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 مقدمة
 

قوات على تلك التحظر حيث اع غزة، تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي فرض حصارها البحري على قط
التي تقّرها اتفاقية بحرياا  ( ميالا 20الـ) من مساحة %85حوالي مساحة تقّدر بالعمل في الفلسطينيين الصيادين 

في التي تقّلصت  تلك المساحة، 1993عام المنظمة التحرير الفلسطينية ودولة االحتالل المبرمة بين  1لوأوس
النشاط البحري الفلسطيني بشكل عام وفئة الصيادين  ةتهدفمس، ثالثة أميال بحرية فقطحوالي األوقات إلى  أغلب

 خالفاا في سياق الحصار المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة،  وتأتي هذه االنتهاكاتبشكل خاص، 
  .اإلنسانلي لحقوق والقانون الدو  ،قواعد القانون الدولي اإلنساني

 

كات التي ترتكبها قوات االحتالل بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث تطلق تتعدد أنماط االنتهاو 
الزوارق الحربية قذائفها الصاروخية وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر ومتكرر، تجاه مراكب الصيادين، 

 ،والسباحة في عرض البحر، وتالحقهم وتعتقلهم، وتجبرهم على خلع مالبسهم همفتوقع القتلى والجرحى في صفوف
، وتحط من كرامتهم اإلنسانية عبر أثناء اعتقالهم، وتخضعهم للتحقيق واالهانة وتمارس بحقهم أساليب التعذيب

 توجيه اإلهانات الجسدية واللفظية لهم. 
 

ى كذلك تقوم تلك القوات بمصادرة مراكب الصيادين التي تشّكل وسائل عمل الصيادين وسبل عيشهم، وتعمد إل
ترتكب ما  غالباا ، و همتجاه مراكبالعادمة خريب معدات الصيد وممتلكاتهم، وتفتح الزوارق الحربية خراطيم المياه ت

فيها، ودون أن يشكل الصيادين أي خطر على قوات هذه االنتهاكات داخل مساحة الصيد المسموح العمل 
  االحتالل.

 

الجوانب االقتصادية  طاع الصيد والعاملين فيه، ال سيما فيعلى ق الضرر البالغ المنظمةتلك االنتهاكات  وتلحق
 كمااليومية،  تلبية احتياجاتهمالتي تعينهم على تفقد الصيادين وسائل الصيد وسبل عيشهم فهي  واالجتماعية،

وعمال الصيانة ومعدات الصيد كصانعي القوارب  ،العاملين في مهنة الصيد ،االنتهاكات تلك فعليتضرر ب
العاملين في االنتهاكات ب مجمل تلكوتدفع . سماك، كذلك قطاع المستهلكين الذين تتأثر سّلتهم الغذائيةوتجار األ

يهدد ، األمر الذي دورية ليصبحوا من بين الفئات األشد فقراا، والتي تحتاج إلى مساعدات إغاثية هذا القطاع
 .يمّس بجملة حقوق اإلنسان بالنسبة لهم وألسرهمحياتهم و 

 
في  انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين حول 2017لعام السنوي ل تقريرلايهدف 

الكشف عن أنماط االنتهاكات التي ترتكبها قوات االحتالل، إلى ، المنطقة المقيدة الوصول بحراا في قطاع غزة
لسامية الموقعة على اتفاقية جنيف ضع المجتمع الدولي واألطراف ايو عبر رصد وتوثيق تلك االنتهاكات، كما 

في سياق عمل مركز الميزان هذا التقرير يأتي و  .، أمام مسئولياتهم القانونية واألخالقية1949عام لالرابعة ل
لحقوق اإلنسان على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، ورصد االنتهاكات 

 .مقترفي االنتهاكاتعلى وقفها أو الحّد منها، ومحاسبة والعمل  ،وتوثيقها وكشفها
 
 

                                                           
 . 1993لو ومالحقها املوقعة عام راجع نصوص اتفاقية أوس 1
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مبيناا السياق التاريخي والحدود الجغرافية  تعريف المناطق مقيدة الوصول بحراا،هذا التقرير بتقديم نبذة حول  يبدأ
ي اإلنساني للمنطقة وموقف القانون الدولي اإلنساني منها. ويتناول مجمل أنماط االنتهاكات لقواعد القانون الدول

ومبادئ حقوق اإلنسان التي يتعرض لها الصيادين في المنطقة مقيدة الوصول في عرض البحر، والتي أعلنتها 
قوات االحتالل منطقة مسموح الصيد فيها، خالل الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 

 ، مدّعماا باألرقام واإلحصائيات. 2017للعام 
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 قطاع غزة

 (الموقع والسكان وظروف المعيشة)
 

 الموقع وأهميته: 

تعّد محافظات قطاع غزة جزءاا مهماا من السهل الساحلي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، وتقع على 
، ويبلغ 2كلم 536 ـبكم، وبمساحة إجمالية تقدر  45مستطيل طويل وضيق يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 

 ( كيلومتر في الجزء الجنوبي. 12( كيلو متر في القسم الشمالي، في حين يصل إلى قرابة )5.7عرضه )
 

شمال غزة، غزة، دير البلح، خان يونس، ورفح، ويحّد قطاع  :هي 2وتتكون محافظات غزة من خمس محافظات
 .شرق والشمال، ومصر جنوبالمن ا 1948األبيض المتوسط غرباا، واألراضي المحتلة عام  البحر غزة
 

 السكان: 
تشير تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المستندة إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

مليون نسمة، منهم  4.95في فلسطين يبلغ حوالي  2017، إلى أن عدد السكان المقدر منتصف عام 2007
تبعاا لبعض المصادر للعام الحالي سكان قطاع غزة ، في حين بلغ عدد 3أنثىمليون  2.43مليون ذكر و 522.

 .ون نسمةملي 2.00بحوالي  ،2017
وتعّد الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية 

 5,324في الضفة الغربية مقابل  2 داا/كمفر  532في فلسطين، بواقع  2 فرداا/كم 823نحو  2017رة لعام المقدّ 
 .4 في قطاع غزة 2كم /فرداا 

 
 

  ظروف المعيشة:

يعاني السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور كبير في مستويات المعيشة، جراء 
الفلسطينية الثانية نهاية ذ انطالق االنتفاضة استهداف قوات االحتالل للمنشآت المدنية الفلسطينية بشكل واسع من

والسيما المنشآت االقتصادية، الصناعية والتجارية والزراعية، التي تعرضت للقصف والتدمير  ،2000العام 
 . المتكرر والمنظم والتجريف
مع تقييد حركة البضائع والعاملين من وإلى المناطق الفلسطينية المحتلة، لمنشآت الممنهج لتلك اتدمير وترافق ال

إلى فقدان  تأن أد . وكان لمجمل تلك االنتهاكات2006تشدد منذ االنتخابات الفلسطينية في مطلع العام  يوالذ
في األراضي  ينفقر موالعن العمل  المعطليناآلالف من العمال الفلسطينيين فرص عملهم، وارتفاع معدالت 

 لدى الفلسطينيين.  تيةالحياعلى مجمل الخدمات  بالسلبانعكس مر الذي األ .المحتلة الفلسطينية
 

 

                                                           
 وفقاً للتقسيمات اإلدارية املعتمدة لدى وزارة احلكم احمللي الفلسطينية. 2
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، بيان صحفي، مبناسبة اليوم العاملي للسكان، الرابط:  3

&wversion=Staging3915&mid=1974&lang=ar&ItemID=512http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID= ، 
 11/7/2017صدر بتاريخ 

 املصدر السابق نفسه. 4

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging
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 توطئة

شكلت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي أول وثيقة تضع قيوداا 
على حرية حركة الصيادين في عرض البحر ووضعت حدوداا ال يسمح للصيادين بتجاوزها. وبالرغم من موقف 

فاقية أوسلو مرجعاا صالحاا لتنظيم العالقة بين السكان المدنيين في األراضي مركز الميزان الرافض ألن تكون ات
الفلسطينية المحتلة وسلطات االحتالل، وإصراره على أن قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 

ز الميزان من خالل هذا اإلنسان هما المرجعان الرئيسان لتنظيم العالقة بين القوات المحتلة والسكان. يظهر مرك
التقرير، ما ورد في اتفاقية أوسلو، لتبيان عدم احترام سلطات االحتالل لالتفاقيات الثنائية التي وقعتها وليس فقط 

 عدم احترامها لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
 

اتفاقية أوسلو ومالحقها وتنظيم مهنة 

 : 5الصيد

لية أقصى حد حددت االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائي
( 20يسمح للصيادين الفلسطينيين بالوصول إليه وهو )

من شاطئ البحر باتجاه الغرب، باستثناء 6ميالا بحرياا
بعض المناطق المحظور الوصول إليها وتقع في 

    جنوب وشمال قطاع غزة.
والجدير ذكره أن قوات االحتالل اقتطعت مساحات 

ها بشكل أخرى، أضيفت للمناطق المحظورة، باقتطاع
مستقيم، األمر الذي يجعل المساحة تضيق أكثر، 
خاصة وأن الشاطئ الفلسطيني يميل بشكل حاد على 
طول حدود القطاع، ما يعد مخالفةا صريحةا لما ورد 

' من اتفاقية اوسلو والتي تنص على أن 11في المادة '
حساب المساحة يتم بشكل مائل، حتى يحقق الفائدة 

، هذا وقّسمت 7صيادين الفلسطينيينالمادية والمعنوية لل
 االتفاقية مناطق النشاط البحري على النحو اآلتي:

قسمت اتفاقية أوسلو  :مناطق النشاط البحري
ومالحقها البحر أمام شاطئ غزة إلى ثالثة مناطق 
نشاط بحري وأطلق عليها أحرف كرموز وهي مناطق 

,K,L,M تفاقيات على النحو اآلتي:ويمكن وصف هذه المناطق وفقاا لما ورد في اال 
 
 

                                                           
 .102قاهرة، دار الطيف للمطبوعات، ص، ال1994مايو/ أاير  4ما يتعلق بشواطئ قطاع غزة، اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أرحيا ومالحقها ،  5
 مرت. 1609، يف حني يساوي امليل الربي 1852املعروف أن امليل البحري يساوي  6
 ، ملزيد من املعلومات اضغط الرابط: 2005معهد األحباث التطبيقية، القدس، أغسطس  7

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

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=650
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 :Kو Mمنطقتا  (1

تمتد إلى عشرين ميالا بحرياا في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي من بحر غزة  Kمنطقة  •
 الجنوب. اتجاهفي  اتساعاميل بحري  1.5وإلى 

تمتد إلى عشرين ميالا بحرياا في البحر من الشاطئ في الجزء الجنوبي من بحر غزة  Mمنطقة  •
 " اتساعاا من المياه المصرية.1يل بحري واحد "وإلى م

منطقتين مغلقتين، وتكون المالحة فيهما مقصورة  Kو Mطبقاا للشروط في هذه الفقرة تكون منطقتا  •
 على نشاط البحرية اإلسرائيلية.

 :Lالمنطقة  (2

في  وتمتد عشرين ميال بحرياا  Kومن الشمال بالمنطقة  Mمحددة من الجنوب بالمنطقة  Lالمنطقة  •
 البحر من الشاطئ.

 البنود التالية: واالقتصادية حسب والنشاطات الترفيهيةستكون مفتوحة للصيد  Lالمنطقة  •
 

 25إلى البحر المفتوح ويمكن أن تصل محركاتها إلى حدود قوة  Lقوارب الصيد لن تخرج من المنطقة  .1
ركات الداخلية، ولن عقدة للمح 15حصان إذا كانت فوق سطح القارب وتصل إلى سرعة أقصاها 

 تحمل القوارب أسلحة أو ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات.
قوارب الترفيه يصرح لها باإلبحار إلى مسافة ثالثة أميال بحرية من الشاطئ ما لم تحصل في حاالت  .2

 أدناه، وقد تصل محركات 3خاصة على موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري المشار إليه في الفقرة 
حصان ولن تدخل أو تعمل أي من الدراجات البحرية ذات المحركات أو  10القوارب البحرية إلى قوة 

  .Lالنفاثات المائية في المنطقة 
ميال بحرياا من الشاطئ إال فيما يتعلق  12لن تقترب أكثر من  Lالسفن األجنبية التي تدخل المنطقة  .3

 أدناه.  4بالنشاطات التي تغطيها الفقرة 
 

 : واعد العامة للنشاط البحري الق
 حددت االتفاقية قواعد عامة تنظم الحركة في عرض البحر، وتحدد النشاط البحري على النحو اآلتي:

يحملون تراخيص صادرة عن  Lقوارب الصيد وقوارب الترفيه المذكورة أنفاا وقباطنتها المبحرين في المنطقة   -1
 ها ومواصفاتها من خالل اللجنة األمنية المشتركة.السلطة الفلسطينية، يتم التنسيق بشأن نموذج

للقوارب عالمات تعريف تحددها السلطة الفلسطينية، وستبلغ السلطات اإلسرائيلية من خالل اللجنة األمنية   -2
 المشتركة بعالمات التعريف هذه.

راخيص وتصاريح يحملون ت Lالمقيمون في المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة الذين يصيدون في المنطقة  -3
 سفن إسرائيلية.

كجزء من مسئولية إسرائيل عن األمن داخل مناطق النشاط البحري الثالث يمكن لسفن البحرية اإلسرائيلية  -4
اإلبحار في هذه المناطق عند الضرورة وبدون حدود، ويمكنها اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد السفن المشتبه 

يب األسلحة والذخائر أو المخدرات والبضائع أو ألي نشاط أخر غير في استعمالها لنشاطات إرهابية أو لتهر 
قانوني، وتبلغ الشرطة الفلسطينية بمثل هذه األعمال ويتم تنسيق اإلجراءات المتبعة من خالل مركز التنسيق 

 والتعاون البحري.
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  :القيود على قطاع الصيد
 

 اا،بحري ( ميالا 12)مسموح العمل فيها إلى حوالي الصيد المساحة  ، قّيدت قوات االحتالل22/3/1996بتاريخ 
ميالا بحرياا المتاحة للفلسطينيين وفقاا التفاقات  (20)ولم يتمكن الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة 

 ، فرضت قوات االحتالل28/09/2000. ومنذ مطلع االنتفاضة الفلسطينية الثانية بتاريخ 1993لعام اأوسلو 
وضعها عالمات بحرية بميال ( أ6حوالي ) إلىالمسموحة صت المساحة قلّ ، و ري على قطاع غزةالحصار البح

، (الفناطيسـ)حديدية صفراء اللون في عرض البحر كحدود بحرية يمنع على الصيادين تجاوزها والتي تسمى ب
 . 2007بحرية فقط منذ منتصف العام أميال  (3)وصوالا إلى 

 

( أميال بحرية، إال أنها 6االحتالل وسمحت بتوسيع مساحة الصيد إلى حوالي )، عادت قوات 2008في العام 
 27/12/2008فرضت حصاراا بحرياا شامالا خالل عدوان "الرصاص المصبوب" على القطاع، للفترة الممتدة من 

ى ، منعت بموجبه جميع األنشطة البحرية على السكان المدنيين. في الفترات التالية عل18/1/2009وحتى 
( أميال بحرية في معظم األوقات، والتي 9( إلى )3العدوان تراوحت مساحة الصيد المسموح العمل فيها بين )

ووفقاا لشهادات الصيادين فإن  خضع تحديدها لسياسة قوات االحتالل الرامية لتدمير قطاع الصيد في قطاع غزة.
عن مناطق بحرية رملية ال تتوفر فيها األسماك إال ، هي عبارة بحرية ستة أميالالتي تتروح بين ثالثة إلى مسافة 

بشكل محدود، بينما تتواجد هذه األسماك في المناطق الصخرية في عمق أبعد من األميال الستة عند مسافات ال 
 ميالا بحرياا تقريباا. (12)تقل عن 
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بحق الصيادين الفلسطينيين في المنطقة  انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي

 دة الوصول بحراًمقي

( 2)خاللها ( انتهاك بحق الصيادين، قتل 215وقوع ) ،2017وثق مركز الميزان لحقوق اإلنسان خالل العام 
دولة االحتالل،  سجون اقتيادهم إلى جرى  ( أطفال،3بينهم ) ( آخرين،39، واعتقال )اا ( صياد14صياداا، وجرح )

صيد الومعدات  مراكب( قارب صيد، وخّربت 13لى )استولت خالل هذه االعتداءات عتلك القوات  كما أن
 ( حاالت.7كالشباك وكشافات اإلنارة الخاصة في )

 
 20178جدول يوضح اعتداءات قوات االحتالل بحق الصيادين ومعداتهم خالل العام 

 215 حوادث االنتهاكات بحق الصيادين عدد
 213 عدد الحاالت التي تم فيها اطالق نار

 14 اعتقال صيادين فيها ي تمعدد الحاالت الت
 39 عدد المعتقلين

 2 عدد القتلى
 14 عدد االصابات

 13 الصيد ومعدات مراكبعدد حاالت استيالء على 
 13 التي تم مصادرتها المراكبعدد 

 7 تخريب أدوات صيدعدد الحاالت التي سجل فيها 
 

 ل فترة التقرير على النحو التالي:ويستعرض التقرير االنتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين خال 
  :حاالت إطالق النار تجاه الصيادين 

وشبه يومي تجاه الصيادين الفلسطينيين في  نظمتواصل الزوارق الحربية اإلسرائيلية عمليات إطالق النار بشكل م
 .9الق نار( حادثة إط213وقوع ) وسجل المركز، فصل المائية، خالل فترة التقريرعرض البحر أو قرب حدود ال

 

 201710دول يوضح عدد حاالت إطالق النار على الصيادين بحسب المحافظة خالل العام ج

 المحافظة عدد الحوادث القتلى الجرحى

 شمال غزة 169 2 9

 غزة 23 0 3

 دير البلح 2 0 0

 خان يونس 14 0 2

 رفح 5 0 0

                                                           
 .2017األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز امليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  8
 .2017غزة،  احلوادث تعرض من واقع رصد وتوثيق ابحثي مركز امليزان حلقوق االنسان، يف قطاع 9

 .2017األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز امليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  10
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 المجموع 213 2 14

 2017العام  دين بحسب المحافظة خاللشكل يوضح نسب حاالت إطالق النار على الصيا

 
 

 :قتل وجرح الصيادين 

أو  ة،قطاع غز  الزوارق الحربية اإلسرائيلية عمليات استهداف الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر تواصل
تلك المراكب بشكل  وتصدم وتفتح نيران أسلحتها المختلفة تجاه مراكب الصيادين،قرب حدود الفصل المائية، 

إصابة صياداا و ( 2)مقتل سجل مركز الميزان خالل فترة التقرير، و متعّمد، فتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم. 
 .11آخرين( 14)

 2017شكل يوضح نسبة الجرحى الصيادين بحسب المحافظة خالل العام 

 
 
 
 

                                                           
 . 2017احلوادث تعرض من واقع رصد وتوثيق ابحثي مركز امليزان حلقوق االنسان، يف قطاع غزة،  11
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 :2017العام التي وقعت خالل قتل وإصابة الصيادين ز أحداث التقرير ألبر هذا القسم من يتطرق 

من مساء يوم األربعاء الموافق  21:00صدم زورق حربي تابع لقوات االحتالل، عند حوالي الساعة 
، مركباا فلسطينياا )النش إضاءة( يعود للصياد رشاد الهسي، وكان على متنه الصياد محمد أحمد 4/1/2017

. وتفيد التحقيقات في عرض بحر بلدة بيت الهيا في محافظة شمال غزة( عاماا 33"محمد جميل" الهسي )
الميدانية أن الصياد الهسي كان يتواجد على متن مركب اإلضاءة رفقة مركبين آخرين يقومان بأعمال الصيد، 

قام بشكل مباشر و  مركبهأميال من شاطئ بحر بيت الهيا شمال غزة، حيث صدم زورق االحتالل  5على بعد 
األمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمال بتحطيمه واغراقه، هذا وفقدت آثار الصياد، 

من جانبها أعلنت عائلة الهسي عن وفاة الصياد محمد الهسي بعد مرور ثالثة أيام على فقدانه في  الصيد.
 البحر.

 
من يوم الثالثاء الموافق  11:30الساعة  فتحت زوارق االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب محافظة 17/1/2017
شمال غزة، وأصابت صياداا. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل أطلقت النار تجاه مركب من نوع 

عاماا(، وهما من 22لصياد عمران أبو ريالة، ويستقله الصياد خالد خالد أبو ريالة))حسكة ماتور(، تعود ملكيته ل
أميال( من شاطئ بحر منطقة السودانية،  3سكان مخيم الشاطئ بغزة، أثناء تواجد المركب على بعد حوالي )

شباك صيد عدد  حيث أصيب أبو ريالة بثالثة أعيرة مطاطية في يده اليمنى، هذا وقامت زوارق االحتالل بتمزيق
 آخر من الصيادين، وهو األمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمال الصيد.

من صباح يوم الثالثاء  7:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 
اجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تو 21/2/2017الموافق 

غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت خمسة من الصيادين، وأصابت أحدهم. وتفيد التحقيقات 
الميدانية أن زوارق االحتالل فتحت النار تجاه مركب )حسكة ماتور( يستقله خمسة من الصيادين، أثناء تواجده 

اطئ بحر بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، وأصابت الصياد "محمد ميل( من ش 3على بعد حوالي )
عاماا( بعيار ناري في الخاصرة اليسرى، ثم حاصرت المركب واعتقلت الصياد باإلضافة 23عمران" صبري بكر )

ب" عاماا(، وعمر "محمد نجي17عاماا(، ومحمود صبري بكر)19للصيادين األربعة، وهم: عبدهللا صبري بكر)
عاماا(، وجميعهم من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كذلك استولت على 21عاماا(، وثابت محمد بكر)25بكر)

هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الصيادين األربعة عند حوالي الساعة  .المركب والمقتنيات الموجودة على متنه
من مساء اليوم  11:30والي الساعة من مساء اليوم نفسه، فيما أفرجت عن الصياد المصاب عند ح 10:00

 نفسه، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء اإلصابة بالمتوسطة.
يوم الثالثاء الموافق  فجرمن  4:30المصاب "محمد عمران" بكر، ... عند حوالي الساعة الصياد هذا وأفاد 

يناء غزة البحري والتقيت مع عمر "محمد عاماا( إلى م17عاماا( ومحمود)19) عبد هللا، توجهت مع أخوتي 21/2/2017
عاماا( الذي كان ينتظرننا داخل الميناء. قمت بتجهيز 21عاماا( في الطريق، والتقينا بثابت محمد بكر)25) بكرنجيب" 

. صعدنا إلى المركب نحن الخمسة، وأبحرنا شماالا إلى بحر مدينة بيت الهيا بالقرب من ( (GPSوأدوات الصيد والسنار 
نصطاد ... شاهدت "طراد" وزورقين مطاطيين، كانوا يقفون على بعد  المحرك وجلسناالفصل الشمالية، ... وأطفأت حدود 

ا، سمعت صوت إطالق للنار  7:30متر منا ومن المراكب األخرى المتواجدة. عند حوالي الساعة  500حوالي  صباحا
محرك القارب، وأمسكت المقود ووجهت الحسكة نحو الجهة " أدرتوشاهدت الزوارق اإلسرائيلية تتجه نحونا ... عندها "
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الجنوبية، في هذا الوقت شعرت بلسعة في خاصرتي الشمالية، ووقعت على أرضية الحسكة وتركت المقود، لّف بنا 
المركب، وسقط أخي محمود في البحر، عندها أمسكت المقود من جديد وأدرته إلى الخلف، وسبح محمود وصعد إلى 

ضعت يدي على خاصرتي ونظرت إليها فوجدت أنها مليئة بالدم. في هذا الوقت حاصر الحسكة زورقين الحسكة. و 
للنار، وفجأة توقف المحرك عن العمل  إطالقاسرائيليين األول مطاطي )عباس( واآلخر كبير )طراد(. كنت أسمع أصوات 

سكرياا ويحملون قطعا من السالح داخل المركب وتوقفت الحسكة. شاهدت مجموعة من الجنود اإلسرائيليين يرتدون زياا ع
أمرنا أن نخلع مالبسنا وننزل في البحر ونتجه نحوه. امتنعنا في بادئ األمر نظراا للبرد علينا و أحدهم  وصرخالمطاطي، 

... قام الشديد وإصابتي، ولكن الجنود أطلقوا النار صوب المركب فخفنا ونزلنا في الماء وسبحنا تجاه الطراد اإلسرائيلي 
جنديان اسرائيليان برفعي من الماء وأجلسوني بجانب الشباب في القارب، وعصب أحد الجنود عيني بقطعة قماش وربط 

ابي بعد حوالي ساعة، شعرت أن الطراد توقف، وقام أحد الجنود باصطح ...الستيك. شعرت أن القارب تحرك يدي بمربط ب
انت خاصرتي تؤلمني جداا ... ثم نقلوني إلى المستشفى ... ثم أدخلوني إلى غرفة، وك تعلى طريق خشبي ... ثم أداخل

من مساء اليوم نفسه ... ثم  21:00إلى غرفة العمليات وفقدت الوعي. استيقظت من النوم في غرفة العمليات الساعة 
 أوصلوني إلى معبر بيت حانون إيرز.

 
، 8/5/2017من مساء يوم االثنين الموافق  20:00صدم زورق حربي تابع لقوات االحتالل، عند حوالي الساعة 

. وتفيد في عرض بحر مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزةمركباا فلسطينياا، وكان على متنه ثالثة صيادين 
عاماا(، ومحمد  36لبردويل )عاماا( ورامي ا 20التحقيقات الميدانية أن الصيادين محمد ماجد محمد أبو ريالة)

عاماا( كانوا يستقلون مركباا فلسطينياا )حسكة بمحرك( ويقومون بأعمال الصيد، على بعد 21)بو زيادة أزاهر 
أسلحتها أميال من شاطئ بحر بيت الهيا غرب محافظة شمال غزة، حيث فتحت قوات االحتالل نيران  3حوالي 
بتحطيم جزء منه،  على مراكب الصيادين، وصدم زورق يتبع لهذه القوات، المركب بشكل مباشر وقام الرشاشة
ها أبو ريالة بكسر في يده اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العالج، هذا خاللأصيب 

 . متوسطةووصفت المصادر الطبية إصابته بال
 

من مساء يوم االثنين الموافق  00:15عند حوالي الساعة  ، أنهالمصاب محمد أبو ريالةالصياد وأفاد 
 (عاماا  36)، ذهبت إلى ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، برفقة الصيادين رامي مصباح البردويل 2017|5|8

في رحلة صيد أسماك في عرض البحر... عند  اإلبحار، وذلك بغرض (عاماا  21)ومحمد زاهر أبو زيادة 
االا حتى وصلنا إلى عمق وصولنا قمنا بتجهيز قارب صيد من نوع حسكة ماتور ... ثم أبحرنا غرباا واتجهنا شم

نحو ثالثة أميال بحرية مقابل شاطئ منطقة الواحة الواقعة شمال غرب بلدة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، 
ألقينا شباك الغزل في مياه البحر وشرعنا في صيد األسماك في المنطقة المسموح الصيد فيها وسط أجواء هادئة 

مساءا ...  45:19حسكات لزمالئنا الصيادين. وعند حوالي الساعة  (5) بما يقار في المنطقة، وكان بالقرب منا 
كبير من نوع طراد يتقدم نحونا من جهة الغرب ثم سمعت صوت إطالق نار...  إسرائيلي شاهدت زورق حربي

فأسرعت في إخراج شباك الغزل من المياه. وعندها رأيت زورقان مطاطيان صغيران يتقدمان نحونا بسرعة فائقة 
 ، وبينما كنت أرفع شباك الغزل من المياه هاجمنا زورق مطاطينار كثيف حولناهة الشمال وسط إطالق من ج

، أمسك ى ، عندها وقعت على أرض الحسكة وشعرت بألم في يدي اليسر بشكل مفاجئ وصدم حسكتنا بكل قوة
إلى الميناء توجهت إلى  تمكنا من الهرب. ... وبعد وصولناو رامي بالمقود وتحرك باتجاه الشرق نحو الشاطئ، 

مستشفى الشفاء لتلقي العالج، حيث ... أبلغني األطباء بأنني مصاب برضوض في اليد اليسرى وقاموا بوضع 
 . فقدنا شباك الغزل جراء مهاجمة الزورق لنا والذي يقدر ثمنه بنحو عشرة آالف شيكل"و ، عليها جبيرة خفيفة
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، جثة الصياد 15/5/2017من مساء يوم االثنين الموافق  14:00سلّمت قوات االحتالل عند حوالي الساعة 

عاماا( إلى ذويه في معبر بيت حانون "إيرز" شمال مدينة بيت حانون في محافظة 25محمد ماجد فضل بكر )
شمال غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن بكر استشهد في مستشفى "برزاليت" في مدينة بئر السبع، متأثراا بجراحه 

ي أصيب بها خالل إطالق زوارق االحتالل نيران رشاشاتها على مراكب الصيادين الفلسطينيين عند حوالي الت
ميل( من شاطئ بحر  2.5من صباح اليوم نفسه، قرب حدود الفصل الشمالية، على بعد حوالي ) 8:30الساعة 

ي كان يستقله بكر مع ثالثة بيت الهيا، حيث أصابت نيران الزوارق االسرائيلية المركب )حسكة بمحرك( الذ
صيادين آخرين، بستة طلقات في المحرك ما تسبب في تعطله عن العمل، ثم حاصرته وقامت باعتقال بكر، فيما 

عاماا(، بعيارين مطاطيين األول في ظهره والثاني في كعب قدمه 32أصيب الصياد فادي ماجد فضل بكر)
ميعهم من سكان مخيم الشاطئ في مدينة غزة. من جهتها اليسرى، فيما تركت اآلخرين على متن المركب، وج

 ذكرت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن العيار دخل من ظهر الشهيد بكر وخرج من صدره. 
من مساء يوم األحد  7:00فتحت البوارج الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض البحر، عند حوالي الساعة 

، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين التي كانت تتواجد قبالة شاطئ 16/7/2017الموافق 
مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة. أسفر إطالق النار عن إصابة اثنين من الصيادين كانا على متن قارب صيد 

ات التي وضعتها قوات كيلومتر عن العالم 1) حسكة ماتور( ضمن نطاق الصيد المسموح به وعلى بعد حوالي 
( ميل بحري، وبعد إصابتهما اضطروا إلى ترك أعمال 6االحتالل اإلسرائيلي لتحديد مساحة الصيد المسموح بها )

الصيد وشباكهم ومغادرة البحر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة لتلقي العالج وهما: 
عاماا(، أصيب بعيار ناري في الساق األيسر مدخل  19ن العمر )جحجوح، البالغ م إبراهيم محمود محمد ابو

عاماا(، أصيب بعيار ناري في الساق األيمن  24ومخرج، وخضر ياسر محمود أبو شمالة البالغ من العمر )
 مدخل ومخرج.

ثنين من صباح يوم اال 11:40فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 
، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب 6/11/2017الموافق 

وأصابت اثنين من الصيادين واعتقلتهما كما صادرت المركب الخاص بهما. في محافظة شمال غزة،  بلدة جباليا
مركب صيد من نوع )حسكة تجاه المختلفة تها زوارق االحتالل فتحت نيران رشاشاوتفيد التحقيقات الميدانية أن 

ميل( من شاطئ بحر بلدة جباليا في  2.5أثناء تواجده على بعد حوالي ) ،من الصيادين يستقله اثنينماتور( 
محمد علي عثمان مقداد أطلقت األعيرة النارية والمطاطية تجاه الصيادين، فأصابت الصياد و محافظة شمال غزة، 

ري بالقدم اليسرى، وعيارين مطاطيين بنفس القدم، وعيار مطاطي ثالث في الفخذ األيمن، كما بعيار نا عاماا(25)
بعيار مطاطي في الفخذ األيمن. هذا وقامت تلك القوات  عاماا(28حسن علي عثمان مقداد )أصابت الصياد 

لشاطئ الشمالي الخاص بهما، ويسكن كال الصيادين في مخيم ا المركب استولت على كما ال الصياديناعتقب
 ،من مساء اليوم نفسه 23:30هذا وافرجت قوات االحتالل عن حسن مقداد عند حوالي الساعة غرب مدينة غزة. 

، من 7/11/2017الموافق  ثالثاءمن فجر اليوم ال 00:30فرجت عن محمد مقداد عند حوالي الساعة أ فيما
 ن. خالل معبر بيت حانو 

من صباح اليوم نفسه رأينا طراد  40:11عند حوالي الساعة أنه " :دالصياد محمد علي عثمان مقدا يفيدو 
وأدرت المحرك متجهين نحونا بسرعة فائقة مما دفعنا للهرب،  الإلسرائيليوزورق مطاطي يتبع لقوات االحتالل 

، ولكن لم نتمكن من الهرب وذلك بسبب سرعة الزورق المطاطي والطراد، الجنوبية الشرقية نحو جهة
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، والمحركالزورق والطراد مقابل شواطئ مدينة غزة، وبدأ الجنود بإطالق النار على الحسكة  قبلمن  وحوصرنا
فقام الصيد بها، ولكني رفضت وقلت له أنني في المنطقة المسموحة  المحركإطفاء  أحد الجنودوطلب منا 

اطي في الفخذ األيمن، قدمي اليسرى، وعيارين مطاطيين على نفس القدم، وعيار مط ىبإطالق عيار ناري عل
، حسن شقيقيفرجت قوات االحتالل عن أو  ، واعتقلنا،حسن بعيار مطاطي في الفخذ األيمنوأصيب شقيقي 

من  30:12عند حوالي الساعة  يفرجت عنأ في حين ،من مساء اليوم نفسه 30:23عند حوالي الساعة 
  .) ايرز(، من خالل معبر بيت حانون 7/11/2017فجر اليوم التالي الموافق 

 
  :اعتقال الصيادين في عرض البحر 

بشكل منظم، ويكاد يكون يومياا، عمليات استهداف الصيادين الفلسطينيين  اإلسرائيلي قوات االحتاللتواصل 
، وتقوم بإجبارهم على خلع مالبسهم والسباحة في مياه البحر نحو الزوارق قطاع غزة بحر في عرضتالحقهم و 

حتجزهم لفترات تو ، وتخضعهم للتحقيق، وتحاول جّرهم للتعامل مع مخابرات االحتالل، عتقلهمتالحربية، ومن ثّم 
 وتحط من كرامتهم اإلنسانية عبر توجيه اإلهانات الجسدية واللفظية لهم. مختلفة، 

( 3( صياداا، من بينهم )39اعتقال، اعتقل خاللها ) لة( حا14سجل مركز الميزان خالل فترة التقرير، وقوع )و 
 .12لأطفا

 201713جدول يوضح عدد حاالت اعتقال الصيادين بحسب المحافظة خالل العام 
 المحافظة عدد الحوادث المعتقلون  األطفال منهم المفرج عنهم ما يزال معتقالا 

 شمال غزة 12 35 3 35 0
 غزة 2 4 0 3 1
 المجموع 14 39 3 38 1

 
 201714ظة خالل العام الصيادين بحسب المحافمن المعتقلين  شكل يوضح نسب

 

                                                           
 املرجع السابق. 12
 .2017خوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز امليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة، األرقام الواردة يف التقرير مأ 13
 . املرجع السابق 14
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 :2017العام  التي وقعت خاللاالعتقال التقرير ألبرز أحداث هذا القسم من يتطرق 

من يوم االثنين الموافق  11:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 
ادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال غرب ، تجاه مراكب الصي16/1/2017

. وتفيد التحقيقات واستولت على مركبهم مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت ثالثة من الصيادين
بعد  الميدانية أن زوارق االحتالل حاصرت مركباا )حسكة ماتور( يستقله ثالثة من الصيادين، أثناء تواجده على

ميل( من شاطئ بحر بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت الصيادين الثالثة،  2حوالي )
واستولت على القارب، والصيادين هم: عماد محمود صيام، وأنس عماد صيام، ومحمد خالد أبو دية، وهم من 

 سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة.
من صباح يوم االثنين  7:00ة نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلي

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال 16/1/2017الموافق 
. وتفيد استولت على مركبهم غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت اثنين من الصيادين

قات الميدانية أن زوارق االحتالل حاصرت مركباا )حسكة مجداف( يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده التحقي
ميل( من شاطئ بحر بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت الصيادين  1على بعد حوالي )

عاماا( وأورانس شريف السلطان 26االثنين، واستولت على القارب، والصيادين هم: محمد غالب السلطان )
 عاماا(، وهما من سكان مدينة بيت الهيا.20)

من صباح يوم األحد  6:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 
ل ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شما30/4/2017الموافق 

غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت اثنين من الصيادين. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق 
ميل(  2.5االحتالل حاصرت مركباا )حسكة بمحرك( يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده على بعد حوالي )

حيث اعتقلت الصيادين االثنين، واستولت على من شاطئ بحر بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، 
عاماا(، وهما من سكان مخيم 18عاماا( ومحمد عدنان أبو ريالة )33القارب، وهم: شعبان عدنان أبو ريالة )

  الشاطئ في مدينة غزة.
من مساء يوم األحد  23:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال 14/5/2017الموافق 
غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت ثالثة صيادين بينهم طفل. وتفيد التحقيقات الميدانية أن 

نهم طفل، أثناء تواجده بالقرب من حدود زوارق االحتالل حاصرت مركباا )حسكة بمحرك( يستقله ثالثة صيادين بي
ميل( من شاطئ بحر بيت الهيا، حيث اعتقلت الصيادين الثالثة، واستولت  3الفصل الشمالية، على بعد حوالي )

على القارب ومعدات الصيد التي كانت بحوزتهم، وحولتهم إلى ميناء إسدود. والصيادون هم: محمد أمين رشدي 
عاماا(، وهم 14عاماا(، والطفل حسين أمين رشدي أبو وردة)22أمين رشدي أبو وردة) عاماا(، ويوسف26أبو وردة)

من سكان بلدة جباليا النزلة في نفس المحافظة. هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الطفل حسين أبو وردة عند 
فيما حّولت ، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، 15/5/2017من مساء يوم االثنين الموافق  15:00حوالي الساعة 

 2:00المعتقلين اآلخرين إلى سجن عسقالن. هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الصياد محمد عند حوالي الساعة 
، من خالل معبر بيت حانون، فيما أفرجت عن يوسف عند حوالي 25/5/2017من فجر يوم الخميس الموافق 

 نفس المعبر. من خالل 30/5/2017 الثالثاء الموافق من مساء يوم 19:00الساعة 
من صباح يوم الجمعة  6:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال 11/8/2017الموافق 
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. وتفيد واستولت على مركبهم من الصيادينغرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت اثنين 
التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل حاصرت مركباا )حسكة مجداف( يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده 

بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، حيث اعتقلت مدينة متر( من شاطئ بحر  300على بعد حوالي )
عاماا(، وعدي عبد الباري 22، وهم: صدام عبد الباري محمد السلطان)مركبستولت على الالصيادين االثنين، وا

عاماا(، وهما من سكان مدينة بيت الهيا. هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الصيادين عند 22محمد السلطان )
 مساء اليوم نفسه. 15:00حوالي الساعة 

من صباح يوم االثنين  6:15الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها 
، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال 18/9/2017الموافق 

غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت اثنين من الصيادين. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق 
حت نيران رشاشاتها تجاه مركب )حسكة مجداف( يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده على بعد االحتالل فت

حوالي )نصف ميل( من شاطئ بحر مدينة بيت الهيا، بالقرب من حدود الفصل الشمالية، ثم حاصرت المركب 
محمد السلطان  وعمرو عادلعاماا(، 22عادل محمد السلطان ) وهما: محمدواستولت عليه واعتقلت الصيادين، 

من سكان حي السلطان في مدينة بيت الهيا. هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الصيادين عند  عاماا( وهما26)
من مساء اليوم نفسه، حيث تبين أن الصياد عمرو أصيب بشظايا عيار ناري في كلتا  19:00حوالي الساعة 

 الشفاء جراحه بالمتوسطة.قدميه، من جهتها وصفت المصادر الطبية في مستشفى 
عاماا( منذ حوالي 22لألسماك على حسكة مجداف مع أخي محمد السلطان ) اأعمل صياد ،يفيد الصياد عمرو السلطان

خرجت من المنزل أنا وشقيقي محمد،  ،2017|9|18يوم االثنين الموافق من فجر  30:3عشرة سنوات. عند حوالي الساعة 
في رحلة لصيد  اإلبحارترسو حسكتنا، وهي من نوع حسكة مجداف، بغرض  أينلسودانيه وتوجهنا إلى شاطئ بحر منطقة ا

على بعد حوالي  إلى الغرب من فجر اليوم نفسه، واتجهنا ،00:4وأبحرت أنا وشقيقي عند حوالي الساعة  ..سمك السردين.
د، وشرعت بفرد شباك الصيد، ميل بحري واحد من شاطئ بحر مدينة بيت الهيا، داخل المنطقة المسموح فيها بالصي

"عباس" يتبع لقوات  من نوع صباحاا، شاهدت زورقاا حربياا صغيراا  40:5كانت األجواء هادئة. عند حوالي الساعة و 
باتجاه الشمال. شعرت بالخوف،  عائداا  الزورق أعيرة نارية في الهواء، واستدار ويطلق  ...االحتالل، يقترب من حسكتنا

، وبينما 15:6على ظهر الحسة ثم تحركت بالحسكة نحو الشاطئ، إال أنه عند حوالي الساعة  جمعت الشباك ووضعتها
كنت أبعد عن شاطئ البحر حوالي نصف ميل بحري، شاهدت الزورق ذاته يقترب مرة أخرى بسرعة فائقة نحو حسكتنا، 

إلى أن  ...النارية في جسم الحسكة، وبادر إلى إطالق األعيرة النارية على الحسكة، كنت أسمع أصوات ارتطام األعيرة 
أمتار. فجأة وجدت نفسي أسقط على أرض الحسكة، وشعرت بحروق  5وصل الزورق إلى جوار الحسكة على بعد حوالي 

جنود  8وفي أسفل القدم اليسرى. شاهدت داخل الزورق حوالي في ساقي اليمنى من أعلى الركبة من جهة اليمين، 
أن أخلع مالبسي وأن أقفز في المياه وأسبح نحو الزورق تحت  أحد الجنوداألسلحة النارية، أمرني وكانوا يحملون  إسرائيليين

برفعي  همتهديد السالح. قفزت في الماء وعندها شعرت بحرقة في مكان الجرح، وسبحت حتى وصلت الزورق. قام اثنان من
على أرض الزورق. تبعني شقيقي  وأجلستلقماش، عيني بقطعة من ا وعصبوايدي بمربط من البالستيك،  وكبلوامن الماء 

. كانت حسكتي مربوطة في الزورق .، وأجلسه الجنود إلى جواري.اإلسرائيليمحمد، وكان هو اآلخر قد سبح إلى الزورق 
تحرك الطراد حوالي ساعة ونصف في البحر، وبعدها توقف. عندما أزال الجندي العصبة عن عيني .. الصغير. اإلسرائيلي

، وأمرني أنا فعلت. من ثم دخل الضابط إلى غرفةت رصيف ميناء، أمرني الضابط أن أسير معه على الرصيف، فشاهد
ترتدي الزي العسكري، وتمسك جهاز قياس الضغط وسماعة فحص  ةإسرائيليمجندة  .. دخلتوشقيقي أن نجلس فيها.

بعدها دخل مجموعة من  ...من القماش القلب، قامت بالكشف على الجروح في قدمي، وربطت أماكن الجروح بقطع 
...  ، وأمرني أحدهم أن أسير معه. كان باص أبيض اللون ينتظرنا في الخارجويديالجنود ووضعوا قيودا معدنية في قدمي 

وبعدها اقتادني جنديين إلى أحد الغرف  ...ثم تحرك الباص لنحو ساعة من الزمن وتوقف بنا في معبر إيرز شمال القطاع
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وحقق  ...بر، وقاموا بتفتيشنا بشكل دقيق ثم تركونا جالسين على األرض ونحن معصبين ومقيدين لنحو ساعتين، في المع
 من مساء اليوم نفسه. 00:19وتم اإلفراج عنا مع حوالي الساعة  ... حوالي نصف ساعةمعي أحدهم، ل

من صباح يوم األحد  6:00ساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي ال
، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال 15/10/2017الموافق 

غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت أربعة من الصيادين وصادرت مركباا. وتفيد التحقيقات 
ين من نوع )حسكة مجداف( يستقل كل منهما اثنين من الصيادين، الميدانية أن زوارق االحتالل الحقت مركب

وفتحت نيران رشاشاتها نحوهما، أثناء تواجد المركبين على بعد حوالي )ميل واحد( من شاطئ بحر مدينة بيت 
متر( من حدود الفصل الشمالية، ثم حاصرت المركب األول وأجبرت الصيادين طارق عبد  300الهيا، و)ميل و

عاماا( على القفز في الماء، وقامت باعتقالهما، 23عاماا(، ومحمد ياسين علي زايد)22حمد السلطان )الباري م
فيما استولت على المركب ومعدات الصيد الموجودة على متنه. هذا وحاصرت زوارق االحتالل عند حوالي 

عاماا(، 25السلطان )من اليوم نفسه، المركب الثاني، وأجبرت الصيادين فؤاد عدنان محمد  6:15الساعة 
عاماا( على القفز في الماء، وقامت باعتقالهما، واقتادت الصيادين األربعة 19ومحمود عدنان محمد السلطان )

إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة االسرائيلية. وهو األمر الذي نشر الذعر في صفوف الصيادين، ودفعهم 
يذكر أن جميع المعتقلين من سكان حي السالطين في مدينة بيت لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمال الصيد. 

عبر معبر بيت  ،مساء اليوم نفسه 11:00ربعة عند حوالي الساعة الهيا. هذا وتم االفراج عن المعتقلين األ
 .في محافظة شمال غزة حانون )ايرز(

 ،15/10/2017م األحد الموافق من صباح يو  00:4عند حوالي الساعة  وأفاد أحد المعتقلين وهو طارق السلطان،
ذياب محمد السلطان بحسكة من نوع مجداف تعود ملكيتها للصياد عاماا(  23محمد ياسين زايد ) الصيادو أبحرت أنا 

(، في بحر منطقة الواحة غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة. وشرعت بفرد الشباك، وكان في محيط عاماا 38)
صباحاا، وبينما كانت الحسكة على بعد حوالي  00:6الصيد الفلسطينية. عند حوالي الساعة  الحسكة عدد آخر من مراكب

منا اقترب ميل بحري واحد من شاطئ البحر، وحوالي ميل بحري من حدود الفصل الشمالية، في منطقة الصيد الفلسطينية، 
 ويأمرنا عبر مكّبر الصوت،يصرخ له، داخ اإلسرائيليين أحد الجنودكان و ، حربي صغير يتبع لقوات االحتاللزورق 

وقفزت في  يمالبس تخلع ونسبح باتجاه الزورق. أن نخلع مالبسنا وأن نقفز في الماء وأمرناد و الجنأحد صرخ  ..توقف.الب
من يدي بمربط  أحدهما وقيد ،الزورق  سطح إلىجنديان باتجاه الزورق. رفعني  توسبح ،محمد الصيادالماء، وتبعني 

. جلست على سطح الزورق، وسمعت صوت محمد وهو يصعد على متن وعصب عيني بقطعة من القماش ،بالستيكال
 تحرك الزورق حوالي ساعة في البحر من ثم توقف. .. الزورق. بحركة شعرت بعدها الزورق، ومن ثم جلس إلى جواري.

مكان مغلق. بعد  إلى ثم أدخالني واقتاداني معهما، فشعرت أنني أسير على مرسى خشبي. من أمسك بي اثنان من الجنود
ديان ن. دخل جثالثة صيادين، نزعت العصبة عن عيني، فوجدت أنني في غرفة )بركس(، وحولي حوالي نصف ساعة

تحمل سماعة طبية وجهاز كشف الضغط، المرأة وكانت  : رجل وامرأة، إلى الغرفة،اإلسرائيلييرتديان الزي العسكري 
جاء جندي  00:13ند حوالي الساعة . علي جراء الفحص الطبيإقامت بلمجندة مني، و فأدركت أنها طبيبة. اقتربت ا

عند .. و .من اليوم نفسه 00:15الساعة حوالي عند  هم سوف يقومون بتحويلنا إلى معبر بيت حانون سرائيلي وأخبرني أنإ
  .معبر بيت حانون  أفرج عني عبر 00:22حوالي الساعة 

 
من مساء يوم األحد  18:00 ئيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعةفتحت الزوارق الحربية اإلسرا

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب 3/12/2017الموافق 
 منطقة السودانية في محافظة شمال غزة، واعتقلت خمسة من الصيادين وصادرت مركباا.  وتفيد التحقيقات
الميدانية أن زوارق االحتالل حاصرت مركباا كبيراا )لنش جر( يستقله خمسة من الصيادين، أثناء تواجده على بعد 
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أميال( من شاطئ بحر منطقة السودانية في محافظة شمال غزة، حيث اعتقلت الصيادين الخمسة،  4حوالي )
عاماا(،وسامي 35أحمد طلبه) ن(، وأيمعاماا 27واستولت على المركب الخاص بهم، وهم: السيد ناصر الحلبي )

عاما( وجميعهم 16عاما( والطفل إيهاب أحمد طلبه)25عاماا(، ومحمد أحمد أبو الصادق)30نبيل أبو الصادق)
من سكان مخيم الشاطئ بمدينة غزة. هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الصيادين الخمسة عند حوالي الساعة 

  من مساء اليوم نفسه. 23:50
من صباح الخميس الموافق  6:30زوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة تحت الف

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة في محافظة 21/12/2017
انية أن زوارق االحتالل حاصرت شمال غزة، واعتقلت اثنين من الصيادين وصادرت مركباا. وتفيد التحقيقات الميد

مركباا من نوع )حسكة مجداف( يستقله اثنين من الصيادين، أثناء تواجده قرب حدود الفصل البحرية، وعلى بعد 
ميل( من شاطئ بحر مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، حيث اعتقلت الصيادين، واستولت  1حوالي )

عاماا(، 22عاماا(، وأورنس شريف السلطان ) 24السلطان )على المركب الخاص بهم، وهم: محمد غالب 
وكالهما من سكان مدينة بيت الهيا. هذا وتم االفراج عن المعتقلين االثنين مساء اليوم نفسه عبر معبر بيت 

 . حانون )ايرز(
 :15ومعدات الصيد راكبماالستيالء على  

د في عرض البحر الصي مراكبمالحقة ن عبر استهداف الصياديتواصل الزوارق الحربية اإلسرائيلية عمليات 
الكهربائية مثل شباك الصيد والمولدات على متنها وعلى معدات الصيد  ،االستيالء عليهاحصارها، و ، و قطاع غزة

وقوع  خالل فترة التقرير، سجل مركز الميزانحيث  .وغيرها من المقتنيات األخرى  والمجداف واإلشارات الضوئية
 ( قارب صيد.  13اإلطار، أسفرت عن االستيالء على )في هذا  ة( حادث13)

 

 
 201716العام  خاللالصيد بحسب المحافظة  مراكبجدول يوضح عدد حاالت االستيالء على 

 المحافظة عدد الحوادث عدد القوارب المستولى عليها
 شمال غزة 11 11
 غزة 2 2
 المجموع 13 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2017احلوادث تعرض من واقع رصد وتوثيق ابحثي مركز امليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  15
 .2017حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز امليزان 16
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 201717غزة خالل العام قطاع الصيد في محافظات  مراكبلى شكل يوضح نسبة حاالت االستيالء ع

        
    

   
    

 
 

التدي االستيالء على مراكب ومعددات الصديد التقرير ألبرز أحداث هذا القسم من يتطرق 

 :2017العام  وقعت خالل

من صباح اليوم األربعاء  5:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 
بيت الهيا في  مدينة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر 12/4/2017الموافق 

محافظة شمال غزة، وهو األمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر وترك شباك الصيد في البحر وعدم استكمال 
 أعمالهم، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

من مساء يوم األحد  20:30حت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة فت
، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة شمال 14/5/2017الموافق 

لتحقيقات الميدانية أن زوارق غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، واعتقلت ثالثة صيادين. وتفيد ا
االحتالل حاصرت مركباا )حسكة بمحرك( يستقله ثالثة صيادين، أثناء تواجده بالقرب من حدود الفصل الشمالية، 

 المركبميل( من شاطئ بحر بيت الهيا، حيث اعتقلت الصيادين الثالثة، واستولت على  2على بعد حوالي )
عاماا(، ومحمد طارق عبد 30صيادون هم: محمد سعيد عبد الرازق بكر )ومعدات الصيد الموجودة على متنه. وال

عاماا(، وهم من سكان مخيم الشاطئ في مدينة غزة. 19عاماا(، وعبد هللا صبري محمود بكر )22الرازق بكر )
من يوم االثنين الموافق  17:00هذا وأفرجت قوات االحتالل عن الصيادين الثالثة عند حوالي الساعة 

15/5/2017 . 
من صباح  10:15فتحت الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة 8/11/2017يوم األربعاء الموافق 
الميدانية أن زوارق االحتالل الحقت مركب  السودانية غرب محافظة شمال غزة، وتصيب صياداا. وتفيد التحقيقات

عاماا(، من سكان مخيم الشاطئ،  28صيد من نوع "لنش جر" تعود ملكيته للصياد محمد خالد إبراهيم الهبيل )
عاماا(، من سكان نفس المخيم، وأطلقت نيران رشاشاتها تجاه جسم 25يستقله الصياد أحمد محمد العرايشي )

دقيقة، إال أنها عادت وسمحت له بالعودة إلى ميناء غزة البحري. هذا وأصيب  30لمدة المركب، وحاصرته 
                                                           

 .2017األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز امليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  17
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، وهو األمر الذي دفع خاصته شباك الصيدفقد العرايشي في اليد اليمنى، كما  مطاطيالصياد العرايشي بعيار 
 .الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمال الصيد

 
 القانون الدولي:

ل المهنة اعتز هم ا الكثير من كات اإلسرائيلية من معاناة الصيادين الفلسطينيين وفرضت علىلقد فاقمت جملة االنتها
حيث شكل انخفاض العائد المادي لمهنة الصيد نتيجة تقليص عطلين عن العمل، مإلى صفوف ال واالنضمام

وتخريب مراكبهم،  ( أميال بحرية، وارتفاع تكاليف المخاطرة الناتجة عن مصادرة3مساحات الصيد إلى أقل من )
، أسباباا متظافرة، عملت معاا على وضع العاملين في ارتفاع أسعار المحروقات التي تحرك قوارب الصيدكما و 

طالق تواصل تلك القوات اعتداءاتها بشكل متنوع وشبه يومي كإو  .18متحت خط الفقر رغم عمله قطاع الصيد
ما يؤدي إلى قتل الصيادين وإصابتهم، اكب الصيادين نيرانها الرشاشة تجاه مر طالق القذائف الصاروخية وإ

 .واعتقالهم وتستولي على قواربهم وتخّرب معدات الصيد الخاصة بهم، وذلك حتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير
( من العهد 1( من المادة )2هذا وتتنافى جميع الممارسات اإلسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع الفقرة )

ولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام الد
، التي تنص على أن" لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها 1966

ي الدولي القائم على مبدأ المنفعة الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصاد
 .19المتبادلة وعن القانون الدولي وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"

( من 33المــادة )في كما تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وقت الحرب والتي حظرت 
يع تدابير االقتصاص، حيث أكدت على "ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن االتفاقية العقوبات الجماعية والسلب وجم

تحظر  .السلب محظور .مخالفة لم يقترفها هو شخصياا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب
 .20تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم"

( من الجزء الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 6المادة )تنتهك قوات االحتالل بشكل واضح، و 
والسياسية، التي تنص على أن "الحق في الحياة حق مالزم لكل انسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وال 

حو ( منه، والتي تنص على أن "لكل فرد يوجد على ن12" كذلك المادة )21 يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاا.
 قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه..".

تشكل تلك الممارسات انتهاكاا جسيماا للعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي تنص الفقرة و 
لذي ( من الجزء الثالث فيه على أنه: " تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل ا6( من المادة )1)

يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ 
 تدابير مناسبة لهذا الحق". 

                                                           
مطلقة ونسبية تستند إىل موازنة : ويضم التعريف مالمح 1997وفقا ً للمفهوم الوطين للفقر والذي يستند إىل التعريف الرمسي للفقر الذي مت وضعه يف العام  18

 قيقية لألسر.االحتياجات األساسية ألسرة تتألف من مخس أفراد )ابلغني اثنني وثالثة أطفال(، هذا وقد مت إعداد خطي فقر وفقاً ألمناط االستهالك احل
لتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض ل 19
 (.27)وفقاً ألحكام املادة  1976كانون الثاين/يناير   3، وبدأ ابلنفاذ بتاريخ 1966كانون األول/ ديسمرب   16( يف 21-ألف د 2200)

 .1949آب/أغسطس 12دنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف القانون الدويل االنساين، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص امل 20
ألف  2200مم املتحدة )العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لأل 21
 (.49)وفقاً ألحكام املادة  1976آذار/مارس  23، وبدأ ابلنفاذ بتاريخ 1966كانون األول/ ديسمرب   16( يف 21-د
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( من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، التي تنص على أن: "لكل 23( من المادة )1وتتناقض مع الفقرة )
 .22ط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة"شخص حق العمل، وفي اختيار عمله، وفي شرو 

( 52كما تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وقت الحرب والتي تنص في المادة رقم )
منها على: "... حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل، أو تقيد 

  .23بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة االحتالل" إمكانيات عملهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( املؤرخ يف العاشر من كانون 3-ألف د 217االعالن العاملي حلقوق االنسان، وثيقة دولية، اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 22

 .1948األول/ ديسمرب 
 .1949آب/أغسطس 12ابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف القانون الدويل االنساين، اتفاقية جنيف الر  23
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 الخاتمة

في المنطقة المقيدة الوصول  انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين حول يوضح التقرير
بحيث تأخذ في قطاع غزة،  الفلسطينيون  يتعرض لها الصيادون التي  تلك االنتهاكاتأبرز  بحراا في قطاع غزة

وتتعدى كونها انتهاكات مباشرة والتي تستهدف من خاللها الصيادين بالقتل  الطابع المنظم،االنتهاكات تلك 
تقويض العمل في هذا  واالعتقال والمالحقة، وتخريب األدوات ومصادرتها، لتعبر عن سياسة ممنهجة تهدف إلى

 سرهم والمجتمع.القطاع، وانعكاسات ذلك على الصيادين وأ
 

 ة لقواعد القانون الدولي اإلنسانيمنظمة وجسيم انتهاكاتيخلص التقرير إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ترتكب 
تطال الحق في العمل واالستفادة من الثروة البحرية، والحق في الحياة واألمن و ، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 من خالل والحق في حماية الممتلكات الخاصة.ية من االعتقال التعسفي، والسالمة الشخصية، والحق في الحما
الحصار البحري واالعتداءات المتكررة على قطاع الصيد بما في ذلك مالحقة الصيادين داخل مناطق  هافرض

 قوات االحتالل. مسبقاا الصيد التي حددتها 
 

 سياسة منظمة ي بما فيه قطاع الصيد، عبرتعطيل نمو بنية االقتصاد الفلسطينقوات االحتالل إلى وعمدت 
المنتجات في الوقت الذي تدفقت فيه  ،هامن استثمار  همحرمانلالستحواذ على ثروات الفلسطينيين الطبيعية، و 

انتهاكاا إضافياا لقواعد القانون الدولي  ، فيما يعتبرإلى السوق الفلسطينية ،وأنواع األسماك األقل جودة اإلسرائيلية
نسان والقانون الدولي اإلنساني التي ُتلزم الدولة المحتلة باستغالل الثروات الطبيعية في األراضي لحقوق اإل

 . األصليين المحتلة لصالح منفعة السكان
قوات تلك اليحّمل الشديدة الستمرار انتهاكات قوات االحتالل، فإنه إدانته الميزان لحقوق اإلنسان إذ يجدد مركز 

على أنها ملزمة باحترام حقوق مؤكداا  المترتبة على استمرار احتالل األراضي الفلسطينية،المسئولية القانونية 
الدولي لحقوق االنسان  القانون  يقّرها التي واجباتها القانونية ن، وتنفيذفلسطينيياإلنسان وإعمالها بالنسبة للسكان ال

 .احتالل والقانون الدولي االنساني باعتبارها قوة
ضد قطاع الصيد  ز صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم التي ترتكبها قوات االحتاللكما يشجب المرك

، إذ يعتبر أن غياب دوره الفاعل ال سيما األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، سمح لقوات الفلسطيني
إلى المجتمع الدولي  االحتالل باالستمرار في ارتكاب تلك االنتهاكات، وتزايد حدتها، دونما رادع؛ فإنه يدعو

، والضغط من أجل قطاع الصيد الفلسطينيالنتهاكات الموجهة ضد تلك االتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري ل
تفعيل أدوات المحاسبة القانونية، ومالحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم و ، رفع الحصار البحري المفروض على القطاع

 .الحرب
 

 انتهى
 


