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مجتمع

مجتمع
قضية ماالذي ُي ّ
عد لبحر صيدا؟ مخطط توجيهي جديديستهدف الواجهة الجنوبية المتأرجحة بين النكبة والمصير
المجهول .بعد أن «صار الحلم حقيقة» بإزالة جبل النفايات ،ارتفع جبل آخر من العوادم في ظل تعثر مستمر

ّ
جبل العوادم يحل محل جبل النفايات...
والمدينة «تفقد» واجهتها البحرية

9

في تشغيل معمل الفرز .التعثر يصيب أيضًا محطة تكرير الصرف الصحي المجاورة ،بينما تردم البحيرة بالنفايات
والمياه اآلسنة .وبين هذا وذاك ،توضع المدينة المختنقة بالروائح الكريهة على خط التنقيب عن النفط

صيدا منطـقة منكوبة

آمال خليل

«وثائقي» عن الكارثة البيئية

تـنـظــم هـيـئــة مـتــابـعــة قـضــايــا البيئة
يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة زي ـ ـ ـ ــارة تـ ـفـ ـق ــدي ــة ،ملــن
ي ـ ــرغ ـ ــب ،مل ـع ـم ــل ف ـ ـ ــرز الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
صيدا والبحيرة املحاذية له .الدعوة
تـ ـ ــأتـ ـ ــي ضـ ـ ـم ـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ت ـ ـحـ ــركـ ــات
عــاج ـلــة ت ـق ــوم ب ـهــا الـ ـق ــوى الــوط ـن ـيــة
فـ ـ ــي امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ون ـ ــاش ـ ـط ـ ــون وبـ ـع ــض
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد ت ـف ــاق ــم
أزم ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات وت ـص ــاع ــد ال ــروائ ــح
الكريهة والغازات السامة مع ارتفاع
درجـ ــات الـ ـح ــرارة .واق ـع ـيــا ،أصبحت
واج ـ ـهـ ــة صـ ـي ــدا ال ـج ـن ــوب ـي ــة مـنـطـقــة
منكوبة بيئيًا .عـلــى نـحــو تــدريـجــي،
ارت ـفــع فــي األش ـهــر املــاضـيــة جـبــل من

سعد :حمولة  5آالف شاحنة
نقلت من داخل المعمل وطمرت
في موقع مجاور من دون فرز
العوادم في الباحة الخلفية للمعمل.
إدارة ال ـشــركــة املـشـغـلــة ل ــه قــالــت إنــه
نـ ـت ــج عـ ــن ت ــوق ــف أحـ ـ ــد املـ ـع ــام ــل عــن
اس ـت ـق ـبــال ـهــا الس ـت ـخ ــدام ـه ــا ك ــوق ــود.
تــراك ـمــت الـ ـع ــوادم ف ــي وق ــت يستقبل
فيه املعمل ما يتراوح بني  500و600
طن من النفايات يوميًا (نصفها من
قضاء صيدا وغالبية النصف اآلخر
م ــن ن ـفــايــات ب ـي ــروت وج ــزء قـلـيــل من
نفايات جزين) بحسب تقرير للخبير
البيئي ناجي قديح (الشركة املشغلة
وات ـح ــاد ب ـلــديــات ص ـيــدا ـ ـ ـ ـ الــزهــرانــي
املشرف على عملها أشارا إلى أن قدرة
اس ـت ـي ـعــاب امل ـع ـمــل  500ط ــن يــوم ـيــا).
عـ ـل ــى بـ ـع ــد أم ـ ـتـ ــار مـ ــن املـ ـعـ ـم ــل ،تـقــع
البحيرة التي تبلغ مساحتها حوالى
 500ال ــف م ـتــر م ــرب ــع ،وال ـت ــي نتجت
عن استحداث حاجز مائي بني جبل
ال ـن ـفــايــات امل ـ ــزال وال ـب ـح ــر .م ـنــذ أكـثــر
من عامني ،تلقى في البحيرة أطنان
مــن بقايا املسالخ والــدبــاغــات واملــدن
ال ـص ـنــاع ـيــة وال ــردمـ ـي ــات وال ـن ـفــايــات
وال ـعــوادم ،بعضها يأتي مــن املعمل،
وف ـ ــق مـ ــا وث ـ ــق ع ـ ــدد مـ ــن ال ـنــاش ـطــن

ّ
أقرت الشركة المشغلة للمعمل بعد إنكار بأنها كانت تلقي العوادم في البحيرة المجاورة (علي حشيشو)
بالصور لشاحنات تخرج من املعمل
إلــى البحيرة إللقاء حمولتها .ولكي
يـكـتـمــل امل ـش ـهــد ،ت ـصـ ّـب ف ــي الـبـحـيــرة
بقايا املياه الناتجة عن غسل نفايات
امل ـع ـمــل وع ـم ــل ال ــدب ــاغ ــات املـ ـج ــاورة،
إضافة إلى مياه مجرور نهر البرغوث
الذي ربطت بمجراه شبكات الصرف
الصحي لـقــرى قـضــاء صـيــدا .ومثله،
ن ـهــر سـيـنـيــق ال ـ ــذي رب ـط ــت ب ـم ـجــراه
مياه الصرف الصحي ومياه األمطار
في شبكة واحدة .كما ال تبعد محطة

تـكــريــر امل ـيــاه املـبـتــذلــة س ــوى عـشــرات
األم ـ ـتـ ــار ،ع ـل ـمــا بـ ــأن دورهـ ـ ــا يقتصر
على ّتجميع جــزء مــن املـيــاه املبتذلة
وضــخ ـهــا بــأنــاب ـيــب ف ــي ع ـمــق الـبـحــر
على بعد حوالى  200متر.
النائب أسامة سعد أشار إلى حمولة
 5آالف شاحنة نقلت من داخل املعمل
وط ـم ــرت ف ــي مــوقــع م ـج ــاور م ــن دون
فــرز« .حيثما توجهنا ،نجد نفايات
مردومة» ،ما يخنق صيدا وجوارها
يــومـيــا بــالــروائــح الـكــريـهــة ويــؤســس

لضرر صحي وبيئي مستدام.
شــركــة «أي بــي س ــي» ،مشغلة املعمل
أحــد مـصــادر التلوث ،أق ـ ّـرت فــي بيان
قبل أي ــام بأنها كــانــت تلقي الـعــوادم
في البحيرة بعدما أنكرت ذلك مرارًا.
لكنها أكدت أنها «توقفت عن ذلك منذ
مطلع  2016وتتخلص منها بطرق
بيئية سليمة عن طريق إدخالها مع
صـخــور فــي كـســارة وطحنها لتنتج
عنها مواد تصلح ألعمال الردميات».
إال أن م ــن الـ ــواضـ ــح أن الـ ـكـ ـس ــارة ال

تـسـتـطـيــع اس ـت ـي ـع ــاب ط ـح ــن كـمـيــات
ال ـع ــوادم الـنــاتـجــة عــن مـئــات األطـنــان
ً
التي يستقبلها املعمل يوميًا ،فضال
عن الجبل الرابض خلفه .بالنظر إلى
وعــود الشركة السابقة ،قد ال تصدق
وعـ ــودهـ ــا الـ ـج ــدي ــدة بــال ـت ـخ ـلــص مــن
الـعــوادم بطرق بيئية .سابقًا ،وعدت
الشركة بتحويل العوادم إلى حجارة
تستخدم في البناء وإلى طاقة تضيء
ب ـهــا الـ ـش ــوارع املـحـيـطــة بــامل ـع ـمــل .لم
يحصل شيء من هذا القبيل.

توزيع الملك العام؟
في الناحية املنكوبة ،ال يقتصر الفساد
على البيئة والصحة فقط .العقار الذي
يقع فوقه معمل فرز النفايات ومحيطه
تــؤول ملكيتهما إلــى أصحاب الشركة
املشغلة بموجب أحد بنود العقد املبرم
بـيـنـهــم وب ــن ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة .تبلغ
مساحته  50الــف متر مــربــع .التجمع
الوطني الديموقراطي في صيدا تقدم
بــدعــوى قضائية ضــد الــدولــة وبلدية

صيدا إلبطال بند التمليك .أحد رافعي
ال ــدع ــوى ال ـنــاشــط عـبــد ال ـ ــرزاق حـمــود
أوضــح لــ«األخـبــار» أن تمليك الشركة
هــو ت ـجــاوز لـلـقــانــون الـلـبـنــانــي ،إذ إن
أك ـثــر مــن نـصــف أص ـحــاب الـشــركــة من
غ ـيــر الـلـبـنــانـيــن ،ف ــي ح ــن أن الـعـقــار
امل ـع ـنــي ه ــو مـنـطـقــة ب ـحــريــة م ــردوم ــة
ب ــاإلس ـت ـن ــاد إل ـ ــى الـ ـخ ــرائ ــط ال ـج ــوي ــة.
وقـ ـب ــل ه ـ ــذا وذاك ،ي ـن ــاق ــض الـتـمـلـيــك
ق ــان ــون ال ـحــق ف ــي ال ــوص ــول إل ــى املـلــك
العام والبحر وقانون حماية البيئة».

وارت ـكــزت الــدعــوى على الـثـغــرات التي
شابت عمل الشركة منذ بدء تشغيلها
للمعمل.
ما مصير الدعوى؟ .لفت حمود إلى أن
الرد ّ
األولي ملجلس شورى الدولة على
الدعوى كان أن العقد ّ
مر عليه الزمن،
ألن تاريخه يعود إلى ما يزيد على 15
عامًا .لكن أصحاب الدعوى يستندون
إلــى أن ق ــرار تمليك الـشــركــة لــم يصدر
في الجريدة الرسمية ،ما يجعله غير
ً
نافذ وقابال للطعن.

من اعتصام
المتعاقدين
امام مبنى االدارة
المركزية للجامعة
أمس (األخبار)

تقرير

متعاقدو «اللبنانية» بال أجر :من المسؤول؟
 93مليار ليرة هو قيمة
العجز المتراكم من
مستحقات المتعاقدين
في الجامعة اللبنانية
للسنوات الثالث الماضية .إدارة
الجامعة تطلب فتح اعتماد
الرساء التوازن المالي ووزارة
المال ترمي الكرة في ملعب
الجامعة لجهة التأخير في
إعداد الموازنة ،وسط استمرار
التوظيف السياسي والتعاقد
العشوائي والمنفوخ

فاتن الحاج
هـ ــذه املـ ـ ــرة ،ت ــأخ ــر س ـ ــداد مـسـتـحـقــات
امل ـت ـعــاقــديــن ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة
ثـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ون ـ ـصـ ــف س ـ ـنـ ــة .ك ــان
يفترض أن يتقاضى املتعاقدون في
ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ح ـقــوق ـهــم عن
ال ـع ــام الـجــامـعــي  2015ـ ـ ـ ـ  ،2016بما
ُ
أن عـقــود املـصــالـحــة تـقـبــض كــل سنة
ونـ ـص ــف س ـن ــة ت ـق ــري ـب ــا .ل ـك ــن ذلـ ــك لــم
ي ـح ـصــل ،فـي ـمــا سـ ــرى كـ ــام ع ــن كسر
مــالــي ه ــو ع ـب ــارة ع ــن ت ــراك ــم مجموع
امل ـس ـت ـح ـقــات ع ــن األع ـ ـ ــوام الـجــامـعـيــة
الـثــاثــة 2015 :ـ ـ  2016 ،2016ـ ـ 2017
و 2017ـ ـ  2018يالمس  93مليار ليرة.
الجامعة طالبت ،كما تقول مصادرها،

بــالـتــوازن واالس ـت ـقــرار املــالــي وتقديم
ح ــل نـهــائــي مل ــرة واحـ ــدة وس ــد فـجــوة
ال ـتــراك ـمــات ال ـقــدي ـمــة ،وت ـل ـقــت وع ــودًا
قــاطـعــة بــذلــك فــي آخ ــر جلسة ملجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ل ـج ـهــة م ـط ــال ـب ــة ال ـح ـكــومــة
بفتح اعتمادات بقيمة العجز يصدر
ّ ّ
بقانون في مجلس النواب .إال أن ذلك
لم يتحقق وبقي العجز قائمًا ،بحسب
املصادر« ،ما سيضطرنا ّإلى العودة
لتجزئة الــدفــع ،باعتبار أن ــه ال يمكن
تضمني موازنة الجامعة للعام ،2018
سوى مستحقات هذا العام الجامعي،
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن املـتـعــاقــديــن سينالون
مستحقات سنة واحــدة فور تصديق
وزارة املـ ـ ـ ــال لـ ـلـ ـم ــوازن ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
واملتوقع في آخر تموز املقبل».

ّ
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ت ـ ــوض ـ ــح أن «الـ ـج ــامـ ـع ــة
حـ ــاولـ ــت فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة ال ـس ــاب ـق ــة حــث
ال ـس ـل ـطــات ودع ــوت ـه ــا لــال ـت ـفــات إلــى
املــؤس ـســة املـلـتــزمــة بــأســاتــذة عملوا
ل ــديـ ـه ــا ويـ ـ ــريـ ـ ــدون ح ـق ــوق ـه ــم وذلـ ــك
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع وزي ـ ــر
التربية ،وانـتـظــرت أن تتفهم الدولة
لـهــذا االل ـت ــزام ،إال أن امل ـش ــروع سقط
مع استقالة الحكومة ،وإن كنا ّ
نعول
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة إلم ـ ـ ــراره
مجددًا هذا العام».
فــي املـقــابــل ،سـمــع املـتـعــاقــدون كالمًا
آخر في وزارة املال يقول إن التأخير
فــي الــدفــع سببه املـمــاطـلــة فــي إع ــداد
موازنة عــام  2018وورود أخطاء في
اح ـت ـســاب املـسـتـحـقــات ف ــي امل ـش ــروع

ف ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـط ــارئ ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي ن ــادي
خــريـجــي امل ـقــاصــد ف ــي ص ـيــدا لــوضــع حد
الس ـت ـف ـحــال ال ـك ــارثــة الـبـيـئـيــة ع ـلــى شــاطــئ
صيدا الجنوبي ،عرضت هيئة قضايا البيئة
في صيدا فيلمًا وثائقيًا عن الكارثة البيئية
عـلــى ش ــاط ــىء ص ـيــدا ال ـج ـنــوبــي .وتضمن
الشريط صورًا عن جبل النفايات والعوادم
الجديد داخل حرم معمل املعالجة ،والطريق
الـتــي تــوصــل مــن داخ ــل املعمل إلــى األرض
املردومة قربه حيث يقوم املعمل بالتخلص
مــن النفايات الــزائــدة لــديــه ،كما ترمى فيها
ك ــل أنـ ــواع ال ـن ـفــايــات ،ومـنـهــا ن ـفــايــات امل ــدن
الصناعية واملسلخ والدباغات بموافقة بلدية
صيدا .وتضمن الفيلم مشاهد من الحوض
الـبـحــري وامل ـيــاه املـلــوثــة بــالـنـفــايــات ،إضــافــة
إل ــى مـصـ ّـبــات مـجــاريــر سينيق والـبــرغــوث
وعني زيتون التي تتدفق مياهها اآلسنة إلى
البحر.
املخطط الجديد :قسم للنفط وقسم للمرفأ؟
لم يحسم مسار الطعن في تمليك «أي بي
سي» لجزء من ملك صيدا العام ،حتى وضع
الـصـيــداويــون أمــام اختبار جديد لعالقتهم
التاريخية مع البحر الذي يفقدونه تدريجيًا.
فعليًا ،فقدت املدينة معظم شواطئها العامة.
شــاطــئ الـقـمـلــة ب ـج ــوار قـلـعــة ص ـيــدا تـحــول
ّ
مصب ملجرور نهر القملة الــذي يحمل
إلــى
ال ـصــرف الـصـحــي مــن ق ــرى شــرقــي صيدا
إلى البحر .أما خليج اسكندر عند الواجهة
الجنوبية ،فتحول من بركة سباحة ومزارع
لتكاثر السمك إلــى حــوض للمرفأ التجاري
الجديد (أنجز منذ ثالث سنوات ولم يشغل
ب ـع ــد) ،عـلـمــا ب ــأن شــاطــئ املـسـبــح الشعبي
أصبح البديل الوحيد ،رغم تعرضه لتيارات
ق ــوي ــة ت ـت ـس ـبــب ف ــي ح ـ ـ ــوادث غ ـ ــرق بـشـكــل
متكرر.
لم يكتف املخطط التوجيهي لصيدا بفصلها

األول الذي قدمته إدارة الجامعة في
آذار امل ــاض ــي ،والـ ــذي رفـضـتــه وزارة
املال ،قبل أن تتسلم املشروع الثاني،
أول مــن أمــس ،وهــي تعكف منذ يوم
أمس على دراسة أرقام املوازنة التي
تبلغ  451مليار ليرة .وفي ما يخص
ّ
فتح االعتمادات ،ينقل املتعاقدون أن
وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل انتظر
مــرتــن أن يـطــرح وزي ــر التربية األمــر
ّ
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء إال أن ذلـ ــك لم
يحصل.
هكذا يدخل ملف املتعاقدين «دويخة»
وت ـ ـق ـ ــاذف م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ،فـ ــا ي ـع ــرف
املراقب فعليًا من املسؤول عن تأخير
دفع الحقوق ،في حني ثمة من يجب أن
يتحمل مسؤولية التوظيف السياسي

المتعاقدون لوحوا
بمقاطعة العام
الدراسي المقبل ما لم
يدخلوا متفرغين

وال ـت ـع ــاق ــد ال ـع ـش ــوائ ــي وغـ ـي ــر امل ـب ــرر
الــذي «ينفخ» تكاليف ملف التعاقد،
إذ ي ـجــري إدخـ ــال مــا ال يـقــل عــن 500
متعاقد سنويًا في كليات والجامعة
وف ــروعـ ـه ــا ،م ــا ق ــد يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى س ــوء
تقدير في احتساب أموال التعاقد في
امل ــوازن ــة ك ــأن ي ـفــوق ع ــدد املـتـعــاقــديــن
املـبــالــغ املــرصــودة ملستحقاتهم ،فهل
تتحمل إدارة الجامعة مسؤولية هذا
التعاقد غير املــدروس؟ وهل الجامعة
ً
تـ ـحـ ـت ــاج فـ ـع ــا إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد مــن
املتعاقدين سنويًا؟
املتعاقدون وعددهم نحو  1200أستاذ،
أعلنوا أنهم لن يبدأوا العام الدراسي
ّ
املقبل إال وهم متفرغون في الجامعة.
ورأى حـ ــامـ ــد ح ـ ــام ـ ــد ،عـ ـض ــو ل ـج ـنــة

املـتـعــاقــديــن ،خ ــال وقـفــة احتجاجية
أمــام اإلدارة املركزية للجامعة أمــس،
أن املتعاقد املستثنى من ملف التفرغ
في عام  2014واملستحق للتفرغ حتى
ع ــام  2016يـتـقــاضــى ب ــدل  250ساعة
ً
تعاقد على األقــل ،وهــو سيحل بديال
مــن اسـتــاذ تمت احالته إلــى التقاعد،
ّ
وبــال ـتــالــي ل ــن ي ـكــلــف ال ـجــام ـعــة عبئًا
ماليًا إضافيًا ،بل سيكون ملزمًا بدفع
بــدل ضمان صحي واجتماعي وهــذا
يغني الخزينة وال يضرها.
وب ـي ـن ـم ــا أوص ـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـجــام ـعــة
ف ــي جـلـسـتــه م ـنــذ أس ـب ــوع ــن ب ــاع ــادة
الـنـظــر ف ــي مـلــف ال ـت ـفــرغ عـلــى طــاولــة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــث وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل لـ ـجـ ـن ــة تـ ــراعـ ــي
ال ـتــوازن الــوطـنــي ،ينتظر املتعاقدون

املستوفون للشروط أن تنجز دراســة
س ــرع وقــت ممكن.
املـلــف الـجــديــد فــي ا ّ
وتـ ّحــدث هــؤالء عــن أنـهــم أخ ــذوا وعـدًا
ب ــأن ــه س ـت ـتــم امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــ568
أستاذًا الذين درست ملفاتهم سابقًا.
في كل مرة ،يجد املتعاقدون أنفسهم
يقبعون فــي الـشــارع حيث ي ــروون ما
س ـم ــوه ق ـصــص ال ـ ــذل امل ـت ـص ـلــة بـعــدم
اإليـفــاء بالتزاماتهم الشهرية نتيجة
حجب مستحقاتهم .فقال أحدهم إنه
طرد من منزله ألنه لم يسدد اإليجار
مل ــدة  5أش ـهــر ،وآخ ــر ح ــرم أوالده من
االمتحانات املدرسية النهائية ألنه لم
يدفع القسط وثالث اضطر لالنتظار
 4س ــاع ــات ع ـلــى ب ــاب املـسـتـشـفــى كي
يدخل ابنته املريضة.

عن توأمها البحر باملشاريع اإلنشائية من
األوتوستراد والكورنيش إلى املرفأ .املخطط
الجديد الذي نشر في في الجريدة الرسمية
فــي  31أي ــار املــاضــي ،نــص على الترخيص
لبلدية صـيــدا بــإشـغــال أم ــاك عــامــة بحرية
في منطقة الدكرمان العقارية .تلك األمالك
العامة ليست سوى املنطقة املردومة ضمن
الواجهة الجنوبية املنكوبة التي نتجت عن
ردم أكثر من  505آالف متر مربع في محيط
مـعـمــل ف ــرز الـنـفــايــات عـنــد إن ـشــاء الـحــاجــز
امل ــائ ــي ب ــن ج ـبــل ال ـن ـفــايــات امل ـ ــزال وال ـب ـحــر.
الرخصة التي «أعطيت ملدة سنة واحدة قابلة
للتجديد ضمنًا ،يمكن إلغاؤها إذا اقتضت
املـصـلـحــة ال ـعــامــة» .حـتــى ذل ــك ال ـحــن ،طلب
املرسوم من البلدية وضع مخطط توجيهي
فــي غـضــون تسعة أشـهــر (ب ــدءًا مــن تاريخ
ص ـ ـ ــدوره) وع ــرض ــه ع ـلــى وزارة األش ـغ ــال
العامة والنقل (الوصية على األمــاك العامة
البحرية) .الالفت أن املرسوم استبق مخطط
الـبـلــديــة واش ـتــرط أن يتضمن «احـتـيــاجــات
مــرفــأ صـيــدا الـتـجــاري مــن مـســاحــات برية
متاخمة لـلـمــرفــأ ،وأن يــأخــذ بـعــن االعـتـبــار
تحديد نشاطات وأعمال من شأنها أن تعود
باملنفعة على االقتصاد الوطني».
ح ـ ـمـ ــود أوض ـ ـ ـ ــح أن  200أل ـ ـ ــف مـ ـت ــر مــن
امل ـســاحــة امل ــردوم ــة سـتـسـتـخــدم إلن ـش ــاءات
تابعة للمرفأ الـجــديــد .أمــا ال ـ  300الــف متر
امل ـت ـب ـق ـيــة ،فـسـتـسـتـخــدم لـتـشـيـيــد مـنـشــآت
لشركات التنقيب عن النفط .هذا هو املخطط
التوجيهي ال ــذي توصلت إلـيــه البلدية وفق
حمود ،قبل أن تتبادل النقاش مع املواطنني
والناشطني والجمعيات املتخصصة .تجيير
ال ــ 500الف متر للمنشآت ،يحجب الشاطئ
عــن الـنــاس .فــي هــذا اإلط ــار ،تـســاءل حمود:
«هــل تلك املنشآت ّ
تلبي حاجة الصيداويني
التنموية واالقتصادية؟».

