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المنتدى الجهوي 

 للتنمية بالكاف

 ضر جلسةمح

  مقاربة بين مطالب المنتدى وما قدمته رئاسة الحكومة     :   وعـــــــالموض

 را بالكاف المدينة قاعة األوب  :    ـانـــــــالمكــــ

 2016أفريل  28  :    ـخـــــــالتاريـــ

 بطاقة الحضور المرافقة  نظرا  :    ـورــــــالحضــ

 النشيد الوطني :    ـــاحـــــــاإلفتتـ

 تالوة سورة الفاتحة على روح شهداء الوطن                        

 

 ، المنسق العام لمنتدى التنمية بالكاف : سليم المسراتي

إستجابتهم للدعوة و حضور فعاليات توجه السيد سليم المسراتي بالشكر لكافة الحضور على 

 2015ة ـي صائفـف التي أنجزهاه ـات وثيقتـالمنتدى الذي ينعقد اليوم في إطار تقييم مخرج

عن عظيم إمتنانه لكافة أبناء الكاف الذين وعبر.   2020ـ  2016المخطط الخماسي مقارنة ب

إلتفاق عليه من مقترحات أبناء بما تم اأكدوا تمسكهم نتدى و الذين شاركوا في إنجاز وثيقة الم

الكلمة  إثر ذلك أحيلت. المستويات  التقدم بالجهة على كافةحيث كان هدف الجميع الجهة ، 

 :  إلى

رئيس جمعية صيانة و إنماء مدينة الكاف و العضو بلجنة تسيير ):  السيد عمار ثليجان 

ن ه ، معبرا عالمشاركة فيدى و أهدافه و االطراف : تطرق إلى التعريف بالمنت (المنتدى

 قـوة إقتـراح و متابعـة و ضغط إنشاءإنجاحه ، مؤكدا على ضـرورة  شكره لكل من ساهم في

في يشارك فيها كل أبناء الكاف من المهتمين بالشأن التنموي و من الذين يجتهدون  بالجهة

 .لكاف تقديم الدعم و اإلسناد للمجهود الجهوي للتنمية إلعطاء وجه جديد لوالية ا
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 اد ـــإجتهي ثمرة ــكما أكد السيد عمار ثليجان على أن الوثيقة التي صدرت عن المنتدى ه

بناء الكاف ، مؤكدا على ان القائمين على المنتدى بمساعدة ألنقاشات و حوارات و إقتراحات و

كرئاسة  هات الرسميةالسادة النواب و منظمات المجتمع المدني قد بادروا بتسليم الوثيقة إلى الج

 السلط الجهوية العتمادها و المصادقة عليها ئها و ارالحكومة و وز

كما تطرق السيد عمار ثليجان إلى موضوع زيارة السيد رئيس الحكومة و المجلس الوزاري 

أعلن خالله  الذيو . . 2016افريل  15يوم .المضيق الذي إنعقد أخيرا في مقر والية الكاف 

كان في إستياء عام بالجهة  مما تسببقرارات حكومية لم تستجب لتطلعات أبناء الجهة عن 

 من قوات األمن الوطني .قوبلت بتصد تنفيذ مسيرة ه نتيجت

 المنسق العام للمنتدى :  سليم المسراتي

دى و المخطط الخماسي  ــات المنتــة مخرجــأكد على أن اإلطار العام لهذا المنتدى هو دراس

جاد الدعوة للجميع بهدف إدارة حوار  ووجهت مناقشتها وتقييمها،و،  2020ـ  2016

و مواقف أبناء الجهة الخماسي المخطط بين وثيقة المنتدى ومشروع التباين وتقييم ومسؤول 

هوي يؤكد وحدة  المطالب بالجهة حتى نخرج بقرار ج القبول والرفض واالحترازبين 

 رة من القرارات الحكومية االخي الموقفوو

كل أبناء الكاف الذين لن يتأخروا عن  مطمحأن التنمية ستظل المسراطي السيد سليم  وأكد 

ش ــف و التهميــالتخلبؤرة  نــاف مــروج بالكــجل الخدعم كل مجهود حكومي أو جهوي من أ

كل ابناء  أهداف نبيلة تجمعكما طالب بضرورة رسم االجتماعية ، و الصعوبات االقتصادية و

 ليفي لوثيقة المنتدى عرض التقرير التـأتم بعد ذلك  .التنمية بالجهة  سفينة الكاف و تقود

 . بينهماالف ـاق و االختــن االتفــالمخطط الخماسي و بيان  مواطو

 بلجنة تسيير المنتدى و ناشط بالمجتمع المدني : : عضو ةــــد هميلـــخال

 محبة الكاف ومصلحتهالمنتدى هو  الجامع بين المشاركين في أكد السيد خالد هميلة على أن 

كل الفاعلين ًواب الشعب و المنظمات الوطنية ومشددا على أن الدور المنشود من السادة ن

ها  و مطالبالجهة بالجهة هو دعم أهداف المنتدى و وثيقته التاريخية الهامة التي تحمل مشاغل 

رة إيصال صوت أبناء الكاف إلى  الجهات الرسمية من مجلس نواب الشعب و رئاسة و ضرو

ة االستجابـة لتطلعاتهـم الحكومـــة و وزرائهــا و مسؤوليهـــا الجهوييــن لتحميلهــم مسؤوليـ

 هم .و مطالب

وثيقة ) نلوثيقتين الجهويتياالمرحلة اآلن مرحلة تقييم  كما تطرق السيد خالد هميلة إلى أن

قف صفا واحدا مع كل فعاليات المنتدى ت و أن (و وثيقة المخطط التنموي الخماسي المنتدى

المنتدى   دعم عنلجهوية ، معبرا اتهم اإستحقاقلبهم واتطلعاتهم و مطكل أبناء الجهة في كل 

 كل التحركات اإلجتماعية السلمية المشروعة و التي يكفلها الدستور .ل

 ناشط بالمجتمع المدني  : يامن اليعقوبي
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بما تعيشه الكاف من تأخر كبير  تأبدى إستنكاره لما يحدث في الكاف من تهميش و ال مباال

ها من نواقص في جميع ءعلى مستوى التنمية مقارنة بالجهات األخرى و ما يعانية أبنا

 في للجهة .المجاالت بسبب عدم جدية الحكومة و عدم سعيها إلى تقديم الدعم و اإلهتمام الكا

على ضرورة إحياء و تنشيط الكاف إقتصاديا معربا عن عدم تفهمه لتصريح البعض وأكد 

بالمطالبة بمزيد اإلقتراحات و الحال أن الجميع يعلم ان الكاف لم تخرج من دائرة اإلقتراحات 

 ال عن سبب ذلك التهميش ئدون نتائج إيجابية تذكر أو إنجازات على أرض الواقع ، متسا

 تحمل مسؤوليته الجهات المركزية .هل تومصدره ،  عنو

 و ناشط بالمجتمع المدني بالكاف جامعي : مؤرخ  د .محمد التليلي

 يتسنى للمشاركين االطالع المسبق حتىأبدى تأسفه لعدم توزيع وثيقة المنتدى قبل اإلجتماع 

 . يكون النقاش جديا و بنًاءو

ضرورة  ة معربا عنالقرار الجهوي للتنمية بأيدي أبناء الجه وضعكما أكد على ضرورة 

 ومطالبهم أبناء الجهة  مشاكلتطبيق الحوكمة المحلية من أجل إيجاد فعالية و حلول جدية لكل 

لية الًسادة النواب مضاعفة ألنهم يمثلون الكاف في مجلس نًواب الشعب مؤكدا على أن مسؤو

طالب السيد محمد التليلي بتسجيل التنمية و مقتنعين بها ولرسالة  يكونوا حاملينأن و ال بد 

 اإلقتراحات التالية :

 بالقرار المحلي  ـ االستقالل

 ـ المطالبة بتفعيل الالمركزية في الحوكمة و القرار .

 ـ رفع الضيم و التهميش عن أبناء الجهة 

 خاطئة عن الجهة العمومية التي تعطي معطيات غير مدروسة و  للجهاتـ تحميل المسؤولية 

 ـالمطالبة بالحقوق التنموية و االجتماعية و الثقافية للجهة 

 ـ تعويض الجهة عن كل حرمانها و معاناتها منذ اإلستقالل 

 جل تعويض الجهة ـ تفعيل التمييز اإليجابي من أ

 اف ــة الكــات جهــو المهندسين لدراسة ملف نييالفن ـ المطالبة بتعيين لجنة فنية مختصة من

للخروج بموقف موحد مبني على  2020ـ  2016مقترحات المنتدى و المخطط الخماسي و

 آراء مختصين و دراسات جدية .

 : المنسق العام لشبكة المجتمع المدني بالكاف  عدنان التبسي

 قدم السيد عدنان التبسي المقترحات التالية :

 ـ تطوير الحوكمة المحلية 
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 من قيمة مضافة إقتصاديا  اباته مع الشقيقة الجزائر لما لهمابولشريط الحدودي و ـ تثمين ا

 ـ تفعيل قرار إنشاء المناطق الحرة بعين الكرمة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف و قلعة سنان 

 دينار الديوانية لفائدة الجهة  30ـ المطالبة بإقتطاع نسبة من معلوم 

 لمحلية لمصلحة الجهة ـ المطالبة بإقتطاع نسبة من اآلداءات و الضرائب ا

 : ناشط بالمجتمع المدني بالكاف  عًمار اليونسي

 يرقى إلى أن يكون ال 2020ـ2016ن المخطط التنموي الخماسي قال السيد عمار اليونسي إ

المتبقية منه هل هي الزمنية ال عن الفترة ئدولة لضعفه و عدم جديته متساعمل مؤسسات 

ن و المستثمرين ــوت الباعثيـــول صـــدم وصــنكرا عل ؟ مستئكافيه إلنجازه و بأية وسا

كبيرة لهذه الفئة و خاصة على  ةالشبان إلى السلط رغم عديد المحاوالت مما تسبب في معانا

الضرائب و الديون المثقلة حيث بلغت نسبة المتضررين في هذا القطاع التنموي تراكم مستوى 

إحتقان خاصة بعد كل القرارات و اإلقتراحات ل و ضجر و مما نتج عنه مل% 90الحًساس 

 : تقترحام المتدخل بعدة موختقية خاصة على مستوى القطاع الخاص . و الفوالعشوائية 

 ـ ضرورة التعجيل بجدولة الديون الخاصة بالمستثمرين 

 ـ إعادة النظر في إصالح المنظومة الجبائية .

 ـ إحداث بنك لالستثمار الخاص .

 . ةف حقيقة ما يحدث في الكاف من تهميش و المباالـ المطالبة بكش

 : نائب بمجلس نواب الشعب عن حزب حركة النهضة  عبد اللطيف المكي

على إعداد المنتدى و على إتاحة الفرصة ين مالقائ أعرب السيد النائب عن شكره و إمتنانه لكل

 ع و مناقشة قضايا و مشاغل الجهة لكل فعاليات المجتمع المدني بالكاف للقاء و االجتما

و المخطط  2015ة ـــــر بصائفـــوثيقة المنتدى األخي لتقييمللجميع احتهم الفرصة تإو

الواضحة الخماسي ، كما اكد على أن السادة نًواب الجهة قد إجتهدوا في تبليغ مطالب الجهة 

على أنه طالب رئاسة الجلية بكل أمانة لكل الجهات الرسمية بالعاصمة و الكاف مؤكدا و

وجوب خاصة فيما يخص  لذلك  الحكومة بتأجيل زيارة الكاف حتى  تتهيأ الظروف المالئمة

وضوح القرارات المتخذة في شأن الجهة ، لكن إدارة رئاسة الحكومة أصرت على تنفيذ 

الزيارة . كما تطرق إلى ان حزمة من المشاريع تم إتخاذ قرار بشأنها و في مقابل ذلك تم 

 حتى تعرض على لجان مختصة تأجيل النظر في بعض المشاريع األخرى المقترحة 

و في موضوع كلية الطب عبر عن أسفه لوجود جهات على المستوى المركزي ليس من 

اك كلية الطب بتونس ، لذلك هنبتحديدا موجودة مصلحتها إحداث كلية طب بالكاف و هي 
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أن يرى النور رغم إصرار كل أبناء الكاف إصرار على دفن هذا المشروع و حرمانه من 

 على ضرورة المصادقة عليه و برمجته .

و في خصوص إقتراح مشروع المستشفى الجامعي يرى السيد عبد اللطيف المكي أنه ال يمكن 

ال يلبي إحتياجات الجهة في القطاع ألنه القبول بتجزئة المشروع و برمجة جزء صغير منه 

 الصحي .

طب اإلستشفائي عبر السيد عبد اللطيف المكي على أن هذا المشروع المقترح و في ما يهم الق

 هو ضرورة ملحة  فيه دفع لمسيرة التنمية بالجهة و يمكن أن يقدم قيمة مضافة .

برمجة مشروع الطريق السيارة الحضور بقبول و إستجابة الحكومة ل كما بشر السيد النائب 

 داعيا إلى ضرورة :

لمتابعة كفاءا ت الكاف  المؤسسات العمومية من المنتدى و ـ إحداث لجنة جهوية مستقلة عن   

ة أشغال و أعمال إدارة التجهيز قرارات الحكومة و البناء عليها و المطالبة بالمزيد ومراقب

 اإلدارات العمومية المعنية بالتنمية و إنجاز المشاريع .و

إلقناع الجهات الرسمية بمطالب  و الحجة و الدراساتـ ضرورة إعتماد الجدية و الوضوح 

 الكاف .

ـ ضرورة نقل ثكنة التدخل و السجن المدني بالكاف خارج نطاق المدينة و ذلك من أجل 

المستقبل بعد السعي في  ايتوسعة المستشفى الجهوي و إعداده و تهيئته ليكون مشتشفى جامع

 إلى أخذ قرار حكومي في ذلك .

 إلى جلب اإلستثمارات العمومية و الخاصة للجهة . ـ السعي الجاد

 ـ تثمين إستجابة الحكومة لبعض مطالب الجهة 

 روف المالئمة لالستثمار .ظالجهات األخرى لتهيئة ال عامل المنافسة معة ـ مراعا

  ةــبمشروعية ـــات الرسميــو قوة اإلقتراح إلقناع الجهـ التحلي بطول النفس واإلصرار 

 . وجديتهاإقتراحاتنا الجهوية والتنموية  مطالبنا

 : جمعية المستثمرين الشبان  لطفي شقرون

كومة حًمل مسؤولية ما يحدث بالكاف لإلدارات رح السيد لطفي شقرون بأن رئيس الحص

ر قاطرة تأختحميل المسؤولية لكل من تسبب في علينا جميعا و أن الواجب يحتم  الجهوية

 التنمية بالجهة إما بالتقصير أو بعدم أخذ أمر التنمية بالكاف بالجدية الالزمة .

عدم رصد إعتمادات كافية لتلبية حاجيات والثقافة من ناحية  ةو تساءل عن تقصير وزار 

متسائال عن مصير بعض االعتمادات التي رصدت إلى جمعية صيانة  هذا المجال الجهة في 

 الكاف .و إنماء مدينة 
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 إحداث شركة إستثمار خاصة  واقترح المتدخل 

 ة و الثقافة ئيبل: رئيس جمعية ا صالح قيًاس

جدر أن إختالفهم في وقت كان األ ها وئمشكلة الكاف دائما هي في مشاكسات أبناذكر أن 

د يده مكما أعرب عن إستعدادة لهدف واحد هو التنمية الجهوية ، متفقين على  يكونوا جميعا

كل من يريد تقديم مصلحة الجهة على المصالح الضيقة حتى ننهض بالكاف أسوة بكل  الى

من أجل  اناطق النامية و المزدهرة األخرى ، مؤكدا على ضرورة  توحيد الجهود و تكاتفهالم

مشددا على ضرورة تفعيل الحوكمة المحلية الرشيدة و تثمين كل منتوج جهوي لتعود ذلك 

 ها .ئنافائدته على الجهة و أب

دعوة معهد الدراسات االستراتيجية إلحياء ندوة حول التنمية الجهوية بالكاف واقترح المتدخل 

 لالستفادة منه 

 لمبيك الكاف و: أ زياد العياري

كل االستحقاقات الجهوية  فيعبر عن شكره لمنظمي المنتدى متسائال عن غياب بقية النواب 

مسؤولية رد محمال حضورة المستمر و الدائم بالجهة ، دور السيد عبد اللطيف المكي و مثمنا 

إلى االدارات العمومية التي اعطت معطيات  هة على زيارة السيد رئيس الحكومةفعل الج

 خاطئة و غير دقيقة عن مقدرات الجهة و مشاغلها للحكومة .

 : ناشط بالمجتمع المدني بالكاف  صالح الدين العويتي

 الحكومة هي ليبيرالية متوحشة مقترحا : قبلية المتبعة من عتبر أن السياسة اإلقتصادا

 ـ أن تتحمل الدولة المسؤولية في تنفيذ المشاريع بعيدا عن القطاع الخاص 

 في الحكومة و مجلس نواب الشعب .ومطالبها الجهة دفاع الًسادة النواب عن ـ 

 ـ التأكيد على أن المقترحات الموجودة بالمخطط الخماسي ال تلبي مطالب الجهة و مواطنيها 

 ـ البحث عن أسباب اإلخفاق و ضعف البرامج و تحميل المسؤولية الصحابها .

تجاه الجهة و عدم رصدها ألموال كافية إلنجاز كل إتقصير وزارة السياحة في مسؤوليتها ـ 

 القطاع الواعد بالجهة .المشاريع التي تهم هذا 

 لفالحة با: المندوبية الجهوية  معز بن ضياف

 في حينه لعدم وجود برنامج ضامن للمحافظة على الثروة المائية بالجهة ئعبر عن إستيا

مقدراتنا الجهوية من الماء خاصة على مستوى السدود  علما و ان بجهات أخرى  تستغل

 ة الماء الصالح للشراب باألرياف نقصا كبيرا في وفر الكاف تشكو
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جيد و سيكون له قيمة مضافة في  مشروع هكتار من الزياتين هو 40،000ـ برمجة تشجير 

 قطاع الفالحة .

دعم المجتمع المدني لمطالب قطاع الفالحة و مراعات خطورة التصحر الذي  ـ ضرورة

لى حوكمة محلية في مجال يكتسح جنوب الوالية خوفا على مستقبل الفالحة بالكاف و سعيا إ

 الموارد المائية إلستدامتها .

في خصوص سد مالق : ذكر السيد معز بن ضياف انه مجرد مجمع للمياه يعاني من عدم 

ال بد من وتشكل خطرا كبيرا عليه الصيانة و التهيئة خاصة بعد كل الرواسب الكبيرة التي 

مطار بالجهة كل المياه الموسمية لألأن يستوعب و تطهيره حتى يستطيع  هتدخل الدولة لجرف

مؤكدا على ضرورة إستغالل مياهه إلحياء مناطق سقوية بالمنطقة يمكن أن تكون لها القيمة 

 المضافة لهذا القطاع الواعد . 

ة ــة بالجهــكما طالب بفك االرتباط مع جامعة جندوبة و ضرورة إحداث جامعات ذات قيم

طالب بتثمين المنتوجات الفالحية بالجهة مبديا أسفه لعدم تحفيز المستثمرين و الباعثين في و

و ما يمكن أن يقدمه للجهة مشككا في " فرصتي " عن برنامج  الئهذا القطاع الهام ، متسا

جدواه و فعاليته ، كما أكد أن عدم تثمين فضالت الزيتون " المارجين " يعد خسارة كبيرة 

 ما تدره تلك الفضالت على كل الجهات المنتجة للزيتون . الحظناطاع إذا ما لهذا الق

 : ممثل عن المكتب المحلي لحزب حركة النهضة بالكاف الشرقية  عادل التبيني

كما أكد على ضرورة تثمين  2015منذ صائفة  عن النشاطأعرب عن أسفه لتوقف المنتدى 

ي رنامج الثقافبالو في خصوص  . المطالبة بالمزيدما صادقت عليه الحكومة من مشاريع و 

ذكر السيد عادل التبيني أن ما ذكر في المخطط ال يستجيب لحاجيات الكاف و متطلباتها في 

هذا القطاع الهام كما طالب بضرورة حل االشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع التنموية 

 مقترحا :

مع تثمين العدد الكبير من الكفاءات الموجودة الجهوية  ابعة بالتنسيق مع اللجانـ إحداث لجنة مت

داخل الجهة و خارجها و الدعوة إلى إنشاء لوبي من كل أبناء الكاف للمدافعة عن مصالح 

 الجهة و دعمها ماديا و معنويا .

مثمنا كل أبناء الكاف، كما أكد السيد عادل التبيني على أن الكاف هو الفضاء الذي يجمع 

معربا عن أسفه لتصنيف الجهة كمنطقة ، مة لإلستجابة لحل مشاكل كل الجهةكوإستعداد الح

 مقترحا :عليها نعكاسات سلبية حمراء وما يسببه ذلك من خسائر و ا

 تدخل الدولة لمأل الفراغ الحاصل الذي تركه إنكماش االستثمار الخاص بالجهة  ـ 

 ياب االستثمار الخاصـ تحمل الدولة مسؤوليتها في قيادة قاطرة التنمية في غ

 ـ تفعيل التمييز اإليجابي الذي لم تستفد منه الجهة إلى اآلن .
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 ـ تثمين المناطق الحدودية و بواباتها .

 ـ التمسك بمنطقة عين الكرمة كمنطقة حرة .

ة ــي بالجهــادي و اإلجتماعـــ الدعوة إلى عقد جلسة أخرى للمنتدى لتناول الوضع االقتص

 تحديد قائمة المطالب المستعجلة .و

 :  منجي الشيخاوي

 2015عدم حضورهم لتسلم وثيقة المنتدى فور إنجازها صائفة للنواب الشعب  بدأ بتوجيه لوم 

في وثيقة المنتدى ، ، كما أكد أن بعض ما جاء في المخطط الخماسي ال عالقة له بما جاء 

 دة النواب و نابعة منهم .قرارات الحكومة هي إمالءات من السا معتبرا أن

ستغرب من غياب أغلب السادة النواب عن الجهة و عدم مشاركتهم في الكثير من كما ا

ب على الحضور ظاالستحقاقات الجهوية باستثناء السيد النائب عبد اللطيف المكي الذي يوا

 .دائما 

أكد السيد منجي الشيخاوي المختص في المناجم أن هذا  راورتانو في خصوص منجم س

المنجم يحمل مدخرات كبيرة و هامة من الفسفاط يمكن أن تكون حافزا الستثمارات كبيرة في 

و إدارية إلنجاز هذا المشروع مطالبا تمويلية هذا القطاع بالجهة مؤكدا على وجود صعوبات 

راسات و التنسيق و المتابعة في الشأن ، كما بضرورة إحداث إدارة جهوية تعنى بمواصلة الد

 ا عن الدولة التي ال تقدر على إنجازه .هذا المشروع موجه لالستثمار الخاص بعيدأكد أن 

ذات جدوى عال ـ فك االرتباط مع جامعة جندوبة و تهيئة الظروف إلحداث مؤسسات تعليم 

 و قيمة مضافة للجهة 

 التنموية . ـ إحداث لجان متابعة في كل القطاعات

 متقاعد مختص في التنمية و المناجم و االستثمارات  جامعي:  مختار النفاتي

 ين كافة فعاليات المجتمع المدني على إستمرارية المنتدى و مواصلة اللقاءات و تجديدها بأكد ـ 

 ـ عدم وجود إنجازات بالجهة ذات قيمة مضافة .

 التفكير في مصلحة الجهة أسوة بمنطقة صفاقس  ـ ضرورة

 راورتان الن بعض التحاليل التقنية أثبتت ذلك ـ التشكيك في جدوى مشروع منجم س

تثمين الثروة المائية بسد مالق في معتمدية نبر و إمكانية إستصالح االراضي و برمجة ـ 

لقطاع الفالحة ضافية إمناطق سقوية هامة بالمنطقة يمكن أن تقدم قيمة مضافة و مداخيل 

أنها قادرة على والحال بالكاف ، مؤكدا على أن نسبة االراضي المزروعة سقويا قليلة جدا 

 تغيير وجه هذه المعتمدية إلى األحسن و اإلرتقاء بهذا القطاع الهام .
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  الكاف ب : إتحاد الصناعة و التجارة فتحي العابدي

 التعويل على أبناء الجهة  ضرورةـ 

ان ــوب االحتقــع منســــالتي تتسبب  في رف ةالتصدي لظاهرة التهميش و الالمباال ضرورةـ 

 زوح و الهجرة خارج الكاف .ـالنو أس ــو الي

مصير العديد من المشاريع التي برمجتها حكومة الترويكا و عن االعتمادات المرصودة ما ـ 

 ؟ذلك ل

للتفكير و  فضاءيكون كفاءات الكافية و أن ان يكون المنتدى مجمعا لكل طاقات و ضرورة ـ 

 و الجادًة . االقتراحات الجدية الفعًالة

تقديم ملف الكاف ضحية لهيئة الحقيقة و الكرامة بالمكتب الجهوي بالكاف لتعويض  ضرورةـ 

 سنة . 60الجهة عما لحقها من حيف و ظلم و إقصاء طيلة 

 : حزب حركة النهضة   عماد اليحياوي

شدد السيد عماد اليحياوي على ضرورة توحيد صفوف و جهود كل أبناء الكاف و التعالي 

عن الشخصنة و الحسابات الضيقة و تغليب مصلحة الكاف التي تتطلب منا اإليثار و التفكير 

 فيها. 

 : النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة : عبد اللطيف المكي

العويتي قال السيد عبد اللطيف المكي أنه ال توجد ليبيرالية  ل السيد صالح الدينءردا على تسا

و أكد على ضرورة إنعقاد المنتدى بصفة دورية حتى يقوم بمهامه على . في تونس   وحشةتم

جهوية لأحسن وجه و على ضرورة توحيد االهداف و الرؤى و القرارات و على تأكيد اللحمة ا

بفرض نسق عالي من العمل الدؤوب و الجماعي باالعتماد على الرأي الفني الالزم و ضمان 

لى مواصلة االقتراحات و اإلصرار عوأهدافه المنتدى مخرجات كمية عمل كافية لتطوير 

 الجهة في المجال التنموي . إحتياجاتبكل  المطالبة

 هامة .يدة و فعًالة و دألخذ قرارات جتراكم التجربة و الخبرة  ضرورةـ 

و إحكام إستعمالها بما يحفظ إستدامتها و بقاءها لالجيال خريطة الموارد المائية بالجهة ـ ترسيم 

 بي حاجيات كل الجهة .تلبما  والقادمة 

االجتهاد وـ االبتعاد عن إهدار الوقت و الجهد اإلمعان في النقاشات الزائدة و اإلتجاه الى الفعل 

 : ات المقترح. و االخالص للجهة و الدفاع عنها 

 جلسة دورية للمنتدى، مع اقتراح أن تكون شهرية . عقدالمطالبة ب ـ 
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 :  ناشط بالمجتمع المدني  خالد هميلة

حق  وعلىيكفلها الدستور و القانون التي سلمية الجتماعية اإلتحركات العلى دعمه لكل تأكيد 

 .عالم المختلفة اإل لئوسار بعالرد و توضيح الحقيقة المنتدى في 

  سليم المسراتيالسيد كلمة الختام : 

قدم الرأي و المشورة لكل من شارك و حضر و  السيد المنسق العام للمنتدى الشكرجدد 

العمل الحضاري على ت فضلربة المجتمعية الراقية التي نيا نجاح هذه التجممت واالقتراح

و االعتبارات الحزبية آمال أن  تتحقق أهداف كل الكافية في تنمية  المهاتــرات و  اتــالتشنج

ؤوليتها عادلة تغير وجه الجهة إلى األفضل و أن يصل صوت الجهة إلى الحكومة لتتحمل مس

التهميش و الحرمان داعيا الجميع إلى مواصلة بذل التاريخية في إخراجها من بؤرة الحيف و

الدعم المعنوي و المادي للكاف حتى نرتقي بها و نجعلها في لحضور و الجهد و النصيحة و ا

من و ا منطقة ذات مقدرات طبيعية عاليةمصاف الواليات التي يحلوا فيها العيش خاصة أنه

 .المشروعة  ناو مصالح انلندافع عن مطالب اجبنا جميعا الوقوف صفا واحدا و
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