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تمت هذه المبادرة بالتعاون الممثلية الهولندية في رام الله
ومع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
مؤسسة أكاديمية علمية بحثية مستقلة غير ربحية وغير حكومية يضع سياستها العامة مجلس أمنائها .تأسس المركز في مطلع عام  0222كمركز مستقل للبحوث
األكاديمية ودراسات السياسات العامة .يهدف المركز إلى تطوير المعرفة الفلسطينية وتقويتها في مجاالت ثالث :السياسات الفلسطينية الداخلية؛ والتحليل
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األكاديمية ذات العالقة بالسياسات الفلسطينية الراهنة ،وإجراء بحوث مسحية حول المواقف السياسية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني ،وتشكيل مجموعات عمل
لدراسة قضايا ومشاكل تواجه المجتمع الفلسطيني وصانع القرار ووضع حلول لها ،وعقد المؤتمرات والمحاضرات والموجزات المتعلقة بشؤون الساعة ،ونشاطات
أخرى .يلتزم المركز الفلسطيني للبحوث بالموضوعية والنـزاهة العلمية ويعمل على تشجيع تفهم أفضل للواقع الفلسطيني الداخلي وللبيئة الدولية وبلورته في أجواء من
حرية التعبيروتبادل اآلراء.
يــتم القيــام بالنشــاطات واألبحــاث فــي المركــز مــن خــالل وحــدات ثالثــة :وحــدة السياســة الداخليــة ،وحــدة التحليــل االســتراتيجي ،ووحــدة البحــو المســحي .تقــوم هــذه
الوحــدات بممارســة أربعــة أنـواش مــن النشــاطات :كتابــة البحــوث والتحلــيالت السياســية ،وإجـراء البحــوث المســحية التجريبيــة واســتطالعات الـرأي العــام ،وتشــكيل فــر
الخبراء ومجموعات العمل ،وعقد وتنظيم المؤتمرات وال لقاءات .تقوم هـذه الوحـدات بـالتركيز علـى المسـتجدات فـي السـاحة الفلسـطينية وعلـى الموضـوعات السياسـية
ذات األهمية الخاصة والتي تحتاج إلى البحو العلمي واالكاديمي.
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تمهيد:
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع  2116بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في المناطي
الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناطي المسماة يأي ،وهذه المناطي هي )1( :المنطقة يبي)2( ،
المنطقة يجي)3( ،منطقة يإتش2ألH2ي من مدينة الخليل ،و( )4أحياء القدم المعزولة التي تركها جدار الفةل اإلسرائيلي خارج
حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل ،أي تلك األحياء الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفةل .
تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول إلى
الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي )1( :ثمانية لقاءات للعصف الفكري مع مجموعات صغيرة تراوحت بين -11
 21فرد لكل مجموعة ،وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناطي الدراسة وشملت الرجال والنساء وكبار
السن )2( .أربعة استطالعات للرأي العام أجريت خالل عام  2116وشملت مناطي الدراسة األربعة ،وقد شمل اثنان من هذه
االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناطي الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناطي األربعة من جهة وسكان
منطقة يأي من جهة أخرى )3( .ستة دراسات حالة شملت الموضوعات التالية :الهجرة من مناطي يجيمي ،حالة األمن في ضواحي
القدم ،انتشار المخدرات خارج المنطقة يأي ،االعتداءات على النساء في مناطي يجيمي ،واعتداءات المستوطنين كما في منطقة
اتش  2في الخليل ،واألمن المفقود في مناطي القدم المعزولة .تستند دراسات الحالة لبيانات وإحةاءات رسمية ،واستطالعات
الرأي ،ولقاءات العةف الفكري ،ومقابالت ميدانية وغيرها )4( .مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين في الو ارات
واألجهزة ذات العالقة ،مثل و ارة الداخلية وو ارة العدل ،ومجلس القضاء األعلى والشرطة وغيرها .كذلك تشمل هذه اللقاءات
مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي الفلسطينية المحتلة .قام المركز بهذه المبادرة
بالتعاون مع و ارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع مؤسسات حكم القانون المختلفة .كما قام بها
بتمويل من الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية .يود المركز الفلسطيني للبحوث
السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا العمل.
تشكل الورقة الراهنة ،انتشار المخدرات في مناطي يبي ويجيمي واحدة من دراسات الحالة.

الملخص التنفيذي
تواجه المناطي غير الخاضعة بشكل كامل لوالية السلطة الفلسطينية (مناطي ب وجيم) ،في السنوات األخيرة ،انتشارا ألنواش
مختلفة من المخدرات تعاطيا وترويجا و راعة المستنبتات وعمل المختبرات .ما يشير الى خطر تحويل مناطي يجيمي وبشكل أقل
مناطي يبي من قبل تجار المخدرات إلى مناطي آمنة إلنتاج هذه المادة بأنواعها في ظل غياب وجود أجهزة انفاذ القانون بحكم
عدم قدرتها العمل المستمر فيها من ناحية ،وتغاضي السلطات االسرائيلية عن تجار ومروجي المخدرات في هذه المناطي بغض
الطرف عنهم وعدم تقديمهم للمحاكمة أو لنيلهم أحكاما مخففة من ناحية ثانية .كما بر ت تخوفات من قبل الجمهور الفلسطيني
من ترويج تعاطي المخدرات لدى األطفال في هذه المناطي لما له من تأثيرات نفسية وصحية عليهم.
كما يمنح عدم وجود والية فلسطينية على االشخاص الذين يحملون الهوية اإلسرائيلية الذين يرتكبون جرائم في مناطي السلطة
الفلسطينية ،سواء كانوا عربا أو يهودا أو حملة هوية القدم أو من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية الذين يحملون الهوية
اإلسرائيلية ،حةانة ضد اإلجراءات القانونية الفلسطينية من جهة ويزيد من مخاطر تحويل الضفة الغربية خاصة مناطي يجيمي إلى
مالذات آمنه إلنتاج المخدرات من قبلهم من جهة ثانية.
تقترع الورقة عددا من التوصيات المتعلقة بمكافحة انتشار المخدرات في المناطي الواقعة خارج منطقة (أ) منها؛ أوال :فتح مركز
للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزهم الرسمي واسلحتهم لفرا سيادة القانون .ما يتطلب من الحكومة تحمل مسؤولية التفاوا
مع الجانب اإلسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح والية السلطة الفلسطينية الوظيفية على األقل ،الى حين الوصول الى اتفا نهائي،
بحيو تتمكن السلطات الفلسطينية ،وبخاصة قوات الشرطة ،من الوصول والتواجد في مناطي يبي ويجيمي دون معيقات أو قيود
لمكافحة جريمة انتشار المخدرات تعاطيا وترويجا و راعة وصناعة .ثانيا :تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية في مالحقة تجار
ومروجي ومنتجي المخدرات من خالل توفير االمكانيات البشرية والمادية لمراكز الشرطة الموجودة في المناطي الريفية.
ثالثا :وفي حال عدم وجود إمكانية لتواجد الشرطة ان تقوم مؤسسات الحكم المحلي في هذه المناطي بالمبادرة لتكوين حرم
وطني له يا موحدا تابعا للشرطة وينسي معها ،يتوفر له مقرا في المجلس المحلي .األمر الذي يحتاج الى دعم الحكومة لهذا التوجه
وتوفير اإلمكانيات اللوجستية والعملية لهذا النوش من المبادرات .ورابعا :مد والية القانونية يالشخةيةي على حملة الهوية اإلسرائيلية
وحملة هوية القدم يالزرقاءي الذين يقومون بمخالفات جنائية بما فيها االتجار بالمخدرات و راعتها وصناعتها في األراضي
الفلسطينية.

مقدمة
بــر فــي الســنوات األخيــرة ،خاصــة الســنتين
االخيـ ـ ـ ـريتين ،انتش ـ ـ ــارا ألن ـ ـ ـ ـواش مختلف ـ ـ ــة م ـ ـ ــن
المخدرات ترويجا وتعاطيا و راعة المستنبتات
وعمـ ــل المختب ـ ـرات فـ ــي منـ ــاطي متعـ ــددة فـ ــي
الض ـ ــفة الغربي ـ ــة خاص ـ ــة تل ـ ــك المن ـ ــاطي غي ـ ــر
الخاضـ ـ ـ ــعة بشـ ـ ـ ــكل كامـ ـ ـ ــل لواليـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــلطة
الفلسـ ــطينية (منـ ــاطي ب وجـ ــيم) ،كمـ ــا تشـ ــير
احةـ ـ ـ ــائيات الشـ ـ ـ ــرطة الفلسـ ـ ـ ــطينية ووسـ ـ ـ ــائل
االعالم المحلية المختلفة.
مــا يشــير الــى خطــر تحويــل منــاطي يجــيمي
وبشـ ــكل أق ـ ــل من ـ ــاطي يبي م ـ ــن قب ـ ــل تج ـ ــار
المخ ـ ــدرات إل ـ ــى من ـ ــاطي آمن ـ ــة إلنت ـ ــاج ه ـ ــذه
المــادة بأنواعهــا فــي ظــل غيــاب وجــود أجهــزة
انف ـ ــاذ الق ـ ــانون بحك ـ ــم ع ـ ــدم ق ـ ــدرتها العم ـ ــل
المسـتمر فيهـا مــن ناحيـة ،وتغاضـي الســلطات
االسرائيلية عن تجـار ومروجـي المخـدرات فـي
ه ـ ــذه المن ـ ــاطي بغ ـ ــض الط ـ ــرف ع ـ ــنهم وع ـ ــدم
تق ـ ـ ـ ــديمهم للمحاكم ـ ـ ـ ــة أو لن ـ ـ ـ ــيلهم أحكام ـ ـ ـ ــا
مخففــة مــن ناحيــة ثانيــة .كمــا بــر ت تخوفــات
م ـ ــن قب ـ ــل الجمه ـ ــور الفلس ـ ــطيني م ـ ــن ت ـ ــرويج
تع ــاطي المخ ــدرات ل ــدى األطف ــال ف ــي ه ــذه
المنــاطي لمــا لــه مــن تــأثيرات نفســية وصــحية
عليهم.

تم تقسيم الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس إداريا ،وفقا لنص االتفاقية الفلسطينية
المرحلية عام " 5991أوسلو  ،"2إلى ثالث مناطق :وضعت المنطقة (أ) تحت السيطرة المدنية
واألمنية الفلسطينية ،ووضعت المنطقة (ب) تحت سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية
إسرائيلية ،فيما بقيت المنطقة "ج" خاضعة كليا للسيطرة األمنية اإلسرائيلية حيث تحتفظ
إسرائيل بصورة كاملة تقريبا بالسيطرة على إنفاذ القانون والتخطيط والبناء فيها .كان من
المفترض بناء على االتفاقية المرحلية الموقعة أن يتم نقل الصالحيات إلى السلطة الفلسطينية
بشكل تدريجي على مدار  51شهرا ،وأن يكون هذا التقسيم مؤقتا ،حيث لم يتم األخذ بعين االعتبار
احتياجات النمو الطبيعي للسكان على المدى البعيد ،وبقيت ترتيباته سارية منذ ما يزيد عن
العشرين عاما.
تشكل مناطق (جيم) أكبر أجزاء الضفة الغربية ،وهي تحيط بالمنطقتين (أ) و(ب) وتفصل بين
أجزائهما .تبلغ مساحة المنطقة (ج( ما يزيد عن  60بالمائة من الضفة الغربية ،يقيم فيها ما ُي ّ
قدر
بحوالي  033ألف فلسطيني في المنطقة) ج( أي حوالي  %53من السكان الفلسطينيين في الضفة
جمعا سكنيا ،من بينها  245ت ّ
الغربية في  103ت ّ
جمعا تقع بأكملها أو يقع جزء منها في مناطق (جيم)
 %13أو أكثر من المنطقة المبنية) .يقطن أغلب المواطنين الفلسطينيين الذي يعيشون في
المناطق المصنفة (جيم) في تجمعات محيطة بمدينة القدس ،ويقدر عددهم  44ألف نسمة،
إضافة الى  74ألف نسمة يعيشون جنوب الضفة الغربية في المنطقة املحيطة بمدينة الخليل1.
تعد إسرائيل" دولة االحتالل" مسؤولة بموجب القانون الدولي اإلنساني عن إدارة المناطق التي
تحتلها لمنفعة سكان هذه المناطق ،وضمان تلبية احتياجاتهم األساسية بما فيها حماية المدنيين
الفلسطينيين وذلك بكونها القوة املحتلة .لكن سياسات الحكومة اإلسرائيلية المتبعة في مناطق
ُ ْ
(جيم) تخ ِضع تنقل الفلسطينيين لنظام معقد من الوسائل واالجراءات المادية واإلدارية
ّ
المقيدة ،ويشمل هذا النظام الجدار ،والحواجز ،ومتاريس الطرق ،ونظام التصاريح التي تقوض
ظروف السكان المعيشية وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية بما فيها االمن مما يزيد
من عزلة التجمعات السكانية الفلسطينية.
المصدر :المنطقة (ج) في الضفة الغربية :مخاوف إنسانية رئيسية ،4102 ،األمم المتحدة مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراض ي الفلسطينية املحتلة.
4102http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August
_arabic.pdf

كم ــا أن ع ــدم وج ــود والي ــة فلس ــطينية عل ــى
االشــخاص الــذين يحملــون الهويــة اإلس ـرائيلية
ال ـ ــذين يرتكب ـ ــون ج ـ ـرائم ف ـ ــي من ـ ــاطي الس ـ ــلطة
الفلسطينية ،سواء كانوا عربـا أو يهـودا أو حملـة هويـة القـدم أو مـن الفلسـطينيين القـاطنين فـي الضـفة الغربيـة الـذين يحملـون الهويـة
اإلسرائيلية ،يمـنحهم حةـانة ضـد اإلجـراءات القانونيـة الفلسـطينية مـن جهـة ويزيـد مـن مخـاطر تحويـل الضـفة الغربيـة خاصـة منـاطي
يجيمي إلى مالذات آمنه إلنتاج المخدرات من قبلهم من جهة ثانية.
تهــدف دراســة الحالــة المتعلقــة بانتشــار المخــدرات فــي منــاطي (ب) و(جــيم) إلــى تحديــد منــاطي انتشــار المخــدرات يتعاطيــا
وترويجا و راعةي في الضفة الغربية ،وتسليط الضوء على الةعوبات التـي تواجـه الشـرطة الفلسـطينية فـي مكافحـة انتشـار المخـدرات
ومالحقة تجار المخدرات في مناطي (ب) و(جيم) بسبب طبيعة النظام القانوني لهذه المناطي وضعف يالواليةي الفلسطينية فيها،
وفقا التفا يأوسلوي ،مما حد من قدرة الشرطة الفلسطينية في مكافحة انتشار المخدرات في تلك المناطي.

0

اعتمدت هذه الورقة على نتائج استطالعين للرأي العام أجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حول أوضاش
االمن وسيادة القانون في المناطي الفلسطينية في الضفة الغربية وخاصة في مناطي (ب) و (جيم) ومناطي أخرى مماثلة 1.تم
اجراء االستطالش األول في الفترة الواقعة بين  21-4أغسطس (آب)  2116بين عينة عشوائية بلغت  2117شخةاً بالغاً
تمت مقابلتهم في  131موقعاً ،حيو تمت مقابلة  1171شخةا في  15موقعا في المنطقة (ب) و 657شخةاً في 61
موقعاً في المنطقة (جيم) .أما االستطالش الثاني فتم إجراؤه في الفترة الواقعة بين  24تشرين ثاني (نوفمبر) –  7كانون اول
(ديسمبر)  2116بين عينة عشوائية بلغت  1451شخةاً بالغاً تمت مقابلتهم في  134موقعاً من المناطي األربعة التي أجري
فيها االستطالش الثاني حيو تمت مقابلة 151شخةا في  15موقعا في مناطي (ب) و 611شخةاً في  61موقعاً في
المنطقة (جيم).
كما تم اجراء عدد من المقابالت المعمقة مع مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية ومديرة المشاريع في
جمعية الةديي الطيب وإدارة االرشاد في و ارة التربية والتعليم .انظر قائمة المقابالت .كما االعتماد على آراء ومواقف أعضاء
المجموعات البؤرية التي نظمها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ،وتقارير صادرة عن الجها المركزي لإلحةاء
الفلسطيني والنيابة العامة وإدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية.

احصائيات متعاطي المخدرات
يظهر تقرير الجها المركزي لإلحةاء الفلسطيني يظاهرة تعاطي المخدرات في األراضي الفلسطيني :تقرير الوضع
الراهن2116،ي 2أن المعلومات المتوفرة في العام  1552تشير إلى وجود  31ألف متعاطي ألنواش مختلفة من المخدرات و1
آالف مدمن في الضفة الغربية بما فيها القدم الشرقية .فيما يقدر نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في نهاية العام 2113
المتعاطين والمدمنين على المخدرات حوالي  11الفا.3
وكما يظهر الشكل التالي حسب نتائج استطالش الرأي العام الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في
المناطي غير المةنفة يأي ،في كانون أول  ،2116يادة في تعاطي المخدرات؛ حيو يرى أكثر من ثلو الجمهور يادة في
تعاطي المخدرات فيما ترتفع هذه النسبة بشكل كبير في كل من منطقة أتش  2بالخليل ( )%61وفي مناطي القدم المعزولة
4
(.)%71
شكل رقم ( ) 0انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب في مناطق الضفة الغربية المختلفة خارج المنطقة "أ"
80%

71%

70%

60%

55%

60%

45%

43%

38%

35%

27%

8% 5%

6% 6%

6%

5% 6%

40%
30%

20%
7% 6%

50%

20%

6% 6%

10%
0%

القدس معزولة

املتوسط
ال تغيري

نقصاان يف التعاطي

اتش/ 2اخلليل
تزايد يف التعاطي

منطقة "جيم"

منطقة "ب"

ال يوجد تعاطي خمدرات

 1للمزيد انظر موقع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية http://www.pcpsr.org/ar/node/685
 2الجها المركزي لإلحةاء ،و ارة الداخلية واالمن الوطني ،ظاهرة تعاطي المخدرات في األراضي الفلسطيني :تقرير الوضع الراهن2116،ي ،رام الله ،2117 ،ص .5
3انظر :هيثم الشريف ،ارتفاش في تعاطي الفلسطينيين للمخدرات المهجنة بتاريخ 21أل4أل2114
WW.ALHADATH.PS/ARTICLE.PHP?ID=89E9EY564894Y89E9E%5D
 4للمقارنة مع نتائج استطالش الرأي الذي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر آب  2116انظرhttp://www.pcpsr.org/ar/node/685 :
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تؤكد االحةائيات في الشرطة الفلسطينية 5ارتفاش عدد المضبوطين في قضايا المخدرات (تعاطي وتجارة وترويج و راعة) بشكل
ملحوظ في السنوات األخيرة مقارنة بالسنوات السابقة ،حيو ارتفع عدد المضبوطين في العام  2116حوالي ثالث أضعاف
مقارنة بالعام  1714( 2112مقارنة بـ  .)622الشكل التالي يوضح عدد المضبوطين بقضايا المخدرات في السنوات التسعة
االخيرة.
شكل رقم ( )7عدد المضبوطين بقضايا مخدرات في السنوات التسعة
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مناطق "ب" و"جيم" مناطق "آمنة" النتشار المخدرات
تعتبر المناطي المحيطة بمدينة القدم والمةنفة (ب وجيم) كضواحي القدم أكثر المناطي سخونة في موضوش الترويج
والتعاطي والتجارة للمواد المخدرة ،وذلك بسبب االحتكاك المباشر مع إسرائيل ،ولكونها منطقة مفتوحة بالنسبة إلسرائيل،
وبالتالي تجار المخدرات والعةابات اإلجرامية التي تعمل في المخدرات تتنقل بيسر وسهولة ما بين اللد والرملة وغيرها من
المدن داخل الخط األخضر وما بين القدم وضواحيها .كذلك منطقة اتش 2في الخليل التي تعد أكثر المناطي داخل أراضي
الضفة الغربية التي يتم الترويج فيها للمخدرات ،نظراً ألن الجزء الجنوبي من المدينة يقع تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية ،ولكون
تلك المنطقة محاذية لمنطقة بئر السبع القريبة من سيناء ،التي تعد خطا لعمليات التهريب لدخول األراضي الفلسطينية7.
أشارت نتائج استطالعي الرأي العام اللذان أجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في المناطي غير المةنفة
يأي ،خالل العام  ،2116إلى أن أغلبية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين لديهم انطباعا بانتشار المخدرات في مناطقهم%72 ،
وفقا الستطالش الرأي الذي أجري في آبأل أغسطس فيما ارتفع هذا االنطباش لدى  %21من المواطنين في استطالش كانون
أولأل ديسمبر .وتظهر نتائج االستطالش أيضا تخوفا واسعا من قبل المواطنين من ترويج المخدرات لطالب المدارم .انظر
الشكل رقم (.)3

 5المديرية العامة للشرطة؛ إدارة مكافحة المخدرات ،التقرير االحةائي السنوي  ،2116تقرير غير منشور حةل الباحو على نسخة منه.
 6المةدر السابي.
 7هيثم الشريف ،ارتفاش في تعاطي الفلسطينيين للمخدرات المهجنة بتاريخ 21أل4أل2114
WW.ALHADATH.PS/ARTICLE.PHP?ID=89E9EY564894Y89E9E%5D
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شكل رقم ( )3االنطباع بانتشار المخدرات وترويجها لطالب المدارس في مناطق "ب" و"جيم"
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كما أشار استطالش الرأي ،الذي تم اجراؤه في كانون أولأل ديسمبر ،إلى أن انتشار المخدرات ،مقارنة مع تهديدات أخرى،
هو التهديد األخطر واالكبر الذي يواجه سكان المناطي الواقعة خارج يأي؛ حيو أشارت النسبة األكبر ( )%21لذلك .وعند
السؤال عن تعاطي المخدرات بين الشباب قالت نسبة من ( %35مقارنة بـ  %31في آبأل أغسطس) أن هناك ا ديادا في
منطقة سكنهم .فيما أشار العديد من المشاركين في المجموعات البؤرية التي قام بها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية
والمسحية إلى انتشار ترويج المخدرات في هذه المناطي بشكل واضح.

قال أحد المشاركين في المجموعة البؤرية "انا اسكن في العيزرية واالحظ المدمنين وكنت اشوف نام تبيع المخدرات ،كما يباش
الحشيش في اماكن معروفة في مخيم شعفاط"( ،المجموعة البؤرية ،الوسط .)/////21/1 ،كما أشار مشاركون في مجموعة
بؤرية أخرى إلى انتشار المخدرات في مناطي مختلفة؛ فقد قال أحدهم "قبل فترة عثرت الشرطة على منطقة مزروعة بالماريجوانا
في حبلة /قلقيلية" ،وأضاف آخر" :وفي عورتا والمناطي المجاورة البعض يزرعون الماريجوانا كأنها اشجار ينة" ،وأشار آخر "كما
اصبحت قرية دير بلوط بسبب الظروف وقربها من الخط االخضر منطقة ساخنة لتجارة وانتشار المخدرات ونفس الشيء قرية
مسحة"( .المجموعة البؤرية ،الشمال)21/2/21/1 ،
يفيد تقرير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية أن نةف المضبوطين في قضايا المخدرات ( )%11هم من
سكان البلدات والقرى مقابل حوالي  %37من سكان المدن و %12من المخيمات ،ما قد يشير إلى انتشار المخدرات في
مناطي يبي ويجيمي بشكل أوسع من المنطقة يأي التي تضم المدن وأغلب المخيمات .انظر الجدول والشكل التاليين
جدول رقم (ا) لمضبوطون في قضايا المخدرات في العام  7102حسب مكان السكن
المكان

مدينة

بلدة أو قرية

مخيم

المجموع

العدد

647

251

216

1714
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شكل رقم ( )4توزيع المضبوطين في قضايا المخدرات في العام  7102حسب مكان السكن

خميم%/2 ,

مدينة%37 ,

بلدة أو قرية,
%2/

أوضح تقرير يظاهرة تعاطي المخدرات في األراضي الفلسطيني :تقرير الوضع الراهن2116،ي الةادر عن المركز المركزي
لإلحةاء أن  % 32من الذين يتعاطون المخدرات في الضفة الغربية قد بدأوا التعاطي في سن ما بين ( )17 -11و %15قالوا
أنهم بدأوا يتعاطون المخدرات في سن ( )15 -17أي في عمر الدراسة .أشار استطالش الرأي العام الذي اجراه المركز
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في كانون أولأل ديسمبر  2116إلى أن  %77من المواطنين يرون خطر ترويج
المخدرات لطالب المدارم .انظر الشكل رقم ()3
لكن تقرير إدارة مكافحة المخدرات للعام  2116يشير إلى أن عدد المضبوطين في قضايا تعاطي المخدرات وترويجها
تحت سن  16عاما ال تتجاو األربعة اشخاص فقط فيما تم القاء القبض على  112أشخاص في الفئة العمرية (.)21-16
ويشير تقرير نيابة االحداث للعام  2116أن ثالثة عشر حدثا (أي دون  12عاما) تمت توجيه تهمة حيا ة وتعاطي المخدرات،
8
وثالثة أحداث آخرين تهمة التجارة بالمخدرات.
يقول العميد إبراهيم أبو عين 9مدير إدارة مكافحة المخدرات إنه ينتيجة للعمل الكثيف على مدار السنتين الماضيتين إلدارة
مكافحة المخدرات للتحري حول مسألة ترويج المخدرات في المدارم ،انه ال توجد آفة أو وجود أمر مقلي أو خطير حول
مسألة الترويج أو تعاطي المخدرات داخل المدارم؛ ما يحدث هو انتقال األوالد ما بعد الدراسة إلى الشارش وهم في فئة لديها
حب عالي جدا للتجريب  ،وهي تتناسب مع كل الدراسات التي عملت في العالم والتي تشير إلى أن تجريب تعاطي المخدرات
يبدأ في الغالب عند سن  13عاما حيو تبدأ من خالل التجربة مع األصدقاء وهو الجاذب لتعاطي المخدراتي .ويضيف العميد
إبراهيم أبو عين أنه وفقا للتجارب التي توفرت لدى إدارة مكافحة المخدرات من التحقيقات يشترك  6إلى  7أشخاص لجمع
مبلغ  11شيكال لشراء أحد أنواش المخدرات (الكبريته أو الزرف) يقوم نةفهم بالتجربة ،وعادة يقومون بالتجربة في أماكن نائية
وبعيدة وبشكل سري.
وتؤكد االمر نفسه السيدة إلهام غنيم رئيسة 10قسم االرشاد في و ارة التربية والتعليم العالي فقط خالل العام  2116تم
اإلبالد عن حالة واحدة في المدارم الفلسطينية لتعاطي مخدرات وهي ضمن منطقة ضواحي القدم .فيما توضح السيدة عفاف
ربيع مسؤولة المشاريع في جمعية الةديي الطيب أنهم تلقوا عشر طلبات استشارة تتعلي بتعاطي المخدرات لطالب ما بين
الةف التاسع والثاني عشر (ما بين  11و 12سنة) تتوش حسب تةنيف الوالية إلى حالة واحدة من منطقة يأي ،وأربع حاالت
من المنطقة يجيمي ،وخمس حاالت من مناطي يبي .تشير السيدة ربيع إلى أن المؤشرات التي تتوفر لدى الجمعية تأتي من
خالل استشارت من بعض المرشدين التربويين في المدارم ومن الطالب أنفسهم اثناء عمليات التوعية ومن األقارب من نفس
الجيل 11.في المقابل يقول السيد علي المسلماني رئيس المجلس المحلي لبلدة الرام إن أنواش متعددة من المخدرات تنتشر بين
 8النيابة العامة لدولة فلسطين  ،2117التقرير السنوي السابع  ،2116رام الله  ،ص .112
 9مقابلة اجراها الباحو مع العميد إبراهيم ابوعين مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بتاريخ 2أل4أل2117
 10مقابلة اج راها الباحو مع السيد محمد الحواش مدير عام االرشاد والتربية الخاصة والسيدة الهام غنيم رئيس قسم االرشاد في و ارة التربية والتعليم بتاريخ 21أل3أل2117
 11مقابلة اجراها الباحو مع السيدة عفاف ربيع مسؤولة المشاريع في جمعية الةديي الطيب بتاريخ 25أل3أل.2117

2

طلبة المدارم في بلدة الرام خاصة جيل ما بين  14و 11سنة كالحشيش والماريجوانا ومادة معالجة كيميائيا تسمى يمسطلوني
12
تكلفتها متدنية ( 11إلى  21شيكل).
تقول احدى المشاركات في المجموعات البؤرية يبالنسبة للمخدرات اغلب المدارم في سميراميس وكفر عقب تتبع
المعارف اإلسرائيلية وتخضع لنظم صارمة وال توجد فيها مخدرات ولم نسمع بذلك ولكن نسمع عن طالب يتعاطون المخدرات
ونسمع ان البيع خارج المدرسةي .فيما تقول مشاركة أخرى يفي بير نباال في مدرسة ابن خلدون هناك تعاطي ويأتي واحد يبيع
المخدرات للطالب خارج المدرسة وبالذات طالب الةف الحادي عشر والةف الثاني عشري( .المجموعة البؤرية ،الوسط،
1أل11أل)2116

االنتقال من التجارة والترويج إلى اإلنتاج
تظهر المعلومات المتوفرة لدى إدارة مكافحة المخدرات حول المستنبتات والمختبرات التي تم اكتشافها خالل السنتين
األخيرتين والربع األول من العام  2117تمركزها في مناطي يبي ويجيمي ،حيو بلغت المستنبتات والمختبرات المضبوطة في
مناطي يجيمي حوالي  %61من مجمل المستنبتات المخدرة التي تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة
الفلسطينية بالتعاون مع األجهزة األمنية االخرى ،و %22من المستنبتات تم ضبطها في المنطقة يبي فيما  %17في منطقة
يأي .كما يظهر الجدول رقم ( )2والشكل رقم (.)1
شكل رقم ( )5المستنبتات المخدرة المضبطة

جدول رقم ( )7المستنبتات المخدرة المضبوطة حسب
المنطقة والسنة

السنة

تصنيف المنطقة
A

B

3

1

5

9

1

4

5

الربع األول 2117

1

3

5

9

المجموش

4

5

14

23

2016

منطقة
A, 17%

المجموع

C

5 20

حسب المنطقة للسنوات الثالث األخيرة

منطقة
C, 61%

منطقة
B, 22%

المةدر :التقرير االحةائي السنوي  2116إلدارة مكافحة المخدرات.

بر ت راعة المخدرات في الضفة الغربية بشكل واسع ،خالل العامين الماضيين ،بعد اغال مناطي تهريب المخدرات في
سيناء والحدود اللبنانية؛ حيو لجأ تجار المخدرات داخل اسرائيل لزراعتها في الضفة الغربية .وقد توصلت التحقيقات التي
أجرتها الشرطة الفلسطينية إلى أن المشرفين والقائمين على راعة المخدرات وتجارتها هم من حملة الهوية اإلسرائيلية .تنوعت
أساليب الزراعة من راعة مستنبتات في مناطي راعية معزولة أو في بيوت بالستكية ،إلى الزراعة داخل منا ل فارهة ،كما حدث
في مدينة دورا وبلدة بيت أمر ،وكذلك بعيداً عن األعين داخل بئر للمياه كما حدث في عرب الرماضين ،وهي طر وأساليب
راعة حديثة غير معروفة في فلسطين لكنها معروفة في إسرائيل؛ وهذه الزراعة تعطي كميات أكبر خالل فترة منية قةيرة ،ونسبة
تخدير أعلى وسعر أعلى .وفي الحاالت التي تم اكتشافها جرى استغالل اصحاب هذه االماكن من قبل تجار المخدرات ،حيو
تم تسجيل المنا ل التي ضبط بداخلها مشاتل للمخدرات بأسماء اشخاص من داخل الـ 42ومن حملة الهوية االسرائيلية ،بهدف
13
التحايل على القانون الفلسطيني.

12مقابلة اجراها الباحث مع السيد علي المسلماني رئيس مجلس بلدية الرام بتاريخ .4102/7/40
 13االجهزة االمنية تضرب اوكار المخدرات وستتلف  61مليون شيكل بتاريخ 14أل3ألhttp://maannews.net/Content.aspx?id=897341.2117
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ووفقا إلحةائيات عام  2116الموجودة في تقرير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بلغ عدد المضبوطين
الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية  237شخةا (أي  )%13من مجمل المضبوطين .يوضح الجدول والشكل التاليين عدد
المضبوطين في قضايا تعاطي وترويج و راعة المخدرات في العام  2116حسب الجنسية ونسبتها.
جدول رقم ( )3المضبوطين في قضايا المخدرات حسب الجنسية
الجنسية

العدد

فلسطينية

1507

إسرائيلية

237

أخرى

10

المجموش

شكل رقم ( )2المضبوطين في قضايا المخدرات حسب الجنسية

1754

أخرى
%1

إسرائيلية
%13

فلسطينية
%86

المةدر :التقرير االحةائي السنوي  2116إلدارة مكافحة المخدرات.

يقول هشام أبو صبيح الخليلأل أتش 2يالوضع عندنا محبط كثيرا حيو ينتشر تجار المخدرات وتجار السالع والسيارات
المسروقة والمشطوبة ،ونقوم بتبليغ الشرطة ]الفلسطينية[ وال يحدث أي شيء ،فمثال تجار المخدرات يتم اعتقالهم واالفراج
عنهم .انا بخاف بنتي تنزل الشارش باب المنزلي( .المجموعة البؤرية ،الجنوب)7102/01/75 ،
أغلب الزراعة يالمستنبتاتي التي تم اكتشافها في السنوات االخيرة هي في مناطي خارج يأي أي في مناطي يبي ويجيمي
التي تتوفر فيها مساحات ومناطي نائية وبعيدة وكذلك استخدام البيوت البالستيكية وفي نفس الوقت ال يمكن للشرطة الفلسطينية
الوصول للمقيمين في تلك المناطي هناك ويمكن إخفاء االدلة الجنائية ،وهروبهم إلسرائيل 14.توصل التحقيقات الجارية
للمضبوطات المتعلقة بالمخدرات الكيمائية والمستنبتات إلى وجود اشخاص إسرائيليين سواء كانوا يهودا أو من العرب أو سكان
الضفة الغربية حملة الهوية اإلسرائيلية .االمر الذي يشير إلى تواطأ السلطات اإلسرائيلية من خالل غض الطرف عن مروجي
المخدرات في المناطي التي تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية بحيو ال يتم مالحقة تاجر المخدرات ،كما هو الحال مع تجار
المخدرات في ضواحي القدم الذين يهربون إليها بسبب عدم وجود سيطرة أمنية فلسطينية في تلك المنطقة 15.وكذلك تهاون
القضاء اإلسرائيلي الذي يقدم له كل المعلومات والبينات واألدلة لكنه ال يحرك ساكنا بحيو يتم إطال سراع المضبوطين بعيد
16
أيام قليلة وأحيانا في نفس اليوم.
وينسجم ذلك مع اعتقادات المواطنين حيو يرى أحد المشاركين في المجموعات البؤرية :يما كان لهم ]الشرطة الفلسطينية[
تأثير ألنه لم يكن لديهم صالحيات مطلقة لفرا القانون ،لماذا ال نرى تجار مخدرات وسالع وسيارات مشطوبة في رام الله
ألنه يوجد تطبيي للقانون ولكن في المناطي األخرى يوجد تدخالت إسرائيلية تحول دون تطبيي القانوني( .المجموعة البؤرية،
الوسط)7102/00/0 ،

الخيار األفضل والحلول الممكنة
ترى الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني المشارك في استطالش الرأي الذي تم اجراءه في شهر آبأل أغسطس 2116
أن معالجة األمن وفرا القانون يتطلب في ظروف عادية وجود مركز للشرطة الفلسطينية ووجود دوريات يومية لها وأنه لو كان
هناك تواجد لها فإن األوضاش في مناطقهم ستكون أفضل .كما هو الحال في استطالش آب ،تشير نتائج كانون أولأل ديسمبر
 14مقابلة اجراها الباحو مع العميد إبراهيم أبو عين مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بتاريخ 2أل4أل2117
 15تةريح للناطي اإلعالمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ار يقات في تحقيي صحفي ي المخدرات بالضفة تزداد عشرة أضعاف خالل عام والمروجون يحتمون بمناطق "ج" بتاريخ
21أل1ألhttp://www.asdaapress.com/?newsID=16150 2116
 16مقابلة اجراها الباحو مع العميد إبراهيم ابوعين مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بتاريخ 2أل4أل2117
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 2116إلى أن نسبة من  %76توافي على ضرورة وجود مركز للشرطة ،وتوافي نسبة من  %21على ضرورة تواجد دوريات يومية
للشرطة .انظر الجدول رقم ( .)4وكما يشير الشكل رقم ( )7أدناه ،توافي نسبة من  %21على القول بأنه لو كان هناك تواجد
للشرطة الفلسطينية في منطقة سكنهم فإن األوضاش ستكون أفضل.
جدول رقم ( ) 4رأي الجمهور الفلسطيني بضرورة وجود الشرطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المختلفة خارج المنطقة "أ"
أغسطس /أب 7102
المنطقة

المجموع

"ب"

المنطقة

كانون أول /ديسمبر 7102

اتش/7

"جيم"

أحياء القدس
المعزولة

الخليل

المجموع

المنطقة

المنطقة

"ب"

اتش/7
الخليل

"جيم"

أحياء القدس
المعزولة

من الضروري وجود مركز للشرطة الفلسطينية
أوافق

%75

%21

%77

%24

%71

%76

%72

%72

%72

%71

ال أوافق

%21

%15

%22

%16

%21

%22

%21

%27

%22

%23

من الضروري وجود دوريات للشرطة الفلسطينية يوميا
أوافق

%21

%21

%21

%24

%74

%21

%21

%21

%72

%71

ال أوافق

%12

%12

%15

%16

%23

%12

%17

%12

%22

%23

شكل رقم ( )2انطباعات الجمهور الفلسطيني بأن األوضاع ستكون أفضل لوكان مركز للشرطة مناطقهم
76%

76%

79%

83%

83%

81%

84%

80%

83%

90%
80%

72%

70%
60%
50%
40%
20%

24%

30%
19%

16%

17%

18%

17%

19%
13%

15%

20%

10%

اخلليل

اخلليل

أحياء القدس اتش/2
املعزولة

املنطقة املنطقة "ب" اجملموع أحياء القدس اتش/2
املعزولة
"جيم"

كانون أول /ديسمرب 21/1

أوافق

ال أوافق

0%

املنطقة املنطقة "ب" اجملموع
"جيم"

أغسطس /أب 21/1

تتفي هذه االنطباعات مع رأي أعضاء المجموعة البؤرية (الشمال) على أن يوجود مركز الشرطة الفلسطيني أو افراد من
الشرطة ممكن ان يزيد من نسبة الشعور باألمني( .المجموعة البؤرية ،الوسط)7102/00/0 ،
ترى أغلبية كبيرة ( )%63من الجمهور أن الحل األفضل لمعالجة الجريمة وتعزيز األمن في منطقتهم هو من خالل تواجد
الشرطة الفلسطينية ،إما من خالل إقامة مركز شرطة ( )%11أو من خالل تواجد دوريات للشرطة ( .)%14في المقابل تقول
نسبة من  %12أن الحل يكمن في وجود رجال أمن محليين يتبعون للمجلس المحلي أو البلدي ،وتقول نسبة من  %12أنه
يفضل وجود لجنة أهلية من العائالت في المنطقة لتشرف على احتياجات األمن ،فيما تقول نسبة من  %5أنه يكمن في إيجاد
8

حرم مدني من سكان المنطقة ينسي مع الشرطة الفلسطينية( .أنظر الشكل رقم  .)2يتضح من النتائج أن كافة المناطي ،بما
في ذلك أحياء القدم المعزولة ،تفضل التواجد الشرطي الفلسطيني ،كما يتضح من الشكل  5أدناه.
شكل رقم ( :)8تفضيل البدائل املختلفة لتوفري األمن
برأي سكان املناطق خارج "أ"
53% 50%

5%9%

13%14% 14%12% 13% 12%

حرس مدين جلنة أهلية من رجال امن تواجد
من السكان العائالت حمليني يتبعون دورايت
شرطة
للمجلس
احمللي
كانون اول 21/1

إقامة مركز
شرطة

شكل رقم ( :)9يفضلون تواجد الشرطة الفلسطينية كوسيلة
لتوفري األمن ملناطق سكنهم (حسب املنطقة)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

59%
48%

أحياء القدس

58%60%

مناطق ج

68%

69%65%

50%

اتش 2

مناطق ب

املعزولة
كانون اول 21/1

آب 21/1

آب 21/1

يرى أعضاء مشاركون في المجموعات البؤرية أن الحلول الممكنة لتعزيز شعور المواطنين باألمن ومكافحة الجريمة تتمثل بـ يفتح
مراكز شرطة في كل بلد و يادة عدد االفراد لخدمة المواطنين وهذا يساعد في انتشار األمن] األمان[ي (المجموعة البؤرية،
الجنوب ، )7102/01/75،فيما قال مشارك آخر يالنام بحاجة للقانون وتطبيقه ،النام سوف يتعاونون مع الشرطة في حال
التوعية وتعزيز الثقة بين المواطنين واألجهزةي وتشير مشاركة أخرى إلى ضرورة يالعمل على توعية المواطنين وطالب المدارم حول
موضوش التحرش والمخدرات ،وعمل مقاطع مسرحية عن مخاطر المخدراتي (المجموعة البؤرية ،الوسط.)7102/00/0 ،
في المقابل يقول العميد إبراهيم أبو عين يالمطلوب ان تكون قوة االسناد للشرطة الفلسطينية ،في حال حاجة أي مركز وفي
17
حال التهديد أو الخطر ،قادرة على الوصول بيسر وسرعة بشكل دائم لتتمكن المراكز في هذه القرى من القيام بواجباتهاي
عند إ الة خيار التواجد الشرطي ،كما يشير الشكل رقم  ،11تفضل أغلبية من الجمهور الفلسطيني المشارك في استطالش
الرأي الذي تم اجراءه في شهر آبأل أغسطس  2116انشاء حرم وطني ينسي مع الشرطة لمعالجة األمن وفرا القانون لها.
وكما هو الحال في استطالش آب ،تشير نتائج كانون أولأل ديسمبر  2116إلى أن نسبة من  %41تفضل انشاء حرم وطني،
ومن ثم يأتي خيار وجود رجال أمن محليين يتبعون المجلس المحلي أو البلدية بنسبة  ،%33وتاليا يأتي خيار وجود لجنة أهلية
من العائالت في المنطقة بـ  .%26يوضح الشكل التالي تفضيل الجمهور الفلسطيني في المناطي المختلفة في الضفة الغربية
خارج المنطقة (أ) حسب نتائج استطالعي الرأي العام اللذان تم اجراهما المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في آب
وكانون أول .2116

 17مقابلة اجراها الباحو مع العميد إبراهيم أبو عين مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بتاريخ 2أل4أل.2117
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شكل رقم ( )01تفضيل البدائل المختلفة عند عدم وجود خيار تواجد الشرطة الفلسطينية حسب المناطق ونتائج استطالعي الرأي
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أحياء القدس اتش /2اخلليل املنطقة "جيم" املنطقة "ب"
املعزولة
كانون أول 21/1
جلنة أهلية من سكان املنطقة

أحياء القدس اتش /2اخلليل املنطقة "جيم" املنطقة "ب"
املعزولة
آب 21/1

حرس وطين ينسق مع الشرطة

اجملموع

0%

رجال أمن يتبعون للمجلس احمللي

وكما يشير الشكل رقم ( )11أدناه ،فإن الغالبية العظمى من الجمهور تطالب بإعطاء الشرطة الفلسطينية صالحيات كاملة
على المواطنين الفلسطينيين من حمل الهوية الزرقاء من سكان القدم عند ارتكابهم لمخالفات وذلك لتحسين أداء الشرطة
الفلسطينية ،تماماً مثلما توجد لها صالحيات على حملة الهويات الخضراء .تشير النتائج إلى أن هذه المطالبة تأتي من كافة
المناطي بما في ذلك سكان أحياء القدم المعزولة حيو تبلغ النسبة لديهم كما يشير الشكل أدناه إلى ( .%75أنظر الشكل
التالي).
شكل رقم ( :) 00تأييد إعطاء الشرطة صالحيات كاملة على المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية الزرقاء (حسب المنطقة)
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التوصيات:
المفاضلة ما بين الحل المثالي والخيارات الممكنة لمكافحة انتشار المخدرات وترويجها في مناطي (ب) و(جـيم) ومنـاطي أخـرى
كـياتش 2ي في مدينـة الخليـل ومنـاطي القـدم المعزولـة يتطلـب اتخـاذ قـرارات علـى مسـتويات متعـددة تتحمـل مـن خاللهـا الجهـات
المعني ــة مس ــؤوليات تنفي ــذها وحس ــن أدائه ــا للح ــد م ــن جريم ــة تع ــاطي المخ ــدرات وترويجه ــا وص ــناعتها ف ــي ه ــذه المن ــاطي .تترك ــز
االقتراحات المتعلقة بمكافحة انتشار المخدرات في المناطي الواقعة خارج المنطقة المةنفة (أ) بما يلي:
أوال :فتح مركز للشرطة أو تواجد شرطي فلسطيني بزهم الرسمي واسلحتهم لفرا سيادة القانون .ما يتطلب من الحكومة تحمل
مسؤولية التفاوا مع الجانب اإلسرائيلي والضغط عليه لمد أو منح والية السلطة الفلسطينية الوظيفية على األقل ،الى حين
الوصول الى اتفا نهائي ،بحيو تتمكن السلطات الفلسطينية ،وبخاصة قوات الشرطة ،من الوصول والتواجد في مناطي
يبي ويجيمي دون معيقات أو قيود لمكافحة جريمة انتشار المخدرات تعاطيا وترويجا و راعة وصناعة .وهو الخيار األمثل
الذي تفضله أغلبية سكان المناطي خارج المنطقة المةنفة (أ).
ثانيا :تطوير قدرات الشرطة الفلسطينية في مالحقة تجار ومروجي ومنتجي المخدرات من خالل توفير االمكانيات البشرية
والمادية لمراكز الشرطة الموجودة في المناطي الريفية.
ثالثا  :وفي حال لم تتمكن السلطة الفلسطينية من إعمال الخيار األول ياألمثلي ،يمكن اللجوء الى تفعيل خيارا ثانيا الذي يتمثل
بمبادرة مؤسسات الحكم المحلي في هذه المناطي لتكوين حرم وطني له يا موحدا تابعا للشرطة يتوفر له مقرا في المجلس
المحلي وفي نفس الوقت له عالقة مباشرة مع أجهزة انفاذ القانون ي الشرطة الفلسطينيةي للمساهمة في فرا سيادة القانون.
هذا األمر أيضا يحتاج الى دعم الحكومة لهذا التوجه وتوفير اإلمكانيات اللوجستية والعملية لهذا النوش من المبادرات.
رابعا :مد والية القانونية يالشخةيةي على حملة الهوية اإلسرائيلية وحملة هوية القدم يالزرقاءي الذين يقومون بمخالفات جنائية
بما فيها االتجار بالمخدرات و راعتها وصناعتها في االر اضي الفلسطيني.
خامسا :على الشرطة الفلسطينية ،إدارة مكافحة المخدرات ،تعزيز نشاطات التوعية لطالب المدارم خاصة في المناطي
يالساخنةي التي ينتشر فيها تعاطي المخدرات وترويجها.
سادسا  :على الشرطة تطوير العالقة ما بين جها الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني في مجالي التوعية والتثقيف والعالج
لمدمني المخدرات.
سابعا :تطوير النماذج المستخدمة في الشرطة الفلسطينية والمتعلقة بتسجيل المهمات والشكاوى والبالغات وأعمال الشرطة
لتأخذ بعين االعتبار يالواليةي الجغرافية واألمنية للسلطة الفلسطينية مما يساعد على توضيح الفجوات ووضع االستراتيجية
الخاصة بكل منطقة وفقا ألولوياتها.
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مقابلة اجراها الباحو مع العميد إبراهيم أبو عين مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بتاريخ
2أل4أل2117
مقابلة اجراها الباحو مع السيد محمد الحواش مدير عام االرشاد والتربية الخاصة والسيدة الهام غنيم رئيس قسم
االرشاد في و ارة التربية والتعليم بتاريخ 21أل3أل.2117
مقابلة اجراها الباحو مع السيدة عفاف ربيع مسؤولة المشاريع في جمعية الةديي الطيب بتاريخ 25أل3أل.2117
مقابلة اجراها الباحو مع السيد علي المسلماني رئيس مجلس بلدية الرام بتاريخ 21أل7أل.2116

00

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية منذ مطلع  2116بإجراء دراسة الحتياجات األمن وحكم القانون في
المناطي الفلسطينية المحتلة من الضفة الغربية الواقعة خارج حدود المناطي المسماة يأي ،وهذه المناطي هي )1( :المنطقة يبي،
( )2المنطقة يجي)3( ،منطقة يإتش2ألH2ي من مدينة الخليل ،و( )4أحياء القدم المعزولة التي تركها جدار الفةل
اإلسرائيلي خارج حدود المنطقة المضمومة إلسرائيل ،أي تلك األحياء الواقعة في الجانب الشرقي من جدار الفةل .
تستند الدراسة لمجموعة من اآلليات التي وفرت للباحثين المشاركين مجموعة من المعطيات األولية التي تم تحليلها للوصول
إلى الخالصات الرئيسية وتشمل هذه اآلليات ما يلي )1( :ثمانية لقاءات للعصف الفكري مع مجموعات صغيرة تراوحت بين
 21-11فرد لكل مجموعة ،وقد جاءت هذه المجموعات من أحياء وبلدات مختارة من مناطي الدراسة وشملت الرجال
والنساء وكبار السن )2( .أربعة استطالعات للرأي العام أجريت خالل عام  2116وشملت مناطي الدراسة األربعة ،وقد شمل
اثنان من هذه االستطالعات عينة تمثيلية لكافة مناطي الضفة الغربية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين سكان المناطي األربعة من
جهة وسكان منطقة يأي من جهة أخرى )3( .ستة دراسات حالة شملت الموضوعات التالية :الهجرة من مناطي يجيمي ،حالة
األمن في ضواحي القدم ،انتشار المخدرات خارج المنطقة يأي ،االعتداءات على النساء في مناطي يجيمي ،واعتداءات
المستوطنين كما في منطقة اتش  2في الخليل ،واألمن المفقود في مناطي القدم المعزولة .تستند دراسات الحالة لبيانات
وإحةاءات رسمية ،واستطالعات الرأي ،ولقاءات العةف الفكري ،ومقابالت ميدانية وغيرها )4( .مجموعة من اللقاءات مع
المسؤولين الفلسطينيين في الو ارات واألجهزة ذات العالقة ،مثل و ارة الداخلية وو ارة العدل ،ومجلس القضاء األعلى والشرطة
وغيرها .كذلك تشمل هذه اللقاءات مسؤولين دوليين وإسرائيليين من المتابعين لشؤون األمن وحكم القانون في األراضي
الفلسطينية المحتلة .قام المركز بهذه المبادرة بالتعاون مع و ارة الداخلية الفلسطينية وبالتشاور مع أجهزة األمن المختلفة ومع
مؤسسات حكم القانون المختلفة .كما قام بها بتمويل من الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة كونراد
أديناور األلمانية .يود المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية التقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاع هذا العمل.
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