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} بيروت - »الحياة«

> أعل���ن رئيس الحكوم���ة اللبنانية 
تمام سالم أن معالجة موضوع النفايات 
متعثرة بس���بب التجاذبات القائمة بين 
القوى السياس���ية، مؤكدًا في كلمة لدى 
اس���تقباله ف���ي الس���راي الكبيرة طالب 
الدراس���ات العلي���ا ف���ي كلي���ة العل���وم 
السياس���ية في جامعة القديس يوسف، 
انه »إذا لم يحصل حل جذري خالل أيام 

فإنني سأتخذ الموقف المناسب«.
وعن تعطيل مجلس ال���وزراء وعما 
اذا كان حدد لنفسه سقفًا زمنيًا في شأن 
اس���تمرار الحكومة، قال: »ما زلت أصبر 
وأح���اول. وعندما أش���عر بأنني وصلت 
الى طريق مس���دود سوف أعلن موقفي. 
لق���د قلت م���رارًا أن���ه ال ل���زوم لمجلس 
الوزراء اذا كان غير قادر على االجتماع، 
وأبلغت ذلك الى المشاركين في جلسات 

الحوار في المجلس النيابي«.
وأض���اف: »أهم موض���وع يواجهنا 
اليوم ه���و ملف النفايات ال���ذي ما زال 
موضع تجاذب بين القوى السياس���ية، 
وغالبية هذه الق���وى غير مهتمة باألمر. 
البع���ض يتعامل مع���ه وكأن ال عالقه له 
باألم���ر. والبع���ض اآلخر يق���ول انه لن 
يساهم لكنه لن يعرقل. اذا تبين لي بعد 
أي���ام او اس���بوع عل���ى األكث���ر انهم ال 
ً فس���أضطر الى تس���مية  � يري���دون ح�

االشياء بأسمائها«.
بمحاول���ة  احيان���ًا  »اتهم���ت  وزاد: 
رئي���س  عل���ى صالحي���ات  االس���تيالء 
الجمهوري���ة المارون���ي وأحيانًا أخرى 
بالتفري���ط بصالحيات رئي���س الوزراء 
السّني. تمس���كت بموقفي الحيادي وما 
زلت. لكن األم���ور وصلت الى نقطة غير 
مقبول���ة، وعدم وعي القوى السياس���ية  
واقع الحال يترسخ أكثر فأكثر. لذلك إذا 
وصل���ت ال���ى قناع���ة بض���رورة اعالن 

التخلي عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه 
الق���وى الى تحمل مس���ؤولياتها وليس 

لتغطيتها«.
واذ نبه سالم من »خطورة األوضاع 
االقتصادية والمالية ف���ي البالد«، أعلن 
»تأيي���ده لعقد جلس���ة تش���ريعية إلقرار 
القواني���ن ذات الطاب���ع المل���ح ومنه���ا 
المصادقة عل���ى هبات من البنك الدولي 
ه���ددة باإللغ���اء ف���ي نهاي���ة الع���ام  م
الج���اري«. وق���ال: »إذا لم تعقد جلس���ة 
تش���ريعية سنخس���ر الكثير من صدقية 
لبنان على المستوى الدولي. وفي وقت 
لي���س ببعيد قد نصب���ح مصنفين دولة 
فاش���لة، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات 
بالغة الس���لبية عل���ى وضعن���ا المالي 
واالقتص���ادي وعل���ى ص���ورة لبنان في 

العالم«.
م أن »الدولة ق���ادرة على  � وأكد س�
دفع رواتب القطاع العام لش���هر تشرين 
الثان���ي )نوفمب���ر( فق���ط، وأن تأمي���ن 
الروات���ب للفت���رة المقبلة يحت���اج الى 

جلسة تشريعية«.

قانون خمتلط لالنتخاب
وعن أسباب العجز عن وضع قانون 
م عن تأييده  � انتخابي جديد، أعرب س�
النظامي���ن  يعتم���د  مختل���ط  »لقان���ون 
األكثري والنس���بي«، وقال: »نحن اليوم 
بعيدون جدًا عن االتفاق على قانون من 
ه���ذا النوع ألن كل طرف سياس���ي يريد 

القانون على قياسه«.
وفي شأن االنتخابات الرئاسية، كرر 
سالم موقفه الداعي الى انتخاب رئيس 
توافقي من خ���ارج االصطفاف الحالي، 
»ألن اختيار أي مرش���ح من المرشحين 
يعن���ي  حالي���ًا  المطروحي���ن  األربع���ة 
انتص���ار فريق وانكس���ار فريق، ولبنان 
في هذه المرحلة ال يحتمل انتصار أحد 

على أحد أو انكسار أحد أمام أحد«.

وع���ن التحركات الش���عبية األخيرة، 
ق���ال: »أعلنت من���ذ اللحظ���ة األولى ان 
الح���راك محق وه���و يعبر ع���ن غضب 
الن���اس، وم���ددت ي���دي ال���ى القيادات 
الش���ابة لكنه���ا رفض���ت«. وأس���ف ألن 
»الح���راك انح���رف ع���ن مس���اره ورفع 
ش���عارات غير قابلة للتحق���ق«، قائاًل ان 
»بعض هذا الح���راك غير بريء وبعضه 
الس���تغالل  يتع���رض  الب���ريء  اآلخ���ر 

سياسي«.

موقف ضاغط
م  � ورأت مصادر وزارية ان كالم س�
تحذيري ويفترض ان يشكل عامل ضغط 
على القوى السياس���ية كي تتوصل الى 
حلول لمش���كلة النفايات التي لن ينعقد 
مجلس الوزراء من دون ضمان توافقها 

وتسهيلها للحلول.
وذك���رت المصادر أن هن���اك جهودًا 
يبذلها رئي���س البرلمان نبي���ه بري من 
أج���ل تذلي���ل العقبات من أم���ام االتفاق 
على مطمر للنفايات ف���ي منطقة البقاع 
أس���وة باعتماد مطمر ف���ي عكار واعادة 

فتح مطمر الناعمة موقتًا. 
وأش���ارت ال���ى أن وزي���ر المال علي 
حس���ن خليل أبل���غ وزي���ر الزراعة أكرم 
شهيب أن بري يحتاج بعض الوقت لعل 

جهوده تنجح.
ومن زوار سالم النائب قاسم هاشم 
ال���ذي لفت إل���ى أن »رئي���س الحكومة، 
أس���ف ألن تكون أزم���ة النفاي���ات تزيد 
تراكم األزمات وحال االنهيار واالهتراء 
ف���ي الواقع السياس���ي وكل م���ا يتعلق 
بحي���اة اللبنانيين. هذه مس���ؤولية كل 
لمس���اعدة  السياس���يين  الفرق���اء 
المؤسس���ات التخ���اذ القرار المناس���ب 
االنهي���ار  خط���ر  م���ن  لبن���ان  إلنق���اذ 
االقتصادي ومن أزماته، خصوصًا أزمة 

النفايات«.
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