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إغراق نقابة الصحافيين في مصر: »عشوائيات« القيد
القاهرة ـ العربي الجديد

ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاهــ ــة قــــضــ ــلــ ســـــنـــــوات طــــويــ
بــاط صاحبة  في  املصريني  الصحافيني 
الـــجـــالـــة، قـــبـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى عــضــويــة 
نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــني الــــتــــي كــــانــــت تــمــثــل 
كانت  أنها  إلــى  نظًرا  املهنة،  ألبناء  حلًما 
يتأكد  أن  أهمها  صعبة  ــا 

ً
شــروط تتطلب 

مــجــلــس الــنــقــابــة الــــذي كـــان يــضــم أســمــاء 
أحقيه  القيد، من  املهنة ولجنة  المعة في 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة  املـــتـــقـــدمـــني لـ
بأصوله  الصحافي  العمل  وممارستهم 
املــتــعــارف عــلــيــهــا. هــكــذا كـــان الـــحـــال منذ 
عشر سنوات مضت تقريًبا، لكنه اختلف 
اآلن كثيًرا وخصوًصا بعد تنحية ما كان 
النقابة،  »تيار االستقال« داخل  بـ يسمى 
وســيــطــرة املــحــســوبــني عــلــى الـــدولـــة على 
الحصول  الــنــقــابــة، فيما أصــبــح  مــفــاصــل 
على عضوية النقابة يتم بشكل عشوائي 
ــأعــــداد كــبــيــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن إغـــاق  وبــ
الــكــثــيــر مــن الــصــحــف وتــســريــح العاملني 

فيها.
واملعروف أن نقابة الصحافيني املصريني 
ــانــــون تـــشـــكـــل لـــجـــنـــة مــكــونــة  ــقــ بـــحـــســـب الــ
ــاء فــــي مــجــلــس الــنــقــابــة  مــــن ثـــاثـــة أعــــضــ
ــيـــد«، وتـــكـــون الــلــجــنــة  ــقـ تــســمــى »لــجــنــة الـ
مــســؤولــة عــن فــتــح بـــاب الــتــقــدم للراغبني 
فــي الــحــصــول عــلــى عــضــويــة الــنــقــابــة، ثم 
وهذه  للنقابة،  بأوراقهم  الراغبني  يتقدم 
وتشتمل  ا 

ً
أيض القانون  يحددها  األوراق 

ــه الــنــقــابــة، بني  ــرتـ عــلــى عــقــد »مــــوحــــد« أقـ
الــصــحــافــي واملـــؤســـســـة الــتــي يــعــمــل بــهــا، 
الصحافي مؤمن  بأن  إلى شهادة   

ً
إضافة

عليه في التأمينات االجتماعية، وأرشيف 
يثبت عمله بالصحافة. ويشترط القانون 
بــإنــشــاء  الـــخـــاص   1970 لــســنــة   )76( ــم  رقــ
نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــني، لــعــضــويــة الــنــقــابــة 
املــتــقــدم صحافيا مــحــتــرفــا، وأن  يــكــون  أن 
مهنة  ومنتظمة  أســاســيــة  بصفة  يــبــاشــر 
الصحافة، ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتا، 
ــــرى، وأن يــكــون قد  وأال يــبــاشــر مــهــنــة أخـ
انقطاع، وكان  بغير  التمرين  مــدة  أمضى 

له نشاط صحافي ظاهر خالها. 
الصحافيني  بنقابة  القيد  أزمــة  ومــا فجر 
أخــيــرًا هــو تــقــدم عــدد ضخم للجنة القيد 
إلــى 540 متقدًما،  التمرين« وصــل  »تحت 
في ظل وضع تمر به الصحافة والصحف، 
 

ً
يــــراه كــثــيــرون صــعــًبــا، وال يــســمــح أصـــا

ــذا الــعــدد الــكــبــيــر إلـــى الــنــقــابــة،  بــدخــول هـ
الــــوســــط  تــــضــــرب  حــــيــــث إن »الــــبــــطــــالــــة« 
الصحافي في مصر، وذلــك بسبب إغاق 
عــدد كبير مــن الــجــرائــد أبــوابــهــا. وبــني ما 
أثار الجدل حول الدفعة األخيرة املتقدمة 
لــلــجــنــة الــقــيــد »تـــحـــت الـــتـــمـــريـــن« بــنــقــابــة 
الــنــائــب محمود  هــو وجـــود  الصحافيني، 
ــمـــرد«،  ــا عــــرف بــحــركــة »تـ ــدر مـــؤســـس مـ بــ
والــنــائــبــة عـــن حـــزب »الــتــجــمــع« مــارســيــل 
ســمــيــر، ضــمــن املــتــقــدمــني لــلــجــنــة، وهــمــا 
الـــشـــخـــصـــان الــــلــــذان ال تــنــطــبــق عــلــيــهــمــا 
لــالــتــحــاق بالنقابة،  الــقــانــونــيــة  الــشــروط 
ــه عــضــو  ــدمـ بــحــســب مــــا ورد فــــي طـــعـــن قـ
الصحافي  للنقابة  الــعــمــومــيــة  الجمعية 

ريمون فرنسيس. 
يــرى نقابي مــصــري مــخــضــرم، لــم يكشف 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــه، فــ ــ ــمــ ــ ــن اســ ــ عــ
النقابة ألعضاء   مسألة ضم 

ّ
أن الجديد«، 

للعمل  في مؤهاتهم  التدقيق  دون  جــدد 
بمهنة الصحافة هي عملية »إغراق نقابة 
للمتقدمني  عشوائي  بتقييد  الصحافيني 
»رغــم  ويــقــول  العضوية«.  على  للحصول 
أن النقابة رفضت قيد متدربني في جرائد 
كــثــيــرة، لــكــن مـــوضـــوع الــقــيــد بـــه فــوضــى 
ــا من 

ً
كــبــيــرة«، مــوضــًحــا أن هــنــاك ضــغــوط

الــخــاصــة والــشــركــات املساهمة  الــجــرائــد 
ــلـــني بــــهــــا، فــي  لـــقـــيـــد الـــصـــحـــافـــيـــني الـــعـــامـ
القومية  الجرائد  فيه  الــذي تقترب  الوقت 
تعيني  عــن  توقفت  قيد« ألنها  مــن »صفر 
ــا أن 

ً
صــحــافــيــني مـــنـــذ ســـــنـــــوات«، مــضــيــف

»الـــذيـــن يــتــقــدمــون اآلن لــلــقــيــد فـــي نــقــابــة 

الصحافيني، أغلبهم »عشوائيات« وهناك 
مـــن يــتــقــدم مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى بــدل 
جنيه   2500( والــتــكــنــولــوجــيــا  الـــتـــدريـــب 
تمنحها وزارة املالية لكل عضو( وما إلى 

ذلك من خدمات«.
ولم ينكر النقابي املخضرم في الوقت ذاته 
أن عـــدًدا مــن أعــضــاء مجلس النقابة مثل 
محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل، 
أكثرهم تشدًدا  يــراه  الــذي  وهشام يونس 
ووعًيا في موضوع القيد وما يحدث فيه، 

»يــحــاولــون الــوقــوف بــصــرامــة أمـــام القيد 
إذا  : »طبعا 

ً
قــائــا الــعــشــوائــي«. ويستدرك 

لــم يعترض أحــد األعــضــاء، وإذا استوفى 
القيد وعضو  فلجنة  قيده،  أوراق  املتقدم 
يتجاهلها،  أن  يــمــكــن  ال  الــنــقــابــة  مــجــلــس 
ــة، يجب  ولـــكـــن هـــنـــاك حــســاســيــات خـــاصـ
ــدمـــني، وفــحــص  ــقـ ــتـ الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا، فــــي املـ
موقفهم بشكل دقيق«. ويضيف أن »لجنة 
النقابة،  عن  معزولة  جزيرة  ليست  القيد 
ولــديــهــا حـــاالت بها طــعــون واضــحــة مثل 

مــحــمــود بـــدر ومــارســيــل ســمــيــر، ونــمــاذج 
بــــأن لجنة  الـــقـــول  أخــــــرى، وال تــســتــطــيــع 
القيد جمهورية مستقلة ال يستطيع أحد 
االقـــتـــراب مــنــهــا، فــلــو هــنــاك إرادة مـــن أي 
عضو باملجلس لاعتراض على هذا فلن 
يمر ويجب أن يناقش، وال أحد يستطيع 
ــاوزه، وال يــمــكــن لـــثـــاثـــة أعــــضــــاء أن  ــ ــجـ ــ تـ

يختطفوا مسألة القيد وينفردوا بها«. 
ويـــشـــيـــر الـــنـــقـــابـــي إلـــــى أن عـــضـــو مــجــلــس 
يراجع كشوف  »كــان  النقابة هشام يونس 
اإلنتاج لكل املتقدمني ويدخل إلى اإلنترنت 
الصحافي،  قدمه  ويبحث في كل موضوع 
ويــتــأكــد مـــن أنــــه مـــوضـــوع صــحــافــي ليس 
مــنــقــواًل مــن مــصــادر أخـــرى ويــتــأكــد مــن أن 
املــوضــوع، قبل  قــام بواجبه في  الصحافي 
أن يقرر قبوله، لكن األمر اآلن لم يعد كذلك«. 
ويقول »ال بد أن ننتقد أنفسنا. لدينا اآلن 
في مجلس النقابة 4 أعضاء رفضوا رئاسة 
بعض اللجان من أجل التعبير عن رفضهم 
لــتــشــكــيــل هــيــئــة املـــكـــتـــب، ولـــكـــن هــــذا ليس 
هــؤالء  على  يجب  العمل.  تعتزل  أن  معناه 
أن يعبروا عن الجمعية العمومية ويضعوا 
جــــدول أعـــمـــال، فــالــعــمــل الــحــقــيــقــي ملجلس 
النقابة ليس أن أدير »لجنة نشاط« لكن هو 
السياسات العامة املتعلقة بأوضاع املهنة 
والـــصـــحـــافـــيـــني. وعـــضـــو مــجــلــس الــنــقــابــة 
العربية«  »الــشــؤون  يــديــر لجنة مثل  الـــذي 
أو »الــحــريــات« يــتــصــور أن هـــذه هــو عمله 
ا 

ً
داخــل املجلس. يجب فقط أن يكون مشرف

داخـــل اللجنة ويــجــتــذب أعــضــاء مــن داخــل 
الجمعية العمومية للعمل في تلك اللجنة، 
الحريات  لكن طبيعة عمله أن يتحدث عن 
واملهنة وبعض املواد في الدستور املجمدة 

مثل إلغاء الحبس«. 
األعـــــــضـــــــاء األربـــــــعـــــــة املــــســــتــــبــــعــــدون مــن 
ــان مــجــلــس  ــ ــجـ ــ تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب ولـ
نــقــابــة الــصــحــافــيــني هــــم: مــحــمــد خــراجــة 
ــيـــظ وهـــشـــام  ــفـ ومـــحـــمـــد ســـعـــد عـــبـــد الـــحـ
يــونــس ومــحــمــود كــامــل. ويــقــول النقابي 
املــخــضــرم، إنـــه بــالــنــســبــة ملـــوضـــوع القيد 
ا موحًدا 

ً
»لو هــؤالء األربعة اتخذوا موقف

الـــكـــثـــيـــر مــع  يـــفـــعـــلـــوا  أن  ــيـــعـــون  ــتـــطـ يـــسـ
العمومية،  الجمعية  أعــضــاء  اعــتــراضــات 
ويــمــكــنــهــم الــضــغــط عــلــى الــنــقــيــب ضــيــاء 
ــــوان ولــجــنــة الــقــيــد ألن يــتــوقــفــوا عند  رشـ
بــعــض الــحــاالت الــتــي طــعــن عليها زمــاء 
ويدرسوها داخل املجلس، وهذا هو الحد 
األدنــــــى«.  ويــضــيــف أن »الــقــانــون يسمح 
لــنــقــابــة الــصــحــافــيــني بــتــنــقــيــة جـــداولـــهـــا. 
فنحن مهنة الشرط األساسي لها وعمود 
الــخــيــمــة فــي الــقــيــد هــو »املـــمـــارســـة«، فــإذا 
النقابة  حــق  فمن  املهنة  ممارسة  توقفت 
أن تـــراجـــع مــســالــة الــقــيــد«. ويــتــابــع: »فــي 
السابق عندما كنت عضوا باملجلس كان 
هناك موجات قيد أسوأ أيام أسامة سرايا 
وإبــراهــيــم نــافــع، إذ كــانــوا يــدفــعــون  إلــى 
النقابة بأعضاء ليغيروا تركيبة الجمعية 
 مــن أن تــكــون الجمعية 

ً
الــعــمــومــيــة، فــبــدال

العمومية 60% منها من ما يسمى بتيار 
االســتــقــال و40% الــبــاقــي، كــانــوا يريدون 
إدخال العشوائيني لقلب النسبة، ووقتها 
بــدأت موجة دخــول من الصحف القومية 
رهــيــبــة، عــبــارة عــن »ســكــرتــيــرات« وأقـــارب 
ــا اآلن فــمــا يــحــدث  لـــرؤســـاء الــتــحــريــر، أمــ
هو »إغــراق النقابة« وأنــا اعتبر ما حدث 
فـــي الــســابــق نــقــطــة فـــي مــحــيــط بالنسبة 
يــضــم  الـــقـــيـــد  ــبـــح  إذ أصـ اآلن،  يـــحـــدث  ــا  ملــ
فـــي أكــثــر مـــن 50 بــاملــائــة، صــحــافــيــني من 
الصحف الخاصة«. ويوضح أن »موضوع 
النقابة  في  حقيقية  مشكلة  أصبح  القيد 
ا أن 

ً
إلــى تركيز ووعــــي«، مضيف ويــحــتــاج 

»لجنة القيد كانت تضم مخضرمني مثل 
جال عيسى وجال عارف وأمينة شفيق 
ــائــــي املـــيـــرغـــنـــي، لــديــهــم خـــبـــرات في  ورجــ
املــهــنــة وخــبــرات فــي الــعــمــل الــنــقــابــي، لكن 
اآلن هناك من بني املسؤولني عن القيد من 
دخـــل الــنــقــابــة مــن بـــاب خلفي وهـــو القيد 
الــذي أصبح أخطر من القيد  االستئنافي 

الطبيعي من خال لجنة القيد«. 

ضغوط من الجرائد 
الخاصة والشركات 

لقيد صحافييها

انفجرت أزمة تتعلق بقيد نقابة الصحافيين المصريين أخيرًا، بعد تقدم طلبات »تحت التمرين« ومحاوالت تسجيل 
غير صحافيين كأعضاء، في ظّل وضع مأساوي للصحافة وغياب المحتوى منها والزج بالمخضرمين في السجون

تنّص املادة »22« من الئحة القيد بنقابة الصحافيني على 
للعمل الصحافي شرط من شــروط اكتساب  »التفرغ  أن: 
أو  اإلعــانــات،  في  العمل  ويعتبر  واستمرارها.  العضوية 
االشتغال بأعمال إداريــة أو غير صحافية في املؤسسة، 
من األسباب التي تفقد العضو شرطًا من شروط العضوية 
الــعــامــلــة، وكــذلــك العمل بــأجــر لــدى الــــوزرات واملــؤســســات 
الصحافي  عمل  طبيعة  على  يؤثر  بما  والخاصة  العامة 
املهنة  بأخاقيات  والــتــزام  موضوعية  من  تستلزمه  ومــا 
وقــواعــدهــا، وابــتــعــاد عــن إقــامــة أي تعامات مــع مصادر 
العمومية  الجمعية  يــرى عضو  الــشــروط  هــذه  األخـــبـــار«. 
 على النائب محمود 

ً
ريمون فرنسيس أنها ال تنطبق مثا

والنائبة  السابقة  التجمع  حــزب  رئــيــس  وســكــرتــيــرة  بــدر 
بنقابة  الــقــيــد  للجنة  املــتــقــدمــني  مــارســيــل سمير  الــحــالــيــة 
الصحافيني، ويرى أن هناك مخالفة من ناحية أخرى ألن 

عضو البرملان يجب أن يكون متفرغًا. 
عضو سابق بمجلس نقابة الصحافيني، لم يكشف عن 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك فــوضــى كبيرة  اســمــه، يــقــول لـــ
الصحافيني  تطرد  اآلن. وهناك صحف  القيد  في مسألة 
مثل »املــصــري الــيــوم«، وهــنــاك صحف أخــرى ال تجد ما 
تــنــشــره، وصــحــافــيــون ال يــجــدون مــا يكتبونه، فــمــن أيــن 
أتـــى هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر املــتــقــدم للجنة الــقــيــد«. ويضيف 
العضو السابق أن »هناك صحيفة تحصل على 70 ألف 
جنيه من كل شخص يرغب في الحصول على عضوية 
من  أكثر  هناك  يكون  أن  مستغربًا  الصحافيني«،  نقابة 
20 شــخــصــًا مــتــقــدمــني لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة نقابة 
لرجل  اململوكة  »الطريق«  الصحافيني قادمني من جريدة 
الدقي،  الــذي قضت محكمة جنح  بركات  األعمال مدحت 
فــي 18 فــبــرايــر/ شــبــاط 2017، بــتــأيــيــد الــحــكــم الــصــادر 
ضـــده بــالــحــبــس 3 ســـنـــوات، التــهــامــه بــالــنــصــب. مضيفًا 
األضعف، فهم  الحلقة  يكونون  ما  عــادة  »الصحافيني  أن 
التي  املؤسسات  لكن  النقابة،  دخــول  فــي  بشدة  يرغبون 

يعملون بها غالبًا ما تستغلهم«.

صحف ال تجد ما تنشره

MEDIA
منوعات

محرّرو 
لبنان

بيروت ـ ريتا الجّمال

انــتــهــت انـــتـــخـــابـــات نــقــابــة مـــحـــرري الــصــحــافــة 
»الوحدة  الئحة  بفوز  األربــعــاء،  اللبنانية، مساء 
القصيفي  جــوزيــف  النقيب  بــرئــاســة  النقابية« 
الذي ينتخب لوالية جديدة، مع توثيق مخالفات 
جسيمة شابت العملية. وتحضرت الائحة التي 
تتألف من 12 عضوًا إلعان فوزها قبل انتهاء 

ــور بـــدء كــلــمــة النقيب  احــتــســاب األصــــــوات. وفــ
ــوات مــعــارضــة مــن قــبــل صحافيني  رفــعــت أصــ
مستقلني ومن »تجّمع نقابة الصحافة البديلة« 
ضد الائحة املحسوبة على السلطة السياسية، 
ال  »نقابة  وأنها  عــدم شرعيتها  على  مشددين 
كبير  عــدد  الــذيــن ال يشمل  الصحافيني«  تمثل 
منهم في الجدول النقابي. وبلغت نسبة االقتراع 
لــنــقــابــة املــحــرريــن حـــوالـــي 73.5 فـــي املـــائـــة من 

مجموع جدول الناخبني، مع اقتراع 671 محررًا 
من أصل 912 من الذين يحق لهم التصويت، في 
إقبال الفت. وقال مازن أبو حمدان املراقب في 
»العربي الجديد«: »من التجاوزات التي  الجمعية لـ
سجلت قيام بعض األشخاص بالتصويت من 
خــارج املعزل، كذلك ضغط عــدد من املرشحني 
على ناخبني، عدا عن مجيء أشخاص ومعهم 

بشكل مسبق لوائح مختارة فيها األسماء«.

البديلة«  الصحافة  نقابة  »تجّمع  قــال  بيان،  في 
ــــيــــســــار قــبــيــســي  الـــــــذي حـــصـــلـــت مـــرشـــحـــتـــه إل
من  هدفنا  تحقيق  »استطعنا  صوتًا   93 على 
الــتــرشــيــح بــفــرض رقـــابـــة لــلــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
وتوثيق االنتهاكات واملخالفات ملتابعة معركتنا 
القضائية والقانونية«. وأكد »انطاق املعركة من 
داخل النقابة حتى تحريرها«، داعيًا الصحافيني 

إلى أوسع تضامن ممكن.

الصحف الخاصة باتت تسيطر على النقابة )محمد الراعي/فرانس برس(
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فيلمان أوروبيان
أنــه ال يخشى املغامرة، وينطلق  يؤكد واكــد 
في مشاريعه الفنية من نقطة تقديم الفائدة 
ــرًا مــن  ــيــ ــقــــول: »انـــتـــهـــيـــت أخــ ــة مـــعـــا. يــ ــعـ ــتـ واملـ
بعنوان  األول هو كوميدي  فيلمني،  تصوير 
)األبطال الخارقون رغم أنوفهم(، من بطولة 
وإخـــــــراج فـــنـــان فــرنــســي اســـمـــه فــيــلــيــب شــو، 
مــع تجربة  إلــى حــد بعيد  وتجربته تتشابه 
)ثالثي أضواء املسرح(. وتدور أحداث الفيلم 
حول الشخصية الكرتونية الشهيرة باتمان، 

الــذي يفقد الــذاكــرة وينسى مــن هــو، ودوري 
ــذي يــســتــفــيــد مـــن نــســيــان  ــ ــل الـــشـــريـــر الـ الـــرجـ
الــبــطــل لــشــخــصــيــتــه«، مــشــيــرًا إلـــى أن الفيلم 
سُيعرض في الشهور األولى من العام املقبل.
ــد، أيــضــا، عــن الــفــيــلــم اإلســبــانــي  يــتــحــدث واكــ
الــذي يجسد فيه شخصية  الــحــمــراء«،  »بناء 
لسان الدين بن الخطيب، ويحكي قصة قصر 
الحمراء، والدسائس واملؤامرات التي أحاطت 
به في تلك الفترة. يقول: »تدور الحكاية حول 
هي  العمل  وفكرة  الخطيب.  بن  الدين  لسان 

محمود الخطيب

فــي 28 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املاضي، عرضت منّصة »الجزيرة 
عــــنــــوان  يـــحـــمـــل  بــــرنــــامــــجــــا   »O2
»دهــالــيــز«. بــهــذا الــبــرنــامــج، يــخــوض املمثل 
املـــصـــري عـــمـــرو واكـــــد تــجــربــتــه األولــــــى في 
أداٍء تمثيلي،  إلى  البرنامج  التقديم. يستند 
إلى جانب مهارات مرتبطة بتقديم البرامج 

وعرض املعلومات بأسلوب شّيق.
فــي هـــذا الــســيــاق، الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
الــفــنــان عمر واكـــد. عــن هــذه الــتــجــربــة، يقول 
إنــه يسعى إلــى طــرح مــا يشبهه ويعبر عن 
قــنــاعــاتــه فــي جميع املــشــاريــع الــتــي يقدمها 
لـــلـــجـــمـــهـــور، ويـــشـــيـــر إلـــــى أن األفــــكــــار الــتــي 
يقدمها البرنامج مبنية على االستنتاجات 
الــتــي تــوصــل إلــيــهــا مــن الــكــتــب الــتــي قــرأهــا، 
ــد مــنــا أســئــلــة  ــ ــل كـــل واحـ ــ مــضــيــفــا: »فــــي داخـ
كثيرة يبحث عن إجابات عنها، وسيالحظ 
الجمهور في أول حلقة كيف عالجنا قضية 
ــزو املـــخـــلـــوقـــات  ــ ــفـــكـــرة غــ شـــائـــكـــة، تــتــعــلــق بـ

الفضائية لألرض«.

كان للموسيقى 
الغرناطية حضور مهم 
في األعراس والحفالت

ينتقد واكد استمرار 
تحكم الدولة المصرية 

في صناعة الفن

يمكن إنتاج تركيبات جديدة 
للمضادات ذات الخصائص 

المحسنة

2223
منوعات

في  اإلســالمــي  العربي  العصر  على  التركيز 
تــلــك الــفــتــرة، وهـــو عــصــر ذهــبــي غــنــي علميا 
ــُيـــعـــرض الـــعـــمـــل فــــي واحــــــد مــن  وثـــقـــافـــيـــا. سـ
املهرجانات الكبرى قبل عرضه للجمهور في 

أواخر العام املقبل«.

إمالءات سياسية 
ــد اســتــمــرار تــحــكــم الــدولــة  يــنــتــقــد عــمــرو واكــ
الــفــن، معتبرًا أن األمــر  املــصــريــة فــي صناعة 
العالم،  أي بلد حــول  الفنية في  للحالة  مــؤذ 

بــســبــب اإلمــــــــــالءات الـــتـــي يــطــبــقــهــا مــســّيــرو 
الـــصـــنـــاعـــة، ويــــضــــيــــف: »هـــــــذا األمـــــــر يــشــكــل 
مــعــانــاة ألي صــانــع أفــــالم يــريــد تــقــديــم عمل 
 فيلم )ريش( نال واحدة 

ً
غير سياسي، فمثال

مــن أهـــم الــجــوائــز الــدولــيــة فــي مــهــرجــان كــان 
إساءته  بحجة  مهاجمته  لتتم  السينمائي، 
 يعكس حالة موجودة في 

ً
للدولة. الفيلم مثال

كل مكان وال يمكن إنكارها«.
يـــأمـــل واكـــــد بــــأن تــتــحــســن أحــــــوال الــســيــنــمــا 
والدراما في مصر، مشيرًا إلى الحالة الصعبة 
التي يعيشها العاملون في صناعة السينما 
بــأنــه سيتم تخفيف حــدة  ويـــقـــول: »ســمــعــت 
املقبلة، وسيتم  الفنية  األعــمــال  فــي  الــتــدخــل 
إعـــطـــاء مــســاحــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص املــصــري 
رقابة  دون  من  فنية  أعمال  إلنتاج  والعربي 
مــســبــقــة، لــكــن مـــا ســيــتــم عــرضــه فـــي املــواســم 
املــقــبــلــة ســيــكــشــف عــمــا إذا كــــان ذلــــك ممكنا 
وسيعكس حجم التدخل، لكن باعتقادي لن 
يتم األمر بالسهولة التي يتخيلها البعض«.

قوى ناعمة
ــى حــــد مــــا مــــع فــكــرة  ــ ــمــــرو واكـــــــد إلــ يـــتـــفـــق عــ
تسعى  الغربية  السينما  فــي  نــمــاذج  وجـــود 
املتخلفني  العرب في شخصيات  تأطير  إلــى 
واملــتــأخــريــن عــن الــحــضــارة والــركــب العاملي 
ــن األفــــالم  ــقــــول: »عـــرضـــت عـــلـــّي الــكــثــيــر مـ ويــ
الـــتـــي تــحــمــل فـــي بــاطــنــهــا رســـائـــل تنتقص 
مــن الــعــرب وكــنــت أرفــضــهــا، ألن فيها حكما 
فيلم  فــي  العربي  لشخصية  وحــشــرًا  مسبقا 
بدور الشخص الجاهل أو السكير والعربيد 
بــطــرق ســاذجــة، فالسينما من  اإلرهـــابـــي  أو 
أنواع القوى الناعمة التي يتسلل الجميع من 

خاللها ليحقق كل شخص مبتغاه«.  
ويعبر عمرو واكد عن سعادته لوجود نجوم 
عـــرب دخــلــوا هــولــيــوود مــن أوســــع أبــوابــهــا، 
ولهم حضور دائم في السينما العاملية، مثل 
رامــــي مــالــك ومــحــمــد كــريــم وغــســان مسعود 
وسامر املصري، لكنه يرى استحالة أن يقوم 
مــنــتــج غــربــي بجمعهم مــعــا فـــي عــمــل واحـــد 
أن  »الفكرة يمكن  فـ مــا،  لخدمة قضية عربية 
تنجح إذا تم تبنيها من داخل العالم العربي، 
بــمــعــنــى أن تــخــرج أفــــالم عــربــيــة تــعــرض في 
املهرجانات العاملية، تفسر للمشاهد الغربي 
وبالتالي  اإلنسانية،  الــعــرب  حياة  تفاصيل 
أننا  ونــوضــح  وبــيــنــهــم،  بيننا  جــســرًا  نبني 
مثلهم نأكل ونشرب ولدينا أبناء وطموحات 
فـــي الــحــيــاة، وتــحــركــنــا الـــدوافـــع اإلنــســانــيــة. 
ومن هنا، ستبدأ تتشكل لديهم صورة تقبل 
الهوية العربية الخالية من ادعاءات اإلرهاب 
والـــتـــفـــرقـــة، فــالــفــنــان وظــيــفــتــه أن يــعــبــر عن 
الــنــاس، وحــني يستشعر اآلخــر هــذا التعبير 

سيبدأ بالبحث عن الحقيقة«.

راحة فنية
أعمال  فــي  بــاملــشــاركــة  ال يخفي واكـــد رغبته 
ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة فـــي بــلــده مــصــر ويــقــول: 
كوني  الفنية  الــراحــة  منطقة  فــي  أجــلــس  »ال 
أفتقد  وأمــيــركــا.  أوروبــــا  فــي  للعمل  مطلوبا 
ــلــــي وبـــلـــدي  ــيــــع تـــهـــم أهــ ــــي مــــواضــ لـــلـــعـــمـــل فـ
ومجتمعي، لكنني اآلن ال أملك هذه املساحة 
من التعبير بحكم عدم قدرتي على السفر إلى 
مصر، عدا عن كوني مشطوبا من نقابة املهن 
التمثيلية، وال أستطيع العمل هناك، لكنني 
ســعــيــد بــالــجــمــهــور املــصــري الــــذي يتابعني 

على مواقع التواصل االجتماعي«.
ال ينفي واكــد أن وجــوده في أوروبــا ساعده 
عــلــى تــقــديــم أعــمــال مــهــمــة، وأن هـــذه األفـــالم 
مـــا كـــان مـــن املــمــكــن أن يــقــدمــهــا لـــو أنـــه بقي 
فــي تقديم  الــدائــم  فــي مصر بسبب انشغاله 
أعمال محلية، ويقول »أنا مصري وسأبقى 
دمــت حيا ومهما  مــا  لبلدي وشعبي  مدينا 

قيل عني«.

إبراهيم علي

ــوم، تــعــمــد تــطــبــيــقــات وتــقــنــيــات  يــومــا بــعــد يــ
عــالــم املــيــديــا الــبــديــلــة إلــــى إصـــــدار خــاصــيــة 
جديدة، تساعد في تسهيل عمليات البحث، 
وتسهم، إلى حد بعيد، في الترويج للفنانني 

واملؤثرين في هذا العالم.
الــتــقــنــيــات والــتــطــبــيــقــات املستجدة  أن  يــبــدو 
في عالم امليديا ال تقف عند حدود التواصل 
اإلنـــســـانـــي عــمــومــا، بـــل تـــحـــاول فـــي كـــل مــرة 
»إغــراء« املتابعني بتقنيات جديدة، منها ما 
يختص بالجمال، وآخر يختص بالتجميل. 
ــرًا، أطــلــقــتــهــا املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــجــوى  ــيـ أخـ
كرم، ميزة تقنية جديدة، تتعلق باالستماع 
والعرض ألغانيها عبر »فلتر«، يعيد قديمها 
الغنائي وجديدها معا، بحسب رغبة املتابع.
فاجأت نجوى كرم متابعيها بـ »فلتر« خاص 
فيه  للمشاركني  يسمح  الغنائي،  بأرشيفها 
ــدى أغــنــيــاتــهــا. وتــفــاعــل  بــاالســتــمــاع إلـــى إحــ
الذي يعيد  »الفلتر« املستحدث،  كثيرون مع 
ــم، الــــذي  ــرم الـــضـــخـ ــ ــيــــف كـ ــرة أرشــ ــ ــذاكـ ــ ــى الـ ــ إلـ
يتضمن أكثر من 250 أغنية. تفاعل معجبو 

وموسيقى املالوف في تونس«. يشير شهيد، 
ــدة مـــديـــنـــة حــــدوديــــة،  ــ ــه بــحــكــم أن وجــ ــ ــــى أنـ إلـ
األنــدلــس؛ فقد دخل  وبحكم قربها من مدينة 
عدد من املسلمني هذه املنطقة، وأدخلوا معهم 
هذا  ضمنها  مــن  وكـــان  وتقاليدهم،  ثقافتهم 
ــتـــراث الــجــمــيــل، أي املــوســيــقــى الــغــرنــاطــيــة،  الـ
لــلــمــوســيــقــى  تـــأســـســـت  اول جـــمـــعـــيـــة  ــل  ــعــ ولــ
والطرب الغرناطي كانت في وجدة عام 1921، 
طلق عليها اسم الجمعية األندلسية للطرب 

ُ
وأ

واملسرح واآلداب.
فـــي هـــذا الــســيــاق، نــســأل شــهــيــد: مـــا هـــي أهــم 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ الــــنــــشــــاطــــات واملـــــشـــــاركـــــات الــ
التراث،  هذا  على  »حفاظا  ليجيب:  الجمعية؟ 
تسهر الجمعية على تنظيم مهرجان سنوي 
يعرف دورته الحادية عشرة في شهر مارس/
آذار من كل عــام؛ مهرجان ذو طابع غرناطي، 
يحضره فنانون من مختلف البلدان العربية 
املــغــرب، وتميزه ســهــرات غرناطية من  ومــدن 
عدة فرق وندوات، وتشارك فيه أيضا كل سنة 

فرقة نسيم األندلس التابعة للجمعية.
ــدلـــس فـــي عــدة  وقـــد شـــاركـــت فــرقــة نــســيــم األنـ
تـــظـــاهـــرات مـــن أبــــرزهــــا: املـــهـــرجـــان املــغــاربــي 
بــالــجــزائــر  بــتــلــمــســان  األنــدلــســيــة  للموسيقى 
الــتــقــلــيــديــة  املـــوســـيـــقـــى  ومــــهــــرجــــان   ،2011
ببجاية بالجزائر 2012، ومهرجان أندلسيات 

وجدة ـ فرح بختي

البقعة من مدينة  بمجرد أن تطأ قدماك هذه 
املــغــرب، تجد  ــدة، فــي الجهة الشرقية مــن  وجـ
نفسك وقــد انتقلت إلــى زمــن آخـــر، إلــى قرابة 
700 عــام مــضــت. ليس فقط ألنــك تــرى بعض 
ملسات هذا الزمن السابق على الــجــدران؛ لكن 
ألنـــك أيــضــا ســتــرى وتــســمــع آالت وموسيقى 
تنتمي إليه. ربما يكون وجه االختالف األبرز، 
ــاء  ــ ــك تــــرى فــتــيــات وفــتــيــانــا، يـــرتـــدون األزيـ أنــ
الـــعـــصـــريـــة. هـــنـــا، فـــي مــبــنــى »جــمــعــيــة نسيم 
الغرناطي«، في وجــدة، ثمة  األنــدلــس للطرب 
ــــح، يــشــيــر إلــيــه الــجــمــعــيــة الــتــي  بــرنــامــج واضـ
تهدف إلى أن تحافظ، مع شيء من التطوير، 

على هذا اللون من الطرب واملوسيقى.
يقول رئيس الجمعية، املوسيقي عمر شهيد، 
في حديث إلى »العربي الجديد«، إن الجمعية 
تعمل منذ تأسيسها في عام 2005، على نشر 
الــثــمــني، بتكوين أجــيــال متتالية  الــتــراث  هــذا 
لحمل مشعل هذا التراث؛ إذ يلتحق، سنويا، 
باملدرسة التابعة للجمعية، وكذلك بجمعيات 
الطلبة من  مــن  أعـــداد كبيرة  أخـــرى،  ومعاهد 
الذكور واإلناث، وذلك إما بطلب منا، أو برغبة 

من املتقدمني، واملتقدمات.
ــــد احـــتـــضـــنـــت مـــديـــنـــة  ــقـ ــ ــيــــد: »لـ ــهــ يـــضـــيـــف شــ
ــدم، ولــعــل  ــقـ وجــــدة الـــطـــرب الــغــرنــاطــي مــنــد الـ
ذلــك بفضل الــهــجــرات األنــدلــســيــة إلــى املغرب 
الــعــربــي، خــاصــة املــغــرب وتــونــس والــجــزائــر، 
بالفردوس  تسمى  التي  غرناطة  سقوط  بعد 
ــدارس؛ وهــي  املــفــقــود، وقـــد كــونــت لــنــا ثـــالث مــ
موسيقى اآللة واملوسيقى األندلسية الشهيرة 
املغرب،  باملغرب، واملعروفة بعدد من مناطق 
واملوسيقى الكالسيكية الشهيرة في الجزائر، 

نجوى كرم مع التطبيق الجديد؛ إذ يظهرهم 
في الخلفية، يــؤدون األغنية التي اختاروها 

في التطبيق الجديد.
حــــصــــدت نــــجــــوى كـــــرم مــــزيــــدًا مــــن الــتــفــاعــل 
وتـــبـــادل الــفــيــديــوهــات، الــتــي أعــــادت نشرها 
ــتــــر«، دعــمــا  عـــبـــر صــفــحــتــهــا الـــخـــاصـــة »تــــويــ

تها.
ّ
للحملة الجديدة التي تبن

ــجــــوى كــــــرم الـــفـــنـــانـــة األولـــــــــى عــربــيــا  لـــعـــل نــ
خاص  تطبيق  لتفعيل  »فــلــتــر«  تختار  الــتــي 
الفنانني  معظم  يعتمد  وقــت  فــي  بأغانيها، 
ــاع إلـــى  ــمـ ــتـ ــلــــة، لـــالسـ ــى املــــنــــصــــات الــــبــــديــ ــلـ عـ
أن  ويمكن  املوسيقي،  أو  الغنائي  إلنتاجهم 
تسجل خطوة نجوى كرم مزيدًا من التفاعل 
مـــن خــــالل اســتــخــدامــهــا الحـــقـــا فـــي مــســاحــة 

كبيرة خاصة بنشر األغاني.
أطــلــقــت   ،2020 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
املمثلة اللبنانية نادين نجيم خاصية »فلتر« 
ــتـــغـــرام«،  جـــديـــد عـــلـــى مـــحـــّمـــل الــــصــــور »إنـــسـ
ــك بــعــد فــتــرة مـــن الــتــشــويــق، وهـــي فــكــرة  وذلــ
راودتها بعد انفجار مرفأ بيروت أغسطس/ 
استخدامها  كــثــرة  مــع  خــصــوصــا   ،2020 آب 
الـــنـــدوب عــلــى وجهها  آثـــار  الــفــالتــر لتغطية 
ــة. يتميز الــفــلــتــر بــالــحــفــاظ على  ــابـ مــن اإلصـ
مع  والعينني،  الشامة  مثل  هــي،  كما  املالمح 
خــاصــيــة مــكــيــاج الــعــيــون، مــثــل »اآليــاليــنــر«. 
 من املقاطع 

ً
وشاركت نجيم، بعدها، مجموعة

تستخدم فيها الفلتر، وعلقت بالقول: »ميوز، 
صار رسميا جاهز، فيكم تجربوه وتعطوني 

يكم«.
ٔ
را

قد يكون تطبيق »سناب شات«، الذي انطلق 
التي تستخدم  الوسائل  أكثر  عام 2011، من 
تقنية وأنـــواع »الــفــالتــر«، خصوصا مــن قبل 
الــعــرب والغربيني على حــد ســواء.  املشاهير 

 كبيرًا، 
ً
اجتاح التطبيق العالم، وحقق تفاعال

ملا يحمله من ميزات سهلة، ومدة قياسية في 
التصوير واإلضافات املطلوبة والنشر.

ــائــــد  ــاري والــــعــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــيــــدًا عـــــن هــــدفــــهــ بــــعــ
املـــالـــي الـــــذي تــحــقــقــه هــــذه املــــواقــــع، تشكل 
يضع  واقــعــا  التكنولوجية  ــثـــورة«  »الـ هـــذه 

ــام تــوفــر الــخــدمــات املــطــلــوبــة،  املــتــابــعــني أمــ
بــشــكــل ســـريـــع، لــيــس أقـــلـــه الـــحـــصـــول على 
أغــنــيــة عــمــرهــا ســنــوات فــي أقـــل مــن دقــيــقــة، 
أو  عــاٍل، وإعـــادة إرسالها  وبمستوى تقني 
التواصل  مــواقــع  على  ومبادلتها  نسخها 
ــر مــن  ــ ــيـــل آخــ ــانــــب إجــــبــــار جـ ــــى جــ كــــافــــة. إلــ

املتابعني أكثرهم من املراهقني، للتفاعل مع 
رؤيـــة الــفــنــان املفضل لــديــهــم، إن عــن طريق 
االســتــمــاع إلــى أغــانــيــه، أو اســتــغــالل تقنية 
تتعلق بالجمال وتحسني الشكل الخارجي، 
عن طريق تقنيات الفالتر أو »الفوتوشوب« 

الخاص بالهواتف الذكية.

القليعة بالجزائر 2014، ومهرجان املوسيقى 
األندلسية بإشبيلية بإسبانيا 2015.

سجل  فللجمعية  الوطني،  الصعيد  على  أمــا 
ــاركــــت فــي  حـــافـــل فــــي هـــــذا املـــــيـــــدان، حـــيـــث شــ
الــعــديــد مــن املــهــرجــانــات فــي فـــاس، ومكناس، 
والرباط، وطنجة، وتطوان، وشفشاون، وسال، 
ومــــراكــــش، والـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء. فـــي مـــا يخص 
املوسيقى الغرناطية وتعريفها، يقول شهيد 
اســم  ألــحــان، يطلق عليها  بــعــدة  تتميز  إنــهــا 
النوبة الكاملة التي تتكون من خمسة أجزاء. 
يجمع  الــذي  املتفرد،  بإيقاعها  أيضا  وتتميز 
واملندولني،  والغيتار  والكمان  العود  آلــة  بني 
ومـــا يــســمــى أيــضــا عــنــد الــوجــديــني بــآلــة كــاط 
ــنــــاي، واإليــــقــــاع، وآلـــة  ــة فــيــولــون والــ ــ كــــاط وآلـ

البيانو مع أناشيد وأغاني تنشدها الفرقة. 
وتتميز فرقة الغرناطي أيضا بزيها التقليدي؛ 
إذ يعتمر الــذكــور طــربــوشــا أحــمــر، ويــرتــدون 
جلبابا. أما بالنسبة لإلناث؛ فلباسهن وجدّي 

بحت، ُيطلق عليه اسم كاراكوا.
بـــعـــيـــدًا عـــــن الــــحــــفــــالت، كـــيـــف تــــــرى حـــضـــور 
عامة  املغربي  املجتمع  فــي  الغرناطي  الــطــرب 
والــوجــدي خــاصــة؟ نسأل شهيد. يــقــول: »لقد 
كان للغرناطي حضور في األعراس والحفالت 
الــوجــديــة؛ إذ كــان ال يمكن أن يــقــام عــرس في 
الغرناطي.  الطرب  فرقة  وتحضره  إال  وجــدة، 
لكن، مع األسف، أصبح هذا التراث يندثر، ولم 
يعد لــه حــضــور كبير فــي األعــــراس الــوجــديــة. 
نــجــده أحــيــانــا لـــدى بــعــض الــعــائــالت وجــديــة 
األصل، التي ال تزال تحافظ على هذا التراث«. 
يضيف: »لألسف، ال يلقى هذا التراث دعما من 
الحكومة، ولم يأخذ حقه الالئق من االهتمام 
مثل باقي الفنون؛ إذ نعتمد فقط على تبرعات 

بعض املحبني واملولعني بهذا الفن«.

الفنانون في العالم البديل... »فلتر« األغاني والتجميلالموسيقى الغرناطية في جمعية مغربية
بعيدًا عن الهدف التجاري 

لمواقع وتطبيقات 
الهواتف والمواقع 

اإللكترونية، تسجل 
التقنيات الجديدة تفاعًال 
كبيرًا من متابعي الفنانين

محمد الحداد

اكتشف بــاحــثــون طريقة جــديــدة إلنــتــاج مــضــادات 
إلعــادة  الجيني،  التحرير  تستغل  مــعــقــدة،  حيوية 
برمجة مسارات األدوية املستقبلية املطلوبة بشكل 
عـــاجـــل، ملــكــافــحــة مـــقـــاومـــة مــــضــــادات املـــيـــكـــروبـــات، 

وعالج األمراض املهملة واألوبئة.
 Nature فــــي دوريــــــــة ــــشــــرت 

ُ
ن فــــي دراســــــــة جــــديــــدة 

جامعة  مـــن  بــاحــثــون  اكــتــشــف   ،Communications
مانشستر طريقة جديدة للتعامل مع إنزيمات خط 
أن  يمكن  والتي  البكتيريا،  في  الرئيسية  التجميع 
تمهد الطريق لجيل جديد من العالجات باملضادات 
الحيوية. وفق الدراسة، يشير املؤلفون إلى إمكانية 
كاس(  كريسبر  )تقنية  الجيني  التحرير  استخدام 
لــخــلــق إنـــزيـــمـــات جـــديـــدة لــلــبــبــتــيــد غــيــر الــصــبــغــي 
الــتــي تنتج  الثانوية  املــركــبــات  )NRPS( - وهــو مــن 
البكتيريا  مثل  الدقيقة  الكائنات  طــريــق  عــن  عـــادة 
والفطريات - وتنتج مضادات حيوية مهمة سريريا.

وتـــعـــد الــبــبــتــيــدات غــيــر الــصــبــغــيــة مـــن اإلنـــزيـــمـــات 
املـــنـــتـــجـــة لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة الــطــبــيــعــيــة مــثــل 
الــبــنــســلــني. ومـــع ذلـــك، حــتــى اآلن، كـــان تــحــريــر هــذه 
املعقدة إلنتاج مضادات حيوية جديدة  اإلنزيمات 

وأكثر فاعلية يمثل تحديا كبيرًا.
أحـــدثـــت تــقــنــيــة الــتــحــريــر الــجــيــنــي املــعــروفــة بــاســم 
البيولوجية،  العلوم  ثــورة في  كــاس 9«  »كريسبر/ 
الفرنسية  التقنية؛  هــذه  رتــا  مــطــوِّ عليها  استحقت 
إيمانويل شاربنتييه، واألميركية جينيفر داودنا، 

جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020. تعتمد تقنية 
التحرير الجيني، كريسبر، على دليل من الحمض 
النووي الريبوزي RNA، يمكنه تحديد الجزء املراد 
تــعــديــلــه بـــدقـــة، ومـــن ثـــم يــقــوم إنـــزيـــم CAS9 بقص 
بــإجــراء  الــجــزء ليسمح  الــنــووي عند هــذا  الحمض 
مضادات  مقاومة  عــدوى  تسبب  املطلوب.  التعديل 
ألــف حالة وفــاة كل  قــرابــة 700   )AMR( امليكروبات
عـــام عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ومـــن املــتــوقــع أن يرتفع 
الــعــدد إلــى 10 مــاليــني، مــا يكلف االقــتــصــاد العاملي 
قرابة 100 تريليون دوالر بحلول عام 2050. كذلك 
ــادات املــيــكــروبــات الــعــديــد من  تـــهـــّدد مــقــاومــة مـــضـ
أهــــداف التنمية املــســتــدامــة لــألمــم املــتــحــدة، مــع 28 
مــلــيــون شــخــص إضـــافـــي يــمــكــن أن يـــجـــبـــروا على 
العيش فــي فقر مدقع بحلول عــام 2050 مــا لــم يتم 

احتواء مقاومة مضادات امليكروبات.
وقال جيسون ماكفيلد، أستاذ الكيمياء الحيوية في 
جامعة مانشستر واملؤلف الرئيسي في الدراسة، إن 
إلنتاج  تستخدم  أن  يمكن  الجينات  تعديل  عملية 
مضادات حيوية محسنة، وربما تؤدي إلى تطوير 

عـــالجـــات جـــديـــدة تــســاعــد فـــي مــكــافــحــة مــســبــبــات 
األمراض واألمراض املقاومة لألدوية في املستقبل. 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  ماكفيلد  ويوضح 
للمضادات  املــقــاومــة  األمــــراض  ظــهــور مسببات  إن 
تواجهها  التي  التهديدات  أكبر  أحــد  هو  الحيوية، 
ــــوم. وأن طـــريـــقـــة تـــحـــريـــر الــجــيــنــات  ــيـ ــ الـــبـــشـــريـــة الـ
الــتــي طـــورهـــا فــريــقــه، هـــي طــريــقــة فــعــالــة وســريــعــة 
أن  يمكن  التي  املعقدة،  اإلنــزيــمــات  لهندسة  للغاية 
تنتج تــركــيــبــات جــديــدة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة ذات 

الخصائص املحسنة.
البكتيريا  مــثــل  الــدقــيــقــة،  الــحــيــة  الــكــائــنــات  تمكنت 
التي تعيش في التربة، من تطوير إنزيمات تخليق 
بناء  الــتــي تجمع وحــــدات  الــصــبــغــي،  غــيــر  الببتيد 
الببتيد،  منتجات  فــي  األمينية  األحــمــاض  تسمى 
وغالبا ما يكون لها نشاط قوي جدًا من املضادات 
الـــحـــيـــويـــة. يـــتـــم اشـــتـــقـــاق الـــعـــديـــد مــــن املــــضــــادات 
الــحــيــويــة املــهــمــة واملــســتــخــدمــة بــكــثــرة حـــول العالم 
من إنزيمات الببتيد غير الصبغي، مثل البنسلني، 

وفانكوميسني، ودابتوميسني.
القاتلة التي  ومــع ظهور بعض مسببات األمــراض 
تقاوم كل هذه املضادات الحيوية املوجودة حاليا، 
ــام الــبــاحــثــني  ــ فــــإن أحــــد الــحــلــول الـــتـــي قـــد تـــكـــون أمـ
هــو ابــتــكــار مـــضـــادات حــيــويــة جــديــدة بخصائص 
محسنة يمكنها التعامل مع آليات مقاومة مسببات 
ــذه الــجــهــود، الــطــريــقــة الــتــي  ــن بـــني هـ األمــــــراض. ومـ
إنزيمات  لتحرير جينات  الــدراســة  مؤلفو  ابتكرها 

الببتيد غير الصبغي.

جولة في »دهاليز« الممثل

أطلقت نجوى كرم »فلتر« سريعًا خاصًا بأغانيها )ذبيان سعد(

ظهور مسببات 
األمراض 
المقاومة 
للمضادات 
الحيوية هو أحد 
أكبر التهديدات 
التي تواجهها 
البشرية )رمسيس 
ماتي/ األناضول(

احتضنت مدينة وجدة الطرب الغرناطي منذ القدم )فيسبوك(

)Getty/ال يخفي رغبته بالمشاركة في أعمال سينمائية عربية في بلده )غاريث كاترمول

يخوض الممثل عمرو واكد تجربته األولى في التقديم، من خالل برنامج »دهاليز« على منصة 
»الجزيرة O2«. هنا حديث معه حول تجربته هذه، إلى جانب جديده السينمائي

عمرو واكد

مضادات حيوية بالتحرير الجيني

فنون وكوكتيل
مقابلة

دراسة

رصدإضاءة

ُصدم الجمهور بسبب 
ظهور الممثل عمرو واكد 
مع ممثلة األفالم اإلباحية 
السابقة، ميا خليفة، في 

مسلسل »رامي« )الصورة(. 
يعلق على األمر: »لم أقم 
باختيار الممثلين، وال أجد 
مشكلة بأن يختار المخرج 

أي ممثل الئق للدور، وليس 
دوري أن أحكم على أحد. 
أنظر للموضوع من زاوية 

وجودها في العمل، 
وأتساءل: هل عطلته؟ 
أم هل قدمت دورها 

بإجادة وكسب المسلسل 
من وجودها؟ ما يعنيني 

شخصيًا أنني قدمت دوري 
بمهنية«.

رامي وميا
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