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قػات عمى تمظ التحطخ حيث اع غدة، تػاصل قػات االحتالل اإلسخائيمي فخض حرارىا البحخي عمى قص
التي تقّخىا اتفاقية بحخياا  ( ميالا 20الـ) % مغ مداحة85حػالي مداحة تقّجر بالعسل في الفمدصيشييغ الرياديغ 

في التي تقّمرت  تمظ السداحة، 1993عام المشطسة التحخيخ الفمدصيشية ودولة االحتالل السبخمة بيغ  1مػأوس
الشذاط البحخي الفمدصيشي بذكل عام وفئة الرياديغ  ةتيجفمد، ثالثة أميال بحخية فقطحػالي األوقات إلى  أغمب

 خالفاا في سياق الحرار السفخوض عمى الدكان السجنييغ في قصاع غدة،  وتأتي ىحه االنتياكاتبذكل خاص، 
  .اإلندانلي لحقػق والقانػن الجو  ،قػاعج القانػن الجولي اإلنداني

 

كات التي تختكبيا قػات االحتالل بحق الرياديغ الفمدصيشييغ في عخض البحخ، حيث تصمق تتعجد أنساط االنتياو 
الدوارق الحخبية قحائفيا الراروخية وتفتح نيخان أسمحتيا الخشاشة بذكل مباشخ ومتكخر، تجاه مخاكب الرياديغ، 

 ،والدباحة في عخض البحخ، وتالحقيع وتعتقميع، وتجبخىع عمى خمع مالبديع يعفتػقع القتمى والجخحى في صفػف
، وتحط مغ كخامتيع اإلندانية عبخ أثشاء اعتقاليع، وتخزعيع لمتحقيق واالىانة وتسارس بحقيع أساليب التعحيب

 تػجيو اإلىانات الجدجية والمفطية ليع. 
 

ى كحلظ تقػم تمظ القػات بسرادرة مخاكب الرياديغ التي تذّكل وسائل عسل الرياديغ وسبل عيذيع، وتعسج إل
تختكب ما  غالباا ، و يعتجاه مخاكبالعادمة خخيب معجات الريج ومستمكاتيع، وتفتح الدوارق الحخبية خخاشيع السياه ت

فييا، ودون أن يذكل الرياديغ أي خصخ عمى قػات ىحه االنتياكات داخل مداحة الريج السدسػح العسل 
  االحتالل.

 

الجػانب االقترادية  صاع الريج والعامميغ فيو، ال سيسا فيعمى ق الزخر البالغ السشطسةتمظ االنتياكات  وتمحق
 كسااليػمية،  تمبية احتياجاتيعالتي تعيشيع عمى تفقج الرياديغ وسائل الريج وسبل عيذيع فيي  واالجتساعية،

وعسال الريانة ومعجات الريج كرانعي القػارب  ،العامميغ في ميشة الريج ،االنتياكات تمظ فعليتزخر ب
العامميغ في االنتياكات ب مجسل تمظوتجفع . سساك، كحلظ قصاع السدتيمكيغ الحيغ تتأثخ سّمتيع الذحائيةوتجار األ

ييجد ، األمخ الحي دورية ليربحػا مغ بيغ الفئات األشج فقخاا، والتي تحتاج إلى مداعجات إغاثية ىحا القصاع
 .يسّذ بجسمة حقػق اإلندان بالشدبة ليع وألسخىعحياتيع و 

 
في  انتياكات قػات االحتالل اإلسخائيمي بحق الرياديغ الفمدصيشييغ حػل 2017معام الدشػي ل تقخيخلاييجف 

الكذف عغ أنساط االنتياكات التي تختكبيا قػات االحتالل، إلى ، السشصقة السقيجة الػصػل بحخاا في قصاع غدة
لدامية السػقعة عمى اتفاقية جشيف زع السجتسع الجولي واألشخاف ايو عبخ رصج وتػثيق تمظ االنتياكات، كسا 

في سياق عسل مخكد السيدان ىحا التقخيخ يأتي و  .، أمام مدئػلياتيع القانػنية واألخالقية1949عام مالخابعة ل
لحقػق اإلندان عمى تعديد وحساية حقػق اإلندان واحتخام قػاعج القانػن الجولي اإلنداني، ورصج االنتياكات 

 .مقتخفي االنتياكاتعمى وقفيا أو الحّج مشيا، ومحاسبة والعسل  ،وتػثيقيا وكذفيا
 
 

                                                           
 . 1993ادلوقعة عام  راجع نصوص اتفاقية أوسلو ومالحقها 1
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مبيشاا الدياق التاريخي والحجود الجذخافية  تعخيف السشاشق مقيجة الػصػل بحخاا،ىحا التقخيخ بتقجيع نبحة حػل  يبجأ
ي اإلنداني لمسشصقة ومػقف القانػن الجولي اإلنداني مشيا. ويتشاول مجسل أنساط االنتياكات لقػاعج القانػن الجول

ومبادئ حقػق اإلندان التي يتعخض ليا الرياديغ في السشصقة مقيجة الػصػل في عخض البحخ، والتي أعمشتيا 
قػات االحتالل مشصقة مدسػح الريج فييا، خالل الفتخة السستجة مغ بجاية شيخ يشايخ وحتى نياية شيخ ديدسبخ 

 ، مجّعساا باألرقام واإلحرائيات. 2017لمعام 
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 السؽقع وأىسيتو4 

تعّج محافطات قصاع غدة جدءاا ميساا مغ الديل الداحمي الفمدصيشي، الػاقع جشػب غخب فمدصيغ، وتقع عمى 
، ويبمغ 2معك 365 ـبكع، وبسداحة إجسالية تقجر  45مدتصيل شػيل وضيق يستج مغ الذسال إلى الجشػب بصػل 

 ( كيمػمتخ في الجدء الجشػبي. 12( كيمػ متخ في القدع الذسالي، في حيغ يرل إلى قخابة )5.7عخضو )
 

شسال غدة، غدة، ديخ البمح، خان يػنذ، ورفح، ويحّج قصاع  :ىي 2وتتكػن محافطات غدة مغ خسذ محافطات
 .ذخق والذسال، ومرخ جشػباالمغ  1948األبيس الستػسط غخباا، واألراضي السحتمة عام  البحخ غدة
 

 الدكان4 
تذيخ تقجيخات الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصيشي السدتشجة إلى نتائج التعجاد العام لمدكان والسداكغ والسشذآت 

مميػن ندسة، مشيع  4.95في فمدصيغ يبمغ حػالي  2017، إلى أن عجد الدكان السقجر مشترف عام 2007
تبعاا لبعس السرادر لمعام الحالي سكان قصاع غدة ، في حيغ بمغ عجد 3أنثى مميػن  2.43مميػن ذكخ و 2.52
 .ػن ندسةممي 2.00بحػالي  ،2017

وتعّج الكثافة الدكانية في فمدصيغ مختفعة بذكل عام وفي قصاع غدة بذكل خاص، إذ بمذت الكثافة الدكانية 
 52324في الزفة الذخبية مقابل  2 خداا/كعف 532في فمدصيغ، بػاقع  2 فخداا/كع 823نحػ  2017رة لعام السقجّ 
 .4 في قصاع غدة 2/ كعفخداا 

 
 

  ظخوف السعيذة4
يعاني الدكان الفمدصيشيػن في األراضي الفمدصيشية السحتمة مغ تجىػر كبيخ في مدتػيات السعيذة، جخاء 

الفمدصيشية الثانية نياية ح انصالق االنتفاضة استيجاف قػات االحتالل لمسشذآت السجنية الفمدصيشية بذكل واسع مش
والسيسا السشذآت االقترادية، الرشاعية والتجارية والدراعية، التي تعخضت لمقرف والتجميخ  ،2000العام 

 . الستكخر والسشطع والتجخيف
مع تقييج حخكة البزائع والعامميغ مغ وإلى السشاشق الفمدصيشية السحتمة، لسشذآت السسشيج لتمظ اتجميخ وتخافق ال

إلى فقجان  تأن أد . وكان لسجسل تمظ االنتياكات2006تذجد مشح االنتخابات الفمدصيشية في مصمع العام  يوالح
في األراضي  يغفقخ سوالعغ العسل  السعصميغاآلالف مغ العسال الفمدصيشييغ فخص عسميع، وارتفاع معجالت 

 لجى الفمدصيشييغ.  تيةالحياعمى مجسل الخجمات  بالدمبانعكذ مخ الحي األ .السحتمة الفمدصيشية
 

 
                                                           

 وفقاً للتقسيمات اإلدارية ادلعتمدة لدى وزارة احلكم احمللي الفلسطينية. 2
اجلهاز ادلركزي لإلحصاء الفلسطيين، بيان صحفي، مبناسبة اليوم العادلي للسكان، الرابط:  3

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging ، 
 11/7/2017صدر بتاريخ 

 ادلصدر السابق نفسه. 4

http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging
http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1974&mid=3915&wversion=Staging
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شكمت اتفاقية أوسمػ السػقعة بيغ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ودولة االحتالل اإلسخائيمي أول وثيقة تزع قيػداا 
عمى حخية حخكة الرياديغ في عخض البحخ ووضعت حجوداا ال يدسح لمرياديغ بتجاوزىا. وبالخغع مغ مػقف 

فاقية أوسمػ مخجعاا صالحاا لتشطيع العالقة بيغ الدكان السجنييغ في األراضي مخكد السيدان الخافس ألن تكػن ات
الفمدصيشية السحتمة وسمصات االحتالل، وإصخاره عمى أن قػاعج القانػن الجولي اإلنداني والقانػن الجولي لحقػق 

د السيدان مغ خالل ىحا اإلندان ىسا السخجعان الخئيدان لتشطيع العالقة بيغ القػات السحتمة والدكان. يطيخ مخك
التقخيخ، ما ورد في اتفاقية أوسمػ، لتبيان عجم احتخام سمصات االحتالل لالتفاقيات الثشائية التي وقعتيا وليذ فقط 

 عجم احتخاميا لقػاعج القانػن الجولي اإلنداني.
 

5 : 

مية أقرى حج حجدت االتفاقيات الفمدصيشية اإلسخائي
( 20يدسح لمرياديغ الفمدصيشييغ بالػصػل إليو وىػ )

مغ شاشئ البحخ باتجاه الذخب، باستثشاء 6ميالا بحخياا
بعس السشاشق السحطػر الػصػل إلييا وتقع في 

    جشػب وشسال قصاع غدة.
والججيخ ذكخه أن قػات االحتالل اقتصعت مداحات 

يا بذكل أخخى، أضيفت لمسشاشق السحطػرة، باقتصاع
مدتقيع، األمخ الحي يجعل السداحة تزيق أكثخ، 
خاصة وأن الذاشئ الفمدصيشي يسيل بذكل حاد عمى 
شػل حجود القصاع، ما يعج مخالفةا صخيحةا لسا ورد 

' مغ اتفاقية اوسمػ والتي تشز عمى أن 11في السادة '
حداب السداحة يتع بذكل مائل، حتى يحقق الفائجة 

، ىحا وقّدست 7رياديغ الفمدصيشييغالسادية والسعشػية لم
 االتفاقية مشاشق الشذاط البحخي عمى الشحػ اآلتي:

قدست اتفاقية أوسمػ  4مناطك النشاط البحري
ومالحقيا البحخ أمام شاشئ غدة إلى ثالثة مشاشق 
نذاط بحخي وأشمق عمييا أحخف كخمػز وىي مشاشق 

,K,L,M تفاقيات عمى الشحػ اآلتي:ويسكغ وصف ىحه السشاشق وفقاا لسا ورد في اال 
 
 

                                                           
 .102الطيف للمطبوعات، ص، القاهرة، دار 1994مايو/ أاير  4ما يتعلق بشواطئ قطاع غزة، اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أرحيا ومالحقها ،  5
 مرت. 1609، يف حني يساوي ادليل الربي 1852ادلعروف أن ادليل البحري يساوي  6
 ، دلزيد من ادلعلومات اضغط الرابط: 2005معهد األحباث التطبيقية، القدس، أغسطس  7

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

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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 :Kو Mمنطمتا  (1

  مشصقةK  تستج إلى عذخيغ ميالا بحخياا في البحخ مغ الذاشئ في الجدء الذسالي مغ بحخ غدة
 الجشػب. اتجاهفي  اتداعاميل بحخي  1.5وإلى 

  مشصقةM  تستج إلى عذخيغ ميالا بحخياا في البحخ مغ الذاشئ في الجدء الجشػبي مغ بحخ غدة
 " اتداعاا مغ السياه السرخية.1بحخي واحج " وإلى ميل

  شبقاا لمذخوط في ىحه الفقخة تكػن مشصقتاM وK  مشصقتيغ مذمقتيغ، وتكػن السالحة فييسا مقرػرة
 عمى نذاط البحخية اإلسخائيمية.

 :Lالمنطمة  (2

  السشصقةL  محجدة مغ الجشػب بالسشصقةM  ومغ الذسال بالسشصقةK وتستج عذخيغ ميال بحخياا في 
 البحخ مغ الذاشئ.

  السشصقةL  البشػد التالية: واالقترادية حدب والشذاشات التخفيييةستكػن مفتػحة لمريج 
 

 25إلى البحخ السفتػح ويسكغ أن ترل محخكاتيا إلى حجود قػة  Lقػارب الريج لغ تخخج مغ السشصقة  .1
الجاخمية، ولغ عقجة لمسحخكات  15حران إذا كانت فػق سصح القارب وترل إلى سخعة أقراىا 

 تحسل القػارب أسمحة أو ذخائخ أو ترصاد باستعسال الستفجخات.
قػارب التخفيو يرخح ليا باإلبحار إلى مدافة ثالثة أميال بحخية مغ الذاشئ ما لع تحرل في حاالت  .2

أدناه، وقج ترل محخكات  3خاصة عمى مػافقة مخكد التشديق والتعاون البحخي السذار إليو في الفقخة 
حران ولغ تجخل أو تعسل أي مغ الجراجات البحخية ذات السحخكات أو  10ارب البحخية إلى قػة القػ 

  .Lالشفاثات السائية في السشصقة 
ميال بحخياا مغ الذاشئ إال فيسا يتعمق  12لغ تقتخب أكثخ مغ  Lالدفغ األجشبية التي تجخل السشصقة  .3

 أدناه.  4بالشذاشات التي تذصييا الفقخة 
 

 حجدت االتفاقية قػاعج عامة تشطع الحخكة في عخض البحخ، وتحجد الشذاط البحخي عمى الشحػ اآلتي:
يحسمػن تخاخيز صادرة عغ  Lقػارب الريج وقػارب التخفيو السحكػرة أنفاا وقباششتيا السبحخيغ في السشصقة   -1

 ػاصفاتيا مغ خالل المجشة األمشية السذتخكة.الدمصة الفمدصيشية، يتع التشديق بذأن نسػذجيا وم
لمقػارب عالمات تعخيف تحجدىا الدمصة الفمدصيشية، وستبمغ الدمصات اإلسخائيمية مغ خالل المجشة األمشية   -2

 السذتخكة بعالمات التعخيف ىحه.
وتراريح  يحسمػن تخاخيز Lالسقيسػن في السدتػششات اإلسخائيمية في قصاع غدة الحيغ يريجون في السشصقة  -3

 سفغ إسخائيمية.
كجدء مغ مدئػلية إسخائيل عغ األمغ داخل مشاشق الشذاط البحخي الثالث يسكغ لدفغ البحخية اإلسخائيمية  -4

اإلبحار في ىحه السشاشق عشج الزخورة وبجون حجود، ويسكشيا اتخاذ أي إجخاءات ضخورية ضج الدفغ السذتبو 
سمحة والحخائخ أو السخجرات والبزائع أو ألي نذاط أخخ غيخ في استعساليا لشذاشات إرىابية أو لتيخيب األ

قانػني، وتبمغ الذخشة الفمدصيشية بسثل ىحه األعسال ويتع تشديق اإلجخاءات الستبعة مغ خالل مخكد التشديق 
 والتعاون البحخي.
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 اا،بحخي ( ميالا 12)العسل فييا إلى حػالي  السدسػحريج المداحة  ، قّيجت قػات االحتالل22/3/1996بتاريخ 
ميالا بحخياا الستاحة لمفمدصيشييغ وفقاا التفاقات  (20)ولع يتسكغ الريادون الفمدصيشيػن مغ الػصػل إلى مدافة 

 ، فخضت قػات االحتالل28/09/2000. ومشح مصمع االنتفاضة الفمدصيشية الثانية بتاريخ 1993لعام اأوسمػ 
ػضعيا عالمات بحخية بميال ( أ6حػالي ) إلىالسدسػحة رت السداحة قمّ ، و ى قصاع غدةالحرار البحخي عم

، (الفشاشيذـ)حجيجية صفخاء المػن في عخض البحخ كحجود بحخية يسشع عمى الرياديغ تجاوزىا والتي تدسى ب
 . 2007بحخية فقط مشح مشترف العام أميال  (3)وصػالا إلى 

 

( أميال بحخية، إال أنيا 6الل وسسحت بتػسيع مداحة الريج إلى حػالي )، عادت قػات االحت2008في العام 
 27/12/2008فخضت حراراا بحخياا شامالا خالل عجوان "الخصاص السربػب" عمى القصاع، لمفتخة السستجة مغ 

، مشعت بسػجبو جسيع األنذصة البحخية عمى الدكان السجنييغ. في الفتخات التالية عمى 18/1/2009وحتى 
( أميال بحخية في معطع األوقات، والتي 9( إلى )3جوان تخاوحت مداحة الريج السدسػح العسل فييا بيغ )الع

ووفقاا لذيادات الرياديغ فإن  خزع تحجيجىا لدياسة قػات االحتالل الخامية لتجميخ قصاع الريج في قصاع غدة.
اشق بحخية رممية ال تتػفخ فييا األسساك إال ، ىي عبارة عغ مشبحخية ستة أميالالتي تتخوح بيغ ثالثة إلى مدافة 

بذكل محجود، بيشسا تتػاجج ىحه األسساك في السشاشق الرخخية في عسق أبعج مغ األميال الدتة عشج مدافات ال 
 ميالا بحخياا تقخيباا. (12)تقل عغ 
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 وصول بحرا  انتهاكات لوات االحتالل اإلسرائٌلً بحك الصٌادٌن الفلسطٌنٌٌن فً المنطمة ممٌدة ال

( 2)خالليا ( انتياك بحق الرياديغ، قتل 215وقػع ) ،2017وثق مخكد السيدان لحقػق اإلندان خالل العام 
دولة االحتالل،  سجػن اقتيادىع إلى جخى  ( أشفال،3بيشيع ) ( آخخيغ،39، واعتقال )اا ( صياد14صياداا، وجخح )

ريج الومعجات  مخاكب( قارب صيج، وخّخبت 13استػلت خالل ىحه االعتجاءات عمى )تمظ القػات  كسا أن
 ( حاالت.7كالذباك وكذافات اإلنارة الخاصة في )

 
 20128ججول يؽضح اعتجاءات قؽات االحتالل بحق الرياديؼ ومعجاتيػ خالل العام 

 215 حؽادث االنتياكات بحق الرياديؼ عجد
 213 عجد الحاالت التي تػ فييا اطالق نار

 14 اعتقال صياديؼ فييا عجد الحاالت التي تػ
 33 عجد السعتقميؼ

 2 عجد القتمى
 14 عجد االصابات

 13 الريج ومعجات مخاكبعجد حاالت استيالء عمى 
 13 التي تػ مرادرتيا السخاكبعجد 

 2 تخخيب أدوات صيجعجد الحاالت التي سجل فييا 
 

 خة التقخيخ عمى الشحؽ التالي4ويدتعخض التقخيخ االنتياكات بحق الرياديؼ الفمدطيشييؼ خالل فت
 

وشبو يػمي تجاه الرياديغ الفمدصيشييغ في  شطعتػاصل الدوارق الحخبية اإلسخائيمية عسميات إشالق الشار بذكل م
 .9نار( حادثة إشالق 213وقػع ) وسجل السخكد، فرل السائية، خالل فتخة التقخيخعخض البحخ أو قخب حجود ال

 

 201210جول يؽضح عجد حاالت إطالق الشار عمى الرياديؼ بحدب السحافعة خالل العام ج

 السحافعة عجد الحؽادث القتمى الجخحى

 شسال غدة 169 2 3

 غدة 23 0 3

 ديخ البمح 2 0 0

 خان يؽنذ 14 0 2

 رفح 5 0 0

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

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

 2012العام  بحدب السحافعة خاللشكل يؽضح ندب حاالت إطالق الشار عمى الرياديؼ 

 
 

 

أو  ة،قصاع غد  الدوارق الحخبية اإلسخائيمية عسميات استيجاف الرياديغ الفمدصيشييغ في عخض بحخ تػاصل
السخاكب بذكل  وترجم تمظ وتفتح نيخان أسمحتيا السختمفة تجاه مخاكب الرياديغ،قخب حجود الفرل السائية، 

إصابة صياداا و ( 2)مقتل سجل مخكد السيدان خالل فتخة التقخيخ، و متعّسج، فتػقع القتمى والجخحى في صفػفيع. 
 .11آخخيغ( 14)

 2012شكل يؽضح ندبة الجخحى الرياديؼ بحدب السحافعة خالل العام 

 
 
 
 

                                                           
 . 2017احلوادث تعرض من واقع رصد وتوثيق ابحثي مركز ادليزان حلقوق االنسان، يف قطاع غزة،  11
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 20124العام التي وقعت خالل قتل وإصابة الرياديؼ اث التقخيخ ألبخز أحجىحا القدػ مؼ يتطخق 

مغ مداء يػم األربعاء السػافق  21:00صجم زورق حخبي تابع لقػات االحتالل، عشج حػالي الداعة 
، مخكباا فمدصيشياا )النر إضاءة( يعػد لمرياد رشاد اليدي، وكان عمى متشو الرياد دمحم أحسج "دمحم 4/1/2017

. وتفيج التحقيقات السيجانية أن في عخض بحخ بمجة بيت الىيا في محافطة شسال غدة( اا عام33جسيل" اليدي )
 5الرياد اليدي كان يتػاجج عمى متغ مخكب اإلضاءة رفقة مخكبيغ آخخيغ يقػمان بأعسال الريج، عمى بعج 

تحصيسو بذكل مباشخ وقام ب مخكبوأميال مغ شاشئ بحخ بيت الىيا شسال غدة، حيث صجم زورق االحتالل 
مغ  األمخ الحي دفع الرياديغ لسذادرة البحخ وعجم استكسال أعسال الريج.واغخاقو، ىحا وفقجت آثار الرياد، 

 جانبيا أعمشت عائمة اليدي عغ وفاة الرياد دمحم اليدي بعج مخور ثالثة أيام عمى فقجانو في البحخ.
 

مغ يػم الثالثاء السػافق  11:30عة فتحت زوارق االحتالل نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الدا
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الدػدانية غخب محافطة 17/1/2017

شسال غدة، وأصابت صياداا. وتفيج التحقيقات السيجانية أن زوارق االحتالل أشمقت الشار تجاه مخكب مغ نػع 
عاماا(، وىسا مغ 22عسخان أبػ ريالة، ويدتقمو الرياد خالج خالج أبػ ريالة) )حدكة ماتػر(، تعػد ممكيتو لمرياد

أميال( مغ شاشئ بحخ مشصقة الدػدانية،  3سكان مخيع الذاشئ بذدة، أثشاء تػاجج السخكب عمى بعج حػالي )
صيج عجد  حيث أصيب أبػ ريالة بثالثة أعيخة مصاشية في يجه اليسشى، ىحا وقامت زوارق االحتالل بتسديق شباك

 آخخ مغ الرياديغ، وىػ األمخ الحي دفع الرياديغ لسذادرة البحخ وعجم استكسال أعسال الريج.
مغ صباح يػم الثالثاء  7:30فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 

في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال ، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت 21/2/2017السػافق 
غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت خسدة مغ الرياديغ، وأصابت أحجىع. وتفيج التحقيقات 
السيجانية أن زوارق االحتالل فتحت الشار تجاه مخكب )حدكة ماتػر( يدتقمو خسدة مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه 

حخ بيت الىيا، بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، وأصابت الرياد "دمحم ميل( مغ شاشئ ب 3عمى بعج حػالي )
عاماا( بعيار ناري في الخاصخة اليدخى، ثع حاصخت السخكب واعتقمت الرياد باإلضافة 23عسخان" صبخي بكخ )

عاماا(، وعسخ "دمحم نجيب" 17عاماا(، ومحسػد صبخي بكخ)19لمرياديغ األربعة، وىع: عبجهللا صبخي بكخ)
عاماا(، وجسيعيع مغ سكان مخيع الذاشئ بسجيشة غدة، كحلظ استػلت عمى 21عاماا(، وثابت دمحم بكخ)25خ)بك

ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الرياديغ األربعة عشج حػالي الداعة  .السخكب والسقتشيات السػجػدة عمى متشو
مغ مداء اليػم  11:30الداعة مغ مداء اليػم نفدو، فيسا أفخجت عغ الرياد السراب عشج حػالي  10:00

 نفدو، ووصفت السرادر الصبية في مدتذفى الذفاء اإلصابة بالستػسصة.
، 21/2/2017يػم الثالثاء السػافق  فجخمغ  4:30السراب "دمحم عسخان" بكخ، ... عشج حػالي الداعة الرياد ىحا وأفاد 

 بكخغدة البحخي والتقيت مع عسخ "دمحم نجيب"  عاماا( إلى ميشاء17عاماا( ومحسػد)19) عبج هللاتػجيت مع أخػتي 
عاماا( الحي كان يشتطخنشا داخل السيشاء. قست بتجييد أدوات الريج 21عاماا( في الصخيق، والتقيشا بثابت دمحم بكخ)25)

ل (. صعجنا إلى السخكب نحغ الخسدة، وأبحخنا شساالا إلى بحخ مجيشة بيت الىيا بالقخب مغ حجود الفر (GPSووالدشار 
 500نرصاد ... شاىجت "شخاد" وزورقيغ مصاشييغ، كانػا يقفػن عمى بعج حػالي  السحخك وجمدشاالذسالية، ... وأشفأت 

ا، سسعت صػت إشالق لمشار وشاىجت الدوارق  7:30متخ مشا ومغ السخاكب األخخى الستػاججة. عشج حػالي الداعة  صباحا
القارب، وأمدكت السقػد ووجيت الحدكة نحػ الجية الجشػبية، في ىحا " محخك أدرتاإلسخائيمية تتجو نحػنا ... عشجىا "

الػقت شعخت بمدعة في خاصختي الذسالية، ووقعت عمى أرضية الحدكة وتخكت السقػد، لّف بشا السخكب، وسقط أخي 
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جي محسػد في البحخ، عشجىا أمدكت السقػد مغ ججيج وأدرتو إلى الخمف، وسبح محسػد وصعج إلى الحدكة. وضعت ي
عمى خاصختي ونطخت إلييا فػججت أنيا مميئة بالجم. في ىحا الػقت حاصخ الحدكة زورقيغ اسخائيمييغ األول مصاشي 

لمشار، وفجأة تػقف السحخك عغ العسل وتػقفت الحدكة. شاىجت  إشالق)عباس( واآلخخ كبيخ )شخاد(. كشت أسسع أصػات 
أحجىع  وصخخويحسمػن قصعا مغ الدالح داخل السخكب السصاشي،  مجسػعة مغ الجشػد اإلسخائيمييغ يختجون زياا عدكخياا 

أمخنا أن نخمع مالبدشا ونشدل في البحخ ونتجو نحػه. امتشعشا في بادئ األمخ نطخاا لمبخد الذجيج وإصابتي، ولكغ عميشا و 
ام جشجيان اسخائيميان بخفعي الجشػد أشمقػا الشار صػب السخكب فخفشا وندلشا في الساء وسبحشا تجاه الصخاد اإلسخائيمي ... ق

الستيظ. شعخت مغ الساء وأجمدػني بجانب الذباب في القارب، وعرب أحج الجشػد عيشي بقصعة قساش وربط يجي بسخبط ب
ابي عمى شخيق خذبي ... ثع بعج حػالي ساعة، شعخت أن الصخاد تػقف، وقام أحج الجشػد باصصح ...أن القارب تحخك 

اصختي تؤلسشي ججاا ... ثع نقمػني إلى السدتذفى ... ثع أدخمػني إلى غخفة العسميات وفقجت إلى غخفة، وكانت خ تأداخم
مغ مداء اليػم نفدو ... ثع أوصمػني إلى معبخ بيت  21:00الػعي. استيقطت مغ الشػم في غخفة العسميات الداعة 

 حانػن إيخز.
 

، 8/5/2017مغ مداء يػم االثشيغ السػافق  20:00صجم زورق حخبي تابع لقػات االحتالل، عشج حػالي الداعة 
. وتفيج في عخض بحخ مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدةمخكباا فمدصيشياا، وكان عمى متشو ثالثة صياديغ 

بػ أعاماا(، ودمحم زاىخ  36لبخدويل )عاماا( ورامي ا 20التحقيقات السيجانية أن الرياديغ دمحم ماجج دمحم أبػ ريالة)
 3ماا( كانػا يدتقمػن مخكباا فمدصيشياا )حدكة بسحخك( ويقػمػن بأعسال الريج، عمى بعج حػالي عا21زيادة )

 أسمحتيا الخشاشةأميال مغ شاشئ بحخ بيت الىيا غخب محافطة شسال غدة، حيث فتحت قػات االحتالل نيخان 
يع جدء مشو، أصيب عمى مخاكب الرياديغ، وصجم زورق يتبع ليحه القػات، السخكب بذكل مباشخ وقام بتحص

يا أبػ ريالة بكدخ في يجه اليدخى، نقل عمى إثخىا إلى مدتذفى الذفاء بسجيشة غدة لتمقي العالج، ىحا خالل
 . ستػسصةووصفت السرادر الصبية إصابتو بال

 
 ،2017|5|8مغ مداء يػم االثشيغ السػافق  15:00عشج حػالي الداعة  ، أنوالسراب دمحم أبػ ريالةالرياد وأفاد 

ودمحم زاىخ أبػ  (عاماا  36)ذىبت إلى ميشاء الرياديغ غخب مجيشة غدة، بخفقة الرياديغ رامي مرباح البخدويل 
في رحمة صيج أسساك في عخض البحخ... عشج وصػلشا قسشا بتجييد  اإلبحار، وذلظ بذخض (عاماا  21)زيادة 

حتى وصمشا إلى عسق نحػ ثالثة أميال بحخية قارب صيج مغ نػع حدكة ماتػر ... ثع أبحخنا غخباا واتجيشا شساالا 
مقابل شاشئ مشصقة الػاحة الػاقعة شسال غخب بمجة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، ألقيشا شباك الذدل في 
مياه البحخ وشخعشا في صيج األسساك في السشصقة السدسػح الريج فييا وسط أجػاء ىادئة في السشصقة، وكان 

مداءا ... شاىجت زورق  19:45حدكات لدمالئشا الرياديغ. وعشج حػالي الداعة  (5) بما يقار بالقخب مشا 
كبيخ مغ نػع شخاد يتقجم نحػنا مغ جية الذخب ثع سسعت صػت إشالق نار... فأسخعت في  إسخائيمي حخبي

 إخخاج شباك الذدل مغ السياه. وعشجىا رأيت زورقان مصاشيان صذيخان يتقجمان نحػنا بدخعة فائقة مغ جية
بذكل  ، وبيشسا كشت أرفع شباك الذدل مغ السياه ىاجسشا زورق مصاشينار كثيف حػلشاالذسال وسط إشالق 

، أمدظ رامي ى ، عشجىا وقعت عمى أرض الحدكة وشعخت بألع في يجي اليدخ مفاجئ وصجم حدكتشا بكل قػة
لى السيشاء تػجيت إلى تسكشا مغ اليخب. ... وبعج وصػلشا إو بالسقػد وتحخك باتجاه الذخق نحػ الذاشئ، 

مدتذفى الذفاء لتمقي العالج، حيث ... أبمذشي األشباء بأنشي مراب بخضػض في اليج اليدخى وقامػا بػضع 
 . فقجنا شباك الذدل جخاء مياجسة الدورق لشا والحي يقجر ثسشو بشحػ عذخة آالف شيكل"و ، عمييا جبيخة خفيفة
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، جثة الرياد دمحم 15/5/2017مغ مداء يػم االثشيغ السػافق  14:00سمّست قػات االحتالل عشج حػالي الداعة 
عاماا( إلى ذويو في معبخ بيت حانػن "إيخز" شسال مجيشة بيت حانػن في محافطة شسال 25ماجج فزل بكخ )

غدة. وتفيج التحقيقات السيجانية أن بكخ استذيج في مدتذفى "بخزاليت" في مجيشة بئخ الدبع، متأثخاا بجخاحو التي 
أصيب بيا خالل إشالق زوارق االحتالل نيخان رشاشاتيا عمى مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ عشج حػالي الداعة 

ميل( مغ شاشئ بحخ بيت  2.5مغ صباح اليػم نفدو، قخب حجود الفرل الذسالية، عمى بعج حػالي ) 8:30
كان يدتقمو بكخ مع ثالثة صياديغ الىيا، حيث أصابت نيخان الدوارق االسخائيمية السخكب )حدكة بسحخك( الحي 

آخخيغ، بدتة شمقات في السحخك ما تدبب في تعصمو عغ العسل، ثع حاصختو وقامت باعتقال بكخ، فيسا أصيب 
عاماا(، بعياريغ مصاشييغ األول في ضيخه والثاني في كعب قجمو اليدخى، فيسا 32الرياد فادي ماجج فزل بكخ)

عيع مغ سكان مخيع الذاشئ في مجيشة غدة. مغ جيتيا ذكخت السرادر تخكت اآلخخيغ عمى متغ السخكب، وجسي
 الصبية في مدتذفى الذفاء بسجيشة غدة أن العيار دخل مغ ضيخ الذييج بكخ وخخج مغ صجره. 

مغ مداء يػم األحج  7:00فتحت البػارج الحخبية اإلسخائيمية الستسخكدة في عخض البحخ، عشج حػالي الداعة 
، نيخان أسمحتيا الخشاشة تجاه قػارب الرياديغ الفمدصيشييغ التي كانت تتػاجج قبالة شاشئ 16/7/2017السػافق 

مجيشة خانيػنذ، جشػب قصاع غدة. أسفخ إشالق الشار عغ إصابة اثشيغ مغ الرياديغ كانا عمى متغ قارب صيج 
التي وضعتيا قػات  كيمػمتخ عغ العالمات 1) حدكة ماتػر( ضسغ نصاق الريج السدسػح بو وعمى بعج حػالي 

( ميل بحخي، وبعج إصابتيسا اضصخوا إلى تخك أعسال 6االحتالل اإلسخائيمي لتحجيج مداحة الريج السدسػح بيا )
الريج وشباكيع ومذادرة البحخ، وتع نقل السرابيغ إلى مدتذفى ناصخ الصبي في السجيشة لتمقي العالج وىسا: 

عاماا(، أصيب بعيار ناري في الداق األيدخ مجخل  19العسخ )جحجػح، البالغ مغ  إبخاىيع محسػد دمحم ابػ
عاماا(، أصيب بعيار ناري في الداق األيسغ  24ومخخج، وخزخ ياسخ محسػد أبػ شسالة البالغ مغ العسخ )

 مجخل ومخخج.

يغ مغ صباح يػم االثش 11:40فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الدػدانية غخب 6/11/2017السػافق 

وأصابت اثشيغ مغ الرياديغ واعتقمتيسا كسا صادرت السخكب الخاص بيسا. في محافطة شسال غدة،  بمجة جباليا
مخكب صيج مغ نػع )حدكة تجاه السختمفة ا زوارق االحتالل فتحت نيخان رشاشاتيوتفيج التحقيقات السيجانية أن 

ميل( مغ شاشئ بحخ بمجة جباليا في  2.5أثشاء تػاججه عمى بعج حػالي ) ،مغ الرياديغ يدتقمو اثشيغماتػر( 
دمحم عمي عثسان مقجاد أشمقت األعيخة الشارية والسصاشية تجاه الرياديغ، فأصابت الرياد و محافطة شسال غدة، 

بالقجم اليدخى، وعياريغ مصاشييغ بشفذ القجم، وعيار مصاشي ثالث في الفخح األيسغ، كسا بعيار ناري  عاماا(25)
بعيار مصاشي في الفخح األيسغ. ىحا وقامت تمظ القػات  عاماا(28حدغ عمي عثسان مقجاد )أصابت الرياد 

شئ الذسالي الخاص بيسا، ويدكغ كال الرياديغ في مخيع الذا السخكب استػلت عمى كسا ال الرياديغاعتقب
 ،مغ مداء اليػم نفدو 23:30ىحا وافخجت قػات االحتالل عغ حدغ مقجاد عشج حػالي الداعة غخب مجيشة غدة. 

، مغ خالل 7/11/2017السػافق  ثالثاءمغ فجخ اليػم ال 00:30فخجت عغ دمحم مقجاد عشج حػالي الداعة أ فيسا
 ن. معبخ بيت حانػ 

مؼ صباح اليؽم نفدو رأيشا طخاد  11440عشج حؽالي الداعة أنو " 4الرياد دمحم عمي عثسان مقجاد يفيجو 
وأدرت السحخك متجييؼ نحؽنا بدخعة فائقة مسا دفعشا لميخب،  الإلسخائيميوزورق مطاطي يتبع لقؽات االحتالل 

، ولكؼ لػ نتسكؼ مؼ اليخب وذلغ بدبب سخعة الدورق السطاطي والطخاد، الجشؽبية الذخقية نحؽ جية
، والسحخكالدورق والطخاد مقابل شؽاطئ مجيشة غدة، وبجأ الجشؽد بإطالق الشار عمى الحدكة  قبلمؼ  وحؽصخنا

فقام الريج بيا، ولكشي رفزت وقمت لو أنشي في السشطقة السدسؽحة  السحخكإطفاء  أحج الجشؽدوطمب مشا 
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في الفخح األيسؼ،  قجمي اليدخى، وعياريؼ مطاطييؼ عمى نفذ القجم، وعيار مطاطي ىبإطالق عيار ناري عم
، حدؼ شقيقيفخجت قؽات االحتالل عؼ أو  ، واعتقمشا،حدؼ بعيار مطاطي في الفخح األيسؼوأصيب شقيقي 

مؼ  12430عشج حؽالي الداعة  يفخجت عشأ في حيؼ ،مؼ مداء اليؽم نفدو 23430عشج حؽالي الداعة 
  .يخز(، مؼ خالل معبخ بيت حانؽن ) ا2/11/2012فجخ اليؽم التالي السؽافق 

 

 

بذكل مشطع، ويكاد يكػن يػمياا، عسميات استيجاف الرياديغ الفمدصيشييغ  اإلسخائيمي قػات االحتاللتػاصل 
، وتقػم بإجبارىع عمى خمع مالبديع والدباحة في مياه البحخ نحػ الدوارق قصاع غدة بحخ في عخضتالحقيع و 

حتجدىع لفتخات تو ، وتخزعيع لمتحقيق، وتحاول جّخىع لمتعامل مع مخابخات االحتالل، عتقميعتالحخبية، ومغ ثّع 
 وتحط مغ كخامتيع اإلندانية عبخ تػجيو اإلىانات الجدجية والمفطية ليع. مختمفة، 

( 3( صياداا، مغ بيشيع )39اعتقال، اعتقل خالليا ) لة( حا14سجل مخكد السيدان خالل فتخة التقخيخ، وقػع )و 
 .12لأشفا

 201213ججول يؽضح عجد حاالت اعتقال الرياديؼ بحدب السحافعة خالل العام 
 السحافعة عجد الحؽادث السعتقمؽن  األطفال مشيػ السفخج عشيػ ما يدال معتقالً 

 شسال غدة 12 35 3 35 0
 غدة 2 4 0 3 1
 السجسؽع 14 33 3 32 1

 
 201214ل العام الرياديؼ بحدب السحافعة خال مؼ السعتقميؼ  شكل يؽضح ندب

 
 
 

                                                           
 ادلرجع السابق. 12
 .2017دة البياانت اخلاصة مبركز ادليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة، األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاع 13
 . ادلرجع السابق 14
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 20124يتطخق ىحا القدػ مؼ التقخيخ ألبخز أحجاث االعتقال التي وقعت خالل العام 
مغ يػم االثشيغ السػافق  11:30فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 

دصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال غخب ، تجاه مخاكب الرياديغ الفم16/1/2017
. وتفيج التحقيقات واستػلت عمى مخكبيع مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت ثالثة مغ الرياديغ

السيجانية أن زوارق االحتالل حاصخت مخكباا )حدكة ماتػر( يدتقمو ثالثة مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه عمى بعج 
ميل( مغ شاشئ بحخ بيت الىيا، بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، حيث اعتقمت الرياديغ الثالثة،  2ي )حػال

واستػلت عمى القارب، والرياديغ ىع: عساد محسػد صيام، وأنذ عساد صيام، ودمحم خالج أبػ دية، وىع مغ 
 سكان مخيع الذاشئ بسجيشة غدة.

مغ صباح يػم االثشيغ  7:00سمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أ
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 16/1/2017السػافق 

. وتفيج استػلت عمى مخكبيع غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت اثشيغ مغ الرياديغ
انية أن زوارق االحتالل حاصخت مخكباا )حدكة مججاف( يدتقمو اثشيغ مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه التحقيقات السيج

ميل( مغ شاشئ بحخ بيت الىيا، بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، حيث اعتقمت الرياديغ  1عمى بعج حػالي )
أورانذ شخيف الدمصان عاماا( و 26االثشيغ، واستػلت عمى القارب، والرياديغ ىع: دمحم غالب الدمصان )

 عاماا(، وىسا مغ سكان مجيشة بيت الىيا.20)
مغ صباح يػم األحج  6:30فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 

، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 30/4/2017السػافق 
شة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت اثشيغ مغ الرياديغ. وتفيج التحقيقات السيجانية أن زوارق غخب مجي

ميل(  2.5االحتالل حاصخت مخكباا )حدكة بسحخك( يدتقمو اثشيغ مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه عمى بعج حػالي )
ت الرياديغ االثشيغ، واستػلت عمى مغ شاشئ بحخ بيت الىيا، بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، حيث اعتقم

عاماا(، وىسا مغ سكان مخيع الذاشئ 18عاماا( ودمحم عجنان أبػ ريالة )33القارب، وىع: شعبان عجنان أبػ ريالة )
  في مجيشة غدة.

مغ مداء يػم األحج  23:00فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 14/5/2017السػافق 

غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت ثالثة صياديغ بيشيع شفل. وتفيج التحقيقات السيجانية أن 
أثشاء تػاججه بالقخب مغ حجود زوارق االحتالل حاصخت مخكباا )حدكة بسحخك( يدتقمو ثالثة صياديغ بيشيع شفل، 

ميل( مغ شاشئ بحخ بيت الىيا، حيث اعتقمت الرياديغ الثالثة، واستػلت  3الفرل الذسالية، عمى بعج حػالي )
عمى القارب ومعجات الريج التي كانت بحػزتيع، وحػلتيع إلى ميشاء إسجود. والريادون ىع: دمحم أميغ رشجي أبػ 

عاماا(، وىع مغ 14عاماا(، والصفل حديغ أميغ رشجي أبػ وردة)22ي أبػ وردة)عاماا(، ويػسف أميغ رشج26وردة)
سكان بمجة جباليا الشدلة في نفذ السحافطة. ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الصفل حديغ أبػ وردة عشج حػالي 

ت ، عبخ معبخ بيت حانػن "إيخز"، فيسا حّػل15/5/2017مغ مداء يػم االثشيغ السػافق  15:00الداعة 
 2:00السعتقميغ اآلخخيغ إلى سجغ عدقالن. ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الرياد دمحم عشج حػالي الداعة 

، مغ خالل معبخ بيت حانػن، فيسا أفخجت عغ يػسف عشج حػالي 25/5/2017مغ فجخ يػم الخسيذ السػافق 
 بخ.مغ خالل نفذ السع 30/5/2017 الثالثاء السػافق مغ مداء يػم 19:00الداعة 

مغ صباح يػم الجسعة  6:30فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 11/8/2017السػافق 
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. وتفيج واستػلت عمى مخكبيع يغغخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت اثشيغ مغ الرياد
التحقيقات السيجانية أن زوارق االحتالل حاصخت مخكباا )حدكة مججاف( يدتقمو اثشيغ مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه 

بيت الىيا، بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، حيث اعتقمت مجيشة متخ( مغ شاشئ بحخ  300عمى بعج حػالي )
عاماا(، وعجي عبج الباري دمحم 22، وىع: صجام عبج الباري دمحم الدمصان)سخكبال الرياديغ االثشيغ، واستػلت عمى

عاماا(، وىسا مغ سكان مجيشة بيت الىيا. ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الرياديغ عشج حػالي 22الدمصان )
 مداء اليػم نفدو. 15:00الداعة 

مغ صباح يػم االثشيغ  6:15عشج حػالي الداعة فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 18/9/2017السػافق 

غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت اثشيغ مغ الرياديغ. وتفيج التحقيقات السيجانية أن زوارق 
رشاشاتيا تجاه مخكب )حدكة مججاف( يدتقمو اثشيغ مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه عمى بعج االحتالل فتحت نيخان 

حػالي )نرف ميل( مغ شاشئ بحخ مجيشة بيت الىيا، بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، ثع حاصخت السخكب 
 الدمصان دمحم وعسخو عادلعاماا(، 22عادل دمحم الدمصان ) وىسا: دمحمواستػلت عميو واعتقمت الرياديغ، 

مغ سكان حي الدمصان في مجيشة بيت الىيا. ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الرياديغ عشج  عاماا( وىسا26)
مغ مداء اليػم نفدو، حيث تبيغ أن الرياد عسخو أصيب بذطايا عيار ناري في كمتا  19:00حػالي الداعة 

 بالستػسصة. قجميو، مغ جيتيا وصفت السرادر الصبية في مدتذفى الذفاء جخاحو
عاماا( مشح حػالي 22لألسساك عمى حدكة مججاف مع أخي دمحم الدمصان ) اأعسل صياد ،يفيج الرياد عسخو الدمصان

خخجت مغ السشدل أنا وشقيقي دمحم،  ،2017|9|18يػم االثشيغ السػافق مغ فجخ  3:30عذخة سشػات. عشج حػالي الداعة 
في رحمة لريج  اإلبحارتخسػ حدكتشا، وىي مغ نػع حدكة مججاف، بذخض  أيغوتػجيشا إلى شاشئ بحخ مشصقة الدػدانيو 

عمى بعج حػالي  إلى الذخب مغ فجخ اليػم نفدو، واتجيشا ،4:00وأبحخت أنا وشقيقي عشج حػالي الداعة  ..سسظ الدخديغ.
د شباك الريج، ميل بحخي واحج مغ شاشئ بحخ مجيشة بيت الىيا، داخل السشصقة السدسػح فييا بالريج، وشخعت بفخ 

"عباس" يتبع لقػات  مغ نػع صباحاا، شاىجت زورقاا حخبياا صذيخاا  5:40كانت األجػاء ىادئة. عشج حػالي الداعة و 
باتجاه الذسال. شعخت بالخػف،  عائجاا  الدورق أعيخة نارية في اليػاء، واستجار ويصمق  ...االحتالل، يقتخب مغ حدكتشا

، وبيشسا 6:15دة ثع تحخكت بالحدكة نحػ الذاشئ، إال أنو عشج حػالي الداعة جسعت الذباك ووضعتيا عمى ضيخ الح
كشت أبعج عغ شاشئ البحخ حػالي نرف ميل بحخي، شاىجت الدورق ذاتو يقتخب مخة أخخى بدخعة فائقة نحػ حدكتشا، 

إلى أن  ...دع الحدكة، وبادر إلى إشالق األعيخة الشارية عمى الحدكة، كشت أسسع أصػات ارتصام األعيخة الشارية في ج
أمتار. فجأة وججت نفدي أسقط عمى أرض الحدكة، وشعخت بحخوق  5وصل الدورق إلى جػار الحدكة عمى بعج حػالي 

جشػد  8وفي أسفل القجم اليدخى. شاىجت داخل الدورق حػالي في ساقي اليسشى مغ أعمى الخكبة مغ جية اليسيغ، 
أن أخمع مالبدي وأن أقفد في السياه وأسبح نحػ الدورق تحت  أحج الجشػدرية، أمخني وكانػا يحسمػن األسمحة الشا إسخائيمييغ

بخفعي  يعتيجيج الدالح. قفدت في الساء وعشجىا شعخت بحخقة في مكان الجخح، وسبحت حتى وصمت الدورق. قام اثشان مش
عمى أرض الدورق. تبعشي شقيقي  توأجمدعيشي بقصعة مغ القساش،  وعربػايجي بسخبط مغ البالستيظ،  وكبمػامغ الساء 

. كانت حدكتي مخبػشة في الدورق .، وأجمدو الجشػد إلى جػاري.اإلسخائيميدمحم، وكان ىػ اآلخخ قج سبح إلى الدورق 
تحخك الصخاد حػالي ساعة ونرف في البحخ، وبعجىا تػقف. عشجما أزال الجشجي العربة عغ عيشي .. الرذيخ. اإلسخائيمي

، وأمخني أنا فعمت. مغ ثع دخل الزابط إلى غخفة، أمخني الزابط أن أسيخ معو عمى الخصيف، فشاىجت رصيف ميشاء
تختجي الدي العدكخي، وتسدظ جياز قياس الزذط وسساعة فحز  ةإسخائيميمجشجة  .. دخمتوشقيقي أن نجمذ فييا.

بعجىا دخل مجسػعة مغ  ...القمب، قامت بالكذف عمى الجخوح في قجمي، وربصت أماكغ الجخوح بقصع مغ القساش 
...  ، وأمخني أحجىع أن أسيخ معو. كان باص أبيس المػن يشتطخنا في الخارجويجيالجشػد ووضعػا قيػدا معجنية في قجمي 

وبعجىا اقتادني جشجييغ إلى أحج الذخف  ...ثع تحخك الباص لشحػ ساعة مغ الدمغ وتػقف بشا في معبخ إيخز شسال القصاع
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وحقق  ...تفتيذشا بذكل دقيق ثع تخكػنا جالديغ عمى األرض ونحغ معربيغ ومقيجيغ لشحػ ساعتيغ، في السعبخ، وقامػا ب
 مغ مداء اليػم نفدو. 19:00وتع اإلفخاج عشا مع حػالي الداعة  ... حػالي نرف ساعةمعي أحجىع، ل

صباح يػم األحج  مغ 6:00فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 15/10/2017السػافق 

غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت أربعة مغ الرياديغ وصادرت مخكباا. وتفيج التحقيقات 
دكة مججاف( يدتقل كل مشيسا اثشيغ مغ الرياديغ، السيجانية أن زوارق االحتالل الحقت مخكبيغ مغ نػع )ح

وفتحت نيخان رشاشاتيا نحػىسا، أثشاء تػاجج السخكبيغ عمى بعج حػالي )ميل واحج( مغ شاشئ بحخ مجيشة بيت 
متخ( مغ حجود الفرل الذسالية، ثع حاصخت السخكب األول وأجبخت الرياديغ شارق عبج  300الىيا، و)ميل و

عاماا( عمى القفد في الساء، وقامت باعتقاليسا، فيسا 23عاماا(، ودمحم ياسيغ عمي زايج)22)الباري دمحم الدمصان 
استػلت عمى السخكب ومعجات الريج السػجػدة عمى متشو. ىحا وحاصخت زوارق االحتالل عشج حػالي الداعة 

اماا(، ومحسػد عجنان ع25مغ اليػم نفدو، السخكب الثاني، وأجبخت الرياديغ فؤاد عجنان دمحم الدمصان ) 6:15
عاماا( عمى القفد في الساء، وقامت باعتقاليسا، واقتادت الرياديغ األربعة إلى ميشاء اسجود 19دمحم الدمصان )

الػاقع تحت الديصخة االسخائيمية. وىػ األمخ الحي نذخ الحعخ في صفػف الرياديغ، ودفعيع لسذادرة البحخ وعجم 
السعتقميغ مغ سكان حي الدالشيغ في مجيشة بيت الىيا. ىحا وتع االفخاج  استكسال أعسال الريج. يحكخ أن جسيع

في محافطة  عبخ معبخ بيت حانػن )ايخز( ،مداء اليػم نفدو 11:00ربعة عشج حػالي الداعة عغ السعتقميغ األ
 .شسال غدة

 ،15/10/2017افق مغ صباح يػم األحج السػ  4:00عشج حػالي الداعة  وأفاد أحج السعتقميغ وىػ شارق الدمصان،
(، عاماا 38ذياب دمحم الدمصان )بحدكة مغ نػع مججاف تعػد ممكيتيا لمرياد عاماا(  23دمحم ياسيغ زايج ) الريادو أبحخت أنا 

في بحخ مشصقة الػاحة غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة. وشخعت بفخد الذباك، وكان في محيط الحدكة عجد 
صباحاا، وبيشسا كانت الحدكة عمى بعج حػالي ميل بحخي  6:00صيشية. عشج حػالي الداعة آخخ مغ مخاكب الريج الفمد

زورق مشا اقتخب واحج مغ شاشئ البحخ، وحػالي ميل بحخي مغ حجود الفرل الذسالية، في مشصقة الريج الفمدصيشية، 
 ..تػقف.الب ويأمخنا مكّبخ الرػت، عبخيرخخ داخمو،  اإلسخائيمييغ أحج الجشػدكان و ، حخبي صذيخ يتبع لقػات االحتالل

وقفدت في الساء،  يمالبد تخمع وندبح باتجاه الدورق. أن نخمع مالبدشا وأن نقفد في الساء وأمخناد ػ الجشأحج صخخ 
 ،بالستيظمغ اليجي بسخبط  أحجىسا وقيج ،الدورق  سصح إلىجشجيان باتجاه الدورق. رفعشي  توسبح ،دمحم الريادوتبعشي 

. جمدت عمى سصح الدورق، وسسعت صػت دمحم وىػ يرعج عمى متغ الدورق، ومغ ثع صعة مغ القساشوعرب عيشي بق
أمدظ بي اثشان  تحخك الدورق حػالي ساعة في البحخ مغ ثع تػقف. .. الدورق. بحخكة شعخت بعجىا جمذ إلى جػاري.

مكان مذمق. بعج حػالي نرف  إلى واقتاداني معيسا، فذعخت أنشي أسيخ عمى مخسى خذبي. مغ ثع أدخالني مغ الجشػد
جيان يختجيان الدي ش. دخل جثالثة صياديغ، ندعت العربة عغ عيشي، فػججت أنشي في غخفة )بخكذ(، وحػلي ساعة

فأدركت أنيا شبيبة. تحسل سساعة شبية وجياز كذف الزذط، السخأة وكانت  : رجل وامخأة، إلى الذخفة،اإلسخائيميالعدكخي 
يع سخائيمي وأخبخني أنإجاء جشجي  13:00شج حػالي الداعة . علي جخاء الفحز الصبيإقامت بو اقتخبت السجشجة مشي، 

 22:00عشج حػالي الداعة .. و .مغ اليػم نفدو 15:00الداعة حػالي عشج  سػف يقػمػن بتحػيمشا إلى معبخ بيت حانػن 
  .معبخ بيت حانػن  أفخج عشي عبخ

 
مغ مداء يػم األحج  18:00 أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعةفتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان 

، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الدػدانية غخب 3/12/2017السػافق 
مشصقة الدػدانية في محافطة شسال غدة، واعتقمت خسدة مغ الرياديغ وصادرت مخكباا.  وتفيج التحقيقات 

ن زوارق االحتالل حاصخت مخكباا كبيخاا )لشر جخ( يدتقمو خسدة مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه عمى بعج السيجانية أ
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أميال( مغ شاشئ بحخ مشصقة الدػدانية في محافطة شسال غدة، حيث اعتقمت الرياديغ الخسدة،  4حػالي )
عاماا(،وسامي 35سج شمبو)أح غ(، وأيسعاماا 27واستػلت عمى السخكب الخاص بيع، وىع: الديج ناصخ الحمبي )

عاما( وجسيعيع مغ 16عاما( والصفل إيياب أحسج شمبو)25عاماا(، ودمحم أحسج أبػ الرادق)30نبيل أبػ الرادق)
 23:50سكان مخيع الذاشئ بسجيشة غدة. ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الرياديغ الخسدة عشج حػالي الداعة 

  مغ مداء اليػم نفدو.
مغ صباح الخسيذ السػافق  6:30ية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة تحت الدوارق الحخبف

، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة في محافطة 21/12/2017
رق االحتالل حاصخت شسال غدة، واعتقمت اثشيغ مغ الرياديغ وصادرت مخكباا. وتفيج التحقيقات السيجانية أن زوا

مخكباا مغ نػع )حدكة مججاف( يدتقمو اثشيغ مغ الرياديغ، أثشاء تػاججه قخب حجود الفرل البحخية، وعمى بعج 
ميل( مغ شاشئ بحخ مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، حيث اعتقمت الرياديغ، واستػلت  1حػالي )

عاماا(، وكالىسا 22عاماا(، وأورنذ شخيف الدمصان ) 24عمى السخكب الخاص بيع، وىع: دمحم غالب الدمصان )
مغ سكان مجيشة بيت الىيا. ىحا وتع االفخاج عغ السعتقميغ االثشيغ مداء اليػم نفدو عبخ معبخ بيت حانػن 

 . )ايخز(

15 

ج في عخض البحخ الري مخاكبة مالحقاستيجاف الرياديغ عبخ تػاصل الدوارق الحخبية اإلسخائيمية عسميات 
الكيخبائية مثل شباك الريج والسػلجات عمى متشيا وعمى معجات الريج  ،االستيالء عميياحرارىا، و ، و قصاع غدة

وقػع  خالل فتخة التقخيخ، سجل مخكد السيدانحيث  .وغيخىا مغ السقتشيات األخخى  والسججاف واإلشارات الزػئية
 ( قارب صيج.  13خت عغ االستيالء عمى )في ىحا اإلشار، أسف ة( حادث13)

 

 
 201216العام  خاللالريج بحدب السحافعة  مخاكبججول يؽضح عجد حاالت االستيالء عمى 

 السحافعة عجد الحؽادث عجد القؽارب السدتؽلى عمييا
 شسال غدة 11 11
 غدة 2 2
 السجسؽع 13 13

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2017احلوادث تعرض من واقع رصد وتوثيق ابحثي مركز ادليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  15
 .2017سان يف قطاع غزة، األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز ادليزان حلقوق االن 16
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 201217غدة خالل العام قطاع ريج في محافعات ال مخاكبشكل يؽضح ندبة حاالت االستيالء عمى 

        
85  

   
15  

 
 

 :2112ٌتطرق هذا المسم من التمرٌر ألبرز أحداث االستٌالء على مراكب ومعدات الصٌد التً ولعت خالل العام 

اليػم األربعاء مغ صباح  5:00فتحت الدوارق الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة 
بيت الىيا في  مجيشة، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ 12/4/2017السػافق 

محافطة شسال غدة، وىػ األمخ الحي دفع الرياديغ لسذادرة البحخ وتخك شباك الريج في البحخ وعجم استكسال 
 أعساليع، ىحا ولع يبمغ عغ وقػع إصابات.

مغ مداء يػم األحج  20:30الحخبية اإلسخائيمية نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة فتحت الدوارق 
، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة الػاحة شسال 14/5/2017السػافق 

سيجانية أن زوارق غخب مجيشة بيت الىيا في محافطة شسال غدة، واعتقمت ثالثة صياديغ. وتفيج التحقيقات ال
االحتالل حاصخت مخكباا )حدكة بسحخك( يدتقمو ثالثة صياديغ، أثشاء تػاججه بالقخب مغ حجود الفرل الذسالية، 

 السخكبميل( مغ شاشئ بحخ بيت الىيا، حيث اعتقمت الرياديغ الثالثة، واستػلت عمى  2عمى بعج حػالي )
عاماا(، ودمحم شارق عبج 30دمحم سعيج عبج الخازق بكخ )ومعجات الريج السػجػدة عمى متشو. والريادون ىع: 

عاماا(، وىع مغ سكان مخيع الذاشئ في مجيشة غدة. 19عاماا(، وعبج هللا صبخي محسػد بكخ )22الخازق بكخ )
مغ يػم االثشيغ السػافق  17:00ىحا وأفخجت قػات االحتالل عغ الرياديغ الثالثة عشج حػالي الداعة 

15/5/2017 . 
مغ صباح  10:15لدوارق الحخبية التابعة لقػات االحتالل نيخان أسمحتيا الخشاشة، عشج حػالي الداعة فتحت ا

، تجاه مخاكب الرياديغ الفمدصيشييغ التي تػاججت في عخض بحخ مشصقة 8/11/2017يػم األربعاء السػافق 
أن زوارق االحتالل الحقت مخكب الدػدانية غخب محافطة شسال غدة، وتريب صياداا. وتفيج التحقيقات السيجانية 

عاماا(، مغ سكان مخيع الذاشئ،  28صيج مغ نػع "لشر جخ" تعػد ممكيتو لمرياد دمحم خالج إبخاىيع اليبيل )
عاماا(، مغ سكان نفذ السخيع، وأشمقت نيخان رشاشاتيا تجاه جدع 25يدتقمو الرياد أحسج دمحم العخايذي )

أنيا عادت وسسحت لو بالعػدة إلى ميشاء غدة البحخي. ىحا وأصيب دقيقة، إال  30لسجة السخكب، وحاصختو 
                                                           

 .2017األرقام الواردة يف التقرير مأخوذة من قاعدة البياانت اخلاصة مبركز ادليزان حلقوق االنسان يف قطاع غزة،  17
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، وىػ األمخ الحي دفع خاصتو شباك الريجفقج العخايذي في اليج اليسشى، كسا  مصاشيالرياد العخايذي بعيار 
 .الرياديغ لسذادرة البحخ وعجم استكسال أعسال الريج

 
 المانون الدولً:

ل السيشة اعتد يع ا الكثيخ مش يمية مغ معاناة الرياديغ الفمدصيشييغ وفخضت عمىلقج فاقست جسمة االنتياكات اإلسخائ
حيث شكل انخفاض العائج السادي لسيشة الريج نتيجة تقميز عصميغ عغ العسل، سإلى صفػف ال واالنزسام

كبيع، ( أميال بحخية، وارتفاع تكاليف السخاشخة الشاتجة عغ مرادرة وتخخيب مخا3مداحات الريج إلى أقل مغ )
، أسباباا متطافخة، عسمت معاا عمى وضع العامميغ في ارتفاع أسعار السحخوقات التي تحخك قػارب الريجكسا و 

شالق تػاصل تمظ القػات اعتجاءاتيا بذكل متشػع وشبو يػمي كإو  .18عتحت خط الفقخ رغع عسمي قصاع الريج
ما يؤدي إلى قتل الرياديغ وإصابتيع، غ نيخانيا الخشاشة تجاه مخاكب الرياديشالق القحائف الراروخية وإ

 .واعتقاليع وتدتػلي عمى قػاربيع وتخّخب معجات الريج الخاصة بيع، وذلظ حتى نياية الفتخة التي يذصييا التقخيخ
( مغ العيج 1( مغ السادة )2ىحا وتتشافى جسيع السسارسات اإلسخائيمية بحق الرياديغ الفمدصيشييغ مع الفقخة )

الحقػق االقترادية واالجتساعية والثقافية والعيج الخاص بالحقػق السجنية والدياسية لمعام الجولي الخاص ب
، التي تشز عمى أن" لجسيع الذعػب سعيا وراء أىجافيا الخاصة الترخف الحخ بثخواتيا ومػاردىا 1966

قائع عمى مبجأ السشفعة الصبيعية دونسا إخالل بأية التدامات مشبثقة عغ مقتزيات التعاون االقترادي الجولي ال
 .19الستبادلة وعغ القانػن الجولي وال يجػز في أية حال حخمان أي شعب مغ أسباب عيذو الخاصة"

( مغ 33الســادة )في كسا تتعارض مع اتفاقية جشيف الخابعة لحساية الدكان السجنييغ وقت الحخب والتي حطخت 
القتراص، حيث أكجت عمى "ال يجػز معاقبة أي شخز محسي عغ االتفاقية العقػبات الجساعية والدمب وجسيع تجابيخ ا

تحطخ  .الدمب محطػر .مخالفة لع يقتخفيا ىػ شخرياا. تحطخ العقػبات الجساعية وبالسثل جسيع تجابيخ التيجيج أو اإلرىاب
 .20تجابيخ االقتراص مغ األشخاص السحسييغ ومستمكاتيع"

مغ الجدء الثالث مغ العيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية ( 6تشتيظ قػات االحتالل بذكل واضح، السادة )و 
والدياسية، التي تشز عمى أن "الحق في الحياة حق مالزم لكل اندان، وعمى القانػن أن يحسي ىحا الحق، وال 

( مشو، والتي تشز عمى أن "لكل فخد يػجج عمى نحػ 12" كحلظ السادة )21 يجػز حخمان أحج مغ حياتو تعدفاا.
 اخل إقميع دولة ما حق حخية التشقل فيو..".قانػني د

تذكل تمظ السسارسات انتياكاا جديساا لمعيج الجولي لمحقػق االقترادية واالجتساعية والثقافية، الحي تشز الفقخة و 
( مغ الجدء الثالث فيو عمى أنو: " تعتخف الجول األشخاف في ىحا العيج بالحق في العسل الحي 6( مغ السادة )1)

لكل شخز مغ حق في أن تتاح لو إمكانية كدب رزقو بعسل يختاره أو يقبمو بحخية، وتقػم باتخاذ  يذسل ما
 تجابيخ مشاسبة ليحا الحق". 

                                                           
ة تستند إىل موازنة : ويضم التعريف مالمح مطلقة ونسبي1997وفقا ً 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
صديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض للتوقيع والت 19
 (.27)وفقاً ألحكام ادلادة  1976كانون الثاين/يناير   3، وبدأ ابلنفاذ بتاريخ 1966كانون األول/ ديسمرب   16( يف 21-ألف د 2200)

 .1949آب/أغسطس 12ت احلرب ادلؤرخة يف القانون الدويل االنساين، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص ادلدنيني يف وق 20
ألف  2200مم ادلتحدة )العهد الدويل اخلاص ابحلقوق ادلدنية والسياسية، وثيقة دولية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لأل 21
 (.49)وفقاً ألحكام ادلادة  1976آذار/مارس  23، وبدأ ابلنفاذ بتاريخ 1966كانون األول/ ديسمرب   16( يف 21-د
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( مغ اإلعالن العالسي لحقػق االندان، التي تشز عمى أن: "لكل 23( مغ السادة )1وتتشاقس مع الفقخة )
 .22ومخضية، وفي الحساية مغ البصالة" شخز حق العسل، وفي اختيار عسمو، وفي شخوط عسل عادلة

( 52كسا تتعارض مع اتفاقية جشيف الخابعة لحساية الدكان السجنييغ وقت الحخب والتي تشز في السادة رقع )
مشيا عمى: "... حطخ جسيع التجابيخ التي مغ شأنيا أن تؤدي إلى بصالة العامميغ في البمج السحتل، أو تقيج 

  .23عمى العسل في خجمة دولة االحتالل" إمكانيات عسميع بقرج حسميع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( ادلؤرخ يف العاشر من كانون 3-ألف د 217االعالن العادلي حلقوق االنسان، وثيقة دولية، اعتمد ونشر على ادلأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم ) 22

 .1948األول/ ديسمرب 
 .1949آب/أغسطس 12اية األشخاص ادلدنيني يف وقت احلرب ادلؤرخة يف القانون الدويل االنساين، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن مح 23
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في السشصقة السقيجة الػصػل  انتياكات قػات االحتالل اإلسخائيمي بحق الرياديغ الفمدصيشييغ حػل يػضح التقخيخ
بحيث تأخح ة، الفمدصيشيػن في قصاع غد  يتعخض ليا الريادون التي  تمظ االنتياكاتأبخز  بحخاا في قصاع غدة

وتتعجى كػنيا انتياكات مباشخة والتي تدتيجف مغ خالليا الرياديغ بالقتل  الصابع السشطع،االنتياكات تمظ 
تقػيس العسل في ىحا  واالعتقال والسالحقة، وتخخيب األدوات ومرادرتيا، لتعبخ عغ سياسة مسشيجة تيجف إلى

 سع.القصاع، وانعكاسات ذلظ عمى الرياديغ وأسخىع والسجت
 

 ة لقػاعج القانػن الجولي اإلندانيمشطسة وجديس انتياكاتيخمز التقخيخ إلى أن قػات االحتالل اإلسخائيمي تختكب 
تصال الحق في العسل واالستفادة مغ الثخوة البحخية، والحق في الحياة واألمغ و ، والقانػن الجولي لحقػق اإلندان

 مغ خالل والحق في حساية السستمكات الخاصة.قال التعدفي، والدالمة الذخرية، والحق في الحساية مغ االعت
الحرار البحخي واالعتجاءات الستكخرة عمى قصاع الريج بسا في ذلظ مالحقة الرياديغ داخل مشاشق  يافخض

 قػات االحتالل. مدبقاا الريج التي حجدتيا 
 

 سياسة مشطسة صاع الريج، عبختعصيل نسػ بشية االقتراد الفمدصيشي بسا فيو ققػات االحتالل إلى وعسجت 
السشتجات في الػقت الحي تجفقت فيو  ،ىامغ استثسار  يعحخمانلالستحػاذ عمى ثخوات الفمدصيشييغ الصبيعية، و 

انتياكاا إضافياا لقػاعج القانػن الجولي  ، فيسا يعتبخإلى الدػق الفمدصيشية ،وأنػاع األسساك األقل جػدة اإلسخائيمية
ػن الجولي اإلنداني التي ُتمدم الجولة السحتمة باستذالل الثخوات الصبيعية في األراضي لحقػق اإلندان والقان

 . األصمييغ السحتمة لرالح مشفعة الدكان
قػات تمظ اليحّسل الذجيجة الستسخار انتياكات قػات االحتالل، فإنو إدانتو السيدان لحقػق اإلندان إذ يججد مخكد 

عمى أنيا ممدمة باحتخام حقػق مؤكجاا  ى استسخار احتالل األراضي الفمدصيشية،السدئػلية القانػنية الستختبة عم
الجولي لحقػق االندان  القانػن  يقّخىا التي واجباتيا القانػنية غ، وتشفيحفمدصيشيياإلندان وإعساليا بالشدبة لمدكان ال

 .احتالل والقانػن الجولي االنداني باعتبارىا قػة
ضج قصاع الريج  سع الجولي أمام الجخائع التي تختكبيا قػات االحتاللكسا يذجب السخكد صست السجت

، إذ يعتبخ أن غياب دوره الفاعل ال سيسا األشخاف السػقعة عمى اتفاقية جشيف الخابعة، سسح لقػات الفمدصيشي
إلى جولي االحتالل باالستسخار في ارتكاب تمظ االنتياكات، وتدايج حجتيا، دونسا رادع؛ فإنو يجعػ السجتسع ال

، والزذط مغ أجل قصاع الريج الفمدصيشيالنتياكات السػجية ضج تمظ االتجخل العاجل مغ أجل الػقف الفػري ل
تفعيل أدوات السحاسبة القانػنية، ومالحقة ومعاقبة مختكبي جخائع و ، رفع الحرار البحخي السفخوض عمى القصاع

 .الحخب
 

 انتيى
 


