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 عائالت األسرى والمعتقلين وزيارات السجون 
 

  4102 الثانيتشرين 
 أهم هذهأحد و  ،من أبسط حقوقهم األساسيةيحرم غالبيتهم ، فلسطينياً معتقاًل أسيرًا و  6500أكثر من في سجون االحتالل يقبع 

 نتظمة لهم في السجون. ال يتسببالمعائلية الزيارات ال من خالل م بالبقاء على تواصل مع عائالتهمالحقوق المسلوبة هو حقه
الفلسطينيين فهناك العديد من  ،أيضًا ألفراد عائلته خارج السجن ، بلطفق لألسير الذي حرم من حريته والمعاناة األلمب االعتقال

سياسة االعتقال الجماعي التي تمارسها دولة فل ،االعتقالنتيجة  أو أخ أو أخت أبأو  أمللعيش من دون  وااضطر  ذينال
 أهالي األسرى بشكل خاص. وعلى على المجتمع الفلسطيني بشكل عام االحتالل أثر مروع

 قيامها بحرمان العديد منإضافة إلى  ،ائلية أو تحديد مدتها بشكل تعسفيبإلغاء الزيارات الع سلطات االحتاللغالبًا ما تقوم 
لة االحتالل بحسب القانون ض تمامًا مع مسؤوليات وواجبات دو األمر الذي يتناق ،كليًا من الزيارات العائلية األسرى الفلسطينيين

في اتفاقية بوضوح منصوص عليه  القانون الدولي، وهو حقالتي كفلها  الحقوق  العائلية أحدحيث يعتبر حق الزيارة  ،الدولي
ة جميع األشخاص الذين جموعة المبادئ المتعلقة بحمايوم ،األسرى وفي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة  ،جنيف الرابعة

والقواعد التي تنظم بحسبها السجون األوروبية، باإلضافة إلى اتفاقية  ،يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
 حقوق الطفل.

األرض المحتلة معتقالت خارج في سجون و  وقطاع غزة الفلسطينيين من الضفة الغربية األسرى  تقوم دولة االحتالل باحتجاز
والتي منعت بشكل واضح "النقل الفردي أو  ،1797من اتفاقية جنيف الرابعة  96رقم للمادة  وهو ما يشكل انتهاكاً  ،1769 عام

عقبات كبيرة أمام ذلك  ويخلقكما  الجماعي باإلضافة إلى الترحيل لألفراد من األراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة".
من السلطات للحصول على تصاريح  لتقديم طلب حيث يضطرون  ن في زيارة أبنائهم،الذين يرغبو  أهالي األسرى والمعتقلين

وفي أغلب األحيان يكون  ،لهم في سجون االحتاللزيارة أقارب 1791المحتلة  إلى األراضيمن الدخول  اإلسرائيلية لتمكنهم
االحتالل  سلطاتيد الذي تستخدمه والمبرر الوح ،مستحيالً يكون أخرى  الحصول على تصريح في غاية الصعوبة، وأحياناً 

 عنيه بذلك.تية" دون تحديد أو تفسير ما الذي مناألألسباب الرفض التصريح هو "
حيث تسمح  ،ديد من القيود على األسرى وذويهمبفرض العاإلسرائيلية  سجون ال قوات مصلحةحال السماح بالزيارة، تقوم  وفي

بشكل  عامًا من الزيارة 53و 16رهم بين نع أفراد العائلة الذكور الذين تتراوح أعماالزيارات لألقارب من الدرجة األولى فقط، ويم
، ال يسمح بأي الزيارة يكون عبر الهاتف من وراء حاجز زجاجي باإلضافة إلى أن التواصل بين األسير وعائلته أثناء ،دائم

 .تواصل جسدي
ولكن بعد ، 7009عام القبل  لهم كان يسمح بالزيارات العائليةحيث  ،الي أليمأما فيما يخص أسرى قطاع غزة، فإن الوضع الح

وهذا  ،تم حرمان أسرى القطاع من التواصل العائلي بحجة "أسباب أمنية غير محددة" ،"جلعاد شاليط"الجندي اإلسرائيلي آسر 
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سع من كانون األول عام وفي التا ،ة العقاب الجماعي ضد سكان القطاعاإلجراء هو دليل على ممارسة دولة االحتالل لسياس
 ، قامت المحكمة العليا اإلسرائيلية برفض االستئناف الذي قدم لنزع شرعية هذه السياسة.7007

اح هو إعادة السمطالب األساسية لألسرى مأحد الكان ، 7017خالل اإلضراب الجماعي عن الطعام في شهر نيسان من عام و 
حزيران  منذو على إعادة الزيارات عند انتهاء اإلضراب، فإنه  توافق االحتاللقوات ومع أن  ،بالزيارات العائلية ألسرى غزة

 ة الغربيةالضف أسرى وليس كل أسبوعين مثل يومًا،  60مرة واحدة كل  العائلية رةبالزيا ألسرى قطاع غزةتم السماح  ،7019
 .1791 المحتلة عام واألرض القدسو 
 حرم أسرى قطاع غزة من 7019في تموز  الذي بدأو  االحتالل على غزة، لعدوان الحربي األخير الذي شنته قواتاخالل  

 نالمنتميأسرى الضفة الغربية  المنع أيضاً  كما طال ،7019 نع الزيارات حتى شهر تشرين األولاستمر مو  الزيارات العائلية
ى الفلسطينيين في سجون مجموع األسر أكثر من نصف الذين يشكلون  والجبهة الشعبية الجهاد اإلسالميو  حماستي لحرك

ن بداًل من مرة كل شهري تم استئناف الزيارات لهؤالء األسرى، إال أنها تتم ، وحديثاً 6500البالغ عددهم اليوم حوالي االحتالل 
  خالفًا للعديد من االتفاقيات الدولية. كل أسبوعين

 
 النهج الذي تسير عليه الزيارات العائلية

نتفاضة تتم بشكل دوري ودون معيقات حتى اندالع ا الفلسطينيين في سجون االحتاللى والمعتقلين سر لية لألالزيارات العائكانت 
، فإن نصب مئات الحواجز العسكريةللضفة الغربية وبسبب إال أنه بعد اقتحام قوات االحتالل  ،7000األقصى في أيلول عام 

اضطرت إلى  -عدا حاملي هوية القدس– االحتاللسجون  فيضي المحتلة والتي ترغب بزيارة قريب لها األر  فيكل العائالت 
 ، مما زاد من صعوبة الزيارات.ريح للدخول إلى دولة االحتاللاالتقدم للحصول على تص

يح نفسه فهو صالح لسنة أما التصر  ،أن تستمر من شهر إلى ثالثة أشهر طويلة ومن الممكنفترة يحتاج تقديم التصريح الى 
الزيارات  هذهو  ،تحويلها إلى سلطات االحتالليتم  ميب األحمر ومن ثطلب عبر اللجنة الدولية للصلال يتم تقديمو  ،واحدة فقط

 رى ألسوهكذا يتم عزل ا، ، الوالدان، االخوة واألجداد فقطمحصورة ألقارب السجين من الدرجة األولى مثل األطفال، األزواج
من يمنعون السادسة عشر والخامسة والثالثون  سن الرجال ما بينإن ف سابقاً . وكما ذكرنا االجتماعية مدوائره عن ينالمعتقلو 

سجون ، بحيث يحصل من لديه أخ في في السنة فقط لمرة واحدةو  زيارة تصريحوفي حاالت نادرة يحصلون على  ،الزيارة
 .االحتاللسجون لديه أب في  نلمومرتين في السنة  على تصريح لمرة واحدة في السنة، االحتالل

توضيح دون  ،أمنية" سباباأل" بحجةستطيعون الحصول على تصاريح ال ي الفلسطينية عمليًا فإن المئات من العائالت لكنو 
 سبب رفض تقديم التصريح إال باستخدام هذا الجملة: "ممنوع الدخول إلى إسرائيل ألسباب أمنية".

وفي داخل غرفة  فقط، ن وتستمر لخمسة وأربعون دقيقةوعيأما عندما يتم السماح بالزيارات العائلية، فإنها تتم مرة كل أسب
عبر بضعة ثقوب في اللوح  عبر الهاتف أو التواصل فيها بينهم يتم حيث ،والزائر األسيرالزيارات يوجد لوح زجاجي يفصل بين 

 .في نفس الوقت لزيارة السجين ذاتهويتم السماح بالدخول لثالثة بالغين وقاصرين  ،الزجاجي
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 داتسعاألسير أحمد  : عائلةحالة دراسة

عامًا( في الرابع عشر من اذار من  61) أحمد سعاداتاألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  االحتاللاعتقلت قوات 
ين ثالث لمدة وبعد عامين من اعتقاله حكم عليه بالسجن ا،سلطة الفلسطينية في أريحللتم اعتقاله من سجن  فقد، 7006عام 
 عاماً (، صمود)عاماً  77(، إباء)عاماً  57( ولديهم أربع أوالد، غسان)عاماً  31) الريماوي  متزوج من عبلة حمد سعداتأ ،عاماً 
 (.عاماً  75ر)اسي( و 71

أما باقي أفراد  ،هوية القدس كونهما يحمالن غسانبنه أو  ؛عبلةزوجته : ايسمح لشخصين فقط من عائلة سعدات بزيارته وهم
 1791 عام لدخول المناطق المحتلةم للحصول على تصريح الضفة الغربية، مما يضطرهم للتقدهوية العائلة فهم من حملة 

مد ، حيث أن ذلك يعتاألسرى والدهم في السجن. ولكن هذا ال يعني أن حملة هوية القدس يستطيعون الدخول تلقائيًا لزيارة  لزيارة
مصلحة السجون اإلسرائيلية بمنع السيدة عبلة من زيارة زوجها ، قامت قوات 7001فخالل العام  ،االحتاللعلى قرار سلطات 

نه غير مسموح لها بأ المسئولون أخبرها  ،السجنلى باب إعندما وصلت و ، 7019عام الذار من آشهر  فيوتكرر في السجن. 
بدءًا مدة ثالثة أشهر ل سعدات الزيارات العائلية ألحمدحظرت قوات مصلحة السجون  ،باإلضافة إلى ذلك رة زوجها،الدخول لزيا

 .7019عام الالرابع عشر من أيلول من  من
 ،7006عام الحدة فقط منذ اعتقاله في ر "حاملي هوية الضفة الغربية" فقد استطاعوا زيارة والدهم مرة وااسأما بالنسبة إلباء وي

أما ابنته صمود فلم تستطع زيارة والدها دون توضيحها. منية حجة األسباب األتهم األخرى لزيارة والدهم بوتم رفض جميع محاوال
 ألسباب أمنية غير واضحة.أيضًا  مرة واحدة وذلك ولوفي السجن 

االنفرادي  في زنازين العزل سعدات أحمدأقدمت قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية على عزل  ،7001عام الفي شهر آذار من 
 السنوات منع من تلقي الزيارات العائلية.  وطوال تلك ،ر جددت تباعًا لمدة ثالث سنواتلمدة ستة أشه

 فرحلة ،صعبة جداً  تفرض على الزيارات تكون ، فإن اإلجراءات اإلسرائيلية التي لألسرى عندما يتم السماح بالزيارة العائلية و 
لجنة الصليب لباصات تابعة  يستقلون صباحًا حيث  6:00الساعة عند الزيارة ألفراد العائلة حاملي هوية الضفة الغربية تبدأ 

يضطرون للمرور بحاجز بيت سيرا ، وقبل وصولهم 1791 لألراضي الفلسطينية المحتلة عاماألحمر الدولية، ومن ثم يتجهون 
وحين وصولهم للسجن فإنهم  ،جسدية والكترونية تفتيشاتل يتعرضون خاللها تقارب الساعتين ن للبقاء لمدةوهناك يضطرو 

ومن الشائع أن تضطر العائالت لالنتظار لمدة خمس  ،من قبل حراس السجن مرة أخرى ونية يتعرضون لتفتيشات جسدية والكتر 
دقيقة في غرفة االنتظار الخالية من  93وبعد دخولهم السجن يضطرون لالنتظار لمدة  ،دخول السجن تستطيعاعات قبل أن س

عبر زجاج فاصل وباستخدام  ألسير/ المعتقلصل مع افراد العائلة أن تتواأما عندما تبدأ الزيارة فعلى أ ،مرحاضالماء للشرب و 
وأيضًا ليس من المستغرب أن يقوم الحراس  ،جودة الصوت المنقول سيئةوعادة ما تكون هذه الهواتف متلفة، مما يجعل  ،هاتف

 الزيارة . وقت مما يؤدي إلى تقليل، إلى غرفة الزيارة  األسيربتأخير دخول 
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 عائالتهملعائلية كعقاب جماعي: وأثر أسر النساء الفلسطينيات على حرمان السجناء من الزيارات ا
تمثل سبيل المثال  فعلى عائلتهم،عقاب جماعي لكل أفراد  اعتقالهن يمثلو  عليهن، بشكل كبيرلنساء الفلسطينيات اعتقال ا ؤثر ي

 إذ، 7007عام المن  أيارمن شهر  الثامنوالتي تم اعتقالها من قبل قوات االحتالل في  قاهرة سعيد السعدي األسيرة حالة
 .االحتاللقوات من قبل االعتداء و  اعتقال والدتهملعملية  نتيجة مشاهدتهمللصدمة األربعة السعدي  قاهرةالسيدة  أوالدتعرض 

الذين  األطفالأثرًا كبيرًا على نفسية ويترك بطش وتنكيل الجنود بالمعتقل أو أفراد عائلته أثناء عملية المداهمة واالعتقال 
 يشاهدونه.

لتعذيب النفسي لوهناك تعرضت  ،ى مركز تحقيق المسكوبية في القدسإلبعد اعتقالها نقلت قوات االحتالل السيدة قاهرة السعدي 
وهددوها  من العمر، 16و 10ن تناهزان يللتاابنتيها ا اعتقلت أنهوأثناء التحقيق معها أبلغتها المخابرات اإلسرائيلية  .والجسدي

  هم.إذا لم تستجب لمطالب نبهصاباغت
التحقيق ونقلها من مركز التحقيق إلى السجن منعت قوات مصلحة السجون السيدة السعدي من حقها في الزيارات  انتهاءوبعد 

نية". ماألسباب األ" بذريعةالبنتها الكبرى مرارًا وتكرارًا الزيارة  تصريح ضتم رفو  ،تمر ذلك طوال عامين بعد اعتقالهاالعائلية واس
لى السجن استغرقت رغم امام والدتهم، فلم يمكثوا أكثر من نصف ساعة أوالد قاهرة زيارتهاأما عندما استطاع   همأن الطريق من وا 

خالل الزيارة فلقد تم و  ،ة المتكررةوذلك بسبب التأخير الناتج عن عمليات التفتيش الجسدي وتفتيش األمتع ،عشر ساعاتقرابة 
 اضطروا للتحدث مع والدتهم باستخدام الهاتف.و تهم عبر لوح زجاجي فصل األوالد عن والد

كثيرًا ما يؤدي إلى حاالت من يؤثر على صحتهن النفسية والجسدية و  لألسيراتأن منع الزيارات العائلية  الدراساتأوضحت 
لى تفاقم اإلحساس بالوحدةالقلق واالك في مرتين ن اآلأن الزيارات مسموحة  ، فرغماألسيرة وأطفالها وأفراد عائلتهالدى  تئاب وا 

من األحيان من حرمان تفرضها قوات االحتالل وقوات مصلحة سجونها تتسبب في كثير ي الت سياساتالالشهر نظريًا، إال أن 
 .سرى من حقهم في الزيارةاأل عائالتالمئات من 

 
 القانون الدولي للزيارات العائلية

الزيارات حقهم في من التمتع ب لألسرى والمعتقلين الفلسطينيينون الدولي عبر حرمانها بخرق مستمر للقان االحتاللدولة تقوم 
ديد ولقد تم التح ،ته المواثيق واالتفاقيات الدوليةكفلالحصول على زيارات عائلية هو حق في  األسيرحيث نجد أن حق  ،العائلية

 ألسير الحرب الحصول على زيارات عائلية بشكل متكرر(، أنه يحق 1797جنيف الرابع ) اتفاقيةمن  116بوضوح في المادة 
 ،77و 59( في المادتين 1799توضح قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )كما و  ،"وخالل فترات منتظمة"

ل استقباله خالمن سالت أو أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه ذوي السمعة الجيدة خالل المرا لألسيرأنه يحق 
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو  تشددكما  ،للزيارات
والتي وضحت بأنه يحق للسجين أو المعتقل الحصول ، في الحصول على زيارات عائلية األسيرحق  على ،(1711السجن )

  ولة".على زيارات عائلية تحت "ظروف وقيود معق
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قواعد األمم المتحدة  كما ورد في الحصول على زيارات عائليةفي على حقوق القاصرين  عامةالدولي القانون قواعد شدد وت 
بوضوح حق القاصرين بالتواصل مع  60و 37المادتين حيث تنص  ،(1770حداث المحرومين من حريتهم )لحماية األ

في األسبوع أو على األقل مرة واحدة في مرة واحدة لة بشكل منتظم ومتكرر "المجتمع األوسع" وبالحصول على زيارات عائلي
 الشهر.

 
 دراسة: عائلة الصياد

 "ال تبكي فأنا أحبِك وأنا موجود دائمًا بجانبِك"
مما أدى إلى فصلها عن أوالدها األربعة،  ،7017 من العامتشرين الثاني  77في  (عاماً  51) انتصار الصيادالسيدة  تلقاعت
 في مركز احتجازهاي البداية تم فف ،تجزت انتصار وتنقلت بين عدة سجون اح ،لها وألوالدها د تسبب ذلك في معاناة كبيرةوق

الرملة، حيث في للنساء وهو سجن  رتسيانيفي ت سجن ثالثة عشر يومًا، ومن ثم تم نقلها إلىالمسكوبية في القدس لمدة  تحقيق
كانت عائلة انتصار تراها  ،7015عام ال من كانون الثاني 70ا إلى سجن هشارون بتاريخ وأخيرًا تم نقله ،بقيت هناك مدة شهر

 بعد مرور ثالثة أشهر من اعتقالها.في المحاكم فقط قبل صدور حكمها، وكانت اول زيارة لها 
 ،فقط دقيقة 93هر ولمدة تين في الشتم السماح ألوالدها بالزيارة مر فقد  ،صعوبات كثيرة عند زيارة السجن واجهت عائلة انتصار

 ."ة التي يضطرون إلى قطعهاالمسافطول  رهق للغاية بسببومإن "القيام بالزيارة متعب وفقًا لما قاله ابنها األصغر إبراهيم ف
عند وصولهم إلى السجن  ،ي تعاني منه في الطريق إلى السجنالذ الحركةارة والدتها رغمًا عن دوار ابنتها دانيا على زيتصر 
تتم بعد زيارات الرجال ألن زيارات النساء  ،ة والدتهمأوالدها يضطرون لالنتظار فترة طويلة جدًا حتى يسمح لهم برؤيفإن 

ولكن مع كل ذلك فإن األطفال يشعرون بأن  ،لسماح لهم بالدخول لغرفة الزيارةيتم تفتيش األوالد مرتين قبل أن يتم ا ،والقاصرين
ماح لهم بأي اتصال جسدي مع والدتهم، وبداًل عن ذلك فإنهم مضطرون للتواصل عبر أصعب جزء من الزيارة هو عدم الس

 فاصل زجاجي. 
ألمس والدتي وذلك بسبب الفاصل الزجاجي فيما بيننا". أما بالنسبة أو نتصار مالك: "ال أستطيع أن أحضن بنة اأ تقول

أن تحضنهم بين أيديها، تحاول أن تبقى قوية أمام  الفاصل صعبة للغاية، حين تتمنى النتصار فرؤية أبناءها عبر الزجاج
ين يأتي وقت الزيارة تنسى تفكر كثيرًا وتخطط لكل ما ستقوله لهم أثناء الزيارة، إال أنه حو  ،إال أنها تبكي بعد كل زيارة أطفالها،
في محاولة للتخفيف  ،زيارة البكاء عندما رأتهم في أول( كيف كانت شاحبة وبدأت بعاماً  17) يتذكر ابنها إبراهيم .كل شيء

عن والدته قال إبراهيم لها: "ال تبكي فأنا أحبِك وأنا موجود دائمًا بجانبِك". غير ذلك فإن انتصار وأوالدها يجدون بأنه من 
 تصل إما متأخرة أو ال تصل أبدًا. االصعب تبادل الرسائل، حيث أنه

 االشتياقطفالها كانوا دائمي أحيث أن  ،دراستهممتسوى خاصة على كبير على أطفالها و  عطافي انتصار أثر العتقاللقد كان 
، خصوصًا أن جميع زميالتها عدم تواجد والدتها حولهالكثيرًا في يوم تخرجها  انتصار مالك ابنة تألمت فمثالً  ها حولهم،لوجود

ظف ، فمثاًل اضطر والدهم ألن يو أيضاً  مياً بل أكاديفقد  اً عاطفي أبناء انتصار لم يتأثر مهاتهم بمناسبة التخرج.كنا يحتفلن مع أ
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كانوا  ،زيارة والدتهمهم فيه بوبما أن االثنين هو اليوم الوحيد المسموح ل ،الدراسةفي مدرس خصوصي إلبراهيم ليساعده 
 نيئلمتفا انتصار أوالدنجد أن  ،ولكن وبالرغم من كل ذلك للذهاب لرؤية والدتهم، للغياب عن المدرسة كل أسبوعين يضطرون 

عن انتصار وعادت أفرجت قد  االحتاللوكانت سلطات . أن يتم اإلفراج عنها بفارغ الصبروينتظرون  ،ن بوالدتهميوفخور 
  .شهراً  11بعد أن أمضت في السجن أكثر من  7019حزيران  7تاريخ في لعائلتها 

 األسيرات السابقات أن ،سيرات السابقاتمع األ مؤسسة الضمير والمركز الفلسطيني لإلرشادتها وكشفت المقابالت التي أجر 
نقص الخدمات وآليات  ن، حيث يفاقمواألشهر األولى بعد اإلفراج عنهوخاصة في األسابيع  ،حاجة ماسة إلى الدعم النفسيب

سيرات لأل العقليةو  والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة المخاوف الصحية ،من مشاعر الخيبة والعزلة لدى األسيرات السجن فيالدعم 
 .االعتقالخالل وبعد 

لتقييم السجينات المحررات، طالبت العديد  7001آب من عام  16في في رام هللا ففي ورشة عمل للمركز الفلسطيني لإلرشاد  
 ن،ديم برنامج قبل وبعد اإلفراج عنهيجب تق هأن محرراتال، وأكدت األسيرات الفلسطينيات من المشاركات دعمًا اجتماعيًا ونفسياً 
 وأن يتم ضم عائالتهم بمخطط الدعم.

تتضمن المساعدة التعليمية والتدريب والتي ، إعادة تأهيل المعتقلين السابقينبرامج بتفعيل بعض  وزارة األسرى والمحررينتقوم 
زارة ال يوجد في الو  ،حتى اآلنو إال أنه  ،، وقروض للمشاريع والتأمين الصحيالمهني ودعم األجور، وقروض التوظيف الذاتي
في حين تم إنشاء وحدة خاصة للتعامل مع الشباب واألطفال  تأهيل لألسرى.برامج طويلة األمد ومحدد بين الجنسين إلعادة 

على الرغم من أن القسم القانوني في ف لدعم األسيرات والمعتقالت،لم يتم بعد إنشاء أي منشأة من هذا القبيل ولكن المعتقلين، 
ي أنشأتها الوزارة توفر المشورة القانونية للنساء السجينات جنبًا إلى جنب مع األطفال المحتجزين، إال وحدة الشباب واألطفال الت

 .األسيرةأن الدعم واالهتمام يتوقف بمجرد اإلفراج عن 
 

 خالصة:
 االحتالل فقد قامت دولة ،على المجتمع الفلسطيني أثر مدمر حتاللدولة االالجماعي التي انتهجتها  االعتقاللسياسة  إن

يعتقل أحد أفرادها، لم  ةفلسطيني عائلة فمن الصعب جدًا إيجاد ،1769عام الفلسطيني منذ  930.000الباعتقال ما يقارب 
 أهم األسباب التي جعلت قضية األسرى محور أساسي في وجدان كل فلسطيني.من  وبالتالي يمكن اعتبار هذا األمر

تستمر بمنع هذه الزيارات بشكل  االحتاللدولة إال أن  ،عائليةزيارات الحصول على لين يحق لجميع المعتقوفقًا للقانون الدولي 
باحتجاز الغالبية العظمى  االحتاللوتقوم دولة ، لم يروا عائالتهم منذ سنوات الفلسطينيينفبعض األسرى  ،ممنهج كإجراء عقابي

ولذلك يتوجب على هاكًا فاضحًا للقانون الدولي، مما يشكل انت 1791في أراضي  الفلسطينيين من المعتقلين السياسيين
 1791الى االراضي المحتلة عام  الفلسطينيين المتواجدين في أراضي الضفة الغربية تقديم طلب للحصول على تصريح دخول

ف عن إال أن العديد من هذه التصاريح تمنع تحت مسمى "الدواعي األمنية" ودونما الكش، جل زيارة أقاربهم في السجنمن أ
 .االحتاللماهية هذه الدواعي من قبل 
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منتصف منع الزيارات العائلية كإجراء عقابي ضد األسرى، ففي إضراب المعتقلين اإلداريين  باستخدام االحتاللكما وتقوم دولة 
في استقبال وحرمتهم من حقهم الذين قادوا اإلضراب ، قامت قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية بمعاقبة المعتقلين 7019العام 

ت اإلجراءا ضمن حزمة من وجاء هذا العقاب ،ضربوا عن الطعام لمدة أربعة أشهرمدة ستة أشهر والذين أالعائلية ل الزيارات
 المضربين عن الطعام.بحق  ها قوات مصلحة السجون العقابية التي اتخذت

عتقال لون كل الذكريات التي يفترض فاال ،ى بعدوأثره على األسر الفلسطينية لم ترو  االعتقالقى القصص األكثر ألمًا عن وتب
إطالق سراح  دون كلها ذكريات ناقصة  ياد الميالد واألعراس والمناسباتفأع، بالحزن واألسى أن تكون جميلة لعائالت األسرى 

 عائالتهم. الىاألسرى وا عادة شملهم 
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