
 

لَه تَجرِبةٌ ... محامٍ المع وناِئب سابق... من قُدامى مدرسة سيدة الجمهور
لقاء : اؤنا معه شَيقًاقكان ل. طَويلَةٌ وباع طَويٌل في عالَمي السياسة والحقوق

ناِئهمة ... أبٍ بَِأببِكَل صالح حنينإنَّه ...  
  
مخلوف ـ ريبيكا كساب ـ جوزف ماريا سعادة ـ تيا شماس ـ رجا ( 

  )مرعي ـ روني بجاني
  

  
 ية وفي أي حقل؟أين تابعت دراساتك الجامع - ١

ف تابعت دراساتي الجامعية في المرحلة األولى بجامعة مار يوس←
لى بريطانيا لنيل شهادة في حقل الحقوق ومن بعدها ذهبت إ



عملت لفترة في النقل البحري وبعدها ذهبت ثانية بعد أن " ترالماجيس"
سبع سنوات، مجدفي القانون " الدوكتورا"لنيل شهادة  طانيايبرلى ا إد

  .الدولي
  

 ما هي هوايتك المفضلة؟ - ٢

←ركوب الخيل والسباحة والتزلج وكرة المضرب كنت أحب 
يرة ما عدت خما في اآلونة األنّإا كثيروالقراءة والسفر واألفالم 

  .جالتزلّال المشي وأحيانا الرياضة إ أمارس من
  

  في المدرسة؟ وأجملها ذكرياتك ما هي أسوأ - ٣
← ا على النوم في المدرسة أسوأ الذكريات هي عندما كنت مرغم

ا في األسبوع وأجمل حدا واسنتين وكنت أعود لعائلتي نهارلفترة 
فيها أقسى  ةاألساتذ الذكريات هي ساعات التعليم التي كان يبذل

  .ِإياها نانسويدرتي كانوا ة الّدالما وا فينا حبزرعيجهودهم ل
  

 هل ما زلت على تواصل مع أصدقاء المدرسة؟ - ٤

الصداقة وما تواصل معهم من خالل العمل ونعم ما زلت على ←
  .من وقت ِإلى آخر زلت أرى البعض منهم

  
  

 كيف تمضي أوقات فراغك؟ - ٥



←الفرصة يحلو لي  عندما تتاح لي ِإنَّماة ال أعمل فيها أوقات قليل لدي
بال كما أستمتع بالقراءة وبمشاهدة األفالم المشي وخاصة في الج

  .خيةيالتار
  
  

 ئ؟السي بلدهم في وضع البالد الحالي م أوالدك حبعلّكيف تُ - ٦

بالدهم وطبيعتها وكافة ب التعرف خصوصاالبالد  مهم حبأعلّ←
جمالها وطيبة أبنائها كما أعلمهم رغبة  وايستوعبلكي  ،المناطق فيها

  .العمل من أجل تحسين بالدهم
  

٧ - هل تشجة في لبنان؟ع على الحياة السياسي 

ي مستوى أداء بعض نّومن تد من صعوباتهاعلى الرغم نعم ←
السياسيبناء البلد في السياسة  ،علينا كما على األجيال الجديدة ين ألن

  .ه لنامد سوف يبنيه ويقدتماع ألن ال أحواالقتصاد واالج
  
  
  

مغادرة  َأمفي لبنان هل تشجع الجيل الصاعد على البقاء والعمل  - ٨
 بلدهم؟

لدينا نحن مسؤولية كبيرة وهي أن نطور البلد لكي يحلو  ِإنَّمانعم، ←
هو أيضا ببالده ويعمل من أجلها للجيل الصاعد أن يهتم.  



  
٩ - ة المقبلة؟هل ستترشح لالنتخابات النيابي 

فبعد تقييمها ودراستها . انتخابات ظروفها الموضوعية لكّل إنّمانعم ←
ا يتخذ القرار على ضوء نتيجة الدراسةمالي.  

  
 لماذا اخترت هذه المهنة؟ -١٠

ي أحببت في البداية فكرة المحاماة والدفاع عن نّاخترت المحاماة أل←
  .عمال في اطار عملهموحماية أصحاب األ المظلومين

  
 ما قبل الحرب؟ هل تفضل لبنان -١١

←ل من أحبلى العمل لكي وق إما أتنّه في جميع حاالته إبنان أحب
تسم مجددا باألخالق كة للبنان ويعود الخير له ولكي يتعود البر
  .واالزدهار

 

 ة؟خلياالمدرسة الد كيف كانت تجريتُك في -١٢

ن منهما تياثن. سنوات لفترة ستّ اا داخليا كنت تلميذًسابقًكما قلت ←
ا للبعد عن عائلتي لتجربة قاسية نظركانت ا. مدرسة الجمهور في

كال على النفسمتني االتّها علَّألنَّ ةًوكانت في الوقت نفسه مفيد.   
  

   ملَتْهسَأردة الجمهور، وتْها مدرسة سيجخَر ةرجم نةٌ ممنَج ِإنَّه
قَد يْأتي يوم يقفُ َأمامنا تلْميذٌ ... في اَألرضِ رسَل علْمٍ وَأخْالق وإيمان



. ٢٠١٣في الثالثة عشرة من عمره ويسَألُنا عنِ المدرسة في عام 
 .فَسنَذْكُرها بِالخيرِ كَما ذَكَرها كُلُّ من سبقونا


