
21

»حرب الترندات« في العراق: تالعب مدعوم سياسيًا
بغداد ـ زيد سالم

تــداواًل«  »األكثر  املحتوى  صناعة  تحّولت 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ووســــــــوم مــــواقــــع الــ
»الـــتـــرنـــد«، إلـــى حــالــة مــن حــــاالت الــتــاعــب 
ــادة مــا  ــ ــام، عــ ــ الـــســـيـــاســـي لــصــنــاعــة رأي عــ
يكون أصله خافات بني جهات حزبية أو 
فصائل مسلحة أو حتى شخصيات عامة 
ومــســؤولــني فــي الـــدولـــة الــعــراقــيــة. ويلعب 
املال السياسي دوره في صناعة »الترند« 
ــي الـــــعـــــراق، إذ تــمــتــلــك جــمــيــع األحــــــزاب  فــ
ــانـــات الـــعـــراقـــيـــة وفـــصـــائـــل الــحــشــد  ــيـ ــكـ والـ
الشعبي جيوشًا إلكترونية تخدم لصناعة 
محتويات عادة ما تكون مضللة ومدفوعة 
الـــثـــمـــن، نـــاهـــيـــك عــــن كـــونـــهـــا تـــســـعـــى إلـــى 
تشتيت الـــرأي الــعــراقــي مــن جــهــة، وضــرب 

مصالح أو سمعة جهة معينة أحيانًا.

من التيار الصدري إلى المليشيات
يتنافس، في العادة، أنصار زعيم »التيار 
الــــصــــدري« مــقــتــدى الــــصــــدر، مـــع أنــصــار 
ــران، على  ــ الــفــصــائــل املــســلــحــة املــوالــيــة إليـ
نشر وسوم محددة، للوصول إلى الترند 
الـــثـــابـــت فــــي مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« فــــي حــــدود 
ــة الـــعـــراق، مــن خـــال آالف الــتــغــريــدات  دولـ
 عــن طريق 

ً
ــادة املتسلسلة والــتــي تــكــون عـ

النسخ واللصق لنفس العبارة مع وجود 
»تيليغرام«،  تطبيق  على  تدعمها  قنوات 
تــتــولــى إعــــــداد وصـــيـــاغـــة الـــتـــغـــريـــدات أو 
اإللكترونية على  الهجمات  حتى تنسيق 
حسابات شخصيات سياسية وحكومية 
ونـــاشـــطـــني مـــدنـــيـــني. ووصـــــل الـــحـــال إلــى 
عراقيات  وحقوقيات  ناشطات  حسابات 
ــًرا املـــطـــالـــبـــة بـــســـن قـــانـــون  ــ ــيـ ــ ــدرن أخـ تــــصــ
والتمييز على  األســــري  الــعــنــف  يــنــاهــض 

أساس النوع االجتماعي.
العفوي  ذلــك، يغيب فعليًا الصوت  خــال 
أو الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي مـــن قــائــمــة الــتــرنــد 
العراقي، إذ عادة ما يؤدي عمل الجيوش 
االلكترونية الى تاشي أي فرصة لتصدر 
اهــتــمــامــات الــعــراقــيــني الــحــقــيــقــيــة ملــواقــع 

التواصل االجتماعي.

بين الماضي والحاضر
لــم تكن مــا بــات يعرف فــي الــعــراق محليًا 
»حرب الترندات«، حاضرة بني األحزاب  بـ
ــة، خـــال  ــلـــحـ الـــعـــراقـــيـــة والـــفـــصـــائـــل املـــسـ
ــرة  ــاهـ ــانــــت ظـ ــة، بــــل كــ ــيــ ــاضــ ــوات املــ ــنــ ــســ الــ
اعــتــمــاد الــصــفــحــات املــزيــفــة عــلــى املــواقــع 
وحمات  الشائعات  بث  مع  السائدة  هي 
الــتــخــويــن والــتــســقــيــط. إال أن الــســيــاســات 
ــل فـــرضـــهـــا إدارة  الـــتـــي تــــواصــ الـــجـــديـــدة 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل وتـــحـــديـــدًا »فــيــســبــوك« 
ــتـــر«، وهــــي األكـــثـــر اســتــخــدامــًا في  و»تـــويـ
الـــعـــراق، تــدفــع إلـــى اســتــخــدام الحسابات 
الحقيقية وليست الوهمية التي عادة ما 
تكون عرضة لإلغاق. ويــرى مراقبون أن 
إلــى هــذا الحد،  الــحــرب السياسية  تــطــور 
ُيعد األخطر كونه ال يعتمد على االشتباك 
املسلح أو التجاذبات السياسية، بل يصل 
إلى الحرب املعلوماتية والتضليل ونشر 
األخبار الكاذبة واملزيفة ووصل األمر الى 
اســتــهــداف الــنــاشــطــني والــنــاشــطــات وأي 
ــزاب  ــ مـــعـــارض لــلــفــصــائــل املــســلــحــة واألحــ
وحياتهم  بسمعتهم  الباد،  في  الرئيسة 

الشخصية.
ــع املــــاضــــيــــة،  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ وبــــــــــــــرزت، خــــــــال األســ
وســـــوم تــتــبــع الـــخـــط والـــفـــكـــر الــفــصــائــلــي 
واملليشياوي في العراق، ومعظمها تهدف 
والتيار  املتظاهرين  دعــوات  إلــى تسطيح 
 غالبيتها 

ّ
أن الــعــراق. وُيــاحــظ  املدني في 

حـــســـابـــات وهــمــيــة ُصــنــعــت حــديــثــًا لــهــذا 
 إلــى الخط الــصــدري الــذي 

ً
الــشــأن، إضــافــة

يعمل على تلميع صورة الصدر وتصديره 
ــد الـــذي  ــ عــلــى أنـــه »الــزعــيــم الــعــربــي األوحـ
يهتم للقضية الفلسطينية«. لكن واقعيًا، 
مستمرة  حمات  التواصل  مــواقــع  تشهد 
 
ً
من قبل جيوش إلكترونية تتلقى تمويا

مـــن األحـــــزاب الــســيــاســيــة لــدعــم تــوجــهــات 

قــادة األحــــزاب، ويــأتــي فــي املرتبة الثالثة 
عقب الصدريني والوالئيني، أنصار زعيم 

»تيار الحكمة« عمار الحكيم.

وحدات خاصة وحسابات وهمية
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــادر ســــيــــاســــيــــة لــ ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــقـ ــ تـ
الجديد«، إن »التيار الصدري يمتلك وحدة 
الصدري«  »الترند  وحــدة  تسمى  خاصة، 
وهي متخصصة بنشر وتعميم تغريدات 
مقتدى الصدر في املواقع، وأيضا مواقف 

الـــتـــيـــار الــــي يــتــبــنــاهــا بــشــكــل مــبــاشــر أو 
ضــمــنــي. كــمــا يــتــورط مــوظــفــون فــي هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي ضــمــن وحـــــدات الــرصــد 
واإلعـــــــــام، وآخــــــــرون يــتــبــعــون الــفــصــائــل 
ــا، عــبــر إدارة  ــهــ املــســلــحــة، بـــالـــظـــاهـــرة ذاتــ
مئات الحسابات على تويتر وفيسبوك«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وتــبــنّي املـــصـــادر لـــ
»معظم الغرف اإلعامية التابعة لألحزاب 
كواحدة  الطريقة  هــذه  تعتمد  والفصائل 
مـــن طــــرق االســـتـــعـــراض والـــحـــضـــور على 

ــــام الــجــديــد بـــالـــعـــراق«. وقـــال  ســاحــة اإلعـ
كمحرر  يــعــمــل  وهـــو صــحــافــي  »ف. ش«، 
ــد املــــواقــــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــابــعــة  ــ فــــي أحـ
لفصيل مسلح، إنه »يمتلك 10 حسابات، 
جميعها تحمل عناوين وصور نساء، من 
تفرضها  الــتــي  الهاشتاغات  تفعيل  أجــل 
ــة لـــلـــفـــصـــائـــل. وهـــنـــاك  ــيــ املـــكـــاتـــب اإلعــــامــ
تطبيقات تتيح فتح كل الحسابات في آن 
والتغريدات،  املنشورات  واحــد، ومشاركة 
وهــــذا األمــــر يــنــطــبــق تــقــريــبــًا عــلــى معظم 
ــد الــشــعــبــي  ــــي إعـــــــام الـــحـــشـ ــلـــني فـ ــامـ ــعـ الـ
والــفــصــائــل املــســلــحــة«. وأكــمــل أن »هــنــاك 
مــكــاتــب أو فــرقــا محلية فــي بــغــداد، تبيع 
الوهمي على موقع  بالجمهور  ما يعرف 
تويتر مقابل األموال، ويقدر سعر 12 ألف 
متابع وهمي بـ300 دوالر أميركي. ويمكن 
ألي عراقي أن يتأكد من ذلك، عبر الدخول 
السياسيني  املعجبني ببعض  على سجل 
والصفحات اإللكترونية التابعة لألحزاب 
والفصائل والتأكد من ذلك، حيث سيظهر 
تــحــمــل صــور  الـــتـــي  الـــحـــســـابـــات  أن آالف 
آسيويني ومن جنسيات مختلفة وأخرى 
عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة يــــدعــــمــــون صـــفـــحـــات 
أيضًا  ويــشــاركــون  العراقيني  السياسيني 
فـــي مــشــاركــة الـــتـــغـــريـــدات«، الفــتــًا إلــــى أن 
»الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة تــنــفــق الــكــثــيــر مــن 
األمـــــــوال لــتــعــمــيــم ورفـــــع مــســتــوى تــــداول 
ــد، وبـــعـــد  ــرنــ ــتــ ــتـــوى الــ الـــــوســـــوم إلــــــى مـــسـ
ــتـــداول  ــقـــوم صـــفـــحـــات الـــفـــصـــائـــل بـ ــــك تـ ذلـ
هناك حملة شعبية  بــأن  تفيد  منشورات 
ضـــد أو مـــع أمــــر مـــعـــني، لــكــن فـــي حقيقة 
األمر أن معظم الترندات هي مفتعلة وتم 

التاعب بأرقامها«.

ترند تحريضي على المعارضين
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــبــــني الــ ــ ــبــــه، ُي ــــن جــــانــ مـ
مـــن بـــغـــداد، عــلــي األنــــصــــاري، أن »مــعــظــم 
ــم املــــدنــــيــــني  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـــــحـــــســـــابـــــات الــــــتــــــي تـ
ــزاب  ــ ــــألحـ ــــني لـ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــيــــني واملــ ــوقــ ــقــ والــــحــ
ــل املــــســــلــــحــــة وغــــــيــــــرهــــــم مـــن  ــ ــائــ ــ ــــصــ ــفــ ــ ــ وال
القائمة  الــســيــاســيــة  للعملية  املــعــارضــني 
صفحات  هي  الطائفي،  التحاصص  على 
وهــمــيــة ويــظــهــر مــن خـــال الــتــصــفــح فيها 
أنها أنشئت حديثًا، وتحمل غرضًا واحدًا، 
النسخ  بطريقة  بالتعليق  تــقــوم  وأحــيــانــًا 
واللصق«. ويقول في حديثه مع »العربي 
الوهمية  الــحــســابــات  »آالف  إن  الــجــديــد«، 
الــتــي تــقــوم بــرفــع الـــوســـوم الــحــزبــيــة على 
صفحاتها بنفس الطريقة، حيث تقوم إدارة 
والتيارات  املسلحة  الفصائل  أو  األحـــزاب 
مذيلة  منشورات  نوعية  بتعميم  الدينية 
بوسم محدد عبر مجموعات خاصة على 
القائمون  »واتساب« و»تيليغرام«، ويقوم 
ــات الـــوهـــمـــيـــة بــنــشــر هـــذه  ــابـ عـــلـــى الـــحـــسـ
املنشورات لتتحول في ما بعد إلى »ترند« 

في العراق«.
بـــــدوره، يــشــيــر أســتــاذ اإلعــــام السياسي 
ــداد عــــاء مــصــطــفــى، إلــى  ــغـ فـــي جــامــعــة بـ
الــعــراق بــات يحتوي على  أن »تويتر فــي 
الــجــيــوش اإللــكــتــرونــيــة املنظمة،  عــشــرات 
وهـــي تسيطر تــقــريــبــًا عــلــى الــخــطــاب في 
هذا التطبيق، ألن الجمهور يستقبل املواد 
التي تكتبها الجهات السياسية وتدعمها 
مجاميع كبيرة بالتأييد املمول على أنها 
حقائق«. ويوضح في اتصاٍل مع »العربي 
الــجــديــد«، أن »األحـــــزاب الــســيــاســيــة التي 
تستخدم املال لتدعيم رموزها وقراراتها 
وتوجهاتها، تعتمد على أسلوب الجوقة، 
وهو أسلوب دعائي معروف في اإلعــام، 
حــيــث تــعــمــل عــلــى دعـــم خــطــابــهــا بتأييد 
بالتالي فقد  مــن جــمــاعــات وهــمــيــة،  كبير 
يــتــأثــر بــعــض الــعــراقــيــني بــحــجــم التفاعل 
 
ّ
ويــــخــــضــــع لــــنــــوع الـــــفـــــكـــــرة«. ويـــــقـــــول إن
»املــشــكــلــة فـــي أن هـــنـــاك نـــشـــرات مــتــلــفــزة 
الرائج، وهو  الترند واملحتوى  تركز على 
جيوشها  لتفعيل  األحــــزاب  استغلته  مــا 
لــتــتــســابــق مـــع غــيــرهــا فـــي طـــرح أفــكــارهــا 
مدعية أنها تحظى بقبول شعبي، ولذلك 
فإن الرأي املستقل يبدو فقيرًا في العراق«.

الحرب السياسية القائمة 
على التضليل والترند 

خطرة للغاية

يلعب المال السياسي دوره في صناعة »الترند« في العراق، إذ تمتلك جميع األحزاب والكيانات العراقية وفصائل 
الحشد الشعبي جيوشًا إلكترونية لصناعة محتوى مضلل ومدفوع الثمن، ما يغيّب الصوت الشعبي العراقي

العراقية  االحتجاجات  انطالق  مع  تحديدًا  عامني،  قبل 
الذي استهدف  اإللكتروني  الترهيب  انتشر  عام 2019، 
الناشطني وحاول إسكاتهم. وتحت عناوين ومصطلحات 
الــســفــارة« و»فـــريـــق الــعــمــالء«،  مختلفة مــثــل »صــبــيــان 
انطلقت حــمــالت تــرهــيــب الــنــاشــطــني والــصــحــافــيــني في 
التظاهرات  انطالق موجة  العراق، بشكل متصاعد منذ 
في بغداد وجنوب ووسط البالد، عبر جيوش إلكترونية 
دشنت صفحات على مواقع التواصل االجتماعي لهذه 
الغاية. وبإمكانيات عالية من خالل إعداد مقاطع الفيديو 
عمالء  أنهم  على  ناشطني وصحافيني  تتناول  وصــور 
 لــالحــتــالل اإلســرائــيــلــي وأخــــرى لــلــواليــات املتحدة 

ً
مـــرة

العراق وتهديد أمنه وتــارة تتهمهم  »يخططون لتخريب 
بالتزامن مع  كــان  ذلــك   

ّ
كــل واإللــحــاد«.  العلمانية  بنشر 

تهديدات لعدد كبير منهم وصلتهم على شكل رسائل 
هــاتــفــيــة أو شــفــويــة مــبــاشــرة مـــن أشـــخـــاص مجهولني 
اقتحموا مقرات عملهم في بغداد، في الوقت الذي ُسجلت 
أربـــيـــل، بينهم صحافيون  إلـــى  الــعــشــرات  مـــغـــادرة  فــيــه 
ــاب ومــــدونــــون خـــوفـــا عــلــى حــيــاتــهــم جـــــراء حملة  ــتـ وكـ

التحريض تلك. وقــال مــســؤول عــراقــي رفيع فــي وزارة 
»العربي الجديد«، إّن »أكثر من 100  الداخلية، حينذاك، لـ
فاعلة  اجتماعية  وشخصية  ومــدون  ناشط وصحافي 
ت تهديدات واتهامات مضللة«، مبينا أّن »املعلومات 

ّ
تلق

األولـــيـــة الــتــي تــتــشــارك بــهــا وزارة الــداخــلــيــة مـــع جــهــاز 
تتبع  إلكترونية  وقـــوف جــيــوش  إلــى  املــخــابــرات، تشير 
حة قريبة من إيران، أبرزها كتائب »حزب 

ّ
فصائل مسل

الله« و»النجباء« و»سيد الشهداء«، وراء حملة التحريض 
التهديد  الــى حــد  الــتــي وصــلــت  املــدنــيــني  الناشطني  على 
بالقتل، وهناك من يديرها من خارج العراق بدليل أنها 
استمرت بالنشر والترويج حتى مع انقطاع اإلنترنت عن 
ترويج  من  »القصد  وتابع  املاضية«.  الفترة  في  الــعــراق 
مصطلح »صبيان السفارة«، أو »فريق العمالء« وتكوين 
وفبركة قصص وهمية هو لوصمهم ضمن خانة العمالة 
التآمر، وبالتالي إسقاطهم مجتمعيا وإخراجهم من  أو 
أّن لهم  العراق، خصوصا  التأثير االجتماعي في  دائــرة 
عشرات آالف املتابعني وهم من املؤثرين في محيطهم«، 

وفقا لقوله.

ترهيب الناشطين

MEDIA
منوعات

أخبار 
تِك

أطلقت »تويتر«، يوم الخميس، 
عروض اشتراكات مدفوعة 

لمستخدميها في كندا وأستراليا 
الذين يرغبون في الوصول إلى 

خاصيات عملية، ضمن استراتيجيتها 
الجديدة التي تسعى عبرها إلى 

توفير مصادر دخل متنوعة 
غير اإلعالنات.

تنوي شركة »فيسبوك« إنهاء 
سياسة إعفاء السياسيين من 

المحاسبة عبر منصتها للتواصل 
االجتماعي التي يشجعها الرئيس 

التنفيذي مارك زوكربيرغ، وذلك 
بعد تعليقها حساب الرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب 
منذ يناير/كانون الثاني.

تطور شركة »آبل« جهازًا جديدًا 
من نوع »آيباد برو« يُشحن السلكيًا 

و»آيباد ميني« أعيد تصميمه. 
وتتطلع الشركة المصنعة 

لهواتف »آيفون« إلى إطالق جهاز 
»آيباد برو« الجديد خالل عام 2022 

وجهاز »آيباد ميني« خالل 
العام الحالي.

استبعدت شركة »غوغل« عضوًا 
بارزًا في فريقها للتنوع بسبب 
ما اعتبرتها تصريحات معادية 

للسامية في تدوينة كتبها عام 
2007. في التدوينة المذكورة 

كتب كاماو بوب: »لو كنت يهوديًا 
فسأقلق بشأن شهيتي النهمة 

للحرب والقتل دفاعًا عن نفسي«.

)Getty/خالل االحتجاجات العراقية في مايو الماضي )طه حسين علي
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الخصوصية والصّحة والتمييز. ونظًرا ألن 
التكنولوجيا تعمل على  املــزيــد مــن شــركــات 
تطوير شهادات رقمية ُيمكن الوصول إليها 
بــالــهــواتــف الــذكــيــة مــن قــبــل أصــحــاب العمل 
 األمـــر ما 

ّ
 أن

ّ
وشــركــات الــطــيــران وغــيــرهــم، إل

ــوازات السفر  ا، مــا هــي جـ
ً
زال غير واضـــح. إذ

الصحية؟
يشير مصطلح جواز السفر الصّحي أو جواز 
السفر الصّحي عموًما إلى املستندات الورقية 

صادق على أن املواطن قد 
ُ
أو الرقمية التي ت

أخــذ لقاح فيروس كورونا الجديد وهــو من 
غــيــر املــرجــح أن يــصــيــب أي شــخــص آخـــر أو 
املقترحة  الــشــهــادات  تــحــتــوي  املــــرض.  ينشر 
ــفــة مــن ثالثة 

ّ
عــلــى واحــــدة مــن مجموعة مــؤل

قح، أو أن نتائج 
ُ
معلومات: حامل الجواز قد ل

أو  املاضيني سالبة،  اليومني  في  فحوصاته 
ــه تعافى مــن مــرض »كــوفــيــد-19« منذ مــّدة 

ّ
أن

زمنية قصيرة وبالتالي يحتوي جسمه على 

محمد دنكر

مــــع تــــســــارع انـــتـــشـــار الـــلـــقـــاحـــات 
ــــدرس  ــــروس كــــــورونــــــا، تـ ــيـ ــ ــد فـ ــ ضـ
للوثائق،  الــلــجــوء  كيفية  الــبــلــدان 
املــســاعــدة على  وهـــي بمعظمها رقــمــيــة، فــي 
الــحــدود عبر تحديد األشخاص  إعـــادة فتح 
ــحــني مــن الــفــيــروس. فــي هــذا 

ّ
املــحــمــيــني/املــلــق

فـــرنـــســـا أّول دولــــــة فــي  الــــســــيــــاق، أصـــبـــحـــت 
التـــحـــاد األوروبــــــي تــقــوم بــتــجــربــة تصريح 
ن نـــتـــائـــج 

ِّ
ــلــــى تـــطـــبـــيـــق ُيــــــخــــــز ــفــــر قــــائــــم عــ ســ

ــــذي  اخــــتــــبــــارات »كــــوفــــيــــد-19« الـــســـالـــبـــة، والـ
ــادات تــطــعــيــم عــلــى  ــهــ ســيــســمــح قـــريـــًبـــا بــــشــ
إلـــى وجــهــات ككورسيكا  الــجــويــة  الـــرحـــالت 
ــم الــــخــــارجــــيــــة. وضــــعــــت تـــايـــالنـــد  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ واألقـ
ا مشابهة لعــتــمــاد جـــواز سفر 

ً
ــا خطط

ً
أيــض

دول  إلــى  بالسفر  للسماح  حني 
ّ
بامللق خــاص 

أخــرى. األمــر يعتمد على تحديد األشخاص 
املحّصنني ضــد فــيــروس كــورونــا الجديد أو 
املعّرضني لخطر أقل لنتشاره والــذي يمكن 
أن يساعد في إعــادة السفر بطريقة طبيعية 
إضافة إلى الخدمات األخرى. لكن األمر جوبه 
بعدد كبير من النتقادات والتساؤلت حول 

حذف موقع »يوتيوب« 
أكثر من مرة أغنيته 
»إحنا الفلسطينية«

وضعت الصين نظاًما 
للرمز الصحي قائًما 

على تطبيق إلكتروني

يمكن االكتفاء بوضع 
بعض األزهار الناعمة في 

شعرك بطريقة عفوية

2223
منوعات

املــضــادات الحيوية لــلــوبــاء.  يــقــول مــؤيــدون 
لفكرة جواز السفر الصّحي إن استخدامه قد 
التي  القيود  بعض  برفع  للحكومات  يسمح 
بالسفر  للناس  يسمح  مما  الــوبــاء،  سّببها 
في الطائرات، وحضور الحفالت املوسيقية، 
والــــذهــــاب إلــــى الــعــمــل وتــــنــــاول الـــعـــشـــاء في 
الخارج. وقال رايــان وين، وهو مستشار في 
من  العديد  »جــّربــنــا  بلير«:  توني  »مــؤّســســة 
الحلول املختلفة إلعادة فتح البالد كاألماكن 

ــًدا،  ــاء األخـــــرى املــهــمــة جــ ــيــ الــريــاضــيــة واألشــ
أجل  من  ا 

ً
أيض ولكن  لقتصادنا،  فقط  ليس 

الــرفــاهــيــة الــعــقــلــيــة لــلــنــاس، وفــــي الــحــقــيــقــة، 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي يــمــكــن مـــن خاللها 
فتح تلك األمــاكــن بشكل صحيح هي معرفة 
أن األشخاص الذين يدخلون تلك األماكن ل 

يحملون فيروس كورونا«.

أين يستخدم جواز السفر الصّحي؟
ــّحـــيـــة املــخــتــلــفــة  اخـــتـــبـــرت الـــتـــصـــاريـــح الـــصـ
مـــن قــبــل الــحــكــومــات والـــشـــركـــات فـــي جميع 
بالتعاون  األخيرة،  األشهر  العالم في  أنحاء 
ــــي ذلـــك  ــــع عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــمـــا فـ مـ
»مايكروسوفت« و«أوراكل« وشركات الرعاية 
كجزء  كلينيك«،  و«مايو  »سيغنا«  الصحية 
مـــن تــحــالــف يــدفــع لــلــحــصــول عــلــى ســجــالت 
ــة لـــأشـــخـــاص الــــذيــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم  ــيـ ــمـ رقـ
ضــد »كـــوفـــيـــد-19«. يــهــدف املـــشـــروع املسمى 
بــــ«مـــبـــادرة اعــتــمــاد الــتــطــعــيــم« إلـــى مــســاعــدة 
األشــخــاص فــي الــحــصــول عــلــى نــســخ رقمية 
بهم  الخاصة  التطعيم  ســجــالت  مــن  رة 

ّ
مشف

نة في محفظة رقمية من اختيارهم على 
ّ
املخز

البحرين  أطلقت  وقــد  هــذا  الــذكــيــة.  هواتفهم 
جــواز سفر رقميا صّحيا ضــد »كــوفــيــد-19« 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط، وهــي واحـــدة مــن أوائــل 

الدول التي فعلت ذلك. 
ــواز ســفــر صّحي  تخطط الــســويــد إلطـــالق جـ
في  تحديًدا  ا، 

ً
سابق الصيف.  بحلول  مشابه 

أكتوبر/تشرين األّول املاضي، بدأت إستونيا 
ومنظمة الصّحة العاملية تجاربها للحصول 
السياق نفسه،  على شهادة لقاح رقمية. في 
ــادات  ــهــ ــطـــرح شــ ــتـ ــا سـ ــهــ ــالــــت لـــيـــتـــوانـــيـــا إنــ قــ
الــحــصــانــة الــرقــمــيــة الــوطــنــيــة لـــ«كــوفــيــد-19« 
ــاح  ــمـ ــلـــسـ ــــول أوائـــــــــــــل مـــــــــايـــــــــو/أّيـــــــــار، لـ ــلـ ــ ــحـ ــ بـ
على  املفروضة  القيود  بتجاوز  لأشخاص 
بعض األنــشــطــة بما فــي ذلــك تــنــاول الطعام 
داخـــل املــطــاعــم والـــبـــارات وحــضــور األحـــداث 
الرياضية وإقامة الحفالت الكبيرة. في الوقت 
نفسه، وضعت الصني نظاًما للرمز الصحي 
السفر  بيانات  يستخدم  تطبيق  على  قائًما 
ا 

ً
تصنيف األشخاص  ملنح  الطبّية  والبيانات 

ا 
ً
باللون األحــمــر أو األصــفــر أو األخــضــر وفق

إلــى احــتــمــال إصابتهم بــالــفــيــروس، ومــا إذا 
كان بإمكانهم التجّول بحرّية أم ل. 

الخدمات،  لبعض  الــدنــمــارك  ــا، سمحت 
ً

أيــض
الصحّية  واملنتجعات  الشعر  تصفيف  مثل 
بإعادة فتح أبوابها عند تقديم »جــواز سفر 
كــورونــا« الــذي يوضح ما إذا كــان حامله قد 
أو  بــالــعــدوى،  ا 

ً
أو أصيب سابق تــم تطعيمه، 

املاضية.  72 ساعة  الـــ  خضع لختبار خــالل 
أخــيــرًا من  تــعــانــي  الــتــي  ــا بالنسبة للهند  أّمـ
كــارثــة فــي مــوضــوع احــتــواء الــوبــاء، مــع عدد 
ــــات عــــــدة، فــقــد  ــيـ ــ ــــات ضـــخـــم جــــــًدا ووفـ ــابـ ــ إصـ
تم  كــل شخص   

ّ
إن فيها  الصحة  وزارة  قالت 

إلكترونية  شــهــادة  على  سيحصل  تطعيمه 
تعتمد على رمز الستجابة السريعة.

على نطاق أصغر، أتاحت »جامعة إلينوي« 
ــبـــانـــي الــــحــــرم الــجــامــعــي  ــــى مـ ــول إلــ الـــــوصـــ
اعتماًدا على الختبارات السالبة، وبدأ عدد 
من شركات الطيران بتجربة تصريح صّحي 
ق من الختبارات التي أجريت 

ّ
رقمي للتحق

في بلدان مختلفة. وقد صّرح مسؤولون في 
التــحــاد الــدولــي للنقل الــجــوي، ومجموعة 
العاملية،  الطيران  التابعة لشركات  الضغط 
ـــه ســيــتــم إطــــالق تــصــريــح ســفــر صــّحــي 

ّ
بـــأن

ــام 2021 يــتــضــمــن  ــ رقـــمـــي فــــي مــنــتــصــف عـ
بـــيـــانـــات تــطــعــيــم الــــركــــاب. بــــدورهــــا، قــالــت 
الخطوط الجوّية البريطانية إنها ستجرب 
ــا صــحــًيــا لــلــهــاتــف املــحــمــول يجمع 

ً
تــطــبــيــق

ــق مـــن الــســفــر ونــتــائــج 
ّ
بـــني وثـــائـــق الــتــحــق

اختبار »كوفيد-19« لضمان امتثال الركاب 
ملتطلبات السفر.

لندن ـ العربي الجديد

مــنــع قــصــر بــاكــنــغــهــام »املـــهـــاجـــريـــن املــلــونــني 
أو األجــانــب« من ممارسة أي عمل باستثناء 
وظائف الخدم في القصور امللكية خالل نهاية 
الستينيات، وفق ما كشفته وثائق محفوظة 

في »األرشيف الوطني«.
اإلجراء حظر حصول األشخاص من األقليات 
ــلـــى وظــــائــــف مــكــتــبــيــة فــــي قــصــر  ــيـــة عـ الـــعـــرقـ
باكنغهام، أو تسلمهم أي وظيفة أعلى مقامًا. 
ُكــشــف عــن الــوثــائــق بــعــدمــا زعـــم دوق ودوقـــة 
ســـاســـكـــس أن الـــعـــائـــلـــة املــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
ــــان«  ــارديـ ــ عـــنـــصـــريـــة. عـــثـــرت صــحــيــفــة »ذا غـ
ــــالل بــحــثــهــا  ــائــــق خــ ــوثــ ــلـــى الــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـ
فـــي إجـــــراء بــرملــانــي مـــعـــروف بــاســم »مــوافــقــة 
امللكة«، وهو إجراء يطلب فيه البرملان موافقة 
تؤثر على مصالح  قــوانــني  فــي  للبحث  امللكة 
وأفــادت  والعائدات.  املمتلكات  وبينها  التاج، 
 املدير 

ّ
الصحيفة، يــوم األربــعــاء املــاضــي، بـــأن

موظفي  أبلغ  الثانية  إليزابيث  للملكة  املالي 
»مـــنـــع تــعــيــني  ــام 1968 بــــ ــ الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة عـ

حذف المحتوى الفلسطيني
وعـــــزا عـــّســـاف عــــدم نـــشـــره أغــنــيــتــه األخـــيـــرة 
»إحنا الفلسطينية« على منصة »يوتيوب«، 
الرسمية  صفحاته  عبر  بنشرها  واكــتــفــاءه 
على مواقع التواصل الجتماعي، إلى حذف 
ــدة مــــــرات، مــوضــحــًا:  ــتـــوب« األغـــنـــيـــة عــ ــويـ »يـ
»عــنــد إطــــالق األغــنــيــة حـــاولـــت نــشــرهــا عــدة 
مــرات لكنها حذفت، فأدركت وجــود محاولة 
لحذف املحتوى الفلسطيني، في ظل العدوان 
ــونـــي عـــلـــى غــــــزة والــــــقــــــدس، فــقــمــت  ــيـ ــهـ الـــصـ
لــهــا عــبــر صــفــحــاتــي الشخصية،  بــالــتــرويــج 
وعــلــمــت لحـــقـــًا أن الــجــمــهــور نــشــر األغــنــيــة 
 ،

ً
على »يوتيوب«، وسأعيد طرحها مستقبال

وأرجو أل تتم محاربة أغنيات ألبوم »قصص 
األعمال  لترويج  وأنــا مستعد  عن فلسطني« 
حتى  ميديا«  »السوشيال  منصات  كل  على 
ــاء الــعــالــم،  ــ تــصــل إلـــى الــجــمــهــور فـــي كـــل أرجـ
وألساهم في أن يبقى صوت فلسطني عاليًا«.

  
هبّة عربية

وجدد عّساف سعادته بالهّبة الفلسطينية 
ــتــــي حــــدثــــت مـــــؤخـــــرًا، مــتــمــنــيــًا  ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
اقتصارها على مواجهة  استمرارها وعدم 
الــتــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي، شـــارحـــًا: »قــضــيــة 
ــي قـــضـــيـــة ضـــمـــيـــر إنـــســـانـــي  ــلـــســـطـــني هــــ فـ

عّمان ـ محمود الخطيب

ــنـــان الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عـــّســـاف  ــفـ ــال الـ ــ قـ
إن ألــبــومــه الــغــنــائــي الــجــديــد »قــصــص عن 
فلسطني« يحمل في أغانيه حكايات بطولة 
ــمــــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي وجـــه  وصــ
ــتـــالل، مــشــيــرًا إلـــى أن األغــنــيــات تعبق  الحـ
الـــحـــيـــاة والـــحـــلـــم بمستقبل  ـــب  ــاألمـــل وحـ بـ
»العربي  لـ أجــمــل، وأكـــد عــّســاف فــي حديثه 
ــوم  ــيـــات األلـــبـ ــنـ ــه ســـيـــصـــدر أغـ ــ الـــجـــديـــد« أنـ
تباعًا بمعدل أغنية كل أسبوع اعتبارًا من 
)األحــــد 6 يــونــيــو/ حـــزيـــران(، وملــــدة سبعة 
»إحنا  أغنية  أطلق  قد  أسابيع، بعدما كان 
الفلسطينية« مؤخرًا، كاشفًا أنه يقدم نفسه 
ملحنًا ألول مـــرة فــي أغــنــيــة بــعــنــوان »على 

الحارة«.

ألبوم غزاوي
وتـــعـــامـــل عــــّســــاف فــــي األلـــــبـــــوم مــــع شـــعـــراء 
ــزة،  ــن غـ ومــلــحــنــني ومــــوزعــــني مــوســيــقــيــني مـ
مضيفًا: »تم تسجيل األغنيات كلها في غزة، 
وتــعــامــلــت فـــي األلـــبـــوم الــــذي أقـــدمـــه بــرعــايــة 
شــــركــــة جـــــــوال الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــع مــبــدعــني 
فلسطينيني مــن غــزة، وأنــا أعمل معهم منذ 
املتنوعة  األغنيات  تجهيز  على  تقريبًا  عــام 
واألغنيات  املطور  الفلسطيني  الفلكلور  بني 
األلبوم  من  أغنية  بتصوير  وقمت  الجديدة، 
باقي  ستكون  فيما  فلسطني«  »ميدلي  هــي: 
األغــنــيــات »ريــلــكــس فــيــديــو«، وبــعــد صـــدور 
أول أغنية هي »إحنا الفلسطينية«، ستصدر 
بالدنا،  بنات  يــا  فلسطني،  »ميدلي  أغنيات: 
لّيا ولّيا، بحرك غزة، يا رام الله اليوم، عاش 
الحلو، على الحارة«، بواقع أغنية كل أسبوع.

في وظائف  األجــانــب«  أو  امللونني  املهاجرين 
مكتبية في األسرة املالكة، والكتفاء بالسماح 

لهم بتولي وظائف الخدم.
املمارسة.  هــذه  استمرت  متى  إلــى  لــم يتضح 
ورفــــض قــصــر بــاكــنــغــهــام اإلجـــابـــة عــن أسئلة 
ــال  ــ املــــســــألــــة. وقـ »ذا غـــــــارديـــــــان« حــــــول هــــــذه 
مسؤولو القصر للصحيفة إن سجالته تظهر 
أن األشـــخـــاص مـــن األقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة كــانــوا 
أن  وزعــمــوا  التسعينيات.  خــالل  فيه  يعملون 
القصر لم يحتفظ بسجالت عن عرق املوظفني 
في العقود السابقة. كشفت الوثائق أيضًا أن 
املــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة كــانــت مستثناة من 
قوانني املساواة الجندرية والعرقية ألكثر من 
أربعة عقود، منذ اعتمادها في اململكة املتحدة 
في السبعينيات. هذا األمر منع األفراد الذين 
يــعــمــلــون فـــي قــصــرهــا مـــن رفــــع شـــكـــاوى في 
محاكم اململكة املتحدة في حال اعتقدوا أنهم 

تعرضوا للتمييز على أي من هذه األسس.
غــارديــان«  »ذا  باكنغهام لصحيفة  قــال قصر 
 لــــديــــه عــمــلــيــة مــنــفــصــلــة لـــالســـتـــمـــاع إلـــى 

ّ
إن

الشكاوى املتعلقة بالتمييز املزعوم، من دون 
اإلدلء بــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. مــن املــرجــح أن 
الــوثــائــق تــركــيــز النــتــبــاه عــلــى العالقة  تعيد 
ــالـــكـــة مــع  الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــحـــالـــيـــة لــلــعــائــلــة املـ
العائلة  تــاريــخ  الــعــرق. يرتبط جــزء كبير مــن 
البريطانية  بــاإلمــبــراطــوريــة  وثــيــقــًا  ارتــبــاطــًا 
التي قهرت الناس في أنحاء العالم كافة. كما 
تعرض بعض أفراد العائلة املالكة لنتقادات 
بــســبــب تــعــلــيــقــاتــهــم الــعــنــصــريــة. فـــي مـــارس/

آذار املـــاضـــي، قــالــت دوقــــة ســاســكــس مــيــغــان 
 أفكارًا انتحارية 

ّ
ماركل زوجة األمير هاري، إن

راودتـــهـــا قــبــل انفصالها عــن الــعــائــلــة املــالــكــة، 
وزعمت أن أحــد أفــراد العائلة أعــرب عن قلقه 

التصريحات دفعت  لــون بشرة طفلها.  بشأن 
شــقــيــق زوجـــهـــا األمـــيـــر ويــلــيــام إلــــى الــتــأكــيــد 
عــلــى أن عــائــلــتــه »لــيــســت عــنــصــريــة«. وكــانــت 
جاكي  السابقة،  البريطانية  الداخلية  وزيــرة 
سميث في عام 2019 قد اتهمت، األمير أندرو 
بــتــصــريــحــات عنصرية  ــاإلدلء  ــ بـ يــــورك،  دوق 
الــعــرب بعد مــأدبــة عشاء رسمية للعائلة  عــن 

املالكة السعودية. وتداولت الصحف واملواقع 
األمر  السابقة،  الوزيرة  اتهامات  البريطانية، 
ــدوق. وكــانــت  ــ ــ ــذي زاد مـــن الــضــغــط عــلــى الـ ــ الـ
صــحــيــفــة »ذا تـــايـــمـــز« ذكـــــرت فـــي تــقــريــر لها 
ــرة الــداخــلــيــة الــســابــقــة جــاكــي سميث  ــ أن وزيـ
وآخرين »أصيبوا بالصدمة« بسبب تعليقات 
األمــيــر أنـــدرو أثــنــاء مــأدبــة فــي حفل استقبال 

2007. ووفقًا  عــام  الــســعــوديــة  املــالــكــة  للعائلة 
لها فإن مستشارًا سابقًا لرئاسة الــوزراء ذكر 
أن األمير أندرو استخدم كلمة مسيئة للغاية 
تــســتــخــدم لــوصــف الــســود أثــنــاء اجــتــمــاع في 
قصر باكنغهام عــام 2012. ومــن جانبه، نفى 
الــقــصــر أن يــكــون األمــيــر قــد اســتــخــدم كلمات 

مسيئة أو عنصرية في كلتا الحالتني.

بالدرجة األولى، وشخصيًا أقيس إنسانية 
كــل شــخــص وضــمــيــره الــحــي، بحسب رأيــه 
لله  فالحمد  فلسطني،  قضية  مــع  وتفاعله 
والتفاعل  الفلسطيني  الشعب  وحــدة  على 
الــعــربــي والــعــاملــي الــكــبــيــر، الــــذي أتــمــنــى أن 
يبقى مستمرًا وأل ينتهي مع زوال السبب«.

 
أغنية مصرية

انحسار  عــّســاف  ينتظر  آخـــر،  عــلــى صعيد 
ــا وعــــــــودة األوضـــــــــاع إلـــى  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
طــبــيــعــتــهــا فـــــي الـــــبـــــالد الـــعـــربـــيـــة إلحـــيـــاء 
ــى أنـــه  ــ ــفـــالت الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، مـــشـــيـــرًا إلـ الـــحـ
ينتظر الحصول على »فيزا« للقيام بجولة 
فنية في الوليات املتحدة األميركية يلتقي 
والــعــربــيــة  الفلسطينية  بــالــجــالــيــات  فــيــهــا 
هــنــاك نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، وبـــني عــّســاف أنــه 
ــم عــيــد   عــاطــفــيــًا فــــي مـــوسـ

ً
ــال ــمـ ســـيـــصـــدر عـ

األضحى املقبل باللهجة املصرية.

العدوان على غزة
ــر عــلــى قـــطـــاع غــزة  ــيـ ــدوان األخـ وخـــــالل الــــعــ
خـــصـــص مـــحـــمـــد عــــســــاف حـــســـابـــاتـــه عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الجــتــمــاعــي لــلــدفــاع عن 
الــعــدوان.  بوحشية  العالم  وتعريف  شعبه 
 ما 

َّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ـــ وقـــــال وقــتــهــا لـ

حــــدث فـــي قـــطـــاع غــــزة هـــو قــصــف ممنهج 
يستهدف جيش الحتالل اإلسرائيلي فيه، 
األمـــل والحياة  املــديــنــة وقــتــل  طمس معالم 
فـــي نــفــوس الــفــلــســطــيــنــيــني، »لـــم نــشــهــد من 
قبل قصفًا يومّيًا واعــتــداءات بهذه الكثافة 
والســـتـــمـــراريـــة، وجــيــش الحـــتـــالل يــحــاول 
فشل  بعدما  اإلســرائــيــلــيــني،  معنويات  رفــع 

في صد صواريخ املقاومة. 

قصر باكنغهام... تاريخ العنصرية القديممحمد عساف يروي »قصص عن فلسطين«
كشفت وثائق 

محفوظة في »األرشيف 
الوطني البريطاني« أّن 

قصر باكنغهام قد منع 
األجانب والملونين من 

تقلّد أي مناصب باستثناء 
أن يصبحوا »خدمًا«

كارين إليان ضاهر

صحيح أن إكــســســوارات الشعر من أبــرز صيحات 
هــذا املــوســم، لكن يــبــدو واضــحــًا أنــهــا ل تميل إلى 
املــبــالــغــة، كــمــا فـــي مـــواســـم ســـابـــقـــة، بــحــيــث يمكن 
اعتمادها مرارًا دون خوف من امللل منها. والالفت 
أن من هــذه اإلكــســســوارات ما كــان رائجًا في العام 
املاضي، بحيث من املمكن الستمرار بتزيني الشعر 
إكسسوار  أي  تعتمدي  أن  املمكن  مــن  أصــبــح  بــهــا. 
للشعر كنت تعشقينه أثناء طفولتك، لكن بأسلوب 
فــيــه املــزيــد مــن الــنــضــج طــبــعــًا. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
التسعينيات  مــن  املــســتــوحــاة  الشعر  إكــســســوارات 
أقل بكثير هذا املوسم، لكن ما يستمر منها بشكل 
الفهد في  الــوشــاح. وتعود موضة نقشة  بــارز هو 

إكسسوارات الشعر أيضًا.
ــبــــة األولـــــــــى بــني  ــــي املــــرتــ ــأتــــي فـ عـــصـــابـــة الـــــــــرأس تــ
وبشكل   2021 وصيف  لربيع  الشعر  إكــســســوارات 
ــلـــون. ومــــن الـــواضـــح أنــهــا  خــــاص تــلــك الــبــيــضــاء الـ
تــبــدو أكــثــر أنــاقــة مــن أي وقــت مــضــى. لتتركي هذا 
األثر الجذاب الذي تبحثني عنه، اعتمدي العصابة 
اليومية  كما لو كانت جــزءًا ل يتجزأ من إطاللتك 
املـــعـــتـــادة. واعــلــمــي أن تــلــك الــعــريــضــة الــتــي كــانــت 
رائجة في العام املاضي لم تعد وحدها رائجة في 
هــذا املــوســم، فــال تــتــرددي فــي اعتماد تلك الرفيعة 

ملا تتركه من أثر أنثوي مميز على أسلوبك أيضًا.  
فــي الــواقــع قــد تــكــون عصابة الـــرأس الرفيعة أكثر 
ــة الــنــاعــمــة، وتــدعــوك  رواجـــــًا، ومــنــهــا تــلــك املـــزدوجـ
موضة املوسم إلى اعتمادها بحرية وعفوية. ومن 
عــصــابــات الــــرأس املــمــيــزة أيــضــًا لــهــذا املــوســم تلك 
تزينها  التي  تلك  أو  باألحجار  أو  بالآللئ  املزينة 
األزهــــار وتــلــك املــصــنــوعــة مــن الــكــروشــيــه. اخــتــاري 
ــتــــي تــــتــــالءم مــــع أســلــوبــك  ــك، والــ ــ مــنــهــا املــفــضــلــة لـ
تك 

ّ
تــــردد، ألنــهــا تضفي عــلــى طل واعــتــمــديــهــا دون 

تميزًا يلفت األنظار. 
 إكـــســـســـوارات الــشــعــر املــزيــنــة بــالــآللــئ هي 

َّ
كــمــا أن

من أبــرز الصيحات، ومن ضمنها دبابيس الشعر 
املــزيــنــة بــالــآللــئ، لكنها أصــغــر حــجــمــًا مــمــا كانت 
عليه في العام املاضي. فقد تكون »شكالت« الشعر 
مزينة بحبة واحدة من اللؤلؤ أو بصف واحد من 
الآللئ الناعمة تلك األكثر رواجًا، كذلك بالنسبة إلى 

الحبل  أن  الــآللــئ. كما  مــن  املصنوعة  الشعر  ربطة 
مـــن الـــآللـــئ لــتــزيــني الــشــعــر يــعــتــبــر مـــن الــصــيــحــات 
الــالفــتــة لــهــذا املــوســم. ربــطــة الــشــعــر الـــســـوداء التي 
ــلـــوب شـــانـــيـــل هــــي إحــــــدى الــصــيــحــات  ــــذّكــــر بـــأسـ

ُ
ت

البارزة أيضًا من ضمن إكسسوارات الشعر. تمتاز 
بالبساطة واألناقة في الوقت نفسه، خصوصًا في 
حال اعتماد تسريحة ذيل الحصان للشعر. وتبقى 
تلك العقدة السوداء الناعمة هي املفضلة ملزيد من 
الــشــيــاكــة. أمــا فــي حــال الــرغــبــة فــي اعــتــمــاد األلـــوان 
إكسسوارات  اختيار  األفــضــل  فمن  الشعر،  لتزيني 
أخرى. وقد ل تكونني ممن يحبذن اعتماد عصابة 
الرأس أو ربما تجدينها مزعجة لك، في هذه الحالة 
يمكنك أيضًا اعتماد الوشاح الرفيع لتزيني شعرك، 
فهو أيضًا من صيحات املوسم ويمكن أن تربطيه 
األعلى  مــن  عقدة صغيرة  مــع  رأس  بشكل عصابة 
ة جذابة. ويمكن الكتفاء بوضع بعض األزهار 

ّ
لطل

الــنــاعــمــة فـــي شـــعـــرك بــطــريــقــة عـــفـــويـــة، فتكسبني 
ــة عصرية منعشة ورومــانــســيــة تواكبني 

ّ
طــل بــذلــك 

إكــســســوارات  مــن  ربيع وصيف 2021  بها صيحة 
الوشاح  إلى  أن تضيفيها  أنه يمكن  الشعر. حتى 
أو ربطة الشعر التي تعتمدينها. ويضفي الشبك 
تك 

ّ
الــــذي يــغــطــي عــيــنــيــك غــمــوضــًا جـــذابـــًا عــلــى طل

األنــيــقــة، كــمــا يمكن أن يــتــزيــن بـــاألزهـــار ملــزيــد من 
الرومانسية في اإلطاللة.

فرصة لتجاوز القيود المفروضة

)Getty/الوثائق تعيد تسليط الضوء على تصريحات بشأن عنصرية العائلة المالكة )شون غالوب

دبابيس الشعر 
ال تزال رائجة 
)Getty(

)Getty /تصدر أغاني األلبوم تباعًا )سيدريك ريبيرو

)Getty( تخطط السويد إلطالق جواز سفر صّحي بحلول الصيف

تسهيًال إلجراءات السفر واستعدادًا لفتح الحياة، يبدأ الكثير من الدول باعتماد لقاحات كورونا 
كطريقة وحيدة من أجل السفر وعبور الحدود لقضاء اإلجازات

جواز سفر اللقاح

إكسسوارات الشعر لهذا الموسم

فنون وكوكتيل
رصد

اليف ستايل

رصدإصدار

تّم التشكيك في األساس 
العلمي لجوازات السفر، 

حيث ال يزال من غير الواضح 
ما إذا كان األشخاص الذين 
يتعافون من »كوفيد-19« 
محميين من موجة ثانية 

أو من جميع السالالت 
المتحّورة من الفيروس 

التي تظهر كل فترة. ولعّل 
الخوف األكبر يتمثّل في 

احتواء تلك الجوازات على 
بيانات يُدخلها كل شخص 

من تلقاء نفسه عن 
تقّدمه ألخذ موعد ألخذ 

اللقاح وهي معلومات 
دقيقة جًدا ُتعّد أكثر 

دّقة من تلك التي تعلمها 
التطبيقات عن المستخدم.

تشكيك علمي
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