
 
 

 
 

  ١٧/٣/٢٠١٣: التاریخ 
  وادي شحرور: المكان

  
  منذ متى تمارس مھنة الصحافة؟  - ١س 

. مثل لسان الحال والجمھوریة" نت تصدر ظھرااللصحف التي ك ات بدأت كمراسل ھاٍوّیفي بدایة السبعین: ج
لمرحوم سلیم ادى تدرج في مجلة الحوادث لبالبدأت حتى في الجامعة  بدأتالفلسفة و صف ثم ما أن أنھیت

ثم انتقلت الى كلیة الحقوق حیث بدأت دراسة الحقوق وھناك في السنة الثانیة بدأت أعمل في جریدة  .اللوزي
عندما  ١٩٨٣الى  ١٩٧٨لدى الجریدة، بین " رسمیا" البیرق براتب شھري وفي السنة التالیة صرت موظفا

سنة مسجل في الضمان  ٣٠في جریدة النھار منذ  والیوم أنا. تركت جریدة البیرق وانتقلت الى جریدة النھار
  .االجتماعي

  
 لماذا اخترت الصحافة مھنة لك؟  - ٢س 

  : منذ الصغر كنت أمیل الى أحد ثالثة أشیاء أو تخصصات: ج
  .  ضابط طیران حربي" أوال - 
  . محاٍم" ثانیا - 
  .صحافي" ثالثا - 

لكنني استطعت أن أجمع بین ھوایتین . السیاسات القدیمةحالت تلك األیام دون دخولي الطیران الحربي بسبب 
  .درست وأحمل اجازة في الحقوق وفي الوقت نفسھ أمارس مھنة الصحافة الصحافة والحقوق، فأنا

  
  ھل كان لدیك ھدف عندما اخترت مھنة الصحافة؟ - ٣س 

قد . وجھة نظري أرید أن أشرح وجھة نظري وأرید أن اعبر عن. أنا بطبعي أبدي موقف من كل شيء: ج
  .اما مع المطر أو ضده". أو ایجابا" أكون من القلة اذا أمطرت السماء فیجب أن یكون عندي موقف منھا، سلبا

لقد اخترت مھنة الصحافة ألنھا تمكنني من أن أعبر عن رأي في كل شيء أقوم بھ، ضمن حدود حریات 
  .اآلخرین وحقوقھم



  
  ھل وصلت الى ھذا الھدف؟ - ٤س 

  .حد ماالى : ج
  

  ھل كان لدیك مثل أعلى في الصحافة؟ - ٥س 
نقد  ،"كان رائعا. كان یكتب تعلیقا في النھار كل یوم. مثل أعلى األستاذ مارك ریاشي" كان عندي أوال: ج

األستاذ غسان تویني ھو أستاذي  ،اآلن كثر أساتذتي. كان ینتقد بفرح مع ابتسامة أو فكاھة. الذع مع ابتسامة
. أستاذي وفرنسوا عقل أستاذي الحالي" وأحد أمثلتي العلیا، واألستاذ میشال أبو جوده رحمھ اهللا ھو أیضا

قد أكون تأثرت خاصة باثنین في كتابتي، مارك ریاشي بالدرجة األولى والثاني ھو . ثالثتھم أعتبرھم أساتذتي
انا ال أكتب الخبر بشكل . عنده، وكان لدیھ أسلوب القصصي في الخبر المرحوم سلیم اللوزي الذي تدرجت

  .عادي أنا أكتب الخبر بشبھ قصة
  

  أیة مقابلة أجریتھا كانت بنظرك األفضل؟  - ٦س 
كثیرة، مع الرئیس كمیل شمعون، مع الشیخ بیار الجمّیل، مھمة لقد اجریت مقابالت عدیدة مع شخصیات : ج

لي، مع داني شمعون مع ریمون اده وكان صدیقي األول، ومع ألبیر " ن صدیقاكاومع الشیخ بشیر الجمیل 
  . أنا أعتقد أھم مقابلة أجریتھا في حیاتي كانت مع السید محمد حسین فضل اهللا. اهللا ممخیبر رحمھ

  
  

  ؟سوءأیة مقابلة أجریتھا كانت بنظرك األ -٧س
یومذاك أزعجھ فأنزلني من  ًئاكنت قد كتبت شی. مقابلة كانت مع الرئیس الیاس الھراوي في البرازیل أأسو: ج

لكنني . ثم لحقت بھ في الطائرة التالیة بعد ساعتین. الطائرة وغادرت الطائرة، في حین كنا في مطار عسكري
  . عدت فلحقت بھ الى الفندق وأخذت غرفة بمواجھة غرفتھ

أنني تعرضت للخطف  اھناك بعض المفاجآت أو الصدف أو المشاكل منھ" ت أیضامن أبشع المقابال
  .واالحتجاز لنحو نصف ساعة أثناء الحرب ثم أطلقوني

  
  ھل لدیك مشاریع مھنیة أخرى للمستقبل؟ -٨س
الیوم أصبح . اآلن مقروء أرى أن ھذا االعالم قد خّفالمكتوب والعالم في اإل ال أعتقد، أنني كصحافي: ج
قد . اآلن ال أفكر بذلك. عالم أكثر تقنیة كل األمور أصبحت تقنیة أكثر، ھناك الكمبیوتر واالنترنت وغیرهاال

  .أدمج بین االعالم واالعالن ال أعلم 
  

  بھا؟" ما األمور التي قمت بھا في مھنتك وكنت فخورا: ٩س 
اآلخر الذي قمت بھ وأفتخر  األمر. رحلة ٤٧لقد سافرت وقمت بجوالت في الخارج مع البطریرك صفیر في 

السینودس من أجل لبنان، فقد صنفت األول وأخذت جائزة من البطریرك على في ھو " جدا" بھ وكان ناجحا
  . عن سفراتي مع البطریرك" وقد وضعت كتابا. یوم ٢٧التغطیة التي قمت بھا خالل مدة 

كنا نجتمع في األمم المتحدة لقد . اسرائیل ة بین الدول معیمن األمور المھمة تغطیتي للمحادثات العسكر ككذل
سرائیلي واألمم المتحدة مشرفة على المفاوضات، كان االجیش من اللبناني ووفد الجیش من الوھناك كان وفد 

  . ١٩٨٤ھذا في سنة 
  

  .  نشكر لك وقتك
  

  ):٦(أسماء مجموعة الصف الرابع 
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