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تراجع كبير لمنسوب نهر في العراق

أعــرب مسؤولون عراقيون عن قلقهم إزاء التراجع الكبير ملنسوب نهر سيروان في شمال شرق
العراق ،بفعل قلة األمطار وسدود خلف الحدود في إيران حيث ينبع النهر ،ما يؤثر على الزراعة
واإلن ـتــاج الكهربائي .ودف ــع تــدهــور الــوضــع وزي ــر امل ــوارد املائية الـعــراقــي مـهــدي الحمداني إلى
التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية ،في وقت تتمتع إيران بنفوذ قوي
في العراق .وقال مدير السد رحمن خاني« :هناك فرق في منسوب املياه بني العام املاضي وهذا
(فرانس برس)
العام بحدود  7أمتار و 50سنتيمترًا».

بدأت السلطات اليونانية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحل جزيرة خيوس ،شرقي البالد ،بعد غرق
زورق كان يقل مهاجرين من الساحل التركي في ساعة مبكرة من صباح أمس .وقال خفر السواحل
اليوناني إنه أنقذ  20شخصًا ،ويعتقد أن سبعة آخرين ما زالــوا في عــداد املفقودين .وتشارك في
عملية البحث مروحية إنقاذ وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وقــوارب خاصة .وكانت اليونان
نقطة الدخول الرئيسية لالجئني واملهاجرين الذين دخلوا إلى االتحاد األوروبي خالل أزمة عامي
(أسوشييتد برس)
 2015و ،2016لكن عددهم انخفض بشكل كبير على مدار العامني املاضيني.

هولندا :ارتفاع منسوب مياه البحر
تــواجــه هولندا خطر ارتـفــاع مستوى مـيــاه البحر
عـلــى ســواحـلـهــا بــدرجــة أكـبــر بكثير مــن املـتــوقــع،
قــد يصل إلــى مترين بحلول عــام  ،2100على ما
أعلن معهد األرصاد الجوية في هذا البلد املعرض
بشدة لتبعات هذه املشكلة .وقبل أيام من انطالق
مؤتمر األطــراف السادس والعشرين بشأن املناخ
(كــوب  )26في غالسكو ،قال املعهد الهولندي إن

«الـتـقــديــرات تظهر ارتـفــاعــا أعـلــى مــن املـتــوقــع في
مـسـتــوى ال ـب ـحــر» .وف ــي ظــل وج ــود مــا ي ـقــرب من
ثلث أراضيها تحت مستوى البحر ،تواجه هولندا
مـخــاطــر أك ـبــر م ــن جـ ــراء الـتـغـيــر امل ـنــاخــي ،لكنها
أيضًا من أكثر البلدان تلوثًا في أوروبا نسبة لعدد
السكان .وقــال املعهد الهولندي لألرصاد الجوية:
ّ
«إذا لم نقلص انبعاثات الغازات الدفيئة ،فقد يرتفع

مـسـتــوى م ـيــاه الـبـحــر قـبــالــة ال ـســواحــل الـهــولـنــديــة
بــواقــع  1,2مـتــر بـحـلــول ع ــام  2100بــاملـقــارنــة مع
مـطـلــع ال ـق ــرن ال ـح ــال ــي» ،وق ــد ي ـصــل االرتـ ـف ــاع إلــى
مترين إذا مــا تـســارع ذوبــان الغطاء الجليدي في
الـقـطــب الـجـنــوبــي .وف ــي وق ــت ســابــق ،أعـلــن املعهد
أن ارتـفــاع مستوى مياه البحار لن يتخطى املتر.
إال أن التقديرات ال تستبعد وصــول االرتـفــاع إلى

مستوى مترين ،بحسب مكتب املياه في هولندا،
البلد األوروبــي الذي غمرته الفيضانات إلى جانب
أملانيا وبلجيكا في يوليو /تموز املاضي.
وقال رئيس هذه الهيئة العامة املعنية بإدارة قطاع
املياه روخير فان دي سانده ّإن «زمن القدرة على
ّ
التحكم باملياه والتربة واألرض لدينا ولى».

(فرانس برس)

(تييري موناس)Getty /

أمان ناقص على طرقات روسيا

موسكو ـ رامي القليوبي

انشغل الرأي العام الروسي أخيرًا بحادث
سـ ـي ــر تـ ــورطـ ــت فـ ـي ــه اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ال ــذائـ ـع ــة
الصيت كسينيا سوبتشاك ( 39عامًا) التي
ترشحت النتخابات الرئاسة عام  ،2018وأسفر عن
مقتل امــرأة في الــ 35من العمر على الطريق املؤدي
إلى مطار منتجع سوتشي املطل على البحر األسود
(جنوب).
لم تقد سوبتشاك السيارة بنفسها ،لكن مغادرتها
موقع الحادث سريعًا على منت سيارة أخــرى نحو
امل ـط ــار ،وه ــو م ــا رص ــدت ــه كــام ـيــرات مــراق ـبــة تــراقــب
ط ــرق ــات ال ــدخ ــول إل ــى ق ــاع ــة ك ـب ــار امل ـس ــاف ــري ــن ،زاد
االنتقادات املوجهة إليها والتي طالبت بإخضاعها
ملـســاء لــة فــي حيثيات ال ـحــادث ال ــذي ج ــدد ،مثل كل
الحوادث التي تحصل بوجود مشاهير ،النقاشات
حــول ضــرورة تحسني أمــان السير ،في وقــت تظهر
إحصاءات أن أكثر من  200ألف شخص قضوا على
الطرقات خالل السنوات العشر املاضية.
وف ـي ـمــا ت ــراف ــق الـ ـح ــادث الـ ـخ ــاص ب ــال ـس ـي ــارة الـتــي
أق ـل ــت ســوب ـت ـشــاك م ــع م ـخــال ـفــة ســائ ـق ـهــا وهـ ــي من
ط ــراز «مــرسـيــدس مــايـبــاخ» تابعة لخدمة سـيــارات
األجــرة الفاخرة قواعد املــرور في االتـجــاه املعاكس
بمنطقة جبلية ،زاد ذلك التساؤالت حول الضغوط
التي يتعرض إليها سائقو هذه السيارات ملخالفة

الـ ـق ــواع ــد مـ ــن أج ـ ــل إرضـ ـ ـ ــاء ط ـل ـب ــات ال ــزب ــائ ــن مــن
الشخصيات الكبيرة.
ويشدد رئيس تحرير مجلة «دفيجوك» املتخصصة
في شــؤون السيارات ،رومــان زوبـكــو ،على ضــرورة
إجـ ـ ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق فـ ــي ح ـ ــادث الـ ـسـ ـي ــارة الـ ـت ــي أق ـلــت
ســوب ـت ـشــاك ،وأه ـم ـيــة ح ــل م ـشــاكــل ح ـ ــوادث الـسـيــر
ّ
للحد من عــدد الوفيات الناجمة
في شكل منهجي
عنها .ويقول لـ«العربي الجديد»« :تواجه خدمات
ال ـس ـي ــارات ال ـف ــاخ ــرة مـشـكـلــة مـطــالـبــة ال ــرك ــاب ،في
ح ــال كــانــوا مستعجلني ،الـســائـقــن بتخطي باقي
السيارات .ورغم أن سوبتشاك تزعم أنها لم تمارس
أي ضغط ،يتحمل السائق مسؤولية الحادث ،علمًا
أن شائعات تسري عــن أن رفــض السائق االمتثال
للزبون يجعله مـهــددًا بالفصل ،وحتى بمنعه من
العمل في شركة أخرى توفر الخدمة ذاتها».
ويعلق زوبكو على تردي أوضاع األمان في السير
ب ــروس ـي ــا بـ ــأن «اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ت ـك ـشــف ت ــراج ــع عــدد
ال ـحــوادث سـنــويــا ،لكن ليس بــالــوتـيــرة املـنـشــودة».
يضيف« :ال شك في أن الجهود الكبيرة التي بذلت
فــي مـجــال تشييد الـطــرقــات السريعة ساهمت في
ت ــراج ــع ع ــدد الـ ـح ــوادث وال ــوفـ ـي ــات ،بــاع ـت ـبــار أنـهــا
ً
لحظت تحوال نحو الطرقات املدفوعة األكثر أمانًا
من تلك العادية .وقد وضعت وزارة الداخلية هدفًا
طموحًا من أجل خفض معدل وفيات حوادث السير
إلــى أربــع حــاالت لكل  100ألــف شخص بحلول عام

 .2030لكن هذا الرقم أقل طموحًا على سبيل املثال
م ــن ال ـســويــد ال ـت ــي تـسـتـهــدف خ ـفــض ع ــدد وف ـيــات
الحوادث إلى صفر عبر تحديث أسطول السيارات
في أراضيها» .عمومًا ،ليس حــادث السيارة التي
أقلت سوبتشاك األول الذي يشمل مشاهير ويشغل
الرأي العام الروسي في السنوات األخيرة ،إذ أصدر
الـقـضــاء حكمًا بسجن املمثل ميخائيل يفريموف
ثـمــانــي س ـنــوات ع ــام  ،2020بـعــد إدان ـت ــه بالتسبب
فــي ح ــادث سير م ــروع خــال قـيــادتــه سـيــارة وسط
ال ـع ــاص ـم ــة م ــوس ـك ــو ف ــي حـ ــال س ـك ــر ش ــدي ــد أف ـق ــده
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ،وجـعـلـهــا ت ـن ـحــرف إل ــى االت ـجــاه
املعاكس ،وتتسبب في مقتل شخص.
وخ ـ ــال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،أدل ـ ــى ي ـفــري ـمــوف ب ـش ـهــادات
متناقضة بدأت باعترافه باملسؤولية عن الحادث ثم
إنكاره الجلوس في مقعد السائق أثناء االصطدام،
ً
وصوال إلى اعترافه في كلمته أمام املحكمة ،مفسرًا
بأنه ال يتذكر ما حصل ،ومقرًا بشربه الكحول .أما
التحاليل فأظهرت أن دمه احتوى على نسبة كحول
ت ـعــادل ت ـنــاول زجــاجــة كــامـلــة تـقــريـبــا مــن مـشــروب
الفودكا ،إضافة إلى آثار للقنب والكوكايني.
ّ
وللحد من الـحــوادث من هــذا الـنــوع ،يقترح زوبكو
الفصل بني االتجاهني املعاكسني بأسوار في عدد
أكبر من الطرقات ،وعدم االكتفاء بالخطوط البيض
الفاصلة على اإلسفلت« ،إذ سيساعد ذلك في بقاء
السيارة الخارجة عن سيطرة السائق ضمن اتجاه

وفيات وجرحى
تشير أرقام منظمة الصحة العالمية عام 2019
إلى أن معدل الوفيات بحوادث السير في روسيا
ويعد أسوأ كثيرًا
بلغ  12لكل  100ألف شخص،
ّ
من دول أوروبــيــة عــدة .وكــان وزيــر الداخلية
فالديمير كولوكولتسيف قد كشف مطلع
أكتوبر /تشرين األول الجاري أن أكثر من  200ألف
شخص قضوا وجرح أكثر من مليونين آخرين
جراء حوادث السير.

سـيــرهــا ،ويمنع انحرافها إلــى االت ـجــاه املـعــاكــس»،
وه ــو مــا حـصــل ل ـس ـيــارة جـيــب «غ ــران ــد شـيــروكــي»
ال ـخــاصــة بـلـيـفــريـمــوف ح ــن ان ـحــرفــت ع ــن امل ـس ــار،
واص ـط ــدت بـســرعــة عــالـيــة ب ـس ـيــارة مــن ط ــراز «الدا
غرانتا» كانت تسير في االتجاه املعاكس ،ما أسفر
عن مقتل سائق توصيل الطلبات سيرغي زاخاروف
الذي كان في الـ  57من العمر.
وي ـل ـفــت زوبـ ـك ــو إلـ ــى مـشـكـلــة ان ـت ـش ــار ال ـف ـس ــاد في
منظومة شرطة املــرور من جهة ،وإمـكــان الحصول
على رخصة قيادة عبر دفع رشوة من دون الحاجة
إلى ضمان النجاح في امتحان القيادة.
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تزوير سندات العقارات بإدلب

ال خالص للسوريين بعد نزوحهم داخل البالد أو حتى
لجوئهم إلى بالد بعيدة عن وطنهم ،فهناك على
ويكدر عيشهم ،ليرافقهم
الدوام من يتربص بهم
ّ
األلم أينما حلّوا ،خصوصًا مع االستيالء على أمالكهم

ابتزاز
السوريين
عبد اهلل البشير

فــي ســوريــة ،إن أقفلت بــاب بيتك
وغــادرت ،لن تكون في مأمن على
امتداد جغرافية البالد ،إذ قد يأتي
مــن يـحــاول استغاللك ويـلــوي عنق القانون
ليكون ضدك .قد تكون عرضة البتزاز مالي،
ّ
لتخسر كل تعب الحياة مع عدم القدرة على
ف ـع ــل شـ ــيء السـ ـتـ ـع ــادة م ــا ت ـم ـل ــك .هـ ــذه هــي
ح ــال كـثـيــر م ــع ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن تـعــرضــوا
ّ
لالستغالل ،فال هم قــادرون على إيجاد حل
للحفاظ على أمــاكـهــم وال هــم ق ــادرون على
وضع حد ملستغليهم.
مـنــذ ع ــام  ،2015بـ ــدأت م ـعــانــاة الخمسيني
ع ـي ـســى ،الـ ــذي اس ـتــولــى أح ــد املـتـنـفــذيــن في
مليشيا تابعة للنظام ال ـســوري ،على بيته
ً
في دمشق عنوة ،مستغال وجوده في تركيا،
ليدخل فــي دوام ــة مـحــاولــة اس ـتــرداد البيت.
يـقــول عيسى لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :غ ــادرت
دمشق ،وأقفلت باب بيتي خلفي وأنا أشعر
ّ
بالثقة أن ال أحد سيقترب منه ،وسأعود إليه
يومًا وإن طال األمــر .مضت أعــوام على ذلك،
ّ
وبـعــد مـ ّـدة علمت أن هـنــاك مــن اقتحم بيتي
ّ
عنوة ،كأننا نعيش في غابة ،كل شيء مباح
فيها .بداية ،لم يكن هناك ما يمكن أن أفعله
فأنا مطلوب للنظام ،وال يمكنني العودة إلى
س ــوري ــة ،أو فـتــح قـضـيــة فــي مـحـكـمــة ،أو ّ
أي
ّ
خيار آخر إلخراج من احتل املنزل».
يتابع« :أرسلت أحد األشخاص للتفاوض
مع املحتل .هنا ،بــدأت سلسلة املفاوضات،
فالرجل الــذي استولى على املنزل طلب أن
آتي شخصيًا ،وكان هذا الشرط تعجيزيًا إذ
علي ذلك .وبعد جدال وأخذ ّ
يستحيل ّ
ورد،
ّ
املال ،بحجة أنه كان
من
ضخمًا
طلب مبلغًا
ّ
يحمي امل ـنــزل ،كما ادع ــى أن ــه أج ــرى بعض
الصيانة فيه .املبلغ قــارب فعليًا ثلث سعر
منزلي ،وكان هذا الخيار أيضًا صعبًا جدًا،
ّ
ّ ّ
أي حل آخــر ،فاستسلمت
لكنه لم يترك لي
ّ
ل ـل ــواق ــع وت ــرك ــت ك ـ ــل ش ـ ــيء ع ـل ــى ح ــال ــه .ال
أمـلــك ّ
أي ح ـلــول ،فــالـبـيــت فــي منطقة سكن
ّ
عشوائي ،وإثباتات امللكية صعبة في ظل
الوضع الراهن ،كما تحتاج إلى وقت وجهد
كـبـيــريــن .قــد يـكــون دف ــع املـبـلــغ هــو خـيــاري
الوحيد الستعادة منزلي».
يضيف عيسى« :وصلت إلى سماسرة قدموا
لــي عــروضــا السـتـعــادة الـبـيــت ،لـكــن ،ليست
ّ
لدي ثقة بهم أيضًا ،فهم نفسهم متعاملون
مع من يقتحمون البيوت ويحتلونها ،وقد
يغتالني أحــد مــا إذا خــاطــرت بـ ّ
ـأي محاولة
الس ـت ـع ــادة ال ـب ـي ــت .ل ـك ــن ،ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر،
سيبقى البيت ملكي ،ولن يستطيعوا سلبي
حقي ،وإن لم أستعده اآلن».
ّ
املهجرين من قبل
بات االستيالء على أمالك

تواجه محافظة
إدلب الواقعة شمال
غربي سورية ،مشكلة
تزوير سندات الملكية،
بعد أن شهد القطاع
العقاري نشاطًا غير
مسبوق ،بسبب حركات
النزوح والتهجير من
المحافظات الجنوبية
إلى المدينة
عبد الرحمن خضر

استغالل غياب
المواطنين
عن منازلهم

عناصر األمــن أو املليشيات أم ـرًا شائعًا في
مـنــاطــق سـيـطــرة ال ـن ـظــام ،فـفــي مــديـنــة دومــا
بريف دمشق جرى األمر بغطاء قانوني من
قـبــل الـنـظــام ،تـحــت تهمة الـخـيــانــة وارت ـكــاب
أعمال إرهابية .وفي مدينة تدمر في الريف
ال ـش ــرق ــي مل ـحــاف ـظــة حـ ـم ــص ،س ـط ــا عـنــاصــر
املليشيات اإليرانية على منازل في األحياء
الغربية ،كما اقتحم عناصر مليشيا «فاغنر»
الــروسـيــة مـنــازل أيـضــا فــي املــديـنــة ليتخذوا
منها مساكن لهم .وهو ما دفع بعض أهالي
تدمر للرضوخ للسماسرة الذين يستغلون
م ــا ي ـحــدث ف ــي املــدي ـنــة وي ـج ـبــرون م ــن يــريــد
بيع بيته على القبول بسعر بخس يحدده
الـسـمـســار .أمــا فــي بـلــدة عـســال ال ــورد بريف
دمشق ،قــرب الحدود مع لبنان ،لجأ النظام
الـســوري ملـصــادرة أمــاك املنشقني عنه ،كما
ّ
أن أقــارب ـهــم مــن ال ــدرج ــة األولـ ــى ،ال يمكنهم
ّ
إجراء أي عملية تتعلق بأمالكهم منها البيع
أو الـ ـش ــراء أو ح ـصــر اإلرث ،م ــع مـضــايـقــات
ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ذووهـ ـ ـ ـ ــم .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـعــان ـيــه
الثالثيني عمار أبو محمد ،املقيم في تركيا.
ّ
يوضح لـ«العربي الجديد» أن معاملة حصر
اإلرث التي بدأها والده بدأت تتشعب بشكل
ّ
كـبـيــر ،إذ ص ــودرت أم ــاك وال ــده ألن شقيقه
الضابط ،انشق عن النظام عام  .2012يؤكد

ّ
أن أمـ ــاك ال ـعــائ ـلــة مـ ـص ــادرة وه ـن ــاك مـبــالــغ
م ــال ـي ــة ض ـخ ـمــة ع ـل ـي ـهــم دف ـع ـه ــا وم ـع ــام ــات
ط ــوي ـل ــة ،ف ـي ـمــا س ـم ــاس ــرة وضـ ـب ــاط أمـ ــن في
صفوف النظام يعملون على استغاللهم.
حرية البيع مقيدة

ف ـ ــي ري ـ ـ ــف حـ ـم ــص ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،م ـ ــع ت ـ ــردي
األوضـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـيــة ،ل ـج ــأ ال ـب ـع ــض لـبـيــع
ع ـق ــارات ـه ــم ،وهـ ــو م ــا أت ـ ــاح ف ــرص ــة ذهـبـيــة
لسماسرة العقارات الستغالل املوقف ،بدعم
من قوات األمن التابعة للنظام ،التي تساند
هــؤالء .يتحدث عبد الكريم ،من بلدة الــدار
الـكـبـيــرة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» عــن تجربته
مــع ه ــؤالء السماسرة فـيـقــول« :قـبــل أع ــوام،
ب ـعــت أرضـ ــا بـسـعــر م ـق ـبــول .ك ـنــت مـضـطـرًا
لذلك ،كما اضطر كثيرون غيري .لكن ،بعد
سيطرة النظام على املنطقة ،أردت أن أبيع
أرضــا أخــرى ،فعرض ّ
علي أحــد السماسرة
شــراء هــا بأقل مــن ثلث قيمتها ،فــي عملية
استغالل واضـحــة .وبعد مـحــاوالت ،علمت
ّ
أن ال ـس ـم ــاس ــرة عـ ـب ــارة ع ــن ش ـب ـكــة تـنـســق
عمليات االستغالل في ما بينهم».
يتابع عبد الكريم« :الصورة باتت واضحة،
إذ يـ ـ ــريـ ـ ــدون اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـن ــا بـ ـ ـ ـ ّ
ـأي شـ ـك ــل مــن
األشكال ،فيضعون العراقيل ملن يريد إثبات
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م ـل ـك ـي ـتــه ،ك ــي ي ـع ــود إل ـي ـه ــم ،ف ـت ـبــدأ عـمـلـيــة
اس ـت ـن ــزاف ق ــد ت ـط ــول سـ ـن ــوات .ي ـتــابــع« :لــن
أترك أرضي تذهب هباء ،بأن تكون ملكًا في
النهاية لسمسار جـشــع .إذا بــاتــت ملكًا له
سيستغل غيري ليحصل منه على أضعاف
ما يدفعه لي .طبعًا ،معامالتهم ميسرة عند
النظام على العكس منا نحن ،إذ ندخل في
قضايا كثيرة ونحتاج إلى موافقات أمنية
للتصرف بأمالكنا ،تكلفنا الكثير وتعيدنا
أيضًا إلى رحمة السماسرة ،في حال أردنا
التصرف بها».
ي ـف ـيــد امل ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
ّ
ف ــي ت ـقــريــر ل ــه ،أن دوريـ ـ ــات تــاب ـعــة ل ــ«األم ــن
ال ـعـس ـكــري» ال ـتــابــع لـلـنـظــام ،أنـ ــذرت قاطني
ً
نحو  50منزال في مدينة البوكمال ،بضرورة
إخــائـهــا خــال مــدة زمنية أقـصــاهــا أسبوع
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ّ
واحــد فقط .ولفت إلــى أن ملكية هــذه املنازل
تعود ألشخاص معارضني للنظام السوري
مـمــن شــاركــوا فــي ال ـحــراك ال ـثــوري ضــده في
ب ــداي ــات ال ـث ــورة ال ـس ــوريــة ف ــي م ـ ــارس /آذار
ُ
 ،2011وه ـ ّـج ــروا مــن الـبــوكـمــال بعد سيطرة
تنظيم «داع ــش» عليها ثم اإليــرانـيــن .يؤكد
ّ
املــرصــد أن إن ــذار قاطني املـنــازل جــاء بطلب
مما يسمى «مكتب األصدقاء» التابع بشكل
مـبــاشــر لـلـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،إذ أبلغ
ق ــوات «األم ــن الـعـسـكــري» بتسليم البالغات
لـ ـق ــاطـ ـن ــي امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ال ـ ـتـ ــي س ـ ـت ـ ـصـ ــادر خ ــال
ّ
أي ــام ،علمًا أن مــن يقطن تـلــك امل ـنــازل أق ــارب
ألصحابها األصليني.
وعـمــل النظام خــال الـسـنــوات األخـيــرة على
صياغة قوانني تتيح له مـصــادرة ممتلكات
امل ـع ــارض ــن لـ ــه ،م ـت ـي ـحــا ل ـس ـم ــاس ــرة ت ـج ــارة
العقارات استغالل الناس بغطاء منه ،بينما
لـجــأت جـهــات أخ ــرى ،كاملليشيات اإليــرانـيــة
والروسية وغيرها ،للقوة في سبيل مصادرة
أمالك السكان.
ليس النظام وحده

من الشعب السوري ،أجبروا على
مغادرة منازلهم منذ عام ،2011
ونزحوا في الداخل ،أو لجأوا خارج البالد.

وفي مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة
ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام (ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة س ــاب ـقــا)،
وثقت منظمة «ســوريــون من أجــل الحقيقة
وال ـ ـعـ ــدالـ ــة» ف ــي ت ـق ــري ــر ل ـه ــا خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ــواق ـع ــة م ــا ب ــن أواخـ ـ ــر  2018ومـنـتـصــف
أكتوبر /تشرين األول  2019استيالء هيئة
ّ
ً
تحرير الشام على ما ال يقل عن  550منزال
ً
ومحال تجاريًا تعود ملكيتها لعائالت من
ّ
املدينة ،وذلــك بحجة عــدم تواجدهم فيها.
وأهال من
ونقلت املنظمة عن شهود عيان
ٍ

مدينة إدلــبّ ،أن هيئة تحرير الشام ّ
أجــرت
هــذه األم ــاك مــن أجــل االنـتـفــاع منها ،فيما
أس ـك ـنــت ع ــائ ــات ع ـنــاصــرهــا ف ــي عـ ــدد من
املنازل التي استولت عليها .وقالت املنظمة
فــي تـقــريــرهــا« :فــي أوائ ــل أكـتــوبــر /تشرين
األول  ،2019بـ ـ ــدأت ه ـي ـئــة ت ـح ــري ــر ال ـش ــام
بــإرســال بــاغــات تقضي بتسليم العقارات
ال ـت ــي ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا إل ــى مـسـيـحـيــن في
م ــدي ـن ــة إدل ـ ـ ــب ،وط ــال ـب ــت م ـس ـت ــأج ــري ه ــذه
ّ
بالتوجه إلى أحد املكاتب التابعة
العقارات
ّ
لها من أجل الحصول على موافقة تخولهم
املكوث في هذه العقارات ،مقابل دفع رسم
اإليجار الشهري لها وليس إلى املالكني».
واتبعت الهيئة سياسة وضع اليد في قضية
السكن الشبابي بمدينة إدل ــب ،وهــو عبارة
ع ــن مـ ـش ــروع ك ـت ــل س ـك ـن ـيــة ن ـف ــذت ــه ح ـكــومــة
النظام التي كانت تسيطر على املدينة ،على
غــرار مشاريع الجمعيات السكنية الشائعة
فــي س ــوري ــة ،إذ ي ـســدد مــن يــريــد الـتـمـلــك في
هذه الجمعيات سعر العقار بالتقسيط على
مــدة زمنية طويلة .ووفقًا ملصدر محلي من
مدينة إدلب ،لم تكن الشقق السكنية موزعة
بعد ،إذ لم يكن املشروع جاهزًا .يقول املصدر
ّ
لـ«العربي الجديد» إن مالكي هذه العقارات
يــواج ـهــون مـشـكـلــة ،فـهــم ال ي ـعــرفــون الـعـقــار
املخصص لهم ،وبعد سيطرة هيئة تحرير
الـ ـش ــام لـ ـج ــأت ع ــن ط ــري ــق ح ـك ــوم ــة اإلنـ ـق ــاذ
التابعة لها ،لعملية التفاف بغرض إخــراج
ال ـع ــائ ــات امل ـه ـجــرة م ــن امل ـس ــاك ــن ،لتستفيد
الهيئة من عائداتها املادية بعد تأجيرها.
وفــي خطوة مماثلة بمدينة الرقة ،اتجهت
قوات سورية الديمقراطية «قسد» للسيطرة

طلب من احتل منزلي
مبلغًا ضخمًا إلخالئه
بحجة أنّه كان يحميه
علي أحد
عرض
ّ
السماسرة شراء أرضي
بأقل من ثلث قيمتها
ع ـل ــى ال ـس ـك ــن ال ـش ـب ــاب ــي ف ــي ح ــي الــرم ـي ـلــة
بمدينة الــرقــة .فقد اسـتــولــت على نحو 20
ً
منزال ،وذلك بهدف تأمني سكن للعسكريني
ال ـتــاب ـعــن ل ـه ــا .وه ـ ــذا ال ـت ـص ــرف ت ـك ــرر في
العديد من مناطق سيطرتها شمال شرقي
ســوريــة ،والق ــى ذلــك استهجانًا مــن جانب
ّ
السكان ،لكن «قسد» تجاهلت االحتجاجات
كافة.
وف ــي عـفــريــن ،سجلت ت ـج ــاوزات وعمليات
استغالل من قبل عناصر تابعني لفصائل
ف ــي ال ـج ـيــش ال ــوط ـن ــي ،ال ـتــابــع لـلـمـعــارضــة
الـ ـس ــوري ــة .وق ــال ــت ب ــري ــان ـك ــا م ــوت ــاب ــارث ــي،
املديرة املؤقتة لقسم الطوارئ في «هيومن
راي ـت ــس ووت ـ ــش»« :ع ـلــى الـجـيــش ال ـســوري
ّ ّ
الحر أال يدمر أو يسكن أمالك من اضطروا
ً
إلى الفرار من القتال عند وصوله .بدال من
حماية املدنيني الضعفاءّ ،
يعمق املقاتلون
االن ـت ـهــاكــات» فـقــد ع ـمــدت بـعــض الفصائل
إلى تأجير املنازل التي استولت عليها.

ش ـهــدت مـحــافـظــة إدلـ ــب الــواق ـعــة شـمــال
غــربــي س ــوري ــة ،وال ـخــارجــة عــن سيطرة
ال ـن ـظــام ،حــركــة ت ـجــاريــة غـيــر مـسـبــوقــة،
خاصة على مستوى األراضي والعقارات،
وزاد مــن ه ــذا الـنـشــاط ال ـت ـجــاري تــوالــي
حركات النزوح والتهجير من املحافظات
الجنوبية إلى املدينة الخاضعة لسيطرة
ّ
حـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ ،ال ـتــي تـشــكــل الــواجـهــة
الـسـيــاسـيــة لهيئة تـحــريــر ال ـش ــام ،وهــي
ّ
ت ـس ـت ـغــل هـ ــذا ال ـج ــان ــب ل ــرف ــد خــزيـنـتـهــا
باملزيد من الضرائب واإلتاوات.
وم ــن أبـ ــرز امل ـشــاكــل ال ـتــي ت ــواج ــه حــركــة
تـ ـج ــارة األراضـ ـ ـ ــي وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،مـشـكـلــة
تــزويــر س ـنــدات املـلـكـيــة ،بـحـســب عــدنــان
النافلة ،وهــو صاحب مكتب عقاري في
بـلــدة بـلـيــون ،فــي منطقة جـبــل ال ــزاوي ــة،
جنوبي إدلب .إذ يقول النافلة ،لـ»العربي
الجديد» ،إنه «ال ّ
يمر أسبوع إال ونسمع
ّ
فيه عــن أشـخــاص زوروا سـنــدات ملكية
ألراض قتل مالكها خالل سنوات الحرب
أو ه ـ ٍّـج ــروا ،وه ـن ــاك أش ـخ ــاص يـ ـ ّ
ـزورون
وك ــاالت لبيع أراض ،دون علم أقاربهم
ومن ثم يهربون خارج إدلب بعد بيعها».
ّ
وي ـض ـي ــف أن هـ ــذه املـ ـع ــام ــات ت ـت ـ ّـم فــي
الخفاء ،من خالل شهود يأخذون مبالغ
م ــال ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ص ــاح ــب املـكـتــب
ّ
ـش ،ألن عملية
ال ـع ـقــاري ،ومــوظــف م ــرت ـ ٍ
فـ ــراغ ال ـع ـقــار ال يـمـكــن إال أن ت ـتــم بـهــذه
ال ـطــري ـقــة .وامل ـش ـت ــري ،ه ــو ضـحـيــة هــذه
الـ ـح ــاالت ب ـح ـســب ال ـن ــاف ـل ــة ،وال تـطــول
عـمـلـيــة ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا ،بـسـبــب مـحــاولــة
ّ
يتنبه
األخـيــر الـتـصـ ّـرف بالعقار ،وهـنــا
املالك الحقيقيون لألمر.
ّ
ويشير إلى أن أصحاب املكاتب العقارية،
ّ
لــدي ـهــم صـحـيـفــة ع ـق ــاري ــة ل ـك ــل ع ـق ــارات
املنطقة ،وقبل إتمام ّ
أي معاملة بيع أو
ش ــراء يـعــودون إليها للتأكد مــن وجــود
ً
العقار املراد بيعه أصال ،ومن عدم وجود
ّ
عــامــات رهــن عليه وأن املــالــك الحقيقي
هو من يرغب ببيعه ،إضافة إلى التأكد
من عدم وجود مالك آخرين له وورثة.
وعــن أسـبــاب مثل هــذه ال ـح ــوادث ،يقول
النافلةّ ،إن «معظم األوراق ّ
يتم تزويرها
في مناطق النظام ،عبر محامني وأقارب
ألص ـح ــاب األراض ـ ــي والـ ـعـ ـق ــارات ،وه ــذه
ُ
ال ـق ـض ـي ــة ال ت ـع ـت ـب ــر ص ـع ـب ــة إن ادعـ ــى
ّ
الـشـخــص أن صــاحــب األرض قــد توفي
خ ــال ال ـح ــرب .ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة ،يسهل
اس ـت ـخــراج ش ـه ــادة وف ـ ــاة» .ويـشـيــر إلــى
ّ
أن الـتــزويــر قــد ال ي ـطــاول شـخــص مالك
األرض ف ـق ــط ،ب ــل ق ــد ي ـت ـعــدى ذلـ ــك إلــى
املواصفات واملساحة.
أح ـ ـمـ ــد م ـ ــوس ـ ــى ،ط ـب ـي ــب م ـ ــن م ـحــاف ـظــة
ح ـمــص ،يـقـيــم ف ــي إحـ ــدى دول الـخـلـيــج
الـ ـع ــرب ــي ،يـ ـق ــول لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»:
ً
«اش ـ ـتـ ــريـ ــت م ـ ـنـ ــزال فـ ــي حـ ــي ال ـض ـ ّـب ـي ــط
بمدينة إدلب ،وأرسلت أقارب لي للسكن
فيه ،لكنهم ووجهوا حينها برفض عدد
مــن األش ـخــاص ،الــذيــن قــالــوا إنـهــم ورثــة
ولـهــم حــق فــي امل ـنــزل ول ــم يطلعهم أحــد
على عملية البيع».
يضيف موسى أنه راجع صاحب مكتب
العقارات الذي ّ
سهل عملية شراء املنزل،
وســألــه عــن املــوضــوع وعـنــد الـبـحــث عن

البائع ،فوجئوا أنه قد سافر إلى إحدى
ّ
الدول األوروبية ،ما اضطر الطبيب إلى
تقديم شكوى في محكمة إدلب ،التابعة
لحكومة اإلنقاذ.
ســالــم اسـمــاعـيــل ،ن ــزح مــن مــديـنــة حلب،
بعد سيطرة قــوات النظام عليها بشكل
كامل أواخ ــر عــام  ،2016واشـتــرى قطعة
أرض ق ــرب مــديـنــة الــدانــا شـمــالــي إدل ــب.
ّ
ي ـقــول اس ـمــاع ـيــل« :فــوج ـئــت أن مساحة
ّ
األرض ال ـت ــي اش ـتــري ـت ـهــا ت ـقــل ـصــت إلــى
الثلث وذلك بسبب افتتاح البلدية طريقًا
فيها ،وعندها لم تعد صالحة لإلعمار».
ّ
ّ ّ
و ّهــو يــؤكــد أن البلدية أخـبــرتــه أن قــرار
ّ
على
شق الطريق قديم ّ،وأن املالك القديم ّ
علم بــه .يــوضــح أن ــه راج ــع الـبــائــع ،لكنه
لــم ي ـجــده .وع ـنــدمــا ح ــاول اإلت ـص ــال بــه،
اكتشف أنه هرب إلى ريف حلب الشمالي
الـ ـخ ــاض ــع ل ـس ـي ـط ــرة ف ـص ــائ ــل ال ـج ـيــش
الوطني الـســوري املـعــارض املــدعــوم من
تركيا.
من جهته ،يعتبر رئيس ّ
تجمع املحامني
السوريني ،غــزوان قرنفل ،في حديث مع
ّ
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «جميع عمليات
ّ
بيع الـعـقــارات التي تتم فــي إدلــب الغية
قــانــونــا ،ألنـهــا تتم عبر حكومة ودوائ ــر
غـيــر مـعـتــرف بـهــا رس ـم ـيــا ،وه ــدف هــذه
الـحـكــومــة ه ــو جـنــي األم ـ ــوال ف ـقــط ،عبر
الضرائب التي تتقاضاها من خالل إبرام
العقود ،ومن ّ ثم أثناء تثبيتها».
ويشير إلى أنه «هناك العديد من املشاكل

ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي س ـت ـن ـتــج ع ــن س ـنــوات
ال ـحــرب ،هــذا إذا مــا استبعدنا عمليات
ال ـت ــزوي ــر ،ووضـ ــع ال ـي ــد ع ـلــى أمـ ــاك من
تصفهم هيئة تحرير الشام بـ»الشبيحة»
ّ
(مؤيدين للنظام الـســوري) ،ومــن سكان
ّ
إدل ـ ــب م ــن غ ـيــر امل ـس ـل ـمــن ،ال ــذي ــن هــجــر
معظمهم مــن املـحــافـظــة ،وبــاتــت الهيئة
املسؤول الوحيدة عن أمالكهم».
ّ
ّ
ّ
التجمع
وفي هذا الصدد ،يؤكد قرنفل أن
ب ـ ـ ــدأ قـ ـب ــل س ـن ـت ــن ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع ل ـتــوث ـيــق
ملكية العقارات داخل املناطق الخارجة
ع ــن سـيـطــرة ال ـن ـظــام ،ب ـهــدف اسـتـخـ ّـراج
ّ
التثبت والتحقق،
شـهــادات ملكية بعد
ومنعتهم من
عمله
لكن الهيئة أوقـفــت
ّ
ووصفتهم بـ»الكفار»،
إكمال هذه املهمة،
ّ
على حد قولهُ .وبعد توقف عمل التجمع
ف ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل ،أطـ ـ ـل ـ ــق ب ـح ـس ــب ق ــرن ـف ــل،
منصة إلكترونية وم ـشــروع تحت اسم
ّ
«رد املـســاكــن وامل ـم ـت ـل ـكــات» ،ي ـهــدف إلــى
تمكني السوريني الذين تركوا مساكنهم
وم ـم ـت ـل ـك ــات ـه ــم الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ــي م ـنــاطــق
سيطرة قوات النظام أو أي قوى أخرى،
مـ ــن تــوث ـي ـق ـهــا وإمـ ـك ــانـ ـي ــة اسـ ـت ــرداده ــا
ً
ّ
التجمع أشار إلى
مستقبال ،لكن رئيس
ّ
ّ
أن اإلقـ ـب ــال ع ـلــى امل ـن ـصــة ،ال ـت ــي نــسـقــت
هــذا املـشــروع مــع األمــم املـتـحــدة ،لــم يكن
بالشكل املــرجــو ،وأع ــاد ذلــك إلــى ضياع
وف ـقــدان الــوثــائــق الـعـقــاريــة ل ــدى الكثير
مــن الـســوريــن بسبب القصف والسرقة
وحركات النزوح والتهجير.

زاد من النشاط العقاري توالي حركات النزوح والتهجير (محمد عبداهلل/األناضول)

ألراض قتل مالكها أو هجّ روا (سباستيان بكهاوس)Getty/
سرقت سندات ملكية
ُ
ٍ

تحذير من زيادة اإلدمان على األلعاب اإللكترونية
ساهم تفشي فيروس
كورونا الجديد قضاء
األطفال والشباب ساعات
طويلة على األلعاب
اإللكترونية ومواقع
التواصل وغيرها من
التطبيقات إلى حد
اإلدمان أحيانًا ،وهو ما
سيكون له تأثير كبير على
سلوكهم مستقبًال
يصعب على األهل أحيانًا
تحديد ساعات اللعب (برونو
فاهي /فرانس برس)

لندن ـ العربي الجديد

أدرك الكندي كــام أديــر ( 32عــامــا) أن إدمانه
األلـعــاب اإللكترونية كــان خــارج قــدرتــه على
الـسـيـطــرة ،فــي اللحظة الـتــي بــدأ يفكر فيها
في إنهاء حياته .يقول ،كما نقلت عنه شبكة
«بي بي سي» اإلخبارية البريطانية« :أدمنت
ألـ ـع ــاب ال ـف ـيــديــو ملـ ــدة  10سـ ـن ــوات ،وتــركــت
امل ــدرس ــة ال ـث ــان ــوي ــة ولـ ــم أل ـت ـحــق بــالـجــامـعــة
مطلقًا .تـظــاهــرت بالعمل مــن أجــل عائلتي،
حتى أتمكن من إمضاء أكبر وقت ممكن على
ألعاب اإللكترونية».
حاول أدير االنتحار ،وكتب رسالة قال فيها
إنــه قضى  3860يــومــا فــي عــاملـ ّـه الـخــاص مع
األلعاب اإللكترونية .اعترف بأنه يحتاج إلى
املساعدة للخروج من هــذا النفق .وبالفعل،
تمكن بفضل مساعدة اجتماعية من التخلص
من هذا اإلدمان .يقول« :طلبت املساعدة ألنقذ
ً
ح ـيــاتــي .ك ـنــت م ـخــادعــا ومـنـغـلـقــا وم ـع ــزوال
وعدائيًا .في الوقت الحالي ،أنا سعيد وقادر

على التعامل مــع ضـغــوط الـحـيــاة»ّ .
وأســس
أدي ــر ( Game Quittersلعبة املقلعني) ،وهي
مجموعة دعم عبر اإلنترنت ملدمني األلعاب
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وق ــد ج ــذب أك ـث ــر م ــن 75.000
عضو حول العالم.
مع تفشي فيروس كورونا الجديد ،ساعدت
الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي اس ـت ـمــرار األع ـم ــال خــال
عمليات اإلغ ــاق .في الوقت نفسه ،ساهمت
ف ــي ت ــدم ـي ــر ال ـك ـث ـيــر م ــن األش ـ ـخـ ــاص .ي ـقــول
أدي ــر« :قــادنــي الــوبــاء إلــى قـضــاء وقــت أطــول
من املعتاد في مشاهدة ( Twitchمنصة بث
مرئية تركز على األلـعــاب اإللكترونية وحل
أل ـغــازهــا ال ـتــي يـقــدمـهــا املـسـتـخــدمــون ،وبــث
مسابقات الرياضة اإللكترونية ،وغير ذلك
مــن األح ــداث املتعلقة بــاأللـعــاب ويــوتـيــوب)،
ووجــدت أن الكثير من محتوى يوتيوب هو
عبارة عن ألعاب ،األمر الذي يحفز على املزيد
من اللعب .لحسن الحظ نجوت».
ت ـص ــف امل ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـطــب (،)NLM
التي تديرها الحكومة الفيدرالية للواليات

إدمان اإلنترنت أحد أنواع
اإلدمان السلوكي ،مثل
إدمان اإلباحية
بالنسبة للبالغين ،يمكن أن
يؤدي إدمان اإلنترنت إلى
إدمان القمار

املـتـحــدة ،وتـتـبــع مـعــاهــد الـصـحــة الوطنية
األم ـي ــرك ـي ــة ،وت ـع ــد أك ـب ــر مـكـتـبــة ط ـب ـيــة في
ال ـع ــال ــم ،إذ ت ـضــم أك ـث ــر م ــن س ـب ـعــة مــايــن
ك ـت ــاب وم ـخ ـطــوطــة وم ـج ـلــة ومـيـكــروفـيـلــم
وصــورة ،اإلكثار من األلعاب اإللكترونية بـ
«إدمان اإلنترنت» .وهو أحد أنواع اإلدمان

ال ـس ـلــوكــي ،م ـثــل إدم ـ ــان اإلب ــاح ـي ــة وأل ـع ــاب
الفيديو ،كما أنــه اضـطــراب مــرضــي يحدث
لألشخاص الذين يقضون ساعات طويلة
غ ـي ــر م ـج ــدي ــة أم ـ ـ ــام شـ ــاشـ ــات ال ـح ــواس ـي ــب
وال ـ ـهـ ــواتـ ــف ال ــذكـ ـي ــة وي ـ ـكـ ــون مـ ــن ال ـص ـعــب
االبتعاد عنها.
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـق ــول ط ـب ـيــب األع ـص ــاب
والـخـبـيــر فــي اإلدمـ ــان الــرقـمــي ،أن ــدرو دوان،
إن عمليات اإلغ ــاق أدت إلــى تفاقم املشكلة.
يضيف أن «ضغوط الحياة تدفع إلى البحث
ع ــن وس ــائ ــل ل ـل ـهــرب ،وق ــد ســاهــم ال ــوب ــاء في
زيـ ــادة ال ـتــوتــر فــي ح ـيــاة ال ـن ــاس .لــذلــك ،لجأ
كـثـيــرون إل ــى الــوســائــط الــرقـمـيــة الترفيهية،
مثل ألعاب الفيديو ووسائل التواصل».
ولـلـمـســاعــدة فــي مـكــافـحــة إدمـ ــان اإلن ـتــرنــت،
أنـتـجــت ش ــرك ــات تـكـنــولــوجـيــة أدوات يمكن
اسـتـخــدامـهــا للمساعدة فــي حـظــر أو تقييد
الــوصــول إلــى املــواقــع األل ـعــاب .و«الي ـنــوايــز»
( )Linewizeأح ـ ـ ــد ه ـ ـ ــذه املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـت ــي
تستهدف األطفال واألهــل ومقدمي الرعاية،

ويتيح لهم تحديد ومراقبة الوقت الذي يمكن
ّ
لألطفال قضاءه على اإلنترنت .كما يمكن من
اللجوء إلى أدوات الرقابة األبوية التي تمنع
الوصول إلى املواد اإلباحية والعنفية.
تــرى املتخصصة فــي علم النفس والخبيرة
فــي الصحة الــرقـمـيــة ،ت ـيــودورا بافكفيك ،أن
ال ـش ـبــاب ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص مـعــرضــون
لقضاء الكثير من الوقت على اإلنترنت ،وهذا
أمر خطير إذ لم يتم تقييده أو تحديد الوقت.
تضيف« :تتطلب إدارة الوقت عبر اإلنترنت
اعـ ـتـ ـم ــاد أس ـ ـلـ ــوب رقـ ـم ــي ص ـح ــي وم ـ ـتـ ــوازن
ومـ ـه ــارات مـعــرفـيــة م ـت ـطــورة لـلـغــايــة والـتــي
ال تتطور بشكل كــامــل قبل بـلــوغ ســن الـ ـ 25
عــامــا» .وبالنسبة للبالغني ،يمكن أن يؤدي
إدم ــان اإلنـتــرنــت إل ــى إدم ــان الـقـمــار ،نتيجة
اللجوء إلى تطبيقات الرهانات.
وطـ ـ ّـور مــوقــع آخ ــر ي ـهــدف إل ــى مـنــع األط ـفــال
وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب مـ ــن امل ـ ـقـ ــامـ ــرة .ي ـع ـت ـب ــر تـطـبـيــق
 BetBlockerالــذي يسمح لألشخاص بحظر
وص ــول ـه ــم إلـ ــى عـ ـش ــرات اآلالف م ــن م ــواق ــع

وتطبيقات املـقــامــرة لـفـتــرة زمـنـيــة يحددها
املـسـتـخــدم ،مــن أف ـضــل الـتـطـبـيـقــات ملعالجة
إدم ـ ـ ــان الـ ـقـ ـم ــار .ب ـم ـج ــرد ت ـن ـش ـيــط الـتـقـيـيــد،
ال يـمـكــن لـلـشـخــص ال ــوص ــول إل ــى مـنـصــات
املقامرة حتى انتهاء صالحية القيد .ويقول
مــؤســس «ب ـيــت ب ـلــوكــر» دوغ ـ ــان غ ــارف ــي ،إن
س ـهــولــة ال ــوص ــول إلـ ــى ألـ ـع ــاب ال ـق ـم ــار عبر
اإلنترنت هي بال شك أكبر تحد يواجهه أي
شـخــص مــدمــن عـلــى الـقـمــار ال ـي ــوم» .ويمكن
ح ـظــر م ــواق ــع امل ـق ــام ــرة ل ـســاعــات أو أيـ ــام أو
أسـ ــاب ـ ـيـ ــع .كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن لـ ــأش ـ ـخـ ــاص أي ـض ــا
استخدام التطبيق لحظر مواقع أخــرى مثل
األلعاب اإللكترونية».
ك ــذل ــك يـمـكــن اس ـت ـخ ــدام تـطـبـيــق «غ ـ ــام بـلــوك
( )GamBlockملنع الوصول إلى مواقع القمار،
م ــع اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنـ ــه ي ـس ـت ـخــدم ع ـلــى نـطــاق
واس ـ ــع .وي ـق ــول الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة
األسـتــرالـيــة الـتــي أطلقته ،ديفيد وار« :لسنا
مـنــاهـضــن ل ـل ـق ـمــار ،ب ــل هــدف ـنــا يـنـصــب على
مساعدة املقامرين الذين يعانون من مشاكل».

