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عمى إثررفض إدارة الشركة الىطنية لإلذاعة  حىارمع املخرج املغربي شفيق السخيمي

 (شىك السدرة) إنتاج عممه الدرامي األخري والتمفزة

 

 عبده حقي: حاوره 

 : تكدِٜ

غفٝل ايطخُٝٞ َٔ الٜعسف ٖرا ايٛج٘ ايتًفصٟ املػسبٞ ايرٟ آْظ ايبٝٛت املػسب١ٝ بأعُاي٘ 

ايدزا١َٝ املتأيك١ ٚاييت أثست ايرانس٠ ايفط١ٝ بػػبٗا ايتُٝاتٞ ٚعُكٗا ايفين ايتًكا٥ٞ َٔ ٚجع 

ايرتاب ٚتسٜه١ ايبطاؽ ٚأعُاٍ أخس٣ َتفسد٠ دبعٌ نٌ َتتبع يًخسن١ٝ غفٝل ايطخُٝٞ ٜتطا٥ٌ 

 (غٛى ايطدز٠)َاضسٖرا املٓع ايرٟ تعسض ي٘ عًُ٘ ايدزاَٞ األخري

يف ٖرا احلٛازٚحنٔ ْسافل غفٝل ايطخُٝٞ يف َطريت٘ اإلحتجاج١ٝ إىل ايسباط جنًٞ بعطا َٔ 

 ٖرٙ ايكط١ٝ ايطابك١ يف تازٜخ ايدزاَا املػسب١ٝ

 2010يف زضاي١ َٛج١ٗ إىل َدٜس ايكطب ايعَُٛٞ فٝؿٌ ايعساٜػٞ بتازٜخ فاتح دجٓرب : ع

ْٛد إٔ تطًع مجٗٛزى  (غٛى ايطدز٠)تطتفطسٙ فٝٗا حٍٛ زفض إْتاج َػسٚعو ايدزاَٞ األخري

 يف املػسب ٚاجلاي١ٝ باخلازج َاذا نإ زد اإلداز٠ ؟

مل ٜهٔ ٖٓاى أٟ زد ضٛا٤ غفٟٛ أٚ نتابٞ فكر طًبٛا َين ١ًَٗ اضبٛعني يكسا٠٤ ايطٝٓازٜٛ  : ج

 فُٓختِٗ ثالث١ اضابٝع عٔ حطٔ ١ْٝ ٚبعدٖا اتؿًت عد٠ َسا٠ يتكفٌ اهلٛاتف عًٞ

خالٍ َٛانبتٓا حلًُتو عربخمتًف املٓابساإلعال١َٝ ايٛزق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ الحغ املتتبعٕٛ ق٠ٛ  : ع

َٛقفو ٚاضتٓادٙ ع٢ً ٚثا٥ل َٚعطٝات ٚبٝاْات داَػ١ يف ؾاحلو أٜٔ إذٕ ٜهُٔ ضسزفض إداز٠ 

 ايػسن١ ايٛط١ٝٓ يإلذاع١ ٚايتًفص٠ ؟

ايطس ٜهُٔ يف نٕٛ نٌ َعني بعٗري بٗرا ايٛطٔ ٜعٔ أْ٘ حاَال يهازت بالْؼ ٜفعٌ  : ج
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 باملػازب١ َا ٜسٜد

 ٜعتربضابك١ ْطاي١ٝ قؿد تبين قط١ٝ ف١ٝٓ باألضاع ؟ (ؽ.د.ى)ٌٖ خًل جل١ٓ يًدعِ مبكس : ع

خًل جل١ٓ داخٌ ْكاب١ ايهْٛفدزاي١ٝ ايدميكساط١ٝ يًػػٌ ٖرا ٖٛ دٚزٖا نٓكاب١ تدافع عٔ  : ج

ايعاًَني بأٟ حكٌ نإ َٚٓاضب١ يدفع ايفٓاْني خلًل ْكاب١ داخٌ االطاز ايٓكابٞ نطا٥س ايدٍٚ ٚيٝظ 

باَهاِْٗ  (ؽ.د.ى)خبًل ْكاب١ ع٢ً غهٌ ْادٟ ٚيٝظ بايطسٚزٟ إٔ ٜهْٛٛا َٓطٜٛني ذبح 

اختٝاز اٟ ْكاب١ ٚط١ٝٓ ٚنٝفُا نإ اْتُا٥ٗا ايطٝاضٞ املِٗ ال خيسجٕٛ ع٢ً قاعد٠ تصٜد َٔ 

 تُٗٝػِٗ أنجس مما ِٖ عًٝ٘

أال ميهٔ إٔ ٜتطٛزٖرا اإلطازيٝؿبح مجع١ٝ يًدفاع ع٢ً حكٛم املخسجني املتعًُني َٔ  : ع

 حٝف َا ؟

ال أظٔ إٔ ٖٓاى َٔ ٜسٜد فتح ؾساع َع أٟ جٗاش إعالَٞ ببالدْا ٖٚرا ٚاضح َٔ غٝاب أٟ  : ج

 دعِ هلرٙ ايفهس٠

 فرباٜسَٔ ايدازايبٝطا٤ إىل ايسباط 3ٌٖ َاشيت َؿسا ع٢ً إطالم َطري٠ ايتطأَ يف تازٜخ  : ع

 ٚإىل جاْب إمياْو بك٠ٛ َطًبو َاٖٞ ايسٖاْات ٚاألٚزام األخس٣ اييت قد تطعفو يف زبح قطٝتو ؟

 فرباٜس ئ أٚقفٗا ٚبأٟ ٚج٘ نإ حت٢ ذبٌ 3املطري٠ األٚىل ناْت يسفع املٓع عين َٚطري٠  : ج

مجٝع املًفات ٚتط٣ٛ ٚضع١ٝ مجٝع املبدعني نتاب١ ٚحبطٛزايًج١ٓ ايدا١ُ٥ ملطاْد٠ املبدعني 

 املػازب١ ٚايٓكاب١ اييت ضتٓبجل عٔ اجتُاع ّٜٛ ايتاضع ٚايعػسٜٔ َٔ ٖرا ايػٗس

ٚجع ايرتاب ـ تسٜه١ )ايفسج١ ايتًفص١ٜ حل َٔ حكٛم املٛاطٔ ايرٟ تفاعٌ ٚأحب أعُايو  : ع

 َاٖٞ أؾدا٤ قطٝتو يف ايػازع ٚداخٌ ايبٝٛت املػسب١ٝ ؟ (ايبطاؽ ـ 

أؾدا٤ ايػازع املػسبٞ ٚبٝٛت املػازب١ بايداخٌ ٚاخلازج َٚطاْدتِٗ حلكٞ املػسٚع فاجأتين مل  : ج

 أنٔ أعتكد إٔ اضتٓهازِٖ ضٝهٕٛ عٓٝفا

إىل أٟ حد أضِٗ ايفاٜظ بٛى يف ايتعسٜف بكطٝتو ٌٖٚ يف ْعسى ؾاز ايفاٜظ بٛى  : ع

 ضاح١ يإلحتجاج ايعاملٞ إىل دزج١ قًب ْعاّ ايدٜهتاتٛزيف تْٛظ ؟

 ايفاٜطبٛى حؿًٓا َٔ خالي٘ ع٢ً أنجس َٔ ضبع١ االف زضاي١ دعِ : ج

ضؤاٍ أخريٌٖ أْت َع أٚضد بسدل١ ايدزاَا املػسب١ٝ ٚايعسب١ٝ يف زَطإ َٚاٖٛتؿٛزى َٔ  : ع

 أجٌ ايعٌُ ع٢ً حطٛزٖا ع٢ً َدازايط١ٓ ؟

أْا َع تػجٝع املػازب١ ع٢ً ايكسا٠٤ نٌ ّٜٛ ٚإذا فتخٛا تًفصِْٜٛٗ جيدْٚ٘ ٜٛانب طُٛحاتِٗ  : ج

 ٚتطًعاتِٗ ٚيٝظ تًفصْٜٛا ٜبٝع عكٍٛ املػازب١ يهٛنانٛال ٚالفاؽ نريٟ باملٓاضبات

ٚيٝهٕٛ تًفصٜٕٛ حيرتّ ْفط٘ ٚجب إٔ ٜتخهِ فٝ٘ ٚشٜسا يإلعالّ حياضب ع٢ً َا ٜٓتج٘ ٚحياضب 
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احلصب ايرٟ ٜٓتُٞ ايٝ٘ ٜٚطٗس عًٝ٘ ْطا٤ ٚزجاٍ هلِ َؿداق١ٝ ٚقادزٜٔ ع٢ً ايتطٝري ٚايتخطٝط 

 .ٚاالْتاج ٚيٝظ بٛجٛٙ ٜتِ تعٝٓٗا بعٗري تفًت َٔ ايسقاب١ ٚاحملطاب١

 


