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والية صفاقس أو عامصة اجلنوب يه العامصة الثانية للبالد التونسية فهي متسح مايعادل 5 % من املساحة امجللية للبالد وتضم 
ما يقارب املليون س���اكن أي عرش س���اكن امجلهورية.  تمتزي والية صفاقس مبوقعها اجلغرايف اهلام فهي من جهة تربط  بني جهات 
المش���ال واجلنوب مكا أهنا متثل  نقطة انفتاح عىل األس���واق اخلارجية وذلك ألمهي���ة مطارها الدويل وميناهئا التجاري الذي يعد من 

أبرز املواين عىل الصعيد الوطين فهو يؤمن ما يقارب 20 % من النشاط امجليل لملوانئ التونسية.
تمتزي هذه الوالية بنشاطها االقتصادي املتنوع : خدماتيا،  يستقطب معرض صفاقس الدويل 12 تظاهرة سنويا،نشاط فاليح متنوع 
كرتبي���ة األبقار والدواجن والزراعات الس���قوية والبيولوجية،أما صناعيا تزخر الوالية بالصناع���ات املعملية والطاقية وهو ما جيعلها 
تلعب دورا بارزا يف اقتصاد البالد إال أن هذا النش���اط الصنايع اكن له انعاكس���ات سلبية عىل احمليط البييئ لملنطقة وخاصة عىل 

السواحل .
و عىل الرمغ  من أن والية صفاقس يه والية ساحلية إالأهنا عاشت قطيعة مع شواطهئا ملدة الربع قرن حيث ُمِنَع أهايل والية صفاقس 
من الس���باحة يف ش���واطئ املدينة منذ 1978 وذلك للتلوث البييئ الذي خلفته الصناعات الكمييائية املرتكزة عىل الس���احل المشايل 
ملدينة صفاقس ولعل أخطرها ما خلفه معمل NPKمن أكوامالفوس���فوجيبس املمتدة عىل مس���احة 140 هكتار وهو ما شلك مصدرا 
لإلشعاعات اخلطرية حبمك قرهبا من مركز املدينة و هو ما يستوجب بإحلاح  التدخل للحد من هذا التلوث وإنشاء بيئة سلمية للعيش .
لك هذه الصعوبات الطبيعية واجهها مرشوع تربورة، فإزالة  التلوث  ومصاحلة مدينة صفاقس مع سواحلها هو الرهان األول بالنسبة 

هلذا املرشوع، و لكنه ليس الرهان الوحيد .

مشروع تربورة بصفاقس

الوضع األمني 
و السياسي و 
عائق التنمية 
ٔابرز معوقات 

إجناز املشروع

 حليمة السويسي

ملف العددملف العدد

 2019: المرحلة الفعلية لإلعمار 
يتمثل مشــروع تــربورة يف إحــداث مدينة متكاملة ســتقام 
على مساحة 420هكتارا ومتتد على طول 6كلم من الشريط 
الســاحلي وهو ما سيمكن  املشروع  من ٔان يحظى  مبوقع 

اسرتاجتي.
ويعدمشروعتربورةمشروعالقرنبالنســبةملدينةصفاقس
فبعدإجنازهستشــهداملدينةنقلةنوعيةعلىجميعاملقاي
يس .حيث يربز مثاال لتهيئة للمشروع،مدى عصريته وتكامله 
كمــا يربز اهتمامه بجميع اجلوانب ولعل ٔاهمها اجلانب البيئي 
حيث ٔان مثال التهيئة يخصص ما يقارب 103 هكتارمســاحات 
غري قابلة للبيع وهي عبارة عن الشــاطئ واملنتزه احلضاري  
الــذي متت تهيئته فوق كــوم الفوســفوجيبس والتي غطيت 

بطبقة من األتربة الغابية عربغراسة  13000 شجرة.
باإلضافــة إىل اجلانب العمراين فإن املشــروع ســيوفرعروض 
متنوعة للعقارات :الســكانية  )ســكن جماعي وســكن شبه 
جماعــي( ومكاتــب ذات جــودة عاليــة تتمتــع هــذه العقارات 
بخاصيــة االنفتاح على البحر وعلى املســاحات اخلضراء .كما 
سيوفر املشــروع نقلة من الناحية السياحية وباعتبار انه مت 

تصنيف مدينة صفاقس مدينةسياحيةمنذ2012. 
هذااملشروع سيعززهذه املكانة حيث من املتوقع ان يوفر 
منطقة خدمات ســياحية تنشيطية وترفيهية تضم وحدات 

فندقية ذات طاقة استيعاب تقدرب10000سرير .
واتصــاالت  مواصــالت  بشــبكة  ســُتعزز  الرتكيبــة  هــذه  كل 
حديثة وبنية ٔاساســية ذات جودة عالية تتمشــى مع فخامة 

املشروع.
يهدف مشــروع تــربورة يف مرحلة ٔاوىل إىل إصــالح املنطقة 
وتطهــري الســواحل والتخلــص من التلــوث البيئــي  ومن ثمة 

تهيئة املنطقة وإعمارها. 

إال ٔانــه بعد مرور ما يقارب الثالثني ســنة 
يتجــاوز  مل  املشــروع  هــذا  بعــث  مــن 
مراحلــه األوىل وهــو مــا ٔاثار اســتياء ٔاهايل 
مدينــة صفاقــس  حيــث يــرى البعــض 
ٔاّن تعطــل املشــروع "مقصــود" ٔامــام 
غياب إرادة سياســية فعلية الجناز هذا 
املشــروع، فيما يذهب البعض اآلخر إىل 
املقارنة بني مشروع تربورة ومشروع 
ضفــاف البحــرية يف تونــس العاصمــة 
فكال املشروعني بعثا يف نفس الفرتة 
إال ٔان ضفــاف البحــرية  يعــد مــن ٔاهــم 
ؤافخــم املناطــق بالعاصمة يف حني ال 

يزال مشروع تربورة يف مراحله األوىل.

حملة حول مشروع تربورة 
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     رشكة البحرية ورشكة تربورة متقاربتان من حيث املهام مفرشوع 
البحرية س���يقام عى ضفاف حبرية تونس ومرشوع تربورة س���يقام 
عى  س���احل البح���ر يتق���ارب املرشوعان أيضا م���ن حيث  تارخي 
اإلحداث فرشكة البحرية األوىل أحدثت يف 1983سنة و بعثت رشكة 
تربورة سنة 1985، إالأن االختالف الوحيد هو أن رشكة البحرية منذ 
البداية  قامت بإبرام االتفاقية مع املس���تمثر السعودي و هو ماهسل 
انطالقها  مبارشة يف أمعاال إلصالح والتقسمي مث التسويق يف حني 
أن مهمة  رشكة تربورة  يف مرحلة أوىل اكنت إعداد الدراسات وإزالة 

التلوث مث يف مرحلة ثانية الهتيئة  والتعمري.
واجهت الرشكة تعطيال  يف مرحلهتا األوىل واليت هتدف أساسا إىل 
إزالة التلوث املنبعث من معمل NPK . ولكن مل  تمت إزالة املعمل إال 
سنة 1989أي بعد 4 سنوات من إحداث الرشكة ومنذ سنة 1989 

مل تبدأ أشغال إزالة التلوث إال سنة 2005.
دامت األش���غال 7 س���نوات فإزالة تلوث مصنع اشتغل ملدة 4 عقود 
مل يكن هينًا.أجُِنزت املرحلة األوىل عى 3 مراحل مكنتنا من كس���ب 
مس���احة تقدر حبوايل 420 هكتار عى الرشيط الساحيل أي أننا 

هيئنا املساحة امجللية لملرشوع .
و إذا ما قارنا بني رشكة الدراسات وهتيئة السواحل المشالية ملدينة 
صفاق���س  وبني رشك���ة حبرية تونس فإن املس���احة امجللية القابلة 
للهتيئ���ة اخلاضعة لرشك���ة البحرية 1300هكتار ومل هتيئ س���وى 
74هكت���ار أيأهنا مل تنجز س���وى 40 % من املس���احة يف حني أن 

رشكة تربورة هيئت املساحة امجللية لملرشوع  كل .

رضورة مراعاة اجلدوى االقتصادية ملرشوع تربورة
املجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا حول املرشوع طالب مبزيد التعمق 
يف فرتة إجناز املرشوع ويف عدد املراحل يف  السابق اكن من املزمع 
إجناز املرشوع عى 20سنة مقمسة عى 4 مراحل إال أنه يف مرحلة 
دراس���ة مثال الهتيئة لملنطقة واليت رافقن���ا فهيا خرباء أجانب هلم 

خ���ربة يف امليدان ومه بدورمه أك���دوا أن مرشوعا مبثل هذا احلجم 
يس���توجب إجنازه من 20 إىل 30س���نة تنقسم إىل5 أو 6 مراحل، 
مكا أن الطل���ب العمراين هو الذي يتحمك يف إجناز املرشوع فال بد 
م���ن مراعاة اجلدوى االقتصادية لمل���رشوع .وحاليا تقرر إجناز جزء 
أول مبس���احة 80هكتار له جدوى اقتصادية ويس���تجيب النتظارات 

أهايل مدينة صفاقس.

الرشاكة بني القطاعني العام و اخلاص ملردودية أفضل 
حالي���ا حنن بصدد إمكال دراس���ة مثال الهتيئ���ة )وهو يف مراحله 
األخرية( و بصدد إعداد ملف طلب العروض الختيار املستمثر وذلك 
اس���تجابة لقرار  املجلس الوزاري باجناز املرشوع يف إطار الرشاكة 
بني القطاع العام واخلاص باعتبار أن املش���اريع اليت تكون بالرشاكة 

بني القطاع العام واخلاص هلا  مرد ودية أفضل.

مرحلة تعمري 80 هكتار تبدأ سنة 2019
مبدئي���ا هناك من اتصل بنا وقام مبعاينة املوقع لكن ليس هناك من 
ق���دم طلب رمس���ي.... ويف األيام القليلة القادمة س���يمت اإلعالن عن 
طلب العروض الذي س���يكون عاملي وبالتايل سنفتح املجال للجميع 

وسنقوم باختيار األفضل.
 ومن املفرتضأنه يف أواخرسنة 2016 سيقع اختيار املستمثر ويف 
س���نة  2017  سنبدأ يف اجناز القس���ط األول والذي سيكون عى 

مساحة 80هكتار ويف سنة 2019 سنبدأ مبرحلة التعمري.
املرشوع يتطلُع إىل وجود مس���تمثر أجنيب له خربة أكرب مكا ميكن 
أن  يكون حميل كخشص أو مجموعة  من املستمثرين فنحن نبحث 
ع���ن العرض األفضل،و لك���ن من الرضوري  بالنس���بة لنا أن يقدم 
املس���تمثر مثاال للهتيئة يمتاىش مع مب���ادئ املرشوع وحيافظ عى 
ثوابته كرضورة وجود مراكز الرتفيه والشارع السيكولويج الرابط بني 
ش���ارع عيل البلهوان باملرشوع ووجود شوارع تربط املرشوع بالنشاط 

التجاري البحري مكا جيب احملافظة عى اجلانب البييئ لملرشوع  
الذي يرتكز أساس���ا عى وجود مساحات خرضاءباعتبار أن املنزته 
احلضاري ميتد عى مس���احة 55 هكتار مكا انه جيب اإلش���ارةأن 

املساحات اخلرضاء العمومية ستكون عى مساحة 70 هكتار.

1300مليار،اللكفة امجللية إلجناز املرشوع
س���يبعث   تربورة نفسا اقتصاديا جديدا وذلك عن طريق الفضاءات 
املخصص���ة للخدمات واملاكت���ب والفضاءات التجارية مما س���يوفر 

� 15000موطن شغل مبارشو 45000 غريمبارش.   � � مايقارب ال�
لكفة البنية األساسية لملرشوع من طرقات،ماء صاحل للرشاب،شباكت 
الكهرباء،التطهري اهلاتف،الغاز، وغريه من مستلزمات البنية التحتية، 
س���تكون يف حدود 1300مليار أما لكفة القس���ط األول الذي سيمت 
اجن���ازه أوال والذي تقدر مس���احته ب80هكتار س���تكون يف حدود 

100مليار.

مصادر متويل املرشوع 
سيمت إجناز املرشوع بالرشاكة بني القطاع العام واخلاص. حاليا إىل 
جانب الدولة )مؤسس���ات معومية وبعض املؤسسات ذات رأساملال 
العمويم (هناك مس���تمثرين خواص بإماكهنم الرتفيع يف رأس مال 

املرشوع.
 • حاليا املستمثرين اخلواص 57.78باملائة 

 • املسامهة العمومية 42.22باملائة 
تتجه الرشكة حنو املس���امهة العمومية بنس���بة أقل من مس���امهة 
القطاع  اخلاص وذلك لضان السيولة للرشكة وستسامهالدولة مكا 
هو معلوم مبس���احة األرض) 420هكتار( اليت سيمت حتديد قميهتا 

من قبل وزارة أمالك الدولة.  

نصيب الرشكة من مزيانية الدولة لسنه 2015
مزيانية الرشكة تمت ع���ن طريق قرض يغيط األجور واملتابعة البيئية 
لملنطق���ة وهو ما  يمت رصده يف مزيانية الدولة )مضن مزيانية وزارة 
التجه���زي(.  أم���ا االحتاد من أجل املتوس���ط ال���ذي  ومسَّ املرشوع 
باعتباره رائدا يف جماله ...فهو مرشوع بييئ معراين مت إحداثهإلزالة 
التلوث واكتس���اب مس���احات ع���ى البحر وبالنس���بة لملنحة فقد 
صت،إلح���داث فريق اإلحاطة الفنية ملتابعة مثال الهتيئة والبنية  ُخصِّ

األساسية لملنطقة الصناعية واألحياء املجاورة لملرشوع.

ارتباط املرشوع مبحيطه 
امل���رشوع مرتبط ارتباطا وثيق مبدين���ة صفاقس أي  ال ميكن إجنازه 

مبعزل عن حميطه.
الجن���از املرشوع الُبدَّ من تنفيذ ع���دة رشوط  آال ويه ربطه مبحيطه 
املبارش جنوب املدين���ة العتيقة واملدينة األوروبي���ة وامليناء،غربا عى 
مس���توى املنطقة الصناعية ، مشاال عى مس���توى األحياء املجاورة 

واملمتّثلة يف 4 أحياء يف منطقة سيدي منصور.
 أقرت الدولة تعهدات خبص���وص إزالة العوائق مضن برناجم زمين 

.و ذلك لتهسيل املهمة عى املس���تمثر  الذي س���يالحظ وجود هذه 
العوائق ولكن باملقابل سيجدأن الدولة تعهدتبإزالهتا.

ه���ذه العوائ���ق ذات عالق���ة بتواصل امل���رشوع مع املدين���ة واملمتثلة 
خاصةيف خط السكك احلديدية وحمطة املسافرين وحمطة البضائع 
وقد مت إقرار حتويلها مضن املخطط احلايل 2020-2016واملخطط 

الذي يليه 2021-2025.
إزال���ة احملطتني تعد أش���غاالمهمة، تتطلب دراس���ات وآجاإلجنازها 

وسيمت جدولهتا حسب تقدم املرشوع.
العائق الثاين:هو اس���مترار بعض األنش���طة امللوث���ة املوجودة عى 
مس���توى امليناء و هلا تأثري سليب عى املرشوع خاصة من اجلانب 
البييئ لذا مت برجمة حتويل هذه األنشطة إىل ميناء الصخرية مضن 
خمطط 2020-2016و خمطط2025-2021، نقطة مهمة يف هذا 
املستوى ويه: حيمنا س���يمت حتويل هذه األنشطة ملدينة الصخرية 

سيمت حتويلها  يف إطار احرتام املواصفات البيئية العاملية.
باعتب���ار أن املرشوع جيب أنيتالءم مع حميط���ه لكفت الدولة الواكلة 
العقارية الصناعية مبهمة الرتفيع يف البنية التحتية ملنطقة البودريار 
1و2 باعتباره���ا حماذية لملرشوع وبنيهت���ا احلالية ال تيف باحلاجة 

وسيمت  ذلك مضن خمطط 2016-2020.
مك���ا تعهدت الدولة بهتيئة األحياء الش���عبية املجاورة لملرشوع ذات 
بنية أساس���ية رديئة مضن خمطط احلايل  2016.2020 واملخطط 

الذي يليه 2021-2025.

رضورة النظر يف نشاط معمل السياب 
جناح مرشوع تربورة مرتبط بتوفري مناخ بييئ س���لمي والسياب ميثل 
إش���اكلبييئ عى مرشوع تربورة وع���ى مدينة صفاقس كل .الدولة 
تعهدت بإغالقه وقد دعت وزارة االستمثار والمتويل البحث يف إجياد 
متويل الزالت  التلوث بالس���احل اجلن���ويب أي املنطقة اليت يتواجد 
هبا معمل الس���ياب الذي ميتد عى مساحة 5000هكتار وسيكون 

مدخر عقاري لألجيال القادمة ملدينة صفاقس .
ال���ل حريصني عى  إيقاف نش���اط املعمل ملا له من تأثري س���ليب 
لك���ن جيب مراعاة وضع البالد وبالتايل جيب اختاذ إجراءات مالمئة 
فنش���اط املعمل ل���ه عائدات مالية للدولة مكا انه يوفر مواطن ش���غل 
مب���ارشة وغري مبارشة لذا وجب االخذ لك هذا بعني االعتبار لك هذه 
املعطي���ات . املعلوم���ات املتوفرة حاليا،أنه س���يمت حتويله إىل معمل 
املغيلة الذي سيكون جاهزا يف 2018 حيث سيمت إجناز هذا املعمل 

بالتعاون مع الصينيني .
ال ي���زال هذا املرشوع حربا ع���ى ورق ،مل يبلغ  مثال الهتيئة املرحلة 
األخرية والذي سيتغري وفق مقرتح املستمثر الذي سيدخل يف رشاكة 
مع الدولة للبحث يف مدى قابلية جتسيد املرشوع عى أرض الواقع.
ملعرفة آراء خرباء االقتصاد، توجهنا إىل األس���تاذ رضا الش���كندايل 
أس���تاذ االقتصاد باجلامعة التونسية، الذي أكدأن "مدينة صفاقس 
تمتزي بوجود مناطق صناعية خمتنقة لذا يعد مرشوع تربورة متنفسا 
لملدينة وساكهنا مكا سيجلب السياح إذا ما مت اجنازه وفق املعاير 

العاملية.

السيد محمد لخضر القاسمي:
الرئيس املدير العام لشركة الدراسات والتهيئة    

                   لسواحل الشمالية مبدينة صفاقس

ملف العددملف العدد

تشجيع 
املستثمر 

األجنبي و 
احمللي و 

تفعيل جملة 
االستثمار ٔاهم 

اخلطوات

"شركة تبرورة وشركة ضفاف البحيرة:
تشابه في المهام واختالف  في االنجاز"
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قانون الرشاكة بني القطاع العام واخلاص مل يمت جتمسيه يف شل 
قانون.خرج من جملس النواب لكن مل يدرج يف الرائد الرمسي بعد 
.الب���د من الرتيث والرتق���ب ملعرفة انعاكس ه���ذا القانون عى واقع 

االستمثار .
بإم���اكن واكلة التجشيع عى االس���تمثار التحكمي يف ما إذا زادت 

نوايا االستمثار أم ال بعد أن مت االتفاق عى هذا القانون .
حن���ن نعيش فرتة انتقال دميقرايط واملس���تمثر مش���وش فاملهشد 
الس���يايس غ���ري واحض :أي مس���تمثر س���يقدم عى االس���تمثار 
س���يتخوف من تغري املهشد الس���يايس، من املمكن تغرُي القامئني 
عى احلمك اليوم )حركة الهنضة و النداء( و حدوث طارئ يف سدة 

احلمك جائز 
و االستمثار ال هُيمُّ  لسنة أو سنتان إمنا هو استمثار سيدوم عى 

األقل من 20 إىل 30 سنة، و هو ما يربر ختوفات املستمثرين. 
ينضاف لك ذلك  إىل تذبذب الوضع الس���يايس و عدم اس���تقرار 
الوضع األمين وتأثريمها عى  عى السياحة مبا يزيد من ختوفات 

املستمثرين .
نقط���ة أخرى ال تقل أمهية ويه مس���ألة العدال���ة االنتقالية اليت مل 
ل بعُد  فهناك ختوف لدى املستمثر من أن جيازف بأمواله ومن  ُتفعَّ
مثة تقرر القوى السياس���ية تطبيق العدالة االنتقالية ) مبا فهيا من 

مساءلة وحماسبة(هذه اإلشاكلية تزيد من عزوف املستمثرين.

فتح طلب العروض: جمرد نوايا
فتح طلب العروض س���يفتح الباب أمام  نوايا االس���تمثار ولكنه لن 
يكون  اس���تمثارا حقيقيا،املستمثر سيقدم ملفه لكنه سيرتيث إىل 

أن تتضح املسائل املذكورة. 
من املتوقع أن ال ُيقِدم املستمثر عى االستمثار إال إذا وجد املستقبل 
واحضا من الناحية السياس���ية واألمنية مكا سيجد هذا املستمثر 
عائقاال يقل أمهية وهو ثقافة العمل املوجودة اآلن يف تونس .انتداب 
مع���ال ال ميكن  التعام���ل معهم ألهنم مدعومني م���ن قبل االحتاد 

املنضوين حتته.
هناك عدة عوامل تتحمك يف ذهنية املس���تمثر وجتعله ال يقدم عى 
االستمثار والدليل عى ذلك نسبة منو االستمثار اخلاص يف تونس 

يف تراجع.
ختوفات املستمثر األجنيب مرتبطة باالستمثار احمليل 

مكس���تمثر لن أضي���ع الفرص���ة يف أنأقدم مليف لك���ين وإن فزت 
باملناقصة لن استمثر يف ظل تواصل العوامل اليت ذكرناها سابقا 
لن يكون هناك اس���تمثار فلكا زادت املخاطر السياسية واألمنية و 
االجمتاعية و مشالك المتويل لكا تعطل االستمثار لغياب املردودية 

الرحبية الواحضة. 
وبالع���ودة إىل قانون الرشاكة بني القطاع العام واخلاص ال ميكن أن 
نقمي مدى جناعة هذا القانون وهل س���يخدم االستمثار أم ال إال بعد 
جتمسيه وبعد أن يقع طل���ب العروض وتقدمي الرتحشات و البحث 

يف ما إذا اكن هناك  إماكنية لالستمثار أم ال .
ال ميكن لملس���تمثر األجنيب أن يس���تمثر إال إذا هشد االس���تمثار 
احمليل إقباال .فغالبا ما يراقباملس���تمثر األجنيب ترتيب تونس يف 
جمال األمعال فإذا اكن ترتيبا متقدما   س���يقدم عى االس���تمثار 
لكن رشيطة أن يكون التونيس أقدم عى خطوة االستمثار يف بالده 
.إذ كيف لملس���تمثر األجنيب أن جيازف إذا ما امتنع التونيس عن 

االستمثار وهو األدرى  بواقعها.
5س���نوات بعد الثورة املستمثرين احمللني واألجانب الزالوا متخوفني 
.فاألوض���اع األمنية والسياس���ية يه املتحمك الرئييس  يف  طبيعة 
االس���تمثار وال عالقة لقانون الرشاكة بني القطاع العام واخلاص وال 

ملجلة االستمثار وغريها من الترشيعات بذلك.
يبىق االس���تمثار مبثابة املخاطرة، رمغ إلغاء األداءات الرضيبية مع 

تواصل عدم استقرار املهشد السيايس.
بع���د فتح ب���اب ال���رتحش لطلب العروض س���نجد م���ن يرغب يف 
االستمثار ولكن االنطالق الفعيل لألشغال يف ظل اسمترار العوامل 
اليت ذكرناها س���ابقا من أمن و سياسة و  إماكنية "تغول"معايّل، 

ميكن أن يكون املستمثر أجنبيا مكا ميكن 
أن يكون مجموعة مستمثرين حمليني .

األج���در أن يك���ون املس���تمثر أجنبيا ألن 
املرشوع خض���م وجيب أن يأخذ متش���يا 
عرصي���ا لتجنب م���ا وق���ع يف صفاقس 
م���ن وج���ود مش���اريع اعتباطي���ة وغ���ري 

مدروسة،خلفت مشلكة يف حركة املرور 
لك م���ا نمتناه أن ينجَز هذا املرشوع بطرق 
عرصية وأن يعيط إضافة ملدينة صفاقس 
ويحمس هلا مبواكبة العرص ويزيد انفتاحها 

عى حميطها البحري.
يف وق���ت س���ابق قدمن���ا مقرتحا،يقيض 
باجناز املرشوع من قبل أبناء املنطقة وذلك 
عرب إجناز صندوق أو رشكة تمنية مفتوحة 
ل���ل أبن���اء اجلهة ولكٌّ يس���امُه حس���ب 
إماكنيات���ه  لدمع املش���اريع. ليق املرشوع  
استحس���ان املجموعة الوطنية و س���اكن 
املنطقة لكن عدم دخوله حزي التنفيذ، أبطأ 
توسع  صداهو قدرته عى إقناع أكرب عدد 

ممكن بنجاعته.
امله���م أن ي���مت إجن���از امل���رشوع أّيا اكنت 
صفة املس���تمثر )أجنبيا أو حمليا( املهم 
اآلن اجناز امل���رشوع لكن يف حال لن جند 
مس���تمثر نلجأ  إىل احلل البديل واملمتثل 

يف املقرتح الذي سبق وقدمناه.
أي حال تعذر احلصول عى مستمثر هل 
هناك نية من قبل رجال األمعاألبناء اجلهة 
م���ن متويل املرشوع. مقنا جبلس���ات معل  
والتقينا برجال أمع���ال كثريين ومقرتحنا  
ليق استحس���اهنم لكن ال نستطيع إجبار 
أحد عى أي ش���يائ. جناح املرشوع مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالتمنية حنن ن�أمل  أن طلب 
العروض سيس���امه يف جلب  مس���تمثر 
قادر عى تلبي���ة  حاجيات املرشوع يدخل 
يف رشاك���ة مع الدولة لكن جيب اإلش���ارة 
هنا أننا نحمط يف أن يكون تربورة مرشوعا 
عرصّيا وبالتايل فإن تسويق املرشوع وبيعه 
س���يكون مببالغ كبرية وهو ما س���يعطل 

البي���ع  مفرشوع تربورة مرتبط بالتمنية يف 
اجلهة ومدين���ة صفاقس تهش���د تدهورا 
اقتصادي���ا أدى إىل تده���ور اجمت���ايع. 
الطبقتان الوسىط و الفقرية  هتمينان عى 
اهل���رم املجمت���ي يف صفاقس، يف حني  
هياجراألثرياء حنو العامصة وذلك لصعوبة 
االستمثار يف املدينة. ويفضلون  العامصة 
للقرب من اإلدارات  مفنوال التمنية السابقة 
للبالد سامهت يف تفقري اجلهات وتكريس 
املركزي���ة يف العامصة . مما س���زييد يف  
تردي األوض���اع بصفاقس،إجناز مرشوع 
النفيضة املتعلقمبين���اء يف املياه العميقة 
بالقرب م���ن  مطار النفيظة والعامصة مبا 
سيصعب قدوم املس���تمثر إىل صفاقس 
وغريها من املناطق الداخلية. باختصار يف 
ظل اس���مترار الوضع الراهن فان مرشوع 
تربورة ل���ن يليب غايته الرحبية وس���نجد 
مشالك يف التسويق والبيع وبالتايل جناح 

املرشوع مرتبط ارتباطا وثيق بالتمنية .

األستاذ رضا الشكندالي:
ٔاستاذ االقتصاد باجلامعة التونسية

منصف خماخم :
 رجل ٔاعمال 

" اضطرابات المرحلة االنتقالية تبرر 
تخوفات المستثمرين "

"أقترح إحداث صندوق تنمية 
لمساهمة أبناء الجهة في دعم المشروع" 

ملف العددملف العدد

سيس���امه يف تأخر االنطالق الفعيل لالستمثار يف تربورة وغريها 
من املشاريع.

يف السالمة الرتابية و السيادة الوطنية عىل اإلقلمي 
حالي���ا لنا اس���تمثار أجنيب مع اخلواص برشط أن تتعدى نس���بة  
مسامهة اخلواص التونسيني أكرث من 50 % من رأس املال لتبىق 

السيادة تونسية  حبتة.
لك���ن يف مرشوع  تربورة،تتجه الدولة حنو إعالء س���قف مس���امهة 

اخلواص سواء اكن أجنيب أو تونيس.
ال ميك���ن لتونس أن تنهتج ه���ذا التوجه والذي مبقتضاهس���تكون 
املس���امهة األكرب يف رأس امل���ال  أجنبية ألن ه���ذه الفرضية فهيا 

مساس بسيادة الدولة.
يف املقابل ميكن أننذهب حنوفرضية املس���امهة اخلاصة أكرب من 
املسامهة العمومية رشيطة أنتكون املسامهة اخلاصة التونسية تفوق 
املس���امهة األجنبيةوبالتايل تكون تركيبة الرشكة اكآليت:مس���امهة 
معومية زائد مس���امهة خاصة تونسية وأجنبية مع تفوق املسامهة 
التونسية عى األجنبية وذلك للحفاظ عى سيادة الدولة التونسية .
ملعرف���ة آراء املس���تمثرين و رجال األمعال يف م���دى جناعة مرشوع 
تربورة ومدى اس���تعدادمه لالستمثار يف مثل هكذا مرشوع اتصلنا 
برجل االمعال الس���يد،منصف الفخفاخ و هو أحد  من أبناء مدينة 
صفاق���س و" أحد الفاعلني يف مجعية صفاقس حتمل"و الذي قدم 

رؤيته لملرشوع و تطلعاته :
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أسباب مادية و موضوعية تعطل املرشوع: 
Pou- البودري���ار"  أرض امل���رشوع حماذي���ة لملنطق���ة الصناعية
drière" ج���زء مهن���ا اكن يس���تعمل مكصب عش���وايئ لفضالت 
املصانع الس���ائلة واليابسة مما يتطلب أشغال بيئية كربى للتحمك 

يف منظومة التطهري وغريها.
ج���زء كبري م���ن أرض املرشوع،ملك معويم حبري ومس���احة مهمة 
من املرشوع يمت اس���تحداثها عرب معليات حفر البحر واس���تعال 
الرتبة لردم الشاطئ )dragage( واستصالحه مع لك اإلشاكليات 

املتأتية من الطبيعة اجليولوجية ملنطقة سيدي منصور.

تواجد "جبل الفوس���فوجيبس" وهو ما يع���ادل 6 مليون طن داخل 
حميط املرشوع بإفرازاته الكمييائية ونس���بة اإلش���عاعات التفاعلية 
اليت ميكن أن تنبثق مهنا، ولغاية اليوم اكتىف املهيئ بعزل س���طح 
الفوس���فوجيبس واس���تعاله مكس���احة خرضاء دون الذهاب إىل 
التع���ايط مع هذا املعوق البييئ حبلول جذرية. ويعترب هذا من أكرب 
عوائق مرشوع تربورة العائق ميكن أن يكون له من إفرازات وخملفات 

بيئية عى املائدة املائية.
عوائ���ق معراني���ة : حمي���ط امل���رشوع مفص���ول عن مرك���ز املدينة 
"اإلفرجني���ة" ومركز صفاقس اجلديدة أو خبط س���كك حديدية مما 
يعيق االمتداد والربط العمراين الطبيي بني املراكز األصلية القامئة 

ومركز تربورة اجلديد.

أسباب مادية :
أهل صفاقس يعتربون هذا املركز فرصة أخرية إلرساء مصاحلة بني 
املدينة والبحر بع���د أن أصبحت القضية واقعا و مه يتطلعون إىل  
استحداث فضاءات خرضاء ومآوي سيارات وطرقات واسعة ومرافق 
معومية، ومنط معراين ومعاري حديثني  وهنا فإن نوعا من اجلدل 

احلاد يقوم بني بعض املسؤولني الذين يرون تربورة استمثارا فقط ال 
بد من استغالل أكرث ما ميكن من األرض وقانون الرحبية واملردودية 
مه���ا احملددان الوحيدين لملرشوع، يف ح���ني يرى البعض أن هذا 
الرصيد العقاري االسرتاتيجي هو احملدد ملستقبل صفاقس، فإذا 
فش���ل التعامل معه مكا اكن الشأن لل مشاريع صفاقس فسالما 

عى عامصة اجلنوب.
جدل ثان يقوم ب���ني اجلهوي واملركزي، فاحلكومة املركزية تنظر إىل 
هذا املرشوع مبا ميكن أن يدر علهيا من أرباح ميكن أن تضخها يف 
مزيانيهتا، يف حني يعترب أبناء اجلهة أن هذا املرشوع أساس���ا هو 
مرشوع صفاقس وال بد أن تس���امه عائداته يف إصالح مناطق من 
املدينة طاملا مُهِّشت والبنية التحتية مهتالكة ومرافق معومية غائبة. 
يض���اف عى ذل���ك دور المسارسة واملضاربني ال���ذي ال يغيب أبدا 
ع���ن أي م���رشوع وهؤالء الذي���ن يريدون احتالب مس���تمثر أجنيب، 
مههم الوحي���د وراء ذلك نصيهبم من الكعك���ة... عالوة عى بعض 
الساسة الذين ال هيمهم ال شل املرشوع وال مكوناته وال انعاكساته 
عى حياة صفاقس، مه يري���دون أن ينجز املرشوع ليملع صورهتم 

السياسية.
لك هذه الوضعيات املادية والالمادية تزيد يف تعقيد املرشوع.

قمية االرض اليت سيقام علهيا املرشوع 
املرشوع يقام عى أرض متس���ح ح���وايل 420 هكتار مهنا حوايل 

180 هكتار ميكن بيعها، 
أي م���ا يناهز 45 % من مجم���ل أرض املرشوع وإذا اعمتدنا معدل 
نس���بة اس���تعال عقاري )CUF MOYEN( تس���اوي 3، فإن 
مجم���ل األمتار املربعة اليت ميكن بناؤه���ا تكون 5600 مليون مرتا 
مربعا مغ���ىط، وإذا اعمتدن���ا قمية 300 دينارا مكعدل لإلس���قاط 
العق���اري )incidence foncière( لمل���رت املرب���ع الواحد تبلغ 

القمية اإلمجالية األرض )x 300 5600 د = 1680 مليون دينار(، 
عملا وأن قمية االس���تصالح والهتيئة ميك���ن أن تبلغ حوايل 630 
ملي���ون دينارا مبعدل 150 دينارا لملرت املربع الواحد اخلام لتقارب 
بذلك العائدات الصافية هلذا الرصيد العقاري 1000 مليون دينارا.
فتح طلب العروض اخلاص باجناز املرشوع .يف ظل الظروف الراهنة 

س���وف يمت اإلعالن عن مل���ف طلب العروض، ولك���ن مرشوع هبذه 
األمهي���ة وهذا احلجم ال ي���مت له تخسري خرباء إلع���داد ملف طلب 
الع���روض، فإرس���اء املعاي���ري املواصفات اليت ال ب���د أن تتوفر يف 
املس���تمثر  والتيقن م���ن القدرة الفنية واملادية ممن س���وف يرىس 
هيلع الع���رض والتجرب���ة يف املجال والتيقن من أن املرشوع س���وف 
ينج���ز حس���ب مراحل واحض���ة ويف آجاله احمل���ددة ويف احرتام 
القوانني اجلارية واملواصف���ات الفنية. وقطع الطريق أمام املضاربني 
والمس���ارسة، لك ذلك ال بد أن يضم���ن يف كراس الرشوط والعقود 
وعقود االس���تمثار، وهو مع���ل ليس باهلني إذا مل ي���مت إعداد ملف 
الع���روض بطريقة دقيقة تضمن للجهة حقها ولتونس حقها ومتكن 
من إحداث مرشوع متاكمل مبكونات واحضة ومراحل تنفيذ حمددة 
وتعهدات لملس���تمثر ال لبس فهيا، فإن ذلك س���وف يزيد من تعقيد 

وضعية تربورة.

يف ح���ال متت الرشاكة مع مس���تمثر أجنيب هل س���ميس هذا من 
سيادة الدولة

يف تقديري، ال بد أن نكف عن البحث عن مستمثرين.
ال بد أن تبعث الدولة صندوقا سياديا يف إطار رشاكة بني القطاعني 
العام واخلاص إلجناز املش���اريع الكربى وال بد أن تعمتد الشفافية 

واحلومك���ة واملهني���ة يف إدارة هذه املش���اريع. وتبىق ه���ذه الطريقة 
األنسب محلاية الرصيد العقاري االسرتاتيجي لبالدنا. 

أما إذا التجأنا إىل مس���تمثرين خواص حملي���ني اكنوا أم أجانب، 
فإن محاية الرصيد العقاري ميكن أن يمت عرب آليات قانونية وآليات 
اس���تمثار، أمهها أنه ال ميكن التفويت لفائدة أي مستمثر مها اكن 
نوعه والدولة ميكن أن تسند صالحيات وامتيازات لملستمثر متكنه 
م���ن إجناز مرشوعه دون حتويل امللكية لفائدته حىت متنع املضاربة 
أو التلك���ؤ يف تنفيذ املرشوع مكا وق���ع يف مرشوع "مسا ديب" أو 

مرشوع "بوخاطر" . 
وال بد من التجديد عى أن حتدد عقود االستمثار بل دقة :

•مكونات امل���رشوع ومراحله وآجاله بدقة ووضع رشوط يف حالة عدم 
إيفاء املستمثر بتعهداته.

• تضم���ني العقود لبنود متنع إحالة حق���وق العقد وامتيازاته للغري 
وجترب املس���تمثر عى أن يقوم بنفس���ه باإليفاء بتعهداته التعاقدية 

وتنفيذه لملرشوع، فال يتحول املستمثر إىل مضارب ومسسار .
بعد هذه احملاولة لفهم عوائق إجناز مرشوع تربورة وجدنا أّن هناك  
مس���ايع حثيثة، تقوم هبا الدول���ة ومكونات املجمتع املدين و أهايل 
املنطق���ة ، هبدف إجن���اح املرشوع واجنازه يف أق���رب اآلجال و لكن  
يبىق عائق الوضع األمين والسيايس، من ناحية و عائق التمنية من 
ناحية أخرى أبرز الصعوبات ، يف انتظار تفعيل جملة االس���تمثار 
و تهسي���ل فتح طل���ب العروض و تهسيل املهمة أمام املس���تمثرين 
احملليني و األجانب و تجشيع  أهايل املنطقة لملسامهة يف إجناز 
امل���رشوع، يبىق الس���ؤال مطروح���ا ، مك يتطلب م���ن الوقت إجناز 
مرشوع سميكن من 15000موطنشغملبارش،عقارامتنفتحةعلىالب

حر،وحدات فندقية ذات طاقة استيعاب تقدرب10000رسير..

لزهر بالي : خبري دويل يف يف االسرتاجتيات 
العمرانية واملشاريع الكربى 

"علينا أن نكف عن البحث عن 
مستثمرين.... وعلى الدولة بعث

 صندوق سيادي إلنجاز المشاريع الكبرى "

ملف العددملف العدد




