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 مقدمة
البحر في  بموجبو أغمقت ،9/10/2000 عمى قطاع غزة، منذخانقًا فرضت قوات االحتالل اإلسرائيمي حصارًا 

مياًل بحريًا المتاحة لمفمسطينيين  20ولم يتمكن الصيادون الفمسطينيون من الوصول إلى مسافة  وجو الصيادين
( 12بل تراجعت إلى ) 1993عام ودولة االحتالل  بين منظمة التحرير الفمسطينيةالموقعة  1وفقًا التفاقات أوسمو
حتى  2009منذ شير كانون الثاني )يناير( استمرت و  .تة أميال وصواًل إلى ثالثة أميالس إلى مياًل بحريًا ومن ثم

حيث سمحت قوات االحتالل لمصيادين الفمسطينيين بالوصول إلى مسافة ستة أميال بحرية بعد  22/11/2012
التي شنتو واسع النطاق العدوان  خالل بين فصائل المقاومة الفمسطينية ودولة االحتالل،تفاىمات التيدئة جرت 

لتحصر مناطق الصيد )عامود السحاب(، ولكنيا عادت 14/11/2012بتاريخ زة عمى قطاع غقوات االحتالل 
مسافة الستة أميال  في حدودلمصيادين بالعمل  لتعاود السماح، 23/3/2013بتاريخ البحرية الثالث ميال في األ

  .وحتى نياية الفترة التي يغطييا التقرير 21/5/2013بحرية بتاريخ 
 

تي تقرىا اتفاقية أوسمو % من المساحة ال85 في حواليالصيادين  عمل قوات االحتالل تحظروبموجب ذلك 
وال يقتصر انتياك قوات االحتالل عمى حظر الوصول بل ترتكب انتياكات شبو يومية بحق الصيادين  .ومالحقيا

يقاع القتمى والجرحى في صفوفيم، واعتقال العشرات و  ليب من شأنيا أن استخدام أساكإطالق النار المتكرر وا 
ناء اعتقاليم وتوجيو الشتائم كرامتيم اإلنسانية كإجبارىم عمى خمع مالبسيم والسباحة في عرض البحر أثمن تحط 
 تفتحباإلضافة إلى تخريب معدات الصيد وممتمكاتيم واالستيالء عمى قواربيم، وفي بعض األحيان . ىذا ليم

ن في عرض و الصياديا التي يترك)الفموكات( الصيد مراكب تجاه  فثيخراطيم المياه بشكل كالزوارق اإلسرائيمية 
مؤقتًا ويضعوا عمى جوانبيا كشافات إنارة وينصبون شباكيم في محيطيا بيدف تجميع وصيد األسماك،  البحر

، وفي كثير من األحيان أحيانًا إغراق المراكب بشكل جزئيمما يؤدي إلى إتالف الكشافات ومولدات الكيرباء و 
ىذا ووفقًا لشيادات  ،حدود المنطقة التي تسمح سمطات االحتالل بالصيد فييا ترتكب ىذه االنتياكات داخل

الصيادين فإن مسافة الستة أميال المعمنة ىي عبارة عن مناطق بحرية رممية ال تتوفر فييا األسماك إال بشكل 
، أو في العمق في مواسم ىجرة األسماك، قميل جدًا، بينما تعيش وتتواجد ىذه األسماك في المناطق الصخرية

 .ةبحريأميال  7عن  قلتوىي تقع عمى مسافة ال 
كما تدفع ىذه االنتياكات والممارسات الصيادين الفمسطينيين ليصبحوا من بين الفئات األشد فقرًا، األمر الذي 

 .اإلنسان بالنسبة ألسرىم وأطفاليميمس بجممة حقوق 
 

صل ايو  وقواعد القانون الدولي اإلنساني الميزان لحماية وضمان احترام حقوق اإلنسانومن منطمق سعي مركز 
 2، وعمى طريق جبر الضررياوقفمحاولة و االنتياكات فضح للدؤوب في عمميات الرصد والتوثيق المركز نشاطو ا

 .اإلنسانتقرير كجزء من أدواتو في الدفاع عن حقوق ينشر مركز الميزان ىذا الومحاسبة المجرمين، 
 

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

 .ممارسات قوات االحتالللممكان وموقف القانون الدولي اإلنساني من 

                                                           
 . 1993راجع نصوص اتفاقية أوسلو ومالحقها املوقعة عام  1
 (2005 كانون األول/ديسمرب 16 بتاريخ 60/147 القرار رقم)راجع املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن احلق يف االنتصاف وجرب الضرر  2
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بتقديم نبذة من المعمومات حول موقع قطاع غزة الجغرافي والمساحة والسكان وأعداد الصيادين  التقرير يبدأ
كل الحوادث التي وقعت في المنطقة المقيدة الوصول في عرض  واألوضاع المعيشية. ويشرع في استعراض 

فتيا بين ثالثة وستة أميال موح الصيد فييا، والتي تتراوح مساالبحر، والتي أعمنتيا قوات االحتالل كمنطقة مس
يرصد التقرير مجمل االنتياكات التي يتعرض ليا الصيادون في عرض البحر بشكل منظم وشبو يومي . و بحرية

عبر طائفة متنوعة من اإلجراءات والممارسات التي تنتيك قواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق 
أميال، األمر الذي يأتي في سياق الحصار  ةأو الست ةال سيما حصر الصيد في مسافة الثالثاإلنسان، و 

 .المفروض عمى قطاع غزة، بينما تواصل تمك القوات مالحقة الصيادين حتى ضمن ىذه المساحة المعمنة
 

كانون الثاني )يناير(  1 ويركز التقرير عمى رصد وتوثيق تمك االنتياكات في قطاع غزة خالل الفترة الممتدة من
 .، مدعمًا باألرقام واإلحصائيات واإلفادات التوضيحية2013 (ديسمبركانون األول )وحتى نياية  2013
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 قطاع غزة جغرافيا
 الموقع وأىميتو:
غزة جزءًا ميمًا من السيل الساحمي الفمسطيني، الواقع جنوب غرب فمسطين، وتقع عمى  قطاع تعّد محافظات

بعرض يتراوح ما بين  كم، ومن الشرق إلى الغرب 45يمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  مستطيل طويل وضيق
في القسم  ( كيمو متر مربع5.7، ويبمغ عرضو )كمم مربع 365كمم، وبمساحة إجمالية تقدر ب 11كمم إلى  6

( كيمومتر في الجزء 12الشمالي، في حين يصل إلى قرابة )
  :ىي 3الجنوبي. وتتكون محافظات غزة من خمسة محافظات

  ويحد قطاع غزة شمال غزة, غزة, دير البمح, خان يونس ورفح،
م من الشرق 48البحر المتوسط غربًا، واألراضي المحتمة عام 

قطاع غزة موقعًا جغرافيًا  تلوالشمال، ومصر جنوبًا، لذا, فقد اح
القادمة  ىامًا عمى مر التاريخ، إذ يشرف عمى طرق القوافل التجارية

من جزيرة العرب والمتجية إلى بالد الشام ومصر, ويشكل نقطة 
.والربط بين الحضارات المختمفة المقاء

 المناخ: 
ن كان يتأثر بالمناخ شبو الصحراوي السائد في شمال شبو جزيرة  يدخل قطاع غزة ضمن مناخ البحر المتوسط، وا 

درجة مئوية، أما كمية  00سيناء، ويتميز بصفة عامة باعتدال مناخو إذ يبمغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة 
. أما كمية األمطار الحرارة ترتفع صيفا وتنخفض شتاءاً  ممم، وعموما فإن درجة 473األمطار فيصل معدليا إلى 
أخرى، ومن منطقة إلى أخرى فيي أكثر في المناطق الشمالية، وتقل كمما اتجينا فيي متذبذبة من سنة إلى 

ممم سنويا، فإنيا تنخفض إلى  300جنوبا، ففي حين تصل في منطقة بيت الىيا وبيت حانون، في الشمال إلى 
ممم  000و سممم في خان يون 050ممم في المنطقة الوسطى و 400ممم في منطقة غزة وجباليا، ثم إلى  450

في رفح. ىذا ويتعرض القطاع لمرياح الشمالية الغربية الدائمة، التي تسبب سقوط األمطار ولمرياح الشمالية 
 .، والموجات الحارة صيفاً التيارات اليوائية البادرة شتاءاً  الشرقية، التي كثيرا ما تحمل

في مقابمة أجراىا باحث االنتاج ف صيد األسماك وكميةعمى  قطاع غزة لو تأثير بحر مناخفإن وفي السياق نفسو 
المركز مع الميندس جياد صالح مدير دائرة الخدمات في اإلدارة العامة لمثروة السمكية، أشار إلى أن شيري 

ا تقمبات جوية شديدة وسقوط أمطار وارتفاع في أمواج البحر)النوة( وبالتالي يصبح مفبراير ومارس غالبًا ما يتخممي
، أما األجواء الطبيعية التي تعتبر ويعيق عمميم بشكل كبير يم إلى البحر خطر عمييمدخول الصيادين بمراكب

جيدة لمصيادين فيي أشير أبريل ومايو ويونيو حيث يكون الجو ىادئ وبالتالي يتخممو ىجرة األسماك وىو يعتبر 
، الموكس والسمفوحم الرئيسي لمصيادين حيث يتمكنون من صيد أسماك السردين والسكمبمة والطراخون و الموس

أشير سبتمبر وأكتوبر يكون المناخ جيد ولكن الصيد يكون قميل ومحدود، أما في يو وأغسطس فويميو شيري يول
ونوفمبر فيتخمميم رياح غربية شمالية نشطة ولكنيا ال تشكل عائق أمام الصيادين ويستطيعون الصيد، ويمييم 

صيادين فيو من دخول البحر إال أيام قميمة بسبب تساقط شيري ديسمبر ويناير والذي بالغالب ال يتمكن ال
    األمطار وتقمب أمواج البحر.

                                                           
 وفقاً للتقسيمات اإلدارية املعتمدة لدى وزارة احلكم احمللي الفلسطينية. -  3
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 :وعدد الصيادين في قطاع غزة السكان

% 49.33ذكور،  %50.67منيم  ألف نسمة( 853)مميون و، 2013عام ال نيايةبمغ عدد سكان قطاع غزة في 
لما أشار إليو أ. عاىد حمادة )الوكيل المساعد لوزارة الداخمية في غزة(، حيث بمغ عدد سكان  إناث، وذلك وفقاً 

ألف  344ألف ذكور، و 355ألف نسمة بينيم  700محافظة غزة بحسب السجل المدني التابع لموزارة حوالي 
ألف إناث،  177و ألف ذكور 183ألف نسمة بينيم  360إناث، بينما بمغ عدد سكان محافظة خانيونس حوالي 

ألف  148ألف ذكور و 153ألف نسمة بينيم  302تمتيا محافظة شمال غزة والتي بمغ عدد سكانيا حوالي 
ألف  129ألف ذكور و 131ألف نسمة بينيم  260إناث، أما عدد سكان محافظة الوسطى فقد بمغ أكثر من 
ألف  115ألف ذكور و 116ينيم مة بألف نس 231إناث، تمتيا محافظة رفح والتي بمغ عدد سكانيا حوالي 

( تقريبًا، بينما 3500، أما عدد الصيادين في قطاع غزة وفقًا إلحصائية اإلدارة العامة لمثروة السمكية بمغ )إناث
لي حوا معدات الصيدبمغ عدد العاممين في المجاالت المتصمة بمينة الصيد كصانعي القوارب وتجار األسماك و 

ألف مواطن(،  35حوالي ) كالعائالت وبمغ عدد الذين يعتاشون من وراء مينة الصيد، تقريباً  ( عامل1000)
 .تقريباً  ( مركب1400بينما بمغ عدد مراكب الصيد بمختمف أنواعيا )

 
  ظروف المعيشة:

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

المنشةت االقتصادية، الصناعية والتجارية والزراعية، التي تعرضت لمقصف والتادمير والتجرياف. وتسابب ذلاك فاي 
دى تادمير المنشاةت الصاناعية تأثير مباشر عمى ارتفااع معادالت البطالاة والفقار فاي األراضاي الفمساطينية، حياث أ
ن العمال الفمسطينيين لفارص والتجارية وتجريف األراضي الزراعية، وفرض اإلغالق المشدد، إلى فقدان اآلالف م

 عمميم.
الحااتالل بمنااع الصاايادين ماان وفااي السااياق نفسااو فااإن الحصااار البحااري المفااروض عمااى قطاااع غاازة وقيااام قااوات ا

طااالق النااا مزاولااة ر المباشاار نحااوىم واعتقاااليم واالسااتيالء عمااى مااراكبيم وتخريااب معاادات الصاايد مينااتيم بحريااة وا 
ال لاادييم  الخاصاة بيام وتعماد إطاالق الناار المباشار نحاو محركااات قاواربيم، قاد أدى إلاى تفااقم األوضااع المعيشاية

مركاز إلاى أن تحت خط الفقر، وتشاير التحقيقاات الميدانياة التاي أجراىاا اليعيشون سيما عائالتيم وأصبح معظميم 
% تقريباًا، 65 سبب في تراجع كمية اإلنتاج بنسابةتأميال بحرية  لثالثةإجبار الصيادين عمى العمل ضمن مسافة ا

% تقريباًا، وباأن كمياة األساماك التاي 55 بنسابةبينما العمل في مسافة الستة أميال بحرية تسابب فاي تراجاع الكمياة 
طان(، بينماا بمغات كمياة األساماك التاي تام اصاطيادىا فاي  2355بمغات حاوالي ) 2513تم اصطيادىا خالل عاام 

بالرغم من أن عدد الصيادين وعادد المراكاب ازداد وذلك طن(  4555حوالي ) )قبل الحصار البحري( 1997عام 
 .البحري في السنوات األخيرة أي بعد الحصار

فااي المناااطق الصااخرية التااي توجااد عمااى بعااد ال يقاال عاان ساابعة أميااال بحريااة ماان األسااماك تتواجااد وتتكاااثر ىااذا و 
ماا يادل وىاو ، إال بشاكل قميال فياي منااطق رممياة ال توجاد بياا أساماك ةأما مسافة الستة أميال المفروضاالشاطئ، 

ل حتاى تمناع الصايادين مان الوصاول إلاى المنااطق فاي اختياار مساافة الساتة أمياا تعمادعمى أن قاوات االحاتالل ت
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الصااخرية التااي توجااد بيااا األسااماك، وىااو مااا ال ياادع مجااال لمشااك بااأن ذرائااع قااوات االحااتالل ليساات أمنيااة باال ىااي 
 فرض عقوبات اقتصادية بالدرجة األولى.

   
 قانونيةتوطئة 

المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي  أبرز ما جاء في اتفاقيات إعالنأ التقرير بتوطئة قانونية، تستعرض يبد
، والقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وبالرغم من أن المرجعية القانونية 4)أوسمو( االنتقالي

التي تنظم األوضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة، ىي القانون الدولي اإلنساني بالنظر ألن الوضع القانوني 
غيره من األراضي الفمسطينية ىو أراضي محتمة تنطبق عمييا اتفاقية جنيف الرابعة كما أن طول فترة لقطاع غزة و 

االحتالل تمزم سمطات االحتالل باحترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والسيما االتفاقيات الدولية التي انضمت 
لحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية إلييا سمطات االحتالل ومن بينيا العيدين الدوليين الخاصين با

والثقافية، إال أن استعراض محددات اتفاقيات إعالن المبادئ أمر ميم لكي تتوضح لمقارئ والمراقب مدى تحمل 
 التزاماتيا ليس فقط بموجب القانون الدولي بل وحتى في االتفاقيات الثنائية.

 
 :5لصيداتفاقية أوسمو ومالحقيا وتنظيم مينة ا

حددت االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية أقصى حد يسمح بالوصول إليو من قبل الصيادين الفمسطينيين، ويبمغ 
من شاطئ البحر باتجاه الغرب، باستثناء بعض المناطق المحظور الوصول إلييا وتقع في 6( ميال بحريا25مداه )

    وشمال قطاع غزة. بو جن
االحتالل اقتطعت مساحات أخرى، أضيفت لممناطق المحظورة، باقتطاعيا بشكل مستقيم، والجدير ذكره أن قوات 

األمر الذي يجعل المساحة تضيق أكثر، خاصة وأن الشاطئ الفمسطيني يميل بشكل حاد عمى طول حدود 
المساحة ' من اتفاقية اوسمو والتي تنص عمى أن حساب 11القطاع، ما يعد مخالفًة صريحًة لما ورد في المادة '

مناطق  ، ىذا وقّسمت االتفاقية7يتم بشكل مائل، حتى يحقق الفائدة المادية والمعنوية لمصيادين الفمسطينيين
 النشاط البحري عمى النحو اآلتي:

 مناطق النشاط البحري:
 قسمت اتفاقية أوسمو ومالحقيا البحر أمام شاطئ غزة إلى ثالثة مناطق نشاط بحري وأطمق عمييا أحرف كرموز

 ويمكن وصف ىذه المناطق وفقًا لما ورد في االتفاقيات عمى النحو اآلتي: K,L,M,وىي مناطق 
 : Kو  Mمنطقتا  (1

                                                           
في  ومنظمة التحرير الفمسطينية إسرائيلاتفاقيات إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي االنتقالي )أوسمو(، ىو اتفاق سالم وقعتو 4

 موأوسالسابق بيل كمينتون. وسمي االتفاق نسبة إلى مدينة  األمريكي، بحضور الرئيس 1993 سبتمبر 13في  األمريكية مدينة واشنطن
 .بمؤتمر مدريدفي ما عرف  االتفاقأفرزت ىذا  1991التي تمت فييا المحادثات السّرية التي تمت في عام  النرويجية

 .102، القاهرة، دار الطيف للمطبوعات، ص1994مايو/ أيار  4ع غزة، اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أرحيا ومالحقها ،ما يتعلق بشواطئ قطا   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

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

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_1991
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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  منطقةK  ميل  1.5تمتد إلى عشرين ميال بحريا في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي من بحر غزة و إلى
 بحري اتساعًا في اتجاه الجنوب.

  منطقةM الجزء الجنوبي من بحر غزة و إلى ميل بحري  يتمتد إلى عشرين ميال بحريا في البحر من الشاطئ ف
 " اتساعًا من المياه المصرية. 1واحد " 

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

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

 الشاطئ.
  المنطقةL :ستكون مفتوحة لمصيد و النشاطات الترفييية و االقتصادية حسب البنود التالية 

 

حصان  25اتيا إلى حدود قوة إلى البحر المفتوح ويمكن أن تصل محرك Lقوارب الصيد لن تخرج من المنطقة  .1
عقدة لممحركات الداخمية، ولن تحمل القوارب أسمحة  15إذا كانت فوق سطح القارب وتصل إلى سرعة أقصاىا 

 أو ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات.

قوارب الترفيو يصرح ليا باإلبحار إلى مسافة ثالثة أميال بحرية من الشاطئ ما لم تحصل في حاالت خاصة  .2
أدناه، وقد تصل محركات القوارب البحرية  3ى موافقة مركز التنسيق والتعاون البحري المشار إليو في الفقرة عم

حصان ولن تدخل أو تعمل أي من الدراجات البحرية ذات المحركات أو النفاثات المائية في  15إلى قوة 
 .Lالمنطقة

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

 

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

يحممون تراخيص صادرة عن  Lنفًا وقباطنتيا المبحرون في المنطقة الصيد وقوارب الترفيو المذكورة آ قوارب  -1
 السمطة الفمسطينية، يتم التنسيق بشأن نموذجيا ومواصفاتيا من خالل المجنة األمنية المشتركة.

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

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

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

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

 التعاون البحري.و 
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 اإلنساني: القانون الدولي
لحصار الشامل المفروض عمى القطاع، وىو يشكل الحصار البحري المفروض عمى قطاع غزة جزءًا من ا

ومقررييا الخاصين عمى أنو يشكل جريمة حرب كونو حصار أجمع خبراء القانون الدولي ووكاالت األمم المتحدة 
أداة لمعاقبة سكان القطاع جماعيًا، كما أن االستيالء عمى معدات الصيد يدخل ضمن أعمال السمب، فيما تحظر 
قواعد القانون الدولي العقوبات الجماعية وأعمال السمب وتصنفيا عمى أنيا من بين االنتياكات الجسيمة 

 .8لالتفاقية
 

بين الفئات التي يشكل الحصار مساسًا مباشرًا بجممة حقوق اإلنسان بالنسبة ليا ىي فئة الصيادين ومن 
فقارىم بل والمس  ذالليم وا  الفمسطينيين، الذين يتسبب الحصار وجممة الممارسات اإلسرائيمية األخرى في إىانتيم وا 

فقادىم مصادر رزقيم األساسية بما ي ؤثر عمى جممة حقوق اإلنسان بالنسبة ألسرىم بسالمتيم البدنية والنفسية وا 
 والسيما األطفال، الذين تتأثر حقوقيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بفقدان األسرة لمصدر دخميا الرئيس.

  
الممارسات اإلسرائيمية المتبعة بحق الصيادين والسيما المعاممة القاسية والميينة التي يخضعون ليا خالل  وتمثل

االعتقال التعسفي غير المبررة، انتياكات جسيمة ترتكب بشكل منظم لقواعد القانون الدولي اإلنساني،  عمميات
كما تنتيك التزامات سمطات االحتالل بموجب العيدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية.
ت حق األشخاص المحمين في االحترام ألشخاصيم، وفي معاممتيم وتنتيك ىذه الممارسات بشكل واضح ضمانا

 . 9معاممة إنسانية في كل األوقات وبشكل خاص حمايتيم من العنف والتيديد وضد السباب
وتشير المعطيات الميدانية أن عمميات االعتقال التي يتعرض ليا الصيادين ليس ليا أي عالقة بارتكابيم 

تتبعيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي لجمع المعمومات من الصيادين خالل عمميات مخالفات، بقدر كونيا وسيمة 
التحقيق، وبالتالي فإن أجواء التخويف والترىيب واإلىانة، وما تمثمو ىذه الممارسات من إكراه بدني ومعنوي، 

 10تنتيك بشكل جسيم فواعد القانون الدولي والسيما اتفاقية جنيف الرابعة.
لى الحد من تداعياتيا وآثارىا عمى المدنيين، يسعى القانون ال دولي اإلنساني إلى جعل الحرب أكثر إنسانية، وا 

وبالتالي فيو يقيد أيدي القوات المتحاربة، ويفرض قيودًا واضحة عمى القوة المحتمة في تعامميا مع السكان 
 في العاممين بطالة إلى تؤدي أن شأنيا من التي التدابير جميع حظرالمدنيين وفي استغالل الثروات الطبيعية وت

. وفي ىذا السياق فإن أحد أىم الواجبات المفروضة عمى سمطات االحتالل ىي خمق فرصة 11ةالمحتم البمد
الحصول عمى عمل، وتمزمو في حال فقد أحد المدنيين عممو بسبب اإلجراءات التي تفرضيا سمطة االحتالل في 

. وىنا يظير جميًا أن حصر الصيد بالنسبة لصيادي 12خاص الذين يعوليمالتكفل باحتياجاتو واحتياجات األش
طالق النار المتكرر عمى الصيادين لدفعيم لوقف عمميم  قطاع غزة في مساحة تتراوح بين ثالثة وستة أميال، وا 

 ومغادرة البحر تندرج أيضًا في سياق االنتياكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
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في  ( هي اتفاليت جٌيف الرابعت، بشأى حوايت الوذًييي في ولت الحرب الوؤرخت147( و )33لوزيذ هي التىضيح راجع/ ي الوادتيي ) 

 .1949آب/ أغسطس  12
9

 الوصذر السابك. -( هي اتفاليت جٌيف الرابعت 27لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة ) 
10

 هصذر سبك ركرٍ. –( هي اتفاليت جٌيف الرابعت 31لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة )  
11

 هصذر سبك ركرٍ. –( هي اتفاليت  جٌيف الرابعت 52لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة ) 
12

 هصذر سبك ركرٍ. –( هي اتفاليت جٌيف الرابعت 39لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة ) 
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وتمزم اتفاقية جنيف الرابعة األطراف ليس فقط باالمتناع عن ارتكاب انتياكات لنصوص االتفاقية، بل وفي فرض 
عقوبات جزائية فعالة عمى األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لالتفاقية، كما 

ذه المخالفات. وتؤكد االتفاقية أن ال يجوز التحمل من تمزم الدول األطراف كافة بمالحقة المتيمين بارتكاب مثل ى
ىذه االلتزامات. ولكن الواقع يشير إلى أنو بالرغم من ارتكاب قوات االحتالل النتياكات جسيمة وبشكل منظم 
بحق المدنيين الفمسطينيين في قطاع غزة ومن بينيم الصيادين، وعمى الرغم من تقارير لجان التحقيق الدولية 

ة إال أن المجتمع الدولي لم يتحرك لموفاء بالتزاماتو بموجب االتفاقية، مع اطالعو الكامل عمى جممة المختمف
اإلجراءات التشريعية والقانونية داخل دولة االحتالل التي تحرم ضحايا االنتياكات الجسيمة والمنظمة لقواعد 

، ومعاقبة المسئولين عن اقتراف انتياكات القانون الدولي من الوصول إلى العدالة وتؤمن اإلنصاف وجبر الضرر
 .13أو أمروا بارتكابيا، األمر الذي أسيم ولم يزل في تصاعد االنتياكات اإلسرائيمية

 
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

إن المتتبع لمممارسات واإلجراءات اإلسرائيمية المتبعة بحق الصيادين الفمسطينيين في قطاع غزة، يقف عمى 
ا تقّوض بشكل جوىري المبادئ والقيم التي كّرسيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والتي تؤكد عمى حقيقة كوني

حق بني البشر في التمتع بالكرامة اإلنسانية، وحقيم بالحماية والشعور باألمان، وفي عدم التعرض لالعتقال 
اإلعالن حق اإلنسان في عمل مناسب التعسفي وعدم التعرض لمعاممة قاسية أو ميينة. وفي الوقت نفسو كرَّس 

 كحق أصيل بل وفي ظروف وشروط عمل منصفة ومرضية، بل وفي الحق في الحماية من البطالة.
العيدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ليكّرسا ىذه المبادئ والقيم  وجاء

األصيمة التي أصبحت تشكل قاسمًا مشتركًا لمبشرية جمعاء، وتحولت ىذه القيم إلى قانون ممزم لمدول األطراف. 
ونية كدولة طرف في العيدين من خالل جممة ومع ذلك تواصل سمطات االحتالل انتياك التزاماتيا القان

الممارسات التي تتخذىا بحق السكان المدنيين في األراضي الفمسطينية المحتمة ومن بينيا تمك الممارسات 
 الموجية ضد الصيادين الفمسطينيين في قطاع غزة.

لحماية وضمان احترام وتعزيز  يعتبر الحق في تقرير المصير قاسمًا مشتركًا بين العيدين الدوليين، ألنو ال سبيل
، والتي تشكل االنتياكات تصرف بثرواتيا ومواردىا الطبيعيةحقوق اإلنسان، دون أن تكون الشعوب حرة في ال

اإلسرائيمية، والسيما في حرمانيا الصيادين مزاولة عمميم بحرية محاولة لمنعيم من االستفادة من الثروة السمكية 
 .14ستئثار بيذه الموارد واستنزافيا وحرمان سكان األرض المحتمة من التمتع بياما يتيح لسمطات االحتالل اال

، ويفع عمى عاتق الدول بما في ذلك الدول 15كما يشكل الحق في الحياة حقًا أصياًل وجوىريًا من حقوق اإلنسان
الحق. والمتتبع  التي يقع تحت واليتيا سكان اإلقميم المحتل واجبًا أصياًل في احترام وحماية وتعزيز ىذا

لمممارسات اإلسرائيمية يقف عمى حقيقة عدم احتراميا لممحتوى المعياري لمحق في الحياة والذي يتجاوز الحق 
ليشمل طيفًا واسعًا من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بل وتيديد الحق في 
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 هصذر سبك ركرٍ. –(، هي اتفاليت جٌيف الرابعت 148، 146لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادتيي ) 
14

اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديق ، المدنية والسياسيةالعيد الدولي الخاص بالحقوق ( من 1لمزيد من التفاصيل راجع/ ي المادة ) 
 23تاريخ بدء النفاذ: ،1966كانون/ديسمبر 16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200لألمم المتحدة  واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة

 . 49، وفقا ألحكام المادة 1976آذار/مارس 
15

 الوصذر السابك. –لي الخاص بالحمىق الوذًيت والسياسيت ( هي العهذ الذو6لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة ) 
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كثيرة تعمد اإلصابة ما أدى لسقوط قتمى كضحايا إلطالق النار الذي  الحياة بتعمد إطالق النار وفي أحيان
، ىذا باإلضافة إلى وقوع العشرات كجرحى ومصابين، 16والذي يندرج في إطار القتل التعسفي يستيدف صيادين

وفي كل األحوال فإن إطالق النار يجبر الصيادين عمى مغادرة البحر وترك شباكيم وأدوات صيدىم لتجرفيا 
 ياه ودون سبب يمكن أن يشكل مبررًا ليذا السموك.الم

وتشير الوقائع الميدانية إلى أن قوات االحتالل تخضع الصيادين ممن تعتقميم في عرض البحر لمعاممة قاسية 
وحاطة بالكرامة اإلنسانية في كل حالة يجري فييا اعتقال صياد في عرض البحر، بل وأحيانًا تياجم الزوارق 

صحي التي تضخيا عمى الزورق ومن ىم عمى سطحو من صيادين في تعمد واضح إلىانتيم، بمياه الصرف ال
 .17في مخالفة واضحة لممعايير الدولية لحقوق اإلنسان ومقاصدىا

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان حق كل إنسان في الحرية وفي األمان عمى شخصو، وتحظر في الوقت  تحمي
نفسو عمميات التوقيف واالعتقال التعسفية. وتشكل االعتقاالت التي تنفذىا قوات االحتالل اإلسرائيمي بحق 

رد في الحرية واألمان عمى الصيادين الفمسطينيين شكل من أشكال االعتقال التعسفي وىو تقويض لحق الف
 . 18شخصو

ومما الشك فيو أن سمطات االحتالل اإلسرائيمي ممزمة أيضًا باحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التي تشدد عمى أن الحق في العمل  ىو حق أصيل لكل إنسان وعمى السمطة يقع واجب اتاحة اإلمكانية لكل 

. كما يفرض العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 19اره أو يقبمو بحريةشخص في كسب رزقو من عمل يخت
واالجتماعية والثقافية عمى الدول أن تمنح األسرة أكبر قدر ممكن من الحماية، بما في ذلك تكوين األسرة وضمان 

انة لكل شخص . وتشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضم20نيوضيا بأعباء إعالة وتربية األبناء
بحقو في مستوى معيشي كاٍف لو وألسرتو، األمر الذي يشمل طائفة واسعة من حقوق اإلنسان تشمل التحسين 

، وتظير االنتياكات اإلسرائيمية الموجية ضد الصيادين تحماًل واضحًا من قبل 21المتواصل لمستوى المعيشة
ادية واالجتماعية، ألنيا تقوض من قدرة األسرة سمطات االحتالل بموجب العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتص

عمى الحصول عمى مصدر رزقيا وتقضي عمى أي فرصة لتحسين مستوى معيشتيا، بسبب حرمان الصيادين من 
مزاولة عمميم وتكبيدىم خسائر كبيرة تنعكس بشكل مباشر عمى مستوى معيشتيم وتدخميم في دائرة الفقر بما 

 اجات أطفاليم.يحول دون قدرتيم عمى تمبية ح
 

  

                                                           
16

( الصادر عي لجٌت الحمىق الوذًيت والسياسيت، في دورتها السادست عشرة 6لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي التعليك العام رلن ) 

(1982 .) 
17

 والسياسيت، هصذر سبك ركرٍ.( هي العهذ الذولي الخاص بالحمىق الوذًيت 7لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة رلن ) 
18

 ( هي العهذ الذولي الخاص بالحمىق الوذًيت والسياسيت، هصذر سبك ركر9ٍلوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة رلن ) 
19

اعتمد وعرض ، بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العيد الدولي الخاص( هي 6لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة رلن ) 
كانون األول/ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألف )د 2200لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 .27، وفقا لممادة 1976كانون الثاني/يناير  3تاريخ بدء النفاذ: ، 1966
20

 المصدر السابق. ،االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبالحقوق  العيد الدولي الخاص( هي 15لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة رلن ) 

21
مصدر سبق  ،بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العيد الدولي الخاص( هي 11لوزيذ هي التفاصيل راجع/ ي الوادة رلن ) 

 ذكره.
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 في الونطقة الوقيذة الىصىل تحرا  انتهاكات قىات االحتالل اإلسرائيلي 
 

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

 الوصول من الصيادين يحرم ما الجنوبية،
 النار إطالق تواصل كما الوفيرة، الصيد ألماكن
 محركات تتمف أو تصيبيم أو فتقتميم تجاىيم
 والسباحة مالبسيم خمع عمى وتجبرىم قواربيم،

 وتخرب قواربيم، عمى وتستولي اعتقاليم قبل
 مساومتيم قضايا عمى عالوة وشباكيم، معداتيم
 كقوة القانونية التزاماتيا الممارسات بيذه االحتالل قوات وتخالف اعتقاليم، أثناء المخابرات مع لمعمل وابتزازىم

 .بحقيم االنتياكات من مختمفة أشكال وترتكب غزة، قطاع في باالحتالل قائمة
 استيداف حالة( 149) وقوع اإلنسان لحقوق الميزان مركز ووثق رصد التقرير يغطييا التي الفترة وخالل

 وأفرج االحتالل، دولة داخل إلى واقتادتيم آخرين،( 22) واعتقال صيادين،( 10) جرح خالليا تم لمصيادين،
 معدات من عشرات وخربت قوارب( 8) عمى االعتداءات ىذه خالل استولت أنيا كما ساعات، عدة بعد عنيم
 .الصيد بقوارب الخاصة اإلنارة وكشافات كالشباك الصيد

 
 البحر عرض في ومعداتيم الصيادين عمى االعتداءات حاالت يوضح جدول

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2113عام خالل الصيادين  عذد انتهاكات 149

 نىع االنتهاك

 عذد الحاالت التي تن اعتقال صيادين 9 عذد الوعتقلين 22

 اإلصاتات 11
 نار عذد الحاالت التي تن فيها اطالق 147

 القتلى 1

 عذد حاالت استيالء على قىارب وهعذات 17 عذد القىارب 9

 تخرية أدوات صيذ عذد الحاالت 25
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 : لمنعيم من العمل الصيادين تجاه النار إطالق  •
 عرض في الفمسطينيين الصيادين تجاه يومي شبو بشكل النار اطالق عمميات اإلسرائيمية الحربية الزوارق تواصل
 بمراكبيم الصيادين مغادرة إلى يؤدي مما التقرير، يغطييا التي الفترة خالل المائية، الفصل حدود قرب أو البحر
 أعماليم، إكماليم وعدم الشاطئ نحو
 حالة (147) وقوعالمركز  سجل حيث

تمت  ( حالة107نار من بينيا ) إطالق
ولكن يتضرر  إصابات، وقوع دون

بموجبيا الصيادون وال يستطيعون القيام 
بعمميم وفي أحيان كثرة يجبرون عمى 
ترك شباكيم في عرض البحر خوفًا من 

من و  من ممارسة مينتيم و إصابة مراكبيم أو حتى اعتقاليم، األمر الذي يؤدي إلى حرمانيمأن تتم إصابتيم أ
جبارىم عمى الخروج بمراكبيم نحو  المتكرر رإطالق النا بسبب تيم إال بشكل يومي فقطجمب قو  عمييم وا 

الشاطئ، لذلك تشكل حاالت إطالق النار عمى الصيادين دون إصابتيم أو إصابة مراكبيم عائق شديد الصعوبة 
ي وجو الصيادين، ال سيما أن إطالق النار أثناء وضع الصيادين لشباكيم في البحر من شأنو أن يجعل ف

من المكان، وىو ما تتبعو قوات االحتالل اإلسرائيمي في اعتداءاتيا المتكررة، في صورة  األسماك تتفرق وتيرب
توضح حجم المعاناة التي يتعرض ليا الصيادون الفمسطينيون أثناء مزاولتيم لمينتيم، ىذا وتشير المعمومات التي 

ية التي تفرضيا عمى بحر قطاع جمعيا المركز بأن الزوارق الحربية اإلسرائيمية تنتشر عمى طول الحدود المائ
وتعتمد أيضًا زوارق غزة، بل وتفرض رقابة شديدة عمى الصيادين ومراكبيم عن طريق أجيزة مراقبة متطورة جدًا، 

حربية سريعة يتم توجيييا عن بعد بواسطة أجيزة تحكم يقودىا جنود االحتالل من ميناء اسدود الواقع تحت 
الزوارق بإطالق النار عمييم وتمنعيم من ممارسة مينتيم وخاصة عند اقتراب السيطرة اإلسرائيمية، وتقوم ىذه 

مقارنة بمناطق أخري كالتي تقع عمى مسافة  الصيادين من الحدود المائية التي تكون األسماك بيا أكثر وفرةً 
 .أربعة أو خمسة أميال بحرية من الشاطئ
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 األطفال  منهم عدد المعتقلين عدد الحاالت

 شمال غزة

 غزة

 رفح

 البحر عرض في الصيادين اعتقال: 
ىانة كرامتيم قوات االحتالل اعتقال تواصل  الصيادين الفمسطينيين في عرض البحر واحتجازىم لساعات وا 

جبارىم عمى  حيث تقوم عدم تخطي المساحة المسموحة من جانبيم، بعمى تعيدات بااللتزام  وقيعتالاإلنسانية، وا 
خالل الفترة التي  -سجل المركزالزوارق الحربية بإطالق النار عمى الصيادين ومحاصرتيم قبل أن تعتقميم. و 

( صياد لساعات قبل أن تخمي سبيميم جميعًا وىي 22( حاالت اعتقال أسفرت عن )9وقوع ) -يغطييا التقرير
 -:كما يمي

 
 المحافظات على موزعين الصيادين اعتقال حاالت عدد يوضح جدول

 األطفال  منهم عدد المعتقلين عدد الحاالت المحافظة

 2 12 5 شمال غزة
 1 8 3 غزة
 2 2 1 رفح

 4 22 9 المجموع

 
 

يوم الثالثاء  من صباح 10:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1
تجاه قارب صيد من نوع )حسكة موتور(، فأوقفتو ومن ثم أمرت ثالثة صيادين كانوا عمى  15/1/2013الموافق 

متنو بخمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق، وذلك عمى عمق أربعة أميال بحرية قبالة منطقة وادي غزة، 
اقع تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيمي، كما استولت عمى سدود الو احيث قامت باعتقاليم واقتادتيم إلى ميناء 
(، وىما سكان 20(، محمد سمير بكر )40(، حازم حمدان بكر )47قاربيم، والصيادين ىم/ مطر محمد بكر )

من مساء اليوم نفسو أفرجت عنيم من خالل  4:00منطقة الرمال الشمالي غربي غزة، وعند حوالي الساعة  
 بينما أبقت عمى قاربيم. يرز(امعبر بيت حانون )

وأفاد الصياد: مطر محمد بكر للمركز: " ركبت الحسكة )القارب( برفقة صيادين اثنين  واتجهنا بها لجهة الغرب من 
بقليل ميناء الصيادين، وعلى عمق خمسة أميال بحرية تقريباً أوقفنا القارب، ونصبنا شباك الصيد بجانب المركب، بعدىا 

ىاجمنا زورق اسرائيلي كبير وأطلق النار نحونا، ثم أمرنا بخلع مالبسنا والنزول للبحر والسباحة نحو الزورق ففعلنا، 
حيث اعتقلتنا القوة اإلسرائيلية جميعاً، وعصبوا أعيننا وقيدوا أيدينا، واقتادونا إلى ميناء اسدود الواقع تحت السيطرة 

تحقيق، وبعد ساعات قليلة نقلونا إلى معبر بيت حانون )إيرز( حيث تم اإلفراج عنا وأبقوا اإلسرائيلية وىناك أخضعونا لل
 على القارب محتجزاً لديهم، وأصبحت عاطل عن العمل بما أن مهنة الصيد ىي مصدر رزقي الوحيد."
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من صباح يوم الثالثاء  10:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2
تجاه قارب صيد من نوع )حسكة موتور(، فأوقفتو ومن ثم أمرت أربعة صيادين كانوا عمى  10/2/2013الموافق 

الزوارق، وذلك في عرض البحر قبالة شواطئ منطقة السودانية غربي متنو بخمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى 
محافظة شمال غزة، حيث قامت باعتقاليم واقتادتيم إلى ميناء اسدود الواقع تحت سيطرة االحتالل اإلسرائيمي، 

 16عامًا( وعوض ) 22عام( وشقيقيو ىيثم ) 20كما استولت عمى قاربيم، والصيادين ىم/ أمجد طارق بكر )
من اليوم نفسو أفرجت عنيم من خالل معبر  17:00عامًا(، وعند حوالي الساعة  16ًا(، وثابت محمد بكر )عام

 .بيت حانون )إيرز( بينما أبقت عمى قاربيم
من يوم الثالثاء الموافق  10:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .3

تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر قبالة منتجع الواحة السياحي غربي بمدة بيت الىيا في  19/2/2013
مي كبير )طراد( وزورقين إسرائيميين صغيرين محافظة شمال غزة، وقد أفاد أحد الصيادين المركز بأن زورق اسرائي

مصنوعين من المطاط ىاجموا مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت بالقرب من حدود الفصل المائية 
الشمالية فاتحة نيران أسمحتيا الرشاشة تجاىيم، ومن ثم اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من قارب صيد يّقل اثنين من 

مترًا باتجاه الجنوب عن الرفصودة  400اجد عمى بعد ميل بحري من الشاطئ ويبعد حوالي الصيادين، كان يتو 
)وىي مجسم كبير مصنوع من الفمين يضعو الجيش اإلسرائيمي لتحديد المنطقة الممنوع الدخول إلييا(، حيث 

ء عمى قاربيم ومن أمرىم أحد الجنود بخمع مالبسيما والسباحة نحو إحدى الزوارق حيث جرى اعتقاليم واالستيال
عامًا( ومحمد شحدة خميل  23ثم اقتادتيم إلى منطقة غير معمومة، والصيادين ىما: محمود موسى سعد اهلل )

 .عامًا(، وىما سكان بمدة جباليا النزلة في محافظة شمال غزة 50موسى سعد اهلل )
من مساء يوم  21:35حوالي الساعة اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند  فتحت زوارق االحتالل الحربية .4

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  19/5/2013األحد الموافق 
شمالي غرب بيت الىيا. ثم اعتقمت الصيادين: محمود محمد  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة

ًا(، واقتادتيما إلى مكان مجيول. وأفاد الصياد: أحمد محمد زايد عام 25عامًا(، وشقيقو: خالد ) 27زايد )
المركز: "بأن الزوارق تم تقدمت وحاصرت مركب فمسطيني )حسكة مجداف( كان يقّل أخويو: محمود وخالد، 

بينما كنت أتواجد عمى مقربة منيما بحسكة موتور، بعد إطالق  -الرفصودة -أثناء تواجدىما قرب االشارة العائمة
لنار تجاه الحسكة ابتعدت تجاه الجنوب، ثم سمعت جنود االحتالل يخاطبون أخوي بواسطة مكبر لمصوت، ا

فأمروىما برفع أيدييما، ثم خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارق، ثم شاىدت الجنود يسحبون شباك الصيد 
قطع( من شباك الصيد".  9لحسكة و)خاصتيم والحسكة ويتجيون نحو الشمال، فقد اعتقموا أخوي واستولوا عمى ا

مين عن أفرجت قوات االحتالل عن المعتق 20/5/2013من مساء االثنين الموافق  13:00وعند حوالي الساعة 
 .ز(طريق معبر بيت حانون )إير 

من فجر يوم الجمعة  3:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5
، تجاه قارب صيد، وذلك عمى عمق ستة أميال بحرية غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب 7/6/2013 الموافق

عامًا( و حسن  27غرب مدينة غزة، ثم اعتقمت صيادين اثنين كانا عمى متنو، وىم/ خضر مروان الصعيدي )
ئيا  عمى قاربيما، عامًا(، وكالىما من سكان مخيم الشاطئ غرب المدينة، باإلضافة إلى استيال 24عمي مراد )

 .واقتادتيما إلى جية غير معمومة
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من فجر يوم الثالثاء  2:00فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .6
مركب صيد يقل ثالثة صيادين أثناء تواجده في عرض البحر عمى عمق يقدر بستة  تجاه  13/8/2013الموافق 

أميال بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة، ثم الحقتيم إلى مسافة كيمو متر داخل المنطقة المسموح الصيد بيا، 
نار نحوىم بشكل وعندما اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من الصيادين وأصبحت عمى بعد متر واحد منيم فتحت ال

عامًا( بعيارين مطاطيين في  25مباشر ما أدى إلى إصابة الصيادين الثالثة وىم: خضر مروان الصعيدي )
عامًا( عيارين مطاطيين في الطرف السفمي من البطن والطرف العموي من  27ذراعيو، محمد جمال النعمان )

ميعيم سكان مخيم الشاطئ غرب غزة، ثم عامًا( عيار مطاطي في الظير، وج 27الصدر، حسن عمي مراد )
قامت القوة اإلسرائيمية بإجبارىم عمى خمع مالبسيم، حيث جرى اعتقاليم واقتيادىم إلى ميناء اسدود الواقع تحت 
السيطرة اإلسرائيمية، باإلضافة إلى أنيا استولت عمى مركبيم، إلى أن تم اإلفراج عنيم عند حوالي الساعة 

ومن خالل معبر بيت حانون "إيرز" دون اإلفراج عن قاربيما، ثم قامت عائالتيم بنقميم من اليوم نفسو  19:00
إلى مستشفى دار الشفاء بغزة حتى يتمقوا العالج الالزم. والجدير ذكره أن زوارق االحتالل اعتقمت الصيادين 

 .6/6/2013خضر مروان الصعيدي وحسن عمى مراد واستولت عمى مركبيم بتاريخ 
 

 

 

 

 

 

من فجر يوم السبت الموافق  4:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .7
 -، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة9/11/2013

زة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن غربي بيت الىيا في محافظة شمال غ -القريبة من حدود الفصل المائية
الحدودية المائية شمااًل، فسحبيا التيار شمااًل عمى حدود  (K) الصيادين نصبوا شباك الصيد قرب المنطقة

فتح أحد الزوارق النار تجاىيم بشكل مباشر، ما دفعيم إلى  -دون أن يدخموىا -المنطقة، وبمجرد اقترابيم منيا
والتراجع جنوبًا، وغاصت الشباك في عمق البحر،  دون أن يبمغ عن وقوع  -سحبونيابعدما كانوا ي -ترك الشباك

" قطعة من الشباك، 14عامًا( فقد " 55إصابات. والصيادين المتضررين ىم: صبحي محمد موسى سعد اهلل )

 إلى وتوجهنا الصيادين من ثالثة برفقة( القارب) الحسكة ركبت: " للمركز الصعيدي مروان خضر: الصياد وأفاد
 بجانب الشباك ونصبنا غزة وادي منطقة غرب الحسكة وأوقفنا الصيادين، ميناء من الغربية الجنوبية المنطقة

 نصفها وقطعت الشباك نصف رفعت حينها نحونا، تتقدم كبيرة إسرائيلية زوارق ثالثة شاىدت بقليل بعدىا الحسكة،
 منا، اقتربت حتى الحقتنا الزوارق لكن الشرق، نحو نسير وبدأنا الزوارق، تلك من خوفاً  سكين بواسطة اآلخر

 معدنيين بعيارين النعمان جمال محمد الصياد وأصيب ذراعي، في معدنيين بعيارين أنا وأصبت نحونا، النار وأطلقت
 ثم الظهر، منطقة في معدني بعيار مراد علي حسن الصياد وأصيب الصدر، من والعلوي البطن من السفلي الطرف في

 اإلسرائيلية السيطرة تحت الواقع اسدود ميناء إلى اليدين ومقيدي األعين معصبي واقتادتنا اإلسرائيلية القوة اعتقلتنا
 القارب، دون عنا اإلفراج تم حيث حانون، بيت معبر إلى نقلونا قليلة ساعات وبعد للتحقيق، أخضعونا وىناك

 ."العمل عن عاطلين وأصبحنا
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امًا(  ع 20" قطعة من الشباك، ومحمد أمين رشدي أبو وردة )14عامًا( فقد " 40حاتم صالح رشدي أبو وردة )
، 10/11/2013من صباح يوم األحد الموافق  10:00" قطعة من الشباك.  وعند حوالي الساعة 12فقد "

 18مًا(، وشقيقو: محمود )عا 23االحتالل اإلسرائيمي األخوين: صدام صالح رشدي أبو وردة ) اعتقمت قوات

 .عامًا(
والجدير ذكره أن الصيادين من سكان منطقة النزلة بجباليا في محافظة شمال غزة. ىذا وأفرجت قوات االحتالل  

حانون )إيرز(، وتبين أن محمود  من مساء اليوم نفسو من خالل معبر بيت 21:00عنيما عند حوالي الساعة 
أثناء إطالق النار عمى قاربيم قبيل عممية االعتقال، ووصفت المصادر اليمنى أصيب بشظية في خاصرتو 

 .الطبية جراحو بالطفيفة
من مساء يوم األحد  18:20فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .8

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة  17/11/2013الموافق 
غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن  -القريبة من حدود الفصل المائية -الواحة

حدى الحسكات، وأطمق النار عمي يا بشكل مباشر، وأجبر أحد الزوارق اقترب من أحد لنشات الجر الفمسطينية وا 
صيادين اثنين كانا عمى متن الحسكة من النزول لمماء والسباحة تجاه الزورق، ومن ثّم اعتقميما واقتادىما تجاه 

عامًا(، وكالىما من سكان  24عامًا(، ومحسن أكرم دياب زايد ) 20الشمال، وىما: عمار أسعد محمد السمطان )
من فجر االثنين الموافق  3:00يميم عند حوالي الساعة حي السالطين في بيت الىيا، وأخمي سب

. وأفاد ذوي المعتقمين المركز بأن قوات االحتالل استولت عمى القارب )الحسكة( والشباك 18/11/2013
 .الخاصة بيم

من مساء يوم األربعاء   18:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .9
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة تقدر  27/11/2013موافق ال

بحوالي ميل بحري قبالة ميناء الصيادين الجديد، غربي مدينة رفح، وتفيد التحقيقات الميدانية أن أحد القوارب 
و بخمع مالبسيم والسباحة تجاه المطاطية اقترب من قارب صيد فمسطيني صغير )حسكة مجداف(، وأمر من عمي

القارب المطاطي، وعند رفضيم السباحة، أطمق الجنود النار قرب القارب، ما أجبر صيادين اثنين كانا عمى متن 
( دقيقة 30الحسكة من خمع مالبسيم، حيث خطفيم الجنود عن قاربيم، وقيدوىم وعصبوا أعينيم، وبعد حوالي )

وا مالبس غير مالبسيم )ترنق(،  وبعد ثالثين دقيقة نقموا لقارب مطاطي الذي نقموىم إلى الزورق الحربي، وألبس
انطمق بيم، حتى وصل لميناء بحري، خضعوا لمتحقيق، وأجبروا عمى النوم طوال الميل وىم مقيدين اليدين 

، عامًا( 16عامًا(، وأحمد خميل محمود حسونة ) 17ومعصوبي األعين ، وىما: محمود خميل محمود حسونة )
وكالىما من سكان القرية السويدية في منطقة المواصي، جنوب غرب مدينة رفح، وأخمي سبيميم عند حوالي 

وأفاد الصياد: فضل أبو وردة شقيق المعتقلين المركز، بأن شقيقيو توجها إلى شاطئ البحر عند حوالي الساعة 
من صباح اليوم نفسو لغرض العثور على شباك الصيد الخاصة بعائلتهم واحضارىا، إال أن قوات االحتالل  9:00

هما على السباحة تجاه الزورق، ثم اقتادتهما فتحت النار تجاه قاربهما )حسكة مجداف(، واقتربت منهما، وأجبرت
والحسكة تجاه شمااًل إلى مكان غير معلوم. والجدير ذكره أن الصيادين من سكان منطقة النزلة بجباليا في 

 محافظة شمال غزة. 
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   األطفال منهم عدد اإلصابات عدد الحاالت

 غزة

 شمال غزة

. وأفاد ذوو المعتقمين المركز بأن قوات االحتالل 28/11/2013من بعد ظير الخميس الموافق  12:00الساعة 
 .استولت عمى القارب الصغير )حسكة مجداف( والشباك الخاصة بيم

 

 الصيادين:إيقاع الجرحى في صفوف •  
تواصل الزوارق الحربية اإلسرائيمية عمميات إطالق النار واستيداف الصيادين الفمسطينيين في عرض البحر أو 

بفعل إطالق النار المباشر عمييم من بينيم  جرحى( 10قرب حدود الفصل المائية، حيث سجل المركز وقوع )
 -، وىي عمى النحو التالي:تيم بجراحإصاب( صيادين جرى اعتقاليم بعد 3)
 

 المحافظات عمى موزعين الصيادين اصابات حاالت عدد يوضح جدول
 األطفال منيم  الجرحىعدد  عدد الحاالت المحافظة

 0 9 6 غزة
 1 0 0 شمال غزة
 0 01 7 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من يوم االثنين الموافق  11:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حولي الساعة  .1
تجاه قارب صيد من نوع )حسكة موتور( عندما كان عمى بعد ثالثة أميال بحرية قبالة شواطئ  18/2/2013

ت المتوافرة، فقد اقترب زورقين إسرائيميين منطقة السودانية وبالتحديد غربي أبراج المخابرات، ووفقًا لممعموما
كبيرين )طرادان( من قارب الصيد والذي يقل خمسة صيادين، حيث أمرىم أحد الجنود بخمع مالبسيم والوقوف 
في مقدمة القارب، وأثناء ذلك فتح الجنود النار تجاىيم ما أسفر عن إصابة صيادين اثنين ىما/ عبد الرازق 

عامًا( بعيار ناري في قدمو  24عيار ناري في قدمو اليمنى، عبد اهلل مسعود الغول )عام( ب 16محمود جربوع )
اليسرى، باإلضافة إلى إصابة جسم الحسكة بعشرة عيارات نارية تقريبًا، ثم غادرت الزوارق المكان باتجاه الغرب، 

عام( ومحمود خميل  21عام( وشقيقو مصطفى ) 31وقام الصيادين رفاق المصابين وىم/ حنفي محمود جربوع )
 عام( بنقميم إلى مستشفى دار الشفاء بغزة، والصيادين جميعيم سكان مخيم الشاطئ غربي غزة.  56أبو عيسى )
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من يوم الخميس الموافق  9:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .2
، تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت عمى عمق ثالثة أميال بحرية في عرض البحر قبالة شاطئ 21/2/2013

قًا لممعمومات التي جمعيا المركز، فقد منتجع الواحة السياحي غربي بمدة بيت الىيا في محافظة شمال غزة، ووف
اقتربت قوة إسرائيمية مكونة من زورق إسرائيمي كبير )طراد( وزورقين إسرائيميين صغيرين مصنوعين من المطاط 
من قارب صيد من نوع )حسكة موتور( يقل ثالثة صيادين فاتحة نيران أسمحتيا تجاىيم، ما أسفر عن إصابة 

عامًا( بعيارين ناريين في قدمو األيمن، ثم غادرت الزوارق اإلسرائيمية باتجاه  35)الصياد/ أيمن عدنان كباجة 
الغرب، حيث قام الصيادين بنقل المصاب إلى دار الشفاء في مدينة غزة، والجدير ذكره أن المصاب سكان مخيم 

 .الشاطئ غربي مدينة غزة

 
 

من صباح يوم األربعاء  11:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .3
التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق  ميمين بحريين ونصف، تجاه مراكب الصيادين  8/5/2013الموافق 

قبالة ميناء الصيادين الواقع غربي مدينة غزة، تخمل ذلك قيام أحد الجنود بفتح خرطوم مياه بشكل كثيف تجاه 
عامًا(، بصعقة كيربائية أفقدتو الوعي  52مركب صيد، ما أدي إلى إصابة الصياد بشير شعبان أبو ريالة )

عدودة من جراء تعرض ماتور الكيرباء لكثافة المياه عمى متن المركب، ثم خرج بمركبو إلى ميناء لدقائق م
 .الصيادين، دون تمكنو من إكمال أعمالو

 
من فجر يوم األحد الموافق  4:00زوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة الفتحت  .4

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غربي مخيم الشاطئ بمدينة  30/6/2013
ليمنى بعد عرقمتو بحبال شباك عامًا( بجراح قدمو ا 30غزة، ما تسبب في إصابة الصياد: شريف حسين عرفات )

 الصيد وسقوطو في مياه البحر. 
 

من فجر يوم الثالثاء  2:00فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5
تجاه مركب صيد يقل ثالثة صيادين أثناء تواجده في عرض البحر عمى عمق يقدر بستة   13/8/2013الموافق 
رية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة، ثم الحقتيم إلى مسافة كيمو متر داخل المنطقة المسموح الصيد بيا، أميال بح

وعندما اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من الصيادين وأصبحت عمى بعد متر واحد منيم فتحت النار نحوىم بشكل 
عامًا( بعيارين مطاطيين في  25مباشر ما أدى إلى إصابة الصيادين الثالثة وىم: خضر مروان الصعيدي )

لقارب( وتوجهت بها برفقة صيادين اثنين، وأفاد الصياد: أيمن عدنان كباجة للمركز: "ركبت الحسكة )ا
وأوقفناىا في عرض البحر غربي شاطئ منتجع الواحة السياحي غربي بلدة بيت الىيا في محافظة شمال غزة، 
وكنا على عمق ثالثة أميال بحرية تقريباً، بعدىا بقليل ىاجمتنا ثالثة زوارق إسرائيلية وأطلقت النار نحونا بشكل 

إصابتي بعيارين ناريين في قدمي اليمنى، ثم اتجهت تلك الزوارق نحو الغرب، ونقلوني مباشر، ما أدى إلى 
 الصيادين إلى مستشفى دار الشفاء بغزة."
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عامًا( عيارين مطاطيين في الطرف السفمي من البطن والطرف العموي من  27ذراعيو، محمد جمال النعمان )
عامًا( عيار مطاطي في الظير، وجميعيم سكان مخيم الشاطئ غرب غزة، ثم  27الصدر، حسن عمي مراد )

سيم، حيث جرى اعتقاليم واقتيادىم إلى ميناء اسدود الواقع تحت قامت القوة اإلسرائيمية بإجبارىم عمى خمع مالب
السيطرة اإلسرائيمية، باإلضافة إلى أنيا استولت عمى مركبيم، إلى أن تم اإلفراج عنيم عند حوالي الساعة 

من اليوم نفسو ومن خالل معبر بيت حانون "إيرز" دون اإلفراج عن قاربيما، ثم قامت عائالتيم بنقميم  19:00
إلى مستشفى دار الشفاء بغزة حتى يتمقوا العالج الالزم. والجدير ذكره أن زوارق االحتالل اعتقمت الصيادين 

 6/6/2013خضر مروان الصعيدي وحسن عمى مراد واستولت عمى مركبيم بتاريخ 
بعاء الموافق من يوم األر  17:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .6

تجاه مركب صيد من نوع )لنش جر( يقل خمسة صيادين، وذلك أثناء تواجده في عرض البحر  18/9/2013
غرب ميناء الصيادين وعمى مسافة تقدر بستة أميال بحرية تقريبًا من الشاطئ، وتفيد التحقيقات الميدانية التي 

يم لمصيد بواسطة شباكيم، أطمق زورق إسرائيمي أجراىا المركز، أنو وفور وصول الصيادين بمركبيم ومع بدئ
كبير النار بكثافة صوبيم، ما أدي إلى إصابة الونش المثبت في المركب والذي يستخدم في رفع وسحب معدات 

عامًا(، ما  58الصيد، وىو ما تسبب في سقوط حزام الونش الحديدي فوق يد الصياد سميم خميل سميم الفصيح )
أصابع يده اليمنى، واستمر إطالق النار نحو الصيادين، حتى خرج الصيادين بمركبيم  أدي إلى نزيف شديد في

إلى الميناء، حيث تم نقل الصياد الفصيح بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى دار الشفاء بغزة، وىناك اضطر 
 األطباء لبتر أحد أصابع يده اليمنى، وىو اآلن يمكث داخل المستشفى لتمقي العالج.

، اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي 10/11/2013من صباح يوم األحد الموافق  10:00الي الساعة عند حو  .7
عامًا(، وأفاد الصياد: فضل أبو وردة  18عامًا(، وشقيقو: محمود ) 23األخوين: صدام صالح رشدي أبو وردة )

من صباح اليوم نفسو  9:00 شقيق المعتقمين المركز، بأن شقيقيو توجيا إلى شاطئ البحر عند حوالي الساعة
لغرض العثور عمى شباك الصيد الخاصة بعائمتيم واحضارىا، إال أن قوات االحتالل فتحت النار تجاه قاربيما 
)حسكة مجداف(، واقتربت منيما، وأجبرتيما عمى السباحة تجاه الزورق، ثم اقتادتيما والحسكة تجاه شمااًل إلى 

الصيادين من سكان منطقة النزلة بجباليا في محافظة شمال غزة. ىذا مكان غير معموم. والجدير ذكره أن 
من مساء اليوم نفسو من خالل معبر بيت حانون  21:00وأفرجت قوات االحتالل عنيما عند حوالي الساعة 

)إيرز(، وتبين أن محمود أصيب بشظية في يمين خاصرتو أثناء إطالق النار عمى قاربيم قبيل عممية االعتقال، 
 .فت المصادر الطبية جراحو بالطفيفةووص

 

 االستيالء عمى القوارب ومعدات الصيد: 
تواصل الزوارق الحربية اإلسرائيمية عمميات إطالق النار واالستيالء عمى مراكب الصيادين أثناء اعتقاليم في 

بقائيا لدييم وعدم اإلفراج عنيا وبالتالي  حرمانيم من العمل، وقد عرض البحر أو قرب حدود الفصل المائية، وا 
( قوارب 9( حالة استيداف لمراكب ومعدات الصيادين، أسفرت عن االستيالء عمى )17سجل المركز وقوع )

 صيد، وىي عمى النحو اآلتي:
 

 المحافظات عمى موزعين  الصيد ومعدات القوارب عمى االستيالء حاالت عدد يوضح جدول
 

المعدات التي تم عدد تم عدد القوارب التي  عدد الحاالت المحافظة
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 االستيالء عمييا االستيالء عمييا
 2 6 8 شمال غزة

 1 3 6 غزة
 1 0 0 رفح

 3 1 3 دير البمح
 9 9 07 المجموع

 

 
من صباح يوم الثالثاء  10:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .1

صيد من نوع )حسكة موتور(، فأوقفتو ومن ثم أمرت أربعة صيادين كانوا عمى  تجاه قارب 10/2/2013الموافق 
متنو بخمع مالبسيم والسباحة نحو إحدى الزوارق، وذلك في عرض البحر قبالة شواطئ منطقة السودانية غربي 

سرائيمي، محافظة شمال غزة، حيث قامت باعتقاليم واقتادتيم إلى ميناء اسدود الواقع تحت سيطرة االحتالل اإل
 16عامًا( وعوض ) 22عام( وشقيقيو ىيثم ) 20كما استولت عمى قاربيم، والصيادين ىم/ أمجد طارق بكر )

من اليوم نفسو أفرجت عنيم من خالل معبر  17:00عامًا(، وعند حوالي الساعة  16عامًا(، وثابت محمد بكر )
 .بيت حانون )إيرز( بينما أبقت عمى قاربيم

من يوم الثالثاء الموافق  10:30بية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحر  .2
تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر قبالة منتجع الواحة السياحي غربي بمدة بيت الىيا في  19/2/2013

ورقين إسرائيميين صغيرين محافظة شمال غزة، وقد أفاد أحد الصيادين المركز بأن زورق اسرائيمي كبير )طراد( وز 
مصنوعين من المطاط ىاجموا مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت بالقرب من حدود الفصل المائية 
الشمالية فاتحة نيران أسمحتيا الرشاشة تجاىيم، ومن ثم اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من قارب صيد يّقل اثنين من 

مترًا باتجاه الجنوب عن الرفصودة  400حري من الشاطئ ويبعد حوالي الصيادين، كان يتواجد عمى بعد ميل ب
)وىي مجسم كبير مصنوع من الفمين يضعو الجيش اإلسرائيمي لتحديد المنطقة الممنوع الدخول إلييا(، حيث 
 أمرىم أحد الجنود بخمع مالبسيما والسباحة نحو إحدى الزوارق حيث جرى اعتقاليم واالستيالء عمى قاربيم ومن
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 دير البلح رفح غزة شمال غزة

 عدد الحاالت

عدد القوارب التي تم االستيالء 
 عليها

عدد المعدات التي تم االستيالء 
 عليها
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عامًا( ومحمد شحدة خميل  23ثم اقتادتيم إلى منطقة غير معمومة، والصيادين ىما: محمود موسى سعد اهلل )
 .عامًا(، وىما سكان بمدة جباليا النزلة في محافظة شمال غزة 50موسى سعد اهلل )

عمى  27/4/2013من مساء يوم السبت الموافق  8:00استولت الزوارق الحربية اإلسرائيمية عند حوالي الساعة  .3
شباك صيادين قاموا بنصبيا قبالة شاطئ أبراج المخابرات شمال غرب غزة، وتشير المعمومات المتوافرة إلى أن 

 22قطع شباك صيد من نوع )ممطش( تعود ممكيتيا لمصياد محمد صالح أبو ريالة ) 7تمك القوات استولت عمى 
عامًا(،  37تعود ممكيتيا لمصياد محمد عمر النجار )قطع شباك صيد من نوع )ممطش(  8عامًا(، واستولت عمى 

 .وجميعيم سكان مخيم الشاطئ
من صباح يوم األربعاء  1:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .4

ونصف، تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق ميمين بحريين  8/5/2013الموافق 
قبالة ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية بأن الزوارق الحربية فتحت خراطيم مياىيا 

( كشاف إنارة، تعود ممكيتيم 23( ماتور كيرباء وعدد )2بشكل كثيف تجاىيم، مما أدى إلى إتالف عدد )
امًا(، كما أنيا استولت عمى  حبل مرساة يبمغ ع 51عامًا(، سعيد أبو الخير ) 45لمصيادين تيسير البردويل )

عامًا(، ما أدى إلى خروجيم باتجاه الميناء لعدم  30متر تعود ممكيتو لمصياد محمد أبو ريالة ) 100طولو 
 تمكنيم من إكمال أعماليم، يذكر أن الصيادين جميعيم سكان مخيم الشاطئ غربي غزة

من مساء يوم  21:35فتحت زوارق االحتالل الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .5
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  19/5/2013األحد الموافق 
م اعتقمت الصيادين: محمود محمد شمالي غرب بيت الىيا. ث -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة

عامًا(، واقتادتيما إلى مكان مجيول. وأفاد الصياد: أحمد محمد زايد  25عامًا(، وشقيقو: خالد ) 27زايد )
المركز: "بأن الزوارق تم تقدمت وحاصرت مركب فمسطيني )حسكة مجداف( كان يقّل أخويو: محمود وخالد، 

بينما كنت أتواجد عمى مقربة منيما بحسكة موتور، بعد إطالق  -الرفصودة -أثناء تواجدىما قرب االشارة العائمة
النار تجاه الحسكة ابتعدت تجاه الجنوب، ثم سمعت جنود االحتالل يخاطبون أخوي بواسطة مكبر لمصوت، 
 فأمروىما برفع أيدييما، ثم خمع مالبسيما والسباحة نحو أحد الزوارق، ثم شاىدت الجنود يسحبون شباك الصيد

قطع( من شباك الصيد".  9خاصتيم والحسكة ويتجيون نحو الشمال، فقد اعتقموا أخوي واستولوا عمى الحسكة و)
أفرجت قوات االحتالل عن المعتقمين عن  20/5/2013من مساء االثنين الموافق  13:00وعند حوالي الساعة 

 طريق معبر بيت حانون )إيرز(
من يوم األحد الموافق  21:00ن أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيرا .6

، تجاه مراكب الصيد الفمسطينية التي كانت تتواجد قبالة شواطئ مدينة دير البمح عمى مسافة تقدر 19/5/2013
 بثالثة أميال بحرية، وأجبرت عدد منيا عمى الخروج من المياه، ومن ثم قام جنود االحتالل بسحب قطع من
شباك الصيد التي ألقاىا الصيادين في المياه، وأنقذ الصيادين أجزاء من شباكيم من خالل سحب قطع منيا، 

قطعة شباك من نوع ممطش(. وتفيد التحقيقات الميدانية أن عددًا من الصيادين  15واستولت تمك القوات عمى )
 استعادتيا إال أن قوات االحتالل استولت عمييا. انتظروا في المياه لساعة متأخرة من الميمة نفسيا أماًل منيم في 

من فجر يوم الجمعة  3:30ت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتح .7
، تجاه قارب صيد، وذلك عمى عمق ستة أميال بحرية غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب 7/6/2013الموافق 

عامًا( و حسن  27صيادين اثنين كانا عمى متنو، وىم/ خضر مروان الصعيدي ) غرب مدينة غزة، ثم اعتقمت
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عامًا(، وكالىما من سكان مخيم الشاطئ غرب المدينة، باإلضافة إلى استيالئيا  عمى قاربيما،  24عمي مراد )
 .واقتادتيما إلى جية غير معمومة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

من يوم األربعاء  20:20فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة والقنابل الضوئية، عند الساعة  .8
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق )ستة أميال  3/7/2013الموافق 

بحرية( قبالة الزوايدة وسط قطاع غزة، وقامت برشق المراكب بالمياه، ووفقًا لمصياد محمد عيسى أبو جياب البالغ 
ميل بحري(، قام  6طئ الزوايدة عمى بعد حوالي )عامًا(، بينما كان يقوم بمزاولة الصيد قبالة شوا 20من العمر )

قطع شباك(، وأيضًا اعتدوا عمى  7جنود االحتالل المذين كانوا عمى ظير الزورق برشيم بالمياه، وصادر حوالي )
 .ثالثة صيادين اخرين كانوا في نفس المنطقة

من فجر يوم األحد الموافق  2:00عة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي السا .9
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق يقدر بخمسة أميال بحرية ونصف  7/7/2013

غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية إلى إصابة قارب صيد من نوع )حسكة 
( فتحة في جسم القارب، باإلضافة إلى 12عامًا( بعدد ) 43و ريالة )موتور( تعود ممكيتو لمصياد صالح محمد أب

أن القوة اإلسرائيمية استولت عمى شباك الصيد الخاصة بو وىي من نوع )صنار(، ما أدى إلى خروج الصياد 
 .بمركبو إلى الشاطئ دون أن يتمكن من ممارسة مينتو

من صباح يوم الثالثاء  11:00اشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرش .10
القريبة من حدود  -تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت شمال وغرب منطقة الواحة 30/7/2013الموافق 

( قطعة من نوع )سمفوح( تخص 25شمالي غرب بيت الىيا، وخّربت شباك صيد مكونة من ) -الفصل المائية
عامًا( ومن ثّم استولت عمييا، وىو من سكان مخيم الشاطئ الشمالي. دون  43) الصياد: صالح محمد أبو ريالة

 .وقوع إصابات
من صباح يوم األربعاء الموافق  6:30فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيمي، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة  .11

ي عرض بحر بيت ، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت غربي منطقة الواحة ف31/7/2013
( قطعة من نوع )سمفوح( تعود ممكيتيا لمصياد: أمجد اسماعيل 14الىيا، وقامت بتخريب شباك صيد مكونة من )

عامًا(، ثّم استولت عمييا، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الشرافي من سكان  38الشرافي )
 .روج بمراكبيم إلى الشاطئ وعدم تمكنيم من إكمال أعماليممخيم الشاطئ، وأن االعتداء أجبر الصيادين إلى خ

من صباح يوم الثالثاء  6:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .12
عمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي ميناء غزة، يقل  تجاه مركب صيد تواجد 6/8/2013الموافق 

 جهزنا الصيادين، ميناء إلى مراد علي حسن الصياد برفقة توجهت: "للمركز الصعيدي مروان خضر الصياد: وأفاد
 عجلين الشيخ منطقة غربي البحر عرض في أوقفناىا الغربية، الجنوبية الجهة إلى بها واتجهنا وركبناىا( القارب) الحسكة

 تقريباً  ساعة بعد ولكن تصطاد، أن في ننتظر وبقينا الحسكة، بجانب الشباك نصبنا بحرية، أميال ستة عمق على كنا بغزة،
 مكبر عبر جندي وسمعت نحونا، النار أطلقت أنها إال الشرقية الجهة نحو التوجو حاولنا اإلسرائيلية، الزوارق ىاجمتنا
 وخلعنا الحسكة فأوقفنا النار، إطالق مع بالترافق وذلك مالبسنا وخلع بالتوقف ويأمرنا نابية، بألفاظ يشتمنا الصوت

 السيطرة تحت الواقع اسدود ميناء إلى ونقلتنا قاربنا، على واستولت باعتقالنا، اإلسرائيلية القوة قامت حيث مالبسنا،
 ".القارب دون ساعات، بعد عنا أفرجت حيث اإلسرائيلية،
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عامًا(، ىذا ووفقًا إلفادة الصياد رجب  20عامًا( وشقيقو خالد ) 26ثنين ىما رجب خالد أبو ريالة )صيادين ا
لممركز فإن زورق إسرائيمي كبير اقترب من مركبيم وأطمق النار المباشر عمى شباك الصيد خاصتيم والمكونة 

إلى إغراقيا، ثم اقترب الزورق قطعة( من نوع صنار والتي نصبوىا بجانب مركبيم األمر الذي أدى  500من )
طالق النار عمى مركبيم وىددوىم باعتقاليم  من مركبيم وقام الجنود الذين يعتمونو بتوجيو سيل من الشتائم إلييم وا 
إذا لم يغادروا المكان، ثم الحقوىم إلى أن وصل الصيادين بمركبيم إلى الشاطئ، وعندما تفقدوا المركب وجدوا 

 .المركب جراء إطالق النار ثقوب( في جسم 10عدد )
من فجر يوم الثالثاء  2:00فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيمي نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .13

تجاه مركب صيد يقل ثالثة صيادين أثناء تواجده في عرض البحر عمى عمق يقدر بستة   13/8/2013الموافق 
ثم الحقتيم إلى مسافة كيمو متر داخل المنطقة المسموح الصيد بيا،  أميال بحرية تقريبًا غربي منطقة وادي غزة،

وعندما اقتربت الزوارق اإلسرائيمية من الصيادين وأصبحت عمى بعد متر واحد منيم فتحت النار نحوىم بشكل 
عامًا( بعيارين مطاطيين في  25مباشر ما أدى إلى إصابة الصيادين الثالثة وىم: خضر مروان الصعيدي )

عامًا( عيارين مطاطيين في الطرف السفمي من البطن والطرف العموي من  27عيو، محمد جمال النعمان )ذرا
عامًا( عيار مطاطي في الظير، وجميعيم سكان مخيم الشاطئ غرب غزة، ثم  27الصدر، حسن عمي مراد )

إلى ميناء اسدود الواقع تحت قامت القوة اإلسرائيمية بإجبارىم عمى خمع مالبسيم، حيث جرى اعتقاليم واقتيادىم 
السيطرة اإلسرائيمية، باإلضافة إلى أنيا استولت عمى مركبيم، إلى أن تم اإلفراج عنيم عند حوالي الساعة 

من اليوم نفسو ومن خالل معبر بيت حانون "إيرز" دون اإلفراج عن قاربيما، ثم قامت عائالتيم بنقميم  19:00
تمقوا العالج الالزم. والجدير ذكره أن زوارق االحتالل اعتقمت الصيادين إلى مستشفى دار الشفاء بغزة حتى ي

 6/6/2013خضر مروان الصعيدي وحسن عمى مراد واستولت عمى مركبيم بتاريخ 
من مساء يوم  23:30فتحت زوارق االحتالل الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .14

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت عمى مسافة خمسة أميال بحرية  29/8/2013الخميس الموافق 
شمالي غرب بيت الىيا، دون  -القريبة من حدود الفصل المائية -في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

ثبتيا أن يبمغ عن وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل استولت عمى فموكة كانت ي
والفموكة حسكة صغيرة يتم تثبيتيا بمرساة في مكان معين في البحر وعمييا عدد من  -الصيادين في عرض البحر

وتعود ممكية الفموكة لمصياد: اياد رجب اليسي،  -كشافات اإلنارة لكي تضيئ لياًل لغرض جمب األسماك لممكان
 .من سكان مخيم الشاطئ

من فجر يوم السبت الموافق  4:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .15
 -يين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة، تجاه مراكب الصيادين الفمسطين9/11/2013

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن  -القريبة من حدود الفصل المائية
الحدودية المائية شمااًل، فسحبيا التيار شمااًل عمى حدود  (K) الصيادين نصبوا شباك الصيد قرب المنطقة

الزوارق النار تجاىيم بشكل مباشر، ما دفعيم إلى  فتح أحد -دون أن يدخموىا -م منياوبمجرد اقترابيالمنطقة، 

 من 9:00 الساعة حوالي عند البحر شاطئ إلى توجها شقيقيو بأن المركز: " المعتقلين شقيق وردة أبو فضل: الصياد وأفاد
 تجاه النار فتحت االحتالل قوات أن إال واحضارىا، بعائلتهم الخاصة الصيد شباك على العثور لغرض نفسو اليوم صباح

 إلى شماالً  تجاه والحسكة اقتادتهما ثم الزورق، تجاه السباحة على وأجبرتهما منهما، واقتربت ،(مجداف حسكة) قاربهما
 قوات وأفرجت ىذا. غزة شمال محافظة في بجباليا النزلة منطقة سكان من الصيادين أن ذكره والجدير. معلوم غير مكان

 أصيب محمود أن وتبين ،(إيرز) حانون بيت معبر خالل من نفسو اليوم مساء من 21:00 الساعة حوالي عند عنهما االحتالل
 بالطفيفة." جراحو الطبية المصادر ووصفت االعتقال، عملية قبيل قاربهم على النار إطالق أثناء خاصرتو يمين في بشظية
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والتراجع جنوبًا، وغاصت الشباك في عمق البحر،  دون أن يبمغ عن وقوع  -بعدما كانوا يسحبونيا -ترك الشباك
" قطعة من الشباك، 14( فقد "عاماً  55إصابات. والصيادين المتضررين ىم: صبحي محمد موسى سعد اهلل )

عامًا(   20" قطعة من الشباك، ومحمد أمين رشدي أبو وردة )14عامًا( فقد " 40حاتم صالح رشدي أبو وردة )
، 10/11/2013من صباح يوم األحد الموافق  10:00" قطعة من الشباك.  وعند حوالي الساعة 12فقد "

 18عامًا(، وشقيقو: محمود ) 23م صالح رشدي أبو وردة )اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي األخوين: صدا
 .عامًا(

 
 

من مساء يوم األحد  18:20فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة   .16
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة  17/11/2013الموافق 
غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن  -القريبة من حدود الفصل المائية -الواحة

حدى الحسكات، وأطمق النار عمييا بشكل مباشر، وأجبر  أحد الزوارق اقترب من أحد لنشات الجر الفمسطينية وا 
الزورق، ومن ثّم اعتقميما واقتادىما تجاه  صيادين اثنين كانا عمى متن الحسكة من النزول لمماء والسباحة تجاه

عامًا(، وكالىما من سكان  24عامًا(، ومحسن أكرم دياب زايد ) 20الشمال، وىما: عمار أسعد محمد السمطان )
من فجر االثنين الموافق  3:00حي السالطين في بيت الىيا، وأخمي سبيميم عند حوالي الساعة 

لمركز بأن قوات االحتالل استولت عمى القارب )الحسكة( والشباك . وأفاد ذوي المعتقمين ا18/11/2013
 .الخاصة بيم

من مساء يوم األربعاء   18:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عند حوالي الساعة  .17
تقدر  تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة 27/11/2013الموافق 

بحوالي ميل بحري قبالة ميناء الصيادين الجديد، غربي مدينة رفح، وتفيد التحقيقات الميدانية أن أحد القوارب 
المطاطية اقترب من قارب صيد فمسطيني صغير )حسكة مجداف(، وأمر من عميو بخمع مالبسيم والسباحة تجاه 

قرب القارب، ما أجبر صيادين اثنين كانا عمى متن القارب المطاطي، وعند رفضيم السباحة، أطمق الجنود النار 
( دقيقة 30الحسكة من خمع مالبسيم، حيث خطفيم الجنود عن قاربيم، وقيدوىم وعصبوا أعينيم، وبعد حوالي )

نقموىم إلى الزورق الحربي، وألبسوا مالبس غير مالبسيم )ترنق(،  وبعد ثالثين دقيقة نقموا لقارب مطاطي الذي 
تى وصل لميناء بحري، خضعوا لمتحقيق، وأجبروا عمى النوم طوال الميل وىم مقيدين اليدين انطمق بيم، ح

عامًا(،  16عامًا(، وأحمد خميل محمود حسونة ) 17ومعصوبي األعين ، وىما: محمود خميل محمود حسونة )
م عند حوالي وكالىما من سكان القرية السويدية في منطقة المواصي، جنوب غرب مدينة رفح، وأخمي سبيمي

. وأفاد ذوو المعتقمين المركز بأن قوات االحتالل 28/11/2013من بعد ظير الخميس الموافق  12:00الساعة 
 . استولت عمى القارب الصغير )حسكة مجداف( والشباك الخاصة بيم
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 :تخريب معدات الصيد 

 قرب أو البحر عرض في الصيادين وقوارب معدات واستيداف النار إطالق عمميات اإلسرائيمية الزوارق تواصل
( قارب 11حالة تخريب معدات صيد أدت إلى إصابة )( 25) وقوع المركز سجل حيث المائية، الفصل حدود

، باإلضافة إلى ( قطعة صنار500)عدد ( قطعة شباك صيد و 126أجساميا، وتخريب عدد )بأعيرة نارية في 
( محرك قارب، وأيضًا استولت عمى حبل 1إنارة، وعدد )( كشاف 43( مولد كيربائي، وعدد )11إتالف عدد )
 -:اآلتي النحو عمى وىي ،مرساة واحد

 
 جدول يوضح عدد حاالت تخريب معدات الصيد موزعين عمى المحافظات

 عدد الحاالت المحافظة
 7 شمال غزة

 01 غزة
 3 رفح

 3 دير البمح
 35 المجموع

 
من يوم األربعاء الموافق  13:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة عن حوالي الساعة  .1

، فأصابت جسم الحسكة اثنينتجاه قارب صيد من نوع )حسكة موتور( كان عمى متنيا صيادين  16/1/2013
اء الصيادين غربي غزة، وتعود ممكية أميال بحرية قبالة مين 5من المقدمة بعدة أعيرة نارية، وذلك عمى عمق 

 .عام(، سكان مخيم الشاطئ الشمالي 31القارب لمصياد/ شعبان عدنان أبو ريالة )
من يوم االثنين الموافق  11:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حولي الساعة  .2

ا كان عمى بعد ثالثة أميال بحرية قبالة شواطئ تجاه قارب صيد من نوع )حسكة موتور( عندم 18/2/2013
منطقة السودانية وبالتحديد غربي أبراج المخابرات، ووفقًا لممعمومات المتوافرة، فقد اقترب زورقين إسرائيميين 
كبيرين )طرادان( من قارب الصيد والذي يقل خمسة صيادين، حيث أمرىم أحد الجنود بخمع مالبسيم والوقوف 

رب، وأثناء ذلك فتح الجنود النار تجاىيم ما أسفر عن إصابة صيادين اثنين ىما/ عبد الرازق في مقدمة القا

7 

14 

2 
2 

 عدد الحاالت

 شمال غزة

 غزة

 رفح

 دير البلح
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عامًا( بعيار ناري في قدمو  24عام( بعيار ناري في قدمو اليمنى، عبد اهلل مسعود الغول ) 16محمود جربوع )
رت الزوارق المكان باتجاه الغرب، اليسرى، باإلضافة إلى إصابة جسم الحسكة بعشرة عيارات نارية تقريبًا، ثم غاد

عام( ومحمود خميل  21عام( وشقيقو مصطفى ) 31وقام الصيادين رفاق المصابين وىم/ حنفي محمود جربوع )
عام( بنقميم إلى مستشفى دار الشفاء بغزة، والصيادين جميعيم سكان مخيم الشاطئ غربي غزة.  56أبو عيسى )

1612 
من صباح يوم األحد  7:30مية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائي .3

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة ثالث  10/3/2013الموافق 
أميال بحرية غربي شواطئ منطقة دير البمح ، مما أدى إلى إصابة قارب الصياد مصباح جمال شحادة البالغ من 

 .عيار ناري في جسم الحسكة 15عاما، من سكان معسكر الشاطئ با 29لعمر ا
من صباح يوم الخميس  4:00 محتيا الرشاشة، عند حوالي الساعةفتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أس .4

ميل  2تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر عمى مسافة  14/03/2013الموافق 
بحري غربي شواطئ منطقة وادي غزة، مما أدى إلى إصابة قارب الصياد صالح محمد أبو ريالة ، من سكان 

 .عيار ناري في جسم الحسكة 20معسكر الشاطئ با 
من مساء يوم السبت  9:00ت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتح .5

تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق ميمين بحريين ونصف  27/4/2013الموافق 
عيار  15موتور( بحوالي  قبالة شواطئ رفح، وتشير المعمومات المتوافرة إلى إصابة قارب صيد من نوع )حسكة

عامًا(، سكان مخيم 39ناري مما أدى إلى إتالفو موتوره، ىذا وتعود ممكيتو إلى الصياد كمال مصباح شحادة )
 .الشاطئ غربي غزة

من صباح يوم السبت الموافق  5:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند الساعة  .6
الصيادين التي تواجدت في عرض البحر وعمى عمق يقدر بثالثة أميال بحرية قبالة تجاه مراكب  4/5/2013

من صباح اليوم نفسو، تخمميا قيام زورق حربي  11:00شواطئ رفح، وقد استمرت االعتداءات حتى الساعة 
ما أدى عامًا(،  30إسرائيمي بالدوران بأقصى سرعتو من حول مركب صيد تعود ممكيتو لمصياد محمد رأفت بكر )

إلى إغراقو بشكل جزئي بسبب كثافة المياه التي أحدثيا الزورق اإلسرائيمي، باإلضافة إلى تضرر ماتورين كيرباء 
 .وستة كشافات عمى متن المركب، ما أدى إلى خروج الصيادين إلى الشاطئ وعدم تمكنيم من إكمال أعماليم

من مساء يوم األحد  17:00شة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشا .7
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق يقدر بثالثة أميال بحرية  5/5/2013الموافق 

قبالة شاطئ دير البمح، ما أدى إلى تضرر قاربي صيد ومولدين بشكل جزئي، تعود ممكيتيما لمصيادين: 
 .اسماعيل وأيمن العامودي

من مساء يوم األحد الموافق  8:30حت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فت .8
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق يقدر بثالثة أميال بحرية، قبالة  5/5/2013

عامًا( المركز بما يمي: "بينما  21ل ىنية )صالة البيدر في منطقة الشيخ عجمين، وقد أفاد الصياد ابراىيم كما
( قطع من مياه البحر تقدم نحوي زورق إسرائيمي وقام أحد 10كنت أرفع شباكي من نوع ممطش والبالغ عددىا )

( قطع 4الجنود بإخراج عصا طويمة موضوع في مقدمتيا سكين، وبدأ بتقطيع شباكي، ما أدى إلى تقطيع عدد )
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ميكروفون بأن أتجو أكثر لجية الشرق، فمم أتمكن من إكمال عممي وغادرت باتجاه منيا، ثم طمب مني عبر ال
 ."ميناء الصيادين

من مساء يوم األحد  10:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .9
يقدر بثالثة أميال بحرية  تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق 5/5/2013الموافق 

قبالة ميناء الصيادين الواقع غربي مدينة غزة، وقد أفاد أحد الصيادين الذين تواجدوا في المكان، بأن زوارق 
االحتالل استخدمت خراطيم المياه إلعاقة عمل الصيادين، ما أدى إلى إغراق قارب صيد بشكل جزئي تعود 

( من 6عامًا(، باإلضافة إلى إتالف ماتوري كيرباء وعدد ) 45)ممكيتو لمصياد عبد السالم سعيد الشنتف 
 .كشافات اإلنارة عمى متن القارب

من صباح يوم األربعاء  1:30فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .10
ميمين بحريين ونصف،  تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق 8/5/2013الموافق 

قبالة ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية بأن الزوارق الحربية فتحت خراطيم مياىيا 
( كشاف إنارة، تعود ممكيتيم 23( ماتور كيرباء وعدد )2بشكل كثيف تجاىيم، مما أدى إلى إتالف عدد )

عامًا(، كما أنيا استولت عمى  حبل مرساة يبمغ  51بو الخير )عامًا(، سعيد أ 45لمصيادين تيسير البردويل )
عامًا(، ما أدى إلى خروجيم باتجاه الميناء لعدم  30متر تعود ممكيتو لمصياد محمد أبو ريالة ) 100طولو 

 .تمكنيم من إكمال أعماليم، يذكر أن الصيادين جميعيم سكان مخيم الشاطئ غربي غزة
من مساء يوم  21:40ة اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت زوارق االحتالل الحربي .11

تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  13/5/2013االثنين الموافق 
ساعة شمالي غرب بيت الىيا. واستمر إطالق النار نحو ال -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة

بشكل مكثف، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات، ولكن تحرك الزوارق في منطقة تواجد القوارب الفمسطينية خّرب 
قطع  6قطع ممطش(، ونافذ تيسير البردويل ) 7محمود زيدان ) رامي( من شباك الصيد، تعودان لمصيادين: 2)

 .(ممطش
من مساء يوم االثنين  7:00ة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاش .12

تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق ميمين بحريين ونصف  13/5/2013الموافق 
غرب فندق المتحف في منطقة السودانية شمال غرب غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية إلى أن زورق إسرائيمي كبير 

( قطع شباك من 6عامًا(، وقام جندي إسرائيمي بقص عدد ) 23نافذ تيسير البردويل )اقترب من مركب الصياد 
نوع ممطش )لصيد سمك السردين( كان ينصبيا الصياد بالقرب من مركبو، ثم طمب منو أن يتجو لجية الشرق، 

محمد زيدان من مساء اليوم نفسو اقترب زورق اسرائيمي كبير من مركب الصياد رامي  9:00وعند حوالي الساعة 
عامًا( أثناء رفع الصياد لشباكو من نوع ممطش كان قد نصبيا، حيث أمره أحد الجنود عبر مكبر الصوت  32)

ال سيطمق النار عمى موتور مركبو، فقام الصياد بقص عدد ) ( قطع شباك واتجو بمركبو نحو 8بأن يتوقف وا 
 .اتجاه الشاطئ دون تمكنيم من إكمال أعماليمالجية الشرقية، ىذا وغادر الصيادين أماكن تواجد األسماك ب

من يوم األحد الموافق  21:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .13
، تجاه مراكب الصيد الفمسطينية التي كانت تتواجد قبالة شواطئ مدينة دير البمح عمى مسافة تقدر 19/5/2013

رية، وأجبرت عدد منيا عمى الخروج من المياه، ومن ثم قام جنود االحتالل بسحب قطع من بثالثة أميال بح
شباك الصيد التي ألقاىا الصيادين في المياه، وأنقذ الصيادين أجزاء من شباكيم من خالل سحب قطع منيا، 
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عددًا من الصيادين قطعة شباك من نوع ممطش(. وتفيد التحقيقات الميدانية أن  15واستولت تمك القوات عمى )
 انتظروا في المياه لساعة متأخرة من الميمة نفسيا أماًل منيم في استعادتيا إال أن قوات االحتالل استولت عمييا. 

من مساء يوم الثالثاء  5:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .14
تجاه فموكة )مركب يثبت في عرض البحر وينصب عمى جوانبو كشافات إنارة بيدف  21/5/2013الموافق 

تجميع األسماك(، والتي تواجدت في عرض البحر عمى عمق ستة أميال بحرية تقريبًا غربي مخيم الشاطئ 
 .الشمالي

 
 
 
 
 
 

من صباح يوم األربعاء  4:00نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية  .15
تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق خمسة أميال بحرية  22/5/2013الموافق 

تقريبًا غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب غزة، ثم اقترب زورق إسرائيمي من مركب صيد من نوع )حسكة 
عامًا(، وفتح صوبو خرطوم مياه بشكل كثيف، مما أدى إلى  52ل الصياد مروان عوض الصعيدي )موتور( يق

( مولدات كيربائية، باإلضافة إلى غرق المركب بشكل جزئي، ثم غادرت 2( كشافات إنارة وعدد )4إتالف عدد )
 .الزوارق اإلسرائيمية نحو الجية الغربية

من مساء يوم  21:00ية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت زوارق االحتالل الحربية اإلسرائيم .16
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب  8/6/2013السبت الموافق 

شمالي غرب بيت الىيا، ما تسبب في تضرر مركب الصياد:  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة
عامًا(، بعد إصابتو بعدة أعيرة نارية، كما خربت زوارق االحتالل شباك الصيد  30د سعد اهلل )طو محمد سعي
عامًا(. دون  62قطع( ىي شباك الصياد: مصطفى أحمد عبد اهلل السمطان ) 10قطع(، وخربت ) 7الخاصة بو )

اكب الصيادين بشكل مباشر، وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل فتحت النار تجاه مر 
وتحركت حوليم ما تسبب في تقطيع شباك الصيد وتخريبيا وفقدانيا في البحر. حيث اقترب زورق إسرائيمي كبير 

عامًا(، ىيثم نزار السمطان  62من مركب صيد من نوع )حسكة موتور( يقل الصيادين مصطفى أحمد السمطان )
(، وقام جندي إسرائيمي بتخريب شباكيم المنصوبة في البحر عاماً  22عامًا(، محمد محمود السمطان ) 27)

بواسطة آلة حادة، وأمر الصيادين بالمغادرة نحو الشاطئ، ثم اتجو الزورق اإلسرائيمي نفسو نحو مركب صيد 
عامًا(، وأطمق النار  35عامًا(، أحمد زايد ) 30آخر من نوع )حسكة موتور( يقل الصيادين طو محمد سعد اهلل )

الفمشرات الضوئية المنصوبة فوق شباكيم )وىما عبارة عن عالمات لتحديد مكان الشباك(، فترك الصيادين عمى 
شباكيم في عرض البحر ومن ثم اتجيوا بقاربيم نحو الشاطئ خوفًا من أن يتم اعتقاليم أو االستيالء عمى 

 .قاربيم
من فجر يوم األحد الموافق  2:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .17

تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر عمى عمق يقدر بخمسة أميال بحرية ونصف  7/7/2013

من يوم  17:00عاماً( المركز بما يلي: "عند حوالي الساعة  49وقد أفاد مالكها الصياد/ إبراىيم عبد اللطيف بكر )
صياد( ممن يعملون معي على متن مركب صيد كبير من  11بينما كنت برفقة عدد ) 21/5/2013الثالثاء الموافق 

كلم تقريباً   1نوع )لنش( متوجهاً إلى الفلوكة التي نصبتها في عرض البحر في وقت سابق من اليوم نفسو، وعلى بعد 
نار بشكل متقطع، استمر منها شاىدت زورق إسرائيلي كبير متوقف بالقرب من الفلوكة، وسمعت صوت إطالق 

لدقائق معدودة، بعدىا بقليل اتجو الزورق اإلسرائيلي إلى الجهة الشمالية، فاتجهنا نحن إلى الفلوكة وأوقفت المركب 
( كشافات قد أتلفت، وبأن المولد كهربائي ال يشتغل، 4بجانبها، ونزل شقيقي رامي إليها وتفقدىا فأخبرنا بأن عدد )

أمتار  5شاىدت الزورق اإلسرائيلي نفسو يتجو نحونا حتى وصل إلينا، وتوقف على بعد وبعد حوالي نصف ساعة 
 ."( دقائق تقريباً، ثم اتجو إلى الجهة الشمالية10تقريباً من مركبنا، وفتح صوبنا خرطوم مياه بشكل كثيف، لمدة )
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إلى إصابة قارب صيد من نوع )حسكة غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية 
( فتحة في جسم القارب، باإلضافة إلى 12عامًا( بعدد ) 43موتور( تعود ممكيتو لمصياد صالح محمد أبو ريالة )

أن القوة اإلسرائيمية استولت عمى شباك الصيد الخاصة بو وىي من نوع )صنار(، ما أدى إلى خروج الصياد 
 .ن من ممارسة مينتوبمركبو إلى الشاطئ دون أن يتمك

من  06:15أطمقت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة والمياه المضغوطة عند حوالي الساعة  .18
، تجاه قوارب الصيد الفمسطينية شمال غرب منطقة الواحة شمال غرب 17/7/2013صباح يوم األربعاء الموافق 

في مركب أحد الصيادين الفمسطينيين الذي كان عمى عمق أربعة  بمدة بيت الىيا شمال القطاع ما ألحق أضراراً 
 .أميال بحرية

من مساء يوم السبت  10:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .19
حرية تجاه مراكب الصيادين التي تواجدت في عرض البحر وعمى عمق يقدر بستة أميال ب 28/7/2013الموافق 

تقريبًا، غربي منطقة الشيخ عجمين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مركب الصياد سعيد محمد أبو 
 .عامًا( 65ريالة )

من صباح يوم الثالثاء  11:00فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة  .20
القريبة من حدود  -التي تواجدت شمال وغرب منطقة الواحةتجاه مراكب الصيادين  30/7/2013الموافق 

( قطعة من نوع )سمفوح( تخص 25شمالي غرب بيت الىيا، وخّربت شباك صيد مكونة من ) -الفصل المائية
عامًا( ومن ثّم استولت عمييا، وىو من سكان مخيم الشاطئ الشمالي. دون  43الصياد: صالح محمد أبو ريالة )

 .وقوع إصابات
من صباح يوم األربعاء الموافق  6:30ت زوارق االحتالل اإلسرائيمي، نيران أسمحتيا، عند حوالي الساعة فتح .21

، تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت غربي منطقة الواحة في عرض بحر بيت 31/7/2013
يا لمصياد: أمجد اسماعيل ( قطعة من نوع )سمفوح( تعود ممكيت14الىيا، وقامت بتخريب شباك صيد مكونة من )

عامًا(، ثّم استولت عمييا، دون وقوع إصابات. وتفيد التحقيقات الميدانية أن الشرافي من سكان  38الشرافي )
 .مخيم الشاطئ، وأن االعتداء أجبر الصيادين إلى خروج بمراكبيم إلى الشاطئ وعدم تمكنيم من إكمال أعماليم

من صباح يوم الثالثاء  6:00نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيمية  .22
عمى عمق يقدر بستة أميال بحرية تقريبًا غربي ميناء غزة، يقل  تجاه مركب صيد تواجد 6/8/2013الموافق 

رجب  عامًا(، ىذا ووفقًا إلفادة الصياد 20عامًا( وشقيقو خالد ) 26صيادين اثنين ىما رجب خالد أبو ريالة )
لممركز فإن زورق إسرائيمي كبير اقترب من مركبيم وأطمق النار المباشر عمى شباك الصيد خاصتيم والمكونة 

قطعة( من نوع صنار والتي نصبوىا بجانب مركبيم األمر الذي أدى إلى إغراقيا، ثم اقترب الزورق  500من )
طالق النار عمى مركبيم وىددوىم باعتقاليم من مركبيم وقام الجنود الذين يعتمونو بتوجيو سيل من الشتائم  إلييم وا 

إذا لم يغادروا المكان، ثم الحقوىم إلى أن وصل الصيادين بمركبيم إلى الشاطئ، وعندما تفقدوا المركب وجدوا 
 .ثقوب( في جسم المركب جراء إطالق النار 10عدد )

 12/11/2013ن يوم الثالثاء الموافق م  17:30استيدفت الزوارق الحربية اإلسرائيمية عند حوالي الساعة  .23
القريبة من حدود  -مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة

غربي بيت الىيا في محافظة شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية بأن الزوارق قامت برش  -الفصل المائية
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أميال داخل مياه البحر ما اضطر المنش إلى  6مراكب )لنش( عمى مسافة المياه من خالل خراطيم تجاه أحد ال
 .، دون أن يبمغ عن وقوع إصاباتبالتراجع تجاه الجنو 

من صباح يوم   10:40اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند حوالي الساعة زوارق االحتالل الحربية  فتحت .24
دين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب تجاه مراكب الصيا 18/12/2013األربعاء الموافق 

شمالي غرب بيت الىيا دون أن يبمغ عن وقوع إصابات. وتفيد  -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة
التحقيقات الميدانية أن قوات االحتالل لحقت قارب صيد وكان عمى متنو ثالثة صيادين وىم: محمود عمي عروق 

 عاما(، ولكنيم ابتعدوا عن المنطقة بسرعة وتركوا24عاما(، وجمعية أمين عروق )22، وشقيقو محمد )عاما(28)
 .( قطعة من شباك الصيد14القوات بتقطيع عدد )ك شباك الصيد خاصتيم، حيث قامت تم

 من صباح يوم 12:40حوالي الساعة  فتحت زوارق االحتالل الحربية اإلسرائيمية نيران أسمحتيا الرشاشة، عند .25
تجاه مراكب الصيادين الفمسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب  18/12/2013األربعاء الموافق 

( من 10شمالي غرب بيت الىيا. حيث قامت بتقطيع عدد ) -القريبة من حدود الفصل المائية -منطقة الواحة
 الكفارنة، من سكان بيت حانون، دون أن يبمغ عن وقوع إصابات.شباك الصيد يممكيا  الصياد جمال عوض 
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 ةـــالخاتو
 
 بحق اإلسرائيمي االحتالل قوات ترتكبيا التي االنتياكات استمرار التقرير يوردىا التي المعمومات توضح 

 الصيد وقطاع نالصيادو  يتكبدىا التي الكبيرة المعاناة حجمكما تظير  غزة، قطاع في الفمسطينيين الصيادين
  سياق إحكامو. في ترتكب التي واالعتداءات غزة قطاع عمى المفروض ريالبح الحصار تشديد جراء

 
كما يشير التقرير إلى تعمد قوات االحتالل تخريب معدات الصيد أو االستيالء عمييا، وتعمد منع الصيادين من 

ذالليم والمس بسالمتيم البدنية وتيديد حقيم في الحياة وىي  ىانتيم وا   التزاماتممارسات تنتيك مزاولة عماىم وا 
، تفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين في زمن الحرببموجب القانون الدولي اإلنساني والسيما ادولة االحتالل 

، والتزاماتيا بموجب العدين التي تحظر العقوبات الجماعية. كما تحظر استيداف المدنيين وممتمكاتيم الخاصة
 الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 
الصيادين  حق تقيد التي المتواصمة اإلسرائيمية لالنتياكات الشديد استنكاره يجدد إذ نساناإل لحقوق الميزان مركز

 ممارسة في الصيادين حق أن عمى يؤكد فإنو ،إلى مصادر رزقيم في عرض البحر الوصول في الفمسطينيين
أحد أىم . كما يؤكد مركز الميزان إلى أن اإلنسان حقوق من أصيل حق ىو غزة بحر في بحّرية أعماليم

ىي خمق فرصة الحصول عمى عمل، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الواجبات المفروضة عمى سمطات االحتالل 
وتمزمو في حال فقد أحد المدنيين عممو بسبب اإلجراءات التي تفرضيا سمطة االحتالل في التكفل باحتياجاتو 

 ليمواحتياجات األشخاص الذين يعو 
 

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

 احترام االحتالل قوات عمى يفرض الذي الواقع ىذا من تغير أن ليا يمكن ال نفسو أوسموا اتفاق ذلك في بما
 احترام وبضمان بل انتياكات، ارتكاب عن باالمتناع فقط ليس يمزميا الذي الدولي، القانون بموجب التزاماتيا
عماليا اإلنسان حقوق  .المحتمة األراضي في المدنيين لمسكان بالنسبة وا 
 بالقيام الرابعة جنيف اتفاقية عمى الموقعة األطراف الدول والسيما الدولي المجتمع مطالبتو المركز يجدد كما

الحصار  يمثل والذي غزة قطاع عمى المفروض الحصار لرفع عممية بخطوات والقيام القانوني واألخالقي بواجبيا
 .البحري جزءًا ال يتجزأ منو

 انتيى
 


