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 يمذيخ

 

الفمسطينيين  في وجو ي البحر  النشاط وتقيدعمى قطاع غزة، خانقًا قوات االحتالل اإلسرائيمي حصارًا بحريًا  فرضت
. تمك القوات تقل وفقًا لما تقّرره أولمسافات محددة قد تزيد  الصيدبشكل خاص، وتسمح ب الصيادينو  بشكل عام

التاسع  منذ ويعاني الصيادون الفمسطينيون من الحصار البحري وتضييق مساحات مناطق العمل والنشاط البحري 
 -مياًل بحرياً  (20)مسافة ن من الوصول إلى و ن الفمسطينيو الصيادحيث منع ، 2000من اكتوبر من العام 

 -1993عام الموقعة بين منظمة التحرير الفمسطينية ودولة االحتالل  1المتاحة لمفمسطينيين وفقًا التفاقات أوسمو
إلى ثالثة  مت في بعض األوقاتصو و  بحرية، ستة أميال إلى ثمّ  ،( مياًل بحرياً 12إلى ) تمك المسافة تراجعتو 

الصيادين الفمسطينيين ومراكبيم ومعداتيم وتمنعيم من تمك القوات تستيدف من ذلك رغم بالبحرية فقط، و  أميال
 التي تسمح ليم بالعمل فييا.حتى في المناطق والمساحات العمل 

ىا اتفاقية % من المساحة التي تقرّ 85 حواليب مناطق تقدر نسبتيا فيالصيادين  عمل قوات االحتالل تحظرو 
يقاع القتمى والجرحى  إطالق النار المتكررذلك إلى قوات االحتالل وتتعدى أوسمو ومالحقيا،  صفوف في وا 

كإجبارىم عمى خمع مالبسيم  -م أساليب من شأنيا أن تحط بكرامتيم اإلنسانيةستخدتو  وتعتقميم، الصيادين
ممتمكاتيم باإلضافة إلى تخريب معدات الصيد و  -شتائم ليموالسباحة في عرض البحر أثناء اعتقاليم وتوجيو ال

مراكب تجاه  ثيفخراطيم المياه بشكل كالزوارق اإلسرائيمية  تفتحواالستيالء عمى قواربيم، وفي بعض األحيان 
مؤقتًا ويضعوا عمى جوانبيا كشافات إنارة وينصبون  ن في عرض البحرو الصياديا التي يتركالصيد )الفموكات( 

أحيانًا دي إلى إتالف الكشافات ومولدات الكيرباء و شباكيم في محيطيا بيدف تجميع وصيد األسماك، مما يؤ 
 الثالثة أو الستة أميال المعمن ، وفي كثير من األحيان ترتكب ىذه االنتياكات داخلإغراق المراكب بشكل جزئي

 .السماح الصيد فييا

تتوفر فييا ووفقًا لشيادات الصيادين فإن مسافة الستة أميال المعمنة ىي عبارة عن مناطق بحرية رممية ال 
أبعد من األميال  عمقفي  األسماك في المناطق الصخرية األسماك إال بشكل قميل جدًا، بينما تعيش وتتواجد ىذه

 .عمى األقلًا مياًل بحري 12ال تقل عن  اتمساف الستة عند

 ألمر الذي يمّس الصيادين الفمسطينيين ليصبحوا من بين الفئات األشد فقرًا، ابتدفع ىذه االنتياكات والممارسات و 
المجاالت في العاممين االنتياكات تمك يتضرر جراء تواصل و  ،ألسرىمو  ليم اإلنسان بالنسبةبجممة حقوق 

قطاع  كذلكال الصيانة وتجار األسماك، وعم والشباك والمعدات المتصمة بمينة الصيد كصانعي القوارب
 .تجراء تمك االنتياكا تتأثر سمتيم الغذائية ذينالالمستيمكين 
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 . 1993اٌّىلعح عاَ وِالحمها اذفالُح أوؼٍى ٔصىص ضاجع  
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صل ايو  وقواعد القانون الدولي اإلنساني ومن منطمق سعي مركز الميزان لحماية وضمان احترام حقوق اإلنسان
 2، وعمى طريق جبر الضررياوقفمحاولة و االنتياكات فضح لالمركز نشاطو الدؤوب في عمميات الرصد والتوثيق 

 .ىذا التقرير التوثيقي أعدومحاسبة المجرمين، 

ساني التي ، وانتياكات قواعد القانون الدولي اإلنبشكل موجز تعريف المناطق مقيدة الوصول بحراً تقرير يورد ال
يصف من خاللو السياق التاريخي والحدود الجغرافية ل تمييد يبدأ بو التقرير من خال ترتكبيا قوات االحتالل

 .لممكان وموقف القانون الدولي اإلنساني من ممارسات قوات االحتالل

ويتناول التقرير كل الحوادث التي وقعت في المنطقة المقيدة الوصول في عرض البحر، والتي أعمنتيا قوات 
يرصد التقرير مجمل . و فتيا بين ثالثة وستة أميال بحريةاالحتالل كمنطقة مسموح الصيد فييا، والتي تتراوح مسا

 بشكل يسرد أبرز تمكوشبو يومي ض البحر بشكل منظم االنتياكات التي يتعرض ليا الصيادون في عر 
اإلجراءات والممارسات التي تنتيك قواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان، وال سيما حصر الصيد 

أميال، األمر الذي يأتي في سياق الحصار المفروض عمى قطاع غزة، بينما تواصل  ةأو الست ةفي مسافة الثالث
 .حتى ضمن ىذه المساحة المعمنةتمك القوات مالحقة الصيادين 

كانون الثاني )يناير(  1 ويركز التقرير عمى رصد وتوثيق تمك االنتياكات في قطاع غزة خالل الفترة الممتدة من
 .، مدعمًا باألرقام واإلحصائيات واإلفادات التوضيحية2014 (ديسمبركانون األول )وحتى نياية  2014

( في جزء مستقل 26/8/2014حتى  7/7/2014الصامد )الممتدة من ويتعرض التقرير لفترة عدوان الجرف 
 .3منو، يفصل خسائر قطاع الصيد وأبرز األحداث
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 .(2665 وأىْ األوي/زَؽّثط 16 تراضَد 66/147 اٌمطاض ضلُ)اٌّثازئ األؼاؼُح ٌألُِ اٌّرحسج تشأْ اٌحك فٍ االٔرصاف وجثط اٌضطض ضاجع  
3

 فٍ إحصاءاذها.االحصائُاخ اٌىاضزج فٍ اٌرمطَط عٓ عسواْ اٌجطف اٌصاِس ِؽرمٍح، تحُس ال ذصوط اٌعٕاوَٓ األذطي ٌٍرمطَط ذٍه األضلاَ  
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 لطبع غسح
 

 الموقع وأىميتو:

غزة جزءًا ميمًا من السيل الساحمي الفمسطيني، الواقع جنوب غرب فمسطين، وتقع عمى  قطاع تعّد محافظات
بعرض يتراوح ما بين  كم، ومن الشرق إلى الغرب 45يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  مستطيل طويل وضيق

( كيمو متر مربع في القسم 5.7، ويبمغ عرضو )كمم مربع 365كمم، وبمساحة إجمالية تقدر ب 11كمم إلى  6
مسة ( كيمومتر في الجزء الجنوبي. وتتكون محافظات غزة من خ12الشمالي، في حين يصل إلى قرابة )

البحر المتوسط غربًا،   ويحد قطاع غزة شمال غزة, غزة, دير البمح, خان يونس ورفح،  :ىي 4محافظات
قطاع غزة موقعًا جغرافيًا ىامًا  م من الشرق والشمال، ومصر جنوبًا، لذا, فقد احتل48واألراضي المحتمة عام 

جزيرة العرب والمتجية إلى بالد الشام ومصر, القادمة من  عمى مر التاريخ، إذ يشرف عمى طرق القوافل التجارية
 .والربط بين الحضارات المختمفة ويشكل نقطة المقاء

 السكان:

كما   ألف أنثى. 866ألف ذكر و 894مميون نسمة، منيم  1.76سكان قطاع غزة حوالي بمغ عدد سكان قطاع غزة في 
%، ونسبة السكان المقيمين في 73.9حوالي  2014بمغت نسبة السكان الحضر بناء عمى ىذه التقديرات منتصف عام 

 نحو 2014 لعام في قطاع غزة السكانية الكثافة بمغتو  .5 .%9.4%، في حين بمغت نسبتيم في المخيمات 16.7الريف 
 .2كم/ فرداً  4,822

إلى أن نسبة العاطمين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاممة  الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بياناتتشير و 
كما  % في قطاع غزة.40.8ضفة الغربية و% في ال18.2% في فمسطين، بواقع 26.2بمغت  2014في الربع األول 

 .6ر% بين الذكو 23.3% مقابل 36.5تصل نسبة البطالة في فمسطين بين اإلناث المشاركات في القوى العاممة إلى 

  ظروف المعيشة:

يعااااني الساااكان الفمساااطينيون فاااي األراضاااي الفمساااطينية المحتماااة مااان تااادىور كبيااار فاااي مساااتويات المعيشاااة، جاااراء 
اساااتيداف قاااوات االحاااتالل المااانظم لممنشاااست المدنياااة الفمساااطينية بشاااكل واساااع خاااالل انتفاضاااة األقصاااى والسااايما 

التي تعرضت لمقصاف والتادمير والتجرياف. وتسابب ذلاك فاي  المنشست االقتصادية، الصناعية والتجارية والزراعية،
تأثير مباشر عمى ارتفااع معادالت البطالاة والفقار فاي األراضاي الفمساطينية، حياث أدى تادمير المنشاست الصاناعية 
والتجارية وتجريف األراضي الزراعية، وفرض اإلغالق المشدد، إلى فقدان اآلالف من العماال الفمساطينيين لفارص 

                                                           
4
 وفماً ٌٍرمؽُّاخ اإلزاضَح اٌّعرّسج ٌسي وظاضج اٌحىُ اٌّحٍٍ اٌفٍؽطُُٕح.  

اٌطاتظ:  اٌُىَ اٌعاٌٍّ ٌٍؽىاْ،تّٕاؼثح  ،تُاْ صحفٍ ،إلحصاء اٌفٍؽطٍُٕاٌجهاظ اٌّطوعٌ ٌ 5

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1166&mid=3265&wversion=Staging صسض تراضَد . 

11/67/2614. 

 اٌّصسض اٌؽاتك ٔفؽه. 6

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1166&mid=3265&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1166&mid=3265&wversion=Staging
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وىاااو األمااار الاااذي يطاااال قطااااع الصااايد البحاااري، فانتياكاااات قاااوات االحاااتالل المتواصااامة بحاااق الصااايادين  عمميااام.
الفمسااطينيين جعاال الكثياار ماانيم يعتاازل المينااة وينضاام إلااى جاايش البطالااة، وماان يواصااميا يعاااني ماان االسااتيداف 

بيااا االحااتالل لمصاايد،  المباشاار الااذي ماان الممكاان أن يفقااده حياتااو، كمااا يعاااني ماان تقماايص المساااحة التااي يساامح
  .7وارتفاع أسعار المحروقات التي تحرك قوارب الصيد، مما يدخمو تحت خط الفقر رغم عممو

% فاي 17.8، بواقاع 2011% خاالل عاام 25.8در معدل الفقر بين السكان وفقا ألنمااط االساتيالك الحقيقياة قّ يو 
فمسطين يعانون من الفقار  % من األفراد في12.9كما تبين أن حوالي  % في قطاع غزة .38.8والضفة الغربية 

سارة المرجعياة ن خاط الفقار لأأىاذا ماع العمام  ة.% في قطاع غاز 21.1% في الضفة الغربية و7.8بواقع  المدقع،
 .8شيكل 1,832شيكل اسرائيمي وخط الفقر المدقع قد بمغ  2,293قد بمغ 
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وَضُ اٌرعطَف ِالِح ِطٍمح ؤؽثُح ذؽرٕس إًٌ ِىاظٔح  :1997وضعه فٍ اٌعاَ وفما ً ٌٍّفهىَ اٌىطٍٕ ٌٍفمط واٌصٌ َؽرٕس إًٌ اٌرعطَف اٌطؼٍّ ٌٍفمط اٌصٌ ذُ  

 .مُمُح ٌألؼطاالحرُاجاخ األؼاؼُح ألؼطج ذرأٌف ِٓ ذّػ أفطاز )تاٌغُٓ اشُٕٓ وشالشح أطفاي(، هصا ولس ذُ إعساز ذطٍ فمط وفماً ألّٔاط االؼرهالن اٌح
 اٌجهاظ اٌّطوعٌ ٌإلحصاء اٌفٍؽطٍُٕ، ِطجع ؼاتك. 8
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 تىطئخ لبَىَيخ
 

 :9اتفاقية أوسمو ومالحقيا وتنظيم مينة الصيد

حاددت االتفاقيااات الفمساطينية اإلساارائيمية أقصااى حاد يساامح بالوصااول إلياو ماان قباال الصايادين الفمسااطينيين، ويبمااغ 
مان شااطا البحار باتجااه الغارب، باساتثناء بعاض المنااطق المحظاور الوصاول إليياا وتقاع 10( مايال بحرياا26مداه )

    قطاع غزة.وشمال  في جنوب

والجدير ذكره أن قوات االحتالل اقتطعت مساحات أخرى، أضيفت لممناطق المحظورة، باقتطاعيا بشكل مستقيم، 
األمر الذي يجعل المساحة تضيق أكثر، خاصة وأن الشاطا الفمسطيني يميل بشكل حاد عمى طول حدود 

فاقية اوسمو والتي تنص عمى أن حساب المساحة ' من ات11القطاع، ما يعد مخالفًة صريحًة لما ورد في المادة '
مناطق  ، ىذا وقّسمت االتفاقية11يتم بشكل مائل، حتى يحقق الفائدة المادية والمعنوية لمصيادين الفمسطينيين

 النشاط البحري عمى النحو اآلتي:

 مناطق النشاط البحري:

ق نشاط بحري وأطمق عمييا أحرف كرموز قسمت اتفاقية أوسمو ومالحقيا البحر أمام شاطا غزة إلى ثالثة مناط
 ويمكن وصف ىذه المناطق وفقًا لما ورد في االتفاقيات عمى النحو اآلتي: K,L,M,وىي مناطق 

 : Kو  Mمنطقتا  (1
  منطقةK  تمتد إلى عشرين ميال بحريا في البحر من الشاطا في الجزء الشمالي من بحر غزة و

 بحري اتساعًا في اتجاه الجنوب. ميل 1.5إلى 
  منطقةM الجزء الجنوبي من بحر غزة و  يتمتد إلى عشرين ميال بحريا في البحر من الشاطا ف

 " اتساعًا من المياه المصرية. 1إلى ميل بحري واحد " 

  طبقًا لمشروط في ىذه الفقرة تكون منطقتاM وK  منطقتين مغمقتين، وتكون المالحة فييما مقصورة
 عمى نشاط البحرية اإلسرائيمية.

 : Lالمنطقة  (2
  المنطقةL  محددة من الجنوب بالمنطقةM  ومن الشمال بالمنطقةK  وتمتد عشرين ميال بحريًا في

 البحر من الشاطا.
  المنطقةL البنود التالية: ستكون مفتوحة لمصيد و النشاطات الترفييية و االقتصادية حسب 
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 .162، اٌماهطج، زاض اٌطُف ٌٍّطثىعاخ، ص1994ِاَى/ أَاض  4ِا َرعٍك تشىاطئ لطاع غعج، اذفالُح لطاع غعج وِٕطمح أضَحا وِالحمها ،   

 ِرط. 1669، فٍ حُٓ َؽاوٌ اًٌُّ اٌثطٌ 1852اٌّعطوف أْ اًٌُّ اٌثحطٌ َؽاوٌ  10
 ِاخ اضغظ اٌطاتظ:، ٌّعَس ِٓ اٌّعٍى2665ِعهس األتحاز اٌرطثُمُح، اٌمسغ، أغؽطػ  11

org/editor/case_studies/view.php?recordID=650http://www.poica. . 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=650
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=650
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 25إلى البحر المفتوح ويمكن أن تصل محركاتيا إلى حدود قوة  Lقوارب الصيد لن تخرج من المنطقة  .1
عقدة لممحركات الداخمية، ولن  15حصان إذا كانت فوق سطح القارب وتصل إلى سرعة أقصاىا 

 تحمل القوارب أسمحة أو ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات.

يو يصرح ليا باإلبحار إلى مسافة ثالثة أميال بحرية من الشاطا ما لم تحصل في حاالت قوارب الترف .2
أدناه، وقد تصل محركات  3خاصة عمى موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري المشار إليو في الفقرة 

و حصان ولن تدخل أو تعمل أي من الدراجات البحرية ذات المحركات أ 16القوارب البحرية إلى قوة 
 .Lالنفاثات المائية في المنطقة

ميال بحريًا من الشاطا إال فيما يتعمق  12لن تقترب أكثر من  Lالسفن األجنبية التي تدخل المنطقة  .3
 أدناه.  4بالنشاطات التي تغطييا الفقرة 

 

 : القواعد العامة لمنشاط البحري 

 النشاط البحري عمى النحو اآلتي:حددت االتفاقية قواعد عامة تنظم الحركة في عرض البحر، وتحدد 

يحممون تراخيص صادرة عن  Lفي المنطقة  المبحرينقوارب الصيد وقوارب الترفيو المذكورة أنفًا وقباطنتيا   -1
 السمطة الفمسطينية، يتم التنسيق بشأن نموذجيا ومواصفاتيا من خالل المجنة األمنية المشتركة.

لمقوارب عالمات تعريف تحددىا السمطة الفمسطينية، وستبمغ السمطات اإلسرائيمية من خالل المجنة األمنية   -2
 المشتركة بعالمات التعريف ىذه.

يحممون تراخيص وتصاريح  Lالمقيمون في المستوطنات اإلسرائيمية في قطاع غزة الذين يصيدون في المنطقة  -3
 سفن إسرائيمية.

رائيل عن األمن داخل مناطق النشاط البحري الثالث يمكن لسفن البحرية اإلسرائيمية كجزء من مسئولية إس -4
اإلبحار في ىذه المناطق عند الضرورة وبدون حدود، ويمكنيا اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد السفن المشتبو 

ي نشاط أخر في استعماليا لنشاطات إرىابية أو لتيريب األسمحة و الذخائر أو المخدرات و البضائع أو أل
المتبعة من خالل مركز  غير قانوني، وتبمغ الشرطة الفمسطينية بمثل ىذه األعمال ويتم تنسيق اإلجراءات

 التعاون البحري.التنسيق و 

 من الفمسطينيون  الصيادون  يتمكن ولم ،9/10/2000 تاريخ منذ غزة قطاع عمى البحري  الحصار بدأ وقد
( 12) إلى تراجعت بل 1993 لعام أوسمو التفاقات وفقاً  لمفمسطينيين المتاحة بحرياً  ميالً  20 مسافة إلى الوصول

 عرض في المون  صفراء ةيحديد لعالمات وضعيا طريق عن أميال ستة إلى المساحة قمصت ثم ومن بحرياً  ميالً 
توسع لتصل  أميال ثالثة إلى وصوالً  بالفناطيس، تسمى والتي تجاوزىا الصيادين عمى يمنع بحرية كحدود البحر

 اعتداءاتيا تمك القوات تواصل وتعاود قوات االحتالل تقميصيا وفقًا لمزاجيا. بينما ،إلى ستة أميال بحرية فقط
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صابتيم قتميم إلى يؤدي مما النار كإطالق يومي وشبو متنوع بشكل  قواربيم عمى وتستولي وتعتقل الصيادين ،وا 
 .12التقرير يغطييا التي الفترة نياية حتى وذلك بيم، الخاصة الصيد معدات بوتخرّ 

 الخاص الدولي العيد من (2) والمادة الفمسطينيين الصيادين بحق اإلسرائيمية الممارسات جميع تتنافىىذا و 
 أىدافيا وراء سعيا الشعوب لجميع" أن عمى تنص التي 1966 لمعام والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق 
 التعاون  مقتضيات عن منبثقة التزامات بأية إخالل دونما الطبيعية ومواردىا بثرواتيا الحر التصرف الخاصة

 شعب أي حرمان حال أية في يجوز وال الدولي القانون  وعن المتبادلة المنفعة مبدأ عمى القائم الدولي االقتصادي
 .13"الخاصة عيشو أسباب من

 تنص الذي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية لمحقوق  الدولي لمعيد جسيماً  انتياكاً  الممارسات تمك وتشكل ىذا
 شخص لكل ما يشمل الذي العمل في بالحق العيد ىذا في األطراف الدول تعترف"  أن عمى منو (16) المادة
 ."الحق ليذا مناسبة تدابير باتخاذ وتقوم بحرية، يقبمو أو يختاره بعمل رزقو كسب إمكانية لو تتاح أن في حق من

 الحر التصرف الخاصة أىدافيا وراء سعيا الشعوب لجميع: "أن عمى العيد ذات من (21) المادة تؤكد كما
 القائم الدولي االقتصادي التعاون  مقتضيات عن منبثقة التزامات بأية إخالل دونما الطبيعية ومواردىا بثرواتيا
 عيشو أسباب من شعب أي حرمان حال أية في يجوز وال الدولي، القانون  وعن المتبادلة المنفعة مبدأ عمى

 ." الخاصة

 التي نفسو لمعام والسياسية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العيد من (12) والمادة اإلسرائيمية الممارسات وتتنافي
 في حق من شخص لكل ما يشمل الذي العمل، في بالحق العيد ىذا في األطراف الدول تعترف: "أن عمى تنص
 .14"الحق ىذا لصون  مناسبة تدابير باتخاذ وتقوم بحرية يقبمو أو يختاره بعمل رزقو كسب إمكانية لو تتاح أن

 الميدان في واإلنماء التقدم حول العالمي اإلعالن من السادسة المادة مع اإلسرائيمية الممارسات وتتناقض
 اختيار وحرية العمل حق إنسان لكل يكفل أن االجتماعي اإلنماء يقتضي: "أن عمى تنص التي االجتماعي،

 والمفيد المنتج العمل في المجتمع أفراد جميع اشتراك االجتماعي الميدان في واإلنماء التقدم ويقتضي. العمل
 .15"اجتماعياً 

 وحق المستويات، جميع عمى العمل في الحق تأمين" ضرورة عمى اإلعالن نفس من العاشرة المادة تنص كما 
 عمى والقضاء المنتجة، العمالة وتعزيز الجماعية، المفاوضات وفي العمال ورابطات النقابات تكوين في إنسان كل

 الظروف تحسين ذلك في بما لمجميع، والمالئمة العادلة العمل وظروف شروط وتييئة الناقصة والعمالة البطالة
                                                           

12
 .ِعٍىِاخ ذحصً عٍُها تاحصى اٌّطوع ِٓ اٌصُازَٓ فٍ اٌُّساْ وِٓ ٔماتح اٌصُازَٓ 
ٌألُِ اٌّرحسج اٌراص تاٌحمىق االلرصازَح واالجرّاعُح واٌصمافُح، وشُمح زوٌُح، اعرّس وعطض ٌٍرىلُع واٌرصسَك واالٔضّاَ تّىجة لطاض اٌجّعُح اٌعاِح اٌعهس اٌسوٌٍ  13

 (.27)وفماً ألحىاَ اٌّازج  1976وأىْ اٌصأٍ/َٕاَط  3، وتسأ تإٌفاش تراضَد 1966وأىْ األوي/ زَؽّثط  16( فٍ 21-أٌف ز 2266)
14 

-أٌف ز 2266ُِ اٌّرحسج )اٌعهس اٌسوٌٍ اٌراص تاٌحمىق اٌّسُٔح واٌؽُاؼُح، وشُمح زوٌُح، اعرّس وعطض ٌٍرىلُع واٌرصسَك واالٔضّاَ تّىجة لطاض اٌجّعُح اٌعاِح ٌأل

 (.49)وفماً ألحىاَ اٌّازج  1976آشاض/ِاضغ  23، وتسأ تإٌفاش تراضَد 1966وأىْ األوي/ زَؽّثط  16( فٍ 21
15

( اٌّؤضخ فٍ اٌعاشط ِٓ وأىْ 3-أٌف ز 217االعالْ اٌعاٌٍّ ٌحمىق االٔؽاْ، وشُمح زوٌُح، اعرّس ؤشط عًٍ اٌّأل تّىجة لطاض اٌجّعُح اٌعاِح ٌألُِ اٌّرحسج ضلُ ) 

 .1948األوي/ زَؽّثط 
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 كافيا يكون  أدنى أجر وضمان تمييز أدنى دون  العمل عمى المكافأة في العدل وكفالة والسالمة، بالصحة المتعمقة
 ."المستيمك وحماية الكريم العيش لتوفير

 حرية وفى العمل، في حق شخص لكل"   أن عمى فتؤكد اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن من (23) المادة أما
 ".البطالة من الحماية وفى ومرضية، عادلة عمل شروط وفى لعممو، اختياره

 (52) رقم المادة في تنص والتي الحرب وقت المدنيين السكان لحماية الرابعة جنيف اتفاقية مع تتعارض كما
 تقيد أو المحتل، البمد في العاممين بطالة إلى تؤدي أن شأنيا من التي التدابير جميع حظر... : "عمى منيا

   .16"االحتالل دولة خدمة في العمل عمى حمميم بقصد عمميم إمكانيات

 

  تم االتفاق عميو في اتفاقية أوسمو خريطة توضيحية لما

                                                           
16

 .1949آب/أغؽطػ 12ب اٌّؤضذح فٍ تشأْ حّاَح األشراص اٌّسُُٔٓ فٍ ولد اٌحط اٌمأىْ اٌسوٌٍ االٔؽأٍ، اذفالُح جُٕف اٌطاتعح 
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 في انًُطمخ انًميذح انىصىل ثحرا  اَتهبكبد لىاد االحتالل اإلسرائيهي 

 
 التقرير، يغطييا التي الفترة خالل الفمسطينيين، الصيادين بحق اعتداءاتيا اإلسرائيمي االحتالل قوات تواصل
 ستة نطاق ضمن صيد منطقة فرض وتواصل
 المائية الحدود توازي  ونصف وميل بحرية، أميال

 ما الجنوبية، المائية الحدود توازي  وميل الشمالية
 الصيد ألماكن الوصول من الصيادين يحرم

 فتقتميم تجاىيم النار إطالق تواصل كما الوفيرة،
 وتجبرىم قواربيم، محركات تتمف أو تصيبيم أو

 اعتقاليم قبل والسباحة مالبسيم خمع عمى
 وشباكيم، معداتيم وتخرب قواربيم، عمى وتستولي
 والضغط عمييم وابتزازىم مساومتيم عمى عالوة
 كقوة القانونية التزاماتيا الممارسات بيذه االحتالل قوات وتخالف اعتقاليم، أثناء اإلسرائيمية المخابرات مع لمعمل
 بحقيم. االنتياكات من مختمفة أشكال وترتكب غزة، قطاع في باالحتالل قائمة

 
 -أبمغت قوات االحتالل اإلسرائيمي اإلدارة العامة لمثروة السمكية في وزارة الزراعةفي أحدث التطورات الميدانية 

من مساء يوم السبت الموافق  23:00عند حوالي الساعة  -بواسطة ىيئة الشئون المدنية )االرتباط والتنسيق(
( أميال بحرية 3( إلى )6د في عمق البحر من )، بتقميص المساحة المسموحة لمنشاط البحري والصي5/7/2014

. 6/7/2014من منتصف يوم األحد الموافق  12:00عمى امتداد شواطا قطاع غزة، ويبدأ ذلك من الساعة 
الصيادين حق ب جماعيال عقابوالعمى قطاع غزة  الذي تفرضو تمك القوات بحري ال حصارال ويأتي ذلك في إطار

وفرض المنطقة  ،زاولة عمميم بتقميص وزيادة المساحة المسموح بيا بالصيدمن خالل استمرار حرمانيم من م
 . بكرامتيم مقيدة الوصول بالقوة من خالل إطالق النار عمى الصيادين واعتقاليم والمّس 

 
 12:00ورصد باحثو المركز تواجد مكثف لزوارق االحتالل الحربية عمى مسافة الثالثة أميال من بعد الساعة 

قامت بمطاردة قوارب الصيادين، ورشت تجاىيم المياه، واصطنعت من حيث من منتصف يوم األحد نفسو، 
قطاع، بيدف إجبار الصيادين حوليم األمواج، وسط إطالق نار متقطع تجاىيم، وذلك في أكثر من منطقة في ال

وتواصل ذلك اإلجراء طيمة فترة  عمى التراجع نحو الشاطا واالبتعاد إلى مسافة ال تتجاوز األميال الثالثة.
خالل  وأسمتيا )الجرف الصامد( اليجمات الحربية واسعة النطاق التي شنتيا قوات االحتالل عمى قطاع غزة

اء ود األميال الستة صباح يوم األربعإلى حدتمك القوات عادت ، و 26/8/2014وحتى  7/7/2014الفترة من 
 . 27/8/201417 الموافق

 
 
 

                                                           
  ضّٓ األضلاَ اإلجّاٌُح اٌرٍ َعطضها اٌرمطَط. اٌجطف اٌصاِس عسواْك اٌصُازَٓ وِعساذهُ ذالي أَاَ ضصس تاحصى اٌّطوع االٔرهاواخ اٌرٍ اضذىثد تح 17
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 تم لمصيادين، استيداف حالة( 105) وقوع :2014خالل العام  اإلنسان لحقوق  الميزان مركز ووثق رصد

 االحتالل، دولة داخل إلى واقتادتيم آخرين،( 64) واعتقال ،صيادا  ( 15) جرحو  قتل )صيد واحد(، خالليا
 معدات وخربت صيد، اربق( 20) عمى االعتداءات ىذه خالل استولت أنيا كما ساعات، عدة بعد عنيم وأفرج

 .( حاالت10في ) الصيد بقوارب الخاصة اإلنارة وكشافات كالشباك مصيدل
 
 

201418خالل انؼبو  انجحر ػرض في ويؼذاتهى انصيبديٍ ػهى لىاد االحتالل اػتذاءاد يىضح جذول
 

 
 

 2014انصيبديٍ خالل انؼبو  ثحك لىاد االحتالل اػتذاءادضحبيب  َست يىضح شكم

 
 
 
 

                                                           
18

واٌراضعح ٌرغصَح تاحصى اٌّطوع ٌها تاٌّعٍىِاخ، فٍ لطاع غعج،  ج ِٓ لاعسج اٌثُأاخ اٌراصح تّطوع اٌُّعاْ ٌحمىق االٔؽاْ،اٌىاضزج فٍ اٌرمطَط ِأذىشاألضلاَ  

2614. 

1% 

19% 

80% 

 المعتقلون الجرحى الشهداء

 2014انصيبديٍ خالل ػبو  ػذد اَتهبكبد 105

 َىع االَتهبن

 ػذد انحبالد انتي تى اػتمبل صيبديٍ 19 ػذد انًؼتمهيٍ 64

 اإلصبثبد 15
 ػذد انحبالد انتي تى فيهب اطالق َبر 105

 انمتهى 1

 ػذد حبالد استيالء ػهى لىارة ويؼذاد 20 ػذد انمىارة 28

 صيذتخريت أدواد  ػذد انحبالد 10
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 اآلتي انُحى ػهى انفهسطيُييٍ انصيبديٍ ثحك االَتهبكبد أثرز اخجبريبد انتمرير ويستؼرض

 
 

 : إصاباتأو الصيادين دون وقوع أضرار  تجاه النار إطالق حاالتأبرز  
 

 في الفمسطينيين الصيادين تجاه يومي شبو بشكل النار اطالق عمميات اإلسرائيمية الحربية الزوارق  واصمت
 الصيادينالتأثير عمى مواصمة  إلى ديأ ما ،2014العام  خالل المائية، الفصل حدود قرب أو البحر عرض

 :19التالي النحو عمى نستعرض أبرزىا إطالق، حاالت (105) وقوع سجل حيث أعماليم،
 

  من يوم األربعاء  9:30الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارق
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  15/1/2014الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، دون أن  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة
عن وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل تدور بسرعات كبيرة  يبمغ

حول قوارب الصيادين بيدف احداث أمواج اصطناعية بيدف اغراق المراكب أو اعاقة حركتيا، ما يدفع 
 الصيادين إلى ترك المنطقة وعدم استكمال أعماليم.

 من يوم الخميس  14:30نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال 30/1/2014الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، دون  -القريبة من حدود الفصل المائية -وغرب منطقة الواحة
أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق استيدفت قوارب الصيد أن يبمغ عن وقوع إصابات أو 

 حتى أجبرتيا عمى االبتعاد وعدم استكمال أعماليا.  -من نوع لنش جر -الكبيرة
  من يوم الخميس  6:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة

الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال  ، تجاه مراكب20/2/2014الموافق 
غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، دون  -القريبة من حدود الفصل المائية -وغرب منطقة الواحة

أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات الميدانية أن عدد من زوارق االحتالل المطاطية 
ن نوع )لنش جر( غرب بيت الىيا، وفتحت النار تجاىيما بشكل مباشر، ما الصغيرة الحقت قاربين م

 اضطرىما إلى ترك أعماليم واالبتعاد عن المنطقة.
  من يوم السبت  23:45فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة

تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  ، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي8/3/2014الموافق 
غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، وركزت  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة

استيدافيا تجاه زوارق االنارة التي يستخدميا الصيادين لتجميع األسماك في أماكن وجود شباكيم، ما 
ستكمال أعماليم. دون أن يبمغ عن وقوع إصابات دفع الصيادين إلى االبتعاد عن منطقة الخطر وعدم ا

 أو أضرار.
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  من مساء يوم الخميس الموافق  11:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية عند حوالي الساعة
، نيران اسمحتيا الرشاشة بشكل متقطع، في محيط تواجد قوارب الصيادين الفمسطينيين، 8/5/2014

خان يونس، لم يسفر إطالق النار عن وقوع إصابات في وطاردتيا في عرض البحر قبالة شاطا 
 صفوف الصيادين الذين اضطروا لمفرار من المنطقة خوفًا من تعرض حياتيم لمخطر.

  من صباح يوم  7:50فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال ، تجاه مراكب الصيادين 1/9/2014االثنين الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، ما  -القريبة من حدود الفصل المائية -وغرب منطقة الواحة
دفع الصيادين إلى االبتعاد عن منطقة الخطر وعدم استكمال أعماليم، دون وقوع إصابات أو أضرار. 

دئة المتفق عميو في القاىرة بعيد عدوان الجرف الصامد بتاريخ ويعتبر ىذا ىو الخرق األول التفاق التي
شمال غزة. والجدير ذكره أن إطالق النار وقع عمى بعد ثالثة أميال من الشاطا عمى  26/8/2014

 حدود الميل ونصف الممنوع النشاط البحري فييا من حدود الفصل المائية الشمالية.
 من مساء يوم  18:00ن أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيرا

، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر 25/10/2014السبت الموافق 
غربي بيت الىيا في محافظة شمال  -القريبة من حدود الفصل المائية -شمال وغرب منطقة الواحة

من صباح اليوم التالي األحد الموافق  5:30حتى الساعة غزة، واستمر اطالق النار بشكل متقطع 
( 15، وأفاد شيود العيان أن قوات االحتالل فتحت نيران أسمحتيا تجاه الصيادين عدد )26/10/2014

مّرة. ما دفع الصيادين إلى االبتعاد عن منطقة الخطر وعدم استكمال أعماليم، دون وقوع إصابات أو 
 أضرار.

 
 

 لصيادين:اقتل وجرح حاالت  

البحر أو تواصل الزوارق الحربية اإلسرائيمية عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين في عرض 
، وقتميم وجرحيم والتسبب قرب حدود الفصل المائية

  في ايقاع األذى بيم، بشكل متعمد.

 مقتل )صياد واحد(، وا صابة حيث سجل المركز
خالل بفعل إطالق النار المباشر عمييم  صيادا  ( 15)
يستعرضيا ، ( حوادث وقعت في قطاع غزة10)

  :20تيعمى النحو اآلالتقرير 

  من يوم الثالثاء  00:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال 11/3/2014الموافق 

زة، غربي بيت الىيا في محافظة شمال غ -القريبة من حدود الفصل المائية -وغرب منطقة الواحة
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واستيدفت القوارب الكبيرة من نوع لنشات الجر، وطاردتيا حتى أبعدتيا عن المنطقة وأماكن تجمع 
عمى متن  كان بينما من سكان مخيم الشاطا، ،الصياد: أدىم اليبيل األسماك، وتسبب ذلك في اصابة

يتمكن الصيادين  احدى المنشات بعيار ناري في الساق اليسرى وعولج ميدانيًا ولم يصل المستشفى، ولم
 . بسبب تواصل اطالق النار بشكل متقطع من استكمال أعماليم

  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة داخل حدود الفصل الشمالية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند
، تجاه عدد من ىواة الصيد الذين 26/5/2014من مساء يوم االثنين الموافق  14:30حوالي الساعة 

عماد شكري وا عمى شاطا بحر بيت الىيا بالقرب من الحدود، ما تسبب في إصابة الصّياد: تواجد
من سكان مشروع بيت الىيا في محافظة شمال غزة، بعيارين ناريين في اليد عاما (،  51يحيى سالم )

اليمنى ويمين الظير، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحو بالخطيرة، وأدخمتو 
 6:10أعمنت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان عند حوالي الساعة ثّم سم العناية المركزة. ق

وتفيد التحقيقات الميدانية أن  بجراحو. تو متأثراً ، عن وفا8/6/2014األحد الموافق  من صباح يوم
عمى ، واستيدف من أبراج المراقبة أثناء تواجده صيد بحري  الصياد كان يمارس ىوايتو باستخدام صنارة

الصيادين اليواة عمى مغادرة في حينو ، وأجبر إطالق النار الفصل حدودالشاطا عند مسافة قريبة من 
ات الميدانية أن سالم خضع لمعناية الطبية لمدة يومين ثّم خرج معمومالمنطقة خوفًا عمى حياتيم. وتفيد ال

، وبعد تأخر حالتو أحضره ذويو لممستشفى صباح األحد وكان قد 2/6/2014من المستشفى بتاريخ 
 .الفمسطينية ( أفراد، ويعمل ضابطًا في الشرطة8فارق الحياة في الطريق، وسالم متزوج ويعيل )

  فتحت قوات االحتالل اإلسرائيمي المتمركزة عمى حدود الفصل الشمالية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند
، تجاه عدد من الصيادين 17/9/2014من مساء يوم األربعاء الموافق  17:00حوالي الساعة 

الفمسطينيين التي تواجدوا عند شاطا البحر شمالي غرب بيت الىيا في محافظة شمال غزة، ما تسبب 
عامًا(، بعيار ناري في الساق اليمنى، ووصفت المصادر  69في إصابة الصياد: جمعة أحمد دمحم زايد )

تشفى الشفاء جراحو بالمتوسطة. وىو األمر الذي دفع الصيادين إلى االبتعاد عن منطقة الطبية في مس
الخطر وعدم استكمال أعمال جمع وتجييز شباك الصيد خاصتيم عمى الشاطا. وتفيد التحقيقات 
الميدانية بأن الصيادين يتواجدون بالقرب من حدود الفصل الشمالية، وىم تعودوا عمى التواجد اليومي 

 المكان بعيد إخراج مراكبيم من المياه، وتجييز معدات الصيد. في
ساعًا(، ادلرطز مبا حدث عع واظده، سؾى اظـقو اظؿاظي: "سـد حواظي اظساسة  53وحول احلادثة أصاد اظصقاد: ظمي مجعة زاؼد )

ساعًا(، وأذؼائي: أمحد  ;8توجفت برصؼة واظدي/ مجعة أمحد ربؿد زاؼد ) 4136/;/39عن عساء ؼوم األربعاء ادلواصق  11>39

ساعًا(، إىل ذارئ حبر بقت الػقا، حقث تػؼدغا اظؼارب، وػو عن غوع حسؽة ذبداف، وجفزغا ثالثة ضطع  47ساعًا(، وربؿود ) 61)

عرتًا عن حدود اظػصل اظشؿاظقة، وذاػدت صقادؼن آخرؼن يف ربقط  711عن ذؾاك اظصقد، طـّا غؿواجد سؾى ذارئ اظؾقر، سؾى بعد 

عرت تؼرؼؾًا،  41ان، ورطب ربؿد وأمحد اظؼارب وأخذوا ذؾاك اظصقد ععفم وترطوا ظي وظواظدي حؾاهلا، ودخال به إىل اظؾقر عساصة ادلؽ

حقث غصؾوا اظشؾاك يف ادلقاه، بعدػا بؼؾقل سادوا بادلرطب إىل اظشارئ، بدأغا حنن األربعة بسقب اظشؾاك بوادطة احلؾال، وصفلة سـد 

عن اظقوم غػسه مسعت صوت إرالق غار، يف ربقط ادلؽان، غظرت جتاه عصدر صوت إرالق اظـار جفة حدود  11>:3حواظي اظساسة 

اظػصل اظشؿاظقة، صشاػدت ثالثة جـود ؼصوبون بـادضفم جتاػـا، وؼعؿؾون جقؾًا سسؽرؼًا توضف يف ادلؽان، طؿا ذاػدت حواظي دؾعة جـود 

ء وعشقـا أعؿار ععدودة إىل جفة اجلـوب، وصفلة دؼط واظدي سؾى األرض، دلظؿه آخرؼن ؼؼػون جوار جقب سسؽري آخر، وترطـا طل ذي

صلخربغي بلغه ؼشعر بكالم يف داضه اظقؿـى، غظرت إظقفا صشاػدت اظدعاء تسقل عـفا، حاوظت رصعه، وإذا بؼـؾؾة شاز تسؼط ودطـا، 

ر ذؼقؼاي وعوارـني آخرؼن ومحؾـا واظدي، درغا به صلعسؽت بفا ورعقؿفا جفة اظشؿال اظشرضي، وذعرت باالخؿـاق، بدأت أصرخ، صقض
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عرت تؼرؼؾًا جتاه اجلـوب، ثم إىل اظشرق جفة اظشارع اظعام، وطاغت يف اغؿظارغا دقارة ادعاف واظيت غؼؾؿه بدورػا إىل  411عساصة 

ي عن ضطع يف ورؼد داضه عسؿشػى طؿال سدوان، وعن ثم إىل عسؿشػى دار اظشػاء بغزة، وتؾني عن خالل صقوصات األرؾاء أغه ؼعاغ

  اظقؿـى".
 

  من يوم الخميس  15:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
تجاه مركب صيد من نوع )لنش جر( كان يقل خمسة صيادين، تواجد في  16/10/2014الموافق 

دير البمح وسط قطاع غزة، وتفيد عرض البحر عمى بعد خمسة أميال بحرية من شاطا منطقة 
التحقيقات الميدانية بأن قوات االحتالل ىاجمت المركب وأطمقت النار بكثافة تجاىو، ما دفع الصيادين 

مسافة ل حقاهإلى االبتعاد بالمركب نحو الجية الشرقية )أي نحو الشاطا(، إال أن زورقين اسرائيميين ال
صابة الخمسة الصيادين بجروح طفيفة ميل بحري ونصف من الشاطا، ما تسبب في إ  غراق المركب وا 

عامًا(، أمين سميم أبو  24جراء سقوط بعض من معدات المركب عمييم، وىم: دمحم جمال أبو وطفة )
عامًا(، اسماعيل أمين أبو  40عامًا(، سعدي دمحم األدغم ) 43عامًا(، رائد سعيد اليبيل ) 41الصادق )
المركب في البحر حتى غرق ن مخيم الشاطا غربي غزة، ىذا و كاعامًا(، وجميعيم س 26الصادق )
 إخراجو. في الشرطة البحريةنجحت 

  من صباح يوم  8:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر، شمال وغرب  22/10/2014األربعاء الموافق 

اصرت القريبة من حدود الفصل المائية، غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، وح -منطقة الواحة
 16مركب صيد من نوع )حسكة موتور( عمى متنو صيادين اثنين ىما: محمود عادل أبو ريالة )

سكان مخيم الشاطا، وأصابت  أبو ريالة بعيار معدني في ذراعو من عامًا(  20عامًا(، إبراىيم مطر )
واستولت عمى  األيمن، ثم اعتقمتيما واقتادتيما إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمية،

من مساء اليوم نفسو من خالل معبر  21:00مركبيما، ىذا وأفرجت عن الصيادين عند حوالي الساعة 
 بيت حانون "إيرز"، بيد أن قوات االحتالل ال تزال تستولي عمى المركب.

  عاء من يوم األرب 10:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غربي 3/12/2014الموافق 

منطقة السودانية عمى شاطا بحر جباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة الصياد: نزار 
 عامًا( بشظية في الرأس، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء 24عناد السيد أبو ريالة )

 بمدينة غزة جراحو بالمتوسطة. 
ش جر( تواجدا سؾى عساصة تؼدر : ضوات االحؿالل ادؿفدصت ضاربني عن غوع )ظـوأػاد اؾصواد: حممد سعود حممد أبو رياؾة، املرؽز بأن

م أرؾؼت ضذؼػة أعقال حبرؼة عن اظشارئ، صلصابت بدن أحدػؿا سشرة أسرية غارؼة، وتعود عؾؽقؿه ظؾصقاد: دعقد ربؿد أبو رؼاظة، ث سؿةب

ضربه تطاؼرت ذظاؼاػا جتاه اظؼارب عا تسؾب يف إصابة اظصقاد أبو رؼاظة اظذي طان سؾى عؿـه، طؿا تضرر اظؼارب ودؾك جر ذؾاك اظصقد 

 ادلؾقق به. ػذا وغؼل اظصقادؼن اجلرؼح ظؾؿسؿشػى وابؿعدوا سن عـطؼة اخلطر ومل ؼسؿؽؿؾوا أسؿاهلم.
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 21بحسب المحافظة الصيادين صابةا حاالت عدد يوضح جدول

  انًحبفظخ انحىادثػذد  انجرحىػذد 

 شمال غزة 5 5

 غزة 1 1

 دير البلح 1 5

 رفح 3 4

 المجموع 10 15

 

 بحسب المحافظة الصياديننسب عدد الجرحى من  يوضح شكل

 

  :البحر عرض فيومعداتيم  واالستيالء عمى مراكبيم الصيادين اعتقال حاالت 

تواصل الزوارق الحربية اإلسرائيمية عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين واعتقاليم في 
، واجبارىم عمى خمع مالبسيم والسباحة عرض البحر

 ،واحتجازىم لساعات نحو الزوارق، ومن ثّم اعتقاليم
ىانة كرامتيم اإلنسانية   .وا 

 (19وقوع ) 2014العام خالل  حيث سجل المركز
عدة ل ا  ( صياد64عن ) اعتقل خالليا ،حاالت اعتقال

كما استولت  ،ساعات قبل أن تخمي سبيميم جميعا  
( قارب صيد كان 28قوات االحتالل عمى عدد )

( قطعة من شباك الصيد، 79، واستولت عمى معدات صيد كانت معيم منيا )الصيادين المعتقمين عمى متنيا
  :22عمى النحو اآلتي تمك الحاالت أبرز التقرير، ويستعرض ( حادثا  20وذلك خالل )
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  من يوم األربعاء  9:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  8/1/2014الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، وحاصر  -ل المائيةالقريبة من حدود الفص -منطقة الواحة
 26زورقين مطاطيين قارب صيد من نوع حسكة موتور، واعتقمت الصياد: دمحم خضر عبد السمطان )

( بمغادرة المنطقة. عاماً  20عامًا(، وأحمد ) 24نما أمرت شقيقيو: حمدي )يعامًا(، من عمى متنو، ب
 من مساء اليوم نفسو من خالل معبر بيت حانون )ايرز(. 17:30ة ىذا وأفرج عنو عند حوالي الساع

عرتًا وتؾعد سن االذارة احملددة  3711"طان يف عـطؼة تؾعد سن اظشارئ عساصة تؼدر بـ  وأػاد اؾصواد: محدي اؾسلطان املرؽز بأنه:

عرتًا إىل اجلـوب، وتوضف يف  411ظؾؿـطؼة ادلؿـوسة )اظرصصودة( واظؽائـة مشال عـطؼة اظواحة مشاظي شرب بقت الػقا عساصة تؼدر بـ

أخوؼه ربؿد وأمحد، وتواجد حوظه سدد عن حسؽات اظصقد، وسـد عن صؾاح األربعاء غػسه وععه  51>8ادلؽان بؼاربه عـذ اظساسة 

ذاػد زورضني عطارقني ادرائقؾقني ؼؿففان حنو ضاربه، صؾم ؼؽرتث ألغه ؼؿواجد يف ادلـطؼة ادلسؿوحة وؼؼع إىل اظشؿال عـه  11>;اظساسة 

ضطع( يف  9ؾفم اظـار، صلظؼى ذؾاك اظصقد )أطـر عن حسؽة صقد، وذاػدػؿا ؼطاردان تؾك احلسؽات حبقث اضرتبا عـه وأرؾؼا جتاه عرط

ادلقاه، وأذعل عوظد ادلرطب وظؽـه توضف غؿقفة اظؿػاف ذؾاك اظصقد سؾى عروحة ادلوظد، ووصل اظزورضان سؾى بعد أعؿار عن ادلرطب وأعرػم 

ضال هلم أن أخقه أمحد  خبؾع ادلالبس واظـزول ظؾؿقاه، وبعد أن -حقث ؼؿواجد سؾى عنت طل زورق مخسة جـود ادرائقؾقني -اجلـود

صغري اظسن وعرؼض وال جيقد اظسؾاحة مسقوا ظه باظؾؼاء بعد اظؿواصل عع ضقادتفم سرب جفاز اظالدؾؽي، وخؾع وأخقه محدي عالبسفم 

ن وغزل محدي ظؾؿقاه وضؾل غزوظه ضال هلم أخقه أمحد أغه ال ؼعرف طقف ؼشغل عاتور احلسؽة، صطؾب أن ؼؾؼى ععه ظؿشغقؾفا واالبؿعاد س

ادلـطؼة، وباظػعل مسقوا ظه بذظك، واسؿؼؾوا ذؼقؼه محدي وذػؾوا به جتاه اظشؿال اظغربي، يف حني دقب ػو وذؼقؼه أمحد ذؾاك اظصقد 

 وابؿعدوا سن ادلـطؼة". 
 

  من يوم االثنين  9:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
جاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب ت 20/1/2014الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، وحاصرت  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة
الزوارق المطاطية قارب صيد من نوع )حسكة مجداف(، وأجبرت صيادين اثنين كانا عمى متنيا عمى 

 18باحة نحو أحد الزوارق، ثم اعتقمتيما، وىما: يوسف أمين رشدي أبو وردة )خمع مالبسيما والس
عامًا(، واقتادتيما والحسكة نحو الشمال. وتفيد  17عامًا(، والطفل: أحمد كمال رشدي أبو وردة )

التحقيقات الميدانية أن الحسكة كانت في منطقة تبعد عن الشاطا مسافة تقدر باثالثة أميال بحرية، 
عن االشارة المحددة لممنطقة الممنوعة )الرفصودة( والكائنة شمال منطقة الواحة شمالي غرب وتبعد 

مترًا إلى الجنوب، أي كانت تتواجد في المياه التي تسمح قوات االحتالل  200بيت الىيا مسافة تقدر با
وات االحتالل بالسباحة فييا، وتعود ممكية الحسكة لمصياد: رائد صالح رشدي أبو وردة. ىذا وأخمت ق

( من خالل 21/1/2014من فجر اليوم التالي )الثالثاء الموافق  00:00سبيميما عند حوالي الساعة 
( قطع من شباك الصيد محتجزة لدييم. الجدير 8معبر بيت حانون "ايرز"، وأبقت عمى القارب وعدد )

ا، ويتابع قضية احتجاز قارب ذكره أن المركز قام بمتابعة المعتقمين ومكان وجودىما قبل االفراج عنيم
 الصيد والشباك.

  من يوم الثالثاء  6:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمالي غرب  11/2/2014الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة.  -المائية الشماليةالقريبة من حدود الفصل  -منطقة الواحة



19 
 

وتفيد التحقيقات الميدانية أن زورقين مطاطيين يتبعان لمبحرية االسرائيمية حاصرا قارب صيد فمسطيني 
من نوع حسكة مجداف كان يتواجد عمى عمق كيمو متر واحد من الشاطا بمحاذاة االشارات الضوئية 

عامًا(، ثم اتجيت  24عمى متنو الصياد: فضل جمال رمضان السمطان ))الرفصودة(، واعتقمت من 
نحو حسكة ثانية وحاصرتيا واعتقمت من عمى متنيا صيادين اثنين، ىما: دمحم عبد النبي رجب الصميبي 

عامًا(، واستولت عمى قاربيما قبل أن تتجو لمقارب الخاص بالمعتقل  17عامًا(، ونجمو: أحمد ) 41)
عميو. ىذا وأفرج عنيم دون مراكبيم مساء اليوم نفسو من خالل معبر بيت حانون األول وتستولي 

 )ايرز(.
  من يوم الثالثاء  14:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة

 تجاه مركب صيد من نوع حسكة موتور يقل صيادين اثنين ىما: جياد بشير 11/3/2014الموافق 
عامًا(، سكان مخيم الشاطا الشمالي  34عامًا(، شعبان عدنان شعبان أبو ريالة ) 24شعبان أبو ريالة )

 .منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب غزة غربي غزة، أثناء تواجدىما في عرض البحر غربي شاطا
ان مخيم عامًا(، سك 30والجدير ذكره أن المركب تعود ممكيتو لمصياد وائل بشير شعبان أبو ريالة )

 الشاطا الشمالي.
سؾى بعد مخسة أعقال حبرؼة  ابن سؿه ذعؾانعع  مياردان عفـة اظصقد يف اظؾقر طان بأنه: ملرؽز،ا ابو رياؾة بشريجهاد  :اؾصوادوأػاد 

تؼرؼؾًا عن اظشارئ، وصوجؽا بزورضني حربقني طؾريؼن ؼؿؼدعان حنوػؿا عن اجلفؿني اظشؿاظقة واجلـوبقة اظغربقة، صرتاجعا إىل اخلؾف 

ة أعقال حبرؼة )اظشرق(، بقد أن اظؼوة اإلدرائقؾقة ادؿؿرت يف عالحؼؿفم إىل أن متؽـت عن رباصرتفم وذظك بعد أن وصؾوا إىل عساصة ثالث

تؼرؼؾًا عن اظشارئ، حقث ضام جـدي إدرائقؾي سرب عؽرب اظصوت بؿوجقه دقل عن اظشؿائم واألظػاز اظـابقة إظقفؿا، ثم أرؾق اجلـود 

اإلدرائقؾقني اظـار سؾى ادلرطب صؿوضف احملرك سن اظدوران باإلضاصة إىل أن إرالق اظـار أحدث سدة ثؼوب يف جسم ادلرطب عا أدى إىل 

ل عقاه اظؾقر إىل دطح ادلرطب صؽادت أن تغرضه، ثم أعرتفؿا خبؾع عالبسفؿا واظسؾاحة حنو أحد اظزورضني حقث اسؿؼؾؿفؿا وادؿوظت دخو

ضطعة صـار، ثم اضؿادتفم إىل عقـاء اددود اظواضع حتت اظسقطرة  3111سؾى عرطؾفم وسؾى ععدات اظصقد اخلاصة بفؿا وػي سؾارة سن 

عن اظقوم غػسه سرب ععرب بقت حاغون  11>45ػـاك ظؾؿقؼقق، إىل أن مت اإلصراج سـفؿا سـد حواظي اظساسة اإلدرائقؾقة، حقث تعرضا 

 "إؼرز"، دون اإلصراج سن ادلرطب وععدات اظصقد اخلاصة بفؿا. 

 
  من يوم الخميس  5:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  24/4/2014الموافق 
وحاصرت غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة،  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة

الزوارق المطاطية قارب صيد من نوع )حسكة مجداف(، وأجبرت صيادين اثنين كانا عمى متنيا عمى 
 22خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارق، ثم اعتقمتيما، وىما: عدي عبد الباري دمحم السمطان )

وتفيد التحقيقات الميدانية عامًا(، واقتادتيما والحسكة نحو الشمال.  20عامًا(، ودمحم ياسين عمي زايد )
أن الحسكة كانت خارج المنطقة الممنوعة )المحددة بإشارة ضوئية "المسماة بالرفصودة"( والكائنة شمال 

مترًا إلى الجنوب، أي كانت تتواجد في  200منطقة الواحة شمالي غرب بيت الىيا، عمى مسافة تقدر با
( قطع من شباك الصيد خاصتيم، 10ى القارب و)المياه المسموحة، ىذا واستولت قوات االحتالل عم

وتعود ممكية الحسكة لمصياد: دمحم ياسين زايد، بينما يتقاسم كال المعتقمين الشباك. ىذا وأخمت قوات 
من مساء يوم الخميس نفسو، من خالل معبر بيت  21:00االحتالل سبيميما عند حوالي الساعة 

( قطع من شباك الصيد محتجزة لدييم. الجدير ذكره أن 10حانون "ايرز"، وأبقت عمى القارب وعدد )
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المركز قام بمتابعة المعتقمين ومكان وجودىما قبل االفراج عنيما، ويتابع قضية احتجاز قارب الصيد 
 والشباك.

  من مساء يوم  23:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر عمى  19/5/2014االثنين الموافق 

ميل( بحري، شمال غرب بحر رفح، وحاصرت الزوارق المطاطية قاربي صيد أحدىم من نوع  1بعد )
)حسكة ماتور(، واآلخر من نوع )حسكة مجداف يدوي(، وأجبرت صيادين اثنين كانا عمى متنيا عمى 

 43سباحة نحو أحد الزوارق، ثم اعتقمتيما، وىما: أيمن خميل عبد هللا البردويل )خمع مالبسيما وال
عامًا(، واقتادتيما والحسكة نحو الشمال. وتفيد  41عامًا(، وشقيقو عالء خميل عبد هللا البردويل )

التحقيقات الميدانية أن الحسكة كانت خارج المنطقة الممنوعة )المحددة بإشارة ضوئية 'المسماة 
لفنطاس( شمالي رفح، أي كانت تتواجد في المياه المسموحة، ىذا واستولت قوات االحتالل عمى ا

القاربين، ومولدات كيرباء يستخدمونيا لإلنارة لحمل السمك عمى الصعود ألعمى، حيث يتجمع عمى 
ثالثاء تم االفراج عن المعتقمين في اليوم الالحق الو  ذلك يتم اصطياده من قوارب أخرى.النور وبعد 

20/05/2014 
  من يوم الثالثاء  23:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غربي شاطا  20/5/2014الموافق 
اثنين ىما: عماد الدين خميل مدينة رفح، وحاصرت مركب صيد من نوع )حسكة موتور( يقل صيادين 

عامًا(، سكان تل السمطان غربي رفح، ثم  29عامًا(، رامز فادي دمحم جمعة ) 24أحمد منصور )
أجبرتيما عمى خمع مالبسيما والسباحة نحو إحدى الزوارق حيث اعتقمتيما واستولت عمى المركب 

نحو مركب صيد من نوع فموكة )يتم واقتادتيما إلى جية غير معمومة، ثم اتجيت الزوارق اإلسرائيمية 
تثبيتو وتركو في عرض البحر ويوضع عمى جوانبو كشافات إنارة بيدف تجميع األسماك في المياه التي 
تقع في محيطو ويقومون باصطيادىا فيما بعد(، واستولت عميو، وتعود ممكيتو لمصياد: بالل نعمان 

جدير ذكره أن باحثو المركز رصدوا تصاعد عامًا(، سكان تل السمطان غربي رفح، وال 39مقداد )
ممحوظ لالنتياكات اإلسرائيمية بحق الصيادون الفمسطينيون في اآلونة األخيرة خاصًة مع بدء موسم 

من كل عام، حيث يعتبر الموسم الرئيسي واألىم  20/6وينتيي بتاريخ  20/4السردين الذي يبدأ بتاريخ 
صيد التي يواجيونيا في فترات أخرى من العام جراء الحصار بالنسبة ليم فيعوضوا من خاللو ندرة ال

اإلسرائيمي المفروض عمى بحر قطاع غزة واالنتياكات شبو اليومية التي تمارسيا قوات االحتالل 
 بحقيم.

  من يوم الثالثاء  22:00فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
تجاه مركبي صيد من نوع )موتور(، يقالن خمسة صيادين أثناء تواجدىما في   27/5/2014الموافق 

عرض البحر غربي شاطا مدينة رفح جنوبي القطاع، مما أدى إلى إصابة الصياد: فتحي سعيد سيد 
عامًا( بعيار معدني في الكتف األيسر، ثم أجبرتو عمى خمع مالبسو وكذلك رفقائو  34الصعيدي )

حة البحر نحو إحدى الزوارق، حيث جرى اعتقاليم وىم: عبد الرحمن محمود شنينو الصيادين والسبا
 22عامًا(، أحمد عوني الجيزاوي ) 22عامًا(، ونجمو خميس ) 44عامًا(، إبراىيم خميس مراد ) 21)

عامًا(، وجميعيم سكان مخيم الشاطا غرب غزة، ثم قامت القوة اإلسرائيمية باقتيادىم إلى ميناء اسدود 
واقع تحت السيطرة اإلسرائيمية، باإلضافة إلى أنيا استولت عمى مركبييم، إلى أن تم اإلفراج عنيم عند ال
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من خالل معبر بيت حانون  28/5/2014من اليوم التالي األربعاء الموافق  19:00حوالي الساعة 
ى دار الشفاء بغزة "إيرز" دون اإلفراج عن قاربييما، ثم قامت عائمة الجريح الصعيدي بنقمو إلى مستشف

 حتى يتمقى العالج الالزم.
  من يوم  23:00كما وفتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة

تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي شاطا  28/5/2014األربعاء الموافق 
بمدة بيت الىيا في محافظة شمال غزة، ثم حاصرت مركب صيد من نوع )لنش جر(، يقل أربعة 

دين كانوا عمى متنو، وأجبرتيم عمى خمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق، حيث جرى صيا
اعتقاليم واقتيادىم نحو جية غير معمومة باإلضافة إلى أنيا استولت عمى المركب، والصيادين ىم: 

مال عامًا(، يحيى ج 42عامًا(، سعدي صالح األدغم ) 30عامًا(، وشقيقو فؤاد ) 33ىيثم عمي اليبيل )
 عامًا(، وجميعيم سكان مخيم الشاطا غربي غزة. 22أبو وطفة )

  من يوم الجمعة  5:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي ميناء الصيادين  30/5/2014الموافق 

، وحاصرت مركبي صيد من نوع )حسكة موتور( يقل أربعة صيادين، مما أدى الواقع غربي مدينة غزة
عامًا( بعيار معدني في ذراعو األيمن وأجبرتيم عمى خمع  25إلى إصابة الصياد زايد زكي طروش )

مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق حيث جرى اعتقاليم واقتيادىم إلى ميناء اسدود الواقع تحت 
مية، باإلضافة  إلى أن القوة اإلسرائيمية استولت عمى المركبين ومعدات الصيد السيطرة اإلسرائي

عامًا(، اسماعيل  20عامًا(، دمحم عمي مراد ) 20خاصتيم، والصيادين ىم: محمود سعيد الصعيدي )
عامًا(، وشقيو زايد، وجميعيم سكان مخيم الشاطا، وقد تم اإلفراج عنيم عند حوالي  22زكي طروش )

 من اليوم نفسو، بيد أن سمطات االحتالل أبقت عمى المركبين ومعدات الصيد. 17:30الساعة 
  من يوم الجمعة  7:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة

 -تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي منطقة الواحة 30/5/2014الموافق 
د الفصل المائية الشمالية، وحاصرت مركب صيد من نوع )حسكة موتور( يقل صيادين اثنين قرب حدو 

عامًا(، سكان جباليا  20عامًا(، أحمد كمال رشدي أبو وردة ) 27ىما: دمحم دمحم رشدي أبو وردة )
إلى النزلة،  وأجبرتيم عمى خمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق، حيث جرى اعتقاليم واقتيادىم 

ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمية، باإلضافة إلى أنيا استولت عمى المركب ومعدات الصيد 
 من اليوم نفسو، دون اإلفراج عن المركب. 17:30خاصتيم، ىذا وقد أفرجت عنيم عند حوالي الساعة 

 من صباح يوم  9:30ة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساع
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي منطقة  19/6/2014الخميس الموافق 

الواحة، وحاصرت مركب صيد من نوع )حسكة موتور( يقل صيادين اثنين ىما: ايياب صبحي سعيد 
يقات الميدانية أن عامًا(، من سكان حي الشيخ رضوان، وتفيد التحق 28عامًا(، ورامز ) 21سعد هللا )

قوات االحتالل أجبرت المعتقمين عمى خمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق، حيث جرى اعتقاليم 
واقتيادىم إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمية، كما استولت عمى المركب ومعدات الصيد 

صيادين خالل األيام السابقة. ىذا وقد خاصتيم. الجدير ذكره أن المركز رصد انتياكات عديدة بحق ال
من مساء اليوم نفسو، دون اإلفراج عن المركب. تم اإلفراج  23:50أفرجت عنيم عند حوالي الساعة 

 .عنيم
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  من صباح يوم  6:40فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر  ، تجاه مراكب3/9/2014األربعاء الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة  -القريبة من حدود الفصل الشمالية المائية -شمال وغرب منطقة الواحة
شمال غزة، وحاصرت أحد المراكب واعتقمت صيادين كانا عمى متنو، ىما: موسى طالل موسى 

عامًا(. وأفاد شيود العيان لباحث المركز أن زوارق  18) عامًا(، ودمحم اسحاق دمحم زايد 25السمطان )
االحتالل حاصرت المركب )من نوع حسكة( وأجبرت صيادين اثنين كانا عمى متنو عمى خمع مالبسيما 

 .تجاه الشمال إلى مكان غير معموم والسباحة في المياه نحو أحد الزوارق، ومن ثّم اعتقمتيما واقتادتيما
حتى أفرجت قوات االحتالل عنيم مساء اليوم نفسو من خالل معبر  ركز القضيةىذا وتابع محامو الم
ويعتبر ىذا ىو الخرق الثاني التفاق التيدئة المتفق عميو في القاىرة بعيد عدوان  بيت حانون )ايرز(.

 شمال غزة.  26/8/2014الجرف الصامد بتاريخ 
االحؿالل ادؿوىل سؾى احلسؽة اخلاصة  :بلن د ادلعؿؼل ربؿد(، باحث ادلرطزواظوأصاد اظصقاد: ادقاق ربؿد ربؿد زاؼد )عاظك ادلرطب و

( عؾطش عن ذؾاك اظصقد وععدات اظصقد عن صـادؼق وإذارات ضوئقة، وأطد سؾى أن جنؾه عرتؾط مبوسد إسادة اعؿقان اظؾغة 8به، وسدد )

 . 4136/;/6االجنؾقزؼة ظـقل ذفادة اظـاغوؼة اظعاعة واحملدد بؿارؼخ 

 
  من صباح يوم  5:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة

، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال 9/9/2014الثالثاء الموافق 
حافظة شمال غربي بيت الىيا في م -القريبة من حدود الفصل الشمالية المائية -وغرب منطقة الواحة

غزة، وحاصرت أحد المراكب واعتقمت صيادين كانا عمى متنو، ىما: صدام عبد الباري دمحم السمطان 
عامًا(. واقتادتيما إلى مكان غير معموم. كما فتحت الزوارق نفسيا نيران  19عامًا(، وطارق ) 20)

ن منطقة الواحة، من صباح اليوم نفسو، تجاه مركب اقترب م 6:30أسمحتيا عند حوالي الساعة 
عامًا(، وبياء يوسف  22وحاصرتو واعتقمت صيادين كانا عمى متنو، ىما: أحمد أسعد دمحم السمطان )

عامًا(. وأفاد شيود العيان لباحث المركز أن زوارق االحتالل حاصرت المركبين )من  21دمحم السمطان )
ياه نحو الزوارق، ومن ثّم اعتقمتيم نوع حسكة( وأجبرت الصيادين عمى خمع مالبسيما والسباحة في الم

ىذا وتابع محامو المركز القضية، وأخمت قوات االحتالل واقتادتيم تجاه الشمال إلى مكان غير معموم. 
من مساء اليوم نفسو، فيما أبقت عمى المركبين وشباك  17:00سبيل المعتقمين عند حوالي الساعة 

 وقع عمى بعد ميل من الشاطا.الصيد خاصتيم. والجدير ذكره أن إطالق النار 
االحؿالل اسؿؼل  :وأصاد اظصقاد: سؾد اظؾاري ربؿد ربؿد اظسؾطان )عاظك أحد ادلرطؾني وواظد ادلعؿؼؾني: صدام ورارق(، باحث ادلرطز، بلن

ؿؼؾؿفؿا، وادؿوظت جنؾقه، وسـدعا ذػب أبـاء أخقه إلحضار ذؾاك اظصقد اظيت طان ضد غصؾفا أبـائه يف سرض اظؾقر حاصرتفم اظزوارق واس

( عالرش عن 31( ضطع عن ذؾاك اظصقد عن غوع جقدا، طذظك )8تؾك اظؼوات سؾى احلسؽة اخلاصة به واخلاصة بلخقه: أدعد، وسدد )

  .ت اظصقد عن صـادؼق وإذارات ضوئقةذؾاك اظصقد دبص أخقه، وععدا

 
  من مساء يوم  15:00الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي

تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر غربي شاطا  22/9/2014االثنين الموافق 
منطقة الزىرة جنوب غرب محافظة غزة، ثم حاصرت مركب صيد كبير من نوع )لنش( كان يقل خمسة 

عامًا(، مصطفى  24عامًا(، دمحم يوسف أبو عودة ) 47صيادين وىم: سفيان محيى الدين كالب )
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عامًا(، من  30عامًا(، عبد الرحيم أبو سممية ) 32عامًا(، أحمد زياد الشريف ) 25حيدر أبو عودة )
سكان مخيم الشاطا، حيث اعتقمتيم، واقتادتيم إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة االسرائيمية، ثم 

، من خالل معبر 23/9/2014موافق من صباح اليوم التالي ال 8:30أفرجت عنيم عند حوالي الساعة 
 .بيت حانون "إيرز"، بيد أنيا ال تزال تستولي عمى مركب الصيد

  من صباح يوم  8.00فتحت الزوارق الحربية االسرائيمية نيران اسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
غربي شاطا ، تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر، 22/10/2014األربعاء الموافق 

منطقة السودانية شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية التي اجراىا المركز أن زوارق االحتالل حاصرت 
مركب صيد من نوع )حسكة ماتور( عمى متنو خمسة صيادين، حيث اعتقمتيم واقتادتيم إلى جية غير 

، عامًا( 26( ، فادي )اماً ع 27عامًا( وانجالو عمران ) 55معمومة، والصيادين ىم: ماجد فضل بكر )
عامًا(، وجميعيم من سكان مخيم الشاطا غربي مدينة  22عامًا(، والصياد خميل جوىر بكر ) 22دمحم )
 ال تزال تستولي عمى المركب. يابيد أنوأخمت قوات االحتالل سبيل المعتقمين مساء اليوم نفسو،  غزة.

  من يوم السبت  18:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غرب 6/12/2014الموافق 

زة، غربي بيت الىيا في محافظة شمال غ -القريبة من حدود الفصل الشمالية المائية -منطقة الواحة
عامًا(،  30( صيادًا كانوا عمى متنيا، وىم: أحمد دمحم دمحم زايد )12وحاصرت عدة مراكب واعتقمت )

عامًا(، وكانا عمى متن حسكة مجداف يممكيا الصياد: دمحم دمحم دمحم زايد. وصفوت  29وأخيو: محمود )
وكانا عمى متن حسكة عامًا(،  32عامًا(، وسائد زياد محمود زايد ) 30عبد المالك حسن السمطان )

ماتور يممكيا الصياد: فيمي محمود دمحم زايد، وجميعيم من سكان حي السالطين في بيت الىيا. وياسر 
 19عامًا(، وبياء الدين زياد اسماعيل النجار ) 27عامًا(، وأخيو أدىم ) 39عثمان عبد الرحمن مقداد )

ز طو عودة اليسي. ومحمود ناصر محمود عامًا(، وكانوا عمى متن حسكة ماتور يممكيا الصياد: فوا
عامًا(،  32عامًا(، وبالل عزات دمحم أبو عودة ) 18عامًا(، سفيان أحمد دمحم أبو مسامح ) 24محفوظ )

كانوا عمى متن حسكة ماتور يممكيا الصياد: ناصر محمود دمحم محفوظ. وجميعيم من سكان مخيم 
يف وحصار الزوارق لقوارب الصيد المتواجدة عدد من الشاطا بمدينة غزة. ىذا ودفع إطالق النار الكث

الصيادين إلى ترك شباك الصيد خاصتيم واليروب من خطر اإلصابة أو االعتقال، ففقد الصياد: رائد 
( قطع من نوع 6( قطع من شباك الصيد، وصبحي دمحم موسى سعد هللا )8صالح رشدي أبو وردة )

السبت نفسو اعتقمت قوات االحتالل الصيادين: دمحم أمين من مساء  21:00جيدا. وعند حوالي الساعة 
بعد  -عامًا(، بينما كانا عمى متن حسكة مجداف 19عامًا(، وأخيو: يوسف ) 22رشدي أبو وردة )

ذىابيما إلحضار شباك الصيد خاصتيم والتي تركوىا خالل إطالق النار السابق. وأفاد شيود العيان 
حتالل حاصرت مراكب الصيد في الحادثين، وأجبرت الصيادين عمى لباحث المركز أن سبعة زوارق لال

خمع مالبسيم والسباحة في المياه نحو الزوارق، ومن ثّم اعتقمتيم واقتادتيم تجاه الشمال إلى مكان غير 
( قطع من شباك الصيد، 45معموم. واستولت تمك القوات عمى المراكب الخمس خالل الحادثين، وعدد )

شارات ضوئية. والجدير ذكره أن إطالق النار وقع عمى بعد ميل  ومعدات الصيد من صناديق وا 
ونصف من الشاطا عمى حدود الميل ونصف من حدود الفصل المائية الشمالية. كان القارب شمال 
الواحة أي في المنطقة الممنوعة بعد أن دمر المنخفض الجوي اإلشارة الضوئية العائمة )الفنطاس( 

 ة قبل أسبوع.الدالة عمى المنطق
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  من يوم  13:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية، نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
تجاه مركب صيد تواجد في عرض البحر غرب شاطا محافظة رفح،  31/12/2014األربعاء الموافق 

أن يتم اعتقاليم، وحاصرتو وأجبرت ثالثة صيادين عمى خمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق قبل 
عامًا(، إياد عثمان  19عامًا(، دمحم ناىض دمحم بصمة ) 20والصيادين ىم: دمحم ىشام أحمد النحال )

عامًا(، من سكان منطقة المواصي غرب محافظة رفح، حيث اقتادتيم إلى ميناء  24نعمان النحال )
أفرجت عنيم عند حوالي الساعة اسدود الواقع تحت السيطرة اإلسرائيمية وأخضعتيم لمتحقيق، ومن ثم 

 من اليوم نفسو، من خالل معبر بيت حانون "إيرز" في محافظة شمال غزة. 23:00
 

 23بحسب المحافظة الصيادين اعتقال حاالت عدد يوضح جدول

 المحافظة الحوادثعدد  المعتقمون  األطفال منيم المفرج عنيم

 شمال غزة 12 41 4 41

 غزة 3 11 0 11

 رفح 4 12 0 12

 المجموع 19 64 4 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24المحافظة بحسب  الصيد قوارب عمى االستيالء حاالت عدد يوضح جدول

                                                           
23

ج ِٓ لاعسج اٌثُأاخ اٌراصح تّطوع اٌُّعاْ ٌحمىق االٔؽاْ، واٌراضعح ٌرغصَح تاحصى اٌّطوع ٌها تاٌّعٍىِاخ، فٍ لطاع غعج، ِأذىشاٌىاضزج فٍ اٌرمطَط األضلاَ  

2614. 

64% 17% 

19% 

 توزيع المعتقلين الصيادين حسب المحافظة

 رفح غزة شمال غزة
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  انًحبفظخ انحىادثػذد  انمىارة انًستىنى ػهيهبػذد 

 شمال غزة 13 17

 غزة 4 5

 رفح 3 6

 المجموع 20 28

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 عليها قوات االحتالل في قطاع غزةشكل يوضح عدد القوارب وشباك الصيد التي استولت 

 

 

                                                                                                                                                                      
24

اخ، فٍ لطاع غعج، ج ِٓ لاعسج اٌثُأاخ اٌراصح تّطوع اٌُّعاْ ٌحمىق االٔؽاْ، واٌراضعح ٌرغصَح تاحصى اٌّطوع ٌها تاٌّعٍىِاٌىاضزج فٍ اٌرمطَط ِأذىشاألضلاَ  

2614. 

28 

79 

 عدد قطع شباك الصيد   عدد القوارب

61% 18% 

21% 

توزيع القوارب التي تم االستيالء عليها حسب 
 المحافظة

 رفح غزة شمال غزة
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 :25أو فقدانيا جراء انتياكات االحتالل قوارب ومعدات الصيدتخريب حاالت  

، بقصد تخريبيا واحداث الصيادين واستيداف قواربتواصل الزوارق الحربية اإلسرائيمية عمميات إطالق النار 
حالة استيداف لمراكب ومعدات الصيادين،  (20وقد سجل المركز وقوع ) .حرمانيم من العملو الضرر بيم، 

العالمات  -( حاالت تخريب لمعدات الصيد مثل )المولد الكيربائي10، و)ارب صيدو ( ق7) عن تخريبأسفرت 
( قطعة من شباك الصيد بفعل قوات االحتالل، 45كما رصد باحثو المركز تضرر ) ،المجداف( -المضيئة

( قطعة من شباك الصيد أثناء مالحقة زوارق االحتالل ليم في عرض البحر. 39وفقدان الصيادين عدد )
 اآلتي:يستعرض التقرير تمك الحاالت عمى النحو 

 تضر باثنين منيا فتحت الزوارق الحربية قوات االحتالل تستيدف مراكب الصيادين غرب بيت الىيا ف
 24/1/2014من يوم الجمعة الموافق  15:50اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة 

القريبة  -تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة
محافظة شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن تمك غربي بيت الىيا في  -من حدود الفصل المائية

 63القوات استيدفت مركبي صيد من نوع )لنش جر(، تعود ممكيتيما لمصيادين: سعيد دمحم أبو ريالة )
عامًا(، وذلك أثناء تواجدىما في عرض البحر ) يبعدان عن الشاطا مسافة  54عامًا(، وأخيو: وجيو )

( قطع 6ووجيت عمييا خراطيم المياه، ما تسبب تضررىما، وتمف عدد )تقدر بميمين بحريين ونصف(، 
( كشاف إنارة، وتشير التحقيقات الميدانية التي أجراىا 40من شباك الصيد الخاصة بيما، وعدد )

لم تعرف  -المطمق لمنار -المركز بأن إطالق النار وقع فجأًة وأثنائو نشب حريق في الزورق اإلسرائيمي
 ا ولم تقع إصابات بين الصيادين.أسبابو بعد. ىذ

  من يوم السبت  23:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
، تجاه بعض مخازن الصيادين )أكشاك لتخزين معدات الصيد( الكائنة عمى 15/3/2014الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة  -المائيةالقريبة من حدود الفصل  -شاطا البحر شمال منطقة الواحة
 53شمال غزة، ما تسبب في اشتعال النار بأحد األكشاك، ويعود لمصياد: نبيل دمحم سعيد العطار )
 39عامًا(، حيث احترق بالكامل، وىو مغطى ومسقوف بألواح الصفيح )زينكو(، وكان يخّزن فيو: )

ممطش(، ومجدافين لمقارب. دون أن  -اتغزل جممبي -قطعة( من شباك الصيد )من نوع مبطن حرير
 يبمغ عن وقوع إصابات.

  من يوم االثنين  20:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال 31/3/2014الموافق 

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة،  -من حدود الفصل المائية القريبة -وغرب منطقة الواحة
وتفيد التحقيقات الميدانية أن الزوارق المطاطية لقوات االحتالل الحقت قارب صيد فمسطيني في عرض 
البحر لغرض ارغامو عمى االبتعاد عن المنطقة، ما دفع الصيادين كافة إلى االبتعاد عنيا بسبب 

صيد خاصتيم، وعدم استكمال أعماليم. دون أن يبمغ عن وقوع إصابات، الخطر، وترك شباك ال
( قطعة من الشباك صباح اليوم التالي، حيث فقد الصياد: أمجد 20واكتشف صيادين اثنين فقدانيما )
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 .2614، فٍ لطاع غعج، اٌحىازز ذعطض ِٓ والع ضصس وذىشُك تاحصى ِطوع اٌُّعاْ ٌحمىق االٔؽاْ 
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( قطع، من الشباك المخصصة لصيد أسماك 10( قطع، والصياد: جمال العامودي )10سعد هللا )
 السمفوح.

 من يوم الخميس  15:00عند حوالي الساعة ، حربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشةفتحت الزوارق ال
عمى مركب صيد من نوع حسكة موتور، تواجد في عرض البحر عمى بعد أربعة  3/4/2014الموافق 

أميال بحرية غربي مخيم الشاطا في غزة واستولت عميو بعدىا وتعود ممكيتو لمصياد مثقال دمحم غازي 
عامًا(، وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراىا المركز أن زورقين حربيين حاصرا  40بكر )فارس 

المركب المثبت بواسطة حبال ومرساة ويضع الصياد عمى جوانبو أربعة كشافات إنارة ومولدين كيرباء 
ير لتشغيميما، وذلك بيدف تجميع األسماك حول المركب، ومن ثم ربطاه بحبال ونقاله إلى جية غ

 معمومة.
  من صباح يوم  6:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة

تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر، غربي منتجع  24/4/2014الخميس الموافق 
 10مكونة من )الواحة السياحي، غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، واستولت عمى شباك صيد 

قطع( من نوع )ممطش(، كانت منصوبة في عرض البحر، وتعود ممكيتيا لمصياد يوسف دمحم عمي 
 عامًا( سكان بيت الىيا. 28السمطان )

  من يوم االثنين  19:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة
ادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غربي منطقة ، تجاه مراكب الصي5/5/2014الموافق 

السودانية وغربي منطقة الواحة في محافظة شمال غزة، وتواصل إطالق النار بشكل متقطع حتى 
(، ما دفع الصيادين إلى االبتعاد عن 6/5/2014من فجر اليوم التالي )الثالثاء الموافق  5:00الساعة 

ماليم. دون أن يبمغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وتفيد التحقيقات منطقة الخطر وعدم استكمال أع
الميدانية أن بحرية االحتالل وجيت لمصيادين ألفاظًا بذيئة عبر مكبرات الصوت خالل عمميات إطالق 

التي تأخذ شكاًل مائاًل  -النار، وذلك عمى مسافة ثالثة أميال بحرية قرب اإلشارات الضوئية )الرفصودة(
في عرض البحر، ما تسبب في تضرر الصياد:  -وب الغربي انطالقًا من منطقة الواحة شماالً تجاه الجن

( قطع من شباك الصيد، وتضررت اثنتين من 5عامًا(، حيث فقد ) 31أشرف صبحي دمحم سعد هللا )
 العالمات المضيئة الخاصة بو جراء إطالق النار المباشر، وىو من سكان جباليا.

 من يوم صباح  6:00ية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحرب
، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر 24/5/2014يوم السبت الموافق 

غربي منطقة الواحة في محافظة شمال غزة، وتركز إطالق النار تجاه مركب الصياد: كامل ذيب 
عامًا( من سكان حي السالطين، الذي تواجد عمى بعد ثالثة أميال قرب المنطقة  62محمود األنقح )

الممنوعة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن جنود االحتالل نادوا الصياد عبر مكبرات الصوت، وطمبوا منو 
 السباحة تجاىيم، وأطمقوا النار حول مركبو، ولكنو قطع الحبال التي تصل شباكو بالقارب وفّر من

( قطع. ودفع إطالق النار الصيادين إلى 4المكان تاركًا شباك الصيد خاصتو، وىي عبارة عن )
االبتعاد عن منطقة الخطر وعدم استكمال أعماليم. دون أن يبمغ عن وقوع إصابات. وعندما عاد 

 الصياد إلى المكان بعد ذىاب زوارق االحتالل السترجاع شباك الصيد لم يعثر عمييا.
  ارق الحربية اإلسرائيمية المنتشرة في عرض بحر رفح، نيران أسمحتيا الرشاشة، وقذائفيا فتحت الزو

م، مستيدفة قارب 9/11/2014من مساء يوم األحد الموافق  9:30الصاروخية، عند حوالي الساعة 
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م، بالقرب من الحدود البحرية مع مصر، ما أدى إلى 200صيد، كان يبحر عمى مسافة تقدر بحوالي 
صابة صيادين اثنين كانا عمى متنو بشظايا في األطراف، احترا نقال إلى مستشفى و ق القارب بالكامل، وا 

الشييد أبو يوسف النجار في المدينة، ووصفت المصادر الطبية جراحيما بالمتوسطة وقد رفضا 
 اإلفصاح عن ىويتيما في المستشفى. 

  عند  الرشاشة، وقذائفيا الصاروخية تجاه قارب صيد،فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا
م، قبالة ميناء  800مساء اليوم ذاتو، كان يبحر عمى مسافة تقدر بحوالي  11:40حوالي الساعة 

الصيادين، في عرض بحر مدينة رفح، جنوب غربي قطاع غزة، أسفر ذلك عن احتراق القارب، دون 
 نو.وقوع إصابات، أو معرفة مصير من كان عمى مت

  فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، وقذائفيا الصاروخية، عند حوالي الساعة
، مستيدفة قارب صيد عمى متنو معدات لمصيد 15/11/2014من مساء يوم السبت الموافق  14:00

قبالة ميناء  كشافات لإلنارة(، بينما كان يرسو عمى مسافة ميل بحري ونصف، 6)مولدين لمكيرباء، و
الصيادين، في عرض بحر رفح، أسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية بالغة في القارب الذي تعود ممكيتو 

 لصيادين من عائمة البردويل في رفح، دون وقوع إصابات.
  فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، وقذائفيا الصاروخية، عند حوالي الساعة

، مستيدفة قاربي صيد عمى متنيما معدات 17/11/2014اء يوم االثنين الموافق من مس 16:00
كشاف لإلنارة(، بينما كان يرسو عمى مسافة ميل بحري ونصف،  12مولدات لمكيرباء، و 4لمصيد )

 .قبالة ميناء الصيادين، في عرض بحر رفح، أسفر ذلك عن إغراق أحد القاربين
 

 
 

 26المحافظة بحسب  الصيد قوارب عمى االستيالء حاالت عدد يوضح جدول

 يٍ لطغ فمذاٌ

 انصيذ شجبن

تخريت لطغ يٍ 

 شجبن انصيذ
  انًحبفظخ تخريت لىارة تخريت يؼذاد صيذ

 شمال غزة 1 4 39 45

 غزة 1 2 6 6

 دير البلح 1 6 6 6

 رفح 4 4 6 6

 المجموع 7 10 39 45
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تاٌّعٍىِاخ، فٍ لطاع غعج،  اٌّؽرّطجاٌّطوع  ق االٔؽاْ، واٌراضعح ٌرغصَح تاحصٍج ِٓ لاعسج اٌثُأاخ اٌراصح تّطوع اٌُّعاْ ٌحمىاٌىاضزج فٍ اٌرمطَط ِأذىشاألضلاَ  

2614. 
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 المحافظة والمعدات وشباك الصيد بحسبحصيمة الخسائر في القوارب  يوضح شكل
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اليجمات الحربية واسعة النطاق التي شنتيا خالل  االحتالل االسرائيمي الصيادين الفمسطينيين قوات استيدفت
ركوب البحر وممارسة و من العمل  27الصيادين منع مابشكل مباشر،  الجرف الصامد( عدوانعمى قطاع غزة )

( يومًا، األمر الذي انعكس عمى أوضاعيم المادية والمعيشية 51)التي استمرت  مينة الصيد طيمة أيام العدوان 
المرافا وغرف التخزين  ممتمكاتيم المينية من خالل قصف في خسائر فادحةبيم ألحق كما  بشكٍل كبير.

( 5572( قارب صيد متنوع، وعدد )220، حيث رصد باحثو المركز تضرر )الصيدمعدات القوارب و  تخريبو 
وتقدر  قطعة من شباك الصيد المختمفة، إلى جاني معدات الصيد األخرى، وتدمير المباني الخاصة بالصيادين.

خالل تمك  تيممينالخسائر المالية الناجمة عن الحظر البحري وعدم تمكين الصيادين من ركوب البحر وممارسة 
مميون  5.5نحو  ،وغرف الصيادين وحسبة السمك مراكب الصيادينمعدات الصيد و ، وقيمة األضرار من الفترة
 . 28دوالر

 ( يوماً 51دون بصيدىا خالل فترة )الُمقرر أن يقوم الصياكمية األسماك التي كان من  وقدرت نقابة الصيادين
في ظل تضييق القوات البحرية و ، 29معدوانلبشيري مايو ويونيو السابقين ( طنًا، مقارنة 400-300تقدر بنحو )

ية وتقميص المسافة البحرية اإلسرائيمية عمى الصيادين الفمسطينيين وعدم تمكينيم من مزاولة مينة الصيد بحرّ 
 قواتلتي يتعرض ليا الصيادون من قبل أميال بحرية، فضاًل عن االعتداءات ا ثالثةموح الوصول إلييا إلى المس

ويتعرض التقرير لفترة عدوان الجرف الصامد في جزء مستقل منو، يفصل من خاللو  .االحتالل في عرض البحر
 .30خسائر قطاع الصيد وأبرز األحداث

انخفضت   جراء ما خمفو من دمار واسع، فمن ناحية الفمسطينيين عقب انتياء العدوانقمت معاناة الصيادين وتفا
أعداد قوارب ومعدات الصيد الصالحة لالستخدام بسبب ما أصابيا من أضرار، في ظل عدم قدرة الصيادين 

، ومن ناحية ي الفمسطينيين، الذين يعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة، عمى اعادة ترميم وتأىيل قطاع الصيد البحر 
سرائيل برعاية مصحتالل قوات االثانية لعدم التزام  رية بتاريخ باتفاق التيدئة الموقع بين الفصائل الفمسطينية وا 

 ستةعمى السماح لمصيادين الفمسطينيين باإلبحار في مياه غزة انطالقًا من مسافة  ، والذي ينص26/8/2014
   أميال بحرية.

يؤكد أن الصيد، األمر الذي ب بيا االعتداءات في نطاق المسافة المسموحقعت تمك ووفقًا لباحثي المركز فقد و 
 يم.رزقدي القطاع ومحاربتيم في وسائل تشديد الخناق عمى صيا االحتالل ىو ىدف

أسؿال اظصقد اظؾقري يف عواغئ ضطاع شزة  :أناملرؽز بوأػاد اؾسود نزار عواش، رئوس نقابة اؾصوادين اؾفلسطونوني يف ؼطاع غزة، 

أثر ذظك دؾؾًا سؾى  عاسن عزاوظة أسؿاهلم،  ًا( صقاد5:11رقؾة أؼام اظعدوان اإلدرائقؾي، حقث توضف حنو )توضػت بشؽل طاعل 

عزاوظة عن  فمرعوح -شزة عـذ عا ؼزؼد سن مثاغي دـوات ادلؿدػورة أصاًل بسؾب احلصار اظؾقري ادلػروض سؾى ضطاع -أوضاسفم االضؿصادؼة

خالل صرتة و ،صقدػم خالل ادؿفداصفم وإرالق اظـار سؾقفم واسؿؼاهلم وعصادرة أدوات دلضاؼؼات سدؼدة نؼؿعرض اظصقادوؼ ،عفـة اظصقد
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 .2614ذالي اٌعاَ  اٌفٍؽطُُُٕٓ ، وفماً ٌرمسَطاخ ٔماتح اٌصُاز3866ََٓمسض عسز اٌصُازَٓ واٌعآٍُِ فٍ ِهٕح اٌصُس  
28

 .2614وظاضج اٌعضاعح، اإلزاضج اٌعاِح ٌٍصطوج اٌؽّىُح، ذمطَط حصط األضطاض إٌاجّح عٓ اٌعسواْ،  
29

 ٓ اٌفٍؽطُُُٕٓ.ذمسَطاخ ٔماتح اٌصُازَ 
 .إحصاءاذهااالحصائُاخ اٌىاضزج فٍ اٌرمطَط عٓ عسواْ اٌجطف اٌصاِس ِؽرمٍح، تحُس ال ذصوط اٌعٕاوَٓ األذطي ٌٍرمطَط ذٍه األضلاَ فٍ  30
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( عالؼني دوالر، متـؾت يف إحلاق أضرار 31ضطاع اظصقد خسائر رائؾة تؼدر بـقو ) ، عا طؾداظؼطاع راصئطل ع االدؿفداف رالاظعدوان 

 ًاأضرار تؼ( ضوارب صقد، وحل:) تحرضيف عقـاء عدؼـة شزة ( ضارب صقد يف عرصل اظصقد اظؾقري مبقاصظة مشال شزة، و41جزئقة يف )

ت حلؼيف عرصل دؼر اظؾؾح و .شرصة يف عقـاء اظصقادؼن (58تدعري )إىل جاغب ععدات وأدوات صقد،  تر، ودع آخرؼنجزئقة يف ضاربني

( ضوارب 31جزئقة يف ) ًاأضرار تؼ( ضوارب، وحل:) تردعويف خان ؼوغس و دبزؼن.( شرف 5( ضارب صقد، و)51جزئقة يف ) ًاأضرار

ف أسؿال اظصقد اظؾقري دلدة اظـامجة سن توضاخلسائر شري ادلؾاذرة . إضاصة إىل ( ضوارب صقد6ر )دع . ويف رصح:ر دوق احلسؾةصقد، ودع

اك ترتاوح عا بني ؿل صقد طؿقة عن األمسؿ( عالؼني دوالر، حقث طان عن احمل5تؼدر بـقو )و -ػي صرتة اظعدوان -عؿؿاظقة ( ؼوعًا73)

 اظيت مجعفا رقؾة طقف ميؽن ظؾصقاد اظذي باظؽاد ميؾك ضوت ؼوعه أن ؼعقد أدوات وععدات اظصقدوإزاء طل ػذا  ( رن.511-611)

 شقاب اظؿعوؼضات اظؽاصقة ظؼطاع اظصقد اظؾقري يف شزة".  يف زلبسؾب اظعدوان اإلدرائقؾي،  يف حلظات صؼدػاو حقاته

 

 الجرف الصامدعدوان في قطاع غزة خالل  ينداخسائر الصي شكل يوضح

 

 

 :31كما يميويعرض التقرير أبرز االعتداءات عمى الصيادين وقواربيم ومعدتيم خالل عدوان الجرف الصامد 

  استيدفت قوات االحتالل اإلسرائيمي قوارب الصيادين ومعداتيم في محافظة شمال غزة، خالل ىجماتيا الحربية
حتى  7/7/2014واسع النطاق التي شنتيا عمى قطاع غزة تحت اسم )الجرف الصامد( والتي استمرت من 

واحة عمى شاطا بحر بيت الىيا، وفي ، وطالت تمك اليجمات القوارب المتواجدة شمال منطقة ال26/8/2014
المرفأ الرئيس الكائن في منطقة السودانية قرب نقطة الشرطة البحرية عمى شاطا بحر جباليا، كما تضررت 

من  1:00شّنت قوات االحتالل ىجمة عمى منطقة السودانية عند حوالي الساعة مخازن الصيادين فيو. حيث 
طائرات  ة تحت غطاء منمنطقالتوغمت قوات إسرائيمية راجمة في ثّم ، 13/7/2014فجر يوم األحد الموافق 

شاركت عدة صواريخ، كما المنطقة ومحيطيا ب تقصف، و االحتالل العمودية وطائرات االستطالع والطائرات النفاثة
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لة عدد كبير من القذائف، وانتيت محاو بالمنطقة  المتواجدة في عرض البحر وّدكت قصف البوارج الحربيةفي ال
قصفت الطائرات بعد االنسحاب من فجر اليوم نفسو، دون وقوع إصابات. و  2:45التوغل عند حوالي الساعة 

وفي سياق  من فجر األحد نفسو. 5:30وحتى الساعة  3:00بعد الساعة  منالنفاثة المنطقة بتسعة صواريخ 
من صباح يوم الخميس  5:06اعة أطمقت الزوارق الحربية اإلسرائيمية، ثالثة قذائف، عند حوالي السمنفصل 
وفي  .، تجاه شاطا السودانية غربي جباليا في محافظة شمال غزة، دون وقوع إصابات17/7/2014الموافق 

من فجر يوم الثالثاء الموافق  2:55أطمقت الزوارق ثالثة قذائف، عند حوالي الساعة حادث ثالث، 
من فجر يوم األربعاء الموافق  2:55ند حوالي الساعة منطقة عم. وعاودت قصفيا لالسودانية ، تجاه8/7/2014
عند حوالي ثم قصفتيا صباحًا.  6:00قذيفة، واستمر ىذا القصف حتى الساعة  100، بحوالي 9/7/2014

من مساء األربعاء  14:20عند حوالي الساعة و من صباح األربعاء، بحوالي عشرة قذائف.  11:50الساعة 
وتسبب ىذا  ( قذيفة.60حوالي )ب ياقصفت 20:20ئف، وعند حوالي الساعة حوالي عشرة قذاب يانفسو قصفت

( قوارب "حسكة 3( قارب "حسكة مجداف" بشكل كمي، وتضرر )20القصف العنيف عمى المنطقة في تضرر )
( غرف تخزين بما فييا من معدات 4وتدمير ) -وتدمير ماكيناتيا )الماتور( بشكل كمي -ماتور" بشكل جزئي

 ( قطعة من شباك الصيد.80وعالمات مضيئة ومجاديف(، وتضرر حوالي ))شباك صيد 
 الزوارق الحربية اإلسرائيمية المتمركزة قبالة شاطا محافظة غزة، بعشرات القذائف المدفعية قصفت ،

 ينداقوارب الصي ما تسبب في تضرر، في مدينة غزة ، ميناء الصيد البحري 12/7/2014بتاريخ 
، قصفت الطائرات الحربية 14/7/2014بتاريخ و . شكل كميب صيد براق قار تاحو ، شكل بالغب

، قصفت الزوارق 10/8/2014بتاريخ و  القوارب. عدد منتسبب في تدمير ما  ،ميناءالاإلسرائيمية 
 .جزئيبشكل غرف الصيادين  ، فتضررتميناءالالبحرية اإلسرائيمية 

 بعشرات القذائف خان يونسالزوارق الحربية اإلسرائيمية المتمركزة قبالة شاطا محافظة  قصفت ،
 أتتو بشكل بالغ، المرفأ  تضرر، مرفأ الصيد البحري، ما تسبب في 12/7/2014بتاريخ ، المدفعية
، قصفت الطائرات الحربية 19/7/2014بتاريخ و بشكل كامل،  أحد قوارب الصيدعمى النيران 
 كما تضرر سوق غرف الصيادين، وقوارب الصيد،  تدمير عدد من مرفأ ما تسبب فيالمية اإلسرائي

 .حسبة السمك فيو

 ئف الصاروخية قصفت الزوارق البحرية اإلسرائيمية المتمركزة في عرض بحر مدينة رفح، بعشرات القذا
يتمكن لم و  ،( قوارب صيد4احتراق ) تسبب في  ،11/7/2014بتاريخ ، قوارب صيد فمسطينية

أصحابيا من إخراجيا من مياه البحر بسبب األعمال الحربية اإلسرائيمية المستمرة في المنطقة منذ بدء 
 العدوان الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

 

201432الجرف الصامد عدوان في قطاع غزة خالل فترة  ينداجدول خسائر الصي
 

 العدد النوع م

                                                           
32
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 ي(كمى/ جزئ)
 95 موتور( حسكةقارب )  .1
 120 موتور  .2
 30 قير موتور شك  .3
 50 (حسكة مجدافقارب )  .4
 55 (شنشولة سردينةقارب )  .5
 20 (شنشولة تونةقارب )  .6
 2300 شبك زيدة/ ممطش سردين/عصافير  .7
 750 شبك جمبرى/حبارى / مونفيل  .8
 10 جرافة شاطئية  .9

 400 شبك جممبات  .10
 850 شرك سمفوح جاىز  .11
 450 شرك صنار جاىز  .12
 52 سمك/وحش/كنعن جاىزشرك   .13
 300 حبل حمق/حبل استقبال  .14
 GPS 75جياز   .15
 Echosounder 250جياز باحث سمك   .16
 selektor 25طممبة زيت/   .17
 8 طممبة مياه لموتور المنش  .18
 500 كشاف انارة  .19
 250 مولد كيربائى  .20
 95 مضخة غاطس موتور شفط مياه/  .21
 50 موتور حمق/ ونش  .22
 A 150 180بطارية   .23
 21000 سوال/ بنزين  .24
 120000 فمين  .25
 3500 رصاص شنشولة )كيموغرام(  .26
 650 ممطش /صفة شبك شنشولة/  .27
 120 شبك جر/ صفة  .28
 50000 بكسة فارغة  .29

 51 ماكنة لحام كيربائية/ مقدح/دسك/سمف/دينامو  .30
 170 دفاش موتور شك  .31
 20 قروة/ مستيكة )بكرة السحب + حامل (  .32
 370 حمق لمشنشولة  .33
 95 اثاث/ سدة خشب/ فرشات/ اسرة / اغطية  .34
 100 قطع غيار موتور شك  .35
 150 انبوبة غاز  .36
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 خـــانخبتً

 الصيادين بحق اإلسرائيمي االحتالل قوات ترتكبيا التي االنتياكات حول التقرير يوردىا التي المعمومات توضح 
 ري البح الحصار تشديد جراء الصيد وقطاع ن الصيادو  يتكبدىا التي المعاناة حجم غزة، قطاع في الفمسطينيين
. ويظير التقرير االنتياكات الجسيمة والمنظمة نطاقو في ترتكب التي واالعتداءات غزة قطاع عمى المفروض

التي ترتكبيا قوات االحتالل لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، سواء تمك التي 
ة عمى حرية الصيد البحري في المياه اإلقميمية لأراضي الفمسطينية المحتمة، أو انتياكات تمثميا القيود المشدد

الحق في الحياة والسالمة البدنية التي ترتكبيا قوات االحتالل عبر عمميات إطالق النار المتكرر تجاه الصيادين 
ذالل  ما أوقع قتمى وجرحى في صفوفيم، أو عمميات االعتقال التعسفي وما يرافقيا من ممارسات تتعمد إىانة وا 

 والتسبب باأللم لمصيادين الفمسطينيين، أو عمميات التخريب المنظم لمعداتيم واالستيالء عمى زوارقيم.

مركز الميزان ييدف من وراء نشر ىذه التقارير إلى فضح االنتياكات اإلسرائيمية الجسيمة والمنظمة لقواعد 
مك القوات من التزاماتيا القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية القانون الدولي والتي تظير تحمل ت

األشخاص المدنيين في وقت الحرب، أو بموجب العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية.

عرض  في المتواصمة اإلسرائيمية لالنتياكات الشديد استنكاره اإلنسان لحقوق  الميزان مركزفي ىذا السياق يجدد 
 اإلنسان حقوق  من أصيل حق ىو غزة بحر في بحّرية أعماليم ممارسة في الصيادين حق أن عمى يؤكدو  ،البحر
 اإلنسان لحقوق  الدولي والقانون  اإلنساني الدولي القانون  لقواعد منظمة انتياكات ترتكب االحتالل قوات وأن

 واالعتقال واإلصابة لمقتل يتعرضون  كما رزقيم، مصادر من يحرمون  الذين لمصيادين المتكرر باستيدافيا
 .اإلنسانية بكرامتيم يمس نحو عمى التعسفي

 االنتياكات ووقف المدنيين لحماية بالتدخل الدولي المجتمع مطالبتو اإلنسان لحقوق  الميزان مركز يجدد كما
 األراضي من جزء ىو غزة قطاع أن عمى التأكيد يعيد والمركز ،بحقيم ترتكب التي المنظمة اإلسرائيمية
 ودولية إقميمية برعاية فمسطينية وأطراف االحتالل قوات بين توقع التي الثنائية االتفاقات وأن المحتمة الفمسطينية

 احترام االحتالل قوات عمى يفرض الذي الواقع ىذا من تغير أن ليا يمكن ال نفسو أوسموا اتفاق ذلك في بما
 احترام وبضمان بل انتياكات، ارتكاب عن باالمتناع فقط ليس يمزميا الذي الدولي، القانون  بموجب التزاماتيا
 .المحتمة األراضي في المدنيين لمسكان بالنسبة وا عماليا اإلنسان حقوق 

القانوني  بواجبيا بالقيام الرابعة جنيف اتفاقية عمى الموقعة األطراف الدول والسيما الدولي المجتمع ويطالب
 .مستمرة حرب جريمة يمثل والذي غزة قطاع عمى المفروض الحصار لرفع عممية بخطوات والقيام واألخالقي

 انتيى


