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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 
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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 


