
يُـخطئ مَن يعتقد بتـفضيل تدخ السـيجارة االلكترونـية التي قدمها أول مرة
في 2003 صـيـدلـيّ صـيـني عــلى نـظــيـرتــهـا الـتــقـلــيـديـة بــهـدف اإلقالع عن
ـدخـنـهـا. فـقـد أثبـتت الـتـدخـ لـكون هـذه األداة احلـديـثـة ال تـشـكل مـضـارًا 
شاكل الـوقائع تعـرّض الكثـيرين من مـستخـدميهـا ألشكـال من اإلخفاقـات وا
الـصـحيـة الـتي ال تـقلّ في خـطـورتـهـا عن تـدخـ الـسيـجـارة الـتـقـلـيـديـة التي
تسـتـخـدم أنـواعًـا مسـمـومـة من الـتبـوغ غـالـبـيـتُهـا غـيـر خـاضعـة لـلـتـصاريح
قبولة في أدنى أضرارها ومـخاطرها. فيما تشدّد دول أخرى مثل ـعايير ا وا
فـرنسـا الـتي تضـع استـخـدام هذا الـنـوع من التـدخـ احلديث حتت الـرقـابة
ـعنـية. وكـذلك مَن يعـتـقد أنه قـد فطمَ نـفسَه من وإشـراف اجلهـات الصـحيـة ا
أذى الـسيـجارة الـتقـليـديـة وغيـرها من أشـكال الـتبـوغ الـسامـة التي نـعرفـها
عتمدة فـهو مخطئ ايضًـا. فالطفل الذي يُـفطم عادة تُسـتبدل أدوات تغذيـته ا
ـوه واألخـذ عـلى حـلــيب األم إلى أخـرى مــفـيـدة وأكـثــر فـاعـلــيـة في تـعــزيـز 
بـقدراته اجلسدية نحو الـقوّة واالكتفاء الذاتي من شـكل التغذية اجلديد وذلك
ـوّه اجلـسـدي والـعقـليّ. بـعـكـسه فـإنّ مـستـخـدم الـسـيـجارة انـسـجامًـا مع 
االلـكـتـرونـيـة يـكـون قـد انـتـقل مـن عـادة سـيّـئـة إلى أخـرى أسـوأ مـنـهـا وبـهـا
يجـاهر مـدّعيًـا أنه ترك عـادة التـدخ الـتقـليديـة السـيئـة أساسًـا. فيـما تـشير
ـراقـبـة هـذه آراء أصـحـاب اخلـبــرة واألبـحـاث الـتي انــطـلـقت تـنــشط حـديـثًــا 
الـظــاهـرة مــنـذ تــمـوز من هــذا الـعــام اجلـاري انــطالقًـا من واليــة وسـكــنـسن
األمـريكيـة إلى أنّ ما تـقدّمه هذه األداة اجلـديدة ال يـقلّ خطورة عـن سابقـتها.
ــمــكـن أن تــشـــكّل هــذه األداة األخـــيــرة أزمـــة صــحـــيــة مـــحــتـــمــلــة بل مـن ا
ـستخدميـها. وهذا ما أثـبتته تقـارير طبيـة من مراكز صحـية عاجلت واطّلعت
عـلى حاالت مـرضيـة غامـضة في مـعظـمهـا. من اجلديـر ذكره أن الـسيـجارة
االلـكترونـية قد أضـحت مدعـاة للزيـنة والـتفاخـر والتـباهي في التـعاطي مـعها
ـزينة. بـل أضحت هذه بـسبب تـعدّد أشكـالهـا اجلمـيلـة مع "أكسـسواراتـها" ا
قرف األداة لـدى البعض نوعًا من الـترف الذي يضـاهي استخدام الشـيشة ا
في أمـاكن عامـة وجـلسـات الـسمـر والسـهـرات اللـيـليـة في الـنوادي والـبارات
ــنــازل. بل هــنــاك مَن يــتـبــخــتــر بــنـفـث دخـان ومــحالت الــلــهــو وحــتى في ا
ــكـنـة فـي إشـارة إلى مــتـعـته الــسـيــجـارة اإللـكــتـرونــيـة إلى أبــعـد مـســافـة 
ة ناسيًا أو متناسيًا أنّ ما يستنشقه من سمومها والسـباحة في مخيلته احلا
االلـكتـرونـية يـجـهل الـكثـيـرون كـنهـهـا وتركـيـبـتهـا ونـوع مـادتهـا.  صـحيح أن
ـسـتـخـدمـة فـي الـسـيـجارة الـتـقـلـيـديـة مـقـارنـة مـع نـظـيـرتـها رائـحـة الـتـبـوغ ا
ـدمـنـ عـلـيـها االلـكتـرونـيـة تـكـاد ال تُـطاق وخـاصـة حـ الـتـقـرّب أكـثر من ا
واالخـتالط بهم بسبب ما تنشره هذه الـسموم من روائح كريهة وما تتركه من
ـصـفـرّين حـدّ االحـتـراق. لـكن في ـدخّن وشـكل الـشـاربـ ا آثـار عـلى وجه ا
ـدمن على األداة ـقابل ال يـبـدو لـلنـاظـر السـوّي أنّ مـا يـنفـثه ويـستـخـرجه ا ا
اجلـديـدة من دخـان أبـيض كـالـثـلج ومـا يــسـتـنـشـقه عـبـر مـنـخـاريه من بـخـار
لـلمـحلـول االلـكتـروني الـذي يحـتـوي على مـواد مثـل النـيكـوتـ واجلريـسرول
والـبروبـيـلـ غـلـيـكول ونـكـهـات ومـا شـاكـلهـا من مـواد مـضـافـة ومن مـلـوّثات
ومـسرطنات هو في حقيقـته غير صحيّ تمامًا وغيـر مقبول وال مستساغ من
نظر وشكل االسـتخدام وسط العـامة. ولعلّ منع التـدخ بأشكاله في حـيث ا
فـهـوم بكـون عادة دوائـر عامـة ومـطارات ومـواقع صـحيـة يدخل ضـمن هـذا ا
التـدخـ غيـر مقـبولـة وغيـر مسـتحـبة أسـاسًا سـعيًـا بالـتالي وراء خـلق بيـئة
ـغـلقـة حتـديدًا صحـيـة منـاسـبـة ومقـبـولة لـلـجمـيع. فـاألماكن الـعـامة ومـنـها ا
لـيست مـلكًـا لـلمـدمنـ عـلى أشكـال الـتبـوغ وأدوات التـدخـ حتى لـو كانت
بـتقـنـية جـديـدة تدّعـي احلفـاظ عـلى صحـة الـبشـر وبـيـئة الـطـبيـعـة التي ازداد

تلوثُها وسوء استخدامها.  
من اجلـدير اإلشـارة إلى مـا تقـوله مـصادر أمـيركـيـة موصـولة بـهـذه الظـاهرة
بـحسب جريـدة اللومـوند الـفرنسـية الصـادرة بتاريخ 27 أيـلول 2019 من أن
هـا كـبـديل لـسـمـوم الـتبغ اسـتخـدام الـسـيـجـارة اإللـكتـرونـيـة والـتي  تـقـد
ـعروفـة قـد شاعت مـضـارُها وبـدأت تـظهـر لـلعـيـان حاالت وبـائـية غـامـضة ا
ـا سبَّـبته من أزمـات صحيـة لعـدد ال يُسـتهان به من أخـذت تثيـر لغـطًا كـبيرًا 
مـستـخدمـيهـا مـثل الغـثيـان وآالم الـبطن والـصداع وتـهـيّج أعضـاء مهـمة من

اجلسم دون سابق إنذار. 
وهـذا بعـيـنه مـدعـاة لـشـعور مـسـتـخـدمـيـها بـشيء من الـقـلق بـعـد تـشـخيص
حـاالت طـارئـة من أمـراض الـرئـة الـغـريـبـة الـتي تـسـببـت في وفـاة الـعـشرات

بحسب مصادرهم الصحية. 
رضية وهذه الوفيات إلى سوء االستخدام أو وهـناك مَن يعزو هذه احلاالت ا
ـستـخدمـة في تـركيـبة احملـلول االلـكتـروني الذي ـضرّة ا ـواد السـامة ا إلى ا
ستمر في هذه األداة. دخن عبر النـفث ا يـتبخر بفعل الـتسخ ويستنـشقه ا
ـنصـرم بعض شـخـصة في شـهر أيـلول ا فـقد وجـدت في عدد من احلـاالت ا
ّا يُعـرف برباعي هـيدروكـانابيـنول ومادة أخـرى ذات تأثـير نفـسي لها آثـار 

ادة القنب وهي عبارة عن نوع من حشيش مخدر.   صلة 
صنّـعة لـهذا الشـكل اجلديد من أدوات الـتدخ مع جـهود اجلهـات الدوليـة ا
صـاحبة بـاحلدّ من آثارهـا السـلبـية الـعارضة وتـقلـيل ما أمـكن من اخملاطـر ا
في اسـتخـدامها الـيوم عـلى نطـاق واسع وبشـكل ملـفت للـنظـر إالّ أنّ خبراء
الـصـحـة مـازالــوا يـحـذرون من اإلدمـان عـلــيـهـا خـاصـة بــسـبب عـدم الـتـزام
ـعاييـر الصـحية الـتي  اكتـشاف هـذا النوع من أدوات صـنّعـة با اجلـهات ا
الـتدخـ لغايـات سلـيمـة تهـدف البتـعاد الـبشـر عن سمـوم التـبوغ واخملدرات

التي شاع استعمالها وتعاطيها بشكل خطير. 
وتـبــقى هــذه احملــاذيــر قـائــمــة أمــام اتـســاع مــســاحـة
ـدمن عـلى هذا النـوع اجلديد من ادوات ـدخن وا ا
الـتــدخــ الــتي أصــبــحت ظـاهــرًا نــوعًــا من الــتـرف
ــة ال تـقلّ في والـتــبــاهي والـســرحــان في أجـواء حــا
شـكلـها عن أحالم الـيقـظة وأجـواء اخملدرات وتـعاطي
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{ عمـان (أ ف ب) - قـبل بضع سـنوات
شون مع كالبهم لم تكن رؤية أردني 
في شـوارع عـمان مـشـهـدا إعـتـيـاديا في
بـلد يـشـهد أوضـاعـا إقتـصـادية صـعـبة
ـشـهـد بــات الـيـوم عــاديـا يـرافـقه لـكـن ا
انتشـار مراكز رعايـة احليوانـات األليفة
وابـرزها أول فـنـدق لـلـكالب.رغم ارتـفاع
عـيشة في بلد يـبلغ معدل األجور كلفة ا
الـشـهـريـة فـيه نـحـو 600 دوالر وجتاوز
ديــنه الــعـام 40 مــلـيــار دوالر ال يــبـخل
األردنـيون بـانـفاق مـبالـغ كبـيـرة لرعـاية
ــدلــلـــة.وانــتـــشــرت في حــيــوانـــاتــهـم ا
الــسـنــوات األخـيــرة في عــمـان عــشـرات
مــراكـز الــعـنــايـة بــاحلـيــوانـات األلــيـفـة
خــصــوصــا الـكـالب والـقــطط ومــحالت
تـبـيع مـسـتـلـزمات تـربـيـتـهـا بـعـد تـزايد
أعـداد مـربـيــهـا.ويـقـول مـديـر "بت زون"
أول فندق ومـركز تدريب لـلكالب مروان
ـشـروع احلـاج عــلي لـفــرنس بــرس إن ا
و ملحوظ لتربية أقيم عام 2018 بعد "
احلــــيــــوانــــات األلـــيــــفــــة خــــصــــوصـــا
الـكالب".وأضاف "فـكـرنـا بأن من يـسـافر
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عـاما سـاتـرك كـلبـي في فنـدق سـيـضحك
عــلـــيك لــكن اآلن األمـــر طــبــيــعي".وأكــد
الرجل الذي يربي كالبا منذ أكثر من 30
عـامـا أن "هـنـاك إقـبـاال أكـبـر عـلى تـربـية
الـــكـالب في الـــســـنـــوات األخـــيـــرة" رغم
تـــكـــالــيف قـــد تـــتــعـــارض مع األوضــاع
اإلقتصادية.وتتفق آالء كلمات (29 عاما)
وهي موظفة حـكوميـة مع ما قاله احلاج
عــلي مــؤكـدة تــزايــد عــدد مـربـي الـكالب
شـون مع كالبهم والقـطط الذين بـاتوا 
وقـطـطهم فـي الشـارع بـعـد أن "كـان أمرا

محرجا" سابقا.
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وتـقـول أثـنـاء فـحص روتـيـني لـكـلـبـتـهـا
الـبـيـضـاء الـصـغـيرة "لـوسـي" في عـيادة
متـخصـصـة لطب احلـيوان "فت زون" إن
ــاديـة غــيـر مـهــمـة مــقـارنـة "الــتـكــلـفـة ا
بأهمية لوسي".واألنـواع األكثر طلبا في
األردن لــلــحــراســة "جــيــرمــان شــيــبـرد"
و"روت وايــلـــر" و"هــاســـكي" و"غــولــدن
ريتريفر" وكالب "بومـيرنيان" و"شيتزو"
و"يـوركــشـايـر" الــصـغـيــرة.ويـراوح ثـمن

حتـــمل حـــيـــوانــهـــا األلــيـف من الـــســلط
(شمال) الى هنا لصورة أشعة".

ويـــضم مــركـــز "فت زون" وحــدة عـــنــايــة
مــكــثـــفــة وأجــهـــزة لــتــصـــويــر األشــعــة
وتـــشـــخـــيص الـــرئـــتـــ وحـــاضـــنـــات
ـا أبو ومخـتبـرات لفـحص الدم.تـقول ر
زهـرة وهي مـوظـفة مـتـقـاعـدة "اعـتـبر ان
لـدي بنـتـا أو ولـدا إضافـيـا مـهمـا بـلغت
الــكــلــفــة ســـتــشــعــر بـــانك مــســؤول عن
احلـــيـــوان االلـــيف وأن أي شيء تـــبـــذله

قليل".
ــنــزل وتـــضــيف "يــعــيــشـــون مــعي في ا
والـعـنايـة بـهم مـسـؤولـيـتي كأنـي اطعم
افراد أسرتي فال أنـظر للـكلفـة".تربي أبو
زهرة ثالثة كالب في منـزلها إلثنـ منها
قصـتان مـؤثرتـان فتـقول وهي حتـتضن
"رونـي" من فــصــيــلــة "فــريــنش تــيــريــر"
ابـيض عـمـره  3 سـنـوات "اشـتـريـته إثـر
رؤية صاحبه يجره بسلسلة حديد حتت
ـعـامـلة ـطـر أشـفـقت عـلـيه من سـوء ا ا
بـــدا هــزيال ويـــحــتــاج الى عـــنــايــة".امــا
"بـيـانـكـا" من نـوع "هـاسـكي" فـقـد تـركـهـا
صـاحبـهـا امـام مـنزله عـنـد رحـيـله بدون
ماء أو طـعام فـأخـذتهـا وعاجلـتهـا.وعدل
األردن عــام 2016 تـــعـــلــيـــمـــات اقــتـــنــاء
احليوانات األليـفة لتشجـيع مربيها على

احلصول على رخص اقتناء.
وتـقـول مـديــرة دائـرة الـرقـابـة الـصـحـيـة
ـسـؤولة عن ـهنـيـة في أمانـة عـمان ا وا
إصــدار الــرخـص مــيــرفت مــهــيــرات إن
تـعــديل الـتـعــلـيـمـات جــاء لـسـبـبـ "أوال
ليـعـرف موظـفـو البـلديـات الـكلب الـضال
من الـــكــــلب األلـــيـف الـــذي يـــعــــتـــني به
صاحبه".وثانيا "بـسبب تزايد عدد مربي
احلـيـوانـات األلـيـفـة وخـصـوصا الـكالب
في الــســنـوات األخــيـرة فــهــنـاك حــاجـة
لــلـتــأكــد مـن حــصــولـهــا عــلـى الــرعــايـة
الـصـحـيـة الالزمـة خـصـوصـا الـلـقـاحات
والعالجـات".لكن ال تزال رخـصة اإلقـتناء
أمــــرا إخــــتــــيـــــاريــــا.وأسس أردنــــيــــون
مــتــحــمــســون مــجــمــوعــات عــلى مــوقع
"فيسـبوك" لتـقد النـصائح للـتعامل مع
احلـــيــوانــات وتــشــجــيـع تــبــني الــكالب
والـقطط الـضـالة.وقـد أثـار مـقطع فـيـديو
انـتشـر مـطلـع هذا الـشـهر يـظـهر مـوظـفا
في بــلــديــة جـرش (شــمــال) يــقـتـل كالبـا
بإطالق النار عليها غضبا واسعا. إال أن
البلدية أكدت أن تلك كالب ضالة تسببت

بضرر للسكان.

جرائـهـا بعـمـر أقل من شهـرين وبـحسب
نقاء الساللـة ومصدر انتاجـها ب نحو
140 دوالرل و 1700دوالر وقـــــد يــــــصل
سـعـر الكـلب الـكـبـيـر إلى عـشرات األالف

بحسب الساللة والتدريب.
أما القـطط فاثمـان األنواع الشـائعة مثل
"شــانــشــيال" و"شــيــرازي" و"الــهــمــااليـا"
و"اجنورا" و"سـكوتش فـولد" هي ب 70
و300 دوالر.تشـكل العـنايـة باحلـيوانات
األليـفة في األردن عـبئـا على كثـيرين في
ـعـلـنـة بـلـد جتـاوزت فـيه نـسـبـة الـفـقـر ا
ـئـة ونسـبـة البـطـالة أكـثر رسمـيا 15 با
ئة.ويؤكـد سامي جورج مدير من 19 با
أحد أقـسـام فنـدق من فئـة خـمسـة جنوم
في عــمــان والــذي يــربـي كــلــبــا رمــاديـا
صـغيـرا من فـصـيـلة "فـريـنش تـيـرير" إن
تـربـيـة الكـلب "تـشـكل عـبـئـا مـاديـا بدون

أدنى شك".
ويقـول "كل شيء مـكـلف في األردن وهذا
يـــنــطــبق عــلى طـــعــام الــكالب والــقــطط
ومـسـتلـزمـات تـربـيتـهـا وطـبـعا الـعـنـاية
الطبية".وحتـتاج الكالب والقـطط لعناية
طبـيـة روتيـنيـة أساسـيـة مثل الـلقـاحات
ضـد األمــراض والـفــيـروســات وحـبـوب
الــديــدان الـداخــلــيــة ومـضــاد حــشـرات
خارجـيـة تقـارب كلـفـها نـحو 140 دوالرا
سنويا.تـضاف إلى ذلك عملـيات إخصاء
الذكور واستئصـال رحم اإلناث وكلفتها
ب  70و 140دوالرا وكلف الـغـذاء التي
قـد تـصل إلى 70 دوالرا شـهـريــا.ويـقـول
الـطـبــيب الـبـيـطــري عالء شـحـادة مـديـر
ــربي يـــعــتـــبــر حـــيــوانه "فـت زون" إن ا
ـنـزلـي فـردا من الـعـائـلــة وبـالـتـالي "له ا
حق الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة والـــطـــعـــام

سكن". وا
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ؤشـرات أثنـاء فحص ويراقب شـحـادة ا
زمالئه كـلـبــة من نـوع "بـيت بـول" تـدعى
"نــافـي" فـــقــدت قـــدرتـــهـــا عـــلى حتـــريك
اطرافـهـا اخللـفـية نـتـيجـة آالم قرص في

العمود الفقري.
ــوضــوع الــطــبي بــالــذات ويــؤكـــد أن "ا
ـستـخدمة مكـلف بسـبب كلـفة األجـهزة ا
فــهي بـاهــظـة الـثــمن النه قــطـاع ال يـزال

جديدا".
ويـــوضـح شـــحـــادة أنه رغم ذلك هـــنـــاك
إقـــبــال عــلى تـــربــيــة الـــكالب والــقــطط
ويـضــرب مـثال "جــائـتـنـي سـيـدة واضح
انـهـا غـيـر مـقـتـدرة رغم ذلك اخـتـارت ان

يـــريــــد تـــرك كــــلـــبـه في مــــكـــان مــــنـــظم
ومخصص لذلك فأقمنا هذا الفندق" في
مــنـطـقــة اجلـيــزة (جـنـوب عــمـان) وهـو
أيضـا مـركز مـتـخصص بـتـدريب الكالب
وتـعـديل سـلـوكهـا.ويـقـدم الـفـنـدق الذي
يــحـــتـــوي مـــســاحـــات واســـعـــة لــلـــعب
والــتـدريب وحــجـرات لإلقــامـة خــدمـات
قـص أظـــــــافـــــــر الــــــكـالب وشـــــــعـــــــرهم
واستـحمـامهم وجتـفيف شـعرهم مع من
يعـتني بـهم في غيـاب أصحـابهم.ويـتاح
ألصــحـاب تـلك الــكالب مـتـابــعـتـهــا عـبـر
االنـترنـت من خالل كـاميـرات مـثـبـتة في
كـافـة األقـســام.وال تـتـجـاوز كـلـفـة مـبـيت
الكلب  3 دنانـير (4 دوالرات) في اليوم
بـيــنــمــا تــضــاف كــلــفــة خــدمــات أخـرى
بـحـسب احلـاجـة.ويـكـلف احلـمـام وقص
الـشـعـر لـلـكـلب أوالـقط في األردن مـابـ
14 الى 28 دوالرا وقـص األظـــــافـــــر مع

تنظيف األذن 14 دوالرا.
ويقول احلاج علي مبتسما بينما يجفف
عامل خـلفه شعـر كلب "جـيرمن شيـبيرد"
ضـخم اسـود "لـو قــلت لـشـخص قـبل 20
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"اخلـــلــيــفـــة" اجلــديــد لــكـن قــلــة من
احملــلـلـ يــؤكـدون مــعـرفــته.ويـقـول
اخلـبـيـر الـعـراقي هـشـام الـهـاشـمي
تخصص في الـتنظيم اإلرهابي "ال ا
يُــعــرف عـنـه الـكــثــيــر عـدا عـن كـونه
الـقــاضي األول في (تـنـظــيم) الـدولـة
اإلسالمية ويرأس اللجنة الشرعية".
ولــــكن الــــبـــعض يــــشـــكك حــــتى في
وجوده ما يشير إلى أنه لم يتم بعد
ــلك تـــعــيـــ الــشـــخص الــذي قـــد 

الـــــشـــــرعــــيـــــة الـالزمــــة لـــــقـــــيــــادة
الـتـنـظــيم.ويـرى األسـتـاذ في مـعـهـد
العـلوم الـسيـاسيـة جان بـيار فـيلـيو
تـخصص في شؤون في باريس وا
العـالم الـعربي "لـقد فـوجئ الـتنـظيم
ـفـاجىء علـى البـغدادي. بالـقـضاء ا
و االعالن حـينـهـا عن هويـة خـلفه
الذي ال نـعلـم حقـا إذا كان مـوجودًا
أم  طـــرحه كـــنـــوع مـن فخ فـــيـــمــا
تستمر عملـية تعي خلف فعلي في

األخـيــر عن هـويــته بـحــسب جـونـز
الــــذي أضـــــاف "إنه يـــــحــــتـــــاج إلى
الـتـحـدث عـلــنًـا" من أجل مـنح "شـكل
من أشكال القيادة االستراتيجية ما
من شــانه أن يــلــهـم احلـركــة بــشــكل
ـكن لـلـتنـظـيم في ظل عـام".فـكـيف 
قـاتل غياب "اخلـليفـة" استقـطاب ا
األجانب ومواصلة هجماته وتوحيد
التنظيمات التي بايــــــــعته ودعمها
ــــــادي عــــــلـى الــــــصـــــــــــــــعــــــيــــــد ا
ؤرخ جان بيار واللوجستي?ويـرى ا
فـــيـــلـــيــو أن "مـــنـــاطـق + ســـيـــنــاء+
والـصحـراء الـكـبـرى + تشـهـد بـشكل
خـاص نــشـاطًـا دامـيــاً وذلك بـسـبب
حيويتـها اخلاصة بـها ولكن أيضا
من أجل إتاحة الوقت الالزم لـلقيادة
ــركـــزيـــة إلدارة مـــرحــلـــة مـــابـــعــد ا
البغدادي".نقطة حتول-شير الباحث
في جامعة جورج تاون في واشنطن
دانيال بيـمان إلى "إنها نـقطة حتول
بالـنسبـة للتـنظـيم. لكن بدون مـعرفة
ـعقد زيـد عن الزعـيم سيـكون من ا ا

التكهن باالجتاه الذي سيتبعونه".
رشـد" اجلـديـد تـتـجاذبه ويـرى ان "ا
احلــــاجــــة لــــلــــخــــروج إلى الــــعــــلن
ومـتـطـلـبــات األمن كـونه يـعـلم بـأنه
ســـيــكــون هــدفــا ألعـــدائه. لــكن هــذا

التكتم باهظ الثمن.
ويــضــيف بــيــمــان "نـشــهــد بــالــفـعل
انــتـقــادات خـطــيــرة من اجلـهــاديـ
اآلخرين الذين يـقولـون أنه ال يوجد
خالفـة من دون خـلـيـفـة" مـشـيـرا إلى

مـنـطـقة سـوريـا والـعـراق".بـعـد قـيام
الـبـغدادي بـتـفـجـيـر حـزامه الـناسف
إثــر غــارة أمــيــركــيــة أكــد الــرئــيس
األمـــيــركي دونـــالــد تــرامب مـــعــرفــة

خليفته "بالضبط". 
لـكن مسـؤوالً أمـيركـيـاً رفيـعـاً حتدث
بـــعــد فــتـــرة وجــيــزة عـن "مــجــهــول
تــام".وسـاد صــمت مــطــبق مــنـذ ذلك
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وقال الـباحث سـيث جـونز من مـركز
الـدراسـات االسـتــراتـيـجـيـة الـدولـيـة
ومقـره واشنطن "أعـتقـد أن الواليات
ـتـحـدة تـعـرف من هـو" مـشيـرا إلى ا
كن ألي جـماعـة إرهابـية أن أنه "ال 
حتافظ عـلى سريـة بنيـتهـا الهـرمية

ال أحد يفلح في ذلك".
وال يكـفي أن يـكون عـدد من اخلـبراء
ـسـؤول عـلى درايـة بـاألمر وكـبار ا
فالـتنـظـيم يحـتاج لـوجود شـخصـية
ـــــرشـــــد واخلـــــبـــــيــــر تـــــؤدي دور ا

االستراتيجي.
وجرب الـتـنظـيم في عـهـد البـغدادي
الــــذي ظل مـــتـــكـــتـــمـــا إدارة "دولـــة
بدائية" وإصدار كتب مدرسية وصك
عمـلة خـاصة بـها. وحتـول التـنظيم
مــنـــذ ســـقـــوط بـــلـــدة الـــبــاغـــوز في
آذار/مارس 2019 ونهـايـة "اخلالفة"
بعد عـدة سنـوات من إرسائهـا نحو

اعتماد نهج العصابات.
وكي ال يتم التشكيك في سلطة "امير
" اجلـديـد يـجب أن يـكـشف ـؤمـنـ ا

أن "هـذا الـشخص سـيـواجه الـكـثـير
ـتــاعب لـبـسط سـلــطـته" الفـتـا من ا
إلى أن الـفراغ في الـسـلـطة قـد يـولد
ــكن أفـــكـــارًا لـــدى مــنـــافـــســيـه.وال
للتـنظيـم قط على الصـعيد الـعملي
أن يـأمل بالـسـيـطـرة على أراض في
احلــــال. إال أن الــــتــــنــــظــــيم "جــــنى
إيــــرادات كــــبــــيــــرة مـن مــــخــــتــــلف
الـضـرائب وعـمـلـيـات االبـتـزاز الـتي
مـارسـهـا عــلى أولـئك الـذين عـاشـوا
حتت ســـيــطـــرة اخلالفــة" بـــحــسب
الــبـــاحث في مــؤســـســة "هــيــريــتج"

األميركية روبن سيمكوكس.
وســـيـــؤدي ذلـك إلى ان "يـــتـــصـــرف
التنـظيم كـطرف متـمرد كـونه لم يعد
يـــســـيــــطـــر عــــلى مـــنــــاطق. أن ذلك

ضرورة".
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كـيف يـبدو الـتـنـظـيم الـيـوم? ال يزال
رونة يتمـتع مع أو بدون زعيم بـا
ويــــحــــتــــفظ بال أدنـى شك بــــقـــوة

ضاربة حقيقية. 
وزعيمه اجلديـد "بحاجـة ماسة لشن
هـجـوم" بـحـسب سـيث جـونـز الذي
رجح أنـه ســيــســتــهــدف أوروبــا اذ
سـيـلـقى ذلك صـدى أكـبـر بـكـثيـر من
اســتــهــداف مــنــاطق فـي ســوريـا او
الــــــــــــــــعـــــــــــــــراق أو حــــــــــــــــتــى فـي
الــســاحل.وأضــاف إنه يــحـتــاج إلى
حـدث يـشـكل مــنـعـطـفـا إلى عـمـلـيـة
خـارجــيـة تــثـبت حـضــوره في شـكل

ما.

هد ببيت حلم في الضفة الغربية احملتلة W∫ طفلة توقد شموعا في كنيسة ا OM

بغداد
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ـفاجآت السـياسية ايـام وساعات نودع عـاماً كان متـخما باحلـزن والهموم وا
ونـسـتـقـبل عـامـاً جـديـداً نـتـمـنى ان يـكـون عـام خـيـر وامـان لـلعـراقـيـ الـذين
يـتطـلـعون الى االسـتـقرار الـسـياسي الـذي يـقود نـا لـلهـدوء والرخـاء وحتـقيق
االمـنيات  ويقـينا ان الـعام احلالي الـذي شهد ثـورة شبابيـة تشريـنية سـلمية
وتـدعو لتـحقـيق مطـالب شعب ذاق مـر العـذابات  وفقـد مقـومات الـعيش احلر
الـكر في بلد ينعم باخليرات والنعم التي سال لها لعاب احلاقدين من شتى
بـقـاع الـعـالم  والـيـوم وقـبل تـوديع الـعـام 2019  حتـتـار الـنـخب الـسـيـاسـيـة
بـاختـيـار شخـصـيـة عراقـيـة تقـود الـبلـد الى بـر االمـان بعـد ان خص بـحاالت
الـية وتنـتقل جليوب الـفساد والفـوضى العارمـة التي افرغت خـزائن العراق ا
الـفـاسـدين  نـعـم مـنـذ ان اعـلن رئـيس وزراء الـعـراق الــسـابق اسـتـقـالـته من
ـنصب بـقي الـعـراق يـبـحث عن شـخصـيـة عـراقـية مـسـتـقـلـة ووطنـيـة تـمـتلك ا
كارزمـا الـقـائد الـوطـني ويقـيـنـا فشـلت الـكتل الـسـيـاسيـة بـاختـيـار شخـصـية
مـقنعه لقيادة دفة العراق وح يخـتارون شخصية تصطدم برفض شديد من
ـتظـاهرين لـعب ا تـظاهـرين وعـندمـا تضع تـدحـرج الكـتل السـيـاسيـة  قـبل ا
لالتـفاق على شخصية ستالقي الرفض من االحـزاب والكتل السياسية وبقي
ستقبل ابـنائه الختيار شخـصية ويتساءل ويردد الـعراق وشعبه الذي يتـطلع 
ـعقول ان العراق خال من مثل هذه الشخصية وهو الذي قدم للعالم هل من ا
شـخصيات سياسية وعلمية واجتـماعية وعلماء في شتى اجملاالت ليخلو االن
من شـخصيـة وطنيـة مستـقلة التـنتمي ولـيست محـسوبة عـلى جهة او كـتلة او
حـزب انخـرط بالـعمـلـية الـسيـاسيـة بـعد سـقوط الـنـظام الـسابق?  نـعم مازال
ميزات التي ترضي الشارع العراقي الـعراق يبحث عن شخصية تمتلك كل ا
الـذي صار يردد مستغربا ( هل نستورد شخصية تقودنا الى بر االمان ? ام
سـياتينا شخص قادم من كوكب آخر يحمل مـواصفات القائد الوطني الغيور
شاكل ? ) وفي الـوقت الذي نقترب فيه من توديع عام كان مـتخما بالهموم وا
والـفــوضى نـتــطـلع ان نــسـتــقـبـل عـامــاً جـديــداً يـحــمل الـسالم
واالمـان  وان جنـد عـراقـيـاً وطـنـيـاً مـسـتـقالً يـجـمعـنـا حتت
خـيمـة الـعراق الـواحـد وعلـمه الـذي مازال يـوحـدنا رغم
اجلــــــــروح والـتــدخالت اخلــارجـيــة  واالطــراف الـتي
التـريد للعراق خيرا ولكن بهمة شباب ثورة تشـــــرين
ورجـاالته  سنتـوحد ونـعلن ان العـراق وطن اجلــــميع

وقلعة الصمود والتــــحدي .  

{ بـــــــــاريـس  (أ ف ب) - ال تـــــــــزال
الـهــويـة الـفـعـلـيـة خلــلـيـفـة أبي بـكـر
الــبـــغــدادي الــذي قــتل إثــر هــجــوم
أميركي غير واضحة على الرغم من
اعـالن تـــنــــظـــيم داعـش قـــبـل نـــحـــو
شـهـرين عن اسـمه ويـنـسـحب األمـر
كـذلـك عـلى اسـتـراتــيـجـيـة الــتـنـظـيم

قبلة. لالشهر ا
وع التنظيم اجلهادي أبو إبراهيم
الـــهـــاشـــمي الـــقـــرشي فـي مــنـــصب
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{ بــــــــــــــــــــــــــــــــيـــت حلـــم (االراضـــي
الفـلسطـينيـة) (أ ف ب) - استـقبلت
سيح مدينـة بيت حلم مـهد يسـوع ا
ــسـيــحــيــ امس الــثالثـاء مــئــات ا

يالد. إلطالق االحتفاالت بعيد ا
دينـة الواقعـة في الضفة وتستـعد ا
الــغــربــيـــة احملــتــلــة مـــنــذ أســابــيع
الستـقبـال مؤمـن من جـميع أنـحار
العـالم سـينـضـمون إلى الـعـديد من
دينة. سيحي في ا الفلسطيني ا
ومـــنــذ اإلثـــنــ اكـــتــظت الـــســاحــة
ـهد بـحشد الواقـعة مـقابل كـنيـسة ا
كبير يضم الـعديد من األطفال الذين
ارتـدوا لبـاس بـابا نـويل بـينـمـا كان
سياح يقومون بـالتقاط الصور أمام
ـيالد يـبـلغ ارتفـاعـها شـجرة لـعـيد ا

15 مترا.
ـــــطــــران ويـــــفـــــتــــرض أن يـــــصـل ا
ـدبـر بــيـيــربـاتـيــسـتــا بـيـتــسـابــاال ا
الرسولي بطـريركيـة القدس الالت

صـــــبــــاح الــــثالثــــاء إلـى بــــيت حلم
لترؤس القداس في كنـيسة القديسة
ـهـد. كـاتــريـنـا احملـاذيــة لـكـنـيــسـة ا
وسـيـحــضـر الـرئـيس الـفــلـسـطـيـني

محمود عباس القداس.
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ويـفتـرض أن يـحـضر الـقـدس أيـضا
مـــســيــحـــيــون من قــطـــاع غــزة لــكن
عــددهم سـيــكـون أقـل من الـســنـوات
ــاضــيــة إذ إن اسـرائــيل لـم تـمــنح ا
ســـوى عــــدد قــــلــــيل مـن تـــصــــاريح
الدخول إلى الضفة الغربية احملتلة.

وقـال الـنـاطـق بـاسم مـجـلس رؤسـاء
الـكنـائس الـكـاثولـيـكـية في األراضي
قدسة وديع أبو نصار أن اسرائيل ا
سـمــحت لـنـحــو مـئـتـي شـخص فـقط
ـنـاسـبة ـغادرة قـطـاع غـزة لـهذه ا
من أصل 950 قدمـوا طـلبـات في هذا

االجتاه.
وقال أبو نـصار لوكـالة فرانس برس
"عـــلـى الـــرغـم من كـل الـــتــــحــــديـــات
ـشـاكل الـتي والـصـعـوبــات واأللم وا
تـواجهـنـا ما زال لـديـنـا أمل في الله

والشعوب".
وسـيـتـوجه الـبـابـا فـرنـسـيس مـسـاء
الـثالثــاء في الـفـاتـيــكـان إلى حـوالى
 1,3مـلـيــار مـسـيـحي كــاثـولـيـكي في

العالم.
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وأفسد إعـصار اسـتوائي خطط آالف
الـــســـكـــان في وسـط الـــفـــيـــلـــيـــبـــ
ـــيالد امس لالحـــتـــفـــال بـــأعــــيـــاد ا
الثالثاء بعد ان اجبرهم على الرحيل
من منازلـهم أو حاصـرهم في مناطق
تـــــوقــــفـت بــــهـــــا حــــركـــــة الــــســـــفن
والـعــبـارات.وأعـلن مـســؤولـون لـيـلـة
ــــنـــاطق ـــيالد أن ســــكـــان ا عـــيــــد ا
الساحلية عليهم إخالء منازلهم فيما
رافئ مع ظل اآلالف محاصـرون في ا
توقع أن توقف عمل العبارات.ومن ا
جتــتـاح ريــاح عـاتــيـة تــصل إلى حـد
العـاصفـة ساحل االرخـبيل اآلسـيوي
ــــطل عـــلـى احملـــيط الــــهـــاد قـــبل ا
وصول إعـصار فـانـفوني االسـتوائي

جلـزيـرة سـامـار بـعـد ظـهـر الثـالثاء
عــلـى مــا أعـــلـــنت هـــيـــئـــة االرصــاد

اجلوية احمللية
ـسـار ويـســلك االعـصــار فـانـفــوني ا
نـفسه لـهـايـان أحد اقـوى االعـاصـير
الـــتـي ضـــربت وسط االرخــــبـــيل في
تشرين الثـاني/نوفمبر 2013 موقعا

أكثر من 7350 قتيال ومفقودا. 
وقد حرم نحـو أربعة مالي شخص
ـــســاكن.واصــدرت الــســلــطــات من ا
ــسـار أوامــر جلـمــيع الــسـفن عــلى ا
ــتـوقـع لإلعــصـار عــبــر جـزر وسط ا
رافئ فيـما أبلغ البالد بالـبقـاء في ا
ـــســــؤولــــون احملـــلــــيـــون ســــكـــان ا
ـعـرضة ـنـاطق ا الـسـواحل وكـذلك ا
لـلفـيـضـانـات بضـرورة االنـتـقال إلى
أمــاكن آمــنـة.وقــال مــسـؤول الــدفـاع
ـدني االقـلـيـمي ريـدين كـابـريـغـاس ا
لـــوكــــالـــة فـــرانس بـــرس إنّ "بـــعض
ـناطق العـائالت مـترددة في إخالء ا
يالد النهم يريـدون االحتـفال بعـيد ا
سؤول احمللي في منازلهم لكن ا
سـوف يـجـبـرونهـم علـى اخلروج اذا

رفضوا االمتثال لتحذيراتنا".
وأوضح كابريـغاس عبـر الهاتف من
مـديــنـة تـاكــلـوبــان بـوسط الـبالد أن
ـديـنـة عـمـلـيـات اإلجالء جـاريـة في ا
وكـذلك في جـزيــرة سـامـار الـقـريـبـة.
لكـنه أشار إلـى أنه ليس لـديه حالـيا
.وتـــابع عــدد إجـــمـــالـي لـــلــنـــازحـــ
كابريغاس "نهـدف أال يسقط ضحايا
على اإلطالق".والثالثاء ذكرت قوات

كـــــامــــــوري.وتـــــســـــبـب اإلعـــــصـــــار
االستوائي الذي ضـرب شمال البالد
ـنــازل وسـقـوط بـدمــار الـعــديـد من ا
الــكـــثـــيـــر من األشـــجـــار. كـــمــا أدى
اإلعـــصــــار أيـــضـــاً إلى إغالق غـــيـــر
ــدة 12 ــطــار الــعــاصــمــة  مــألــوف 

ساعة.

احملــــــلــــــيــــــة عــــــشــــــرات الــــــرحالت
الداخـلية.ويـضرب الفـيلـيب سـنويا
نـحــو عـشـرين اعـصــارا تـوقع مـئـات
الــــقــــتــــلـى وتــــزيــــد من مــــســــتــــوى
الفقر.ومطلع الشهر اجلاري قتل 13
شــخـصــاً عـلى األقل فـي الـفــيـلــيـبـ
جــــــــــــراء مـــــــــــــرور اإلعــــــــــــصــــــــــــار

WIÝUÐ …d−AÐ œöO*« bOŽ  ôUH²Š≈ oKDÔ¹ r( XOÐ

خـفـر الـسـواحل أنّ أكـثـر من  21ألف
راكب عــبـارة يـحــاولـون الــعـودة إلى
يالد في منازلهم لقضـاء عطلة عيد ا
البلد ذات الغالـبية الكاثولـيكية بعد
ـرافئ أن تــقـطــعت بـهم الــســبل في ا
بــــســــبـب تــــوقف حــــركـــــة الــــســــفن
والعـبارات.وعـلّـقت شركـات الطـيران

V¹—bð∫رجل آمني يهتم بكلب في مركز تدريب في عمان
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