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شهد مشروع القرن بصفاقس »تبرورة« تقّدما هاما على درب انجازه 
بالكامل وقد سجل اهتماما كبيرا وتركيزا واضحا حتى يتجاوز كّل 

اإلشكاليات المطروحة أو التي قد تطرح ولعل خير دليل على ذلك هو 
عقد 3 مجالس وزارية خاصة بالمشروع في ظرف سنة واحدة وإحداث لجنة 

متابعة دائمة تضم ممثلين عن كل الوزارات والهياكل المعنية بهدف 
النظر في مقترحات الشركة المشرفة على المشروع وسرعة التدخل 

لفض أّي إشكال ولتجاوز أي تعطيل.

الجهات  ملدينة صفاقس وملختلف  الشمالية  السواحل  تهيئة  و   ال��دراس��ات  لشركة  وم��ا يحسب 
املعنية أنها ترفض بأن يكون املشروع منغلقا على نفسه... منحصرا في مكان معني من املدينة... وال 
الفاعلني  له إال مصلحة املستثمرين فيه... فقد تمكنت الشركة من تحسيس أكبر عدد ممكن من  هّم 

بالجهة وحتى من عموم املواطنني 
 امل������ش������روع م���ش���روع���ه���م وأن�����ه 

ّ
ب��������أن

س��ي��ن��ج��ز ل��ت��م��ك��ني امل��دي��ن��ة وال��ج��ه��ة 
م���ن إض���اف���ة وم����ن ق��ي��م��ة م���ض���اف���ة... 
وخرجت الشركة من املكاتب املغلقة 
ل���ت���ت���ف���اع���ل م����ع م���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع 
 املتدخلني 

ّ
امل��دن��ي امل��ح��ل��ي وم���ع ك���ل

ومع عموم املواطنني فأقدمت على 
عملية سبر آراء واستجواب شملت 
أكثر من 5000 شخص من ممثلي 
واإلدارات  وال��ج��م��ع��ي��ات  امل��ن��ظ��م��ات 
وال�����ه�����ي�����اك�����ل وع������م������وم امل����واط����ن����ني 
مل���ع���رف���ة م�����ا ي����ت����ص����ّورون����ه ل��ن��ج��اح 
الجهة  املشروع وليكون في خدمة 
وم��ت��س��اك��ن��ي��ه��ا واق���ت���ص���اده���ا. كما 

املتدخلني  املحلي ومختلف  املدني  املجتمع  لقاءات مع مختلف مكّونات  الشركة على تنظيم  أقدمت 
وعلى استشارتهم وأخذ مقترحاتهم ومالحظاتهم. كما نظمت الشركة وساهمت في تنظيم العديد من 
امللتقيات والندوات وورشات العمل وأصبحت حاضرة في املعارض والصالون ومختلف التظاهرات 
بالجهة. لقد نجحت الشركة في إرساء سياسة تقوم على التشاركية مع الفاعلني بالجهة ومكونات 
املجتمع املدني املحلي وهي سياسة أعطت أكلها بسرعة قياسية وأصبحت الثقة في املشروع وفي 

الشركة املشرفة عليه كبيرة والتفاعل معها أكبر.

ثقة و تفاعل
 إقدام الشركة في النصف الثاني من سنة 2011 على القيام بعملية تدقيق شفافة 

ّ
ويمكن القول أن

بخصوص طبيعة الشواطئ واملنظومة البيئية بها قبل التقدم في أي خطوة أخرى ساهمت في بناء 
هذه الثقة إذ القت العملية كامل االستحسان من طرف الجميع وبعثت لديهم الطمأنينة الالزمة.

وما زاد في هذه الثقة وفي تنب واسع للمشروع هو التقاء برامج الشركة مع طموحات ومقترحات 
املجتمع املدني املحلي والفاعلني بالجهة وذل��ك باألساس في أن يكون مشروع تبرورة مندمجا في 
والتجهيزات  التحتية  والبنية  الخدمات  ج��ودة  من مستوى  الترفيع  في  إسهامه  اتجاه  في  محيطه 
أن تكون تبرورة  املدينة والجهة وكذلك في  املشروع ولكامل  القريبة من  املناطق  األساسية ملختلف 
منعرجا ايجابيا في تاريخ املدينة وعلى مختلف القطاعات واملجاالت الحيوية بها كالعمران والبيئة 
املستويات  ه��ذه  على  الجهة  الحلول ملشاغل  إي��ج��اد  ف��ي  باإلسهام  وذل��ك  الخدمات  والنقل ومختلف 
 مشروع تبرورة لن يكون ناجحا بالكامل إال إذا تم ربطه باملدينة 

ّ
وهناك قناعة جماعية واضحة بأن

وإلغاء كل الحواجز التي تفصله عنها وهذا ما يفسر االستبشار الواسع لإلجراءات الجديدة التي أعلن 
افتتاحه ملعرض  لعرّيض عند  السيد علي  الحكومة  رئيس  عنها 
خ��ارج  امللوثة  األنشطة  بعض  نقل  أهمها  وم��ن  ال��دول��ي  صفاقس 
املدينة سواء تلك املتواجدة بمنطقة امليناء املحاذية للمشروع أو 
مصنع “السياب” وكذلك نقل بعض األنشطة املينائية إلى ميناء 
الصخيرة وه��و ما سيسمح في نفس الوقت في دع��م ه��ذا امليناء 
وهذه املنطقة التي هي بصدد التحول إلى قطب اقتصادي ضخم 
سيعود بالنفع على كامل املنطقة ومن اإلج��راءات الهامة- أيضا- 
ت��ح��وي��ل محطة األرت����ال وف��ض��اء ال��س��ك��ك ال��ح��دي��دي��ة وال����ذي يمسح 
ب��ني املدينة  ف��ي قلب املدينة و ه��و يمثل ح��اج��زا كبيرا  29 هكتارا 
و تبرورة وتحويل الفضاء سيسمح بربط وسط املدينة بتبرورة 
والتمديد في شارعي الحبيب بورقيبة وعلي البلهوان إلى أعماق 

املدينة العصرية الجديدة... مدينة القرن “تبرورة”.
 النية متجهة إلى إح��داث محطة ضخمة 

ّ
وعلمت “املجهر” أن

متعّددة الوسائل Multimodal بجانب ملعب عامر القرقوري تكون 

جامعة لقطارات املسافرين وللمترو وللحافالت ومختلف وسائل النقل في تصّور متطّور جّدا على 
شاكلة ما هو موجود في أكبر العواصم واملدن املتقدّمة.

املستقبل املشترك 
التفكير  املعنية  السلطات  ق��رار  ه��و  ايجابيا  فما يسجل  “ال��س��ي��اب”  إزال���ة مصنع  أم��ا بخصوص 
من اآلن في أفضل السبل الستغالل كامل منطقة السواحل الجنوبية للمدينة والتي تمتد من امليناء 
إل��ى منطقة طينة األثرية أي على ط��ول 18 كلم وعلى مساحة 5600 هكتارا  وق��د  أحسنت  التجاري 
السلطات املعنية  الفعل  بتكليف شركة  الدراسات و تهيئة السواحل الشمالية ملدينة صفاقس بانجاز 
ال��س��واح��ل الشمالية وال��س��واح��ل الجنوبية  ب��ني  ال��ت��واص��ل مضمونا  ال��الزم��ة وذل���ك ليكون  ال��دراس��ات 
و-أيضا- للتجربة الواسعة التي أصبحت لدى الشركة بل أنها أصبحت مرجعا مما جعلها مدعوة في 
العديد من التظاهرات اإلقليمية والدولية لتقديم تجربتها ويمكن أن نذكر هنا مشاركتها املتميزة في 

ندوة عاملية نظمتها- مؤخرا- الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي إطار الحّد من الفوارق بني املوجود والجديد وحتى ال يظهر االنتقال من منطقة تبرورة إلى 
املحاذية  املناطق  انتقال بني عاملني ومستويني تقّرر تأهيل مختلف مكونات  املجاورة كأنه  املناطق 
انطلقت  وق��د  السكنية  واألح��ي��اء  البودريار  الصناعية  كاملنطقة  لها  تواصال  اعتبارها  بل  للمشروع 
الشركة في اإلعداد لدراسة للرفع من مستوى البنية التحتية والتجهيزات األساسية في هذه األحياء 
حتى يعود املشروع بالفائدة املباشرة على متساكنيها حيث ستشهد هذه األحياء نقلة نوعية بفضل 
تبرورة... فتبرورة لن تكون منغلقة على نفسها ولن ترفض محيطها بل هي تسعى أن تكون مندمجة 
��ح��ة ع��ل��ى 

ّ
ب���ال���ك���ام���ل ف����ي����ه... م��ت��ف��ت

امل�������ن�������اط�������ق امل��������ح��������اذي��������ة ل�������ه�������ا... 
م��ع��ت��ب��رة إي����اه����ا ام�����ت�����دادا ل���ه���ا... 
��ح��ة ع��ل��ي��ه��ا... آخ����ذة بيدها 

ّ
م��ت��ف��ت

ل������واق������ع أف��������ض��������ل... ف���امل���س���ت���ق���ب���ل 
واح��������د وم����ش����ت����رك ب�����ني ت����ب����رورة 
تهيئة  م��ث��ال   

ّ
ول��ع��ل ومحيطها... 

مصبات األودي��ة خير دليل على 
الفائدة  وعلى  التعايش  حتمية 
ف��ه��ي أودي������ة يشتكي  امل��ش��ت��رك��ة 
منها متساكنو األحياء املجاورة 
وه�����ي- أي���ض���ا- ع���اب���رة ل��ت��ب��رورة 
وم����ص����در ت���ل���وث ل���ه���ا وق�����د ت��ق��رر 
تهيئة مصباتها ورصدت وزارة 
لها  اعتمادات  والبيئة  التجهيز 
على  القضاء  وبالتالي  األودي���ة  ه��ذه  مجاري  تنظيف  سيّيسر  مما  دينار  املليون  ونصف  بمليونني 

تلوثها وما تتسبب فيه من حشرات ونفايات وغيرها تتضّرر منها األحياء املذكورة منذ عقود.
ويبقى امليناء التجاري الذي يرى مكونات املجتمع املدني بالجهة وعدد هام من املواطنني ضرورة 
املتساكنني  املصالحة بني  في  والبحر وعائقا حقيقيا  املدينة  اآلن- حاجزا بني  كما هو  يبقى-  ال  أن 
والبحر خاصة وأنه يوجد بقلب املدينة ويرى الفاعلون والناشطون في املجتمع املدني أهمية تحويل 
املحاذية ملنطقة  األج���زاء  املدينة وك��ذل��ك  قلب  ف��ي  الواقعة  األج���زاء 
تبرورة إلى مرسى ترفيهي نظيف مع تركيز نشاط امليناء التجاري 
على األجزاء الجنوبية للميناء وإمكانية نقل بعض األنشطة إلى 
ميناء الصخيرة في إطار عملية إحداث قطب اقتصادي ضخم بها.

التصرف في مشروع  النظر في طريقة  األثناء يتواصل  وفي 
 مطمح أب��ن��اء الجهة يسير ف��ي ات��ج��اه أن 

ّ
ت��ب��رورة الن��ج��ازه ول��و أن

ي��ك��ون ف��ي إط���ار ش��راك��ة ب��ني ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص امل��ح��ل��ي مع 
العديد من  ي��رى  شريك دول��ي استراتيجي )منظومة PPP( والتي 
املشروع  ولجعل  األه���داف  مختلف  لتحقيق  األنجع  أنها  الخبراء 
يعطي اإلضافة املرجوة للمدينة والجهة في إطار نظرة متطورة 
وعصرية مع األخذ باالعتبار ملختلف التوازنات وللتعايش البيئي 

السليم واالندماجية مع مختلف بقية مكونات املدينة والجهة.

◗ السيد محمد قويدر الرئيس املدير العام لشركة الدراسات و تهيئة السواحل الشمالية يقدم 

للسيد علي لعريض رئيس الحكومة بيانات عن سير تقدم مشروع تبرورة بمناسبة زيارته إلى 

منطقة املشروع ويظهر إلى جانبهما السيد فتحي الدربالي  والي صفاقس

◗ منطقة تبرورة:  420 هكتار و شوطئ على إمتداد 6 كلم

◗ ملتقى حول البنية األساسية و الوضع البيئي بصفاقس : الواقع و األفاق ﴿13 جوان 2013﴾

◗ ملتقى حول  املشاريع اإلستراتيجية الكبرى لتنمية والية صفاقس ﴿21 فيفري 2013﴾


