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  املشكالت األمنية

ويف . ليس يف صيغة الدعوة إىل مؤتمر السالم أي تطرق إىل موضوع األمن
وهناك ثالثة جماالت متضمنة يف . املقابل، فإن اتفاق كامب ديفيد تطرق ملاماً إليه

مشكالت األمن، ويوجد ترابط معين بينها، وخصوصاً بين النظام العام واألمن 
  :الداخلي

ة اخلارج، أي األمن يف مواجهة أخطار حمتملة من شرق أ ـ األمن يف مواجه
  .الضفة الغربية، ويف حال قطاع غزة ـ من مصر والبحر املتوسط

                                                            

مركز : تل أبيب). (بالعبرية" (مواضيع أساسية وحلول ممكنة: احلكم الذاتي"آرييه شاليف،  :املصدر *
والنص املنشور أعاله هو جزء من الدراسة ). ١٩٩٣فبراير /يايف للدراسات االستراتيجية، شباط

  .١٧- ١٢، ص "مشكالت أمنية: "بعنوان
وكان قائداً عسكرياً ملنطقة . ١٩٧٨ باحث كبير يف مركز يايف للدراسات االستراتيجية منذ عام **

 .١٩٧٦و ١٩٧٤الضفة الغربية بين 
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ب ـ النظام العام، أي معاجلة املشكالت اجلنائية واملدنية بين السكان 
ومنع ) التي ال تتعلق باإلسرائيليين(الفلسطينيين، بما يف ذلك حوادث العنف 

  ").الشرطة"عرّف القوة الفلسطينية التي تتوىل النظام العام بـِ تُ(التظاهرات 
ج ـ األمن الداخلي، أي توفير األمن يف مواجهة أعمال الهجمات التخريبية 
املعادية وأعمال العنف الذي تُنفَّذ ضد إسرائيل واإلسرائيليين يف املناطق، وضد سلطة 

الفلسطينية التي تتوىل معاجلة هذه املشكالت فيما يلي، ستُسمَّى، القوة . (احلكم الذاتي
  ".)القوة األمنية"

  األمن اخلارجي
إذ يمكن أن يُفهم من اتفاق . هذا هو املوضوع األقل تعقيداً من بين الثالثة

كامب ديفيد أن املسؤولية عن األمن اخلارجي، على حدود الضفة الغربية وقطاع غزة 
وينص اتفاق كامب ديفيد أن . ائيل وجيشهامع الدول العربية، ستكون حتت سلطة إسر

تشترك القوات اإلسرائيلية واألردنية يف دوريات مشتركة ويف تقديم األفراد لتشكيل "
، وهذا يعني أن املسؤولية عن أمن احلدود على طول "مراكز مراقبة لضمان أمن احلدود

حدد االتفاق أن كما ي. نهر األردن ستكون يف أيدي األردن وإسرائيل بالتعاون بينهما
ستكون هناك إعادة توزيع للقوات اإلسرائيلية "قوات إسرائيل العسكرية ستنسحب و

، أي يف مناطق معينة سيجري حتديدها، بدالً من "التي ستبقى يف مواقع أمنية معينة
  . االنتشار يف املنطقة كلها

دأ إن املمثلين الفلسطينيين يف املفاوضات التي بدأت يف مدريد يقبلون مب
انسحاب قوات اجليش اإلسرائيلي إىل مواقع على طول حدود الضفة الغربية وغزة، على 

ويف املقابل، فإن . الرغم من أنهم ال يرون يف اتفاق كامب ديفيد أساساً للمفاوضات
يف ) احملتلة(إسرائيل ال تعرض أي تغيير يف انتشار اجليش اإلسرائيلي يف املناطق 

  .الفترة االنتقالية
  ت ممكنةمشكال

اتفاق بشأن املنطقة األمنية التي ستكون الصالحيات ] التوصل إىل[ـ يجب  ١
ومن املعقول أن تشمل . فيها يف يد اجليش اإلسرائيلي وبشأن القوة التي ستنتشر هناك
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هذه املنطقة اجلزء الشرقي من الضفة الغربية ومنطقة احلدود مع األردن، فضالً عن 
  .ى ظهر الروابي، يقام فيها نظام لإلنذاربضع قطع عالية من األرض عل

ـ من أجل أغراض األمن اجلاري وملنع تسلل جمموعات من اخملربين، سيكون  ٢
  .ثمة حرية حركة يومية لقوات اجليش اإلسرائيلي يف املنطقة املمتدة حتى نهر األردن

اتفاق بشأن مصير وحدات خمازن الطوارئ التابعة ] التوصل إىل[ـ يجب  ٣
  .اإلسرائيلي املقامة يف الضفة الغربيةللجيش 

ـ هل ستظل مناطق التدريب اخلاصة بقوات اجليش اإلسرائيلي قائمة يف  ٤
  الضفة الغربية وغزة؟

  حل وسط ممكن
يتضمن اتفاق كامب ديفيد، فيما يتعلق بموضوع األمن اخلارجي، موافقة 

ويبدو أن هذا . تطبيقمبدئية على أن اجليش اإلسرائيلي هو الذي سيتوىل الصالحية وال
صحيح أن املمثلين الفلسطينيين سيتطلعون إىل أن . األمر لن يشكل حجر عثرة جدياً

تكون قوات اجليش اإلسرائيلي التي ستظل خالل فترة التسوية املرحلية يف املناطق 
صغيرة قدر املستطاع، ومنتشرة يف مناطق مقلّصة، يف حين ترفض إسرائيل أي 

ترة التسوية املرحلية، غير أن هذا املوضوع يتصل، يف حقيقة تقليص لقواتها يف ف
  .األمر، باألمن الداخلي ال باألمن اخلارجي، وهذا ما سنناقشه الحقاً

  النظام العام
يف املفاوضات بشأن التسوية املرحلية التي بدأت يف مدريد يف نهاية تشرين 

ل مسؤولة عن النظام ، طالب ممثلو إسرائيل بأن تكون إسرائي١٩٩١أكتوبر /األول
بأن تتحمل ) الفلسطينيون(العام يف املناطق، يف حين طالب ممثلو سكان املناطق 

السلطة الذاتية للفلسطينيين هذه املسؤولية، يف إطار مطالبتهم بتويل املسؤولية 
وأبدت إسرائيل الحقاً استعدادها ملناقشة نقل صالحية احلفاظ على . العامة عن األمن

  .م يف املناطق املأهولة بالفلسطينيين إىل الشرطة احملليةالنظام العا
ستكون قوة جدية من الشرطة مطلوبة للحفاظ على النظام العام وحتمل 

شرطياً، يف املنطقتين معاً، مل  ٧٥٠ومن أصل كادر قوامه . مسؤولية حماية القانون
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ون ثمة وستك. وحتى هؤالء فإنهم ال يخدمون خارج املكاتب. شرطي ١٠٠يبق غير 
  .حاجة إىل إنشاء الشرطة جمدداً، عبر االعتماد على ضباط ورجال شرطة مستقيلين

  حل وسط ممكن
ـ تكون السلطة الفلسطينية احمللية مسؤولة، من خالل شرطة قوية، عن النظام  ١

. العام وعن معاجلة اجلرائم املدنية واجلنائية يف املناطق التي يوجد فيها سكان عرب
 ١٠٠٠حاجة إىل إنشاء قوة من الشرطة لهذا الغرض مؤلفة من نحو وسيكون ثمة 

ويمكن أن يكون الزمن املطلوب . شرطي، وإىل تأهيل سلك الضباط الذين سيقودونها
لذلك ـ بجهد معزز وعبر االستعانة بإسرائيل واألردن ـ من ستة أشهر إىل عام واحد، 

وربما كان ممكنًا . ىل هيئة فاعلةلتجنيد القوة البشرية وبنائها وتأهيلها وحتويلها إ
  .البدء بذلك قبل بضعة أشهر من توقيع االتفاق على إقامة سلطة احلكم الذاتي

ـ تعمل الشرطة اإلسرائيلية يف املناطق التي يوجد فيها سكان يهود، وتكون  ٢
  .مسؤولة عن احلفاظ على النظام العام وتويل أمر اجلنايات هناك

يل مسؤولية النظام العام لدى السكان الفلسطينيين، ـ تمتنع إسرائيل عن تو ٣
ألن ذلك سيؤدي إىل احتكاك مفرط بالفلسطينيين، ويحول، خالل الفترة االنتقالية، 
دون إمكان اختبار قدرة احلكم الذاتي على السيطرة على السكان وقدرته على احلفاظ 

  .على الهدوء الداخلي
اتي الفلسطينية والشرطة اإلسرائيلية، ـ يجب قيام تعاون بين شرطة احلكم الذ ٤

  .وربما شرطة األردن أيضاً

  األمن الداخلي
ينص اتفاق كامب ديفيد أن تقام قوة من الشرطة احمللية قوية تضم مواطنين 

الشرطة ستقيم صالت دائمة فيما عنى شؤون األمن مع "أردنيين بل ورد فيه أن 
وال يحدد االتفاق ". م لهذا الغرضضباط إسرائيليين وأردنيين ومصريين يتم تعيينه

اجلهة التي ستكون مسؤولة عن األمن الداخلي، أي، يف املقام األول، اجلهة التي 
وفرضيتنا هي أنه، عالوة على الصراع العنيف . ستواجه العمليات التخريبية املعادية

تى الداخلي ـ الفلسطيني، ستتواصل حماوالت االعتداء على إسرائيل واإلسرائيليين ح
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بعد توقيع التسوية املرحلية، وذلك من جانب قطاعات من السكان الفلسطينيين 
  .تعارض التسوية املرحلية

لقد طالب املمثلون الفلسطينيون يف املفاوضات بأن تكون املسؤولية عن 
األمن الداخلي يف يد السلطة الذاتية الفلسطينية، بواسطة قوة أمنية فلسطينية حملية 

الفلسطينيون بأن تُنقل هذه املسؤولية إليهم تدريجاً بعد أن يُنشئوا قوة ويقبل . قوية
مناسبة يمكنها أن تتحمل مسؤولية األمن الداخلي، وأن من املطلوب، يف ضوء 
االنتشار الواسع للمستوطنات اليهودية ومن أجل ضمان أمنها، أالّ ينسحب اجليش 

ك خالفاً ملا ورد يف اتفاق كامب وذل(اإلسرائيلي من املدن إىل مناطق متفق عليها 
ولو حصل مثل هذا االنسحاب لنشأ فراغ يمكن أن يستغله معارضون عنيفون ). ديفيد

  .لإلدارة الذاتية
  

  مشكالت ممكنة
فمن الصعب . ـ لعل موضوع األمن الداخلي هو األكثر استعصاء على احلل ١

  .ية ولن يتقدم السالمإجراء مساومات بشأنه، إذ من دون األمن، لن تتم تسوية مرحل
ـ من يكون مسؤوالً عن األمن الداخلي؟ إسرائيل؟ سلطة احلكم الذاتي؟ قوة  ٢

  دولية؟
ـ من يكون مسؤوالً عن العمل االستخباري املطلوب ملعاجلة مشكالت األمن  ٣
  الداخلي؟
ـ من يكون مسؤوًال عن االعتقاالت، واالحتجاز يف السجون، والتحقيق  ٤

اكمة فيما عنى الذين ينتهكون األمن الداخلي؟ وأمام أية حماكم والتقديم إىل احمل
  يمثلون؟

ـ من يكون مسؤوالً عن ضمان أمن السكان اليهود يف املناطق، بما يف ذلك  ٥
  تأمين تنقلهم وتنقل اإلسرائيليين على كافة الطرق؟

قبل تفحص احللول املمكنة، يجب األخذ يف احلسبان أنه حتى لو كانت إسرائيل 
مستعدة لنقل املسؤولية عن األمن الداخلي إىل السلطة الذاتية لدى توقيع االتفاق بشأن 
التسوية املرحلية، فإن الفلسطينيين ما يزالون يفتقرون إىل عنصرين أساسيين، ال 
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وقوة ) جهاز أمن(استخبارات داخلية : يستطيعون من دونهما حتمل هذه املسؤولية
  .أمنية جدية

إذا مل يُحافظ على الهدوء يف فترة : وضوع اختبار مركزيوكما قلنا، هذا م
التسوية املرحلية، يغدو وجود االتفاق كله موضع شك، وتنتفي فرصة تطوره إىل 

  .تسوية شاملة
وحتى بافتراض أن القيادة الفلسطينية ومعظم السكان مهتمون بوجود تسوية 

عة أعوام، فإنه قد توجد، مرحلية، وأن ثمة فرصة لالنتقال إىل تسوية دائمة خالل بض
ويمكن االفتراض أن هذه األوساط ستكون على . كما قلنا، أوساط ستعارض التسوية

ضد هيئات وأشخاص فلسطينيين يؤيدون : استعداد ملمارسة العنف يف اجتاهين
ويمكن ملثل هذه اجملموعات أن حتظى . التسوية املرحلية، وضد إسرائيل واإلسرائيليين

وسيكون من الضروري جلمها . الدول العربية أو اإلسالمية مثل إيرانأيضاً بدعم بعض 
من سيتحمل هذه املسؤولية؟ إن للفلسطينيين مصلحة يف تأكيد أن هذا . بالقوة

ويف املقابل، من . املوضوع لن يشكل عقبة تفجّر فرصتهم يف التوصل إىل حل سياسي
ختيار يف فترة التسوية املرغوب فيه أن تضع إسرائيل هذا املوضوع على حمك اال

املرحلية الختبار قدرة السلطة الفلسطينية املوقتة على ضمان الهدوء ومنع 
  .االعتداءات

  حلول ممكنة
ـ تكون املسؤولية عن األمن الداخلي خالل الفترة االنتقالية كلها يف يد  ١
ين ومعنى ذلك أن يستمر تفويض قوات األمن اإلسرائيلية باعتقال املشبوه. إسرائيل

بجرائم أمنية والتحقيق معهم وتقديمهم إىل احملاكمة، على أن تصدر احملاكم 
كما تتضمن . العسكرية أحكامها عليهم، وكذلك احتجاز احملكومين يف السجون

الصالحيات ممارسة إجراءات وقائية كالتوقيف، وإغالق املناطق وجسور االنتقال إىل 
ش اإلسرائيلي، يف هذه احلال، وجود بارز يف األردن وما إىل ذلك بيد أنه لن يكون للجي

املدن العربية يف أثناء إجراء انتخابات سلطة احلكم الذاتي، وكذلك خالل فترة قصيرة 
  .قبل االنتخابات وبعدها
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إن امليزة التي توفرها هذه التسوية إلسرائيل هي منح أمن معقول إلسرائيل 
ن ذلك سيؤدي، ال حمالة، إىل أما العثرات فتتمثل يف أ. ولسكانها يف املناطق

حيث أن األمر يستوجب نشاطاً، بل وجوداً دائماً للجيش . احتكاكات كبيرة ومستمرة
مثالً، يف (وبذلك فإن التنفيذ أكثر صعوبة مما هو األمر عليه اآلن . اإلسرائيلي يف املدن

طرة أثناء القيام بتوقيف مشتبه بهم يف قصبة نابلس ستكون الشرطة الفلسطينية مض
وذلك لن يتيح أيضاً، يف الفترة االنتقالية، اختبار قدرة السلطة ). إىل الوقوف جانباً

  .الذاتية على منع العنف ضد إسرائيل
ستكون هذه التسوية مريرة على الفلسطينيين، فهم يفهمونها منذ اآلن على أنها 

.  يد إسرائيلاستمرار لسلطة إسرائيل، وعلى أنها حتويل لسلطتهم إىل حكومة دُمْية يف
والبدائل . ويف هذه احلال، يتضرر دعم السكان الفلسطينيين للسلطة الذاتية ولالتفاق

  :هي
ـ  تعاون بين إسرائيل واألردن، يف الفترة االنتقالية، للحفاظ على األمن  ٢
وهذه الفكرة ليست واقعية بعد رفض األردن أن يأخذ على عاتقه هذه . الداخلي

  .عارضة الفلسطينية لهااملسؤولية، وبعد امل
ـ تقع املسؤولية املشتركة عن األمن الداخلي خالل الفترة االنتقالية على  ٣

عاتق إسرائيل والسلطة الذاتية بعد أن تبني هذه لنفسها، بمساعدة إسرائيل واألردن، 
رجل يف الضفة  ٥٠٠٠جهاز أمن عام وقوة أمنية من نحو (الوسائل الالزمة لذلك 

. وتُقدر الفترة الزمنية الالزمة لذلك نحو ثالثة أعوام). هذا العدد يف غزةالغربية، ومثل 
يف املبدأ، تقع املسؤولية خالل األعوام الثالثة . وسيكون هذا التعاون مركّباً ومعقّداً 

ويف هذه األعوام الثالثة، . األوىل على عاتق إسرائيل، بالتعاون مع اجلهاز احمللي
ي أن ينشط على األرض، بصورة منظمة ومقبولة من يمكن جهاز األمن اإلسرائيل

السلطة احمللية، ملنع قيام تنظيمات تخريبية، ومنع إدخال وسائل قتالية أو تنفيذ 
وتنسحب قوات اجليش اإلسرائيلي من املدن . نشاط تخريبي معادٍ وما إىل ذلك

ل القيام الفلسطينية قبل فترة وجيزة من انتخابات سلطة احلكم احمللي، لكنها تواص
بمهمات األمن الداخلي يف املنطقة كلها بحسب االحتياجات وعبر التنسيق مع سلطة 

وبعد مرور ثالثة أعوام تنتقل املسؤولية بالتدريج إىل السلطة احمللية، . احلكم احمللي
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ويف أي حال، تكون املسؤولية عن أمن . وذلك، وفقًا لقدرتها على إثبات كفاءتها
ناطق، يف أماكن سكناهم ويف تنقلهم حتى يف هذه املرحلة السكان اليهود يف امل

املبكرة، على عاتق اجليش اإلسرائيلي، باستثناء حركة املرور يف املدن الفلسطينية، 
  .حيث تقع مسؤولية األمن على عاتق السلطة احمللية

كما يمكن أن يتضمن هذا اإلطار املمكن اتخاذ إسرائيل إجراءات لكي ال تضطر 
نابلس واخلليل (يش اإلسرائيلي إىل االنتشار يف املدن الفلسطينية األساسية قوات اجل
ولذلك يجب على السكان اليهود واجليش اإلسرائيلي االمتناع عن التنقل ). ورام الله

وتصبح هذه اخلطوة ممكنة من خالل شق طرق . على الطرق التي تخترق هذه املدن
  .تتفادى املدن الكبرى كلها

  السجون
خمسة منها يف . اليوم يف املناطق ستة سجون تديرها مصلحة السجونثمة 

. آالف ١٠ويبلغ عدد املوقوفين والسجناء فيها نحو . الضفة الغربية وواحد يف غزة
ويتكون اجلهاز كله، بمن يف ذلك . وجلهم سجناء أمنيون وقلة منهم جنائيون

ويقع معظم السجون . السجانون، من إسرائيليين فقط، وليس ثمة سجّان حملي واحد
وعالوة على ذاك، هناك عدد كبير من املوقوفين والسجناء حمتجز يف . يف مدن عربية

  .إسرائيل
  حل ممكن

وحتى إذا كان . ستضطر السلطة الذاتية إىل إنشاء مصلحة سجون وتأهيلها
  .النطاق ضيقاً يف البداية، فإنه يتطلب عاماً من الزمن تقريباً 

األمن الداخلي يف يد إسرائيل، واملسؤولية عن النظام  ما دامت املسؤولية عن
  :العام وعن القضاء املدين واجلنائي يف يد السلطة الذاتية، تُصنَّفُ السجون إىل نوعين

ـ تنقل اإلدارة املدنية سجناً واحداً يف الضفة الغربية وآخر يف غزة، إىل سلطة  ١
  .ائييناحلكم احمللية الستعمالهما يف حبس اجملرمين اجلن

. ـ تظل بقية السجون يف يد إسرائيل، حلبس املوقوفين والسجناء األمنيين ٢
ولكن إذا بقيت قوات األمن اإلسرائيلية مقيمة فعالً يف املدن لوجود السجون فيها، فإن 
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وإحدى الطرق املمكنة للتغلب على هذه العقبة هي إقامة سجون . االحتكاك سيستمر
ة، خالل العام األول من اإلدارة الذاتية، حتبس إسرائيل بديلة خارج املدن الفلسطيني

  .املوقوفين والسجناء األمنيين فيها، لتفادي وجود عسكري إسرائيلي يف املدن
  :وعندما تُنقل املسؤولية عن األمن الداخلي إىل سلطة احلكم الذاتي

 ـ تُنقل جميع السجون يف الضفة الغربية وغزة، بالتدريج، إىل سلطة احلكم ١
  .الذاتي، التي ستوسع مصلحة السجون اخلاصة بها وفقاً لالحتياجات

ـ يتم حينها حل مشكلة مصير السجناء احملكومين الذين ال يزالون يف  ٢
ومن الصعب . ويُتّخذ القرار بهذا الشأن قبل حتويلهم إىل سلطة احلكم الذاتي. السجون

ألشخاص الذين نفذوا جرائم االفتراض أن إسرائيل يمكن أن توافق على إطالق سراح ا
على سلطة ) ألسباب داخلية(ويف املقابل، سيكون من الصعب . خطرة ضد اإلسرائيليين

. احلكم الذاتي مواصلة احتجاز هؤالء السجناء بعد أن تصبح سجونهم خاضعة لها
  :للسجناء وتقسيمهم إىل ثالث فئات مشتركوأحد احللول املمكنة هو إجراء إحصاء 

  . رمون اخلطرون اآلخرون، الذين يُنقلون إىل سجون يف إسرائيلالقتلة واجمل  ) أ
أولئك الذين سيظلون يف السجون يف الضفة الغربية وغزة، إىل حين حتقيق   ) ب

 .تسوية دائمة للقضية الفلسطينية
 .أولئك الذين يُطلق سراحهم) ج

  عبور جسور نهر األردن
الترتيبات األمنية البديلة، كما قلنا، ستظل قوات اجليش اإلسرائيلي، يف خمتلف 

منتشرة يف اجلزء الشرقي من الضفة الغربية، بما فيها منطقة غور األردن، من أجل 
  .صد أي هجوم حمتمل من األردن

ويمكن االفتراض أن مرور السكان الزائرين والبضائع عبر جسور نهر األردن 
حتمل أيضاً أن تبذل يف املقابل، يُ . سيتواصل، بل سيزداد خالل فترة السلطة الذاتية

عدة منظمات تخريبية جهدها إلدخال وسائل قتالية ومقاتلين عبر هذا الطريق، من 
  .أجل العمل يف الضفة الغربية وإسرائيل
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ومع أنه، يف أية حال، سيكون ثمة أسلحة خفيفة بصورة شرعية يف أيدي قوات 
الل فترة احلكم الذاتي، األمن الفلسطينية، وربما األردنية، يف الضفة الغربية وغزة، خ

سيكون حيوياً إلسرائيل إجراء أعمال تفتيش أمنيّة مشددة على جسور نهر األردن ملنع 
. إدخال وسائل قتالية إىل اجلماعات التي ستعارض االتفاق اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

ويف املقابل، يطالب الفلسطينيون بأن تُنقل صالحية األمن عند املعابر احلدودية 
م، وبأن يجري إدخال تسهيالت واسعة على ترتيبات حركة الفلسطينيين عند إليه

  .معابر احلدود

  حل وسط ممكن
  يف صدد املسؤولية

ـ تكون املسؤولية عن أعمال التفتيش األمنية لدى عبور جسور نهر األردن يف  ١
التفتيش االجتاهين، يف يد إسرائيل أو باالشتراك مع األردن، ويشارك األخير يف أعمال 

  .األمنية أيضاً
ـ يف مرحلة انتقال املسؤولية عن األمن الداخلي إىل سلطة احلكم الذاتي،  ٢

  تشترك هذه السلطة،
   .بالتدريج، يف أعمال التفتيش األمنية أيضاً، إىل جانب إسرائيل واألردن

  يف صدد األسلوب
ردن ومصر ـ تُخفف، بالتدريج، شدة أعمال التفتيش األمنية للداخلين من األ ١

  .كلما حتسن حال األمن
ـ يبدو أن من غير املمكن استمرار األسلوب احلايل، الذي يمنع استيراد  ٢

. البضائع واملواد األولية من األردن والتي ال يمكن إجراء تفتيش أمني لها باللمس
وستكون ثمة ضرورة إليجاد حلول تكنولوجية للتفتيش، ألن املواد األولية ستكون 

  .إلنعاش الصناعة يف املناطقمطلوبة 
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  يف صدد صالحيات الترخيص للعبور
ـ يكون للفلسطينيين سكان الضفة الغربية وغزة احلق يف اخلروج إىل األردن  ١

ومصر والعودة منهما من دون احلاجة إىل ترخيص خاص، إال على أساس بطاقات 
دود مع مصر، مفوَّضة وال تكون الرقابة اإلسرائيلية على اجلسور، وعند احل. هوياتهم

  .بمنع شخص ما من اخلروج أو الدخول إالّ يف حال وجود تهمة أمنية ضده
ـ يكون فرض قيود دائمة أو طويلة على خروج السكان أو دخولهم من  ٢

  .صالحية جلنة أمنية إسرائيلية ـ أردنية ـ فلسطينية مشتركة
زء من اجلهود كج) عمل تخريبي(ـ يكون فرض قيود فورية بعد حادث أمني  ٣

املبذولة العتقال املنفذين، من صالحية إسرائيل أو اللجنة اإلسرائيلية ـ األردنية ـ 
  .الفلسطينية املشتركة

ـ يف أية حال، تكون صالحية منح التراخيص للزائرين من الدول العربية  ٤
  .للجنة املشتركة التي تضم ممثلين عن إسرائيل واألردن والفلسطينيين
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