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سالم: األمور بلغت حدودًا غير مقبولة 
وسأسّمي األشياء بأسمائها يف الوقت املناسب

كشف رئيس الحكومة تمام سالم، 
في كلمة القاها لدى استقباله في 
السرايا عددا من طالب الدراسات 
السياسية  العلوم  العليا في كلية 
ف�����ي ج���ام���ع���ة ال����ق����دي����س ي���وس���ف 
ما  النفايات  م��وض��وع  معالجة  "ان 
ال��ت��ج��اذب��ات  زال���ت م��ت��ع��ث��رة بسبب 
ال��س��ي��اس��ي��ة"، معلنا  ال���ق���وى  ب��ي��ن 
ل���م ي��ح��ص��ل ح���ل ج���ذري  ان����ه "إذا 
خالل أيام فإنني سأتخذ الموقف 

المناسب".
تعطيل  ع���ن  س����ؤال  ع��ل��ى  وردا 
ك����ان ح���دد  واذا  ال��������وزراء  م��ج��ل��س 
ل��ن��ف��س��ه س��ق��ف��ا زم���ن���ي���ا ف����ي ش���أن 
زلت  "م��ا  ق��ال:  الحكومة،  استمرار 
أص���ب���ر وأح���������اول. وع���ن���دم���ا أش��ع��ر 
ال��ى طريق مسدود  بأنني وصلت 
س��أع��ل��ن م���وق���ف���ي. ق��ل��ت م������رارا ان 
ك��ان  اذا  ال������وزراء  لمجلس  ل����زوم  ال 
وأبلغت  االجتماع،  على  ق��ادر  غير 
ذلك الى المشاركين في جلسات 

الحوار في مجلس النواب".
م����وض����وع  أه��������م  "ان  أض������������اف: 
النفايات  ملف  هو  اليوم  يواجهنا 
ال���ذي م��ا زال م��وض��ع ت��ج��اذب بين 
هذه  وغالبية  السياسية،  ال��ق��وى 

البعض  باألمر.  القوى غير مهتمة 
ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ك����أن ال ع���الق���ه ل��ه، 
وال����ب����ع����ض اآلخ�������ر ي����ق����ول ان������ه ل��ن 
يساهم لكنه لن يعرقل. واذا تبين 
لي بعد أيام او اسبوع على االكثر 
انهم ال يريدون حال فسوف اضطر 

الى تسمية االشياء بأسمائها".
بمحاولة  احيانا  "اتهمت  وتابع: 
رئيس  صالحيات  على  االستيالء 
الجمهورية الماروني وأحيانا أخرى 
ب���ال���ت���ف���ري���ط ب���ص���الح���ي���ات رئ��ي��س 
ال��وزراء السني. تمسكت بموقفي 
ال���ح���ي���ادي وم����ا زل�����ت. ل��ك��ن األم����ور 
وص��ل��ت ال���ى ن��ق��ط��ة غ��ي��ر م��ق��ب��ول��ة، 
وعدم وعي القوى السياسية لواقع 
لذلك  فأكثر.  أكثر  يترسخ  الحال 
إذا وص��ل��ت ال����ى اق��ت��ن��اع ب��ض��رورة 
فذلك  مهماتي  عن  التخلي  اع��الن 
لكي أدفع هذه القوى الى تحمل 

مسؤولياتها وليس لتغطيتها".
ال���ى  ن���ب���ه  س���������ؤال،  ع���ل���ى  وردا 
"خ����ط����ورة االوض�������اع االق��ت��ص��ادي��ة 
والمالية في البالد"، معلنا تأييده 
ل��ع��ق��د ج��ل��س��ة ت��ش��ري��ع��ي��ة إلق�����رار 
القوانين ذات الطابع الملح، ومنها 
ال��م��ص��ادق��ة على ه��ب��ات م��ن البنك 

بااللغاء في نهاية  الدولي مهددة 
العام الحالي". وقال: "إذا لم تعقد 
جلسة تشريعية فسنخسر الكثير 
المستوى  على  لبنان  من صدقية 
ال���دول���ي، وف���ي وق���ت ل��ي��س ببعيد 
قد نصبح مصنفين دولة فاشلة، 
انعكاسات  من  ذل��ك  يعنيه  ما  مع 
المالي  السلبية على وضعنا  بالغة 
واالق��ت��ص��ادي وع��ل��ى ص���ورة لبنان 

في العالم".
وأك����د أن "ال���دول���ة ق�����ادرة على 
دف���ع روات����ب ال��ق��ط��اع ال��ع��ام لشهر 
تأمين  وأن  فقط،  الثاني  تشرين 
الرواتب للفترة المقبلة يحتاج الى 

جلسة تشريعية".
عن  العجز  أسباب  عن  وبسؤاله 
وضع قانون انتخابي جديد، أعرب 
عن تأييده "لقانون مختلط يعتمد 
ال��ن��ظ��ام��ي��ن األك���ث���ري وال��ن��س��ب��ي"، 
وق���ال: "ن��ح��ن ال��ي��وم ب��ع��ي��دون جدا 
ع��ن االت��ف��اق ع��ل��ى ق��ان��ون م��ن ه��ذا 
النوع ألن كل طرف سياسي يريد 

القانون على قياسه".
وك���������رر م����وق����ف����ه ال�������داع�������ي ال����ى 
ان����ت����خ����اب رئ����ي����س ت����واف����ق����ي م��ن 
خ����ارج االص��ط��ف��اف ال��ح��ال��ي، "ألن 

األربعة  المرشحين  من  أي  اختيار 
انتصار  يعني  حاليا  المطروحين 
ولبنان في  فريق،  وانكسار  فريق 
انتصار  يحتمل  ال  ال��م��رح��ل��ة  ه���ذه 
أحد على أحد أو انكسار أحد أمام 

أحد".
وأع�����رب س����الم ع���ن أس��ف��ه "ألن 
ال�������ح�������راك ال�����م�����دن�����ي ان������ح������رف ع��ن 
م��س��اره ورف���ع ش��ع��ارات غ��ي��ر قابلة 
"ب���ع���ض  ان  ق����ائ����ال  ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق"، 
ه����ذا ال����ح����راك غ��ي��ر ب�����ريء وب��ع��ض��ه 
الستغالل  يتعرض  ال��ب��ريء  اآلخ���ر 

سياسي".
وك����ان س���الم اس��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب 
ق���اس���م ه���اش���م ال������ذي ع�����رض م��ع��ه 
تتعلق  وإنمائية  سياسية  قضايا 
ب���م���ن���ط���ق���ة ح���اص���ب���ي���ا وال����ع����رق����وب 

ومرجعيون والمنطقة الحدودية.
وف����ي ال���س���راي���ا، وف����د م���ن رج���ال 
األع����م����ال ال��ل��ب��ن��ان��ي - ال��م��ق��دون��ي 
مدير  ث��م  الصقال،  سامر  برئاسة 
العالمي"  االق��ت��ص��ادي  "ال��م��ن��ت��دى 
ع���رض معه  ال����ذي  فيليب روس��ل��ر 
المنتدى  ال��ي��ه��ا  سيتطرق  م��ح��اور 
الثاني  ال��ذي سينعقد في كانون 

المقبل في دافوس.

الرئيس سالم مستقبال المسؤول األوروبي في السرايا، في حضور السفيرة السن.  )داالتي ونهرا(


