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موسكو ـ رامي القليوبي

انشغل الرأي العام الروسي أخيرًا بحادث 
ــــت فـــيـــه اإلعــــامــــيــــة الـــذائـــعـــة  ــــورطـ ســـيـــر تـ
الصيت كسينيا سوبتشاك )39 عامًا( التي 
ترشحت النتخابات الرئاسة عام 2018، وأسفر عن 
مقتل امــرأة في الـــ35 من 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 
املـــطـــار، وهـــو مـــا رصـــدتـــه كــامــيــرات مــراقــبــة تــراقــب 
ــى قـــاعـــة كـــبـــار املـــســـافـــريـــن، زاد  ــرقـــات الــــدخــــول إلــ طـ
االنتقادات املوجهة إليها والتي طالبت بإخضاعها 
لــة فــي حيثيات الــحــادث الـــذي جـــدد، مثل كل  ملــســاء
الحوادث التي تحصل بوجود مشاهير، النقاشات 
حــول ضــرورة تحسني أمــان السير، في وقــت تظهر 
إحصاءات أن أكثر من 200 ألف شخص قضوا على 

الطرقات خال السنوات العشر املاضية.  
وفــيــمــا تـــرافـــق الــــحــــادث الـــخـــاص بـــالـــســـيـــارة الــتــي 
أقـــلـــت ســوبــتــشــاك مـــع مــخــالــفــة ســائــقــهــا وهــــي من 
طـــراز »مــرســيــدس مــايــبــاخ« تابعة لخدمة ســيــارات 
األجــرة الفاخرة قواعد املــرور في االتــجــاه املعاكس 
بمنطقة جبلية، زاد ذلك التساؤالت حول الضغوط 
إليها سائقو هذه السيارات ملخالفة  التي يتعرض 

ــن مــن  ــائــ ــزبــ ــبـــات الــ ــلـ ــل إرضــــــــاء طـ ــ ــد مــــن أجــ ــواعــ ــقــ الــ
الشخصيات الكبيرة.  

ويشدد رئيس تحرير مجلة »دفيجوك« املتخصصة 
في شــؤون السيارات، رومــان زوبــكــو، على ضــرورة 
ــيــــارة الــــتــــي أقــلــت  ــادث الــــســ ــ ــ إجــــــــراء تــحــقــيــق فــــي حـ
ســوبــتــشــاك، وأهــمــيــة حـــل مــشــاكــل حـــــوادث الــســيــر 
الناجمة  الوفيات  عــدد  للحّد من  في شكل منهجي 
خدمات  »تواجه  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  عنها. 
ــركــــاب، في  الـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة مــشــكــلــة مــطــالــبــة الــ
باقي  بتخطي  الــســائــقــني  مستعجلني،  كــانــوا  حـــال 
السيارات. ورغم أن سوبتشاك تزعم أنها لم تمارس 
أي ضغط، يتحمل السائق مسؤولية الحادث، علمًا 
االمتثال  السائق  رفــض  أن  عــن  تسري  أن شائعات 
من  بمنعه  وحتى  بالفصل،  مــهــددًا  يجعله  للزبون 

العمل في شركة أخرى توفر الخدمة ذاتها«.  
ويعلق زوبكو على تردي أوضاع األمان في السير 
بـــروســـيـــا بــــأن »اإلحـــــصـــــاءات تــكــشــف تـــراجـــع عــدد 
الــحــوادث ســنــويــًا، لكن ليس بــالــوتــيــرة املــنــشــودة«. 
يضيف: »ال شك في أن الجهود الكبيرة التي بذلت 
في  السريعة ساهمت  الــطــرقــات  تشييد  مــجــال  فــي 
تـــراجـــع عــــدد الــــحــــوادث والـــوفـــيـــات، بــاعــتــبــار أنــهــا 
أمانًا  األكثر  املدفوعة  الطرقات  لحظت تحواًل نحو 
من تلك العادية. وقد وضعت وزارة الداخلية هدفًا 
طموحًا من أجل خفض معدل وفيات حوادث السير 
إلــى أربــع حــاالت لكل 100 ألــف شخص بحلول عام 

2030. لكن هذا الرقم أقل طموحًا على سبيل املثال 
ــدد وفــيــات  مـــن الـــســـويـــد الـــتـــي تــســتــهــدف خــفــض عــ
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 
يفريموف  ميخائيل  املمثل  بسجن  حكمًا  الــقــضــاء 
إدانـــتـــه بالتسبب  بــعــد  ثــمــانــي ســنــوات عـــام 2020، 
فــي حـــادث سير مـــروع خــال قــيــادتــه ســيــارة وسط 
ــد أفـــقـــده  ــديـ ــال ســـكـــر شـ ــ الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو فــــي حـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وجــعــلــهــا تــنــحــرف إلــــى االتــجــاه 

املعاكس، وتتسبب في مقتل شخص. 
وخـــــال الــتــحــقــيــقــات، أدلـــــى يــفــريــمــوف بــشــهــادات 
متناقضة بدأت باعترافه باملسؤولية عن الحادث ثم 
إنكاره الجلوس في مقعد السائق أثناء االصطدام، 
وصواًل إلى اعترافه في كلمته أمام املحكمة، مفسرًا 
بأنه ال يتذكر ما حصل، ومقرًا بشربه الكحول. أما 
التحاليل فأظهرت أن دمه احتوى على نسبة كحول 
تــعــادل تــنــاول زجــاجــة كــامــلــة تــقــريــبــًا مــن مــشــروب 

الفودكا، إضافة إلى آثار للقنب والكوكايني.
وللحّد من الــحــوادث من هــذا الــنــوع، يقترح زوبكو 
عدد  في  بأسوار  املعاكسني  االتجاهني  بني  الفصل 
أكبر من الطرقات، وعدم االكتفاء بالخطوط البيض 
الفاصلة على اإلسفلت، »إذ سيساعد ذلك في بقاء 
السيارة الخارجة عن سيطرة السائق ضمن اتجاه 

املــعــاكــس«،  االتــجــاه  إلــى  ســيــرهــا، ويمنع انحرافها 
ــو مـــا حــصــل لــســيــارة جــيــب »غـــرانـــد شــيــروكــي«  وهـ
الــخــاصــة بــلــيــفــريــمــوف حـــني انــحــرفــت عـــن املـــســـار، 
ــراز »الدا  واصـــطـــدت بــســرعــة عــالــيــة بــســيــارة مـــن طــ
غرانتا« كانت تسير في االتجاه املعاكس، ما أسفر 
عن مقتل سائق توصيل الطلبات سيرغي زاخاروف 

الذي كان في الـ 57 من العمر. 
ويــلــفــت زوبـــكـــو إلــــى مــشــكــلــة انـــتـــشـــار الـــفـــســـاد في 
املــرور من جهة، وإمــكــان الحصول  منظومة شرطة 
على رخصة قيادة عبر دفع رشوة من دون الحاجة 

إلى ضمان النجاح في امتحان القيادة.  

مجتمع
بدأت السلطات اليونانية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحل جزيرة خيوس، شرقي الباد، بعد غرق 
زورق كان يقل مهاجرين من الساحل التركي في ساعة مبكرة من صباح أمس. وقال خفر السواحل 
اليوناني إنه أنقذ 20 شخصًا، 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 لاجئني واملهاجرين الذين دخلوا إلى االتحاد األوروبي خال أزمة عامي 
)أسوشييتد برس( 2015 و2016، لكن عددهم انخفض بشكل كبير على مدار العامني املاضيني.  

الكبير ملنسوب نهر سيروان في شمال شرق  التراجع  إزاء  أعــرب مسؤولون عراقيون عن قلقهم 
العراق، بفعل قلة األمطار وسدود خلف الحدود في إيران حيث ينبع النهر، ما يؤثر على الزراعة 
الــعــراقــي مــهــدي الحمداني إلى  املـــوارد املائية  واإلنــتــاج الكهربائي. ودفـــع تــدهــور الــوضــع وزيـــر 
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 
العام بحدود 7 أمتار و50 سنتيمترًا«.  )فرانس برس(

تراجع كبير لمنسوب نهر في العراقاليونان: بحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق زورق

البحر  مــيــاه  ارتــفــاع مستوى  هولندا خطر  تــواجــه 
عــلــى ســواحــلــهــا بــدرجــة أكــبــر بكثير مــن املــتــوقــع، 
إلــى مترين بحلول عــام 2100، على ما  قــد يصل 
أعلن معهد األرصاد الجوية في هذا البلد املعرض 
بشدة لتبعات هذه املشكلة. وقبل أيام من انطالق 
املناخ  السادس والعشرين بشأن  مؤتمر األطــراف 
الهولندي إن  )كــوب 26( في غالسكو، قال املعهد 

»الــتــقــديــرات تظهر ارتــفــاعــا أعــلــى مــن املــتــوقــع في 
مــســتــوى الــبــحــر«. وفـــي ظــل وجــــود مــا يــقــرب من 
ثلث أراضيها تحت مستوى البحر، تواجه هولندا 
مــخــاطــر أكــبــر مـــن جــــراء الــتــغــيــر املــنــاخــي، لكنها 
أيضا من أكثر البلدان تلوثا في أوروبا نسبة لعدد 
الجوية:  لألرصاد  الهولندي  املعهد  وقــال  السكان. 
ص انبعاثات الغازات الدفيئة، فقد يرتفع 

ّ
»إذا لم نقل

مــســتــوى مــيــاه الــبــحــر قــبــالــة الــســواحــل الــهــولــنــديــة 
بــواقــع 1,2 مــتــر بــحــلــول عـــام 2100 بــاملــقــارنــة مع 
مــطــلــع الـــقـــرن الـــحـــالـــي«، وقــــد يــصــل االرتــــفــــاع إلــى 
الجليدي في  الغطاء  تــســارع ذوبـــان  مــا  إذا  مترين 
الــقــطــب الــجــنــوبــي. وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن املعهد 
املتر.  يتخطى  لن  البحار  مياه  ارتــفــاع مستوى  أن 
التقديرات ال تستبعد وصــول االرتــفــاع إلى  إال أن 

هولندا،  في  املياه  مكتب  بحسب  مترين،  مستوى 
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 إّن »زمن القدرة على 

ى«. 
ّ
التحكم باملياه والتربة واألرض لدينا ول

)فرانس برس(

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

جراء حوادث السير.
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أمــرًا شائعًا في  املليشيات  أو  األمــن  عناصر 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، فــفــي مــديــنــة دومــا 
بريف دمشق جرى األمر بغطاء قانوني من 
قــبــل الــنــظــام، تــحــت تهمة الــخــيــانــة وارتــكــاب 
الريف  أعمال إرهابية. وفي مدينة تدمر في 
ــرقـــي ملــحــافــظــة حـــمـــص، ســـطـــا عــنــاصــر  الـــشـ
األحياء  في  منازل  على  اإليرانية  املليشيات 
الغربية، كما اقتحم عناصر مليشيا »فاغنر« 
الــروســيــة مــنــازل أيــضــًا فــي املــديــنــة ليتخذوا 
منها مساكن لهم. وهو ما دفع بعض أهالي 
يستغلون  الذين  للسماسرة  للرضوخ  تدمر 
مـــا يــحــدث فـــي املــديــنــة ويــجــبــرون مـــن يــريــد 
يحدده  بخس  بسعر  القبول  على  بيته  بيع 
الــســمــســار. أمــا فــي بــلــدة عــســال الـــورد بريف 
النظام  لجأ  لبنان،  الحدود مع  قــرب  دمشق، 
الــســوري ملــصــادرة أمــاك املنشقني عنه، كما 
ــى، ال يمكنهم  ــ الـــدرجـــة األولـ  أقــاربــهــم مــن 

ّ
أن

إجراء أّي عملية تتعلق بأماكهم منها البيع 
مــضــايــقــات  مـــع  اإلرث،  أو حــصــر  الـــشـــراء  أو 
ــا يــعــانــيــه  ــ ــا ذووهــــــــــم. وهـــــــذا مـ ــهـ ــعـــرض لـ ــتـ يـ
الثاثيني عمار أبو محمد، املقيم في تركيا. 
 معاملة حصر 

ّ
»العربي الجديد« أن يوضح لـ

اإلرث التي بدأها والده بدأت تتشعب بشكل 
 شقيقه 

ّ
كــبــيــر، إذ صــــودرت أمـــاك والــــده ألن

النظام عام 2012. يؤكد  انشق عن  الضابط، 

ــــاك الــعــائــلــة مـــصـــادرة وهـــنـــاك مــبــالــغ   أمـ
ّ
أن

مـــالـــيـــة ضــخــمــة عــلــيــهــم دفـــعـــهـــا ومـــعـــامـــات 
طـــويـــلـــة، فــيــمــا ســـمـــاســـرة وضـــبـــاط أمــــن في 

صفوف النظام يعملون على استغالهم.

حرية البيع مقيدة
ــالــــي، مـــــع تـــــردي  ــمــ فـــــي ريـــــــف حــــمــــص الــــشــ
األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة، لـــجـــأ الـــبـــعـــض لــبــيــع 
ــاح فـــرصـــة ذهــبــيــة  ــ ــــو مــــا أتــ ــهـــم، وهـ ــاراتـ ــقـ عـ
لسماسرة العقارات الستغال املوقف، بدعم 
من قوات األمن التابعة للنظام، التي تساند 
الــدار  الكريم، من بلدة  هــؤالء. يتحدث عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تجربته  الــكــبــيــرة لـــ
مــع هـــؤالء السماسرة فــيــقــول: »قــبــل أعـــوام، 
ــًا بــســعــر مــقــبــول. كــنــت مــضــطــرًا  ــ بــعــت أرضـ
لذلك، كما اضطر كثيرون غيري. لكن، بعد 
سيطرة النظام على املنطقة، أردت أن أبيع 
أرضــًا أخــرى، فعرض علّي أحــد السماسرة 
فــي عملية  شــراءهــا بأقل مــن ثلث قيمتها، 
استغال واضــحــة. وبعد مــحــاوالت، علمت 
ــارة عــــن شــبــكــة تــنــســق  ــبــ  الـــســـمـــاســـرة عــ

ّ
أن

عمليات االستغال في ما بينهم«. 
يتابع عبد الكريم: »الصورة باتت واضحة، 
إذ يــــــريــــــدون اســـتـــغـــالـــنـــا بــــــــأّي شــــكــــل مــن 
األشكال، فيضعون العراقيل ملن يريد إثبات 

عبد اهلل البشير

بــاب بيتك  فــي ســوريــة، إن أقفلت 
وغــادرت، لن تكون في مأمن على 
امتداد جغرافية الباد، إذ قد يأتي 
القانون  يــحــاول استغالك ويــلــوي عنق  مــن 
ليكون ضدك. قد تكون عرضة البتزاز مالي، 
 تعب الحياة مع عدم القدرة على 

ّ
لتخسر كل

ــذه هــي  ــ ــا تـــمـــلـــك. هـ ــــيء الســـتـــعـــادة مــ فـــعـــل شـ
ــن تــعــرضــوا  ــذيـ ــع الـــســـوريـــني الـ حــــال كــثــيــر مـ
 

ّ
قــادرون على إيجاد حل لاستغال، فا هم 
قــــادرون على  للحفاظ على أمــاكــهــم وال هــم 

وضع حد ملستغليهم.
الخمسيني  مــعــانــاة  بــــدأت   ،2015 عـــام  مــنــذ 
عــيــســى، الــــذي اســتــولــى أحــــد املــتــنــفــذيــن في 
بيته  على  الــســوري،  للنظام  تابعة  مليشيا 
 وجوده في تركيا، 

ً
في دمشق عنوة، مستغا

ــة مــحــاولــة اســتــرداد البيت.  ليدخل فــي دوامـ
ــادرت  »الــعــربــي الــجــديــد«: »غـ يــقــول عيسى لـــ
دمشق، وأقفلت باب بيتي خلفي وأنا أشعر 
 ال أحد سيقترب منه، وسأعود إليه 

ّ
بالثقة أن

يومًا وإن طال األمــر. مضت أعــوام على ذلك، 
 هــنــاك مــن اقتحم بيتي 

ّ
وبــعــد مــدة علمت أن

 شيء مباح 
ّ

نا نعيش في غابة، كل
ّ
عنوة، كأن

فيها. بداية، لم يكن هناك ما يمكن أن أفعله 
فأنا مطلوب للنظام، وال يمكنني العودة إلى 
ســـوريـــة، أو فــتــح قــضــيــة فــي مــحــكــمــة، أو أّي 

 املنزل«. 
ّ

خيار آخر إلخراج من احتل
للتفاوض  األشخاص  أحد  »أرسلت  يتابع: 
املفاوضات،  بــدأت سلسلة  مع املحتل. هنا، 
أن  املنزل طلب  الــذي استولى على  فالرجل 
آتي شخصيًا، وكان هذا الشرط تعجيزيًا إذ 
يستحيل علّي ذلك. وبعد جدال وأخذ ورّد، 
ه كان 

ّ
طلب مبلغًا ضخمًا من املال، بحجة أن

ـــه أجـــرى بعض 
ّ
يحمي املــنــزل، كما ادعـــى أن

الصيانة فيه. املبلغ قــارب فعليًا ثلث سعر 
منزلي، وكان هذا الخيار أيضًا صعبًا جدًا، 
 آخــر، فاستسلمت 

ّ
ه لم يترك لي أّي حل

ّ
لكن

ــه. ال  ــالــ  شـــــيء عـــلـــى حــ
ّ

ــركــــت كـــــل ــلـــواقـــع وتــ لـ
أمــلــك أّي حــلــول، فــالــبــيــت فــي منطقة سكن 
 

ّ
ظل في  صعبة  امللكية  وإثباتات  عشوائي، 
الوضع الراهن، كما تحتاج إلى وقت وجهد 
كــبــيــريــن. قــد يــكــون دفـــع املــبــلــغ هــو خــيــاري 

الوحيد الستعادة منزلي«. 
يضيف عيسى: »وصلت إلى سماسرة قدموا 
لــي عــروضــًا الســتــعــادة الــبــيــت، لــكــن، ليست 
لدّي ثقة بهم أيضًا، فهم نفسهم متعاملون 
مع من يقتحمون البيوت ويحتلونها، وقد 
يغتالني أحــد مــا إذا خــاطــرت بــأّي محاولة 
الســـتـــعـــادة الـــبـــيـــت. لـــكـــن، فـــي نــهــايــة األمــــر، 
سيبقى البيت ملكي، ولن يستطيعوا سلبي 

حقي، وإن لم أستعده اآلن«.
بات االستياء على أماك املهّجرين من قبل 

ابتزاز 
السوريين

استغالل غياب 
المواطنين 

عن منازلهم

أو حتى  البالد  نزوحهم داخل  بعد  للسوريين  ال خالص 
على  فهناك  وطنهم،  عن  بعيدة  بالد  إلى  لجوئهم 
ليرافقهم  عيشهم،  ويكّدر  بهم  يتربص  من  الدوام 

األلم أينما حلّوا، خصوصًا مع االستيالء على أمالكهم

طلب من احتل منزلي 
مبلغًا ضخمًا إلخالئه 

بحجة أنّه كان يحميه

عرض علّي أحد 
السماسرة شراء أرضي 

بأقل من ثلث قيمتها
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مــلــكــيــتــه، كــــي يـــعـــود إلـــيـــهـــم، فـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة 
اســـتـــنـــزاف قـــد تـــطـــول ســـنـــوات. يــتــابــع: »لــن 
أترك أرضي تذهب هباء، بأن تكون ملكًا في 
له  ملكًا  بــاتــت  إذا  جــشــع.  لسمسار  النهاية 
سيستغل غيري ليحصل منه على أضعاف 
ما يدفعه لي. طبعًا، معاماتهم ميسرة عند 
النظام على العكس منا نحن، إذ ندخل في 
أمنية  إلى موافقات  قضايا كثيرة ونحتاج 
للتصرف بأماكنا، تكلفنا الكثير وتعيدنا 
أردنا  السماسرة، في حال  إلى رحمة  أيضًا 

التصرف بها«.
يــفــيــد املــــرصــــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان، 
»األمـــن  ـــ  دوريــــــات تــابــعــة لـ

ّ
ــه، أن فـــي تــقــريــر لــ

ــــذرت قاطني  الــعــســكــري« الــتــابــع لــلــنــظــام، أنـ
نحو 50 منزاًل في مدينة البوكمال، بضرورة 
إخــائــهــا خــال مــدة زمنية أقــصــاهــا أسبوع 

 ملكية هــذه املنازل 
ّ
واحــد فقط. ولفت إلــى أن

تعود ألشخاص معارضني للنظام السوري 
مــمــن شــاركــوا فــي الــحــراك الــثــوري ضـــده في 
ــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي مـــــارس/ آذار  ــات الـ ــدايـ بـ
الــبــوكــمــال بعد سيطرة  مــن  2011، وُهـــّجـــروا 
تنظيم »داعـــش« عليها ثم اإليــرانــيــني. يؤكد 
 إنـــذار قاطني املــنــازل جــاء بطلب 

ّ
املــرصــد أن

مما يسمى »مكتب األصدقاء« التابع بشكل 
مــبــاشــر لــلــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، إذ أبلغ 
الباغات  الــعــســكــري« بتسليم  »األمـــن  قـــوات 
لـــقـــاطـــنـــي املــــــنــــــازل الــــتــــي ســــتــــصــــادر خــــال 
 مــن يقطن تــلــك املــنــازل أقـــارب 

ّ
أيــــام، علمًا أن

ألصحابها األصليني.
وعــمــل النظام خــال الــســنــوات األخــيــرة على 
مــصــادرة ممتلكات  له  تتيح  قوانني  صياغة 
ــه، مــتــيــحــًا لـــســـمـــاســـرة تـــجـــارة  ــ املـــعـــارضـــني لـ
العقارات استغال الناس بغطاء منه، بينما 
لــجــأت جــهــات أخـــرى، كاملليشيات اإليــرانــيــة 
والروسية وغيرها، للقوة في سبيل مصادرة 

أماك السكان.

ليس النظام وحده
وفي مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــًا(، 
وثقت منظمة »ســوريــون من أجــل الحقيقة 
والــــعــــدالــــة« فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا خـــــال الــفــتــرة 
الـــواقـــعـــة مـــا بـــني أواخــــــر 2018 ومــنــتــصــف 
أكتوبر/ تشرين األول 2019 استياء هيئة 
 عن 550 منزاًل 

ّ
تحرير الشام على ما ال يقل

 تجاريًا تعود ملكيتها لعائات من 
ً
ومحا

فيها.  تواجدهم  عــدم  بحّجة  وذلــك  املدينة، 
ونقلت املنظمة عن  شهود عيان وأهاٍل من 

أّجــرت   هيئة تحرير الشام 
ّ
أن مدينة إدلــب، 

هــذه األمـــاك مــن أجــل االنــتــفــاع منها، فيما 
أســكــنــت عـــائـــات عــنــاصــرهــا فـــي عــــدد من 
املنازل التي استولت عليها. وقالت املنظمة 
فــي تــقــريــرهــا: »فــي أوائـــل أكــتــوبــر/ تشرين 
الـــشـــام  تـــحـــريـــر  هــيــئــة  بــــــدأت   ،2019 األول 
العقارات  بتسليم  بــاغــات تقضي  بــإرســال 
الـــتـــي تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا إلــــى مــســيــحــيــني في 
مـــديـــنـــة إدلـــــــب، وطـــالـــبـــت مـــســـتـــأجـــري هـــذه 
العقارات بالتوّجه إلى أحد املكاتب التابعة 
لها من أجل الحصول على موافقة تخّولهم 
العقارات، مقابل دفع رسم  املكوث في هذه 

اإليجار الشهري لها وليس إلى املالكني«. 
واتبعت الهيئة سياسة وضع اليد في قضية 
عبارة  وهــو  إدلـــب،  بمدينة  الشبابي  السكن 
ــروع كـــتـــل ســكــنــيــة نـــفـــذتـــه حــكــومــة  ــشــ ــن مــ عــ
النظام التي كانت تسيطر على املدينة، على 
الشائعة  السكنية  الجمعيات  مشاريع  غــرار 
فــي ســـوريـــة، إذ يــســدد مــن يــريــد الــتــمــلــك 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 
العقارات  مالكي هذه   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

يــواجــهــون مــشــكــلــة، فــهــم ال يــعــرفــون الــعــقــار 
تحرير  هيئة  سيطرة  وبعد  لهم،  املخصص 
ــن طـــريـــق حـــكـــومـــة اإلنـــقـــاذ  ــام لـــجـــأت عــ ــشــ الــ
إخــراج  بغرض  التفاف  لعملية  لها،  التابعة 
املـــســـاكـــن، لتستفيد  املــهــجــرة مـــن  الـــعـــائـــات 

الهيئة من عائداتها املادية بعد تأجيرها.
اتجهت  الرقة،  بمدينة  مماثلة  وفــي خطوة 
قوات سورية الديمقراطية »قسد« للسيطرة 

عـــلـــى الـــســـكـــن الـــشـــبـــابـــي فــــي حــــي الــرمــيــلــة 
اســتــولــت على نحو 20  فقد  الــرقــة.  بمدينة 
منزاًل، وذلك بهدف تأمني سكن للعسكريني 
الــتــابــعــني لـــهـــا. وهـــــذا الـــتـــصـــرف تـــكـــرر في 
العديد من مناطق سيطرتها شمال شرقي 
ســوريــة، والقـــى ذلــك استهجانًا مــن جانب 
 »قسد« تجاهلت االحتجاجات 

ّ
السكان، لكن

كافة.
تـــجـــاوزات وعمليات  عــفــريــن، سجلت  وفـــي 
لفصائل  تابعني  قبل عناصر  استغال من 
فـــي الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الــتــابــع لــلــمــعــارضــة 
الــــســــوريــــة. وقــــالــــت بـــريـــانـــكـــا مـــوتـــابـــارثـــي، 
املديرة املؤقتة لقسم الطوارئ في »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش«: »عــلــى الــجــيــش الــســوري 
الحّر أاّل يدمر أو يسكن أماك من اضطروا 
إلى الفرار من القتال عند وصوله. بداًل من 
املقاتلون  يعّمق  الضعفاء،  املدنيني  حماية 
االنــتــهــاكــات« فــقــد عــمــدت بــعــض الفصائل 

إلى تأجير املنازل التي استولت عليها.

الغالف

عبد الرحمن خضر

شــهــدت مــحــافــظــة إدلــــب الــواقــعــة شــمــال 
غــربــي ســـوريـــة، والــخــارجــة عــن سيطرة 
الــنــظــام، حــركــة تــجــاريــة غــيــر مــســبــوقــة، 
خاصة على مستوى األراضي والعقارات، 
وزاد مــن هـــذا الــنــشــاط الــتــجــاري تــوالــي 
حركات النزوح والتهجير من املحافظات 
الجنوبية إلى املدينة الخاضعة لسيطرة 
حــكــومــة اإلنـــقـــاذ، الــتــي تــشــّكــل الــواجــهــة 
الــســيــاســيــة لهيئة تــحــريــر الـــشـــام، وهــي 
 هــــذا الـــجـــانـــب لـــرفـــد خــزيــنــتــهــا 

ّ
تــســتــغــل

باملزيد من الضرائب واإلتاوات.
ومـــن أبــــرز املــشــاكــل الــتــي تـــواجـــه حــركــة 
تــــجــــارة األراضــــــــي والــــعــــقــــارات، مــشــكــلــة 
تــزويــر ســنــدات املــلــكــيــة، بــحــســب عــدنــان 
النافلة، وهــو صاحب مكتب عقاري في 
بــلــدة بــلــيــون، فــي منطقة جــبــل الـــزاويـــة، 
جنوبي إدلب. إذ يقول النافلة، لـ«العربي 
الجديد«، إنه »ال يمّر أسبوع إال ونسمع 
فيه عــن أشــخــاص زّوروا ســنــدات ملكية 
ألراٍض قتل ماكها خال سنوات الحرب 
ــزّورون  ــ أو هـــّجـــروا، وهـــنـــاك أشـــخـــاص يـ
أقاربهم  علم  دون  أراض،  لبيع  وكـــاالت 
ومن ثم يهربون خارج إدلب بعد بيعها«.
ــذه املـــعـــامـــات تـــتـــّم فــي  ــ  هـ

ّ
ويـــضـــيـــف أن

الخفاء، من خال شهود يأخذون مبالغ 
مـــالـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع صـــاحـــب املــكــتــب 
 عملية 

ّ
مـــرتـــٍش، ألن الــعــقــاري، ومــوظــف 

فــــراغ الــعــقــار ال يــمــكــن إال أن تــتــم بــهــذه 
الــطــريــقــة. واملـــشـــتـــري، هـــو ضــحــيــة هــذه 
ــاالت بــحــســب الـــنـــافـــلـــة،  وال تــطــول  ــحــ الــ
عــمــلــيــة الــكــشــف عــنــهــا، بــســبــب مــحــاولــة 
يتنّبه  بالعقار، وهــنــا  الــتــصــّرف  األخــيــر 

املاك الحقيقيون لألمر.
 أصحاب املكاتب العقارية، 

ّ
ويشير إلى أن

 عـــقـــارات 
ّ

لــديــهــم صــحــيــفــة عـــقـــاريـــة لـــكـــل
أو  بيع  معاملة  أّي  إتمام  وقبل  املنطقة، 
شـــراء يــعــودون إليها للتأكد مــن وجــود 
، ومن عدم وجود 

ً
العقار املراد بيعه أصا

املــالــك الحقيقي   
ّ
عــامــات رهــن عليه وأن

هو من يرغب ببيعه، إضافة إلى التأكد 
من عدم وجود ماك آخرين له وورثة.

وعــن أســبــاب مثل هــذه الـــحـــوادث، يقول 
 »معظم األوراق يتّم تزويرها 

ّ
النافلة، إن

في مناطق النظام، عبر محامني وأقارب 
ــي والـــعـــقـــارات، وهـــذه  ــ ألصـــحـــاب األراضــ
ــــى  ادعـ إن  ـــعـــتـــبـــر صـــعـــبـــة 

ُ
ت الـــقـــضـــيـــة ال 

قــد توفي  األرض   صــاحــب 
ّ
أن الــشــخــص 

خـــال الـــحـــرب. فـــي هـــذه الــحــالــة، يسهل 
اســـتـــخـــراج شـــهـــادة وفــــــاة«. ويــشــيــر إلــى 
 الــتــزويــر قــد ال يــطــاول شــخــص مالك 

ّ
أن

األرض فـــقـــط، بـــل قـــد يــتــعــدى ذلــــك إلــى 
املواصفات واملساحة.

ــيـــب مـــــن مــحــافــظــة  ــبـ أحــــمــــد مـــــوســـــى، طـ
ــــدى دول الــخــلــيــج  حـــمـــص، يــقــيــم فـــي إحـ
ـــ«الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــــربــــي، يــــقــــول لــ الــ
ــي الـــضـــّبـــيـــط  ــ ــي حـ ــ ـــزاًل فـ ـــنــ »اشــــتــــريــــت مــ
بمدينة إدلب، وأرسلت أقارب لي للسكن 
فيه، لكنهم ووجهوا حينها برفض عدد 
مــن األشــخــاص، الــذيــن قــالــوا إنــهــم ورثــة 
ولــهــم حــق فــي املــنــزل ولـــم يطلعهم أحــد 

على عملية البيع«.
يضيف موسى أنه راجع صاحب مكتب 
العقارات الذي سّهل عملية شراء املنزل، 
وســألــه عــن املــوضــوع وعــنــد الــبــحــث عن 

البائع، فوجئوا أنه قد سافر إلى إحدى 
ر الطبيب إلى 

ّ
الدول األوروبية، ما اضط

تقديم شكوى في محكمة إدلب، التابعة 
لحكومة اإلنقاذ.

ســالــم اســمــاعــيــل، نـــزح مــن مــديــنــة حلب، 
النظام عليها بشكل  قــوات  بعد سيطرة 
كامل أواخـــر عــام 2016، واشــتــرى قطعة 
أرض قـــرب مــديــنــة الــدانــا شــمــالــي إدلـــب. 
 مساحة 

ّ
أن »فــوجــئــت  اســمــاعــيــل:  يــقــول 

إلــى  ــصــت 
ّ
تــقــل الـــتـــي اشــتــريــتــهــا  األرض 

الثلث وذلك بسبب افتتاح البلدية طريقًا 
فيها، وعندها لم تعد صالحة لإلعمار«. 
قــرار   

ّ
أن أخــبــرتــه  البلدية   

ّ
أن يــؤّكــد  وهــو 

 املالك القديم على 
ّ
 الطريق قديم، وأن

ّ
شق

ه 
ّ
ـــه راجـــع الــبــائــع، لكن

ّ
علم بــه. يــوضــح أن

لــم يــجــده. وعــنــدمــا حــــاول اإلتـــصـــال بــه، 
اكتشف أنه هرب إلى ريف حلب الشمالي 
الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل الــجــيــش 
الوطني الــســوري املــعــارض املــدعــوم من 

تركيا.
من جهته، يعتبر رئيس تجّمع املحامني 
السوريني، غــزوان قرنفل، في حديث مع 
عمليات  »جميع   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

بيع الــعــقــارات التي تتّم فــي إدلــب الغية 
قــانــونــًا، ألنــهــا تتم عبر حكومة ودوائـــر 
غــيــر مــعــتــرف بــهــا رســمــيــًا، وهــــدف هــذه 
الــحــكــومــة هـــو جــنــي األمـــــوال فــقــط، عبر 
الضرائب التي تتقاضاها من خال إبرام 

العقود، ومن ثم أثناء تثبيتها«.
ه »هناك العديد من املشاكل 

ّ
ويشير إلى أن

ــتـــي ســتــنــتــج عــــن ســـنـــوات  الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
عمليات  استبعدنا  مــا  إذا  هــذا  الــحــرب، 
ــــاك من  ــع الـــيـــد عــلــى أمـ ــ ــتـــزويـــر، ووضـ الـ
تصفهم هيئة تحرير الشام بـ«الشبيحة« 
الــســوري(، ومــن سّكان  )مؤيدين للنظام 
إدلـــــب مـــن غــيــر املــســلــمــني، الـــذيـــن هــّجــر 
الهيئة  وبــاتــت  املــحــافــظــة،  مــن  معظمهم 

املسؤول الوحيدة عن أماكهم«.
 التجّمع 

ّ
وفي هذا الصدد، يؤّكد قرنفل أن

ــتـــني بــــمــــشــــروع لــتــوثــيــق  ــنـ بـــــــدأ قــــبــــل سـ
الخارجة  املناطق  العقارات داخل  ملكية 
عـــن ســيــطــرة الــنــظــام، بــهــدف اســتــخــراج 
ق، 

ّ
والتحق التثّبت  بعد  ملكية  شــهــادات 

من  ومنعتهم  عمله  أوقــفــت  الهيئة  لكن 
ار«، 

ّ
إكمال هذه املهمة، ووصفتهم بـ«الكف

ف عمل التجمع 
ّ
على حد قوله. وبعد توق

ــفـــل،  طـــــلـــــق بـــحـــســـب قـــرنـ
ُ
فـــــي الـــــــداخـــــــل، أ

اسم  تحت  ومــشــروع  إلكترونية  منصة 
»رّد املــســاكــن واملــمــتــلــكــات«، يــهــدف إلــى 
تمكني السوريني الذين تركوا مساكنهم 
ــــي مــنــاطــق  ــقــــاريــــة فـ ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم الــــعــ
سيطرة قوات النظام أو أي قوى أخرى، 
ــتــــردادهــــا  مــــن تــوثــيــقــهــا وإمـــكـــانـــيـــة اســ
، لكن رئيس التجّمع أشار إلى 

ً
مستقبا

 اإلقــــبــــال عــلــى املـــنـــصـــة، الـــتـــي نــّســقــت 
ّ
أن

هــذا املــشــروع مــع األمــم املــتــحــدة، لــم يكن 
بالشكل املــرجــو، وأعـــاد ذلــك إلــى ضياع 
وفــقــدان الــوثــائــق الــعــقــاريــة لـــدى الكثير 
والسرقة  القصف  بسبب  الــســوريــني  مــن 

وحركات النزوح والتهجير.

تزوير سندات العقارات بإدلب

)Getty/ُسرقت سندات ملكية ألراٍض قتل مالكها أو هّجروا )سباستيان بكهاوس

زاد من النشاط العقاري توالي حركات النزوح والتهجير )محمد عبداهلل/األناضول(
)Getty /يمتنع كثيرون عن العودة للمطالبة بأمالكهم خشية اعتقالهم )أندريه غريازنوف

%55
من الشعب السوري، أجبروا على 

مغادرة منازلهم منذ عام 2011، 
ونزحوا في الداخل، أو لجأوا خارج البالد.

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

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

تحذير من زيادة اإلدمان على األلعاب اإللكترونية
إدمان اإلنترنت أحد أنواع 

اإلدمان السلوكي، مثل 
إدمان اإلباحية

بالنسبة للبالغين، يمكن أن 
يؤدي إدمان اإلنترنت إلى 

إدمان القمار

لندن ـ العربي الجديد

أدرك الكندي كــام أديــر )32 عــامــًا( أن إدمانه 
األلــعــاب اإللكترونية كــان خــارج قــدرتــه على 
بــدأ يفكر فيها  الــتــي  اللحظة  الــســيــطــرة، فــي 
في إنهاء حياته. يقول، كما نقلت عنه شبكة 
»بي بي سي« اإلخبارية البريطانية: »أدمنت 
ــوات، وتـــركـــت  ــنــ ــــدة 10 ســ ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو ملـ
املــــدرســــة الـــثـــانـــويـــة ولــــم ألــتــحــق بــالــجــامــعــة 
عائلتي،  أجـــل  مــن  بالعمل  تــظــاهــرت  مطلقًا. 
حتى أتمكن من إمضاء أكبر وقت ممكن على 

ألعاب اإللكترونية«.
حاول أدير االنتحار، وكتب رسالة قال فيها 
إنــه قضى 3860 يــومــًا فــي عــاملــه الــخــاص مع 
ه يحتاج إلى 

ّ
األلعاب اإللكترونية. اعترف بأن

وبالفعل،  النفق.  هــذا  من  للخروج  املساعدة 
تمكن بفضل مساعدة اجتماعية من التخلص 
من هذا اإلدمان. يقول: »طلبت املساعدة ألنقذ 
حــيــاتــي. كــنــت مــخــادعــًا ومــنــغــلــقــًا ومـــعـــزواًل 
وعدائيًا. في الوقت الحالي، أنا سعيد وقادر 

على التعامل مــع ضــغــوط الــحــيــاة«. وأّســس 
وهي  املقلعني(،  )لعبة   Game Quitters أديـــر 
مجموعة دعم عبر اإلنترنت ملدمني األلعاب 
اإللــكــتــرونــيــة، وقــــد جــــذب أكـــثـــر مـــن 75.000 

عضو حول العالم.
مع تفشي فيروس كورونا الجديد، ساعدت 
ــال خــال  ــمـ الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي اســـتـــمـــرار األعـ
نفسه، ساهمت  الوقت  في  اإلغـــاق.  عمليات 
فــــي تـــدمـــيـــر الــكــثــيــر مــــن األشـــــخـــــاص. يــقــول 
ــر: »قــادنــي الــوبــاء إلــى قــضــاء وقــت أطــول  أديـ
Twitch )منصة بث  املعتاد في مشاهدة  من 
اإللكترونية وحل  األلــعــاب  على  تركز  مرئية 
ألــغــازهــا الــتــي يــقــدمــهــا املــســتــخــدمــون، وبــث 
ذلك  وغير  اإللكترونية،  الرياضة  مسابقات 
مــن األحــــداث املتعلقة بــاأللــعــاب ويــوتــيــوب(، 
ووجــدت أن الكثير من محتوى يوتيوب هو 
عبارة عن ألعاب، األمر الذي يحفز على املزيد 

من اللعب. لحسن الحظ نجوت«.
 ،)NLM( لــلــطــب الـــوطـــنـــيـــة  املــكــتــبــة  تـــصـــف 
التي تديرها الحكومة الفيدرالية للواليات 

املــتــحــدة، وتــتــبــع مــعــاهــد الــصــحــة الوطنية 
األمـــيـــركـــيـــة، وتـــعـــد أكـــبـــر مــكــتــبــة طــبــيــة في 
الـــعـــالـــم، إذ تــضــم أكـــثـــر مـــن ســبــعــة مــايــني 
كـــتـــاب ومــخــطــوطــة ومــجــلــة ومــيــكــروفــيــلــم 
وصــورة، اإلكثار من األلعاب اإللكترونية بـ 
»إدمان اإلنترنت«. وهو أحد أنواع اإلدمان 

ويتيح لهم تحديد ومراقبة الوقت الذي يمكن 
لألطفال قضاءه على اإلنترنت. كما يمّكن من 
اللجوء إلى أدوات الرقابة األبوية التي تمنع 

الوصول إلى املواد اإلباحية والعنفية.
والخبيرة  النفس  علم  فــي  املتخصصة  تــرى 
أن  بافكفيك،  تــيــودورا  الــرقــمــيــة،  الصحة  فــي 
ــه الــخــصــوص مــعــرضــون  الــشــبــاب عــلــى وجــ
لقضاء الكثير من الوقت على اإلنترنت، وهذا 
أمر خطير إذ لم يتم تقييده أو تحديد الوقت. 
الوقت عبر اإلنترنت  إدارة  تضيف: »تتطلب 
اعـــتـــمـــاد أســــلــــوب رقــــمــــي صـــحـــي ومــــتــــوازن 
ومــــهــــارات مــعــرفــيــة مــتــطــورة لــلــغــايــة والــتــي 
ال تتطور بشكل كــامــل قبل بــلــوغ ســن الـــ 25 
يؤدي  أن  يمكن  للبالغني،  وبالنسبة  عــامــًا«. 
ــان الــقــمــار، نتيجة  ــان اإلنــتــرنــت إلـــى إدمــ إدمــ

اللجوء إلى تطبيقات الرهانات.  
ــر يــهــدف إلـــى مــنــع األطــفــال  وطــــّور مــوقــع آخـ
والــــشــــبــــاب مـــــن املـــــقـــــامـــــرة. يـــعـــتـــبـــر تــطــبــيــق 
الــذي يسمح لألشخاص بحظر   BetBlocker
ــى عــــشــــرات اآلالف مــــن مـــواقـــع  ــ إلـ وصـــولـــهـــم 

يحددها  زمــنــيــة  لــفــتــرة  املــقــامــرة  وتطبيقات 
املــســتــخــدم، مــن أفــضــل الــتــطــبــيــقــات ملعالجة 
إدمـــــــان الـــقـــمـــار. بـــمـــجـــرد تــنــشــيــط الــتــقــيــيــد، 
ال يــمــكــن لــلــشــخــص الـــوصـــول إلــــى مــنــصــات 
املقامرة حتى انتهاء صاحية القيد. ويقول 
مــؤســس »بــيــت بــلــوكــر« دوغـــــان غـــارفـــي، إن 
ــول إلــــى ألـــعـــاب الـــقـــمـــار عبر  ســهــولــة الــــوصــ
اإلنترنت هي با شك أكبر تحد يواجهه أي 
شــخــص مــدمــن عــلــى الــقــمــار الـــيـــوم«. ويمكن 
ــام أو  ــ حــظــر مـــواقـــع املـــقـــامـــرة لــســاعــات أو أيـ
ــكـــن لــــألشــــخــــاص أيـــضـــًا  ــمـ ــع. كــــمــــا يـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
استخدام التطبيق لحظر مواقع أخــرى مثل 

األلعاب اإللكترونية«.
كـــذلـــك يــمــكــن اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق »غـــــام بــلــوك 
)GamBlock( ملنع الوصول إلى مواقع القمار، 
مـــع اإلشـــــــارة إلــــى أنــــه يــســتــخــدم عــلــى نــطــاق 
ــقـــول الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة  ــع. ويـ ــ واســ
»لسنا  وار:  ديفيد  أطلقته،  الــتــي  األســتــرالــيــة 
مــنــاهــضــني لــلــقــمــار، بـــل هــدفــنــا يــنــصــب على 
مساعدة املقامرين الذين يعانون من مشاكل«.

ــان اإلبـــاحـــيـــة وألـــعـــاب  ــ الــســلــوكــي، مــثــل إدمــ
أنــه اضــطــراب مــرضــي يحدث  الفيديو، كما 
طويلة  ساعات  يقضون  الذين  لألشخاص 
ــام شــــاشــــات الـــحـــواســـيـــب  ــ ــ غـــيـــر مـــجـــديـــة أمـ
والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة ويــــكــــون مــــن الــصــعــب 

االبتعاد عنها.  
ــاب  ــقـــول طــبــيــب األعـــصـ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ فــــي هـ
والــخــبــيــر فــي اإلدمــــان الــرقــمــي، أنــــدرو دوان، 
املشكلة.  تفاقم  إلــى  أدت  اإلغـــاق  إن عمليات 
يضيف أن »ضغوط الحياة تدفع إلى البحث 
عـــن وســـائـــل لــلــهــرب، وقـــد ســاهــم الـــوبـــاء في 
زيــــادة الــتــوتــر فــي حــيــاة الـــنـــاس. لــذلــك، لجأ 
الــرقــمــيــة الترفيهية،  الــوســائــط  إلـــى  كــثــيــرون 

مثل ألعاب الفيديو ووسائل التواصل«.
ــــان اإلنــتــرنــت،  ولــلــمــســاعــدة فـــي مــكــافــحــة إدمـ
يمكن  أدوات  تــكــنــولــوجــيــة  شـــركـــات  أنــتــجــت 
تقييد  أو  حــظــر  فــي  للمساعدة  اســتــخــدامــهــا 
الــوصــول إلـــى املــواقــع األلـــعـــاب. و»اليــنــوايــز« 
الـــتـــي  ــتــــجــــات  ــنــ املــ هـــــــذه  أحـــــــد   )Linewize(
الرعاية،  ومقدمي  واألهــل  األطفال  تستهدف 

يصعب على األهل أحيانًا 
تحديد ساعات اللعب )برونو 

فاهي/ فرانس برس(
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