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معاهدات االستثمار الثنائية األولى
لكينيث فاندفيلد
محمد السالمي *
كثيرًا ما يعكس نوع االتفاقيات الدولية متانة العالقات والثقة بين الدول؛ ففي نطاق الواليات المتحدة األمريكية ،تعد معاهدات
االستثمار الثنائية أو معاهدة الصداقة والتجارة األمريكية ( ) FCNفي فترة ما بعد الحرب هي اللبنة األساسية ألغلب معاهدات االستثمار
الدولية .حيث كان الهدف من هذه االتفاقية حصول الشركات األمريكية التي تستثمر في الخارج على نفس الحماية التي يحصل عليها
المستثمرون األجانب في الواليات المتحدة بموجب دستور الواليات المتحدة .يتطرق كتاب «معاهدات االستثمار الثنائية األولى» إلى
كيفية إعادة صياغة معاهدات  ،FCNالتي تعود إلى عام  1776والموقعة مع فرنسا والتي تتعلق في األصل بإقامة عالقات تجارية وبحرية.
كما يقدم هذا الكتاب إضافة للتاريخ الدبلوماسي ،من حيث استعراضه للتاريخ المبكر للممارسة األمريكية من خالل سرده للتاريخ
التفاوضي للمعاهدات الثنائية للواليات المتحدة ،ويوضح سياسة واستراتيجية الواليات المتحدة للتفاوض في ظل الرؤساء المتعاقبين.
الكتاب من تأليف البروفيسور كينيث فاندفيلد ،ويشغل حاليا منصب عميد وأستاذ القانون في كلية توماس جيفرسون للقانون في
سان دييغو ،وشغل سابقا ممثال للواليات المتحدة في المحكمة الدولية في الهاي  .ونظرًا لخبرته في الخدمة الحكومية واألكاديمية،
يعد البروفيسور فاندفيلد واحدا من أهم رواد هذا المجال.

ال مف�ص ً
يقدم الكتاب حتلي ً
ال ملحتوى العديد من
املعاهدات الثنائية الرئي�سية .كما �أنه حري�ص على
مراجعة التفكري وراء ت�صميم املعاهدات الثنائية
احلديثة للواليات املتحدة الأمريكية ،بدءاً ب�أهداف
ال�صفقة اجلديدة لإدارة فرانكلني روزفلت والتي مت
فهمها كجزء م��ن الرتتيبات االقت�صادية الدولية
بعد احل���رب .كما ي��در���س خ��ط��اب تن�صيب الرئي�س
هاري ترومان ،والذي يربط بني �سيا�سة اال�ستثمار
أخ���ي���را ،يختتم
الأم��ري��ك��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة .و� ً
بتحليل التعديالت التدريجية للنموذج الأمريكي
للمعاهدات الثنائية يف �سياق املفاو�ضات الع�شرين
�سنة ملا بعد احلرب مبا�شرة.
يحلل فانديفيلد ع���دة �أغ���را����ض م��رك��زي��ة ملعاهدة
االتفاقية الثنائية الأمريكية بعد احل���رب .الأول
ه��و متكني ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة م��ن التو�سع وحتقيق
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ب��ق��ي��ة ال���ع���امل .ك���ان ه��ن��اك
جانب ث��ان ومهم يف �أه��داف معاهدة  FCNو هو
تعزيز حكم ال��ق��ان��ون ،وال���ذي ك��ان يعترب �ضروريا
للهدف الأول� .أما الهدف الثالث وال��ذي كان ُي�ساء
ف��ه��م��ه يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان ه��و ت�شجيع ال��ت��ج��ارة يف
االجتاهني .يحتاج امل�صدرون الأمريكيون �إىل �أ�سواق
لل�سلع واال���س��ت��ث��م��ارات الأم��ري��ك��ي��ة ،ل��ك��ن امل�شرتين
ال ي�ستطيعون ���ش��راء ال�سلع الأمريكية �إال �إذا كان
لديهم ال��دوالرات ل�شرائها .ولهذا ال�سبب ،كان من
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ال�ضروري �أن تكون املعاهدات ت�سمح للتجار الأجانب
بجمع الدوالرات ل�شراء ال�صادرات الأمريكية .تظل
املعاهدات الثنائية «� ”FCNإىل اليوم على الرغم
م��ن �أن طبيعتها امل��ت��ب��ادل��ة غ��ال��ب��ا م��ا ي��ت��م طرحها
و�إ���س��اءة فهمها من قبل النقاد كونها جمرد حماية
للم�صدرين والتجارة الأمريكيني ،ولي�س الق�صد
م��ن��ه��ا خ��ل��ق ف��ر���ص متكافئة ل��ل��ف��ري��ق�ين .ك��م��ا يبني
فانديفيلد �أن امل��ف��او���ض�ين مل��ع��اه��دات الثنائية بعد
احلرب فهموا �أن امل�ستثمرين الأمريكيني يف اخلارج
يحتاجون �إىل درجة معقولة من احلماية و�أنه من
املنا�سب تو�سيع امل��ب��ادئ التي ت�ضمن حمايتهم من
املعاملة �أو امل�صادرة غري املعقولة والتمييزية .لكن
أي�ضا �أن ال��دول��ة امل�ضيفة يجب
املفاو�ضني �أدرك���وا � ً
�أن تتمتع دائ ًما باحلق يف تنظيم وحتديد �أولوياتها
اخلا�صة.
ُﻳﻌﺘﻘﺪ �أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻳﺠﺐ �أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣن �أﺟﻞ
�ﺿﻤﺎن ت��وظ��ي��ف ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة و رف����ع ﻣ�ﺴﺘﻮى
اﻤﻟﻌﻴ�ﺸﺔ ،وهذا هو لب النظرية االقت�صادية الكينزية.
يف �سعينا �إىل حتقيق التوظيف الكامل وم�ستوى
املعي�شة املرتفع يف جميع �أنحاء العامل ،رك��زت �إدارة
روزفلت يف بداية تخطيطها االقت�صادي الدويل بعد
احلرب على ال�سيا�سة التجارية وال�سيا�سة النقدية.
ك���ان���ت ال���ت���ج���ارة ه���ي ال�����ش��اغ��ل امل����رك����زي لل�سيا�سة
االقت�صادية اخلارجية يف �أوائ��ل الأربعينيات .وكما

�أو�ضح ليو با�سفول�سكي ،الذي عمل كم�ساعد خا�ص
لوزير اخلارجية كورديل هال خالل احلرب والذي
ك��ان على مقربة �شديدة منه� ،أن التجارة الدولية
«هي �أهم امللفات التي يجب العمل عليها والتي يجب
تقدميها على باقي امللفات .امل�شكلة اجلوهرية تكمن
يف زي��ادة الإنتاج وال يقابلها طلب مكافئ .ففي عام
 ،1940مت توظيف  45مليون �أمريكي .وبحلول عام
 ،1943ونتيجة لزيادة الإنتاج احلربي ،منت القوى
ال��ع��ام��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة �إىل  60م��ل��ي��ون .وع��ل��ى ال��رغ��م
م��ن �أن بع�ض ه����ؤالء ال��ع��م��ال ،مثل الن�ساء يعودون
�إىل منازلهم �أو التقاعد بعد نهاية احل��رب� ،إال �أن
احل����رب ���س��وف ت�����س��ت��ل��زم ا���س��ت��م��رار ت��وظ��ي��ف الكثري
منهن .ولتجنب امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية
اخلطرية ،وللمحافظة على هذا العدد الكبري من
املوظفني� ،سيتطلب الأمر �إنتاج �سلع وخدمات �أكرث
بكثري مم��ا ميكن �أن ي�ستهلكه ال�شعب الأم��ري��ك��ي.
اعتقدت �إدارة روزفلت �أن الطريقة الوحيدة لتجنب
�أزم���ة اقت�صادية خ��ط�يرة ه��ي �إن�����ش��اء ���س��وق ت�صدير
للفائ�ض لل�سلع واخل��دم��ات الأمريكية .وكما كتب
جيم�س ف .برينز ،يف « : 1945يجب علينا ت�صدير
ال�سلع �إذا �أردنا تقدمي فر�ص عمل جلميع عمالنا».
�أي مبعنى �آخر ،كانت ال�صادرات ذات �أهمية م�ضاعفة
لالقت�صاد الأم��ري��ك��ي يف نهاية احل��رب مقارنة مبا
كانت عليه يف البداية.
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�أدى �إن�شاء �سوق ت�صدير للفائ�ض الأمريكي ،بدوره،
�إىل تقليل احلواجز التجارية يف البلدان الأخ��رى،
وم��ن ه��ن��ا ان��خ��رط��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وبريطانيا
العظمى يف مناق�شات م�ستفي�ضة حول �إن�شاء منظمة
جتارية دولية من �ش�أنها ت�سهيل املفاو�ضات متعددة
الأط����راف م��ن �أج���ل تخفي�ض احل��واج��ز التجارية.
ومبوجب تلك العملية� ،ستخف�ض البلدان امل�شاركة
يف امل�ؤمتر احلواجز التجارية �أم��ام بقية امل�شاركني،
�أي �أن��ه��ا عملية م��ت��ع��ددة الأط�����راف يف وق���ت واح���د.
�إال �أن احل��د بب�ساطة من احل��واج��ز القانونية �أم��ام
التجارة مل يكن كافياً لإن�شاء �سوق ت�صدير للفائ�ض
الأم��ري��ك��ي .ل��ن تتمكن ب��ل��دان �أخ����رى م��ن ال�����ش��راء
من الواليات املتحدة �إال �إذا كان ب�إمكانها الو�صول
�إىل ال��دوالر الأمريكي حيث �أن تخفي�ض احلواجز
التجارية الأمريكية �سوف يعالج ه��ذه امل�شكلة �إىل
حد ما لأنه �سي�سمح للدول الأخرى ببيع �سلعها �إىل
الواليات املتحدة ومن ثم ك�سب ال��دوالرات الالزمة
ل�شراء ال�صادرات الأمريكية .ومع ذلك ،ف�إن القدرة
الإن��ت��اج��ي��ة يف ال��ب��ل��دان الأخ����رى ك��ان��ت �صغرية �إىل
احلد الذي يجعل هذه البلدان غري قادرة على بيع
ما يكفي �إىل الواليات املتحدة يف امل�ستقبل املنظور
للح�صول على جميع ال�����دوالرات ال�لازم��ة ل�شراء
الفائ�ض الأمريكي ب�أكمله .فعلى �سبيل املثال ،ففي
عام  ،1947بلغ �إجمايل �صادرات الواليات املتحدة 19
حوايل مليار دوالر ،يف حني كانت الواردات الأمريكية
تعادل  8مليارات دوالر فقط ،مما �أعطى الواليات
فائ�ضا جت��ار ًي��ا بقيمة  11مليار دوالر� .أي
املتحدة
ً
�أنه على الدول الأخ��رى ل�شراء هذا الفائ�ض ،ف�إنها
�ستحتاج �إىل احل�صول على  11مليار دوالر من بع�ض
امل�صادر الأخرى� .أحد امل�صادر التي ميكن من خاللها
احل�صول على حق الو�صول �إىل الدوالر الأمريكي هو
عن طريق اال�ستثمار اخلارجي يف الواليات املتحدة.
كان امل�ستثمرون الأمريكيون ي�ستثمرون يف اخلارج
منذ الع�صور اال�ستعمارية ،ولكن مع بداية احلرب
العاملية الأوىل ،على وج��ه اخل�����ص��و���ص ،ق��د حفزت
الواليات املتحدة على اال�ستثمار اخلارجي ،خا�صة
خ��ارج �أوروب���ا يف املناطق التي كانت فيها ال�شركات
الأوروبية م�سيطرة عليها يف ال�سابق ،وبحلول نهاية
احلرب كانت الواليات املتحدة ،لأول مرة ،دولة من
الدول الدائنة.
وم���ع ذل���ك ،ه��ن��اك م�شكلتان مهمتان ت��رم��ي��ان �إىل
ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي اخلا�ص �إىل الواليات
املتحدة� .أو ً
ال ،كما �أقرت وزارة اخلارجية الأمريكية
ع��ل��ن��اً ،مل يكن اال�ستثمار ال���دويل يف امل��ا���ض��ي يعمل
على ال��دوام يف م�صلحة البلد امل�ستورد لر�أ�س املال.

وقد كان من ال�ضروري �أن تقوم احلكومات بتنظيم
ت��دف��ق��ات اال���س��ت��ث��م��ار ال����دويل ل�����ض��م��ان �أن العملية
ال��ت��ج��اري��ة تعمل ل�صالح ك��ل م��ن ال��ب��ل��دان امل�صدرة
وامل�ستوردة لر�أ�س املال .قبل وقت طويل من تفجري
بريل هاربور ،كانت �إدارة روزفلت تعمل يف التخطيط
للنظام االقت�صادي ال��دويل يف فرتة ما بعد احلرب
.ونظ ًرا لأن الإدارة كانت تدر�س هذا النظام اجلديد،
ك���ان اه��ت��م��ام��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي ه���و جت��ن��ب الأخ���ط���اء يف
ال�����س��ي��ا���س��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف �آف��ت�ين
عظيمتني �سيطرتا ع��ل��ى ث�لاث��ي��ن��ي��ات و�أرب��ع��ي��ن��ي��ات
القرن الع�شرين :الآفة االقت�صادية للك�ساد العظيم
والبالء ال�سيا�سي-الع�سكري للحرب العاملية الثانية.
ي�أتي ويل كاليتون ،و الذي و�صفته جملة نيوزويك
ب�أنه «املهند�س االقت�صادي الرئي�سي لأمريكا بعد
احلرب العاملية الثانية ،وي�شري �إىل �أنه مل يكن هناك
�سوى طريقني لتجنب ه��ذه الأخطاء� :أوال� ،إقامة
و�صيانة الأو���ض��اع ال�سلمية .وث��ان��ي��ا ،رف��ع م�ستوى
الدخل للواليات املتحدة واحللفاء يف اخل��ارج .ومن
خ�لال ذال��ك مت �إن�شاء م�ؤمتر بريتون وودز يف عام
 1944وال���ذي مهد ظ��ه��ور البنك ال���دويل للإعمار
والتنمية ،وو���ض��ع اللبنة الأ���س��ا���س��ي��ة لإع����ادة �إع��م��ار
�أوروبا وتنميتها اقت�صاديا .كان هذا امل�صرف �ضرور ًيا
لأن امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص كانوا مرتددين
يف اال���س��ت��ث��م��ار يف م�����ش��اري��ع الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة ،مثل
ال�سكك احلديدية وامل��وان��ئ ،والتي لن تولد عائداً
ل��ف�ترة طويلة م��ن ال��زم��ن ،وم��ع ه��ذا ال��ب��ن��ك ،ف�إنه
�سي�سهل منح القرو�ض ال�لازم��ة للبناء .كما حتدد
التدابري التي ينبغي للحكومات الأخ��رى اتخاذها.
وقد �شمل ذلك ت�سهيل اال�ستثمار اخلا�ص لأغرا�ض
مالئمة اقت�صاد ًيا للمنطقة .ففي عام  ،1948عرفت

وزارة اخل��ارج��ي��ة �أن��ه��ا ت��ري��د احل�����ص��ول على حماية
متزايدة للمعاهدات من �أج��ل اال�ستثمار الأجنبي،
�أي �إبرام معاهدات ت�ضمن «معاملة عادلة ومن�صفة
وغري متييزية» لال�ستثمار الأجنبي .وللمزيد من
ال��ت��ح��دي��د ،دع��ت �سيا�ستها اال�ستثمارية الأجنبية
�إىل معاملة وطنية لال�ستثمار الأجنبي؛ التعوي�ض
ال���ف���وري وال���ك���ايف ع��ن امل��م��ت��ل��ك��ات امل�������ص���ادرة .وحظر
الرقابة على ال�صرف ،وعار�ضت املعاملة «التع�سفية
�أو غري املعقولة» لال�ستثمار الأجنبي .غري �أن الإدارة
مل ت��ق��رر ب��ع��د �أن ت��ك��ون م��ع��اه��دات ال  FCNهي
الأداة الأ�سا�سية للح�صول على احلماية التي ت�سعى
�إليها �سيا�ستها اال�ستثمارية الأجنبية.
عندما ت��وىل ت��روم��ان مقاليد ال�سلطة ،ف���إن��ه كان
ي�ؤمن �أن الرخاء هو الذي �سيمكن البلدان النامية
من �شراء ال�صادرات الأمريكية .حيث �أن اال�ستثمار
احلقيقي ال���ذي ك��ان �صناع ال�سيا�سة الأمريكيني
ي�ست�شهدون به منذ �أوائ��ل الأربعينيات على الأق��ل.
ويف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه ،يعتقد ت���روم���ان� ،أن م��ث��ل ه��ذا
الربنامج �سيظهر املنافع امللمو�سة لطريقة احلياة
الأمريكية وبالتايل يحبط تو�سيع ال�شيوعية ،خا�صة
يف الدول النامية .فقد �أ�ضافت احلرب الباردة مربراً
�آخر لتعزيز اال�ستثمار الأمريكي اخلارجي .و الفكرة
ال�����س��ائ��دة يف ب��داي��ة ال��ع��ق��د� ،أن اال�ستثمار الأجنبي
�سيعزز الرخاء ،وال�سالم الدوليني� .أو�ضح ترومان �أن
�سيا�سته اخلارجية «�ست�شدد على عدة م�سارات عمل
رئي�سية� ».أول هذه النقاط هو دعم الأمم املتحدة،
وكان الهدف الثاين هو موا�صلة برنامج «االنتعا�ش
االقت�صادي العاملي» ،والثالث يتمثل يف تعزيز املحبة
للحرية من �أخطار العدوان» .ومن ثم يف الف�صول
القادمة يتطرق الكاتب لل�سرد التاريخي للمعاهدات
التجارية الثنائية بني الواليات املتحدة وبقية دول
ال��ع��امل بالتف�صيل .و�إج��م��ا ً
ال ،يقدم الكتاب �إ�ضافة
مهمة للمخت�صني يف القانون التجاري ،والعالقات
الدولية.
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