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 اإلهذاء
 

 لى كالدتي التي شاركتني سيرم.إ

 لى كالدم كصديقي الذم قدـ كمازاؿ مستمران.إ

 لى ركح عمي المكاء رضكاف الحمك الذم كجيني ليذا التخصص.إ

 تمناه ىنا.أخي شييد العمـ سامر الذم ألى ركح إ

 ركع محمد زماعرة.ريؾ الحياة األلى رفيؽ الدرب كشإ

 دماف. إدمف ضحية ككؿ ضحية لى كؿ مإ

 أىدم ىذا العمؿ. 
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 شكز ٔتقذٚز
 

قـك بكاجبي تجاه أف أكماؿ رسالتي ىذه ليتسنى لي إف الذم منحني القدرة كالقكة عمى الحمدهلل حمد الشاكري

 كطني كمجتمعي.

عمى رسالتي ىذه كقدـ لي  أشرؼلمدكتكر سييؿ حسنيف الذم  لالستاذ تكجو بجزيؿ الشكرأف أكد أبداية 

 التكجيو كالنصح كاالرشاد.

 عبداهللقيد عخ المكافحة المخدرات كأخص بالذكر األ دارةإلشكر لإلخكة في با تقدـأف أنسى ىنا أكلف 

كلكؿ مف . في ىذه الرسالة كتسييمو عمميكؿ ما يمـز لمبحث ال عميكم الذم لـ يتكاف لمحظة عف تقديـ

 .ف ترل رسالتي ىذه النكرأساعد كقدـ في سبيؿ ساىـ ك 
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 الُممخص

نتاج المخدرات، في مناطؽ  كف رد الفعؿ االجتماعي نحك تعاطيلى فحص مضمإىدفت الدراسة  تجارة كا 
عؿ االجتماعي، منيا الذاتية ضكاحي القدس، مف خالؿ فحص مدل كجكد العناصر المككنة لرد الف

ة، الكيفي الدراسة: نكعيفاستخداـ ب ،المكضكعية. تـ إجراء الدراسة الميدانية في منطقة ضكاحي القدسك 
 بالدراسة(، كاالستعانة 2019-2018)لمسنكات  كتفسير كضع المخدرات الحالي الى كصؼ تطرؽالتي ت
باإلضافة ) 2018-2013)لمسنكات  ،بيدؼ كصؼ مميزات المضبكطيف بكاسطة الشرطة ة،الكمي

 الستخداـ المنيج التاريخي كمنيج تحميؿ المضمكف. 

، كالمؤسسات غير 11في حيف تمثؿ مجتمع الدراسة كعينتو في ممثمي المؤسسات الحككمية: عددىا
. تـ اختيارىـ مف خالؿ 2، كالمجاف الشعبية كعددىا 4، كالقطاع اإلعالمي: كعددىا 5مية: عددىا الحكك 

 عينة غير عشكائية قصدية. 

كما تمثمت أداة الدراسة في إعداد إستبانة مكجية كمفتكحة، بيدؼ إجراء مقابالت مع ممثمي المؤسسات 
 كثائؽ الرسمية، كالتقارير اإلخبارية. االجتماعية. باإلضافة إلى استخداـ مصادر أخرل مثؿ: ال

ف أغمب المضبكطيف في قضايا المخدرات مف فئة أيانات الكمية )البعد المكضكعي(، أظيرت نتائج الب
نيـ يعيشكف أ، كأغمبيـ مف فئة العماؿ، كما تعميمي متدفً  لغير المتزكجيف، كممف لدييـ مستك  الشباب

عداد متعاطي كتجار أفإف  ،بناء عمى نتائج الدراسة الكميةك في ظؿ ظركؼ اقتصادية كاجتماعية صعبة. 
يث كاف عددىـ ح 2013في ازدياد منذ العاـ  .ت المسجميف لدل شرطة ضكاحي القدسكمركجي المخدرا

نكاع عديدة مف المخدرات خالؿ أتشار ن، باإلضافة إل2018ي العاـ ف 369الى  ليرتفع العدد 86
 ،الظركؼ السياسية الكمية نذكر منيا:عطيات سة تفسيرات ليذه المي السنكات االخيرة. كقد كفرت الدرا

سرائيمي في نشر المخدرات بمناطؽ ضكاحي القدس، كالسماح لمتجار بتيريب ىذه كمساىمة االحتالؿ اإل
كتعاطييا. باإلضافة لذلؾ، تتميز مناطؽ ضكاحي القدس، خاصة المكتظة منيا، بغياب ، المكاد كتركيجيا
األمف كاألماف. كما أف ىذا االزدياد يعكس محاكلة الشرطة الفمسطينية في السيطرة عمى الرقابة كضعؼ 

عكامؿ ساعدت في ازدياد عدد  كؿ ىذه ات مف خالؿ مالحقتيـ كضبطيـ،تجار كمركجي المخدر 
 .المضبكطيف



  ذ
 

عية الظركؼ االجتما كفحص نفسيـأ نكفكؿ: المدمبيف، األركزت الدراسة الكيفية )النكعية(، عمى جان
تجاىيـ، أما جراءات التي تقكـ بيا المؤسسات كالنفسية كاالقتصادية التي يعيشكنيا، كرد فعميـ عمى اإل

مف  ،الجانب الثاني: فقد ركز عمى كصؼ رد الفعؿ االجتماعي عمى االستخداـ غير المشركع لممخدرات
لشعبية، فة الى المجاف اعالمية، باإلضاالحككمية، اإل ربعة: الحككمية كغيرنظر القطاعات األ كجية

  .تجاىيـ، كالصعكبات التي يكاجيكنيا أثناء ذلؾجراءات التي يقكمكف بيا كطبيعة تعامميـ معيـ كاإل

مشركع ال غيرلإلستخداـ  فقد أظيرت كعيان أما نتائج الدراسة الكيفية مع القطاعات االربعة )البعد الذاتي(، 
طراؼ ذات العالقة المباشرة كغير تعريفيا مف كجية نظر األ، حيث تـ نتاجا  كتجارة ك  لممخدرات مف تعاطو 

المباشرة معيا في تككيف رد فعؿ اجتماعي حكليا، كقياميا بإجراءات محدكدة، بسبب طبيعة حكـ القانكف 
النتائج أف الشرطة حاكلت تطبيؽ  أظيرتجراءات. قدس، الذم يحكؿ دكف تطبيؽ ىذه اإلفي ضكاحي ال

عداد أة بدليؿ زياد ،رض كالطمب، كقد شكمت ىذه االستراتيجية نجاحا بسيطااستراتيجية الحد مف الع
طراؼ المختمفة، كىذا ئج تكافؽ في البعد الذاتي بيف األظيرت النتاأكما ، المضبكطيف مف قبؿ الشرطة

ضكاحي القدس عمى المستكل طراؼ أىمية ة حيث تدرؾ ىذه األالتكافؽ نابع مف اعتبارات سياسي
عالمية فاقتصر عمميا سة اإلما المؤسألمجاف الشعبية.  ان ضعيف ان ف ىناؾ دكر أير النتائج تظ. كما السياسي

  .قميؿ مف المقاالت الصحفيةالعمى نشر المعمكمات التي يحصمكف عمييا مف الشرطة كنشر 

تجاه تعاطي كتجارة فعؿ مؤسساتية متعددة  بالتالي تكصمت الدراسة لالستنتاج العاـ كىك تكفير ردكد
ف المكضكعي كالذاتي(. ما لمخدرات. ىذه ردكد الفعؿ تتطرؽ لمستكيات الكضع االجتماعي )عمى البعديا

محدكديتيا في ظؿ العراقيؿ المرتبطة بتكاجد االحتالؿ، كمحدكدية مكارد  يى ىذه ردكد الفعؿ يميز
   .المؤسسات الفاعمة مف جية، كتركيبة المجتمع الذم يعيش في ضكاحي القدس مف جية أخرل

كالتي تمثمت بزيادة عدد أفراد الشرطة في مراكز ضكاحي  ،لى مجمكعة مف التكصياتإخمصت الدراسة 
القدس بما يتناسب مع حجـ العمؿ المطمكب منيا؛ تطبيؽ القانكف الفمسطيني عمى حاممي اليكية "الزرقاء" 

ضركرة كضع آليات عمؿ ك  ،في منطقة حكـ الشرطة الفمسطينية ك المتكاجديفأ ،سكاء مف سكاف المنطقة
كتفعيؿ  ،ربعة، مف خالؿ لقاءات كندكات دكرية لتقييـ الكضع الراىفكتعاكف مشترؾ بيف القطاعات األ

 أكبر لدكر المجاف الشعبية بسبب معرفتيـ لما يحصؿ فعالن كؿه في منطقتو.
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The Social Reaction to the Illicit Drugs ((abuse, trade and production) in 

Jerusalem suburbs since the Founding of the Palestinian Authority 

Prepared by:  Samar Ibrahim Abo Hilu 

Supervisor: Prof. Sohail Hassanein 

 Abstract 

The study aimed to examine the content of the social reaction towards the illicit drugs use 

(using, trading and manufacture), in the suburbs of Jerusalem, by examining the existence of 

the two components of the social reaction: the subjective and the objective components. The 

study used the quantitative and qualitative methods of research. 

The results of the quantitative study showed that most of those arrested in drug cases are 

unmarried young youth, with low educational level, and most of them are workers that live in 

difficult economic and social conditions. This study showed the number of drug arrests has 

been increasing since 2013, from 86 to 369 in 2018, in addition to the spread of many types 

of drugs in the recent years.  

The study provided explanations for these quantity data, including: This is due to the political 

circumstances in these areas and the role of the Israeli occupation in the spread of drugs in 

the suburbs of Jerusalem. In addition, Jerusalem's suburbs, especially overcrowded areas, are 

characterized by a lack of control and poor security. This increase also reflects the Palestinian 

police attempt to control drug trafficking, all of which helped to increase the number of 

people arrested. 

The qualitative study focused on two aspects. The first: examining the social psychological 

and economic conditions of the addicts, and their reaction to the actions taken by the 

institutions towards them. The Second aspect: focusing on describing the social reaction 

toward the four sectors: governmental and non-governmental, media in addition to the 

People's Committees. 

The qualitative study showed how the addict persons described their attitudes toward the 

addiction and their non-satisfaction with how the police deal with them. The results of the 

qualitative study with the four sectors (the subject dimension), showed awareness toward the 

abuse of drugs, as defined from the point of view of parties.  The results showed that the 

police tried to implement the strategies of supply and demand reduction by increasing the 

number of people arrested by the police. The results also showed the various parties act in 



  ز
 

these area due to political considerations as they recognize the importance of Jerusalem 

suburbs politically.  

These reactions address the levels of social action (both objective and subjective). What 

distinguish these reactions are their limitations in light of the complications associated with 

the presence of the occupation, the limited resources of the active institutions on the one 

hand, and the structure of the society that lives in the surrounding areas of Jerusalem, on the 

other hand. 

The study concluded with a number of recommendations, such as: Increasing the number of 

police in the surrounding areas of Jerusalem; applying the Palestinian law to holders of the 

“blue” identity; facilitate the police work through the application of the supply and demand 

strategy; the need to establish mechanisms of action and cooperation between the four 

sectors, through periodical meetings, and finally the need to activate the role of the local 

committees.   

Consequently, the study reached the general conclusion of providing multiple institutional 

reactions to illicit drugs use. These reactions addressed the two levels: objective and 

subjective. The idea that distinguishes these reactions are their limitations in light of the 

obstacles associated with the presence of the occupation, the limited resources of the active 

institutions, and the conditions of the society that lives in Jerusalem suburbs. 
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 انفصم األٔل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انؼبو نهذراصت اإلطبر
 

  انًقذيت 1.1

تيعد قضية انتشار المخدرات مف القضايا األكثر خطكرة كفتكان باإلنساف كالمجتمع عمى حد سكاء، 
كتعتبر ىذه القضية إحدل مشاكؿ العصر التي يتكجب عمى متخذيف القرار كضع حد لمكاجيتيا 

نتاج المخدرا ت مف أكبر كتنفيذ القانكف بحذافيره لمحد مف اإلتجار بيا كتعاطييا، كييعد تعاًط كتركيج كا 
عماره.   العقبات التي تقؼ أماـ تنمية المجتمع كا 

( ارتفاعان 2018-2017كفمسطيف لـ تكف بعيدة عف ىذه القضية، فقد شيدت في السنكات األخيرة )
ممحكظان في قضايا ضبط المخدرات، سكاء عمى صعيد التعاطي، االتجار كالزراعة، كبالتحديد تيعد 

 لقضايا الشائكة كالمعقدة نتيجة لسيطرة االحتالؿ عمييا.  بالتالي المخدرات في ضكاحي القدس مف ا

جراء إالمنطقة فقد تـ  ـ. كبالتطرؽ ليذه1967لقد تـ احتالؿ الضفة الغربية، القدس كضكاحييا عاـ
ة تـ التقسيـ السياسي كفقان لنص االتفاقية الفمسطيني ،ـ1995فترة محدكدة: ففي عاـ خالؿ تغييرات

تي كضعت تحت السيطرة المدنية كىي منطقة )أ( ال ،مناطؽ حيث تـ تشكيؿ ثالثاإلسرائيمية 
سرائيمية، فيما إ منيةأمنية الفمسطينية، كمنطقة )ب( خضعت لسيطرة مدنية فمسطينية كسيطرة كاأل

فة الغربية، كتقع تحت بقيت منطقة )ج( كىي المناطؽ الكحيدة المتالصقة كغير المتقطعة في الض
داريان سر السيطرة اإل % مف مساحة الضفة الغربية. يتـ التعامؿ 61كتشكؿ نحك  ،ائيمية الكاممة أمنيان كا 

كحسب فرض النظاـ  ،ثالث المناطؽ القكانيف داخؿبيف  تناقضان بقكانيف إسرائيمية كفمسطينية مما خمؽ 
سرائيؿ تتعامؿ داخ ،كالقانكف تككف أيضان السمطة في مناطؽ )ب( عاجزة عف تأدية مياميا ؿ ىذه كا 

 ،سرائيمية لمنع البناء كالتكسعغراض اإلمني كاألتيتـ بالشكؿ األ ،المناطؽ كأنيا مناطؽ حدكدية
. كتقع ىذه التجمعات داخؿ المناطؽ سكانيان  ان " تجمع194تحتكم عمى " ،" منطقة11كعددىا "

المنطقة ك عمى تخكـ أكف عمى حدكد كمشارؼ المنطقة )أ( ف تكأالخاضعة لمسمطة الفمسطينية، إما 
سيطرة  المأىكلة كتكفير)ب( ككاف مف المفترض فرض اإلدارة الفمسطينية عمى معظـ المناطؽ 
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سمك الثانية )حرب كلحمكح، ك أة تفاقيالزراعية كفقان إل كاألراضيالطبيعية محدكدة عمى المكارد 
 (. 2010أ؛ شاىيف، 2017

جتماعية اقتصادية ك ا  ة ك كضاع سياسيأئيمي، فإف مدينة القدس تعاني مف حتالؿ اإلسراكمنذ بداية اال

دل الى تككيف مناطؽ جديدة كمكتظة أديد مف سكانيا خارج حدكدىا، مما لى ىجرة العإأدت  ،صعبة

 ،آمنة تحكلت ىذه المناطؽ الى مناطؽ غيركمخيـ شعفاط، حيث  ،كالعيزرية ،بالسكاف مثؿ الراـ

اؿ السماح ليا مف قبؿ ال في حإ، كعدـ قدرة كصكؿ الشرطة الفمسطينية ،فنتيجة غياب حكـ القانك 

الرسمي  كانتشار أفراد الشرطة بزييـ ،عمى الرغـ مف تأسيس مراكز شرطية. سرائيميةالسمطات اإل

منية بزم مدني في ىذه جيزة األلمشرطة كاأل ف كاف ىناؾ تكاجده أبعد ) 2015منذ  سمحتيـ،كأ

نفاذه فيقانكف تحكالن في مجاؿ حكـ الالبمدات(، قد يشكؿ  فراد الشرطة أف عدد أال إىذه البمدات،  كا 

ضابطان كشرطيان( في ضكاحي القدس، مما حد مف فاعمية كجكد مراكز الشرطة في  67بقي محدكدان )

أ(. ككما يبدك مف خالؿ مراجعتي لمقاالت 2017كالبمدات المجاكرة ليا )حرب كلحمكح،  ،ىذه البمدات

( حيث 2015، صحيفة الحياة الجديدة"مخيـ شعفاط فكضى السالح كحشيش كمخدرات" ): صحفية

تجار بيا يتـ صناعتيا كاال، حيث ف المخدرات عبارة عف سكؽ حرة في المخيـإ" :قاؿ أحد المكاطنيف

عديدة، مف  فرزت مشاكؿى أ ممارسات االحتالؿ أفٌ  ،يبدك كفؽ ىذا المصدر. إذ كتعاطييا دكف رقيب"

( في تقرير صحافي بأٌف 2019ارزيقات )كما صرح  نتاجيا.ا  تجارتيا ك ك تعاطي المخدرات،  ضمنيا

ىناؾ بعض الحاالت في ضكاحي القدس ممف يعممكف بالتسكؿ، لكف اليدؼ الحقيقي ليـ ىك تركيج 

بالتالي فأماـ الباحثة خياراف لدراسة ىذا الكضع: دراستو كفؽ مكاقؼ المتعاطيف لممخدرات  .المخدرات

نفسيـ أك/ كدراسة رد الفعؿ اتجاىو. كبسبب ندرة الدراسات التي ركزت عمى الخيار الثاني، فقد أ

اطؽ ارتأت الباحثة دراسة ردكد الفعؿ االجتماعي نحك تعاطي كتجارة كانتاج المخدرات في من

طراؼ المجتمعية المتمثمة بالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية.ضكاحي القدس، مف كجية نظر األ
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 مشكلة الدراسة1.2 

 كاطالعيا عمى المقاالت عمؿ الباحثة في مركز عالج كتأىيؿ لمدمنيف المخدرات، مف خالؿ

)شعباف كعطاهلل،  "سرائيؿ في نشر المخدرات في مدنية القدسإعمى سبيؿ المثاؿ دكر " ،العممية

إطار في ، الشرطة عممت( حيث 2016( كالمقاالت الصحافية، كصحيفة )زمف برس، 2016

القبض خدرة، ك مف مادة "اليايدرك" الم كميات كبيرةضبط  عمى محاربتيا آلفة المخدرات كمركجييا

دارة مكافحة إلدل كما تظير المعمكمات المتكفرة  ار المخدرات،تجعمى خمسة مف مركجي ك 

كؿ مف كالربع األ ،خيرتيفلتي تـ اكتشافيا خالؿ السنتيف األالمخدرات حكؿ المستنبتات كالمختبرات ا

المختبرات المضبكطة في مناطؽ " حيث بمغت المستنبتات ك ك"ج تمركزىا في مناطؽ "ب" 2017عاـ

شارت أ(. كما ب2017% مف مجمؿ المستنبتات المخدرة )حرب كلحمكح،60" حكالي "ج

ف الشرطة تمكنت أ ،(2018حصائيات لدل الشرطة الفمسطينية حسب ما تـ ذكره )ككالة معان، اإل

قضايا تجارة كبيع مكاد  9منيا  ،قضية مخدرات 62لعاـ الجارم مف ضبط كالتعامؿ مع منذ بداية ا

كما  .الحبكب المخدرة"ك  "القنب اليندم الميجف، الحشيش، الييركيف ،كضبط السمكـ بأنكاعيا ،مخدرة

عدد  ازديادلى إإضافة  ،المكاد المخدرة لتصنيع كتغميؼؿ كتـ ضبط معم ،داة تعاطو أ 71تـ ضبط 

عالـ، )مثؿ كسائؿ اإل أك تحديد كيفية مكاجيتيا ،في تحديد مالمح ىذه الظاىرة تي تتداخؿراؼ الطألا

ككجيات نظر مختمفة.  ان طراؼ مكاقفف ليذه األأبالتالي يبدك . كغير الحككمية( المؤسسات الحككمية

االستخداـ غير المشركع  ك رد الفعؿ االجتماعي تجاهما ىتي: كاآل بالتالي فسؤاؿ الدراسة الرئيس ىك

 ؟ س منذ دخكؿ السمطة الفمسطينيةنتاج( في ضكاحي القدا  ، تجارة، ك )تعاطو  ؟لممخدرات
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 أْذاف انذراصت1.3 
 

، نحك تعاطً  ،اليدؼ العاـ ىك: فحص مضمكف رد الفعؿ االجتماعيتعمؿ الدراسة عمى تحقيؽ 

 في مناطؽ ضكاحي القدس. نتاج المخدراتا  كتجارة، ك 

 تية:اآلثانكية ىداؼ الاليدؼ العاـ األمف تتفرع 

خالؿ مراحؿ سياسية كتقسيمات جغرافية أثرت  ،رد الفعؿ االجتماعي تحديد مراحؿ تطكر -1

 في ضكاحي القدس. 

 رد الفعؿ االجتماعي.فحص مدل كجكد العناصر المككنة ل -2

)ىؿ ىك  يفونحك مميزات انتشار ككيفية تعر  طراؼ المجتمعية المتعددةمعرفة نظرة األ -3

حصائيات يتـ ا  ، ك يـ، كمناطؽ سكنأعمارىـ-المتعاطيفك كضع طبيعي، ىكية أ ،نحراؼإ

 نشرىا مف خالؿ الصحافة(. 

حصائيات إكما تنعكس في  ،نتاج المخدراتا  ك  يرؼ عمى مميزات ظاىرة تجارة كتعاطالتع -4

 الشرطة.

المخدرات  ار كتعاطً العكامؿ التي تؤدم النتشطراؼ المجتمعية المتعددة نحك عرفة نظرة األم -5

 في ىذه المناطؽ بالذات.

 طراؼ المجتمعية المتعددة نحك طرؽ المكاجية.معرفة نظرة األ -6

 طراؼ في ىذه المناطؽ. ستند عميو األتطار القانكني الذم فحص اإل -7

  لة المخدرات، كالشرطة.جراءات التي تنفذىا المؤسسات المحمية ذات العالقة بمسأفحص اإل -8
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 انذراصتأصئهت 1.4 

  تية:سئمة الفرعية اآلجابة عمى األىداؼ الدراسة مف خالؿ اإلأسيتـ العمؿ عمى تحقيؽ 

أثرت  ،تقسيمات جغرافيةك  ،خالؿ مراحؿ سياسية ،رد الفعؿ االجتماعيما ىي مراحؿ تطكر  -1

 في ضكاحي القدس؟ 

 ما مدل كجكد العناصر المككنة لرد الفعؿ االجتماعي؟ -2

)ىؿ ىك  يفوككيفية تعر  ،ارالمجتمعية المتعددة نحك مميزات انتشما ىي نظرة األطراؼ  -3

حصائيات يتـ ا  السكف، ك  ، كمناطؽأعمارىـ-المتعاطيفك كضع طبيعي، ىكية أنحراؼ إ

 نشرىا مف خالؿ الصحافة(؟

 حصائيات الشرطة؟ إكما تنعكس في  ،نتاج المخدراتا  ما ىي مميزات ظاىرة تعاطي، تجارة ك  -4

المخدرات  نتشار تعاطً الالمتعددة نحك العكامؿ التي تؤدم لمجتمعية طراؼ اما ىي نظرة األ -5

 في ىذه المناطؽ بالذات؟ 

 المكاجية؟طراؼ المتعددة نحك طرؽ ما ىي نظرة األ -6

ستخداـ لإللمكاجيتيـ  ،ستند عميو األطراؼ في ىذه المناطؽتطار القانكني الذم ما ىك اإل -7

 (؟ نتاجا  ، تجارة ك لممخدرات )تعاطً  غير المشركع

لة المخدرات، كالشرطة؟ جراءات التي تنفذىا المؤسسات المحمية ذات العالقة بمسأما ىي اإل -8

كىؿ تتكفر مؤشرات لنتائج  ؟جراءاتتؤخذ بالحسباف لتنفيذ ىذه اإل عتبارات التيكما ىي اإل

 جراءات؟ىذه اإل
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 أًْٛت انذراصت1.5 

القدس مع متعاطي المخدرات )بما يشمؿ كاحي ستتعامؿ الدراسة الحالية مع كيفية تعامؿ مجتمع ض

 ،جتماعية المختمفةبما فييا المؤسسات اال نتاج(ا  ، تجارة، ك لممخدرات، تعاطو المشركع  االستخداـ غير

تجاىاتيـ، حيث تعتبر الدراسة عالـ، المؤسسات الحككمية كغير الحككمية( ك )مثؿ كسائؿ اإل

ككيفية تعامؿ المؤسسات االجتماعية مع  ،بحث مكضكع رد الفعؿ االجتماعيطالئعية مف حيث 

لي يمكف التمحكر بالتاك  .حدكدية بيف الضفة الغربية كالقدسمنطقة التي تعتبر القضية مجتمعية في 

 ىمية:حكؿ نكعيف مف األ

 األىمية النظرية:1.1.5 

حكؿ مناطؽ ضكاحي  ةعمى حد عمـ الباحث ،كلى في فمسطيفتعد ىذه الدراسة مف الدراسات األ

نتاج المخدرات في مناطؽ ا  رة كاضحة عف كاقع تعاطي كتجارة ك دس، مما سيساعد في إعطاء صك الق

النتائج المترتبة سباب ك ىـ األأجاه ىذه الظاىرة ك تكمضمكف رد الفعؿ االجتماعي  ،ضكاحي القدس

ممية في المناطؽ كتعتبر ىذه الدراسة مساىمة كاضحة في تطكير المعرفة الع ،كىذه النتائج عمييا

جراء دراسات إلفمسطينية كالبحث العممي ككيفية نيا تثرم المكتبة العربية كاأكما  .المميزة بالصراع

 حسب المنيج الكيفي.

 األىمية العممية:2.1.5 

السياسات،  كيستفيد منيا كاضع ،تشكؿ الدراسة قاعدة معمكماتية بيانية لدراسات الحقة -1

 الجمعيات كالمؤسسات غير الرسمية.  كممثمك كتنفيذه،  ،القانكف كممثمك 

)كالشرطة، النيابة العامة، المحاكـ كغيرىا( نظمة العدالة الجنائية أسيستفيد مف ىذه الدراسة  -2

 كفي فمسطيف عامة.  ،في القدس كضكاحييا خاصة
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 حذٔد انذراصت1.6 

حدكد زمانية: تـ دراسة انتشار المخدرات في ضكاحي القدس خالؿ السنكات  -1

2013_2018. 

مؿ )الراـ، حدكد مكانية: تـ إجراء الدراسة الميدانية في مناطؽ ضكاحي القدس، كالتي تش -2

 . ، مخيـ قمنديا(العيزرية، مخيـ شعفاط

لى الصحافة إضافة سسات الحككمية كغير الحككمية باإلالمؤ  كمجتمع الدراسة: ممثم -3

 المحمية. 

كلية لمظاىرة كليس العكامؿ المباشرة األ ،جتماعيالمكضكعية: التركيز عمى رد الفعؿ اال -4

 قتصادية. العكامؿ النفسية كاالجتماعية كاإلك

 مصطمحات الدراسة:1.7 
  الفعل االجتماعي:

 .(2011 كالنجار، عبد القادرمصطفى، الزيات، فعؿ: الشي أم خمقو كقاـ بو )لغة: 

اإلنساني عمى المستكل الفردم، مف أنماط السمكؾ  : ىك كؿ ما يمارسو األفراد في المجتمعاصطالحا

 (.2009بحيث يضفي عمى ىذا الفعؿ معنى ذاتيان )سككت،  ،أك عمى المستكل الجماعي

فراد كالمؤسسات في منطقة ضكاحي القدس تجاه فعاؿ التي يمارسيا األكؿ ردكد األىي إجرائيا: 

 نتاج.ك اإلأك االتجار أدماف سكاء مف حيث اإل ،ظاىرة المخدرات

 المخدرات:

ادَّة لغة: يىكىاف فقداف الكعي بدرجات ميتىفىاًكتىة مى ٍنسىاف كىاٍلحى كالحشيش كاألفيكف كالجمع  ،تسبب ًفي اإٍلً

 (.2011، كالنجار، عبد القادرمخدرات )مصطفى، الزيات، 
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لى أك إ ار حكؿ الشخص المتناكؿ لي: ىي كؿ مادة تؤدم إلى افتقاد قدره اإلحساس لما يدك اصطالحاً 

ذا  ،أك مسكنة ،مضعفةعناصر  حتكاء ىذه المادة عمىكأحيانان إلى النـك إلالنعاس،  أك منبية، كا 

)البراؾ،  كاجتماعيان  ،نفسيان  ،ن جسميا تعاطاىا الشخص بغير استشارة الطبيب المختص أضرتو

1991.) 

 ىي عبارة مادة سامة، أما طبيعية أك ميصنعة، مثؿ الحشيش، يتـ استخداميا ليدفيف في :جرائياإ

ضكاحي القدس: اإلتجار بيا لمحصكؿ عمى مردكد مادم، أك/ ك استخداميا لمحصكؿ عمى النشكة 

 . كاليركب مف الكاقع

 ضواحي القدس:

اصطالحان: كىي المنطقة التي تمثؿ تجمع البمدات المحيطة بمدينة القدس مف الجيات المختمفة منيا 

إداريان لمسمطة الكطنية الفمسطينية بمدات جنكب شرؽ القدس، كشماؿ غرب القدس، كالتي تخضع 

كمنيا: الراـ، العيزرية، ابكديس، السكاحرة، الشيخ سعد، عناتا، بيرنباال، بدك، الجيب، كغيرىا )حرب 

 .ب(2017كالمحمكح، 

 جياز الشرطة:

د اٍلكى : لغة احب الشرطةحفظىة اأٍلىٍمف ًفي اٍلًبالى  )مصطفى، الزيات، رئيسيا اًحد شرطي كشرطي كىصى

 (2011كالنجار،  ،القادرعبد 

كتؤدم كظائفيا،  ،ىيئة مدنية نظامية بكازرة الداخمية رئيسيا األعمى رئيس الجميكرية" :اصطالحاً 

كىك الذم يصدر القرارات المنظمة لجميع  ،كتحت قيادتو ،كتباشر اختصاصيا برئاسة كزير الداخمية

 (.115، 2005)الكزاف،  "شؤكنيا كنظـ أعماليا
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: ىيئة نظامية مدنية تابعة لكزارة الداخمية في السمطة الفمسطينية، كيرأسيا مدير يسمى مدير جرائياإ

بالعمؿ الشرطي مف تكفير الشرطة، يتبع مباشرة لكزير الداخمية كعالقتو بو في جميع األمكر المتعٌمقة 

 .ماف لممجتمع بمينية كصكف حقكؽ االنسافمف كاألاأل
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 الفصل الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 المقدمة2.1 

 أقساـ:  ثالثة إلى ينقسـ اإلطار النظرم 

ت في عمـ الجريمة كعمـ رد الفعؿ االجتماعي التي تطكر  اتنظرياإلطار النظرم العاـ:  (1)

 نحراؼ. اجتماع اإل

 الدراسات التي تـ تنفيذىا حكؿ تعاطي المخدرات عمى حدكد الدكؿ.   (2)

 الدراسات التي ايجريت حكؿ تعاطي المخدرات في الضفة الغربية كالقدس.  (3)

األكلية لألنحراؼ كالجريمة،  مف الضركرة ذكره ىنا أف الدراسة الحالية ال تتعامؿ مع العكامؿ

 كبالتالي لف يتـ التطرؽ لإلدماف كأنكاعو كعكاممو. 

 نظريات عامة 2.2 

، عمى مستكل ان نحرافإ عد  التي تي  ،ىنالؾ عدة نظريات اجتماعية عامة تتطرؽ لمقضايا االجتماعية

معرفتيا يساىـ  مف خالؿ لييا في الدراسة الحالية، كالتيإكالمجتمعات كالتي يمكف االستناد فراد األ

 في فيـ رد الفعؿ االجتماعي المكجو نحك متعاطي المخدرات.  

 كفؽ استخداـ الدراسة الحالية: ،تنقسـ النظريات الى قسميف أساسييف
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نحراؼ ع كىي تتعامؿ مع ظاىرة اإلك المجتم، أك الجماعةأيات التي تركز عمى الفرد النظر  ( أ)

ك بما تسمى بالنظريات التقميدية. ىنا نذكر أكعكامميا مف منطمؽ ىذه الكحدات، ك الجريمة أ

 فقط أمثمة ليذه النظريات:

 نظرية القير االجتماعي2.2.1 

ـ، عندما عرض دراستو عف االنتحار 1897ميؿ دكركيايـ نظريتو في القير االجتماعي سنة إعرض 

جتماعية ناتجة عف القير انحراؼ ظاىرة إلف اإ(، حيث يرل ركاد ىذه النظرية 1991)العمر، 

خر، فالفقر مرتع خصب لمجريمة، فراد تجاه البعض اآلمط االجتماعي الذم يمارسو بعض األكالتس

خالؽ يكلد رفضان لمقيـ كاال كىك كذلؾ كالفقراء يكلدكف ضغطان ضد التركيبة االجتماعية بيف الطبقات،

ف القيـ االجتماعية، كما يعتقد االجتماعي. كلك اختؿ تكاز فراد النظاـ أاالجتماعية التي يؤمف بيا 

راب ستسكد طكائؿ، فإف حالة مف الفكضى كاالضايـ( كىك مف ركاد ىذه النظرية األميؿ دكركيإ)

 (. 2008)الجبار،  فراد كالمجتمعألا

ذم لى عدـ التكازف بيف اليدؼ الإأيضان بأف االنحراؼ يعزل  (2008الجبار، عف )ركيايـ كيرل دك 

جتماعي. فإذا كاف كالكسيمة التي يستخدميا لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ في النظاـ اال ،يبتغيو الفرد في حياتو

ختالؿ اإل فإف فراد كبيران،ىداؼ الطمكحة كالكسائؿ المشركعة التي يستخدميا األالفارؽ بيف األ

دافو عف طريؽ لى تحقيؽ أىإران كاضحان. فالفرد الذم ال يصؿ أم سيصبح خالقي لسمكؾ الفرداأل

بو ىدفو كالسرقة، كالرشكة، كبيع المكاد التي  حقؽتماعيا، يسمؾ مسمكان منحرفان يالكسائؿ المقررة اج

فراد كي ينحرفكا د ضغط لدل بعض األيحرميا القانكف. كىنا يمعب القير االجتماعي دكران في تكلي

 (.2008اجتماعيان )االعرجي، 
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 االجتماعينظرية التفكك )االختالل( 2.2.2 

يعتبر مفيكـ "األنكمي" حيث  الثقافة،فراد عف لمشكالت االجتماعية ىك انفصاؿ األف مرجع اإ

كقد صاغ " ىيرماف " كجية نظره في ضكء  .ميؿ دكر كايـ" مصدر ىذا االتجاهعند "إ الالمعيارية()

دكات التغير أحينما يقبؿ المجتمع  أقافي، فالمشكالت االجتماعية تنشنظرية "أكجبرف" عف التخمؼ الث

التفكؾ االجتماعي بصفة عامة . يشير كتكقع كتناكؿ نتائج ىذه التغيراتكيفشؿ في فيـ  ،االجتماعي

ائو عمى الكجو إلى عدـ قدرة النسؽ االجتماعي عمى تأدية كظائفو في إشباع احتياجات أعض

 .(2008)بدر،  المطمكب

تماعي مفيكـ شامؿ تطكر مف خالؿ عمماء االجتماع. فضالن ف مفيكـ التفكؾ االجأكمف ذلؾ نرل 

كعمى ضعؼ قكاعد  ،فإنو يعد مؤشران داالن عمى التناقض المتصارع بيف المعايير الثقافية ،عف ذلؾ

لى سكء إف التفكؾ يشير بالتحديد أ القكؿ يمكف بالتاليكتفكؾ الجماعة االجتماعية.  ،السمكؾ كمعاييره

باتو الذاتية كبيف نتيجة العجز في تحقيؽ التكافؽ بيف رغ، نسجاـ مع بيئتوفؽ الذم يعكزه االالتكا

فإف ذلؾ  ،ك فقداف التعاكف كالتنسيؽ الضركرم إذا كاف سكء التكافؽ كبيران ككاضحان أكضاع حياتو، أ

 (. 2005ييدد كيؤذم كجكد الفرد كالجماعة عمى السكاء )العمر، 

كاف ذلؾ  ،فراد في المجتمعكلية بيف األأمما كانت العالقات نو كبأكيعتقد منظكر التفكؾ االجتماعي، 

نو أ ،أم .كالعكس صحيح ،ان مف انتشار السمككيات المنحرفةالمجتمع أكثر ترابطان كتنظيمان، كأكثر خمك 

مف  ،كأكثر معاناة ،ن كثر تفككان، كأقؿ تماسكاأكاف ذلؾ المجتمع  ،كمما كانت تمؾ العالقات ثانكية

 (. 2000نحراؼ )الخميفة، ارتفاع معدالت الجريمة كاإل
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 نظرية الضبط االجتماعي2.2.3 

كمف الدراسات  ،عمماء ىذه النظرية العالمة "ابف خمدكف" كالفيمسكؼ "دكركيايـ" ك"رككس" أبرزمف 

الجانب ترتكز ىذه النظرية بصكرة كبيرة عمى حيث  ،"ىيرشي" ػػػالحديثة لمضبط االجتماعي ىي ل

 ،كتعتمد في تفسيرىا لمظكاىر عمى التنشئة االجتماعية ،الكقائي أكثر منو العالجي في عممية الضبط

 (. 2018، دليب)بكعلعممية الضبط االجتماعي  ان أساسي كتعتبر عامالن 

صية حيث أسػػس ابػػف خمػػدكف معػػالـ نظريتػػو مػػف خػػالؿ الضػػركرة االجتماعيػػة التػػي تقتضػػييا خا

ذلؾ أف أم بناء بشرم البد لو مػف ضػكابط اجتماعيػة تػنظـ ىػذا البنػاء كالعالقػة فيما بينو،  ،البناء

كحكمػو فػييـ تارة يكػكف مسػتندا  ،كفي ذلؾ يقكؿ ابف خمدكف: أنػو البػد لمبشػر مػف كازع يرجعػكف إليػو

يكجػب انقيػادىـ إلييػا  ػارة إلػى سياسػة عقميػةيسػتند تيكجػب انقيػادىـ ك  ،إلػى شػرع منػزؿ مػف عنػد ااهلل

 (. 2018مػا يتكقعكنػو مػف ثػكاب ذلػؾ الحػاكـ بعػد معرفػة بمصػالحيـ )بكعبدلي، 

ي مجاؿ العنؼ كالجريمة يتفؽ معظـ العمماء الذيف اىتمكا بصفة خاصة بالضبط االجتماعي ف

 ،رقابة االجتماعية عمى الفرد في المجتمعكال، ك السيطرةألضبط نو عندما يضعؼ اأعمى ، نحراؼكاإل

بط االجتماعي نظرة ضى الإلبحيث ينظر "ابف خمدكف"  ،نحرافيةتظير منو سمككيات عنيفة كا

 ،لمحياة االجتماعية ان ف الضبط الزمأألنو يرل  ر؛ركرة حتمية لبني البشكض ،اجتماعية نفسية نفعية

ف فائدتو المحافظة عمى المصمحة أك  ،نسافنفسو ناجـ عف خاصية طبيعية في اإلنو في الكقت أك 

 العامة لألفراد في المجتمع. 

ف الضبط االجتماعي يتكقؼ عمى مدل تأثير السمطة أ (2008بدر، )عف كيرل "دكركيايـ" 

ينتيج  ،خالقيةخضع سمكؾ الفرد لسمطة المجتمع األفعندما ال ي ،األخالقية لممجتمع عمى األفراد

نحراؼ فينتج عنيا العنؼ كاإل ،و الشخصية كيصعب إمكانية التحكـ فيياسمككان كفؽ شيكاتو كمصالح
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عتبر األسرة مف أقكل آليات كسائؿ الضبط االجتماعي مف خالؿ تنشئة الفرد منذ صغره عمى تك 

كتسميط  ،تجعمو مقيدان بيا تمقائيان، فالتنشئة األسرية تقكـ عمى ربط الفرد بمجتمعو ،ضكابط معينة

 خالؽ كنظـ كقكاعد المجتمع. أسمككو حسب قيـ ك  رقابة عميو كضبطال

ؿ لى ككف "الضبط االجتماعي" مصطمحان يستخدـ معياريان ليدإ، (Carlton, 2015)كذىب كارلتكف 

مات تتسـ ف االىتماإكافقيف مع معايير الجماعة، كحيث فراد متعمى العمميات التي تؤكد ككف األ

فإف آليات الضبط االجتماعي تسيـ عمميان في حؿ  ،عمى حد سكاء كداخميا الجماعات بالتنكع بيف

 الصراعات القائمة بيف االىتمامات كتكجد درجة مف التقبؿ كالتناغـ االجتماعي. 

ـ يحكؿ بيني ،راد بأسرىـ كأصدقائيـ مف خالؿ العالقات الكدية كالحميميةفكبالتالي فإف ارتباط األ

 فسرية، فيـ يقكمك خالؿ ما تعممكه مف القيـ األ مف محصنيف ذاتيان  فنحراؼ كيككنك كبيف ممارسة اإل

بضبط تصرفاتيـ كالسيطرة عمى رغباتيـ تمقائياى مف خالؿ القيـ األخالقية كالدينية التي تربكا عمييا في 

 ،كلية )االسرة(كيزىا القكم عمى دكر المؤسسات األمحيط االسرة، كتأتي أىمية ىذه النظرية، مف تر 

 مارسة الضبط االجتماعي لألفراد. كالثانكية )المدرسة( في م

 نظرية الصراع 2.2.4 

ك كضع تقكـ فيو جماعة مف البشر باالشتباؾ في ألى حالة إف مصطمح الصراع عادة ما يشير إ 

ف الجماعات أساس أثر مف جماعة، عمى أكك أخرل أمع جماعة  ،نكع مف المعارضة الكاعية

خرل، فالصراع ىك نكع مف التعامؿ حكؿ الجماعة األ ىداؼ ال تقبمياألى إنيا تسعى أالمناكئة تبدك 

 (. 2002كاخركف،  مكارد كسمطة )جمبي كدعاكل بشأف قيـ

عضيـ البعض، فيك أكثر مف ف الصراع ينطبؽ عمى التفاعؿ الذم يحدث بيف البشر كبأ أم 

الصراع كتر كالنزاع. زمة كالتراع، كمف صكر الصراع المعقدة: األالذم ىك أبسط صكر الص التنافس
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 األىداؼج عف االختالفات كالتناقضات بيف رادات الكطنية كالقكمية، كىك ناتىك تنازع اإل

ف كانت االك  ك أك عالميان أاقتصاديان  سياسيان، أكشكالو كمظاىره تتعدد، كأف يككف أمكانيات، كا 

سبابو أك تحريضان، كتتعدد أك تحالفان أ ك تيديدان أكسائمو كأف تككف حصاران  تكنكلكجيان، كالصراع تتعدد

نظرية الصراع عمى جممة مف تقكـ ك اجتماعية. أك استراتيجية أقتصادية إك أكأف تككف سياسية 

لككنيا تتككف مف جماعات ذات  ؛مفادىا أف الحياة االجتماعية تكلد بطبيعتيا الصراع ،التصكرات

فيي تتضمف أشكاالن متباينة  ،ةكمتداخمة، فالنظـ االجتماعية ليست متحدة كمنسجم ،مصالح مختمفة

كالتخمص مف الطبقة المسيطرة  ،لى التغيير سعيان لتأكيد ذاتيا كضماف حقكقياإكتميؿ  ،مف القكة

 (. 2016عمييا، كؿ ذلؾ لف يتأتى إال عف طريؽ الصراع )ضيؼ كزيداف، 

منظكر مف  صراع االجتماعيإلى ال لى العكامؿ التي تؤدمإبحاث شارت الدراسات كاألأكأيضان 

  يكلكجي نذكر أىميا بإيجاز شديد كفقان لما يأتي:كسس

أكالن: الطبقة االجتماعية: لكؿ طبقة ثقافتيا الخاصة، كمصالح مشتركة تجمع أفرادىا، كتحرص 

خرل عمى تحسيف مصالحيا في حيف تحاكؿ الطبقات األالطبقة الغنية عمى المحافظة عمى 

 كضاعيا.أ

جماعة عرقية فرض ثقافتيا عمى  لكؿ جماعة عرقية ثقافتيا، كتحاكؿ كؿ ثانيان: الجماعات العرقية:

خرل، كعادة ما تعاني األقميات العرقية مف بعض التمييز العنصرم كالتفرقة العنصرية مف األ

 المجتمع الكبير.

ادة ما كلدييـ القدرة عمى اتخاذ القرارات اليامة، كع ،ثالثان: العامؿ السياسي: ىناؾ أفراد يممككف القكة

كبيف أفراد المجتمع الذيف ليس ليـ  ،يككف ىناؾ تنافس بيف صناع القرار المييمنيف عمى السمطة
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كىذا ما يفيد الدراسة الحالية في فيـ أف العامؿ  ،(2015ي النظاـ السياسي )بكجالؿ، سمطة حقيقية ف

 السياسي يمعب دكران كبيران في نشر المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس.

  نظرية اإلختالط التفاضمي  2.2.5

مف أىـ ركاد ىذه النظرية العالـ االمريكي أدكيف سذرالند كتمميذه كريسي، حيث خرجت ىذه النظرية 

ـ، كتيعد مف النظريات االجتماعية التي تفسر السمكؾ اإلجرامي كالمنحرؼ 1939لمكجكد عاـ 

(، كينطمؽ سذرالند في نظرية االختالط التفاضمي مف عدد مف الفرضيات التي 2006)اليكسؼ، 

ل أف السمكؾ العنيؼ كاإلجرامي لدل الفرد ىك سمكؾ مكتسب يتـ عف طريؽ التعمـ. إف التفسير تر 

العممي لمجريمة كالسمكؾ اإلجرامي حسب "سذرالند" ك"كريسي" يمكف صياغتو كفيمو بإعتماد 

طريقتيف: األكلى عمى ضكء العمميات التي تحدث لحظة حدكث الجريمة، كالثانية عمى ضكء التاريخ 

، كعمى ىذا األساس قدـ "سذرالند" ك"كريسي"، التفسير الميكانيكي كيعني التط كرم لمشخص المجـر

أف الجريمة ال تحدث إال بكجكد فرصة مكاتية الرتكاب الفعؿ اإلجرامي، كالتفسير التطكرم يشير إلى 

لثقافة التطكر التاريخي لمشخصية اإلجرامية، أك دراسة شخصية المجـر مف حيث التنشئة كالمحيط كا

 .(Edwin & Cressey, 1978)السائدة 

تجاه الوحدات تي تركز عمى رد الفعل االجتماعي )ب( نظريات رد الفعل االجتماعي: ىي تمك ال 

آنفة الذكر، التي تتمثل بنظرية القير االجتماعي، ونظرية التفكك )االختالل( االجتماعي، نظرية 

 الضبط االجتماعي، نظرية الصراع.

 النظرية التفاعمية الرمزية2.2.5 

خيرة مف كالتي تأسست خالؿ السنكات األ "،اغكشيك"لى مدرسة إجذكر النظرية الرمزية التفاعمية تعكد 

كلى ، كما تعكد الجذكر األ"كلياـ تكماسك "، "اليمكف سمكؿ"القرف التاسع عشر، كتتمثؿ في تحميالت 
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تسعى التفاعمية الرمزية كنظرية  .(2002)عبد الرحمف، " ركبرت بارؾ"لى إليذه النظرية 

سكسيكلكجية لدراسة دكر الفرد كسػمككو في المجتمػع داخؿ الجماعة الذم ينتمي إلييا، مع االىتماـ 

ك بيف الجماعة كالمجتمع الذم يعيش فيو، أك بيئتو أتفاعؿ كالتبادؿ بيف الفرد كذاتو بمككف عممية ال

مػكز كالمعاني التي تترجـ في السمكؾ الفردم كالدكر فالتفاعمية الرمزية تسعى لتحمػيؿ نػسؽ الر 

تحرص التفاعمية الرمزية نفسو  الكقت يمجتمع، فالكظيفي كالسيككلكجي الذم يػقكـ عمى الفرد في ال

كمركب العالقة المتبادلة بيف الفرد كالمجتمع، ككيفية تنظيـ  ،عمى دراسة المظاىر الرمزية لمتفاعؿ

يعكس مجمكعة العناصر الداخمية  ،قبؿ الفرد في إطار كأسمكب عقالني مف ىذه العػالقة، كال سيما

 (. 2002)الذاتية( لمفرد كاستجاباتو لممكاقؼ كالعمميات االجتماعية )عبد الرحمف، 

كالسمكؾ الذم يقكـ بو نحك  ،نساف عبر الدكر الذم يحتموالنظرية التفاعمية الرمزية نمكذج اإل تفيـ

ظرية كجكد شخصيف لذا تفترض ىذه الن .القة معو خالؿ مدة زمنية محددةع الذم كٌكف ،الفرد اآلخر

خر ف يتعرؼ عمى سمات الفرد اآلأالتي يحتمكنيا، فكؿ منيما يحاكؿ دكار الكظيفية متفاعميف عبر األ

العالقة التفاعمية التي تنشأ بينيما. كعبر عممية التفاعؿ كالتقكيـ المتبادؿ بينيما يكٌكف  عبر ،كخكاصو

خر، بالتالي فيذه العالقات ىي التي تشكؿ رد الفعؿ التصكرات الرمزية، نحك الفرد األ فرد منيماكؿ 

 .  (2005)العمر،  االجتماعي

نو يمكف تحميؿ كتفسير أ (Blumer)كبمكمر  (Mead)ىذا كيرل زعماء ىذه النظرية مثؿ: ميد 

ما لـ  ،سافنف نفيـ نمكذج اإلأحيث ال نستطيع  ،تفاعمية الرمزيةنساف في ضكء النظرية النمكذج اإل

مف القياـ بسمكؾ معيف نحك دكار تمكنو دكار. كىذه األأك مجمكعة أ ،يكف شاغالن لدكر معيف

نساف في التفاعؿ مكذج اإلمف ىنا نستنتج بأف ن ،ك الجماعة التي يكٌكف عالقة معياأالشخص 

كالعالقة التفاعمية التي تنشأ بينو  ،ؾ الذم يتحمى بوكالسمك  ،نما يعتمد عمى الدكر الذم يحتموإالرمزم 
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ذيف تنسب ليـ فراد الىميتيا في تقكيـ األأكر رمكز ليا كبينيـ، ىذه العالقة التي يتمخض عنيا ظي

فراد ك انقطاعيا بيف األأىي التي تحدد استمرارية العالقة الرمكز. عممان بأف طبيعة الرمكز المككنة 

 . (Blumer, 1989)كالجماعات 

 :الفعل االجتماعيرد 2.2.6 

نحرافي ىك: عبارة عف جميع السمككيات التي تخرؽ رد الفعؿ االجتماعي أف السمكؾ اإلترل نظرية 

و ناتج لمتفاعؿ االجتماعي المعايير االجتماعية كالقكانيف المسنكنة مثؿ القياـ بعمؿ إجرامي، عمى أن

فراد كأنكاع مختمفة مف شرائح الجميكر، مثؿ الجماعات المتماثمة، أك أطراؼ مجيكلة اليكية، بيف األ

 (Rafter & Brown, 2011).الرسمي أك ممثمي مؤسسات الضبط االجتماعي 

لى الكضع النفسي كالعكاقب االجتماعية التي يعاني إار رد الفعؿ االجتماعي االنتباه أنص لـ يمفت

ىذه النظرية تسمية "رد الفعؿ االجتماعي"  كنحراؼ، كلـ يستخدـ مؤيدف باإلالمكصكمك منيا األفراد 

ك المنحرؼ، مما جعؿ تحديد أكتفت النظرية بكصـ المجـر احيث  في البداية لكصؼ كجية نظرىـ،

الؽ لمعمؿ الالحؽ ىك كتاب ، كعمى الرغـ مف ذلؾ كانت نقطة االنطان صعب ان صؿ ىذه النظرية أمر أ

 . (Bemburg, Krohn & Rivera, 2006) 1951راض االجتماعية لػ ليمرت عاـ معمـ األ

ف شخص نيا تبدأ بفعؿ اجتماعي يصدر عألى إات التحميمية لمحياة االجتماعية شارت الدراسأكقد 

ك بيف الفعؿ كرد أى التأثير المتبادؿ بيف الشخصيف خر، كيطمؽ عمآمعيف يتبعو رد فعؿ مف شخص 

فعاؿ غير الفعؿ االجتماعي كبيف غيره مف األف نفرؽ بيف ألفعؿ اصطالح التفاعؿ، لذا البد ا

نساني الذم يحمؿ معنى لتعريؼ ماكس فيبر: "ىك السمكؾ اإلاالجتماعية، فالفعؿ االجتماعي كفقان 

كو" لييـ سمك إخاص الذيف يكجو شيفكر في رد الفعؿ المتكقع مف األ فأليو فاعمو بعد إيقصد  ان خاص

 (.  1983)ركشيو، 
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كالتي  ،فالفعؿ االجتماعي يتضمف مجمكعة مف الخصائص التي تقع ضمف مفيكـ الفعؿ االجتماعي

ركشيو،  عف، 2005) فعاؿ، كمف ىذه الخصائص حسب ما ذكرىا الميدمتميزه عف غيره مف األ

1983): 

ة لمفرد ككذلؾ بالنسبة ف يككف لمفعؿ قيمة الدليؿ أك الرمز بالنسبأيتعمؽ بمعيار الداللة، أم  - أ

تصاؿ أف سمكؾ الفرد يندرج ضمف نسؽ اال مف الطرفيف أم ان لألفراد األخريف كأف يككف مفيكم

 فراد.بيف األ

أم  ،خريفأك المجمكعة مف األفراد بفعؿ اآل ،ب_ ينبغي أف يتأثر أم فعؿ اجتماعي إلدراؾ الفرد

 يات كمقاصد اآلخريف. يبرىنكا عبر سمككيـ أك فعميـ االجتماعي أنيـ فيمكا غا

ذا إك في مجاليـ، أرىـ حضكر األخريف ككجكدىـ حكليـ في اعتبا افراد أف يأخذك ج_ يجب عمى األ

 ، ال يعتبر فعالن اجتماعيان. رك الحضك أف االعتبار ليذا الكجكد خذ بعيآكاف كؿ منيـ غير 

نتاج المخدرات في  تجاه تعاطي االجتماعي تحميؿ رد الفعؿ ميمة بيدؼ ىذه الخصائص ىي تجارة كا 

 ضكاحي القدس.

نما عمى  ،عمى طبيعة الفعؿ نفسو ر السمكؾ اإلجرامي أك المنحرؼتعتمد ىذه النظرية في تفسيال  كا 

في  (Tannenbaum, 1938)لى ما كتبو إكيرجع أصؿ ىذه النظرية  ،ع تجاىورد فعؿ المجتم

خركف آلىك الكيفية التي يعاممو بيا ا ؛نحرؼلى خمؽ المإف ما يؤدم أكتابو "الجريمة كالمجتمع" عف 

بما يالزميا مف  ،ف تمؾ الكيفية كما يصاحبيا مف عمميات مرحميةألى إشار أمف خالؿ تمقيبو. فقد 

( مف أكائؿ المتعمقيف Lemertيعتبر ). ثـلى تأكيد الشر كاإلإإنما تؤدم  ،ر كتأثر متبادؿ مشترؾتأثي

ف كاف االىتماـ ينحصر في كيفية نشكء الفعؿ المنحرؼ، أد ، فبع"لتاننبكـ"بيذا المفيكـ مف الالحقيف 

(. كما يرل جريتيت 2002)ىالؿ،  ؿ المجتمع إزاء ىذا الفعؿأصبح االىتماـ ينصب عمى ردكد فع
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(Grattet, 2011)،  نتاجان نحراؼ باعتباره لى اإلإف منظكر التفاعؿ االجتماعي ينظر أفي بحثو

قراف، كالمتفرجيف مثؿ مجمكعات األ ،مفة مف الجماىيرنكاع مختأفراد ك يف األلمتفاعؿ االجتماعي ب

المجيكليف، كممثمي منظمات الرقابة االجتماعية الرسمية. كبيذا يمكف تعريؼ رد الفعؿ االجتماعي 

سمكبيا الخاص، كعمى نو عممية تككيف إيجابية ليا أي أ( Blumer( كبمكمر)Meadكفقان لػميد )

دائمة لألفعاؿ التي ف يحددكا اتجاىات سمككيـ عمى أساس تأكيالت أممية ذه العالمشاركيف في ى

خالؿ ىذه العممية، بتعديؿ كتغيير استجاباتيـ ألفعاؿ اآلخريف، أك إعادة  كفاآلخر  مع بيا فيقكمك 

لقيـ التي تجاىاتيـ، كالنظر في مدل مالئمة المعايير كاظيـ مقاصدىـ كرغباتيـ كمشاعرىـ ك تن

 (.2000افؽ مع مكقؼ الفاعؿ )شتا، التكيؼ كالتك  فلكي يستطيعك  يعتقدكنيا

 نظرية الوصمة االجتماعية  2.2.7

لجكفماف في كتابو ،  ”Labeling theory”نظرية التي سميت بػػالظير مفيكـ الكصمة في 

التي تجرد الفرد مف أىمية القبكؿ االجتماعي  ،، كيشير إلى عالقة التدني1963"الكصمة"، عاـ 

الكامؿ، حيث إف الكصمة ىي العممية التي تنسب األخطاء كاآلثاـ الدالة عمى االنحطاط الخمقي إلى 

أك تثير الشائعات )عبد  ،أك سمات تجمب ليـ العار ،أشخاص في المجتمع، فتصفيـ بصفات بغيضة

مجرد الفعؿ الرسمي مف جانب المجتمع تجاه العضك، (. كتشير الكصمة إلى أكثر مف 2001العزيز،

أك كشؼ عف أم اختالؼ ممحكظ عف بقية األعضاء )الرياحنة كالشكاشرة،  ،الذم أساء التصرؼ

الكصمة االجتماعية تزداد بناءن عمى حجـ العقكبات  لى أف"، إميد جكرج ىربرت". كقد ذىب (2015

 فأكد أف العقكبات الصارمة المرتبطة بالمتابعة كالمقاضاة، .فركضة عمى مخالفي القانكف كنكعياالم

مسألة تتعارض مع إعادة تكييؼ المنحرؼ. كما أف اإلجراءات التي تيتخذ نحك مخالفي القانكف،  ىي

ما يخمؽ ركح العداكة عند المنحرؼ. كينطكم تكجو متؤدم إلى تدمير التفاعؿ بينيـ كبيف المجتمع، 
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شمو ال يقتصر عمى عجزه عف قكبات الصارمة ىك نظاـ فاشؿ تمامان، كأف فميد ىذا عمى أف نظاـ الع

نما يمتد إلى تككيف فئة إجرامية )جربكع، ردع اإل  (. 2005نحراؼ فقط، كا 

 (: 1993كقد تطكرت نظرية الكصمة باتجاىيف لدراسة االنحراؼ ىما )حسنيف، 

ف كؿ فعالية تخالؼ األنظمة أة عمى المكافق نظمة كالقكانيفتفيـ ككفاؽ اجتماعي حكؿ األ . ىناؾ1

 تعتبر انحرافان )كىذا ىك البعد المكضكعي لسمكؾ معيف كانحراؼ(.

تجاه ك أي، تجاه فعالية اجتماعية معينة . التركيز عمى كيفية كمضمكف عممية رد الفعؿ االجتماع2

كىذا ىك البعد ) ،أفراد معينيف، حتى لك لـ يكف ىناؾ أنظمة تعرؼ ىذه األكضاع أنيا مخالفة ليا

ردكد فعؿ لظيكر  بدكرىا، راؼ ىك الفعالية التي تؤدمنحإلإف اذاتي لكضع ما كانحراؼ(. مف ىنا فال

  .(Becker, 1963)تجاىيا 

يمثؿ ىذا االتجاه، الذم يرل أف الطريقة التي يتعامؿ  فأكائؿ م مف (Lemert, 1967)يعتبر ليمرت 

كاستمراره في ذلؾ السمكؾ، كما ذلؾ  لى كجكدهإىي التي تؤدم  ،مع الفرد المنحرؼ بيا المجتمع

تجاىو. كيرل فعاؿ مف المجتمع بيف فعؿ الفرد المنحرؼ كردكد األ نحراؼ إال نتيجة تفاعميةإلا

كؿ لطبيعة الفعؿ يعتبر المسؤكؿ كالمحدد األ رد فٌ أ ،مراض االجتماعيةكتابو عف األفي  "ليمرت"

لى جكىر السمكؾ، إك غير السكم ال يعكد أساسان أالسمكؾ المنحرؼ ف كصؼ أسمكؾ الفرد، كأكضح 

نما مرجعو  جتماعيان لرد الفعؿ اجة عف ىذا السمكؾ، كقدـ تحميالن لى ردكد الفعؿ المجتمعية الناتإكا 

عضاء المجتمع كدكرىـ في لصؽ صفة )الكصـ( بالفرد أجتماعي مف خالؿ عنصريف، االكؿ: اال

جرامي الذم يمعب دكران ميمان في إلصاؽ ىذه تمثؿ في المنحرؼ كسمككو اإلني: فيالمنحرؼ، اما الثا

 (.Lemert, 1951عف  2016الصفة بو )عبد اليادم، 
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 لوم النظام تجاه 2.2.8

تجاه لكـ النظاـ، كىك يشير الى في ىذا المجاؿ، كيسمى  (Eitzen, 2000)ىذه االتجاه طكره إيتزف 

 جانبيف ىما: 

 عف المعايير كالقكاعد فراد بإعتبارىـ خارجيفالكثير مف الناس يمكمكف األىنالؾ  لوم الفرد: -1

نيـ  المجتمعية، ف ثقافتيـ متدنية مقارنة مع ثقافة ألى إيشكمكف مصدران لممتاعب، كينظركف كا 

المجمكعة السائدة كالمسيطرة، بدالن مف تكجيو المكـ لممؤسسات العاممة في المجاؿ االجتماعي 

 كالتربكم.

 كتتمثؿ نتائج إلقاء المـك عمى االفراد فيما يمي: 

 يعفي كيحرر الحككمة مف مسؤكلياتيا. فيك صرؼ انتباه الفرد عف المؤسسات، -أ

لكـ الفرد يجعؿ مف الصعب عميو إحداث تغيير عمى النظاـ القائـ عمى مستكل المؤسسات  -ب

 االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.

السمطة بمكـ الفرد، فإف ذلؾ يعزز السيطرة عميو بسيكلة، كيبعد الناس  كذك ك عندما تقكـ الحككمة  -ج

 عف لـك النظاـ.

 مر الكاقع(. لفرد لمنظاـ القائـ )التسميـ باألمة قدرات اءد يكرس المفيكـ النمطي، بعدـ ماللـك الفر  -د

 لى ما يمي:إيشير لوم النظام:  -2

فراد فراد كالنظاـ، إذ قد يككف األاأل تمع ينشأ مف تفاعؿحيانان ىـ المشكمة، فالمجأفراد يككف األ -أ

 لمشكمتيـ.  ان عدكانييف تجاه النظاـ، كالنظاـ بدكره ال يضع حد
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لقاء المكـ عمى المؤسسات كدكرىا في بناء كاقع ظاىرة أك إلكـ النظاـ ىك تجاه معقد، ألنو يمثؿ  -ب

 مشكمة اجتماعية. 

 تجاه لـك النظاـ لألسباب اآلتية:  Eitzen استخدـكقد 

ف معظـ الناس يمكمكف المؤسسات، لذلؾ نحف بحاجة إلى إحداث حالة مف التكازف بيف لـك أل -أ

 النظاـ كلـك الفرد.

 بقضايا المجتمع في إطار مؤسسي كمنظـ.  االىتماـلى إألننا بحاجة  -ب

تخدـ الناس،  لـ ىي غييرىا، إذاعمى ت العمؿ سات مف صنع البشر، فينبغيف ىذه المؤسأبما  -ج

 كفؽ االحتياجات البشرية المتزايدة كالمستجدة. 

لى إمجتمع كعمى الفرد، كينظر قدـ تكازنان كيركز عمى النو يي إتأتي أىمية ىذا االتجاه مف حيث 

 فعاؿردكد األ لمعديد مف المشكالت االجتماعية، التي تتككف مف خالؿ اإلطار المؤسسي كمصدرو 

تعتبر ىذه النظرية ىامة لمدراسة الحالية مف ناحية أنيا تركز ك تجاه االفراد. لممؤسسات  ةياالجتماع

تجارة المخدرات، كليس فقط عمى ، إنتاج ك طيالفعؿ المجتمعي، كخاصة المؤسسي، تجاه تعاعمى رد 

 ف. فراد المتعاطياأل

الشرطة كالصحافة ككيؼ  بعد الحديث عف النظريات العامة السابقة، ىنا نأتي لدراسة دكر رد فعؿ

 .جتماعي نحك الجريمة في المجتمعتعمؿ عمى بمكرة رد الفعؿ اال
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 :اإلطبر انُظز٘ انخبص2.3 

 رد فعل الشرطة: 2.3.1

ماف ألفراد مف كاألكؿ عف حفظ األدالة الجنائية، تعتبر المسؤكؿ األجيزة العأحد أالشرطة عتبار إب

التعاكف "في تقرير بعنكاف  (Bradford & Jackson, 2016)شار بالدفكرد كجاكسكف أ .المجتمع

ف االتصاؿ بالشرطة، لإلبالغ عف الجرائـ ألى إ "ؿ مف أعماؿ الرقابة االجتماعيةمع الشرطة كعم

، ك يساعد ف غياب التعاكف يضعؼ كفاءة الشرطة كغيرىا مف أىا في سرعة التعرؼ عمى المجـر

 ككاالت العدالة الجنائية. 

دكر الشرطة في التعامؿ مع  (Moore & Kleiman, 1989)كضح كؿ مف مكر ككميماف أكما 

ىداؼ كاستراتيجيات يجب أات المدنية، لذلؾ ال بد مف كجكد قضية المخدرات كخاصة في المجتمع

بيف رجاؿ  إلى التعاكف ضافةلمتعامؿ مع قضايا المخدرات، باإل اتباعيا مف قبؿ الشرطة كالمكاطنيف

 (Moore & Kleiman, 1989) مكر ككميمافحسب  جتمع كتتمثؿ ىذه االستراتيجياتلمالشرطة كا

  فيما يمي:

 تية: من العرض ويمكن وصفيا بالنقاط األ أواًل استراتيجية الحد 

يعتمد عمى زيادة  كىك راتيجيات التي تتبعيا الشرطةتطبيؽ القانكف التعبيرم كىك أحد االست (1)

 عدد المكارد البشرية المستخدمة لحؿ مشكمة المخدرات.

ىي استراتيجية تعتمد عمى التعامؿ مع مستكيات عالية مف تكزيع  ”Mr. Big“مستر بيج   (2)

 المخدرات لتطكير قدرات ذكية كتحقيقية.



25 
 

يدية تحد مف نيا استراتيجية تقمإم يستخدمكف العنؼ في الطرؽ، حيث ستراتيجية العصابات الذا  (3)

 العنؼ كالجرائـ. 

ح مف الصعب عمى لى االنتقاؿ حتى يصبإنيا تجبر األسكاؽ إستراتيجية الطريؽ العميؽ، حيث ا  (4)

 يف االلتقاء.البائعيف كالمشتر 

لى تحقيؽ إتيدؼ التي  ،مف خالؿ المجرميف الخطريف ستراتيجية السيطرة عمى المخدراتا  (5)

 السيطرة عمى الجرائـ بدالن مف السيطرة عمى المخدرات بذاتيا مف خالؿ السيطرة عمى المدمنيف. 

 ستراتيجية الحد من الطمب ويمكن وصفيا بالنقاط االتية:اثانيًا: 

المخدرات، مصادر المجتمع: يأتي دكر المجتمع في استخداـ مكارده ضد استخداـ كتيريب  (1)

ف النجاح في مكاجية تيريب المخدرات يعتمد في أل ؛عف نفسو ميـ جدان دفاع المجتمع إذ إف 

 الغالب عمى جيد المجتمع أكثر مف جيد الشرطة.

كتقديـ شككل ضد العصابات  ؛يتمثؿ مف خالؿ أفعاؿ المكاطنيف دفاع المجتمع عف نفسو  (2)

بعض  في الدفاع النفسي الدفاع النفسي عف الذات، كلكفكقضايا المخدرات، أك مف خالؿ 

تكسيع نطاؽ  لىإمما يؤدم  ،ف ضد مستخدمي المخدراتستخداـ العدكااحياف تتمثؿ في األ

 صابات الجسدية. العنؼ كزيادة عدد اإل

ىـ االستراتيجيات التي تتبعيا الشرطة لمحد أ. عف (Mazerolle, 2005)كما تحدث مازيركؿ 

طيؿ شبكة تكزيع المخدرات لى تعإات )عمى سبيؿ المثاؿ: حممة تيدؼ مف العرض عمى المخدر 

 اآلثاربيؿ المثاؿ: برامج تكعكية عف المحمية(، كأيضان استراتيجية الحد مف الطمب )عمى س

 بيدؼ منع الشباب مف تجربة المخدرات(. ،المترتبة عف استخداـ المخدرات بقيادة الشرطة
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دكار جراءات كاألإلدرات في مجمكعة مف ا( فبيف دكر الشرطة في مكافحة المخ2011ما المعايطة )أ

 التي تؤدييا كالتي تتمثؿ فيما يمي:

م زراعة مشبكىة عمى أكمنع قياـ  ،خدرات بالجـر المشيكد( ضبط المتكرطيف بقضايا الم1)

 راضي التي تسيطر عمييا. األ

كعقد الندكات  ،رشاد كالتكجيوتعاطي المخدرات مف خالؿ برامج اإلخطار أ( التكعية مف 2)

 ضرار المخدرات.أعف  ،كالبركشكرات ،كتكزيع المنشكرات ،كالمحاضرات

 دماف.يف في المراكز المتخصصة لعالج اإلشراؼ كالمتابعة لعمميات عالج المدمنإل( ا3)

 رد فعل الصحافة 2.3.2 

إف االشخاص يشكمكف آراءىـ حكؿ الجريمة مما يركنو أك يقرؤكنو في كسائؿ اإلعالـ. إذف ما ىك رد 

 ؟ يايمة، ككيؼ تؤثر عمى فيمنا لتجاه الجر فعؿ الصحافة 

اـ، كالقسـ الثاني: تجاه الجريمة بشكؿ عكؿ: دكر الصحافة القسـ األ .لى قسميفإيقسـ دكر الصحافة 

 تجاه المخدرات بشكؿ خاص.دكر الصحافة 

 تجاه الجريمة.القسـ االكؿ: دكر الصحافة 

كىذا  ،ا في الكشؼ عف مالبسات الجريمةيمكف االستفادة مني ،يفإف كسائؿ االعالـ سالح ذك حدٌ 

يشكؿ الجانب الجيد منيا، كأيضان يمكف استخداميا لتركيج المخدرات عبر كسائؿ التكاصؿ 

 . (McGovern & Milivojevic , 2016)كىذا يشكؿ الجانب السمبي ،االجتماعي
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 Facebookعبر  ،شرطة، كصكالن غير مسبكؽ لمجميكر، كالعكس صحيحلمعالـ منحت كسائؿ اإل 

حيث  ،حداثفي الكقت الفعمي حكؿ الحكادث كاألالتكاصؿ  شرطة كالجميكرلم، يمكف Twitterك

 .  (McGovern & Milivojevic , 2016)عالـ أداة ميمة في تحقيقات الشرطةصبحت كسائؿ اإلأ

    عالمية لمجريمة كىي:ر البد مف تكافرىا في التغطية اإلف ىناؾ عناصأ(، 2005حمد )أكما ذكر 

 شخاص الذيف ليـ عالقة بالجريمة.األ -1

 ماكف التي جرت فييا كقائع الجريمة.األ -2

 عدد الضحايا. -3

 حجـ الخسائر. -4

 الظركؼ غير المألكفة التي تمت فييا الجريمة. -5

 ك العاطفية المرتبطة بالجريمة.أنسانية الجكانب اإل -6

 الطابع الدرامي لمجريمة.  -7

ساس قيمة ككزف كؿ عنصر مف ىذه العناصر السبعة أعالـ يقكـ عمى كسائؿ اإلكنشر الجريمة في 

 . (2005، حمدأ) المككنة لخبر الجريمة

لمصحافة في نشر الكعي االجتماعي لمكافحة الجريمة،  ران ف ىناؾ دك أ(، 2015كما تحدثت طو )

 في في ىذا البحثتمثمت المشكمة لمجرائـ كالحكادث،  كمعرفة مصادر معمكمات التغطية الصحفية

 كعدـ مشاركة الصحافة االجتماعية في حؿ القضايا المجتمعية.  ،رشادغياب التكعية كاإل



28 
 

براز  ر،كعية الجماىييضان في تأيجابي يكمف عالـ اإلف دكر اإلأ(، 2008كما ذكر مصطفى ) كا 

ككيفية معيشتيـ  ،عماؿ اإلجراميةرض خمفية حياتية لممتكرطيف في األمني، مف خالؿ عالتكاصؿ األ

 كظركفيـ قبؿ كبعد الدخكؿ في دائرة الجريمة. 

 لمتغطية الصحفية التي تتعمؽ بالجريمة:  ان ىناؾ شركط فٌ إ(، 2016ذكرت جكدة )

ني لى المجنفسو إ و، فالبد مف تكجيو االىتماـالمكازنة في االىتماـ بيف الجاني كالمجني عمي -1

 . قطاالىتماـ عمى الجاني ف عميو، كال ينصب

صحؼ تشترط في ف بعض الإي كاإللماـ بالقضاء الجنائي، بؿ البد مف معرفة النظاـ القضائ -2

 ف يككف حاصالى عمى شيادة عميا في القانكف. أمحرر شؤكف الجريمة 

 خبار الجرائـ كالحكادث بصكرة عادية، كعدـ استخداـ كسائؿ إثارة كجذب لمقراء. أالتعامؿ مع  -3

سباب كدكافع السمكؾ أؿ البد مف تخصيص مساحات لمناقشة خبار الجريمة بأر عدـ االكتفاء بنش-4

 جرامي كالعقكبات المقررة لو. اإل

 تجاه جريمة المخدرات. دور الصحافة 2.3.3 

في التخفيؼ مف ظاىرة انتشار  كفعاالن  ان كبير  ان عالـ دكر ف لكسائؿ اإلأ(، 2010شار الكردم )أ

لى الجميكر مف برامج كاعية، إعالمية التي تبثيا المخدرات كتعاطييا، كذلؾ مف خالؿ الرسالة اإل

ساسية في أعالـ مسؤكليات كبيرة ك عالمية. كيتحمؿ اإلحقؽ اليدؼ المنشكد مف الرسالة اإلكبذلؾ ت

في قضية مثؿ قضية المخدرات التي مستكل الكعي العاـ الذم يعيشو المجتمع دكف استثناء، ك 

قطاعات  ثار مدمرة كانعكاسات ىائمة عمى مختمؼآمف  لما ليا ،تعانييا جميع المجتمعات العالمية
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دماف خط المكاجية األ المتعددة عالـاإل تيعد كسائؿالمجتمع كفئاتو، ك  كؿ لمخاطر تعاطي كا 

 .كالحد مف انتشارىا كالطمب عمييا ،المخدرات

لدكر الكبير الذم تمعبو في مقالتو عف ا (Montage, 2011)ما الجانب السمبي كما ذكره مكنتج أ

ف ىذه الكسائؿ قد تككف عامالن مف أ الـ الجماىيرية في قضايا المخدرات، حيث ذكرعكسائؿ اإل

 عالـاليائؿ في كسائؿ اإلف التطكر أ، كذكر أيضان تجارةتعاطي ك العكامؿ التي تشجع الناس عمى 

يسيؿ عممية التالعب، كدعـ سياسة المخدرات، لذلؾ البد مف كجكد برامج عالجية ككعي اجتماعي 

 حكؿ خطكرة المخدرات عمى المجتمع. 

 ,Young & Cohen)عف  1993أما عف أدكار الصحافة في المجتمع كما ذكرىا حسنيف )

 ،تيغذم الجميكر بالمعمكماتتعكس الصحافة الكاقع،  -تجاىيف: االتجاه االكؿفي ا تتمثؿ ،1981

 كدافعيا ىك ،ىي الميربي الجماىيرم فالصحافة، حسب ذلؾ ،كتيظير ليـ ماىك الجيد كماىك السيئ

 مصمحة المجتمع. 

خالقي، كذلؾ مف خالؿ تغطية مكقؼ ألصحافة ىي كسيمة لمتذمر كلمفزع اال -االتجاه الثاني

كجعؿ  ،عمى القارئ الميؤثر في المجتمعتككيف فزع جماىيرم مف خالؿ التأثير ، ك اجتماعي ما

 التفكير حكؿ ما يجب عممو لمكاجية ىذا الكضع.  فخريآلا

 ،تجاه كضع اجتماعيف تغذية الجميكر بالمعمكمات إحيث  .حكاؿ، لإلعالـ أىمية كبرلميع األفي ج

التالي يؤدم إلبراز الكعي الجماىيرم كخمؽ نظرة جماىيرية كب ،خبارمإلكضع لمكضكع كتحكيؿ ىذا ا

 بناء رد الفعؿ االجتماعي.
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 انذراصبث انضببقت:2.4 

 الدراسات المحمية: 2.4.1

في كزارة الصحة الفمسطينية كبالتعاكف مع مكتب  ،(2017دراسة معيد الصحة العامة ) ىدفت

حكؿ اتجار كتعاطي المخدرات في  مسح نكعيإلى عمؿ االمـ المتحدة المعني بالمخدرات كالجريمة، 

. كانت اىداؼ المسح دراسة مميزات تعاطي المخدرات )سف 2017ك 2016بيف عامي فمسطيف 

البدء، مصادر المخدرات، القدرة عمى تحمؿ التكاليؼ، اسباب تعاطي المخدرات، نية اإلقالع، 

كالعكامؿ األسرية(، كآليات العالج كالفجكات بيف االحتياجات كالخدمات المقدمة. شمؿ البحث مناطؽ 

جراء  ةعشر  قدس. اعتمد البحث عمى تنفيذ ثالثية كقطاع غزة كالالضفة الغرب  52مجمكعة بؤرية، كا 

مقابمة مع متعاطيف  40مقابمة مع متعاطيف في غزة، ك 48مقابمة مع متعاطيف في الضفة الغربية، ك

ف عدـ كجكد سمطة فمسطينية مكحدة ألى إناثان. تكصمت الدراسة ا  ران ك في القدس. شممت المقابالت ذكك 

مى الحدكد كنظاـ لمشرطة، كالصراع الفمسطيني الداخمي، كالضعؼ القانكني، كمحدكدية السيطرة ع

 سيمت في زيادة تعاطي كتجارة المخدرات بيف الفمسطينييف. أكميا مف العكامؿ التي 

لى تحديد مناطؽ انتشار المخدرات " في الضفة الغربية، إ ،ب(2017دراسة حرب ولحموح ) ىدفت

 ،ء عمى الصعكبات التي تكاجو الشرطة الفمسطينية في مكافحة انتشار المخدراتكتسميط الضك 

كضعؼ الكالية  ،(، بسبب طبيعة النظاـ القانكني ليذه المناطؽفي مناطؽ )ب( ك)ج ىاكمالحقة تجار 

كافحة المخدرات في تمؾ المناطؽ. الفمسطينية فييا، مما حد مف قدرة الشرطة الفمسطينية في م

خيرتيف لتي تـ اكتشافيا خالؿ السنتيف األف المستنبتات كالمختبرات اأىذه الدراسة ظيرت نتائج أ

المختبرات (، حيث بمغت المستنبتات ك تمركزىا في مناطؽ )ب( ك)ج 2017 كالربع االكؿ مف العاـ

% مف مجمؿ المستنبتات المخدرة التي تـ ضبطيا مف قبؿ 60( حكالي المضبكطة في مناطؽ )ج
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% مف 22منية االخرل، كجيزة األلشرطة الفمسطينية بالتعاكف مع األلمخدرات في اإدارة مكافحة ا

 % في منطقة )أ(. 17المستنبتات تـ ضبطيا في المنطقة )ب( فيما 

سرائيمي في حتالؿ اإللى التعرؼ عمى أثر سياسات االإ يدفتف ،(2013) بو السعودأدراسة  أما

رفع نسبة الجريمة بيف سكاف مدينة القدس، كعمى المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية المترتبة مف 

المنتشرة في السياسات االسرائيمية، كتأثير ىذه السياسات عمى الكضع الديمكغرافي كأنكاع الجرائـ 

كلى مف حيث تبة األتركيج المخدرات احتمت المر ف جريمة تعاطي ك أ الدراسة بينت. مدينة القدس

انتشارىا بيف السكاف في القدس، في حيف جاءت في المرتبة الثانية جرائـ العنؼ، كفي المرتبة الثالثة 

سرائيمي حتالؿ اإلىـ السياسات التي يتبعيا االأ فٌ أ. كأظيرت نتائج الدراسة تعاطي الميسكرات بأنكاعيا

منية الحكاجز األكتككيف  فصؿ العنصرمجدار السياسة بناء تطبيؽ تمثمت ببناء المستعمرات، 

 لتفافية. كالطرؽ اإل

كاف "ظاىرة بعن، )2007(دراسة الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ووزارة الداخمية  ىدفت

 ،لى تقرير الكضع الراىف حكؿ المخدرات في فمسطيفإ، "راضي الفمسطينيةتعاطي المخدرات في األ

تـ استخداـ  ، حيثتيجية كطنية لمكافحة ىذه الظاىرةعداد استراإالمبنة االساسية لممساىمة في لتككف 

سرة ىي ف األأالدراسة ظيرت نتائج ىذه أ .عداد ىذه الدراسةإمي كالنكعي في سمكبيف الككؿ مف األ

ف ىناؾ أما بناء، كانحراؼ األ لىإحد الكالديف يؤدم ذلؾ أساسية لمفرد، كفي حاؿ غياب الحاضنة األ

كاالنقياد لتعاطي  ،عالقة سببية بيف انخفاض مستكيات الدخؿ كارتفاع معدالت البطالة كالفقر

ف ىناؾ زيادة سنكية أأيضان التكصؿ لتقدير عدد متعاطي المخدرات، حيث كجد  المخدرات. تـ

الغربية % في الضفة 24.3% بعدد متعاطي المخدرات في االراضي الفمسطينية بكاقع 24.1مقدارىا 

 % في قطاع غزة. 23.9ك
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لى تشخيص كاقع تعاطي المخدرات في القدس في الفترة بيف إيدفت ف ،(2006دراسة عمران ) أما

سمبان  ـ، كدرجة انتشارىا ككاقع مدمنييا مف حيث مدل تأثيرىـ2004شيرم آب ككانكف االكؿ 

التخمص مف المخدرات، كمدل جؿ أـ لمعالج مف خريف ليـ، ككاقع نظرتيبالمخدرات، ككاقع نظرة اآل

التي تبرر إدمانيـ. كما الجيات التي تكجيكا إلييا، ككاقع المنظكمة القيمية  ،فاعمية ىذا العالج

ف غالبية المدمنيف ىـ مف الشباب، غالبيتيـ العظمى مف الذككر غير ألى إتكصؿ الباحث 

رجة عالية جدان، كتأثرت نظرتيـ المتزكجيف، كقد أثرت المخدرات عمى حياة ىؤالء المدمنيف سمبان بد

 كمحاكلة عالجيـ لـ تكف ناجعة.   .ى الحياة كنظرة االخريف إلييـإل

لى التعرؼ عمى التطكر التاريخي لقضية المخدرات في إ (1993دراسة حسنين ) فيدفت خيران كأ

سرائيمي ىك إلحتالؿ ا، كذلؾ في الفترة التي كاف اال1991-1948القدس الشرقية بيف عامي 

ف أتكصمت الدراسة إلى  .دسالضفة الغربية كقطاع غزة بما فييا الق داريا كأمنيا عف منطقةإمسؤكؿ ال

فة التيـ سقاط كاإكلية االتجار بالمخدرات، كيحاكؿ حمؿ الفمسطينييف مسؤ سرائيمي يي حتالؿ اإلاال

بؿ لمخدرات مف قاالتجار با إلى أفٌ  حصائيات العامة لمشرطةعمييـ، في حيف تكصمت اإل

سرائيمييف يتعاممكف مع ىذه القضية فيما ف اإلأكما  .كىك عكس ما يتـ التركيج لو الفمسطينييف متدفو 

الحصكؿ عمى االستقالؿ، فأكجد  يخص الفمسطينييف مف الناحية السياسية بيدؼ تشكيو حقيـ في

قانكنية عمى سرائيميكف مف ىذه القضية رد فعؿ اجتماعي كقانكني بيدؼ السيطرة االجتماعية كالاإل

 القدس.

 الدراسات العربية:2.4.2 

ف سباب انتشار المخدرات في العراؽ مألى التعرؼ عمى بعض إىدفت  التي، (2018دراسة جابر )

كانت  نسب عمى ثالثأ: تيةلى النتائج اآلإ. تكصمت الدراسة ساسيةكجية نظر طمبة كمية التربية األ
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لى الرفيؽ الفرد، ىمية االنتباه اأتكصيات الكاف مف ك سرة، كدكر األ ،نترنتىي رفاؽ السكء، كدكر اإل

 .ثارىا عمى الفرد كالمجتمعآخطار المخدرات ك أة تبيف جراء مؤتمرات عممية لمطمبإكمف المقترحات 

لى التعرؼ عمى دكر الجامعات السعكدية في تكعية المجتمع إ ىدفت(، 2017دراسة العنزي )

بدرجة مرتفعة لمجامعات  ان ف ىناؾ دكر أظيرت نتائج الدراسة أ .منيابأضرار المخدرات كطرؽ الكقاية 

ف مجاؿ الكقاية كاف بدرجة أظيرت الدراسة ألسعكدم، كما لمتصدم ألضرار المخدرات في المجتمع ا

 متكسطة.

إلى التعرؼ عمى دكر الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية  تىدف (،2015دراسة صالح )

الناتجة مف تعاطي  ،النفسية كالدينيةك  الصحيةك  قتصاديةاإلك األسرية ك  جتماعيةلمعرفة المشكالت اال

دعكة منظمات المجتمع المدني  أظيرا الدراسة أىميةالمخدرات لدل الشباب في المجتمع السكداني. 

عمى معالجات لظاىرة تعاطي المخدرات كالعمؿ عمى  منطكيةباب إلى إعداد البرامج الالميتمة بالش

بمخاطر ىذه الظاىرة الكافدة، فضالن عف تعزيز القيـ االجتماعية الرافضة ليذا السمكؾ  تكعيتيـ

حتى يمكف االستفادة مف تكصياتيا في  ،تشجيع البحكث التي تتناكؿ قضايا المخدرات، ك المنحرؼ

 .كضع الخطط كالبرامج الخاصة بالعالج كالمكافحة

دكر العالقات العامة في الحد مف انتشار لى التعرؼ عمى إىدفت (، 2011دراسة المعايطة )

ف أظيرت نتائج الدراسة . أدارة مكافحة المخدرات االردنيةإمخدرات مف كجية نظر العامميف في ال

لرقابة كالمتابعة شراؼ كامخدرات االردنية تمارس عمميات اإلدارة مكافحة الإكجيات نظر العامميف في 

 جرائي.لدكر العالجي كالدكر التنفيذم اإلئي، كارشاد الكقادكار كىي اإلأمف خالؿ ثالثة 

إلى تشخيص كاقع تعاطي المخدرات كالمسكرات في مدينة  ىدفت(، 2010دراسة كيطان )، كأخيران 

كدرجة  ،2009ياية شير تشريف األكؿ لعاـ الديكانية في الفترة الكاقعة مابيف منتصؼ شير تمكز كن
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إلى أف غالبية الدراسة  تكصمت . ككاقع مدمنييا مف حيث مدل تأثرىـ سمبان بالمخدرات ،انتشارىا

العظمى مف الذككر كغالبيتيـ  ،عامان  يفال تتجاكز أعمارىـ ثالثة كثالث المدمنيف ىـ مف الشباب الذيف

ا ف المشاركة في ىذًه المؤتمرات أك الندكات ىي بحد ذاتيا  كيسكنكف المدف، ك  ،غير المتزكجيف

مشاركة أك مساىمة في عالج جزء مف المشكمة التي نبحثيا، كالتي تقع مسؤكلية دراستيا كعالجيا 

ككذلؾ  ،كالصحية ،كالتربكية كالقانكنية ،كالنفسية ،عمى تخصصاتنا في مجاالت العمـك االجتماعية

 بعض مؤسسات كزارة الداخمية كمنيا مديرية مكافحة المخدرات.

 الدراسات االجنبية  2.4.3

التعرؼ عمى آليات تيريب المخدرات بيف  إلى، (Srikrishnan, 2018)دراسة سركرشنان  ىدفت

سباب تجاه ألى الكشؼ عف إمريكية، عبر الحدكد البرية، كما سعت المكسيؾ كالكاليات المتحدة اال

راسة عمى المنيج دت الدتيريب المخدرات عبر الحدكد، حيث اعتملً  استخداـ المراىقيفينإلى الميرب

يف في مجاؿ التيريب عبر الحدكد، داة المقابمة مع مجمكعة مف المراىقيف العاممأالكصفي باعتماد 

ف أظيرت نتائج ىذه الدراسة أخصائييف كالمسؤكليف عف الحدكد. ضافة الى مجمكعة مف األإ

يـ في فخ تيريب دت الى كقكعأ ،الظركؼ االجتماعية الصعبة، التي كاف يعيشيا المراىقكف

 دكالر الى آالؼ الدكالرات.   100جر مادم قد يصؿ مف أالمخدرات مقابؿ 

لى الكقكؼ عمى إىدفت ، (Dolliver, Ericson & Love, 2017)دراسة دوليفير وآخرون 

. كىك برنامج تخفي عمى شبكة اإلنترنت (TOR-The Onion Router)ثير استخداـ شبكة أمدل ت

تصاؿ بدكف الكشؼ عف اليكية في تيريب المخدرات كتكزيعيا، حيث اإلدميو مف ييٌمكف مستخ

المخدرات لدراسة تكزيع  ،كالبيانات المكانية االستكشافية ،استخدمت ىذه الدراسة التحميؿ الجغرافي
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كىكلندا كالمممكة  لمانياأك  ستراليا ككنداأ كىي: ف ستة بمدافأظيرت نتائج ىذه الدراسة، أبيف البمداف. 

 نكاع المخدرات المستخدمة. أسيطرت عمى قكائـ العالـ عبر  ،ةة كالكاليات المتحدالمتحد

رؼ عمى كيفية تيريب المخدرات مف لى التعإ، فقد ىدفت (Woody, 2017)ما دراسة وودي أ

، نكاعياأي تعبر منيا المخدرات ككمياتيا ك لى الكاليات المتحدة، مف حيث الدكؿ التإمريكا الجنكبية أ

ف ىناؾ زيادة أبينت الدراسة . يف في العالـكبر الدكؿ المنتجة لمكككايأحيث تعد ككلكمبيا كبكليفيا مف 

لى الكاليات المتحدة، إت في ككلكمبيا، حيث يتـ تيريبيا نتاج الييركيف كالمخدراإكبيرة في كميات 

تـ تيريب الكككاييف . يعبر الطرؽ البحرية كالجكية في شرؽ المحيط اليادم كالبحر الكاريبي مركت

ف قرب بنما ألى إشارت نتائج ىذه الدراسة أيات المتحدة، عبر ممر المكسيؾ. لى الكالإمف ككلكمبيا 

مف ككلكمبيا جعميا نقطة عبكر رئيسية لجماعات التيريب الككلكمبية. يعتمد الميربكف في غكاتيماال 

عمى الطرؽ في مناطقيا الحدكدية الشاسعة، حيث تعتبر السمفادكر دكلة عبكر رئيسية لممخدرات، 

ة مصممة قكارب مفتكح كىذه عبارة عف ،ما يسمى )البانغا( إلى استخداـكىذا ما دفع خفر السكاحؿ 

قدمان مع محركات خارجية  35ك 25المخدرات، يتراكح طكليا بيف  جيدان لغرض مالحقة ميربي

 متعددة. 

ات كسبؿ ليآفريقيا ك أب لى تتبع تجارة الييركيف في جنك إ (Bruwer, 2017)واتجيت دراسة بروير 

فريقيا أى جنكب إللييركيف يصؿ ف اأظيرت نتائج الدراسة أريقيا، حيث فأتيريب اليركييف في جنكب 

يراف، كيمر  فغانستافأمف  ييركيف عمى مراكب شراعية تعبر الكمف ىناؾ، يتـ نقؿ عبر باكستاف كا 

كجيتيا النيائية،  لىإسيا، حيث يتـ إعادة تكجيييا آك ألى دكؿ عبكر في أفريقيا إيط اليندم المح

يتـ عف  ،فغانستافأف تيريب اليركيف خارج ألى إشارت الدراسة ايضان أ .ركباأك لى إكمعظميا يككف 

نو إبسبب غياب تطبيؽ القانكف، حيث  كثر استخدامان ثة طرؽ كلكف الطريؽ البحرم ىك األطريؽ ثال
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ت أكبر غـ مف الييركيف مف مركب شراعي قبالة مكمبسا. لقد كانك 1032ضبط تـ  2014في عاـ 

نو لفيـ أظيرت نتائج ىذه الدراسة أ .كرة لياغانستاف كالبمداف المجافأعممية ضبط لممخدرات خارج 

نتاج ف دكؿ اإلمنسؽ يجمع بي ف يككف ىناؾ جيدأب اليركييف كاالستجابة ليا، يجب شبكات تيري

كعمى طكؿ  ،ى زيادة يقظتيا في المكانئ المحميةإلفريقيا أ تحتاج جنكب في غضكف ذلؾ االستيالؾ.ك 

فريقيا كما أنفاذ القانكف في شرؽ إاـ الدكلي كجيكد ات ازداد االىتمالحدكد، مع استمرار المضبكط

لى نقاط اليبكط في إف يتجيكف بشكؿ متزايد ك عؿ الميربحكليا، كربما كاف ىذا ىك السبب الذم ج

 جنكب إفريقيا. 

دات الفعمية لى التعرؼ عمى العقبات كالتيديإ ت، ىدف(Nwannennaya, 2017)دراسة إنواننايا 

حميؿ في نيجيريا بسبب تجارة المخدرات، حيث اعتمد الباحث طريقة ت منيلألمف الكطني كاأل

نترنت. تكصمت الدراسة لمجمكعة ى الصحؼ كالمجالت كاإلإلضافة المحتكل في ىذه الدراسة باإل

مف، فشؿ الحككمة في تكفير الضركريات قتصاد الفاشؿ، انعداـ األاإل :ائج مف أىميامف النت

 ى تيسير الطريؽ لالتجارإل تدأ ه العكامؿتي يسيؿ عبكرىا، كؿ ىذلحدكد الاالساسية لمحياة، كا

الحدكد سيمة االختراؽ. حيث حدكد  عبرلى البالد مف إيتـ تيريب المخدرات حيث بالمخدرات، 

د البرية نيجيريا مميئة بالثغرات، كعادة ما يتـ تيريب المخدرات غير المشركعة عبر مكانئ البال

   كالجكية كالبحرية. 

بحث في كاقع تجارة إلى ال ىدفت ،(Isralowitz & Afifi, 2016)سرالويتز وعفيفي إسة درا

لقاء الضكء عمى الجيكد المبذكلة في مكافحة ىذه اآلفة، في ظؿ  المخدرات في الشرؽ االكسط، كا 

الصراع القائـ في الشرؽ االكسط. كما حثت عمى التعاكف لمعالجة مشكمة المخدرات عمى مستكل 

نشاء إبمداف، كقد جرل العمؿ عمى راضي الحدكدية المقفرة كحدكد البية بما في ذلؾ األالشعالقكاعد 
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ىذه د كاجيت . لقسرائيمي كالفمسطينيإلمكافحة المخدرات بيف الجانبيف اطر مينية لمعمؿ عمى أ

ىذه شارت نتائج أ .مكانيات التنقؿا  ية كالمكجستية تتعمؽ بالتصاريح ك دار الجيكد الكثير مف العقبات اإل

ارية إدعبر الحدكد المشابكة بمرجعيات  لبيئة خصبة لالتجار بالمخدرات ان ف ىناؾ كجكدأالدراسة، 

كاصر التعاكف المشترؾ ألح المشتركة، قادرة كميتمة بخمؽ ف الجيات ذات المصاأمنية متداخمة، ك أك 

 بعيدان عف الخالفات السياسية. 

حيث ىدفت ، (Giommoni, Aziani, & Berlusconi, 2016)خرون آدراسة جيومون و 

كالقرب  كذلؾ مف خالؿ تحميؿ عكامؿ محددة مثؿ )الفساد ،لتحميؿ شبكة تزكيد الييركيف ألكركبا

ف الفساد كالقرب االجتماعي كالجغرافي ىي مف ألى إشارت نتائج الدراسة أاالجتماعي كالجغرافي(. 

 لى الدكؿ االركبية. فالعقاقير غير المشركعة،إمدادات الييركيف إعكامؿ الرئيسية التي تفسر تمرير ال

ة كيؼ تؤثر الظركؼ االجتماعية لى المستيمؾ. كما تبيف الدراسإتنتقؿ عبر عدة حدكد قبؿ الكصكؿ 

الدخؿ المنخفض، عدـ التجانس العرقي، كعدـ االستقرار السكني( عمى ارتفاع  مثؿ)تصادية إلقكا

 مناطؽ. نسبة الجريمة في ىذه ال

التعرؼ عمى شبكات االتجار كحرب المخدرات  فيدفت إلى (Dell, 2015)دراسة دل  أما

ف ألى إشارت الباحثة في دراستيا أمريكية، كقد الؿ قياس المراجعة االقتصادية األالمكسيكية. مف خ

مريكية، كتبمغ قيمة إيرادات المكسيؾ مف كؿ لممخدرات لمكاليات المتحدة األالمكسيؾ تعتبر المكرد األ

رع ف المنظمات التي تتاجر بالمخدرات ما زالت تمارس عممياتيا كتز إمميار دكالر. حيث  25ذلؾ 

ف الجرائـ أمف البمدات. كقد أظيرت الدراسة  %14ما زالت تزرع المخدرات في  إذ المخدرات،

ف المناطؽ التي ينتيي فييا أالبعض، كما تجار المخدرات بعضيـ المتعمقة بالمخدرات يقتؿ فييا 
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حكـ البمديات، يرتفع فييا العنؼ المرتبط بالمخدرات كتجارتيا، حيث يحاكؿ تجار المخدرات استعادة 

 المناطؽ كالسيطرة عمى المناطؽ التي نيزعت منيـ.  

تجار بعاد االأتحميؿ لالتجار بالمخدرات كتحديد جراء إلى إىدفت  ،(Öner, 2014دراسة اونر )

ف أت جرائـ االتجار بالمخدرات يمكف ذا كانإمة دكلية، كما ناقشت الدراسة ما بالمخدرات كجري

كبر صناعة في عالـ أف المخدرات تعتبر ثاني ألى إشارت نتائج الدراسة أكلية. ك تخضع لمحاكمة د

المشركعة في  ف عدد المستفيدييف مف المخدرات غيرألى إشارت تقديرات االمـ المتحدة أكما  .اليكـ

كدت الدراسة عمى ضركرة أ، كلذلؾ 2050% بحمكؿ عاـ 25نسبة ف ترتفع بألـ مف المتكقع العا

لية لعاـ التعاكف الدكلي لمكافحة الشركر التي تسببيا تجارة المخدرات، تمثمت بإتفاقية األفيكف الدك 

صككؾ دكلية  عشرى لى جانب إأف مراقبة المخدرات اتفاقية دكلية بش ةعشر  . تـ عقد ثالث1912

لى التعاكف إضافة ى تقميؿ عرضيا كاالتجار بيا، باإللإيا المتعمقة بالمخدرات مما يؤدم بشأف القضا

الثنائي بيف الشرطة كالسمطة القضائية، لمتغمب عمى بعض الصعكبات المتعمقة باالختالفات في 

 النظـ القانكنية. 

لى التعرؼ عمى عالقة إىدفت  ،(Liberman, Kirk & Kim, 2014)دراسة ليبرمان وآخرون 

لى أف االعتقاؿ إتكصمت نتائج الدراسة . جريمةنظرية رد الفعؿ االجتماعي كتأثيرىا عمى العكد لم

ف تسامح رجاؿ الشرطة أاالعتقاؿ لممرة الثانية، كأيضان لممرة االكلى يزيد مف احتماؿ مخالفة القكانيف ك 

 المجرميف ةقد يزيد مف احتمالية عكد (كالعامميف بالمدارسمثؿ المعمميف )كالجيات الفاعمة االخرل 

مداد المكتبات باألبحاث إىمية ىذه الدراسة في أجاءت  .جرامي في المستقبؿفعؿ اإللتكرار ال

تي ركزت عمى رد أك رد الفعؿ االجتماعي، كىك ما يتفؽ مع الدراسة الحالية ال ،الخاصة بالكصـ

 درات. تجاه جريمة المخالفعؿ االجتماعي 
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لى التعرؼ عمى ظاىرة االتجار إ (Chin, & Zhang, 2007)دراسة شاين وزنج  ، ىدفتأخيران 

ف معظـ الذيف ألى إتائج الدراسة نحيث أشارت  ،في المخدرات عبر الحدكد بيف ميانمار كالصيف

ما يمكنيـ مف نيـ ال يممككف مف الميارات أ، كما متدفو يتاجركف بالمخدرات لدييـ مستكل عممي 

نظران  ،ف المخدرات كسيمة لجمع الثركةأك في مينة معينة. اعتبر الباحث أالعمؿ في مجاؿ آخر 

لقد ساىمت العقكبات في الصيف كالعقكبات في ميانمار في الحد مف  .لسيطرة رجاؿ االعماؿ عمييا

أف  ذه الدراسةنتائج ى بينت .المخدرات عمى حدكد البمديفنمك كتطكر المجمكعات التي تتاجر ب

ف المشاكؿ السياسية في أمفيتامينية، ك لتصدير المنشطات األ مصدر ىيسيا أمنطقة جنكب شرؽ 

 عاقت الجيكد المبذكلة لمحد مف تجارة المخدرات.أميانمار 

 ػهٗ انذراصبث انضببقت:انتؼقٛب 2.5 
 

ي ركزت عمى رد الفعؿ االجتماعي، قساـ: أكالن: الدراسات التألى ثالثة إسابقة تـ تقسيـ الدراسات ال

نتشار )المرتبطة باألشخاص العادييف( إل جتماعيةسباب االدراسات التي ركزت عمى األثانيان: ال

 المخدرات. ثالثان: الدراسات التي ركزت عمى تجارة كتيريب المخدرات بيف الحدكد. 

 يأتي:اكالن: الدراسات التي ركزت عمى رد الفعؿ االجتماعي تمثمت بما 

سرائيمي يحمؿ الفمسطينييف مسؤكلية االتجار حتالؿ اإلف اإلألى إ(، 1993ت دراسة حسنيف )أشار 

سرائيميكف مف ىذه القضية رد الحصكؿ عمى االستقالؿ، فأكجد اإل بالمخدرات، بيدؼ تشكيو حقيـ في

الدراسة الدراسة تدعـ ىذه  .االجتماعية كالقانكنية عمى القدسبيدؼ السيطرة  ؛كنيفعؿ اجتماعي كقان

جاه تجارة تعالـ العبرم، سرائيمية كاإلمى رد الفعؿ االجتماعي لمشرطة اإلالحالية مف حيث تركيزىا ع

لى اعتماد الباحث إضافة عمى المنيج الكصفي التحميمي باإل المخدرات في القدس. حيث اعتمدت

 سمكب المقابمة. أ
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صعكبة السيطرة عمى الحدكد، كعدـ كجكد  أفإلى  (،2017اسة معيد الصحة العامة )شارت در أكما 

سمطة فمسطينية مكحدة، كضعؼ القانكف، كميا عكامؿ اسيمت في زيادة تعاطي كتجارة المخدرات.  

ب(، الضكء عمى الصعكبات التي تكاجو الشرطة الفمسطينية 2017كما سىٌمطت دراسة حرب كلحمكح )

بسبب طبيعة النظاـ القانكني ليذه  في مكافحة انتشار المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس،

 المناطؽ، كضعؼ الكالية الفمسطينية فييا. 

بناء  سرائيمي، التي تمثمت فيتالؿ اإلحف سياسات اإلألى إ(، 2013بك السعكد )أكما تكصمت دراسة 

لى ارتفاع إدت أتفافية، لكالطرؽ اإلمنية جدار الفصؿ العنصرم، كالحكاجز األالمستعمرات، كسياسات 

 نسبة الجريمة كخاصة تجارة المخدرات في مدينة القدس. 

تأثيرىا عمى ، نظرية رد الفعؿ االجتماعي ك (Liberman, Kirk, & Kim, 2014)كما بينت دراسة 

عتقاؿ لممرة كاإل ،عتقاؿ لممرة االكلى يزيد مف احتمالية مخالفة القكانيفف اإلإلمجريمة، حيث  ةالعكد

جرامي. تتشابو ىذه الدراسة يزيد مف احتمالية تكرار الفعؿ اإلتسامح رجاؿ الشرطة قد الثانية، كأيضان 

 مع الدراسة الحالية مف حيث تركيزىا عمى نظرية رد الفعؿ االجتماعي. 

كجكد تعاطي كتجارة المخدرات.  دة عكامؿ منياألفراد كالمجتمعات لعأما االتجاه الثاني فيركز عمى ا

حد الكالديف، أف غياب ألى إ(، 2007حصاء الفمسطيني )ز المركزم لإلنت دراسة الجياكما بي

تفاع نسبة تعاطي ى ار إللفقر كالبطالة، كميا عكامؿ أدت كانخفاض مستكل الدخؿ، كارتفاع نسبة ا

تخداميا المنيج الكمي كالكيفي. تشابيت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اس .كتجارة المخدرات

دت الى استخداـ المخدرات، تمثمت برفاؽ السكء، ألى العكامؿ التي إ(، 2018جابر ) شارت دراسةأك 

كصفي التحميمي كىك ما سرة، كقد اعتمد الباحث المنيج اللى دكر األإضافة نترنت، باإلاإلدكر 

 داة الدراسة الحالية.أيتشابو مع 
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ف العكامؿ أ، (Giommoni, Aziani, & Berlusconi, 2016) خركفآجيكمكف ك  كما بينت دراسة

الفساد، القرب االجتماعي كالجغرافي،  ىي لى الدكؿ االكركبيةإمدادات اليركييف إالتي تفسر تمرير 

 عدـ التجانس العرقي كعدـ االستقرار السكني.

 ثالثان: الدراسات التي ركزت عمى تجارة كتيريب المخدرات عبر الحدكد. 

يف يات تيريب المخدرات بآلمى لى التعرؼ عإ، (Srikrishnan,2018) سركرشناف شارت دراسةأ

داة أد استخدـ الباحث المنيج الكصفي ك مريكية، عبر الحدكد البرية. كقالمكسيؾ كالكاليات المتحدة األ

، حيث استخدـ الباحث التحميؿ (Dolliver, Ericson, & love, 2017)ضافة لدراسة المقابمة. باإل

ككدم كما بينت دراسة  .راسة تكزيع المخدرات بيف البمدافاالستكشافية، لدالجغرافي كالبيانات المكانية 

(Woody, 2017)  مريكية، مف لجنكبية الى الكاليات المتحدة األمريكا اأكيفية تيريب المخدرات مف

 بركير         نكاعيا. كما اتجيت دراسةأي تعبر منيا المخدرات ككمياتيا ك حيث الدكؿ الت

(Bruwer, 2017) ليات تيريب المخدرات بيف جنكب آيا ك فريقألى تتبع تجارة اليركييف في جنكب إ

 . فغانستافكأفريقيا أ

د كبير مع الدراسة الحالية، لى حإمناطؽ الحدكد بيف الدكؿ يتشابو  ف اعتماد الدراسات السابقة عمىإ

الحدكد الفاصمة بيف الضفة  عتبرعمى مناطؽ ضكاحي القدس التي تركز تف ىذه الدراسة أحيث 

 الغربية كالقدس المحتمة. 

 لىإضافة ، طريقة تحميؿ المحتكل، باإل(Nwannennaya, 2017) إنكاننايا كما اعتمدت دراسة

منان لتجارة آالتي يسيؿ اختراقيا تككف مالذان ف الحدكد أالصحؼ كالمجالت، أظيرت الدراسة 

 لية مف حيث المنيج كطريقة جمع المعمكمات. المخدرات. ىذا ما يتشابو مع الدراسة الحا
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    شايف كزنج ، ك دراسة(Isralowitz, & Afifi, 2016) سرالكيتز كعفيفيإكما بينت دراسة 

(Chin & Zhang, 2007) ،ف المشاكؿ السياسية تعيؽ الجيكد المبذكلة لمحد مف تجارة أ

 المخدرات. 

مستخدمة الكصؼ كتحميؿ البيانات بطريقة منظمة.  اعتمدت الدراسة الحالية عمى الدراسة الكيفية 

(، 2017(، دراسة العنزم )2010كىذا االتجاه يختمؼ عف الدراسات الكمية، مثؿ دراسة كيطاف )

أف قمة مف  ستنتاج اآلتي:(. مف ىنا نتكصؿ لإل2015الح )(، كدراسة ص2011دراسة المعايطة )

 يؿ البيانات كالمعمكمات. الدراسات استخدمت الدراسة الكيفية في كصؼ كتحم

 منيجفعؿ االجتماعي كاستخداميا الما يميز الدراسة الحالية ىك أمريف: تركيزىا عمى رد البالتالي، 

 .الكيفي
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 انفصم انثبنث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يُٓجٛت انذراصت
 

 يقذيت:3.1 

لى محاكلة تقديـ صكرة متكاممة حكؿ االستخداـ غير المشركع لممخدرات إتيدؼ ىذه الدراسة 
كتجارة كتركيج( في مناطؽ ضكاحي القدس، كمف خالؿ كصؼ رد الفعؿ االجتماعي نحكه  )تعاطيو 

 مف المؤسسات العاممة في ىذه المناطؽ، مف خالؿ استخداـ المنيجية المناسبة.

 

 َٕع ٔيُٓج انذراصت:3.2 

ؼ جزء مف الدراسة الكمية بيدتعتبر الدراسة الحالية دراسة كصفية تحميمية، حيث تـ االستعانة ب
 ميزات المتعاطيف كفؽ إحصائيات الشرطة.كصؼ 

نحك االستخداـ غير  ،تـ أيضان اعتماد الدراسة الكيفية، بيدؼ كصؼ كتحميؿ ردكد الفعؿ االجتماعية 
 المنيج التاريخي كمنيج تحميؿ المضمكف. المشركع لممخدرات، مستخدمة ن 

 يجتًغ انذراصت:3.3 
 

كالمجاف الشعبية. ، لى المؤسسات اإلعالميةإضافة الحككمية باإلكغير ، سسات الحككميةممثمي المؤ 
، القطاع 5كعددىا  غير الحككميالقطاع  ،11 االقطاع الحككمي )المؤسسات الحككمية(: عددى

 .2 ا، كالمجاف الشعبية كعددى4 ىاعالمي: كعدداإل

 اختٛبر يجتًغ انذراصت ٔػُٛتّ:3.4 
 

العاممة في مجاؿ المخدرات في  ،كغير الحككمية ،حككميةتـ حصر ممثمي المؤسسات االجتماعية ال
 .قصديةمناطؽ الدراسة كاختيارىـ مف خالؿ استخداـ عينة غير عشكائية 
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في ىذه المناطؽ مف خالؿ  خبار الصحفية التي نشرت عف المخدراتكذلؾ تـ حصر المقاالت كاأل 
ة الكصكؿ( مف المقاالت كاختيار ما تيسر )مف ناحية سيكل رشيؼ الصحؼ المحميةأمراجعة 

 . كاألخبار الصحفية

 دوات جمع البيانات:أطرق و 3.5 

جراء مقابالت مع ممثمي بيدؼ ا ،ستبانة مكجية كمفتكحةإإعداد  مف خالؿتـ جمع المعمكمات 
خرل مثؿ: الكثائؽ الرسمية التي تـ الحصكؿ أدكات ألى استخداـ إضافة جتماعية. باإلالمؤسسات اال

التي كردت في المؤسسات  ،خباريةالكثائؽ التي تتعمؽ بالتقارير اإلالمؤسسات، ك عمييا عف طريؽ 
 . 2019-2018لسنكات خاصة في االصحفية 

 طرق تحميل البيانات والمعمومات:3.6 
 

 ميؿ البيانات كالكثائؽ كما يأتي:لقد تـ تح
منيج تحميؿ المحتكل أك المضمكف لمدراسة الكيفية، حيث تـ التركيز عمى ىكية المتعاطيف  .1

كالتجار، كالمركجيف، أسباب التعاطي كالتجارة كالتركيج، كاإلجراءات التي تـ اتخاذىا بحقو 
مف خالؿ الكثائؽ الرسمية المتكفرة في المؤسسات المحمية، مف خالؿ المقابالت المنظمة، 

تخراج البيانات التي تحتكم عمى المعطيات المتعمقة بالمتعاطيف، كالتجار، حيث تـ اس
كالمركجيف. بالعكدة إلى أرشيؼ المؤسسات المختمفة كخاصة الحككمية منيا، باإلضافة إلى 

 األخبار الصحفية المسجمة في أرشيؼ المؤسسات اإلعالمية. 
 

ككمية، حيث تـ كصؼ ميزات التحميؿ الكمي لإلحصائيات التي ايخذت مف المؤسسات الح .2
المتعاطيف كالتجار، كالمركجيف باستخداـ الجداكؿ، كمف ثـ تحميميا كمناقشتيا، تحقيقان 

سياماتيا.    ألىداؼ الدراسة كا 
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 إجراءات ومراحل الدراسة:3.7 
لمدراسة مقترح الرسالة كقبكليا مف قبؿ لجنة البرنامج، كبعدما تـ تقكيمة اإلطار النظرم بعد إعداد 

 :مف خالؿ اضافة نظريات كدراسات

لى مجتمع الدراسة ميدانيان، كمخاطبتو رسميان مف خالؿ كتاب رسمي مكجو مف جامعة إ. تـ التكجو 1
 كتسييؿ ،القدس، قسـ الدراسات العميا، برنامج عمـ الجريمة، يتضمف ضركرة التعاكف مع الباحثة

 اض العممية.خدمة لألغر ؛ ميمتيا في الحصكؿ عمى المعمكمات

. تـ تحديد الزماف كالمكاف المناسبيف إلجراء المقابالت المنظمة الالزمة، أما فئة المدمنيف 2
كجمعية نكر اليدل لعالج كتأىيؿ مدمني  ،في جمعية الصديؽ الطيب اإللتقاء بيـالمتعاطييف تـ ك 

 المخدرات كالكحكؿ.

كالتي تعنى بمكضكع المخدرات،  . تـ التكجو لممؤسسات المحمية في مناطقة ضكاحي القدس3
لى التكجو لممؤسسات اإلعالمية، لفحص مدل اىتماميا إضافة لحككمية منيا كغير الحككمية، باإلا

 كرد فعميا عمى ىذا الجانب. 

ات قطاعات، كىي: القطاع الحككمي )المؤسس ةحصر كتحديد ىذه الجيات، في أربع . تـ4
مكافحة المخدرات في راـ اهلل، المجنة الكطنية العميا لمكافحة دارة إالحككمية( كيتمثؿ فيما يأتي: 

 دارة العامة لشرطة ضكاحي القدس، محافظة القدس. إلالمخدرات، كزارة التنمية االجتماعية، ا

يتمثؿ فيما يأتي: جمعية الصديؽ الطيب، لحككمي )المؤسسات غير الحككمية( أما القطاع غير ا
 مدمني المخدرات كالكحكؿ، كالمركز النسكم. جمعية نكر اليدل لعالج كتأىيؿ

ٌما المجاف الشعبية تمثمت فيما يأتي: المجنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط، كالمجنة الشعبية لخدمات أ
 مخيـ قمنديا. 

صحيفة الحياة، كصحيفة القدس، أتي: تالمي )المؤسسات اإلعالمية( فيما في حيف تمثؿ القطاع اإلع
  .سـ الشرطةااإلعالمي ب لى الناطؽإضافة باإل

لتعاطي كتجارة  ،. تمت مقابمة ىذه المجمكعة مف المؤسسات، بيدؼ فحص التطكر التاريخي5
فعميا االجتماعي، كمقدار رد  كمدل اىتماميا بيا، كمعرفة ماىي كتركيج المخدرات مف كجية نظرىا،
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في ، ييا تجاه مكضكع المخدراتتككنت لدككعييا الذاتي كالمكضكعي لممعاني كالحقائؽ التي ، إدراكيا
ضكاحي القدس كتفاعميا مع ىذا السياؽ منذ عيد السمطة الكطنية الفمسطينية، كردكد أفعاليا مف 
خالؿ اإلجراءات، التي تقـك بيا، كمدل فاعميتيا في التعامؿ مع ىذا المكضكع، كذلؾ التركيز عمى 

لى تكصياتيا كاقتراحاتيا بيذا الشأف إ كصكالن  ،ختالؼ بيف ىذه القطاعاتكاإل ،إبراز نقاط التشابو
 .2019\7\24كلغاية  2018\11\11كذلؾ في الفترة الكاقعة ما بيف 

يو أسئمة مفتكحة لخدمة . تـ جمع المعمكمات لمدراسة، مف خالؿ إجراء المقابالت الميدانية عبر تكج6
ف كبر قدر ممكأجمع  لييا، بيدؼإسـ كؿ مؤسسة تـ التكجو أنة تحمؿ مف خالؿ إستبا، ىذا الغرض

 عف تعاطي كتجارة كتركيج المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس. ، مف المعمكمات التي تتكفر لدييـ

عربت عف اىتماميا بيذا المكضكع، كقد أف جميع ىذه القطاعات تقريبان، ألى إشارة ىنا كتجدر اإل
بعض الصعكبات المتعمقة  سئمة المكجية ليا، رغـ كجكدت تفاعالن ايجابيان بالرد عمى األتفاعم

بالحصكؿ عمى المعمكمات كالكثائؽ الالزمة لمجانب التاريخي لمدراسة مف بعض المؤسسات، مف أجؿ 
 تكثيقيا، لرفع درجة مصداقية الدراسة.
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 انفصم انزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 َتبئج انذراصت

 

وع لممخدرات في مناطق ضواحي ستخدام غير المشر جتماعي لممؤسسات تجاه اإلرد الفعل اال

 سالقد

 المقدمة4.1 

ستخداـ غير المشركع جتماعي لممؤسسات نحك االلى رد الفعؿ االإذا الفصؿ التطرؽ يتـ في ى

تجاه جتماعية كالنظرة اال، جتماعيكاحي القدس، كالذم يشمؿ الكعي االلممخدرات في مناطؽ ض

كغير  ،ربعة بما تمثمو مف مؤسسات حككميةمخدرات، مف كجية نظر القطاعات األمستخدمي ال

عالمية، حككمية طراؼ أعربت عف اىتماميا بيذا المكضكع، حيث كالمجاف الشعبية. ىذه األ ،كا 

 سئمة المكجية.اعمت ايجابيان بالرد عمى األتف

افتتاح مركز لعالج خبارية، حيث تـ نشر خبر عاكف ما تـ تداكلو في المكاقع اإلكأكد عمى ىذا الت

القدس، كقد تـ ىذا االفتتاح  كتأىيؿ مدمني المخدرات في بمدة جبع، التي تعد مف مناطؽ ضكاحي

لمكافحة بمشاركة العديد مف المؤسسات الحككمية منيا: محافظة القدس، المجنة الكطنية العميا 

عمار )بكدار(، باإلضافة ، كالمجمس االقتصادم لمتنمية كاإلمنيةجيزة األالمخدرات، كممثميف عف األ

لى البمديات كالمجالس إكباإلضافة  ،حككمية كمنيا: جمعية الصديؽ الطيبالغير لى المؤسسات إ

مخدرات كالكعي االجتماعي بخطكرة ال، كؿ ىذا يؤكد عمى الجيكد المبذكلةالمحمية كالصحافة، 

 (.2019\3\3كالحد مف انتشارىا )البيادر السياسي، التصدم ليا، كالعمؿ الجماعي عمى 
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 انًؤصضبث انًكَٕت نزد انفؼم انًجتًؼٙ:4.2 

 نواع:أربعة أتقسم ىذه المؤسسات الى 

كزارة التنمية ك ، التي تتمثؿ في الشرطة الفمسطينيةالنوع االول: المؤسسات الحكومية: 4.2.1 

 جتماعية كالمجنة الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات.اال

اتفاقية  كخصكصان ، سمكاأك تفاقية ا لفمسطينية بمكجبالشرطة الفمسطينية: أينشئت الشرطة ا -أكالن 

 :كتتكلى مياـ، رسكـ رئاسي كتتبع كزارة الداخميةكييئة نظامية شكمت بم 1994القاىرة بالعاـ 

: ىدافيا االستراتيجيةأ. كتتمثؿ ركامكتنفيذ األ، كتطبيؽ القكانيف، كالنظاـ العاـ ،مفعمى األ المحافظة

، ماف في البيئة كالمجتمعألمف كاألكتكفير ا ،في بناء كتعزيز قدرات الشرطة المدنية الفمسطينية

 عبد اهلل)مقابمة مع  كالحفاظ عمى سيادة القانكف في الشرطة كالمجتمع ،كمحاربة كضبط الجريمة

 (.  2018\11\4عميكم، بتاريخ 

القدس بمكجب اتفاؽ  شرطة ضكاحيتأسست  ،محافظات الكطف الفمسطينية فيمع انتشار الشرطة 

يا تختمؼ عف باقي تكالحككمة االسرائيمية، تمتعت بميزة جعم ،ما بيف السمطة الكطنية الفمسطينية

قدس الشريؼ، لـ كىي أٌنيا تعمؿ في القرل كالبمدات المحيطة بمدينة ال ،الشرطة في كافة المحافظات

قصى كىذا لكحظ بعد انتفاضة األ ،لشرطة الضكاحي عداد لكجستي كاؼو أك أ ،كبيرعدد يكف ىناؾ 

شرطة الضكاحي لمعمؿ بالزم المدني  تأجبر  تيجتياحات المتكاصمة الكاال، 2000التي اندلعت عاـ 

)كنتيجة لمتغيير السياسي كتكلي فتح السمطة  .كاف ىناؾ قرار سيادم 2007كبدكف سالح، كبعد عاـ 

منية بشكؿ أفضؿ مف حيث التدريب مف حماس( بإعادة بناء المؤسسة األ في الضفة الغربية بدالن 

د دكنان عف باقي فركع المؤسسة ي، فكاف لمؤسسة الشرطة النصيب الجيكالعدد كالدعـ المكجست

منية، بسبب األىمية السياسية التي تكلييا السمطة الفمسطينية ليذه المناطؽ. تقع مناطؽ األ

اختصاص شرطة ضكاحي القدس بشكؿ ىالؿ جغرافي خارج حدكد القدس الشرقية المحتمة، كتتكزع 
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( 228في المحافظة )كعدد قكة الشرطة العاممة  ان،بدكي ان كتجمع ،كخربة ،كقريةان، كمخيم ،بمدة 30في 

 مكزعيف عمى مديرية الشرطة كثالثة مراكز. ان كشرطي، كصؼ ضابطان ضابط

ة، بمكجبو "سمحت حككمة طة كالسممف اتفاؽ بيف الجيات االسرائيمي ان ككاف ىذا التنظيـ ناتج

كسالحيـ بالتكاجد الرسمي في بمدة ، الشرطة بمباسيـ الرسميسرائيمي لثالثيف عنصران مف حتالؿ االاال

 ،مففرض األك منية ىي تطبيؽ القانكف، ، حيث كاف اليدؼ مف ىذه الخطة األالراـ شماؿ القدس

 (. 2015\4\10)بالعربي، كالنظاـ العاـ مف خالؿ مالحقة الخارجيف عف القانكف" 

 تي:  شرطية عمى النحك اآلالثة تقسيمات تـ تقسيـ منطقة ضكاحي القدس الى ث

كالعيزرية ، بك ديسأ( تبعيتيا لمركز شرطة 6كعددىا ) أكالن: تجمع بمدات كقرل جنكب شرؽ القدس

 تتبع قضائيان لنيابة بيت لحـ.

( تبعيتيا لمركز شرطة الراـ تتبع قضائيان 8ثانيان: تجمع بمدات كقرل شماؿ شرؽ القدس كعددىا )

 لنيابة راـ اهلل.

( تبعيتيا لمركز شرطة بدك تتبع قضائيان 16مع بمدات كقرل شماؿ غرب القدس كعددىا )ثالثان: تج

 (.2019\1\12لنيابة راـ اهلل )مقابمة مع أسامة قاللكة، بتاريخ 

 كخاصة فرع مكافحة، ف مياـ شرطة ضكاحي القدسأما أكد ضابط في مكافحة المخدرات ك

كعمؿ ممؼ كامؿ  ،القبض عمييـك كالمركجيف في مناطؽ )ج(، ر، المخدرات تتمثؿ بمالحقة التجا

باإلضافة لعمؿ خطط كاستراتيجيات لمحد مف انتشار ظاىرة  ،لى النيابة الستجكابيـإكتحكيميـ 

المخدرات في ىذه المناطؽ، كالعمؿ عمى كضع برامج تكعكية لمكقاية مف المخدرات )مقابمة مع محمد 

 (. 2019\7\9بمة، بتاريخ 
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سـ كزارة أـ، تحت 1994نمية االجتماعية عاـ مديرية التنمية االجتماعية: تأسست مديرية الت -ثانيان 

كيتفرع عدة مديريات في الضكاحي كالمدف  ،الشؤكف المدنية. مقر الكزارة الرئيسي يقع في راـ اهلل

جتماعية التي تقع في العيزرية، كمديرة التنمية اال جتماعية التي تقعلمجاكرة، منيا مديرية التنمية االا

الضعيفة كالميمشة كرعاية الفئات ، جتماعية مثؿ معالجة الفقرالراـ، كىي مسؤكلة عف القضايا االفي 

الدعـ المادم  كتقديـ، رات، حيث يتـ التعامؿ مع العائمةعائالت مدمنيف المخد، في المجتمع مثؿ

، سرمأيككف ىناؾ تفكؾ  نو بالعادةلى مركز لمعالج، ألإتحكيؿ المدمف لى إضافة كالمعنكم ليـ، باإل

بك أمؿ أسرية )مقابمة مع ؿ لمعالج لمحد مف ىذا المشاكؿ األكالنساء يتـ التدخ ،طفاؿكعنؼ ضد األ

جتماعية أف مؼ المخدرات في كزارة التنمية االضافت مسؤكلة مأ(. كما 2018\12\12كماؿ بتاريخ 

ننا ال نستطيع فصؿ القدس أل، سباب سياسيةألى إمنطقة العيزرية كالراـ يعكد "سبب كجكد فرع في 

شخاص تقدـ ليـ أ بالتالي ىناؾ، ننا ال نحمؿ اليكية الزرقاءجزاء الكطف، كألأضكاحييا عف باقي ك 

لى كجكد ىذه المديريات في مناطؽ ضكاحي القدس" إل أد ؛خدماتنا مف داخؿ القدس كضكاحييا

 (.  2019\7\17)مقابمة مع ايماف عدكم بتاريخ 

مؤسسة  19تضـ ك ـ، 1999الكطنية العميا لمكقاية مف المخدرات: التي تأسست سنة  المجنة -ثالثان 

طارئ عند  حككمية كأىمية، يتـ عقد اجتماع المجنة دكريان كؿ ثالثة أشير، كيجكز عقد اجتماع

مى الكقاية كالمؤثرات العقمية، كالعمؿ ع، الحد مف ازدياد انتشار المخدرات لىإالضركرة. ىدفت المجنة 

 1971ك المتعمقة بالمخدرات، 1961 مـ المتحدة لسنكاتلى تنفيذ اتفاقيات األإباإلضافة  منيا،

تجار غير المشركع في المخدرات المؤثرات إلالخاصة بمكافحة ا 1988الخاصة بالمؤثرات العقمية، ك

لى تعاكنيا مع إضافة ي مجاؿ الكقاية مف المخدرات، باإلالعقمية، كأيضان تعزيز التعاكف الدكلي ف

كالمؤسسات التي تعمؿ في مناطؽ ضكاحي القدس لمحد مف انتشار ىذه الظاىرة )مقابمة مع  ،المراكز

 (. 2018\12\6عصاـ جكيحاف، بتاريخ 
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 انقضى انثبَٙ: انًؤصضبث غٛز انحكٕيٛت4.2.2 

 تتمثؿ في المؤسسات التالية:  

يقع المبنى الرئيسي ليا في ضكاحي  .ـ1986جمعية الصديؽ الطيب: التي تأسست سنة  -أكالن 

ؽ المجاكرة لمدينة القدس، لى مؤسسة تخدـ المناطإبمنطقة العيزرية؛ بسبب الحاجة  القدس تحديدان 

دينة كالتي منيا مشكمة المخدرات داخؿ م، س كانت تيتـ بالمشاكؿ االجتماعيةف مؤسسة كاريتاأعممان 

ات كالمخدر ، دماف عمى الكحكؿىك الحد مف انتشار اإل ،ةساسي لمجمعياليدؼ األ إفٌ القدس المحتمة، 

كخاصة قطاع الشباب بمشكمة  ،اتوزيادة الكعي المجتمعي بكافة فئ في المجتمع الفمسطيني مف خالؿ

لية التخمص مف ىذا المرض االجتماعي، كأيضان تقديـ خدمات آك ، كالكحكؿ، دماف عمى المخدراتاإل

كرعايتيـ داخؿ المركز العالجي كتقديـ العالج ، لممدمنيف عمى المخدراتالتشخيص كالعالج كالتأىيؿ 

رشاد الفردم كالجماعي )مقابمة مع عكني كاالجتماعي ضمف تدخالت تتضمف اإل، النفسي

 (.  2018\11\21الطكباسي، بتاريخ 

، في ـ2000جمعية نكر اليدل لعالج كتأىيؿ مدمنيف المخدرات كالكحكؿ: التي تأسست عاـ  -ثانيان 

المحتمة كضكاحييا،  ،االنتفاضة الثانية التي كانت نتيجتيا زيادة انتشار المخدرات  في مدينة القدس

ت التي تعمؿ عمى مكافحة كاف المقر الرئيسي في مخيـ شعفاط، كبسبب مالحقة االحتالؿ لكؿ الجيا

، ثـ 2018ف عاـ لى مقاـ النبي مكسى في أريحا حتى النصؼ االكؿ مإتـ نقؿ النزالء ، المخدرات

يضان مف مناطؽ أ عدفي منطقة جبع، كالتي تي  ان دارة مبنى جديدؽ مقاـ النبي مكسى بعد استالـ اإلأغم

في المنطقة،   ياضكاحي القدس، بسبب الحاجة إلى مثؿ ىذه المراكز نظران الزدياد عدد متعاطي

 يف، كعمؿ البرامجج كتأىيؿ المدمنلى الحد مف انتشار آفة المخدرات، عالإىدفت الجمعية 

)مقابمة مع أحمد حجازم، بتاريخ  .لكافة فئات المجتمع، كالتكعكية ،رشاديةكاإل ،كعقد الندكات التربكية

4\12\2018  .) 
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 ؤهتـ بنا ـ، كجزء مف مركز التطكير المجتمعي الذم1997المركز النسكم: الذم تأسس سنة  -ثالثان:

طفؿ بالمجتمع، كتقديـ البرامج تفعيؿ دكر المرأة كال إلىلمانية، ىدؼ المركز كتجييزه مف الحككمة األ

لمحد مف ظاىرة انتشار المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس تحديدان في مخيـ  ،رشادية كالتكعكيةاإل

جيف كبر مف كجكد تجار كمرك كألف مخيـ شعفاط  يشكؿ النسبة األشعفاط حيث مكاف كجكدىا، 

كالقانكف في ىذه المنطقة كمساعدة االحتالؿ في ىرب التجار ، ياب الرقابةالمخدرات؛ بسبب غ

 (. 2018\12\3كالمركجيف عند دخكؿ الشرطة الفمسطينية )مقابمة مع محمد محاريؽ، بتاريخ 

 ػالوانقضى انثبنث: اإل4.2.3 

مثؿ  خبار التي تـ ذكرىا في عدة صحؼلى بعض األإضافة ثؿ في صحيفتي الحياة كالقدس باإليتم

 كالناطؽ اإلعالمي بأسـ الشرطة.  كككالة معان  سما االخبارية كدنيا الكطفف ك نبض الكط

 انقضى انزابغ: انهجبٌ انشؼبٛت4.2.4 

ـ، كقد أبدت ىذه المجاف 1996تأسست ىذه المجاف تحت إطار منظمة التحرير الفمسطينية سنة 

كعكية التي تقدميا خالؿ النشاطات التاىتماميا في مكضكع المخدرات في منطقة ضكاحي القدس مف 

رز ىذه المجاف: المجنة الشعبية لخدمات مخيـ قمنديا أبدارة مكافحة المخدرات. كمف إبالمشاركة مع 

(، كالمجنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط 2019\2\10)مقابمة مع الدكتكر راضي يعقكب، بتاريخ 

 .(2019\2\7ع ميند مسالمة، بتاريخ )مقابمة م
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 :الُبعد الموضوعي والُبعد الذاتي -رد الفعل االجتماعيأبعاد 4.3 

تجاه االستخدام غير المشروع لممخدرات جتماعي : الجانب الموضوعي لرد الفعل االأوالً  4.3.1 

 في ضواحي القدس. 

ات المتكفرة حكؿ االستخداـ غير المشركع لممخدرات في ئيثؿ ىذا البعد مف خالؿ فحص االحصاكيتم

 ضكاحي القدس.

 عداد المضبكطيف بقضايا المخدرات في ضكاحي القدس كالضفة الغربية: أ( تطكر 1يعكس جدكؿ )

حصبئيبت انمضبىطين بقضبيب انمخذرات في ضىاحي انقذس وانضفة انغربية إ(: 1جذول )

(2013_2018.) 

النسبة المئوية لمضواحي مقارنة  الضفة الغربية ضواحي القدس 
 بالضفة

 %10.7 800 86 2013عام 

 %10 1007 101 2014عام 

 %9.17 1254 115 2015عام 

 %19.1 1437 275 2016عام 

 %16.18 1921 311 2017عام 

 %17.3 2132 369 2018عام 

 فرع مكافحة المخدرات \المصدر: شرطة ضكاحي القدس
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 مع انضفة انغربية(: عذد انمضبىطين بقضبيب انمخذرات في منطقة ضىاحي انقذس مقبرنه 1شكم)

 

في تكضيح بيانات ىذا الجدكؿ، تمثمت في عدـ تكفر عدد السكاف السنكم في لقد كاجيتني صعكبة 

حصائيان بيف عدد إكاف مف الصعب المقارنة  كعميو. 2018-2013دس في األعكاـ ضكاحي الق

 الغربية.كسنة كبيف ضكاحي القدس كالضفة ، ف في قضايا المخدرات بيف سنةالمضبكطي

 حصائيات كاضحة كثابتة حكؿ عدد السكاف في مناطؽ ضكاحي القدس، كاف معيقان إعدـ تكفر  

مف عدد السكاف  1000بكطيف لكؿ الستخداـ كاعتماد قاعدة التناسب، أم ايجاد عدد المض

 صمييف لكؿ منطقة.األ

عان ممحكظان في عدد ىناؾ ارتفا( تككف النتيجة بأف 1نات السابقة في جدكؿ )ااستنادان إلى البي

 2013( في العاـ 86شخاص الذيف يتعاطكف المخدرات، فعدد الذيف تـ القبض عمييـ ازداد مف )األ

%. كالسؤاؿ المطركح ىنا ىؿ ىذا 17.3% إلى 10.7(، بنسبة 2018( في العاـ )369إلى )

أم عامؿ  أك؟ أك ازياد في عدد السكاف ؟التطكر يعكس تغييرات مكضكعية حصمت في عمؿ الشرطة

 .ياكمركجي يامتعاطيآخر مرتبط ب

  

 

86 101 115 275 311 369 800 1007 1254 1437 
1921 2132 

 2018عام  2017عام  2016عام  2015عام  2014عام  2013عام 

 ضواحي القدس والضفة الغربية

 الضفة الغربية ضواحي القدس
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 تىزيع نعذد انقضبيب انتي تم ضبطهب في مجبل انمخذرات في ضىاحي انقذس :(2جذول )

قضايا غير محالة  اشتباه ضبط عام ضبط المخدرات السنوات 
 لمقضاء

 22 57 13 86 2013عام 

 24 27 5 101 2014عام 

 30 52 17 115 2015عام 

 13 109 13 275 2016عام 

 30 52 17 270 2017عام 

 33 94 12 369 2018عام 

 فرع مكافحة المخدرات  /المصدر: شرطة ضكاحي القدس

 الضبط العاـ: ىك عدد المضبكطيف في قضايا أيخرل غير المخدرات )مثؿ تجارة السالح(. 

أك غيرىا، كيتـ إخالء االشتباه: ىك عدد المكقكفيف في قضايا قد تككف تجارة المخدرات أك السرقة 

  سبيؿ المكقكؼ في حاؿ لـ تثبت إدانتو.

 عذد انقضبيب انتي تم ضبطهب في مجبل انمخذرات في ضىاحي انقذس :(2شكم )
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 فرع مكافحة المخدرات  /المصدر: شرطة ضكاحي القدس

عدد كاف األعمى مف حيث ضبط المخدرات بشكؿ عاـ، حيث بمغ  2018تشير النتائج إلى أٌف العاـ 

األكثر مف حيث قضايا الضبط العاـ  2017كالعاـ  2015(، فيما كاف العاـ 369قضايا الضبط )

( 109كثر مف حيث االشتباه بعدد قضايا )األ 2016( قضية، فيما كاف العاـ 17كالتي بمغت )

( 33كالتي بمغت )( 2018) عمى في العاـقضاء األقضية، فيما كانت القضايا غير المحالة لم

عكاـ السابقة فيما يتعمؽ ختالؼ بسيط خالؿ األف التكصؿ إلى نتيجة مفادىا أف اإلكيمك قضية،

تجارىـ ا  ت متقاربة في المشتبو بتعاطييـ ك ، كما أٌف ىناؾ حاال2014بالضبط العاـ باستثناء العاـ 

كالذم كانت فيو حاالت اشتباه  2016( باستثناء العاـ 2018-2013بالمخدرات خالؿ االعكاـ مف )

 عكاـ.   لة إلى القضاء مرتفعة في كافة األمرتفعة، كذلؾ فإٌف القضايا غير المحا

 (.2018-2013(: تىزيع انمىقىفين حسب انتكيف انقبنىني نهقضبيب في ضىاحي انقذس )3جذول)

 حيازة وتعاطي زراعة ترويج تجارة 

 79 0 0 17 2013عام 

 88 1 0 12 2014عام 

 74 2 0 39 2015عام 

 187 2 0 86 2016عام 

 197 2 0 71 2017عام 

 284 11 5 69 2018عام 

 فرع مكافحة المخدرات  /المصدر: شرطة ضكاحي القدس
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 (.2018-2013تىزيع انمىقىفين حسب انتكيف انقبنىني نهقضبيب في ضىاحي انقذس ) :(3شكم )

 

 فرع مكافحة المخدرات  /المصدر: شرطة ضكاحي القدس

( 86جار)تكاف األكثر مف حيث اال 2016لعاـ ( كىي أٌف ا3نتيجة مف الجدكؿ )يمكف التكصؿ إلى 

( 284كالتعاطي )، كالحيازة، كالزراعة، ألعمى مف حيث التركيجا 2018، فيما كاف العاـ تجارةحالة 

تجار في الحد مف حاالت اال ميمان أمران قانكنيان حالة، كتعد المتابعة مف قبؿ الجيات المسؤكلة 

مسبقة قبؿ حدكث عممة الزراعة ألف اليدؼ ىك المعرفة ال ؛نيا غير كافيةأ، إال كالزراعة كالتعاطي

في حاالت الزراعة  ان ناؾ ازديادرقاـ السابقة تؤكد أٌف ىار، لمحد مف عمميات التعاطي، كاألتجكاال

 تجار كالتعاطي كالتركيج.كاال

 ي فرع ضىاحي انقذس(: تىزيع انقضبيب انمضبىطة حسب نىع انمخذر ف4انجذول رقم )

نوع 
 المضبوط

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

غ1037.6 حشيش
 ـ

غ10351.3 غـ836.3
 ـ

غ5993.7 غـ1453.4 غـ4485.5
 ـ

حبكب 
 مخدرة

 4216.5 حبة1009 حبة7416 حبة1120 حبة 603 حبة 952
 حبة

17 12 

39 

86 
71 69 

0 0 0 0 0 5 0 1 2 2 2 
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 - غـ1468 غـ108.6 غـ17.4 غـ3.3 غـ47.4 ىيركيف

تبغ 
مخمكط 
 بالحشيش

 غـ313.7 غـ241.9 غـ 81.9 غـ81.1 غـ20.9 غـ55.7

قنب 
 ىندم

غ7.0682 غـ8.500
 ـ

غ79884.4
 ـ

29.333.7
 غـ

غ11889.8
 ـ

غ5487.1
 ـ

تبمغ 
مخمكط 
بالقنب 
 اليندم

 غـ402.4 غـ317.5 غـ184.8 غـ 65.6 غـ86.7 غـ13.8

ادكات 
 تعاطي

92 21 20 49 83 209 

 - غـ 4.8 غـ 35.2 غـ 0.7 غـ15.1 غـ23.1 كككائيف

عبكة 
بالستيكية 
بداخميا 

مكاد 
 سائمة

 - - - - - عبكة 108

بذكر 
 ماريجكانا

 بذرة 38 بذرة 19 بذرة 55 بذرة 2220 بذرة 608 بذرة7053

زيت 
 الحشيش

 - ممـ 60  غـ15 غـ 12 غـ128.4

ماريجكانا 
 جافة

 - غـ15.3  غـ33392 2.325 -

 -   - شتمة 178 - خشخاش
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اشتاؿ 
 ماريجكانا

 1387 شتمة 20 شتمة 43 شتمة 439 1514 -
 شتمة

اكياس 
فارغة 
لتعبئة 
القنب 
 اليندم

 15173 كيس 7216 كيس16166 كيس 48 -
 كيس

 كيس124

بذكر 
ماريجكانا 

 كزف

 -   - غـ712.6 -

مادة 
بيضاء 
 المكف

 - -  غـ 51.8 - -

الصؽ 
يكضع 
عمى 

اكياس 
القنب 
 اليندم

- - 29548 
 الصؽ

- 15000 - 

اككاب 
بالستيكية 

داخميا 
 ماريجكانا

 - - - ككب 10 ككب 64 -

تراماديك
 س سائؿ

 -  عبكة 2 - - -

 - غـ426.9 غـ45.3 - - - كريستاؿ
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 -  عمب 3 - - - ميثادكف

ادكات 
 تصنيع

- - - 7 15 61 

دكاء 
 سائؿ

 ممـ 40 ممـ 39 - - - -

ىيركيف 
 خاـ

  غـ239.9 - - - -

اؿ  زيت
j.j 

عبكة عيار 66 - - -
 ممـ 100

- - 

 فرع مكافحة المخدرات. /شرطة ضكاحي القدس المصدر:

كات نكاع المخدرات التي كانت منتشرة خالؿ السنأ( أف ىناؾ الكثير مف 4ؿ الجدكؿ )يتضح مف خال

غـ في عاـ 1037.6كلى في مادة الحشيش، حيث تـ ضبط ، تمثمت بالدرجة األ2013-2018

، كتالىا في ذلؾ القنب 2018غـ في عاـ 5993.7لى إة استخداـ ىذه المادة ، كارتفعت نسب2013

االستخداـ ليذه المادة حتى ، بينما ارتفعت نسبة 2013غـ في عاـ 8.500اليندم، حيث تـ ضبط 

، كجاءت في الدرجة الثالثة الحبكب المخدرة، حيث تمثمت 2018غـ في العاـ 5487.1لى إكصمت 

في عاـ  4216.5ى إلحتى كصمت ، 2013حبة في عاـ  952نسبة الحبكب التي تـ ضبطيا 

2018.  

كلى في خيرة، تمثمت بالدرجة األؿ المكاد انتشاران في السنكات األقألى إحصائية كما تشير البيانات اإل

تى اختفت ، كبقيت تنخفض المضبكطات ح2013غـ في عاـ 23.1كككائيف، حيث تـ ضبط ال

غـ في عاـ 47.4ما الدرجة الثانية تمثمت بالييركيف، حيث تـ ضبط أ، 2018تمامان في العاـ 

، كتبيف االحصائيات 2018ف اختفت في سنة ألى إكبقيت تنخفض كترتفع نسبة ضبطيا  ،2013
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بذرة في عاـ  7053في ضبط بذكر الماريجكانا، حيث تمثمت نسبة الضبط   ان ف ىناؾ انخفاضأيضان أ

، بينما كصمت نسبة الضبط 2013اـ ، حيث لـ تكف متكفرة في ع2018بذرة في عاـ  38، ك2013

 . 2018شتمة في عاـ  1387لى إ

 

 (3102_3102توزيع المتعاطين المضبوطين حسب العمر في ضواحي القدس ) :(5جدول )

عام  
2013 

عام 
2014 

عام 
2015 

عام 
2016 

عام 
2017 

عام 
2018 

 3 0 0 1 4 0 فما دكف 18

 171 112 161 43 71 35 سنة 19-29

 166 92 68 47 8 22 سنة 30-39

 24 66 42 20 11 21 سنة 40-49

 5 0 4 4 7 8 فما فكؽ 50

 فرع مكافحة المخدرات  \المصدر: شرطة ضكاحي القدس

 (2018_2013تىزيع انمتعبطين انمضبىطين حسب انعمر في ضىاحي انقذس ) :(4) شكم رقم
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 فرع مكافحة المخدرات. /شرطة ضكاحي القدس المصدر:

عكاـ، كثر ضبطان في كافة األ( ىي األ29-19( إلى أٌف الفئة العمرية )5تتمثؿ النتيجة مف جدكؿ )

(، تمييا الفئة التي تشكؿ 2018في العاـ ) 171إلى  2013( في العاـ 35كقد ارتفع العدد مف )

المضبكطيف في  عدد( سنة، حيث بمغ 39-30كىي فئة )الجزء الثاني مف المجتمع مف حيث العدد 

 .(166) 2018( فيما بمغ عددىـ في العاـ 22) 2013العاـ 

ىي فئة الشباب  2018-2013كبر في السنكات مف العاـ المضبكطيف األعدد مما سبؽ فإٌف  

  .(39-19)لألعمار 

 (2018-2013تىزيع انمتعبطين حسب انحبنة االجتمبعية في ضىاحي انقذس ) :(6جذول )
 

عام  

2013 

عام 

2014 

عام 

2015 

عام 

2016 

عام 

2017 

عام 

2018 

 207 178 169 56 67 34 عزبأ

 160 90 98 53 33 42 متزوج

 2 2 7 5 1 10 مطمق

 0 0 1 1 0 0 رملأ

 369 270 275 115 101 86 المجموع الكمي

 فرع مكافحة المخدرات. /المصدر: شرطة ضواحي القدس
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 (2018-2013تىزيع انمتعبطين حسب انحبنة االجتمبعية في ضىاحي انقذس ) :(5شكم )

 

 فرع مكافحة المخدرات. /شرطة ضكاحي القدس المصدر:

عزب حيث جتماعية، فئة األٌف األكثر إدمانان بيف الفئات اال( ىي أ6) المستخمصة مف الجدكؿالنتيجة 

( كىي في ارتفاع إذ بمغ عدد 34) 2013( فيما كانت في العاـ 207) 2018بمغت في العاـ 

 ( حالة.160إلى ) 2018( حالة، ارتفعت في العاـ 42) 2013المتعاطيف مف المتزكجيف في العاـ 

 (2018-2013تىزيع انمتعبطين حسب انمؤهم انعهمي في ضىاحي انقذس ) (7جذول )

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 2 3 32 2 2 8 ميأ

 157 0 133 35 15 22 ابتدائي
 106 170 70 32 39 20 اعدادم
 102 97 33 39 42 32 ثانكم

 2 0 7 6 3 4 بكالكريكس
 0 0 0 1 0 0 دراسات عميا

 فرع مكافحة المخدرات/ ضكاحي القدسالمصدر: شرطة 
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عمى تعاطيان ىي فئة خص المؤىؿ العممي ىي أف الفئة األ( فيما ي7النتيجة المستفادة مف الجدكؿ ) 

حيث بمغ عددىـ في  كثر إدمانان ىؿ المرحمة االبتدائية فقط ىـ األطمبة االبتدائي، فالذيف يحممكف مؤ 

 ( فردان. 157) 2018العاـ  ، فيما بمغ عددىـ فيان ( فرد22) 2013العاـ 

 (2018-2013( تىزيع انمتعبطين حسب انمهنة في ضىاحي انقذس )8جذول)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 2 0 1 0 0 2 موظف حكومي

 1 0 66 1 2 2 موظف خاص

 2 1 0 0 0 1 عسكري

 223 179 181 78 72 50 عامل

 0 0 1 1 0 0 مزارع

 25 22 3 3 3 12 تاجر

 38 8 7 2 1 3 طالب

 71 36 16 15 15 6 عاطل عن العمل

 7 24 0 15 8 10 اخرى

 369 270 275 115 101 86 المجموع الكمي

 فرع مكافحة المخدرات  /المصدر: شرطة ضكاحي القدس

كثر عرضة لتعاطي المخدرات في ضكاحي ىك األ "العامؿ"( إلى أٌف 8الجدكؿ )تشير البيانات في 

( عامالن فيما ازداد 50بمغ ) 2013األعمى، فعدد العماؿ المتعاطيف في العاـ  عددىـالقدس ككاف 

عف العمؿ حيث بمغ كف ، كجاء بالدرجة الثانية العاطم( عامالن 223إلى ) 2018العدد في العاـ 
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ت فقط، ( حاال6، كالتي بمغت )2013مرتفعة عف العاـ  ( حالة تعاطو 71) 2018ىـ في العاـ عدد

 خرل بدرجة أقؿ.كالفئات األ التجارفئة  تمييا

كعي لمظاىرة كالقاء فيما يخص الجانب المكض ،في ىذا الجزء مف البحث)الباحثة  اذا، تتكصؿ

إلى نتيجة عامة كىي  (كانتاجان ، كاتجاران  ،ات حكؿ المخدرات، تعاطيان ئيعداد كاالحصاالضكء عمى األ

كما أٌف  ىـ في المجتمع،( كىذه الفئة األ39-19الشباب مف )كثر إدمانان ىي فئة أٌف الفئة األ

 ،المستكل التعميمي المتدني، )ابتدائي، إعدادم(، كىـ مف العزاب مالمدمنيف منيـ ىـ مف ذك 

  .السعر المنخفض مبدرجة أكبر، كيتناكلكف المخدر ذ كالمتزكجيف

 ثبَٛبً: انبُؼذ انذاتٙ نزد انفؼم االجتًبػٙ 2.3.4
 

جتماعية لدل المؤسسات الفعالة في جتماعي كطبيعة النظرة االمف أجؿ معرفة مدل الكعي اال

األسئمة  تطرؽ في البداية إلى استعراضالتدخؿ لمنع استخداـ المخدرات في ضكاحي القدس، يتـ ال

جاباتيا في ضكاحي القدس؟ ما ىي النظرة : كيؼ ييعرؼ األطراؼ كضع المخدرات اآلتية كا 

لى االستخداـ غير المشركع لممخدرات؟ إي العكامؿ التي أدت لتاجر؟ كما ىجتماعية لممدمف أك ااإل

عالمية في مكافحة المخدرات؟ ما ىي كالخاصة كاإل، ت المؤسسات الحككميةما ىي إجراءا

االستخداـ غير  تجاهعالـ كاإل ،كغير الحككمية، ات التي تكاجو المؤسسات الحككميةالصعكب

  .المشركع لممخدرات

 االجتًبػٙ تجبِ يًٛزاث انظبْزة ٔيذٖ اَتشبرْبانًضتٕٖ األٔل: انٕػٙ 

 مف ضمف الجيات التي تـ مف خالليا الحصكؿ عمى بعض المستندات كالكثائؽ المتعمقة بأعداد

دارة العامة لمكافحة المخدرات، أثناء المقابمة التي أيجريت مع كميزات متعاطي المخدرات، ىي اإل

مخدرات في ضكاحي تطكر التاريخي لظاىرة استخداـ المدير القسـ، أفاد بالقكؿ: "ال يمكف رصد ال

كذلؾ لطبيعة النظاـ الذم كانت تعتمد عميو السمطة الكطنية الفمسطينية منذ العاـ  ؛القدس بشكؿ دقيؽ
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كلـ يكف يتـ حفظ  ،رشيؼ كالممفات في قطاع غزة، حيث كاف يتـ حفظ األ2007لى العاـ إ -1995

نعزاؿ نقساـ السياسي بيف حركتي فتح كحماس، كابب ظركؼ اإل، كبسزالدكائر كالمراكالممفات في 

مؼ البيانات، أما مف العاـ لى تإأدل كؿ ذلؾ  ،حتالؿ االسرائيميقطاع غزة نتيجة اجراءات اإل

ف يتـ التعامؿ معيا كقضايا فقد كا ،بتخزيف الممفات فمـ يتكفر اىتماـ كاؼو  2012العاـ لى إ 2008

فقد زاد  2018الى العاـ  2013منذ بداية العاـ بتكثيقيا أك تخزينيا، أٌما تماـ تالفيا دكف االىإكيتـ 

قساـ" )مقابمة مع عبداهلل عميكم، كاأل ،رشفتيا في الدكائرأك  ،ص كاالىتماـ عمى تنظيـ الممفاتالحر 

 (.2018\11\4بتاريخ 

المخدرات، بالتالي مف  لمكافحةالرئيسية المؤسسة  تتشكم فإنيا كمع تشكؿ الشرطة الفمسطينية

نائب العقيد في إدارة  االنتشار، تحدثىمية معرفة كيؼ تنظر الشرطة لمظاىرة نفسيا مف ناحية األ

ف تعاطي المخدرات ىي " آفة تشكؿ خطر حقيقي إ :مخدرات حكؿ تعريفو لمظاىرة فقاؿمكافحة ال

 (. 2018\11\11)مقابمة مع لطفي اشتية، بتاريخ  عمى أىمنا في مناطؽ ضكاحي القدس

دارة مكافحة إالن: "منطقة ضكاحي القدس تكلييا كما تحدث العقيد في إدارة مكافحة المخدرات قائ

سرائيمي لمجانب اإل ان ٌف ىناؾ ىدفشخاص المتعاطييف، كأللؾ لكثرة األكذ ان خاص ان المخدرات اىتمام

يخ شحادة عامر، بتار  كتسييؿ عمؿ التجار في منطقة ضكاحي القدس" )مقابمة مع، بنشر المخدرات

 تجار بالمخدرات كتيديد أمني لمشعب الفمسطيني.  اال إدراؾ(. أم يتـ 2018\11\11

ضكاحي القدس  دارة مكافحة المخدرات قائالن: "إف كجكد المخدرات في مناطؽإالعقيد في  ضاؼأك 

ٌف ضكاحي القدس جزء أصيؿ مف محافظات الكطف كتتمتع برمزية خاصة" أل؛ قضية تعني مؤسستنا

 (. 2018\11\11)مقابمة مع نعيـ حميمة، بتاريخ 
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المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس تشكؿ قضية سـ الشرطة قائالن: "ابعالمي كما تحدث الناطؽ اإل

خطيرة فالشخص ، ماعيةكاجت ،سرة، كليا آثار صحيةفي المجتمع، ألٌنيا مكاد ضارة بالفرد كاأل

أك سرقة مف أجؿ الحصكؿ عمى الجرعة" )مقابمة مع لؤم ارزيقات،  ،المتعاطي قد يرتكب جريمة قتؿ

 (. 2018\12\16بتاريخ 

ظاىرة " احي بيذا الخصكص، أفاد بالقكؿ:كتحدث مدير قسـ المكافحة في مديرية شرطة الضك 

لى درجة إخيرة، أكثر في السنكات األ ، كقد تفاقمت1995استخداـ المخدرات مكجكدة قبؿ عاـ 

حتالؿ لى سياسة اإلإؿ كحؿ فكرم؛ كيعكد السبب في ذلؾ لى حإأصبحت تشكؿ ظاىرة بحاجة 

غياب الرقابة  إلى دلأمؿ في مناطؽ ضكاحي القدس، كبذلؾ الذم يحكؿ بيننا كبيف الع، سرائيمياإل

حصائيات حسب ما كردنا مف شارت اإلأ تجار كالمركجيف، حيثلى زيادة عدد المتعاطيف كالإكالقانكف 

، إلى ازدياد كبير كممحكظ في عدد متعاطي 2018الى  2013شرطة الضكاحي، خالؿ السنكات 

فقد بمغ عدد  2018( أٌما في العاـ 86) 2013حيث بمغ عدد المتعاطيف في العاـ  ،المخدرات

 (.2019\1\12" )مقابمة مع اسامة قاللكة، بتاريخ 369الحاالت 

كحتى  1995مف عاـ  ضابط في مكافحة المخدرات قائالن: "نسبة متعاطي المخدرات تختمؼ أضاؼ

ف مناطؽ ألى إضافة كضكع المخدرات سابقان، باإلالشرطة كبداية لـ تكف تيتـ بم فأل؛ 2019عاـ 

يصعب دخكليا أك العمؿ بيا، كلكف حاليان نستطيع دخكليا  ،ضكاحي القدس كانت مناطؽ مفتكحة

اتفاقية مع االحتالؿ، بالتالي استطعنا السيطرة عمى الجزء الظاىر مف ىذه الظاىرة، كمراقبة ضمف 

 (.2019\7\9كمالحقة الجزء المخفي" )مقابمة مع محمد بمة، بتاريخ 

، كلكف يانتاجا  ك  تياكتجار  يافي متابعة تعاطي ان ترل الباحثة أٌف جياز الشرطة الفمسطينية تكلي اىتمام

الشرطة مع االحتالؿ. كنشاطيـ ىك طبيعة السيطرة عمى ضكاحي القدس كاحتكاؾ ما يعيؽ عمميـ 
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 2013مف العاـ  فراد المقبكض عمييـكعي )االرتفاع الممحكظ في عدد األالبعد المكضفتيظير نتائج 

؛ ضبط أعداد أكبرذلؾ مف خالؿ أنشطتو كنجاحو في جياز الشرطة  ، كيفسر(2018إلى العاـ 

حتالؿ، يحد مف قدرتيـ عمى منع حدكث عمميات يات ليـ بالمتابعة بسبب اإلد صالحكلكف عدـ كجك 

 كالتعاطي.، التيريب، الزراعة، االتجار

: ئياأحد أعضا القكؿ نفسو لعميا لمكافحة المخدرات، فقد كرربالتطرؽ إلدراؾ المجنة الكطنية ا 

كيحاف، بتاريخ "المخدرات تشكؿ آفة خطيرة في مناطؽ ضكاحي القدس" )مقابمة مع عصاـ ج

6\12\2018.) 

أضاؼ نائب محافظة القدس قائالن: "المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس تعتبر ظاىرة كقضية 

خاصة أٌف حكاجز االحتالؿ ، ة المركجيف ليست بالمسألة السيمةمجتمع، كلكف مالحقة كمتابع

اـ، بتاريخ الخمسة المحيطة بالمحافظة ىي المصدر ليذه اآلفة" )مقابمة مع عبداهلل صي

24\7\2019 .) 

المخدرات ىي ظاىرة منتشرة كممكف بك ديس: "تعاطي كتركيج كتجارة أكقاؿ أميف سر حركة فتح في 

 .جراءات الالزمة لمحد منياخذ اإلأذا لـ يتـ تقدير المكقؼ، ك إ ؛لى بيت الفردإف تصؿ أ

 (. 2019\7\9)مقابمة مع محمد ربيع بتاريخ  

في  ان مرض تشكؿىا انتشار إٌف ظاىرة في مديرية التنمية االجتماعية: "كأضافت الباحثة االجتماعية 

ذا لـ يتـ السيطرة عم كسع يصعب ألى مناطؽ إالمرض قد ينتقؿ  اى ىذمناطؽ ضكاحي القدس، كا 

 (.2018\12\12السيطرة عميو في المستقبؿ" )مقابمة مع امؿ ابك كماؿ، بتاريخ 

ك مكثكؽ بيا تتعمؽ بأعداد ، أرقاـ حقيقيةأالصديؽ الطيب قائالن: "ال يكجد  ير جمعيةكتحدث نائب مد

عداد المتعاطيف أفاع رتاشارات تؤكد عمى اكجيف في ضكاحي القدس، كلكف ىناؾ المتعاطيف كالمر 
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لمخدمة العالجية في المركز العالجي التابع لمجمعية.  بسبب عدد الحاالت التي تدخؿ طالبةن ؛ سنكيان 

كنصؼ مدمف مخدرات  26000لى إتشير  2017ف كزارة الصحة في عاـ صدرت إحصائية ع فقد

مدمف كما  9000_8000عداد بيف كغزة، تقدر حصة القدس مف ىذا األ في القدس كالضفة الغربية

ننا أال إعداد ؾ المناطؽ، كعمى الرغـ مف ىذه األفي تم متعاطو  75000لى كجكد إشارت الدراسة أ

معركفة الرقاـ بشكؿ جاـز بسبب الحاالت غير ال نعتمد عمى ىذه األ، ذا المجاؿى كعامميف في

 (. 2018\11\21)مقابمة مع عكني الطكباسي، بتاريخ  تعاطي المخدراتلم

المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس تشكؿ " :مج كالمشاريع في المركز النسكمكما قاؿ مدير البرا

زكاج مساعدة ألقاربيـ مثؿ األلطمب ال ،لى المركزإة مف النساء ان إلقباؿ نسبة معينقضية خطيرة نظر 

كنظران لتفشي ىذه الظاىرة بشكؿ غير مسبكؽ داخؿ مخيـ شعفاط"  )مقابمة مع محمد  ،كالدكاأل

 (. 2018\12\3محاريؽ، بتاريخ 

ر جدان قاؿ المدير التنفيذم في المجنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط: "تنتشر آفة المخدرات بشكؿ كبي

في المنطقة كىناؾ كعي مجتمعي كمؤسسي حكؿ ىذه الظاىرة، نعمؿ عمى الحد منيا" )مقابمة مع 

 (. 2019\2\7ميند مسالمة، بتاريخ

ىناؾ انتشار ية لخدمات مخيـ قمنديا قائالن: "ضاؼ مسؤكؿ ممؼ العالقات العامة في المجنة الشعبأك 

ننا نعمؿ جاىدان عمى  كجكد ليـ في المنطقة، ألفال كفكاسع لممتعاطيف كالمدمنيف، أٌما التجار كالمركج

مالحقتيـ كمحاسبتيـ، بالتالي المدمف عندما يريد شراء المخدرات يذىب خارج المخيـ لمبحث عنيا" 

 (. 2019\2\10)مقابمة مع راضي يعقكب، بتاريخ 

ة" يجب لممخدرات "آف مف خالؿ ىذه المعمكمات، نتكصؿ لتمخيص أف المؤسسات المختمفة تنظر

كضركرة ، ة بخطكرة المخدراتكىذا يؤكد مستكل الكعي االجتماعي لمجيات المسؤكل، التخمص منيا
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م بالعمؿ الميداني كالتشاركي التخمص منيا، كما يبرىف أف ىذا الكعي كصؿ لمرحمة التفكير الجدٌ 

ىك افتتاح مركز لعالج مدمني المخدرات في منطقة الراـ. أم، عمى مستكل  ،بيف الجيات المختمفة

دراك ان العمؿ المشترؾ، ترل الباحثة أٌف ىناؾ كعي ا ما زاؿ ضمف النطاؽ ، لكف العمؿ عمى الحد منيان كا 

ىنا أف مف خالؿ المقابالت مع ممثمي المؤسسات الخاصة كالجمعيات، ال  ذكربال الضيؽ. جدير

 ،دراؾ لتحميؿ األسباب التي تؤدم إلى ارتفاع عدد المدمنيفإنظمة مف ناحية عدـ تكفر نظرة م تتكفر

كعدـ كجكد إحصائيات خاصة بيـ، كيمكف أٍف يعكد ذلؾ إلى عدـ قدرة ىذه الجيات عمى المتابعة 

 :الكاممة مع الشرطة كمؤسسات المجتمع األخرل. ربما ىذا المعرقؿ مرتبط بعكامؿ مختمفة كمنيا

 مما يحد مف نشاطيـ. ؛ حتالؿ في ىذه المنطقة حتى المحظةالكجكد ا

كذلؾ عمى مستكل المجاف الشعبية فترل الباحثة أف مستكل الكعي لدييـ مرتفع، كرد الفعؿ تجاه 

كيعكد ذلؾ إلى العكامؿ  ، كيتـ العمؿ عمييا، كلكف بدرجة متدنية،تجار بيا عاؿو كاإل ،المخدرات

حيث كثقافيان، ، اقتصاديان ، اجتماعيان  ،سياسيان  ،جغرافيان  :احي القدسالتي تخص منطقة ضك ، المختمفة

 .ى الظاىرةال تكفي لمسيطرة عمالشعبية كالمحاكالت يؤكد ممثمي المجاف أف 

خبار التي تتعمؽ بمكضكع المخدرات، حيث األ عالمية اىتماميا الكاضح بنشركما أكدت الجيات اإل

لمظاىر السيئة التي تعرقؿ بمالحقة ا يكفمعن نحفقائالن: "تحرير في جريدة الحياة تحدث رئيس ال

جؿ كضع حد لمثؿ ىذه آنكف ال بد مف مالحقتو لفضحو، مف كأم عمؿ يككف خارج عف القا، الحياة

خارجة عف القانكف في إطار سعينا لى ذلؾ نحف نحاكؿ مالحقة الظكاىر السمبية الإضافة إ ،الظكاىر

كالحاالت السمبية في المجتمع" )مقابمة مع  كمناىض لمظكاىر، لمجريمةلى تشكيؿ رأم عاـ مناىض إ

 (.2018\11\14محمكد ابك الييجاء، بتاريخ 



71 
 

كضكع المخدرات كما تحدث نائب رئيس التحرير في الحياة الجديدة قائالن: "تيتـ الحياة الجديدة بم

مع العمـ أننا نيتـ  ،العطكي يككف القارئ عمى ا ؛أك قطاع غزة، أك القدس، سكاء كاف في الضفة

ف أكبما  ،رىـنيا قد تككف رادعان لغيأل ىا؛كتجار يا، حكاـ التي تصدرىا المحاكـ بحؽ مركجيبنشر األ

شر ف ىناؾ مؤسسات مختمفة تيتـ بنخبار ألتيتـ بنشر ىذه األ، فإنيا عالـكظيفة الصحافة ىي اإل

 ك التجارأ ،ك المركجيفأ ،متعاطيفسكاء ال، كمنيا المخدرات، حصائيات حكؿ مكاضيع مختمفةاإل

ك أ ،جتماعيةسكاء اال ،تحذر مف خطكرة ىذه الظاىرة، حيافلى نشر تقارير في بعض األإضافة إ

لى حد ما" )مقابمة مع بشار إف نسبة ىذه التقارير قميمة ألى إشارة كىنا البد مف اإل ،قتصاديةاإل

 (.  2018\11\19برماكم، بتاريخ 

أفاد أحد رجاؿ كقد كانت الصحؼ منبرا لرجاؿ اصالح كقادة في المجتمع. فعمى سبيؿ المثاؿ، 

يب فيي تباع كما ك رقأ ،ف المخدرات ىنا منتشرة بدكف حسيبإصالح في مخيـ شعفاط قائالن: "اإل

المخدرات في ليصؼ مدل مأساكية ككاقع انتشار ، ك مدينة فمسطينيةأ ،م قريةأيباع الترمس في 

ائؿ اإلعالـ ال رقاـ كاإلحصائيات التي يتـ تداكليا بيف الحيف كاآلخر في كسمخيـ، كاقع لعؿ األال

لى ىذا المخيـ كفيمة بإظيار الحقيقة بكاقعيا المر" )دنيا الكطف، إفزيارة كاحدة  ،تكفي لكصؼ فظاعتو

13\4\2016.) 

)اندبندنت  سرائيؿ"إكيقيا بكتس، عنكاف "إنتاج المخدرات في فمسطيفب كفي مقاؿ تـ نشره مؤخران 

ف ،كالقنب، الماريجكانا" :فإتقكؿ الصحافية  ،(30/8/2019عربية، كاألكستازم  ،كاليايدرك ،الميجَّ

كعمى صفحات التكاصؿ  ،كالكبتاجكف، أسماءه باتت تتكرر كثيران في كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية

بطت مرات عدة باألراضي الفمسطينية، إمَّا في مشاتؿ مجيزة  االجتماعي، كىي أنكاع مخدرات ضي

مَّا  ،كبآخر المعدات كتقنيات الرٌم، كقد تككف ىذه المشاتؿ في كيكؼ ،بشكؿ حديث أك آبار مياه، كا 
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ت قكةه مف الشرطة لمقبض عمى قبؿ أسبكع تحرَّك"؛ "كاطنيف، مسككنةن كانت أـ ميجكرةفي منازؿ م

كيمكغرامان مف  31أشخاصو بتيمة االعتداء عمى آخريف، لكف العمميَّة انتيت بضبط أكثر مف 

بط ما يقارب  ألؼ  93المخدرات في منزؿ أحدىـ الذم بناه عمى شكؿ حظيرة أغناـ لمتمكيو، كضي

أجرت الصحافية مقابمة مع مشتبو بيـ في ىذه القضية، مف بينيـ سيدةه".  3دكالر، كالقبض عمى 

مة في الفترة  ممثؿ الشرطة كالذم بدكره يؤكد: "حتى اآلف تيظير الضبطيات انخفاضان عف تمؾ المسجَّ

في المئة منيا  17قضية ضبط مخدرات،  2132ذاتيا خالؿ العاـ الماضي، فحينيا كاف ىناؾ 

، 2017ايا التي سيٌجمت عاـ في المئة عمى القض 31كانت في ضكاحي القدس، شكَّمت زيادةن بنسبة 

شخصان....غالبان ما تيزرىع في مناطؽ تيصنىؼ )ج(، كىي فمسطينية، لكف  2567كقيًبض آنذاؾ عمى 

أك قرب جدار الفصؿ كالمناطؽ الحدكدية، كفي معظـ األحياف يككف  ،ال سيطرة لمشرطة عمييا

مَّ سرائيمي الاأك الشركاء في المستنبتات إمَّا الماٌلؾ   سرائيؿ".اا فمسطينييف يعيشكف بجنسية كا 

كالحديث عف ، اتئيحصاالـ الفمسطيني اكتفى بنشر اإلععالـ ترل الباحثة أف اإلكعمى صعيد اإل

بيدؼ  ية كبرامج اعالمية مكثفةخبار إدكف أف يككف ىناؾ أية أنشطة  ،خبار الخاصة بالمخدراتاأل

 لممخدرات. ، أك تكعية الجميكر لمخاطر التعاطي كالتجارةإرشاد، تكعية

 انًضتٕٖ انثبَٙ: يب ْٙ انُظزة االجتًبػٛت نكم يٍ انًذيٍ ٔانتجبر ٔانًزٔجٍٛ؟

 تجاه ىذه الفئة بالمجتمع كما يأتي:جاءت ردكد الفعؿ 

أك المتعاطي ىك شخص مريض  المدمفعامة لمكافحة المخدرات قائالن: "دارة العبر العقيد في اإل

كالمعنكم، كاف ىناؾ الكثير مف الحاالت التي تـ مداىمتيا كالدعـ المادم ، لى العالجإبحاجة 

ما أساسية... األمما جعمنا نكفر ليـ االحتياجات  ؛بالمنازؿ بينت سكء الكضع االقتصادم لمعائمة

نكاع العقكبة أى صسو كعائمتو كمجتمعو كيستحؽ اقأك المركج فيك مجـر بحؽ نف ،بالنسبة لمتاجر

 (. 2018\11\11، بتاريخعميو" )مقابمة مع نعيـ حميمة
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المدمف أك المتعاطي ىك شخص مريض كيتـ التعامؿ معو حسب المادة : "ئالن ضاؼ نائب العقيد قاأك 

لى النيابة كالتنسيؽ مع إكؿ مرة يتـ تحكيمو ضبط أل مف"فمسطيني التي تنص عمى مف القانكف ال 17

، ركز عمى التجار كالمركجيف" نحف نكمراكز العالج ليتـ عالجو مف خالؿ كزارة الصحة ،الشرطة

الذم ىك يعتبر الكسيط عاـ، كالمركج  20ى إل 10يسجف مف  ر،لى القضاء التاجإحيث يتـ تحكيميـ 

 (. 2018\11\11)مقابمة مع لطفي اشتيو، بتاريخ  عاـ" 15لى إ 7يسجف مف 

لمفطاـ  لى مركزإقائالن: "المدمف شخص مريض بحاجة دارة مكافحة المخدرات إضاؼ العقيد في أك 

عادة تأىيمو ليصبح فرد ىناؾ الكثير مف الحاالت التي تـ تحكيميا لممراكز  ان.كليس مدمر  ان،منتج ان كا 

كتحكيميـ ، جؿ ضبطيـألمركجيف نقكـ بالتركيز عمييـ مف كا ،ما بالنسبة لمتجارأتصة بالعالج" المخ

ادة عامر، بتاريخ خريف" )مقابمة مع شحف يككنكا عبرة لألشخاص اآلأجؿ أمف  ،لى القضاءإ

11\11\2018 .) 

شخاص مرضى لذلؾ يتـ أىـ  المتعاطي كالمدمفـ الشرطة قائالن: "ساعالمي بتحدث الناطؽ اإل

مكاؿ عمى حساب الشعب يك شخص يحاكؿ جمع األفيخص التاجر  حضارىـ كعالجيـ، أٌما ماإ

ى صقأنزاؿ ا  ك ، لى العدالةإكيتـ احضارىـ  ،لذلؾ يتـ متابعة التجار بشكؿ دائـ كمستمر ؛الفمسطيني

 (. 2018\12\16العقكبة بحقيـ" )مقابمة مع لؤم ارزيقات، بتاريخ 

ك المتعاطي ىك أ ،المدمف ،يتـ التمييز بيف التجارة كالتعاطي" ط في مكافحة المخدرات:كقاؿ ضاب

 فإنو جرما التاأبشكؿ ايجابي في المجتمع،  فعاالن  ان شخص مريض بالتالي يجب عالجو ليصبح فرد

 (. 2019\7\9عداـ" )مقابمة مع محمد بمة، بتاريخ مجـر يستحؽ اإل
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مع حجـ المأساة التي  ترل الباحثة بأف رد الفعؿ االجتماعي تجاه المدمف مف الشرطة جاء متناسبان 

اجر ىك كاالىتماـ، كأف الت، كالدعـ، كالمراقبة، مف، كككنو ضحية بحاجة إلى العالجيعيشيا المد

 نتيجة لتصرفاتو المؤدية إلى تدمير المجتمع مف خالؿ تدمير أفراده.؛ يستحؽ العقابالمجـر الذم 

ف ىـ ضحايا ك كالمدمن كفافحة المخدرات قائالن: "المتعاطضاؼ عضك المجنة الكطنية العميا لمكأكما 

" )مقابمة مع عصاـ جكيحاف، نظر عف طريقة معيشتيـ كسمككياتيـالظركؼ االجتماعية بغض ال

 (. 2018\12\6بتاريخ 

ف يعاقب أيجب  ،قاؿ نائب محافظة القدس: "المركج ىك بالتأكيد مجـر كيرتكب جريمة بحؽ المجتمع

ذا كاف مف فئة إفي معايير مختمفة فقد يككف ضحية ما المتعاطي فيك أعمييا بأقصى العقكبات، 

خذ ألىؤالء جميعان حالة مرضية يجب ا بو، كلكف في النياية نرل في ان ك يككف مغرر ، أعمرية صغيرة

 (. 2019\7\24بأيدييـ لمعالج" )مقابمة مع عبداهلل صياـ، بتاريخ 

ككف المسؤكؿ أف أنظر لممدمف بنظرة سمبية، كأتمنى أبك ديس قائالن: "أميف سر حركة فتح في كقاؿ أ

نو يتـ اطالؽ اء ألكالقض، حمؿ المسؤكلية لمشرطةأي ضية لمعاقبة التجار كالمركجيف، ك عف ىذه الق

 (. 2019\7\9سراحيـ بعد فترة بسيطة مف االعتقاؿ" ) مقابمة مع محمد ربيع، بتاريخ 

المخدرات ىـ فئة  كلتنمية االجتماعية قائمة: "متعاطضافت باحثة اجتماعية في مديرية اأكما 

ت المستيدفة ف العائالأل ؛ذا كانت تنطبؽ عمييـ الشركطإ ،مستيدفة في كزارة التنمية االجتماعية

تى تتـ مساعدتو، قد يككف يجب اف يستكفي شركط معينة ح، رضك مأ ،الفقر ف تعاني مفأيجب 

ما التاجر كالمركج ال أبالتالي ال تنطبؽ عميو الشركط،  كلكف كضعو المادم جيدان، ك مدمنأ ان متعاطي

مؿ أ" )مقابمة مع ض عمييـ مثؿ الشرطةف ىناؾ جيات مختصة مسؤكلة عف القبيتـ التعامؿ معيـ أل

 (. 2018\12\12بك كماؿ، بتاريخ أ
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فيما يتعمؽ بالمدمف كالمركج، كأف لكؿ منيما  نفسو التصكر كعمى صعيد المؤسسات الخاصة فمدييا

ما التاجر أكؿ، لى كضعو األإلى العالج كاالىتماـ حتى يعكد إصفات خاصة بو، كأف المدمف بحاجة 

فيتـ كصفو بالمجـر الذم بحاجة لمعقاب، كىذا االتفاؽ مع آراء الشرطة يعني أف مستكل رد الفعؿ 

 متشابو كمتكافؽ. 

ا ف المدمنيف ىـ عبارة عف ضحايإلصديؽ الطيب قائالن: "خصائي اجتماعي في جمعية اأكقاؿ 

ك أما بالنسبة لمتجار أشفى، في الم دماف كأم مريض يتـ عالجوكمرضى كىناؾ فترة لمعالج مف اإل

ف ال يتـ التعامؿ معيـ داخؿ الجمعية" )مقابمة مع فايز ابك غياضة، بتاريخ ك المركجيف ىـ مجرم

21\11\2018 .) 

عف شخص مريض ضاؼ المشرؼ الداخمي في جمعية نكر اليدل مؤكدان: "المتعاطي ىك عبارة أك 

شخاص أف ىـ ك ، التجار كالمركجان سابق ان منمدياـ كنت ني بيكـ مف األأنسى أكفاقد لمسيطرة، كال 

 (. 2018\12\4عداـ" )مقابمة مع تيسير طو، بتاريخ اإلف يستحقك 

ضحية سياسية كاجتماعية أضاؼ المدير العاـ لجمعية نكر اليدل قائالن: "المدمف عبارة عف 

مكر أبشخصية ضعيفة كىناؾ كيتمتعكف ىدفيـ فقط ماديان،  كالتجار يككف كفجالمرك  .قتصاديةا  ك 

كالكطني" )مقابمة مع احمد حجازم، بتاريخ ، كالتركيج منيا قمة الكازع الدينيلى التجارة إتقكدىـ 

4\12\2018 .) 

لمدمف عبارة عف شخص كتحدث المدير التنفيذم في المجنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط قائالن: "ا

يخدمكف االحتالؿ في  كف؛خاص مجرمشأيـ فف ك كجٌما التجار كالمر أعالج، لى الإمريض كيحتاج 

 (.2019\2\7تصفية الشباب الفمسطيني" )مقابمة مع ميند مسالمة، بتاريخ 
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ضاؼ مدير ممؼ العالقات العامة في المجنة الشعبية لخدمات مخيـ قمنديا قائالن: "المتعاطي أك 

عداميـ" )مقابمة إف يجب ك ممجر  كف فيـا التجار كالمركجمٌ ألمدمف ضحية يجب مساعدتو كعالجو، كا

 (. 2019\2\10مع راضي يعقكب، بتاريخ 

لى المساعدة، كلكف إالجديدة: "المدمف ىك شخص يحتاج كما قاؿ رئيس التحرير في جريدة الحياة 

جتماعي منيـ" )مقابمة مع نحف كصحافة نالحؽ التجار كالمركجيف لفضحيـ، كحماية السمـ اال

 (. 2018\12\14بك الييجاء، بتاريخ أمحمكد 

خبار لنسبة لصحيفة القدس نقـك بنقؿ األدارم في جريدة القدس قائالن: " باكأضاؼ المدير المالي كاإل

كليس التعمؽ فييا، ىناؾ خكؼ مف الدخكؿ في متاىات اجتماعية" )مقابمة مع ىاني العباسي، 

 (. 2018\11\25بتاريخ 

 ،اكيـ لممدمف كالتاجرأف ىناؾ اتجاىيف حكؿ كيفية ادر  قكاؿ ترل الباحثة،مف خالؿ مراجعة ىذه األ

لى إص مريض كبحاجة ف المدمف ىك شخأالمؤسسات الحككمية كالخاصة عمى كحكؿ مكافقة 

كالمركجيف بيدؼ صدىـ ، ف ىناؾ مؤسسات لدييا تعامؿ مباشر مع التجار: االتجاه األكؿ: أالعالج

طنية الفمسطينية كخاصة تمثمت في الشرطة الك ، الشعببناء أجاه تبيا  فتي يقكمك كمكافحة الجرائـ ال

 .كشرطة الضكاحيدارة مكافحة المخدرات إبما يسمى 

كجمعية نكر  ،الصديؽ الطيب كضحت المؤسسات الخاصة التي تمثمت في جمعيةأاالتجاه الثاني:  

بينت  كما، ك المركجيفأ ،منيف كليس ىناؾ تعامؿ مع التجارف التعامؿ فقط يككف مع المدأاليدل 

 ف المدمف عبارة عف مريض.أكزارة التنمية االجتماعية 

حساس تجاه المشكمة مف قبؿ جميع الجيات مبني عمى أىمية الظاىرة ؤكد أٌف اإلكىذا االتفاؽ يي 

مختمفة فجزء مف المؤسسات )مثؿ الشرطة( تركز عمى كضركرة التخمص منيا، لكف آليات العمؿ 
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كمؤسسات أخرل )مثؿ الجمعيات ككزارة التنمية االجتماعية( تركز عمى المكافحة كالمالحقة كالعقاب؛ 

 االرشاد كالعالج كالتأىيؿ.

نٗ االصتخذاو غٛز انًشزٔع نهًخذراث فٙ يُبطق ضٕاحٙ إانًضتٕٖ انثبنث: انؼٕايم انتٙ أدث 

 انقذس.

كدتو المقابالت التي ايجريت مع أى المجكء لممخدرات، كىذا حسب ما لإسباب التي أدت اختمفت األ

 صحاب العالقة الذيف ليـ صمة مباشرة بالعمؿ في منطقة ضكاحي القدس. أ

كؿ لكجكد المخدرات ف المسبب الرئيسي األإامة لمكافحة المخدرات قائالن: "دارة العشار العقيد في اإلأ

م الذم يحققو التجار لمادحتالؿ، كثـ الفقر كالبطالة، كالربح ااإلفي مناطؽ ضكاحي القدس ىك 

 (. 2018\11\11ف" )مقابمة مع شحادة عامر، بتاريخ ك كالمركج

كؿ، حتالؿ ىك المسؤكؿ األف اإلأامة لمكافحة المخدرات قائالن: "دارة العيضان العقيد في اإلأكتحدث 

لى ضعؼ الكازع الديني، كتحقيؽ الربح المادم، كاليركب مف المشاكؿ الشخصية" )مقابمة إضافة باإل

 (. 2018\11\11مع نعيـ حميمة، بتاريخ 

ف إبح المادم، كالعامؿ السياسي حيث كؿ لمتجار ىك الر قائالن: "الدافع األ كما كأضاؼ نائب العقيد

ما يخص المتعاطيف حب ما فيأـ، د تجار بيدؼ ابعادىـ عف قضيتييجاإلى إحتالؿ ييدؼ اإل

 (. 2018\11\11السكء" )مقابمة مع لطفي اشتيو، بتاريخ  اؽمراض النفسية، رفالتجربة، األ

منية مف التكاجد حتالؿ كمنعيا لألجيزة األياسة اإلسـ الشرطة قائالن: "ساعالمي بضاؼ الناطؽ اإلأ

ل كمسمع جيش أار عمى مر لى ىركب التجإيؤدم  ؛س، كالتأخر في التنسيؽفي مناطؽ القد

 (.2018\12\16االحتالؿ" )مقابمة مع لؤم ارزيقات، بتاريخ 
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لكضع السياسي القائـ، كىناؾ عدة السبب الرئيسي يتمثؿ في اكقاؿ ضابط في مكافحة المخدرات: "

سباب النفسية" )مقابمة مع محمد بمة، بتاريخ سرم، كاألسباب اجتماعية منيا التفكؾ األأ

9\7\2019 .) 

كاقع الظاىرة. حتالؿ ال يعني بالضركرة االستسالـ لاإلدكر  أف ف االتفاؽ بيف مسؤكلي الشرطة عمىإ

كثقافية ، كاجتماعية ،قتصاديةإخرل، أستمرار في البحث عف أسباب اال ة عمىالشرط كدتفقد أ

نما يككف مف كقيمية، ككنيا تسبب أيضان الظاىرة، فاإلتجار ال يككف مف خالؿ الجيات االسرائيمية، كا  

عية، كتكافر ىذه القيـ يساعد كاجتما ،خمفية دينية، كقيمية كحياف كىؤالء ذك تجار عرب في أغمب األ

 تجار بالمخدرات.بالحد مف ممارستيـ لإلفراد عادة تأىيؿ ىؤالء األإفي 

ميا اب، اىسبدرات قائالن: "ىناؾ الكثير مف األكأضاؼ عضك في المجنة الكطنية العميا لمكافحة المخ

سرائيمية في رطيف بالجريمة مف حممة اليكية اإلف تجار المخدرات كالمتك أسرائيمي، حتالؿ اإلإلا

، يجدكف في ضكاحي القدس بيئة خصبة لنشاطاتيـ بسبب عدـ 1948المدينة كالمناطؽ المحتمة عاـ 

رميف" )مقابمة السماح لألمف الفمسطيني بالعمؿ الحر، مقابؿ حماية يكفرىا االحتالؿ االسرائيمي لممج

 (. 2018\12\6مع عصاـ جكيحاف، بتاريخ 

: "المركج قد تحدث نائب محافظة القدس عف أسباب انتشار المخدرات في ضكاحي القدس قائالن 

، المخدرات سبب لمنشكة أف لديو الخاطئ االعتقادفإف  حتاللية، أٌما المتعاطيإيككف ينفذ اجندات 

 (.2019\7\24مة مع عبداهلل صياـ، بتاريخ كاالنبساط لميركب مف الكاقع". )مقاب

جتماعية، كاقتصادية، ا ان سبابأف ىناؾ إبك ديس قائالن: "أفي حيف قاؿ أميف سر حركة فتح في 

 (. 2019\7\9لى الكضع السياسي الراىف" )مقابمة مع محمد ربيع، بتاريخ إضافة كنفسية، باإل
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ف المدمنيف ضحايا اسقاطات مف إاالجتماعية قائمة: "ارة التنمية ضافت باحثة اجتماعية في كز أكما 

كالفقر" ، سرمسباب اجتماعية مثؿ التفكؾ األأصدقاء السكء كحب التجربة، كىناؾ أحتالؿ، ك اإل

 (.2018\12\12)مقابمة مع امؿ ابك كماؿ، بتاريخ 

لمدينة تحت التي تعيشيا ا كضاع السياسيةجمعية الصديؽ الطيب قائالن: "األتحدث نائب المدير في 

ناء الشعب الفمسطيني، أبلشعب الييكدم، كالتضييؽ عمى حتالؿ كالشعكر بالدكنية مقارنة باضغط اإل

لى انتشار المخدرات في ىذه إدت أكميا عكامؿ  ،كاالكتظاظ السكاني في منطقة ضكاحي القدس

 (. 2018\11\21المنطقة" )مقابمة مع عكني الطكباسي، بتاريخ 

ار المخدرات في ضكاحي القدس نتشسباب الرئيسة الف األألجمعية نكر اليدل: "لمدير العاـ كقاؿ ا

قتصادية" )مقابمة مع احمد حجازم، بتاريخ ا  ك ، كنفسية ،ألسباب سياسية كاجتماعية؛ يعكد

4\12\2018 .) 

ـ ستخداف السبب الرئيسي الأنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط: "كجاء تعميؽ المدير التنفيذم لمج

باب، حتالؿ كما يقكـ بيا مف اجراءات منيا: التضييؽ عمى الشالمخدرات في ضكاحي القدس ىك اإل

مف ليـ" )مقابمة مع ركجي المخدرات، كتكفير المالذ اآلكحماية م، كتسييؿ ميمة تجارة المخدرات

 (.2019\2\7ميند مسالمة، بتاريخ 

حتالؿ مات مخيـ قمنديا: "إٌف سياسة اإلدكقاؿ مدير ممؼ العالقات العامة في المجنة الشعبية لخ 

كلى التي تتمثؿ في قدس، إلبعاد الشباب عف قضيتيـ األتعمؿ عمى نشر المخدرات في ضكاحي ال

 (.2019\2\10تحرير الكطف" )مقابمة مع راضي يعقكب، بتاريخ 

ى نتيجة حتالؿ، يكصؿ إلي تتعامؿ مع المدمنيف عمى دكر اإلكاتفاؽ الجيات الرسمية كالجمعيات الت

 تجار بالمخدرات. اإلتسعى إلى تحميؿ االحتالؿ المسؤكلية الكاممة خاصة عف  كافة الجيات بأفٌ 
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احي القدس مف خالؿ جمع عالـ في الحديث عف أسباب انتشار المخدرات في ضك كيأتي دكر اإل

بعنكاف كمقركءة حيث نشرت صحيفة الجزيرة نت خبران  ،كمرئية، كنشرىا بطريقة مسمكعة، المعمكمات

، كأف القائميف محمية ان أٌف ىناؾ أككار  ذلؾ كؿحتالؿ المتيـ األكاإل .ؼ المقدسييف"المخدرات تفتؾ بآال

فمسطينييف فقط تحت حراسة قكات تركج المخدرات لم ان مضيفان أف ىناؾ أككار  ،فعمى ذلؾ اسرائيمي

لييا" )مقابمة مع لؤم ارزيقات، إحكؿ دكف كصكؿ الشرطة الفمسطينية سرائيمي التي تحتالؿ اإلاإل

 (. 2017\2\12بتاريخ 

حتالؿ يعتقؿ مدير شرطة ضكاحي القدس، كقد كاف االعتقاؿ بعنكاف" اإل كما نشرت ككالة معان خبران 

كالتي تنشط في مالحقة تجار المخدرات  ،عمى خمفية نشاط شرطة الضكاحي في منطقة القدس

 (. 2017\11\11لة معان،كالمصكص كبعض الخارجيف عف القانكف" )ككا

سرائيمي في نشر المخدرات في منطقة حتالؿ اإلعمى الدكر الرئيسي الذم يمعبو اإلبعد التأكيد 

ضكاحي القدس، ىنا نأتي لعرض المكاجية كالعالقة بيف المؤسسات ككيفية ادراكيا لعمميا في 

كيفية عمؿ ىذه  االكلى:، فـ التركيز ىنا عمى استراتيجيتي)الكقاية، المكافحة، كالعالج(. حيث يت

كىي استراتيجية  كالتركيج، كالزراعة(، الثانية: المؤسسات لمحد مف العرض الذم يتمثؿ في )التجارة،

 الحد مف الطمب )عالج مدمني كمتعاطي المخدرات(. 

انًضتٕٖ انزابغ: إجزاءاث انًؤصضبث انحكٕيٛت ٔانخبصت ٔاالػاليٛت فٙ يكبفحت انًخذراث فٙ 

 ٙ انقذس:يُبطق ضٕاح

 أواًل: التطور التاريخي لقانون العقوبات تجاه جرائم المخدرات.

تحدث المدير العاـ إلدارة مكافحة المخدرات قائالن: "إف أكؿ قانكف صدر في فمسطيف حكؿ جرائـ 

مدكف حككمة  ـ، كضعو1925( لسنة46، قانكف العقاقير الخطرة رقـ )1948المخدرات قبؿ عاـ 

صدره المندكب السامي بعد مكافقة كزير المستعمرات، كبعد االحتالؿ أفمسطيف )داريتكف(، ك 
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ؽ فييا ردنية الياشمية، كطبلضفة الغربية تحت حكـ المممكة األخضعت ا .ـ1948عاـ  االسرائيمي

مر العسكرم صدر األ 1967عاـ ، كبعد 1955( لسنة 10ردني رقـ )قانكف العقاقير الخطرة األ

م مكاف قانكف العقاقير الخطرة ، حيث حؿ ىذا األمر العسكر 1975لسنة  558سرائيمي رقـ اال

ت في خدمة انتشار كامر العسكرية ساىمف ىذه األأـ، كمف الكاضح 1955سنة ( ل10ردني رقـ )األ

مني نيو مف الفراغ األكخاصة مناطؽ ضكاحي القدس كما تعا، راضي الفمسطينيةالمخدرات في األ

لحاجة ة عمييا، كبعد عكدة السمطة الكطنية الفمسطينية، برزت اكعدـ السيطرة الفمسطينية الكامم

ـ، كالذم يقضي 1994( لسنة 1فصدر القرار رقـ) ،الكضع الجديدبـ ئلتطكير التشريعات بما يتال

صدر السيد الرئيس أا ـ، كبعدى1967م القكانيف التي كانت سارية قبؿ عاـ أباستمرار العمؿ ف

ـ، كتـ مف خاللو إلغاء العمؿ بقانكف 2015( لسنة 18قانكف رقـ )ب ان محمكد عباس)ابك مازف( قرار 

كتعديالتو  1955 ( لسنة10، كقانكف العقاقير الخطرة رقـ )1962( لسنة 19المخدرات رقـ )

اـ إلدارة مكافحة غي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار، كتحدث المدير العألالمعمكؿ بيا، ك 

مر العسكرم ، سد كثيران مف الثغرات في األ2015( لسنة 18قـ )ىـ مميزات قانكف ر أالمخدرات عف 

نكاع غير المعركفة، كظيكر العديد مف األ ىا،كلكجي الذم أثر عمى تطكر في ظؿ التطكر التكن

جار مف حيث العقكبة. )مقابمة مع تبيدؼ التعاطي كاإل ؛نو لـ يميز بيف حيازة المخدراتأكخاصة 

 (. 2018\11\4عبداهلل عميكم، بتاريخ 

 لرد الفعل االجتماعي لقانون العقوبات تجاه جرائم المخدرات؟ ونثانيًا: كيف ينظر األطراف المشكم

رادعان لكؿ مف  ان ( مف القانكف تشكؿ عقاب17ف المادة رقـ )أيتضح مف حديث نائب العقيد: "

قداـ عمى مثؿ ىذه تسكؿ لو نفسو اإل فخريف ممخاص اآلكالمركج، باإلضافة لألش المتعاطي كالتاجر

 (. 2018\11\11عماؿ" )مقابمة مع لطفي اشتيو، بتاريخ األ
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كمركجي المخدرات،  ،في ردع تجاران ف القانكف الجديد يعد مساعدأحيث أضاؼ العقيد قائالن: "

( يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز سنة 1) ( مف القانكف الذم تنص عمى17ساس ىي المادة )كاأل

دليا بالعممة المتداكلة ك ما يعاأ ،كال تزيد عف الفي دينار ،ردنيأمائة دينار  كبغرامة ال تقؿ عف خمس

 ،سنتيفب الجاني بالحبس مدة ال تقؿ عف ( يعاق2). (اف االستخداـ ألكؿ مرة )........ذا كإقانكنان 

ك ما يعادليا بالعممة أردني أيد عف ثالثة آالؼ دينار كال تز ، ردنيأك بغرامة ال تقؿ عف الفي دينار أ

ك مؤثرات أ ،ذا كاف الجاني يقكد مركبة تحت تأثير مكاد مخدرةا  ة قانكنان اذا تـ تكرار الفعؿ، ك المتداكل

ف ىذه العقكبات لـ تكف قائمة قبؿ ذلؾ" )مقابمة مع شحادة عامر، بتاريخ إعقمية، حيث 

11\11\2018.) 

ضمف  2018عمى القانكف الجديد في عاـ  الرئيس الفمسطيني محمكد عباس، تعديالن  جرلأكقد 

حياف فرض عمى المتيـ، لتصؿ في بعض األ، كأدخؿ تغييرات عمى العقكبات التي تي 26قانكف رقـ 

سنة، كبغرامة 15ييعاقب بالسجف المؤبد مدةن ال تقؿ عف  .مبالغ مالية باىظة كالسجف المؤبدلى دفع إ

تجار بيا سكاء امؿ بأم نكع مف المخدرات بغرض اإلردني، مف تعألؼ دينار أ 15ية ال تقؿ عف مال

ذلؾ كما حث القانكف عمى إجبارية العالج، حيث  ،ك غير، أك الشراءأك النقؿ أ ،ك البيعأنتاج باإل

الشخص ذا تقدـ إالجزائية ىذه تسقط عف المتعاطيف أكضح المحامي معتصـ حمكدة أف "العقكبات 

ف ألى إمنية، لكنو أشار أك أحد المراكز األ، لعالجامراكز  لىإأك بكاسطة قريب إليو ، مف تمقاء نفسو

)اندبندينت عربية،  لى حداثة القانكف"إنظران ؛ ما زاؿ قميالن في فمسطيف عدد المراكز العالجية

30\8\2019 .) 

العسكرية لـ تكف كالقرارات  ان ديـ كاف معيقعالمي باسـ الشرطة قائالن: "القانكف القكأضاؼ الناطؽ اإل

ف الشرطة بالتالي تزعزع الثقة بي ،عمى الشرطة؛ ألنيا تخمي سبيؿ التاجر ئان رادعة، ككانت عب
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ما القانكف الجديد يشكؿ رادعان بشكؿ كبير" )مقابمة مع لؤم ارزيقات، أ، ان كتسبب احراج ،كالجميكر

 (. 2018\12\16بتاريخ

ة الضبط لممتعاطي ف عمميأل ان؛الجديد مساعدالقانكف  عدٌ افحة قائالن: "نعـ يبط في المككتحدث ضا

سنكات  6لى إسنكات  4ط ألكؿ مرة، كالتاجر مف شيكر في حاؿ الضب 6لى إشيكر  3تككف مف 

 (. 2019\7\9في حاؿ الضبط ألكؿ مرة" )مقابمة مع محمد بمة، بتاريخ 

"ىك قانكف مساعد بشكؿ كبير، حيث كقاؿ عضك في المجنة الكطنية العميا لمكافحة المخدرات قائالن: 

ماـ ألمتاجر كالمركج، كيضع المتعاطي  كدفع الغرامة المالية، يفرض العقكبة التي تتمثؿ بالحبس نوأ

مع عصاـ جكيحاف، ك العالج في مراكز التأىيؿ" )مقابمة ، أما الحبسا ،كلو حرية االختيار ،خيارات

 (. 2018\12\6بتاريخ 

رئيسة المجنة  ىي بأف محافظة القدس س قائالن: "االجراءات المتبعةكأضاؼ نائب محافظة القد

فة بقكة، منية لمحاربة ىذه اآلجراء باإليعاز لألجيزة األكيككف اإل ،لعميا لمكافحة المخدراتالمقدسية ا

 ،كالتربية كالتعميـ ،كقاؼيكة مع المحافظة مثؿ كزارة األلشر كأيضان ببرنامج ارشادم تنفذه الجيات ا

جراءات المتبعة تحارب قضية انتشار المخدرات كتحد اإل .كبعض الجمعيات ،الشؤكف االجتماعيةك 

ال إال يحارب ، جمعأحصائيات العالـ إففي  ؛غير ممكنة فة مسألةمنيا كلكف القضاء عمى ىذه اآل

 (. 2019\7\24حكاؿ" )مقابمة مع عبداهلل صياـ، بتاريخ األ حسفأفة عمى % مف ىذه اآل35نسبة 

شار مدير قسـ المكافحة في شرطة ضكاحي القدس قائالن: "ىناؾ أفقد  ،ما فيما يتعمؽ بمجاؿ الكقايةأ

ذكر ن ،الكثير مف المحاضرات كالنشرات التي نقكـ بيا لتكعية المجتمع بأضرار كخطر ىذه اآلفة

محاضرة  12، 2014، في سنة ةنشر  717لى إباإلضافة  ،رشادا  ة ك محاضرة تكعي 21: بعض منيا
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لى إرشاد باإلضافة ا  محاضرة تكعية ك  35، 2016في سنة  ،ةنشر  470لى إرشاد باإلضافة ا  كعية ك ت

 (. 2019\1\12" )مقابمة مع اسامة قاللكة، بتاريخ 2018في سنة  ة،نشر  220

حضر أتنا ال تكفي كليست بالحؿ، عندما ءاعالمي باسـ الشرطة معمقان: "اجراكأضاؼ الناطؽ اإل

ىناؾ المزيد ف يككف أجراءات التكعية يجب ا  ئية حاسمة ك ف تككف ىناؾ قرارات قضاأالتاجر يجب 

ك الجيات المعنية مف خالؿ المحاضرات في ، أكالمحاضرات سكاء مف الشرطة، مف البرامج التكعكية

 (. 2018\12\16المدارس كالجامعات" )مقابمة مع لؤم ارزيقات، بتاريخ 

ف العالج يقدـ لممتعاطي حسب ما نصت عميو أدارة مكافحة المخدرات قائالن: "إضاؼ العقيد في أك 

المخدرات  مف يتعاطى (، ال تقاـ دعكل الحؽ العاـ عمى18( مف قانكف العقكبات رقـ )17المادة )

المخصصة التابعة لى المراكز إقاربو أحد أك بكاسطة ، أذا تقدـ مف تمقاء نفسوإك المؤثرات العقمية، أ

ف يتـ أكلى عمى مف ضبط متعاطيان لممرة األ .دارة مكافحة المخدراتإلى إك ، أألم جية رسمية

م أيابة العامة بذلؾ لممعالجة في لنعالـ اإلقاء القبض عميو، كبعد إساعة مف ( 24تحكيمو خالؿ )

خر يعتمده كزير الداخمية" )مقابمة مع نعيـ حميمة، آم مركز عالجي أك ، أمف المراكز المتخصصة

 (. 2018\11\11بتاريخ 

بالميداف مع  فيعممك  كاقـمكافحة المخدرات قائالن: "ىناؾ طكقاؿ عضك المجنة الكطنية العميا ل

لة الج نكجيو لمعالج، كالذم ال يريد نقكـ بإرشاد عائمتو لمحاك المدمنيف، الشخص الذم يريد الع

لى جيكد حككمية" )مقابمة مع عصاـ إف مكضكع المخدرات بحاجة أل ان؛جزئي اقناعو، كىذا يعتبر حالن 

 (. 2018\12\6جكيحاف، بتاريخ 

ف المخدرات أل؛ جراءات المتبعة ال تعتبر حالن إلبك ديس قائالن: "اأميف سر حركة فتح في أكأضاؼ 

ى جيكد بشرية كمالية لمقاكمتيا، كلكف ىناؾ تعاكف بيف المؤسسات الحككمية التي تتمثؿ إلتحتاج 
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ؿ جاىدان عمى السيطرة منية كافة تعمجيزة األلمخدرات كاألدارة مكافحة اا  ك  ،بكزارة التنمية االجتماعية

 (. 2019\7\9خ بتاريفة" )مقابمة مع محمد ربيع، آلعمى ىذه ا

يتـ استيداؼ المدمنيف عمى برامجنا، ارة التنمية االجتماعية قائمة: "ت باحثة اجتماعية في كز ضافأك 

سرتو أسات عالجية، كالتعامؿ مع لى مؤسإليتمكف مف العالج كتحكيمو  ؛كنقكـ بمنحو تأميف صحي

االستراتيجيات كيمكف تكفير فرص عمؿ، كلكف ىذه  ،مف خالؿ جمسات ارشادية لمعائمة كالمدمف

نحف نحد منيا كلكف ال نقضي عمييا،  ان،ف مدمف المخدرات ال يشفى شفاء تامأل ،لمتبعة ليست حالن ا

 (. 2018\12\12بالتالي نحف نقكـ بتكعية الجيؿ القادـ" )مقابمة مع أمؿ ابك كماؿ، بتاريخ 

المشركع  تجاه االستخداـ غيرءات التي تقـك بيا ما بالنسبة لدكر المؤسسات غير الحككمية، كاالجراأ

ؽ الطيب كد نائب مدير جمعية الصديأ إذ احي القدس، فيي بشكؿ عاـ قميمة،لممخدرات في ضك 

كالتعاطي مف خالؿ مركزىا االيكائي، كتقديـ برنامج ، دمافستقباؿ حاالت اإلاقائالن: "تقكـ الجمعية ب

عادة دمجيـ بالمجتمع، تعتبر ىذه االجراءات حالن  معالجة ىذه الظاىرة،  في ان زئيج عالجي لتأىيميـ كا 

ف البرامج الكقائية أكنعتبر  (.درىـ كقاية خيره مف قنطار عالج)ف المؤسسة تعمؿ عمى مبدأ أكما 

خطارىا" أىالي في فيـ ظاىرة المخدرات ك نيا تساعد األجدكل مف البرامج العالجية؛ ألكثر أىي 

 (. 2018\11\21)مقابمة مع عكني الطكباسي، بتاريخ 

خاصة في مناطؽ  ،لعاـ لجمعية نكر اليدل قائالن: "القانكف ضعيؼ جدان في تطبيقوكعمؽ المدير ا

عداد المدمنيف يزداد بطريقة ال أف أل ؛بالتالي ال يشكؿ حالن ك ؿ السياسي، نتيجة العام ؛ضكاحي القدس

ؿ تقديـ العالج لممدمنيف، كتقديـ البرامج التكعكية لتقميعمى  كف ضبطيا، كلكف نحف نعمؿ بدكرنايم

 (. 2018\12\4المخاطر" )مقابمة مع احمد حجازم، بتاريخ 
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ضاؼ مدير البرامج كالمشاريع في المركز النسكم قائالن: "نحف غير مختصيف لمتعامؿ بشكؿ مباشر أك 

كلكف ما نقـك بو مف خالؿ التعاكف مع المؤسسات الفمسطينية ذات العالقة، لتنفيذ  ،مع ىذه الفئات

كتأثيراتيا السمبية عمى  ،لمخاطر آفة المخدرات؛ بالتكعية الصحية قاءات ذات عالقةانشطة كل

ة كالطفؿ كطمبة المدارس بشكؿ عاـ" )مقابمة أكالحياة بشكؿ عاـ، كتستيدؼ المر  الصحة كالمستقبؿ

 (. 2018\12\3مع محمد محاريؽ، بتاريخ 

برامج كخطط لمكقاية  كما تحدث المدير التنفيذم لمجنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط قائالن: "ىناؾ

المستيدفة طالب دارة مكافحة المخدرات، كعادة ما تككف الفئة إالمخدرات نعمؿ بيا بالتنسيؽ مع  مف

 (. 2019\2\7)مقابمة مع ميند مسالمة، بتاريخ  كطالبات المدارس"

 ماضاؼ مدير ممؼ العالقات العامة في المجنة الشعبية لخدمات مخيـ قمنديا قائالن: "عادة أكما 

دارة مكافحة المخدرات تستيدؼ كافة فئات المجتمع" )مقابمة إتككف ىناؾ كرشات عمؿ تكعكية مع 

 (. 2019\2\10مع راضي يعقكب، بتاريخ 

كماىي ؟ كيؼ يتـ التعامؿ معيا ،ة المخدراتىمية التطرؽ لدكر الصحافة في معالجة قضيمف األإٌذ 

  ؟خبار التي يتـ نشرىامصادر األ

 ،حماية السمـ االجتماعي يكى ،ساسيةأالحياة الجديدة: "ىناؾ معايير  رير في صحيفةقاؿ رئيس التح

كىذا جزء مف سياستنا التحريرية في معالجة القضايا االجتماعية،  ،كعدـ المس بالمحرمات العقائدية

عرفيان دكف المس في المعتقدات ف يككف خطابنا في الصحيفة خطابان تنكيريان كمأمؿ عمى كنحف نع

)مقابمة مع محمكد ابك الييجاء، بتاريخ،  لمجتمعنا" ان حامي ان ة التي تشكؿ سياجخالقيألا

19\11\2018 .) 
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خدرات كأخبار دارم في صحيفة القدس قائالن: "يتـ االىتماـ بمكضكع المضاؼ المدير المالي كاإلأك 

لمتابعتيا بشكؿ مفصؿ" )مقابمة مع ىاني العباسي، بتاريخ  كفمختص كفكلكف ال يكجد صحفي

25\11\2018 .) 

جيزة اكف مع كحدة مكافحة المخدرات، األضاؼ صحفي في صحيفة القدس قائالن: "ىناؾ تعأكما 

ك المجتمع أ ،ربقامتخصصة بالتكعية، شيكد عياف، األحصاء، المراكز الخرل، جياز اإلمنية األاأل

 (.2018\11\25مجاىد بف مفمح، بتاريخ  المحيط" )مقابمة مع

كقاؿ نائب رئيس التحرير في صحيفة الحياة الجديدة قائالن: "يكجد تعاكف كثيؽ بيف الصحيفة 

ل، كقد يتـ التكاصؿ مع الناطؽ خر منية األجيزة األكاأل ،كالعالقات العامة في جياز الشرطة

 (Whats app) تكاصؿ االجتماعي منياعالمي باسـ الشرطة العقيد ارزيقات مف خالؿ مكاقع الاإل

 (. 2018\11\19ال بعد السماح لنا بذلؾ" )مقابمة مع بشار برماكم، بتاريخ إكلكف ال يتـ نشر الخبر 

تـ فحص مجمكعة مف األخبار الصحافية كمف خالليا تـ التكصؿ لكيفية تطرؽ الصحافة لمكاجية 

 المخدرات:

 (. 2016\11\11تجار المخدرات في بمدة الراـ" )الحياة الجديدة،  أحدخبر بعنكاف "ضبط 

ضكاحي القدس" )الحياة  فييا كمتعاطي يااشخاص مف مركجي 8كأيضان "الشرطة تقبض عمى 

 (. 2018\4\11الجديدة، 

لمخدرات في ضكاحي القدس" )سما خطر تجار اأمف  4عنكاف " الشرطة: القبض عمى كىناؾ خبر ب

 (. 2018\9\5خبارية، اإل
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بعنكاف " القبض عمى تاجر مخدرات في ضكاحي القدس" )ككالة معان االخبارية،  ان كنشرت معان خبر 

17\10\2016 .) 

بعنكاف " القبض عمى شبكة تركيج مخدرات استغمت فتاة لمتركيج في راـ اهلل كضكاحي  ان يضان خبر أك 

 (. 2019\1\3القدس" )صحيفة الحدث، 

كيمك مف المخدرات" )زمف برس، 2كىناؾ خبر بعنكاف "شرطة ضكاحي القدس تضبط 

27\7\2016 .) 

 910كىناؾ خبر بعنكاف " إنتاج المخدرات في فمسطيف كتسكيقيا بإسرائيؿ، سيٌجمت منذ بداية العاـ 

 (.2019\8\30لى السمطة الفمسطينية" )اندبندينت عربية، إضايا.... أغمبيا بمناطؽ ال تخضع ق

القطاع ربعة: ة النظرة االجتماعية لمقطاعات األكطبيع ،بعد استعراض مدل الكعي االجتماعي

ىـ االستراتيجيات التي تقـك بيا أكالمجاف الشعبية، يتـ عرض  ،عالميكاإل ،كغير الحككمي ،الحككمي

بيف المؤسسات بشأف  ان كتنسيق ان ف ىناؾ تعاكنأات، كمدل نجاعتيا، تبيف لمباحثة ىذه القطاع

االستخداـ غير المشركع لممخدرات في ضكاحي القدس. حيث تقكـ الشرطة الفمسطينية كتحديدان 

عمى التجار كالمركجيف شرطة الضكاحي بمكافحة المخدرات لمحد مف العرض عمييا، كيتـ القبض 

مة بجمعية الصديؽ لى مراكز العالج المتمثإقاب، كتحكؿ المدمنيف كالمتعاطيف شد العأكمعاقبتيـ 

لمدمنيف لى مديرية التنمية االجتماعية التي تقـك بتحكيؿ اإكجمعية نكر اليدل، باإلضافة  ،طيبال

لى خدمات المجاف الشعبية التي إضافة تقميؿ الطمب عمييا، باإللقة الذكر لى مراكز العالج سابإ

لمتكعية كالكقاية مف  ؛المختمفةككرشات العمؿ التي تستيدؼ فئات المجتمع  ،تتمثؿ بالبرامج كالخطط

كالمجاف الشعبية، كالمراكز الخاصة  ،عالـ مكمالن لما تقكـ بو الشرطةنا يأتي دكر اإلالمخدرات، كى

 خبار التي تخص تجار كمركجي المخدرات لمالحقتيـ كفضحيـ. عف طريؽ نشر األ
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ؿ الفحص يتبف أف كجكد لييا في مجاؿ المكاجية: مف خالإنقطة ىامة يجب التطرؽ كال بد مف ذكر 

كبر عمى مدمنيف مف الداخؿ المحتؿ، يعتمد عمى العدد األمراكز العالج القائمة في ضكاحي القدس 

قميؿ جدان تمثؿ  ال بعددإ ،أك الضفة الغربية ،بالتالي ال يكجد ىناؾ نزالء مف مناطؽ ضكاحي القدس

الرغـ مف الكعي المجتمعي القائـ بيف ب مراكز العالجية. ماذا يعكس ذلؾ؟حدل الإفي  نزيالن  25مف 1

طار عالجي ليـ في إ يكجد ال والمخدرات نجد أن كيف مدمنأحيف نفحص المؤسسات المختمفة، كلكف 

 يـ.  مناطؽ سكن

ػالو تجبِ انًضتٕٖ انخبيش: أْى انصؼٕببث انتٙ تٕاجّ انًؤصضبث انحكٕيٛت ٔغٛز انحكٕيٛت ٔاإل

 االصتخذاو غٛز انًشزٔع نهًخذراث.

مستكل ىاـ جدان التطرؽ إليو ككجزء مف الكعي المجتمعي حكؿ ماىية الصعكبات التي تكاجو إٌنو 

ف مناطؽ إدارة مكافحة المخدرات: "إضكاحي القدس كما قاؿ العقيد في  عمؿ الشرطة في مناطؽ

 لىإسرائيمية، نحف بحاجة منية اإلمما يجعميا تحت السيطرة األ( ج)ضكاحي القدس خاضعة لمتقسيـ 

كمكتب االرتباط العسكرم  ،مني دائمان )مف خالؿ التكاصؿ بيف االرتباط العسكرم الفمسطينيأتنسيؽ 

سرائيمي اإللى مناطؽ ضكاحي القدس، بعد إخالء الجيش إسرائيمي، حيث يسمح لنا بالتكجو اإل

ندما يتـ نو عأ، كما أثناء انتظارنا لمتنسيؽلمخدرة لى التخمص مف المكاد اإلممنطقة(، كىذا يؤدم 

حتالؿ ليتـ تسميميـ" )مقابمة مع شحادة عامر، ر المخدرات تتدخؿ قكات مف جيش اإلضبط تجا

 (. 2018\11\11بتاريخ 

ىـ الصعكبات التي تكاجو جياز الشرطة في أسـ الشرطة قائالن: "مف اعالمي بالناطؽ اإل ضاؼأك 

كانيات، منقص الكادر كاإل ىإلضافة مني، باإلقة ضكاحي القدس، تأخر التنسيؽ األالعمؿ بمنط

ك ، ألى ىرب التاجرإجدان، كىذا يؤدم  يئان ي بطتجاه مناطؽ الضكاحبحيث يجعؿ عممية التحرؾ 

 (. 2018\12\16التخمص مف المكاد المخدرة التي بحكزتو" )مقابمة مع لؤم ارزيقات، بتاريخ 
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نيا أل ؛مؿ في مخيـ شعفاطتكاجينا الع كما قاؿ ضابط في مكافحة المخدرات: "أكثر الصعكبات التي

تعرض حياتنا لمخطر، كأحيانان ىرب التجار بالتنسيؽ مع الشرطة اإلسرائيمية" )مقابمة مع محمد بمة، 

 (. 2019\7\9بتاريخ 

تي نكاجييا اثناء عممنا ف أىـ الصعكبات ال"أ :لكطنية العميا لمكافحة المخدراتكقاؿ عضك المجنة ا

شخاص الذيف كالذم نعمؿ بو مع األ ر(،فيؼ المخاطتخ) طبيعة البرنامج الذم نعمؿ بوىي 

صابة بمرض نقص المناعة )االيدز(، ككيؼ ال رات بالحقف، كيؼ يحمي نفسو مف اإليتعاطكف المخد

 (. 2018\12\6يأخذ جرعة زائدة" )مقابمة مع عصاـ جكيحاف، بتاريخ 

طقة الضكاحي، ثانيان كاممة عمى منمنية الس قائالن: "أكالن عدـ السيطرة األكأضاؼ نائب محافظة القد

جاه المكاطنيف خاصة تحتالؿ فيي حرب مف اإل ،ؼ الشعب الفمسطينيتاللي يستيدإحىك برنامج 

 كافة محافظات الكطف بناءأالسكاف في ضكاحي القدس ىـ  فإتكزة بالقرب مف الحكاجز، ثالثان المر 

مكر صعكبة كصاؿ المحافظة يزيد األأعان تقطع لى المنطقة ألسباب كظركؼ مختمفة، رابإ فالذيف يأتك 

 (. 2019\7\24كتعقيد" )مقابمة مع عبداهلل صياـ، بتاريخ 

 ،يعة المنطقة المفتكحةىـ الصعكبات التي تكاجينا طبأديس قائالن: " أبككقاؿ أميف سر حركة فتح في 

" )مقابمة مع كتركيجيا المخدرات لي يصعب السيطرة عمى تجارةكعدـ الرقابة، بالتا ،منيكالفراغ األ

 (. 2018\7\9محمد ربيع، بتاريخ 

خصائي ذكرىا األ ىي التي جاءت أىـ الصعكبات فقد مؤسسات غير الحككميةلمأٌما بالنسبة 

السرائيمية مف قبؿ النزالء بحكـ يتـ تيديدنا بالشرطة افي جمعية الصديؽ الطيب قائالن: "االجتماعي 

كاالعتداء عمى طاقـ العمؿ مف قبؿ النزالء احيانان كقت االنتكاسة" راضي الفمسطينية، ف المركز باألأ

 (.2018\11\21)مقابمة مع فايز ابك غياضة، بتاريخ 
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ء كمؤسسة تعمؿ في منطقة كأضاؼ نائب مدير جمعية الصديؽ الطيب قائالن: "مسألة اليكية الزرقا

سرائيمية عدـ اعتراؼ السمطات اإلترتب عميو راضي السمطة الفمسطينية، مما يأكتكجد عمى ، العيزرية

د مركز لعالج ىالي لكجك ة اليكية الزرقاء، كأيضان رفض األبيا مما يعيؽ ايكاء الشباب المقدسي حمم

 (.2018\11\21يـ كعدـ تعاكنيـ" )مقابمة مع عكني الطكباسي، بتاريخ المدمنيف بمكاف سكن

مكقع المركز في مخيـ  ىك كاجييانلمدير العاـ لجمعية نكر اليدل: "مف الصعكبات التي كقاؿ ا

كأيضان قرب المركز مف الحاجز العسكرم" )مقابمة ، يعد بؤرة لتجارة كتركيج المخدراتشعفاط الذم 

 (. 2018\12\4مع احمد حجازم، بتاريخ 

حف كمنطقة تقع في شرؽ القدس، : "نضاؼ مدير البرامج كالمشاريع في المركز النسكم قائالن أكما 

كصمة " مف ىـ الصعكبات التي تكاجينا ىي الشعكر بالخجؿ مف قبؿ النساء، بشكؿ خاصأمف 

تمنعيا مف المجكء لطمب  ك تاجر كالتيأك مدمف ، أسرة نظران لكجكد متعاطو التي قد تمحؽ األ "عارال

مة مع محمد محاريؽ، بتاريخ قارب" )مقابكتعرض النساء لمتيديد مف قبؿ األ، المساعدة

3\12\2018 .) 

حيث  ،ضاؼ المدير التنفيذم لخدمات مخيـ شعفاط قائالن: "الصعكبة تكمف في طبيعة المكافأك 

 (.2019\2\7يعتبر مخيـ شعفاط مالذان سيالن لمتجار كالمركجيف" )مقابمة مع ميند مسالمة، بتاريخ 

نديا قائالن: "سياسة االحتالؿ تشكؿ الصعكبة كقاؿ مدير ممؼ العالقات العامة لخدمات مخيـ قم

بالتالي يصعب  ؛لى الحاجز العسكرمإف ىرب التاجر كالمركج مكٌ حيث تي  ،ناالرئيسية التي تكاجي

 (. 2019\2\10ضبطيـ كمحاسبتيـ أك تسميميـ لمجيات المعنية" )مقابمة مع راضي يعقكب، بتاريخ 

تجار دماف كاإللعامة في مكاجية اإلالمؤسسات ا كعميو يمكف تمخيص أىـ الصعكبات التي تكاجييا

 ما يأتي:بنتاج كاإل
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 أواًل: الصعوبات التي تواجو الشرطة الفمسطينية

ية، منية االسرائيممما يجعميا تحت السيطرة األ( ج).ككف مناطؽ ضكاحي القدس خاضعة لمتقسيـ 1

 مني بشكؿ دائـ.كالحاجة المستمرة لمتنسيؽ األ

جدان، كىذا  ئان ؽ الضكاحي بطيتجاه مناطكانيات، بحيث يجعؿ عممية التحرؾ مكاإل. نقص الكادر 2

 ك التخمص مف المكاد المخدرة التي بحكزتو.أ ،لى ىرب التاجرإيؤدم 

 سرائيمية كبالتالي التنسيؽ معيا، كىذا يؤدم إلى ىرب التجار.. القرب مف الحكاجز اإل3

حتالؿ، كىذا مقسمة بكاسطة الحكاجز مف قبؿ اال ف المنطقةإ. طبيعة المنطقة المفتكحة حيث 4

 مني كعدـ الرقابة، بالتالي يصعب السيطرة عمى تجارة كتركيج المخدرات.يؤدم إلى الفراغ األ

 التي تواجو المؤسسات غير الحكومية ثانيًا: الصعوبات

ي الفمسطينية، ف المركز باألراضأبحكـ ، رائيميةسالنزالء باستدعاء الشرطة اإلالتيديد مف قبؿ . 1

 كاالعتداء عمى طاقـ العمؿ مف قبؿ النزالء احيانان كقت االنتكاسة.

 يـ كعدـ تعاكنيـ.د مركز لعالج المدمنيف بمكاف سكنىالي لكجك . رفض األ2

سرة نظران التي قد تمحؽ األ "كصمة العار" بشكؿ خاص مف لشعكر بالخجؿ مف قبؿ النساء،. ا3

كتعرض النساء لمتيديد  كالتي تمنعيا مف المجكء لطمب المساعدة ر؛ك تاجأك مدمف ألكجكد متعاطي 

 قارب.مف قبؿ األ

لى إكالمركج  ،حيث تمكف ىرب التاجر ؛.  سياسة االحتالؿ تشكؿ الصعكبة الرئيسية التي تكاجينا4

 ك تسميميـ لمجيات المعنية.، أيصعب ضبطيـ كمحاسبتيـ ،الحاجز العسكرم بالتالي
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ي الحياة الجديدة وصحيفة وبات التي تواجييا الصحافة وخاصة صحيفتأما فيما يتعمق بالصع

 تجاه االستخدام غير المشروع لممخدرات في ضواحي القدس نذكر ما يأتي: القدس 

كبالتالي ، نفكذ بالمجتمعالصحاب أقائالن: "ىناؾ قضايا يتـ اتياـ  أكد صحفي في صحيفة القدسأكالن: 

ال يؤدم دكره بالشكؿ المفترض" )مقابمة  كفي ىذه الحالة فإف اإلعالـ تيـ عمى ىذه القضايا،يتـ التع

 (.2018\11\25مع مجاىد بف مفمح، بتاريخ 

 :ادارم في صحيفة القدس قائالن: "مف الصعكبات التي تكاجينكد عمى ذلؾ المدير المالي كاإلثانيان: أ

خكفان مف ردة فعؿ  ؛برمكزإال ك المركجيفأ ،سماء التجارأال يتـ نشر  حيث ؛العكامؿ االجتماعية

 (. 2018\11\25الناس حكؿ ىذه المكضكع" )مقابمة مع ىاني العباسي، بتاريخ 

عدد  ضاؼ نائب رئيس التحرير في صحيفة الحياة قائالن: "مف الصعكبات التي نكاجييا قمةثالثان: أ

ف التطرؽ الى ىذه أل ؛لى غياب تغطية ما بعد الخبرإ مر سمبي يؤدمأالمراسمييف الصحفييف، كىذه 

كحتى رفع قضايا عمى  ،لى مشاكؿإمكر القانكنية قد يؤدم لماـ صحفي ببعض األإالقضايا دكف 

 (. 2018\11\19الصحيفة" )مقابمة مع بشار برماكم، بتاريخ 

كاختالؼ في الصعكبات التي تـ ذكرىا، حيث اتفؽ اعضاء ، كجو تشابوأف ىناؾ أتبيف لمباحثة 

مني مع الجانب االسرائيمي لمسماح ليـ ىي التنسيؽ األ، صعكبات التي تكاجييـأٌف اكبر ال الشرطة

بدخكؿ منطقة ضكاحي القدس، كىذا يختمؼ مع المجنة الكطنية العميا لمكافحة المخدرات كالمركز 

جتماعي كرد الفعؿ اال ،النسكم، بحيث تشابيت صعكباتيـ كالتي تمثمت في الخكؼ مف كصمة العار

قكاؿ الصحفييف في صحيفة القدس مع المركز النسكم أك عائالتيـ، كايضان تشابيت أتجاه المدمنيف 

كالمجنة الكطنية العميا لمكافحة المخدرات، بحيث جاءت أىـ الصعكبات التي تكاجييـ ىي الخكؼ 

 خبار التي تنشر عف مثؿ ىذه القضايا.جاه األتعؿ االجتماعي مف رد الف
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 رد فعل المدمنين أنفسيم 4.4

 لكضع المخدرات في ضكاحي القدس.  تيعتبر أقكاؿ المدمنيف ضمف البيعد الذاتي

لى إتـ مقابمتيـ، حيث تكجيت الباحثة الذيف  نكفض ليا المدمنعكس ىنا بعض مف المكاقؼ تعر 

الصديؽ مراكز العالج في مناطؽ ضكاحي القدس، التي تمثمت في جمعية نكر اليدل، كجمعية 

لى إمناطؽ ضكاحي القدس، تـ االستماع المخدرات الذيف يقيمكف في  نيالطيب، بيدؼ مقابمة مدم

زقة الضكاحي، كالتي تراكحت ما بيف أيـ أثناء تعاطييـ لممخدرات في بالعديد مف المكاقؼ التي مرت 

خذ أك  ،ضافة الى تفتيشيـطة االسرائيمية كالفمسطينية، باإلتعرضيـ لالعتقاؿ كالضرب بقكة مف الشر 

ىمية عرض مجمكعة مف ىذه المكاقؼ التي قمما تتشابو ماميـ، لذا مف األأتالفيا ا  ـ ك المخدرات مني

 ككثيران ما تختمؼ في أحداثيا، كىي عمى النحك اآلتي:

 "1موقف المدمن "

بدأت بالتعاطي انا كزكجي، كنت استخدـ المخدرات داخؿ المنزؿ مع زكجي كأصحابو، لـ يتـ 

، كانت ىناؾ الكثير مف الجيات لى مراكز العالج بنفسيإض عميو مف الشرطة، انا مف تكجيت القب

حتالؿ كالسمطة ني كنت ارفض كبشدة، انا ايحمؿ اإلعالمية التي تحاكؿ عمؿ مقابمة معي كلكاإل

ف يقدمكا مساعدات أضكاحي القدس، اتكقع مف الحككمة  الفمسطينية مسؤكلية كجكد المخدرات في

 في الككر. ف غمب المدمنيف ينامك أف أل ؛كز العالجيةبناء المرامثؿ: 

 "2موقف المدمن "

كاف ينصب عٌمي التاجر كنت استعمؿ المخدرات بالشارع، كلكف انا مف كنت اتعرض لمناس، أحيانا 

ف المادة احتياج إكتسجؿ  ،مان ما كنت اتعرض لمتكقيؼكال يعطيني المخدرات، دائ، بأخذ الماؿ
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لى مركز عالج، أحيانان إكيرسمكني ، ت، كالمرة الرابعة محكمة كغرامةمرا كقع ثالثشخصي كنت اي 

كثـ التاجر طارؽ الذم كنت اشترم منو، اتكقع مف ، حتالؿلإلضربكني، احمؿ المسؤكلية كانكا ي

 الحككمة انشاء مراكز عالج اخرل. 

 "3موقف المدمن "

ثـ دخؿ  ،كضعي في غرفة منفردة تـٌ  ر،كالتاجش، قبضت عمينا الشرطة انا ذىبت لشراء الحشي

عترؼ بأف خذك افادتي كاخرجكني، ألف التاجر األي: عيب تصرفؾ كأىمؾ رح يزعمكا، الشرطي كقاؿ 

شخاص أف سبب كجكد المخدرات ىـ إعالمية عف المخدرات، إم مقابمة أالمادة لو، لـ يتـ عمؿ 

 كقع مف الحككمة عالجنا.أتيع المخدرات لممارة في الشارع، ببف يقكمك  كفحاقد

 "4موقف المدمن "

كؿ، ف األم منعيقامكا بضربي ك  ،كلىتـ القبض عميو، أخذك مني المخدرات كأنحبست بالمرة األ

ب بأكؿ عمرؾ، تـ عمؿ انت شأحيث قاؿ لي الشرطي: حراـ عميؾ  ان جيد ان كالمرة الثانية كاف مكقف

ك صحافة اذكر اني قمت ، أعرؼ ألم جيةأ، كلكف ال 2015المخدرات في سنة  مقابمة معي عف

ك نشرىا أكؿ، ىك مف يستطيع مكاجيتيا ي ىك المسؤكؿ األرائيمإلسحتالؿ ايكفي مخدرات، اإل :ليـ

 بيف الشباب، اتكقع مف المؤسسات الحككمية مالحقة كمعاقبة تجار المخدرات. 

 "5موقف المدمن "

ف المخدرات التي كانت كلكف قامكا بإخراجي أل ة التحقيؽ،ياـ عمى ذمأربعة أنعـ، اكقفتني الشرطة 

 ان ك مدمن، أفقط ان ذا كنت مدمنا  ك  ،سباب التعاطيأي لإلستعماؿ الشخصي، كسألكني عف معي ى

كؿ عف كجكد المخدرات، كما سرائيؿ ىي المسؤكؿ األإل لمعالج، ، حكلتني عمى جمعية اليدان كتاجر 
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مف  ئان تكقع شينا سعيد جدان بيا، ال اأالمخدرات ك ي اعمؿ بيا مقابمة عف كلى التف ىذه المرة األأ

 حد يستطيع السيطرة عميو. أجدان كال  المخدرات كبير نو مكضكعالحككمة أل

 " 6موقف المدمن "

لي نظرة غريبة، كاحيانان نظرة الشفقة، تـ إككاف ينظر الناس  ،مخدرات بالشارعكنت استعمؿ ال

كىربت، كنت  ،حدل المرات رأتني الشرطةإطة الفمسطينية كاالسرائيمية، في القبض عميو مف الشر 

ني ثالثة عناصر مف الشرطة دعسكا رض ىاجممخدرات )االكستازم(، كقعت عمى األتحت تأثير ال

 ؛الشرطة، لـ يتـ عمؿ مقابمة معيلى مركز إكبعدىا نقمكني  ،ربعة عظاـأصدرم، قامكا بكسر  عمى

لى التنسيؽ إنيا تحتاج أل ؛كؿالسياسية، السمطة ىي المسؤكؿ األ خبارال باألإ عالـ ال ييتـف اإلأل

نيا ال تممؾ برامج تكعية لمشباب تظير مدل ضافة ألمناطؽ ضكاحي القدس، باإل إلىدخكؿ لم

 نكاع المخدرات في جميع الكطف. أف تقضي عمى كافة أقع مف الحككمة خطكرة المخدرات، اتك 

 "7موقف المدمن "

لي نظرة الشفقة، كاحيانان نظرة استحقار كذؿ، إكالناس كانت تنظر  ،استعممت المخدرات بالشارعنعـ، 

كتـ ، تالفياا  ة ك تـ تكقيفي مف قبؿ الشرطة كتفتيشي كاف معي مادة )النايس( قامكا بأخذ الماد

مؿ شر المخدرات، لـ يتـ ع، كأطمقكا سراحي. اسرائيؿ ىي السبب في نان شخصي تسجيميا استعماالن 

ىـ قضية بمنطقة أ، لكنو ان ميم ان مكضكع ياعالـ ال يرل مكضكعف اإلأل ؛عالمية معيإمقابمة 

تكقع مف الحككمة كضع خطط لعالج المدمنيف أذا صمح الفرد صمح المجتمع، إدس، ضكاحي الق

 كمالحقة التجار. 
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 "8يٕقف انًذيٍ "

 ،حان كىناؾ مف ييسمعكني كالمان جار كنت استعمؿ المخدرات بالشارع، ىناؾ مف يحزف عمى كضعي، 

ي عمى مركز نخذأكقفني شرطي إسرائيمي أحدل المرات إنت شخص عميؿ كمشرد، في أ :مثؿ

خذ المخدرات مني، قاؿ لي: ىالمرة رح اتركؾ ما بدم ادخمؾ تحقيؽ بس أقاـ ببيدلتي ك  ،الشرطة

أم نفسو، لـ يتـ مقابمتي مف  ـمرات في اليك  ةبعأر قاـ بتفتيشي  .ع تستعمؿ المخدراتاكعدني ما ترج

ة كلى التي اتحدث فييا عف قصتي، المخدرات قضيخرل، ىذه المرة األأم مؤسسة أك أ ،عالـإجية 

س، ال اتكقع مف الحككمة كؿ عف انتشارىا في ضكاحي القدحتالؿ ىك المسؤكؿ األاإل ،سياسية

 نيـ غير ميتميف بقضيتنا اساسان.ألئان؛ شي

 "9موقف المدمن "

 ،، اكقفتني الشرطة بالممعبجارحةالناس كانكا يشتمكني بألفاظ استعمؿ المخدرات بالشارع، ك كنت 

نيـ طمبكا مني خمع مالبسي، جدان أل ئان درات مني، كاف تصرفيـ سيقامكا بأخذ المخ ،كفتشكني

تكقع مف الحككمة السماح أعالـ ال ييتـ بقضيتنا، المسؤكؿ عف كجكد المخدرات، كاإل حتالؿ ىكاإل

 حد يدرم ما بنا.أنو ال منة بأخذ جرعتيـ كتركنا بحالنا أللكؿ مدمف كمد

 " 10موقف المدمن " 

ال عندما إ .ني مدمفأحد حتى عائمتي لـ يعرفكا أيرني كنت استعمؿ المخدرات بالشارع، كلكف لـ 

ف ألقضيتنا بسبب خكفيـ مف الحككمة، عالـ ال ييتـ بمي، لـ تكقفني الشرطة بتاتان، اإلتغير شك

مؿ حتالؿ، ككؿ التجار الذم نتعاد المخدرات في ضكاحي القدس ىك اإلكؿ عف كجك المسؤكؿ األ

 . يئان طمب منيـ شأكال  ئان تكقع مف المؤسسات شيأائيمية، ال سر لصالح الحككمة اإل فمعيـ يعممك 
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 " 11موقف المدمن "

، لـ تكقفني الشرطة بتاتان، مف الناس بالشارع، ككانت نظرة الشفقة عميٌ  نعـ كنت استعمؿ المخدرات

عالمية معي، احمؿ المسؤكلية ألنفسنا نحف الشباب إمنيـ كثيران، لـ يتـ عمؿ مقابمة اخاؼ 

نفسنا، المكضكع بعيد كؿ البعد عف الحككمة، اتمنى مف نحف مف نكفر المادة أل ،المتعاطييف

نيـ السبب في زيادة انتشار المخدرات في أل؛ كمعاقبتيـ ،ككمية مالحقة التجارالمؤسسات الح

 ضكاحي القدس. 

أثناء استعماليـ لممخدرات في  كفاقؼ المختمفة كالحية التي يتعرض ليا المدمنيظير بناء عمى المك 

لفاظ كاأل ،الشكارع مف كجية نظرىـ، بركز عدة مميزات أىميا: تذمرىـ مف نظرة الناس السمبية ليـ

بيا الشرطة مدمنكف ألنفسيـ ضحايا لمتجار، الطريقة التي تتعامؿ ينظر ال .التي تمس كرامتيـ

 كحاجتيـ لمؤسسة عالجية. ، قضيتيـ عالمية في تسميط الضكء عمىمعيـ، فشؿ المؤسسة اإل

ف المدمنيف يدرككف أف تعامؿ الشرطة معيـ في غالبيتيا غير جيدة، فيـ حسب كصفيـ أيالحظ 

كاحتجازىـ في السجف لفترة كجيزة، كالبعض  ستمرارابـ، كتفتيشيـ، كمالحقتيـ يقكمكف بضربي

ف تمسؾ بو الشرطة، حيث يقكؿ أخر حذر كؿ الحذر مف ، كالبعض اآليخافكف منيـ كيكرىكنيـ

حقتي دعسكا عمى ثناء مالأخاؼ منيـ كثيران" كيقكؿ آخر: "أىـ: "لـ تكقفني الشرطة بتاتان، حدأ

ف أ، حيث ممة الشرطة بطبيعتيا مف شرطي آلخرعظاـ". كقد تتأرجح معا ربعأصدرم ككسركا لي 

المرة الثانية التي حدىـ: "أاحيانان الشفقة عمييـ، حيث يقكؿ حتراـ ك اىناؾ مف يعامؿ المدمف ب

 ب بأكؿ عمرؾ". اامسككني بيا، قاؿ لي الشرطي: حراـ عميؾ انت ش

عالمية معيـ، كالمؤسسات اإل ،حككميةالغير حكؿ عمؿ المؤسسات ضافة الى اتجاه المدمنيف باإل

الصديؽ الطيب، كجمعية جمعية  كىما: كزيف فقط يتـ التعامؿ معيـف ىناؾ مر أ كفيذكر المدمن
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بقضية المدمنيف في ضكاحي  اىتمامان كاضحان  عالمية لـ تبدً ف المؤسسات اإلألى إضافة اليدل، باإل

باستثناء مية معيـ حكؿ المخدرات، عالإنو لـ يتـ عمؿ مقابمة أغمب المدمنيف أحيث اجمع . القدس

م جية ألى إذكر أ، كلكف ال 2015قابمة معي في سنة مدمف كاحد حيث قاؿ: " نعـ تـ عمؿ م

عالمية تريد إمدمنة بقكليا: " كانت ىناؾ جيات ني قمت ليـ يكفي مخدرات"، كعمقت أذكر أتنتمي، 

 رفض في كؿ مرة". أ مقابمتي ككنت

نيا أبما يأتي: اعربت جية قميمة منيـ قكاليـ أالقطاع الحككمي تمثمت  مدمنيف مفما عف تكقعات الأ

ف تنتيي، أكبر مف أنو كحسب قكليـ قضية المخدرات أل ف يترككىـ بحاليـ،أال إ ئان ال تريد منيـ شي

ىتماـ الحككمة بمكضكع المخدرات، كانشاء المراكز العالجية، الى مدمنيف اخريف طالبكا بإضافة باإل

 كعمؿ البرامج كالخطط العالجية، كمالحقة التجار كمعاقبتيـ. 

ت بمناطؽ ضكاحي سرائيمي الذنب في انتشار المخدراحتالؿ اإلف المدمنيف قامكا بتحميؿ اإلأكما 

مؿ المسؤكلية لمسمطة الفمسطينية، كتالقدس، كالبعض اآل حميؿ المسؤكلية مثمت حالة كاحدة بتخر حى

نو نحف مف نقكـ بالبحث عف ألنفسنا نحف الشباب المدمنيف، أل حمؿ المسؤكليةأي لنفسيا بقكليا: "

 المخدرات كشرائيا". 
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 تمخيص    

 (: المقارنة بين المستويات المختمفة 9جدول رقم )

نقاط التشابو بين  العنصر/ المستوى 

 االطراف

بين نقاط االختالف 

 االطراف

تجاه ميزات الظاىرة الكعي االجتماعي  1

 كانتشارىا

طراؼ عمى اف اتفقت األ

ىناؾ انتشار كبير 

لمدمني كتجار كمركجي 

المخدرات في مناطؽ 

 ضكاحي القدس

جنة اختمفت بذلؾ الم

الشعبية لخدمات مخيـ 

 ان ف ىناؾ كجكدأقمنديا 

كمتعاطي  منيلمد

ما أالمخدرات في المخيـ 

كالتجار فيذا  كفالمركج

 العمؿ تابع لمشرطة. 

ما ىي النظرة االجتماعية لكؿ مف المدمف  2

 ؟كالتجار كالمركجيف

ف بعض المؤسسات إ

 ركزت عمى المدمف

نو مريض أ عمى

 لى المساعدة إكبحاجة 

شرطة تركز عمى ما الأ

نيـ أالتجار كالمركجيف 

مجرمكف كيستحقكف 

 ى العقاب. صقأ

االستخداـ غير لى إالعكامؿ التي أدت  3

المشركع لممخدرات في مناطؽ ضكاحي 

 القدس

تتفؽ جميع األطراؼ 

عمى أف سياسة 

االحتالؿ االسرائيمي ىي 

 سبب رئيسي. 

تركز المؤسسات مثؿ 

التنمية االجتماعية 

كالجمعيات عمى العكامؿ 

 االجتماعية كاالقتصادية.  
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ت المؤسسات الحككمية كالخاصة إجراءا 4

مكافحة المخدرات في عالمية في كاإل

 مناطؽ ضكاحي القدس

الشرطة تعتمد بدكرىا 

عمى تطبيؽ القانكف 

كخاصة عمى ضبط 

 التجار كالمركجيف.

المؤسسات تركز عمى 

 رشاد.العالج كاإل

سسات الصعكبات التي تكاجو المؤ  5

عالـ اتجاه الحككمية كغير الحككمية كاإل

 االستخداـ غير المشركع لممخدرات

جغرافيا خضكع المنطقة 

ألكثر مف جية مف 

دارية ة اإلالناحي

منية. صعكبات كاأل

مرتبطة بالقكل العاممة 

كعدـ تكفير قكل بشرية 

محددة تعمؿ في مجاؿ 

 المخدرات.

المثاؿ:  عمى سبيؿ

الصعكبات التي تكاجو 

عالـ مف ناحية عدـ اإل

القدرة عمى نشر معمكمات 

مفصمة عف تجار 

كمركجي المخدرات. قمة 

الصحفييف الذيف يركزكف 

 عمى ىذه الظاىرة. 
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 انفصم انخبيش

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صتُتبجبث ٔتٕصٛبثايُبقشت، 
 

 انًقذيت5.1 

ستيدفت إحصائيات مكافحة المخدرات في شرطة الفصؿ نتائج الدراسة الكمية التي يناقش ىذا ا
: الحككمية، غير الحككمية، ةية التي استيدفت القطاعات األربعكالدراسة الكيفضكاحي القدس، 

المدمنيف، كذلؾ بيدؼ اإلعالمية، كالمجاف الشعبية في ضكاحي القدس، باإلضافة لعدد قميؿ مف 
نظر لممخدرات، مف كجية كرد الفعؿ االجتماعي تجاه االستخداـ غير المشركع ، إظيار الكعي

ربعة مف جية اخرل. سيتـ في الفصؿ مف جية، ككجية نظر القطاعات األ ()المدمنيف أنفسيـ
ستنتاجات كالتكصيات حياؿ لال ثـ التكصؿ، كمف كالكمية الحالي مناقشة أىـ نتائج الدراسة الكيفية

 ظاىرة االستخداـ غير المشركع لممخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس.

 يُبقشت َتبئج انذراصت انكًٛت5.2 
 

في استخداـ المخدرات في الضفة الغربية )كضكاحي القدس(،  رتفاعان اأظيرت بيانات الدراسة الكمية، 
في تطبيؽ القانكف  ءيف بكاسطة الشرطة. يعزل ذلؾ لمبدكما ينعكس مف احصاءات المضبكط

 في تنفيذ الشرطة لحمالت ىدفيا تنفيذ القانكف الفمسطيني ءكلمبد ،لفمسطيني في مناطؽ الضكاحيا
في مجاؿ المخدرات. حيث أف االرتفاع في عدد المضبكطيف ناتج مف أنشطة الشرطة في المنطقة. 

ف طبيعة النظاـ القانكني إأ(، حيث 2017دراسة حرب كلحمكح ) كىذه النتيجة ال تتفؽ مع نتيجة
عمى  حد مف قدرة الشرطة الفمسطينيةلمناطؽ ضكاحي القدس، كضعؼ الكالية الفمسطينية فييا، 

 فحة المخدرات في تمؾ المنطقة. مكا

غير بط العاـ، كاالشتباه، كالقضايا ف ىناؾ ارتفاعان في عدد قضايا الضأكما أظيرت البيانات الكمية، 
 إلى (، كتعزل الشرطة التغيرات2018-2013محالة لمقضاء خالؿ السنكات التي تـ دراستيا )ال
كاف ضعؼ في القكانيف الرادعة  2013لتحكؿ الذم حصؿ في عممية فرض القانكف: فقبؿ العاـ ا

 ئان العسكرية لـ تكف رادعة، ككانت عبكالقرارات  ،كفي عممية تطبيؽ القانكف فالقانكف القديـ كاف معيقان 
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، ان بالتالي تزعزع الثقة بيف الشرطة كالجميكر كتسبب احراج ر،نيا تخمي سبيؿ التاجعمى الشرطة؛ أل
 ؿ كبير، كفؽ تصكر ممثمي الشرطة الفمسطينية.  أما القانكف الجديد فيشكؿ رادعان بشك

اعة، كميزت شرطة ضكاحي القدس بيف المكقكفيف حسب التكيؼ القانكني مف حيث، تجارة، زر 
اطيف في عدد التجار كالمزارعيف، كالمتع ان ظيرت البيانات الكمية ارتفاعأ، كقد تركيج، كحيازة كتعاطو 

متركيج لـ تكف الشرطة تفرؽ بيف التجارة كالتركيج في ما بالنسبة لأ(. 2018-2013خالؿ السنكات )
ك مف يبيع المخدرات ى ف التاجرأفي القانكف الجديد حيث  القانكف القديـ، كلكف تـ فصؿ الكممتيف

ك يتـ تكزيعيا ، أيبيع المخدرات بالتجزئة يك مففما المركج أك ما يسمى )بالجممة(، ، أبكميات كبيرة
لى استخداـ طرؽ ككسائؿ شرطية جديدة منيا تكثيؼ إير ىذا االرتفاع يمكف تفسك عمى المدمنيف. 

ف مجمكعة مف العراقيؿ كانت تقؼ أال إتابعة. كبالرغـ مف ىذا االرتفاع عمميات كأنشطة المراقبة كالم
كنتيجة  ،يعممكف في ضكاحي القدس فراد الشرطة القميؿ الذيفأماـ الشرطة الفمسطينية مثؿ عدد أ

 منياطؽ، كالحاجة الدائمة لمتنسيؽ األؿ لعدد أفراد الشرطة الذيف يعممكف في ىذه المنحتاللتحديد اإل
لى ىرب إالقدس، كىذه العراقيؿ أدت كتؤدم لى مناطؽ ضكاحي إمع االحتالؿ لمقدرة عمى الدخكؿ 

لى الحكاجز العسكرية لحمايتيـ مف قبؿ شرطة االحتالؿ، كىذا ما يتفؽ مع إك المركجيف أ ،التجار
أف ىناؾ بيئة خصبة لإلتجار بالمخدرات  ، (Isralowitz&Afifi, 2016)يسة إسرالكيتز كعفيفدرا

 عبر الحدكد المتأثرة بمرجعيات إدارية كأمنية متداخمة كمعقدة مف ناحية المكافحة. 

ي ىذه السنكات، نكاع المخدرات التي كانت منتشرة فأف ىناؾ العديد مف أظيرت البيانات الكمية أكما 
كلى بمادة الحشيش، تالىا في ذلؾ القنب اليندم )اليايدرك(، كجاءت في الدرجة تمثمت بالدرجة األ

 الثالثة الحبكب المخدرة )االكستازم(. 

لى إضافة تخداـ ىذه المكاد دكف غيرىا، باإلرغبة الشباب في اس: تعكس ىذه المعطيات أمريف: األكؿ
أنشطة  :لى مناطؽ ضكاحي القدس. كالثانيإ ةمحتمكتيريبيا مف القدس ال، سيكلة الحصكؿ عمييا

المضبكطيف. كما  الشرطة التي أظيرت ماىية أنكاع المخدرات األكثر استخدامان التي كانت بحكزة
ما أكلى بالكككائيف، بالدرجة األ تاران مف غيرىا، تمثمقؿ انتشأف ىناؾ مكاد كانت أاظيرت البيانات 

 انا. تالىا في ذلؾ بذكر الماريجك الدرجة الثانية تمثمت باليركيف، ك 
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ف ارتفاع سعر ىذه إبة المدمنيف الذيف تـ مقابمتيـ، جك أعتماد عمى يمكف تفسير ىذه النتيجة باإل
نو احيانان يقكـ التجار بالتحكـ ألى إضافة إلكيقمؿ مف الطمب عمييا، ب ،المكاد يحكؿ دكف شرائيا

يضان صعكبة تيريبيا. أك فييا دكف غيرىا،  بسكؽ المخدرات، حيث يتـ عرض المكاد التي يرغبكف
قؿ استخدامان بيف كاأل، كثر استخدامان ات الشرطة أنكاع المخدرات األئيحصاكبالتالي تعكس ا

الؿ حتنكاع حسب سياسة شرطة اإلىمية تفسير تكافر ىذه األلى ذلؾ، مف األإضافة إالمضبكطيف. 
غيرىا مف األنكاع. كىذه النتائج تتفؽ مع نكاع المخدرات عف أكرغبتيا في تسييؿ تيريب بعض 

 سركرشناف دراسة  :مثؿ ،العديد مف الدراسات التي ركزت عمى المخدرات كمكافحتيا عبر الحدكد
(srikrishnan, 2018) ،ما دراسة ككدم أ(Woody, 2017) ( كدراسة بركيرBruwer, 2017 )
مخدرات كتحديد ماىية أنكاع ال، مميات تيريب المخدرات عبر الحدكدف عأكالتي جمعييا أظيرت 

كبعراقيؿ التنسيؽ بيف ممثمي سمطات  ،مرتبطة بإجراءات تطبيؽ القانكف، المنتشرة في مناطؽ الحدكد
 الشرطة عمى جانبي الحدكد. 

كثر ضبطان لدل الشرطة في كافة السنكات نات الكمية، أف فئة الشباب ىي األأظيرت نتائج البيا
ي الدرجة الثانية الشباب الشباب غير المتزكجيف، تالىا ف ، كقد ارتفع عدد2013-2018
غياب الرقابة ك بأصدقاء السكء،  كلى اقتراف الشبابيمكف تفسير ذلؾ مف ناحيتيف: األك . فك المتزكج

لى استخداـ االنترنت كىك ما يفتح مجاؿ اماـ الشباب لمتكاصؿ مع جيات قد إضافة سرية، باإلاأل
ف السبب الرئيسي النتشار إ(، حيث 2018ع نتائج دراسة جابر )ؽ متركج المخدرات، كىذا ما يتف

سرة، كأيضان تتفؽ النتائج مع نترنت، كدكر األؽ السكء، كدكر اإلالمخدرات بيف الشباب تمثمت برفا
عالـ يسيؿ عممية ف التطكر اليائؿ في كسائؿ اإلأ، حيث ذكر (Montage, 2011)مكنتج دراسة 

سيؿ مع التجار كالمركجيف. اطي المخدرات مف خالؿ التكاصؿ األى تعالتالعب، كتشجيع الشباب عم
 :مثؿ ،كىذه التفسيرات التي نقدميا ىنا مرتبطة بالتفسيرات التي قدمتيا نظريات عمـ الجريمة التقميدية

ضعؼ في الرقابة كالضبط كنتائج ال، االجتماعي التي ركزت عمى مضاعفاتنظرية الضبط 
 الذم يمعبو أصدقاء السكء في انتشار االنحراؼ كالجريمة.كعمى الدكر ، االجتماعي

تقع مسؤكليات كبيرة عمى عاتقيـ كالتي تشكؿ ك فئة الشباب المتزكجيف،  ىي احية الثانية:اما الن
الشاب المتزكج لميرب مف الكاقع سرية، بحيث تدفع مف الضغكط النفسية، كالمشاكؿ األ الكثير

 ستخدامو لممخدرات. اب
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عمى فئة لتعاطي المخدرات تمثمت بيؤالء الذيف لدييـ مستكل أف أتائج الدراسة الكمية كما بينت ن
تعميمي متدًف )أم بمرحمة االبتدائي، كتالىا االعدادم، ثـ الثانكم(. انخفض عدد المضبكطيف لدل 

ف لدل أر ىذه النتائج خالؿ طرح التفسير طالب البكالكريس كالدراسات العميا. كمف الممكف تفسي
بخطر تعاطي المخدرات، كالمخاطر الناتجة عنيا. كما يؤكد ىذا التفسير  ان فراد فئة المتعمميف كعيأ

ات ف معظـ الذيف يتاجركف بالمخدر أ(. كالتي تكصمت لمنتيجة 2007نج )ىي نتائج دراسة شايف كز 
، كماعممي  للدييـ مستك  ك أخر آ ما يمكنيـ مف العمؿ في مجاؿنيـ ال يممككف مف الميارات أ متدفو

مينة معينة. كما أف نظريات عمـ الجريمة التقميدية كالتي تـ ذكرىا في اإلطار النظرم مساىمة في 
نظرية االختالط ك  نظرية التفكؾ االجتماعي، مقنعة مثؿ نظرية القير االجتماعيتكفير تفسيرات 

ضعؼ في تبني  كبالمناطؽ التي يسكدىا ،نتشار المخدرات مرتبط بالطبقات الفقيرةا. فالتفاضمي
 كسنكات التعميـ المنخفضة كذك  كذك  كالضكابط االجتماعية، كعادة ما يسكف ىذه المناطؽ ،القكاعد

 . الدخؿ المتدفً 

س، كثر عرضة لتعاطي المخدرات في ضكاحي القدف العامؿ ىك األأأظيرت نتائج الدراسة الكمية، 
عف العمؿ، تالىا فئة التجار. كما يؤكد ىذه النتيجة ىك أقكاؿ  كفكجاء بالدرجة الثانية العاطم

نطقة يافا )تؿ ستخداـ المخدرات اثناء عمميـ في ماغمبيـ بأدأ المدمنيف الذيف تـ مقابمتيـ، حيث ب
ف الفقر كالبطالة، كالظركؼ ألى إضافة بيئة خصبة لمدمني المخدرات، باإليضان أابيب(، كالتي تعد 
كلى، لى تجربة المخدرات لممرة األإنقؿ بيف المدف، كميا عكامؿ تدفع ة، كسيكلة التاالقتصادية الصعب

 ,Nwannennaya)إنكاننايادماف عمييا. كىذا ما يتفؽ مع دراسة ك شرائيا كالبحث عنيا في حالة اإلأ
ساسية مف، كفشؿ الحككمة في تكفير الضركريات األف االقتصاد الفاشؿ، كانعداـ األإ، (2017
لى تيسير الطريؽ لإلتجار بالمخدرات كارتباط المخدرات بالفئات العاممة إدل أ، كؿ ىذا لمحياة

(، تكصمت 2007كالفقيرة. ايضان دراسة الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني ككزارة الداخمية )
كارتفاع معدالت البطالة كالفقر، ؛ ف ىناؾ عالقة سببية بيف انخفاض مستكيات الدخؿأالنتيجة 

 كاالنقياد لتعاطي المخدرات.
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 يُبقشت َتبئج انذراصت انكٛفٛت5.3 
 

حككمية، إعالمية، كلجاف القطاعات: حككمية، غير  ةربعأما الدراسة الكيفية فقد تكصمت لكجكد أ
شعبية. تمعب ىذه األطراؼ دكران في تككيف رد فعؿ اجتماعي حكؿ تجارة، تركيج كتعاطي المخدرات 

س. ىذه األطراؼ تتفاكت فيما بينيا مف ناحية االختصاص كالمصالح في مناطؽ ضكاحي القد
طراؼ الكيفية ركزت عمى ميزات رد فعؿ ىذه األ ذكره ىنا أف الدراسة جديرمف الك كالصالحيات. 

ه ردكد الفعؿ قد ، تجارة، تركيج كزراعة(، كىذتعاطو الكضع )بمرتبطة لمستكيات كعناصر مختمفة 
دارية، سياسية، مسؤكلية اجتماعية، ثقافية، إكمصالح مختمفة منيا مينية، ، تحكميا اعتبارات

اقتصادية أك اعتبارات أخرل. نظير ىنا االختالؼ كاالتفاؽ بيف كجيات نظر األطراؼ المختمفة 
ليذه  ف كجدت استنادان إكثـ نحاكؿ تفسير ىذه االختالفات المرتبطة بمستكيات المجاؿ الذم نبحثو، 

  االعتبارات.  

مف اعتبرتو منحرفان كيمثؿ  )أ( الطرؼ الحككمي: اتجو تعريؼ القطاع الحككمي ليكية المدمف، فمنياٍ  
عادة  ،لى العالجإيحتاج  ان مريض ان مف اعتبرتو شخص منياٍ سمككان غير مرغكب فيو مف جية، ك  كا 

ياسية صعبة، كالتي نو ضحية ظركؼ اجتماعية، كاقتصادية، كسضافة ألخرل، باإلأالتأىيؿ مف جية 
 كمع كجيات النظر الذم عكسيا ممثم لى ممارسة سمكؾ التعاطي. كىذا ما يتفؽإتدفعو بدكرىا 

لى العالج كالدعـ المادم إالمتعاطي كشخص مريض بحاجة  لممدمف أكالشرطة، فقد نظركا 
 كالمعنكم. 

رات في ىذه المنطقة، ىذا القطاع عمى تحديد األسباب التي تؤدم لتعاطي المخد ككقد اتفؽ ممثم
سرية كالطالؽ، كمنيا االقتصادية كالفقر ة، كمنيا االجتماعية كالمشاكؿ األمنيا العكامؿ النفسي

مناطؽ حدكدية  كمنيا ،كالبطالة، كمنيا سياسية بسبب الطبيعة الجغرافية لمناطؽ ضكاحي القدس
كعدـ كجكد جية مسؤكلة بشكؿ كالقانكف ، الجرائـ فييا بسبب غياب الرقابة ككثرة ،يسيؿ اختراقيا

غمب ردكد الفعؿ اتجاه العكامؿ أجارة كتركيج المخدرات. حيث جاءت مباشر عف الحد مف ظاىرة ت
حتالؿ االسرائيمي المسؤكلية حكؿ تفشي ىذه الظاىرة لى تحميؿ اإلإجارة كتركيج المخدرات، المسببة لت

ف التجارة في إ،  (Woody, 2017)دراسة ككدمفي مناطؽ ضكاحي القدس. كىذا ما يتفؽ مع 
النتيجة  هالمختمفة القائمة بيف الدكؿ. كىذمناطؽ الحدكد مرتبطة بالصراعات السياسية كالمصالح 

يممككف القكة  ان تتفؽ أيضان مع نظرية الصراع، حيث يتجو العامؿ السياسي نحك فكرة، أف ىناؾ أفراد
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ناع الحيـ، كعادة ما يككف ىناؾ تنافس بيف صكلدييـ القدرة عمى اتخاذ القرارات اليامة حسب مص
فراد المجتمع الذيف ليس ليـ سمطة حقيقية في النظاـ السياسي أكبيف ؛ القرار المييمنيف عمى السمطة

سمطة مييمنة مف مصمحتيا تسييؿ حتالؿ كا يمكف ما يحدث حيث أف اإل(. كىذ2015)بكجالؿ، 
بيدؼ اضعاؼ الطرؼ الثاني قيميان  ؛ي القدسكتركيج المخدرات عبر الحدكد في ضكاح ،تجاراإل

لى إفساد المحتؿ إتربطيا المصالح: فاالحتالؿ ييدؼ كسياسيان. كعادة العالقة بيف االحتالؿ كالمحتؿ 
عتبارات االمخدرات، كىذا التفكير مرتبط ب مف خالؿ تسييؿ عمميات التيريب كالتركيج كتعاطي

 (.  1993سياسية )حسنيف، 

ات التي يقكـ بيا القطاع الحككمي بمؤسساتو المختمفة اتجاه تعاطي المخدرات ىـ اإلجراءأأما 
بالتحديد كتشمؿ: عقد المقاءات التي ضمت بعض المؤسسات الحككمية )الشرطة ككزارة التنمية 
االجتماعية( كغير الحككمية )الجمعيات مثؿ الصديؽ الطيب، جمعية اليدل( لمناقشة مكضكع الحد 

كتركيج كتعاطي المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس. تشمؿ ىذه المقاءات  ،ةكالكقاية مف تجار 
بالذات المحاضرات كالندكات التي نفذتيا شرطة الضكاحي في النكادم كالمدارس. كما لعبت محافظة 

ستخداـ المخدرات كأيضان مف المحاربة سكء  ؛منيةمف ناحية اإليعاز لألجيزة األ عالن القدس دكران فا
كالتربية كالتعميـ ، كقاؼكزارة األ :برنامج ارشادم نفذتو الجيات الشريكة مع المحافظة مثؿ خالؿ تنفيذ

لى القطاع إالجراءات سابقة الذكر كالمنسكبة ف مجمكعة اإكبعض الجمعيات.  ،كالشؤكف االجتماعية
الحككمي كغير الحككمي ساىـ في تكعية الجميكر، كلكف ال تعمؿ طبعان عمى الحد مف انتشار 
ظاىرة المخدرات بالفعؿ، بدليؿ استمرار عممية تجارة كتركيج كتعاطي المخدرات في ضكاحي القدس. 

الندكات ىي  ك، أف المشاركة في المؤتمراتأ(، 2010يطاف )ك نتائج دراسةكىذه النتائج تتفؽ مع 
 ك مساىمة في مكاجية جزء مف ظاىرة انتشار المخدرات.  أبحد ذاتيا مشاركة 

مف خالؿ البعديف  ،بذلؾ فقد عبر القطاع الحككمي عف سكء استخداـ المخدرات في ضكاحي القدس
 ،نتاج المخدرات في ضكاحي القدسكالمكضكعي في كصفو كتفسيره لكضع تعاطي كتجارة كا، الذاتي

لى ذلؾ، فأغمبية األطراؼ إضافة إالقكانيف كالمعايير االجتماعية. نظمة ك يخالؼ األ حرؼكسمكؾ من
منية كسياسية ىامة مف تدرؾ أف ىذا الكضع ييعتبر تيديدا لألمف الفمسطيني ككنو يينفذ في منطقة أ

اتية كمساىمة تجارة كتركيج المخدرات. بالتالي فإف ىذه النظرة المؤسس ،حتالؿ في دعـحيث دكر اإل
جاه السمكؾ، كىذا رد الفعؿ ىك ما يحدد ميزات ترد فعؿ  Becker, 1963) بيكر )تعتبر بحسب 
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طراؼ الحككمية ىذه االجراءات التي قامت بيا األ حيث إفالظاىرة ككيفية تعامؿ المؤسسات معيا. 
نو كضع أرة كتركيج كتعاطي المخدرات عمى ىي رد فعؿ مف حيث كصفيـ تجا، كالشرطة بالذات

كعمى  ،حتالؿ أكالن راؼ كمف خالؿ تكجيو المكـ عمى اإللى اعتباره انحإضافة إييدد األمف القكمي، 
 تجار كمركجي المخدرات ثانيان.  

لى ذلؾ فإف تحرؾ مجمكعة المؤسسات الحككمية كبعض المؤسسات غير الحككمية، يعبر إإضافة 
ما قالو ليمرت تحرؾ المؤسساتي يعكس عف رفضيا لتعاطي كتجارة كانتاج المخدرات، كىذا ال

(lemert, 1967) ف الطريقة التي يتعامؿ بيا المجتمع مع الفرد المنحرؼ ىي التي أ، كالذم يرل
ة تفاعمية بيف فعؿ نتيجإالنحراؼ ذلؾ السمكؾ المنحرؼ، كما ذلؾ اإل لى كجكده كاستمراره فيإتؤدم 

السمكؾ المنحرؼ ال يعكد  فأحيث يرل ليمرت  .فعاؿ مف المجتمع تجاىوردكد األك ، الفرد المنحرؼ
نما مرجعو إاساسان  جة عف ىذا السمكؾ، كقدـ لى ردكد الفعؿ المجتمعية الناتإلى جكىر السمكؾ، كا 
كؿ: اعضاء المجتمع كدكرىـ في عؿ االجتماعي مف خالؿ عنصريف، األجتماعيان لرد الفاتحميالن 

جرامي الذم يمعب ي: فيتمثؿ في المنحرؼ كسمككو اإلنما الثاأصؽ صفة )الكصـ( بالفرد المنحرؼ، ل
 دكران ميمان في إلصاؽ ىذه الصفة بو. 

كاالجتماعي عامة  ،ما يعبر عنو العالـ "ليمرت" ىك ىاـ مف حيث أف رد الفعؿ المؤسساتي خاصة
ىي التي تحدد مميزات كضع المخدرات في منطقة ضكاحي القدس. فكيفية كصفيـ لمتعاطي 

تاجر المخدرات نابع مف البعد الذاتي لرد الفعؿ االجتماعي. كذلؾ فالبعد المكضكعي  أك ،المخدرات
تجاه متعاطي كتجار كمركجي ة( ىي أيضان تعكس رد فعؿ الشرطة )مثؿ االحصاءات الشرطي

شخاص، كبالتالي أكبر مف األان ضبطت عدد رت حمالت أكثالمخدرات. فكمما نشطت الشرطة كنفذ
 كلى.مية في مجاؿ المخدرات بالدرجة األات الرسئيحصاالتي تحدد ميزات اإل نشطة الشرطة ىيأف فإ

ليكية مدمني كمتعاطي  )ب( الطرؼ غير الحككمي: في حيف اتجو تعريؼ القطاع غير الحككمي
يضان ما يتفؽ مع دراسة أتماعية كسياسية كاقتصادية. كىذا عتبارىـ ضحايا ظركؼ اجاالمخدرات ب

ى إلدت أ ؛ف الظركؼ االجتماعية التي يعيشيا المراىقكفمف أ، (srikrishnan, 2018)ف سركرشنا
نيف ضحايا التجار جر مادم. أم يتـ النظر لممدمأعيـ في فخ تيريب المخدرات مقابؿ كقك 

نشر المخدرات في ضكاحي  في ان كبيران دكر  السياسية تمعبلى أف الظركؼ إضافة كالميربيف. باإل
ما يتفؽ مع دراسة حسنيف ؿ دكف تفكير الشباب الفمسطيني في قضيتيـ، كىذا تحك  كالتي القدس
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ف االسرائيمييف يتعاممكف مع ىذه القضية فيما يخص الفمسطينييف مف الناحية السياسية إ(، 1993)
 حتالؿ. ـ الييكدية كالمصالح السياسية لالعمى حساب صيانة القي، بيدؼ تشكيو قيميـ كأخالقيـ

تجاه مدمني كمتعاطي المخدرات فقد قكـ بيا القطاع غير الحككمي الفعمية التي يأما االجراءات 
كانت قميمة نسبيان، كمقتصرة عمى مؤسسات معدكدة، كمف ىذه المؤسسات جمعية نكر اليدل لعالج 

في حيف أف المجاف الشعبية لعبت دكران  .ات كالكحكؿ، كجمعية الصديؽ الطيبكتأىيؿ مدمني المخدر 
ان. كحتى في حالة فحص ىكية المدمنيف الذيف يتعالجكف في ىذه المؤسسات، نجد أف محدكدان جد

، ان غريب ان . مما يعكس كضع1948أغمبيتيـ بؿ معظميـ مف سكاف مناطؽ فمسطيف المحتمة لعاـ 
عالمية تطالب بفتح مؤسسات عالجية لممدمنيف مف حككمية كاإلالمؤسسات الحككمية كغير فال

تـ عالج المدمنيف مف ىذه ان ىذا ال يحصؿ حيث ال ييكالضفة الغربية، كلكف فعممناطؽ الضكاحي 
يؿ االعتبارات ف ،ال يستطيعكف الدفع لتمكيؿ عالجيـألف المدمنيف مف ىذه المناطؽ  ،المناطؽ

 المالية ىي التي تيحدد عالج المدمنيف؟  

ف المدمف أعمى  تت، فقد ركز كمركجي المخدرا ،عالمي ليكية متعاطي كتجارأما تعريؼ القطاع اإل
ركجيف لفضحيـ. أغمبية لى مساعدة، كلكف يتـ مالحقة التجار كالمإىك شخص مريض يحتاج 

شرطة. ىنالؾ قميؿ مف المقاالت تعكس حمالت ال عالمية مككنة مف أخبار قصيرةالتغطية اإل
جكدة  نتائج دراسةمع  ئجخبارية يتـ مف خالليا مقابمة المدمنيف كممثمي المؤسسات. تتفؽ ىذه النتااإل
ف ىناؾ شركط لمتغطية الصحفية التي تتعمؽ بالجريمة منيا: التعامؿ مع اخبار الجرائـ أ(، 2016)

 كعدـ استخداـ كسائؿ إثارة كجذب لمقراء.  ،كالحكادث بصكرة عادية

عالمي عمى كصؼ ظاىرة المخدرات في ضكاحي القدس، كاالجراءات التي تتخذ كقد تركز الدكر اإل
في التعامؿ مع ىذه الظاىرة، كالتي تقتصر فقط عمى تناكؿ مكضكع المخدرات بعناكيف رئيسية كما 

تجاه تجارة كتركيج اة(، دكف ذكر العكامؿ التي تدفع باخبرتيـ بيا الجيات المختصة )خاصة الشرط
كتعاطي المخدرات، كىذا ما يشكؿ البعد الذاتي في كصؼ كتفسير ظاىرة المخدرات في ضكاحي 

كؿ تغذية الجميكر عالـ المحمي لعب دكريف: األمف الكاضح أف اإلك عالـ. مف قبؿ اإلالقدس 
كعرض ألراء ممثمي جميكر بمعمكمات حكؿ حمالت الشرطة، كالثاني عرض حاالت لمدمنيف 

عف  ،1993دكار يؤكدىا حسنيف )لمخدرات في ىذه المناطؽ. كىذه األتجاه تعاطي كتجارة اكتذمرىـ 
(Young & Cohen, 1981 
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لى العالج إنو شخص مريض يحتاج ألمجاف الشعبية ليكية المدمف عمى في حيف اتجو تعريؼ ا
يجب اعداميـ، كىذا ما يشكؿ البعد الذاتي، مف  كفف التجار كالمركجيف اشخاص مجرمأكالمساعدة، ك 

صد يـ ىـ مف يبحثكف عف المخدرات بقنأل ؛كالمتعاطيف ،خالؿ تكجيو المـك عمى المدمنيف
ؼ استخداميا، كىذا االتجاه كالتصكر جديد لـ يتـ ذكره مف قبؿ األطراؼ األخرل. فجميع األطرا

 عمى أنو في حيف أف المجاف الشعبية تنظر لممتعاطي كالمدمف، يحددكف المدمف بأنو مريض كضحية
في  ان دكدمح ان مف الضركرة التنكيو أف لمجاف الشعبية دكر ك عنصر ىاـ في دائرة التعاطي كالتجارة. 

لشباب خاصة مف كا ،دارة مكافحة المخدرات كبيدؼ تكعية الناس عامةإتنفيذ برامج كقائية، مع 
 تجار بيا في األحياء المختمفة. كاإليا، خطر تعاطي

 لوم النظام أو/ ولوم الفرد 5.4 

كلكـ النظاـ. إف  ،يمكننا القكؿ بأف نتائج الدراسة الكيفية ركزت عمى الجانبيف المرتبطيف بمكـ الفرد 
فراد ىـ تجاه األاالحيث يعتبر ىذا  (Etizen, 2000)ف إتيز ىذه النتائج تتفؽ مع االتجاه الذم طكره 

فراد عدكانييف فراد كالنظاـ، إذ قد يككف األحياف، فالمجتمع ينشأ مف تفاعؿ األالمشكمة في بعض األ
خرل مف يتكافؽ بذلؾ مع القطاعات األ تجاه النظاـ، كالنظاـ بدكره ال يضع حدان لمشكمتيـ. كىك ما

خالؿ تعريفيـ ليكية المدمنيف كالتجار كالمركجيف، كعدـ نجاعة اإلجراءات التي تقكـ بيا المؤسسات 
مف خالؿ رد فعميا االجتماعي حياؿ ىذا المكضكع، كردكد فعؿ المدمنيف عمى النظاـ، ؛ المختمفة

المخدرات كظاىرة اجتماعية. فالسكاف في ضكاحي مف الحقيقة لفيـ قضية  ان ىام ان كالذم يمثؿ جزء
كالمؤسسات المحمية منيا التابعة لمسمطة  ،ضعكف مسؤكلية أكضاعيـ الصعبة عمى السمطاتيالقدس 

أ( في 2017الفمسطينية كمنيا لالحتالؿ بضمنيا بمدية القدس. كىذه النتيجة يؤكدىا حرب كلحمكح )
اف أظيركا ثقة ضعيفة بالخدمات التي تقدميا األطراؼ دراستيما حيث كجدا في استطالعيما أف السك

 المختمفة. 

لى لكـ الفرد كالمتمثؿ بالتاجر كالمركج، ككنيما ىـ مف يسعياف إربعة في حيف اتجيت القطاعات األ
تجار بيا، كالنظر لممدمف كضحية في أحياف كثيرة ككعنصر ىاـ في كاإل، لى البحث عف المخدراتإ

أيضان يفتش عف التاجر كالمركج. عممان بأف المدمنيف، الذيف تـ مقابمتيـ، كالذم ىك  أخرل أحياف
ركزكا عمى لكـ النظاـ، كالمتمثؿ بتحميؿ المؤسسات مسؤكلية تقصيرىـ كعجزىـ عف مالحقة تجار 

 كمركجي المخدرات.
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ف إتيز مع ما ركز عميو  كقد جاء تركيز ىذه القطاعات كخاصة الحككمية منيا عمى لكـ الفرد انسجامان 
(Etizen, 2000) عتبارىـ خارجيف عف المعايير افراد بف ىناؾ الكثير مف الناس يمكمكف األأ، في

ف ألى إخالقي كالقكمي، كينظركف كلمتيديد األ، كالقكاعد في المجتمع، كأنيـ يشكمكف مصدران لممتاعب
تكجيو المكـ عمى المؤسسات ثقافتيـ متدنية مقارنة مع ثقافة المجمكعة السائدة كالمسيطرة، بدالن مف 

العاممة في المجاؿ االجتماعي كالتربكم. يدؿ ىذا االتجاه عمى أف المؤسسات التي تمثؿ النظاـ تعمؿ 
عمى التخمي عف مسؤكليتيا الكاممة كالمطمكبة اتجاه الفرد "المدمف"، كىك ما يتكافؽ بدرجة كبيرة مع 

كالتي تعفي كتحرر الحككمة مف مسؤكليتيا مما ، فو نظر إتيز يفراد مف كجنتائج إلقاء المكـ عمى األ
مة ء، كيكرس المفيكـ النمطي بعدـ ماليعزز السيطرة عمييـ بسيكلة، كيبعد الناس عف لكـ النظاـ

 مر الكاقع. فراد لقرار التسميـ باألقدرات الفرد مع النظاـ القائـ كبالتالي إيصاؿ األ

د كالنظاـ عمى حد سكاء، بالتالي مف الضركرم إحداث بناء عمى ما سبؽ نستنتج بأف المكـ مكجو لمفر 
كالمكضكعي لكضع المخدرات في ضكاحي القدس، كىذا ىك رد  ،حالة التكازف ما بيف البعديف الذاتي

تجاىو، بالتالي كنتيجة لتكفر رد الفعؿ المتكازف لألطراؼ الفاعمة عؿ االجتماعي المتكازف كالمتكقع الف
كنيجيا، كىذا لـ يحصؿ كفقان لنتائج الدراسة الكيفية. لكـ النظاـ ىك ىاـ مف المتكقع تغيير سياستيا 

تجار كالتركيج، كذلؾ اتفاقان مع في ىذا الشأف إلحداث تغييرات لدل المدمنيف كعمى مستكل كضع اإل
لـ تكف  ف نعمؿ عمى تغييرىا، إذأف ىذه المؤسسات مف صنع البشر، فينبغي أما قالو إتيزف: "بما 

س، كىذا نيج ديمقراطي لبناء كتشكيؿ المجتمع مف جديد، كفؽ االحتياجات البشرية تخدـ النا
ف يتـ العمؿ عمى كضع سياسات كخطط أ ، (Etizen, 2000)المتزايدة كالمستجدة. يفترض إيتزف

مف شأنيا العمؿ عمى حؿ المشاكؿ التي تكاجو المجتمع في مناطؽ ضكاحي القدس بصكرة جذرية 
ؤسسات الفمسطينية، كخاصة ألىمية ىذه المناطؽ السياسية. كلكف حقيقة يعتبر ككاقعية مف قبؿ الم

كمحدكدية تدخؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية في  ،ىذا مطمبان مستحيالن في ظؿ تكاجد االحتالؿ
 ضكاحي القدس. 

ليكية ال يستياف بو مف سكاف مناطؽ ضكاحي القدس ىـ حممة "ا ان جزءف ىناؾ ذكره أبالجدير 
تابع  ان مف الخدمات التي يتمقكنيا تابعة لمؤسسات االحتالؿ كجزء ان جزء فيعني أ " مماالزرقاء

لمؤسسات دكلة فمسطيف، كبالتالي ىذه الحالة تعقد عممية تقديـ الخدمات كمما يزيد مف لكـ األفراد 
 لممؤسسات عامة. 
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ضكاحي القدس، كالذم  اطييا فيكمتع ياكمركجي ىاتجاه تجار فعاؿ تؤكد ىذه المناقشة كيفية ردكد األ
كخاصة  ،يعكس بالكاقع بأنو لـ يكف ىناؾ تركيز عمى إحداث تغييرات جكىرية في أداء المؤسسات

عالمية، في حيف أف النتائج تيظير أف الشرطة تحاكؿ بذؿ جيكد في المؤسسات االجتماعية كاإل
 غـ مف العقبات التي تكاجييا. مكافحة التجارة كالتركيج كالزراعة في مناطؽ ضكاحي القدس، بالر 

 الشرطة واستراتيجية العرض والطمب 5.5 

 ضابطان كشرطيان  67، ككاف عددىـ 2015بدأت الشرطة عمميا في مناطؽ ضكاحي القدس عاـ 
ف مف أأ(. أدركت الشرطة منذ تكاجدىا في ضكاحي القدس 2017 ،كلحمكححسب دراسة حرب )
 كيؼ ظير ذلؾ مف خالؿ النتائج؟ فستراتيجية العرض كالطمب كالتكازف بيف شقييا. استخداـ اىمية األ

أظيرت البيانات الكمية طريقة عمؿ الشرطة في استراتيجية الحد مف العرض مف خالؿ الجداكؿ التي 
-2013عكاـ سبؽ ذكرىا، حيث ارتفعت نسبة المضبكطيف بقضايا المخدرات لدل الشرطة بيف األ

، كما ارتفعت نسبة ضبط التجار كالمركجيف كالمزارعيف، كىذا ما يدؿ عمى 369ى لإ 86مف  2018
التي تتمثؿ بمنع كجكد المخدرات في السكؽ، كأيضان ، ستراتيجية الحد مف العرضتطبيؽ الشرطة ال

ركزت الشرطة في عمميا عمى متابعة المزارعيف حتى ال يتـ إنتاج مكاد مخدرة جديدة، كىذا يظير في 
لى إضافة خيرة، باإلف ىناؾ الكثير مف المكاد ظيرت خالؿ السنكات األأ(، حيث 4رقـ )الجدكؿ 

نتشارىا مرة اخرل مثؿ: نبات الخشخاش تـ ضبط اكتـ السيطرة عمى  ،كجكد مكاد ظيرت لمرة كاحدة
انتشر  j.jلى زيت إضافة فقط. باإل 2014غـ في عاـ 712.6يضا بذكر الماريجكانا أشتمة، ك  178

خرل. كىذا ما يتفؽ مع أحتى ال يتـ عرضو في السكؽ مرة  ، كبذلت الشرطة جيدان 2016في عاـ 
ف طبيعة مناطؽ ضكاحي القدس التي تتكفر فييا مساحات أب(، حيث 2017دراسة حرب كلحمكح )
ي نفس كف ؛تيمكف المزارعيف مف إستخداـ البيكت البالستيكية إلنتاج المخدرات ،كمناطؽ نائية كبعيدة

 الكقت ال يمكف لمشرطة الفمسطينية الكصكؿ لممقيميف في تمؾ المناطؽ. 

كالحد مف الطمب.  ،ف الشرطة تعتمد عمى استراتيجية الحد مف العرضأظيرت البيانات الكيفية أكما 
( 18قكاؿ الشرطة بإصدار القانكف رقـ )أحيث تمثمت استراتيجية الحد مف العرض كما جاءت في 

خر في حاؿ طبؽ بحذافيره، كاعتبره البعض اآل ان مساعد ان لذم اعتبره البعض قانكن، ا2015لسنة 
فرادىا في مناطؽ أبشكؿ ضعيؼ، كما عممت الشرطة عمى زيادة عدد  ان مساعد ان بكصفو قانكن
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كلكف ىذا العدد ، المنطقة فييا، كزراعتيا كتركيج تياضكاحي القدس كىذا ما يجعميـ يتصدكف لتجار 
كبر مف العائالت كيحكؿ دكف حماية العدد األيا، كمركجي ىالمحاكلة السيطرة عمى تجار  ال يعد كافيان 

، كىي أ(2017نتائج دراسة حرب كلحمكح ) التي تسكف في ضكاحي القدس. تتفؽ نتائج الدراسة مع
حيث ال تقكـ الشرطة بأعماليا  ،حداث تغيير جذرمإبسبب عدـ  ؛ضعؼ ثقة الجميكر بالشرطة

ضافة لمالحقة التجار عدـ كجكد عدد كاًؼ مف أفراد الشرطة في المركز. باإللفرض النظاـ ل
  مكر ككميماف كما تتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كالمركجيف لمقبض عمييـ كمعاقبتيـ.

(Moore & Kleiman, 1989)،  تطبيؽ القانكف التعبيرم كىك أحد االستراتيجيات التي تتبعيا كىي
لى إضافة عمى زيادة عدد المكارد البشرية المستخدمة لحؿ مشكمة المخدرات. باإل الشرطة الذم يعتمد

م أكمنع قياـ ، ( ضبط المتكرطيف بقضايا المخدرات بالجـر المشيكد2011نتائج دراسة المعايطة )
 راضي التي تسيطر عمييا. زراعة مشبكىة عمى األ

ف ىناؾ الكثير أفي حيف تمثمت استراتيجية الحد مف الطمب كما ذكرىا افراد الشرطة خالؿ مقابمتيـ، 
بأضرار كخطر  لتكعية المجتمع ؛دارة مكافحة المخدراتإمف المحاضرات كالنشرات التي تقكـ بيا 

   لممخدرات، تتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة مازيركؿ مشركعالغير االستخداـ 
(Mazerolle, 2005) ثار المترتبة عف استخداـ المخدرات بقيادة بكضع برامج تكعكية عف اآل

 بيدؼ منع الشباب مف تجربة المخدرات،  ،الشرطة

بالغ كاإليا، كمركجي ىايضا تشجيع المكاطنيف لمتصدم لتجار أ ،مف أىـ برامج التقميؿ مف الطمب
مكر ككميماف  كىذا ما يتفؽ مع نتائج دراسة ،اعيكحماية السمـ االجتم ،نفسيـأعنيـ بيدؼ حماية 

(Moore & Kleiman, 1989)  دفاع المجتمع عف نفسو مف خالؿ مف خالؿ تأكيده أف عممية
كقضايا المخدرات ىي عممية ىامة ضمف  ،كتقديـ شككل ضد العصابات ،أفعاؿ المكاطنيف

مراكز العالج حكؿ مدل نجاعة لى متابعة المدمنيف في إضافة إستراتيجية العرض كالطمب. باإل
عادة دمجيـ بالمجتمع، البرامج المقدمة في تأىيميـ كىذا ما يتفؽ مع نتيجة دراسة المعاطية  ،كا 

اإلشراؼ كالمتابعة لعمميات عالج المدمنيف في المراكز المتخصصة  ، كالتي تؤكد عمى(2011)
دمنيف كتطكيرىا لعالقة مشاركة مع مشاركة الشرطة في إفتتاح مراكز لعالج الم اأم دماف.لعالج اإل

تقع ضمف برامج الشرطة فيي المؤسسات المحمية مثؿ )جمعية الصديؽ الطيب كجمعية نكر اليدل( 
 في التقميؿ مف الطمب. 
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 خاصية ضواحي القدس كحالة خاصة:5.6 

 ياكمركجي ىاكتجار  ياجعمتيا مالذان لمتعاطي ،ىناؾ عدة خصائص تتصؼ بيا مناطؽ ضكاحي القدس
مف خارج  كفف أغمب السكاف ىـ مستأجر أمف حيث التعدد السكاني في ضكاحي القدس، حيث 

لى غياب إضافة المنطقة، كىذا ينتج عنو العديد مف االنحرافات كالجرائـ بسبب اختالؼ الثقافات، باإل
مسطينية مني الذم جعميا بيئة خصبة لمجرائـ كالمجرميف، كضعؼ كالية السمطة الفكالفراغ األ، الرقابة

لى ارتفاع في نسبة االنحراؼ كالجريمة، إدت أعمييا، كاالحتكاؾ المباشر مع إسرائيؿ، ىذه العكامؿ 
لى انشاء إضافة منيا جرائـ المخدرات، كجرائـ السرقة، كالقتؿ، ككجكد السيارات الغير قانكنية، باإل

، ف حربيبو الباحث مباًف غير مرخصة كغير آمنة لمعيش بيا. أظير استطالع الرأم الذم قاـ
مف ف المكاطنيف الذيف يقطنكف في ضكاحي القدس ال يشعركف بتكفر األأأ(، 2017كلحمكح )

ك ألفراد أسرىـ. بالتالي، ىذه األكضاع التي تعاني منيا مناطؽ ضكاحي أ ،كالسالمة الشخصية ليـ
مؤسساتية قد تتميز القدس كخاصة مكتظة السكاف منيا )الراـ، كفرعقب، العيزرية( أفرزت ردكد فعؿ 

كعدـ كفايتيا لمكاجية حقيقية ليذه القضايا اليكمية لمسكاف، في ظؿ التدخؿ البارز  ،بمحدكديتيا
لالحتالؿ في ىذه المناطؽ، ككنيا مناطؽ أمنية مف جية نظر ىذا االحتالؿ. بالتالي، فمناطؽ 

كيده مؤخران )فمسطيف اآلف، ضكاحي القدس ىي مناطؽ أمنية بالدرجة األكلى لالحتالؿ، كىذا ما تـ تأ
ك ما أ ،تطبيؽ سيطرتو األمنية عمى ضكاحي القدس االحتالؿ ينكمف جيش مف أ( 2018\1\30

ف ىناؾ ارتفاعان في عدد أمني، يسمى "غالؼ القدس"، بسبب المصاعب في مكاجية الكضع األ
مدات ال ينشط فييا العمميات التي ينفذىا أشخاص يحممكف اليكية "الزرقاء" كيجدكف مأكل ليـ في ب

 الجيش االسرائيمي، كلذلؾ تقرر تعزيز تكاجد قكات االحتالؿ في مناطؽ ضكاحي القدس.

كمحاكالت ىنا كىناؾ ، لفمسطينيةلممؤسسات ىذه األكضاع المميزة أفرزت حالة خاصة: تكاجد محدكد 
تعمؿ ىذه  ؼنياية المطاعالـ، كلكف في لمتعاطي مع ظاىرة المخدرات كتحكيميا لقضية عبر اإل

كىذا التيديد ينعكس مف خالؿ مالحقة كاعتقاؿ  ،المؤسسات في ظؿ التيديد المستمر لقكات االحتالؿ
عتقاؿ قائد شرطة اتعمؿ في المؤسسات الفمسطينية )ك ؿ العسكرية لشخصيات فمسطينيةقكات االحتال

 ضكاحي القدس أك اعتقاؿ محافظ القدس(. 
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 صتُتبجبثا5.7 

 تية: ما سبؽ بعض النقاط اآلج بناء عمى نستنت

. كجكد ثغرة في القانكف الفمسطيني، تمثمت في عدـ كالية الشرطة الفمسطينية عمى المكاطنيف 1
 حاممي اليكية "الزرقاء".

مشركع لممخدرات في ضكاحي القدس، يمثؿ قضية اجتماعية ببعدييا الذاتي الغير ستخداـ . اال2
تؤكد عمى نتائج ف أظيرتا اكالكيفية كالمت ،راستيف الكميةكالمكضكعي، كقد تبيف ذلؾ مف خالؿ الد

 ساسية المككنة لرد الفعؿ االجتماعي )البعد الذاتي كالمكضكعي(.كجكد العناصر األ

لى التنسيؽ مع شرطة إ. محدكدية عمؿ الشرطة في مناطؽ ضكاحي القدس، بسبب الحاجة الدائمة 3
 فراد الشرطة. ألى قمة عدد إضافة االحتالؿ، كقمة عدد المراكز الشرطية باإل

 ان بسيط ان ستراتيجية الحد مف العرض كالطمب، كقد شكمت ىذه االستراتيجية نجاح. تطبيؽ الشرطة ال4
 عداد المضبكطيف مف قبؿ الشرطة.   أبدليؿ زيادة 

رات طراؼ المختمفة، كىذا التكافؽ نابع مف اعتبافي البعد الذاتي بيف األ ان . تظير النتائج تكافق5
طراؼ أىمية ضكاحي القدس عمى المستكل السياسي. كما يبدك حيث تدرؾ ىذه األ؛ سياسية

كالتشابو في كجيات النظر.  ،فاالعتبارات كالمصالح السياسية ىي التي تفسر كجكد ىذا التكافؽ
عمى ىك الذم النتائج ال تكشؼ عف تنافس أك نزاع بيف ىذه المؤسسات، كاالعتبار السياسي األف

 ذلؾ.  يفسر

لى طبيعة عمؿ كؿ إختالؼ في كجيات النظر بيف المؤسسات، كيعكد ىذا االختالؼ ا. ىناؾ 6
ما الشرطة فركزت عمى أمنيا، فمثالن ركزت المجاف الشعبية في عمميا عمى المدمف كالمتعاطي، 

جو عمؿ في الصعكبات التي تكا ان ختالفاف ىناؾ أمعاقبتيـ. كما ك  ،التجار كالمركجيف لمسيطرة عمييـ
الصعكبات التي تكاجو الشرطة مف ناحية خضكع المنطقة الجغرافية ألكثر  تكؿ مؤسسة فمثالن: اختمف
عالـ مف ناحية قمة الصحفييف منية، أما الصعكبات التي تكاجو اإلكاأل داريةمف جية مف الناحية اإل

 الذيف يركزكف عمى ىذه الظاىرة. 

متصدم لظاىرة عالمية لكالمؤسسة اإل ،لمجاف الشعبية ان ضعيف ان ف ىناؾ دكر أ. كما تظير النتائج 7
عالمية ما المؤسسة اإلأقتصر فقط عمى عمؿ برامج كقائية لطالب المدارس، ااستخداـ المخدرات، 
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قتصر عمميا عمى نشر المعمكمات التي يحصمكف عمييا مف الشرطة دكف التطرؽ لطرؽ المكاجية ا
 لى عمميـ ىذا.إكالمركجيف  سباب التي تدفع المتعاطيف كالتجاركاأل

تجاه تعاطي كتجارة المخدرات في ضكاحي القدس ىك ف رد الفعؿ االجتماعي أ. نستنتج أيضان 8
محدكد، بسبب كجكد العديد مف الجرائـ التي تعمؿ المؤسسات عمى تكزيع جيكدىا عمييا تمثمت في 

لى سياسية االحتالؿ التي إفة ضاجرائـ )السرقة، كالعنؼ، كتجارة السالح، كشبكات الدعارة(، باإل
 تمنع الشرطة الفمسطينية مف القياـ بمياميا عمى أكمؿ كجو.  

تجاه تعاطي تكفير ردكد فعؿ مؤسساتية متعددة . االستنتاج العاـ الذم يمكف التكصؿ إليو ىك 9
المكضكعي  كتجارة المخدرات. ىذه ردكد الفعؿ تتطرؽ لمستكيات الكضع االجتماعي )عمى البعديف

في ظؿ العراقيؿ المرتبطة بتكاجد االحتالؿ، كمحدكدية  محدكديتيا،ردكد الفعؿ ىي  كالذاتي(. ما يميز
 كتركيبة المجتمع الذم يعيش في ضكاحي القدس.  ،المكارد

مستندة عمى إدراؾ الشرطة  تياكزراع تيا، تجار ياتجاه تعاطي. ردكد فعؿ المؤسسات المحمية 10
ع يعتبر تيديدان لألمف الفمسطيني، في ظؿ تكاجد االحتالؿ كنكاياه كباقي المؤسسات أف ىذا الكض

 بنشر الجريمة كالمخدرات في ىذه المناطؽ. 

جتماعية. ما يميز اجتماعية كليس فقط ظاىرة ا. تعاطي كتجارة كزراعة المخدرات ىي قضية 11
تطبيؽ القانكف/ القضية ىك انشغاؿ المؤسسات بيا عمى المستكيات المختمفة )منيا القانكنية، 

عالمية(. ال تستطيع الدراسة الحالية الجـز بأف التعاطي كالتجارة المكافحة كالعالجية كالكقائية كاإل
  جتماعية.كالزراعة ىي مشكمة اجتماعية بسبب عدـ فحص مدل تكفر عناصر المشكمة اال

 انتٕصٛبث5.8 

 أواًل: مجال القانون وتنفيذه من خالل الشرطة

 فراد الشرطة في مراكز ضكاحي القدس لتتناسب مع حجـ العمؿ المطمكب منيا.. زيادة عدد أ1

ك أ ،ضافة لتطبيؽ القانكف الفمسطيني عمى حاممي اليكية "الزرقاء" سكاء مف سكاف المنطقة. باإل2
 المتكاجديف في منطقة حكـ السمطة الفمسطينية. 
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. مطالبة الشرطة الفمسطينية برفع القيكد المفركضة عمى الشرطة بمكجب اتفاقية أكسمك، لتسييؿ 3
عمميا مف خالؿ تطبيؽ استراتيجية الحد مف العرض كالطمب في ضكاحي القدس. المطمكب ىك 

برمت بيف االحتالؿ كالسمطة بشأف محدكدية عدد أفراد الشرطة أي إعادة النظر في االتفاقية التي 
 لمتكاجديف في مناطؽ ضكاحي القدس. ا

 حكومية والمجان الشعبيةالغير ثانيًا: مجال المؤسسات 

ربعة، مف خالؿ لقاءات كندكات . ضركرة كضع آليات عمؿ كتعاكف مشترؾ بيف القطاعات األ1
دكرية لتقييـ الكضع الراىف. كتفعيؿ أكبر لدكر المجاف الشعبية بسبب معرفتيـ لما يحصؿ فعالن كؿه 

 ي منطقتو. ف

لي مراكز العالج في ضكاحي القدس مف خالؿ تقميؿ الرسـك إ. تسييؿ عممية دخكؿ النزالء 2
 المطمكبة. 

ستفادة مف خدمات المراكز . افساح المجاؿ لممدمنيف مف أحياء مناطؽ ضكاحي القدس باإل3
مسؤكلية تسديد ما ك عمى األقؿ تأخذ كزارة الصحة الفمسطينية ، أالعالجية، بدكف دفع رسكـ عالجية

 يـ.ئمبالغ المالية مقابؿ عالجيـ كشفايمـز مف ال

 عالمثالثًا: مجال اإل

تكصي الدراسة ضركرة كجكد صحفييف مختصيف في نشر المعمكمات عالمي، عمى المستكل اإل
كلى ضافة لتخصيص زاكية في الصفحة األ، باإلياكتركيج تياكخاصة جريمة تجار ، المتعمقة بالجرائـ

 لمحديث عف المخدرات بيدؼ تكعية المجتمع مف أضرارىا كاألثار المترتبة عمى إستخداميا. 

 رابعًا: مجال البحوث

ستكماؿ الباحثيف لدراسة مكضكع المخدرات في اأما عمى المستكل البحثي، تكصي الدراسة بضركرة 
التيريب، كالتعمؽ في الجكانب مناطؽ ضكاحي القدس كالمناطؽ الحدكدية، كالتركيز عمى عمميات 

التي لـ تركز الدراسة عمييا، ككصؼ حياة المدمف، ككصؼ عائالتيـ مف جميع النكاحي، كغيرىا مف 
ضافة ألف الدراسة الحالية مكر التي تعطي كصفان كتحميؿ شامالن عنيـ ككيفية التعامؿ معيـ. باإلاأل
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بالتالي أقترح تخصيص دراسة  ،المخدراتلـ تركز عمى دكر التجمعات البدكية في تجارة كتركيج 
 لفحص ىذا المكضكع. 
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  قائمة المصادر والمراجع:  

 المراجع العربية: 6.1 

استراتيجيات كنظريات معالجة قضايا الجريمة كاالنحراؼ في كسائؿ اإلعالـ (. 2005حمد، ع. )أ

 (.119-118االعالـ كاالمف ). كرقة عمؿ مقدمة في إطار ندكة الجماىيرم

 2018\1\20. تـ استخراجو بتاريخ (. االنحراؼ االجتماعي كأساليب العالج2008) ، ز.األعرجي

 http://www.alhikmeh.comعبر الرابط اإللكتركني: 

، رسالة ماجستير ،فعؿ االجتماعي في ظؿ التغير االجتماعي في الجزائرال(. 2011أماؿ، ع. )

 كرقمة.-جامعة قاصدم مرباح

دار الكفاء لدنيا : إلسكندريةا .عمـ االجتماع مقدمة في سكسيكلكجيا المجتمع .(2008) .بدر، م

 .الطباعة كالنشر

لممخدرات مف منظكر التربية حداث سرة في الكقاية مف تعاطي األدكر األ .(1991). البراؾ، ف
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة سالمية في المممكة العربية السعكديةاإل

 المنصكرة، مصر.

ديكاف  . الجزائر:عمـ االجتماع المعاصر بيف االتجاىات كالنظريات(. 2015بكجالؿ، ـ. )

 .193، المطبكعات الجامعية

-(. عكلمة القيـ كأثرىا عمى أساليب الضبط االجتماعي داخؿ األسرة الجزائرية 2018بكعبدلي، ف. )

 ، رسالة ماجستير منشكرة، جامعة زياف عاشكر، الجزائر.لجمفة كاألغكاطدراسة ميدانية بكاليتي 

الى انتشار المخدرات في العراؽ مف كجية نظر طمبة كمية األسباب المؤدية(. 2018جابر، ؼ. )

 .568-558 ،(37)1مجمد  ،جمة كمية التربية األساسية لمعمـك التربكية كاإلنسانيةم، سيةالتربية األسا

 .1دجمة لمنشر كالتكزيع، ط دار :، عمافاالجتماعيتاريخ الفكر (. 2008الجبار، ف. )

http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/akhlaq/alneheraf/index.htm
https://iasj.net/iasj?func=issues&jId=269&uiLanguage=en
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فاعمية برنامج مقترح في االرشاد النفسي لتخفيؼ كصمة المرض النفسي مدل (. 2005جربكع، ع. )

 غزة.-الجامعة االسالمية، رسالة ماجستير، المرتبطة بالعالج النفسي

 دار المعرفػة الجامعيػة.القاىرة:  .1، طنظريػة عمػـ االجتمػاع .(2002)كآخػركف . جمبػي، ع

مف  2018\10\25استرجع بتاريخ  .الفمسطينيةعف الشرطة (. 2015جياز الشرطة الفمسطينية، )

 http://www.police.psالرابط االلكتركني:

ظاىرة تعاطي المخدرات في (. 2007الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، كزارة الداخمية، )

 فمسطيف. –راـ اهلل  ،2006االراضي الفمسطينية. تقرير الكضع الراىف 

: دراسة تحميمية دكر الصحؼ الفمسطينية اليكمية في معالجة قضايا الجريمة (.2016جكدة، ر. )

 غزة. ، كميدانية مقارنة. رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية

حكـ القانكف في ضكاحي القدس قبؿ كبعد إنتشار الشرطة أ(. 2017. )كلحمكح، ع. حرب، ج

 المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية. :اهلل. راـ الفمسطينية

المركز  :. راـ اهللك)جيـ( إنتشار المخدرات في مناطؽ )ب(ب(. 2017. )كلحمكح، ع. حرب، ج

 الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية.

النظريات االجتماعية المتقدمة: دراسة تحميمية في النظريات االجتماعية (. 2005الحسف، أ. )

 كائؿ لمنشر.  دار :. عمافاصرةالمع

(. المخدرات كالسياسة: التطكر التاريخي لقضية المخدرات في القدس الشرقية 1993حسنيف، س. )

 القدس: حقكؽ الطبع كالنشر محفكظة لممؤلؼ.  .1991_1948

(. أثر اتجاىات الجريمة كالخصائص االجتماعية كاالقتصادية لمجتمعات 2000الخميفة، ع. )

. الرياض: كزارة الداخمية، مركز ابحاث األصمية في سمككيـ االجرامي في المجتمع السعكدمالكافديف 

 مكافحة الجريمة. 

http://www.police.ps6/
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الضبط االجتماعي كعالقتو بعنؼ الطالبات المقيمات بالحي (. 2015ذىبية، أ. كالزىراء، ؼ. )

 .12-11(، 1) 9، مجمة البحكث كالدراسات العممية. الجامعي

المؤسسة بيركت:  ، ترجمة مصطفى دندشمي،مدخؿ الى عمـ االجتماع(. 1983ركشيو، غي. )

 .  راسة كالنشر كالتكزيعالعربية لمد

الكصمة االجتماعية كالتكافؽ االسرم لدل أسر أطفاؿ متالزمة (. 2015الرياحنة، أ. كالشكاشرة، ع. )

 جامعة اليرمكؾ، إربد.  ،. رسالة ماجستيرداكف

كة الشب بيركت: ، ترجمة: محمد عثماف،المفاىيـ االساسية عمـ االجتماع .(2009). ج سككت،
 .العربية لألبحاث كالنشر

رسالة  .أثر سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى رفع معدالت الجريمة(. 2013أبك السعكد، ع. )

 االردف.  ،جامعة مؤتة ،دكتكراه غير منشكرة

 . متكفر في رابط اإلنترنت:االمنية ليامناطؽ "ج" كأبعاد الرؤية (. 2010كنيك، ي 8شاىيف، س. )

http://samanews.com 

 .26منشأة المعارؼ، االسكندرية: ، (. التفاعؿ االجتماعي كالمنظكر الظاىرم2000شتا، ع. )

كز مجمة مر . دكر إسرائيؿ في نشر المخدرات في مدينة القدس(. 2016شعباف، خ. كعطاهلل، أ.)

 .23-5(، 51_50) 13، التخطيط الفمسطيني

دكر الممارسة العامة في مكاجية مشكالت تعاطي المخدرات لدل الشباب في  .(2015صالح، ـ. )

 ، رسالة ماجستير منشكرة، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، السكداف.السكداف

. مجمة الكاقع العربي. الجزائرنقد نظرية الصراع كاسقاطيا عمى (. 2016ضيؼ، أ. كزيداف، ج.)

 (.191-189، )20الدراسات كالبحكث االجتماعية، 

http://samanews.com/
http://samanews.com/
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 ،، رسالة ماجستيردكر الصحافة في نشر الكعي االجتماعي لمكافحة الجريمة(. 2015طو، ع. )

 جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

. المعاصرةالنظرية السكسيكلكجية  االجتماع:النظرية في عمـ  .(2002) .عبد الرحمف، ع

 المعرفة الجامعية. دار االسكندرية:

 كالنشر لمطباعة ارقباءد ة:القاىر  ،حديثة اتجاىاتي العالج النفس عمـ (.2001ـ. ) ،عبد العزيز

 .كالتكزيع

، تـ دراسة ميدانية حكؿ الكصمة المجتمعية كعالقتيا بالعكدة لمجريمة(. 2016، ع. )عبد اليادم

 /http://lfdci.org/979عبر الرابط اإللكتركني  17/4/2018استخراجو بتاريخ 

 .  58-51، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، (. التفكؾ االجتماعي2005العمر، ـ. )

 2الجديدة/طدار اآلفاؽ : بغداد .المعاصرنقد الفكر االجتماعي  .(1991) .العمر، ـ

. مجمة جامعة تعاطي المخدرات في القدس كمقترحات لمحد مف انتشارىا(. 2005) عمراف، ـ.

 .200_165(، 1)20النجاح لألبحاث )العمـك االنسانية(، 

دكر الجامعات السعكدية في تكعية المجتمع بأضرار المخدرات كطرؽ الكقاية  .(2017) .العنزم، س

 .26-1(، 27)10 .الجامعيالعربية لضماف جكدة التعميـ  المجمة .ميدانية: دراسة منيا
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 ( اسئهة انمقببالت1مهحق)

 االسئمة المتعمقة بالمتعاطيين 
 

لممخدرات في مناطؽ لى التعرؼ عمى رد الفعؿ االجتماعي اتجاه تعاطيكـ إتيدؼ ىذه الدراسة 
جابة عمى االسئمة اآلتية مع الحفاظ عمى سرية لقدس، نرجك مف حضرتكـ التكـر باإلضكاحي ا

المعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف خاللكـ خدمة ألىداؼ الدراسة العممية. نشكر لكـ حسف 
 تعاكنكـ. 

 وليةاأل القسم االول: المعمومات 

 نثى أ. 2. ذكر      1  -( الجنس:1

   -( العمر:2

   -( المينة:3

 . غير ذلؾ3عزب  أ. 2. متزكج  1 -حالة االجتماعية:( ال4

 

 القسم الثاني: وصف رد الفعل االجتماعي لممتعاطيين 

 كؿ: صؼ كيؼ كانت بداية التعاطي لديؾ؟ السؤاؿ األ

_____________________________________________________________ 

 ي: كيؼ تطكر مكضكع التعاطي عندؾ حتى اليكـ؟السؤاؿ الثان

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

ف استعممت المخدرات في الشارع؟ صؼ تعامؿ المحيطيف بؾ اثناء أالسؤاؿ الثالث: ىؿ سبؽ ك 
 تعاطيؾ في الشارع؟ 
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_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 

 حد المكاقؼ التي مرت بؾ اثناء تعاطيؾ لممخدرات؟أالسؤاؿ الرابع: الرجاء ذكر 

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

السؤاؿ الخامس: ىؿ سبؽ كتـ القبض عميؾ؟ ما رأيؾ بتعامؿ الشرطة معؾ اثناء القبض عميؾ في 
 لحظة التعاطي؟ 

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

نت تحت تأثير أـ بيا الشرطة أثناء القبض عميؾ ك التي تقك السؤاؿ السادس: ما ىي االجراءات 
 المخدرات؟

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

ف تعاممت معيا ؾى متعاطي؟ كما ىي الخدمات أع: ما ىي المؤسسات التي سبؽ لؾ ك السؤاؿ الساب
 تقدميا لؾ؟  التي

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 

 جريت معؾ مقابمة إعالمية حكؿ مكضكع المخدرات؟ أف أالسؤاؿ الثامف: ىؿ سبؽ ك 

 . ال 2. نعـ             1
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 عالمية؟ ماذا كاف مكضكع المقابمة؟ اإل بؾ نعـ، منذ متى؟ مف ىي الجيةذا كاف جكاإ

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 مناطؽ ضكاحي القدس؟  كؿ عف كجكد المخدرات فيالتاسع: برأيؾ مف ىك المسؤكؿ األ السؤاؿ

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 كاع المخدرات انتشاران في مناطؽ ضكاحي القدس؟أنكثر أالسؤاؿ العاشر: ما ىي 

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

ك مركج لممخدرات، ماذا تتكقع مف ,أالسؤاؿ الحادم عشر: برأيؾ كمتعاطي ك احيانان تاجر 
 المؤسسات الحككمية كغير الحككمية ؟ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 انتيت االسئمة 

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ 
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 اسئمة القطاعات )الحكومية وغير الحكومية( 

رد الفعل االجتماعي لمقطاعات الثالثة عمى تعاطي، وتجارة، وترويج المخدرات في مناطق ضواحي 
 القدس

الى التعرؼ عمى رد فعمكـ االجتماعي اتجاه تعاطي، كتجارة، كتركيج المخدرات تيدؼ ىذه الدراسة 
سئمة اآلتية مع الحفاظ عمى جابة عمى األلقدس، نرجك مف حضرتكـ التكـر باإلفي مناطؽ ضكاحي ا

ألىداؼ الدراسة العممية. نشكر لكـ  خاللكـ؛ خدمةسرية المعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف 
  حسف تعاكنكـ.

 . ىؿ مكضكع المخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس يعني مؤسستكـ؟1

 ( ال 2( نعـ                    1

 _ إذا كاف جكابكـ نعـ، لماذا؟ 

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 

 _ إذا كاف جكابكـ ال، لماذا؟ 

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 

كضاع المتعاطييف، التجار، المركجيف لممخدرات منذ أؿ لديكـ معمكمات مكثقة حكؿ عدد ك ( ى2
 ؟ 1995دخكؿ السمطة الكطنية الفمسطينية في مناطؽ ضكاحي القدس في العاـ 

 . ال 2. نعـ                         1
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ك كثائؽ رسمية كسجالت أم معمكمات أك ,أعدادىـ أف تعطكنا أ( إذا كاف جكابكـ نعـ، ىؿ لكـ 3
 )بما فييا السنة الحالية(  2013كلغاية  1995تتعمؽ بيـ في كؿ سنة مف العاـ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

________________ 

 

 ( إذا كاف جكابكـ ال، لماذا برأيكـ؟ 4

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 ( ما ىي نظرتكـ لمتعاطي، كتجار، كمركجي المخدرات في الشكارع؟ 5

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 
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 اتجاه المتعاطييف، كالتجار، كالمركجيف لممخدرات؟ ( ما ىي االجراءات التي تقكمكف بيا6

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 خدرات في مناطؽ ضكاحي القدس؟ لماذا؟ ( ىؿ االجراءات التي تتخذكنيا، تعتبر حؿ لظاىرة الم7

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_________________________ 

 

 لصعكبات التي تكاجيكـ أثناء عممكـ في مناطؽ ضكاحي القدس؟ ( ما ىي ا8

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 ك المركجيف؟أك التجار ,أدـ لمتعامؿ مع المتعاطييف نظمة التي تستخك األأ( ما ىي القكانيف 9
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

ك معكؽ لمتعامؿ مع ظاىرة المخدرات في مناطؽ أ ( ىؿ يعتبر القانكف المعمكؿ بو مساعد10
 ضكاحي القدس؟ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_______________ 

 

 ك التركيج لممخدرات؟أالتجارة  أكشخاص لمتعاطي األسباب التي تدفع ( برأيكـ، ما ىي األ11

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

ك أ ,قامت جية معينة أك مجمكعة مف الناس بتقديـ شككل لديكـ بحؽ المتعاطييف فأ( ىؿ سبؽ ك 12
 التجار اك المركجيف؟ 

 . ال 2. نعـ                             1

 

. إذا كاف جكابكـ نعـ، فمف ىي ىذه الجية؟ عدد الشكاكم؟ متى؟ طبيعة الشككل؟ االجراءات 13
 التي قمتـ بيا حياؿ ذلؾ؟ 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

ممة في مجاؿ مكافحة المخدرات ( ىؿ لديكـ تنسيؽ مع المؤسسات الحككمية كغير الحككمية العا14
 ت التي يتـ اعتقاليا؟ جؿ التعامؿ مع الحاالآمف 

 . ال 2. نعـ                            1

 

 ( إذا كاف جكابكـ نعـ، مف ىي ىذه المؤسسات؟ 15

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 نتـ تتعاممكف معيا؟ أ( منذ متى ك 16

____________________________________________________ 

 

 

 

 ف كجد_ عمى المتعاطييف كالتجار كالمركجيف مف كجية نظركـ؟ إثر تعاممكـ معيا_آ( ما 17
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 يكجد تنسيؽ مع المؤسسات(، لماذا برأيكـ؟  ( إذا كاف جكابكـ ال، )ال18

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 انتيت االسئمة 

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ 
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 اسئمة المقابمة الموجية لإلعالم 

 

لى التعرؼ عمى رد فعمكـ االجتماعي اتجاه تعاطي، كتجارة، كتركيج المخدرات إتيدؼ ىذه الدراسة 
جابة عمى االسئمة اآلتية مع الحفاظ عمى لقدس، نرجك مف حضرتكـ التكـر باإلفي مناطؽ ضكاحي ا

دمة ألىداؼ الدراسة العممية. نشكر لكـ سرية المعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف خاللكـ خ
 حسف تعاكنكـ. 

 ىؿ ىناؾ مساحة خاصة لنشر قضايا الجريمة في صحيفتكـ؟ -1

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 ىؿ قضايا المخدرات في الضفة الغريبة كخاصة مناطؽ ضكاحي القدس تعني صحيفتكـ؟ -2

 ال  -2نعـ                               -1

 

 ذا كاف الجكاب نعـ، لماذا؟إ

_____________________________________________________________
___________________________________________ 

 

 ذا كاف الجكاب ال، لماذا؟إ

_____________________________________________________________
___________________________________________ 
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مكثقة حكؿ عدد القضايا المتعمقة بالمخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس _  ىؿ لديكـ معمكمات -3
 ؟ 1995منذ دخكؿ السمطة الفمسطينية 

 ال -2نعـ                                   -1
 
ك كثائؽ رسمية أم معمكمات أك أ ,عداد القضاياأف تعطكنا أذا كاف جكابكـ نعـ، ىؿ لكـ إ-

كلغاية  1995كسجالت تتعمؽ بالمخدرات في مناطؽ ضكاحي القدس في كؿ سنة منذ العاـ 
 ) بما فييا السنة الحالية(. 2013

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________ 
 
 ذا كاف جكابكـ ال، لماذا برأيكـ؟ إ

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________ 
 
 ماىي؟ىؿ ىناؾ عكامؿ مؤثرة في انتقاء قضايا الجريمة التي يتـ نشرىا؟ ك  -4

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________ 
 
 ىؿ يكجد صحفييف متخصصيف في الجريمة كالقانكف في صحيفتكـ؟  -5

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________ 
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 برز المصادر التي تعتمدكف عمييا في جمع مكادكـ الخبرية الخاصة بالجريمة؟ أما ىي  -6

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________ 
 
ىؿ ىناؾ تعاكف بيف صحيفتكـ كجياز الشرطة؟ كىؿ تقكـ الشرطة بنشر قضايا تتعمؽ  -7

 بالجريمة مف خالؿ صحيفتكـ؟ 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 قبئمة انمقببالت (2مهحق)

 . 2018\11\4بتاريخ  ،دارة العامة لمكافحة المخدراتعميكم مدير اإل عبد اهللمع العقيد . مقابمة 1

بتاريخ  ،المخدراتدارة العامة لمكافحة العقيد لطفي إشتية نائب مدير اإل . مقابمة مع2
11\11\2018 . 

بتاريخ  ،دارة العامة لمكافحة المخدراتعقيد شحادة عامر مسؤكؿ في قسـ اإل. مقابمة مع ال3
11\11\2018. 

بتاريخ  ،دارة العامة لمكافحة المخدراتعقيد نعيـ حميمة مسؤكؿ في قسـ اإل. مقابمة مع ال4
11\11\2018. 

 .2018\11\14بتاريخ  ،التحرير في صحيفة الحياة الجديدة . مقابمة مع بشار برماكم نائب رئيس5

 .2018\11\19بتاريخ  ،بك الييجاء رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدةأ. مقابمة مع محمكد 6

بتاريخ  ،مقابمة مع عكني الطكباسي نائب المدير العاـ في جمعية الصديؽ الطيب.7
21\11\2018. 

بتاريخ  ،اجتماعي في جمعية الصديؽ الطيب خصائيأبك غياضة أ. مقابمة مع فايز 8
21\11\2018. 

 .2018\11\25بتاريخ  ،دارم في صحيفة القدسىاني العباسي المدير المالي كاإل . مقابمة مع9

 .2018\11\25بتاريخ  ،. مقابمة مع مجاىد بف مفمح صحفي في صحيفة القدس10

 .2018\12\3بتاريخ  ،لمركز النسكم. مقابمة مع محمد محاريؽ مدير البرامج كالمشاريع في ا11

 .2018\12\4بتاريخ  ،. مقابمة مع احمد حجازم المدير العاـ لجمعية نكر اليدل12

 .2018\12\4بتاريخ  ،. مقابمة مع تيسير طو المرشد الداخمي لجمعية نكر اليدل13

 . 2018\12\6بتاريخ  ،. مقابمة مع عصاـ جكيحاف عضك في المجنة الكطنية لمكافحة المخدرات14



143 
 

بتاريخ  ،بك كماؿ اخصائية اجتماعية في كزارة التنمية االجتماعيةأ. مقابمة مع أمؿ 15
12\12\2018 . 

 . 2018\12\16بتاريخ  ،سـ الشرطةاعالمي بمع العقيد لؤم ارزيقات الناطؽ اإل. مقابمة 16

بتاريخ  ،الضكاحيمقابمة مع المقدـ أسامة قاللكة مدير قسـ مكافحة المخدرات في شرطة  .17
12\1\2019. 

بتاريخ  ،. مقابمة مع ميند مسالمة المدير التنفيذم في المجنة الشعبية لخدمات مخيـ شعفاط18
7\2\2019. 

. مقابمة مع الدكتكر راضي يعقكب مدير ممؼ العالقات العامة في المجنة الشعبية لخدمات مخيـ 19
 . 2019\2\10بتاريخ  ،قمنديا

 . 2019\7\9بتاريخ  ،بك ديسأربيع أميف سر حركة فتح في منطقة  . مقابمة مع محمد20

 . 2019\7\9بتاريخ  ،بك ديسأابط في مكافحة المخدرات في شرطة . مقابمة مع محمد بمة ض21

بتاريخ  ،. مقابمة مع إيماف عدكم رئيس قسـ المخدرات في كزارة التنمية االجتماعية22
17\7\2019 . 

 . 2019\7\24بتاريخ  ،صياـ نائب محافظ القدساهلل  . مقابمة مع عبد23

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 3ممحق رقم 

 
 


