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أعلن رئيس مجلس الوزراء متام سالم، 
في كلمة القاها لدى استقباله في السراي 
الكبير عددا من طالب الدراسات العليا في 
كلية العلوم السياسية في جامعة القديس 
النفايات  م��وض��وع  معاجلة  »أن  ي��وس��ف 
زالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة  ما
بني القوى السياسية«، معلنا انه »إذا لم 
يحصل حل جذري خالل أيام فإنني سأتخذ 

املوقف املناسب«.
ع��ن تعطيل مجلس  ع��ل��ى س���ؤال  وردا 
الوزراء وعما اذا كان قد حدد لنفسه سقفا 
زمنيا في شأن استمرار احلكومة، قال  »ما 
زل��ت أصبر وأح���اول. وعندما اشعر أنني 
وص��ل��ت ال���ى ط��ري��ق م��س��دود س���وف أعلن 
لزوم ملجلس  موقفي. لقد قلت مرارا أنه ال
ال��وزراء اذا كان غير ق��ادر على االجتماع، 
وأبلغت ذل��ك ال��ى امل��ش��ارك� ف��ي جلسات 

احلوار في مجلس النواب«.

ولفت ال��ى »ان أه��م م��وض��وع يواجهنا 
اليوم هو ملف النفايات الذي ما زال موضع 
جت��اذب بني القوى السياسية. إن غالبية 
ه��ذه ال��ق��وى غير مهتمة ب��األم��ر. البعض 
ل��ه ب��األم��ر.  ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه وك����أن ال ع�
والبعض اآلخر يقول انه لن يساهم لكنه لن 
يعرقل. اذا تبني لي بعد أيام او اسبوع على 
األكثر انهم ال يريدون حال فسوف اضطر 

الى تسمية االشياء بأسمائها«.
اض�����اف »ات���ه���م���ت اح���ي���ان���ا مب��ح��اول��ة 
���ات رئ��ي��س  � ��ل���ى ص�� � االس����ت����ي��
اجل��م��ه��وري��ة امل���ارون���ي وأح��ي��ان��ا أخ���رى 
ح��ي��ات رئ��ي��س ال����وزراء  ب��ال��ت��ف��ري��ط ب��ص�
ال��س��ن��ي. متسكت مبوقفي احل��ي��ادي وما 
زل���ت. لكن األم���ور وص��ل��ت ال��ى نقطة غير 
م��ق��ب��ول��ة، وع���دم وع���ي ال��ق��وى السياسية 
لواقع احلال يترسخ أكثر فأكثر. لذلك إذا 
وصلت الى قناعة بضرورة اعالن التخلي 

عن مهماتي فذلك لكي أدفع هذه القوى الى 
حتمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها«.

ونبه من »خطورة االوضاع االقتصادية 
د«، معلنا تأييده لعقد  وامل��ال��ي��ة ف��ي ال��ب�

ج��ل��س��ة ت��ش��ري��ع��ي��ة إلق����رار ال��ق��وان�
على هبات  املصادقة  امللح ومنها  الطابع 
من البنك الدولي مهددة بااللغاء في نهاية 
العام احلالي«. وق��ال: »إذا لم تعقد جلسة 
تشريعية سوف نخسر الكثير من مصداقية 
لبنان على املستوى الدولي. وفي وقت ليس 
ببعيد قد نصبح مصنفني دولة فاشلة، مع 
ما يعنيه ذلك من انعكاسات بالغة السلبية 
امل��ال��ي واالق��ت��ص��ادي وعلى  على وضعنا 

صورة لبنان في العالم«.
وأكد أن »الدولة قادرة على دفع رواتب 
فقط،  الثاني  تشرين  لشهر  العام  القطاع 
وأن تأمني الرواتب للفترة املقبلة يحتاج 

الى جلسة تشريعية«.

وأع���رب ع��ن تأييده »ل��ق��ان��ون انتخابي 
��ث���ري  � م��خ��ت��ل��ط ي��ع��ت��م��د ال���ن���ظ���ام�
والنسبي«، وقال: »نحن اليوم بعيدون جدا 
عن االتفاق على قانون من هذا النوع ألن كل 

طرف سياسي يريد القانون على قياسه«.
وكرر موقفه الداعي الى انتخاب رئيس 
توافقي من خارج االصطفاف احلالي، »ألن 
األربعة  املرشحني  من  مرشح  أي  اختيار 
امل��ط��روح� ح��ال��ي��ا يعني ان��ت��ص��ار فريق 
وانكسار فريق، ولبنان في هذه املرحلة ال 
يحتمل انتصار أحد على أحد أو انكسار 

أحد أمام أحد«.
وعن التحركات الشعبية األخيرة، قال: 
»لقد أعلنت منذ اللحظة األولى ان احلراك 
محق وهو يعبر عن غضب الناس، ومددت 

يدي الى القيادات الشابة لكنها رفضت«.
وأسف ألن »احل��راك انحرف عن مساره 
ورف��ع شعارات غير قابلة للتحقق«، قائال 

ان »بعض هذا احلراك غير بريء وبعضه 
اآلخر البريء يتعرض الستغالل سياسي«.
�ن��ائ��ب ق��اس��م هاشم  واس��ت��ق��ب��ل س��
ق��ال: »عرضنا  للقضايا السياسية  ال��ذي 
واإلمنائية، وخصوصا ما يتعلق مبنطقة 
حاصبيا والعرقوب ومرجعيون واملنطقة 
م ي��ول��ي ه��ذه  احل���دودي���ة، وال��رئ��ي��س س��

املنطقة االهتمام الالزم«.
�م��ا  � ول��ف��ت ال���ى ان »ال��رئ��ي��س س�
لالزمات  واجتراحها  احل��ل��ول  ع��ن  يبحث 
االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة امل��ت��ف��اق��م��ة 
وامل���ت���راك���م���ة، وي���أس���ف ألن ت���ك���ون أزم���ة 
النفايات تزيد تراكم األزم��ات وتزيد حالة 
السياسي  الواقع  في  وااله��ت��راء  االنهيار 
ه��ذه  اللبنانيني.  ب��ح��ي��اة  يتعلق  م��ا  وك���ل 
مسؤولية كل الفرقاء السياسيني ملساعدة 
إلنقاذ  املناسب  القرار  التخاذ  املؤسسات 
االقتصادي ومن  االنهيار  لبنان من خطر 

أزماته وخصوصا ازمة النفايات«.
واشار الى ان املسؤولية هي مسؤولية 
االن��ق��اذ  مسيرة  ف��ي  للمساهمة  اجلميع 
الوطني  للنقاش  منفتح  م  س� والرئيس 
ونعتقد ان اجلميع ينتظر اليوم ما وعد 
به الرئيس نبيه بري للتوجه لعقد جلسة 
م��ش��اري��ع واق��ت��راح��ات  تشريعية إلق����رار 
املالي  امل��س��ار  على  لبنان  ق��وان�
واالق��ت��ص��ادي ال��ص��ح��ي��ح ول��ع��ل��ه��ا تكون 
خطوة في إعادة تفعيل عمل املؤسسات، 
عمل  تفعيل  إلع����ادة  منطلقا  ت��ك��ون  وان 

احلكومة«.
كذلك استقبل وف��دا م��ن رج��ال األعمال 
اللبناني - املقدوني برئاسة سامر صوفان، 
ثم مدير »منتدى االقتصادي العاملي« فيليب 
روسلر وعرض معه احملاور التي سيتطرق 
ف��ي كانون  ال���ذي سينعقد  امل��ن��ت��دى  اليها 

الثاني من العام املقبل في دافوس.
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