج التنموي لحزب التقدم واالشتراكية، يومه االثنين بالرباط، إلى الحديث عن وجود خلط بين تقديم الحكومة لنموذج تنموي وبين تقديم األحزاب كل على
حدة لنماذجها التنموية. وأوضح األمين العام لحزب الكتاب أن” الملك محمد السادس وجه في خطابه دعوة لألحزاب السياسية وللقوى الحية لإلسهام في النموذج التنموي ، وقال يمكن
للحكومة أن تنخرط في ذلك، وتم إحداث لجنة خاصة لتلقي المشاريع الحزبية في النموذج التنموي”. وأبرز بنعبد الله أن” الخلط وقع لدى الرأي العام، بين أن رئيس الحكومة قدم دعوة
ألحزاب األغلبية لكي نناقش النموذج التنموي وليس لنصيغ نموذجا”، موضحا أنه “من الصعب صياغة نموذج تنموي مع أحزاب أخرى بقوة هوية كل حزب ومرجعياته وأفكاره وتصور
كل حزب للنموذج التنموي فمثال الديمقراطية كما نفهمها في التقدم واالشتراكية ليست هي التي تفهمها العدالة والتنمية أو التجمع الوطني لألحرار”. وشدد على أن األحزاب السياسية

قدمت مذكراتها حول النموذح التنموي، لكن يجب التأكيد أنه في غياب إرادة سياسية حقيقية لن يتم إنجاز أي نموذج تنموي” المصدر: شوف تي في غرّد شارك

26/03/2019
CHOUFTV.MA0/24

نبيل بنعبد الله: في غياب إرادة سياسية حقيقية لن يتم إنجاز أي
نموذج تنموي

https://www.chouftv.ma/press/85245.html
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قال بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، ، ان" العثماني في سعيه لتوحيد أغلبيته نحو رأي واحد في موضوع النموذج التنموي، قام بمبادرتين، المبادرة األولى كانت بجمعه
لقيادات أحزاب األغلبية، لمناقشة النموذج التنموي الجديد "، وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله بالقول “فشلنا في ذلك." وأوضح بنعبد الله، الذي كان يتحدث، مساء اإلثنين، في
ندوة لحزبه، أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول النموذج التنموي الجديد، حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة اعتبر عدد من

الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها. واعتبر بنعبد الله، أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي موحد بالقول “ال يمكنني صياغة نموذج تنموي بحال
العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة الشعبية”. وأبرز األمين العام لحزب الكتاب، أن الملك عندما وجه دعوته لنموذج تنموي جديد، خاطب األحزاب السياسية، وأعلن عن لجنة ستجمع

المقترحات، لذلك فإن كل األحزاب توجهت بمقترحاتها نحو القصر الملكي. وأكد بنعبد الله في السياق ذاته، أن وزراء آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير السكنى وسياسة
المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، غير أن مصير المقترحات غير واضح، وهو ما عبر عنه بنعبد الله بالقول “قدموا ذلك ولكن آش دار به الله أعلم”. وقدم بنعبد الله مجموعة من
المقترحات، من بينها: توسيع الوعاء الضريبي واعتماد نظام جبائي بديل مع إصالح الجباية المحلية وجعلها وسيلة فعالة للتمويل بالجماعات الترابية، مع تامين مستلزمات دولة الحق

والقانون في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى العمل على تحسين مناخ االقتصاد ورقمنة اإلدارة، وربط تحفيز الموارد البشرية بالكفاءة.

26/03/2019
KAFAPRESSE.COM

0/24

بنعبد الله: فشلنا في المبادرة األولى لتوحيد رأي األغلبية في موضوع
النموذج التنموي

http://kafapresse.com/index.php?ida=81499&page=sec
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قال بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، ، ان" العثماني في سعيه لتوحيد أغلبيته نحو رأي واحد في موضوع النموذج التنموي، قام بمبادرتين، المبادرة األولى كانت بجمعه
لقيادات أحزاب األغلبية، لمناقشة النموذج التنموي الجديد "، وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله بالقول “فشلنا في ذلك." وأوضح بنعبد الله، الذي كان يتحدث، مساء اإلثنين، في
ندوة لحزبه، أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول النموذج التنموي الجديد، حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة اعتبر عدد من

الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها. واعتبر بنعبد الله، أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي موحد بالقول “ال يمكنني صياغة نموذج تنموي بحال
العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة الشعبية”. وأبرز األمين العام لحزب الكتاب، أن الملك عندما وجه دعوته لنموذج تنموي جديد، خاطب األحزاب السياسية، وأعلن عن لجنة ستجمع

المقترحات، لذلك فإن كل األحزاب توجهت بمقترحاتها نحو القصر الملكي. وأكد بنعبد الله في السياق ذاته، أن وزراء آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير السكنى وسياسة
المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، غير أن مصير المقترحات غير واضح، وهو ما عبر عنه بنعبد الله بالقول “قدموا ذلك ولكن آش دار به الله أعلم”. وقدم بنعبد الله مجموعة من
المقترحات، من بينها: توسيع الوعاء الضريبي واعتماد نظام جبائي بديل مع إصالح الجباية المحلية وجعلها وسيلة فعالة للتمويل بالجماعات الترابية، مع تامين مستلزمات دولة الحق

والقانون في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى العمل على تحسين مناخ االقتصاد ورقمنة اإلدارة، وربط تحفيز الموارد البشرية بالكفاءة.
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بنعبد الله: فشلنا في المبادرة األولى لتوحيد رأي األغلبية في موضوع
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Journaliste : Talbi Sara

بعد تقدم عدد من األحزاب المنتمية لألغلبية الحكومية بمذكرات حول النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، كشف نبيل بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم
واالشتراكية، عن تفاصيل فشل رئيس الحكومة في صياغة نموذج تنموي جديد يوحد وراءه أحزاب أغلبيته. وقال بنعبد الله، مساء اليوم اإلثنين، في ندوة لحزبه، إن الملك عندما وجه
دعوته لنموذج تنموي جديد، خاطب األحزاب السياسية، وأعلن عن لجنة ستجمع المقترحات، لذلك فإن كل األحزاب توجهت بمقترحاتها نحو القصر الملكي.وعن سعي العثماني

لتوحيد أغلبيته نحو رأي واحد في موضوع النموذج التنموي، قال بنعبد الله، إن العثماني قام بمبادرتين في هذا االتجاه، المبادرة األولى كانت بجمعه لقيادات أحزاب األغلبية، لمناقشة
النموذج التنموي الجديد وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله بالقول “فشلنا في ذلك”.واعتبر بنعبد الله أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي موحد بالقول “ال يمكنني
صياغة نموذج تنموي بحال العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة الشعبية”.وأوضح بنعبد الله أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول النموذج التنموي الجديد،

حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة اعتبر عدد من الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها.وأكد بنعبد الله في ذات السياق، أن وزراء
آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير السكنى وسياسة المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، غير أن مصير المقترحات غير واضح، وهو ما عبر عنه بنعبد الله بالقول “قدموا ذلك

ولكن آش دار به الله أعلم”. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

26/03/2019
MAGHRESS.COM0/24

بنعبد الله يكشف تفاصيل فشل العثماني في توحيد رأي أغلبيته حول
النموذج التنموي الجديد

https://www.maghress.com/alyaoum24/1228108
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بعد تقدم عدد من األحزاب المنتمية لألغلبية الحكومية بمذكرات حول النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، كشف نبيل بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم
واالشتراكية، عن تفاصيل فشل رئيس الحكومة في صياغة نموذج تنموي جديد يوحد وراءه أحزاب أغلبيته.وقال بنعبد الله، مساء اليوم اإلثنين، في ندوة لحزبه، إن الملك عندما وجه
دعوته لنموذج تنموي جديد، خاطب األحزاب السياسية، وأعلن عن لجنة ستجمع المقترحات، لذلك فإن كل األحزاب توجهت بمقترحاتها نحو القصر الملكي.وعن سعي العثماني

لتوحيد أغلبيته نحو رأي واحد في موضوع النموذج التنموي، قال بنعبد الله، إن العثماني قام بمبادرتين في هذا االتجاه، المبادرة األولى كانت بجمعه لقيادات أحزاب األغلبية، لمناقشة
النموذج التنموي الجديد وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله بالقول “فشلنا في ذلك”.واعتبر بنعبد الله أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي موحد بالقول “ال يمكنني
صياغة نموذج تنموي بحال العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة الشعبية”.وأوضح بنعبد الله أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول النموذج التنموي الجديد،

حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة اعتبر عدد من الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها.وأكد بنعبد الله في ذات السياق، أن وزراء
آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير السكنى وسياسة المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، غير أن مصير المقترحات غير واضح، وهو ما عبر عنه بنعبد الله بالقول “قدموا ذلك

ولكن آش دار به الله أعلم”.

26/03/2019
MAROKINO.INFO

0/24

بنعبد الله يكشف تفاصيل فشل العثماني في توحيد رأي أغلبيته حول
النموذج التنموي الجديد

http://www.marokino.info/article/81410
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Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a présenté le 25 mars à Rabat son mémorandum sur le nouveau modèle de développement. La vision du

parti de gauche, qui se décline en cinq leviers, pour une réforme politique et institutionnelle en profondeur. Nabil Benabdellah, secrétaire général du

PPS. Crédit: Tniouni / TelQuel 5 min Après plusieurs mois de gestation, la proposition du nouveau modèle de développement du PPS voit enfin le

jour. Le 25 mars, le parti du livre a organisé une conférence de presse pour présenter les piliers fondamentaux de ce modèle préparé par les acteurs du

parti, mais aussi par des experts externes. Il s’agit de la deuxième proposition concrète émanant d’un parti politique après celle du parti de l’Istiqlal.

Un modèle alternatif Limite de l’impact positif du développement sur toutes les couches et les régions, persistance des grandes disparités entre les

régions et les classes, montée et multiplication des expressions sociales, sont, parmi d’autres, les principales preuves d’essoufflement du modèle de

développement actuel selon le PPS. Pour Mohamed Nabil Benabdellah, secrétaire général du PPS, le nouveau modèle de développement « requiert des

ruptures audacieuses avec les méthodes et les approches qui réduisent le développement à ses dimensions économique et sociale » et nécessite « une

réforme politique et institutionnelle profonde », mais aussi « la mobilisation sociétale pour provoquer des changements structurels ». Ainsi, le modèle

de développement proposé par le PPS est basé sur des approches et de grandes réformes structurelles portant sur la chose économique, sociale,

politique, les droits humains, l’écologie, les valeurs et les institutions. Il constitue, en outre, « une vision référentielle des choix, des réformes, des

orientations et de grandes ruptures à initier pour la construction de politiques publiques avec des méthodes et des approches nouvelles, dans le cadre

du projet sociétal existant, mais de manière qui transcende les temps, les programmes, les dispositions gouvernementales et les mesures sectorielles », a

expliqué Nabil Benabdellah. 5 leviers pour développer Le modèle proposé par le PPS repose sur cinq leviers fondamentaux. Le premier tend à placer

l’humain au cœur du projet de développement, à travers, notamment, l’investissement dans l’économie du savoir, la réalisation de la plateforme de la

couverture sociale universelle, et la lutte contre les disparités sociales et spatiales via le renforcement des capacités du ciblage des politiques publiques

sociales. Le deuxième levier vise la croissance économique qui doit être « rapide et soutenue ». Pour ce faire, le parti du Livre propose, entre autres, de

renforcer le rôle de l’État dans la construction d’une économie nationale productive et inclusive, démanteler le système rentier, réviser

systématiquement les systèmes de subvention, élargir l’assiette fiscale, et adopter une politique d’industrialisation véritable visant le changement des

structures économiques. Le troisième levier est lié à l’amélioration de la gouvernance et la création d’un climat propice à l’emploi et aux affaires. Sur

ces points, le parti du Livre propose, notamment, de garantir les impératifs d’un État de droit dans le domaine économique et éradiquer

définitivement les différentes manifestations et formes de la prévarication, de la corruption, de la rente et du monopole illicite. Il suggère également de

lancer une réforme administrative fondée sur la généralisation de l’informatisation de l’administration et la corrélation de la motivation des ressources

humaines avec la formation, la qualification et le rendement et la mise en œuvre courageuse du principe de la décentralisation et de la

déconcentration. La dimension valeur, culture et société fait l’objet d’un quatrième levier de ce modèle de développement proposé par le PPS. Le parti

propose par exemple la généralisation du savoir et de la culture dans les rangs des citoyens, tout en faisant bénéficier les jeunes d’une formation fondée

sur les valeurs du patriotisme et de la citoyenneté. Il propose également de préserver la diversité culturelle tout en veillant à la bonne gestion de la

question amazighe dans le cadre de l’unité d’appartenance et du progrès dans la mise en œuvre de l’aspect officiel de l’amazighité. Enfin, le cinquième

levier est relatif au rôle de la démocratie pour le portage du modèle de développement. Ainsi, le PPS propose de mettre en œuvre de manière résolue

les principes et les dispositions constitutionnelles démocratiques et rompre avec l’hésitation dans leur application, d’engager tous les acteurs à mettre

en œuvre la démocratie participative, de renforcer le rôle des acteurs politiques et valoriser les missions et les attributions des institutions élues, et

assurer l’exercice des libertés individuelles et collectives dans un cadre d’appropriation créative de la dualité et de la dialectique des droits et devoirs,

entre autres. Sujets: Modèle de développement nabil benabdellah Parti du progrès et du socialisme pps

26/03/2019
TELQUEL0/24

Modèle de développement : Les propositions du PPS

https://telquel.ma/2019/03/26/modele-de-developpement-les-propositions-du-pps_1632743/?utm_source=tq&utm_medium=normal_post
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Journaliste : Taia Oussama

كشف نبيل بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، يوم اإلثنين عن تفاصيل المداخل األساسية للنموذج التنموي الذي يقترحه الحزب. ويرتكز النموذج المقترح من طرف حزب
الكتاب ذو المحاور الخمس المقدم بمقر الحزب المركزي بحضور أعضاء مكتبه السياسي، على وضع اإلنسان في قلب العملية التنموية، وتحقيق نمو اقتصادي سريع ومضطرد، وتحسين

الحكامة فضال عن ضمان مناخ مناسب للعمل واألعمال، واستحضار البعد القيمي والثقافي والمجتمعي، باالضافة الى اعتبار الديمقراطية شرطا لحمل هذا النموذج التنموي. وأقر األمين
العام لحزب التقدم واالشتراكية نبيل بنعبد الله، خالل الندوة الصحفية بوجود نقص على المستوى السياسي، وأن الخطب الملكية أقرت بذلك أيضا، مشيرا إلى أنه “نحن في حزب التقدم
واالشتراكية قلنا أنه يتعين القطع مع هذا الوضع، وإنه يجب االرتقاء بالعمل السياسي، وإعادة الدور الرئيسي للعمل السياسي في عالقته بالمواطن”. وأضاف بنعبد الله أن” الخلط وقع لدى
الرأي العام، بين أن رئيس الحكومة قدم دعوة ألحزاب األغلبية لكي نناقش النموذج التنموي وليس لنصيغ نموذجا”، موضحا أن العثماني سعى لتوحيد األغلبية نحو رأي واحد في موضوع
النموذج التنموي، وذلك عبر بمبادرتين في هذا االتجاه، المبادرة األولى كانت بجمعه لقيادات أحزاب األغلبية، لمناقشة النموذج التنموي الجديد وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله

بالقول “فشلنا في ذلك”. واعتبر بنعبد الله أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي موحد بالقول “ال يمكنني صياغة نموذج تنموي بحال العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة
الشعبية”. وأوضح بنعبد الله أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول النموذج التنموي الجديد، حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة

اعتبر عدد من الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها. بنعبد الله أشار في ندوة الحزب حول النموذج التنموي أن وزراء آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير
السكنى وسياسة المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، وهو ما لم يتفاعل معه العثماني، بحسب بنعبد الله.

27/03/2019
2M0/24

بنعبد الله يقدم تصور حزب التقدم واالشتراكية للنموذج التنموي
"المأمول"

http://2m.ma/ar/news/%D8%A8%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84-20190326/
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Journaliste : BELCHKAR Abdelhak
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مذكرة ال PPS للقصر : التنمية دون ديمقراطية
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Journaliste : BELCHKAR Abdelhak
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مذكرة ال PPS للقصر : التنمية دون ديمقراطية
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بنعبد الله: العثماني غير معني بتصورات النموذج التنموي
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Journaliste : Benezha Hajar
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AL BAYANE

Edition : 13407

Actualité
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L’Etat appelé à reprendre son rôle de stratège dans l’économie
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طالب حزب "التقدّم واالشتراكية" بإحداث قطيعة مع نظام "الريع"، الذي يرى الحزب أنه يمثّل في الوقت الراهن الجزء األكبر من االستثمار الوطني، مطالبًا بإخضاع نظام االستثناءات
إلى معايير المصلحة العامة واالستحقاق. وقدّم الحزب خارطة طريق من أجل الوصول إلى نموذج تنموي جديد، مطالبًا بالقيام بمراجعة جذرية ألنظمة الدعم، من أجل جعلها منسجمة

مع غايات االستهداف االجتماعي، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، في اتجاه تعميم إلزامية العمل بها على كافة الهيئات العمومية، وفي منحى تقوية الشفافية والمنافسة وتكافؤ
الفرص. وفي إطار تحسين الحكامة ومناخ األعمال، دعا الحزب اليساري إلى تأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال االقتصادي، والقضاء الحاسم على مختلف مظاهر وأشكال

الفساد والرشوة والريع واالحتكار غير المشروع، كما طالب بإضفاء قيمة أكبر على مبدأ التدبير الحر، وتعميم االقتراع العام المباشر في انتخاب جميع رؤساء الجماعات المحلية واإلقليمية
والجهوية، وتقوية التكامل بين الجماعات الترابية. وحمل تصور التقدم واالشتراكية للنموذج التنموي إشارات سياسية للعيوب التي تشهدها المنظومة االنتخابية في المملكة، إذ تم التأكيد

على ضرورة إحداث قطيعة مع المقاربة الضبطية التي تؤطر التقطيعات اإلدارية والتقسيمات الترابية، واالعتماد بدال من ذلك على المقاربة التنموية بشكل حاسم، مع إعادة هيكلة توزيع
الموارد العمومية، عبر إدراج معيار المؤهالت الترابية للجهات. وطالب الحزب بضرورة الحسم في تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية الديمقراطية، والقطع مع التردد في السير على

نهجها وتحمل مستلزماتها، فيما قال نبيل بنعبد الله، األمين العام للحزب، معلّقا على هذه النقطة "صادقنا على دستور في 2011، فإما أن تكون لنا إرادة سياسية في أن نبلور هذا الدستور
على أرض الواقع بكافة معانيه ومضامينه ولو بتدرج، وإما يتعين أن نعبده"، قبل أن يستدرك بالقول إن حزبه "من أنصار البلورة الكاملة والمطلقة والمتدرجة للدستور". قد يهمك ايضا:

مجلس الحكومة المغربية يناقش دور اإلدارة في مجال التنمية المستدامة قمة ثنائية بين السعودية والمغرب إلنهاء الخالف بين المملكتين في شرم الشيخ

27/03/2019
ALMAGHRIBTODAY.NET0/24

"التقدّم واالشتراكية" يطالب بمقاطعة نظام "الريع" ويقترح نموذجًا
جديدًا

https://www.almaghribtoday.net/326/114954-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7
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نبيل بن عبد الله سارة الطالبي سياسية بعد تقدم عدد من األحزاب المنتمية لألغلبية الحكومية بمذكرات حول النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، كشف نبيل
بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، عن تفاصيل فشل رئيس الحكومة في صياغة نموذج تنموي جديد يوحد وراءه أحزاب أغلبيته.وقال بنعبد الله، مساء اليوم اإلثنين، في

ندوة لحزبه، إن الملك عندما وجه دعوته لنموذج تنموي جديد، خاطب األحزاب السياسية، وأعلن عن لجنة ستجمع المقترحات، لذلك فإن كل األحزاب توجهت بمقترحاتها نحو القصر
الملكي. وعن سعي العثماني لتوحيد أغلبيته نحو رأي واحد في موضوع النموذج التنموي، قال بنعبد الله، إن العثماني قام بمبادرتين في هذا االتجاه، المبادرة األولى كانت بجمعه لقيادات

أحزاب األغلبية، لمناقشة النموذج التنموي الجديد وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله بالقول “فشلنا في ذلك”.واعتبر بنعبد الله أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي
موحد بالقول “ال يمكنني صياغة نموذج تنموي بحال العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة الشعبية”.وأوضح بنعبد الله أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول

النموذج التنموي الجديد، حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة اعتبر عدد من الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها.وأكد بنعبد الله في
ذات السياق، أن وزراء آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير السكنى وسياسة المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، غير أن مصير المقترحات غير واضح، وهو ما عبر عنه بنعبد الله

بالقول “قدموا ذلك ولكن آش دار به الله أعلم”.

27/03/2019
ALYAOUM24.COM

0/24

بنعبد الله يكشف تفاصيل فشل العثماني في توحيد رأي أغلبيته حول
النموذج التنموي الجديد

http://m.alyaoum24.com/1228108.html
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Journaliste : SEMMOUNI Hamid
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نبيل بنعبد الله يقدم تصور التقدم واالشتراكية للنموذج التنموي
الجديد



Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 22

IMPERIUM MEDIA
 

27/03/2019
BAYANE AL YAOUME

Edition : 8665

La une
1,3p_l_pin_qu
1/16

التقدم واالشتراكية يعرض تصوره للنموذج التنموي الجديد
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التقدم واالشتراكية يعرض تصوره للنموذج التنموي الجديد
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بعد تقدم عدد من األحزاب المنتمية لألغلبية الحكومية بمذكرات حول النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، كشف نبيل بنعبد الله، األمين العام لحزب التقدم
واالشتراكية، عن تفاصيل فشل رئيس الحكومة في صياغة نموذج تنموي جديد يوحد وراءه أحزاب أغلبيته.وقال بنعبد الله، مساء اليوم اإلثنين، في ندوة لحزبه، إن الملك عندما وجه
دعوته لنموذج تنموي جديد، خاطب األحزاب السياسية، وأعلن عن لجنة ستجمع المقترحات، لذلك فإن كل األحزاب توجهت بمقترحاتها نحو القصر الملكي.وعن سعي العثماني

لتوحيد أغلبيته نحو رأي واحد في موضوع النموذج التنموي، قال بنعبد الله، إن العثماني قام بمبادرتين في هذا االتجاه، المبادرة األولى كانت بجمعه لقيادات أحزاب األغلبية، لمناقشة
النموذج التنموي الجديد وهو االجتماع الذي علق عليه بنعبد الله بالقول “فشلنا في ذلك”.واعتبر بنعبد الله أنه ال يمكن ألحزاب األغلبية تقديم نموذج تنموي موحد بالقول “ال يمكنني
صياغة نموذج تنموي بحال العدالة والتنمية أو األحرار أو الحركة الشعبية”.وأوضح بنعبد الله أن العثماني قاد مبادرة ثانية إلخراج مقترح موحد للحكومة حول النموذج التنموي الجديد،

حيث طلب من الوزراء المساهمة معه، وقدم وثيقة، غير أن الوثيقة اعتبر عدد من الوزراء أنها لم تحترم الطابع التشاركي، واعترضوا عليها.وأكد بنعبد الله في ذات السياق، أن وزراء
آخرين منهم عبد األحد الفاسي الفهري، وزير السكنى وسياسة المدينة، قدموا مقترحاتهم للعثماني، غير أن مصير المقترحات غير واضح، وهو ما عبر عنه بنعبد الله بالقول “قدموا ذلك

ولكن آش دار به الله أعلم”.
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بنعبد الله يكشف تفاصيل فشل العثماني في توحيد رأي أغلبيته حول
النموذج التنموي الجديد

http://www.inewsarabia.com/155/%D8%A8%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF.htm
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قدم حزب التقدم واالشتراكية امس االثنين مقترحه في شان النموذج التنموي في المغرب.. ويرتكز هذا المقترح على 5 دعامات. االنسان في قلب العمل التنموي ويتعلق االمر ب:
االستثمار في اقتصاد المعرفة والتربية والتكوين والقضاء على االمية.انشاء منصة للتغطية الصحية كونية.اعطاء اهمية خاصة للفئات االجتماعية ذات االحتياجات الخاصة وكذا

المسنين.محاربة التفاوتات االجتماعية والمجالية. النمو االقتصادي السريع يقترح رفاق بنعبد اله تعزيز دور الدولة في بناءء االقتصاد الوطني. وترتكز هذه الدعامة على: إحداث قطائع بنيوية
تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا معظم االستثمار الوطني، والتأسيس لنظام اقتصادي بديل يقوم على المنافسة واالبتكار وتكفاؤ الفرص. المراجعة الجذرية ألنظمة الدعم من أجل

جعلها منسجمةً مع غايات االستهداف االجتماعي، وإعادة النظر من أجل جعلها منسجمةً مع غايات االستهداف االجتماعي، وعقلنة نظام االستثناءات لجعله خاضعا لمعايير االستحقاق
والمصلحة العامة. تعبئة اإلمكانات المالية الالزمة لفائدة الفالحين الصغار واالستغالليات المتوسطة، والتشجيع على خلق أو االنضمام إلى التعاونيات، وتحفيز وتكثيفُ عملياتِ تحويلِ

المواد الفالحية، عبر إنشاءِ وحداتٍ صناعيةٍ في المجال القروي. حكامة جيدة الدعامة الثالثة تنصب على تحسين الحكامة وخلق مناخ مالئم للشغل واالعمال: إحداث القطيعة مع
المقاربة الضبطية التي تؤطر التقطيعات اإلدارية والتقسيمات الترابية . احالل المقاربة التنموية بشكل حاسم، وتعميم االقتراع العام المباشر في انتخاب جميع رؤساء الجماعات المحلية

واإلقليمية والجهوية. بلورة إصالحٍ عميق للتنظيم الترابي للدولة للحد من ازدواجية وغموض المسؤوليتين السياسية واإلدارية . إعادة النظر في العالقة القائمة بين الالمركزية والالتمركز.
القيم والثقافة والمجتمع يطمح حزب التقدم واالشتراكية الة تعميم الثقافة بين المواطنين والمواطنات مع استفادة الشباب من تكوين مبني على قيم الوطنية والمواطنة. الديمقراطية الحزب

دعا الى اطالق مصالحة حقيقية بين المواطن والشان السياسي مع الحرص على مصداقية واستقاللية االحزاب السياسية.
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نموذج تنموي جديد: هذه هي الخطوط العريضة لمقترح رفاق بنعبدالله

https://journalaswat.com/2019/03/26/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%A9/
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طالب حزب "التقدّم واالشتراكية" بإحداث قطيعة مع نظام "الريع"، الذي يرى الحزب أنه يمثّل في الوقت الراهن الجزء األكبر من االستثمار الوطني، مطالبًا بإخضاع نظام االستثناءات
إلى معايير المصلحة العامة واالستحقاق. وقدّم الحزب خارطة طريق من أجل الوصول إلى نموذج تنموي جديد، مطالبًا بالقيام بمراجعة جذرية ألنظمة الدعم، من أجل جعلها منسجمة

مع غايات االستهداف االجتماعي، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، في اتجاه تعميم إلزامية العمل بها على كافة الهيئات العمومية، وفي منحى تقوية الشفافية والمنافسة وتكافؤ
الفرص. وفي إطار تحسين الحكامة ومناخ األعمال، دعا الحزب اليساري إلى تأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال االقتصادي، والقضاء الحاسم على مختلف مظاهر وأشكال

الفساد والرشوة والريع واالحتكار غير المشروع، كما طالب بإضفاء قيمة أكبر على مبدأ التدبير الحر، وتعميم االقتراع العام المباشر في انتخاب جميع رؤساء الجماعات المحلية واإلقليمية
والجهوية، وتقوية التكامل بين الجماعات الترابية. وحمل تصور التقدم واالشتراكية للنموذج التنموي إشارات سياسية للعيوب التي تشهدها المنظومة االنتخابية في المملكة، إذ تم التأكيد

على ضرورة إحداث قطيعة مع المقاربة الضبطية التي تؤطر التقطيعات اإلدارية والتقسيمات الترابية، واالعتماد بدال من ذلك على المقاربة التنموية بشكل حاسم، مع إعادة هيكلة توزيع
الموارد العمومية، عبر إدراج معيار المؤهالت الترابية للجهات. وطالب الحزب بضرورة الحسم في تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية الديمقراطية، والقطع مع التردد في السير على

نهجها وتحمل مستلزماتها، فيما قال نبيل بنعبد الله، األمين العام للحزب، معلّقا على هذه النقطة "صادقنا على دستور في 2011، فإما أن تكون لنا إرادة سياسية في أن نبلور هذا الدستور
على أرض الواقع بكافة معانيه ومضامينه ولو بتدرج، وإما يتعين أن نعبده"، قبل أن يستدرك بالقول إن حزبه "من أنصار البلورة الكاملة والمطلقة والمتدرجة للدستور". قد يهمك ايضا:

مجلس الحكومة المغربية يناقش دور اإلدارة في مجال التنمية المستدامة قمة ثنائية بين السعودية والمغرب إلنهاء الخالف بين المملكتين في شرم الشيخ بتاريخ: 27-03-2019
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سياسية    »                   المغرب اليوم     »      التقدّم
واالشتراكية يطالب بمقاطعة نظام الريع ويقترح نموذجًا جديدًا

http://khabarmaroc.com/news/get_news/4743733/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7
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Le PPS dévoile sa vision du modèle de développement économique
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زنقة 20 . الرباط أعلن حزب التقدم واالشتراكية ، أن مذكرته حول النموذج التنموي الجديد، والتي سلمها للديوان الملكي، نصت على أنه ال يمكن تحقيق نموذج تنموي جديد إال
بتوفر “إرادة سياسية”، وبنهج “ديمقراطية حقيقية”. محمد نبيل بنعبد الله، األمين العام للحزب، قال في مؤتمر صحافي ، إن النموذج التنموي البديل يقتضي إحداث ” قطائع جريئة مع
المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها االقتصادية واالجتماعية”، و”مباشرة إصالح سياسي ومؤسساتي عميق”. ويستند التصور الذي قدمه الحزب إلى خمسة مرتكزات

أساسية أبرزها :” تالزم الحريات والديمقراطية والعدالة”، وتفعيل المقتضيات الدستورية الديمقراطية، وضمان توازن حقيقي للسلط، وتقوية دور الفاعلين السياسيين، ورد االعتبار إلى
العمل السياسي.

27/03/2019
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حزب “الكتاب” يطالب بمزيد من الديمقراطية في مذكرة مرفوعة إلى
القصر !

https://www.rue20.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A/
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جدد محمد نبيل بنعبد الله األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، التأكيد على ضرورة تفعيل دور األحزاب والمؤسسات المنتخبة في قيادة مسيرة التغيير، وذلك بعد االنحراف الذي تم
تسجيله على المستوى خالل السنوات األخيرة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن وبين الشأن السياسي. ودعا محمد نبيل بنعبد الله، في ندوة صحفية، أول أمس االثنين بالرباط، نظمها

لتقديم المحاور الرئيسية التي تضمنتها مذكرة حزب التقدم واالشتراكية بخصوص النموذج التنموي الجديد، (دعا) إلى ضرورة القطع النهائي مع كل الممارسات التي تبخس العمل
السياسي واألحزاب السياسية، والتي أدت إلى هذا الوضع، واالعتماد على مقاربة سياسية تكرس الديمقراطية، وتضع الفرقاء السياسيين في مرتبة عالية، من أجل قيادة مسيرة التغيير. من
جانب آخر، بدد األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، الخلط الذي سقطت فيه بعض وسائل اإلعالم الوطنية، والتي ذهبت إلى انتقاد أحزاب األغلبية الحكومية لعدم تقديمها مشروع

نموذج تنموي واحد، واعتبرت أن رئيس الحكومة هو من سيتلقى متقرحات األحزاب بهذا الخصوص، حيث أكد نبيل بنعبد الله أن كل تلك المقاربات هي مقاربات خاطئة وال عالقة لها
بالواقع، على اعتبار أن جاللة الملك لما وجه النداء حول المشروع التنموي الجديد، وجهه لألحزاب السياسية، وإلى مختلف القوة الحية في البالد، وقال إن الحكومة بإمكانها أن تساهم

في ذلك، ثم إن جاللة الملك تحدث عن اللجنة التي ستحدث من أجل تلقي تلك المساهمات وليس الحكومة وال رئيس الحكومة، وبالتالي، يضيف بنعبد الله، فإن حزب التقدم
واالشتراكية لم يسلم أي شيء لرئيس الحكومة، ولم يكن مطلوب منه، أو من أي حزب آخر، أن يفعل ذلك. وأوضح أن الخلط الذي وقع فيه بعض اإلعالميين، هو كون رئيس الحكومة
أقدم على مبادرتين، األولى إزاء أحزاب األغلبية من أجل المساهمة في النقاش، وهو ما لم يحصل ألسباب لم يذكرها، والمبادرة الثانية هي أنه طلب من وزراء حكومته أن يساهموا على
هذا المستوى، وهناك من ساهم من الوزراء بأفكار عامة وبتصورات قطاعية، وهناك من لم يساهم. وبحسب األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، فإنه من الصعب، ومن غير الممكن،

أن تقدم األحزاب السياسية، مجتمعة، مشروع نموذج تنموي موحد، لوجود تباينات فيما بينها، على المستوى الفكري أو على المستوى الهوياتي، أو على المستوى المرجعي، أو غيرها،
لكن، ما تم بالفعل، يضيف المتحدث، أن كل حزب سياسي تقدم بمشروعه الخاص وبتصوره للنموذج التنموي الجديد، مثل ما فعل حزب التقدم واالشتراكية، مشيرا إلى أن ذلك يعلو

على أي اعتبار انتخابوي ظرفي، أو أي جدل سياسي عقيم بين مكونات األغلبية الحكومية أو غيرها. إلى ذلك، أورد محمد نبيل بنعبد الله في معرض حديثه، أن النموذج التنموي كما يراه
حزب التقدم واالشتراكية، ال يعني المشروع المجتمعي، وفي نفس الوقت ال يمكن اختزاله في برنامج حكومي أو برنامج إنمائي بإجراءات محددة بعينها، ألن التنمية، يضيف األمين العام،
هي مفهوم أوسع يتجاوز مسألة الزيادة في الثروة، ليشمل طرق التوزيع، وإصالح الهياكل االقتصادية، واالجتماعية والمؤسسية، بشكل يتيح إحداث تغييرات بنيوية في المجتمع، ومن خالل
إطالق ديناميات اجتماعية تشيع التعبئة والحماس لدى المواطنات والمواطنين. ويرتكز النموذج التنموي الجديد الذي يقترحه حزب التقدم واالشتراكية، حسب محمد نبيل بنعبد الله، على

مجموعة من الركائز األساسية منها على الخصوص، اإلقرار بضرورة إيالء السؤال الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي اهتماما أساسيا، باعتبار حقوق اإلنسان وحدة متكاملة غير قابلة
للتجزيء وال االنتقائية، مشيرا إلى أن الحزب يقارب النموذج التنموي من منطلق شامل تتداخل فيه مختلف األبعاد. ووقف محمد نبيل بنعبد الله، على خمس مداخل أساسية لمشروع

النموذج التنموي الجديد، كما يراه حزب التقدم واالشتراكية، وفي مقدمتها وضع اإلنسان في قلب العملية التنموية، من خالل االستثمار في اقتصاد المعرفة وفي التربية والتكوين والقضاء
النهائي على الجهل، وضمان الصحة السليمة للمواطنين والمواطنات، خاصة تعميم التغطية الصحية وتحسين تدبيرها، باإلضافة إلى خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة والهشاشة، وتقوية

التالحم الوطني وتتمين الشعور باالنتماء إلى الوطن، ومحاربة الفوارق االجتماعية والمجالية، والنهوض بالمناطق النائية والجبلية. أما المدخل الثاني كما ساقه األمين العام، فيقوم على
تسريع وتيرة النمو االقتصادي، وذلك من خالل استعادة الدولة ألدوارها في توجيه االقتصاد من خالل الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يقتضي التوفر على شركات مواطنة تساهم في

غرس قيم التضامن االجتماعي، وتسهم في توزيع عادل للثروات، وتضمن التقائية االستراتجيات القطاعية، وتستحضر البعد االيكولوجي في المسلسل التنموي، وتجعل العدل والمساواة في
صلب النموذج التنموي، وإحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا االستثمار الوطني، على أن تتم بلورة نظام اقتصادي بديل يتأسس على المنافسة واالبتكار وتكافؤ

الفرص. ويتأسس المدخل الثالث لمشروع النموذج التنموي لحزب التقدم واالشتراكية، حسب العرض الذي قدمه األمين العام، على تحسين الحكامة وضمان مناخ مناسب للعمل
واألعمال وتأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال االقتصادي، خاصة من خالل القضاء الحاسم على مختلف مظاهر الفساد والرشوة وإقرار شروط الشفافية والتنافس الشريف،
مع العمل على ضمان التقائية البرامج العمومية داخل المجاالت الترابية المحلية والجهوية. وأضاف األمين العام، أن المدخل الرابع للنموذج الذي يقترحه حزب التقدم واالشتراكية، يقوم
على البعد القيمي والثقافي والمجتمعي، ألنه، بحسب بنعبد الله، ال تنمية دون الرفع من المستوى الثقافي العام للمجتمع، وتوفير الشروط الضرورية لنهوض المثقفين بأدوارهم في إنتاج
األفكار والمقاربات والتصورات، ألن التنمية تقوم أيضا على القدرة على اإلبداع واالبتكار والتجديد الفكري والثقافي. أما المدخل الخامس، يضيف زعيم حزب الكتاب، فيكمن في
الديمقراطية كحامل للنموذج التنموي، وذلك لتزامنها مع العدالة االجتماعية والمجالية، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية التي حملها دستور 2011،

وبلورته ولو بشكل تدريجي، وتقوية دور الفاعلين السياسيين والمؤسسات المنتخبة. وشدد محمد نبيل بنعبد الله على أن المنطلق في كل ذلك، يقوم على اإلرادة السياسية، ألنه إذا لم تكن
هناك إرادة سياسية قوية، ال يمكن الوصول إلى أي شيء أو إلى أية نتيجة.
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التقدم واالشتراكية يعرض المعالم الكبرى لتصوره للنموذج التنموي
الجديد
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كشف نبيل بنعبد الله األمين العام لحزب تقدم واإلشتراكية، عن تفاصيل الجدل بين مكونات األغلبية الحكومية حول النموذج التنموي الجديد، وحقيقة الصراعات بين الفرقاء السياسيين
داخل األغلبية، على اثر الدخول في صياغة مذكرات حول رؤية األحزاب للنموذج التنموي الجديد استجابة للطلب الملكي، مؤكدا أن كل حزب معني بتقديم تصوره، وأن رئيس

الحكومة معني بدوره بتقديم تصور الحكومة، حيث عمل على تسلم مقترحات وتصورات من وزراء الحكومة، أ درجها في التصور العام للحكومة بعيدا عن تصورات األحزاب السياسية
المشكلة للحكومة، قبل أن يصف تسلم العثماني لألوراق وغياب أي تطور في الموضوع بالقول “والله ما عرفنا أش دار بيهم العثماني من بعد”. وشدد نبيل بنعبد الله، على تفعيل

المقتضيات الدستورية التي حملها دستور 2011، والقطع مع حالة التردد في التنزيل الفعلي للدستور، مطالبا بالعمل بالدستور أو إبعاده أذا لم نقدر على تفعيله، كما طالب خالل ندوة
صحفية مساء أمس بمقر الحزب بالرباط، ” بإعادة االعتبار للسياسة و الحرص على استقاللية العمل السياسي واألحزاب، معتبرا” أن النموذج التنموي ال يمكن اختزالة في برنامج إنمائي

أو برنامج حكومي، ألن مفهوم التنمية أوسع من النمو ألنه يشمل طرق توزيع الثروة”.

28/03/2019
CLUBDEPRESS.COM

0/24

بنعبد الله يكشف حقيقة صراع األغلبية حول النموذج التنموي
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Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 34

IMPERIUM MEDIA
 

كشف نبيل بنعبد الله األمين العام لحزب تقدم واإلشتراكية، عن تفاصيل الجدل بين مكونات األغلبية الحكومية حول النموذج التنموي الجديد، وحقيقة الصراعات بين الفرقاء السياسيين
داخل األغلبية، على اثر الدخول في صياغة مذكرات حول رؤية األحزاب للنموذج التنموي الجديد استجابة للطلب الملكي، مؤكدا أن كل حزب معني بتقديم تصوره، وأن رئيس

الحكومة معني بدوره بتقديم تصور الحكومة، حيث عمل على تسلم مقترحات وتصورات من وزراء الحكومة، أ درجها في التصور العام للحكومة بعيدا عن تصورات األحزاب السياسية
المشكلة للحكومة، قبل أن يصف تسلم العثماني لألوراق وغياب أي تطور في الموضوع بالقول "والله ما عرفنا أش دار بيهم العثماني من بعد".وشدد نبيل بنعبد الله، على تفعيل

المقتضيات الدستورية التي حملها دستور 2011، والقطع مع حالة التردد في التنزيل الفعلي للدستور، مطالبا بالعمل بالدستور أو إبعاده أذا لم نقدر على تفعيله، كما طالب خالل ندوة
صحفية مساء أمس بمقر الحزب بالرباط، " بإعادة االعتبار للسياسة و الحرص على استقاللية العمل السياسي واألحزاب، معتبرا" أن النموذج التنموي ال يمكن اختزالة في برنامج إنمائي أو

برنامج حكومي، ألن مفهوم التنمية أوسع من النمو ألنه يشمل طرق توزيع الثروة".
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بنعبد الله يكشف حقيقة صراع األغلبية حول النموذج التنموي

http://htari24.com/categorie/politique/article/41589-41-13-09-26-03-19
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Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a présenté, lundi dernier à Rabat, les grands axes de sa vision du nouveau modèle de développement

économique du Maroc. Basé sur cinq leviers, ce projet promeut une approche multidimensionnelle pour surmonter les insuffisances du modèle actuel

tout en replaçant l’homme au cœur du modèle de développement. Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) vient de dévoiler sa vision du nouveau

modèle de développement économique. D’une dizaine de pages, le résumé de ce mémorandum a été présenté par Nabil Benabdellah, secrétaire général

du parti du livre, lors d’une conférence de presse organisée lundi dernier au siège du parti à Rabat. Axée sur cinq leviers, cette nouvelle vision

multidimensionnelle place l’Homme au cœur de l’œuvre de développement et apporte des propositions à même d’initier des ruptures audacieuses avec

les approches et méthodes qui réduisent le développement à ses dimensions économique et sociale. «Le modèle économique ne peut être réduit à un

programme gouvernemental avec des procédures de mise en œuvre bien définies. C’est une vision beaucoup plus profonde du développement dont la

mise en œuvre sera faite par une ou deux générations. Ce n’est pas non plus une vision immédiate ou une surenchère politique, le modèle économique

est une vision référentielle des choix, des réformes, des orientations et des grandes ruptures à initier pour la construction de politiques publiques avec

des méthodes et des approches nouvelles dans le cadre de notre projet sociétal existant, mais de manière qui transcende le temps, les programmes, les

dispositions gouvernementales et les mesures sectorielles», note le secrétaire général du PPS. S’agissant du détail de cette vision, on apprend que le

premier levier porte sur le renforcement des programmes sociaux et l’action sociale. Ce qui implique le renforcement de la formation et l’éradication

de l’analphabétisme, la réalisation de la plateforme de la couverture sociale universelle, l’éradication des formes de marginalisation et de précarité ainsi

que la lutte contre les disparités sociales. Le deuxième volet porte quant à lui sur le renforcement d’une croissance économique rapide et soutenue. Les

ténors du PPS estiment en effet nécessaire d’engager une véritable politique d’industrialisation afin de pouvoir changer les structures économiques. Ils

mettent l’accent également sur la nécessité d’initier des ruptures structurelles qui démantèlent le système rentier, qui encadre actuellement la plus

grande partie de l’investissement national, et d’engager une révision systématique des systèmes de subvention pour les rendre conformes aux finalités

du ciblage social et la rationalisation du système des dérogations pour qu’il obéisse aux critères du mérite et de l’intérêt général. Pour ce qui est du

troisième volet de ce projet, il porte sur l’amélioration de la gouvernance et la création d’un climat propice à l’emploi et aux affaires. Sur ce volet

justement, le parti du livre souligne la nécessité d’élaborer une profonde réforme de l’organisation territoriale de l’État afin de mettre fin au double

emploi et à la confusion des responsabilités politiques et administratives, ce qui engagerait la révision du rapport entre la décentralisation et la

déconcentration. «Il n’existe pas jusqu’à présent une décision tranchée sur le plan régional de confier l’autorité de prise de décision aux instances élues

ou à celles administratives», s’exclame le chef de file du parti du livre, qui estime nécessaire de réviser la répartition des ressources publiques dans le

sens de renforcer le rôle des instances élues et d’adopter un mode de scrutin direct pour élire les présidents des régions dans la perspective de renforcer

leurs prérogatives. Le parti du livre plaide par ailleurs dans son quatrième levier pour une généralisation du savoir et de la culture dans les rangs des

citoyens, tout en faisant bénéficier les jeunes d’une formation fondée sur les valeurs du patriotisme et de la citoyenneté, car «il ne peut y avoir de

développement sans renforcement de l’aspect culturel, créatif et innovant», estime le secrétaire général du PPS. Enfin, le PPS prône comme cinquième

levier le renforcement de la démocratie comme garantie pour le portage de ce modèle de développement. Sur ce volet, le parti estime nécessaire de

rétablir la confiance entre les citoyens et les acteurs politiques. «Il est désormais nécessaire d’engager une véritable réconciliation entre le citoyen et la

chose politique tout en veillant à la crédibilité et à l’indépendance des partis politiques», souligne le secrétaire général du parti qui plaide par ailleurs

pour une mise en œuvre, de manière résolue, des principes et des dispositions constitutionnelles démocratiques. «Il est important de rompre avec

l’hésitation dans l’application des dispositions de la Constitution. Il faut avoir la volonté politique de mettre en œuvre les dispositions de la Loi

fondamentale, même si cela se fera de façon graduelle. L’essentiel est d’y parvenir», souligne le même responsable.

28/03/2019
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Le PPS dévoile sa vision du modèle de développement économique

https://lematin.ma/journal/2019/pps-devoile-vision-mode-developpement-economique/313089.html
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جدد محمد نبيل بنعبد الله األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، التأكيد على ضرورة تفعيل دور األحزاب والمؤسسات المنتخبة في قيادة مسيرة التغيير، وذلك بعد االنحراف الذي تم
تسجيله على المستوى خالل السنوات األخيرة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن وبين الشأن السياسي. ودعا محمد نبيل بنعبد الله، في ندوة صحفية، أول أمس االثنين بالرباط، نظمها

لتقديم المحاور الرئيسية التي تضمنتها مذكرة حزب التقدم واالشتراكية بخصوص النموذج التنموي الجديد، (دعا) إلى ضرورة القطع النهائي مع كل الممارسات التي تبخس العمل
السياسي واألحزاب السياسية، والتي أدت إلى هذا الوضع، واالعتماد على مقاربة سياسية تكرس الديمقراطية، وتضع الفرقاء السياسيين في مرتبة عالية، من أجل قيادة مسيرة التغيير.من

جانب آخر، بدد األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، الخلط الذي سقطت فيه بعض وسائل اإلعالم الوطنية، والتي ذهبت إلى انتقاد أحزاب األغلبية الحكومية لعدم تقديمها مشروع
نموذج تنموي واحد، واعتبرت أن رئيس الحكومة هو من سيتلقى متقرحات األحزاب بهذا الخصوص، حيث أكد نبيل بنعبد الله أن كل تلك المقاربات هي مقاربات خاطئة وال عالقة لها
بالواقع، على اعتبار أن جاللة الملك لما وجه النداء حول المشروع التنموي الجديد، وجهه لألحزاب السياسية، وإلى مختلف القوة الحية في البالد، وقال إن الحكومة بإمكانها أن تساهم

في ذلك، ثم إن جاللة الملك تحدث عن اللجنة التي ستحدث من أجل تلقي تلك المساهمات وليس الحكومة وال رئيس الحكومة، وبالتالي، يضيف بنعبد الله، فإن حزب التقدم
واالشتراكية لم يسلم أي شيء لرئيس الحكومة، ولم يكن مطلوب منه، أو من أي حزب آخر، أن يفعل ذلك.وأوضح أن الخلط الذي وقع فيه بعض اإلعالميين، هو كون رئيس الحكومة
أقدم على مبادرتين، األولى إزاء أحزاب األغلبية من أجل المساهمة في النقاش، وهو ما لم يحصل ألسباب لم يذكرها، والمبادرة الثانية هي أنه طلب من وزراء حكومته أن يساهموا على

هذا المستوى، وهناك من ساهم من الوزراء بأفكار عامة وبتصورات قطاعية، وهناك من لم يساهم.وبحسب األمين العام لحزب التقدم واالشتراكية، فإنه من الصعب، ومن غير الممكن، أن
تقدم األحزاب السياسية، مجتمعة، مشروع نموذج تنموي موحد، لوجود تباينات فيما بينها، على المستوى الفكري أو على المستوى الهوياتي، أو على المستوى المرجعي، أو غيرها،

لكن، ما تم بالفعل، يضيف المتحدث، أن كل حزب سياسي تقدم بمشروعه الخاص وبتصوره للنموذج التنموي الجديد، مثل ما فعل حزب التقدم واالشتراكية، مشيرا إلى أن ذلك يعلو
على أي اعتبار انتخابوي ظرفي، أو أي جدل سياسي عقيم بين مكونات األغلبية الحكومية أو غيرها.إلى ذلك، أورد محمد نبيل بنعبد الله في معرض حديثه، أن النموذج التنموي كما يراه
حزب التقدم واالشتراكية، ال يعني المشروع المجتمعي، وفي نفس الوقت ال يمكن اختزاله في برنامج حكومي أو برنامج إنمائي بإجراءات محددة بعينها، ألن التنمية، يضيف األمين العام،
هي مفهوم أوسع يتجاوز مسألة الزيادة في الثروة، ليشمل طرق التوزيع، وإصالح الهياكل االقتصادية، واالجتماعية والمؤسسية، بشكل يتيح إحداث تغييرات بنيوية في المجتمع، ومن خالل

إطالق ديناميات اجتماعية تشيع التعبئة والحماس لدى المواطنات والمواطنين.ويرتكز النموذج التنموي الجديد الذي يقترحه حزب التقدم واالشتراكية، حسب محمد نبيل بنعبد الله، على
مجموعة من الركائز األساسية منها على الخصوص، اإلقرار بضرورة إيالء السؤال الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي اهتماما أساسيا، باعتبار حقوق اإلنسان وحدة متكاملة غير قابلة
للتجزيء وال االنتقائية، مشيرا إلى أن الحزب يقارب النموذج التنموي من منطلق شامل تتداخل فيه مختلف األبعاد.ووقف محمد نبيل بنعبد الله، على خمس مداخل أساسية لمشروع

النموذج التنموي الجديد، كما يراه حزب التقدم واالشتراكية، وفي مقدمتها وضع اإلنسان في قلب العملية التنموية، من خالل االستثمار في اقتصاد المعرفة وفي التربية والتكوين والقضاء
النهائي على الجهل، وضمان الصحة السليمة للمواطنين والمواطنات، خاصة تعميم التغطية الصحية وتحسين تدبيرها، باإلضافة إلى خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة والهشاشة، وتقوية

التالحم الوطني وتتمين الشعور باالنتماء إلى الوطن، ومحاربة الفوارق االجتماعية والمجالية، والنهوض بالمناطق النائية والجبلية.أما المدخل الثاني كما ساقه األمين العام، فيقوم على تسريع
وتيرة النمو االقتصادي، وذلك من خالل استعادة الدولة ألدوارها في توجيه االقتصاد من خالل الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يقتضي التوفر على شركات مواطنة تساهم في غرس

قيم التضامن االجتماعي، وتسهم في توزيع عادل للثروات، وتضمن التقائية االستراتجيات القطاعية، وتستحضر البعد االيكولوجي في المسلسل التنموي، وتجعل العدل والمساواة في صلب
النموذج التنموي، وإحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا االستثمار الوطني، على أن تتم بلورة نظام اقتصادي بديل يتأسس على المنافسة واالبتكار وتكافؤ

الفرص.ويتأسس المدخل الثالث لمشروع النموذج التنموي لحزب التقدم واالشتراكية، حسب العرض الذي قدمه األمين العام، على تحسين الحكامة وضمان مناخ مناسب للعمل واألعمال
وتأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال االقتصادي، خاصة من خالل القضاء الحاسم على مختلف مظاهر الفساد والرشوة وإقرار شروط الشفافية والتنافس الشريف، مع العمل
على ضمان التقائية البرامج العمومية داخل المجاالت الترابية المحلية والجهوية.وأضاف األمين العام، أن المدخل الرابع للنموذج الذي يقترحه حزب التقدم واالشتراكية، يقوم على البعد

القيمي والثقافي والمجتمعي، ألنه، بحسب بنعبد الله، ال تنمية دون الرفع من المستوى الثقافي العام للمجتمع، وتوفير الشروط الضرورية لنهوض المثقفين بأدوارهم في إنتاج األفكار
والمقاربات والتصورات، ألن التنمية تقوم أيضا على القدرة على اإلبداع واالبتكار والتجديد الفكري والثقافي.أما المدخل الخامس، يضيف زعيم حزب الكتاب، فيكمن في الديمقراطية

كحامل للنموذج التنموي، وذلك لتزامنها مع العدالة االجتماعية والمجالية، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية التي حملها دستور 2011، وبلورته ولو
بشكل تدريجي، وتقوية دور الفاعلين السياسيين والمؤسسات المنتخبة.وشدد محمد نبيل بنعبد الله على أن المنطلق في كل ذلك، يقوم على اإلرادة السياسية، ألنه إذا لم تكن هناك إرادة

سياسية قوية، ال يمكن الوصول إلى أي شيء أو إلى أية نتيجة. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

28/03/2019
MAGHRESS.COM0/24

التقدم واالشتراكية يعرض المعالم الكبرى لتصوره للنموذج التنموي
الجديد
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