 - 1945الوالدة والنشأة
من مواليد بيروت عام 1945
ت00لقى دروس00ه االب00تدائ00ية ف00ي م00درس00ة ”ال00ليسيه ال00فرن00سية“ ث00م
ت 00 0اب 00 0ع دروس 00 0ه ال 00 0تكميلية ف 00 0ي ج 00 0معية امل 00 0قاص 00 0د ال 00 0خيري 00 0ة
االسالمية.
ان00 0تقل ع00 0ام  1958ال00 0ى م00 0صر ح00 0يث درس ف00 0ي ”ف00 0يكتوري00 0ا
ك0ول0دج“ وع0اد ب0عده0ا ال0ى ل0بنان مل0تاب0عة دروس0ه ال0ثان0وي0ة ف0ي
مدرسة برمانا العالية حيث نال شهادة ”الهاي سكول“
ف 00 0ي ع 00 0ام  1965س 00 0اف 00 0ر ال 00 0ى ان 00 0كلترا ح 00 0يث ت 00 0اب 00 0ع دروس 0 0اً
ج00 0ام00 0عية ف00 0ي م00 0ادة االق00 0تصاد وادارة االع00 0مال ،وع00 0اد ال00 0ى
لبنان وعمل في الحقل التجاري لبضع سنوات.
ان00طلق ف00ي ب00داي00ة الس00بعينيات ف00ي اه00تمام00ات س00ياس00ية ال00ى
ج00ان00ب وال00ده ال00رئ00يس ص00ائ00ب س00الم ،م00ن خ00الل االح00اط00ة بمج00موع00ة م00ن الش00باب وامل00ثقفني وال00هيئات ال00شعبية
الساعية الى التغيير.

 - 1974حركة رواد االصالح
0توج00ه ال00ى ال00رأي ال00عام ب00طروح00ات س00ياس 0يّة
اس00س ح00رك00ة ”ر ّواد االص00الح“ ع00ام  ،1974وح00اول م00ن خ00الل00ها ال0ّ 0
واج00تماع 0يّة ت00نطلق م00ن ذه00نيّة م00عاص00رة ت00سعى ال00ى االص00الح ف00ي ال00نظام وت00حقيق ال00تط ّور ال00ى ح00يث ي00مكن
ل 00لمواط 00ن امل 00ساه 00مة ال 00بناءة ف 00ي خ 00دم 00ة امل 00جتمع .ت 00م ّكنت ح 00رك 00ة ر ّواد االص 00الح م 00ن اس 00تقطاب الش 00باب ف 00ي
ال00عدي00د م00ن اح00ياء ب00يروت واس00تطاع00ت ف00ي ال00ندوات وال00لقاءات ال00تي ع00قدت00ها ان ت00حقق وع00يا ً اس00اس00يا ً ل00لواق00ع
اللبناني عشية الحرب.
م00 0ع ان00 0طالق00 0ة امل00 0عارك واالق00 0تتال ب00 0ني ال00 0لبنان00 0يني ف00 0ي ع00 0ام  ،1975ك00 0ان ع00 0لى ت0ّ 0 0مام س00 0الم ان ي00 0ختار ب00 0ني ان
ت00تح ّول”ر ّواد االص00الح“ ال00ى م00يليشيا مسّ 0لحة ل00لدف00اع ع00ن ب00يروت ،او ان ت00ظل ف00ي اط00ار االص00الح ب00ال00وس00ائ00ل
يجمد نشاط حركة االصالح بانتظار انحسار الحرب.
الديمقراطية .واختار ان ّ
اس00تطاع ت0ّ 0مام س00الم ف00ي ف00ترة الح00رب ال00لبنان00ية ان ي00نظم ال00نشاط00ات ال00سياس00ية ال00تي ك00ان00ت ت00نطلق م00ن دارة
ال00رئ00يس ص00ائ00ب س00الم ف00ي امل00صيطبة وال00تي ت00ح ّول00ت ال00ى م00رك00ز ل00لنشاط ال00وط00ني ف00ي م00حاول00ة ل00رأب ال00تص ّدع
ال 00وط 00ني واس 00تمرار ال 00حوار .ف 00كان خ 00الل ه 00ذه ال 00فترة ص 00لة ال 00حوار م 00ع ال 00عدي 00د م 00ن ال 00قادة ال 00سياس 00يني ،ك 00ما
س00اه00م ف00ي ت00أس00يس ال00عدي00د م00ن ال00قرارات ال00تي ه00دف00ت ل00لحفاظ ع00لى ال00وح00دة ال00وط00ن ّية واب00قاء ال00كيان ال00لبنان00ي

ب00منأى ع00ن ال00تفتّت .ك00ذل00ك س00اه00م ف00ي االت00صاالت م00ع ال00قيادات ال00عرب 0يّة وم00ع ال00قيادات الفلس00طينيّة ل00تخفيف
وطأة الصراع واالقتتال.
ع00ام  1978ان00ضم ال00ى مج00لس ام00ناء ج00معية امل00قاص00د ،وح00اول م00نذ ال00بداي00ة وض00ع الخ00طط ل00تطوي00ر امل00قاص00د
ال00ى ص00يغة امل00ؤس00سة ال00قادرة ع00لى ت00لبية ح00اج00ات امل00جتمع .ق00د ع00مل ع00لى ذل00ك م00ع مج00موع00ة م00ن امل00قاص00دي00ني
الذين اعطو الجمعية وبيروت كل جهد ووقت في السنوات التي سبقت االجتياح االسرائيلي.

 - 1982املقاصد
تس ّ 0لم ت0ّ 0مام س00الم رئ00اس00ة ج00معية امل00قاص00د م00ن ال00رئ00يس ص00ائ00ب س00الم س00نة  ،1982و ك00ان م00ع مج00موع00ة م00ن
الش0باب ف0ي مج0لس االم0ناء ي0واج0ه ظ0روف ح0رج0ة راف0قت االج0تياح االس0رائ0يلي ل0لبنان وح0صار ب0يروت .ل0م ي0كن
ت0أم0ني ال0صمود ب0وج0ه ال0عدو االس0رائ0يلي سه0الً ،ف0كان ع0لى ال0دف0اع امل0دن0ي امل0قاص0دي ال0تواج0د ف0ي ك0ل اح0ياء
ال0عاص0مة ،ك0ما ك0ان ع0لى ه0يئة ال0دع0م وال0صمود امل0قاص0دي0ة ان ت0نظم ش0ؤون ال0عاص0مة ف0ي اط0ار ع0مل ش0عبي
كان فريدا ً في ضوء ما تعرضت له بيروت من مصاعب.
ف0ي ع0ام  1982اخ0ذ ت ّ0مام س0الم ق0رارا ً ب0تأس0يس ”ص0وت ال0وط0ن“ اذاع0ة امل0قاص0د ف0ي ب0يروت .ف0قد ك0ان واض0حاً
ان ال0صمود ي0حتاج ال0ى ص0وت ص0ادق ي0عبر ع0ن ارادة ووع0ي م0جتمع ب0يروت .ف0كان0ت ف0ي  1984ص0وت ب0يروت
امل0داف0ع ع0ن اب0ناء امل0دي0نة ب0ينما امل0قتتلون ي0عيشون ف0ي اح0يائ0ها وب0يوت0ها .اس0تطاع0ت “ص0وت ال0وط0ن” ان ت0كون
محط آمال كل اللبنانيني اينما وجدوا.
م 00ع ت 00راج 00ع الح 00رب ،ك 00ان م 00ن ال 00طبيعي ان ي 00عمل ت 0ّ 0مام س 00الم ع 00لى ت 00طوي 00ر ج 00معية امل 00قاص 00د ،ف 00تم ان 00شاء
امل00دي00ري00ات ال00عام00ة ف00ي اط00ار م00ن ال00الم00رك00زي00ة ال00تي ت00ؤ ّم00ن ق00در ك00بير م00ن امل00رون00ة م00ع ادارة م00رك00زي00ة ق00ادرة ع00لى
التخ0طيط وال0توج0يه واالش0راف وامل0تاب0عة وامل0حاس0بة .و ه0كذا واجه0ت ج0معية امل0قاص0د ف0ي ب0يروت امل0حنة ب0ال0نمو
و التج ّدد بما يتناسب مع متط ّلبات العصر مع االقتراب من نهاية القرن العشرين.
ت 00م ّكنت امل 00قاص 00د ان ت 00كون رائ 00دة ف 00ي ص 00ناع 00ة املس 00تقبل ب 00رؤي 00ا ج 00دي 00دة م 00لتزم 00ة ب 00عبارة ق 00ال 00ها” :ن 00حن ن 00فهم
اصالتنا تواصالً ،ونفهم مستقبلنا تج ّدداص نحو اهداف نجنّد لها كل طاقاتنا“
ف00ي ع00ام  1992رف00ض امل00شارك00ة ف00ي االن00تخاب00ات ال00نياب00ية اس00هام 0ا ً م00نه ف00ي ت00عميق ال00عيش املش00ترك ،ال س00يما
بعد املقاطعة املسيحية الشاملة لهذه االنتخابات.

 - 1996نائب في البرملان
ان00تخب ن00ائ00با ً ع00ن ب00يروت ف00ي ع00ام  1996و ك00ان ف00اع 0الً خ00الل ارب00عة اع00وام ف00ي ال00دف00اع ع00ن مس ّ 0لمات00ه ال00وط00نية
وعن مدينته بيروت.
س00عا خ00الل ه00ذه ال00فترة ال00ى ال00صياغ00ة ال00تمهيدي00ة ال00جيدة مل00شاري00ع ال00قوان00ني وال00دراس00ات امل00تعلقة ب00ها ،ب00حيث
ت 00قلص ال 00وق 00ت ال 00ذي ت 00مضيه ال 00لجان ف 00ي ال 00دراس 00ة وال 00تصحيح ،م 00ما ي 00سمح ل 00ها ب 00معال 00جة ع 00دد اك 00بر م 00ن
النصوص.
ك0ما دع0ى ال0ى اع0تماد األص0ول امل0ناس0بة ل0لمناق0شات ال0سياس0ية واألس0ئلة واإلس0تجواب0ات ت0شجع ع0لى ان0عقاد
الجلسات املخصصة لهذه املواضيع.
خ00صص ك00ام00ل وق00ته امل00هني ح00صري00ا ل00لعمل ال00برمل00ان00ي ،والخ00دم00ات ل00لمواط00نني ض00من اإلم00كان00ات امل00تاح00ة .ك00ما
ت0و ّل0ى اإله0تمام ب0التش0ري0ع ب0قدر اه0تمام0ه ب0ال0عمل ال0سياس0ي ،وال س0يّما اإله0تمام ب0أوض0اع ال0عاص0مة وامل0ناط0ق
املحتاجة في كل املحافظات اللبنانيّة.

 - 2001مؤسسة صائب سالم
لم يوفق في االنتخابات النيابية عام  2000بسبب الصراعات البيروتية واملنافسات السياسية الحا ّدة،
اص0در ب0يان0ا ً ت0ضمن اع0تذاره ع0ن م0تاب0عة رئ0اس0ته لج0معية امل0قاص0د ،رف0ض مج0لس االم0ناء ه0ذه االس0تقال0ة ،غ0ير
ان اص0راره اوج0ب ت0ول0ي ن0ائ0به امل0هندس ام0ني ال0داع0وق ال0رئ0اس0ة م0ع اص0رار امل0قاص0دي0ني ان ي0كون رئ0يس ش0رف
لجمعية املقاصد.
م 00نذ ال 00عام  ،2000ان 00كب ع 00لى االه 00تمام ف 00ي ال 00قضاي 00ا ال 00ثقاف 00ية واالج 00تماع 00ية ،ح 00يث ع 00مل ع 00لى ت 00فعيل دور
م0ؤس0سة ص0ائ0ب س0الم ل0لثقاف0ة وال0تعليم ال0عال0ي ال0تي ت0عنى ب0تنظيم ال0نشاط0ات ال0ثقاف0ية .ك0ما ك0ان0ت ت0ؤ ّ0م0ن م0نح
ل00لتعليم ال00عال00ي ف00ي ل00بنان وال00خارج م00ن خ00الل اتّ00فاق00يات ت00بادل ط00لبة ع00قدت00ها م00ع ع00دد م00ن ال00جام00عات .ن00جحت
املؤسسة في تنظيم عدد كبير من اللقاءات واملعارض ،كذلك بناء مسجد وخلية سليم سالم في املصيطبة.
ل0م ي0نقطع ت ّ0مام س0الم ع0ن ال0سياس0ة ط0وال ه0ذه امل0رح0لة م0ن خ0الل م0تاب0عة ه0موم اب0ناء ب0يروت وح0رك0ة ات0صاالت
لتعميق العالقة مع جميع االطياف السياسية ،ايمانا ً منه بالعيش املشترك واالنفتاح واالعتدال.

 - 2008وزيرا ً للثقافة
تمام سالم وزيرا ً للثقافة في حكومة الوفاق الوطني التى نتجت عن اتفاق الدوحة.
عني ّ
ب0رزت ف0ي عه0ده وزارة ال0ثقاف0ة م0ن خ0الل ن0شاط0ات ث0قاف0ية دول0يّة اب0رزه0ا ”ب0يروت ع0اص0مة ع0امل0ية ل0لكتاب “2009
و”االلعاب الفرنكوفونية  -بيروت .“2009
ف 00ي عه 00ده ت 00م ت 00وس 00يع ش 00بكة امل 00كتبات ال 00عام 00ة ف 00ي ل 00بنان ل 00تعزي 00ز ال 00قراءة ف 00ي امل 00جتمع وخ 00اص 00ة ب 00ني الش 00باب
اللبناني.
ان 00جاز اق 00رار ق 00وان 00ني ع ّ 0دة اه 0ّ 0مها” :ق 00ان 00ون ت 00نظيم امل 00هن ال 00فنية“ و ق 00ان 00ون اط 00الق ع 00دد م 00ن امل 00شاري 00ع ال 00كبرى
اب00رزه00ا وض00ع حج00ر االس00اس مل00بنى امل00كتبة ال00وط00نية ف00ي ال00صنائ00ع به00بة ق00طري00ة ،وض00ع حج00ر االس00اس ل00دار
ال0ثقاف0ة وال0فنون ف0ي ب0يروت به0بة م0ن س0لطنة ُع00مان ،وض0ع حج0ر االس0اس مل0تحف آث0ار م0دي0نة ص0يدا به0بة م0ن
ال0صندوق ال0عرب0ي ل0لتنمية ،وت0وق0يع ات0فاق0ية ه0بة م0ن دول0ة ال0كوي0ت ل0بناء م0تحف ت0اري0خ م0دي0نة ب0يروت ف0ي وس0ط
العاصمة.
ت0ميّز عه0ده ب0امل0حاف0ظة ع0لى االب0نية ال0تراث0ية ف0ي م0دي0نة ب0يروت ،ك0ما ت0ميّز ب0امل0حاف0ظة وص0يان0ة امل0واق0ع االث0ري0ة ف0ي
جميع املناطق اللبنانية من خالل توقيع وتطبيق اتفاقيات عدة مع املنظمات الدولية كاالونيسكو وغيرها.
كانت له اطالالت دولية ع ّدة من خالل مؤتمرات وقمم تعنى بالثقافة في الدول العربية والفرنكوفونية.

 - 2009نائب في البرملان
انتخب عام  2009نائبا ً عن بيروت متحالفا ً مع الرئيس سعد الحريري
ُع ّني عضو في لجنة الشؤون الخارجية
متابعة ما بدأه كوزير ثقافة لجهة حماية التراث اللبناني.
تابع شؤون املرأة من خالل متابعة عملية تحديث القوانني املتعلقة بحقوق املرأة.
0لحة ب0عيدا ً ع0ن اإلن0قسام
س0عى ال0ى ف0صل التش0ري0ع اإلق0تصادي واإلج0تماع0ي وم0عال0جة ال0قضاي0ا امل0عيشيّة امل ّ
السياسي واملزايدات السياسيّة الراهنة.
ع 00مل ع 00لى ت 00طوي 00ر ق 00ان 00ون اإلن 00تخاب 00ات ال 00نياب 00ية ال 00ذي ي 00رى ف 00يه م 00سأل 00ة أول 00ويّ 00ة مل 00تاب 00عة اإلس 00تقرار ال 00برمل 00ان 00ي
والسياسي بصورة عامة ،وإعطاء املواطن فرصة التعبير الديمقراطي الحر.
ع0لى ال0رغ0م م0ن ال0وت0يرة امل0تدن0يّة م0ن ال0نشاط ال0برمل0ان0ي ال0عام بس0بب األوض0اع ال0سياس0يّة واإلن0قسام ال0حاد ب0ني
0حساس00ة ،ك00ما ك00ان ق00ادرا ً ع00لى ال00تواص00ل م00ع
ال00قوى ال00سياس ّ 0ية ،ف00قد ك00ان دوره ب 0نّاء ف00ي م00عال00جة ال00قضاي00ا الّ 0
رئ 00اس 00ة املج 00لس ورؤس 00اء ال 00لجان ب 00ما ي 00ساع 00د ع 00لى إق 00رار م 00شاري 00ع ال 00قوان 00ني ف 00ي امل 00جال ال 00ثقاف 00ي واإلن 00مائ 00ي
والتربوي.

