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 ترك��ز كوري��ا ال�سمالي��ة جهوده��ا عل��ى احل��رب النف�سي��ة 
جارته��ا  �س��د  دعائي��ة  ف��رق  بتخ�سي�سه��ا  الإلكرتوني��ة 

اجلنوبية.
 وق��ال م�سوؤول حكومي يف �سيئول ام���س الثنني، اإن بيونغ 
يان��غ تدير هيئ��ات دعائية �سد كوري��ا اجلنوبية مثل دائرة 
ال�ستط��اع العامة التابعة للجي�س الكوري ال�سمايل، واإدارة 
التبادل الثقايف جلبهة الوحدة التابعة حلزب العمال احلاكم 

وغريها.
 وذك��ر اأن املنظمات الدعائية تركز عل��ى هجمات احلرمان 
ت�ساع��د  ح��ني  يف  والقر�سن��ة،   ،)DDoS(اخلدم��ات م��ن 
العنا�رص يف اخلارج على اإجراء احلرب النف�سية الإلكرتونية 
مثل جمع املعلومات اخلا�سة بكوريا اجلنوبية واملعلومات 
اخلارجي��ة ون�رص املعلومات اخلاطئ��ة امل�سللة واملعلومات 

الكاذبة وغريها.
 وب��داأت كوريا ال�سمالية ت�سعيد احلرب النف�سية الإلكرتونية 
من��ذ اأن اأ�س��ار الزعيم الك��وري ال�سمايل كيم جون��غ اأون يف 
اأغ�سط���س/اآب ع��ام 2013 اإىل اأن الهج��وم الإلك��رتوين ه��و 
�سي��ف ثم��ني ي�سمن ق��وة ال���رصب بالإ�ساف��ة اإىل الأ�سلحة 

النووية وال�سواريخ.
 ويبلغ عدد املواق��ع الدعائية التي تديرها كوريا ال�سمالية، 
ح��وايل 80 موقع��ا، بينما ي�سل ع��دد املواق��ع الإلكرتونية 

املوالية لكوريا ال�سمالية يف اخلارج نحو 160 موقعا.
 وق��ال الأ�ست��اذ يف ق�س��م الدرا�س��ات الكوري��ة ال�سمالية يف 
جامع��ة كوري��ا ب�سيئ��ول اإن اإر�سال اجلوا�سي���س، مثلما كان 
يح��دث يف املا�سي، ي�سع��ب تدريجيا على خلفية التكاليف 
الهائلة ووجود اآثار جانبية، وبالتايل، بداأت احلرب النف�سية 
الإلكرتوني��ة وظهرت اآثارها نظرا للتكاليف القليلة و�سهولة 

ا�ستخدام الكمبيوتر.

دبلوماسي أمريكي كبير يلتقي وزير خارجية الفلبين

بيونغ يانغ تحارب خمسة قتلى إثر تحطم طائرة صغيرة عند إقالعها في مالطا
سيئول نفسيا

المهاجرون يتركون مخيم كاليه بعد قرار 
السلطة الفرنسية

ماني��ا - متابعة:  قال��ت ال�سفارة الأمريكي��ة يف العا�سم��ة الفلبينية مانيا، 
اإن اأك��ر م�س��وؤول دبلوما�سي اأمريك��ي عن ال�سوؤون الآ�سيوي��ة و�سل اإىل الفلبني 
ي��وم ام�س الثنني و�سيلتقي وزير اخلارجية الفلبيني، و�سط تخبط ب�ساأن و�سع 

العاقات بني البلدين احلليفني منذ فرتة طويلة.
 واأعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية اأن زيارة  م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي 
ل�س��وؤون ���رصق اآ�سيا واملحيط اله��ادي دانييل را�سل، جزء م��ن جولة يف جنوب 

�رصق اآ�سيا ت�سم تاياند وكمبوديا.
 وي�س��ل را�س��ل اإىل الفلبني، يف الوقت الذي ا�ستمرت في��ه حالة الرتباك ب�ساأن 
عاق��ات ماني��ا م��ع وا�سنطن، عق��ب ت�رصيح��ات الرئي�س الفلبين��ي رودريغو 
دوتريت��ي اأن الولي��ات املتحدة ما زال��ت "اأوثق �سديق" للفلب��ني، بعد اأن اأثار 
قلق��ًا يف وق��ت �سابق باإعان "انف�س��ال" باده عن الولي��ات املتحدة واإعادة 
ترتي��ب عاقتها مع ال�سني.  والوليات املتح��دة اأحد اأكر ال�رصكاء التجاريني 
للفلب��ني، واأوث��ق حلفائه��ا الأمني��ني من��ذ نح��و 70 عام��ًا.  وقال��ت  امللح��ق 
ال�سح��ايف بال�سف��ارة الأمريكي��ة مويل كو�سين��ال، اإن را�س��ل �سيلتقي مع وزير 
ال�س��وؤون اخلارجي��ة الفلبين��ي بريفكتو يا�س��اي، دون اأن تذك��ر تفا�سيل ب�ساأن 

الق�سايا التي �سُتناق�س.

مالط��ا - متابع��ة:  حتطمت طائ��رة �سغرية �سباح ام�س الثن��ني، عند اقاعها من 
مط��ار مالطا الدويل، ما اأدى اإىل مقتل الأ�سخا�س اخلم�سة الذين كانوا على متنها، 

على ما اأعلن م�سوؤولون يف املطار.
وحتطم��ت الطائرة بعد ثوان م��ن اقاعها قرابة ال�ساعة 7،20 )5،20 ت غ(. وعلى 
الإث��ر، اأغل��ق املطار حتى اإ�سعار اآخر.  واأعلن املطار يف بيان "بو�سعنا التاأكيد على 
اأن الأ�سخا�س اخلم�سة الذين كانوا على منت الطائرة قتلوا"، بدون اأن يكون بو�سعه 
اأن يو�سح هويتهم او وجهة الطائرة.  وكانت و�سائل العام اأفادت يف مرحلة اأوىل 
اأنها طائرة من لوك�سمبورغ ا�ستاأجرتها وكالة فرونتيك�س الأوروبية ومتوجهة اإىل 
ليبي��ا، لكن الوكالة املكلفة مراقبة احلدود اخلارجية لاحتاد الوروبي نفت المر.  
وكتبت وزيرة خارجية الحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني على تويرت اأنه "لي�س 
هن��اك اأي م�سوؤول يف الحت��اد الأوروبي )بني �سحايا( حتط��م الطائرة يف مالطا. 

الرحلة مل تكن على عاقة باأي من اأن�سطة الحتاد الأوروبي".

كالي��ه - متابع��ة:  ب��داأ املهاج��رون يف خميم كالي��ه �سمال فرن�س��ا يوم ام�س 
الثن��ني، عملية اإخائه بعد قرار ال�سلط��ات الفرن�سية تفكيك املع�سكر الع�سوائي 
ال��ذي يقيم في��ه اآلف املهاجري��ن على اأمل العب��ور اإىل الأرا�س��ي الريطانية، 

و�ست�ستمر العملية ملدة اأ�سبوع.
 وجتمع ع�رصات املهاجرين مع اأمتعتهم اأمام املخيم يف انتظار توزيعهم على 
مراك��ز ا�ستقب��ال يف كامل الأرا�س��ي الفرن�سية. وو�سل مهاج��رون الثنني اإىل 
نقط��ة التجمع الت��ي حددتها ال�سلط��ات لإخاء خميم كاليه الكب��ري الذي ي�سم 
اآلف الاجئ��ني يف �سم��ال فرن�س��ا، كم��ا ذك��رت �سحافي��ة من وكال��ة الأنباء 
الفرن�سي��ة.  وب��داأت ال�سلط��ات الفرن�سي��ة بتفكي��ك اآلف املهاجري��ن من خميم 
كاليه يف �سمال الباد على اأمل طي �سفحة هذا املوقع الذي ي�سمى "الأدغال" 

وي�سكل رمزا لف�سل الحتاد الوروبي يف مواجهة اأزمة الهجرة.

 

سيئول- متابعة

 يف ظل ال�سغ��ط الكبري الذي تعي�سه القوى المنية ذات املوارد 
ال�سعيف��ة يف افغان�ست��ان، ب��ني الت�س��دي للجرمي��ة ومقاوم��ة 
عمليات حرك��ة طالبان، مل يجد امل�سوؤول��ون يف ال�رصطة �سوى 
حل واحد ملواجهة ظاهرة �رصقة ال�سيارات، وهو تفريغ اطارات 

ال�سيارات املركونة يف ال�سارع من الهواء.
 بع��د انتهاء حف��ل زفاف اقيم يف كاب��ول موؤخرا، فوجئ جنيب 
اهلل بروؤي��ة اطارات �سيارته خاوية من الهواء، مع اربع �سيارات 

غريها.
 وحال��ه يف ذل��ك حال كثريين م��ن �سكان املدين��ة الذين باتوا 

يتجنبون ركن �سياراتهم يف ال�سارع لهذا ال�سبب.
 فالعا�سمة الفغانية البالغ عدد �سكانها خم�سة مايني ن�سمة، 
تعي���س على وقع العملي��ات النتحارية التي ينفذها بني احلني 
والآخر مقاتل��و حركة طالبان وتنظيم الدول��ة ال�سامية الذي 

ظه��ر هناك يف ال�سهر املا�سي��ة.  وي�سع هذا الواقع امل�سطرب 
الق��وى المني��ة يف �سغ��ط كب��ري، بحي��ث ت�سط��ر اىل ا�ستخدام 
ا�ساليب فريدة ملكافحة اجلرائم الب�سيطة، ومنها تفريغ اطارات 

ال�سيارات املركونة يف ال�سوارع بحيث ي�سعب �رصقتها.
 ويق��ول فري��دون عبيدي رئي���س ق�سم التحقيق��ات اجلنائية يف 
�رصط��ة كابول "تطل��ب ال�رصطة ب��كل لياقة م��ن ال�سكان جتنب 

ركن ال�سيارات يف ال�سارع، لكنهم يتجاهلون ذلك".
 وي�سي��ف "ركن ال�سيارة يف ال�سارع ه��و دعوة لل�رصقة، ينبغي 
عل��ى ال�س��كان ان يدرك��وا الطاق��ة الت��ي نبذله��ا يف ماحق��ة 
الرهابيني".  منذ مطلع ال�سيف املا�سي، �سهدت كابول �سل�سلة 
من العمليات الدامية، كان اعنفها عملية اودت يف متوز/يوليو 
املا�س��ي بع�رصات القتلى يف تظاهرة لاقلية ال�سيعية، وواحدة 
يف �سه��ر ايلول/�سبتم��ر ا�ستهدف��ت جامعة امريكي��ة يف و�سط 
املدين��ة وا�سف��رت عن 41 قتي��ا.  وتبنت معظم تل��ك العمليات 
حرك��ة طالب��ان، اما تل��ك الت��ي ا�ستهدف��ت التظاه��رة ال�سيعية 

فحمل��ت توقي��ع تنظي��م الدول��ة ال�سامية.  ت�س��ري الح�ساءات 
الر�سمي��ة اىل ان ع��دد ال�سي��ارات امل�رصوق��ة ب��ني اآذار/مار�س 
ومتوز/يولي��و املا�سيني بلغ 300 يف كاب��ول وحدها. ويقول 
كب��ري احمد برم��اك قائد ال�رصط��ة يف املنطق��ة احلادية ع�رصة 
من كاب��ول "احيانا ين�س��ط الل�سو�س يف جمموع��ات واحيانا 

يعملون فرادى، وهم ي�ستهدفون ال�سيارات ال�سهل".
 وي�سي��ف "ير�سدون ال�سيارات املركون��ة يف ال�سوارع املقفرة 

يف الليل، واحيانا يفككونها اىل قطع".
 ازاء ذل��ك، عم��دت ال�رصط��ة اىل تفريغ اط��ارات ال�سي��ارات من 
الهواء جلعله��ا ا�سعب على ال�رصق��ة، وكان ال�رصطيون ميزقون 

الطارات من قبل، اىل ان تو�سلوا لطريقة اقل �رصرا.
 ويق��ول �ساب��ط طل��ب ع��دم الك�س��ف ع��ن ا�سم��ه "ح��ني ن��رى 
الل�سو���س يرتب�س��ون بال�سي��ارات يف الليل، ون��رى النا�س يف 
املقاب��ل يركن��ون ال�سي��ارات ب��دون ح��ذر، نق��ول ان الطريق��ة 
الف�س��ل حلماي��ة ال�سيارات م��ن ال�رصقة هي ثق��ب الطارات"، 

ويوؤكد ال�سابط ان هذه الطريقة اثبتت جناحها.
  لكن الكثري من ال�سكان يعربون عن ا�ستيائهم من هذه الطريقة 

التي جترهم على دفع املال ل�ساح الطارات.
 ويق��ول اكب��ار "هل دور ال�رصط��ة ان تخدمن��ا ام ان ت�رصنا؟"، 
وهو ي�سلح اطارات �سيارته يف �سوق يف كابول يطلق عليه ا�سم 
"بو�س بازار" على ا�سم الرئي�س المريكي ال�سابق جورج بو�س.
 وي�سي��ف "هذا لي�س من الع��دل ابدا، يركن املرء �سيارته لب�سع 
دقائ��ق ث��م يع��ود ليكت�س��ف ان الل�سو���س �رصقوه��ا او خربها 
رجال ال�رصطة".  ويوؤكد كثري من املوجودين يف ور�سة ا�ساح 

الطارات ان ل خيار امامهم �سوى ان يركنوا يف ال�سارع.
 ويقول احم��د �سهيب الذي �رصقت �سيارت��ه ال�سهر املا�سي "ل 
يوج��د اماك��ن كثرية لرك��ن ال�سيارات �س��وى يف ال�س��ارع، وان 

�رصقت ال�سيارة يكون من ال�سعب جدا العثور عليها جمددا".
 ام��ا ا�سح��اب ور�س��ات الت�سلي��ح والعاملون فيها ف��ريون ان 

تفعله ال�رصطة ي�سكل خدمة كبرية لهم.

 قتل م�سوؤول يف اأجه��زة ال�ستخبارات الباك�ستانية 
ي��وم ام���س الثنني بر�سا�س م�سلح��ني على دراجة 
ناري��ة يف منطقة �سمال غرب الباد، على ما اأعلنت 

ال�رصطة، يف هجوم تبناه تنظيم داع�س.
 وكان اك��ر عل��ي وه��و م�ساع��د مفت���س يف اأجهزة 
ال�ستخب��ارات ينتظ��ر عن��د حمطة للحاف��ات قرب 
منزله يف منطق��ة �رص�سادة للتوجه اإىل مركز عمله، 
ح��ني فتح م�سلح��ان النار عليه، وفق م��ا اأفاد قائد 

ال�رصطة املحلية �سهيل خالد.

 وق��ال "اأ�سيب اأك��ر علي باأرب��ع ر�سا�سات وقتل 
على الف��ور"، م�سريا اإىل اأن املهاجم��ني اأطلقا النار 

من م�سد�سني من عيار 9 ملم ولذا بالفرار.
 وتبن��ى تنظي��م الدولة ال�سامي��ة العملية يف بيان 
ن�رصت��ه وكالة "اأعماق" التابعة ل��ه، معلنا "اغتيال 
منطق��ة  يف  الباك�ستاني��ة  املخاب��رات  يف  عن���رص 
�رصدري��اب يف بي�ساور �سم��ايل باك�ستان على اأيدي 
مقاتلني من داع�س".  واقر اجلي�س الباك�ستاين لول 
مرة يف مطل��ع اأيلول/�سبتمر بتواجد تنظيم الدولة 
ال�سامية يف الباد لكنه قال انه اعتقل املئات من 

عنا�رصه وحال دون تنفيذهم اعتداءات كبرية.

 وقال املتحدث با�سم اجلي�س اجلرنال عا�سم باجوا 
ان اجلي���س احب��ط هجمات خطط له��ا تنظيم الدولة 
ال�سامية وكان��ت ت�ستهدف �سفارات ومطار ا�سام 
اب��اد لكن��ه نف��ى ان يك��ون التنظي��م وراء التفج��ري 
النتح��اري ال��ذي ا�سته��دف جتمع��ا للمحامني يف 
م�ست�سف��ى يف كويت��ا وا�سفر عن مقت��ل 73 �سخ�سا 
رغم تبني التنظيم له.  جنح تنظيم داع�س يف ايجاد 
موطئ قدم له يف باك�ستان يف مطلع 2015 عندما 
اعل��ن �ست��ة من ق��ادة حرك��ة طالب��ان الباك�ستانية 
مبايعته��م ل��ه وان�سقاقه��م ع��ن القاع��دة، لكن��ه مل 

يتمكن من حتقيق اخرتاق كبري منذ ذلك احلني.

الشرطة األفغانية تفرغ إطارات السيارات من الهواء لحمايتها من السرقة

مقتل مسؤول في االستخبارات الباكستانية في هجوم تبناه تنظيم داعش
إسالم آباد - متابعة

كابل- متابعة

الحكومة اليمنية تضع ثالثة شروط لتمديد هدنة ولد الشيخ

 بع��د ان دعا املبعوث الأممي اخلا�س اإىل اليمن، اإ�سماعيل 
ول��د ال�سيخ اأحمد، اأطراف الأزمة اليمني��ة اإىل متديد الهدنة 
الإن�ساني��ة مل��دة 72 �ساعة ي��وم ال�سبت املا�س��ي، وك�سف 
م�س��در حكومي ميني عن ث��اث �رصوط و�سعتها احلكومة 

اليمنية للموافقة على متديد الهدنة.
 واأو�س��ح امل�س��در اأن ال�رصوط الثاث��ة متثلت يف "ال�سغط 
على احلوثي��ني لالتزام و�سبط النف���س، واإيجاد �سمانات 
عل��ى ذلك، وت�سهيل و�سول امل�ساعدات خ�سو�سا اإىل تعز"، 

وفقًا ملا ذكرته م�سادر اعامية يوم ام�س الثنني. 
 وقال امل�سدر "نحن ل ننتقد الهدنة بحد ذاتها باأنها لي�ست 
ذات ج��دوى، املق�س��ود هو تطبيقه��ا والت��زام احلوثيني"، 
م�سيف��ًا "لن نر�س��ى اأن يتخ��ذ احلوثيون و�سال��ح الهدنة 
فر�س��ة للتحرك وم�ساعفة الهجوم عل��ى اليمن، وا�ستغال 

الهدنة اأي�سًا ملحاولة العتداء على احلدود ال�سعودية".
 وو�س��ل املبع��وث ال��دويل اخلا�س ول��د ال�سي��خ اأحمد اول 
ام���س، اإىل �سنع��اء يف حماول��ة لإحياء حمادث��ات ال�سام 

بعد ف�سل هدنة رعتها الأمم املتحدة.
 وذك��رت م�سادر �سيا�سي��ة اأن زيارة ولد ال�سي��خ اأحمد اإىل 
�سنع��اء ته��دف اإىل اللق��اء م��ع احلوثيني وح��زب الرئي�س 
ال�ساب��ق وط��رح مقرتحات جدي��دة ب�ساأن ح��ل الأزمة التي 
تع�س��ف بالب��اد من��ذ م��ا يق��ارب العام��ني، بع��د لقاءات 
عدي��دة جمعت��ه بالريا���س مع الرئي���س عبد رب��ه من�سور 
هادي ووزير اخلارجية عبد امللك املخايف والأمني العام 

ملجل�س التعاون اخلليجي عبد اللطيف الزياين.
  وكان املبع��وث الأمم��ي اإىل اليم��ن دع��ا اأط��راف الن��زاع 
يف اليم��ن اإىل املوافق��ة على متديد الهدن��ة الإن�سانية التي 
انتهت، موؤكداً اأنه جرى خال مدة وقف اإطاق النار تقدمي 

امل�ساعدات الإن�سانية لكثري من الأحياء املت�رصرة.
 تاأت��ي ه��ذه التط��ورات يف وق��ت ينتظر مئ��ات الآلف من 
املوظف��ني احلكومي��ني رواتبه��م يف معظ��م املحافظ��ات، 
�سواء تلك اخلا�سع��ة ل�سيطرة احلوثيني اأو تلك التي ت�سيطر 
عليه��ا احلكوم��ة املعرتف به��ا دوليا ب�سب��ب اإفا�س البنك 
املركزي وتوقف �سادرات الباد من النفط والغاز وغريها 

من املوارد املالية.

بغداد - خاص

أطفال سوريون "يستغلون" في تركيا بحياكة المالبس
  كانت ور�سة العمل التي تقع يف قبو حتت البنايات 
مزدحم��ة كلي��ا بالأطف��ال، كث��ري منه��م مل تتجاوز 
اأعمارهم ال�سابع��ة اأو الثامنة، �سورة م�ستوحاة من 

روايات ت�سارلز ديكنز املاأ�ساوية. 
 وان لجئ��ني �سوريني واأطف��ال يعملون يف �سناعة 

ماب�س حتمل عامات جتارية لل�سوق الريطانية.
 مل حت�س��ل اإل ن�سب��ة �سغ��رية للغاية م��ن الاجئني 
ال�سوري��ني عل��ى ت�ساري��ح العم��ل ال�رصوري��ة، من 
جمموع يقدر بنحو ثاث��ة مايني �سخ�س. وي�سطر 
الاجئ��ون اإىل العم��ل بط��رق غري �رصعي��ة بدون اأي 
حقوق وباأجور متدنية من اأجل ك�سب الرزق، فكانت 
ور�س حياكة املاب�س فر�س��ة للعي�س والتغلب على 

حمن احلياة.
 يتقا�س��ى بع�سهم ما يعادل نح��و جنيه ا�سرتليني 
يف ال�ساع��ة، وهو اأق��ل من احلد الأدن��ى لاأجور يف 

تركيا.
الت��ي  التجاري��ة  العام��ات  ���رصكات   وان جمي��ع 
ات�سلنا بها ب�ساأن هذا التحقيق اإنهم يراقبون ب�سفة 
دوري��ة امل�سانع التي تخيط له��م املاب�س ل�سمان 
�سام��ة املعايري، واأحيانا تك��ون تلك الرقابة ب�سكل 
غ��ري معلن. لك��ن الأطف��ال �رصحوا يل كي��ف تتغلب 

امل�سانع على هذه م�سكلة الرقابة تلك.
 عندم��ا ي�سل املراقبون، يختفي هوؤلء الأطفال عن 
الأنظار، وعندما يغادر املراقبون يعود الأطفال اإىل 

عملهم من جديد بب�ساطة �سديدة.
 واعرتفت بع�س العامات التجارية بوجود تق�سري 

يف عملي��ة املراقب��ة واأنها ت�سعى حالي��ا اإىل تن�سيق 
اجله��ود م��ع النقاب��ات واملنظمات غ��ري احلكومية 

ملكافحة اأي انتهاكات.
 وثمة م�سانع اأخرى قد ل يزورها املراقبون لأنها، 
بح�س��ب علمه��م، ل ت�سن��ع ماب�سهم. اإنه��ا من بني 
�سل�سل��ة من الور���س الفرعية ل�سناع��ة املاب�س يف 

تركيا.
 فه��ذه امل�سان��ع تاأخ��ذ اأوامرها م��ن م�سانع يطلق 
التوري��د  عليه��ا م�سان��ع رئي�سي��ة، وه��ي جه��ات 
املعتم��دة ل��دى العام��ات التجارية، وع��ادة تكون 

بدون علم من العامات التجارية يف حد ذاتها.
 وه��ذا هو ما ميكن ر�سده من اأ�سواأ انتهاك لاجئني 

والأطفال ال�سوريني.
 وتب��ذل حالي��ا اجله��ود لإحل��اق ه��وؤلء الأطف��ال 
بالتعلي��م، لكن ثمة تقديرات ت�سري اإىل اأن نحو 400 
األ��ف منه��م يعمل��ون، معظمه��م يف قط��اع �سناعة 

املاب�س.
 مت التح��دث مع بع���س اآباء هوؤلء الأطف��ال، كانوا 
غ��ري راغبني يف عم��ل اأطفالهم، لكنهم قال��وا اإنه ل 

خيار اأمامهم.
 وق��ال طف��ل، 13 عاما، اإنه يبحث ع��ن عمل، ق�سى 
�سباح��ه يبحث عن عمل، و�ساألته ماذا يفعل حاليا، 
�سال��ت الدم��وع عل��ى وجنتي��ه وق��ال يل اإن��ه اإن مل 

يح�سل على عمل، فلن ي�ستطيع العي�س.
 تاأك��دت اأدلتن��ا واأظه��رت اأن ���رصكات العام��ات 
التجاري��ة الكرى يف �سناع��ة املاب�س ت�ستفيد من 
عمال��ة الاجئ��ني والأطفال، يف ح��ني قالت جميع 
العام��ات التجاري��ة املعني��ة اإنه��ا ترف���س متاما 

عمال��ة الأطفال وممار�س��ة اأي نوع م��ن ال�ستغال 
على الاجئني ال�سوريني.

 ويظه��ر حتقيقن��ا اأنه��م اأحيانا ل يعرف��ون كيف اأو 
اأين يجري ت�سنيع املاب�س حل�سابهم. واإىل اأن تعلم 
تل��ك ال���رصكات على وج��ه التحديد م��ن ي�سنع تلك 
املاب���س له��م، �سي�ستمر ه��ذا النوع م��ن ال�ستغال 

ل الأطف��ال اأكرث من  عل��ى نح��و �سب��ه موؤك��د. وُي�س��كِّ
ن�سف اأعداد الاجئني ال�سوريني الوافدين اإىل تركيا 

والبالغ عددهم اأكرث من مليونني ون�سف املليون.
ت��رك الأطفال الذين جل��وؤوا اإىل تركي��ا الآمنة هربًا 
من باده��م ملواجهة املوت واخلط��ف وال�ستغال 
والتوظيف ب�سكل غ��ري قانوين والت�سّول. رغم اإعان 

ال�سلط��ات الرتكية وجود مليون��ني ون�سف املليون 
�س��وري مقيدين يف �سجاته��ا الر�سمية، جلوؤوا اإليها 
هربا من احلرب الدائرة يف �سوريا منذ عام 2011، 
اإل اأن��ه ُيتوق��ع اأن يكون هذا الرقم ق��د جتاوز ثاثة 
ماي��ني لجئ �س��وري. كما ت�سري الأرق��ام الر�سمية 
اإىل اأن اأكرث من ن�سف ال�سوريني الوافدين اإىل تركيا 

هم من الأطفال.
بات��ت م�ساه��د الأطفال الذين يحاول��ون بيع املياه 
وغريها يف اإ�سارات املرور واملت�سولني يف الطرقات 
والنائم��ني يف اأح�س��ان اأمهاته��ن عل��ى الأر�سف��ة 
والذي��ن يعملون يف اأ�سغال غري قانونية وهم جياع 
اأم��وراً ماألوف��ة يف تركي��ا. كم��ا اأن بع���س الأطفال 
ال�سوري��ني غري امل�سجل��ني خمتف��ون، والبع�س يتم 
ا�ستخدامه��م عم��اًل، والبع���س الآخ��ر يعي�س خارج 
املخيم��ات. وكل هذا نابع م��ن عدم تعقب ال�سلطات 
لعمليات الدخول غري القانونية التي تتم من احلدود 

وال�سوريني املنت�رصين يف اأرجاء املدن الرتكية.
 ، ووت���س  رايت���س  هيوم��ن  منظم��ة  تقري��ر  واأف��اد 
ومركزه��ا مدين��ة نيوي��ورك الأمريكي��ة، اخلا���س 
بالأطف��ال ال�سوريني يف �سن املدار���س داخل تركيا 
اأن اأك��رث م��ن 400 األ��ف طف��ل �سوري داخ��ل تركيا 
ُحرموا من اخلدم��ات التعليمية. واأو�سحت املنظمة 
يف تقييمه��ا لو�سع الأطفال ال�سوريني يف تركيا اأن 
ع��دم توفري اخلدمات التعليمي��ة لاأطفال ال�سوريني 
يلقي جي��ًا باأكمل��ه يف التهلكة، حي��ث اإن الأطفال 
الاجئ��ني الذي��ن فق��دوا الأم��ل يف امل�ستقبل يلقون 
باأنف�سه��م يف التهلك��ة اإما باملخاط��رة بالعودة اإىل 

بادهم اأو اخلروج يف رحلة املوت �سوب اأوروبا.

الجورنال - متابعة

 لن تن�سى على الإطالق 
م�سهد طفل ينحني اأمام اآلة 

خياطة يحيك مالب�س يف 
م�سنع رديء التهوية يف 
ظل اأجواء �ساخنة، وان 
عمالة الأطفال يف تركيا 

مر�س م�ست�سر.
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