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 تمهيد:

 اعتداءاتها علىاألول من العام الجاري  النصفواصلت بحرية االحتالل اإلسرائيلي خالل       
الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، حيث تعمدت قوات االحتالل منذ مطلع العام  الصيادين

الرصاص الحي إطالق الجاري مالحقة الصيادين وقد تمثلت أبرز صور االعتداء عليهم في 
 البحرمغادرة  وإطالق قنابل اإلنارة تجاه مراكب الصيد إلجبارها على، مباشر والمطاطي بشكل

وفي بعض األحيان  تقوم وإذاللهم وإجبارهم على هجر مهنة الصيد،  بقصد إلحاق األذى بهم
وإخضاعهم للتحقيق ونقلهم إلى أماكن مجهولة واعتقالهم  ،مصادرة مراكبهمقوات بحرية االحتالل ب

بحرية االحتالل فرض واقع تستحيل معه قدرة  تتعمدوعلى صعيد أخر  قبل اإلفراج عنهم.
 وتجعلهم يتركون أعمالهم خشية المالحقة واالعتقال. بحرية   الصيادين على مزاولة أعمالهم

تأتي هذه االنتهاكات المنظمة والممنهجة بحق الصيادين الفلسطينيين في وقت تواصل        
فيها سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض حصارًا كاماًل على قطاع غزة للعام الخامس عشر على 

وأحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق التوالي في خرقًا واضح لكافة قواعد 
 اإلنسان بما يشمل العهدين الدوليين.

في هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان )شباك الموت( نتناول اعتداءات بحرية االحتالل       
 فلسطينيين في بحر قطاع غزة أثناء مزاولتهم لمهنتهم وذلك بهدفاإلسرائيلي على الصيادين ال

التضييق عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل ومحاربتهم في طرقهم لكسب قوت يومهم، 
يستعرض أخطر القيود التي ما و التقرير واقع الصيادين في قطاع غزة، كما هذا  يستعرضحيث 

 مهنة الصيد، زالت تفرضها سلطات االحتالل على توريد المعدات والتجهيزات الالزمة لممارسة
تها بحرية االحتالل اإلسرائيلي ضد الصيادين منذ مطلع يناير ذقرير االعتداءات التي نفويوثق الت

ويرصد التقرير مخالفة قوات االحتالل الحربي لقواعد وأحكام  ، كما و2022 يونيو وحتى نهاية
القانون الدولي اإلنساني السيما التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تعنى بحماية 
المدنيين  في حالة االحتالل،  والقانون الدولي لحقوق اإلنسان السيما تلك المتعلقة بالحق في 

 تقدم والحياة الكريمة.العمل والحق في النماء وال
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 أوالً: واقع الصيادين في قطاع غزة
في دعم  أنه يسهم حيثالقطاعات االقتصادية ؛  أحد أهمقطاع الصيد الفلسطيني يمثل        

إفادة نقيب الناتج القومي الفلسطيني، عبر تشغيل أعداد كبيرة من الصيادين، يقدر عددهم حسب 
موزعين على محافظات قطاع غزة كما ، اً دصيا (4161)بنحو الصيادين األستاذ: نزار عياش، 

 هو مبين في الجدول أدناه:

 عدد الصيادين المحافظة
 311 شمال غزة

 1547 غزة
 802 الوسطى
 915 خانيونس

 586 رفح
 4161 المجموع 

 " يوضح أعداد الصيادين في كل محافظة من محافظات قطاع غزة1الجدول"

 
 أعاله يوضح توزيع الصيادين على محافظات قطاع غزةالرسم البياني 
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ويستخدم صيادو قطاع غزة في عملهم نوعين من القوارب، النوع األول من هذه القوارب      
 لنش شنشوال،و يعرف )بالنشات( وهي القوارب الكبيرة ذات محرك داخلي ومنها : لنش جر، 

بينما النوع الثاني من القوارب المستخدمة في بحر قطاع غزة  )الحسكات(  وهي   ولنش صنار،
قوارب صغيرة  ذات محرك خارجي، ومنها: حسكات شنشوال، حسكات الشبك العادية، حسكات 

حسكات مجداف وفلوكة، ووفقًا لإلحصائيات التي حصل عليها مركز حماية لحقوق و الصنانير، 
فإن عدد قوارب الصيد من نوع )لنش( في قطاع غزة   في القطاع نقيب الصياديناإلنسان من 

حسكة، موزعات على محافظات  (867)بينما قوارب الصيد من نوع )حسكة( يبلغ  ( لنش،95)
 قطاع غزة على النحو اآلتي:

 مجموع القوارب في المحافظة عدد الحسكات عدد اللنشات المحافظة
 27 27 0 شمال غزة

 512 432 80 غزة
 160 160 0 الوسطى
 125 119 6 خانيونس

 138 129 9 رفح
 قارب صيد 962 المجموع الكلي للقوارب بأنواعها في القطاع

 قوارب الصيد في قطاع غزة وتوزيعها على المحافظات " يوضح أعداد 2الجدول"

 
 محافظات القطاعالرسم البياني أعاله يوضح توزيع أعداد قوارب الصيد "اللنشات والحسكات" على 
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 إذيعكس صورة مأساوية يمر بها قطاع الصيد  الذي يعيشه صيادو قطاع غزة أن الواقع        
أن قطاع الثروة السمكية في غزة بات عاجزًا عن تحقيق المساهمة الفعالة المرجاة منه كقطاع 

العاملون في مهنة الصيد في الوقت  حيث غدا يعتبرد المحلي الفلسطيني، ضخم في االقتصا
 ما يجبونه من الصيد في بحر قطاع غزة السيما أن  الراهن أحد فئات المجتمع الهشة اقتصاديًا 

مصدر دخلهم األساس والرئيس، وال شك أن إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي انعكست يمثل 
حتالل في مواسم الصيد تقليص بشكل مباشر على أوضاعهم االقتصادية  إذ تتعمد سلطات اال

مساحات الصيد وإغالق البحر في وجه الصيادين كما وتمنع وصولهم إلى المساحات المتفق 
، ناهيك عن إجراءاتها المتعلقة بمالحقتهم واالعتداء عليهم واعتقالهم مع الجانب الفلسطينيعليها 

د تسببت إجراءات سلطات ، باإلضافة لمنعها إدخال معدات وأدوات مرتبطة بمهنة الصيد. لق
االحتالل بخسائر فادحة للصيادين سواء على الصعيد المادي أو المعنوي ناهيك عن أضرار 
جسدية تلحق بهم أثر تعرضهم لإلصابة والقتل في عرض البحر، فوفقًا لرصد وتوثيق مركز 

ول من األ النصفحماية لحقوق اإلنسان فإن قوات  بحرية االحتالل اإلسرائيلي نفذت خالل 
اعتداء على الصيادين في عرض البحر تنوعت ما بين إطالق نار ( 60)  2022العام  الجاري 

عدد منهم إصابة  مراكبهم، وما بين اعتداء مباشر عليهم نتج عنه وضخ مياه صوبوقنابل إنارة 
واعتقال أخرين، كما صادرت قوات االحتالل في سياق اعتداءاتها على الصيادين عدد من 

 القوارب.

كما وثق مركز حماية لحقوق اإلنسان استمرار سلطات االحتالل الحربي  بفرض قيود          
بخالف ما هو متفق عليه مع  األول من العام الجاري  النصفعلى مساحات الصيد خالل 

باإلضافة لفرض قيود على إدخال معدات وأدوات مرتبطة بمهنة الصيد إلى الجانب الفلسطيني، 
 زة.قطاع غ
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 مساحات الصيد والحرمان ممارسة الحق في العمل  ثانياً: القيود المفروضة على
، 2006تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرضها  حصارًا بحريًا على قطاع غزة  منذ العام 

إذ رصد مركز حماية خالل إذ تستمر في منع صيادو القطاع من ممارسة عملهم بحرية ، 
ميل  6األول من العام الجاري قيام قوات االحتالل بالسمح للصيادين باإلبحار من  نصفال

ميل بحد أقصى جنوبًا، وبحسب ما أفاد نقيب الصيادين "عياش" فإن قوات  15شمااًل إلى 
دين من الدخول االحتالل اإلسرائيلي تتعمد ما بين الحين واألخر تقلي مساحة الصيد ومنع الصيا

في األمر الذي تسبب للمناطق المسموح بها  والمتفق عليها مع الجهات الرسمية في القطاع، 
 حرمان الصيادين في قطاع غزة من حقهم في العمل.

الجانب  االتفاقات التي وقعتها مع وانتهاك لكافة  إجراءات سلطات االحتالل مخالفة وتمثل
إمكانية إبحار الفلسطينيين وملحقاتها والتي حددت بموجبها  والسيما اتفاقية أوسل، الفلسطيني
( من اتفاقية أوسلو عمق  11المادة ) ، حيث حددت ( مياًل بحريًا عن شاطئ البحر20مساحة )

، K،Mأمام شاطئ غزة إلى ثالثة مناطق نشاط بحري ) ، إذ قسمت البحر مناطق النشاط البحري 
L)بين في الجدول أدناه:كما هو م 

 امتدادها المنطقة البحريةرمز 
تمتد إلى عشرين مياًل بحريًا في البحر من الشاطئ في الجزء الشمالي  (Kمنطقة) 

 ميل بحري اتساعًا في اتجاه الجنوب. 1,5من بحر غزة إلى 
تمتد إلى عشرين مياًل بحريًا في البحر من الشاطئ وإلي ميل بحري واحد  (Mمنطقة )

 اتساعًا من المياه المصرية.

( وتمتد  K( ومن الشمال بالمنطقة )  Mمن الجنوب بالمنطقة)  تمتد ( Lالمنطقة ) 
 .عشرين مياًل بحريًا في البحر من الشاطئ

 

الرغم من  على ووفقًا لمتابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان فإن سلطات االحتالل اإلسرائيلي     
في بعض  ميل (15) مساحةبالصيد في  2022األول من العام  النصفسماحها خالل ا

 ليهم داخلإال أنها لم تغير سياستها تجاه  الصيادين الغزيين حيث تواصل اعتداءاتها ع المناطق
األول عشرات  عمليات  نصفالمساحات المقلصة التي أقرتها حيث سجل باحثو المركز خالل ال

لمصادرتها مراكب إطالق النار تجاه الصيادين في عرض البحر واعتقلت عدد منهم باإلضافة 
 الصيد وإلحاق أضرار مادية ونفسية  كبيرة للصيادين.
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 معدات وأدوات الصيدفرض قيود على   ثالثاً: 
تستمر سلطات االحتالل اإلسرائيلي في فرض مجموعة من القيود على توريد أدوات ومعدات 

االقتصادية  ، وهذا ما ينعكس سلبًا على الظروفالصيد الالزمة لعمل الصيادين في قطاع غزة
والمعيشية لهم  إذا ال يتمكنون من ركوب البحر نظرًا لفقدان االدوات الالزمة للصيد، ونشير في 
هذا السياق إلى أهم األدوات والمعدات التي  تفرض سلطات االحتالل اإلسرائيلي قيود على 

 إدخالها إلى قطاع الصيادين في غزة  والمتمثلة في:

 لكبيرة.محركات القوارب الصغيرة وا -
 الجيار ومعدات نقل الحركة األخرى. -
 GPSأجهزة  -
 اجهزة باحث االسماك -
األليرراف و الشرراش،  مررادة الفيبرررغالس، وعشرررات المررواد الحيويررة الالزمررة لعمليررة الصرريد  ومنهررا :  -

 .الزجاجية، الكوابل الفوالذية، وبعض قطع الغيار 
في إفادة قدمها نقيب الصيادين نزار عياش لباحث المركز، يقول: أن سلطات االحتالل        

، وهذا على توريد معدات وأجهزة وأدوات الصيد  ا  قيودوهي تفرض  2013اإلسرائيلي منذ العام 
على  مهنة الصيد  حيث أدى  حظر إدخال تلك المعدات  وواضحنعكس بشكل سلبي ما ا

، إلى توقف تام في صناعة والمواد بزعم  أنها مواد "ثنائية" االستخدام وفقا  لتصنيف االحتالل
االحتالل لبعض القوارب نظرا  لحظر إدخال المحركات ونواقل الحركة، كما أدى منع سلطات 

األدوات والمعدات بصيانة القوارب لعدم توافر ورش الخاصة المعدات إلى إغالق عدد من ال
%( من محركات القوارب التي تدخل البحر شبه تالفة 80البديلة في غزة، ويضيف أن حوالي )

وآيلة للتوقف في أي لحظة، كما ويشير "عياش" لباحث المركز أنه في بعض األحيان يتم 
المصري  وتكون بثمن مضاعف  شراء أدوات ومعدات صيانة للمراكب تأتي تهريبا  من الجانب

 مرات عن ثمنها الحقيقي.

وفرضه   قوات االحتالل العنصري إجراءات   إلى أن يشيرمركز حماية لحقوق األنسان        
تعطل الالزمة الستمرار العمل في قطاع الصيد أدت  إلى قيود على توريد المعدات واألدوات 

انضمام )عشرات( الصيادين إلى فئة ى إلى عشرات المراكب وتوقفها عن العمل  وهذا ما أد
 العاطلين عن العمل.
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 األول من العام الجاري  النصفثالثاً: االعتداءات اإلسرائيلي ضد الصيادين خالل  
األول من العام الجاري  اعتداءاتها  الموجهة  النصفاإلسرائيلي خالل واصلت قوات االحتالل 

ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة ، وتعددت مظاهر تلك االعتداءات حيث رصد مركز 
تعدد صور االعتداء على  يونيوحماية لحقوق اإلنسان منذ مطلع يناير الماضي وحتى نهاية 

إلصابتهم بشكل في عدد من الحاالت  نار المباشر الذي أدىالصيادين فتارة تتمثل في إطالق ال
، وأخرى برش المياه العادمة وفي بعض األحيان اعتقال الصيادين تعريض حياتهم للخطرمباشر و 

وتعريضهم لإلهانة واإلذالل ونقلهم إلى أماكن مجهولة في الداخل المحتل باإلضافة لمصادرة 
أي مبرر  ودون أي خطر قد مراكبهم  وتتم االعتداءات على الصيادين في عرض البحر دون 

 يشكله الصيادين و ودون إشعار مسبق لهم بالمنع من دخول منطقة محددة.

في هذا التقرير وثق مركز حماية لحقوق اإلنسان خالل الفترة التي يغطيها التقرير  والممتدة من 
جاه باشر تم بشكل إطالق نارعملية ( 48) 2022للعام  يونيو 30ول من يناير وحتى األ

 (12)فيما نفذت قوات بحرية االحتالل  صياد، ( )نتج عنها إصابة  ،الصيادين في عرض البحر
اعتقال  حاالتهذا ووثق المركز ، عملية مطارة ومالحقة للصيادين في عرض بحر قطاع غزة

غزة، كما ووثق المركز مصادرة قوات بحرية االحتالل  قطاعفي بحر  )(بحرية االحتالل 
نستعرض حاالت االعتداء على الصيادين في بحر  في هذا الجزء من التقرير، لمجموعة قوارب

 قطاع غزة، وذلك على النحو اآلتي:

 مباشرإطالق نار  .1

تعمد قوات بحرية  األول من العام الجاري  نصفخالل ال رصد مركز حماية لحقوق اإلنسان
ياق سلوك منظم ، وذلك في سجاه قوارب الصيد في بحر قطاع غزةإطالق النار تاالحتالل 

وومنهج تهدف من خالله إلى التضييق على الصيادين وإجبارهم على ترك المهنة، ووفقًا لتوثيق 
( عملية إطالق نار تجاه الصيادين الفلسطينيين 48المركز فقط نفذت قوات بحرية االحتالل )

 وفقًا لما هو موضح أدناه:

 الوسطى خانيونس رفح غزة شمال غزة المحافظة
 0 2 13 8 25 مرات إطالق النارعدد 

 48 األول نصفالمجموع الكلي لعمليات إطالق النار خالل ال
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 الجدول أعاله يوضح عدد مرات إطالق النار تجاه مراكب الصيد بحسب المحافظات

 

 
 الرسم البياني أعاله يوضح عدد مرات تعرض الصيادين إلطالق النار في عرض البحر، بحسب المحافظات

 

ندخل البحر لكسب قوت يومنا ،  ، يقول:أيمن عوض هللا إفادته لمركز حماية الصياد:في 
وحتى االحتالل يعرف جيدا  من نحن ومن نكون ومع ذلك دوما ما يعترضنا ويحاول أن يقطع 
رزقنا، هو ال يهدف إلى منعنا من دخول البحر ألشخاصنا إنما يهدف لضرب االقتصاد وتدمير 

التزم بالمساحة التي  يتم اخبارنا بها وبأي حال من األحوال ال اتجاوزها ومع البلد، أنا شخصيا  
ذلك تعرضت في أكثر من مرة إلطالق نار وفي بعض األحيان تقوم بحرية االحتالل بشكل 
عمدي بتعطيل مراكبنا وتمزيق شباك الصيد الخاصة بنا ، وفي معظم األوقات  نتعرض 

في قلب البحر األمر الذي يجبرنا على ر نحونا بشكل مباشر وإطالق النا للمالحقة والمطاردة 
 ترك هذه المهنة نظرا  لحجم المخاطرة التي نتعرض لها.

 
 إصابة ) ( صياد خالل عملهم في عرض البحر .2

 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة المحافظة
      عدد المصابين

  إجمالي عدد المصابين من فئة الصيادين خالل النصف األول 
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 خالل ممارسة عملهم في عرض البحر(  )اعتقال  .3

في سياق استمرار اعتداءاتها بحق الصيادين نفذت بحرية االحتالل اإلسرائيلي يوم 
غزة  كان على متنه سبعة  مدينةعملية مطارة لقارب من نوع لنش جر في بحر  14/02/2022

منهم ستة صيادين من عائلة الهسي  المطاردة باعتقال الصيادين السبعة تصيادين، حيث انته
 وآخر من عائلة أبو عودة:

 المحافظة العمر اسم المعتقل
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 .نهاد رجب الهسي .1
 .محمد رجب الهسي .2
 .نور رجب الهسي .3
 .نهاد  الهسي نهرو محمد  .4
 .محمد عبد المنعم نهاد الهسي .5
 .أحمد رشاد الهسي .6
 .محمود جهاد أبو عودة .7

يحمل رقم  كما وقامت قوات بحرية االحتالل بمصادرة مركبهم وهو من نوع "لنش جر"  
 ( .49ترخيص)
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الصياد: إياد رجب الهسي، لباحث المركز يقول نعمل في البحر منذ وبحسب إفادة         
العديد من المرات للمالحقة واالعتقال ومصادرة معدات الصيد الخاصة عقود، وقد تعرضنا في 

صباحا   11:30وعند حوال الساعة  14/02/2022بنا وإتالفها، ويضيف في يوم االثنين 
( بالقرب من ميناء غزة قامت زوارق االحتالل وبشكل 6وخالل إبحار أشقائي في مساحة )

، وتمت (49ويحمل لوحة رقم ) و من نوع "لنش جر"مفاجئ بفتح نيران اسلحتها تجاه قاربنا وه
محاصرتهم من قبل زوارق االحتالل واعتقلت سبعة صيادين كانوا على متنه، حيث اقتادتهم 
إلى جهة مجهولة وصادرت القارب ، وفي وقت الحق أفرجت عن أشقائي وشركائهم و احتجزت 

للنظر  01/05/2022يد جلسة بتاريخ القارب ووفقا  لما بلغنا به االرتباط المدني فإنه تم تحد
 في طلب استراد القارب.

 مصادرة ) ( قارب مؤهلة للصيد عرض البحر .4

 

 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة المحافظة
      عدد القوارب المصادرة

  إجمالي عدد القوارب المصادرة خالل النصف االول من العام
 

 

 المطاردة في عرض البحر .5

( حالة مالحقة ومطاردة للصيادين في عرض 12مركز حماية لحقوق اإلنسان )وثق          
البحر ، حيث تتعمد بحرية االحتالل بث الرعب والذعر في نفوس الصيادين ما يدفعهم لمغادرة 

كونها غدت تشكل خطرًا على حياتهم، وقد جاءت البحر والخوف  من العودة لمزاولة مهنتهم 
 لصيادين الفلسطينيين على النحو اآلتي:عمليات المالحقة البحرية ل

 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة المحافظة
 10 0 0 1 1 عدد مرات المطاردة في البحر

  12 المجموع الكلي لعمليات المالحقة في البحر
 وفقا  للمحافظاتالجدول أعاله يوضح عدد عمليات المالحقة  التي نفذتها بحرية االحتالل في عرض بحر قطاع غزة     
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 الرسم البياني أعاله يوضح عدد مرات المالحقة التي تعرض لها الصيادون في عرض البحر بحسب المحافظة

يقول الصياد: مفلح أبو رياله االحتالل هدفه أن يصدنا عن   إفادته لباحث المركزفي         
دخول البحر، ويبذل كل جهده من أجل إخافتنا، منذ سنوات  ونحن ندخل البحر ويكاد ال يخلو 

علينا، علما  أننا لم أو فتح مضخات المياه  إما للمالحقة أو إطالق النار يوم إال ونتعرض
 . نتجاوز الحد الذي يسمح به االحتالل

 سلطات االحتالل لقواعد وأحكام الق انون الدوليرابعاً: مخالفة  
في  قطاع غزة  بحق الصيادين الفلسطينيين تشكل ممارسات بحرية االحتالل اإلسرائيلي      

انتهاكًا جسيمًا لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي التي أكدت على الحق في العمل وعلى وجه 
 1966تماعية والثقافية للعام ي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجالعهد الدول الخصوص أحكام

( على:" تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي 1)6 نصت المادة حيث
يشمل ما  لكل شخص  من  حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحرية، 

لجميع العهد على : "ذات ( من 2)1وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة  لهذا الحق"، وقد أكدت المادة 
أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل الشعوب، سعيا وراء 

بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة 
 .وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة" ، وعن القانون الدولي

أحكام اتفاقية جنيف الرابعة مع  بحق الصيادين الفلسطينيين ات االحتاللكما تتنافى ممارسات قو 
من  (52)المادة حيث أكدت الدولية بشأن حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة  1949لعام 

على " حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد  االتفاقية
 .ات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة االحتالل"المحتل أو تقييد إمكاني
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هذا وتمثل ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق صيادي قطاع غزة  انتهاكًا ألحكام المادة 
والتي نصت  1969لعام  حول التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي( من اإلعالن العالمي 6)

ويقتضي  ن يكفل لكل إنسان حق العمل وحرية اختيار العمل.يقتضي اإلنماء االجتماعي أعلى: "
ي العمل المنتج والمفيد التقدم واإلنماء في الميدان االجتماعي اشتراك جميع أفراد المجتمع ف

( من نفس 10"، كما  وتمثل ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكًا ألحكام المادة )اجتماعيا
مين الحق في العمل علي جميع المستويات وحق كل إنسان في تأاإلعالن والتي نصت على:" 

تكوين النقابات ورابطات العمال وفي المفاوضة الجماعية، وتعزيز العمالة الكاملة المنتجة، 
والقضاء علي البطالة والعمالة الناقصة، وتهيئة شروط وظروف العمل العادلة والمالئمة للجميع، 

قة بالصحة والسالمة، وكفالة العدل في المكافأة علي العمل بما في ذلك تحسين الظروف المتعل
 ".دون أي تمييز وضمان أجر أدني يكون كافيا لتوفير العيش الكريم، وحماية المستهلك

من خالل ما سبق يؤكد مركز حماية لحقوق األنسان استمرار أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي  
أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي تواصل وبشكل متعمد وممنهج مخالفة كافة 

لمساس به كإجراء عقابي لحقوق اإلنسان والتي ضمنت وأكدت على الحق في العمل وحضرت ا
 أو عدواني.

 خامساً: الخاتمة
االول من العام الجاري إطالق الرصاص  نصفتعمدت قوات بحرية االحتالل اإلسرائيلي خالل ال

الحي والمطاطي بشكل عشوائي وأحيانًا بشكل مباشر  تجاه الصيادين  أثناء مزاولتهم  ألعمالهم 
 في الصيد  في عرض البحر، بهدف بث الرعب والذعر والخوف  إلجبارهم عن  التوقف عن 

ا  تعمدت قوات االحتالل إلحاق أضرار بالغة في قوارب الصيد وإتالف معدات عملهم، كم
وأدوات الصيد  للحيلولة دون قدرة الصيادين على إصالحها في ظل فرض قيود من قبل  سلطات 
االحتالل على توريد أدوات ومعدات الصيد  باإلضافة لمضاعفة أسعار المعدات التي تدخل 

مهنة الصيد ، وقد رصد مركز حماية لحقوق األنسان تعمد قوات وبالتالي إجبارهم على ترك 
 .االحتالل اإلسرائيلي تعريض حياة الصيادين للخطر 

إن إجراءات وسياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين تشكل 
لطة الفلسطينية مخالفة  لكافة االتفاقيات والتفاهمات الحاصلة بين الجانب اإلسرائيلي والس

والمقاومة الفلسطينية من جانب، كما وتشكل انتهاًك صارخًا ألحكام وقواعد القانون الدولي 
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اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي أقرت الحق في العمل  وأكدة عليه وحظرت 
 :، وعليه فإن مركز حماية لحقوق اإلنسانالحرمان منه

االطررررررراف السررررررامية المتعاقرررررردة علررررررى اتفاقيررررررة جنيررررررف  يرررررردعو المجتمررررررع  الرررررردولي  وخاصررررررة .1
إلرررررى التررررردخل والضرررررغط علرررررى سرررررلطات االحرررررتالل اإلسررررررائيلي مرررررن   1949الرابعرررررة لعرررررام 

أجرررررل إنهررررراء سياسرررررة الحصرررررار البحرررررري ، والتوقرررررف عرررررن فررررررض قيرررررود ترررررؤدي إلرررررى شرررررلل 
 قطاع الصيد في قطاع غزة.

وقرررررف انتهاكاتهرررررا يطالرررررب المجتمرررررع الررررردولي  للضرررررغط عرررررل سرررررلطات االحرررررتالل مرررررن أجرررررل  .2
بحررررررق الصرررررريادين الفلسررررررطينيين واالمتنرررررراع عررررررن تعررررررريض حيرررررراتهم للخطررررررر فرررررري عرررررررض 

 البحر.
يطالررررب المجتمررررع الرررردولي بالترررردخل لرررردى سررررلطات االحررررتالل مررررن أجررررل اإلفررررراج عررررن كافررررة  .3

المعررررررررررررردات واألدوات والقررررررررررررروارب الخاصرررررررررررررة بالصررررررررررررريادين الفلسرررررررررررررطينيين التررررررررررررري تمرررررررررررررت 
 مصادرتها.

ومنظمرررررررررات المجتمررررررررع المررررررررردني والمنظمرررررررررات  الفصرررررررررائل السرررررررررلطة الفلسررررررررطينية و يطالررررررررب  .4
بضررررررررررورة تررررررررروفير الررررررررردعم الرررررررررالزم للصررررررررريادين وحمرررررررررايتهم مرررررررررن االعترررررررررداءات اإلغاثيرررررررررة 

اإلسرررررررائيلية ومسرررررراعدتهم علررررررى مواجهررررررة ظررررررروفهم المعيشررررررية الصررررررعبة وتعويضررررررهم عررررررن 
 الخسائر التي تلحق بهم.

لرررررررى شررررررررح معانررررررراة المؤسسرررررررات الحقوقيرررررررة واإلعالميرررررررة المحليرررررررة منهرررررررا والدوليرررررررة عيحرررررررث  .5
 الصيادين وفضح ممارسات االحتالل واعتداءاته بحقهم.

 

 

 مركز حماية لحقوق األنسان

28/03/2022 
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 (1ملحق )

 األول نصفدليل الرصد والتوثيق الذي قام به المركز خالل ال

فتحت الزوارق فجرًا،  1.00وعند حوالي الساعة   06/01/2022يوم الخميس الموافق  .1
اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت الحربية 

 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق الحربية مساَء  9:30وعند حوالي الساعة  07/01/2022يوم الجمعة الموافق  .2

ين الفلسطينيين التي تواجدت قبالة اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصياد
 .شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

فتحت الزوارق وعند حوالي الساعة العاشرة  صباحًا  11/01/2022يوم الثالثاء الموافق  .3
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .ت الهيا بمحافظة شمال غزةقبالة شواطئ بلدة بي
فتحت الزوارق صباحًا  11:30وعند حوالي الساعة  11/01/2022يوم الثالثاء الموافق  .4

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

فتحت الزوارق صباحًا  9:30وعند حوالي الساعة  12/01/2022يوم األربعاء الموافق  .5
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت   الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .في عرض البحر غرب مدينة غزة
فتحت الزوارق صباحًا  8:20وعند حوالي الساعة  17/01/2022يوم األثنين الموافق  .6

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  يلية نيران أسلحتها الرشاشةالحربية اإلسرائ
 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

فتحت الزوارق فجرًا  12.05وعند حوالي الساعة  21/01/2022يوم الجمعة الموافق  .7
طينيين التي تواجدت تجاه مراكب الصيادين الفلس الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .في عرض البحر غرب مدينة غزة
فتحت الزوارق صباحًا  9:30وعند حوالي الساعة  21/01/2022يوم الجمعة الموافق  .8

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
 .في عرض البحر غرب مدينة غزة
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فتحت الزوارق صباحًا  9:35وعند حوالي الساعة  25/01/2022يوم الثالثاء الموافق  .9
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق صباحًا  11:00وعند حوالي الساعة  25/01/2022يوم الثالثاء الموافق  .10

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

الزوارق صباحًا فتحت  3:45وعند حوالي الساعة  29/01/2022يوم السبت الموافق  .11
سلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين  التي تواجدت نيران ا الحربية االسرائيلية

 .وقامت بمالحقتهافي عرض بحر رفح، 
فتحت الزوارق صباحًا   10:15وعند حوالي الساعة  29/01/2022يوم السبت الموافق  .12

الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 
 .لة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةقبا

فتحت زوارق صباحًا  10:00وعند حوالي الساعة  29/01/2022يوم السبت الموافق  .13
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 

 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة
فتحت الزوارق مساء  3:30وعند حوالي الساعة  29/01/2022وم السبت الموافق ي .14

نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه  الحربية االسرائيلية، المتمركزة في عرض البحر غرب رفح
 .وقامت بمالحقتها ،قوارب الصيادين الفلسطينيين 

فتحت زوارق عصرًا   4:00وعند حوالي الساعة  29/01/2022يوم السبت الموافق  .15
نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب  االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر

 الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. 
فتحت الزوارق مساء  3:45وعند حوالي الساعة  30/01/2022يوم األحد الموافق  .16

ي عرض البحر غرب رفح، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه الحربية االسرائيلية، المتمركزة ف
 .وقامت بمالحقتها ،قوارب الصيادين الفلسطينيين 

فتحت الزوارق الحربية  8:30وعند حوالي الساعة  01/02/2022يوم الثالثاء الموافق  .17
 تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت قبالة اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
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فتحت الزوارق الحربية صباحًا  9:30وعند حوالي الساعة  06/02/2022يوم األحد  .18
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت قبالة  اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق صباحًا  11:00وعند حوالي الساعة  06/02/2022يوم األحد الموافق  .19

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

 فتحت الزوارق صباحًا  10:00وعند حوالي الساعة  11/02/2022يوم الجمعة الموافق  .20
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .قبالة شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق مساء  5:30وعند حوالي الساعة  12/02/2022يوم السبت الموافق  .21

المتمركزة في عرض البحر غرب رفح، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه  الحربية االسرائيلية
 .وقامت بمالحقتها،قوارب الصيادين الفلسطينيين 

فتحت الزوارق صباحًا  7:15وعند حوالي الساعة  13/02/2022يوم األحد الموافق  .22
ي تواجدت تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين الت الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 غزة.قبالة شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال 
فتحت صباحًا  11.335وعند حوالي الساعة  14/02/2022يوم األثنين الموافق  .23

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي  الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
شمال غرب مدينة بيت الهيا في محافظة شمال غزة،  تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة

من الصيادين. هذا وتفيد التحقيقات الميدانية أن زوارق االحتالل حاصرت مركبًا  7واعتقلت 
من نوع "لنش جر" تعود ملكيته ألبناء المرحوم رجب محمد عبد المنعم الهسي وشركائهم، 

أطفال، من سكان مخيم الشاطئ  3صيادين من بينهم  7(. يستقله 49ويحمل لوحة رقم )
ميل( من شاطئ بحر الواحة 3الكائن غرب مدينة غزة، أثناء تواجدهم على بعد حوالي )

غرب بلدة بيت الهيا، حيث اعتقلت جميع الصيادين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة واستولت 
ساعة على قاربهم. هذا وافرجت قوات االحتالل االسرائيلي عن المعتقلين عند حوالي ال

أطفال باألعيرة المطاطية  3صيادين من بينهم  5من اليوم نفسه، حيث تبين إصابة  22:20
محمد رجب  -وذلك أثناء عملية االعتقال من قبل قوات االحتالل)نهاد رجب الهسي 

 محمد عبد المنعم نهاد الهسي -نهاد  الهسي  نهرو محمد -رجب الهسي الدين نور -الهسي
 .محمود جهاد أبو عودة( -أحمد رشاد الهسي -
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فتحت الزوارق صباحًا  7:30وعند حوالي الساعة  15/02/2022يوم الثالثاء الموافق .24
الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين 

افظة المتواجدة في منطقة الصيد الفلسطينية غرب الواحة شمال غرب مدينة بيت الهيا بمح
 .شمال غزة

فتحت صباحًا  10:30وعند حوالي الساعة  17/02/2022يوم الخميس الموافق  .25
الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين 
الفلسطينيين المتواجدة في منطقة الصيد الفلسطينية غرب مدينة بيت الهيا بمحافظة شمال 

 .غزة
فتحت صباحًا  10:30وعند حوالي الساعة  17/02/2022يوم الخميس الموافق  .26

الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 
 .تواجدت في عرض البحر غرب مدينة غزة

وارق فتحت الز صباحًا  9:30وعند حوالي الساعة  18/02/2022يوم الجمعة الموافق  .27
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 غزة.في عرض البحر غرب مدينة 
فتحت الزوارق صباحًا  11:30وعند حوالي الساعة  26/02/2022يوم السبت الموافق  .28

المتمركزة في عرض البحر غرب رفح، نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه ة الحربية االسرائيلي
 .وقامت بمالحقتها ،قوارب الصيادين الفلسطينيين 

فتحت الزوارق مساًء  5:30وعند حوالي الساعة  26/02/2022يوم السبت الموافق  .29
تجاه نيران رشاشاتها بشكل كثيف  الحربية اإلسرائيلية، المتمركزة في عرض البحر غرب رفح

 .وقامت بمالحقتها ،قوارب الصيادين الفلسطينيين 
صباحًا قامت زوارق  10:30وعند حوالي الساعة  27/02/20222يوم األحد الموافق  .30

وذلك في عرض  فوق شباك الصيادين لتمزق وتخرب عدد من تلك الشباكاالحتالل بالسير 
 .البحر من الشمال إلى الجنوب

فتحت الزوارق  صباحاً  9:30وعند حوالي الساعة  28/02/2022يوم االثنين الموافق  .31
غرب  الحربية االسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين

 .وشمال مدينة غزه 
فتحت الزوارق  صباحًا  11:20وعند حوالي الساعة  1/03/2022يوم الثالثاء الموافق  .32

لمدة شكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين الحربية االسرائيلية نيران رشاشاتها ب
 ساعة متواصلة شمال قطاع غزة، كما وقامت بمالحقة الصيادين.
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فتحت  2022مساء  12.40وعند حوالي الساعة   02/03/2022يوم األربعاء الموافق  .33
ين الزوارق الحربية االسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطيني

 إطالق فوانيس إنارة في عرض بحر السودانية.، وقامت بشمال مدينة غزه
فتحت الزوارق الحربية مساء  4:45وعند حوالي الساعة  05/3يوم السبت الموافق  .34

اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت قبالة 
 .الهيا بمحافظة شمال غزةشواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت 

انتشرت الزوارق صباحًا  6:00وعند حوالي الساعة  06/03/2022يوم األحد الموافق  .35
غرب ميناء الصيادين غربي رفح، وفتحت نيران رشاشاتها  الحربية االسرائيلية بشكل مكثف

 .وقامت بمالحقتها ،بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين 
فتحت الزوارق  صباحاً  08:45وعند حوالي الساعة  07/03/2022فق يوم االثنين الموا .36

التي تواجدت  تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

فتحت الزوارق  صباحاً  11:00وعند حوالي الساعة  07/03/2022يوم االثنين الموافق  .37
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا شمال غرب محافظة شمال غزة
 فتحتصباحًا  11:35وعند حوالي الساعة  10/03/2022يوم الخميس الموافق  .38

اشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين نيران رش الزوارق الحربية اإلسرائيلية 
 ، وقامت بمالحقتها.في ميناء رفح

فتحت الزوارق صباحًا  05:12وعند حوالي الساعة  14/03/2022يوم االثنين الموافق .39
نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه  المتمركزة في عرض البحر غرب رفح الحربية االسرائيلية

 .وقامت بمالحقتها، ينيين قوارب الصيادين الفلسط
فتحت الزوارق صباحًا  08:10وعند حوالي الساعة  15/03/2022يوم الثالثاء الموافق  .40

نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه  الحربية االسرائيلية، المتمركزة في عرض البحر غرب رفح،
 .هابمالحقتوقامت  ،قوارب الصيادين الفلسطينيين 
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فتحت الزوارق مساًء  12:15وعند حوالي الساعة   17/03/2022يوم األربعاء الموافق  .41
في بحر  نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين  الحربية االسرائيلية

 السودانية شمال قطاع عزة.
فتحت الزوارق صباحًا  10:30وعند حوالي الساعة  21/03/2022يوم االثنين الموافق .42

في ران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين ني الحربية االسرائيلية
 منطقتي غرب وشمال مدينة غزة.

فتحت صباحًا   10:30وعند حوالي الساعة  22/03/2022يوم الثالثاء الموافق  .43
 نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين  الزوارق الحربية االسرائيلية

  مت إلقاء قنابل ضوئية نحوهم.بميناء رفح، وقا
فتحت صباحًا  10:40وعند حوالي الساعة  23/03/2022يوم األربعاء الموافق  .44

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي  الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
 .تواجدت قبالة شواطئ مدينة غزة

فتحت صباحُا  10:50وعند حوالي الساعة  23/03/2022يوم األربعاء الموافق  .45
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي  الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة

 .تواجدت قبالة شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق صباحًا  5:30د حوالي الساعة وعن 26/03/2022يوم السبت الموافق  .46

نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه  الحربية االسرائيلية، المتمركزة في عرض البحر غرب رفح،
 .قوارب الصيادين الفلسطينيين 

انتشرت زوارق االحتالل  11:30وعند حوالي الساعة  27/3/2022يوم األحد الموافق  .47
اسلحتها الرشاشة صوب مراكب بشكل  مكثف في عرض بحر رفح  وفتحت نيران 

 .الصيادين
قامت زوارق االحتالل  11:40وعند حوالي الساعة   27/03/2022يوم األحد الموافق  .48

 .مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء غزه  باتجاهمضخات المياه الحربية بفتح 
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فتحت الزوارق صباحًا  10:00وعند حوالي الساعة  29/03/2022يوم الثالثاء الموافق .49
الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين 

 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةالمتواجدة 
فتحت صباحًا 08:30وعند حوالي الساعة  03/2022/ 31الموافق   الخميس يوم  .50

الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين 
 .لدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةتواجدت قبالة شواطئ بالتي  الفلسطينيين 

، فتحت الزوارق مساءً  12:40الي الساعة عند حو و  ،03/04/2022يوم األحد الموافق  .51
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة،

 غزة. لدة بيت الهيا بمحافظة شمالقبالة شواطئ ب
فتحت الزوارق ًا فجر  02:15عند حوالي الساعة و  ،04/04/2022يوم االثنين الموافق  .52

اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت الحربية 
 .لدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةقبالة شواطئ شمال غرب ب

فتحت صباحًا  07:15عند حوالي الساعة  ، و04/04/2022يوم االثنين الموافق   .53
تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، ، 

 .لدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةالتي تواجدت قبالة شواطئ غرب ب
فتحت  صباحاً  04:30عند حوالي الساعة و  ،05/04/2022يوم الثالثاء الموافق  .54

، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي سرائيلية نيران أسلحتها الرشاشةالزوارق الحربية اإل
 .بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةقبالة شواطئ غرب  تواجدت

فتحت صباحًا  06:25عند حوالي الساعة و  ،05/04/2022يوم الثالثاء الموافق  .55
الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 

 .ل غزةتواجدت قبالة شواطئ غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شما
فتحت صباحًا  05:30عند حوالي الساعة  و05/04/2022يوم األربعاء الموافق  .56

الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 
 .تواجدت في عرض البحر غرب مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة

فتحت الزوارق  06:40حوالي الساعة عند  و ،07/04/2022يوم الخميس الموافق  .57
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 

 .قبالة شواطئ غرب منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
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فتحت صباحًا  11:00عند حوالي الساعة  و ،07/04/2022يوم الخميس الموافق  .58
وارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي الز 

 .تواجدت قبالة شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق ًا فجر  01:30عند حوالي الساعة و  ،08/4/2022يوم الجمعة الموافق  .59

في عرض البحر قبالة شاطئ بحر رفح، نيران أسلحتها المختلفة  الحربية اإلسرائيلية المتمركزة
تجاه مراكب الصيادين، وحاصرت قاربين )حسكتين(، كان على متن كل واحدة صيادين 

عامًا(، يرافقه إبراهيم هويشل خليل البردويل  50اثنين هم: أيمن خليل عبد هللا البردويل ) 
عامًا(، يرافقه هيثم حرب اجميعان شلوف )  29عامًا( محمد عدنان خليل البردويل )  25)

عامًا(، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وتم اعتراضهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد على  22
أميال بحرية( من شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، كما اعتقلت الصيادين األربعة  8بعد )

 .واستولت قواربهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة
فتحت صباحًا 08:00 عند حوالي الساعة ، و 08/4/2022وافق يوم الجمعة الم .60

الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة شاطئ بحر رفح، ، نيران 
أسلحتها المختلفة تجاه مراكب الصيادين، وحاصرت قاربًا )حسكة(، كان على متنه ثالثة 

 34عامًا(، محمود عزيز رضوان بكر )  22صيادين هم: محمد نهاد عبد القادر السالوي ) 
عامًا(، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وتم  32عامًا(، احمد إسماعيل إبراهيم الفصيح ) 

اعتراضهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد قبالة شاطئ خان يونس جنوب قطاع غزة، كما اعتقلت 
 .الصيادين الثالثة واستولت قاربهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة

فتحت صباحًا  11:30عند حوالي الساعة و  ،08/04/2022الجمعة الموافق  يوم .61
الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 

 .تواجدت قبالة شواطئ غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق  فجراً  04:00عند حوالي الساعة ، و 09/04/2022يوم السبت الموافق  .62

الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 
 .قبالة شواطئ غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

فتحت  08:30صباحاً  عند حوالي الساعة  و ،09/04/2022يوم السبت الموافق  .63
نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي الزوارق الحربية اإلسرائيلية 

 .ة بيت الهيا في محافظة شمال غزةتواجدت قبالة شواطئ غرب بلد
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فتحت صباحًا  10:15، عند حوالي الساعة و ،10/04/2022يوم األحد الموافق  .64
الفلسطينيين التي تجاه مراكب الصيادين  الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة
 .لدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةتواجدت قبالة شواطئ منطقة الواحة شمال غرب ب

فتحت الزوارق فجرًا  04:10عند حوالي الساعة و ،11/04/2022يوم االثنين الموافق  .65
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 

 .فظة شمال غزةقبالة شواطئ غرب بلدة بيت الهيا بمحا
فتحت  ، اً صباح 05:45عند حوالي الساعة ، و 15/4/2022يوم الجمعة الموافق  .66

الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين 
 .ي محافظة شمال غزةالفلسطينيين المتواجدة في منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا ف

فتحت الزوارق فجرًا 00:50 والي الساعةعند حو ،17/4/2022يوم األحد الموافق  .67
الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، من فجر تجاه مراكب الصيادين 

مخيم جباليا في محافظة الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب 
 .شمال غزة

فتحت الزوارق فجرًا  04:45عند حوالي الساعة ،و 17/04/2022يوم األحد الموافق  .68
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، ، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 

 .لدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةتواجدت قبالة شواطئ غرب ب
فتحت الزوارق الحربية  09:10الساعة عند حوالي و ،17/04/2022يوم األحد الموافق  .69

اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت قبالة 
 .شواطئ شمال غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

فتحت الزوارق الحربية  01:00عند حوالي الساعة و ، 17/04/2022يوم األحد الموافق  .70
في ران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت اإلسرائيلية ني

 .مدينة غزة عرض البحر غرب
فتحت صباحًا  06:00عند حوالي الساعة و  ،18/04/2022يوم االثنين الموافق  .71

تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي  سرائيلية نيران أسلحتها الرشاشةالزوارق الحربية اإل
 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةتواجدت 

فتحت الزوارق ًا فجر  01:00عند حوالي الساعة و  ،19/04/2022يوم الثالثاء الموافق  .72
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 

 .قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
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فتحت الزوارق ًا فجر  03:20عند حوالي الساعة و  ،22/04/2022الجمعة الموافق  يوم .73
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 

 .لدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةقبالة شواطئ منطقة الواحة غرب ب
فتحت زوارق   فجراً  00:10عند حوالي الساعة ، 22/04/2022يوم الجمعة الموافق  .74

االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 
 .الة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزةالصيادين الفلسطينيين قب

فتحت  صباحاً 09:20 عند حوالي الساعة  و،23/04/2022يوم السبت الموافق  .75
ة اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، من تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين الزوارق الحربي

 أميال بحرية قبالة شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة 3التي تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 
 .بيت الهيا بمحافظة شمال غزة

فتحت زوارق فجرًا  03:50عند حوالي الساعة  و ،24/04/2022يوم األحد الموافق  .76
حتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب اال

 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة
فتحت صباحًا  06:10عند حوالي الساعة  و ،24/04/2022يوم األحد الموافق  .77

اه مراكب الصيادين الفلسطينيين الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، من تج
أميال بحرية قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة  3التي تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 

 .شمال غزة
فتحت زوارق صباحًا  06:30عند حوالي الساعة  و،24/04/2022يوم األحد الموافق  .78

الرشاشة في محيط قوارب االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها 
 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة

فتحت الزوارق  صباحاً  06:40عند حوالي الساعة و  ،24/04/2022يوم األحد الموافق  .79
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 

لدة بيت الهيا أميال بحرية قبالة شواطئ منطقة الواحة غرب ب 3الي على مسافة تقدر بحو 
 .بمحافظة شمال غزة

فتحت زوارق صباحًا  08:30عند حوالي الساعة  و ،24/04/2022يوم األحد الموافق  .80
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، من نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 

 .قطاع غزةقبالة شاطئ بحر رفح جنوب  قوارب الصيادين الفلسطينيين
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فتحت زوارق صباحًا  09:30عند حوالي الساعة  و ،24/04/2022يوم األحد الموافق  .81
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 

 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة
فتحت صباحًا  00:05عند حوالي الساعة  و ،25/04/2022لموافق يوم االثنين ا .82

الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، من فجر تجاه مراكب الصيادين 
لدة بيت أميال بحرية قبالة شواطئ ب 3الفلسطينيين التي تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 

 .الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت الزوارق ًا فجر  05:00عند حوالي الساعة و  25/04/2022االثنين الموافق  يوم .83

الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، ، وحاصرت مركب صيد من نوع )حسكة 
عامًا(، وجبر  24ماتور(، كان على متنه كل من الصياد عوض طارق عبد الرزاق بكر )

عامًا(، وجميعهم من سكان  24د رجب أبو غانم )عامًا(، ومحم 21طارق عبد الرزاق بكر )
مدينة غزة، وذلك أثناء تواجدهم في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة، حيث اعتقلت قوات االحتالل الصيادين الثالثة واستولت على مركبهم واقتادتهم إلى جهة 

 .مجهولة
فتحت صباحًا  09:30الساعة  عند حوالي و ،26/4/2022يوم الثالثاء الموافق  .84

الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة شاطئ بحر رفح، نيران أسلحتها 
صيادين  6الرشاشة تجاه مراكب الصيادين، وحاصرت قاربين )حسكتين(، كان على متنهما 

اهيم خليل عامًا(، محمد إبر  14أطفال وهم : خليل نبيل خليل البردويل )  3من بينهم 
عامًا(، محمود نبيل خليل البردويل )  20عامًا(، محمد ايمن خليل البردويل )  16البردويل )

 27عامًا(، محمد اسعيد ناصر أبو بطن ) 25عامًا(، إبراهيم هويشل حماد أبو عدوان ) 17
 8)عامًا( وجميعهم من سكان مدينة رفح، وتم اعتراضهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد على بعد 

أميال بحرية( من شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، وتم اعتقال الصيادين الستة واالستيالء 
 .على القاربين واقتادتهم إلى جهة مجهولة

فتحت الزوارق ًا فجر  00:30عند حوالي الساعة  ،و29/04/2022يوم الجمعة الموافق  .85
يادين الفلسطينيين التي الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، ، تجاه مراكب الص

أميال بحرية قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة  3تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 
 .شمال غزة
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فتحت زوارق فجرًا  01:40عند حوالي الساعة  و 29/04/2022يوم الجمعة الموافق  .86
قوارب  االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر  نيران أسلحتها الرشاشة في محيط

 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة
فتحت صباحًا  09:00عند حوالي الساعة  و ،29/04/2022يوم الجمعة الموافق  .87

الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، صباح تجاه مراكب الصيادين 
أميال بحرية قبالة شواطئ منطقة  3الفلسطينيين التي تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 

 .الواحة غرب بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة
فتحت زوارق فجرًا  01:15عند حوالي الساعة  و ،30/04/2022يوم السبت الموافق  .88

االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 
 .ئ بحر رفح جنوب قطاع غزةالة شاطالصيادين الفلسطينيين قب

فتحت زوارق فجرًا  01:00عند حوالي الساعة و  ،06/05/2022يوم الجمعة الموافق  .89
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر ، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 

 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة
فتحت صباحًا  10:00عند حوالي الساعة و  ،6/05/2022يوم الجمعة الموافق  .90

الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 
لدة بيت الهيا بمحافظة أميال بحرية قبالة شواطئ ب 3تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 

 .شمال غزة
فتحت صباحًا 07:00عند حوالي الساعة  و ،10/05/2022يوم الثالثاء الموافق  .91

الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، من تجاه مراكب الصيادين 
غرب جباليا في محافظة شمال  الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية

 .غزة
فتحت زوارق صباحًا  5:30عند حوالي الساعة  و ،11/05/2022يوم األربعاء الموافق  .92

االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 
 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة

فتحت صباحًا  11:00عند حوالي الساعة  و ،11/05/2022يوم األربعاء الموافق  .93
الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، من تجاه مراكب الصيادين 
الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب جباليا في محافظة شمال 

 .غزة، حيث حاصرت تلك المراكب وفتحت تجاهها خراطيم المياه 



 2022 يونيو 25 -/يناير01                         على الصيادين الفلسطينيين االحتالل )االسرائيلي(اعتداءات 
 

فتحت زوارق فجرًا  2:00عند حوالي الساعة و  ،12/05/2022يوم الخميس الموافق  .94
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 

 .الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة
فتحت صباحًا  11:00عند حوالي الساعة و  ،12/05/2022يوم الخميس الموافق  .95

ق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الزوار 
الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر بلدة بيت الهيا شمال محافظة شمال غزة، حيث 

 .حاصرت تلك المراكب وفتحت تجاهها خراطيم المياه 
فتحت صباحًا  5:30عند حوالي الساعة و  ،13/05/2022يوم الجمعة الموافق  .96

الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين 
 .لواحة شمال غرب محافظة شمال غزةالفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة ا

فتحت الزوارق فجرًا  02:00عند حوالي الساعة و  ،14/05/2022يوم السبت الموافق  .97
ة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين الحربية التابع

 .ةبيت الهيا شمال محافظة شمال غز  التي تواجدت في عرض بحر بلدة
فتحت صباحًا  08:55عند حوالي الساعة  و ،14/05/2022يوم السبت الموافق  .98

اشة، تجاه مراكب الصيادين الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرش
الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب محافظة شمال غزة، حيث 

 .حاصرت تلك المراكب وفتحت تجاهها خراطيم المياه 
فتحت صباحًا  11:40عند حوالي الساعة  و ،15/05/2022يوم األحد الموافق  .99

نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل 
 .جدت في عرض البحر غرب مدينة غزةالفلسطينيين التي توا

فتحت الزوارق  فجراً  00:05عند حوالي الساعة  و ،16/05/2022يوم االثنين الموافق  .100
 الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين

 .التي تواجدت في عرض بحر بلدة بيت الهيا شمال محافظة شمال غزة
فتحت صباحًا  06:30عند حوالي الساعة  و ،16/05/2022يوم االثنين الموافق  .101

الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، من تجاه مراكب الصيادين 
الواحة شمال بلدة بيت الهيا شمال الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة 

 .محافظة شمال غزة
فتحت فجرًا  01:00عند حوالي الساعة و  ،18/05/2022يوم األربعاء الموافق  .102

الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين 
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بيت الهيا بمحافظة  الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة الواحة غرب بلدة
 .شمال غزة

فتحت صباحًا  05:50عند حوالي الساعة و   ،22/05/2022يوم األحد الموافق  .103
الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب 
الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب محافظة شمال 

 .غزة، حيث حاصرت تلك المراكب وفتحت تجاهها خراطيم المياه 
فتحت صباحًا  09:00عند حوالي الساعة ، و 18/05/2022يوم األربعاء الموافق  .104

الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، ، تجاه مراكب الصيادين 
 .الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب محافظة شمال غزة

فتحت صباحًا  09:00عند حوالي الساعة و  ،24/05/2022يوم الثالثاء الموافق  .105
الزوارق الحربية التابعة لقوات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين 

 .الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر غرب بلدة بيت الهيا غرب محافظة شمال غزة
فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية صباحًا  09:30، 24/05/2022يوم الثالثاء الموافق  .106

عرض البحر قبالة شاطئ بحر رفح، عند حوالي ، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المتمركزة في 
مراكب الصيادين، وحاصرت قارب )حسكة مجداف يدوي(، كان على متنهما صيادين اثنين 

عامًا(،  26عامًا(، ومحمود محمد محمود حسونة ) 38هما: أمين سعود محمود حسونة ) 
اربهما من قبل زوارق مطاطية سريعة أثناء وهما من سكان مدينة رفح، وتم اعتراض ق

أميال بحرية( من شاطئ بحر رفح  3مزاولتهما مهنة الصيد غرب ميناء الصيادين على بعد )
 .جنوب قطاع غزة، هذا ولم تتم مصادرة القارب

فتحت صباحًا  7:40عند حوالي الساعة  ، و25/05/2022يوم األربعاء الموافق  .107
وات االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الزوارق الحربية التابعة لق

 .الفلسطينيين التي تواجدت في عرض بحر منطقة السودانية غرب محافظة شمال غزة
أطلقت صباحًا  06:50عند حوالي الساعة  و ،26/05/2022يوم الخميس الموافق  .108

رفح، قذائفها المدفعية في الزوارق الحربية االسرائيلية، المتمركزة في عرض البحر غرب 
عرض بحر رفح، وفتحت نيران رشاشاتها بشكل كثيف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين 

 .( ميل بحري، وقامت بمالحقتها1) التي كانت تتواجد على مسافة تقدر بحوالي
فتحت صباحًا  07:00عند حوالي الساعة ، و 31/05/2022يوم الثالثاء الموافق  .109

اإلسرائيلية المتمركزة في عرض البحر قبالة شاطئ بحر رفح، ، نيران  الزوارق الحربية
 5أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين، وحاصرت قارب )حسكة(، كان على متنهما 
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عامًا(، حسين محمد إبراهيم أبو عودة  36صيادين وهم : محمود إبراهيم حسين أبو عودة )
 17عامًا(، إبراهيم محمد علي أبو عودة )  22عامًا(، محمد سعيد رجب أبو عودة )  20)

عامًا(، وجميعهم من سكان مدينة رفح، وتم  22عامًا(، محمد خالد إبراهيم أبو عودة )
أميال بحرية( من شاطئ بحر رفح جنوب  3اعتراضهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد على بعد )

 .ب واقتادته إلى جهة مجهولةقطاع غزة، وتم اعتقال الصيادين الخمسة واالستيالء على القار 
فتحت زوارق فجرًا  01:30عند حوالي الساعة و  ،02/06/2022يوم الخميس الموافق  .110

االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، فجر نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 
 .الة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزةقوارب الصيادين الفلسطينيين قب

فتحت زوارق  14:30حوالي الساعة وعند  ،03/06/2022ق يوم الجمعة المواف .111
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 
الصيادين الفلسطينيين، وتستهدف مركب جر بخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر رفح جنوب 

 .اع غزةقط
فتحت صباحًا  05:00لي الساعة عند حواو  ،03/06/2022يوم الجمعة الموافق  .112

زوارق االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 
 .قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة

فتحت صباحًا  08:00عند حوالي الساعة ، و 03/06/2022يوم الجمعة الموافق  .113
اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع زوارق االحتالل 

 .غزة، ، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب الصيادين الفلسطينيين
فتحت الزوارق صباحًا  5:40عند حوالي الساعة  و ،04/06/2022يوم السبت الموافق  .114

الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت  الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب
 بعد أن .في عرض بحر بلدة بيت الهيا غرب محافظة شمال غزة، واعتقلت صيادين اثنين

والصياد   عامًا(، 21الصياد وليد حمزة على زايد ) وهممن نوع )مجداف(،  همحاصرت مركب
هيا، وذلك عامًا(، من سكان حي السالطين غرب بلدة بيت ال 28محمد ياسين على زايد )

ميل( من شاطئ بحر منطقة الواحة غرب بلدة بيت  2أثناء تواجدهما على بعد حوالي )
 .الهيا في محافظة شمال غزة

فتحت الزوارق صباحًا  06:15عند حوالي الساعة و  ،04/06/2022يوم السبت الموافق  .115
نيين التي تواجدت الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطي

بعد أن  .في عرض بحر بلدة بيت الهيا غرب محافظة شمال غزة، واعتقلت صيادين اثنين
حاصرت مركب صيد من نوع )حسكة ماتور(، وشرعت بضخ المياه بقوة تجاه المركب 
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عامًا(، وشقيقه  29محاولة إغراقه، وكان على متنه الصياد محمد أمين رشدي أبو وردة )
من سكان جباليا النزلة في محافظة شمال غزة،  وهمعامًا(، 27يوسف أمين رشدي أبو وردة )

ميل( من شاطئ بحر منطقة الواحة غرب بلدة بيت  2وذلك أثناء تواجدهما على بعد حوالي )
 .ت قوات االحتالل كال الصيادين واقتادتهما إلى جهة مجهولةالهيا، حيث اعتقل

فتحت صباحًا  08:30عند حوالي الساعة و  ،04/06/2022يوم السبت الموافق  .116
الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 

 .جدت في عرض البحر غرب مدينة غزةتوا
فتحت قوات صباحًا  9:00عند حوالي الساعة  و ،4/6/2022الموافق يوم السبت  .117

االحتالل االسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين المتواجدة في 
عرض بحر منطقة السودانية غرب بلدة جباليا غرب محافظة شمال غزة، ما أدى إلى إصابة 

عامًا(، 30عامًا(، والصياد تامر سليمان يوسف بكر)31الصياد تامر رامي عبد الطيف بكر )
من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بأعيرة مطاطية في األطراف السفلية أثناء  وهم

 أميال بحرية.  3تواجدهما على مسافة تقدر بحوالي 
فتحت زوارق   فجراً  03:58عند حوالي الساعة  ، و07/06/2022يوم الثالثاء الموافق  .118

االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 
الصيادين الفلسطينيين، وتستهدف مركب جر بخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر رفح جنوب 

 .قطاع غزة
فتحت صباحًا  6:30عند حوالي الساعة  و ،08/06/2022يوم األربعاء الموافق  .119

رائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي الزوارق الحربية اإلس
تواجدت في عرض البحر غرب مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، واعتقلت صيادين 

حاصرت مركب صيد من نوع )حسكة ماتور(، كان على متنه كل من الصياد بعد أن  .اثنين
عامًا(، 28عامًا(، والصياد محمود سعيد فتحي الصعيدي) 29زايد زاكي مصطفي طروش )

 5من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك أثناء تواجدهما على بعد حوالي ) وهم
االحتالل كال الصيادين واستولت على  ميل( من شاطئ بحر مدينة غزة، حيث اعتقلت قوات

 .القارب 
فتحت صباحًا  09:39حوالي الساعة وعند  ،08/06/2022يوم األربعاء الموافق  .120

زوارق االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 
ة شاطئ بحر رفح القوارب الصيادين الفلسطينيين، وتستهدف مركب جر بخراطيم المياه قب

 .جنوب قطاع غزة



 2022 يونيو 25 -/يناير01                         على الصيادين الفلسطينيين االحتالل )االسرائيلي(اعتداءات 
 

فتحت صباحًا  06:15عند حوالي الساعة  و ،10/06/2022يوم الجمعة الموافق  .121
زوارق االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 

 .قوارب الصيادين ، قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة
فتحت صباحًا  09:39عند حوالي الساعة و  ،11/06/2022يوم السبت الموافق  .122

زوارق االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 
 .قوارب الصيادين الفلسطينيين، قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة

فتحت الزوارق مساًء  12:15عند حوالي الساعة و  ،11/06/2022يوم السبت الموافق  .123
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت 

 .قبالة شواطئ مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
فتحت زوارق  صباحاً  09:00عند حوالي الساعة ، و 12/06/2022يوم األحد الموافق  .124

الرشاشة في محيط قوارب  االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها
 .الصيادين الفلسطينيين، قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة

فتحت صباحًا  11:30عند حوالي الساعة و  ،12/06/2022يوم األحد الموافق  .125
الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة،  تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 

 .بحر بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزةتواجدت قبالة شواطئ 
فتحت صباحًا  8:50عند حوالي الساعة  و ،13/06/2022االثنين الموافق يوم  .126

الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 
الهيا بمحافظة ميل بحري قبالة شواطئ بلدة بيت  2.5تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 

 .ل غزةشما
فتحت   صباحاً  08:15عند حوالي الساعة ، و 13/06/2022يوم االثنين الموافق  .127

زوارق االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 
 .قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة

فتحت صباحًا  08:30عند حوالي الساعة ، و 14/06/2022الموافق يوم الثالثاء  .128
زوارق االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط 

 .قوارب الصيادين الفلسطينيين، قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة
فتحت قوات  صباحاً  9:20عند حوالي الساعة ، و 16/6/2022يوم الخميس الموافق  .129

االحتالل االسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين المتواجدة في 
عرض البحر قبالة شواطئ مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بمحرك وهيكل 

 (.عاماً 62مركب الصياد مروان عوض السيد الصعيدي )
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فتحت قوات  اً صباح 9:20حوالي الساعة  عند و  ،16/6/2022الخميس الموافق يوم  .130
االحتالل االسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة عند تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين 
المتواجدة في عرض بحر منطقة الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة ثالثة 

لكتف األيسر، عامًا(، وأصيب بعيار مطاطي في ا18صيادين وهم ناصر علي فخري بكر)
عامًا(، وأصيب برضوض في منطقة الكتف والحوض، 27ومحمد جابر حسام محمد بكر)

عامًا(، وأصيب برضوض في جميع أنحاء جسده، إثر قيام 38مجد فخري عبدالقادر بكر)
زورق تابع لقوات االحتالل اإلسرائيلي بصدم مركبهم بشكل متعمد، وجميعهم من سكان مخيم 

زة، هذا وتسبب إطالق النار المباشر وصدم المركب إلى إلحاق الشاطئ غرب مدينة غ
 .أضرار بالغة بالمحرك وهيكل المركب

فتحت زوارق  23:00، عند حوالي الساعة 17/06/2022يوم الجمعة الموافق  .131
االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب 

قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، ولم يسفر إطالق النار عن الصيادين الفلسطينيين، 
 وقوع إصابات أو أضرار في قوارب الصيد.

فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران  14:20عند حوالي الساعة وفي نفس اليوم  .132
أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت على مسافة تقدر بحوالي 

أميال بحرية قبالة شواطئ بلدة بيت الهيا بمحافظة شمال غزة، وهو األمر الذي دفع  3
 الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمالهم، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

 
، فتحت زوارق االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة في 18/06/2022يوم السبت الموافق  .133

نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب  اً فجر  03:50عرض البحر، عند حوالي الساعة 
الصيادين الفلسطينيين، قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، ولم يسفر إطالق النار عن 

 وقوع إصابات أو أضرار في قوارب الصيد.
فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي وفي نفس اليوم  .134

جاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت قبالة شواطئ بلدة بيت ت 07:00الساعة 
الهيا غرب محافظة شمال غزة، وهو األمر الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر وعدم 

 استكمال أعمالهم، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
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 فتحت الزوارق صباحًا  08:00، عند حوالي الساعة 19/06/2022يوم األحد الموافق  .135
الحربية اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، من تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي 
تواجدت قبالة شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا في محافظة شمال غزة، وهو األمر 

 الذي دفع الصيادين لمغادرة البحر وعدم استكمال أعمالهم، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
فتحت زوارق االحتالل  20:45عند حوالي الساعة  ،20/06/2022نين الموافق يوم االث .136

اإلسرائيلي المتمركزة في عرض البحر، نيران أسلحتها الرشاشة في محيط قوارب الصيادين 
الفلسطينيين، قبالة شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة، ولم يسفر إطالق النار عن وقوع 

 إصابات أو أضرار في قوارب الصيد
فتحت الزوارق الحربية  11:30، عند حوالي الساعة 21/06/2022م الثالثاء الموافق يو  .137

اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت قبالة 
شواطئ منطقة الواحة غرب بلدة بيت الهيا غرب محافظة شمال غزة، وهو األمر الذي دفع 

 لبحر وعدم استكمال أعمالهم، هذا ولم يبلغ عن وقوع إصابات.الصيادين لمغادرة ا
أطلقت زوارق مساء  21:36م ، عند حوالي الساعة 23/6/2022يوم الخميس الموافق  .138

في  بحرية االحتالل اإلسرائيلي ، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة
وتتعمد بحرية االحتالل  مغادرة البحرعرض بحر محافظتي خان يونس ورفح وأجبرتهم على 

يوميا إطالق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على 
 لقمة عيشهم بأمن وسالم.

 
 

 
 

 


