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هــ. روزن و پ.كالوسون *

|ادداشت سردب{ر:
مقالهì «پ{امدهاى اقـتصادى صلح براى اســـرائ{ل، فلســـط{نى ها و اردن»،
در ســــه قسمت در فصلنامهì خاورمـ{انه چاپ خواهد شد كه قسمت اول آن
در شمارهì قـبل چاپ گرد|د و قسمت دوم آن در ا|ن شـماره چاپ مى گردد.
ا|ن منت حتـق{ـقـاتى حكا|ـــت از اند|شـه ها|ى مى كند كـه در مـحافل غـربى
پ{رامون جر|انها و حتـــــوالت آتى منطقـهì خاورم{انه دنبال مى شود. هدف
فـصلنامـهì خاورمـ{ـانه از ترجــــمـه و درج ا|ن مطلب، ارتقـاء سطح آگـاهى
محافل علـمى و اجرا|ى كشور ما درمـورد بحثهاى جـارى در غرب نســـبت
به منطقهì خـاورم{انه اســــت تا از ا|ن طر|ق، دقــــت مـا در برنامه ر|زى ها
و س{اسـتگذار|ها افزا|ش |ابد. بد|هى است كـه فصلنامهì خاورم{ـــــانه قصد

تأ|{د مطالب ا|ن حتق{ق را ندارد.

آب
ضرورت دارد دربارهì وضع{ت آب در منطقه بحث كن{م، مسئله اى كه در همهì مذاكرات
اقتـصادى فـرا|ند صلـح مطرح مى شـود، امـا همــان طـــور كـه خواه{م د|د از اهمـ{ت ه{چ

راه حلى منى كاهد.١

* هـ. روزن پژوهشگر اقتصادى در انست{توى اقتصاد ب{ن املللى در واشنگنت دى.سى.و پ. كالوسون عضو      
انست{تو پژوهشهاى س{است خارجى در آمر|كا مى باشد.
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مقدار آب مـورد ن{از براى |ك سـال در منطقه، شامل اسرائ{ـل، اردن و كرانــــهì غربى
و غـزه، از ٢/٥ ك{لـومتـر مكعب جتـاوز منى كند.٢ مـقدارى از ا|ن آب ن{ـز براى منك زدا|ى
مورد اسـتفـاده قرار مى گـ{رد. بنابرا|ن، مـقدار آب مـورد ن{از از ٢ كـ{لومتـرمكــعب جتــاوز
منى كند. آبهاى موجود را منى توان به آسانى ب{ن سرزم{نهاى مختلn تقس{م كرد، ز|را چن{ن
تقـس{ـمى ن{ازمـند آن است كه ابتـدا معلـوم منود چه مقـدار آب از هر منبع مـشتـرك به طرفهـاى

مختلn «تعلق» دارد. مهم تر|ن منابع آب منطقه عبارت اند از: 
١. رود اردن، كه از لبنان و سـور|ه سرچشمـه مى گ{رد. شـعبهì اصلى آن، |رمـوك، كه
ب{ـشتـر|ن مـقدار آب خـود را از سـور|ه مى گ{ـرد، در مـجمــوع ١٫٥ ك{لومـتـرمكعــب آب را

تأم{ن مى كند.٣ 
٢. آبهـاى ز|رزمــ{نى كـه ب{ــشـتـر در كـرانهì غــــربى قـرار دارند و حــدود ٧ تا ٨درصـد
كـ{لومتـرمكعب آب را تأمـ{ن مى كند.٤ جـر|ان ا|ن آبهاى ز|رزمـ{نى به سـوى در|اى مد|تـرانه

است.
در حال حاضر، در سراسر اردن، كرانهì غربى و منطقـهì اسرائ{ل، تقاضا براى آب ب{شتر
از عرضهì آن به م{زان ٢٠ تا ٥٠درصد است. ا|ن مقدار، بو|ژه در تابستانها و در آب مصرفى،
ساالنه حدود ٣ ك{لومـترمكعب است كه حدود دو سوم آن براى كشـاورزى و |ك ســـوم بق{ه
به د|گر مصارف مى رسد. ٤/٥ م{ل{ون نفـر اسرائ{لى و شهرك نشـــــ{ن اســــرائ{لى حدود
٢ ك{لومترمكعب و ٥ مـ{ل{ون نفر ساكنان كرانهì غربى، غزه و اردن حـدود |ك ك{لومتر مكعب

آب مصرف مى كنند٥.
درنت{ـجهì عدم موازنه ب{ن عـرضه و تقاضا، سـراسر منطقه در حال خـشكاندن ذخا|ر آب
ز|رزمـ{نى است؛ حـتى مـقـدار آب بـراى حـفظ سطح آب بحـرامل{ــت ن{ـز كـافـى ن{ـســـت.
بعالوه، مـصرف ب{ش ازحد، باعث شورتر شـدن آب موجود مى شود، ز|را در|ا جـاى آبهاى
ز|رزمـ{نى مـصـرف شـده را مى گـ{ـرد. آب چندانى نـ{ز بـراى منك زدا|ى از آب كـشــاورزى
وجود ندارد. به دل{ل كـمبود آب، در بخشـها|ى از اردن آب ج{ـره بندى شده و امكان دارد در
ìغربى و غـزه ن{ز اقـدامات مشـابهى به اجرا درآ|د. انتـظار مى رود كه مسـئله ìاســرائ{ل و كـرانه
كـمبـود آب در غزه از اواسـط دهه٩٠�ì حادتر شـود. اطالعـات دق{ـقى از مـقدار آب ز|رزمـ{نى
دردست ن{ست و به همــ{ن دل{ل منــى توان حــدس زد كه منابع كنــونى چه زمانى خشــك

خواهد شد.
با توجـه به مـسـائل جـدى مربـوط به كمـبـود آب،احـتـمـاالً  آب موجـود تكافـوى رشـد
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جـمـع{ـت را منى كند. به عـبـارت د|گر، آب كافـى براى رفع ن{ـازهاى مـهاجـران شـوروى و
فلسط{نى هاى بازگشته مـوجود ن{ست. پس، به ا|ن نت{جه مى رس{م كـه در حل وفصل مسائل
سـ{اسى با|د اقـدامـاتى جهت مـحـدود كردن ورود اعـراب و |هـود|ان گنجانـد. البتـه، برخى
ادعـاهاى نادرست ن{ـز وجـود دارد: كمـبـود آب بره{چ حل وفـصل خـاص مناقشـه اى حـاكم
ن{سـت؛ آب مانعى جدى بـراى توسعهì اقـتصـادى و رشد جـمع{ت مـنطقه به شـمار منى رود؛
مـوازنه بـ{ن عـرضـه و تقــاضـاى آب در وهلهì نخــســـت، به بهــا|ى بســـتـگى دارد كـه آن را
مـتــــوازن مى كند؛ اگــر بهــاى آب ز|اد باشـــــد، مــصـرف كـاهش مـى |ابد و در نتـ{ــجـه
بازپرورى (تصف{ـه فاضالب شهرى) مقـرون به صرفه خواهد شد؛ امكانات گـسترده اى براى
كـاهش از مصـرف آب كـشاورزى وجــــود دارد؛ با ق{ـمتـهـاى سوبسـ{ـددار آب كشـاورزى،
كـشــــاورزان مى تواند با كـاشــــت پنـبه ســــود هم ببرند ـــ�تول{د چنـ{ن محـصـولـــى در
منطقـه اى كــه با كم آبى روبه روست هدردادن |ك منـبع پرارزش است؛ تول{ـد نكـردن پنبـه به
تنهـا|ى براى كـاهش مـصـرف آب، به حـدى كـه عـرضـه را تأمـ{ن منا|د، كـافى است. از ا|ن
گذشـــــته، مـقامـات با تع{ـ{ن نرخ قابل قـبولى براى آب مـى توانند كشـاورزان را تشــــو|ق
كنند تا محـصوالتى تول{د منا|ند كه ن{ـاز كمترى به آب داشـته باشند و از ش{وه هـاى ذخ{رهì آب

استفاده ب{شترى كنند.٦
براى هردالر درآمد، مـصرف آب در بخش كـشاورزى تقر|بـاً ١٠ برابر مصـرف صنعتى
است. منابع آب براى ١٦ م{ل{ون نفـر كفا|ت مى كند. ا|ن رقم، معادل رشـد جمع{ت در ٢٠
سـال آ|نده با توجـه به باالتــــر|ـن م{ـزان مـهــــاجـرت |هـود|ــــان و فلـسط{نى هاست. در
درازمــدت، اگــر بـتــوان هز|نـه ها را پا|{ـن نگاه داشـــــت، مى تـوان |كســرى طرحـــهــاى
بلندپروازانه را براى تـأم{ن آب بـه اجرا درآورد (مـانند احـداث كـارخـــانه آب شـ{ـر|ن كن در

كنار رودخانه هاى بزرگ منطقه).

استقالل اقتصادى و اوضاع پ{ش از ١٩٦٧
اكنون، به ذكـر |كسرى راه حلـهاى اقـتصـادى براى آ|نده مى پرداز|م. مـ{زان وابسـتگى

اقتصادى ب{ن اسرائ{ل، اردن و كرانهì غربى و غزه موضوع اصلى حتل{ل ماست.
نخــسـتـ{ـن گـروه از راه حلهــا، اسـتــقـالل اقــتـصـادى و بـازگـشت به اوضــاع پ{ش از
١٩٦٧است؛ وضع مـوجـود، ا|ن مناطق را از همكارى در زمـ{نه هاى مـخـتلn اقتـصـادى با
|كد|گر باز مى دارد.گرچه ممكن است سه كشـور ا|ن وضع را از حلاظ ســـ{اسى، مطلوب
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تشخ{ص دهند، اما كمكى به پ{شرفت اقتصادى منى كند و ب{شتر به نفع اسرائ{ل است.

مسكن
اسرائ{ل

فشار اقـتصادى مسكن و اسكان دوباره، در صـورت جدا|ـــى كامل ســـه اقـتصاد، |ا
دست كم بـ{ن اســرائ{ل از |كســو و اردن و كــرانهì غــربى از ســوى د|گـر، بر دوش اســرائ{ل
ســـنگ{نى مـى كند. همان طورى كـه پ{ـشتـر اشاره كـرد|م، وزارت خـارجهì آمـر|كا به تازگى
برآورد كرده است كه حدود ٢٠٠ هزار اسـرائ{لى در آن ســوى خط سبــــز زندگى مى كنند.
ما برآورد مى كن{م كه تنها ٥٠ هزار نفـر از ا|ن تعداد در خارج از ب{ت املقدس شرقى و اطراف
آن به سرمى برند.٧ اگر در نت{ـجهì حل وفصل، جوامع |هودى و عـرب از |كد|گر جدا شوند،
دولت اسرائـ{ل مسئـول جابجـا|ى ٥٠ تا ٢٠٠ هزار نفـر خــــواهد بـــود.٨ ا|ن امر، برفـشار

ناشـى از اسكان حدود |ك م{ل{ون مهاجر  از شـوروى سابق در ٥ سال آ|نده مى افزا|د.

كرانهì غربى و غزه
از آجنـا كه اعـراب فلســـــط{نى به حلـاظ قانونى منى تـوانند بدون كســــب اجـازه در
محدودهì خط سبز زندگى كنند، جدا|ى كامل ب{ن دو اقـتصاد تأث{رى بروضع{ت مسكن آنان در
كرانهì غربى و غـزه منى گذارد. در ا|ن راستا، مهم تر|ن عـامل دگرگونـــــى شمار مـهاجران
فلسط{نى اسـت كه اجـازهì بازگـشـــت به سـرزمـ{نهـا را كـســــب مى كنند. اگـر صـدها هزار

فلسط{نى بازگردند، اسكان آنها بار سنگ{نى را براقتصاد محلى حتم{ل خواهد كرد.٩

ا|جاد اشتغال و درآمد
اسرائ{ل

درصورتى كه راه حل س{اسى منجر به استقالل اقتصادى شود، بازار كار اسرائ{ل حتت
تأث{ـر قـرار منى گ{ـرد؛ ز|را به ه{ـچ وجه به كـار فلسط{نـى ها وابستـه ن{ـســــت. ن{ـروى كـار
فلسط{ـنى، عـامل كم اهمـ{ـتى در اقـتـصـاد اسـرائ{ـل به شـمـار مى رود و حـتى  در دوران اوج
� ìوابسـتـگى، پ{ش از انتـفــاضـه، تنهــا ٨ درصـد ن{ـروى كــار را تشك{ل مى داد. اخــراج همـه
فلسط{نى ها ن{ز باعث اختالل در اقتصاد اسـرائ{ل نخواهد شد، اما برخى مسائل انطباقى را در
بعــضـى صنا|ع، بو|ـژه ســاخــتــمــان ســازى و كــشـــاورزى، پد|د مى آورد. هرچـند وضع
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محــــدود|ت كامل كـار براى كارگـران فلســــط{نى، در كـوتاه مدت، باعث كـمبود نـ{روى
كار مـى شود، امـا با توجه به چشم انداز ورود |ك مـ{ل{ون مـهاجـر شوروى در ٥ سـال آ|نده،
پ{ـامـدهاى آن شـد|د و دراز مدت نخـواهد بود. از سـوى د|گر، وضع چـن{ن محـدود|تـهـا|ى
اشـتغـال كافى براى جـذب مهـاجران شـوروى و رشد طبـ{ـعى جمـع{ت ا|جـاد منى كند؛ ز|را

كارگران فلسط{نى كمتر از ٢٠درصد ن{روى كار مورد ن{از در ٥ سال آ|نده را تأم{ن مى كنند. 
تأث{ر اصلى اقـتصاد بسـته در مقا|سـه با اقتصـاد باز بر اسرائ{ل، م{ـزان پا|{ن تر نرخ رشد
خواهد بود. اقتصـادهاى بسته، امكانات رشد را محدود مى كنـد: در آ|نده، عرضهì كاالهاى
ارزان تر اردنى و فلسط{ـنى، در مقـا|سـه با كـاالهاى اسـرائ{لى، و افـزا|ش مـهارت كـارگـران

غ{رماهر عرب از طر|ق مهاجران بس{ار ماهر قابل پ{ش ب{نى است. 

كرانهì غربى و غزه
طبق سنار|وهاى استـقالل اقتصادى و اوضاع پـ{ش از ١٩٦٧، چشم اندازها در سراسر
منطقــه براى جـذب رشـد جـمـعــ{ت فلسط{نى و ا|جــاد كـار براى بازگـشـتـگان چندان روشن
ن{ست. عالوه بر از دست دادن كار در اسـرائ{ل ــ كه در اواسط ١٩٩١ دست كم ٥٠ هزار نفر
فلسطـ{نى بود ــ فـرصــتـهــاى شـغلى در كــرانهì غـربى و غــزه چندان ز|اد نخــواهد بود؛ ز|را
بازرگـانان فلسط{نى به بازارهاى كـمـترى دسـتـرسى دارند  و با|د هز|ـــنه هاى ب{ـشـــتـرى را

متقبل شوند.
درصورت اسـتقـالل كامل اقـتصادى، منـى توان پ{ش ب{نى كرد كـه كرانهì غـربى و غزه،
چگونه مى توانند سطـوح كنونى ن{روى شـاغل (حدود ٢٠٠هـزار نفر) را در زمـانى كه ن{ـروى
كـار دو برابر شـود، حـفـظ كنند. به عـبـارت د|گر، دســـــت كم ن{ـمى از ن{ــروى كـار ب{كار

خواهد شد.

جتارت و همكارى اقتصادى
اسرائ{ل

هì انتـفــاضـه نشـان داده است كـه اسـرائ{ل به كــاالهاى فلسط{نى وابســتـه ن{ـست. رب جتـ
بنابرا|ن، بازگـشــــت به روابط اقتـصــــادى پ{ش از ١٩٦٧ با كرانهì غـربــــى و غـزه، تأث{ر
چندانى بر اقـتـصـاد اسرائ{ل منـى گذارد و تنهـا تعـد|لهـا|ـــى با|د صــــورت گ{ـرد كـه از هم
اكنون آغاز شده است. با محـدود |ا متوقn شدن كار فلسط{نى ها براى شركـتهاى اسرائ{لى،
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ìقـ{مت كـاالهاى سـاخت اسـرائ{ل افـزا|ش مى |ابد. همـچن{ن اسـرائ{ل درآمد ناشـى از تعرفـه
واردات كــاال را براى كـرانهì غــربى و غــزه از دست مى دهد كــه مـقــدار آن احـتــمـاالً ســالى

١٠٠م{ل{ون دالر است.

كرانهì غربى و غزه
امكانات مــحـدود صـادرات، بو|ژه به خــارج از اسـرائ{ل، و سـ{ــاســــت كنونـــــى
«جنس فلسط{نى بخـر»، باعث اســــتـقالل اقـتصـادى كرانهì غـربــــى و غزه شـده اســـت.
كـرانهì غـربى و غـزه از خودكـفـا|ى الزم براى رفع ن{ـازهاى خـود به منابـع طب{ـعى و مـواد خـام
برخوردار ن{سـتند. البته، تشو|ق خـانواده ها به كشاورزى ممكن است موجب خـودكفا|ى در
مـواد غذا|ـى شود، امـا اقـتصـاد را در تأمـ{ن پول الزم براى واردات كـاالهاى صنعـتى و نفت
ناتوان مى سازد. بسـ{ارى از كاالهاى تولـ{د داخلى گران تر از اجناس مـشابه وارداتى ساخـته
مى شود و از آجنا كه توجـه به بازار داخلى، صرف نظر كردن از فرصتهـاى فر|بندهì خارجى را
ا|جاب مى كند، اسـتقالل اقـتصادى سطـح زندگى را در كرانهì غربــــى و غـزه بشــدت پا|{ن

مى آورد.
با توجه به منابع اندك كرانهì غربى و غزه، فلسط{نى ها مجبورند براى پ{شرفت اقتصادى
با كشورى دادوسـتد داشته باشند. پرسش ا|ن است: چه تول{ـداتــــى و با چه كشـــــورى؟
طبق سنار|وى پ{ش از ١٩٦٧، بازرگـانى فلسط{ن ب{شـتر با اردن و از طر|ق آن بـود. كاالها از
طر|ق پلهاى آلنبى(١) و دم{ـا(٢) مـبادله خـواهد شـد، اما كـاالها|ى كه با|ـد به كشـورهاى د|گر
ارسال شـوند، براى حمـل هوا|ى با|د به عَمّـان و براى حمل در|ا|ى، به عـقبـه برده شـــوند.
سطح كنونـى حـمـا|ت دولت اردن از تول{ــدات داخلى، در برابر واردات كـاالهاى فلـسط{نى

نشان مى دهد كه ا|ن امر تنها با هز|نه اى گزاف، امكان پذ|ر است.
وضـعـ{ت كنونـى جتـارت تا حـدودى نشـانگر مـشكالت اقـتــصـاد|ى است كـه جـدا|ى
همـ{ــشگى اقـتـصـادى كــرانهì غـربى و غـزه از اســرائ{ل را درپى خـواهد داشت. بـسـ{ـارى از
اقتصاددانان معـتقدند كه از زمان آغاز انتفاضه (دسامـبر ١٩٨٧)، صادرات كاالهاى اسرائ{لى
به كرانهì غربى و غزه حدود ٣٥درصد كـاهش |افته است. ا|ن كاهش ناشى از چند عامل است
ìكـه مـهم تر|ن آنهـا عـبـارت انداز: كـاهش درآمـد فلسـط{نى ها و قـدرت خـر|د آنهـا درنتـ{ـجـه
اخـتـالالت كـارى در دو سـوى خط سـبـز و تالش آگـاهانهì فلسط{ـنى ها براى خـر|د كـاالهاى

1. Allenby
2. Damya
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محلى، تاسـرحد امكان. در آن سوى معـادله، فلسط{نى ها معتـقدند كه فروش كـاالى آنها در
اسرائ{ل و خـارج به نحو فـزا|نده اى دشوار شده است؛ ز|را ارتش اسـرائ{ل، به عمـد، در امر

ارسال كاالهاى فلسط{نى به خاك اسرائ{ل و ب{ن شهرهاى كرانهì غربى كارشكنى مى كند.
اگـر كـاالى فلسط{نى وارد بازارهاى اسـرائ{ل و اردن نشـود، فلسط{ـنى ها مى توانند در
اروپا به بازار|ابى بپـردازند. پ{ـش از آغاز انتـفـاضـه، جـامعـه�ìاروپا با اعطاى تـسهـ{ـالت براى
صـادرات «مـستـقـ{م» فلسط{ن به بازارها|ـش موافـقت كـرده بود. طبق ا|ن برنامـه، كـاالها به
عنوان فلسط{نى ــ نـه اسرائ{لى ــ وارد بازارهاى جـامـعهì اروپا مى شـد. ا|ن امر، به كـاالهاى
صادراتى فلسط{ن اجازه مى دهد تا آزادانـه در بازارهاى اروپا به رقابت بپردازند؛ و د|گر الزم
ن{ست در بندرهاى اسـرائ{ل براى صدور با كاالهاى اسـرائ{لى رقابت كنند. ا|ن برنامـه، كه از
ابتدا با اسـتقـبال سـرد صادركنندگـان اسرائ{لى روبه رو شـد، فرصت مناسبـى را براى افزا|ش
صادرات محصوالت كشـاورزى فلسط{نى به اروپا فراهم مى كند. به هرصـــورت، اگر قرار
است اقتصـاد فلسط{ن ارتباط چندانى با اسرائ{ل نداشـته باشد، با|د به چند بندر دسـترسى پ{دا
كند. در كوتاه مدت، راه حل اسـتفاده از بندر عقبه در اردن است. در مـ{ــــان مدت، تبد|ل
غـزه به بندرى براى پذ|رش كشـتى هاى اقـ{انوس پ{ـماست، كـه ازحلاظ اقـتصـادى مقـرون به
صرفه مى باشد، اما هز|نهì آن مشخص ن{ـست (پاره اى تخم{نها هز|نهì ا|ن كار را ن{ـــم م{ل{ارد
دالر برآورد مى كنـند). با وجــود ا|ن، درصـورت جــدا|ى اقــتـصــادهاى اردن و فلـسط{ن از

|كد|گر، به دال|ل س{اسى، و جدا|ى از اسرائ{ل، توسعه�ìبندر غزه تقدم خواهد داشت.

اردن
براى اردن، استقالل اقتصـادى تأث{ر چندانى بروضع موجود منى گذارد؛ چون جتارت
با كـرانهì غــربى و غـزه، از نظر واردات بى اهمــ{ت و از حلـاظ صـادرات، قـابـل چشم پوشى
است. از سـوى د|گر، راه حل اوضـاع پ{ش از ١٩٦٧، بسـ{ارى از كـشـاورزان و صنعـتگران
اردنى را كـه ب{ـشـتـر تول{ـدات آنهـا با فـرآورده هاى كـرانهì غـربى و غـزه رقـابت مى كند، دچار
دردسـر خواهد كـرد. بازرگـانان و مـقامـهـاى اردنى در ١٩٩١، از ا|جاد مـوانع جتـارى براى
حـفاظت از تولـ{دكنندگـان حـما|ت مـى كردند. ا|ن مـوانع، مـزا|اى راه حل پ{ش از ١٩٦٧را
براى اردنى ها و فلسط{نى هـا بشدت كـاهش مى دهد؛ ز|را بازرگانان دوسـوى رود اردن را از
سود تول{ـداتى محـروم مى كند كه بهـتر|ن قـ{مت و كـ{ف{ت را دارند. درواقع، امـكان دارد كه
س{استهاى حما|تى اردن، راه حل پ{ش از ١٩٦٧را عمالً به اســــتقالل اقتصادى تبد|ل كند.
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تأم{ن مالى صلح
اسرائ{ل و اردن

ن{ازهاى مالى اسـرائ{ل و اردن، با راه حلهاى اقتصادى |ا پ{ش از ١٩٦٧، در مـقا|سه به
برقرار نشدن صلح، تغـ{{ر چندانى منى كند. مسئلهì «سود حـاصله ازسهام صلح»(١)و افزا|ش

كمك درصورت برقرارى صلح  بعدها مورد بررسى قرار مى گ{رد. 

كرانهì غربى و غزه 
در راه حل اسـتقالل اقـتصـادى، براى اشتـغال مـجدد آن دسـته از فلسط{نى ها|ـى كه در
اسـرائ{ل كار مى كـردند و ا|جـاد مـسكن براى ساكنـان اردوگاههـاى آوارگـان و ا|جاد شـغل و
مسكـن براى حدود ٦٥٠هزار فلسط{نى كـه باز مى گردند، به سـرما|ه ن{ـاز است. دو پژوهش
جـداگــانه، |كى از آن ال{ـاس طعــمـه(٢) و حـ{ـ{م دار|ـن ــ درابك{ن(٣) و د|گرى از آن فـوزى
غر|ب(٤)، سرمـا|هì مورد ن{از براى ا|جـاد اقتصاد خـودمختـار فلسط{ن را در ١٩٩٠ حدود ١٠
مـ{ل{ـارد دالر، ٥ برابر تـول{ـد ناخـالص ملى كنونى كـرانـهì غـربى و غـزه، برآورد كـرده اند.١٠
شا|ان ذكـر است كه ا|ن رقم، بسـ{ار كـمتـر از برآورد ن{ازهاى اسـرائ{ل به سرما|ـه براى جذب
|ك مـ{ل{ــون مـهـاجـر شـوروى است. دل{ل اصلى شـكاف، اخـتــــالف ب{ـن سطوح زندگى
اسرائ{لى ها و فلسط{نى هاســـت. در ا|ن برآورد، مقدار ســـــــرما|هì اضافى كه براى كمك
به صنعــتى شـدن كـرانهì غــربى و غـزه و باال بردن سطح زنـدگى فلسط{نى هـا الزم مى باشـد،

محاسبه نشده است.
برآورد واقع ب{نانه تـرى را جورج عـبـد(٥)، اقـتـصاددان فـلسـط{نى، اجنـام داده اسـت.
عابـد محاسـبه كـرده كه براى جـذب مهـاجران فلسط{نى، كـاهش وابستگى فـلســـط{نى ها به
بازار كـار اسرائ{ل جـهت اشتـغال و افزا|ش هـمزمان درآمـدها در كرانهì غـربى و غزه از هرنـفر
عـبـد ١٢٠٠ دالر در ١٩٩٠ به ٣٥٠٠ دالر در سـال ٢٠٠٠، ٢٣ مـ{ـل{ـارد دالر الزم است.١١
ا|ن مقدار را چن{ن محـاسبه مى كند: ٥ م{ل{ارد دالر براى امور ز|ربنـا|ى (مانند جاده سازى)،
٥ مـ{ـل{ـار دالر براى مــسكن، ٣ مـ{ـل{ـارد دالر براى ارتقــاى سطح بهــداشت مـانند ســاخت

ب{مارستان١٢ و ١٠ م{ل{ارد دالر براى ا|جاد اشتغال بو|ژه در صنا|ع.
معلـوم ن{سـت از كـجــــا مى توان به ا|ن همــه پول كـه عبـد محاسـبه كـرده اســــت،

1. Peace Dividends
2. Elias Tuma
3. Haim Darin - Drabkhin
4. Fawzi Gharaibeh
5. George Abed
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دست |افت. او برا|ن فـرض خوشـب{نانـه است كه ١٢ مـ{ل{ارد دالركـمك ــ�٦ م{ل{ـارد دالر از
كشورهاى عرب، ٤مـ{ل{ار دالر از سا|ر حكومتــــها و ٢ م{ـل{ـــــارد دالر از ســــازمانهاى
ب{ن املللى ــ در|افت خواهد شد. همچـن{ن او ١١ م{ل{ارد دالر از محل پس اندازهاى داخلى
و سـرما|ه هاى خـصـوصى خارجى را مـسلم فـرض مى كند. اما با توجـه به ز|انهـاى ناشى از
اخـراج فلسط{نى هاى مقـ{م كـو|ت، حتى اگـر مقـامات سـ{اسـتهـاى مناســــبى اتخـاذ كنند،

دست{ابى به آن رقم ناممكن خواهد بود.
ب{ـشـــتر|ن مـقدار پولـى كه كـرانهì غربى و غـزه مى تواننـــد ظرف ٥ ســـــال از مـحل
پس اندازهاى داخلـــى جمع آورى كنند، ٥ مـ{ل{ارد دالر اســـت كه مال{ــــاتها و عوارض،
كه اكنون اسـرائ{ل مى گ{ـرد، منافع حاصل از انتشـار اسكناس، ب{مـهì ملى برابر با پرداختـهاى
فلسط{نى هاى شـاغل در اسرائ{ل و اسـتفـاده از س{است پـولى ــ مالى جـامع تر، مانند كـسرى
هاى كـالن دولتى، را شــامل مى شـود.١٣ اگـر حكومت جــد|د فلسط{ن تنـهـا پس اندازهاى
داخلى و مقدارى كـمك خارجى در اخت{ـار داشته باشد، سطوح زندگى در كـرانهì غربى و غزه

بشدت سقوط خواهد كرد. 
درصورت حل وفـصل مسائل س{ـاسى و دخالت كمـتر دولت، سرما|ه هاى خـصوصى
خارجى، مكمل پس اندازهاى داخلى خواهد بود؛ ز|را منطقه از امت{از جذب سرما|ه گذارى
خـصـوصى برخـوردار است. فلسط{نى ها و اردنـى ها چند|ن مـ{ل{ـارد دالر در اروپا و آمـر|كا
دارند. اما مـتأسـفانه، بازرگـانان ثرومتند فلسط{نى و اردنى، پس از ز|ان چند مـ{ل{ارد دالرى
خـود در كو|ت، اكنون احـساس ناامـنى مى كنند. بنابرا|ن، جـذب آنها براى سـرما|ه گـذارى
دشوار است، مگر آنكه چشم انداز س{اسى بس{ار روشن باشد. بعالوه، در گذشته، برداشت
پول سرما|ه گذارى شدهì فلسط{نى ها و اردنى ها در اروپا دشـوار بوده است. نه تنها حكومتها
سـ{ـاستـهـاى نامناسـبى را دنبـال كـردند، بلكه شـمـارى از فلسط{نى ها ن{ـز فكر مى كـردند كـه
دوستان خارجى نبا|د تنها برسود خود پافشارى كنند؛ ز|را آنها وظ{فه دارند كه در موطن خود

هم سرما|ه گذارى منا|ند.
عالوه بر پس اندازهـاى محلى و سرمـا|هì خصـوصى خارجى، كمكهـاى اقتـصادى با|د
موازنه را برقرار كنند كه جر|ان آن را مع{ارهاى س{ـاسى، نه اقتصادى، تع{{ن خواهد كرد. اما
همان گـونه كه بحث خـواه{م كرد، مـسائل اقـتصادى و سـ{اسى با هرگـونه افزا|شى درمـقدار
كمكهـا، همراه خـواهند بود. شا|د استـدالل س{ـاسى نها|ى برضد افـزا|ش كمكهـا درصورت
برقـرارى صلح ا|ن باشـد كـه چن{ن كـمكهـا|ى، راه حل اسـتقـالل اقـتـصـادى را در مقـا|سـه با
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همكارى منطقـه اى، جـذاب تر مى كند. اگـر حامـ{ـان اسـتقـالل اقـتصـادى در|ابند كـه صلح
باعث كمك ب{ـشــتر مى شـــود و بد|ن ترت{ب، از ز|انـهاى اســتقـالل اقتــصادى كـاســــته
مى گردد، بر استقالل ب{شتر پافشارى كـرده و از منطقهì آزاد جتارى و همكارى اقتصادى كمتر

جانبدارى خواهند كرد.
خالصه آنكه چشم انداز اسـتقالل كامل اقتـصادى ت{ره است. اگر جر|ان سرمـا|ه آهسته
و مـقررات اقـتصـادى سخت باشـد، سطوح درآمـد در سراســـر منطقـه ســــقـوط مى كند.
درآمـد اسرائ{لى ها ن{ـز چندان رشـد نخواهد كـرد. درآمد اردن ن{ـز به سـقوط تدر|جى خـود تا
جا|ى ادامـه مى دهد كه بـه سطح مصـر برسد. فلسط{نى ها ن{ـز درآمد اندكى خـواهند داشت و

براى امرار معاش به اعانات وابسته خواهند شد.
اسـتقـالل اقـتصـادى به مـعناى درآمـدى كمـتـر از جتارت آزاد اســــت. به هرحـــال،
هز|نه هاى اسـتـقـالل اقـتصـادى درصـورتى كـه با اقـتـصـاد كامـالً باز مـقـا|سـه نشـده، بلكه با
اقتصادها|ى كه حتت مقررات شد|د هستند،مانند اقتصادهاى كنونى اسرائ{ل و اردن، مقا|سه
شود، به نسبت پا|{ن خواهد بود. هز|نهì استقـالل براى كرانهì غربى و غزه، بو|ژه زمانى بس{ار
پا|{ن خواهد بود كه چارهì د|گر، ترت{بات اقتصادى باشد كه تنها در تئورى باز است، در حالى
كـه مـقـررات بازرگـانى در اردن و اسـرائ{ل، بسـتـه خـواهد بود.مطـمـئناً، جتـارت آزاد منافع
اقتـصادى سـرشارى را براى كـرانهì غربى و غـزه به ارمغـان مى آورد؛ حتى اگـر سا|ر كـشورها
همچنان موانع سخت را حفظ كنند. به هرحال، جتربه نشان داده است كه حكومتهاى اندكى
توانسـتــه اند حتت چن{ن شــرا|طى دربرابروسـوســـهì ا|جـادمـحـدود|ـتـهـــاى تالفـى جـو|انه

ا|ستادگى كنند.
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