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وزيران اسرائيليان ينتقدان خطة مصادرة أراض يف الضفة الغربية املحتلة

مقتل١١ شرطيًا مصريًا بسيناء

الضفة الغربية/ أ. ف. ب.
بارزان  ارسائيليان  وزيران  انتقد   
أربعة  مصادرة  العربية  الدولة  نية 
آالف دونم من أرايض جنوب الضفة 
الغربية املحتلة يف منطقة بيت لحم 
يف خطوة أثارت غضب الفلسطينيني 

وانتقادات دولية.
يف  لبيد  يائري  املالية  وزيــر  وأكــد 
الحرب  بعد  أمس  اقتصادي  مؤتمر 
القرار "يرض بدولة  ان هذا  عىل غزة 

ارسائيل".
غزة،  حرب  بعد  انه  البيد  وقــال 
الدويل  الدعم  عىل  "الحفاظ  اصبح 
صعب بالفعل. ما الحاجة إىل خلق 
املتحدة  الواليات  مع  جديدة  أزمة 

وبقية العالم؟"
مصادرة  نيتها  ارسائيل  واعلنت 
بيت  منطقة  يف  ــم  دون آالف  اربعة 
عتصيون  ــوش  غ كتلة  ــرب  ق لحم 
توسيع  ــل  أج مــن  االستيطانية 

املستوطنات.
بعد  فعل   كرد  القرار  هذا  ويأتي 
يف  ارسائيليني  شبان  ثالثة  مقتل 
املنطقة ذاتها يف يونيو املايض  حيث 
املارة  السيارات  يستوقفون  كانوا 

لتوصيلهم مجانا اىل القدس.
واتهمت ارسائيل ثالثة فلسطينيني 
الضفة  جنوب  الخليل  مدينة  من 
الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل 
الذي  الثالثة  االرسائيليني  الشبان 
أدى إىل خلق مناخ من التوتر الشديد 
أعقبه شن حرب عىل قطاع غزة يف 8 
من يوليو املايض أوقعت أكرث من ألفي 

قتيل فلسطيني.
وذكرت حركة السالم اآلن املناهضة 
"غري  ــالن  االع هــذا  ان  لالستيطان 
مسبوق يف حجمه منذ الثمانينيات".
لقيادة  بحاجة  "نحن  البيد  وأكد 
سياسية أكرث عمقا لعدم خلق أزمات 
املتحدة  الواليات  مع  لها  داعــي  ال 

واملجتمع الدويل".
"هناك  حــزب  البــيــد  ويــتــزعــم 
يف  عضو  وهو  الوسطي  مستقبل" 

الحكومة األمنية املصغرة.
العدل  وزيــرة  قالت  جهتها،  من 
هذه  مــصــادرة  أن  ليفني  تسيبي 
ويقوض  ارسائيل  "يضعف  األرايض 

أمنها".
عن  املسؤولة  ليفني  وأعــربــت 
عن  الفلسطينيني  مع  املفاوضات 

خوفها ان يرض هذا القرار بالعالقات 
املتوترة أصال مع الواليات املتحدة.

بينما سارع وزير االقتصاد نفتايل 
اليهودي  البيت  حزب  زعيم  بينيت 
اليميني املتطرف املؤيد لالستيطان 
املتشددين  الصقور  من  يعد  والذي 
مصادرة  قرار  تربير  إىل  الحكومة  يف 

األرايض.
والعالم  عاما   120 "منذ  ــال  وق
ونحن  بالبناء،  قيامنا  يــعــارض 

سنواصل القيام بذلك".
باغتيالنا  تقوم  "حماس  وتابع 

ونحن نقوم بالبناء".
واملستوطنات غري رشعية بموجب 

القانون الدويل.
ــالن ارسائــيــل مصادرة  ــار إع وأث
الــواليــات  مــن  انــتــقــادات  األرايض 
وفرنسا  املتحدة  ــم  واألم املتحدة 

ومرص.
وتعد انتقادات البيد وليفني مؤرشا 
الحكومة  داخــل  االنقسامات  عىل 
بسبب  تفاقمت  والتي  االرسائيلية 
واملستمرة  غزة  قطاع  عىل  الحرب 
مواصلة  ــىل  ع ــالف  ــخ ال بسبب 

املفاوضات مع الفلسطينيني ام ال.

القاهرة/ وكاالت
اربعة  واصيب  رشطة  رجل  عرش  احد  قتل 
استهدف  ناسفة  بعبوة  هجوم  يف  أمس  اخرون 
املضطربة،  سيناء  شمال  يف  للرشطة  مدرعة 

بحسب مسؤول امني.
وقال املسؤول االمني ان الهجوم تم عن طريق 
تفجري عبوة ناسفة مزروعة عىل جانب الطريق 
يف مدرعة رشطة عىل طريق رفح الشيخ زويد يف 

شمال سيناء.
ان  اىل  والطبية  االمنية  املصادر  واشــارت 

الهجوم اسقط 11 قتيال واربعة مصابني.
وتشهد شبه جزيرة سيناء اضطرابات امنية 

منذ عزل الرئيس محمد مريس يف يوليو 2013.
جماعة  ابرزها  جهادية  جماعات  واعلنت 
"انصار بيت املقدس" التي اعلنت والءها لتنظيم 
القاعدة تنفيذ عمليات عديدة ضد قوات الجيش 

والرشطة يف سيناء.
للعاصمة  الحقا  الهجمات  تلك  وانتقلت 
باستخدام  املرصية  املــدن  من  وعــدد  القاهرة 

سيارات مفخخة وقنابل بدائية.
الداخلية  وزير  نجا  املــايض،  سبتمرب   5 ويف 
املرصي محمد ابراهيم من هجوم بسيارة مفخخة 

قرب منزله يف حي مدينة نرص يف القاهرة.
وقتل اكرث من 500 شخص اغلبيتهم الساحقة 
البالد  عرب  الهجمات  هذه  يف  االمــن  رجــال  من 

بحسب الحكومة املرصية.
اىل  وعتاده  قواته  من  قسما  الجيش  ونقل 
سيناء ملواجهة تلك الهجمات التي يبدو انها ال 

تتوقف.
ويعلن الجيش املرصي باستمرار مقتل عدد 
من "االرهابيني" يف مداهمات لتجمعات مسلحني 

اسالميني.
ضد  املتشددين  هجمات  يوقف  لم  ذلك  لكن 

االمن.
وتستهدف هذه الهجمات عموما قوات االمن 

لكنها تسفر احيانا عن سقوط ضحايا مدنيني.
ففي يوليو املايض، قتل اربعة اطفال يف شمال 
سيناء عندما سقطت قذيفة هاون عىل منزلهم 
قوات  يستهدفون  كانوا  ملسلحني  هجوم  خالل 

االمن يف املنطقة.
والخميس املايض، تبنت "انصار بيت املقدس" 
عملية قطع رأس اربعة رجال يف سيناء، واتهمت 

الضحايا "بالتخابر" مع ارسائيل.

النصرة تشرتط شطب اسمها من قائمة اإلرهاب 
الطالق سراح الجنود املخطوفني

زيادة التأييد الستقالل اسكتلندا قبل ١٧ يوما من االستفتاء

عواصم/ وكاالت
املقاتلني  ان  فيجي  جيش  قــائــد  ــد  اك
املايض  االسبوع  احتجزوا  الذين  االسالميني 
قوات  يف  املشاركني  فيجي  جنود  من  عرشات 
السورية  الجوالن  مرتفعات  يف  السالم  حفظ 
القائمة  من  تنظيمهم  برفع  يطالبون  املحتلة 
الدولية لالرهاب ودفع تعويضات عن أعضاء 

قتلوا خالل املعارك.
موسيس  ـــرنال  ج ــر  ــغــادي ــربي ال ورصح 
تيكويتوجا بأن املفاوضات بني جبهة النرصة 
التابعة للقاعدة ووفد جديد من االمم املتحدة 

موجود حاليا يف سوريا تسارعت.
االعالم يف سوفا  لوسائل  تيكويتوجا  وقال 
أين  لنا  يقولون  "املتمردون ال  فيجي  عاصمة 
انهم  عىل  التأكيد  يواصلون  لكنهم  الجنود 
انهم  ايضا  لنا  وقالوا  جيدة.  رعاية  يلقون 

حريصون عىل اخراجهم من مناطق القتال."
واندلع قتال عنيف يوم االثنني املايض بني 
اسالميني  ومقاتلني  السوري  الجيش  قوات 
املنطقة  قرب  السورية  الجوالن  مرتفعات  يف 
التي احتجز فيها 45 جنديا من فيجي ضمن 
قوات حفظ السالم بينما فر عرشات الجنود 
عدد  وكان  األرس.  قاوموا  أن  بعد  الفلبينيني 
قبل  من  قدر  قد  املحتجزين  فيجي  جنود 

بأربعة وأربعني جنديا.
ووصل الرصاع السوري املستمر منذ ثالث 

التي  املنطقة  إىل  املــايض  األسبوع  سنوات 
تحتلها إرسائيل منذ حرب عام 1973 عندما 
اقتحم مقاتلون اسالميون معربا حدوديا عىل 
الخط الفاصل بني إرسائيل وسوريا يف هضبة 

الجوالن.
وحمل املقاتلون السالح يف وجه قوات حفظ 
السالم التابعة لألمم املتحدة التي تراقب وقف 
اطالق النار منذ 40 عاما. وبعد خطف الجنود 
من فيجي يوم الخميس ظل أكرث من 70 فلبينيا 
محتجزين يف موقعني ملدة يومني اىل ان وصلوا 

اىل بر االمان يف مطلع االسبوع.
وتم إنقاذ 32 من موقع يوم السبت وفر 40 
جنديا من املوقع اآلخر يف وقت مبكر من يوم 
األحد بينما كان املسلحون نائمني بعد معركة 

استمرت سبع ساعات.
اطالق  بشأن  تتفاوض  إنها  فيجي  وتقول 
رساح جنودها. وتقول األمم املتحدة إنها ليست 
جبهة  وتقول  احتجازهم.  مكان  من  متأكدة 
النرصة التابعة لتنظيم القاعدة إنها تحتجزهم 

ألن قوة األمم املتحدة تحمي إرسائيل.
النرصة  جبهة  إن  فيجي  جيش  قائد  وقال 
قتلوا  مقاتليها  من  ثالثة  عن  تعويضا  تطلب 
خالل املواجهات التي حدثت مع قوات حفظ 
انسانية  مساعدات  تقديم  جانب  اىل  السالم 
العاصمة  مشارف  عىل  لهم  معقل  لسكان 
السورية دمشق ورفع اسم التنظيم من قائمة 

االمم املتحدة للمنظمات االرهابية املحظورة.
وقال تيكويتوجا "تلقينا تطمينات من مقر 
االمم املتحدة بأن املنظمة الدولية ستكرس كل 

مواردها لضمان اعادة جنودنا ساملني."
االنسان  لحقوق  السوري  املرصد  وقــال 
الذي يرصد الحرب األهلية يف سوريا إن جبهة 
يقاتلون  معها  املتحالفني  واملقاتلني  النرصة 
القوات الحكومية قرب معرب القنيطرة ويف قرية 

الحميدية القريبة.
وذكر املرصد ان هناك خسائر يف الجانبني.

املرصد  مؤسس  الرحمن  عبد  رامي  وقال 
جبهة  ان  لرويرتز  ترصيحات  يف  السوري 
النرصة تهدف عىل ما يبدو "إلنهاء اي وجود 
طرد  هدفها  ان  يبدو  كما  املنطقة  يف  للنظام 

املراقبني الدوليني."
لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قــوة  وتضم 
الهند  من  جنديا   1223 املنطقة  يف  املتحدة 
وأيرلندا ونيبال وهولندا إىل جانب جنود فيجي 
األسبوع  للهجوم  تعرضوا  الذين  والفلبني 

املايض.
وأعلنت األمم املتحدة انسحاب الفلبني من 
واليابان  النمسا  وسحبت  السالم.  حفظ  قوة 
األمني  الوضع  بسبب  أيضا  قواتها  وكرواتيا 
السورية  األهلية  الحرب  وصول  مع  املتدهور 

إىل الجوالن.

التأييد  أن  عــىل  لــلــرأي  استطالع  ــدل  ي
الشهر  حاد  بشكل  زاد  اسكتلندا  الستقالل 
املايض مع تراجع الفارق بني مؤيدي االستقالل 
واملدافعني عن البقاء ضمن اململكة املتحدة إىل 

6 نقاط مئوية فقط.
أجــري  الـــذي  االســتــطــالع  ــذا  ه ويظهر 
ونرش  و"تايمز"  "صن"  صحيفتي  لحساب 
التأييد لحملة  االثنني 1 سبتمرب ألول مرة أن 
أربع  قفز  اسكتلندا  الستقالل  املؤيدة  "نعم" 

نقاط مئوية منذ منتصف أغسطس و8 نقاط 
"ال"  حملة  تراجعت  فيما  الشهر،  بداية  منذ 
يف  نقطة   22 من  نقاط   6 لالستقالل  الرافضة 

بداية الشهر املايض.
املنافسة  اشتداد  إىل  االستطالع  ويشري 
"استطالع  أحــدث  مع  مقارنة  الطرفني  بني 
أغسطس   15 يف  نرش  الذي  لالستطالعات" 
واستند إىل متوسط آخر 6 استطالعات وبلغت 
حني  يف   43% لالستقالل  املؤيدين  نسبة  فيه 

بلغت نسبة الراغبني يف البقاء جزءا من اململكة 
املتحدة 57%.

ناخبا   1063 ــري  األخ االستطالع  وشمل 
ملعسكر   %  42 قدرها  تأييد  نسبة  وأظهر 
للمؤيدين   %  48 مقابل  لالستقالل  املؤيدين 
لبقاء اسكتلندا ضمن اململكة املتحدة. وبلغت 
نسبة أولئك الذين لم يحسموا موقفهم 10% 

قبل االستفتاء الذي سيجري يف 18 سبتمرب.

العراق.. والصراع 
الطائفي
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اقليمية  أكانت  الخارجية  الدوائر  بعض  تسعى 
االضطرابات  حالة  نطاق  توسيع  إىل  دولية  أو 
الفتنة  إثارة  عرب  العربية  املنطقة  يف  املتزايدة 
املذهبية والطائفية خاصة وهناك جهود دولية 
تريد إعادة رسم املنطقة من خالل تفكيكها من 
الداخل وإثارة املشاكل وإيجاد مشاريع صغرية 
للتقسيم وإعادة تلك املنطقة إىل مرحلة التشظي 
السيايس، ال سيما يف ظل ما تشهده بعض البلدان 
الفنت بهدف  افتعال خارجي إلثارة  العربية من 
يتحاربون  وجعلهم  الدول  تلك  شعوب  تقسيم 
فيما بينهم عىل خلفية مذهبية وطائفية يفتعلها 
أعداء األمتني العربية واإلسالمية لتحقيق املزيد 
العرب  منه  يعاني  الذي  والوهن  الضعف  من 
ال  العربية،  املنطقة  منه  تعاني  كما  واملسلمون 
سيما يف املرحلة الراهنة وما تمر به من احتقانات 
يأتي  مختلفة  ومربرات  حيثيات  تحت  داخلية 
يف مقدمتها إيجاد رشق أوسط جديد من خالل 
مع  املسلمني  بني  الطائفي  الرصاع  استخدام 

بعضهم البعض.
وما تشهده العراق أبلغ دليل عىل ذلك 
فقد عرضتها القوى الدولية ألسوأ الفنت 
الغزو  مرحلة  أثناء  خاصة  الطائفية 
الهدف من ذلك  أمريكي، وكان  االنجلو 
استغالل ظروف بالد الرافدين الداخلية 
وتمزيق وحدتها الوطنية وتفكيكها من 
كان  لذلك  السياسية،  الطائفة  خالل 
بعض املعارضني لحكومة نوري املالكي 
تحض  أنها  عىل  يستندون  السابقة 
الرصاع  وتؤجج  الطائفية  الفتنة  عىل 
بني السنة والشيعة.. وأضافوا إىل ذلك 
سياساتها  يف  فشلت  الحكومة  تلك  أن 
الداخلية والخارجية وشدد العالم عىل 
بحكومة  واستبدالها  تغيريها  أهمية 
خصوصاً  الكثري  أيدها  للعراق  جديدة 
تجاوز  أجل  من  الجغرايف  الجوار  دول 
االحتقانات  وإنهاء  القائمة  السلبيات 

الجارية.
واتضح بالظرف الراهن أن ذلك التأييد لم يكن إال 
شكًال آخر مضمونه يحض عىل تأييد الرصاعات 
أوسع  بشكل  وتطويرها  العراق  داخل  الداخلية 
السياسية  األوضاع  عليه  كانت  مما  وأشمل 
السابقة  الحكومة  خالل  واألمنية  واالقتصادية 
لتأتي  شديدة  النتقادات  عرضة  كانت  التي 
حكومة حيدر العبادي فتربز إىل األفق الرصاعات 
املعقدة والتي تركزت بني السنة والشيعة يف ظل 
وجود املليشيات املسلحة املحسوبة عىل داعش.
السياستني  وتقديرات  حسابات  وكأن 
األوروبية واألمريكية بشكل عام وكذلك 
املجاورة  للدول  اإلقليمية  السياسات 
تغيري  أي  أن  أساس  عىل  ُبنيت  للعراق 
النزاعات  من  سيضاعف  للحكومة 
القائمة ويباعد بني الحلول واملعالجات 
ذلك  تجىل  وقد  الكامنة،  للمشكالت 

بشكل واضح.
الجديدة  الحكومة  تشكيل  عند  كانت  حيث 
تأييدها  عن  أعلنت  قد  السنية  العشائر  بعض 
لتلك الحكومة وكأن هناك أشياء تدار يف الخارج 
ويتم ترحيلها إىل الداخل العراقي ألن الخالفات 
الجارية والتي تحولت إىل رصاعات شملت بعض 
املساجد وما نتج عنها من أعمال عنف مسلحة 
لم تكن موجودة يف املرحلة السابقة بالصورة التي 
وجدت عليها حارضاً وأخذت أبعاداً مختلفة من 
التعقيد أدت نتائجها األولية إىل بروز مؤرشات 
ما  أن  للشك  مجاًال  يدع  ال  بما  تؤكد  سياسية 
يجري يف املشهد السيايس العراقي يتجه نحو 
من  ملا  السياسية  االضطرابات  نطاق  توسيع 
شأنه زعزعة أمن واستقرار العراق وإضافة أعباء 
وتنظيم  الجيش  بني  املوجود  للرصاع  جديدة 
بني  أرشنا  كما  آخر  رصاع  إىل  اإلسالمية  الدولة 

السنة والشيعة.
الدولية  القوى  أن  بالتأكيد  ُيظهر  وهذا 
العراق  يكون  أن  تريد  ال  واإلقليمية 
ربما  واقتصادياً  سياسياً  مستقراً 
وتقديرات  وأمنية  سياسية  لحسابات 
مختلفة ترجع إىل تلك الدول وهي قوى 
لديها إمكانياتها الجاهزة ولديها أيضاً 
أو  سياسيني  أكانوا  معها  يعملون  من 
علماء  حتى  أو  صحفيني  أو  مثقفني 
وأهداف  ملصالح  استخدامهم  يتم  دين 
املسلمني  بني  الفرقة  لبث  خارجية 
للسيطرة والهيمنة عىل املنطقة العربية 

فإنهم يرسمون واقع الندية.
لذلك أصبح العرب واملسلمون ُعرضة للتقسيم 
وكذلك  بالدين  الوعي  ضآلة  بسبب  والتمزيق 
ضآلة الوعي بخطر املرتبصني باملنطقة العربية 
طوائف  إىل  وتمزيقها  تفكيكها  إىل  والساعني 
بأن  مكرتثني  غري  متناثرة  وكيانات  متناحرة 
واعية  غري  استجابة  إال  ليس  به  يقومون  ما 
العربية  األمتني  ضد  خارجية  ملخططات 
واإلسالمية ويتم تنفيذها من خالل بعض العرب 
مرجعيات  إىل  بعضهم  تحول  الذين  واملسلمني 
عليا تصدر فتاوى تجيز تلك األعمال اإلرهابية 
الذي  األمر  العراق،  داخل  تحدث  التي  خاصة 
يتطلب عىل القائمني يف املشهد السيايس العراقي 
املتعاقبة  الحكومات  سياسة  يف  النظر  إعادة 
حلول  إيجاد  والالحقة  السابقة  وخصوصاً 
يكون أساسها ومحورها  ومعالجات حقيقية ال 
العراق  مصلحة  حساب  عىل  الخارجي  العامل 
اصطفافها  أعلنت  الدولية  القوى  ألن  الوطنية 
مع الحكومة الحالية، األمر الذي جعل املتفائلني 
تلك  سيمكن  االصطفاف  ذلك  بأن  يعتقدون 
الحكومة من إخراج العراق من أزمته الراهنة، لكن 
ما حدث بالتأكيد كان عكس كل التوقعات، ألن ما 
هو حاصل دخول ذلك البلد مرحلة أشد تعقيداً 

مما كان عليه سابقاً.

جماعات حقوقية تدين احتجاز املهاجرين والالجئني االطفال يف تايالندجماعات حقوقية تدين احتجاز املهاجرين والالجئني االطفال يف تايالند
بانكوك/ وكاالت

أمضت طفلة رسيالنكية يف الثامنة من عمرها 
بدخان  مليئة  زنزانة  يف  عامني  لتايالند  لجأت 
وأدى  البالغني  من  كبري  بعدد  تكتظ  السجائر 
ذلك الصابتها بطفح جلدي يغطي كل جسمها.
وقضت طفلة صومالية أكرث من ثالثة اعوام يف 
غرفة مزدحمة تفتقر للمعايري الصحية. ولضيق 
املساحة كانت الفتاة وأخيها االصغر ينامان يف 

وضع الجلوس طيلة فرتة احتجازهما.
رايتس  هيومن  ملنظمة  جديد  تقرير  وذكر 
ووتش أن تايالند تحتجز كل عام آالف االطفال 
تعسفي  بشكل  اللجوء  طالبي  أو  املهاجرين 
ولفرتات غري محددة سواء كانوا وحدهم او برفقة 

ابائهم املهاجرين.
وكشف التقرير أن االطفال يتعرضون للعنف 
ويحرمون من التعليم والغذاء الصحي وأماكن 
للرتفية ويحتجزون يف ظروف مزرية فيما يمكن 
وصفة "بسجن املدينني الحديث" لحني يتمكن 

اهاليهم من سداد تكاليف ترحيلهم.
وقالت املنظمة ومقرها الواليات املتحدة: إن 
الدويل  القانون  تنتهك  تلك  االعتقال  حاالت 
ورفاهيتهم  صحتهم  وتهدد  االطفال  وحقوق 

ونموهم.
اللجوء  عمليات  تضبط  منظومة  توجد  وال 
التايالندي  الهجرة  قانون  ويعترب  تايالند  إىل 
االجانب الذين ال يحملون تأشرية سفر صالحة 
مهاجرين غري رشعيني وهم معرضون لالعتقال 

واالحتجاز والرتحيل.
االطفال  حقوق  باحثة  فارمر  اليس  واكدت 
التقرير  أعدت  التي  ووتش  رايتس  هيومن  يف 
هاتفية  محادثة  يف  رويرتز  تومسون  ملؤسسة 
"الحرمان من الحرية السيما إذا كان تعسفيا 
خطري  انتهاك  سليمة  قانونية  اجراءات  ودون 
لذلك  صغار  اطفال  وتعرض  االنسان  لحقوق 

مشكلة حقيقية."
له  أكرث ما يزعجها ما تتعرض  ان  وأضافت: 

النساء الحوامل إذ عادة ال يمكنث يف املستشفى 
ثم  أيام  بضعة  سوى  للوضع  اليه  ينقلن  الذي 

يعدن ملكان االحتجاز مع اطفالهن الرضع.
لنمو  صالحة  بيئة  ليست  "هــذه  وتابعت: 

االطفال."
طفل  مئة  نحو  يحتجز  التقرير  وحسب 
شهر-  عن  تزيد  مدة  عام-  كل  طويلة  لفرتات 
أو  اليام  االقل  عىل  آالف  أربعة  يحتجز  بينما 

أسابيع يف مركز احتجاز املهاجرين يف تايالند.
وحث التقرير الذي يستند إىل 105 مقابالت 

تايالند عىل وقف هذه املمارسة.
وقعت  التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتنص 
اشكال  من  شكل  اي  ان  عىل  تايالند  عليها 
احتجاز االطفال ينبغي ان "يكون املالذ االخري 

والقرص فرتة ممكنة".
االطفال  "تحرم  تايالند  ان  املنظمة  واعلنت 
من حريتهم كإجراء روتيني فور دخولهم البالد 
بشكل غري مرشوع وال تعمد لهذا االجراء كمالذ 

أخري."
وذكر التقرير انه ال توجد آلية يعول عليها 
عىل  لالعرتاض  املهاجرون  لها  يلجأ  ان  يمكن 
االحتجاز  مدة  عن  معلومات  وال  احتجازهم 
يحظره  تعسفي  "اعتقال  اىل  باالمر  يصل  مما 

القانون الدويل".
لتايالند  تلجأ  التي  األرس  عىل  أنه  وتابع 
او  معلومة  غري  لفرتة  االحتجاز  بني  االختيار 
او  ثالثة  لدولة  انتظار فرصة ضئيلة لرتحيلهم 
يخشون  حيث  لبالدهم  عودتهم  تكلفة  دفع 

التعرض لالضطهاد.
وأوضح  التقرير أن دراسات طبية معرتف بها 
أظهرت ان االحتجاز الجل غري مسمى يمكن ان 

يسبب رضرا كبريا للصحة العقلية لالطفال.
بهم  التقت  الذين  وذووهم  االطفال  وتحدث 
هيومن رايتس ووتش العداد التقرير عن اكتئاب 

وأرق وعزلة.
وقالت فارمر: "بعض هؤالء االطفال فروا من 

يف  لألذى  وتعرضوا  بالدهم  يف  خطرية  أوضــاع 
بالدهم وأثناء الفرار منها."

تايالند  إىل  يــلــجــأون  "حـــني  ــت:  ــع ــاب وت
كابدوها  التي  الصدمة  تتفاقم  قد  ويحتجزون 

من قبل."
وأضافت املنظمة: إن دوال مثل الفلبني لديها 
استقبال  مراكز  مثل  االحتجاز  ملراكز  بدائل 
مفتوحة وبرنامج اطالق رساح مرشوط وهي أقل 

تكلفة وتحرتم حقوق االطفال.
واضافت فارمر: إن أمام تايالند التي تسعى 
لشغل مقعد يف مجلس حقوق االنسان التابع 
لألمم املتحدة يف الفرتة من عام 2015م إىل 2017 
م فرصة كبرية لتحسني سجلها الخاص بحقوق 

االنسان.
مشرية إىل أن  "عدد االطفال املحتجزين لفرتة 
طويلة ليس كبريا واالجراءات غري مكلفة. لدى 

تايالند القدرة عىل ان تفعل ذلك.


