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د. ياسر القاضي

خبير استراتيجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية

وأمين عام اتحاد الغرف المصرية السابق

وماذا بعد االستثمار في البنية التحتية؟
استراتيجية تخطيط االستثمار في البنية التحتية

عندمــا نناقــش قضيــة مهمــة مــن قضايــا التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة تكــون هنــاك عــدة قضايــا 

علميــة وعمليــة نحتــاج أن نضعهــا فــي االعتبــار ليكــون 

النقــاش  وموضــوع  وبنــاًء،  مفيــًدا  حولهــا  النقــاش 

اليــوم يرتكــز علــى تحليــل مــا بعــد االســتثمار فــي 

البنيــة التحتيــة برؤيــة تحليليــة مســتقبلية.

التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  ومناقشــة موضــوع 

وتحليلــه مــن زاويــة التكلفــة والعائــد يتطلــب التعــرف 

حيــث  مــن  للتنميــة؛  االســتراتيجية  الرؤيــة  علــى  أوًلا 

نقــاط القــوة والتحديــات، وتحديــد األولويــات، وتحديــد 

األهــداف، وتحديــد المشــروعات ذات األولويــة، وهــل 

يمكــن بنــاء خطــة التنميــة على مفهوم القطــاع القائد 

لمصــر،  بالنســبة  القطــاع  ذلــك  هــو  ومــا  للتنميــة، 

هــل  وأخيــرا  االســتثمار،  بمفهــوم  التمويــل  وإطــار 

يمكــن تطبيــق مفهــوم المشــاركة المجتمعيــة فــي 

هــذا النــوع مــن االســتثمار، وتدخــل هــذه العناصــر فــي 

ــات مــن يقــوم بالتخطيــط االســتراتيجي  جــدول عملي

والتنفيــذي لمشــروعات البنيــة التحتيــة بمفهومهــا 

الواســع وليــس بوصفهــا الطــرق والكبــاري والصــرف 

والكهربــاء والميــاه فقــط.

تعتمــد الركيــزة األولــى لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 

االقتصاديــة  للتنميــة  االســتراتيجية  الرؤيــة  علــى 

األولــى  الخطــوة  تكــون  ثــم  ومــن  واالجتماعيــة، 

التخطيــط الجيــد والمناســب كإحــدى ركائــز الخطــة 

التنفيذيــة، وتحليــل مــا االســتثمار األمثــل مــن منظــور 

التكلفــة والعائــد، كمــا أن مــن األهــداف االســتراتيجية 

القــدرة علــى  التحتيــة  البنيــة  لتقييــم االســتثمار فــي 

المالــي  العائــد  وقيــاس  التنافســية  القــدرة  خلــق 

قراراتهــا  عــام  بشــكل  الــدول  وتتخــذ  واالجتماعــي، 

ــة إمــا لعــاج مشــكات  ــة التحتي لاســتثمار فــي البني

بنيــة  إضافــة  أو  المرافــق  تحســين  أو  متراكمــة 

أساســية جديــدة بهــدف التوســع وتلبيــة متطلبــات 

التوســع العمرانــي، ومــا نهــدف إليــه فــي هــذه المقالة 

مناقشــة "مــا بعــد االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة" 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  كليــة  برؤيــة 

ولعلنــا نحتــاج أن نتفــق علــى تعريــف ماهيــة ومعنــى 

االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، ومــن يقــوم باالســتثمار 

فيهــا، ومــا معاييــر االســتثمار، وكيــف يمكــن تصنيــف 

االســتثمار فيهــا، وهــل يمكــن النظــر إليهــا كمحفظــة 

أهــداف  لهــا  ومشــروعات  برامــج  لهــا  اســتثمارية 

وتوقيتــات محــددة ومعاييــر جــودة تتفــق، والهــدف 

مــن هــذا النــوع مــن االســتثمار.

والتعريــف الشــامل للبنيــة التحتيــة لخصتــه دراســة 

المركــز المصــري لدراســات السياســات العامــة فــي 

اإلنفــاق  عنــوان:  تحــت   ،2019 عــام  المنشــور  "البحــث 

علــى البنيــة التحتيــة بيــن الوضــع الراهــن والمأمــول، 

حيــث  الوهــاب"،  عبــد  "أحمــد  األســتاذ  أعدهــا  والتــى 

عــّرف البنيــة التحتيــة بأنهــا "تتضمــن عــدة قطاعــات؛ 
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اجتماعيــة  وقطاعــات  اقتصاديــة  قطاعــات 

حيــث: إداريــة،  وقطاعــات 

االتصــاالت،  	 االقتصاديــة:  القطاعــات  تشــمل 

والنقــل  البحــري،  والنقــل  والطــرق،  والكهربــاء، 

الجــوي، والســكك الحديديــة، والخدمــات البلديــة، 

الصحــي، والصــرف  والميــاه، 

قطاعيــن  	 مــن  االجتماعيــة  القطاعــات  تتكــون 

والصحــة. التعليــم  وهمــا  رئيســين، 

اإلداريــة  	 األجهــزة  اإلداريــة  القطاعــات  تشــمل 

للدولــة.

وبالتالــي، فــإن تناولنــا لقضيــة االســتثمار فــي البنيــة 

التحتيــة ومــا بعدهــا، ســيعتمد علــى محوريــن، األول: 

بالفعــل  تمــت  لمشــروعات  أمثلــة  مناقشــة 

والثانــي:  االســتثمارات،  تلــك  بعــد  مــاذا  ورؤيــة 

ماهيــة متطلبــات البنيــة التحتيــة لتركيــز التنميــة 

االقتصاديــة علــى مفهــوم القطــاع القائــد، والــذي 

قــد يمثــل الحلــم لمســتقبل واعد لمصرنــا الحبيبة 

مــن وجهــة نظــر الكاتــب.

خــال  تمــت  ضخمــة  تحتيــة  بنيــة  بالفعــل  هنــاك 

للمســتقبل  والتفكيــر  الماضيــة؛  القليلــة  الســنوات 

يحتــاج االرتــكاز عليهــا لبنــاء البنيــة المكملــة للقطــاع 

بــه لقيــادة عمليــة التنميــة  الــذي نحلــم  االقتصــادي 

االقتصاديــة واالجتماعيــة. ونقصــد فــي هــذه المقالــة 

بالبنيــة التحتيــة كل مــا تــم االســثتمار فيــه، ليس فقط 

الصحــي  والصــرف  واالتصــاالت  والكهربــاء  الميــاه 

والنقــل، ولكــن كل مــا يتــم االســتثمار فيــه لتأهيــل 

متطلبــات عمليــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

المقالــة؛  هــذه  فــي  ســابًقا  إليــه  أشــرنا  مــا  وفــق 

والمســتثمر الرئيــس فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة 

توجهــات  هنــاك  كانــت  وإن  المصريــة،  الدولــة  هــو 

التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  لتشــجيع  متزايــدة 

لتحقيــق  األساســية  الركيــزة  لتكــون   BOT بمفهــوم 

مجــاالت  فــي  وبخاصــة  التحتيــة،  البنيــة  متطلبــات 

تغطــي  هــل  التالــي  والســؤال  والميــاه.  الطاقــة 

هــذه االســتثمارات جميــع نواحــي وعناصــر البنيــة 

التحتيــة المطلوبــة لعمليــة التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة؟

بــأي  القيــام  أن  إلــى  الســابق  الحــوار  ويقودنــا 

والمتــوازن  العــادل  االســتثمار  ســيتطلب  مشــروع 

االقتصاديــة  القطاعــات  جميــع  فــي  التحتيــة  للبنيــة 

النطــاق  ركيــزة  تكــون  التــي  واإلداريــة  واالجتماعيــة 

عمليــة التنميــة، ودراســة جــذور المشــكات الرئيســة 

التــي تواجههــا البنيــة التحتيــة فــي هــذه القطاعــات، 

ومتكاملــة  واضحــة  اســتراتيجية  خطــة  ووضــع 

ومتوازنــة لحلهــا مــن الجــذور وليــس الظواهــر، ولــو 

تواجههــا  التــي  المشــكات  أهــم  توصيــف  حاولنــا 

فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  عمليــة 

مصــر فإنــه يمكــن حصرهــا فــي مشــكات البطالــة 

الحــرة. والعملــة  والعشــوائيات 

والعملــة  البطالــة  قضيتــي  لمناقشــة  وكمثــال 

التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  منظــور  مــن  الحــرة 

بدورهــا  للقيــام  وتأهيليهــا  العمالــة  فــي  االســتثمار 

ــة مصــر  ــات رؤي ــة وكفــاءة تتوافــق مــع متطلب بمهني

2030، فاألســاس أن مصــر تتمتــع بقــوة عاملــة يمكــن 

أن تكــون عنصــًرا مــن عناصــر قوتهــا )لحــل مشــكلة 

مشــكلة  مــن  جــزء  حــل  فــي  والمســاهمة  البطالــة 

العملــة الحــرة فــي الوقــت نفســه مــن خــال منظومــة 

متكاملــة لتصديــر العمالــة المهنيــة(؛ ليــس فــي مصــر 

فقــط ولكــن فــي المنطقــة العربيــة واألوروبيــة، وينتــج 

مــن االســتثمار فيهــا عوائــد ماليــة تســاعد فــي حــل 

بنــاء هيكلــي  فــي  وتســاعد  الحــرة  العملــة  مشــكلة 

أوســع مــن الناحيــة الثقافيــة والرفاهــة االجتماعية. إال 

أن ذلــك العنصــر مــن عناصــر التنميــة يحتــاج إلــى رؤيــة 

واضحــة لاســتثمار فيــه ليكــون قــوة دافعــة، ومــن 

نقــاط الضعــف فــي المنظومــة، علــى ســبيل المثــال، 

دون  المهنــة  بمزاولــة  والمهنييــن  الفنييــن  قيــام 

حصولهــم علــى التراخيــص المهنيــة المناســبة التــي 

تثبــت مهاراتهــم فــي أداء المهنــة وفــق المواصفــات 

والتأميــن  المهنــة  بتلــك  المرتبطــة  والمقاييــس 

علــى األعمــال التــي يقــوم بهــا العامــل الفنــي لصالــح 

المســتفيد، ومناقشــة هــذه القضيــة لهــا أهميتهــا 

الــدول  فــي  للعمــل  العمالــة  ســفر  عنــد  الكبيــرة 

العربيــة أو األوروبيــة ومعرفــة مــا التأهيــل المناســب 

التأهيــل  عــن  فضــًلا  بهــا،  ســيقوم  التــي  للوظيفــة 

االجتماعــي ليكــون ســفيًرا لمصــر فــي تلــك الــدول ومــا 
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يرتبــط بذلــك مــن التأهيــل الثقافــي للعــادات والتقاليــد 

للدولــة التــي سيســافر للعمــل فيهــا، وكذلــك دراســة 

البنيــة  فــي  لاســتثمار  لاســتثمار  والعائــد  التكلفــة 

التحتيــة ومــا بعدهــا، حيــث ســتكون قضيــة تأهيــل 

العمالــة بشــكل مســتمر ومنحهــا التراخيــص الازمــة 

للقيــام بعملياتهــا المتناميــة جــزءا مهمــا مــن معاييــر 

تقييــم العوائــد علــى ذلــك االســتثمار.

التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  آخــر:  مثــال  وهنــاك 

لقنــاة الســويس الجديــدة، حيــث إنــه مــن المتوقــع 

فــي  باالســتثمار  االســتثمارات  تلــك  ترتبــط  أن 

منظومــة متكاملــة لخدمــة الســفن، ومنهــا المينــاء 

الجــاف لصيانــة وإصــاح الســفن؛ ممــا يعطــى بعــًدا 

الطويلــة،  رحاتهــا  خــال  الســفن  تحتاجــه  ــا  خدميًّ

والتــي تمــر خالهــا مــن قنــاة الســويس، مــع تطويــر 

قنــاة الســويس ليكــون أحــد أهدافهــا االســتراتيجية 

اســتهداف نمــو لحركــة الســفن لتمــر ثلــث التجــارة 

العالميــة مــن خالهــا، وتحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب 

علــى  والعمــل  وصيانتهــا  الســفن  خدمــات  توفيــر 

البحريــة  ترســانتها  وتجهيــز  بنــاء  فــي  االســتثمار 

لتتناســب مــع حجــم الســفن المتوقــع أن تمــر فيهــا، 

ويرتبــط بتلــك القضيــة أيًضــا االســتثمار فــي تأهيــل 

العمالــة للعمــل فــي هــذا المجــال مــن خــال كل مــن 

المهنــي. والتأهيــل  األكاديمــي  التأهيــل 

ومناقشــة مفاهيــم وأهــداف االســتثمار فــي البنيــة 

التحتيــة تتطلــب التفكيــر فــي االســتفادة مــن المزايــا 

المصــري،  االقتصــاد  بهــا  يتمتــع  التــي  النســبية 

ونشــير هنــا إلــى أن مصــر علــى ســبيل المثــال تتمتــع 

بــه  تتمتــع  الســياحي ال  القطــاع  فــي  بميــزة نســبية 

للتنميــة  قوتهــا  عنصــر  وتعتبــر  أخــرى،  دولــة  أيــة 

وتعتبــر  المســتقبلية،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

بدايــة   2021 أبريــل   4 فــي  الموميــاوات  نقــل  مناســبة 

مناســبة لوضــع مصــر علــى خريطــة العالــم فــي قيــادة 

التنميــة الســياحية؛ حيــث تمتــد الحضــارة المصريــة 

شــهدت  كمــا  عــام،  آالف  ســبعة  مــن  أكثــر  إلــى 

األراضــي المصريــة الحضــارة اليهوديــة والمســيحية 

الرومانيــة  الحضــارة  مصــر  شــهدت  واإلســامية، 

واإلغريقيــة ومــرت الحــروب العالميــة علــى أراضيهــا 

كمثــال  العيــان  واضحــة  العلميــن  فــي  )مخلفاتهــا 

ــه مصــر مــن موقــع  علــى ذلــك(، فضــًلا عمــا تتمتــع ب

جغرافــي وشــواطئ علــى البحريــن األبيــض المتوســط 

والبحــر األحمــر .

مناقشــة مفاهيــم وأهــداف االســتثمار 
ــر فــي  ــة تتطلــب التفكي ــة التحتي فــي البني
التــي  النســبية  المزايــا  مــن  االســتفادة 

يتمتــع بهــا االقتصــاد المصــري.
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ويتيح العمق التاريخي الحضاري والموقع الجغرافي 

األهميــة لدراســة أن يكــون القطــاع الســياحي قائــدا 

للتنميــة، وأن تكــون القطاعــات االقتصاديــة األخــرى 

قطاعــات خادمــة لــه. وتعتمــد رؤيــة تنميــة القطــاع 

الســياحى كقطــاع قائــد علــى أن ننقلــه مــن مفهــوم 

"الذاكــرة الصلبــة إلــى الذاكــرة الناعمــة أو بمعنــى 

ذاكــرة  إلــى  لألثــر  المشــاهدة  ذاكــرة  مــن  آخــر 

معايشــة القصــة ومحاكتهــا مــع األثــر".

القطــاع  يكــون  أن  إلــى  االســتراتيجية  الرؤيــة  تهــدف 

ــة  ــة، واســتهداف مائ ــد للتنمي الســياحي القطــاع القائ

وظيفــة  مالييــن  عشــرة  وخلــق  ســائح،  مليــون 

مباشــرة و15 مليــون وظيفــة غيــر مباشــرة، وتطويــر 

األهرامــات،  منطقــة  فــي  العشــوائية  المناطــق 

وتعتمــد الرؤيــة االســتراتيجية علــى بنــاء مفهــوم جديــد 

للســياحة يعتمــد علــى "معايشــة الواقــع التاريخــي 

األثــر  ومشــاهدة  المتحــف  زيــارة  فقــط  وليــس 

"ولتحقيــق تلــك الرؤيــة يتطلــب األمــر التفكيــر فــي 

أن يكــون لــكل أســرة فرعونيــة قريــة تحاكــي نمــط 

ــزوار،  ــاة التاريخــي ليســتمتع بهــا ال وأســلوب الحي

ومعايشــة الواقــع التاريخــي فــي زمــن وجودها حيث 

يقــوم الســائح بقضــاء رحلتــه داخــل القريــة، يلبــس 

ويحضــر  اليوميــة  حياتهــا  ويمــارس  مالبســها 

حفالتهــا بالواقــع الــذي كان يحــدث فــي زمنهــا.

ويرتبــط بهــذا المشــروع مشــروعات تنمويــة ضخمــة 

تضــاف إلــى اإلنجــاز التاريخــي الــذي تقــوم بــه الدولــة 

فــي  االســتثمار  فــي  الحالــي  الوقــت  فــي  المصريــة 

البنيــة التحتيــة، وسيشــمل ذلــك التخطيــط إلعــادة 

هيكلــة تلــك القطاعــات لتتمكــن مــن خدمــة متطلبات 

الســائح والمواطــن المصــري فــي الوقــت نفســه.

المنظومــة  تنميــة  إلــى  المشــروع  هــذا  يهــدف 

التاريخيــة  الســياحية  المرجعيــة  لتكــون  التعليميــة، 

المصريــة هــي األســاس التعليمــي والثقافــي للطــاب 

والخريجيــن، ونحتــاج وفــق هــذا النمــط التخطيطــي 

التركيــز علــى التعليــم المهنــي االحترافــي بنســبة تصــل 

إلــى 80% وأال يعتــدى التعليــم الجامعــى نســبة %20، 

وبنــاء منظومــات تعليميــة مهنيــة ســياحية وزراعيــة 

الخدمــات،  أنــواع  مختلــف  فــي  وخدميــة  وصناعيــة 

كمــا ســتحتاج عمليــة التخطيــط تجهيــز بيئــة عمــل 

تتمكــن مــن خدمــة مائــة مليــون ســائح باإلضافــة إلــى 

مائــة مليــون مصــري، والهــدف أن يكــون مقــدم أي 

عمــل لديــه ترخيــص عمــل مــن الدولــة، وســيتطلب 

ذلــك األمــر اســتخدام أحــدث التجهيــزات والتقنيــات 

لتأهيــل القــوى العاملــة فــي مختلــف مجــاالت العمــل، 

ووضــع خطــة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للقطــاع 

الســياحي والقطاعــات االقتصاديــة الخادمــة، والتــي 

تهــدف إلــى خلــق فــرص عمل مباشــرة وتحديد المهن 

والوظائــف المطلوبــة وكيفيــة التأهيــل المهنــي لهــا.

الحضــاري  التاريخــي  العمــق  يتيــح 
والموقــع الجغرافــي األهميــة لدراســة أن 
يكــون القطــاع الســياحي قائــدا للتنميــة، 
االقتصاديــة  القطاعــات  تكــون  وأن 

لــه.  خادمــة  قطاعــات  األخــرى 
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لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  ســيتطلب 

لــه  الخادمــة  االقتصاديــة  والقطاعــات  الســياحة 

التنميــة  مســارات  عليــه  يطلــق  فيمــا  االســتثمار 

الســياحية المختلفــة كمــا أشــرنا ســابًقا، وهــي: مســار 

اليهوديــة؛  الحضــارة  ومســار  الفرعونيــة؛  الحضــارة 

الحضــارة  ومســار  المســيحية؛  الحضــارة  ومســار 

أرض  علــى  العالميــة  الحــروب  ومســار  اإلســامية؛ 

مصــر؛ ومســار الحضــارة اإلغريقيــة؛ ومســار الحضــارة 

ومســار  الفرنســية؛  الحضــارة  ومســار  اليونانيــة؛ 

الحضــارة اإلنجليزيــة؛ ومســار الحضــارة العثمانيــة.. 

وهكــذا.

األنبيــاء  مســارات  نســتعرض  أن  يمكــن  كمــا 

وقصصهــم علــى أرض الكنانــة، حيــث تتمتــع مصــر 

الخليــل  إبراهيــم  ســيدنا  مثــل  األنبيــاء  بمســارات 

مــن  وزواجــه  مصــر  إلــى  فلســطين  مــن  وهجرتــه 

مــن  ورحلتــه  يوســف  وســيدنا  هاجــر،  الســيدة 

االســتعباد إلــى أن يكــون عزيــز مصــر، وســيدنا موســى 

وحياتــه فــي كنــف فرعــون ثــم رحلتــه التــي تحــدث فيهــا 

إلــى ربــه فــي جبــل طــور ســيناء فــي الــوادى المقــدس، 

وســيدنا هــارون ورحلتــه مــع ســيدنا موســى، وســيدنا 

أدريــس الــذي بعــث فــي أرض مصــر واســتمر داعًيــا 

للــه فيهــا إلــى وفاتــه.

البحريــة  الســياحة  األمــر دراســة جــذب  قــد يتطلــب 

مــن أوروبــا إلــى مصــر باســتحداث قنــاة بحريــة جديــدة 

الجيــزة؛  إلــى  القطــارة  منخفــض  أو  العلمييــن  مــن 

وبنــاء خطــوط ماحيــة جديــدة مــن أوروبــا إلــى قلــب 

القاهــرة الكبــرى مباشــرة، وســيحتاج األمــر التخطيــط 

الســتخدام تقنيــات حديثــة لتوليــد الكهربــاء، ســواء 

خــال  مــن  الطاقــة  مضاعفــة  تقنيــات  باســتخدام 

المنظومــة المســتحدثة الكهرميكانيكيــة أو منظومة 

PCRعلــى طــول االمتــداد البحــرى المســتهدف لتوفيــر 

للزراعــة  المطلوبــة  والميــاه  المتجــددة  الطاقــة 

الجديــدة. المــدن  واحتياجــات 

اإلعاميــة  التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  أن  كمــا 

هــو األداة والوســيلة التــي ســتمكن مــن نقــل البعــد 

الحضــاري العالمــي للســياحة المصريــة، ومخاطبــة 

األفــام  وإنتــاج  المســتهدفة،  الفئــات  مختلــف 

القصصيــة والدراميــة واإلعاميــة باالتفــاق مــع كبــرى 

الشــركات اإلعاميــة العالميــة، وكل ذلــك سيســاعد 

علــى تحقيــق الهــدف الســامي لهــذه الرؤيــة.

والســؤال الذي يطرح نفســه وبقوة: هل يمكن توفير 

االســتثمارات المطلوبــة لهــذا المشــروع الضخــم؟ 

هــل يمكــن االســتثمار فــي البنيــة التحتية بمفهوم 

"االقتصــاد التشــاركي أو االقتصــاد القائــم علــى 

فــي  نجاًحــا  نحقــق  أن  يمكــن  وهــل  المشــاركة"؟ 

الوصــول إلــى األهــداف التــي طرحناهــا بشــكل موجــز 

وســريع خــال هــذه المناقشــة المبســطة، قــد يحتــاج 

األمــر اســتخدام الرؤيــة نفســها والتخطيــط المتميــز 

الســويس  قنــاة  تمويــل  فــي  اســتخدامه  تــم  الــذي 

الجديــدة وحفــل نقــل الموميــاءات والــذي حقــق نجاًحــا 

ــا للترويــج لهــذا الحــدث التاريخــي. فائًق

البنيــة  فــي  االســتثمار  ســيتطلب 
التحتية لقطاع الســياحة والقطاعات 
االســتثمار  لــه  الخادمــة  االقتصاديــة 
ــة  فيمــا يطلــق عليــه مســارات التنمي

. المختلفــة  الســياحية 

التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار 
اإلعاميــة هــو األداة والوســيلة 
التــي ســتمكن مــن نقــل البعــد 
للســياحة  العالمــي  الحضــاري 
مختلــف  ومخاطبــة  المصريــة، 
وإنتــاج  المســتهدفة،  الفئــات 
والدراميــة  القصصيــة  األفــام 
واإلعاميــة باالتفــاق مــع كبــرى 
الشــركات اإلعاميــة العالميــة.
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الســياحة  لقطــاع  التنميــة  خطــة  تمويــل  يتطلــب 

اســتثمارية  محفظــة  إنشــاء   - للتنميــة  القائــد   -

إلــى  تقســم  دوالر  تريليونــات  أربعــة  بنحــو  كليــة 

أهــداف  أحــد  عــدة محافــظ فرعيــة تخــدم كل منهــا 

ماييــن  أربعــة  إلــى  المشــروع  ويحتــاج  المشــروع، 

مســتثمر رئيــس يســتثمر كل منهــم بشــكل مباشــر 

فــي المتوســط مائــة ألــف دوالر كمســاهم رئيــس فــي 

االســتثمارية. المحافــظ  إحــدى 

العالميــة  االســتراتيجية  الشــراكات  اســتقطاب  إن 

للمســاهمة فــي تطويــر الخلفيــة التاريخيــة الخاصــة 

بهــم لتكــون جــزءا منهــا فــي التصميــم والمســاهمة 

االســتثمارات  توفيــر  علــى  سيســاعد  واإلدارة 

لــكل محفظــة ماليــة جزئيــة وتحقيــق  المســتهدفة 

علــى  الســتثماراتها  والتأميــن  األمــن  مفاهيــم 

هــي  المهمــة  تلــك  إن  حيــث  الدولــى،  المســتوى 

المثــال،  علــى ســبيل  المصــري،  الجانــب  مســؤولية 

اشــتراك كل مــن شــارك فــي الحــرب العالميــة األولــى 

فيهــا  عالميــة  ســياحية  منطقــة  بنــاء  فــي  والثانيــة 

محــاكاة لمــا حــدث فــي الحرببيــن فــي مــكان حدوثهــا 

ذلــك  مــن  جــزء  لمعايشــة  إليهــا  الســياح  وحضــور 

التاريــخ، ومــن ثــم زيــارة للمقابر التي دفــن فيها الجنود 

ــا لهــذه  مــن الجانبيــن، ســيجعل مصــر ملتًقــى عالميًّ

الحقبــة التاريخيــة، وبنــاء مــدن متكاملــة لــكل دولــة 

كانــت لهــا بصمــة علــى أرض مصــر لتعبــر عــن ثقافتها 

اليونانيــة. والحضــارة  الرومانيــة  الحضــارة  مثــل 

البنيــة  فــي  االســتثمار  قضيــة  فــي  القــول  خاصــة 

شــاملة  رؤيــة  لدينــا  يكــون  أن  بعدهــا  ومــا  التحتيــة 

دراســات  بعــد  فيهــا  االســتثمار  لمتطلبــات 

مســتفيضة لعناصــر القــوة والضعــف فــي المنطقــة 

التــي نرغــب فــي االســتثمار فيهــا، ووضــع اســتراتيجية 

متكاملــة لذلــك االســتثمار، والــذي يمثــل جــزءا مــن 

واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  للتنميــة  شــاملة  عمليــة 

ونــرى أن االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة بــكل عناصرهــا 

للتنميــة  قائــد  كقطــاع  الســياحي  القطــاع  لتنميــة 

هــو الحــل الرئيــس لعناصــر الضعــف الثاثيــة التــي 

تواجــه المجتمــع المصــري البطالــة والعملــة الحــرة 

والعشــوائيات.


