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  مقدمة
  

السـيما اتفاقيـة   واصلت قوات االحتالل انتهاكاتها المنظمة لحقوق اإلنسان ولمبادئ القانون الدولي اإلنسان، 

ضي الفلسطينية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، وذلك إثر استكمال احتاللها لألرا

  .السكان الفلسطينيين العقاب الجماعي بحقمارست  ، حيث1966إثر حرب حزيران 
  

، 2000سبتمبر / ن أيلولوصعدت تلك القوات من عدوانها إثر اندالع انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين م

كما عملت على ضرب االقتصـاد  . حيث استهدفت المدنيين وممتلكاتهم واألعيان المدنية دون تمييز أو تناسب

الوطني الفلسطيني سواء بتدمير المنشآت والمرافق االقتصادية، أو بفرض الحصار واإلغالق المشـدد الـذي   

، وألحق أضـراراً جسـيمة باالقتصـاد الـوطني     همحرم عشرات آالف العمال من الوصول إلى أماكن عمل

  .الفلسطيني
  

فقد عـانى الصـيادون   بمنأى عن هذا االستهداف المنظم،  والصيد البحري قطاع الثروة السمكية ولم يكنهذا 

من النزول إلى عـرض البحـر ومزاولـة    الفلسطينيون من سياسة الحصار واإلغالق المشدد، التي حرمتهم 

  . في عرض البحر أثناء تواجدهم الهم أو عرقلتهاعمأ
  

، فيما بلغ ميل داخل عرض البحر) 12(ومنعتهم من تجاوز مسافة  حركة الصيادينقوات االحتالل قيدت كما 

الصـيادين  تعرض هذا باإلضافة إلى . 1في أغلب األحيان أميال) 3(وأ) 6(إلى األمر حد تقليص هذه المسافة 

  .ومصادرة قوارب البعض منهم التضييق عليهمقال وعتالإطالق النار وايومي إلى شبه بشكل 
  

، وإخالء المستوطنات غير الشرعية التي أقامتها على أراضـي  وإثر انتهاء قوات االحتالل من إعادة انتشارها

ن في أن يتغير الحال، وأن يتمكنوا من مزاولة مهنتهم بحرية ودونمـا قيـود، إال أن   قطاع غزة، أمل الصيادو

، ما تبخر، ووجد الصيادون الفلسطينيون أن مستوي االنتهاكات لم يتغير بعد إعادة االنتشار هذا األمل سرعان

التي جهدت قوات االحتالل في تضليل المجتمع الدولي وتصوير هذه الخطوة على أنها انسحاب مـن قطـاع   

  .غزة، وتخلي عن كافة المسئوليات بالنسبة لسكانه
  

ة السمكية والصيد البحري في األراضي الفلسـطينية المحتلـة، ويتنـاول    يبرز هذا التقرير معاناة قطاع الثرو

ميداني استمرار بل وتصاعد االنتهاكات التوثيق الاالنتهاكات اإلسرائيلية قبل إعادة االنتشار، ويظهر من خالل 

 /مـن أيلـول   عشـر  نفسها، بعد أن أنهت قوات االحتالل وجودها العسكري المادي في قطاع غزة في الثاني

كما يظهر التقرير اآلثار السلبية لهذه االنتهاكات على الثروة السمكية والصيادين والعاملين في . 2005سبتمبر 

  .هذا القطاع
  

، األمر الذي يضع الصـياد  هذا القطاع داخلية تواجه هذا ويتناول التقرير مشكالت ومعوقات وتحديات أخرى

بحري بين مطرقة االحـتالل وسـنديان اإلهمـال ونقـص     الفلسطيني، بل وقطاع الثروة السمكية والصيد ال

اإلمكانيات والموارد، األمر الذي يضاعف من معاناة هذا القطاع، بل ويهدد بتدمير البيئة البحرية، وحرمـان  

  .االقتصاد الوطني الفلسطيني من فرص التطور
                                                 

منحت االتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، حق الصيد للفلسطينيين في المياه اإلقليمية المقابلة لشاطئ   1

  .بحراسة ومراقبة تلك المنطقة) الدبور(أو ) الطراد(ة المسماة وتقوم الزوارق الحربية اإلسرائيلي. ميالً بحرياً 20قطاع غزة لمسافة 



 

  قطاع غزة

  :الموقع وأهميته

قع على ي الفلسطيني، الواقع جنوب غرب فلسطين، وتتعد محافظات غزة جزءاً مهماً من السهل الساحل

يتراوح ما  عرضب كم، ومن الشرق إلى الغرب 45متد من الشمال إلى الجنوب بطول ي مستطيل طويل وضيق

كيلو متر مربع في ) 5.7( ، ويبلغ عرضهكلم مربع 365كلم، وبمساحة إجمالية تقدر ب 11كلم إلى  6بين 

جزء كيلومتر في ال) 12( قرابةى القسم الشمالي، في حين يصل إل

  ;هي 2وتتكون محافظات غزة من خمسة محافظات. الجنوبي

  قطاع غزة ويحد ،ورفح خان يونس ،دير البلح ،غزة ،شمال غزة

من الشرق  م48، واألراضي المحتلة عام غرباً البحر المتوسط

موقعاً جغرافياً قطاع غزة  تلفقد اح ،، لذاجنوباً ، ومصروالشمال

 على مر التاريخ، إذ يشرف على طرق القوافل التجارية هاماً

 ،القادمة من جزيرة العرب والمتجهة إلى بالد الشام ومصر

  .بين الحضارات المختلفة ربطوال شكل نقطة اللقاءيو
  

  : المناخ

يدخل قطاع غزة ضمن مناخ البحر المتوسط، وإن كان يتأثر بالمناخ شبه الصحراوي السائد في شمال شبه 

درجة مئوية، أما  20يرة سيناء، ويتميز بصفة عامة باعتدال مناخه إذ يبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة جز

أما كمية . ملم، وعموما فإن درجة الحرارة ترتفع صيفا وتنخفض شتاءا 374كمية األمطار فيصل معدلها إلى 

ر في المناطق الشمالية، وتقل كلما األمطار فهي متذبذبة من سنة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى فهي أكث

ملم سنويا، فإنها  400اتجهنا جنوبا، ففي حين تصل في منطقة بيت الهيا وبيت حانون، في الشمال إلى 

ملم في خان  250ملم في المنطقة الوسطى و 300ملم في منطقة غزة وجباليا، ثم إلى  350تنخفض إلى 

رياح الشمالية الغربية الدائمة، التي تسبب سقوط األمطار ويتعرض القطاع للهذا  .ملم في رفح 200و سيون

  .وللرياح الشمالية الشرقية، التي كثيرا ما تحمل التيارات الهوائية البادرة شتاءا، والموجات الحارة صيفا
  

  :السكان
. إنـاث  686آالف ذكور،  704مليون نسمة، منهم  1.390، 2005بلغ عدد السكان المقدر في منتصف العام 

، فـي حـين   %5.1من مجمل السكان، وبلغت نسبة المقيمين في الريف % 63.7لغت نسبة سكان الحضر وب

فـي العـام   نسمة  380.000 لم يتجاوزيذكر أن عدد سكان قطاع غزة . 3%31.2بلغت النسبة في المخيمات 

1967.  
 

 :ظروف المعيشة

 ، جـراء في مستويات المعيشـة  كبير وريعاني السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية المحتلة من تده

لمنشآت المدنية الفلسطينية بشكل واسع خالل انتفاضـة األقصـى والسـيما    المنظم لقوات االحتالل  افاستهد

وتسبب ذلك . المنشآت االقتصادية، الصناعية والتجارية والزراعية، التي تعرضت للقصف والتدمير والتجريف

                                                 
  .وفقاً للتقسيمات اإلدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية -   2
  .2005وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، منتصف العام الجاري  -  3



 

البطالة والفقر في األراضي الفلسطينية، حيـث أدى تـدمير المنشـآت    في تأثير مباشر على ارتفاع معدالت 

إلى فقدان اآلالف مـن العمـال   ، وفرض اإلغالق المشدد، الصناعية والتجارية وتجريف األراضي الزراعية

  .الفلسطينيين لفرص عملهم

األراضـي   وأسهمت الممارسات اإلسرائيلية في تفشي ظاهرتي البطالة والفقر على نطاق غير مسـبوق فـي  

بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة الفقر في قطاع غـزة  وتشير . الفلسطينية المحتلة

   .بالنسبة للدخل% 65، و%37.2بالنسبة لإلنفاق 

  

  4وتنظيم مهنة الصيد ومالحقهاأوسلو اتفاقية 
صيادين الفلسطينيين، ويبلـغ  ليه من قبل ايسمح بالوصول إل الفلسطينية اإلسرائيلية أقصى حد حددت االتفاقيات

من شاطئ البحر باتجاه الغرب، باستثناء بعض المناطق المحظور الوصول إليها وتقـع  5ميال بحريا) 20(مداه 

     .في جنب وشمال قطاع غزة

قوات االحتالل اقتطعت مساحات أخرى، أضيفت للمناطق المحظورة، باقتطاعها بشكل الجدير ذكره أن و

أن الشاطئ الفلسطيني يميل بشكل حاد على طول خاصة و ،األمر الذي يجعل المساحة تضيق أكثر ،مستقيم

من اتفاقية اوسلو والتي تنص على أن حساب ' 11'لما ورد في المادة  ما يعد مخالفةً صريحةً حدود القطاع،

مت االتفاقيات هذا وقس. 6يينللصيادين الفلسطين والمعنوية يحقق الفائدة المادية ، حتىالمساحة يتم بشكل مائل

  :مناطق النشاط البحري على النحو اآلتي

  

  :مناطق النشاط البحري

وأطلق عليها أحرف  ئ غزة إلى ثالثة مناطق نشاط بحريالبحر أمام شاط قسمت اتفاقية أوسلو ومالحقها

  :لنحو اآلتيويمكن وصف هذه المناطق وفقاً لما ورد في االتفاقيات على ا K,L,M,كرموز وهي مناطق 

  

  : Kو  Mمنطقتا  )1

تمتد إلى عشرين ميال بحريا في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي من بحر غزة  Kمنطقة  •

  .ميل بحري اتساعاً في اتجاه الجنوب 1.5و إلى 

 الجزء الجنوبي من بحر غزة يف الشاطئتمتد إلى عشرين ميال بحريا في البحر من  Mمنطقة  •

 .اتساعاً من المياه المصرية"  1" و إلى ميل بحري واحد 

تكون المالحة فيهما و ،منطقتين مغلقتين Kو Mهذه الفقرة تكون منطقتا في طبقاً للشروط  •

 .مقصورة على نشاط البحرية اإلسرائيلية

  
 

                                                 
، القاهرة، دار الطيف 1994أيار / مايو 4،ة ومنطقة أريحا ومالحقها اتفاقية قطاع غز ،ما يتعلق بشواطئ قطاع غزة   4

  .102للمطبوعات، ص
 متر 1609، في حين يساوي الميل البري 1852المعروف أن الميل البحري يساوي  5
: لمزيد من المعلومات اضغط الرابط، 2005معهد األبحاث التطبيقية، القدس، أغسطس  6

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



 

  : Lالمنطقة  )2

وتمتد عشرين ميال بحرياً  Kومن الشمال بالمنطقة  Mمحددة من الجنوب بالمنطقة  Lالمنطقة  •

  .ن الشاطئفي البحر م

 :ستكون مفتوحة للصيد و النشاطات الترفيهية و االقتصادية حسب البنود التالية Lالمنطقة  •
 

إلى البحر المفتوح ويمكن أن تصل محركاتها إلى حدود قوة  Lقوارب الصيد لن تخرج من المنطقة  .1

ية، عقدة للمحركات الداخل 15حصان إذا كانت فوق سطح القارب وتصل إلى سرعة أقصاها  25

 .ولن تحمل القوارب أسلحة أو ذخائر أو تصطاد باستعمال المتفجرات

قوارب الترفيه يصرح لها باإلبحار إلى مسافة ثالثة أميال بحرية من الشاطئ ما لم تحصل في  .2

أدناه، وقد تصل  3التعاون البحري المشار إليه في الفقرة خاصة على موافقة مركز التنسيق و حاالت

 ذات الدراجات البحرية من حصان ولن تدخل أو تعمل أي 10قوة  بحرية إلىالمحركات القوارب 

 .Lالمحركات أو النفاثات المائية في المنطقة

ميال بحرياً من الشاطئ إال فيما يتعلق  12لن تقترب أكثر من  Lالسفن األجنبية التي تدخل المنطقة  .3

 . أدناه 4بالنشاطات التي تغطيها الفقرة 
 

   :لنشاط البحريل د العامةالقواع

  :على النحو اآلتيعامة تنظم الحركة في عرض البحر، وتحدد النشاط البحري  واعدقحددت االتفاقية 

 ةخيص صادرايحملون تر Lقوارب الصيد وقوارب الترفيه المذكورة أنفاً وقباطنتها المبحرون في المنطقة   .1

  .ا من خالل اللجنة األمنية المشتركةعن السلطة الفلسطينية، يتم التنسيق بشأن نموذجها ومواصفاته

للقوارب عالمات تعريف تحددها السلطة الفلسطينية، وستبلغ السلطات اإلسرائيلية من خالل اللجنة األمنية   .2

 .المشتركة بعالمات التعريف هذه

يحملون تراخيص  Lالمقيمون في المستوطنات اإلسرائيلية في قطاع غزة الذين يصيدون في المنطقة  .3

 .ح سفن إسرائيليةوتصاري

كجزء من مسئولية إسرائيل عن األمن داخل مناطق النشاط البحري الثالث يمكن لسفن البحرية  .4

الضرورة وبدون حدود، ويمكنها اتخاذ أي إجراءات ضرورية عند اإلسرائيلية اإلبحار في هذه المناطق 

الذخائر أو المخدرات و  ضد السفن المشتبه في استعمالها لنشاطات إرهابية أو لتهريب األسلحة و

البضائع أو ألي نشاط أخر غير قانوني، وتبلغ الشرطة الفلسطينية بمثل هذه األعمال ويتم تنسيق 

 .اإلجراءات المتبعة من خالل مركز التنسيق و التعاون البحري

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 خريطة توضيحية لما تم االتفاق عليه في اتفاقية أوسلو

  
    ثروة السمكيةالو قانون الزراعة الفلسطيني

في إطار قـانون   بالثروة السمكيةينظم األنشطة الخاصة  خاصاً نظاماًأعدت وزارة الزراعة الفلسطينية 

   :7على من نص القانون )73(، حيث نصت المادة رقم 2003لسنة ) 2(الزراعة الفلسطيني رقم 

 .ريلكافة أنواع النشاط البحتنظيم مهن الصيد والتراخيص والرسوم الالزمة  .1

 .تنظيم استيراد وتصدير وتسويق األسماك والكائنات البحرية األخرى واالتجار بها  .2

 .تحديد مواصفات وشروط ترخيص مشاريع تربية األسماك واستزراعها .3

أمراض  كافحةتحديد مواصفات شباك الصيد واألعالف والعقاقير واللقاحات والهرمونات الالزمة لم  .4

 .األسماك

 .لصيد البحريتحديد مواسم وأوقات ا .5
  

ال يجوز طرح أية نفايات صلبة أو سائلة أو "على أنه  هنفس القانوننص من ) 74(نصت المادة رقم كما 

عادمة في مياه الصيد الفلسطينية أو اخذ الرمال أو اقتالع الصخور من السواحل أو تغييـر طبيعـة    مياه

 ."قاع البحر

 ال يجوز استخدام الجرافات الشاطئية أو نصـب "نه من نفس القانون على أ) 75(نصت المادة رقم فيما 

 ."شباك الصيد على مسافة أقل من مائة متر من الشاطئ إال بإذن من الوزير
  

  الصيد البحري المستخدمة  وسائلو طرق

  :8تييوردها التقرير كاآل البسيطة،الصيد ووسائل يستخدم الصيادون الفلسطينيون العديد من طرق 

                                                 
  .74و73تين الثروة السمكية، المادباب قانون الزراعة الفلسطيني، الفصل السابع، لالستزادة انظر   7



 

  

   :القاعيالجر طريقة الصيد ب

متـر،   20-16وح أطوالها ما بـين  امراكب كبيرة الحجم تتريستخدم في عمليات الصيد بطريقة الجر القاعي 

أمتار، حيث تقـوم   8متر وعرض  23حصان، تجر خلفها شباك صيد بطول  400-300تحمل مولدات بقوة 

في قطاع غزة، تتواجد فـي   -لنش –قارب  17األسماك المتواجدة في قاع البحر، موجود منها  )بجر( بصيد

  .فقطللصيادين  مرسى غزة
  

   :التحويططريقة الصيد ب

، )لنشات الشنشولة( اً متر 16-12مراكب كبيرة تتراوح أطوالها ما بين  تتم عمليات الصيد بالتحويط باستخدام

تحويط  وهي غالباً من نوع السردين، بواسطة شباك -المتواجدة على سطح البحر -تصطاد األسماك السطحية

متر مربع، وتستخدم في ذلك طريقة اإلضاءة في الصيد لتجميع األسماك  100 إلى 12بين  بمساحات تتراوح 

  .حول تلك المراكب
  

   :*الصيد بالصنارة

في البحر منتهياً بطعم غالباً مـا يكـون مـن     يلقىط فيها حبل في استخدام صنارة يرب تتلخص هذه الطريقة

عـادة مـا   فيتم صيدها، وهذا الطعم، حيث يشعر بحركة الحبل تأكل األسماك لى أن وينتظر الصياد إالديدان، 

  .)الحسكة(يطلق عليه اسم قارب صغير  ةالطريقالذي يستخدم هذه يركب الصياد 
  

   :الشباك الثابتةالصيد ب

ـ ، وتَقبل أن يحل الليلشباك من ثالثة أنواع، تنصب في عرض البحر  تقوم هذه الطريقة على استخدامو  قُعلَ

  .عادة وقت بزوغ الفجرفيها األسماك أثناء سيرها في البحر، ويتم رفع الشباك 
  

   :شبكة الطرحالصيد ب

وهي عبارة عن طريقة يستخدمها الصيادون الهواة، حيث يتم فيها رمي شباك صيد صغيرة الحجم من قوارب 

  . صغيرة تسمى الحسكات، وال تنتج صيداً وفيراً
   

 ون الفلسطينيون المراكب واللنشات والقوارب والحسكات والفلوكات لصيد األسماك، بدعمويستخدم الصيادهذا 

من العديد من الوسائل المرافقة كالشباك والصنارات واألضواء الكاشفة وغير ذلك، ووفقاً إلحصائيات اإلدارة 

. وقارباً ولنشاً وحسكة مركباً 711 إلىالعامة للثروة السمكية فإن عدد القوارب واللنشات في قطاع غزة يصل 

وكما هو معروف فان عدد القوارب واللنشات المستغلة فعلياً يعتمد على مواسم الصيد وحدة اإلجراءات 

  . اإلسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين
  

  9:األسماك المصطادة وكميات أنواع

                                                                                                                                            
ضي، مقابلة أجراها معه الباحث في مكتبه باإلدارة العامة للثروة السمكية بغزة، مدير المراقبة البحرية، السيد عبد الناصر ما  8

  .27/11/2005بتاريخ 
: وذلك في -لكن الصاد تلفظ سيناً - وال تقل سنارة بالسين -أي الحديدة التي في رأسه -الصنارة بكسر الصاد تعني رأس المغزل  *

  . 290، دار صادر بيروت للطباعة والنشر، ص 2000األولى لسان العرب البن منظور، المجلد الثامن، الطبعة 
  .2005قسم اإلحصاءات، اإلدارة العامة للثروة السمكية، وزارة الزراعة الفلسطينية،   9



 

 لمساحةوذلك نظراً ل، األسماكفترة ذهبية لمهنة صيد  1980حتى العام  1967كانت الفترة الممتدة من عام 

كـم  180 حوالي إلى تلك المساحةوصلت فيها، حيث  بمزاولة مهنتهمالتي سمح للصيادين  البحرية الكبيرة

فـي   بالقرب مـن مدينـة العـريش    ،بحيرة البردويل جنوباً إلىشماالً  من شاطئ بحر غزةطوالً، امتدت 

   .جمهورية مصر العربية

فقـد  ، طناً يومياً، غير أن هذا الوضع لم يستمر 60دة في تلك الفترة إلى نحو ووصلت كمية األسماك المصطا

بدأت قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بوضع العوائق والعراقيل أمام أصحاب هذه المهنة، حيـث قلّصـت   

الموقعـة  وبعد اتفاقية أوسلو . كم، لتحجيم هذه المهنة 82قوات االحتالل المسافة المسموحة للصيد لتصل إلى 

تعرضت المساحات المسموح الصيد بها بشكل كبير، ما ، 1993بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية عام 

طناً، ) 2,624(نحو  2000بلغت كمية األسماك المصطادة عام  أدى إلى تناقص كبير في كميات الصيد، حيث

طن، بينما وصلت في العام ) 1,507( 2003طن، وعام ) 2,379( 2002طن، وعام ) 1,951( 2001وعام 

  .طن) 2,952(إلى  2004

في  عدد القوارب وعدد الصيادين، حيث ارتفع السمكية،ما يسميه الخبراء باإلجهاد الصيدي، للثروة  كما حدث

ضـيق   عطـى ال ي .المصـطادة األسـماك  كميات عليه فقد تقلصت  .ظل تقلص المساحة المسموح الصيد بها

  .التكاثر والتوالدفرصة لألسماك في المساحة 

أدى إلى انخفاض حجم األعمال  -على الشواطئ الفلسطينية-تقليص المساحة المسموحة للصيد  وأدى

المرتبطة بمهنة الصيد، كتجارة األسماك ونقلها سواء بواسطة السيارات أو عربات الكارو، باإلضافة إلى 

ديد من األسر الفلسطينية، خاصة في مخيم انخفاض األعمال الخاصة بتنظيف األسماك، فالجدير ذكره أن الع

هذا عدا عن توقف العديد من المطاعم المتخصصة في تقديم وجبات ، الشاطئ، كانت تعتاش على هذه المهنة

  .أو الرتفاع أسعارها/األسماك عن عملها نتيجة لشح الكميات المتوفرة و

حوم البيضاء بالسوق المحلية، التي وقد أدى انخفاض حجم األسماك المصطادة إلى حدوث نقص حاد في الل

تشكل البديل المكافئ للّحوم الحمراء، وخاصة أن هناك بعض األصناف أثمانها زهيدة وفوائدها الصحية 

كثيرة، مثل أسماك السردين التي تعتبر من أشهر أنواع األسماك وأكثرها استهالكاً، نظراً لكونها في متناول 

  .لمحدود على وجه الخصوصأيدي السكان عامةً، وذوي الدخل ا

  :الفلسطينية ما بين األشكال التالية من الشواطئتتنوع األسماك المصطادة هذا 

 - كبوريا -جمبري كبير -السلطان إبراهيم -طرخونة -سردينة -لوكس -سكمبال -وطواط -سمك صغير 

 - ميدةبل -فريدي - مرمير -انتياس -غبس -جرع -بوري -سويسي -سفرنة -منبطة -سلفوح -حباري

 -هالي -برش -كلب بحر -أقالم -سمك موسى - سيجان –قراص  -دنيس –صروص  -عريان -كنعن

 .بكال -خنزير -عصفور
  

  

  

  :العاملون في مهنة الصيد

تقتصر مهنة الصيد في األراضي الفلسطينية المحتلة على سكان قطاع غزة، حيث ال يتوافر لسكان الضفة 

 ،اًصياد )2998(في قطاع غزة نحو  )ركوب األمواج( الصيد نةمهالغربية منافذ على البحر، ويمارس 



 

. الصيد في مهن مرتبطة بمهنة عامالً) 2500(ذلك يعمل نحو  إضافة إلى، 10غزة محافظاتموزعين على 

تتمثل في صناعة القوارب وصيانتها، وتجهيز شباك  ويرتبط بمهنة الصيد مجموعة من المهن األخرى،

متوسط دخل يبلغ و ،ج الالزمة لحفظ األسماك، إضافة إلى تقشير األسماك وبيعهاالصيد، وإعداد قوالب الثل

  .11يومياً شيكالً) 60(من بين العاملين في مهنة الصيد أو في المهن المرتبطة بها إلى ما متوسطه الفرد 

  

  12جدول يوضح الخسارة اليومية للصيادين الفلسطينيين

عدد الصيادين العاطلين

  عن العمل

ألجرمتوسط ا

  اليومي

الخسارة اليومية 

  بالشيكل

  الخسارة اليومية بالدوالر

  33,906  152,580 شيكل60  2543

  

صعوداً منحنيات وفقاً ليسير  ، وعدد أيام العمل بالنسبة لهم،والجدير ذكره أن عدد الصيادين الفلسطينيين

ومن هذا المنطلق . االحتالل وهبوطاً، وهذا أمر نابع من خصوصية األراضي الفلسطينية كونها ترزح تحت

اإلجراءات بسبب  ة الصيد،الكثير من الصيادين يتركون مهنأن ألوضاع العمالة الفلسطينية يجد المتتبعون 

  .في عرض البحريتعرضون لها وهم التي  والمخاطر الكبيرة اإلسرائيلية المجحفة

ك اسمتنظيف األ مهنة عمل فيفي مخيم الشاطئ، ت فقيرة عائلة 50إلى  40 متوسطهأن هناك ما  كما

   .هالدخلأحد المصادر الرئيسية  اباعتباره

أن هذه المهنة تعتمد  الطبيعيومن  المقام األول،تلك العائالت في  نساءهذا النوع من األعمال على ويرتكز 

ل تعمو. )عمل بالقطعةال(يندرج تحت تسمية على حجم األسماك المصطادة، وهو نوع معتمد من األعمال 

في المجهود الكبير المبذول  مقابل زهيداً أجراًن يويتلقمحليين، اللتجار ل على تنظيف صناديق السمك نساءلا

   .العمل هذا

هذه الفئة من النساء بحجم وتصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصيادين، وبتشديد الحصار عمل  يتأثرو

التي تفرضها قوات ، والممارسات اإلجراءاتذه ه بسبب عملهن ، حيث ينحسرواإلغالق المفروض على البحر

، ةدطاصمالاألسماك  اتتراجع كمي مما يؤدي إلى، الصيد البحري الفلسطينياالحتالل على العاملين في قطاع 

 تواضعوصعوبة هذا العمل رغم ف صعبة، معيشيةوبالتالي تزداد حال تلك األسر سوءاً في ظل ظروف 

   .هؤالء النسوة وأسرهنوطأة الظروف االقتصادية الصعبة على  في تخفيف همه االقتصادي، إال أنه يسودمرد

  

  

  

  200513محافظات غزة لعام حسبالصيادينأعدادجدول يوضح
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 عدد الصيادين المنطقة م

 1375 مدينة غزة وشمالها .1

 550 دير البلح  .2

 655 سخان يون .3

 418 رفح .4

 2998 المجموع *

  

شكل يوضح أعداد الصيادين في محافظات غزة

46%

18%

22%

14%

مدينة غزة وشمالها دير البلح خان يونس رفح
  

  

ويبلغ متوسط ، في قطاع غزة أسرة 5000حوالي  ،مهنة الصيدبالمرتبطة مهنهم  ،ادون والعاملونويعيل الصي

مهنة تاشون من اشتغال معيليهم بيععليه فإن عدد األشخاص الذين  .أفراد )6(عدد األفراد في األسرة الواحدة 

وتتركز معظم األسر التي تعتمد في رزقها على  .أو مهن مرتبطة بها يبلغ حوالي ثالثين ألف شخص الصيد

في مخيم الشاطئ بغزة، على طول الشاطئ الفلسطيني خاصة مهنة صيد األسماك واألعمال المرتبطة بها 

وتتسم حياة العاملين في قطاع الصيد بعدم االستقرار وتدني   .دير البلح، ومواصي رفح وخان يونسمخيم و

  .أخرى جهةمن  بحقهم االحتالل اإلسرائيلي ممارساتل من جهة، وتج عن موسمية العمالدخل النا
  

  14جدول يوضح أعداد الصيادين في قطاع غزة في سنوات مختارة

  2005  2003  2002  1998  1996  1995 1994 1993 1990 1987 1985 1980  السنة

  2998  2500 2305 13000 9000 6000 5000 4000 3000  2000 2500 2510  عدد الصيادين

  

  :مهنة الصيد تنظيم

                                                 

  .قسم اإلحصاءات، اإلدارة العامة للثروة السمكية، مصدر سابق  14



 

الخاصة، التي يشترط حصول الصيادين الفلسـطينيين عليهـا    تصاريحواصلت قوات االحتالل العمل بنظام ال

على  البريطانيويعود هذا النظام إلى عهد االنتداب . ومزاولة مهنة الصيد مسبقاً، كي يسمح لهم بنزول البحر

 - اإلسرائيلي زمن االحتالل وكذلك، رية على قطاع غزةفلسطين، وقد استمر العمل به في ظل اإلدارة المص

وزارة الزراعة اإلسرائيلية بشكل رسمي، والتي كـان   تصدر عنوأصبحت تلك التصاريح  -1967منذ العام 

   .الصيادين القديم على شاطئ مدينة غزة ميناءبالسمك  "حسبة"قرب يقع مقرها 

التصاريح الخاصة بهم تحت وسحب  من ممارسة المهنة، نإلى منع عدد كبير من الصياديتلك القوات وعمدت 

 ،1994في العام  الفلسطينية الوطنية السلطة بالعمل وفقاً لتلك التصاريح حتى قدوم الحال أمنية، واستمرذرائع 

هي المصـدر   لثروة السمكية والموارد المائية التابعة لوزارة الزراعة الفلسطينيةل حيث أصبحت اإلدارة العامة

ممارسة مهنـة الصـيد   من خالل هذا النظام ب ، وسمح لعشرات الصيادينمثل تلك التصاريح بإصداركلف الم

وهناك نوعـان مـن التصـاريح التـي      .15سابقاً من ممارستها قوات االحتالل منعتهم البحري، خاصة ممن

  :تصدرها اإلدارة العامة للثروة السمكية

رسى، تصدر عن الشرطة البحرية الفلسطينية، بالتعاون مع تسمح لحاملها بدخول الم: صفراء اللون تصاريح

  .نقابة الصيادين

تسمح لحاملها بالدخول إلي عرض البحر من أجل الصيد، حيث تصدر عـن قسـم    :خضراء اللون تصاريح

  .الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة الفلسطينية

  

المجموع
  

   ةجدول يوضح عدد القوارب واللنشات في محافظات غز
 فلوكة المنطقة

 
 محرك حسكة بال

  حسكة 

  بمحرك
 لنش جر  لنش شنشولة  حسكة شنشولة

 

  مدينة غزة وشمالها 17 41 48 187 86 92 471

 دير البلح 0 0 19 46 8 3 76

  خان يونس 0 9 4 44 3 37 97
 رفح 0 8 11 33 0 15 67

 المجموع 17 58 82 310 97 147 711

  

                                                 
وصياد سابق، بحضور  ملتزم سوق وتاجر سمك ،)اًعام 45(وان خالد محمد عل: السيدو ،الصيادين لقاءات مع مجموعة من 15

، على شاطئ 10/11/2005، بتاريخ لثروة السمكية في مكتب ميناء رفحاإلدارة العامة ل موظف في ،األستاذ عمر إبراهيم الجعبري

 .مدينة رفح



 

  :قطاع الصيد ومحاوالت التطوير

سـواء بواسـطة    بعد قيام السلطة جرت الكثير من المحاوالت لتطوير قطاع الصيد البحري في قطاع غزة،

 الجهات التي أشرفت علـى هـذه   يستعرضها التقرير حسبمؤسسات حكومية أو نقابية أو أهلية أو دولية، 

  :المحاوالت على النحو اآلتي

  :وزارة الزراعة الفلسطينية .1

 سـنوات الخالل فتـرة  الصيد البحري قطاع خاصة ب تطويرية قامت وزارة الزراعة بتنفيذ عدة مشاريع

  :وأهم هذه المشاريعالماضية  الخمس

 :معا لألسماك/ مشروع كير •

 ويهـدف إلـى   ، 15/7/1996في  ،I.D.R.C كندا /بحاث العالمية التنمية لأل من مركز مقدم المشروع

إحصائيات عامة  ، وإعدادالحديثة لإلحصاء والصيد في األعماق ةتدريب كادر الثروة السمكية على الطريق

بناء وصـيانة   إحصائية عن ورش  -إحصائيات ميدانية عن أنواع عدة الصيد  -العاملة عن مراكب الصيد

مسـودة   وإعـداد  صيد األسماك الصغيرة اكلدراسة عن مش  - ومي لإلنتاج السمكيإحصاء ي -المراكب

  .قانون الصيد البحري الفلسطيني
  

   :نمركياالد المشروع •

بـدء   ،سنوات 4 ومدته$  3.300000 بقيمة نمركيةاالحكومة الد ممول من مشروع لتطوير األسماكوهو 

وقوانين تـنظم عمليـة    اتسياس إقرار، ومتكاملة سمكية تأسيس إدارة ويهدف إلى ،1/7/1996ه فيتنفيذ

متعددة  إقامة ورشة-  بسفينة صيد مجهزة بأجهزة حديثة بغرض التدريب تزويد المشروع- الصيد البحري

تـدعيم  - نمركييناتوفير مباني مشتركة لمديرية الثروة السمكية والخبراء الد - لتدريب الصيادينالتقنيات 

 .األسماك إقامة مختبر لفحصات ونية بأجهزة ومعدمدرسة اإلمام الشافعي المه

  :البرتغاليالمشروع   •

حديثة مزودة بوسـائل صـيد    تقديم سفينة صيد ويهدف إلىوهو مشروع ممول من الحكومة البرتغالية، 

 .خاص لتحليل مياه البحر معمل وإنشاء متطورة
 
   :النقابة العامة للصيادين الفلسطينييندور . 2

، وتهـتم  لهـا  اًرئيس ، مقراً)الوسطي(م، وتتخذ من محافظة دير البلح 1996ادين عام أسست نقابة الصي

لهم وحماية حقوقهم وذلك مـن خـالل تقـديم     النقابة بتطوير أوضاع الصيادين وتحاول تقديم المساعدة

  :الخدمات اآلتية

  .لنقابة العمال تحاد العامتوفير تأمين صحي مجاني بالتعاون مع اال  -  أ

 ).أهلية(ير المساعدات بالتنسيق مع مؤسسات حكومية وغير حكوميةتوف ىتعمل عل  - ب

 .همب بينشحل نزاعات الصيادين التي تن ىتعمل عل  - ت

 .تقوم بتوفير اإلضاءة للصيادين في المراسي المختلفة  - ث

 .توفير مياه الشرب للصيادين ىتعمل عل   -  ج

ـ     ونن الفلسـطيني وحصر األضرار التي يتعرض لها الصياد   -  ح تالل مـن قبـل قـوات االح

 .اإلسرائيلي



 

  .تمثيل الصيادين أمام المؤسسات الحكومية والغير حكومية   -  خ
  
 

  :جمعية التوفيق التعاونية لصيادي األسماك في غزة. 3

هـذه   تتمثـل مجموعة من الخدمات المهمة لقطاع الصيد والصيادين، تسهم في تسهيل عملهم، وجمعية ال تقدم

تسـاهم  كمـا   .للصـيادين  ةوالثلج وشباك الصيد بأسعار مالئم محركات القوارب، وقودتوفير  في الخدمات

تلـك   فـع عن د توقفتيذكر أن الجمعية . التي يدفعها الصياد من رسوم التأمين الصحي% 30 نسبةبالجمعية 

لـم يتمكنـوا مـن دفـع     من الصيادين  اًكثير هذا وتفيد مصادر الجمعية أن. أثناء انتفاضة األقصى المساهمة

بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التي حرمت الصيادين من  ثلج،الووقود الشباك والكثمن  عليهم مستحقات الجمعية

  .دوالر أمريكيمليون نصف تقدر بنحو التي عليهم  الديون مزاولة المهنة لفترات طويلة، ما أدى إلى تراكم

  

 اًبتشغيل عدد ا، ساهمت من خاللهللصيادين خلق فرص عملع اريمش المؤسسة قدمت  :)التعاون(مؤسسة  .5

   .ات أمريكيةدوالر 10 المنطقة الجنوبية لمدة شهر، بأجر يومي مقداره سكان من الصيادين من
 
 سـبل  حـول  لهم، تركزت محاضرات تنظيم عدة تثقيفياً من خاللصيادين ساعدت ال: )تمكين(مؤسسة  .6

  .رمزياً اًمالي مقابالً منح المشاركينالحفاظ على البيئة البحرية، مع 
 
تـدريبهم علـى   قدمت شباك صيد لعدد من الصيادين، إضافة ل :)UNDP(نامج األمم المتحدة اإلنمائيبر .7

  .، وذلك في سنوات االنتفاضةثالثة شهور خالل فترة زمنية استغرقت المثالية الستخدامها، طريقةال

  
 



 

  نمعاناة الصيادين الفلسطينيي

اإلجـراءات  نتيجـة   إلـى معانـاة كبيـرة،    عرضـوا ، وتالكثير من الصعوبات ونالفلسطيني ادونواجه الصي

ي ، والممارسات اإلسرائيلية عمدت على مدى السنوات الماضية إلـى وضـع العوائـق والعراقيـل أمـام       الت

، واستهدفت العديد منهم بالقتل واالعتقال، والحقتهم في عرض البحر، كمـا اسـتهدفت ممتلكـاتهم    الصيادين

ويمكن تلخـيص  . ضافة إلى المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة اإلنسانيةومعداتهم من قوارب وشباك، هذا باإل

  :أبرز االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية بحق الصيادين على النحو اآلتي

  

  .اإلغالق وفرض الطوق البحري •

  . التصاريح الممنوحة للصيادينو معدات الصيدالمراكب و مصادرةإجراءات التفتيش والمضايقة و •

  .تغيير أماكن صيدهم وإجبارهم علىأعمالهم ن من مزاولة اديالصي منع •

 .جرح العديد منهمقتل ووإطالق النار و عمداً بالضرباستهداف الصيادين الفلسطينيين  •

  .غزةقطاع اعتقال الصيادين الفلسطينيين سواء في عرض البحر أو بالقرب من شواطئ  •

  

  
 

  :16البحري اإلغالق وفرض الطوق

ومنذ ذلك  ،9/10/2000بتاريخ  قطاع غزة على ساحل شامالً بحرياً اًالل اإلسرائيلي طوققوات االحت فرضت

األمر الـذي   ،التاريخ أغلقت قوات االحتالل البحر ومنعت الصيادين من مزاولة مهنتهم لفترات زمنية متفاوتة

دين بتجاوز ما مسافته يذكر أن قوات االحتالل لم تسمح للصيا .عملهم م الصيادين الفلسطينيين من مزاولةحر

، وفي أحيان أخرى لم تسمح لهم بتجاوز الثالثة أميال، حتى في حتى فـي حـال   أميال منذ ذلك التاريخ) 10(

وتتجاوز هذه الممارسات كونها انتهاكاً لمبادئ القانون  .أعلنت رفع الحصار والسماح للصيادين بنزول البحر

جـدير بالـذكر أن   و .17مبرمة بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي الالثنائية  لالتفاقات خرقاًلتشكل  الدولي،

، األماكن العميقة عنالصيادين الفلسطينيين  أبعد بالوصول إليه، الفلسطينيينتقليص العمق المسموح للصيادين 

ه هذا باإلضافة إلى الحزام األمني الذي فرضـت  .التي تعتبر أوفر من نظيرتها القريبة من الشواطئ باألسماك

تلك القوات وحرمت الصيادين الفلسطينيين من اجتيازه بشكل دائم طوال الفترة التي تلت اندالع االنتفاضـة،  

قبالة  خرينآ ميلينو ،القطاعشمال بلدة بيت الهيا قبالة شواطئ  ، ويقعالبحريين ميلينبال هتمساحتقدر والذي 

قتراب من هذين ن من االصيادون الفلسطينيوال ، ومنعالحدود المصرية الفلسطينية قرب رفحمحافظة شواطئ 

أدى إلى تقليص مسـاحة الصـيد    مام ،وحتى إخالء قوات االحتالل لقطاع غزة 9/10/2000منذ  الحزامين

  .باألسماك نسبياً مناطق الصيد الغنيةى لإبالتالي حرمانهم من الوصول و، أمامهم

  

  

  

  

  

                                                 
  .الجداول الملحقة بالتقريرلمزيد من المعلومات راجع   16
  . نصوص االتفاقية الواردة في مدخل التقريرجع مقتطفات من لمزيد من المعلومات را  17



 

  لبحر أثناء انتفاضة األقصىاإغالقأياميوضحجدول

-29/9/2000من 

31/5/2002 

عدد

 األيام

-1/6/2002من

15/8/2003 

عدد 

 األيام

 مالحظات

-11/2000من 

12/3/2001 

بقية األيام فرضت قوات  25 23/11-17/12/2002 40

االحتالل اإلغالق الجزئي 

بمعنى أنه ال  :على البحر

يسمح للصيادين بتجاوز 

وإال ميل،  6مسافة 

النار من  إلطالق تعرضوا

 .قوات االحتاللقبل 

14/4/2001 1 17/1-23/2/2003 34 

28/4-3/5/2001 6 16-26/4/2003 10 

26/5/2001 1 - - 

2-13/6/2001 12 - - 

22/6/2001 1 - - 

26/6/2001 1 - - 

خالل شهر مارس 
2002 

1 - - 

 79 المجموع 63 المجموع

  

  

، يخضع فـي  مانهم من مزاولة عملهموحراإلغالق  و، أهمالسماح للصيادين بمزاولة مهنتالجدير بالذكر أن و

الثقيلـة   ون نيران أسلحة، القوارب الحربية،فتحلمزاج الجنود الذين يتولون مراقبة البحر، حيث ي أحيان كثيرة

أن يكون هناك قراراً رسمياً والخفيفة تجاه قوارب الصيد الفلسطينية بشكل عشوائي بين الفينة واألخرى دون 

  . بإغالق البحر أمام الصيادينمعلناً 

لم  ،12/9/2005بتاريخ  ،انسحاب قوات االحتالل من قطاع غزة أن وتشير المعطيات الميدانية على األرض

في صباح أنه  حيث ظر دخول البحر وفرض الطوق البحري،فيما يخص سياسة حيغير كثيراً من واقع الحال، 

حتالل اإلسرائيلي منع الصيادين من النزول إلـى عـرض   م قررت قوات اال24/9/2005السبت الموافق يوم 

البحر، بيد أن مجموعة من الصيادين نزلت إلى البحر مساء اليوم نفسه إلخراج مراكبهم الراسية في الـداخل،  

إصابات، وقد استمر قرار الحظـر  أن توقع بينهم دون  تجاههموبمجرد دخولهم فتحت قوات االحتالل النيران 

، حيث سمح للصيادين بالنزول إلـى عـرض   7/10/2005ل حتى صباح الجمعة الموافق المفعو هذا ساري

  .البحر وممارسة مهنتهم

  

  



 

  :18واستهداف ممتلكاتهم واعتقالهم اعتراض الصيادين

) الـدبور (دأبت قوات االحتالل على اعتراض الصيادين في عرض البحر، حيث يعترض القـارب الحربـي   

يمكن وصف أبرزهـا علـى   و، في عملية االعتراض تي يستخدمها الجنودقوارب الصيد، وتختلف الطرق ال

يسلط الجنود أضواء زوارقهم الحربية على قارب الصيد الفلسطيني المستهدف، ويأمرون من هم : النحو اآلتي

وفي حاالت أخرى يـأمرونهم  . سباحة )الدبور(على ظهر المركب بخلع ثيابهم والتوجه إلى الزورق الحربي 

للزورق، يأمرون الصيادين بإبراز  قارب الصيد مالصقاً بقاربهم إلى الزورق الحربي، وعندما يصبحبالتوجه 

تصاريح الصيد، وأحياناً يعتدون عليهم بالضرب، وفي حاالت أخرى يفتحون خراطيم مياة الصرف الصـحي  

ت االحـتالل فـي   كما تلجأ قوا. وفي أحيان أخرى تعتقل قوات االحتالل الصيادين من عرض البحر. عليهم

مصادرة تصاريحهم بل ويتعدى األمر ذلك ليصل إلى ، الصيادين البحرية مصادرة معداتبعض الحاالت إلى 

لي، ما يحرمهم مـن  الخاصة الممنوحة لهم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع االرتباط اإلسرائي

 ،ها شباك الصيد الموجودة بحـوزتهم بتقطيع صيادينتلك القوات في مضايقة ال عنتمكما  .الصيد مزاولة مهنة

المنطقة المحظـورة علـى   مناطق بعيدة داخل ى لالحربية، إزوارق البواسطة  ،تلك الشباك بسحب حيث تقوم

كمـا   .بالنار من أجل إغراقها في البحر بضرب عالمات الشباك الطافية فوق الماء الصيادين الفلسطينيين، أو

 إغراقها فـي تقوم ب، أو لفترات متفاوتة هناك زهاإلى الموانئ اإلسرائيلية وتحتج طينيةالصيد الفلس جر قواربت

  .البحر عرض

  

إفادة م، أربعة صيادين، وجاء في 23/3/2005كما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح االثنين الموافق 

  :ما يلي، لصياد آثر حجب اسمه، مشفوعة بالقسم للمركز

  
االثنني املوافـق  يوم صباح  9:30عند حوايل الساعة  أزاول مهنة الصيد أنا وابين )قارب الصيد(هر حسكيت على ظ بينما كنت"

شـاهدت  ... على مقربة منا عدد من مراكب الصيد هناككان ...  م غرب شاطيء البحر 700بعد حنو  على... 23/2/2005
كان يتحرك بني ...  اهدت زورقاً إسرائيلياً يف حميط املكانكما ش...  حسكة ميلكها ويستقلها أوالد أخي وعددهم مخسة أشخاص

ب عرب مكرب صوت مطلقاً السبا يأيتتبعه صوت ... فجأة مسعت صوت إطالق كثيف للنريان... املراكب الفلسطينية ملراقبة عملنا
كنت أبعد عن  حيث.. . راقبت املوقف عن كثب...  شاهدت الدبور اإلسرائيلي يتوجه صوب مركب أوالد أخي...  واللعنات
تبعه صوت يأمرهم بإطفاء حمرك املركب والوقوف ...  بالتوقف_ عرب مكرب الصوت_أمرهم احد اجلنود ...  م 70حوايل  قارم

 التوجـه بعد ذلك أمر أحدهم بالقفز يف املاء و... م 30وكان يبعد عنهم مبسافة ...  أن خيلعوا مالبسهم أمرهممث ...  علي ظهره
...  كان اجلو بارداٌ...  سباحةً" الدبور"وغطس يف املاء وقطع املسافة إىل  -مل أدرك من هو -فقفز أحدهم... سباحة " رالدبو"إىل 

... قيدوا يديـه ... حىت امسكوا به... سحبه اجلنود إىل األعلى...  فالقي له أحد اجلنود سلما امسك به الصياد وصل إيل الدبور
أراقـب  للـت  ظ... هوفعلوا حبقه ما حدث مـع سـابق  ... ا أخراً بالقدوم إليهم بالطريقة نفسهامث أمرو... أعصبوا عينيه برباط

سـوي السـروال    سيلـب  ال -كان شبه عارياً... إىل البحر" الدبور"دقيقة القوا بأحدهم من سطح  90وبعد حوايل ... ملوقفا
اختفـي عـن    حـىت  مشـاالً انعطف اه الغرب مث بعد ذلك حترك الدبور جت... مركبه سباحةً كما ذهب إىلحيث عاد  -الداخلي
عند ذلك أدير حمرك احلسكة املقصودة وحتركـت جتـاه   ...ليحل حمله" دبور"مث قدم زورقاً آخراً ... آخذاً الصياد معه... األنظار

ركاب عتقلوا فقد ا... ألبسته وتوليت قيادة احلسكة إيل الشاطئ... كان ابن أخي على متنها يرجتف برداً... حسكيت حيت وصلت
  "..احلسكة باستثنائه

السبت يوم صباح من  8:00عند حوالي الساعة  ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خمسة صيادين كما

كانوا علي متن قاربين يزاولون مهنتهم قبالة شواطئ مدينة دير البلح، بينما م، 11/12/2004الموافق 

                                                 
  .التي تفند االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيينوطالع الجداول الملحقة بالتقرير  لمزيد من المعلومات  18



 

محمد  الشقيقان زياد: ، والمعتقلون همالصيد الخاصة بهموصادرت معدات جهة غير معلومة،  إلىواقتادتهم 

، واألشقاء عاماً) 24(البالغ من العمر  وحسام محمد سليم الهباش، عاماً،) 38(، البالغ من العمر سليم الهباش

 أحمد جمعة القرعان زهير ،عاماً) 24( أحمد جمعة القرعان مازن ،عاماً) 19(حازم أحمد جمعة القرعان، 

  :أتيما ي آثر حجب اسمه، أحد الصيادين، للمركز صرح بها تحت القسم وجاء في إفادة. اًعام )21(

  
 علـى الـبلح  من مرسى الصيد يف دير  م، أحبرت11/12/2004عند حوايل الساعة اخلامسة من صباح من يوم السبت املوافق "

وكان قريب يف ... كيلو متر واحد يف البحر دخلت مسافة...  ئ دير البلحظهر حسكيت وهي من نوع شنشوال للصيد قبالة شواط
نوب م إىل اجل150حيوم على بعد " بالدبور"كنت أشاهد القارب اإلسرائيلي املعروف ... حميط املكان عشرة قوارب صيد أخرى

غرب  شاهدت قاربني فلسطينيني يصطادان جنوب... أنا منهمك يف اصطياد السمك اوبينم... يتحرك مبوازايت... مكان وقويفمن 
... حتركت للخروج من ناحية الشرق للمرسى... صباحا انتهيت من الصيد 8:00عند حوايل الساعة ... م 100مركيب مبسافة 

عرب مكربات الصوت مصدره  يأيتفجأة مسعت صوت ...متر جنوباً قارب فلسطيين يتحرك إىل الشرق 100وكان مبوازايت مبسافة 
مث ... شاهدت الدبور اإلسرائيلي يقترب منه... لكن القارب استمر يف التحرك شرقا... فيأمر ذلك القارب بالتوق" ... الدبور"

فاقترب منه الدبور وأخذ يدور ... الذي توقف... شاهدت مياه البحر تتناثر حول القارب املقصود.. مسعت صوت إطالق للنريان
... منـهما  م 50توقف الدبور علي بعد حـوايل  .. .حيث أوصله قرب قارب آخر... مث أجربه على التحرك جتاه الغرب...حوله

  ..".ينئذ حتركت جتاه املرسى عائداًح... واعتقل من كان على ظهره

  

يـوم  ما حـدث  ، مثلاالستيالء على معدات الصيادين وهو ةاالنتهاكات اإلسرائيليأشكال شكل آخر من  هناكو

لي باالستيالء علي ستة محركات خاصـة  قامت قوات االحتالل اإلسرائيحيث م، 6/6/2002الخميس الموافق 

الصيد فـي محافظـة خـان     اقتحام مرسى علي ت تلك القواتأقدمحيث  .محافظة خان يونس فيبالصيادين 

الصـيادين   بقواربعلي ستة محركات خاصة  ، واستولتالخاصة بالصيادين المخازنأبواب  يونس، وحطمت

أحمد العامودي محرك بقوة  خليل إبراهيمحصان،  40ين قنن، محرك بقوة محمد ياسعوض  :التالية أسماؤهم

 40أحمد العامودي محرك بقوة  أحمد عليحصان،  40محمود البردويل محرك بقوة  خالد صالححصان،  40

 20محرك بقـوة  خليل حسن عبد الوهاب النجار ، -حصان 30 محرك بقوةمحمد لطفي وادي فارس حصان، 

 .حصان

 :لصـيادين وتعود ملكيتها ل م،26/12/2001تاريخ ب علي أربعة محركاتت هذا وكانت قوات االحتالل استول

فـؤاد   ،حصـان  30محرك بقوة  محمد موسي صقر نعيم ،حصان 40محرك بقوة شحادة حماد سالم أبو عيد 

  .حصان 30محرك بقوة  ،خليل حسن عبد الوهاب النجار ،حصان 40محرك بقوة  ،إبراهيم احمد العامودي

  

  :19نإعاقة عمل الصيادي

باإلضافة إلى جملة اإلجراءات آنفة الذكر، والتي من شأنها عرقلة عمل الصيادين أو حرمانهم مـن مزاولـة   

 حيـث ،  وتجبرهم في كثير من األحيان على ترك البحري مطاردتهم ومضايقتهم تلك القوات فتمعن فمهنتهم، 

ت مركبـه، كـي تشـت    في محيطلساطعة ط األضواء الفسفورية ا، وتسلّمتفتح خراطيم المياه تجاهه، ومتالحقه

 نابـل إطـالق الق هذا إلـى جانـب   . وتبعدها عن المنطقة التي تتواجد فيها قوارب الصيد الفلسطينية األسماك

وذلـك  إبعادهم عن مناطق السمك الـوفيرة،  بهدف إرهابهم و الصوتية واألعيرة النارية تجاه هؤالء الصيادين

يها، وفي األيام التي تسمح فيها قوات االحتالل للصيادين بالنزول إلى يحدث في المناطق المسموح لهم الصيد ف

  .البحر

                                                 
  .الصيادين الفلسطينيينطالع الجداول الملحقة بالتقرير التي تفند االنتهاكات اإلسرائيلية بحق  لمزيد من المعلومات  19



 

      

  :20نالصيادي على إطالق النار

متعمد، بإطالق النار تجاههم واإلعتداء عليهم وبشكل متكرر  ،قوات االحتالل الصيادين الفلسطينيين تستهدفا

رستهم لعملهم في صيد األسماك داخـل البحـر،   أثناء مماعن إطالق النار تجاههم  ال تتوانى بالضرب، حيث

منظم لحقهم في مزاولة عملهم ولقواعد القـانون الـدولي   في انتهاك  بالصيدوضمن المسافات المسموح فيها 

  .واالتفاقيات الثنائية

، تعمـد الصيادين الفلسطينيين بشـكل م ف أن قوات االحتالل تستهدتشير تحقيقات مركز الميزان الميدانية و

انتفاضة خالل  همد منيعدال أدى إلى مقتل وإصابة مادون مبرر، الهم عمأ النار عليهم أثناء ممارستهم إطالقب

   .األقصى

  
  

  *جدول يوضح عدد الصيادين المعتقلين حسب مكان االعتقال

  العدد المحافظة

  52 شمال غزة

  29 غزة

  28 دير البلح

  8 خان يونس

  16 رفح

  133 المجموع

  

شكل يوضح عدد الصيادين المعتقلين حسب مكان اإلعتقال

39%

22%

21%

6%
12%

شمال غزة غزة دير البلح خان يونس رفح
  

  

                                                 
  .لمزيد من المعلومات طالع الجداول الملحقة بالتقرير  20

، حيث في الغالب يفرج ما وثقه باحثو المركز، مع وجود حاالت اعتقال لم يتم توثيقها إلىفي الجدول تستند  ةاألرقام المذكور  *

 .يلجأ الصياد إلى المركز أو أي جهة أخرىسريعاً عن الصياد، ألن االعتقال نفسه ليس له مبرراً، وبالتالي ال 



 

  
  21المواصي الحصار اإلسرائيلي لمنطقة

إلى أقصى الجنوب الغربي لمدينة رفـح،   ستمتد منطقة المواصي من أقصى الشمال الغربي لمدينة خان يون

. كلم وعرضها نحو كيلو متـر واحـد   12يبلغ طول المنطقة نحو و ة شاطئ البحر األبيض المتوسط،حاذابم

من المناطق الغنية بالمياه الجوفية،   المواصي تعتبر .22سيطرة اإلسرائيلية الكاملةوتخضع منطقة المواصي لل

، على البحر األبيض سكما أنها المنفذ الوحيد لمدينتي رفح وخان يون. تربة خصبة صالحة للزراعةب وتتميز

السكان  دادتعيونس، حسب  عدد سكان منطقة مواصي خان بلغويالمتوسط، وتقع فيها موانئ الصيد البحري، 

عـدد األسـر    وبلغ 23إناث 1583ذكور،  1572فرداً، منهم  3154حوالي  1997والمساكن والمنشآت لعام 

 523مـنهم   فـرداً،  990حوالي  نفسه تعدادال وفقعدد سكان منطقة مواصي رفح،  بلغفيما  .24أسرة 550

 سـنة  15ان في الفئة العمرية نسبة السك بلغت، بينما 26أسرة 155 األسربلغ عدد كما  ،25أنثى 467ذكراً و 

  . 27%5.6سنة فأكثر  60، ونسبة السكان في الفئة العمرية %49.1فأقل 

كبيرة مـن   ، خاصة وأن نسبةكأحد أهم الموارد االقتصاديةعلى مهنة صيد األسماك  ويعتمد سكان المواصي

، فامتهنوا بحر المتوسطال شاطئم من قريتي الجورة وحمامة الواقعتين على 1948عام من الجئي سكانها هم 

  .التي يقطنوها اآلن" المواصي"رقعة الصغيرة مهنة اآلباء واألجداد في هذه ال

بمضـايقة الصـيادين    -الطـرادات  -ومع تصاعد انتفاضة األقصى بدأت القوارب العسكرية لقوات االحتالل

هم وتمزيق شـباك الصـيد   الفلسطينيين في عرض البحر أو قرب الشواطئ، فاتحةً نيران أسلحتها تجاه مراكب

فرضت قـوات  و .بحرية، بحيث بلغت مسافة ثالثة أميال فقط أميال 8وهم على مسافة تقل عن الخاصة بهم 

المؤديـة   والمنافذ ولت على جميع الطرقواست  .9/10/2000االحتالل حصاراً عسكرياً على المنطقة بتاريخ 

اخل المؤدية إلى المدعند  أقامتها ، التيجز عسكريةحواالمن خالل  ،المواصي من مدينتي رفح وخانيونس إلى

حركة السكان وتنقلهم من وإلى المنطقة إلى سيطرتها المطلقـة، وحـرمتهم مـن     خضعتوبذلك أ. المواصي

  .استخدام وسائل النقل، حتى البدائية منها كعربات الكارو
  

لمنطقة في الزراعة والصيد امن يعملون داخل  حرمانتسبب الحصار المفروض على منطقة المواصي، في و

لتجوال علـى المنطقـة   ، هذا إلى جانب فرضها المتكرر لنظام حظر امهالبحري من تسويق منتجاتهم وصيد

مواصي بشكل كامل ال الصيد على شواطئقوات االحتالل  حظرتكما  .السكان معاناةمن ضاعف بكاملها، ما 

   .مهنتهممن مزاولة  ما حرم الصيادينلشهور متواصلة، 

 النار تجـاههم ، بإطالق الحظر عن شواطئ المنطقة هابعد رفعوواصلت قوات استهداف الصيادين، حتى هذا 

    .أميال بحرية) 6( وذلك رغم عدم تجاوزهم ما مسافته ،البحر في عرضوهم 

 -منطقة المواصي من المرور عبـر حـاجز التفـاح   سكان الصيادين من غير  ت قوات االحتاللمنعكما  

المرور من خالله  وأ -والذي يقيد الحركة من وإلى المنطقة ين مدينة خان يونس ومنطقة المواصيالفاصل ب

  .لصيدإلى البحر من أجل ا
                                                 

  .ئيلية بحق الصيادون الفلسطينيونالتي تفند االنتهاكات اإلسراوطالع الجداول الملحقة بالتقرير  لمزيد من المعلومات  21
  . تلك المنطقة، تحتفظ إسرائيل بكافة الصالحيات في لبمقتضى اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائي  22

  . 2000أغسطس  /،آب12الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، دليل التجمعات السكانية، محافظات قطاع غزة، المجلد   23 
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بتسـويق   ، في األيام التي يسمح لهم فيها بالصيد، خاصة فيما يتعلقصعوبات بالغةويواجه الصيادون هذا  

مرور المركبات من  كريةعلى الحواجز العس طونالمرابجنود ال، حيث يمنع إنتاجهم خارج منطقة المواصي

خروج مـن  لل بها على األقدام على أكتافهم والسير األمر الذي يضطرهم إلى حمل منتجاتهم منطقة،الوإلى 

   .المنطقة

في معاملة تهدف إللى إذاللهم والحط مـن  جبرون على التعري حيث يللتفتيش المذل  وتخضعهم تلك القوات

ساعات طويلـة تحـت أشـعة    ل الوقوفإجبارهم على و عن استفزاز الجنود لهم، فضال اإلنسانية كرامتهم

ـ  محاولـة  عنـد  هانفس المنغصات كما يواجه الصيادون. الشمس لحين السماح لهم بالمرور الهم أدوات إدخ

على سكان المنطقة علـى   حظر التجولنظام فرض قوات االحتالل  إضافةً إلى لمنطقة،ى الإصيد ومعدات 

ما يحرم الصيادين مـن الخـروج مـن منـازلهم     ألسابيع،  قد يتعداهوالذي يستمر عدة أيام  متفاوتة فترات

  .الهمعمأة زاولوم

  

  جدول يوزع عدد التصاريح الممنوحة

  قبل انتفاضة األقصى وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات غزة

  رفح يونسخان الفترة

  315  430 األقصى انتفاضةقبل 

  25  - ق المواصيفترة إغال

  420  650 بعد االنسحاب
  
  
  

قبل
انتفاضة
األقصى

فترة 
إغالق
المواصي

بعد
االنسحاب 

430

0

650

315

25

420

0
200

400

600

800

شكل يوضح عدد التصاريح الممنوحة لصيادي المواصي

  
 
  :28المواصي اإلسرائيلية بحق صيادي تاالنتهاكا

، وأمعنت فـي مضـايقتهم وامتهـان    نبحق الصيادين الفلسطينييواصلت قوات االحتالل انتهاكاتها الجسيمة 

، أو مخالفتهم للقواعد المنظمة للنشاط ح الصيد فيهايسمكرامتهم، على الرغم من عدم تجاوزهم للمناطق التي 

  .البحري

                                                 
  .2005مركز الميزان لحقوق اإلنسان، تقرير ميداني، احتياجات منطقة المواصي قبل وبعد االنسحاب اإلسرائيلي،   28



 

 لـم تقـف عنـد حـدود السـماح      يذكر أن االتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية،

لسلطة بل ومنحت ا، بحرياً ميالً 20بالصيد في المياه اإلقليمية المقابلة لشاطئ قطاع غزة لمسافة  نللفلسطينيي

) 4(كما تنص المـادة   ها،الصيادين وتوفير ما يلزمب الخاصة مرافقالو  توسيع الموانئالحق في  فلسطينيةال

منعت أي محاولة لتطوير المنطقة، ولم تسمح  اإلسرائيليإال أن قوات االحتالل ، 199429من اتفاقية واشنطن 

وحالـت هـذه   . حمله من بضـائع بمرور مواد البنا، كما لم تسمح بمرور وسائط النقل، بغض النظر عما ت

   .ح وخانيونسفاإلجراات دون تطوير مينائي الصيد البحري في ر

 فـي خان يونس وآخر في رفـح، وكالهمـا    منطقةومن الجدير بالذكر أنه يوجد مرسى واحد للصيادين في 

نطقـة،  فـي الم  صـياد  800الذين يبلغ عددهم حوالي  ،الصياديننشاط أمام منطقة المواصي، وتم إغالقهما 

مركـب   150باإلضافة إلى  -والمعروف باسم اللنش - اً من الحجم الكبيرمركب 20 حوالي يعملون باستخدام

 عمارسون مهنـة الصـيد قبـل انـدال    عدد الصيادين الذين كانوا ي نوتجدر اإلشارة إلى أ). الحسكة(صغير 

خان يونس ومزاولة عملهـم   من الوصول إلى مرسى منعوا جميعاً اً،صياد 430 وصل إلى انتفاضة األقصى

 الصيد معداتمما أدى إضافة إلفقادهم أعمالهم وموارد دخلهم إلى تلف معظم طوال فترة انتفاضة األقصى، 

 ، كما أنومنع الصيادين من الوصول إلى المرسى ،نظرا إلهمالها على شاطئ البحر ،في مرسى خان يونس

علـى   اإلسـرائيليين  اعتداءات المستوطنين ناهيك عن إتالف جزء كبير منها، قد ساهمت في عوامل التعرية

مهنـة   يمارسون نالوال يزالصيادين الذين  دويقدر عد.  30نفسه ممتلكات المواطنين ومنها مرسى الصيادين

، يعاني معظمهـم مـن   31صياد 650قطاع غزة بحوالي  مستوطنات الصيد بعد انسحاب قوات االحتالل من

سنوات للظروف الصعبة التي خلفها اإلغالق وحرمانهم من عملهم خالل  نقص المعدات وأدوات الصيد نظراً

  . انتفاضة األقصى 

 مرة من قبل، الزوارقتا عرضة للمالحقة المسإخوانهم المعاناة نفسها، حيث كانوهذا وقاسم صيادو المواصي 

الشـواطئ   ربـة مـن  إلى مقوتصل  غزة بحرتجوب والتي ) أو الطراد الدبور(المسماة  اإلسرائيلية الحربية

 وتوقفها وتمارس إجراءات مذلـة  مراكب الصيد الفلسطينية وتالحق منعكثير من األحيان تفي و. الفلسطينية

المسافة نهاية إلى  تلك المراكب تصلقبل أن وفي عرض البحر،  ، وهممتنها الموجودين على بحق الصيادين

  . هاالمسموح بالصيد في

 محركاً من مرسى خـان  23، حيث سلبوا بالصياديندات الصيد الخاصة قامت قوات االحتالل بنهب معكما 

ظـاً بالنسـبة   هذه المحركات باه ثمن ، والمعروف أن32من مرسى مواصي رفحآخراً  اًمحرك 16، ويونس

  .للصيادين

بسـاعات   حـركتهم  في ظل تقييدفي مرسى الصيادين برفح،  ،2004ف الصيادون عملهم في العام استأنوقد 

ات االحتالل قـد قيـدت   ، كما أن قوفقدهم القدرة على اإلبحار للصيد بالطريقة واألوقات المؤاتيةأا محددة، مم

بالنظر إلى فقـر  ، وهذه مسافة غير كافية بحرية، أميال 8ناحية الغرب بما ال يزيد عن من حركتهم في البحر 

  . هذه المناطق وعدم توافر كميات من األسماك تتناسب وعدد الصيادين

  

                                                 
  .، مصدر سبق ذكره)77- 76-75-74( ، ص4اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا، مادة رقم 29 
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تسبب فـي   األمر الذي، على منطقة المواصي شامالً اًل انتفاضة األقصى فرضت قوات االحتالل حصاروخال

وتقدر  .المواصي منطقة المقيمين خارج الدخول للمنطقة وممارسة مهنة الصيد من ،حرمان عشرات الصيادين

  . المنطقةعدد الصيادين في  إجمالي من% 50حوالي بنسبة هذه الفئة من الصيادين 

خاصة لسكان منطقة المواصي، بحيث يقتصر الدخول إلـى   ممغنطة يذكر أن قوات االحتالل أصدرت بطاقة

، 12/5/2002وبدأت في حظر دخول من ال يحملون هذه البطاقة فعليـاً بتـاريخ    ،المنطقة على حامليها فقط

نطة أرقاماً خاصة تسـمح  وتحمل البطاقات الممغ. منطقة المواصي سكانل حيث لم يسمح بالدخول للمنطقة إال

حـاجز  (موجود على حاجزي مواصي رفح الحاسوب الأصحابها من خالل جهاز بيانات للجنود بالكشف عن 

  .)حاجز التفاح(خان يونس مواصي و) البحر

  :ويمكن تلخيص أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية بحق صيادي المواصي كاآلتي

التام، أمام مـن   إغالقها ج المواصي بدءاً منالمقيمين خار من صيادين رفح% 50حوالي  حرمان .1

صـياد فقـط مـن     25ى لبالدخول عم، واقتصار السماح 12/5/2002بتاريخ  اليسكنون المنطقة،

 .مزاولة مهنة الصيدمواصي رفح ل

نسـحاب قـوات   خان يونس من العمل بصيد األسماك منذ االنتفاضة وحتى امواصي  صياديمنع  .2

 .12/9/2005 االحتالل في قطاع غزة بتاريخ

 .لقوارب الصغيرةعلى ل باإلبحارالسماح منع دخول اللنشات الكبيرة واقتصار  .3

على قوارب الصيد، وتمزيق شـباك   نارمالحقة الصيادين وممارسة المضايقات ضدهم كإطالق ال .4

 .الخاصة بها الصيد

ما م، الحاجزعبر  الشباكر، السوالر، أدوات الصيد وقطع الغيا :، مثلمنع دخول مستلزمات الصيد .5

 . تعطيل معظم وسائل الصيدتسبب في 

وذلـك  تلفها في  تسبب، ما من نقل وتسويق األسماك خارج حدود منطقة المواصي منع الصيادين .6

تسـمح بـدخول   ال أن قوات االحتالل كما . في المنطقةوبالتالي ثالجات  تيار كهربائيوجود لعدم 

صحبة الميناء ضابط من االرتباط اإلسرائيلي بحيث يصل إلى  ،خالل ساعات محددةإال الصيادين 

بعد  ينتقلون ثم، تراًم 500 ال تتجاوز للبحر لمسافة قوة من الجيش وحينئذ يسمح بدخول الصيادين

وبعـد احتجـاج    .صباحاً 10:00صباحاً وحتى  8:00للصيد من الساعة  إلى المنطقة المحددة ذلك

مسـاءاً،   4:00صباحاً وحتى الساعة  9:00لساعة سمح بدخولهم خالل الفترة ما بين ا ،الصيادين

، وعند دخول الصيادين للبحـر ال  للحاجز قدوم الضابط اإلسرائيليموعد ضع ليخعلماً أن الوقت 

 4:00وعند دخول البحر في فترة ما بعـد السـاعة    .اًموجود الضابط يسمح بمغادرتهم إال إذا كان

أو  يوم التالي سواء تمكنوا من الصـيد صباح ال 9:00مساءاً ال يسمح بعودتهم إطالقاً حتى الساعة 

عند مرض أحدهم في عرض ، أو حتى ممطرة وبغض النظر عن األجواء عاصفة أمالموج، ارتفع 

 .بسحب تصريحه ضابط االرتباط اإلسرائيلييقوم  ،إذا خالف أحد الصيادين هذه األوامر، البحر

 ولو حتىانحرف مركب الصيد عن مساره ل في حاف، سحب تصاريح الصيادين تحت ذرائع واهية .7

يقوم الطراد اإلسرائيلي بتسجيل رقم القارب، وعند مغادرة الصياد البحر يسـحب   ،أمتار 5 لمسافة

 .تصريحه ضابط االرتباط اإلسرائيلي

قـوارب العسـكرية   ال باستخدامعشرات الصيادين وهم في عرض البحر، قوات االحتالل اعتقلت  .8
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األيام التـي سـمح   وتشير تقديرات المختصين والعاملين، في مجال الثروة السمكية والصيد البحري، إلى أن 

اً في العام يوم )35(فيها بنزول البحر في منطقة المواصي بشقيها في رفح وخانيونس بلغت حوالي للصيادين 

مزاولة عملهم في منطقة المواصي لـم تتجـاوز مـا    وعليه فإن عدد األيام التي سمح فيها للصيادين ب. الواحد

وحتى إنهاء الوجود العسكري لقـوات   9/10/2000أيام منذ إعالن اإلغالق الشامل بتاريخ  )105(مجموعه 

   .12/9/200533االحتالل بتاريخ 

  

  :تلويث مياه البحر والبيئة البحرية

الذي وصل إلى معدالت تهدد الحياة البحرية، مياه البحر والبيئة البحرية في قطاع غزة إلى التلوث، تتعرض 

أحد أهم األخطار التي تسهم في تلويث مياه البحر وتهدد ) دمةاالمياه الع(ويشكل تدفق مياه الصرف الصحي 

وتفاقمت مشكلة تدفق مياه الصرف الصحي جراء السياسة المنظمة التي اتبعتها قوات االحتالل . البيئة البحرية

ع الصرف الصحي في قطاع غزة، بحيث لم تقدم أي جهد يذكر لضمان معالجة مياه في التعامل مع موضو

  .الصرف الصحي بمستويات جيدة قبل ضخها إلى شواطئ البحر

ويؤكد سلوك قوات االحتالل فيما يتعلق بمشكلة أحواض الصرف الصحي في شمال بيت الهيا، أن ممارسات 

د رفضت قوات االحتالل ضخ مياه الصرف الصحي من فق. قوات االحتالل في هذا السياق كانت متعمدة

حرصاً على أن يصل التلوث إلى المياه ) القريى البدوية(أحواض التجميع، المقامة في قرية أم النصر 

اإلسرائيلية، بالنظر إلى قرب المنطقة، فيما سمحت بل وأسهمت في ضخ مياه الصرف الصحي في محافظة 

كما أنها عرقلت إقامة مشروع للصرف الصحي لضخ مياه الصرف . رغزة والوسطى ورفح إلى مياه البح

الصحي في خانيونس إلى شواطئها، حرصاً على عدم تلوث شاطئ البحر الذي أقيم بمحاذاته تجمع غوش 

  .قطيف االستيطاني

كما حولت قوات االحتالل وادي غزة إلى مصب لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة المتدفقة من 

  .جنوب مدينة غزة) نتساريم( مستوطنة

المـواد   سـتخدام حيث يتم ا، وفي عرض البحر يضاف إلى ذلك عدم وجود رقابة بيئية فاعلة على الشواطئ

إلقـاء الزيـوت   ، وفي البحر" الخردة"الحديدية  إلقاء النفايات والقطع، ووالمتفجرات في صيد األسماكالسامة 

  .ه البحروالسفن في ميا والمحروقات الخاصة بالمراكب

يختلف  أن هناك تلوث كيمائي وميكروبولوجي ،على مياه الشاطئ في قطاع غزةتشير نتائج دراسة أجريت و

البحر وكـذلك نشـاطات    إلىوان لهذا التلوث عالقة بتدفق كمية مياه المجاري  .تبعا الختالف فصول السنة

التقليل من  إلىرات محدودة قد أدى كما أوضحت الدراسة أن وقف ضخ المجاري لفت .السكان وكمية األمطار

                                                 
ميناء رفح، مقابلة أجريت مع مجموعة من الصيادين، بحضور األستاذ عمر إبراهيم الجعبري الموظف في الثروة السمكية، في   33

 .مصدر سابق



 

مدي خطـورة   إلى ،سواء بالسياحة أو الصيد ،الدراسة المتعاملين مع هذه المواقع حذرتو قد . درجة التلوث

وعليه فانه يجب اتخاذ إجراءات وقائية مستمرة وتبني برامج مسح أخـرى باسـتخدام    .التعرض لهذا التلوث

  ).األنتيروكووكس(وبكتيريا  )بالكلوليفاج(أحدث الطرق كاالستعانة 

بواقع عينتين شهريا ، عيناتمنها أخذت  ،على طول الشاطئ موقعاً )17( تاختياريذكر أن الدراسة المذكورة 

واألوكسجين المذاب  BODوبعد تحليل العينات كيماويا اختبار األوكسجين  شهراً )12(لكل موقع وعلى مدار 

DO 34وفحوصات ميكروبولوجية .  

  

  :ستوطنات قطاع غزة والصيد البحريإخالء م

لسطينيين بعد إخالء قوات االحتالل للمستوطنات وإنهاء وجودها العسكري داخل معاناة الصيادين الف تستمرا

قـوات  قطاع غـزة، وتواصـل    على بحر تهاسيطرتواصل الزوارق الحربية اإلسرائيلية  حيث، قطاع غزة

  .كالمطاردة ومالحقة وإطالق النار بهدف القتل ف السابقة نفسهااالحتالل استهداف الصيادين بأشكال االستهدا

تدة من الفترة الممالشامل على قطاع غزة، بما في ذلك البحر، خالل إغالقها فقد عادت قوات االحتالل لفرض 

  .8/10/2005وحتى  20/9/2005

مـن غـزة حيـث تقـوم     وال زالت قوات االحتالل تمارس قيودها على الصيادين بعد االنسحاب اإلسرائيلي 

الزوارق الحربية بمالحقة الصيادين وإطالق النار باتجاههم، كما أن قوات االحتالل قررت منع الصيادين من 

م واستمر قرار حظر قوات االحـتالل الصـيد   24/9/2005النزول إلى البحر في صباح يوم السبت الموافق 

م حيث سـمح لهـم   7/10/2005لجمعة الموافق على الصيادين الفلسطينيين ساري المفعول حتى صباح يوم ا

، وال تزال إجراءات السلطة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة ال ترقى إلى المسـتوى  )35(بالنزول إلى البحر

" مرسى الصيادين في رفح وخان يونس"المطلوب حيث لم تتخذ أي خطوات ملموسة لتحسين مرافق الصيادين 

   . ورية لتطوير عملية الصيد وحفظ األسماكوتزويدها باألدوات واللوازم الضر

وتشير معطيات الرصد والتوثيق الميدانية في مركز الميزان، إلى أن قوات االحتالل فتحت نيران رشاشـاتها  

 وليس أدل على ذلك مما حدث عنـد حـوالي  ، مرات عدة تجاه الصيادين لترويعهم ومنعهم من مزاولة عملهم

قوات االحتالل نيران أسـلحتها تجـاه    حيث فتحت، 3/12/2005 الموافق السبت يوم من فجر 4:30الساعة 

زيـاد  : عرض البحر، قبالة شواطئ رفح، وأدى ذلك إلى استشـهاد الصـياد  وهو في فلسطيني  صيد قارب

بعد إصابته بعيار ناري في الظهر، إذ وصل لمستشفى الشـهيد أبـو يوسـف    ) عاماً 22(إسماعيل البردويل 

  .صباحاً، فيما ال يزال قاربه محتجز لدى االحتالل 6:30الساعة النجار عند حوالي 

أثنـاء  ) عاماً 37(نظير يوسف أحمد فرحات  تجاه الصياد الفلسطينيقوات االحتالل نيران أسلحتها  كما فتحت

، كما 10/12/2005من صباح السبت  6:15عند حوالي الساعة  وذلكتواجده قبالة شاطئ رفح بهدف الصيد، 

قها للنيران تجاه موقع لألمن الوطني الفلسطيني الذي يقع قرابة الساحل، ما أدى إلى إصابة أحد واصلت إطال

  .أفراده بجروح متوسطة

وأفضت الممارسات اإلسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين إلى ترك العديد منهم للمهنة، وانضـمامهم آلالف  

يس فقط بالمخاطر الطبيعية المتأتيـة مـن ركـوب    العاطلين عن العمل، حيث أصبحت مهنة الصيد محفوفة ل

  .البحر، بل وبمخاطر الموت برصاص قوات االحتالل

                                                 
رابط      -لمزيد من المعلومات راجع موقع الهيئة العامة لالستعالمات   34 ى ال اه عل وث المي وان تل الي  دراسة بعن : الت

http://www.pnic.gov.ps/arabic/environment/envi-revel3.html#top 
بعد ثالثين يوما من تطبيق خطة "مركز الميزان  لمزيد من المعلومات حول آثار اإلغالق المفروض على القطاع راجع تقرير35 

  ". االنفصال اإلسرائيلية قطاع غزة يتحول إلى سجن كبير



 

علـى تغييـر أمـاكن     السيما إجبار الصـيادين لممارسات نفسها، ة قوات االحتالل لواصلوفي حادث يؤكد م

يـوم  ث صـبيحة  ما حـد  وخير شاهد على ذلك. شديد البرودةشتوي جو دهم والنزول للمياه الباردة في تواج

بينما كان يبحر ،فلسطيني صيد أطلقت قوات االحتالل النار تجاه قارب حيثم، 12/11/2005السبت الموافق 

، بعيار نـاري فـي   عاماً )19(رجب خالد أبو ريالة : ما أدى إلى إصابة الصياد، قبالة شواطئ محافظة رفح

والده إلـى مرسـي ديـر    العوم بمساعدة  وتمكن المصاب من. بعدة عيارات ناريةالصدر كما أصيب القارب 

: هذا االعتداء، صرح الصيادحول و .بدير البلح لتلقي العالج األقصىمستشفي شهداء ى لإالبلح، حيث تم نقله 

، ويعيل أسرة مكونة مـن  الشاطئ، الذي يسكن مخيم )عاماً 19(رجب خالد رجب أبو رياله، البالغ من العمر 

  : ، قال فيها24/11/2005لقسم بتاريخ فرداً، بإفادة مشفوعة با) 13(
ى مدينة إىل مرس -)عاماً 40(البالغ من العمر  -، توجهت ووالدي12/11/2005السبت املوافق  يوم يف حوايل الساعة اخلامسة من صباح"

قـل يغـور   دمه كثنستخ -اك وصندوق من احلجارةالشب(بعد أن محلّتها جبميع لوازم الصيد  يت،خاصحيث استقليت قارب الصيد ... غزة
أخرى تـزامن موعـد دخوهلـا     قوارب صيد 10دخلنا إىل املياه برفقة ... ) ومواد غذائية كافية لوجبة الفطور -بشباك الصيد إىل األعماق

علـى بعـد   ... القواربوعند وصويل قبالة شواطيء حمافظة رفح شاهدت عدداً كبرياً من .. اإلحبار صوب اجلنوب الغريب واصلت... معنا
نتناول طعام اإلفطار  القاربوجلست ووالدي على ظهر ... من الشاطئ نصبنا شباكنا والغزل احململ بالصنارات عشرة أميال أو أقليل حوا

فتركنـا  ... حيوم يف احمليط -الدبور -م من مكان وجودنا القارب اإلسرائيلي 70بعد شروق الشمس شاهدت على بعد ... يف انتظار الصيد
وأثناء ذلـك شـاهدت   ...بنا وابتعدنا عن املكان خوفاً منه ومن قيام اجلنود بتقطيع شباك الصيد خاصتنا ومصدر رزقنا شباك الصيد اخلاصة

قـام   -متر منـهم   250أعالها حيث كنت على بعد  املثبتميزا من أصواا وسرعتها وجهاز الرادار  -ثالث زوارق عسكرية إسرائيلية 
وأمر عرب مكربات الصوت مـن عليهـا بـالرتول    ... يف حميط املكان تقفين الفلسطينيني اليت كانت للصياد قارب 15أحدها جبمع حوايل 

... فقام أحد الزوارق باستدعاء حسكة من بني املعنيـات ... رفض الصيادون الرتول للمياه... تابع تنفيذ األمر أحد جنود الزورق... للمياه
يف هذه اآلونة تقدم حنونا زورق أخضر ... مث شاهدم ينصاعون لألمر ويرتلون للمياه... وامرهأل لم ينصاعواف... وأمر راكبيها بالرتول للمياه

أمتار من مكان وجودنا أمرنا أحـدهم بـالرتول يف    7و حنوعلى بعد ... ةجنود حيملون األسلحة األوتوماتيكي 6على متنه حوايل ... اللون
فلحق بنا زورق آخر أسود اللون على متنه ... سكة عنه بينما ذهب الزورق ملكان آخروابتعدت باحل... رفضت األمر وكذا والدي... املياه

فرفضـنا  ... وأمرنا قائده بالرتول إىل املياه كسابقه... أمتار منها توقف 3وعلى بعد ... اقترب من حسكتنا... ستة جنود حيملون أسلحتهم
يف ... اهلواء املتنفث منـه وحماولة منه إلغراقنا بفعل املياه املندفعة بقوة من مؤخرته يف ... فقام الزورق بالدوران حول حسكتنا... األمر ثانيةً

عدلت من وضـعها  ... لكن حسكيت مالت وانقلبت يف املياه بفعل حركته... تلك اللحظات حاولت االبتعاد عن الزورق هروباً إىل الشاطئ
استمررت يف اإلحبار جتاه الشـمال الشـرقي فـدار الـزورق     ...نا للمياهلكن قائد الزورق ما يزال مصراً على نزول... وعاودت الركوب

أمتار من أمامنا لكي مينعنا من مواصلة اإلحبـار جتـاه    4مث توقف على بعد حوايل ...اإلسرائيلي حول حسكيت بسرعة فائقة وارتطم مبقدمتها
ركاب الزورق بإطالق النار جتاه احلسـكة مـن األمـام     حينئذ قام ثالثة جنود من... توقفت وجلست ووالدي مبؤخرة احلسكة... الشاطئ
حتسست صدري بيدي ... ساعدين والدي على الصعود لظهر احلسكة... سقطت يف املاء...فشعرت فجأة بوخز خفيف يف صدري... مباشرة

رد ... لدي عما جرى يلسأل جنود الزورق وا... فشاهدت الدماء تسيل من صدري... رفع والدي مالبسي... أثار دماء  فشاهدت عليها
حيث قام أحد ضباط الشرطة البحرية الفلسطينية بنقلي ملستشفى ... مث خرج والدي باحلسكة ملرسى دير البلح... عليهم صارخاً بأين أصبت

ملية جراحيـة  ومن املنتظر أن أجري ع... ولكن العيار الناري ال يزال مستقراً يف صدري... وتلقيت العالج الالزم... شهداء األقصى هناك
  "...خالل األيام املقبلة

   

كما أبقت قوات االحتالل على حظر تجاوز الصيادين لمسافة األميال العشر، أي نصف المسـافة المسـموحة   

  .وفقاً لالتفاقيات الثنائية

، وبعد إنهاء إخالءها لمستوطناتها ومواقعهـا  دون مبرر يذكرواصلت قوات االحتالل اعتقال الصيادين هذا و

، الصيادين 22/9/2005بتاريخ وفي هذا السياق اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي . سكرية من قطاع غزةالع

يذكر أن قوات االحـتالل  ). 50(خليل عبد الهادي القن، وفضل مسلم شلوف بينما كانا علي متن الحسكة رقم 

ة وذلك قبالة شواطئ محافظـة  أطلقت سراح الصيادين المعتقلين في اليوم التالي، بعد مصادرة محرك الحسك



 

، األمر الذي يعزز ما يذهب إليه هذا التقرير بعدم وجـود مبـررات أو دواعـي حقيقيـة لالنتهاكـات      رفح

  .اإلسرائيلية، باستثناء دفعهم لترك العمل ومعاقبتهم جماعياً

هذا القطاع  لن يطرأ علىتحسن مختصين في مجال الثروة السمكية والصيد البحري أن أي تؤكد تقديرات الو

في المستقبل طالما واصلت قوات االحتالل سيطرتها على بحر غزة، واسـتمرت فـي انتهاكاتهـا لحقـوق     

  .الصيادين
  

  الفلسطيني خسائر قطاع الصيد

ة رائيليتكبد قطاع الصيد الفلسطيني خسائر كبيرة خالل انتفاضة األقصى، جراء اإلجراءات والممارسات اإلس

هذا القطاع، أسوة بممارساتها تجاه القطاعات االقتصادية المختلفة في األراضـي   إلى ضرب مقوماتالهادفة 

  :وتنقسم خسائر قطاع الثروة السمكية والصيد البحري إلى قسمين. الفلسطينية المحتلة

  

  :الخسائر المادية المباشرة

الثروة السمكية عن كل يوم لثروة السمكية أن الخسائر المباشرة التي تلحق بقطاع ل اإلدارة العامةمصادر تفيد 

ناتجة عـن   ،ألف دوالر يومياً 25 حواليإضافة إلى خسائر أخرى تقدر ب. ألف دوالر 41 تبلغ حوالي إغالق 

تلقى رواجـاً فـي السـوق     أنواع األسماك الجيدة، ذات األثمان المرتفعة والتي ال قدرة الصيادين تسويقعدم 

وبالتـالي   ،مما يضطرهم إلى تجميده في الثالجـات  ضفة الغربية،ة، إلى داخل الخط األخضر، أو الالفلسطيني

بيعه طازجا، جدير بالذكر أن مئات األسر الفلسطينية مـن   قيمته ومن سعره األصلي في حاليفقد الكثير من 

  . تعتمد في رزقها على مهنة صيد وتجارة األسماك) رفح و خان يونس(يم الشاطئ ودير البلح والمواصي مخ

  

  36صيد األسماك في قطاع غزةهمة تتعلق بممؤشرات

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان

(ادةطقيمة األسماك المص

 )مليون دوالر

10.9 10.9 9.1 6 6.3 5 

 1.5 2.37 1.95 2.62 3.65 3.62 )ألف طن( كمية الصيد 

  

عامة للثروة السمكية في المنشآت التي مختصة من اإلدارة ال التي وثقتها لجان أما عن الخسائر المادية المباشرة

فيرد ذكرهـا حسـب المنطقـة    غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من في فترة ما تخص الصيد والثروة السمكية 

  : *تيكاآل

  :مرسى رفح .1

نظراً لوجود حركة بسيطة في المرفق وتحت سيطرة القوات العسكرية اإلسرائيلية اختلفت المالحظـات عـن   

  :نت على النحو التاليوكا سمرسى خان يون

  :المعدات ووسائط الصيد الخاصة بالصيادين* 

                                                 
  اإلدارة العامة للثروة السمكية، مصدر سابق  *

وليد عبد ربه، حول وضع الثروة السمكية . د رفع لوزير الزراعة DOF60905GDرقم  العامة للثروة السمكية، كتاباإلدارة  37

  .27/9/2005 ، بتاريخلمناطق التي انسحب منها االحتاللفي ا



 

كانت تتركز حركة الصيد طوال فترة االنتفاضة على وسائط الصيد الصغيرة أي الحسكات، أما الكبيرة منهـا  

فقد تم تعطيل عملها وإيقافها بالكامل، ما عرضها لظروف العوامل الجوية من تلف وتشـققات فـي هياكـل    

إضافة إلى تراكم الصخور على الساحل ما أ عاق حركة القوارب، وتلف معـدات الصـيد نتيجـة     الوسائط،

لتعرض غرف الصيادين في الميناء للمداهمة من قبل قوات االحتالل، كما أتلفت أيضاً وسائل سحب المراكب 

  ).التراكتورات(

  :المرافق التابعة لإلدارة العامة للثروة السمكية* 

  / ابعة إلدارة الثروة السمكية التي تم تنفيذها من خالل المشروع الدانماركي تضررت وهيجميع المرافق الت

  .نوافذأبواب أو ، بدون سوى الجدرانمنها األبنية لم يبقى  

  .في الغرفة الخاصة له إال أنه بحاجة للصيانة الكاملة اًموجودما زال المولد  

صـالحة   الخاصة بها لم تعد والغرفة ،امن جميع معداته الكاملالورشة الميكانيكية سلبت ب 

   .لعملل

الثالجة والكمبريسرات موجودة إال أنها تحتاج إلى صيانة كاملة، باإلضافة لعـدم وجـود    

  .لوحة التحكم الكهربائية التي تم سلبها

  .صنابير ومراحيض تم سلبها بالكامل، مغاسل، مصادر المياه من أنابيب 

  .المقاعد والملفات تم سلبهااألثاث والملفات ومعدات االتصال و 

  .وحامياتها واألبواب تم سلبها النوافذ 

  .دوالر أمريكي 1100000تقدر الخسائر للموجودات التابعة لإلدارة  

تقدر الخسائر لمرسى الصيد من وسائط صيد معدات صيد وآالت وسياج ووسائل سـحب   

  .دوالر أمريكي 350000مراكب، ب
 
  /سمرسى خان يون .2

  :لخاصة بالصيادين والمعداتوسائط الصيد ا* 
نظراً إلغالق المرسى تماماً خالل فترة االنتفاضة، وعدم ممارسة أي نشاط بناءاً على األمر العسـكري  

الصادر من قوات االحتالل اإلسرائيلي في ذلك الوقت، فقد غطت الرمال تلك الوسائط، وظهرت عالمات 

لميكانيكية بفعل العوامل الجوية أو تدمير المستوطنين التآكل والدمار عليها، إضافة إلى هالك المحركات ا

كما تعرض المرسى لعمليات سلب منظم مـن القـوات العسـكرية    ، )التراكتورات(لها ولوسائل السحب 

  .اإلسرائيلية وخالفها لغرف الصيادين ولمحركات المراكب الخارجية

  

  :المرافق التابعة لإلدارة العامة للثروة السمكية

ق التابعة إلدارة الثروة السمكية التي تم تنفيذها من خالل المشروع الدانماركي تم االعتـداء  جميع المراف

سواء من خالل عمليات السلب والنهب التي تمت من خالل المقيمـين فـي المنطقـة أو    ، عليها بالكامل

  :عمليات التدمير المنظم من قبل قوات االحتالل وقطعان المستوطنين، على النحو التالي

  .ألبنية لم يبقى منها سوى الجدران بدون سقف أو أبواب أو نوافذا 

  .المولد نزع من مكانه وسلبت مكوناته، ولم يتبقى منه سوى الجسم 

  .الورشة الميكانيكية سلبت بالكامل 

  .الثالجة سلبت ولم يتبقى سوى الغرفة المبردة، وتحتاج إلى صيانة كاملة 

  .ر ومراحيض تم سلبها بالكاملمصادر المياه من أنابيب ومغاسل وصنابي 



 

  .األثاث والملفات ومعدات االتصال والمقاعد والملفات تم سلبها 

  .دوالر أمريكي 175000تقدر الخسائر للموجودات التابعة لإلدارة  

تقدر الخسائر لمرسى الصيد من وسائط صيد معدات صيد آالت سياج وسائل سـحب مراكـب    

  .دوالر أمريكي 500000

  

  :لمباشرةالخسائر غير ا

ألحقت الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية خسائر كبيرة بقطاع الثروة السمكية والصيد البحري، حيـث أدت  

سياسة اإلغالق الشامل والجزئي، إلى فقدان الصيادين أليام عملهم، حيث حرمتهم قوات االحـتالل مزاولـة   

مصادر الصيادين وقطاع الثـروة السـمكية   وتشير . المهنة أو قلصت من المساحة المسموح لهم العمل داخلها

والصيد البحري، إلى أن أيام اإلغالق عادة ما تترافق مع قدوم مواسم الصيد، حيث هجرة األسـماك، األمـر   

ويقدر قطاع الثروة السمكية والصيد البحري بوزارة الزراعة الفلسطينية .  الذي كبد هذا القطاع خسائر فادحة

 بحـوالي  13/12/2005 وة السمكية في قطاع غزة منذ بداية االنتفاضـة وحتـى  الخسائر غير المباشرة للثر

   .*اًأمريكي اًدوالر$  14607949

  

والجدول التالي يوضح حجم اإلنتاج السمكي، ويبرز مدى االنخفاض الذي لحق بعمليات اإلنتاج خالل سنوات 

  .اضة مباشرةاالنتفاضة ويبرز الفرق بينها وبين السنوات التي تلت اندالع االنتف

  

  في سنوات مختارةجدول يوضح حجم اإلنتاج السمكي

 حجم اإلنتاج السمكي السنة

 طن 510 1984

 طن 300 1986

 طن 360 1988

 طن 385 1990

 طن 1860 1991

 طن 1061 1992

 طن 2184 1993

 طن 2290 1994

 طن 2487 1995

 طن 2360 1996

 طن 3790 1997

 طن 3620 1998

 طن 3665 1999

 طن 2600 2000

                                                 
حساب عدد مرات وقف الصيد خالل الفترة المذكورة وحرمان الصيادين من صـيد  : الخسائر غير المباشرة للثروة السمكية هي  *

  .كميات اسماك تقدر أثمانها بالمبلغ المذكور



 

 طن 1950 2001

 طن 1507 2002

 طن 1507 2003

 طن 2952 2004

  

والمالحظ في الجدول السابق أن معدل اإلنتاج السمكي في السنوات األخيرة كان مضطرباً في الصـعود  

، ثم 1984 أخرى، وبالنظر للجدول يتبين أن المنحنى العام لإلنتاج قد تناقص بعد العامتارة تارة والهبوط 

بينما عاد لالرتفاع  1992، ثم تناقص في العام التالي1991أخذ في االرتفاع إلى أن وصل للضعف عام 

ثم عاود  1996اضطرب قليالً في العام غير أنه ، 1995 -1994 -1993بنسق ثابت نسبياً في األعوام 

في األعوام التاليـة   ، ثم انخفض بشدةغير مسبوقةبصورة  1999-1998 -1997ارتفاعه في األعوام 

وهذا راجـع لالنحسـار    .2004، وأخيراً ارتفع بصورة طفيفة في العام 2000-2001-2002-2003

النسبي في حجم االنتهاكات اإلسرائيلية، بالنظر للظروف السياسية التي رافقت تلك الفترة من وفاة الرئيس 

الرئاسية، إال أن هذا االرتفاع لم يرقـى  الفلسطيني ياسر عرفات، وإعالن الهدنة، والتحضير لالنتخابات 

 . لمعدله السابق
 

االنتفاضة األولـى   اندالعقبل ما في سنوات ويفسر الخبراء والمختصون االنخفاض في معدالت اإلنتاج 

فيما انـتعش  ة للصياد الفلسطيني، ضعف الخبرة الفلسطينية وضعف إمكانيات الصيد المتاحب ،1997عام 

وهـذا راجـع   . 1999السلطة الوطنية الفلسطينية حتى العام الت مرتفعة بعد قيام هذا اإلنتاج وشهد معد

النتعاش القطاعات االقتصادية كافة، والمناخ االستثماري الذي ساد تلك الفترة مدفوعاً بالتوقعات اإليجابية 

اسـة  بـالنظر لسي  سنوات انتفاضة األقصـى،  نخفض خاللعادت هذه المعدالت لتم ث .الستقرار المنطقة

رتفع المعـدل  فيما عاد لي .الحصار واإلغالق وتقييد حرية حركة الصيادين وقدرتهم على مزاولة أعمالهم

حتالل سـاهم  بعد إعالن الهدنة مع الطرف اإلسرائيلي، وهنا يتأكد لنا أن اال 2004العام في مرة أخرى 

إجراءاتـه  تفـاوت حـدة   ن خالل إنتاج الثروة السمكية بالزيادة والنقصان م بشكل مباشر في التأثير على

   . المجحفة بحق الصيد البحري الفلسطيني والصيادين

  37جدول يوضح حالة الصيد البحري قبل وبعد االنسحاب من قطاع غزة

  بعد االنسحاب  قبل االنسحاب
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هذا وتعزز األرقام الواردة في الجدول السابق ما ذهب إليه التقرير، حيث نجد أن حجم القوى العاملـة يكـاد   

يتضاعف، بعد تنفيذ قوات االحتالل لخطة الفصل، بالمقارنة مع عددهم في الفترة التي سـبقت تنفيـذ خطـة    

وهذا راجع لعـدة أسـباب، أهمهـا رفـع      االنتاج السمكي وقيمته تكاد تتضاعف أيضاً، كما أن حجم .الفصل

الجو المتفاءل الـذي أعقـب   . اإلغالق عن منطقة المواصي وبالتالي عودة صيادي رفح وخانيونس إلى العمل

 تهاكات والقيـود تنفيذ الخطة، من أن هذه العملية ستعني انتهاء السيطرة اإلسرائيلية، أو على األقل انتهاء االن

انحسار عدد أيام اغالق الشامل، وكذا التقييد المتعلق بالمسـاحة  . التي تفرضها قوات االحتالل على الصيادين

ميالً بحرياً، أي أن قـوات  ) 12(أميال بحرية، إلى نحو ) 3(المسموح الوصول إليها حيث قفزت من مساحة 

فة المحددة في االتفاقيات المشار إليها آنفاً في التقريـر  االحتالل تواصل منع الصيادين من الوصول إلى المسا

  .ميالً بحرياً) 20(وهي مسافة 
 
 



 

  والتوصيات خالصةال

الصـياد  تشير المعطيات والوقائع الميدانية التي أبرزها التقرير إلى حجم المعانـاة الحقيقيـة التـي يعانيهـا     

الصيد البحري تواجه محاوالت تطوير قطاع  ت التيالتحديا هذه المعطياتالفلسطيني وفي الوقت نفسه، تبرز 

، ويمكن تلخيص أوجه معاناة الصيادين والمعوقات التي تواجه محاوالت تطـوير قطـاع الصـيد    الفلسطيني

  :البحري والثروة السمكية على النحو اآلتي

  :االنتهاكات اإلسرائيلية

اع غزة، واحدة من أبرز العقبات والمعوقات التي يشكل استمرار السيطرة اإلسرائيلية على المياه اإلقليمية لقط

تحول، ليس فقط دون تطوير قطاع الصيد البحري والثروة السمكية، بل وتشكل معوقاً أساسـياً أمـا ضـمان    

  .استمرار العمل في هذا المجال

يقاع العقاب إ :هيالمتواصلة ومن التفصيل أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية المختلفة، و بشيءوقد تناول التقرير 

عتقـال  ا. اإلغالق المستمر وفرض الطوق البحري علـى شـواطئ القطـاع   الجماعي بالصيادين من خالل 

إطالق . ، دونما مبرر يذكرالفلسطينية شواطئبالضرب في عرض البحر أو قرب ال عليهم عتداءالصيادين واال

ام األساليب والممارسات المذلة بحقهـم  مواصلة استخدالفلسطينيين، و الصيادينتجاه المتعمد العشوائي والنار 

ارق البحرية اإلسـرائيلية بشـكل   بواسطة زو الفلسطينية تالف أو سحب شباك الصيدإ. وهم في عرض البحر

 مصـادرة للصـيادين، و  قبل البحرية اإلسـرائيلية  التفتيش اليومي والمضايقات المستمرة من .متعمدو مستمر

 .للصيادين لخاصةالتصاريح ا

تسهيل حرية حركة الصيادين في عرض البحر والعمل العمل على لسياق يوصي التقرير بضرورة وفي هذا ا

بما  االستفادة من القوانين الدولية التي تنظم عملية الصيد،وضرورة . على توسيع المساحة المسموح الصيد بها

ية محدوديـة المسـاحة   لحل إشكال مصر ودولة االحتاللمفاوضات مع الدول المجاورة كيتيح المجال إلجراء 

تشمل كافة الجوانـب المتعلقـة بـالثروة     والمختصين خبراءمن التشكيل لجنة وينصح ب .المسموح الصيد بها

 .الصيد البحريالحقة تتعلق بقطاع مفاوضات  السمكية والصيد البحري، واالعتماد على توصياتها في أي

  

 :داخليةوتحديات معوقات 

خلية، التي تلقي بظاللها السلبية على إمكانيات تطوير قطـاع الصـيد البحـري    هناك الكثير من المعوقات الدا

والثروة السمكية الواقعية، أهمها عدم قيام الجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية باالضطالع بواجب 

مـن اإلهمـال   ، *في مدينة غزة يعاني ميناء الصيد البحري، فمثالً تطوير المنشآت والمرافق الخاصة بالقطاع

الخاص به إلى أضـرار  كاسر األمواج  من رجزء كبيكما تعرض . الشديد وغياب جهود الصيانة أو التطوير 

عرضـة  ما جعل المراكـب  م، وذلك بسبب وقف عمليات الصيانة للـميناء بشكل تام منذ ثالثة أعوام، بالغة

خالل فصـل  الـميناء ب ر الذي يلحقيزداد حجم الضرأن  هذا ويتوقع المختصون .المتالطمة خطر األمواجل

  .الشتاء
                                                 

حيث يبلغ طوله من الشاطئ وحتى رصيفه الغربي  ألف متر مربع، 420تبلغ مساحة ميناء الصيد البحري في مدينة غزة حوالي  *

إجمـالي طـول أرصـفة    متر تقريباً، فيما يبلغ  600رصيف الترسيب الشمالي نحو  متر، وعرضه من رصيفه الجنوبي إلى 700

البوابة الـمطلة علـى   مترا هي طول رصيف الترسيب الشمالي، في حين يبلغ عرض 250متر، إضافة إلى  1600نحو  الـميناء

  .متر 200الجهة الشمالية 

  



 

بنـاء  داخله، وعدم اكتمـال   بسبب تكدس الرمال -الذي ترسو فيه السفن والمراكب -حوض انحسار عمق ال

إضافة إلى انهيـار جـزء مـن األتربـة      وقف العمل فيه منذ ثالث سنوات،رصيف الترسيب الشمالي الذي ت

 عمـل  الحوض غير الـمبطن بالحديـد، وتوقـف   مها داخلوالصخور الصغيرة من الرصيف الرئيس وتراك

سعار المحروقـات  أل المضطرد ارتفاع .بشكل مستمر الحفار الذي كان يعمل على إزالة الرمال من الحوض

 .وثالجات لتخزين األسماك الزائدة عن السـوق  التسويق المبردة عدم توفر سياراتو ،والمواد الالزمة للصيد

البحري، وعـدم رصـد أي محـاوالت     للصيد لى الوسائل التكنولوجية الحديثة الالزمةإ افتقار قوارب الصيد

   .لتطوير المعدات المستخدمة من قبل السلطة الوطنية وغيرها من الجهات ذات العالقة

 قـوارب محركـات   عدم توفر ورش مجهزة لصيانة وترميم وإصالح األعطال الميكانيكية والكهربائية فـي 

الحسبة،  ارتفاع رسوم سوق .اإلنتاج لغيار وارتفاع أسعارها، األمر الذي يرفع من تكلفةنقص قطع االصيد، و

 .وعدم مراعاة الظروف الصعبة التي مر بها الصيادون خالل االنتفاضة األمر الذي ضاعف مـن معانـاتهم  

بـروز دور  صيادين الفلسطينيين، وعـدم  الضعف الملحوظ ألداء الجمعيات والنقابات والتجمعات الخاصة بال

  .، على الرغم من حجم االنتهاكات واإلشكاليات التي يواجهونهافاعل لهم

 .حديثةبأجهزة تكنولوجية  يدهزووتالفلسطيني الصيد أسطول تحديث  ضرورة العمل علىعليه يوصي التقرير ب

رية، والعمل على إصالح وصيانة وتطوير وتشغيل موانئ الصيد وتجهيزها، وتزويدها بالمستلزمات الضـرو 

حيث يفتقر معظمها إلى الحدود الدنيا، األمر الذي يهدد بتحطيم قوارب الصيد التي ترسو في الموانئ القائمة، 

  .باإلضافة إلى المعوقات واألخطار التي يسببها تردي أوضاع الموانئ القائمة

وانين والتشـريعات  إعداد وتجهيز القوضرورة أن تشرع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية، في 

ير اإلنتـاج  تطـو العمل علـى   .والبيئة البحرية تؤمن حماية أكبر للثروة السمكيةالتي تنظم الصيد السمكي و

واستغالل  ،غزة عبر إقامة مزارع سمكية في المياه العذبة والمالحة سواء في الضفة الغربية أو قطاعالسمكي، 

العلمية المتعلقة باألسماك خاصة فـي   ك، وتشجيع البحوثالشواطئ البحرية في قطاع غزة في زراعة األسما

وهنا يؤكد التقرير على ضرورة أن تشرع السلطة الوطنيـة علـى    .مجال التغذية وأصناف الزراعة السمكية

  .الفور في صيانة وتجهيز مزرعة األسمال التي خلفتها قوات االحتالل شمال غزة

ورش متخصصة إلصالح  إنشاءويجب أن تسارع الجهات المشرفة على الصيد البحري والثروة السمكية، إلى 

 .بشكل يالئم احتياجات السوق المحلي توفير الثلج والفلينالبحري، وضمان  وصيانة وسائل الصيد

إنشاء مصنع لتعليب  ولضمان االستغالل األمثل للثروة السمكية يجد التقرير أهمية خاصة للشروع الفوري في

خاصة أن األسـماك  ، ، وتوفير الثالجات وثالجات التسويقوغيرها من األنواع التونة، وحفظ أسماك السردين

  .السلع سريعة العطب والتلف من

العمل على إلغاء رسوم سوق الحسبة، التي تدفع للبلدية دون تقديم أي خدمات للصيادين، وكذلك إلغاء نظـام  

اإلنتاج ألنه يضـمن   من %3 ، حيث يدفع الصياد للتاجر"الملتزم"العهد العثماني  من مخلفات هو االلتزام الذي

وهنا تجدر اإلشارة أن اإللغاء مهم في المرحلة األولى  .سوق الحسبة دون أن يلتزم بتقديم أي خدمة للصيادين

مات تتناسـب وقيمـة   لغرض دعم العاملين في هذا القطاع المهم، وأن أي رسوم تفرض يجب أن تقترن بخد

  .الرسوم التي تحصلها الجهات الرسمية

كما يؤكد التقرير على ضرورة أن تعنى جهات االختصاص في تدريب الصيادين، على طرق ووسائل الصيد 

 .الحديثة

  

  :ملوثات البيئة البحرية



 

 منها سواء المتعلقةمن شأنه أن يحد من تلوث البيئة البحرية،  مؤثر غياب أي رقابة أو جهدأشار التقرير إلى 

بضخ مياه الصرف الصحي، دون أن تتوافر لها شروط المعالجة المطابقة للمواصفات العلمية بمـا ال يلحـق   

ضرراً بالبيئة البحرية، أو الناجمة عن كب الزيوت وإلقاء المخلفات في عرض البحر، األمر الذي ألحق أشـد  

 .الضرر بالثروة السمكية وبالبيئة البحرية بوجه عام

والمتفجرات في صيد  المواد السامة منع استخدامعليه يوصي التقرير بضرورة وضع التدابير التي من شأنها 

والسفن فـي   الزيوت والمحروقات الخاصة بالمراكبو" الخردة"الحديدية  منع إلقاء النفايات والقطع، واألسماك

أن تخضع لمعالجة وفقـاً للمقـاييس    بلفي البحر قالصرف الصحي مياه  تدفقمنع على والعمل  .مياه البحر

  .الدولية، بحيث ال تشكل خطراً على البيئة البحرية

في ظـل مسـتويات التلـوث     –كما يؤكد التقرير الحاجة الماسة إلنشاء مختبرين على األقل لفحص األسماك 

قتـين الجنوبيـة   لفحص األسماك، على أن يقام مختبر لمنطقة غزة وشمالها، واالخر لتغطية المنط –المرتفعة 

 .والوسطى

  
  



 

  خاتمة
  

تبرز الحقائق الميدانية التي أظهرها التقرير، حجم االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل لمبـادئ القـانون   

كما يبرز معانـاة الصـيادين    .الدولي، السيما اتفاقية جنيف الرابعة، المخصصة لحماية المدنيين وقت الحرب

لبية لسياسات وممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي، سواء تلك المرتبطة بالعقوبـات  الفلسطينيين، واآلثار الس

االستهداف المباشر، على قطاع الثروة السمكية والصيد البحري برمته، األمر الذي يسهم فـي  ب، أو الجماعية

يما العاملين فـي  بالنسبة للسكان المدنيين، الس القتصادية وتدهور مستويات المعيشةاستمرار تردي األوضاع ا

  .مجال الثروة السمكية والصيد البحري منهم

تنفيذ قوات االحتالل لخطة الفصل أحادي الجانـب، لـم تكـن     أنكما تؤكد المعطيات الميدانية على األرض، 

انسحاباً إسرائيلياً شامالً من قطاع غزة، وأنها لم تعدو كونها إعادة نشر لقوات االحتالل وآلياتهـا العسـكرية   

محاولـة لاللتفـاف علـى     كما تؤكد هذه الحقائق أن ما قامت به قوات االحتالل ما هو إال. ج قطاع غزةخار

  .كدولة احتاللالقانونية  هاالتزامات

فـرض  كما يؤكد التقرير على استمرار المخالفات واالنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات االحتالل، سواء ب

، لمدنيين الفلسطينيينى العاالقتصادي استمرارها في سياسة التضييق  وأ، غزة قطاععلى  غالقاإلحصار وال

يفضي إلى تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة، ويضرب ، خاصة العاملين في قطاع الصيد البحري

  .فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي
  

ت اإلسرائيلية بحـق السـكان   عليه يؤكد المركز على ضرورة أن يسارع المجتمع الدولي، إلى وقف االنتهاكا

المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، السيما الصيادين منهم، والضغط على دولة االحتالل لرفع الحصار 

  . المشدد، الذي تفرضه قوات االحتالل على األراضي الفلسطينية، السيما الحصار البحري

على موقفه السابق من أن تنفيذ قوات االحتالل لخطـة  د وفي هذا السياق يجد المركز لزاماً عليه أن يعيد التأكي

يهدف إلى تضليل المجتمع الدولي، ويتيح لدولة االحتالل التحلل من التزاماتها القانونية  الفصل أحادي الجانب

تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، فيما تواصل تلك القوات انتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية بحـق  

  .، وفرض حصارها وأشكال سيطرتها المختلفة على الفلسطينييننن الفلسطينييالسكا

استمرار التعامل مع قطـاع غـزة كـأرض    المجتمع الدولي بعليه فإن مركز الميزان لحقوق اإلنسان يطالب 

ن سكان المـدنيي لالمتعلقة بحماية ا ،1949للعام بنود اتفاقية جنيف الرابعة محتلة، والعمل على ضمان تطبيق 

كمقدمة ضـرورية إلنهـاء احـتالل إسـرائيل     وقت الحرب، على األرض والسكان المدنيين في قطاع غزة، 

لألراضي الفلسطينية، ويرى المركز أن التزام المجتمع الدولي برأي محكمة العدل الدولية االستشاري، يشكل 

قانون الدولي وللمحكمـة كـأعلى   المقدمة الضرورية إلزالة االحتالل، والذي يعكس احترام المجتمع الدولي لل

  .هيئة قضائية أممية

على مساعدة ودعم قطاع الثروة السـمكية  العمل الفوري وإلى ذلك الحين فإن المركز يطالب المجتمع الدولي ب

والصيد البحري، ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحقه، وضمان احترام قـوات االحـتالل لمبـادئ    

كما يهيب بالدول المانحة أن تسعى . تفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين بهذا الخصوصالقانون الدولي، ولال

إلى االهتمام بمشاريع تطوير هذا القطاع، في سياق سعيها لتخفيف وطأة تفاقم ظاهرتي البطالة والفقـر علـى   

 .المجتمع الفلسطيني

 انتهـــى



 

  التقريـر قـمالح
  

  لعهود الخاصةمواد مهمة من القانون الدولي وا

من العهد الدولي الخاص بـالحقوق   2تتنافى جميع الممارسات اإلسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين والمادة 

لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة " التي تنص على أن 1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعام 
إخالل بأية التزامات منبثقـة عـن مقتضـيات التعـاون     التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما 

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

 نفسـه  اسية للعـام من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي 12وتتنافي الممارسات اإلسرائيلية والمادة 

لكل شخص مـن   ماتعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل : "التي تنص على أن
حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا 

  ."الحق

 52 رقـم  المادة التي تنص فيكان المدنيين وقت الحرب ولحماية الس كما تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة

حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل، أو تقيد ... "   :على منها
    ."إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة االحتالل

تنص  الذيعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لهذا وتشكل تلك الممارسات انتهاكاً جسيماً ل 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شـخص  " منه على أن  16المادة 
من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لهـذا  

  ."الحق

لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصـرف الحـر   : " من ذات العهد على أن 21تؤكد المادة كما  
بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصـادي الـدولي   

أية حال حرمان أي شعب من أسـباب  القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي، وال يجوز في 
   ."عيشه الخاصة

لكل شخص حق في العمل، وفى حريـة  "   أنعلى فتؤكد من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  23المادة  أما
  ."اختياره لعمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة

اإلعالن العالمي حول التقدم واإلنماء فـي الميـدان   من  السادسةالمادة وتتناقض الممارسات اإلسرائيلية مع 

يقتضي اإلنماء االجتماعي أن يكفل لكل إنسان حق العمل وحريـة اختيـار   " :االجتماعي، التي تنص على أن
ويقتضي التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي اشتراك جميع أفراد المجتمـع فـي العمـل المنـتج     . العمل

  ."والمفيد اجتماعيا 

  



 

تأمين الحق في العمل على جميع المسـتويات،  "   من نفس اإلعالن على ضرورة العاشرةما تنص المادة ك 
وحق كل إنسان في تكوين النقابات ورابطات العمال وفي المفاوضات الجماعية، وتعزيز العمالة المنتجـة،  

مالئمة للجميع، بما في ذلك والقضاء على البطالة والعمالة الناقصة وتهيئة شروط وظروف العمل العادلة وال
تحسين الظروف المتعلقة بالصحة والسالمة، وكفالة العدل في المكافأة على العمل دون أدنى تمييز وضمان 

   ."أجر أدنى يكون كافيا لتوفير العيش الكريم وحماية المستهلك
  
  
  
  
  

  *نجدول يوضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيي

  
 التفاصيل الحادث الصيد ةمنطقعنوانال التاريخ

شمال  25-1-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

بسبب وجود محرك  أسدود إلى ميناء 5- 087- 1 رقم الحسكة سحبت قوات االحتالل مصادرة
 وذلك قبالة شواطئ شمال غزة حصان 40بقوة 

شمال  29-1-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

وذلك مقابل شواطئ افي الهواء بحجة عدم توقف حسكتين له أطلقت قوات االحتالل النار نارإطالق 
 شمال غزة

أمر رفضت  أنهابحجة  4- 043- 5النار على الحسكة رقم  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار  رفح 06-1-1999
 وذلك مقابل شواطئ رفح التوقفالضابط اإلسرائيلي لها ب

 رفح 11-1-1999

L ني ويع
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 األوراقولمدة ساعتين بحجة فحص  5- 036- 1 رقم الحسكة أوقفت قوات االحتالل حجز وتوقيف
 وذلك مقابل شواطئ رفح

شمال  31-1-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

ستفسار عن ذلك وعند اال على شواطئ شمال غزة النار بكثافة أطلقت قوات االحتالل إطالق نار
 بلغوا بأن هناك تدريب للدبورأ

شمال  16-2-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 أثناءقام بأخذ بدالت غطس وبنادق صيد  اإلسرائيليبالغ من صيادين بأن الجيش  مصادرة
 13/2/1999تواجدهم على الشاطئ في يوم 

شمال  16-2-1999
 غزة

K  ويعني
ة منطقة مغلق

وهي الحدود 
 الشمالية

تواجدهم  لعدد من الصيادين أثناء بدالت غطس وبنادق صيدصادرت قوات االحتالل  مصادرة
 شاطئ شمال غزةعلى 

 رفح 21-2-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

اقترب زورق تابع لقوات االحتالل من شاطئ رفح وأخذ يضيء بالكشافات على  ترويع أعمال
 الصيادين

 دير البلح 21-2-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

اقترب زورق تابع لقوات االحتالل من شاطئ دير البلح وأخذ يضيء بالكشافات على  ترويعأعمال 
 الصيادين

 رفح 28-2-1999
L  ويعني
منطقة 
مسموح 

يس وأخذ يضيء اقترب زورق تابع لقوات االحتالل من شاطئ غزة مقابل مكتب الرئ أعمال ترويع
 بالكشافات على الصيادين

                                                 
المعلومات،  قاعدة البيانات المرتكزة على التوثيق الميداني لوحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق اإلنسان، لمزيد من -  *

  .عليك مراجعة المركز



 

 للصيد بها

 غزة 28-2-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

اقترب زورق تابع لقوات االحتالل من شاطئ غزة مقابل مكتب الرئيس وأخذ يضيء  أعمال ترويع
 بالكشافات على الصيادين

شمال  09-3-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

اقترب زورق تابع لقوات االحتالل من شاطئ شمال غزة وأخذ يضيء بالكشافات على  يعأعمال ترو
 الصيادين

شمال  05-4-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 في المنطقة الشمالية p 76 الزودياك 881رقم  استفز الزورق اإلسرائيلي أعمال ترويع

 إلى أدىمما مقابل شاطئ رفح  6-008- 3 رقم اللنش علىالنار  ات االحتاللأطلقت قو إطالق نار  رفح 10-4-1999
 حدهما خطيرةأمن الصيادين حالة  يناثن إصابة

شمال  17-4-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

في المنطقة  أنهاها بحجة تالنار على شباك للصيادين و أغرق أطلقت قوات االحتالل إطالق نار
 مقابل شواطئ شمال غزة ممنوعةال

شمال  26-4-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

، وأثارت تدريبهم للسباحة أثناء 6/2من  اإلخوةحول  اإلسرائيلي الحربي ألتف الزورق  أعمال ترويع
  .حرآته أمواجًا مرتفعة ما بث الرعب في قلوبهم

 إطالق نار  رفح 01-5-1999
و التي آانت في  5-020- 4النار في الهواء ضد الحسكة رقم  لأطلقت قوات االحتال

إلنقاذه و الذي  1- 038-6من اللنش  نحد الصياديأ حملت أنالشاطئ بعد  إلىطريقها 
.منتهية أنهابحجة  تهالصيد وقام الدبور بإيقاف اللنش وسحب رخص أثناءآان قد جرح 

 .ميناء رفح بحجة تفتيشه ابعة لقوات االحتاللاقتحمت أربع دوريات بحرية ت اقتحام  رفح 01-5-1999

 دير البلح 20-5-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

الصيد في  أثناءعلى الحسكات  أضاء الزورق اإلسرائيلي التابع لقوات االحتالل األنوار رويعأعمال ت
 Lالمنطقة 

 غزة 29-5-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 من شاطئ غزة بشكل استفزازي رب الزورق اإلسرائيلياقت أعمال ترويع

شمال  13-6-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

ضايق الزورق التابع لقوات االحتالل الصيادين أثناء عملهم وذلك مقابل شواطئ شمال  أعمال ترويع
 غزة

شمال  13-6-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 M.Cالنار على شبكة صيد وقام بسحب الشبكة لديه وبدون علم  قوات االحتاللأطلقت  إطالق نار
 وذلك مقابل شواطئ شمال غزة

 رفح 16-6-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

في عرض البحر مقابل 1-233-5حسكة رقم  طارد زورق حربي تابع لقوات االحتالل أعمال ترويع
 شواطئ رفح

شمال  01-7-1999
 غزة

K يعني و
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 Kالكاشفة بحجة وجود شبك في المنطقة  وإضاءة األنوارالنار و  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار
 وذلك مقابل شواطئ شمال غزة M.Cوبدون علم 

 رفح 05-7-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 ابل ميناء رفحمق Lشبك من المنطقة  صادرت قوات االحتالل مصادرة

شمال  08-7-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 سليمة أوراقهبان  إبالغهمبالرغم من  1-046- 6رقم اللنش  أوقفت قوات االحتالل حجز وتوقيف



 

 دير البلح 09-7-1999

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

  Kالنار في المنطقة  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار

 رفح 09-7-1999

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 Kالنار في المنطقة  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار

شمال  11-7-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 حيث قام بإغراق شباك للصيادين Kالنار في المنطقة  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار

 دير البلح 22-7-1999

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 حسكات من المنطقة  إخراجبحجة  Mالنار في المنطقة  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار

شمال  03-8-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

عن  أبحر زورق تابع لقوات االحتالل بالقرب من شاطئ شمال غزة حيث لم يفصله أعمال ترويع
 متر 300الشاطئ سوى قرابة 

شمال  04-8-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أبحر زورق تابع لقوات االحتالل بالقرب من شاطئ شمال غزة حيث لم يفصله عن  أعمال ترويع
 متر 500الشاطئ سوى قرابة 

شمال  18-8-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

أطلقت قوات االحتالل النار على شباك الصيادين في المنطقة الممنوعة مقابل شواطئ  إطالق نار
 شمال غزة

 رفح 25-8-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أبحر زورق تابع لقوات االحتالل بالقرب من شاطئ رفح حيث لم يفصله عن الشاطئ  أعمال ترويع
 متر 200سوى قرابة 

 غزة 01-9-1999

L  ويعني
نطقة م

مسموح 
 للصيد بها

أبحر زورق تابع لقوات االحتالل بالقرب من شاطئ غزة حيث لم يفصله عن الشاطئ  أعمال ترويع
 متر 500سوى قرابة 

 دير البلح 08-9-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أبحر زورق تابع لقوات االحتالل بالقرب من شاطئ دير البلح حيث لم يفصله عن أعمال ترويع
 متر 300الشاطئ سوى قرابة 

 دير البلح 23-9-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أبحر زورق تابع لقوات االحتالل بالقرب من شاطئ دير البلح حيث لم يفصله عن  أعمال ترويع
 متر 300الشاطئ سوى قرابة 

شمال 05-10-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

أطلقت قوات االحتالل النار على شباك الصيد شمال غزة بحجة أنها في المنطقة  إطالق نار
 الممنوعة

شمال 22-10-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

أطلقت قوات االحتالل النار على شباك الصيد شمال غزة بحجة أنها في المنطقة  إطالق نار
 الممنوعة

 رفح30-10-1999

L  ويعني
نطقة م

مسموح 
 للصيد بها

في البحر على بعد إطالق نيرانبوجود تدريبات لهم بعد مشاهدة  اإلسرائيليابلغ الطراد  عمل منصة تنقيب
 منصة للتنقيب عن الغاز أنهاميل وتبين الحقًا  7

 غزة31-10-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

توقيفه مقابل ميناء غزة بحجة أنه آان صادرت قوات االحتالل رخصة أحد القوارب بعد مصادرة
  في المنطقة الممنوعة



 

 غزة07-11-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 ن لقوات االحتالل من ميناء غزة ومقر الرئاسةاقترب زورقان حربيان تابعا أعمال ترويع

 رفح07-11-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 بسرعة شديدة p-77حول الزورق  سرائيليالتف الزورق اإل أعمال ترويع

 دير البلح17-11-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

قوات m.c إبالغالنار في البحر بحجة وجود جسم مشبوه وبدون  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار
 البحرية الفلسطينية

 دير البلح30-11-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 اقترب زورق تابع لقوات االحتالل من شاطئ دير البلح لمسافة تقل عن نصف ميل عأعمال تروي

 خانيونس06-12-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 احد الصيادين مقابل شاطئ خانيونس خرب زورق حربي تابع لقوات االحتالل شباك تخريب

شمال 06-12-1999
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أطلقت قوات االحتالل قنابل مضيئة مقابل مقر قيادة البحرية شمال غزة نار إطالق

شمال 06-12-1999
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

الصيادين دون التنسيق مع مكتب االرتباط  خرب زورق تابع لقوات االحتالل شباك تخريب
 مقابل شواطئ شمال غزة البحري

شمال 07-12-1999
ةغز  

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل النار مقابل مقر قيادة البحرية في السودانية شمال غزة دون تحذير إطالق نار
 مسبق

 دير البلح17-12-1999

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 الشباك ألخذبلغ الدبور بوجود شبك في المنطقة الممنوعة ويطلب دورية أ تخريب

 دير البلح27-12-1999

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

التفتيش قام  وأثناء 1-062- 6لنش رقم التابع لقوات االحتالل ا 882رقم  فتش الزورق حجز وتوقيف
 الصيادين بخلع مالبسهم بالكامل أمربإجراء مهين حيث 

 رفح 25-9-2000

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

واتجهوا  1-139- 5و  1- 167-5 :األرقامزورقين يحمالن  صادرت قوات االحتالل رةمصاد
 آانوا في مصر وذلك دون علم االرتباط البحري أنهمبحجة  أسدود إلى بهما

 رفح08-10-2000

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 ميل بحري فقط 10 إلى Lالمنطقة قلصت قوات االحتالل  L تقليص المنطقة

 دير البلح09-10-2000

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

وبدون  4- 11- 6و اللنش رقم  4-002- 5الحسكة رقم  أوراق صادرت قوات االحتالل مصادرة
 سبب يذآر

11-Oct-00 رفح 

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

الصيادين  أنخانيونس في حين  إلىرفح بالقوة  صيادين منطقة أبعدت قوات االحتالل منع
 وبدن أي سبب يذآر ،رفح أمامآانوا يصيدون 

 دير البلح10-11-2000

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

طارد الزورق الحربي اإلسرائيلي حسكة مقابل شواطئ دير البلح وأطلق عليها النار  إطالق نار
 بدون سبب



 

 رفح10-11-2000

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 يادي رفح وخانيونس من االصطياد في آلتا المنطقتينمنعت قوات االحتالل ص منع

 دير البلح14-11-2000

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بحجة منع الصيادين من دخول المنطقة  في عرض البحر النار اإلسرائيليالطراد  قطلأ إطالق نار
K 

 خانيونس14-11-2000

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 ادرت قوات االحتالل شباك الصيادين من أمام شاطئ خانيونسص مصادرة

 رفح17-11-2000

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 أطلق الزورق الحربي اإلسرائيلي النار على الصيادين مقابل شاطئ رفح دون سبب إطالق نار

شمال 17-11-2000
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بحجة منع الصيادين من دخول المنطقة  في عرض البحر النار اإلسرائيليالطراد  لقطأ ق نارإطال
K 

 رفح18-11-2000

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 Mالشباك بالمنطقة الممنوعة  إغراق بهدفالنار  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار

شمال 19-11-2000
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

وذلك مقابل شاطئ شمال  على الصيادين بدون سبب يذآر أطلقت قوات االحتالل النار إطالق نار
 غزة

 رفح20-11-2000

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

بحجة اقترابهم من المنطقة الممنوعة  في عرض البحر الصيادين طردت قوات االحتالل منع
M 

 رفح03-12-2000

L ني ويع
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أطلق زورق تابع لقوات االحتالل النار على مرفأ رفح دون سبب يذآر إطالق نار

 رفح05-12-2000

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

بحجة  إصابته إلى أدىالنار على صياد من رفح مما  أطلق زورق تابع لقوات االحتالل إطالق نار
 Mة الممنوعة انه آان في المنطق

شمال 08-12-2000
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

  شمال غزة Kالنار بحجة وجود خمسة لنشات في المنطقة  أطلقت قوات االحتالل إطالق نار

شمال 13-12-2000
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

وجود عدد من اللنشات في المنطقة  بحجة أطلق قوات االحتالل النار في عرض البحر إطالق نار
  شمال غزة Kالممنوعة 

شمال 15-12-2000
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

اعتقلت قوات االحتالل عدد من الصيادين شمال غزة وسحب لنشهم إلى ميناء أسدود  اعتقال
  1- 052- 6 والذي يحمل رقم

 غزة16-12-2000

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

باقي الطاقم دون أي سبب يذآر حسرا أطلقالصياد نبيل بكر و اعتقلت قوات االحتالل قالاعت

 رفح19-12-2000

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

تم  بأنه أفاد اإلسرائيليوعند السؤال الطرف  حمرفأ رف أمامالنار أطلقت قوات االحتالل  إطالق نار
 Mالصيادين من المنطقة الممنوعة  ادإبعالنار بالهواء بحجة  إطالق



 

شمال 19-12-2000
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بحجة وجود صياد  في عرض البحر النار بكثافة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي إطالق نار
 شمال غزة Kاقترب من المنطقة 

 رفح19-12-2000

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل النار بكثافة في عرض البحر وأبلغت أنها آانت تجرب السالح  نار إطالق
 فقط

شمال 30-12-2000
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل النار بكثافة في عرض البحر وأبلغت أنها آانت تجرب السالح  إطالق نار
 فقط

 رفح 17-1-2001

L  ويعني
منطقة 
وح مسم

 للصيد بها

بحجة توغل  حأطلقت قوات االحتالل النار بكثافة في عرض البحر باتجاه مرفأ رف إطالق نار
 الصيادين للصيد في المنطقة الممنوعة

الصيادين بحجة االشتباه في تهريب  قام بتفتيشمرفأ رفح و اقتحم جيش قوات االحتالل اقتحام   رفح 20-1-2001
 مواد ممنوعة

حرف 22-1-2001  

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

من المنطقة  إخراجهمبحجة  في باتجاه الصيادين النار أطلق الزورق الحربي اإلسرائيلي إطالق نار
 Mالممنوعة 

شمال  22-1-2001
 غزة

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

من المنطقة  إخراجهمبحجة  ه الصيادينفي باتجا النار أطلق الزورق الحربي اإلسرائيلي إطالق نار
 Mالممنوعة 

شمال  26-1-2001
 غزة

k  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بحجة اقترابه  1- 055-6اللنش رقم في باتجاه  النار أطلق الزورق الحربي اإلسرائيلي إطالق نار
 kمن المنطقة 

خان  27-1-2001
 مرفأ خانيونس وهم مسلحين رائيليوناقتحم المستوطنون اإلس اقتحام   يونس

 رفح 28-1-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 مرفأ رفح بدون أي سبب يذآر أمامالنار  أطلق زورق تابع لقوات االحتالل إطالق نار

شمال  29-1-2001
 غزة

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 اغراقة إلى أدىمما  Mلطفاف الخاص بالمنطقة النار على ا أطلقت قوات االحتالل إطالق نار

شمال  30-1-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

Kعلى حسكة بحجة اقترابها من المنطقة الممنوعة  أطلق زورق حربي إسرائيلي النار إطالق نار

 دير البلح 31-1-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 طلقات تحذيرية أنهاعلى الصيادين بحجة  ات االحتالل النارأطلقت قو إطالق نار

 دير البلح 31-1-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

وقد تم اعتقال  أسدودبحجة الفحص في  1-054-6اللنش رقم  صادرت قوات االحتالل مصادرة
 الصيادين دون سبب يذآر

 خانيونس 03-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 مرفأ خانيونس و الصيادين دون سبب يذآر فتشت قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحام

شمال  07-2-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 Kلنش صيد في المنطقة الممنوعة  علىالنار أطلقت قوات االحتالل إطالق نار



 

 رفح 07-2-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 

ةالجنوبي  

في المنطقة الممنوعة  هابحجة وجود أطلقت قوات االحتالل النار باتجاه قوارب الصيد إطالق نار
M 

 رفح 08-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أطلقت قوات االحتالل النار أمام شواطئ رفح بدون سبب يذآر إطالق نار

 رفح 09-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أطلقت قوات االحتالل النار أمام شواطئ رفح بدون سبب يذآر إطالق نار

 دير البلح 13-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أطلقت قوات االحتالل النار على الصيادين مقابل شواطئ دير البلح بدون سبب يذآر إطالق نار

 رفح 14-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

االحتالل النار أمام شواطئ بحجة وجود قارب اقترب من الحدود الممنوعة أطلقت قوات إطالق نار

 رفح 15-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

مقابل شواطئ رفح وتم اقتياد  الل طاقم قارب فلسطيني بعد توقيفهاعتقلت قوات االحت اعتقال
  الصيادين إلى آفار يام بحجة أن البحر آان مغلقا

ر البلحدي 15-2-2001  

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أغلقت قوات االحتالل شواطئ بحر قطاع غزة ومنع الصيد فيها حتى إشعار آخر إغالق

 دير البلح 16-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

ن من شواطئ شمال غزة بحجة وجود قارب للصيد فياقترب زورقان حربيان إسرائيليا اقتحام
 ق البحرظل قرار إغال

شمال  16-2-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 اقترب زورق إسرائيلي قبالة شواطئ شمال غزة بشكل استفزازي وبدون سبب يذآر أعمال ترويع

 رفح 18-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أنه آان يصطاد أطلقت قوات االحتالل النار على قارب فلسطيني في منطقة رفح بحجة  إطالق نار
 في اإلغالق

 غزة 19-2-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

اقترب الزورق الحربي اإلسرائيلي من ميناء غزة وأخذ يضيء بالكشافات بشكل  أعمال ترويع
 استفزازي

شمال  24-2-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بحجة اقترابه منعلى قارب فلسطيني في منطقة شمال غزة أطلقت قوات االحتالل النار  إطالق نار
 Kالمنطقة 

شمال  25-2-2001
 غزة

K ويعني  
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بحجة اقترابه منأطلقت قوات االحتالل النار على قارب فلسطيني في منطقة شمال غزة  إطالق نار
 Kالمنطقة 

شمال  25-2-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
ح مسمو

 للصيد بها

اقترب الزورق الحربي اإلسرائيلي من مقر الشرطة البحرية شمال غزة وأخذ يضيء  أعمال تخويف
 بالكشافات بشكل استفزازي

شمال  25-2-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل النار في عرض البحر شمال غزة بحجة وجود جسم مشبوه عائم إطالق نار



 

شمال  04-3-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

اعتقلت قوات االحتالل صيادين من أمام شواطئ شمال غزة وتم اإلفراج عنهما في وقت اعتقال
 الحق دون علم البحرية الفلسطينية

 غزة 07-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

بحجة مام شواطئ غزة دون علم البحرية الفلسطينيةاعتقلت قوات االحتالل صيادين من أ اعتقال
 أنهما آانا يصطادان والبحر في حالة إغالق

شمال  08-3-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أطلقت قوات االحتالل النار أما مقر الشرطة البحرية شمال غزة دون سبب يذآر إطالق نار

شمال  15-3-2001
 غزة

K  ويعني
 منطقة مغلقة

وهي الحدود 
 الشمالية

 منع
غزة و دير البلح فقط  صيادين أمامالبحر ولكن  سمحت قوات االحتالل بالصيد داخل

بتحديد منطقة الصيد لتشمل فقط  أيضا تخانيونس و رفح من الصيد وقام وومنع صياد
 بحرية فقط أميالحتى دير البلح وبعمق ثالثة  Kمن المنطقة 

 رفح 15-3-2001

L  ويعني
 منطقة

مسموح 
 للصيد بها

اعتقلت قوات االحتالل عدد من الصيادين أمام بحر رفح وأطلقت النار على القوارب  اعتقال
 دون سبب يذآر

 دير البلح 15-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

منعهم من ل الصيد أمام شواطئ دير البلح أطلقت قوات االحتالل النار على قوارب إطالق نار
 ون سبب يذآراالصطياد د

 دير البلح 16-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

صادرت قوات االحتالل عدد من شباك الصيادين مقابل شواطئ دير البلح دون سبب  مصادرة
 يذآر

 دير البلح 17-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

جة تجاوزهما مسافة ثالثة بح اعتقلت قوات االحتالل صيادين مقابل شواطئ دير البلح اعتقال
 أميال

 دير البلح 20-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل النار على صيادين مقابل شواطئ دير البلح وأصيب أحدهما في  إطالق نار
 قدمه بحجة عدم انصياعهما إلى أوامر قوات االحتالل

 دير البلح 28-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 

لصيد بهال  

أطلقت قوات االحتالل النار على شباك الصيادين مقابل شواطئ دير البلح ما أدى إلى  إطالق نار
 تدميرها بدون وجود سبب يذآر

 رفح 29-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل النار على قارب صيد بحجة أنه تجاوز مسافة خمسة أميال بحرية إطالق نار

 دير البلح 30-3-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل النار على صيادين مقابل شواطئ دير البلح بحجة إغالق البحر  إطالق نار
 مع أنه غير مغلق

 دير البلح 02-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 لبلح دون سبب يذآرأطلقت قوات االحتالل النار مقابل شواطئ دير ا إطالق نار

شمال  04-4-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 من دون سبب يذآر طردت قوات االحتالل الصيادين من مقابل شواطئ شمال غزة منع

 غزة 05-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

ة بشكل استفزازيتمرآز زورق تابع لقوات االحتالل أمام مكتب الرئيس على شاطئ غز أعمال ترويع



 

 دير البلح 05-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أطلقت قوات االحتالل النار على قارب قبالة شواطئ دير البلح دون سبب يذآر إطالق نار

شمال  05-4-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بحجة اقترابه من  ة شواطئ شمال غزةأطلقت قوات االحتالل النار على قارب قبال إطالق نار
 Kالمنطقة 

 دير البلح 09-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أميال أربعةمقابل دير البلح بحجة انه دخل  1-048- 6للنش رقم ا أوقفت قوات االحتالل حجز وتوقيف
 جنوب دير البلح

 رفح 09-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

النار علي الصيادين، آما سحبت غزل الصيادين،  لقت قوات االحتالل اإلسرائيليطأ إطالق نار
 .وذلك قبالة شواطيء محافظة رفح

 غزة 14-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 اعتقال
ن من الصيادين بحجة أنهم آانوا علي بعد خمسة اثني اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل 

  .ظة غزةأميال قبالة شواطيء محاف
 

 غزة 15-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين من الصيد علي الرغم من وجودهم علي بعد

  .ميلين من قبالة شواطيء محافظة غزة
. 

 غزة 17-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

لي وعلي بعد نصف ميل لمنع الصيادين من االبحار تواجدت قوات االحتالل اإلسرائي أعمال ترويع
 .لمسافة ثالثة ميل وذلك قبالة شواطيء محافظة غزة

 غزة 18-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي صوب الصيادين بحجة أنهم تجاوزوا ثالثة أميال قبالة

  .شواطيء محافظة غزة
 

 دير البلح 20-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 حجز وتوقيف
جمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي اللنشات والحسكات وتم إرجاعها إلى مرسي دير البلح

  ،)الوسطي(بحجة تجاوزهم ثالثة أميال وذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح 
 

شمال  20-4-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 وتوقيفحجز 
احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي لنش صيد مدة ثالثة ساعات بحجة أنه تجاوز خمسة

  .أميال مما أعاق وذلك قبالة شواطيء محافظة شمال غزة
 

 غزة 21-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
ثالثة أميال أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب الصيادين بحجة أنهم تجاوزوا

  .وذلك قبالة شواطيء محافظة غزة
 

 غزة 21-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
زوا ثالثة أميالأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب الصيادين بحجة أنهم تجاو

  .محافظة غزة وذلك قبالة شواطئ
 

 دير البلح 22-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 

بهاللصيد   

 اعتقال

( علي اللنش رقم  اإلسرائيلي خمسة صيادين واستولت اعتقلت قوات االحتالل
أيضا بسحب اللنش إلى ميناء أسدود بحجة تجاوزه ثالثة أميال  ، وقامت)1_360_6

  ،)الوسطي(وذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح
 

 دير البلح 22-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 اعتقال

تقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خمسة صيادين، وتم سحب تصاريحهم آانوا علي متناع
  ).الوسطي(، وذلك قبالة شواطيء دير البلح )1_260_6( اللنش رقم 

  
 

 غزة 22-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
هم تجاوزوا أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار وبكثافة صوب الصيادين بحجة أن

  ثالثة أميال وذلك قبالة شواطيء غزة
 



 

 رفح 23-4-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 منع
حررت قوات االحتالل اإلسرائيلي مخالفات بحق مجموعة من الصيادين بحجة اقترابهم 

  ، وذلك قبالة شواطيء محافظة رفح)M(من المنطقة 
 

 دير البلح 23-4-2001

L  ويعني
نطقة م

مسموح 
 للصيد بها

 منع
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين من الصيد حتى ستة أميال وذلك بعد أن سمح

  .لهم بالصيد حتى هذه المسافة باألمس فقط، وذلك قبالة شواطي محافظة دير البلح
 

 دير البلح 24-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 مصادرة
، وسحب تصاريح الصيادين)1_500_6(إلسرائيلي اللنش رقم سحبت قوات االحتالل ا

  ).الوسطي(دون إبداء األسباب، وذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح 
 

شمال  25-4-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع
، وهي علي مسافة خمسة )1_090_5(منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الحسكة رقم 

  .ك قبالة شواطيء محافظة شمال غزةأميال ونصف وذل
 

 دير البلح 25-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 مصادرة واعتقال

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مجموعة من الصيادين وتم سحب اللنش الذي آانوا 
علي متنه إلى ميناء أسدود، بحجة فحص طاقمه، وذلك قبالة شواطي محافظة دير البلح 

  )طيالوس(
  

 دير البلح 27-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 مصادرة واعتقال
( اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مجموعة من الصيادين آانوا علي متن اللنش رقم 

  ، آما تم سحب اللنش إلى ميناء أسدود )1_040_6
 

شمال  28-4-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إغالق

قوات االحتالل اإلسرائيلي البحر بشكل آامل أمام الصيادين، وذلك قبالة شواطيء أغلقت
  .شمال غزة

   
 

 دير البلح 28-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب الصيادين ومنعهم من الصيد بحجة أن 

  .البحر مغلق
 

 غزة 29-4-2001

L ني ويع
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين من النزول للبحر حيث رابط الطراد 

  .اإلسرائيلي قبالة ميناء غزة بمحافظة غزة
 

 غزة 29-4-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
ا مكتب الرئيس أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار في المنطقة التي يقع فيه
  .الفلسطيني وذلك قبالة شواطيء محافظة غزة

 

 غزة 04-5-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين من النزول للبحر وذلك قبالة شواطي 

  .محافظة غزة
 

 غزة 06-5-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أعمال ترويع

ت االحتالل اإلسرائيلي من شاطيء مدينة غزة وذلك بشكل استفزازي، قبالة اقتربت قوا
  .شواطيء محافظة غزة

   
 

 دير البلح 12-5-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 اعتقال

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صيادين آانوا علي متن اللنش رقم 
البلح وذلك قبالة شواطيء محافظة دير، بحجة انه أبحر جنوب مدينة دير )1_460_6(

  )الوسطي(البلح 
 

 دير البلح 13-5-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 اعتقال

( اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة صيادين آانوا علي متن اللنش رقم 
أنه أبحر جنوب مدينة دير البلح، وذلك قبالة شواطيء محافظة  ة، بحج)1_4064_6

  )الوسطي(البلح دير 
 

شمال  23-5-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 حجز وتوقيف
، وقامت بتعطيله عن )1_084_6(احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي اللنش رقم 

  .، وذلك قبالة شواطي محافظة شمال غزة)K(العمل بحجة أنه اقترب من المنطقة 
 



 

 دير البلح 02-6-2001

L ي ويعن
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

  إغالق
أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي البحر في وجه الصيادين بحجة حدوث عملية في داخل

  .إسرائيل
 

 غزة 16-6-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أعمال ترويع
تواجدت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمام ميناء مدينة غزة بشكل استفزازي وذلك قبالة 

  .طيء محافظة غزةشوا
 

 رفح 17-6-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 تخريب
، علي)M(أتلفت قوات االحتالل اإلسرائيلي شباك الصيادين بحجة وجودها في المنطقة 

  .الرغم من وجود الشباك في المنطقة المسموح بها
 

 رفح 18-6-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار، قبالة رفح بحجة وجود حسكات للصيد في 

  .قبالة شواطيء محافظة رفح ك، وذل)M(المنطقة 
  

 رفح 18-6-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 حجز وتوقيف

، لوجودها في المنطقة )4_016_5(احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي الحسكة رقم 
)L(وذلك قبالة شواطيء محافظة رفح ،.  

  
 

 رفح 19-6-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع

الصيد وأمرته بالعودة  ن، م)1_062_6(منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي اللنش رقم 
  .لمرسي رفح، دون إبداء األسباب وذلك قبالة شواطيء محافظة رفح

  
 

 رفح 20-6-2001

L  ويعني
منطقة 
 مسموح
 للصيد بها

 مصادرة
، علي)L(أتلفت قوات االحتالل اإلسرائيلي شباك الصيادين، بحجة وجودها في المنطقة 

  .الرغم من وجودها بالمنطقة المسموحة
 

شمال  21-6-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

  شمال غزةأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار، وذلك قبالة الواحة بمحافظة  إطالق نار
 

شمال  21-6-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار بشكل متقطع،وذلك قبالة الواحة بمحافظة شمال  إطالق نار
 غزة

شمال  22-6-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

  إطالق نار
باك التي وضعها اللنش رقم أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار علي ش

  .، مقابل السودانية بمحافظة شمال غزة)1_55_6(
 

 رفح 22-6-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 حجز وتوقيف
احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي لنشين، بحجة فحص أوراقها وذلك قبالة شواطيء 

  .محافظة رفح
  

 دير البلح 23-6-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 

لصيد بهال  

 مصادرة

، آما سحبت رخص )1_115_5(احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي الحسكة رقم 
الصياد جمال شحادة وهويته دون إبداء األسباب، وذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح

  ).الوسطي(
  

شمال  23-6-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 حجز وتوقيف
، بحجة تجاوزها مسافة )1_230_5( إلسرائيلي الحسكة رقم أوقفت قوات االحتالل ا

  .سبعة أميال وذلك قبالة شواطيء شمال غزة
 

 رفح 26-6-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب شباك الصيادين األمر الذي أدى إلتالفها 

  .، وذلك قبالة شواطيء محافظة رفح)M(قة بحجة وجودها في المنط
 

 رفح 30-6-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 حجز وتوقيف
، بحجة فحص األوراق )1_046_6(أوقفت قوات االحتالل اإلسرائيلي اللنش رقم 

  وذلك قبالة شواطيء محافظة رفح
 



 

 خانيونس 03-7-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
قت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب الصيادين عند تواجدهم قرب أطل

  .، بمحافظة خانيونس)عامي(فندق
 

شمال  04-7-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب شباك الصيادين وذلك قبالة شواطيء 

  .محافظة رفح
 

شمال  06-7-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار بكل عشوائي دون إبداء األسباب، وذلك قبالة 

  .شواطيء محافظة رفح
 

شمال  07-7-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 إطالق نار
ائيلي النار بشكل عشوائي بحجة وجود حسكات، وذلك قبالةأطلقت قوات االحتالل اإلسر

  .شواطيء محافظة رفح
  

شمال  08-7-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع
البحر إلى مرسى غزة بحجة  ةمنعت قوات االحتالل اإلسرائيلي لنش صيد، بمغادر

  .وجوده أآثر من ستة أميال وذلك قبالة شواطيء محافظة شمال غزة
 

شمال  08-7-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
، وذلك Kأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي علي شبكة صيد بحجة وجودها في المنطقة 

  .قبالة شواطيء محافظة شمال غزة
  

 رفح 08-7-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 إطالق نار
سرائيلي النار بشكل عشوائي بحجة وجود حسكات في المنطقةأطلقت قوات االحتالل اإل

  .، علي الرغم من عدم وجود حسكات وذلك قبالة شواطيء محافظة رفحM الممنوعة
  

 رفح 10-7-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 إطالق نار
رفأ مدينة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار، وأغرقت شباك الصيادين، غرب م

 Mرفح بحجة وجودها في المنطقة 
   

 غزة 10-7-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار والقنابل المضيئة دون إبداء األسباب، وذلك قبالة

  ).منطقة الشيخ عجلين(شواطيء محافظة غزة 
 غرب الشيخ عجلين دون سبب يذآر

شمال  11-7-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار والقنابل المضيئة أمام منتجع الواحة بحجة إبعاد 

  .الصيادين وذلك قبالة شواطيء محافظة شمال غزة
 

شمال  11-7-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 إطالق نار
قوات االحتالل اإلسرائيلي النار بشكل عشوائي بحجة، دخول الصيادين المنطقة  أطلقت

K .وذلك قبالة شواطيء بمحافظة شمال غزة  
  

شمال  11-7-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع
 kمنعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين من دخول البحر بحجة دخولهم المنطقة 

  .يء محافظة شمال غزةوذلك قبالة شواط
  

 رفح 01-8-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار علي حسكات الصيادين بحجة دخولهم المنطقة 

M وذلك قبالة شواطيء محافظة رفح ،  
 

 دير البلح 04-8-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار والقنابل االرتجاجية باتجاه غزل الصيادين، مما 

  ).الوسطي(أدي وذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح 
 

 رفح 06-8-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

شواطيء محافظة رفح أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار علي حسكات للصيد قبالة إطالق نار
 



 

 رفح 06-8-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار صوب الصيادين وذلك قبالة شواطيء محافظة 

  رفح
 

 غزة 11-8-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 حجز وتوقيف
، بحجة أنه أبحر مسافة )1_63_6( احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي اللنش رقم 

  .ستة ميل غرب الشيخ عجلين قبالة شواطيء محافظة غزة
 

 رفح 19-8-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 منع

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين وطردتهم خارج المياه بحجة إبعادهم عن 
الصيادين إبعادرفح بحجة بطرد الصيادين غرب  إسرائيليقام طراد (المنطقة الممنوعة 

وذلك قبالة  )بالرغم من عدم وصول الصيادين للمنطقة Mعن المنطقة الممنوعة 
  .شواطيء محافظة رفح

  

 خانيونس 22-8-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إحتجاز

تها والتي تعود ملكي) 4_039_7(آة رقم احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي الفلو
 4- 039-7بسحب واحتجاز الفلوآة رقم  إسرائيليقام طراد نجار، للصياد حسن ال

  ، بميناء أسدود،لصاحبها الصياد حسن النجار
الفلوآة لم تكون في المنطقة المذآورة ولكن  أنبالرغم من  Mفي المنطقة  أنهابحجة  

المنطقة الممنوعة قبل إلىوقد قام الطراد بسحب الفلوآة  Lآانت في المنطقة المسموحة 
  .، وذلك قبالة شواطيء محافظة خانيونساحتجاز الفلوآة

 

 رفح 23-8-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 اعتقال

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي سعيد أبو الصادق وإبراهيم خليل الهبيل وقامت 
آانوا في المنطقة  أنهمبحجة بسحب رخصهم ورخصة الصياد أحمد خليل الهبيل 

اللنش  متنالقيام بأداء عملهم على  أثناءوذلك  7.5غرب رفح على بعد  Mالممنوعة 
اإلسرائيلي وذلك قبالة وبحجة تكرار مخالفات هذا اللنش حسب االدعاء  1-036- 6رقم 

 .شواطيء محافظة رفح

 رفح 24-8-2001

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 حجز وتوقيف
 Kوذلك بحجة دخوله المنطقة  1-052- 6رقم اإلسرائيلي اللنش أوقفت قوات االحتالل 

  .، وذلك قبالة شواطيء محافظة رفحوبدون علم االرتباط البحري
 

 رفح 24-8-2001

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

ةحسكة في المنطقأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار والقنابل المضيئة بحجة وجود  إطالق نار
Kوذلك قبالة شواطيء رفح ، 

 غزة 25-8-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار غرب وادي غزة بدون أسباب، وذلك قبالة 

  .شواطي محافظة غزة
 

شمال  26-8-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
سرائيلي النار بشكل عشوائي غرب منطقة الواحة وذلك قبالة أطلقت قوات االحتالل اإل

  .شواطيء محافظة شمال غزة
 

 دير البلح 27-8-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار علي مسافة أربعة أميال ونصف بحجة إبعاد  إطالق نار
 )وسطيال( حالصيادين وذلك قبالة شواطيء دير البل

 غزة 03-9-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 حجز وتوقيف
من ستة أآثر أبحربحجة انه  1-036- 6اللنش رقم احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

  .قبالة شواطيء محافظة غزةوذلك  أميال
 

 دير البلح 04-9-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أعمال ترويع

مما  1- 034- 6رقم  نشلالتابع لقوات االحتالل اإلسرائيلي ب" دالطرا"اصطدم المرآب
، وذلك قبالة شواطيء في يده وآخرعمرة في وجهه  أبوالصياد خالد  إصابة إلى أدى

  ).الوسطي(محافظة دير البلح 
 

 رفح 06-9-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 أعمال ترويع

رب رفح من العمل بشكل طبيعي بعد أن منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي الصيادين غ
أضاءت الكشافات الساطعة عليهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد وذلك قبالة شواطيء 

  محافظة رفح
 

شمال  06-9-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 

 إطالق نار
  النار غرب السودانية  اإلسرائيليأطلقت قوات االحتالل 

  غزةوذلك قبالة شواطيء محافظة 
 



 

 للصيد بها

 خانيونس 07-9-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 مصادرة واعتقال

بحجة انه آان في المياه  1-048- 6اللنش رقم احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
وفي نفس الوقت قام الطراد بسحب  أميالخانيونس على بعد ثالثة  أمامالمصرية وذلك 

باعتقال  أيضاوقام  1- 048- 6للنش رقم بحجة انه آان بجانب ا 1- 061- 6اللنش رقم 
 .جميع الصيادين اللذين آانوا على متن اللنشين

 رفح 07-9-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار في الهواء بدون ذآر لألسباب، وذلك قبالة 

  شواطيء محافظة رفح
 

 رفح 09-9-2001

M  ويعني
ة مغلقة منطق

وهي الحدود 
 الجنوبية

المنطقة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار بشكل عشوائي بحجة إبعاد الصيادين،  إطالق نار
Mوذلك قبالة شواطيء محافظة رفح ، 

 رفح 12-9-2001

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 إطالق نار
ن مترًا غرب مرفأيعلى بعد خمسشوائي أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار بشكل ع

، وذلك قبالة شواطيء محافظةMبحجة دخول حسكتين المنطقة  Mرفح وشمال الطفاف 
 رفح

شمال  12-9-2001
 غزة

ويعني منطقة
مغلقة وهي 

الحدود 
 الجنوبية

 مصادرة

 4- 040- 7ورقم  4-002- 5قاربي الصيد رقم احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  
، Mوذلك بحجة دخول القاربين المنطقة الممنوعة  ميناء أسدود إلىربين وسحب القا

  .وذلك قبالة شواطيء محافظة شمال غزة
 

شمال  13-9-2001
 غزة

M  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الجنوبية

 Mتوسيع المنطقة 
 ياردة 4000مسافة 

مما يؤدي ذلك ياردة 4000مسافة  Mتوسيع المنطقة قررت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 ، وذلك قبالة شواطيء محافظة شمال غزةزيادة معاناة الصيادين إلى

شمال  16-9-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 إطالق نار
إلىذلك  أدىمما  1- 034-6باتجاه لنش جر رقم أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار 

في اللنش  أضرارا آما وقعتالمستشفى  إلىالصياد رشاد عبد الرازق بكر ونقله  إصابة
 ، وذلك قبالة شواطيء محافظة شمال غزةومعدات الصيد الخاصة باللنش

 غزة 16-9-2001

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

وذلك قبالة شواطيءبشكل استفزازي اقتربت قوات االحتالل اإلسرائيلي من ميناء غزة،   أعمال تخويف
 محافظة غزة

حرف 20-9-2001  

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

 غرب رفح و غرب خانيونس دون سبب يذآرأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار  إطالق نار
 قبالة شواطيء محافظتي خانيونس ورفح

شمال  22-9-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

 Kحسكات من المنطقة  عادإببإطالق النار بحجة  إسرائيليقام طراد  إطالق نار

شمال  24-9-2001
 غزة

K  ويعني
منطقة مغلقة 
وهي الحدود 
 الشمالية

بإطالق النار باتجاه الصيادين بحجة دخولهم المنطقة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي  إطالق نار
Kوذلك قبالة شواطيء شمال غزة ، 

شمال  25-9-2001
 غزة

L  ويعني
منطقة 
مسموح 
 للصيد بها

وذلك قبالة  النار مقابل السودانية دون سبب يذآرأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي  ق نارإطال
 شواطيء محافظة شمال غزة

 رفع حصار  غزة 23-2-2003
البحر باستثناء رفح  إلىللصيادين بالنزول  اإلسرائيلي قوات االحتالل سمحت 

حة المخصصة لهم لمسافةوخانيونس لممارسة مهنتهم بشرط عدم تجاوز الصيادين المسا
 .ميل 6

 إطالق نار  غزة 23-5-2003

- 1قارب الصيد الذي يحمل لوحة رقم  اإلسرائيلي النار باتجاهأطلقت قوات االحتالل 
  ، وتعود ملكيته إلى محمود العاصي، ما ألحق أضرارًا جزئية بالقارب65-5

  .وذلك قبالة شواطيء محافظة غزة
 

 إطالق نار  غزة 26-6-2003

آانت تجوب البحر  الصيد التيالنار على مراآب قوات االحتالل اإلسرائيلي طلقت أ
ذين آانوا يعملون ضمن لالنار على الصيادين ال إطالقوتعمدت مقابل مخيم الشاطيء 

في أوساط الصيادين وذلك قبالة من الذعر والخوفوسط حالة مناطق الصيد المسموحة 
 شواطيء محافظة غزة



 

 إغالق  غزة 07-7-2003

حصارًا بحريًا على سواحل قطاع فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي 6/1/2003مساء 
 يمنعت صياد حيثقتيًال  23 أوقعتغزة غداة العملية المزدوجة في تل ابيبت والتي 

مساًء  01:00وعند حوالي الساعة . البحر لمزاولة أعمالهم إلى نزولقطاع غزة من ال
النار  االحتاللراآبهم الراسية في البحر فأطلقت قوات حاول بعض الصيادين إخراج م

دير  محافظة ،والزوايدةوذلك قبالة شواطيء دير البلح  إصاباتباتجاههم دون وقوع 
 .) الوسطى (البلح 

 تخريب  دير البلح 11-7-2003

 اإلسرائيلي "طرادال"حيث اعترض فت قوات االحتالل اإلسرائيلي معدات الصيادين أتل
يمارس عمله على بعد ال يتجاوز  آان الذي األقرعيوسف للصياد يعود  مرآب صيد

بسحب شباك الصيد  ت قوات االحتاللمتر من شواطيء مدينة دير البلح حيث قام 700
 )الوسطي(، وذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح بعد تمزيقها وإتالفها

ارا بحريا شامال على قطاع غزة وحظرت علىحص اإلسرائيلي االحتاللفرضت قوات  إغالق  غزة 17-7-2003
 .أعمالهممزاولة  الصيادين

 مصادرة واعتقال  غزة 17-7-2003

  اإلسرائيلي ثمانية صيادين بعد اعتقلت قوات االحتالل
قبالة شاطيء  المسموح به ضمن ةعلى مسافصيادين  8 امتوقيف لنشي صيد على متنه 

ولنشي الصيد هم تادوا يزاولون عملهم واقتالذين آان الصيادين تقلتالشيخ عجلين واع
  .لجهة غير معلومة

 إطالق نار  دير البلح 30-7-2003

حشي اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثمانية صيادين بعد أن أعتدي عليهم بشكل و
النار عليهم ومن ثم  بإطالققامت  إسرائيليةهم ثالثة زوارق حربية تعندما اعترض

القارص، قبالة شواطيء محافظة دير وترآهم عراة في البرد  تقالهمتم اعاعتقالهم حيث 
 ).الوسطي(البلح 

شمال  28-8-2003
 إطالق نار  غزة

حسكة صيد  اتجاهالنار  21:35عند حوالي الساعة أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
الة وذلك قب .اشتعال النار فيها إلىعلى بحر السودانية مقابل منتجع الواحة ما أدى 

 شواطيء محافظة شمال غزة

 اعتقال  دير البلح 08-2-2004

صيادين قبالة  6من مساء  5:00في حوالي الساعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
رجب : ن هموواربهم والمعتقلعندما آانوا علي متن ق )الوسطي(محافظة دير البلح بحر 

رمضان ديب  1967ي مواليد زياد رجب الهس 1926محمد عبد المنعم الهسي مواليد 
مجدي محمد محمود 1979فارس مراد رجب الهسي مواليد  1947سالم شامية مواليد 

وجميعهم من سكان مخيم  1983محمد أحمد خليل طلبة مواليد  1981الهسي مواليد 
 )الوسطي(، حدث ذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح الشاطئ بغزة

 اعتقال  دير البلح 23-2-2004

أربعة صيادين قبالة شواطيء دير البلح أثناء اإلسرائيلي  عتقلت قوات االحتاللا
 23وحسن  20وقصي  18محمد : مزاولتهم الصيد حيث اعتقلت األخوة الثالثة وهم

، وذلك قبالة شواطيء محافظة دير البلح عاما 18علي األقرع وجميل يوسف األقرع 
 ً)الوسطي(

 غزة 21-4-2004

L  ويعني
منطقة 

سموح م
 للصيد بها

، وذلك المرفأ بغزة إلىم بالعودة تهمرأالصيادين ومنعت قوات االحتالل اإلسرائيلي   منع
 .قبالة شواطيء محافظة غزة

شمال  24-5-2004
 إطالق نار  غزة

قوارب الصيادين في منطقة السودانية  أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار اتجاه
وذلك قبالة شواطيء محافظتي غزة وشمال عض األضرار،وميناء غزة، مما ألحق بها ب

 .غزة

  اعتقال  2004_12_11

صيادين آانوا علي متن قاربين لمزاولة مهنة  5 عتقلت قوات االحتالل اإلسرائيليا
عتاد واقتادتهم إلي جهة غير معلومة وصادرت  الصيد، قبالة شواطيء مدينة دير البلح،

، واألشقاء 24،38ن زياد وحسام محمد سليم الهباش، الشقيقا: الصيد والمعتقلون هم
عامًا،حدث ذلك قبالة  21، 24، 19حازم، مازن و زهير أحمد جمعة القرعان، 

  )الوسطي(شواطيء محافظة دير البلح 

 إغالق  دير البلح 24-9-2005
أبلغت وصباح السبت،  08:00عند حوالي الساعة قررت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

البحرية الفلسطينية بأن الصيد في شواطيء قطاع غزة ممنوع حتى  حتاللاالقوات 
 .وبناء عليه قامت البحرية الفلسطينية بإبالغ الصيادين بقرار المنع. إشعار آخر

سمحت قوات االحتالل اإلسرائيلي للصيادين في قطاع غزة بالنزول للمياه ومزاولة مهنة  رفع الحظر  دير البلح2005_10_7
  .الصيد

  إطالق نار  2005_11_12

أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار باتجاه قارب للصيد، أدى إلصابة الصياد رجب 
عيار  16، بعيار ناري في الصدر آما أصيب بدن القارب ب)عاما 19(خالد أبو ريالة 

ناري، حيث وصل المصاب الذي آان برفقة والده لمرسي دير البلح لينقل لمستشفي 
  وحدث ذلك قبالة شواطيء محافظة رفح. االقصي بدير البلحشهداء 



 

مسموح بها  رفح 3-12-2005
  إطالق نار للصيد

  
ارب صيد فلسطيني وهو في فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها تجاه ق

ى استشهاد الصّياد     ك إل اد: عرض البحر، قبالة شواطئ رفح، وأدى ذل زي
ل  ماعيل البردوي ًا 22(إس ابت) عام د إص ر، إذبع ي الظه اري ف ار ن ه بعي

اعة         والي الس د ح ار عن ف النج و يوس هيد أب فى الش ل لمستش 6:30وص
 .صباحًا، فيما ال يزال قاربه محتجز لدى االحتالل

مسموح بها  رفح10-12-2005
  إطالق نار للصيد

ر يوسف فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها تجاه الصياد الفلسطيني نظي
ات  د فرح ًا 37(أحم دف الصيد،) عام ح به اطئ رف ة ش ده قبال اء تواج أثن

اعة  والي الس د ح ك عن بت  6:15وذل ن صباح الس ا10/12/2005م ، آم
ع ذي يق وطني الفلسطيني ال ع لألمن ال اه موق ران تج ا للني واصلت إطالقه

  .قرابة الساحل، ما أدى إلى إصابة أحد أفراده بجروح متوسطة
  
  
  
  

11-Dec-05 مسموح بها  دير البلح
لصيدل  اعتقال  

م، اعتقلت قوات االحتالل 11/12/2005صباح السبت الموافق  8:00في حوالي الساعة 
صيادين آانوا علي متن قاربين لمزاولة مهنة الصيد، قبالة شواطيء مدينة  5اإلسرائيلي،

: جهة غير معلومة ومصادرة عتاد الصيد والمعتقلون هم إليدير البلح، واقتادتهم 
، واألشقاء حازم، مازن و زهير أحمد 24،38حسام محمد سليم الهباش، الشقيقان زياد و
.عامًا 21، 24، 19جمعة القرعان، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

   * ية انتفاضة األقصىقائمة بأسماء الصيادين المعتقلين منذ بدا

 م
 

 مالبسات االعتقال االعتقالتاريخ  العمر االســـــــم

 .اعتقل أثناء الصيد من عرض البحر 15/12/2000 38 نبيل محمود سعيد بكر .1
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ خان يونس 15/2/2001 34 حسن خليل النجار .2
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ خان يونس 15/2/2001 25 سعيد عبد اهللا النجار .3
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ خان يونس 15/2/2001 37 محمد حسن الهبيل .4
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ خان يونس 15/2/2001 29 ل النجارخضر خلي .5
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ خان يونس 15/2/2001 27 محمد محمد النجار .6
 .تم اعتقاله أثناء الصيد قبالة شواطئ غزة 7/3/2001 47 إسماعيل محمد العامودي .7
 .الصيد قبالة شواطئ غزة تم اعتقاله أثناء 7/3/2001 27 أيمن إسماعيل العامودي .8

تم اعتقاله أثناء الصيد قبالة شواطئ بيت  17/3/2001 27 حسن إبراهيم الهبيل .9
 .الهيا

تم اعتقاله أثناء الصيد قبالة شواطئ بيت  17/3/2001 17 أحمد خليل الهبيل .10
 .الهيا

 26/3/2001 25 زياد عبد مقداد .11
رفح اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مواصي 

واقتادوه إلى مستوطنة رفيح يام، واحتجزوه نحو 
 .ساعتين، ثم أخلى سبيله

 26/3/2001 20 خليل عبد مقداد .12
اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مواصي رفح 
و واقتادوه إلى مستوطنة رفيح يام، واحتجزوه نح

 .سبيله ساعتين، ثم أخلوا
 .ثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزةاعتقل أ 16/4/2001 -- مازن حسن أبو ريالة .13
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 16/4/2001 -- إآرامي محمود أبو ريالة .14
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 18/4/2001 -- محمد زهير العامودي .15

عبد الرحمن زهير  .16
 .بالة شواطئ مدينة غزةاعتقل أثناء الصيد ق 18/4/2001 -- العامودي

 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 28/4/2001 41 عاهد صبحي بكر .17
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 28/4/2001 32 محمود صبحي بكر .18
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 28/4/2001 35 محمد صبحي بكر .19
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 28/4/2001 28 ي بكرمثقال غاز .20
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 28/4/2001 20 وسام غازي بكر .21
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 28/4/2001 35 سهيل فضل بكر .22
 .قبالة شواطئ مدينة غزةاعتقل أثناء الصيد  28/4/2001 29 رمضان صبحي بكر .23
 .اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 28/4/2001 26 رامز عزات بكر .24
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ مخيم الشاطئ 12/5/2001 30 جواد محمد العامودي .25

اعتقل أثناء الصيد قبالة شواطئ مخيم  12/5/2001 24 عالء فؤاد الهبيل .26
 .الشاطئ

 .أثناء الصيد قبالة شواطئ مخيم الشاطئ 12/5/2001 25 د بكرمحم .27
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 13/5/2001 22 خالد راغب بكر .28
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ مدينة غزة 13/5/2001 31 محمد راغب بكر .29
 .ينة غزةأثناء الصيد قبالة شواطئ مد 13/5/2001 32 إياد سليمان أبو ريالة .30
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 قبالة شواطئ رفح 23/8/2001 24 إبراهيم عمر الهبيل .31

23/8/2001  32  احمد خليل الهبيل .32   قبالة شواطئ رفح 
23/8/2001  28  سعيد ابو الصادق .33   قبالة شواطئ رفح 
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 24 إياد رجب الهسي .34
 .اء الصيد في عرض البحرأثن 7/9/2001 18 نهاد رجب الهسي .35
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 21 فارس مراد الهسي .36
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 24 سامح محمود الهسي .37
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 40 عدنان شعبان أبو ريالة .38
 .ض البحرأثناء الصيد في عر 7/9/2001 18 محمد أحمد طلبة .39
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 22 هيثم علي الهبيل .40
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 19 إيهاب علي الهبيل .41
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 23 عالء آمال أبو سلطان .42
 .أثناء الصيد في عرض البحر 7/9/2001 25 محمد محمود بكر .43
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ خان يونس 1/10/2001 20 ي إبراهيم النجارزآ .44
 .أثناء الصيد في عرض البحر  10/10/2001 23 هيثم علي الهبيل .45
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 30 ماهر آمال أبو سلطان .46
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 27 عالء آمال أبو سلطان .47
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 35 سعيد أحمد أبو الخير .48
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 40 سالم محمد أبو ريالة .49
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 28 منير حسن أبو ريالة .50
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 45 نايف حسن أبو ريالة .51
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 47 زياد رمضان أبو ريالة .52
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 20 محمد عوض محمد قنن .53
 .أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 23 خالد سليمان أبو موسى .54
 .بحرأثناء الصيد في عرض ال 10/10/2001 31 محمد خليل البردويل .55
 أثناء الصيد في عرض البحر 10/10/2001 32 أيمن محمد البردويل .56
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ دير البلح 25/11/2001 29 عادل سعيد أبو ريالة .57
 .أثناء الصيد قبالة شواطئ دير البلح 25/11/2001 19 توفيق سعيد أبو ريالة .58
 .واطئ مخيم الشاطئ في غزةقبالة ش 13/1/2002 22 خالد راغب بكر .59
 .قبالة شواطئ مخيم الشاطئ في غزة 13/1/2002 25 شفيق راغب بكر .60
 .قبالة شواطئ مخيم الشاطئ في غزة 13/1/2002 20 راغب فارس بكر .61
 .قبالة شواطئ مخيم الشاطئ في غزة 13/1/2002 24 محمد غازي بكر .62
 .بالة شواطئ غزةق 18/1/2002 - محمد إبراهيم القرعان .63
 .قبالة شواطئ غزة 18/1/2002 - محمد مطير نصار .64

آامل عيد محمد أبو  .65
 .قبالة شواطئ مدينة غزة 6/2/2002 28 حصيرة

 .قبالة شواطئ مدينة غزة 6/2/2002 18 عادل عيد أبو حصيرة .66
 .قبالة شواطئ مدينة غزة 6/2/2002 48 نعيم شحادة أحمد العروقي .67

اعتقل من داخل البحر قبالة شواطئ بيت  2/6/2002 31 رامز عزات سعيد بكر .68
 .الهيا

اعتقل من داخل البحر قبالة شواطئ بيت  2/6/2002 24 ايهاب جواد حسن بكر .69
 .الهيا

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  8/7/2002 30 عبد الرحمن هاشم أبو ريالة .70
 .عنه بعد أسبوع

وبيت الهيا وتم اإلفراج عنه  قبالة شواطئ جباليا 10/8/2002 23 إبراهيم عمر الهبيل  .71



 

 .أسبوعبعد 

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  10/8/2002 28 خميس صبحي بكر  .72
 .عنه بعد أسبوع

اج قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفر 17/8/2002 21 خالد جمال الشرافي  .73
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  17/8/2002 24 محمد فخري أبو حصيرة  .74
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  5/9/2002 31 رامز عزات بكر  .75
 .عنه بعد أسبوع

الهيا وتم اإلفراج قبالة شواطئ جباليا وبيت  5/9/2002 - إيهاب جواد بكر  .76
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  1/10/2002 - صالح علي القوقا  .77
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  30/10/2002 - ياسر أمين أبو الصادق  .78
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  1/11/2002 - شعبان عدنان أبو ريالة  .79
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  1/11/2002 - سامي علي القوقا  .80
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  1/11/2002 - سعيد أحمد أبو الخير  .81
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  12/11/2002 - هيم الهبيلحسن إبرا  .82
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  12/11/2002 - إبراهيم عمر الهبيل  .83
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  12/11/2002 - هيثم على الهبيل  .84
 .عد أسبوععنه ب

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  12/11/2002 - محمد عمر الهبيل  .85
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  29/12/2002 - رائد عزات بكر  .86
 .عنه بعد أسبوع

اإلفراج قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم  29/12/2002 - رامي عزات بكر  .87
 .عنه بعد أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في  17/1/2003 59 أبو عودة   محمد جهاد  .90
 ميناء اسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في  17/1/2003 33 أبو عودة  مهدي محمد  .91
 ميناء اسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في  17/1/2003 19 أبو عودة  رائد يوسف  .92
 ميناء اسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في  17/1/2003 19 أيمن فتحي بكر  .93
 ميناء اسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في  17/1/2003 38 سامي يوسف أبوعودة  .94
 ة أسبوعميناء اسدود لمد

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في  17/1/2003 24 محمد يوسف أبو عودة  .95
 ميناء اسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في  17/1/2003 17 أسامة عوني أبو عودًة  .96
 ميناء اسدود لمدة أسبوع

طئ جباليا وبيت الهيا واعتقل في قبالة شوا 17/1/2003 34 .فايز أحمد أبو فول  .97
 ميناء اسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  29/3/2003 25 محمد محمد منير بكر  .98
 بغرامة  أيام 4عنه بعد

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا وتم اإلفراج  29/3/2003 27 محمود محمد منير بكر  .99
 بغرامة  أيام 4عنه بعد

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا إعتقل لمدة  13/4/2003 29 آمال مصباح شحادة  .100
 .خمسة أيام

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا إعتقل لمدة  13/4/2003 51 محمد طالل عيد بكر  .101
 .خمسة أيام



 

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا تم اعتقاله في  6/5/2003 29 أيمن علي الهبيل  .102
 .أسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا تم اعتقاله في  6/5/2003 35 إبراهيم مراد  .103
 .أسدود لمدة أسبوع

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا تم اعتقاله في  20/5/2003 24 رامي عبد المعطي الهبيل  .104
 .أسدود لمدة أسبوع مع سنتين عدم تنفيذ

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا تم اعتقاله في  20/5/2003 23 جارهاني إبراهيم الن  .105
 .أسدود لمدة أسبوع مع سنتين عدم تنفيذ

قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا تم اعتقاله في  20/5/2003 35 سفيان محي الدين آالب  .106
 .أسدود لمدة أسبوع مع سنتين عدم تنفيذ

بالة شواطئ جباليا وبيت الهيا تم اعتقاله في ق 20/5/2003 27 أسامة محمد الهسي  .107
 .أسدود لمدة أسبوع مع سنتين عدم تنفيذ

 قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا 2/10/2003 33 يوسف عمر بكر  .108
 قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا 2/10/2003 38 محمد سعد بكر  .109
 اليا وبيت الهياقبالة شواطئ جب 13/10/2003 23 فتحي سعيد الصعيدي  .110
 قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا 20/10/2003 23 ماهر آمال أبو سلطان  .111
 قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا 20/10/2003 23 رائد زياد آسكين  .112
 قبالة شواطئ جباليا وبيت الهيا 20/10/2003 23 .محمد إبراهيم النجار  .113
8/2/2004  79  رجب محمد عبد المنعم الهسي  .114   .قبالة شواطئ دير البلح 
8/2/2004  40  زياد رجب الهسي  .115   .قبالة شواطئ دير البلح 
8/2/2004  58  رمضان ديب سالم شامية  .116   .قبالة شواطئ دير البلح 
8/2/2004  26  فارس مراد رجب الهسي  .117   .قبالة شواطئ دير البلح 
8/2/2004  24  مجدي محمد محمود الهسي  .118   .لة شواطئ دير البلحقبا 
8/2/2004  21  محمد أحمد خليل طلبة  .119   .قبالة شواطئ دير البلح 
23/2/2004  18  محمد علي األقرع  .120   .قبالة شواطئ دير البلح 
23/2/2004  20  قصي علي األقرع  .121   .قبالة شواطئ دير البلح 
23/2/2004  23  حسن علي األقرع  .122   .قبالة شواطئ دير البلح 
23/2/2004  18  جميل يوسف األقرع  .123   .قبالة شواطئ دير البلح 
11/12/2004  38  زياد محمد سليم الهباش  .124   .قبالة شواطئ دير البلح 
11/12/2004  24  حسام محمد سليم الهباش  .125   .قبالة شواطئ دير البلح 
11/12/2004  19  حازم أحمد جمعة القرعان  .126   .قبالة شواطئ دير البلح 
11/12/2004  24  مازن أحمد جمعة القرعان  .127   .قبالة شواطئ دير البلح 
11/12/2004  21  زهير أحمد جمعة القرعان  .128   .قبالة شواطئ دير البلح 
  قبالة شواطئ مواصي رفح وخان يونس2004  -  عالء إبراهيم البردويل  .129
  يونس قبالة شواطئ مواصي رفح وخان2004  -  أيمن إبراهيم البردويل  .130
  قبالة شواطئ مواصي رفح وخان يونس 2004  -  محمد عبد اهللا النجار  .131
22/9/2005  -  خليل عبد الهادي القن  .132   .قبالة شواطئ رفح 
22/9/2005  -  فضل مسلم شلوف  .133   .قبالة شواطئ رفح 
  قبالة شواطئ مواصي رفح وخان يونس 2005  -  عمر محمد البردويل  .134
  قبالة شواطئ مواصي رفح وخان يونس 2005  -  لبردويلأحمد عمر ا  .135

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  


