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الملخص التنفيذي
تأتــي مصــر ضمــن أكثــر أربعــة دول تقاضــى دوليــا مــن قبــل مســتثمرين أجانــب .فقــد تقــدم مســتثمرون أجانــب بأكثــر مــن عشــرة دعــاوى
قضائيــة ضــد مصــر منــذ قيــام الثــورة فــي ينايــر  ،2011وذلــك أمــام المركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار  ))ICSIDفقــط ،ومــن
األكيــد أن الرقــم األصلــي يفــوق هــذه القضايــا المعروفــة ،ألن العديــد مــن القضايــا تظــل سـرية ،طبقــا لقواعــد المحاكــم الدوليــة المختلفــة
المتخصصــة فــي الفــض فــي قضايــا االســتثمار .وبالرغــم مــن الضــرر الــذي تعرضــت لــه مصــر طــوال الســنوات الماضيــة ،ســواء كان قبــل أو
بعــد قيــام الثــورة ،اال أن مصــر تظــل مســتعدة لتكبيــل القضــاء المصــري والســيادة السياســية المصريــة فــي اتخــاذ القـرار وذلــك بالدخــول فــي
اتفاقيــات اســتثمار ثنائيــة أو اتفاقــات حــرة للتجــارة واالســتثمار جديــدة .بــل وتســتمر الدولــة المصريــة فــي اغفــال اآلثــار الســلبية الخطــرة
المترتبــة علــى الدخــول فــي تلــك االتفاقــات االســتثمارية ،وأهمهــا الحمايــة البالغــة التــي يحصــل عليهــا المســتثمر األجنبــي مــن خــال تلــك
االتفاقيــات الدوليــة ،كقدرتــه علــى تخطــي القضــاء المحلــي وتقديــم قضايــا ضــد الدولــة والمطالبــة بالتعويضــات أمــام المحاكــم المتخصصــة

فــي قضايــا االســتثمار ،حتــى ولــو ثبــت الفســاد فــي اســتثماره .كمــا أن المحاكــم الدوليــة المتخصصــة فــي قضايــا االســتثمار تختلــف عــن
المحاكــم الدوليــة األخــرى فــي أنهــا تتخطــى القضــاء المحلــي وال تأخــذ أحكامــه بعيــن االعتبــار ،بــل وتختلــف أيضــا فــي أن العديــد مــن
هــذه المحاكــم –حســب طبيعــة اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة -لهــا القــدرة علــى تنفيــذ األحــكام .بعــد عقــود مــن الفســاد الــذي أهــدر المــال
العــام المصــري ،وأضــاع حــق المصرييــن فــي ثرواتهــم ،تظــل الدولــة المصريــة غيــر قــادرة علــى محاســبة الفاســدين واعــادة الحقــوق المنهوبــة،
وذلــك بشــكل أساســي بســبب االتفاقــات االســتثمارية التــي وقعــت عليهــا مصــر مــع أكثــر مــن مئــة ( )100دولــة .ومــن المحــزن ،أن مصــر
بــدال مــن أن تراجــع موقفهــا مــن تلــك االتفاقيــات –كمــا تفعــل العديــد مــن الــدول حاليــا -اتجهــت لتعديــل تشـريعاتها للســماح بالتصالــح
مــع الفســاد والغــاء أحــكام القضــاء المصــري الــذي كشــف الفســاد فــي العديــد مــن عمليــات الخصخصــة وبيــع األراضــي ،معللــة بذلــك
الخــوف مــن التقاضــي الدولــي .بــل واتجهــت الحكومــات المصريــة المتتاليــة لتعديــل قوانيــن االســتثمار المحليــة ،وخاصــة قانــون المزايــدات
المناقصــات وقانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار ،وذلــك لغلــق بــاب التقاضــي المحلــي ضــد الفســاد –خوفــا مــن التقاضــي الدولــي -ممــا
يهــدد بفســاد أكثــر وتصالــح مــع جرائــم تهــدد االقتصــاد المصــري ومعيشــة المصرييــن.

عقود من الفساد في مصر
تعــد مصــر مــن أكثــر الــدول التــي يســيطر عليهــا الفســاد ،وذلــك خاصــة فــي القطــاع الحكومــي والجهــاز االداري للدولــة .ولعــل مؤشــر
مــدركات الفســاد لمنظمــة الشــفافية العالميــة خيــر مــا يــدل علــى تدهــور الوضــع فــي مصــر ،خاصــة فيمــا يتعلــق بانتشــار الفســاد المســتمر،
وفشــل الدولــة فــي مكافحتــه أو التعامــل معــه .فقــد جــاءت مصــر فــي ترتيــب متأخــر علــى مســتوى العالــم ،لتحتــل المرتبــة الــ ١١٨مــن أصــل
 ١٧٦بل ـ ًدا علــى مؤشــر مــدركات الفســاد لمنظمــة الشــفافية العالميــة لعــام  ،20121وهــو مــا يعــد تدهــور واضــح لمســتوى مصــر التــي
احتلــت المرتبــة الــ 98فــي نفــس المؤشــر فــي  .22010كمــا أن البنــك الدولــي فــي تقريــره لمؤشـرات الحوكمــة لعــام  2011أشــار إلــى أن
تحكمــا فــي الفســاد.
مصــر فــي المرتبــة الــ 30%مــن الــدول األقــل
ً
مــرت علــى مصــر عقــود مــن الفســاد ،كان أهمهــا العقديــن األخيريــن الذيــن شــهدا عمليــات واســعة لخصخصــة القطــاع العــام ،وعمليــات
ممنهجــة لبيــع األراضــي وخاصــة األراضــي األراضــي الزراعيــة ،وتخصيصهــا لالســتثمار .وقــد تمــت هــذه العمليــات مــن خــال الخلــط بيــن
السياســة واالســتثمار تحــت ســتار الخصخصــة وتحريــر االقتصــاد ،والتــي ســمحت للنخبــة السياســية واالنخــب االقتصاديــة بشـراء األصــول
المملوكــة للدولــة بقيمــة أقــل بكثيــر مــن قيمتهــا الســوقية ،أو احتــكار الريــع مــن مصــادر مثــل الســياحة والمســاعدات الخارجيــة .3وبالرغــم
مــن أن الفســاد يعــد مــن أهــم وأخطــر التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد المصــري ومعيشــة المصرييــن .فمصــر تفقــد أكثــر مــن  6مليــار
دوالر ســنويا بســبب الفســاد والتدفقــات الماليــة الغيــر مشــروعة ،وفقــدت بيــن عامــي  2000و 2008حوالــي  57.2مليــار دوالر.4
وهكــذا تأتــي مصــر فــي المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى افريقيــا كدولــة مــن أكثــر الــدول التــي تفقــد ثــروات ومــوارد بســبب الفســاد والتدفقــات
الماليــة الغيــر مشــروعة .فلــو أن مصــر تفقــد ســنويا حوالــي  40مليــار جنيــه مصــري بســبب الفســاد ،وهــو مــا يــوازي مــرة ونصــف ميزانيــة
الصحــة فــي  ،2013-2012والبالغــة  27مليــار جنيــه مصــري ،فهــذا المبلــغ كان مــن األفضــل أن يتــم توجيهــه لتكويــر منظومــة الصحــة
أو التعليــم فــي مصــر ،والــذان يعانيــان مــن ضعــف االنفــاق الحكومــي.
مــن الجديــر بالذكــر أن الفســاد يعــد مــن أهــم عوائــق االســتثمار فــي مصــر ،فقــد أشــارت الدراســات الــى أن حوالــي  ٪٤٠مــن الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة تعاملــت بالرشــوة مــن أجــل الحصــول علــى ترخيــص ،5كمــا أشــارت دراســة البنــك الدولــي األحــدث لعــام  2013أن
6
الفســاد وانتشــاره خاصــة فــي الشــرق األوســط قــد تســبب فــي انعــدام الثقــة بيــن أجهــزة الدولــة والمســتثمرين.
لــذا فمحاربــة الفســاد يجــب أن يكــون مــن أولويــات الحكومــة المصريــة ،ألنــه جريمــة فــي حــق االقتصــاد المصــري ،وجريمــة فــي حــق كل
مواطــن مصــري ،كمــا أن الســماح باالفــات مــن العقوبــة للفاســدين ،والتصالــح مــع جرائــم الفســاد ســيكون لــه األثــر الخطيــر ،ليــس فقــط
علــى معيشــة المصرييــن ،ولكــن ايضــا علــى جــذب االســتثمار واســترداد ثقــة المســتثمرين الجاديــن فــي نزاهــة النظــام المصــري.
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أولوية االستثمار األجنبي :أي استثمار؟
مــن المؤســف أن الحكومــة المصريــة ال ت ـزال تتعامــل مــع االســتثمار بشــكل ســطحي ،يفتقــد لدراســة عميقــة الشــكاليات االســتثمار
الحقيقيــة فــي مصــر .فتظــل مصــر تعتبــر أن االمتيــازات الهائلــة الممنوحــة للمســتثمرين ،وخاصــة المســتثمر األجنبــي ،هــي الطريــق األفضــل
لتشــجيع االســتثمار .لــذا فليــس مــن العجيــب أن يصــرح وزيــر االســتثمار الحالــي ،المهنــدس أســامة صالــح ،أن « مصــر لديهــا اتفاقيــات
مــع معظــم دول العالــم لحمايــة االســتثمار ،والمســتثمر األجنبــي يمكنــه تحويــل أرباحــه مــن مصــر ،وأعتقــد أن عائــد االســتثمار فــي مصــر
مغــر جــدا ألي مســتثمر» ،7وهــو مــا يمثــل عــودة صريحــة لسياســات مبــارك التــي أعطــت امتيــازات خرافيــة للمســتثمر ،وهكــذا انتهــى
الحــال بــأن أصبــح منــاخ االســتثمار فــي مصــر يجــذب المســتثمر الغيــر الجــاد ،ويجــذب الفاســدين ،ممــن يشــترون األراضــي الزراعيــة ثــم
يحولونهــا لمنتجعــات لالســكان الفاخــر ،أو ممــن يشــترون مصانــع وأصــول الدولــة لاليســتيالء علــى األراضــي والمســاحات الشاســعة التــي
بنيــت عليهــا ،ولتفكيكهــا وبيعهــا.
بالرغــم مــن أن تلــك االمتيــازات لــم تؤتــي ثمارهــا طــوال العقــود الماضيــة فــي جــذب االســتثمارات التــي تحتاجهــا مصــر ،اال أن الحكومــات
المتعاقبــة بعــد الثــورة ،والحكومــة الحاليــة االنتقاليــة ،ال ت ـزال تتمســك بسياســات جــذب االســتثمار التــي أظهــرت فشــلها فــي جــذب
االســتثمار .كمــا ال تـزال الحكومــة المصريــة تــرى فــي جــذ االســتثمارات األجنبيــة حــا لــكل مشــاكل مصــر ،معطيــة بذلــك األوليــة لآلليــات
جــذب االســتثمار األجنبــي ،ومتجاهلــة بذلــك المــوارد المتاحــة فــي مصــر والحلــول الوطنيــة للمشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة المعقــدة،
كاألجــور والســكن والصحــة والتعليــم .فاالســتثمار األجنبــي لــه بالفعــل عــدة فوائــد ،أهمهــا تشــغيل العمالــة المصريــة ،ونقــل الخب ـرات
العالميــة والتكنولوجيــة لمصــر ،وادخــال صناعــات جديــدة للدولــة ،وادخــال التدفقــات الماليــة لالقتصــاد المحلــي .ولكــن االســتثمار الــذي
تجذبــه مصــر حتــى اآلن لــم يكــن االســتثمار المفيــد الــذي يحقــق المرجــو منــه ،بــل كان امــا شـراء ألصــول تملكهــا الدولــة (وهــو مــا نتــج
عنــه برنامــج الخصخصــة الــي تســبب فــي تفكيــك الصناعــة المصريــة وتشـريد نســبة كبيــرة مــن العمالــة المصريــة) ،8أو االســتثمار فــي قطــاع
البنــاء والتشــييد والــذي ســيطر عليــه بنــاء المنتجعــات الســكنية الفاخــرة (وهــي بالمناســبة مــن أهــم القطاعــات المســؤولة عــن القضايــا
المقدمــة ضــد مصــر فــي محاكــم االســتثمار الدوليــة) .لــذا ،فهنــاك حاجــة ماســة لمراجعــة أولويــات االســتثمار فــي مصــر ،والتــي قــد تتمركــز
فــي جــذب االســتثمار فــي القطاعــات كثيفــة العمالــة ،مــع دراســة االســتثمار فــي العقــود الماضيــة وأســباب فشــل مصــر فــي جــذب االســتثمار
المفيــد والجــاد.
وهكــذا ،فاصـرار وزيــر االســتثمار الحالــي علــى أن «حمايــة االســتثمار» وقــدرة المســتثمر علــى تحويــل أموالــه خــارج مصــر ،همــا مــن أهــم
مميـزات منــاخ االســتثمار المصــري ،مــا هــو اال تجاهــل للعقــود الماضيــة والفســاد الــذي شــهدتهه ،ومــا هــو اال اســتمرار لسياســات مبــارك
فــي جــذب اســثمارات نقديــة ال تفيــد االقتصــاد وال تعــود بالنفــع علــى المواطــن المصــري ،بــل وتعــود بالنفــع علــى المســتثمر فقــط ،الــذي
تمنحــه مصــر القــدرة علــى تحويــل كل مــا كســبه فــي مصــر للخــارج.
واســتمرارا لتلــك السياســات التــي تشــجع الفســاد والجشــع وال تحمــي المصالــح المصريــة ،قامــت الحكومــات المصريــة المتعاقبــة بعــد
الثــورة بتعديــل تش ـريعاتها بشــكل يســهل التصالــح مــع الفســاد ،بــل ويتخطــى أحــكام القضــاء المصــري ،وبذلــك أخلّــت بســيادة القانــون
وأهــدرت حــق المواطــن المصــري فــي محاســبة الفاســدين ،ورســخت لمبــدأ صريــح هــو أن الفســاد ليــس جريمــة.
ونذكــر هنــا قانونيــن 9تــم تعديلهمــا بشــكل مؤســف ،بهــدف التصالــح مــع الفســاد وااللتفــاف حــول أحــكام القضــاء المصــري ،همــا تعديــل
بعــض أحــكام قانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار الصــادر بالقانــون رقــم  8لســنة  ،1997والمعــدل بمرســوم قانــون رقــم  4لعــام ،2012
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والمعــروف بقانــون التصالــح مــع المســتثمر ،وتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  89لســنة  1998باصــدار قانــون تنظيــم المناقصــات
والمزايــدات المعــدل بقانــون رقــم  82لســنة ( 2013ومــن المنتظــر اصــدار قوانيــن أخــرى عديــدة ضمــن خطــة الحكومــة االنتقاليــة لتعديــل
االطــار التشـريعي لالســتثمار فــي مصــر مــن أجــل مــا تســميه بتحفيــز االســتثمار.10
وعلــى ســبيل المثــال ،فــإن القانــون رقــم  ٤لعــام  ٢٠١٢بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون ضمانــات وحوافــز االســتثمار الصــادر بالقانــون
رقــم  8لســنة  ،1997خـ ّـول الهيئــة العامــة للمناطــق الحــرة واالســتثمار بتســوية حــاالت الغــش فــي االســتثمار والســرقة والفســاد خــارج
المحكمــة الجنائيــة ،ممــا أبطــل اإلجـراءات الجنائيــة ضــد المســتثمرين فــي حــاالت الفســاد كافــة ،وممــا ألغــى دور القضــاء فــي محاســبة
الفاســدين ،مغيـرا بذلــك علــى ســيادة القانــون .11وتــم تمريــر هــذا القانــون فــي ظــل حكــم المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة فــي ينايــر
 ،2012ولــم يتــم إلغــاؤه مــن قبــل أي مــن الســلطات التشـريعية المتعاقبــة؛ إن كان مجلــس الشــعب أو الرئيــس الســابق مرســي أو مجلــس
الشــورى .بــل وتــم تطويــره فــي عهــد الرئيــس الســابق مرســي ،وذلــك بغــرض تســهيل اجـراءات المصالحــة مــع المســتثمرين .ومــن الجديــر
بالذكــر ،أن الحكومــة االنتقاليــة الحاليــة تســير فــي نفــس اتجــاه حكومــة مرســي وتكمــل مــا بــدأه الرئيــس المعــزول ،وهــو الــذي ســار علــى
خطــى المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة مــن قبــل .فلــو أخذنــا تعديــات مــا يســمى بقانــون التصالــح مــع المســتثمرين كمثــال ،فالتعديــل
بمــروم قانــون رقــم  4لســنة  2012بــدأ فــي عهــد المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة فــي ينايــر  ،2012ثــم جــاءت حكومــة الرئيــس
المعــزول محمــد مرســي ،بقيــادة هشــام قتنديــل  ،لتحافــظ علــى القانــون ،وتبــدأ فــي تنفيــذ بعــض التصالحــات مــع المســتثمرين ،بــل جــاءت
لتحديــث قانــون التصالــح فــي مايــو  ،2012لتســهيل اجـراءات التصالــح ،12وهــي التعديــات التــي وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء وأحالهــا
لمجلــس الشــورى ،الــذي تــم حلــه قبــل اصدارهــا .ثــم تأتــي حكومــة خارطــة الطريــق االنتقاليــة لتعلــن أن التعديــات المقترحــة فــي عهــد
حكومــة قنديــل ســتكون جــزءا مــن حزمــة التعديــات التش ـريعية التــي ســتتبعها الحكومــة مــن أجــل التصالــح مــع المســتثمرين فــي قضايــا
الفســاد ،13ومــن أجــل تخطــي القضــاء المصــري الــذي قــدم أحــكام باســترداد الدولــة لمصانــع وأراضــي وأصــول تــم االســتيالء عليهــم فــي
صفقات فاسدة.
أمــا بالنســبة للتعديــات الخاصــة بقانــون رقــم  89لســنة  1998لتنظيــم المناقصــات والمزايــدات ،فــكان هنــاك تعديــان أساســيان :أوال،
اعفــاء بعــض الهيئــات والوحــدات المحليــة مــن سـريان القانــون عليهــا ،وذلــك لتضييــق مظلــة سـريان القانــون ،14وثانيــا ،تــم تعديــل المــادة
( 7الفقــرة األولــى) لتســهيل البيــع المباشــر (التعاقــد بطريــق االتفــاق المباشــر) ،فمثــا بعــد أن كان للوزيــر حــق البيــع المباشــر بالنســبة
للمقــاوالت العامــة فيمــا ال يتجــاوز ســعره ثلثمائــة ألــف جنيــه ( 300,000جنيــه مصــري) ،أصبــح بموجــب القانــون الجديــد الصــادر فــي
 11ســبتمبر  2013مــن حــق الوزيــر المختــص البيــع باألمــر المباشــر بالنســبة للمقــاوالت العامــة فيمــا ال يتجــاوز ســعره عشــرة مالييــن
جنيــه! وهــو مــا يعــد أيضــا تضييــق لمظلــة سـريان قانــون المزايــدات والمناقصــات ،ومــا ينــذر بــأن للــوزراء ورؤســاء الهيئــات ورؤســاء المصالــح
حريــة أكبــر فــي البيــع والتصــرف فــي الممتلــكات العامــة ،وهــو ينــذر بامكانيــة أكبــر للفســاد ،خاصــة فــي دولــة يستشــري فيهــا الفســاد وال
يجــد لــه رادع.
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وافق مجلس الوزراء عىل االقرتاح املقدم من يحيى حامد وزير االستثامر بتعديل  3مواد بقانوىن ضامنات وحوافز االستثامر ،واملناقصات واملزايدات ،التعديل األول يعنى بإضافة مادة
12
 66مكرر  1إىل قانون ضامنات وحوافز االستثامر ،الصادر بقانون رقم  8لسنة  ،1997وكذلك مرشوع تعديل املادة  7مكرر من قانون ضامنات وحوافز االستثامر ،والتى تعنى بالتصالح مع املستثمرين
عن طريق حضور وكالء عنهم إلمتام إجراءات التصالح ،وذلك لبعث الطأمنينة ىف نفوس املستثمرين .كام وافق مجلس الوزراء عىل االقرتاح املقدم من وزير االستثامر بشأن مرشوع إدخال تعديل عىل
قانون  89الخاص باملناقصات واملزايدات ،بحيث يُس َمح للهيئات االقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالترصف بحرية ،مبا يتناسب مع مناخ االستثامر املنشود ،وهو ما أسست له
الحكومة االنتقالية الحالية من خالل التعديالت لنفس القانون (الفقرة األوىل من املادة األوىل من قانون  89الخاص باملناقصات واملزايدات) وهو ما يؤكد أن الحكومات املتتالية تسري عىل نفس الخطى،
الذي يعطي امتيازات غري محسوبة للمستثمر ،ويشجع عىل الفساد ويحرض عىل رسقة املال العام.
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يعد قانون املزايدات واملناقصات من أهم القوانني التي استند لها القضاء املرصي يف الحكم بابطال عقود الخصخصة وبيع األرايض ،حيث ينظم القانون رشوط وعمليات البيع .لذا،
14
فتضييق مظلة القانون تعترب خطوة أوىل من أجل رفع القواعد التنظيمية لعمليات بيع املوارد واملمتلكات العامة ،وهو ما ينذر بفساد أكرب.

ومــن المؤســف أن الحكومــة الحاليــة تؤكــد علــى خطتهــا لتقديــم حزمــة مــن التعديــات التشـريعية بهــدف تســهيل التصالــح وضمــان حمايــة
المســتثمر وتشــجيع االســتثمار ،دون الوضــع فــي االعتبــار أن مــا تحضــر لــه الحكومــة الحاليــة مــا هــو اال غطــاء قانونــي لفســاد وجرائــم
اقتصاديــة ،وأن الســماح للفاســدين باالفــات مــن العقــاب ،بــل وعــدم االعت ـراف بــأن مــا شــهدته مصــر كان فســادا ،مــا هــو اال اشــارة
للمســتثمرين والجهــاز االداري للدولــة أن الفســاد ليــس بجريمــة ،وأن الفســاد مقبــول فــي مصــر ،بهــدف تشــجيع االســتثمار! 15وهــو
لألســف التوجــه الــذي اتفقــت عليــه الحكومــات المتتاليــة منــذ الثــورة ،بــدءا مــن حكومــة الجنــزوري ،ثــم حكومــة قنديــل ووصــوال لحكومــة
الببــاوي الحاليــة .وكانــت الحكومــة الوحيــدة التــي اتجهــت نحــو العــزوف عــن هــذه السياســات التــي مــا هــي اال اســتمرار لسياســات مبــارك،
هــي حكومــة شــرف .فنذكــر أن الدكتــور علــي الســلمي ،نائــب رئيــس الــوزراء آنــذاك ،قــد قــرر وأعلــن إلغــاء برنامــج الخصخصــة الــذي شــابه
الكثيــر مــن الفســاد وتشــكيل لجنــة لمراجعــة عقــود الشــركات التــى تــم التخلــص منهــا ،علــى حــد قولــه .16فــى الوقــت ذاتــه قــرر إلغــاء وزارة
االســتثمار ،والتوصــل آلليــات قانونيــة لمنــع تعــارض المصالــح ،ولذلــك حتــى ال يتكــرر التـزاوج بيــن الســلطة والمــال ،كمــا حــدث فــي عهــد
مبــارك .لــذا فقــد كانــت مبــادرات الســلمي فــي حكومــة شــرف هــي األكثــر ثوريــة واســتجابة لمطالــب الثــورة فــي التغييــر .أمــا كل مــا تالهــا
مــن حكومــات وسياســات فقــد كان عــودة صريحــة لسياســات مبــارك فــي تفضيــل المســتثمرين والتـزاوج بيــن النخــب االقتصاديــة والسياســية،
وتحصيــن لصفقــات الفســاد الســابقة وترحيــب صريــح باســتمرار الفســاد.

مصر في هيكل االستثمار الدولي:
اتفاقيات االستثمار الثنائية
يعــد الهيــكل العالمــي لالســتثمار والتجــارة مــن أهــم األطــر التــي تحــدد سياســات مصــر .ومــن الجديــر بالذكــر أن اتفاقيــات التجــارة
واالســتثمار حاليــا ال تقــف عنــد تحريــر األســعار والغــاء الجمــارك ،بــل أصبحــت اتفاقيــات تتمحــور حــول السياســة االقتصاديــة المحليــة،
وتضــع شــروط مجحفــة علــى السياســات العامــة ،وفــي مقدمتهــا سياســات الدعــم وحمايــة االســتثمار والسياســة الضريبيــة والسياســات
الصناعيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،بــدأ االتحــاد األوروبــي مــع بدايــة مــا يســمى بالربيــع العربــي ببــدء التفــاوض مــع مصــر وتونــس والمغــرب
واألردن حــول اتفاقيــات تجــارة حــرة وعميقــة ،تتمركــز حــول دعــم المســتثمر األجنبــي فــي دول الربيــع العربــي ،مــن خــال تغييــر السياســات
والقوانيــن التــي تحكــم االحتــكار والمنافســة والمشــتريات العامــة ،ومــن أجــل ضمــان أن المســتثمر األجنبــي فــي مصــر ال يحكمــه القضــاء
المصــري ،بــل يتخطــى نطــاق القضــاء المحلــي ويلــزم الدولــة بالتعامــل مــه أمــام محاكــم االســتثمار الدوليــة ،التــي ســنتطرق لهــا الحقــا
ولتحيزهــا للمســتثمرين .وهكــذا ،فقــد أضحــت اتفاقيــات التجــارة واالســتثمار الحــرة ،واتفاقيــات االســثمار الثنائيــة ،هــي قيــود علــى قــدرة
الدولــة فــي صناعــة السياســة العامــة التــي تناســبها .وتعــد منظمــة التجــارة العالميــة مــن األطــر التــي تشــجع علــى نشــر سياســات اقتصاديــة
«حــرة» وفتــح األســواق مــن خــال اتفاقاتهــا متعــددة األط ـراف ،والتــي كان مــن ضمنهــا اتفاقيــات الغــاء دعــم الدولــة للمزارعيــن.
فــي ظــل هــذه الخلفيــة ،ســنتطرق فــي هــذا التقريــر لنــوع واحــد مــن االتفاقيــات ،هــي اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة ،وهــي التــي تعتبــر األكثــر
تأثيـرا علــى مصــر فــي الفتــرة الحاليــة مــن حيــث تكبيــل قــدرة مصــر علــى محاســبة فســاد نظــام مبــارك ،واالنتقــاص مــن قيمــة القضــاء المصــري
واألحــكام التاريخيــة التــي أبطلــت عقــود فاســدة للخصخصــة وبيــع األراضــي.
إن اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة  ))BITهــي اتفاقيــات تضــع األحــكام والشــروط لتحكــم وتنظــم ترتيبــات االســتثمار مــا بيــن دولتيــن،
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ولــذا تســمى بالثنائيــة .وتقــدم المصــادر المختلفــة معلومــات متفاوتــة عــن دخــول مصــر فــي االتفاقيــات االســتثمارية الثنائيــة .فمثــآ ،الهيئــة
العامــة لالســتثمار تدعــى أن مصــر حاليــا طرفــا فــي  69معاهــدة اســتثمار ثنائيــة ،فــي حيــن أن معلومــات المركــز الدولــي لتســوية منازعــات
االســتثمار التابــع للبنــك الدولــي تبيــن أن مصــر طرفــآ فــي  92معاهــدة ،17بينمــا يؤكــد مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (األونكتــاد)
أن مصــر طرفــآ فــي  100معاهــدة 18.وتشــير حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تقريرهــا الســنوي لمنــاخ االســتثمار فــي مصــر لســنة
 2013أن مصــر طرفــا فــي  111اتفاقيــة اســتثمار ثنائيــة 19.وأخيـرا ،فوزيــر االســتثمار المصــري الحالــي يؤكــد أن مصــر لديهــا اتفاقيــات
ثنائيــة «مــع معظــم دول العالــم لحمايــة االســتثمار» 20.هــذا التفــاوت الواضــح فــي عــدد اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة يرجــع الــى طبيعــة تلــك
االتفاقيــات التــي تظــل فــي مجملهــا وتفاصيلهــا سـرية ،ويكــون التفــاوض عليهــا بيــن الدولتيــن بشــكل ســري ومغلــق .كمــا أن هــذا التفــاوت
يلقــي الضــوء علــى الخلــل المســتمر فــي قــدرة الدولــة علــى توفيــر معلومــات للمواطنيــن ،حيــث تعــد أعــداد االتفاقيــات الثنائيــة التــي توفرهــا
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الهيئــة العامــة لالســتثمار المصريــة هــي األقــل.
حددت الهيئة العامة لالستثمار المصرية سبعة مميزات لهذة المعاهدات الثنائية ،22هي:
1.1حماية االستثمار
2.2حرية التعامل بين االستثمارات والمستثمرين
3.3حرية نقل المدفوعات المتعلقة باالستثمار
4.4التعويضات
5.5بدائل متعددة لتسوية منازعات االستثمار
6.6التعريفات
7.7تشجيع االستثمار
اســتنادا للنقــاط الســبع المحــددة مــن قبــل الهيئــة العامــة لالســتثمار ،تعتبــر مصــر أن التوقيــع علــى تلــك المعاهــدات مــن أهــم اســتراتيجيات
تشــجيع االســتثمار األجنبــي المباشــر .وفــي حقيقــة األمــر أن ليســت مصــر الدولــة الوحيــدة التــي تتبــع تلــك السياســة فــي االســتثمار ،بــل ان
دول افريقيــا يمارســون مــا يســمى بـ»صـراع للقــاع» ،حيــث تتصــارع الــدول االفريقيــة فــي تســهيل منــاخ االســتثمار لديهــا مــن أجــل منافســة
الــدول األخــرى فــي جــذب المســتثمرين ،فينتهــي الحــال بالــدول أن تتصــارع للقــاع دون أن تجــذب االســتثمارات المرجــوة .لــذا ،فليــس
مــن الغريــب أن العديــد مــن دول افريقيــا ومنهــم مصــر تمنــح المســتثمرين كافــة االمتيــازات بشــكل تلقائــي ،وذلــك دون حتــى دراســة القيمــة
المضافــة الســتثماراتهم .ومــن الجديــر بالذكــر ،أن العالقــة بيــن الدخــول فــي تلــك االتفاقيــات وجــذب االســتثمار الجنبــي أصبــح أمــر غيــر
مفــروغ منــه ،بــل بــدأت العديــد مــن الــدول الناميــة ،وخاصــة دول أمريــكا الالتينيــة فــي مراجعــة المعاهــدات االســتثمارية الثنائيــة ،وذلــك
لتطهيرهــا مــن الشــروط المجحفــة التــي تكبــل حريــة الــدول فــي صنــع السياســات العامــة ،وهــو مــا ســنتتطرق لــه الحقــا.
ارتفــع عــدد المعاهــدات االســتثمارية الثنائيــة فــي العالــم فــي األعــوام القليلــة الماضيــة نتيجــة لفشــل منظمــة التجــارة العالميــة فــي التفــاوض
علــى معاهــدات متعــددة األطـراف لحمايــة االســتثمار ،ويأتــي هــذا الفشــل بشــكل أساســي بســبب جهــود الــدول الناميــة فــي تعطيــل هــذه
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يف املرفقات قامئة باتفاقيات االستثامر الثنائية مجمعة من املصادر السابق ذكرها.
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المعاهــدات الغيــر عادلــة فــي دورات التفــاوض فــي منظمــة التجــارة العالميــة ،وهــي الــدول التــي شــهدت األثــر الســلبي التفاقيــات حمايــة
االســتثمار علــى اقتصادهــا وعلــى مســاحة صنــع السياســات واتخــاذ القـرار .فقــد أظهــر تقريــر لمؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة أن
عــدد حــاالت التقاضــي فــي المحاكــم الدوليــة المتخصصــة فــي االســتثمار قــد شــهد طفــرة غيــر مســبوقة فــي  ،2012أرجــع التقريــر هــذا
التزايــد الهائــل فــي القضايــا لزيــادة عــدد اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة ،كمــا أوضــح أن حوالــي  68%مــن الــدول المتضــررة مــن التحكيــم
23
كانــت الــدول الناميــة.
كمــا ذكــر مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة واالســتثمار أن أحــكام االســتثمار المربوطــة باتفاقيــات التجاريــة الحــرة «يمكــن أن تعــوق قــدرة
الحكومــات علــى العمــل مــن أجــل شــعبهم 24».هــذا يحــدث عندمــا تصبــح حمايــة االســتثمارات غايــة فــي حــد ذاتهــا ،بــدال مــن أن تكــون
وسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية كجزء من خطة استراتيجية ترسمها الدولة بحرية للنهوض بمواردها ولتحقيق التنمية المستدامة.

اتفاقيات االستثمار الثنائية :قيود غير مبررة
وفــي ظــل هــذه الخلفيــة ،فاتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة جــاءت لتطبــق شــروط تســري فــي االســتثمار بيــن الدولتيــن الموقعتيــن علــى االتفاقيــة،
حيــث تســري علــى المســتثمرين مــن الدولــة األولــى فــي الدولــة الثانيــة وعلــى مســتثمري الدولــة الثانيــة فــي الدولــة األولــى .فمثــا ،اتفاقيــة
االســتثمار الثنائيــة بيــن مصــر وايطاليــا ،تســري علــى المســتثمرين االيطالييــن فــي مصــر ،والمســتثمرين المصرييــن فــي ايطاليــا .ولعــل مــن
المهــم الرجــوع لقضيــة هامــة فــي هــذا االطــار لتوضيــح خطــورة تلــك االتفاقيــات الثنائيــة .قضيــة وجيــه ســياج تعتبــر مــن أهــم القضايــا الدوليــة
التــي اشــتهرت اعالميــا فــي مصــر ،والتــي ترجــع لهــا العديــد مــن الــدول فــي التأكيــد علــى موقفهــم الرافــض التفاقيــات االســتثمار الثنائيــة
الغيــر عادلــة .وتعــود مالبســات القضيــة لعــام  ،2009عندمــا تقــدم رجــل األعمــال وجيــه ســياج وشـريكته كلورينــدا بيتشــي بدعــوى قضائيــة
ضــد مصــر أمــام المركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار التابــع للبنــك الدولــي ،مســتندين التفاقيــة االســتثمار الثنائيــة بيــن مصــر
وايطاليــا .تقــدم المدعــون بدعــوى ضــد مصــر كمســتثمرين يحملــون الجنســية االيطاليــة ،وذلــك عــن اســتثماراتهم فــي شــركتين همــا شــركة
ســياج لالســتثمارات الســياحية وادارة الفنــادق ،وشــركة ســياج طابــا .ادعــى ســياج وشـريكته أن مصــر قــد أخلــت بتعهداتهــا طبقــا التفاقيــة
االســتثمار الثنائيــة بيــن مصــر وايطاليــا ،وذلــك بــأن مصــر  )1فشــلت فــي حمايــة اســتثماراتهم و )2فشــلت فــي حمايتهــم مــن التمييــز ضدهــم
كمســتثمرين أجانــب و )3فشــلت فــي توفيــر المعاملــة العادلــة والمتســاوية لهــم والســتثماراتهم و )4فشــلت فــي منحهــم حمايــة متميــزة
طبقــا لمبــدأ «الدولــة المفضلــة» المذكــور فــي اتفاقيــة االســتثمار الثنائيــة 25.تــم البــت فــي القضيــة لصالــح وجيــه ســياج وشـريكته أمــام المركــز
الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار التابــع للبنــك الدولــي ،وذلــك اســتنادا التفاقيــة االســتثمار الثنائيــة مــع ايطاليــا ،وتــم تغريــم مصــر 74
مليــون دوالر باالضافــة للفوائــد فــي  1يونيــو  ،2009وهــو مــا يعــادل آنــذاك (بمعــدالت الصــرف فــي  )2009حوالــي  415مليــون جنيــه
مصــري ،باالضافــة لتكاليــف التقاضــي التــي كانــت حوالــي  6مليــون دوالر ،والفوائــد.
أهميــة قضيــة ســياج ليســت فقــط مــن حيــث الخســارة الفادحــة التــي تكبدتهــا مصــر ،والتــي تعــد مــن أضخــم مبالــغ الغرامــات آنــذاك ،ولكــن
أهميتهــا تنبــع مــن أنهــا كشــفت عــن مخاطــر عديــدة تتضمنهــا اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة ،سنســتعرض أهمهــا فيمــا يلــي:
جنســية المســتثمر :الجــزء األكبــر مــن قضيــة ســياج تمركــزت حــول جنســية المدعــي .فوجيــه ســياج كان أصــا مصــري الجنســية ،ثــم حصــل
/PublicationsLibrary/en/org.unctad//:http 2012 April ».Settlement Dispute State-Investor in Development Latest« Note Issue IIA UNCTAD
23
pdf.en_webdiaepcb2013d3
.info/FTAs/title2/sg.org.twnside.www//:http .2010 September 2 .”Treaties Investment over Concerns Voice Academics Leading“ .Sanya ,Smith
24
htm.164.info.fta/2010/service
Sustainable for Insitute International .»?Nationality of Question A :Egypt of Republic Arab .v Vecchi Clorinda and Siag George Elie Waguih“ .Whitsitt .E
25
-a-egypt-of-republic-arab-v-vecchi-clorinda-and-siag-george-elie-waguih/08/06/2009/itn/org.iisd.www//:http .2009 June 8 .News Treaty Investment .Development
/nationality-of-question

علــى الجنســية االيطاليــة ،التــي اســتغلها فــي تقديــم الدعــوة ضــد مصــر .لــذا ،فقــد كان الجــزء األكبــر مــن القضيــة هــو تحديــد مــا اذا كان
ســياج مــازال يتمتــع بالجنســية المصريــة ،أم أنــه فــي كان فــي الوقــت الــذي ترجــع اليــه تفاصيــل الدعــوى قــد انهــى عالقتــه بمصــر وأصبــح
ايطاليــا .وكان الدفــاع األساســي لمصــر فــي تلــك النقطــة أن وجيــه ســياج كان يســتغل جــواز الســفر المصــري وأوراقــه المصريــة فــي العديــد
مــن األنشــطة ولذلــك ،فهــو مصــري الجنســية ولــم يتخلــى عــن جنســيته المصريــة .ولــك المحكمــة قــررت أن وجيــه ســياج كان قــد تخلــى عــن
جنســيته المصريــة ،وأصبــح مواطنــا ايطاليــا بحكــم القانــون االيطالــي ،26وبذلــك فلــه الحــق فــي رفــع دعــوى قضائيــة ضــد مصــر كمســتثمر
أجنبــي ،واســتنادا التفاقيــة االســتثمار الثنائيــة بيــن مصــر وايطاليــا .اذن ،فاثبــات جنســية ســياج االيطاليــة هــي األهــم فــي تلــك القضيــة ،ألنــه
األســاس الــذي يتحــدد بــه اختصــاص محكمــة االســتثمار الدوليــة فــي نظــر تلــك القضيــة ،وهــو أيضــا مــا يشــير الــى الميــزة الهائلــة التــي
يتمتــع بهــا المســتثمر األجنبــي مقارنــة بالمســتثمر المصــري .فالمســتثمر المصــري فــي مصــر يجــب أن يحتــرم القضــاء المصــري ،وأن يقــدم
أي دعــاوى أو تظلمــات مــن خــال القضــاء المصــري ،أمــا المســتثمر األجنبــي فــا يحتــاج حتــى أن يمــر بالقضــاء المحلــي ،ومــن حقــه أن
يتجــه للمحاكــم الدوليــة ويفــرض علــى مصــر أن تخضــع للســلطة القضائيــة للمحاكــم االســتثمارية ،وكل هــذا بحكــم اتفاقيــات االســتثمار
الثنائيــة فقــط.
تعريــف المســتثمر واالســتثمار :مــن األمــور التــي تثــار دومــا فــي اعت ـراض الــدول واالقتصادييــن علــى اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة ،هــو
التعريــف الواســع والمطــاط للمســتثمر واالســتثمار .فغالبيــة االتفاقيــات الثنائيــة ال تتضمــن تعريــف لالســتثمار وللمســتثمر ،وهكــذا تنطبــق
علــى عــدد واســع مــن الحــاالت والقضايــا .وبحكــم أن محاكــم الفــض فــي النزاعــات االســتثمارية ال يحكمهــا اال تنفيــذ بنــود اتفاقيــة
االســتثمار الثنائيــة ،فهــي تبــع هــذا التعريــف الواســع المطاطــي .وقــد كان هــذا التعريــف الواســع واضحــا جليــا فــي قضيــة ســياج ،حيــث
حكمــت المحكمــة أن شـراء ســياج وشـريكته ألســهم فــي شــركات ،وشـراكتهم فــي مشــاريع مختلفــة مــع آخريــن يعــد اســتثمارا ،وهنــا أكــد
الحكــم أن «اتفاقيــة االســتثمار الثنائيــة بيــن مصــر وايطاليــا كمثيالتهــا مــن االتفاقيــات الثنائيــة تتبــع تعريــف واســع لالســتثمار ...وهكــذا فمــا
تتناولــه القضيــة يعــد اســتثمارا» 27حتــى وان كان رأس المــال المســتثمر والمعــدات والمــوارد المســتغلة فــي االســتثمار أصلهــا مــن مصــر
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وليــس ايطاليــا.
تخطــي القضــاء المحلــي وتجاهــل أحكامــه :مــن أهــم األمــور التــي تنفــرد بهــا القضايــا االســتثمارية هــي تخطــي القضــاء المحلــي .فالقانــون
الدولــي بشــكل عــام يتبــع مبــدأ اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة ،وهــو الــذي يقتضــي مــن أي مدعــي أن يتجــه للقضــاء المحلــي أوال ،وأن
يســتنفد كل االجـراءات القانونيــة المحليــة الممكنــة ،بمــا فيهــا تقديــم الشــكاوى وتقديــم القضايــا والدعــاوى واالســتئناف .ويوجــب القانــون
الدولــي علــى أي مدعــي أمــام لجــان أو محاكــم دوليــة أن يثبــت اســتنفاد ســبل االنتصــاف المحليــة أوال قبــل قبــول دعوتــه .أمــا اتفاقيــات
االســتثمار الثنائيــة فهــي تخــرج تمامــا عــن هــذه القاعــدة ،حيــث يســمح للمســتثمر األجنبــي بموجبهــا تخطــي القضــائ المحلــي ،وتجاهــل
ســبل االنتصــاف المحليــة ،بــل وتلغــي أي أحــكام قائمــة فــي القضــائ المحلــي ،كمــا لــو لــم تحــدث .وهــو مــا ترتــب عليــه مثــا أن مصــر
تقاضــى اليــوم دوليــا بشــأن العديــد مــن القضايــا التــي اتــم البــت فيهــا بالفعــل أمــام القضــاء المحلــي المصــري ،وأهمهــا قضايــا بيــع األراضــي
(كقضايــا الفطيــم ودامــاك المعتمــدة علــى اتفاقيــة االســتثمار الثنائيــة بيــن مصــر واالمــارات العربيــة المتحــدة) وقضايــا الخصخصــة (كقضيــة
غــزل شــبين والتــي رفعهــا المســتثمر الهنــدي عــن شــركة اندورامــا اســتنادا التفاقيــة االســتثمار الثنائيــة بيــن مصــر والمملكــة المتحــدة).
وبالرغــم مــن أن القضــاء المصــري قــد حكــم بفســاد تلــك االســتثمارات مــن حيــث فســاد العقــود أو فســاد عمليــات البيــع والشـراء ،اال أن
المحاكــم الدوليــة ال تهتــم بالفســاد وال بمبــادئ العدالــة ،بــل تتمركــز اجراءاتهــا حــول تنفيــذ االتفاقيــات الثنائيــة ،التــي بدورهــا تعنــي بحمايــة
المســتثمر فــي كل األحــوال ،حتــى وان ثبــت فســاد اســتثماره.
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وهكــذا ،فمــن المهــم تذكــر أن قضايــا االســتثمار الدوليــة ال تســتند لمبــادئ العدالــة ،بــل تســتند لمــا جــاء فــي االتفاقيــة حرفيــا ،وهكــذا
فالمحاكــم المتخصصــة فــي فــض تلــك النزاعــات ال تهتــم بالعدالــة التــي نعرفهــا ونســعى لهــا ،بــل تهتــم فقــط ببنــود االتفاقيــة التــي تقتضــي
توفيــر الحمايــة المميــزة للمســتثمر فــي كل األحــوال.
تكاليــف التحكيــم الباهظــة واج ـراءات طويلــة :قــد يدعــي البعــض أن المســتثمرين األجانــب يتوجهــون للمحاكــم الدوليــة بســبب بــطء
االجـراءات القانونيــة فــي العديــد مــن الــدول اناميــة ومنهــا مصــر .اال أن هــذا االدعــاء ال أســاس لــه مــن الصحــة ،حيــث أن متوســط فتــرة
التقاضــي التــي تحتاجهــا المحاكــم الدوليــة لفــض نزاعــات االســتثمار تق ـ ّدر بحوالــي  3.6ســنوات! 29فعلــى ســبيل المثــال تعــد قضيــة
«ســوثيرن باســيفيك للعقــارات  -الشــرق االوســط» ضــد مصــر (وهــي القضيــة رقــم )3/84/ARB :مــن أطــول قضايــا التحكيــم الدوليــة،
حيــث اســتغرقت القضيــة حوالــي  7.7ســنوات! 30اذن فالمســتثمرون األجانــب عندمــا يتجهــون للتحكيــم الدولــي ،فهــم يتوجهــون مــن
أجــل االمتيــازات الغيــر عاديــة التــي توفرهــا لهــم تلــك المحاكــم المعنيــة بحمايــة المســتثمر فقــط ،ولالســتفادة مــن الحمايــة الغيــر عاديــة
التــي توفرهــا لهــم اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة .مــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن تكاليــف التحكيــم الباهظــة تعــد مــن أهــم التحديــات التــي
تفــرض نفســها علــى الدولــة الموقعــة علــى اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة .فبحكــم تلــك االتفاقيــات الثنائيــة تجبــر الدولــة للمثــول أمــام محاكــم
االســتثمار تلــك ،ممــا يترتــب عليــه تكاليــف مرتفعــة جــدا ،حتــى وان تمــت التســوية فــي نهايــة المطــاف .متوســط التكاليــف لهــذة الدعــوات
تت ـراوح مــا بيــن مئــات اآلف الــي المالييــن مــن الــدوالرات .علــى ســبيل المثــال ،مصــر دفعــت حوالــي  6مليــون دوالر فــي قضيــة رقــم
 15/05/ARBالمقدمــة مــن ســياج كرســوم للمحكمــة فقــط ،وفــي نفــس القضيــة الســابق ذكرهــا دفعــت مصــر حوالــي  74مليــون دوالر
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باإلضافــة الــى الفوائــد الســنوية (حوالــي  )6%كتعويضــات لشــركة ســياج بســبب حكــم المحكمــة لصالــح الشــركة اإليطاليــة.
فــرض تنفيــذ األحــكام :علــى عكــس كل االتفاقيــات الدوليــة األخــرى ،تتضمــن العديــد مــن اتفاقيــات االســتثمار الثنائيــة مــواد تفــرض علــى
الدولــة تنفيــذ األحــكام .فبالرغــم مــن أن الــدول لهــم ســيادة ومــن حــق أي دولــة االحتفــاظ بالســتمتاع بتلــك الســيادة كاملــة ،اال أن مصــر
وغيرهــا مــن الــدول قــد تخلــت بموجــب العديــد مــن اتفاقيــات االتســتثمار الثنائيــة عــن جــزء هــام مــن تلــك الســيادة ،واختــارت الموافقــة علــى
قواعــد غيــر عادلــة بالدخــول فــي تلــك االتفاقيــات الثنائيــة .ففضــا عــن أن مصــر مجبــرة بموجــب تلــك االتفاقيــات الثنائيــة علــى المثــول
أمــام المحاكــم الدوليــة ،فــان مصــر مجبــرة علــى احت ـرام احــكام تلــك المحاكــم ،حتــى وان خالفــت أحــكام القضــاء المحلــي المصــري،
وحتــى ان خالفــت أبســط قواعــد العدالــة.
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مصر ثالث أكثر دولة تقاضى دوليا على مستوى العالم
يوجــد عــدة محاكــم دوليــة متخصصــة فــي قضايــا االســتثمار و مــن أهمهــا :لجنــة األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي
(( ،UNCITRALغرفــة التجــارة الدوليــة ( ،)ICCمركــز القاهــرة اإلقليمــي التجــاري الدولــي ،غرفــة ســتوكهولم التجاريــة ،محكمــة
االســتثمار العربيــة وأخيــرآ وليــس اخــرآ المركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار  ))ICSIDوهــو التابــع للبنــك الدولــي .ومــن الجديــر
بالذكــر ،أن معظــم الدعــاوى القضائيــة المقامــة ضــد الحكومــة المصريــة هــي مــن خــال المركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار ،التابــع
للبنــك الدولــي .تتبــع المحاكــم الدوليــة المتخصصــة فــي االســتثمار قواعــد مختلفــة فــي اتاحــة المعلومــات عــن القضايــا المقدمــة ،ولكنهــا
كلهــا تتســم بالس ـرية بشــكل عــام ،وان تفاوتــت درجــات الس ـرية مــن محكمــة ألخــرى .لــذا ،فالدعــاوى المعروفــة ليســت بالتأكيــد كل
الدعــاوى ،ولكنهــا الدعــاوى التــي تــم نشــرها مــن قبــل المحاكــم المتخصصــة .ولعــل سـرية تلــك المحاكــم وتلــك االجـراءات مرتبطــة بشــكل
وثيــق بسـرية االتفاقــات االســتثمارية الثنائيــة ،ممــا يثيــر تســاؤالت عديــدة حــول فائــدة تلــك المنظومــة للــدول وخاصــة الــدول الناميــة والتــي
هــي األكثــر تضــررا مــن تلــك المنظومــة الغيــر عادلــة.
نتــج المركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار عــن معاهــدة متعــددة األطـراف وضعتهــا االدارة التنفيذيــة للبنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر
32
التابعــة للبنــك الدولــي .وقــد فتــح بــاب التوقيــع علــي المعاهــدة فــي  18مــارس  1965ودخــل حيــز النفــاذ فــي  14أكتوبــر .1966
ويهــدف هــذا المركــز الــي إزالــة العوائــق الرئيســية التــي تواجــه المســتثمرين ،وتتمثــل هــذة العوائــق طبقــا لمعاهــدة البنــك فــي عــدم وجــود
هيئــات متخصصــة لتســوية المنازعــات االســتثمارية ،لــذا فالســبب المعلــن مــن اتاحــة هــذا المركــز الدولــي هــو اتاحــة المســاحة المطلوبــة
مــن قبــل المســتثمرين األحجانــب فــي أي دولــة لمباشــرة أعمالهــم و تولــي حقوقهــم .مــن المفتــرض هنــا اذا أن ضمــان حقــوق المســتثمرين
سيشــجع االســتثمار المباشــر.
ولكــن كل تلــك الفرضــات أثبتــت عــدم صحتهــا .فالمســتثمر األجنبــي فــي أي دولــة مــن حقــه اللجــوء للقضــاء المحلــي فــي تلــك الدولــة.
كما أن أي مســتثمر ،قبل بدء االســتثمار في أي دولة أجنبية ،يدرس مناخ االســتثمار ونزاهة القضاء بها ،ثم يقرر ما اذا كان سيســتثمر
فيهــا .لــذا ففرضيــة أن التحكيــم الدولــي يزيــد مــن فــرص االســتثمار االجنبــي غيــر صحيحــة ،خاصــة ألن معظــم الــدول اآلن لديهــا اتفاقيــات
ثنائيــة ،لــذا فالميــزة النســبية للدخــول فــي تلــك االتفاقيــات هــي مــن حــظ المســتثمرين األجانــب فقــط ،الذيــن تحــرروا مــن أي شــروط
وقواعــد لالســتثمار الصالــح ،وأصبــح لهــم القــدرة علــى اســتغالل التقاضــي الدولــي فــي أي وقــت لتحقيــق مكاســب خياليــة ،حتــى وان ثبــت
الفســاد فــي اســتثماراتهم .محاكــم االســتثمار الدوليــة تضــع كل مــن الــدول والمســتثمرين األجانــب فــي موقــف مضــاد لبعضهــم البعــض،
حيــث تحــاول الــدول الخــروج مــن هــذة القضايــا بأقــل خســائر ممكنــة ،فــي حيــن أن المســتثمرين يســعون لتحقيــق أكبــر ربــح ممكــن.
مصــر مــن ضمــن اكثــر الــدول المقــام ضدهــا دعــاوي قضائيــة فــي المحاكــم الدوليــة لالســتثمار .بغــض النظــر عــن اختــاف المصــادر ،تكــون
مصــر دائمــآ مــن ضمــن أول عشــرة دول .تقريــر األونكتــاد لعــام  ،2012علــى ســبيل المثــال ،يضــع مصــر فــي المرتبــة الســابعة باجمالــي 17
دعــوة قضائيــة تاريخيــآ 33.فــي دراســة أجراهــا عــدد مــن المتخصصيــن والباحثيــن فــي كلويــر اربيتراشــين ()Arbitration Kluwer
تبيــن أن مصــر تحتــل المركــز الثالــث بعــد األرجنتيــن وفنزويــا فقــط ،باجمالــي  17دعــوة قضائيــة ايضــآ 34.أمــا المركــز الدولــي لتســوية
منازعــات االســتثمار ،فهــو يبيــن أن يوجــد  22دعــوة قضائيــة ضــد مصــر فــي هــذا المركــز فقــط 35.الجديــر بالذكــر إنــه يوجــد علــى األقــل
عشــرة دعــاوي قضائيــة ضــد مصــر منــذ ثــورة ينايــر  2011ممــا كان يضــع مصــر مــن ضمــن أول أربعــة دول فــي خــال أعــوام -2011
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 36.2013آخرهــم كانــت ثالثــة دعــاوى مقامــة مــن أســامة الش ـريف ودعــوى مقامــة مــن شــركة  APAااليطاليــة ،كمــا يبيــن الجــدول
المرفق في نهاية التقرير.
مــن الدعــاوى الهامــة بعــد الثــورة هــي دعــوى شــركة فيوليــا الفرنســية متعــددة الجنســيات ضــد مصــر ،والتــي كان مــن ضمــن ادعائاتهــا العديــدة
أن تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور فــي مصــر ســيضر باســتثماراتها ،وســيمثل خرقــا لتعهــدات مصــر فــي اتفاقيتهــا الثنائيــة مــع فرنســا..37
اذن ،فبحكــم اتفاقيــات مصــر الثنائيــة التــي تفــوق المائــة اتفاقيــة ،يجــب علــى مصــر أن تســتأذن مــن أي مســتثمر أجنبــي ينتمــي للــدول
المئــة التــي تربطهــا بمصــر اتفاقيــات اســتثمار قبــل أن تعــدل أي تشـريع أو تطــور مــن سياســاتها المحليــة .فأيــن اذن الســيادة المصريــة فــي
اتخــاذ الق ـرار؟ وأي فرصــة لــدى مصــر ومثيالتهــا مــن الــدول الناميــة المكبلــة لتعديــل تش ـريعاتها وسياســاتها اســتجابة لمطالــب الشــعب
واحتياجــات االقتصــاد المحلــي؟
يوجــد حوالــي  11دعــوة قضائيــة ســارية و  11تــم الفصــل فيهــم مــن خــال المركــز الدولــي لتســوية المنازعــات (لتكــون مجمــوع الدعــاوي
 .)22فــي ال 11دعــاوي التــي تــم الفصــل فيهــم ،المحكمــة حكمــت لحــق المدعــي عليــه (مصــر) فــي اثنيــن منهــم و لحــق المدعــي
38
(المســتثمر األجنبــي) فــي أربعــة وتــم تســوية الدعــاوي الباقيــة مــن خــال تقســيم مصروفــات المحكمــة بيــن المدعــي والمدعــي عليــه.
ولكــن المشــكلة األكبــر أن هــذة الدعــاوي مكلفــة حتــى فــي حالــة عــدم خســارة مصــر ،ألن المحكمــة تفــرض رســوم ضخمــة للغايــة علــى
كل مــن المدعــي والمدعــي عليــه كمــا ســبق وذكرنــا.

المخرج من القيود :مخرج مصري في اطار دولي
هــذة االتفاقيــات تفتــح المجــال وتعطــي الحــق للمســتثمر أن يلجــأ الــى محاكــم دوليــة لضمــان حقوقــة بغــض النظــر عــن قوانيــن الدولــة التــي
يتــم فيهــا االســتثمار .لألســف ،هــذا الســيناريو يــؤدي الــى تمكيــن المســتثمر مــن أن يأخــذ وضــع الضحيــة فــي أي نـزاع ،وعندمــا يلجــأ الــى
التحكيــم الدولــي ،تتســبب شــروط االتفاقيــات الثنائيــة المتحيــزة الــي حمايــة المســتثمر فــي تحمــل الحكومــة مســؤولية دفــع الغرامــات التــي
تصــل إلــى المليــارات.
كمــا أن التفاقيــات االســتثمار الثنائيــة دورا مباشــرة فــي تقييــد قــدرة الدولــة علــى صنــع السياســات التنمويــة واتخــاذ القـرارات خاصــة فيمــا
يتعلــق بحمايــة حقــوق العمــال ،واألجــور والسياســات التنمويــة ..باالضافــة الــى ذلــك ،هــذه المعاهــدات لديهــا العديــد مــن األبعــاد األكثــر
تعقيــدا مثــل األحــكام التــي تحــد مــن قــدرة البلــدان الناميــة علــى حــث المســتثمرين األجانــب علــى توظيــف العمــال المحلييــن ،أو تدريبهــم،
ونقــل المعرفــة والتكنولوجيــا اليهــم ،ممــا يعرقــل مــن محــاوالت الدولــة لتوســيع المدخــات المحليــة .كل هــذا يحــول دون اســتفادة الدولــة
مــن االســتثمار وتحقيــق الدولــة لواجباتهــا اتجــاه مواطنيهــا.
وبالتالــي ،يبــدو أن مصــر ينبغــي عليهــا اعــادة النظــر وتقييــم التأثيــر المباشــر والغيــر مباشــر لهــذة االتفاقيــات الثنائيــة ،علمــا بأنــه ليــس مــن
المســتحيل لدولــة أن تبــدي اعتراضهــا علــى النظــام االســتثماري الدولــي الحالــي ،فهــذا مــا رأينــاه مــن العديــد مــن دول أمريــكا الالتينيــة
39
وجنــوب أفريقيــا وأســتراليا وغيرهــا.
فنظـرا للتكاليــف العاليــة للتحكيــم والقيــود التــي فرضــت علــى القــدرة التشـريعية للــدول األعضــاء فــي مثــل هــذة المحاكــم ،ليــس مــن الغريــب
أن العديــد مــن الــدول بــدأت فــي االعتـراض علــى نظــام التحكيــم االســتثماري الحالــي .دول أمريــكا الالتينيــة باألخــص مــن أكثــر الــدول
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المعترضــة علــى النظــام االســتثماري الدولــي ألنهــم مــن أكثــر الــدول تأثــرآ بهــذا النظــام ،وهنــاك ســبل مختلفــة اســتغلتها تلــك الــدول مــن
أجــل اســتعادة سياســدتها والخــروج مــن قيــود النظــام االســتثماري الحالــي.
علــى ســبيل المثــال ،اســتخدمت األرجنتيــن ثغــرة قانونيــة فــي ميثــاق معاهــدة المركــز الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمارية فــي مصلحتهــا
وهــي المتمثلــة فــي مادتــي  53و ،54وهــو المــواد التــي ترجتمهــا األرجنتيــن لتعنــي أن للدولــة الحــق أن تشــترط علــى المســتثمرين أن
ينجحــوا أوآل فــي تقديــم الدعــاوي القضائيــة الخاصــة باالســتثمار فــي المحاكــم المحليــة قبــل أن تنفــذ الدولــة ســداد التعويضــات التــي حكــم
40
بهــا المركــز الدولــي .وهكــذا نجحــت األرجنتيــن فــي الهروبمــن تنفيــذ أحــكام المحكمــة االســتثمارية ضدهــا بشــكل قانونــي.
المعارضــة ال تقتصــر علــى بلــدان أمريــكا االتينيــة ،فمنــذ عــام  ،2011والحكومــة األســترالية لــم تعــد تناقــش أحــكام متعلقــة بتســوية
المنازعــات االســتثمارية بيــن المســتثمر األجنبــي والدولــة فــي اتفاقياتهــا التجاريــة مــع دول أخــرى .وفــي عــام  ،2012أنهــت جنــوب
أفريقيــا معاهدتهــا االســتثمارية مــع بلجيــكا بعــد خســارتها فــي قضيــة ضــد شــركة بلجيكيــة ،كمــا بــدأت فــي مراجعــة مــواد االتفاقيــات
الثنائيــة المختلفــة ،وذلــك مــن أجــل تالفــي أخطــاء الماضــي وتصحيــح المــواد الغيــر عادلــة 41.هــذه الحكومــات تمهــد الطريــق إلصــاح
نظــام التحكيــم االســتثماري وذلــك مــن أجــل الخــروج مــن النظــام الظالــم المفــروض ،وخلــق نظــام جديــد يحتــرم العدالــة ،ويحتــرم الدولــة
وســيادتها ،ويعتــرف باالســتثمار األجنبــي كمصــدر مهــم اســتراتيجي للتنميــة ،طالمــا احتــرم قواعــد الدولــة ولــم يطمــع فــي مواردهــا بشــكل
غيــر قانونــي.
بعــد دراســة الدعــاوي القضائيــة المقامــة ضــد مصــر والنظــر فــي بعــض تجــارب دول أخــرى ،يتضــح أن االداة التــي تمكــن المســتثمر الخــاص
فــي اللجــوء الــى المحاكــم الدوليــة هــي المعاهــدات االســتثمارية الثنائيــة نظــرآ للحوافــز الكثيــرة المضمونــة فــي هــذه المعاهــدات.
لألســف يتــم إســتغالل هــذة الحوافــز ويتحــول األمــر مــن تشــجيع لإلســتثمار الــى ربــح للمســتثمر علــى حســاب الدولــة والشــعب .فهــذا
يقودنــا الــى أن نتســائل إذ مــا كانــت لدينــا خيــارات ..وألن العديــد مــن الــدول األخــرى قــد بــدأت فــي تمهيــد الطريــق بالفعــل الســتثمار
أكثــر عدالــة ،ســواء مــن خــال مراجعــة هــذه االتفاقيــات ،ودراســة جــدوى الدخــول فيهــا ،أو الغــاء بعــض االتفاقيــات الظالمــة ،أو االمتنــاع
عــن تنفيــذ األحــكام الظالمــة ،فيتعيــن علــى مصــر أن تســير فــي نفــس االتجــاه ،وتنضــم لتلــك الــدول التــي فضحــت عــور تلــك االتفاقيــات
الظالمــة ،وقــررت العمــل مــن أجــل الصالــح العــام.
لهــذا ،فبعــد قيــام ثــورة ينايــر كان مــن األحــرى علــى الحكومــة المصريــة أن تراجــع تعهداتهــا الدوليــة ،واتفاقياتهــا الدوليــة ،وأن تحــارب
الفســاد الــذي يهــدر مليــارات الجنيهــات ســنويا ،وذلــك بــدال مــن التصالــح مــع الفســاد والخضــوع لتلــك االتفاقيــات المجحفــة ..باالضافــة
الــى ذلــك ،يجــب علــى الحكومــة المصريــة أن تفتــح المجــال للمشــاركة االجتماعيــة فــي مثــل هــذه الق ـرارات ،وفــي المفاوضــات علــى
أي اتفاقيــات اســتثمارية أو تجاريــة ،وأن تتضمــن شــفافية اتخــاذ القـرار ،ألن الرقابــة الشــعبية ســتظل هــي الضامــن األول واألخيــر للنزاهــة
والحفــاظ علــى الصالــح العــام.
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عنوان القضية

المدعي

اإلتفاقية

التسوية

ARB/05/19

مجموعة هلنان للفنادق

اتفاقية االستثمار الثنائية بين
مصر وبلجيكا1999

يتحمل كل طرف  ٪50من
تكلفة اإلجراءات

ARB/05/15

وجيه سياج وكلوريندا فيشي

اتفاقية االستثمار الثنائية بين
مصر وايطاليا 1989

مصر تحملت التكلفة

ARB/04/13

جان دي نول والمجموعة
الدولية للتجريف (تابع
مشروع تجريف بالسويس)
مجموعة جوي لصناعة
المعادن  -تابع لمشروع
تنقيب الفوسفات
أمونسيتو وآخرون

ARB/02/9

شركة شامبيون للتجارة
وأيمريترايد الدولية

ARB/99/6

شركة الشرق االوسط لشحن
وتسليك االسمنت

اتفاقية االستثمار الثنائية
 1977و 2002بين مصر
وبلجيكا ولوكسيمبورج
اتفاقية االستثمار الثنائية
بين مصر والمملكة المتحدة
1975
اتفاقية االستثمار الثنائية
مصر والواليات المتحدة
االمريكية 1982
اتفاقية االستثمار الثنائية
مصر والواليات المتحدة
االمريكية 1982
اتفاقية االستثمار الثنائية
مصر واليونان 1993

مصر لم تتحمل التكلفة

ARB/98/4

مجموعة وينا للفنادق

ARB/89/1

شركة هانوفير للصناعة

ARB/84/3

سوثيرن باسيفيك للعقارات -
الشرق االوسط

ARB/08/18

اتفاقية االستثمار الثنائية بين
شركة ماليكورب لمتد
مصر و المملكة المتحدة
()Malicorp Limited
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ARB/02/15

اتفاق بالتسوية وتم وقف
االجراءات
وقف الدعوى لعدم دفع التقدم
المطلوب
مصر لم تتحمل التكلفة
مصر تحملت التكلفة

اتفاقية االستثمار الثنائية
مصر والمملكة المتحدة
1975
-

مصر تحملت التكلفة

-

مصر تحملت التكلفة
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يتحمل كل طرف  %50من
تكلفة التحكيم

يتحمل كل طرف  ٪50من
تكلفة اإلجراءات

الجدول الثالث :اتفاقيات االستثمار الثنائية مع مصر:
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الدولة
فرنسا
المملكة
المتحدة
اليابان
السويد
الصومال
المملكة
العربية
السعودية
تونس
الجماهيرية
العربية الليبية
لبنان
الواليات
المتحدة
األمريكية
أوكرانيا
االرجنتين
أوزبكستان
البانيا
إسبانيا
إيطاليا
جمهورية
التشيك
اندونيسيا
اليونان
تركمانستان
الصين
رومانية
كازاخستان
جمهورية
كوريا
المجر
كندا
بولندا
هولندا
سريالنكا
اليمن
األردن
التفيا
المغرب
الجمهورية
العربية
السورية
1

قائمة االتفاقيات حتى يوليو 2013
تاريخ حيز التنفيذ
تاريخ اإلمضاء
1975/10/1
1974/12/22
1976/2/24
1975/6/11
1977/1/28
1978/7/15
1982/5/29
1990/3/13

1978/1/14
1979/1/29
1983/4/16
1990/12/18

1989/12/8
1990/12/3

1991/1/2
1991/7/4

1996/3/16
1986/3/11

1992/6/2
1992/6/27

1992/12/21
1992/5/11
1992/12/16
1994/5/22
1992/11/3
1989/3/2
1993/5/29

1993/10/10
1993/12/3
1994/2/8
1994/4/6
1994/4/26
1994/5/1
1994/6/4

1994/1/19
1993/7/16
1995/5/23
1994/4/21
1994/11/24
1993/11/14
1996/3/18

1994/11/29
1995/4/6
1996/2/28
1996/4/1
1996/4/3
1996/8/8
1997/5/25

1995/5/23
1996/11/13
1995/7/1
1996/1/17
1996/3/11
1992/6/6
1996/5/8
1997/4/24
1997/5/14
1997/4/28

1997/8/21
1997/11/3
1998/1/17
1998/3/1
1998/3/10
1998/4/10
1998/4/11
1998/6/
1998/7/1
1998/10/5

أالونكتاد أعد هذة القائمة وهي تضم  100دولة

البحرين
اإلمارات
العربية
المتحدة
روسيا
البيضاء
كرواتيا
قبرص
األراضي
الفلسطينية
مالوي
سلوفاكيا
جمهورية
كوريا
الديمقراطية
الشعبية
سلوفينيا
جزر القمر
عمان
الجزائر
بلغاريا
االتحاد
الروسي
مالي
مالطا
الدنمارك
ماليزية
الهند
البرتغال
النمسا
البوسنة و
الهرسك
تايالند
فيتنام
سنغافورة
الكويت
بلجيكا
ولوكسمبورغ
تركيا
استراليا
السودان
منغوليا
فنلندا
أرمينيا

1997/10/4
1997/5/11

1999/1/11
1999/1/11

1997/3/20

1999/1/18

1997/10/27
1998/10/21
1998/4/28

1999/5/2
1999/5/11
1999/6/19

1997/10/21
1997/4/30
1999/8/19

1999/9/7
2000/1/1
2000/1/12

1998/10/28
1994/11/13
1998/3/25
1997/3/29
1998/3/15
1997/9/23

2000/2/7
2000/2/27
2000/3/3
2000/5/3
2000/6/8
2000/6/12

1998/3/9
1999/2/20
1996/6/24
1997/4/14
1997/4/9
1999/4/29
2001/4/12
1998/3/11

2000/7/7
2000/7/17
2000/10/29
2000/11/3
2000/11/22
2000/12/23
2001/4/29
2001/10/29

2000/2/18
1997/9/6
1997/4/15
2001/4/17
1999/2/28

2002/2/27
2002/3/4
2002/3/20
2002/4/26
2002/5/24

1996/10/4
2001/5/3
2001/7/8
2004/4/27
2004/3/3
1996/1/9

2002/7/31
2002/9/5
2003/4/1
2005/1/25
2005/2/5
2006/3/1

قطر
أيسلندا
ألمانيا

1999/2/12
2008/1/8
2005/6/16

2006/7/14
2009/6/15
2009/11/22

إثيوبيا
سويسرا
اذربيجان
الكاميرون
جمهورية
أفريقيا
الوسطى
تشاد
شيلي
الكونغو
جيبوتي
الغابون
جورجيا
غانا
غينيا
جمهورية
إيران
اإلسالمية
جامايكا
مقدونيا
موزمبيق
النيجر
نيجيريا
باكستان
السنغال
صربية
سيشيل
جنوب أفريقيا
سوازيالند
تنزانيا
أوغندا
زامبيا
زيمبابوي

2006/7/27
2010/6/7
2002/10/24
2000/10/24
2000/11/7
1998/3/14
1999/8/5
1998/12/18
1998/7/21
1997/12/22
1999/8/10
1998/3/11
1998/3/6
1977/5/25
1999/11/10
1999/11/22
1998/12/8
1998/3/4
2000/6/20
2000/4/16
1998/3/5
2005/5/24
2002/1/22
1998/10/28
2000/7/18
1997/4/30
1995/11/4
2000/4/28
1999/6/2

2010/5/27
2012/5/15

قانون رقم  82لسنة

:2013

2

2

الجريدة الرسمية – العدد  36ممكرر (أ) في  11سبتمبر 2013

قانون رقم  4لسنة :2012

3

3

الجريدة الرسمية – العدد  52مكرر (ه) في  3يناير 2012

()setontooF
نظرآ بأن الدعوة قدمت في سبتمبر  ،2013ال يوجد معلومات كافية عن اإلتفاقية االستثمارية التي سمحت برفع القضية .ولكن ،واضح انها ناتجة
1
عن اتفاقية مصر الثنائية مع ايطاليا حيث أن شركة المدعى ايطالية الجنسية.

نظرآ بأن الدعوة قدمت في سبتمبر  ،2013ال يوجد معلومات كافية عن اإلتفاقية االستثمارية التي سمحت برفع القضية .ولكن ،واضح انها ناتجة
2
عن اتفاقية مصر الثنائية مع سويسرا.
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