 - 1945الوالدة والنشأة
من مواليد بيروت عام 1945
تــلقى دروســه االبــتدائــية فــي مــدرســة ”الــليسيه الــفرنــسية“ ثــم
ت ـ ــاب ـ ــع دروس ـ ــه ال ـ ــتكميلية ف ـ ــي ج ـ ــمعية امل ـ ــقاص ـ ــد ال ـ ــخيري ـ ــة
االسالمية.
انـ ــتقل عـ ــام  1958الـ ــى مـ ــصر حـ ــيث درس فـ ــي ”فـ ــيكتوريـ ــا
كـولـدج“ وعـاد بـعدهـا الـى لـبنان ملـتابـعة دروسـه الـثانـويـة فـي
مدرسة برمانا العالية حيث نال شهادة ”الهاي سكول“
ف ـ ــي ع ـ ــام  1965س ـ ــاف ـ ــر ال ـ ــى ان ـ ــكلترا ح ـ ــيث ت ـ ــاب ـ ــع دروس ـ ـاً
جـ ــامـ ــعية فـ ــي مـ ــادة االقـ ــتصاد وادارة االعـ ــمال ،وعـ ــاد الـ ــى
لبنان وعمل في الحقل التجاري لبضع سنوات.
انــطلق فــي بــدايــة الســبعينيات فــي اهــتمامــات ســياســية الــى
جــانــب والــده الــرئــيس صــائــب ســالم ،مــن خــالل االحــاطــة بمجــموعــة مــن الشــباب واملــثقفني والــهيئات الــشعبية
الساعية الى التغيير.

 - 1974حركة رواد االصالح
ـتوج ه الــى الــرأي الــعام بــطروحــات ســياس ـيّة
اســس حــركــة ”ر ّواد االصــالح“ عــام  ،1974وحــاول مــن خــاللــها الـ ّ ـ
واجــتماع ـيّة تــنطلق مــن ذهــنيّة مــعاصــرة تــسعى الــى االصــالح فــي الــنظام وتــحقيق الــتط ّور الــى حــيث يــمكن
ل ــلمواط ــن امل ــساه ــمة ال ــبناءة ف ــي خ ــدم ــة امل ــجتمع .ت ــم ّكنت ح ــرك ــة ر ّواد االص ــالح م ــن اس ــتقطاب الش ــباب ف ــي
الــعديــد مــن احــياء بــيروت واســتطاعــت فــي الــندوات والــلقاءات الــتي عــقدتــها ان تــحقق وعــيا ً اســاســيا ً لــلواقــع
اللبناني عشية الحرب.
مـ ــع انـ ــطالقـ ــة املـ ــعارك واالقـ ــتتال بـ ــني الـ ــلبنانـ ــيني فـ ــي عـ ــام  ،1975كـ ــان عـ ــلى تـ ـ ّـمام سـ ــالم ان يـ ــختار بـ ــني ان
تــتح ّول”ر ّواد االصــالح“ الــى مــيليشيا مسـ ّلحة لــلدفــاع عــن بــيروت ،او ان تــظل فــي اطــار االصــالح بــالــوســائــل
يجمد نشاط حركة االصالح بانتظار انحسار الحرب.
الديمقراطية .واختار ان ّ
اســتطاع تـ ّـمام ســالم فــي فــترة الحــرب الــلبنانــية ان يــنظم الــنشاطــات الــسياســية الــتي كــانــت تــنطلق مــن دارة
الــرئــيس صــائــب ســالم فــي املــصيطبة والــتي تــح ّولــت الــى مــركــز لــلنشاط الــوطــني فــي مــحاولــة لــرأب الــتص ّدع
ال ــوط ــني واس ــتمرار ال ــحوار .ف ــكان خ ــالل ه ــذه ال ــفترة ص ــلة ال ــحوار م ــع ال ــعدي ــد م ــن ال ــقادة ال ــسياس ــيني ،ك ــما
ســاهــم فــي تــأســيس الــعديــد مــن الــقرارات الــتي هــدفــت لــلحفاظ عــلى الــوحــدة الــوطــن ّية وابــقاء الــكيان الــلبنانــي

بــمنأى عــن الــتفتّت .كــذلــك ســاهــم فــي االتــصاالت مــع الــقيادات الــعرب ـيّة ومــع الــقيادات الفلســطينيّة لــتخفيف
وطأة الصراع واالقتتال.
عــام  1978انــضم الــى مجــلس امــناء جــمعية املــقاصــد ،وحــاول مــنذ الــبدايــة وضــع الخــطط لــتطويــر املــقاصــد
الــى صــيغة املــؤســسة الــقادرة عــلى تــلبية حــاجــات املــجتمع .قــد عــمل عــلى ذلــك مــع مجــموعــة مــن املــقاصــديــني
الذين اعطو الجمعية وبيروت كل جهد ووقت في السنوات التي سبقت االجتياح االسرائيلي.

 - 1982املقاصد
تس ـ ّلم تـ ّـمام ســالم رئــاســة جــمعية املــقاصــد مــن الــرئــيس صــائــب ســالم ســنة  ،1982و كــان مــع مجــموعــة مــن
الشـباب فـي مجـلس االمـناء يـواجـه ظـروف حـرجـة رافـقت االجـتياح االسـرائـيلي لـلبنان وحـصار بـيروت .لـم يـكن
تـأمـني الـصمود بـوجـه الـعدو االسـرائـيلي سهـالً ،فـكان عـلى الـدفـاع املـدنـي املـقاصـدي الـتواجـد فـي كـل احـياء
الـعاصـمة ،كـما كـان عـلى هـيئة الـدعـم والـصمود املـقاصـديـة ان تـنظم شـؤون الـعاصـمة فـي اطـار عـمل شـعبي
كان فريدا ً في ضوء ما تعرضت له بيروت من مصاعب.
فـي عـام  1982اخـذ ت ّـمام سـالم قـرارا ً بـتأسـيس ”صـوت الـوطـن“ اذاعـة املـقاصـد فـي بـيروت .فـقد كـان واضـحاً
ان الـصمود يـحتاج الـى صـوت صـادق يـعبر عـن ارادة ووعـي مـجتمع بـيروت .فـكانـت فـي  1984صـوت بـيروت
املـدافـع عـن ابـناء املـديـنة بـينما املـقتتلون يـعيشون فـي احـيائـها وبـيوتـها .اسـتطاعـت “صـوت الـوطـن” ان تـكون
محط آمال كل اللبنانيني اينما وجدوا.
م ــع ت ــراج ــع الح ــرب ،ك ــان م ــن ال ــطبيعي ان ي ــعمل ت ـ ّـمام س ــالم ع ــلى ت ــطوي ــر ج ــمعية امل ــقاص ــد ،ف ــتم ان ــشاء
املــديــريــات الــعامــة فــي اطــار مــن الــالمــركــزيــة الــتي تــؤ ّـمـن قــدر كــبير مــن املــرونــة مــع ادارة مــركــزيــة قــادرة عــلى
التخـطيط والـتوجـيه واالشـراف واملـتابـعة واملـحاسـبة .و هـكذا واجهـت جـمعية املـقاصـد فـي بـيروت املـحنة بـالـنمو
و التج ّدد بما يتناسب مع متط ّلبات العصر مع االقتراب من نهاية القرن العشرين.
ت ــم ّكنت امل ــقاص ــد ان ت ــكون رائ ــدة ف ــي ص ــناع ــة املس ــتقبل ب ــرؤي ــا ج ــدي ــدة م ــلتزم ــة ب ــعبارة ق ــال ــها” :ن ــحن ن ــفهم
اصالتنا تواصالً ،ونفهم مستقبلنا تج ّدداص نحو اهداف نجنّد لها كل طاقاتنا“
فــي عــام  1992رفــض املــشاركــة فــي االنــتخابــات الــنيابــية اســهام ـا ً مــنه فــي تــعميق الــعيش املشــترك ،ال ســيما
بعد املقاطعة املسيحية الشاملة لهذه االنتخابات.

 - 1996نائب في البرملان
انــتخب نــائــبا ً عــن بــيروت فــي عــام  1996و كــان فــاع ـالً خــالل اربــعة اعــوام فــي الــدفــاع عــن مس ـ ّلماتــه الــوطــنية
وعن مدينته بيروت.
ســعا خــالل هــذه الــفترة الــى الــصياغــة الــتمهيديــة الــجيدة ملــشاريــع الــقوانــني والــدراســات املــتعلقة بــها ،بــحيث
ت ــقلص ال ــوق ــت ال ــذي ت ــمضيه ال ــلجان ف ــي ال ــدراس ــة وال ــتصحيح ،م ــما ي ــسمح ل ــها ب ــمعال ــجة ع ــدد اك ــبر م ــن
النصوص.
كـما دعـى الـى اعـتماد األصـول املـناسـبة لـلمناقـشات الـسياسـية واألسـئلة واإلسـتجوابـات تـشجع عـلى انـعقاد
الجلسات املخصصة لهذه املواضيع.
خــصص كــامــل وقــته املــهني حــصريــا لــلعمل الــبرملــانــي ،والخــدمــات لــلمواطــنني ضــمن اإلمــكانــات املــتاحــة .كــما
تـو ّلـى اإلهـتمام بـالتشـريـع بـقدر اهـتمامـه بـالـعمل الـسياسـي ،وال سـيّما اإلهـتمام بـأوضـاع الـعاصـمة واملـناطـق
املحتاجة في كل املحافظات اللبنانيّة.

 - 2001مؤسسة صائب سالم
لم يوفق في االنتخابات النيابية عام  2000بسبب الصراعات البيروتية واملنافسات السياسية الحا ّدة،
اصـدر بـيانـا ً تـضمن اعـتذاره عـن مـتابـعة رئـاسـته لجـمعية املـقاصـد ،رفـض مجـلس االمـناء هـذه االسـتقالـة ،غـير
ان اصـراره اوجـب تـولـي نـائـبه املـهندس امـني الـداعـوق الـرئـاسـة مـع اصـرار املـقاصـديـني ان يـكون رئـيس شـرف
لجمعية املقاصد.
م ــنذ ال ــعام  ،2000ان ــكب ع ــلى االه ــتمام ف ــي ال ــقضاي ــا ال ــثقاف ــية واالج ــتماع ــية ،ح ــيث ع ــمل ع ــلى ت ــفعيل دور
مـؤسـسة صـائـب سـالم لـلثقافـة والـتعليم الـعالـي الـتي تـعنى بـتنظيم الـنشاطـات الـثقافـية .كـما كـانـت تـؤ ّمـن مـنح
لــلتعليم الــعالــي فــي لــبنان والــخارج مــن خــالل اتّــفاقــيات تــبادل طــلبة عــقدتــها مــع عــدد مــن الــجامــعات .نــجحت
املؤسسة في تنظيم عدد كبير من اللقاءات واملعارض ،كذلك بناء مسجد وخلية سليم سالم في املصيطبة.
لـم يـنقطع ت ّـمام سـالم عـن الـسياسـة طـوال هـذه املـرحـلة مـن خـالل مـتابـعة هـموم ابـناء بـيروت وحـركـة اتـصاالت
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 ّ
بـرزت فـي عهـده وزارة الـثقافـة مـن خـالل نـشاطـات ثـقافـية دولـيّة ابـرزهـا ”بـيروت عـاصـمة عـاملـية لـلكتاب “2009
و”االلعاب الفرنكوفونية  -بيروت .“2009
ف ــي عه ــده ت ــم ت ــوس ــيع ش ــبكة امل ــكتبات ال ــعام ــة ف ــي ل ــبنان ل ــتعزي ــز ال ــقراءة ف ــي امل ــجتمع وخ ــاص ــة ب ــني الش ــباب
اللبناني.
ان ــجاز اق ــرار ق ــوان ــني ع ـ ّدة اه ـ ّـمها” :ق ــان ــون ت ــنظيم امل ــهن ال ــفنية“ و ق ــان ــون اط ــالق ع ــدد م ــن امل ــشاري ــع ال ــكبرى
ابــرزهــا وضــع حجــر االســاس ملــبنى املــكتبة الــوطــنية فــي الــصنائــع بهــبة قــطريــة ،وضــع حجــر االســاس لــدار
الـثقافـة والـفنون فـي بـيروت بهـبة مـن سـلطنة ُعـمان ،وضـع حجـر االسـاس ملـتحف آثـار مـديـنة صـيدا بهـبة مـن
الـصندوق الـعربـي لـلتنمية ،وتـوقـيع اتـفاقـية هـبة مـن دولـة الـكويـت لـبناء مـتحف تـاريـخ مـديـنة بـيروت فـي وسـط
العاصمة.
تـميّز عهـده بـاملـحافـظة عـلى االبـنية الـتراثـية فـي مـديـنة بـيروت ،كـما تـميّز بـاملـحافـظة وصـيانـة املـواقـع االثـريـة فـي
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.
ـلحة بـعيدا ً عـن اإلنـقسام
سـعى الـى فـصل التشـريـع اإلقـتصادي واإلجـتماعـي ومـعالـجة الـقضايـا املـعيشيّة امل ّ
السياسي واملزايدات السياسيّة الراهنة.
ع ــمل ع ــلى ت ــطوي ــر ق ــان ــون اإلن ــتخاب ــات ال ــنياب ــية ال ــذي ي ــرى ف ــيه م ــسأل ــة أول ــويّ ــة مل ــتاب ــعة اإلس ــتقرار ال ــبرمل ــان ــي
والسياسي بصورة عامة ،وإعطاء املواطن فرصة التعبير الديمقراطي الحر.
عـلى الـرغـم مـن الـوتـيرة املـتدنـيّة مـن الـنشاط الـبرملـانـي الـعام بسـبب األوضـاع الـسياسـيّة واإلنـقسام الـحاد بـني
ـحساســة ،كــما كــان قــادرا ً عــلى الــتواصــل مــع
الــقوى الــسياس ـ ّية ،فــقد كــان دوره ب ـنّاء فــي مــعالــجة الــقضايــا الـ ّ
رئ ــاس ــة املج ــلس ورؤس ــاء ال ــلجان ب ــما ي ــساع ــد ع ــلى إق ــرار م ــشاري ــع ال ــقوان ــني ف ــي امل ــجال ال ــثقاف ــي واإلن ــمائ ــي
والتربوي.

 - 2013رئيس مجلس الوزراء
كلف تأليف حكومة في  ٦نيسان ٢٠١٣
ش ــكلت ال ــحكوم ــة ون ــال ــت ال ــثقة ف ــي  ١٥ش ــباط  ٢٠١٤وداوم ــت اع ــمال ــها ال ــى ان ت ــم ان ــتخاب رئ ــيس ج ــمهوري ــة
جديد في  ٣١تشرين االول .٢٠١٦

 - 2018نائب في البرملان
أعيد انتخابه نائبا ً عن بيروت في آخر انتخابات نيابية في آيار .٢٠١٨

