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نيكوال هولو :فساد و"دولة مستقيلة" يف ملف النفايات
واملطلوب استراتيجيا إقليمية مشتركة لحماية املتوسط

المستشار الرئاسي الفرنسي نيكوال هولو.

ريتا صفير

زار ال�م�س�ت�ش��ار ال �س��اب��ق للرئيس
ال �ف ��رن �س ��ي ل �ل �ق �ض��اي��ا ال �ع��ال �م �ي��ة،
وب�ي�ن�ه��ا ت �ب��دل ال �م �ن��اخ وال�ت�ص�ح��ر،
ن �ي �ك��وال ه ��ول ��و ل �ب �ن��ان ف� ��ي ع�ط�ل��ة
نهاية االس�ب��وع بغية االط��اع على
التحديات البيئية التي تواجهها
الباد ،اضافة الى تداعيات مشكلة
ال �ل �ج��وء .وم ��ع ان ه��ول��و ل �ي��س في
مهمة رس�م�ي��ة ،اال ان��ه ل��ن يتوانى
عن تقديم ملخص ال��ى السلطات
الفرنسية حيال الوضع البيئي في
ّ
يضمنه اقتراحا
لبنان ،كما ق��ال،
ب�ت�ب�ن��ي م �ب��ادرة ل�ب�ن��ان�ي��ة -فرنسية
لجهة حماية البحر المتوسط ووضع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ا اق�ل�ي�م�ي��ة م�ش�ت��رك��ة،
ان�ط��اق��ا م��ن "م�ع��اه��دة ب��رش�ل��ون��ة".
ومن شأن هذه الخطوة ان تساعد
لبنان على ايجاد الوسائل التقنية
والمؤسساتية والمالية بهدف حل
مشكاته البيئية ،بتعبير ال��زائ��ر
الفرنسي ،علما ان هذه المشكات
تساهم في تردي اوضاع المتوسط
ً
كا .وعلى رغم النزاعات العسكرية
وال� � �س� � �ي � ��اس� � �ي � ��ة ال � � �ت� � ��ي ت �ع �ص��ف
بالمنطقة ،ال ي��رى هولو مانعا من
ق� �ي ��ام ت �ن �س �ي��ق اق �ل �ي �م��ي م �ش �ت��رك
ف ��ي ه� ��ذه ال �م �س��ائ��ل ،م�س�ت�ش�ه��دا
ب � "ق�م��ة ال�م�ن��اخ" ال�ت��ي احتضنتها
باريس ،والتي شارك فيها رئيس
ال� � � � � ��وزراء االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ب �ن �ي��ام �ي��ن

(ميشال صايغ)

ن �ت �ن �ي��اه��و وك ��ذل ��ك م �م �ث��ل ج��ام�ع��ة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة .وك ��ان ه��ول��و عقد
لقاء اعاميا في "قصر الصنوبر"،
ح�ي��ث ل�خ��ص م�ح��ور م�ن��اق�ش��ات��ه مع
ال �م �ع �ن �ي �ي��ن ،م�س�ل�ط��ا ال� �ض ��وء على
النقاط اآلتية:
 ان زيارته تأتي في اطار دعوةتلقاها من مؤسسة "ديان" بهدف
تدشين ف��رع للتنمية المستدامة
في جامعة القديس يوسف ،وقد
تخللتها اج�ت�م��اع��ات م��ع منظمات
ال �م �ج �ت �م��ع ال �م��دن��ي ال �ت ��ي "ت� ��ؤدي
دورا مهما وتتولى مأسسة نفسها
اكثر فاكثر" كما ق��ال ،اضافة الى
لقاءات مع الاجئين السوريين في
البقاع.
 ف��ي ملف ال�ل�ج��وء ،الح��ظ هولوان اوروب ��ا "ال تبدو على المستوى
ال�م�ن��اس��ب ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اوض��اع
ال��اج �ئ �ي��ن ال ��ذي ��ن ي��دخ �ل��ون �ه��ا".
م� ��ن ه � �ن ��ا ،ه ��دف ��ت ل � �ق� ��اءات� ��ه ال ��ى
االس �ت �م��اع ال ��ى ش� �ه ��ادات اع �ض��اء
ف ��ي م �ن �ظ �م��ات ال �م �ج �ت �م��ع ال �م��دن��ي

ال�ت��ي تعنى بالمهاجرين ،ف��ي بلد
ك�ل�ب�ن��ان ،ح�ي��ث ب ��ات رب ��ع ال�س�ك��ان
م � ��ن ال ��اج� �ئ� �ي ��ن .ول � �ف� ��ت ال� � ��ى ان
"اوروب��ا التي تؤوي ما يقارب 500
ال ��ف الج ��ئ ،ت��واج��ه ص �ع��وب��ات في
اس �ت �ق �ب��ال �ه��ا ب �ض��ع م �ئ��ات او آالف
من الوافدين" ،مبديا تحفظه عن
ات�ف��اق االت�ح��اد االوروب ��ي م��ع تركيا
في هذا الخصوص ،من منطلق ان
تركيا ف��ي ذات�ه��ا ت��واج��ه صعوبات
وق��د ال ي�ش�ك��ل "ال�ح�م��ل ال�ج��دي��د"
حا مناسبا.
 ح� �ض ��ر م� �ل ��ف ال� �ن� �ف ��اي ��ات ف��يل�ق��اءات هولو م��ع اع�ض��اء ف��ي حملة
"ط �ل �ع��ت ري �ح �ت �ك��م" ،اض ��اف ��ة ال��ى
النقاشات التي اجراها في جامعة
ال�ق��دي��س ي��وس��ف .واس�ت�ن�ت��ج في
خاصتها ان "ال�م�س��أل��ة ال تتعلق
بقضايا تكنولوجية بقدر ما ترتبط
بقضايا الحكم الصالح والسياسة
الداخلية" ،ملمحا ال��ى ان��ه "يمكن
لبنان ان يستوحي من مبادرات عدة
في هذا الشأن بينها المبادرة التي

"ادارة ملف النفايات ال يمكن ان تتم بطريقة مركزية ،

والمطلوب منح المجموعات المحلية الوسائل التشريعية

واالقتصادية والتقنية كي تتمكن من ادارة المشكلة"

ن�ف��ذت�ه��ا ب �ل��دة س ��ان فرنسيسكو
االميركية والتي نجحت في تحويل
م �ش �ك �ل��ة ال� �ن� �ف ��اي ��ات م ��ن م�ش�ك�ل��ة
انفاق الى مشكلة مداخيل ،اضافة
ال� ��ى ال �ت �ج��رب��ة ال �ف��رن �س �ي��ة" .ودع ��ا
ال��ى "ق �ي��ام تنسيق ب�ي��ن الاعبين
وال �ه �ي �ئ��ات ال�م�ح�ل�ي��ة وال�م��واط�ن�ي��ن
وك� ��ذل� ��ك م �ن �ت �ج��ي ال� �ن� �ف ��اي ��ات ف��ي
ه��ذا االط� � ��ار( ، ")...م�ش�ي��را ال��ى ان
"ال �م��وض��وع يستوجب ق�ي��ام دول��ة
ق��وي��ة ف��ي ه��ذه المسألة او غيرها،
وما ينقص هو ممارسة المسؤولية
السياسية  ،االم��ر ال��ذي يجعل من
الملف قضية سياسية بحتة اكثر
م�ن�ه��ا ب�ي�ئ�ي��ة" .وب �ع��دم��ا اوض ��ح ان��ه
استمع الى "مشكات عن الفساد
وع � ��ن اس �ت �ق��ال��ة ال� ��دول� ��ة ف ��ي ه��ذا
الملف"  ،نوه بالتحركات الشعبية
ال�ت��ي واك �ب��ت ال�ق�ض�ي��ة "ب��اع�ت�ب��اره��ا
تخطت العوامل الطائفية" ،مؤكدًا
ان ��ه "ال يمكن م�ق��ارب��ة ال�م��واض�ي��ع
ال �م �ع �ق��دة ع �ب��ر م �ق��ارب��ة ح��زب �ي��ة او
منقسمة" ،وم��اح�ظ��ا "ان التحرك
ال��ذي انبثق م��ن المجتمع المدني
ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ق��د خلق دينامية
حيال المشكات البيئية" .ورأى،
ردا ع �ل��ى س� � ��ؤال" ،ان ادارة ه��ذا
ال�م�ل��ف ال ي�م�ك��ن ان ت�ت��م بطريقة
مركزية"  ،مطالبا بمنح المجموعات
ال �م �ح �ل �ي��ة ال ��وس ��ائ ��ل ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
واالقتصادية والتقنية كي تتمكن
من ادارة المشكلة.

