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دور التشريع في تحقيق التنمية
تعد التنمية من المتطلبات األساسية لتطور الدول وازدهار شعوبها ،وال يمكن أن تتحقق إال باالستقرار واألمن ،وبالتشريعات
التي تحافظ عليها وتسا ا اااهر في ارتقااها ،فالتش ا ا اري له دور مهر في إرسا ا ااا األمن وتحقيق االزدهار الذي بدوره يسا ا اااهر في
ازدهار التنمية.

فاألمن يعني الثبات واالس ا ا ا ااتقرار وعدر التغيير ،في حين أن التنمية هي التطوير ،وللتشا ا ا ا اري القانون دور بارز في عملية

التنمية دون أن يتخلى عن دوره األس ا اااس ا ااي في توفير األمن ،فهو أداة ووس ا اايلة وليً هدفا ،كما يس ا ااهر في تفعيل الجوانب
االقتصادية واالجتماعية والتنموية والبياية وتبدالتها باتجاه األفضل ،كونه عامل فاعل ومساعدا في عملية التنمية.

فسيادة التشري القانون والتنمية أمران مرتبطان بشكل وثيق ،ويعزز كل منهما دور اآلخر ،ويمثل النهوض بسيادة القانون

على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق التنمية ،والنمو االقتصادي ،والقضا على الفقر ،واعمال جمي حقوق
اإلنسان ،والحريات األساسية على نحو تار ،بما في ذلك الحق في التنمية ،وهي أمور تعزز بدورها سيادة القانون.

على الص ااعيد الوطني ،تعد س اايادة القانون أم ار ض ااروريا لتهياة بياة ملامة لتوفير س اابل العي

المس ااتدامة ،والقض ااا على

الفقر ،كما تعزز سا ا ا ا اايادة القانون التنمية من خلل تعزيز مكانة األفراد والمجتمعات ،عن طريق إتاحة سا ا ا ا اابل االحتكار إلى

القضااا  ،وضاامان اتباج اإلج ار ات القانونية العادلة ،وترسااي حقوق األفراد فيما يتعلق بانتهاك الحقوق ،وال يقتصاار التمكين
القانوني على توفير سبل االنتصاف القانونية بل يدعر تحسين الفرص االقتصادية.

ولكي تعزز سيادة القانون نتااج التنمية المستدامة ،يجب توفير الحماية لجمي حقوق اإلنسان ،بما فيها الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،والحق في التنمية ،فبسيادة القانون يعزز النمو االقتصادي والتنمية ،ويتحقق االزدهار والرقي.

ولتوضيح دور التشريعات وأثرها في تحقيق التنمية ،البد من التطرق إلى المواضيع التالية:
أوالً :دور التشريعات االقتصادية في تحقيق التنمية

تشكل التشريعات االقتصادية والتجارية واالستثمارية ركيزة أساسية ومفصل مهما من مفاصل التنمية والتطور والنمو واالزدهار

االقتصادي واالجتماعي ،كما تلعب دو ار حيويا في تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني ،وتعزيز مكانته وحضوره اإلقليمي
والدولي ،وزيادة حيوية البياة االستثمارية.

فعلى الدول أن تهتر باإلطار التشريعي على كافة المستويات وخاصة القطاج االقتصادي ،من خلل استصدار التشريعات،
وتعديل بعض التشريعات السارية ،وذلك في سياق تعزيز فعالية ومرونة االقتصاد الوطني ،ودعر مواكبته لمختلف المستجدات
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على المستويين الوطني والدولي ،وقدرته على توفير بنية استثمارية مستدامة .وأن تهدف هذه التشريعات الجديدة إلى تعزيز
قدرات الدولة التنافسية المؤسسية ،وتحقيق التنمية الشاملة وفقا الستراتيجية الدولة ،وتتمحور حول تنمية االقتصاد الوطني،

وتهياة بياة مشجعة لممارسة األعمال االقتصادية ،بما يسهر في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة .وأن تواكب النمو
االقتصادي الذي تشهده الدولة ،وتعزز من ثقة المستثمرين ورجال األعمال وأصحاب رؤوً األموال في االقتصاد الوطني.

مما يؤدي إلى جعل منظومة التشريعات االقتصادية العصرية تتمت بالكفا ة ،والقدرة الكبيرة على التعامل م التحديات
والمستجدات ،اقتصاد الدولة واحدا من أكثر اقتصادات العالر ديناميكية وحيوية وجاذبية .ويجب أن تتر دراسة التشريعات

االقتصادية قبل إقرارها في الدولة ،والتشاور بخصوصها م مختلف الجهات المعنية ،وفي مقدمتها القطاج الخاص ،كونه
شريكا رايسا وأساسيا للقطاج العار ،ويعد أيضا محركا مهما للنشاط االقتصادي في الدولة.

ويتطلب إصدار التشريعات االقتصادية التعاون الفعال بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضااية ،وفصل بين صلحيات
كل سلطة ،فتعاونهر سيؤدي إلى إصدار تشريعات من شأنها تحقيق التطوير واالزدهار ،ومما الشك فيه بأن هذا التعاون

سيكون له األثر الكبير ليً من حيث إصدار التشريعات فحسب وانما من حيث تنفيذها والحكر بموجبها ،مما يوفر الجو
الملار لنمو االقتصاد الوطني ،وتشجي المستثمرين على االستثمار ،وبوجود جهاز تنفيذي يقور بوض التشريعات موض

التنفيذ ،وجهاز قضااي يطبق التشريعات وروحها مما يساعد على استتباب الوض االقتصادي ،ويساهر في استق ارره بل
وتعزيزه وتطويره.

ولتفعيل دور النظار االق تصادي البد من وجود البنى المؤسسية القانونية واإلدارية والفنية الفعالة اللزمة لعمله ،وتعتبر

المؤسسات القانونية أهر هذه البنى ،وذلك لدورها في وض التشريعات االقتصادية العادلة الضامنة للحقوق في ظل وجود
مؤسسات فاعلة وقادرة على تطبيق هذه التشريعات.
كما يجب أن تتوا ر التشريعات االقتصادية في الدولة م العالمية ،وأن تواكب الطفرة االقتصادية التي تشهدها الدولة ،بما
يتناسب والتغييرات التي يشهدها الوض االقتصادي ،وبشكل يعزز المكانة التي تحتلها الدولة ،فيما يتعلق بجذب االستثمارات،

وتسري الخطى للتنمية والتقدر.

كما أن وجود تشريعات اقتصادية يجب أن يتوج بإصدار قوانين إلنشا محاكر متخصصة تسهر في اإلسراج بحل النزاعات
كالمحاكر التجارية ،يعمل بها كادر قضااي متخصص بالنظر في الدعاوى التجارية ،مما يسرج في حل المنازعات عن طريق
القضا  ،وذلك بالطب سيؤثر على الوض االقتصادي بشكل إيجابي وفعال ،ويزيد الثقة في قوانين الدولة ومحاكمها ،مما

يؤدي إلى االستقرار االقتصادي ،وبالتالي زيادة رغبة الشركات في االستثمار بالدولة.

2

دولة فلسطين

State of Palestine

ديوان الفتوى والتشريع

Advisory & legislation Bureau

وأهر ما يجب مراعاته في التشريعات االقتصادية الموازنة بين مصالح القطاج التجاري والصناعي ومطالب العمال واألجهزة
الحكومية من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة تخدر جمي األطراف ،فهذا التوازن يمنح الجهات المختلفة الثقة بالقوانين

واألجهزة الحكومية ،مما يؤدي إلى استقرار الوض االقتصادي وتطوره.

ثانياً :دور القانون الدولي المعاصر في تحقيق التنمية
نشأ القانون الدولي لتنظير العلقات بين الدول ،ولكن م تطور المجتم الدولي وتنوج علقاته وتشعبها ،بات من الضروري

أن يواكب التغيير في قواعده وفروعه ،وكان أهر حدث تر على مستوى العلقات هو نبذ فكرة الحرب في العلقات الدولية،

حيث حصلت أغلب الدول على استقللها ،وظهرت حاجتها إلى تحقيق التنمية في بلدانها ،والسعي إليجاد الحلول الملامة

لها ،وأصبحت المساال الدولية تحظى باهتمار كل باحث في مجال القانون الدولي ،وحظيت التنمية كذلك باهتمار المنظمات
الدولية التي برز دورها في كافة المساال التي يهتر بها القانون بما في ذلك مشكلة التنمية.

للمنظمات الدولية دور بارز في تحقيق التنمية ،ومنها منظمة األمر المتحدة وأجهزتها األساسية والوكاالت المختصة وفقا
لميثاق األمر المتحدة ،فالمنظمات الدولية حيث استقرت اآل ار بأنها المنظمة الدولية التي تمتلك قد ار من الذاتية تتمت بأهلية

التجانً وقدرة على أن تعمل باسمها الخاص في نطاق القانون الدولي ووفق معايير متعددة ،وما لها من دور بارز في
موضوج التنمية وأسبابها التي تتمثل في كونها تعكً حاجة تنموية اجتماعية لمجموعة معينة أو منطقة جغرافية ،فاالتصال

والتواصل م الفاات المستهدفة تبعا لبياتها وطبيعتها وتمتعها بالمرونة ،وممارسة أدوار مهمة باتت تمثل قوة اقتصادية
واجتماعية وسياسية في المجتم الدولي ،كون التنمية تتشكل من اإلج ار ات والعمليات المتتالية التي يقور بها اإلنسان إلشباج

حاجته ،كما أنها تمثل عملية انتقال بالمجتمعات من مستوى أدنى إلى أعلى ،ومن نمط تقليدي إلى آخر متقدر ،وهي عملية
تغيير اجتماعي متعددة الجوانب لتحقيق النمو االقتصادي والمنافسة السياسية ،وترسي المفاهير الوطنية كعملية سياسية

متعددة الغايات تهدف لتكريً فكرة المواطنة ،وتحقيق التكامل واالستقرار داخل ربوج المجتم .
كما أن للوكاالت الدولية والمنظمات المتخصصة دور في تحقيق التنمية ،كالبنك الدولي لإلنشا والتعمير الذي برز دوره
في مواجهة ما خلفته الحرب العالمية الثانية من أضرار اقتصادية ،وفي تقدير الدعر المالي ،وكذلك دور الصندوق الدولي

في مجال التنمية.
حيث يكمن دور هذه المنظمات فيما تقدمه في مجال التنمية االقتصادية والثقافية واالجتماعية من مساعدات ومعونات

إنمااية للدول النامية والفقيرة ،وتنشيط وتفعيل مشاركة المواطنين في مواجهة ما يؤثر على معيشتها اليومية.
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وتواجه هذه المنظمات تحديات داخلية وخارجية ،األمر الذي يستدعي تبني مجموعة من اإلج ار ات الكفيلة لمواجهة المعوقات
والمشاكل ،منها العمل على تطوير منظومة القوانين والتشريعات وعمل المنظمات الدولية ،وتحديد العلقة بينها وبين
الحكومات بما يضمن شفافيتها واستقللها وتنمية مواردها ،وبنا قاعدة معلومات حول المنظمات الدولية لسد النقص الحاصل

في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

ثالثاً :دور الديمقراطية وحقوق اإلنسان في تحقيق التنمية
العلقة بين الديمقراطية والتنمية انعكاً للترابط بين النظار السياسي والوض االقتصادي والمستوى المعيشي االجتماعي،
فالتنمية تعمل على توسي نطاق الحريات لتمكين المواطنين من المفاضلة بين البداال وتوفير فرص حياتية لشحن القدرة

الفعالة للمواطنين بما يؤهلهر الرقي ببلدانهر إلى مستوى البلدان المتمدنة ،ومما ال شك فيه أن التنمية تجعل المؤسسات

الديمقراطية أكثر كفا ة ،والقير الديمقراطية أكثر ترسخا عند توفر األرضية المادية اللزمة لذلك.

وبالمقابل ،فإن التنمية بدون أرضية ديمقراطية تضمن فيها حقوق اإلنسان وسيادة الشعب والتصويت العار وحرية الرأي
ستبقى قاصرة ولن تبلغ غايتها ،خاصة وأن منطقها تأهيل الكفا ة الفردية ،ووسيلتها فتح باب الحريات ،وهدفها االرتقا

بالمجتم لللتحاق بالركب العالمي.

وال تعتبر الديمقراطية تحصيل حاصل وال نتيجة الحقة للعملية التنموية ،نظ ار للدور األدااي والبنيوي الذي تلعبه الحرية في
التنمية ،باعتبار أن التنمية مشروج حضاري يستهدف تحقيق نقلت نوعية ونهضة شاملة في مسيرة المجتم على كافة
األصعدة ،من خلل ترسي أسً الديمقراطية النابعة من تجربة شعبية تحترر خصوصيات كل مجتم في التعبير عن نفسه

بالطريقة التي يرتايها ،م مراعاة أن المجتم الديمقراطي يعني الوعي الحر لكل وجود ثقافي ولكل فكر وعقيدة وأقلية قومية

أو دينية ،وفتح باب الحريات والمشاركة في المجال السياسي ،وتأمين احترار حقوق اإلنسان وسيادة القانون بما يكفل العدالة
والمساواة بين كل األفراد داخل الدولة.

التشريع والتنمية في فلسطين:
أدت الظروف السياسية التي مرت بها فلسطين إلى تداخل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية والتقافية

والقانونية التي تؤثر بشكل جوهري في إحداث التنمية ،وبالذات التنمية االقتصادية ،م التشريعات الحاكمة لقطاج التنمية
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االقتصادية ،سوا الموروث منها من حقب تاريخية سابقة على وجود السلطة الفلسطينية ،أو تلك المستحدثة عقب قيار
السلطة ،بشكل أعاق تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة في البلد.
وقد أفرزت اتفاقية أوسلو ،وما رافقها من بروتوكوالت ،اقتصادا فلسطينيا يعتمد في األساً على المساعدات األجنبية في

ظل العجز المتزايد في الموازنة والميزان التجاري ،وضعف إقدار القطاج الخاص على االستثمار ،ما ترك لدولة االحتلل

مجاال واسعا لتعزيز حالة تبعية االقتصاد الفلسطيني لها ،بل ومأسسة ذلك بآليات جديدة أفضت إلى إضعاف قدرة السلطة
على صياغة سياسات تنموية فاعلة وملامة إلنجاز األهداف التنموية ،مما ولد اقتصادا مشوها وهشا في البنية واإلمكانيات

حد من دوره في تحقيق التنمية والرفاه المجتمعي ،وهذا ما أكدته العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية
بالتنمية.

وتبعا لذلك ،ولما كان القانون أداة فاعلة من أدوات التنمية االقتصادية ،ويعبر أساسا عن مضمون السياسة العامة والخطط
التنموية المقرة في الدولة ،ويسعى إلى تحقيق المصالح المشروعة للمجتمعات ،ويعزز التنافً بين األطراف في القطاعات

المختلفة على نحو يؤدي إلى زيادة االبتكار والفاعلية ،ومن ثر اإلنتاجية والنمو للمجتم  ،ولما كانت النظر االقتصادية

وهياكلها الساادة في فلسطين موزعة ما بين الموروث والمستحدث في ضو اختلف فلسفة الحكر وأنماطه ونظرته للمصلحة

العامة ،هذا كله خلق تحديات في مواجهة األوضاج الراهنة بتجلياتها المختلفة ،ومحددات آفاق االنتقال السلً والمدروً

إلى مرحلة االنفكاك واالستقلل ،لتأسيً وبنا بياة قانونية وتنظيمية وادارية سليمة كفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
األمر الذي يتطلب مراجعة األطر التشريعية والتنظيمية واإلدارية ،والسياسات االقتصادية العامة والخاصة ،الساادة في كل
من الضفة الغربية وقطاج غزة ،لبحث إشكاالت العلقة القاامة بين القانون واالقتصاد.

إن حقيقة الترابط المحتور بين القانون والتنمية االقتصادية ،ال سيما فيما يتعلق بالقطاعات اإلنتاجية ،والخدماتية ،والتجارة
الخارجية الفلسطينية ،ومتطلبات وآثار هذا التداخل ،بحاجة ماسة لدراسة البياة القانونية ،وقياً مستوى مساهمتها في تعزيز
التنمية االقتصادية في فلسطين ،للتعرف على مدى كفاية وانسجار التشريعات ذات الصلة ،وكفا ة النظر والهياكل القاامة
على تنفيذ حكر القانون في إطار الممارسة العملية والتجارب المقارنة ،وبالنتيجة تلمً جوهر اإلشكاليات والعقبات التي

تواجه التنمية االقتصادية من الناحية التشريعية والتنظيمية ،للخروج بمقترحات كفيلة بمأسسة وخلق نواة صلبة قادرة على
دف عجلة التنمية االقتصادية في ظل بياة قانونية كفؤة في فلسطين.

وعليه ،فإن هذا األمر يتطلب التعاون التار بين القطاج العار والقطاج الخاص في فلسطين ،حيث كان القطاج العار خلل

سنوات االحتلل غاابا ،وكان القطاج الخاص ضعيفا ومشوها نتيجة إج ار ات وسياسات دولة االحتلل المتعنتة .وم قيار
السلطة الوطنية الفلسطينية ،بدأ القطاج العار بالتوس تدريجيا .وقد ظهرت في البداية تشوهات كثيرة في علقة القطاج العار

م القطاج الخاص ،تمثلت في احتكار القطاج العار لبعض السل التي ينتجها عادة القطاج الخاص ،واالستثمارات الكبيرة
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للسلطة الوطنية في عدد من شركات القطاج الخاص الفلسطيني ،ومنح امتيازات لبعض المؤسسات دون ضوابط وتشريعات
مناسبة ،ما أثار شبهات بالفساد ،واتهامات بعدر الكفا ة ،وتجاوزات لمفهور نظار السوق الذي تبنته السلطة الوطنية الفلسطينية

منذ قيامها .وأمار هذا الواق فقد جرت محاوالت كثيرة وبرامج عديدة لإلصلح المالي واإلداري ولبنا مؤسسات الدولة لتحديد
دور القطاج العار في السلطة الوطنية الناشاة ،ونجح جز كبير من هذه المحاوالت بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد

الدولي واالتحاد األوروبي ومؤسسات األمر المتحدة وغيرها.

أما القطاج الخاص ،فقد تطور بشكل ملحوظ عقب الفترة التي تلت قيار السلطة الفلسطينية ،ولكنه ظل ضعيفا وغير قادر
على القيار بدوره كقااد لعملية التنمية نتيجة لتفاقر اإلج ار ات والمعيقات المفروضة من دولة االحتلل على حركة األفراد

والسل  ،واستمرار حالة عدر االستقرار السياسي واالقتصادي ،وعدر وجود بياة ملامة للستثمار.

وفي الوقت الراهن ،يعاني االقتصاد الفلسطيني من مشاكل متراكمة عديدة ،أبرزها :البطالة والفقر ،وضعف االستثمار،
والعجز في الميزان التجاري ،والعجز في الموازنة ،وتراج النشاط االقتصادي .وال يبدو أن القطاج العار قادر على معالجة
هذه المشاكل دون دعر وتنسيق م القطاج الخاص ،كما أن قدرة القطاج الخاص على المساهمة في معالجة هذه المشاكل

تبدو محدودة بسبب ضعف هذا القطاج ،وعدر توفير البياة المناسبة له.

لذلك ال بد من تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاج العار والقطاج الخاص لكي تساهر في صورة إيجابية في عملية التنمية،
ولتعزز القدرة على مواجهة المشاكل التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني ،وتبني اقتصاد مقاور قادر على مواجهة التحديات

التي تفرضها الظروف السياسية على االقتصاد والمؤسسات الفلسطينية.
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