
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  185ص ،)2001ربيع /شتاء( 45‐46العدد ،12المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

 يف الضفة الغربية، الفلسطيني  لرئيس جهاز األمن الوقائي حديث صحايف

  وجود تنسيق أمني مع إسرائيلفيه  جبريل الرجوب، ينفي
 ]مقتطفات[ *.رام الله 

 

  

  
وممتلكــــاتهم يف منطقتــــي واعتــــداءاتهم علــــى املــــواطنين الفلســــطينيين  املســــتوطنينتتواصــــل عربــــدة : س  

أيــن دور األجهــزة األمنيــة التــي . رهمــا يف قطــاع غــزة بشــكل مل يســبق لــه مثيــلاملواصــي يف خــان يــونس وســامل وغي
  نشئت حلماية املواطن الفلسطيني؟أُ

يف تصـاعد ا دخلت وهذه الوتيرة مالزمة لالحتالل قبل السلطة وبعدمنهج اعتداءات املستوطنين صفة : ج  
احتجاجيـــاً ســـلمياً أكثـــر مـــن طـــابع العمـــل يف ظـــل فعاليـــات االنتفاضـــة واملواجهـــات التـــي يف جمملهـــا تأخـــذ طابعـــاً 

املســـتوطنين ولكـــن املفاجـــأة تكمـــن يف الرعايـــة التـــي توفرهـــا املؤسســـة  تمـــن اعتـــداءا أومـــن هنـــا ال نفاجـــ. املســـلح
ـــا يف. م عمليـــاً يـــدمرون أي آفـــاق لتســـوية أو تهدئـــةهـــلهـــؤالء املســـتوطنين الـــذين  اإلســـرائيليةالعســـكرية  مـــا يتعلـــق  أمّ
يكـون هنــاك إجحــاف وظلـم بحــق هـذه األجهــزة التــي لهـا إمكانــات حمــدودة  أنفأعتقـد أنــه ال يجــب ، األمنيــة بـاألجهزة

وقــدرتها علــى احلركــة حمــدودة وقــدرتها علــى التعــاطي مــع كــل املســتجدات الوطنيــة مرتبطــة بانتشــارها يف منــاطق 
احلــــرب العســــكرية  حمــــددة أوالً وبمســــتوى تســــلحها ومســــتوى اإلمكانــــات املتواضــــعة التــــي بــــين يــــديها يف ظــــل آلــــة

وأعتقـد أننـا بـذلنا ونبـذل قصـارى جهـدنا يف سـبيل حمايـة املـواطنين ضـمن إمكاناتنـا املتواضـعة  .اإلسرائيلية ثانياً
  .يف مواجهة القمع اإلسرائيلي

  
أيلول  28ذكرت أن على إسرائيل، يف سبيل تهدئة األوضاع، أن تعيد األوضاع إىل ما كانت عليه قبل : س  

  .ضي ويف الوقت ذاته، قلت إن التنسيق األمني قد دفناملا) سبتمبر(
ملســــار قلــــت إن املشــــكلة األمنيــــة حتــــل يف إطــــار املشــــكلة السياســــية ويجــــب أن يكــــون هنــــاك تقــــدم يف ا: ج  

األمنيــة يف ظــل حـــل املشــكلة السياســية هـــو  ومفهومنــا نحــن حلـــل املشــكلة. ار األمنــيســـالسياســي يتبعــه تقــدم يف امل
  .ليه قبل هذا التاريخع العودة إىل ما كنا

  
  ما هو مفهومك للتنسيق األمني؟: س  
أوالً العالقــة األمنيــة هــي جــزء مــن اتفاقــات أوســلو ومــا تالهــا مــن اتفاقــات ولهــا عالقــة بتهدئــة املنطقــة : ج  
وهـذا الشـرط الـذي مل يتـوافر . اإلسـرائيليمـن مظـاهر الـدم كمقدمـة حلـل نهـائي لقضـية النـزاع الفلسـطيني ـ  وإخراجهـا

تنفيــــذ االتفاقــــات املرحليــــة مــــع الســــلطة ويف الوقــــت نفســــه بســــبب عــــدم قــــدرة احلكومــــة  اإلســــرائيليينفعــــل رفــــض ب
وهـــذا يعنـــي أن الســـلطة الفلســـطينية أصـــبحت يف حـــل مـــن كـــل . علـــى التوقيـــع علـــى اتفـــاق للحـــل النهـــائي اإلســـرائيلية

  .[....] األمنينب هم بما يف ذلك اجلااالتفاقات التي كانت بيننا وبين تزامات ومن كللاال
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  هل انتهت استحقاقات أوسلو؟: س  
ومـــــن هنـــــا يجـــــب أن تكـــــون هنـــــاك صـــــيغ جديـــــدة . اســـــتحقاقات أوســـــلو انتهـــــت ألن إســـــرائيل مل تطبقهـــــا: ج  

  .ومرجعيات جديدة للعالقة املستقبلية
  

د السؤال الذي يرد على لسان كل فلسطيني وعربي هـو هـل يعنـي ذلـك أن السـلطة سـتكون علـى اسـتعدا: س  
  العتقال الناشطين يف االنتفاضة على اختالف أطيافهم السياسية إذا ما تم التوصل إىل أي اتفاق؟

أمّا خارج منـاطق السـلطة فلـم نعتقـل أو نطـارد . ال، لن نعتقل أحداً ال يتصرف كسلطة يف مناطق السلطة: ج  
ولكــن مــن غيــر املســموح ألي شــخص أن يتصــرف كســلطة يف منــاطق . املســتقبلأحــداً يف املاضــي ولــن نفعــل ذلــك يف 

  .[....]السلطة الفلسطينية 
  

  .للكوادر الفاعلة من االغتياالت السياسية التي تقوم بها إسرائيل ةاحلمايالبعض يتهمكم بعدم توفير : س  
غتـــالوا يوســـف ا) اإلســـرائيليين(نحـــن نقـــوم بمهمتنـــا يف حمايـــة اجلميـــع ولكـــن . هـــذا كـــالم غيـــر صـــحيح: ج  

  .[....]النجار يف بيروت وضربونا يف حمام الشط واغتالوا أبو جهاد يف تونس، ومل نتمكن من منع ذلك 
  .......][  
    

يف كــل . هـذا ينقلنـا إىل االجتماعــات األمنيـة األخيــرة بيـنكم وبــين اإلسـرائيليين بمشــاركة األميـركيين: س
هـل توصـلتم إىل اتفـاق يعيـد التنسـيق . خلوف يف الشارع الفلسطينيمرة يعلن فيها عن لقاءات أمنية يسود القلق وا

  األمني؟
يجب أن يقال لقاء بحث فيه امللف األمنـي، . من القاموس الفلسطيني همصطلح تنسيق أمني يجب إلغاؤ: ج  

  .وهذا ال يعني بأي حال من األحوال أن يكون هناك تنسيق أمني
 .و يعبّـــر عـــن حالـــة اســـتقرار وعـــن تقـــدم يف العمليـــة الســـلميةالتنســـيق األمنـــي هـــو نتـــاج حلالـــة سياســـية، وهـــ

نحــن اآلن  .التنســيق يــتم بــين اجليــران، لكــن اللقــاءات األمنيــة حتصــل بــين األعــداء ويف وقــت احلــروب وحتــت القصــف
نتعــرض لعــدوان، وعنــدما نلتقــي مــع اإلســرائيليين يكــون ذلــك يف حماولــة منــا مــع جهــود إقليميــة ودوليــة لصــاحلنا 

نحن نتكلم بلغـة " دفن يف األقصى"عندما نقول إن التنسيق األمني . عدوان املتواصل على الشعب الفلسطينيلوقف ال
  .[....] ستراتيجية وليس لنا أن نضلل شعبنا ونخدعها
  

ت رئــيس وكالــة االســتخبارات املركزيــة األميركيــة التــي قــدمت لكــم يف االجتمــاع يــوثيقــة جــورج تينو: س  
  األمني يف القاهرة؟

طرحــت خاللهــا جمموعــة مــن األفكــار يف . ت ال أكثــر وال أقــليــت هــي وثيقــة جــورج تينيــوثيقــة جــورج تين: ج  
  .جهات اجلارية على األرضاحماولة أميركية الحتواء مظاهر التوتر واملو

  
  ما هي أهم العناصر التي وردت فيها؟: س  
بعض ولـــذلك كـــان بـــلتان بعضـــهما جـــوهر املوقـــف األميركـــي أن املســـألتين األمنيـــة والسياســـية متـــداخ: ج  

 .هناك اقتراح بعقد لقاء يشمل السياسيين واألمنيين والعسكريين
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  ولكن ما هي أهم عناصرها؟: س  
 اإلســــرائيليينعلــــى أي شــــيء ألن  األرضمل يــــتم االتفــــاق علــــى . األميركيــــون يتطلعــــون إىل حــــل للتهدئــــة: ج  

هـذا حـدث يف اجتماعـات . األرضهـم سـيعملون خطـوات علـى استمعوا للموقـف الفلسـطيني وكـذلك األميركـي وقـالوا أن
ولكــن مــا نفــذ مــن . األخيــر، تناقشــنا وإيــاهم حــول هــذه اخلطــوات ركيين، ويف لقــاء حــاجز إيــرزالقــاهرة بمشــاركة األميــ

خطــوات كــان جزئيــاً وال يلبــي احلــد األدنــى الــذي يســتحق احلــديث عنــه، وبعــد أربــع وعشــرين ســاعة تراجعــوا عــن هــذه 
الشـيخ  شـرمبضـرورة االلتـزام بتفاهمـات  اإلسـرائيليين إلفهـاممل يكن هناك اتفـاق، كانـت حماولـة . اجلزئيةاخلطوات 

  .جزئية اإلسرائيليةوضرورة رفع احلصار ولكن لألسف كانت االستجابة 
  .......][  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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